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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްއަލުންްް-2ް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމެންބަރުންް ްބާބުތަކަށް ްފޮނުއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓްކުރައްވާ

 ނުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތައްްކުރިއަށްގެންދެވުންްފޮ

ް

ަަނަްޖަލްސާއަށ229ްްްޖަލްސާްފެށުނީ.ްރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  10ވަ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްވަޑަިއގ63ްެމިހާރު ްެމންބަރުން ްމިއަުދްޢިއްޒަތްތެަެރި ްއާދެ، ންދެްއވައިފި.

ްދިރާސާކޮށްް ްއައިޓަމަކަށް ްދެވަނަ ްމިއޮތީ ްއެޖެންޑާަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްއަލުންްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައިްފޮނުްއވާަފއިވާްބާބުތަކަްށް

ްއާެދ،ް ްގެންދިއުން. ްކުިރއަށް ްއިޞްލާޙުތައް ްފޮނުއްވާފައިވާ  15މެންބަރުން

ްޢިއްޒަތްތެަެ ްއިޞްލާޙުތައްްމިގޮތުން ްފޮނުއްވާފަިއާވ ްމެންބަރުން ރި

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮްށ ްއަދި ްިނމިފައިވަނީ. ްމިހާރު ހުށަހަޅުއްވާދެްއވާ

ްމިވަނީ.ް ްދައްކަވާފައި ްވާހަކަފުޅު ްެއަކމާބެހޭގޮތުން ްމުޤައްރިރުވެސް ކޮމިޓީގެ

ްމާީލް ްމިލްކުވެިރކަމާއި ްދަޢުލަތާއި ްރޭގެ ްނިންމާލެވުުނއިރު ރޭގައި

ްައޅުަގނުޑްޒިންމާތަކާ ްހަނދާެނއް ްއެްއޗެްއްވިދާުޅވި ްބެހޭގޮުތން ްމިބާބާިއ  20އި

ްކުަޑްފުރުޞަތެއްް ނޑު ްއަޅުގަ ނުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެިރްމުޤައްރިރަށް

ްބަދަލާިއް ްެގންނެވި ްރީޑްރާފްޓްކުރެަެްއވުމުަގއި ްއަލުން ްމިކަން އަރުވާނަން

ްތްދަންނަވާލާފައިްނޫނީްތަފާތަކީްކޮބައިތޯއާއިްިވސްނުންފުޅުަުްގެންގުުޅއްިވގޮ

ްމާލޭެގް ްނިންމާނަން. ްފަށައިގަންަނގޮތަށް ްބަޙުސަށް ްދެން އަޅުަގނުޑ

 25ްޢިއްޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ްބައިތަްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްާބބުގެ ްޙައްޤުތަުކގެ ްމިއަސާސީ ްމިހާރު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްބައިޯތއޭ.ްކުރިއަށްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙައްޤުަތކުގެ ްއަސާސީ ްދެންނެވީ ނޑު ްގެންދަންީވ.ްއަުޅގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްޒިންމާތަކާއި ްމާލީ ްމިލްކުވެިރކަާމއި ްމާއްދާެގ4ްްއާދެ،ްދަޢުލަތުގެ  30ވަނަ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެން ްރީޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި. ްއަލުން ް)ށ( ްއާއި )ހ(

ްދެަބއިް ްއަނެއް ްއެހެން ްޤާއިމްކުރުމުެގްްއެނޫން ްމިހިސާބުގައި ްއަދި މިއޮތީ

ްދެންް ްދަްއކަވާފަިއ. ްވާހަަަކަފުޅު ްބައްަލވާލަްއވާފައި ްޖުމްލަގޮތެއްގައި ބާބަށް

ްވަރަކަްށް ްކޮންމެެވސް ްވަނީ ްާބބަށްވެސް ްަޙއްޤުތަކާބެހޭ އަސާސީ

ްެގންގޮސްދެްއވާ. ްއެަބއިވެްސ ްއެހެންނޫްނކަމަށްވަންޏާ  35ްބައްލަވާެލއްވިަފއި.

ް

ްދަޢުލަތުގެްްިއބްރާީހމްްްމާލޭްމެންަބރު ްފުރަަތމަ ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްއެބާުބގެ ްދަުއވާތައް ްޒިންމާތަކާއި ްމާލީ ްމާއްދ4ްްާމިލްކުވެރިކަމާއި ވަނަ

ްވާހަކަފުޅުަގިއް ްދެއްެކިވ ްމަރުޙަލާަގއި ްބަޙުސްގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާ ްޢިއްޒަތްތެިރްބޮޑަށް ްއެމަފްޙޫްމގެ ްއޮްތގޮތް ްއޭރު ްއެމާއްާދގައި  40ހަގަކުރެވުނީ

ްރިޒާރްވަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތޭ. ްކަންބޮޑުވެަވޑަިއގަުތމެއް މެންބަރުން

ްވަކިގޮެތްއް ްބެހޭގޮުތން ްއެއްޗަކާ ްހުންނަ ްރިާޒވްަގިއ ްމާލިއްޔާގެ ހުންނަ

ްވާހަަަ ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ްބޭްއވުން ްބަޔާންކޮށްލާފައި ްދެއްކެވީމަ 4ްކަފުޅު

ްއެއޮތީް ްމިހާރު ްދެން ްނިންމެވީ. ްކޮމިޓީން ްއިތުރުކުަރއްަވން ްއެއް ް)ށ( ށް

ްފާސްކޮށްގެންޭން ްއަޣްލަބިްއޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ  45މަޖިލީހުގެ

ްތިންބައިކުަޅް ްދެްނ ްހޭދަކުރެވޭނީ. ްއެއްެޗއް ްއެްއވެްސ ްހުންނަ ރިޒާރްވގައި

ްކޮމިޓީގަް ްެދއްުކނު ްވާހަަކވެސް ްެއހެންނަމަވެސް،ްދެބައިގެ ްދެްއކެވި. އި

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްދެބަޔަީކ ްތިންބައިކުޅަ ްބުރަވެވަަޑިއގަީތ ކޮމިޓީން

ްޖުމްލަް ްާޕީޓތަކުގެ ްސިޔާސީ ްއުޭޅއިރު ްނިޒާެމގައި ްޕާޓީ އަޣްލަބިއްޔަެތއް.

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްދެން ްނުކުރެވޭނެ. ްއެަކމެއް ްނޫނީ ްއޮވެގެން  50ރުހުން

ްމަޢުދަ ްރަްއިޔތުންގެ ްހިންގުމުގައި ްނިންމުމަށްްލަތް ްނިންމުންތައް ޖިލީހަށް

ްފަރާތްތަކަކުްން ްތިއްެބވި ްހިންގަވަން ްއެަވގުތަުކ ްސަރުކާރު އަދި

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްބޭނުންފުޅުާވގޮތަްށ ްގެްނދަވަންވެސް ްކަންކަން މިއިޤްތިޞާދީ

ްދެަބސްވުންތަެކއްެގް ްސިޔާސީ ްއަރާފާނެއޭ ްސަބަުބން ްޭއގެ ދަތިކަމެއްވެސް
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ްހު ްހިންގުން ްދަޢުލަތް ްބޮުޑްސަބަބުން ްއެހާ ްމެދުވެިރވެދާެނއޭ  55އްޓޭގޮްތވެސް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހުންނާނެ ްަހނދުމަފުޅު ްލައިިފއްޔާ. އަޣްލަބިއްޔަެތއް

ްއޮންަން ްދުރުކުރުމަށްވެސް ްމަޤާމުން ްބޭފުަޅކު ްހުންނަވާ މަޤާމުގައި

ްބޮުޑް ްއެވަރުގެ ްއެަެހެންވީމާ، ްދެބަޔަކީ. ްތިންބައިުކަޅ އަޣްލަބިއްޔަތު

ބާްއވައިިފއްޔާްދައުލަތްްހިންގުމަށްްދަތިތަކެއްްދިމާވެދާނެތީ.ްްއަޣްލަބިއްޔަެތއް

ްމަޖިލީހުގެް ްމުޅި ްހޯދުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްރުުހން ްޖުމްލަ  60އެހެންނަމަވެސް،

ްކޮމިޓީްން ްބާްއވަން ްއޮންަނގޮތަށް ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމެންބަރުންގެ ޖުމްލަ

ްކޮިމޓީގެ ްބާބުަގއި ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަާސސީ މެންބަރުންްްބުރަވެަވޑަިއގަތީ.ްދެން

ްމާއްދާތަކަްށް ްދިޔަ ްފާސްނުވެ ްއެބާުބގެ ްރިޢާޔަތްކުރެއްވި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ހަމަ

ްއެިކއެިކް ްއަދި ްއިޞްލާޙުތަކާ ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްރިޢާޔަތްކުރަްއާވް ްނިސްބަތުންވެސް ްވޯޓުެވސް ްހުރި ްލިބިފައި  65އިޞްލާޙުތަކަށް

ްާވހަ ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްރީޑްރާފްޓްްއަދި ްއަުލން ްއަލީަގއި ކަފުޅުެގވެސް

ްމަރުޙަލާފައިވެްސް ްއެބަޙުްނގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެން ކުރެވުނީ.

ްއެހެްން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއަދި ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ތަކުރާރުކޮށް

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްއެބަޙުސްަގއި ްދެންނެވި ްމަޖިލީހުގައި މެންބަރުންވެސް

ް ްމަޖިލީހުން ްގޮތެޭކްވަިކގޮތެއް ްމިވެނި ްއެހެންވީމާ،ްސީދާ ްނިންމެއޭ.  70ނުއެއް

ްއަނެއްާކް ްަދތި. ްފާހަގަކޮށްލަންވެސް ްއެދިވަޑަިއގަންނަަވނީ މަޖިލީހުން

ްެއންމެްފުރަތަމަް ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްފުރުަޞތުގެްކަންަތއްްހުންނަގޮތުން

ްފުރުޞަތުްލިބޭްވަކިްބޭފުޅުންޮކޅެއްްވާހަކަފުޅުްދަްއކަވަީނވެްސ.ްއެހެންވީާމ،

ްިޚޔާލެްއް ްއަނެއް ްއަިއސްފައި ްމުޅިން ްޚިޔާލެއް ްއެްއ ްއެބަހުރޭ ބައެއްފަހަރަށް

ްލިބިވަޑައިުނގަތުމުެގް ްފުރުޞަތު ްފާޅުނުކުރެިވވެސް ްފްލޯރގައި  75މަޖިލީހުގެ

ްކުރަްއވާފަިއް ްރިޢާޔަްތ ްކޮމިޓީން ްކަމަކަށް ްމިހުިރހާ ްއެހެންވީމާ، ސަބަބުން.

ްޑްރާފްޓްކުރަ ްއަލުން ްބާބު ްމިހާރު ްމިހުރީ.ްދަތިތަކާއެކު ްމިމާއްދާތައް އްވާަފއި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްހަމަ ްމާއްދާތަކުގައި ްމިހިރަ ްޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ ްމިހާރު ދެން

ްދެްއކެިވްވާހަކަފުާޅިއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި މިދެންނެވިހެން

ްބޭނުންފުޅުވީް ްޙާސިލުކުރަްއވަްނ ްއިޞްާލޙުތަކުން ްހުރި  80ހުށަހެޅިފައި

ްއެއްްްމަޤްޞަދުތަކެއްވެސް ްުހންނާނެ. ްރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ްބޮޑަށް ވަރަށް
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ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްބޭނުންވީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ މާއްދާގެ

ްފާހަގަކުރެވުީނ،4ްް ްސަބަބެްއކަމަށް ނޑު ްމައިގަ ްފާސްނުވެދިޔަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެމާއް ްޙުއްދަ ްކުރުމުގެ ްއޮްތކަމެއް ްމަނާުކރެވިފައި ްޝަރީޢާގައި ާދްއިސްލާމީ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްލިބިދާނެކަމަށް ްއޮްތގޮތުން  85އޭރު

ްއެމާއްދާައީކް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮުތން. ވިސްނިަވޑަިއގެންފައި

އަދަބުދިނުމަށްވުރެންްމަދަނީްކަންކަމުގައިްމީހުންްޢަމަލުކުރާގޮތްވެސްްޭއަގިއް

ް ްއުނިކޮށްލާފަިއ ްުފރަތަމަބައި ްކަމަކަްށވާތީ ްލިޔެވިަފިއްހިމެނިގެންވާ މިހާރު

އޮތީްޤާނޫނަކުންްޙުއްދަްލިބިެގންްމެނުވީްއެަެއްެވސްްމީހަކުްކުރާްއެްއވެްސް

ްއަިދް ްެއހެންވީމާ، ްނުވާެނއޭ. ްހުރަސްއަަޅއިގެން ްއެކަކުެވސް ްހަމަ  90ކަމަކަށް

އިސްލާމީްޝަރީޢާގަިއވެސްްމަނާކުރައްވާަފއިްއޮންނަކަމެއްްުހއްޓުވުމަށްްހަމަް

ްތެރެިއން ނުޑގެ ްއޮނިގަ ްއެނޫންްްޤާނޫނީ ްއޮންނާނީ. ްމިހާރުވެސް ދާން

ްނިންމަވާފަިއް ްކޮމިޓީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްުނގެންދެވޭނެ. ގޮތަކަށް

ްދެްން ްގޮަތކަށް. ްަނއްތާލެވޭނެ ްެއކަންބޮޑުވުން ްއެަބއިެގ މިއޮތީ

ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ  95އެހެންނަމަވެސް،

ްއެބަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކުްްއިޞްލާޙުތަކުން ްޢިްއޒަްތތެރި ފާހަގަކުރެވޭ

ް ްކުީރގައި ްއެބައޮްތ ނޑުމެންނަްށ4ްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަުޅގަ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ް ްމަފްޙޫމެއް ްހީވާ ްެގ44ްްބަލައިނުގަނެވުުނކަމަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮުތގައި. ްމާއްދާއަީކ44ްްއިޞްލާޙެަެްއގެ ަވނަ

ްޢަމަލުކުރަ ްމަނާކުރެޭވްމީހުން ްގަާވއިދުތަާކއި، ްޤާނޫނުތަކާއި،  100ންޖެހޭ

ްޢާންމުކުރެވިަފިއް ްހުންނަންވާނެ ްޝާއިޢުކުެރވިފައި ކަންތައްތަާކއި،

ް ްއެހެންވީާމ، ްމާއްދާެއއް. ްބުނާ ް)ށ(44ްްހުންނަންވާނެއޭ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްިމއޮތީ.ް ްދެވިފައި ްބާރު ްއިތުރު ްހަމަ ްއެަެމަފްޙޫމަށް ްހަމަ ގަިއވެސް

ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުީރގައި ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ވަަނ4ްްހާރު

ް ްމިހާރު ްމަފްޙޫމެއް ްއުޅުނު ްގެންނަން ް)ށ(44ްްމާއްދާގައި ްމާއްދާގެ  105ވަނަ

ް ްއަތުެވއްޖީިވއްޔާ ްމަފްޙޫމ44ްްްއަށް ްެއއޮތް ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެންވީމާ، ްގެއްލޭނެ. އަނެއްާކވެސް

ްއެބަިއްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަ ްދަންނަވާލީ ްމިސަމާލުކަމަށް ްއަުޅަގނޑު ށް
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ް ްކުރެވިަފއި.4ްްމިހާރުވެސް ްއެއޮީތ ްަކވަރުާވގޮތަށް ްާމްއދާއިން ވަނަ

 110ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްވަގު ްމެންބަރުންނަށްްމިބަޙުސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަކނޑަައޅާ ުތ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެދެން ނޑު ްތައްޔާުރވީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުއަރުވަން

ްަފސްމިނެޓުއިުރް ްއޮތް ްކުިރއަށް ްއެިދވަަޑއިގަތުމަށް ްވަގުތަށް  115މެންބަރުން

ނޑިއިުރ.ް ްދޮޅުގަ ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްމިބަޙުސަށް ްައޅުަގނޑު ތެރޭގައި

ްރަޝީދު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ްރިާޔޟް ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، )

ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 120ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރޭަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެަެރި

ްގަީޑގަްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމާލެއްވި ްވާހަަަކަުފޅުދައްަކވަމުްންވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އި

ްހަމަވެގެްން ްެޑޑްލައިްނެވސް ނަޑއެޅި ްކަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ވިދާޅުީވ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފަށަމުން ްޖަލްސާ ްމިއަދު ްހީކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން  125ދިޔައީއޭ.

ްގެންދަވާެނގޮްތް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް،

ްައޅުގަް ްއެހެްނވީމާ، ްއަރާމުކުރުމާްވިދާޅުވެެދްއވާނެކަމަށް. ްމިތިބީ ނޑުމެން

ނަޑއަޅާފަިއ.ް ްކަ ްމިހާރު ްޤާނޫނުގައި ްއޮންނާނެަކމަށް މިކަންކަމަށްވެސް

ްއެހެންވީާމ،ް ްކުެރވިއްެޖ. ްމަސަްއކަތް ްދުވަްސތަކުަގއި ްވަރަށް ްނެތި އަރާމެއް

ްވިދާުޅވޭ.ް ްގެންދަވާެނޮގތެއް ްމަނިކުފާނު ްކުިރއަށް ްކަންތައްތައް  130މަޖިލީހުގެ

ްއިޙްތިރާ ްގޮތަކަްށްމަނިކުފާނަށް ްވިދާުޅވީހާ ްއަޅުަގނޑުމެން މްކުރުމާއެކު

ްއެހެންވީމާ،ް ްމަސައްކަްތކޮށްފިން. ްހަމަައށްވެސް ްމިއަދާ އެއްބަްސވެ

ްމަޖިލީހުގެް ްކުރިއަށް ްމަނިކުފާނު ްދެން ްރަނަގޅު ްވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްކަންތައްްގެންަދވާނެގޮެތއްްވިާދޅުވެއްެދްއވިްއޔާ.ް

ް135 
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ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަމަވެސްް، ްަދށުން ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމީ ްޝުކުިރއްޔާ. ްޮބޑަށް ވަރަށް

ނޑުްދަންނަވާަލންްއޮތީްރޭަގިއް ަެްއވުމަށް.ްއަުޅގަ ތިފާހަގަކުރެްއވިްފާހަގަކުރެ

ްމިޑެޑްލައިްން ްދަންނަވާފަިއ ްވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު

މިޤާނޫނުއަސާީސްްޮނވެމްބަރާއިްހަމައަށ34ްްހަމަވީއޭްވިދާުޅިވއިރުްރަނގަުޅް

ްމަޖިލީހުންް ްާޚއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމުމަށް  140އެްއކޮށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެއާބެޭހގޮުތން ްދެން ްނިންމާފައި. ްއެގޮތަްށ ްަނގާ ްވޯެޓއް މިވަނީ

ްމަސައްކަތްތަުކެގް ްނުނިމިހުރި ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްރޭގައި ދަންނަވާލިން

ްގާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ް%ވާހަކަ.ްައޅުަގނޑު 94ްއާއިް%85ްތްަގނޑަކަށް

ްާޤނޫނުއަސާސީގެ.ް ްނިމިފައި ްމިވަނީ ްއަދަެދްއ ްދެމެދުެގ އާއި

ްއެވިދާުޅވަމުްން ްމިހާރުވެސް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ  145އެހެންނަމަވެސް،

ްޖަލްސާް ްތިން ްގެންަދވާ ްފާހަގަކުރަްއވަމުން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ބައެއް

ްދުވަ ްކިތަށް ްގެންދާާތ ްބޭްއވެމުން ްއަޅުަގނޑުމެްންދުވާލަކު ްވެއްޖެތޯ ސް

ްމަސައްކަތް.ް ްމިގެންދެވުީނ ްބަރުކޮށް ްވަރަށް ްއެނގޭނީ. ގުނާލީމަ

ްބޭނުންކޮށްގެންް ނޑީެގ ްސިކު ްވިސްނުމާއި ްމިމަސައްަތީކ އެހެންނަމަވެސް،

 150ކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތަކަްށްވީިހނދުްމިހާރުވެސްްގެންެދވޭލެްއްައވަސްކަމަްށް

ްކޮ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަްބައެއް ްއެބަދޭ. ްލިބެމުން މެންޓް

ް ްމިހާރު ްމިއާއެީކގައި ްއާދޭ. ްއެބަ ްނުނިމުނަސ34ްްްފާޑުކިއުން ޮނވެމްބަރަށް

ްރޭގައިެވްސް ްދެންނެވިން ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު

ްކޮންޓިނިއުސްކޮްށް ްދުވަހަުކވެސް ްކޮންމެ ްނިމެންދެން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްހު ްހޮނިހިރެއް ްއެއީ ްވާހަކަ. ްކުރިއަށްްގެންދާނެ ްުނބަލާ ނޑު ްއަުޅގަ  155ކުރެއް

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދެން ްއެއީ ްވާހަަަކަ. ގެންދާނެ

ް ްމި ްނުނިންމުން ްނުނިންމުނު ްހަމައަށ34ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޮވެމްބަރާ

ްގެންދަންް ްމަސަްއކަތް ްރޫޙުގައި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުނިންމުން ނުނިންމުނު

ްޤަބޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްިމދެންނެވިގޮތަްށްޖެހޭނެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ލުކުރަނީ.

ް ްގިަނވެގެްނވެސް ްޤާނޫނުއަސާސ14ްްީބަލާއިރު ްތެޭރަގއި ްުދވަހުގެ  160ވަރަކަށް

ނުޑްއުންމީދުކުރަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެދުވަާހް މުޅިންްނިންމާލެވޭނެކަމަށްްއަުޅގަ

ްމިހެންް ްާބއްާވނަން. ްޖަލްސާ ްދުވަހަކުެވސް ްކޮންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ހަމައަށް
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ްނުބޭއްވޭނެ.ްދަންނަވާއިރު ްޖަލްސާއެްއ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިރޭ ެވސް

ްބައިތަްއް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރުވެސްްރައްޔިތުންގެ ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން

ްދިަޔއީީތް ްފާސްނުެވގެން ްމިތަނުން ްްޑރާފްޓްތައް ްއަލުން  165ރީޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްއޭް ްމާްއދާތައް ްބަިއވަރު ްވަރަްށ ްއެީއ ްނާދޭ. ްޑްރާފްޓްކޮްށގެން ގެްންއަލުން

ްހެނދުނުވެސްް ްމާދަމާ ްނުބާަާއްވާފައި ްމިރޭ ްހަމައެހެންމެ ްދެން ދިޔައީ.

ްއެރީޑްރާފްްޓް ްއިނޭގ ްއެބަ ްފަރާތްޕުޅުން ްއަމީންޢާންމުގެ ދޫކޮށްލައްަވއިފިްއޔާ

ްއެހެންވެއްޖިްއޔާމުންް ްނިންމާލެވޭނެކަމަށް. ްބައިތައް ްހުރިހާ ކުރަންހުރި

ްމެންދު ްމާދަމާ ްނުބާއްވާ ްހެދުނު ްމާދަމާ ްއަޅުަގނޑުމެްންމިރެއާއި ްފަހުން  170ރު

ްެއކަންް ްިމގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްއަެނއްާކެވސް. ފަށައިގަންނާނަން

ްއެްއޗެިހް ްިލބޭ ްމިރީޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްިމވާޮގތަކީ ްއަނެއްކާ ނުކޮށްފިއްޔާ

ނުޑްފުރުޞަތެއްް މެންބަރުންނަށްްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްވެސްްއަޅުގަ

ް ްިތން ްއެބަޖެހޭ.ްެއވެސް ްމިބަލަނީ.ްއެީއްއެރުވަން ނޑު ްއަުޅގަ ދުވަސްކަމަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮްތގޮތް. ްގެންގޮސްފައި ްކުރަމުން ްކަންތައް  175މިހާތަނަށްވެސް

ްއެޖެންޑާަގިއް ްމިހާރު ްދެން ްގެންދާނީ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ މިދެންނެވިގޮތަަަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްއެއީ ްދާންޖެހޭނީ. ްކުރިއަްށ ނޑު ްއަުޅގަ އޮތްގޮތަށް

ްމިބާއްވާ ްނިންމާލެވިއްޖިްއާޔްްމިއަދު ްއަހާ ްވޯޓަށް ްމިބައި ޖަލްސާއިން

ްފައްޓާގަންނާނީ.ް ްއަޅުަގނޑު ްބާބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަޅުަގނޑަށް

ްކުިރއަށްް ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްގޮތަށް ްެއޖެންޑާގައި ްމިހާރު ްެއއީ  180އެހެންވީމާ،

ނިޑގެންދާެން ްމެދުކެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނިއްާޔ ގެންދާނީ.

ނުޑްްދުވަސްތަެކއް ްއަުޅގަ ްނަަހދާ ްއެހެން ްނުކުރެިވ. ްމަަސްއކަތް މިއަށް

މިގޮތަށްްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދެވޭތޯްބެލުމަށްޓަކަަައިްިމހެންްމިހަދަނީ.ް

ްނިޒާމާބެހޭް ްހީކުަރން. ްސާފުވެވަަަަޑއިގެންފާނެކަމަށް ްމިހާރު ްދެން އާދެ،

ްނަޢީމް.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ  185ްނުކުތާއެއް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނަާގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނުކުތާެއއްެގގޮތުން ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.
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ްދެއްކެިވްވާހަކަފުަޅްށްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްމިޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން  190ފާހަގަކޮށް

ްނޫ ްގޮތަކުންެންއ ްމަނިކުފާނުގެްރައްދުދިނުމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ން.

ްހަަމް ނޑު ްއަަަޅުގަ ްފެންނާތީ ްމަދުކަމަށް ްތަންތަން ްަބެއއް ވިދާޅުވުުމގައި

ްއަިދް ްޮކމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުމުގައި. ސާފުކޮށްލުމުގެ

ްބޭފުޅުްން ްގިނަ ްމިމަޖިލީހުގެ ްހުރިކަމަށްވެސް ްބައެްއ ްހުރި ނުފޮނުވި

ްޚާއް ްޤަބޫލުކުރާްޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވ. ްެއަކން ްމިއީ ްއަޅުަގނުޑވެސް  195ޞަކޮްށ

ްކަރަްށް ްރަްއިޔތުންގެ ްދިވެހި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއާދެ، މީހެއް.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤާނޫނުއަާސސީން ްމިމެހިފައިވާ ްގޮތަަަްށ ދަންމަޅިއެއްެގ

ްވާސިުލވާީން ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމިހަދާ ްއަލަށް ްައޅުަގނޑުމެން ނެަެއްޓި

ްއެއީ ްާވހަކަދައްކަންޖެހޭްްކިހިނެއްތޯވެސް ްފްލޯރގައި ިމމަޖިލީހުގެ

ްފާހަގަކޮށްލެވެީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުތާއަކަށް ްއަނެއް ްދެން  200މައްސަލަެއއް.

ްވާހަކަ.ް ްގެންދަވާ ްނެތި ްހޮނިހިރެއް ްހުކުރެއް ްނެތި ްދުވާެލއް ރެއާއި

ްނިޔާކުރާގޮތުްން ްބުއްދި ްއިންސާނީ ްނުުކރަން ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނެޑއް

ްހެދުމުގެ ްމަޤްޞަދުގައިްްޤާނޫނުއަސާސީ ްހެދުމުެގ ްނުވަތަ ބަހަނާގައި

ްމެންބަރުންނަށްް ްކަމަކަށް. ްގެންދަންޖެހޭނެ ްދުވާުލ ްރެއާއި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއް ްރަނގަޅު ްދީގެން ްަވުގތު ްވަރަކަށް  205އެކަީށގެންވާ

ްބޭފުޅުންނަށްވެްސް ްތިހުރިހާ ްހަދަންޖެހޭނީ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ

ްއަް ްަރއީސްއަްށވެްސްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްޢިއްޒަތްތެރި ދި

%ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމިވަނީ ްމިހާރު 94ްއެނިގވަަޑއިވަންަނވާނެ

ްގޮތަކަްށް ްޢަަަދުުލެވރި ްވީމާ، ްނިމިފައި. ްމަްއޗަށް އަށްވުރެްނވެސް

 210މަނިކުފާނަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަާވްބާރާއިްއިޚްތިޔާުރގެްދަށުންްޤާނޫނުއަސާީސް

ނޑައެުޅއްވުަމކީ ްކަ ްތާވަލެއް ްކަމެއްކަުމގަިއްްނިންމުމަށް ެއކަށީގެްނާވ

ްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަންްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްކުރަމުންވެްސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްބުރަކޮށް ްމިހާ ްމަސައްކަތެއް ްމިހުރިހާ ނޑުމެން  215ްއަަަުޅގަ
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ްނިންްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނިންމުމެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގައިމުވެްސ ްހަމަ މައިގެންްމިގެންދިޔައީ

ްހުންނަންޖެހޭނެ.ް ްބަރުދަނެއް ްކަމެްއގައި ްފާސްކުރެވޭ ްމިމަޖިލީހުން އުޅެނީ.

ްަކންދިމާވާގޮތުްން ްފަހަރުަގއި ްކަންތައްތައް ްފާސްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަދި

ނުޑމެންްއަދިވެްސް ނުނިމުމަކީވެސްްހަމަްވެދާނެކަމެއް.ްއެހެންވިަޔސްްއަުޅގަ

ް ްއުސޫލެއްަގއި. ްކޮންމެވެސް ްމިތާްތިބެންޖެހޭނީ  220އަުޅަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުންނަަަްށް ްދިވެހި ްމިގެންދަނީ ްކުރަމުން މަސައްކަތްތަެކއް

ްނިމިގެންް ްަހދާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްހަދައިޭދން. ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްފޮނުވާލާފަިއް ްލާަފއި ްއުަރއަކަށް ްސިޓީެއއް ްއޮފީަހށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ނޑުމެންނަކަ ްއަުޅގަ ްއަތްތަޅާލާފައި ްމިހިސާބުން ްެގއަކަްށވެްސްދެން ްށ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކުރައްވާތި. ްހަނދުމަފުޅު ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި  225ނުދެވޭނެ.

ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގް ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުމަކީ ްހެދުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތްތަެކއް ްހޯދައިެދވޭނެ ްޙައްޤުތަކެއް ްހުރިހާ ްލިބިދޭ ދަށުން

ްއަޅު ްޖެޭހނެ. ނޑައަޅަން ްކަ ްއޮތްގޮތުްންމިތަނުން ްއެނގިފަިއ ަގނޑަށް

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްުނގަނޭ. ްފަށަެއއް ްމިަތނުގައި ްއެމަސަްއކަތެއް އަދިވެސް

ްސަރުކާރުގަިއް ްދިވެިހ ްފަހަރެއްގަިއވެސް ްވާޖިބެއް. ްމިމަޖިލީހުގެ  230އެއީ

ްހަމަް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީކީ. ްނޫން ްއެއްެޗއް ްހަދާ ްދޭން ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްދިވެ ްބަާލ ްގޮތުން ްކައިރީަގިއްއުސޫލެްއގެ ްަރއްޔިުތން ހިރާަާއްޖޭގެ

ްވޯުޓވެްސް ްގޮަތކަށް ްނުފެންނަ ްފެންނަ އަހަިއގެންވެްސްމިޤާނޫނުއަާސސީއަށް

ްހެދުމަށްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއީ ްމިއަދު ހޯދައިފިން.

ްރައްޔިތުންެވްސް ްނުމޭދުވަސްވިަޔސް ްތާވަލު ްނިންމި  235އަޅުަގނޑުމެން

ް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤަބޫލުކުރާނެ ްކުިރގޮތް. މަސައްކަތް

ްބާއްވަްނވެގެްން ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްނަންގަވާަނންތޯއޭ ްޒިންމާ މަނިކުފާނު

ްނިންމާލިް ްލަޤަބުޭދން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދުވަސްތަކާއި ނިންމާލި

ްތެރޭަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްުދވަސްތަްއވެސް ްމިކަހަލަ ދުވަސްތަާކއި

ް ްއެހެްނވެފައި ްކަމެްއްހިނގައްޖެ. ްއެހެްނވީމާ،ްސަުރކާރުން ްމިއީ.  240އޮތްަކމެކޭ

ްެއގޮތަްށް ްއެހެންީވމާ، ްކޮށްދެްއވައޭ. ްއެކަން ްމަނިކުފާނު ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ
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ްޙައްޖަްށް ްބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްސަރުކާރުގެ ްމިައދު ްމިސާލަކަަަށް ބަލާފައި

ްބޭނުންވަނީ....... ްކުރަން ްކަންތައްަގނެޑއް ްތިބީމަ ްފުރަންވެފައި

ް

 245ްއާދެްތަންކޮޅެއްްވާހަކަފުޅުްދިުގވެއްޖެހެންްހީވަނީ.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ްކަންތައްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްިމޮގތަށް ްިދގުވާނެ ްވާހަަަކަ ްނުކުެރވޭނެ. ްކަންތަެކއް ްއެގޮަތކަށް

ްކުރަންޏާ.ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިޢިއްޒަތްތެިރްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު  250ދެ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބެޭހގޮތުން ްފާޅުކުރެްއވުމާއި ްފާޅުކުރެްއިވ ދެމެންބަރުންވެސް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްދާއިރު ްނިމިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްދާނެކަމަށްް ްނިމިގެން ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްޗެހި ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި

ްނިމިއްޖިްއާޔްްއަޅުަގނޑު ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްއެނޫން ޤަބޫުލކުރަނީ.

ްގައިުމވެްސް ްހަަމ ްނޫންކަމަށް. ްއެނިމުނީީކއެއް  255ޤާނޫނުއަސާސީ

ްނިމި ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްފަށާނެްގެންދާިއރު ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެކުލެިވގެންދާނެކަމަށް ްގޮތް ްހިނގާެނ ްކަންތައް ދުވަހަކާއި

ްހުރި ްމެންބަރުންނަށްވެްސްޔަޤީންކުރަން ްޢިއްޒަތްތެރި ހާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްިތއީކީ ްއެހެންވީމަ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަަަމަށް.

ްއާދެ،ް ްހަމަޔަޤީނުންވެސް. ްނޫން ްމަްއސަލައެަެއް ްހައިރާްނވާންވީ  260ކަންބޮޑުވެ

ްއަރުވަްން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ އެާއއެީކގައި

ްފަށައިް ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ްއުތުރުބުީރެގ ްއަރިއަތޮޅު ގަންނަނީ.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްރައްޔިތުންނަްށްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޙައްޤުަތއް ްއަސާސީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް265 

ްމިލެވެްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްއެކުަލވާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހެާވިއްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ްރަްއޔިތުންގެ ްނީ

ްރައްޔިތުްނެގްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޢައްސަަަސާތަކުްނ ްމުސްތަޤިއްލުކުެރވޭ ްމިނިވަން ލާބައަށް.

ްނަސީބަްށް ްފެނުމުގެ ްއުންމީދުތައް ްފޮނި ްޙާސިލްވާނޭކަުމެގ އުންމީދުތައް
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ްއުސޫލުންް ްިރެވތި ްމަްޝވަރާގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެމުން.

 270ތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްދެއްިވްމަޝްވަރާއަްށްކޮޅުމަޑުލުގެްިޢއްޒަ

ްޢަދުލުވެރިކަމެްއް ްޮގވާލަން. ްތާއީދުކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް

ނެތްކަމާއިްއިންސާުފވެރިކަމެއްްނެތްކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްބަެއްއްމެންބަރުންގެް

ްމިނަޒަރަކު ްއިޙްސާާސިއ ްމި ްކުރެްއވުމަށް ްހާމަކުރެްއވި ންްމަޝްވަރާަގއި

ްދަންނަވަން.ް ްކަމެއްކަމުަގިއ ްކުރަންޖެހޭނޭ ްވިސްނާލުމަީކ ފިކުރުހިންގާލާ

ްވެރިވެަފއިް ްޢަާދލަތު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާދަމައަށްޓަަކއި. ްވަނީ  275މިއަދު

ްަޢދާވަތްތެރިކަްން ްދަތިކަމަށާއި ްިދރިއުޅެން ްމިތަނުގައި ނެތްކަމާއި

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމޭރުމުން ްދެއްިވްއިތުރުެވގެންދާކަމުަގއި ބަރުން

ްޢިބްރަތްް ްމިކަުމން ްބައްަލވާ، ްމައްޗަށް ްިރވެތިކަުމގެ މަޝްވަރާގެ

ްް ްހުރިޯތ،6ްްޙާސިލްކޮށް، ްއަތް ްދަތްހުރިތޯ، ްހަމައިންވެްސ ްޙިްއޞާ ވަަނ

ް ްމަތީގަިއްބާްއވާ ްބަލަންތިބިކަމުގ8ްްެޢަރަނި،ްދަރަނި،ްމަތާރަންފިލާ  280އަހަރު

ްވާހަކަ ްހުއްޓިގެންދިޔަ ްއަތް ްދަންނަވާލަންްވާހަކަ،ްމިނަޒަރުަުން ްމިހާރު ާއއި

ްބައްލަާވް ްމައްޗަށް ްވާހަކަތަުކގެ ްފުިރހަމަކަމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއުޅޭ

ްެދކެން.ް ްކަމެއްަކމުގައި ްކުރަންޖެހޭނެ ްރިޢާޔަތްކުރުމަީކވެސް މިކަންކަމަށް

ްދެކޮޅުހެދުމާއި،ް ްފޭރުމާއި، ްިކބުރުވެރިކަމާއި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާަހކަް ްނެތްކަުމގެ ްވިސްނާލާ،ްްއިންސާފެއް ްމިނަޒަުރން  285އަުޑއުފުލިގެންދާއިރު

ްމިް ްދެން ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްްޓކުރާ ްއަލީަގިއްދިރާސާކޮށް ްވާހަކަތަުކގެ މިދެއްކި

ްކޮންމެހެންް ްހިންގާލުމަކީ ްފިކުރު ްވިސްނަްނޖެހިއްޖިއްޔާ ްދޭތެރޭގައި ޑްރާފްޓާ

ްކުރަންޖެހޭނޭްކަމެއްކަމުަގއިވެްސްދެކެަެން.ް

ް

 290ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިދަންނަވާލަންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނުކުާތއަކަށް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްމަްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމްްބޭނުންވަނީ  295ޖްދީ

ްނުކުތާެއއް.ް ްވިސްނަމުންދިޔަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްްޓކުާރ ވިދާޅުެވއްޖެ

ްއެްއޗެްއް ްއެ ްނޭނގުނު. ްެއއްެޗއް ްއެވިާދޅުވި ްހަމަ އަޅުަގނަޑކަށް

ްމެންބަރެއް.ް ްކޮމިޓީެގ ްއަޅުަގނަޑކީވެސް ްވިސްނާެލވޭނީ. އެނިގގެންތާ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްތަފްސީލުކޮށް ްވަަރށް ްެއއްެޗއް ްއެ ްހަމައަށްްއެހެންވީމަ، ންނާ

ްނޭނގުނުް ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްހަމަ ްރަނގަޅު. ްވަރަށް  300ވިދާޅުވެެދްއވައިފިްއޔާ

ްއެހެންވެގެން.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ްއެނގިަވޑަިއގަތިްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއްެޗއް ްމަޑުކުރެްއވިނަމަ އާދެ،ްވާހަކަފުޅުްނިމެންދެން

 305ްްކަންނޭނގެްދެއްތޯ.ްއާެދ،ްކުިރއަށްްގެންދަާވ.

ް

ްއިސްލާމްދީނަްށްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހެދުމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހިތްވޭ ްދަންނަވާލާ

ްދެވަަންްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްބާރުގެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްަޢދުލުއިންޞާފް ްޒާތުަގއި، ްމަލާމަތްކުރުމުގެ

ްްްްވާހަކަެދއްެކވުން: 83ްްމާއްދާގަިއ ްއިސްލާމީ ްފަަހތަށް ްމިީއްއަކުުރގެ ްެގނައުމަކީ ޝަރީޢަތް

ްަފނޑިޔާރުންަނީކް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްހިންގާލަންޖެހުނު  310ފިކުރު

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްޢަމަލުކުރާނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްބައެކޭ މުސްތަޤިއްލު

ްވަިކގޮތަކަްށް ްވަިކގޮތަކަްށ ްޤާނޫުނގައި ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޤާނޫނުތަކަށޭ.

ްކަ ްަކނަޑއެޅިފައިުނވާ ްއިސްލާީމްވަިކގޮތަކަށް ްނިންމުމުގަިއ ންކަން

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްގޮތްަތްއ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްއެކަމަށް ޝަރީޢަތްތައް

ްރާުގަގއި،ް ްމަލާމާތުގެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްިމީއ ަެވެ.  315ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެ

ްލިޔެފަިއް ްޢިބާރާތްތަކުން ްމަލާމަތުގެ ްބަހުރުވަިއގައި، މަލާމަތުގެ

ްގޮވާލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޢިބްރަތްްއޮތްކަމެްއކަމުަގއި ްކަންަކމުން ްމިފަދަ ން.

ްިއސްލާމްދީނުގެް ްލާބައަްށޓަަކއި، ްހެވާއި ްރައްޔިތުްނގެ ޙާސިލްކޮށް

ްއަސްލުތަާކއި،ްުއސޫލުތައްްދެެމހެއްޓުމަށްޓަކައިްމިތިބިްމަދުްމީހުންކޮޅަށް....ް

ް320 
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ްމަލާމަތްކުރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްރާގުަގިއްޢިއްޒަތްތެރި މުގެ

ްއެްއވެސް...

ް

ްމިކަންްކޮށްދެއްވުުމގައި...ްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
 325ްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންޑޭޓެްއގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަވާލުކުރަްއވާފަިއާވ ްިމތަނުން ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލަެއްއްމަސައްކަތްކުެރއްިވކަ ްއަުޅަގނޑު ްވިދާޅުވުން ްިވދާޅުވާ މަށް

ްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްއެއިޞްލާޙުކުަރއްވަން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް.  330ނުގަންނަން

ް ްމާތް ްމެންބަރުންނަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްހުވާކޮށްގެްންهللا ގަންދީ

ްބައްލަވާެލއްވީަމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ތިބިބައެއް.

ްހަމަްފެނި ްހިތުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިސްާލމްދީނަށް ވަޑަިއގަންނަވާނެ.

