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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

2. ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްޑްރާފްް ްދިރާސާކޮށް ްގޮތުގެމަތިން، ްގައިވާ ްކޮމިޓީންް)ހ( ޓްކުރާ

ް ްޚިދުމަތްތައްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ްސަލާމަތީ ްމިް، ބާބަށްްރައްޔިތުން،

ްނުރަސްމީް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރުން

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،  10ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ް 25ްްގަވާއިދުގެ ްގެ ް)ބ( ްމާއްދާގެ ްގޮތުގެމަތިނ1ްްްވަނަ ގައިވާ

 އަށްްގެންދެވުން.ކުރި

ޖަލްސާްފެށުނީ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެންްޖަލްސާްފެށުންްކުޑަކޮށްްލަސްވެގެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބޭފުޅުންނަށްް ްބަެއްއ ްހުރިގޮތުންވެްސ ްމޫސުމް ްމިރޭެގ ްދެން މިދިޔައީ

ްމިހާރުް ްއަދި ްިވސްނާފައި. ްދަތިވެދާނެކަމަށްވެސް  15ވަަޑއިގެންެނވުން

ްޖަ ްމުހިންމުކަމާއެކުްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންމެހެން ްުކރިއަށްގެންދަން ލްސާތައް

ްބެލެވޭތީ.ްއާެދ،ް ްރަނގަޅުގޮެތއްކަމަށް ްއެންމެ ްހަމަ ްބެލުންވެސް ވަގުުތކޮެޅއް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޙާއްަޞ ްޖަްލާސ223ްްރައްޔިތުންެގ ވަނަ

ްޖަލްސާަގިއް ްކުީރގެ ްީމގެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށްޓަކައި

ްހި ްގޮތުގެމަތީން.ްނިންމާލި ްއެޖެންޑާކުރެވިފަިއާވ ްކުރިއަށްެގންދާނަން  20ސާބުން

ް ްއަދަަދީކ ްމެންބަރުންގެ ްިތއްބެިވ ްވަަޑއިގެން ްމިހާރު ްއާދެ،59ްއާދެ، .

ްބެހޭގޮތުްން ްއިޞްލާޙުތަކާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިބާބަށް ްޚިދުމަތްތައް ސަލާމަތީ

ްތެރެއިންް ްބޭފުޅުންެގ ްެއދިވަަޑއިގެންެނވި ްދަްއަކވަން ްވާހަކަފުޅު
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފާދިއްޕޮުޅެގ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ އެންމެފުރަތަމަ

 25ްޢަލީއަށް.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްަޢބްދުް ްމެްނބަރު ްފުރުޞަތަކަށްްهللاްފާދިއްޮޕޅު ްައޅުަގނުޑެވސް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް

ްމިްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްދަންނަވާލީ ްއަޅުަގނޑަްށްއެދި ްބެހޭގޮތުން ބާބާ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްްޓުކރާ ްއެގޮތުން ްދަންނަާވލަން. ްއެއްެޗއް ފެންނަ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްމިއޮންނަީނ ްމާއްދާަގއި ްފުރަތަމަ  30ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއވާ

ްއަމާންކަމާިއ،ް ްސުލްޙަވެރިކަމާިއ، ްމީހުންނަށް ްއެންމެހާ ދިރިއުޅޭ

ްމަގުތައް. ްދިރިއުެޅޭވނޭ ނުޑްްމިނިވަންކަމާއެުކ ްއަުޅގަ ެއގޮތުން

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްތާއީދުކުރީ ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްިމގޮތަްށް ްޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ްދިފާޢުކުރުމާއި ްސިޔާދަތު  35މިނިވަންކަމާއި،

ނޑަށްްފެންނާތީވެ.ްހަމަެއގޮ ނޑުްަދންނަވާލާނަން.ްއޮތުމަށްްއަުޅގަ ތުންްއަުޅގަ

ްއަމިއްަލް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްިމއޮންނަނީ ްމާއްާދގައި ްދެވަަނ ްމާއްދާ. ދެވަނަ

ްދީމުޤްރާތީް ްޤާނޫނުއަސާީސާއިއ ްަރްއކާތެރިކޮށް ްސަރަޙައްދު ވެރިކަމާިއ

ްއަމަްން ްތަންފީޒުކޮށް ްދަމަހައްޓާ ްޤާނޫނު ްޙިމާޔަތްކޮްށ މުޢައްސަސާ

ްކު ްއަދި ްދަމަހައްޓާ ްޚިދުމަތްތައްްއަމާންކަން ްސަލާަމތީ ްޙާލަތްތަުކގައި  40އްލި

ްހަަމް ްައޅުަގނޑަށް ްއޮތުމަްށވުރެ ްިމގޮތަށް ްދޭންވާނޭ. އެހީތެރިކަން

ްއަިދް ްސިޔާދަތު ްމިނިވަންކަާމއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްދާ. ްދެވަނަ ފާހަގަކުރެވޭ

ްމިގޮތަށްް ްޙިމާޔަތްކުރުމަށް، ްދިފާޢުކޮށް ްސަރަަޙއްދު ްވެިރކަމާއި އަމިއްލަ

ނުޑްއޮތުންްައޅު ަގނޑަށްްފެންނާތީްމިމާއްދާއަށްވެްސްެއްއިޞްލާަޙށްްއަުޅގަ

ް ްފާހަގަކޮށްާލނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޕޮއިްނޓަކަށް ްތިންވަނަ  45ވަަނ4ްްތާއީދުކުރިން.

ްިއޞްލާޙުކުރުން.ް ްއަންނަނިވިގޮތަށް ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ް)ހ(، މާއްދާގެ

ްމުޙަންމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދުްހަމައެގޮތުން

އަނިލްްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްހުށަހެޅުމަށް،ްއެީއްދިފާޢީްއަދިްސަލާމަތީްކޮންމެް

ްމަސްޢޫލިއްޔަތާިއ،ް ްބާރުދީ، ްހިންގުމަށް ްއިންތިޒާމުކޮްށ ޚިދުމަތެއް

ްތަފްސީލުކޮްށް ްހަމަތައް ްތަބާވާންޖެހޭ ްޒިންމާތަާކއި،  50ވާޖިބުތަކާިއ،
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ްޤާ ްބަޔާންުކރާ ްއުސޫލުަތއް ްހިންގާނެ ްއަދި ނަޑއަޅާފަިއވާ ނޫނެްއްކަ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއޮތުްނ ްމިގޮތަށް ްފާސްކުރަންވާނެއޭ. ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްހަމަް ނޑު ްތާއީުދކުރިން.ްައޅުގަ ނޑު ްއިޞްލާޙަްށވެްސްއަުޅގަ ްމި ފެންނާތީވެ

ްމާއްދާތަކަްށް ްމުހިންމު ްފެންނަ ނޑަްށ ްައުޅގަ ްމިބާބުަގއި ފާހަގަކޮށްލީ

ްދަން ްވާހަކަ ްއިޞްލާޙުތަކެްއގެ ްފެންނަ ްބޭނުމުގައި.ްއަޅުަގނޑަށް  55ނަވާލުމުެގ

ް ްޢިްއޒަތްތެރ8ްްިއެގޮތުން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނޑު ްމާއްދާ،ްައޅުގަ ވަނަ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ތާއީދުކުރެވޭ.ްހަމަެއާއއެކުްށ.ައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްލުބްނާްޒާހިރުް

ްހުށަހެ ްހުށަހެޅުއްވި ްވާަހކަްޙުސައިން ްތާއީުދކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ުޅމަށްވެސް

ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުްމް ްނިންމާލަން. ްވާހަކަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ  60ދަންނަވަމުން،

ްވަބަރަކާތު.ްهللاްވަރަޙްމަތު

ް

ްމިބާބަށްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑަްށްހުްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްޖުމްލަގޮެތްއގަިއ ްވިސްނާލާއިރު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ށަހެޅިފައިވާ

ްނުފެނެއޭ.ް ްއިޞްލާޙުތަކަކުން ްތަފާތުތަކެއް ްމާބޮޑެތި ްމަފްޙޫމުގެ  65ދެންނެވޭނީ

ްވަރަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި ްިއޞްލާޙު ްަބއެއް އެހެންނަމަވެސް،

ްކަހަ ްނިންމަންނުވާނެ ްގޮތެއް ްނޫނީ ްވިސްނާލާފައި ްޢިއްޒަތްތެިރްފުންކޮށް ލަ.

ްދަންނަވާލަންް ްކުރުކޮްށ ްުކޑަކަމާެއކު ްަވގުުތކޮޅު ްލިބިަފއިއޮތް ރައީސް،

ްދަންނަވަްން ްވާހަކައެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް، މިޖެހެނީ.

ްހުށަހަޅާ،ް ްއިޞްލާުޙތައް ްބައެއްފަހަރު ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ  70މިޖެހެނީ.

ް ްިވސްނިގެން ްރަނގަޅުކަމަށް ްމިއީ ްނިންމާފައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓުީދ

ްހެދިއްޖެއޭެވްސް ްގޯެހއް ްވަރަށްބޮޑު ްމުރާޖިޢާކޮށްލާއިރުަގއި ްއަނެއްކާ ފަހުން

ްއެކަހަލަްރެެއއް.ްއަނެއްާކވެްސް ހީވާގޮތްްއެބަްމެދުވެިރވޭ.ްރޭަގއިވެސްްމިއީ

ްފުންކޮށްް ްއެަކމަށް ްމިއޮތީ. ްކުރިމަީތގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ އެކަހަލަކަމެްއ

ް ްމިބާބުގެ ްޚާްއޞަގޮތެްއަގިއ8ްްވިސްނަންޖެހޭ. ް)ށ(، ްމާއްދާަގއި  75ވަނަ

ްވާހަކަައީކް ްއުޅޭ ްމިބުނަން ްޖުމްލަކޮށް ްޭއގައި ްފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު

ްމިކަންް ްބަދަލުކޮށްލަިއެގންވެސް ްއެހެންގޮތަކަށް ްސާފުނުވާކަމަށްވަންޏާ މިހެން
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ްގޮތުގަިއެވްސް ްސިފައިންެގ ްދިވެހިރައްޔިތުުުންތަެކއް ްބާއްވަންޖެހޭ. މިގޮތަށް

ްއަމުރެްއްތިބޭ ްފޮުނވުމުެގ ްހަނގުރާމައަކަށް ްއެމީހުން ނީ.

ްރައްޔިތުންެގް ްވަގުތުްނ ްޖެހޭނެއޭ ްއެކަން ްނެރެފިއްޔާ  80ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މަޖިލީހަށްްއަންގަން.ްއަދިްއެައށްފަހުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްނިންމިދާނެއޭް

ފައިްއޮްތްއެއަމުރުްބާޠިލްކުރަްނވެސް.ްެއހަނގުރާމަްހުއްޓާލަންވެސް.ްުހށަހެޅި

ވަނަްާމއްދާގެް)ށ(ްއަށްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިްއޒަތްތެރ8ްްިއިޞްލާޙުް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙު، ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްއެކަުމގަިއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމިަމއްސަލާަގއި.  85ކަންބޮޑުވޭ

ްހު ްއޮތް ްހިމެނިފައި ްޑްރާފްޓްގައި ްމިއޮތީްބަހެއްބުނުމަށް ްބަހެއް ރިހާ

ްމިކަންެވގެްން ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްމިއީ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އުނިވެފަިއ.

ްމަރަށްް ްހަނގުރާަމއަށް، ްރައްޔިތުންތަކެއް ްޤައުމެއްެގ ްނޫން. ވާނެގޮެތއް

ްވަރަށްް ްޭބްއވުމަކީ ްއެބާރު ްއަތްމަީތގައި ްމީހެްއގެ ްއެންމެ ފޮނުވާއިުރގައި

 90ންކޮށްްއަޅުަގނޑުމެންްވިްސނަންޖެހޭކަމެއް.ްނުރައްކާތެރިކަމެއް.ްިމއީްހަމަްފު

ްސިފައިންެގް ްއެްއގޮތަކަށްެވްސ ްމިބުނަނީ ްމިޑްރާފްޓްަގިއ މިމާއްދާގަިއ،

ްނެރޭް ްަމޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްއަމުރުތަކެއް ްހިންގާނޭގޮުތގެ ޙަރަކާތްތައް

ވާހަކަެއއްްނޫން.ްސިފައިންނަްށްކޮމާންޑްކުރާްކޮމާންޑަރަށްްޮކމާންޑްކުރުމުެގް

ްރަ ްމިްބާރު ްއެޫނންގޮތަކަށް ްއޮންނަންވާނެއޭ. ްމަޖިލީހުގައި އްޔިތުންގެ

ްދިވެހިރައްޔިތުްން ްއެބުނެވެނީ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ  95ބާއްަވއިފިްއޔާ

ްއެންމެް ްމަޝްަވރާނެތި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްތިބި އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ްނުކުތު ްދޫކޮށްލަން ްފުރާނަ ްިދވެހިރަްއޔިތުންތަކެްއގެ ްރަޢުޔަށް، މުެގްމީހެއްގެ

ްކަހަލަް ްމިހިރަ ްއެދެވެނީ. ްޤާނޫނުއަސާސީން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޙުއްދަެއއް

ްިވސްނާލަންޖެހޭނެ.ް ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ކަންކަމުަގއި

ްަރއީސް.ްވަރަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހިރީ ްަކންކަން ްޮބޑެތި  100ރައްޔިތުންެގްވަރަށް

ނޑުމެންްމިއަށްްގޮތެއް ނިންމާކަށްނުވާނެ.ްްފުންކޮށްްވިސްނާފައިްނޫނީްއަޅުގަ

ްލުބްނ9ްްާ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުެގ ްާމއްދާއަށް ވަނަ

ނޑުްަކންބޮޑުވާްެއްއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެޭރގަިއވެސްްއަުޅގަ
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އިޞްލާޙުްއެަބއޮތް.ްފުލުހުންެގްކަންކަމުގެްތެެރއަށްްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް

 105ްޝަނަރަކުްޢައްޔަންކުރާްާވހަކަ..ކޮމާންޑްްއަންނަގޮތަށްްޕޮލިސްްކޮމި

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކަމެއްކަމަކަށްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްބަލައިގަނެވޭެނ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ްނުދެކެްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްަވގުތުޮކޅުްމިމާޙަުައުލުގައި ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  110ން.

ްނަޒަރުް ްއިޞްލާޙަކަށް ްހުރިހާ ްދެންނެވޭނީ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްޖުމްލަކޮށް ހަމަވީ.

ްއެްއޗަކަްށް ްޮއތް ްޑްރާފްޓްގައި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްމިރޭ ހިންގާލާއިރުެވސް

އިތުރުްމާބޮޑުްފުރިހަމަކަމެއްްގެންނަްއިޞްލާޙެއްްައޅުަގނަޑކަށްްނުފެނެއޭ.ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާް

ް115 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިއްެބވި ްއެިދަވޑަިއގެންފައި ްއާދެ، މެންބަރުންގ42ްްެޝުކުރިއްާޔ.

ްހުރިހާް ްއެެހންވީމަ، ްއަުތަގއި. ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެބައޮްތ ްލިސްޓެއް ނަންފުޅުގެ

ްހަަމް ްކުރުކޮށް ްހަމަ ްދަްއަކވާއިރު ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްވަ ްއަުޅގަ ްދެން ްދަންނަވަން. ްއެދި ްނިންމަވާލަެދއްުވން ގުތަްށވެސް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްނިލަްނދެއަތޮޅު ްމިއަރުވަނީ  120ފުރުޞަތު

ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟަށް.

ް

ނުޑްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމައިގަ ްޚިދުމަތް ްސަލާމަތީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުްުމޙަ ްތާއީުދކުރެވޭ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްބާބަށް ްމުޅި ްގޮތެްއގަިއ

ްެއއްެޗްއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްބައެއް ްހުރި  125ހުށަހަޅާފައި

ދަންނަވާލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިއްޒަތްތެިރް

ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްބަލާއިރުަގިއްްމެންބަރު ްއިޞްލާޙަްށ ްހުރި ހުށަހަޅާފައި

ްއިޞްލާޙުންް ްއެމަނިކުފާނުގެ ްދައުރު ްމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެބައޮތް. ްފެންނަން ނަޑށް ްއަުޅގަ ކުޑަކޮށްަފއިާވކަން

ްއޮވެގެްން ްބާރު ްރައްޔިތުންގެ ްމިކިޔަނީ ްބޭނުންވަނީ،ްއަބަުދވެސް  130އަބަދުވެސް
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ްއޮންނަ ްސަރުކާރެކޭ ްއެންމެްހިނގާ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ންާވނީ.

ްއޮްތް ްުކޑަކުެރވޭގޮތަްށ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ މެންބަރުންނަށް

ްއެގޮުތްން ްއަދި ްހެޔޮވެސްނުވާެނއޭ. ްޯވޓުދޭން ްިއޞްލާޙަކަށް އެްއވެސް

ްހުށަހަޅާފައިް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ށ.އަތޮޅުގެ

ްއިޞްލާޙަ ްޢިއްޒަތްތެރިްއޮތް ްނުކުރެވޭ. ްތާއީެދއް ނޑަށް ްައުޅގަ  135ށްވެސް

ްދެއްެކިވް ްރަމީޒު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ރައީސް،

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްދަންަނވާލާނަން. ްއެްއޗެއް ްގުިޅގެންެވސް ވާހަކަފުޅަކާ

ްދެްއެކިވް ްބެހޭގޮތުން ްޢަްއޔަންކުރުމާ ްކޮިމޝަންތައް ްރީޖަނަލް ވާހަކަފުުޅގައި

ްކޮމިޝަންތަްއްވާހަ ްރީޖަނަލް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށެވސް ްއަުޅގަ ކަިއަގއި،

ްއެޓޮލްސްް ްއެމަނިކުފާުނ ްއެހެންނަމަވެސް،  140ހުންނަންޖެހޭނެކަން.

ްފުލުހުންގެް ްަކނަޑއެިޅެގން ްހުންނަވައިގެން ްަވޒީފާަގއި މިނިސްޓްރީގެ

ްހިނާގގޮްތް ްއަޮތޅުތެރޭަގއި ްކަންތައްަތއް ްސިފައިްނެގ ކަންތައްތަްއ،

ްމަޖިލީހުގަިއްްއެނގިހުރެ، ްމިިޢއްޒަތްެތރި ްޚިލާފަށް ްެއއްަޗކާއި ެއްއެނގިހުރި

ްހިންގީ،ް ްާމރާމާރީ ްއަތޮޅުތެރޭަގއި ްަރއީސް،ްމިވާގޮަތކީ ްިޢއްޒަތްތެރި ވާހަކަ.

ްމިއަންގަީން ްހިންަގއިފިްއާޔ ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްހިންީގ،  145މަސްތުވާތަކެތި

ްއަތޮުޅވެރިންނަށް ްމިއަންގަނީ ްކަތީުބ ްކަތީބަށް. ްއަތޮުޅވެރިްންރަށުއޮފީހުގެ .

ްކަތިލިޔަސްް ްރައްޔިަތުކ ްއެރަށެއްގެ ްވަރިހަމަ ްނޫނީ ޙުއްދަދިނީމަ

ްމިކަންް ްނުދާނެ. ްފުލުހުންނެއް ްތިބޭ ްެއއަތޮެޅއްަގިއ އެރަށެްއގަިއ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްށ.އަތޮުޅެގ ްސާފުކޮށް ްމިައށްވުރެ ްހިެއއްނުވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްެއނ ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްބޮޑަށް ްރަމީޒަށްވުެރ ްމޫސާ ްމީހަުކްމެންބަރު  150ގޭ

ްކޮމިޝަންތައްް ްއެހެްނވީމަ، ްހިނގާގޮތް. ްމިކަން ްމިއީ ހުންނާނެހެނެއް.

ްއަނިޔާ،ް ްފުލުހުންކުރި ްއަރާ ްކިނބިދޫއަށް ްތ.އަތޮުޅ ްމިސާލަކަށް ނެތަސް

ްކޮްން ްއަނިޔާ. ްކުިރ ްފަރެސްމާތޮޑާއަްށ ްައނިޔާ، ްކުރި ްއަރާ އަްއޑުއަތޮޅަށް

ްއަނިޔާ. ްކުރި ްއަރާ ްއޮތީ.ްހިމަންދޫއަށް އެހެންވީމަ،ްމިކަހަލަްްކޮމިޝަނެއްތޯ

ްއޯޑަރުދިނީމަް ްބަަޔުކ ްއެބޭނުންވިގޮތަކަށް ްބޭނުންވީމަ ްއެބަހުރި  155ކަންތައް

ްސަލާމަތީް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އެކަންކުރަނީ.

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކާއިުރަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ޚިދުމަތުގެ
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ްމިކަން ްޮއެވެގން ްސަރުކާެރއް ްދަޢުލަތެއްްކަންބޮޑުވޭ ްއިސްާލމީ ކުރާއިުރގައި

ްަސއްތައިންަސއްތަް ނޑުމެންނަކީ ްައުޅގަ މިޤައުމުގަިއ،

 160މުސްލިމުންކަމަށްވާއިރުަގއިްމިތާނގައިްސަރުކާރާްގުިޅގެންްފައިސާްހޯދުމުެގް

ްއެީއް ްަކންތައްތައް ްިމކުރާ ްރިސޯޓްތަުކަގިއްބުދުބަހައްޓައިގެން ްމިތާ ނަމުގައި

ފައިންނާްފުލުހުންވާނެްމިކަންްހުއްޓުވަން.ްސަރުކާރުންްކުރިކަމެްއވިޔަސްްސި

ްައިދް ްކަންޮބޑުާވކަމެއް. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްސިފައިންނާް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން އޭެގއިތުރުން

ްޤާޫނނަކުން،ްމިހާރުް ްޖަރީމާތަކުގައި،ްެއއީ ްބޮޑެތި ްހުރި ްހިންގާފައި  165ފުލުހުން

ްހެދޭ ްގޮުތަގިއްްމިއަލަށް ްބާބެއްގެ ްބާރުތަކުގެ ްސަލާމަތީ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްލިބޭގޮތަށްް ްއިޙްތިާރމް ްރައްޔިތުންގެ ްއެަބއިމީހުންނަށް އޮެވގެން

ްަބލައިގަެނވިދާނެް ްއެކަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަންކުެރވިއްިޖއްޔާ

ްގެންދިަޔް ްއެތަނުން ްރޫޅާލުން، ްހަރުގެ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 170ް.މުދާތައް...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްނިންމަވާލަދެްއވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހިތުންްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއީ ްއަނިޔާތަްއ ް......ކުރި

ްއަޅުގަްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްމިސަބަބުތަާކހެދި ްއެހެންވީމަ، ްނޫން.  175ްނުޑްފިލައިގެންދާނެކަމެއް

ްވަކިްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާްސޮކށްފައި ްކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވަން އާދޭސްކޮށްފައި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެވާހަކަދައްކާނީ. ފަހުން

ްއަނިލްްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްހެޔޮނުވާނެްވޯޓުދޭން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްޝުކުރިއްާޔ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޅ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ  180އާދެ،

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ް

ް
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 185ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮށްލަންވެގެްންކިަތއްްމިނިޓްޯތްތިދެއްވަނީ.ްހާދަްކުަޑަވގުތުޮކޅެއްހެންްހީވޭ.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްއްނުވޭްވާހެނެއް.ްއެހެންެވގެން.ްމިނެޓެއްްހިއ3ްްެްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް190 

އަޅުަގނޑުްމިތާނަގއިްއިންނަނީްހަމަްސްޓޮޕްްވޮޗެއްްޖަްއސައިގެންްބަލަީންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިއަރުވަީން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްޝުކުިރއްޔާ. އިނގޭތޯ.

ްމާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒަށް.

ް

ްމިބާބަށް،ްއަދިްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް  195ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުގެ

ްފުދޭވަރެއްެގްްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއީއ ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވިސްނާލާއިރު ޑްރާފްޓަށް

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްޑްރާފްޓެއްކަމަށް. ްމިފެންނަނީްްރަނގަޅު ނޫނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްވާހަކަަދއްަކވާފަިއ ްިނޒާމެްއގެ ްރިޔާސީ ްފުރިހަމަ ވަރަށް

ްނެގެްނީވް ްގޮތުގައި ނޑީގެ ްމޭބިސްކުރަ ްއޭގެ ްއަދި ްމިހިސާބުގައި ނިމެމުންދާ

ްބޭނުންވާް ްދެމެހެއްުޓމަށް ްވެރިކަެމއް ްޚުދުުމޚްތާރު ްއަެނއްާކވެސް  200ބާބުތައް

ްޢިއް ްގެންދެވޭތީ. ްދަމަމުން ްހައިރާންވާންީވްދިމާލަށް ްރައީސް، ޒަތްތެރި

ްގެންދިޔައީުމް ްބުނަމުން ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ކަމެއްެވސް

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްމެންބަރުްނ ްިތއްބަވާ އިންތިޚާބުކުރަްއވާފައި

ްރައްޔިތުްން ްފައިދާހުރި، ްއެކަމުަގއި ްރަްއޔިތުްނނަށް ތިއްބަަވއިގެންެނއް

ްހަދާކަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއ ްފަހިެވގެންނެއްނުދާނެ.ްްބޭނުންވާ  205އެމަެގއް

އެކަންްމިއަދުވެސްްމިދަނީްފެންނަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްވެރިކަމުަގިއް

ްއެމީހުންް ްމަލަންއަާޅފައި ްއަނގަމަތީަގއި ްރައްޔިތުްނެގ ްބަޔަކު ތިބޭ

ްބާރުތައްް ްސަލާމަތީ ްއެމީހުން ްބަޔަކަށް ްބޭނުންކުާރ ނޑުކޮށްލަން ތަޅާފު

ް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްރައީސް،ްއޮންނާކަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ބޭނުމެއްނުވޭ.

ްފުލުހުންނަކީ،ް ްސިފައިންނާ،ްދިވެހި ްމިވާހަކަދަްއކަީންދިވެހި  210އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްް ްއިޙްތިރާމްދީ،ްއެމީހުން ްއެމީހުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުން

ްުއޅެޭވް ްހަމަހަމައިަގއި ްއެްއ ްއެއްބިެމއްަގއި، ްެއއްތަނެްއގަިއ، އިޙްތިރާމްކޮށް
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ްމިައުދްބަ ްެއކަމަކު، ްަދއްަކވައިެދްއވާށޭ. ްއެކަންވާެނގޮތެއް ްގޮތުަގއި އެްއގެ

ްކަންކަްން ްވަިކގޮަތކަށް ްނޫން. ްއެކަެމއް ްމިފެންނަނީކީވެސް މިތަނުން

ްމިގެންދަވަނީ.ް ްމެންބަރުންކޮޅެްއްެއކަން ްމިތިްއބަވާ ްބޭނުންވެަފއި  215ގެންދަވަން

ްރައީސު ްކޮންޓްރޯލް ްރިމޯޓް ްކޮންޓްރޯލް، ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްހުރިހާކަމެއްގެ

ްރައީސްް ްޭނނގެ ްއަުޅަގނޑަކަށް ްާބއްވަނީ. ްއަިދވެސް އުނގުފުުޅގައި

ްބޭނުންފުޅުވެގެްނކަމެއް.ް ްކޮށްދެއްވަން ްއެހެން ްއެކަން ްއެބޭފުޅުން ކޮންމެހެން

ްބައްލަވާފަިއް ްއެއްޗަކަްށ ްމިހުރިހާ ްހަދިޔާއާއި ްޢިނާޔަތްތަކާއި ލިބޭ

ްމަ ްކުރައްވަން ްެއހެން ްއެކަން  220ޖުބޫރުވަނީކަމަށްވުްންއެބޭފުޅުންނަށް

ްއެއްަޗީކް ްޔަޤީން ްސަތޭކައިންސަޭތކަ ްއަުޅަގނޑަށް ްެއކަމަކު، އެކަީށގެންވޭ.

ްމިކަމެްއް ްބޭނުންާވޮގތަކަށް ްަރއްޔިތުން ްއޮެވގެނެއް ްމިއޮތްގޮތަށް މިމަޖިލިސް

ްނުކުރެވޭނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެންމެ ްމިރޭ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  225އަސަރުހުރިް`.

ްމާއްދާއެްއކަމުަގއިް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްސަލާަމތީ ްމިދިޔައީ ްމާއްދާ.8ްްފާހަގަެވގެން ްވަނަ

ްއެަބ8ްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެކަމެއް ްމީގަިއ ްހިންގާލަމުން ްނަޒަރު ްޑްރާފްޓަްށ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްބ8ްަފާހަގަކުރެވޭ. ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްޙުއްދަދެވޭ.ްވަނަ ްއެކަަކށް ލައިލުމުން

ްދުވަހަުކް ްކިަތންމެ ްކޮްށކޮށް ްމިކަން ްބާޠިލްުކރެވޭ. ްޙުއްދަ  230އަނެއްބަަޔކަށް

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްހެޔޮާވވަރުެގ ްކުރަން ްމިއީ ްއެބަދޭ. ްމީގެން ްޖާގަ ތިބޭނެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްލަފައެއްދެވިދާނެ. ްއޮްނނަންވާނީ. ްެއއްގޮަތކަށް ކޮންމެވެސް

ްނުދެވޭނެޭއްމަޝްވަރާެއއްދެވިދާ ްޙުއްދަެއްއ ްެއހެންނޫނިއްޔާ ނެ.

ްވާނެ.ް ްބާޠިލްކުރެވެްނވެސް ްއެޙުއްދަ ްބަަޔކަށް ްޙުއްދަދޭ އޮންނަންވާނީ.

ްޙުއްަދް ްައނެކަކު ްޙުއްދަދީފައި ްއެކަކު ްމިދައްަކއިެދނީ ްމީގައި  235އެކަމަުކ،

ްނަޒަުރް ްމިަކމަށް ްއެހެންވީމަ، ްއަރަތެްއ. ްހަމަ ްމިީއ ްވާހަކަ. ބާޠިލްކުރާ

ްކޮން ްފެނޭ.ްހިންގުމަކީ ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމެއްކަމުގައި ްކުރަންޖެހޭނެ މެހެން

ނުޑްނެތީން.ްހަމައެކަިން އެހެންވީމަ،ްިމވާހަކަ،ްއޭަގއިްކުރިއަށްދާކަންްއަުޅގަ

ްެއއީް ްމިފާހަގަކޮށްލީ. ްމިވާހަކަ ްމޭރުމަށްޓަކައި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި
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ްލާބައަށްޓަް ްެހވާއި ްރައްޔިތުންގެ ްއަސަރުހުރިގޮެތްއގައި ްރަށްރަށަްށްވަރަށް  240ކައި

ްމިކަްން ްވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު ްކަންތައްތަުކގެ ްެއކަހަލަ ްލޫޓްވާލުާމއި އަރާ

ްކުރަންޖެހޭނެް ްކޮންމެހެން ްާލބައަށްޓަަކއި ްެހވާއި ރައްޔިތުންގެ

ކަމެއްކަމަށްބާަވއޭްހިތަށްއަރާތީްމިވާހަކަްހަމަްމިްމޭރުންކޮށްލީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

މިބާބުގެްބައިތަކަށްްަބލަމުންދިޔައިރުް،ްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްމިމޭރުމުންްއާދެ

32ްް ްކަުރދާހުގެ، ްއިޞްލާޙު، ްތ.އަތޮޅުެގ9ްްވަނަ ްމާއްދާއަްށ  245ވަނަ

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެގޮތަްށް ްއެަކން ްއަދި ްބަލައިގަންނަން. ްއުފަާލއެުކ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވަ ްދެންމެއަުކްކުރަންވެއްެޖކަމުަގއި ްދާދިފަހުން ްމިދެންނެވީ ްނ.ްމިހެން

ްއުތުރުބުީރް ްއަރިއަޮތޅު ްފާހަގަކުެރއްިވ، ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމަ

ްސަބަ ްޭއގެ ްމަރުކަޒެއް. ްފުލުހުންގެ ްމިާހރު ްއެއީ ްވާހަކަ.  250ބުންްހިމަންދޫގެ

ްލިބެ ްފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭކަމެއް.ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްލާބައަކީ ްހެވާއި މުންދާ

ްތަންތަންްއެ ްއެަރށުގެ ްހުުުސްވެގެންިދއުމާއި، ްމުދާތަްއ ްފިހާރަތަކުން އީ

ްކަންކަްން ްައދި ްމަންފާއާއި ްލިބޭ ްަރއްޔިުތންނަށް ްހިފައިގެން ކުއްޔަްށ

ްރިޔާޟްް ްހަމަ ްއެއީ ްއެހީތެރިކަމަކީ ްދެވޭ ްރައްޔިތުންނަްށ ހައްލުކުރުމުަގއި

ްލާ ްހެވާިއ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްުހށަހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅި ްއެ  255ބަްރަޝީދު

ްއެކަްން ްދަންނަވާ ްވާހަކަ ްމިމޭރުމުން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު އޮތްކަމެްއކަމުަގއިވާތީ

ްެއކަހަލަް ްރަެށްއގަިއ ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްދަންނަވަން. ްވާހަަކ ޤަބޫލުކުރާ

ްޮގވާލަން.ް ްާޤއިމްކުރަންެވއްޖެކަމުަގއި ްމިހިނދުންވެސް ްިމއަދު މަރުކަޒެއް

ްކަރު ްމިމޭރުމުން ްރައީސް،ްހަމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންބަރު 39ްްދާސް 44ްއަދި

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްނަޢީމް ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ  260އަށް

ްބަލައިގަންަން ްއުފަލުން ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަީކވެސް މިއޮތް

ް ްޑްރާފްްޓގެ ްެއއީ ްކުރަްނ، ްެއއީ ްމިކަންވެްސ ވަަނ11ްްއިޞްލާޙެއް.

ްއެް ްއިޞްލާޙެއް. ްއޮްތ ްގެނެސްަފއި ްކުރަންވެއްެޖްމާއްދާއަށް ކަމަީކވެްސ

ްޖީލަށްޓަކައިް ްއަންނަނިވި ްމިދެންނެވީ ްިމހެން ްދަންނަވަން. ކަމެއްކަުމގައި

ްއެންެމް ްޤައުމުގެ ްމިތަނަށްއައިސް ްކުރަން ްކަެމްއ ްލާބަޔަުަށްޓަަކއި  265ހެވާއި

ްއެްއޗެްއް ްހިތުހުރިހާ ްމައިންބަފައިންނަށް ްނުވަތަ އިސްވެިރޔާއަްށ
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ްމިތި ްޖީލު ްަޤއުމުެގ ްރަނގަުޅްގޮވަމުންދާއިރު ްމިއީ ްބަލަން. ްއެކަން ބެނީ

ްކަމެއްކަުމގައިްުނވާނެ......
ް

 270ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީސް.ްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްެތުެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްވިސްނަންވާނެ. ްތެދުހިތުން ްމިކަން
ްީހމްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް275 

ްއިޞްލާޙެްއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްދެ ްމިބާބަށް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޫނީްތިންްއިޞްލާޙެއްްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑްއިޞްލާޙުތަކާްބެހޭގޮތުންްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިް އެއާއިްބެހޭގޮުތންްއަޅުގަ

ްކޮންމެހެންް ްބެހޭގޮތުްނ ްއިޞްލާޙުަތކާ ްއެ ްއެހެންވީާމ، ވާހަކަދެްއކިން.

