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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްއަލުންްް-2ް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމެންބަރުންް ްބާބުތަކަށް ްފޮނުއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓްކުރައްވާ

 ނުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތައްްކުރިއަށްގެންދެވުންްފޮ

ް

ަަނަްޖަލްސާއަށ228ްްްޖަލްސާްފެށުނީ.ްރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  10ވަ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްއެންމެހާ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްވަޑަިއގ58ްެމިހާރު ްމެންބަރުން ްމިރޭެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، އްެދއްަވއިފި.

ްކޮމިޓީްން ްދިރާސާކޮްށްޑްރާްފޓްކުރާ ްމިއޮތީ ްދެވަަންައއިޓަމަަކށް ޖަލްަްސާގެ

ްމެންބަރުންް ްބާބުަތކަްށ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފިއ އަލުން

ްމިހާރުް ްއާދެ،ްިމގޮތުން ްގެންެދވުން. ްކުރިއަށް ްއިޞްލާޙުަތއް  15ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްއަ ްމިވަނީ ްފޮނުވިްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރުން ްބާބަށް ްޙައްޤުތަކާބެހޭ ާސސީ

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުތައް

ްފުރުޞަތެްއް ްައޅުަގނުޑ ްދެން ްމިގޮތުން ްއާެދ، ްގެންދެވިފައި. އަރުވަމުން

އަރުވަންްމިއޮތީްހައްދުންމަތީެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމަށް.ް

ްއެ ްއާދެ، ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުނުާވ12ްްއީ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްާދގެ  20ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއަސާީސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްތެްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާބުގެ ްމާއްދާތަކުަގއިްޙައްޤުތަުކގެ ްގެނެވުނު ްއިޞްލާޙުކުެރވިގެން ރެއިން

ްހަމައެއާެއުކް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރި. ްކަންތައްަތެކއް ްރަނަގޅު  25ވަރަށް

ްމިް ްއާދެ، ްއެބަހުރިަކމަށް. ްބައެއްވެސް ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ް ްއިޞްލާޙަކ12ްްީމާއްދާގެ ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ
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އިސްލާމީްއުސޫލުތަކާްޤާނޫނާއިްޚިލާފުނުވާހާްހިނދަކުްއެމީހެއްގެްބުއްިދއަްށް

ްގޮތްގޮތަްށް ްމިނޫންވެސް ްއަދި ްގަލަމުން ްުދލާއި ްޚިޔާލުތައް ފެންނަގޮތަކާއި

ްތިބޭް ްވެރިންނަަަށް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމިނިވަްނކަން.  30ފާޅުކުރުމުގެ

ްފެ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮތަކަްށްމީހުން ންނަ

ނޑުމެންގެްަރއްޔިތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑެިތް ޤާނޫނުތައްްތަރުޖަމާކޮށްގެންްައޅުގަ

ްދަމުންް ްޭގދަށުން ްވެިރއެްއގެ ްވެދާނެ ްަފހަރުގައި ްލިބިަފއި. އަނިޔާތަެކއްވަނީ

ްމީހަކުް ްއެހެން ްބަލަންހުރި ްއެތަން ްގޮތަކުްނވެސް ްބަލާލެވޭ އޭނައަށް

ްމިގޭދަށު ްއޭނަ ްމިހާރު ްދެންްދަންނަވާފާނެ ްފާޑަކަށޭ. ްބަލަނީވެސް ްދަމުން  35ން

ްމައްސަލާގަިއް ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްޙަްއޔަރުކުރަން. ްހިފާ ްދަންނަވަންތޯ އެވީ

ްމަތިވެިރް ްލިބުމުގެ ްހަމައަށް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހުށަހަޅަނީ. ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑުމެްނ މަޤްޞަދުގައޭ

ްޚިލާފަށް ްއުސޫލާއި ްޚިލާފަށްްްއިސްލާމީ ްޤާނޫނާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ

ްކަންތައްތަާކިއް ްއޭަނގެ ްފެންނަގޮތަކަށް ްބުއްިދއަށް ްއޭނަ ްމީހަކު  40އެްއވެސް

ްނުވާނެ.ް ްޮއެވގެްނނެއް ްހުއްޓުވޭނެގޮތަށް ްކަންތައްަތްއ ްކުރާ މެދުގައި

ްފުރުޞަތުް ްވާހަކަދަްއކާނެ ްފަސްމިނެޓްއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ްނަމަ ްވަުގުތްއޮންނާނެ. ްއެަެްއގޮތަށް ްރޫޙާއި ްމިރޭގެ ްއަޅުަގނޑު ވެސް،

ްގިނަކަމަށްޓަަކއިް ްވާހަަަކަތަކުެގ ްހުރި ްދައްަކން ްމިމޭރުމުން ކުރުކޮށް

ްިއށީނދެލާނަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާފައި ްމިވާހަަކ  45އަޅުަގނުޑ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްތާއީދުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ެގްޝުކުރިއްާޔ ްމެްނބަރު ރަްއވާ

ްމިވަގުުތް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްއާދަމް. ްޒާހިުރ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއެހެންީވމާ، ްނެތް.  50ވަަޑއިގެން

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަްނ.ްލ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްމޫސާް އަަަުޅގަ

ްމަނިކު.ް

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްސާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްއެ ްއަޙް ްއަޅުަގނުޑގެ
 55ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެަެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްާވފައިވާ ްއިބްރާހީމް ް)ހ(12ްްޢައްބާސް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްށްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްއަ

ް60 

ްޑްރާފްޓްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިމހާރު ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްޝުުކރިއްޔާ. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެަެރި

ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްފޮނުްއވާފަިއވާ ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފއި ްއަލުން ްމާއްާދެގ12ްްކޮމިޓީން ްވަނަ

ްއަންނަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅަން.ް)ހ( ްއިޞްާލޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙުކުރަން ނިިވގޮތަށް

ް ްެއއީ ް ްފިކުރުކުރުމާިއ12ްްއާދެ، ްމިނިވަންކަމާއެކު ް)ހ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްބުއްދިއަްށް ްއެީމހެއް ްގޮތުގެމަތީން ްޚިލާފުނުވާ ްއަސްަލކާއި  65އިސްލާމްދީނުގެ

ްދުލާއިްގަލަމުންްއަދިްމިނޫންވެސްްގޮތް ގޮތަްށްފެންނަްގޮތްތަކާއިްޚިޔާލުތައް

ްހަނދާންކޮށްް ނޑުމެން ްއަަަުޅގަ ްއާދެ، ްމިނިވަންކަން. ފާޅުކުކުރުމުގެ

ްިމނިވަންކަމާެއުކް ްއަިއއިުރގައި ްމާއްދާ ްމި ްފުރަތަަަމަ ްއެންމެ ވާފަދައިން

ްހިމެނިގެންް ްހުރިހާކަެމއް ްމިަެކަހަލަ ްމިިނަވންކަމާއި ްޒަމީރުގެ ފިކުރުކުރުމާއި

ްޑްރާފްޓްކުރެްއވިއި ްމިއަލުން ްއައީ.ްއާެދ،ްމިހާރު  70މީރުެގްމިނިވަންކަންްޟަރު

ްވަރަްށް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްެއއީ ްމަދުކުަރއްވާަފިއ. ްމިވަނީ މިއިން

ްއޮްފް ްފްރީޑަމް ްމިބޭނުންވަނީ ްމިމާއްާދ ްޙަޤީަޤތުގައި ްކަމެއް. ހިތްހަމަޖެހުނު

ްބަޔާންކުުރން،ްހާމަކުރުންް ްއެއްޗެއް ްފެންނަ ްއެމީހަކަްށ ްއާދެ އެކްސްޕްރެސް

ް ްވަރަްށ ްހުރޭ.ްމިކަންތައް ްމިބައި ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެްސ ްތަްނތާނގެ ގިނަ

ްވާަހަކް ްކަންަތއްތަުކގެ ްމިކަހަލަ ްމިފިކުރުކުރުމާއި ްއެހެންނަމަވެްސ،  75އާދެ،

އެމާނަްއެގޮތަށްްއަންނަަަގޮތަަކށްްނޫންްޤާނޫނުއަސާސީތަކުގަިއްއަޅުަގނަޑްށް

ްވިސްާން ްނުވަތަ ްއެްއޗެހި ްފިކުރުކުރާ ްހުރީީކއެއް. ްހުރިގޮތުން އެނގިފައި

ްކޮންމެއަކަްސް ްދެން ްމިއޮންނަނީ. ްވާހަކަ ްމިނިވަންކަުމގެ ްގުޅުުމގެ އެްއޗެހި

ަަްށް ްއަޅުަގނޑަ ްމިނިވަންކަން ްފިކުރުުކރުމުގެ މިނިވަންކަމާއެކު

 80ދޫކޮށްލެވިދާނެ.ްއޭނަްއެހެންްމީހެއްްކައިރީަގއިްެއވާހަަަކަްނުބުނާހާްހިނދުް

ްކަްނވެ ްޯކއްަްެޗއް ްއޮތީ ްހިތުގައި ްޭއނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސްއެއީ

ްހާމަކުރާއިރުަގިއް ްކުރިމަތީގައި ްމީހުން ްއެހެން ްއެހެންނަމަވެްސ، ނޭނގޭތީ.
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ްކުރަްން ްއެކަްނތައް ްގޮތުގެމަތީން ްޚިލާފުނުވާ ްއަސްަލކާ އިސްލާމްދީނުގެ

ްހުރިއިރުް ްމިބުންނަންޖެހިފައި ްއާދެ،ްމިހެން ްބުނެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤައުމުތަ ްގިނަ ްވަރަށް ްދަންނަވާއިުރވެސް ްމިކަންތައްތަްއްމިވާހަކަ  85ކުަގިއ

ްހަމަް ްގޮްތގޮތަށްވެްސ ްމިކަހަލަ ްޝާއިޢުކުރުމަށް ްގޮުތގެމަތީން ޤާނޫނުގަިއވާ

ްމިހާރަކުވެސް.ް ްނޫން ްމަދެއްެވސް ްޤައުމުތައްވެސް ްހުރި ްމާއްދާތައް ޤާނޫނުގެ

ްފެށޭތަނުގައިެވްސް ްމިބާބު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުމެންެވސް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމިގޮތު ްބަޔާންކުެރވޭ ްޭއެގްއެބަ ްއެްއވެސް ްމިނިވަންކަން ްލިބިފައިވާ ްނ

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޙުދޫދުކުެރޭވނީ  90މިންވަރެއްެވސް

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްއެކަންތަްއ ްއެހެންވީމާ، ްދަށުންނޭ. ޤާނޫނެއްގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެކަންެވސް ްނުބުނޭ. ަެްއޮގތަކަށްވެސް ްއެ ްކަމަކަށެއް ނުކުރެވޭނެ

ްހެ ްއަސްލަާކިއްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްހެދޭނީވެސް ްޤާޫނނެއް ދޭ

ްއެެހންކަމާއެުކވެްސް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތަށްކަްނވެސް ޚިލާފުނުވާ

ނޑުމެންް ްއަަަޅުގަ ްމިހާރު ްއަމުދުން ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުެމން ްޤާނޫނުގައި  95ހަމަ

ްމިހެންް ްއިސްލާމްދީނޭ ްދީނަކީ ްރާއްޖޭގެ ްމުސްލިމެކޭ ްމީހަކީ ްކޮންމެ ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންްމިކަހަލަްކަމެއްްޚާއްޞަކޮްށް ކިޔާްނިންމާފައިްއޮތީމަްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއޮންނައިރުަގިއް ްހަމަ ްކަންތައްތައް ްއެކްސްޕްރެޝަްންމިކަހަލަ ްއޮފް ފްރީޑަމް

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްދަންަނވާނީ. ްައޅުަގނޑު ްބަޔާންކުެރވެްނވާނެއޭ އެތާނަގއި

ްބު ްއެމީހެްއގެ ްގޮުތގެމަތީން ްޚިލާފުނުާވ ްފެންަންއަސްލަކާ  100އްިދއަށް

ްއެނޫންވެްސް ްއަިދ ްގަލަމުން ްދުލާއި ްިޚޔާލުތައް ްގޮތުގެ ްފެންނަ ވާހަކަތަެކއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮންނާނެ. ްމިނިވަންކަން ްފާޅުކުރުމުެގ ވަޞީލަތްތަކުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅަން. ްގެންނަން ްމިިއޞްލާޙު ްމިމާއްާދއަށް އަޅުަގނޑު

ް ްއަަަޅުަގނުޑގެ ްހަމަ ްމިފަހަރު ްމިމަޖިލީހުގެްއުންމީދުކުރަން މިއިޞްލާޙަްށ

 105ްހުރިހާްބޭފުޅުންވެސްްތާއީދުކުަރއްވާނެކަމަށް.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްފ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރު.ް ްތާއީދުކުަރްއވާ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ްއިބްރާހީމަށް ްޢަބްދުލްޢަފޫރު

ް
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ްްެމންަބރުްުރބުރީްތުންެދއަތޮޅުްއުްނިލަ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  110ްވަަނ12ްްގދ.އަތޮުޅގެ

ްއަޅުަގނުޑްްފޫރުްއިްބރާހީމްްޣަޢަބްދުލް ްހުށަހެޅުްއވުމަްށ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ

ްތާއީދުކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްޝުކުރިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާ

 2ް115ވަނަްމާއްާދެގަެް)ރ(ްގ12ްްެމުޙަންމަދުްނަޢީމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަންް

ްއަށްްފޮނުއްާވއިްއިޞްލާޙުްހުަށހަޅަން.ް

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޖެހުނީ ްއަނެއްާކވެްސްމިތެދުވަން ްމ12ްާއާދެ،ްައޅުަގނޑު ަަަަނަ އްދާެގްވަ

ް)ރ(ް

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއާދެ، ްހުށަހަޅަން. ްއިޞްލާެޙއް ް)ރ(12ްްއަށް ްމާއްދާގެ  120ވަނަ

ްލި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްޙަްއޤުތަކުަގއި ްއަާސސީ އްވާަފިއްޔުއަޅުަގނޑުމެން

ްަބއެްއެގް ްއެއް ްމީގެތެރެއިން ްެއހެންނަމަވެސް، ްރަނގަޅު. ްވަރަށް އޮތްގޮތް

ްއިނޭގތޯ ްއުިނވޭ ްއެބަ ްއާދެ،ްޙައްޤުތައް ްބުާނގޮތުން. ްމާއްދާަގއި ްމިދެވަނަ .

ް ްގެ ް)ރ( ްިމހުށަހަޅާލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އިޤްތިޞާދީ،2ްްއެހެންވީމާ،

ް ްތަޢުލީމީ، ްދީނީއިޖްތިމާޢީ، ްޖަމުޢިއްާޔް، ްމަޤްޞަދުތަކަށްޓަަކއި  125ސަޤާފީ

ްޖަ ްޖަމްނުވަތަ ްއެފަދަ ްއުފައްދާ ްޖަމާޢަމާޢަތްތައް ތަކުގަިއްތްޢިއްޔާތަކާއި

ޖަމާޢަތްތައްްްދީނީ.ްީމގަިއްއަޅުަގނުޑްއިތުރުްމިކޮށްީލްބައިވެިރވުމުެގްޙައްޤު

ްމިޮއީތް ްދީންވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ހެދުމުގެބައި.

އޮޅިފައި.ްައޅުަގނޑުމެންގެްަޤއުމުަގއިްއެއްަބޔަކުްބުނަނީްބުރުގާްއަަޅއިގެްން

ްހަަަމަް ްއަޅަންޖެހޭނެއޭ. ްބުރުގާ ްބުނަނީ ްބަޔަކު ްއަެނއް  130ނުވާނެއޭ

ް ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްމިއީ ްކުރިއަރުާވްްދީނީޔަޤީނުންވެސް ކަންކަން

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްހަދަިއގެން ްޖަމާޢަތްތައް ްބޭނުންވާ ްއެބޭފުޅުން ބޭފުޅުންނަށް

ްދަންނަވާކަްށް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު. ްެހދުމުގެ ްުނގެއްޭލގޮތަށް އަސްލުތައް

ް ްއެދީނީނެތިން ްރައްޔިތުން ްމީހުން ްތިބި ްވެރިންނަށް ްދީފަިއްގޮތުން މައްޗަށް

ްއަނިޔާތަުކެގް ްއަޒާބުތަާކ ްދީފައިހުރި ްދާަވރަށް ްހައްދުފަހަނައަޅާ  135ހުރި

ްނޫން.ް ްއެްއޗެއް ްދައްކަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެީއ ވާހަކަެއއް.
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ްމިދަނީ.ްވީމާ،ް ދިވެހިްކޮންމެްފަރުދަކުްއެކަާމއިްހިތާމަކުރަމުންްމިއަދުވެސް

ްއެބައިމީްދީނީ ްއަދި ްޤައުމުެގްޢިލްމުވެރިންނާ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ހުން

ްގޮުތްން ްއެހީތެރިވުމުގެ ްމަޤްޞަދުގައި ްމަތިވެރި ރައްޔިތުންްސަލާމަތްކުރުމުގެ

ް ްއެތަނަށް ްމިއޮތީ.ްްދީނީއަޅުަގނުޑ ްހިމަނާލާފައި ްހެދުންވެްސ  140ަޖމާއަތްތައް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްކޮންމެވެސް ްމިހުށަހެޅުމަށް ނޑުެގ ްއަުޅގަ އުންމީދުކުރަނީ

ްތާއީދުކޮ ްމެންބަރަކު ްއެބައިމީހުންެގްްދީނީށްދެއްވާ ޢިލްމުވެރިންނަށްވެސް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްދެއްވަން. ްފުރުޞަތު ްހެދުމުެގ ްޖަމުޢިއްޔާތައް

ް

ްއާދަމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރަްއވާ ްިޢއްޒަތްތެރި  145ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްަވޑަިއގެން. ްނެތް ްޢިއްޒަތްތެިރްމިވަގުތަުކ ކޮންމެެވސް

ްފ.އަތޮޅުެގް ްއާދެ، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްނަޢީމްްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ  150ްއާދެ،

ްމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.އެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެުޅއްވުްއިްބރާހީމްްއަްޙމަދުް
ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޙްމަދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފ.އަޮތޅުގެ ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  155)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް ްޢަނިލް ްއ12ްިމުޙަންމަދު ްފޮނުވާ ްމާއްދާއަށް ްހުށަހެޅުމަށްްވަަނ ޞްާލޙު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްދާއިނ12ްްްޝުކުރިއްޔާ ްަވނަ

ްފުރަތަމަްްނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:އަމުޙަްނމަދުް ްއިްޞލާޙު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހުށަހަޅަނީ ްއިތުރުކުރުމަށް  160އަކުެރއް

ް ްއަކުެރްއ12ްްދަންނަވާލާނަން. ްއަންނަނިވިގޮަތށް ްމާއްދާއަށް ވަަނ

ްސުްލޙަވެރިކަމާެއުކް ްމިނިވަންކަން. ްެއްއވެަެއުޅުުމގެ އިތުރުކުރަން.

ްހުށަހެޅުމުެގް ްމިއިޞްާލޙު ްއާެދ، ްމިނިވަންކަން. ްއެްއެވއުޅުމުެގ މީސްތަކުން

ްޖެހޭނެހެންް ްދަންނަވާލަން ްކޮންމެހެން ްިހެއއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ބޭނުމެއް
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ްކަންބޮުޑވުްންލުކޮށްސީތަފް ްކަންބޮުޑާވ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްުގޅޭގޮުތން ްމިކަމާ .165 

ްޝަފީޤްް ްއަޙްމަދު ްމިއަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ހާމަކުރެއްވި

ްލަފާކުރެވޭް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްސެޝަންގައި. ްގަޑީގަިއ ްމެންދުރުކުރީ މިއަދު

ްއަލުންް ްފަހުން ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ީަ ްމިއޮތި ްމިމާއްާދ ގޮތުަގއި

ްޔަޤީނުންވެްސްރީޑް ްހަމަ ްނެއްޓިފައި. ްައތްދަށުން ަެއްިވއިރު ްކުރެ ރާފްޓް

ްދެންް ްޔަޤީން. ްބޭނުންފުުޅވާނެކަން ްހިމަުނއްވަން ްމީތި  170އެބޭފުޅުންވެސް

ްހަމަް ްއޮތްކަން ްމިމާއްދާ ްޑްރާފްޓްގަިއވެސް ްއޮރިޖިނަލް ްބަލާއިރު މިގޮތުން

ްމީސްތަ ްސުލްޙަވެރިކަމާެއުކ ްދެން ްއެނގޭ. ކުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް

ްޑިމޮކްރަސީއެްއަގއިެވްސް ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްމިނިވަންކަމަީކ އެްއވެަެުއޅުމުގެ

ްމުޢާހަދާއަކަށްް ްކޮންމެ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ އޮންނަކަމެއް.

 175ބަލާލިޔަސްްމިދެންނެވީްސިާޔސީްއަދިްއިޖްތިމާޢީްއިންސާީންއަދިްއަާސީސް

ްމު ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްކޮންމެ ްބަލާލާ ޢާހަދާއެްއގަިއެވްސްޙައްޤުތަކަށް

ްހިއުމަންް ްޔޫެއން ްޕީ.އާރުަގިއވެސް ްައއި.ސީ.ސީ. ްޮއވޭ. މިކަންތައް

ްކޮންެމް ްިމއިން ްހިއުމަންރައިްޓސް ްޔޫރަޕިއަން ޑިކްލަރޭޝަންަގިއވެސް

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްއޮންނަކަމެއް. ްހަމަ އެްއޗެްއގަިއވެސް

ްމިޢި ްެއިކގޮތަށް ްޤާނޫުނއަސާސީަތކުަގއި  180ބާރާތްކުރެިވްތެރޭގައި

ްއެްއޗެްއ.ް ްއޮތް ްފެނިފައި ްހަމަ ނުޑމެންނަށް ްއަަަުޅގަ އެކިފަހަރުމަތިން

ްކޮންމެހެންް ްއިތުަރށް ްއަޅުަގނޑު ްމުހިންމުކަމެއް ްމީަގއި އެއްހެންކަމާެއކީަގއި

ްގޮތަކަށްް ްެއހެން ްނުވަތަ ްސުލްޙަވެރިކަމާެއކީަގއި ްނެތިން. ދަންނަވާކަށް

ްއޮފް ްފްރީޑަމް ްދަންނަވާނަަމ ްއެސެމްބްލީއަީކްްއިނގިރޭސިން ޕީސްފުލް

ްޙައްޤެއްކަމަްށް ްއަސާސީ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްތެރޭގަިއ  185އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަބޫލެއްް ނޑަްށްހަމަ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅަުކްހުންނާނެކަމަށް ްއެްއވެސް ދެބަސްވާނެ

ްއިތުުރް ްޭބނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްައޅުގަ ްމީަގއި ްދެން ނުކުރެވޭ.

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްެއއީ ްއެަބއޮތް. ްއަޅުަގނޑުމެްންނުކުތާއެްއ ްއަވަހަށް ްމިހާ ން

ްދާއިރުް ްގެްނދަމުން ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަތުްން ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްކަމެއް ްމުހިންމު ްމިހާ ްމިއޮތީ  190އޯވަަސއިަޓކުން

ްއެބަޖެހޭް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކަމާމެދު ގޮސްފައި.
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ް ްމިސާަލކަށް ްމިއީ ްފާހަގަްފިކުރުކޮށްލަން. ްެމންބަރު ްމުލަކަތޮޅު މިއަދު

ްބޭފުޅަުކް ްއެްއެވސް ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަަަުޅގަ ްުނވަތަ ނުކުރެއްވިނަމަ

ނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީންްމިސްވެގެންދާެން މިއިޞްލާޙުްހުށަނޭޅިނަމަްއަޅުގަ

ްޙައްެޤއް.ް ްއަާސސީ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްނުކުތާެއްއ ްމުހިންމު  195ވަރަށް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ، ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްވަރަށް ން

ްކޮންމެް ްހަމަ ްދާއިުރ ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްޤާނޫނުައސާީސ އަޅުަގނޑު

ްނުކުތާއެއް.ް ްމުހިންމު ްވިސްނާލަން ްމެންބަރެއްވެސް ްކޮންމެ ބޭފުޅެއްވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް200 

ްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްާވ ބަރު.

ްޢަބްދު ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްހދ.ެގްهللاްމެންބަރަށް ނަީޞަީރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްނިޒާީމްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްައނެއްކާ ްާތއީދުކޮށްފިްއޔާ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީްސ،  205ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަކުރަްއވަފާނެްނުކުްރުްވާހަކަެދއްކެުވން:ޞީނަްهللاްޢަބްދު ްބޭފުަޅކު ްކޮންމެވެސް ްނަންަގވަިއގެްނ ތާއެްއ

ްއެްއކޮށް.ް ްޢަަަނިލްއާއި ްމުޙަންމަދު ްއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަަަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަން.ްމެންްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހުށަހެޅުމަށް ްޢަނިލްގެ ްމުޙަންމަދު  210ްބަރު

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްއާދެްމިްޑރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިުރްވަނީްއެވާހަަކްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިދާޅުވެަފއި.ްއަދިްއަސްލުްޮއރިޖިނަލްްފުރަތަމަްޑްރާފްޓްްއައިއިރުްއޮްތކަން

 215ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުވެސްްފާހަގަކުަރއްަވއިފި.ްއެހެންވީާމ،ްެއއީްއަތްދަށުްން

ދާނެކަމެއްްނޫންކަންްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެބައިނގޭ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްވަޙީދުް ްމުަޙންމަދު ްއާދެ، ްހުށަހަޅުއްވާފައި. ްތިއޮތީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއުނިކުރަްންްވަނ12ްަޢަލީ ް)ބ( މާއްދާގެ

ްހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވުމަށް.ް ްއާދެ، ްފުުރޞަތުއަރުވަން ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި
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ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅުމަކީ ްމި ްރަީއސް.ްއަޅުަގނުޑގެ ްޢިްއޒަތްތެރި  220ްވަަނ12ްްޝުކުރިއްޔާ

ްޔާ.ްމާއްދާގެް)ބ(ްއުިނކުރުން،ްުޝކުރިއްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްޙަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا.  225ގއ.ެގ

ްމެންބަރު.ް

ް

ްގްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުރިްއޔާ. ްވަޙީދުްއާދެ، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.ެގ

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްهللاްލީލްްޢަބްދުޚައިްބރާހީމްް ްހުށަހަަަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ
 230ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއިޞްލާުޙްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްްހުށަހެޅުއްވުމުގެް ްއަުރވަން. ް)ބ(.12ްްފުރުޞަތު ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް .`ް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ް)ބ(12ްްޝުކުިރއްޔާ ްމާއްދާގެ  235ވަނަ

ްއަށްް

ްއިްޙތިޖާޖްކުރުމަށްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމުޒާހަރާކުރުމާއި ްއިްޞލާޙަކީ ްމިހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑު

ްމަަސއް ްޙައްުޤްހަޅުތާލުކުރުމުގެގޮތުން ްތިުބމުގެ ްހުއްޓާަލއިގެން ކަތް

ްލިބިގެންވެއޭ.ް ްމަސައްކަތްތެަެރިންަނށް ްއެނޫންވެސް ްމީހުންނާ ވަޒީާފއަދާކުރާ

ްމިދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްމިޖެހުނީ ްހުށަހަޅަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް  240އާދެ،

ްމައިންބަފައިންް ްމުސްކުޅި ްއަދި ްބެލިޔަސް ްދަރިން ްމީހުން މަސައްކަތްކުރާ

ްޤައުުމގައިް ްމީހަކީވެްސްްބެލިޔަސް ްކޮންެމ ްމަސައްކަެތއްކުާރ ކޮންމެެވސް

ްއެމީހަކަްށް ްއެޙައްޤުތަްށްހޯދުމަށްޓަކައި ޙައްޤުތަކެްއްއޮްތްމީހެއް.ްއެމީހެއްގެ

ްޙައްުޤް ްހަޅުތާލުކުރުމުގެ ްިއޙްތިޖާޖްކުރުމާ ްއަދި މުޒާހަރާކުރުން

ްދަންނަވާނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެންނެވީމަ ްމުޒާހަރާއޭ ްދެން  245އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްހުިރްމުޒާހަރާ ްފައިދާ ްވަރަްށ ްއަިދ ްކަމެކޭ ްައސަރުހުރި ްވަރަށް ްމިއީ ކުރުން

ްއިބްރާހީމްް ްދެކެންފެށީ ްމުޒާހަރާ ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ނާޞިަިރުގެްްކަމެކޭ.
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ްބަދަލުވެގެން ްާމްވެރިކަން ްމިއަށްވުރެ ްއަދި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދިަޔއިުރ

ްއޮްތގޮތުންް ްއެނގިަފއި ްއަުޅަގނޑަށް ްެއއީ. ްތިިބއިރުަގއި ޒުވާންކޮށް

ްއެީއް ްަފރާތުން. ްސަރުކާުރގެ ްގެންދިޔައީ ްހިންގަމުން ްރާވާ  250މުޒާހަރާތައް

ްާރވާ ްބަޣާވާެތއްކަމަށް ްއުޅުނު ްގެންނަން ްނާސިރު ްރާއްޖޭެގް، އިބްރާހީމް މުޅި

ްރާއްޖޭެގް ްަހއްދުފަހަނަޅާ ްއެކަން ްުމޒާހަރާުކރަމުންގޮސް ްހިސާބުތަުކގައި އެކި

ްދިަިރިއު ްމީހުން ްޮގަވއިގެން ްޢާއިލާ ްގޭގޭދޮށަްށގޮްސްއަނބިދަރިންނާއި ޅޭ

ްތެތްގޯނިއަުޅާވް ްޭގޭގގައި ްމީހުންގެ ްުނިވތަނަކަށް ްއެްއޗެހިޮގވާ ހަޑިހުތުރު

ްކޮންމެއަކަްސް ްމުޒާހަރާ. ްއެއީ ްގެންދިޔަ. ްމިހިސާބަށް ްދިދަނަގާ  255ގޯނިން

އެދުވަސްްމާީޒވެގެންިދޔައިުރަގއިްސަރުކާރެއްްދެމިއޮތުމަށްޓަަކއިްސަރުކާރެްއް

ްފުދޭވަރެ ްބަޔަކަށް ްއަިދްހިންގަންތިބި ްހޯދާލެވުނު. ްބާރުތަެކއް ްއގެ

ްހެސްކިޔާފަިއް ްމީހާއަްށ ްކުރިންދިޔަ ްޤަބޫލުކުެރުވނު ރައްޔިތުންނަށް

އެްއޗެހިޮގވާފައިްުމޒާހަރާކޮށްަފއިްމިއުޅެީންއަެނއްކާްމިމީހުންްރަނގަުޅކަމެްއް

ނޑެްއް ްލަ ްއެަކހަލަ ްހަމަ ނަޑކީެވސް ްއަުޅގަ ްމަތީަގިއ ްއެބިންގަުލގެ  260ކުރާށޭ.

ްމީހެ ްބޭެބްލިބިފައިހުރި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއުޅެނިކޮށް ްމަތީގައި ްއެބިންަގލުގެ އް.

ްއޮްފް ްމިނިސްޓްރީ ްގެންގޮްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުެޅގެްނ ްވެރިކަމާ ރާއްޖޭގެ

ްިކާޔް ްޢަބްދުއްސައްތާރު ްއަންބަރީ ްބަިއންދާފައި ްފެންޑާަގއި ޑިފެންސްގެ

ްމިވިދާޅުވަީނ،ް ްއިންނަވަނިކޮށް ްޑިފެންްސްމިނިސްޓަރު ްކުރިމަތީަގއި ބޭފުޅަކު

ްބުނިްންރަ ްއަުޅަގނޑު ްކަމެއް. ްއުޅުނު ްުކރަން ްބޭބޭ ްބުނާނީހޭ  265ނގަޅަށް

ްަކޭލް ްނެރުއްވާފައި ްމީހުން ްމުޒާހަރާކުރަން ްބުނީ ްބުނީމަ ނޭނގެއޭ.

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހިސާބުން ްނެރެފާނަމޭ. ްބަނދެފައި އެތަނަށްދަމާ

ްރޭވިެގްން ްތެރޭަގއިެވސް ްޑިފެންސްގެ ްއަދި ްމިއީ ޔަޤީންކުރެވުނީ

ްދެ ްޙާލުގަިއްހިނގާކަމެއްކަން. ްިނކަމެތި ްވަރަށް ްެއކަމުަގއި ްކޮންމެއަކަސް ން

ްއަނބިދަރިންނަށާއިް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ  270އުޅުނިން.

ްވަނީިވއްޔާް ްެގއްލުންލިބޭކަމަްށ ްިނކަމެތިކަމާއި ްޢާއިާލއަށް ، އަޅުަގނުޑގެ

ްމާކަރީދޮށަްށް ްނިކުމެ ްއެންމެން ްރާއްޭޖގެ ްމުޅި ްއެމައްސަާލގަިއ ކޮންމެހެން

ްޙައްަްޤު.ްއެ ްމުޒާހަރާކުރުމުގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއެމީހުންނަށް ްއވާކަށްނުޖެހޭ.

ްއަނިޔާީދް ްކަމަކާނުާލ ްަޙއްޤުން ްއެއީ ްދޭންޖެހޭނެކަން. ޔަޤީން
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ްކީްއކުރަންތޯް ްުމޒާހަރާެއްއ ްދިަޔއީ. ްޖަލުގައި ނުޑ ްއަުޅގަ  275ހަތަރުފަސްއަހަރު

ްނޫޅޭ ްމީހަކުެވްސ ްފިކުރުކުރާ ްއެކަމާ ްނޫޅޭ. ްމީހަކުވެސް ްދެންްއަޅާލާނެ .

ްވަަަަރްށް ނޑު ްފޯރިގަ ްމުޒާހަރާގެ ްފެނުނީ ްައޅުަގނޑަްށ މިފަހަކަށްއައިސް

ްކުރިއެރުްން ްސިޔާީސގޮުތން ްތަރައްީޤ ްމިދެކޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ގަދަެވ

ްއެއްޗެިހް ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްވެރިކަންކުރާ ްތެދުވެ ްތަންތަނަށް މިހެން

ްމިިނވަ ްފާޑުކިޔާލުމުގެ ްސިޔާސަތަށް ްދަޢުލަތުގެ ްމިްބުނެލުން  280ންކަން

ްކުރެވެންފެށިް ްމިފަހަކަށްއައިްސ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ލިބިގެންއަީއ

ްހަނދާންވާގޮތުްން ްއަޅުަގނުޑ ްއުފެދުނީމަ ްޕާޓީަތއް ްސިާޔސީ މުޒާހަރާތައް.

2006ްް ްޖެނުއަރީމަހު ްއަހަރުގެ ްމުޒާހަރާއަކަްށ26ްްވަނަ ްދުވަހު ވަނަ

ްހަމަ ްމިީއ ނޑު ްއަުޅގަ ްތަްއޔާރުވިން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ އޭގައިްްފުރަތަމަ

ްސަލާމަީތް ްދަޢުލަތުގެ ްތައްޔާުރީވއިރުަގއި ްމީހެއް. ްއިްސކޮށްއުޅުނު  285ވަަަރަށް

ްދިމާލަށްް ްރައްޔިތުންނާ ްދަޢުލަތުގެ ްަހމަ ްގޮސްގެން ބާރުތަކުން

ްނުނިކުމެވޭނެޭއް ްނިކުންނަހަރޭ، ްަބހައްޓަިއގެން ްތާޅަފިލި ބިލްޑިންގެއްއގައި

ޓެސްޓްކުރާްމީހުންނަށްްްތިހެންްނަހަދާށޭ.ްމެންދުރެއްހާއިރުްވީއިުރަގއިްބޮން

ްބޭރުގެްމަނަވަރުތައްްކައިިރކޮށް.ްއެކަމަުކ،ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްގެނެސް ދަންދެކަށް

ްވާހަކަައީކް ްދައްކަންމިއުޅޭ ްނުކުމެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  290މުޒާހަރާއެްއގައި

ްނުވަަތް ްރައްޔިުތންގެ ްދަޢުލަތުން ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދުތަާކއި ޤާނޫނުތަކާއި

ްވެ ްރައްޔިތުންނަްށ ްމީަގިއްސަރުކާރުން ްއަނިޔާކުަރނީއޭ، ރިމީހާވެސް

ް ްރޭިޑއޯއިްނ ްޓީވީާއއި ްހަމަ ްދެްނ ްހޯދައިދޭށޭ. ަގޑިއިުރ24ްްޙައްޤުތައް

ްމިހެްން ްވެއްެޖަެއްޔާ ްމިކަން ްމިހެން ްނުަރއްާކކަމެކޭ. ްވަަަރަށް ހުއްޓާނުލާ

 295ވާނެއޭ.ްކޮންކަމެއްޯތވީ.ްެއްއެވސްްކަމެއްްނުވޭ.ްވީކަަމކީްޙަްއޤުތައްްލިބުނީ.ް

ްސަރުކާރު ްްސކޫލްކުދިންނަށްްްމިއަދު ްބޮޑުީވ. ްމުސާރަ މުަވއްޒަުފންގެ

ްހުއްިޓް ްތަންތަނަށް ްމިނިވަންކަމާއެކީ ްދޭންޖެހުނީ. ްހިލޭ ފޮތްތައް

ްއެްއެވއުޅުމުެގް ްވިސްީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ވާހަކަދެްއކުނީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްެނތް ްކޮންމެހެންްއުޅޭނެކަމެއް މިނިވަންކަމެއްްނޫން.ްެއއްެވެގން

ްމު ްދެްންދެކޭގޮުތގައި. ްބާްއވަންވީ. ްދީފައި ްމިނިވަންކަން  300ޒާހަާރކުރުމުެގ

އަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުތަކާއިްަގވާއިދުަތއްްމިއޮތީްހަދާފައި.ްއެއްވެސްްމީހަުކް
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ްެއީއް ްގެއްުލންދީފިއްޔާ ްއެްއޗަކަށް ްމީހެއްގެ ްމުދަލަކަށް، ްމީހެއްގެ ނުކުމެ

ްއުޅެންް ްރައްިޔތުން ްހަމަ ްެއހެންނަމަވެސް، ްކުެށއް. ްކުރާ ްއެމީހަކު

ްވާހަކަދައްާކް ްބާރަށް ްވަަަރަށް ްިދދަހިފައިގެން ްމަގުމަގުގައި ހަދާފައިހުރި

ްޮއންނަންޖެހޭނެ.ް ްމުޒާހަރާގައި ްމިނިވަންކަން ްިދއުމުގެ  305ހަޅޭއްލަވާފައި

ްމުޒާހަރާއެްއް ްހުރެގެން ްލީޑްކޮށް ްވަރަށް ްހަމަަގއިމުންވެްސ އަޅުަގނޑު

ް ްމިއަދު ްސަބަބުން ްމުޒާހަރާކުރުމުގެ ްއެ ްކޮށްލިން. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއްމޭޑީގައި

ްހިނގައްޖެ.ް ްފުޅާވެގެްނ ްފުރުޞަތުތައް ްމީހުންެގ ްއަދާކުރާ ވަޒީފާ

ްއިޖާަބދެމުންދާތަން.ް ްސަރުކާރުން ްއެަކމަށްޓަކައި ްދެކުނީމު އަޅުަގނޑުމެން

ްދުނިޔޭގަިއް ްމީހުން ްލިބޭވަރުގެ ްޕެންޝަން ްއެބަހެދޭ.  310ޤާނޫނުތައްވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެނގިްއޖެ. ްމިހާރު ްއެއްޗެހިަތްއްްތިބިކަންވެސް ހުރި

ްވަަަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްއެނިގއްޖެ. ނުކުންނަން

ްބޭފުޅުންނަށްް ްތިއްބެިވ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި އަދަބުވެރިކަާމއެީކގައި

އެބައޮތް،ްކޮންމެވެސްްކޮންެމެވސްްވައްޓާނުަލއްަވްއޗޭްމިއަދުްމިހާރުްމިއޮތްް

ްސަރުކާރެއް ްެއހެން ްބަދަލުަގއި ްމިހާރުްްސަރުކާރުގެ  315އަތުވެްއޖެއްޔާ

ްނުކުްނނަންޖެހޭނެއޭ.ް ްމުޒާހަރާއަށް ްބޭފުުޅންވެސް ްތިއްެބވި ސަރުކާރުަގއި

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްހޯދޭނެއޭ. ްޙައްޤުތައް ްނުކުމެއްޖެަެއްާޔ ޔަަަޤީނޭ

ްމުޒާހަރާއެްއް ްސިްނގަޕޫރުަގިއ ްވާހަކަައކީ ްބޭނުްނވާ ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވަން

ްނުކުމެ ްމަގުަމއްޗަްށ ްމީހުން ްނުދުވޭ.ްްނުކުރެއޭ. ްހަޅޭއްަލާވފައި ދެކޮޅަްށ

ްބަރާބަރަށްް ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަްށ  320ސަރުކާރުން

ްދަޢުލަތުގެް ްހިތްޕަވައިެގން ްމުދާ ްފައިސާާއއި ްދަޢުލަތުގެ ނުކޮށްދެވުނީމަ

ްނުކުރެވުނީމަް ްއެކަންކަން ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްަބާވ ބާރުތަކުގެމަތީަގއި

ްކިޔާަފއި ްމުޒާހަރާޭއ ްއަުޑއުފުލަންޖެހެނީ.ްްރައްޔިތުން ްނުކުމެ މަގުމަްއޗަށް

ްމިް ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމެއް. ްމުހިންމު ްވަަަރަްށ ްމިއީ އެހެންވީމަ،

 325ޙައްޤުދޭންޖެހޭނެ.ްރާއްޖެތެރޭގެްރަށްރަށުގަިއވެސްްހަމަްމިކަންްކުރަންޖެހޭނެ.ް

ްހަމަް ްވަނީ ްީމގެއިްނ ްނޫން. ްަބިއބައިވުމެއް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް މިއީ

ްބައިގިނަްއާޔްްއެއްަބއިވަންަތކަމާއި ްއާާލެވ ްމީގައި ްއެުކވެރިކަން ހަމަ

ްސިފައިންވެްސް ްދެން ްނުކުންނާނެ. ްމީހުން ްމުޒާހަރާއަްށ ބައިގިނަޮކޅަކަަަށް
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ްކޮށްދޭނެ.ް ްެއަކން ްމަގުބަންދުކޮށްދީގެން ްތިެބެގން ްދެފަރާުތގައި އައިސް

ްއިންޑިާއަގިއް ްޤައުމުތަްއ ްޑިމޮކްރަސީހުރި ްމާބޮެޑތި  330އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ

ްއަތަކަށްްއެން ްއެެހން ްޓްރެފިކް ްއަންގަވާނެ ްއިށީނީމަ ްނުކުމެ ްމީހަކު މެ

ްެއކަމަުކ،ް ްމުޒާހަރާަގއި. ްއިންނަނީ ްއޭނަ ްބައިންދާށޭ. ްއެމީހާ އަނބުރާލާށޭ.