ްެއް ްިވދާޅުވުމުން ްއެހެންވީަމ،ްތިވިދާުޅވާ ްލިެޔވިފައި. ްެއއޮތީ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްޚިލާފަށްް ްހުވައާއި ްއެ ްމެންބަރުންނަކީ ްކޮިމޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ  335ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާުޅވުމަ ްއެއްެޗއް ްދޭހަވާގޮަތަކށް ްބައެއްކަމަށް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްތިބި ކީ

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ް ްއެހެންވީމަ، ްނޫން. ްކަމެއް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމިހާރު ްދެން ްއާެދ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް340 

ްބަޙުސްކުރަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުްންޝުކުރިއްާޔ

ްފާސްނުެވްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަްށއަހާ ްމީެގކުރިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިމަޖިލީހުގައި މިގެންދަނީ

ްއަލުންް ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ްަމއްޗަށް ްއެމާއްދާތަެކއްގެ އަލުން

ްއިޞްލާޙުތަަަކަށްް ްއެ ްއަދި ްފޮނުވާ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއަދި ްމިދަނީްހުށަހެޅި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްއޗަށް  345ތަކުގެ

ްބަލައިލާއިުރަގިއް ްމިގޮތަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ވާހަކަދަްއކަމުން.

ްމާއްދާތަކެްއވެްސް ްކަހަަލ ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިއިްން ްކޮށްލާފައި ްޑްރާފްޓެއް ްމިއިން ްއެބަހުރި. ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި
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ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫންނަމަްްދޫކޮށްލާއިރު ްމާނަ ްނުކުންނަ ްއެ ެއްޑްރާފްޓަކުން

ްެއީއް ްއެްއޗަކީ ްވިސްނޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެއިން ްމާނަކޮށްގެން  350އެ

ްބަޔަުކް ްފައިދާ ްނުރަނގަޅު ްއޭގެ ްނޫނީ ްފައިދާ ްރަނގަޅު ްއެއިން މުޖުތަމަޢަށް

ްެއީއް ްވެްއޖިއްޔާ ްކޮށްފިކަމަށް ްކަމެްއ ްނުރަނގަުޅ ްއޭެގ ނަގަިއގެން

ްއަް ްއަތްމަްއޗަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑުްދަންނަވާީނ.ްއެގޮތުންް 4ްދޫކޮށްލެވުނުްވަރަށްްނުރައްކާެތރިކަމެކޭްއަުޅގަ

ްލިބިގެންް ްޙުއްދަ ްޤާނޫނަކުން ްވަކި ްޙުއްދަ ްޤާނޫނަކުްނ ްމާއްދާަގއި  355ވަނަ

ްއެކަކުމެް ްހަމަ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްމަނާނުކުރާ ްޤާނޫނަކުން ނޫނިއްޔާ

ް ްހުއްޓުަވއިގެން ްޮއތް ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި ްމިގޮތަށް ވަނ4ްްަނުވާެނއެވެ.

ްމިމާއްދާް ްމިއީ. ްޮބޑުާވކަމެއް ްކަންތައް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްިމއީ މާއްދާގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ގެ ްމިހާރު ްެއހެންނަމަވެސް، ްއޮތްގޮތް. ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި

ްއެއި ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހުށަހެޅުްއވުމުން ްއިބްރާހީމްގެ ްޢައްބާސް  360ްންމެންބަރު

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެބަލިބޭ. ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްވަރެްއެގ ކޮންމެވެސް

ްކުރަްން ްކަމެއް ްކޮންމެ ްމަނާނުކުރާ ްޤާނޫނަކުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދޭއިރުަގއި ްފުރުޞަތު ްބަޔަަކށް ްނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް

ްރައީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެބަހުރި. ްަކންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ސް،ްވިސްނަންޖެހޭ

 365ރާއްޖޭަގއިްހަމަނުޖެހުމާއިްއެިކްވައްތަުރގެްކުްށކުރާްމީހުންެގްއަދަދުްމިދަނީް

އިތުރުވަމުން.ްއެހެްނވީމަ،ްޤާނޫނަކުންްމަނާނުކުރެވޭގޮތަށްްބަަޔކަށްްގެއްުލްން

ލިބޭނެްކިތަންމެްބޮޑުކަމެްއވެްސްކޮށްފާނެ.ްނޫނީްކިތަންމެްުނބައިކަމެްއވެްސް

ްއަޅުް ްހިންގަފާނެ. ަެއިން ްރާއްޖޭަގއިްއޭގެތެަެރެ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ނުޑ ގަ

ްމީހަކަށްް ްކުްށވެރިނުާވޮގތަށް ްިމއިން ްބަލައިލާިއރުގައި ްޤާނޫނުތަކަށް ހުރި

ްމިމާނައިންް ްމިދެންނެވިގޮތަްށ ްއަދި ްއެަބހުރި. ްގޮތް ްކުރެވޭނެ  370މިކަން

ްކޮށްފާނެ.ް ްގޮތަކަްށެވސް ްއެހެން ްމިކަން ްމާނަނަަގިއގެްނ ނުބައިގޮތަކަށް

ައޅުަގނޑުމެންްޑްރާފްޓެއްްކޮށްްމިގޮަތށްްދޫކޮށްލާއިުރްްއެހެންވީމަ،ްިމގޮތަށް

ނުޑ.ް ްއަުޅގަ ްވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް ްޮބޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްނެތިންް ްދަްއކާކަށް ްމާބޮޑަށް ްއެވާހަކަ ްއަުޅަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުމުން ްއިބްރާހީމްގެ ްޢައްބާްސ  375މިހާރަކުއެއް.
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ްކުރިއަ ްހިނގައްޖެ.ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްރަނގަުޅެވގެން ްއެމާއްދާ ްށުވރެ

ްޢަދުލްއިންޞާފާބެހޭް ްއަދި ްބައިގައި ްޙަްއޤުތަކާބެހޭ ްައސާސީ ހަމައެއާެއއްކޮށް

ްބޮޑެިތް ްވަރަށް ްމިދޭތީަގއިވެްސ ްހުށަހެޅުނުއިރުަގއި ްހުށަހެޅުންތަކެއް ބާބު

ްއެބަހުރި.ް ްީމގައި ްކަންތައްތަެކއް ްއަސާސީ ްރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިމާވެފަިއްރޭގަ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދެންނެވިްނ ނޑު ްއަުޅގަ  380އި

ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވާަހކަ. ްދަތިތަކެއްެގ ްއެބަހުރ8ްްިހުރި ްާމއްާދގަިއ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވާހަަަކަ. ްޙައްޤުތަކެްއގެ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ބުނެފައި

ްޭރަގއި ްވާެންމީގައިްއިޞްލާޙުަތކެއް ނުޑވެސް ހުށަހަޅާފައިްްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްހުިރް ްދަތިވެފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްެއއީ ްމާއްދާތަކަކަށް. މީގެ

ްމިޖެހެނީް ްަބލަން ްމިއަދު ްޮބޑަށް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވާހަަކ.  385ކަންތައްތަެކއްެގ

ނޑުމެންނަށްްއެއަށްުވެރް އެންމެްއަސާސީްޙައްޤުތަކަށް.ްއޭގެްފަހުަގއިްއަުޅގަ

ް ްކަންތައްަތކާ ްދަރަޖައެއްގެ ްއެކަމަަަކު،ްމަތީ ްވިސްނަްނވާނީ. ދޭތެރޭގައި

ްޚިދުމަތްތައްް ްއަސާީސ ްއެންމެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރަށްވެސް ްމިހާރުން ްރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 390ްދޭންްވެއްޖެ.ްެއއީްރޭަގއިްހަމަްއަޅުަގނޑުްދެންނެ...ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ް

ް395 

ްމިްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބާބާިއ،ްްްެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދުްވާހަކަ ްމިނިވަްނކަމުގެ ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާީސ ބަޙުސްކުރަނީ

ްމާލީް ްމިލްކުެވރިކަމާއި ްބާބާއި،ްދަޢުލަތުގެ ްޤާއިމްކުރުަުމުގެ ޢަދުލްއިންޞާފް

ްރީް ްމިހާރު ްތެރެއިން ްބާރުތަކުގެ ްމި ްމަްއޗަށް. ްމިބައިތަުކގެ ޒިންމާތަކާއި

ްމާއް ްހުރި ްއަިއސްފައި ްއަލުން ްއާެދ،ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެން ްމައްޗަށް.  400ދާތަކުގެ

ްބަލާިއުރް ްމަްއޗަށް ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްއަޅުަގނޑުަު ދެން

ްމަްއޗަްށް ްބާބުގެ ްމިނިވަންކަމުެގ ްަޙއްޤުތަާކިއ އަސާސީ
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ްޝަކޫުރް ްޢާޒިމާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މާްއދާގެް)ށ(ްެގްްވަނ44ްަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުަގިއްއެބަޮއވޭްއެީއް

ްަކނަޑއެިޅް ްޤާނޫނެްއަގއި ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ  405ގޮތުަގއި

ްޢަދަބެއްް ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްމެނުވީ ްގޮތެްއގެމަިތން ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،ްް ްއިޞްލާޙު ްއެކަމަނާ ްިމގޮތަްށ ްނުވާެނއެވެ. ދީގެން

ްެއަކަަމަނާއަށް ްހިތަށްއަރާ ްނުވަނީބާޭއްްއަޅުަގނޑު އެނިގވަަޑއިގެންަފއި

ްާފސްކުރެވިަފއެްއް ްޤާނޫނުތަކެއް ްބެހޭގޮތުން ްޙައްދުަތާކ ްޝަރުޢީ ރާއްޖޭަގއި

ްމިގޮތަްށް ްމިޤާނޫނު ްނުާވއިރު ްފާސްކުރެވިފަިއ ްޤާނޫނުތަކެއް ްއެފަދަ  410ނުވެއޭ.

ް ްކަމުަގއިނުވާނަމަ ްއިޞްލާޙ44ްްުފާސްވެއްޖެ ް)ށ(ްއަްށްމި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގޮތަކަށްާބވަޭއ.ްްގެނެިވއްޖެކަމުަގއި ްކޮން ްާޤއިމްކުރާނީ ްޙައްދުތައް ވަނީިވއްޔާ

ްދެންް ްނުވެއޭ. ްހެދިފައެްއ ްޤާނޫނެއް ްބެޭހގޮތުން ްޤާއިމްކުރުމާ ޙައްދުތައް

ްޖިނާޢީް ްމި ްކަންނޭނެގ ްވަޑަިއގެންފާނެ ްހިތްޕުޅަށްައރާ ްބޭފުޅުންގެ ބައެއް

ްބެހޭގޮތު ްކަމަކާ ްއެހުރިހާ ްއެބައޮތޭ ްމިހާުރ ްޤާނޫނުަގއި  415ންވެްސްއިޖުރާތުގެ

ްޖިނާޢީް ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްަކނޑަެއޅިފައި. ްގޮތް ްކުރަންވާ ކަންތައް

ްކޮންް ްައންނާނީ ްވުޖޫދަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަދި ްޤާނޫނު އިޖުރާތުގެ

ްެއް ްނަގާފާނެ. ްތިންއަހަރުވެސް ްދެއަހަރު ްނޭނެގ. ްކަމެއްވެސް ދުވަހަކުން

ްޙައްދުތަްއް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފާސްވަންދެންވެސް ޤާނޫނު

ްތަންދެވިފައި.ްމިހާުރްޤާ ްޤާނޫނުގައި ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްގޮތްތަެކއް  420އިމްކުރެވޭނެ

ްޒިޭނެގް ްޙައްދުަތކާއި، ްރާބުއިުމގެ ްޙައްދުތަކާއި، ްޣަޒުފުގެ މިއޮންނަނީ

ްޢާޒިމާް ްނުލިބޭނެ ްފުރުޞަތެްއ ްާޤއިމްކުރުމަކަށް ްޙައްދުތަްއ ްމި ޙައްދުތަކާިއ

ްވަީނވިއްް ްާފސްވެއްެޖކަމުަގއި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމަ،ްޝަކޫރުގެ ޔާ.

އަޅުަގނޑުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަންް

ްމިް ްނުވާނެއޭ. ްވޯޓުެދއްަވިއގެން ްއެއްގޮަތަކށްވެސް ްއިޞްލާޙަށް  425މި

ްޙައްދުތަްއް ްވަނީިވއްާޔ ްކަމުގައި ްވޯޓުދެްއވައިިފ އިޞްލާޙަށް

ްކުރެވޭނެްއެަެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ އްެވްސްމަސައްކަތެްއްޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި

ްބާރުތައްް ްއެ ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެދެންދެން ްޤާނޫނެއް ނޯންނާނެއޭ.

ްހެދޭނެްދުވަހެއްް ފަސްކޮށްފައިްބާްއވަން.ްއެހެްނވީމަ،ްއެްޤާނޫނުތަެކއްްއަދި
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ްމިފަދަް ްބޭުފޅަކު ްއެފަދަ ްއެހެންވީމަ، ްނޭނގެ.  430އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނޑު ްައޅުގަ ްހުށަހެުޅއްވީތީ ްދެންްްއިޞްލާޙެއް ްހިާތމަކުރަން. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމަްއޗަްށް ްާބރުގެ ްޤާއިމްކުރުުމގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްދަންނަވާލާނީ އަޅުަގނުޑ

ްއިޞްލާޙުް ްއެބަޮއތް ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މ.އަތޮޅުގެ

ްެއް ްތާއީުދކުަރއްވާަފއިވޭ. ްޞާލިޙް ްއިމާދު ްއިޞްލާަޙށް ްއެ ހުށަހަޅުއްވާފައި.

ނޑުްހިތުންްވަރަށްްރަނގަޅުްއިޞްލާޙެއް.ްއެީއްއިޞްލާޙަކީްއަޅުް  435ަވަނ9ްްގަ

ަެއް.ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއިޞްލާޙެ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ް)ށ(ްއަށް މާއްދާގެ

ް ްއުމުރުން ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްއިސްކުރާ ނޑިޔާުރަކމަށް ްފަ ްކޯޓުގެ 34ްސުޕްރީމް

ްކުރުމުގައިް ްވަކީލުަކން ްޤާނޫނީ ނޑިޔާރުކަާމއެކު ްފަ ްވެފަިއވުމާއެކު ްއަަަހަރު

ްއަހަރުްދުވަހުގެްތަޖުރިބާ..3ްްމަދުވެގެންް

ް440 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިލްުމްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްދާއިރާއިން ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ްލިބިފައިވުމާެއކު

މީހަކަށްްވާްނވާނެެއވެ.ްމިްއިޞްލާޙުްައޅުަގނޑަްށްހީވަނީްވަރަްށްލިބިފައިވާްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިހާރުް ްގިނަދުވަްސެވއްޖެ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން  445ރަނގަޅުހެން.

ްީހކުރީް ނޑު ްައުޅގަ ްއުޅޭތާ. ްނުދަންނަވާ ްެއއްެޗްއ ްޙާލަތުން ސިއްޙީ

ްރަނގަުޅް ްތަންޮކޅެއް ްދުވަހު ްނުކުންނަ ްއަަލށް ްއަޅުަގނޑު މިމައިދާނަށް

ްހަމަވީކަމަށްްފުރުޞަ ްަވގުުތ ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްލިބޭނެކަަަމަށް. ތެއް

ްވިދާޅުވީމާްދެންްއަުޅަގނޑުްިއށީންނަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް450 

ްހުށަހެޅިފައިވާްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކުރިމައްޗަްށ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނޑުމެންްހަމައެކަނި..ްމައްސަލައަކީްވަރަްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްށްްމުހިންމުްމައްސަލަެއއް.ްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތަެރި ްނުަުކުތާއެްއްމާލޭގެ ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 455ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިދަންނަވަނީްޝުކުރިއްޔާ ްއަުޅަގނުޑ ްމިވާހަކަ

ްެވގެން.ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމައްސަލައަކަށް ްނިޒާމީ ްވެ ްތަކުރާރުކޮށް ްމިކަން ވަރަށްގިނަުދވަހު

ްބައްދާލާފައިް ްކޯނުަޖހާ ްވަަށއިގެން ްމަޖިލިސްކުރާގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  460މިހާރު

ްޖަލްސާއަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެަެިރ ށްްމިއޮންނަނީ.

ްކާރުގަިއް ްައންނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވުގތެއްިވޔަސް ްވާޭރވެހޭ ްެއއީ އަންނައިރު

ްނުވޭ.ް ްވަެދވޭގޮެތއް ްއެތަނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުހުންނާތީވެ ދިދަޖަހާފައި

ްމިް ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާރޭވެހުނަސް ްިހސާބުން ްޯސސަންމަގާ އެހެންވީމަ،

ް ްއެހެންވީމަ، ްމިހިސާބަށް. ްހިނގާފައި ްނުވާނެްއަންނަންޖެހެނީ  465މިހެން

ްމިކަހަލަް ްގޮަތކަށް ްހަމަހަމަވާނެ ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްހުރިހާ ގޮތަކަށް

ްރައީްސެގް ްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުމަކީ ްކަންތައްަތއްެވސް ސެކިއުރިޓީ

ނުޑްދެެކނީ.ްއެަެހެންނޫނީްމީގެްބޭނުމަކީްބަެއއްކަހަަލް ވާޖިބެއްކަމަށްްއަުޅގަ

ްބޮޑުް ްމާއްދާތަކުގެ ްހުރި ްކުރިއަށް ްއައުމަްށްމެންބަރުން ްމިތަނަށް ކަމުން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންފުޅުވަންޏާ ްމަނިކުފާނަށް  470ހުރަސްއެޅުންކަމަށް

ްވަރުވަުރެގް ްތަފާތު ްމިތާނގައި ްހުންނާނެ ްގޮތްގޮްތ ްއެހެން ނާދެވޭނެ

ްއެްއޗެހިް ްޖަލުތަާކ ްގެންގޮްސ ްހުްނނާނެ އިންސްޓިޓިއުޝަންަތއް

ތަކަށްްމިކަްންނިންމާލުމުގެްއަޅުަގނޑުމެންްބަހައްޓާަފއިްމަނިކުފާނުްބޭނުންގޮ

ްއެހެންނޫންނަމަް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްއޮންނާނެކަމަށް ފުރުޞަތު

ްއާދެވޭގޮްތް ްހަމައަށް ްދޮރުމައްޗާ ްމިަތނުގެ  475އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް

ްމީހުންނަށްވެްސް ްތިއްެބވި ްގޮތުަގިއވެސް ްފުލުހުންގެ ވާންޖެހޭނެ.

ްޅާފައިްނަލަހެދިފަކާ...ްއެނގެްނވާނެްކަންނޭނގެްހުކުުރދުވަހުްޓައީްއަް

ް

ް

ްއާެދ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްވާހަކަފުޅެްއ، ްއެއް ްތަކުރާުރކޮްށ  480ތަކުރާރުކޮށް،

ނޑުްމިހާރުްފާހަގަކުރަްއވަްންބޭނުންފުޅުވާް އިށީނދެވަަޑިއގެންްދެއްވާ.ްއަުޅގަ

ްބައްލަވާަފއިް ްނިމުނީކަމަްށ ްވިދާުޅވެ ްއެ ްހަމަ ްފާހަގަކުެރވުނީމާ ްޕޮއިންޓް

ްހިނގަނީް ްތިކަން ްދެން ްބަލައިލާނަން ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިހާރު ވިދާޅުވީމަ.
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ްހަމަގައިމުެވްސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހިނގާކަމެއްތޯ ްގޮތަކަށް ްކޮން ކިހިނެއްތޯ

ްމިތަނަށްް ްކާުރކޮޅު ްވަަޑއިގަތުުމގައި ްމެންބަރަކު ްެއްއވެސް ްނެތް  485އެނގިފަކާ

ްހަމަަގއި ްކަމެއް. ްހިފަހައްޓާނެ ްވެއްދިޔަނުދީ ްއަޅުަގނުޑްއެތެރެއަށް މުވެްސ

ްކަންތައްތަްއް އަންގާފަެއއްްނެތް.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްސިކިއުރިީޓއާއިެބހޭ

ްލިބިވަަޑއިގެންަފިއް ްމަޢުލޫމާތެއް ްތަފާތު ްއެަކމުގެ ްފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓަވާ

ްކުރަްއވާއިުރް ްއެކަްނ ްއޮތްކަމަށްވަންޏާ ްމަޢުލޫމާތެއް ްތަފާތު ނުވަތަ

ް ްނުހިފެހެއްޭޓނެ ްއެކަްންއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންީވމަ،  490އިނގޭތޯ.

ްެއއްެވްސް ްޙާލަތްަތކުަގއި ްއެހެން ދަންނަވާލަމުން،ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެނޫން

ްކުރަންް ްތަާފތުކޮށް ްކަންތައް ްދެމެދުގައި ްމެންަބރަކާ ްއެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް

ްހަަމްޔަޤީންކަމެއް.ް ްދަންނަވަން.ްއެއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޯންނާނެކަން އަންގާފައި

ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ްްއާދެ،ްސ.އަތޮޅުގެ

ް495 

ްކުރިމައްަޗްށްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހަމައެކަނިްްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަލަެއްއ. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމައްސަަލއަީކ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްރާއްޭޖެގްއަޅު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޖެހެނީއަކީ ްޖަވާބުދާީރވާްނ ަގނޑުމެން

ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްެއކަންޏެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ެގްهللا

ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިމައްސަަލއާއިމެދު  500ޙަޟްރަތުގަިއވެސް

ްފުންކޮށްް ްަވރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމިމައްސަަލއަީކ އެހެންވީމަ،

ްމިދަންނަވަނީްވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމައްސަލަެއްއ. ސްނަންޖެހޭ

ް ްބާބުގެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްއާެދ،2ްްޢަދުލްއިންޞާފް ްވާހަކަ. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާހަކަދެްއކުމުަގއި ްބެހޭގޮތުން މިމައްސަލައާިއ

ްއިބްރާހީމްް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނެިތން ްދަންަނވާކަށް  505އަޅުަގނޑު

ްއޮޅުމެްއެގް ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމިީއ ްވިދާޅުިވގޮތަށް ޚަލީލް

ްއަޅުަގނުޑް ްހޫނުކޮށް ްމާ ްެއއަްށވުރެ ްކަމެއްަކމުގައި. ްހުރި ްވެފައި ތެރޭގައި

ްކަމެްއް ްބަޔަަަކަށް ްމީހަކަށް، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަގަނީ. މިމައްސަލަ

ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްތަކުރާރެއް ްފަހަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރިްއެތައް ްމި މެން

ްވަރަށްް ްމަޖިީލހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމިމައްސަލަ  510މަޖިލީހުން
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ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްގޮތާމެދު ްޢިބާރާތްކުރެވިފަިއވާ ްއެ ްމެންބަރުން ގިނަ

ްެއހެންނަމަވެސްް ްފާޅުކުރައްވަމުން، ްނުރުހުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ބަޙުސްކުރެވި

ްމިމަ ްދެވަނަފަހަރު ްހިތާމައަކީ ނޑުމެންނަްށްހަމަ ްައުޅގަ ްއައިއިުރވެސް އްސަލަ

ްބޭނުންވާގޮތަްށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަށް ްއަސްުލ ްމިމައްސަލާގައި މިވަނީ

ްެއްް ްަމއްސަލާަގއި ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީކްއވެެގންތޯ ްނުކުރެިވ.  515ޑްރާފްޓް

ްސަބަބަކީް ްުނވާްނޖެހޭ ްޑްރާފްޓްކުރެވެން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ބޭނުންވާގޮތަށް

ްއާދެ ްކޮބާތޯ. ްގޮތަކަްށް، ްބަިލަކށި ްވަރަށް ްބަލާއިރު މިމައްސަލަައށް

ނޑުމެންގެްކުރިމައްޗަށްްމިހާުރވެސްްހުށަހެޅިފައިްމިވަީނ.ް މިމައްސަލަްއަުޅގަ

ްނުވާކަމެްއެގް ނަޑއެޅިަފިއ ްކަ ްވަިކގޮތަކަށް ްޤާނޫނުގަިއ ްމިބުނަނީ މީގައި

ްެއް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްދޭހަކޮށްދެނީ ްމިއިްނ ްވަިކގޮތަކަށް  520ވާހަކަ.

ްޤާނޫާން ްއޮތިްއޔާ ްެއވާހަަކއެއް ްޤާނޫނުގައި ްއޮަތސް ނޑަެއޅިފައި ްކަ ޙުކުމެއް

ްނޫނޭް ްއެހެންނެއް ްނިންމަންޖެހޭނީ. ްެއކަންތައް ްގޮތުގެމަތިންނޭ އެްއގޮތްވާ

ްއިސްލާީމް ްމީގައި ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ް ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ އެްއގޮްތާވްޝަރީޢަތާއި

ްސީާދް ްއެވާހަކަ ްހިންގަންޖެހޭނީ. ްޝަރީޢަތް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ  525ގޮތުގެމަތިންނޭ

ްއެހެްން ްއެނޫން ްބޭނުންވަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިޔުމަްށ ްއެވާހަކަ ސާދާބަހުން

ްއަޅުަގނުޑް ްހަމަގައިުމވެްސ ނޑުމެން، ްައޅުގަ ްސިފަެއްއގައި އެްއވެސް

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތިން. ްވޯޓުދޭކަށް ނަޑީކްއެައކަށް ްއަޅުގަ ސް،

ްއެންމެް ްމެންބަރު. ްެއއް ްހާޒިރުވި ްޖަލްސާތަކަށް ްގިނަ ްއެންމެ މިމަޖިލީހުގެ

ްމިމަޖިލީހުގަަަިއް ްައޅުަގނޑު ްފެށިގެންވެސް ްދުވަހުން  530ފުރަތަަަމަ

ް ްހާޒިރުވަން، ްހުރިހާްޖަލްސާތަކަށް ްވާހަތަކާއި ްހުރިހާ ްދެކެވުނު މަޖިލީހުގައި

ްއެބަހުރި ްެމމޮރީގައި ް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްހަނދާނުންްއެްއޗެއް ްއަުޅަގނޑު .

ްހަނދާން،ް ްވިދާޅުވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ނުނެއްޓޭ

ް ްޤަބޫލުފުޅުރައްވަނީ ްތިބޭފުަުޅުން ްދެއްވާްهللاްއަދިވެސް ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަހޫ

ްއެކަމަުކ،ް ްޮއތީ. ްއެކަންތައް ްއެހެނެއްނޫނޭ ްމިވެރިކަމަކީ،  535ވެރިކަމެްއކަމަށޭ

ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك  ކުރަްއވާް.ނުގައިްަވޙީޢާކީރިތިްޤުރުهللاްމާތް

ُر ِإنََّك  َمن َتَشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء ِبَيِدَك اْلَخي ْ
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ްَعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير   ްމާަން. ްޢާޔަތުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮންތާކަށްތޯ

ްއިސްލާމްދީނުެގްއަޅުގަް ްމާތްެވގެންވާ ނޑުމެންނަީކ ްައުޅގަ ްވަށްދާނީ. ނޑުމެން

ްއަިދް ްަވއްދާނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޮކންތާކަށްތޯ ްމުސްލިމުން.  540އަޙުލުވެރިން.

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްވިދާޅުވީ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއެހެންމެ ހަމަ

ްތި ްބޭނުމެއްނޫނޭ. ްބަޔާންކުރާކަށް ނާޑކަށް ްއަތްކަ މަންނަްތިމަންނަ

ްއެކަާމް ްތިބޭނެއޭ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މިވާހަކަދެއްިކކަމުަގއިިވޔަސް

ްއެކަމަްށް ްއިސްލާްމދީން ްެއއީ ްީކއްެވގެންތޯއޭ. ްއެއީ ްމީހުން. ދެކޮޅުހަދާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުކުަރމޭ ްޤަބޫލެއް ްއެެހންނަމަވެސް، ްތިމަންނަ  545ހުއްދަކުރާތީއޭ.

ްއެވިދާުޅެވވެނީ.ްއިސް ްީކކޭތޯ ްޤަބޫނުކުރަމޭްރައީސް. ްތިމަންނަ ްޙުކުެމއް ލާމީ

ްއެވިދާުޅވަނީ.ްައޅުަގނޑުްއެދުަވހު.....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް550 

ްއެްޮގނީޑގައިްއިންނަމަްއަޅުަގނޑުްހަމަްއެްދެމެންބަރުންްބޭރުކުރީމުސް.ްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް
ްަކދެއްެކވުން:ޠާހިރުްވާހަ

ް

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް555 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް
ްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޢަދްލުއިންސާފުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްްލުމާޮޅސްމަޑު ްޙައްާޤއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްމިންވަރަކަްށްްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިޒްްޢަލީްފާ ްެދއްިވ ްސަރުކާރުން ްއޮތީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ  560މިހާތަނަށް

ްމަސައްކަްތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި. ްއެއްެޗއްގެ ްލިބޭ ްމީހަކަށް ދެއްވި

ްއެންެމް ްމިރާްއޖޭގައި ްިމއީ ްއާދެ، ްބަދަލުުކރެވޭތޯ. ްއެކަންކަން މިކުރަނީ

ްޮގތްކަން ްއޮތް ްއެކަންަް ްއެބައޮްތ.ްްކުރީއްސުރެ ްއެނގެން ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ްމިތިބީ.ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއުންމީދުަގއި ްބަދަލުކުެރވިދާނެކަމުގެ ްއެކަން މިއަދު

ްނޫީން ްއާދެވުނީމަ ްހަމައަށް ނޑިާއއި ްގޮ ްމީހެއްެގ ްއިންނަ  565ވެރިކަމުަގއި
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ްއުފެދިްއޖެކަމަށްވަންޏާް ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްއެހެްނ ްބިރު އާދެވިދާނެކަުމގެ

ެޤއް،ްއަބުރެްއ،ްޢިއްޒަެތއްްއެީއކީްއޮތްްެއއްެޗއްނޫން.ްއާެދ،ްއެމީހެއްެގްޙައް

ްތާރީޚުގެް ްފަހުގެ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްފާހަަގކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްަޙއްާޤއި،ް ްބޭފުެޅއްގެ ްކިާޔ ްއިބްރާހީމް ްޢިލްާޔސް ްއެންދެރިމާގޭ ތެރޭގައި

ްމޮޑެލެިވގެންދިަޔގޮތް.ްީކްއވެް ްވެލީަގއި  570ތޯ.ްވެރިކަމަްށްއަނބުރާއި،ްިޢއްޒަާތއި

ްފަހުންް ްއަހަރުަތކެްއގެ ްމަސަްއކަތްކުރަްއވަނީކަމަށް. ްކުރިމަތިލަްއވަން އޭނަ

ްބާރު.ް ްލިބުނީ ްެއ ްއަނެއްާކވެސް ްލެވުނީމަ ްމިނިސްޓަރަކަށް ްމިހާރު ގެނެސް

ްއުނުގޅަންަްް ްތެެލްއ ްހާކަން ްތެެލއް ްލައްވާ ްދޮންދީދީއަުކ ްފާެޑއްެގ ކޮބައިތޯ

ްމި ްތެޔޮދެިމވާހަކަ. ްލިބުނުްއުކުުޅވަުޅގައި ްައބުރަށް ްއޭަނގެ ްއެއްޗަކުން ހުރިހާ

 575ްގެއްލުންްާކކުތޯްމިއަދު....

ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުަށހެޅިފައި ްދައްަކާވއިރު ްާވހަކަފުޅު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޢުޟޫޢުގެްމައްަްޗަށްްގެންަދވާ.ް

ް

ްޢަދްލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލު ްމީހުންގެ ްރައީސް،މިދައްކަނީ ްޢިއްޒަތްެތރި ްވާހަކަ.  580ްއިންސާފުގެ

ްފާއިޒް ްވަރަށްްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްޢަލީ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްެއންދެރިމާގޭ ްދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެ މިަކން

ްގޮތުންްމީހުންެގް ރަނގަޅަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިއަދުްނޫްސވެރިކަމުގެ

ކަމެއްތޯ.ްއާާބރުކިޔާްކުީރެގްޙައްޤުްެގއްލެމުންދަނީ.ްކޯެޗއްޯތްކޮންބަޔަކުްކުރި

ްޖަހާދިންް ްދެނޫްނހުން ްނޫސް، ްކިާޔ ްނޫސް ްހަވީުރ ްިމއަދުެގ މަޖައްލާއެއް.

ްއުކުޅުަވޅުަގިއް ްޢިލްޔާސްެގ ްއެއްނޫހަކީ ްތެރެއިން. ނުޑގެ  585މިންގަ

ްހުންެނިވް ްކުީރގައި ްއެީއ ްނޫސް ްއާބާރު ްވާހަކަ. ްލިޔުނު ތެޔޮދެމިވާހަކަ

ްއެ ްަދޢުލަތަށް ްކުރަހާ ްާކޓޫނު ްމިހެންހެދި،ްރައީސެްއގެ ްޤައުމަށް ހެންހެދި،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޢަދްލުއިންސާފު ްއާދެ، ްާވހަކަ. ްލިޔަމުންދިޔައެީތގެ ކިޔާފަިއ

ްރީއްޗަްށވެްސް ްވަރަށް ްއެަބއޮތް ްެގންގުޅެޭވކަން ނޑެްއަގއި ްދެމިންގަ ތެރޭގައި

ްަވކިް ްާރއްެޖތެރެަެއަށް ްމިންަގނެޑއް، ްވަކި ްމާލެއަްށ ްފެންނަން.  590އެބައޮތް

ްއަޅުް ނެޑއް. ްމައްޗަށް.ްމިންގަ ްހެކިތަކެްއގެ ްމިދަންނަވަނީ ްމިހެން ނޑު ގަ

ްހިްއކާހެދީް ްގޯތިަތކެއް ްމާލެއިން ްކުރީަގއި ްުވމުގެ ްގޮތަށް ްމިއޮތް އާދެ،ްމާލެ
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ްމާލެއިންް ްއެއީ ްެއއްބަިއ ްދެބައިކުޅަ ްއޭގެ ްމަސައްކަުތން. ްއަމިއްލަ މީހުންގެ

ްތަމްސީލުކު ްއެދާއިާރއެްއ ްއަޅުަގނޑު ްބިން. ްއަިމއްލަ ްމީހުންގެ ާރްހިއްކި

ްލިބުނުް ްއެމީހުންނަށް ްކުރީަގއި. ްކުިޅކުޅެފަިއއޮތް ްއެވަރަށް ްތުޅާދޫ  595ބ.އަތޮޅު

އެްއޗެްއގެްދެބަިއކުޅަްެއއްބަެއްއނޫން،ްމުޅިްއާމްދަނީްއެީކގަިއްއަޅަިއގެންޭން

ްސަރުކާރުެގ.ް ްއެއީ ްމުޅިބިން ްއެބަތިބި. ްމީހުން ްގިނަ ްވަރަށް ްހިއްކީ. ގޯތި

ްޢަދްލުއި ނުޑގެ ްދެމިްނގަ ްމިދަންނަވާ ްރައީްސ،ްއެއީ ްިޢއްޒަްތތެރި ންސާފަކީ.

ްހަތަރުދަމުް ްިމރޭ ްދަްއކަންެވއްޖެްއޔާ ްިމގޮތަށް ްވާހަކަ ޢަދްލުއިންސާފުގެ

ްވަކިްން ްއެަބހުރި. ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްކުރިއަށް ްހުއްޓަްސވެސް  600ވާހަކަދަްއކަން

ްބޭރުގަިއް ްޢަދްލުއިންާސފުން ްވާަހކަދައްކާލިޔަްސވެސް ްގޯިތގެދޮރުގެ އެކަނި

ްމީހު ްވާހަަކްގެއްިލގެންޮގސް ްހުރިޮގތުގެ ްގެއްލިަފއި ްގެދޮރު ންގެ

ްއުސްް ްބޮޑެތި ްމިހާރު ްޖިފްޓިތަކުގައި ްކުދިކުދި ްއޭރު ްވަންޏާ ދައްކައިިފކަމަށް

ްވާހަަކް ްަބއިވަރު ްދައްކާނެ ްވާހަކަ ްޯގތިތަކުގެ ްހެދިފައިހުރި އިމާރާތްތައް

ްބަޔަަކްށް ްރަނަގޅުކޮށް ްޢަދްލުއިންސާފު ްއެ ްބަޔަކު ްއަންނަ ްފަހުން  605އެބަހުރި.

ްއެކަންކަމުެގްޙައް ްދަންނަވާވަރަްށ ްނެތޭ ްކުރެވެން ްއެކަން ްބެލިޔަސް ޤުދޭން

ްފަސްގިނަވާީން ްކޮނުނީމަ ްއަޑުިއވޭނީ. ްވާހަކަެދްއކީމަ ްއެބަހުރި. ވާހަކަ

ނޑުވެސްްހުްއޓާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ. ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް

ްނިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅެގްޝުކުރިއްާޔ ްނުކުތާެއއް  610ޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުރީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްތުޅާދޫގައު ްބ.އަތޮޅު ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްހަމަ  615ްއަޅުަގނޑު

ނޑުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަ ްރ.އަތޮުޅ ްތަންކޮޅެއް. ްހިއްިކކަްންއެންމެ ްއަމިއްަލއަށް ްމީހުން ޅުދޫ

ްތާރީޚަށްޓަކަިއް ްމި ްއެވާހަަކވެސް ްއެހެންވީމަ، ދެރައެއްނުވާނެ.

ްފާހަގަކޮށްލުމުގެްގޮތުން.ްުޝުކރިއްޔާ.ް

ްް
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ް620 

ްބަަލއިގަެނވޭކަެށްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިާޒމާބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

އަތޮޅުްެދކުނުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނެތް.ްއާދެ،ްނިލަންދެ

ްރިޔާޟް.ް

ް

ްއަސާީސްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްާއދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`625 

ްޙައްަްަްޤުތަކާއިް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްިމ ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްޢަދްލުއިންސާުފ. ްމިނިވަންކަން،

ްމާއްދާތަކަށްްްެކވުން:ވާހަކަެދއް ްގެނެވުުނ ްރީޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްއަލުން ްނިންމާފައި މަޖިލީހުން

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްމިވަހަކަދަްއަކނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ް 12ްްބޭނުންވަނީ ްޤަބޫލުކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ ް)ބ(. ްާމއްދާެގ  630ވަަނ12ްްވަނަ

ްހަޅުތާލުކުރު ް)ބ(ްއިޢުތިޖާޖުކުރުމަށްޓަކައި ްމަސައްކަތްްމާއްދާގެ ްގޮުތން މުގެ

ްމީހުންނާއިް ްަވޒީފާއަދާުކރާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޙައްުޤ ްތިބުމުގެ ހުއްޓާލަިއގެން

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްލިބިގެންވޭ. ްމަަސއްކަތްތެރިްނނަށް އެނޫންވެސް

ްއަބަދުް ްމިތާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުކުރާއިރު ްއަލުން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްައޅުަގނޑުެމން ނޑުމެންެގްްދައްކާވާަހކަެއއް. ްައޅުގަ ްވާހަަކ، ްނޫޅެވޭ  635އެްއވެ

ްއިޚްތިރާމާއެުކް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ. ްނުލިބޭ ްޙައްޤުަތއް ވަޒީފާތަުކގެ

ްމިް ްދަންނަވަން ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގދ.ގެ

ްނުގެންޮގްސް ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްމި ްގެންދަން. ްއަނބުރާ އިޞްލާޙު

ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެްްއޮތްނަމަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްދަންނަވަން އާދޭހާެއކު

ްރައީސް،ް ްވޯޓުދޭން.ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާއްދާއަށް ްމި ްހެޔޮނުވާނެ  640މެންބަރުންނަށް

ްމިކުރެޭވް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިޞްލާުޙުކރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްހަނިކުރެވެްން ްމާއްދާަތްއ ްޤާނޫނުައސާސީގެ މަސައްކަުތގައި

އިްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅިގެންްެއއަށްްާވހަކަދައްކާަކްންއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިތާގަް

ްއެާއއެުކް ްޤަބޫލުކުރާަކމެއް. ްހިތާމަޔާއެކު ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑު އެއީ

ްޢަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  645ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެްއެވއުޅުން.ް ްމީސްތަކުްނ ްުސލްޙަވެރިކަމާެއކު ްއޮތް، ހުށަހަޅުއްވާފަިއ
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ްރަ ްހަނިވެފައި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޑްރާފްޓަށްވުރެ ްމިއޮންނަނީ ްމިެވސް އީސް،

ްއެހެންވީމަ،ް ްނުކުެރވޭ. ްތާއީެދއް ނޑަށް ްައޅުގަ ްމިައކަށްެވސް އެހެންވީމަ،

އަޅުަގނޑަށްްތާއީދުކުެރވެނީްްޑރާފްޓްކުރުމުގައިްޑްރާފްޓިްނގަގއިްއޮތްްގޮތް.ް

ްޢަލީް ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.ެގ ްހަމައެާއކު  650އަދި

ްވަރަށްްހުށަ ްެއބަހުރި ްމާއްދާަތއް ްބައެއް ްބާބުގެ ްޢަދްލުއިންސާުފެގ ހެޅުއްވި،

ްފާއިތުވެއްޖެ.ް ްވަގުުތ ްކީއްޯތކުރާނީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމާއްދާތައް. ފުރިހަމަ

ްިގަން ްމި ްމިހާރު ްމާއްާދއަާކއި ްފާސްކުެރވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިތަ ްއަުޅަގނޑު ްއެބަ. ްތަޢާރުޟުވޭ ްފާސްކޮށްފިްއާޔ ށްއަރާްއެްއޗިއްަސކާ

ްހުށަނޭޅުނުނަމައޭ.ް ްމިތަނަށް ްބާބެއް ްބަަަޔަށް ްޢަދްލުއިންސާފުގެ  655އެބޭފުޅާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެބަހުްއޭޓ ްމީގެތެޭރގަިއ ްބަލާއިރު ްމާއްދާތަކަށް ްހުރިހާ މިހުރި

ްމީގައިް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެްސ، ްމާއްދާތައް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ރައީސް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްފާސްކުުރމުން ްމާއްދާަތއް ްފާސްކުިރްބައެއް ްކުރީަގއި ން

ްމިނިވަންކަމުެގް ްޙައްަްޤުތަކާިއ ްއަސާސީ ްދިމަެއއްނުާވނެ. ްމިއާއި އެްއޗަކާ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  660ވާހަކަ

ނޑުމެންް% ގެްމަަސއްކަތްްނިންމިއިރުަގިއ95ްްއިޞްލާޙުކޮށްްނިންމާްއަުޅގަ

ްއަޅުގަް ްމީޑިޔާއިން ްދަޢުލަތުގެ ްކީކޭތޯ.ްމިހާރު ްއަޑުިމިއވެނީ ނޑުމެންނަށް

ްަރއްޔިތުންނަށް.ް ްފޮޅުވަތަކުންނޭ ްއަުކރަކުން ްދޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަްތް ްރެާއއިދުާވލު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިތާ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދޭކަށެއްނޫން.ް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްފޮުޅަވތަކުން ްއަކުރަކުން  665މިކުރަނީ

ް ްނިންމ17ްާޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްނިންމާްްައހަރު ްމިތާގައި ނުވަތަ

ނޑުމެންްހަދާްއެއްެޗއްނޫން.ްމީގައިްމިބުނާް މަތާރަންފިލާގައިްބާއްވަންްއަުޅގަ

ްހޯދަްން ްެއއްޗެހި ްމާޙައުާލއި،ްޢަދްލުއިންސާުފއާިއްމި ްބޯފެނާއި،ްރީތި ސާފު

ރައްޔިތުންްނުކުންނާނެ.ްމިހޯދާފައިްމިްޙަވާލުކޮށްފައިްމީގެިއންްފޮޅުވަތަކުްން

ްދޭން ްިތއްަބާވްްއަކުރަކުން ްވުޒާާރގައި ްއަދި ްމެންބަރުންނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ  670މި

ްމަނިކުފާނުގެް ްނޯންނާނެ. ްޙައްޤެއް ްއެްއވެސް ްބުނުމުގެ ބޭފުޅުންނަކަށްވެސް

ްސަރުކާރުގަިއް ްނަމަވެސް، ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްޙާލަތު ްކުއްލިނުރަްއކާ ކަމެއް

ްމިހާރު ްމިއީ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްއެިރގެންނަމަވެސް ްބޮލަށް މިްްތިބިބަޔަކު
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ޤައުމުަގއިްހިންގާްއެންމެވަުރަގދަްއެއްްމުޢައްސަސާ.ްމިްމުޢައްސަާސއެްއގެް

ްއަދިް ްނުުހންނާނެ. ްމުޢައްސަާސއެއް ްެއއްވެްސ ްބުެނވޭނެ ްއެްއޗެއް  675މައްޗަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްވިދާޅެއްުނވެވޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްެވްސ

ްރައްޔިތުންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްފާސްކުރާ ްމި ްލިބޭްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ށް

ްމިތަނުންް ްކުރިން ްުއވާލުމުގެ ްމަޖިލިސް ްާޚްއޞަ ްހޯދައިދިނުމަކީ ޙައްޤު

ްެއީއް ްސަރުކާެރއްިވޔަަަސް، ްއެއްބަިއވަންތަ ްއެީއ ްކަމެއް. ނިންމަންޖެހޭނެ

 680އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާްއެހެންްގޮތަކުންްނަމަވެސް.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ް

ްކުރުގޮތަް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްކުރިން ްދަންނަވާނަމަްނިންމާލުމުގެ ކަްށ

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނުންްނިންމާ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް685 

ްކަންބޮުޑިވްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްދަންނަވާާލނަން. ްެއއްެޗއް ްކުޑަުކޑަ

ްރަްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްއިންތިޚާބު.ްކަމެއް. ްހިންގަީނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަތޮޅުތަަކށް ްށްތަކަށް

ްނިންމާނީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތޮޅުތައް ްރަށްތަކާއި ްނިންމައިފިން ްމިމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަްށް ްމިކަންތަަކކީވެސް ްއެހެންވީމަ، ްމަްއޗަށޭ. ްބައެްއގެ އިންތިޚާބުކުރާ

ްނި ްމިގޮތަށް ްމިކަންކަން ްކަމެއް. ްޤާނޫނެއްެގްމުހިންމު ްހެދޭ  690ންމައިގެން

ްދަށުންވެސްްރައްޔިތުންްއެންމެްބޭނުންްއެކަންކަމަށް..