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްމިރެއަކު ްވާހަކަދަްއކާކަށް  280އަޅުަގނޑު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުން ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާަމތީ ްމި ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްަކންބޮޑު ްައޅުަގނޑު ްއެވާހަަކްފާހަގަކުރެވޭ ްހުރީމަ ްކަންތައްތަެކއް ވާ

ނޑުމެްން ްއަުަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނުޑ

ްމިކަންތައްތަްއް ްރައްކާތެރިކަާމ ްސަލާމަތާއި ްޤައުމުގެ ްމި މިއުޅެނީ

ްބާރުތަކެްއް ްފަރާތްތަކަކަށް ްވަކި ްޤާނޫނުން ްއެ ްބާްއވާ ްގޮުތގައި  285ޤާނޫނެުެއްގެ

ްމިކަންކުާރއި ްމިގޮތަށް ްވިސްނަންޖެހޭނެްދޭން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރުަގއި

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްހުރިގޮތް. ްމިއަދު ްވިސްނުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުރިގޮތް.ް ްޚިޔާުލ ްމެންބަރުންގެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ބަޙުސްތަކުަގއި

ްވަރަްށް ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތާމައަކީ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙަް ްރަްއޔިތުންގެ ްވާހަކަދައްާކ ްވާހަކަދަްއާކްރަނގަޅަށް ްއެްއކޮޅަްށ  290އްޤުތަކާ

ްނިމޭއިރުގަިއް ްކަްނ ްއާޚިުރގައި ްކިާޔބަހައްޓާފައި ްކުރާނަމޭ ްކަމެއް މިވެނި

ނޑުްފިުކރުބޮޑުވާްކަމެްއް ވޯޓުދެނީްދިމާްއިދިކޮޅަށް.ްމިައށްވުރެްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ްވިސްނަންޖެޭހް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްނުފެނޭ. ްމިމަޖިލީހަކުންނެއް މިއަދު

ްއަުޅގަ ްވާހަަކްކަމެއް. ްވަރަށް ްމިއީ. ްކަމެއް ްހިާތމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން
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ްވޯޓުދެީން ްކޮަބއިތޯ ްއެކަމަުކ، ްލޯބިވޭ. ްދެކެ ްރަްއޔިތުން ްވަރަށް  295ރަނގަޅު

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއީ ްވޯޓުދެނީ. އަނެއްޮކޅަށް

ްމިތިީބް ްަމއްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްަޤުއމު ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ްމުޅި

ްއަ ްކުރަމުންްބުރަވެ. ްއުންމީދުތަކެއް ްއެމީހުން ްމިމަޖިލީހާމެދު ނޑުމެން ުޅގަ

ްކަންތައްތަްއް ްބޭނުންވާ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، އެބަދޭ.

ްއެންމެް ްރައްޔިުތންނަށް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ނޑުމެން  300އަުަުޅގަ

ްމިހެ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަްށތޯ ްފޯރުކޮށްދެވޭ ދެނީ.ްރަނގަޅަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޮށިއަަރިއގަނެގެން ްުސާވލެއް. ނޑުގެ ްއަުޅގަ މިއީ

ްރޭަގިއް ްސަބަބުން ްމީގެ ްމިއުޅެނީ. ްހިތަށްއަރާ ްައޅުަގނޑު ކިހިނެއްެވގެންތޯ

ްމިއަުދް ްިމދިޔައީ. ްނިކުމެގެން ްނަތީޖާތަކެއްތޯ ްކޮންކަހަަލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްކޮންކަހަލަ ްކުރިްނ ްމީގެ ްނަތީޖާއެއްތޯ.  305ަނތީޖާތަކެުެއްޯތްކޮންކަހަލަ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްހެޔޮާވވަުރެގ ްކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްިމއީ ނުކުމެގެންދިޔައީ.

ްމިއަށްވުރެް ްޫނން. ްހެޔޮވެސްާވވަރުކަމެއް ްހަމަ ްކުރަން ްވިދާޅުވާހެން މަޖުދީ

ނޑުމެންނަްށް އަޅުަގނޑުމެންްހަމަޖެހިގެންްތިބެްކަންތައްތައްްކުރިްއޔާްައުޅގަ

ް ްބޮޑުވާނެ. ްފައިދާ ްކިޔާފަިއްނޮެވމ34ްްމާ ްނިންމާށޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ބަރަށް

ްނަތީޖާް ްމީގެ ްކުރީމަ ްކަންތައްަތއް ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރިހާ  310އަޅުަގނޑުމެން

ްިމް ްވިދާުޅވޭ ްއެަބ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބއެްއ ްނުވާނެ. ރަނގަޅެްއ

ްއެހެންް ްައންނަ ްވެރިކަމަށް ްފަސްއަހަރުގައި ްއޮތް ްކުިރއަށް ވަގުީތގޮތަށް

ްައއިސްފި ްހަދާްޕާޓީއެއް ްއިޞްލާޙުކުާރގޮތަށް ްޕާޓީން ްއެ ްއޔާ

ނޑަށްްހީވަނީްއެހެންނެއްްނޫން.ް ޤާނޫނުއަސާސީެއއްްނޫނޭ.ްއެަކމަކު،ްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާބުަގއިް ްމިއަންނަ ްނޫނީ ްވެރިކަން ްޮއތް ްމިހާރު ްީހވަނީ  315އަޅުަގނޑަށް

ްމިް ްއަލުން ްއަނެްއާކ ްޙަވާލުވެފައި ްވެިރކަމާ ްބަޔަކު ްއަންނަ ދެން

ްއެްޢަޒުމުަގއިްކުަރމުންދާްކަމެކޭްްޤާނޫނުއަސާސީްހަދަން އެްރޫުޙގައިްނޫނީ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއެހެންވީާމ، ްވިސްިނގެންދަނީ. ްބޮަޑުަށް ްއަޅުަގނޑަށް މިހާރު

ނޑުމެންް ްައުަޅުގަ ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންަނވަން ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ުަޅުަގނޑުެމންްދޭންްބޭނުންވާްސަލާމަތާިއްރައްކާތެރިކަްން  320ރައްޔިތުންނަށްްއަ

ްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްއެކަމަކު،ްމިކަން ްމި ްދެވޭގޮތަށޭ ްރަނަގަޅށް ްވަރަށް ތައްތައް
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ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަށް ްމިހާރު ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ްނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ހުށަހެޅުންތަކުންްމިްޑްރާފްޓްގައިްއެބަހުރިްވަރަށްްރަނގަޅަްށްކަންތައްތަެކްއް

ްހުށަހެޅި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރިންވެްސްްއެކުެލވިފައި. ނުޑ އަޅުގަ

ްވަރަށްް ްެއބަހުރި ްހުށަހެޅުންތަކުގައި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު  325ދެންނެވިން

ްމަޤްޞަދުް ްމީގެ ްނޫނީ ްދައްކޮށްލާފައި ްބާރު ްީމގެ ްއަނެްއކާވެސް ބޮޑަށް

ގެއްޭލގޮތަށްްހުށަހެޅުންތައްްހުަށހަޅާފައި.ްެއގޮތަށްްމިކަންްކޮްށފިކަމަށްވަންޏާް

ްމަޤްޞަ ނޑުމެްނގެ ްނުދާނެ.ްއަުަުޅގަ ްޙާސިލުެވގެންނެއް ްމީގެން ދު

ްބޭނުންވަީން ްދަންނަަވން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ހަމައެއާެއކު

ްބޭފުޅަުކް ްޮކންމެ ްއަދި ްވެރިއަކަށް ްމާދަމާ ްޤައުުމގައި  330އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނިކަމެތިކަމެއްް ްދެރަ ްޤައުމަށް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްވީނަމަވެސް އަިއކަމުަގއި

ްެއއި ްކަމެއް ްނުކުރާނެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްވާވަުރގެ ްވެރިއަކު ްހުންނަ ރެްއގައި

ނޑުމެންްއިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެއޭ... ްވެރިައކަށްވެސްްއަުޅގަ

ް

 335ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޤަދަރުުކރަންޖެހޭްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްބާރުތަކެްއވެްސްއިތުބާރުކުރަންޖެހޭނެ، ްއޭނައަށްވެްސ ްނެ،

ދޭންޖެހޭނެ.ްހަމައެކަނިްއެއިެރްއގައިްހުންނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަކަށްްނޫނޭްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައްޔިތުްނެގް ްބުރަވާީނ ްޮބޑަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭންޖެހޭނީ. ްބާރުތައް ހުރިހާ

ްއެއިެރއްަގއި ްމިންވަރަކަުަށް ްކުަޑނޫން ްވަކި  340އޮންނަްްމަޖިލީހަށްވުރެން

ްތިންް ްނޫނީ ްދެރަފާތް ްޭދގޮތަށް ްެއއްޗެހި ްބާރުަތކާ ްއެ ސަރުކާރަކަްށވެސް

ްކުރިންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނަގޮަތކަށް. ްބާރުތައް ްބެހިގެންދާގޮތަށް ފަރާތަށް

ްދައްކަމުންްއައިްވާހަަކއަކީ...ް

ް

 345ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހަަމްްޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮ ްބާރުތައް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމާލަނީ. ްމި ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބާރެއްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއެއްވެްސ ްއޮންނަގޮަތށް ްބެހިގެން
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ްޚިލާފު.....ް ްއާދަާޔއި ްނުފޯރާގޮތަށް ްނުފޫޒު ްމަްއޗަށް ްބާެރއްެގ ްއަނެއް

ނުޑްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްދެން ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ. ްއާދެ، ްމެންބަރު  350އްޒަތްތެުެރި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ްޝަރީފަށް.ް

ް

ްވަރަޙްމަތު`.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްވަބަރަކާތު.ްއާދެ،ްސަލާމަީތްهللاްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް

ްއަޅުަގނޑަްށްްވުން:ޝަރީފްްވާހަަކދެއްކެް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްއިޞްލާޙު ްމިބާބަށް  355ޚިދުމަތްތަކަށް

ްއިޞްލާުޙް ްއެީއ ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ްއިޞްލާޙުަތއް ތާއީދުކުރެޭވ

ްެއއްވަަނ5ް،9ް،17ް،18ް،32ް،39ް،44ް،41ްނަންބަރުް .ްއާެދ،ްއެއީ

(ްއަްށްމާއްދާއަށްްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ްދެވަނަްމާއްދާގެް)ށ

ް ްރަޝީދު. ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ްމެންބަރ6ްްުތ.އަތޮޅު ްގއ.ެގ ްާމއްދާ ވަނަ

ް ްޙަލީމް. 6ްްޢަދުނާން ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްހއ. ްމާއްދާއަށް  360ވަަނ9ްްވަނަ

ްރަޝީދު.ް ްރިާޔޟް ްތ.ްމެންބަރު ްއަރިަމީތ11ްްމާއްދާއަށް ްމާްއދާއަށް ވަނަ

އްދާއަށްްަވނަްމ11ްާސުރުޚީުީްބަދަލުކުރަންްވ.ްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.ް

ވަނަްމާއްާދެގ12ްްއަދިްޔޫސުފްްނަޢީމްްހުށަހަޅާްއެހެންްއިޞްލާެޙއް.ްއަދިް

ްމިް ްހަމައެކަނި ްމިއީ ްއާދެ، ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްރ. ްއަށް )ހ(

ްތާއީދުކުެރޭވް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްހުރިހާ  365ހުށަހެޅިފައިވާ

ްތާއީް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއެހެން ްމިނޫން ްއާދެ، ދުކުރައްަވިއގެްންއިޞްލާޙު.

ްރައްޔިތުްނެގް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްާފސްވެއްިޖއްޔާ ްައއްަސވަިއގެން ވޯޓަށް

ްހަަމް ްއެއީ ްނުހުންނާނެ. ްތަފާތެއް ްއެްއވެސް ްައޅާލުމެކޭ ްަވޅިެއއް ކަރުަގއި

ްމިކަންތައްތައް.ް ްބަލަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތެއް

ްރަ ްނިންމާލާއިރުަގއި ްހަދާ ނޑުާވގޮތަްށްޤާނޫނުއަސާސީ ނުޑފު ްފު  370ްއޔިތުން

ްމިް ްމިތާ ްއަދި ްގޮތަކަށް ްެއްއވެސް ްނުވާނެ. ްހަދަިއގެންނެްއ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްނުވާެން ްވިސްަނއިގެން ްބޭފުޅުންެވސް ްިތއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ެގްهللاްތިމަންނަމެންްމާދަމާްތިމަންނަމެންްހަމަްމިގޮތުގައިްތިބޭނެްކަމަކަށް.ް

ްއެބޭފުޅުން ްއެމީހުްންްޙަޟްރަތަށް ްަޙއްޤު ްރައްޔިތުންގެ ދަތުރުކުރަންޖެހޭނެ.

ްޑްރާފްޓްް ްމި ްމިހާރު ްޑްރާފްޓްަގއި ްއާެދ،  375ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭނެ.
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ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްޑްރާފްޓް. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްރަނގަޅު. އެކުެލވިފަިއވާގޮތް

ްކަމެްއް ްމީހަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްހުންނާނެ ްކުރުމުަގިއެވސް ްކަމެއް ކޮންމެ

ްެއްއެޗްއްްކޮށްފިއްޔާ ްފާޑުިކއުންތަކެއް ްކަހަލަ ްކޮްނމެވެސް އެކަމުަގއި

ްކޮންމެް ްހުްނނާނެ ްކަންތައްތަެކއްވެސް ްރަނގަޅުކޮްށލާނެ ްނުވަތަ ހުންނާނެ

ްއަޅުަގނުޑް ްހަމަެއކަނި ްއެގޮތުން ްެއހެންވީމާ، ްކުރާކަމެއްަގިއވެސް.  380މީހަކު

ްނުކޮށްލިޔަ ްބަދަލު ްަބދަލުކޮށްލަންޖެހެނީ. ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމިްމިދެންނެވި ސް

ްފާހަގަކޮށްލާް ްއަުޅަގނުޑ ްދެން ްަރނގަޅުވާނެ. ްޙަޤީޤަތުަގއި އިޞްލާޙުތައް

ްހުށަނާޅުއްާވް ްހަަމ ްބޭފުޅަކު ްެއއްެވސް ްމިއީ ްކަެމއް ްބާރުތަކުގެ ސަލާމަތީ

ްމިހާރުް ްައޅުަގނޑުމެން ްާރއްޖެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްެއއީ ްއެބައުޅޭ. ކަމެއް

ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުްނެގ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  385އިްހަމައެކަނި

ްކަންތައްތަްއް ްސަލާމަތީ ްއެހެނިހެން ްައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްއެބައުޭޅް ްމިހާރު ްއައިސް ްމިރާއްޖެއަށް ްބޭރުން ްރާއްެޖއިން އޮންނައިރުަގއި

ްެއކިެއކިް ްއަދި ްއިނގޭތޯ. ްބޭރުމީހުން ްއަދަދެްއެގ ްގިނަ ވަރަށް

ްވަަޑއިގަންނަް ްއެބަ ްރާއްޖެއަށް ްޮއފިޝަލުން ްެއކިެއކި ވާ.ްކަންތައްތަުކގަިއ

ްސަލާމަތީް ްބެލެހެއްުޓމާއި ްސިކިއުރިޓީ ްބަަލހައްޓާ ްކަންތައްތައް  390އެމީހުންގެ

ކަންތައްްބެލެހެއްޓުުމގެްގޮތުްނވެސްްމީަގއިްާމއްދާެއއްްއޮތުަމކީްެއއީްވަރަްށް

ްިޑމޮކްރަސީއަަކްށް ނޑުމެންނަކީ ްއަުަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްކަމެއް މުހިންމު

ްތަަރއްޤީ ްމިއީ ްަޤއުމަކަްށެވފައި ްދާ ްޤައުމަކަށްްވާސިލުވުމަށް ްައންނަ ވަމުން

ްއެބަހުޭރް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްޤައުމުތަކުގެ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްިމއީ ވާއިުރގައި

ްއެބަހުޭރް ްބަލާލުމުަގއި ްބަލައިލި ްއަުޅަގނޑު ްރަނގަޅަށް  395ވަރަށް

ްލިޔެިވގެްން ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްކަންތައްތައް ްސަލާމަތީ އެމީހުންނަށްވެސް

ް ްއެެހންވީމާ، ްލިބިފައި. ްެއްޕްރޮޓެކްޝަން ްމުހިްނމުކަމެއް. ްވަރަށް އެީއ

ްއެއަްށް ްޭބނުން. ްސުވާލުކޮށްލަން ްައރިހުން ްމުޤައްރިރު އަޅުަގނުޑ

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ްލިބުން. ްަޖވާބެްއ އަޅުަގނޑަށް

 400ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.....

ް

ްގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ނޑުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމުޙަންމަދުްއަނިލްްހުށަހަޅުއްާވފައިވާްއިޞްލާޙު.ްއެްޙަޤީޤަުތގައިްއަުޅގަ

ުައިގަީތްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަރާވަުަޑަ ްހިތްޕުޅަުަށް ްެއމަނިކުފާނު ްކިހިނެއްބާއޭ  405ހިތަށްއަރަނީ

ްލިޔެ ްމީގައި. ްލިޔެލަން ުެއްެޗއް ްއެ ްރައްޔިތުންެގްއެވަުރގެ ްދޫކޮށްލަްނ ލާފައި

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްއެދެން ްއަރިހުން ްއެމަިނކުފާނުގެ ްއަޅުަގނޑު ތެރެއަށް.

ްއަނބުރާްގެންދެވުމަށް.

ް

 410ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިންމާލަދެއްވާ.ްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ.ްެދންްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއް ްުއތުރުބުރީ ްހުވަދުއަޮތޅު ްޢަދުނާންްމިއަރުވަނީ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްޙަލީމަށް.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމާޒީވެ.....ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 415ްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްގެންދަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުިރައށް ްއާެދ، ްމަޑުކޮށްލަދެއްާވ. ްއިހަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ްެއްްވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްހު ްތެރެއިން ްުދވަސްތަުކެގ ްމާީޒވެދިޔަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއަޅުަގނުޑްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއާދެ، ްއެަބއާދޭ. ނޑަުަށް ްއަޅުގަ ްމިރޭ ްހަނދާން  420ރެއެްއގެ

ްދަނި ްއަދާކުރަުމން ްވަޒީފާެއއް ްޒިްނމާދާރު ްއޮފީހުަގއި ކޮށްްގއ.އަތޮޅު

ްއިރުމަީތް ްދިމާއަށް ްވިލިނގިްއޔާ ްަޖހާކަށްހާއިރު ްއަެށއް ްހަތެްއ އިރުޮއއްސި

ްިމނިސްޓްރީއާިއް ްޑިފެންސް ްއަތޮުޅއޮފީހުން ްފެނުުނ. ްބޯޓެއްެގްއަލި ފަރާތުން

ްހުރި.ް ްތެލެފޯން ްރޭިޑއޯ ްއަތުަގއި ނޑު ްައުަޅުގަ ނޑު. ްއަުޅގަ ްއިނީ ގުޅަން

ްއިރުް ްބައިްސކަލުަގއި ްދޭތެެރއިން ްދޭތެރެ ްފަރާތަށްްއަޅުަގނޑު  425މަތީ

ްދެްން ްިދޔައިން. ްިކޔައިދެމުން ްސިފަ ްޯބޓުގެ ްއައިސް ދިއުމަުަށްފަހުގައި

ްދޭތެރެް ްއެބަފެނެއޭ. ްބޮތްެކއް ްއިންނަ ްކުނބުގައި ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްދިއްލާފަިއް ްގޭތެެރއެްއ ްއެބަފެނެޭއ، ްބޮތްކެއް ްތިރިންވެސް ދޭތެރެއިން

ންްސުވާުލކުަރއްވަނީްބޯުޓެގްހުންނަހެންވެސްްހީވެއޭ.ްދޭތެެރއަކުންްޑިފެންސު

ނުޑްތަކުރާރުކޮށްްމިދަންނަވަނީްމިވާހަކަ.ްއެންެމް  430ސިފައަކީްކޮަބއިހޭ.ްއަުޅގަ
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ްވަެދް ްވިލިނގިްއޔަށް ްބޯޓު ްއެ ްދަންނަވަން ްމަޖުބޫރުީވ ނޑަށް ްއަޅުގަ ފަހުން

ްފައިބާް ްމީހުން ްތިބި ްބޯޓުަގއި ްއެ ްއެލޯންގްަސއިްޑކޮށް ވިލިނގިީލގައި

ްރައްޔިތުން ނުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްހަދާފަހުން ްހިތުހުރިގޮތެއް ނަްށ

ްރަނގަޅަުަްށް ްމިއަްށވުރެްނ ްސިފަ ްޯބޓުގެ ްހުރިއްޔާއޭ ސަލާމަތުން

ްގެނެސްފަިއް ްގެަނއީ ްމާލެ ްޑިފެންސަށް ްއެނގޭނީ. ްކިަޔއިދޭން  435އަޅުަގނޑަށް

ްހަނދާންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމިިނސްޓްރީން. ްއެޓޯލްސް އިންޒާރުކުީރ

ްދަޢުލަ ްރާއްޖޭެގްނައްތާލަންވެއްޖެ ްެއއީުީ ްޤައުމަކީ ްވަޠަނަކީ، ތަކީ،

ނޑުމެްން ުަޅުގަ ްއަ ްބޭފުޅާކަމަށް ްުކރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްާކކަްށް ްތެދުވެރިވެ ްކާކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދުވަސް. ްތިބި ވިސްނަިއގެން

ްނޯންނާނެް ްމޮޯޓަގއި ްސިަފއިންގެ ްއިނގޭތޯ ްނުކުމެތިބީ. ްމި  440ވަފާތެުެރިވާންތޯ

ްއެބައެްއ. ްވަފާތެރިވާށޭ.ްްޖަހާފައެއް ްތެދުވެުެރިވެ ްޖަހާފައި ްިއންނަނީ އޭަގއި

ްނިކުމެް ްދޭންތޯ ްރައްކާތެިރކަން ްކާކަށް ްޚިދުމަތްކުރަން ްކާކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންކަމަކާތޯް ްސަރވް. ްއެންޓް ްޕްރޮޓެކްޓް ްޓު ްމިއޮންނަނީ ްޖަހާފައި މިތިބީ.

ްެއްއގޮތަކަުަްށވެްސް ްއޮުޅވާލަންވީ. ްކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިދުމަތްކުރަންްއަޅު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްޮއޅުވާަލއިގެްނ  445ަގނޑުމެން

ްފެއްީޓް ްމި ްވާހަުަަކ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްޤައުމަށް. ްމިތިބީ ނުކުމެ

ްރެއެްއަގިއް ްމިކަހަަލ ްވާހަކަެއއް ްމަޖުބޫރު ްހަމަ ްއެީއ ޙާދިސާއަކުން.

ްނެތް.ް ްއަމާންަކމެއް ްމަގުމަތީަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ދަންނަވަން.

ނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެންް ްައުަޅުގަ ްނެތް. ްއަމާންކަމެްއ ްގެދޮރުަގިއ ގެ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްނެތް. ްރައްކާތެރިކަެމއް ްގާުތގައި  450އަނބިދަރިންގެ

ްގޮްސް ްެއއްދިމާއަކަށް ްފައުޖުތައް ްުފލުހުންގެ ްަފއުޖުތައް، ސިފައިންގެ

ްއެމީހުންނަށްް ްނުވާނެ. ްއޮޅުވާަލިއގެން ްއެމީހުންނަށް ްމިއޮތީ. ހުއްޓިފައި

ްޚިދުމަްތްކިަޔވައިދޭ ްލައްވާ ްއެމީހުން ްއެްއޗެހި. ްރަނގަޅު ންޖެހޭނީވެސް

ްސިފައިންެގް ްހަނގުރާމައަކަްށ ްއާދެ، ްރަނަގަޅށް. ކުރުވަންޖެހޭނީވެސް

ްތަރައްޤީވަމުްން ްއަންނައިރު، ްކުރިއަރަމުން ްވާހަަކއަީކ ްނެޭރ  455ލަޝްކަރެއް

ްޤައުމެއްެގް ްވާހަކަތަކެއް. ްދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުަުޅގަ އަންނައިރު

ްއަމުރުކުރަްންވެރިއަް ްފުލުހުންނަށް ްސިފައިންނަށާއި ްމީހަކު ްހުންނަ ކަށް
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ްއަމުރުކޮށްފާނެ.ް ްފެނިގެން ްއެނގިގެން ްއެމީހަކަށް ްވެުެރިއަކު ހުންނަ

ްޙަވާލުުކިރް ްވެިރކަން ްއެ ްއެމީހަކަށް އެހެންނަމަވެސް،ްަރއްޔިތުންެގްއަތުަގއި

ްއަމުުރް ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްބާރު ްފުރިހަމަ ްއަުތގަިއ  460ރައްޔިތުންެގ

ްޢަދަބުވެުެރިކަމާެއުކް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއަމުރު. ބާޠިލުކުރުމުގެ

ްއަނިލްއަްށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެުެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއަނބުރާް ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްދަންނަވަން އިލްތިމާސްކޮށް

ްހަމަް ްދަންނަވާލީ ްމި ްޙާދިސާެއއް ްއަުޅަގނޑު ްއާެދ، ގެންދަވަން.

ްވާހަކަޮކުޅްޙަޤީ ްައޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވާލަންވެގެން. ްޙާދިސާެއއް  465ޤަތުގަިއވެސް

ނޑުްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްޑްރާފްޓް. ްނިންމާލަމުންްއަޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނިންމާލަްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމި ނޑު ްފެންނަގޮތުަގިއްއަުަުޅގަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިޑްރާފްޓްގައި  470ްނީ.

ހުރީްރަނގަޅުްމާއްދާތަެކއް.ްަރނގަޅަށްްވޯޓުދެްއވާށޭްނިންމާލަމުންްކުޑަުކަޑްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްގެއަްށް ްއޮތް ްނިދާފަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްރެައކު ްދަންނަވާލާނަން. އެްއޗެއް

ްވަަގކުްވަެދއްޖެ....

ް

 475ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެންްއިތުރުްވާހަކަ.....ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް

ްވަަގުކްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިއީ. ްތަންކޮޅެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ްނިންމާލަނީ ްމި

ްމަްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެނެސްފިން ްފުލުހުން ްފޯނުކޮުޮށްގެން ްފުލުހުންނަުަށް ގުމަތިންްވަދެއްޖެ

އަތުލަިއގެންްގެނައީ.ްފުލުހުންްބުނީްއޭނަްލަިއގެންްހުރީްިމެވނިްކުލަެއއްެގް

ްއެއީ.... ްމީހެކޭ ްހުރި ްފާހަގަކުރެވިަފއި ްތިމަންނަމެންނަށް  480ްގަމީހެއްދޯއޭ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންްެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއޭނަގެްފަހަތުންްބަލަހައްޓަިއެގން.....ްރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުތުް
 485ްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ްޕޮލިްސްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބާއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮމިޝަނެްއ ްނުކުރި.ްއިންޓަރގްރިޓީ ްފާހެްއ ވާކަްށވެސް

ްއިންޓަރގްިރީޓް ްޕޮލިސް ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްނުިވް ްޭބނުމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިއތުރަށް ްނުބޭއްވުުމގެ ކޮމިޝަން

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަހައްޓާކަށްވެސް. ްއޮމްބަޓްސްމެންޓް  490ޕާލިމެންޓްރީ

ްހުރިއިރު ްމިގޮތަށް ްމިކަންތައްަތްއ ްދަންނަވަްންްއަޅުަގނޑުމެން ނޑު އަުޅގަ

އޮތީްސިފައިންނާްފުލުހުންގެްޚިދުމަތްތައްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްދައުެރްއް

ްބުރަެއްއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮްތކަމަކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްދޫކޮށްލުމަކީ ނެތި

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަމޭްއެއީްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތްކަމުގަިއ.ް ނުވެެވއޭ.ްއަުޅގަ

ްމިނޭވާގައިް ްހަމަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްދެން  495ދަންނަވަންޖެހެނީ

ޢިއްޒަތްތެުެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލްްހުށަހެޅުއްވިްހުަށހެޅުމަކުންވެްސް

ްއެީއް ްނުކުރަމޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނެޑއް ްލިބޭކަމަކަްށ ްފަރުާވެއއް އޭގަ

ްނޫންކަންް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭތި ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއިވެސް އެމަނިކުފާނު

ްއިތުުރްއަޅުަގނުޑްޤަ ްފުރިހަމަކުރުަމށްޓަކައި ބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންުގޅެންޖެހޭނެކަމަށް  500ވިސްނުމެއް

ްސާފުކުރަނިކޮށް.ް ްހެރެތެރެ ްފެނިއްޖެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްސާފުކޮށްދިނީ.ް ްއެތަން ްއަންނާތީ ްދޮންމީހުން ްެއއީ އެހެންނަމަވެސް،

ްއެކަމަކުް ްމީހުންް، ްކަޅު ްހަމުން ްކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިތިބަ ރާއްޖޭަގއި

ްދިމާވީމަް ްކަންކަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަތޮުޅތަކުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ތިބި

ްދަނީް ްުބރަކޮށް ްފަހަތުފަޔަށް ްވަރަށް ްއެދުީނމަ ްއެީހއަށް  505އެކަންކަުމގެ

ްދެް ްއެ ްމިދަންނަވަނީ. ްއިޙްތިރާމާއެކު ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު އިނގޭތޯ.

ްެއީއްވަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަތިއްބެިވ. ްމިތާނަގއިވެްސ ޒީރުްނވެސް

ްތިއްބަާވް ްދަށުންުް ްޭއގެ ްކަންނޭނގެ. ްނޫން ްކަެމއް ްކުރަްއވާ އެބޭފުޅުން

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްދެން ްމީގެތެޭރގައި. ްޮއވެދާނެ ްބޯހަރުކަންެވސް ބޭފުޅުންގެ

ްިލޔެ ްވެބްަސއިޓެްއގައި ްމާދަމާ ްދެއްކީމަ ްމިވާހަކަ ްނެތް  510ަފިއްމައްސަލަެއއް

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބޮޑު ްއެހާ ްެއއީކީ އޮތަކަސް.

ްތިބޭް ްޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްލިބިެގން ްބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން
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ްތިބޭކަމަށްވަންޏާް ްބަޔަކާ ްބުނާ ްަރްއޔިތަކީމޭ ްރަްއޔިތުންގެ ބަޔަކާ

ނޑުެއއް ްއެއްބަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަޚުން ްތިމާގެމީހުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ަބފާ

ްއެންމެް ްފޮނުވުމަށްޓަކައި ްއެމީހުން ްއެބަތިބި. ްތެރޭގައިެވްސ ްސިފައިންގެ  515މި

ްހުންނެވިް ްމަޤާމުގައި ްވެރިޔާގެ ްދަޢުލަތުގެ ްނިންމުމަކުން ްނިންމާ މީހަކު

ްނިންމެވުންް ްނިްނމާ ްފޮުނވާފައި ްއެބޭފުޅަކު ްހުންނެވިޔަްސ ްބޭފުޅަކު ކޮންމެ

ްނިންމުމެއްތޯ ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްމިމަޖިލީހަށްްްއެއީ ބެލުމަށްޓަކައި

ްމިނޭވާަގިއް ްހަމަ ްއޮންނަންވާނެ. ްފުރުޞަތު ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްބޭނުން.ް ްދަންނަާވލަން ްވާހަކަވެސް ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  520ދަންނަުަވަން

ް ްހުށަހެޅިން ނޑު ްައޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ޖޫންަގިއ2447ްްރައްޔިތުންގެ

ްޙާދިސާއެއް ްހއ.ދިއްޫދަގިއ ްރައްޔިތުންްްޕެޓިޝަނެއް. ދިމާެވގެްނ

ްނުދޭ.ް ްުކރިއަކަށް ްކަމެއް ްބެހޭގޮތުން ނިކަމެތިވެގެން.ްއަދިއަދަށްެވްސްއެކަމާ

ްމިހާރުގެް ްހުންނެވީވެްސ ްޗެއަރމަންއަކަށް ްކޮމިޓީގެ އެ

ްތިއްބެީވް ްދެން ްނުލަްއވާ. ްއަަޅއެއް ުްކޯފުޅު. ްކޮއް  525ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްނ.އަތޮޅުގެްިޢއްުްޒަތްތެރިްމެްނބަރާއި،ްސ.އަ

ްއެަބް ްއަރިހުަގއި ްއެބޭފުޅުްނގެ ްއަޅުަގނޑު ްރެއަުކ ްކޮންމެ ތަކުރާރުކޮށް

ްެއް ްހުށަހަޅަންވީ ްޕެޓިޝަނެއް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްކޮބައިތޯ ދަންނަވަން.

ްނުވާެން ްމިހެންވެގެން ްމިމަޖިލީހަށް. ްނިންމައިނުދީގެން މައްސަލަ

ްމިއަށްވުރެ ްމަޖިލިސްވެްސ. ްއެްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަކަށް ްޒިންމާދާރު  530ން

ްމިވާހަަކް ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާންވާނީ. މަޖިލިސްވެސް

ްވަރަށްް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްހިތާމަ ްވަރަށް ްމިއީ ދައްކަާވކަމަށްވަންޏާ

ްބައެއްމީހުންް ްބަެއއްފަހަރު ްމިއީ. ްހުރިކަމެއް ްކަންަތއްތަެކއް އަސަރުކުރާ

ްދި ްޙާދިސާތައް ނޑުމަީތގެ ްހުރިހާްކަ ްމުދަލާއި ްދޯންޏާއި، ްއެމީހުންގެ މާވީމަ

ނޑުވީަމް ްކަ ްއަެނއްބައިމީުހން ްއެކަމަކު، ްސަލާމަތްކޮށްދެްއވާ.  535އެްއޗެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޙާދިާސެވސް ްއެ ްބުނަނީ. ްގެނެވޭެނކަމަށް ްމީހުންކޮޅު ހަމައެކަނި

ްތަޖުރިބާކުރިން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.
ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެލިދެއަތޮުޅގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން އާދެ،

ްދެންް ްނެތް. ްވަަޑއިގެްނ ްއާދެ، ްއިބްރާހީމް. ްނިޒާރު ްމޫސާ  540މެންބަރު
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ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއަުރާވނީ ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްނަޝީދަށް.ް

ް

ްިޢއްޒަތްތެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބޭނުންވަނީްޝުކުރިއްޔާ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްރި

ްހުވާަގއިްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކުރި ްައޅުަގނޑު ްހަމަގައިމުންވެސް ްޮއެވއޭ، ްހުާވގައި  545ސިފައިންގެ

ްފުރާނައިންް ްޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ްރަްއޔިތުން ްވެރިންނާއި އޮންނަނީ

ްތަ ްޤުރުބާްނވުމަށް ްޙާލަތެއްގައި ްމާތްޤުރުބާންވާންޖެހިއްޖެ هللاްއްޔާަރށްތިބެ

ްއެގޮުތގަިއކަމަްށް ްއުންމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުވާކުރަމޭ. ގަންދީ

ްދާނީވެސް.ް ްޙަރަކާތްތެރިވަމުން ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްހުށަހެޅިފަިއާވްއިޞްލާޙުތަކަްށްބަލާލާއިރު  550އާދެ،ްނަމަެވސް

އްްއިޞްލާޙުތައްްއެަބހުރި.ްމިގޮތުންްކަންބޮޑުވުންްހާމަކުރަންޖެހޭްކަހަލަްބައެ

ްޠާހިރ11ްްު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްކަރުދާހުަގއި ވަނަ

ްބާކީވަނީް ްމަފްޫޙމުން ްމުޅި ްބަލާލާއިރުަގއި ްއިޞްލާޙަްށ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްފާހަގަކުެރވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްތަންކޮެޅއްކަމަށް އެންމެ

ްބޭނުން ްމަޖިލީހަށްްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭްވާހަކަ.ްނުވަަތްދަންނަވާލަން  555ވޭ،ްއެއީ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއުނިވެފައިާވކަމަށް ްޢިބާރާތް ްމި ޖަވާބުދާރީވަނިގޮަތކަށް،

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްކީްއވެގެްނކަމެއް ްހިަތކަށްނާރާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ މިފެންނަނީ.

ްބަ ްހޭދައެްއކުރާ ްބޮޑު ްއެަތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޔަކު ްތިބި ޔަުކްޚިދުމަތުގައި

ްޖަވާބުދާރީާވްން ްއޮންނާނެކަމަކަށް. ްސަބަބެއް ޖަވާބުދާރީނުވާންޖެހޭ

ްޖަވާބުދާރީވާްން ްއޮންނާނެކަމަކަށް. ްސަބަބެއް  560ބިރުގަންނަންޖެހޭ

ްއިތުރުްން ްމީގެ ްދެން ްއާދެ، ްއޮންނާނެކަމަކަށް. ްސަބަބެއް ފަސްޖެހެންޖެހޭ

ްހުށަހަޅުއް ްއަނިލް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ވާަފއިާވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްމިދަންނަަވނީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްބަލާލާއިރުގައި ަވަނ8ްްހުށަހެޅުމަށް

ްމިއީވެްސް ްބަލާލާއިރުަގއި ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްށް ް)ށ( މާއްދާގެ

ްދަންނަވަންޯތް ްމައްސަަލއެއް. ްކަހަލަ ްފާުޅކުރަންޖެހޭ  565ކަންބޮޑުވުން

ްފާްސވެެގންދިޔަ ްމިތާނގައި ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ އިރުަގިއްރައްޔިތުންެގ

ްހަނގުރާމައަކަްށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ފާހެއްނުވެއޭ
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ްހޯދުމަކަށް.ް ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ފޮނުވުމަށް

ްތަކުރާރުވަމުްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްހަމަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ.