ްމިއުސޫލުންް ްއެހެްނވީމަ، ްނަގާނެ. ްއޭނަ ްގަޑިހަމަވީމަ ގަޑިހަމަވާނެ.

ްއަިދް ްދަސްވާން ްޖެހޭނެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ މުޒާހަރާކުރަން

ްމުޒާހަރާ ްރައީސަުކ ްމިހުންނެވި ްމިހާރު ްޖެހޭނެ.  335އަހަރ30ްްުކުރަންވެސް

ހުންނަވާފައިްއަނެްއކާްދެންްޭބފުޅަކުްބޭނުންވެދާނެްއަނެްއކާްމިތަންްވިރާސީް

ްއަނެއްާކް ްނިމޭިއރު ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްބަދަލުކުރަން. ރަސްކަމަކަށް

ްހުރެދާނެ.ް ްެއގޮަތށްަް ްޚިޔާލުފުުޅވެސް ްަމއުމޫނުގެ ްަރއީސް ފަހަރެއްގައި

ޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްބަަޔކުްއެއަށްްތާއީުދކުރާނަން.ްއެަކމާްއިދިކޮޅަށްްއަ

ްނުކުންނާށޭ.ް ްމުޒާހަރާއެްއ ްބުނެފިން ްއިހަށްޭރވެސް ނޑު ްއަުޅގަ  340އަނެއްކާ

ްބޭނުންވަީން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމުޒާހަރާކުރަން. ްބޭނުން އަޅުަގނުޑ

މަތީްމީހަކަށްްްއަހަރަށްވުރ65ްްެޕެންޝަންގެްޤާނޫނެއްެވސްްހެދިފައިްއޮތީމަް

ްވަރުބަލިކުރަްން ްމިތަނުގައި ްއެމީހަކު ްދީގެން ްވެރިކަން ްއިތުރަށް ދެން

ްނުބަހައްޓަން.ްމިމައްސަލަްއަނެއްކާްމިގޮތަށްްދިމާވީމަ..ް

ް345 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްނުލިބިއްޖެއްޔާްމިޤާނޫނުއަސާސީން ްރަނގަޅުގޮެތއް ނޑުމެންނަށް ްުޅގަ

ްއަދަބުެވރިކަމާއެީކަގިއްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަރަށް ްއެހެންވީމަ، ްނުކުންނަންޖެހޭނެ. މުޒާހަރާއަށް

ްތާީއދުކޮށްދެއްވުން.ް ްތިބޭފުޅުން ްއިޞްލާޙަށް ްމި ނޑުގެ ްއަުޅގަ  350އެދެން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ނުޑްޝުކުރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އްޔާ

ްލ.އަތޮޅުެގް ްާއދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްއަރުވަން ފުރުޞަތު

 355ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.
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ް

ްއަސަާރއެކީްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްވަރަށް ްދެންމެ ްއަޚް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވިދާުޅިވްއާދެ، ްަގއި

ނޑުްާތއީުދކުރަނީްހިތުގެަގޑިން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްގދ.ގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  360ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިބްރާހީމް ްހުށ13ްަޢައްބާސް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާ ްމާއްދާއަށް ހެޅުމަށްްވަނަ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްރަީއސް،ްއާދެ،ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ13ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ްމާއްދާައށް ްވަނަ

ްއިޞްލާޙަކީްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްޚީލާފުުނާވްް،ހުށަހަޅާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްޝަރީޢަތާއި  365ްއިްސލާމީ

ކޮށްްާއިއލާްޤާއިމްކުރުމުގެްޙައްަްޤުްކޮންމެްމީހަކަށްމެްގޮތުގެމަތީންްކަިއވެނިްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަސާީސް ްއަދި ްޠަބީޢީ ްމުޖުތަމަޢުގެ ްޢާއިާލއަކީ ްއަދި ލިބިގެންެވއެވެ.

ްދަޢުލަތުެގް ްމުޖުތަމަޢުއާއި، ްޢާއިލާއަށްމެ ްކޮންމެ ބިންގާކަމަށްވާހިނދު

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާެދ، ްލިބިދޭންވާނެއޭ. ްރައްކާތެިރކަން ޚާއްޞަ

ްޝަރީޢަތާއިްލިބި ްއިސްާލމީ ްިމވާ ްމީަގިއްއެންމެކުރީަގއި ްޑްރާފްޓްަގއި  370ފައިވާ

ްކަިއވެނިކޮްށް ްހަމަ ްނެތި ްމިބަެއއް ްގޮުތގެމަތީން، ްޚިލާފުނުވާ ޤާނޫނުތަކާއި

ްމިހެންް ްލިބިގެންވެއޭ. ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްަޙއްުޤ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ޢާއިލާ

ްޙަޤީޤަތު ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްހަމަްމިއޮންނަނީ. ަގއިވެްސ

ްކައިެވނިކުރުމަކީވެްސް ްއަންނަހެން ްދަންނަވަމުްނ ކުރިންވެސް

ްދުނިޔޭގެް ްގޮތްތަުކން ްފެންނަ ްދުނިޔޭގައި ްމިހާރު  375އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިތަށްވެސްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްހަމަ ްގޮްތޮގތުން ްފެންނަ ޤައުމުތަކުން

ްއަޅުގަް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރޭ. ްކައިވެނިަތްއ ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންދަތި

ްއަދިް ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްބޭނުންވަނީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި

ްކުރެޭވް ްގޮތުެގމަތީން ްއެްއގޮްތވާ ްޤާޫނނުތަކާއި ްހެދިފަިއވާ ރާއްޖޭަގއި

ްމިތަންކޮޅުް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންވީމަ، ްއޮތުން.  380ކަިއވެނިކަމަށް

ްތަކުރާ ްއާދެ،ްމިވާހަކަައކީ ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްމާގިނައިްންއިތުރުކޮށްލަން ުރކޮށް

ްމީހަކުވެސްް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްވާހަކަެއްއ ްބޭނުންވާ ދައްކަން
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ްބޭނުންވަނީް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާނެ ްހެޔޮހިތުން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްއަދިް ްއޮތުން ްާޤއިމްވެަފިއ ްރާއްޖޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޝަރީޢަތް އިސްލާމީ

ްވީހާ ްއަދި ްީވވަރަކުްނ ްޝަރީޢަތުެގްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއ  385ރަނގަަޅކަށް

ްެއީއް ްިބނާކުރުން ްޢާއިާލއެއް ްއެހެންވީމަ، ްބެލުން. ްއުެޅވޭތޯ މަގުތަކުަގއި

ްއަސާީސް ްއަދި ްޠަބީޢީ ްމުޖުތަމަޢުގެ ްބަޔާންކުރާެހން ްމި މީގަިއވެސް

ްެއޅިގެްން ްެއްއގޮތަށް ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްބިންާގ ްއެ ބިންގާކަމަށްާވއިރު

ްބިާނވެގެންިދއުން ްަމއްޗަށް ްއެންމެންވެްސްްއޭގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ެއއީ

ްނަފްސާް ްއަިމއްލަ ްއަމިއްލައަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ،  390އެދެވޭނެކަެމއް.

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްފުންކޮށް ްމިއަށްވުރެ ްއަދި ްވިސްނާަލއިފިއްާޔ ދޭތެރޭގައި

ްރަނގަޅުުނެވް ްކަންަތއްތަްއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވިސްނާލައިފިިވއްާޔ ޙަޤީޤަތަށް

ްތެރޭ ްއުފެދެނީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަންތަްއތައް ްގޯސް ްހަަމނުޖެހުންތަކާއި ގައި

ނޑުމެްނެގްްދީނީ ްައޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްަޗށް ބިންގަލެއްެގ

ްެއީއް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުޭރވޭތީކަން  395ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަށްްއޮޅިގެްނއުޅޭީތް ނުޑމެންނަށް،ްއަޅުގަ ދީނުގެްކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ްނޭނގިްއާ ްރަނަގޅަށް ްކަންތައްތައް ްދީނުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދެ،

ްކުރިއަްށް ްއެހެންީވމަ، ްދިމާވަނީ. ްކަންތައްތައް ްއެކަހަލަ އުޅެންޖެހޭތީ

ްމިކަހަަލް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާ ްމިހެދޭ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ އޮތްތާނަގއި

ްރަނގަޅުކަެމއްކަމަ ްއެއީ ްަރއްކާތެރިކުުރވަން ްީވވަރަކުން  400ްށްކަންތައްތައް

ްޝަރީޢަތާއިް ްއިސްލާީމ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްއާއިާލ ްކައިވެިނކޮށް ްގޮތުގެމަތީން ްޚިލާފުނުވާ ޤާނޫނުތަކާއި

ޙައްަްޤުްެއއީްކޮންމެްދިެވއްަސކަށްވެސްްއަދިްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއުޅޭްކޮންެމް

ްައޅުަގނޑު ަައި ްަކމެއްކަމުގަ ްލިބިގެްނވާ ްޤާނޫނުަގިއްމީހަކަށްވެސް މެްނގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހުށަހެޅުން ްފެންނަކަމެކޭ. ްައޅުަގނޑަްށ ްއެީއ،  405ލިޔަން

ްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްެތރި ްފ.އަތޮުޅގެ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު މެންބަރުްްމެންބަރަށް

 410ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިބްރާހީމް.

ް ްމެްނބަރު ްއުތުުރބުރީ ްނިލަންެދއަތޮޅު ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަަންމާއްދާއަްށ13ްްގދ.ގެ

ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިްބރާހީމްް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ  415ޢިއްޒަތްތެިރ74ްްއާދެ،

މެންބަރުންްތިއްބެވުމާއެީކގައިްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމަސައްަކތްްގެންދެވޭެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަރުވަްނކަމަށް ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށްވަންޏާ

ްގެންެދވޭނެ ްއެކަން ްނުގެއްލި ްކޯރަމް ްއާެދ،ްްމެންބަރުންނަށް. ކަމަށްވަންޏާ.

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް420 

ްގެންދަންޖެހޭ.ްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްކުިރއަްށ ްހަމަ ްމަަސއްކަތް ްކޮމިީޓގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިދްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުީރަގއިވެްސ ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްކޮމިަިީޓެގ އެހެންނަމަވެސް،

ްބައިންވެ ްއިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްކަންތައްތަްއވެްސްއަޅުަގނޑު ްކޮށްލަންޖެހޭ ސް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، އެބަހުރި.

ްދެވޭނެގޮތަކަްށް ްކޮމިީޓއަށް ްފަުހގެބައި ްހުސްަވގުުތކޮޅުގެ ްފުރުޞަތުދެއްާވ  425އެ

ްމަނިކުފާނުްއިންތިޒާމްްކޮށްދެްއވިްއޔާ.ް

ް

ްޝުކުިރއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަބްދުއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްއާދެ، هللاްޔާ.

ް ްފުރުޞަތ13ްްުނަޞީރު ްހުށަހެުޅމަށް ްއިޞްލާޙު ވަަންމާއްދާއަްށްފޮނުއްވާ

 430ްއަރުވަން.ް

ް

ްމިނިވަންކަން،ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޙައްޤުަތކާއި ްއަސާސީ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއަޅުަގނުޑ13ްްމިބާބުގެ ްއިޞްލާުޙކުަރން ްައންނަނިވިގޮތަށް ްާމއްދާ ވަނަ

ް ްއާދެ، ްއުމުރުކަމަށްްް-13މިހުށަހަޅަނީ. ްކަިއވެނިކުެރޭވ ޤާނޫނުގައި

ނޑަައޅާފަިއާވް ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްމީހަކަށްމެ، ްކޮްނމެ ްއުމުުރގެ ނަޑއަޅާފަިއވާ  435ކަ
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އްޤުްލިބިގެންެވއެެވ.ްއިމުކުރުމުގެްޙަްޤާގޮތުގެމަތިންްަކއިވެިނކުރުމާއި،ްޢާއިލާް

ްބިްނގާަކމަށްވީހިނދު،ް ްއަސާސީ ްއަދި ްޠަބީޢީ ްމުޖުތަމަޢުގެ ްޢާއިލާައކީ އަދި

ްރައްކާތެރިކަްން ްާޚއްޞަ ްދައުލަތުގެ ްމުޖުަތމަޢާއި ްޢާއިލާއަކަށްމެ ކޮންމެ

ލިބިދޭންވާނެއެވެ.ްއާދެ،ްޑްރާްފޓްގަިއްއޮންނަގޮތުންްކަިއވެނިުކރެވޭްއުމުުރެގް

ަްޤުްލިބިގެންެވޭއްކޮންމެްމީހަކަށްމެްކައިވެ  440ނިކޮްށްޢާއިލާްޤާއިމްކުރުމުގެްަޙއް

ްދެްން ްނޯވޭ. ްަޙވާލާދީފައެްއ ްގަާވއިދަކަށް ްއެއްެވސް ްޤާނޫނަކަށް މިއޮންނަނީ.

ް ްމާއްދާތަކެްއ2ްްމިބާބުގެ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްމިބާބުގައި ްމާއްާދަގިއ ވަނަ

ްބުނުމުގެް ްއެހެންބުނާ ްއެއްގޮތަްށކަމަށް. ްއަސްލުތަާކިއ އިސްލާމްދީނުގެ

ނުޑްމައް ްއަުޅގަ ްބުނެފައިވާީތވެ ްރައްދުަުވާނެކަމަށް ްމާއްދާތަކެއް ްހުރިހާ ޗަށް

ްމިް ްހަމަ ްދެންމެގަިއެވސް ްދަންނަވަން. ްާވހަކަ ްގެނަިއ ްމިގޮތަށް  445މިތާނގައި

ްވަރަށްް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްާރހީމް،ްގދ.ގެ ްޢައްބާސް މަޢުޟޫޢުގައި

ްއިތުރުް ްއެހެންވީމަ، ްދަްއަކވައިފި. ްވާހަކަފުޅު ވާހަަކއެްއްްދިގުކޮށް

ްދަންނަވާކަށްްދެންްނެތިން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  450ޝުކުރިއްޔާ

ްއަރުވަްން ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަނިލްއަށް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރަަަކަށް.ް

ް

ްهللاްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެ

 455ްނަޞީރުގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއަރުަވްންهللاްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ނަޞީރު،

ްބަދަލުކުރުމަށ13ްްް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއޮތްބައި ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތް.

ް460 

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމިހާރ13ްްު`. ްާމއްދާގެ ްވަނަ
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އެމާއްާދގެް)ށ(ްގެްގޮުތގަިއް، ސާއޮތްބައިްއެާމއްދާގެް)ހ(ްކަުމަގއިްހަމަޖައްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު

ް ްއިތުރުކުަރން. ްބަިއ ްރޫޅިްއެޖްް-13އަންނަނިވި ްަކިއވެންޏެއް )ށ(.

ްގޮތުގެމަތިންް ްޤާނޫނުގައިާވ ްއެދަރިންނަށް ްދަރިންތިބިނަމަ، ޙާލަތެއްަގއި

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ. ްރަްއކާތެރިކަން  465ޚާއްޞަ

ްވަރަ ްރޫޅުމަކީ ްކަިއވެނި ްކަމެއް.ްރާއްޖޭަގއި ްއޮންނަ ްއާދަައކަށްވެަފއި ްބޮޑު ށް

ްހެދޭކަމަކަށްް ްރިކޯޑެްއ ްނިސްބަތުންބަލާއިރު ްދުނިޭޔގެ ގާތްަގނޑަކަށް

ްކަންނޭނގޭ.ް ްހިމެނިފައިޭވ ްވަިރކުރުން ްރޫުޅން، ްަކިއވެނި އަޅުަގނޑުމެން

ްޖެހިގެންދާތީެވް ްބިކަޙާލުގައި ްޅަދަރިން ްައޅުަގނޑުމެންެގ އެހެންވީމަ،

ްމިކަ ްއޮްނނަންޖެހޭނެކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބަޔާންކުރެވިަފއި  470ްނ

ްޝުކުރިްއާޔް ްހުށަހެޅީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިޮގތަށް ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަްށ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްަްޔާެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާ ްއަނިލް، ްމުޙަންމަދު ްފުރުޞަތުްމެންބަރު ްމެންބަރަށް  475އީދުކުަރއްާވ

ްއަރުވަން.ް

ް

ްهللاޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްނަޞީރުގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް480 

ްލ.އަޮތޅުެގްޢިއްޒަތްެތިރްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްމަނިކު ްމެންބަރު.ްމޫސާ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްވަނަްމާއްދާްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަން.23ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ް،`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިްަޝޚްސީްޒިންމާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްމީހުންގ23ްްެްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތުޙުމަތުުކރެވޭ ްކުށްކުުށގަިއ ްމި ްަގއި ް)ހ( ްމާއްާދގެ  485ވަނަ

ްމިް ްނިންމީ ްގެންނަން ްމިތަނަށް ްލިޔެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްައއުމުން ވާހަކަ

ްމިތަނަށްް ްއަޅުަގނަޑކީ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްހުށަހަޅަން. އިޞްލާޙު

ްމިް ްއެހެންނަމަވެސް، ްމީހެއްނޫން. ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙު ްމާގިނަގިނައިން
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ނުޑެގް ްވަަަރަްށްއަޅުގަ ްމިއީ މުޒާހަރާކުރުން،ްކުށްވެިރވުން.ްމިކަންތައްތަކަކީ

ްއެބަހުިރް ްވެފައި ްމިރާއްޖޭގައި ްކުްށވެރި ްއެއީ ްކަމެއް. ްގުޅިަފއިހުރި  490ލެއާއި

ްކުށްވެިރވެދާނެ.ް ްކަމަކާނުލާ ްއެއްވެސް ްހަމަ ްހުއްާޓވެސް. ްގޭގައި ހަމަ

ްހަދަމުން ްމި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ގެންދާްއެހެންނަމަވެސް،

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްކުްށވެރިވާްނވީްގޮާތއި،ްކުްށވެިރވާނެްގޮތާިއްއަދިްމިހާރުް

ްފަހުންް ްމެންބަރަަަކަށްވީފަހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމި އަޅުަގނޑު

ްލިޔުއްާވް ްެޖނެރަލް ްއެޓަރނީ ްނަގަިއގަތް ްމި ްއެންމެފަހުން  495އުޅުްއވި

ްބަލާލު ްޤާނޫނު ްިއޖުރާތުގެ ްޖިނާޢީ ްއޮތް ްކުށްވެިރވާންީވްފޮނުއްވާފައި މުން

ްގޮާތއި ްކުށްވެިރވާ ްލިޔެަފިއް، ގޮތާިއ، ްޙާލަތްތަކެއް ްހުރިހާ ކުށްވެިރވާ

ްބާރަް ްމި ްދާދިފަހުން ްހަމަ ްވިސްނާލިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން އެބަހުރި.

ްމިސާލަކަށް ްގެންގޮސްްް،ތޭރައިަގއި ްމަނިކުާފނު ްދަންނަވާނީ ނޑު ައުޅގަ

ްދުވަ ްއަުޑިއވުނު. ްވާހަަކ ްހަްއޔަރުކުިރ ނުޑްޖަލުގައި ްއަުޅގަ  500ްސކޮެޅއްފަހުން

ްގެންޮގްސް ްނަޞީމްވެސް ްނަފާ ްއަޚް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ބަލާލިއިރުަގއި

ްއައުާމް ްސުނާމީ ްނޭނގޭ. ްކޮންބައެއްކަެމއް ްކުށްވެރިީވ ްމި ހައްޔަރުކޮށްފި.

ްނުދޭ.ް ްޢަދަބެްއވެސް ްވެއްޖެ ްދޫވެސް ްކުށްވެރިން ްހުރިހާ ގުިޅގެން

ް ްތިބިގޮތަށް ްހަމަ ްިމވަނީ ްކުށްވެރި ްއަޅުަގނުޑްމިރާއްޖޭގައި ްދެން ތިބެ.

ްއޭަގިއްރަނގަޅުވާނެ.ް ްލިޔުން ްކުށްްސާބިތުވެގެންނޭ ްކުށްވެރިންގެ  505ހިތަށްއެރީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވެެގން ްގެންދަނީ. ަަަަނަށް ްއެތަ ްކުްށވެރިެވގެންތާ އެއީ

ްވިސްނާލީާމް ްއެކަމަުކ، ްމިހާރު ްދެން ްމިއޮތީ. ްިލޔެވިަފއި އެގޮތަށް

ްދެ ްޢިބާރާތް ްއަދި ްމިއީއަކީ ްނޫން.ްކުށްވެރިެވގެެންއްހިތަށްއަރަނީ ކޮޖެހޭގޮތެއް

ްހަދާގޮތުން.ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްގެންދާނީއަކީ ނޫނޭ

 510މިރާއްޖޭގައިްމިދެންނެިވގޮތަށްްކުށްވެިރވެގެްނ،ްައޅުަގނުޑވެްސްއިނީމުްހަމަް

ް ްކުށެއްކަމަށްހަދާ ްބޮޑު ްވަަރށް ްއަނެްއކާ 14ްްކުށްވެިރވެގެން. 15ްއަހަރާއި

ްޖަލަ ްމިހާރުްއަހަރަށް ްގެެނސްފައި ްދުވަްސކޮޅަކަށް ްޙުކުމްކޮްށފައި ށް

ްދޫކޮށްލާށޭ.ް ްމަޢާފްދީފައި ްފެންނަނީ ްބާވަތުން ްމައްސަަލއިގެ ސާބިތުވެފަިއވާ

ްމީހަކަްށް ްއުޭޅަވރުގެ ްދުްއވާލަން ްޤައުމު ްކުށްވެިރއަަކށްވެ ްބޮޑު ްވަރަށް ދެން

ްމިުއެޅނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކުށްލިއަަަކަްށެވގެން.ްއެބައިނގޭ  515ގަދަކަމުންްްމިގޮތަށް
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ްތިބެނީް ްމީހުން ްކުްށކުރި ްސާިބތުކުރުަވއިގެންކަން. ްކުށެްއ ްމަްއޗަށް މީހެއްގެ

ްލިބިފައިް ްޢަދަބު ްގިނައިން ްމީހާއަށް ްކުށްުނުކރާ ްެއކަމަކު، ދުރުގައި.

ްމިކަްން ްއަުތވެއްެޖއްާޔްވަރަށް ްވާހަކަ ްކުށާބެހޭ މިއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމި

ްއަޅުަގނޑު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގިނަްްބޮޑުވޭ. ްވަރަށް ްާރއްޖޭަގިއ ިފޔަަވއި

ްކުށްނުކޮށްް ްހަމަ ްމިގޮތަށް ްހުންނާނެހެން ްޝަޒާލިބިފައި ްމިކަމުގެ  520މީހުންނަށް

ްބޮޑަްށް ްައްސލުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްލިބުން. ްޢަދަބު ތިއްބާ

ްލިޔާކަހަލަް ްެދން ްެއއީ ްއެކަމަުކ، ްިލޔެލަން. ްޤާނޫނުަގއި ފިކުރުގަިއއޮތީ

ްމިކަހަ ްނޫން. ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްވާހަކަެއއް ްއަންަނއިރުަގއި ްމާއްދާއެއް ލަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެން ްއެކަމަކު، ްކުށްވެރިންނޭ. ްއެންމެންނަކީ ތިބޭނީ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޕްރޮފެސަރުން ްނުވާނެ. ްހަމަބަޔަކަްށ ްުބއްދި  525ލިޔެފިއްޔާ

ްެއް ްމަލާމާތްކުރާނެ ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ ްައޅުގަ ްލޯޔަރުން ްގޮވާނެ. އެްއޗެހި

ްމިމާއްދާއާިއްޤާނޫނު ްއެހެްނވީމަ، ްލިޔެފިއްޔާ. ްައޅުަގނުޑމެން އަސާސީަގއި

ްމިް ްމިހާތަނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނާލާއިރުަގއި ްމިހާރު ދޭތެރޭގައި

ްފާްސކުރެވިފައިހުިރް ްޑްރާފްޓްަގއި ްމި ްފާސްކުެރިވފައިހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްދަންނަވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގައި ްމާއްދާަތކަށް  530ނީްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑިޔާރުންނާް ްފަ ްއަިދ ްމަރުޙަލާގައިެވސް ްތަޙުޤީީޤ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްބިނާކޮްށް ްމަްއޗަށް ްނިންމުންތަކުގެ ްނިންމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބެހޭގޮތުން

ްއެްއވެްސް ްޢަދަބުދިނުމުގެ ްމީހަކަށް ްނުކުރާ ްކުށެއް ްމީހަކު އެްއވެސް

ްނުލިބޭ ްދިވެހިރައްޔިތަަކށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ް،ނެއޭފުރުޞަތެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްފަރާތްތަކަށްވެސް. ްތަންފީޒުކުރާ ްޤާނޫނު  535މިދެންނެވީ

ްމިހާރުް ްދެން ްބާއްވަިއެގން ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްސާބިތެއްނުވާެން ްދެން ްކުެށއް ްކުށްވެރިްނގެ ްއެީއ ރަނގަޅުވާެނކަމަަަކަށް.

ްސާބިތުކުރެވުނީމަ ްކުށްވެިރއަކަްށވާނީ ނުޑްކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ. ްއަޅުގަ .

ްއެހެްން ްއަިދވެސް ްޤާނޫނާިއ ްއިަިޖުރާތުގެ ްޖިނާޢީ އުންމީދުކުރާގޮުތގަިއ

ްދެނެގަނެޭވގޮތަްށް ްކުށްަތއް ްނުވަތަ ްހައްޔަރުކުެރޭވނެގޮތަށް ްހިފާ  540ކުށްވެރިން

ްއެކަންް ްދެން ްހެދުމަށްފަހުގައި ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނުތައް ހުރި

ަގޅަށްްކުްށވެރިވިްމީހާްކުށްވެިރިވްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއޮންނާނެްވަރަށްްރަނ
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ްދަންވަުރް ްރޭަގނޑު ްސައިބޮއިގެން ްެއހެންނޫނީ ްއަންގަން. ްީވގޮތް ސަބަބާއި

ްއަންނާށޭް ްކުށްވެރިެވފައޭ ްކަލޭތިހިރީ ްމިހާރު ްހުއްޓާ ްހޮޓާދަށުގައި ނުކެމެ

ްހައްޔަެރްއް ްނުކުރެވޭެނ. ްބަންދެްއ ްގެްނޮގސްގެން ްއެހެން  545ހައްޔަރުީވއޭ.

ްއޮޅުމަކު ްއެތެރޭަގއިހުެރްނުކުރެވޭނެ. ްފަހަރެއްގައި ްހުރެ ްއެަތނުގައި ން

ްއެތެރެއިްން ްތަެނއްެގ ްކޮންމެވެސް ްގަމީހުގެ ްނުވަތަ ްއަތްބާނާ ފައިކޭޓަށް

ްބަރަހަނާކޮށްލާް ްމީހާ ްގެްނގޮސް ްހަދަންއުޅޭކަމަށްބުނެ ްުގޅާަާ ްއެްއޗެއް ބޮމެއް

ްމިހާރުް ްއެހެންވީމަ، ްއުޅެނީކަން. ްބޮންހަދަން ްއެމީހާ ްއެނގޭނެ ބަލައިލާއިރު

ްއަދިް ްޤާނޫނާއި ްހައްޔަރުކުރުމުގެ ްހިފާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ  550އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނީް ްހުރިހާ ްދެންނެިވގޮތަށް ްކުރިން ްކުެރވޭެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޖެހިއްޖެއްާޔް ްދޭތެރޭގައި ްކުށްވެރިނާ ްރަނގަޅަްށ މަޅިތަކެއް

ްގެންނަނީ.ް ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް

ްރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކު

ް555 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްޝުކުރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް ްޢާމެންބަރު ްޝައިޝަތު ްޢާޒިމާ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާ 40ްކޫރު

ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(،ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްް

ް

ްްބަރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާްމެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ށ(40ްްޝުކުރިއްާޔ ްމާއްދާގެ  560ްވަނަ

ްފާސްކޮށްފަިއާވްްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއިޞްލާަޙކީ، ްހުށަހަޅާ ްއަށް

ްމެނުވީްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަތީން ްގޮެތްއގެ ްބަޔާންކުރެވިަފއިާވ ްަކނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނެއްގަިއ

ް ްއިޞްލާުޙްއެްއވެސް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެވިގެންުނވާނޭ. ްއަދަބެއް މީހަކަށް

ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއވެއްިޖއްާޔް ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުމަކީ ހުށަހަޅާ

ްކުރެވެންވާީން ްއެމީހަކަްށ ްކަެމއް ްިމންވަރުގެ ްދެވޭ ްއަދަބެއް  565މީހަކަށް

ްނޯޓިސްެއއްް ްއެ ްފާސްކޮށްފައި ްޤާނޫނަކުން ްެއ ްބަހަކުން ްއެނގޭ ްއެމީހަކަށް

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްރައްޔިތުންްެއް އެބަޔަކަށްްދިނުމަށްފަހު.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

މައްޗަށްްއަމަލުކުރަންޖެހޭްޖިނާޢީްއެްއވެސްްކުެށއްްނޫނީްރަްއޔިތަކުްޖިނާޢީް

ްރައްޔިތުަުްނެގް ްއަދަބުދެވޭކަމަްށވަންޏާ ްއެީމހަކަށް ްބަނދެިވގެން ކުށެްއގައި
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ްރައްޔި ްފާސްކޮށްފައި، ްޤާނޫނު ްމިންވަރަކަްށްމަޖިލީހުން ްއެނޭގ ްއެ  570ތުންނަށް

ްހުށަހެޅީ.ް ްއިޞްާލޙު ްމި ްަޤނޫލުކުރާތީވެ ފޯރުކޮށްދެވެންވާނެކަމަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ްމ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަުދ، ްއަނީސާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްްނ،ްތާއީދުކުަރއްވާްމެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަ

ް575 

ްމެންބަރުްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްިޢއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢާްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޝައިޝަތު ްޢާޒިމާ ްހުށަހެޅުއްިވ40ްްކޫރު ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްއަސާސީްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  580ޝުކުރިއްޔާ

ްހުަށހަޅުއްވާެދއްާވް ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރި ްފޮނުްއާވފައި ްބަޔަށް ޙައްޤުތަކާބެހޭ

ްޢަދުލްއިންް ްދެން ްމިބާބުއަްށްޞާނިމުނީ. ްބާުރ، ްޤާއިމްކުރުމުގެ ފު

ްޑްރާފްޓްކޮ ްއަލުްނ ްކޮމިޓީން ްގޮްތްޑްރާފްޓިންގ ްއޮތް ްފޮނުއްވާަފއި ށްގެން

ްއަރިހުން.ް ްޢާންމުގެ ްއަމީން ްއެދެން ްައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަދެއްވަން

ްޢަދުލްއިން ްމި ްއާެދ، ްިމްޞާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްބާރު، ްޤާއިމްކުރުމުގެ  585ފު

ްޑްރާފްޓިންގް ްލިބިވަޑަިއގަންނަަވއިފި. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ޑްރާފްޓް

ް ްފޮނުއްވާަފއި ްމިހިރީ،ްކޮމިޓީން ްކުެރިވފައި ްއަންޑަަލއިން ްމި އޮތްިއރު

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްިތއޮްތ ްއަތްޕުޅުމަތީގައި ްމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްމިއޮތީ ްކުަރއްވާަފއި ްއަްނޑަލައިން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ

ްއަންޑަލައިްން ްބައިބައި.ްދެން ްއަދިްއޭރުްފާސްނުގެންދިޔަ  590ރީޑްރާފްޓްކުރެްއވި

ްަބއި ްމިހިރަ ްހުށަހަޅުްއާވްނުކުރެވި ްއިޞްލާުޙ ްފަސޭހައިން ބަޔަީކ

ްހުރި.ް ްފޮނުވާަފއި ްއެނގިަވޑަިއގަތުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކަށްވެސް

ްކިހިނެއްޯތް ްމިކަން ްދެން ްއެއީ. ްބައިބައި ްހުރި ްފާސްވެފައި އެހެންނަމަވެސް

ނޑުްދަންނަވާަލން،ްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްުކަޑްފުރުޞަތެއްް ކުރެްއވީްއަުޅގަ

ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެްންްއަރުވާނަން. ްދެން ްދަންނަވާލާނަން. ްމި  595އޭގެފަހުްނ

ްއަލުްން ްހަމައެކަނި ްދަންނަވާނީ ްދަންނަވާއިރު ްޢާންމު ްއަމީން މިކޮޅުން
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ްއަންޑަލައިްން ްމިދެންނެވިހެން ްބައިަބއި ްއަނެއް ްބައިަބއި. ރީޑްރާފްޓްކުރެްއވި

ްސަމާލުކަމަށްް ްއެކަްނ ްއެހެންވީމަ، ްބައިަބއެއްޫނން. ްހުރި ނުކުރެވި

ްމެންބަރުްދަންނަ ްޢިްއޒަތްެތރ ްމާލޭގެ ްއަރިހުން، ްމުޤައްރިރު ވާލަމުން

 600ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލަށްްދަންނަވާލަން.

ް

ްދަށުަގިއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެ ްރަނގަޅަށް. ްވިދާުޅވީ ްތިޔަ ްމަނިކުާފނު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޑްރާްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަލުން ްއެހުރީ ްދަމާފައި ްމިހާުރްރޮނގެއް ްބައިތައް ފްޓްކުެރވުނު

ްއެހުރީް ްނުދަމާ ްރޮނގު ްއެ ްބައިތައް. ްފާސްކުރަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންވީމަ،ް ްބައިަތއް. ްހުރި ްފާސްކުރައްވާަފއި ްމަޖިލީހުން  605ކުރީަގއި

ްދެްން ްއިތުރަކަށް ްއިޞްލާެޙއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރު އެބައިތަަކކަށް

ްއަލުން ްހިއެއްނުވޭ. ްގެނެުވުންްހުށަހެޅޭނެކަމަކަށް ޑްރާފްޓްކުެރވިެގން

ްނިންމަންޖެހެނީ.ް ްގޮތެއް ްބަޙުސްކޮށް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ މާއްދާތަކަށް

ްމަނިކުފާނުވެްސް ްއެއޮތީ ދެންްފޮނުވިއިރުަގއިްމުޅިްބާުބްއެުކގައިްފޮުނވާފައި

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި  610އަދި

މްކުރުމުެގްބާރުގެްަބއިތަްއްނިންމިއިރުަގއިްވަރަށްްގިަންފުްޤާއިޞާޢަދުލްއިން

ްހަމަް ްގެންދިަޔއިރުަގއި ްޑްރާފްޓްކުރަން ްައލުން ްފާސްނުެވގެން މާއްދާތަކެއް

ްއަނެއްަބިއް ްފާްސވެފައި ްެއއްބައި ްބަިއބައިވެސް ްއެކި ްމާއްދާތަުކގެ އެކި

ްޢިއްޒަތް ްފޮުނވާލާފިއްާޔ ްއެތިކޮޅު ްވަިކަވކިން ްއެހެންހުރީމާ ތެިރްފާސްނުވެ

ްހަމައެހެންމެް ްވާގޮެތއް. ްމި ްއޮޅިވަަޑިއެގންފާނެތީ  615މެންބަރުންނަށް

ްެއއްބަިއް ްައކުުރަގއި، ްެއއްބައި ްތަރުތީބުކުރެވި ްއަލުން މާއްދާތައްެވސް

ްޑްރާފްްޓް ްމުޅި ްމާއްާދއަށްލަިއ ްއަނެއްަބއި ްައކުރުތަްއ ްހުރި މާއްދާގަިއ

އިްޮއތީމަްއެކުަގިއްއެުކގައިްއެބައިަތއްްބަދަލުވެްައލުންްސްޓްރަކްޗަރކުެރވިފަ

ްފަހަރެއްގަިއް ްިވސްނާަވޑަިއގަތުްނ ްެއއްެޗއް ްނޫނީ ފެނިވަޑަިއގަތީމާ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްފޮނުވީ. ްއެކުަގއި ްބާބު  620ދަތިފުޅުވެދާނެތީ

ްއަސާީސް ްމި ްދަންނަވާލާނަން ްމަނިކުފާނަށް ްނިންމާލުމުގެކުރިްނ އަޅުަގނޑު

އްދާަތކާްބެހޭގޮުތންްއަޅުަގނޑަްށްޙައްޤުތަުކގެްބާބުަގއިްރީޑްރާްފޓްކުރެވުނުްމާ

ްއެބަހުރިް ްޮއޅުން ްބައެއް ްހަމަ ްއެބަފެނޭ ްބަލައިލީމާ ްއިޞްލާޙުތައް މި
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ްފުރުޞަތެްއް ްދަންނަވާލުމުެގ ްއެވާހަަކ ްއެހެންވީމަ، އަނެއްާކވެސް.

ްތެރޭަގިއް ްނޭނގުެމއްެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނެްއކާވެްސ  625ނުދެއްވާނުތޯ.

ްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްތިބެގެންތޯްމިކަންްނިންމާނީ.ްޝުކުރިއް

ް

ްފަހުން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭގެ ްނިންމާލާފައި ްމިބާބު ްއަުރވާނަން ްފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު

ްމިް ްއަރިހުން ްޢާންމު ްއަމީން ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ްއަނެއްަބިއް ްބައި. ްހުރި ްރޮނެގއްދަމާފައި ްތިރީަގއި ްމި  630ދަންނަވާލަދެއްވުމަށް

ްކޮށްލައްވާަފއި.ްެއއީްފާސްކުަރއްވާަފއިވާްއެްއޗިހިްމަޖިލީހުން.ްދޫ

ް

ް

ޢަދުލްއިދްޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުކ މިބާބުގެ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިދް ްްއިދާރީމެޒުންްއިއްވެވުން:

 635 އަލުދް ޑްރާފްޓްކުރައްވާފައި ފޮދުއްވާފައިވާ މާއްދާތައް އިއްވެވިއެވެ.

 

ް

ްެއުކލަވާލަްއވާފަިއވާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަލުން ްކޮމިޓީން ްޑްރާްފޓިންގ ްތިައޑުެއއްެސވީ އާދެ،

ްމިޖެހެނީް ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނޑު ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ޑްރާފްޓް.

ްބައިް ްތިން ްމި ްއަރިހުން ްުމޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ  640ޑްރާފްޓިންގ

ްެއހެންނަމަވެސްް ްކޮމިޓީން. ްޚިޔާލުފުުޅ ްގެންގުުޅްއވި އެކުަލވާލެްއވުމުަގއި

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިީޓގެ މިވަގުތު

ްމިބަޔަށްް ްމިހާރު ްފަށަިއގަންނާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫޅުއްވާތީ އިސްމާޢީލް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއިޞްލާޙުތަްއ ްމެންބަރުންގެ ްިތއްެބވި ްފޮނުއްވާފައި އިޞްލާޙު

 645މެންބަރުްޢައްބާސްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއާދެ،ްިމޮގތުންްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ްފޮނުއްވާފައިވާ ްފުރުޞަތުްްއިބްރާހީމް ްހުށަހަޅައިދެއްވުމަްށ އިޞްލާޙު

ްވަނަްމާއްދާ.1ްއަރުވަން.ް

ް

ްހުށަހަޅާފައިާވްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްެއއްަވނަ ްމިބާުބގެ ްއޮތްބަިއ،ްއިޞްލާޙަކީ، ްމިހާރު ްަގއި ް)ނ(  650ްމާއްދާގެ
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ްވާްމިބާބުގެްދެވަނަްމާއްދާއަށްްބަދަލުކުރުމާއެކުްމިހާރުްމިމާއްދާގެް)ރ(ްގައިްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިއިްޞލާ ްހަމަ ްއަިދ ްހަމަޖެއްސުން. ްކަމުަގއި ް)ނ( ްދެވަަންޙުބަޔަކީ ގެ

ްއޮތްބަަޔކީ ްމިާހރު ްމާއްދާަގއި ްދެވަަނ ްބާުބގެ ްގޮތުަގއި، ްނަންބަރެއްގެ

ވަނަްމާއްދާެގ1ްްއެމާއްދާގެް)ހ(ްކަމުަގއިްހަމަޖައްސަާވ،ްމިހާރުްމިބާބުގެް

 655ބައިްއެޮއތީްގޯސްކޮށްްއިނގޭތޯ.ް)ނ(ްގައިްއޮތްްަބިއްއޮތްގޮްތ،ް)ނ(ްގައިް

ް ްމިއަޅުަގނުޑ2ްްއެއީ ްެދން ްހަމަޖެއްސުން. ްކަމުަގއި ް)ށ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްކޮމިީޓއިޙެއިޞްލާ ްޑްރާފްޓިންގ ްގެނައިނަަމވެސް ްމިކަންްްއގޮތަށް ން

ހަމަްއަނެއްހެންްއެޑިޓޯރިއަލްްކުށެްއްއީްކަމަށްވާނަަމ،ްމިްނވާްޤަބޫލުކުރައްވަ

ްއެންެމް ްއަުޅަގނޑަށް ްގެންދެިވއަސް ްމިކަން ްގޮުތގައި ރަނގަޅުކޮށްެލވުމުގެ

ނޑުމެންނަށްް ްައުޅގަ ްކުރިން ްއެއީ ްފާސްނުކުރަްއވާ. ްމަޖިލީހުން  660ރަނގަޅު

ް ްއައިއިުރގަިއ، ްޑްރާފްޓް ްލިބުނު ްއަކަްށ1ްްފުރަތަމަ ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްމިހާރު ނޑިޔާރުންނަީކ2ްްއޭރުއޮތީ ްފަ ްމިއޮތް ްލިުޔއްވާަފއި ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްެއއާް ްއެެހންވީމާ، ްބައި. ްމިއޮތް ްމިގޮތަށް ްކިޔާފައި ްމުސްތަޤިއްލުބައެކޭ

ްދަ ްފަރުދަކުވިަޔސް ްއަމިއްލަ ްއޮންނަނީ، ްވިދިގެން ްހަމަ ލަތުގެްޢުގުިޅގެން

ްމީހަ ްހުރި ްޙަވާުލވެ ްނުފޫޒުްކަމަކާ ްމަަސްއކަތާބެހި ނިޑޔާރުންގެ ްފަ  665ކުިވޔަސް

ްއޮތްބަެއއްް ްައިއސް ްއިޞްލާޙެއް ްމި ްދެން ްނުވާެނއޭ. ްހަދަިއގެން ފޯރުވައި

ްހުށަހަޅައިގެންް ްއިޞްލާޙެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިބަޔަްށ ްއެހެންވީމާ، ނޫން.