ް

ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރްއޔާ ްއާދެ، އެދެން.

ްދަންަނވާލި ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްކުރީަގއިވެސް ްމި ްމިމަޖިލީހުން  695ން

ްނިންމަވާނެކަމަށޭް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްތި ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް

ްއަޅުަގނުޑް ްނިމިގެންދާނެކަަމށް ްއެގޮތަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްދެކުނުބުރީގެް ްމާޅޮސްމަޑުލު ްދެން ްއާދެ، ްދެކެނީ. ހަމަގައިަިމުންވެސް

ްއިބްރާ ްމެންބަރު ްމިަވގުަުުތްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއެއް ްޢަފީފް.ްނިޒާމާބެހޭ ހީމް

 700އެރުޭވކަށްްނެތް.ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(ްއާދެ،ްމިްލިސްޓްަގއިްނުހިމެނޭްތިންް
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ްތިންބޭފުަުޅުންް ްވާހަކަެދއްެކވި ްނުކުތާގެދަށުން ްވާހަކަ،ްނިޒާމާބެހޭ ބޭފުޅެއްގެ

ްލ.އަތޮ ްެއއީ ްކަމަށް. ްއޮތް ްދޫކޮށްލެވިފައި ްހެދިއިރު ްލިސްޓް ުޅެގްމިކޮޅުން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމާއިްއަދިްމޫސާމަނިކާއިްއަދިްއެހެންް

ްނުކުތާް ްނިޒާމީ ްތި ްއެއީކަންނޭނގޭ ްދެން ްއެބަވިދާުޅވޭ. ްވާަހކަ ބޭފުޅެއްގެ

 705ނަންގަވާްސަބަބަކީ.ްއާދެ،ްިނޒާމީނުކުތާ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުް

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްނެީގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމީުނކުތާ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްއުފާކޮށްފިން.  710ްއާދެ،

ްއަިދވެްސްްހަަކދެއްެކވުން:ވާނަޢީމްް ްއެހެންނަމަެވސް، ްނެިތގެން. ްލިސްްޓގައި ްމި ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްކިާހް ްއޮތީ ްނަންބަުރ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުޭވ ްވިދާޅެްއ މަނިކުފާނަކަށް

ްޢަދްލުއިންސާފުްހިސާބެއްގަް ްމިއީ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ްކަމެއް. އި

ްހުށަހެިޅް ްިއޞްލާޙު ްގިނަ ްވަރަށް ްބާބަށް ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްބާބު. ޤާއިމްކުރުމުގެ

 715ްމީހެއް....

ް

ް

ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނޫންތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއެބަ ްނެތްކަން ްމީަގިއ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެއްތޯ.ްްމީގައި ްނެތްކަން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރަށް

ްެއކަްން ްއެހެންވީމަ، ްކީއްެވގެންކަން. ްނެތީ ްދަންަނވައިފިން  720އަޅުަގނޑު

ްއާދެ،ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްނުދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރާނަމެކޭ އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެކުނުބުރީެގ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްއާެދ، އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްރުްއިބްރާހީމްްޢަފީފް.ްމެންބަ

ް

ްފާސްނުވެދިަޔްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމަޖިލީހުން ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  725ްޝުކުރިއްޔާ

މާއްދާތައްްމިހާރުްޑްރާފްޓްކޮްށްފޮނުވާފައިާވއިރުްދެވަނަފަހަަރށްްދިރާސާކޮށްްްފީފްްާވހަކަެދއްކެވުްނ:ޢައިްބރާހީމްް

އްދާތައްްެއކުލަވާލުުމގަިއްޢަމަލުކުރެއްިވްގޮތްްާދިދްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްމާް
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ްވިދާޅުވެދެްއަވއިފި.ް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިީޓގެ ދެންމެއަކު

ްޑްާރފްޓްކުރެވިފަިއް ްމާއްދާތައް ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި ްައޅުަގނޑު އާދެ،

 730ންްބަޙުސްކޮށްްއެހެރީްއެމަނިކުފާނުްއެވިދާުޅިވްގޮތަށް.ްމަޖިލީހުގައިްމެންބަރުް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއަިދ ްއަލީަގޔާއި ްވާަހކަދެއްކުންަތކުގެ ވާހަކަދެްއކި

ްބަލައިގެންކަމަްށް ްނިސްބަތަށް ްވޯޓުތަކުގެ ްލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް

ްތާއީދުކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުމަށް ްވިދާުޅވި އެމަނިކުފާނު

ްއަިދވެް ްމާއްދާތައް ްބައެއް ްތެރޭަގއި ްމީގެ ްއެމަނިކުފާނުްއެހެންނަމަވެސް، ސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަބއެްއ ްފާހަގަކުރައްވާ ްނެތްކަން ްުއސޫލަށް  735އެވިދާުޅވި

ްއަސާީސް ްމިހާރު ްެއގޮތުން ްދައްަކވައިފި. ްވާހަކަފުޅު މެންބަރުން

ް ްބާބުގެ ްކުރެވިފަިއ2ްްޙައްޤުތަކާބެހޭ ްއިޞްލާޙު ްމިހާރުވެސް ްމާއްދާ ވަަނ

ްވާހަް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން ްގޮތް ްޭއަގިއްއޮތް ްދެއްެކވި. ކަފުޅު

ްހިްތހަމަޖެހޭވަރަށްް ްމެންބަރުން ްއެ ްއަދިވެްސ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި އަޅުަގނުޑ

ްެއގޮތުްން ްފާހަގަކުެރވުނީ. ްނެތްކަމަށް ްޑްރާފްޓްުކރެވިފައި  740އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ގއ.އަތޮުޅގެ

ްފާހަަގކު ްުނވަަތްއިޞްލާޙުަގއި ްޝަީރޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްއެބައޮތް ރަްއވާަފއި

ްކުރުމުެގް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްމަނާކޮށްފައިނުވާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ޤާނޫނަކުން

ްޤާނޫނަކުންް ްައދި ްލިބިގެްނވެޭއ. ްދިވެހިރައްޔިތަކަށްމެ ްކޮންމެ މިނިވަންކަން

ްހަމަް ްކަމަކަށް ްއެްއވެްސ ްކުރާ ްމީހަކު ްެއްއވެސް ްމެނުވީ ްލިބިގެން  745ހުއްދަ

ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއްއެކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވާނެއޭ. ްހުރަސްއަަޅއިގެްނ ުކވިަޔސް

ްވާހަކަފުޅުތަްއް ްމެންބަރުންގެ ްގިނަ ްވާހަކަދެުކވުނުިއރު މަޖިލީހުގައި

ްމަްއޗަށް.ް ްއުސޫލުަތކުގެ ްމައިަގނޑު ްމިެދންނެވި ްދިޔައީ އަމާޒުކުެރިވގެން

ްގެނެވު ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެްނ ްމި ްއަދިވެސް ްއުސޫލު ްމި މުަގިއްއެހެންވީމަ،

ްފާހަގަކޮށްފައިް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްނެތްކަމަށް ްގެނެވިަފިއ  750އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިޞްލާުޙް ަަރަށް ްފަހަ ްދެވަނަ ްފާހަގަކޮށްލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްނ އެބައޮތް.

ްއިޞްލާޙުތައްް ްގިަނ ްއެންމެ ްފުރުޞަތުގަިއވެސް ްލިބުނު ހުށަހަޅަން

ްވާހަ ްކުރިްނވެްސ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ްމިވަނީ ކަދެްއކެިވްއައިސްަފއި

ްބައިވަުރް ްމިހާ ްބާބަށް ްޢަދްލުއިންސާފާބެހޭ ްބާބަށް. ޢަދްލުއިންސާފާބެހޭ
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ްމިމަޖިލިސްް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމަިއަގނޑުްސިއްރު ްައއުމުގެ  755އިޞްލާޙުތައް

ްވަަަރަށްް ްމެންބަރުން ްމިމަޖިލިސްގެ ްއާދެ، ްއެބަދޭ. ްފެނިގެން ތެރެއިން

ތަަަޖުރިބާްުކރައްވާަފއިްހުރިްޚައްސާސްކަާމއެްއކޮށްްެއވާހަަކތައްްއެބޭފުޅުންް

ކަންތައްތައްްވަރަށްްއަސަާރއެުކްމިމަޖިލީހުގައިްފާހަގަކުރަމުންްއެބަްގެންދޭ.ް

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމިދެންނެވިް ްހަދާއިރު ްޑްރާފްޓްކޮށް ްއަލުން ްބާބު  760ޢަދްލުއިންސާފާބެހޭ

ްއިޙްާސސްތަ ްގޮތަކަޭށްބޭބޭފުޅުންގެ ްގެެނވޭކަަހލަ ްލުއިކަމެްއ ަކށް

ނޑުމެންެގް އަޅުަގނޑުމެންްއެބާބުްޑްރާފްްޓކުރަންޖެހޭނީ.ްއާދެ،ްދެންމެްައޅުގަ

ްފަދައިްން ްެއވިާދޅުވި ްފާއިޒު ްޢަލީ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަތޮޅުެގ

ްއެބަހުރި.ް ްތަފާތުަތކެއް ްބޮޑު ްވަަަަަރަށް ްދޭތެޭރގައި ްމާޭލއާއި ރާއްޖެތެރެއާއި

ްއެހެންނަމަވެ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްވަރަްށ13ްްސް، ްމާއްާދގައި  765ވަނަ

ްއެމީހުންގެް ްދިވެހިރައްޔިތުންނަީކ ްއެބަބުނޭ، ްމިހާރުވެސް ޞަރީޚަކޮށް

ްލިބުމުގައިް ްރަށްކާތެިރަކން ްޤާނޫނުގައި ްހިންގުމުގަްއޔާއި ްޤާނޫނު މައްޗަށް

ްމިހާރުވެްސް ްތަފާތުތަްއ ްމިދެންނެވި ްާއދެ، ްވެގެންވާަބއެކޭ. ހަމަހަމަ

ްކަންބޮޑުވުންަތްއްްމިރާއްޖެއިން ްއެ ްމެންބަރުން ްއެ ފެންނަމުންދާތީ

ްމިފަހަރުް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިގެންދަނީ.  770ފާޅުކުރަްއވަމުން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްސަބަބުން ްީމގެ ްއެއީ ްޤާނޫނުއަސާސީއަީކ މިހެދޭ

ްއެބައިމީހުންެގް ްވާންޖެހޭނެއޭ. ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަށް ްލިބިދޭ ހިންހަމަޖެހުން

ްލިބިދޭންޖެހޭްހިތްތަކު ްލުިއކަމެްއ ްެކކުޅުންތަކަށް ްހުރި ގައި

ްރައްޔިތުންެގ،ް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވާންޖެހޭނެއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް

ްއެޅިަފއިާވް ްބޮުލގަިއ ްމެންބަރެއްެގ ްކޮންމެ ްމިމަޖިލީހުެގ  775އަޅުަގނޑުމެން

ްމިފަހަރުް ްޖެހޭނޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަްނ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް.

ްޝުކުރިއްާޔްއިރާދަކުރެްއިވއް ްސާބިތުކޮށްދޭން. ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 780ް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިހާރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
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ްގިްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވަރަށް ްމައްސަލާަގއި ްމިވާ ްހުޅުވާލެވިފައި ްބަޙުސަށް ްބާބުތަކުެގްމި ނަ

ްއެހުރިހާް ްކުރުަވގުތުޮކުޅގައި ްލިބޭ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރި. ވާހަކަ

ްދައްކާލަންް ްވާހަަކ ްހަމައެކަނި ނޑު ްައޅުގަ ްނުދެއްކޭނެތީ، ވާހަކަެއއް

ްޗެޕްޓަރް ްއޮތް ްބެހޭގޮތުން ްބާރާ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންސާފު ބޭނުންވަނީ

ްއިޞް ްބައެއް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްއެބާބަށް ްމިހެންްނުވަތަ ްބެހޭޮގތުން.  785ލާޙުތަކާ

ްބޭނުންވަީން ްފާހަގަކޮށްލަން ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ދަންނަވާލާއިރު

ްއަިދް ްގެންެދިވއިރުވެސް ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްއިޞްލާުޙތައް ްއާދެ،ްމި މައްސަލަ

ްމިހާރުވެސްް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްވާހަކަފުޅުގަިއވެސް ްބޭފުޅުންގެ ބައެއް

ްޤާއިމްކުރުމުގެް ްަފނޑިޔާރުންާނިއްްޢަދްލުއިންސާފު ްއުުޅއްވާ ދާއިރާަގއި

ްދައްކަަވއިފި.ް ްވާހަކަަތްއ ްގިނަ ްވަަަރަށް ްނިސްބަތްވާގޮތަްށ  790ޤާޟީންނަށް

ްއެބޭފުޅުްނެގް ްދައްަކަވއިފި. ްވާހަކަފުުޅ ްގިނަ ްވަރަްށ ްދިމާލަށް އެބޭފުޅުންނާ

ްހީވަީން ްައޅުަގނޑަށް ްދައްަކވާއިރު ްވާހަކަފުޅު ްގޮަތކަށް ނުކުޅެދޭކަމެއްކަހަލަ

ްވި ްެއީއްއެއީ ްަކމެއްހެން. ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ސްނަވާަލްއވަން

ްއިތުބާުރެގް ްއެބޭފުޅުްނގެ ްއެބޭފުޅުން. ްިތްއބަވާނީ ކުރިއަށްއޮތްތާނގަިއވެސް

ްއެންމެް ްމިއުޅެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއުޅެނީ. ްމިހާރު  795މައްސަލަެއއްނޫން

ން.ްފުރަތަމަްފަހަރަށްްދިވެހިރާއްޖޭގައިްމުސްތަޤިއްލުްކަމެއްްއެާދއިރާއަށްްދޭ

ްކުރެވެމުންދާއިުރް ްއެމަސަްއކަތް ްތެރޭގައި ްމުސްތަޤިއްލުކަުމގެ އެ

ްއެާއިއް ްރަނަގޅުވާނެ ްވިދާުޅވިަޔސް ްއެްއޗެްއ ްކޮންމެ ްދިމާލަށް އެބޭފުޅުންނާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެަކން ްއެހެންވީމަ، ްނުކުެރވޭަކމަށްވަންޏާ. ްގޮތަށް އެކަީށގެންވާ

ްދިވެހި ްފުރަތަމައަށް ްއެންމެ ްބޭނުންވޭ.  800ރާއްޖޭަގިއްފާހަގަކޮށްލަން

ްހިންގުމަށްް ްދާިއރާ ްޢަދްލުއިންސާފުގެ ްގޮެތއްަގިއ މުސްތަޤިއްލު

ްޤާނޫނުއަަަސާސީަގިއް ްހަމައެކަިނ ްނުދޭއިރު، ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން

އެހެންްލިޔުމަކުންނެއްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެކަންްފުރިހަމަވެެގނެއްްނުދާނެ.ް

ްޢަދްލުއި ްހެދިކަމަށްިވޔަްސ ްއެ ްގޮެތއްަގިއ ންސާފުްމުސްތަޤިއްލު

ްއެކަންް ްމިޖެހެނީ ްމިދަންވަން ްއެހެން ްނުދާނެ. ްލިބިގެން  805ފުރިހަމަަައަށް

ްއެހެްން ްމީގެކުރީގައި ްބޭނުންވާނެ. ްމީހުން ްއެކަީށގެންވާ ކުރުމަށްވެސް

ޗެޕްޓަރުތަުކގަިއވެސްްނުވަތަްެއހެންްމަޢުޟޫޢުތަކުގައިވެސްްަބއެއްްބޭފުޅުްން
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ްކޮމިޝަންތަކަ ްމި ްކޮަބއިޯތ ްކަންކަމަށްްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި ްމިުހރިހާ ށާއި

ްކޮަބއިތޯ.ްއެހެންވީމަ،ް ްރިސޯސަސްގައި ްހިޔުމަން ްމީހުން ްހުރިހާ ބޭނުންވާނެ

ނަޑއަާޅް ްކަ ްދާއިރާއެްއ ްމުސްތަޤިއްލު ްިވސްނަންޖެހޭނެ  810އަޅުަގނޑުމެން

ްދީ،ް ްދާއިރާއަށް ްޢަދްލުއިންސާފުގެ ްބާރުތަކެްއ މުސްތަޤިއްލު

ްމީހުން ްބޭނުންވާ ްއެކަމަްށ ނޑުމެންނަްށްްއެކަންކުާރއިރުެވސް އަޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއޮންނަންވާނެ. ްގޮތްތައް ްހޯދޭނެ ްނުވަތަ ތައްޔާރުކުެރވޭ

ްހުށަހެިޅް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިަޔއިރުަގއި ްވާހަކަަދއްކަމުން މިބާބުގެ

ްބޮޑެތިް ްމައްސަލަތަކުގަިއ، ްހިނގަމުންދާ ްވިދާޅުެވއްެޖ  815ހުށަހެޅުމެއްގައި

ްޙަ ްމައްަސލަ ްެއީއްމައްސަލަތަކުަގިއވެސް ްޤާޟީން ްަބެއއް ވާލުކުރެވޭ

މެޖިސްޓްރޭޓުން،ްއެްފެންވަރުަގއިްތިބޭްޤާޟީންނާއިްޙަވާލުުކރެވިގެންާދއިުރް

ްޙަވާލުކުރަްން ްއެހެން ްެދކެވަަޑއިުނގަންނަވާކަން. ްގޮެތްއގައި ްރަނގަޅު އެއީ

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްނެތީމަކަމަށް ްބޭފުޅުން ްފެންވަރުގެ ްއެބޭނުންވާ ޖެހެނީވެސް

ނ ްމިހާުރްވިސްނެވީ.ްއަުޅގަ ްމައްސަަލތަކުަގއި ްގިނަ ްފުދޭވަރެަެްއގެ  820ޑަށްެވސް

ްބޭނުންވޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވާއިރު ްޙަޒިރުވެިވއްޖެ. ްޝަރީޢަތަށް

ްމީހުންް ްަރނގަޅު ްވީާހވެސް ްރަނގަޅަށް، ްވީާހވެްސ ްފުާޅކޮށް، ވީހާވެސް

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްިޓންގ ްމި ްގުިޅގެން ްމިކަމާ ްއޮތުން. ްގޮތްތަކަށް ލިބޭނެ

ްމިާވގޮތުންްމުޤައްރިރުވެ ްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި ްމިހާރު ްފަަދއިން ްވިދާޅުވި ސް

ްނަމަވެސް،ްއާދެ،ް ްމުއްދަަތކަށް ްިދގުނުާވްމުއްދަތަކަްށ5ްްވަކި  825އަހަރަށްވުރެ

ްރަނގަުޅް ްއެކަީށެގންވާ ްމބޭރުންވެސް ްރަނގަޅު، ްެއކަށީގެްނވާ ނަމަވެސް

ްދާއިާރް ްޢަދުލްއިްނޞާފްގެ ްމި ްހޯދައިގެންވެސް ްމުސްލިމުން މީހުން

ްއެއޮތީ.ްރަނ ްިމހާރު ްގޮތްތަެކއް ްރަނގަޅުކުެރވޭނެ ްޖެހިއްޖެ. ގަޅުކުރަން

ްވާންޖެހޭގޮތަްށްް ްރައްޔިތަކަްށ ްދިވެހި ްިޚލާފަށް ްއެާއއި އެހެންނަމަވެސް،

ްނުވަަތް ނޑިާޔރަކު ްފަ ްރައްޔިތަަަކަށް ްދިވެހި ްއޮންނަގޮތަށް  830މިހާރުވެސް

ްއެމާއް ްވާންޖެހޭޮގތަށް ްރައްޔިތަކަށް ްިދެވހި ްެވއްޖިއްޔާ ާދްޤާޟީއަކު

ްދެންނެވީމަް ްމިހެން ްއާދެ، ްުނވާނެ. ްެއކަމެްއވެސް އިތުރުކުރަްއަވއިފިއްާޔ

ްބައެްއް ްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިްވަޑައިުނގެންފާނެްކަންނޭނގެ.ްއަދި ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްކޮންމެހެންް ްމިއުޅެީނ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮޅިވަަޑިއގެންފާނެ ބޭފުޅުންނަށް
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 835ކަމަށްެވސް.ްއެހެންނެްއްބޭރުބަޔަކަށްްމިްޢަދުލްއިންޞާފްގެްދާއިރާްިވއްކާލަން

ްނޫްން ްެއކަންޏެއް ްާރއްޖޭަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް. ނޫން

ްމިކަހަލަްކަންތައްްމިއޮންނަނީކީ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންަްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް840 

ްޤައުމުތަކުަގިއވެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްބޭނުންކޮށްގެންްއެހެން ްމީހުން ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރު ްސް

ްެއކަންްްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހެްނވީމަ، ްެވއްޖެ. ްަރނގަޅުކޮށްފައި ްދާއިރާ ޢަދުލްއިންޞާފްގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްއާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަދައްާކް، ނޑުމެްނ  845ްއަުޅގަ

ްއޮްތްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުކުެރިވފައި ްކަންކަން ްޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަދުލްއިންޞާފް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވަީނވިްއޔާ ްާޤނޫނުއަސާސީކަމަށް ްވަނީ ސަބަބެއްކަމުަގއި

ްެއކަްން ްބަދަލުކޮށް، ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ދަންނަވާނީ

ްއިރާދަ ްމުސްތަޤިއްލުނުާވްނިމުމުން ްލިބޭނެ ްއެކަން ކުރެއްވިްއާޔ

ްމައްސަަަލަެއްއް ްޤާއިމްނުކުެރވޭ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްެއއީ  850މައްސަލައަީކވެސް

ްގޮތަްށް ްކުެރވޭނެ ްކަްނކަން ްމުސްތަޤިއްުލކޮށްގެްނވެސް ކަމުގަިއވާނަަަމަ

ްމިގެންދަނީ.ް ްބައްޓަްނކުރަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންެގްޢިއްޒަތްތެރިްރަް އީސް،ްޙަޤީޤަަތކީްެއއެްއްނޫން.ްޙަޤީޤަތަކީްައޅުގަ

ްކޯޓްތަުކގަިއް ްއަިދ ްހުންނެވިޔަސް ނޑިޔާެރއް ްއުއްތަމަފަ ތެރޭގައި

ްއަމުރުކުރަްއވަްންއެބަތިއްބަާވް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެވިޔަސް  855މެޖިސްޓްރޭޓުން

ްޑިފެންސް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެއއް، ްމިނިސްަޓރެއް، ްއެޓޯލްްސ ްއަނެއްާކ

ްއެއްަކއިރީަގިއް ްއަނެއްކާ ްތިބެފައި ްމީހުން ްތިބޭ ްމިހެން މިނިސްޓަރެއް،

ްހަދައިގެްން ްމިހެން ްކޯޓެއް. ްފުލުސް ްޖަހާލާފައި ްޖިފްޓިެއއް ކުޑަކޮށް

ނުޑވާފައިްުހރެގެންްމިހެންް ޤާނޫނުއަސާސީންްލިބިދީފައިްޮއންނަްބާރުތައްްކަ

ްއަް ްފަހަރެއްަގއިެވސް ްނުދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރީ. ނޑުމެްނެގްވެފައި  860ޅުގަ

ްމިރާއްޖޭަގިއް ްނުވަތަ ްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ްތިބި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވާހަކަިއަގއި
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ްއެއީެވސްް ްމިދައްަކނީ. ްނޫން ްވާހަަކއެއް ްވަކީލުްނގެ ްޤާޟީންނާއި، ތިބި

ްމިއަދުް ްެއަކމަކު، ްއިންސާނުން. ނޑުމެންނަކީވެސް ްއަުޅގަ އިންސާނުން،

ްކޮ ްއެކަންކަން ްތިބެ ްމިތަނުގައި ްމީހުންގެްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބި ށްފައި

ްއާެދ،ް ްޢަދަބުވެރިކަމާއެކީަގއި ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަްށ ްނުދައްކާ  865ވާހަކަެވސް

ްއެކަމެްއް ްނުކުތީމަ ްކިޔާފައި ްރިހަ ްބަތަކަށް ްއެިޅހާ ްވޯޓު ްެއއްޗަކަށް ދެއްވިހާ

ްބޭނުންވަނީް ްވާހަކަދައްކަްނ ްމި ްމިތަނުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ނުވާނެ.

ްހަޑިއަކާް ްހުރި ްހޭވިފައި ްކަންކަްންމިހާތަނަށް ްތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އި

ްޝަރުތުތަެކްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްބަލާިއރުގައި. ްގޮަތކަށް ްހުރި ކޮށްފައި

ްމީހުންް ްކޯޓްތަކަށް ްމަޤާމުތަކަށް ްއެިކއެކި ްމިތިބީ. ނަޑއަަޅއިގެން  870ކަ

ޢައްޔަނުކުރަން.ްިމގޮތަށްްބަލަިއލާއިރުަގއިްިއސްލާމީްތަޢުލީމްްލިބިގެންްަވިކް

ްތެރޭަގިއްފެންވަރެއްް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނުލިބިއްޖިއްޔާ ްޑިގްީރއެއް ގެ

ްޤާޟީންނެއް.ް ްކިތަންމެ ްގެއްިލގެންދާނެ ްކޯޓްތަުކގައި އެބަތިބި

ްއެމީހުންނަށްް ްއަިދ ްމަޢުލޫމާތާއި ްތަޖުރިބާާއއި، އެހެންނަމަވެސް،

 875އުނގެނިފައިހުރިްއެްއޗަކަްށްބަލާއިރުަގއިްސަުރކާރުގެްަވކިްުމޢައްސަސާެއްއް

ްނިމުނީނޫންތޯ.ްހަދައި ްދިނީމަ ްސެޓްފިކެެޓއް ްތަޢުލީމްގެ ްިއސްލާމީ ގެން

ްބޭރަށްް ްހަމަ ްމީސްމީހުންނަށް. ްޕީ.ެއޗް.ީޑވެސް ްދެއްވާ ްއެބަ އެގޮތަށް

ަެއް.ް ްޑޮކްޓަރެ ްއޭަނއަީކ ްައއިމަ ްަނގަިއގެން ްޕީ.އެޗް.ޑީ ގޮސްލާފައި

ްއުޅެފަިއ.ް ްމިހެން ްކަމެއް ްނުލިބޭނެ ްއޭތި ްނޭނގެ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްއެހެންވީމަ ްތެރޭަގިއް، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަކީ ްއުޅޭ  880މިދަންނަަަވަން

ްބަެއްއް ްމީހުން،އާދެ، ްމަސައްކަތްކުރި ްމިހާތަނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި

ްޢަދުލްއިންޞާފްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހީފުޅުކުރެއްެވނީ ބޭފުޅުންނަށް

ްބެހޭގޮތުންް ްއެަކމާ ްުނވަތަ ްއެްއޗެހިކިޔާތީ ްދާއިާރއަށް ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްނުވަތަްވާހަ ްވަކީލުްނނަށް ްނުވަތަ ްމެޖިްސޓްރޭޓުންނަށް ްެއއީ ކަދަްއކާތީެވ

ނޑިޔާރުންނަށްްދެންވެސްްައދިްއެހެންްކިޔާްނަމެްއްކިާޔްބަޔަކާްދިމާލަްށް  885ފަ

ްބޭފުޅަަކްށް ްއިންނަވާ ނޑީަގއި ްގޮ ްާޤޟީކަމުގެ ްއެކަަމކު، ްއެްއޗެކޭ. ކިޔާ

ްކުރިް ްދެވައިޭދއިރުަގއި ްައނެކަކާ ްގެނެސް ްއަންބަކު ްއިނދެގެންްމީހެއްގެ ން

ްނެިތް ްބުއްދީަގއި ްހަމަ ްވަީނިވއްޔާ ްނޭނގޭކަމަށް ްވަރިނުކުާރކަން އުޅޭމީހާ
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ްއަނެކަަކްށް ްގޯއްެޗއް ްމީހެއްގެ ްނޫންތޯ. ްނުކިޔާނެ ްޤާޟީންނަަަކަށް އެމީހުން

 890މިދެނީ.ްދޭއިރުގަިއްއެމީހާެގްޯގއްަޗކީްމިސާލަަަކަށް،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވަްން

ްމާމި ްމީހެއް ްރައްޓެހި ްމީހެއް.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދޮހުއްތުކިޔާ ނގިލި

ްއެތަްން ްކާކަށްތޯ ްމިހާރު ްބައްަލވާ ްބަނާނާހައުސް. ްހުންނާނެ ހެންވޭރުގައި

ްނިކަމެިތް ްއެީމހާއަކީ ްވެރިންނަކީ. ްއެތަނުގެ ްަބއެއްޯތ ްކޮން ްއޮތީ. ދީފައި

ްމަރުވެއްޖެް ްއެމީހާ ްހިނގަމުން، ްސަލާންޖަހަން ްމަގުމަތީގައި ްމާލޭގެ މީހެއް.

ްމަރުވާނެއެންނު ްއޮީތްްމިހާރު. ްދީފައި ްެއކަމަކު، ްއުޅެންވީމަ.  895އެޙާލުގައި

ްނަފްސަށްް ްއަިމއްލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންަގއިގެން. ްގޮތަކަށް ްމިވެނި ކިހިނެއްތޯ.

ްހާޒިރުކޮށްފައިް ްފުލުސްއޮފީހަްށ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާފާނަން. އަޅުަގނޑު

ްއެންގި.ް ނަޑން ްރަންކަ ްމީހާގެ ްރަންކީ ްކައިވެނިކުރަން ފުރަތަމަ

ްނޫންތޯްްފުލުސްއޮފީހާބެހޭ ްއުޅޭމީހާ ްއިންނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ. ކަމެއްތޯ

ްއޭނައަްށް ްމިއަްނަގނީ ްފުލުސްއޮފީހުން ްއެކަމަުކ، ްއޮތީ.  900ރަންކިޔާފައި

ްމަންމަް ްއަންެހނުންގެ ްއެއީ ްނީނދެވޭނެއެވެ. ްއަޅުަގނަޑކާ ނޑާށޭ. ރަންކަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްނޫނެންނު. ްއުސޫލެއް ްެއއީ ްކިޔާީތވެ. ްދޮންބޭބެ ްމީހަކަށް ވަކި

ްމުޢައްސަސާތަްއްއަޅުަގނ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިދަންނަވަީނ ޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޭނުންވާއިުރަގއި ްމަަސއްކަްތކުރަން މިނިވަންކޮށްގެން

ްހުރެގެޭން ްތަޖުރިބާ ްކުރަހަރޭ. ްކަންކަން ްޢަދުލްއިންޞާފަށް  905މިބޭނުންވަނީ

ްމިއަންނަނީ.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްވަރަށްްފަޚުރުވެރިކަާމއެީކގައިްމިދަންނަވަނީ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 910ްއަޅުަގނޑުްކުލީްސިފައިންނާްހަތިޔާރާްގެނެްސގެންްދިވެހިާރއްޖޭގެްވެރިކަްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ްަބއްލަްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސާބިތުކޮށްދެއްވަ ްަޝރީޢަތުން ްއުޅުނުކަން ްއެންެމްބަދަލުކުރަން ވާށޭ

ްެއވަރުެގް ްަމްއޗަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ، ްނުކުރަަަން. ފަހަރަކުވެސް.

ްޙުކުމެއްްކޮށް...ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް915 
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ްއަހަރުްދުވަހަށްްޙުކުމެއްްލާފައިްޖަލަަަށްލިއޭ.14ްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
ްަކދެއްެކވުން:މަނިކުްވާހަ

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަްއދުންމަތީގެ  920އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްނަޢީމް.ް

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ްބާބަށްްއާދެ، ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް

އް އި  ަރނަގޅު  ަހުރަދނާ  ެއަކީށެގްނވާ  ައުޅަގނަޑީކެވސް   :ާވަހަކެދްއެކުވން  ަނީޢމް  ެެ  ްޞާލުޙަތެކ

 925 ައދި  ައީލަގއި  ަތުޖިރާބގެ  ިދާމވި  ިމަޤުއުމަގއި  ައުޅަގނަޑށް .ްީމެހއް  ުހަށެހޅި 

.ްައީލަގއި  ސް ުއޫސުލަތުކެގވެ  ަތާބާވްނެޖހޭ  ައުޅަގނުޑެމން  ުޤުރާޢނާ  ީކިރތި 

 ީމަހަކށް  ަވކި  ެއްއޮގަތަކްށެވސް  ައުޅަގނޑު  ަދްނަނާވނީ  ައުޅަގނޑު 

 ައުޅަގނޑު  ަދްނަނާވަކށް  ައދި .ްެނީތމޭ  ިކާޔަކށް  ެއްއެޗހި  ޮކށް ިންސަބތް 

 ަވކި  ިއުތަރށް  ާވަހަކަތުކގެ  ިމަދްއަކވާ  ޭބުފުޅން  ުހިރހާ  ަމިޖީލުހަގއި  ިމާތނަގއި 

ްެނތޭ  ސް ާވަހަކަތެކްއވެ  ަބިއަވރު  މާ  ެދްނެނވޭނެ   930، ެއެހްނަނަމެވސް .

ަބެޖެހއޭ  ަދްނަނާވަލން  ަމިނުކފަާނށް  ެެ  15 ަޖުލަގއި  ިމަދުޢަލުތގެ  ިމާހުރގެ  ެއ

 ެގްއިލަފއި  ަޙްއުޤަތއް  ޭއާނގެ  ީމަހކު  ަޗިއާނގެ  ުމްއަދުތަގއި  ިދގު  ައަހަރްށުވރެ 

،ްިއނޭގތޯ  ެއަބޮއތޭ  ެއަކން  ުދެވސް ިމއަ .ްަޢުދްލިއްނާޞފް  ޮކާބތޯ .ްުހިރަކން 

 ެދަނުހރި  ެއަކން  .ުނެދިވަފއި  ާލިރެވސް  ޭއަނައށް .ްެލިވަފއި ނު  ފުޮނާވެވސް 

 935.ްަފނިޑާޔުރްނަތއް  ޮކާބތޯ  .ިއްޓސް ރަ  ިހުއަމން  ޮކާބތޯ  .ޮކާބތޯ  ީމަހކު 

 ާޤިއްމުކަރން  ައާމްނަކން  ައަމން  ިދެވިހާރްއޖަޭގއި  ަޢުދްލިއްނާޞފާ  ޮކާބތޯ 

ްަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ  ައަހެރެމްނގެ  ުހާވޮކްށެގްނުހރި   ިމިއން ، ާއދެ .

ްުނެބހޭ  ަކަމކާ  ިމިއން  ީމަހކު  ސް ެއްއވެ   ީމާހެގެވސް  ިމެދްނެނވި .

ްިތޭބނެ  ައނިބަދިރން   ިމާހރު  ައުޅަގނުޑެމން  ަދްނަނާވނީ  ައުޅަގނޑު .

 940 ިމުއެޅނީ  ައުޅަގނުޑެމން  .ޫނނޭ  ަތެނއް  ުއޅޭ  ިދާމޮކްށެގން  ީމަހކާ  ަވކި  ިމއީ 

 ްއޓާ ނަ  ަކްސޮތުޅަތއް  މި  ަކުރން  ަރްއިޔުތްނގެ  ިމަޤުއުމގެ  ައުޅަގނުޑެމން 

ްިމިނަވްނުވަމށޭ  ައުޅަގނުޑެމން  ، ޫނން  ޭބުނެމއް  ައުޅަގނުޑެމން .
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 ީމުހން  ިމާޒުތގެ  ަގއި ެތރޭ  ައުޅަގނުޑެމްނގެ  ިއނގޭ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް 

 ާވަހކަ  ަދްއކާ  ިމތާ  ައުޅަގނުޑެމން  ިއނގޭ  ައުޅަގނަޑށް  .ިތޭބެނަކން 

 945 އި ފްާސޮކްށފަ  ިމަމިޖީލުހން  ައުޅަގނުޑެމން  ިމާހރު  ުކަރނީ  ެސްނަސުރެވސް 

 ުބނާ  ެއްއެޗއް  ިޚާލުފުނވާ  ައްސަލކާ  ިއްސާލްމީދުނގެ .ްިޚާލަފށް  ާޤޫނނާ  ޮއތް 

ްއެވސް  ެނއް ެއހެ  ީމަހަކށް  ެެ ްުކެރވޭނެ  ެސްނަސެރ  ަކްނަފަތށް .