ްހަނގުރާ ްަބޔަކު ްއެތައްހާސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިގެންދަނީ.  570މައިެގްފެންނަމުން

ްލިބިގެންދާނެް ްރައްޔިތުންނަށް ްސަބަބުން ްެއަކމުގެ ްފޮނުވާއިރުަގއި މައިދާނަށް

ްއަނބިންނަކާިއް ްއެުެތައް ްހުވަފަތްވާނެ ްސަބަުބން ްއެކަުމގެ ގެއްލުމާއި

ްރައްޔިުތްން ްއާއިލާަތކުެގްާވހަކަ ްއެތައް ްޔަތީްމވެެގންދާނެ އެކަމުެގްސަބަބުން

ްނުދެއްކޭނެއޭ ްމެންބަރުންނަށް ްތަމްސީލުކުރާ ްހުށަހެޅުންް، ެއ

ްނުވަަތް ްޗީްފ ްއެންްޑ ްކޮމާންޑަރ  575ބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައި

ްފާސްނުކުރެޭވް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއަްނގަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްއެީއ ްފާސްވެއްެޖއްޔާ ްިމގޮތަށް ްމިއަދު ްއޮތުމަކީ ގޮތަކަށް

ްނޫ ްކަމެއްކަމުގައި ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްމަޖިލިސް ްއަޅުަގނުޑްޚާއްޞަ ީނ

ް ްއިތުރުން ްމީެގ ްއާދެ، ްމިޮއްތ27ްްނުދަންނަވާނަން. ްމާްއދާގައި ވަނަ

ް ްއިޞްލާޙަށ33ްްްއިޞްލާޙަށް، ްއޮްތ ްޞަފްޙާގައި ްމާއްދާގެ  580ވަނަ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްައނެއްކާެވސް ބަލައިލާުާއިުރގަިއވެސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމިދެންނެވި ްފާހަގަކުރެވެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަންތަްއްޖަވާބުދާރީ ްފުލުހުންގެ ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނެގ ވުމާއި

ްކުރެވިފަިއވާް ްނައްތާލަން ްއޮތުން ްއޮންނަްނޖެހޭ މޮނިޓަރކުރުމުގައި

ްޤައުމުތަކުަގިއވެްސް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްދަންނަވަންޯތ  585މަސައްކަތް.

ްބަރުލަމާނީް ްއެަދނީ. ްފެންނަމުން ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަހެއްނެތިްނިޒާ ްރަްއޔިތުންެގ ްޤައުުމތަކުަގއިިއވެސް ްހުރި މުތަކާއި

ްއެމެރިކާަގިއް ްމިއަދު ްސަުަބަބުން ްއެކަމުގެ ްފޮނުވާ ްމީހުން ހަނގުރާމައަށް

އަދިްއިނގިރޭިސވިލާުތގައިްަރްއޔިތުންްތަޙަންުްމަލްކުރަމުންދާްހިތިްކަންތައްް

ްއަޅުަގނޑު ްދެކޭކަށް ްމާދަމާ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހި  590މެްންއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެްޤައުމަީކްފަޤީރުްޤަުއމެއްގެްގޮތުަގިއް ބޭނުމެއްނުވޭ.ްމާދަމާްއަުޅގަ

ްޤައުމެްއަގިއް ްއޮްތ ްލަޝްކަެރއް ްކުޑަ ްއާބާދީެއއްެގ ްކުަޑކުޑަ ނުވަތަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއެކަީށގެންާވކަެމއް. ނެތުމަކީވެސް

ްޒަ ްއެތައް ްވިސްނަމުން ްމުސްތަޤްބަލަުަކަށް ްދުރު މާނަަކްށްމިހަދަނީ
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ްއަޅުަގނުޑް ްމިައދު ްނަމަވެސް، ްގޮުތގަިއ. ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް  595ދެމިއޮންނާނޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްިއއްޔެ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްކުރިމަތީް ްމިއީ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްވަޙީދުއްދީން ްމުހަންމަދު މެންބަރު

އްބެވިްބޭފުޅުންނަށްވެސްްދެބަރީގައިްތިއްެބވިްބޭފުޅުންނަށްވެސްްއަދިްދެންްތި

ްމިް ްފުރުޞަތޭ. ްއެންމެފަހު ްލިބޭނެ ްސަލާމަތްުްކުރުމަށްޓަކައި ްޤައުމު މިއީ

 600ްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްރަނގަޅުްގޮތުަގއިްހިއްަޕވާށޭ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްގެއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހުށަހެޅުންތައްްރައްޔިތުންނަށް ްމިފަދަ ްގޮތަކަށް ްލުްނާވނޭ

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްދަންނަވާނީ ްނިންމާލަމުންވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ  605ަވަނ27ްްފާސްނުކޮށްދެއްވާށޭ.

ް ްއަދި 33ްްކަރުދާހުގައި ްއަދި ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްކަރުދާހުގައި ވަނ11ްްަވަނަ

ްވޯޓުނުދެއްަވއް ްފާސްކުރުމަށް ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްޝުކުރިއްާޔްކަރުދާހުގައި ޭޗ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްގުޭޅގޮުތންްޖުމްލަކޮށްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް  610ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތައް،ްމިބާބާ

ްހުށަހެޅިފައިާވްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންެނވޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދަންަނވާކަމުަގިއވަަނމަ އެްއޗެއް

ްެއހެންނަމަވެސް،ްއިޞްލާޙުތަކަ ްކަމުދެއޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޑްރާފްޓް ްމި ްށވުރެ

ުަިއް ްކުީރގަ ްވޯޓަށްދިއުުމގެ ްމާއްދާތަކަށް ްމިހިރަ ްޑްރާފްޓްަގއި ްމި އަޅުަގނޑު

ްސާފުކޮށްލަންް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްބައެއް ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ މި

ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްކަންބޮޑުވޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން  615މިނަންްްބޭނުން.

ްތެޭރަގިއް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްދެވިފައި މިބާބަށް

ް ްމީގެ ްމިދަނީ ްހިމެނިގެން ްމީގައި ްފުލުހުންކަމަށް ވަަނ1ްްސިފައިންނާއި

ްފުލުހުންނާއިް ްދެބަޔަށް ްމި ްޖުމްލަކޮށް ްވާޖިބުަތއް ްއަދި މާއްދާއިންނާއި

ް ްވާޖިބުގެ ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްމިދެބަޔަށް ްޮއވެފަިއްސިފައިން، މާއްދާެއްއވެސް

ްފުލުހުންގް ްއެއީ ްމިދެބާރު، ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކެްއގެ ްއަދި ްވަކިން  620ދެން

ްދެޚިދުމަތްް ްމި ްައއިކަމުަގިއވިޔަސް ްޚިދުމަުތގެްވާހަކަ ޚިދުމަތާއިްސިފައިންގެ
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ްކީއްވެޯތއޭް ްވިސްެނީވ ްގެންަނވަން ްތެޭރގައި ްއެއްބާެބއްގެ އެްއކޮށް

ނުޑެގްއަޅުަގނުޑގެްހަމަްސުވާލަކީ.ްއިތުރަ ނޑުްދަންނަވާީންއަޅުގަ ށްްއަުޅގަ

ްމިވީހިސާބަށްް ްހެދުމުގަިއ ްޤާނޫނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި މަޢުލޫމާތުގައި

ްއަިއއައުުމަގިއް ްބިލު ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްމަޖިލީހަށް  625ރައްޔިތުންގެ

ްތެރޭގަިއވެްސް ްވާހަކަތަުކގެ ްދެެކވުނު ްބިލާުގޭޅގޮތުން ްެއ ްގުޭޅގޮތުން އެކަމާ

ްޚި ްފުލުހުންގެްސިފައިންގެ ްއަދި ްޚިދުމަތެއް. ްއަސްކަރީ ްމިއީ ދުމަތަކީ

ްއަްސކަރީް ްޚިދުމަތްތައް ްފުލުހުންގެ ްޚިދުމަތެއް. ްމަދަނީ ޚިދުމަތަކީ

ްެއއީް ްއޮތުން ްއޮންނަ ްެއއްކޮށް ްޚިުދމަތެއް ްމަދަނީ ޚިދުމަތަކާއި،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދާންޖެހޭކަމެއްކަމުގަިއ ްހަމަ ްވިސްނުމުްނ  630އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޭނުން ްފުލުހުންނާއިްދަންނަވަން ްޒަމާންތަަކކަްށ ްރާއްޖޭގައި ްއެޮގތުން ވަނީ.

ްސެކިއުރިީޓް ްނެޝެނަލް ްތެރޭަގއި ްމުޢައްާސެއއްގެ ްއެއް ސިފައިން

ްދިަޔކަމުގަިއވިަޔްސް ްނަމެއްަގއި ްއެހެން ްޭއގެކުީރގައި ްއަދި ސަރވިްސގައި

ްސިފައިްނެގް ްފުލުހުންނަށްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދިވެްސ އޮވެަފއި

ްމުޚާޠަ ްހަަމްނަމުން ްމިއީ ްއަިދ ްކުރެވޭ. ްނިސްބަތްވެސް  635ބްކޮށް

އެއްަބއެްއގޮުތގައިްއަިދވެސްްަވުަރަށްްގިނަްބަޔަކުްދެކެމުންދޭ.ްއެހެންކަމުންް

މިްދެްމުޢައްސަސާއިންްދޭްޚިދުމަތްތައްވެސްްއަދިްކުރާްކަްނތައްތަކަީކެވްސް

ްއަިދް ްފަރަޤެއް ްޮބޑު ްވީހާވެސް ްކަންތައްތަކަށްވާތީވެ ްތަފާތު މުޅިން

ްމިނިވަންކޮށްްތަފާތު ްވީހާވެްސ ްމުޢައްސަސާ ްދެ ްމި ްއެހެންމެ ްއަދި ތަކެއް

ްވަިކކުރުްން ްބޮަޑށް ްވީހާވެްސ ްމުޢައްސަސާ ްއަނެްއ ްމުަޢއްސަސާާއއި  640އެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިވަގުުތ ްބާބެއްގައި ްމިފަދަ ްދެޭކގޮތުަގިއ ްައޅުަގނޑު އެއީ

ްދަންނަވަން ްހިތާމައާެއކު ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްކަމެއް. ޖެހެނީްކުރަންޖެހޭ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމަޔަޤީނުންެވސް ްަވގުތުަގއި ްލިބުުނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވަގުތުެގް ްލިބުނު ްމި ްފިކުރުކޮށްލަން ްވިްސނާލަން ްދޭތެރޭގައިވެސް މިބާބާއި

ްވަގުެތއްނުިވޭއ.ް ުަކަށް ްއަޅުަގނޑަ ްދޭތެރޭގައި ް ްެއކަމާއި  645ތެރޭގައި

ނޑުމެންްމިްޖަލްސާްބާއްވަމުން ތިންްޖަލްސާް،ްތިންދުވަހުގެްތެރޭަގއިްއަުޅގަ

ބާއްވަމުންްތިންދުވަހުގެްތެޭރަގއިްމިބާބަށްްވިސްނާލާްއިޞްާލޙުްހުށަހަޅަން.ް

ްފަރާތުްން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްވިސްނުން ްމި އެހެންކަމުން،
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ްހަމައަށްް ނޑުމެްނނާއި ްއަުޅގަ ްމިކަން ްަބއްލަވާަފއިޯތ ކިހާވަރަކަށް

ނ ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވެެދްއުވން ްއެދެން.ްމިގެނެސްދެްއވީ ްބޮޑަށް ްވަުަރަށް  650ޑު

ްމިބާބުެގް ްބޭުނންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއިުތރަށްވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އެގޮތުން

ވަނަްާމއްދާަގއިްމިްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްގުިޅގެްނ14ްްވަނަްމާއްދާ.14ްް

ްކަންތައްތަކެްއކުރަްން ްކޮންކަހަލަ ްޙަރަކާތްތަކެްއތޯ ކޮންކަހަލަ

ްއަމުުރނެރޭ ްއެއީްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއަްނނަނީ. ވާހަކަތޯއޭ

ްފުލުހުންް ްސިފައިންނާއި ްޙާލަތުަކމުގަިއވަނީނަމަ  655ކުއްލިނުރަްއކަމުގެ

ްއެކުަގިއް ްއެންމެން ްނުކުމެވޭ ްއެކަމަށް ްހަމަ ްރާއްޖޭަގއި ްނޫން. އެކަންޏެއް

ްގުިޅގެންްމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭްއެފަދަްޙާލަތްތަކުންްއަނިޔާވެިރކަންްލިބޭ..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް660 

ްމިދެންނެވިްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއަޅުަގނޑު ްމި ްއެހެންކަމުން ްސަލާމަތްުްކުރުމަށް. ްއެންމެން

ްފަރާތުންްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިީޓގެ ްއަލިކަެމއް ްކޮންމެވެްސަވރެއްގެ ސުވާލުތަކަށް

ްައޅުަގނޑުްަޤބޫލުކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްއަޅުްއވާނެކަމަށްް

ް

ްހިތާމަކުރަންްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްވަުަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  665ްޝުކުރިއްޔާ

ްމުޙަންމަދުްްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްވާަހކަެއްއ ްޚިލާފު ޙަޤީޤަތާއި

ްއަ ްއެވިދާުޅވިކަން. ްއެވިދާުޅިވްނަޝީދު ްއެވިދާުޅިވގޮތަކަްށ ޅުަގނޑު

ްއެްއވެްސް ްއޮތް ްލިޔެަފއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްނޯންނާނެ. ްލިޔެފައި ޢިބާރާތެއް

ނޭޑް ްބާރުކެ ްރައްޔިތުންެގ ްނުވަތަ ްަރއްޔިތުންނަށް އެްއޗެްއގައި

ްނެްތ.ް ްލިޔެަފއެއް ްޙާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްވާހަަކއެއް  670އެްއވެސްކަހަލަ

ްކޮން ްެއކިޔާ ްހީވަނީ ްރަނގަޅަްށްއަޅުަގނޑަށް ްވަރަށް ްއެކަން ްމީހަކަށް މެ

ްިމއަަޅނީ،ްމިމާއްދާް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،ް)ށ(ްަގއި ތަޞައްވަުރކުރެވޭނެހެން.

ްހިނދެއްގަިއް ްބޭނުންވެއްެޖ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތުމަކުން މިހެން

ްހުރަހެއްނާޅައޭ.ް ްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކަށް ްމަިޖލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ އެަވޒީރަކު

ްޚިލާފުް،ްއެހެންވީމަ ްއެހެްނވީމަ،ްޙަޤީޤަތާއި ްއެއްެޗއް. ްމިުބނާ ްސާފު  675ވަރަށް
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ްހުރިާހް ްާރއްޖޭގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަިދ ްދެްއކުމަކީ ްމިމަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަެއއް

ްޚިލާފުް ްޙަޤީޤަތާއި ްމި ްއިވެމުންދާއިރު ްމިއަޑުތަްއ ރައްޔިތުންނަށް

ްމިއުުޅއްވަނީ ްކީއްކުރަންާބއޭ ްހިތަށްއަރާ ްައޅުަގނޑު ްއާެދ،ްވާހަކަދަްއކާއިރު .

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްގޮތުން ްަތޖުރިބާކުރެވިފަިއވާ ނޑު ްއަޅުގަ މިހިސާބަށް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއުފެދޭ. ްސުވާލުތައް ްގިނަ ްވަުަރަށް ްހިތަށް  680އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުވަތަ ްކޮށްދޭންބާވައޭ ްޚިދުމަތެއް ްރައްޔިތުންނަށް މިއުޅެނީ

ްމި ްއާދެ، ްއޮުޅވާލުމަށްބާއޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްމިމަޖިލީހަށްްމިއުޅެނީ ހިސާަބށް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްބައްޓަންކުެރވިފަިއވަނީ ްހުށަހެޅުމެއް ްހުރިހާ ހުށަހެޅުނު

ްރައްޔިތުންނަްށް ްެއއީެއއްނޫްނ ްތާށިކުރުމަށް. ްވެިރކަމަށް ޤާއިމްކުރެވިަފއިާވ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްފަހަރެއްގަިއވެްސ ީު ްއެއި  685ޚިދުމަތްދިނުމަކީ.

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޚުދު ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޚިދުމަތްކުރުމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ްހަމައެގޮތަްށް ްމިމަޖިލީހަކީވެސް. ްމަޖިލީހެއް ްއިންތިޚާބުކުރާ ރައްޔިތުން

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީެވްސ ްޢިއްޒަތްތެިރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްރައްޔިތުްން ްބޭފުެޅއް. ްޙަވާލުކުރަްއވާ ްވެިރކަމާިއ ރައްޔިތުން

ް ްޮއންނަންޖެހޭނެްއިންތިޚާބުކުރަްއވާފަިއވާ ްއެމަނިކުފާނަށްވިަޔސް  690ބޭފުޅެއް.

ްލިބިގެންާވްޙައްޤުތަެކްއް ްދާއިާރއިން ްެވރިކަމުގެ ޙައްޤުތަކެއް.ްއެމަނިކުފާނަށް

ުެންމެކުޑަެވގެންް ްއެ ްެއއީ. ްޙަޤީޤަތަކީ ްނިގުަޅިއަގނެވެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވުޒާރާއެް ްކިހާވަރަކަށްތޯ. ްމިއުޅެނީ ްކޮންޓްރޯލްކުަރން ްއްއަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްން ްއެމަނިކުފާނު ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުފައްދަންވެސް

ްެއއްެވްސް ްދުނިުިޭޔގެ ްއޮތީ. ްއެކަން ްއެހެންނޫން ްލިޔަން.  695މަޖިލީހަށް

ްހަޅޭއްފަޅޭއްޖަާހް ްއެހެންްއޮްތކަމެްއްނޫންްެއއީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ޤައުމެްއގައި

ންމެްމިނިސްޓްރީެއްއްއެވާހަަކްދެއްކީމަްއެކަްންޤަބޫލުކުރާނީްކޮންބަެއއްތޯ.ްއެ

ްހިތަށްއަާރް ނޑު ްއަޅުގަ ްލިޔަންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުފައްދަންވެސް

ްވަަޑއިގަންަނާވް ްއެމަނިކުފާނު ްިމނިސްޓްރީއަކަށް ްސަރުކާުރގެ ކީްއވެގެންާބއޭ

ްޙަޤީޤަތާިއް ްއާެދ، ްނުޖެހެނީ. ްލިޔަން ްސިީޓއެްއ ްމަޖިލީހަށް  700ރައްޔިތުންެގ

ްކޮންމެހެ ްވާހަކަނުދައްކާނަމަ ްމިވާހަޚިލާފު ނުޑ ްއަޅުގަ އިގެތެޭރްކަން

ްެއް ްޚިލާފަށް ްބޭނުމެއްނުވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްޙަޤީޤަާތއި ްާދކަށް އެހާވަރަކަށް
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ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމިޖެހެނީ. ްަދއްކަން ްިމވާހަކަ ްައޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކީމަ

ްއެވާަހަކް ްެއގޮތަަކށް ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްނުކުރެޭވ ޤަބޫލެއް

ްއަދިް ނޑުމެންެގްްދައްކަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ްައޅުގަ ްޚިޔާާލއި  705އަޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެންނަށްް ްައޅުގަ ްއެގޮުތގައިކަމަށް. ްހުންނަންޖެހޭނީވެސް ޝުޢޫރު

ްތެރެއިްން ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްނުވަތަ ްަސބަބުން ްކަެމއްެގ ކުރިމަތިވެފަިއވާ

ްމަސްލަޙަތުް ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްސަބަބުން ްކަމެއްގެ ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ބަޔަކަށް

ްއާދެ،ްނަގާލަންޖެހޭކަމަ ްނުކުަރން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ކަށް

ްސަބަބުންް ްކަންތައްަތކެްއެގ ްކުރިަމތިވެފަިއވާ  710އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބައެްއް ްސަލާމަތާބެހޭ ްޤައުމީ ްބޭނުމެްއނުވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއީ.ް ްޙަޤީޤަތަކީ ްގެންނަން. ްތެރެއަށްވެސް ްޙާލަުތގެ ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްއަޅުަގނުޑމެ ްވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުްއެއްުދވަްސވަންދެން ްމަޖިލިސްތެރޭ ްމި ން

ްކީކޭތޯ.ް ްމިބުނަނީ ްއެންމެފަހުން ްޭބކާރުުކރުމަށްފަހު ްަވގުތުތަެކއް އެތަކެްއ

ްޚިޔާލާިއް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްނެތޭ. ްމައްސަލަެއއް  715އާނ

ްއެްއގޮތަްށް ްއެހެންވީމަ،ްޙަޤީޤަތާއި ްހުރިގޮތް. ްކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހަމަްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑުމެންަނކީވެސް ްމިދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ދަްއކާށޭ

ރައްޔިތުންެގްޚިދުމަތުގަިއްތިިބބައެކޭ.ްަރއްޔިތުންނަށްްޙަރާމްޯކރުވާކަށްްނޫޭން

ްފެންނަް ްުބްއދިއަށް ްއެމީހެްއގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްމިުއޅެނީކީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްގޮަތކަށް ްރަނގަުޅވާނެ ްކުރާށޭ.ްގޮތަކަށް  720ކަން

ްވާހަކަެއްއް ްކިތަްނމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމޭނީ، ްއޮތްގޮަތކަށޭ އަޣްލަބިއްޔަތު

ްކިތަންމެް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ދެއްކިޔަްސ.

ްވާހަކަެއއްްދެްއކިކަމުަގިއވިޔަސް...

ް

 725ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަރަޙްމަތުްްއްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއަ ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްުނވެޭވނެއޭ. ްޚިލާފެއް ްهللاްމިއަކާިއ

ްވަބަރަކާތު.ްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ްޤާނޫނުއަސާީސްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި  730ްޝުކުރިއްާޔ

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޞާިލޙް ްއާެދ،ްިއޞްލާޙުކުމުޙަްނމަދު ްރެއެއް. ްފާހަގަކޮްށކަންޖެހޭ ްމިރެައކީވެސް ރެވުމުންދާއިރު

ްސަޭތކައަ ްޚިދުމަތަށް ްމިހާސިފައިންގެ ްފުރިގެންދާއިުރވެސް ްމިްހަރު ތަނަށް

ްޚިދުމަާތް ްއެ ްޤާނޫނެްއ ްަވކި ްސީދާ ްދެްއވަުމންއައީ ްރާއްޖޭގަިއ ޚިދުމަތް

ްއެކުލަވާލެް ްިމ ްއަލަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ނަޑއެޅިނެތި. ްކަ ޭވްބެހޭގޮތުން

ްައިދް ްލިޔެވި ްބާބެއް ްވަކި ްޚިދުމަތާބެހޭ ްސަލާމަތީ  735ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްލިޔެވޭކަީމް ްހެުދމަށް ްޤާނޫނެއް ްވަކި ްބެހޭ ްފުލުހުުުންނާއި ސިފައިންނާއި

ްމިހާތަނަށްް ްއާދެ، ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްމިރޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްމަތިން ްޙަރަކާތްތެރިވަމުންއައީ ްފުލުހުންވިަޔސް ންނަްސިފައިންވިަޔސް

ްކަމެއްް ްތަާބާވންޖެހޭ ްެއއީ ްއޯަޑރެއްކަމަށްިވޔަސް ްކޮންމެ ްއެއީ އޯޑަރަކީ

ްިމް ްއަލަށް ްމިހާރު ްއުންމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބެލިގެން.  740ގޮތުަގއި

ްޤާނޫނުގަިއް ްހެދޭ ްފުލުހުންނަށް ްިސފައިންނާއި ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްރަ ްޤާނޫނީ ްރަށްކާތެރިކަން ްއަދި ްބާރުތަކާއި ްލިބޭ ށްކާތެރިކަންްއެފަރާތްތަކަށް

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ްބަޔާންކުެރވިފަިއ ރަނގަޅަށް

ނުޑްެއއްެޗއްްދަންނަވާލުުމެގްކުރިންްުކަޑް އިޞްލާޙުތަކާްބެޭހގޮތުންްއަުަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުް ްމިހާތަނަށް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްދަންނަވާލާަނން. ްވާހަކަެއއް  745އެއް

ްއިޞްލާޙު ްއެ ްގެންޮގސް ްއެްހުށަހަޅުއްވަމުން ްއަހަމުން ްވޯޓަްށ ތަކަށް

ްފާްސކުރަްންނުފެންނަކަމަށްް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްބޭފުުޅން ްހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙު

ްމިއީް ްރިާޔސަތުން ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްއެބަހުރި. ވޯޓުދެްއވާފައި

ްނިންމާއިުރ.ް ްގޮެތއް ްބެޭހގޮތުން ްއިޞްލާޙުތަކާ ްކަމެއް ފާހަގަކުރަްއވަންޖެހޭނެ

ްއިޞްާލޙުތަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްތާއީދުކުރެޭވްއާދެ، ނަޑށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި  750ކުގެ

ްިއޞްލާޙުތަކަށްްް ްއެ ްައޅުަގނޑު ްވޯޓުދޭއިރު ްއެބަހުރި. ްއިޞްލާޙު ބައެއް

ްިއޞްލާޙުތައްެވްސް ްކަންބޮުޑވާ ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެއާއެުކ، ވޯޓުދޭނަން.

އެބަހުރި.ްއަޅުަގނުޑގެްކުރިންްވާހަކަދެްއކެވިްގިނަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންް

ްްފާހަގަކުރެްއވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ8ްްފަދައިން ް)ށ(ްށް ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއިޞްލާޙަީކް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  755ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤައުުމެގް ްއާދެ، ްއިޞްލާޙެއް. ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަްށ ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް
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ްބައިނަލްއަޤް ްނޫނިއްޔާ ްނެރެ ްހަނގުރާމަެއއްކުރަްންސިފައިން ވާީމްދިފާޢުގައި

ްދޭތެރޭަގިއް ްއެާއއި ްބައިވެރިކުރުމަށްފަހު ްސިފައިން ްދިވެހި ލަޝްކަރެްއގައި

ްޢިއްޒަތްތެުެރިް ްއެ ްޖާގަނުދިނުމަށް ްބަހެްއްބުނުމަށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއެާއިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ  760މެންބަރު

ްލިޔަމު ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިގެންދާްއިންކާރުކުާރކަމެއް. ން

ްނިޒާމަކަްށް ްރިާޔސީ ްފަދައިން ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނޭ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ

ްނިޒާމެއްގަިއް ްރިޔާީސ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ލިޔަމުންގެންދާ

ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހުްއޭނަގެް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނަމަވެްސްހަނގުރާމައަށް

 765އޮންަންމަޖިލީހަކުންްއެންޑޯޒްމަންޓްްަރއްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުންްއެތަނެއްަގއިްއެް

ްެއް ްމަޖިލީހަކަށް ްެއއޮންނަ ްއެތަނެްއގަިއ ްއަދި ްހޯދަންޖެހޭ. އެބަ

ްހަނގުރާމައެއްްހުއްޓާލުމަށްްައމުރުްނެރުމުގެްބާރުވެސްްއެބަޮއވޭ.

ް

ްއާެދ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުުކރިއްޔާ. ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވެއްޖެ ްވަގުުތ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްފުރުޞަތު ްޙުސައިްންދެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާފދިއްޕޮޅުެގ  770އަރުވަނީ

ްއިބްރާހީމަށް.ް

ް

ްވަރަށްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމިއީ ްޚިދުމަތް، ްސަލާމަތީ ްއާދެ، .`ް ްޝުކުިރއްޔާ. ްއާދެ،

ޓަށްްމުހިންމުްބާބެއް.ްއާދެ،ްއެހެްނނަމަވެސްްމިބާބަށްްނުވަތަްހިމެނޭްޑްރާފްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގޮުތަގިއް ްއިޞްލާޙުތަކެއްގެ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްގިނަ  775ވަރަށް

ްތެރެިއްން ްއޭގެ ނޑު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްގެންނަވަން ބަދަލުތަކެއް

ްބަދަލެކޭް ްނުދަންނަާވނަން. ްއިޞްލާޙެޭކ ްއިޞްލާޙުތަަކކަށް، ބައެއް

ް ްއެ ްގޮުތގަިއ ްރަނގަޅު ްިއޞްލާޙަކީ ްއެހެންވީމަ، ެއއްެޗްއްދަންނަވާނީ.

ްނުބައިކަްން ްެއއަްށވުރެ ްިމއިން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަނަގޅުކުރުްނ އޮތްގޮތަްށވުރެ

 780ހައްދުފަހަނައަޅާދާފަދަ،ްވަރަށްްގިނަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެްއިވް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަބއެްއ ްހުށަހަޅުއްވާފައި. ްއެބަހުރި ްބަދަލުތައް ފަދައިން

ްއި ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްމެންބަރުން ޞްލާޙުތަުކގަިއ

ްބާރުތަކުްން ްސަލާމަީތ ްެއއީ ްިޙމާޔަތްކުރުން. ްޝަޚްިސއްޔަތު އިސްލާމީ
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ަވނަްއިޞްލާޙުެގ8ްްކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްްއެބަޮއތް.ްއާދެ،ްއޭގެތެެރއިންް

ްޢިބާރާތުންް ްމި ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު ްޫމސާ ްއައްަޝއިޚް  785ގޮތުަގއި

ްއެމަނިކުފާނަށް ްދަންނަވާލަންްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ ްުސވާެލްއ އަޅުަގނޑު

ްކުރާނެް ްދެން ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްެއކަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް، އުޅުނީ.

ްއިސްލާީމް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ނެތް.

ނޑުްދަންނަްއިސްލާމީްޝަޚުސިއްޔަެތއްްނޫން.ް ޝަޚުސިއްޔަުތ،ްމިއީްއަުޅގަ

ް ްކޮންމެ ްޝަޚުސިްއޔަތެއް ްޝަޚުސިއްޔަެތްއްއިސްލާމީ ްަވކި  790ޤައުމަކަށް

ްހުރިހާް ްތަނަކަށް ްހުރިހާ ްބާއްވާަލއްވާަފއިވަނީ ްއިސްލާމްދީން ނޯންނާނެ.

ްފިޓްވާމަކާ ްޒަމާނަކަށް ްހުރިހާ ްއެހެންްނަކަށް ްހަމަ ްދެން ްއާދެ، ގޮތަށް.

އިސްލާމްދީންްޙިމާޔަތްކުރާްބައެއްކަމަށްްމިްސަލާމަތީްބާރުތައްްހަދާކަމަށްވާް

ނޑުްބިުރގަނޭްއިނގޭތޯ.ްެއކަމާްއަޅުަގނުޑްއެބަހުރިްހުށަހަޅުއް ވާފައި.ްައުޅގަ

ްތުނބުޅިތައްް ްމީހުންގެ ްތުނބުޅިލީ ްސަބަބަކީ ްއެއީ ްބިރުގަނޭ. ްވަރަށް  795ހަމަ

ްމަލާމަތްކޮށްް ްޖެއްސުންކޮށް ްބާލުާވ،ްދީނީްމީހުންނަށް ްލައިގެން ޗިލީްސޯސް

ްމިކަހަަލް ްހިންގުމާިއ، ްޢަމަލުތައް ްކަންތައްތައް ްލާދީނީ ހެދުމާއި.

އްތަެކއްްއެބަްސަލާމަތީްބާރުތަކޭްމިކިޔާްބަޔަކުްއެބަކުޭރ.ްއާދެ،ްމިީއްކަންތަ

ްމީެގް ްކުރިން ްތަންކޮެޅްއ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވާަކމެއް. ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއުޅުނުްމީހެއް.ް  800އަހަރެއްހާްދުވަސްކުރިންްީޓަޗރަުަކަށްްއިސްލާމްްޓީޗަރަކަށް

ްެއވަގު ްސްކޫލްގައި ްއިމާދުްއދީން ްުއޅުނީ ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ތު.

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްމީހުން ްތިބި ްތުނބުޅިލާފައި ްތިބި އެތަނުަގއި

ްގެންިދޔަ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިއުެމއްަގއި ްގެންދިަޔ އެިޑއުކޭޝަުަނަށް

ް ްއެތާނަގއި ްސުވާލުކުރަން. ްކުރިމަްއޗަށް ްމީހެްއގެ ވެރިްނ4ްްސިފައިންގެ

ްކީއް ްބެހެއްޓީ ްތުނބުޅި ްސުވާލުކުރަނީ ްމި ްައޅުަގނޑާ  805ކުރަންހޭ.ްތިއްބަވާ.

ފައިކުރިްތަނބިކަށިންްތިރިއަްށްނުބަހައްޓަނީްކީްއވެހެުެއްޭޔ.ްއަންހެނުންނާއިް

ްގިަން ްވަރަށް ްިކޔާފައި ްމިހެން ްފޮޓޯނަަގންހެއްޔޭ، ސަލާންކުރަންހެއްޔޭ،

ްކުރިމަތިކުރި.ް ނާޑ ްއަޅުގަ ްސިފައިންގެމީހާ ްމި ްސުވާލުތަކެުެުެއް ތަފާތު

ްނު ްދީނަކާ ްކަމެއް ްެއްއވެްސ ްިމއިން ްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑު ަބއްަސން

ްއެހެން ްވެގެން ްސަލާމަތްކުރެهللا ނުޑ ްެދްންއަުޅގަ ނޑާއެކީ ްއަުޅގަ  810އްވީ.
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ްެއް ްޖަވާބުދެްއވީ. ްނަޒަރުން ްދީނީ ްެއބޭފުޅުން ްދެބޭފުޅުން ވަަޑއިގެންެނވި

ނޑުްެއގޮތަށް،ްއަޅުަގނަޑީކް ުެއްވީ.ްދަްނނަވަންތޯްއަުޅގަ ދެބޭފުޅުންްވަކިކުރެ

ްއަުޅަގނ ްއެހެންވީަމ، ްއިނގޭތޯ. ްހަދަންއުޅޭްވަކީލެޭކ ްިމ ްއިނެގއޭ ޑަށް

ްއަުޅަގނޑުްކަެމއްަގއިް ްގެްނޮގސްގެންްލާހިކެއްްނޫން ނޑު އެތިފަހަރު.ްއަުޅގަ

ް ްއިނގޭތޯ. ްانثاهللاބައްދާކަށް ްއިނގޭް. ްއަުޅަގނޑަށް ްކޮންމެއަކަސް  815އާދެ،

ްމިމީހުންްމިއުޅެނީްމަޅިފައްޗެްއގައި...