ްމިދެންނެވީ.ް ްމިހެން ްނިންމަވާފާނެތީ ްިމތަނުން ްބަލައިނުގެން މިއިޞްލާޙު

ްއަިއަމްް،އެހެންނަމަވެސް ްމާްއދާއަށް ްދެވަނަ ްވާހަކަ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ މިހާރު

ްެއއްބަެއްއގ2ްްެ ްމާއްާދގެ ް)ނ(ްްވަނަ ްމާއްދާގެ ްއެްއވަނަ ްމިހާރު  670ގޮތުަގއި

ްިއޞްލާޙެއްގޮތަްށް ނޑު ގަިއްމިއޮތްބަިއްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމިތަނު ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއެނގޭ ނޑަށްވެސް ްއަުޅގަ ްއެއޮތީ، ންްހުށަހަޅާފައި

ްައކުރެއްް ްއެްއވެސް ްލަފްޒެއްްވެސް ްެއންމެ ްމީގެ ަބދަލުކުރާކަށްވެްސ،

ްހަމައެކަނިް ްނޫން. ްހުށަހެޅީކީ ްައޅުަގނޑު ބަދަލުކުރާކަށްވެސް

ްއަިދް ްއެނޭގ ްއަޅުަގނޑަްށ ްދެން ްހަދާލަން. ްމިހެން  675ތަރުތީބުކޮށްލުމުގައި

ްއެކަމަކުް ްއެބައޮްތކަން. ްއަންނަްނ ްދައުެރއް ްައއުް،ފަހުންވެސް ުމެގްއެދައުރު

ްއޮތީމަް ްމިހެން ްއަިއއިރުެވސް ްކައިިރއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ކުރިން
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ްއަތްޕުޅުްން ްބައްަލވާނުލަްއވާ ްނުވަތަ ްކުރެވިފައޭ ްއޯވަރލުކް ްހަމަ މިއޮތީ

ްއަޅުަގނޑުމެްންގޮސްފަަަ ްއެއީ ްހަނދާކޮށްދިނުން ްއެހެންވީމާ، އޭ.

ްއަުޅަގނނެްކޮށްލަންޖެހޭ  680ޑުްހުށަހެޅީ.ްކަމަކަށްވާތީްިއޞްލާޙެއްގެްސިފަިއގައި

ްމިގޮތަށް،ް ްހަމަ ްބަލައިނުގަނެ ްއިޞްލާޙެއްެގޮގތަށް ކޮންމެހެން

ބަލައިނުގަންނަާވްހަމަްމިގޮތަްށްކުރިއަށްްގެންެދވިއަްސްއަުޅަގނޑަށްްއެންމެް

ްއިޞްާލޙެ ްކޮންމެހެން ްެއްއގޮަތކަށްވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅު. މިތަނަށްްއް

ް ްކުރިކަމެްނަންހުށަހެޅުމުގެ ްއެހެން ްމިކަމަކީ.ްްއްލިބިގަންނަން ނޫން

ްސަބަބާ ްމިހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ްމިއޮތްގޮްތް، ްމިކަން ްއަދި  685ހުށަހެޅިގޮތް

ނޑުްއިީށންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްް ްދަންނަވާލާފައިްއަުޅގަ

ް

ްއަޅުަގނުޑްްއާދެ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ޝުކުރިްއޔާ

ްުހށަްދަންނަވާލަން ްމިހާރު ްފުރުޞަތުްްހަޅުއްވާަފއިއޮތީ، ނޑު ްއަުޅގަ އޮތީމަ

ްމީގަ ްމިހާރު ްއަދި ްއެރުވީ. ްމާއްާދގައި ްއެްއވަނަ ްއޮތްބަޔާ،ްދެްންއި  690ފުރަތަމަ

ް ްނޭނގެ. ްފާސްވާނެކަމެްއވެސް ްއަިދ ްވެސް. ް)ށ( ވެްސ2ްްއަދި

ްފަހުންް ްމިމައްަސލަ ްއެހެންވީމާ، ްހިނަގއިދާނެ. ފާސްނުވެވެްސ

ްބާްއވާލިއްޔާް ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނޫންތޯ.ްކަންނޭނގެ ރަނގަޅުވާީނ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާެދ، ްބާއްާވގޮތަށް، ްއިހަށް ްެއގޮަތށް ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

 695ްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.ް

ް

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްވިދާުޅވެފައި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދުވަހެްއަގއި ްމިކަންތައް،ްކުރީ ްތީ

ްޮއީތްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްވިދާުޅވެފައި ްމުޤައްރިުރވެސް ްކޮިމޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ  700އަނެއްކާ

ްނިމުނީމައޭް ްފާސްވެ ްބާބުތަކެއް ްހުރިހާ ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ މިކަންތައްތަކަކީ

ްގެންދާނެ ްުކރިއަށް ްކަންތައް ްއަނެއްކާްްތަރުތީބުކުރުމުގެ ްދެން ވާހަކަ.

ް ްމާއްދާތަާކިއްމިއިޞްލާޙެްއގެ ްހުރި ްދެން ްފާސްކޮށްފިއްޔާ ގޮުތގައި

ްއަނެއްާކް ްހުށަހަޅައިގެން ްމިގޮތަށް ްއަނެްއާކ ބާބުތަކަށްވެސް

 705ްފާސްކުރަންޖެހިދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންވެްއެވާހަކަްދަންނަވާީލ.ްް
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ްމީގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްތޯ. ްމިދަންނަވާލެވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއވާހަކަ ކުރީގަިއެވްސްްއާދެ،

އަދިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރގެްވާހަކަފުުޅގަިއވެސްްއެކަންްފާހަގަކުަރއްަވއިފި.ް

ްފަހުންް ްއަދި ްއަނެއްހެން ްއިޞްލާޙެއް ްިމ ްއެހެންވީމާ،  710ކޮންމެހެން،

ްއެގޮތަްށް ްއެކަން ްނިމުނީމަ ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ މިނިންމާލާފައި،ްދެން

ްއޮންނާނީްކުރާނެ ްދަންނަވާލެވިފައި ްއެްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، .ް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްގދ.ގެ ްޢަލީ، ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމިހާރު ދޫކޮށްލައިފިން.

ް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ 1ްމެންބަރު،

 715ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށް.ް

ް

ްއާދެްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ް)ށ(1ްް، ްާމއްދާގެ ްވަނަ

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްއިޞްލާޙުކުން. ް)ށ(،ްޢަދްލ1ްުއަންނަިވގޮތަށް ްާމއްދާގެ ްއިންޞާުފްްވަނަ

ގާަާއިމުކުރުުމގެްއެންމެްއިސްަފރާތަކީ،ްއަދިްއެންމެްމަތީްމަރުޙަލާގެްކޯޓަީކްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްއިސްފަާރތަކީ ްއެންމެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްކޯޓެވެ.  720އުއްތަަމްސުޕްރީމް

ްނިންމަންވާނީް ްމައްސަލައެްއ ްކޮންމެ ްބަލާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ނޑިޔާެރވެ. ފަ

ްއަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.ް ްމަޖިލީހުގެ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްބެލި ްމައްސަލަެއއް އެ

ްއިތުރުާވނެ.ްއެީއްއަިދް ްލަފްޒު ްޑްރާފްޓަްށވުެރްދެތިންހަތަރު މިއިޞްލާޙުަގއި

ްސު ްކޯޓަީކވެސް ްމަރުޙަލާގެ ްމަތީ ްމިހެންއޮތުމުންްޕްރީއެންމެ ްެއއީ ްކޯޓޭ. މް

ްފާހަގަކުރެވޭ.ް ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަކަމަށް ްމިއިޞްލާޙުަގިއ  725ޑްރާފްޓަށްވުރެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޚަލީލްް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު.ްއިބްރާހީމް ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުިރްއޔާ

ްޢިއްްް،هللاޢަބްދު ްމެންބަރަގއ.ެގ ްއަުރވަންްރުފުްށްަޒތްތެރި ޞަތު

 730ްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރު.ް

ްވަޙީދުް.ް`ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްޝުކުރިއްާޔ.

ްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްއަޅުަގނުޑ1ްްޢަލީ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅާ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްތާއީދުކުރުން.ްްެކވުން:ވާހަކަެދއް
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ް

ްގދ.ެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަލީ، ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  735ޝުކުރިއްޔާ

ް ްޢަދްލުއިންޞާފު ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރު، އިމުކުރުުމެގްޤާޢިއްޒަތްތެރި

ްޖައްަސވާފަކާ ްމާއްދާެއއް ްމިއޮތީްބާރު،ްވަކި ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްނެތް. ެއއް

ނޑިޔާރުންނަކީ،ްމުސްތަިޤްއލުްބައެކޭ،ްއެހެންްވިާދޅުވެަފިއްމިްޑްރާފްޓަށްް ފަ

ް ްމީގެ ްހީވަނީ ްއޮްތ2ްްބަލާލީމަ ްފޮނުއްވާފައި ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާފަިއ ްއެވާހަކަ ްއެހެންވީމާ،  740އިޞްލާޙެއްހެން.

ްއެކަމަކު ްދެން ްއޮީތ،ްވަިކގޮަތކަށް،ްގެންދާނަން. ްއެންމެފަހަތުގައި ތީގަިއްމަ.

ްފުރުޞަތެްއް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތީމަ. ްފާަހގަކުރަްއވާަފިއ އެްއޗެއް

ްމިއަރުވަނީ،ްގދ.ގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމަށް.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިބާބުގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. 2ްްޢިއްޒަތްތެރި  745ްމާަާއްދާްަވނަ

ްަފނޑިޔާރުންަނީކްއަންނަނިވިްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމިއޮތީ. ްލިޔެފައި ްއިޞްލާޙުުކރަން ްގޮތަްށ

ްބައެކެެވ.ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާޤނޫނުއަސާސީާއްްމުސްތަޤިއްލު ްއަމަލުކުރާނީ ނޑިޔާރުން ފަ

ްގޮަތކަްށް ްވަކި ްޤާނޫނުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުތަކަށެވެ.

ނަޑއަޅާފަ ނޑިޔާރުންްިރޢާޔަތްކުރައިކަ ންވާީންުނވާްކަްނކަންްނިންމުމުގައިްފަ

ްގޮތަެށވެ.ް ނޑަެއޅިފައިވާ ްކަ ްއެކަމެްއ ްޝަރީޢަތުަގިއ  750އިސްލާމީ

ްެއއްގޮތަްށ،ް ްޤާނޫނުަތކާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމަސައްކަުތަގިއ ނޑިޔާރުންެގ ފަ

ްަވިކް ްނިންމާންވާނީ ްކަންތައްަތއް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްޝަރީޢަތަށް ްއިސްލާމީ އަދި

ްބިރަކަ ްދައްކާފާނެ ްަފރާތަކުން ްވަކި ްބުރަނުވެ، ްޖެހިލުންނުވެްފަރާތަކަށް ްށ

ްވަރަްށް ްމިއިްޞލާޙަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްތިބެއޭ. ްއެއްކިާބވެ ތަޢައްސުބުން

ްއެހެންަނމަވެސް ްއިޞްލާޙެއް. ްވިސްނާލައްަވއިފީިވއްާޔްް،ކުޑަުކޑަ ްހަމަ  755ޭއގެ

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ްމިމާއްދާ ްއޮތުމުްނ ްއެގޮތަށް އެއިޞްލާޙު

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްމިމާއްދާ ްޭއުރްއެންމެފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުނުއިރުގަިއ، ންނަށް

ްމުސްތަޤިއްލުް ނިޑޔާރުންނަީކ ްފަ ްއޮތީ ްއޭރު ްފާސްނުވެދިޔައިރު، މިތަނުން

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްހަމައެކަނި ްޢަމަލުކުރާނީ ނިޑޔާރުން ްފަ ބައެކޭ.

ްމިތަނުންް ްޤަބޫލުނުކުެރވިެގން ްެއގޮތަށް ްއޭރު ްއޮތީމަ ްމިހެން  760ޤާނޫނުތަކަށޭ.
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ްދިޔަކަމަށްް ްއެހެންވީމާ،ްްފާސްނުކުރެިވގެން ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްމިއޮތީ،ް ްލިޔުއްވާފައި ްމިހާރު ްމިބޭފުޅުން ްހަމަޖައްސަވާަފއި އެކަން

ްކަންކަްން ނޑައެޅިަފިއނުވާ ްކަ ްވަކިގޮަތކަށް ްޤާނޫނުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޝަރީޢަތުގަިއް ްިއސްލާމީ ްރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ނޑިޔާރުން ްފަ ނިންމުމުގައި

ނޑައެް ްކަ ްވަރަށްްއެކަމެްއ ްކޮންެމއަކަްސ ްދެން ްމިގޮތުން ްޮގތަށޭ.  765ްޅިފަިއވާ

ްހިތްހަމަޖެހުނީހީް ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަޖެހިއްޖެ. ްމިކަން ރަނގަޅު

ްއައިސް ްުކރިން ްއެންމެ ްވާހަކަ ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްްފައިޝަރީޢަތުގެ ފަހުން

ްއެހެންނަމަވެސް ްއައިނަމަ. ްވާހަކަ ްޤާނޫނުގެ ްމިބޭފުޅުންް، ނުޑެވސް އަުޅގަ

ްއެކަަމކުހުށަހަޅު ްާތއީދުކުރަން. ްއޮތްގޮތަށް ްއްވާފައި ްވިދިގެްން، ްމިއާ ދެން

ްޝަރީޢަތުެގް ްއިސްލާީމ ްެއއްކަަލ ްއަތްޕުޅުން ްއެބޭފުޅުން ްޖުމްލައިަގއި  770އަިއ

ބައިްދޫކޮށްލެވިފައިްއޮތީމަްމިާވގޮތަކީ،ްމިގޮތަށްްއެބޭފުޅުންްރިޢާޔަތްކޮށްގެްން

ްމިވިދާޅުވަނީ ްދެން ްދޫކޮށްލާފައި ްނިންމަން ްކަންތައް ނޑިޔާރުްން، ފަ

ްކަންތައްތަްއްމަ ްެއއްގޮތަްށ ްޤާނޫނުތަކާ ްޤާނޫނުައާސސީއާއި ސައްކަތަުކގައި

ނިންމަންވާނީްވަކިފަރާތަކަށްްުބރަނުވެ،ްވަކިްފަރާަތކުންްދައްާކފާނެްބިރަކަްށް

ްއެްއކަަލް ްއެހެންީވމާ، ްތިެބއޭ. ްއެްއކިބާވެ ްތަޢައްސުބުން  775ޖެހިލުންނުވެ

ްކަމެއްްނެިތގެންް ްަކމެއްްނެތިގެްންޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޤާނޫނުަގިއވެސް އަދި

ްފަރާތަކަށްް ްކަންކަުމަގއި ްނިންމާ ްރިޢާަޔތްކޮށްގެން ްޝަރީޢަތަށް އިސްލާމީ

ްފުރިހަމަްްބިރުގަންނަންޖެހޭ ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ގޮތްވޭ.

ގޮާތްްގޮތުންްއަދިްޤާޫނނުގަިއވާްކޮށްލުމަށްޓަކައި،ްއަދިްޤާނޫނުައސާސީަގއިވާ

ްއިް ްއަދި ްއެމީހުްންއެްއގޮތަށް ްކަންތަްއވެސް ްރިޢާޔަތުގެ ްޝަރީޢަތް  780ސްލާމީ

ްދައްކާފާނެް ްފަރާތަުކން ްވަކި ްބުރަނުވެ، ްވަކިފަރާތަކަށް ނިންމަންޖެހޭނީ

ްމިބުނީ.ް ްެއހެން ްއެއްކިާބވެގެންނޭ ްތަޢައްސުބުން ްޖެހިލުންނުވެ ބިރަކަށް

ްހަމަް ްޙަީޤޤަތުގައި ްތަންކޮޅަކީ. ްމިއިތުރުކުރެވުނު ްެއއީ އެހެންވީމާ،

ްހީކުރަންްފުރިހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްމިއީ. ްއިޞްލާޙެއް ްގެނައި ްގޮތުން ކޮށްލުމުގެ

ް ްމިްހަމަ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ  785ޑްރާފްޓް

ްޤަބޫލުކުރަށްވާނެކަމަށް.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްާޔ.

ް
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ްމެންބަރު.ްް.)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރ ުޝކުރިއްޔާ

ްށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ ްމެންބަރަށްް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްތާއީދުކުަރއްވާ އާދެ،

ްއަޙްމަުދްރުފު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.ައތޮޅުގެ ްއަރުވަން.  790ޞަތު

ްމުޙަންމަދު.

ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްްޑރާފްޓްކުރެވުުންޤާޢަދްލުއިންޞާފު ްއަލުން ްމިބާބު ްއިމުކުރުމުގެ،

ްމާއްދާތަްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢައްބާސ2ްްްކުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްމާއްާދައށް ވަނަ

 795ްއިބްރާހީމްްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރުން.

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްނަޢީމަށް ްފޮނުއްާވ2ްްމުޙަންމަދު ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް

ް800 

ްހުށަހަޅަންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްިއވިަވޑަިއގަތީ ްދާދިދެންމެއަކު ްއާދެ،

،ްމްްއެްއގޮތްްއިޞްލާެޙއް.ްެއހެންނަމަވެސްޙޫދާދިްމަފްްއިްމިއުޅޭްއިޞްލާުޙއާްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއަޅުގަް ްއަުޅަގނޑު ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްވުމާެއކީަގއި ްެއއިޞްލާޙު ަވަނ2ްްނޑު

ނޑިޔާރުންނަީކް ްފަ ްދަންނަވާލާނަން. ްިއްޞލާޙު ްހުށަހަޅާ މާއްދާއަށް

ްާޤނޫނުއަސާސީާއް ްއަމަލުކުރާނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްބައެކެެވ.  805މުސްތަޤިއްލު

ްގޮަތކަްށް ްވަކި ްޤާނޫނުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުތަކަށެވެ.

ނަޑއަޅާފަނު ްޝަރީަޢތުގަިއްއެކަެމްއްކަ ްއިސްލާމީ ްިނންމަންވާނީ ާވްކަންކަން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމަސަްއކަތުަގއި ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްގޮތަށެވެ. ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ްފަރާތަކަްށް ްަވކި ްނިންމާންވާނީ ްަކންތައްތައް ްއެްއގޮތްތަށް، ޤާނޫނުތަކާ

ްތަޢައް ްޖެހިލުންނުވެ ްބިރަކަށް ްދައްކާފާނެ ްފަރާތަކުން  810ސަބުްންބުރަނުވެ،ްަވކި

ްޤާ ްމިއީ ްދަންނަވަްނތޯ ްތިބެއޭ. ްަޢދްލުއިންޞާފްއެްއކިބާވެ ްނޫނުއަސާސީގެ

ްޤާއިމް ްބާުބގެ ްމިއިޞްލާޙ2ްްުކުރުމުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްވަރަށް ްސަބަބުތައް ްމިސާލެއްްްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްދެިތން ްުކޑަކުޑަ ގިނަ.

ްމިރާއްޖޭގަ ްއެނގޭނީ. ްދަންނަވާލިއްޔާހެން ްހީވަނީ ިއްއަޅުަގނޑަށް
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ްކިާޔް ްމަނިކު ްއަތްކުުރ ްމަޝްހޫރު ްޮއތްގޮތަކީ، ްކަންތައް  815ޢަދްލުއިންޞާފުގެ

ްދަ ްދަނިކޮްށެވސް ްގަންނަން ްމަހެއް ްހުރަސްކޮްށ ނޑޭރިެގ ްބަ ލަތުގެްޢުމީހަކު

ްމައްޗަްށް ްޭއނާގެ ްދުވަހެްއގައި ްޝަރީޢަތްކުރެވުނު ްބޭފުޅެްއގެ ވަޒީރު

ްލެވި ްަވގުތަށް ްއެވަގުތުން ްހަމަ ްޮއޑިއަށް އަރުވާެލވިފަިއާވްްތަޢުޒީރުކުރެވި

ްނެތީސްް ްަކނަޑއެިޅފައި ްަވކިގޮަތކަށް ްޝަރީޢަުތަގއި ްއެއީ ޤައުމެއް.

ް ްފެންނަގޮތަކަށްްޤާޢަދްލުއިންޞާފު ްއެމީހުންނަށް ްމީހުން  820އިމުކުރާ

ްޙަޟާރަތަށްް ްިއސްލާމީ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެހެްނީވމާ، ްާވގޮތް. ކަންކުރުމުން

ްޙުކުމްފުޅު ްއިލާހީ ްރުޖޫޢަވާޏްޖެހޭ. ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުގަ ތަކަށް

ްތަބާ ްސުންނަތަށް ްރަސޫލާެގ ްއިސްލާމީްކިޔަމަންވާންޖެހޭ. ްއެބަެޖހޭ. ވާން

ްހުރިހާް ްކުރާ ްމިދުނިޔޭގެ ްއިންސާނުން ްއެބަޖެހޭ. ްދެނެގަންނަން ޝަރީޢަތް

ްނުހުންނާނެ.ް ްހެދިފައެްއ ްޤާނޫނުތަކެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ  825ކަންކަމަކަށް

ްދަންނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްދެވަނަ ވާލާނީ،

ްއެްއގަމުެގް ްފެންުފށީ ްއ.އަތޮޅު ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މަނިކުފާނަށްވެސް

ް ްމީހެއްގެ ްކިޔާ ްއިސްމާޢީލް ްދެދަރިންެގ5ްްއިބްރާހީމް ްތެރެިއން ދަރިންގެ

ުކދިންްނިދާފައ2ްްިކުދިްނވެގެންްއަނެްއ3ްްޙައްޤުތައްްިނގުަޅއިގަނެްއަނެްއް

ްޖަހައި ްަހދައިްޤާޟީއާް،ްތިއްބާްއިނގިލީެގްނިޝާން ްބަޔާެނއް  830ިއްއެމީހުންގެ

ްމައްސަލަ.ް ްގެއްލުުމގެ ްގޯތި ްއެމީހުންގެ ްނިންމާފައިވާ ްޝަރީޢަތުން ގުިޅގެން

ް ްމިަވީނ2ްްއެމައްސަަލއަށް ްއަދިވެސް ްގިނަުދވަްސވީއިރު އަހަރަށްވުރެ

ްލަތުގަޢުމިދަ ްއި ްނުފެނި. ްއަޅުަގނުޑ3ްްގޮތެއް ްމައްސަލަައކަްށ ވަނަ

ްދިވެހިރާއް ްބާންދަންނަވާނީ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތެރޭގަިއ،ްޖޭގެ ީދންގެ

ްއުުޅްއވާ،ް ްއަރިުހގައި ްގޮމާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެ ނޑުވަުރގެ ްެއގަ  835ނުވަތަ

ްއާެދ،ް ްމަްއސަލަ. ްވަީރގެ ްބޭފުޅެްއގެ ްއުުޅއްާވ ްހިފަހައްޓަން ދާވަނިކޮޅު

ްހު ްކޯޓަްށ ްމައްސަލަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްވަރިވެްސ، ހެޅުނީްށަަަމިދެންނެވި

ްދެމަފިރި ްހަމަނުޖެހުމެއްގައި ްހިނގި ްދެމެދުގައި އަހަުރެގ11ްްންގެ

ްވަަޑއިގަންަނވަީންް.ކަިއވެންޏަށްފަހު ްކޯޓަށް ްަވރިވެަވޑަިއގަންނަވަން އެބޭފުޅާ

ްނިކުމެަވޑަިއގަ ނޑުވަރުން ްގަ  840ހިތާމައަީކްދަންނަވަންތޯްްންނަަވއިގެން.ރިޔާސީ

ްބާން ްމިދެންނެިވ ްރަީއސް، ްއޭުރގެ ްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތުްންދީމިޢިއްޒަތްތެރި ގެ
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ްއޭނާއާް ްުގޅުމެއްނެތްއި ްތިާމގެ ްެއއްވެސް ްނެްތް، ްގުޅުމެއް ބަލަދުވެރިކަުމގެ

ނޑިޔާުރެގއަށްްވަަޑިއގަންނަވަނީ.ްމިދެންނެވިްރައީްސެގް މީހަކުްގޮަވއިގެންްފަ

ް ްިއސް ްެއކޯޓުގެ ްއެއީ ްޅިޔަނު ްބަލ3ްްިޟީ.ްޤާޅިޔަނު،ްއަންހެނުންގެ ދުވަހު

ްދަމާފައި ްބުޅަލެއްހެން ްޝަރީ، ްތީއިސްާލމީ ްކަލޭ ްއެންގީ ްޚިލާފަށް  845ނދީްޢަތާ

ްއެހެންވެްސް ްައދި ްހުއްޓައޭ. ްދީދީ ްޚަރަދުވެސް ްދަންނަވަންތޯ ވަރިވެަފއޭ.

ްހުރިހާކަންކަމެއްެވްސް ްއޮންނަ ްދޭތެރޭގައި ްފިރިހެނަކާ ްއަންހެނަކާ ގޮތްގޮތުން

ކޮށްދީދީްހުއްޓާ.ްވީމާ،ްއަުޅަގނޑުްދިވެހިާރއްޖޭގެްއަންނަންްއޮތްްޖީލްތަކަށްް

ްހޯދަޢަދްލުއިންޞާ ނޑުްއިފު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅަީނ. ްިމއިޞްލާޙު ދިނުމަށްޓަކައި

ްމިއިޞްލާޙުް ްއިޞްލާޙަށްވުރެ ްހުށަހެޅުނު ްކުރިން  850އުންމީދުކުރަނީ

ްހިތާމައަކީް ްރަނގަޅުވާެނކަމަށް. ްމިފަދަްމިމަޖި، ނުޑމެން ްއަޅުގަ ލީހުގެ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްފާސްނުެވއްޖެްއޔާ ްޙައްުޤގޮުތގައި ްމީގެ މާއްދާއެއް

ްްޤައުމުަގއި ްދެނެއް ްދުވަހަކުެވސް ްނުކުރެވޭނެ.ްޤާްޢަދްލުއިންޞާފު އިމެްއ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް855 

ްޒާހިރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއާދަމަށްްއަޅުަގނޑުްފުތުޞަތުްއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރު.

ް

ްމެންބަރުްްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެަެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްާތއީދުކުރާްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:  860ވާހަަކްްމުޙަންމަދުްނަޢީމްްއެހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްޢިްއޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު. ތެރި

ް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްހުަށހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު 2ްފޮނުއްވާފަިއވާ

 865ްވަނަްމާއްދާއަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާއްދ2ްާއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްއަްށްވަަނ

ްއަޅުަގނުޑްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއޞްލާޙު ްއެއިޞްލާަޙކީ، ްފޮނުވީމު. ްއިޞްލާޙެއް އަޅުަގނޑު

ނޑަށްްކުޑަްުކށެއްްހެދިފައިވޭ.ް މިދަންނަވާލަނީ.ްދެންްއެއިްޞލާޙުގައިްއަުޅގަ
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ްއެހެން ްއެކަްންނަމަވެސް، ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހީކުރަން އަޅުަގނުޑ

ްކުުރކުރުޤަބޫލުކޮށްދެއްވާނެކަމަ ްއަވަހަށް ްމިހާ ްވަގުތުނެތިްށް. ްވަަރށް  870ްގޮަތކަށް

ްއުޅުއްޔިރަ ްމިތަުނގައި ްަބއެްއގަާއއި ްމަޖިލީހުގެ ްސަބަބުްންތުންެގ ުމގެ

ނުޑް ނޑަށްްުކޑަްކުށެްއވީ.ްއަުޅގަ ނުޑަގއާެއކުްއުޅެންްހަދައިގެންްއަުޅގަ ރޭގަ

ްކޮށް ްމުޙަންމަދުްނަޢީމަށް ްމެންބަރު ްދެްއވިްހީކުރަންްލ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްެތރި

ްމިް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް. ނޑަށްެވްސ ްއަޅުގަ ފަދައިން

ްުނވި.ް ްގޮތެްއވެސް ްެއއްގޮްތކުރުމުެގްއެްއގޮތްކޮށްެލވޭ ްނުދެްއވާ  875މިައކަށްެވސް

ްއެްއގޮތްކުރަންް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަ ްެއކޮމިީޓްފުރުޞަތެއްވެސް. ގޮސް

ްިއޞްްއެްއގޮތް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްައޑުައއްސަވާ ްކުރީމުސް. ް-2ލާޙު.

ްއަަމލުކުރަ ނިޑޔާރުން ްފަ ްބައެެކވެ. ްމުސްތަޤިއްުލ ނޑިޔާރުންނަކީ ންވާނީ،ްފަ

ް ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީްއިސްލާމީ ްޤާނޫނުތަކަެށެވ. ޤާޫނނުއަސާސީާއއި

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްގޮތަްށ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްެއކަމެއް  880ޝަރީޢަތުގައި

ްޤާނޫނު ްމަސަްއކަތުަގއި ނިޑޔާރުންގެ ްފަ އަސާސީާއިއްރިޢާޔަތްކުރާންވާނެެއވެ.

ްފަރާތަކަްށް ްވަިކ ްނިންމަންވާނީ ްކަްނތައްތައް ްއެްއގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާ

ްޖެހިލުންނުވެ،ް ްބިރަކަށް ްދައްކައިފާނެ ްފަރާތަކުްނ ްވަކި ބުރަނުވެ،

ްއިޞްލާުޙް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއަސްލު ްިތބެއެވެ. ްއެއްކިާބވެ ތަޢައްސަބުން

ްއޮންނަންޖެހޭނެހެޅުށަަަހު ްއަޅުްމުގައި ްއެހެންވީމާ، ނުޑްގޮތަކީ.  885ގަ

ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ްހަމަްްދަންނަވާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރީަގިއވެސް

ނޑުްޚުދުްފޮނުވީންްއިޞްލާޙު.ްފޮނުވިަޔސްް....ް ްމިމާއްދާއަށްްއަުޅގަ

ް

ްއިޚްލާްޞަްތެރިކަމާއިެއުކްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަދަލުވާ ްޓެކްސްޓް ްބައިބަިއްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ްމި ްމަތީގައިހުރި  890ގޮތަކަެށއް

ްތިވިދާުޅާވް ްމިހާރު ްކަމަާކއި ްކުެރވޭ ްއޮިޅގެން ްގޮަތކަށް ބަދަލުވެގެންދާ

ްބަލަޔެްއް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްހިނގައްޖެ. ްތަފާުތވެެގން ްމުޅިން ވިދާޅުވުން

ްވަޙީދުް ްމުޙަންމަދު ްދެން ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްއާދެ، ނުގަނެވޭނެ.

ްޢިއްޒަ ްގދ.ގެ ްފުރުޞަތުްޢަލީ، ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރު ތްތެރި

 895ްއަރުވަން.ްީކކޭތޯ.
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ް

ްށްްގެންދަންްބޭނުމޭްިއޞްލާޙު.ކުރިއަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާެދ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުގަެނޭވނެއޭ. ްބަލަެއއް ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިދެންނެީވ  900އަޅުަގނޑު

ްފުރުޞަތުްމު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްޢަލީ، ްވަޙީދު ޙަންމަދު

ްއެުރވޭކަށެްއް ްުނކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްޢަދުލްއިްނޞާފް، ްއާދެ، އަރުވަން.

ނޑު،ްދެަވަން ނެތްްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނ ްހުށަހެޅުމަށް ްއޮތްަްްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާފައި ްފުރުޞަުތްމާއްދާއަށް ޑު

 905ްއަރުވަން.ް

ް

ްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  ޢަދުލުއިދްޞާފު ޝުކުރިއްާޔ

 ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުކ ދެވަދަ މާއްދާއަފް ހުފަހަޅާ އިޞްލާޙަކީކ ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ

ނިޑޔާރުންްއަަމލުކުރާނީްކީރިތިް ފަދޑިޔާރުދްދަކީ މުސްތަޤިއްލު ބައެކެވެ.ްވާހަކަެދއްެކވުން: ފަ

ްކަންތައްތަާކއި،ް ްޘާބިތުވެފައިވާ ްސުންނަތުން ްރަސޫލާގެ ްމާތް  910ޤުރުއާނާއި

ްޤާނޫނުގަިއް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ްޤާނޫނުތަކަށެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއިސްލާމީް ްނިންމުމުަގއި ްކަްނކަން ނޑަައޅާފައިުނވާ ްކަ ވަިކގޮތެްއ

ނަޑއެޅިފައިް ްކަ ްއެކަމެްއ ނޑިޔާރުްންޝަރީޢަތުގައި ްފަ ާވގޮތަްށ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްމަސަްއކަތުަގއި ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ރިޢާޔަތްކުރާންވާނެެއވެ.

ްފަރާތަކަްށް ްވަިކ ްނިންމަންވާނީ ްކަްނތައްތައް ްއެްއގޮތަށް  915ޤާނޫނުތަކާ

ްޖެހިލުންނުވެ،ް ްބިރަކަށް ްދައްކައިފާނެ ްފަރާތަކުްނ ްވަކި ބުރަނުވެ،

ްއި ްމި ްތިބެއެވެ. ްއެްއކިބާވެ ްއަޅުަގނުޑްތަޢައްސަބުން ޞްލާުޙ

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ްމިއޮތް ްނަންބަރުގައި ްދެވަނަ ްޑްރާފްޓްގެ ހުށަހަޅަންޖެހުނީ،

ްފަ ނޑިޔާރުްންމިއޮންނަނީ ްފަ ްބައެކެވެ. ްމުސްތަޤިއްލު ނޑިޔާރުންނަކީ

ްޤާނޫނުތަކަެށވެ. ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ނޑުމެންަނީކްްޢަމަލުކުރާނީ  920އަުޅގަ

ްމިމާއް ްވީހިނދު ްއިނގޭތޯ. ްދަޢުލަތެއް ްމިހާރުވެްސްމުސްލިމް ދާ

ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިްމިއޮތްގޮތުްންއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގެްވާހަަަކަްއައިސްަފިއް

ްއިހާނެތި،ް ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑަށް ްމީެގންވެސް ްތިންވަނައަށް. މިވަނީ
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އަޅުަގނޑުްކޮންމެހެންްޑްރާފްޓްކޮށްފައިްއޮތްްބަޔަކަށްްެއއްޗެިހްކިޔަނީކީެއްއް

 925ިއްމިހާރުްމިއޮތްގޮތުްންމިއޮތީްވަރަްށްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިްެއކުލެވިފަ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވޭނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ނިކަމެތިކޮށޭ

ްނިންމުމުގައިް ްނިންމާ ްޤާޟީ ްދެން ްރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއޭ. މިއޮތީ

ްަބލައިލަންވާނެއޭ.ް ްމިގޮތަށްވެސް ްބުނަންޏާ. ްއަެނއްހެން ބަލައިލަންވާނެ

ނޑައެް ޅިގެންްވަރަށްްހިތްވަރާިއއެކުްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެންނަމަވެސް،ްމިއީްކަ

ްބަލަންޖެހޭނެއޭ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޝަރީޢަތަށް ްއިސްލާމީ ްބުނަންޖެހޭ،  930އެބަ

ްޤުރުޢާނާއިް ްކީިރތި ްއަސްލެްއކަމުަގއިާވ ްއިސްލާމްދީނުެގ އެހެންވީމާ،

ްއިނގޭޯތ،ްމިދޭތީަގިއް ްނުދާނެ ްއެްއކިބާެވގެން ްސުންނަތް،ްމީގެން ރަސޫލާގެ

ްތިިބަކމަށްވަނީވިްއާޔްްހިފައިފިއްޔާ. ްހިފަިއގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިދޭްއޗަީކ

ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނުޑް ްދޭއްޗެއް. ްނުދާނެ ްމަގުޮއޅިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަޢދުލުވެރިކަމަީކް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމި ްގެނައީ. ްމިގޮތަށް ނަޑއެޅިގެްނ ްކަ  935ހަމަ

ނޑުމެންނަށްްދަސްކޮށްދީްއެކަންްކީރިތިްޤުރުޢާ ނުގައިްވަރަްށްކޮބާކަންްއަުޅގަ

ްޤުރުޢާނު.ް ްކީިރތި ްބާވާލަްއވާފަިއވާ ްފަރާތުން ްއަްނަގވައިެދއްިވ ޞަރީޙަކޮށް

ްބަޔާންެވގެންވޭ.ް ްގޮތެއް ްހުރިހާ ްހިންގާނެ ްޢަދުލުވެރިަކން ްޤުރުޢާނުގައި މި

ނުޑމެންގެްއެހެްން ނޑުމެންްމިހަދާްވަޟުޢީްޤާނޫނުތަކަކީްއަުޅގަ ދެންްއަޅުގަ

ްކަންތަްއތަކަ ްއެހެން ްޤާނޫނުތަކެއް.ްދިރިއުޅުމަށް، ްހަދާ ްއަޅުަގނޑުމެން  940ށް

ްަމސްދަރެއްކަމަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހޯދަންޏާ ްހޯދުންތަކެއް ޢަދުލުވެރި

ްއެއަްށް ްސުްނނަތް، ްރަސޫލާގެ ްޤުރުޢާން، ްކީރިތި ބަލަންވާނީ

ްޢަދުލުވެރިކަމަކުްން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަީނވިްއާޔ ތަބާވެއްޖެކަަަމަށް

ްދޫކޮށްލަަަ ްެއ ްނުެވވޭނެ. ްޢަދުލެްއްއެްއކިބަެއއް ްވަިނވިްއޔާ އިފިކަމަށް

ްމިބުނަނީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްޞަރީޙަކޮށް ްވަރަށް ްނޯންނާނެ.  945އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުް ނޑިޔާރުނ5ްްްއަޅުަގނުޑގެްމިްހުށަހެޅުމުގަިއްމައިގަ ކަމެއްްމިވަނީ.ްފަ

ްޢަމަލުކުރަންވީް ްޢަމަލުކުރަންވާ، ްއެމީހުން ްއެބަޭވ. ްކޮށްފައި މުސްތަޤިއްލު

ްރަސޫ ްޤުރުޢާނަށް، ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް،ްކީރިތި ްސުންނަތަށް، ލާގެ

ްމިގޮތުންް ްދެން ްޯކއްެޗއްތޯ. ްއިތުރު ްވަކި ްމިއަށްވުރެ ްދެން ޤާނޫނުތަކަށް،

ްެއް ްއެބަހުރި. ްމިާތ ްއިޞްލާޙުތައް ްބައެްއ  950ހުށަހެޅިފައިހުރި



 36 

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއާޔ ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުތަކަްށވެސް

ްރައީސް.

ް

ްތާޙިރު،ްސ.އަތޮުޅެގްްުކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއިބްރާހީމް އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

 955ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްާތއިދުކުރަްއާވްމެންބަރު.ް

ް

ްމެންބަރުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއްކެުވން:ތާޙިރުްވާހަކަދެް ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްތ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  960ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރު،ްްަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑުލުްެމން ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަުޅަގނޑާ ްރައީްސ،  965ްޢިއްޒަތްތެރި

ޢަލީްވަޙީދުއާއިްވަރަށްްދަންަވރުްވަގުތެްއަގއިްވަރަށްްގިަނަވގުތުްހޭލާްތިބެްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިވަުރް ްއެެހންވީމާ، ްިމއީ. ްމަސައްކަތެއް ްކޮށްފަިއއޮްތ އަޅުަގނޑުމެން

ްނުގަެނވޭނެއޭްިވދާޅުވީމާ..އެްއޗެއްްބަަލއި

ް

ް970 

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްުނގަނެވޭނެ. ްބަލައެއް ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ. އާދެ،

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްގދ.ެގ ްޢަލީ، ވަޙީދު

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(.3ްްއަރުވަންްފޮނުއްވާަފިއވާްއިްޞލާޙުްހުށަހަޅާލުމަށް،ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްގއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް975 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނޭނގެ ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްޫނކަމެއްެވސް،ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުރިގޮތުން ްދެންމެއަކުްްކަރުދާސްތައް ްާދދި ދެންމެއަުކ،

ްހުށަހެޅުއްިވް ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި  980ގދ.ގެ

ްމިއުޅެނީ.ް ްނުފެނިގެން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެ ްމާއްދާ، ްދެވަނަ ކަރުދާސް،

ްމާއްދާއެްއެގް ްއެްއވެްސ ްކަރުދާހުގައި ްލިބިފައިއޮްތ އަޅުަގނޑަށް

ް ްނެތް. ްުސރުޚީއެްއވެސް ްނެތް. ްަޞއްަޙްނަންބަރެއްވެސް އެހެންވީމާ،

ްފޮނުވާފައިް ްސަމާސާައަކށް ްނުވަތަ ްބަލާލަންވެގެން ްހަމަ ްއެއީ ކަރުދާހެއްތޯ

 985ްއޮތްްެއއްެޗއްތޯ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްއެހެންވީމާ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްެއއްެޗއް. ްއޮތް ްބަލަިއގެންފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެ އާދެ،

ްވާަހކަފުޅެއް.ްޭއގެްމަތީަގއިްެދވަނަްމާއްދާއަކަޭށ،ްތިވިދާޅުީވްހަމަްރަނގަ ޅު

ްބަލައިލީމާް ްލިޔުަމށް ްޭއގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ްލިޔުްއވާފަިއ  990އެހެން

އެނގޭްދެވަނަްމާއްާދއެއްކަންްއެއީ.ްއެހެްނވީމާ،ްނުރަސްމީްބައްދަލުވުމުަގިއް

ްޓެކްސް ްބަލައިގަތީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްުމޅި ްެއކަން ްނެތީމާ ަްްގެންދެވިފައި ޓް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮޅުެގ ްއިސްފަސްާވގޮތަށް ްދެންމެއަކު ބަދަލުކުރާގޮތަށް

ްއެް ްތަފާތުެވެގންދާތީ ްމުޅިން ްވާަހކަފުޅު ްއެދެއްެކވި މެންބަރު

 995ބަލައިނުގަނެވުނީ.ްއާދެ،ްއެހެްނވީމާ،ްެއއީްެވގެންްތިއުޅޭަޭްޮގތަކީވެސް.ްިތް

ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްާއދެ، ްރަނަގޅަށް. ްވިދާޅުވީ ްއަޅުަގނުޑްހަމަ އަށް

ްމާއްދާއަށްް ްތިންވަނަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއަރުވަން، ފުރުޞަތު

ްފޮނުއްވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުްއުވމަށް.