ެެ  ަކަފަޖާހަކްށެވސް   ުނެވސް  ީޓވަީއުކން  ަތއް ާޢަޔތް ، ުޤުރާޢާނއި . ޭންނޭގެނ

هللا  .ޮގތް  ިތބި  ފާްސޮކްށެގން  ިމަތުނން  ައުޅަގނުޑެމން  ެއއީ  .ެކނޑޭނެ 

 950َوِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل آَمنَّا بِالّلِه َوبِاْليَ ْوِم ،ްަވޙުީކަރްއަވނީ  ަވަތާޢލާ  ުސްބާޙަނހޫ 

ްް.اآلِخِر َوَما ُهم ِبُمْؤِمِنينَ  ްމިތިބީ ްތިމަންމެން ްދުވަހަށްްهللا ްއާިޚރަތް އަށާ

ްނަމަވެސް،ް ްތެޭރގަިއެވޭއ. ްމީސްތަކުންގެ ްބަަޔކު ްބުނެއުޅޭ އިމާންެވގެންނޭ

ްބަޔަ ްއައީމާންވާ ްނުވެަެއެވެ. ްއެަބއިމީހުން ްޢާޔަތުގަިއްުކކަމުަގއި ނެްއ

ް.ُيَخاِدُعوَن الّلَه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُرونَ ވަޙީކުަރއްވަީނ،ް
ް ްގޮުތގައި ްހީކުރާ ްއެމީހުން ްއެމީހުންްهللا ްމީހުްނނަށް ްއީމާންވީ  955އަާށ

ްނަމަވެ ްއޮޅުވާލަނީއޭ. ްހަަމްމަކަރުހަދާ ްއެއޮުޅވާލެވެނީ ްއެބައިމީހުންނަށް ސް،

އެބައިމީހުންގެްނަފްސަށޭ.ްއެަބހީްއެކަމުގެްހިތިްނަތީޖާގެްަރހަްދެކޭނީްހަމަް

ްއެކަންް ްސަބަބުން ްޖާހިލުކަމުގެ ްއެމީހުންގެ ްވާތީެއވެ. އެބައިމީހުންކަމުަގއި

ްހިތާމައާއެީކގަިއް ްނިހާޔަތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޙްސާސްނުވަީނއެވެ. އެމީހުންނަށް

ްދަންނަވަންް ްއިލްތިމާސްކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމި  960އާދޭހާއެީކގައި

ްކަނުާލް ްައޑުއަހާ ްބަސްފުޅުތަކަށް ްވަޢީދު ްމި ްޤުރުޢާނުގެ ކީރިތި

ްއަނިޔާކުާރް ްނަފްސަށް ްއަމިއްލަ ްައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް،

ްލިބެންހުރިް ްޢާޔަތްތަކުން ްމި ްނުވަމާތޯ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ބައެއްކަުމގައި

ްމިޤައުމުގަިއްޢަ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްަސލާމަތްވަމާތޯ. ްއަޅުަގނޑުމެން ޒާބުން

ްމީހާވެްސް ްޗަިއނާ ްމިދެންނެވި ްބަލަމާތޯ. ްޤާއިމްކުރެވޭޯތ  965ޢަދުލްއިންޞާފް

ްފޮނުވާލަމާތޯ.ް ްދީފަިއ ްޙައްޤު ްއޭާނގެ ްއަމާންކަމާއެީކގައި ްއަމަން މިޤައުމުން

ްއެ ްތެރެަެއިން ްަރއްޔިތުންެގ ްމިޤައުުމގެ ްެގއްލިފަިއްއަޅުަގނޑުމެން މީހުންގެ

ްމިޤައުުމެގް ްކޮންާތކުންތޯ ްރައްދުކުރަމާތޯ. ްއެބައިމީހުންނަށް ްޙައްޤުތައް ހުރި

ްރައްދުކުރާނީ.ް ްިނގުަޅއިގަތީަމ ްޙައްޤުަތއް ްމީހުންގެ ްމީހުން ްތިބި ވެރިންނަށް
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ނޑުްދެންނެވިންްގުޅީްއިސްކަޭލގެފާނުގެްމުޅިްުމދާްދަމައިގަތީް  970ރޭގައިްއަުޅގަ

ްދެންވެ ްފަރީދާ ްޮއތީމަ.ްމާދަމާވީްޙަސަން ްދަރާފައި ްއޭނައަށް ްބަޔަކު ްތިބި ސް

ްޚަބަރުް ްދަމައިގަންނަން. ްމުދާ ްމުޅި ްއިބްރާހީމްގެ ްޤާސިމް މާފަންނުވިލާ

ްއަންނަްންބޭނުންވަނީއޯ.ް ްތޮޅެނީއޯ.ްވެިރކަމަށް ްރަްސކަމާ ްއޭނަ ބެލިއިރުަގއި

ްމިއީްކޮންފަދަްކަމެއްތޯ.ް

ް975 

ްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިކަންތައްްހަމަޖައްސަވައިެދއްާވ.ްހިތާމައާއެކީްމިދަންނަަަވަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް980 

ްއުތުރުބުރީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ެގްއާދެ،

ްއަޙްމަުދްސަމީރު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްރ.އަޮތޅުެގް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 985ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެަ ްއެދެމުންްްްއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެ ްމަޢާފަށް ްއަރިހުން ްނަޢީމްގެ ްމުޙަންމަދު ްމިދެންނެވީ އަރިހުން،

ް ްގަާވއިދުގެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު 22ްދަންނަވާލާނަން.

ްވާހަކަފުުޅގަިއް ްދެންމެައުކ ްއެއީ ްދަށުން. ްެގ ް)ހ( ްމާއްދާެގ  990ވަނަ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުެވވުނު. ްނިސްބަތްކޮށް ްެއްޤާޟީންނަށް ަޤބޫލުކުރަން

ްއެބަބުޭން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްވިާދޅުެވވުނީކަމަށް. ްދެއްެކވުމުަގއި ވާހަކަފުޅު

ްކަންތަްއްް ްއެންެމހާ ްއިސްލާމްދީނުެގ ްފާޅުކުުރމާއި ްޝިޢާރު އިސްލާމީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަަަށް. ްވެރިާޔއަކީ ހިންގުމުގެ

ްމީ ްހުންނަ ްޖަލުގައި ްއަދި ްހިސާބަށް ްނުދާނެ.ްޤާޟީންނާއި ްކަްނތަކެއް  995ހެއްގެ

ްޤާޟީންނާިއް ްމަތިން ްހަމަތަކެއްެގ ްއެއޮންނަ ްހިސާބަށްދާނީ ޤާޟީންނާ

ްކުރާް ްޤާީޟންނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްދިޔައިމަ. ހަމައަށް
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ްތާއީދެއްެގް ްުކރާ ްވާހަކަފުޅަށް ްެއމަނިކުފާނުގެ ްގޮތުންނާއި އިޙްތިރާމެއްގެ

ްފަހަރެްއގަ ްދަންަނވާލީ. ްމިވާހަކަ ްދޭތެެރްއަޅުަގނުޑ ނާޑ ްއަުޅގަ ިއވެސް

 1000ްއެމަނިކުފާނުްހިތްްބަރުނުކުރައްވާނެކަމަށްްހީކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަފުުޅގައިްެއްއގޮތަކަްށވެްސްޤާޟީންނަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަަަކަެދއްެކވުން:

ްައިދް ްައޅުަގނޑަކަށް ްވިދާޅުވިކަމަކަށް ްއެްއޗެްއ ކުޑައިމީްސކޮށް

ްޤާއިމްކުރުމުެގްޤަ ްޢަދުލްއިންޞާްފ ްއެެހންނަމަވެސް، ްނެތް.  1005ބޫލުކުރެވިފަެއއް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ތެރޭގައި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅެްއކަމަށް ްދެއްކެވި ްނުކުމެވަޑައިުނގެން ްބޭރަށް ޙުދޫދުން

ްނުދެންނެވީ. ްެއްއޗެއް ްއަޅުަގނޑު ްނިޒާމާބެހޭްްޤަބޫލުކުރާތީ އެހެންވީާމ،

ްއުތުރުބުރީެގް ްތިލަދުންމަތީ ްއާދެ، ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭަކށް ނުކުތާއެްއކަމަށް

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަފުޅު ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  1010ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް، ްރި

ްޢަދުލްއިންޞާފްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނީ ްކުރިންވެސް ްފެށުމުެގ ްވާހަކަ ފުރަތަމަވެސް

ްއިންސާފުް ްއޭަނައށް ްނުވަތަ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްމީހެއްެގ  1015ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކަިއ

ްވެިރކަންކު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްތަނަކަށް ްއަންނަންޖެހޭ ްރަްށްހޯދުމަށްޓަކައި ރާ

ފުރަމާލެްވެގެންްނުވާނެަެެއވެ.ްއިންސާަާފްްލިބެންޖެހޭނެއޭްރާއްޖޭގެްކޮންެމް

ްހުށަހަޅާް ްެއމީހަކު ްހުރިކަމުގަިއވިަޔސް. ްތަނެއްަގއި ްކޮންމެ ސަރަޙައްދެްއގައި

މައްސަލައަކަށްްއިންސާުފވެރިަކމާއެކުްބެލެންވާނެަެއޭ.ްޢިއްޒަްތއެރިްރައީްސ،ް

ްހު ްއިްޞލާޙު ްކަންޮބޑުވޭ ްތެރޭގަިއްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންގެ ްހުރި  1020ށަހަޅާފައި

ްކަިއވެންޏެްއް ްއެަބއޮތް. ްއިޞްލާޙެްއ ްޮއތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ބޭފުޅަކު

ަްާޔް ްރޫޅިއްޖިއް ްކަިއވެންޏެއް ްގޮުތގަިއ. ްޝަރުތެްއގެ ްމިއީ ރޫޅިއްޖިްއޔާ

ްކުޑަކުދިންނަށްް ްވާހަކަ. ްހޯދައިދޭންޖެހޭ ްޙައްޤުތަެކްއ ކުޑަކުދިންނަށް

ްހޯދައިދޭންޖެ ްނުރޫޅުނަސްަް.ްޙައްޤުތައް ްރޫޅުނަްސ ްކައިވެންޏެއް ހޭނެ
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ްއެީއް ްރޫިޅއްޖެކަަމށްވާނަމަ ްަކއިވެނި ްއޮތް ްޝަރުތުކޮށްަފއި ްއެ  1025އެހެންވީމަ،

ްކުދިންނަށްް ްދެެކނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްފުުރޞަތެއްކަމަށް ްއެޅޭ ްގިނަވުމަށް ވަރި

ްޢަމަލުތަކެއްް ްގޯްސ ްމިރާއްޭޖގައި ްހޯދައިދިނުމަްށޓަކައި ޙައްަްޤުތަކެއް

ްދަންނަވަން.ްހިނގާފާނެކަމު ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއވާހަކަ ްއެަބއޮތް. ްބިރު ގެ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހިތާމަކުރަން ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

 44ް1030ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްހުށަހަޅުއްާވފައިްއޮތްް

ްއެކަމަނާގެް ްއިޞްލާުޙ. ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިްމިހާ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްިވސްނާއިރު ްހައިސިްއޔަތަށް ރުގެ

ްވާނެކަމަކަށްވެްސ.ް ްހުށަހެޅިގެން ްއަދި ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަކަށް އިޞްލާޙު

އެކަމަނާގެްއިޞްލާޙުަގއިްމިބުނަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފަިއާވް

ްގޮެތއްގެމަް ްބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ނޑަެއޅި ްކަ ްމެނުވީްޤާނޫނެއްގަިއ  1035ތިން

ްއިސްލާީމް ަެއެެވ. ްނުވާނެަެ ްދީގެން ްޢަދަބެއް ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްއޭރަކަށެއް.ް ްނުކުެރވޭެނ ްތަންފީޒެއް ްޙުކުމްތަކެއް ްހުރި ޝަރީޢަތުގައި

ްއެަެްއވެސްްޝަރުތަކާނުލާްމިް ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،ްއެކަމަާނއަށް

ްއަުޅގަ ްހަމަމިއާއެުކގައި ްގެންދިއުަމށް. ްއަނބުރާ ްދަންނަވަްންއިޞްލާޙު ނޑު

ްޖަލްސާއެްއގަިއް ްއޮތް ްކުރީަގއި ްމީގެ ްައޅުަގނޑުމެްންމިތިބީ ްއިޞްލާޙަށް  1040އެ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްޤާނޫނުން ްސޮރީ، ްއާނ ްމައްސަލަތައް، ދުސްތޫރީ

ްކޮންމެް ްމިނިަވންކަން ްކުރުމުެގ ްކަމެއް ްކޮންެމ ްނުާވ މަނާކޮށްފައި

ްލިބި ްޙުއްދަ ްލިބިގެންެވއޭ.ްމިޤާނޫނުން ްއެްއވެްސްދިވެހިރައްޔިަތކަށް ގެންވަނީ

ްުހރަސްއަަޅއިގެްން ްއެކަުކވިޔަސް ްހަމަ ްކަަމކަށް ްއެްއވެސް ްކުރާ މީހަކު

ަެއިލްކޮށްލާފައި.ް ްފެ ްއޮތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިމާއްދާ ްނުވާެނއޭ.  1045ހުއްޓުަވއިގެން

ްމިއޮތީް ްމިމާއްދާ ްނަމެއްގައި ްއެހެން ްގުޅުންހުރި ްހަމަ ްމިއާ އެކަމަުކ،

ްއަުޅގަ ްެއކަން ްއެހެްނވީމާ، ްހަމަްއައިސްަފއި. ްއެކަމަނާ ްއެަެދެނީ ނޑު

ްޢިއްޒަތްެތިރް ަެްއވުމަށް. ްގެންގޮސްދެ ްައނބުރާ ްޝަރުަތކާނުލާ އެްއވެސް

ްފުރިހަމަކޮށްް ްކިތަންމެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްހެދިކަމުގަިއވިޔަަަްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަމާނާތްތެރިކަމާެއކު  1050ކިތަންމެ

ްޤާއިެމއް ްޢަދުލްއިންޞާފެއް ްޤާޟީންނާިއްްމިޤައުމަކަށް ނުކުެރވޭނެޭއ
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ނޑިޔާރުންްއެމީހުންގެްމުްސތަޤިއްލުކަންްނުލިބޭހާްހިނދަކު.ްއެމީހުންނަށްް ފަ

ްނުހެދެންޏަކާއެއް.ްޕްރޮޓެކްޝަންް ްގޮތް ްމަސަްއކަތްުކރެވޭނެ މިނިވަންކަމާއެކު

ްމަގުމަްއޗަށްް ްކުރުމަށްފަހުަގިއ ްޙުކުެމއް ްޝަރީޢަުތަގއި ނުލިބެންޏަކާއެއް.

ްކިހިނެއް ްދިމާވިްނުކުތީމަ ްއެމީުހންނަށް ްއަުޑއެހީމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީ.  1055ތޯ

ްަފނޑިޔާރުންނަްށް ްަރއްކާތެރިކަން ްޙިމާޔަތާއި ްއެކަންަތއްތަކުްނ ކަންތައްތައް.

ްޝަރީޢަތެްއް ްއިންސާފުވެިރކަމާއެުކ ްމިރާއްޭޖގައި ްނޫނިއްޔާ ދީގެން

ްކުރުމަށްޓަކަިއް ްމިގޮތަށް ްމިކަންަްކަން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނުހިންގޭނެ.

ްއެމީހުންްފަ ް ްއިތުރުކުރަންޖެހޭ. ްއާމްދަނީވެސް ްލިބޭ ނޑިޔާރުންނަށް

ްބޭސްފަރުވާއަްށް ްދާންވާނީކީ. ްތަންތަނަށް ްނޫން  1060ސަލާންޖަހައިގެންނެއް

ްިސީޓް ްވެރިޔާއަށް ްއެންމެމަތީ ްދަޢުލަތުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދަަެންޏާ

ްކޮށްގެންް ްއެަކން ްއެަެހެން ްގެންދަންޖެހެނީ. ްއެބޭފުޅުންެވސް ފޮނުވަިއގެން

ްއެބޭފުޅުްންއިން ްކޮންމެވެްސްބަޔަަކށް ްއޭރުން ްނުކުެރޭވނެ. ްާޤއިމެއް ސާފެއް

ތިބެންޖެހޭނީްބޯލަނބާ.ްއެހެންވީމަ،ްއެކަންތައްަތއްްެއކަހަލަްޮގތަކަށްްނުވާެން

ްސަރުކާރުެގް ްައދި ްތެރެއިްނވެސް ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1065ގޮތަކަށް

ް ަައި ްަބހައްޓަިއގެންކަމުގަ ްއެކަން ްދެކެނީ.ްކަންތައްތަްއވެސް ައޅުަގނޑު

ްމިހާރަށްވުރެް ނޑިޔާރުންނަްށ ްފަ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްއެމީހުންނަށްް ްނިންމުމަށްޓަކަިއ ްކަންަތއްތައް އިންސާފުވެރިކަާމއެކު

ްލިބޭް ްއެީމހުންނަށް ްމިނިވަންކަމާއި، ްއެމީހުްނނަށް ޕްރޮޓެކްޝަންާއއި،

ްއިތުރުކޮށްދޭންވާެނކަމުަގއިް ްިމކަންކަްނ  1070ދަންނަވަމުން،ްްއާމްދަނީއާއި

ްިތއްބެިވް ްހިންގަވަން ްސަރުކާރު ްމިހާރު ްއިލްތިާމސްކޮށް ްއެކަމަށް އަޅުަގނޑު

ްނިންމާލަން.ް ްވާހަަކ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޮގވާލަމުން، ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 1075ްީއސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްފުރަތަމަްދަންނަވާލާނީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްޢަދުލްއިންޞާްފްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުެގ

ްވުްން ްަރއްިޔތަކަށް ްދިވެހި ްއެބާބުަގއި ްބާބަށް، ްބާުރގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްނެ ްހިމަނާފައި ްތެރޭގައި ްޝަރުތުތަކުެގ ނޑިޔާރުންގެ ްއެީއްފަ ތުން
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ްޮއތްްވިދާޅުވުމަްށް ްފުރުޞަތުްދިނުންކަމަށްްވިދާޅުވެފައި ބޭރުމީހުންނަށްވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ްާތއީުދކުރާ ްހަމަ  1080އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑުމެންނަްށް ޓީޗަރުންވެސްްއަދިްއެހެންްމީހުންވެސްްއެބަްގެންނަން.ްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނޑު ްނެތީމަ. ްމީހުން ްފުދޭވަުރ ްނެތީމަ.ްއެކަަަމަށް ްެތރޭގަިއ މެންެގ

ް ްބާބުގެ ްޙައްޤުަތކާބެހޭ ްއަސާީސ ްދަންނަވާލާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން 12ްއާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްދެކޭގޮތުަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުަށހެޅުއްވުމަށް، ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  1085އަނިލް

ްރަ ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން.ްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ނަގުޅ

ްމިނިވަންކަން.ް ްއެއްވެުއޅުމުގެ ްމީސްތަކުން ްސުލްަޙވެރިކަމާެއުކ ްއެއީ އާދެ،

އެމަނިކުފާނުްހުށަހަޅުއްވަމުންްވިދާޅުިވްވަރަްށްގިނަްަޤއުމުަތކުަގއިްމިގޮތަްށް

ްމިއީ ްދެކެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ްއޮންނަކަމަށް. ްމިމާއްދާ

ްރަނގަުޅް ްއޮތުްނ ްމިގޮތަށް ްކޮންމެހެންވެސް  1090ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޙައްޤުަތާކް ްއަާސސީ ްފާހަަގކޮށްލާނީ ްައޅުަގނޑު ްދެން މާއްދާއެްއކަމަށް.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހއ.އަތޮުޅގެ ްދެންމެގައި ްބާބުގައި މިނިވަންކަމާބެހޭ

ް ްހުށަހަޅައިގެްނ ްހުށަހެޅުން ްމިގޮތަށް ްއަުޅަގނުޑ ްސަމީރު ެއީއްއަޙްމަދު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދެއްެކިވ. ްވާހަކަފުޅު ްވިދާޅުވެ ްނޫންކަމަށް ރަނގަޅުގޮެތއް

ްއާއިާލް ްިދވެިހންނަކީ ްއާދެ، ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ  1095ދަންނަވަން

ްއާއިާލް ްނިްސބަތުން ްދުނިޭޔގެ ްޤާއިމްުކރެވޭވަރަށް ްރެޯކޑް ރޫޅުމުގައި

ްސަ ްރޫޅުމުެގ ްާއއިލާ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ްބައެކޭ. ްއެްރުޅޭމުންދާ ބަބުން

ްމިއޮންނަނީ.ް ްފާހަގަކޮށްފަިއ ްމީަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްދަރިންގެ ނިކަމެތިވާ

ްކުދިް ްނޫން. ްވާހަކައެްއ ްއަޅާނުލާ ްދަރިންނަށް ްކުދި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެނގޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅާލަންޖެހޭނެކަން  1100ދަރިންނަށް

ްއޮ ްލިޔެަފއި ްމާއްދާއެއް ްމިފަދަ ްމުހިންމުކަންްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ތުމުެގ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްހުށަހެޅީ. ްއަޅުަގނޑު ްފެންނާތީ ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްދޭތެރޭގައިް ްއެކުދިންާނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބުން ްރޫޅުމުގެ އާއިލާ

ްމުިޅް ްއެކުދިންގެ ްސަބަބުން ްއަޅާނުލެވުުމގެ ްއެކުދިންާނ ފަރުވާކުަޑކޮށްލާ،

ްމައްސަލައަ ްބޮޑު ްނަފްސާނީ ްއެކަމުެގްދިރިއުޅުމަށް ްދިރިއުޅުން ްމުޅި  1105ކަްށވެ
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ްއެހެންވީމަ،ް ްދެކެން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދާތަން ޝިކާރައަކަްށެވގެން

ްއެދަރިންނަށްް ްތިބިނަމަ ްދަރިން ްޙާަލތެއްަގއި ްރޫޅިއްޖެ ކަިއވެންޏެއް

ްލިބިޭދންޖެހޭނެކަމަށްް ްރަްއކާތެރިކަން ްާޚއްޞަ ްގޮުތގެމަތިން ޤާނޫނުގަިއވާ

ްމާ ްެއވާ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާުޙްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާފައިވަނީ. އްދާ

ްޢަދުލްއިންޞާފްް ްދަންނަވާލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްނ ްއާދެ،  1110ހުށަހަޅާފައިވަނީ.

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްއެބާބަްށ ްބާރު، ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްއެފަދަް ްާއދެ، ްހުށަހެަެޅުއްވުމެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މުޙަންމަދު

ްެއގޮތަ ްހަމަ ްނަމަވެސް،ްހުށަހެޅުއްވުމެއް ްހުށަހެޅިން. ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްށ

އަޅުަގނުޑގެްޢަލީްމުޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީްއަޅުަގނުޑްއެްހުށަހެޅުްން

ްގެނައީް ްއަނބުރާ ްއަދިް. ްމާނަުކރުމުގައި. ްޤާނޫނު ްޤާޫނނުއަސާސީާއއި  1115ެއއީ

ްނިންމާް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމައްސަލަތަކުަގއި ްއެނޫންވެސް ްބަލާ ޝަރީޢަތުން

ްނިންމުމަކީ ްހުށަހެޅުމެއްް، ްއޮްތ ްބުނެފައި ްނިންމުންކަމުގައި އެންމެފަހުގެ

ްކޮމިޓީއިްން ްޑްރާފްިޓންގ ްއާދެ، ްއެއީ. ްއިޞްލާެޙްއ ްއޮތް އެީއ،

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްހަމައެކަނި ްމިއޮންނަނީ، ްހުށަހެޅުމުަގއި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްދެވޭނެކަމަށް. ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްދިމާވެއްޖެްއޔާ ްމައްސަލަެއއް  1120ްމާނަކުރުމުގެ

ްމައްސަލަތަކުގަިއެވްސް ްއެހެނިހެން ްޯކޓުން ްސުޕްރީމް އެހެންވީމާ،

ްއެންމެފަހުބަސްްބުނާްބަޔަކީ..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1125 

ްއޭްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހަޅާ، ްއަޅުަގނޑު ްކޯޓުންކަމަށް ްސުޕްރީމް ްބުނާނީ ްުރްފަހުބަސް

ނުޑްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ހުށަހަޅަންްއުޅުނީ.ްނަމަވެސް،ްޢަލީްމުޙަންމަދަށްްތާއީދުކޮށްފައިްއަުޅގަ

ްއަނބުރާްގެނައީ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްއެންމެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1130ްޝުކުރިއްޔާ

ްބެހޭގޮތުން.ްް:ޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުންް ްޤާއިމުކުރުމާ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްމިވާހަކަދަްއކަނީ ފޯރިއާއެުކ

އަހަރުންްހަދައިގެން،ްމ17ްްިޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންް
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ްޢަދްލުއިންޞާފުް ްއެބަބުނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. ްިއސްެވރިޔަކީ ްއެންމެ ހައިކޯޓުެވްސްްޤާއިމުކުރުމުގެ

ނޑިޔާރުންެގް ްފަ ްތިއްަބވާ ްެއކޯުޓގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއޭ.  1135އުފައްދާނީ

ްހައިކޯުޓގެް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޭއ. ނޑައަުޅްއާވނީ ްކަ އަދަދުވެސް

ްއެހެްން ްއަދި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ްިއސްކުރާީނވެސް ނިޑޔާރު އުއްތަމަފަ

ްއި ްމެޖިސްަްރޭޓުންވެސް ްގާޟީންާނިއ ސްކުރާީންކޯޓުތަުކގެ

ްޝިޢާރުް ްއިްސލާމީ ްއިތުރަްށ ްއޭެގ ްއަދި ްއާެދ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.

ްކީއްވެޯތް ްދެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. ްއިްސވެިރޔަކީ ްއެންމެ  1140ފާޅުކުރުމުގެ

ްޤާިއމުނުކުރެވިގެްން ްޢަދްލުއިންޞާފު ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއެވާހަ ްއެހެްނީވމާ، ްމިދައްކަނީ. ނޑުްމިވާހަކަ ްއަުޅގަ ްމީހުން، ްއެދަްއކާ ކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްން ްތިިތއްބަާވ ްސަރުކާރުގައި ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން

ްދާނީ.ް ްކަޝްުފަވމުންނޭ ްައއުރަ ްދެްއެކވިވަަރކަށް ްނުދައްަކވާށޭ. މިވާހަކަ

ްމިއަދުެވްސް ްިތއްބަވާށޭ. ްނުދައްަކވާ ްތިާވހަކަ ްެއގޮގޮތަްށ  1145އެހެންވީމާ،

ްމިކަންތައް ްޢަދްލުއިންޞާފުްވިސްނާލަްއވާށޭ ްމި ްމިއުޅެނީ ްނުކުރެިވގެން ަތްއ

ޤާއިމުކުރުމާްމިްނިޒާމު،ްމިބާރުްމުސްތަޤިއްލުްނުކުެރިވގެންނޭ.ްޢިއްޒަތްެތިރް

ް ްދަންނަވާލަން،ްމި ްައޅުަގނޑު އަހަރުެގްޤާނޫނުއަސާީސ17ްްރައީސް،ްއަދި

ްމުޙަންމަދުް ްމިނިސްަޓރު ްޖަސްޓިސް ްއޭރުެގ ްދިޔައިުރގަިއ، ޑްރާފްޓްކުރަމުން

ްހަމަްރަޝީ ްައޅުަގނޑުމެްންއުޅުނީ ްއާދެ،ްއެދުވަހު ްވިދާުޅވި. ްއިބްރާހީމް  1150ދު

ްމިނިވަންކުރަން.ް ްބާރު ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްމިަި މިގޮތަށް

ްކަެލއަށްް ްޢަީފފްއޭ ްަކއިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިާދޅުވީ ްއެމަނިކުފާނު އެކަމަުކ،

ްބުނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންވަރު. ްޤާޟީންގެ ްތިތިބި ްމިހާރު ްއެނގޭހެްއޔޭ

ްގާޟީންާން ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. ްބޭނުމެއް ްހޭލާަކށް ނޑު ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނެްއް ްައޅުގަ ްިމކިޔަނީ ްއެްއޗެހިވެސް ްއެމީހުންނަށް  1155ބެހޭގޮތުންވެސް

ްވިދާުޅީވް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްބޭފުޅުންނޭ ްޢިްއަޒތްތެރި ްތިތިއްބަވާ ްހަމަ ނޫނޭ.

ނޑުްދެންނެވީްއަުޅގަ ނޑުްބޭނުމެއްނޫނޭްއެމީހުންގެްފެންވަރެއްްނެތޭ.ްައޅުގަ

ްއެފެންވަރުް ްދެއްަވނީ ްވަޒީފާ ްތި ްތިބޭފުޅުން ްބަލާކަށް. ްފެންވަރު އެމީހުންގެ

ް ްނެތްކަމަށްވަންޏާ ްމިއަދު ްފެންވަރު ްއެމީހުންގެ ްދެން 15ްހުރެގެންނޭ.
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ްިމއަުދެގް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންެވއްޖެއްާޔ ްވިާދޅުާވތާ. ްތިހެން  1160އަހަރުެވއްޖެއޭ

ްފެންަވރެއް ްއެމީހުންގެ ްއެއީްސުވާލަީކ، ްނެތީ. ްފެންވަރޭ ްމަނިކުފާނުގެ ނޫނޭ

އެގޮތަށްްީކްއވެތޯއޭްއެބޭފުޅުންްޓްރެއިންްނުކުރެްއވެނީ.ްއާދެ،ްމިއީްމިއަދުެގް

ކަންތައްތައްްހުިރގޮތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްޢަދްލުއިންޞާފުްޤާއިމުުކރުމުގެްވާަހަކް

ްހަަމް ްމިދައްކަނީ ްފާޑުފާޑަްށ ްއެކި ްގޮތްޮގތަށް ްއެކި އަޅުަގނޑުމެން

ްެއިކްއަނެއްކާް ްނުކުރަންވެގެން ްމިނިވަން ްމިނިޒާމު ްނޫނިއްޔާ ްމިބާރު،  1165ވެސް

ްއެވާހަަކް ްބޭފުޅުން ްދައްަކވާ ްެއވާހަކަ ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާޙު ފާޑުފާޑުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ ދައްކަވަނީ.

ްއެކަމަ ްފަރާތަކަށް. ްމިވެނި ްދުވަހަކަށް ްމިވެނި ްބުނަން ުކ،ްބިރުވެތިވަމޭ

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްޯކއްެޗްއތޯ. ްއޮންނަނީ ހިތުގައި

ް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއެްއޗެްއްهللا ްއޮތް ްހިތުގައި ްވަތަޢާލާއަކަށް  1170ސުބުޙާނަޙޫ

ް ްނުގެންގުެޅޭވނެއޭ. ްފޮރުވައިގެންެނއް هللاްހަމަޔަޤީނުންވެސް

ްއެްއޗެްއވެސް.ް ްއޮްތ ްހިތުގައި ްމީހެއްގެ ްކޮންެމ ދެނެވޮޑިގަންަނވާނެއޭ

ްަދއްަކވާށޭ.ްއަމިއްލައަްށްއެހެ ްެއވާހަކަ ްއިޚްާލޞްތެރިވެ ންވީމާ،ްއަމިއްލައަށް

ްެދްން ނޑު ްއަަަުޅގަ ްއާދެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އީމާންތެރިވާށޭ.

ްތެރެއިންް ްއިޞްާލޙުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިބާބުތަކަށް  1175އެނބުރިލާނީ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެ ްގދ. ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްހަމަ އަޅުަގނޑަްށ،

ްމު ްެއއީ ްއާދެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ްވަޙީދު ް)ބ(12ްްޙަންމަދު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު. ްއެއޮތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި އުނިކުރަން

ްޙައްޤުތަެކއް.ް ްޭދ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިއުޅެނީ ްއުނިކުރަން ްއެ ކީްއވެތޯޭއ

ްހަޅުތާ ްއެމީހުން ްއިނގޭތޯ ްއެބަޖެހޭ ްއެމީހުން  1180ލުކުރަންްމަސައްކަތްތެރިން

ްކަމަކަްށް ްމާބޮޑު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުބނީމަ ްހަޅުތާލުކުެރއޭ އެބަޖެހެއޭ.

ްދެންް ްުނލިބުނީމަ ްަޙއްޤުތައް ްމަަސއްކަތްތެރިންގެ ްއެހެންނަމަވެސް މިވަނީ.

ްމިތަނަްށް ްިއނގޭތޯ ްައޑުއެހިން ްއަޅުަގނުޑ ްއިހަށްދުަވހު ްހަދާނީ. ކިހިނެއްތޯ

ްމިތަަަނަށްވެސް ްއައިސް ްމީހުން ްމުސާރަްްބަނގްލަދޭޝް އެމީހުންގެ

 1185ނުލިބިގެންްއައިސްްއުޅުނުްވާަހކަ.ްއާދެ،ްމިދެންނެވިހެން،ްމިދަންނަވާގޮތަްށް

ްމިްމުޢައްސަސާތައް...ް
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ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1190ްމިހިސާބުންްހުއްޓާލީ.ްއާދެ،ްދެންްކުރާނެކަމެއްްނެތްްއެހެންވެއްެޖއްޔާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް

ްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ް

ަެންަބރުް ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްމެ
ްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް1195 

ގދ.ްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމަޑުކޮށްލަދެއްވާ.ްއާދެ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1200 

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްެއވިދާުޅވާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ބ(12ްްޝުކުރިއްާޔ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްދަްނނަވާފަިއވާނީ.ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްރިޔާސަތަށް ްގެނެސްފައި ްއަނބުރާ ްްއަޅުަގނޑު

ްނުކުރައްާވީތްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޢުލާން ްއެްއޗެއް ްވަކި ްރިާޔސަތުން އެހެންނަމަވެސް،

ްއެވާަހަކް ްއޮޅިވަަޑިއގަންނަވަނީހެން. ްއެބޭފުުޅންނަށް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

 1205ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްއިނގޭޯތ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްނ.އަތޮޅުގެ ންބަރު.

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.ް

ް1210 

ަެންަބރުް ނޑުމެންްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްމެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްކުރިމައްޗަށްް

ްޑްރާފްޓްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދެވަނަބުރަކަށް ްކޮމިޓީއިްނ ްީރްޑްރާފްޓްކުރާ ކޮށްގެން،

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްަބިއ ްޙައްޤުތަކާބެހޭ ްައސާސީ ްއައި ޑްރާފްޓްކޮށްގެން
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ްދަންނަވާލުމަށްް ްެއއްެޗއް ްއިޞްލާޙަކަށް ްދެތިން  1215ފާހަގަކޮށްލެވުނު

ްތަފާތުް ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. މިފުރުޞަތަށް

ް ްމިބާބުގެ ްއެއީ 2ްްނުކުރުން. ްމާއްދާ. ްާމއްދ2ްާވަނަ ަގއިާވގޮތުންްވަނަ

ްއާދެ،ް ްހިނގައްޖެ. ްހުށަހެޅިގެން ްިއޞްލާޙެއް ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއަވނީ، އެއިޞްލާޙު

ްބޮޑަްށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއިޞްލާޙަށް ްޝަކޫރު. ްޢާޒިމާ  1220މެންބަރު

ްއެހީތެރިކަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޭަގއި ްއިތުރަްށ،ްތާއީދުކުރެޭވކަމަކީ، މުގެ

ްރައްކާތެރިކަާމް ްއެމީހުންގެ ްއަދި ްއިތުރަށް ްއެހީތެރިކަމުގެ ްދޭ އެފަރާތްތަކަށް

ްއެހެންކަމުންް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްެއިއޞްލާޙުގަިއ ްއެބައޮްތ ބެހޭގޮތުންވެސް

ްއަދިް ްމީހުންނާއި ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްުއޅޭ ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއު ްދަތިޙާލުގައި ްއަދި ްތެޭރަގިއްކުޑަކުދިންނާއި ްމިބައިގެ ްއަންހެނުން  1225ޅޭ

ްތާއީދުކުރެވެީނ.ް ްެއއިޞްލާޙަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަކަށްވާތީ، ހިމެނިގެންދާނެ

ނޑުްހަމަްމިބާބުގެްދެވަނަްއިޞްލާޙަކަށްްާތއީދުކުރެވެީނ،ް އާދެ،ްދެންްއަުޅގަ

ްއެބައޮތް.ް ނޑަެއިޅފައި ްކަ ްމީަގއި ްޙައްޤުތަކެއް ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި އިޤްތިޞާދީ

ްގިނަ ްމީެގްްވަރަށް ްއެހެްނނަމަވެސް ްއެަބއޮތް. ްަކނޑަެއޅިފައި ޙައްޤުަތކެއް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްލ.އަތޮުޅގެ  1230ތެރެއަށް

ްސަބަބަީކް ްެއއީ ްތާއީދުކުެރވޭ. ްވަރަށް ްައޅުަގނޑަްށ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ

ްކަރަ ްތެރެއަްށ ްމިޙައްޤުތަުކގެ ްރާްއޖޭގެ، ްއެވަީނ، ންޓްެގްއެއިޞްލާުޙގައި

ްވަރަްށް ްރާއްެޖތެރޭގެ ްމާލެއާއި ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއާދެ، ޚިދުމަތްލުން.

ްޭއެގް ްޤާއިމުކުރެިވގެން ްނިޒާމެއް ްފުރިހަމަ ްކަރަންުޓެގ ްރަށެއްގައި މަދު

ްކޮންމެް ްލިބެމުންދަނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓްގެ  1235ދަށުން

ްމައްސަަލއެއް ްރަށްތަކުގެ ްވަރަްށގިނަ ްއެހެންކަމުންްްރަށެއްެގވެސް، ިމއީ.

މިވާންޖެހޭނީްއަޅުަގނޑުްދެޭކޮގތުގައިްހަމަްލިބެންޖެހޭްއަާސސީްޚިދުމަތެއްެގް

ްވާހަަކް ްތާއީުދކުރެވޭ ްެއއިޞްލާޙަށް ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެންކަމުން ގޮތުަގއޭ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތ.އަތޮުޅެގ ްމިމާއްދާއަށް ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ދަންނަވަން.

ްފާހަގަކުރައް ްރިޔާޟް  1240ވާފަިއވާ،ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙަށްވެްސްމެންބަރު

ްމިބުނަނީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއާގުޅޭ. ްހަމަ ްމިދަންނަަވނީ ްެއއީ ތާއީދުކުރެވޭ.
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ްވާހަކަެއްއް ްމިހުރިހާ ްރައްކާތެރިކަން. ްކާނާއާއި ްބޯފެނާއި ސާފު

ްގޮތަށް.ް ްވަަރށްގިނަ ްބޭނުންކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްފެން ދައްކާއިުރަގއި،

ްރަށެއްް ްނަރުދަމާެގްވަރަށްގިނަ ްތަޣައްޔަރުވެފަިއ،ްޯގސްވެަފއި. ްަވނީ ްފެން ގެ

ްބައެްއް ްރަށްރަށަށް. ްވަރަށްގިނަ ްބޭނުންވޭ ްހަމަ ްމިކަންތައް  1245ނިޒާމާ

ްއެބަހުރި.ް ްރަށްރަށްެވސް ްނޫޅެޭވވަރުެގ ްނުކޮްށ ްއެކަްނ ރަށްރަށުގައި

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްއާެދ،ް އެހެންވީމާ،ްއަސާސީްޚިދުމަތެއްގެްގޮުތަގއިްއަުޅގަ

ް ނުޑްދެން ްއަުޅގަ ްނެތުމާެއކު ްަވގުތެއް ްމާގިނަ ްފާހަގަކޮށްާލނީ، ނޑު އަޅުގަ

ް ްއާެދ، ްޤާއިމްކުރުން. ްާއއިލާ ްކަިއވެނިކުރުާމއި ވަަނ13ްްފާހަގަކޮށްލާނީ،

ްނެްތް ނަޑެއޅިފައެއް ްކަ ްއުމުރެއް ްވަކި ްބުނެފައިާވގޮތުްނ  1250މާއްދާގަިއ

ްއަޅުަގނ ްމިއޮންަނނީ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްއުމުރުކަމަްށ ުޑްކަިއވެނިކުެރވޭ

ްއުމުރުް ްމި ްނަމަެވސް ްޤާނޫނަކުން ްކޮްނމެަެވެސް ްފަހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްދަންނަވާީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއަންނާނެ. ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްތަޖުރިބާއެއްް ްހިތި ްއެންމެ ްއުޅެންޖެހޭނީ، ްދަތިޙާލުަގިއ ްއެންމެ މީގެއިން

ްއަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  1255ންހެންްކުރަންޖެހޭނީ

ްެއީއް ްމާއްދާެއއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިމާއްދާއަީކ ްއެހެންކަމުން ދަރިންނޭ.

ްސަބަބުންް ްތަޖުިރބާގެ ްކުރެވޭ ްދިމާާވ، ްއުުމރުގައި ްހަގު ްއެހާ ޅައުމުރުަގއި،

ްދަތިގޮތްތަކާިއް ްވަރަށް ްތަޖުރިބާކުރެވޭ ްހިތި ްއުމުރަށް ްމުޅި އެމީހުންގެ

ްމިއިޞްލާ ްެއހެންކަމުން ްދިމާެވގެންދޭ. ްއަޅުަގނޑަްށްވޭންތައް ޙަށް

 1260ްތާއީދުކުރެވޭްވާހަކަްފާހަަގކުރެޭވްވާހަކަްދަންނަވަމުންް...ްް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ަެންަބރުް ްއިށީންނަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްމެ
 1265ްވުްނ:ޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެ

ްމިބަޙުސްގައިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިސްޭނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދައްކަވަމުްން ްވާހަކަފުުޅ ްޖޯޝާއެކީގައި ްއެހާ ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާރު،ް ްޤާއިމުުކރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްމި ްކީްއެވގެންކަން. ގެންދަވަނީ

ް ްވަރަްށގިނަ ްކުރީފަހަރު.ްމީގެއިން ްފާސްނުެވގެްނ ްދިޔައި މާއްދާތަކެއް
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ްއަންގައިޭދް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމީެގިއން  1270އެހެންނަމަވެސް،ަް

ްހުރިް ްފާސްކުރެވިފައި ްމިހާރު ްބާރު، ްޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަދްލުއިންޞާފު

ްޢަދްލުއިންޞާފުް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްއެބައެނޭގ އެްއޗެހިންވެސް

އްގެްގޮުތގައިްއޮންނަންްއަޅުަގނޑުމެްންޤާއިމުކުރުމުގެްބާރަކީްމިނިވަްންބާރެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްއެއީކަން ްދެން ްމި ްއެހެންީވމާ، ްފާސްކޮށްގެން. މިތިބީ

ްފާސްނުވެދިއުާމް ްއެްއޗެހިތަކެއް ްގިނަ ްއޭގެ ްއެހެންނަމަވެްސ  1275އެބަވިސްނޭ.