ް

ުެއްެކވުން: ްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް

ްކަންތައްތަްއްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ްއަދި ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ްދެރަ ްވަރަށް  820ްދެން

ްހުރީއޭްދަންނަވަންތޯ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްާޔ.ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިބާބުގަިއްޝުކުރިއްޔާ ްޚިދުމަތްތަްއ، ްސަލާމަތީ

ްސަލާމަތީްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދެކން ްއަޅުަގނޑު ްމަފްޙޫމްކަމަށް ްއެއް ްމުހިންމު އެންމެ

ްޑްރާފްޓްެގް ްމި ްިމވަީނ ްބަޔާންެވގެން ްއެކަްނ ްޖަވާބުދާރީވުން.  825ޚިދުމަތްތަކުން

ްޚިދުމަތްތަކުނ3ްްް ްސަލާމަތީ ްމިބުނަނީ، ްާމއްދާަގިއ ްވަނަ

ްހިންގާންވާީން ްހުރިހާކަމެއް ްހިންގާ ްެއތަންތަނުގެ ްއަދި މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ

ްގޮތުގެމަތިްން ްއެްއގޮތްާވ ްޤާނޫނުތަކާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިމާއްދާއަށްް ްޚިދުމަތްތަކުން ްސަލާމަތީ ްގޮތެްއަގއޭ. ޖަވާބުދާރީވަނިވި

ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްގޮތުގެަމތިން  830ކަންްލާޒިމްކޮށްފަިއވާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ ްކަަށވަުރކުރަންވާނެެއވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިޞްލާޙުތަުކެގް ްމިވަނީ ްއިޞްލާޙުަގއި ްހުށަހެޅި ްމިމާއްދާއަށް މެންބަރު

ް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ11ްްކަރުދާސް ްމިވަނީ، ްޭއަގއި ްނަންބަރުގައި. ވަނަ

ްކުރާ ްމަސައްަކތް ްބާރުތަކުން ްސަލާމަީތ ންވާނީްޤާއިމްކުރެވޭ

ްސަލާމަތީް ްައދި ްމަތިންނެވެ. ްއެއްގޮްތާވގޮތުގެ ްޤާނޫނާ  835ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޑްރާފްްޓް ުެވެ. ްވާންވާނެ ްޖަވާބުދާރީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބާރުތަކުން

ްޖަވާބުދާރީވާް ްހަމައެކަނިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް ކޮމިޓީގެްޑްރާފްޓަކުްނެތް
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ްޢި ްއަްއުޑއަތޮޅުގެ ްނަމަވެސް، ްސަލާމަތީްވާހަކަެއއް. ްމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ްޖަވާބުދާރީާވގޮތަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްހަމައެކަނި ޚިދުމަތްތައް

ްަކންބޮޑުވާކަެމއް.ް ްއަުޅަގނޑު ްމިއީ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއަވނީ.  840އިޞްލާޙު

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއެ ްމެދުގައި. ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްްއިޞްލާޙާ ްމިވަނީ ްކޮމިޓީން ޑްާރފްޓް

ްެއކަްން ްޮގތެއްަގއޭ ްޖަވާބުދާރީވަިނވި ްގޮުތގެމަތިން ްއެުެްއގޮތްވާ ޤާނޫނުތަކާ

ކުރަންވާނީ.ްނަމަވެްސ،ްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފައިްވަނީްއެހެންް

ްސަލާމަީތް ްކޮންމެއަަކސް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުާވ ްއަުޅަގނޑު ްއެީއ  845ގޮތަކަށް.

ނޑުމެންގެްޘަޤާފަތަށްްބަލާއިރުވެްސްޚިދު މަތްތަކުންްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭްއަޅުގަ

ްނިޔާވުާމް ްަނޞީމް ްއީވާން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއގޮތަށް. ްއޮތީ އެކަން

ގުިޅގެންްކޮމިޝަނެއްްއުފެއްެދވި.ްއެްކޮމިޝަންަގއިްއިންނެިވްމެންބަރެުެއްް

ްޢާއިޝާ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދީދީ.ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުޙަންމަދު

ްވަޒީރުްނެގް ްބޭފުޅެއް ްޙަރަކާތްތެރިވި ްއިދާީރގޮތުން ްއެކޮމިޝަންަގއި  850އަދި

ްއެބޭފުޅުްން ްނަޝީދު. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްއަނިޔާކުރުުމެގް ްރާއްޖޭަގއި ްފާހަގަކޮށްފަިއވޭ ްރިޕޯޓްަގއި ތައްޔާރުކުެރްއވި

ްޘަޤާފަތެއް ްއޮންނަކަމަށް. ްއަނިޔާކުާރްޘަޤާފަތެއް ްލާ ްބަކަރިކޮށްޓަށް .

ްާކކުޯތް ްނަމަވެސް، ްވާހަކައާިއ. ްމޫދަށްލާ ްއަޅުވާަފއި ްބިޑިފަތި ވާހަކަާއއި،

 855ޖަވާބުދާރީވީ.ްޑިފެންސްްމިިނސްޓަރަކަށްްހުރިްމީހަކުްޖަވާބުދާރީވިތޯ.ްނުވި.ް

އެކަުކވެސްްުނވި.ްއޭރުްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްވަނީްެއކުެވފައި.ްއެްއެވްސް

ް ްުނވި.ްޒާހިރެއްެވސް ްޒިްނމާއެުެއް ްޒާހިެރއްވެްސ ްއާދަމް ްުނިވ. ޒިންާމއެއް

ްބޭނުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނުވި. ްޒިންމާއެްއ ްޒާހިރެއްވެސް ޓޫޓޫ

ްރައްޔިތުންެގް ްއިތުރުްނ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހަމައެކަނި ްދާއިރާތައް އެ

ްވަރަ ްައޅުަގނޑުުު ްއަދި ްދެން ްއޮތުން. ްޒިންމާދާރުވާގޮތަށް  860ްށްމަޖިލީހަށް

ްދޭތެރޭގަިއވެްސ.ް ްބޮޑުކަމާ ްޚަރަދު ްދާިއރާތަކުގެ ްއެ ްކަމެއް. ކަންބޮޑުވާ

ްބޯޓްޔާޑަށްް ްކޮލަްމބޯ ްއުޅަނދެއް ްކޯްސޓްގާެޑއްގެ ްކޮންމެެވސް އަބަދުވެސް

ލައިގެންްވަރަށްްބޭރުތެރެއިންްއިޭވގޮުތގައިްެވއްޖިްއޔާްވަރަްށްބޭކާރުްބޮޑެތިް

ްސަރަުަ ްރާއްޖޭގެ ްކުރެވެމުން. ްދަނީ ްއެކަށީގެްނާވްޚަރަދުތަކެުެއް ޙައްުދ
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ްކަންބޮޑުވާް ްމަސްވެިރން ްރާއްޖޭގެ ްނުދޭ.ްއެއީ ްބެލެހެއްޓެމަކުން  865ގޮތެްއގައިުި

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް ްހަމައެކަނި ްއެުެހެންވީަމ، ކަމެއް.

ްބައްަޓންކުރެވެންޖެހޭނީ.ް ްމިމާއްދާ ްނޫން ްގޮތަކަްށ ޖަވާބުދާރީކުރަނިވި

ްމަޖި ްރައްޔިތުްނެގ ލީހަށްވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށ

ްކަމެއްަގިއް ްހުރިހާ ްނިޒާމެްއވީމަ ްރިޔާސީ ޖަވާބުދާރީކުރެވެންޖެހޭނެ.

ްއެކިެއިކް ްނޫން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުަކަށް  870ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނެގ ްރައްޔިުތންނަށް، ޚިދުމަތްތަކުން

ރިްމެންބަރުްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ.ްއެނޫންްގޮތަކަށްްައއްުޑއަތޮޅުގެްޢިްއޒަްތތެ

ްޠާހިރުްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާީތވެ..
ް

 875ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނޑުްކަންބޮޑުޭވ.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 880ްްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެ ްމިދެންނެވީ ްައކުަރށް ްއަކުރުން ްއަޅުަގނޑު

ްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމުިޢއްޒު ްގެނެްސެގންްނުވާނެ.ްްއަްޙމަދު ްބަދަލެއް ްއިޞްލާޙަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގޮތް ހުށަހެޅުއްވި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް885 

ްއަޅުަގނުޑްޢިއްޒަތްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްވިާދޅުީވމަ ްވާހަކަ ްޘަޤާފަތުގެ ްއަިނާޔގެ ްރައީްސ، ްތެރި

ްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްފަށާލާނީ ްފުރަތަމައިނުންވެސް 12ްްއެންމެ ްމާއްާދިއން. ވަނ12ްްަވަނަ

ްއިންސާީން ްޢަމަލުކުރަންާވނީ ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްިމއޮންނަނީ މާއްދާގައި

ްޙު ްޤަދަރަށް ްމީހުންގެ ްޭއެގްޝަރަފާއި ްހިތައިެގންނެވެ. ރުމަތްތެރިކޮށް

ްއޭެގް ްއެމީހުން ްނަުަމަވެްސ ްލައިގެން ްައޚްލާޤް ްރިވެތި ްއިސްލާމީ  890ތެރޭގައި

ްއެް ްޢަަމލުކުރާނަމަ ްެއއްގޮތަށް ްެއއާ ްނުވަތަ ްއުޅޭ ްރަނގަޅަށް ޒާތުަގއި

ް ްދަންނަވާނީ.ްދެން ްއިޞްާލޙެކޭ ްތާއީުދކުރާ ްމާއްދާއަށ11ްްްއަޅުަގނޑު ވަނަ
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ްއި ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއްހުށަހެޅިފައި ްނަޢީމް ްޔޫސުފް ްބަލާއިރު ޞްލާޙަށް

ްއެީއް ްއިޞްާލޙެުެއް. ްތާއީދުކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާަޙކީ އޮތް

ްމީހަކަށްް ްއެްއވެސް ްހިމެނޭ ްޚިދުމަތުގައި ްސަާލމަތީ ްފަރާތަކުން  895އެުެްއވެސް

ްއަމުރަކަްށް ްއެަފދަ ްއަދި ްނުވާނެކަމާ ްޮކށްގެން ްއަމުރެުެއް ްޤާނޫނީ ޣައިރު

ްެވގެ ްހަަމްތަބާވެސް ްބަލަިއލާއިރު ްއަޅުަގނޑު ްދެން ންނުވާެނކަމަށް.

ްކަންބޮުޑާވް ްައޅުަގނޑު ްފާހަގަކުރެްއވިހެން ްބޭފުޅުން ްމިތާ ކުރީަގއިވެްސ

ވަަންމާއްދާއަްށްހުށަހެޅިފައިާވ8ްްއިޞްލާޙުތަކެްއްއެަބއުޅޭ.ްޭއެގްތެރޭގަިއް

ްއެް ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  900އިޞްލާޙުތައް

ްހު ްވަރަްށ8ްްށަހަޅުއްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީވެސް ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްމިއޮންނަނީ ްޭއގަިއ ްއިޞްލާެޙއް. ކަންބޮޑުާވ

ްނިޒާމުެގް ްފުރިހަމަ ްރިޔާސީ ްމިދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކ. ޖަވާބުދާރީވާ

ްކޮން ްޓު ްގްރާންޓެޑް ްއޮފް ްޕަވަރ ްއޮންނަގޮތުްނވެްސ ގްރެްސްޔޫ.އެްސަގއި

ްކޮްނގްރެސްައށްްސެކްޝަްން ްއޮންނަނީ ްޑިކްލެއަރްވޯ.ްެއވެސް ްޓު  905ކިޔާއިރު

އިންްޙަވާުލކޮށްފައި.ްދެންްެސކްޝަންްޫޓގަިއްޕްރެސިޑެންްސ11ްްއެއިްޓގެް

ްމިއަންނަް ްލާފައި ްތެރެއިން ްބްރާންޗްގެ ްެއގްެޒެކޓިވް ްވަންަގއި ސެކްޝަން

ްދި ްޕްރެސިޑެންޝަލް ްމިއޮްނނަނީ ްތެޭރގަިއ ްއިްންްއަރޓިކަްލގެ ޮކމާންޑާރ

ޗީފްްއޮފްްދިްއާމީްއެންޑްްދަްނޭމްްއޮފްްދިްޔުނައިޓެޑްްސްޭޓޓްސްްއެންޑްް

ްުޓް ްއިން ްޯކލްޑް ްވެން ްސްޓޭޖް ްސެވަރަލް ްދި ްއޮފް ްމިލީޝިއާ ްދި  910އޮފް

ްރިކުއަރްދަް ްމޭ ްސީ ްސްޓޭޓް ްޔުނައިޓެޑް ްދަ ްއޮފް ްސަރިވސް އެްކޗުއަލް

ްމިދަނީް ްެއގޮތަށް ްކިޔާަފއި ްރަިއޓިންގ ްއިން ްއަނެއްހެްންއޮޕީނިއަން .

ްޯވް ްކޮންްގރެސްކަން ްެއކަމަކު، ްީމހެުެއްކަމަށް. ްމަަސއްކަްތކުރާ ފީލްޑްގައި

ްެއކަން.ް ްއޮވޭ ްއިނގިަފއި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްވަރަްށ ްއެއީ ޑިކްލެއަރކުރާނީ.

ްއެކަަމކު،ްައޅުަގނުޑް ްމިލިޔަނީކީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްނޫން  915އެހެން

ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްދައުރެްއްްމިބުުުނަނީ މަޖިލީހުެގ

ްހަމަގައިމުވެްސް ްބަޖެޓްެގ ްދެން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ، އޮންނަންޖެހޭނެކަން

ްއެހެންވީމަ،ް ްމަޖިލީހުގައި. ްރައްޔިތުންގެ ްއޮްނނާނީ ްކޮންޓްރޯލްވެސް ބަޖެޓްގެ

ްދިއުމަކީް ްފީލްޑަށް ްއެ ްބަހެއްނެތި ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ލަޝްކަރެއް
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ްކަމެއްް ްތާއީުދކުރާ ްއާދައިެގްްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން  920ނޫން.

ް ްެއއްެޗއް ްމިއޮތް ްޑްރާފްުްޓްަގއި ްތާއީުދކުރެވެނީ ވަަނ8ްްގޮތެުެްއގަިއ

ްމާް ނޑަށް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުވެސް ްއޮތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ް)ށ(ްއަށް މާއްދާގެ

ްމިނިވަންކަމާިއ1ްްފުޅާ.ް ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ް)ހ(ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދިފާޢު ްފައްޓަވާަފއިްސިޔާދަތު ްެއ ްިކޔާފައި ްިޙމާޔަތްކުރުމާއި ކުރުމާއި

ްއަމިްއަލް ްދަޢުލަތާއި ްމިހާރު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްާވގޮތަީކ  925އޮންނައިރުެވސް

ވަނަްވަނަްމާއްދާަގއިްމިްލިޔެފައ2ްްިވެރިކަންްމިބާބުްފާސްކޮށްފިން.ްއޭގެް

ްއިސްލާީމް ްލިބިގެންވާ ްމިނިވަންކަން ްފުރިހަމަ ްދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިއޮންނަނީ

ްދީމުޤްރާތީް ްވެރިކަްނުކރާ ްއަމިއްލަ ްބިނާކުރެވިފަިއވާ ްމައްޗަށް އުސޫލުތަުކގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްނަމަީކ ްދަޢުލަތުގެ ްމި ްދަޢުލަތެކޭ. ްޔުނިޓަރީ ްއަދި ޖުމްހޫރީ

ްބުނެވޭނެއޭ.ް ްޖުމްހޫރިއްޔާޭއ ްބުނީމާ ްމިހެން ްމީގެފަހުން  930ޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.

ބުނާއިުރގަިއްދިވެހިރާއްޖޭެގްްއެހެންވީމާ،ްމިނިވަންކަންްލިިބގެންާވއޭްކިޔާަފއި

ްެއް ްދެން ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްބުނީމަކާއެއް ްމިނިވަްނކަމޭ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްނޫން ްއެހެނެއް ްކަމަކުނުދޭ. ްއައިމަާކއެއް ްމިހެން ވަނ8ްްަބާބަުަށްފަހު

ނޑުެމންްލިޔެފައިްއޮތްގޮތަްށްބަލާިއރުްސިފައިންެގް މާއްދާގަިއްމިހާރުްއަުޅގަ

ްމަޤްޞަ ނުޑ ްމަިއގަ ްުޖމްހޫރިއްޔާާއިއްޚިދުމަތުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ  935ދަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްސަރަަޙއްދާއިްަރއްޔިތުންްރަްއކާތެރިކޮށްްޙިމާަޔތްކުރުންކަމަްށް

ްމިނިވަންކަމާިއް ްނުކުމޭކަމާިއ ްމާނަ ްމިބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބުނީމަ،

ްހިމެނޭކަުަމަށްް ްތެރޭަގއި ްއޭގެ ްދިފާޢުކުރުން ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ސިޔާދަތާއި

ނަޑްށްއަޅުަގނޑަ ްއަުޅގަ ްއެީއ ްއެހެންވީމަ، ްފެނޭ. ްމާރަނަގޅަށް ްމިހާރު ށް

ް ްދެން ްވާހަކަެއއް. ްތާއީދުކުރެވޭ ްއައްުޑއަތޮުޅެގ3ްްހަމަ ްމާއްދާއަށް  940ވަނަ

ްމެންބަރު..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް
 945ްދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:އަްޙމަ

ް

ްމިބާބުގަިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްބާރު، ްސަލާމަތީ ްމި ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްޮއވޭ،ްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޚި ްސަލާމަތީ ްއަދި ްދިފާޢީ ްސުރުޚީްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްނަން، ްމި ދުމަތް

ްނުގަންނަވަނީބާް ްއެނގިވަަޑިއ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ  950ބަދަލުކުރަން.

ްކަމެުެއްކަން.ް ްކުާރ ްސަލާމަްތވުމަށް ްއެއީ ްޙަމަލާދިނަސް ދިފާޢުކުރިޔަސް،

ްމިހެން.ް ްމިއޮްނނަނީ ްލިޔެވިަފއި ްޚިުދމަތްތަކޭ ްސަލާމަތީ އެހެންވީމަ،

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްމެންބަރު ްއެބައޮްތްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރަްއާވފައި ށް

ްބާރުތަކާއިް ްއިުތރު ްފަރާތަށް ްތަމްސީލުކުރައްވާ ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަށްް ްބޭފުެޅއްކަން ްވަފާތެރި ްވަރަށް ްއެަފރާތަށް ްދިނުމަށް.  955އިޚްތިޔާރުތަްއ

ް ްޚާއްޞަކޮށް ްއާދެ، ްއެަބއިނގޭ. ްއަްށ8ްްރަނގަޅަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްދިވެހިރާއްޭޖެގްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްދަންނަވަންޯތ ްއިޞްލާޙު. މިއޮތް

ްނޫނޭ.ް ްތަނެއް ްކަހަލަ ްކުޅޭކުޅޭ ްތިބޭފުޅުން ްމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންެގ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްބާރުދޭނީ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދީފަިއް ްާބރުތައް ްއެބަޖެހޭ. ްޖަވާބުދާރީކުރުވަްނ ްމަޖިލީހުން.  960ރައްޔިތުންެގ

ްއެްބާރުަތއްްދޭމީހާްއެުބނާްއެްބާރުަތްއްްބާޠިލްވެސް ކުރަްންއެބަޖެހޭ.ްއެއީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއަތުލަން. ްއެބަޖެހޭ ްޢަމަލުނުކުރަންޏާ ްއެ ދޭގޮތަށް

ްމަްއޗަްށް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމުޅި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއޭނަ ްހީފުޅުެވދާނެ ްތިބޭފުޅުންނަށް ްފަހަރެުެއްަގއި ްނޫން. ްމީހެއް ައީކްހުންނަ

ްއެގޮެތއް.ް ްުނދެކޭ ްަރއްޔިތުންނެއް ްމީހެކޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުންނަ  965މާމަތީގައި

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްެއގޮތް. ްނުދެކޭ ްޤާނޫނުއަާސީސވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއާދެ،ް ްހީފުޅުވެދާނެ. ްތިބޭފުޅުންނަށް ްފަހަރެއްގައި ްެއގޮތް ޘަޤާފަތުގައި

ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙުތަުކަގއި ްމި ްަރއީސް، ްމިޮއްތްޢިއްޒަތްތެރި ފައި

ްސަލާމަތީް ްމި ްމިހާރު ްބިނާކޮށްފައި ްމުޅިން ްމިއޮތީ އިޞްލާޙުތަުކގައި

ްއެންްޑް ްޗެކް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ  970ޚިދުމަތުގައި

ްބާޠިލްކޮށްް ްހުށަހެޅުންތަްއ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ބެލެންސްކުރަން

ްދޭން.ް ްއިޚްތިޔާރުތަކެއް ްހުރިހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްސިފައިންނާިއްރަ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްފޮނުއްވީ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހަނގުރާމައަށްވެސް.ްރަްއޔިތުންްއެްއވެސްްެއއްެޗއްްބުނެގެެންއްނުވޭ.ްއާދެ،ް
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ްބޮޑުް ްދެވަނަ ްދިމާވާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކޮށްފިއްޔާ ްމިކަންތައް  975މިހެން

ްެވގެންދި ްހިއްޗަށް ްހަނގުރާމައަށް ްޖަރުމަނުވިލާްތ ޔަުަކަހަލަްހަނގުރާމާގައި

ްއެްއގޮތްކަހަަލް ްދިނުމެޭކ ްަކނިޑއަށް ްއަތަށް ްމޮަޔއެްއެގ ްދިމާވެދާނެ. ގޮތެްއ

ްއެބަޖެހޭް ްއަުޅަގނޑުެމން ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިނގޭތޯ. ކަމެއް

ްކޮްން ްދެނީ ްފައިާސ ްކޮންޓްރޯލްކުރަން. ްކަންަތއްތަްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްިދވެހި ްރަްއޔިތުން. ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްަރއްޔިތުންެގްފަރާތަކުންތޯ.ްމިއީ  980ރާއްޭޖގެ

ްތަމްސީލުކުރަންް ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްއެއީ ްރައްޔިތުންނޭ. ްދިވެހި މަޖިލީހަކީ

ްދިވެިހް ްރޭގައި ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްނަމުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްބައެކޭ.ްދިވެހި ތިބޭ

ްރަށްރަށުެގް ްާއދެ، ްތިބި، ްދާއިރާގައި ްއެ ްމިތިބީ ްޮގވަޮގވާ ރއްޔިތުން

ޮތޅުވެރިންްއިންތިޚާބުކުރަން.ްިކހިނެއްތޯްރޭގަިއްކަތީބުންނާއިްއަތޮޅުތަުކގެްއަ

ްއާދެ،ް ްޠާހިރު. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ  985ހެދީ

ވިދާޅުވީްތިމަންނަވެސްްމިދަްއކަނީްމިއީްރައްޔިތުންނަށްޓަކަޭއ.ްއެންމެފަހުންް

ްއެއަތޮޅުް ްހެދީ ްކިހިނެއްތޯ ްއިންތިޚާބުަގއި ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ެގްއޮތް

ްދިޔަިއަމް ްއިންތިޚާބަކަށް ްދެންެވސް ްއެހެންވީމާ، ްއޭނައަށް. ރައްޔިތުން

ްމުިޅް ްކީްއވެބާ ްވާަހކަދައްކަނީ. ްޙަްއޤުގަިއކަން ްަރއްޔިތުްނގެ އެނގޭނީ

ްއަތޮޅުވެރިްން ްކަތީބުންނާިއ ްތިއްބާ ްގޮަވޮގވާ ްއެހެން ްަރއްޔިތުން  990ރާއްޖޭގެ

ްފާސް ްއިޞްލާެޙއް ްރޭގައިުި ުަަކށް ްގޮތަ ްނުކުރެވޭ ްއާދެ،ްއިންތިޚާބު ކުރީ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެްއޗަީކ ްމިއުޅޭ ްބުނަން ްއަޅުަގނޑުމެްނ އެހެންވީމަ،

ްެއް ްއެކަމަުކ، ްދޭން. ްބާރުވެްސ ްއިޚްިތޔާރުތަކާިއ ްދެން ވެރިންނަށްވެސް

ްމިދޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެީއ ްޗެކްކުެރވޭނެ. ބާރުތައް

 995ްއިޚްތިޔާރަކީ.ް

ް

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް
ްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ް1000 

ްިމއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްނ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މުޙަންމަދުްްމިލަދުންމަޑުލު
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ނުޑްވަރަްށް ްައުޅގަ ްކުރިން ްއެުރވުމުގެ ްފުުރޞަތު ްޙުސައިްނއަށް.ްއެ ޒާހިރު

ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްދަންނަވަްނ ޢަދަބުވެރިކަމާއެކު

ްދެންް ްވާހަަކދައްކަވާނީ. ްމުޚާޠަބުކުރަްއވާ ްިރާޔސަތާ ްަދއްަކވާއިރު  1005ވާހަކަފުޅު

ްހުށަހަޅު ްބޭފުޅުން ްއެިކ ްބޭފުޅުން ްހުށަހެޅުއްވުންަތާކިއްބައެއް ްހުރި އްވާަފއި

ްޖެހޭނެވެސްމެ.ް ްބޭނުންފުޅުވާނެ. ްދައްަކވަން ްވާހަކަފުޅު ބެހޭގޮތުން

ްރިޔާސަތާް ްހަމަ ްރީތިގޮތަށް ްދައްކަާވއިރު ްވާހަކަފުުޅ އެހެންނަމަވެސް،

ްބަޙުސްް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަދަްއަކަވން.ްއެހެންނޫނީ މުޚާޠަބުކުރައްވާ

ްހިނގައި ްހޫނުވެގެން ްިމްމާ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއެހެންވީމަ،  1010ދާެނހެން.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްމިއަރުވަނީ، ފުރުޞަތު

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްޙުސައިންއަށް. ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ލުބްނާ

ްއއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް

 1015ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްމިނެީގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްއަބުާރްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްޢިްއޒަތާއި، ްކަރާމާތާއި، ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްައޅުއްވަންޖެހޭނެްރައްކާތެރިކުރުމަކީ ފިޔަވަޅު

ް ްަގާވއިދުގެ ްއެބ4ްްަކަމެއްކަުމގައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްދާ  1020ވަނަ

ްޭރަގިއް ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރަކު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދެންމެ ބަޔާންކުރޭ.

ްރައްޔިތުންެގް ްކުރުމަީކ ްފާސްކުރި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ

ްކަ ްހުރަސްއަޅާ ްލާބައަށްޓަުަަކއި ްމޭރުންވާގޮތަްށްހެވާއި މެއްކަމަށް

ްދެއްކިް ްިޚލާފަށް ްފާސްކުރުމާއި ްފާސްވި ްޭރގަިއ ްއެ ވާހަކަދެްއކުމަކީ

ް ްފާސްކުރުުމގައި ްފާސްކުރި ްރޭގައި ްެއއްގޮަތކަށްެވސް  1025ވަަނ1ްްވާހަކަެއއް.

ްވަނަްމާއްދާަގއި....2ްްމާއްދާ،ް

ް

ް

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ްއިނގޭޯތ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްސާފުވެއްޖެ ންބަރު

ްއާދެ،ް ްއިށީނދެަވޑަިއަގންނަވާ. ްސާފުވެއްޖެ. ްއާދެ، ްމެންބަރު  1030ޢިއްޒަތްތެރި
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ްފާްސިވް ްޭރގައި ްއަދި ްވާހަކަައކީ ްޮއތް ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންެގް ްއެިކ ްބެހޭގޮތުން ްގޮތަކާ ްފާްސވީ ްއެ ފާސްވުމަކަށްެވސް

ްއެބޭ ްއެހެްނވީމާ، ްއެީއްޚިޔާލުތަފާތުވާނެ. ްއަދި ްެދްއުވމަކީ ްޚިޔާލު ފުޅުންެގ

ްނުހައްދަވާ،ް ްމައްސަލަައަކށް ްއިތުރު ްއެ ްއެހެންީވމަ، ްނޫން. މައްސަލަެއއް

ްއަރުވަީނ،ް ްފުރުަޞތު ްައޅުަގނޑު ްރަނަގޅުވާނެ. ްގެންދެވުން  1035ކުރިއަށް

ްޒާހިރުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްޙުސައިންއަށް.ް

ް

ްރައީސް،ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްޙަމަލާނުދީްްޙުަސއިންްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްމެންބަރަކަށް ްއެއްެވސް ްދެންމެ  1040ްއިލްތިމާސްކުރަްއަވއިފި

ްހިފައިްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިެއއް ްކަ ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިތާްވާހަކަދެްއކުމަށް. ްނޫން ގެންެނއް

މިހުރީކީއެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސްްއެހެންްވިދާުޅވީީތް

ްެއގޮތަްށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްޝުކުުރެވސް ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްދެއްަވިއފި. ހަނދުމަފުޅުވެސް

ްވަ ނޑަްށވެސް ްކުރިންްއަުޅގަ  1045ރަށްްޙަމަލާެދއްަވއިފިްބަެއްއްމިތަނަށްްއައުމުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު، ްމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދޭކަްށް ްަޙމަލާއެއް ްެއްއވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހަދަން. ްވިދާޅުިވގޮތަށް ރައީސް،

ނުޑް ްވާހަކަައކީ،ްއަުޅގަ ްބޭނުންވާ ނުޑްދަންނަވަން ްއަުޅގަ ްމިރެއަކު. ނެތިން

ްއިޞްލާޙު ްހުރި ްހަމަިއެގްހުށަހަޅާފައި ްުއސޫލުގެ ްޑިމޮކްރެޓިކް ްހުންނާނީ ތައް

ްއޮްތް ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއވެސް ްއުސޫުލން ްޑިމޮކްރެޓިކް  1050ތެރޭގައޭ.

ްާފހަުަގަކޮށްލަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްބޭެރއް ްއިޞްލާޙެއް އެްއވެސް

4ްވަނަްމާްއދާ.ްމިބާބުގ4ްްެބޭނުންވަނީްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާުާބެހޭްބާބުގެް

ްމާއް ްއިޞްލާޙެްއްވަުަނަ ްއޮންނާނީ ނުޑވެސް ްއަޅުގަ ްމިމާއްދާައށް ދާަގއި

ް ްޑްރާފްޓްެގ ްސަލާމަީތ4ްްހުށަހަޅާފައި. ްއެަބޮއވޭ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްހިންގޭނެއޭ.ް ްބާުރ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްމައްޗަށް  1055ޚިދުމަތްތަކުގެ

ްސަލާމަތީް ްބާރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮުތަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްއެހެންނަމަވެސް،ްޚިދުމަ ްނިޒާމުަގއި. ްރިޔާސީ ްނުހިންގޭެނ ތްތަކުގައި
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ްވަރަށްް ްފުރިހަމަށް ްވަރަށް ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ޖަވާބުދާރީކުރެވެންޖެހޭނެ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާަފއި ްއެގޮތަށް ްހުށަހެޅ6ްްީބަރާބަރަށް. ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްކޮމި ްޚިދުމަތްތަުަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ ްމަޖިލީހުގައި  1060ޓީއެއް.ްރައްޔިތުންގެ

ްއޮންނާކަށް.ް ްކޮިމޓީ ްޕާޓީތަކުގެ ްމިއޮތް ްޑްރާފްޓް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައިްޕާޓީތަކަށްްނިސްބަތްވާްމީހުންނަށްްބަލައިގެްން

ްނޫންް ްލާހިކެއް ްހަދަިއގެން ްކޮމިޓީެއއް ްދިވެހިާރްއޖޭގައި ްމިޒަމާނުގައި މިހާރު

ްރަނ ްމަސަްއކަތްކުރާކަްށ ްސިޔާީސްއެކޮމިޓީ ްއަުމދުން ްއަދި ގަޅަކަށް.

ްބަޔަކުް ްބަލާ ްކަންތައްތައް ްޚިދުމަތުގެ ްސަލާމަތީ ްތެރެއަށް  1065ކަންތައްތަުކގެ

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްދާނީ. ްކަންތައްތައް ްކިހިނެްއތޯ ވަންނަންވެއްެޖއްޔާ

ްަރނގަޅުގޮެތްއގަިއް ްއިެރްއގައި ްއެްއވެސް ްޙާލެްއަގއި ްއެްއވެސް ހިއެއްނުވޭ

ްނިންމިދާނެހެ ްކަންތައްަތްއްކަންތައްތަްއ ްހިންގާ ްޚިދުމަތުން ްސަލާމަތީ ނެއް.

ްއެއްފަރާތުަގިއް ްކަންތައްތަްއ ްސިޔާސީ ްވިސްނުމާއި ްސިޔާސީ ބަލަންޖެހޭނީ

ްއިްނސާފުވެރިކޮުަްށް ްވަރަށް ްމިނިވަންކޮށް ްއެކުރާކަެމއް ްއެބަޔަކު  1070ބާއްވާަފއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަޅުގަ ބެލެންޖެހޭނެކަމަށް

ްއިޞްލާުޙްއެމާއްދާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާެޙްއ އަށް

ްއޭަރުކް ްއެއީ ްއޮންނާެނ ްތެރޭަގއި ްއެިއޞްލާޙުގެ ހުށަހެޅިކަމުގަިއވިޔަސް

ްކޮްނމެގޮތެްއވިޔަްސް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްތިއްަބވާ އެމަޖިލީހުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެިތއްބަާވ ްއޭރަކު ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްޮހވޭނީ.  1075ްކޮމިޓީއެއް

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްހޮވޭނީ. ްއެކޮމިޓީ ްބޭނުންފުޅުވާގޮތަަކށް މެންބަރުން

ްކަންތަެކްއް ްހިނގާނުހިނގާ ްއިޞްލާޙަކީ، ްއޮތްުް ްހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑު

ްބަލާނީ.ް ްކޮމިީޓއަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޚިދުމަތާބެހޭ ްސަލާމަތީ ނޫނޭ

ްއެކޮމިީޓއަކީ. ްކޮމިޓީެއކޭ ްޮބޑު ްހައިބަތު ްމާ އެކޮމިީޓއަްށްްއެއަްށވުރެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކަންތައްތައް. ްހިންގާ ްޚިދުމަތްތަކުން ްސަލާމަތީ  1080ބެލެންޖެހޭނެއޭ

ްގިނައިްން ްއަޅުަގނަޑށް ްނޫނީ ްރައްޔިތުން، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ރައީސް،

ްހަމަނުޖެހިް ްހިތްޕުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްހުރީ އިވިަފއި

ްހިންގާ ްޚިދުމަތްތަކުން ްސަލާމަތީ ްބާރުގެްްއޮތީ ްއެީމހުންގެ ކަންތައްތަކަކީ
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ްޢަދުލުވެރިކޮށްް ްެއ ްއެމީހުން ްނޫނޭ. ްކަންތައްަތކެއް ްހިމެނޭ ތެރޭގައި

 1085ްއިންސާފުވެރިކޮށްްނޫނޭްކަންަތއްތައްްކުރަީނކީެއއް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްފުރުޞަތަށް.ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދެްއިވ ްޝުކުރިއްޔާ ްވަރަްށބޮޑަށ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

 1090ްއަދިްދެއްކުނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.14ްްްއަޅުަގނޑުްަދއްކަންްހުރިްވާަހކަިއގެް%ްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިއަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމިލަދުންމަޑުލުްޝުކުރިއްާޔ. ވަނީ

ދެކުނުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމުޙަންމަދަށް.ްއާދެ،ްއެްޢިއްޒަތްތެިރް

ްހުވަދުއަތޮުޅް ްމިއަރުވަނީ، ްފުރުޞަތު ްދެން ްނެތް. ްވަޑަިއގެން  1095މެންބަރު

ްލަޠީފަށް.ްهللاްދެކުނުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްިމްއައްސަލާމްޢަްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްލަިއކުމް

ްއެއްެޗްއްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްކޮންމެވެސް ްބާބަށް ްޚިދުމަތުގެ ްސަލާމަތީ ްހޯދާލީ ފުރުޞަތެއް

ްކޮންމެް ްޚިދުމަތަކީ ްސަލާމަތީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ  1100ދަންނަވާލެވޭތޯ.

ުައްސަސާ.ްއެީއްޤައުމެްއގަިއވެސްްަރއްޔިތުންަނށްޓަކައިްއުފެދިފަ އިވާްދެްމުޢަ

ްރައްިޔތުންނަށްޓަކަިއް ްމުޢައްސަާސ ްއެދެ ްސިފައިން. ފުލުހުންނާއި

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްދެން ްކުރަންޖެހޭ. ްމަަސއްކަތްތަެކއް ވަރަށްބޮޑެތި

ް ްތެރޭަގއި ްހުށަހެޅިން.ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްމާއްދާއަްށ9ްްމިއިޞްލާޙުތަކެއް ަވނަ

ް ްއިޞްާލޙަކީ، ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑުމެްންްވަނ9ްައަޅުަގނޑު  1105މާއްދާަގއި

ްޚިދުމަތް.ް ްސިފައިްނގެ ްމިއޮންނަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމަޤްޞަދަކީ، ނޑު ްމައިގަ ްޚިދުމަތުގެ ސިފައިންގެ

ްރައްކާތެރިކޮްށް ްަރއްޔިތުްނ ްސަރަޙައްދާއި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްއަޅުް ްވަރަްށްަރނގަޅު ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީްންޙިމާޔަތްކުރުން.ްމި ނޑުމެން ގަ

ް ްދެން ްއިޞްލާޙު. ްމިއޮތް ްމިއޮންނަނީ،14ްްހުށަހަޅާފައި ްމާއްދާަގިއ  1110ވަަނ

ްމުޖުތަމަޢުގެް ްމަޤްޞަދަީކ ނޑު ްމައިގަ ްޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ
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ްމިއޮންނަނީ،ް ްގަިއ ް)ށ( ްދެމެހެއްޓުން. ްަރއްކާތެރިަކން އަމަންއަމަންކަމާއި

ްެއންމެހާ ްދިިރއުޅޭ ްއެބައިމީހުންެގްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޙިމާޔަތްކޮށްދީ މީހުން

ްޖިނާޢީް ްމިއޮންނަނީ، ްގައި ް)ނ( ްރައްކާތެރިޮކށްދިނުން. ްގެދޮރު މުދަލާއި

ްބޭނުންވާް ްހުށަހެޅުމަށް ްޝަރީޢަތަށް ްމައްަސލަތައް ްތަޙުޤީޤުކޮށް  1115ކުށްތައް

ްމިއިންނަނީ،ް ްހުށަހަޅާފަިއ ްިއޞްލާޙެއްގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ތައްޔާރީކުރުން.