ް

ްއަންނަނިވިގޮަތްށްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްިތންވަނަ ްރަީއސް،  1000ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްޤާނޫނެްއްް-3އިޞްލާޙުކުރުން. ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ް)ހ(

ްބެލުމާިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޚިލާފުވޭތޯ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްބައެްއވިަޔސް ްޤާނޫނަކުން ނުވަތަ

ްލިބިގެންވަީން ްބާުރ ްނިންމުމުގެ ްގޮތެއް ްމައްސަލަތަުކގަިއ އެފަދަ

ް ްހުށަހަޅުމަކީ. ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއީ ްކޯަޓށޭ. ްސުޕްރީމް ދެންްދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްކޮންމެއަކަްސް ްއުޅޭނެ. ްމީގައި ްފަރަޤެއް ްވަެރްއގެ ްކޮންމެވެސް  1005ޑްރާފްޓާއި

ްބޭުނންވަނީ،ް ް)ހ(ްއާިއ3ްްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ް)ހ(ްާއިއ4ްްގެ ގެ

ގެްާމއްދާގެްއެްކުީރކޮުޅގެްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްއެބަްތަާޢރުޟުވޭ.ްމިީއ4ްް

ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރާްކަމެއް.ް

ް

ްމެންބަރުްްއްުކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގއ.ެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ  1010އާދެ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްތާއީދުކުރަްއާވްهللاއިބްރާހީމް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު އަށް

ްމެންބަރު.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްވަަނ3ްް`.ްގދ.ގެ

ްވާހަަކްްهللاްމްްޚަލީލްްއަްބދުއިްބރާހީ ްތާީއދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅާ ްއަށް ް)ހ(  1015ްމާއްދާ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްުކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ވަނަްމާްއދާގެް)ހ(ްއަްށ3ްްތުްއަރުވަން.ްމޫސާމަނިކަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަ

 1020ްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްހުށަެހޅުއްވުމަށް.

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއާދެ، ްމިހުށަހަޅ3ްްާ`. ްއަުޅަގނޑު ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ންްއިޞްލާޙަކީ،ްަރއްޔިތުންްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނެއްްނުވަތަްޤާނޫނަކުްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ބައެްއވިޔަސްްޤާނޫުނއަސާސީާއްޚިލާފުވޭތޯްބެލުމާއިްއެފަދަްމައްސަލަތަުކަގިއް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްލިބިގެންވަނީ ްބާރު ްބުނުމުގެ ްފަހުބަސް ްނިންމާ  1025ގޮތެއް

ްއިޞްލާޙާިއް ްިމ ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނަން ްަފހުބަސް ްއާދެ، ްކޯޓަށެވެ. ސުޕްރީމް

ޕްރީމްްކޯޓަށްްއެކަިންބެހޭގޮތުން،ްމިްފަހުބަހުގެްވާހަކަްމިދަންނަވާްއަދިްސު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ، ްބުރަވާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބާރުދޭން މި

ްމިއުޅެނީް ްިމހާރު ްގިނަެވގެންގޮސް ްމީހުންތައް ްތިބޭ ްމާނަކުރުމުގައި ކަންކަން

ްބަލާލާއިރުަގއިް ްހަމަަގއިމުެވސް ްއަޅުަގނޑަށް ްނޭނިގގެން. ްގޮތެއް  1030ހަދާނެ

ްޢަމަލުކުރަމު ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ވަަނ4ްްންދާ
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ްލިބިގެްންް ްބާރުތައް ްއެންމެހާ ްހިންގުމުގެ ްދަޢުލަތް ްމިއޮންނަނީ، މާއްދާގައި

ްދަޢުލަތްް ްކިބައިންނޭ. ްރައްޔިތުން ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރުތައް އަންނަނީ،

ްހަމަް ްއެބަޮއވޭ. ްބުނެދީފައި ްގޮތް ްެއކުލެިވގެންވާ ްއެބާރުަތއް ހިންގުމަށްޓަކައި

ނޑުމެންްބަލާލާއިރުަގއިްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްމިއޮންނަީންްއެާއއިެއކީަގއި  1035އަުޅގަ

ްޤާނޫުން ްަމއްޗަށް ްަޙއްޤުތަުކގަިއްދިވެިހްރައްޔިތުންނަީކްއެމީހުންގެ އަސާސީ

ްހަމަހަމަވެގެންާވް ްލިބުމުަގއި ްރައްކާތެރިކަން ްޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގަްއޔާއި

ްމާލެ ްދިރިއުޅޭ ނޑުމެން ްހިތަށްއަަރނީ،ްއަުޅގަ ތަރައްޤީެވްްބައެކޭ.ްައޅުަގނޑު

ްއެއަތޮޅެްއެގް ްައޅުަގނުޑ ްލިބިހުރިއިރުގައި ްވަސީލަތްަތއް ްމާލޭަގއި ކުރިއަރާ،

ްރައްޔިތުންނަީކް ްހައްދުންމަތީ ްފޮނުވާފައިހުރި ްމިތަނަށް ްހޮވާ  1040ރައްޔިތުން

ްޙައްޤުތަކެްއް ްހެދިގެން ްޤާނޫނުތަކެއް ްމިބުނާޮގތަށް މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެމާނަކު ްނޫންާބއޭ. ްބައެއް ްކުަޑއީބާއޭ.ްލިބެންވާނެ ްބިްނ ްާކކުބާއޭ. ރީ

ްމިއޮތީ.ް ްނުެވފައި ްތަަރއްޤީ ްއަތޮޅު ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ތަންނެތީބާއޭ،

ްެއިކް ްއެިކއެކިފަހަރު ްގުޅިގެން ްމިކަމާ ްދެން ްމިއޮތީ. ްނުލިބިފައި ޙައްޤުތައް

ްގިނަް ްވަރަށް ްޙަވާލުވިފަހުން ްމިމަޤާމާއި ނުޑ ްއަުޅގަ  1045މަރުޙަލާގައި

ްދާ ްކުރެިވއްޖެ. ްކުރިްންމަސައްކަތްތަެކއް ްދެރެއެއް ްމީގެ ްހަމަ ދިފަހުން

ްމިބުނަނީ،ް ްފޯނުކޮށްފައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއިްސދޫން ްލ.އަތޮޅު އަންހެނަކު،

ްބައްޕަައީކް ްއޭަނގެ ްުކއްޖެކޭ. ްކުޑަކުޑަ ްބުއްބޯ ްދަރިފުޅު ތިމަންނަގެ

މަސްތުވާތަކެތީަގއިްޖަުލގައިްިއންްމީހެކޭ.ްދަރިފުޅުްހޯދުމަށްޓަކައިްތިމަންަން

ްބުން ްދޔައީމަ ްސިފައިންެގއިްންކޯޓަށް ްލިބޭނެއޭ. ްބުނެފިޔޭ ްޯކޓުން  1050ޏޭ

ްއާއިާލެގް ްަބއްޕަގެ ްވަނީ ްދަަަރިފުޅު ްއެހެންނަމަވެސް، ްދޭނަމޭ. ބުނެފިއޭ

ްދައްކާކަށްނޫްން ްވާހަކަަތކެއް ްސިޔާސީ ްމިއުޅެީނ ްއަތުގައޭ. މީހުން

ްވަިކް ްމީހަކަށް ްވަިކ ްނިންމާގޮތަށް ްތި ްމަނިކުފާނު ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހުށަހެ ްމިޤާނޫނުްގޮތަކަށް ްިމއުެޅނީ. ްައޅުަގނޑު ްނޫން ްނިންމާކަށެއް ޅުން

ްއެކަުމެގް ްއަްތދަށުގެ ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްމިހާރު ްމިތިބީ.  1055މާނަކޮށްގެން

ްމިއޮްތް ްިމހާރުގެ ްަބއްޕަީވ ްނުލިބޭ. ްދަރިފުޅެއް ްމައިމީހާއަްށ ބާރުވީ.

ްމަްސތުވާތަކެތީް ްތެރޭަގއި ްކުރިއެރުމުެގ ްިމގެނަިއ ްތަުޙޒީބާއި ގަިއްތަރައްޤީގެ

ގޮސްްހަލާކުވެަފއި.ްޤާނޫނުްހިންގަންވީްގޮތެއްްނޭނގެ.ްއެްއބައިްމީހުންނަށްް
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ްގަާވއިދެްއް ްނުލިބޭ. ްދަރިންނެއް ްމީހުންނަށް ްއަނެއްަބއި ްއެބަލިބޭ. ދަރިން

ްމިގޮތަށް.ް ްކުަރނީ ްކަންތައްަތއް ްކޯޓުތަުކގެ ްއެކަަމކު، ްހެދިފައި.  1060އޮވޭ

ް ްވަިކގޮތެްއ. ްހަިއކޯޓުން ްޮގއްިސއްޔާ ްވަކިގޮެތއް.ްހައިކޯޓަށް ދަށުކޯުޓން

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޭނގެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވީތަނެއް ްކޯޓު ސުޕްރީމް

ްހަމައެކަނި،ް ްބާރު ްކޯޓަށްދޭ ްސުޕްރީމް ްދެެކނީ ނޑު ްއަުޅގަ މިދެންނެވީ،

ްއެއްބޭފުެޅްއެގް ްކޮންމެވެސް ްބާރު ްމާނަކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ މިދެންނެވީ

ްދަުށގައި ްޯކޓެއްގެ ްެއއް ްކޮންމެވެސް ްއެނޫންގޮތަްށްްނުވަތަ ްހުންނާށޭ.  1065އެ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްބައްލަވާ ްމިހާރު ްދާދިފަހުން، ްނުކުެރވޭނެ. އެކަމެއް

ްހޯދުމާއި،ް ްމުދާ ްގޮތުގެމަތިން ްޚިލާފުނުވާ ްޤާނޫާނއި ްމިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތަކަްށެމް ްކޮންމެ ްޙައްޤު ްމުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ލިބިގަތުމާއި،ްމުދަލާއިމެދު

ްއަުޅގަ ްމިނިސްޓަރަށްްލިބިގެންވޭ. ްޓުއަރިޒަްމ ްތިންފަހަރަށް ްމިހާރު ނޑު

ްހަދައިެގްން ްގެސްޓްހަުއސް ްއަޮތޅުަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ  1070ދަންނަވައިފިން،

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްޙައްޤު ްލިބުމުގެ ްތަނަވަްސކަން ްހޯދުމާއި، މުދާ

ްތިތަންތަނުގަިއް ްއުހުނ، ްވިދާޅުވަީނ، ްނެތީތޯއޭ. ރައްޔިތުންނަށް

ްނުހެދޭ ްމާނަކުރެއްވުީންގެސްޓްހައުްސެއއް ްޤާނޫނު ްހަމަ ްމިވެސް ނެއޭ.

ްކަންނޭނެގް ްއެަބއިންނެިވ ްމިތަނުގައިެވސް ްއިންނަަވއިގެން. އިނގޭތޯ

ްހެދޭ.ް ްހޮޓާވެސް ްޓުއަރިސްޓް ްމާލޭގައި ްއެަކމަކު، ްމިނިސްޓަރު.  1075ޓުއަރިޒަމް

ްއަސާީސް ްހެދޭ. ްތަންތަންވެަެސް ްއެހެން ްައދި ްހެދޭ. ގެސްޓްހައުްސވެސް

ްތަންތަންވެސް ްއަތޮެޅްއެގްްމަސާޖުކުރާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު، ހެދޭ.

ްޤާނޫނުް ްިމއޮތީ ްލިބިދާނެތީ ްކުރިއެރުން ްތަނަވަސްކަމާިއ މީހަކަށް

ްކުަރއްާވނެކަމެއްްނެތޭ.ް ްއެކަން މާނަކުރައްވާަފއި.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއުސޫލުން

ްއަތޮުޅް ްމީހުން، ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރަްށ ްމާނަކުރަން،  1080ޤާނޫނު

ް ްދާނެ ްއާންއެންމެންވެސް ްދަންނަވާނެ، ްގޮސް ްކޯޓުކައިިރއަށް. ސުޕްރީމް

ްއެތަނުގަިއް ްދެން ްބޭފުޅަކު. ްހުންނެވި ްނިކުމެަވޑަިއގަންަނވާށޭ، ނޑިޔާރު ފަ

ްނިންމާް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިތަނުން ްއަދި ްމުޤައްރިރެއްވެސް.ްޮކންމެ ހުރެދާނެ

ްމައިއެކަނިް ްއެަކނި ްއެބޭފުޅާ ްބަހައްޓާފައި ްއެތަނުަގިއ ްބޭފުޅަކު ނަމެއްގެ

ްއެހެންނޫނީްއެކަ ްރަނގަޅުގޮަތކީ. ްއެންމެ ްއެއީ ްނިންމުން. ްކުރަްއާވގޮތަށް  1085ން
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ްލިޔެފައިް ްމިހާރު ްނުވަތަ ްކޯޓުގަިއވެސް ްސުޕްރީމް ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑިޔާުރންްނިކުންނާނެް މިއޮތްގޮތުންްދެކޯޓަށްްމިބާރުްދީފިއްޔާްޔަޤީންްދެްފަ

ްނި ްެއއްގޮެތްއ ްކޮންމެވެސް ްމިއިން ްނިކުމެ ްހިފާފައި ނޑި ންމާނެ.ްކަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުރެއްޖެއްޔާ ްފަނޑިޔާަރކު ްފަރާތުން ހައްދުންމަތީގެ

ްވިދާުޅވާެން ްރިޔާްޟ ްތ.އަތޮޅުން ްދެން ްކޮޅަށް. ްހައްދުންމަތީ  1090ނިންމާނީ

ްގޮެތއް.ް ްއެްއވެސް ްނެތޭ ްއަތޮޅަކަށް ްތިމަންނަމެން ްދިމާލަށް އަޅުަގނާޑއި

ްދެ ްމައްސަލަޖެހުނީ. ްއަުޅަގނޑާެވސް ްރިޔާާޟއި މެންބަރުންްްއެހެންވީމާ،

ްެއީއް ްދިޔައީ. ްރަޙުމަތްތެރިކަންވެްސ ްަމއްސަަަލަޖެހުނީ. ްއޮތް ތެރޭގަިއ

ްވާހަަކް ްހައްުދންމަތީގެ ްައޅުަގނޑަށް ްގިނައިން ްއެންމެ ްމެންބަރު ތ.އަތޮޅުގެ

ްބޭނުންވަނީް ްނަގަން ްމިސާލަކަށްވެސް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން  1095ނަގައިެދއްވީ.

ްަރއްޔި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީާމ، ްހަމަހަމަގޮތެއްަގިއްއެބޭފުޅާ. ތުންނަށް

ް ްލިބިދޭންޖެހޭނެ. ްއެްއެޗއް ްލިބިދޭންޖެހޭ އަހަރުީވއިުރ30ްްޤާނޫނުއަސާސީން

ްވަޒާރުންނަަކްށް ްދަޢުލަތުގެ ްމީހުންނަށާއި ްތިބި ްވެިރކަމުަގއި މިރާއްޖޭގެ

ްއަނެއްާކވެްސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަހަމަކުރާކަށެއް. ްރައްޔިތުންނަށް ނޭނގުނު

ްެއއްކަލަް ްއޮތީ، ްޤާނޫނުގެްްދަންނަވަން ްއެްއޗެހިޮކށް  1100މުޒާހަރާތަކާއި

ްހަނދާންވީ.ް ްއޮތްކަންެވްސ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެށީމާ ވާހަކަދަްއކަން

ްމީހުންނާއިް ްހަނދާންވީ.ްނުކުޅެދޭ ްތިބިކަންވެސް ްކިަޔާވކުދިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެިކއެކިްގޮްތގޮތުންްޙާލުަގއިެޖހިފައިްތިބިްމީހުންްއޮތްކަްނެވސްްހަނދާންވީ.ް

ް ްމުދާ،ްނިންމާލަމުން ްފައިސާާއއި ްދަޢުލަތުގެ ދަންނަވާވާނީ،

ްަވިކް ްދަޢުލަތުގެ ްތަފާތުކޮށް. ްަބއްސަަވޔޭ  1105ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

ްސިންގަޕޫރުންް ްބޭކަލުންނަށް ްއަރިހު ްމަސަްއކަތްކުރާ މުޢައްސަސާތަކެްއަގއި

ްބަލިް ްމާލެއިން ްއަެނއްބަަޔކަށް ްއިންޑިާއއިން، ްއަނެއްަބޔަކަށް ބޭސް.

ްހަ ްމިއީ ްއޮންނަްއެނދުަގއި. ްިލބިފައި ްދަށުން ްޤާނޫނެްއގެ ްެއއް މަ

ްޤާނޫުން ްއެްއ ްަފއިސާ. ްލިބޭ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްއެްއ ްދަށުން ވެރިކަމެްއގެ

ްަމނިކުފާނަށްވެްސް ްބަޖެޓް. ްއޮަޮންނަ ްހަދާފައި ްމަޖިލީހަކުން  1110ހަދާ

ްގޮެތއްް ނާޑލެވޭނެ ްކަ ްމިކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއުސޫލު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްވާނީ..
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ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް1115 

ްމާނަކުރާގޮތަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްފަރާތަކުން ްއެންމެ ްޙައްޤުތައް ްއެލިބޭ ްޤާނޫނުއަސާސިަގއި

ްއުންމީދުކުރަްންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އޮތިްއޔާ.

ްހާްބޭފުޅުންްމިކަމަށްްވަރަށްްމަތީްއަޣްލަބިއްޔަތަކުންްޯވޓުދެއްވާނެކަމަށް.ހުރި

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްުކވުން: ްތާއީދުކުަރްއވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1120ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްލ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.
ް

ނޑުމެންގެްއަތޮުޅެގްްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްްހައްުދންމަތީ ްއަުޅގަ ްއާދެ.ްައޅުަގނުޑގެްއަޮތޅުެގްމީހުންގެްޙައްުޤގައި

ްއަޅުަގނުޑެގްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްނަޢީމް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްމޫސާމަނިކުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަނެއް

 1125ްއެންމެްފުންމިނުންްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްދަންނަވާލަނަން،ްްުކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޑްރާފްްޓގަިއް ްގެންެނވި ްގެންނަވަިއގެން ްްޑރާފްޓް ްރީ ްއަލުން ްކޯޓު ސުޕްރީމް

ް ްއެއީ ްކޯޓު، ްސުޕްރީމް ްއެބަޮއވޭ،5ްްމި ްގައި ް)ނ( ްއޭގެ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްކޯް ްސުޕްރީމް ްމާނަކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ްނިންމާްޤާނޫނުއަސާސީާއއި  1130ޓުން

ްމެންބަރުގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްނިންމުމޭ. ްއެންމެފަހުގެ ނިންމުމަކީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަުމން ްއަޅުަގނޑު ްސާމިލުވެފައިާވކަން ްމި ކޮންސަރން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްދެން ްއާދެ، ްގެންދާނަން. ކުރިއަށް

ް ްނަޢީމް، ް)ށ(3ްމުޙަންމަދު ްމާއްދާެގ ްއިޞްލާުޙްްވަަނ ްފޮނުްއވާ އަށް

 1135ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

ްބަިއްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢަދުުލއިންޞާފުގެ ްމިދިމާވަނީ ްއަެނއްާކވެސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްނަޢީމް ްައޅުަގނުޑގެ ްތަޖުރިބާގައި ްކަންތައްތަުކގެ ްމަތީގ50ްްެލިބިފައިހުރި ހުން

ްމިލިބުނީ.ްޢު ނަޑށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް ްދައްާކލުމުގެ ްިމވާހަކަތަްއ މުރުގައި

ްގިނަގުނަް ްހުރި ްމިޤައުމުގެ ްުކޑަކަމާހެދި ްަވގުުތޮކޅުގެ ްއަޅުަގނުޑގެ  1140އެކަމަކު
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ްވާހަަކް ްގެއްލިަފއިާވ ްޢަދުލުއިންޞާފުން ްވާހަަކއާިއ އަނިޔާތަުކގެ

ްބަޔާްނކުރެވިދާނެހެ ްއަޅުަގނޑަށް ްހިއެއްުނޭވ ން.ްއަޅުަގނަޑކަށް

ްޑްރާފްޓްކޮށްގެްންއައިސްަފިއވާް ްމި ކޮންމެއަކަްސ،ްައޅުަގނޑުމެްންމިހާރުަު

ްއިޞްލާެޙްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ށ( ްާމއްދާެގ ްތިންވަނަ ބަޔަށް،

ްބަލަމުންދާް ްކޯޓެްއަގއިިވޔަސް، ްކޮންމެ ްމިއޮތީ.  1145ހުށަހަޅާލާފައި

ްއެް ްޖެހިއްޖެނަމަ ްމާނަކުރަން ްޤާނޫނުައސާސީ މައްސަލަެއއްަގއި

ްމިްމައްސަލައަކާް ްާމނަކުރުމަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްެއކޯޓަކުން ްގޮތުން ގުޅޭ

ްމައްސަލަޖެހި،ް ްނަމަވެސް ްނޫނެވެ. ްކަމެއް ްތަޢާރުޒުާވ ްއާ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމާއްދާގެް ްމި ްރުޖޫޢަވާންވާީނ ްމައްސަލަ ްޙާލަތެއްަގއި ްތަފާތުވެއްޖެ ޚިޔާލު

ްއިނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ،ްމައްސަލަޖެހުނީމާް ްގޮތަށެެވ. ްއެަެއްގޮްތވާ ްއާ  1150)ހ(

ްެއްއް ްކޮންމެވެސް ްކޯޓުންކުރެ ްދެ ްކޯޓުން، ްސުޕްރީމް ްނުވަތަ ހައިކޯޓުން

ްެއއްފަހަރާް ްދެކޯޓުްނ ްނުވަަތ ްތަރުޖަމާކުެރވޭގޮަތށް، ކޯޓަކުން

ްއަެނއްްތަރުޖަމާކުރެވޭގޮ ްއަޅުަގނޑުގެ ްދެންމެ ްނުވާނެ. ްޮއވެގެްނ ްތަށް

ްމިއިންް ްޖެހި ްމައްސަލަތަްއ ްމިތަފާތު ްއެވިދާުޅވިހެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރޭަގިއް ްޤައުމުެގ ްމިއޮންނަނީ ްކުރިަޔސް ްޑްރާފްޓް  1155އެްއޗެއް

ްދަންނަވަންތޯް ްޑްރާފްްޓކޮށްފައި. ްމަގުފަހިާވގޮތަށް ފިތުނަފަސާދައަށް

ްކިހާވަރެްއެގް ްއެީއ ްހަމަޖެހިއްޖިއްޔާ ްބެޭލޮގތަށް ްެއއްކަމެއް ދެކޯޓަކުން

ްމިޖެހުނީ.ް ްހުށަހަޅަން ްމީތި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، މައްސަލަެއއްތޯ.

ނޑުްއަ ްއަޅުގަ ްމިފަހަރު ްގިނަކަމުން ްވާހަކަތަކުގެ ްހުރި ްދަްއކަން ޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްސަބަބަކީ، ްނުދަންނަވާނަން. ްެއއްެޗއް ްދިގުކޮށް  1160އެހާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިޞްލާޙެއް. ްސިމްޕަލް ްަވރަށް ްމިއީ ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްކައިިރވެގެން ްސުްނގަޑި ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ .ްމިއުޅެނީ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިރެައީކްރައްބީެގްބޮޑުްުހކުރުވިލޭރޭްއަޅުަގނޑުމެްން

ްޔަޤީނުންވެްސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙައްޤުަގއި. ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި މިތިބީ

ްަެދެކޯޓަކުްން ްަޙއްުޤގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޮތޅުގެ  1165އަޅުަގނުޑގެ

ވާްގޮަތކަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެްޝަރީއަތާބެޭހްމައްސަލަެއއްްމާނަކުރުންްަތފާތު

ްނުވޭ.ް ްޭބނުމެއް ްދޭކަށް ްވޯޓު ްއެްއޗަކަށް ްޮއތް ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ މާނަކުރެވޭ
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ްޚާއްޞަކޮްށް ްމިއޮތީ. ްހުށަހަޅާލާފައި ްމިިއޞްލާޙު ްއެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު

ްދިވެިހް ްމުޅި ްޢާންމުކޮްށ ްއަދި ްޙައްުޤަގއި ްމީހުންގެ ްއަތޮުޅގެ އަޅުަގނުޑގެ

 1170ްމުޖުތަމަޢުގެްޙައްޤުގައި.ްުޝުކރިއްޔާ.ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއާދަމް.ް ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ެގ ްއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ްވަަޑިއގެންް ްމެންަބރު ްއެޢިްއޒަތްތެރި ްިމވަގުުތ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 1175ްތެރިްމެންބަރު.ްނެތުނީމަްގއ.ގެްިޢއްޒަތް

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްދެންމެްލ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެަެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ނުޑްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަްށ ްއެހުށަހެޅުއްވި ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް1180 

ްއާދެ،ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ް)ަވގުތުކޮޅަަކށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމަނިކަށްް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީެގ އަނެއްާކވެސް

ްމެންބަރުް ްއެކަމަކު،ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަުރަވން.ްމިހާރު ްފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު

ްއޮތް ްަވުގތެއް ްތިންވަނަްމިހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނެ ްހިއެއްުނވޭ. ހެންނެއް

ނޑަްށް  1185މާއްދާގެް)ބ(ްއަށްްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުތުކޮަޅށްފަހު ްދެން ހީވަނީ

ްހުްސވަގުުތކޮޅަށްފަުހް ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަޅުވާނީ. ްއެރުިވއްޔާހެން ފުރުޞަތު

ްޢިްއޒަތް ްދެންްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ތެރި

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ދިހައެއްޖެހީމަ

ް ްމިނެޓ30ްްއަރުވަން ްއާދެ، ްމެންބަރުނ10:30ްްްއިރުގެ. ްޢިްއޒަތްތެރި  1190އަށް

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްއާެދ،ްޢަދުނާންްޙަލީމް.ް

ްދަންނަވާލަންްްރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުބުް ްެއްއޗެްއ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއޮްތްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަަަކދެއްެކވުން: ްކުރިަމތީގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ްނުފެންނާތީވެް ްގެންދެވޭކަމަްށ ްމަސައްކަތް ްެއްއވަރަކަށް އެޖެންޑާާއއި
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ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެންމަސައްކަތްތައް ްމިރެއަކީ ްއެބަދޭ.  1195ދިގުަލިއގެން

ްކުރިމަތީަގިއް ްދާއިރު ްނިންމަމުން ްތާީރޚަކަށް ްވަކި ނޑުމެން އަަަުޅގަ

ްނިމޭް ްޖަލްސާ ްރަސްމީ ްމިރޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްެރއެއް. ްހުރި މަސައްކަތްތައް

ްކުރިއަްށް ްހުއްާޓނުލާ ްގޮުތަގއި ްޖަލްސާއެްއގެ ްއިތުރު ްފަހުން ވަގުުތގެ

ްއަ ްހީވަީންގެންދަން ްއަަަުޅަގނޑަށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްފެންނަ ޅުަގނޑަށް

ްފަތިސްނަމާދުް ްތާއީދުކުރަްއވާނެހެން. ްެމންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް  1200ޢިއްޒަތްތެރި

ްަވގުތަްށް ްނިުދމުގެ ްހެނދުނުކޮޅު ްފަހުގައި ްގެންދިއުމަްށ ްހަމައަށް ވަގުާތއި

ްގެ ްކުިރައށް ްޖަލްސާތަްއ ްއަނެއްާކވެސް ްމެންދުރުފަހުން ންދަންްހޭދަކޮށް

ްއަޅުަގނޑު.....

ް

ްމެންބަރުންނަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.  1205އާދެ،

ްދިޔައީަމް ްއެހިާސބަށް ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްއަރުަވިއފިން ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްމިާހރު ްއެކަމަކު، ްދެން ނަޑައޅާނީ. ްކަ ްައޅުަގނޑު އެަވގުތު

ްޗަކަށްްަޖވާބެްއްއަރުާވކަށް.ްސްދެއްްނުކުރަންްތިވިދާޅުވިްއެއްްޤަހެންްކޮންމެ

ް

 1210ް]ށ10:30ްްނ10:00ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއިށީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން ދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންނޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްވެދެވަަޑިއގެންފި.60ްްއެދެން. ްމިހާރު މެންބަރުން

ްމެންބަރުންނަށްް)ވަގު ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޭގެކުރީަގއި ްމިހާރު، ްމިގެންދަނީ. ްހުށަހަޅަމުން  1215އިޞްލާޙު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިންަޓވަލްއަށް ްމަޖިލިސް ްދެންމެއަކު ްބޭނުން ދަންނަވާލަން

ްޙަލީ ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ެގ މްްނިންމާލަމުންދިޔައިރު

ްަބއެްއްޢިއްޒަތްެތިރް ްއެކަމަށް ްއަދި ްވާހަކަ. ްގެންދާ ްކުިރއަށް ވިދާޅުިވްމިރޭ

ްއެނިގގެންދިޔަ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ް ްއޮތްަކންވެސް ްތާއީދު މެންބަރުންގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ  1220އެހެންނަމަވެސް،

ްބޭނުންކޮށްގެންް ްފިކުުރެގ ްވިސްނުމާއި ްމިމަސައްކަތަީކ ްހެދުމުގެ
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ްގެންދިއުމުަގިއް ްމިކަން ްވާހިނދު ްމަސައްކަތަކަށް ްކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްވަަރށްްބުރަކޮށްްމަސައްކަތްކުރަމުންްމިގެންދަނީ.ް ނުނިދާތިބެްއަޅުގަ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްނުކުރެވެނީކީނޫން. ްއިޙްސާސް ްެއކަން އަޅުަގނޑަށް

ްމެންބަރުންްވަަަރަށްްވަރު  1225ބަލިފުޅުވެފައިްހަަމްއިޙުސާސްކުެރވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްބާއްވަމުްނެގންދާތާ ްޖަލްސާ ްތިން ްކޮންމެދުވަހަުކ ތިއްބަަވއިގެން

ްއެހެްން ްސަރުކާުރގެ ްއަދި ްމިދިޔައީ. އެތައްުދވަހެަެްއވެގެން

ްމަސަްއކަތްކުަގިއވެްސް ްއެހެން ްއެނޫންވެސް ްއަދި މަސައްކަތްތަުކގަާއއި

ްމަސައްް ްއަިމއްލަ ްމަެދއްނޫން، ްބޭފުޅުްނވެސް ަކތްތަކުަގއިވެްސްއުޅުްއވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ަްވާ ްޮއއް ްެއކަން ްއެހެން ްނޫަނސް. ްމަަސއްކަތް  1230ސަރުކާރުގެ

ްގެންދިަޔއީމަް ްމިކަްނ ްތިބެގެން ްނުނިދާ ްމިރޭ ްއިތުރަްށ ްއަނެއްާކވެްސ މިރޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުލިބޭނެހެން. ްނަތީޖާއެއް ްމާރަނަގޅު ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްރަްއޔިތުންވެ ްއެންމެހާ ްޤަބޫލުކުރާެންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމަަގއިމުންވެްސ ސް

ްކުރައްވަމުްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްތަކެްއ މިކަމަށް

ްހަަމގައިމުްނވެސްް ްއެކަމާ ްބުރަކޮށް. ްއިންތިހާދަރަޖަިއގެ  1235ގެންދަވާކަން

ްހިއެއްނުޭވް ްައޅުަގނަޑަކށް ްރައްޔިަތކު ްދިވެހި ްނުގަްނވާނެ އެއްބަްސެވވަަޑއި

ްތިއްބަވާނެހެނެ ްޖަލްސާއެްއގަިއްމިހާރަކު ްކޮންމެ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، އް.

ްމިގެންދެވެނީ.ް ްއޮވެގެްނ ްމަތީދަރަޖައަކަށް ްވަރަށް ްހަމަ ކޯރަމްވެސް

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

 1240ފަށައިގަަަނެޭވއިރުްހަމަްއެްގެޒކްޓްލީްގަިޑއަށްްހަމަްފަށަންްއޮންނަްގަޑިއަްށް

ް ްެއެވގެންދާގޮްތވެްސްނުފެށިދާކަން. ްއެކަން ްެވަެދާނެއެއްނޫން އެވެދާނެ،

ްޖަލްސާތަްއް ްއެހާގިަނއިން ްއިޙުާސސްކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެެހންނޫންނަސް،ް ްއަދި ްއަތުވެދާނެ. ްކަްނތައްތައް ްމިކަހަލަ ބޭއްވެމުންދާއިރު

ްގިތެޔޮއެިޅް ްގެންނަންޖެހޭ ްހަދާނަަަށް ްައޅުަގނޑުެމން ތާރީޚުގަިއވެސް

ް ްަހކުރާގެކަްނވެްސްގުޅިައކުން ްމިއީ ްބުނާހެން  1245ވަހެއްނުެކނޑޭެނއޭ

ްދެންް ްމިހިރީ. ްމިޢިަިމާރާތް ްބަހައްޓާލަންޖެހޭ ްހަނދާން އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްދެން ްވެދާނެ. އެހެންކަމަށްވެސް

ްމިއުޅެނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިލިޭބް ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަާވކަށެއްނޫން އެގޮތަށް
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ްިސނކުޑިފުޅުތަކަްށްވަރުބަލި ްރެސްެޓއް ްއިތުރު ްކޮންމެވެްސވަެރއްގެ ކަމާއި

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިޙުސާްސކުރަންޖެހޭނެ. ްައޅުަގނޑުމެްނ  1250ބޭނުންވާކަން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ްބަިއް ްމިހުށަހެޅިގެންއުޅޭ ްމިހާރު ްަވންޏާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވކަމަށް

ްވޯޓަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްވާހަކަދަްއކާފައި ްނިންމާލާފައި ްހުށަހަޅުްއވާ ށް

ް ްމިރޭ ްއެހެންވީަމ، ްބޮުޑވަރެކޭ. ްވަރަށް ޖަހާލަންދެނ2ްްްއަހާލެވިއްެޖއްޔާ

ް ްއިންަޓވަލްެއއްދީފަިއ12ްްގެންގޮސްަފއި ްބަިއގަިޑއެްއގެ ްހުްއޓާލާފައި  1255ޖެހީމަ

ްދޫކޮށްލާފަިއ2ްް ްމެންދުރުކުރި ްމާދަމާ ްގެންގޮސްަފއި ޖަހަންދެން

ްމެން ްމިގޮތަްށ2ްްދުރުފަހުން ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފަށާގޮތަށް. ޖަހާއިރު

ް ްދެން ްރަނގަޅުވާީނ. ްފަށައިގެްނ2ްްގެންދިއުންހެން ޖަހާއިރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިގޮްތ ްއެހެންވީމަ، ްގެންދާގޮަތށް. މާދަމާރެއާއެއްކޮށް

ްދެގަޑިބައިްން ްއާެދ، ްނުކުރަްއވާކަމަށްވަންޏާ. ްއިޢުތިރާޟު  1260މެންބަރުން

މާދަމާްހުކުރުދުވަސްކަމަށްވާތީްދެގަޑިަބއިންފެށިގެްންގެންދާގޮތަށް.ްްފެށިގެން،

ްމެންބަރުންް ްމިޢިއްޒަތްތެިރ ްެއގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ްއެންމެް ްކަންނޭނގޭ ްއެއީ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވކަމަށްވަންާޏ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްރެސްާޓއެކު ނުޑގެ ްރޭގަ ްއޭރުން ރަނގަޅުގޮަތކަށްވާނީ.

ނޑުްދެންް...ގެންދެވޭނެކަމަށްްޤަބޫލު  1265ްކުރަން.ްއާދެ،ްއެހެްނވީމަ،ްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަޅުގަ ްއިޢުތިރާޟުކުަރން. ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްމިޖަލްސާ

ްމަސައްކަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުހިންމު ްމިފަދަ ަެއްޔާ ްެވއްޖެ  1270ތެްއްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްހެނދުނުއްސުރެް ްިމއަުދ ްމަސައްކަތެއް. ްކުރަންޖެހޭ ވިސްނަިއގެން

ް ްތިންދަންފަޅިއަށް. ްގެންދަނީ ްކުރަމުން ްފަހުްނ12ްްމަސައްކަތް އިގެ

ްހޭލާތިބެް ްއެކަީށގެންާވވަަރކަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހިއެއްުނވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްއަމާނާތްތެރިކަާމެއކު ްވަރަށް ްިމއީ ްކުރެވިދާނެކަަމކަށް. ކުރަންޖެހޭްމިކަން

 1275ްކަމެއް.ްމިހާރުވެސްްއެަތއްްކަެމއްްއަތްދަށުންްއެބަދޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.
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ް

ް

ްލ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޝީދު، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

ްޢަދްނާންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނަޢީމް، ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

 1280ްޙަލީމް.

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ް

 1285ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްފުތުޞަތުްދޫކޮށްލާނަން.ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް

ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް

ް

 1290ްއާދެ،ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް،ްލ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤިޔާމަތްދުވަހުންވެސްްްަޙންަމދުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމު ްމިއީ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްޮބުޑްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަަަވާލުޮކށްފައިވާ ްރައްޔިތުން ްަޖވާބުދާރީވާްނޖެހޭނެ  1295އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަތްކުރަމުްން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެނދުނުއްސުރެން ްމިއަދު އަމާނާތެކޭ.

ްއެއްގޮަތކަށް ްވިދާޅުވިހެްންމިދަނީ. ްމުޢިްއުޒ ްއަޙްމަދު ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްުނކުރެވޭ. ްތާއީދެއް ްގެްނދާކަށް ްޖަލްސާ ްފަހުން ބާރައިގެ

ްއަންނަންް ްމިތަނަށް ްަވގުތުހޭދަކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުަުކުރުދުވަހު މާދަމާ

ްާތއީދުކޮށްލަމުންް ްެއކަމަށް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެްނވީމަ،  1300އެއްބަސް.

ްކޮށްނުކޮށްްައޅުަގނުޑްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ވާހަކަދިގުް

ް

ް
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ްއާދެ،ްޝުކުރިއްާޔ.ްގއ.ގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1305 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްހުރިާހ ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްންގެްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްްކަންބޮުޑވެގެންްމިުއޅެނީްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: އަރިހުންްނިހާޔަތަށްްމަޢާފަށްްއެދެން.ްއަުޅގަ

ްއެޖެންާޑް ްއޮްތ ްފޮނުވާފައި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް  1310މަނިކުފާނު

ްކިރިާޔވެްސް ްެއއަްށ ްއެހެންވީަމ، ްަކވަރުނުުކރެވޭތީވެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅު ްކޯރަމްްދެވޭގޮެތއްވޭތޯ ްފެނޭ ްއަޅުަގނޑަްށ ްހިތްވަރުކުރަނީ. ަގނޑުމެްނ

ްގެއްލެންދެންްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް1315 

ްއާދެ،ްގދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީްްޝުކުރިއްޔާްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް.  1320ްިޢއްޒަތްތެރި

ްގެންދެީވްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްކުިރއަށް ްމިމަސައްކަތް ްސްޕީޑެްއގައި ްބާރު ްވަރަށް ްމަނިކުފާނު

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުވެިރވަމޭ.ްދެންްެއހެންނަމަވެސް،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: އެކަމަށްްއަުޅގަ

ްނިމެ ްެއއްަގިޑްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެރީ ްމިހާރު ްމުއްދަތަށް ްަކނޑަެއޅި ން

ްކުަޑްވަގުުތކޮެޅއް.ް ދިހަްމިނެޓް.ްދެންްމާދަމާވެއްޖެއްޔާްދެންްއަދިްއެބައޮތް

ްއެހެންވީމަ،ް ަެއްނެތް. ްވަގުތެ ްމާގިނަ ަެއާއެީކަގިއ ްއެ  1325އެހެންވީމަ،

ްމިމަސައްކަްތް ްހޭލާތިބެގެން ްމިތާނގައި ްމިރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޝައްުކޭވ.ްއިޙްލާސްތެރިކަމާއެް ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ްގެންދެވިދާނެކަމަށް ކީަގއި

ްއަހައިގެްން ްވޯޓަަކށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީގައި ްރަނގަުޅގޮތަކީ އެހެންވީމަ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނިންމާލާފައި ްކުިރައށްގެންގޮސް ްައވަހަށް މިކަންތައް

 1330ްމިމަސައްކަތާިއގެންްކުިރއަށްްދިއުން.
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ް

ް

ްއިބްރާހީމްްޝުކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްދެން ްއާެދ، ރިއްާޔ.

ްޝަހީޒުްޒަކީ.

ް1335 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްަޝހީދުްޒަކީް ްމިކަނ30ްްްސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ ްމިގަޑިޖެހޭއިރަށް ްމިހާރު ްނޮވެމްބަރަށް

ަެއްެކވުން: ްަކންބޮޑުވާކަެމއް،ްްވާހަކަދެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި  1340ނިމިގެންދާނެތޯ.

ްގޮތުްން ްރިލިޖަސް ްބަންދުކޮށް ްތަނެއް ްުހރިހާ ްފިހާރަތަކާއި ހުކުރުދުވަހަކީ

ްގޮ ްއަޅުކަުމގެ ްދީނަށް ްމިކަހަލަްމާތްވެގެންދާ ްދުވަހަކަްށވާތީ ްކުެރވޭ ތުން

ްުއޒުރުވަނީކީނޫން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދަން ްމިގޮތަްށ ްހަމަ ދުވަހެއްަގއި

ް ްޔަޤީންކަނ30ްްްއެހެންނަމަވެސް، ްނިންމޭނެކަމުގެ ނޮވެމްބަރަށް

ްއައިްސް ްިމތަނަށް ްނަަމވެސް ްަލއިގެން ްނިދާެއއްޗެހި  1345އޮެވގެންކަމަްށވަނީނަމަ

ް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިކަންކުރަން ްވިދާޅުެވދެއްވަްނވީ ްއެހެންވީމަ، 30ްޤަބޫލު.

ްނޮވެމްބަރަށްްޑެޑްލައިނަށްްނިޭމތޯ.

ް

ް

 1350ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1355 

ް

ނޑުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަުޅގަ ްރަީއސް.ްދެން ްދަްއކަްންޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމިވާހަކަ ްމެން
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ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނަޑްށ15ްްއަނެއްކާ ްނަގާލުންްރަނގަެޅއްނޫންކަމަށް ްމިނެޓް ވަަރކަށް

ްފެންނަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1360 

ް

ްނާުރާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްއިުތރަކަށް ްައޅުަގނޑު ްދެން އާދެ،

ްގެންދާނަ ްޤާއިމްކުރުމުެގްކުރިއަށް ްޢަދްލުއިންސާފު ްއޮތީ ްމިހާރު ްއާދެ، ން.

ްހުށަހެޅުމަށ3ްްްބާރު.ްމިބާބުގެް ްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާެޙއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްއަުރަވން ްފުރުޞަތު  1365އަޅުަގނޑު

  މޫސާްމަނިކަށް.

ް

ްިޢއްޒަްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،ް`. ްރައީސް، ްމާއްދާއަްށ3ްްތްތެރި ަވނަ

ް)ބ(

ްމިހުށަހެޅުމުގެްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްައޅުަގނުޑ ްމިހުށަހަޅަނީ. ްއަުޅަގނޑު ްއިތުރުކުަުރުމަށް  1370އެއް

ްގިނަް ްވަރަށް ްދެންމެެވްސ ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑަށް ކުރިންދަންނަވާލާނަން.

ްވިދާޅު ްއެއްެޗްއ ްމަނިކުފާނު ްުސާވލަށް ްކުރެއްވި ނުެވއިީންމެންބަރުން

ް ްމަނިކުފާނުެގ30ްްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްނިންމުމަކީ ްނިޔަލަށް ނޮވެްމބަރުގެ

ްބޭފުޅުންް ްހުރިހާ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެނޭގތީވެ ްކަމެއްނޫންކަން އެކަނި

ްރައީްސް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއިންނެވީކަން. ްދޭން ްޖަވާެބއް  1375ވާހަކަދަްއކަވާަފއި

ްމިހު ްއަޅުަގނޑު ްއިުތރުކުރުމަށް ްއެއް ް)ބ( ް)ބ(މިމާއްދާއަށް ް-ށަހަޅަނީ.

ްނުވަަތް ްބަެއްއިވޔަސް ްމާއްދާއިން ްނުވަތަ ްމާއްާދއެްއ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޤާނޫނަކުންް ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ބައެްއވިޔަސްްއިސްލާމީްއުސޫަލކާއިްޚިލާފުވެފައިްވާނަމަްއެމައްސަލަައކާމެދުް

ްސުޕް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް ްނިންމާނީ ްޢިއްޒަތްތެރިްގޮތެއް ްކޯޓުންނެވެ.  1380ރީމް

ްމީތިް ނޑު ްއަޅުގަ ްޮއެވގެން ްމިކަމުގައި ްޙަީޤޤަތެއް ްބޮޑު ްވަަަރަށް ރައީސް،

ްއަންނައިރުަގިއް ްކޮމިޝަންތަްއ ްމުސްތަޤިއްލު ްހީކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ މިހުށަހެޅީ.

ްޤަބޫލުވެް ްއެންެމން ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްިއސްލާމީ ްތެރޭަގއި ްކޮމިޝަނެްއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަކި ދަންނަބޭކަލުންނަށް
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ްއޮންނަް ްހިާސބުގައި ްއަތްނުފޯރާ ްމީހުންގެ ްއެެހން ްއޮންނާނެކަމަށް  1385އުފެދިފައި

ްމިތަނުގައިް ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްކޮމިޝަނެއް. ްމިނިވަން މުސްތަޤިއްލު

ްވާހަަކދެކެވެމުންގޮްސް ްދެގޮތަކަށް ްދެދުވަހަކު ްމަޖިލީހުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި

ްއިސް ްދެއްާވްމިދެންނެވީ ްބޭޭބފުޅުން ްބައެއް ްބެހޭގޮތުން ްކަންތަްއތަކާ ލާމީ

ނޑުްއެންމެްދުވަހަކުްހަމަްތެދުެވްމިމާއްާދގަިއްއިސްލާީމް ޚިޔާލުފުޅަށްްއަުޅގަ

ނާޑް ްއަޅުގަ ްނަގާފައި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްނުބުނެވުނީސް ްއެހިސާބަށް  1390ބައި،

މީހުްންދިމާލަށްވެސްްބުނެފި.ްމިރާއްޖޭގަިއްއިސްލާމްދީނުެގްކަންތަްއތައްްެއކި

ްހަމަް ްބޮޑަށް ްވަަަރަްށ ްއަޅުަގނޑު ްމީހުން، ްބަެއއް ްއެިކގޮތަށް. ދެކެނީ

ްހަަމް ްތިއްބެވި ްތެރޭގައި ްބޭކަލުންގެ ްދަންނަ ްމިދަންނަވަނީ ހިތާމަޔާއެކީަގއި

ްބޭފުޅުންވެސް.ް ްއިޚްތިރާމްކުރާ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަަަރަށް

ްއު ްއިސްލާީމ ްތިބެ ްެއއްތަނެްއގަިއ  1395ސޫލުތަކަްށްދެބޭފުޅަކު

ްމިީއް ްޚިލާފުވަމުން، ްމަޑުމަޑުން ްމިއަންނަނީ ްމިއަދު ވާހަކަދަްއކަަވއިފިްއޔާ

ްތެރޭަގިއް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްަމއްސަލަެއއް ްނުަުރައްކާތެރި ވަރަށް

ްކޮންމެވެްސް ްތެރެިއން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އުފެދިގެންުއޅޭ.ްއެހެންވީމަ،ްމިކަން

ްކޮމިޝަ ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްނުވަތަ ްކުރެވޭނެކަމުެގްއެއްފަރާތަކުން ނަކުްނ

ްދެކެީން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު  1400އުންމީދުގައި

ްނިންމައިފިއްޔާ.ް ްބޭފުޅުން ްމިގޮތަށް ްކުރެވޭނެކަމަށް ްމިކަން ްކޯޓުން ސުޕްރިމް

ްއެތަނުަގިއް ްއެތަނަށްލާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަބޭކަލަުކ ްއެވަުރގެ ދެން

ްނުވަތަް ްކޮމިޝަނަކީ ްއެހެްންްއޮންނަ ްިތއްބެވި ްތެޭރގައި އެބޭފުޅުންގެ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަދާނީ. ްބަެއއްކަމަށް ްެއވަރުެގ ބޭފުޅުންނަކީ

ްއިޞްލާޮކްށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްގެންދާ ްމިޢަމަލުކުރަމުން  1405އަޅުަގނޑުމެން

ްަތޞްދީޤުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރި ްހިސާބަކުން،ްޤަރާރުގައި ްަވިކ ްޮއވޭ ްވިދާުޅވެފައި އްޔާ

ްމާތްވެގެްނާވް ްހިންާގ ްފިކުރު ްއެމައްޗަްށ ްބަލާ މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

އިސްލާމްދީނުގަިއވާްމަތިވެރިްޝޫރާގެްމަްއޗަށްްއަދިްަރއްިޔތުންގެްއެންމެްން

ްމިވެރިކަމުެގް ްޤަސްުދޮކށް ްހިންގުމަށް ްވެރިކަން ްމިދަޢުލަތުގެ  1410ޝާމިލުކޮށްގެން

ްވެ ްއެހީތެިރވެްދަށުގައި ްއެުކވެިރވެ ްއެންމެނަށް ްއެންމެން ްބަަޔކު ގެންތިބޭހާ



 53 

ްޢަދްލުއިންސާފުެގް ްކަމޭހިތާ ްއެަކކުއަނެަކކަށް ހެޔޮކަންތަކަށްާވިގވެރިވެ

ްއެއްބަާފވެގެްން ނޑު ްެއއްބަ ްހަމަހަމަވެގެން ްއެްއވަުރގެ ްއެންމެން ކުރިމަތީގައި

ަވަަރަށްްރަނގަުޅްްތިބުމަށްްވަސިއްޔަްތވެސްްކުަރއްވާަފއިްއެަބއޮތް.ްމިކަހަލަ

ްއިސްލާީމް ްވާހަަކއާއި ްޤާއިމްކުރާނެ ްޢަދްލުއިންސާފު ްދަްއކަމުން  1415ވާހަކަތަެކއް

ްައއިްސް ްމިއަދު ްދަްއކަމުން ްވާހަކަާއއި ްގެންުގޅޭނެ އުސޫލުތައް

ް ްމިދަނީ ްފެންނަމުން ްިމއަދު ްތެރެއަށް ތަފާތުވުން،ްްދީނީއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަންނަ ްޮބޑުވަމުން ްތަފާުތވުން ްޚިޔާލު ްބޮުޑްދީނުގެ ްވަަަރަށް ްމިއީ ތަން.

ްދިއްކޮްށް ްިއގިނލި ްދިމާލަށް ްެއކަކުއަެނކަކާ ްެވއްޖެ. މައްސަލައަަަކަށް

ްގެންދޭް ްއެބަ ްބުނަމުްނ ްނަރަަކވަންތަވެރިންކަމަށް  1420އެކަުކއަނެަކކާދިމާލަށް

ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއެގް ްމިއީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްތެރޭަގއި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައޅުަގނޑުމެ ްުނވަތަ ްނުވަަތްވާހަކަެއއްނޫން ްޤާޫނނެއްނޫން ްއޮތް ްހަދާފައި ން

ްވާހަކަެއއްނޫްން ްގަވާއިދެްއގެ ްއޮތް ްހަދާފައި ްލައިސަންްސއަކަްށ ޑްރަިއވިންގ

ަީމާންވެގެންތިެބް ްއީ ްމަްއޗަށް ްއޭގެ ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއީ މިދައްކަނީ.

ް ްމަރުވުމަށްފަހުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްސުވަރުެގްهللا ްވަތަާޢލާ  1425ސުބުޙާނަޙޫ

ްމު ްދަްއާކްދެއްވުމަށްއެދިތިބި ްއަނެކަކަށް ްެއކަކު ްތެރޭަގއި ޢުމިނުންތަކެްއގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްހިނގައްޖެ. ްމިަކން ްމިހިސާބަށް ވާހަކަެއއް.

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެން ްނުފެނޭ ްރާއްޖޭގައި،ްއަުޅަގނޑަކަށް ްމި މިއަދު

ަގއިްތަޞްީދޤުކުރަްއވަމުނ1997ްްްމިރާއްޖޭގައިްމިދެންނެވިްޤާނޫނުއަސާސީް

ްިމވާހަަކް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުަގއިހުރި ްދަންނަބޭކަލެއްގެަް  1430ޢިލްމީ

ްޢިލްމީގޮތުންް ްމިރާއްޖޭަގއި ްނުފެނޭ ްއަުޅަގނޑަަަކަށް ްދެން ވިދާޅުވެަފއިވަނީ.

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްައޔަްސ ްރައީަސކަށް ްބޭފުޅަުކ ްމަތީ ކިތަންމެ

ންނެވީްހަމަްކަންތައްތަުކގަިއްދެންްއެންމެްއިސްކަންދީފައިްބަަހއްޓާކަށް.ްމިދެ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް.ް ްލިބިދާނެ ްނުވެސް ްބޭަކލަކު ްމިވަރުގެ ްދެން ޔަޤީނުން

ްހަމައަަަކަށްް ްވެއްެޖޭއ ްމިކަން ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ  1435އެހެންނަމަވެސް،

ްފަށާފާނެް ްފަތުވާދޭން ްއަންހެހުން ްވަންނަތަނުން ްެގއަށްގޮސް އެޅެން.

ްކަންތައްްދީނީ ްއެހިސާބުގައި ްފިރިހީމާއަށް. ްކިހިނެއްހޭވީ،ްގޮތުން .

ްޕޭރޭންޓީޗަރަގިއް ްމިހެންނޭ. ްއެނގިަފއިއޮީތ ްތިމަންނައަްށ ސްކޫލްތެރޭަގއި
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ްމިހުރިހާް ްއުޅެންޖެޭހނީ. ްމިވެނިގޮތަކަށޭ ްފިރިީމހާ ްމިގޮތަށޭ. ވާހަކަދެްއކީ

ްފަރާތުންް ްއަނބިމީހާގެ ްފަހަރެއްގައިެވސް ްދެކެވެމުންދާއިުރގަިއ  1440ވާހަކަެއއް

ްއަތްބަށް ްހަތަުރ ްއިންނަކަމަކަަަށްްްމަޢާފްކުރައްވާތި، މީހުންނާ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް.ް ްއޮންނަކެމެކޭ ްހަމަ ްމިެވސް އެއްބަހެއްުނވޭ.

ްްަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއީ ްވާހަަކއަކީ ްމިދަންނަވަންއުޅޭ އެހެންނަމަވެސް،

ްއެއްަބއިމީހުންް ްކަމެއްނޫނޭ. ްއޮތް ްނަގަން ްގޮުތގަިއ ްވާހަަކއެއް ސަމާސާ

ްއަ ްޖައްސަނީ. ްމައްސަަލ ްކިޔަިއގެން ްޤުނޫތުްޤުނޫތު ްީމހުން  1445ނެއްަބއި

ްބަހައްޓަިއގެންް ްތުބުިޅ ްއެއްަބޔަކު ްަޖްއސަނީ. ްމައްސަލަ ނުކިޔަިއގެން

ްމައްސަަލް ްނުބައްަޓއިެގން ްތުބުިޅ ްބަޔަކު ްއަނެްއ ްޖައްސަނީ. މައްސަލަ

ްތީތިް ްފަތުރަން ްމިޖެހެނީ ްގޮސް ްމީހުން ްގިނަ ްފަތުާވއެއް ޖައްސަނީ.ްކޮންމެ

ްނަރަކައަ ްނުކޮށްފިއްާޔ ްތިގޮތަށް ްމިވަުރެގްތިކަން ްސުވަުރގެ. ްދާނީ ށޭ

ްދެކިފައިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމީހުން. ްބައެއް ްދައްުކަވިއދޭ ްއެަބ  1450ބިރުވެރިކަން

ް ްަރށްރަށަށް ްއެކިއެކި ްމިރާއްޖޭގެ ްނަމުަގއިްްދީނީްމިތިބީ ްދިނުމުގައި ތަޢުލީމް

ް ްއަރާްދީނީނުވަތަ ްރަްށރަށަށް ްނަމުގަިއގޮްސ ްފަުތވާިދނުމުގެ ގޮތުން

ްަކއިރީަގއި ްނަރަކަިއެގްްއަންހެންވެރިން ްނާަޅއިފިްއޔާ ްބުރުގާ ިތޔަބައިމީހުން

ްއަުޅވާފަިއް ްބުޅި ްެއވެނިތަނެްއގަިއ ްަތނެއްަގއި ްމިވެނި ތިޔަބައިމީހުންގެ

ްހާޒިރުގަިއް ްއިިނން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަދެއްިކއިރު ްހުންނަގޮތަށް  1455އެލުވާފައި

ްކަންކަންް ްމިގޮތަށް ްކިހިނެއްތޯ ްހެޔޮވާނީ ްމިއީ ްއަހަން. ވާހަކަދެްއކިައޑު

ްފަތުވާހުރީްކުރަ ްތެރޭަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންވީމަ، ން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއުސޫލުތައް ްރިވެތި ްއިްސލާމީ މިހެންކަމަށްވާއިރުަގއި

ްއަޅުަގނުޑް ްެއއްގޮަތކަށްކަމަްށ ްެއއްހަމައަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭނީ

ްދަންނަބޭކަލަކަްށް ްއަންނަ ްމިއަދު ްަވކި ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެއީ  1460ހަމަގައިމުންވެސް

ް ްެއީއްގޮތެއް ްޫދކުރުމަކީ ްެއގޮތަށް ްގޮތެއް. ްދަންނަބޭކަލަކަށް ްއަންނަ މާދަމާ

ްމިއިޞްލާޙުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިސްނާފައި ްމިޮގތަށް ްއެހެންވީމަ، ގޯސްކަެމއް.

ްެއކަމާް ްދަންނަބޭކަލަކުވެސް ްއިންެނވި ްަކއިީރގައި ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅީ.

ްއިށީނއު ްއަުޅގަންދަޫގވެގެން ްއެހެންވީަމ، ްވިދާޅުެވއްޖެ. ނުޑްނަްނެވސް
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 1465އިށީންނަނީ.ްޝުކުރިްއޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނުޑެގްމިއިޞްލާޙަށްް

ްތާއީދުކުރާނެކަމަށްްއުންމީދުކުަރން.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްނަޢީމަށް ްމުޙަންމަދު ތާއީދުކުރަްއާވްްމެންބަރު

 1470ްމެންބަރަށް.

ް

ްވާހަކައަށްފަހުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަސަުރގަަދ ްއެދެއްކެވި ްެދންމެ ްއަޚް ްއަުޅަގނުޑގެ ްއާދެ،

ްވަަަރަށްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނުޑްހަމަ ްނެތިން.ްއަުޅގަ ްދަްނނަވާކަށް ްެއއްެޗއް އަޅުަގނުޑްދެން

ްޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.އުފަލާއެީކގައިްާތއީދުކުރަމުންްއަ

ް1475 

ްގދ.ެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަލީ ްވަޙީދު އާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްމުޙަންމަދު

ްމެންބަރު،ް ްހުށަހެޅުމަށ4ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުާވްއިޞްާލޙު ްމާއްދާއަށް ަވނަ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

 4ްް1480ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢަދްލުއިންސާފުްޤާއިމްކުުރމުގެްބާރު،ްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރު

ްައންނަނިވިގޮތަްށްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްއިބާރާތް ްފަށްޓާ ްުސރުޚީއާއި ްއަރިމަތީ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްބާރު.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމައްސަަލްް-4އިޞްލާޙުކުރުން.ްމައްސަލަތަްއްނިންމުމުގެ ކޯޓުތަކުން

ްތެރެއިންްބެލު ްކުުރމުގެ ްކަންަތއްތައް ްއަންނަނިވި ްކޯަޓކަށްމެ ްކޮންމެ މުގައި

ްބާރުް ްުކރުމުގެ ްކަންތައްތައް ްހިމެނޭ ްއިޚްަްތިޞާްޞަގިއ އެކޯެޓއްެގ

 1485ްއެކޯޓަކަށްްލިިބގެންެވެއވެ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރަށްްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްވާ .

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްެތިރްهللا ގއ.ެގ

ްމެންބަރު.ް

ްވަޙީދުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްޝުކުރިއްާޔ. .`ް1490 

ްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްމިބާބުގެ ްމާއްދާއަށ4ްްޢަލީ ނުޑްްވަަނ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާަޙށް ްހުށަހަޅާ
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ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްނަޢީމް ްއިޞްލާުޙ4ްްމުޙަންމަދު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމާއްދާއަށް  1495ވަނަ

ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(،ްިއނގޭތޯ.4ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިޖެހުނީ ްހުށަހަޅަން ްމިއިޞްލާޙެްއ ްއަެނއްާކެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ 4ްްއާދެ،

ނޑުްހުށަހަޅާލާްއިޞްލާޙަކީްޤާނޫނެއްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްށް.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްދައުލަތުެގް ްކިެއްއތަ ްއަދި ްަގާވއިދެއް ްުނވަތަ ްަބއެއް ްޤާނޫނެއްގެ  1500ނުވަތަ

ްޚިލާފުވާނަމަ،ް ްޤާނޫނުއަސާީސާއ ްވިަޔސް ްއަމުރެްއ ްނެޭރ އިދާރާއަކުން

ްކަމެއްކަުމގަިއް ްނުވަަތ ްއެްއޗެްއ ްބާޠިލު ްެއީއ ްމިންވަރު އެޚިލާފުވާ

ް ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްމިމާއްދާ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ނަޑއެޅުން. އޮތްއިުރްކަ

ްއެންގުންތައްްްއެތާނަގއިއުޅޭ ްއަންާގ ްއެބަޖެހޭްމީހުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްދެންނެވިހެންް ްކުރިންެވްސ ްައޅުަގނޑު ްމިއޮތީ. ްެއކަހަލަގޮތަކަްށ  1505ތަބާވާން.

ފުްޤާއިމްކުރުމުގެްވާހަކަދަްއކާއިުރގައިްެދންްމިރާއްޖޭގަިއްޞާމިއީްޢަދުލްއިން

ްކޮްނވާހަކަެއއް ްނުދަްއކާނީ ްއަޖާއިބުެވްދައްކާފައި ްަހމަ ްައޅުަގނޑު ތޯ.

ްތިބެނީް ްޤާޟީން ްތަސައްރަފްނުފުދޭ ްކަމަށް ްދަންނަވަންތޯ، އަންތަރީސްވަން.

ްވާހަކަް ްހިނގިކަމެއްގެ ްދާދިފަހުން ްޝަރީަޢތްކުރަން. ނޑިޔާުރގެތަުކގައި ފަ

ްބަލަުމންދިޔައިރުަގިއް ްމައްސަލަ ްމުދަލެއްގެ ްބޮުޑ ްމީހެއްގެ  1510ދަންނަވާލާނަން.

ްޝަރީ ްމައްަސަލްދެތިންދުވަހުގެ ްމުދަލުގެ ްެއ ްމަޖިލީހުގައި ޢަތުެގ

ްެއގޮްތް ްބޭފުޅަކު ްހުރި ްނުފޫޒު ްބާރާއި ްސަުރކާރުެގ އަުޑއައްަސވާފައި

ްރަށެްއަގިއް ްާރއްޖެތެރޭގެ ްނަގާފައި ްޤާޟީ ްިއން ްއެތާަގއި ބަދަލުކޮށްލަންވީމަ

ްލެވިފައި.ް ްވަނީ ްމިހާރު ްެއކޯޓަށް ްގެނެސް ްމެޖިސްޓްރޭެޓްއ ްއާދައިގެ ހުރި

ްޙުކުމްދާނެ ްހުރިހާްދެން ްމިާރއްޖޭަގއި ްއާދެ، ްއެނގެން. ްއެއޮތީ ްމިހާރު  1515ގޮތް

ކަމެއްެވސްްމިހިނގަނީްއަޅުަގނޑުމެންްޢާންމުގޮތެއްަގއިްދިެވހިންްބަލައިއުޅޭް

ްއެްއކޮޅުްން ްާއދެ، ްޝަރީޢަތްކުރާގޮތަށް. ްފިލްމުގައި ހިންދުސްތާން

ރަްންފުްޤާއިމްކުޞާރައްޔިތުންނަށްްޙަމްދަރުދީވާންްވާހަކަދަްއކާނީ.ްޢަދުލްއިން
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ްއެމީހުންް ްއަްނގާނީ ްނުކުމެ ްއެތެރެއަްށވަދެފައި ްއަެނއްކޮޅުްނ ވާހަކަދަްއކަނީ.

ްއެހެންވީމަ،ް ްފޭރެން. ްމުދާ ްއެމީހުންގެ ްދަންޖައްސަން. ްއެމީހުން  1520މަރާލަން.

ްހިަތށްއެރިހާގޮތަކަްށް ްމުަވއްޒިފުން ްތިބޭ ްއެތަންާތަގއި ްހާލަތުގައި މިފަދަ

ްދިޔަނުދިނު ްބައްޓަންެވެގން ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޤާނޫނުއަސާސީ މަށްޓަކައި

ްއެމީހުންެގް ްޮގވަމުންދާ ްދުލުން ްހާލުގެ ްއެަބއިމީހުންގެ ްހިތާއި ރައްޔިތުން

ނުޑްމިްއިޞްލާޙުް ޙައްޤުތައްްހޯދައިދިނުމުގެްމަތިވެރިްމަޤްޞަދުގައިްއަުޅގަ

ްއާދެ،ް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެެވސް ްފްލޯރގައި ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ  1525ހުށަހެޅީ.

ްާތއީދުކުެރްއވި ްމިހާރުވެސްްްއަޅުަގނާޑއެކު ްައޅުަގނޑަްށ ބޭފުޅާ

ްތާއީދުދެއްާވކަމުގެްއުއްމީުދގައިްއަޅުަގނޑުްއިށިނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުައރުވަން. ްއާދަމް  1530ވަގުުތްޒާހިރު

ްއަޅުަގނުޑް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަޑއިގެންްނެތް.ްއެހެންްކޮންމެވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފުވައްމުލަކުެގ ްނަސީމް ްފައިޞަްލ ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ްމެންބަރު.

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލްް ްދެންމެ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1535ްހައްދުންމަތީ

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ްއަށްްފޮނުއްާވ5ްްކޫރުްޢާޒިމާްޝައިޝަތުްޢާމެންބަރުް

ްހުށަ ްމެންބަރުްއިޞްލާޙު ްޢިްއޒަތްެތރި ްފުރުޞަތުއަރުވަން.  1540ހެޅުމަށް

ްނ.އަތޮޅުެގް ްމުޙަންމަދު ްޢަލީ ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްއާދެ، ްނެތް. ވަަޑއިގެން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުވެސްްހިަމނުއްވާފަިއްއެަބއިން.ްދެންްއެެހންވީމަ،ްޢަލީް

ްމުޙަންމަދުްހުށަހަޅަންްބޭނުންފުޅިއްޔާްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ްޢަދުލްއިންްލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްމިލަދުްނމަޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބާރު،ްޞާޝުކުރިއްޔާ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްފު
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ްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:ް ްއިޞްާލުޙ5ްްމިބާބުގެ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ނ( ްމާއްާދގެ  1545ވަނަ

ްއަިދް ްމާނަކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ްޤާނޫނުައސާސީާއއި ްއާދެ، ހުށަހަޅަން.

ްނިންމާްޝަ ްޯކޓުން ްސްޕްރީމް ްމައްސަލަތަކުަގއި ްއެނޫންވެސް ރީޢަތުންބަލާ

ްހުށަހެޅުން.ް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމުމޭ.ްމިއީ ްފަހުގެ ްއެންމެ ނިންމުމަކީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް1550 

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ންބަރަށްްއާދެ،

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއަނީސާްައޙްމަދު،ްމ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް

ްޢަދުލްއިންްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބާރު،ްޞާޝުކުރިއްޔާ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްފު

ްްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްިޢއްަޒތ5ްްމިބާބުގެ ްމެންބަރުްވަަންމާއްދާެގް)ނ(ްއަށް،ްނ.އަތޮުޅގެ  1555ތެރި

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްޢަލީްމުޙަންމަދުްއެހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްހދ.ގެްޞީނަްهللا ރު

ް ްއަދި ްމެންބަރު ްޢާޢިއްޒަތްތެރި ްޝަޒިޢާއިޝަތު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއްމާ ކޫރު

ްމައްސަލަް ްއޮންނަ ްއެހެްނވީމަ، ްޢާއެއް. ްޝަްިއޝަތު ްނޫޅުްއވާީތްޢާޒިމާ  1560ކޫރު

ްޢަބްދު ްޞީނަهللا ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއްދާެގ5ްްރަށް ަވނަ

ް)ނ(.ް

ް

ްޢަލީްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަތޮޅުގެ ް)ނ( ްދެންެމ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮީތްއެހެންނޫންތޯ.ްމުްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްލިބިފައި ްތާއީދު ްހުަށހެޅުމަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި  1565ޙަންމަދު

ްހަމަްއެއްްޢިބާރާތަކުންްއަުޅަގނޑުްމިއޮތީްހުށަހަޅާފައި.ްއެެހންވީމަ،...

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވީމަ ްބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށްވަންޏާ ހުށަހަޅުއްވަން

ްމީގައި ްއިންނަނީްްދޫކޮށްލާނަން. ްޭއަގއި ް"މިނޫންވެސް"، މިއިްނނަނީ

 1570ް"އެނޫންވެްސ"ްއިނގޭތޯ.

ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުްމިްައނބުރާްގެންނަން.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު
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ް

ްމުޙަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢަލީްއާދެ، ްވަޙީދު މަދު

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފޮނުއްާވ5ްްގދ.ގެ ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ  1575ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިގޮތަށ5ްްްޝުކުރިއްޔާ ް)ނ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ްކަަމާކްއިޞްލާޙުކުރުން،ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްެއއްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ. ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު ްމިއީ

ްނިންމުމެވެ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެންމެފަހުގެ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް  1580ގުިޅގެން

ްމިއޮންނަނީް ްޑްރާފްޓްގައި ްހުށަހަޅަންޖެހުނީ ްއަޅުަގނޑު މިގޮތަށް

ްނި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމާނަކުރުމުގައި ްޤާނޫުނ ންމާްޤާނޫނުއަސާސީާއއި،

ްހުށަހެިޅް ްއަޅުަގނޑު ްމިއަށްވުރެ ްނިންމުމޭ. ްއެންމެފަހުގެ ނިންމުމަކީ

ްއަޅުަގނުޑެގް ްމިީއ ްއެހެންވީމަ، ްހުޅުވާެލވިފަިއވާނެ. ހުށަހެޅުމުގައި

 1585ްހުށަހެޅުން.ް

ް

ްސ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްންބަރުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ްމެންބަރުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1590ްޝުކުރިއްޔާ

ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ރުްހދ.ގެްޢިއްޒަތްެތިރްޞީނަهللاްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢަބްދުްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް ްހުށަހެޅުމަށ7ްްްމެންބަރު، ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުވާ ްމާްއދާއަށް ވަނަ

 1595ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްބާުބެގްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސަސް ްޖުީޑޝަލް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަފްޙޫމްްްޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:ނަްهللاްޢަބްދު ްމިމާއްދާގެ ްތެރޭގައި ްމާއްދާަތކުގެ ސިލްވާގޮތަްށްޙާތެރޭގައިްފާސްވި

ްއަނބުރާް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްފާސްވެފައި. މާއްދާއެްއވަނީ
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްމާއްާދއަކަްށ ްބާބެްއގެ ްއެހެން ްއަިދ ްދަންަނވަން.  1600ގެންނަވާހަކަ

ްއަ ްއިްޞލާޙެއް ްއޮތް ްމިވަގުުތްހުށަހަޅާފައި ްގެންަނން ނބުރާ

ްފުރުޞަތުދެއްވައިފިނަމަްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްއެގޮތަށްްކޮށްލަންކަމަށް.ް

ް

ްކުރިއަްށގެންދަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1605 

ަުރީްމެްނބަރުް ްދަޢުވާތައް،ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބު ްޒިންމާތަކާއި ްމާލީ ްމިލްކުެރވިަކމާއި ްދައުލަތުގެ އާދެ،

ްމިބާބުގެް

ނުޑ4ްްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުކުަރން ްައންނަނިވިގޮތަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅާފައިވާްހުށަހެޅުންްއަޅުަގނޑުްއަނބުރާްގެންނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް1610 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެން ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްއިޞްލާުޙ9ްްބަރު ްފޮނުއްވާަފިއވާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަށ9ްްްޝުކުރިއްޔާ ް)ނ( ްމާއްދާެގ  1615ްވަނަ

ްމިްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާެޙއް ްއަޅުަގނޑު ްމާއްާދެގ9ްްްހާރު ވަނަ

ްތެޭރަގިއް ްސިފަަތކުގެ ްަފނޑިޔާރުްނގެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްަގއިާވގޮތުން )ނ(

ް ްަމދުވެގެން ްވަކީލުކަްނކުރުމުަގއި ްާޤނޫނީ ްނުވަތަ ނޑިޔާރުކަުމގަިއ 5ްފަ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން ްބުނަނީ. ްލިބިފަިއވާންޖެހޭކަމަށް ްތަޖުރިބާ އަހަރުގެ

ްޢަދުލްއިން ްޤާއިމްކުޞާހިތަށްއަރަނީ ްއިސްފަރާތަކީްފު ްއެންެމ  1620ރުމުގެ

ްލަޔާޤަާތިއް ްަފނޑިޔާުރންގެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްކޯޓުކަމަށްާވއިރު ސުޕްރީމް

ޤާބިލިއްޔަތުްއެބައެނގޭްޢިލްމީްފެންވަރު.ްއަދިްޭއގެްއިތުރަްށްތަޖުރިބާވެްސް

ް ްއެހެންވީމަ، ްކަމެކޭ. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްބަދަލުަގިއ5ްްމިއީ އަހަރުދުވަުހގެ

ނުޑެގްއަހަރުުދވ7ްައަޅުަގނޑުް ހުގެްތަޖުރިބާްލިބިފައިވާންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ

ްލ.އަތޮުޅެގް ްދެންމެަގިއ ްދެން ްމިއޮތީ. ްެއއްަޗކަށް ނުޑ ްމަިއގަ  1625އިޞްލާޙުެގ

ްފެންނަގޮތަށްް ްފިލްމުން ްހިންދީ ްެއިވދާޅުވިހެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްހީވަނީް ްއަުޅަގނޑަށް ްިދޔަނުދިނުމަށްޓަކައިެވސް ްކަންތައް ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ

ްމިކަންކުރަްއވަްންޞާދުލްއިންޢަ ްއިސްފަރާތުގެ ްއެންމެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ފު

ް ްއެހެންވެގެން ްމުހިންމުކަމަށް. ްވަރަށް ްތަޖުިރބާ ްމި ްބޭފުޅުންގެ 7ްތިއްބަވާ

ްހުށަހަޅަން.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުންނާނެކަމަށް ްތަޖުރިބާ  1630އަހަރުދުވަހުގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރިޔާސަތުން ްޢިއްް ްމެންބަރުްުޝކުރިއްާޔ ްިޢއްޒަތްެތރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ްމެންބަރު. ޒަތްތެިރ

ްމިވަުގުތް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްޞާލިޙް، އިމާދު

ްއަޅުަގނުޑް ްމެންބަރަކަށް ްއެހެން ްއެހެންީވމަ، ްނެތް.  1635ވަަޑއިގެން

ްއާދެ، ްމެންަބރަކަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްތާއީުދކުރަްއވާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން

ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.

ް

ްއާދެ،ްއެހުށަހެޅުްއވިްއިޞްލާަޙށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
 1640ްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ

ް ްއިބްރާހީމް ްހުށަހެޅުމަށ9ްްްޢައްބާސް ްއިޞްލާުޙ ްފޮުނވާ ްމާއްދާއަށް ވަަނ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް1645 

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީްސ، 9ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް 2ްްވަނަ

ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމ9ްާއިޞްލާޙެްއ، ްއަވަނަ ްއަށް ް)ނ( ްއަދި ް)ށ( ްެއްއްާދގެ ްޅުަގނޑު

ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެގޮތް ްހުށަހެޅިދާނެ ްއެުކގަިއވެްސ ްދެއިޞްލާޙު

9ްްކަމަށްވަންޏާ.ް ްމާއްދާެގް)ށ(ްގެ 1ްްވަނަ ްނަންބަރުެގްފަހަތަށް 2ްވަނަ

ްއެހެްން ްެއއަުކރުގެ ްއިތުރުކޮށް ްއަންނަނިވިގޮތަށް ްނަންބަރެއް  1650ވަނަ

ްއާދެ، ްތަރުތީބުކުރުން. ްކަމުގަިއވުން.ްްނަންބަރުތައް ްިދވެހިރައްޔިަތކު ެއއީ

ނޑިޔާެރއްަގިއ9ްްއާދެ،ްމިމާއްދާަގއި،ް ްފަ ްމިވަނީ ް)ށ(ްަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޭއަގިއް ްޮއތްއިރު ްޝަރުތުަތއް ްއެ ްޝަރުތުތަކެއް. ްބޭނުންވާ ހުންނަން

ްމުސްލިމަކުް ްމިއޮންނަނީ ްޯނވޭ. ްއެކަމެއް ްކަމުަގއިވުްނ، ދިވެހިރައްޔިަތކު
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ްމުސްލިމަ ްމީހަކަށްވުމާއި،ްކަމުގަިއވުން. ްސުންނަތްޖަމާޢަތު ްކަުމގަިއވުމާިއ  1655ުކ

ް ްހައްދެްއ25ްްޢުމުރުން ްއިސްލާމްދީުނގެ ްފުރިފައިވުން. އަހަރު

ްރިޝްވަރުެގް ްނުވަަތ ްކުށެއް ްޚިޔާނާތުގެ ްނުަވތަ ްކުށެއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްބުއްިދް ްމީހެއްކަުމގަިއނުވުން. ްސާބިތުވެފަިއވާ ްޝަރީޢަތަށް ކުށެއްކުިރކަން

ނުޑްހަމައަށްްހު ްހަމަްއަޅުގަ ނޑުްމީގައި ރިްމީހަކުކަމުގައިުވން.ްދެންްއަޅުގަ

ްިމް ްކޮމިޓީންވެސް ްޑްރާފްޓިންގ ްޑްރާފްޓްކުރެްއވި ްމިއީ  1660ހިތަށްއަރަނީ

ްހަނދުމަފުޅުް ްއޮތްކަމެއްނޫނޭ. ްކުރަްއވާފައި ްޤަސްުތގަިއ ްހަމަ ފަހަރެއްގައި

ްެއީއް ްަކމެކޭ. ްއޮތް ްގޮސްފައި ްއަތުން ްނުވަތަ ނެތިފައި

ްދަންނަވާއިރުްދިވެހިރައްޔިތަް ްމިހެން ްބޭނުމޭ. ްއޮންނަން ކުކަމުަގިއވުން

ނޑިޔާރުކަްން ްފަ ްަވޑަިއގެން ްބޭފުޅުން ްެއކިއެކި ްބޭރުގެ ްކުރިން ރާއްޖޭަގއި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެބަހުރި. ްއެނގެން ްތާރީޚުްނ ްވާަހކަ  1665ކުރެްއވި

ްރާއްޖެް ްބޮޑުތަކުރުފާނުެގ ްރާްއޖޭގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއޭް ްބޭރުެގްއިސްލާމްކުރެްއވިފަހުން، ްޢިލްމުވެރިން ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ެގފަހުން

ޢިލްމުވެރިްންްސިލްކުރައްަވއިގެްންަވޑަިއގެންްތިއްެބވިޙާތަންތަނުންްތަޢުލީމްް

ްއުއްތަމަ ްވަރަށްިދުގްރާއްޖޭގެ ްއެހެންީވމަ، ްކުރަްއވާފަިއވަނީ. ނޑިޔާރުަކން ފަ

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއޮތްތާގައި ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްއޮތްކަމެއް  1670ެގްތާރީޚެއް

ްއަިދް ނޑިާޔރުން، ްފަ ްކޯޓުތަކުގެ ްމިގެންނަހެން ްމީހުން މަސައްކަުތގެ

ްމިއުޅެނީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގެނެސްގެން ްބައެއް ްެއކަހަލަ ްހަމަ ޓީޗަރުންވެސް

ނެތީމަ.ްއެހެންވީމަ،ްއެކަމަކުްއަޅުަގނޑުްހިތަށްއަރަނީްހަމަްއަޅުަގނޑުމެްން

ްކުިރއަށްެގންދެވޭ ްމިކަން ްިތބެގެން ނޑިޔާރުން ްފަ ނެގޮެތްއްދިވެހި

ްއެކަންް ްހަމަ ްޤާނޫނުގަިއވެްސ ްއަދި ްރަނގަޅޭ. ްވިސްނުން  1675އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަް ްދިވެހިބަސް ްސަބަަބކީ ްއަޅުަގނޑުމެން، ްރަނަގޅޭ. ްޭބއްވުން އެގޮތަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްހީވާތީ. ްނުލިބޭނޭ ްފަހަރުގައި ްމީހުން ްއެނގޭ ރަނގަޅަށް

ް ްކަންތަަކީކ ްމަޖިލީހުގެ ްޝަީރޢަތުގެ ްހިންގުމުގެ ދިވެހިބަހުންްޝަރީޢަތް

ްސަބަބާހުރެް ްއެހުރިހާ ްފެންނާތީ. ްހަމަ ްކަންަތއްތަކެްއަކމަށް ހިނގަންވާނެ

ްއޮތުްން ްެތރޭގައި ްސިފަތަުކގެ ނޑިޔާރުންެގ ްފަ  1680ދިވެހިރައްޔިަތކުކަމުަގިއވުން،

ްމިތާގަިއް ްސިފަ ނޑިޔާރުންެގ ްފަ ްއަދި ްބޭނުންވޭ. ްކޮންމެހެން ހަމަ
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ް ްހައިޯކޓުގެ ްމީގެތެެރއިން ްސުޕްރީްމްމިބަޔާންކުރެޭވގޮތުން ަފނޑިޔާުރން،

ްކޯޓުެގް ްސުްޕރީމް ްއަދި ްނެގިގެންދަނީ. ްިމ ނޑިޔާރުްނވެސް ްފަ ކޯޓުގެ

ްމީހަކަށް ްއިްސ ްއެންމެ ނޑިޔާރުންގެ ްއުއްތަމަްފަ ނޑިހުންނަ ޔާުރވެްސްފަ

ްއުއްތަމަ ްހަމަްމިވަނީ، ްމިވަނީ ްމީހާވެސް ްމިކިޔާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ނޑިޔާރޭ  1685ފަ

ނޑިޔާރުންގެްތެރެއިންް އެމީހަކުްމިނެގެނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިދެންނެވިްކަހަލަްފަ

ްިދވެްއސަުކކަމުގަިއވުން،ް ްތެރޭގައި ްސިފަތަުކެގ ނޑިޔާރުންެގ ފަ

ްއާދެ،ް ްބޭނުން. ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްއޮތުން ދިވެހިރައްޔިަތކުކަމުަގިއވުން

ްރަްއޔިތަކުަކމުގައިުނވުން،ް ްބޭރުޤައުމުެގ ްނުލިޔަްނ، ްމިާތކު އަޅުަގނޑު

ްއެ ްނުލިޔަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮީތްއެތަންކޮެޅއް ްހީކުރާހިތް ްއަޅުަގނޑު ްދެން  1690އީ

ްޤައުމެްއެގް ްއެހެން ްކަންދިމާިވގޮތުން ްމީހަކު، ްިދވެހިންގެ ފަހަރެއްގައި

ްއަސްލުް ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްއޭނައަކީ ްއޮތްނަމަެވްސ ސިޓިޒަންސް

ްެވގެްން ްރަނގަުޅކަމެްއކަމުގަިއ ްހަމަ ްއެީއ ްވާނަަމ ދިވެއްަސކަށްާވކަމަށް

ްއެހެންވީމަ ްގަދައެްއކޮްށް،ްހިނގައިދާނެކަމެްއކަމަށް. ްެއހާ ްއެތަން ނޑު އަުޅގަ

ްއެބަފެނޭ.ް ްމިަތނުން ްއިޞްލާޙެްއވެސް ްެއކަހަލަ ްއެހެންނަމަވެސް  1695ނުހަދަން.

ްއެހެންނަމަވެްސް ްާތއީދުކުރާނަން. ްއިޞްލާަޙށްވެސް ްެއ އަޅުަގނުޑ

ްވަގުތުް ްހަމަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްމިވާހަކަ. ްމިގޮތަްށ ްހުށަހެޅީ އަޅުަގނޑު

ްއަ ް)ނ( ްމިމާއްާދގެ ްދަންނަވާލާފައިްއޮތީިވއްޔާ ްއިޞްލާުޙ ްދަންނަވާ ށް

ްއިށިންނަންތޯ.ްނޫނީްލަސްކޮށްލާނީތޯ.ް

ް1700 

ްހުށަހަޅުއްާވދެއްިވއްޔާހެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިޔައީމަ ްެއހިސާބަށް ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް އާދެ،

ްރަނގަޅުވާނީ.ް

ް

ްއަުޅގަްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަްށ ް)ނ( ްމިމާއްާދގެ ްއޭަގިއްއާދެ، ްހުަށހަޅަން. ްއިޞްލާެޙއް ްނުޑ

 1705ްމިވާގޮތަކީްކުރިންްމިދެންނެވި...ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްދިަޔީއމަ ްއެހިސާބަށް ްމިދެންނެީވ އަޅުަގނުޑ

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަމޭ.
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ް1710 

ްޔާ.ްއާދެ،ްޝުކުިރއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1715އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްދެންްތާއީދުކުރައްާވްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

މެންބަރުްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން،ްރ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްއެްއިޞްލާޙަށްްތާއީުދކުރަން.ްްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް
 1720ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ.

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއިޞްލާުޙ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް1725 

ނޑުްހުަށހަޅަނީްްސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޅޮް ްވަަނ9ްްއައްސަލާުމއަލައިކުމް.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެ ް)ށ( ްއެީއ4ްްމާއްދާގެ ްނަންބަރުތަކެއް. ްއިތުރު ްފަހަތަށް ެގ

ްކުރިންެވްސް ްދެން ްޝަރުތުތައް. ްހުންނަންޖެހޭ ނޑިަިޔާރުންަގއި ފަ

ނުޑްޝަރުތުތަ ްވުމާއެުކގަިއ،ްހުށަހެޅިފައިވުާމއެީކަގއިްއަުޅގަ ކެއްްފާްސވެފައި

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހަޅާލަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޝަރުތުތައް ްހުރި ްހުށަނޭޅި  1730އެ

ްދަންނަވާލަންް ްތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނޑު ްައޅުގަ ްކުރީގައި ހުށަހަޅާލުމުގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޝަރުތުތަކަކީ ްމިހުށަހަޅާލާ ްއަޅުަގނޑު 1968ްްބޭނުންވަނީ

ްއޭުރަގިއް ްހިންގުމަށްޓަކައި ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްމަތީް ްއެންމެ ްދާއިރާއިން ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ ްހުންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްތަޢުލީމް ްތެރެއިންްޙާފެންވަރެްއގެ ްބޭފުޅުންެގ  1735ސިލްކުރެްއވި

ްއަލްމަރު ްއަވަހާރަވެަފއިާވ ްިމހާރު ޙޫމްްއެއްބޭފުެޅއްކަމުަގިއވާ،

ްއެމަނިކުފާނުް ްއަޒުހަރީ. ްމޫސާފަތުހިލް ްއަްލއުްސތާޛް ފަޟީލަތުއްޝެއިޙް
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ްޤާޟީންނަށްް ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަކަިއ ްއިންސާފު ްޢަދުލް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްމިދިމާލަށްް ްކެެމރާ ްމަގެއް، ްމުޢާމަލާތަށް ްއަމާޒުކުަރްއވަިއެގން ޚާއްޞަކޮށް

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރނގަޅު. ްވަރަށް ްބޭނުންްްއަޅުްއވާލަދެްއިވއްޔާ  1740ދައްާކލަން

ްމިފޮތުެގް ްމިއީ ްމިފޮތް. ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްމިިކޔާލަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްތަންކޮެޅއް ޞަފްޙާއެްއގެ

ް ްަބއި. ްބާކީ ްއޮތްގޮތަށް ްމިހުށަހަޅާލަނީ ްއިޞްލާެޙއް މިނިވަނަުކްް-4މީގެ

ޢަދުލުވެރިޔަކުްކަމުގަިއވުން.ްް-6ްފިރިހެނަކުްކަމުގަިއވުން.ް-5ކަމުގަިއވުން.ް

7-ްް ްއެނގުން. ްޙުކުމްތައް ްޙަދީޘްގެ ްޤުރުއާނާއި  1745ް-8ކީރިތި

ް ްއެނގުން. ްް-9އިޖުތިޙާދުކުރާނޭގޮތް ްއެނގުން. ކީރިތިްް-10އިޖުތިމާޢު

ް ްއެނގުން. ްތަފްސީރު ްއެނގުން.ްް-11ޤުރުއާނުގެ ްހިސާބަަކށް އަރަބިބަސް

12-ްް ްމީހަކުކަމުަގއިވުން. ްއިވޭ ްނަމަވެްސްް-13ކަންފަތަށް އެއްލޮލަށް

ް ްމީހަކުކަމުގަިއވުން. ްބައްެޔއްެގްް-14ފެންނަ ްނުވަަތ މުސްކުިޅކަމުން

ްދެންް ްމީހެއްކަުމގަިއނުވުން. ްލޯބޯކޮށިވެފަިއވާ ްގޯްސވެ ްބުއްދި  1750ސަބަބުން

ްއެދެން.ް ްމަޢާފްކުރެއްވުން ްކުށެްއވާކަމުަގިއވާނަމަ ްިކޔުމުަގއި އަޅުަގނޑު

ްފޮނުވާވެސްލަ ްއަނބުރާ ްމީތި ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަްތތެރި ފާނަން.

ްއަޅުަގނޑުްހަމަްހައިރާންވެްައންތަރީސްވޭ،....

ް

ްއެބަދިމާވޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމައްސަަލ ްއަނެްއކާވެްސ ްމިާހރު ްމެންބަރު،  1755ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއްަޗާކް ްއޮތް ްއަތުަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެްއޗިްއސާ ތިވިދާޅުވަމުްނގެންދަވާ

ްދިމައެއްނުވޭ ްހުށަހަޅުއްވަްންމުޅިން ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްޢިއްަޒތްތެރި .

އަޅުަގނޑަށްްފޮނުއްވާަފއިްއޮްތްއިޞްލާޙު،ްއޭަގއިްއޮތްްގޮްތްބައްލަވަިއގެންް

ްވިދާޅުވެެދްއވިްއޔާްރަނގަޅީ.ްާއދެ،ްވިދާުޅވެދެްއވާ،ްރަނަގޅު.

ް1760 

ްް-5ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކަުމގަިއުވން. ްކަް-6މިނިވަނަކު ްފިރިހެނަކު ްް-7މުގަިއވުން.

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމުަގިއވުން. ްޙުކުމްތަްއްް-8ޢަދުލުވެރިޔަކު ްޙަދީޘްގެ ްޤުރުއާނާއި ކީރިތި

ް ްް-9އެނގުން. ްއެނގުން. ްއެނގުން.ްް-10އިޖުތިޙާދުކުރާނޭގޮތް އިޖުތިމާޢު

ްތަފްސީރުްއެނގުން.ްް-11 ްޤުރުއާނުގެ އަރަބިބަސްްހިސާބަކަށްްް-12ކީރިތި
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ްއެނގުން .13-ްް ްމީހަކުކަުމގަިއވުން. ްއިވޭ  1765އެއްލޮލަްށްް-14ކަންފަތަށް

ް ްމީހަކުކަމުގަިއވުން. ްފެންނަ ްނުވަަތްް-15ނަމަވެސް މުސްކުޅިަކމުން

ްމީހެްއަކމުގައިުނވުން.ް ްލޯބޯކޮިށވެފަިއވާ ްޯގސްވެ ްބުއްދި ްސަބަބުން ބައްޔެްއގެ

ްދެންް ްިއޞްލާޙަކީ. ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްމިީއ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވޭްއަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާލާފައި ްއިޞްލާުޙ ްމި ޅުަގނޑު

ްމިހާތަނަށްް ްހައިރާްނަވމޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން  1770ތިޔަބޭފުޅުންނަށް

ްހުށަހަޅާް ްބާބަކަށްނަމަވެސް ްއެހެން ްއަދި ްމިބާބަށްވިަޔސް އަޅުަގނޑު

ްބައެއްހުށަހެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޅުންތަކުގައި ްފަހަރު ްޝަރީޢަތޭ،ްފަހަރު އިސްާލމީ

ްވަރަށްް ްބޭފުުޅންނަށް ްަބއެއް ްގެނެވޭތީވެ ްޢިބާރާތް ްމިކަހަލަ އިސްލާމްދީނޭ،

ްއެހެންވީމަްްީތވެ.ކަންބޮޑުވާ ްހިތާމައާއެކީް، ްވަރަށް ްގައިްއަޅުަގނޑު

ްެއގޮތަށް ްނުކުރަްއވަްއޗޭ ްހީފުޅު ްޭބފުޅަކު ްއެްއވެސް  1775.ްދަންނަވާލަން

ް ްޙާލެއްަގއި ްެއއްެވސް ްމިީއކީ ްނިްސބަތްަވކިއަޅުަގނޑު ްބުނާކޮބޭފުޅަކަށް ްށް

ް ްއެްއޗެއް ްނޫން. ްހީކުރަމޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެތިއިން ްއްގެްއެއްެވސް

ްނޯންނާނެކަމަށް ްއެކަން ްެއގޮތަށް ްހިތްޕުޅުގައި ްވީނަމަވެސްް.ްކޮންމެގޮތެއްަގއި

ްވީއިުރގައިް ްއިސްލާމުންކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ނޑުމެންނަްށް، ައުޅގަ

ްއެނގެްްއެބަޖެހޭ ްދަސްކުރަން ްގޮްތތަކެއް ްއެގޮތުްންއުސޫލުތަކާއި  1780ން.

ްިތއްެބވިް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނާވލަން ްމިރޭ ނޑު ަުގަ އަޅު

ްނަމަކަްށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫން ްޢިލްމުވެރިންކުރެ،ްއަްލއުސްތާޛު ބައެއް

ްބަެއްއް ްދެއްާވފައިވާ ްމިކަމާގުޅޭގޮތުން ްއެމަނިކުާފނު ްބޭފުޅެއް، ކިޔާ

ްއެެހންވީމަ ްތަންތަންކޮޅު. ްތަޤްރީރުގެ ްއަޅުަގނުޑްއަް، ްައއްަސވާލަްއވާ. ޑު

ނުޑގެްވަުގތުްހަމަވީމަްވިދާޅުޭވްއިށީންާނށޭ،ް ނުޑްކޮންމެހެން،ްއަުޅގަ  1785އަުޅގަ

ްމަރުކަޒުަގއިް ްއިސްާލމީ ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ އިށީންނާނަން.

ްވިދާޅުވެފަިއާވް ްއެކިފަހަރުމަތިން ްއެމަނިކުފާނު ްމަސްމަހުގައި ރަމަޟާން

ްިމއީ ްބައިަބއިތައް ްކިޔާލާނަން.ްއެިކއެކި ްތަންތަންޮކުޅ ނޑު ްއަުޅގަ .

ަގއިަކްންއްއިންސާނުންްދުނިޔޭަގއިްަލއްަވވާފަިއވަނީްވަރަށްްމާތްްމަޤްަްޞަދެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ްއެމަޤްޞަދު ްއެނެގއޭ.  1790އެބަ

ްއޮީތް ްދީނުގައި ްހަމަތަކެއް ްއުސޫލުތަަކކާ ނޑު ްމައިގަ ްބޭނުންވާ ހިފަހައްޓަން
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ްދެއްވާފަް ްނުވަަތްބަޔާންކޮށް ްތަޝްރީރޭ ްމިކިޔަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއަށް އޭ.

ްދިވެހިބަހުންް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްޝަރީޢަތަކީ، ްޙަޤީޤަތުގައި ޝަރީޢަތޭ.

ްކޯޓުންް ްހުށަހެޅިގެން ްމައްސަލައެއް ްހަމައެަކނި ބޭނުންކުރާގޮތުަގއި

ްނޫނޭ.ް ްބެލުމެއްވެްސ ްމައްސަލަބަލާ ްކޯޓުން ްހަމައެކަނި  1795ކުރާކަމެއްނޫނޭ.

ްޖު ްގޮތޭ.ްޝަރީޢަަަތަކީ، ްއަްނަގވާފަިއވާ ްއުޅެްނ ްއިންސާނުން މްލަގޮތެްއަގިއ

ްރޭތަކުގައިް ްމިހުރިހާ ްމިބުނަމުންްްވެސްމިއީ ނޑުެވސް ްއަޅުގަ އެކިފަހަރުމަތިން

ްީނވުނު.ް ްިމައޑެއް ްބޭފުަޅކަށެއް ްއެްއވެސް ްއެކަަމކު ްވާހަަކއަކީ. ދިޔަ

ް ނޑު ްމިޭރްއެހެންވެގެްންއަުޅގަ ްެގނެސްގެން ްމިފޮތް ްހަމަ ްއެރީ މަްހަހިތަށް

ްއަޅުގަް ްޝަރީޢަތަކީ ްކިޔާލަދޭނީއޭ. ްައކުރަްށ ްއަކުރުން  1800ްންމެނޑުބަލައިގެން

ްދީނުަގިއް ްއެބައި ްގޮތޭ. ްކަންތައްތަާކއި ްޢަމަލުކުރަންވީ ކޮންމެކަމެއްަގިއވެސް

ްވަަރްށް ްޝަރީޢަތަކީ، ްއިސްލާމީ ްމާނައިގައި ްމިދެންނެވި ްއަންަގވާފަޭއ. އޮތީ

ްެއްއެޗކޭ ްފުޅާ ްވަރަށް ްްޙަޤީޤަތުަގއިް.ތަނަވަސް ހުރިހާްްަޙޔާތުގެއިންސާނީ

ްފުޅާްދާއިރާެގްއްދާއިރާއެް ްއަދި ްވަނީްިއސްލާމީްޝަރީޢަތުގެްތަނަވަސް ވެސް

 1805މިދުނިޔޭގައިްއުޅުމަށްަޓކައިްބޭނުންާވްްއިންސާުނންނަށްތެރޭގައިްހިމެނިފައޭ.ް

ް ްހުރިހާ ްއާދެ، ްބޭނުންކަމެއް، ްުކރަން ްތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ވާްއިންާސނުންގެ

ްމައިް ްހުރިހާކަމެއްވެސް ްއުސޫލުތަްއވަނީ ްހަމަތަކާއި ނޑު ިއސްލާމްދީނުގަިއްގަ

ްް.ްނަޑއަުޅއްވާްެދއްވާަފއޭކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްޝުކުރިްއޔާ ްވަގުތުހަމަެވއްޖެ. ްމެންބަރު،  1810ޢިއްޒަތްތެރި

ަުްދެންްާތއީއާދެ،ްމެންބަރު.ް ނޑުްދު ކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަަރށްްއަުޅގަ

ްތުްއަރުވަން.ްތ.އަޮތޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދު.ްފުރުޞަ

ް

ްވަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙަްށްރ.އަތޮޅު ްއެހުށަހެޅުއްވި ްޙީދު

 1815ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްޢަބްދުއާދެ، ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ،ްهللاއްޒަތްެތރި

ްުހށަހެޅުއްވުމަްށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ގއ.ގެ

ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(.9ްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް
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ް

ނޑުެވސްްް.`ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1820ްޝުކުރިްއޔާ

ްްهللاމްްޚަލީލްްޢަބްދުއިްބރާހީ ްމ9ްިޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ް)ށ(ްަގއި ްާމއްދާގެ ްމިއޮންނަ،ްްވަނަ ްވިދާޅުެވފައި

ްތެރޭގަިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސިފަތަކުގެ ްލާޒިމް ްހުރުން ނޑިޔާރުންަގއި ފަ

ްމުސްލިމަކުކަމުގަިއވުން ،ް ްފުރިހަމަވުނ25ްްުޢމުރުން ،ްއަހަރު

ްކު ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްހައްދެއް ްކުެށްއްށެއްްނުވަތަްއިސްލާމްދީނުގެ ިޚޔާނާތުގެ

ްސާބިތުވެފަިއާވް ްޝަރީޢަތަށް ްކުރިކަން ްކުެށްއ ްރިޝްވަުތގެ  1825ނުވަތަ

ްއިްބުއްދިްހަމައަށްްހުރިްމީހަކުކަމުގައިވުން.ްމީގަްް-4މީހަކުކަމުގައިްނުވުން.ް

ްމުހިންމު ް،ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭްވަރަށް

ްއު ްއެއްކަމެއް ނޑަށްެވސްްމުހިންމު ްައޅުގަ ްއޮތްކަން ްމީތި ިނކޮށް

ްހިމަނާލަންް ްރަްއޔިތެއްކަުމގަިއވުްނ، ްދިވެހި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ފާހަގަކުރެވޭީތވެ

ްއެ ްކުރީ. ްމިހާރުްހުޚިޔާލުވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ،  1830ށަެހޅީވެސް.

ބޭނުންކުރަމުންްމިގެންދާްޤާނޫނުއަސާސީ،ްމިހާރުެގްޤާނޫނުައސާސީަގއިވެްސް

ްޝަރު ނޑިޔާރުންގެ ްދިވެހިރަްއިޔތެއްކަމުަގިއވުންްފަ ްތެރޭަގއި ޠުަތުކގެ

ްތެރޭ ްޝަރުޠުތަުކގެ ްއަތޮުޅެވރިންގެ ްހަމަ ިއވެްސްގައެބައޮތް.

ްއެހެންެވްއޖެކަމަށްވަންޏާް ްހިމެނިފައި. ްެއބައޮތް ދިވެހިރައްޔިަތކުކަމުަގިއވުން

ްގދ.ެގް ްހަމަ ްއެބޭފުޅުން ްކޮމިޓީަގއި ްޑްރާްފޓް ްީހވަނީ  1835އަޅުަގނޑަށް

ްމެން ްެއވިދާޅުވިަފދައިންޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް ްޢައްާބސް ްބަރު ހަމަް،

ްދި ްއުނިެވެގން ްމަސައްކަްތްއެބޭފުޅުް.ީއއޭޔަކޮންމެވެްސގޮތަކުން ްނެގ

ނިޑވަޅެ ްެގންދަވާްދަ ައޅުަގނޑަށްްހީވަީންްަގއިއްްވަރަށްބުރަކޮށްްކުަރއްވަމުން

ްއެބޭފުޅުންނަށްްްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން ްކައިރިކަމެކޭ. ްވަރަްށ ކަމެއްވުމަކީ

ްހައި ްމިކަންތައް ނުޑްނތުރަށް ްއަުޅގަ ްމިޚިޔާުލ  1840ާދންކޮށްދިނުމުގެގޮތުން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްފަޚުރުވެރިޭވ ްަވރަށްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލީ.

ްފަޚުރުވެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމޮޓޯައކީެވސް،ްިދެވއްސަކަްށވީތީ ވަމޭ.ްމިއަހަރުގެ

ްއެހެންވީހިނދު ްން ްހުށަހަޅާ ްމިޚިޔާލު ްއަޅުަގނުޑ ތްތެިރްޢިއްޒަހުރިހާ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ.ްދެން ްހަނދާންކޮށްދީފައި ްއެކަން މިއަްށްމެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްފުރިހަމަގޮތެއްގައި ްމާ ްމިއަށްވުރެ ްހަމަ  1845އިޞްލާޙު،
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ްމިް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްވާީތވެ، ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު

ްއު ްއަޅުަގނޑު ްގެންަނން. ްއަނބުރާ ްޢައްބާްސްމީއްއިޞްލާޙު ދުކުަރނީ،

ްއެ ްބަލައިގަންނާނެކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްްއިބްރާހީމްގެ ްިމމަޖިލީހުން އިޞްލާޙު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ްް

ް1850 

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެްނަދަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާލަން ްފުރުޞަތު، މިނިޓްއިރުެގ5ްްންބަރުންނަށް

ްބޭނުންފުޅުވާް ްހުށަހަޅުްއވަްނ ްަމއްސަލަެއއް ްއެުރވެނީ ފުރުޞަތެއް

ްމިހާތަނަށްްންބޭފުޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނަގޮތުން. ްމިގަވާއިުދގަިއ ނަށް

ް ްއަންނަންދެންވެސް ްނުދަންނަވާްހަމަ ްއެވާހަަކ ްކެތްތެރިކަމާއެކު  1855ވަަރށް

ްމިހާްމިއިނީ. ްމިމަޖިލީހުންއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރު މިޚާއްަޞް،

ް ްަވރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތ ްނިންމަވާފައިވާ، ްތަނަވަސްްމަޖިލީހުން

ްހަމަވާންް ްަވުގތު ްނިންމެވުމުަގިއވާ ްނިންމަވާފައިވާ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން

ްކައިިރވާއިުރވެސް ްއަނބުާރް، ްތިގެންދަވަނީ ްހަމަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެިރ

ްމެންބަރުންްގެންދަވަްނވި ްިޢއްޒަތްެތރި ްަބއެއް ްވާހަކަ، ްވަރަށްދިުގޮކށް  1860ޔަސް

ްެއއްެޗއްް ްައޅުަގނޑު ްދޭތެރޭ ްއެއާ ްކޮންމެހެން ްދެން ދައްކަާވ.

ްިވސްނާލަންޖެހޭނެް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންަނމަވެސް، ދަންނަވާކަށެއްނޫން.

ް ްމިހާރު ނޑުމެން 11ްްއަޅުގަ ްއޮންަނ2007ްްޖޫން ްފާސްކުަރްއވާފައި ގައި

ްއްްފާސްކުރެ ްމިއޮންަނނީ، ްޤާނޫނުއަސާސީްވުމުަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ް ްއިޞްލާޙުކޮށް 30ްްއެުކގައި ްހަމައަށ2007ްްްނޮވެމްބަރ ްުދވަހާ  1865ވަނަ

ްބަދަލުތައްް ްގެންނަންެޖހޭ ްނިންމުމަށްޓަކައި ްއެފަދައިން ނިންމުމަށާއި

ްާތވަެލްއް ްމަސައްކަތްަތކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ގެނެސް،

ްއެތާް ްމަސައްކަތްކުާރްރާވަިއ، ްމަޖިލިސް ްެއްއގޮްތވާގޮުތގެމަތިން ވަލާ

ްއިޞްލާުޙކުރަމުންގޮްސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިތުރުޮކށް ްަވގުތު ދުވަސްތަާކއި

ްމިރޭގެް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތްގޮތް. ްމި  1870ނިންމުން.

ްނިންމަވާފަިއ12.00ްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްީމގައި ށް،

ްއަޅުަގނޑުމެްންއޮތްގޮތުންކަމަްށވަން ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަވަނީ. ްއެަވގުުތ ޏާ
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ްމިބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވާލަން ްއެހެންވީމަ، ްހިސާބުގައި. ްމިހާ މިތިބީ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްކިާޔކަށެއްނޫން. ްގޮެތއް ްއިތުަރކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ކޮންމެހެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަހައްަޓވާޭށ ްވިސްނުންފުޅުގައި ްމެންބަރުން  1875ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަށްބޮުޑްކުރި ްއޭރުްނެވސް ްތަންތަންކޮޅު. ްމިކަަހލަ ްގެންދާއިރު އަށް

ްމިހެންް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރާތީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަލާމަތްކުެރވޭނެކަަމށް އެްއޗެއް

ޢައްބާސްްއިބްރާހީމްްގދ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދަންނަވާލަމުން،ްދެންް

ްހުށަހެޅުްއވުމ9ްަ ްއިޞްލާޙު ްފޮނުްއވާަފއިވާ ްާމއްދާއަށް ްފުރުޞަތުްވަނަ ށް

 1880ްއަރުވަން.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއެއީ ްާއދެ، ްމިބާބުެގ، ނޑު 9ްްއަުޅގަ

ނުޑްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުކުރަްނ ްއަންނަނިވިގޮތަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިޔާުރކަމަށްްް.ދަންނަވާލަނީްއިޞްލާޙުހުށަހަޅަން. ްފަ ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްަގިއް ް)ށ( ްާއިއ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ްމި ްމީހަކީ، ްކޮންމެ  1885އިސްކުެރވޭ

ްއިތުރަށް،ް ްފުރިހަމަވެފައިވުުމެގ ްސިފަތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްމަދުވެގެން ްކުރުުމގައި ްވަކީލުކަން ްާޤނޫނީ ްުނވަތަ ނޑިޔާރުކަުމގައި 5ްފަ

ްލިިބފައިވުމާެއކު، ްތަޖުރިބާ ްދުވަހުގެ ްޤާނޫނީްްއަހަރު ްޝަީރޢަތާއި އިސްލާމީ

ް ްއުމުރުން ްއަދި ްލިބިފައިވާ، ްޢިލްމު އަހަރުވެފަިއާވ30ްްދާއިރާއިން

 1890ާއދެ،ްމީގައިްމިހާރުް)ނ(ްގައިްއޮތްްޢިބާރާތާްްމީހަކުކަމުގައިްވާންވާެނއެވެ.

މިއާއިްތަފާުތވާްދެތިންްތަންޮކޅެއްްއުޅޭ.ްެއއީްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލާނަން.ް

ްމި ްގަިއްއެއްތަންޮކޅެްއގަިއ ް)ށ( ްާއިއ ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ދަންނަަވނީ،

ްދެްން ްއިތުރަށް ްޭއެގ ްފުރިހަމަވުމާއެކު، ްސިފަތަްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްމިހާރުެގް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ްކަންތައްތައް މިދަންނަވާ

ްދެންް ްނެތް. ްބަޔާންކުރަްއވާފަެއްއ ްއެބައި ްެއގޮތަަކށް ްމިއޮތް، ްގައި  1895)ނ(

ްއެކަ ްޤާނޫނީްއަޅުަގނޑު ްޝަީރޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްފުރިަހމަވުމާއެުކ، ންތައް

ްއިސްލާމީް ްމިބުނަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެތަން ްލިބިފައިވާ، ްޢިލްމު ދާއިރާއިން

ްއޮތްގޮުތގަިއް ްކުރެވިަފިއ ްއިޞްލާޙު ްމި ްދާއިރާިއން، ްޤާނޫނީ ޝަރީޢަތާއި

ްލިބިފައިވާް ްޢިލްމު ްދާއިރާއިން ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ އޮތީ،
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ްމިތާގައިްމީހެއް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވާންވާެނއެެވ.  1900ކަމުގައި

ްމީގެ ްސިފަތަްއ. ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްޯކޓުގެ ްސުޕްރީމް ތެރެއިްންމިބަޔާންކުރަނީ،

ްާރްއޖޭގައިްޝަރުީޢްއެއްބޭފުަޅކީ،ްއުއްތަމަ ްކޯޓަކީ ނިޑާޔރު.ްމިްސުޕްރީމް ފަ

ްބުނާ ްއެންމެފަހުބަސް ްޤާނޫނާބެހޭ ްއަދި ްޤާނޫުނއަާސސީ ްކަންތައްތަުކގައި

ްއެނގިފަިއް ްެއަކނި ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްމިތަނުގަިއ ްމިހެންވީމަ ތަން.

ްކަމަކުްނުދާނެ.ް ްހުރެގެންވެސް ްމީހަކު ްލިބިފައިްނެތް ްޢިލްަްމު  1905ޤާނޫނީގޮތުން

ްޝަރީޢަތްް ްއިސްާލމީ ްއެނގިފައި ްޢިލްމު ްޤާނޫނީގޮތުން ްއެފަދައިން ހަމަ

ސުޕްރީްމް،ްނޭނގިްހުންނަްމީހަކުވެސްްހުރެގެންްކަމަކުްނުދާނެ.ްއެހެްނވީމަ

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްާގޟީން، ްތިބޭ ްކޯޓުެގ ްސުޕްީރމް ްދާއިުރ، ކޯޓާހަމައަށް

ްތިބިް ްލިބިފައި ްޢިލްމު ްދާއިރާއިން ްޤާނޫނީ ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ވާންވާނީ

ްމުހިންމުް ްއެންމެ ްމީގެ ްއެއީ ްފެންނާތީ ްވާންވާނެކަމަށް  1910މީހުންނަށް

ްޙަޤީޤަތުް ްތަންޮކޅަކީ. ްފާަހގަކުރާ ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވަންްތަންކޮޅަކަށް ަގއި

ްއެކަހަަލް ްރާްއޖޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެނގޭ ނޑަށްވެސް ްއަުޅގަ މިއުޅެނީ،

ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމާގިނައެއްނޫން. މީހުން

ްމިހާރަށްވުރެެވްސް ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިހަދަނީ،

ްމިހާރަށްވު ްތިބެ، ްޢިލްމުވެރިން ްތިއްބަވާ،ްގިނަ ްަވކީުލން ްގިނަ  1915ރެވެސް

ްއިސްލާީމް ްވަކީލުންނަކީ ްޤާނޫނީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި އެބޭފުޅުންނަކީ

ްޢިލްމުް ްތެރެއިްނވެސް ްއޭގެ ްވެދެަވޑަިއގެން ްތެރެއަށްވެސް ޝަރީޢަތުގެ

ްމިކަހަލަް ްވެވަަޑއިގަންަނވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ހޯއްދަވަިއގެން

ްއުންމީ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންވީމަ،ްދުވަސްތަެކއް ްމިހަދަނީ. ދުކޮށްގެން

ްަފނޑިޔާރުންަނީކް ްިތއްބަވާ ްއެތާނަގއި ްޯކޓަކީ، ްސުޕްރީމް  1920އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްާޤނޫނީގޮތުންވެްސް ްއަދި ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ ްޝަރީޢަތްވެސް އިސްލާމީ

ްއާެދ،ް ްވެަވޑަިއގަންނަވަްންުއއްމީދުކުރާތީ. ްބޭފުޅުންކަމުަގއި ްޢިލްމުވެރި ހަމަ

ްދެަވއްތަރުން ނުޑްއޭގެ ްއަުޅގަ ްމިވާގޮތަީކ، ްދެން ްެއްއވައްތަެރއް. ކުރެ

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްއަދަދެްއެގ ްއޮނަހިރި ްމި ްމިއުޅެނީ، ދަންނަވާލަން

ްވަކީލުްނ،ްޤާނޫނީގޮތުންް ްނިންމަވާއިުރގަިއ،ްޤާނޫނީ ްކަންތައް  1925ތިއްބަަވއިގެން

ްއިސްލާމީް ްޝަރުޢީގޮުތން ްތިއްބަވާފަިއ، ްލިބިވަޑަިއެގން ްތަޢުލީމް އެކަނި
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ްއެ ްއެކަހަަލގޮތެްއްޝަރީޢަތް ްއިންަނާވ ްއެއްބޭފުޅަުކ ނިގވަަޑިއގަންނަވާ

ްހުރިހާް ްއެހެނެއްުނާވނެ ްޖެހޭނެއޭ. ްމަްއސަލަ ދިމާވެއްޖަީއވިްއޔާ

ްހަމަް ްބޭފުޅުްނނަށްވީމަ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްރަނގަޅަށް ބޭފުޅުންނަކީވެސް

ްދާނެ.ް ްިނމިގެން ްރަނގަޅަށް ްއެކަންތައް ްނިމި ްއެތަނުން ްރީތިކޮށް  1930ވަރަށް

ްވިސްަނވާަފިއްއެހެން ްގޮަތކަށް ްމިހުރިހާ ްމިދިމާވެދާެނގޮތްތަކާއި ވީމާ،

ްހުރިާހް ްވޯޓުދެްއުވމުގައި ްމިއިޞްލާޙަށް ްއެދެން ްވަރަށްޮބޑަށް އަޅުަގނުޑ

ްމީހަކަށްް ްވަކި ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްމިއީ ްާއދެ، ްވިސްެނވުން. ބޭފުޅުންވެސް

ނޑު ްައޅުގަ ްރަނގަަޅކަށް. ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބަަޔކަށްނޫން. މެންެގްވަކި

ްއެއްެޗްއް ްޝަރުޢީގޮތުން ްއެންމެފަހު، ނޑުމެންނާމެދު ްއަޅުގަ  1935ސަލާމަތަށް.

ްމީހުންނަކީް ްިތބޭ ްކޯޓުގައި ްބުނާނެ ްއެންމެފަހުބަސް ބުނާނެ،ްޝަރީޢަތްތަކުގެ

ްއެދޭކަމަކަްށވާީތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމީހުންކަަަމުގައިވުން ްލާއިޤް އެކަމަށް

ްޔާ.އަޅުަގނޑުްމިިއޞްލާޙުްހުށަހެޅަނީ.ްޝުކުރިއް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި  1940ޝުކުިރއްޔާ

ށްްފުރުޞަތުްއަރުވަންްތާއީދުކުަރްއާވްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަ

ްއެހެްން ްއެހެންވީމަ، ްވަަޑިއގެންނެތް. ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޫޔސުފްްނަޢީމް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ ރަކަށްްއަުޅގަ

ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް1945 

ްމިހުށަހެޅުއްިވްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްއިބްރާހީްމ ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް،ްވަޙީދު ްއިޞްާލޙު ްފޮނުއްާވ9ްްފޮނުްއވާފަިއވާ ްައށް. ް)ނ( ްމާއްާދގެ  1950ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިހާުރ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް އިޞްލާޙު

ްޢައްބާސްް ްއެބައޮޭވ، ްމެންބަރުްްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްގެ ްގދ. އިބްރާހީމް

ް ްއިޞްލާޙު، ްއަންނަނިވިގޮތަްށ9ްްފޮނުއްވާފަިއވާ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެްއކާ އިޞްލާޙުކުރުން.

ް ްއެހެންީވމާ،ްމިބަލަެއްއ9ްްއެބަޮއވޭ ް)ނ(ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްމާއްާދގެ  1955ވަނަ

ްކީކޭތޯ ްއެއިޞްލާޙަްށްނުގަންނަން. ްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު .

ްފޮނުއްވާަފިއް ްސޮިއކުރަްއވާފަިއ ްމީގަ ްމިހާރު ްދޫކޮށްެލއްީވ، ތާއީދުކުރުން

ްއެބައެނޭގް ްއޮީތމަ ްހަމަ ްއަނެްއކާ ްމީގަ ްމިހާރު، ްއެހެންނަމަވެސް އެބައޮތް.

ހަމަްއެއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުަރްއވާަކން.ްއެހެންނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަނެއްކާް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއިޞްލާޙުވެސް ްާތއީދުކުރަްއަވމުން ްއިޞްލާޙަށް  1960އެ

ްހުށަހަޅުއްވަނީތޯއޭ.ް

ް

ްއިޞްލާޙެއް.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއޮތް ްތަފާތުގޮތަކަށް ްމުޅިން ްމިއިޞްލާޙަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިއަްށްއެހެންވީމަ، ްއިްޞލާޙު އަޅުަގނުޑގެ

ނޑަށްވެސްްހަަމް  1965ގެންދަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްތިހެންްނަހައްދަވާްއަުޅގަ

ްދެއްވާްމަޖިލިސްގެް..

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްހުށަހަޅުއްވާަފއި،ްްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްސާފުވެް ްއެްއޗެއް ްމިދެންނެވި ނުޑްއަޅުަގނުޑ ްއަުޅގަ ވަަޑއިގަންފިކަމަްށ

ްތަފާތުް ްމި ްތަކުރާރުކުރާކަށްނޫން. ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑު  1970ހީކުރަން.

ްެއއްް ްައކުރަކަށް ްއެއް ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙެްއވީމަ

ްޢައްބާސްް ްއެްއގޮަތށް ްެދގޮތަށް. ްތިހުށަހަޅުއްވަނީ ްހަމަ މާއްދާއެްއގެ،

ްތާއީދުކުރައްވާަފއި،ްއަނެއް ްިތހުށަހަޅުއްވަީންއިބްރާހީމަށް ް)ނ(ްއަށްވެސް ކާ

ްއަޅުަގނުޑް ްނޫންކަަމށް ްކުރެވޭެނކަމެއް ްެއަެއީ ްއަނެްއގޮތަށް. އަނެއްާކވެސް

 1975ްޤަބޫލުކުރަނީްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްދޫކޮށްލައިފީމޭ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީުދ ްއިްޞލާޙުގެ ްއިބްރާހީމްެގ ްޢައްބާސް

ްދެްއާވްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ނޑަށްްއެހެންްެގްއލިފައި.ްއެހެންް ފުރުޞަތު.ްކުރީގަިއވެސްްއޮތީްހަމަްއަޅުގަ
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ްކުރިއަްށް ްއިްޞލާޙު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއެދެން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ  1980ނަހައްދަވާ.

ްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުްދެއްުވމަށް.ް

ް

ްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުއާދެ، މުޙަންމަދުްްޢިއްޒަތްތެރި

ްނަޝީދު.

ް1985 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއުޭޅްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްވަރަށްބޮޑަށް ްތަޢާރުޟެއް ްމިހާރު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅިފައިްނަޝީދިްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިއޮތީ ްހުށައެްއްނޭޅޭނެކަމަށްްދެގޮތެއް .ްއެހެންވީމަ،ްެއގޮތަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.އަތޮުޅެގ ްމިހާރު ްމީެގތެރެއިން ްޤަބޫުލކުރަނީ.  1990އަޅުަގނޑު

ްފުރަތަމައިނުން.ް ްއެހުށަހެޅުނީ ްހުށަހެޅުން ްއިބްރާހީމްގެ ްޢައްބާސް މެންބަރު

ްބަލަިއަގނެވޭނެކަމަކަށްް ްހުށަހެޅުން ްއައި ްދެން ްވާީތވެ ްތަޢާރުޟު ްއެއާ ްދެން

ްއަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް1995 

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްއާދެ، ްނާރުވާނަން. ނޑު ްައޅުގަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްދޫކޮށްލެއްީވކަމަްށް ްތާއީދު ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ްއަރުވަ ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު ްކުރުކޮށްްވިދާޅުވާތީ ްަވރަށް ްެއކަމަކު އިފިން.

ވިދާޅުވެެދްއވާ.ްމިހާރުްމިއަދުެގ،ްއެހެންނަމަވެސްްމިހެންްދަންނަވާއިުރވެްސް

ް ްއެނގޭ ްއޮންނަކަން.5ްްއަޅުަގނޑަށް ްބުާނގޮތުން ްެއަގވާއިުދގައި  2000މިނިްޓއިރު

ްމިއޮތްް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ ްތިބޭފުުޅންނަށް ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްއިޞްލާ ްމިދިޔައީ.ްކުޑަުކޑަ ްމިވަުގތު ްމިޖަލްސާގެ ްހުަށހަޅަން ުޙކޮޅު

ްީހކުރަން.ްއާދެ،ްކުިރއަށްް ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހޭެނކަމަށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން

ްގެންދަވާ.ް

ްރައީސްެގްއައްސަލާމްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއުާފވެއްަޖިއން ްވަރަށް ްޝުކުރިއްޔާ.  2005ްޢަލަިއކުމް.

ްރައީސްެގްްން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވު ްހީކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހެޔޮފުުޅކަމުން. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

ްއިޞްލާުޙް ްައޅުަގނޑު ްެގންގުޅުްއވާނެކަމަށް. ްިތއުސޫލު އަބަދުވެސް
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ް ްކޯޓުެގ9ްްހުށަހަޅާލާނަން. ްސުްޕރީމް ްއަަަށް. ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތިރީސްް ްއުމުރުން ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްއިްސކުރެޭވ ނޑިޔާރުކަމަށް ފަ

ްވަކީލުކަްންއަހަރުވެފައިް ްޤާޫނނީ ްނުވަތަ ނިޑޔާރުކަމުަގއި ްފަ  2010ވުމާެއކު،

ްތަޖުރިާބް ްދެމެުދގެ ްދިހައަހަރާ ްހަތްއަހަރާއި ްމަދުެވގެން ކުރުމުގަިއ

ްލިބިފައިވާް ްޢިލްމު ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ލިބިފައިވުމާެއކު

ްމީހަކުކަމުގައިްވާންވާެނއޭ.ްްްްްް

ް

 2015ްމާބެހޭްނުކުތާެއއް.އާދެ،ްނިޒާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްުަ ްޢަލީްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަީއސް.ްރ.އަތޮުޅގެ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްބަލަިއގަެނފިކަމަށްވާނަމަ،ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްރައީސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުން  2020ވަޙީދުގެ

ިއބްރާހީމް،ްގދ.އަތޮޅުގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްސޮއިކުަރއްވާަފއިްޢައްބާސްް

ްއެީއް ްނުގެންެނޭވނެ. ްބަލައެްއ ްހުށަހެޅުްއވުްނ ހުށަހެޅުއްވި

ްފޮނުއްވުންް ްފޮނުްއިވ ްޮސިއކުރަްއވާފައި އެހުށަހެޅުއްވުުމގައި

ްހުށަހެޅުމުެގް ްމިދެ ްޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ. ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ފުރިހަމަވާނެކަމަކަށް

ްރައީް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުވަަތްތެރެއިން ްއެއްުހށަހެޅުން ްބަލަިއގަނެވޭނީ  2025ސަށް

ްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާީނ.ް ްބާޠިލްކުރައްވަން ްއެުކގަިއ ދެހުށަހެޅުންވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއާޔ ް ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާ. ްރަނގަޅަށް މިކަމާމެދު

ްރައީސް.
ް

ް2030 

ްތިފާހަގަކުރެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ވިްފާހަަގކުރެްއުވމަށްްއަޅުަގނުޑްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްމި ްނަޢީމްވަނީ ްޔޫސުފް ްމިހާރު ދަންނަވަންއޮތީ،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްފްލޯގައި ްއޭރު ތާއީދުކުރަްއވާފައި.

ވަަޑއިގެންްމިތާކުްނެތް.ްދެންްއެހެންވީމާ،ްޔޫސުފްްނަޢީމްގެްތާއީދާއެްއކޮްށް

ްއެހުށަހެޅުއްވުން ްއެުހށަހެޅުއްވުމަކަްށްްމިހާރު ްއެހެންވީމާ،  2035އެއޮތީ.
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ްއޮްތް ްބަލަިއގެންފައި ްއަޅުަގނޑު ްނުެގނެވޭނެ. ްބަދަލެއް އަޅުަގނޑަށް

އްވާފަިއ،ްހުށަހެޅުމެއް.ްދެންްމިއޮތީ،ްރ.އަތޮޅުެގްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީުދްފޮނު

ްވާ ްރަނގަޅު ނުޑްތިވިދާޅުވީ ްއަޅުގަ ްކުިރން ްއައުމުގެ ްމިހިސާބަށް ހަަކއެްއ.

ްެއގޮ ނުޑްއެކަން ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ. ްގޮތުަގއި ްމައްސަލަެއއްގެ ްނިންމޭނެ ތަށް

ްމީަގިއްދަ ްބައްދަލުވުމެއް ްނުރަސްމީ ްމިއީ ްއެހެންނަމަވެސް  2040ންނަވާލަން.

ބޭއްވިަފއިްނެތްކަމެއްކަމަށްވާީތ،ްއެްއަޅުަގނޑުްބަލަިއގަންނަންްޖެހޭނެކަމަށްް

ތ.އަތޮުޅެގްްއަޅުަގނުޑްމިދެންނެވީ.ްއަނެްއކާްމީަގއިްާތއީދުކުރަްއވާފަިއްޮއތީ

ްމިހާރުް ްކުރިއަށްގެްނގޮސް ްއާދެ، ްރަޝީދު. ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވާދެްއވާްނިންމަވާލަްއވާ.

ް2045 

ްވާހަކަފެށުމުެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްކުރިން ްއޮވޭ. ްއެކައްެޗއް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު އަޅުގަ

ްއިސްލާމީް ްސާބިތުެވްއޖެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމިހާުރ ްމިތަުނގައި ރައީސް،

ްބޭފުޅުންް ްބަެއއް ްކަންބޮޑުވާ ްބުނެފިކަމަށްވާނަމަ ްމީހަކު ޝަރީޢަތޭ

ްކުރިއަްށގެންދާނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްބުނެފައި ްއެތަންޮކުޅ  2050ތިއްބެިވކަމަށް.

ްވިސްނޭގޮތުްނކަމަށްވެއްޖެނަަމްޢިއްޒަތް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑަށް ްަރއީސް، ތެރި

ްޢިބާރާތެއްްهللاްއިސްލާމީްޝަރީޢަތް،ް ްޙަދީޘް،ްމިިއން ްދީން،ްރަސޫލާގެ ގެ

ްތިއްބެިވކަމާމެދުް ްބޭފުޅުން ްަބއެއް ްކަންބޮޑުވާ ްއެކަމާ ބޭނުންކުރާކަމަށްވާނަމަ

ްއެނގިަވަޑއިގަން ްމިހާރު ްއަމިއްލައަށް ްތިބޭފުޅުންނަށް ަނވާނެ،ްމިހާރު

ނޑުެގް  2055ޕްރޫފްވެއްޖެްމިރޭ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްައޑުައއްަސވާލަްއވާ.ްއަުޅގަ

ވާހަކަިއގެްތަންކޮެޅްއވެސްްނުެގންދެވިގެންްމިއުޅެނީްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއަާކިއް

ްވޭތުވެިދަޔް ްމި ްައޅުަގނޑަށް ްނަގާވަރުން. ްއަނެަކއްަޗކާ އަނެކަްއޗަާކ،

ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ ްދުވަހުގެ ްއުނދަޫގ.ްދެތިންހަތަރު ްއުޅެްނެވސް ނޑަށް

ްއަބަދުްއިސްލާމީްޝަރީަޢތޭ،ްއިސްލާީމް ްައުޑގަދަކޮށް ްއިނދެގެން ކައިީރގައި

ް ްهللاްޝަރީޢަތޭ. ްކާކަށްތޯ. ްބައްލަވަ ްމަލާމާތެއް، ްކުރާ ްދީން،ްهللاްއަށް  2060ގެ

ްގެްޝަރީޢަތް....هللاް

ް



 77 

ްމެންބަރު،ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްގެންދަވަްނޏާ ްތިގޮތަށް ްެއްއގޮތަަކށްވެސް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2065ްމިފުރުޞަތު.ްއާދެ،ްމިްހުށަހަޅުއްވާްނިންމަވާ.

ް

ްއޮްތްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހެޅި ްމި ްއަޅުަގނޑު

ްތިކަންތަްއްްކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަ ްތިގޮަތށް ްބޭފުޅުންނޭވޭ ްެއންމެހާ ްޢިްއޒަތްތެރި ވާހަކަައކީ

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅީ، ްޝަރީޢަތޭ ްިއސްލާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުރައްވާށޭ.

ްމާތް ްމިގެންދަނީ ްމިބުނަމުން ްއިސްލާމްދީނޭ ްއެދިގެްންهللا ްވާގި  2070ކިބަފުޅުން

ވަިކވެިދޔުމުގެްކުީރަގިއްްއަޅުަގނުޑގެްފަރާތުންެވސްްމިދުނިޔެއަށްްައޅުަގނޑު

ްުފރުޞަތެއްަގއި.ް ްކޮންމެ ްމިކަހަލަ ްލިބޭ ްކަމެއްކޮށްެދވޭތޯޭއ ކޮންމެވެސް

ްނިިމް ްވާހަކަދައްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޔަީޤންކަމެއްނެތޭ ްެއްއވެސް އަޅުަގނުޑގެ

ްމިއުޭޅް ްދަންނަވަން ްރައީސް، ްިޢްއޒަތްތެރި އިށިނދޭވޭނެކަުމގެވެސް.

ްހު ްިމހުށަހެޅުން ްއަުޅަގނޑު ްތިބޭފުޅުންނަށްްވާހަކަައކީ  2075ށަހެޅުމުގައި

ްއެީއް ްޝަރީޢަތަކީ ްއިސްލާމީ ްބޭނުންވީ ނޑު ްއަުޅގަ ވިސްނައިދޭން

ްހާމަކޮށްދެވޭތޯޭއް ްެއކަން ްމަުގކަން. ްެއއީ ްގޮތްަކން، ްއުޅެްނވީ އިންސާނުން

ްލިބޭނީް ްައޅުަގނޑަށް ްވޯޓު ްވޯޓު. ްތިޔަބޭފުޅުންގެ ްބޭނުން އަޅުަގނޑު

ްއެހެން ްސާބިތުކޮްށދީގެން. ްެއކަން ްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑު ނުޑ ްއަުޅގަ ވެ

ް ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްބޭނުންވަނީ.  2080ބާވާލަްއވާފަިއާވްهللا

ްނޫޅެްން ްއަޅުަގނޑު ްކިޔައިދޭން. ްމާނަ ްާއޔަތެްއެގ ްޤުރުއާނުގެ ކީރިތި

ްމާނަް ްާއޔަތުގެ ްައޅުަގނޑު ްކިޔާކަށް. ްއޮްތގޮަތށް ްއާޔަތް އަރަބިބަހުން

ްތިޔަބަް ްއަުޑއައްަސވާ. ްއެކަލާނެގްކިޔައިދޭންނަން. އިމީހުންނަށްޓަކަިއ

ްދީނޭ.ް ްެއކަާލނގެްނޫހުގެފާނަށްްވަޞިއްޔަްތކުރެްއވި ްދީނަކީ ޝަރުޢުކުރެއްވި

ްއަިދް ްދީނޭ. ްވަޙީކުެރްއވި ްކަލޭގެފާނަށް ްތިމަންރަސްކަލާނގެ  2085އަދި

ްވަިޞއްޔަތްކުެރްއިވް ްއިާސގެފާނަށް ްމޫސާގެާފނަށާއި، އިބްރާހީމްގެފާނަށާއި،

ްިތޔަ ްވަިޞއްޔަތަކީ ްއެއީ ްއޭަގިއްދީނޭ. ްއަދި ްޤާއިމްކުރާށޭ. ްދީން ބައިމީހުން

ްގޮވާާލް ްތިޔަ ްއެކަމަްށ ްތިޔަބައިމީހުން ްނުވާުހށިކަމޭ. ްބައިބައި ތިޔަބައިމީހުން

ް ްބޮޑުކަމަކަްށވިއޭ. ްމައްޗަށް ްމުޝްރިކުްނގެ ްކަންތައްތައް އެކަލާނެގްهللا
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ްތަޢުބާވެް ްއެކަލާނެގއަށް ްއަދި ްޚިޔާުރކުރަްއވަތޭ. ްއަަޅކު  2090އިދާރަކުރަްއވާ

ްވިސްާންރުޖޫޢަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަވަޭތ. ްތެދުމަގު ްމީހާއަށް ވާ

ް ްފިކުރުކުރަްއވާ. ްهللا ްބާާވލެއްވުން، ްގެ ްމިއާޔަތުްންهللا ްއެންެގުވން. ގެ

ްނޫނޭ.ް ްބަދަލުވާެއއްެޗއް ްއެއީ ްޙުކުމްތައް ްޢާންމު ްދީނުގެ އެނޭގގޮތުަގއި

ްދީނެއްަގއިވެްސް ްހުރިހާ ްއުސޫލުަތކަކީ ްަމއިަގނޑު ްއަޤީާދއާއި ދީނުގެ

ްއިބްާރހީމްގެފާނާއި،ްއެ ްދީނާއި، ްބާވާލެްއވި ްނޫހުގެފާނަށް  2095ަކއްޗެޭކ.

ްމުަޙންމަދުގެފާނަށްް ްދީނާއި ްބާވާލެއްވި ްއީާސގެފާނަށް ްއަދި މޫސާގެފާނަށް

ްކަންކަމުގަިއް ްމިދެންނެވި ްދީނެއްގަިއވެސް ްމިހުރިހާ ްދީނާއި، ބާވާލެްއވި

ްބޭކަލުްނނަށްވެ ްއެހުރިހާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނެތޭ. ްތަފާތެއް ްއެްއވެސް هللاްސް

ްހިސާބަށްް ްޢިބާރާތާ ްމި ްއިސްލާމްދީނޭ. ްމާތްެވގެންވާ ބާވާލަްއވާފަިއވަނީ

ްނާޤާބިލުް ްކަަހލަ ްއަޅުަގނޑު ްމިކުރަނީ. ްމަސައްކަެތްއ ްހުރިހާ  2100އާދެވޭތޯ

ް ނޑަީކ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުަރން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެްއވެްސްްދީނީމީހަކަށް ލިޔުުމން

ް ްޑިގްރީެއއް ްޙާކަހަލަ ްމީހެއްނޫން. ްހުރި ްސިލްކޮްށފައި هللاްއެހެންނަމަވެސް

ްާވިގއެދިގެން،ް ްހެޮޔއެދިގެން،ްއެމީހަުކްهللاްކިބަފުޅުން ްއެމީހަކު ހަޟްރަތުން

ް ްދުނިޔެއަށް ްهللا ްފޮނުްއވެވީީތ ްއެމީހަަކްށްهللا ްކުާރކަމެއް އަށްޓަަކއި

ްލިޔެފަިއް ްިދވެހިބަހުން ްައޅުަގނޑަށް ްސަބަެބއްނެތް. ްެއްއވެސް  2105ނުކުރެވެންީވ

ްތިޔަ ްކިޔަިއގެން ްބަލައިގެން ްސަމާލުކަމަށްްއޮތްެއއްެޗއް ބޭފުޅުންެގ

ްއަބަދުެވްސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްަސބަބެއްނެތް. ްެއްއވެސް ނުގެނެވެްނވީ

ްއިސާގެފާނަށްް ްއެވާހަކަ. ްމިބުނީ ްއަބަދަށް ްއަބަުދެގ ްވާހަކަައކީ. ދަންނަވާ

ްއެހެންް ްއަދި ްބާވާލެއްވިަޔސް ްމޫސާގެާފނަށް ބާވާލެްއވިޔަްސ،

ްއިސްލާމްދީނޭ ްބާވާލެްއވިަޔސް ނުޑްރަސޫލުބޭކަލުނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު .2110 

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޫނީވިްއާޔ ްމީހަކު ްެދކޮޅުހަދާ ްއާޔަާތއި ްމި ހީކުރަން

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްމައްޗަްށ ްބުނުމުގެ ްއެބުނާ އިސްލާމްދީނޭ

ްމަލާމާތްނުކުރައްވާނެކަމަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،...

ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވގުތުހަމަެވއްޖެ ްޝުކުރިއްާޔްއާދެ، ްއާދެ، .2115 

ްރިޔާޟްް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޢަލީްވަޙީދުްމީތިްނަގަންވީނޫންތޯ.ްނަގާނަންތޯ.ްތާއީދުކުރަން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
 2120ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިީއްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއަދާކުރަމުންދާތަނެއް.ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތެއް ްވަރަށްބުަރ އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިޔާލުފުޅުް ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ްނުހެއް ްއެހެން ްދެރަކަމެއް. ްވަރަށް ްއެީއ  2125ދެވުމަްށްބަދަލުވަމުންދާކަމަށްވަންޏާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްއާދެ، ް ްނަސޭޙަތްތެިރވަން. އަޅުަގނޑު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުވާ ްޢަލީ ްވަޙީދު މުޙަންމަދު

ް ްމާލޭެގ9ްްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމާއްދާ. ވަަނ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް2130 

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްރަނގަުޅްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިިއނީ ްލިބިފަިއ ްއަތަށް ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްގެ ްހީވަނީ. ްގަިއ9ްްކަރުދާހެއްނޫންހެން ް)ނ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްމަދުވެގެން ްކުރުމުގައި ްވަކީލުކަްނ ްޤާނޫނީ ްދުވަހ5ްުމިއޮންނަނީ  2135ގެްައހަރު

ްދާއިރާއިންް ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތް ްއިްސލާމީ ްލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެންމެ ްމީހެއްކަމުގަިއވުން. ްލިބިފައިވާ ޢިލްމު

ްނުވަތަް ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްމިއޮންނަނީ ްއިޞްލާުޙގަިއވެްސ ހުށަހެޅުއްވި

ްމީް ްދެން ްމީހެއްކަމުަގއިވުން. ްލިބިފައިވާ ްޢިލްމު ްތަފާތެއްނެތް.ްޤާނޫނީ ެގ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަތފާތުކޮށް ްޑްރާފްޓާއި  2140އެހެންނަމަވެސް

ް ްއެބައޮްތ 7ްްއިޞްލާޙުަގއި ްއޮންނަީނ10ްްައހަރާއި ްޑްރާފްްޓގަިއ އަހަރާއި.

ްޑްރާފްޓްަގިއ7ްް ްހީަވނީ ްވިާދޅުިވގޮތުން ްވިދާޅުީވ. ްެއވާހަކަެއއްނޫން އަހަރު.
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ްޝަރީޢަތެއްގެ ްއިސްލާމީ ްއެހެންވީމަ،ްްނެތް ްހުށަހަޅުްއވާހެން. ވާހަކަ

ްއަޅުަގނޑަށްްކުޑަކޮށްްއޮިޅގެްންމިސުވާލުްދަންނަވާލީ.ް

ް2145 

ް

ްއެްއޗެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްދެން އާދެ،

ްދެންް ްފަށަނީ. ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާފައި ްފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިސްލާީމްއެހެ ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ންވީމަ،

ްމިކަންތައްތަްއ.ް ްއޮްތކަމާއި ްގެެނވިފައި ްމިޑްރާފްޓްގައި ްވާހަކަ  2150ޝަރީޢަތުގެ

ްއެްއޗަަކްށް ްވިދާުޅވި ްެއއްބޭފުޅަކު ްއަޅުަގނޑު ްކޮންމެހެން، ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްތެރެއިން ްނުކުތާގެ ްނިާޒމީ ްއަނެއްބޭފުަޅކު ޖަާވބުއަރުާވކަށެްއްްއަނެއްކާ

ްވަގުެތއް.ް ްއިނގޭތޯ ްނާރުވާނަން ނުޑްދެން ްނޫން،ްައުޅގަ އަޅުަގނޑު.ްނޫން

ްއަޅުަގނުޑް ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގދ.ގެ

ް ްމި ްއިޞްލާެޙްއ9ްްފުރުޞަތެއްއަުރވަން ްފޮނުްއާވ ްމާއްާދއަށް  2155ވަނަ

ްހުށަހެޅުމަށް.

ް

9ްްފުްޤާއިމްުކރުމުގެްބާރު،ްޞާޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢަދުލްއިންްރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންބަް

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ް)ރ(ްއުނިކޮްށ،ްއެއީ ްމާއްދާގެ ްހަމަޖައްސ10ްްާވަނަ ްމާއްދާކަުމަގއި ްވަނަ

ްޢަދުލްއިންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްިއޞްލާޙަކީ، ްއިޞްލާޙުކުރުން.  2160ފުްޞާމިގޮތަށް

ްފާސްކުރަންވާނެެއވެ.ްޤާއި ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުަުންެގ ްޤާނޫނެއް މްކުރުމާބެހޭ

ްޤާނޫނެއްް ނިޑޔާރުންނާބެހޭ ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ރ(ްމިއޮންނަނީ ޑްރާފްޓްަގއި

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްުކރަންވާނޭ.ްމިޑްރާފްޓަށްްބަލައިާލއިރުްއަސްުލް

ްޢަދުލްއިންޞާ"ޢަދުލްއިން ްމަޢުޟޫޢުއަކީ. ްމިއީ ަާްފު" ްތެރޭަގިއްޞާ ފުގެ

ްމިގޮތަށްް ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމަ، ނިޑޔާރުްނނަކީ. ްފަ ްބައެއް  2165އަންނަ

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ،ްهللاއާދެ،

ްބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްތާއީދުކުަރއްވާްމެންބަރު.ގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެން
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ް2170 

ްވަޙީދުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްޝުކުރިއްާޔ. .`ް

ްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙަށ9ްްްޢަލީ، ްހުށަހަޅުްއވާ ްއަށް ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުާރވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްލ.އަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޢީމް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު.  2175އާދެ،ްުޝކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމެންބަރަށް ްއަްށ9ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުން.ް

ް

ްއަނެްއކާެވްސްްމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައްުދން ްމިޖެހުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްހުށަހަޅާލާްއިޞްލާަޙކީްމިރޭްމިތަނަށްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:  2180އިޞްލާޙެްއްހުށަހަޅާލަން.ްއަުޅގަ

ްއާދެ،ް ްިއޞްލާޙެއް. ްތަފާތު ްކުަޑކޮށް ްއިޞްލާޙުތަާކ ހުށަހެޅުނު

ފުްޤާއިްމކުރުމުގެްބާބުެގްޞާމިްޑްރާފްޓްކޮްށފައިވާްޢަދުލްއިންއަޅުަގނޑުމެންް

ްކޯޓުެގ9ްް ްުސޕްރީމް ްިއޞްލާޙުކުރެވިފަިއާވގޮތުން ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްފުރިހަމައަށްް ްވަރަްށ ްސިފަތަކާއެއްޗިހި ްހުންނަންޖެހޭނެ ނޑިޔާރުންތަުކގެ ފަ

ްމިރާއްޖޭެގް ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ ނޑަށް ްައޅުގަ ްނަމަވެސް  2185އެބަހުރި.

ްމިހާރުގެްއިސް ްއަދި ްއޮްތގޮާތއި ްހިނގާފައި ްކަންަތްއ ވެިދޔަތަނުަގއި

ްބަލާއިުރް ްހިނގަމުންދާގޮތަށް ްކަންތައް ްތެރޭަގއި ސަރުކާރުގެ

ްއެއްވަެރްއގެް ނޑިޔާރުންތަކެްއ، ްފަ ްހަމައެަކނި ސުޕްރީމްކޯޓުަގއި

ނޑުްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއިްެއތާގައިްހުންަން ނޑިޔާރުންތަެކއްްތިބޭކަށް.ްައޅުގަ ފަ

ނ ްފަ ްސިފަތަކެްއެގްއިސް ްތަފާުތ ނޑިޔާރުންތަާކއި ްފަ ްއެހެްނ  2190ޑިޔާރަީކ

ްސަބަބުް ްހުަށހަޅާލި ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތުން ްވާންޖެހޭނެ. މީހަކަށް

ްހުށަހަޅާލާނަން.ް ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުން ްއަުޅަގނޑު ބަޔާންކުރުމުެގގޮތުން

ްހުންނަންް ނޑިޔާެރްއގައި ްފަ ްއިސް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްހުށަހަޅާނީ އަޅުަގނޑު

ްއިތުރުޮކށް،ް)ހ(ްަގިއް،ްއާދެ ް)ބ(ްއެއް ް)ރ(ްެގްތިރިއަށް މިމާއްދާތަުކގެ

ްސިފަތަކު ްއުއްތަމަބުނެފައިވާ ްއިތުރުން ްމަޤާމަށްްގެ ނިޑޔާުރގެ  2195ފަ

ް ްމީހުންނެވެ. ްހުރި ްސިފަތައް ްތިރީގައިިމވާ -1ޢައްޔަންކުެރވޭނީ
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ް ް-2މުސްލިމަކުކަމުގަިއވުން. ްމީހަކުކަމުގައިވުން. -3ބުއްދިހަމައަށްހުރި

35ްްްޢުމުރުން ްފިރިހެނަކުކަމުގަިއވުން. ދިވެހިރައްޔިަތުކް-4އަހަރުވެަފއިާވ

ް ް-5ކަމުގަިއވުން. ްކަުމގައިުނވުން. ްރަްއޔިތަކު -6ބޭރުޤައުމެއްގެ

ްކުެށްއް ްިޚޔާނާތުގެ ްުނވަތަ ްކުށެއް ނޑައެޅިަފއިވާ ްޙައްެދއްްކަ  2200އިސްލާމްދީނުގެ

ްސާބިތުވެފަިއާވް ްޝަރީއަތަށް ްކުރިކަން ްކުށެްއ ްރިޝްވަުތގެ ނުވަތަ

ްމީ ްޔުނިވަރސިީޓް-7ހެއްކަމުގައިުނވުން. ްޤާނޫނީގޮތުްނ ޝަރުޢީގޮތުންނާއި

ް ްތަޢުލީމް ްޙާފެންވަރަށް ްމީހެއްކަުމގަިއވުން. ޝަރުޢީް-8ސިލްކޮށްފައިވާ

ްމަސައްކަތްކޮްށް ްދާއިރާަގއި ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ނޑިޔާުރކަންކޮްށ ްފަ ކޯޓުތަުކގައި

10ްް ްމީހެއްކަމުަގިއވުން. ްލިބިފައިވާ ްތަޖުރިބާ  2205ބަދުއަޚްލާޤީް-9އަހަރުގެ

ްމީހަކުކަމުަގއިވުން.ް ްޢަދުލުވެރި ްމީހަކުކަމުގައިުނވުމާއި ްހުރި ސިފަތަކެއް

ްބެހޭގޮތުްން ްޕޮއިންޓްތަކާ ްބައެއް ްހިމެނޭ ްމިހުށަހެޅުމުގަިއ މީގެތެރެއިން

ްވިސްނާަފިއް ްވަރަްށ ްމިީއ ްއާދެ، ްދަންނަާވލާނަން. ްެއއްެޗއް އަޅުަގނުޑ

ްތާރީޚީ ްމީގެ ްއިްޞލާޙެއް. ްހުށަހެޅި ނުޑްްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ބަޔަށް

ްޢަދުލްއިން ްހުރި ްތެރޭަގއި ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުގެ  2210ފުްޞާދަންނަވާލާނީ

ޤާއިމްކުރުމުގެްތެރޭަގއިްޙަޤީޤީްވާހަކަެއއްްދަންނަވާލާނަންްވަރަށްްކުރުކޮށް.ް

ްސުންގަޑިޖެހޭީތް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދެރަވަން ްހިތާމަކޮށް އަޅުަގނުޑ

ްރައް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަމައަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙައްޤުަތއް ޔިތުްނގެ

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްބައްޓަންވެގެންދާހެްނ ްާވހަކަފުޅު ްކަހަލަގޮތަކަށް ލިބިނުދެވޭ

ްފާސްކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެ ްއާދެ،  2215ހީވާތީ.

ް 87ްްއަޅުަގނޑުމެން ްވޯޓުދީގެން ްހަމައަށ30ްްްމީހުްނ ނޮވެްމބަރާ

ްައޅުަގނ ްެއއީ ްއޮތަސް ނަޑއަޅާފައި ްގުްޑްކަ ްމިމަޖިލީހުގައި ޑުމެން

ްއެވަޢުުދް ްވަޢުދެއް. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތް ްކޮށްފަިއ އިންޓެންޝަނުަގއި

ްކަންބޮޑެއްުނވޭ.ް ްއެކަމަކާ ްމިހާރު ްދިވެހިރައްޔިތުން ްމިދަނީ. ފުއްދެމުން

ްހަާވލުވުމުގެކުރިްން ނޑިާއއި ްިތގޮ ްހީާވިގކަމާއެކީ ްރައީސް  2220މަޖިލީހުގެ

ނީޑަގއިްއިންނަްބޭފުޅެްއެގްއިހް ނޑުމެންްައތުންްގެއްލުުންތިގޮ މާލުންްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްދިަޔކަން ދުވަސްތަެކއް

ްމިމަޖިލީހުގެް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ ްދިވެހިރައްޔިތުން މިއަދު
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ްހަވާލުކުިރް ްަރއްޔިުތަުން ްއިޙްލާސްތެރިކަމާއެީކގައި ްވަރަށް ްމެންބަރުން ގިނަ

ްއަމާ ްބޮޑު ްބަލަންްމި ްދެވޭތޯ ްފުރިހަމަކަމާއެއްކޮށް ްޙަޤީޤީ  2225ނާތް

ްމިެހންދަންނަވާކަށް.ް ްޖެހިލުމެއްނުވޭ ނެޑއް ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން.

ްޢަދުލްއިން ްމިސަރުކާރުަގއި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ފުްޞާދެން

ްއަޅުަގނުޑް ްވާަހކަ ްދިމާވިކަމެްއގެ ްެއްއދުވަހަކު ްތެރެއިން ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްމަނިކުފާނުގެްދަންނަވާލާނަ ނޑިޔާރު ްފަ ްމި ްމިޖެހެނީ ްހުށަހަޅަން ްމިހެން ން.

ނޑިޔާރުެގް ްފަ ްފަހުބަސްބުނާ ްއެންމެ ްހުންނަންޖެހެނީ ްސިފަތައް  2230މިދެންނެވި

ް ްއެްއފަހަރަކު ްއާެދ، ްކީްއވެގެްނކަން. ްހުންނަންޖެހެނީ ްދީނީސިފަތައް

ްބުނެދީފައިް ްއޭނައަށް ްބުނެދެމުން ްއުްނމަތަށް ްތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް

ންނަނީްތަސްވީރުްނުވަތަްބުދުްހުންނަްތަންތަނުގައިްނަމާދުްޙަރާމްވާނޭ.ްމިއި

ްބަލައިލިއިުރގަިއް ްމާލެައއިސް ްމީނަ ްކޮންެމއަކަސް ްނުކުރެވޭނޭ. ނަމާދެއް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްކޮޓަީރގައި ްނަމާދުކުރަންވާ ްމީނަ ްމިފެނުނީ  2235މީނައަށް

ްއޭނަް ްފޮޓޯފުޅެއްހުްއޓާ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިތާްްޢިއްޒަތްތެރި ބުނީ

ްތަންތާނުވާނޭ.ްމިައުޑް ްހުރި ްބުދާ،ްތަސްވީރާ ނަމާދެއްނުވާނޭ.ްޙަރާމޭ.ްމިއީ

ްއާދެ،ް ްރިޕޯޓްކުރީ. ްޝަރީޢަތަށް ްއަހަިއގެން ްމީހަކު ކޮންމެވެސް

ްބުނެގެްން ްއެީއްބުދެްއކަމަށް ްފޮޓޯފުޅު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޙުކުމްކުރެިވގެ ްމިޤައުމުަގިއ ްމަްއޗަށް ްމިފަދަްއޭނަގެ ްއަރުވާެލިވފައިވޭ.  2240ން

ް ްބުއްދިހުރި، ްަތންދޮރުދަންނ35ްްަޙާލަތްތަކުގަިއ ްހުރި އަހަުރވެފައި

ްއަޅުަގނުޑް ްހާދިޘާއަަކށް ްދެވަނަ ްއެއްެޗއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ނޑިޔާރަކީ ފަ

ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް ްދުަވސްވަރު ްހަނގުރާމައިގެ ްބޮޑު ްދެވަނަ ދަންނަވާލާނީ،

ްޤާނޫ ްމަޖިލީހުން ްދިވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންެގ ްުއވާލުމަށްފަހު ނުއަސާސީ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްފަރީދަށް ްޙަސަން ްހުންނެވި ްއޭުރ  2245ވަޒީުރއްދާޚިލިއްާޔއަކަްށ

ްއެދުވަްސވަުރް ްދީފައިވަނީ. ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްކަންތައްތައް އެންމެހާ

ްުގީޅް ްމަޝްހޫރު ްމީހެއްކަުމގަިއާވ ްތިމާގެ ްއާއިީލ އަޅުަގނުޑގެ

ްމުދާ،ްއާ ްމުޅި ްޭގެގްއިސްކަޭލގެފާނު ްިއސްަކލޭގެފާނު ްއަލިވާގެ ދެ،ްމާފަންނު

ްއަނެްއް ްޢިއްޒަްތތެރި ްައޅުަގނުޑގެ ްމިއަުދވެސް ްއިއްތިފާޤުން ނަމަކީ.

ްކުރަނީ.ް ްއޯން ްގެ ްމިދަންނަވާ ްބޭފުޅެއް ްާއއިލީ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ  2250މެންބަރު
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ް ްމާލޭގެ ްމި ްމުޅި ްއާދެ، ްމުދާ ްމުޅި ްގޯތިންވެސް.28ްްއޭނަގެ ގޯތި،

ނޑުދަތުރުކުރާްއުޅަނދު ްވަަރކަށް...14ްފަހަރުގެްކަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2255 

ްަސރުކާރުންވެްސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިހާރުގެ ްއަދި ްނިުގޅާގަނެގެން ްއެއްޗެއް ްމިހުރިހާ ްއާދެ،

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާކަން ްބަދަލުނުދެވި ްާފހަގަކުރަމުން،ްއޭނާއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހިތާމައާއެީކގައި

ްޢަދުލްއިން ްމިރާްއޖޭގެ ްހުށަހަޅާލަނީ ްއެންެމްޞާއަޅުަގނޑު ްޤާއިމްުކރުމުގެ ފު

ްހަމައަްށް ްސިފަތައް ްމިދެންނެވި ްކުރިން ނުޑ ްއަުޅގަ ނިޑޔާރަކީ އިސްފަ

 2260ްލިބިފައިްހުންނަންޖެހޭނެްމީހެއްކަން.ްއެހެންނޫންކަމަށްވެއްިޖްއޔާ....

ް

ްއެދެން.ްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްއިށިނެދވަަޑއިގެންެދއްވުން ްމެންބަރު،ްވަގުުތހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތާއީދުކުރަްއާވ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްލ.އަޮތުޅެގް ްމޫސާމަނިކު ްުފރުޞަތުއަރުވަްނ، ްއަޅުަގނޑު މެންބަރަށް

 2265ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްތީްެމންަބރުްމޫސާްހައްުދންމަ
ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްގދ.ެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަލީ، ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  2270ޝުކުރިއްޔާ

ް ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމެންބަރު ްއަްށ14ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށް.ް

ްވަނަްމާއްދާް)ށ(ްއިޞްލާޙުކުރުން.14ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަ

ްް-14ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްއެހެންްް-1)ށ(، ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ނޑިޔާރާއި ްފަ ްއުއްތަަމ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިޔާރުން ްކިބަިއަގިއްފަ ނޑިޔާެރއްެގ ްފަ ްވަކިކުެރވޭނީ  2275މަޤާމުން

ްަކނޑަައޅާފަިއާވްހުން ްޤާނޫނުަގއި ްމިޤާނޫނުއަސާީސއާއި ނަންޖެހޭނެކަމަށް

ސިފައެއްްއުިނވެއްޖެނަމަްނުަވތަްމަޤާމަށްްޤާބިލްނޫންކަމަށްްނުވަތަްމަގާމާިއް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް ްކޮށްފިކަމަށް ްއޭނާ ްޢަމަލެއް އެކަީށގެންނުވާފަދަ
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ްއެފަދަްސަބަބަކާއިހު ްޖުީޑަޝލްްސަރވިްސްޤަބޫލުކުރެއްިވއްޖެނަމަްނުވަތަ ރެ

ްހުށަހެޅުމުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްފެނިގެން  2280ކޮމިޝަނަށް

ްރަަައްޔިތުްނެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަކިުކރުމަށް ްމަޤާމުން ނިޑޔާރަކު އެފަ

ްާފސްވުމުންނެވެ.ް ްއެކަން ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްއެމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް

ްކޯ-2 ްސުޕްރީމް ނިޑޔާރާއި ްފަ ްއެހެްންއުއްތަމަ ްފިޔަވާ ނޑިަިޔާރުން ްފަ ޓުގެ

ްކިބައިަގިއް ނިޑޔާރެްއ ްފަ ްވަކިކުެރވޭނީ ްމަޤާމުން ނޑިޔާރަކު ފަ

ްަކނޑަައޅާފަިއާވް ްޤާނޫނުަގއި ްމިޤާނޫނުއަސާީސއާއި  2285ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްމަގާމަްށް ނިޑޔާރުަކމުގެ ްފަ ްނުވަތަ ްއުނިެވއްޖެނަމަ ސިފައެއް

ްެއކަށީގެން ްއެމަގާމާއި ްނުވަތަ ްއޭނާްޤާބިލްނޫންކަމަށް ްޢަމަލެއް ުނވާފަދަ

ނަޑއެޅުމުންނެވެ.ް ްކަ ްކޮމިޝަނުން ްސަރިވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ކޮށްފިކަމަށް

ްމިއީްއިޞްލާޙަކީ.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް2290 

ަެވުން: ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްގއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރު.هللاްބްދުޢަްޚަލީލްްްއަރުވަން.ްއިބްރާހީމް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢަލީ، ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްގދ.ގެ .`14ް

 2295ްވަނަް

ްތާއީދުކުރާވާަހކަްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްއަްބދު ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅާ ްށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ

ްނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ދަންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

 2300ވަަންމާއްދާއަށްްފޮނުްއވާްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށ14ްްްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް،ް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްރިްަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

 2305ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެްއ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

 2310ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއީއްޢިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްިއޞްލާޙު ްއެދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން ްދެންމެ ްރައީްސ. ްއްޒަތްތެރި

ްފާަާސްކުރެްއިވްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލީހުން ްކުރުމަށް ްމުސްތަިޤއްލު ނޑިޔާރުން ފަ

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްުހށަހެޅުމެއްކަމަށް ްތަޢާރުޟުވާ ފާސްކުރުމާއި

ްވަކި ްަމާގމުން ނޑިޔާރުން ްފަ ްފަރާތުެގްސަބަބަކީ، ްިހންގާ ްވެރިކަން  2315ކުރުން

ްއެޭޅް ްމުސްތަޤިއްލުކަމަށް ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްއެ ްޫދކޮށްލައިފިްއާޔ އިސްނެގުމަށް

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްއެހެްނވީމަ، ްނުވާނެ. ްހުރަހަށްނޫނީ ްބޮޑު ވަރަށް

ނޑުްބަލައިަލންްބޭނުން. ްކިހިނެއްެވގެންތޯްޓޭބަލްްކުރެިވފައިމިއޮތީްއަުޅގަ

ް

ް2320 

ްއަހާއިުރްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްޯވޓަށް ްގެންދާނަން. ްކުރިޔަށް ްބަލާލާފަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްގެންދާނެްވާަހަކް ްކުރިޔަށް ނޑުްެއކަންްބަލާފައި ްއަުޅގަ އެހިސާބަށްްދިޔައީމާ

ްއިބްރާހީމް.ް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްގދ.ގެ ދަންނަވަން.

ްނު ްިމއީ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ރަސްީމްޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯޓަްށް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްއެްއޗެއްނޫން. ްޮއތް ްއަިއއްސަ  2325ބައްދަލުވުމަކުން

ްމަރު ްޙައެހުމުގެ ްައއިޑެންޓިަފއިލާަގއި ްއެކަން ްޮކށްފަައޅުަގނޑު ކުރިައްށްއި

ްޢައްބާސްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތެރި ްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްގދ.ގެ ގެންދާނެްވާހަކަ

ްއަުރވަްނ،ް ްފުރުޞަތު ްާމއ14ްްއިބްރާހީމް ްފޮުނއްާވްއިޞްލާުޙްވަނަ ދާއަށް

ްހުށަހެޅުމަށް.

ް2330 

ްއިޞްލާޙަީކްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމިހުށަހަޅާ ްމިމާއްދާއަށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލާނަން.ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ، ްއާދެ، ްިއޞްލާޙެއް. ްުކޑަުކޑަ ްވަރަށް
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ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާުޙކުރުން.ް)ނ(،14ްްބާބުގެްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަގާމަްށް ނިޑޔާރުކަުމގެ ްފަ ްދުރުކުރެވޭނީ ްަމގާމުން ނޑިޔާރަކު ފަ

ނޑިޔާަރކުް ްފަ ްޢަމަލެއް ްއެކަީށގެންނުވާ ްއެމަގާމާ ްނުވަތަ  2335ްޤާބިލުނޫންކަމަށް

ވިސަސްްކޮމިޝަނަށްްޤަބޫލުކުރެިވގެން،ްެއްކޮށްފައިާވކަމަށްްޖުޑީޝަލްްސަރ

ނ ްޤަރާރެއްްފަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދުރުކުރުމަށް ްމަގާމުން ޑިޔާރަކު

ްއެްޤަރާރުްފާްސވުުމންނެވެ.ްއާެދ،ް ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ހުށަހަޅައިްއެމަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންްއަުތގަިއްއޮްތް ނޑުްހަމަްިއްޞލާޙުްމިކޮށްލަނީްއަުޅގަ މީގައިްއަުޅގަ

ްހާޒިރުް ްޖަލްސާއަށް ްއެމަިޖލީހުގެ ްއޮީތ، ްޯވޓުދިންްޑްރާފްޓްަގއި  2340ވެ

ްއެޤަރާރުް ްއަޣުލަިބއްޔަުތން ްދެބައިގެ ްތިންބައިކުަޅ މެންބަރުންގެ

ްމިހާރުް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްމިއީ ްއޮތީމަ. ްމިހެން ފާސްވުމުންނޭ،

ްއެިކް ްފާސްކުރުންތަކަށް ްހުރިހާ ްފާސްކުރި ްމިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖި ްމީގަިއ ްވަިކކުރެޭވގޮތަށް ްއެ ްބޭފުޅުންވެސް ލިސްގެްކޮމިޝަންގެ

ްއެހެންް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުެމން  2345އަޣްލަބިއްޔަތު

ނޑުމެންްފާސްކުރަމުންްގެންގޮސްފަިއވަީނ.ްއެހެންވީމާ،ް ކަންތައްތަެކއްްއަުޅގަ

ނޑިޔާރުންެގްކަންތަްއވެސްްއެގޮތަށްްހަމަްބޭްއވުމަށްްފެންނާތީްއަޅުަގނުޑް ފަ

ް ްރައްޔިތުްނ ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްމިހެދީ. މަޖިލިސްގެްމިހެން

ްއެކަހަަލް ްނިންމޭނީ ްކަމެއް ްމިމަޖިލީހުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ބާބުގަިއވެސް

ްކުރިންް ްޚިޔާލުކުރެިވެގން ްއެ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް  2350ގޮތަކަށްކަަަމަށް

ހުށަހެޅިފައިްއޮތްްގޮތްްތާއީދުނުކުރެވިްފާސްނުވެްގޮސްަފިއވަނީ.ްއެހެންވީމަ،ް

ްހުރިހާތަނެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތަނެއް ްއެްއގޮތަކަްށްއެހުރިހާ ަގިއ

ްހުށަހަޅަނީ.ް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބަދަލުކޮށްލަން ްމިގޮތަށް ްމިތަން ގެނައުމަށްޓަަކއި

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް2355 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢި ްޅ.އަތޮުޅެގ ްއަުރވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތެއް އްޒަތްތެިރްމެންބަރަށް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.

ް
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ްގެންދެވީްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްޢައްާބސް ްހީވަނީ  2360އަޅުަގނޑަށް

ްކަންނޭނގެ.ް

ްއިނގޭޯތްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާތއީދުުކރަން ނޑު ްއަުޅގަ ނުގެންދަވަންތޯ.ްއެހެންކަުމގަިއވަނީިވއްޔާ

ްރާްނުގެންަދާވކަމުގައިްވަންޏާ.ްޝުކުިރއްޔާ.އިޞްލާޙުްއަނބު

ް

ްމާލޭެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ  2365އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރައީްސ، ްކުަޑކުަޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްތަކުރާުރކުރަން ްއެްއވާހަަކއެއް  2370ްމަ

ނޑިޔާރުްންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެީއކީ. އިޞްލާޙެއްނޫން

ްސިޔާީސް ްޮއންނަ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްއެަވގުތަކު ްއޮންނަންޏާ ވަކިކުެރޭވކަމަށް

ްމަގާމާް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްބޭނުަމށް ްސިޔާސީ ްކުެޅވޭނެ.ްޕާޓީއަކަށް އި

ނިޑޔާރުްންމުސްތަޤިއްލުކުރުމަށްްއެޅޭްުހރަހެއްކަމަށްވޭ.ް ްއެހެންވީމަ،ްެއއީްފަ

ް2375 

ް

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްހއ.ެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސަމީރު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް2380 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެަގިއްްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީ ްނުކުތާެއއްނެގީ ްިނޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްިވްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގދ.އަތޮުޅގެ

ް ްކަންނޭނެގ، ްވެދާނެ ްކުެށްއކަމަށްވެސް ްލިޔުުމގެ  2385ވަަނ14ްްއިޞްލާޙުަގއި

ްމާއް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއޮތީ. ްލިުޔމުގައި ްއެ ްއޭ ް)ނ( ވަަނ14ްްދާގެ
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ް ްނެތް.ްއެހެންވީމަ،ްެއވާނީ ް)ނ(ްއެއް ް)ށ(14ްްމާއްދާއަކު ވަަންމާއްދާގެ

ްއެީއް ްނުވަތަ ްޖެހޭނެ. ްކޮށްދެްއވަން ްރަނގަޅު ްެއކުށް ްއެހެންވީމަ، ކަމަށް.

ްރަނގަޅުް ްެއަކން ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްއެްއެޗއްތޯ ްބަލައިގަނެވޭނެ ދެން

 2390ްންޖެހޭނެކަމަށްްފެންނާތީްއެވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްކޮށްދޭ

ް

ް

ްއޮތްކަމަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއބަ ްއޮޅުން ްއެ ްމިސްޓޭކް، ްއެފާހަަގކުރެްއވި އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނުޑވެސް

 2395ް)ށ(ްއެއްތޯ.މެންބަރުްވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯްމިއީް)ނ(ްއެއްތޯްނޫނީް

ް

ްެއީއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޮއތީވެސް ްކުރެވިފައި ްސޮއި ްހަމަ ްައޅުަގނޑަށް ްކޮންމެއަކަސް

ްއިޞްލާުޙްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްނަމަވެސް ްއެހެން ްއޭ. ް)ނ( ްލިޔެފަިއއޮތީ ްމީގައި

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްހަމަ ްއެހ14ްެމިގެނައީ ްށް. ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްރިޔާސަތުްންވަނަ ންވީމަ،

ްދެްން ްއެދެން. ްއެާބއްވަން ްއަޅުަގނޑު ްވާަނމަ  2400ޤަބޫލުފުޅުަުކުރައްާވކަމަށް

ްމުޤައްރިރުގެް ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމީ ްއިޞްލާހަށް ްމި އަޅުަގނޑު

ްއެަކްން ްސަރުާކރަކުން ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްވިދާުޅވެއްޖެ، ވާހަކަފުުޅގައި

ްއެކަ ްެއިވދާޅުވަނީ. ްތެދުފުޅެއް ްހީވަނީްކުރެވިދާނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ މަކު

މަޖިލީހުގެްޖަލްސާއަށްްޚާޒިރުެވްވޯޓުދިންްމެންބަރުންގެްތިންބައިކުޅަްދެބަޭޔް

ްެއް ްއެަވގުތު ްޖަލްާސގަިއ ްއެ ްކޮށްލެވޭނެޭޔ ްއެކަްނ ްފަސޭހައިން ްމާ  2405ބުނީމާ

ްފަސޭހައިންް ްމާ ްނިމިގެންދާއިރު ްއެކަން ްތެެރއިން ްކޮޅެއްގެ ްމެންބަރުން ތިބި

ްއެއަ ްއެހެންވީމަ، ްވުމަށްްދޭނޭ. ްެއކަން ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ްބޮޑު ްށވުެރ

ނޑުްއަދިްމިއަށްވުރެްތިންބައިކުޅަްދެބަިއ،ް އަޅުަގނުޑގެްމަޤްޞަދަކީ.ްއަުޅގަ

ްހަތަރުބައިކުޅަްތިންބަިއވެސްްެގންދެވިދާނެ..

ް2410 

ްބޭނުންވީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްސާފުކޮްށލަން ްއަުޅގަ ްމެންބަރު،ްމިހާރު ،ްއާދެ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ްޮއްތް ްއޮތުމަށް.ްމީގައި ްއޮތް ްމި ް)ނ(ްއެްއތޯ،ްމިހާރި ްުނވަތަ )ށ(ްއެއްތޯ

ް ްބަލާއިރު ްއެީއ14ްްއިބާރާތްތަކަށް ްދެން ްފެތޭތީ. ް)ށ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ަވނަ
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އެހެންްދެއްތޯއޭްދަންނަވާލީ.ް)ށ(ްއެހެންނޫންތޯ.ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ްއާދެ،ް

 2415ްމުޙަންމަދު.ްދެންްޅ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ް

ްެއްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއެހެންވީމަ، ްމީހެއް. ްތާއީދުކުރި ްިއޞްލާޙަށް ްޢައްބާްސގެ ްއަޅުަގނަޑކީ

ްެގްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ނ( ްދަންނަަވނީ ްޙަިއސިްއޔަތުން ްމީހެްއގެ ްތާއީދުކުރި އިޞްލާޙަށް

ްރެޔާއި ްދެން ްވާހަކަ. ްިއންނަ ްއެތާ ްެއއް ް)ށ( ްމިތަނުގަިއްބަދަލުގައި ދުާވލު

ްކުށްތަްއވެްސް ްކުދިކުިދ ްިމކަހަލަ ްކަުމގަިއވަނީިވއްޔާ ްތާށިެވގެން  2420މިގޮތަށް

ްޖެހޭނެހެންްހިަީވަނީްޝުކުރިްއޔާ.

ް

އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ،ްގދ.ެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

އަށްްފޮުނއްާވްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުމަށްްވަަންމާއްދ15ްާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

 2425ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތަްށ15ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަްނނަނިވި ްމާއްދާ ްވަނަ

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްގޮތުގެމަތިްން-15އިޞްލާޙުކުރުން. ްޚިލާފުނުާވ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއަިދްްން:ވާހަކަެދއްެކވު ްއެތުރިގެްނާވްގޮތާއި ްކޯޓުަތއް ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ްއިޙްތިޞާސް ކޯޓުތަުކގެ

ްކުރުމާބެހޭް ްޝަރީޢަތް ްހިންގުމާއި ްކޯޓުަތއް  2430އެކުެލވިގެްނވާގޮާތއި،

ްފާސްކުާރް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ނޑައަޅާީނ ްކަ އިޖުރާޢަތްތައް

ްޢިއްޒަ ްޝުކުިރއްާޔ ްހުށަހެޅުމަކީ. ްއަޅުަގނޑުގެ ްމިއީ ތްތެިރްޤާނޫނުންނެވެ.

ްރައީސް.

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2435އާދެ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްއަރުވަން. ްهللاފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެިރް، ގއ.ެގ

ްމެންބަރު.

ް

ްމަދުްވަޙީދުްޢަލީ،ްމިބާބުެގް`.ްގދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްވާހަަކ15ްްްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ްާތއީދުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅާ ްމާއްާދއަށްަް  2440ްވަނަ
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ްދަންނަވަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހަުޅއްާވްނިމުނީ.ްދެންް ްއިޞްލާޙުތައް ްހުިރހާ ްްހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުން

ްއަދިް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްމާލޭގެ  2445އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންް ްބަެއއް ްހުށަހެޅުއްވި ްމިހާރު ްދަންނަވާލާނަން، މުޤައްރިރަށް

ްބެހޭގޮުތން ްެއއާއި ްެއހެންވީމަ، ްސުވާލުަތއް. އެއްެޗްއްްކުރެްއވި

ނުޑމެންްބަޙުސްްހުޅުވާލަންްފެށުމުގެްކުރިން. ްވިދާޅުވެެދްއވުމަށް،ްއަުޅގަ

ް

ނަޑއެިޅގެްންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްކަ ްވަކި ްައޅުަގނޑަށް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2450ޝުކުރިއްޔާ

ްމިވެނިް

ްހަވީްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއަދު ްނެތް. ްކޮށްލެފިޔެއް ްނޯޓު ްއެހެން ްަގޑީަގިއްސުވާލެކޭ ރުގެ

ްިތަޔް ްސުވާލެއް ްތި ްކަންނޭނގެ ްިދޔައިރު ްމަސަްއކަތުަގއި ކޮމިޓީގެ

ްކުރެިވގެްން ްޑްާރފްޓް ްއަލުން ްމިބާބުގައި ްކޮންމެއަަކސް ްދެން ކުރެްއވުނީ.

ްކިހިނެއްކަްން ްދަންަނވާލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޖުމްލަޮކށް ްމާއްދާަތއް  2455ގެނެވުނު

ްހުން ްހަނދުމަފުޅު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންެމްމިހުރީ. ްފަދައިން ނާނޭ

ްފުރަތަމަްމިބާބުްމަޖިލީހަށް...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން ްއަޅުަގނޑުމެްނ8ްްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްވަކިކުރުމަްށް ްޤާީޟން ްއޭަގއި ްނިންމިއިރު ްކޮމިަޝން ްސަރވިސް  2460ޖުޑީޝަލް

ްއުޅޭކަމަށް ްތަޢާރަޟެއް ްީމގައި ްގޮތާއި ްޢިއްޒަތްތެރިްްބުނެފައިއޮތް ބަެއްއ

ްއަޅުަގނުޑް ްފާހަގަކުރެްއވިކަްނ ްފެނިވަޑަިއގަްނނަވާކަމަށް މެންބަރުންނަށް

ްނުވަަތް ްބެޭހގޮތުން ްއުސޫލުތަާކއި ްއިސްާލމްދީނުގެ ްދެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ.

ްބެހޭގޮތުްން ްމިންވަާރއި ްއޮްތ ްވަދެަފއި ްމީގެތެެރއަށް ްޝަރީޢަތް އިސްލާމީ

ްކަ ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްވާހަކަފުުޅްޢިއްޒަތްތެރި  2465ންބޮުޑެވވަަޑއިގެްނ

ްކުރެްއވުމުަގިއް ްޑްރާފްޓް ްމި ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްއަދި ްގެންދެވި. ދައްކަވަމުން

ްތަރުޖަމާް ްާޤނޫނު ްއޮންނާތީ ްބާރުދެވިފަިއ ްކޯޓަްށ ްސުޕްރީމް ހައިކޯޓާިއ
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ްަޢމަލުކުރުމުގަިއް ްެއއަށް ްދެނެގަތުމުގަިއ، ްޤާނޫނުއަާސސީ ްުނވަތަ ކުރުމުގައި

ް ްސުޕްރީމް ްބައެްއްހައިކޯޓާއި ްވާހަކަ ްއޮންނަ ްދެވިފައި ްދެކޯޓަށް ކޯޓާިއ،

 2470ވަަނ5ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްސުވާލުްކުރެއްވި.ްދެންްއަޅުަގނޑުްމީގައިް

މާއްދާގެް)ނ(ްޤާނޫނުއަސާީސއާއިްޤާނޫނުްމާނަކުރުމުގައިްސުޕްރީމްްކޯޓުންް

ްދަންނަވާީލް ްއޮތްކަމަްށވިޔަްސ ްނިންމުމޭ ްއެންމެފަހުގެ ްނިންމުމަކީ ނިންމާ

ްވަަރްށްއެކަ ްވާހަކަ ްޝަރީޢަތުެގ ްއިސްލާމީ ްއެހެންނަމަެވސް، ންތައްަތއް.

ްފުރަތަަމް ްމީގައި ްދެން ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާތީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ

ްދެަވަން ްހިމަނުްއވާފައިޭވ ްެއވާހަކަ ްމީގައި ްަފއްަޓވަމުންވެސް  2475އެކަމަކު

ްފާ ްބެހޭގޮތުން ްމިކަންކަމާއި ްއެހެންވީމަ، ްދެން ހަގަކޮށްލަދެއްވުްންމާއްދާގައި.

އަޅުަގނޑުްއެދެނީ.ްދެންްަވގުުތވެސްްވަރަށްްަކއިރިެވއްޖެަެްެއހެންނަމަވެސްް

ްދަންނަވާލީ.

ް

ނުޑްްއާދެ،ްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަުޅގަ ްޖުަުމްލަކޮްށ ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި  2480ްޝުކުިރއްޔާ

ްނުދެންނެވިޔަްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަިކވަކިްނ ްބާބުްދަންނަވާލާނަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ސް.

ްހުށަހެޅިގެންްމާއްދާތަކާއިމެދުްމެންބަރުންްފާޅުކުރެއްވި..ް

ް

ަެއްެކވުން: ްވާހަަކްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްމިނިަވންކަމުގެ ްެއްއވެުއޅުމުގެ ްޙައްޤުަތކާއިބެޭހްބާބުގެ އަދިްއަާސސީ

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތީމަ. ްހިމެނުއްވިފައި ްއެ  2485އަދި

ްމިކަންް ްދެން ްފޮނުްއވާފައި. ްސިފާަގއި ްއިޞްލާޙެްއގެ ްމިހާރު އެބައިން

ްއަތްދަށުންް ްއެަބއި ްއޮތީ ްއަންގަވާފައި ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ވެގެންދިަޔގޮތް،

ްމާލޭގެް ްެގންދަވާ ްކުރިއަށް ްއާދެ، ްނެތްކަން. ްފޮނުއްވިއިރު ޑްރާފްޓްކުރުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ްދަންނަވާލެވޭތޯްްންަބރުްިއބްރާީހމްްމާލޭްމެ ްކަމެްއ ްފަހަރަކު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2490ްޝުކުރިއްޔާ

ްގެންދަންވީ.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަބިއތޯ ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްކޮންބައެއްތޯ ްފުރަތަމަ ބަލާނަން.

ްނޫނީވިއްޔާްއަސާސީްަޙއްޤުތަުކގެްބައިތޯ.ްޢަދުލުްއިންޞާފު..

ް

ްޢަދުލްއިންޞާފުގެްބައި..ްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް
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ް2495 

ްނުކުތާތަކުެގްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްފާހަގަކުރެއްިވ ްމަޖިލީހުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތައްޔާރުކުރަްއވާަފިއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓް ްދެވަނަ ްކޮމިޓީން ްބައްަލވަިއގެން މައްޗަށް

ް ްސުޕްީރމްކޯޓާއި ްހައިކޯާޓއި، ްމަސައްކަތަްށްމިއޮތީ. ްދަށުކޯޓުތަުކެގ އަދި

ްގޮތުެގް ްހުންނާނެ ްއެތުރިަފއި ްބައިތައް ްއެ ްގެެނސް ްތަފްޞީލެއް ތަންކޮޅެއް

ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއް ްިމވަނީ. ްއަލިައޅުވާެލވިފައި ްޑްރާފްްޓގަިއ ްމިހާރު  2500މައްޗަށް

ްފާހަގަކުރެްއވިހެްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެްއ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއއިްޤާނޫނުްމާނަކުރުންްހަމައެކަނިްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްނުަވަތްޤާނޫނުއަސާސީ

އަދިްޤާނޫނުއަސާސީްއެކަިނވިަޔސްްމާނަކުރުންްހަމައެކަނިްސުޕްރީމްްކޯޓަށްް

ްކުރުމަށްް ްޝަީރޢަތް ްއަިދވެސް ްދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ ްކޮމިޓީން އޮެވއްޖެްއޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއއިް ްކުރަމުންދާހިނދު ްޝަރީަޢތެއް ްއެއީ  2505ްދަތިވާނެޔޭ.

ްބަހެްއް ްސުޕްރީްމްކޯޓުން ްހުއްޓާލާފައި ްަޝރީޢަތް ްކޮންމެފަހަރަކު ހަވާލާވެދޭ

ްހުރަހަކަޭށް ްއެޅޭ ްގެންިދޔުމަށް ްކުިރއަށް ްޝަީރއަތް ްއެީއ ްއުޅެންޏާ ހޯދަން

ވާނީ.ްޭއގެްބަދަލުގައިްމިހާރުްޑްރާފްޓްްކުރެވިފައިްިމއޮތީ،ްޯކޓުތަކުންްހަމަް

ްނިންމުން ްނިންމަންޖެހޭ ްއެ ްނިންމާނޭ.ްޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ތަކެއް

ްއޮެވ،ް ްސުޕްީރމްކޯޓަށް ްހައިކޯޓަށާއި ްބާރު ްިއސްތިޢުނާފުގެ  2510އެހެންނަމަވެސް،

ްެއްއެންމެފަހުެގް ްބޭްއވީމާ ްއޮންަނގޮތަށް ްަބހެއް ްއެންމެފަހުގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ްނިންމަވާް ްސުޕްރީމްކޯުޓން ްއުޅޭކަމަްށވަންޏާ ްމައްސަލައެއް މާނަކުރުން

އެމައްސަަލްމިހާރުްޙައްލުކުެރވިފަިއވާްގޮްތްްގޮތަކަށޭްއޮންނާނީ.ްއެހެްނވީމަ،

ްމަނިކުފާނުވެސްް ްވާހަކަ ްޝަރީޢާގެ ްިއސްލާމީ ްދެން މިދަންނަވާލެވުނީ.

ްސިފަތަްއް ްައދި ްނަންބަރުގަާއއި ްދެވަނަ ްފަދައިން  2515ތިފާހަގަކުރެްއވި

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްއެއޮތީ.ްކުީރަގއި ްގެެނވިފައި ްމިހާރު ްތެޭރަގއި ޝަރުތުތަކުގެ

ނެތް.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްއިްއޒަތްތެރިްރަީއސްްހަނދުމަފުޅުްއެހެންްލިޔެވިަފއި

ްއޭުރް ްމިއޮތީ. ްބާރުއެޅިފަިއ ްކުރުމަށް ްޝަރީޢަތް ްޤާނޫނުތަކަށް ހުންނާނެ،

ްޤާނޫނެއްގަިއް ްގެންދެިވ، ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަތުެވއްޖެއްޔާ ްކަމެއް ްޝަރީޢާގެ ްއިްސލާމީ ްނެތްކަމެއް  2520ދެްންބަޔާންވެފައި

ްމިހާރުް ްވާހަަކފުޅަކީ. ްެދއްެކވި ްއޭރުގައި ްއެީއ ްކިހިނެއްހެއްޔޭ. ހަދާނީ
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ްލިެޔވިަފިއް ްޤާނޫެނއްަގއި ްއަދި ްއެއޮތީ. ްަޙއްލުކުެރވޭގޮތަްށ އެމައްސަލަ

ްޝަރީޢާަގިއް ްއިސްލާީމ ްއެއޮީތ ްާބރުދެވިފައި ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ނެތަސް

ްކަންަތއްތަް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްޮގތަށް ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްނިންމުމުގެްއެކަމެްއ އް

ްއިތުރަްށް ްބައި ްސުޕްރީމްކޯުޓގެ ްމަސައްކަތާިއ ްސުޕްރީމްކޯޓުގެ ްދެން  2525ބާރު.

ްކުރައްވާަފިއް ްޚިޔާލުފާުޅ ްފެނިވަޑަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ތަފްޞީލުކޮށްލުމަށް

ްއެއޮީތ.ް ްހިމެނިފައި ްމިހާރު ްމާއްދާއެއް ްިއތުރު ްަވކިން ްއެހެންވީމާ، އެއޮތީ.

ްގެނެ ްވަކިން ްވާހަކަ ްހަިއކޯޓުެވްސްވަިކކޮށްފަިއްސުޕްރީމްކޯޓުގެ ްއަދި ސްފައި

ްމިހާުރް ްއިތުުރކޮށްފައި ްމާއްާދއެއް ްަވކިން ނިޑޔާރަށްެވސް ްފަ ްުއއްތަމަ އަދި

ްުމސްތަޤިއްލުކަްން ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  2530މިއޮތީ.

ްހަމަް ްެއހެންވީމާ، ްއަސާސް. ްވަރުަދގަ ްއެންމެ ްމިބާބުެގ ްެއއީ ދެމެހެއްޓުން،

ްހިފެހެއް ްމަފްޙޫމް ްސަރިވިސަްސްއެ ްުޖޑީޝަްލ ްކުީރގައި ްމިއޮތީ. ޓިފައި

ްރަނަގޅުޮގތެއްނޫންކަމަްށް ްއެއީ ްއޮތުން ްވަިކކުރެޭވގޮތަށް ްއެކަނި ކޮމިޝަނުން

ްވާަހކަފުޅުދެއްެކވި.ް ްމަރުހަލާަގއި ްބަޙުސްގެ ްފަހުން މަޖިލީހުގައި

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ް ްމަނިކުފާނަށްވެސް ްއޭރު  2535އެހެންނަމަވެސް،

ްސަރވިސަސް ްއިޞްލާޙަށްްްޖުޑީޝަލް ްހުށަހެިޅ ްއޮތީ ްބާބު ކޮިމޝަންގެ

ްމިބާބުަގިއް ްމިހާރު ްެއއޮތީ. ްެއއޮތްގޮތަްށ ްއެހެްނވީމާ،ްއެމާއްދާ ގެންދެވިފައި.

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނެގ ްގޮތަށް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި ްފަހުން މަޖިލީހުން

ްމަގާމުންް ނޑިޔާަރުކ ްފަ ްއެއްެވސް ްނޫނީ ްޮއެވގެން ދައުރެއް

ްކޮމިޓީންްްވަކިނުކުެރޭވގޮތަށް ްޑްރާފްޓް، ްމިއޮތް ްމިކުރައްވާަފއި  2540މިހާރު

ްތަޢާރުޟުވާް ްެއީއ ްދެން ްފާސްކުރެްއވުމުން ްޑްރާފްްޓ ްއޮތް ކުރަްއވާފައި

ްއެަބެއްއް ްއޮިތއްޔާ ްބަިއަގއި ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިަސސް ްޖުޑީޝަލް އެްއޗެއް

އަޅުަގނޑުމެންްފަހުންްދިރާސާކުރާއިރުްބަލާއިރުްއެބައިްބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ.ް

ނޑި ްއަޅުަގނުޑްފަ ްކުރީަގިއވެްސ ްކުރުމަށް، ްމުސްތަޤިއްުލ ޔާރުން

ްމަޖިލީހުންވެސްް ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއޮތްގޮަތކީ، ްހެދިފައި  2545ދެންނެނިހެން،

ްއިނިޝިއޭެޓްއް ްމައްސަަލއެްއ ްވަކިކުރުުމގެ ނިޑޔާރަުކ ްފަ އަމިއްލަައކަށް

ްއެމަްއސަލައެއްބަާލް ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ނުކުރެވޭނެ.

ްފޮނުވިޔަްސްތަޙްޤީޤުކޮ ްފޮނުވަނީ. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ށްފައި
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ސިޔާސީގޮތުްންއަޣުލަބިްއޔަތުްއޮތްްބަަޔކަށްްެއކަނިްެއކަންްނުކުރެޭވގޮތަށް،ް

 2550ތިންބައިކުޅަްދެބައިްލާންޖެހޭްސަބަބަކީްއެއީ.ްއިދިކޮޅުްޕާޓިަތކުން،ްެއވަގުުތް

ްބަހެއް ްޕާޓީތަކުގެެވސް ްއެހެން ްޕާޓީނޫން ްއޮންނަ ނެތިްއަޣުލަބިއްޔަތު

ްވޯޓުދިްން ްޚާޒިުރވެ ްދުރުނުކުރެވޭގޮތަށް. ްމަގާމުްނ ްދެން ނޑިޔާރަކު ފަ

ްނުދެކެމުް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ، ްއެހެން ްއަޣްލަބިއްޔަުތ މެންބަރުންގެ

ްދުވަހަކުް ްކޮންމެ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްނުގަްނނަވާ، ްދެކެވަޑަެއއް ކޮމިޓީން

ްއަންނާނެކަ ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަަަލަ ްވަިކކުރުމުގެ ނޑިޔާރަކު  2555މަކަށްވެްސ.ްފަ

ްވޯޓުޭދް ްއެއޮތީ ްބަޔާންކުރެވިފަިއ ްކަމަށް ްގޮތް ްހިނގާނެ މަޖިލިސް

ްމުހިންމުް ްިމަކހަލަ ްއެނގިގެން. ްަކނޑައެިޅގެން ްެއއްޗެހި ދުވަސްތަާކއި

ްވަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަތުެވއްޖީިވއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ޑަިއގެްންމައްސަލަެއއް

ނަޒަރަކުންްަވކިކުރަންްުއޭޅްނެްއަދިްއިދިޮކޅުްޕާީޓތަކަށްްސިޔާީސްވޯޓުދެްއވާ

ްތަނަވެްސވެގެންދާނެ.ް ްފުރުޞަތުެވސް ްހުްއޓުވުމުގެ ްަވކިކުރުން ނޑިޔާރުން  2560ފަ

އެހެންވީމަ،ްމިމަފްޙޫމްްމިގޮތަށްްބޭއްވުުމގެްމުހިންމުކަންްބޮޑުކަންްކޮމިޓީްން

ްއަޅުަގނުޑް ްފާހަގަކުަރއްވާަފިއްއޮތީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެވާހަަކެވސް ތަކުރާރުކޮށް

ްއަެންއްްދަންނަވާލަން. ްފާހަގަކުރެވުނު ްދެން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެަެރި

ްމީހުންގެް ްއިްސކުެރވޭ ނޑިޔާރުކަމަށް ްފަ ްކޯުޓެގ ްސުޕްރީމް ނުކުތާއަކީ

ްދާއިރާއިން.ް ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތް ްއިްސލާމީ ްތެރޭަގއި  2565ޝަރުތުތަކުގެ

ަައި.ް ްިމމައްސަލާގަ ްރިޢާޔަތްކުރެއްވި ްދިގުޮކށް ްވަރަށް ކޮމިޓީން

ްސުޕްރީްމްއެހެންނަމަވެސް،ްމި ްބަލާއިރުގައި ްމާދަމައަށް ްމިހިނދަށް ހިނދުން

ްބޭފުޅުންް ްތިްއބެވި ްޙާސިލްކުރައްވަިއގެން ްތަޢުލީމް ްދެދާއިރާއިން ްމި ކޯޓަށް

ްއޮތީމަް ްބިރު ްނުލިބިދާނެކަމުގެ ްއަދަދަށް ްއެކަށީގެްނާވ ްކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ްމުސްތަޤްބަލުަގއިް ްނުކުރޭ ްމަނަލެއް ްމިއަކުން ްމިއޮތީ. ްލިޔެވިފައި  2570ްމިހެން

ްމިކަންް ްޒަީރޢާއިން ްޤާނޫުނގެ ްހަރުދަނާވެގެންދާއިރު ްދާއިރާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެކަމަްށް ްހޮއްވެވުމުަގއި ްއަދި ްނެތް. ްހުރަހެްއ ލާޒިމްކުރުމަކަށްވެސް

ްކޮމިޓީންް ްއެހެންވީަމ، ްނެތް. ްހުރަހެއް ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަކަށްެވސް

ްޤާނޫ ްަޝރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ްމިވަގުުތ ްނިންމެީވ ނުެގްވިސްނާަވޑަިއގެން

 2575ދާއިރާއިން،ްދެދާއިރާއިްންއުނގެނިަވޑަިއގެންފައިްނެތްްބޭފުަޅކަށްްސުޕްރީްމް
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ްކޯޓަށްް ްުސޕްރީމް ްއޮެވއްޖިްއޔާ ްުނެގންނެވޭގޮތަށް ްއިށީނދެވަަޑއި ކޯޓްަގއި

ްދަތިތަކެއްް ްބޮެޑތި ްހޯދުމުގައި ްބޭފުޅުން ްއެކަީށގެްނވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުކުތާވެސް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްފާހަގަކޮށްލީ.ްްކުރިމަތިވެދާނެ. ނުޑ އަުޅގަ

މިބާބުގެްއަސާީސްސިފަތައްްަބޙުސްކުރެވުުނއިރުްމަޖިލީހުގެްފްލޯރގައިްެއިކް

ްހަމަް ްވިްސނާލުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްކަާވފައިވޭ ްވާހަކަފުޅު  2580ބޭފުޅުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހަރުދަނާކުރުމަށް. ްދާއިރާ ްއަދުލްއިންޞާްފގެ ރަނގަޅުކަމެކޭ

ނޑިޔާް ްފަ ްމީހުންވެސް ްޖެހިަިދާނެއޭ.ްބޭރުގެ ްބޭނުންކުރަން ްގޮތުަގއި ރުންގެ

ްނޫން.ް ްހުަރހެއް ްއޮތް ްއިސްިތޤްލާލަށްވެސް ްޤައުމީ އެީއކީެއއް

ްނޫނިއްޔަކާް ްމުސްލިކަމަށް ްނޫން. ްހުރަހެއްވެސް ްއޮތް އިސްލާމްދީނަކަށް

ްއެމަްއސަލަތަކެްއވެްސް ްއެހެންވީމަ، ްނުެވވޭނެ. ނޑިޔާރަކަށް ްފަ  2585މިހާރު

ނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްދޮުރްނުނިކުންނާނެ. ްފައިދާއެްއގެ ްއޮތް ްލިބެން ށް

ްކަމުގަިއވުންްް ްދިވެްއސަުކ ްނުވާނެތީ ްރަނގަުޅގޮތަކަށް ްއެއީ ބަންދުކޮށްލުން

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްނުލިޔުއްވީ. ްކޮމިޓީން ްނެތީ. ްލިޔެފައި ކޮންމެހެން

ްއެޕްރޫވަްލް ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްޢަ ނޑިޔާުރކަމަށް ްފަ ްވަަރކަްށްދީގެން ްެއކަށީެގންވާ ްމީހުން  2590އްޔަނުކުރާ

ްނުބެލޭ.ް ްލެވޭނެކަމަކަށް ްނޫނީ ްބެލިފައި ްވިސްނާ ްދޭތެރެ އެމީހުންނާ

ްފެނިަވަޑއިނުގަންނަވާީތް ްކޮމިޓީއަށް ްމައްސަަލެއއްކަމަށް ްެއއީ އެހެންވީމަ،

ނަޑއެިޅގެންްޤާނޫނުއަސާީސްއެދޮރުްބަންދުނުކޮށްްއެއޮތީ.ްއެހެންވީމަ،ްިމް ކަ

ނޑަށްްިވސްނުނުްއެްއެޗްއްމިދަންނަވާލީ.ްްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާަތކަށްްައޅުގަ

ްހަމަް ްތިފާހަގަކުރެްއވީ ްމަނިކުފާނު ްބެހޭގޮތުން ްޙައްޤުތަކާ ްއަސާސީ  2595ދެން

ވަނަްމާްއދާްއަލުންްޑްރާފްޓްކޮށްފައިްފޮނުވިއިުރގައިްެއ12ްްރަނގަޅަށް.ްއެް

ްނުލިޔެވި ްއޮތީ ްވާހަކަ ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްެއީއްލިޔުމުގައި .

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްބައެއް. އޮންނަންޖެހޭ

ްނޫން.ް ްަމފްޙޫމެއް ްއޮތް ްވިސްނަވާަފއި ްއެކަން ްކޮމިޓީން ްެއއީީކ އިޞްލާޙަށް

ްކޮންމެް ްއެއްާވނަޖްހޭ ްމީހުން ްބަޔަކު ްޮއންނަނީ  2600އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާުރަގއިވެސް

ްނަ ްޙުއްދަެއއް ްއިދާާރައކުން ްސަރުކާރުގެ ްޙުއްދަްފަހަރަކު ްނުވަތަ ގަިއގެން

ްމިހާރުް ްއެހެން ްމާނަކުރެވެީނ ްމިހާރު ްނޫން. ްގޮތަކަްށ ްތިބެންޖެހޭ ނުލިގެން



 97 

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއޮތީ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަނެއްާކވެސް ްޢިބާރާތް އޮތް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަނިލްއޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޮއވެެގން ްއެގޮތް ްވަިކްްހަނދާންވަނީ. ްމާނަކުރެވެުމންދަނީ  2605މިހާރުވެސް

ްބަޔަކަށްް ްތަނަކަށް ްވަކި ްނޫނީ ްހޯދައިެގން ްޙުއްދަ ތަނަކުން

ްނޫްން ްެގނައުމެއް ްއެގޮތަށް ްމަފްޙޫމް ްެއ ްއެހެންވީަމ، އެއްުނވެވޭެނކަމަށް.

ްގޮތެްއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްދޭތެރެ ްއެކަމާ ްހުރީކީ. ްިވސްނުންފުޅުަގއި ކޮމިޓީގެ

ްދެއްަވނި ްއިޝާރާތް ްކޮމިީޓެގްމަނިކުފާނު ްއޭގެ ްމާދަމައަށްވެސް ްހަމަ ކޮށް

ްޝުކުަުރިއްާޔް ްގެނެވިދާނެ. ްތައްޔާރުކޮށްަފއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2610ޑްރާފްޓެއް

ްޢިއްޒަތްތެަެރިްރައީސް.ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުންްް-3

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޮޑަށްަް ްވަރަށް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ނޑު ްއަުޅގަ  2615އާދެ،

ްދަ ްފޮނުއްވިްއަޅުަގނުޑ ްޑްރާްފޓް ްމި ްއޮރިޖިނަލް ްމި އިުރްންނަވާލަންޖެަެހެނީ

ްފުރިހަމަކޮށް ްބައިަތއް ނުޑްއޮތް ްއަުޅގަ ްމިމަޖިލީހުން ްއެީއ ދެއްވުަުން

ްތިކޮޅުންް ްޑްރާފްޓް ްއޮރިޖިނަލް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްއެހެްނވީމަ، އެދޭގޮތް.

ްއެްއޗެިހް ްފޮނުވި ްފާސްނުވެގެން ްމިކޮޅުން ްބަެއްއ ްއެއިން ފޮނުއްވިއިރު

ްއެްއެޗްއްއަނބު ްމިހުރިހާ ްފޮނުްއާވއިރު ްޑްރާފްްޓކުރަްއވަިއގެން ްރީ  2620ރާ

ްއޭެގް ްދެން ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑު ްދެއްވަންވާނެކަމަްށ ފުރިހަމަކޮށް

ް ްއަދި ްމެންބަރު،12ްްއިތުރަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްވެްސ ް)ޅ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، 12ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ )ޅ(ްވަނަ

ްއެެވްސް ްއެހެންީވމަ، ްއިނގޭތޯ. ްވަނީ ްނުފޮނުވި ްއަދި ވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެއާއެީކަގއި ްދެން ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްލިބެން  2625އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަމަވެގެްން ްަގޑި ްމިހާރުވެސް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ދަންނަވާލާނީ

ް ްދަންނަވާލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، 11ްްހިނގައްޖެ. 2007ްޖޫން

ްނިންމަވާފައިްގަ ްމިމަޖިލީހުން ްނިންމުމުގައި ްއޮތް ްނިންމިފައި އި

ް ްިމވަނީ 30ްްނިންމެވުމުގައި ްހަމައަްށ2007ްްނޮވެމްބަރު ްުދވަހާ ވަނަ
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ްއެދިޔައީ.ް ްފާއިުތެވެގން ްއެވަގުތު ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ،  2630ނިންމުމަށް.

ްވަނީ.ް ްނިންމަވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމުމަށް މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަސައްކަްތްއެހެ ްމިހާރު ްދަންނަވާލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ންނަމަވެސް،

ްރީް ްމިހާރު ްހަމަ ްމިހާރުވެސް ްވަރަކަށް. ްކޮންމެވެސް ްހިސާބު ގޮސްފަިއވާ

ްއެްއޗެހީެގް ްއަލުްންޑްރާފްޓްކުަރއްަވއިގެްންފޮނުްއވި ްފޮނުއްަވިއގެން ޑްރާފްޓް

ްމި ްޒިންމާތަާކިއބެހޭ ްމާލީ ްމިލްުކެވރިކަމާއި، ްދަޢުލަތުގެ  2635ބާބުގެްތެރޭގައި

ްބާުރް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްދެން، ްމިދިޔައީ. ދެމާއްދާއަކަށް

ްޙައްޤުތަާކިއް ްއަސާީސ ްއަދި ްމާއްދާތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް އޭެގވެސް

ްދެންް ްނިމުނީ. ްއެ ްތިންބައި ްމި ްހުށަހަޅުއްާވ، ްދެންމެއަކު މިނިވަންކަން

ޭއގެްއިތުރަްށްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްބަޙުަސށްްހުޅުވާލާފައިްވޯޓަށްްއެހުން.ް

ްީރް ްމިވަނީ ްމިހާރު ްޮބޑުބަެއއް ްވަރަށް ްބާުބގެ ްމަޖިލީހުގެ  2640ރައްޔިތުންގެ

ްީރް ްއެ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފޮނުވި ޑްރާފްޓަށް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްއިތުރަްށ ްއޭގެ ްއަދި ަެގެްނދަވަނީ. ްއެ ޑްރާފްޓްކުރަްއވަމުން

ްމުޢައްސަސާތަ ްމިނިަވން ްގެންދެވުނު ްޮކމިޝަންތަކުެގްމިއަދު ކުގެ

ްހަމައެއާެއކީަގިއް ްއަދި ްނުނިމިވޭ. ްމާއްދާެއއް ްދެތިން ތެރެަެއިންވެސް

 2645ޖަދުވަލުތައްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހަކަށްްފޮުނވިްެއއަށްްއިޞްާލުޙް

ްެއްއް ްބޮޑު ްއެްނމެ ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްނުނިމޭ.ްދެން ްއަދި ްއެކަންެވސް ލިބި

ްބާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެހެންވީމަ،ްބާބު ްނުނިމި. ްއަދި ްމިވަނީ ބުވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޤަބޫލުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، މިހާހިސާބަށް،

ްހުރިހާް ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ްވަރަށް ްބުރަކޮށް، ްވަރަށް މެންބަރުން

ްދިޔަކަން.ް ްމަސަްއކަތްކުަރމުން ްމާޙައުލެއްަގއި ްއެުކވެރި ްވަރަށް  2650މެންބަރުން

ކީ،ްހުށަހެިޅެގންްއުޅޭްމައްސަަލއަކާްތަފާުތުވމަކީްއެްއވެްސްޚިޔާލުްތަފާތުވުމަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެްއވެްސ ްނުދެކެން ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. މައްސަލަެއއް

ްކަމެްއް ްެއއްވެސް ްޒާތީގޮތުން ްބޭފުޅަކު ްައނެއް ްބޭފުޅަކު ްއެއް މެންބަރަކު

ްިދވެހިް ްބޭފުަޅކުވެސް ްކޮންމެ ްއެއުސޫލުން ްހަމަގައިުމެވސް ނެންގެވިކަަމކަށް.

ްގެންގުުޅްއާވް ްޚިޔާލުފުޅުަގިއ ްތި ްހައްދަަވއިދެއްވަން  2655ރަަައްޔިތުންނަށް

ްމެންބަރަކަށްް ްެއްޢިްއޒަތްތެރި ްރޫޙުަގއި ްފުރިހަމަކުރެްއުވމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
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ްެގންދަވަނީކަމަށްް ްދެްއވަމުން ްިޚޔާުލފުޅުތަކެއް ފެނިވަޑަަަިއގަންނަވާ

ްދެކޭހިތް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްއޮތީ ްހިްތ ްޤަބޫލުކުރާ އޮތީ.ްްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމަޤްޞަދުގަިއ ްމާތް ްމިމަތިވެިރ އެހެންވީމަ،

ް ްމާތް ްމަސައްކަތަށް ްމިކުރަމުންގެންދާ ްައިދްهللا ްލައްވާ  2660ހެޔޮރަޙްމަތް

ްއުފަލުަގއިް ްއެކަމުގެ ްދެން ްދެއްވާނެ. ްތަޢުފީޤް ްހެޔޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިމަސައްކަތްް ްކޮންޓިނިއުްސކޮްށ ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަވާލާނީ އަޅުަގނޑު

ްނިމުމާއިްމެަެ ްޤާނޫނުައސާސީ ްދުވަހަކުވެސް ްކޮންމެ ްހަމަ ނޑުމެއްނެތި ދުކެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ހަމައަށް

ްމިކުެރޭވް ްމަަސއްަކތަކީ. ްކުރެވޭނެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ  2665ދަންނަވާނީ.

ްމިދެން ނޑުމެންނަށްަް ްއަުޅގަ ްގެނެވޭނީ ްފުރިހަމަކަން ނެވިްމަސައްކަުތގައި

ް ްމިއަދުވެސް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްމަސަްއކަތްކޮްށގެން. 3ްއުސޫލުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވަރުބަިލކަމާއެުކ ްވަރަށް ްމިދިޔައީ. ްނިމިގެން ްޖަލްސާ ވަނަ

ް ްހަމައެކަނި ްމިއަދު ްއެބަދޭ. ްފެންނަމުން ްމޫނުފުޅުމަތިން 3ްމެންބަރުންގެ

ްމިދިޔައީ ްހަފްތާވެސް ްމި ްމުޅި ްނޫން. ްބޭއްވުނީކީ  2670ހަމަްްޖަލްސާ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެހެންވީމަ، ްމިދެންނެިވގޮަތށް. ގާތްަގނޑަކަށް

ްޝަޢުޤުވެރިކަމަށްް ްބަަހއްޓަާވ ްއަދި ްހިްތވަރަށާިއ ްތިގެންަދވާ ކުރަްއވަމުން

ްޝުކުުރް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް އަޅުަގނޑު

ްދިވެހިރާ ްމިމަޤްޞަދުގައި ްހަމަ ްއަޅުަުަގނުޑ އްޖޭެގްދަންނަވަމުން،

ްމަސައްކަތްކުރަމުްން ްނިންމައިދިނުމަަަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ  2675ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެަެއްނެތިްގެންދާނެްވާހަކަްތަުކރާރުކޮށްލަމުން،ް ގެންދާނެްވާހަަކ،ްމެދުކެ

ް ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްދެން ްނިންމާލާނީ. ްޖަލްސާ ްމިރޭގެ 30ްއަޅުަގނޑު

ްާވއިރު.2:30ްްވާްހުކުރުުދވަހުގެްމެންދުރުފަހުގ2007ްެނޮވެމްބަރުް

ް 

 2680ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

______________ް