ްއެހެްން ްހޫނުޮކށްދަނީ. ްއެހާ ްވާހަކަފުޅުަތއް ްިމއަދު ްވެދާނެ ގުިޅގެންކަމަށް

ްއާދެ ްބެލެވޭނީ، ްމާޅޮސްމަޑުލުް، ްމެންބަރުންނަށް. ްިޢއްޒަތްތެރި ަބއެއް

ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ަެންަބރުް ަުބުރީްމެ ނޑުްމިބާބުަގިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުރު  1280ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑްއެންމެފުރަތަމަ ްރޭގަިއ ްބޭނުންވަނީ، ން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބައި.ްއެހެންކަުމން ްބާކީ ްއޮތް ްތެރޭަގއިްނުނިމި ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ްނުވަތަް ްަޝރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްމިބާބުގައި ްީކއްެވތޯ ނޑު ްއަޅުގަ ޖެހިލާނަން

ްމިގެންނަނީ.ް ްހަމަތަްއ ްނުވަތަ ްއުސޫލު، ްނުވަަތ ްގޮތް، ްނުވަތަ މަގު،

ްީޢސާ ްމޫސާގެފާނަށްވެްސ،ްއަުޑއައްަސވާލަްއވާ.  1285ގެފާނަށްވެްސ،

ް ްރަސޫލުބޭކަލުންނަށްވެސް ްހުރިހާ ްއަިދ هللاްއިބްރާހީމްގެފާނަށްވެސް

ްދެންް ްއިސްލާމްދީނޭ. ްދީނަކީ ްހަމަެއަކނި ބާވައިަލއްވާަފއިވާ

ްޤާއިމުކުރުުމެގް ްޢަދްލުއިންޞާފު ްމި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އަުޑއައްަސވާލަްއވާ

ްއޮ ްލިުއްއާވލައްވާފަިއ ްމިބޭފުޅުން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްބާބުގައި ްއެްއޗެއް. ތް

ްޝަރީޢަާތް ްޤާނޫނާިއ ްހަމައެކަނި ްޤާއިމުކުރަންވާނީ  1290ޢަދްލުއިންޞާފު

ގެްބާވައިލެްއވުމުަގއިްއޮންަނނީ،ްހަމައެކަނިްهللاްއެްއގޮތްާވގޮުތގެްމަތިންނޭ.ް

ްމިލިޔަނީވެސްް ްމިމީހުން ްބަލަ ްގޮތަށޭ. ްބާވާލަްއވާަފއިވާ ތިމަންސުވާމީންގެ

ްޤާނޫނާ ްހަދާ ްސުބުޙާނަްތިމަންނަމެން ްމަތިންނޭ. ހުިރްهللاްއެއްގޮްތާވގޮތުެގ

ް ްބޮޑުކަާމއޭ. ްމިހެންްهللاހިތާމައެއްެގ ްައޅުަގނޑުމެން ްރަޙްމަތްފުޅުން ގެ

ްނުވޭޯތ.ް ްހައިާރނެއް ްއަޖައިުބވެ ްިތބޭފުޅުން ްދޭތެރޭގައި  1295ދިރިތިބިކަމާ

ްއެބައެނޭގް ްެއއިން ްގެންދާނަން. ްކުިރއަށް ްވާހަކަ އަޅުަގނުޑގެ
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ްހަމައެކަނި ްނެތްކަން.ްްއިސްލާމްދިނަކީ ްދީނެއް ްއިތުރު ްދީންކަން. އޮތް

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްހަމައެކަނި ްއުޅެންޖެހޭނީ ްމީހުން ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމައިަގނުޑް ްދީނުެގ ްއެހެންވީމާ، ްޮގތަށްކަން. ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ޝަރުޢު

ްރަސޫލުް ްމުޙަންމަދު ްއެދީންތަުކގަިއާވގޮތާއި ްހަމަތަކުގައި  1300هللاްޞައްލަްهللا

ްމާ ްވަޞައްލަމް ްއިސްލާމްދީނާްޢަލައިހި ްާބވާެލއްެވިވ ްނަބިއްޔާއަށް ްތ

ްއެކަންް ްނެތޭ. ްތަފާތެއް ްެއއްެވސް ްުއޫސލުތަކުގެ ނޑު ްމައިގަ މިދެންނެވި

ް ްބަޔާންކޮށްދެްއވާ ްދަންނަވާލާނަން.ްهللا ްމާނަ ްޢާޔަެތއްގެ ވަީޙކުަރއްވާަފއިވާ

ްޝަރީޢަތެްއެގް ްފާޅުެވގެންާވ ްކަންތަުކގަިއ ްދީނުެގ ްތިމަންކަލާނގެ ދެން

ްކަޭލގެ ްމަތީގައި ްލެއްވީމޭ. ްފާނު ްއެއަްށްهللا ްކަޭލގެފާނު ްފަހެ  1305އަންަގވަނީ،

ްކަލޭގެފާނުް ްއެދުންތަކަށް ްމީހުން ްނުދަންނަ ްއަދި ތަބާވެަވޑަިއގަންނަވާށޭ.

ްކީރިިތް ްއެއަްނަގވަނީ، ްޞަރީޙަކޮށް ްމިޢާޔަތުން ތަބާވެަވޑައިުނގަންނަވާށޭ.

ް ްެއޝަރީޢަތުގަهللاްރަސޫލާއަށް ްއަދި ްވަޙީކުަރއްވާަފއިާވކަމޭ. ިއްޝަރީޢަތެއް

ްރައީްސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢަމަލުކުރެއްވުމަށް، ްއެގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމަށާއި

ްފިރިތޮރުް ްފްރޯ ްޖެހޭތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަބއްލަވާ.  1310ވިސްނާަވޑަިއގެން

ްމިމީހުންް ްމީހުންނަށް ްއަންނަ ްމިހެން ްދެންވެސް ްމީހަކާ ްކިޔާ ޝްމައިޒަރ

ްއައު ްއެައންނަ ްއެމީހުން ްއެހެނެއްނޫން. ްތަާބވާން. ްއެްއޗަށް ާމްބުނާ

ްއަދިވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުގޅުމެްއނެތޭ ކާ

ްއިތުުރް ްމީގެ ްއަދިވެސް ްޖެހިލާނަން. ްުކޑަތަންކޮޅަކަްށ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްވޯޓު ްބޭފުޅުންގެ ްއެންމެހާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ  1315ބާރުދިނުމުގެގޮތުން

ނޑުް ގެްވަޙީްބަސްފުޅެްއގެްމާނަްދަންނަވާލާނަން.ްهللاކޮޅަށްްހޯދުމަށްްއަޅުގަ

ްތިމަންރަ ްބާވާލެްއވީމޭ.ްއަދި ްފޮތް ްކަޭލގެފާނަށް ްަޙްއޤުގޮތުަގއި ސްކަލާނގެ

ްއަިދް ްގޮތުަގއޭ. ްތެދުކުރަިނވި ްތަކެތި ްފޮތްތަކުަގއިވާ ްާބވާލެްއވި ްކުރިން އޭގެ

ް ްފަހެ ްގޮުތގައޭ. ްފޮެތއްގެ ްހެިކވަނިވި ްަމއްޗަށް هللاްއެފޮތްތަކުގެ

ްުޙކުމްކުރަ ްކަޭލގެފާނު ްމެދުަގއި ްއެުއރެންގެ ްޙުކުމުން  1320ްއވާށޭ.ްބާވާލަްއވާފަިއވާ

ްއެއުރެްނެގް ްޚިލާަފށް ްޙައްޤުތަކާ ްައއިސްފަިއވާ ްއަރިހަށް ްކަލޭގެފާނު އަދި

ްިތޔަބައިމީހުންެގް ްަތބާވެަވޑައިުނގަންނަވާަާށޭ. ްކަލޭގެފާނު އެދުންތަކަށް

ްމަގެްއް ްފާޅުވެެގންވާ ްޝަރީޢަތަަަކާއި ްބަޔަކަށްމެ ްކޮންމެ ތެރެއިން
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ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލެއްވީމޭ ްމިްްތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް

ނޑުމެންްހުރިހާްއެންމެންގެްމައްޗަށްްިމް ްައޅުގަ  1325ޤުރުޢާންްބާވާލެއްވީްމިއިން

ްރަސޫލު ްމުޙަންމަދު ްވަޙީކުަރއްވަނީ. ްޞައްލަްهللا ްވަސައްލަްމްهللا ޢަލައިިހ

ްމިހުރިހާް ްޤުރުޢާނުން ްކީރިތި ްާބވާލެްއވެވި ްމައްޗަށް އެކަޭލގެފާނުގެ

ްއިން ްމިހުރިހާ ްއުންމަތަށް ްހުރިހާ ްމިހެންްޒަމާންތަކާއި ސާނުންނަށް.

ްދެވަނަފަހަރަށްް ްހިތާމައާެއުކްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއަރިހުް ްމެްނބަރުން ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްބެހޭގޮތުްނ ްމިކަމާ  1330ތަކުރާރުކޮށް

ްީރޑްރާފްޓްކޮށްގެްން ްއަނެއްކާ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްާވގޮތަީކ، ދެންނެވީމާވެސް

ްމިގޮަތށް ްއޮީތ ްމާބޮޑަްށްގެނައިަމވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، .

ްއަޅުަގނުޑެގް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީމު ްކުިރއަށްދާކަްށ މިވާހަކަައއިގެން

ނުޑްދަންނަވާލާނީ...ް ްވާހަކަްނިންމާލަމުންްއަޅުގަ

ް1335 

ްއާދެ،ްަވގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްެަ ަުބުރީްމެ ްމަަސއްކަތްުޕޅަށްްްންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުރު ްތިކުރަްއވާ ްަރީއސް ްަރއީސްޭއ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުް

ްއެއްޗެްއްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެކަމަކު، ްސާބަހޭ. ްފަށްފަށުން  1340ހަމަ

ްމިވީ،ް ްޑްރާފްޓްކުރުމުގައި ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއްަޗކީ ދަންނަވާލާނަން.

ް ްމި ްމަޖިލީހުން ްމިދެންނެވީ ްިމވީ ްފާސްކުރުން މަހާިއ1ްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަހަރާ....3ްްުދވަހޭ.ްބާކީްބޭކާުރގޮތުަގއ21ްްިއެންމެް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު،  1345ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްއާދެ، ްއެދެން. ްދެއްވުްނ އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްހިތްތެވުްންއިށީނދެ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ވަަޑިއގެންދެއްާވ.ްމަޖިލީހުގެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްނުކުތާއެްއްއއ. އެދެން.ްނިޒާމާބެހޭ

ްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.ް

ް1350 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްނިޒާމާބެހޭްް`.

4ްްވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްގަާވއިދުގ22ްްެނުކުތާއެްއަގއިްމިތެދުވީްަގާވިއދުގެްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް

ނުޑްއިށީީންްވާހަކަެދއްެކވުން:  1355ވަނަްމާއްދާއަްށްރިޢާޔަރްކުރަުމން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ

ް ްހިތ21ްަގަާވއިދުެގ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްމާއްާދއަށް ްސާބަްސްވަނަ މުން.

ްރ.އަތޮުޅގެް ްސާބަސް ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ްއެމޭރުމުންް ްދަްއކާަފއި ނޑު ްކަރުދާސްގަ ްދެންމެ ްވަޙީދު. ްޢަލީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީންނާށެކޭ.ް ްވިދާެޅއްނުޭވ ްމުޚާޠަބުކުރެްއވިއިރު ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 1360ްހަގަކޮށްލީްޔައުިމއްާޔއަށްޓަަކއި.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިކަންްފާ

 

ް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުނގަންނަން. ްބަލައެއް ްނުކުތާއެްއކަމަށް ނިޒާމާބެހޭ

ްއެދެއްެކވިް ނަޑށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްރ.އަތޮޅު އަޅުަގނުޑ،

ްހުރީ ްޭއރު ނޑާލާފައި ްކަ ްމައިކް ްއަުޅަގނޑު ްދެއްކެިވއިރު ްދެންްކަރުދާސް .1365 

ްދެއްކެިވް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއާ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ އެހެންވީމާ،

ވާހަކަފުޅާްވަރަށްްތަފާތު.ްއާދެ،ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެްނބަރުްޢަދުނާންް

ްޙަލީމް.

ް

ްކުިރއެރުންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވަޒީާފގެ ނޑުމެންނަށް ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި  1370ްްޝުކުރިއްޔާ

ްތިޔާގިކަްންްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތަނަވަްސކަމާިއ ްޯގތިގެދޮރުގެ ްއަދި ނުލިބިވަނީވެސް

ްކަންތައްތަްއް ްއެހެނިހެން ްދިރިއުޅުމުގެ ްއަދި ނުލިބިވަނީވެސް،

ްނެތުމުެގް ްޢަދްލުއިންޞާފެއް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވަީނވެސް ޙާސިލުނުކުރެވި

ްރަނގަޅުކުރެް ްމިކަންތައްތަްއ ްރަނގަޅުކުެރވޭނެ.ްސަބަބުން. ވިއްިޖއްޔާ

ްޤާޟީންނާއިް ްކުޑަކުަޑކަމެއް. ްވަރަށް ްހަމަ ްއޮތީ  1375ރަނގަޅުކުރާން

ްނިންމާނެގޮތަކަށްް ްމައްސަލަަތއް ްއެމީހުންގެ ްއެމީހުން މެޖިސްޓްރޭޓުން

ްގޮތްގޮތަްށް ްކިަޔިއެގން ްގޮތް ްވެރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދޫކޮށްލަންވީ.

ސްްމެޖިސްޓްޭރޓުންްކިތަންމެްނިންމަންވެއްޖީވިްއޔާްޤާޟީްންކިތަންމެްމޮޅަކަ
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ނޑިޔާރުްނގެްކުިރއަށްްއުއްތަްީކއްކުރަންތޯްއަިދްކޮންމެްއެހެންް މޮޅަސް،ްފަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޯންނާނެ. ްއެއްކަެމއްެވސް ްކުާރނެ ްއެމީހުން ްލިޔަސް  1380ނަމެއް

ްދެވަނަފަހަރަށްް ްމާއްާދގައި ްދެވަނަ ްމިދަންނަވާލީ. ްކުުރކޮށް ްވަރަށް ރައީސް،

ްއައިް ްޚިޔާލުތަކާެއކީަގިއްޑްރާފްޓްެވގެން ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި އިރު،

ްއެަބް ްފާުޅކުރާކަން ްކަންޮބޑުވުން ްޭދތެރޭގައި ްއޮތްަްގޮތާ މިއައިސްފައި

ްއިސްލާމްދީނޭ،ް ްދީނަކީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަުޅަގނުޑމެން ްއާދެ، މަޖުބޫރުވޭ.

ްޙުކުމްތަކާިއް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްބުނެފައި ްއިސްލާމުްނނޭ  1385އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްއޮތްގޮތަށް.ްކަން ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްހިނގާންޖެހޭނީ ތައްތައް

ނާޑންްޖެހުނަސް،ް ނޑުްހިމެނޭގޮތުންްއަްތކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެން،ްއަުޅގަ

ްރަޖަމުކުރާންޖެހުނަސްް ްހިމެނޭގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެންމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްއެބަޖެހޭ. ްހިންގާްނ ްުޙކުމެްއ ްއެއޮތް ްވަތަޢާލާްهللا ސުބްާޙނަހޫ

ނޑުމެންެގްކުޅަ ްައޅުގަ ްދެނެވޮޑިގެްނވޭ ްެއކަލާނެގ  1390ދުންވަންތަ.

ްޙުކުމްތައްް ްދެނެވޮިޑގެްނ ްނުިކޔަަމންތެރިކަން. ކިޔަމަންތެރިކަމާއި

ނޑުމެންްހިންގީމާްއަޅުަގނޑުމެްން ބާވާލަްއވާފައިްހުރީ.ްއެުޙކުމްތަކަށްްއަުޅގަ

ްފެންނާނެ.ް ްސުލޫކު ްތެރެއިން ްައޅުަގނުޑމެން އިޞްލާޙުވާނެ.

ްކޮންމެއަަކްސްއަޅުަގނޑުމެންް ްއާދެ، ްފެންނާނެ. ްރީތިގޮތްތައް ްތެރެއިން ގެ

ްމިދެބާބާއެކީް ްމައްސަލަެއއް ްއެއް ްހުރި ްކަންބޮުޑެވގެްނ  1395އަޅުަގނޑު

ްކުރިންް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެ ްގދ. ްދިޔައިރު، ވާހަކަދަްއކަމުން

ްދަންނަވަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަިދވެސް ްމަްއސަލަ. ްއޮތް އެހުށަހަޅުއްވާަފއި

ިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީއާއިްގއ.ްްބޭނުން،ްގދ.ްގެ

ްޢަބްދު ްަޚލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއްهللا ުގޅިގެްނ

 1400ކުރިއަްށވެސްްހުރިްބައެއްްމިަކހަލަްދެކޮޅުނުޖެހޭްހުށަހެޅުންތައްްނަންގަވަން.ް

ްނަން ްެއއްޗެހިަތއް ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއުނިކުރާން ްގަަަވަން.ކަންތައްތައް

ްއެބަޖެހޭް ްއަުޅަގނޑު ްގެންދެވޭނެ. ްސާދާކޮށް ްފަސޭހަކޮށް ތަންކޮޅެއް

ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭް ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހުށަހަޅަން. އިޞްލާޙު

ްފާހަގަކުރެްއިވް ްނާއިުބ ްބަންޑާރަނާއިުބގެ ްކުީރގެ ްމިތާނގައި އަނެއްކަަމކީ

ް ްނ44ްާމައްސަލަ. ްބަންޑާރަ ްމިހާރުގެ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ  1405އިބުްވަނަ
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ްދީނަީކް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްބެހޭގޮތުން. ްއިޞްލާަޙކާިއ ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބުނެފަިއ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއކޮޅުން އިސްލާމްދީނޭ

ްމަތީންނޭް ްހަމަަތކުގެ ްއިސްލާމްދީނުގަިއވާ ްނިންމަންވާީނ މައްސަލަތައް

ްފާސްކޮށްފަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމިބުނަނީ ްމިހާރު ިއާވްބުނެފައި،

ްެއްއވެްސް ްމަތީންމެނުވީ ްބަާޔންވެގެްނވާގޮެތްއގެ ްަކނޑަެއޅި  1410ޤާނޫނަކާއި

ްމައްސަލަެއއް...

ް

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރު.

ް1415 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިޞްލާޙަާކްްީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަ ްހުށަހެިޅ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްދައްކަވާ.ްްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްވާހަކަފުޅު ްއޮޅޭގޮތަށް ްޙަޤީޤަތް ްމެންބަރުން ްވަރަށްގިނަ ްބެހޭގޮތުން

ްއިސްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިްޞލާޙުގަެއއްނޯންނާނެ ްހުށަހެޅި ްޝަރީޢަތާއިްއަޅުަގނޑު  1420ލާީމ

ްއިޞްލާޙެްއގަިއް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަެމއްކުާރކަށް. ްއެްއވެސް ދެކޮޅަށް

އޮންނާނީްމިހާރުްގަާވއިދަކުންްޢަދަބުދޭންްޙުއްދަދެވިފައިާވކަެމއް،ްަގވާއިދުްން

ްމިއުޭޅް ްދަންނަވަން ްޢަދަބުދެވޭގޮތަށް. ްޤާނޫަނކުން ްހަމައެކަނި އުނިކޮށް

ްޝަރީޢަތަކީ ްިއސްލާމީ ްއެްއޗެޭކ.ްވާހަކަައކީ ްޮކޑިފަިއކުރެޭވނެ ވެސް

 1425ޤާނޫނުގަިއވެސްްލިޔެވޭނެްެއްއޗެކޭ.ްފާސްވެްސކުރެވޭނެްެއއްެޗކޭ.ްއެްމިހާރުް

ްއެއޮތީްސަުރކާރުންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފައި.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްވާަހކަފުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަުކްތިދެއްކެވި ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ޅު،ްގއ.ގެ

 1430ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށެގންގޮސްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ނުޑްއަލުންްަފއްޓާީނއޭވެްސ.ްެއީއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނުޑްހިތަށްްއެބަައރާްއަުޅގަ ްއާދެ،ްއަުޅގަ
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ްއަުޅަގނޑަށްެވސްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވެގެންުއޅޭގޮަތކީ ްދިމާވާގޮތަްށްްމިހާރު ްމީހުންނަށް އެހެން

ްމިހާރުް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެނަސް ްހަނދާންނެތެނީ. ްކުރީކޮޅު ްދިމާވަނީ. މި

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްދާދިފަހުން ްއެއީ ްއެއްޗެއް. ްއެންމެ  1435ހަނދާންހުރީ

ްބަންޑާރަނާއިބުެގް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމެންބަރުންތަކެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަެއއް ްއިތުބާރުނެތްކަމުގެ ްމައްސަލަެއްއް، އެކަންުނކުރެްއވޭނެކަމުެގ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްލިޔުއްވީ.ްއެއީްހަމަްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސްލިޔުއްވުމެްއ.ް

ްމެންބަރެްއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަުޅަގނޑަކީ ްހިތަްށއަރާ އަޅުަގނޑު

ްއެންމެކުރީަގިއް ްސޮިއކުރާނަން. ްއޭަގއި ްއެންމެކުރީަގއި  1440ނަމައޭ.

ްބޭނުމެއްނެތް.ްްސޮއިކުރާނަން. ްެއވާހަކަެދއްކުމުެގ ްކޮްނމެއަކަސް އާެދ،

ްކުރިންވެްސް ްޢަދަބުވެރިކަމާއެުކ ްަވރަށް ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއަދި މިދަންނަވަމުންގެންދިޔަގޮތަށް،

ްމަތިވެިރް ްދަްއކަާވދެއްވި ްއެ ްޖަލްސާގައި ްކުރީ ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްދެ ްއެއަްށްނަމޫނާ ްނަްނގަަވންޖެހޭނީ. ްނަންގަވާ. ްިއޞްލާޙު ްއެ  1445އްކެވުން.

ްމިބާބުގެް ްކޮންމެައކަްސ ްއާދެ، ްވޯޓެއްނުދޭަނން. އަޅުަގނޑުމެން

ްއެަބއޮޭވ.ް ްމަްއސަލައެްއ ްފާސްނުވެިދޔަ ްކުީރަގއި ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު

ްއެހެނިހެންް ްދޭންޖެހޭ ްއެމީހުންނަށް ްިޢނާޔަތާއި ްމުސާަރއާއި ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ްއާެދ،ްކަން ްމައްަސލައެއް. ްއޮްތ ްފާސްނުވެ ްކުރީފަހަރު ްމިއީ ްދިނުން. ކަން

ްޢިލްތިމާސްކުރަން،ް ްމެންބަރުންނަށް ްވަރަށްޮބޑަްށ  1450އަޅުަގނޑު

ްމިނިވަންް ްއަިދ ނިޑޔާރުކަންކުެރވޭނީ ްފަ ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

މުސްތަޤިއްލުބަޔަކަށްްހެދޭނީްެއމީހުންނަށްްއެކަށީގެންވާްއުޖޫަރއާއިްމުސާރަ،ް

ްހިތަށްއަާރްްޢިނާޔަތްތައް ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށްގެން. ްދޭން ައޅުަގނޑުމެން

ްފާސްނުކުރީ.ް ްއެމައްސަަލ ްކުރީދުވަހު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކީްއވެގެންާބއޭ

 1455ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްއަެނއްާކވެސްްދިމާވެފައިްިމއޮތީްެއމައްސަލަ.

ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްޢިނާޔަތްތަްއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއެމީހުންނަށް ްފާސްުކރަންޖެހޭނެ. ްއެކަމަުކ ްމިއަދު

ްލިބެންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް1460 

ްޑްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްިއސްމާޢީލްް ްދިރާސާކޮށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިޓީްންޝުކުރިއްާޔ ްރާފްްޓކުރާ

ްމާލީްްްޢަބްދުްލޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިލްކުެވރިކަމާ ް"ދަޢުލަތުގެ ްފޮނުވާފައިވާ ްޑްރާފްޓްކޮށް އަލުން

ްޙައްޤުތަކާިއް ް"އަސާީސ ްމާއްދާތަާކއި، ްމިާބބުގެ ްދަޢުވާަތއް" ޒިންމާތަކާއި

ްޤާއިމްކުރުމުް ް"ޢަދުލްއިންޞާފުަު ްމާްއދާތަކާއި، ްމިބާބުގެ ެގްމިނިވަންކަން"

ްމާީލް ްމިލްުކރެވިކަމާއި ްދަޢުލަތުގެ ްބަލާއިރު ްމާއްދާތަކަްށ ްމިބާބުގެ  1465ބާރު"

ވަަނ4ްްޒިންމާތަކާއިްދަޢުވާަތއް،ްމިބާުބގެްއަލުންްޑްރާފްްޓކޮށްްފޮނުާވފައިވާް

ްޙައްޤުތަާކް ްއަސާީސ ްއަދި ްާތއީދުކުރެޭވ. ްައޅުަގނޑަށް މާއްދާއަށް

ްޑްރާފްް ްޑްރާފްޓްކޮށް ްައލުން ްމިބާބުެގ ްކޮމިޓީްންމިނިވަންކަން، ޓް

ވަނ4ްްަފޮނުއްވާފަިއވާްމާއްދާތަކަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްަބލާއިރުް

 1470ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަްށްގދ.އަތޮުޅެގ12ްްވަނަްމާއްދާްއަދ13ްްިމާއްދާ،ް

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު 3ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަދި ްާތއީދުކުރެޭވ. ްއަޅުަގނޑަށް ްމާއްދާއަށ12ްްްްއިޞްލާޙަށް ވަަނ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއިތުރުުކރުމަށް ްގޮުތަގއި އަކުެރއްގެ

ްުސލްޙަވެރިކަމާެއުކް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމިހުށަހެޅުމަށްވެސް ްމިނިވަންކަން، ްއެއްެވއުޅުުމގެ  1475މީސްތަކުން

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްދިވެހިަރއްޔިތަކަްށވެްސްތާއީދުކުރެވޭ. ްކޮންމެ ދެކޭގޮތުަގއި

ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްލިބެންެޖހޭނެކަމަށް ްމިނިވަންކަން އެ

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްޙައްޤުތަކުގެ ްއަާސސީ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގުޅިގެްން ްފެށުމާ ްއަންނަން ްޓުއަރިސްޓުން ްރާއްޖެއަށް ދަންނަވާލާހިތްވޭ

ްޢާ ްއައިސްަފއިާވްރައްޔިތުަުންގެ ްރަނގަޅުވަމުްނ ްއެންމެ ްޙާަލތު  1480ންމު

ްފުދޭވަރެއްެގް ްއޭުރ ްރައްޔިތުންކަމަށްވެަފއި، ްމާލެއަތޮުޅގެ އެްއއަތޮޅަކީ

ްލިބެމުންް ްަރއްޔިތުންނަްށ ްމާލެއަތޮޅުގެ ްއާމްދަނީއެއް ރަނގަޅު

ްހެދިފައިާވް ްރަށްރަުށގަިއ ްދިރިއުޭޅ ްމީހުން ްރާއްޖެތެޭރގެ އައިސްަފއިވަިނކޮށް

ްގުޅިގެްންގެސްޓްހައުސް ްމަނާކުރެއްވުމާ ްބޭތިއްބުން ްުޓއަިރސްޓުން ަތކުަގއި

ްިލބިފައިވާކަމަށް.ް ްނިކަމެތިކަމެއް ްވަރަށްބޮޑު ްރަްއޔިތުންނަށް  1485މާލެއަތޮޅުގެ

ްރާއްޖެތެރޭެގް ްހަމަހަމަކަން ްމިކިޔާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިކަމުގައި އެހެންކަމުން
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ްއެކަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގސްފައިވާތީ ްގެއްިލގެން ފާހަގަކޮށްލަން.ްރައްޔިތުންނަށް

ްއަސާީސް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެކުލަވާެލވޭ ްއަލަްށ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބާބުގެ ްޤާނޫނަކުނ4ްްްޙައްޤުތަކާބެހޭ ްބަޔާންކުރޭ، ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްހަމަް ްކަމަކަށް ްއެއްވެސް ްކުރާ ްމީހަކު ްއެްއެވސް ްމެނުވީ  1490ޙުއްދަލިބިގެން

ްހުއްޓުަވިއގެންނުވާނެކަ ްހުރަސްއަޅާ ްމިހެންްއެކަުކވިަޔސް ްމިމާއްދާ މަށް.

ްމިބުާން ްުސވާލަީކްމިމާްއދާގައި ނޑުެގްހިތުގަިއްއުފެދޭ ްއަުޅގަ އޮތްނަމަވެސް

ްރަށްތަކަށްް ްރާއްޖެެތރޭގެ ްވަކިގޮަތކަށްތޯ. ްމާލެއަށް ްހެދޭނީ ޤާނޫނު

ްއެތަފާުތް ްމިފަހަރު ްއޮތީ ްޔަޤީންކުރާހިތް ނޑު ްއަުޅގަ ވަިކގޮތަކަށްތޯ.

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޑްާރފްޓްކޮށްފައިިމާވްނާންނާނެކަމަށް.  1495އަލުން

ްބަލާއިރުް ްމާއްދާތަކަށް ްމިބާބުގެ ްބާރު، ްޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަދުލްއިންޞާފުަު

ްޑްރާފްޓްް ްނަމަެވސް ްދަންނަވަން. ނޑު ްައޅުގަ ްރަނގަޅުކަމަށް ޖުމްލަކޮށް

ްއިޞްލާުޙް ްަބެއއް ްމާއްދާަތކަށްވުރެ ްަބއެއް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ކޮމިޓީން

ްެދކެން. ްައޅުަގނޑު ްފާހަގަކޮށްލަން،ްްރަނގަޅުކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ެއގޮތުން

ް ްއަނީސ9ްްާމިބާބުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްމާއްާދއަްށ  1500ވަނަ

ްއިޞްލާޙަށްް ްިމ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަޙްމަދު

ތާއީދުކުރެވޭ.ްއަދިްގދ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢައްާބސްްއިބްރާހީމްް

ް 9ްްމިބާބުގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވްވަނަ ްއިތުުރކުރަން ް)ށ( ާމއްދާައށް

ނޑަށްްތާއީދުކުރެވޭ.ްއެއީްއެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް އިޞްލާޙަށްވެސްްއަުޅގަ

ނިޑޔާުރންގައިްހުންނަންވާ...  1505ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީްފަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ްސިފަތަކުގެްތެރޭަގއިްދިވެހިަރްއޔިތަކުކަުމގަިއވުންްހިމެނޭކަމަށްވާތީ...ްބަރުްިއސްމާޢީލްްމާލެއަޮތޅުްމެންް
 1510ްޢަބްދުލްްަޙމީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއީސް.ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރަްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްިއސްމާޢީލްް
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 1515ްޢަބްދުްލޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްައއްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްރިޔާސަތު. ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ޢަދުލްއިންޞާފުަުްޤާއިމްކުރުމުގެްބާރު،ްމިބާބުގެްއަލުންްޑްާރފްޓްކުރެިވގެްންްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްމިކުރެ ްބެޭހޮގތުން ްމާއްދާތަކާ ްެއއްެޗްއްމިއައި ްބަޙުސްަގއި ވޭ

ްއިސްލާމީް ްއިސްލާމްދީނާ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނުޑ  1520ދަންނަވާލުމުގައި

ްދެމިހުރުމަށްް ްނުވަތަ ްދެމިތިބުމަށް ްވެރިކަމުަގިއްތާއަބަދަށް ޝަރީޢަތް،ްއެއީ

ްއޮެވގެނެއްުނވާނެ.ް ްގޮތުަގއި ްހަތިޔާރެްއގެ ްގޮތުަގއި، ްުޙއްޖަތެްއގެ ދައްކާ

ް ްެއގޮތަްށ ްދެެކވިގެެނއްނުވާނެ.ްވެގެެނއްނުވާނެ. ެއވާހަކަތަްއ

ްޑްރާފްްޓް ްމިއޮތް ްގެނެވިަފއި ްމިއުޅެނީކީ ްއެއްކަމަީކ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ްއާއިރުަގއިެވސް،ްޑްރާފްަޓށްްއިޞްލާޙުް ްކުރިން  1525ގޯްސވެގެެނއްނޫން.ްޑްރާފްޓް

ްއިސްލާމީް ްިއސްލާމްދީނޭ، ްއޭރުގައި ްމިހާރު ްބޭފުޅުން ްހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްކިޔުއްް ްެއއްަފރާތްކުރަްއވާފަިއްޝަރީޢަތޭ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅުއްވި ވަިއގެން

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބަފެޭނ. ްދައްކަވާތަްނވެސް ްވާހަކަތަކެްއ ްއެހެން މިހާރު

ްއިސްލާމީް ްނުވަތަ ްއިސްލާމްދީން ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ މިއުޅެނީކީ

ްމިއަދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއްނުލިޔެިވގެނެއްނޫން.  1530ްއަސްލުތައް

ްެއވާހަކަތަްއް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްފަޚުރުވެިރާވވަަރށް އުފާކޮށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިެޔވިއްޖެ.ްއެހެންނަމަވެސްްަކނަޑއެިޅެގންްއެބަްއެނޭގް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިވާަހކަދައްަކާވ ްމިތާނގައި ްއިޞްލާޙުތަްއގެނެސް މި

ްއެހެ ްކޮންބަެއއްކަްނ. ްރައްދުވާ ްކޮންފަާރތަކަށް ްއެއީ ންވީމަ،ްމެންބަރުންނަކީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮްށ ްހަމަ  1535އަޅުަގނޑު

ްއެނގިަވޑައިުނގެްން ްކީއްކަން ްމިވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހާ މަޖިލީހުގެ

ްހޭފުޅުލައްވާް ްވިސްނުންތެރިކަމާއެީކަގިއ ްވަަރށް ތިއްބަަވއިގެެނއްނުވާނެ.

ްއެދެ ްވަރަށްބޮޑަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްމިހިނާގްތިއްބެވުން ްމިރާއްޭޖގައި ން.

ްދޯދިޔާވެް ްޢަދުލްއިންޞާފުަު ްއާދެ، ްއަނިާޔވެިރކަމަށް ްވެރިކަމުގައި މިދާ

ްއަނިޔާވެިރް ްބޮޑެތި ްއުފެދުނު ްސަބަބުން ްއޮތުުމގެ  1540ހައްދުންނެއްޓިގެްނގޮސް

ްިމއޮީތް ްޮގތުގައި ްޮބޑުންގެ ްަޤއުމުަގއި ްއެއީ ްޒާލިމުންނަކީ މުޖުރިމުންނާ،

ްދަ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވިސްނައިދެމުންްސިފަކުރެވި ްއެކަން ރިންނަށް
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ްލެއިންް ްދެއަތް ްއަނިޔާވެރިން، ްޒާލިމުން، ްބޮޑެތި ްއެންމެ މިގެންދަނީ.

ްނުވަަތް ްއޮނަރ ްއޮފް ްމެއިން ްައނިޔާވެރިންނަކީ ްބޮޑެތި ްތިބި ކަޅިކޮްށގެން

ްރަށަކަށްހުރިް ްމިހުރިހާ ްމުޖުރިމުންނަކީ ްއަިނޔާވެރި ްބޮޑެތި ްއެއަްށވުރެ  1545އަދި

ްނުވަ ްޝަރަފްވެރިޔާ ނޑުމެންެގްބޮޑު ްައޅުގަ ްޝަޙްސިއްޔަތުކަުމގައި ަތ

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްޢަަަދުލްއިންޞާފު ްމިދަނީ ްވިސްނައިދެމުން ދަރިންނަށް

އެންމެހާްބާރުތައްްވެރިކަންްިހންގުމުގެްއެންމެްއިްސވެރިާޔެގްއަތުަގއިްހަމަް

ްއެބައޮްތ،ް ްހަިއކޯޓުެވސް ްއެބަހުރި، ްކޯޓުަތްއވެްސ އޮެވގެން.

ްޤާއިމްކު ްއެބައޮތް.ްޢަދުލްއިންޞާފުަު ްމަޖިލިސްވެސް ްމަތީ ްއެންމެ  1550ރާ

ްޢިލްމުވެރިއެްއެގް ްބޮޑު ްދީނީ ްއަދި ްއޮވެ ްމިގޮތަށް ްބާރުތަކެއް މިހުރިހާ

ްމިހުރިހާކަމެއްް ްވެރިާޔއަށްެވސްެވ، ްަޞލީބުގެ ްބޮޑު ްހުރެ، ގޮތުަގއި

ްޢަދުލްއިންޞާފުަުް ްމިއޮންނަނީ ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ވަމުންދާއިރުެވސް

ްރައްޔިތުަުން ްމާލެއާިއްޤާއިމްނުވެިވ. ްުނލިބި. ްޙައްޤުތައް ްލިބެންވާ ަނށް

ްނައްތާލުމަށްް ްތަފާތުތައް ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްވާހަކަދެެކޭވއިރުަގއި  1555އަތޮޅުތަުކގެ

ްއަތޮޅުތަުކގަިއް ްނުނެއްޓި. ްއެތަފާތުތައް ްިމޮއންނަނީ ވާހަކަދެެކވޭއިުރަގއިވެސް

ްމަޖިލިސްތަްއް ްޝަރުީޢ ްކޯޓުތަާކއި ްމާލޭގަިއެވސް ްއަިދ ކޯޓުތަކާިއ

ްނަނީ....މިއޮން

ް

 1560ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެބަޔަުކްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއިޚްތިާޔރަށް ްއަމިއްލަ ްބައެްއގެ ްބޭނުމަށް، ްއަިމއްލަ ްބައެްއގެ

ްހަދާލެވިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނިންމޭގޮތަށް ްކަންތައްަތއް ްމިީއްބޭނުންވާގޮތަކަށް ފައި.

ްނިންމާއިރުގަިއް ްމިބާބު ްމަޖިލީހުން ްއެހެންވީަމ، ހިތާމަހުރިކަމެއް.

 1565ްމިކަންތައް...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރްއޔާ ްއާދެ، ްއިށިނދެަވަޑއިގަންަނވާ. ވަގުތުހަމަެވއްޖެ.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުން މެންބަރު.
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ްހުސްވަގުުތކޮޅެއްް ްމެންބަރުނ4:34ްްްއަުރވަން. ްިޢއްޒަތްތެިރ ވާއިރު

 1570ްޖަލްސާކުރާްމާލަމަށްްވަޑަިއގެންދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް]ށ14:34ްްނ14:44ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއާެދ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

 1575ހަމަވެަެއްޖެކަމަށްްއަުޅަގނޑަށްްއިދާީރ57ްްންްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްދެންް ްިމހާރު ްހަމައެއާއެީކގައި ްވިދާޅުެވއްދެްއވައިިފ. މޭޒުން

ްފުވައްމުލަުކެގް ްިމއޮތީ ްއަރުވަން ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު ވާހަަަކަދެްއކުމުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމްްދީދީ.ް

ް

ްބަޙުސްކުރަމުްންްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1580ްޝުކުރިއްާޔ

ްބެހޭގޮތުްންްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެްއވުން: ްޑްރާފްޓާިއ ްފޮނުއްިވ ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓް މިގެންދަނީ

ްބަޙުސްކުރުމަށްފަހުް ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެން

ްގެ ްެއޑްރާފްޓަށް ްގެންނަންްއަލުން ްބަދަލުތައް ްއިތުރު ްނނަންޖެހޭ

ްބަދަލުތަކުެގް ްެއގެންެނވި ްނިންމަވައިގެން ްނުވަަތ ފާސްކުރަްއވަިއގެން

ްދެންް ްމިގެންދަނީ. ްބަޙުސްކުރަމުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު  1585މައްޗަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްގެންދަވާއިުރ ްވާހަކަދައްަކވަމުން ްމެންބަރުން މިޢިއްޒަތްތެރި

ރެވެނީްމީގެތެރެއިންްއެންމެްބޮޑަށްްާވހަކަދައްަކވަމުންްއެންމެްބޮޑަށްްފާހަގަކު

ްޮއްތް ްތަްއޔާރުުކރެވިފައި ްބާބަށް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ގެންދަވަނީ

ްޤަބޫލުކުރަންް ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ޑްރާފްޓަށްކަމަށް.

ްއެތަނެ ްއޮންނާނީ ްބިނާވެފައި ްކުރިއެރުން ްހަމަޖެހުމާ  1590އްެގްމުޖުތަމަޢުއެއްގެ

ނޑުމެންނަީކް ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްިމންވަރަަަކުން. ްޤާއިމްކުެރވޭ އިންސާަާފު

ނޑުމެްނގެްއިންސާަާުފް ްއަުޅގަ ސައްތައިންްަސއްތަްއިސްލާްމްޤައުމަކަށްވާތީ

ްމައްޗަށް.ްެއީއް ްޝަރީޢަަަތުގެ ްއިސްލާމީ ްއޮންަނނީ ްބިނާވެފައި ޤާއިމްކުރުން

ތް.ްއަިދްކުރިއަްށވެސްްމިހާތަނަށްވެސްްއެކަްންހިނގަުމންްއަިއސްފައިްއޮތްގޮ

ްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭް ްމީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެހެންމެ. ްއޮންނާނީވެސް  1595އެކަން
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ްުނވަތަް ްމަޤާެމއްަގއި ްއިސް ްއެންމެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްމިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ

ްޢިލްމުވެަެރިއެްއ،ް ްދީނީ ްހުންނެވީ ްމަޤާމުގައި ްވެަެރިާޔގެ ދަޢުލަތުގެ

ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްޯލްްމިހާރުވެސް ްއެންޑް ްޝަރީޢާަާ އިސްލާމީ

ްިކަޔަވއިވެސްެދްއވާިއް ްފެކަލްޓީެއްއގައި ްކިޔާ ްލޯ ްޝަރީޢާަާއިން ނުވަތަ

ްބުނާގޮތުންް ްޤާނޫނުައާސސީ ްމިއަދުގެ ްއެމަިނކުފާނަކީ ްބޭފުޅެއް.  1600ޢިލްމުވެަެރި

ްބޭފުޅާް ްުހންނެވި ްސަފުަގއި ްކުރީ ްއެންމެ ްޤާއިމްކުރުމުެގ ޢަދުލުއިންޞާފު

ަެރިޔާ. ްއިސްވެ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްްނުވަތަ އެހެންނަމަވެސް،

ްއިންސާފުް ްހުރީ ްައއިސްފަިއ ްގިަނވަމުން ްަޝކުވާ ްޢާންމުކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި

ްހަމައެކަނިް ްއެްއަޗކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްމަްއޗަށް. ޤާއިމްނުކުރެޭވކަމުގެ

ްދޫކޮށްލުމަކުންް ްބުނެފައި ްއެހެން ްަޝރީޢަަަތަށޭ ްއިސްލާމީ  1605އަޅުަގނޑުމެން

ްފެން ްސާފުކޮށް ްޤާއިމްްމިއޮތީ ްއިްނސާަާފު ްތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ނާށޭ

ނުޑްދަންނަވާލަފާނަންްދާދިްފަހުންްރައްޔިތުްނެގް ނުކުރެވޭކަން.ްދެންްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުން ްމައްސަލައަކާ ްހުށަހެޅުނު މަޖިލީހަށް

ްބޯޑު ްއެންޓިކަަރޕްޝަން ްމިދިމާވަނީ ްއޭަގއި ްއާދެ، ްވާހަަކއަށް. ،ްދެއްކެވި

ްދަށުްން ްބެއްެލވުމުގެ ްއެީއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބޯޑަކީ  1610އެންޓިކަރަޕްޝަން

ްމައްސަލަ.ް ްޚިަިޔާނާތުގެ ްބޮޑެތި ްހުށަހެޅޭ ްއެޯބޑަށް ްމުޢައްސަސާއެްއ. ހިނގާ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަނެއްާކވެސް ްމިދަނީ ްމައްސަލަތައް މިކަހަލަ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިޔައީމަ ްބުޭންްއޮފީހަށް.ްއެތަނަށް ޤާނޫނުއަާސސީގައި

ްއެއީކަމަށް.ް ްފަރާތަކީ ްއިސް ްއެންމެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާފު

ްމިދަންނަވާް ްއެަދނީ ްނިމިގެން ްއެކަން ނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅގަ  1615އެހެންކަމުން

ްދިޔައީމަް ްއެމަްއސަލަ ްއަރިހަށް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ އުސޫލުންކަމަށް.