ްމުޖު ްގައި، ްއަމަންއަމަންކަާމިއް)ހ( ްމަސްލަޙަތާއި ްޢާންމު ތަމަޢުގެ

ްކުރިއަރުާވް ްވެިރަކން ްޤާނޫުނގެ ްގައި ް)ށ( ްދެމެހެއްޓުން. ރައްކާތެރިކަން

ް)ނ(ް ްރައްކާެތރިކުރުން. ްމިނިވަްނކަން ްޙައްުޤތަކާއި ްއަސާީސ ރައްޔިތުންެގ

ްއަިދް ްހުއްޓުަވއި ްއެޢަމަލުތައް ްދެނެގަނެ ްހޯދާ ްޢަމަލުތައް ްޖިނާޢީކުުށގެ  1120ގައި

ްއިޞްާލުޙް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަޙްޤީޤުުކރުން. ްކުށްތައް ޖިނާޢީ

ްގެނެސްގެން.ް ްބަދަލެްއ ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްމިއިންނަނީ، ހުށަހަޅާފައި

ްމިހުށަހެޅިފައިވާް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

އިޞްލާޙުތަކަށްްވަރަށްބޮޑަށްްާތއީދުކުރަން.ްދެންްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންވެްސް

ްއަޅުަގނޑުމެްންމި ްވިސްނާފަިއވޭ ްަވރަށްބޮޑަށް ްއެކުލަވާލުުމގައި  1125ބާބު

ްވަރަށްގިަން ްައދި ްވާހަކަތަކާ ްހުރި ްދައްކާފަިއ މިމަޖިލީހުގައި

ްޤާނޫނުައާސސީތަކަށްވެްސް ްއެންމެފަހުގެ ްމިހާރުެގ، ޤާނޫނުއަސާސީތަކާިއ

ްޝުކުރިއްާޔް ްފާހަގަކުރަްނ. ްއަޅުަގނުޑވެސް ްވިސްނާަފއިާވކަްނ ވަރަށްބޮޑަށް

ްއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢި

ް1130 

ްމިހާރުްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްސަލާމަީތްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަާސީސގައި ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމިދަނީ ވާހަކަދަްއކަމުން

ްއެކަށަައޅައިް ްބާެބއް ްމިނަމުގަިއ ްްޚިދުމަތްތައް، މާއްާދގ12ްްެއެބާުބގަިއ

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއާދެ، ްުއޫސލުތަކާމެދު. ްއެކުެލވިފަިއވާ މައްޗަށް

ްއާެދ،ް ްތެރޭގައި. ްނޮވެމްބަރުމަހުގެ ްމިދައްކަނީ ްމިވާހަކަ  1135އަޅުަގނޑުމެން

ްމިދަންނަވާލަނީް ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްަކންނޭނގެ. ްމަހެއް ްމުނާސަބު ވަރަށް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްބޭނުންވާކަން ްއަހަރ1988ްްުން ވަނަ

ނުޑމެންނަށްްވަރަށްބޮޑަށްްއިޙްސާސްެވގެންދިޔައޭ.3ްްނޮވެމްބަރުް ގައިްއަުޅގަ
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ްސަލާމަތީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނޮވެމްބަރެއްަގއި ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ އާދެ،

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްލިޔެލާކަމީ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްވާހަކަ  1140ޚިދުމަތްތަކުގެ

ްވަރަށް ްައގު ްައޅުަގނުޑްއެކަމުެގ ްދާނެކަމެްއކަމުަގއި ްަވޒަންކުރެިވގެން ބޮޑަށް

ްބާބުގެް ްޚިދުމަތާބެހޭ ްސަލާމަތީ ްއާދެ، ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ފާހަގަކުރަން.

ްމީގެް ްނޫނީ ްބޭސިސްކަަމށް ްއަސްލު ްމީގެ ްމިއޮތީ ްމާއްދާ ްފުރަތަމަ އެންމެ

ުއޭޅްފައުންޑޭޝަންކަމަށް.ްމީެގްއޮްތއިރު،ްީމގައިްމިބުނަނީްދިވެިހރާއްޖޭަގއިް

ްމިނިވަންކަމާއެުކް ްއަމާންކަމާއި ްސުލްޙަވެރިކަމާއި ްމީހުންނަށް  1145އެންމެހާ

ްސިފައިންނާިއް ްފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްތަނަަވސްކޮށްދީ ްމަގުަތއް ދިރިއުޅެވޭނެ

ްޚިދުމަތްތަކެްއް ްސަލާމަތީ ްއެކުލެިވގެންވާ ްމައްޗަށް ފުލުހުންގެ

ްއާދެް ްއޮންނަންވާނެއޭ. ްޤާުާއިމްކޮްށފައި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިމާއްދާް،

ްދެް ްމުހިންމު ްވަރަްށ ްމީަގއި ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ މިއޮތްގޮތުން

ްތެރޭަގިއް ްމީގެ ްމަފްޙޫމެއް ްދެ  1150ކޮންސެޕްޓެއް،ްޢާންމުގޮެތްއގަިއްބޭނުންކުރެވޭ

ްސިޔާދަުތެގް ްމިނިވަންކަާމއި ްއެއީ ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭހެން. ްހިމަނާލަން އިތުރަށް

ްއިޞްލާޙެއް ްެއޮގތަށް ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ ްއެބައޮތް.ްވާހަކަ. ްހުށަހެޅިފައި ެވސް

ްރަނގަޅުް ްބަލަިއަގތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެ ްީހަވނީ ނޑަށް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެބަކުޭރ،ް ްފާހަގަ ްމިބާބުގައި ްދެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙެއްހެން.

ްވާހަކަް ްޚިދުމަްތތަކުގެ ްޚިދުަމތްތަކުަގއިްސިފައިންގެ  1155އާދެ،ްމިްއިޝާރާތްކުރާ

އެބަްބަާޔންކުރޭ.ްއަދިްފުލުހުންގެްޚިދުމަތްތަކުގެްވާަހަކްްވަނަްމާއްދާގައ8ްި

9ްް ްނޮވެމްބަރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްބަޔާންކުޭރ. ްމާއްާދގަިއ 3ްވަނަ

ނޑުމެންނަށްްއެބައެނގޭްމިފަރާތްތަކުންްދިވެހިރައްޔިތުންނަްށް ނޫނަސްްއަޅުގަ

ްމިފަދަގޮތަ ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ްއެހެންވީމާ، ްޚިދުމަތްތައް. ކަށްްދެމުންދާ

ްމިއުޅޭް ްަދންނަވަން ނޑު ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްިއތުރަށް. ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1160މިލިޔެލަނީ

ްދިމާވާް ްނޫނޭ، ްެއކަންޏެއް ްޙަމަލާއެއް ްބޭރުގެ ްކޮންމެހެން ވާހަކަައކީ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެބަހުއްޓޭ ްމިފަރާތްތަކުން ްކާރިޘާތަކުގަިއވެްސ ޤުދުރަތީ

ށްްދަންނަވާްކަމަށްވަންޏާ،ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްކޮށްދީފައި.ްމިސާލަކަ

ް ްޑިސެމްބަރ ްކާރިޘާ ްހަނދާނަށ2444ްްްސުނާމީ ްއަޅުަގނޑުެމން ވެސް

ްވާަހކަެއްއް ްމާިދގު ްމިރޮނގުން ްއާދެ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  1165އެބައާދެޭއ.
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ްފާހަގަކޮށްލެޭވް ްއެންމެ ްމިޑްރާފްޓުން ދައްކާކަށްނުޖެހޭ.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުމެން

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާެއއްކަމަށް ްއެއް ްއާދެ،11ްްފާހަގަކޮށްލަނީ ްމާއްދާ. ވަނަ

ނަޑއެިޅގެްނ11ްް ްކަ ްފަރާތަކުން ްެއއްވެްސ ްމިބުނަނީ، ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްޚިދުމަތްތަކުގަިއް ްއެއަމުރަކަށްްސަލާމަތީ ްކޮށްފިނަމަ ްއަމުރެއް ްޤާނޫނީ ޣައިރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްނުވާެނއޭ. ްޢަމަލުކޮށްގެންނެއް ްމީހަކު ްއެއްވެސް  1170ހިމެނޭ

ް ްއިޞްލާޙެްއގަިއްފާހަގަކޮށްލަން ްެއްއވެސް ްހުށަހެޅިފައިވާ ބޭނުންވާކަމަީކ،

ްގޮތަކަށެްއް ްގެނެވޭަފދަ ްއުިނކަމެއް ްއެްއވެސް ްވާހަަކއަކަށް ްމިބުނާ މީގައި

ްމިއިންް ްއެހެންވީމާ، ްނެތޭ. ްހުށަހަޅާފައެއް ްއިޞްލާެޙއް އެްއވެސް

ްއަާދކުާރް ްޚިދުމަތްތައް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންާނއި މިދައްކައިދެނީ

ްއެމީހުންްމީހުންނަށްވެ ްކޮށްފިނަމަ ްއަމުރެއް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއެމީހުންނަށް  1175ސް

ްއެއަމުރަކަށްްިކޔަމަންވާންްނުޖެހޭނެކަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދަންނަވާލަންްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި  1180ްއާދެ،

ްއާދެ،ްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮްނނާނެއޭ. ްބާރުވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއާދެ ބޭނުންވަނީ،

ްއިށީންނާނަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަމުން، ްމިވާހަކަ ްހަމަ އެހެންވީމާ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލް ްމިބާުބގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްދަެގ8ްްޝުކުރިއްޔާ  1185ްވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަރަށްގިނަ ްއިޞްލާޙާމެދު ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަށް )ށ(

ްކަން ްެއ ްހާމަކުރައްވާފައި. ްވަނީ ްމިހާރު ްކަންބޮޑުވާކަން ބޮޑުވުންްމެންބަރުން

ްމިމާއްދާް ްާއދެ، ްވިދާުޅވެދެްއވާފަިއ. ްވަނީ ްފުޅާދާއިާރއެްއގަިއ ވަރަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިމާއްާދެގ ްދެންނެވިގޮތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ހުށަހަޅަމުންވެސް

 1190އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްއެންމެްމުހިންމުްބޭނުމަކަށްވީ،ްމިފަދަްޙާލަތްތަކުަގިއް

ްޤައުުމގެ ްއަިދ ްއުޭޅއިރު ްފޮނުަވއިގެްނ ްނުަވަތްްސިފައިން ދިފާޢުގަިއ

ްިހންގުމަށްޓަަކިއް ްކަންތައްތައް ްލަްޝކަރެއްގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
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ްއިތުުރް ްއެފަރާްތތަކަށް ްއުޭޅއިރު، ްފޮނުވަިއގެން ްސިފައިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފަރާތަކުންް ްެއްއ ްނާންނަގޮތަްށ ްކޮމާންްޑތަކެއް ްފަރާތެއްެގ އެހެން

ްުމހިންމުކަމެއްކަމަ ްއެއީ ްދިނުން ްއެފަދަްކޮމާންޑްތަކެއް ްއެެހންނޫނީ ްއެީއ  1195ށް.

ްނާޒުކުް ްެއދިމާވާ ްޙަރަކާތްތެރިވާއިުރ، ްފަރާތެއް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ލަޝްކަރެއް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްކުރިމަތިވެދާނެތީ. ްމައްސަލަތަެކއް ނޑިަވޅުަގއި ދަ

ްނޫންކަމަށްް ްވިސްނުމެއް ްރަނގަޅު ްމިިވސްނުމަކީ ްމިދެންނެވި އަޅުަގނޑު

ްއިބް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޑްރާފްޓިންގްމާލޭގެ ްާއދެ ްއިސްމާޢީލް، ރާހީމް

ް ް)ށ(، ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިހާރު ްވިދާޅުެވްއޖެ ްމުަޤއްރިރު  8ް1200ކޮމިޓީގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްސީާދ ްެއއީ ްއޮތްގޮތުން ްހުށަހަޅުްއވާފައި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްސީދާް ްލަްޝކަރަށް ްސިފައިްނގެ ްޙަރަކާތްތެރިވާ ްއެފަދަ މަޖިލީހުން

ްސީ ްނޫނޭ. ްކުރާްއަމުރުކުރުމެއް ްއޮޕަރޭޝަްނސްތަކަށް ްއެފަރާތްތަކުގެ ާދ

ްގެނެސްދެްއވަންް ްެއ ްމިމާއްދާއަްށ ްއެފަާރތްތަކުން، ްނޫނޭ. ކަންތައްތަެކއް

ްޖަވާބުދާރީކުރުަވިން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަފްޙޫމަކީ، ްއޮތް  1205އުޅުްއވާފައި

ްއެމަފްޙޫމްް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑވެސް ްކުުރމަށްޓަކައި. ްމިކަންތައް ގޮތެްއގެމަތިން

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްެއގޮތުން ްއޮންނާނެ. ްމަަސއްކަތްކޮށްަފިއ ގެނެވޭތޯ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްހިންގަންވާނީ ްއެޙަރަކާތްތަްއ ްނެރުމުން ްއަމުރެްއ އެފަދަ

ްމަތިންކަާމް ްއެްއގޮްތވާގޮުތގެ ްޤާނޫނުތަކާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނ ްކަ ްއެކަމަށް ްނުވަތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްވަޒީަރުކްއަދި  1210ަޑައޅާ

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަމަށް ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމިދެންނެވިވަރުްނވެްސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަންނަވާފަިއާވނެ. އިޞްލާޙުަގއި

ނޑުވާލުްނކަމަށްް ްކަ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އެއީ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަަރށްގިނަ ްވަނީްދެކިވަަޑިއގަންނަވާކަމަށް ން

ްެއިވސްނުންފުޅަށް،ް ްއެބޭފުޅުންެގ ްއެުެހެްނވީމާ،  1215ފާހަގަކުރަްއވާފައި.

ްވިސްނުންފުޅާިއް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިްނގ ޚާއްޞަގޮެތްއގައި

ް ްއަޅުަގނޑު ްބިނާކޮށް ްމަްއޗަށް ްޚިޔާލުފުޅުގެ ްމާއްދާެގ8ްްފާޅުކުރެްއވި ވަނަ

ްއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަށް ޒުނަާއއެީކގަިއް)ށ(

ްއަނބުރާްގެންދަން.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
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ް1220 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްއަރުަވން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، 3ްޝުކުރިއްާޔ.

ްމެދުކަޑާާލް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމިވަގުތަށް. ްދަންނަވާލާަނން ްނަން ބޭފުޅެއްގެ

ްވާ ނުޑ ްައުޅގަ ްއާދެ، ނޑާލުމުގެ ްދެންްމެދުކަ ްމެދުަކނޑާުލމަށްފަހު ހަކަ،

ްވަރަްށް ްިތއްެބވުން ްވަަޑއިގެން ްބޭފުޅުން ްއަުރވަންޖެހޭ އެފުރުޞަތު

ްއުތުރުބުީރް ްނިލަންދެއަތޮޅު ްެއގޮތުން ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ  1225މުހިންމުހެން

ްދެކުނުބުރީް ްއަރިއަތޮޅު ްއަޙްމަދު، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދުލް ްމެންބަރު ްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ްهللاމުޙްސިން ފުވައްމުލަުކެގް،

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދެ، ްދީދީ. ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު 34ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށް،ްއާދެ،ްނިޒާމާބެޭހް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް މިނިޓްގެ

 1230ްނުކުތާއެއްްނ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ް

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްނުކުތާއެްއްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުންްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްަބެއއް ްތެެރއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ  1235މިނެގީ،ްތަކުރާުރކޮށް

ްދެުެއްް ްތެރެއިން ްަގާވއިދުެގ ްދެއްވާ، ްފައިާދްމަނިކުފާނު ްނާޖާއިޒު ްުލއިެގ ވާ

ްިކހާއިރަކުންކަްން ްފެއްޓުނީ ްޖަލްސާ ްމިރޭވެސް ްގެންދަވާތީ. ނަންގަމުން

ް ްަވގުތަީކ، ްޖަލްސާގެ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ގަިޑއިާރއ1ްްިމަނިކުފާނަށް

ްޖެހިަވޑަިއގަންނަވަނީ.34ްް ްދެްއވަން ްހުސްވަގުުތކޮެޅއް މިނިްޓއިރުފަހުން

ނޑުްމިް  1240ނުކުތާްމިނުނަގަންްމިމަޑުކުރީ،ްތަކުރާރުކޮްށްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

މިނިޓްްދެންްމިހާރ14ްްުމިނިޓް،ްދެނ5ްްްމިކަންްހިނގަމުންގޮސްްފުރަތަމަް

15ްް ްއެހެންވީމާ،24ްްމިނިޓް ްލަްސވުން. ްލަސްވާ ްމިހާރު މިނިޓަށްެވްއޖެ

ްމިއަވަްސކުރަންް ްކަމަށްވަންޏާ، ްހިނގަމުންދާ ްމިކަން ތަކުރާރުކޮށް

ްމިވާހަކަ ްނިންމަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަާސސީ ްތާރީޚަކަށް ަދއްކަީންވަކި

ްއަޅުަގނުޑް ްހިތްތެވުމަށް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދަށް  1245އެހެންނަމަވެސް،

ްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވަން.ް
ް
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ް

ްނުކުތާވެްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެންގެވި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްއަދި ްިވސްނޭ. ްމަޖިލީހުގެްްއަޅުަގނޑަށް ްކުީރަގއި ްމީގެ  1250ހަމައެއާއެކު

ްގެންދަވާފަިއް ްކުރިއަްށ ްަބލަހައްޓަވަމުންވެސް ްރިޔާސަތު ރައީސްެވސް

ްފާހަގަކުރެވުުން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެެހންނަުަމަވެސް، ްއިތުުރވަގުތަށް. އެބަހުރި

ްއިތުރަްށް ްޖަލްާސތައް ްާބއްވާ ްގަޑިެއްއގައި ްމިކަހަލަ ްރޭަގނުޑގެ ގޮތުަގއި

ްދެްންފަސްކުރަްއވަމުން ްޫނނިއްޔާ. ްތެޭރގައި ްވޯުޓގެ ްނުގެްނދަވާ ނެއް

ްގަޑިައްށް ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްއުންމީދުުކރަނީ،  1255އަޅުަގނުޑވެސް

ްވަޑަިއގެްނދެއްވާނެކަމަށް.ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެށޭގޮތަށް ފެށޭނެކަމަށް.

ް ްއޮތީ، ްއަރުވަން ްައޅުަގނޑު ްއޭގެފަހުން ްފުރުޞަުތ24ްްއެއީ މިނިްޓގެ

ނަޑއެޅިަފިއްވާހަކަދެްއކު ްކަ ްމިރޭގެ ްވޯޓަށްގޮސް ްއޭގެފަހުން ްފުރުޞަތު. މުގެ

ްނިންމާލެވޭނެގޮތަްށް ްމަސަްއކަތްެވސް ްޯވޓުގެ ްތެރޭަގއި ްވަގުުތގެ ހުރި

 1260ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެހިތެުެރިކަންްދެއްވާްއެއްބާރުލުންްދެއްވާނެކަމަށް.ް

ްވަޑައިގެންެދއ14.34ްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަށާގޮތަށް ވުްންަގއި

ްއެދެން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް]ށ22.34ްްނ22.44ްްްއިންޓަވަލްް[
ް1265 

ްއިީށނދެވަޑަިއގެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިޮކޅުތަުކގައި ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގެންދިއުމަްށ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްއާދެ، ްއެދެން. ދެއްވުން

ްއުތުރު ްނިލަްނދެއަތޮޅު ްމިއަރުވަނީ ްމެންބަރުްފުރުޞަތު ްޢިްއޒަްތތެރި ބުީރގެ

ްދަށްްވާހަކަފުުޅްދައްކަވަން.އަޙްމައިބްރާހީމްް

ް1270 

ްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް ްއަޅުަގނޑުމެްން`. ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ

ްހުށަހެޅިފައިވާްްައޙްަމދުްިއބްރާީހމްްމެންަބރުް ްބާބުގައި ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ ްމިވާހަކަދައްކަނީ

ްްްހަކަެދއްެކވުން:ވާ ްމިބާބަށް ްއާުާދެ، ްބެހޭގޮތުން. ްމާއްދާއަްށ12ްްހުށަހެޅުންތަކާ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްވަޙީދު ްޢަުަލީ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުެގ

ްރިެވިތް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްެއއީ ްތާއީދުކުރަން. ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ  1275އިޞްލާޙަށް
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ްހުށަ ްައުަމަލުކުރުމަށް ްެއއްގޮތަށް ްއާެދ،ްއުސޫުޫލުތަކާ ހަޅުއްވާފައިވާތީ.

ްކުށެްއް ްމުސްލިމެއްކަމަްށިވޔަސް، ްޣައިރު ްއަިދ މުސްލިމެއްކަމަށްވިޔަްސ

ްގެންެދޭވް ްތުޙުމަތެއްަގއި ްމީހެއްކަމަށްވިޔަްސ، ްގެންދާ ކޮށްގެން

މީހެއްކަމަށްވިޔަސްްއޭނައަށްްައނިޔާްކުރުމެއްނެތިްއޭނަާއއިްމެދުގައިްރިެވިތް

ްިއސް ްެއއީ ްއަުަމަލުކުރުްނ ްބޮަޑްށްއުސޫުޫލުން ްވަރަށް  1280ލާމްދީން

ްވާހަަކް ްތާީއދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްެއ ްއެހެންވީމަ، ބާރުއަޅާކަމެްއ.

ްބޮޑަަކްށް ްއެހާ ްީމގަިއ ްައޅުަގނޑަށް ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްދެން ދަންނަވަން.

ްބޮޑަްށް ްައޅުަގނޑު ްޚާްއޞަކޮށް ްނުކުރެވޭ. ްތާއީެދއް މިއިޞްލާޙުތަކަކަށް

ްއިްޞލާ ްއެއް ްބޭނުންވާ ްބަލާލަން ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވ2ްްޙަކީ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1285ވ.އަޮތޅުގެ

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްއެމަނިކުފާނުެގ ްބޭނުންވޭ. ްބަލާަލން ްއަުޅަގނޑު އިޞްލާޙު

ްމިހަުަވާލުކުރަީން ްޙިމާޔަތްކުރަން ްޝަޚްސިއްޔަތު ްިއސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުްހިތަށްއަރާްިއސްލާމީްކަންތައްތަކާބެޭހްފުލުހުންނާްސިފައި ންނަށް.ްއަޅުގަ

ްދެންް ްފުލުހުން ްސިފައިންނާ ްދަށަށްތޯއޭ ްމަތީމަޖިލީހުގެ އެންމެ

ްއެންމެް ްކަންތައްަތާކބެހޭ ްއިސްލާމީ ްނޫންނަމަ  1290ބަދަލުވެގެންދާނީ.

ްއޮންނާނީ.ް ްެދން ްކޮންކަމެއްބާއޭ ްމިދެކަމުން ްއުވާލާނީތޯއޭ. މަތީމަޖިލިސް

ްކުރީޒަ ްިމްނޫންނަމަ ްތަންކޮޅެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނީ ްހެިދހެން މާނުގައި

ްފަހުންް ްެއްއއަހަރު ްނުކިޔާތީ ްޤުނޫތު ްފެނުނު ްތާރީޚުތަކުަގއި ފަހުގެ

ްދީފައިްކަލޭްހަނދާންްނެތިގެްނވެސްްޤުނޫތުް ްއަދަބު ގެންގޮސްަފއިްއޭަނއަށް

ްބުނެފައިް ްކިޔަންޖެޭހނެއޭ ްޤުނޫތު ްކަލޭ ްމީހެއްނޫޭނ ްކަހަުަލަ  1295ނުކިޔޭ

ްބޭފުޅަުކްްމީހުންނަށް ްއެހެން ްތުބުޅިކުރިން ްޝޭޚުންގެ ްނޫނީ އަދަބުދޭނީތޯއޭ

ްނޫންނަމަް ްބާލާނީތޯއޭ، ްޖަހާފައި ްސޯސް ްޗިީލ އިޝާރާތްކުެރއްިވގޮތަށް

ްމުދައްރިސުންގެގޮުތަގިއް ްފަހަރަށް ްބައެްއ ްފެންނަގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޚާއްޞަކޮށް ްމީހުން ްމަސަްއކަތްކުރި ްޮގތުގައި ްމުދައްރިސުންގެ ްއިސްލާމް

ްމިމައިދާންްދޫކޮށްލައްވާަފިއް ްބޭފުޅުން ްވަަޑިއެގންނެވި  1300ޑިގްރީްނަންަގވަިއގެން

ްއަޅުަގނުޑް ްއެްއސިއްރަީކެވސް ނޑު ްމައިގަ ްދާންޖެހުނު ްދިމަދިމާލަށް އެހެން

ްގެންޮގސްފަިއް ްއެމީހުން ްދިމާވުމޭ. ްިމހެން ްމިކަންތައް ދަންނަވާނީ
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އްތޯްއެނގެނީ،ްއޭނަެގްކޮންތާކުންތޯްކިެޔވީ،ްކޯެޗއްތޯްކިެޔވީ،ްކަެލއަށްްޯކޗެ

ްދިމާައްށް ްއޭަނއާއި ްަނގާލާފައި ްކަރާމާތް ްޝަރަފާއި، ްޢިްއޒަތާިއ، ޤަދަރާއި،

 1305އެވާހަކަްދަްއކާްއޭނަގެްއަބުރުްނަގާލާްހިސާބަށްްވާހަކަްގެންޮގސް،ްކަލޭްބޯް

ބާލައިގެންްއަންނާށޭ،ްތުނބުޅިްބާލައިގެންްއަންނާށޭ،ްކަލޭްފަޓްލޫނުްބާލާށޭް

ްއެ ްކުރާށޭ ްކަމެއް ްވާހަކަަތްއްމިވެނި ްމިދަރަޖާގައި ްކުރާށޭ ްކަމެއް ެވނި

ްއިސްލާމްް ްރާްއޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްފެށުމުގެ ދައްކަން

ްމިކިަޔވައިޭދް ްރާއްޭޖގަިއ ްމިހާރު ްގޮސް ްމަދުވެގެްނ މުދައްރިސުން

ްއެއީް ްނެތްކަން ްޓީޗަރުން ްއިސްލާމް ްކިަޔަވއިޭދ  1310ސްކޫލްތަކުަގއި

ްފާހަގަކު ްހިތާމަާއއެީކ ްޖީ.ީސްއަޅުަގނޑުމެން ްިމއަހަރު ރަންޖެހޭކަމެއް.

ްދިހައަކަށްް ްގްރޭޑް ްހުންނާނީ ްމިއަންނައަހަރު ްކުއްޖާ ްނުކުންނަ ހަދައިގެން

ްމިދިޔައީ.ް ްާޙލަތު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިަދރަޖައަށް ްކިަޔވައިދޭން. އިސްލާމް

ްކުރަްން ުިމާޔަތް ްޙި ްޝަޚްސިއްޔަތު ްިއސްލާމީ ްމިދެންނެވިގޮތަށް މިގޮތަށް

ްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެްންފެށީމައޭ ްމިެވސް ްއެހެްނވީމަ،  1315ންނަވާނީ.

ްމިހެންް ްމިަކންކަން ްދަންަނވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާއެކޭ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްވިސްނާލަން.ް ްބެހޭގޮތުން ްމިކަންކަމާ ްެއބަޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އޮތީމަ

ްމިކަހަުަލަް ްކުަރން ްޙިމާޔަތް އެހެންވީމަ،ްރާއްޭޖގެްއިސްލާީމްޝަޚްސިއްޔަތު

ްހަުަ ްޤަބޫލެއްނޫން.ްބަޔަކާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ވާލުކުާރކަށް

ްެއއްބަްސް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ. ްިމވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ  1320އެހެންވެ

ްއަޅަންޖެހޭް ްުފޑުފުޑުެވގެންާދތާ ްަޝޚްސިއްޔަތު ްިއސްލާމީ ރާއްޖޭަގއި

ްމަސައްކަތް ްއެބާރުތަުކން ްތަންފީޒުކުރުމުގައި ްއެފިޔަަވޅުތައް ްފިޔަވަޅުތަކާ

ްއެއަންަން ްޤާނޫނުގައި ްގޮުތގެމަތީން ްއެްއގޮތްވާ ްއުސޫުޫލުތަކާ ކުރަންޖެހޭ

ްއެއްބަްސާވް ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްކުރުން. ްމަސައްކަތް ްތަންފީޒްކުރުމަށް ބައެއް

 1325ްއެއްބަްސވުމަކީ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން:

  

ްއާދެ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްޓަަކިއްއަޅުަގނޑުްުޝކުރުދަންނަވަްނ.ްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީް
 1330ްައޙްަމދުްިއބްރާީހމްްމެންަބރުް
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ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކޮމިޓީްންްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްރައީްސ،ްއާެދ،ްދިރާސާކޮށް ް`ްޢިްއޒަތްތެރި

ްމިްهللاްސިންްޢަްބދުޢަބްދުލްުމޙްް ްބާބު ްޚިދުމަތާބެހޭ ްހުށަހެޅުމުންްސަލާމަތީ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްގާްތގަަޑކަށް ްލިބިފައިވޭ. ްއިޞްލާޙުަތއް ްގިނަ ްއިޞްލާޙ44ްްުވަރަށް  1335ށް

ްހަނދާނަށްް ްދައްާކއިރު ްމިވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބައޮތް. ްހުށަހެޅިފައި މިއަށް

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްއަިރއަތޮޅު ްރޭގައި ޙުސައިންްއަންނަނީ

ްވިސްނާލަްން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކަމާމެދު ްފަދައިން ްވިދާޅުވި މުޙަންމަދު

ްޚާއްޞަކޮްށް ްއަދި ްދާއިރު. ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙުތައް ްގިނަ ްމިހާ އެބަޖެހޭ

ްދެބައިކުޅަް ްބާބަށް ްޚިދުމަތުގެ ްސަލާމަތީ ްމިބާބަށް ްފާހަަގކުރަން  1340އަޅުަގނޑު

ްނޫ ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިްޞލާޙު ްގިނަ ްއިޞްލާޙަްށްއެއްބަޔަްށވުރެ ނިއްާޔ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްކޮމިީޓގެ ްދިރާސާކުރާ ްްޑރާފްޓްކޮށް ްިތއްެބވީ ތާއީދުކުރަްއވާފައި

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްހިަތށްއަރާ ްއަޅުަގނޑު ނޮވެމްބަރަްށ34ްްމެންބަރުން.

ްއެބޭފުޅުްން ްމަަސއްކަުތގަިއ ްމިކުރެވޭ ްިއޞްލާޙުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްެއޚިޔާލުފު ްިތއްބަަވއިގެން ްއެްއގޮތަްށްއެކޮމިޓީަގއި ްެއއާއި ްފާޅުކުަރްއވާ  1345ޅުތައް

ްހާދަާހް ްނޫނިއްޔާ ްރަނގަޅުވީހޭ ްހާދަ ްބާރުއެުޅއްިވނަމަ ޑްރާފްޓްކުރުމަށް

ވަގުެތއްްސަލާމަތްްކުެރވުނީހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްިމގޮތުންްހުށަހަޅާފަިއް

ްބަލާާލނަން.ްއެގޮތުްން ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްިމއޮންނ6ްްަމިއޮތް ވަަންމާްއދާގައި

ްގެންދިއުމަްށްްސަލާމަތީ ްބަލަމުން ްގޮްތ ްނުހިނގާ ްހިނގާ ޚިދުމަތް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮންނަންވާނެެއވެ. ްޮކމިޓީއެއް ްމަޖިލީހުގެ  1350ރައްޔިތުންެގ

ްމިކޮމިޓީގަިއް ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްތަފާތު ްހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

ބަރުްހިމެނެންވާނެއެވެ.ްމިމާއްާދއާއިްބެހޭގޮތުންްށ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެން

ްވިދާޅުިވް ްވާހަކަަދއްަކަވމުން ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ލުބްނާ

އެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްަޤބޫލުފުޅެއްްނުކުރެްއވެއޭްޕާޓީތަުކގެްމެންބަރުންް

ްހައިރާންވި.ް ްހަުަމަ ނޑު ްކުެރވޭެންކަމަކަށެއް.ްއަުޅގަ ްއެކަްނކަންުް  1355ތިބެގެން

ތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިތިއްެބިވްއަޅުަގނޑުމެންްއެްއވެސްްމެންބަރަކުްމިޢިއްޒަ

ްވަިކް ްނޫނީ ްކޮްށގެްނ ްސްޕޮންސަރ ްޕާީޓައކުން ްއެްއވެސް މެންބަރަކީ

ްއެކަމަުކް ްބަެއއްޫނން. ްތިބި ްިއންތިޚާބުވެފައި ްާތއީދުކޮށްގެން ޕާޓީއަކަށް
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ްމެންބަރުންް ްަބެއއް ްޕާީޓއަކަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޮވުމަށްފަހު

ްިތއްބެވީް ްމެންބަރުންްއަތްނަަގއިގެން ްޮއތް ްއެކުެލވިފައި ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި .1360 

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތިބެގެން ްމެންބަރުން ްތާއީުދކުާރ ްޕާޓީަތކަށް އެކި

ްއެކޮމިޓީއަްށް ްއެހެންވީަމ، ްއޮތީ. ްއެކުލަާވލެވިފައި ްކޮމިޓީ ޑްރާފްޓްކުރާ

ްޤަބޫލުކުރަނީް ްއަުޅަގނުޑ ްހަމައެގޮތަށް ްތައްޔާރުކުެރވުނު. މިޑްރާފްޓް

ްއާދެ،ްމުސްތަޤްބަލުގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރެވޭނެކަން. ްެއކަން ިއވެސް

ްބާުރް ްމާްއދާތަކުގެ ްބައެއް ްމީގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ  1365އަޅުަގނޑުމެން

ް ްޚާއްޞަކޮށް ްމިހިރީ 8ްްދީފައި ްމާއްދާ ްމިހެނ14ްްްވަނަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްބޭނުންވަނީް ްކުރުަވން ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ މާއްދާތަކުަގއި

ްބަލާއިުރްވަ ްހިނގާގޮތަށް ްކަންތައްތައް ްމިހާރު ްޮއވެގެން. ްސަބަބުތަެކއް ކި

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންެގ ްގޮަތކަށް ްެއއްވެްސ ްޯނވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްކޮންމެް ްފަާރތުން ްހިންގާ ްވެރިކަްނ ްކުުރޭވކަށެއް. ްަޖވާބުދާރީ  1370އެކަންކަމަށް

ް ްކަމަކަްށ ްެއއިން ްކުެރއްިވޔަސް ްކަންތައްތަްއ އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށްގޮތަކަށް

ްމަޖިލީހަކަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނީ ްމެންބަރުންނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމިބާބުް ްއެހެންވެ ްހުއްުޓވޭކަށް. ްެއިއންކަމެއް ްެއއްވެްސގޮތަކަށް ނޯވޭ

ްއެދޭް ްފުލުހުން ްސިފައިންނާ ްމިއޮތީ ްބެލިފައި ްބޮޑަށް އެކުަލވާލުމުގައި

 1375ްން.ްޚިދުމަތްތަކުގައިްޖަވާބުދާރީްކުުރވު

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
 1380ްهللاްސިންްޢަްބދުޢަބްދުލްުމޙްް

ްވާހަުަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުމެްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއަުޅގަ ްމިސުރުޚީ ްޚިދުމަތް، ްސަލާމަތީ ްނިންމިގޮތްވެްސްއާދެ، ްން

ްއެއާމެުދްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބޭުފޅުން ްބަެއއް ްެއއީ ްބޭނުންވޭ. ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު

ްހައިސިްއޔަތުްންް ްމެންބަރެއްެގ ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓްުކރި  1385ސުވާލުކުަރއްަވއިފި.

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްޖެނެރަލްކޮށް ްވަރަށް ްމިއީ ްޚިދުމަތް ްސަލާމަތީ ްދަންނަވާލަން
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ްހިމެނޭް ްދަށުގައި ްއެސުރުީޚގެ ްސުރުޚީއެއް. ްޮއތް ްދީފައި ްމިބާބަށް ދީފައިއޮތް

ްގޮތެއްަގިއް ްޢާންމު ްސިފައިންގެ ްއަދި ްފުލުހުންނާ ްއޮންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްމާއްދާަގިއް ްފުރަތަމަ ްމީގައި ްުއސޫުޫލުތައް. ނޑު ްމައިގަ ބޭނުންކުރާނެ

ްޚިދުމަ ްސަލާމަތީ ްޤާއިމްކުރާ ްމިކޮންބޭނުމަކު ްމިބުނަނީ  1390ވަނ2ްްަތްތަކެއްކަން.

ްއެބުނަީން ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްވާޖިބުތައް. ްމީގެ ްމިބުނަނީ މާއްދާގަިއ

ނޑަައޅަނީ.ް ްމިކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫުޫުލ ނޑު މިމައިގަ

ްޙާލެއްގަިއް ްއެްއވެްސ ްބާބަކަށްވާތީ ްލިާޔ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި

ްޤާނޫނެއްކަމަ ްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ ްމިީއ ްނުވާނެ ށް.ްވިސްނަަވިއގެން

ްތަފް ްމީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންްސީއެުެހެންކަމުން ްނުދަން.  1395ލަކަށް

ް ްއުޞޫލެްއެގ3ްްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑ ްމައިގަ ްއެބަބުނަމު ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްއެުެއްގޮތަްށކަމަށްް ްޤާނޫނާ ްކިޔަމަންވާންޖެހޭނެކަމަށް. ްޤާނޫނުތަކަށް ގޮތުން

ް ްދެން ްއަުަމަލުކުރަންވާީނ. ްއ4ްަމިބާރުތަކުން ްމާއްދާަގއި ޅުަގނޑުމެްންވަނަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުތަކެްއ ްބާރުތަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ ްވާހަކައަީކ މިބުނާ

ްވަރަްށް ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކުރަންވާނެކަމަށް.  1400މަޖިލީހުން

ނޑުމެންްމިމާއްދާް ނޑުމެންްވިސްާނލަންވީކަމެއް.ްއެހެންްއަުޅގަ ބޮޑަށްްއަުޅގަ

ްސަ ްއޭިޝޔާ ްދެކުނު ްާޤއިމްކުރަންޖެހެނީ ްމިބުނާްމީގައި ުައްުދކަމަށް ރަޙަ

ްދިވެހިރާއްޖެ.ް ްއަދި ްޝްރީލަންކާ ްބަްނގްލަދޭޝް، ްޕާކިސްތާން، އިންޑިާޔ،

ްހުރިހާް ްެއހެން ްފިޔަަވއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްތެރެއިން މިޤައުމުތަކުގެ

ްހުރޭ.ް ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްޤާނޫނުތައް ްާބރުތަކާބެހޭ ްސަލާމަތީ  1405ޤައުމެްއގަިއވެސް

ްހަ ްދިވެހިާރއްޖެއަުަކީ ްމިބާރުތަްއްއެހެންނަމަވެސް، ްޤާނޫނެއްެނތި މައެކަނި

ްތަފްޞީލުކޮށްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްޤައުމު. ހިންގަމުންދާ

ްއާެދ،ް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެ ނުދެންނެވިޔަސް

ނޑަައޅާފައިްމިހިރީ.ް ނޑުމެންްކަ އެގޮތުންްަމއިަގނޑުްއުސޫުޫުލތަކެއްްއަުޅގަ

ްހެދޭޤާނޫނު ްޮއވެެގްންމިއުސޫުޫލުތަކުގެަމއްޗަށް ްޤަވާއިދުތަްއވެސް ްއަދި  1410ތަކާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްއާދެ، ްކުރަމުންދާނީ. ްފަންކްޝަން މިބާރުތައް

ް ްއެބަބުނަން.ްމީގެ ްއަންނަގޮްތވެސް ްބެހިގެން ްމާއްދާގަިއ8ްްމިބާރުތައް ަވނަ

ްމަޤްޞަދަކީް ނުޑ ްމައިގަ ްމަޤްޞަދާއި ްއޭގެ ްޚިދުމަތް ްސިފައިންގެ މިބުނަނީ
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ްަމޤް ްއެ ްއަދި ްމަސައްކަްތްކޮބައިކަްނ، ްހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ ޞަދު

ް ްއެހެންމެ ްހަުަމަ ްދެން ްކިހިނެްއކަން. ްމިބުނަނ9ްްީކުރަންވާނީ  1415ަގއި

ްޚިދުމަތްތަކުެގް ްސަލާމަތީ ްނުވަތަ ްހިމެނޭ ްބާރުތަކުގެތެރޭގަިއ ސަލާމަތީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޭަގއިވެސް ްޚިދުމަތް ްފުލުހުންެގ ްހިމެނޭ ތެރޭގައި

ްމައިަގނޑު ްމިހިރީ ނަޑއަޅާފައި ްޖެނެރަލްކޮށްްްކަ ްމިީއ ކަންތައްަތކެއް.

ްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާްމަްޤޞަދު.ް

ް1420 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބަޔާންކުރެވިަފއިްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއޮއްވައި ްމިހެން ްސާފުކޮށް ްމިހާ ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ،

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްްްހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:އިްބރާ ްބާަބކަށްވާތީ ްިލޔެވޭ ްޤާނޫނުއަާސީސގައި ްއަދި އޮްއވައި

ްރަނގަޅަށްް ްމިކަން ްނުދެވޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތަފްޞީލަކަށް  1425މީގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ހަނދުމަފުޅުކުރައްވަިއގެން

ނޑުްވަރަށްްއެދޭކަމެއް.މެންބަރުންްވޯޓުްދެއްވު ްމަކީްައޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިންމަވާލަދެއްވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1430 

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް
ްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްއާްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަކަށްްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ެދ،

 1435ްއެދިއެދިް

ްބަޙުްސްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެންެމްބޮޑު ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވަގުތު ްލިބުނު ފުރުޞަތު

ްގާތްަގނޑަަކްށް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްކަންތައް ނުޑ ްމައިގަ ްދިޔަ ހިނގަމުން

ް ްއެއީ ްއާދެވިފައި. ް)ށ8ްއެްއވިސްނުމަކަށް ްމާއްާދގެ ްްށްވަނަ )

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބައެއް ްއިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިފައިވާ

 1440ވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތްްެއީއްއެިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުްއވިްފަާރތަށްވެސްްހަމަް

ްގެންނެިވް ްއަނުބރާ ްއެއިޞްލާޙު ްތާއީުދކުރަްއވާ ްއެމަފްޙޫމަށް އެގޮތަށް
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ްމިބާބުގެ ްމިހާރު ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ހަމަްްގެންނެވުމުގެ

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްާމއްދާތަކެއް ްހުރިހާ ްާމއްާދ14ްްގާތްަގޑަކަށް ވަނަ

ް ްމިބާބުގެ ްމާއްދާތަކަކަްށ14ްްފިޔަވައި ްހުރިހާ ްފިޔަވައި ްމާއްދާ ވަނަ

ްމާބޮުޑް ްދެން ްމިހާރު ްހީވަީނ ނޑަށް ްައޅުގަ ްބަލައިލިއިުރ  1445އަޅުަގނުޑ

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްމާއްދާގަިއ14ްްކަންބޮޑުވުެމއްނެތްހެން. ވަަނ

ްއަޅުަގނުޑްއަ ްއަދި ްއެބައޮތް. ްކަންބޮޑުވުމެއް ްހަމަ ޅުަގނުޑެގވެސް

ް ްމުަޤއްރިރަށް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްބޭނުންޭވ 14ްސުވާލުކޮށްލަންެވސް

ްިވސްނުމެއްަގއިތޯ.ް ްކޮންކަހަލަ ްމިއޮތީ ްކުރަްއވާފައި ްމިފަރުމާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެ ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ްރައީސް، ްޢިއްުްޒަތްތެރި ްމިދަންނަވަނީ  1450އްްއެހެން

ްޤައުމުގެް ްއޮންަނިއރު ްވަކިވެަފއި ްތިްނބާރު ްދައުލަތުގެ ޙަޤީޤަތަކީ

ްއެންމެް ްވާަހަކއިަގއި ްބަެއއްބޭފުޅުންެގ ްބޭުފޅަކީ ްހުންނަވާ ރައީސްައކަށް

ްދިވެިހް ްނޫން.ްއެއީ ްފަރުދެއް ްއެންމެ ްއެއީ ްބެލިނަމަެވސް ްކަމުގައި ފަރުދެއް

ްއޭ ްަރއީސް. ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްރަްއޔިތުންގެ ްޒިންމާތަކަާކްޤައުމުގެ ަނެގ

ްޤައުމުެގް ްގޮތަކުން، ްހުރިހާ ްއޮންނާނެ. ްމަސްއޫުޫިލއްޔަތުތަެކްއ  1455އޭނަގެ

ްކަމެްއގަިއވެސް.ް ްހުރިހާ ްމަސްލަޙަތާއި ްރައްޔިތުްނެގ މަސްލަޙަތާއި

ްއޭނަެގް ްނިންމުމަކަށް ްނިންމާ ްފަރާތުން ްރަްއޔިތުންގެ އެހެންވީމަ،

ޖިލީހަށްްހަމަްދައުުރްނިންމުންވެސްްހަމަްވެގެންދާެނ.ްއެީއްރަްއޔިތުންގެްމަ

ްއޮންނާނެ.ް ްދަުއރު ްއެފަރާތަށްވެްސ ްދައުރެއް ްއޭނައަްށވެސް އޮންނަގޮތަށް

ްހިްނގާާލއިރުވެްސްެއކިް ްނަޒަރު ްއެހެްންޤައުމުތަކަށް ްދުނިޔޭެގ  1460އަނެއްޮކޅުން

ްފޮނުވުމާއިް ްސިފަިއން ްބޭރަށް ްޤައުމުން ްކަންތަްއތައް ްމިލިޓަރީ ޤައުމުަގއި

ްޤައުުމތަ ްެއކި ްއެވެްސްމިކަންތައްތައް ްއެިކގޮަތށް. ްއޮންނަނީ ކުަގއި

ްމާބޮޑަްށް ްޕާލިމެންޓާއި ްިއނގިރޭސިވިލާުތގަިއ ްމިސާލަކަށް ޙަޤީޤަތެއްުް.

ްޕްރައިމްް ްއެކަމަކު ްފޮނުވޭނެ. ްމިނިސްޓަރަށް ްޕްރައިމް ބެހޭކަމެއްނޫން.

ްއެކަަމކު،ް ްބޭފުޅެއް. ްހުންނަވާ ްތެރެއިން ްޕާލިމެންޓްގެ  1465މިނިސްޓަރަުަކީ

ް ްފޮނުވާނެ. ްއޭނަ ްމަޖިލިސްްސިފައިން ްރަްއޔިުތންގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްކަމަށްވަންޏާް ްހަނގުރާަމއެްއ ްމަޝްވަރާކުަރއްަވއިގެން ޕާލިމެންޓާއި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއޮވޭ. ްއެަމރުޙަލާތަކެއްެވސް މަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެން
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ްކަމެއްނޫން.ް ްނަގަންޖެހޭ ްއަމުރު ްޕާލިމެންޓުން ްކޮންމެހެން ްއެއީ ފޮނުވުމުގެ

ްއެ ްއަޑުައއްަސާވްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޚަބަރުތައް ްދުނިޔޭގެ  1470ނގޭެނ

ްއެްއެވްސް ްއެމެރިކާގެ ްއެރީކީ ްސިފައިން ްއެމެރިކާ ްޕެނަމާއަށް ބޭފުޅުންނަށް

ްއެހެންވީާމ،ް ްފޮނުީވކީ. ްރައީސް ްނޫންކަން ްހޯދައިެގން ްުހއްދަ ހައުސްއަކުން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެިކގޮތަށް. ްމިކަން ްއޮންަނނީ ްަޤއުމުތަުކގައި އެކި

ްމި ްއެކޮންސަރން ްއެއީ ްޙައްލުވެފަިއ. ްމިއޮތީ ްއޮތ8ްްްހާރު ްށް ް)ށ( ގައި

ްކޮންސަރންް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއެކޮންސަރން ްގުިޅގެން ްނެގުާމއި  1475އިޞްލާޙު

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޙައްލުވެއްޖެ. ްރައީސް،14ްްމިހާރު ްޢިއްޒަްތތެރި ަގއި

ްއޮންަން ްރާްއޖޭގައި ްގުޅިގެން ްމިބުނެވެނީ ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ މިބުނަނީ

ފުލުހުންގެްމިބާރުތައްްމިސާލަކަށްްގުޅިގެންްަވިކކަމެއްްކުރުމުެގްްސިފައިންނާ

ްމިއޮންނަނީ.ް ްބުނެފައި ްނެރެވިދާނެކަުަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް އަމުރު

ްއޮންނާނެއޭ.ް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްަދުއރު ްބާތިލުކުރުުމގެ  1480އެއަމުރު

ްއޮ ްހިންގާ ްގުޅިގެން ްފުލުހުންނާއި ްސިފައިންނާއި ޕަރޭޝަންތަާކްމިސާލަކަށް

އަދިްމިނޫންްކަންކަމަކީެވސްްހަމަްއެްގޒެކެިޓވްަގއިްހުންނަްޮކމާންޑަރްއިްން

ްއެއަމުުރް ްނެރުނީމައި ްެއއަމުރު ްއެހެންވީމަ، ްބާރެއް. ްލިބިފަިއވާ ޗީފްއަކަށް

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއީ ްމިއޮންނަނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްބާތިލްކުރުން ދެން

ްސުވާ ްމުޤައްރިރާ ްކޮމިޓީގެ ްބޭނުންވޭ.ްޑްރާފްޓިންގ  1485ލުކޮށްލަން

ް 14ްްމިކޮންގޮތަކަށްތޯ ްމި ްައޅުަގނޑަކަށް ްމިއޮތީ. ްކުރަްއވާފައި 14ްފަރުމާ

ްހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ.ް ްމިއޮތްގޮތަކަށް ްމިހާރު ްހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމާބޮޑުް ނުޑްހަމަ ްއަުޅގަ ްމާއްދާތަކަށް ްއެހެން ުްގެ އެހެންނަމަވެސް،ްޑްރާފްޓް

ްފިކުރުތަކެއްނެތޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް1490 

ްވަރަްށްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޚިދުމަތް.ްމިއީ ްަރީއސް.ްއާދެ،ްސަލާމަތީ ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްބާބެއްކަމަްށްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކުެރވިފަިއާވ ްޑްރާފްޓްުް ްގޮތަަކށް ްކުެރވޭނެ ޖަވާބުދާރީ

ްއަޅުަގނޑުް

ްކުރިް ްފަށަިއގަތުމުގެ ްއާދެ، ްޑްރާފްޓިންގްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ން

ްސަބަބަކީް ްބޭނުންޭވ. ްދަންނަވާލަން ްުސާވލެއް ްމުޤައްރިރަށް  1495ކޮމިޓީގެ
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ްނުލިބިދާނެތީ.ް ްއެފުރުޞަުތ ްހިސާބުގައި ްނިްނމާލާ ްުކޑަކަމާެއކު ވަގުުތކޮުޅގެ

ްހުރިް ްފޮނުވާފައި ްއަދި ްމާއްދާތަކަކަށާއި ްހުރިހާ ްމިޑްރާފްޓްގެ އާދެ،

ްައޅުގަ ްބަލާލާއިރު ްޖަވާބުދާރީްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމިހާބޮޑަށް ްނުފެނުނު ނޑަކަށް

ްއޮތްއިރުެވްސް ްބައްޓަންކުެރވިފަިއ ްއެއްކޮން ްމިބާބު ކުރުާވގޮތަކަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުފެނޭ. ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްބައެއް ްހާމަކުރުމުގެ  1500މިމަޢުލޫމާތު

ްދެބަޔަކަްށް ްސައިޓްތައް ްމިހުންނަކަހަލަ ްމިހާރު ްމިސާލަކަށް ކީްއވެގެންތޯ

ްފުލު ްސައިްޓްބަހާލައިގެން ްއެއް ްސިފައިންނަށް ްނޫނީ ްސައިޓް ްއެއް ހުންނަށް

ްއެެއއްޗެިހް ްނެރޭގޮަތށް ްމޯލްިޑިވއަން ްދަ ްމޯލްިޑވްްސއާއި ްފެކްޓް މިސާލަކަށް

ްނުހިމެނުއްީވް ްމިބަިއގަިއ ްފައްތާލަން ްތެރެައށް ްހަމައެއްެގ ޤާނޫނީ

ްދެްން ްއާދެ، ްސުވާލަީކ. ްބޭނުންވާ ްކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއީ  1505ކީްއވެގެންތޯ

ްމިބާބުްއަޅު ްމިމާއްދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ްފާަހގަކޮށްލަން ަގނޑު

ްއިންސާފާިއއެުކްކަންތައްަތްއް ްވަރަށްބޮޑަްށްހަމަހަމަކަމާއި ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއި

ްމިހިރީ.ް ްކުެރވިފައި ްމިކަންތައް ްވިސްނަިއގެން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ގެންދެވޭނެ

ް ްކޮންމެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަުތގައި ްމިއެއީ ކަންތައްތަުކެގްމީހަކީވެސް

ްމިސާލަކަށް،ް ްބަެއއް. ްލިބިފަިއވާ ްތަޖުރިބާތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް  1510ތެރެއިން

ްބަލާލަމާތޯް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނޫނީ ްބަލާލާއިރު، ްޚިުިދުމަތަށް ފުލުހުންގެ

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްރާއްޖޭގެ ްމިއޮތީ ްބަލާލާއިރު ްޚިދުމަތަށް ސިފައިންގެ

ްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ްވާަހކަައކީ، ްރައްޔިތުްންްސަރަޙައްދަށް، ސަރަަޙއްދާިއ

ްވާހަކަް ްސަލަމާތްކުރުމުގެ ްސަރަޙައްދު ްރައްކާތެރިކުރުްނ. ސަލާމަތްކޮށް

ްވިސްނުމަށްް ްއަޅުަގނޑުެމން ްފުރަތަމަވެސް ްދައްކާާލއިުރ  1515އަޅުަގނޑުމެން

ްރާއްޭޖެގް ްކިހާވަަރކަށް ްސަރަޙައްދު ްއިޤްިތޞާދީ ްރާއްޖޭެގ އަންނަނީ

ް ްބެލެހެއްޓޭބާވައޭ. ްބާރުތަކަށް ްަކނޑުތަުކގައިހުިރްސަލާމަތީ ްމަސް ާރއްޖޭގެ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްގެންދާއިުރވެސް ްއެްއކޮށް ްއަޅާލައިގެން ްދާ މަސްތައް

ްރާއްޖޭގެް ްބެލޭޯތ. ްކިހާވަރަކަށް ްއިނގެނީ. ްމީހުންނަށްތޯ ކިތައް

ްނޫނީް ްފަހަރަކު ްއަތުވާ ްެއއްެޗއް ްއެއިން ްފަހަރަކު ްޙާލަކުން  1520މަސްވެރިންނަށް

ް ްދެން ްއާެދ، ްނެތް. ްބޭނުންވަނީ،ްއަތުވެފަެޔއް ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ްމީހުންެގް ްޝަަރފާއި ްއިންސާނީ ްމި ްބަލާލާއިރު ްޚިދުމަތަށް ފުލުހުންގެ
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ްކުރަްން ްކަންަތއްތައް ްވިސްނަިއގެން ްމިކަންތައްތަކަްށ ޤަދަރާއި

ްމިކަންތައްތަްއް ްއޮތްއިރު ްބާރުއަޅާފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހިމަނަން ްމީގައި ްކުރިމަތީްމިހާބޮޑަށް ނޑުެމން ްއަޅުގަ  1525މިޖެހެނީ

ްމިސާލަކަްށް ްރިޢާޔަތްކޮްށގެން. ްޙާދިސާތަކަށް ްކަންތައްތަާކއި ހިނގާފައިހުރި

ްހިނގާދިަޔް ްމަނަދޫގައި ްދަންނަވާލަފާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވަންޏާ،

ްފުލުހުންް ްކުރިމަތީގައި ްފުލުހުންގެ ްޙާިދސާުާ، ްގާުއކުމުގެ ޙާދިސާުާ،

ްމު ްއަތޮުޅއޮފީހު ްއަތޮޅުއޮފީހަުަްށްހިތްވަރުދީގެން ްނެރެގެްނ ވައްޒަފުން

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްައންގަަވއިގެްނކަމަށް ްމިނިސްޓްރީން  1530އެޓޯލްސް

އަތޮޅުެގްއެަތއްްރަެށއްެގްއެަތްއްބަޔަާކއިްމާލެއިންްިދޔަްއެތަްއްބަޔެްއްަގުއް

ްފިޔަވަެޅއްނެޭތް ްއެްއވެސް ްެއޅެނު ްދިޔައިުރވެސް ްހަލާކުެވގެން ްތަންތަން އުކާ

ްއެަބްއިނގޭތޯ ްމިަކންތައްތައް ްބަލައިގެން ްކަމަކަށް ްމިހުރިހާ ްއެހެްނވީމާ، .

ްގޮތަކަްށް ްަޖވާބުދާރީކުެރވޭނެ ްމިކަންތައް ްނޫނީ ްގޮތަކަްށ ހުއްޓުވޭނެ

ްދެނީ.ް ްއަިނާޔތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކުރަންއެބަޖެހޭ.  1535މިކަންތައް

ްސްއެހެންނަމަވެސް،ްއަދިއަދަށްދާްނދެންވެސްްއެކަމެއްްބަލައިެލޭވނެްގޮތެއްވެ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ްމަގަކަށްް ްގެްނދެވޭނެ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއިންސާުފވެިރ ކަންތައްތައް

މިއެއްޗެހިްހަދާްމިޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތިންްކަންތައްަތއްްެގންދެވޭނެްގޮެތްއް

ްމުޖުތަމަ ްލޯބިކުާރ ްއިންސާފަށް ްހަަމއަށް ްގަާވއިދާއި  1540ޢުއެްއްވާން.

ްސުލްަޙމަސްލަސްކަންް ްއަމަންއަމާންކަމާއި ްރާއްޖޭަގިއ އުފެއްދުމަށްޓަަކއި

ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްވަބަރަކާތު.ްއާެދ،ްއަޅުަގނުޑްهللاް`.ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް

ނޑުމެންްބަލަންްލިބިފައިްމިއޮތްްބާބާއިްބެހޭގޮތުންްދެތިންްްމިހާރުްުމޙަންަމދުްުޙސަިއންްމެންަބރުް  1545ްމިްއަޅުގަ

ވާހަކަެއއްްދަންނަވާލަންްފުުރޞަތުްދެއްިވކަމަށްޓަކައިްޝުުކރުްދަންނަވަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޚިދުމަތްތައް،ް ްސަލާމަތީ ްމިއޮންނަނީ، ްސުރުޚީ ްމިބާބުުުގެ ްމިހާރު އާދެ،

އިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފައިްއެބޮތްްދިފާޢީްްމިގޮތަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިަތނަށް

ްހީވަީން ްައޅުަގނޑަށް ްމާނަކުރެވޭގޮތަށް. ްޚިދުމަތްތައްަކމަށް ްސަލާމަތީ އަދި
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ްއެމާނަް ްހިމަނަންވާނެހެން، ްމަފްޙޫމް ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ  1550ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްސިފައިންެގް ްއިތުރަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްަސލާމަތީ ްއެއީ ގެންނަންވާނެހެން.

ްމަސައްކަތްުކާރްވާހަކަދަްއކާ ްދިފާޢުތަކަށް ްރާއްޖޭެގ ްވަނީިވއްާޔ ކަމަށް

ބައެއްކަމަށްްއެމީހުންްވާނެްަސލާމަތީްކަންތައްތައްްބެލެހެއްުޓމުގެްއިތުރަށް.ް

ްބާބުކަމަށްް ްޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ްސަލާމަތީ ްއަދި ްދިފާޢީ ްމިބާބަކީ އެހެންވީމާ،

ްކަުމދޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއަޅުަގނުޑްއޮތުމަށް .1555 

ްފާހަގަކޮށްލަްން ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްއިތުރަށް، ްއޭގެ ްތާއިުދކުރަން. އެޔަށް

ްބައެްއް ްހިާސބަކަށް ްއޮތްގޮތުން ްލިޔެވިފައި ްމި ްމީގައި ބޭނުންވަނީ،

ްމައްޗަްށް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާއި ްކަންނޭނގެ.ްެއއީ ްއަރާފާނެ އޮޅުންެވސް

ްދިވެހިރާ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްސަލާމަތީ ްޤާއިމްވެފަިއްއެކުެލވިގެްނވާ އްޖޭަގިއ

ްފެންނަް ްއަުޅަގނޑަށް ްނުވަތަ ްޚިޔާލުަގއި ްައޅުަގނުޑެގ  1560އޮންނަންވާނެ.

ްމަްއޗަށް،ް ްބާުރގެ ްދިފާޢީ ްޤައުމީ ްއޮްނނަންވާނީ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ގޮތުަގއި

ްބާުރ.ް ްސިފައިންގެ ްއެއީ ްއޮންނަންވާނީ، ްާބރު ްއެއް ްއެއީ ްބާރެއް. ދިފާޢީ

ްޚިުިދު ްފުލުހުންގެ ްއޮންނަންވާނީ ްމިބުާންދެން ްބާރުތަކެކޭ ްބާރު. މަތުގެ

ްބާރު،ް ްދިފާޢުގެ ްޤައުމީ ްސިފައިންގެ ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ މާނައަކީ،

ްބުނާތީް ްވާހަކަ ްބާރެއްގެ ްދެ ްވީމާ،ްއެ ްބާރު ްފުލުހުންގެ ްބާރާއި  1565ސިފައިންގެ

ްމައްޗަްށް ްފުލުހުންގެ ްސިަފއިންނާއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްބުނަނީ. ބާރުތަކެކޭ

ވަަތްއެތަެކއްްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކެއްްާރއްޖެއަްށްއެކުެލވިގެްނވާްބަިއވަރުްނުް

ްފެންނަގޮތަކީ.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެެޔއްނޫން ްޫނން. ްވާހަކަެއއް ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްއަދިް ްުއސޫލަކީ ްތަރުޙީބުދޭންވީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފެންނަގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް

 1570ްމިކަންްހިނގަމުންދާންވާނެްގޮތަކީވެސްްއެީއއެއްްނޫން.ްދެންްއޭގެްއިތުރަށްް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްޙަރަކާތްތެރިވުުމގައި ްފެންވަރުަގއި ްސަރަޙައްދީ މި

ްމުސްތަޤްބަލަށްް ްއަދި ްސިޓީތަާކއި ްދިރިއުޅޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރަށްތަކާއި،

ްސިޔާސަުތެގް ްެއއްފަސްކުރުމުެގ ްއާބާދީ ްވިސްނާާލއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްދާނެް ްއެގޮތަށް ްއުފެދިގެްނ ްސިޓީތަްއ ްބޮޑެިތ ްރާއްޖޭަގއި ްދަށުން

ްދާް ްއެގޮތަށް ްބަހައްޓަންވާނެ. ްޚިޔާލު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ  1575ދުވަސްވަަރކަށްެވސް

ްސަލާމަތީް ްއޮްނނަ ްގޮތެްއަގއި ްމަރުކަޒީ ްއޮންަނ ްއެ ދިއުމުގަިއވެސް
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ްހިމެނޭް ްބާރެްއަކމުގައި ްމަރުކަޒީ ްސިފައިންނާއި، ްހިމެނޭ ބާރެއްކަމުަގއި

ްއެސިޓީތަކުަގއިވެ ްޚިދުމަތްތައް ްއެބައިމީހުންގެ ްސ،ްފުލުހުންނާއި

އެސަޙަރުތަުކގަިއވެްސ،ްއެރަްށތަކުަގއިވެސްްހިނގަމުންދާންާވނެ.ްއާދެ،ްމިީއް

ްނުކުާތއަކީ.ް ްބޭނުްނވި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްފާހަގަކޮށްލަްނ  1580އަޅުަގނުޑ

ނޑަށްްފެންނަނީްޤައުމީްދިފާޢީް އަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުުމގައިްޮއންނަންްއަޅުގަ

ްއެބާ ްއެއްބާރާޭއ. ްފުލުހުންގެ ްޤައުމީ ްއަދި ްމިރާއްޖޭގެްއެއްބާާރއި ރުތަުކން

މިނިވަންކަމާއި،ްާރއްޖޭަގއިްިސޔާދަތާއި،ްާރއްޖޭެގްސަރަޙައްާދއިްރާއްޭޖަގިއް

ްމީގަިއް ްއެންމެންގެ. ްތިބި ްރާއްޖޭގެ ްެއހިނދަކު ްއަދި ްމީހުންނާއި ދިރިއުޅޭ

ްސަލާމަތާއިް ްމީހުންގެ ްދިރިއުޅޭ ްރާއްޖޭަގއި ްއޮތުުމގެ ްއޮތް  1585ލިޔެވިފައި

ްބޭ ްެއގޮތަްށވެސް ްހިތުްންރައްކާތެރިކަމޭ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބޮތް. ނުންކުރެވިފައި

އެްގެންނަންްބޭނުންވެފައިްއެޮއތީްރާއްޖޭގައިްއެހިނދަކަށްްތިބިްއެންމެންގެ.ް

ްނުވަަތް ްވަޒަންެވރިވެ ްރާއްޖޭގެ ްމީހުންނަކީ ްދިުިރިއުޅޭ ްރާއްޭޖގައި އެއީ

ނޑައަަޅއިގެންްތިބޭްމީހުންކަމުގަިއް ރާއްޖޭަގއިްވަކިްމުއްދަތަކަށްްތިބުމަށްްކަ

ްހަމައަކަށްްވެދާ ްވާންޖެހޭީނ، ްއުސޫލަކަށް ްމީގެ ްއެހެންނަމަވެސް،  1590ނެ.

ްވާންޖެހޭނީ..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްސަލާމަތާިއްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީް ްދެއްވާ ްފަރާތުން ްސިފައިންގެ ްރައްކާތެރިކަމާއި،  1595ްފުލުހުންގެ

ްލިބެންވާނެ.ްްދުްުޙސަިއންްުމޙަންމަްމެންަބރުް ްއެންމެންނަށްވެްސ ްއުޅޭ ްެއަވުގތަކު ްރާއްޭޖގައި ްއެކަންކަން

ްވަބަރަކާތު.هللاްޝުކުރިއްާޔ.ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބަުޙސްކުރެވެމުންދާްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމި ްމިރޭ ްއާދެ، ްިރާޔސަތު. ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ުެއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާ ްދަްނނަވާލާއިުރގަިއ،ްްހަަކދެ ްެއއްެޗއް ްބާބާއިމެދުގަިއ ްޚިދުމަތާއިބެހޭ  1600ސަލާމަތީ

ްމިް ްބާރު ްސަލާމަތީ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްމިާރއްޖޭަގއި ްދެންނެވޭނީ އަޅުަގނޑަށް

ްބާރުގޮތުަގޭއ.ް ްސަލާމަތީ ްއޮންނަ ްސަުރކާރެްއގައި ްއަސްކަރީ ސިފަކުރެވެނީ

ްގިނަ ްަވރަށް ްމިކަމުގެ ްވަނީ ްވަރަްށްްއަޅުަގނޑަށް ްކުރެިވފައި. ތަޖުރިބާތައް
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ްނުލަފާް ްނުބައި ްއިންސާނިއްޔަުތކަމެއްނެތް ްއަިދ ްއަނިާޔވެރި ރަޙުމްކުޑަ،

ްޚިދުމަތުަގިއް ްސަލާމަތީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްބަެއއް ްވާހަކަދަްއކާ  1605ބަހުރުވައިން

ްހިންާގް ްެވރިކަން ްހައްެދއްނެތި ްއެއޮތީ ްވެފައި ްއެކަން ްތިބީ.ްއެގޮތަށް މިއަދު

މަތީްބާރުތަކަށްްޢަމުރުުުްމަޢުރޫފްްހިންގާްކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގްފަރާތަށްްސަލާ

ްދެންނެވޭނީް ްައޅުަގނޑަްށ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީީތވެ. ބާރުދެވިފައި

ްފާސްވެގެްން ްމިގޮތަށް ްމާއްދާތައް ްމިހިރަ ްޑްރާފްްޓަގއި ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިވާ

ްސަލާމަތެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްނޫނިއްާޔްއަުޅަގނުޑމެންގެ  1610ްއްގޮްސގެން

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްތަފާތު ްމާއްދާތަކަށް ްއެކިެއކި ްމިހިރީ ްޑްރާފްޓްގައި ްމި ނެތޭ.

ގެނެސްގެންްބަދަލުކޮށްލަންްެއކުރަްއވާްމަސައްކަަތކީްއަިދެވސްްމިރާއްޖޭގަިއް

މިއޮތްްޚުދުމުޚްތާރުްވެރިކަުމަގއިްސަލާމަތީްބާރުްަރއްޔިތުންަނށްްބިރުދައްކާ،ް

ްވެރިކަން ްއަިދ ްބިރުގަންުނވާ ްރަްއޔިތުްންްރައްޔިތުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއި

ްއިތުރަްށް ްޘަޤާފަތް ްެއ ްގެންުގޅޭ ްއަިނޔާކުރުމަށްޓަަކިއ  1615ފިއްތާ،

ްއެީއް ްހަމައެފަދައިން ްއަދި ްކަމެކޭ. ްކުރަްއާވ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ްމަޖިލީހުގައް ްމިއަުދ ްބޭފުޅުން ްއައި ްވިދާުޅވަމުން ޘަގާފަތެއްކަމަށް

ްދަމަހައްޓަން ްއެަޡގާފަތް ްދިއުމަީކްްތިއްބަަވއިގެން ްފެނިގެން ވޯޓުދޭތަން

ްކަެމްއ.ްއެހެންވީމާ،ް ްކަންބޮުޑވެގެންދާނެ ްއިންތިހާއަށް ްރަްއޔިތުން މިރާއްޖޭގެ

ްޚިދުމަތްތަކަށްް ްސަލާމަތީ ްސިފަ ްާޤނޫނެއްގެ ްވީނަމަވެސް  1620ކޮންމެގޮތެއް

ްކަންކޮޅުތަުކަގިއް ްތަފާތު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަގުތުަގއި ލިބިގެންމިދާ

ްފަރުވާތެރިް ްޢިއްޒަތްތެިރްމިކަމަށްޓަކައި ްތިއްެބިވ ްަބއްލަުަވަން ކަމާިއއެކު

ްކުރައްވަްން ްމިގޮަތށް ްމިމަސައްކަތް ްޙައްޤުަގއި ރައްޔިތުންނަށް،ްރަްއޔިތުންގެ

ްތިިބް ްއެދިގެން ްހޯދައިދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްރަނގަޅު ްމިއީ ތިއްބެިވ،

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްޔަޤީން. ްހާމަވެގެންދާނެކަން ްފާހަގަވެ ްމިރޭ  1625މެންބަރުން

ްޑްރާފްޓްްއިށީންނަ ްދިރާސާކޮށް ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮްށލަން މުންވެސް

ްބޭނުންވޭ،ް ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިުހން ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ސިޔާދަތުްއިސްތިޤްލާލްްމިފަދަްރީތިްބަސްތައްްމިޑްރާފްޓްގަިއްނިހިމެނުއްވީް

ްބަދަލުގަިއ،ް ްއިސްތިޤްލާލްގެ ްގޮުތގައި ްެއނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކީްއވެބާއޭ.