ްައމި ްބައްލަވާަފއި ްަހއިސިްއޔަތުްންއެމަނިކުފާނު ްފަޑިޔާެރްއގެއް އްލައަށް

ްކުށްވެިރް ްކުްށވެރިުނވީއޭ. ްުނވަތަ ްކުށްވެިރވީއޭ ްއާންމީނަ ނިންމަވާލައްވަނީ

ވިޔަސްްއޭނައަށްްެއަވގުތުްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްހައިިސއްަޔތުންްދެއްވެްން

ްމިއީް ްމިޖެހެނީ ްދަންނަވަން ްއެހެން ްދެްއވަީނކަމަށް. ްމަޢާފްވެސް  1620އޮންނަ

ްވާހަކައެއް....ްޢާންމުް

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރު.......ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިގޮތަށް.......ްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމައްސަލަތަްއ ްހުށަހެޅޭ ްބޯޑަްށ  1625ްއެންޓިކަރަޕްޝަން

ްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެްއވުން:

ް

ްހަމަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއާޔްވަގުތު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭޯތ ެވއްޖެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަކުގެ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

 1630ްވަޖީޙްްއިބްަްރާހީމް.ް

ް

ްފައްޓާީންްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުްްފުވަްއމުލަކު ްވާހަކަކޮޅު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. .`ް

އަޅުަގނުޑގެްއަޚްްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމްގެްވާހަަކކޮޅާއިްގުުޅާވފައި.ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްވަީޖޙްްިއބްަްރާީހމް

ްދިމާވެފައިާވް ްޤައުމަްށ ްަޤއުމުގަިއ ްވިދާުޅެވފައިވަނީ ްއެމަނިކުފާނު އާދެ،

ްއެްއެވްސް ްވާހަކަ. ްޤާއިމްނުވާ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމައްސަލައަކީ ްބޮޑު  1635އެންމެ

ް ްހުރި ްމިަޤއުމުަގިއ ްނެތް، ްގޮތުަގިއްޝައްެކއް ްމަްއސަލައެްއގެ ްބޮޑު އެންމެ

ްމައްސަލައަީކް ްފާހަގަކުރާ ްމިހާރު ްއެންމެންވެސް ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއަޮތޅެްއް ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިގޮތުން ްވާހަކަ. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ

ތަމްސީަީލުކުރާްފުވައްމުލަކުްރައްޔިތުންްދަނީްމިކަންްވަރަށްްބޮޑަަަށްްބަލާް

ްމިސަ ްއާދެ، ްއަނިޔާވެިރްދިރާސާކޮށްފައި. ްވަަރށް ްއަިއއިރު ްފެށިގެން  1640ުރކާރު

ްފުވައްމުލަުކގެް ްމަރާފަިއވަނީ ްޖަލުގައި ްފުރަތަމަެވސް ްއެންމެ ގޮތެްއގައި

ްފާަހގަކުރާނެކަެމއް.ް ްއަބަދުވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެކަމަކީ ރައްޔިތަކު.

ްއަޅުަގނުޑް ްމަޢުޟޫޢުގަިއ ްމިއަދުގެ ްާއދެ، ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެަެރި

ްއަ ްހުށަހެޅިފައިާވްވާހަކަދަްއކާއިރު ްބާބަށް ްޙައްޤުތަކާބެހޭ ސާސާީސ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެއިޞްލާޙެއް ްމުހިންމު ްަވރަށް ްބަލާއިރު  1645އިޞްލާޙުތަކަށް

ްވާހަަކ.ް ްކަަރންޓްގެ ްއެއްކަމަކީ ްމުހިންމު ްެއންމެ ްޭއގެތެރޭަގއި ފާހަގަކުރަން.

ްއެީއް ްކަރަންޓް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހަދާ ްއަލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްގޮތުަގިއްރައްޔިތުންނަ ްޚިަިދުމަތެއްގެ ްއަސާސީ ްދެޭވ ށް

ްނެތް،ް ްޝައްެކއް ްއެްއވެސް ްހުށަހެޅިފައި. ްމިއޮތީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި

ްކުީރގަިއް ްދުވަސްތަެކއް ްމީގެ ްައންނަނީ ްހަނދާނަށް  1650އަޅުަގނޑު



 62 

ްކަރަންޓްެގް ްބަޔަުކ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްފުވައްމުލަކު އަޅުަގނޑުމެން

ވާގޮަތށްްނުލިބިގެންްއިންޖީނުގެްދޮަށށްްޖަމާވުމުންްޚިދުމަތްްއެމީހުންްބޭނުން

ްވަރަްށް ްޖަލަށްލާ ްހައްޔަުރކޮށް ްހިފާ ްބަަޔކު ްއެތައް ްނެތި ްރަޙުެމއް އެްއވެސް

ްދެކެނީް ނުޑ ަަުޅގަ ްއަ ްއެހެންކަމުން ްއާދެ، ްދީފައިޭވ. ްއަނިޔާަތކެްއ ބޮޑެތި

ްދިއުމުްން ްހަމަޖެހިގެން ްމިމާއްދާ ްތެރޭގައި ްަޙއްޤުެގ ްއަސާސީ  1655މިދެންނެވި

ްއެދުަވުހްރަ ްދާނެކަަމށް. ްފުރިހަމަވެގެން ްިމކަންކަން ްއެދޭގޮތަށް އްޔިތުން

ްަޙއްޤުަގިއް ްމީހުންގެ ްހުރިހާ ްތިބި ްޖަލަށްލާފައި ްޖެހުނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އާދޭހުގެްސިޓީތަެކއްްފޮނުވަން.ްއެންމެްފަހުންްގޮސްްތިންމަސްްހަތަރުމަސްް

މީހުންްޫދކޮށްލީްބަެއްއްވެއްޖެްނުބަލާްަބއިތިއްބާަފއިްެއއްވެްސްކުެށއްނެތިްއެ

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްއަނެއްްނުކުތާައީކް  1660މީހުން.ްއާދެ،ްދެންްއަޅުގަ

ހަމަްމިބާބަށްްހުށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙެއް.ްއާދެ،ްނަރުދަމާްނިޒާމުގެްވާަހކަ.ް

ްކަމެްއް ްައންނަ ްކުރަމުން ްިދވެހިސަރުކާރުން ަެއްަގއި ްޢާންމުގޮތެ އާދެ،

ްގުުޅވާ ްކަމަކާ ްބޭނުންވުމުންްކޮންމެވެސް ްކަމެްއ ްކޮންމެވެސް ްނުވަތަ ފަިއ

ްމިރާއްޖޭަގއިް ްުފވައްމުލަަކީކ ްއާދެ، ްދޭވާހަކަ. ްޚިދުމަތްތަކެްއ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްއާދެ، ްއަތޮުޅ. ްއެއް ްނުވަތަ ްރަށް ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ  14444ް1665ހިމެނޭ

ްނަރުދަމާގެް ްއުޭޅިއރު ްއެއްރަެށއްަގއި ްަރށެއްަގއި ްއުޅޭ ްމީހުން ްގިނަ ށްވުރެން

ްހުވަފެްންނިޒާމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަްށ ްމިީއ ކީ

ދައްކާފަިއވަނީްދެންމެްދެންމެްމާދަމާްމާދަމާްފެށިދާނެކަމަށްްމިޚިދުމަތްވެސް.ް

ްއެްއވާހަަކް ްދަްއކާ ްއަބަދުވެސް ްކައިިރވުމުން ްއިންތިޚާބެއް ްކޮންމެ އާދެ،

ްމާދަމާް ްހޯއްަދވާަފއި ްފަންޑް ްނަންގަާވފައި ްލޯނު  1670ބޭރުން

ްވާނުާވގޮެތްއްފައް ްވަީނ ްއަދިެވސް ްވިާދޅުވެފައި ޓަަވއިދެްއވާނެކަމަށް

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމާއްދާ ްމިދެންނެވި ނުޑްދެކެނީ ްއާދެ،ްއަުޅގަ ނޭނގިފައި.

ްނިމިގެންް ްރައްޔިތުްނނަށް ްމިކަންވެސް ްދިުއމުން ްހަމަޖެހިގެން އަސާީސގައި

ްމިމަޖިލީހު ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަްށްދާނެކަމަށް. ގައި

ްއިސްލާމްދީނާް ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްދީނުގެ ްދައްކަވާ ްއެބަ ްބޭފުޅުން  1675ގިނަ

ްޙުކުމްތައްް ްދީނީ ްބެހޭގޮތުން ްޝަރީޢަަަތާ ްއިސްލާީމ ްއާދެ، ބެހޭގޮތުން
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ތަންފީޒްކުރެޭވގޮތަށްްޤާނޫނުައސާސީގެްމާއްދާތައްްއެކުެލވިެގންދާގޮތަށް.ްއެީއް

ްލުކުރާގޮތް.ްއަޅުަގނޑުމެްނވެސްްއެންމެްުރހޭގޮތްްއެންމެްޤަބޫ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއާޔ ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތު ްމެންބަރު  1680ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަކުގެ ްމެންބަރު. މަސީްޙްهللا

ްމުޙަންމަދު.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިްންޝުކުރިއްާޔ ްއާދެ، ްރައީްސ، ްރި

ްހަމައަށްްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަަަކދެއްެކވުން: ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްާމއްދާތައް ް ްބައެއް ްމަްއޗަށް  1685ބާބެއްގެ

ްއެންމެް ނޑު ްައުޅގަ ްޭއގެތެރެއިން ްއާދެ، ްމިދަްއަކނީ. ްމިވާހަކަ އައިްސގެން

ްޒިންމާތަކާިއް ްމާީލ ްމިލްކުވެަެިރކަމާއި ްދަޢުލަތުގެ ްފައްޓާނީަީ ފުރަތަމަ

ވަަންމާއްދާގެް)ށ(ްމިހާރުްއޮތްޮގތުންްދަޢުލަތުގ4ްްެދަޢުަުވާތައް.ްމިބާބުގެް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބެހޭގޮތުން ްފައިސާާއއި ްމިބަހައްޓާ ރިޒާރްވގައި

ްނިމިގެންް ްމިހުރިހާކަމެއްކޮށް ްލޯނުނެގުމާއި ްހޯދުމާއި ްއެއީ  1690ވިސްނާލަންޖެހޭ.

ްދަޢުލަ ްކަންނޭނެގ ްނުެވގެން ްއާމްދަނީއަކުންވެސް ްމިލިބޭ ތުގެްނޫނީ

ްއޮްތް ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްއެއީ ްދާންޖެހޭނީ. ްހަމައަށް ރިޒާރްވއާއި

ްހުންނަް ްއޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ްފައިސާއެއް. ްރަްއކާކުރަންެޖހޭ ޖީލުތަކަށްވެސް

ފައިސާްނެގޭނެގޮތާްބެހޭގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްވަިކް

ްހޯދައިގެން ްރުހުން ްމެންބަރުންގެ ްއެރުހުންްްއަދަދެްއގެ ްކުާރއިރު  1695އެކަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވިސްނާލަންޖެހޭކަމަށް ނަޑއެޅުމުަގއި ްކަ ްމިންވަރު ހޯދަންޖެހޭ

ްއެނބުރިލާީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަން.

ްމިބާބުގަިއް ްވާހަކަަދއްާކިއރު ްމިބާބުގައި ްމިނިވަްނކަން ްަޙއްޤުތަކާ އަސާސީ

ނޑުްފާަހގަކޮށްާލފައިްއޮންނާެންކުރީދުވަހުްފާސްނުެވގެންްދިިއރު ވެސްްއަުޅގަ

ްޭއަގިއ8ްް ްޙަްއޤުތައް. ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްއިޤްިތޞާދީ ްެއއީ ްމާއްދާ  1700ވަނަ

ްމިހެްން ްމިބާބުގައި ްލިބުން. ްފުދޭމިންވަރަށް ްފެްނ ްސާފު ްކާާނއާއި ރަނގަޅު

ްޭއަގއިް ްވާހަކަ ްނިޒާމުގެ ްނަރުދަމާގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ އޮންނައިރު

ްވޯ ްއެއީ ްޒާތުަގިއްހިމަނަންޖެހޭނެ. ްއޭގެ ްސެނިޓޭޝަނަކީ ްއެންޑް ޓަރ
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އެްއކޮންްއަންނަްވާހަކަަަެއކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްހިމަނަންޖެހޭނެއޭ.ްދެންް

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްއިޞްލާޙެއް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެބައޮްތ  1705މިއަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްތާއީދުކުރާނަން. ްެއއިޞްލާޙަށް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ް ްމިދެންނެވީީކްޢިއްޒަތްތެަެރި ްމިހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްާއދެ ރައީްސ،

ް ްފުވައްމުލަުކަގިއ14ްްކޮންމެހެން ްރަށް ްބޮޑު ްއާބާދީ ްެއންމެ ވަަނއަށް

ްނޫން.ް ްއެމޭރުމަުކންނެއް ްގޮތުން ްއަވަސްކުރުމުގެ ްނިޒާމް މިނަރުދަމާގެ

ްއަސާސީް ްހަމަ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ،ްދެން  1710ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާ ްއެްއވެުއޅުުމެގްޙައްޤުތަުކގެ ްމީސްތަކުން ްސުްލޙަވެރިކަމާެއކު ބުގައި

ްނެތް.ް ްެއާވހަކައެއް ްޑްރާފްޓްަގއި ްއޮތް ްމިފޮނުއްވާފައި ްމިހާރު މިނިވަންކަން

ްމުހިންމުް ްކޮންމެހެންވެސް ްހިމަނާލުން ްެއވާހަަަަކްއެއީ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްމިނިވަ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްދެން ންކަމުެގްވާހަކަެއއްހެން.

ްބައެްއް ްިއސްލާމީ ްބަލާލިން ްއޮތްއިުރްއަޅުަގނުޑވެސް ްގެންަނވާފައި  1715ވާހަަަކަ

ް ްއެޤައުމުތަުކަގިއ15ްްޤައުމުތަކުަގއި ްބަލާލިއިރުވެސް ްޤައުމު ވަރަކަްށ

ްފިކުރުކުރުމުެގް ްޯނވޭ ްއޮންނައިރު ްގެނެސްފައި ްއެކްޕްރެޝަން ްއޮފް ފްރީޑަމް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެނެސްފަެއއް. ްއަޅުަގނުޑްމިނިވަންކަމެއް ްެދން ރަީއސް،

ްވަރަަަށްް ްބެހޭޮގތުން. ްބާބާއި ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު އެނބުރިލާނީ

ްކަންބޮޑުާވކަމެްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގައި ްދަންނަވާލާކަމަށްވަންޏާ  1720އަވަްސައވަހަށް

ްވާްން ްރައްިޔތުންނަށް ްިދވެހި ްެއއީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްމިހާރު ްއެީއ އެބައޮތް.

ްމިޤާނޫނުއަސާ ްނުކުރަން.ްޖެހޭކަމަކަށެއް ްލާިޒމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސީގައި

ްތެެރއިްން ްތިންބާރުގެ ްދަޢުލަތުގެ ްމިދަންނަަވނީ އަޅުަގނޑުމެން

ޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުގެްބާރު،ްއެބާރުްއެކުލެިވގެންްމިވާްމީހުންނަކީް

ްފާސްކޮށްފަިއް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނުޖެހެއޭ. ްވާަކށް ްދިވެހިންނަށް  1725ކޮންމެހެން

ްޢަދުލުއިން ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމިއޮތީ ްލިިބގެންވަީނ ްބާރު ްޤާއިްމކުރުމުގެ ޞާފު

ްމިބާބު.ް ްރަްއޔިތުން ްވެރިކަާމއި ްއަމިއްލަ ްދަޢުލަތާއި ްއާދެ،ްެއއީ ކޯޓުތަކަށޭ.

ްއެހެންވީާމ،ް ްބާރެްއ. ްވަިކ ްެއއީ ްއޮތްއިުރ ްމިއޮތީ. ްފާސްކޮށްފައި މިބާބު

ްވާަހކަ.ް ނޑީޔާރުންގެ ްފަ ްމިބުނަނީ ްުބނީމަ ްކޯޓުަތކޭ ްިމއީ ކޯޓުތައް

ްއޮތްގޮތުްންއެ ްއަިއސްފަިއ ްމިޑްރާފްޓް ްމިހާރު  1730ހެންވީމާ،
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ްއަިދް ްރައްޔިތަކަށެއް. ްދިވެހި ްނުޖެހޭ ްވާަކށް ނިޑޔާރުެވސް އުއްތަމަފަ

ްވާަކްށް ްރަްއޔިތަކަށް ްިދވެހި ްބޭފުޅުންވެސް ްިތއްބެިވ ްކޯޓުަގއި ސުޕްރިމް

ްތިއްަބާވް ްފުވައްމުލަކުގައި ްނޫން ްބޭނުމެއް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ނުޖެހޭ.

ނޑިޔާ ނޑަށްްހަމަްފަ ަަޅުގަ ރުންނަކީްިދވެހިްނޫްންބަޔަކަށްްާވކަށެއް.ްެއއީްއަ

ްނޫން.ް ްއެދޭެނކަމެއް ްެއކަމަށް ްަރއްޔިތުންެވސް ްުފވައްމުލަކު  1735ޔަޤީނުންވެސް

ްިވސްނާލަންޖެހޭކަމެއް.ް ްފުންކޮށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ އެހެންވީމާ،

ްފާސްުކރިއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާބު ްމަޖިލީހުގެ ބުނިްންްރައްޔިތުންެގ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެިހ ްއެއީ ްެމންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ވާންޖެހޭނެއޭ.ްއެހެންކަމަްށވަްނޏާްއެީއވެސްްެއއްބާރު.ްދެންްއޮތީްހިންގުމުެގް

 1740ްބާރު......

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިހާރުްްهللاްބދުފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަ ްމިބާބު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ،

 1745ދިވެހިރައްޔިަތކަަަށްްނުވާީތވެްއެބާބަށްްމިއަހާްވޯުޓގައިްއަުޅަގނުޑްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަަަކދެއްެކވުން:

ނޑުްފަސްޖެހޭްވާހަކަްދިވެހިްަރއްޔިތަކަށްްުނވާތީވެ.ްއެހެްން ވޯޓުދޭންްއަުޅގަ

ްރަނގަޅު....ްސިފަތައްް

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1750 

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު
ްްމަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަަަކދެއްެކވުން:

ް

ްވަުގުތްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބެހޭގޮތުްންްޒިމާްޝަކޫރުްޢާއިޝަތުްޢާ ްއިޞްލާަޙކާއި ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ނުޑ ްއަުޅގަ  1755ްޚާއްޞަކޮށްލާނަން

ްއޮންނާނީްްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ްވާހަަކއަށް.ްއަޅުަގނޑު ްދެކެވޭ މިތަނުގައި

ްއަޅުަގނުޑ44ްް ްއޮްތގޮްތ ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްގަިއ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޑްރާފް ްމިހާރުގެ ްނުވަަތްދަންނަވާލާނަން. ަެަެއް ްޤާނޫނެ ްއޮތީ ޓްަގއި
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ްއެްއވެްސް ްދަށުންވިަޔސް ްގަާވއިދެްއގެ ްހަދާ ްބާރުލިބިގެން ޤާނޫނަކުން

ްޢާންމުކޮްށް ްަގާވއިދަކީ ްުނވަތަ ްއެޤާނޫނެއް ްދޭންވާީނ ްއަދަބެަެއް  1760މީހަކަަަށް

ްނުވަަތް ްއެޤާޫނނެއް ްއަދި ްވާނަމައޭ. ްއެްއޗަކަްށ ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ

ްަކންތަ ްމާނަކުރެޭވ ްދެވޭނެްގަާވއިދެްއަގއި ްމީހަކަށް ްކޮށްފި ްެއކަމެއް އްތަކާ

ްހަަމް ްމިކަމުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއވެގެންނޭ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްސާފުކޮށް ޢަދަބު

ްކަހަަލް ްހުއްދަދޭ ްޢަދަބުދިނުން ްމީހުންނަށް ްަގވާއިދަކުން ކަންބޮޑުވަނީ

ްދެކޭގޮުތގަިއް ްއަޅުަގނުޑ ްލިޔަންޖެހޭތީ. ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  1765މަފްޙޫމެއް

ްއަދަބެއް ްހަދާްްމީހަކަށް ްޮއފީހަކުން ްސަރުކާުރގެ ްނުވާނެ ެދވިގެްނ

ްބަިއް ްދަށުންނެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމީަގއިްއިސްލާމީްަޝރީޢަަަތުގެ ގަާވއިދެްއގެ

ްވާހަކަދަްއކަާވް ްނުގެނެްސގެްނ ްއިޞްލާޙުަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ނުގެނެސްގެން

ްފެންނަނީް ަަށް ްއަޅުަގނޑަ ްދައްކަވަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ މެންބަރުން

ްމި ްޑްރާފްޓިންގްޑްރާފްޓްަގއި ްމިވާހަކަްނެތީމަ  1770ވާހަަަކަްނެތީމަ.ްޑްރާފްޓްގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްރަނގަޅު. ްމިސުވާލުކޮށްލެްއވުން ްފުރަތަަަމަ ްއެންމެ ކޮމިޓީއާއި

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުްނގެ ްމިއަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްމިއުޅޭ ްހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު

ްގޮތެއްް ްބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ްަކނޑަެއޅި ްޤާނޫނުން ގެމަތީންްފާސްކޮށްފައިވާ

ްމީގައިް ްދެން ްނުވާނެއޭ. ްދީގެން ްޢަަަދަބެއް ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް މެނުވީ

ްހަމަް ްބޭފުޅުންނަށް ްކަންބޮޑުވާ ްނުހިމެނިގެން ްބަިއ ްޝަރީޢަަަތުގެ  1775އިސްލާމީ

ްެވއްޖިްއާޔް ްޤަބޫުލކުރާގޮުތަގއި ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްޙުކުމްތަ ްވަރަްށްސާފުކޮށް ްޝަރީޢަަަތަކީ ްހުރިކަމެއް.ްއިސްލާމީ ްއްއެނެގން

ްލިޔެވިފަިއް ްަވިކން ްމިހާރުްއެބައޮތް އެހެންވީމާ،ްިއސްލާމީްޝަރީޢަަަތްވެސް

ްޕީނަްލް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްކޮޑިފައިޑް ްނޫން ްމޮޑިފަިއޑެްއ ްކޮޑިަފއިޑް އޮތް

ްޕީނަްލް ްއެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި. ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ  1780ކޯޑަކުން

ްިއސްލާމީ ްއެބައޮތް ްެއއްކޮްށްްކޯޑުަގއި ްޙުކުމްތަކަކާ ްހުރިހާ ޝަރީޢަަަތުގެ

ްއިސްލާީމް ްެވއްޖިްއޔާ ްެދކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ލިޔެވިފައި.

ޝަރީޢަަަތުގެްޙުކުމްތަްއވެސްްސާފުކޮށްްލިޔެިވގެންްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް

ްްސކޫލްަްތަކުަގިއް ްދަރިންނަށާިއ، ްރައްޔިތުންނަާށއި، ފާކުރެިވގެން

ްބޮޑަށްްކިަޔވައިެދވުނީ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްޝަރީޢަތް ްއިްސލާމީ ްދެއްތޯ  1785މަ
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ްމިއީ.ް ްއިްޞލާޙެއް ްހުށަހެޅި ްެއނިޔަތުގައި ްައޅުަގނޑު އެނގެނީ.

އެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނުޑގެްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންަދވަންްވަރަށްްގިަން

ނޑުްބޭނުންްފްލޯރގައިްއަިދވެްސް ބޭފުޅުންްވާހަަަކަފުޅުްދައްކަަވިއފި.ްއަޅުގަ

ްގެންދަން.ްްމިއާއި ްކުިރައށް ްއަުޑއަހާލާފައި ްާވހަކަތައް ްދެެކވޭ ބެހޭގޮތުން

 1790އަޅުަގނުޑްއެންމެްކަންޮބޑުވާްވާހަކަައކީްގަާވއިދަކުންްސަުރާކރުްއޮފީހަކުްން

ްމަފްޙޫމެއްް ްޢަދަބުދެވޭކަހަލަ ްީމހުންނަށް ްގަާވއިދަކުން ހަދާ

ްހަމަް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްލިެޔިވގެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްެއފާސްކުރެިވގެންްމީހު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޢަދަބުދެވެންޖެހޭނީ ންނަށް

ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްއެީއ ްޮއވެގެންހެން. ްއެނގޭޮގތަކަށް ްއެންމެންނަށް ހުރިހާ

ްއޮްފް ްވޯޓް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއެއާހެދިގެން ްދެން ްއެއްެޗއް.  1795ޤަބޫލުކުރާ

ްއަަަ ްދޭތެރޭ ްއެހެްންއެްއޗެްއްހުށަހެޅުމާ ްނޫނީ ނުޑެގްނޯކޮންފިޑެންސެއް ުޅގަ

ްޑްރާފްޓިންގް ްމިހާުރ ްއެހެންނަމަވެސް، ްެނތް. ްއިޢުތިރާޟެއް އެްއވެސް

ްޢަދަބުދެވޭކަހަލަް ްމީހުންނަށް ްގަވާއިަދކުން ްމިއޮީތ ްއައިސްފައި ކޮމިޓީން

ނޑަަަށްްވަރަށްްއުނދަގޫްޤަބޫުލކުރަން.ްދެވަަން މަފްޙޫމެއްކަމަށްވަންޏާްއަުޅގަ

ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރ.އަތޮޅުެގްްކަމަކަށް  1800ދެންމެ

ަަކަފުޅުަގއިެވްސް ްވާހަ ްދެއްކެވި ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްަަ ނޑިޔާރަކީްިދވެހިްރައްޔިތަކަްށވުންްލާޒިމްްނުކުރާްވާހަކަްައއީމަ ކޮންމެްފަ

ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސް ްހާމަކޮށްލަން. ްމަޢުލޫމާތެއް ްއޮތް ްއެނގިަފއި އަޅުަގނޑަށް

ްތަންތާ ްގިނަ ްވަރަށް ްކުރިއަްށްދުނިޔޭގައި ްނިޒާމް ްޝަރުޢީ ނގައި

ްއެބަހުިރ.ް ްކުެރވިފައި ްކަންތައްތަްއ ްެއކަހަލަ  1805ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްދުނިޭޔެގް ްއެހީތެރިވާން ނޑިޔާރުންނަަަށް ްފަ ްއެކިެއިކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއިެވސް

ނިޑޔާރުންްފޮނުްއަވންްބައްލަާވއިުރް އެހެންްތަންތަނުންްހަމަްއެހީތެރިވާންްފަ

ްރަް ްދިވެހި ނޑިޔާރުންނަކީ ްހުރިްފަ ްނުލިބިފައި ްވާންޖެހޭތީ އްޔިތުންނަށް

ްއެބަހުރި.ް ްގޮސްަފއި ްގެއްލިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހީތެަެރިކަންވެސް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްހަމަ ްއެއާދޭތެޭރގަިއ  1810އެހެންވީމާ،

ްހަަމް ްރަނަގޅުކަމެއް. ްެދކޭގޮުތަގއި ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ވިސްނާަވޑަިއގަތުން

ްއަޅު ްއިޞްލާޙަކަށް ްނ.އަތޮުޅެގްތިންވަނަ ްމިހާރު ްއުޅެ ްހުށަހަޅަން ަގނޑު
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ްކޯޓަީކް ްސުޕްރީމް ްއޮންނާނެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބާރޭ.ްމިހާރުް ްފަހު ްއެންމެ ްހިންގުމުގެ ްޝަރީޢަަަތް ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްމާނަކުރުމުގަިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްޑްރާފްޓްަގއި  1815އޮތް

ްގޮތަކަށް ްހުށަހެޅިފައިްދޭހަވާކަހަލަ ްމިތަނަށް ްއެއިޞްލާުޙވެސް ްއެހެންީވމާ، .

ްބޭނުންވަނީް ްދަންަނވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމާލަމުންވެސް ްހަމަ. ހުންނާނީ

ްމިކަމާް ްެއކަމަކު ްހަމަ ްެވއްޖިއްޔާ ްޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި ްއަިދވެސް އަޅުަގނޑު

ްއިސްލާމީް ްުގޅިގެްނ ްއިޞްލާޙާއި ްހުަށހެޅި ްއަޅުަގނޑު ހެދިގެން

ްތަ ނުޑެގްޝަރީޢަަަތަކީ ްއަުޅގަ ްވާކަމަްށވަންޏާ ްެއްއޗަކަށް ްނުކުެރވޭނެ  1820ންފީޒް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވިސްނާލާނަން.ްޝުކުިރއްާޔ ްދޭތެރޭަގއި ްގެންދިއުމާ އިޞްލާޙު

ްރައީސް.ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޙުސައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ، ްޙިލްމީ.  1825ން

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ.  1830ްޢިއްޒަތްތެަެރި

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާޒިމާ ްދަންނަވާލަން.ްމެންބަރު ްއެދެމުން ްމަޢާފަށް ްއަރިހުން ޝަކޫރު

ްމަޤްޞަދަކީް ްއެކަމަާނނެ ްެއއްވެްސްޙާލެަެްއގައި ްވާހަަަކަފުުޅގައި އެކަމަނާގެ

ްނޫން.ް ްވިދާުޅވުމެއް ްނެތޭ ްއޮތޭ ްގޮތަކަށް ްޚިލާފު އިސްލާމްދީނާ

ްއިޞްލާޙުކުރަްން ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތަްށްފޮނުވާފައި ްިދެވހި ްމުޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްވިާދޅުުވން. ްވާހަަކ  1835ާވ

ްއަސްލުތަާކް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްިއސްލާމްދީނާއި ްމިގޮވާލަނީ އުންމަތަށް

ްފަހުންް ްައޅުަގނޑު ްއޮތްވާހަކަަަ. ްއެޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު ޚިލާފުވާގޮތަށް

ްއިސްލާީމް ްދޭނަްނ. ްބޭފުޅަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްބޭނުން ތަަަފްސީލު

ްގޮތުންްޙުުކމް.....ޝަރީޢަަަތާއިްޚިލާފު
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ް1840 

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް1845 

ްކުރިްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްއިށީނދެވަޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއެދެން.  1850ިއގެންދެއްވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންޙިލްމީ.ް

ް

ްޢަދުލުއިންޞާފުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެަެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްދުރަްޙުަސއިންްޙިްލމީްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތަންޮކޅެއް ްބާރުން ްއެްއެޗްއްޤާއިމްކުރުމުގެ ްައޅުަގނޑު ްޖެހިލާފައި ށް

ްޒިންމާތަކާިއް ްމާލީ ްމިލްކުވެރިކަާމއި ްދަޢުލަތުގެ ްބޭނުމީ،  1855ދަންނަވާލަން

ްމިބާބުގެް ް)ށ(.ްއާދެ،4ްްދަޢުވާތައް ް)ށ(4ްްވަނަްމާއްދާގެ ވަނަްމާއްދާގެ

ްއޮތްގޮުތްން ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް މިހާރު

ްމާލިއްޔަތު ްެއްއވެްސްދަޢުލަތުގެ ްބަހައްޓާަފއިވާ ްގޮުތގައި ްރިޒާރްވގެ ަގއި

ްޖުމްލަް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޚަރަދުކުރަންާވނީ ފައިސާަާެއއް

ްފާސްވެފައި.ް ްހުށަހަޅުއްާވ ްމިއޮތީ ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނކަމަށް  1860މެންބަރުންގެ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްބަދަލުކުރުމަށް ްމިމާއްާދ އެހެންނަމަވެސް،

ްމެން ްހުށަހަޅުއްވާަފއި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެަބއޮތް ްޝަކޫރު ްޢާިޒމާ ބަރު

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމިފާސްކުރާއިރުަގއި ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑަަަްށް ްލިބެންޖެހޭނެކަމަށް. ްއަޣްލަިބއްޔަތު ްދެަބއި ތިންބައިކުޅަ

ްދެކޭގޮުތަގިއް ްއަޅުަގނުޑ ްތާއީދުކުރަން. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް  1865މިއިޞްލާޙަށް

ްޤައު ްއެއިވެއްިޖއްޔާ ްޙާލެްއގަިއ ްއެްއވެސް ްރިޒާރވެއް ރެްއަގިއްުމގެ

ްޕާޓީަީ ްޮއތްކަމަށްވިޔަްސްވެރިކަންކުރާ ްމަޖިލިސްގައި ްައޣްލަބިއްޔަތު ެއްއގެ



 70 

ްެއީއް ްއަތްލެިވގެްނނުވާނެ. ްފާސްކޮށްގެން ްއަޣްލަބިްއޔަތުން މަޖިލިސްގެ

ްބޮުޑް ްަވރަށްވެސް ްނެތިގެން ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްއެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޙާލަތެއްްމުސީބާ ްބޮޑު ްކާރިޘާކަހަލަ ްސުނާމީ ްމިާސލަކަށް ްދިމާވެގެން،  1870ތެއް

ްެއއްވެްސް ްފަިއާސގައި ްރިޒަރްވގައިހުރި ްޤައުުމގެ ްނޫނިްއޔާ ދިމާވެގެން

ްެވއްޖެްއާޔް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްޖެހިގެނެއްނުވާނެ. ޙާލެއްަގއި

ްއޮތްކަމަށް ްގޮތަކަށް ްނުކުރެވޭކަހަލަ ްބޭނުން ްމިފައިސާގެ ވަންާޏްމިގޮތަށް

ްެބހެއްޓުމަށްވެްސް ްޑިސިޕްލިންގ ްފިޒިކަލް ްތައްޔާރުކުރުުމގަިއވެްސ ބަޖެޓް

ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްބާރަކަށްވެގެންދާނެ. ްއިތުރު ްބޮޑު  1875ވަރަށް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރާތީ ްބޮޑަށް ްވަަަރަށް ްހަމަ އިޞްލާޙު

ްމެންބަރު ްކޮމިީޓެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްއިޞްލާޙަްށ ްމި ންވެސްްއެދެން

ތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް.ްއެހެންީވމަ،ްދަންނަވާލަންްައޅުަގނުޑްފުރުޞަތަކަށްް

ްއެދިްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް1880 

ްތިކަމާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންދިމާވިގޮތުން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރ ޝުަުކުރިްއޔާ

ްެދންނެވޭކަށެއް ްއެްއޗެއް ްއިެދގެްންްއަޅުަގނަޑކަށް ނީޑގައި ްމިގޮ ނެތް

ްއުތުރުބުރީެގް ްތިލަދުންމަތީ ްދަންނަވާލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން އެހެންވީމަ.

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް1885 

ްދަންނަވާލަންްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްެއްއޗެްއ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދިރާސާކޮްށްްން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވު ްބެހޭގޮުތން ްވަކިކުަުރުމާ ްަމޤާމުން ނޑިޔާރުން ްފަ ބޭނުންވަނީ

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްާވގޮތުްނ ްޑްރާފްޓްަގއި ްފޮނުާވފައިވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްހައިކޯުޓް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަމަށްވިޔަސް ނިޑޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް އެއީ

ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގެ ްަދށު ނޑިޔާރުންކަމަްށވިޔަސް ްކޯޓުތަކުެގްްފަ  1890މާލޭ

ޤާޟީން،ްއަތޮޅުތަުކގެްމެޖިސްޓްރޭޓުންކަމަށްވިޔަސްްވަިކކުރެވޭނީްޖުޑީޝަްލް

ްދުރުކުރުމަށްް ްމަޤާމުން ްޤަބޫލުކުރެވިގެން ްކޮމިޝަނަްށ ސަރވިސަސް

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްޤަރާރެއްްހުށަހަޅާ،ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއަށްްހުށަހެިޅް

ްދެބައިގެް ްތިންބައިކުަޅ ްޤަރާުރްްމެންބަރުންގެ ްއެ އަޣްލަބިްއޔަތުްނ
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ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްއުސޫލަކީ. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ  1895ފާސްވުމުން.

ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ް ްފުރިހަމައަށް ްރައްކާތެރިކަން ްމަޤާމުގެ ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ްމައްސަލައަާކް ްނިންމަވާ ްއެބޭފުޅުން ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްޔަޤީންކަން މަޤާމާމެދު

ްވަކިކުރު ްމަޤާމުން ްއޮެވގެްންގުިޅގެން ްޙާލަތެްއގައި ްެއއްެވސް ްބިރު ުމގެ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްގދ.އަތޮުޅގެ ްކަންބޮުޑވޭ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ނުވާނެ.

 1900މެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްާވްގއ.ގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްޚަލީލްް

ްއޭަގިއ14ްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ. ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަިކކުރަންާޏްްވާގޮތުން ނިޑޔާރުން ްފަ ްކޯޓުެގ ްސުްޕރީމް ހަމަެއކަނި

ްހައިކޯުޓް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގެންނަންޖެހޭނީ. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްހަމައެކަިން ްވަިކކުރަންޏާ ނޑިޔާރުން ްފަ ްދަުށކޯޓުެގ ނޑިޔާރުންނާއި ފަ

ްމިއޮންނަނީ.ް ްނިންމާލެވޭގޮތަށް ްޮކމިޝަނުން ްސަރވިސަސް  1905ޖުޑީޝަލް

ްފު ްއެބަޖެހޭ.ްއެބޭފުޅުންނަށް ްލިބެން ްރައްކާތެރިކަން ްމަޤާމުގެ ރިހަމަ

ް ްކަންބޮެޑއްނުޭވ ްމައްސަލަ،244ްްއަޅުަގނޑު ނޑިޔާރުްނެގ ފަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމައްސަަލ ްަވކިކުރުުމގެ ްަފނޑިޔާެރއް ނޑިޔާރުންކުރެ ފަ

ް ްކޮންމ244ްްެއަތުވެދާނެތީ ްތިއްެބވިކަމުަގިއވިަޔސް ނޑިޔާރުން ފަ

ްޮކންމެއަހަރަ ްަމއްސަލަ ނޑިޔާެރއްގެ ްނުޖެހޭ.ްފަ ްއަންނާކަށް ްމަޖިލީހަށް  1910ކު

ްގާީތްއަހަރަުކވެްސް ްމައްސަލަެއއް.ްބޮޑަށް ްަމދު ްވަަަރަށް ްއަންނާނީ އަޔަސް

ްހުރިހާް ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނައުން. މައްސަލަެއއް

ްގޮތުގަިއް ްއެންމެފުރިހަމަ ްރަށްކާތެރިކަން ްމަޤާުމގެ ނޑިޔާރުންނަށްވެސް ފަ

ްއަ ްދެން ްއޮތުން. ްދަންނަވާލަންްލިބިދީފައި ްެއއްެޗްއ ްއިތުރަށް ނޑު ޅުގަ

ނޑިޔާރަކަށްްެވޭވނީްހަމައެކަނިްދިވެހިްރައްޔިތަކަށްތޯްނުވަތަް  1915ބޭނުންވަނީްފަ

ްދެކޭގޮތަކީް ްބެހޭޮގތުން ްއެކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން. ްއެކަމާ ނޫންތޯ

ްއުޖޫރަާއިއް ްއެކަީށގެންާވ ްދިވެހިން ްއެކަީށެގންވާ ްބޭނުންވާ އެކަމަށް

ްޢިނާޔަ ްހުށަހެޅީމަވެސްްމުސާރައާއި ްިމ ްލިބުނީމަވެސް ތްަތްއ

ްެއީއްމައްސަލައެްއް ްގެނައުން ްޖާގައަށް ްމީހުންވެސް ްބޭރު ނުލިބޭކަމަށްވާނަމަ

ްއެބަް ްބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން  1920ނޫނޭ.

ްކުރަްއވާގޮތަްށ.ް ްޤާޟީކަން ްފިރިހެނުން ްހަމައެކަނި ހުށަހަޅުއްވާފަިއްއެަބއޮތް
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ްޖުޑީ ްއަިދްމި ނޑިޔާރު ްުއއްތަމަފަ ްމިހާރުގެ ްކޮމިޝަންގައި ްސަރވިސް ޝަލް

ްފަޟީލަތުލްް ްރައީސް، ްމަޖިލީހުގެ ްެއންމެމަތީ ްކަންތައްތަކާބެހޭ އިސްލާމީ

ްއިންނަަވއިގެްން ްއިބްރާހީމް ްރަޝީދު ްމުޙަންަމދު އުސްތާުޛއްޝައިޚު

ްމިވަނީ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްތާއީދުކަމަށް ްފުރިހަމަ  1925ްއެބޭފުޅާގެ

ްއެންެމް ްކުރެްއވުމަކީ ނޑިޔާުރކަން ްފަ ްޤާޟީކަން، ްބޭފުޅުން ފިރިހެން

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްޤަބޫލުކުަރއްަވިއގެން ްއެގޮތް ްނިންމަވާ ރަނގަޅުކަމެްއކަމަށް

ްއިސްލާމީްޝިޢާރުްފާޅުކުރުމުެގްއެންމެމަތީްވެރިޔާްއަދިްރާްއޖޭގައި...