ްމިް ްއެހެްނނަމަވެސް، ްވެރިކަން. ްއަމިއްލަ ްމިއޮީތ ްބަދަލުގައި  1630ސިޔާދަތު



 61 

ްނިޞްބަތް،ް ްބުނީމަވެްސ ްސިޔާދަތު ްިސޔާދަތު. ްއެބޮތް އިޞްލާޙުތަުކގައި

ްއެހެްން ްމަހާރަދުން. ްަބވަނަ ްސިޔާަދކައްތިރި ހަނދާންވެގެންދަނީ،

ްހިބަކޮށްލަދޭް ްވެރިކަްނ ްމީހަކަށް ްވަކި ްނިސްބަތްވޭ ްއެބަ ބުނީމަވެސް

ްމިްތަރި ްައންނަގޮތަށް ްބަހުރުވަ ްޙަވާލުކޮށްލާ ްއެމީހަާކ ްގޮތުަގއި ކައެއް

ނޑުްވަރަްށް  1635ރަމްޒުެވގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންްހުރިްޢިބާރާތްތައްްއަޅުގަ

ބިރުގަނޭްޑްރާފްްޓގަިއްނުވަތަްފާސްވެގެންދާްފާްސވުމެްއަގއިްހިމެނިދާނެތީވެ.ް

ްދޫކު ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރިހާ ްހުރި ްއެހެން ްހުރިހާްއެހެންވީމާ، ަރްއވާފައި

ްޙައްޤުަގިއް ްރައްޔިުތން ްމިރާއްޖޭގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާފަދަް ްކެތްުނކުރެވި ްއަނިާޔއަށް ްިލބިފައިވާ، ްއަނިޔާ އަޅުަގނޑުމެންފަދަ

ްވޯޓުދެްއވުމަްށް ްމިޑްރާފްޓަްށ ްޙައްުޤގައި ްމީހުންގެ ްޙާލުގައިޖެހުނު  1640ހިތްދަތި

ްދަންނަވާ ްއެދި ްތަކުރާރުޮކށް ްހަމަ ްބޮޑެިތްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ލަން.

ްއަނިޔާތަެކއްްއަުޅަގނޑުްއެންެމްބޮޑުްއަނިާޔއެއްްދިނީ..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1645 

ްދިނީ.ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްައނިޔާއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުއްޓާ ްހިފައިގެން ްދިދައެއް

ުެއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާހަކަް ްމަނާކުރާްްދެ ްޤާނޫަނކުން ްކޮން ްމިރާއްޖޭގެ ްނޭނެގ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ އެއީ

ްކަމެއްކަމެްއ.ްއާދެ،ްުޝކުރިްއާޔްއިނގޭތޯ.

ްބަޙުސަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބަށް ްޚިދުމަތްތައް، ްސަާލމަތީ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ް ްއަދިވެސް ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވީ ްަގޑި ނަޑއެޅިފަިއވާ  1650ތްތެިރްޢިއްޒ11ްަކަ

ްގިނަް ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބޮތް، ްނަންފުޅު މެންބަރުން

ބޭފުޅުންްދެއްކެވިްވާހަކަފުޅުްނނާއިްދެްއވިްޚިޔާލުތަކުންްވަަރށްްއެްއގޮތްކޮްށް

ްމަސައްކަަތއިެގްން ްމި ްހަމަ ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، އުޅެނީ.

ްވޯޓާއި ްއާދެ، ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި، ްމިރޭވެްސްްކުރިއަށް ހަމައަްށ

ް ްދެން ްސުވާލުތަކަްށ6ްްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ްކުރައްވާަފއިވާަފއިާވ  1655މެންބަރަކު

ްޖަވާބުދެއްވުމަށްްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްފުރުަޞތުްއަރުވަން.

ް
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ްސުވާލުތަކެްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްގިަނ ްވަރަުަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްސމާޢީލްް ްއަޅުގަ ްކުރުޮކށް ްއެބަހުރި.ްއެެހންނަމަވެސް،ްވީހާެވސް ނޯޓުކޮށްލެވިފައި

ްނަޒަރުް ްސުވާލުތަކަށް ްހުރިހާ ްބަލާަނން.ްޖުމްލަކޮށް ްދަންނަވާލެވޭތޯ  1660އެްއޗެއް

ްމަފްޙޫމްތައްް ްބައެްއ ްހުރި ްމިބާބުގައި ްފާހަގަކުެރެވނީ، ހިންގާލާއިރުަގއި

ްތަޢާ ްބާބު ްސާފުކޮށް، ްދަންނަވާނުލެވިްއެންމެ ްައޅުަގނޑަށް ރަފްކުރުމުގައި

ްވަރަށްް ްފަރުމާކުރުމުގަިއްހަމަ ްަރއީސް،ްމިބާބު ްއެބަހީވޭ.ްިޢއްޒަތްތެރި އޮތޭ

ްކޮމިޓިންް ްގެނެވޭޯތ ްއުސޫލު ްބެލެންސްގެ ްއެން ްޗެކް ބޮޑަށް

ްާބުރް ްހިންގުމުގެ ްކަންތައްތަްއ ްސަލާމަތީ ްމިއޮތީ.  1665މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި

ް ްުނވަތަ ްެއހެންނަމަވެސް،ްއެްގޒެކްިޓވް ްދީފައި، ްފަރާތަށް ްހިންގާ ވެިރކަްނ

ްރައްޔިތުންެގް ްހިނގާކަމަށްވަންޏާ، ްކަމެއް ްދާކަަހލަ ްކައްސާަލއިގެން މަގުން

ްމަފްޙޫމުގެް ނޑު ްމަިއގަ ްއެ ްއެޅުވުން. ްމަގަށް ްހުއްޓުވާ ްއެކަމެއް މަޖިލީހުން

ްގިނަ ްވަރަށް ްވާަހަކ ްކޮމިޓީގެ ްޕާޓީތަކުގެ ްމިއޮތީ. ްރޭވިފައި ްމި ްތެރޭގައި

ްސިޔާސީް ްހަމަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއިޝާރާތްކުރެްއވި. ްމެންބަރުން  1670ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެކުެލިވގެންާވ ްމައްޗަށް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ޕާޓީތަކުަގއި

ްލިޔެވިަފިއް ްާވހަކަ ްކޮމިޓީެއއް ްެއކަހަލަ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްބޭނުންތަ ްސިޔާސީ ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްސަލާމަތީ ްފާސޭހައިންްއެއޮތީ ްވަރަށް ކަށް

ްޚިދުމަތްތަކުގަިއް ްއެ ްޚިދުމަތްތަކަކަށްވެަފއި، ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ

ްލިބޭް ްއެމީހުންނަށް ްމަފްޙޫމަކީ ްމައިަގނޑު ްމީހުންެގ  1675މަސައްކަތްކުރާ

ްކަމަށްވާީތ،ް ްކުރުން ްނެތި ްސުވާލުތަެކއް ްމާިގނަ ްެއއްގޮތަްށ ކޮމާންޑްތަކާިއ

ްސިޔާސީ ްރައްކާތެިރވުމަށްޓަަކއި ްެއއްތާުކްްއެކަމުން ްޕާޓީތަކެއް ހުރިހާ

ްމަސައްކަތްތަްއް ްޭއަގއި ްކުރުވުމާއި ްެއކައުންޓަަބލް ްއެ ތިބެގެން

ްލެނބުމުެގް ްއެ ްނުފޫަޒކަށް ްިސޔާސީ ްާޕޓީއެްއގެ ްވަކި ބަލަމުންދާކަމަށްވަންޏާ

ްހަނގުރާމައެްއް ްދެން ްމަފްޙޫމަކީ. ްއޭގެ ްއެއީ ްކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި.  1680ފުރުޞަތު

ްއަމުް ްމަޖިލީހުން ްފަހުން ްކިހިނެއްޯތްފަށާ ްއަމުރަށް ްދެ ްނެރެނީތޯ، ރެއް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދަންނަވަންޖެހޭނީ ްއަނެްއކާެވްސ ކިޔަމަންވާނީ.

މީގެވެސްްމަފްޙޫމަކީ،ްއެފަދަަކމެއްްދިމާވާްހިނދު،ްއޭގަުައިްއަމުރުްނެރޭނީް

ްޭއެގް ްއެހެންނަމަވެސް، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ްފަރާތުން ްހިންގާ ވެރިކަން
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ްއެ ްދެން ްއަމުރުްފަހުން ްއެ ްއޮތްތޯ، ްބަދަލެއް ްގެންނަންޖެހޭ  1685އަށް

ްހަނގުރާމައެްއް ްހަަމ ްނަމުގައި ްޤައުމުގެ ބާޠިލްކުރަންޖެހޭތޯ،

ްބާރުެގް ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ނަޑއެޅުން ްކަ ހިންގަންވެއްޖެތޯ،ްމިކަްނކަން

ްހުއްޓާލާނީތޯ.ް ްކޮންޓިިނއުކުރާނީތޯ، ްއެކަން ްއެއޮތީ ްދޫކޮށްފައި ދަށަށް

ްރަް ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެ ްނުދިޔަޔަްސ، ްތަފްީސލުތަކަށް އީސް،

ްއެމެރިކާަގިއް ްމިހާރުވެްސ ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ،  1690މެންބަރުންނަށް

ްކޮންގްރެްސާއިއް ްެއްގޒެކްިޓވްާއއި ްމައްސަލައަކީ، ްެއއް ްއުޅޭ ދިމާވެގެން

ްމަްއސަލަ.ް ްއުޅޭ ްތަފާތުެވގެން ްިޚޔާލު ްހަނގުރާަމއިަގއި ްއިރާޤް ދޭތެރޭގައި

ްހީވަނީްޢިއްޒަ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ، ްމީހުންގެ ްބޭުރ ްރައީސް، ތްތެރި

ްއެފާހަގަކުެރއްީވް ްޙުސައިން ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ށ.އަތޮޅުގެ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމަފްޙޫމަކީ ްހަމަ ްމީގައި ްހަމަ. ްރަނގަޅަށްހެން  1695އެންމެ

ްމީހުންނަށްވެސް ްހުރިހާ ްދިރިއުޅޭ ްއެހިނދަކަށް ިމްްސިޔާސީްސަރަަޙއްދުަގއި

ްބާބެްއަގިއް ްެއއް ްވާހަކަ ްޚިދުމަތުގެ ްދެ ްދެން ްހޯދައިދިނުން. ރައްކާތެރިކަން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްކިހިނެއްޯތ ްމިއޮތީ ގެނެވިަފއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއޮތުްނ. ްއެކުާވގޮތަށް ްމި ްސުވާލުކުެރްއވި، އަސްލަމް

 1700އިްިލެޔވިފައިްއެބޮތް.ްމެންބަރުންްފާހަގަކުރައްވާެންަވރަށްްސާފުކޮށްްބާބުުުގަް

މިްދެްޚިދުމަތަކީްވަކިންްހިންގޭްދެްޚިދުމަތޭ.ްވަކިކުރެވިފަޭއްއޮންނަންވާނީ.ް

ްނުގެނަިއް ްބާބުތަަކަކށް ްަވކި ްއެއޮީތ ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްހަމަ އެހެން

ްިމް ްކިއިގެން ްޚިދުމަތްތަކޭ ްސަލާމަތީ ްޖުމްލަކޮށް ްދެން ކަމުގަިއވިަޔސް.

ްދި ްިމއޮތީެވސް، ްގެނެވިފައި ްފުލުހުންވެްސްމަފްޙޫމް ްބާރުތަކުންވެްސ ފާޢީ

ްކަންތައްތަްއ،ް ްސަލާމަތުގެ ްދަޢުލަތުގެ ްަރއްޔިތުްނނާއި ްކަމަކީ  1705މިބަލަހައްޓާ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްގެނެސް ްއެއްބާބެްއގައި ްއެހެްނވީމާ، ރައްކާތެރިކަން.

ްސާފުކޮށްް ްވަރަށް ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނެކަން ްވަކިން މިދެބައި

ްައއްް ްއެއޮތީ. ްޠާހިރުްބަޔާންކޮށްފައި ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޑުއަތޮުޅގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްކޮންތާކުތޯ ސުވާލުކުެރއްވި

ްދެންނެވެނީް ްޭއަގިއ ްައޅުަގނޑަށް ްޖަވާބެއް ްކުރު ްވަރަށް  1710ކުރަނީ،

ތަފްސީލުތަކަށްްނުދިޔަޔަސް،ްޑިމޮކްރަސީެއއްްހިންގާްހުރިހާްތަނެއްަގއިެވްސް
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ްއުފެއްދު ްއިދާރާއެްއްވުޒާރާަތއް ްހުރިހާ ްސަރުކާރުގެ ްފެށިގެން މުން

ބެލެހެއްޓުންްރައްޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްތެރޭގައިްއޮންނަނީ.ްެއނޫންްގޮުޮތަކަްށް

ްނުދަންނަމު.ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްތަނެއް ްއެްއވެސް އޮންނަ

ް ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި  14ް1715ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްބެޭހގޮތު ްމާއްާދއާއި ްމުހިންމުްވަނަ ްަވރަށް ްިމއީ ްުސވާލު، ްކުރެްއވި ން

ްދެންމެަގިއް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަފްޙޫމެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ސުވާލެއް.

ްހަމަް ްޚިދުމަތަކީ ްދެ ްމި ްމިބުނަނީ ްމިާބބުގައި ްދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްޚިދުމަތޭ. ްދެ ްޮއންނާނެ ްވަކިކުެރވިފައި މުޅިން

ްއެ ްމުހިންމުްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ނަޑއަޅާފައި ްކަ  1720ހެން

ްއެކުަގިއް ްޚިދުމަތް ްދެ ްއެ ްދެން ްމެދުވެރިެވގެންވެްސ ޙާލަތެއް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނޯންނާނެ. ްފުުރޞަތެއް މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ްބަލާފައިް ްމަދުކަމަށް ްމީހުންކޮޅު ްަވސީލަތްތަކާއި ްރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން

މަރޖެންސީތަކުގައިްކޮންމެހެންވެސްްއެުކަގިއްމިްދެްޚިދުމަތްވެސްްޤައުމީްއި

ް ްދެއްކުމަށް ްމަެގއް ްކުރެވޭނެ ްޙާލަތްތަކުަގއި  14ް1725މަސައްކަތްކުރަންޖެހިއްޖެ

ްެއީއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންނަނީ. ްއިސްިތސްނާައކަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްކަމަށްވާީތް ްއޮންނަކަމެއް ްބޭރުގައި ްމަފްޙޫމުން ނޑު ްމަިއގަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްރަ ްއެީއްއަނެއްާކވެްސ ްމިލަނީ. ްޗެކެްއ ްމަޖިލީހަށް ްއޔިތުންެގ

ްނަހަމަގޮތެއްަގިއް ްއެ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަްނ އެްގޒެކްިޓްވއިން،

ްރައްޔިތުންެގް ްއަނެްއކާވެްސ ްކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި. ްފުރުޞަތު  1730ބޭނުންކުރުމުގެ

ްޚިދުމަތްތަކެއް.ް ްމި ްދެން ްމިއޮތީ. ްބަލަންޖެހޭގޮތަކަށް ްއެކަން މަޖިލީހުން

ްވާަހަކްްޙަޤީޤަތުގައި ްޚިދުމަތުގެ ްސިފައިންގެ ްޚިދުމަތާއި ފުލުހުންގެ

ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަާޔންކުރެވުނަސް ްގޮެތްއގައި ނޑު މައިގަ

ްގޮެތްއގަިއް ްއެކަީށގެްނވާ ްއެންމެ ްިޚދުމަތުގެ ްދެ ްމި ޤަބޫލުކުރައްވާނެ

ްމީގެތެރޭަގއިް ްޚިދުމަތްތަކެްއ ްއެަތއް ްޮއްގިޒލިއަރީ  1735ްޙަރަކާތްތެރިވުމަށްޓަަކއި

ްސަލާމަތްކުރުން.ް ްމީހުން ްޙާދިސާތަކުން ްއަލިފާނުގެ ްމިސާލަކަށް، ހިމެނޭނެ.

ްއޮްގޒިލިައީރް ްހުރިހާ ްމިކަހަލަ ްމަސައްކަްތތައް. އިންޓަލިޖަންސް

ްޚިދުމަތެއްގެް ްެދ ނޑު ްމަިއގަ ްއެހެންވީމާ، ްހިމެނޭެނ. ްމީގައި ޚިދުމަތްތަކެއް
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ްޚިދުމަތްަތކެްއގެ ްއެތައް ްތަފާތު ްބުނިކަުމގަިއވިޔަްސ، މަްއޗަށްްްވާހަކަ

ް ްރައީސް، ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެކުެލިވގެންދާނީ. ްމި  14ް1740އޮޕަރޭޝަން

ްޫދކޮށްލައިފިނަމަް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަފްޙޫމު ްއެޮއތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްދާ ވަނަ

ލްކުރަންއުޅޭްމިްވަކިވުމުގެްަބއިްއަނެްއކާވެސްްެގއްލިގެންދާނެ.ްޙާސިމިއިންް

ްމެންބަރުއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވީމާ، ްއެކަމަށްްން ްއުންމީދުުކރަން ނޑު އަޅުގަ

ްއަާސީސް ްހާމަކުރުން ްމަޢުލޫމާތު ްދެން ްދެއްވާެނކަމަށް. ސަމާލުކަން

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަވަުރވޭ. ްތެރެއިން ްބާބުގެ  1745ޙައްޤުތަުކގެ

ްަސލާމަތަށްޓަކަިއް ްޤައުމީ ްމިބައިތަްއވެސް ްހަަމ ްސުވާލުކޮށްެލއްވީ ޠާރިޤް

ްމަ ްއެހެންްރައްކާކުރަންޖެހޭ ްހަމަ ްމަޢުލޫމާތު ްއެހެން ްޢާންމު ްފިޔަވާ ޢުލޫމާތު

އިދާރާތަކެކޭްއެްއގޮތަށްްދޫކުެރވެމުންދާނެ.ްދެންްއެްދޫކުރަްއާވްއުސޫލުތަެކްއް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންގޮަތަކށް. ނަޑއަުޅއްވާނީ ކަ

ްސުވާލުތަކަްށް ނުޑ ްމަިއގަ ްކުރެްއވި ްމެންަބރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  1750ހީވަނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެުރިވްއޖެހެން. ްޖަވާބު އަޅުަގނޑަށް

ް 14ްްއުންުްމީދުކުރަން ްމާއްދާއަށް ްގދ.ެގ33ްްވަނަ ްކަރުދާހުގައި ނަންބަރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީެގްهللا ްޑްރާފްިޓންގ ލަޠީފް،

ްހަނދުމަފުޅުް ްއަީލގަިއ ްވާހަކަފުޅުތަުކގެ ްމިދެންނެިވ ްމެންބަރެއްވެސްމެ.

 1755ހުންނާނެކަމަށްްކޮމިޓީގައިްކުެރވުނުްމަޝްވަރާ.ްޭއގެްއަީލަގިއްމިްއިޞްލާޙުް

ްަވޑަިއަގންނަވާނެކަމަށް.ް ްވިސްަނވާ ްދޭެތރޭގައި ްގެންދެވުމާ އަނބުރާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރިހާ ްމެންބަރުން، ުިއްަޒތްތެރި ްޢި ްއާދެ، ތްތެިރްޝުކުރިއްާޔ.

ްސިސްޓަމަްށް ްމައިްކ ްާކޑުކޮުޅ ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި  1760މެންބަރުންވެސް

ްމެންބަރެއްެގް ްެއ ްްސކްރީނުން ްއިން ްސިސްޓަުމގައި ްމައިްކ ޖައްސަާވ،

ްމިހެންް ްދެން ްތައްޔާރުވުމަށް. ްވޯޓުލުމަށް ްބައްލަވާލަދެއްާވ ްއިނީ ނަންތޯ

ްމޭޒުކޮޅުަމތީ ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްުނވަަތްދަންނަވާއިރު ގައި

ްއިޞްލާޙުަތްއް ްމިހާރު ްލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިޔަބޭފުޅުންެގް ްޕެެކްއ ްޭއގެ ްޗާޕްކުރެިވގެން ްނުވަތަ  1765ޕްރިންޓްކުރެިވގެން
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ްނަންބަރުތައްް ްޞަފްޙާ ްޖެހިފައިވާނީ، ްނަންބަރުތައް ްމީގެ އަތްޕުޅުަގިއވާނެ.

ްތި ްމީގެކުީރަގއިވެސް ްއެވަނީ ްލިބުނުްޖެހިފައި ްއަތްުޕޅަށް ބޭފުޅުްނގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްނަންބަރު. ްނިސްބަތްވާ ްއިޞްާލޙަކަށް ްއެ ކަރުދާސްތަކުަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަްށ ްއިޞްލާޙެްއ، ްއޮތް ްގެންދަވާަފއި އަނބުރާ

ް ްފުރަތަމަ 1ްްދަންނަވާނީ ްދެން ްނެތްކަމަށ2ްްްއިނދެފައި ްޞަފްޙާެއއް  1770ވަނަ

ްފާހަގަކުރެވުުނކަމުގަ ްއޮްތްތިބޭފުޅުންނަށް ްެދަވނައަށް ްއެއީ ިއވިަޔސް

ްެއއީް ްއެވަނީ. ްަނގާފަިއ ްއެ ްެގންދަވާފައިވާީތ ްއަނބުރާ ްއެއީ އިޞްލާޙު.

ްދިމާނުވާީތް ްނަންބަރުތަކާ ްހުރި ްކުރީަގއި ްޙަވާލާދޭއިުރ ނަންބަރުތަކަށް

ްހަމައެާއއެުކް ްދެްނ ްއުނދަގޫފުުޅވެދާނެތީ. ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްތައްޔާުރކުރެވުް ްޢިއްޒަތްތެިރްމިކަރުދާސްތައް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1775ނުފަހުން

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްއަށްްުހށަހަޅުއްވާަފއިާވ8ްްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލްް

ްކަރުދާްސް ްއެ ްވިދާުޅވިކަުމގަިއވިޔަްސ ްގެންދެިވަކމުގައި ްއަނބުރާ އިޞްލާޙު

ްއަނބުރާް ްތައްޔާުރކުރެވުނުަފހުން ްއެކަރުދާސް ްހިމެނިފައި. ްއޮތީ މިވަގުތު

ްވޯޓުލުމުެގްގެ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުިރހާ ްއާދެ، ންދެވިކަމަްށވާތީ.

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްދެކެން. ްތިއްބެިވކަމަށް ްތަްއޔާރުެވަވޑަިއގެްނ  1780ކަންތަކަށް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިާޔޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހުށަހެޅިްްރިޔާޟްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު ްކުރިން ްހުންނާނެ ްަހނދުމަފުޅު ްރައީްސ،  1785ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރީަގިއްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިުއމުގެ ްވޯޓަށް ްވިދާޅުވިފަހުން، ްބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކާއި

ްނިންމާގޮތެއްްވިދާުޅވެދެްއވާނަޭމ.ްއަޅުަގނޑަށްްއެކަންްއަދިްސާފުނުވާތީ.

ް

ް

ްބައެްއްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްައދިވެސް ްދަންނަވާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްދިޔައީމަ ްއެހިސާބަށް  1790އާދެ،

ްއިދާރީމޭޒުްން ްފާހަގަކުރެޭވކަމަށް ްިތއްބެިވކަމަށް ްކާޑުނުޖައްސަވާ ބޭފުޅުން

ނޑުމެންްގިަންވަގުތުތަެކްއް ވިދާޅުވަނީ.ްމިކަންަތއްތަކަކީްިމހާރުްދެންްއަޅުގަ
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ނޑުްދެްންއިދާރީމޭުޒގަިއްނަގަންޖެހޭކަހަލަްކަމެއްްނޫން.ްއެހެން ވީމަ،ްއަުޅގަ

ދަންނަވާނީްފުރަތަމަްއިޞްލާުޙްވިދާުޅވެދެްއވުމަށް.ްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންް

 1795ްތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންދެްއވާ.ް

ް

ް

ްޚިދުމަތްތައް.ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރުްްސަލާމަތީ ްިޢއްޒަތްެތރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުށަ ްއަނިލް ްމެންބަރުްމުޙަންމަދު ްޢިްއޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ހަޅުއްާވ،

ްޢަބްދު ްނަންްްޢަލީهللا ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙު.  1800ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ

ްސަލާމަތީް ްއަދި ްދިފާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙުކުަރން. އަންނަނިވިގޮތަށް

ްޚިދުމަތްތައް.

ް

ް

 1805ްއެދެން.ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1810ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ޢަލީهللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 16ް1815ްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް



 68 

ވަނަްަކރުދާހުގައިްއޮްތ3ްްއެހެންވީމަ،ްމިއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1820ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވާ.ް

ް

ް

ްމުޙަންމަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްއަނިލްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާިދއްޕޮޅުގެ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްޢަލީްهللا

ް ްއިޞްލާޙު. ްސުރުޚީއާެއކ1ްްުތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަރިމަީތ ްމާއްދާ  1825ވަނަ

ްޚިދުމަތްތައްް ްސަލާމަތީ ްއަދި ްދިފާޢީ ްއިޞްލާޙުުކރުން. އަންނަނިވިގޮތަށް

ް ްމިް-1ޤާއިމްކުރުން. ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްސިޔާދަުތްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނިވަންކަާމއި

ްއެންމެހައިް ްދިރިއުޭޅ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ދިފާޢުކޮށް

ްދިރިއުޅެވޭޭން ްމިނިވަންކަމާެއުކ ްއަމާންކަމާއި ްސުލްޙަވެރިކަމާއި މީހުންނަށް

ްފުލުހުންެގް ްސިފައިންާނއި ްފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްތަނަަވސްކޮށްދީ  1830މަގުތައް

ް ްއެކުެލިވގެންވާ ްޚިދުމަތްތަކެއްްމައްޗަށް ްސަލާމަތީ ްއަދި ދިފާޢީ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްޤާއިމުކޮށްަފއިްއޮންނަންވާނެެއވެ.

ް

ް

 1835ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްވޯޓުެދއްވުްންއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1840ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްންމަދުްއަނިލް.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ޢަލީهللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 55ް1845ްވޯޓުްދެްއވީ:



 69 

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

17ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިއިޞްލާެޙއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްއެހެންވީމަ، ްދެން ްއާެދ، ްކަރުދާހުގަިއ5ްްފާހެއްނުވޭ.  1850ަވނަ

އޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވާ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމާލެއަތޮުޅެގް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1855 

5ްްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއ6ްެާއއި ްވާހަކަ. ްއެކަްއޗެްއގެ ްަހމަ ްއޮތީ ްހަަމްާއއި ްހެންވީމަ،

ްދަންނަވާލީ.ްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް

 1860އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިޔަްވިދާުޅވިްވާހަކަައކީްރަނަގޅުްވާހަަކއެްއ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

5ްއެހެންވީމަ،ްޢިއްޒަތްތެރިްހުރިހާްމެންބަރުންވެސްްއެކަމަށްްވިސްނަވާފައިް

ްވޯޓަ ްއިޞްލާޙަށް ްވަނަ ްފާސްނުެވއްިޖއްޔާ ްއެ ްަދންނަވާފައި ވަނ6ްްަށް

ް ްާއދެ، ްނޯންނާނެ. ްބޭނުމެއް ްދެންނެުވމުގެ ްވޯޓަށް ވަަނ5ްްއިޞްލާޙަކަށް

ްކަރުދާހުގަިއވާްއިޞްލާޙުްދަްނނަވާލަދެއްާވ.ް

ް1865 

ް

ްމުޙަންމަދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު

ސައިންްހުށަހަޅުްއވާ،ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްޒާހިރުްޙު

ްއިޞްލާޙު.ް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަމީޒް ްމޫސާ ްމާއްާދ1ްްމެންބަރު ވަނަ

ްޤާއިުމް ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްއިޞްލާުޙުކރުން.  1870ތިރީގައިިމވާގޮތަށް

ް ްމީހުންނަށްްް-1ކުރުން. ްއެންމެހައި ްދިރިއުޅޭ )ހ(ދިވެހިރާއްޖޭގައި
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ްމަގުތަްއްސު ްދިރިއުެޅޭވނޭ ްމިނިވަންކަމާއެކު ްއަމާންކަމާިއ ލްޙަވެރިކަމާއި

ތަނަސްވަކޮށްދީްފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައިްސިފައިންނާއިްފުލުހުްނގެްމަްއޗަްށް

ްާޤއިމުކޮށްފަިއް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްޚިދުމަތްތަކެއް ްސަލާމަތީ އެކުެލވިގެްނވާ

ް ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްސަލާމަތީ ް)ށ(،  1875ިސވިްލްއޮންނަންވާނެެއވެ.

ްސަރވިްސގައިްހިމެނޭްބައެއްްނޫނެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1880 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1885ްޒާހިރުްޙުސައިން.

ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ްވިްމެންބަރު:ްތާއީދުކުރެއްް

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 45ް1890ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިއިޞްލާޙު ްވީމާ، ްޑްރާފްޓްގަިއވާޮގތަށް ވަަނ1ްްން

 1895ްމާއްދާްވޯޓަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް
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ްޤާއިމްކުރުން.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޚިދުމަތްތައް ްގޮތް.1ްްސަލާމަތީ ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްޞުލްޙަވެރިކަމާިއް ްމީހުންނަށް ްއެންމެހައި ްދިރިުއޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްދިރި ްމިނިވަްނކަމާއެުކ ްތަނަވަސްކޮށްދއަމާންކަމާއި ްމަގުަތއް  Iް1900އުެޅވޭނެ

ްއެކުެލވިގެްނާވް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައިްްސިފަިއންނާއިްފުލުހުންގެްްމަްއޗަށް

ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކެއްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްޤާއިމުކޮށްފައިްއޮްނނާންވާނެއެެވ.

ް

ް

 1905ް.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1910 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

41ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

44ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1915 

ް

ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިދުމަތްތައް ްޑްާރފްޓްގަިއވ1ްާވީމާ،ްސަލާމަތީ ްމާއްދާ ގޮތަްށްވަނަ

ްއާދެ،7ްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންް ވަަނ2ްްަވނަްކަރުދާހުގަިއވާްއިޞްލާޙު

ްމާއްދާއަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވާ.

ް1920 

ް

ްއަނިލްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢިއްޒަތްތެ ްފާިދއްޕޮޅުގެ ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްރި ޢަީލްهللا

ް ްއިޞްާލޙު. ްައންނަނިވިގޮތަްށ2ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްާދ ވަނަ

ްވާޖިބު.ް ްމާއްދާ.ްދިވެހިރާއްޭޖެގ2ްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމަސްއޫިލއްަޔތާއި  1925ވަނަ
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ްދިފާޢުކޮށްް ްސަރަަޙއްދު ްވެރިކަމާއި ްއަމިއްލަ ްއަިދ ްސިޔާދަތު މިނިވަންކަމާއި

ްޤާނޫުނައސާ ްމުއައްސަސާަތްއްޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ްދިމިޤްރާތީ ސީާއއި

ްައމަންއަމާންކަންް ްތަންފީުޒކޮށް، ްދަަމހައްޓައި ްޤާނޫނު ޙިމާޔަތްކޮށް،

ްސަލާމަތީް ްއަދި ްދިފާޢީ ްޙާލަތްތަކުގައި ްކުއްިލ ްއަދި ދަމަހައްޓައި،

 1930ްޚިދުމަތްތަކުންްއެހީތެރިކަންްދޭންވާނެެއވެ.ްް

ް

ް

ްތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1935ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1940 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1945 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެްއނުވޭ. ްއިޞްލާޙެްއ ްމި ްކަރުދާހުގަިއާވ8ްްވީމާ، ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާ.

ް

ް1950 

ނިޒާރުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަލީް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު
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ް ްއިޞްލާޙު.ްމަސްޢޫލިއްޔަތާިއްވާޖިބު. ްމާއްދާ.2ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ވަނަ

ްކަންތައްަތްއް ްތިރީަގއިމިާވ ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ް)ހ(، ްސިޔާދަުތްކުރަންވާނެެއވެ. ްމިިނވަންކަާމއި  1955ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްިޙމާޔަތްކުރުން.ް ްޝަޙްިސއްޔަތު ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ް)ށ(، ރައްކާތެރިކުރުން.