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަންހެންްްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާޅުވެުވނީ ްބޭފުޅުންނޭ  1930ފިރިހެން

ްބޭފުޅުންްދެއްތޯ.ްއަންހެންބޭފުޅުން..

ް

ްބޭފުޅުންްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަންެހން ްދެންނެވީ ނޑު ްައޅުގަ ްމަޢާފްކުރަްއވާ. ްއާދެ،

ްފެނިވަޑަިއގަންނަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢަްއޔަންކުުރމަށް ނޑިޔާރުކަމަށް ްޖުޑީޝަލްްފަ ްވާކަމަްށ

 1935ސަރވިސަސްްކޮމިޝަންއިންްނިންމަވައިގެންްާރއްޖޭަގއިްިއސްލާމީްޝިޢާރުްް

ްެއގޮތަްށް ްޤަބޫލުކުަރއްަވިއގެން ްއެކަން ްވެރިާޔވެސް ްމަތީ ފާޅުކުރެްއވުމުގެ

ްދެންް ްފާަހަގކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަންވެސް ްއެހެންވީަމ، ނިންމަވާފައި.

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްޑްރާފްޓްގެ ްމާއްދާއިނ12ްްްމި ަވނަ

ްއޮތްް ްބެހޭގޮތުން ްމުސާރައާއި ްޢިނާޔަތާއި ްއެކަީށެގންވާ ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ އެ

ްމަޤާމުގަިއް ނޑިޔާރުކަުމގެ ްފަ ްމިއޮންނަނީ ްބުނެފަިއ ްއެމާއްާދަގއި  1940މާއްދާ،

ްގޮތުގެމަތީންް ްޤާނޫނުގަިއާވ ްޢިނާޔަތްތަކެއް ްމުސާރައަާކިއ އެކަީށގެންވާފަދަ

ނޑިޔާރުންނަށް ްެވއްޖެްއާޔްްފަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ދޭންވާނެއޭ.

ްމުސާރައަކާިއް ްއެކަީށގެްނާވ ނޑިޔާރުންނަކަށް ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރު

ްބޭފުޅުންް ްރަނގަޅު ްމިމަޤާމަށް ްނުދޭ. ްލިބިގެން ޢިނާޔަތްތަކެއް

ްއެްއޗެިހް ްމުސާަރއާއި ްއެކަީށގެންވާ  1945ޝަޢުޤުވެރިަވޑަިއގަންނަވާީނ

ްައޅުަގނުޑްހުށަހެޅިގެން.ްއެހެ ްމާއްދާއެއްކަމުަގއި ްމުހިންމު ަަރަށް ންވީމަ،ްވަ

ްބޭފުޅުންނަށްވެްސް ްހުރިހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުން. ްމިމާއްދާ ދެކެން

ްއިލްތިމާސްކުރަންްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންް...
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ް

 1950ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

12ްްްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްްތިލަދުންމަތީ ްާމއްދާާއއި ްއޮްތގޮތަްށ14ްްވަނަ ްެއކުލަވާެލިވފައި ްމާއްާދ ްވަނަ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.ްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުެވސްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްައޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް1955 

ޤަބޫލުކުރަންްމިވަގުަތކީްމާގިަންވާހަކަތަެކއްްަދއްކަންީވްަވުގތެއްްނޫންކަން.ްް:ނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން

ްއެހެންނަމަވެސް..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގދ.ގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

 1960ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދެންމެްއެންމެފަހުންްވާހަކަފުޅުްދެްއެކިވްްކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެ

ްެއވިދާުޅީވްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްމުޢިއްޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްމެންބަރު  1965ްޢިއްޒަތްތެރި

34ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތ2446ްްޖުލައިަި ްފާސްކޮށްފަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ރޫޙާިއްްގައި

ވަނަްާމއްދާގެް)ށ(.ްއޭަގއިްމިޮއީތ14ްްޚިލާފަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިވާް

ްެއް ްަކނޑައަޅާަފއި. ްއުސޫލުަތކެއް ްވަކި ްހަމަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ހަމަ

ްއެވާހަަކް ްައއިސްފަިއަވނީ. ްމާއްދާ ްއަުޅަގނޑުގެ ްމައްޗަށް އުސޫލުތަުކގެ

 1970ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަންްއިނޭގތޯ.ް

ް

ް

ްވާހަކަފުަުުޅްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްނަޢީމްގެ ްޔޫސުފް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުންްއެދެން.ް

ް1975 
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ްގިނަްވާހަކަަތއްްދައްކަްނވީްަވގުތެއްނޫނަސްްައޅުަގނޑުްފުުރޞަތަކަށްްއެިދްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް

ްދެތިންްްމިދަންނަވާލީްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްދެކޭގޮތުަގއި ނޑު އަޅުގަ

ްއިތުުރް ްދެވާހަކައަާކއި ްދެބާބަށް ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްއެަބއޮތް.ްެއއީ ވާހަކަެއއް

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްތިން ްޖުމްލަ ްވާހަަކއަާކއި އެއް

ްބާބުގެް ްޙައްޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުން  1980ްޤަސްަްދުކުރަން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަިއިއރު ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެން ްދެވަނަފަަހރަށް ްމިބާބު ބަލައިލާއިރު

ް ްމީަގއި ްއެހެންނަމަެވސް، ްރަނގަޅަށޭ. ްވަަރށް ްމިއޮތީ ްހަމަ 2ްދަންނަވާނީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއވާހަަކ ްއުޅޭީތ ްކަމެއް ްކުަޑކުަޑ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްބޭނުންވެފަ ްބުނަން ްމާއްދާގައި ްދެަވނަ ްއާދެ، ްމިާވއެިތްފާހަގަކޮށްލާނަން. އި

ްޢިބާރާތްހުރިް ްއެހެންނަމަވެސް، ްަޤބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ  1985ރަނގަޅުކަމަށް

ްމިބުނަނީް ްމީަގއި ްއެބައުޅޭ. ްހަމަނުޖެހުމެއް ްމީަގއި ްކުޑަކޮށް ހުރިގޮތުން

ްަބޔަކަްށް ްލިބިަފއިވާ ްނިކަމެތިކަމެއް ްޙާލަަަތަށްވުރެ ްޢާންމު މުޖުތަމަޢުގެ

ްކަމެއް ްކޮށްދޭ ްގޮުތގެމަތީން ްތަފާުތކަމެއްކަމަަަކަްށްްޤާނޫނުގަިއވާ އެއީ

ްދަންނަާވް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުބެެލވޭނެއޭ. ްތަފާތުކުރުންކަުމގައި ނުބެލެވޭނެއޭ.

ްކަމެއްް ްގޮުތގެަމތީން ްޤާނޫުނގަިއވާ ްވާަހކައަކީ ްބޭނުންވާ  1990ފާހަގަކޮށްލަން

ްއެއޮީތް ްޝައްކެްތނެތޭ. ްެއއްެވސް ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމަކާ ްދެން ކޮށްފިއްޔާ

ްދޭތެރޭގަް ްެއާއއި ްޖާގަެއއްްރަނގަޅަށޭ. ްީހކުާރނެ ްހީކުރުންތައް ްއިތުރު ިއ

ްގޮތުގެމަތީްން ްޤާނޫނުަގއިާވ ްއެހެން ްެއތަންކޮޅު ްއެހެންވީމަ، ނޯންނާނެއޭ.

ްއިތުުރް ްއެއީ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީމަ ްއެހެން އެތަންކޮޅު

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްނެތް.ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްއެތަްނޮކޅު ްއެަބއުޅޭ  1995އިޞްލާޙެއް

ްމި ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާުޙްްއެ ްއެ ްށްވުރެ ް)ށ( ްމިދޭ ޑްރާފްޓްގައި

ްދެްން ްއާދެ، ްފާހަަގކޮށްލާނަން. ްެއކަންތައް ނޑު ްއަުޅގަ ރަނގަޅުވީމަ

ްބެހޭގޮތުންް ްބާބާ ްޢަދްލުއިންޞާފުކުރުމުގެ ްމިޮއތީ ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކަަމށް ްވަރަށް ްއެބާބުެވްސ އަޅުަގނުޑ،

ނޑުމެް ްއަޅުގަ ްގެނެވުނުއިުރްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްމިތަނަށް ްއެބާބު ްފުރަތަމަ  2000ން

ްއަޅުަގނުޑް ްެނތް. ްވާހަކަެއއް ްުމސާރައާއިބެހޭ ނިޑޔާރުންގެ ްފަ އޭަގއި

ްކަންބޮޑުވުްން ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެަކމަކު، ްދެއްކިން. ްއޭރު އެވާހަކަ
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ްމުޅިްން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްއަިއސްފައި. ްޙައްލަކަށް މިއޮތީ

ްނުޖެހޭ ްއެްއގޮތްާވްހިތްހަމައެއް ްޤާނޫނަކާއި ްފާސްކުރާ ްމިއޮންނަނީ ްއޭަގއި .

ަިޔާރުންގެްމުސާރަްދޭންވާނެއޭ.ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާީން ނޑި  2005ގޮތުގެމަތިންްފަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްހަދާނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކިހިނެއްހޭ ްފާސްނުކޮށްފިއްޔާ ޤާނޫނެއް

ްމުސާރައާއިބެޭހް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްލިަޔންޖެހޭނީ ްޭއގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްވާަހަކްޤާނޫ ްމުސާރަާއއިބެހޭ ްޤާނޫނުަގއި ްއެ ްފާސްކުރަންޖެހޭނެއޭ. ނެއް

ްއެކަަަމަުކ،ް ްފާސްކޮށްފާނެ. ްޤާނޫނެއް ްމިއޮތްގޮތުން ްމިހާރު ލިޔަންޖެހޭނީ.

ްބޭނުންވާް ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްނުލިޔެފިއްޔާ ްވާަހކަ ްމުސާރަިއގެ  2010އޭަގއި

ްއަޅުގަް ްދެންނެވިްނ ްކުރިްނވެސް ްއަުޅަގނޑު ްނުދެވޭނެ. ނޑަްށްމުސާރައެއް

ްވާހަކަދެްއކުމަށްް ްބެޭހގޮތުން ްމިކަމާ ްފޮުނވާފައި ްސިޓީެއއް ނޑިޔާރަުކ ފަ

ނޑުްމިކަންްމިހާްޚާއްޞަކަމެްއެގް އެދިފައިްއޮތްްވާހަކަ.ްއެހެންެވގެންްއަުޅގަ

ްތިންވަނަް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްމިދަންނަވާލަނީ. ްކޮންމެފަހަރަކު ގޮތުން

ްއަޅުަގނޑުމެ ްަޤބޫލުކުރަމޭ ްައޅުަގނުޑވެސް ްދިާމިވްވާހަކަައކީ ްތެރޭގައި  2015ންެގ

ްޢަދްލުއިންޞާުފް ްގެއްލިަފއިާވކަން. ްަޙއްޤުތައް ްބަެއއްގެ ކަންތައްތަކާހެދި

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްފާހަަގކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ޤާއިމްކުރެވިަފއިނުާވކަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަންްމިއީ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްެއވާހަކަަތއް އަޅުަގނޑުމެން

ްެއާވހަ ްަވގުތުކަްނ، ްަވގުތުކަން.ްދައްކަންީވ ްމުނާސަބަުތ ްއެންމެ ކައަށް

ްއެހެްން ްަދއްާކއިރު ްއެވާހަކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2020އެހެންނަމަވެސް،

ްއެހެންް ްވިސްނާަވޑަިއގަންަނވާށޭ. ްޙައްަްުޤތަކަށް މެންބަރުންގެވެސް

ްބިނާކުރަނިިވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޙްތިރާމްކުރައްވާށޭ. މެންބަރުންނަށްވެސް

ްއަޅުަގނުޑމެ ްއަންނާނީ.ްޚިޔާލުފާޅުކޮށްގެންނޭ ްބަދަލުތަކެއް ްއިޞްލާޙީ ންނަށް

ްކަމެއް.ް ްކިަތންމެ ްމިކަހަލަ ްއެބަހުރި ްދިާމވެފަިއ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްދެް ްމިތިބަ ްފަހަތުަގިއ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްހުރިަކމެއް. ްެގއްލިފައި  2025ޙައްޤުތަކެއް

ނޑައެޅިގެްންއެނގިލަްއވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަ މެންބަރުންނަށް

ްްށ...އެވާހަކަްަދއްކާކަ

ް
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ްޝުކުރިްއާޔްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭޯތ ްހަމަެވއްޖެ ވަގުތު

ްފައިޞަްލް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުވަްއމުލަކުގެ ްމެންބަރު.  2030ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަސީމް.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް
ްއްކެުވން:މްްާވހަކަދެްޞީނަ

ް2035 

ްނިޒާމީްނުކުތާއެއްްސ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޠާހިރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތަ(ް

ް

ނޑުމެްންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއަުޅގަ ްދެންމެއަުކ ްދާދި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2040ްޝުކުރިއްާޔ

ވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްާއއިްބެހޭގޮުތންްދިރާސާކޮްށ12ްްކުރިމައްޗަށްްލިިބއްޖެްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ަްވެްސް ްއެއް ްޭއެގ ްލިޔުމެއް. ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްތާއީދުކުެރއްިވް ްއަިދ ްމެންބަރެއްވެްސ ްހުށަހެޅުްއިވ އެްއޗެްއގަިއ

ނުޑްސާފުކޮށްލަންްބޭ ނުންވޭްއެީއްމެންބަރެއްވެސްްނެތް.ްއެހެްނީވމަ،ްއަުޅގަ

ްއެއްެޗއްތޯ.ްއެހެންވީމަ،ް ްހުށަހެޅުނު ްކުިރމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  2045ކިހިނެތް

ްއެވާހަކަަަ...ް

ް

ް

ްހަމަްްްރިޔާސަތުންްވަހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ ްދެން ްތިވިދާޅުީވ. ްކަންނޭނގޭ ްވާހަަކއެއް ްރަނގަޅު ތިއީ

 2050ކުރީގަިއްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްނިމުނުޮގތްްތިބޭފުޅުންނަށްްފޮނުވާލީ.ްމިހާރުް

ްއެބަިއް ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމިއޮތީ ްައިއއިރު ްއެބައި ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްކުރީަގިއް ްެއއީ ްދަންނަވާލިން. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްއޮތް ދޫކޮށްލެވިފައި

ފާސްނުވެދިޔަްދެބައި.ްއެހެންީވމަ،ްމިހާރުްދެންމެއަކުްއަޅުަގނޑަށްްލިބުނީމަް

ްއިޞްލާޙެއްް ްމިއަށް ްމެންބަރުންގެ ްފޮނުއްވަްންްޢިއްޒަތްތެރި އޮިތއްާޔ

ްމިހާރަކުް ްއެކަމަކު، ްފޮނުވާލީ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި  2055އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބުރެއްގައި ްއަންނަ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްމިހާރަކު ނޫން.
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މިއަށްްވޯޓަށްެވސްްއަހާނީްއަިދްމިއަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅިގެންްތިންދުވަހުެގް

ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެް ްއެވާަހަކްްމުއްދަތު ްމެންބަރުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްދެން ްފޮނުވާެލވުނީ. ްއަތްޕުޅަށް ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ދަންނަވާލަން.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްނޭރުވޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ  2060މިތަނުން

ްފައިޞަލްް ްދަންނަވާލަުމން، ްއެވާހަކަ ްދެން ްފޮނުވާލަދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން

ްކަފުަުޅުްކުިރއަްށްގެންދެވުންްއެދެން.ްނަސީމްގެްވާހަ

ް

ްޙައްޤުތަކާިއްްލްްސަފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފައިް ްއަސާީސ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

 2065ވަަންމާއްދާގެް)ހ(ްއަށާއިްއެްއަުކރުގެްފަހަތަށ8ްްްމިނިވަންކަން،ްމިބާބުގެްްމްްާވހަކަެދއްކެުވން:ޞީނަ

ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވްްލ.އަތޮޅުގެ ްނަޢީމް މުޙަންމަދު

ނޑުްމިް އިޞްލާޙަށްްައޅުަގނޑުްާތއީުދކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްކުރުުމގަިއް ްކަންތައްަތއް ްސަރުކާރުން ަަބަބަކީ ްސަ ްތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމަށް

ްގިނަފަހަރަށްް ްނުބަލާ ްބޭނުންތަކަށް ްމުހިންމު ްއެންެމ ްުނވަތަ ްއަސާސީ ވަކި

ްޙާ ްމަޤްޞަދެއް ްގެންދާތީ.ްވަކި ްކުރަްއވަުމން ްކަންތައްތައް  2070ސިލުކުުރމަށް

ްސަބަބުންް ްގެންދިއުުމެގ ްކުރަމުން ްކަންަތއްަތއް ްމިގޮތަށް އާދެ،

ްރައްޔިތުންެގް ްބޭނުންތަކުން ްޟަރޫރީ ްއަދި ްއަާސސީ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ

ްބޯފެނާއި،ް ްާސފު ްއާދެ، ްމަުޙރޫމްވެގެންދިއުން. ްބަޔަކު ްވަިކ ތެރެއިން

ް ްއަދި ްނިޒާމު ްއާަދިއެގްނަރުދަމާ ްއެހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ކަަރންޓް

ްމާލެކައިީރް ްމާލެއާއި ްަކމެއްނޫން.ްމިކަންތައްތައް ްދެކިގެންވާނެ  2075ކަމެއްގޮުތަގއި

ްދަންނަންް ްައޅުަގނޑުެމން ްުހރިކަމުގަިއވިަޔސް ްފުރިހަމައަށް ދެރަށެއްަގއި

ްއާދެ،ް ްރަްއޔިުތންކަން. ްިދވެހި ްތިބީވެސް ްރަށްރަށުގަިއ ްމިނޫން އެބަޖެހޭ

ްރައްޔިތުންނަށްްމިފަ ްަޙއްޤު ްއެ ްޤާނޫުނއަސާސީން ްއެ ދަގޮތަަަކަށް

ްޙައްލުެވގެންދާނެކަމަްށް ްކޮންމެވެްސވަރަކަަަށް ްމިކަންތައްތައް ލިބިދިނުމުން

ްހަމަޖެއްސެިވގޮަތްށް ްދޭން ްފޮތްފަންސުރު ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން.  2080އަޅުަގނޑު

ްއެންމެބޮޑަށްް ްސާފުފެން ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްފުރުޞަތެްއަގއި އަވަސް

ްލިބޭނެގޮްތްބޭނު ްަރއްޔިތުންނަށް ްރަށްަރށުގެ ންވެފައިތިބި

ްވަގުެތއްަގިއް ްނިމެމުންދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑު ްއަޅުގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
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ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްއަސާީސްޙައްޤުތަާކިއް ގޮވާލަން.ްދެންްއަުޅގަ

ް ްމިބާބުގެ ްލ.އަތޮުޅ12ްްމިނިވަންކަން، ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ  2085ވަނަ

ްއާދެ،ްޢިއްޒަތް ްއިްޞލާޙަށް. ްހުށަހެޅުއްވި ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ތެރި

ްޚިޔާލުް ަަރަށް ްވަ ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވެގެންދިަޔއީ މިމާއްދާ

ްއޮތްގޮތުން.ް ްޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ ްކުރިން ަަަކށް ްމާއްދާއަަަ ތަފާތުވެގެންދިޔަ

ްައޅުަގނޑުމެންެގްކަންބޮޑުް ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާނީ ވުމަްށްނަމަވެސް،ްމިހާރު

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާހަކަ. ްލިބިގެންދާ ްޙައްލެއް ްއިޞްލާޙުން  2090މި

ް ްމިބާުބގެ ްބާރު، ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ވަަނ2ްްއަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާޙަްށް ްހުށަހެޅުއްވި ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަުރ ްލ.އަތޮޅު މާއްދާއަށް

ްމިނިވަން ްދާއިާރ ްޢަދްލުއިްނޞާފުގެ ްއާދެ، ްއުޅެީންްތާއީދުކުރަން. ުނވެގެން

ްބޮޑުކަމުން.ް ްނުފޫޒުފޯރުާވވަުރ ްމައްޗަށް ނޑިޔާރުްނެގ ްފަ ސަރުކާރުން

ްހޯދުމަށްޓަކައިް ްސަލާމަތްކަްނ ްވިދާުޅވީމާ، ްަވކިގޮަތކަްށ ނަޑއެިޅގެން  2095ކަ

ްކިތަްއް ްެގއްލިގެްނދިޔައީ ްމިގޮތުން ްޯބލަނބަން. ްޖެަެހެނީ ނޑިޔާރުންެވސް ފަ

ްނުވަ ްގެްނލިގެންދިޔަ ްަޙއްޤުތޯ. ްމިްރައްޔިތުންގެ ްޙައްޤު ްގެއްުލވާިލ ތަ

ްއެކަުކް ްމާގިަނދުވަހު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދައިދެވޭނެތޯ. ދުނިޔެއިން

ްއަދިވެްސް ްކަންތައްތައްދާނީ ްމިފަދަ ްކަމަށްވަންޏާ ްދެމިހުންނަ އެްއކަމެްއގައި

ްމިފަދަް ްމިދަނީ ްތަޖުރިބާކުރަމުން ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެްނ  2100އިތުރުވަމުން.

ްމިހުރިހާކަމެ ްހަމައެކަިންކަންތައްތައް. ްޤާނޫނުއަަަާސސީ ްޙައްަްލަކީ ްއގެެވސް

ްއެބަޖެހޭް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް ްއާދެ، ްނޫން. އިޞްލާޙުވުެމއް

ް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސ34ްްއިޞްލާޙުވާން. ޮނވެމްބަރަށް

ްިމވަީން ްމަަަަސއްކަތް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުނިމުނަސް އެްއކޮށް

ްކައި ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްނިމުމަކާ ްއާދެ،  2105ރީަގއިކަަަމަށް.

ްމީަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިގުކޮށްވިަޔސް. ްކިތަްނމެ ަެވިދާނެ މަސައްކަތްކުރެ

ްޤައުމަށާިއް ްެއިއން ްއާޚިުރގަިއ ްމަސައްކަތަީކ ްކުރާ ްއެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން

ރައްޔިތުންނަށްްފައިދާްއަދިްމަންފާކުރާްއަދިްޤައުމަށްްހެޔޮްބަދަލުގެނެވޭފަަދް

ްރާަވިއގެންްކަމަކަ ްާތވަެލއް ްރަނގަޅު ްއަުޅަގނޑުމެން ްހެދުމަށް. ށް

ް ްެއއްކޮްށ14ްްކުރިއަށްއޮތް ްމަަސއްކަތް ްމި ްތެޭރގައި ްދުވަހުގެ  2110ވަަރކަށް
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ނިންމުމަށްޓަކައިްމެންބަރުންނަށްްއިޞްލާޙާްދޭތެރޭގައިްކޮންެމވެސްްވަަރކަްށް

ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަކަށް ްގެންެދވޭެނފަދަ ްވިސްނާަވޑަިއގެން

ްހަމަޖައްަސވައިެދއްވުަމީކް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުދވަސްތަުކަގއި ކުރިއަށްއޮތް

ްވާހަކަް ނުޑްދެކޭ ްއަުޅގަ ްނިމޭނެކަމެއްކަމުަގއި ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު މިކަންތައް

ނޑުްއިީށންނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.  2115ްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްަރއީްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުުތކޮުޅގައިްޝުކުރިއްާޔ ްމަދު ްލިބިފަިއވާ ްއާދެ، ްސް.

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއެބަހުރި. ްވާހަކަ ްގިނަ ްވަރަށް ްދަންނަވަންހުރި

ްއެންމެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްބަލާނަން. ްދަންނަވާލެވޭތޯ ްކުރުކޮްށ ްވަަަރަށް އަޅުަގނޑު

ްޤާއި ްޢަދްލުއިންޞާފު ްދަންނަާވލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޔާިއްފުރަތަމަ  2120މްކުރުމުގެ

ްމަޢުޟޫޢަީކް ްެއއް ްވާހަކަދެކެވޭ ްމިހާރު ްތެޭރގަިއ ްއޭގެ ބެހޭގޮތުން.

ްކުރުކޮްށް ްވަރަށް ްއާދެ، ްމަްއސަލަ. ްދިވެހިންކަުމގަިއވުމުގެ ނޑިޔާރުންނަކީ ފަ

ްބާރަކީް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު

ްތިންބައިކޮ ްާބރު ްލިބިފަިއވާ ްެއއްބާރު.ްރައްޔިތުންނަށް ްޭއގެތެރެއިން ށްފައި

ްޢަދްލުއިންޞާފުް ްބާަާރާއި، ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްބާރާިއ، ްހިންގުުމގެ  2125ވެރިކަން

ްއަތްމައްޗަްށް ްމީހުންގެ ްބޭރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިބާރު ްބާރު. ޤާއިމްކުރުމުގެ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްބޮޑަށް ްެއއަށްވުރެ ްހަމަގައިމުްނވެސް ްއެއީ ދޫކޮށްލަން

ްހާމަ ްނޯންނާނެ.ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްކަެމްއ ްއެއްވެސް ވެެގންދާނެ

ްދިޔައީމަ.ްއާދެ،ްމިއީް ްގެންނަން ްބޭރުމީހުން ްޤާއިމްކުރުމަށް ޢަދްލުއިންޞާފު

ްމާރީތިް ްެއއަްށވުރެ ްނޫން. ްކޮްށގެްނާވނެކަމެއް  2130އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިއަށްް ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްޤައުމު ްދިވެހި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއޭ ްބުނުން. ްނެތޭ ްބާރުވެްސްގެންދެވޭކަށް ްހިންގާނެ ްވެރިކަން ްޤައުމުގެ ރުން

ްގެންނަންވީ.ް ްބޭރުން ްބާރުވެސް ްޤާނޫނުހަދާ ްޤައުމުެގ ްގެންނަންވީ. ބޭރުން

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްނެތިގެން ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އާދެ،ްޢަދްލުއިންޞާފު

ްިދވެިހް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެހެންވީމަ، ްެޖހެނީ. ްމައްސަލަެއއް  2135މިހުރިހާވެސް

ްާވކަށްްރައްޔިތަ ނިޑޔާަރަަކަަަށް ްފަ ްރާއްޖޭަގއި ްމީހަުކ ކަށްުނވާ

ްކަހަަލް ްފާސްކުރާ ްމިމަޖިލީހުން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެީއ އެްއގޮތަކަްށވެސް
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ްދެްން ްއާދެ، ްދަންނަވާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްެވގެންނުވާނެޭއ ފާސްކުރުމަކަށް

އަޅުަގނޑުްދަންނަވަނީްއަުޅަގނޑުމެންްހަމަްމީގެްކުރިންްއެއްދުވަްސކުރިންް

ްޤާނޫނުގެްްފާސްކުރި ްބެހޭ ްެއއާއި ްކޮމިޝަންގެ ްސަރިވސަސް  2140ޖުޑީޝަލް

ް ްފާސްކޮށްފައ2ްްިމާއްދާތަކުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއޭގައި ްމާްއދާ. ވަނަ

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްއެނޫން ްފިޔަވައި ނޑިާޔރު ްއުއްތަމަފަ މިއޮންނަނީ

ްބަދަލުކުރުމާިއް ްދިނުމާިއ ްކުރިއެރުން ްމަޤާމުެގ ޢައްޔަންކުރުމާއި

ްޢައްޔަް ނިޑޔާރު ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްއުއްތަމަފަ ންކުރުމުގައި

ްކަންތައްތަްއް ްޢަދްލުއިންޞާފާބެހޭ ްމިއާއެީކަގއި ްހަމަ ްއަދި  2145މަޝްވަރާދިނުން.

ް ްއެ ްނިންމުމުގައި ްނިންމި 34ްްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންިމ2446ްްޖުލައި ގައި

ްވަކިކުރާީން ްޢައްޔަްނޮކށް ނިޑޔާރު ްއުއްތަމަފަ ްއެބައޮތް ނިންމުމުގައިވެސް

ްމަ ްއިސްވެިރޔާއޭ.ްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެ ްދަޢުލަތުގެ ްއަޣްަލބިއްޔަތުން ޖިލީހުގެ

ްއިސްކުރުާމިއް ްމަޤާމަށް ްމެޖިސްޓްރޭޓުން ްޤާޟީންނާއި، ނޑިޔާރުންނާިއ، ފަ

ްބެލުމާިއް ްޝަކުވާތައް ްކުރާ ްމީހުންނާމެދު ްމިފަދަ ްއަދި  2150ވަކިކުރުމަށް

ިމްްފިޔަވަުޅއެޅުމަށްްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަނެއްްއޮންނަްނވާނެއޭ.ްއެހެންވީމަ،

ް ްޤާނޫނުގެ ްނިންިމ ްބެހޭގޮތުން ްކައުންސިލާ ްޖުޑީޝަލް ްއަދި 2ްނިންމުމާއި

ްޢަދްލުއިންޞާފުެގް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެްންއަތުަގއި ްމާއްދާާއއި ވަނަ

ް ްއެހެންވީމަ،14ްްބާރުގެ ްއެބައުޅޭ. ްތަފާތެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމާއްދާާއއި ވަނަ

ްމި ްއާދެ، ްކަމެއް. ްވިސްަނންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަމަށްްމިއީ  2155ހާޮބޑަށް

ްހުށަހެޅިފައިް ްއިޞްލާޙެްއ ްއެމާއްދާއަށް ްއަޅުަގނޑަްށވެްސ ވިސްނާނުލާ

ްގެންނަން.ް ްއަނުބރާ ްެއއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއެކަމަުކ، އޮންނާނެ.

ް ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްއަްށ14ްްޙަޤީޤަތުގައި ް)ށ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްއޮންނާނީްމިހާރުްއިޞްލާޙެއްްގެނެސްަފއި. ނޑު ަުގަ ެއއީްރައްޔިތުްނެގްްއަޅު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްާވހަކަ. ްވަކިކުރާ ްއެ  2160މަޖިލީހުން

ްބަލާ ްނިންމުންތަކަށް ްނިންމެވިފައިހުރި ްކުރިން ްގެނެވެްން، މިހެން

ްގެނަިއް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްއަދި ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޯންނާނެކަމަށް

ްފާސްކޮށްފައިއޮތް ްައޅުަގނޑުެމން ްޚިލާފަށްްްނަމަވެސް،ްއެއީ ފާސްކުރުމަކާއި

ްމިހެންް ްެއާވހަަަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްައޅުަގނޑަްށ ކުރެވޭކަެމއްކަމަށް
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ްސަމާލުކަމެްއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްޮއތީ ްދެން ްއާދެ،  2165ދަންނަވަނީ.

ްއަާސީސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްކަންތައް. ްބޭނުންވާ ްގެންނަން އަޅުަގނޑު

ް ްވާހަކ4ްަޙައްޤުތަުކގެ ްމާއްދާެގ ްޝަރީޢަތުެގްވަނަ ްއިސްލާމީ ްމި ްއާދެ، .

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމީަގިއ ްއާދެ، ްދެއްިކގެން، ްމިވާހަަކ ްމިކަމަށް މައްސަލަ،

ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ..

ް2170 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނުޑމެންްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްކަމާލީ ްރިޕޯުޓެގްޕްރޮފެސަރ ްފޮނުއްވެވި ްލަފާދެއްވަން ްނަށް

ްވަނަްޞަފްޙާްވިދާޅުވެަލްއވާށޭ.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްރާއްޭޖގެްޙާލަތުްއޮތ14ްްްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެދޭގޮާތިއ ްަރއްޔިތުން  2175ގޮތާއި

ްއެބައޮތޭ ްބަޔާންކުަރއްވާަފއި ްއޭނަ ްއަޅުަގނޑުމެްންގޮތް ްއެހެންވީމާ، .

ްރައްޔިތުންްއެޭދގޮތަށްްނޫންްޮގތަކަށް..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްއިށީނދެަވޑަިއގަްނނަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2180 

ްޤާނޫނުްލިޔެގެންްއެ..ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްބަލާލަންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  2185ްޝުކުރިއްާޔ

ްްއަްޙމަދުްވާހަަަކަެދއްކެުވން:ް ްބައިެގ ްޙައްޤުަތކާބެހޭ ްަކއިވެނިކުރުާމިއ13ްްއަސާސީ ްމި ްމާއްދާއަށް. ވަނަ

ްޢިއް ްއަތޮުޅެގ ްހދ. ްމިމާއްދާއަށް ްމާއްދާ. ްާޤއިމްކުރުމުެގ ޒަތްތެިރްއާއިލާ

ްޢަބްދު ނޑަްށްهللاްމެންބަރު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަްށ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް ނަޞީރު

ްއުމުރު،ް ްކައިވެިނުކރެވޭ ްމިބުނަނީ ްޑްރާފްޓްގައި ްވާހަކަ. ތާއީދުކުރެވޭ

ްކިާހް ްކަިއވެިނކުރެވެނީ ްނޭނގެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއުމުރު،  2190ކަިއވެނިކުެރވޭ

ްކިހިނެްއކަމެއްް ްަކނޑަައޅާނީ ްކަމެއް ޤާނޫނެއްނެތި.ްްއުމުރަކުންނެއް

ްއުމުެރްއް ްކަިއވެނިުކރެވޭ ްޤާނޫނަކުން ްެދކޭޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،
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ްއާއިާލް ްކައިެވނިކޮށް ްމީހުންނަށް ްއުމުރުގެ ްކަިއވެނިކުެރޭވ ްއެ ނަޑއަޅާ ކަ

ްެއީއް ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަށް ްއޮތުމަކީ ްއެކަްނތައް ްގޮތަށް ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްއަ ްާޤއިމްކުރެވެންޖެހޭީނ ްއާއިލާެއްއގެްއާއިާލއެއް ްެއ ްދެޭކގޮުތގައި  2195ޅުަގނޑު

ްފިރިހެނަކަށް،ް ްޚާްއޞަކޮްށ ްއާއިލާެއއްގެ ްއެ ްވަރަށް ްއުފުލޭ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްމީހަކަށް.ް ްހުރި ްޤާބިިލއްޔަތު ްބެލެވޭވަުރގެ ްދަރިްނ ްއޭަނގެ ބައްޕައަކަްށ

ްވާހަަކް ްތާީއދުކުރެވޭ ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްއަުޅަގނޑަްށ އެހެންވީމާ،

ްއަޅު ްދެން ްޤާއިމްކުރުމުެގްދަންނަވާލަން. ްޢަދުލުއިންޞާފު ްބަލައިލާނީ ނުޑ ގަ

ް ްބާބުގެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމާއްދާ.14ްްބާބަށް.  2200ވަނަ

ްއަލުންް ްިމހާރު ްވާހަކަ. ްވަކިކުރުުމގެ ްމަޤާމުން ނޑިޔާރުން ފަ

ޑްރާފްޓްކުރެިވގެންްއަިއއިރުްިމއޮންނަ،ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްހާޒިުރވެތިިބް

ނިޑޔާުރންްވަކިކުރަްންމެންބަރުންގެްތިން ބައިކުޅަްދެބައިްއަޣްލަބިއްޔަތުންްފަ

ނޑުެމންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީ،ްރައްޔިތުންެގް ނިންމިދާނެކަމަށް.ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުޑަކުރުމަށް ްކޯރަމް  2205މަޖިލީހުގެ

ްނިންމައިފިން،ްފާސްކޮސްފިން.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތު ްނެގްއިޞްލާޙުކުާރއިރު

ް ްކޯރަމް ްމީހުންެގްތިންބައިކުަޅ25ްްމަޖިލީހުގެ ްހާޒިުރވި ްކޯރަމް ޕަސެްނޓްގެ

ްވަިކުކރަންވެއްޖީިވއްާޔް ްމަޤާމުން ްަފނޑިޔާރުން ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ދެބައި

ްދެކެްނ.ް ްައޅުަގނޑު ްކުރެވިދާނެކަމަށް ްއެަކން ްފަސޭހަގޮތަކަށް ވަރަށް

ްމުސްތަޤިއް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްދެޭކގޮތުަގއި  2210ލުކަމާެއކީަގިއްއަޅުަގނޑު

ްަފނޑިޔާރުންނަްށް ްއެ ްމަސައްކަްތކުރެްއވޭނީ ްޤާއިމްކުރުމުެގ ޢަދުލްއިންޞާފު

ްއެހެންވީމާ،ް ްޮއވެގެން. ްޔަޤީންކަންވެސް ްދެމިތިއްެބވުމުެގ އެމަޤާމުގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުކުެރވޭ. ްތާއީެދއް ްމިއޮތްގޮތަކަށް ްމިހާރު އަޅުަގނަޑކަށް

ްއެބާ ްބަާލލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް.ްދެން ްމާއްާދއަށް.ްއެބާބުެގ9ްްބުގެ ވަނަ

ްއެަބޮއޭވ9ްް ްއިޞްލާޙެއްަގއި ްހުށަހެޅިފައިއޮތް ްމިހާރު ްމާއްދާއަށް  2215ވަނަ

ްފިިރހެނެއްކަމުަގިއް ްތެރޭފައި ްސިފަތަކުގެ ނިޑޔާރުގެ އުއްތަމަފަ

ނޑުމެންްމިހާރުްޢަމަލުކުރާްޤާނޫނުއަސާސީއަުކެވްސް ވާންޖެހޭނެކަމަށް.ްއަުޅގަ

ް ްނޯންނާނެ. ްޤ21ްައެެއއް ްޤާނޫނުއަސާީސްވަަނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރުނުގައި

ްދިއުމަކީް ްފަހަަތށް ްކުރިޔަށްވުރެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުކުާރއިރު
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ްނޫން.ް ްކަމެއް ްެވގެންވާނެ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްެދކޭގޮުތގަިއ  2220އަޅުަގނޑު

ްތާއީެދއްްނުކުެރވޭ.ްައޅުަގނުޑް ްއިޞްލާޙަކަށް ްމި ްއަޅުަގނޑަށް އެހެންވީމަކާ

ްޤާނޫުނއަސާ ްގޮތުަގިއްދެކޭގޮުތގައި ްސިފަެއއް ްަކނަޑއެިޅގެން ީސަގއި

ްކޮމިޝަނުންް ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަލް ްނަމަވެސް ނުހިމެނޭ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާދެްއވަިއގެން

ްަޢއްޔަންކުރަނީ.ް ނޑިޔާަރކު ްުއއްތަމަފަ  2225ހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ްހު ްމި ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްސްކްރީނިްނގްއެހެންކަމަށްވެއްީޖވިްއޔާ، ރިހާ

ްމީހަކުް ްއެކަީށގެްނނުވާ ްއެކަމަށް ްއަންނައިރު ްތެރެއިން ޕްރޮސެސް

ްއެހެންވީާމ،ް ްޢައްޔަނެއްުނވާނެއޭ. ްމަޤާަާމަކަށް ނިޑޔާރުެގ އުއްތަމަފަ

ްޝުކުރިއްާޔް ްނުކުރެވޭ. ްތާއީދެއް ްއިޞްލާޙަކަށް ްމި އަޅުަގނަޑކަށް

 2230ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑް، ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަްތތެރި ޝުކުިރއްޔާ

ްދިމާއަްށް ް ްވޯަޓކާ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހާރު ްެދން ްހަމަވީ. ްަވގުތު ނަޑއެޅި ކަ

ދާންްމިްބޭނުންވަނީ.ްދެންްބަލައިލާއިރު..ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްއާެދ،ް

 2235ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޅ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވަންްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްވާހަކަތަްއ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްއޮންނާނެ ...ް

ްހަަމްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބެހޭގޮތުން. ްމިޑްރާފްޓްތަކާއި  2240އެބަހުރި

ްގެންދަވާް ްގެންދަާވގޮތަށް ްިމ ްމަނިކުފާނު މިބައިތަްއްްރަނގަޅޭ

ް ްމިޭރ ްއެޫނންގޮތެްއގަިއިވއްާޔ12ްްނިންމާލައްވައިފިްއޔާ ޖަހަންދެން.

ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންްައޅުަގނުޑެގްފުރުޞަތު.

ް

ް2245 

ްނިންމާލީކަމަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު އާދެ،

ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްހަމަ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ވޯޓަްށްްއިނގޭތޯ.
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ްއިުތުރް ްވޯޓުދެއްުވމުގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ފަށައިގަންނާނަން.

ްނުކުރެވޭ.ް ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކުރިމަިތވެފަިއވާކަަމކަށް ސުވާލެއް

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެއއްވެްސ ްުސވާަލކަށް ްިމވަގުުތ،  2250ސުވާލެއް

ްވާ ްސުވާލަކަށް ްގޮތުަގއި ްފާހަގަކުެރވުނު ްމުޤައްރިރުްއަޅުަގނޑަށް ގޮތަްށ

އަރިހުންްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްކުރެވުނުްުސވާެލއްްައޅުަގނޑަށްްފާހަގަެއްއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދިއުމަށް ްވޯޓަށް ްދެން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ނުކުރެވޭ.

ްތައްޔާރު.ްއާެދ،ްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް،ްގދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް2255 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީ،ްމިހާރުްޑްރާފްޓްްކޮމިޓީންްފޮނުއްވެިވްްުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކު

ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްބާރަށް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމިއޮތް ްަވަނ14ްްޑްރާފްޓްަގއި

ްވޯޓަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ ްއޮތްގޮތަށް، ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްްޓ ް)ށ(  2260މާއްދާގެ

ްއިޞްލާުޙްއައްަސވާ ްައޅުަގނުޑގެ ނޑު ްއެހެންކަމަްށވަންޏާ،ްއަުޅގަ ނަންތޯއޭ.

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭްގޮތުަގިއްމިއަކަށްވެްސް ގެންނާކަށްްނެތީމޭ.ްއެކަމުްއަޅުގަ

ްއެކަްން ްދެްނނެވީ. ްައޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް ްދަންނަވާފައި، ްއެހެން ނޭއްސެވޭނެ

ްައއްސަާވކަ ްމިއަށް ްނިންމަާވގޮތަކަށް، ްމިްބައްލަވާަލއްވާަފއި ްހަމަ މަށްަވންޏާ

 2265ްއިޞްލާޙަށްްައއްސަަވއިދެްއވަްންއެދޭްވާހަކަްދަންނަވަން.

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަާވނަން ްެއްއޗެއް ްބަަލއިލާފައި ްމި ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ް ްބާރު، ްޤާއިމްކުރުމުެގ ްއަށް.14ްްޢަދުލުއިންޞާފު ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ރ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަލީްވަޙީދު،ް،ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ

 2270ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްގިނަގިނަިއން ްވަރަށް ްމިއަދު ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެދެން ްމަޢާފް
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ްއަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅަށްތެދުާވތީވެ. ްދަށުން ްކުރިއަށްްނުކުތާގެ ްހަމަ ްރައީްސގެ ނޑު  2275ުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނަމަެވސް ްމީހަކަށްވެހުރެ ްތާއީުދކުރާ ގެންދިއުމަށް

ް ްގަާވއިުދގެ ްުޙރުމަތްތެރިކޮށ25ްްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިބްރާހީމްް ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ހިތަންޖެހެއޭ.

ްއެބަބު ްަގާވއިދުަގިއ ްފަދައިން ްކޮންމެްވިދާޅުިވ ްހުށަހެިޅފައިވާ ްއިޞްލާޙު ނޭ

ް ްދެއްވަންޖެހޭނެޭއ.3ްްމާއްދާއަކަށް ްރަީއސް ްވާހަކަދެްއކެވުން  2280މިނެޓްއިރުެގ

ްއަޅުަގނޑުމެން..

ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ..ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2285 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްދިޔާނާ....ރައީްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2290 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއިނގޭތޯ. ްެއދެން އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. ެއދެން.

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއެ ްއަދި ްއެދެން. ްޖަްއސަވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތައް  2295މެންބަރުން

މެންބަރެއްގެްނަންފުޅުތޯްބައްލަވާލަދެްއވުންވެސްްއެދެންްމިްމައިކްަގއިްހުިރް

ންަތްއްސްކްރީނުން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުގެްކަ

ްދޭއްޗެްއް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުިރން ްގެންެދވުމުގެ ކުރިއަށް

ްމިހާރުް ްއެއީ ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި. ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެބައޮތް

 2300މިހުށަހެޅިގެންްމިގެންދެވޭްއިޞްލާޙު،ްމިއީްދަޢުލަތުގެްމިލްކުވެރިކަާމއިްމާީލް

ްޢަދުލުއިންޞާފުޒިންމާ ްައދި ްދަުޢވާތައް، ްބާރު،ްްތަކާއި ޤާއިމްުކރުމުގެ

ނޑުްޯވޓަށްްއަހާްެއއްގޮަތކީް އަސާސީްަޙއްޤުތަާކއިބެހޭްބާބު،ްމިބަޔަށްްއަުޅގަ
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ްބޭއްވުްނ.ް ްޖަލްސާ ްމިދެންނެވީ ްމިރޭ ްގެންދިއުމަށްޓަކައި ްހަމައަށް ނިންމުމާއި

ްޑްރާފްޓިންގް ްފާސްުނވެއްެޖއްާޔ ްއެްއޗެއް ްެއްއވެްސ ްމީގެން ބާއްވާަފއި

ްފޮނު ްއަނެއްާކ ްމާދަމާގެްކޮމިޓީއަށް ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްމާދަމާ  2305ވާލާަފއި

ްއޭރުްން ްިދނުން. ްއެފުރުޞަތު ްެއއްކޮްށ ްމެންދުރުފަހާއި މެންދުރުކުރިއާއި

ްއަނެއްާކް ްލިބިެގން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއްޗެހި ްއަންނަ ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ް ްމެންބަރުންނަށް ނޑ3ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްފުރުޞަެތއް ދުވަހުގެ

ްއެހެން ްއެހެންވީާމ،ްދޭންޖެހޭނެ. ނޑާލަންޖެހޭނީ. ްމެދުކަ ްމަޖިލިސް ނޫނީ

ްމިހުރިް ްމިހާރު ްބާއްވައިިފއްާޔ ްޖަލްސާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިރޭ ްނަހަދާ  2310އެހެން

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންވީމާ، ްނުނިމޭނެ. ްއަހައެއް ްވޯޓަށް ްމިއަށް ވަގުަތކުން

ް ްއަނެއްކަމަކީ، ްދެން ްއެްއކަމަކީ. ނޮވެމްބަރަށ34ްްްގެންދިއުން

ްނިން ްމިހާުރްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތަަަކުަގއި، ްނިންމުމުގެ މަންހުރި

އެއީމަޖިލީހުންްވަރަށްްމަތީްައޣްލަބިއްޔަތަކުންްނިންމަވާަފއިާވްނިންމެވުމެއް.ް

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުށަހެޅުްއވި  2315އެމައްސަލަ

ްސިޓީފުޅުަގިއް ްެއ ްއެަބއޮތް. ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީފުެޅއް އަޅުަގނޑަށް

ްއޮތްކަމަކަްށވާީތްވިދާޅުވެ ްވެަފއި ްބައިންޑިންގ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮންނަނީ ަފއި

ްއަިދް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަށް. ްއިތުރުކުރަން ްއެކްސްޓޭންްޑކުރަން މިކަން

ް ްމިހާރު ްގިަނ34ްްއޭގެތެޭރގައި ްދުނިޔޭގެ ްއޮތްއޮތުން ްހަމައަށް ނޮެވމްބަރާއި

ް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްމިހާރު ްއ34ްެލޯޔަރުން  2320ދުަވްސްނޮވެމްބަުރ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމާ، ްވާނެކަމަށް. ްގޮތަކަށް ހިމެނިގެންދާނޭ

ް ްލަްސވެގެްނ ްމިމަސައްކަްތ14ްްވިސްނާގޮުތަގއި ޑިސެމްބަރަްށ

ނޑުެމންނަށްްމިްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްެއހެންވީމާ،ް 14ްނިންމާލެވޭނެކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްނިންމާފައި ްކުރީގައި ްނިންމުމަށް ްމިަކން ްހަމައަށް އޮްތްޑިސެމްބަރާއި

ް 34ްްނިންމުން، ްނިންމުން ްއޮތް ްނިޔަލަްށ14ްްޮނވެމްބަރަށް  2325ޑިސެމްަބރުގެ

ނޑަައޅަިއގެްން ްކަ ްެއގޮތަށް ްއިޢުތިރާޟެއްނެތި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނިންމުމަށް

ްދެންް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްޤަސްދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ގެންދަންކަމަށް

ްނާ ްމިފުރުޞަތުގަިއ ްކޮންމެހެން ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމީ ރުވާނަން.ްއަޅުަގނޑު

ްއިޢުތިރާފެއް..ް ްއެްއވެސް ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްމިއަކު ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ
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ްތައްޔާރުެވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ،  2330)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްމިދަންނަވަނިް ްައޅުަގނުޑ ްފުރަތަމަ ްވޯޓަށް. ްއެދެން ވަަޑއިގެންެދއްވުން

ްޒިންމާތަކާއި ްމާލީ ްމިލްކުވެރިކަމާިއ ްމިއަްށްްދަޢުލަތުގެ ދަޢުވާތަްއ،

ްއަހާލަން.ް ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްިއޞްލާޙު، ްއޮތް ފޮނުއްވާފައި

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްއިނގޭތޯ.ް ްއާދެ،ްޥޯަޓކަށް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްއެދެން.  2335ޖައްސަވާލަދެްއވުން

ްކުީރގައި ްދިއުމުގެ ްމިވޯޓަށް ްމީގެކުރިން ްނިޒާމާބެޭހްްމިހާރު އަުޅަގނޑު

ްލ.އަތޮުޅެގް ްވަޙީދާއި، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ނުކުތާއެްއ

ްއެހެންވީާމ،ް ްނެންގެވީ. ްނަޢިަީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްފުރުޞަތުްއަުރވާނަން ވަރަށްްުކޑަކޮށްްެއއްެޗއްްވިދާުޅވާްން.ްއަޅުަގނޑު

ްއެ ްމިފުރުޞަތުއަުރަވނީ. ްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި  2340އީ

ް ްދެންނެވީ ްައޅުަގނޑު ްނިޔަލަްށ14ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޑިސެމްަބރުގެ

ްމަސައްކަްތް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. ނޑު ްއަޅުގަ ނިންމުމަށޭ

ްވިދާޅުާވްން ްެއއްެޗއް ްބެޭހގޮތުން ްއެާއއި ްއާދެ، ްމިހިސާބުން. މިހާރު

ްވަރަށްްކުރުކޮށްްވިދާުޅވެދެްއވުންްއެދެން.ްއަޅުަގނޑުްމިފުރުޞަތުއަުރވަީނ.ް

ް2345 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޑުއަހާަފއި،ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވިާދޅުވުްނ ްވިދާޅުވި ްމަނިކުފާނު ްމިދަންނަވަނީ  2350ްވަރަށްކުރުކޮށް

14ްްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނޑު ްޔަޤީންވާތީވެ ްނުނިމޭނެކަން ެއކަމާްޑިސެމްބަރަށް

ްއިޢުތިރާޟްކުރާްވާހަކަްދެންެނވީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2355އާދެ،

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްއެަބްއާދެ، ްފާހަަގކޮށްލަން ްދެނުކުާތއެއް  2360ްުކތާއެްއގައި

ްދެންމެްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަިނކުފާނު ްބަލާނަން. ްެދންނެވޭތޯވެސް ްކުރުކޮށް ްވަރަށް ބޭނުންވޭ.

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާީސ34ްްވިދާޅުެވއްޖެ ްިނޔަލަށް ޮނވެމްބަރުގެ

ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްވަޢުދު. ްމިވެފައިވާ މަޖިލީހުންްްނިންމަން

ްބަލައިގެންް ްނިމޭނެަކމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްކުިރްމަސަްއަކތެއް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްނިންމުމެއް. ްއޮތް ްނިންމާފައި ްފްލޯރއިން  2365މަޖިލީހުގެ

ްސިޓީފުޅެްއް ްސަޢީދު ްދިޔާނާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ްމަނި ްއަލީަގއި ްޭއގެ ްފޮނުއްވެވުމުން ްމަނިކުފާނަށް ިޑސެމްބަރ14ްްުކުފާނަކަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެީއ ްނިމިގެންދާނެކަމަކަށް. ްތާރީޚެއް ޖަހާފައި

ްމިރޭެގް ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްޖަލްސާތައް ްދެވަނަައށް ޤަބޫލުކުރާކަމެއްނޫން.

ް ްހަދާނެގޮތެއް، ްވަރަށ5:34ްްްޖަލްސާއަށް ްމަނިކުފާނު ްމިހިރީ.  2370ވެފައި

ްހުއްޓާނު ްޖަލްސާ ްމިހާރު ްިމްސާފުބަހުންްވިދާޅުވަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލައްވާ

ނުޑގެް ހުށަހެޅިފައިްހުރިްމައްސަލަްނިމެންދެންްގެންދަވާނަމޭ.ްއޭރުންްއަޅުގަ

ނުޑވެސްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްތަާބެވވޭތޯްބަލާނަން.ް އިޢުތިރާޟެއްނެތް.ްއަުޅގަ

ްހުއްޓާލަްއވަންވީ.ް ްއަލުން ްައއުމަށްޓަަކއި ްޖަލްސާގައި ްމިރޭގެ އެހެންނޫނިއްޔާ

ްެއްއގޮ ްސާފުބަހުންްކޮންމެވެސް ްވަރަްށ ނަޑއަޅާ ްކަ  2375ތަކަްށ

ވިދާޅުެވގެންނޫނިްއޔާްވޯޓަށްްެއއްސެވުަމކީްެއއީްރަނގަުޅކަމެްއްނޫންކަމުގަިއް

ްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްމަޖިލީހުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި  2380އާދެ،

ްގަ ްއޮްތ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްބުާނގޮތުން 3ްާވއިދުަގއި

ްމަޖިލީހުގެް ްގެންދެެވނީ ނަޑއަަަަޅއިގެން ްކަ ްވަގުެތްއ ްއިތުރު ގަިޑއިރަށްވުރެ

ްލިބިގެން.ް ްުރހުން ްތިބޭފުޅުންގެ ްއިނގޭތޯ. ްނިންމައިެގން ްެއކަން ފްލޯރއިން
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ްދެ ްޖަލްާސއަކަށް ްއިތުރު ްއަުޅަގނޑަށް ްއެކަންތައް ންނެވިދާނެ.ްއެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއިތުރުކުެރވޭީނ ްަވގުތު ްޖަލްސާއެްއގެ ްހިނގަމުންދާ  2385އެކަމަކު

ްކަމަީކް ްދެވަނަ ްދެން ްލިބިވަޑަިއގެން. ްއެކަމަށް ްރުހުން މެންބަރުންގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްފެންނަޮގތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންަނވާލުން. ްދަންނަވާލި އަޅުަގނޑު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމާއްާދގ99ްެމިދަންނަވާލީ ްއަޅުަގނޑަްށްްވަނަ ދަށުން

ްއެހެންވީމަ،ް ްދަންަނވާލީ. ްވާހަކަ ްެފންނަގޮތުގެ ްއެކްސްޓެްނޑްކުރަން އެކަން

ް ްއެހެންވީމަ، ްދަންނަވާލާނަން. ްވޯޓަކަށް  2390ޑިސެމްބަރަށ14ްްްއަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނުޑް ްދެްއވާޭށ ްވޯޓެއް ްބޭފުޅުން ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ނިމޭނެކަމަށް

ްމަޖި ްމި ްެއކަމަކު ްނިންމުމެއްްދަންނަވާނަން.ްއެއީ ްއޮތް ްނިންމަވާފައި ލީހުން

ްއޮެވގެންކަމަްށް ްނިންމެވުމެްއ ްއިތުރު ްައނެއްކާ ްދެން ކުރިއަްށގެންދެވޭނީ

ފެންނާތީ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްަކނޑައެިޅގެންްއެާއއިްޚިލާފުީވކަަމށްްބެލެވޭކަހަލަް

ްދެް ްމިހާރު ްބޭނުންވީ. ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްދިމާވެދާނެތީ  2395ކަމަކަށް

ް ްއެހެންވީމަ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޢުތިރާްޟކުރެްއވީ. ްއޭަގއި މެންބަރަކު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުކުރައްވާީތ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެން އިޢުތިރާޟް

ްމިހާުރް ނޑު ްއަޅުގަ ްސިލްސިލާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމިދަންނަވާލީ. މިހެން

ްމިހާުރް ްއެހެންވީމަ، ްއެސްޓަރބްލިޝްއެއްނުކުރާނަން. ްމިވަގުތު ކޮންމެހެން

ްިއޞްލާޙުތަކެއް،ްމިދަންނަވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވޯޓަކަްށްއިނޭގތޯ.ްމިހާރު  2400ލަނީ

ްދަޢުވާތައް.ް ްޒިންމާތަކާއި ްމާލީ ްމިލްކުވެރިކަމާިއ ދަޢުލަތުގެ

ް ްފުރަތަމަ ްއާެދ، ްދަޢުލަތުގ4ްްެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްދަޢުވާަތއް،ްމިބާބުގެ ްޒިންމާތަކާއި ްމާއްާދެގ4ްްމިލްކުރެވިކަމާިއްމާލީ ވަނަ

ްއިޞްލާޙެްއް)ހ ްެއ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްޓްގައި )

 2405ްނެތް.ް)ށ(ްއަށްްއެކަނިްިއްޞލާޙެއްްއޮތީ.ް

ް

ް

ވަަނ4ްްދަޢުލަތުގެްމިލްކުރެވިކަމާއިްާމލީްޒިންމާތަކާއިްދަޢުވާތަްއ،ްމިބާބުގެްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްކޮ ްޑްރާފްޓްކުާރ ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި ްއަލުން މިޓީްންމާއްދާ

ް ްމުޢާމަލާތްތައް. ްހިންގާ ްގޮތުން ްމުދަލާގުޅޭ ްދައުލަތު  4ް2410ފޮނުއްވާފަިއާވގޮތް.
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ްވިްއކަންވާީން ްނުވަަތ ްދޭންވާނީ ްމުދަލެއް ްދަޢުލަުތގެ ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްަރޙުނުކުރަންވާީން ްުނވަތަ ްދޫކޮށްލަންވާނީ ްުނވަތަ ްދޭންވާނީ ްުކއްޔަށް ނުވަތަ

ްމިނޫންވެ ްނުވަތަ ްނައްތާލަންވާނީ ްކަމަކާގުޭޅްނުވަތަ ްމިފަދަ ސް

ްއެއްބަްސވުމެްއގައިްސޮިއކުރަންވާނީްޤާނޫނުގަިއާވގޮތުގެމަތީންެނވެ.ް

ް2415 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2420 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

88ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

 44ް2425ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

41ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްދަޢުލަތުގެްމިލްކުވެރިކަމާއިްާމލީްޒިންމާތަކާިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމިބާބުގެ ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮަތްށ4ްްދަޢުވާތައް، ް)ހ( ްމާއްާދގެ  2430ވަނަ

ްމި ްދެން ްދަންނަވާލަދެއްވުްންްފާސްވެއްޖެ. ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއަށް )ށ(

ްއެދެން.

ް

ް

ްޝަކޫުރްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި  2435ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޙުސައިްން ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްހިންާގްދައުޙިލްމީ ްގޮތުން ްމުދަލާގުޅޭ ލަތު
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ދައުލަުތގެްމާލިއްާޔަގއިްރިޒަރވްެގްްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(،4ްމުޢާމަލާތްތައް.ް

ްނުވަަތް ްމުަދލެއް ްނުވަތަ ްފައިާސއެްއ ްެއްއެވސް ްބަހަްއޓާފަިއވާ ގޮތުަގއި

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްެއކަމަށް ްޚަރަދުުކރަންވާނީ ްއެްއެޗއް  2440އެނޫންވެސް

ްއިްންފާސްކޮށްގެންނެވެ.3/2ްގެްޖުމްލަްމެންބަރުން

ް

ް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2445 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 2450ްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުްޙުސައިންްޙިލްމީ.ރައީތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްްް

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

42ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 45ް2455ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްދެންްމިވޯޓުގެ ދެ،

ްިމް ްމިހާރު ްމިބާބުގެ. ްމިނިވަްނކަން ްަޙްއޤުތަކާއި ްއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްދަޢުވާަތްއް ްޒިންމާތަާކއި ްމާލީ ްިމލްކުވެރިކަާމއި ްދަޢުލަތުގެ ްއިނގޭތޯ ނިމުނީ

ްވޯޓުެދިވް ްމާއްާދތަކަށް ްހުރިހާ ްފޮނުއްވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް މިބާބު

 2460ކުރީަގިއވެސްްދަންނަވާލިހެންްއިޞްލާޙާެއއްކޮށްްނިމިގެންދިަޔއީ.ްއާެދ،ްދެންް

ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެްން ްމިބާބަށް ްމިނިވަންކަން ްޙައްޤުތަާކއި އަސާސީ

ްތައްޔާުރވުމަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހުމަށް ްވޯަޓށް ްބައިތަކަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ

ް ްމިއޮންނަނީ ްފުރަތަމަ ްއެާއއެީކގައި ްދެން ް)ށ(.2ްްދަންނަވާލަން. ެގ

ް ްޑްރާފްޓްަގއ1ްިފުރަތަމަ ްމާއްދާ ްދަންނަވާލަދެއްުވްންްވަނަ އޮތްގޮތަށް
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ް ްއެހެންވީމަ،2ްްއެދެން. ްމިއޮތީ. ްއިޞްލާެޙއް ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ  2465ވަނަ

ް ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ްއަށ2ްްްއަޅުަގނޑު ް)ށ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

2ްަވނަްމާއްދާްވަނީްފާސްވެފައި.ްއެހެންވީމަ،1ްްފުރަތަމަްއޮތްްއިޞްލާޙު.ް

ްއި ްއޮތް ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްއެދެން.ްވަނަ ްދަންނަވާލަދެއްވުން ޞްލާޙު

ްފުރަތަމަްއޮތްްއިޞްލާޙު.ް

ް2470 

ް

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާބު. ްމިިނވަންކަމުގެ ްަޙއްޤުތަކާއި އަސާސީ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއާއިަޝތުްއާޒިމާްޝުކޫރުްހުށަހަޅުއްާވ،ްމުލަކަތޮޅުެގް

ްއަ ްއަނީާސ ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ޙްމަދު

ްޙާލަތަށްވުރ2ްްެ.ްތަފާތުނުކުރުން ްއާްނމު ް)ށ(،ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމާްއދާގެ  2475ވަނަ

ްއިޖްތިމާޢީް ްނުަވތަ ްބަަޔކަށް، ްުނވަތަ ްމީހަކަށް، ްލިބިފައިވާ ނިކަމެތިކަމެއް

ްބަޔަަކްށް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްރަްއކާތެރިކަމެއް ްޚާްއޞަ ގޮތުން

ްއެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައިް ްކުާރް، ްލިބިދިނުމަށްޓަކައި ްރައްކާތެރިކަން ނުަވތަ

ްތަފާތުކުރުމެއްް ްަބޔާންކޮށްފަިއވާފަަދ ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާެގ ްމި ކަންތައްތަކަީކ

 2480ްކަމުގައިްުނވާނެެއވެ.

ް

ް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2485ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްްްްްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްއަްޙމަދު.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްްް

ް2490 

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

45ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

49ްްްްްްްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެ

ް2495 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް 4ްމިވޯޓުގެ

ްވަނަްމާއްދާއަށްްފޮނުްއވާްިއޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއދެން.ް

ް

ް2500 

ްޢައްބާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްއިބްރާހީމްްހުވަދުއަތޮޅު ސް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮުޅ ހުށަހަޅުއްވާ،

ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްއިބްރާހީމް ްްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްބާބުގެ 4ްމި

ްއިޞްލާޙުކުރުން.ް ްއަންނަނިވިގޮތަށް ްމާއްދާ އިސްލާމީްޝަރީޢަތުގަިއް-4ވަނަ

ްމަނާކޮށް ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްކޮންމެްނުވަތަ ްނުވާ  2505ފަިއވާ

ްލިބިގެންެވއެެވ.ް ްރައްޔިތަކަށްމެ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްމިނިވަންކަން ކަމެއްކުރުުމގެ

ްއެްއވެްސް ްމީހަކުުކރާ ްެއްއވެސް ްލިިބގެންމެނުވީ ްހުއްދަ ްޤާނޫނަކުން އަދި

ްކަމަކަށްްހަމަްއެކަުކވިޔަސްްުހރަސްއަަޅއިްހުއްުޓވަިއގެނެއްްުނވާނެެއވެ.

ް

 2510ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2515ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނިލަންދެއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިބްރާހީމްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްް

ް

93ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ
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74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 41ް2520ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީާޖގަިއާވގޮތުން ވަަނ8ްްމިވޯޓުގެ

ްދަންނަ ްޮގތް ްއޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްފެޭށްމާއްދާ ްއާދެ، ްއެދެން.  2525ވާލަދެއްވުން

ްވަނަްމާއްދާގެ.8ްްޢިބާރާތްް

ް

ް

ްފެޭށ8ްްްއަސާސީްޙައްޤުަތކާއިްމިނިވަްނކަމުގެްބާބުގެްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްޙައްޤުތައް. ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްއިޤްތިޞާދީ ްމާއްދާ.8ްްޢިބާރާތް.  2530ވަނަ

ްރައް ްދިވެހި ްކޮންމެ ްޙައްޤުތަަކކީ ްލިބިގެންާވްއަންނަނިވި ޔިތަކަށްމެ

ްދައުލަތުެގް ނަޑއަޅާހިނދު، ްކަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ޙައްޤުތަކެްއކަމަށް

ތަނަވަސްކަމާއިްުކޅަދާނަކަންްހުރިްމިންވަރަކަށްްއެޙައްޤުަތއްްރައްޔިތުންނަްށް

ްހޯދޭނޭްމަގުްތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްްދައުލަތުންްމަސައްކަތްްުކރާންްވާނެއެެވ.
ް2535 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2540 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

91ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 44ް2545ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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44ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

8ްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްއަާސސީްޙައްޤުތަާކއިްމިނިވަްނކަން،ްމިބާބުގެްމިވޯުޓގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްފާސްެވއްެޖ.ްއާދެ،ްދެންް ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްމާއްދާގެ  2550ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްުވްނ8ްް ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ްއޮތް ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެދެން.
ް

ް

ްޢިއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްާވ،ްހައްދުންމަތީގެ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2555ޒަތްތެރި

ްއާދަމްް ްާޒހިރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ހުވަދުއަތޮޅު

8ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްއިޤްތިޞާދީްއަދިްއިޖްތިމާޢީްޙައްޤުތައް،ް

ްފުދޭް ްކާނާ ްރަނގަުޅ ްއިތުރުކުރުން. ްވިޔަްނޏެއް ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކަރަންޓުްްމިންވަރަށް ްބޯފެނާއި ްސާފު ްއިތުރުކުރުން. ްވިޔަންޏެއް ލިބުން.

 2560ްލިބުން.

ް

ް

ްެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގއ. ްާއދެ، ްއެދެން. ްވޯޓުދެްއވުން ްގޮަތކަށް ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާ އާދެ،

ްނުކުތާއެްއ.ް ްނިޒާމާބެހޭ ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2565ްޙަލީމް،ްކީކޭތޯ.ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްޢަދުނާން

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަރުދާސްްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނަޑށް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްއިތުުރްްދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަ ްގެންެނވުމާެއކުަގއި، ްބަދަލެއް ްއަށް ް)ހ( ްވިސްނެނީ،  2570ކިޔާލުމުން

ްއިތުުރކުރުމަށް ްއޮތްކަމަށް.ްއެހެންަނމަވެސް،ްއެްއްްއަކުެރއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި

ް)ހ(ް ްްޑރާފްޓްގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ. ްފެންނަން ްދެބައި ކަރުދާހަކުން

ްކާާން ްރަނގަޅު ްމިކޮޅުން ްއެހެންވީާމ، ްއެަބއޮތް. ްވާހަކަ ްފެނުެގ ގަިއވެސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއްކޮށްފައި. ްކަރަންޓާ ްފެނާއި ްމިއޮތީ ްފަހުން އުނިކޮށްފައި
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ްދެންް ްޤަބޫލުުކރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދާންޖެހޭނެކަމަށް ްަވކިަވކިން  2575އެދޭތި

ްއެދެން.ް ްގެްނގޮސްދެްއވުން ްރިޔާސަތުން ްިމ ްގޮަތކަށް މިގެންދެވޭނެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

 2580ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮތްގޮތުްންްއްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްދެންނެވިން ްހުށަހަޅަމުންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްއަމީންޢާންމުްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެކަމަުކ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙު ްއަށޭ  2585)ހ(

ްއޮޅޭގޮތަްށ،ް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ވިދާޅުވެެދްއވިއިުރގައި

ނަޑއެ ްދަންނަވާފަިއްކަ ްހުށަހަޅަމުންވެސް ްއެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ިޅގެން

ްހަމައެކަނިް ްައޅުަގނޑު ްމިއީ. ްގެންނަގޮތެއް ްހަމަ ްދިވެހިބަހުގައި އޮންނާނެ.

ްއިތުރުކުރީ،ް ްއަުޅަގނުޑ ްތެރެއަށް ްޢިާބރާތުގެ ްއޮތް ްއޮތީ، އެލިޔެފައި

ްއަހަިއގެްން ްވޯަޓށް ްމިއަށް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ،  2590ކަރަންޓް.

ްނުދޭންް ްކަރަންްޓެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ނިންމައިފިއްޔާ

މިނިންމުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮަތށްްއަޅުަގނޑަށްްނޭނޭގގޮތަށްްހައްދަވަިއގެްން

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްސާފުކޮށްލީ. ްއެވާހަކަ ްއެއްެސވީތީ ްވޯޓަށް ދެންމެ

ް ްގޮތަކަށް ްމިފިލާކަހަލަ ްދަންނަވަން. ވޯަޓްށްއިޚްލާޞްަްތެރިކަމާެއކީ

 2595ްއައްަސަވއިދެްއވަން.ް

ް

ް

ކޮބައޭތޯްިތވިދާުޅވާ،ްފުރަތަމަް)ހ(ްރަނގަޅުްކާނާްފުދޭްމިންވަރަށްްލިބުން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެންްއޭގެފަހުންްވިޔަންޏެއްްިއތުރުކުރުންްއެހެންތޯ.ްް

ް2600 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކރިއަށްްެގންދެވުން(

ް
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ްަޖއްސަަވއިދެްއވަންވީ.ްެއީއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއެތާނގައި ްއިތުރުކޮްށފައި ްއަކުެރއް ްއާދެ،ްއެއީ

ްއެހެންްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްއިތުރުކުރުން، ްއަކުރެްއ ްހަމަ ދިވެހިބަހުން

ްބަހުެގް ްއެއީ، ްގޮެތްއ ްއުޅޭ ްވާހަކަދައްކާ ްހަމަ ްދިވެހިބަހުން  2605ކިޔާއިުރަގއި

ްތިއް ްމިތާނގައި ްއެީއްޢިލްމްވެރިން ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ބަވާނެ،

ްއެަބިއެގް ްއިތުުރކުރަން،ްއެއީ ްއުޭޅގޮތެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައކުރެއް ވާހަކަދަްއކާ

ްމައްސަލަެއްއް ް)ބ(،ް)ރ(ްކަމަށްވިޔަސް ް)ހ(،ް)ށ(،ްއެހެންގޮސް ދަށުން

ނެތް.ްއަކުެރއްްއިތުުރކޮށްފައިްބާއްވަްނވީ.ްސާފުްބޯފެނާއިްަކރަންޓްްލިބުން.ް

 2610ްއެއީ.

ް

ް

ްސާފުވެަވަޑއިގެންެނވިކަމަްށްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްހުރިހާ އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްހީކުރަން.ްއާދެ،ްވިދާުޅވެެދއްާވްއަލުންްމިއޮތްގޮތް.

ް2615 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.
ް

ް

ްޢިއްޒަތްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހައްދުންމަތީގެ ްމިނިވަްނކަން. ްޙައްޤުަތކާއި ްމެންބަރުްއަސާސީ ތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެކުނުބުރީެގ ްހުވަުދއަތޮޅު ްހުށަހަޅުއްވާ، ްނަޢީމް  2620މުޙަންމަދު

ްއަިދް ްއިްޤތިޞާދީ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއާދަމް ްޒާހިރު މެންބަރު

ް ްޙައްޤުތައް، ް)ހ(8ްއިޖްތިމާޢީ ްމާއްދާގެ ްފުދޭްް-ަވނަ ްކާނާ ރަނގަުޅ

ްމިމާއް ްއިުތރުން ްމީގެ ްލިބުން. ްއިތުރުކުރުން.ްމިންވަރަށް ްިވޔަންޏެްއ ދާއަށް

ްސާފުްބޯފެނާއިްކަރަންޓުްލިބުން.ް
ް2625 

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 2630ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމްަް.ްރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކު

ް2635 

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

46ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2640 

ް

ްމިހުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީާޖގަިއާވގޮތުން ްނިޒާމާބެހޭްމިވޯޓުގެ ްއާެދ، ްފާހެއްނުވި. ށަހެޅުން

ްނުކުތާއެްއ،ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް،ްލ.އަތޮޅު.ް

ް

 2645ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުމެއްނުވޭ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްައޅުަގނުޑ ްނަގަންޖެހޭ، ްުނކުތާ ްނިޒާމީ ްގިަނއިން ްވަރަށް

ްއަމީންޢާންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަމަ ނުޑްދެންމެގައިެވސް ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވީ. ްވިޔަންޏެކޭ މު

ްިވދާޅުވާންޖެހޭނެ.ް ްއިތުރުކުރުމޭ ްއަކުރެއް ްބޭނުންކުރާޮގތެކޭ ްއެބަސް ދެންނެވީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިތާ ްދެންނެވިން. ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން  2650ކަ

ްމިްޤާނޫނުއަސާީސް ްކޮންތަނަކުންތޯ،ްކުއްލިައކަށް ްމި ްލިޔެގެން އިޚްތިޞާސް

ް ްފެށިފަހުން ްމިޭރްހަދަން ނޑު ްިއވެންފެށީ.ްއަޅުގަ ްވާހަަކވެސް އިޚްތިޞާސްގެ

ްއެގޮަތްށް ްއަމީންޢާންމު ްެއވާހަަކ ްދެން ްދެންނެވީާމ، ްިވޔަންޏެކޭ އަލަށް

ްޞައްަޙް ްމިޥޯޓަކީ ްެއއީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުލިބުނީ. އިޢުލާންކުރީމާ

ްސާފުް ްރަްއޔިުތންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިންމައިފިއްާޔ  2655ވޯޓެްއކަމަށް

ް.ބޯފެންވެސްްނުދޭނެ
ް

ް
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ްޑްރާފްޓްގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްއޮތް، ްދެން ްއާދެ، ްދެްއވާ. ްއިށީނދެަވޑަިއގެން އާދެ،

 2660ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވާ.ް)ހ(،ް)ށ(،ް)ނ(،ް)ރ(،ް)ބ(ްއާއިްހަމައަށް.

ް

ް

ރަނގަޅުްވަނަްމާއްދާެގް)ހ(.8ްްއިޤްތިޞާދީްއަދިްއިޖްތިމާޢީްަޙއްޤުތައް،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ކާނާއާއިްސާފުްފެންްފުދޭްމިންވަރަށްްލިބުން.ް)ށ(.ްފޭރާމާއިްހިޔާވަހިކަްން

ް)ރ(.ް ްލިބުން. ްޚިދުމަތްތައް ްސިއްޙީ ްފެންވަރުގެ ްރަނގަޅު ް)ނ(.  2665ލިބުން.

ް)ބ(.ް ްލިބުން. ްމާހައުލެްއ ްރަނގަޅު ްސިްއޙަތަށް ްއަދި ްސާފު ދިރިއުޅޭނޭ

ކުރުމުގެްވަޞީލަތްތަކާިއ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޠަބީޢީްމުއްސަދިކަމާއިްދަތުރުފަތުރު

ްމުވާޞަާލީތް ްާބވަތެްއގެ ްހުރިހާ ްަވޞީލަތްތަކާއި، ްފަުތވާ ްޚަބަރު ދައުލަތުގެ

ްޚިދުމަތްތައްްހަމަހަމަކަމާއެކު،ްބޭނުންކުރުމުގެްފުރުޞަތުްލިބުން.ްް
ް2670 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2675 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

91ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 44ް2680ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

44ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްމިނިވަންކަން،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަޙއްޤުތަާކއި ްއަސާސީ ްބަާލއިރު، ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްމާއ8ްްމިބާބުގެ ްފާސްވެއްެޖްވަނަ ް)ބ( ް)ރ(، ް)ނ(، ް)ށ(، ް)ހ(،  2685ދާގެ
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޅ.އަޮތޅުެގ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާެބހޭ ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް.

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2690 

ްޚިދުމަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްކަރަންުޓގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްމިނެީގ، ްނުކުތާެއއް ްތުންްނިޒާމީ

ނޑުްދެކޭގޮުތގަިއ،ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޅީންްމަޙްރޫމްވީތީވެ.ްއަުޅގަ
ް

ް

ްދެއްާވ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގެްނ ްމެންބަރު،  2695ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދަންަނވާލަދެްއވާ ްއާދެ، ްއިީށނދެވަޑަިއގެން. 8ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްއިުތރުކުރުމަށްްއޮތްްއިޞްލާޙު.ްްވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްެއއް

ް

ް

ް2700 

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްިއޞްލާޙު.ް ްއަކުެރްއްއިތުރުކުރަން.8ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއެރަަށާކ8ްް ްރަށެއްަގިއވެސް ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ް)ޅ(. ްމާއްާދގެ ވަނަ

 2705ްއެކަީށގެންވާްމިންވަުރގެްނަރުދަމާްނިޒާމްއެއްްޤާއިމުކުރުން.ްް

ް

ްްްް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2710ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްމެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިް
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ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2715 

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2720 

ް

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުކުތާއެްއ، ނިޒާމާބެހޭ

ްމުޙަންމަދުްއަނިލް.

ް2725 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ނޑު ްމާއްދާއަްށ12ްްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ  2730ްަވނަ

ްގެނައިއިުރ،ްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޑްރާފްްޓކޮށްެގން ްއޮތީ.ްރީ ްހުށަހަާޅފައި ްއިތުރުކުރަން އަކުެރއް

ްއެަޙއްުޤް ްއެއްެވވޭނެ، ްމީސްތަކުންނަށް ްސުލްޙަވެިރކަމާެއީކ އޭަގއި

ްއެމަފްޙޫ ްއަލުން ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑެގްލިބިފައިނެތީމަ. ްގެންނަވާފަިއވާީތ މް

ްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންނަން.ްްް

ް2735 

ް

ްއަޅުަގނޑު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ް ްއާދެ، ްނ.އަތޮުޅެގ12ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްާއދެ، ްާމއްދާ. ވަނަ

ްމުޙަންމަދު.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްޢަލީ

ް2740 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްއުޅުނީ،ްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްދަންވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްމާއްދާއަށ8ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްަވނަ

ްވިޔަންެޏްއްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއިތުުރކުރުން. ްއަކުެރއް ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމިވާ މިހުށަހެޅިފައި

ް ްސާފުްއިތުރުކުރުން. ްއެހެްނކަމުން ްއިތުުރކުރުން. ްއަކުެރއް ްމާނަައކީ  2745އޭގެ

ްބޯފެނާއިްކަރަންޓް،ްއެހެންްއެޭހނެކަމަށްްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް
ް

ް

ްކީކޭތޯ،ްީކކޭތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2750 

ްރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކު

ް

ްކަރަންޓް،ްއެީއްއަކުރެއްްއިތުުރކުރުމުގެްގޮުތގަިއ،ްއެީކަގިއްްސާފުްބޯފެނާއިްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްއެްއސެވީަމްްޢަލީްމުޙަންަމދުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްެއއްޮކށް ްދެބައި ްއިތުުރކުރުމާ ްއަކުެރއް ްއަދި ްާއއި ް)ހ( މީގެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްވޯޓުނުދެވުނީކަމަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްގިނަ ްއޮޅުމަކުން  2755އެރި

ްއެހެންވީމާ،ްއަ ްއިތުރުކުާރގޮތަށް،ްނޫީންފާހަގަކުރެވޭތީ ްއަކުރެއް ްމިއަށް ުލން

ްމިއަްށް ްމަނިކުފާނު ްއެދެން. ްައއްސަވާެލްއވުން ްއިތުރުކުާރގޮތަށް ވިޔަންޏެއް

ްރޫލިންގްނެރުއްވާަފއިވަނީ.ްެއހެންނަމަވެސް..ް

ް

ް2760 

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުންްް-3
ް

ނޑުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްދަންނަވަންތޯ. ްމިހާރު ްމިހާރުްްދަންނަވަންތޯ. ްނެރެ، ރޫލިންގ

ްދީފައިް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްހަމަ  2765އަޅުަގނޑު

ްހުރިހާް ްެއއްެޗއްެވސް ްއޮޅުންފިލުވައިދެްއވި ްމެންބަރު އެޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއްެސވުާމް ްއެއެއްެސވި ްހަމަ ްއަުޑއެއްެސވި. ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮްތގޮ ްމިކަރުދާހުގައި ްހަމަ ްފަހުން ްދެންނެވީމާްގުިޅގެން ްދެންނެވީ. ތަށް

ްއެކަމަށް.ް ްކުާރނީ ްީކއްތޯ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެދން ްއެހެންނޫންތޯ. ފާސްނުވީ.
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ްފުރުޞަތުވެްސް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ  2770އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަރުވާފައި ްމެންބަރަށް އެޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދީފައި ްއެްއޗެްއވެްސްފުރުޞަތުދިނިން. ުޅވި

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިގެންދިޔައީ. ްއެހިސާބުން ްެދން ްއައްަސވާފައި އެއްެސވި.

ްެއް ްހަމަ ްއިތުރުކުރުން،ްއަުޅަގނޑު ްއެިދޔައީ.ްިވޔަންޏެއް ްެއގޮތަށް މިވެގެން

ްއެގޮތަށްް ްހަމަ ްއިތުރުކުރުމޭ. ްއަކުރެއް ްއެ ްވިދާޅުީވ ްމެންބަރު  2775ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދަންނަަވއިދެްއވީ ްމިދެންނެވިްމިކޮޅުންވެސް ްއޮްތގޮތަްށ މިކަރުދާހުަގއި

ްދަންނަވާފައި.ް ްއޮްތގޮތަށް ްމިމާއްދާ ްކިޔާފައި ްހަމަ ްއިތުރުކުރުން ވިޔަންޏެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްިތ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްއެހިކަްނެވސް ްވޯޓަށް ދެވަނަފަހަރު

ްފަހުންް ްހުއްޓާާލފައި ްވިދާުޅވީމަ ްމައްސަލަޖެހިގެން ްފުރަތަމަ މެންބަރު.

ް ްނެގީ.ްއަނެއްކާ ްވޯޓު ްއަެނއްާކ ްއަލުން ްކެްނސަލްކޮށްފައި ްެއވޯޓު  2780އަލުން

އާދެ،ްމިހާްހިސާބުންްއަޅުަގނޑުްމިއަދުގެްޖަލްސާ،ްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްދަންަނވަންތޯްތިގޮތަށްްއަދިްތެުދވެަވަޑއިގެންްއެހެންް

ްމަ ްއިނގޭތޯ. ްނުވާނެ ްރަނގަޅުކަމަކަށެއް ްމާ ްއުސޫާލްހެއްދެވުމަކުން ޖިލީހުގެ

ްމިހާހިސާބުންް ްދެން ްއާދެ، ްރަނގަޅުވާނެ. ްގެންެދުވން ްކަންތައް އެްއގޮތަށް

 2785މަޖިލީހުގެްވަގުތުްހަމަވުމާއެކީްއަޅުަގނުޑ،ްމިޖަލްސާގެްަވގުުތްހަމަވުމާއެކުް

ް ްމިރޭ ްއޮންނާީނ ްޖަލްސާއެއް ްދެން ްނިންމާލަން. ްޖެހެނީ 8334ްއަޅުަގނޑު

ްވާއިރު.8334ްްހުކުރުުދވަހުރޭްވ2447ްްާޮނވެމްބަރ34ްްވާއިރު.ްއާދެ،ް
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______________ް2790 