ްބެލެހެއްޓުން.ް ްސަރަޙައްދު ްސިޔާސީ ްސަރަޙަްއދާއި ްއިޤްތިޞާދީ )ނ(،

ްޙިމާޔަތްކުރުން.ް ްޤާނޫނުތައް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްދިވެހިރާއްެޖއަށް )ރ(،

ްޤާނޫ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއުފެޭދް)ބ(، ްދަށުން ްޤާނޫނުތަުކެގ ުނއަސާީސއާއި

ްކުއްލިނުރައްކަުލެގް ް)ޅ(، ްޙިމާޔަތްކުރުން. ްމުޢައްސަސާތަްއ  1960ދިމިޤްރާތީ

ްޙާލަތާއިްކުއްލިްޙާލަތްތަުކގައިްރައްޔިތުންްޙިމާޔަތްކޮށްދީްއެީހތެރިވުން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1965 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1970ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

 29ް1975ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެްއނުވި. ްއިޞްލާޙު ްމި ްކަރުދާހުގަިއާވ9ްްވީމާ، ވަަނ

އިޞްލާޙަކީްެދވަނަްމާއްދާއަްށްއަކުެރއްްއިތުރުކުރަްއވާްމިާހރުްޑްރާފްޓްަގިއް
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ް ްކަމަށް ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ްބަަޔކީ ްހުށަހަޅުއްާވްއޮތް  1980ހަމަޖެއްސަވާފަިއާވގޮތަްށ

ްމިހާރުް ްމާއްދާ ްދެވަނަ ްޑްރާފްޓްގައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ އިޞްލާޙެްއކަމަށްވާތީ

ްއޮތްގޮތްްވޯޓަށްްދަންނަވާނަން.ް

ް

ް

 1985މަސްޢޫލިއްޔަތާއިްވާޖިބުްދެވަަންމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތް.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްއިާދރީްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއްްއަމިއްލަ ްރައްކާތެރިކޮށް، ްސަރަޙައްދު ވެރިކަާމއި

ްދަމަހައްޓައިް ްޤާނޫނު ްޙިމާޔަތްކޮށް، ްމުއައްސަސާތަްއ ދިމިޤްރާތީ

ްޙާލަތްތަކުގަިއް ްކުއްިލ ްއަދި ްދަމަހައްޓައި، ްއަމަންއަމާންކަްނ ތަންފީޒުކޮށް،

ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުންްއެހީތެރިކަންްދޭންވާނެެއވެ.ް

ް1990 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް

ް

ް1995 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2000 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

41ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

43ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2005 

ް
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ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަްށްވީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާ ްދެވަނަ ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތް، ްސަލާމަތީ މާ،

ް ްދެން ްހުށަހަޅުއްވާލަެދއްާވ.9ްފާސްވެއްޖެ. ްއިޞްލާޙު ްަކރުދާހުގައިވާ ްވަނަ

ް

ް2010 

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްޢި ްއުތުރުބުރީެގ ްވަޙީދުްމާޅޮސްމަޑުލު ްޢަލީ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްއިތުރުކުރުން.ް ްއަކުެރްއ ްމާއްާދއަށް ްދެވަނަ ްއިޞްލާޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްވާޖިބު 2ްްމަސްއޫލިއްޔަާތއި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގްވަނަ

ްއުޅަނދުފަހަރުް ްުއޅޭ ްސަރަޙައްދުތަުކގައި ްއެ ްއަދި ްފަޅުތައް ނޑުަތކާއި  2015ކަ

ްބާ ްސަލާމަތީ ްޖެހި، ްޙާލަތުގައިްޙާުާލުގައި ްބޭނުންވެްއޖެ ްޚިދުމަތަށް ރުތަކުގެ

ްސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްް ްމީހުން ްއުޅަނދުފަހަރާއި އެފަދަ

ްމަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

ްް

ް2020 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

 2025ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްް:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2030 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

42ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2035 

ް

ްހުށަހެޅިފައިާވްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްާމއްދާއަްށ ްތިންވަނަ ްދެން ްފާހެއްުނވި. ްއިޞްލާޙު ްމި ވީމާ،

ްވިދާުޅވެދެްއވާ.14ްއިޞްލާޙުްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ްް

ް2040 

ްވަޙީދުްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޢަލީ ްމެންުްބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްލުބްނާްްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ް ްއިޞްާލޙު، ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ވަނ3ްްަމުޙަންމަދު

ް ްތަބާވުން، ްޤާނޫނަށް ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްއަންނަނިވިގޮތަށް .3ްމާއްދާ

ްހިންގާް ްއެތަްނތަނުން ްއަިދ ްމަސައްކަތްކުރަްނވާނީ ްޚިދުމަތްތަކުން  2045ސަލާމަތީ

ްހިންގަންާވނީ ްކަމެއްމެ ްއުސޫލުތަާކިއްްހުރިހާ ްައސްލު އިސްލާމްދީނުގެ

ްމަތީން،ް ްއެްއގޮްތވާޮގތުގެ ްޤާނޫނުތަކާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިމާއްދާއިްން ްޚިދުމަތްތަކަށް ްސަލާމަތީ ްގޮެތއްަގެއވެ. ްވަނިިވ ޖަވާބުދާރީ

ްގެންދާކަންް ްއަުަމަލުކުރަމުން ްގޮތުގެަމތީން ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ

 2050ްރުުކރަންވާނެެއވެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަަށވަ

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2055ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންުްބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްއުތުރުބުރީ ްމުޙަންމަދުްމިލަދުންމަޑުލު ްލުބްނާ ރު

ްޒާހިރުްޙުސައިންް

ް

 86ް2060ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2065 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުިވ.ްދެން ްިއޞްލާޙު ްިއޞ11ްްވީމާ،ްމި ްކަރުދާހުގަިއވާ ލާުޙްވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާ.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2070އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްައންނަނިވިގޮތަްށް ްމާއްދާ ްތިންވަނަ ްއިޞްާލޙު، ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުކު ްތަބާވުން ްޤާނޫނަށް 3ްްރުން. ްމާއްދާ. ިދވެހިރާއްޖޭަގިއްވަނަ

ްކުރަންވާނީް ްމަސައްަކތް ްބާރުތަކުން ްސަލާމަީތ ޤާއިމުކުރެވޭ

ްސަލާމަތީް ްައދި ްމަތިންނެވެ. ްއެއްގޮްތާވގޮތުގެ ްޤާނޫނާ  2075ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ުެވެ.ް ްވާންވާނެ ްޖަވާބުދާރީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްބާރުތަކުން

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް2080 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްޠާހިރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 2085ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް
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17ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 34ް2090ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްދެން ްފާހެއްުނވި. ްއިޞްލާޙު 3ްމިވާ،ްމި

ްއެދެން ްވިދާޅުވެެދއްުވން ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ްމާއްދާ ް.ވަނަ

ްް2095 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްތަބާވުން، 3ްްޤާނޫނަށް ްގޮްތ. ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ްމާއްދާ ސަލާމަތީްވަަނ

ްހުރިހާް ްހިންގާ ްއެތަންތަނުން ްއަދި ްމަސައްކަތްކުރަންވާނީ ޚިދުމަތްތަކުން

ްއުސޫލުތަާކއިް ްއަސްުލ ްދީނުގެ ްިއސްލާމް ްހިންގަންވާނީ ކަމެއްމެ

ްޤާނޫ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްމަތީން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެްއގޮްތވާޮގތުގެ  2100ނުތަކާ

ްމިމާއްދާއިްން ްޚިދުމަތްތަކަށް ްސަލާމަތީ ްގޮެތއްަގެއވެ. ްވަނިިވ ޖަވާބުދާރީ

ްގެންދާކަންް ްޢަމަލުކުރަމުން ްގޮތުގެަމތީން ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަަށވަރުްކުރަންވާނެެއވެ.ް

ް

 2105ްށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2110 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

41ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް2115 

ް

ނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށްްވ3ްަވީމާ،ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތައް،ްމިބާބުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަްަކރުދާހުގައިާވްއިޞްލާޙުްވިދާުޅެވދެއްވާ.ްއާދެ،12ްްފާސްވެއްޖެ.ްދެންް

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްއުޑއަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

 2120ްޝަރީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަގުުތވެްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްދެންމެއަކުްއާދެ،ްމިހާރު ްާދދި ްމިއޮތީ. ްްސްަސލާމަތްކުރަންޖެހިފައި

ްފާސްުނވެ.ްުސރުޚީއަކަްށވެްސްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮތީ ްލަފްޒު ްމި ްބާރު ްއަދިްސަލާމަތީ  2125ދިފާޢީ

ްމާއްދާތައްް ްހުރިހާ ްހުރި ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްމާއްދާ. ްހުށަހެޅުނު އަދި

ްެގންދަންޖެހޭނެކަމަ ްކުިރއަށް ްފެންނަނީ.ްބާޠިލުކުރައްވާަފއި ނަޑށް ްއަޅުގަ ށް

އެއީް"ދިފާޢީ"ްމިްބަސްްއޮީތމަްއެއިންްފާްސވެއްިޖއްޔާްކުީރްއެްއޗިްއސާިއް

ްކޮންސިސްޓެންސްެއއްްނުވާނެ.ް

ް2130 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 2135ްވަޙީދު.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްއަރިމަތީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއުުޅނީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްައުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބޭފުޅުންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާސްނުވުމަކީ ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެިޅ ްއެބޭފުޅުން  2140ސުރުޚީއަށް

ްހު ްއިޞްލާޙުތަްއ ްއެހެްނ ްހުރި ްނޫނޭ.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ށަނޭޅެންީވކަމެއް
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ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްޖެހޭނީ ްތިވިދާޅުވާހެން ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްއެ އެހެންވީމާ،

ްއިދާީރް ްއެއީ ްޢަމަލުކުރަން. ްވާގޮތަށް ްފާސްވެފައި ްމިހާރު ޤަބޫލުކުރަންުް

ްވޯޓަށްް ްިއްޞލާޙަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދެެކނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއްކަމަށް

ްޤަބޫ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްހަމައެއް.އަހާލެވޭނެ. ްރީތި  2145ްލުކުރަންޖެހޭ

ްް

ް

ްރަނގަޅު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާުޅވުްނ ްތިވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއިބްރާހީމްް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްއަދި އެހެންނަމަވެސް،

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްވާހަކަ. ްސުރުޚީގެ ްއަިރމަތީ ްވިދާުޅވީެވސް  2150ޝަރީފް

ްއެްތިންވަ ްއިތުރުން ްސުރުީޚގެ ްއަރިމަތީ ްިއޞްލާޙުގައި ްކަރުދާހުގަިއވާ ނަ

ްމަްއޗަްށް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާއި ްއެބައިނޭދ ޓެކްސްޓްަގިއވެސް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްޚިދުމަތްތަކެއް ްސަލާމަތީ ްއަިދ ްދިފާޢީ އެކުެލވިގެްނވާ

ްހަމައެއާއެް ްފާސްނުވީ. ްއޮވެ ްއެހެން ްއޮންނަންވާނެަކމަށް. ުކްޤާއިމްކޮށްފައި

ްދިޔައިުރް ްފާސްެވގެން ްމާއްދާ ްެއްއވަނަ ްޑްރާފްޓްކުރެއްވި ްކޮމިޓީން  2155ޑްރާފްޓް

ްއެހެންވީާމ،ް ްމިދިަޔއީ. ްނިމިގެން ްގޮުތގައި ްޚިދުމަތްތަކެއްގެ ްސަލާމަތީ ހަމަ

ްވިދާުޅިވް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑައތޮޅުގެ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢިއްޒަތްތެިރްވާހަކަާއއިްުގޅިގެންްައޅުަގނުޑމެންްމިްރައީސު

ްވިދާުޅވަްނ.ްް ްވާހަކަެއއް ްއެބަ ްއިޝާރާތްކުރަްއވާ ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްނިންމާނީ.ް ްގޮެތްއ ްބަލާލާފައި ްއެއަށް ްައޅުަގނޑު  2160ްއެހެންވީމާ،

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަުޅގަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއުޅުނީ ްދަންނަވާަލން ްއަުޅަގނޑު ްމިބާބަށްްއާދެ، ްފުަރތަމަ ްނޑު

ނޑުްހަމަްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ުަޅުގަ  2165ހުށަހަޅާފައިްއޮތްްނަންްފާސްނުވެގެންްިދއުމާއިްގުޅިގެންްއަ

ް ްބޭނުންކޮށްގެން ްދިފާޢީ ްމަފްޙޫމްގައި 2ްްއެ ްމާއްާދާއއި ވަަނ3ްްވަނަ

ްވޯަޓކަްށް ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްހުރި ްހުަށހަޅާފައި ްައޅުަގނޑު މާއްދާއަށް

ްތިް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، އައްަސވާފަިއވަނީ.
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ްއަނބުާރް ްހުށަހެޅުންވެސް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްކޮންސަރނަކަްށވަންާޏ ވާހަކަ

 2170ްގެންނަން.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންީވމާ، ްއާދެ، 12ްްޝުކުރިއްާޔ. ްއިޞްލާޙު، ވަަނ12ްްވަނަ

ްދޫ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއާދެ،ްކަރުދާހުގައި ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ކޮށްލެވީކަމަށް.

ްއެދެން.13ްް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއުވން ްއިޞްލާޙު ްކަރުދާހުަގއިވާ  2175ްވަނަ

ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު

ްއުތުރުބުރީ ްމިލަދުންމަޑުލު ްހުށަހަުޅއްާވ، ްޙުސައިން ްޢިއްޒަތްެތިރްޒާހިރު ެގ

ް ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަމީޒް ްމޫސާ ްމާއްދ4ްްާމެންބަރު  2180ވަނަ

ް ްއިޞްލާޙުުކރަން. ްމަްއޗަްށްއަންނަނިވިގޮތަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ

ްމަޖިލީހުެގްބާރު،ް ްރައްޔިތުންގެ ްސަލާމަތ4ްްީއޮންނަ ްމާއްދާ،ްކޮްނމެ ވަނަ

ްއުސޫ ްހިންގާނޭ ްއިންތިޒާމުކޮްށ ްބަޔާންުކާރްޚިދުމަތެއް ްބާރުަތއް ލުަތކާއި

ްޤާނޫނުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންވާނެެއވެ.

ްް2185 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން........ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2190ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމުޙަންމަދުްމިލަދުންމަޑުލު ބްނާ

ްޒާހިރުްޙުސައިން.

ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 86ް2195ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2200 

ްމިބާުބެގްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްޚިދުމަތްތައް، ްސަލާމަތީ ްދެން ްފާހެއްނުިވ. ްމިިއޞްލާޙު ވީމާ،

ް ްޑްާރފްޓްކުރަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީއިން ް)ހ(4ްްޑްރާފްޓް ާމއްދާގެ

ްވިދާޅުވެެދްއވުންްއެދެން.ް

ް

  2205 

4ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުގެްމައްަޗށްްއޮންނަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްބާރު،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޚިދުމަތެއްް ްސަލާަމތީ ް)ހ(ްކޮންމެ ް)ހ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނެއް ްބަޔާންކުރާ ްުއސޫލުތައް ްހިންގާނޭ އިންތިޒާމުކޮށް

ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާންވާނެއެވެ.ް

ްް2210 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ްއވުންްވޯޓުދެ[

ް2215 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 2220ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތައް، ްސަލާމަތީ ް)ހ(4ްްވީމާ، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަ ްފާްސވެއްެޖ.ްދެން ްއިޞްލާުޙ15ްްށް ްކަރުދާުހގަިއވާ  2225ވަނަ

ްނަޝީދުް ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްއާދެ، ވިދާޅުވެެދްއވާ.

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

  2230 

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއުުޅއްވާ ްތިއައްަސވަން ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުެރވެނީ، ްްަވނ15ްްައަޅުަގނޑަށް

ްމިމަޖިލީހުންްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްެއީއ ްނޭއްެސވޭނެ. ްވޯަޓކަށް ްއިޞްލާޙު ކަރުދާހުގެ

ްމަޖިލީހޭ.ް ްރައްޔިތުްނގެ ްފަރާތަކީ ްޤާޫނނުހަދާ ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ،

އެހެންވީމާ،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްކުރާކަމަކަށްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުން،ް

ްހަމަ ްކުަޑކޮށް ްމީގަ ނުޑްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަ ްއެބައުޅޭކަމަށް  2235ނުޖެހޭކަމެއް

ްްޤަބޫލުކުރަނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

އާދެ،ްމިހުށަހެޅުމުގަިއްމައްަސލައެއްްއުޭޅކަމަކަށްްއަޅުަގނަޑކަށްްނުވިސްޭނ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2240ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓަށްްދަންނަވާަނން.

ް

ް

ްމެންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދެކުނުބުރީ ްޢަބްދުތިލަދުންމަތީ ްބަރު ްހުށަހަޅުއްވާ،ްهللا ނަޞީރު

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވްهللا ޢަލީ

ް 4ްްއިޞްލާޙު. ްއިޞްާލޙުކުރުން. ްއަންނަނިވިގޮތަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ  4ް2245ވަނަ

ްސަލާމަތީ ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުގަިއވާ ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ްޚިދުމަތްތަކުގެްވަނަ

ް.ހިންގޭނެެއވެްބާރުްމަޖިލީހުގެްގެރަްއޔިތުންްމައްޗަށް

ްް

ް

 2250ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2255ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީ.هللاްބަރުްޢަބްދުފާދިއްޕޮޅުްމެންްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 18ް2260ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

34ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތައް، ްސަލާމަތީ ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްމިއިޞްލާޙު 4ްވީމާ،

 2265ްގެް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްދަންނަވާލަދެްއވާ.ްވަނަްމާއްދާ

ް

ް

ްޚިދުމަތްތަކުެގ4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްސަލާމަތީ ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމައްޗަށްްއޮންނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާރުްހިންގޭނެއެވެ.

ް2270 

ްދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް

ް

 2275ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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 45ް2280ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތައް، ްސަލާމަތީ ްމާއްދާގ4ްެވީމާ، )ށ(ްްވަނަ

ވަނަްކަރުދާހުަގިއވާްއިޞްލާުޙ،16ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްދެންް

 2285ްވަނަްމާއްާދއަށްްއޮތްްއިްޞލާޙުްވިދާޅުވެެދއްވާ.5ްް

ްް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢިއްޒަތް ްދެކުނުބުީރގެ ްޢަބްދުހުވަދުއަތޮޅު ްމެންބަރު ްތެރި ލަޠީްފްهللا

ްގޮުތަގއިް ްޚިދުމަތްތަެކްއގެ ްވަިކވަކި ްއިޞްާލޙު.  2290ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްާޤއިމްުކރެވޭްސަލާމަތ5ްްީހިންގުން.ް ް)ހ(.ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ބާރުގެްތެރޭންްސިފައިންނާއިްފުލުހުންގެްޙިދުމަތްްހިންގަންވާނީްވަިކވަކިްެދް

ގަެއވެ.ް)ށ(.ްމިްމާއްދާގެް)ހ(ްގައިްމިހެންްއޮތުމަކުންްޚިުިދުމަތެއްގެްގޮތުް

ް ްގޮތުގެމަތީްނ14ްްމިބާބުގެ ްކޮށްފަިއާވ ްބަޔާން ްމާއްދާގައި ވަނަ

 2295ްއަމަލުކުރުމަކަށްްހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

ް

ްް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2300ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްޠާހިރު.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2305 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

28ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2310 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްގައިާވގޮތަށް ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްމިއިޞްލާޙު ްމާއްދ5ްްާވީމާ، ވަނަ

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް

ް

 2315 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހިންގުން، ްގޮތުަގއި ްޚިދުމަތްތަކެްއގެ ްމާއްާދ5ްްވަިކވަކި ވަނަ

ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ް)ހ( އިންތިޒާމުކޮްށްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.

ްދެް ްވަިކުކރެވިފަިއވާ ްޚިދުމަތެއް ްއަނެއް ްޚިދުމަތަާކއި ްެއއް ހިންގާންވާނީ

ޚިދުމަތެއްގެްގޮުތގަެއވެ.ް)ށ(ްމިްމާއްދާގެް)ހ(ްއެހެންްއޮތުމަކުންްމިބާބުގެް

 2320ދިހަވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކޮްށފައިވާްގޮުތގެމަތީންްއަމަލުކުުރމަކަށްްހުރަހެއްް

ްނާޅައެވެ.
ް

ްް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް2325 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 86ް2330ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

43ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2335 
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ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށ5ްްްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތައް،ްމިބާބުގެް،ްވީމާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްދެން 17ްްފާސްވެއްޖެ. ްއެއީ ްއިޞްލާޙު، ްކަރުދާހުގަިއވާ ވަަނ6ްްވަނަ

ްމާއްދާގެްއަރިމަތީްސުރުީޚއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙު.

ްް

ް2340 

ްއަދުނާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްޙަލީމްްހުވަދުއަތޮޅު ން

ްޝަފީޤްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްބަދަލުކުރުން.ް ްސުރުީޚ ްއަރިމަތީ ްމިމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްވަނަްމާއްދާ.ްސަލާމަީތްޚިދުމަތްްހިނގާްނުހިނގާގޮތްްބެލުން.6ްްއެއީް
ް2345 

ްް

ްނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2350 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަުަދުނާންްޙަލީމް.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 86ް2355ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް2360 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާހެއްުނވި. ްމިއިޞްލާޙު ްއިޞްލާުޙ18ްްވީމާ، ްކަރުދާހުަގިއވާ ވަނަ

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް

ް
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ްމެންބަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރުްތިލަދުންމަތީ ްއަްޙމަދު  2365ރު

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްސުރުޚީއާެއކ6ްްުތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަރިމަީތ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްކޮމިޓީ. ްބަލާ ްހިނގާގޮތް ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ވަަނ6ްްބަދަލުކުރުމަށް.

ްނުހި ްހިނގާ ްޚިދުމަތްތައް ްގެންދިއުމަްށްމާއްދާ.ްސަލާމަތީ ްބަލަމުން ނގާގޮތް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮންނާންވާނެެއވެ. ްޮކމިޓީއެއް ްމަޖިލީހުގެ  2370ރައްޔިތުންެގ

ްމަޖިލީހުެގް ްނިސްބަްތވާ ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްތަފާތު ްހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

ްޕާޓީއަކަްށް ްިސާޔސީ ްެއއްވެސް ްމެންބަރުންނާއި، ްތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ްމެ ްމަޖިލީހުެގ ްމެންބަރުންްނިުިސްބަތްނުވާ، ްތެރެއިްނ ންބަރުންގެ

ްހިމެނޭގޮތަށްްމިކޮމިޓީގައިްމެންބަރުންްހިމަނާންވާނެއެވެ.

 2375ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2380ްދުްސަމީރު.ތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 46ް2385ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްފާހެއްުނވިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއިޞްލާޙު ްވީމާ، ްދެން ްއާދެ، ްކަރުދާހުގަިއާވ19ްް. ވަނަ

 2390ްއިޞްލާޙުްވިދާުޅވެދެްއވާ.ް

ް
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ްޢަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއަރިމަީތްތާއީދުކުަރްއވާފަهللا ްމާްއދާގެ ްމި ްއިޞްލާޙު.  2395ިއވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްއަންނަނިިވގޮތަްށ ސުރުޚީއާެއކު

ް ްނުހިނގާގޮްތ6ްްކޮމިޓީ. ްހިނގާ ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްމާއްާދ، ވަނަ

ްބަލަމުންްގެންދިއުމަށްްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއެއްްޮއންނަންވާނެއެވެ.
ް

ް2400 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2405ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ްޚަލީލް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޚަލީލްްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްهللا.ްްޢަބްދު

ް2410 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2415 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުިވ.ްދެން ްިއޞްލާޙު ްިއޞްލާުޙ24ްްވީމާ،ްމި ްކަރުދާހުގަިއވާ ވަނަ

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ްް

ް
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ް2420 

ްމުޙަންމަދުްްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީގެ ުްވާ،ްމިލަދުންމަޑުލު ްހުށަހަުޅއް ްޙުސައިން ޒާހިރު

ްމާއްދާގެް ްމި ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަމީޒު ްމޫސާ މެންބަރު

ްގޮތަ ްއަްނނަނިވި ްސުރުޚީއާއެކު ްސަލާމަތީްއަރިމަތީ ްއިޞްލާޙުކުަރން. ށް

ް ްކޮމިޓީ، ްމަޖިލީހުނ6ްްްޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ްރަްއޔިތުންގެ ްމާއްދާ.  2425ވަނަ

ްކަންތައްތަްއް ްހިންގާ ްޚިދުމަތްތަކުން ްަސލާމަތީ ްގޮތެްއގެމަތީން ނަޑއަޅާ ކަ

ްބެލުމަށްޓަކައިްރައްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުގެްކޮމިޓީއެއްްއޮންނަންާވނެއެވެ.

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް2430 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޒާހިރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

 2435ްޙުސައިން.

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒު.

ް

86ްްެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރު

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 15ް2440ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަނަްމާއްާދ6ްްވީމާ،ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްުނިވ.ްދެންްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2445ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް

ް

ް
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ްްްއްެވވުން:އިާދރީމޭުޒންްއިް ްކޮމިޓީ. ްސަލާމަތ6ްްީޕާޓީތަކުގެ ްާވޮގތް. ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްދާ، ވަަނ

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެންދިއުމަްށ ްބަލަމުން ްހިނގާނުހިނގާޮގތް ޚިދުމަތްތައް

ްހިމެނޭް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮންނަްނވާނެެއވެ. ްކޮމިޓީއެއް  2450މަޖިލީހުގެ

ްޓީގައިްހިމަނަންވާނެެއވެ.ތަފާތުްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްެމންބަރުންްމިްކޮމި

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2455 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2460 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

41ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2465 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިދުމަތްތައް،ްމިބާބު ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮަތްށ6ްްވީމާ،ްސަލާމަތީ ްާމއްދާ ވަނަ

ްވަނަްިއޞްލާޙުގަިއވާްކަރުދާސްްވިދާުޅވެދެްއވާ.22ްފާސްވެއްޖެ.ްދެންް

ް

ް2470 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްާވ،ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ް ްމަސްޢޫލިްއޔަުތ، ްވަޒީރުންގެ ްއިޞްލާުޙ. ވަަނ7ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް)ހ( ްވަޒީރުްނެގްް-މާއްދާގެ ްހިންގަންާވނީ ްޚިދުމަތެއްމެ ްޮކންމެ ސަލާމަތީ

ްއަދި ްދަށުންނެވެ. ްބެލުމުގެ ްމެންބަރެއްގެ ްބެލުމުެގްްމަޖިލީހުގެ  2475އެަވޒީެރއްގެ
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ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްކަންތައްތަކަށްުް ްއެންމެހާ ްހިނގާ ދަށުން

ް)ށ( ްވާންޖެހޭނެއެވެ. ްއޮތުމަކުންްް-ޖަވާބުދާރީ ްިމހެން މިމާއްދާގައި

ްެއވަޒީރަުކްރައްޔިތުްނެގް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްބޭނުންވެއްޖެްހިނދެްއގައި

ްހުރަހެއްނާޅަެއވެ.ްމަޖިލީހަށްްޖަވާބުދާރީްކުރުވުމަކަށް

ް2480 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2485 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ުްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްާރހީމްްޠާހިރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

ްލަޠީފް.هللاްދުހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 86ް2490ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2495 

ވަނަްމާއްާދ7ްްވީމާ،ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްުނިވ.ްދެންްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.

ް

ް

ްމަސްޢޫލިއްޔަތު،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްދާ.ްޑްރާފްޓްގަިއާވޮގތް.ްސަލާމަތ7ްްީވަޒީރުްނގެ  2500ވަނަ

ްމެންބަރެއްެގް ްމަޖިލީހުެގ ްަވޒީރުންގެ ްހިންގަންވާނީ ްޚިދުމަތެއްމެ ކޮންމެ

ްސަލާމަތީް ްިހނގާ ްދަށުން ްބެލުމުގެ ްެއވަީޒރެއްގެ ްދަށުންނެވެ. ބެލުމުގެ
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ްކަންކަމާއި ްރައްޔިތުްނެގްްޚިދުމަތެއްގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާިއ ގުިޅެގން

ްމަޖިލީހަށްްއެވަޒީރަކުްޖަވާބުާދރީްވާންވާނެެއވެ.

ް2505 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް2510 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 86ް2515ްދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަ

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

44ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2520 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތައް، ްސަުަލާމަތީ ްމާއްާދ7ްްވީމާ، ވަނަ

ވަނަްއިޞްލާުޙަގއިވާްކަރުާދްސ23ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްދެންް

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް

ް

ް2525 

ުަޒުންްިއއްެވވުން:އި ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްާދރީމޭ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ް ްޚިދުމަތް، ްސިފައިންގެ ްިއޞްލާޙު. ްމާއްދާ.8ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ވަނަ

ްސިަފއިންގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއްްދޭިޚދުމަތްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރާއްޖޭގެ ފަރާތުން

 2530ްރާއްޖޭގެްސަރަަޙއްދާއިްރަްއޔިުތންްރައްކާތެރިކޮށްްހިމާޔަތްކުަރންވާނެެއވެ.
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2535ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ުްޑުއަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްތޮޅުްމެންބަރުްއިބްާރހީމްްޠާހިރު.އައް

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2540 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2545 

ް

ްވާހަަކދެއް ްެމންބަރުންގެްްެކވުން:ރިޔާސަތުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްފާހެއްުނވި. ްއިޞްލާޙު ްމި ވީާމ،

ވަނަްމާއްާދއަށްްހުރިްއިޞްލާޙުތަާކިއ8ްްމަޢުލޫމާތަށްޓަުަކައިްދަންނަވާލަން.ް

ް ްޑްރާފްޓްަގިއވާ ްފާސްނުވެއްޖެނަމަ ްއިޞްލާޙެއް ްއެއިން ވަނ8ްްައަދި

 2550ލާނަންްދެންހުރިބައިްމާއްދާއަށްްވޯޓަށްްދަންނަވާފަިއްއަޅުަގނޑުްމިރޭްނިންމާ

ް ްގެންދާގޮތަށް. ްކުިރއަްށ ްޖަލްސާއަކަށް ްކަރުދާހުގަިއާވ24ްްއެހެން ވަނަ

ްއިޞްލާޙު.

ް

ް

 2555މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މުޙަންމަދުްމިލަދުންމަޑުލު

ްއިޞްލާޙު،ް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްޙުސައިން ް)ހ(.8ްްޒާހިރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދީނާއިް ްިއސްލާމް ްމަޤްޞަދަކީ ްމައިަގނޑު ްޚިދުމަތުގެ ސިފައިންގެ
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ްރައްޔިތުްން ްސަރަޙައްދާިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 2560ްރައްކާތެރިކޮށްްޙިމާޔަްތކުރުމެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް2565 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޒާހިރުްް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމެންބަރު:ްމިަލދުންމަޑުލު  2570ތާއީދުކުރެްއވި

ްޙުސައިން.

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 45ް2575ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްުނވި. ްއިޞްލާޙު ްމި ްކަރުދާހުގަިއާވ25ްްވީމާ، ވަނަ

ްވިދާޅުވެެދއްާވ. ްްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙު ްެއ ް)ހ(8ްްާއދެ، ްމާއްދާެގ  2580ވަަނ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެ ްއިންނާނީ. ްެއ ްގޮތުަގއި އެްއގެ

ް)ށ(،ްްް ްއަނެއް ްގެންދެވިކަމަށްވިަޔސް ްައނބުރާ ް)ށ( ހުށަހެޅުއްވިއިުރވެސް

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްއިޞްާލޙެއްކަމަށްްއ8ްްެއާދެ،ް

ވެްސްއޮންނަނީ.ްއެހެންވީަމ،ްެއގޮަތށްްތިބޭފުޅުންްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުްއވިއިރުް

 2585ްއަތްޕުޅުަގއިްއޮތްްކަރުދާހުގައިްއެހެންްނެތްކަމަށްވިޔަސް.ްކުިރއަށްްގެންދަާވ.ް
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ް

ް

ްއަނިލްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްފާިދއްޕޮޅުގެ ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ، ްންބަރު ޢަީލްهللا

ް ްޚިދުމަތް، ްސިފައިންގެ ްއިޞްލާޙު. ްމާއްާދެގ8ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  2590ވަނަ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމަޤްޞަދަކީ ނޑު ްމައިގަ ްޚިދުމަތުެގ ްސިފައިންގެ )ހ(.

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ،ް ްދީނާިއ، ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެ ޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ،

ްރަްއޔިތުންނާއި، ްިސޔާދަތާއި، ދިމިޤުރާތީްްމިނިވަންކަމާއި،

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަރަޙައްާދއިްއެްސަރަޙައްދުަގިއާވް މުޢައްސަސާތަކާިއ،ްއަދި

 2595ްމުއްސަނދިކަމާއިްަވސީލަތްތަްއްދިފާޢުކޮށްްޙިމާޔަތްކުރުމެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

 2600ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

ްޢަލީ.هللاްފަދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2605 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

55ްްވޯޓުްދެްއވީ:

49ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2610 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްގެ ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްއިޞްލާޙު ް)ހ(8ްްވީމާ،ްމި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގަިއާވގޮތަށްްވިދާުޅވެދެްއވާ.ް
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ް

ް2615 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޚިދުމަތް ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.8ްްސިފައިންގެ ް)ހ(، ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޤްޞަ ނޑު ްމައިގަ ްޚިދުމަތުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްސިފައިންގެ ދަކީ

ްރައްކާތެރިކޮްށް ްރައްޔިތުން ްސަރަޙައްދާއި ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި

ްޙިމާޔަތްްކުރުމެވެ.

  2620 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2625 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްމެް

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 44ް2630ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތަްއ، ްސަލާމަތީ ް)ހ(،8ްްވީމާ، ްމާްއދާގެ ވަނަ

 2635ވަނަްއިޞްލާުޙަގއިވާްކަރުާދްސ26ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްދެންް

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢަލީް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  2640ހުވަދުއަތޮޅު

ްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(.ްޤަުއމުގެްދިފާޢުގައ8ްްިތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު'ް
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ްސިފައިްން ްލަްޝކަރެްއަގއި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްނުވަތަ ހަނގުރާމަކުރުމަށް

ްހައިސިްއޔަތުްން ްއިސްވެރިާޔގެ ްއެންމެ ްސިފައިންެގ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް

ްއެކަންް ްއަމުރެއްކޮްށފިނަމަ ްނުވަތަ ްހުއްދަދީފިނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަމޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްލިޔުމުންްލަސްނުކޮށް  2645އަށް

ްގާނޫނުަގިއް ްދޭންވާީނ ްހުއްދައެއް ްެއފަދަ ްއަދި އަންގާްނވާނެެއވެ

ްބަޔާންކުރެވިަފއިވާްގޮތުގެްމަިތންނެވެ.

ް

ް

 2650ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 ވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2655 

ުްޑުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްާރހީމްްޠާހިރު.އައް

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 26ް2660ްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްޑްރާފްޓްގެ ްދެން ްފާހެއްނުިވ. ް)ށ(8ްްވީމާ،ްމިއިޞްލާެޙއް ްމާއްދާގެ  2665ވަނަ

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް

ް

ް
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ްދިފާޢުަގިއ8ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްަޤއުމުގެ ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)ށ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްސިފައިންް ްލަްޝކަރެްއަގއި ްބައިނަލްއަްގވާމީ ްނުވަތަ  2670ްހަނގުރާމަކުރުމަށް

ްަޙއިޞިްއޔަތުންް ްއިްސވެިރޔާެގ ްއެންމެ ްސިފައިްނެގ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް

ްކޮށްފިނަމަް ްއަމުރެއް ްނުވަތަ ްދީފިނަމަ، ްހުއްދަެއއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއިޔތުންގެ ްލަސްުނކޮށް އެކަން

ްރައީސުލްުޖމް ްޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ްދިންްއަންގާްނވާނެެއވެ.ްސިފައިްނ ހޫރިއްޔާ

ްބަެއއް،ް ްކަންަކމުގެ ްހިމެނޭ ްއެހުއްދަިއަގއި ްުނވަތަ ްއެުކަގއި،  2675ހުއްދަ

ްގެނައުމާިއ،ް ްބަދަލު ްކަންކަމަށް ްހިމެނޭ ްއެހުއްަދއިަގިއ ބަލައިގަތުމާިއ،

ްއަިދް ްލިބިގެންވެެއވެ. ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްބާރު ްބާޠިލުކުރުުމގެ އެހުއްދަ

ް ްމިބާރުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންކުރުމުެގްރައްޔިތުންެގ ްަވގުތަކުމެ ކޮންމެ

ްއިޚްތިޔާރުްއެްމަޖިލީހަށްްލިބިެގންވެެއވެ.

ް2680 

ް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްވޯޓުެދއްވުްންއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2685 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 44ް2690ްްްްްްނުދެްއވާ:ްވޯޓު

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ް)ށ(8ްްމިނަތީޖާއިން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދެއްިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްފާސްވެްއޖެ.  2695ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް
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ދެ،ްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމުލަކަޮތުޅްއެއްބާރުލުމަށްްޝުކުުރއަދާކުަރމުން،ްއާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަފީޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2700 

ްވިދާޅުިވްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްމުޙަްނަމދުް ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްމިފާހަގަކޮށްލަނީ ްިނޒާމާބެހޭގޮތުން ްއަޅުަގނޑު

ނުޑްއެދެނީްމިބާބުްމިމާއްދާއަށްްވޯޓަށްްނަންގަްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ވާަފއިްނިންމާލާވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރަކުް ްއެއްެވްސ ްދެތިންމާއްދާ ްއޮތް ނިމެންދެން

ްނިންމާލެއްވުންް ްކުރިއަށްގެްނގޮްސ ްމިގޮތަށް އިޢުތިރާޟްނުކުރާކަމަށްވަންާޏ

 2705ްފެންނަކަމަށް.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 2710ްޖަލްސާްނިންމެވުން.ް .3

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮްތ9ްްއާދެ، ްޭއެގއިތުރަށް ްއަދި އިޞްލާޙަށް

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއހެންވީމަ، ްއެބަހުރި. މާއްދާތައްެވސް

އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއަޅުަގނޑަށްްއެނގޭްހަމަްގިނަްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމިމަަސއްކަތް ްއަވަހަށް ްބޭނުންފުޅުޭވ  2715ިނންމާލުމަށްވެސް.ްްމެންބަރުންވެސް

ްމިދެންނެވިހެންް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްނުވަތަ ްމާއްދާ ްކުރިއަށްހުރި ްއެހެންމެ ހަމަ

ްދިގުދެމިގެްން ްތަންކޮޅެއް ްހަމަ ްމިވިސްނެނީ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ހުރިކަމުން

ްނިންމާލާނީ.ް ްޖަލްސާ ްމިރޭގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީަމ، ހިނގައިދާނެކަމަށް.

ްއޮންނާ ްޖަލްސާއެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން 28ްްނީ ާވ2447ްްނޮވެމްބަުރ

ް ްމެންދުރުފަހު ްމާދަާމ ްއެއީ ްޢިއްޒަތްތެިރ2:34ްްބުދަދުވަސް،  2720ގަިއ.

ް ްއޮންނަގޮތަށް ްއެހެންދުވަސްދުވަހު 2:44ްްމެންބަރުން 2:34ްަގެއްއނޫން.

ްއެކަްނވެްސް ްއެހެްނވީމަ، ްމިއޮތީ. ްޖަލްސާ ްމާދަމާގެ ްމިފަހަރު، އަށް
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ްަވޑަ ްފެށޭގޮތަށް ްއެަގޑީަގއި ްފަހުކޮޅަްށްދަންނަވާލުމާއެކު ިއގެންދެްއވާފިްއޔާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއަރުވަްނ. ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްކުރުވާނެކަަމށް ދޫކުރަންޖެހޭބައި

ްމެންބަރުންވެސ2:34ްްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްަހމަ ްފެށޭވަރަށް  2725ަގއި

ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްދަންނަވަުމންްމިްނިންމާލަނީ.

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް


