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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ072ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްއާެދ،ްވަ ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ަޑއިގެންެދއްިވ

ް ްއާދެ،20ްްމިހާތަނަށް ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެިރ

ްޙުސައިްން ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއދ. ްނުކުތާއެއް. ނިޒާމާބެހޭ

 10ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމެްނބަރުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީ ްހެދޭ ްދަށުން ްާގނޫނުއަސާސީގެ ްގާނޫނުއަާސސީާއއި ްގަވާއިދުަތއްްއާދެ،

ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބާރޙިމްް ްއިސް ްބަޮޮޑު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްޮބޑު ްރައްޔިތުންގެ  15ްވާޖިބު.ދެމެހެއްޓުމަކީ

ްމަޖިލީހުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ންްއެގޮތުން

ް ްގާނޫުނގެ ްެއ ްއެބަޮއވޭ. ްގާނޫނެއް ްއޮތް ްމާއްާދެގ11ްްފާސްކޮށްފައި ވަނަ

ް ްގެ ްހަމަޖެހިގެންދ7ްްޭ)ށ( ްއެބަ ްމީހުން ްބަޔަކު ްދަށުން ްނަންބަރުެގ ވަނަ

ްިދވެިހް ސިވިލްް ްބުނާޮގތުގައި ްއެާމއްދާަގއި ްއަދި ްދަށުަގިއ. ސާރވިްސގެ

ް ްކުރެވޭ ްއިންތިޚާބު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ  20އެްއވެްސްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢަޮައްޔަްން ްސަރވިްސއަްށ ްސިވިލް ްހުންނަމީހަކީ މަޤާމެއްގަިއ

ނޑުްމިތަޅުާމްވަރަށްްގުޅުްން ކުރެިވގެންވާނެްމީހެއްނޫން.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްމިގާނޫނުގެ ްހަމަ ްއަދި ްސިވިލ35ްްްއެބަހުރި. ްބުނާޮގތުން ްމާއްދާ ވަނަ

ްޙަރަކާތެއްް ްެއއްެވސް ްސިޔާީސ ްމެްނބަރަކީ ްއެްއވެސް ގަިއްސަރވިްސގެ

ްތަޢާރަޟްޮްވާގޮތަްށް ްޤާނޫނަކަށް ްެއހެންވީމާ، ްބޭފުެޅއްނޫން.  25އުޅެވޭނެ

ްެއް ްގޮތެއްނޫން. ްޤަޮަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިއުަމކީ ްކުރިއަށް މިޖަލްސާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިތިއްބެވި ްމިތާ ްބަދަލު ްއައި ްމިތަޅުމަށް ްދަށުން ޤާޮާނޫނުގެ

ްމިޖަލްސާ ްކޮންމެހެން ްބަދަލުތައް ްއައި ްއެގެްންމެންބަރުންނަށް، ގައި
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ްބޭފުޅެްއް ްސިާޔސީ ްޚާޮާއްޞަކޮށް ްނުދެވޭނެ. ްކުިރއަކަށް ްއެނޭގި ބޭނުންވޭ.

ްއެގެްން ްއެބަހުރިޯތވެސް ްިމއަދު ްގޮުތގައި ްބޭފުެޅްއެގ ްސަރިްސގެ  30ސިވިލް

ްމިއަިއް ްައދަދަށް ްމިޤާޮާނޫނީ ްމިތަޅުމުގެ ްއަދަަދށް ްޤާނޫނީ ްއަދި އެބަޖެހޭ.

ްއަިއކަމަ ްުއނިއިތުރެއް ްއެްއވެސްކަހަލަ ްއެކަްނވެްސްބަދަލަށް ށްވަންާޏ

ްމުހިންމުް ްވަަރށް ްހާމަކޮށްދެއްވުމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ރިޔާސަތުން

ްިނޒާީމް ްުނކުތާެއއްަކމުގައި ްނިޒާމީ ްއެީއ ްއަދި ްެދކެން. ކަމެއްކަުމގައި

 35ްމައްސަލަެއއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުްފާހަގަކުރަން.

ް

ް

ްއޮީތ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ްޖަލްސާްްއަޅުަގނޑު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ އދ.

ްދަންނަާވް ްައދަދު ްމެންބަރުންެގ ްތިއްެބވި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަިދ ފަށައިގަނެގެްނ

ނުޑްދަންނަވާލަންް ްއަުޅގަ ްނުކުތާ ްތިނެްނގެިވްނިޒާމީ ްއުޅެނިކޮށް  40ނުލެވިގެން

ްމިމަޖިލީހުގައިް ްބޭފުޅުން ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އޮތީ،ްސިވިލްްސަރިވސްަގއި

ްދެންނެވެްންތިއްބެވުމާ ްއެްއޗެްއ ްއަޅުަގނޑަށް ްނުިތއްބެވުމަީކ އި

ް ްމިދެންނެވިްގޮތަީކްޤާޮާނޫނުައސާސީަގއި 123ްއޮތްކަމެއްނޫނޭ.ްއެީއްއެހެން

ްދެވެނީް ްއިްސތިޢުފާ ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްބުާނގޮތުން ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްއިސްތިޢުާފް ްސިީޓއަކުްނ ްލިޔާ ނޑަށް ްައޅުގަ ްރައީސަށް،  45މިމަޖިލީހުގެ

ްދެއްވިކަމަށްްދެއް ްއިސްތިޢުފާ ްނުވަތަ ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވކަމަށް ވަން

ްއަޅުަގނަޑްށް ްމިމަޖިލީހަށް ްއެހެންވީމާ، ްވާކަމަްށވާނަމަ. ބަޔާންކުރަްއވާފައި

ްއެްއް ްެމންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްލިބިަފއެއްނެތް. ސިޓީއެއް

ްއެޢިއް ްސިރާޖު، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރެއްކަމުަގއިވާ ޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްއެނޫން ްދެއްވާފަިއ. ްއިސްތިޢުފާ  50މެންބަރުވަނީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެއްވާފައެއްުނވޭ. ްއިސްތިޢުފާ ްމިދެންނެވިގޮތަށް މެންބަރަކު

ްކަހަލަް ްެއްއވެސް ްގެންދިއުމަކަށް ްކުރިއަށް ްމިމަޖިލިސް އަޅުަގނަޑކަށް

ްއި ްދެން ްދެންނެވޭކަެށއްނެތް. ްއަންނަކަމަކަށް ްތިބޭނުންފުޅުާވްބަދަލެއް ތުރުން

ނޑަށްްޭއަގއިްދެންނެވޭެން ކަންތައްތަެކއްްހިގާފަހުރިކަމަށްްވީނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްދަންނަވަމުން،ްސ.އަތޮޅުގެ ްވާހަކަ ްނެތް ޮެއް ްެއއްޗެ  55އެްއވެސް
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ްމަޖިލީހުގެް ްފުރުޞަތުއަރުވަްނ. ްޠާޮާހިރުއަށް ްއިބްރާހީޮިމް މެންބަރު

ްކަވެސްްދަންނަވާލަން.ްކޯރަމަކަށްްބަދަލެއްްނާންނަވާހަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް60 

ްބޭނުންވަނީ،ްްމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީ ްދަންނަވާލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޤާނޫނަްށްްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސަރވިްސގެ ްޚިލާފަށ75ްްްސިވިލް ްޤާޮާޫނނާއި ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްމާ ްއެވިދާުޅވާ ްޤާނޫނުއަސާީސެގްކަމުގައި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެމާއްދާައކީ އްދާ.

111ްް ްައދި ްކަމުަގއި. ްމާއްދާއެއް ްޚިާލފު ްމާއްާދއާއި ވަަނ22ްްވަނަ

ްސިފަތަްއް ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ  65މާއްދާގައި

ްނުވުންް ްމުވަްއިޒފަކަށް ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ްއޭގެތެޭރަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.

ް ްދިވެހިރާއްޭޖގެްއެހެން ޮެއްޖިްއާޔ ްއެހެންކަމަށްވެ ބަޔާންކޮށްފަެއއްނެތް.

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްސަރވިްސެގް ްސިވިލް ްއަދި ްމިމަޖިލީހާއި ްލިބިދޭ ްޙައްޤުތައް މެންބަރުންނަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްނުކުޭރ ްއިންކާެރއް ްއެކަަމށް ްތިބުމަށް  70ވަޒީާފގަިއ

ްޤާޮާނޫނާިއްޤާނޫނުއަ ްތަޢާރަޟްާވގޮތަަކށް ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ސާސީއަށް.

ްނުހިންގޭނެ.ް ްރާއްޭޖގަިއ ްއެްއވެޮެސްކަެމއް ްބޭފުޅަކަްށ ްއެއްެވސް ޚިލާފަށް

ްބޭނުންވާތީް ްދަންނަވާލަން ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ްހަމަ ްެއވާހަކަ އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއާޔ ްދެންނެވީ. ްއެދި ްފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު

 75ްރައީސް.

ް

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސ.އަޮތޅުެގ ްއަނެއްާކވެސް ްނުކުތާއަްށ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއޮްތް ްދަްނނަވާލަން ްަދއްކަން ްއެްއގޮތަކަށް ްހަމަ ްއޮތީ، ދަންނަވާލަން

ްއިސްތިޢުފާް ްމިމަޖިލީހަށް ްނުވަތަ ްކޯރަމަށް ްމިމަޖިލީހުގެ  80ވާހަކަެއއް.

ްޝަރުުތތަ ްއޮންނަ ްމިމަޖިލީސްްދެއްވުމަށް ްނުވަނީސް ްފުރިހަމަ އް

ްދެއްވިކަމަްށް ްއިސްތިޢުފާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި އަޅުަގނަޑކަށެއް

ްކަމަށް،ްވަކިކުެރވެްން ްަވކިކުެރއްވީ ްދެންނެޭވކަށެއްނެްތ.ްނުވަތަ އަޅުަގނޑަށް
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ްަމއްޗަްށ.ް ްޙުކުމެއްގެ ްނިންމާ ްކޯޓުން ްހައި ްކޯޓުން. ްޝަރުޢީ މިއަންނަނީ

ްމެންބަރެ ްއެކަމަޮަށްްއެޢިއްޒަތްތެރި ްއުނިެވެގން ްސިފަތަކެއް ްުހންނަންވާ  85ްއގެ

ޙުކުމެއްްކުަރއްަވއިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަމެއްްއަދިްއަިއސްފައިްނެތްްވާަހަކް

ްދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް90 

ްނުކުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްނިޒާމީ ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްމިނެގީ ްާތއެްއ

ޠާޮާހިރުްދެންމެްވާހަކަދެއްކުމުގައިްރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެްިއސްތަށިފުޅުގަިއްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް ްމިޖަުދވަލު ްބަދުނާމުއަޅުްއވާ ްޚިލާފުާވަކމުގެ ަގިއވ1ްްާޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްދައްަކވާފަިއވާ ްވާހަކަފުުޅ ްޚިލާފަށް ްއެކަްންގޮތާ ްރިޔާަސތަށް ތީ

 95ްކުށްވެރިކުރުމަށްްއެދޭތީ.ްޝުުކރިއްޔާްްޢިްއޒަތްތެޮެރިްރައީްސ.ް

ް

ް

ނޑުްދެންްކޮންމެހެންްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުްދަންނަވާލަންއޮތީްއަުޅގަ އާދެ،ްއަިޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްނެގް ްރަނގަުޅވާނީ، ްބަދަލުގައި ްިދއުމުެގ ްކުރިއަށް ނުކުތާގައި

ްވިސްނޭގޮުތަގއި،ްއެޖެން ްއަޅުަގނޑަށް ްދިޔަިއއްޔާހެން ްކުރިއަށް  100ޑާިއގެން

ްހުސައިންް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް105 

ްމެންބަރުންގެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމަޖިލިސް ްމިަނގަނީ ްނުުކތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްއަދަދާއިް

ްޢަބްދުއްރަޝީދުްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޮޮނަރަބަލް ްވަނީ ްފަހުން ްދާދި ްއާދެ، ބެހޭގޮތުން.

ްދައުޮުލަތުެގް ްއޭަނއަީކ ްދެއްވާފައި. ްމިނިސްޓަރުަކން ޙުސައިންއަށް

ް ްއަދި ްއެގިފައިވަނީ. ްޚަބަރުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  10ް110ވަޒީެރއްކަމަށް

ް ްަރީއސ0227ްްއޭޕްރީލް ްލިޔުްއވާފަިއާވްްަގއި ްވެބްަސއިްޓގަިއ އޮފީހުެގ
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ްއެންޑްް ްއެޑިުއޭކޝަން ްހަޔަރ ްއޮފް ްމިނިސްޓްީރ ޚަބަރުގަިއވަނީ،

ްހިންގެވުންް ްވަގުީތގޮުތން ްސަރވިސް ްޯސޝަލް ްއެންޑް އެޕްލޯއިމަންޓް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހުސައިންއާ ްޢަބަދުއްރަޝީދު އަލްފާޟިލް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބުނަީނ،33ްްޙަވާލުކުރެްއިވކަމަށް. ްމާއްދާގައި  115ވަނަ

ްމަޖިލިސްް ްަވޒީރުންެގ ްބަޔާންކުރުމުަގއި ްމަޖިލިސް ވަޒީރުްނގެ

ްހުރިނަމަް ްނާއިބެްއ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެކުެލވިގެްނވަނީ

ްހިންގެވުމަްށް ްވުާޒއިރާތަްއ ްެއކިެއކި ްނާއިާބއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްަވޒީރު ޮަވާލުކޮށްފައިފަިއވާ ްޙަ ްަބންޑާރަނާއިުބެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންނާއި

ްވުމާެއުކް ްަވޒީރަަކށް ްޢަބްދުއްރަޝީދަކީ ްއެހެންވީމާ،  120މައްޗަށޭ.

ްޙަާވލުކުރަްއވާފަިއް ްހިންގުން ްވުޒާރާެއއް ްއޭނައަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިހާރުް ްމެންބަރެއްކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީުރންގެ ްއޭނަައކީ ވުމާއެުކ،

ްއެމަނިކުފާ ްއެހެންކަމުން ްހިމެނޭްބެލެވެންޖެހޭނެ. ްމިމަޖިލީހުގެ ނަކީ

ްކޮންއިރަކުޯތް ްއެމަނިކުފާުނ ްއެހެންވީމަ، ްވާންޖެހޭނެ. ބޭފުޅެއްކަމަށް

ްުސވާުލް ްކުރަްއވާނީ ްއެހުާވ ްނޫނީ ްހުވާކުެރއްވީ ްމެންބަރުކަމުގެ  125މިމަޖިލީހުގެ

ކުރަްއވަންްައޅުަގނުޑްބޭނުން.ްއެހެންެވއްޖެނަމަްމަޖިލީހުގެްކޯރަމަށްްބަދަލުް

ްްއަންނާނެ.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް

ް

ނޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއޮީތ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްސުވާލަށް ްވިދާޅުވި  130އާދެ،

ނިޑއަްށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަންަގާވފައެއްްނެތޭްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްގޮ

ްހަިއސިޮިއްޔަތުްން ްަވޒީރެްއގެ ްއުސޫލުން ްކުަރއްވަްނވާ ޢަޮައްޔަން

ްމަސްޢޫލިއްޔަް ްޙަވާުލކުރެްއވިކަމަްށްކުރަްއވާފަިއވާ ްއެގޮތުގެމަތިން ތު

ްކުރިައްށް ްއެުސވާލާިއގެން ްނެތީމާ،ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއަންގަވާފައި މިމަޖިލީހަށް

ްއެހެންް ްމަސައްކަތްކުަރންހުރި ްެއަކމާބެހޭގޮތުން ްދެން  135ދެވޭކަށެއްނެތް.

ްއާދެ،ް ްހީކުރަން. ްގެންދަވާެނކަމަށް ްުކރިއަށް ްއެކަން މުއައްސަސާަތކުން

ްދެ ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑު ްނުކުތާއަކަށްނުޮގސް ްިނޒާމާބެހޭ ން

ްގެް ްހދ. ްއާދެ، ްއެޖެންާޑއިގެން. ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދަމާތޯ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާދިލް.ް
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ް140 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީޮިްމެްނބަރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއަރިހުްންްއާދެ،

ޮާދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޤާމުަގިއްްއަްޙމަދުްޢާ ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ނޑަކީ ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ސާފުކޮށްލަން

ްސަރވިްސް ްަވގުތެްއގަިއްިސިވލް ްޭރގެ ްައޅުަގނޑަްށވެސް ްމީހަކަށްވާތީ  145ހުރި

ްއެސިީޓގަިއް ްއިނގޭތޯ. ްއެބައޮޭތ ްޮފނުވާފައި ްސިޓީެއއް ކޮމިޝަނުން

ްޢިއްޒަ ްކޮމިޝަނުންްމިއޮންނަނީ، ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްރަީއސަށްވާނީ ތްތެރި

ްމަޤާމުތައްް ްހިމެނޭ ްކޮމިޝަނުަގއި ްސަރވިސް ްިސވިލް ްެއއީ އަންަގވާފައޭ.

ް 1ްްކަމުގައި ްމަޖިލީހުގ0221ްްެމެއި ްޚާްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ތިއްބެވި

ްސާފުކުރުންް ްދެއްވާފަިއޭވތޯ ްއިސްތިޢުފާ ްމެންބަރަކު ްތެރެއިން  150މެންބަރުންގެ

ްރަ ްދެްއާވްމަޖިލީހުގެ ްަރއީސް ްއަދި ްވާނެކަމަށް. ްދަންނަވާފައި އީސަށް

ްބޭފުަޅުކް ްއެްއވެސް ްހިމެނޭ ްސަރވިްސގަިއ ްިސވިލް ްެއ ޖަވާބަކުން

ްދެއްވާފަިއް ްއިސްިތޢުފާ ްމަޖިލިސް ްނުވަތަ ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްބޭފުޅެްއެގް ްހުންނެވި ްސަރވިސްަގއި ްސިވިލް ްބެެލވޭނީ ްއެބޭފުޅަކު ނުވާނަމަ

ްނޫން ްއެހެންވީމާ،ްގޮތުަގއި ްލިޔުްއވާފައި. ްއެބައޮތް ްއެޭބފުޅުން  155ކަމަށްވެސް

ްމިހާރުް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޭބނުންވަނީ، ްސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްެއދިވަަޑއިގަތުުމެގް ްސަރވިްސއަށް ްސިވިލް ްފޮނުަވއިފިންތޯޭއ ސިޓީފުޅެއް

ްސިޓީފުެޅްއް ްއެހެން ްސާފުކޮށްދެއްވާަފއި. ްމިކަންތައްތައް މަތިން

ްކުރިއަކަްށްނުފޮނުވާކަ ްއެޢަމަލެްއ ްސަރވިސްއިން ްސިވިްލ މަށްވަންޏާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނ.އަތޮުޅެގ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްެދންމެ ްއެހެްނވީމަ،  160ނުގެންދަވާނެ.

ްެއހެންވެއްޖިްއާޔް ްދެއްވާފައޭ. ްއިސްތިޢުފާ ްސިރާޖުވަނީ ްއިބްރާޙިމް މެންބަރު

ަމވެްސްއެނަންފުޅުްނަމަވެސްްނޫނީްެއހެންބޭފުޅަކުްނަންފުޅުްހުށަހެޅުއްވިްނަ

ްފޮނުވައިފިންތޯޭއް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިްސ ްިސވިްލ ްނަންފުޅެއް އެހުރިހާ

ްއަޅުަގނޑުްސާުފކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް165 

ް
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ނޑުމެންނަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްސިޓީ ްފޮނުއްވި ްސިާރޖް ްއިބްރާހީޮިމް އާދެ،

ްަވގުެތއްގަް ްޭރގެ ްމެންބަރުްލިބިގެންދިޔައީ ްޢިއްޒަްތތެރި ްކުރިން ްއޭގެ އި.ްއަދި

ްއޮންނަނީ،ް ްވިދާޅުވެަފއި ްޢިބާރާތުން ްސިޓީަގިއްއޮންނަ ްއޮންނަ ފޮނުއްވާފައި

ްތިމަންނާް ްަވޒީާފއޭ ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ްޤަޮަސްދުކުރަނީ،  170ތިމަންނާ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއެކަމަކު ްޤަސްދުކުރަްއވަނީ. ލިބިވަޑަިއގަންަނވަން

އިސްތިޢުފާދެއްވުމެކޭްވިދާުޅވެފަެއއްނެތް.ްއެހެންނަމަވެްސްއޮންނަްޢިބާރާތުންް

ްސިޓީް ްިސރާޖުގެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވިހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ދެން

ްވުމާެއކު،ްނ.އަތޮޅުެގް ްވިދާޅުވެދެްއވާފައި ްޢަމީންއާންމު ްދެންމެ ލިބުނުކަމަށް

ްނޫން ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްސިާރޖަކީ ްމެންބަރު  175.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ،ްއެްއެވސް ްޤަބޫުލކޮށްފިން. ްއިސްތިޢުފާ އަޅުަގނޑު

ްިސވިްލް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްނެތް ްދެްއވާފައި ްއިސްތިޢުފާ މެންބަރަކު

ްރައީްސް ްދުވަުހގެރޭ ްބުރާސްފަތި ްެއއީ ްދެންެނވިން. ްރައީސަށް ސަރވިްސގެ

ނޑުްާހއ7352ްްިއަޅުަގނޑަްށްފޯނުކުރަްއވާފަިއްއެވާހަަކްދެްއކެވީ.ް ރު.ްއަުޅގަ

ްއަިދް ްމިދެންނެވިހެން. ްޖަވާުބއަރުވާނަމޭ ްައޅުަގނޑު ްމިއަދު  180ދެންނެވިން

ްދެއްވުމަށްް ްއިސްތިޢުފާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެއްެވސް އެހެން

ްހުށަހަޅުއްވާފައިްނެތްްވާަހކަެވސްްދަންނަވާފައިވާނެ.ް

ް

ްއަށްްހުރިްޔައުމިއްޔާތައ022ްްްް-ންްޖ032ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖ -0

 185 ފާސްކުރުން.

ް

ވަނަްއައިޓަމާިއގެްނ0ްްއެހެންވީމާ،ްދެންްއަޅުަގނޑުްދެންްދާނީްއެޖެންޑާގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

032ްވަނަްއަިއަޓމްގައިްމިއޮތީްަޔއުމިްއޔާްނަންބަރުްޖ0ްްކުރިއަށް.ްއާެދ،ް

ް ްޖ ްއެްއވެްސ022ްްން ްާއދެ، ްފާސްކުރުން. ްަޔއުމިއްޔާަތއް ްހުރި އަށް

ްފޮުނވާފަކަެއއްނެތް.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފަކަ ްއިްސލާޙެއް  190މެންބަރަކު

ްއިޞްލާެޙްއް ްމެންބަަރކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްވެްސ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްފޮނުއްވާފައިުނވާތީްމިދެންނެވިްޔައުމިްއޔާތައްްފާްސވީކަުމގައިްދަންނަވަން.ް

ް
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ހާއިްޢިބާރާތްތައްްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއިންްއެކުލަވާލައްވާފައިވާް"ބަސްބަ -5

 195މާނަކުރުމުގެްބާބަށް"ްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްހާލުތަކަށްްނުރަސްމީް

 ބައްދަލުވުންތަކުގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުންް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެޖެންާޑގެ ްއ5ްޮއާދެ، ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއައިޓަމަކަށް ތީ،ްވަނަ

ް ްަޤވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ް)ހ(03ްްރައްޔިތުންެގ ް ްމާްއދާގެ ވަނަ

 200ގަިއވާްގޮުތގެމަތީންްދިރާސާކޮްށްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްެއކުަލވާލަްއވާފަިއވާ،ް

ްމެންބަރުންް ްބާބަށް" ްމާނަކުރުމުގެ ްޢިބާރާތްތަްއ "ބަސްބަހާއި

ްބައްދަލުވުންތަް ްނުރަސްމީ ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްޚިޔާުލްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުަގއި

ޮަވާއިުދގެް ވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްެގ03ްްފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހުގައިްމަޖިލީހުގެްގަ

ްއާދެ،1ްް ްހުށަޮަހެޅުން. ްމަޖިލީހަށް ްޮގތުގެމަތީން ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަގއި

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްދަންނަވާިލހެން ނޑު ްއަޅުގަ  205މިހާރު

ްބާބު ްއެންމެފަހުގެ ްއޮތީ.ްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްިނންމާލެވުނީމަިއް ްމަަސއްކަތް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްއަންނަންވީް ްގޮުތން ްބާބުގެ ްގާތްގަަޑކަށް ްމަސަްއކަްތ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވަރަްށް ްއެހެންަނމަވެސް ްމަސައްކަެތއް ްކުޑަ ްވަރަށް ްދެން ްނިމުނީ. ބައިބައި

ްއަދި ްމަސައްކަތެއް ްބަސްބަހާިއްްމުހިންމު ްެއއީ ްއެަބއޮތް. ްފަހަތުަގއި  210އޭގެ

ްއެކަންަތއްތަްއް ްތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ްބަލާލަން ްއުޭޅތޯ ްތަޢާރުެޟއް މާފްކުރައްވާ

ްނަސީރު.هللاްނިންމުން.ްއާދެ،ްހދްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްބަސްބަހާްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިބާރާތްތައްް`. ްިއ

ްހުށަހަޅާފައިހުިރްްވާހަކަެދއްކެުވން:ރުްޞީޮީނަްهللاްޢަބްދު ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ނޑު ްއަުޅގަ ްބާބަށް  215ްމާނަކުރުމުގެ

ްް ްތެރެއިން ްގެންނަނ1ްްްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްއަނބުރާ ްއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުން

ނުޑްބޭނުންވަނީ.ްއާދެ،ް ވަަނ5ްްގަސްތުކުރާތީްެއވާހަކަްދަންނަާވލަންްއަުޅގަ

ްވާހަަކްސޮފް ްގެނައި ްއަނބުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެުޅން ްމިޮއއް ހާގައި

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް220 
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ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްޝުކުިރއްޔާ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް އާދެ،

ްމިބާުބް ްފޮނުްއާވފައިވާ ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓިންގ ްއަރިހުން ްއާންމު އަމީން

ްއްވުމަށް.ްކުިރއަށްްގެންގޮސްެދއްާވ.ދަންނަވާލަދެ

ް

ް225 

ް)ހ(13ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާނަކުރުން. ްޢިބާރާތްތައް ްބަްސބަހާއި ްބާބު. ވަނަ

ްގޮތަކަްށް ްެއހެން ްގޮތުން ްހިމެނިފައިވާ ްޢިބާރާތެއް މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްހިނދަކު: ްނުވާހަިއ ްދޭހަ ނަޑއެިޅގެން ްެއްކަ ްބުނެފައި ްކަމުގައި "ޤާނޫނު"

ްފާސްކޮްށްްވަނީ، ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ޤާނޫނުައސާސީާއއި،

ްޤާނޫނުތަކުންް ްެއ ްޤާނޫނުތަކާިއ، ްތަސްދީުޤކޮށްފައިާވ  230ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބާރުލިބިގެން ްތަކަެށވެ.ް، ްަގާވއިދު ްހަދާ ްތެޭރަގއި ްއިމުގެ ްޤާނޫނުތަކުެގ ެއ

ް ްނުވަތަްްކަމުަގއި"ކޯޓު" ްއިނެދގެން ނިޑޔާރަކު ްފަ ްއެވަނީ ބުނެފައި

ނ ޑިޔާރުންްތަކެއްްތިބެގެްނ،ްޝަރީޢަތްކުރުމަށްްޤާނޫނުއަސާސީންްނުވަތަްފަ

ްކޮންެމް ްޤާއިމުޮކށްފައިވާ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ް ް"ޓްަރިއބިއުނަލް" ނޑިޔާުރގެައކަށެވެ. ްދެްްކަުމގައިްފަ ްެއވަނީ  235ބުނެފަިއ

ްގޮެތއް ްޙާލަތްތަކުގައި ްއުފެދޭ ްޚިލާފެއް ްދެމެދުގައި ނަޑއެޅުުމެގްްމީހެއްގެ ކަ

ްއުފައްާދފައިވާ ްޤާނޫނަކުން ްއަދި ްދީފައިާވ، ްޤާނޫނަކުން ކޯެޓްއްް،ބާރު

ްައކަށެވެ.ް"އިޚްތިާޞޞް"ް ްކޮންމެްމުއައްސަސާ ްކަމުގައިްކަމުގައިްނުހިމެނޭ

ްކަންކަމަށެވެ.ް ްާދއިރާއަާށިއ ްބާރުހިނގާ ްފަރާތެއްގެ ްއެ ްއެވަނީ ބުނެފައި

ް ް"ެޓކުހެއް" ްުނވަތަ ްޚިދުމަތެްއްބުނެފަްކަމުަގއި"ޓެކްސް" ްދެވޭ ްެއވަނީ  240އި

ްނަގާް ްމަތީން ްެއްއގޮތްާވގޮުތެގ ްޤަވާޢިދާ ްގުިޅެގން، ްކަމަކާ ްކޮށްދެޭވ ނުވަތަ

ްފިޔަަވއި ްުކއްެޔއް ްނުވަތަ ްފީެއއް ްހޯދުމުެގްް؛އަެގއް، ްއާމްދަނީއެއް ދަލުތަށް

ްޤާނޫީންް،ބޭނުމުގައި ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތަކުން ްނުވަތަ ްއަުތން ފަރުދެްއގެ

ްޝަޚްޞަކުންް ްފައިސާައކަށެެވ.ްް،އެނޫންވެސް ްކޮންމެ ްނެގޭ ސަރުކާރަށް

ް ްހިންގުމަށްްްކަމުަގއި"އިންތިޚާބު" ްއުޞޫުލން ްލާމަރުކަޒީ ްއެވަނީ  245ބުނެފައި

ްެއކިެއިކް ްވޯޓުަލިއގެން، ްރައްޔިތުން ްޢާންމުކޮށް ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ހަދާ

ްއިންތިޚާބުތަކަާށއި ްބާްއވާ ްހޮވުމަށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ރައްޔިތުްނެގް،

ގެްމެންބަރުކަމަށްްމީހުންްހޮވުމަށްްބާއްވާްޢާންމުްއިންތިޚާބުތަކަށާިއްމަޖިލީހު
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ްިރޔާީސް ްބާއްވާ ްހޮވުމަށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްހުސްވެގެްން ްމަޤާމެއް ްމިއިން ްމާނައިގައި ްއިންތިޚާުބެގ  250އިންތިޚާބުތަކަށެވެ.

ްބާއް ްކުރުމަށް ްއިންތިޚާބު ްމެންބަރަކު ްޮގނިޑއަކަށް ްބަިއްވަކި ވާ

ް ްހިމެނެއެވެ. ްވެްސ ްކަމުަގިއްއިލެކްޝަންތަްއ ްއެހީތެރިަކން" "ވަކީލެްއގެ

ބުނެފައިްއެްވަނީްެއއްެވސްްޝަރީޢަތެއްަގއި،ްުނވަތަްތަޙުީޤޤެއްަގއިްނުވަަތް

ްކަމެއްަގއި ްއެހެން ްއެފަދަ ްއެނޫންވެސް ްއަނގަބަހުްން، ްނުވަަތ ިލޔުމަކުން

ްވަކީލެއްގެ ްޤާނޫނީ ްގޮަތކުްނ ްއެނޫންވެސް ްމަޝްވަރާްްނުވަތަ  255ލަފަާޔއި

ްޓްރައިބިއުނަްލް ްމަޖިލިސްތަކާއި ްޝަރީޢަތުގެ ްލިބިގަތުމަށާއި، ހޯދުމަށާއި،

ްފަރާތުންް ްއެމީހެްއެގ ްތަމްޞީލުކުރުމާއި، ްއެމީހެއް ތަކުަގއި

ްމާނަިއގަިއ،ް ްއެހީތެރިކަމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްަވކީލެްއގެ ވަކާލާތުކުރުމަެށވެ.

ްގުޭޅްގޮތުން ްކަމަކާ ރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްނުވަތަްެއްްއެމީހަކުްކޮށްފަިއވާ

ްޤާނޫީން ްކަެމއްަގއި ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ްޙާިޒރުވެ ްކޮމިޓީއަކަށް  260މަޖިލީހުގެ

ް ްނުހިމެނެއެވެ. ްކުރުމެއް ްވަކާލާތު ްފަރާތުްނ ްއެމީހެއްގެ "ަޤއުމީްވަކީލަކު

ް ްކުރިމަތިވުން" ްކަމެއް ްފަދަ ްނުރައްކާވެދާނެ ބުނެަފިއްްކަުމގައިސަލާމަތަށް

ްދިވެ ްޖިސްމާިއްއެވަނީ ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްއިްސތިޤްލާލަށް ހިރާއްޭޖގެ

ްވުމަށެވެ.ްީމެގް ްކުރިމަތި ްެގއްލުންތަކެއް ްބޮޑެތި ްމުދަލަށް ްނުވަތަ ފުރާނައަށް

ްހިންާގް ްބޭނުންކޮްށގެން ްހަތިޔާރު ްޙަމަާލތަކާއި، ްޓެރަރިސްޓް  265ތެރޭގައި

ްއެހެންނަމަވެސް،ްަރއްޔިުތންނަށް ްހިމެނެެއވެ. ްޙަރަކާތްތައް ލިބިދޭްްޢުދުވާނީ

ޤާނޫނީްޙައްޤުތައްްބޭނުންްކޮށްގެންްއެކިްކަންކަމަށްްތާއީދުްުކރުމަށްްނުވަަތް

ްޙަރަކާތްތަކެްއް ްޞުލްޙަވެިރ ްހިންގާ ްިޚލާފުނުވެ ްޤާނޫނާ ްކުރުމަށް އިންކާރު

ްބޭްއވުން"ް"ްނުހިމެނެއެވެ. ްެއއްެވްސްމަޞްލަޙަތެއް ބުނެފަިއްްކަުމގައިމާލީ

ްމުދާވެ ްއެމީހެްއެގ ްއެކަމަކުން ްަފއިސާވެިރކަމަށްްއެވަނީ ްނުވަތަ  270ރިކަމަށް

ްހޯދިދާނެ ްތަނަވަސްކަމެއް ްނުވަަތްް،އިތުރު ްމުދާެވރިކަމަށް ްއެމީހެއްގެ ނުވަތަ

ްކުރުމަށެވެ.ްް ްކަެމއް ްރައްކާތެރިެވވިދާނެ ްގެއްުލމަކުން ްލިބޭ ފައިސާވެިރކަމަށް

ްހާޮާ" ްބަިއވެިރވުން" ްވޯޓުަގއި ްވޯެޓްއްްކަމުަގއިޒިރުވެ ްއެ ްއެަވނީ ބުނެފައި

ްަވގު ްމެންބަރުންގެްނަގާ ްތިިބ ްޙާޒިރުވެ ްޖަލްސާަގއި ްަނގާ ްވޯޓެއް ްއެ ތު،

 275ތެރެއިން،ްވޯޓްްެނގިްކަަމކާްެއއްކޮޅަށްްުނވަތަްދެްކޮޅަށްްވޯުޓްދިނުމަށެވެ.ް
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ްވަިކް ްބެލުމުގައި، ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްމީހުންގެ ްބަިއވެިރިވ ްވޯޓުަގއި ޙާޒިރުވެ

ްނުގުނޭނެއެވެ."ސަރަޙައް ްމެންބަރުންނެއް ްނުދޭ ްވޯޓު ދުެގްކޮޅަކަށް

ްސަރަޙައްދާިއ،ް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެވަނީ ްބުެނފައި ްކަުމގައި ރައްކާތެރިކަން"

ޚާއްޞަްއިޤްތިޞާދީްޞަރަޙަްއދުގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްއެންމެހައިްމީހުންނާިއް

ްހިމެނޭް ްޞަރަޙަްއދުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްކާތެިރކަމަށާއި،  280ތަކެތީގެ

ްދަށުން ްބާުރގެ ްަދއުލަތުގެ ްދިވެހި ްަބއެްއ ްިދަޔްްއެްއވެސް ެނއްޓިގެން

ް ްދައުަލތް" ްދައުލަތްްްކަމުަގއިނުދިނުމަށެވެ."ޔުނިޓަރީ ް ްެއަވނީ ބުނެފައި

ްތިންް ްބާރެްއެގް ހިންގުމުގެ ްެއ ްބާރަކީ، ްކޮންމެ ބާރުންކުރެ

ްހުރިހައިް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްކަންތައްތައް ްހިމެނޭ އިޚްތިޞާޞްގެތެޭރަގއި

ްއޮން ްގޮުތގައި ްބާެރއްގެ ްއެއް ްހިްނގޭ، ްައިދްްސަރަޙައްދެްއގައި  285ނަ،

ްބާރުތަްއް ްއެ ްަބޔަކަްށ ްއެްއވެސް ްސަރަޙައްދީ ްހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްވެިރކަން" ްަދއުލަތަަކށެވެ."ޤާނޫނުެގ ްުނވާ ބުނެފަިއްްކަުމގައިްބަހައިލެވިފައި

ްޤާނޫނުގަިއާވް ްވެސް ްމީހަކާމެދު ްކޮންމެ ްއަދި ްކަެމއްަގއި، ްކޮންމެ އެވަނީ

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްކަންކުރުމަށާއި، ްދިވެހިރާއްޖޭެގްގޮތުގެމަތީން ްސަރަޙައްާދއި ެގ

ްމީހުންނާިއ،ްއެހެނިހެންް ްއެންމެހައި ްސަރަަޙްއދުގަިއވާ ްއިޤްތިޞާދީ  290ޚާއްޞަ

ްމައްޗަްށް ްއެންމެންގެ ްޖުމުލަކޮށް ްަސރުކާރާއި، ްޝަޚްޞުތަކާއި، ޤާނޫނީ

ްއެވަީން ްުބނެފައި ްކަމުަގއި ް"ފަރާތް" ްނުވަތަ ްހިންގުމަށެވެ."މީހެއް" ޤާނޫނު

ްޤާ ްޝަޚްޞުތަކާއި ްކަުމގަިއްޠަބީޢީ ްޝަޚްޞުތަކަށެވެ."ަރއްޔިެތއް" ޫނނީ

ވަނަްމާއްދާގައިްދިވެހިްރައްޔިެތްއ9ްްބުނެފައިްއެވަނީްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްބުނެފަިއް ްަކމުގައި ްމީހަކަށެވެ."ދުޝްމަން" ްކޮންެމ ްބުނެފަިއވާ  295ކަމުގައި

ްޢަމަލެއްް ްެގއްލުްނވާފަދަ ްސިޔާދަތަށް ްމިނިަވންކަމާއި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ އެވަނީ

ްރައްޔިތުންނެްއްްކުރާ ްމާަނއިަގއި ްގެ ް"ުދޝްމަން" ބިދޭސީންނަށެވެ.

ްެއވަނީް ްބުެނފައި ްކަމުަގއި ްމައްސަލަ" ނުހިމެނޭނެއެވެ."ދުސްތޫރީ

ްމާނަކުރާންް ްބަެއްއވިަޔސް ްމާއްދާއެްއގެ ްނުވަތަ ްމާއްާދއެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއިްބެލޭްމައްސަލަތަކާ  300، އިްޖެހިއްޖެްނަމަްއެކަމުގައިްގޮެތއްްކަ

ްޤަވާޢިދުންް ްުނަވތަ ްަޤވާޢިދެއް ްުނވަތަ ްބައެއް ްޤާނޫެނއްެގ ްނުވަތަ ޤާނޫނެއް

ްއެއިްން ްނުވަތަ ްއަމުރެއް ްނެރޭ ްިއދާރާއަކުން ްދައުލަތުގެ ްނުވަތަ ބައެއް



 12 

ްނިންމުމެއްް ްނިންމާފައިވާ ްނުވަތަ ްކަމެއް ްުކރާ ްމުަވއްޒަފަކު އިދާރާެއއްގެ

ްބަލައި ްޚިލާފުވޭތޯ ްޤާނޫުނއަސާީސާއ ްގޮެތއްްެއކަމު، ވިޔަސް ގައި

ް ް)ށ( ްމައްސަލައަކަެށވެ. ްކޮންމެ ްަގިއްނިންމާންޖެހިއްޖެ ްޤާނޫނުއަސާސީ  305މި

ްމާނައިަގިއް ްޖަމްޢު ްލަުފޒުތަުކގެ ްއެ ްލަފުޒުތައް ްގެނެސްފައިާވ މުފްރަދުކޮށް

ްމުފްރަުދް ްލަފުޒުަތކުގެ ްެއ ްލަފުޒުަތއް ްގެނެސްފަިއވާ ްޖަމްޢުކޮށް އަދި

ްމާނައިގައިްބޭނުންކުެރވޭނެެއވެ.
ްްް

ް310 

ްކޮމިޓީންްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްޑްރާފްޓިންގ ްމިބާބު ްމިދަންނަވާލެވުނީ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްމިކަންތައްް ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްިއްއވާފަިއާވގޮތް. ޢިބާރާތްކުރައްވާ

ްދަތިފުޅެްއް ްމުޤައްރިުރގެ ްކޮމިޓީގެ ްގެންެދވުމުަގއި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްފުރުޞަތެއް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެްންްވިދާޅުވެެދްއވުމަށް ްއާދެ، އަރުވަން.

 315ދަންނަވާލީމާްމީގައިްބައެއްްމެންބަރުންްމިހާރުވެސްްއަޅުަގނޑަށްްނުރަސްމީް

ްފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ.ް ްކަންަތއްތައް ްަބއެއް ބައްދަލުވުންތަުކގަިއވެސް

ްތަނެއްަގިއް ްެއއްެވސް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޓްަރއިބިއުނަްލ އޭގެތެޭރގައި

ްއެޭބފުޅުން ްވާހަކަ ްކޮމިޓީްންްހިމެނިފައިނުވާ ްމީަގއި ފާހަގަކުރެްއވި.

ްއަޅުަގނުޑް ްވާަހކަ ްފާހަގަކުރައްވާަފއިވާ ްެއކަްނ ފޮނުއްވާފަިއވާއިރު

ްދެން ްދަންނަވާލާނަން. ްއެރުވުުމގެގޮތުްނ  320، ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ްއެދެން.ް ްވިދާުޅވެދެްއވުން ްޚިޔާލުފުޅު ްގެންގުުޅއްވި މިއެކުލަވާެލއްވުުމގައި

ްބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއި

ް

ްމިބާބުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވިސްނަވާފަިއވަީންްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮްށ  325އެކުަލވާލުމުގައި

ްލަފްޒުތަ ްނުވަތަ ްބަސްބަހުގެ ްފުރަތަމަކަމަކަށް ްޢިބާރާތްތަކުެގްއެންމެ ުކގެ

ްވީހާވެްސް ްހިމަނާނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްގޮުތގައި މާނައިގެ

ްގިނަް ްތަފާތު ްގޮތުަގއި ްމާނައިގެ ްވާހަކައަީކ، ްމިދަންނަވާ ްލަފްޒުތަކެކޭ. މަދު

ްނުކުމެދާނެް ްއެއިްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިމަނަިއގެން ްލަފްޒުތަެކއް އެތައް

ްބަ ްހުރެދާނެކަމަށް ްލިޔެވިފަިއްއޮްތްމައްސަލަތަކެއް ްމިހާރު ްކޮންމެހެން  330އްލަވާ
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ްއެއްަޗކަްށް ްއުޅޭ ްދޭހަކުރަން ްނުވަތަ ްއަރައިރުންވެދާނެ ްމާނަ ލަފްޒަކުން

ްމިބާބުގަިއް ްމާނަ ްލަފްޒުތަުކގެ ްފާހަގަކުރެވޭ ްމާނަކުރެވިދާނެކަމަްށ ދެގޮތަކަށް

ްއޮްތްއަނެއްކަަމކީ،ް ްވިސްނާލަން ްމިހުރީ.ްދެން،ްޖުމްލަގޮތެްއގައި ހިމަނާފައި

ްއެލަފްެޒއްްލަ ްޢާންމުޮކށް ްމާނައިގަިއ ްޢާންމު ްޭއެގ ްމާނަކުރުމުަގއި ފްޒުތައް

ްއަމާޒުކުރަްން ްމާނަައކަޮަްށ ްޚާއްޞަ ްވަކި ްނޫން ްމާނަ  335ބޭނުންކޮށްއުޅޭއިރު

ްއެލަފްެޒްއް ްެއގޮތަކަްށ ްހުރިނަމަ ްބޭނުންެވފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެންމެއަކު ްދެން، ްމިއޮތީ. ްމިހާރު ްތިަޔްމާނަކޮށްފައި އީސް

ްމިއޮްތް ްިހމަނާފައި ްީމގައި ްލަފްޒު ްެއ ް'ޓްަރއިބިުއނަލް'. އިޝާރާތްކުެރއްީވ

ްފަދައިންް ްހުންނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުންވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ސަބަބަކީ،

ްއެް ް'ޓްަރއިބިއުނަލް' ްގެނައިއިރު ްބާބުތައް ްފުރަަތމަ ްއެންމެ  340ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްޤާ ްހުރީ. ްހިމަނާފައި ްބާބުގައި ްމާއްދާތަކުގަިއ.ްލަފްޒު ނޫނުއަސާސީގެ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެން، ްހުރީ. ްިހމަނާފައި ްކޯުޓވެސް އޭެގއިތުރުން

އަޅުަގނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭކަމަކީ،ްޓްަރއިބިއުނަްލއާިއްކޯާޓްއެީއްމުޅިްން

ްގޮުތގަިއް ްދެތަެނއްގެ ްއެހެންވީމާ، ްތަންތަން. ްމަސައްކަތެްއކުރާ ްދެ ތަފާތު

ްގޮ ްތަނެްއގެ ްލިޔަންޖެހުނީ.ްދެވައްތަެރއްގެ ް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެސް  345ުތަގއި

ްގެންދެވިއިުރް ްކުރަްއވަމުން ްމަސައްކަތްޕުޅު ްމަޖިލީހުގަިއ އެހެންނަމަވެސް،

ްފާސްވެގެްން ްއިޞްލާޙުތަްއ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަންތަނުގަިއް ްއޮްތ ްބޭނުންކޮށްފައި ްލަފްޒު ްެއ ް'ޓްަރއިބިއުނަްލ' ދިޔައިރު

ްއެގޮތަށް.ްްބަދަލު ްމަޖިލިސްތަކޭ'، ްއިންޞާފުކުރާ ް'ނިާޔކޮށް ްހުރި ގެނެވިފައި

ްމަޖިލިސްތަކަީކް ްއިންޞާފުކުރާ ްނިޔާޮކށް  350އެހެންނަމަވެސް،

ޓަރައިބިއުނަލްކަމަށްްވަކިންްިލޔެފީވިްއޔާްޭއގެްޢާންމުްމާނަިއގައިްކޯޓުތަކަީކް

ްކުެރވު ްމެދުަގއި ްމެންބަރުންެގ ްކޮމިޓީގެ ޮެއީ ްއެ ުންކޮންތަންތަނެއްބާއޭ،

ްޓަަރއިބިއުނަލްައކީ،ް ްކޮންމެ ްކޯޓަކީ، ްކޮންމެ ްޙަޤީޤަތުަގއި މަޝްވަރާއަީކ.

ްތަނަކީ ްކޮންމެ ްނިންމާ ްޚިލާފެއް ްއިންޞާފުކުރާްް،މިކަހަލަ ނިާޔކޮށް

ްމިހާރުް ްއެހެްނވީމާ، ްލަފްޒެއް. ްޢާންމު ްުފޅާ ްވަރަށް ްއެއީ  355މަޖިލީހެއް.

ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިވިާދޅުވިހެން ްމަނިކުފާނު ްދެންމެގައި ކޮމިޓީްން،

ްފާސްުކރައްވާަފއިހުރިް ްެއއީ ްމަސައްކަތް، ްއަެންއ ްގެންދަވާ ކުރަްއވަމުން
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މާއްދާތަކުަގއިްހުރިްބަެއއްްލަފްޒުތަކާިއްޢިބާރާތްތަކާއިްއަދިްަތޢާރުޟުތަކާިއް

ްކޮމިޓީންް ްހުށަހެޅުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްއެއްގޮްތކުރަމުންދާއިރުަގއި މިކަންކަމާމެދު

ްއޮ ްކުީރގަިއ ްއޮތީ ްލަފްުޒްނިންމަވާފައި ްއެ ް'ޓްަރއިބިއުނަލް'  360ތްގޮތަށް

ްބަދަލުަގއި.ް ްމަޖިލީހުގެ ްއިންޞާުފކުރާ ްިނޔާކޮށް ްމާއްދާތަކުަގއި ބޭނުންކުރަން

ްއަވަްސކުރުމަްށް ްމިހުންނަގޮތާއި ްިއސްފަސްކޮށް ްމިވާގޮަތކީ ދެން،

ްމިއައީ.ް ްުކރިން ްއަނެްއކާެވސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމި ްގޮތުން ބޭނުންވުމުގެ

ްިމއަން ްބޮުޑވޭްއަނެއްބައި ްަކންވެސް ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ްފަހުން. ނަނީ

ްިމގޮތަށްް ްބޭފުޅުްނވެސް ްބަެއއް ްކޮމިޓީެގ ްއަިދ ްަރއީސް.  365ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަންނަް ްދެން ްނިމޭފަހުން ްފާސްކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި އިޝާރާތްކުެރއްވި

ބައިްފާސްނުެވއްޖެއްޔާްދެންްިކހިނެއްތޯްހަދަނީ.ްމިކަހަލަްމައްސަލަތައްވެްސް

ނޑުްކޮމިޓީެގްފަރާތުންވެސްްއަިދްޢިއްޒަތްތެިރްއެ ބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކޮންމެވެްސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއިލްތިމާސް މެންބަރުންނަށް

ްމިް ްއެީއ، ްޚިޔާރުކުރަންޖެހޭ. ްވިސްނާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  370އެްއގޮތަކަށް

ްއަންނާނެއޭ ްތަނެްއ ްއަންނަ ްއެއްކޮށް ްއެްއެޗހި ްހުރިހާ .ްނިމޭހިސާބުގައި

އެހެންވީމާ،ްާމއްދާތަކަށްްބޮޑެިތްބަދަލުތަކެއްްނާންނަްޙާލަތްަތކުަގއިްފަންީން

ްމިހުށަހަޅާް ްއަިދ ްނިންމުމަށް ްމިނިންމާފައިވާ ްކޮމިޓީން ލަފާގެމަތީން

ްއިްސަކންދެއްަވއިގެްން ްތަންކޮެޅއް ްއެހެންޏާއަށްވުރެ ހުށަހެޅުންތަކަށް

 375ނުައާސސީްނިންމާފައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންޮްްވިސްނާވަަޑއިގަތުމަކީްޤާނޫ

ްެއއްް ްިޢބާރާތްތައް ްއެްއގޮތްކަާމއި ްއޭަގއި ްދޫކޮށްާލއިުރ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުންް ްމަގުފަހިވެގެންދާނެކަެމކޭ. ްމިކަްނކަމަށް ްހުރުމާއި އުސޫލަކަށް

ްއިތުުރް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއަލަކުން ްއަނެއްާކ ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު

ްދެން، ްނެހެދޭނެއޭ. ްދެން ްލަފްޒުތަްއްްގޮތްތަެކއް ްމި ްަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްވިސްނުމަީކ ނޑު ްމަިއގަ ްގެންުގޅުއްވި ްކޮމިޓީން  380މާނަކުރުމުގައި

ްފާސްިވއިުރް ްމާއްދާތަްއ ްމިއީކީ. ްނޫނޭ ްލިޔަނީީކ ްމާނަތަކެްއ އަލުން

ްކަރުދާހަށްް ްހަމައެކަނި ްމާނަތައް ްހުރި ްބޭނުންކުރެވިފަިއ މިލަފްޒުތައް

ްމާ ްއަލުން ްއެހެންްނެގެނީއޭމި. ްައޅުަގނޑުމެން. ްނޫނޭ ްލިޔަނީކީ ނަތަެކއް

ްިމވާގޮަތކީ ްއަތުެވއްޖީިވއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަކިްް،އެވިސްނުމަށް ަމޖިލީހުން
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 385ް،ވިސްނުންފުޅެްއގައިްފާްސކޮށްްނިންމާފައިްހުރިްމާއްދާތަކެއްެގްމަޤްޞަދާއި

ްލަްފޒުްް،އަމާޒާއިް ްމިބާބުގައި ްހިނަގއިދާނެ ްަބދަލުވެގެން ްމުޅިން ްމާނަާއއި

ްކޮމިޓީްން ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްމާނަކުރާގޮތަުކން. އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްއޮންނާނެ ްއަުރވާފަިއ ްމަޝްވަރާެވސް ްރައީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ ނިންމަވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފާސްކުރުމަށް ްމާއްދާތައް ްއެހެން މަރުޙަލާގައި

ްކަހަަލް ްއެކި ްމެންބަރުން ްއެކި ްތަޮަފާތު  390ޢަމަލުކުރިއިރުހެން

ްނެތިްއިޞްލާޙުެގގޮ ްމަޝްވަާރތަކެއް ްއެކަހަލަ ްހުށަހަޅުްއވަިއގެން ުތގައި

ްދިމާވެދާނެއޭ.ް ްމައްސަލަތަެކއް ްހުށަހަޅުއްަވއިފިނަމަ ްމަޖިލީހަށް ފާސްކުރަްއވާ

ްނޫނީް ްަހމައިން ްމަޝްވަާރއަާކއި ްކޮމިޓީގެ ްނުވަތަ ްޕެނަލާއި ފަންނީ

ްުނކުމެދާނެކަ ްމަްއސަލަތަކެއް ްގެންަނވައިިފއްޔާ ްފްލޯރއަށް މަށްްމަޖިލީހުގެ

ްރައީސަްށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެވާހަަކވެސް ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވތީ  395ކޮމިޓީއަށް

ދަންނަވާފައިވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްއިްޚތިޔާރުކުރެްއީވް

ްއެކަާމ03ްް ްދެން، ްގެންެދވުމަށް. ްދަށުން ްުއސޫލުގެ ްމިއޮްތ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދަންނަވަީނއެ ްެއއްެޗއް ްއިންކާުރކޮށް ްހަމައެކަިންއަޅުަގނުޑ ްނޫން. ްއ

ްމާަން ްލަފްޒެއްގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާަލން ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ްފާސްކުރިއިުރް ްއެމާއްދާއެްއ ްވިސްނަންޖެހެއޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  400ލިޔާއިރު

ްމިް ްދެން ްލަފްޒު ްކަންތައްތޯ ްއުޅުނު ްޙާިސލުކުރަން ްއެކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްާޙސިލްވަ ްމި ްމާނަކުރާގޮތަށް ްމިދަނީ.ްއަލުން ްދިާމލަކަށްތޯ ްނުވަަތްއެހެން ނީ

ްއޮްތް ްފާްސކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެީއ ްޙަޤީޤަތުަގިއ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްވަަރްށް ްއެހެންވީމާ، ްއަނބުރާލެވެނީއޭ. ްއެހެންގޮތަކަްށ މާއްދާއެއް

ްނުވާނެއޭ.ް ްމިކަްނކޮށްެގން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫީނ  405ވިސްނުންތެރިކަމާެއކީަގއި

ްދަންނަވާ ްިމވާހަކަކޮޅުްނިންމާލާނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމިސާލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ލާފައި

ްިމް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއިޞްލާޙުަތކުަގއި ްބަެއއް ްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން

ްމައްސަލައަކަްށް ްެއއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޮތް ްއުފެދިފަިއ ްޚިލާފު ފްލޯރގައި

ްހުރިކަ ްމަސައްކަތްކުަރއްާވފައި ްމެންބަރުން ްބައެއް ްހޯއްދެވުމަށް ންްޙައްލެއް

 410އަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަން.ްއެްަމއްސަލަޮައަށްްަޙއްލެއްްހޯދުންްމިްފްލޯރގަިއް

ްމިދަންނަވަނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން ްނޫނެކޭ ްރަނގަޅުކަެމއް އެއީ
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ްޤާނޫނުއަސާސީ' ް'މި ްއިޞްލާޙެްއެގް، އެހެންނަމަވެސް، ްމާނަ ްލަފްުޒގެ މި

ްއޮ ްލިުޔއްވާަފއި ްދިގުކޮށް ްވަރަށް ްހުށަހެޅިފައި. ްއެބައިން ްތްގޮތުަގއި

ްމާއްދާތަްއް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާޙެއް.

ް ްނިންމިއިރު ްފާސްކޮްށ ްމާއްދާެއއް ްެއތައް ްުދވިއްސަތަ  15ް415އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީ' ް'މި ްއެަބއޮތް ްބަޔާންކޮްށްް،މާއްދާގަިއ ްލަފްުޒ މި

ްމާނައެް ްއެއް ްާޚއްޞަ ްއޭގެ ްބާބުގައި ްމާނަކުރުމުެގ ްއްބޭނުންކޮށްފައި.

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްވާނެގޮތަކީ ްދެން ްލިޔެފީިވއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީ' ް'މި ްކޮންމެްް،މާނަކުރަމުންދާއިރު ްައންނަ ްލަފްޒު އެ

ނޑުްވަިކވަކިންްބަލައިލައިފީމުް  420މާއްދާއެްއަގއިްބޭނުންކުރެވޭނީްއެމާނަ.ްއަުޅގަ

ްމިހާ ްއޮތްޮގތަށް ްބޭނުންކުރެވިފައި ްމިލަްފޒު ްމާއްދާތަުކގައި ރުްއެކި

ްބައެްއް ްކިހިނެްއތޯ. ްބޭނުންކޮށްފިއްޔާވަނީ ްމާނަ ްއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ްއެހެންވީާމ،ް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހެްއވާގޮެތއްވެްސވޭ ްވަރަށް މާއްދާތަކުން

ްވަރަްށް ްވިްސނާލުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަްށ މިކަހަލަ

ްމިއުޅޭކަމަ ްކުރަްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ  425ީކްމުހިންމުކަމެކޭ.

ްފާސްކުރިއިުރް ްމާއްދާއެއް ްއެ ްލަފްޒުތަކެއް ްޚާއްަޞ ްވަކި އޮޅުންއަރާޮާފާނެ

ްމިޮިއީް ްރެކޯޑްޮކށްލުމޭ. ްމީގައި ްމާނަ ްހުރި ްބޭނުންކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫޭނ.ް ްހިންގާކަމެއް ްއުސޫލުން ްފާސްކުރާ ްއަލުން ްހުށަހަޅަިއގެން މާއްދާއެއް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް430 

ްފޮުނއްިވްސިީޓގަިއްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމުަޤއްރިރު ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްދެން، ްފާހަގަކުރަްއާވފައިވޭ. ތިވިދާޅުިވގޮތަށް

ްބައިަގއި ްމާނަކުރުމުގެ ްމި ްތެރެއިންެވްސް، ބަލައިލީ ްމިބާބުގެ މާއްދާަގއި

ްޢަ ްއެްއގޮތަށް ްެއކަްންޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްކަމެއްކަމަށްވާނަމަ މަލުކުރަންޮްޖެހޭ

ްޚިޔާރުކުރީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްމިގޮތަްށގެންދިއުޭމ.ްއެހެންވެ  435ރަނގަޅުވާނީ

ްމެންބަރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާލޭގެ ްމުޤައްރިރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްުޝކުރިއްާޔ

ްމިހާރުް ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްއިސްމާޢީލް. އިބްރާހީމް

ްޢިއްޒަތްތެރިްހުށަހަޅުއްވާ ްބަެއްއ ްތެރެއިން ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްހުރި ފައި
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ްގެންދަވަްން ްއަނުބރާ ްހުށަހެޅުްއވުންތަްއ ްހުށަހެޅުއްވި ްމިހާރު މެންބަރުން

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްެއއީ ްއެއްަބިއ5ްވިދާޅުެވއްޖެ. ްއޭގެތެެރއިން ްމިހާރު .440 

ްޭއގެތެރެއިން ްދެން، ްހުށަނާޅުއްާވގޮތަށް. ްވިދާޅުެވއްޖެ ްބޭފުޅުން އަެންއާކް،

ް ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުނ51ްްްއޭެގއިތުރަށް ްއާެދ، ްހަނދާންވަނީ. އަޅުަގނޑު

51ްް ްހުށަހެޅުން ްއެބޭފުޅުްނ12ްްއަދި ްައޅުަގނަޑށް ްމިހާތަނަށް ވެސް.

ްބޭނުްނފުޅުނުވާކަމަށް.ް ްހުށަހަޅުއްވަން ްހުށަހެޅުން އިޝާރާތްކުަރއްަވއިފި

ްއިޞްލާޙުތައްް ްމިހާރު ްއެހެންީވމާ، ްދެން  445ހުށަހެޅުއްިވްްއަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންނައިެގން ްއަޅުަގނުޑްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްއެރުވުމަްށ ފުރުޞަތު

ްފުރުޞަތެްއް ްއަޅުަގނުޑ ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުން ްއާދެ، އަވަްސެވގަންނާނަން.

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްމިއޮތީ އަރުވަން

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްމީެގްސަމީރު. ްކުރުކޮްށ ްވީހާ ބަރުން

 450ފުރަތަމަްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާުޙްވިދާުޅވެދެްއވާފައިްޭއގެފަހުންްވީހާްކުރުޮކްށް

ްއެހެންް ްސަލާމަތްކުރުމުގެޮގތުން ްވަގުތު ްހަމަ ްއެއީ ވިދާޅުވެެދްއވުން.

ްމިދަންނަވާލެވުނީ.ް

ް

ްައޅުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެންމެްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަާވލާނީ ްަގނޑު

ނޑުގެްހުަށހެޅުން.ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:  455ބާުބގެްސުރުީޚއަްށްނުވަތަްފަށ13ްްާފުރަތަމަވެސްްއަުޅގަ

ްމިއޮތީ.ް ްހުށަަހޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަަދލުކުރުމަށް ްތިރީގަިއވާގޮތަށް ޢިބާރާތް

ްމާނަ ްޢިބާރާތްތަކުގެ ްް،ލަފްޒުތަކާއި ނުޑ ްއަޅުގަ ހުށަހަޅަން.ްމިގޮތަށް

ްތ.އަތޮުޅެގް ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނުރަސްމީ ްހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްޙަސަންް ްރަޝީދު ްޑރ.ޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަމަްށް ްމިހުށަހެޅުމަށް  460ތާއީދުކޮށްދެްއވާފަިއވާތީެވ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން، ްުއޮުންމީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ފްލޯރގަިއވެސް

ްދަންނަވާނީް ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްައވަސްޮކށްލުމުގެގޮތުން ްފަަދއިން ވިދާޅުވި

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބއެްއްް،މާލޭގެ ްފާހަގަުކރެއްވި ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ްއެބަހުއްޓޭ.ް ްވާހަކަަތްއ ްބައެއް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނުކުތާތަކަށް

ނިޑވަުޅގައިް  465އްްނުދަންނަވާނަމޭ.ްިމވަގުުތގައިްއެވާަތކެ، އެހެންނަމަވެސް،ްމިދަ
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ްސުޕްރީމްް ްލިޔާކަމަށްވަްނޏާ ްވާހަތަކެއް ްމާނަކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިކަންކަްން ްހަނިވާގޮތަކަްށ ްމާނަކުރުމަށް ްއެހެންވީާމ، ްއެަބއޮތް. ކޯޓުވެސް

ްއެމާނަކުރުމުެގް ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިތާމަކުރަން. ްެއކަމާ އައިސްަފއިވާީތވެ

ްއެއަށް ްޖެހޭނީ ްދެން ްއޮތިއްޔާ ްފެންނަްްބާބެއް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްމިދަނީ.ް ްުކރިއަށް ްެއގޮުތގެމަތީން ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅަން.  470އިޞްލާޙެްއވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެޮެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެޮެރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ނޑުްފުރުޞަ ްތުްއަރުވަން.ްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް475 

ްމެންބަރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޢިއްޒަތްތެޮެރި ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްދެންމެ އަޅުަގނޑު

ްއަޙްމަދުް

ްސަމީރުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާަޙށްްތާއީދުޮުކުރަން.ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޢާފަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތިލަދުންމަތީްއާދެ، ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްމި  480އެދެން.

ްމާޅޮސްމަޑުުލް ްސަމީރާއި، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްހުށަހެޅުއްވީ.ް ްއެހުށަހެޅުން ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްތާއީދުުކރެއްވީ ްއެއަށް ްދެން، ތި

ްނެތީމަްއެހެންނަމަ ްބައްދަލުވުމުަގއި ްނުރަސްމީ ްއެވަގުތު ްވަޙީދު ްޢަލީ ވެސް،

ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލަން. ްއެވާހަަކ ްއެެހންވީމަ، ްމިއޮތީ.  485ސޮއިނުކުެރވި

ްޙުސައިންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެޮެރި ްކޮުޅމަޑުލުގެ ްދެން ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެޮެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއަދި ްޙަސަން ރުްރަޝީދު

އަޙްމަދުްސަމީރުްދެބޭފުޅުންްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްހުށަހެޅުްއވުމެްއްހުށަހެޅުމަށްް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް490 

ްފަށާްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްފުރަތަމަ ްގެ ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ްއަޅުަގނޑު
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ްއަންނަނިވިްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއްޢިބާރާތް ް)ހ(، ްިއޞްލާޙުކުރުން. ގޮތަށް

ްގޮތަކަްށް ްއެހެން ްހިމެނިފައިވާގޮތުން ްޢިބާރާެތްއ ްނުވަތަ ލަފްޒެއް

ނުޑް ނަޑއެިޅގެންްދޭހަނުވާހާްހިނދަކުްމިގޮތަށްްއިޞްލާުޙކުރުމަށް.ްއަުޅގަ ކަ

 495އިޞްލާޙުްހުށަހަޅާްސަބަބަކީ،ްމިހާރުްއޮތީްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްފޮނުއްިވް

ްޢިބާރާތެްއްޑްރާފް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ް)ހ(، ްއޮތީ ޓްަގއި

ްހިނދަުކް ްދޭހަނުވާ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ހިމެނިފަޮައިވާގޮތުން

ްހަމައެކަނިް ްމީަގއި ްބޭނުންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، އެގޮތަށް.

ްޢިބާރާތްކުރެއޭ.ް ްއެބަ ްލަފްޒު ްމާނަކުރަނީކީ. ްމިބާބުގައި ްނޫނޭ ޢިބާރާތެއް

ްބުނަން.ްއެކަމަުކ،ްދެން،ްބައެ ްެއގޮތަށް ްބަހެއް ްޭއގެ ްވިސްެނވީ ްބޭފުޅުން  500އް

ްއޮީތް ްބޭނުންކުަރއްވާަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވެސް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ މިހާރު

ްގޮތްގޮތަްށް ްތަފާތު ްމިއީ ްލަފްޒަކީ ްއެ ްބަޮަސް ްެއއީ ްބަސް. ްއެ "ލަފްޒު"

ްއި ްެއއްކޮށް.ްއެހެންކަމުން،ްމި ްާވތީއާއި ްލަފްޒަކަށްވެސް ޞްލާޙުްމާނަކުރެވޭ

ްހިމެނިފައިވާތީ.ް ްމާނަކުރުންވެސް ްލަފްޒު ްމިބާބުގައި ްމިހުށަހަޅަނީ އަޅުަގނޑު

 505ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެޮެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެޮެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަް ްޢިްއޒަތްތެޮެރި ްއުތުުރބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްޢަދުނާންްމެންބަރު ރު

ްޙަލީމް.

ް510 

ްހުށަހެޅުްއިވްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެޮެރި ްތ.ައތޮޅުގެ ްރަޝީުދ، ްޑރ.ޙުސައިން

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވުމަށްޮްްއަުޅގަ

ް

ްދަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން ްއޮތީ .5ްންނަވާލަން

ްޢަބްދު ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا ްހދ.ެގ ްގެންެދވީކަމަށް، ްއެ ްމިހާރު  515ނަޞީރު

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަދި ްނިޒާރުވެސް ްމޫސާ ްއާދެ، މެންބަރު.

ްހުށަހެޅުއްވުންް ްމި ްޢަނިލްވެސް ްުމޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެޮެރި

ްވިދާ ްގެންެދވީކަމަށް ްގެންދެވީކަމަްށްހުށަނާޅުއްވަން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ޅުވީމަ
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ްޙުސަޮައިްން ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެޮެރި ްޮކޅުމަޑުލުގެ ްއާެދ، ބަލައިގެންފިން.

 520ް.1ްރަޝީދުްޙަސަން،ްހުށަހެޅުންް

ް

ްދިރާސާކުާރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޑްރާފްޓްކޮްށ ްއިޞްލާޙަީކ ްމިހުަށހަޅާ ްައޅުަގނޑު .`ް

ްދިމާވާްްްން:ރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވު ްއޮތްގޮތުން ްމާނަކޮށްފައި ްމިޤާނޫނު ްބާބުގަިއ ްފޮނުއްވި ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާުޙް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްިއޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅާ މައްސަލައަާކއިހެދި

ްައންނަނިވިގޮތަްށް ްލަފްޒު ްއަންނަނިވި ްގައި ް)ހ( ްމިބާބުގެ  525ދަންނަވާލާނަން.

ް ްއެވަނީ ްބުނެފައި ްޤާނޫނުކަމުަގއި ޤާނޫުނއަސާީސއަށާިއ،ްއިޞްލާޙުކުރުން.

ްޢަމަލުކުރަމުންދާް ްއެމަްއޗަށް ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްސަބަބުް ްގެންނަންޖެހުނު ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަުޅަގނޑު ްދެން، ޤާނޫނުތަކަށެވެ.

ދަންނަވާލާނަން.ްމިހާރުްޤާނޫނުްމާނަކޮށްފައިްއޮތްގޮތުންްޤާނޫނުގެްތެރޭގަިއް

ްއެ ްބުނެފައި ްޤާނޫނުކަމުގައި ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށާިއ،ްއެބަ  530ވަނީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްލިޮިބިގެްން ްބާުރ ްއެޤާނޫނުތަކުން ްޤާނޫނުަތކާއި، ތަޞްދީޤްކޮށްފައިވާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގަވާއިދުތަކަެށވެ. ްހަދާ ްތެރޭަގޮައި ްއިމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ

ްޤާނޫނުއަާސސީގަ ްމި ްސަބަބަކީ ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްވަަރްށްއިޞްލާޙު ިއ

ްއަިމއްަލް ްދަޢުލަތާއި ްބަޔާްނކޮށްދޭ. ްޯކއްެޗއްކަން ްޤާނޫނަކީ  535ރަނގަޅަށް

ް ްމިބާބުގެ ްަރއްޔިތުްނ، ްބުނަީނ3ްްވެރިކަމާއި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްލިބިފައިވަނީ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޝަްއކުނު ްެއާއއިމެދު ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްވަރަށް ކުރެޭވގޮތަްށްމަޖިލީހަށެވެ.ްމިއީ

ްަގވާއިަދީކް ްއެހެންކަމުން، ްޢިބާރާތެއް. ްޤާނޫނީ ްޢިބާރާތެއް، އޮތް

ްާޤނޫނުއަސާސީެގ،ްް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ، ްފާސްކުިރ  540އަޅުަގނޑުމެން

ަވނަްމާއްދާގަިއ1ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރުމާއި،ްމާނަކުރުންްމިބާބުގެް

ްބާރު ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހަދާްްބުނަނީ ލިބިގެން

ްބާރާއިއެުކް ްޤާނޫނީ ްއަދި ްލިބިޮިފައިވާ ްބާރު ްޤާނޫނުން ގަާވއިދުތަަކކީ

ްއެންމެހާް ްހަދާ ްފަރާތުްނ ްހިންގާ ްވެރިކަން ްައދި ްއެްއޗެެކވެ. ތަންފީޒުކުރެވޭ

 545ގަާވއިދުތަަކކީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންްއެްގަާވއިދެްއް
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ްގަާވއި ްހަދާ ްލިބިގެން ްބާރު ްެދްހެދުމުގެ ްމިދެންނެވި ްވާްނވާނެޮެެއވެ. ދަކަށް

ްހެދޭނީް ްާޤނޫނެއް ްއެބައިނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ޢިބާރާތަށް

ްހަދާް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްަގވާއިަދކީ ްމަޖިލިސްކަމާއި، ރައްޔިތުންެގ

ްނޫންކަން.ް ްޤާޫނނެއް ްެއއަކީ ްއެްއޗެްއކަން. ްހަދާ ްލިިބގެން ްބާރު ޤާނޫނެއްގެ

ްމި ޮްޗެއްކަމަްށްްއެހެންކަމުން، ްެއކައް ްއެއީ ްލޯ. ްއޮފް ްސޯސް ްެދ  550ތަފާތު

ްއެކަްއޗަަކްށް ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާ ްއުޅޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މާނަކޮށްފިއްޔާ

ްސަބަބަީކ،ް ްނެތް. ްފުރުޞަތެްއ ްއުޅުުމގެ ްއެހެން ްއެހެންވީަމ، ވެގެންޮް.

ްގަވާއިުދް ްމަޖިލީހަށް. ްރައްޔިތުންގެ ްހެދޭނީ ްެއ ްއެްއެޗއް. ްވަކި ޤާނޫނަކީ

ްރަ ްބާރުްހަދަނީކީ ްޤާނޫނުން ްހަދަނީ ްނޫން.ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހަކުން އްޔިތުންގެ

ްމިް ްހެދުމަށް ްއެޮެކައްަޗަކށް ްދޭތި ްމި ްއެެހންވީމަ، ްފަރާތަކުން.  555ލިބިޮިފައިވާ

ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިީޓންްފޮނުއްވިްހުށަހެޅުމުަގއިްޮއންނާތީްއެކަމާް

ްހުށަހަޅަްނޖެހު ްއިޞްލާޙު ްއަުޅަގނޑު ްދެން، ްއަނެއްްކަންބޮޑުވަނީ. ނު

ްތަޞްދީޤްކުާރް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެބައޮވޭ ްޢިބާރާތުގައި ްމި ސަބަބަކީ

ްއޮތްގޮތުްން ްލިޔެފައި ްޤާނޫނުއަޮަސާސީ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ޤާނޫނުތަކޭ.

ްއެީއް ްތަޞްދީޤްެވދާނެ. ްތިންގޮތަކަށް ްއެބައާޭދ ްޙާލަތްތައް  560ބައެއް

ްވަް ްއަދި ްތަްޞދީޤްކުރެއްވުާމއި، ްއަދަދަކުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކި

ްނުލަިއް ްކަމަކާއި ްެއްއވެްސ ްއަދި ްތަޞްދީޤްވުމާއި ްފާސްކޮށްގެން މަޖިލީހުން

ްއެހެންވީމަ،ް ްތަޞްދީޤްވުްނ. ްތަޞްދީޤްވާ ްހަމަވުމުްނ ްމުއްދަެތއް ވަކި

ްމިދެންނެވީް ްތަޞްދީޤްނުކުަރއްާވ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނީގޮތުން

ްތަޞްދީޤްވެގެންދާ ްޤާނޫނީގޮުތން ްއެހެންކަމުން،ްމާއްދާތައްެވސް  565ނެ.

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްހުށަހެޅުމުގަިއވެސް ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްއެކަމާއިމެުދް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެބައޮްތކަމަށް މައްސަލަެއއް

ްބުނަްން ްޙަޤީޤަުތގައި ްވިސްނާލާއިރު. ްމިހާރު ްކަންބޮުޑވޭ އަޅުަގނޑު

ްތަ ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ޞްދީޤްވެފަިއާވްބޭނުންވަނީ

ްެއއަްށް ްމިއީ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްނަމަވެްސ،  570ޤާނޫނުތަކަށެވެ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު، ްނޫން. ްުފރުޞަތެއް ްހުށަހެޅުމުގެ އިޞްލާޙެއް

ްިޢބާރާތުގަިއވެްސް ްއަމިއްލަ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ
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ނޑަްށްތާއީދުކުރެްއިވްމިދެންނެވިްމައްސަލަްއުޅޭކަންްފާހަގަކުރަމުން،ްއަ ޅުގަ

ްެއއްކޮްށް ްއިޒުަނއާއި ްޙަލީމްގެ ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުީރގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު، ްގެންދާނަން. ްައނބުރާ ްހުށަހެޅުން ްމި  575އަޅުަގނުޑ

ްއެބައުޭޅކަން.ް ްމައްސަލަަތްއ ްމި ްޢިބާރާތުގައި ްމި ްބޭނުންވީ ފާހަގަކުރަން

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތޮެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

 580ް.3ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްހުށަހެޅުންްނަންބަރުް

ް

ްޢިއްޒަތްތެްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްތ.އަތޮޅުެގ ްދެންމެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްިރްޝުކުރިއްޔާ

ްފަދައިްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާހަގަކުެރްއވި ްޙަސަން ްަރޝީދު ްޑރ.ޙުސައިން މެންބަރު

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއެހެންވީމަ، ްތާއީދުކުރަން. ްފާހަގަކުުރމަށް ްއެ އަޅުަގނުޑވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްމިއާއިމެދުަގއި ްދެން، ްމިގެންނަނީ. ްއަނބުރާ  585ހުށަހެޅުންވެސް

ްގޮތަް ްކޮންމެވެސް ްމަގެްއްރައީސް ްގެނެވޭނެ ްހުށަހެޅުމެއް ްރަނގަޅު ކުން

ްފަހިކޮށްދެއްވާނެކަުމގެްއުންމީދުގައި.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްއެްތިވިދާުޅވީްކޮންްހުށަހެޅުމެްއތޯްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްދެްހުށަ..ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް590 

ްވަނަްކަރުދާސްްއިނގޭތޯ.3ްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްްްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:އަ

ް

ްޢަލީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްމާޅޮސްމަުޑލު

 595ް.2ވަޙީދު.ްހުށަހެޅުންްނަންބަރުް

ް

ނޑަށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައޅުގަ ްއެދެނީ ްޮބޑަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްމިްްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއީއްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްވުން. ްފުރުޮުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާެޙއް ްއިތުރު އިޞްލާޙަށް

ްއެގޮތަްށ.ް ްދެއްަވވާފައި ްއޮތީ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ، ކުރީދުވަހު

 600ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާަޙީކ،ްޤާނޫނަކީްމައުމޫނެވެ.ްނިމުނީ.ް
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ް

ްބޭނުންުފޅުނުވާކަމަށް،ްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްހުށަހަޅުއްވަން ްއިޞްާލޙު ްއެހެންވީމަ، އާދެ،

ްހުށަހަޅާކަށްް ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންތޯ ގެންދެވީކަމަށް.

ްނެތް.ް ްފުރުޞަތެއް ްއަދި ްއެހެންވީމަ، ްނާުރވަން. ްފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅުއްް ްމި ްނުގަންނަން ްބަަލެއއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް.ްއެހެންވީމަ،  605ވުނު

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުން 7ްއާދެ، ްވ.އަތޮުޅެގް، ްވ.އަތޮުޅެގ، ްނިޒާރު، މޫސާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރު.ް

ް

ްމިބާބަށްްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްއެީއ،ްްހުށަހެޅިފައިހުރިްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހަޅާލިން. ްއިޞްލާޙެއް ްމާްއދާތަކަށް  610ބައެއް

ްބަެއއްކަހަަލް ްބަލާއިުރަގއި ްއޮްތގޮތުގެމަތިން ްޑްރާފްޓްކުރެވިފައި ްމިބާބު މިހާރު

ްލިބޭނެކަމަށްް ްފުރިހަމަކަމެއް ްއިތުރު ްހުށަެހޅުމުން ްއިޞްލާޙުތައް ކުދިކުދި

ިއވާްޤާނޫނުްގ1ްަފެންނާތީ.ްއާދެ،ްމިގޮތުންްމިބާބުގެް)ހ(ްަގއިވާްޤާނޫނު،ް

ްހުށަހަޅަނީ.ް ްިމ ްއަޅުަގނޑު ްިއޞްލާޙުކުރަން ްއަންނަނިޮިވިގޮތަށް ލަފްޒު

ްރައްޔިތުންެގް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ، ްއެވަނީ ްބުނެފައި  615ޤާނޫނުކަމުގައި

ްތަޞްދީޤްކޮށްފަިއާވް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށް މަޖިލީހުން

ްއެޤާނޫނުތަކުގެ ްލިބިގެން ްބާރު ްއެޤާނޫނުތަކުްނ އިމުެގްްޤާނޫނުތަކާއި،

ްޤާނޫނުް ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ްމި ްއަދި ްގަވާއިދުަތކަޭށ. ްހަދާ ތެރޭގައި

ްސުންނަތުންް ްރަސޫާލެގ ްމާތް ްޤުރުއާނާއި، ްކީރިިތ ްެއވަނީ ބޭނުންކޮށްފައި

ްދޭހަކޮށްދޭް ްއަސްުލން ްދެ ްެއ ްއުސޫލުތަާކއި ްޝަރީޢަުތގެ ނަޑއެޅިފަިއވާ  620ކަ

ްއުސޫލުތަްއވެސްްހިމެނޭގޮތަށެެވ.ްމީގައި...

ް

ްއެބަުއޅޭ.ްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްމައްސަަލއެްއ ްވިދާޅުވުުމގަިއ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިނގޭޯތް ްނޫން ްއޮްތގޮތަކަށް ްކަރުދާހުގައި ްޮއތް ްއަުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެދެން.ް ްވިދާުޅވެދެްއުވން ްބައްަލވާލަްއވާފައި ްއަދި،  625ތަފްސީލު

ްސުންނަ ްރަސޫލާގެ ްމާތް ްއެހެންނޫންތޯ. ނަޑއެޅިފަިއވާ ތުންްކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ.ް ްކަ
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ްއަދިްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްއެހެންވިްއޔާ. ްދަންނަވާލާނަން ްޖުމްލަ ްެއ ްެއއްފަހަރު ްއަދި ްއާދެ،

ްޤުރުއާނާއި،ްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްކީރިތި ްއެވަނީ ް"ޤާނޫނު"ްބޭނުންކޮށްފައި  630މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނަޑއެ ްކަ ްސުންނަތުން ްރަސޫލާގެ ްއުސޫލުތަާކއި،ްމާތް ްޝަރީޢަުތގެ ޅިފަިއވާ

ްމިހާރުް ްހިމެނޭގޮތަށެވެ. ްއުސޫލުތަްއވެސް ްދޭހަކޮށްދޭ ްއަސްލުން ްދެ އެ

ްިއތުރުކޮށްލާފައިް ްމިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްީހވަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅުހެން

ްކުީރގަިއް ްމީގެ ްއެީއ ްޖުމްލަ. ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްފަހުން މިއޮތީ

ްޢަމަލުކުރަ ްމިހާުރ ްއަޅުަގނޑުމެން  635ެގ1991ްްމުންމިދާ

ްޝަރީޢަތުގެް ްއިސްލާީމ ްމާނަކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ްވާހަަކް ްސުްނނަތުގެ ްޤުރުއާާނއި، ްއަސްލުކަމަށްވާ ްދެ ްމުހިންމު އެންމެ

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްއެަބޮއވޭ. ބަޔާންކޮށްފައި

ްފުރަތަ ްއެންމެ ްުއންމަތެއްގެ ްއިސްލާމީ ްޤާނޫނަކަށްވާީންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަ

ްހެދޭް ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްޤުރުޢާން.  640ކީރިތި

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު މަޮަސްދަރެއްކަމުަގއިެވސް

ްއިޝާރާތްކުެރިވފައިވާނެކަމަްށް ްއެވާހަަކއަށް ްއެހެންވީަމ، ލިޔެވިފަިއވޭ.

ްޔާ.ްފެންނާތީްއެހެންވީމަްހުށަހަޅާލީ.ްޝުކުރިއް

ް

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  645هللاްއާދެ،ްތާއީދުކުަރއްވާްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޅ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ޢަލީ،

ްޢަބްދު ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްމެންބަރު. ްދެބޭފުޅުންްهللا ޢަލީއާިއ

ްގދ.ެގްތާއީދުކުރަްއވާ ްއިްބރާހީމް ްޢައްބާސް ްއާދެ، ްއެަބއޮތް. ފަިއ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަންްތާީއދުކުރަން.

ް650 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްވ.އަތޮުޅެގ ްދެންމެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްއަޅުަގނުޑްްމެންބަރު ްއިޞްލާޙަްށ ްހުށަހެޅުއްވި

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 655.ްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢައްބާްސ1ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްހުށަހެޅުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިބްރާހީމަށްްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމިބާބުެގްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރު ްމިވަނީ ްއިޞްލާޙުގައި ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއީއްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއިޞްލާުޙކޮށްލަން. ްއަންނަިނވިގޮތަށް ްލަފްޒު ް"ކޯޓު"ްމި ްގަިއވާ ް)ހ(

ްނުވަަތްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނެދގެން ނޑިޔާރަކު ްފަ ްއެވަނީ ްބުނެފައި  660ކޯޓުކަމުަގއި

ނޑިޔާރުންތަެކއް ްނުވަަތްްފަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްޝަރީޢަތްކުރުމަށް ތިބެގެން

ްކޮންެމް ްޤާއިމްޮކށްފައިވާ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއިޞްލާުޙް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްރަނަގޅު ްފާހަގަކޮށްެލއްވުން ތަނަކަށެވެ.ްމީަގއި

ްއާދެ ްބަހަށް. ްއޮތް ްފަހަތުގައި ްއެންމެ ްޢިބާރާތުގެ ްމި ްމިވަނީ ،ްހުށަހަޅާފައި

ް"ކޮންެމް ްފޮނުްއވާފަިއވަނީ ްލިޔުްއވާފައި ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓް ްކުރިން  665މީގެ

ްއޮތްތަްން ނޑިޔާރުެގެއއް" ް"ފަ ްދެން، ްމިޮގތަށް. ްެގއަކަެށވެ" ނޑިޔާރު ފަ

ްގޮތަކީ.ް ްލިޔުނު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހަދާލަން ްއެހެން ްތަނަކަށެވެ" "ކޮންމެ

ްމިއޮން ްމާނަކުެރވިފަިއ ްބަސްފޮތުގައި ްބަސް ްއެ ނޑިޔާުރގެ" ނަނީ،ް"ފަ

ްއިްސް ްއެންމެ ްހިްނގާ ްކަންތައް ްޝަީރޢަތުގެ ްރާއްޭޖގައި އިހުަގއި

ނޑިޔާުރގެެއެވ.ް ްފަ ްމިިކޔަނީ ްމަރުކަޒަކަށް ްއިްސ ްއެންމެ  670މަރުކަޒަށެވެ.

ްަފނޑިޔާުރގެެއޭކް ްއެއީ ްކޯޓެއް ްކޮންމެ ްއަުޅަގނުޑމެން ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ްަރނގަޅުނުވާނެ ްއެ ްލިޔުމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްމިތާނގައި ީތްބުނެފައި

ްިމް ްއާދެ، ްމިހުށަހެޅީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްމިހެން ްތަނަކަށޭ" "ކޮޮޮންމެ

މާބޮޑުްމައްސަލައެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤާނޫނުްމާނަކުރުމުގައިްފަހުންް

ްއެމާަން ްޮގތަކަށް ްއެހެން ްއަދި ްަބސްފޮތުގައި ްވެދާނެތީ  675މައްސަލައަކަްށ

ްއެހެރީ ްލިޔެވިފައި ްއެޮގތަށް ްދެން، ްނެތް. ްބަލައިލީމަްްލިޔެވިފަެއއް ތާރީޚަށް

ްއަިދް ްނާއިބުގެ ްރަށްރަށުގައި ްހުންނަނީ ްއިހަްށ ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ްނިމުނީމާް ްމަްއސަލަ ްނާއިުބެގއިން ްިތްއބަވާފައި ްނާއިބުން މާލޭގަިއވެސް

ްއަެނއްާކް ްިދއުން. ނޑިޔާރުެގއަށް ްފަ ްމިއަންނަނީ ްތަނަކަށް ްމަތީ އެންމެ

 680ބޮލިްކޮށްެޓއްްދީގެްނެވްސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމުސްކުޅިްަބހެއްަގއިވެްސްޮއވޭ

ްއެހެންވީމަ،ް ްރަނގަޅޭ. ްބަލަން ްުނގޮްސޭވތޯ ނޑިޔާުރގެއަށް ފަ
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ނޑިޔާުރގެައކީްއެއީްވަރަށްްބޮޑުްތަނެއްގެްގޮުތގައިްމިބަލަނީ.ްއެހެންވީމަ،ް ފަ

ްނޫންް ްނުދޭކަށް ްދަރަޖަ ނޑިޔާރުޭގގެ ްފަ ްއެއަްށ ްކޯޓުތައް ްމި މިހާރު

ްމިހާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްިމއުޅެނީ. ްިމހުންނަގޮތުގަިއްއަޅުަގނޑު ްކޯޓުަތއް ރު

ްކޯޓުަގިއް ްސުްޕރީމް ްކޯޓް، ްސުޕްރީމް ްައދި ްހަިއކޯޓް ްއިތުރަށް  685އޭގެ

ްއެހެންވީަމ،ް ްކަމެްއ. ްއެހުރިހާ ނޑިޔާުރވެސް ްއުއްތަމަފަ ްހަމަ މިތިއްބަވަނީ

ްއެންމެް ްހިންގާ ްޝަރީޢަތް ްއެއީ ްބުނެފައި ނިޑޔާރުެގޭއ ްފަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއީ ްއެތަްނވުްނ ްކަމުގައި ްހީވާތީްްއިސްތަން ްނުާވނެހެން ރަނގަޅުކަމަކަށް

ްހިތްއޮީތް ްހީކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހުަށހެޅީ. ނޑު ްއަުޅގަ މިއިޞްލާޙު

 690ްމިއިޞްލާޙަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްތާއީދުކުރައްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރުްއާދެ، ވާ

ްމޫސާްهللاްޢަބްދު ްަވޑަިއގެްނނެތީމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޢަލީ،ްޅ.އަތޮޅުެގ

ްނިޒާރުްވ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް695 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްގދ.ގެ ްދެންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ނުޑްްހަކަެދއްކެުވން:ނިޒާރުްިއބްާރހީމްްވާް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްއިބްރާހީމް ްޢަޮައްބާސް މެންބަރު

ްތާއީދުކުރަން.

ް

ްހުށަހެޅުއްވިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ  700ޝުކުރިއްާޔ.

ްަވން.ްވަނަްކަރުދާހަށްްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްއަރ9ްުހުށަހެޅުންް

ް

ްއަދިްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމިހާރު ްޓްރައިިބއުނަްލ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމުޤައްރިުރްއެވިދާުޅވަނީ.ްްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠިފްް ްއަތުވެދާނެކަމަށް ހިމެނިފައިްނެތްނަމަވެސްްފަހުން

ްދެމެުދގަ ްދެފަރާތެްއގެ ްއެވަނީ ްބުނެަފިއ ްޚިލާެފއްްޓްރައިބިއުނަލްކަުމގައި  705އި

އުފެދޭްޙާލަތްތަކުގައިްގޮތެއްްަކނޑަެއޅުމުގެްބާރުްޤާނޫނަކުންްދީފައިވާްއަިދް

ްކޮންމެް ްނުހިެމނޭ ްކޯޓެއްކަުމގައި ްއުފައްދާފަިއާވ ޤާނޫނަކުން

ނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮްތގޮތަކީ.ްޑްރާފްޓިންގް މުޢައްސަސާއަކަެށވެ.ްމިއީްއަުޅގަ
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ިބއުނަލްކަމުަގއިްބުނެފައިްެއވަީންކޮމިޓީންްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްޮގތުގައިްޓްރައި

ްއެހެންވީަމ،ް ްއޮންނަނީ. ްލިޔުްއވާފައި ްއެޮގތަށް ްދެމެދުަގއި"  710"ދެމީހެއްގެ

ްމެދުގަިއވެްސް ްފަރާތްތަާކއި ްމިބާވަތުގެ ްކުންފުނިތައްފަދަ ްނޫން ދެމީހެއް

ްޖެހިދާނެކަމަށްް ްހަމަޖައްސަްނ ްމައްސަލަެއއް ްގޮްސގެން ޓްރައިބިއުނަލްައކަށް

ްފެން ްއަެންއާކްއަޅުަގނޑަށް ްހުރިއިރު ްމާނަކޮށްފައި ްއިތުރަށް ްދެން ނާތީ.

ްމާނަކުރެވިފަިއް ްހިމެނޭނެކަމަށް ްމީހުންކަުމަގއިވެްސ ްއެއީ ފަރާތް

ްދެމެދުގަިއް ްދެމީހެްއގެ ްދެމެދުަގއި، ްދެފަރާތެއްގެ ްމިތަނަށް  715އޮތުމާއިެއކުަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްދެމެުދގައި ްދެފަާރތެއްޮްގެ ްބަދަުލގައި އޮތްތަނުގެ

ްލާޙަށްްހުށަޮަހަޅާފައިްމިަވނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިޞް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 720ްމުޙަންމަދުްނަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްތާއީުދކުރަްއވާްެމންބަރު.

ް

ްޢިްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންޮްަމދުް ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްމާލޭގެ ްއާޠިފްގެ ްއަޙްޮްމަދު ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުް

ްތާއީދުކުރަން.ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް725 

ްޙަސަންއަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެޮެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްދިހައެ ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު އްްއަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ް

ްއޮްތްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްަގއި ް)ހ( ްމިބާބުެގ ްއިޞްލާަޙކީ ްހުށަަހޅާ ްައޅުަގނޑު `ް730 

އަންނަނިވިްލަފްާޒއިްޭއގެްމާަންއުނިކުރުން.ްއެްލަފްޒަީކް"ްޓރައިބިއުނަލް".ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއިޞް ްމި ްކީްއވެގެްނކަން ްދަންަނވާނަން ްހުށަހެޅީ.ްއަޅުަގނޑު ާލޙު

ްއެއްެވްސް ްފާސްކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މާއްދާއެްއަގއިްއެްއވެސްްބަެއްއގައިް"ޓްަރއިބިއުނަލް"ްމިބަްސްފާސްވެފައެްއް

ް"ޓްރައިބިއުނަްލ"ް ްއަިއއިުރގައި ްމައްސަލަ ްމި ްމަޖިލީހަށް ްނަމަވެސް  735ނުވޭ.
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ްގެަނއިމު ްއަުޅަގނޑުމެން ްިލޔެގެްނވެސް ްމަޖިލީހުންްއެގޮތަށް ްނަމަވެްސ، .

ްމާނައިަގިއ.ް ްޭއގެ ްލަފްޒުތަކެއް ްއެހެން ްފާސްކުެރއްީވ ބަލައިނުގަތް

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮްށ ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު އެހެންކަމުން

ްކޮމިޓީއަކަްށް ްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ކޮމިޓީއަީކވެސް

ްޢާންމު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްަބޔަކަްށްްވުމާއެުކ، ްޤަޮަދަުރކުަރއްވާ  740ގޮތެްއގައި

ްކަމަކާމެދުް ްމިމަޖިލީހުން ްއެއީ ްެވވަަޑިއގަންނަވަްނޖެހޭނެ. އެބޭފުޅުން

ްއެމަޖިލީހުންް ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްއެބޭފުުޅން ްނިންމީމަ ވަިކގޮތަކަށް

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްޤަދަރުކުެރއްވުަމކީ ްއެ ްފާްސކުރަްއވާފަިއކަން. ްއެގޮތް އެއޮތީ

ްޤަބޫލުކުރަންްފާސްކޮށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެދމެހެއްޓެވުން. ްއޮތްގޮތް ފައި

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްއެކަމަކު ްފިލުވަންޖެހޭނެ. ްތަޢާރުޟުތައް  745ތަޢާރުޟުވަންޏާ

ްބަހެއްް ްއެހެން ްބަދަލުކޮށް ްއެބަސް ްފާްސކުރެްއވީމަ ްގޮތަކަށް ްވަކި ކަމަކާމެދު

ްޤަ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަކަށް ްކޮމިީޓއަކަށް ްއެ ްޙައްެޤއް ބޫލެްއްގެނައުުމގެ

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮށް ްމިހުށަހަޅަނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ނުކުރެވޭ.

ްއެބަސްް ްިހމެނޭތީ ްޓްަރއިބިއުނަލް ްއެ ްާބބުގައި ްއޮތް ްހިމަނާފައި ކޮމިޓީން

 750ްއެބާބުންްއުނިކުރުމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްާވ މެންބަރު.

ްއުތުރުބުރީެގް ްތިލަދުންމަތީ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއަޙްަމދު، ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 755ްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް

ްޢިއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްރައީސް. ްޒަްތތެރި

ްމާނަާއިއްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޓްރައިބިއުނަްލގެ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ްހުށަހެޅުމަްށް ްހުށަހެޅުްއވި ްއުނިކުރުމަށް ްމިލަފްޒު "ޓްރައިބިއުނަލް"

 760ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް
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ްއިސްމާޢީލްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

 765ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮމިޓީއަްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްރަޝީުދްނިސްބަތްވާގޮތަށް ްޙުސައިން ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްގޮތެްއް ްދެއްވާ ްޖަވާބެއް ްކޮންމެވެސް ްމަނިކުފާނު ްވާަހކަފުޅަށް އެވިދާުޅވި

ްމަޖިލީހުންް ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓްކުާރ ްިދރާސާކޮށް ްޖެހިވަޑަިއގަނޭ.  770ނިންމަވަން

ްފިލުވުމާއިް ްުކށް ްބަެއއް ްހުރި ްމާްއދާތަކުގައި ްހުރި ފާސްކުރަްއވާފައި

ސަލަތަުކގެްދިާރސާތަކެއްްފެށީްމިްޢިްއޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގައިްދިމާވެދާނެްމައް

ްދިރާސާކޮށްް ްލިއުމުްނ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަްއކަާވ، ްެއގޮތަށް އެވާހަކަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެންެގވުމުން. ްކުރުމަށް ްއެަމސައްކަތް ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓްކުރާ

 775ންްދިރާސާކޮްށްއެކަމާމެދުްގޮެތއްްނިންމެވީމަްހަމަްމިހާރުްމިވަގުތުންްފެށިގެް

ްހުއްޓާލަފާނަން.ް ްކުރުން ްއެމަސައްކަތް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްހޭދަކޮށްގެންް ްވަގުތުތަެކްއ ްގިނަ ްނޫން ްފަސޭހައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކަންްކުރާކަެށއް.ްުޝކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ްް

ް780 

ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާލޭގެ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމްްއާދެ، ްމެންބަރު ތެރި

ްެއވިދާުޅިވް ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްނުވަތަ އިސްމާޢީލް

ްއަުޅަގނުޑްދެންނެވިގޮްތް ްއޮތީ،ްެއއީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ވިދާޅުވުމަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްަރއްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމަސައްކަްތކުރަީނ ދަންވަިއގެން

ްއަުޅަގނޑުމެ ްއޭގެން ްނިމި ްޤަބޫލުކުރާގޮތުްންއަވަހަށް ްއެންމެންނަށްވެސް  785ން

މީގެންްލިބެންވީްހުރިހާްރަނގަޅަކާއިްފައިާދއެއްްއަދިްފޮނިްމީރެއްްރާއްޖޭެގް

ްމުޤައްރިރުެގް ްހަމަެއއާެއކީަގިއ ްއަދި ްބޭނުންވާތީ. ްލިބެން ރައްޔިތުންނަށް

ްމިް ްޑްރާފްޓިންގަގއި ްމި ްޓްރައިބިއުނަލް ްހާމަކޮށްދެްއިވ ވާހަކަފުުޅގައި

ކީްއވެގެންތޯ.ްދެންްއެސަބަބުްކިޔައިެދްއވި.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެްންހިމެނުއްވީް
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 790ދެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްތ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުް

ްތަނެއްަގިއް ްެއްއެވސް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްފަަދއިން ްތިވިދާޅުވި ޙަސަން

ްލިއުްއވާފަ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްނެތްކަމާއި، ިއާވްޓްރައިބިއުނަލް

ްކޮންމެހެންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްގޮތްެވސް. ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ

ްމަސައްކަަތއިެގްން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ވަގުތުަނގާނުލާ

ްސިފައެްއަގިއް ްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްނިންމުން. ްގެްނގޮސް  795ކުރިއަށް

ްޮކންމެ ްައވަހަށް، ްމަސައްކަތް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ސިފައެޭކްްނަމަވެސް

ްކުރަްނީވް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްމިޤާނޫނީ މިދެންނެވުނީ

ްނިންމުންް ްކޮށް ްމިކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފައްތަިއގެން އުސޫލަށް

ްހަނދާންް ްއަޅުަގނޑުެމން ްލާޒިމްެވގެންާވކަން ްމައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގެންެދވޭނެ ްކުިރއަށް ްމަަސއްކަތަިއގެން ްއަވަހަށް  800ރޫޙުގަިއްްބަހައްޓަިއގެން

ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ް ްއެދެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްތިއްބެވުމޭ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްޢާތިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ަވަނ11ްްމާލޭގެ

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

 805ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.....ްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް

ްްތިފްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޢާ

ް

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީުދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޙަސަން.ް

ް810 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޓްރައިބިއުނަލާބެހޭގޮތުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްވާހަކަ ްދެންނެވި ްެއްއގޮތަކަށްެވްސ ްއަޅުަގނޑު

ްކޮމިޓީއާިއްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ދެންނެވީކީ

ްއަިދް ްނޫން. ްދަންނަާވކަށް ްހުއްޓާލާށޭ ްމަސައްކަތް ްއޮތް  815ހަވާލުކުރަްއވާފައި

ްދަންނަވާް ްއަުޅަގނޑު ްނޫން. ްގޮންޖަްއސަވާފަެއއްެވސް ްމަޖިލީހަށް އެގޮތަށް

ްނެ ްއެގޮތަށް ްނުގެނެވޭނެޭއ.ްއެްއޗަކީ ްގޮތަކަށް ްއިޞްލާޙެްއގެ ްއެ ތްއިުރަގިއ
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ްމަޖިލީހުންް ްޫނނޭ ްކުށެްއ ްނޫނޭ، ްމަރުޙަލާއެއް ްކުށްފިލުވުމުެގ އެއީ

ްނެތޭ.ް ްާޖގަެއއް ްވިދާުޅވުމުގެ ްއެގޮތަށް ްއެހެންީވމާ، ްއޮތީކީ. ފާސްކޮށްފައި

ްވަިކްގޮަތކަްށް ްއެގޮތަށް ްމަޖިލީހުން ްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅީ  820އަޅުަގނުޑްހުށަހެޅި

ްއެހެންވީމާ،ްފާ ްނެތުނީމަޭއ. ްއެބަސް ްޓްަރއިބިއުނަލް ްއޮތީމަ ސްކުރަްއވާފައި

ްހިމެނެންޖެހޭނެކަމެއް.ް ްތެޭރަގއި ްެއްކސަސައިްޒގެ ްކުށްފިލުވުމުެގ އެީއވެސް

ްފާސްކުރަންް ްމިތަަނށް ްއަނެއްކާ ްއެއްެޗއް ްނެތް ްފާސްކުރައްވާފައި މަޖިލީހުން

ްުޝކުރިްއޔާ.ްްގެނައުންްެއއީްޙަޤީޤަތުަގއިްުކށެއް.ްވަރަށްްބޮޑަށް
ް825 

ް

ނޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަަކްއަޅުގަ ްބަލައިނުގަންނަ ނޑު ްައޅުގަ ްކުށެއްކަމަށް ްއެޮެއީ މިހާރު

ްެއް ްމުޤައްރިރު ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްބަލައިގަތީ ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލެވިއްޖެ.

ްބޭފުޅުންވެްސް ްހުރިާހ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާހަަގކުރެްއުވން ފާހަގަކުރެްއވި

ްކުށެއްނޫން.ްޤަބޫ ްކޮންމެހެްނ ްއެީއކީ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭތީ.  830ލުފުޅުކުރައްވަްނ

ދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެކެވަޑައިަގންނަވާގޮުތަގިއް

ތަފާތެއްްއުޅެީނކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްން

އްކަތްްކުިރައށްްގެންދިއުންްމިްމަސައްކަތަިއގެންްކުިރއަށްްދިއުމަށްްމިްމަސަ

ރަނގަޅުވާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުވެސްްތިދައްަކވާްވާހަކަުފޅުތަކުަގއިްޭއެގް

ްމީަގއިް ްއިނގޭތޯ، ްނުދަންނަވަމޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނެތްކަމަކަށް  835ވެލިޑިީޓއެއް

ްޢިއްޮްޒަތްތެިރް ްހައްލުކުރުމަށް ްއެކަްނކަން ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ސަބަބު

ނޑުމެންްމިތާނގައިްމިތިބެގެންްމިްމަަސއްަކތްްކުރެވެނީ.ްމެންބަރުންްއަޅުގަ

ްދަންނަވަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުގަންނަވާށޭ ްކަންބޮުޑެވވަަޑއި ްއެކަމާ އެހެންވީމާ،

ް ްހުށަހެޅުން ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރ11ްްިބޭނުންވަނީ. ްމާލޭގެ ހުށަހެޅުމަށް

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްޢާތިފަށް ްއަޙްމަދު  840ްމެންބަރު

ް

ްމިާވްްަބރުްައޙްަމދުްމާލޭްމެން ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްޢާތިފްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްެދޭވ0ްްހުށަހެޅުން ްެއވަނީ ްބުނެފަިއ ްކަމުަގއި ްޓެކުހެއް ްނުވަަތ ޓެކްްސ

ްެއއްގޮްތާވގޮުތެގް ްަގވާއިާދއި ްގުޅިގެން ްަކމަކާއި ްކޮށްެދވޭ ްނުވަތަ ޚިދުމަތެއް

ްނަގާ ްހޯދުމުގެްްމަތިން ްއާމްދަނީ ްިފޔަަވއި ްކުްއޔެއް ްނުވަތަ ްފީެއއް  845އަެގއް
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ްއެނޫންެވްސް ްުނވަތަ ްޖަމާއަތަކުން ްނުވަތަ ްއަތުްނ ްފަރުދެްއގެ ބޭނުމުގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްެދން ްފައިާސއެކޭ. ްކޮންމެ ްނެގޭ ްފަރާތަކަށް ްއެހެން ފަރާތަކުން

ސްްނުވަަތްމިބަލާލަނީްޑްރާފްޓްގައިްއޮްތޮގތް.ްޑްރާފްޓްގައިްމިއޮންނަނީ،ްޓެކް

ްކޮށްެދޭވް ްުނވަތަ ްޚިދުމަތެއް ްެދވޭ ްއެވަނީ ްބުނެފައި ްކަުމގަިއ ޓެކުހެއް

ްފީއެްއް ްއަެގއް ްނަގާ ްގޮތުގެމަތީން ްއެްއގޮތްވާ ްގަާވއިދާއި ްުގޅިގެން  850ކަމަކާއި

ްބޭނުމުގަިއް ްހޯދުމުގެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްފިަޔވަިއ، ްކުއްެޔއް ނުވަތަ

ްނުވަ ްޖަމާއަތަކުން ްުނވަތަ ްއަތުން ްއެނޫންވެްސްފަރުދެއްގެ ްޤާނޫނީ ތަ

ްތަފާތުކޮށްފައިް ްމީގެ ްފައިސާއަކަށޭ. ްކޮންމެ ްނެޭގ ްސަރުކާރަށް ޝަޚްސަކުން

ްކަމުަގއިް ްެއްއޗެއް ްނެގޭ ްަދއުލަތަށް ްތަންޮކަޅކީ، ްމިއޮތް އަޅުަގނުޑ

ްބައެްއް ްސަބަބަކީ، ްމިބަދަލުކޮށްލި ްމިގޮތަށް ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ  855ނުބުނުން.

ްއެ ްރޯޔަްލޓީވެސް ްފާުޑގެ ްއެކި ްފަހަރަށްްފަހަރަށް ްަބެއއް ްއަދި ބަނެގޭ.

ްނެގިފައި.ް ްެއއްޗެިހެވސް ްކަހަލަ ްޓެކްސް ްއެެޑޑް ްވެލިއު ްއެބަހުރޭ މުދަލުން

ްގޮތަކަްށވެސް.ް ްނަގާ ްފިހާރައިން ްފިހާރަ ްއެިކއެކި ްލަިއގެން ްތެރެއަށް އަުގގެ

ްދައުލަތަްށް ްވެދާނެ ްެއވެސް ްަދއުލަތަށް ްއެއީ ްހުންނާތީ ްގޮތްގޮތަށް މިކަހަލަ

ްއެްއޗެްއކަމަ ްހަމައެކަނިްނެގޭ ްލިބެނިކޮށް ްޔަޤީންކަން ްއަުޅަގނޑަށް  860ށް.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެވއްޖިްއޔާ ްއެހެންކަމަށް ްނެގޭނީ ްޓެކްްސއެއް ލައުލަތަށްކަން

ްނޫންކަމަށްް ްއެހެން ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްކޮންމެހެން ްހުށަހަޅާކަށް އިޞްލާޙު

ްޝުކުރިއްާޔް ްބޭނުންވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްބާއްވަން ްއިޞްލާޙު ްމި ވަންޏާ

ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް865 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރައްވާ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު

ް

ްއެހުށަްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޢާތިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމާލޭގެ ްހެޅުްއިވްދެންމެ

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:  870ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ް ްހުށަހެޅުއްވުން ްޢަޮަނިލް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު 10ްޢިއްޒަތްތެރި

ްައރުވަން.ްއަދިްމޫސާްިނޒާރު،ްޢަނިލްްމިވަގުުތްހުށަހެޅުއްވުމު ގެްފުރުޞަތު

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވ.އަތޮުޅގެ ްނިޒާރު ްމޫސާ ްނެތީމަ  875ވަަޑއިގެން

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްދެބޭފުޅުން ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްހުށަހެޅުއްވުމެްއކަމަށްވާތީ.ް

ް

ްިޢއްޒަތްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްމިލަފްޒުްޝުކުރިއްޔާ ްޓެްކސް ްަގިއވާ ް)ހ( ްބާބުގެ ްަރީއސް. ްތެރި

ްޓެްކްސްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހަޅާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙުކުރަން ްގޮތެްއގަިއ  880އަންނަނިވި

ްކޮށްޭދް ްނުވަތަ ްޚިދުމަތެއް ްދެވޭ ްުބނެފައިވަނީ ްކަމުަގއި ްޓެކުހެއް ނުވަތަ

ްމަ ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެ ްގަާވއިދާއި ްުގޅިގެން ްފީއެްއްކަމަކާއި ްއަެގއް ްނަގާ ތީން

ްބޭނުމުގަިއް ްހޯދުުމގެ ްއާމްދަނީއެއް ްަދއުލަތަށް ްިފޔަަވއި ްކުްއޔެއް ނުވަތަ

ްއެއްެވްސް ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޖަމާއަތަކުން ްނުވަަތ ްއަތުން ފަރުދެއްގެ

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްހުށަހެިޅ ްައޅުަގނޑު ްެއއްަޗކަށޭ. ްކޮންމެ ްނެގޭ  885ޝަޙްސަކުން

ްގެނެިވފައިވާ ްޑްރާފްޓަށް ްއޮތް ްއެންމެްމިހާރު ްއިްޞލާޙަކީ ްނޫނީ ްބަދަލަކީ ނެ

ްބަދަުލް ްއޮްތ ްގެނެސްަފއި ްލަފްޒަްށ ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްނިމޭތަނުގައި ްޖުމްލަ ފަހު

ްއިޞްލާުޙް ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތަށް ްއެއްަޗކަށޭ ްކޮންމެ ްބަދަލުަގއި ފައިސާގެ

ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް890 

ްާތއީދުުކރައްވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ. ްފުރުޞަުތްްއާދެ، ނޑު ްއަުޅގަ މެންބަރަށް

ްޢަބްދު ްއަރުވަން. ްމުޙަންމަދުްهللا ްއަޙްަމދު ްއާދެ، ްނެތް. ްަވޑަިއގެން ޢަލީ

ްއެހެންް ްއާދެ، ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްޢައްބާްސް ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 895ްންބަރު.ްއިބްރާހީމްްގދ.ގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްވ.އަތޮުޅެގ ްދެންމެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއެހުށަހެޅުއްިވްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ
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ްޝުކުރިއްާޔ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް900 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއަރުވަްން ްފުުރޞަތު ްައޅުަގނޑު ްޙަސަންއަށް ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ްހުށަހަޅުއްަވއިެދއްވުމަށް.15ްްހުށަހެޅުންް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްލަފްާޒއި ްއަންނަނިވި ްމިބާބުެގް)ހ(ްގައި ނޑު ްމާނަް`ްއަުޅގަ  905ްޭއގެ

ްޓެކުެހްއ.ްއަޅުަގނުޑްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނުވަތަ ްޓެކްސް ްލަފްޒަކީ ްހުށަހަޅަން.ްއެ އުނިކުރުމަށް

ްސަބަބު.ް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއުނިކުރުމަށް ްމިލަފްޒު ދަންނަވާނަން

ް ްބާުބގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްމާއްާދގަިއ09ްްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަނަ

ްެނގު ްާމއްދާަގއިވަީނ،ްޓެކްސް ްދަުށގަިއވާ ްސުރުޙީގެ ްމި ްޚަރަދުކުރުްނ މާއި

ްއެނޫންވެްސް ްނުވަަތ ްޓެކުެހއް ްއެްއވެސް ްހޯދުަމށް ްއާމްދަނީއެއް  910ދައުލަތުން

ްމިހާރުް ްފާސްކޮށްގެންކަމަށް. ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްނެގޭނީ އެްއޗެއް

ްޓެކް ްހޯދުމަށޭ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްފާހަަގކުަރނީ ްައޅުަގނޑު ސްްމީގައި

ްދޭް ްނޫންގޮތުަގއި ްހޯދުން ްއާމްދަނީ ްަދއުލަތަށް ްއެަބއިނގޭ. ްއެކަން ނެގެނީ

ްިވއްަކއިގެްން ްބިްޑ ްގުިޅގެން ްކަންތައްތަާކއި ްއެހެްނ ްުގޅިގެން ޚިދުމަތްތަކާއި

ްލިޔެގެްން ްޯފމް ްކަރުދާސް ްގުިޅގެން ްޚިދުމަތްތަކާއި ްއެހެންވެސް  915ނޫނީ

ސްްނެޭގަކމަށްްމިއަކުންްސްޓޭމްޕްްޖަހަންވެގެންވެސްްެއހެންްކަންތައްތަކަށްވެް

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްއިޞްލާޙެއް ްމިހާރު ްއެހެންަކމުން ްނުކުރޭ. މަނައެއް

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީްއެްއިޞްލާޙެއްްނެތުމުގެްސަބަބުންްކޮންމެެވސްްގެއްލުމެްއް

ްމާނަް ްލަފްޒުތަކެްއގެ ްހުރިހާ ްހުރި ްމީގައި ްއެހެންނޫންނަމަ ލިބިދާނެތީ.

ްތަފްސީލްކުރާ ްހުށަހަޅައިގެން ްމިހާރުްމިތަނަށް ްއެހެްނކަމުން ްނުޖެހޭ.  920ކަށް

ްެއިކް ްދައުލަތަށް ްވަނީ ްގެނައީމަ ްިއޞްލާޙު ްއޮތް މިހުށަހަޅުއްވާފައި

ްނެގުމަށްް ްެއްއޗެހި ްނެގިދާނެ ްނޫންގޮތުަގއިެވސް ްހޯދުން ްއާމްދަމީ ގޮތްގޮތުން

ްއެހެްން ްހިމެނޭގޮތަށް ްމާނަިއގައި ްޓެކްސްގެ ްއަިދ ްވެދާނެ. ްހުރަހަކަށް އެޅޭ

ްެނޭގގޮ ްއެބަޮއްތްއެްއޗެހިވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހާރު ްެވދާނެ. ތަށް

ްނޫީން ްޓެކުހެއް ްއެްއވެސް ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްރަނަގޅަށް  925ވަރަށް
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ްފާސްކޮށްގެންކަމަްށް ްމަޖިލީހުން ްނެގޭނީ ްެއއްެޗްއ ްއެްއވެސް އެހެން

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްލިބޭނެ ްނެތީމަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންކަމުން ނިންމަވާފައި.

ްގެއް ްހިމެނީމަްއެްއވެސް ްނުހިމެނުމަކުންނެއް. ްމާނަ ްެޓކްސްގެ ްނެތް ލުމެއް

ްނެތްގޮތުަގިއް ްއިންސާެފްއ ްއަދި ްހަނިވެގެންދޭ. ްމާބޮޑަށް ްާދއިރާ އޭގެ

ްބިރުވެްސް ްނެގިދާނެކަުމގެ ްއެއްޗެހި ްއެހެން ްއަތުން  930ރައްޔިތުންގެ

ްކަންކަމުްން ްމިދެންނެވި ްހުށަހަޅަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން ބޮޑުެވގެންދޭ.

ްމިލަފްޒުްރައްޔިތު ްޓެުކހެއް ްނޫނީ ްެޓކްސް ްސަލާމަތްކުރުމަްށޓަކައި ން

ްބޮަޑްށް ްވަރަށް ްނުކުރުމަށް. ްތަފްޞީލު ްއިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް935 

ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްމް.މެންބަރުްއަދުނާންްޙަލީ

ް

ްމެންބަރުްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމާނަކުރުމަށްްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބަސް ްޓެކުހެއް ްނުވަތަ ްޓެކްސް ްޙަސަން ްރަޝީދު  940ޙުސައިން

ްއަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްއުނިކުރުމަށް ްއޮތުން ްތާއީދުކުރަން.ްއޮތް ނޑު ްޅުގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢާތިފްް ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސަމީރު،ްމާލޭގެ ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްސަ ްއަޙްަމދު ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ްހުށަހެޅުން  945މީރަށްްހުށަހެޅުއްވި

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްހުށަހެޅުން ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ް.11ްއަޅުަގނުޑ

ް

ނޑާިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްނުރަސްމީްބައްދަލުވުމުަގއިްއަުޅގަ

ދިްތ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްެތިރްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާތިފްްއަްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުން ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްޙުސައިން  950މެންބަރު

ްެއވަީން ްބުނެފައި ްކަމުަގއި ްއެހީތެރިކަން ްވަކީެލއްެގ ދަންނަވާލާނަން.

އެްއވެސްްޝަރީއަެތްއގައިްނުަވތަްތަޙްޤީޤެއްގައިްުނވަތަްއެޫނންވެސްްއެފަަދް
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ްއެކަމަކަ ްުނވަތަ ްނުވަަތްކަމެއްަގއި ްއަނަގބަހުން ްނުވަތަ ްިލއުމުން ށްަޓކައި

ްހޯދުމަށާއިް ްމަޝްަވރާ ްލަފައާއި ްވަކީލެްއގެ ްޤާނޫނީ ްގޮަތކުން އެނޫންވެސް

ްއިންސާފުކުރާް ްނިޔާކޮްށ ްމަޖިލިސްތަކާއި ްޝަރީޢަތުެގ  955ލިބިގަތުމަށާއި

ްފަރާތުްން ްއެމީެހއްގެ ްތަމްސީލުކުރުމާއި ްއެމީހެްއ މަޖިލިސްތަކުގައި

ްއެހީތެރިކަުމެގްވަކާލާތުކުރުމަެށވެ ްވަކީެލްއގެ ްއޮތްނަމަވެސް ްއެހެން ްއެކަން .

މާނައިގައިްއެމީހަކުްކޮށްފަިއާވްކަމަކާއިްގުޭޅގޮތުންްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހަށްް

ްކަމެއްަގިއް ްވާންޖެހޭ ްޖަވާބުދާރީ ްހާޒިރުވެ ްކޮމިޓީއަަކށް ްއެމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ

ް ްވަކާލާތުކުރުމެްއ ްފަރާތުން ްއެމީހެްއެގ ްވަކީލެއް  960ނުހިމެނެއޭ.ްޤާނޫނީ

ްނުވަތަް ްޖެހުނީ ްހުށަހަޅަން ްމިގޮތަށް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫީން ްއެއްބަްސވެފަިއވަނީ ްަބއްދަލުވުމުަގއި ްނުރަސްމީ އަޅުަގނޑުމެން

ވަކީެލއްގެްއެހީތެރިކަންްހޯދާިއރުްނުވަތަްޤާނޫނީްވަކީލެްއގެްއެހީތެރިކަމުަގއިް

ްދާން ްނޫން ްހިސާބަކުްނ ްކޯޓުގެ ްއޮފީހަކަްށްހަމައެކަނި ްސަރުކާރުގެ ޖެހޭނީކީ.

ްާޙލަތްތަކުގަިއވެްސް ްމުޢަްއސަސާއަކަްށްހާޒިރުވާންޖެހޭ ްއެހެން ްއެފަދަ  965ނުވަތަ

ްޤާނޫނީް ްއަދި ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއެހީތެރިކަން ްވަކީލެްއގެ ްޤާނޫނީ އެފަރާތްތަކަށް

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްެއއްެޗްއ ްބުނާ ްމެދުވެރިކޮށް ްއެފަރާތެްއ ްފަރާތުން ވަކީެލއްގެ

ްއެހެންވީމާ،ްޤަބޫލުކުރަ ްފެންނާތީއާއެކުަގއި. ްޖެހޭނެަކމަށް ންވެސް

ްވާގޮތަްށް ްޑްރާފްްޓަގިއ ްތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްސަބުތަކަށްޓަކަިއ.ް ްމިދެންނެވި ްގެންނެވީ ްބަދަލުތައް ްބަެއއް  970އަޅުަގނޑުމެން

ްފަދައިންް ްފާހަަގކުެރުވނު ްކުރިންވެސް ްދެންމެ ްެއއާެއކުަގއި އަދި

ްޖެހުނީްޝަރީޢަތުގެްޓްރައިބިއުނަ ްއުިނކުރަން ްއަުޅަގނޑުްމިއިން ްލގެްވާހަކަ

ްނިޔާޮކްށް ްނުވަތަ ްމަޖިލިސް ްިއންސާޮާފުކުރާ ްނިޔާކޮށް މަޖިލިސްތަކާއި

ްނިންމާފައި.ް ްފާސްކޮށް ްވަނީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމަޖިލިސް އިންސާފުކުރާ

ްުކރަންޖެހޭނެކަމަށްް ްއެކަން ްގޮުތގެމަތީން ްެއއްގޮްތވާ ްެއާއއި  975އެހެންވީމާ،

ްަގވާއިުދގަިއްއަޅު ްމަޖިލީހުެގ ްމި ްަހމައެއާެއުކގައި ްޤަބޫލުކުރަން. ަގނުޑ

ްިމް ްއެބައޮތް ްގަވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްނުަވތަ ްއެަބއޮތް ފާހަގަކޮށްފައި

ްރީވިޒިްޓކުރަްން ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްކަމަކަށް ްފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުން

ްއެހެންވީާމ، ްކުރެވޭެނކަމަށް. ްރީިވިޒޓް ްޙާލަތެއްަގއި ނުޑްްޖެހިއްޖެ އަުޅގަ
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ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރު ްމާލޭެގްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު  980ޤަބޫލުކުރަނީ

ފާހަގަކުރެޮެްއވިްޓްަރއިބިއުނަްލގެްމައްސަާލަގއިްބަދަލެއްްގެްނނަންޖެހޭކަމަށްް

ވާނަމަްއެްމާއްދާއަށްްނުވަތަްއެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމާއިްބެހޭގޮތުންްއަލުްން

ްމަ ްމި ްމާނަކުރުމުގަިއްރީވިޒިްޓކޮށްގެންނޭ ްނިންމަންވާނީ. ްގޮތެއް ޖިީލހުން

ްެގނެވޭނެކަމަކަށްް ްއެބަދަލުތަކެއް ްކިޔާފަެއއް ްއެްއގޮތްކުރުމުަގއޭ ނުވަތަ

ްއެފުރުޞަތުް ްަގވާއިދުްނ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުަރން. ްޤަބޫލެއް  985އަޅުަގނެޑއް

ްެއް ްދެކެނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުަރއްވަްނވާނެކަމުަގއި ްއެކަން ްއޮިތއްޔާ ދީފައި

ްމާއްދާަގިއްްގަާވއިދުގެ ްއެ ްފާސްކުރެއްވި ްމަޖިލީހުން ްނުވަަތ ްމާއްދާ އެ

ްނިންމަންޖެހޭނެކަމަށްް ްގޮތެއް ްމެންބަރުން ްެއއާެމދު ްރީިވޒިޓްކޮްށގެން އަލުން

ްދެކެނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް990 

ްމެންބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ްފުރުޞަތުްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ރަށް

ްޙަސަން.ް ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަރުވަން.ްޮކޅުމަޑުލުގެ

ް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
 995ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްވިދާޅުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ނުޑްއާދެ، ްއަުޅގަ ވެެދްއވަިއފި

ްވާަހަކް ްޓްރައިބިއުަނލްގެ ްދަންނަވާލިން ްފަށައިގަތުމުގަިއވެްސ ފުރަތަމަ

ްފާހަގަކުރެްއވީތީ.ް ްމެންބަރުން ްބައްދަވުންތަކުަގއި ްނުރަސްމީ އެކުެލވިފަިއވާ

ްވިދާުޅވެދެްއަވއިފި.ްއެެހންވީމާ،ްދެްން ްވަރަށްްާސފުކޮށް  1000އެވާހަަކްމުޤައްރިރު

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑްއެކަމާއި ްެދން ްނުދަްއކަމާތޯއޭ ްވާހަކަ ްއިުތރަށް ން

ް ްހުށަހެޅުން ްނިޒާމާބެހ13ްޭހިތަށްއެރީ.ްއާދެ،ްދެން ްޢާތިފް .ްއާެދ،ްއަޙްމަދު

ްނުކުތާއެއްްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 1005ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްލަންްޝުކުރިއްޔާ ްހަމަ
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ްހިމެނޭ.ްްޢާތިފްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމިހުށަހެޅި ބޭނުންވޭ

ްބަދަލުކޮށްފައިް ްއެގޮތަށްެވްސ ްލިއުމުން ްއޮތްތަން ްލިއުމަކުން މީގައި

ްުނވަަތް ްތަޙްޤީުޤގައި ްޝަރީޢަތެއް ްއަދި ްއޮންނާނެ.  1010އަޅުަގނޑުމެން

ްއެފަދައެނޫން ްއޮތްތަން،ްްވެސް ްކަމަކަށްޓަކަިއްކަމެއްަގިއ ްުނވަަތ ކަމެްއގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްއިތުުރން ްއޭެގ ްދެން ްއޮންނާނެ. ްބަދަލުކޮށްލާފަިއ އެގޮތަްށވެސް

ްވާހަ ްްޓރައިބިއުނަލްެގ ްބޭނުންވޭ ނޑުމެންނަްށްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ަކ

ް ްސަމީރުވެްސްދެއްކޭއިުރ، ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ދެންމެ

ްރީިވިޒޓްކުރަންޏާއެ ްމި ްފަދައިން ްއަީކްްވިދާުޅވި ްޓްަރއިބަނަލް ްއެ  1015ކޮށްގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކިޔާނީ، ްމަޖިލިސްތޯ ްޝަރީަޢތްކުރާ ްނުވަތަ ކޯްއޗެއްކަން

ްހުންނައިުރް ނޑޭިރގެާއ ްބަ ނޑިޔާުރގެާއ ްފަ ްިކޔާނީ، ނޑިޔާރުންގެޯތ ފަ

ްމަހުކަމާކަ ްހިންގާ ްޝަރީޢަތް ްއަެނއްަތނަކީ ްމާލިްއޔާ، މަށްވެްސްއެއްތަނަކީ

ްތެރޭަގިއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމާނަކުރެވޭތީ ްގޮްތގޮތަްށ ްެއކަހަލަ ވެފައި،

ްކޯްއޗެްއކަްން ްމިީއ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްހުީރ ްިކޔިފައި  1020އެެއއްޗެހިތަްއ

ްއުޅުނިްއޔާް ްލިަޔން ްމާނައެއް ްދެން ްނިްނމާފައި ްގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިޔާ ްއަމުދުންވެސް ްރަނގަުޅާވނީ. ްބޮޑަށް ްއެއްޗެހި.ްކަންނޭނގެ ްމިއުފެދޭ ލު

ްމިވަގުތަށް.ް ްކަންނޭނެގ ްރަނގަޅުވީސް ްމާނަކޮށްލުން ްބަސްތައް އެނޫން

ްޝުކުރިއްާޔް ްދަންނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެގޮތަށް

 1025ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްދެންމެއަކު ޠިްފްއާދެ،

ްމިލިޔުމުގަިއް ްމިހުށަހެޅުމަށް، ްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާތަްއ ތިފާހަގަކުރެްއވި

ްޮސިއް ްމީގައި ްއެކަމަކު ްދެން ްބަލާލާނަން. ްައޅުަގނޑު ްއޮތީތޯ  1030އޮޅުމެއް

ްދެންް ްޮސއިކުަރއްވާަފެއއްނެތް. ްއާތިފް ްއަޙްަމދު ްއެބޮޮއވޭ. ކުރަްއވާފައި

ްސޮއިކުަރއްވާް ްދެބޭފުޅުން ްއަެނއް ްދެން ްއޮތީމާ،ްއެހެންނަމަވެސް، ފައި

ްނުކުާތް ްތިފާހަަގުކރެއްވި ްކިހިނެއްތޯ ްއިނގޭތޯ ްބަލާލާނަން ްއަޅެ އަޅުަގނޑު

މުޙަންމަދުްއަނިލް،ް،13ްއޮތީ.ްއާދެ،ްދެންްހުށަހެޅުންްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ްއަނެްއާކް ްހުށަހަޅުއްވާފައި، ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި  1035ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ްހުށަހަޅުއް ްދެބޭފުޅުން ްނިޒާރު، ްމުސާްމޫސާ ްއެެހންވީމާ، ްމިއޮތީ. ވާފައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވ.އަތޮުޅގެ ްއަރުވަން، ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ނިޒާރަށް

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްހުށަހަޅުއްާވ13ްްމެންބަރު ްހުށަހެުޅން ްމިއޮތް ގަިއ

ްދެއްވުމަށް.ް

ް1040 

ްްފެލިދެއަޮތޅުގެްމެންަބރުްޫމސާް ްގަިއވާ ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަކީެލްއެގްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްްނިޒާރުްިއބްާރީޙމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުަރން ްގޮތަށް ްއަްނނަނިވި ްމިޢިބާރާތް އެހީތެރިކަން،

ްެއއްވެްސް ްބުނެފަިއެއަވނީ، ްކަމުަގއި ްއެހީެތރިކަން" ް"ވަކީެލއްގެ ހުށަހަޅަން.

ްއެނޫންެވްސް ްުނވަަތ ްތަޙްޤީޤެއްަގއި ްުނވަތަ ޝަރީޢަތެއްަގއި

ްއެނޫންވެްސްއެހެންކަމެްއގަ ްނުަވތަ ްއަނގަބަހުން ްނުވަތަ ްލިޔުމަކުްނ  1045ިއ،

ގޮތަކުންްޤާނޫނީްވަކީެލއްެގްލަފަޔާއިްމަްޝވަރާްހޯދުމަށާއި،ްލިބިގަތުމަށާިއ،ް

ްއެމީހެްއް ްތަކުަގއި ްޓްރައިބިއުނަލް ްމަޖިލިސްތަކާިއ ޝަރީއަތުގެ

ްމިގޮތަށްް ްވަކާލާތުކުރުމަށޭ. ްފަރާތުން ްއެމީހެްއެގ ތަމްޞީލުކުރުމާއި،

ްނޑުްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.އަޅުގަް

ް1050 

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަޮަބްދު ނޑުްهللا ްއަުޅގަ ްމެންބަަރށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޅ.ައތޮޅުގެ ނަޞީޮީރު

ފުރުޞަތުްްނަޞީރު،ްހދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްهللاްފުރުޞަތު..ްޢަބްދު

ްއަރުވަން.

ް1055 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްވާހަަކްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްަތއީުދކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއެހުށަހެޅުްއވި ނިޒާރު

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްމެންބަރުްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ  1060އާދެ،

ް ްހުށަހެޅުން ްއާޠިފް، ްހުށަހެޅުމަށ12ްްްއަޙްމަދު ްނަންބަރު، ކަރުދާސް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.
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ް

ްއަޅުގަްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމިހުށަހެޅުން ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުޑްޝުކުރިއްާޔ

 1065ްދޫކޮށްލަންްޤަސްދުކުރަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްދެން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްއަރުވަން،ް ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަސަންއަށް ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ް.17ކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1070 

ްމާަންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއޭގެ ްލަފްޒާއި ްއަންނަނިވި ްމިބާބުެގް)ހ(ްއަށް ނޑު ް`.ްއަުޅގަ

އުނިކުރުމަށްްހުށަހަޅަން.ްއެލަފްޒަކީް"ޔުނިޓަރީްދައުލަތް".ްާއދެ،ް"ޔުނިޓަރީްްރަޝީދުްަހސަންްާވހަކަެދއްކެުވން:

ްއުނިކު ްމިޑްރާފްޓުން ްދެލަފްޒު ްމި ްނޫނީ ްޢިބާރާތް، ްމި ރުމަްށްދައުލަތް"

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮށް ްދަންނަވާނަން. ްސަބަުބ ްހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑު

ްޮއްތް ްާމނަކޮށްފައި ްދައުލަތް" ް"ޔުނިޓަީރ ްޑްރާފްޓްަގއި ްފޮނުއްވި  1075ކޮމިޓީން

ް''ޔުނިޓަރީް ްދަންނަވާލާނަން. ްއެވާހަކަ ްދަންނަވާލުަމށްފަހު ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތް

ްދައުޮުލަތް ްއެވަީނ، ްބުނެފައި ްތިންބާރުންްްދައުޮުލަތެއްކަުމގައި ހިންގުމުެގ

ކުރެްކޮންމެްބާރަީކްއެބާެރއްެގްއިޙްތިސާްސގެްތެޭރގަިއްހިމެނޭްކަންތައްަތްއް

ްގޮތުަގިއް ްެއއްބާެރއްގެ ްހިންގޭ ްސަރަޙައްދެްއގައި ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބަޔަކަްށް ްއެއްެވސް ްސަރަޙައްދީ ްހިމެނޭ ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްއަދި  1080އޮންނަ

ްބަހާލެވިފައިުނވާ ްމިހާރުްްއެބާރުތައް ްއޮންނަނީ. ްމިހެން ދައުޮުލަތަކަށެެވ.''

ްތިންބާރުް ްހަމަެއކަނި ްމިއޮތީ ްހިމެނިފައި ްމާނަިއގައި ްދައުޮުލަތުގެ ޔުނިޓަރީ

ްއެންެމް ްދައުޮުލަތެއްގެ ްޔުނިޓަރީ ްމިމަފްހޫމްތައް. ްނެތުމާ، ވަިކވެގެން

ްހިންގޭް ްަދށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ްއެއް ްމަފްހޫޮޫމަކީ، މުހިންމު

ްގޮތުގަް ްޤާނޫނުއަސާސީްދައުޮުލަތެއް ްެއްއ ްއޮތުން.  1085ިއ

ްއޮެވގެްން ްމަޖިލިސް ްއެއް ްޤާނޫނުހަދާ ްއަދި ްދަށުން އެއްޤާނޫނުައސާސީެއްއގެ

ްމުހިންމުް ްަވރަށް ްެއއީ ްއޮތުން. ްގޮތުަގއި ްދައުޮުލަތެްއ ްހިންގޭ ވެރިކަން

ްދައުޮުލަތުގަިއް ްޔުނިޓަީރ ްނަމަެވސް ްދައުޮުލަތުގައި. ްޔުނިޓަރީ މަފްހޫމެއް

ްބުނުމަކު ްއެހާވަރަށް ްނުފުދޭ،ްހަމަ ްވަރަކުން ްމިއޮތް ްމިހާރު ްނުފުދޭ، ން



 41 

 1090ސަބަބަކީްޔުނިޓަރީްަދއުޮުލަތުެގްވަރަށްްމުހިންމުްއަސާެސއް،ްމަފްހޫޮޫމެއް،ް

ްލިބިގެންާވް ްސަުރކާރަށް ްމައި ްއެ ްޕަވަރސް. ްއޮފް ް ްިޑވޮލިއުޝަން އާދެ،

ްުމއައްަސސާތަކަށްް ްފެންވަރުގެ ްސަރަޙައްދީ ްޫނނީ ްފެންވަރުގެ ްރަށު ބާރުތައް

ލަކަށްްއަޅުަގނުޑމެންޮްްމިހަދާްރަށުްކައުންސިލްތަކާއިްއަތޮުޅްދިނުން.ްމިސާ

ްޔުނިޓަީރް ްެއއީ ްއޮތުން ްގޮތަށް ްލިބިގެންވާ ްމިބާރު ކައުންސިލްތަކަށް

ްމިސާލަކީް ްރަނގަުޅ ްމީގެ ްމުހިންމުކަމެއް. ްވަރަށް  1095ދައުލަތުގެ

ްމުސްތަޤިއްލުް ްސަރުކާަރީކ ްމައި ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި އިނގިރޭިސވިލާތް.

ްދައުޮު ްއެތަނުގަިއްޔުނިޓަރީ ްނަމަވެްސ ްިއނގިރޭސިވިލާަތކީ. ލަތެއް

ްއައިލެންްޑަގިއް ްނޮދޮން ްއެސެންބްލިއާ، ްވެްލސް ްޕާލިމަންޓާއި، ސްކޮޓިޝް

ްމަިއް ްއެހެރީ ްިޑވޯލްކޮށްފަިއ ްއެ ްހިންގާ. ްއެަބ ްހަދައިން އެސެމްބްލީތައް

ްމަިއް ްޤާނޫނުތަކަކީ ްހަދާ ްއެތަންތަނުން ްބާރުތައް. ްލިބޭ  1100ސަރުކާރަށް

ްބޭނު ްބާރުތަކެއް.ްސަރުކާރުން ްގެންދެވިދާެނ ްއަނބުރާ ްއިެރްއގަިއ ން

ްމިގޮތަްށް ްމާނަިއގައި ްދައުލަތެއްަގއި ްޔުިނޓަރީ ްމިގޮތުން އެހެންވީމާ،

ްކާމިާޔުބް ްގޮތް ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްައޅުަގނޑުމެން ްމިވާގޮަތކީ ފާސްކުރީމާ

ްނެތޭް ްމިއަކު ްބުނާނީ، ްމާނަކުރާއިރު ްދަުއޮުލަތް ްޔުނިޓަރީ ްއެއީ ނުވާނީ.

ްމަޖިލިސްތަކަށް،ްްޑިވޮިލއުޝަން ްސަރަޙައްީދ ްަޕަވރއެއް.  1105އޮފް

ްމިް ްހަމައެކަނި ްމިއޮތީ ްމީަގއި ްގޮތެއްނެތޭ. ްދެވޭެނ ްބާރު ކައުންސިލްތަކަށް

ްހިފެހެއްޓިްް ްއެއްތަެނއްަގިއ ްބަހާނުލެވޭކަމަށޭ، ްބާރުތައް މައިސަރުކާުރގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިއޮތީ. ްމާނަކުރެވިފައި ްގޮތަށޭ ޖަމާވެފައޮންނަ

ްޮބުޑްދެކޭގޮތުް ްވަރަށް ްލިބޭނެ ްމާނަކުރީމާ ްމިގޮތަށް ްދައުލަްތ ްޔުނިޓަރީ ގައި

ްމާނަނުކުރީމަކާް ްނުކުރީމަކާ،ްމިލަފްޒު ްއެބޮތް.ްމިމާނަ ްާރއްޖެއަށް  1110ގެއްލުމެއް

ްމިލަފްޒުް ްއެހެންކަމުން، ްފައިދާ. ްލިބޭނީ ްގެއްލުމެއްެނތް. ްއެއްވެސް ލިބޭނެ

ްއު ްއަިދ ްހުށަހަޅަން. ނުޑ ްައުޅގަ ްގެންދިޔުމަށް ނިކުރުމަށްްއަނބުރާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފާސްނުކުރުމަށް ްމިގޮތަށް ްދައުލަތް، ްޔުނިޓަރީ ހުށަހަޅަން.

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްދަންނަވަން. ްއަދަބުވެރިކަމާެއކު ްވަރަށް މެންބަރުންނަށް

 1115ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް
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ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްއަރުވަން.ް
ް

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްޮކޅުމަޑުލުެގ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1120ްޝުކުރިއްާޔ

ްދައުޮުލަތްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ް''ޔުނިޓަރީ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްމާނަކުރުން،ްޙުސައިން ްމިބަްސ ''

ްހުށަހެޅިް ްއުިނކުރުމަށް ްނުލިެޔ ްބާބުގައި ްމާނަިއގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުްާތއީުދކުރަން. ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްއދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1125ޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިބްރާހީްމ ްޙުަސއިން ްއޮްތ11ްްްއިލްޔާސް ްކަުރދާހުގައި ވަނަ

ްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްތައްޔާރުކުެރވޭ ްމި ްއަލަށް ްައޅުަގނޑު ްވަަނ13ްްއާދެ،

ްއިޞްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްމިބާބަށް ްމާނަކުރުން، ްޢިބާރާތް ްބަސްބަހާއި  1130ްލާޙެްއްބާބުކަމުގަިއވާ

ްއެިކޔާލުމަށްފަހު،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްލިބުނީމާ ްކަރުދާސްަތްއ ހުށަހަޅަންވެގެން

ްއަްލއުސްާތޛްޮުޙުސައިްން ްއަޚް ްއަޅުަގނޑު ްމަޝްވަާރކޮށްލީ އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަޚް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދި އިބްރާހީމާއި

ނޑަށްްފެނުނުްއެްއޗެްއްމިއަްށްޢަލީްވަޙީދާ.ްމިްބޭފުޅުްނގެްަލފަޔާ އެުކްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްޮއންނެވީ ްޙުަސއިން ްއަލްއުސްތާޛު ްއެހެންނަމަވެސް،  1135ހުށަހެޅިން.

އާލާސްކަންފުޅާ.ްއެހެންެވ،ްެއމަނިކުފާނަށްްމިކަމެއްްނުކުެރުވނު.ްނުކުރެވީާމް

ްނުކުތާއެްއް ްތިން ްފާހަގަކުރެވުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޖެހުނީ އަޅުަގނޑަށް

ްދެކޭގޮތުަގިއްމިޤާނޫނު ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަން. ްބާބަށް ްމިބުނާ އަސާސީގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިބޭނުންވަނީ ްދޭން ްނަމެއް ނޑު ްއަޅުގަ މިބާބަށް

 1140ހަނިކޮށްލުމަށްްއުފައްދާފައިއޮްތްބާބެއްްކަމުގައިްމިބާބަކީ.ްކުރިންްރާއްޖެއަށްް

ްމަތަނުގަް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީތަާކ ިއްލިބިފައިހުރި

ްއެަބވޭ.ް ްަފރާތެއް ްޙަޮަވާލުކޮށްފަިއވާ ްާމނަކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީ އެބަޭވ،

ްއެންެމް ްހުންނަވާނީ ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ްކޯޓު. ްސުޕްރީމް އެފަރާތަކީ

ްމިމާނަތައްް ްޝަޚްޮްޝެްއއްޫނން ްއެންމެ ްޖަޖެއްނޫން، ްއެންމެ ޖަޖެއްނޫން.
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ނިޑާޔރުން ްފަ ްިތއްަބވާ ްކޯުޓގައި ްސުޕްރިްމ ްގެންދާނީ.  1145އެުކގަިއްްކުރަމުން

ްރަނގަޅުގޮަތކަްށް ްފުޅާކޮށް ްއެހާ ްބުނެދޭނީ. ްމާނަތައް މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއިތުރަްށް ްއޮތްވާ ްމާނަކުރުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ

މިކަހަލަްބާބެއްްގެނެސްްބައެްއްބަޮަސްތައްްކުރުގަުޅވާލުމަކީ،ްމާނަތައްްވަކިް

ނޑުްެދކޭގޮުތަގއިްޤާނޫނުއަސާސީްދާއިރާއަކަށްްގެނެސްްހަނިކޮށްުލމަކީްއަުޅގަ

ްވިސްނާލެވުީން ްމީގެއިްނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްދެން  1150ހަނިކޮށްލުން.

ްހުޅަނގުްން ްދިޔައިރު، ްހުށަހެޅެމުން ްއިޞްލާޙުތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދެކޮޅަްށް ްިއސްލާމްދީނާ ްމަރުކަޒުަތކުން ްެއކިެއކި ްެއކެޑެމިްކ އެމީހުންގެ

ްއިސްލާމްދީ ްއަދި ްކޮށްފައިހުރިްއުފައްދާފައިހުރި ްނައްތާލަން ން

މަސައްކަތްތަުކގެްއަސަރުްމިާބބުގެތެރެިއވެސްްފެނިގެންދާކަަމށް.ްޚާއްޞަކޮްށް

ްއިސްލާީމް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވިސްނާ ްދުރާާލ ްވަރަށް  1155އެމީހުންނަކީ

ްމީހުން.ްް ްރާވާ ްވަިކކޮށްލަން ްއަޤީދާ ްޤާނޫނުއަާސސީއިން ދައުޮުލަތްތަކުގެ

ްކޮން ްމާނަކުރާ ްޤާނޫނު ްސުންނަތްްޚާއްޞަކޮށް ްޤުރުއާނާއި ްތަނެއްގައި މެ

ްއުފާކުރަންް ްވަަރށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތުން ްމީހުން. ްމާނަކުރާ ނައްތާލަން

ް ްކަރުދާސް ްމިއޮތް ްމިތާ ްމާނަކުރުމުގައި 7ްޤާނޫނު ،ް ގަިއ7ްްއެކަުރދާސް

ްކޮންމެހެންް ްމިއީ ްޤާނޫނު.ްޤާނޫނަކީ ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ްއެއޮތީ  1160މާނަކޮށްފައި

ްމީގައިްމިކަހަލަްބާބެއްްބާއްވަނީްކަުމަގއިްވަންޏާ...ްމާނަކުރަންޖެހޭްބަހެއް،
ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްވާފައި ްހުށަހަޅުއްވާ ްހުށަހެޅުއްވުން ްމެންބަރު.ްމިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްރަނަގޅުވާނީ. ްގެންެދވިްއޔާ ްެދއްެކވުން ްވާހަކަފުުޅ ްމައްޗަްށ އޭެގ

 1165ްކަވަންްފެއްެޓވީމާްއެހެންްމިދަންނަވާލީ.ހުށަހެޅުމެއްނެތިްވާހަކަފުޅުްދައްް

ް

ނޑުްމިތާ...ްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅުމެއްްނެތްނަމަްއަޅުގަ
ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1170 

ްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅުއްާވދެއްވާ. ްއަނގަބަހުން ްމިދެންނެވީ ްނެތިއޭ ހާުރްހުށަހެޅުމެއް

ްމިފުރުޞަތުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާެދއްވުމަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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މިއެރުވީ.ްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅުއްވާްދެއްވާަފއިްދެންްއެއާބެހޭގޮުތންްވާހަކަފުުޅް

ްދެއްކެިވއްޔާްރަނގަުޅވާނީ.ް

ް1175 

ްީމގެްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްފުރަތަމަްމިހުށަހެޅުންްވިސްނަިއގަނެވޭނީ ްވާހަކަތަެކްއްްމިހާރު ްތަމްޙީދީ

ްޢިބާރާތެްއްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްމިދަންނަާވ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނޫންނަމަ، ްހުށަހެޅިގެން.

ްތަންކޮޅެްއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ ްމިކަންކަމަށް ްެއހެންވެ ްނުގެނެވޭނެ. މަފްހޫޮޫމަކަށް

ްހު ްމިކަހަލަ ްހެދުމަށް. ްވިސްނާ ްމިކަމުގައި ްމީހުން ރަސްތަްއްޢިލްމީ

ނުޑގެްުހށަހެޅުމަކީް  11ް1180މިދިމާވަނީްމާްދުރަށްްނުވިސްނާތީްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ްވެރިކަން''ް ް''ޤާޫނނުގެ ްމިވަނީ ްހުށަހެޅުން.ްމީގައި ްމިއޮތް ްކަރުދާހުގައި ވަނަ

ްވެިރކަްން ްވެިރކަން.ް"ޤާޫނނުގެ ނުޑްމިމާނަކުރަނީ.ްޤާނޫނުގެ ްއަުޅގަ މިބަސް

ްެއވަނީ ްބުނެަފއި ްކަމުގައި ްކޮންމެްްމާނަކުރުން" ްއަދި ްކަމެްއަގިއ ކޮންމެ

މީހަކާމެދުވެސްްއިސްލާމީްަޝރީޢަތާއި،ްައޅުަގނޑުްހަމައެަކނިްއިތުރުކޮށްިލް

ްއެީއް ްޝަރީޢަތާއި' ް'އިސްލާމީ ްޢިބާރާތަށް ްއޮްތ ްއެބާުބަގއި  1185ތަންކޮޅަކީ

ްކަންކުރުމަށާިއް ްގޮތުގެމަތީްނ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްޝަރީޢަތާިއ، އިސްލާމީ

ްސަރަޙައްާދއިް ްއިޤްތިޞާދީްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޚާއްަޞ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޤާނޫނީް ްއެހެނިހެން ްމީހުންނާއި ްއެންމެާހ ސަރަޙައްދުަގއިާވ

ްއިސްލާީމް ްމައްޗަށް ްއެންމެންގެ ޝަޚުޞުޮުތަކާިއ،ްސަރުކާރާިއ،ްޖުމްލަކޮށް

ްތަނެއްެގް ްައންނަ ްޤާނޫނު ްކޮންމެހެން ްހިންގުމަށެވެ. ްޤާނޫނު  1190ޝަރީޢަތާއި

ްއެުކަގއި ްޝަރީަޢތާ ްއިސްލާމީ ްމިއޮތީ.ްްކުރިއަށް ްމާނަޮކށްފައި ޤާނޫނު

ްމާނަކުރާއިރުް ްވެިރކަްނ ްޤާނޫނުގެ ްވެިރކަން، ްޤާނޫނުގެ އެހެންވީމާ،

ްޝަރީޢަތްް ްއިސްލާމީ ްޖެހޭނެ ްދައުލަތަކަށް ްއިސްލާީމ ްސައްތަ ސައްތައިން

ްޤާނޫުން ްވާހަަކައކީ، ްމިދައްާކ ނޑު ްައޅުގަ ްގެންނަން. ޤާނޫނާއިއެކު

ްސުންނަތާ ްރަސޫާލގެ ްކީރިތި ްްމާނަކުރާއިރު، ްމަޖީދާްهللاކީރިތި ްޤުރުއާން  1195ގެ

ްމާނަކުރަންޏާް ްއެނޫންގޮަތކަްށ ްޖެހޭނެއޭ. ްމާނަކުރެވެން އެުކގަިއ

ްތިބުމުެގް ްއިސްލާމުންނަށްވެޮެ ްސައްތައިން ްަސއްތައިްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއަްށް ްމާނަކުރާއިރު ްޤާނޫނު ްލިޔާއިރު ްދަސްތޫރަ ްއެމީހުންގެ ބޭނުމެއްނެތް.

ްވަްއދަންޖެހޭ ްމި ްއެއީ ްހުޅަނގުްންްވައްދަންޖެހޭނެ. ްސަބަބަކީ ްބޮޑު އެންމެ
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ްލިބޭނެް ްަވއްާދލުމުން ްމަސައްކަތްކުާރއިރު. ްއެހާބޮޑަށް ްނައްތާލަން  1200މީތި

ްއެއްބަްސވޭ.ް ްމެންބަރުންވެސް ްހުރިހާ ްޢިއްަޒތްތެރި ްނެތްކަމަށް ގެއްލުމެއް

ްނުލިޔަންވީ.ް ްމީގަިއ ްމާނަކުރާއިރު ްޤާނޫނު ްކީްއެވގެންތޯ އެއްބާްސވާހިނދު

ްއެަބޮއވޭ ްމަސްދަރުްްޤާނޫނުގައި ްއަްނނަ ްއުފެދިގެން ްޤާނޫނު ލިޔެފަިއ

ްއިތުރަްށް ްއޭގެ ްއަދި ްކަމުގަިއވިޔަސް ްއޮތް ްޝަރީޢަތް. ްިއސްލާމީ ތެރޭގައި

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްބާރަކަށް ްއިތުރު ްޖެހެނީ ްމިގެންނަން ްސުންނަތް  1205ޤުރުއާނާއި

ްދުސްތޫރައިްން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއިސްލާމުންނަށްވާތީ. ްސައްތަ ސައްތައިން

ްޙިމާ ްޅަދަރިންނަށްްއަޤީދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްމަްޤޞަދުގައި. ޔަތްކުރުުމގެ

ްސުންނަތް.ް ްޤުރުއާނާިއ ްހިމެނޭކަން ްޤާނޫނުގައި ްބުނެދިނުން އެްއޗެއް

ް ްބޭފުޅުން ްޮމޅެތި ްމާ ްޤާނޫނުއަސާީސ1950ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ އަހަރު

ްޤާނޫނުް ްީކއްެވެގންތޯ ްޞަޮަލާޙުއްދީންމެން ްޙުސައިްނ ްތިބީ. ްމިތާ  1210ހަދާފައި

ްޖެހުނީ.ް ްވަްއދަން ްސުންނަތް ްމަޖީދާއި ްޤުރުއާްނ ްއެތާ މާނަކުރިއިރު

ްކިޔާފަިއް ްނަމެއް ްކޮންމެވެސް ްހުރި ްމީހެއް ްފާޑެްއގެ އިނގިރޭިސވިލާތުން

ްސޮސައިީޓް ްއޯޕަން ްމިހިނގަނީ. ްއެކަންކަން ްމާފާޅުކޮށް ްމިހާރު ފޮނުވާފައި.

ްޮއން ްއެމެރިކާަގއި ްހަދައިގެން، ްަޔއުމިއްާޔއެްއ ްބަޔަކު ްއޯޕަންްނަމުގައި ނަ

ްވަީން ްއުޤޫާބތްވެސް ްޤާނުނުލް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން  1215ސޮސައިީޓއާއި

ހަލާކުކޮށްލާފައި.ްައޅުަގނޑުްަވރަށްްއުފާކުރިންްއެުދވަހުްތަުޅމަށްްއަިއގޮތަށްް

ްހުށަހެޅިގެްން ްފާސްނުކުރިކަްނ. ްއުޤޫބާތު ްއެޤާނޫނުލް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުން

ްއެހެ ްފާސްކުރަން. ްއޮތްގޮތަށް ްހަމަ ްރައްޔިތުްންދިޔަ ންނަމަވެސް،

ްޚިޔާލުފުުޅް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބއެްއ ްތިއްބެވި މަޖިލީހުގައި

ްވަރުގަަދކަމުންް ްއޮތްލެއް ްއަޤީދާއަށްޓަަކއި ްދީނަށްޓަކަިއ،  1220އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެްއޗަކަްށވާތީ.ް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއެއީ ްފޮުނވުނީ ްއެކޮމިޓީއަކަށް އެހިނދު

ްއަބަުދވެސް ްއަޅުަގނޑު ޮީްްއެހެންވެ ްދައްކަނީ ްމިވާހަަކ މިތަޅުމުން

ް ްހެދިގެންދާއިރު، ްއަލަށް ްހެދިގެންދ01ްްާމިޤާނޫނުއަސާސީ ްޤަރުނުގެ ވަނަ

ްހުޅަނގުންް ްއެަބުއޅެޔޭ ްއޮއިވަެރއް ްއެތަށް ްމީެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށވާތީ

ްމިބަސްބަސްް ްއެހެންވެ ްވަކިކުރަން. ްޢަޤީދާ ްދުސްތޫރުން  1225އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤާ ްމާނަކުާރއިރު ްޤާނޫނީްމާނަކުރައްވާ ްތަނެއްގަިއ، ްކޮންމެ ްއަންނަ ނޫނު
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ްަވއްދަންްޖެހޭނެ.ް ްއަންނަްކޮންމެްތަެނއްަގއިްއިސްލާމީްޝަރީޢަތް ވެރިކަން

ްހަމައެކަނިް ްކޮބަިއތޯ. ްގެއްލުމަކީ ްލިބޭ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްވެއްދުމުގައި މި

ްޑޮލަރުކޮެޅއްެގް ްއެދިްއކުރާ ްއަތުން ްއެީމހުން ްއުފާކޮށްލަން. ހުޅަނގު

ްއެ ްދުސްތޫރުންްބޭނުމުގައި ްޢަޤީދާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  1230ދަހިވެތިކަުމގަިއ

ްމިހުށަހެޅީް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްަކމެއްނެތް. ްެއއްެވސް ވަކިކޮށްލުންނޫން

ްމިތާަގިއް ްހަމަަގއިމުެވސް ްއުފާކުރަން ްައޅުަގނުޑ އެމަޤްޞަދުގަިއ.

ްއިބްރާހީމްއާިއް ްޙުސައިން ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އެބަތިއްެބވި

ްވަޙީދު،ްރ.އަ ްޢަލީ ްއަލްފާޟިޮިލް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތޮޅުެގ

 1235މިދެބޭފުޅުންކުރެްބޭފުޅަކުްމިހުށަހެޅުމަށްްތާއިދުކޮށްދެްއވާނެަކމަށް.ްދެންވެްސް

ް ްފާހަަގވި. ްމީގެއިން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތަންކޮޅެއް ްމިކަހަލަ ްހަމަ ވަަނ13ްްއޮތީ

ްބާބަށް ްމާނަކުރުމުގެ ްޢިބާރާތް ްބަސްބަހާއި ްމިބުނާ އެބައޮޭވްްބާބުކަމަށް

މާނައެއްްވައްދާފަިއ.ްެއީއވެްސްހަމަްޤާނޫނުއަސާސީްހަނިކޮްށލާްވަިކގޮތަކަްށް

ްމީހެްއް ްމިއީ. ްކަެމްއ ްކޮށްފަިއއޮތް ްމާނަކުަރންވެގެން ްުރއްސަން ވަކިބަަޔކު

ްޠޮޮަބީީޢް ްެއވަނީ، ްބުނެފައި ްމާނަކުރާއިރު ްފަރާތެއް  1240ނުވަތަ

ްޝަޚުޮުޞަކަ ްޠޮޮަބީޢީ ްޝަުޚސުތަކަށެވެ. ށްްޝަޚުޮުޞުތަކަށާއި

ްހައިސިއްޔަެތްއް ްއެއްވެްސ ްވައްަދންޖެހޭ އިންސާނުންނަށް

ްއިސްލާމުންނަޮަކަށެއްޮްްނޯންނާނެ.ްއެްއވެސް...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަރުދާހުގެ ްމި ްމެންބަރު،ްމިހާރު ްއޮްތ11ްްޢިއްޒަތްތެރި ްަކރުދާހުގައި  1245ވަނަ

ްހުށަހެޅުން..

ް

ްހުަގއިްއޮތްްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅާްނިމުނީ.ްދެންްހަމަްއެއާިއްވަނަްކަރުދ11ްާްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއޮތީމާ، ްުހށަހެޅުމެއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްކަރުދާހުގަިއ19ްްޖެހިގެން

 1250ްހުށަހެޅުންވެސްްނިންމާލަންްބޭނުންވަނީ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެއަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްހޯދާލާފައިްްއާދެ، ްތާއީދު ްއެއަށް ފުރުޞަތު

ްތ.އަތޮުޅެގް ްއާެދ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ދަންނަވާލާނަން.

ްާތއީުދް ްނެތުމާއެކު، ްވަަޑިއގެން ްރަޝީދު ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްއިބްރާހީްމް ްޙުސަިއން ްއިލްޔާްސ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއދ.ެގ  1255މިއަށް،

ްހުށަހެޅުމަ ނުޑްހުށަހެޅުއްވި ްއަުޅގަ ްމެންބަރަަކށް ްއެހެން ްތާީއދުކުރައްާވ ށް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްރ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.
ް

ްމެންބަރުްއައްސަލާމަލަިއކުމް.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްިޢއްަޒތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްއދ.ްގެ

ނުޑްްއިލްޔާސްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:  1260ޙުސައިންްއިބްރާހީްމްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ްބޭނުންވޭ،ް ްދަންނަވާަލން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަމުން

ްހުށަހަޅާކަށްް ްައދި ްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙެްއްައޅުަގނޑަށް އަޅުަގނުޑްމަޖިލީހަށް

ނޑުްއެދުނީްެއއަށްްއިޞްލާެޙއް ް...ފުރުޞަތުްނުދެއްވައޭ.ްއަުޅގަ

ް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން  1265އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއދ.ެގ ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވުން އެދެން.

ްހުށަހަޅުއްވާްެދއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.19ްމެންބަރުގެްހުށަހެޅުންް
ް

ްްމެްނބަރުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީ ްކަރުދާސް ްމިއޮތީ ްމިފަހަރު ްމެންބަރުނ19ްްއާދެ، ްހުށަހެޅުން، ްއިޞްލާޙު .ް

ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްކަރުދާސް ްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނުޑ19ްހުށަހަޅުއްވާ ްއޭަގިއ .ް1270 

ްހުށަހަޅާފައިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގެންަނާވްްމިބާބަށް ްއެބަ ްގައި ް)ހ( ްއެބާބުގެ މިއޮންނަނީ،

ްނުވަ ްމީހެއްްމީހެއް ްބަދަލުޮކށްލަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެ ްމާނަކުރުން. ްފަރާތެއް ތަ

ްފަރާތެްއް ްނުވަތަ ްމީހެއް ްބޭނުންވަނީ، ްބަދަލުކޮށްަލން ްފަރާތެއް ނުވަތަ

ްޝަޚުޞުތަކަށެެވ. ްޤާނޫނީ ްިއންސާނުންނަށާއި ްއެވަނީ ްބުނެފައި ްކަމުގައި

ްޠޮބީޢީް ްފަރާތަކަށް ްނުވަތަ ްމީހެއް ްމިހެން ްމިހެން  1275ޙަޤީޤަތުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްންޝަޚްސި ްޢަޤީދާ ްއެއްކަލަ ްހަމަ ްމިޖެހެނީ، ްބުނަން އްޔަެތކޭ

ްމިީއ.ް ްރޭވުންތަކެއް ްހުރި ްރާވާފައި ްއެމީހުން ްހުޅަނގުން ބަލިކޮށްލުމަށް

ްސުްނނަތުގަިއވެްސް ްއަދި ްުޤރުޢާންގަިއވެސް ްމަޠަނެްއަގއި، އެްއވެސް

ްފަރުބަދަ ްނޯންނާނެ.ްއެއީ ްބުނެފައެއް ްޝަޚްސެކޭ ްޠޮބީޢީ ްއިންސާނުންނަކަށް

ްޠޮބީީޢް ްެއއްެޗއްސަށް ްއެިކއެިކ ްޖަމާދާތުގެ ްހުްނނަ ްއެހެން ްެއކަހަލަ  1280ނުވަތަ

ްބުނަންޖެހޭނީ،ް ްއިންސާނުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ. ްމިކިޔާ ކަންކަން

ްއިންސާނުންނޭް ްހަމަ ްބުނަންޖެހޭނީ ްުބނަންޏާ ްފަރާތަކަށް ްނުވަތަ މީހެއް
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ްމިކަހަ ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ްކިޔަންޖެހޭނީ. ްމީހުންނޭ ްބޮޑުްނުވަތަ ްޤާނޫނީ ލަ

ްއިންސާނުންނަްށް ްކިަޔިއގެން ްޝަޚްސެކޭ ްޠޮބީޢީ ދުސްތޫރެއްަގއި

ްބަޔަުކް ްބަލިކަށިޮކށްލަން ްޢަޤީދާ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްލިޔުމަކީ  1285ރައްދުާވގޮތަށް

ްސަްއަތް ްސަްއތައިން ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއްެޗއް. ްއޮތް ްއުފައްދާފައި މީހުން

ްތި ްއެނިގގެން ްމިަވްއދަނީ ްޤާނޫނަށް ްއެހެންނޫނީްއިސްލާމުންގެ ްވައްަދނީ. ބެ

ްއެްއގޮތެްއް ްުކރެ ްމިދެގޮތުން ްެވއްދެނީ. ްަބަޔކަށް ްކޮންމެވެސް އޮޅިގެންތިބެ

ްހަމަް ްައދިވެސް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުަގއި. ވެގެންމިދަނީ

ްފަޑުފާުޑެގް ްއެބަކުެރއޭ ްމަސައްކަތް ްގަދަޔަށް ްނުލާހިކު  1290ހުޅަނގުން

އިސްލާމީްޚިލާފެއްްވައްޓާލަްނވެްސްްޖަމްޢިއްޔާތައްްހަދާފައިްތުރުކީގައިްއޮތް

ނޑުމެްނގެް ްައުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްއެގޮތަްށ، ްހަަމ ްމަސައްކަތްކުރީ އެމީހުން

ނަމޫނާްޑިމޮކްރަސީއޭްކިަޔިއެގންްލިބަރަލްްޑިމޮކްރަސީގެްނަމުގައިްމިހިންާގް

ނައްތާލަްންހެސްކިޔާފަިއްްކަންތައްތަުކގެްތެރޭަގއިްައޅުަގނޑުމެންގެްޢަޮަޤީދާ

ްއެ ްމަޠަންތަކަށްްމަސައްކަތް ްމިހިރި ްމާއްދާތައް ްމިހިރި ްއެހެންީވމާ،  1295ބަކުރޭ.

ްއިސްލާމީް ްސަްއތަ ްސައްަތއިން ްމަސައްކަްތުކރާއިރު، އަޅުަގނޑުމެން

ްޢަޤީދާް ްމަސައްކަތްކުާރިއރު، ްހަދައިދޭން ްދުސްތޫރެއް ދަރިންނަށް

ްވަެދގެންް ްިމއަށް ްެއއްވެްސްއަކުެރއްވެްސްފިއްެޔްއވެސް ބަލިކަށިކުރެޭވކަހަލަ

ނޑަްށްނުވާނެ ްއަުޅގަ ްމިއަދާކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާޖިބު ްއަުޅަގނުޑގެ .

ްމިތަނަށްް ްއަުޅަގނޑު ްބުނުމަކީ ްމިތާނގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް  1300އެނގިހުރި

ްއިޚްލާޞްތެރިް ްހަމަ ްކޮށްދެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްމީހުންނަށް ވެއްދި

ްވޯޓުދެްއވަންާޏް ްމިއަށް ްމިދައްކަނީ. ްމިވާހަކަ ްދެކިހުރެ މަސައްކަތެްއގޮތަށް

ނުޑްދެއް ްއަޅުގަ ްވާޖިބު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްނުދެއްވަްނވީ. ްނުދެއްވަންޏާ ވަްނވީ.

ްމިއަދާކުރީ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް1305 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެްނ ްވަޑަިއގެންނެތް. ްރަޝީދު ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކަ ްޅ.އަތޮުޅެގ ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ށް

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.
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ް1310 

ްއިބްރާހީމް،ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޙުސައިްނ ްއިލްޔާްސ ްފަޟީލަތުއްޝައިޚް ްޝުކުިރއްާޔ. ްއާދެ،

ްހުށަހެޅުއްވިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަން.ްްއދ.އަތޮުޅގެ ހުށަހެޅުމަށް

ްވަނަްހުށަހެޅުން.19ްް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހދ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1315އާދެ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްهللا ްހުށަހެޅުން ްފުރުޞަތ02ްްުނަޞީރު ހުށަހެޅުމަށް

ްއަރުވަން.ް

ް

ްއާދެ،ް`ްޢިއްްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްަގއިާވ، ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްރަީއްސ. ްވަަނ02ްްޒަތްތެރި

ްދުޝްމަން.ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްމިބާބުގަިއާވ ްއާދެ، ްމިހުށަހަޅާލަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  1320އިޞްލާޙު

ްުދޝްމަންކަމުގަިއް ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްއަންނަނިިވގޮތަށް ްމާނަ މިލަފްޒުގެ

ްމިނިވަންކަ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްގެއްލުންވާފަަދްބުނެފައިއެވަނީ ްސިޔާދަތަށް މާއި

ްއާދެ،ް ްރައްޔިތުްނނަށެވެ. ްަބއިވެިރވާ ްމިކަމުގައި ްބިދޭސީންނާއި ޢަމަލެއްކުރާ

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއިންްހުށަހަޅުއްވާަފއިްމިއޮތްްހުށަހެޅުމުގަިއްމިއޮންނަނީ،ް

ްމިނިވަންކަމާިއް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއެވަީނ، ްބުނެފަިއ  1325ދުޝްމަންކަމުގައި

ްގެއް ްއޭެގްސިޔާދަތަށް ްއަނެއްކާ ްބިދޭސީންނަށެވެ. ްޢަމަލެއްކުރާ ލުްނވާފަދަ

ފަހަތުގައިްބަޔާންކުެރވިފައިްެއބައޮޭވ،ްދުޝްމަންގެްމާނައިގަްރައްޔިތުންނެްއް

ްނުހިމެނެއޭ.ް ްދިވެހިރަްއޔިތުންނެްއ ޮައަކީ، ްމާނަ ްއޭގެ ނުހިމެނޭނެއޭ.

ްހުށަހެޅުމުގެް ްމިގޮތަްށ ްހުށަހެޅުން ްއަުޅަގނޑުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްސިޔާދަތަްށް ްމިިނވަންކަމާިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބަީކ، ނޑު  1330މައިގަ

ްމާޒީަގިއް ްއެބަހުރި. ްހިންގާަފއި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޢަމަލުތައް ގެއްލުްނވާފަދަ

ްކޮންެމް ްއެއިން ްޢާންމުގޮތެްއގައި ްއެބަހުރި. ްހިންގާފައި ވަރަށްގިަނއިން

ްބަް ްދިވެހިންގެ ްމައިަގނޑުގޮެތްއގައި ްހިންގުމުގައި ްޝާމިލްވޭ.ްޢަމަލެއް ޔަކު

އެހެންކަމަށްވާއިުރ،ްދުޝްމަނުންކަމުގައިްއެބިދޭސީންްއެކަނިްހަމަޖައްސާފަިއް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްނުހިމެނޭނެގޮތަށް ްދިވެހިން ްބަިއވެރިިވ  1335އެކަންތައްަތކުަގއި

ްބައިވެިރެވވޭނަމަް ްނުވާނެ. ްރަނގަޅުގޮަތކަށް ްހަމަޖެހޭ ްެއއީ މާނަކޮށްފިއްޔާ



 50 

ްއެމާނަް ްކުރެެވންޖެހޭނެކަމަށްްްދިވެހިންކަމުގަިއިވޔަސް ްދޭތެރޭ އެމީހުންނާ

ްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑު ްައޅުގަ ްމިގޮތަށް ްދެކޭތީ އަޅުަގނޑު

ްރައީސް.ް

ް1340 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދ،

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްއަް އްބާސްްއިބްާރހީމް،ްގދ.ްެގްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްޢަބްދުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙަްށްهللاްހދ.ގެ ްހުށަހެޅުއްވި  1345ްނަޞީރު

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްމެންަބރުްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްލ.އަތޮޅުެގްްޝުކުރިއްޔާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރި

 1350ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހެޅުމަކީްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިހުށަހެޅުނު ްދެންމެ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްއަޅުަގނުޑްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނޫންކަމަށް ްހުށަހެޅުމެއް  1355ހުށަހެޅިގެްނވާނެ

ްފަހުބައި.ް ްއެންމެ ްމިހުށަހެޅުމުގެ ްއެއީ ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ދަންނަވާލަން

ްއެީއް ްއޮތުން. ްމިހެން ްރަްއޔިތުންނޭ ްބަިއވެރިވާ ްމިކަމުގައި ބިދޭސީންނާއި

ްއޮްތް ްފާސްޮކށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއިްނ މިހާރު

ްދައުލަތުެގްްފާސްކުރުމަކާއި ްރަްއޔިަތކީ ްއެްއވެސް ްދިވެހި ތަޢާރުޟުާވކަމެއް.

ްނުބޭްއވޭނެ.ް ްމާއްާދެއއް ްއޮތް ްާވގޮތަށް ްދުޝްަމނަކަށް ްރައްޔިތުްނގެ  1360ނުވަތަ

ްދައުލަތުެގް ްދިވެހި ްއޮތުމުން، ްމިހެން ްބުނެ ްބައިވެރިިވކަމަށް ބޭރުމީހުންނާ

ނެ.ްއަދިްމިހާރުްހިޔާވަހިކަމުގެްދަުށގައިްތިބިްަރއްޔިތުންގެްަޙއްޤުތަްއްެގއްލޭ

ްއެހެންވީމާ،ް ްތަޢާރުޟުވެގެންދާނެ. ްމާއްދާތަކާ ްހުރި ފާސްކޮށްފައި
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މިކަމާދޭތެރޭގައިްމަނިކުފާނުްިވސްނާވަަޑއިގަތުމަށްޓަަކއިްައޅުަގނޑުްމިވާހަަކް

 1365ްއަރިސްކޮށްލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް
ް

ްއަޅުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަން ްއުޅޭކަމަށްވަންޏާ ްތަޢާރުޟެއް ަގނޑުމެްންދެން

ްދާއިރު.ް ްއަހަމުން ްވޯޓަށް ްއިތުރަށް ްބަލާލާނަން ްދެން  1370ބަލައިގަންނާނަން.

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްމާޭލގެ ްދެން އާދެ،

ްވަނަްހުށަހެޅުން،ްއިޞްާލޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.01ްް

ް

ްިޢއްޒަތްތެްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމިއޮތްްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަަހޅާފައި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްަރީއސް. ްރި

ްެއވަީނ،ްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްުބނެފައި ްމައްސަލަކަުމގައި ްދުސްތޫރީ  1375ހުށަހެޅުމަކީ،

ްމާނަކުރަންް ްބަެއްއވިަޔސް ްމާއްދާއެްއގެ ްނުވަތަ ްމާއްާދއެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްބެލޭ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ްކަ ްގޮތެްއ ްއެކަމުގައި ާކިއްމައްސަލަތަޖެހިއްޖެނަމަ

ޤާނޫނެއްްނުވަތަްޤާނޫނެއްގެްަބއެްއ،ްނުވަތަްަގާވއިދެއްްނުވަަތްގަާވއިދެްއެގް

ްއެއިްން ްނުވަތަ ްއަމުރެއް ްނެރޭ ްިއދާރާއަކުން ްދައުލަތުގެ ްުނވަތަ ބައެއް،

 1380އިދާރާެއއްގެްމުަވްއޒަފަކުްކުާރކަމެއްްނުވަތަްނިންމާފައިވާްިނންމުމެއްވިޔަްސް

ްބަ ްޚިލާފުވޭތޯ ްިނންމަންޖެހިއްޖެްޤާނޫނުއަސާސީާއ ްގޮތެްއ ްެއކަމުަގއި ލައި

ްއޮތްް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގައި ްެދން ްމައްސަލައަކަށެވެ. ކޮންމެ

ްމިއޮތީ،ް ްބަދަލުކޮށްލާފައި ްހަމައެކަނި ްިމިއން ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަައކީ،

ްދެްން ްެއގޮތަށް. ްބަެއއް، ްަގވާއިެދއްެގ ްއޮތްތަން ްބަެއއް ގަާވއިދުން

ްމިމަފްހޫމަ ްއަޅުަގނުޑްޙަޤީޤަތުގައި ްގެންާނކަށްނޫން ްބަދަލެއް ްއެްއވެސް  1385ށް

ްތެދުތެޮެދަށްް ްމިވަނީ. ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހެުޅމެއް ްެއއްެވސް މިއިން

ްޤާނޫުން ްުނވަތަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްކޯޓަކުން ްސްޕްރީމް ދަންނަވާނަމަ

ްއިތުރަްށް ްދެން ްއޮތްއިުރ، ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން މާނަކުރުން

ްލިޔާ ްބާބެއް ްނޫން.ްމާނަކުރުމުގެ ްބޭނުމެއްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ަކށް

ްދަންނަވަންޖެހެނީ،ް ްދަންނަވާފައި ްމިހެން ްހަމަ  1390އެހެންނަމަވެސް

ްކޯޓުަގިއް ްސްްޕރީމް ްމާދަމާވެސް ްހަމަަޔޤީނުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް
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ްކޮންފަދަް ްއެބޭުފޅުން ނިޑޔާރުންނެއްކަމެްއވެްސ، ްފަ ްކޮންފަދަ ތިއްބަވާނީ

ްއެ ްމާނަކުރަްއވާނީ. ްބޮޑުކަމުްންއެްއޗެްއކަމެއް ްޔަޤީންނުވާލެއް ްހަމަ ހެން

ްއެހެންނޫންމަް ްދެން ްމިއުޅެނީ. ްޮކންމެހެން ްކުރަންޖެހިގެން މިކަމެއް

ްޤާނޫނުް ްޯކޓުން ްސްޕްރީމް ްލިޔެލަން ްމިބާުބަގއި ްފެނޭ  1395އަޅުަގނޑަށް

ްނުވާނެއޭ.ް ްޚިލާފުެވެގން ްރޫޙާއި ްޤާނޫނުއަާސސީގެ މާނަކުރުމުގައި

ްހިމަނާލި ްޢިބާރާތެއް ްމިބާބުްނިމުނީކަމަށްްއަޅުަގނޑަްށްއެކަހަލަގޮަތކަށް ޔަސް

ްކުޑަކުަޑ،ް ްވަރަށް ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ހިތަށް

ްއޮްތް ްކޮށްލާފައި ްިމގޮތަށް ްބަެއއް، ްޤާނޫނެއްގެ ްއޮތްތަން ްބަދަލު މިޤާނޫނުން

ްމަފްހޫމަކަށްް ްއެްއެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއިޞްާލހެއް ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް  1400ހަމަ

ްކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް..ްޝުބަދަލެއްްނުގެނެސް

ް

ްފުރުޞަުތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްާތއީދުުކރައްވާ ްޝުކުިރއްޔާ. އާދ،

ްއަރުވަން.ްމާލޭގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް1405 

ނޑުްްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިްފގެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްހުށަހެޅުްއވުަމށްްއަުޅގަ

ްތާއީދުކުރާވާަހކަްދަންނަވަން.ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްނަންބަރުް ްހުށަހެޅުން ްފޮނުއްވާފައިވާ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން  1410މެންބަރު

ްޅުމަށްްފުރުޞަތުްައރުވަން.ްހުށަހ00ްެ

ް

ްލަފްާޒިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަންނަނިވި ްގަިއވާ ް)ހ( ްމިބާބުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ `ްއާެދ،

ްއޭގެް

 1415ްމާނަްއަންނަްލަފްޒަކާއި....ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ްދެންްމިްްއާދ،ްުކޑަްހިނދުކޮެޅއްްބައްަލވާލަދެްއވުން...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްއދ. ްމިޖެހެނީ، ްމަޑުކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން
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ދަންނަވާލަންްމިޖެހެނީްކޯރަމްްމިވަގުތަކުްނެތް.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުްިމް

ނޑުމެްނގެްަބއެއްްުމވަްއޒަފުންނަށްް  1420މަޑުކޮށްލީ.ްައޅުަގނޑުމެންްމިިތބީްއަުޅގަ

37ްން.ްއާދެ،ްއެހެްނނަމަވެސް....ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ްއާދެ،ްދަންނަވާލައިގެ

ްމިނިޓެއްހާއިރުްއިނގޭ ްމިހާުރ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތޯ.

ްއަރުވަްން ްހުސްވަގުުތޮކޅު ްމިއޮތީ ްބާކީ ްމިހާރު ބައިމިނިޓެއްހާއިރު

ްމިހާރުް ްޤަސްދުކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްެއހެންވީމާ، ްއަރުވަން. ްވަަޑއިގެންެދއ11ްްހުސްވަގުުތކޮޅު  1425ވުްންޖަހާއިރު

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަމުން އެދި

ްއަރުަވއިފިން.

ް

ް]ށ11:29ްްނ12:52ްްްއިންޓަވަލްް[

ް1430 

ްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއެގންދެއްވުން ނޑިކޮޅުތަުކަގއި ގޮ

ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނުޑ ްއެރުިވއިރު ްމިޮއީތްްހުސްވަގުުތކޮޅު އަުރވަން

ްހުށަހަޅުއްިވް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލު

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން ްއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމަށް.

ްއެހެންވީމަ،ް ްނިންމާލަދެްއވުން. ްގެންގޮސް ްވާަހކަފުޅު ްކުރުކޮށް  1435ވީހާ

ްކަރުދާ ްއަުރަވން ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްނަންބަރު ްއޮްތ00ްްސް ގައި

ްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުމަށް.ް

ް

ްލަފްޒުތަާކިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަންނަވި ް)ހ(ްގައިވާ ްބާބުގެ ްމި ް`.ްއާދެ،ްމިމާއްދާގެ

ްދުސްތޫީރްް:ރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން ްލަފްަޒކީ ްއެ ްހުށަހަޅަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުނިކުރުމަށް ްމާނަ  1440އޭގެ

ްދު ްއުނިކުރުމަްށްމައްސަލަ. ްއިބާރާތް ްމި ްލަފްޒު، ްމި ްމައްަސލަ ސްތޫރީ

ްދިރާސާކޮްށް ްމިހާރު ްއާެދ، ްދަންނަވަން. ްސަބަުބ ްހުށަހަޅާ އަޅުަގނުޑ

ްމައްސަލަް ްދުސްތޫީރ ްބާބުަގއި ްފޮނުއްވި ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްމިދަނީް ްބެހިގެން ްމައްސަލަ ްދުސްތޫރީ ްގޮތުްނ ްއޮތް މާނަކުރައްވާަފއި

ްދެބަޔަކަށް ނޑު ްނޫނީްމައިގަ ްާމއްދާެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަޔަކީ ްފުރަަތމަ .1445 



 54 

ްގޮެތްއް ްއެކަމުގައި ްޖެހިއްޖެނަމަ ްާމނަކުރަން ްަބއެްއވިޔަސް މާއްދާއެްއގެ

ްޭއެގް ްތަރުޖަމާކުރުމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމައްަސލަ. ްބެލެވޭ ނަޑއެޅުމަށް ކަ

ްއެއްާބވަތެްއެގް ްއެއީ ްމައްސަލަަތއް ްބެލޭ ްމާނަކުރުމުަގއި ްވަިކގޮތަކަށް މާނަ

ްމައްސަލަައީކް ްބާވަުތެގ ްދެވަނަ ްގޮތުން. ްޮއތް ްމާނަކުރަްއވާފައި މައްސަލަ

ްގަާވއިދަކުްން ްުނވަަތ ްަގާވއިދެއް ްުނވަތަ ްަބއެއް ްޤާނޫނެއްގެ ްނޫނީ  1450ޤާނޫނެއް

ްއެއިްން ްނުވަތަ ްއަމުރެއް ްނެރޭ ްިއދާރާއަކުން ްދަޢުލަތުގެ ްނުވަތަ ބައެއް

ްނިންމާފައި ްނުވަތަ ްކުާރަކމެއް ްމުްއޒިފަކު ްިނންމުމެއްވިޔަްސްއިދާރާެއއްގެ ވާ

ްމިް ްނިންމުން. ްގޮތެއް ްއެކަމުގައި ްބަލާ ްޚިލާފުވޭތޯ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްމިހާރުް ްމައްސަަލކަމަށް. ްޤާނޫނީ ްމިވަނީ ްކަންަތއްތަކަްށ ދެވައްތަުރގެ

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްނިކުމެދާނެ ްމާނަކުރީމާ ްމިޮގތަށް ްދެޭކގޮތުަގއި  1455އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްސަަބބަކީ ްއެބައޮތް. ްއަޅުަގނޑުމެްންގެއްލުމެއް ަގއި

ް ްއޭަގއި ްބާރު ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްމާއްދާެގ1ްްމިފާސްކުރި ވަނަ

ްކަންތައްތަުކެގް ްއަންިނވި ްކޯޓަކަށްމެ ްބެލުމުގަިއްކޮންމެ ްމައްސަލަ ދުސްތޫރީ

ްކުރުމުެގް ްކަންަތއްތައް ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ްއިޙްތިާޞސްގެ ްެއކޯޓެްއގެ ތެރެއިން

ްލިބިގެްނވެއޭ ްއެކޯޓަށް ްމިދެންނެވިކަހަލަްްބާރު ްމިއޮންނަނީ ްދެން  1460ކިޔާފައި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމީގަިއ ްކުރުން. ްއެކަންކަން ްބެލުމާއި މައްސަލަތައް

ް ްމިބާބުގެ ްހަމަ ްކަމަކީ ްބޭނުންވާ ްކޯުޓެގ13ްްފާހަގަކޮށްލަން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބެހޭް ްޝަރީޢަތާއި ްހިންގުމުަގއްާޔއި ްކޯޓުތައް ނަޑއެޅުާމއި ްކަ އިޙްތިޞާސް

ްޤާނޫނުތަ ްލިބިގެންވޭ.ްއިޖުރާތުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބާރު ްހެދުމުެގ އް

ނަޑއަޅަީން ްކަ ްއިޙްތިޞާްސ ްކޯޓުތަކުގެ ްދަންނަާވނަމަ ްއިބާރާތަކުން  1465އެހެން

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމަ، ްމަޖިލީހުން. ރައްޔިތުންގެ

ްބޭނުންގޮތަށްް ްއެުދވަްސވަރަކަްށ ްިއޙްތިޞާސް ްޯކޓުތަުކގެ ނަޑއެޅިދާނެ ކަ

ްމިތަނުގަިއްޤާނޫނަކު ްކަެމއް ްއޮތް ްދޫކުރެވިފައި ްޤާނޫނަކަށް ްއެހެންވީމާ، ން.

އަޅުަގނޑުމެންްމާނަކުރާްގޮތުންްމުސްތަޤްބަލުގައިްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާް

ްޖެހޭް ްިމމާނަކުރީމަ ްނުދެވޭގޮތަށް ްދުވަހު ްބޭނުންވާ ްދޭން  1470ފްލެކްސްސިބިލިޓީ

ްދަންނަ ްައޅުަގނުޑ ްގޮތުން ްމިސާލެއް ްހުންނާނެ. ވާނަން.ްމައްސަލަތައް

ްސަބަބުްން ްނެތުމުގެ ްަވކިކަމެއް ްޤާނޫނުގައި ްނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި
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ްއެއްގޮަތކަށްެވްސް ްހަމަ ްމާނަކުރީމާ ްމިގޮތަށް ްމައްސަލަަތއް ކުރިމަތިވާ

ްޤާޮާނޫނީް ްމިދެންނެވީ ްނުހިމެނޭނެ. ްތެރެއަކު ްއިޙްތިޞާސް ކޯޓުތަުކގެ

ްަސބަބު ްނެތުމުގެ ްވަިކގޮތަކަށް ްކަެމއް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްދިމާވާްވޮިއޑެއް  1475ން

ްމިގޮތަްށް ްފުރުަޞތެއް ްނިންމެވުުމގެ ްކަމެްއްކުރުން ްކޯޓަށް މައްސަލަތަކުަގއި

މާނަކުރީމަކާްނުލިބޭނެ.ްއެހެްނވީމަ،ްއެީއްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގިތިެބގެްން

ްމާނަކުރީމާް ްިމގޮަތށް ްކަމަކީ ްމިކުރެވޭ ްަސބަބަކީ ްކަމެއްނޫން. ކޮށްގެްނވާނެ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންެގ ްކޯޓުތަކުެގްޤާނޫނުއަސާސީން ްބާރުގެދަށުން ްލިބިދޭ ލީހަށް

ްދިނުމަށްް ްނިންމުމަށް ްކަންތައްތައް ްަކހަލަ ްމިދެންނެވި  1480އިޚްތިޞާސް

ްެއއީް ްއެހެްނވީމަ، ްހުއްުޓވެނީ. ްއެކަން ްކުެރވެނީ، ރެސްޓްރިކްޓް

ްސަބަބަށްޓަކަިއް ްމިދެންނެވި ްކަމެއްނޫން. ްކޮްށގެންވާެނ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަ ްދުސްތޫރީ ްނުފެނޭ ްޑްރާފްޓްކުރާްއަޅުަގނަޑކަށް ްދިރާސާކޮށް އްސަލަ

ްބަދަުލަގިއް ްއޭގެ ްފާސްކުާރކަށެއް. ްގޮތަށް ްއޮްތ ްފޮނުއްވާފަިއ ކޮމިޓީން

ްޖުޑިސްޓިކްޝަްން ްކޯޓުގެ ްޤާނޫނަކުން ްމި ްފައިދާވާެނ ްމާ  1485ރައްޔިތުންނަށް

ްމިހާރުވެސްް ްދޭގޮަތށް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްފުރުޞަތު ނަޑއެޅުމުެގ ކަ

ްމިް ްބާްއވާފައި ްގޮތަށް ްމިދަންނަވާްމިއޮތް ް ްއެހެން ްމާނަނުކުރަން. ބައި

ސަބަބަކީްހަމަްކުރިންްއަޅުަގނޑުްދެންނެވިފަދައިންްަވކިގޮަތަކށްްމާނަކުރީމާް

ްމާނަކުރުމުގަިއް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްއަދި ްމާނަކުރުމުގައި ޤާނޫނު

ްވަރަްށް ްހަނިކުެރވެނީ. ްޚުދޫދު ްއޭގެ ްލިމިޓްކުެރވެނީ،  1490އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު މެންބަރަށް

 1495ްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ް ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ްކޮޅުމަޑުުލެގ ްރައީސް.
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ްމިބަހުގެްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމައްސަލަ، ްދުސްތޫރީ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ްުއނިކުރެއްވުމަްށް ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްުހށަހަޅާފައި ްގެނައުމަށް ްބާބަށް މާނައިގެ

 1500ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުންްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހެުޅން، ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ް.05ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1505 

ްައޅުގަްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއަްށްއާދެ، ް)ހ( ްމިބާބުގެ ް ްއިޞްލާޙަކީ ްމިހުށަހަޅާ ްމިފަހަރު ްނޑު

ްއިބާރާތަީކްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެ ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅާ ްއިތުރުުކރުމަށް ްއިބާރާތް އަންނަނިވި

ްއަޅުަގނުޑް ްމާނައަކަްށ ްއޭގެ ްމަޖިލިސް. ްއިންޞާފުކުރާ ނިޔާކޮށް

ްއިންޞާފުކު ް"ނިާޔކޮށް ްމިވަނީ ްކަމުަގިއްމިހުށަހަޅާފައި ްމަޖިލިސް" ރާ

ްފަރާތްތަކެއްެގް ްގިަނ ްނުވަތަ ްދެމެދުގައި ްދެފަރާތެްއގެ ްއެވަނީ،  1510ބުނެފައި

ްޙާލަތުގަިއ،ް ްއުފެދިފައިވާ ްޚިލާފު ްބެހޭޮގތުން ްަވކިކަމަކާ މެދުގައި

ްހުށަހެޅުމުން،ް ްދިނުމަށްއެިދ ނަޑއަަޅއި ްކަ ްަވކިގޮެތއް އެކަމަާކއިމެދު

ނޑައެޅުމުް ްކަ ްވަިކގޮތެއް ްައިދްއެކަމަާކއިމެދު ްލިބިފައިވާ، ްޤާނޫނުން ްބާރު ގެ

ްކޮންެމް ްނުހިމެނޭ ްކޯޓެްއކަމުަގއި ްއުފައްދާަފއިާވ އެޤާނޫނުން

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްއާެދ،  1515މުއައްސަާސއަކަެށވެ.

ްއިބާރާތެްއް ްމާނައެއްަގއި ްމިދެންނެވިކަހަލަ ްމާނާގަިއވެްސ ޓްރައިބިއުނަްލގެ

ްމިކަމާމެ ްދެން ްއެބަހުރި. ނޑުމެންނަްށްފޮނުއްވާފައި ްއަޅުގަ ްކުރިން ދު

ްމަޖިލިސްއިންް ްނޫންކަމަށް ްޓްަރއިބިުއނަލްއެއް ވާހަކަދެްއކިއްޖެ

ްމަޖިލިސްކަމަށް.ްއެކަމަުކ،ް ްއިންޞާފުކުރާ ްއޮތީ.ްިނޔާޮކށް ފާސްކުރަްއވާފައި

ްއެީއް ްފާހަގަުކރާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްދެކަމެއް ްބަދަލުގަިއ ްމިގެަނއި  1520އަޅުަގނޑު

ްދިރާސާކޮ ްކަމަކަށް ްޓްރައިބިއުނަްލގެްފުރަތަމަ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ށް

ްބުނެފަިއް ްކަުމގައި ްޓަރައިބިއުނަލް ްއިބާރާތުަގިއްއޮންނަނީ ްފޮުނވި މާނައިގައި

ްޙާލަތުގައި.ް ްއުފެޭދ ްޚިލާފެްއ ްދެެމދުގައި ްދެމީހެއްގެ އެވަީނ،

ްޖަމްޢުކޮށްް ްއެއްޗެހި ްހުރި ްނުފުރެދުކޮށް ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަްށވެސް
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ްމީ ްއަދި ްޭބނުންކުރެވޭކަން.ްބޭނުންކުރެވޭކަން ްފަރާތް ްބަދަލުގައި  1525ުހންގެ

ްއަންނާނީީކް ްޓްަރއިިބއުނަލްއަްށ ްއެްއޗަކީ ްމިއުޭޅ ްދަންނަވަން އެކަމަުކ،

ްމައްސަލަތަކެްއް ްހުންނަ ްދެމެދުގައި ްދެމީހެއްގެ ްނޫނީ ްދެފަރާތެއް ހަމައެކަނި

ްއުފެޭދް ްމެދުގައި ްފަރާތްތަކެއްގެ ްގިނަ ްދެމެދުގައިްނުވަތަ ނޫނޭ.ްދެފަރާތެއްގެ

ްކަހަލަްމަ ްރިލޭަޝންސް ްލޭބަރ ްމިސާލަކަށް، ްއަންނާނޭ. އްސަލަތައް

 1530މައްސަލަތަކަކީްޭއގެްމުސާރަާއއިބެހޭްކަންތައްްަތކަކީްއެތައްްފަރާތެއްެވގެްން

ްޖަމްޢުކޮށްް ްޤާނޫުނަގއި ްއެހެންވީމަ، ްވެދާނެ. ްމައްސަލައެްއކަމަށް ހުށަހަޅާ

ްއެބަ ްއަންނަން ްމިލަފްޒް ްހިެމނޭގޮތަށް ްފަރާތެއް ްއެތަްއ ޖެހެއޭ.ްނޫނީ

ްމިވަނީ.ް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ނޑު ްައޅުގަ ްމިގޮތަޮަށް އެހެންވީމައޭ

ްދިރާސާކޮްށް ްއިޞްލާޙަީކ ްމިހުށަހަޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްމާނަް ްއޭގެ ްއޮތީަމ ްފޮނުވާފައި ްޓްރައިބިއުނަލް ްކޮމިޓީން  1535ޑްރާފްޓްކުރާ

ްހުށަހެޅި ްހިމެނުމަށް ްއެބަަގއި ްމަޖިލިސް، ްއިންޞާފުކުރާ ްނިޔާކޮށް

ްކޮންސެޕްޓަށްް ްފޮނުިވ ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓްކުރާ ްދިރާާސކޮށް އިޞްލާޙެއް.

ްއިޞްލާޙެއްނޫން.ްވަރަްށް ްހުށަހެޅި ްގޮތުން ްދެކޮޅުހެދުމުގެ ްމަފްހޫމަށް އެނޫނީ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް1540 

ްމެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ބަރަށްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްއާދެ،ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުީރްޢިއްޒަތްތެިރް

ްހުށަހެޅުމުގައިް ްހުށަހެޅުއްިވ ްދެންމެއަކު ްޙަލީމް. ްޢަދްނާން މެންބަރު

ްސަމީރުވެސްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

 1545ްިއގެންފަިއވަނީ.ްހުށަހަޅުއްވާްމެންބަރެއްްގޮުތަގއިްބަިއވެރިަވޑަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްރައީސްޮު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްމަޖިލިސް'ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިންޞާފުުކރާ ް'ނިޔާކޮށް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްމިބަހުގެްމާނައަށްްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅު ްމަށްްއަޅުގަ

ް1550 
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު ްމޫސާ 01ްމެންބަރު

ްގައިްއޮތްްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްފެލިދެއަތޮް ްނިޒާުރ ްމޫސާ ްމެންަބރު ްމާނަކޮށްްޅު ްމިބާބުެގ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`1555 

ްބަސްބަހާއިް

ނޑުްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެިޅންް)ހ(ްއަށް.ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: އިބާރާތްްމާނަކުރުމުގެްބާބަށްްައޅުގަ

ްއިސްލާ ްމިއޮންަނނީ ްމީގައި ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅާ ްއިތުރުކުރަން މީްމިއީ

ް"ިއސްލާމްދީނުެގް ްއެވަނީ ްބުނެފައި ްޝަރީޢަތޭ ްއިސްލާމީ ޝަރީޢަތް.

ްސުންނަތުގަިއާވް ްޤުރުއާާނއި، ްކީރިތި ްބުނެފަިއެއވަނީ، ްއޭ  1560ޝަރީޢަތްޮް"

ްމިނޫންވެްސް ްއަދި ްޝަޙްޞިއްޔަާތއި، ްއަްލއަހުާވލުލް ްމަދަނީ، ޖިނާއީ،

ްޢިލްމުވެރި ްޖަމާޢަތުެގ ްވަލް ްސުންނަތި ްއަހުލުްލ ންްމައްސަލަތަކާުގޅިފަިއވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުްނ ްއިޞްލާޙާއި ްމި ްގޮތަެށވެ. ބުރަވެަވޑަިއގަންނަވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްމި ްދަންނަވާލާަނން. ްއެއްެޗއް ދެތިން

ްއިޞްާލޙުކުރަމުންމިދާް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްސަބަބަކީ  1565ޤަސްދުކުރި

ރަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްިއސްލާމީްޝަރީޢަތުގެްވާހަކަްވަރަށްްިގނަފަހަރުްވަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްދެން ްއެބަހުރި. ްބަޔާްނކޮްށފައި ްތަންތާނގައި ގިނަ

ްފަރާތެއްކަމަށްް ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ްއެބަހުރި ބުނެފައި

ްއެންެމް ްޤާޫނނުގެ ްއެއީ ްޝަރީޢަތް ްއިްސލާމީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރގައި

ްމިނޫން ްއަދިެވސް ްބަލަންވާނޭ. ްމަސްދަރުކަމުގައިވެްސ  1570އެހެނިހެންްްމުހިންމު

ްބާބުގަިއެވްސް ްޤާއިމުކުރުމުެގ ްޢަދްލުއިންޞާފު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަންތާނގައި

ްިކޔާފަިއް ްރިޢާޔަްތކުރަންާވނެއޭ ްއުސޫލުތަކަށް ްޝަރީޢަތުަގއިާވ އިސްލާމީ

ްއަޅުަގނަޑްށް ްއެހެންވީމަ، ްމާއްދާތަކެއް. ްފާްސކޮށްފައި ްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަްށްޔަޤީންވާް ގޮތުަގއިް"އިސްލާމީްޝަރީއަތް"ްިމްހީވާގޮުތގަިއްނޫނީްއަުޅގަ

ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންާޏް ްއޮންނަންވާނެ. ްމާނަކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1575ލަފްޒް

ްގޮތުްން ްެއިވދާޅުވާ ްބޭފުޅުންވެސް ްއެހެން ްގިަނ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދިމާވެދާނެ. ްމައްސަލަތަކެއް ްތަފާތު ްގިނަ ްވަރަށް ފަހުން
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ްެއއީ ްޝަރީޢާ" ްމާނަކުރެވޭެންް"އިސްލާމީ ްާދއިރާެއްއގަިއ ްފުޅާ ވަރަށް

ލަފްޒެއްްެއއީްހަމަްޔަޤީނުންެވސް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިތަުނަގއިްއަުޅަގނުޑް

ްމިއަންނަް ްޖުމްލަގޮތެްއަގއި ްތެރޭަގއި ްބައިަތކުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިމިވާ  1580މި

ވާހަކަިއގެްތެރޭަގއިްމުހިންމުްބައިތައްްބަޔާންކޮށްަފއި.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެްން

ްއަިދްމިތާ ްބަޔާްނކޮށްފައި ްކަންތައްަތކެއް ްވަކި ްމިގޮތުްނ ްއެބުނަނީ ނގައި

މިނޫންވެސްްމައްސަލަތަާކއިްުގޅިފައިވާްއަހުލުލްްސުންނަތިްަވލްްޖަމާޢަތުގެް

ނޑުމެންެގް ޢިލްމުވެރިންްބުރަވެވަަޑއިގަންަނވާްގޮތޭ.ްއެހެންވީމަ،ްެއއީްައޅުގަ

ްއިސްލާމް ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުްނ ްަބއެއް ްބަެއްއްތެރޭގައި  1585ދީނުގެ

ްއެކަންކަްނވެްސް ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަތަްއވެސް. ްޚިލާފުހުރި މައްސަލަތަކުަގއި

ްޚިލާފުތަކުގެް ްހުންަނ ްއެގޮތަށް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްެއއޮތީ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި

ްއެމާނަކުރުމުެގް ްނިންމާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންގޮަތކަށްކަްނ މައްސަލަތައް

ްއަޅުގަް ްލިެޔވުނީމާ ްެއގޮތަށް ްމައްސަލައެްއްބާބުގައި ްއެކަހަަލ ްހީވަނީ ނޑަށް

ްކޮްން ްަމގުދަްއކާދޭހެން ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވގުތެްއަގއި  1590ދިމާވާ

ްޤާނޫނެޮެޮެްއް ްއަދި ްބުރަވަންވާްނވީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ރަޢުޮުޔަކަށްކަން

ްމައްސަލަތަކުގަިއވެްސް ްޚިލާފު ްހުރި ްއެޮގތުން ް ހެދެމުންދާއިރުވެސް

ްިލޔަންވާ ްޤާނޫނުަގއި ްކޮންގޮތަކަްށްްއަޅުަގނޑުމެން ްލިޔާީނ މަްއސަލަެއއް

ްިމް ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ްބަހަށްޓައިގެންކަން. ްވިސްނުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިހުށަހެޅީ.ް ްމިގޮތަށް ްފެންނާތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނަންވާނެކަމަށް  1595މާނަކުރުން

ްރަނގަުޅވާނެކަމަްށް ްމިހުށަހެޅުން ްއުްނމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު އެހެންވީމާ،

ް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްތިބޭފުޅުންނަށް

ް

ްފުރުޞަތުްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ އާދެ،

 1600ްނަޞީުރ،ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްهللاްއަރުވަން.ްޢަބްދު

ް

ްޢިްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްވ.އަޮތޅުގެ ްރަީއސް، ްނިޒާުރްޢިއްޒަތްތެރި ްމޫސާ ްމެންބަރު ްްއޒަތްތެރި

ްދަންނަވަން.ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްވާހަކަ ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެުޅއްވުމަްށ އެހުށަހެޅުއްވި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
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ް1605 

ްޢިްއޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ.އަތޮުޅގެ ްއިބްރާހީމް، ްނިޒާރު ްމޫސާ ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

ްްމެންބަރު ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުމުެގ03ްްކަރުދާސް ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ގައި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 1610ްއާދެ،ްދެންވެސްްމިއޮތީްހަމަްމިދެންނެވިްއަޅުަގނޑުްހުށަހަާޅލިްއިޞްލާޙާއިްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް

ްްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމިބާބުގެ ްލަފްޒެއް. ްހިމެނޭ ްކަެމއް ްއެްއގޮތްކަހަލަ ްބަިއްދާދި ައންނަނިވި

ްެއީއް ްޮގތުގައި. ްބަެއއްެގ ްއިތުރުކުރަްނވާ ްައށް ް)ހ( ްމިއޮތީ އިތުރުކުރުމަށް

ްބުނެފައިއެވަީނ،ް ްެއކޭ ްއަސްލު" ް"ިއސްލާމްދީނުގެ ްއަސްލު. އިސްލާމްދީނުގެ

ްދޭހަވުްން ްސާބިތުުވމާއި، ްއިޖްމާޢުން ްޞަރީޙަ ްސުންނަތާއި، ޤުރްއާނާއި،

ްނަ ްއެ ްެއބަހީ: ްނައްުޞއަށެވެ. ްނައްޞުައކާމެދުްކަށަވަުރވާ ްއެ  1615އްޞަކަށް

އިޖްތިޙާދުކޮށްގެންްގޮެތއްްހޯދުމަށްްޖާގަްނޯންނަްނައްޞުތަކަށެވެ.ްއާދެ،ްިމް

ްސަބަބުް ްމިޖެހުނު ްގެންނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިބާރާްތ ްމި ްނޫނިއްާޔ ލަފްޒް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްކުރިންވެސް ްހަމަ ދަންނަވާލާނަން.ްއެއީ

ްޤާނޫނުއަ ްމިލިޔުނު ްައސްޭލ،ްއަލަށް ްއިސްލާމްދީނުގެ ސާީސގައި

ްވަރަްށގިނަފަހަރުަގިއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއހެން ްުއސޫލޭ،  1620އިސްލާމްދީނުގެ

ްއެގޮތަްށް ްތަންާތނގައި ްތަފާތު ްގިނަ ްވަރަށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ އެބަހުރި

ްިއބާރާތްކުރެވިަފިއް ްއެގޮތަށް ްއެބަހުރި. ްބުނެފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގަިއްހުރިއިރުގަިއ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްފާހަގަކުރެވޭ ނަށް

ްއެަބް ްސުވާލުކުރަްއވާ ްގިނަފަހަޮަރަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްއެދާއިާރް ްކޮންކަމަަކށްތޯ. ްމިމާނަކުރަނީ ްައސްލު ްއިސްލާމްދީނުގެ  1625ހައްދަވާ

ްކުރަްއވާ.ް ްބޭުފޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއެސުވާލު ްފުޅާެވގެންދޭތޯ. ކިހާހިސާބަކަށް

ްހީވަނީ.ްއެ ްއަުޅަގނޑަށް ްސުވާލެޮެއްހެން ްރަނަގޅު ްވަރަށް ްހަމަ އީ

ްއިސްލާމްދީނުެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާބުގައި ްމާނަކުރުމުގެ އެހެންވީމާ،

ްއެީއް ްއޮތުން ްބުނެވިަފިއ ްވާހަކަެއއްކަން ްކޮން ްމިބުނަނީ އަސްލެްއކަމުަގއި

ްކަމެއްކަމަ ްސާފުެވގެންދާނެ ްއިތުރަށް ްޮއޅުން ްމިއަރާ  1630ްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދެންނެވިހެންް ްކުރިންެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްެދކެން. އަޅުަގނޑު



 61 

ްނުވަތަް ްދުސްތޫރު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްވާނެގޮތަކީ މި

ްމިއޮންނަނީ.ް ްދީފައި ްމިބާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާނަކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްބޭފުޅުންނަށްވެްސ ނޑިޔާރު ްފަ ްތިއްަބވާ ްއެތާނަގއި

ްިމް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޚިޔާލުފުާޅއި ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  1635މަޖިލީހުގެ

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްސާފުކޮށް ްިޚޔާލު ްގެންގުޅޭ ްފަރާތުން ޤާނޫނުހަދާ

ްފުާޅދާއިރާެއއްަގިއް ްވަރަށް ްއެބޭފުުޅންވެސް ނެތްކަމަށްވަންޏާ

ްމިކަހަލަް ްއެހެންވީމަ، ްއޮންނާނެ. ްފުރުޞަތު ްގެންނަން އެމާނަކުރަްއވަމުން

ްއެއްބަްސެވޭވް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަްށ މައްސަލަތަކުަގއި

ްއެހިސާބަށްް ްއޮެވއްޖެްއާޔ ްަކނޑަެއޅިފައި ްދާއިރާތަކެއް  1640މުހިންމު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށް ްނޫނީ ްހީވާތީ ްޙައްލުކުެރޭވނެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެ ްހުށަހަޅާލީ. ްައޅުަގނޑު ްިއޞްލާޙުވެސް ްމި ހެންވީމަ،ްއުންމީދުކުކުރެވޭތީ

ްހީކުރަން.ް ްތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަްށ ްތިޭބފުޅުން ްއިޞްލާޙަށްވެްސ މި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1645 

ްމެންބަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއއްޒަތްެތރި ްމެންބަރު.ްތާއީދުކުަރއްވާ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ނަޞީރު،ްހދ.ްގެްޢިއްޒަތްތެިރްهللاްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަްނ.ްޢަބްދު

ްންބަރު.މެ

ް

ްނިޒާުރްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަޮތޅުގެ ްރަީއސް،  1650ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަަކްްވާހަކަެދއްކެުވން:ަނޞީރުްهللاްޢަބްދު ްތާީއދުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްހުަށހެޅުއްވުމަށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްް

ް

ްމަޖިލިސްގެްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްވަޒީރުްނެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްކަރުދާްސް ްހުށަހަޅުއްވާ ްނަޝީދު ްުމޙަންމަދު ްމެންބަރު  1655ޢިއްޒަތްތެޮެރި

ް ްޢަބްދ02ުނަންބަރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްޭއގަިއ ްއާެދ، هللاް.

ްހުށަހަޅުްއވާ ްގޮތަށް ްބަިއވެިރވަަޑއިަގންނަވާ ުހށަހެޅުއްވުމެްއ.ްްނަޞީރުވެސް
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ްވަޒީރުްނެގް ްއަރުަވން، ްފުރުޞަތު ްނަޝީދަށް ްމުޙަންމަދު އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލިސްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް1660 

ްއަސްލުަތްއްްވަީޒރުންގެްމަޖިލިސްްމެންަބރުް ްިއސްލާމްދީނުގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހަޅާފައިްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެާވްމާނަކުރުމަށް ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހެޅުން ްވާ

ކަމެއްްއިސްލާމްދީނުގެްއަސްލުަތކުގެްތެޭރަގއިްހިމެނޭކަމަށްވާީތ1ްްސަބަބަކީްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްޢީމާންކަމުގ1ްްެއެ ްފުރަތަމަކީ ްދިނުން. ްުފރުޞަތު ކަންތަކަްށވެސް

ް 0ްްރުކުންތައް. ްރުކުންތައް. ްއިސްލާމްކަމުެގ ްކަަމކީ ްކަމަީކ5ްްވަނަ  1665ވަނަ

ްސުންނަތް.ްއިސްލާ ްޤުުރއާނާިއ، ްމަްސދަރުތައްކަމުަގއިވާ ްޝަރީޢަތުގެ މީ

ް ްސާބިތުވާ،1ްްދެން ނަޑއެޅިެގން ްކަ ްދަލީލުތަކުން ްޝަރުޢުގެ ްކަމަކީ ވަނަ

ްމުދަލާިއ،ް ްއަބުރާއި، ްބުއްިދއާއި ްފުރާނައާއި، ނޑާިއ، ްހަށިގަ މީސްތަކުންގެ

ވީމަ،ްމިްގެދޮރޮްރައްކާތެރިކޮށްދޭްމަިއަގނޑުްއުސޫލުތަާކއިްހަމަތައް.ްއެހެން

ްޖާަގ1ްް ްާމނައިަގއި ްއަސްލުތަުކގެ ްއިސްާލމްދީނުގެ  1670މަފްޙޫމަށްވެސް

ނޑުްމިހުށަހެޅުންްހުށަހަޅާފައިްމިވަނީ.ް ްލިބިދެވޭގޮތްްހެދުމަށްޓަކައިްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްފު ްމެންބަރުްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަުރވަން.ްގދ.ގެ ނޑު ްއަޅުގަ ރުޞަތު

 1675ްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމަޖިލިސްެގ ްވަޒީރުްނގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއިޞްލާަޙށް ްއެހުށަހެޅުްއވި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ނުޑްމެންބަރު ްގަ

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1680 

ްކަރުދާހުގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްދެން ްނަންަގވާ. ްއެބަ ްނުކުތާެއްއެވސް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްރިކޯޑަށްޓަަކިއް ްވިދާޅުވެދެއްވީ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި އޮތްގޮަތކަށެއްނޫން

ްހުގައިްއޮތްްގޮތަށްްވިދާޅުވެދެްއވުން.ްވަަންކަރުދ02ްާއަޅުަގނޑުްއެދެންްމިް

ް
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ްކަަމްށްްވަީޒރުންގެްމަޖިލިްސގެްެމންަބރުް ްައސްލުތައް" ް"ިއސްލާމްދީނުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1685ްޝުކުރިއްާޔ

ްރުކުންތަކާިއ،ްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްއިސްލާމްކަމުގެ ްރުކުންތަކާިއ، ްއީމާންކަމުގެ ްބުނެފައިއެވަީނ،

ްސުންނަތާިއްްޝަރީއަުތގެްއިސްލާމީްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤުރުޢާނާިއ، ްކަުމގަިއވާ މަސްަދރުތައް

ްމީސްތަކުންެގް ްސާބިތުާވ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދަލީލުތަކުން ޝަރުޢުގެ

ްގެދޮރުް ްމުދަލާ، ްއަބުރާ، ްބުއްދިއާ، ްފުރާނައާ، ނާޑއި، ހަށިގަ

ނޑުްުއސޫލުތަކާއިްހަމަތަކަށޭ.ް  1690ްރައްކާތެރިކޮށްދޭްމަިއގަ

ް

ްގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގދ. ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްއާދެ، ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތާއީދުްއެކުެރއްވީްއެވިދާުޅވިްލިޔުމަށްްދެއްތޯ.ް

ް

 1695ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްއެްހުށަހެޅުަމށްްތާއީދުކުރަން.ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޙަސަންްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާ ްަރޝީދު ްޙުަސއިން ްމެންބަރު ްއަޮތޅުގެ ްތ. ްުޝކުރިްއޔާ. އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް1700 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ްހުށަހެޅުމަށ03ްްްއަޅުަގނޑު ްވަަނ

ްޢަބްދުތާްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއީދުކުރެްއވި ްދެންމެްهللا ްއެބަޮއވޭ ްމެންބަރު، ްހދ. ނަޞީޮީރު

ްހުށަހެޅުއްިވް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްަމޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ  1705ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމަ،ް ްގޮތުަގއިެވސް. ްބޭފުޅެއްގެ ްހުށަހަޅުއްާވ ހުށަހެޅުއްވުން

ްއަ ްހުށަހަުޅްއވާފައި ްއެބޭފުޅާ ްހުަށހެޅުމަކަށް ްދެ ްހުށަހަޅާ ނެްއްއެްއކަމަކަށް

ހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރައްވާގޮތަްށްއޮތީމަްއެއީްކުޑަްމައްސަލަެއއްްއުޅޭތީ.ްެއް

ްކޮންމެވެސްްެއްއގޮތަކަށްްހަމަޖައްސާދެްއވުންްއެދެން.ް
ް1710 

ް
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ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއޮތްނަމަެވސް ްޝާމިލްވާގޮތަށް ްދެބޭފުޅުްނ ްއެ ްމިހާރު އާދެ،

ްނަ ްމުޙަންމަދު ްމުޙަންމަދުްފުރުޞަތުއެރުވީ ްއެހެންވީމަ، ްދެއްތޯ. ޝީދަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްހުށަހެޅުއްވުެމއްގޮުތަގއި ްހުށަހެޅުއްވި ނަޝީދު

ްޢަބްދު ްއެްهللاްބަލައިގަންނާނި. ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.  1715ނަޞީޮީރު

ނުޑްބަލާފައިްފަުހންްމިދެންނެވިް ފުރުޞަތެއްްމިަވގުތަކުްނެތްކަަމޮަށްްއަުޅގަ

ްއޮ ްފުރުޞަތުްކަރުދާހުގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަންނަވާލި. ްއޭުރ ްތގޮްތވީމަ

ްއިތުރަކަްށް ްމިހާރު ްއެުސވާލު ްއެހެންވީމަ، ްނަޝީދަށް. ްމުޙަންމަދު އެރުވީ

ނޑުްނުދެކެން.ްއާދެ،ްދެންްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުީރް އަންނާނެކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅުމަށް ްފޮނުވާފައިވާ ްސަމީރަށް ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު  1720ްޢިއްޒަތްތެރި

ް.07ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްވިދާޅުެވއްޖެ،ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްކުީރގަ ްމީގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ބައެއްްހުށަހެޅުންތައްްބައެއްްޭބފުޅުންްއަނބުރާްގެންދެވީކަމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްވާހަަކް ްގެންދާ ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުން ްމި ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްރޫުޚގައި  1725އެ

ްދަންނަވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ްތިލަދުންމަތީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނެްއކާވެްސ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްކަރުދާސް ްސަމީރަށް ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނަންބަރުްްއުތުރުބުރީ

 1730ްގައިްއޮތްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.01ްްް

ް

ްދަންނަވާލަނީްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމި ްމިފަހަރު ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމަސައްކަތްކޮށްަފިއާވްްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައްދަލުވުމުގަިއ ނުރަސްމީ

ްާޤނޫނުއަސާސީްން ްބުނެފަިއވަނީ ްަފނޑިާޔރުންކަމުގައި ްއެއީ ހުށަހެޅުމެއް.

ްާގއިމުކޮށްފަިއާވް ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ  1735ނުވަތަ

ނޑުެމްން ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށޭ. ްއެންމެހާ ްޝަރީޢަތްކުާރ ކޯޓުތަުކގައި

ްމަޖިލީހުގައިވެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަންނޭނގެ ްސްހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ

ނޑިޔާރުންގެްވާހަކަަތއްްދެެކވެމުންދިޔައިރުްއަދިްިސވިލްަސރވިްސގެވެްސް ފަ
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ްހަލަބޮލިކަމެއްް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދިޔައިރު ްދެެކވެމުން ްވާހަކަތައް ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ނޑިޔާރުްން  1740އަޅުަގނޑުމެްނގެްމުޖްތަމަޢުގެްތެރެއަށްްައއިްސގެންދިޔަ.ްއަިދްފަ

ްއެކަންތައްަތކު ްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން ްއުުޅއްވަުމންދިޔަތަންވެްސްއެކަމާ ަގއި

ްއިންތިޤާލީް ޮެކުަގިއ ްހަމައެއާއެ ްފެނިެގންދިޔަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުވަަތް ްުގިޅގެން ްފާސްކުރުމަކާ ްފާސްކުރި ްައޅުަގނޑުމެން މަރުޙަލާގައި

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްގުޅިގެްނވެްސ ްހުށަހެޅުމަކާ ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭފުޅު ްަބއެއް ްތެެރއިންވެސް ްދެއްވަނީކަުމަގިއްއެބޭފުޅުންގެ  1745ންނަށްްނޯޓިޮިސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ. ްެއކަންކަންެވްސ ވިދާޅުެވ

ްނުރަސްމީް ްމިަވނީ ްބިނާކޮށްފައި ްބޮޑަށް ްހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޯުޓަގިއް ްޚިޔާލުފުޅާއެީކގަ. ްބޭފުޅުންގެ ްއިތުުރ ބައްދަލުވުމުަގއި

ްއެއީ ްމީހުންނަކީ ްއެންމެހާ ނިޑޔާރުންެގގޮތުަގިއްްޝަރީޢަތްކުރައްވާ ްފަ އެ

ްބެލެންޖެހޭނެް ނޑިޔާރުންެގގޮުތގަިއ ްފަ ްނުވަތަ ްހަމަޖެހޭ  1750ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ްއުސޫލަާކިއް ްއެއޮންަނ ްޮކންމެގޮތެއްަގިއވެސް ްއެހެންވީަމ، ބައެްއގޮތުގަ.

ނޑިޔާރުންގެްމަޤާމަށްްޢައްޔަންުކާރް ގަާވއިދާއިްޤާނޫުނގަިއވާްގޮތުެގމަތީންްފަ

ްމަޖި ްކޯޓުތަުކަގއިްޝަރީއަތްުކާރްމީހުންްޝަރީޢަތުގެ ްތަންތަނުގައި ލިސްކުރާ

ްަބލަންޖެހޭނެކަމަށްް ނޑިޔާރުްނގެގޮުތަގއި ްފަ ްއެމީހުންނަީކ ކަމުގަިއވަންޏާ

ްއެއޮތީ.ް ްމާނަޮކށްފައި ްހުށަހެޅުން ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެގޮތަށް  1755ފެންނާތީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ނުޑްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެޮެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: .ްތާއީދުކުރައްވާްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްޙުސައިންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްއަރުވަން. ފުރުޞަތު

 1760ްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ްއަޅުަގނޑުްއެްހުށަހެޅުމަށްްތާއިދުކުރަން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް
ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޅ.ްއަތޮޅުްއާދެ،ްޝުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙަންމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއަޙުމަދު  1765ކުރިްއޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެގ ްގދ. ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްއަދި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްމިހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރު

ްމެން ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަތޮޅުގެ ްޅ. ްމުޙަންމަދު ްއަޙުމަދު ބަރަށް.ްއަރުވަން.

ް.09ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1770 

ްމިްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަުޙމަދުް ްމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއީއްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއިތުުރކުރުން. ްއަންނަނިވިބައި ްބާބަށް މާނަކުރުމުގެ

ްސް ްއެވަނީ ްބުނެފަިއ ނޑިޔާރުންކަުމގައި ްހައިކޯޓާިއްފަ ްކޯާޓިއ ޕްރީމް

ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް ްމި ްޝަރީޢަްތކުރުމަށްޓަކާ ރަށުކޯޓުތަކުަގއި

ްއަޅުަގނުޑް ްއިޞްލާޙު ްމި ްދެން ްމީހުންނޭ. ްޢަްއޔަންކުރާ  1775ގޮތުގެމަތީން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކުީރގައި ްމީގެ ނޑިޔާރުްނ ްފަ ހުށަހެޅީ

ނިޑާޔރުންްމާނަކޮށްދީފައިްނުވުމުގެް ސަބަބުންްވަރަްށްމާނަކޮށްދީފައެއްނުވޭ.ްފަ

ނޑިޔާރުންެގް ްފަ ްމިހާރު ްދެން ްކުިރމަތިވި. ްމައްސަލަތަެކއް ބޮޑު

ްމެޖިސްޓްރޭޓުންވެސް.ް ްޤާޟީންވެސް ްއެބަިތއްެބވި ހުވާކުރަްއަވއިގެން

ްމިދޭތެރެއިންް ްނުހިމެނޭކަމަށް ްތެރޭަގއި ްމާނާއިގެ ްމި  1780އެހެންވީމަ،ްއެބޭފުޅުން

ްަވރަ ްގުޅިގެން ްހިމެނުމާ ްތެރޭަގިއ ްބޮޑެތިްސިވިލްސަރވިސްެގ ށް

ްއެބަިއް ްއެހެންވީމަ، ްދިމާވެގެްނއުޅުނު. ްއެބޭފުޅުންނަްށ މައްސަލަތަކެްއ

ްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާިއް ްޤާޟީންނާއި ނޑު ްއަުޅގަ ކަވަރުކުރުމަށްަޓކާ

ްމާނަކުރުމުެގް ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްނުހިމެނިގޮތަކީ ްމީގެތެރޭގައި މިމީސްމީހުން

ްމީހުންވެ ްހުރިހާ ްަޝރީޢަތްކުރާ ްކޯޓުތަުކގަިއވެސް ްމީގެތެރޭަގިއްތެރޭގައި  1785ސް

ްވަީނވިްއާޔް ްނޫންކަުމގަިއ ްއެހެން ްޭބއްވުަމށްޓަކާ. ޝާމިލްކުރެވޭގޮަތކަށް

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެްތެރޭަގއިެވްސްއެބަތިއްެބވިްސީިނއަރްމެިޖސްޓްރޭޓުންނާއިް

ްިއްސް ްއެަބތިއްބެވި ްތެރޭގަިއވެސް ްޤާޟީންގެ ްމެޖިސްޓްރޭޓުން. އިސް

ްމިހު ްއެހެންވީމަ، ްޤާޟީން. ްއަދި ްނުގެނަްސްޤާޟީންނާއި ްބައިތަެކއް ރިހާ

 1790ހަމައެކަނިްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްއުފައްދާްކޯޓުތަކުގައިްޝަރީޢަތްކުާރް

ްއެގޮތަކަްށް ްމާނަ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްމި ްހިމެނުމަށްޓަކާ ްތެރޭގައި ްއޭގެ މީހުން

ނޑިޔާރުންކަމުަގިއް ްފަ ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްޝަރީޢަްތކުރާ ްއޮތީމަ ގެނެސްފައި
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ްޤާނޫނު ްމިއޮންނަނީ ްކޯޓުތަުކގަ.ްބަލާފައި ްއުފައްދާފަިއވާ ްދަށުން އަސާސީގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް1795 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްމެންބަރުްهللا ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަޮތޅުގެ ްޅ. ޚަލީލް

ްއަ ްވ. ްއިބްރާހީމް ްނިާޒރު ްމޫސާ ްޢިއްޒަތްތެިރްވަަޑއިގެންނެތީމަ ތޮުޅެގ

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް1800 

ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ09ްްޝުކުރިއްާޔ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާަޙށް ްވަނަ

ނޑުްދަންނަވާލަން.ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްއަުޅގަ

ް

ްހއ.ްެގްޝުކުރިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުާތއެއް ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ާޔްޢިްއޒަތްތެރި

 1805ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙުމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަާކްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމީހުންނޭ. ްޢައްަޔންކުރާ ްޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކާ

ްއެބަހުރި.ްްން:އަުޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވު ްޢައްޔަންކުޮުަރްއާވފައި ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަްށ ނިޑޔާރުގެ  1810އުއްތަމަފަ

ްޝަރީޢަތެްއް ްމަޤާމަށް ނޑިޔާރުކަުމގެ ްުއއްތަމަފަ ްއެމަނިކުފާނުގެ އަދި

ްނުކުރައްާވ.ްއެހެންވީމަ،ްއެްާމއްދާއަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްަނންޖެހޭ.ް
ް

ް

 1815ތެރިްމެންބަރުންްގޮތްތަކެއްްނިންމަވާނެްދެއްތޯ.ްއާދެ،ްއާދެ،ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއް ްހުށަހެޅުން ްދެންއޮތް ްއެހެންވީަމ، ްއަޅުަގނޑު ދެން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު މިއޮންނަނީ

ްހުށަހަޅުއްވާފަީން ްވަޑަިއގެންނެތް.ްދެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ްއެ

ޙުމަދުްމުޙަންމަދުްޅ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރާްއެީކގަ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަ

ް ްުހށަހެޅުން ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމުޙަންމަދަށް  52ް.1820އަޙުމަދު
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ްމިހުށަހެޅުންް ްހުށަހަޅުއްވާދެްއވުމަށް. ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް މިކަރުދާހުގައި

ްހުށަހަޅުއްވާދެްއވުމަށް.ް

ް

ްބާބަށްްްުޙމަދުްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަ ްމާނަކުރުމުގެ ްމި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 1825އަންނަނިވިބައިްއިތުރުކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްއެއީްިދވެހިްދަޢުލަތްްްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްާޤނޫނުއަސާީސާއް ްމި ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްބުނެފައިވަނީ ްދަޢުލަތްކަމުަގއި ނުވަތަ

ް ްވެރިކަްންއެްއގޮތްާވ ްބާާރއި، ްހެދުމުެގ ްޤާނޫނު ްއުފެިދފައިވާ ގޮުތގެމަތީން

ހިންގުމުގެްބާރާއި،ްޢަދްލުއިްނޞާފްްގާއިމުކުރުުމގެްބާރާއި،ްޤާނޫނުއަސާީސް

ްމުަޢއްސަސާތަާކއި،ް ްއެންމެހާ ްގާއިުމކޮށްފައިާވ ްޤާނޫނަކުން ނުވަތަ

ްސަރަޙައްދާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނާއި، ްއެންމެހާ  1830ިއ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދަޢުލަްތް ްމާނަކުރުކުަގއި، ްމި ްމިހާރު ްޖުމްލަކޮށްށޭ. ްފަރާތެއް މިހުރިހާ

ްމާނަކުރުމުގަިއް ްދަޢުލަތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކުީރގެ ްމީގެ މާނަކުރުމުގައި

ްދަޢުލަތްް ްއަުޅަގނޑު ްތަފްސީލުކޮށް ްބޮޑަށް ްތަްނކޮެޅއް ްވަރަށްވުރެ މިއޮންނަ

ްދަޢު ްމިއޮންނަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމާނަކުރުމުގަިއްމާނަކުރުމުގައި ލަތް

ްާޤނޫނުއަސާސީާއް ްއޮންނަ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްދަޢުލަތަކީ  1835ދިވެހި

އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީންްއުފެދިފައިވާްދަޢުލަތްްހިންގުމުގެްއެްނމެހާްބާރުތަކާއިް

ްސަރަޙައްދާިއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަްއޔިތުންނަށާއި ްއެންމެހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދެ ްޖުމްލަކޮށޭ. ްފަރާތްތެއް ްއަޅުަގނުޑްމިހުރިހާ ްއިތުރަށް ްމިއަށްވުރެ ން

ްމިހާރުގެް ްމާނަކުރުމަށް ްމި ްއޮންނާނެ ްއިޞްލާޙުގައި މިހުށަހެޅި

ްއޮންނަނީް ްދަޢުލަތް ްމިހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްހިމަނަން  1840ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

މިހާރުްމިނިވަންްއެތައްްމުޢައްސަސާތަކެްއވެސްްވަރަށްްފަހަކުންްއުފެދިއްޖެ.ް

ްޤާނޫނުއަ ްކުީރގެ ްކުީރގައި ްމުޢައްސަސާތަެކްއްއޭގެ ްމި ްއުފެދުމުަގއި ސާސީ

ްދެްން ްކޮިމޝަނާއި ްސިވިލްސަރވިސް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެްސ، ނޯވޭ.

ްއެަތްއް ްެއތައް ްމިހެންޮގސް ްރަިއޓްސްއާއި ްހިޔުމަން އެހެންގޮސް

ްމުޢައްސަސާތަްއވެްސް ްމި ްއުފެދިފައިވާީތ، ްމިހާރު  1845މުޢައްސަސާތަކެއް

ްމި ްގޮތަކަްށ ްހިމެނޭކަހަލަ ްމިއޮތީ.ްމީގެޮެތެރޭަގއި ްގެެނސްފައި ބައި
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ްތާއީދުކުރަްއވާކަމަްށް ްމެންބަރުން ްހުށަހެުޅމަށް ްމި އެހެންވީމަ،

ްއުއްމީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  1850އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ. ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ނުޑްްމެންބަރު ްއަޅުގަ މެންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަތޮުޅގެ ްޅ. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރަން.ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްމުޙަންމަދު  1855ްއަޙުމަދު

ްއްާޔ.ްޝުކުރިްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންއޮތީ ްވަޒީރުްނެގ51ްްއާދެ، ްހުށަހަޅާނީ ްމިހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުން. ވަނަ

ްެގް ްގދ. ްއަދި ްނަޝީދާއި ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް

ްއަނބުރާް ްއިބްރާހީމް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމި ްޢައްބާސް ްމެންބަރު  1860ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެ ްގެންދަވާފަިއވާީތްގެންދަަވއިފި ްއަނބުރާ ްއެހެންވީމަ، ންނުންތޯ.

ްއަތޮޅުެގް ްތ. ްދެންއޮތީ ްއާދެ، ްނާރުވަން. ްފުރުޞަތެއް މިހުށަހެޅުމަށް

ްމައްސަލަ.ް ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1865މެންބަރަކަށްްއެރުވޭކަށްނެތް.ްއާެދ،ްދެންއޮތީވެސްްްއެފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްާވް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅު ތ.

ްއެހެންވީމަ،ް ްވަޑަިއގެންނެތް. ްމެންބަރުވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުމެއް

އަޅުަގނޑަށްްފުރުޞަތުްއެރުޭވކަށްްނެތް.ްއާދެ،ްދެްނވެސްްޮއތީްތ.ްއަތޮުޅް

ް ްހުށަހެޅުއްވުމެްއ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްރަޝީދުް ްރިާޔޟް ްދެންއޮތީެވސް ްއާދެ، ްއެބައޮތް. ްފުރުޞަތު  1870ހުށަހެޅުމަށް

ްދެންް ްނެތް. ްއެުރވޭކަެށްއ ްފުރުޞަތު ްެއައށްވެސް ްހުށަހެޅުމެއް. ހުށަހަޅުއްވާ

ްމެންބަރ57ްު ްިޢއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަުދންމަތީ ްހުށަހެޅުން. ްވަނަ
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ްފުރުޞަތުް ްައޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުއްވުެމއް. ްހުށަހަޅުްއާވ ްސަމީރު އަޙުމަދު

ް.57ްއަރުވަން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1875 

ްހުށަހެޅުމުގަިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއަްއަުޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބަސް ްބުނާ ްމަސަްއކަޮަތްކޮށްަފިއްވަޒީރުންކަުމގަިއ ްމާނަކުރަން ޅުަގނުޑ

ްރުހުމާެއުކް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްބުެނފައިވަނީ ްަވޒީރުންކަމުަގއި މިއޮތީ

ްވަޒީރުްނެގް ްހަވާލުުކރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިންގުާމއި ްުވޒާރާތައް އެކި

ްރައީސްއަްށެވްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށޭ.  1880މަޖިލީހުގެ

ްވަގުުތަގއިެވްސްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްހެނދުނުގެ ްމިއަދުގެ ނެ

ްހަާވލުވެަވޑަިއގެްން ްުވޒާރާާއ ްާވހަކަދެކެިވއްޖެ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޭފުާޅް ްުވޒާރާގެ ްއެ ްދުވަސްެވއްޖެއޭ. ްއަަހރެއްހާ ްހުންނަވައޭ. ްއެބަ ބޭފުޅަކު

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވް ނޑިައކު ްގޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހަމަގައިމުވެސް މިތަނަކުން

ްއެކަްންގޮތުގެމަ ްިވދާޅުވަނީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަވޑަިއގެންނެތޭ.  1885ތީން

ްއަްނގަވާަފއެއްނެތޭ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކުފާނަށް ތިމަން

ްެއގޮތަށްް ްެއކަން ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑވެްސ ްައުޅގަ ްވާހަކަފުޅެްއ. ރަނގަޅު

ްހިމެނިވަަޑއިނުގެ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ންނެވިދާނެ.ްއޮތްކަމަށްވަންޏާމު

ްއޮތްކަްން ްއެކަްނކަން ްއުފެދޭގޮތަށް ްުސވާލުތަކެއް ްޤާނޫނީ އެހެންނަމަވެސް،

ްއެހެންވީމަ،ް ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެނިގ ްހަމަަގއިމުވެސް  1890އެއީ

ްިއޞްލާޙުކުރަމުންދާް ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ކުރިއަށްއޮތް

ްއަ ްއަދި ްވުޒާާރއެއް ްެއއްެވސް ްމިތާނގަިއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑުެމން ުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްވުޒާރާތަްއެވސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ްެއް ްލިބިގެންކަމަށްވާތީާއ، ްބަހެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ތެރެއަށް

ްެއް ްމެންބަރުންނަކީވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްަވީޒރުންގެ ނަޑއެޅޭ ްކަ  1895ވުޒާރާަތކަށް

ްމަ ްއެ ްހަވާލުެވަވޑަިއގެްނ ްއަދާކުރަްއވާްވުޒާާރއާ ސްޢޫލިއްޔަުތ

ނޑުމެންނަށްް ްައުޅގަ ްބައެއްގޮުތގަ. ްތިއްަބވަްނޖެހޭނެ ވަޒީރުްނގެގޮުތަގއި

ްޖޫނިއަރް ްއެިކގޮްތޮގތަށް ްނަންނަމުގައި ްއެކި ްވަޒީރުން ްމިދަނީ ފެންނަމުން

ްއަިދް ްަވީޒރުންނާއި ްިދވެހި ްވަޒީރުންނާިއ، ްސީިނއަރ ވަޒީރުންނާިއ،
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ްމިނިްސޓަރުންގެ ްސްޓޭޓް ްގޮްތގޮތަްށްްއެނޫންވެސް ްެއކި  1900ނަންނަމުގަާޔއި

ްއެަކްން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްކުިރއަށްއޮތްތާނަގއި ްއެހެންވީމަ، އަންނަތަން.

ްމެންބަރުންް ްރޫަޚީކ ްީމގެ ްއެއޮތީ ްގެނެސް ްމިހާރު ްެއއޮތީ މާނަކޮށްފައި

ްވަޒީރުންނަީކް ްއަީލގަިއވެްސ ްޚިޔާލުތަުކގެ ފާޅުކުރެްއވި

ްހުންނަ ްމަާޤމުގައި ްރައްޔިތުންެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބޭފުޅަުކ ވާ

ްހަމަޖައްސަާވް ްިމ ްގޮުތަގއި ްބޭފުޅުްނގެ ްހަމަޖައްސަވާ ްރުހުމާއެކު  1905މަޖިލީހުގެ

ްހުންނަންޖެހޭނެް ްހަވާުލވެ ްހިންެގވުމާ ްުވޒާާރއެއް ްކޮންމެވެސް ފަރާތަކީ

ފަރާތެއްެގގޮތުގަ.ްއެްމަސްޢޫިލއްޔަތުްއަދާނުކުރެވެންޏާްއެއީްވަޒީެރއްކަުމގަިއް

ްޤާނޫ ްއެހެންވީމަ،ްނުބެލޭނެކަމަށް ްމާނަކުރެވިގެްނވާނި. ްމިހާރު ނު

ްމިއަށްް ްމިއީ. ްހުށަހެޅުމެއް ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ އެގޮުތގެމަތީން

ްއުތުރުބުރީް ްމާޅޮސްަމުޑލު ްއަޚު ނޑުެގ ްައޅުގަ ްއިތުރުކުރަނީ  1910އަޅުަގނޑު

ްބޭފުޅަކުް ްއެނޫންވެސް ްނުވަތަ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިކަން ްޝުކުރިއްާޔްްތާއީދުކޮށްދެްއވާ ްނިންމާދެއްވާނެކަމަށް. މަޖިލީހުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކޮށްދެއްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  1915އާދެ،

ްއުތުރުބުރީެގް ްމާޅޮސްމަޑުުލ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްޢަލީްވަޙީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ްދެންނެވިްންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުޮުުރބުރީްެމންަބރުް ްހެނދުނުވެސް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

 1920ްހަޤީޤަތުގައިް

ްދެންނެވިްންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭރުެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެންނެވީ. ްއަުޅަގނޑު ްސަބަބަށްޓަކާ މި

ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙު ްވަރަްށްްދެންމެއަކު ްއެ ވިދާުޅިވ

ްދާނެގޮތަކަށް.ް ްދަނީ ްއެކަމަުކ، ްހިނގަމުންދާގޮތް. ްމިކަން ޞަރީޙަކޮށް

ްޤާނޫނަީކް ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެ ްހިނގާނެގޮތަކަށް. ކަންހިނގަނީ

ްތާ ްޢިޞްލާޙަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެެހންނަމަވެސް،ްމަޢުމޫނޭ.  1925އީދުކުރަން.

ްއެ ްރައީސްއަށް ްމަޖިލިސް ްމިހާރު ނިގަވޑަިއގަންނަވާެންޙަޤީޤަތުގައި
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ްޙަޤީޤަތެއްކަން.ް ްއެއީ ްދެންނެވުން ްދެންނެވި ްހެނދުނު އަޅުަގނޑު

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްނަންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަރުދާސް ްދެންއޮތީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ  1930އާދެ،

52ް ްއަނބުރ51ްްާ. ްނަސީމް ްފައިސަލް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެުޅން ްއޮތް ަގއި

ންދަވާފަްއެހެންނުންތޯ.ްފައިސަލްްނަސީމްްއާދެ،ްއަނބުރާްގެންދެވީކަމަްށްގެ

ްވިދާޅުވެްެރކޯޑަށް...

ް

 1935ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްއަނބުރާްެގންދަވަން.ްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް

ްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީސުލްޖުމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްދެން ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ހޫޮޫރިއްޔާެގ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްެއ ްުހށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރު

ްވ.އަތޮުޅެގް ްނިޒާުރ ްމޫސާ ްއަންނަނީ ްޮޖއިންކޮްށ  1940ވަަޑއިގެންނެތީމަ،

ނޑުްފުރުަޞތުްއަރުވަން. ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްމޫސާްނިޒާރަށްްއަުޅގަ

ް

ްމާނަކުރުމުގެްއާދެ،ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްޢިބާރާތް ްބަސްބަހާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ

ްހުށަހަޅަން.ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްއަންނަނިިވގޮތަްށ ް)ށ( ބާބުގެ

ްއެހެންގޮތަކަްށް ްހިމެނިފައިވާގޮތުްނ ްލަފުޒެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްމި  1945)ނ(

ްދޭހަނުވާހާހިނދަ ނަޑއެިޅގެން ްމުފްރަދުކޮށްްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްމި ކު

ގެނެސްފަިއވާްލަފުޒުތަްއ،ްއެްލަފުޒުތަކުގެްޖަމްޢުްމާނާގައިްއަދިްޖަމްޢުކޮށްް

ްމާނާގައިް ްުމފްރަދު ްލަފުޒުތަުކގެ ްއެ ްލަފުޒުަތްއ ގެނެސްފަިއވާ

ނޑުްހުށަހަޅަނީ.ްޝުކުިރއްާޔ.ް ްބޭނުންކުރެވޭނެއޭ.ްމިގޮތަށްްއަުޅގަ

ް1950 

ްޢަބްދުްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްވާ ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ، ޢަލީްهللا

ްހަމައެއާެއއްޮކްށް ްވަޑަިއގެންނެތް. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެޮެރި ޅ.އަތޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްއަޅުަގނުޑްهللا ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ ްހދ. ނަޞީޮީރު

ްފުރުޞަތުއަރުވަންްތާއީުދކުރަްއވާްމެންބަރެއްެގގޮތަށް.ް
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ް1955 

ްނިޒާުރްްމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުްތިލަދުން ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައތޮޅުގެ ްވ. ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްާވހަކަްްަނޞީޮީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެުޅއްވުަމށް ްހުށަހެޅުއްވި އެ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްއާދެ،ްުޝކުރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްދެން ްމެންބަރު.  12ް.1960އްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްިމް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަޙުމަދު ްއަނީާސ ްއިބްރާހީމާއި ްނިޒާރު ްމޫސާ މީގަ

ހުށަހެޅުންްއެްދެބޭފުޅުންވެސްްގެންދަވާފަިއވާކަމަށް.ްއާދެ،ްމޫސާްނިޒާރުްމިް

ްްއިވާކަމަށް.ގަިއވާްހުށަހެޅުންްގެންދަާވފ12ްަހުށަހެޅުންްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

 1965ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްއެްހުށަހެޅުްންއަނބުރާްގެނެސްފަިއވާނީ.ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް

ްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

އާދެ،ްއަނީސާްއަޙްމަދުވެސްްެއހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެހެންވީް ްއާދެ، ްހުށަހެޅުންތައްްމެންބަރު. ްހިސާބުން ްމިހާ މަ،

ްއެެހންވީމަ،ްދެންް ްމެންބަރުން ްމިްނިމުނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި  1970ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާ

ނޑުްއޮތީްބަހުަސށްްފަށައިގަތުން.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްިމް މިހާރުްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބޭނުންފުޅުާވ ްބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަން ބަހުސްގައި

ްކުރި ްމެންބަރުން ްއޮތް ްނޯޓްކުރެްއވުނ12ްްްއަށް ްތެރޭަގއިްނަން މިނެޓްއިރުގެ

ނޑަކަްށް ްގާތްގަ ްމިބަހުސަށް ްަޤސްދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެދެން.

ް ްަކނޑަައޅަން. ްފުރުޞަުތ ްއާެދ،1ްްގަިޑއެއްާހއިރުގެ ްވަގުތު.  1975ަގޑިއިުރގެ

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްގެންެދވިްއޔާ ްމެދުވެރިކުރަްއވަިއގެން މެޝިން

ްތަރުތީބު ްޢިއްޒަތްތެިރްފަސޭހަވާނީ ްގެންދެވޭނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ން

ްއޮއްބާަލއްވާަފއިް ްމެޝިނަށް ްނަންގަވާއިރު ްމައްޗަށް ްއަތްޕުޅު މެންބަރުން

ްކޮންެމް ނޑު ްރަނގަުޅވާނެ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްހިއްަލވާލެްއވުން ްމައްޗަށް އަތްޕުޅު

ްއެންމެ ްަވގުތެްއްއަުރާވނަން. ްތިްންމިނެޓްއިރުގެ ްމެންބަރަކަށް  1980ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ފުރަތަމަ

ްމުޢިއްޒު.
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ް

ްވަނަްމާއްދާަގއިްެއބަބުނޭްދިވެހ10ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެްފުރަތަމަްޗެްޕޓަރުގެްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްއަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިއސްލާމްދީނެވެ. ްދީނަކީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްދަޢުލަތުގެ ްއިސްލާމްދީނަީކ  1985ދި

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްަމސްދަރެވެ. ްމައިަގނޑު ޤާނޫނުތަކުގެ

އަސްލަާކއިްޚިލާފަށްްެއްއވެްސްޤާނޫނެއްްނެހެދޭނެއެވެ.ްއަިދްޭއގެްއިތުރަްށް

ް ްބާުބގެ ްގާއިމުޮުރުުމގެ ްއެބަބުޭނ0ްްޢަދުލްއިންޞާފް ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަ ނޑިޔާރުން ްޤާނޫނުތަކަށެވެ.ްފަ ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ންާވނީ

ްަކނޑައަޅާަފއިނުާވް ްވަިކގޮތަކަށް ޮައި ްޤާނޫނުތަކުގަ  1990ޤާނޫނުއަސާސީާއއި،

ްެއކަެމްއް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްނިންމުމުގައި ކަންކަން

ްއެހެންވީމަ،ް ްރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއޭ. ނިޑޔާރުން ްފަ ނަޑއަޅާފަިއާވގޮތަށް ކަ

ްފުރަ ްމިބުނަނީ، ްފުރަތަމަ ނުޑްއެންމެ ްމައިގަ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްމިބުނަނީ، ތަމަ

ްއިސްލާމީް ްއެހެްނީވމަ، ްއިސްލާމްދީނެވެ. ްޝަރީޢަތޭ، ްއިސްލާމީ މަސްދަރަކީ

ްއެހެންވީަމ،ް ްހެދެންޖެހެނީ. ްޤާނޫނު ްިލޔެވިަފޮައިާވ ްއެްއގޮތަށް  1995ޝަރީޢަތާ

ްއިސްކަންދީފަިއް ްޤާނޫނުތަކަށް ްހެދިފައިވާ ްެއގޮތުން ޤާނޫނުތަކަށް،

ްޤާނޫނެްއގަ ްބަލަންްލިޔެވިފަިއވާ ްޝަރީޢާއަށް ްދެން ްނެތިްއޔާ ްވަިކގޮތަކަށް އި

ްޙައްޤުތަކާއިެބޭހް ްއަސާސީ ްބޭނުން ްބަލައިލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން، މިޖެހެނީ.

ް ްޤާނޫނުގައ1ްްިބާބުގެ ްނުވަަތ ްޝަރީޢަތުގައި ްިއސްލާމީ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްމިނިވަންކަްން ްކުރުމުެގ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްމަނާކޮށްފައިުނވާ ނަޑއެިޅގެން  2000ކަ

ހިްރައްޔިަތކަށްްލިބިގެންެވއެވެ.ްއިސްލާމީްޝަީރޢަތުގައިްުނވަަތްކޮންމެްދިވެ

ްކޮންމެްކަމެއްް ނޑަެއޅިފައި،ްަކނޑަެއޅިގެންްމަނާކޮށްފައިުނވާ ޤާނޫނަކުންްކަ

ްިމް ްއެހެންވީމަ، ްލިބިގެްނވެޭއ. ްރައްޔިަތކަށް ްދިވެިހ ްމިނިވަްނކަން ކުރުމުގެ

ްއޮ ްވާހަކަ. ްޝަރީޢަތުގެ ްިއްސލާމީ ްއެބައާދޭ ްޤާނޫނުެގްދެތާނގަިއވެސް އްވާ

ްކޮބައިކަމެްއް ްބޭނުމަީކ ްގެނައުމުގެ ްަޝރީޢަތް ްއިސްލާމީ  2005މާނައިގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެބަހުިރ. ްތަނެއް ްއެތައް ްިމފަދަ ްނޭނގެ. އަޅުަގނަޑކަށެއް

ްދައުޮުލަތާއިް ްޢަމަލުކުރުމާއިބެހޭ ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމި ްބާބަށް، ފުރަތަމަ

ްބާބާއި،ްއަ ްރައްޔިތުްނނާބެހޭ ްވެރިކަާމއި ްބާބުްއަމިއްލަ ްޙަްއޤުތަކާބެހޭ ސާސީ

ތަނެްއގަިއްިއސްލާމީްޝަރީޢަތް،ްއިސްލާމްީދނުގެްައސްުލ1ްްބަލާލިއިރުަގއިް
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ނޑަްށް ްއެބަވޭ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަޅުގަ ްއައިސްަފއި ްވާހަކަ ްއިސްލާމްދީނުގެ  2010ނޫނީ

ްވާަހކަައކީ،ްއިސްލާީމް ްއަޅުަގނުޑްމިދަންނަވާ ްފުށުއަރާ. ްމާނަކުރީމަ މިހެން

ްޙައް ްދޭންވާ ްލިބިދީފައިވެޭއ.ްޝަރީޢަތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްމަޤާމު ޤު

ްުނކުންނާނެކަމަށްް ްމައްސަލަތައް ްޤާނޫނީ ްތަފާތު ްމާނަކުރީމަ މިގޮތަށް

ްހިތަށްއަާރް ްއެބަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދެން، ްޤަބޫލުކުެރވެއޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްކިހިނެއްބާޭއްމިޤާނޫނުތައްް ްމާނަކުރެވިފަިއާވގޮތުން ްޝަރީޢަތްވެސް  2015އިސްލާމީ

ްމަޒުހަބުގަިއްމާނަކުރުމުގަ ްމާލިކީ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިްސލާމީ ްވާނީ. އި

ްއިޚްތިާޔުރް ްދެވުމުގެ ްއަންހެންކުދިން ްބިކުރުވެިރ އޮންނަކަމަށްވޭ

ްވަލީވެިރޔާައްށް ްފަރާތަށް. ްވަލީދޭ ްމި ްލިިބގެންާވކަމަށް، ވަލީވެރިންނަށް

ްމާލިކީް ްއޮންނަަކމަށްވޭ ްމަފްހޫމެއް ްކިޔާ ްމުޖްބިރު ްވަލީ ލިބިގެންވާކަމަށް.

ްވަނީ.ްމަޒުހަ ްެދޭވކަމަށް ްކުދިން ްނުލަިއވެސް ްރުހުާމއި ްކުދިންގެ  2020ބުގައި.

ްއެކަްން ްޤާނޫނުން ްާއއިލާާއއިބެހޭ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްވެފައި ްމިހެން އެހެންވީމަ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްކަިއވެނިކުރުން. ްދެވުން، ްނުހޯދާ ްރުހުން މަނާކުރޭ.

ްއެހެ ްވާނީ. ްކިހިނެއްހޭ ްއެހެންވެއްޖިްއޔާ ްއެަބއާދޭ. ންވެގެްންކޮންފްލިކްޓެއް

ްއެކިެއކިް ްމިބުަނނީ، ްބާބުގައި ްގާއިމުކުރުުމގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ކަންނޭނގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރިޢާޔަްތކޮށްފަިއ ްއުސޫލުތަކަށް ްއިސްލާމީ  2025މަޒްހަބްތަކުގެ

ްޤާނޫނެއްގަިއް ްލިޔެވިފަިއާވ ްއިސްކަންދޭނީ. ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނަށޭ ފާސްކުރާ

ްޝަ ްއިސްލާމީ ްނުވާނަމައޭ ޮެޅިފައި ނޑައެ ްކަ ްބަލާނީ.ްވަިކގޮތެްއ ީރޢަތް

ްމިޤާނޫނުގެް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވިސްނަިއގެން ްޮބަޑށް ްވަރަށް އެހެންވީމަ،ްމިީއ

ްވަރަށްް ްއެހެންވީމަ، ްމާނަކުރަންޖެހޭނީ. ްޝަީރޢަތް ްއިސްލާމީ މާނަޮައިގަިއ

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްދެން، ްެއއްކަންަތއް. ްއެީއ ްދިމާވާނެ. ްމައްސަލަތަާކ  2030ގިނަ

ްހުށަހެޅި ްބެހޭގޮތުންެވްސ ްބަލާއިރުަގއިްއަސްލުތަާކއި ްއިޞްލާޙުަތަކށް ފައިވާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްކަންބޮުޑވޭ. ްކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑު

ްޚިލާފުުނާވް ްއަސްލުތަާކއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމިވަީނ ްލިބިފައި އިމްތިޔާްޒ

ްލިބޭގޮތަށްް ްކިލަނބުކަން ްއަބުރަށް ްީމހުންގެ ްވާހަކަެދއްކުން. ގޮތަކަށް

ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެްބައެއްފަހަރު ްރައްޔިތުްނގެ ްކަންނޭނގެ. ްެޖހިދާނެ  2035ަދއްކަން

ދައުރަކަށްވެަފއިްމިވަނީްވެރިަކންްހިންގާްފަރާތާއި،ްއެހެންްމުޢައްސަސާތަްއް



 76 

ްވާހަަކް ްޚިޔާނާތްެތރިވާ ްވެރިން ްސަުރާކރުގެ ޖަވާބުދާރީކުރުވުން.

ްމަޤާމުގެް ްެވރިން ްދެެކވެންޖެހޭނެ. ްވާހަކަވެސް ްތުހުމަތުގެ ދައްކަންޖެހޭނެ.

ްވާހަަކްވާ ްއަދާުނކުރާ ްއަާދކުރާ، ްއެކަީށގެންނުާވގޮތެްއގައި ޖިބު

ްވާަހަކް ްކޮރަްޕޝަނުގެ ްވާހަކަ ްފަސާދައިގެ ްވެރިންގެ  2040ދައްކަންޖެހޭނެ.

ްދައްކަންޖެހޭނެ.ް ްވާހަކަ ްވަޒީފާދޭ ްމީހުންނަށް ްގާތްތިމާގެ ދައްކަންޖެހޭނެ.

ްމާނައެއްަގިއް ްފުާޅ ްވަރަށް ްއަސްލުތައް ްއިސްލާމްދީނުެގ އެހެންވީމަ،

ްރައްޔިތުންެގްމާ ްދެއްިކ ްވާހަކަތައް ްމިފަދަ ްޮގސްފީިވއްާޔ ނަކުރެވިގެން

ްިއމްތިޔާޒަކަްށެވް ްމާނަެއއްނެތް ްލިބިފައިާވްއިމްިތޔާޒަީކްމާބޮޑު މަޖިލިސްއަށް

 2045މިމަޖިލިސްއިންްއެމަޖިލިސްގެްރޯލުްއަދާކުރުމުަގއިްވަރަށްްިގނަްދަތިތަކަކާިއް

ްބެހޭގޮތުްންކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއިސްލާމްދީ ްއަސްލުަތކާއި ނުގެ

ްއެަބް ްބޮޑަށް ްތަންކޮެޅްއ ްބެހޭގޮތުން ްހުށަހެޅުންތަކާއި ްހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްވ.އަޮތޅުގެ ވިސްނާލަންޖެހޭ.

ްސުންނަތާއިް ްޤުރުއާާނިއ ްއަސްލަކީ ްއިސްާލމްދީނުގެ ްއެބަބުނޭ އިޞްލާޙުަގއި

ްސާ ްއިޖުމާއުން ްނައްޞުއަެށވެ.ްޞަރީޙަ ްކަށަވަުރވާ ްދޭހަވުން  2050ބިތުުވމާއި

ްޙަވާލާދެީން ްމި ްނައްޞު ްމި ްމިތާނގައި ްސާފެއްނުޭވ ްމާ އަޅުަގނަޑކަށް

 ކޯްއޗަކަށްކަން.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2055 

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަ

ް

ނޑުެވްސްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްައޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޙްމަުދްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަލްއުްސތާޛު ްމެންބަރު ްއަޚް ްއަުޅަގނުޑގެ ްއޮތީ  2060ްދަންނަވާލަން

ްއވިްބަެއއްްނުކުތާތަުކގެްއަީލގައިްއަދިްއިތުރުްބަެއްއްމުޢިއްޒުްއެްފާހަަގކުރެް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ. ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން އެްއޗިތި

ްއެބަހުިރް ްގެނެސްފައި ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާހަަކ ްޝަރީޢަތުގެ އިސްލާމީ

ްައސްލާިއް ްއިސްލާމްީދނުގެ ްއެާއއިެއކުަގއި ްައދި ްތަންތާނގަިއ. ްގިނަ ވަރަށް
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ްުކރަންވާނެކަމަްށްއިސް ްއެކަންެއކަން ްއެްއގޮތަށް ްުއޞޫލުތަކާިއ  2065ލާމްދީނުގެ

ްހުށަހެޅުންް ްބޭނުން ްބަަލއިލަން ނޑު ްގެނެވިަފއި.ްއެހެންވީަމ،ްއަުޅގަ އެބަހުރި

ާއއި.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުްހެދުމާއިްޤާނޫނަށްްބަދަލ7ްްުއާއ2ްްި

ބަރުގައިވެސްްއެކަްންވަނަްނަނ0ްްވަނަްނަންބަރާއ1ްްިގެނައުންްމިބައިަގއިް

ްއޮވެަފިއް ްމިގޮަތށް ްމިކަން ްެއހެންވީމަ، ްފާހަގަކޮށްފައި. މިއޮތީ

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާހަކަަތއް  2070އިސްލާމްދީނުގެ

ްުނވަަތް ްުއޞޫލަކާއި ްއިސްލާމީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނެހެދޭނެކަމަށް މަޖިލީހުން

ްގޮ ްޚިލާފުވާ ްއަޞްލުަތކާިއ ްއަިދްއިސްލާމްދީނުގެ ްބުނެފައި ްއެހެން ތަކަެށއް.

ހަމަްއެއާއިެއކުަގއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާބުގައިްއެބަބުޭންރައްޔިތުންެގް

ްއިސްލާމްދީނާއިް ްފާސްކޮށްގެންުނވާނޭ ްޤާޫނނެއް ްއެއްވެސް މަޖިލީހުން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއޮތްއިުރ ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްއެހެްނވީމަ،  2075ޚިލާފުވާގޮތަކަށް.

ްމަޖިލި ްއިލާީހްރައްޔިތުންގެ ްެއއްހަމައަށް ްޤާނޫނުތަކާއި ްފާސްކުރާ ސްއިން

ްމަސައްކަްތް ްގެންނަން ްހަމައަށް ްއެގޮތަށް ްއެކަންތައްތައް ްގެނަސް ޤާނޫނު

ްކަމަކަށްް ްކުރައްވަްނާވނެ ްއެކަންކަން ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ކުރެްއވުމަކީ

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބަެއއް ްއެެހންވީމަ، ްނުދެކެން. އަޅުަގނުޑ

ްވާހަކަތަްއްހުށަޮަހަޅުއް ްއިސްލާމްދީނުެގ ްހުށަހެޅުއްވުުމގައި ްހުރި  2080ވާފައި

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއެބަުހރި.ްއެއީ ްގެންނަވާފައި އެގޮުތގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްލިބޭގޮތަށް. ްަދރަޖަ ްއެއްހަމަެއއްގެ ޤާނޫނާއި

ްއެނޫންގޮތަކަ ްއަިދ ްނޫންނަމަެވސް ްޤަްސތުގައި ްއެބޭފުޅުން ްށްދަންނަވާނީ

ްޤާނޫނުގެް ްއެކަްނއެކަން ްމާނަިއގައިނަަމވެްސް ނަމަވެސް ްލެއްވުުމގެ ތެރެއަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްއެގޮތުގެމަތީްނ ްޤާނޫނު ްިއލާހީ ްކުަރއްާވއިރު  2085އެކަންކަން

ްދެޭވގޮތަްށް ްދަރަޖަެއއް ްެއއްހަމައިގެ ްޤާނޫނާއި ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ނަޑކަށްް ްއަުޅގަ ްގެންނާކަށް ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްއެީއްްއެކަންކަން ނުފެނޭ.

ް ްމާތް ްއެއަްށވުރެ ްރަސޫލާެގްهللا ްޤުުރާއނާއި ްކީރިތި ްބާވައިލެްއވި ތަޢާލާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަލަިއގަންނަންވާނީ ްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ސުންނަތް

ްމަތީް ްޤާނޫނުތަކަށްވުރެ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ  2090އެކަން

ނުޑްދެކޭތީްެއކަންެއކަންްއެް ގޮތަްށްބަލައިގަތުަމީކްދަރަޖައެއްެގކަމުަގއިްއަުޅގަ
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ްއަޅުަގނުޑް ްނުދެެކން. ްައޅުަގނޑު ްކަމެއްކަމުަގއި ްފެންނަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޓްރައިބިއުނަްލެގް ްފާހަގަކޮށްލިފަދައިން ްހުށަހެޅުމުަގއިެވސް ކުރިންވެސް

ް ްމިާއިއއެުކަގއި ްބޭނުންވޭ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ވަނ13ްްަމައްސަލަ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫ ްއަނިލްއާިއްހުށަހެޅުމުގައިވެސް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު  2095ރިއްޔާގެ

ްއޮްތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްވ.އަޮތޅުގެ ްނިޒާރު މޫސާ

ްޝަރީޢަތުގެް ްނިންމާލަމުން ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެ ހުށަހެޅުއްވުމުަގިއވެސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބަހުރި. ްބުނެފައި ްޓްރައިިބއުނަލްކަމުގައި މަޖިލިސްތަކާއި

ްރަ ްދެްއަވންޖެހޭނެކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްރޫލިންގެއއް ްމަިނކުފާނު ީއސް،

ްމިހާތަނަށްްފާސްކޮށްފަިއާވް ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުެރވެނީ  2100އަޅުަގނޑަށް

ްފާސްކުރެްއވުމެްއގެް ްެއްއވެްސް އެްއވެސް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއަދި ތެރޭގައި

ްޓްރައިބިއުނަ ްނެތްއިރު ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްލެގްމާއްދާއެްއަގއި

ްެއއީް ްުކރާއިރު ްމާއްދާ ްމާނަކުރުމުގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްލިެޔގެން ވާހަކަ

ްެއއްަޗކަްށް ްއުފަންނުވާ ްއެްއޗެއް ްނެތް ްފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުއްޖަކަްށް ްެގންނަނީއޭ.ްއެހެންވީމަ،ްއުފަްނނުވާ ްމާނަކުރުން  2105އަޅުަގނޑުމެން

ްމިއުޅެ ްކުރަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމެކޭ ްކަހަލަ ްއެހެންވީމަ،ްނަންކިޔުން ީނ.

ްދެންް ްދަްނނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްނުފެންނަ ްކުރަން ްެއގޮތަށް އެކަން

ްނުކުތާައީކް ްއިުތރު ްބޭނުންވާ ނުޑްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅގަ ްމިއާއިެއކުަގއި ހަމަ

ްރައްޔިތުންެގް ްވަީނ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލިސް ްއިންސާފުކުރާ މިއާއިެއއްކޮށް

ްމާއްދާތަކު ްއެކި ްމަޖިލީހުން ްފާސްކޮށްފަިއްޚާއްޞަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ  2110ަގއި

ްކަމުގަިއް ްމަޖިލިސް ްއިންސާުފކުރާ ްއެއްކޮށް ްމިއާިއ ްއެހެންވީަމ، އެބަހުއްޓޭ.

ްކޯޓްތަާކިއް ްޝަުރއީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްެއއޮތީ ްބުނެފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްނިންމާް ްޝަރީޢަތުން ްޤާނޫނީ ްމައްސަލަތައް ްނިންމާ އެކޯޓްތަކުން

ްޤާ ްނިންމުމަށްޓަކަިއ ްަކނޑަައޅާފަިއާވްމައްސަލަތައް ނޫނުގަިއވާގޮުތގެމަތީން

 2115ްކޯޓަތައްްފިަޔވައިް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް



 79 

ްމިހެންްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެއީ ްމައްޗަށޭ. ްމައްސަލަތަކުގެ ްނިންމާ ްތަންތާނގައި ްއެހެން

ްާވހަކަެދއްކެ ްަސމީރު ްޤާނޫނީގޮތުންްްވުްނ:އަްޙމަދު ްމައްސަލަތަކާއި ްމުައއްސަސާތަުކަގއިްްނިންމާ ްއެކި  2120ދެންނެވީ

ްމައްޗަެށވެ.ް ްނިންމުންތަކުގެ ްނިންމާ ްމައްަސލަތައް ްހުރި ޤަވާއިދުތަުކަގއި

ްއެގޮތަްށް ްެއކަން ްެއކަން ްކުރެިވގެން ްިރޢާޔަތް ްެއކަންކަމަށް އެހެންވީމަ،

ަނވާލަމުންްދެއްިވްފުރުޞަތަށްްގެންދަންޖެހޭނެކަމަށްްފެންނާތީްއެވާހަކަްދަން

ްޝުކުރުްދަންނަވާލަން.ް

ް2125 

ްހުށަހެޅިފައިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙއްަމދުް ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްގޮތްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްޚިާޔލުހުރި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްބެޭހގޮތުން ްއިޞްލާހުތަކާއި ހުރި

ދެ،ްމިބާބުެގް)ހ(ްށްްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްިއސްލާމްދީނުެގްދަންނަވާލާނަން.ްއާ

ްާފސްވެއްޖެނަަމް ްމިއިޞްލާޙު ްފާްސވެއްޖެނަމަ ްިމގޮތަށް އަސްލުތައް

ްދަންނަވަން.ް ްނޯންނާނެކަމުަގއި ްބޭނުމެއް ްެއއްެވސް ްމަޖިލީހުގެ  2130ރައްޔިތުން

ްސަރުކާުރް ްަވނީ ްބޭނުމަކަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ އާދެ،

ްމެންބަރަކުްޒިންމާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރީގެ ްހަމަ ްއޭގެތެޮެޭރަގިއ ކުރުވުން.

ވިދާޅުިވްފަދައިންްކަރަޕްޝަނުގެްކަންަތއްތަާކއިްއަދިްަވޒީުރންގެްމަޖިލީހުެގް

ްހަމައަކަްށް ްއެކަންަތއްތައް ްދައްަކއި ްވާހަކަ ްކަންތައްތަކުެގ ްކުރާ މެންބަރުން

 2135ނެްިއނގޭތޯ.ްވަރަްށްއަޅުަވއިްއޭުރަގއިްއެްކަރަޕްަޝނުގެްވާހަަކވެސްްދެްއކޭ

ްވާހަކަެއްއެގް ްހުރިހާ ްއެދަްއކާ ްއެހެންވީމަ، ްެދއްކޭނެ. ްވާހަކަަތކެއް ގިނަ

ްވާހަތަޮަްއް ްމިކަހަލަ ްދާނެ. ްވާހަކަެވސް ްހުތުރުާވ ްއަނބުރަށް ތެރޭގައި

ްަކމެއްކަމަށްވަންާޏް ްޚިލާފުވާ ްއަސްލުތަާކއި ްިއސްލާމްދީނުގެ ްެއއީ ދެއްކީމައި

ްމަ ްރައްޔިުތން ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްކުރެވޭެންދެން ްމަޖިލީހުން ްކުރާނީ. ޖިލީހުން

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްނޯންނާނެ. ްކަމެއް  2140އެްއވެސް

ްމާނައަީކް ްމީގެ ްފާސްެވއްޖިްއޔާ ްިމއިޞްލާޙު ްއިދިކޮޅު. މިއިޞްލާޙާއި

ްވައްޓާލިޭއ.ް ްމުޅިން ްއަގު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޭބނުމެ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅުންްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކުރާ ްނެތްގޮތަށް އް

ްބޭނުމެއްނޫނޭ.ް ްާބްއވާކަށް ްއިތުރަކަށް ްދެން ްމަޖިލިްސ ފާސްކުރަްއވައިިފއްޔާ

ްދަންނަވަން.ް ްވާަހކަ ްހަދާ ްއިިދކޮޅު ނޑު ްައޅުގަ ްމިިއޞްލާޙަށް  2145އެހެންވީމަ،
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ްހަމަް ްިމސާލަކަށް ްމަގުމަތީަގއި ްުގޅޭގޮތުން ްމިާއއި ްހަމަ އަނެއްކާ

ްއެިކެއިކްްމުޒާހަރާއެްއކޮށްގެްނވެސް ްއެބަގޮވާ ްމިހާރު ްޮގވާފާނެ. ވާހަކަތަކެއް

ްއެބަް ްާވހަކަތައް ްހުތުރުާވގޮތަށް ްގެްއލުންވާގޮތަށް ްއަނބުރަށް މީސްމީހުންގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިސްލާމްދީނުގެ. ްދައްކާއިރު ްހަަމ ްމަގުމަީތގަިއވެސް. ދައްކާ

ްމިހާުރް ްމާއްދާއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރު ްޝަރީޢަތުގައި  2150ވާނެގޮަތކީ

ްނުިކޔަމަންތެރިވެއްޖިްއާޔްއެބަ ްއަމުރަށް ްނުކިޔަމަްނތެރިވުން. ްއަމުރަށް އޮތް

ްގެްނޮގްސް ްކިާޔފައި ްނުކިޔަމަންތެރިވީޭއ ްއަމުރަށް ްކުިރޔަސް ްކަމެއް ކޮންމެ

ްމީހަކާިއް ްކުރިަޔސް. ްކަމެއް ްކޮންމެ ްަޖލަށް. ްކޮށްފައި ްހުކުމް އޭނައަށް

ްނުކިޔަމަންތެރިވީ ްއަމުރަށް ްވާހަކަޮަެދއްިކޔަްސ ްޒިނޭކުރިަޔްސްމީހަކާއި .

ްއަމުރަށްް ްކަމެްއކުރިަޔސް ްއަނެއް ްނުކިޔަމަންތެރިވީ.  2155އަމުރަށް

ްސަލާމަތްވާެން ްތެރެއިްނ ްނުކިޔަމަންތެރިވީކަުމގެ ްއަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ.

ްމިް ްެއހެންވީމަ، ްއެްއވެްސގޮތެއްނެތް. ްސަލާމަތްވާެނ ރައްޔިތުން

ްވަުރގަދަ ްެއއަްށވުެރ ްހަމަ ްމާނައަކީ ްއޭެގ ކޮްށްފާސްވެއްިޖއްޔާ

ްމަެގއްް ްހުޅުވާލާ ްއެްއގަލަށްދާން ްރައްޔިތުން ްލިެޔިވގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްއޮންނާކަށް ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްމިއީ ްއެހެންވީމަ،  2160މިއީ.

ްއިޞްލާުޙް ްެއއީ ްއިޞްލާޙު ްއަނެއް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްދެން ްއާދެ، ނުފެނޭ.

ް ްދަންނަވ02ާނަންބަރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުން ްއެާއިއ ލާނީް.

ްމިނިވަންކަމާިއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިވަނީ ްބުނެފަިއ ދުޝްމަނުންކަމުގައި

ްމިކަމުގަިއް ްބިދޭސީންނާިއ ްއަމަލެއްކުރާ ްގެއްލުމެްއވެދާފަަދ ސިޔާދަތާއި

ްޖެހިފައި.ް ްކަންަތއް ްއަނެއް ްއަނެްއކާ ްމިއޮތީ ްރަްއޔިތުންނެވެ.  2165ބައިވެިރވާ

ްމިވީ ްމިހާރު ްދުޝްމަނަކަށް ްކަމެއްކޮށްގެްނވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގްްކޮންމެ

ްޤައުުމެގް ްއަމިއްލަ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުން.

ްމީހުންްދުޝްމަނުންނަށްްމިއޮތީްބަދަލުވެފައި.ް ްޤައުމުގެ ްއަމިއްލަ ތިމާމެންގެ

ްދެކޭގޮުތަގއިް ްއަޅުަގނޑު ްދުޝްމަނުންނަކީ ްީމެގ ްކޮަބއިތޯއޭ އެހެންވީމަ،

ްައން ްހަމައަށް ްއަންނަްދިވެހިރާއްޖެާއއި ްހިފަން ްދިވެހިރާއްޖެ ްމީހުން.  2170ނަ

ްައޅުަގނުޑް ްެއއީ ްމީހުން. ްއަންނަ ްނައްތާލަން ްދީން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން.

ްމީހުންް ްއަންނަ ްބޭރުން ްފިޔަވައި ްރަްއޔިތުން ްމިޤައުމުގެ ދެކޭގޮުތގައި
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ްދިވެހިރައްޔިތުްން ްއެހެންވީމަ، ްދެކެނީ. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި ދުޝްމަނުން

ްކަމުގަ ްއުޭޅްދުޝްމަނުން ްއިިދކޮޅަށް ްރާއްޭޖގައި ްބަލައިފީިވއްޔާ އި

ްހަދައިް ްދުޝްމަނުންކަމުަގއި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި  2175އެންމެންނަކީ

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްޖަލަށްލާންވީ. ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމެންބަރުް ްއަޅުަގނަޑކަށް.ްއާދެ،ްއދ.ްައތޮޅު ޤަބޫލުކުރެވޭްއިޞްލާޙެއްނޫން

ްޙުަސއި ްރިޔާްޒްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްތ.އަތޮޅު ްހުށަހަޅުއްވައި ްއިބްރާހީމް ން

ް ްއޮތް ްތާއީދުކޮށްދެއްާވފައި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްރ.އަތޮޅު 11ްރަޝީދު،

ްއިނގޭތޯ.ް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެ ްއިޞްލާޙު.  2180ވަނަ

ްއޮްތް ްޑްރާފްޓްގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްމިތަނަށް ްޙަޤީޤަތުަގއި އެއިޞްލާޙު

ްއިޞްލާޙު...

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2185 

ްދަންނަވަން.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙއްަމދުް ްވާހަަކ ްތާއީދުކުރާ ްެއއަށް ްފެންނާތީ ްއަޅުަގނޑަށް

ްިގަންްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްބަލާއިރުގައި ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުރި ްމީގައި ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްހަމައެކަިންއިޞް ްދެން ްއެްއެޗއް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ލާޙުތަކަކީ

ްައޅުަގނުޑްނިންމާލަނީ.ްއެީއް ްވާހަަކއެްއްައޅުަގނުޑްދަންނަވާލާފައި އެންމެ

ްނަާގް ްަކސްޓަމަށް ްފާްސވެއްޖިްއޔާ ްމިއިޞްލާޙު ްެޓކްސްެގ ްޓެކްްސ،  2190މިއޮށް

ް ްެދކޭގޮުތަގިއ ްައޅުަގނޑު ްެޓކްސްައކަށްުނވާނެ. ރައްޔިތުްނގެްޑިޔުީޓއަީކވެސް

ްރައްޔިތުްނެގް ްޓެކުހެއް. ްނެގެނީ ްއެ ްނެގުނަސް ްލާރިއެއް ްކޮންމެ އަތުން

ްުނނެގޭނެ.ްެއީއް ްނޫނީ ްގޮތުަގއި ްއެީއްޓެކުހެްއގެ ްނެގެންޏާ ްލާރިެއއް އަތުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްއެްއޗެްއކަމަށްވަންޏާ. ްނަގާ ދައުލަތަށް

 2195ްހަމަްކަސްޓަމަށްްމުދާްގެނެސްފައި

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންްެދއްވުންްއެދެން.ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

ްޚިދްމަތަށްްނަގައިފިއްޔާްެޓކުހަަކށްނުވޭ.ްެއއްގޮަތކަށްވެސްްކަމަުކނުދޭ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙއްަމދުް
 2200ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްއިށީނދެވަަޑިއގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރްއޔާ ްއާެދ، ްއެދެން. ްދެްއވުްނ ން

ްމެންބަރު.ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާދިލް.

ް

ްބަހުސްގެްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  2205ްއާދެ،

ްފާހަގަކުރެޭވްްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނަޑށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން. ްއެއްެޗްއ ްދެތިން މަރުހަލާގައި

ް ްފާހަގަކުރެވުނީ ްފުރަތަމަ 02ްްއެންމެ ްއިޞްލާޙު. ވަަނ02ްްވަނަ

ްއަންނަނިވިގޮތަްށް ްމިގޮތަށް. ްދުޝްމަން ްމިއޮންނަީނ އިޞްލާޙުަގއި

ްދިވެހިް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްމީގަިއ އިޞްލާޙުކުރުން.

ްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެކަމުްރައްޔިތަުކވެ ްއަދަބު ްކުަށކަށް ްއެ ްކޮށްިފްއޔާ ްކުެށއް  2210ސް

ްބުނެފަިއް ްމީަގއި ްކުެރވިގެންުނވާނެ. ްެއކަން ްގޮެތްއގައި ްނާޖާއިުޒ އެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްިމއިންނަނީ ްބުނެފައި ްކަމުަގއި ްދުޝްމަން މިއޮންނަނީ

ްބިދޭސީންނާ ްއަމަލެްއކުރާ ްފަދަ ްެގއްލުންވާ ްސިޔާދަތަށް އިްމިނިވަންކަމާއި

ްމިހެންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްރަްއިޔތުންނެވެ. ްބަިއވެިރވާ މިކަމުގައި

ްއިނގޭ ްއެބައޮތް ްމީަގއި ްދިވެހިްލިޔެފިކަޮަމަށްވަންޏާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ  2215ޯތ

ްއެޅެން. ްފިޔަވަޅު ްގޮތެްއަގއި ްނާޖާއިޒު ްދޭތެރޭަގިއ ްރައްޔިތުންނާއި

ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްރައީސަށް ްމަޝްހޫރުްޢިއްޒަތްތެރި ނެ

10ް ްރައީސްެވްސ15ްް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްކަންތައްަތއް. ްދިމާވި ްޙާލަތުަގއި ގެ

ްތެރޭަގިއް ްތޭިރތަކުގެ ްޖަލުަގއި ްގޮތަކަށް ްހިތާމަވެރި ްވަރަށް ްތެރޭަގއި މިކަމުގެ

 2220ތާށިވެފައިްއިންނެވިްބޭފުެޅއް.ްމިތަނުންްވާހަކަފުޅުްދެްއކެވިްބައެއްްބޭފުުޅްން

ްމުދާވެސް ްރައީްސގެ ްއެހެންވީމަްްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންަގވާ. ސަރުކާރަށް

ްސަރުކާރުް ްފަިއދާ ްނާޖާިއޒް ްޭއގެ ްިމވާގޮަތކީ ްއޮތީމަ ްގޮތަކަށް މިކަހަލަ

ްއެްއވެްސް ްމާނަައކީ ްމީގެ ްނެގޭގޮތަށް. ްހިނދެއްަގިއ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ

ްއަޮަދަުބް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްކޮށްފިނަމަ ްކުށެއް ްދިވެހިަރއްޔިތުން ޙާލެއްަގއި

 2225މިްެއބަޖެހޭްމިނޫންގޮތަކަށްްމިކަންްކުރެވެން.ްދެްންްނުދޭށެކޭްނޫން.ްއެކަމަކު

ްވ.އަތޮުޅް ްނިޒާރު، ްމޫސާ ްމީގެ ްޭބނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ވަނަްއިސްލާޙަށްްހުށަހަޅުއްވާަފިއ03ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުް
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ްމާނަކުރުމުެގް ްމިތަނަށް ްއިސްލާަޙކީ ްމި ްދެޭކގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ އެބައޮތް.

ްވަޒީރުްނެގްބާބު ްޭއގެއިތުރުްނ ްދެން ްއިްސލާޙެއްނޫން. ްއަންނަންޖެހޭނެ ގައި

ްެގް ްގދ. ްހުށަހަޅުއްވާ، ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  2230މަޖިލިސްގެ

ްއިސްލާޙެްއް ްތާއީދުކުރެްއިވ ްއިބްރާހީމް ްޢައްާބސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބުނެފައިވަީންއީމާ ންކަުމެގްއެބައޮތް.ްއެީއްއިސްލާމްދީނުެގްއަސްލުތަްއކަމަށް

ްއަބުާރިއް ްބުްއދިއާ ްއެަބއުޅޭ ްއޭގެތެޭރގައި ްދެްނ ްމިއިސްލާޙު. ރުކުންތަކާ،

ްވާގޮަތކީ،ް ްައިއމަ ްއިސްލާޙުތަްއ ްމިކަހަލަ ްދެން ްގެދޮރުަގއި. މުދަލާ

ްއެަބް ްބޭފުޅުންވެސް ްތިބޭ ްެގއްލިފަ ްއަބުރު ްަހމަ ްތެރޭަގއި  2235އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަންތައްތަުކގައިް ްއިތުރުން ްޭއގެ ްއަދި ޝާމިލްވެފަިއްްތިއްބަވާ.

ްމާލޭެގް ްތިްއބަވާ. ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްިތއްބެވި ްވެަފއި މީގެކުރީަގިއވެސް

ްކަހަލަް ްހުޅުޖެހުން ްތަންތަނުގައި ްހަލަބޮލިކޮށް ްތެރޭަގއި ކަންތައްތަުކގެ

ްދެކޭގޮުތގަިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ ްދިާމވެފައި. ކަންތައްތައް

ްގޮތް ްސަލާމަތްވާނެ ްމީގެން ްއެބޭފުޅުން ްކުރަން.ްއެބޭނުންފުޅުވަނީ  2240ތަކެއް

ްލިޭބް ްމިމާނަކުރުމުން ްމިއިސްލާޙުަތއް ްިއސްލާޙުތަކަކީ ްމިކަހަލަ އެހެންވީމަ

ްބޮަޑްށް ްވަރަށް ްމިއާދޭތެރޭ ްއެހެންވީމަ ްަރއްޔިތުްނނަށް. ްޮބޑުވާނެ ގެއްލުން

ްޯވުޓް ްދެއްާވއިރު ްވޯުޓ ްއިސްލާޙުތަކަްށ ްމި ްވިސްާނވަަޑއިގެންފަިއ ފުންކޮށް

ްދަންަނވަން ްައޅުަގނޑު ްެގްދެއްވުމަށް ްހއ. ްގޮތެްއގައި ްމައިަގނޑު ްދެން .

ްވާހަކަފުޅަކަްށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްދެްއކި ްއަޙްމަުދްމުޢިއްޒު ްމެންބަރު  2245ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިފުރުޞަތުް ްދަންަނވާލަމުން ްވާހަކަ ްތާީއދުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ކަހަލަގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނޑުްދޫކޮށްލާނަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްޙަސަންްްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރު ްމި ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބަްށ13ްްޝުކުރިއްާޔ ްވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ްއިސްލާޙުަތކާބެހޭގޮތުން  2250ހުށަހެޅިފައިވާ

ްމީަގިއް ްތެދުފުޅެއް، ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތައް ްބައެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްއިސްލާޙުތަުކެގްހުށަހެޅިފައި،ްޑްރާފްޓްކުާރްކޮ ްބަެއއް ްހުށަހަޅާފަިއވާ ިމޓީއިން

ްލަފްޒުތަކެްއް ްެނތް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހާރު ްއެބަހުރި ތެރޭގައި

ްހަޤީޤަތުގަިއް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްއާެދ، މާނަކުރެވިފައި.
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ްމަސައްކަތޭ.ް ްކުރަންޖެހޭ ްއެންމެފަހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2255މިބާބަކީ

ްމަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިހާރު ްއެަބއުޅޭ ސައްކަުތގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަިދ ްއުޅޭތޯ ފުށުއެރުމެއް

ްސަބަބުްން ްލަފްޒުތަުކގެ ްބޭނުންކުރެވިފައިހުރި ްމާއްދާތަކުގައި ފާސްކޮށްފަހުރި

އޭގެންްއެްދޭހަވާންްބޭނުންވާްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންްބޭނުންވާްމާނަްއޭގެްން

ްމިބާބުެގްދޭހަވޭތޯ ްހުރިއިުރގައި ްކަންތައްތަކެއް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމަ .2260 

ްއެްއގޮތަްށް ްމިއާ ްނިންމާލާފަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރު ކަންތައްތަްއ

ްކުރަންޮއްތް ްކުރިއަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްކުރަްނވީމާ ކަންތައްތަްއ

ްފުރަތަމަް ްއަުޅަގނޑު ްދާކަމަށް ްއެިޅގެން ްހުރަހެއް ްވަރަށްޮބޑަށް މަސައްކަތަށް

ްިމްފާ ްއާދެ، ްދަންނަވާލަްނ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭގެފަުހގައި ްދެން ހަގަކޮށްލަން.

ް ްތެރެއިން ްއިސްލާޙުތަުކެގ ްިމާވ02ްްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިްސލާޙުގައި  2265ވަނަ

ްދިވެހިް ްމީހަކީ ްއެްއވެސް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއާދެ، ދުޝްމަން،

ނޑަ ްކަ ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ްކަމުގައި ްދުޝްމިނެއް ެއްއްދައުޮުލަތުގެ

ްކުށެއްް ްމީހަކު ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިެވހި ްއަޅުަގނޑުމެން ނޭޅޭނެ.

ނޑުމެންްޤާނޫނުލްްޢުޮުޤޫބާތުގަިއް ޮަދަބުްއަޅުގަ ކޮށްފިއްޔާްެއކުރާްކުށެްއގެްއަ

ްެއް ްއެހެންވީމަ ްއޮންނާނެ. ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްއެހެންވެސް  2270ނޫނީ

ްސާބިތުެވއް ްަޝރީއަތުން ްއޮތްގޮަތކަށް ްއަޮަދަުބްޢުޮުޤޫބާތެއް ްއެޮގތަކަށް ޖެޔާ

ްއެްއވެްސް ްާރްއޖޭގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވަކި ްޙާެލއްަގިއ ްއެްއވެސް ދެވޭނެ.

ްުދޝްމިނެއްކަމުަގިއް ްދައުލަތުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ މީހަކީ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުނިންމޭނެ.ްއާދެ،ްތެދުފުޅެއް.ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެްން

ްއެބައޮ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްލިޔެވިފަިއ.ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއެގޮތަްށ  2275ތް

އެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްއަުޅަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުއަސާސީައީކް

ްލިބާހެއްތޯް ްެފހި ްކޮްނގޮތަކަށް ްީކއްެވގެން ްކޮންގޮަތކަށް ކިހިނެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާެދ، ްއިނގޭނެ. ްރައްިޔތުންނަށްވެސް ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްޙައްޤުަތްއްްރައީސް، ްރަްއޔިުތންގެ ބޮޑަށް

ްޚިދުމަތްތައްް ްކަންތައްތަްއ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫނިއްޔާ  2280ދިފާޢުކުރުމުގައި

ްފަރާތްް ްހިންގާ ްވެިރކަްނ ްޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
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ްބަަޔީކް ްެއޅިފައިވާ ނުޑަގއި ްބޮޑުްމަސްޢޫލިއްޔަތުްކޮ ްއެންމެ ޒިންމާދާރުކަމުގެ

ް ްވާހަަކއަްށްރައްޔިތުންގެ ްދަްއކާ ްމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްމެންަބރުން. މަޖިލީހުގެ

ްނައްތާލެޭވގޮތަށްް ްއެ ްއިމްތިާޔޒްަތއް، ްދެވިަފިއވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެީއް ްގެނައުމަކީ ްހުށަހަޅައިގެން ްމިބާބުގައި ްއިޞްލާޙުތަެކްއ  2285އަނެއްާކވެސް

ނޑުވާލަންްބަަޔކުްޤަ ސްދުގަިއްއަޅުަގނޑަށްްހީާވގޮތުންްމިމަޖިލީހުގެްބާރުްކަ

ވަަނ02ްްކޮށްގެންުއޅޭްކަެމއް.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިާވް

ްނޯންނާނެ.ް ްބާރެއް ްއެއްެވސް ްމިމަޖިލީހުގެ ްފާސްވެއްޖައީިވއްާޔ ހުށަހެޅުން

ްމިއޮްތް ްލިބިފައި ްމިމަޖިލީހަށް ްމިހާރު ްކަމަކީ ްިމއުޅޭ ްމިކުރަން ހަޤީޤަތުގައި

ްބޭނުން ްޭއގެ ްއިޚްތިޔާރުަތކުގެ ނޑުވާާލްްބާރާއި ްކަ ްއޭބާރުަތއް ނުޑވާލުން.  2290ކަ

ވެރިކަންްހިންގަްންތިބޭްބަޔަުކްބޭނުންގޮތަކަށްްއަނެްއކާވެްސްކަންތައްތަެކްއް

ްޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާް ްމިފާސްކުރާ ްމިހާރު ްނޫނީއްާޔ ކުރަން،

ްފަހާފައިް ްލިބާހެއް ްއެކަހަލަ ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްތު ްއެމަނިކުފާނު ްކުރަްންއަނެއްާކވެސް ްމިކަންތައްތައް ްމިއީ ރުކުރަްއވަން.

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ ްގޮަތކީ.  2295މިއުޅޭ

ްވިސްނަވާަފިއް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްަވރަށްބޮޑަށް ްމިކަމާ އިލްތިމާސްކުރަން

ްވޯޓުދެްއވަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުތު ްއާދެ މެންބަރު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްދެން ްއާދެ،  2300މެންބަރު.

ްނައީމް.

ް

ް ްުމޙަްނމަދު ްމެްނބަރު ްހުށަހަޅުއްވާފަހުިރްހައްުދންމަީތގެ ްމިބާބުގައި ނޑުެވސް ްރައީސް.ްައޅުގަ ްާއދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުްންްއްެކވުން:ނައީމްްވާހަކަދެް ްމިފުރުޞަތުގެ ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްބަސްބަހުގެ، ްޙަޤީޤަތުގައި ްބާބެްއެގ13ްްމިކުރަނީ.  2305ވަނަ

ްމިބާބަށްް ްމާނަކުރުން. ްޢިބާރާތްތަކަށް ްބަސްބަހާއި ގޮތުަގއި

ްއަުޅގަ ްިއސްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން ްގިނަ ްދަންނަވާނީ،ްހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި ނޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީއިްން ްމިހާރު ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި
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ްގިނަީއ.ް ްއިޞްލާޙުތަކޭ ްތަޢާރުޟުވާ ްބައިަތކަށް ފާސްކުރެވިފަިއވާ

ްޢިބާރާތްތައްް ްމިއޮްތ ްފޮނުއްަވވާފައި ްކޮިމޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ  2310ޙަޤީޤަތުގައި

ްއަުޅގަ ްމިސާލެއްެގގޮތުން ްޭއެގ ްެއއްެޗކޭ. ްރަނގަޅު ްކުރިންެވްސްއެއީ ނުޑ

ްއަސާީސް ްމިހާރުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދަންނަވާލީ

ް ްޚިލާފަށ19ްްްޙައްގުަތކުގެ ްޤާނޫނުނާއި ްފާސްކޮށްފިން، ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްދައުޮުލަތަށްް ްދިނުމަކާނުލާ ްބަދަލު ްމުދާ ްދުޝްމަނުންގެ ްމުދަލާ ހޯދާފައިވާ

ްލިބިދޭފަ ްކޯޓުތަކަށް ްބާުރ ްޙުކުމްކުރުމުގެ ްހެދުމަކަްށްނެގުމަށް ްޤާނޫނެއް  2315ދަ

ްދުޝްަމްން ްއެތާނގައި ްހުށަެއއްނާޅަމޭ. ްބެއެއް ްބާބެއް ްެއްއވެސް މިމާއްދާގެ

ްހުރިް ްހިންގަން ްެއއިރަކު ްސަރުކާރު ްފަރުދަކީ ްކޮންމެ ްދިވެހި ްތަން، އިން

ްއެހެންް ްޭބފުޅަކަށް ްބޮޑުންގެ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެެވސް ްތެރެއިން މީހުންގެ

ްކަމު ްދަންނަވަންޏާ ްމީހަކީްޢިޮިބާރާތަކުން ްކޮންމެ ްހީވާ ނުދާހެން

ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްމިމަޖިލިސްގައި ްބަލައިގަެނޭވގޮތަށް  2320ދުޝްމަނެއްކަމަށް

ްއަާސީސް ްަރއްޔިުތންގެ ްއޮތުން ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަ ްއިސްލާޙު ބޭފުޅުން

ްރައްޔިތުންެގް ްދިވެިހ ްޚިލާފަށް ްބާބާ ްމިނިވަްނކަމުގެ ްބާުބގެ ހައްޤުތަކުގެ

ްއިލްޒާ ްތަފާތު ްނެގުމަށްްބޮލުގައި ްުމދާ ްއެބޭފުޅުްނގެ ްއަުޅވަިއ މްަތްއ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދާނެކަެމއްކަުމގައި މަގުފަހިވެގެން

 2325ހީވަނީްމިވާހަކަްއެންމެްބޮޑަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީްެއއްބޭފުޅަކުހެންްތިާތް

ްެވއްޖެާޔް ްއޮތްގޮތުގައި ްމަޢުލޫމާތު ްއިންނެވީ.ްއަޅުަގނޑަށް ެގ10ް،15ްްތި

ްދިވެިހްހާ ްިރސޯޓް ްއައިލެންޑް ްސަން ްމަނިކުފާނުެގ ދިސާގަިއވެސް

ްދައުލަތުންް ްހުއްދަްދެއްވުމަށް ްބޭރަށްދާންވެސް ްރަހުނުކޮށްފައި ދައުޮުލަތުަގއި

ްމުދާް ްމުޅި ްމަނިކުފާނުެގ ްއިތުރަށް ްޭއގެ ްއަދި އިންކާރުކުެރއްވި.

ްނިންމެވި.ް ްނުފޮނުއްވަވަްނެވސް ްމެނުވީ ްބަހައްޓަަވިއެގން  2330ދައުޮުލަތުަގއި

ްމުިޅް ްމަނިކުފާނުގެ ްޖަލްސާއެްއގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ްކޮބައިޯތް ްިތބި. ްބޭފުޅުންެވސް ްކުރެްއވި ްވަކާލާުތ ްނެގުމަށްޓަކައި މުދާ

ްޖަުލގެް ްތުހުމަތުކުެރވިގެން ްކަމެއްަގއި ްމަނިުކފާނު ްއަސްލަީކ އަސްލަކީ.

ްއެފާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްދެންމެ ހަގަކުެރއްވިހެްންތޭރިތަކަށް،

 2335ވަަޑއިންނެވުނުކަން.ްއެހެންވީާމްދަންނަވަންްމިއުޭޅްެއއްަޗކީ،ްދިވެހިްކޮންެމް
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ްހުންނަް ްެވރިޔަކަށް ްމޮޅުެވއްޖެޔާ ްއަނެކަކު ްތިމާއަްށވުެރ ރައްޔިތަީކވެސް

މީހަކަށްްފަހަރުގައިްއޭނައާދޭތެރޭްހިތްހަމަނުޖެހޭްކޮންމެްކަމެއްްއަތުެވއްޖެާޔް

ްމިބާް ްދޭތެރޭގައި ްފުރުޞަތުްއެމީހާއާ ްކުރުމުެގ ްކަްނކަން ވަތުގެ

ްދެްން ްމާނަެއއްނެތް. ްމާނަކުރުމުގެ ްޤާނޫނުައސާސީ ހުޅުވިގެންާދގޮތަށް

ްމީގަިއް ްބުނެފީމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާވހަކަ ްޝަރީޢަތުގެ  2340އިސްލާމީ

ްބުނެދޭންް ްކޯޗެއްަކން ްއެއީ ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާީމ ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި

ްހުށަހެޅުއްވުން ްގޮއްިސއްާޔެވްސްހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި ްފާްސެވގެން ތަކަށް

ްޮގްސް ްހަނިވެގެން ްވަރަށް ްޙައްޤުތައް ްޤާނޫނުއަސާީސްލިބިދޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްތިޭބް ނިޑާޔރުގޭަގއި ްފަ ްއޮޅި، ްޝަރީޢަތް ްއިސްާލމީ ްރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި

ްފުރުޞަތުް ްދާނެަކމުގެ ްކުެރިވގެން ްއެކަންކަން ްބޭނުންވާގޮތަކަށް  2345މީހުންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްްހުޅުވޭފަދަގޮތަކަށް ްފާސްކުރެްއވުމަީކ މިހުށަހެުޅންތައް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށްވާީތ ްނިކަމެތިކަމެްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްމާނަކުރުމަށްވުެރް ްމިއޮތް ްގެންނަވާފައި ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ހުށަހަޅަނީ

ްމާނަނުކުރައްވަ ްއެްއވެްސގޮތެްއަގއި ްޤާނޫނުައސާސީ ްދާއިރާއެްއަގއި ން.ްފުޅާ

ްމިކަމަްށް ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްއެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން  2350އެހެން

ްއިލްތިމާސްކުރަމުންްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްފުރަތަމަްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީގެްމެންަބރުް ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްާބބުގަިއްދަންނަވާްޢަޮަދުނާންްޙަޮަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިލިޔާ ްމާނަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ލަން

ްއެބަްސް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްގެްނދަވާއިރު، ްލިޔަމުން  2355މާނަތައް

ްގެންދަވަން.ް ްކުރިއަށް ްމާނަ ްބަސްތަކުގެ ްތަރުތީބުން ބޭނުންކުރެވިފައިހުރި

ްމާނަކުރަްއވަންޖެހޭް ްއެންމެކުރިން ްއެބަފެނޭ ްަބއެއްފަހަރު އަޅުަގނޑަށް

އެންމެްފަހަތަށްްއަދިްއެންމެްފަހަތުންްއަންނަންޖެހޭްބަހެއްގެްްބަހެއްގެްބައި

ްކޮންމެއަަކްސް ްއާދެ ްއޮންނަތަން. ްލެވިފައި ްކުރިއަށް ްއެންމެ ވާހަކަ

ްރަޝީދުް ްހުސަިއން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ  2360އަޅުަގނާޑއި

ްގިނައިްން ްތެރޭގައި ްއިސްލާޙުތަުކގެ ްލެވިަފއިހުރި ްގުިޅގެން ޙަޮަސަންއާ

ނުޑމެންްޤަބޫލުކުރިްލެވިފަ އިހުރީްބައެއްްމާނަތައްްއުނިކޮށްލަން.ްއެއީްއަުޅގަ
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ްާމއްާދއެްއގަިއްބަސްް ްބޭނުންކޮށްފައިވާ ްެއބަސް ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ގޮތުަގއި

ްމާނަް ްމާބޮޑަށް ްފުރިހަމަ. ްމާ ްމިއަްށވުރެ ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމިފަހަރުގެ ްހަމައެހެންމެ ްދާނެ.  2365އޮޅުންފިލަިއގެން

ްކޯޓަްށް ްްސޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިޔަމުންދާއިރު

ްފުރުޞަތުވެްސް ްމާނަކުރުމުގެ ްބައިތައް ްމައްސަލަެޖހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްގޮތެްއަގިއް ނުޑ ްމަިއގަ ްއަޅުަގނޑު ްމީ ްއާދެ، ދީފައޮންނާތީވެ.

ްއުނިކުރުމަށް ްމިދެންނެިވގޮަތށް ްވާހަކަައކީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާލަންހުރި

ނުޑް ްމައިގަ ްހުށަހަޅާފައިވަނީ ްއުނިކުރަން ްހުށަހެޅުންތައް  2370ހުށަހަޅުއްވާ

ްބޭނުން،ް ްފާހަގަކޮްށލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަެއހެންމެ ްއޮެވގެންނޭ. މިސަބަބު

ްއެޮއީތް ްނިންމާފައި ްއުނިކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާނަ ޓްރައިބިއުނަްލގެ

ްއެް ްމިކިާޔއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަާސސީ އްެވްސްޓްރައިބިއުނަލް

ްބަހެއްެގް ްއަންނާނެ ްފަހުން ްނެތީމަ. ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތަނަކުން

 2375ގޮތުަގއިްމިފަދަްބަހެއްގެްމާނަިލޔުންްެއއީްކޮންމެހެންްމިވަގުަތށްްކުރަންޖެހޭް

ްމަސައްކަތްް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްފެނޭ. ްނުއެއް ްއަުޅަގނޑަކަށް ކަމެއްކަމަކަށް

ްބަ ްމިވައްތަުރގެ ްދާއިރު ްނިމިގެން ްކޮންމެހެންްމުޅިން ްމާނަ ހެއްގެ

ްއެވާހަކަެއްއް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްވެއްޖަީއވިްއޔާ އޮޅުންފިލުަވއިދޭން

ްވާހަަކއަީކް ްޓެްކސްގެ ްވާހަކަެވސް. ްޓެކްސްގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ދެއްކިދާނެ.

ްނުަވަތް ްހަނިވެގެން ްމާބޮޑަށް ްމާނަކުރާގޮތުން ްމިބާބުގައި  2380މިމާއްދާގަިއ،

ްކަމެއްކަމަކަ ްހިނަގއިދާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްފުޅާވެގެން ށްެވސް

ްހުޅުިވގެންދާނެ.ް ްފުރުޞަުތ ްނެގުމުގެ ްމާނަ ްގޮތްގޮތަްށ ްތަފާތު ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްދެއްެކިވް ްބޭފުޅުން ްދެްއކެިވ ްކުރިން ްެދންނެވި، ްކުރިން ްކޮންމެައކަސް އާދެ

ްނެތިން.ް ްދަންނަާވކަށް ްއެްއޗެއް ްއިތުރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅާ

ްހަމައެކަނި ްާޙއްަޞްްއަޅުަގނުޑ ްވަކި ްމިބައި. ްމިބޭނުންވަނީ  2385ދަންަނވާލަން

ނޑުްނިންމާލުމުގެްކުރިންްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންްޔުނިޓަރީް ގޮތެްއގައިްއަުޅގަ

ްމިމައްސަލަް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްބެހޭގޮތުން ދަޢުލަތާ

ްޤަބޫލުކަރާގޮުތގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅު. ްދެއްެކިވ ިއްހުށަހެޅުއްވާދެްއވަމުން

އެމަނިކުފާނުްއެދެްއކެީވްވަރަްށވެސްްބޭނުންތެރިްވާހަކަފުޅެއް.ްމިމަޖިލިސްެގް
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ްއަޅުަގނުޑް ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާެނކަމުަގިއ ްއެއާދޭތެރޭގައި  2390މެންބަރުން

ްޚިލާފަށްް ްގޮތާ ްމާނަކުރަންޖެހޭ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަޢުލަތް ްޔުނިޓަރީ ހީކުރަން.

ްމާނަކޮ ްތެރޭަގއި ްމިނާނަކުރުމުގެ ްޔުނިޓަީރްއަޅުަގނޑުމެން ށްދީފީިވއްޔާ

ްހިނގައިދާނެ.ް ްެގއްލިގެްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުންތެރިކަން ދަޢުލަތެއްގެ

ްއަސާްސެގް ްއެއް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްއެވިދާުޅވީ ްހަސަން ްރަޝީދު ހުސެއިން

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްއަދި ްއޮންނަގޮތުން ްއުފެިދފައި ްދިވެހިރާއްޖެ  2395ވާހަކަ.

ްކުރި ްރާއްޖޭެގ ްހުރިގޮތުން ްބޭނުންްވިސްނުން ްކޮންމެހެންވެސް އެރުމަށްޓަކައި

ރަށްރަށުގައިްއުފެދޭްކައުންސިްލތަކާްއަތޮޅުްކައުންސިލްތަކަށްްފުރިހަމަްބާރުް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއޮންނަން. ްރޭވިަފއި ްކަންަތއްަތއް ލިބިގެންދާނެގޮތަކަށް

ްމިބާރުް ްމާނަކުރާޮގތުން ްމިބާބުގައި ްދަޢުލަތް ްޔުނިޓަރީ މިދަންނަވާލީ

ްހި ްިމހުށަހެޅުންތަކާއިްކުޑަެވގެން ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ  2400ނަގއިދާނެތީވެ.

ްވޯޓުދެްއވުްން ްމިކަންތަކަށް ްވިްސނާވަަޑއިގަންަނވާ ްވަރަށްޮބޑަށް ދޭތެރޭގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްއެދުމެއް. ްއެދޭ ްވަރަށްބޮޑަްށ ްއަޅުަގނޑު އެއީ

ްރައީސް.

ް

ްރައީސް.ްމާލޭގެްމެްނަބރުްއަްޙމަދުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރަތަމަވެސްްްޝުކުރިއްޔާ ނުޑ ްއަުޅގަ  2405ްއާދެ،

ްމަފްހޫމްތަކެއްްްޢާޠިފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްނަމުގަިއ ްމާނަކުރުމުގެ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްމިބާބުގަިއް ްއަުޅަގނުޑމެން ްޚިޮިލާފްވުމެއްނޫނޭ ްރޫޙާ ްނުވަތަ ބަދަލުކޮށްލުން

ްއެބަގެންނަންވެސްޖެހޭް ްމާނަކުރުން ްމަސައްކަތަކީ. ކުރަންޖެހޭ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ،ްއެންެމްއެހެންނަމަވެ ސްްހަމަްއަދިވެސްްއަޅުގަ

ްދޫކޮށްލުން.ް ްކޯޓަށް ްސްޕްރީމް ްހަމަ ްމާނަކުރުން ްގޮަތކީ  2410ރަނގަޅު

ްނިާޔް ްޯކޓުގެ ްނެތް. ްދޫކޮށްލެވޭކަްށވެސް ްއެހެން އެހެންނަމަވެސް

ްފެންނަމުންް ނޑުމެންނަށްެވސް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިހުންނަގޮްތ ނަޑއެޅުންތައް ކަ

ްޤާނޫނެ ްޢަމަުލްމިދަނީ. ްއެއަށް ްއަެނއްދުވަުހ ްތަސްދީޤުވީމަ ްފާސްކޮށް އް

ްކޯޓުެގް ްގޮްތގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ ްއެދަނީ. ްއަްނަގމުން ްއެހެރަ ނުކުރަންވެސް

ްޖެހިއްޖެކަމަށްް ްމާނަކުރަންވެސް ްއެހެންވީމަ ްމިހުންނަނީ.  2415ނިޔާތައް

ްއޮފްް ްމިނިސްޓަރ ްސަބަބަކީ ްއަނެއް ްމާނަކުރަންޖެހޭ ްމިޖެހެނީ. ދަންނަވަން
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ް ްމިހާރުްސްޓޭޓް ްކަމަށް ްޭދއްެޗއް ްމީވެސް ްިމނިސްޓަރު، ްދަޢުލަތުގެ ނުވަތަ

ްމިހިސާބުގެް ްވާކަށްނެްތ. ްނުކޮށްވެސް ްމާނަ ްއެހެންވީމަ ްވެފަ. މިއޮތީ

ްކަމަށްވަންޏާ.ް ްޢަމަލުކުެރވެމުންދާ ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާނަކުރުންތައް

ްއެ ްބޮޑަށް ްހަމަ ްއަދިވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް  2420ދޭގޮަތީކްހަޤީޤަތުގައި

ްދަންނަވަންް ްަހމަ ްދަންނަވާފަވެސް ްއެހެން ްދޫކޮށްލުން. ްކޯޓަށް ސްޕްރީމް

ްމިގެނެވެމުންާދް ްތެެރއަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމާނަކުރެވުންތައް ްމި މިޖެހެނީ

ްޝަރީޢަތްް ްއިސްާލމީ ްނެތޭ. ްދޫކޮށްލެވޭކަށް ްިމ ްއަެނއްާކވެސް ގޮތްތަްއވެސް

ްގިނަބަޔަކު ްމައްސަލަައކީ ްކޮބައިހޭ މިވިދާުޅވަނީ.ްިއސްލާމްދީނުެގްްއޮތުމަކުން

ްއެީއް ްލިޔުއްވާަފއި. ްދެގޮތަކަށް ްދެބަޔަކު ްމިއޮތީ ްމިހާރު  2425އަސްލުތަްއވެސް

ްދެމީހަކަށްް ްެއއްެޗްއ. ްހީކުރި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެްއގޮްތވާނެކަމަށް އެންމެ

ދެގޮތަކަށްްނުކިޔޭެނކަމަށްްހީކުރާްއެތިވެސްްިމއޮންނަނީްދެމީހަކުްދެގޮތަކަްށް

ްއަ ްދެން ްދާިއުރްލިޔެފައި. ްފަހަތުކޮޅަށް ްނަމުަގިއވެސް ްމާނަކުރުމުގެ ނެއްާކ

ްއަނެއްާކވެްސް ްއޮޅުނީމަ ްމާނަ ްއަނެްއކާ ްލިެޔގެންގޮސް ްއެއްޗެހިތަެކއް މާގިނަ

ްމުޅިންް ްމަސައްކަތްވެސް ްއޮތް ްމާނަކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2430އެއޮތީ

ވަނަްމާްއދާްހިސާބުގަިއ02ްްވަނަްމާއްދާ،03ްްގެއްިލގޮްއސަ.ްމިސާލަކަށްް

ްދެންްމީހުން ްލިޔުނީމަ ްކަންަތއްތަެކއް ްއެތައް ްމިހެންގޮސް ްބެހުމާ ްއަބުރާ ގެ

ްއެެއއްެޗްއެގް ނޑުމެންނަށް. ްއަުޅގަ ްނޭންގުނީ ްޯކޗެްއކަން ްެއއީ އަނެއްކާ

ްނޭންޭގް ްޯކޗެްއކަން ްެއއްަޗކީވެްސ ްއެބުނާ ްައސްލުތަކޭ އިސްލާމްދީނުގެ

ްމާނައެއްް ްމީ ްއެހެންވީމަ ްއެހެރީ. ްގޮއްަސ ްއެމާނަކުރުން  2435ްހިސާބަށްވެސް

ްހިަތްއް ްައޅުަގނޑު ްދެން ްމާނަކުރަން. ްމިުއޅެނީ ްވާން ްކަމަކަށް ނެތްކަހަލަ

ްމިހުށަހަޅުއްާވް ްބަދަލުަގިއ ްޓްރައިބިއުނަްލގެ ްމެންބަރުން ްބަެއއް އަރާ

ްއޮންނައިރު.ް ްއިންސަފުކުރުްނ ްނިޔާކޮށް ްމިއޮންނަ އިސްލާޙުަގއި

ްނިޔާކުރުންް ްއިންސާފުކޮްށ ްރަނގަޅުވާނެާބއޭ ްބޮޑަށް ްއިސްލާހުކުރުމަށް

ނޑަށްްހީވަނީްކުރިންްކުރަންޖެހޭނީ.ް  2440އެގޮތަށްްއޮިތއްޔާ.ްއިންސާފުެހންްއަޅުގަ

ނޑަްށް އޭގެފަހުންްނިާޔ،ްއެގޮތަށްްއޮިތއްޔާްޮބޑަށްްރަނަގޅުވާެނކަމަށްްއަުޅގަ

ްޝުކުރިްއޔާް ްދަންަނވާލީ. ްގޮތުން ްިޚޔާލެްއގެ ްހަމަ ްއެއީ ްދެން ފެނޭ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
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ް

ޮުސެް ްޙު ްމެންަބރު ްފާދިއްޮޕޅުގެ ްއިން ްރައީްސ.ްއާދެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބު،13ްް`.ްއާދެ.ްުޝކުރިއްޔާ  2445ްވަނަ

ްކޮމިޓީއިންްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓިންގ ްމިއީ ްމާނަކުރުން ްޢިބާރާތްތައް ް ބަސްބަހާއި

ްހަމަް ްއިޖްމާލީގޮެތއްަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްޑްރާފްޓަްށ ހުށަހަޅުއްވާފައޮތް

ްތ.އަތޮ ްހަމައެާއއެކު ްޑރ.ްތާއީދުކުރަން. ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ޅުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުންތަކަށްެވްސ ްހުިރހާ ްރަޝީދުގެ ހުސެއިން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާެދ ްތާއީދުކުރަން. ްއެމަނިުކފާނަށް  2450ޝުކުރުވެިރކަމާއެުކ

ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑުމެްން،ްހަމައެކަނި ްޝަރީޢަތް އިސްލާމީ

ްމާނަކު ްމި ްއެބަހުރި ްބޭފުޅުން ްއެްއެވްސްބައެއް ްހިމަނުއްވާފައި. ރުމުގައި

ނޑަށްްެއއަަކށްްތާއީދެޮެއްްނުކުެރވޭ.ްއިްސލާމީްޝަރީޢަތްް ޙާލެއްަގއިްއަުޅގަ

ްމާނަކުރުމުގެް ނޑުމެންނަނަށް ްއަުޅގަ ްމިތާނގައި ްަވކިގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑްދެކޭގޮތްްިމއީ.ްހަމައެހެން،ްއިސްލާމްދީނުެގް  2455ޖާގަެއއްްނޯންނާނެ.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްންއަސްލުތައްް ްނުވަތަ ްހަނިގޮތަކަށް ްމިހާ ވެސް

ނޑުމެންނަކަށްްމާނަެއއްްނުުކރެވޭނެ.ްމިީއް ހިތަށްއެރިހާގޮތަކަށްްމިެއއްްއަުޅގަ

ްހުރިް ްމާނަުކރެވިފައި ްކަންތައްަތކެއް. ްބަޔާްނެވގެންވާ ނޑައެޅި ްކަ ދީނުގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ކަންތައްތަެކއް.

ްިމްމިވަކިގޮތަް ްހިތަށްއެރިާހގޮތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބައްޓަްނކޮށްގެްނ  2460ކަށް

ްމާލޭެގް ްދެންމެއަކު ްއަސްލުތަްއވެސް ްއިސްާލމްދީނުގެ ްނުކުރެވޭނެ. މާނައެއް

ްދެގޮތަކަްށް ްފަދަިއން ްވިދާުޅވި ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްިއސްލާމްދީނު ްއާދެ، ްނުވެވޭނެ. ްމިހެނެއް ްއެބަހުރި. ެގްތިންގޮތަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަންތައްތަެކއް. ްަބޔާންެވގެންވާ ނޑަެއޅި ްކަ އަސްލުތަކަީކ

ްއެއްވެްސް ްލިޔާިއރު ްމާނަ ްބަސްތަކެއް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ  2465އަޅުަގނޑުމެން

ްލަފްޒުތަްއް ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެްއޗެހި ްމިކަހަަލ ްދީނީ ޙާލެއްަގއީ

ްއެދުންތަާކއިް ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްަވކިގޮތަކަްށ ްީމގައި ްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްހަމަް އެްއގޮތަށްްބައްޓަންކޮްށގެންްލިޔެގެންނުވާނެ.ްއެހެނެއްނޫން.ްައޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއދ.އަތޮުޅެގ ްއިބްރާހީމް، ްޙުަސއިން ްއިލްޔާސް ތާއީދުކުރަން

ްއެމަނިކުފާނުް ްމާނަކުރުމުަގިއ ްެވރިކަންކަމުަގއި ްޤާނޫނުގެ ްއެ  2470މެންބަރު



 92 

ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ްލިުޔްއވުމަށް ްހިންގުމަށޭ.ްއެލިޔުްއވާފަިއވާ ްޤާނޫނު އި

ްއެހެންވީމާ،ް ްތާއީދުކުރެވޭ. ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިތުރުކޮށްލަން އެބައި

ްއަޅުަގނޑުްހަމަެއކަނިްމިވަރުްންފުއްދާލާފައިްއިށީންނާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްބަްސ13ްް`. ްބާބު،  2475ވަނަ

ްބަހާއިް

ްއިސްެވްްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްއާދެ، ްމާނަކުރުން. ްޢިބާރާތް

ްމިއިްންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަރުދާހުގައި ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޖުމްލަ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި މަޖިލީހަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަދި ްތާއީުދކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބައިތަކަށް ްގިނަ ވަރަށް

 2480ށަހަޅާފައިްހުރިްބައެއްްއިޞްލާޙުތަކަކީްިމއަށްުވރެ،ްތަންކޮެޅްއްމެންބަރުންްހު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްފަސޭަހވެފަިއ ްޢިބާރާތްތައް ްމީގެ ްކިޔާލުމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއީސް،ްއެންެމް ްއެބަހުރި.ްޢިްއޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙުތައް ތާއީދުކުރެޭވްބަެއއް

ްޑްރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހީތެފުރަތަމަ ް'ވަކީެލްއެގ ްއޮްތ، ރިކަްންފްޓްގަިއ

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްިމ ްއޮްތގޮތާއި ްއިްޞލާޙުތަކުގައި ްބައެއް ބޭނުންކުރުން'

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމުދޭ. ްައޅުަގނޑަށް  2485އޮތްގޮްތވެސް

ްއެހީތެރިކަްން ްވަކީލެއްެގ ްޤާނޫނީ ްމިހާރު ްމިއޮތްގޮތުން މިހާރު

ންދާގޮތާއިމެުދްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބެންފެށިްހިސާބާއިްމިމަރުޙަލާގައިްލިބެމުް

ްލިޔެފައިް ްމިއޮްނނަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެބަ. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ފުންކޮށް

ްމަރުޙަލާގައިްކޮންމެްވަގުތަުކެވްސް ްތަޙުޤީޤު ްއެހީތެރިކަން ްވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

ްމިމާނަކުރަނީް ްައއުމުްނ ްމަރުޙަލާއެއް ްކޮންމެ ްއަދި  2490ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް.

ްއެހެންނަމަވެ ްމަރުޙަލާތޯ. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްޝަރީޢަތުގެ ސް،

ްލިޔެކިޔުންަތްއް ްއެ ްކުރިފުޅުަމއްޗަށް ްދެބޭފުޅެއްގެ ްތިއްަބވާ ޢައްޔަންކޮށްފައި

ްހުންނަާވް ްމަރުޙަާލގަިއ ްތަޙުޤީޤުޮު ްއެ ްުދވަްސތަކެއް ްއިތުރު ގެނައުމަށްފަހު

ްިމް ްހިތާމައަކީ ްލިިބގެންޭވ. ްކޮމިޓީއަށް ްއެ ްބާރު ްބަންޮްދުކުރުމުެގ ބޭފުޅަކު

ްިތއްބަ ްފެންވަރެްއެގްކޮމިޓީގައި ްކިހާ ްކޮންބައެއްކަާމއި ްބޭފުޅުންނަކީ  2495ވާ

ބައެއްކަާމއިްމިީއްކޮްނގޮތަކަށްްޢައްޔަންކޮށްފަިއްތިބިްބަެއއްކަެމއްްއަދިެވްސް

ްއޮތްގޮތުްން ްލިޔެވިފައި ްމި ްނޭނގޭ.ްމިހާރު ްރައްޔިތުންނަަކށް އަޅުަގނޑުމެން
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ްެޮ ްހުރަސްތަކެްއވެ ްކުރުމަށް ްމިކަންކަން ްޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްނުވަތަ ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްމި ރައްޔިތުންނަށް

ްއެހީް ްަވީކލެއްގެ ްޤާނޫނީ ްމަރުޙަލާއެްއގައި ްކޮންމެ  2500މިއޮތްގޮތުން

ްިނންމާލުމަށްފަހުް ްަބއި ްވަކީލެއްގެ ްޤާނޫނީ ްސަބަުބން ލިބިގެންދާނެކަމަށް.ްއެ

ްއެހުށަހަޅުއްވާަފއި ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އޮްތްްހއ.ެގ

ްެއިކް ްުރހުމާއެކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްެއަވނީ ވަޒީރުންކަުމގަިއްބުނެފައި

ްވަޒީރުްނެގް ްހަވާލުކުާރ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިންގުމާއި ވުޒާރާަތއް

ްޤައުމުަގިއް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމެންބަރުންނަށެވެ.  2505މަޖިލީހުގެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކަތަިއގެން. ްަވޒީރުންނާހުރެ ްނޭނޭގްމިއުޅެނީ މެންނަކަށް

ްމަޖިލީހާް ްަވޒީުރންގެ ްމަޖިލީހަކީ ްވަޒީރުްނގެ ްވަޒީރުންނަކީ. ކޮންބައެްއކަމެއް

ްދަޢުލަތްް ްުބނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމަސްޢޫލިއްޔަތަާކެއކު ހަވާލުކުރާ

ހިންގުމުގެްެއއްްބާރު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްވަޒީރުްނގެްމައްަޗށްްއަމުރުކުާރް

ްދަޢުލަތުގެ ްއަިދ ްަވޒީރުން ްއެކަހަލަގޮަތކަްށްްސީނިއަރ  2510ވަޒީރުން،

ްސިވިްލް ްަދށުން ްޤާނޫނުގެ ްސަރވިްސގެ ްސިިވލް ްޙަޤީޤަތަކީ މިއޮންނަނީ.

ްބޭފުޅުންނަކީް ްސަރވިްސެގ ްސިވިލް ްނިންމީ ސަރވިްސއިން

ްފަތްކޮޅުއަުރާވް ްޤާނޫނުޮުއަސާސީަގިއވާގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފޮނުވިްސިވިލް ްަމޖިލީހަށް ްޤާނޫނުްްބޭފުޅުންކަމަށް.ްރައްޔިތުންގެ ސަރވިސް

ްކިޔާފަިއް ްނަމެއް ްކޮންމެވެސް ްއެބޭފުޅުން ްުނވުމާއެްއކޮށް ްއިޞްލާޙު  2515އެގޮތަށް

ްނެތް.ް ްބޭފުޅަކު ްެއއްވެސް ްއޮޅިވަަޑިއގަންނަވާ ްމިކަން ްދެއްވި. ފަތްކޮޅު

އަޅުަގނޑުްިމވާހަކަްވަރަށްްސާފުކޮށްްދެއްކިްދުވަެހއްަގއިްގދ.ޢިއްޒަތްތެިރް

ްވި ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމީހުންްމެންބަރު ްޮއޅުންނުފިލާ ްތަންދޮރު ދާޅުވީ

ްމިތަނުގައިްތިބެްދައްކާްވާހަކަ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންނަށް...

ް2520 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތަންދޮރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމިހާރު ްކާކަްށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއޮޅުންފިލަނީ

ްކޮންގޮތަކުްނކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،...ްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު
 2525ްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއޮންނާނެ. ްކުޑައިުރކޮޅެއް ްއަޅުގ1ްައަދި ްއެބައޮތް. ްަގިޑްމިނެޓްވަރު ްނޑު

 2530ްބަލަމުންްމިދަނީ.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުްނިންމާލުމުގެްކުރިންްދަންނަވާލަންްއޮތީްްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު

ްއެްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާތީއދުނުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްބަޔަށް ްިމޮއތް ްބައިަގއި ދުޝްމަނުންގެ

ްޖަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ،ްމަނިކުާފނު ްމަނިކުފާނަށް ލަށްގޮސްްއިޞްލާޙަށް.

ްުނކުޅެދޭް ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމުޅި ްމަނިކުފާނަކީ ްއަނިާޔ. ްކުރެއްިވ މަނިކުފާނަށް

މީހަކަށްްހެދުމަށްޓަކައިްމިްސަރުކާރުންްރާަވއިގެންްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުެގް

 2535ްބައެއްްމެންބަރުންްބޭނުންކޮށްެގން....

ް

ްވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަީޑަގިއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއެަކމުގެ ްސީދާ ްއޮުޅވާލުމާއެކު ްަރއްޔިތުންނަްށ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަސައްކަްތްްުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްްްމެންަބރު ްކުރެްއިވ ްހުންނަަވިއގެން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2540ްޢިއްޒަތްތެރި

ްށްްމިްމަޖިލީހުގައިްކުށްވެރިކުަރން.ްއަޅުަގނޑުްމިއަދުްވަރަށްްބޮޑަްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅު ްދެން، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްވަަޑިއގެްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޙަސަން. ްރަޝީދު ްޙުސައިން މެންބަރު

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު  2545ޢައްބާްސްނެތް.

ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްހުށަހެޅިފައިާވްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްައިދްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއިޞްާލޙުތަކާއި ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްތ ްހުށަހަޅާފަިއ ްއެްއޗެްއްއަޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑު ްބެހޭގޮތުން  2550އިޞްލާޙާ

ްބޭފުޅުްން ްބޮަޑށް ްއެންމެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއާދެ، ދަންނަވާލާނަން.

ް ްއިވެީނ ްއަޑު ްދައްކަވާ ްމިވާހަަކފުޅު ވަަނ02ްްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން

ހުށަހެޅުމުގައިްމިވާްއިޞްލާޙަްށ.ްއެއީްދުޝްމަނުންކަމުގައިްުބނެފައިްއެވަީން
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ްބަޔާންކު ްދުޝްމަނުން ްއަޅުަގނޑުމެްންއެއީ ްޙަޤީޤަުތގައި ްއާދެ، ރުމުގައި.

ްމިނިވަންކަމާިއް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްްދުޝްމަނެއްކަމުގަިއްބުނެފައިވަނީ  2555މިބުނަނީ

ްއެކަުމަގިއް ްބިދޭސީންނާއި ްޢަމަލެއްކުރާ ްގެއްލުްނވާފަދަ ސިޔާދަތަށް

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްމިއީ ްމިތާނަގއި ޮަޤީޤަތުގައި ްޙަ ްރަްއޔިތުންނޭ. ބައިވެިރވާ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްސަރުކާރާ ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްމީހެއްގެ ްނުކުންނަ ދެކޮޅަށް

ްމިތާނގަިއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްގެއްލި ްމިނިވަންކަްނ ްެގއްކި ވެރިކަން

ްމިގެއްޭލް ްަސވަރިިނޓީ. ްއިނގޭތޯ، ްެގއްުލން ްސިޔާދަތު  2560މިއޮތް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމި ްއެއީ ްމީހުން. ްބަިއވެރިާވ އެކަހަލަކަމެްއަގއި

ްތާރީޚަށްްދުޝްމަނުންކަމު ްރާްއޖޭގެ ްމިދަންނަވަނީ ްއެވާހަކަ ްމިބުނަނީ. ގައި

ް ްެއއީ ްއާދެ، ްކަންތައްތަުކގައި. ްހުރި ްދިމާވެފައި ްމިހެން ަވަނ12ްްބަލާއިރު

ްމަލާބާރީްން ްއައި ްޭއގެފަހުން ްއަދި ްމަްއސަލަވެސް ްޕޯްޗީގޒުންގެ ޤަރުނުގައި

ް ްނޮވެމްބަރު ްދާދިފަހުން ްއަިދ ްފަހަރުވެސް ްކުރ11ްްިރާއްޖެއަިއ  2565ގައި

ކަންތަކުަގއިްޭއގެްިދވެހީންގެްބައެއްްތިެބގެންްެއކަހަލަްކަްނތައްްހިނގާފަިއް

ހުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަުމގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްއެގޮތަްށްއަންަންމީހުންްކުރާ.ް

ް ްދަޢުލަތުގެ ްމިފާސްކުރަނީ ްޤާނޫނު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބާުރ5ްްއަނެއްކާ

ްޢަދުލުއި ްއިންޑިޕެްނޑެންޓްކޮށް ްމުޅިން ްޤާއިމްކުރުމުެގްވަިކވެފައި ންޞާފު

ްދާއިުރް ްއަތްަމއްޗަށް ްބައެއްގެ ްއޮންނާނެ ްކަންތަކެއް ްމިހުރިހާ  2570ކަންތަކާ

ްތިބެގެންް ްއަލުން ްވެރިން ްތިބި ްމިހާރު ްކޮންމެހެން ްމިދައްކަނީ. އެވާހަކަ

ނުޑމެންްއެކަމންް އެމީހުންްއެކަންކުރާކަެށއްްމިއުޅެނީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދުޝްމަނުންކަ ްމިއީ ްވާންޖެހޭކަމަށްްވިސްނާލީމާ ްއެމީހުން ްހަމަ މުގައި

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްއޮތީ ްދެން ްދަންނަވަން. ްެއވާަހކަ ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

ްމާނަކުރެވިފަިއް ްމިޤާނޫނުގަިއ ްއަސްލާ، ްއިސްލާމްދީނުެގ  2575ޝަރީޢަތާއި

އޮންނާނެތޯްނުވަތަްނޫންތޯ.ްެއއްވެސްްބޭފުަޅކުްމިހުށަހެޅިފަިއްހުރިްޢިބާރާތްް

ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއެގޮތަކަްށްްއެއީ ްއަސްލު ްއިސްލާމްދީނުގެ ްނޫނޭ. ައސްލެްއ

ްމާނައެްއް ްތިހެންނެއް ްޝަރީޢަތް ްިއސްލާމްދީނުގެ ނުބުނެވޭނެއޭ.

ްއޮވެގެްނ،ްމިހެންް ްނާހަން.ްމިހެން ްައޑެއް ްވިދާުޅވާ ްއެހެނެއް ނުކުރެވޭނެއޭ.

ްލިބިދާނެް ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  2580އޮެވގެން،
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ްލިބިދާެންްމިނިވަންކަމެއް ްއުޅުނުމުަގއި ްނުކުމެ ްމަުގމައްޗަށް ުނވަތަ

ނޑުމެންަނީކް މިނިވަންކަމެއްްގެއްލިދާނެތީްެއވާހަކަްމިދައްކަނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޝަރީޢަތުގައި ްއިްސލާމްދީނުގެ މުސްލިމުންކަމަށްވަންޏާ

ްމަޤްަޞދުކަމުގަިއވިަޔސް،ް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ.

ްއެްފާޚާނަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީާމ، ްއިންަނއިރުކަަމށްވިޔަސް.  2585އިގަިއ

ްމިހެންް ްހަމަ ްމިހާރުވެްސ ްނެތް. ްަމްއސަލައެއް ްއެްއވެސް މިބޭއްވުމުަގއި

ްނުވާނެއޭް ްޚިލާފުވެެގން ްއަސްލަާކއި ްއިސްލާްމދީނުގެ ްމިހާރުވެސް އޮްއވާ

ްހިތުހުރިހާް ްމީހުން ްއަރަިއގަނެ ްއަބުރަށް ްމީހުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޮްއވާ

ްއެގޮތްް ްެއންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިގެްނދަނީ. ްިކޔަމުން އެްއޗެއް

ްަތނެއްަގއިެވްސް ްއޮތް ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްުއޅެވޭނެ. ްނުއެއް  2590ޤަބޫލުކުރީމާ

ްޤާނޫުނެގް ޮަދުގެ ްލިބާހެްއ،ްމިއަ ްމިއަދުގެ ނޑުެމން އެހެންވާނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޤާ ްމީގެކުީރގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހަދަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ނޫނުތަްއްލިބާހެއް

ްާމްއެހެންކަހަލަް ްހުރިވަރަްށވުރެ ްަކނޑަެއޅިފައި ްލިބާސް ްއެ ްބޭފުޅުންގެ ހެދި

ޙާލަތެއްަގއިކަންްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްއަމިއްލައަށްްވިސްނޭ.ްެއކަންްއެނގޭީން

ްއުެޅްން ްއޮތްާތނގައި ްކުިރއަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއިން ްމިހަދާ  2595އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވަ ްއެހެންީވމާ، ްއާދެ، ްމީހުން. ްިއސްލާމްދީނުގެްއުޅޭ ްމިއުޅެނީ ން

ްކަމުނުދެއޭ.ް ްެއގޮތް ްއެްއވެްސްބޭފުޅަކު ްއޮްތޮގތަށް ްހުށަހެޅިފައި ްމި އަސްލު

އެހެނެއްްވިދާެޅއްްނުެވއޭ.ްމިްތަފާތުްގޮތްގޮތަށްްމާނަކުރެވިާދނެއޭ.ްމިކަހަލަް

ްއޮްތް ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްވިާދޅުވަނީ. އެްއޗެއްޭސ

ނޑަ ްއަުޅގަ ްާތއީދުކުިރްހުށަހެޅުމަކީ ްއަުޅަގނޑު ްހަމަގައިމުެވސް،  2600ްށ

ްއެބޭފުޅުންެގް ްޢިލްމުވެރިންނާިއ ްޤަބޫލުކުރާވަުރގެ ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަކީ

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްއެްއޗެްއ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ލަފާގެމަތީން

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންީވމާ، ްއާެދ، ްއެއޮތީ. ްބަޔާންކޮްށފައި އަސްލުތަްއކަމުަގއި

ްއާދެ ްޤަބޫލުކުރަން، ނޑަށްް، ްއަުޅގަ ްދަންނަވާއިުރވެްސ ްމިހެން ައޅުަގނޑު

ްޢިލްމުވެރިންނާިއް ްޖާހިލުންނަކަށެއް ްަކހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2605އެނގޭ

ްއެކުަގިއް ްކިަތންމެ ްއަދި ްނުއުޅެވޭނެ. ްެއއްގޮަތކަށްެވސް އެއްހަމަެއއްަގއި
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ްނުވެވޭނެ.ް ްއެުކވެރިންނަކަެށއް ްޢިލްމުވެރިންނަކީ ްޖާހިލުންނަކާއި އުޅުނަސް

ްކުިރއްޔާ.ްއާދެ،ްޝު

ް

ްވަރަށްްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއޞަލް ްމިބާބަކީ ްމާނަކުރުމުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2610ްޝުކުރިއްޔާ

ްކުރެިވގެންދާެންްްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޙްސާސްތަކެއް ްފުން ްައޑުިއުވމުން ްއޭގެ ްބަޔަކަށް ގިނަ

ްިހތް ްނުގެނެވޭފަދަ ްހިތަށް ްމާނަކުރެޭވގޮތަކުްނ ދަތިކަމަކާވެްސްބާބެއް.

ްމިް ްނުފިލާ ްހަނދާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެފަދަކަމެއް.

މަޖިލީހުގެްއެންމެްފުރަތަމަްޖަލްސާގަިއްޤާނޫނުއަސާީސގެްާމއްދާެއއްްވަރަްށް

ްއޮްއާވް ްފަޙުމްވާފަދަގޮތަކަށް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްޢިބާރާތުން  2615ތިލަ

ްއަ ްއާދެ، ްގޮތް. ްމިއުޭޅްތަރުޖަމާކުރެވިގެންދިޔަ ްދަްނނަވަން ނޑު ުޅގަ

ްެއއްެޗްއެގް ްެއއްެވސް ްބުނެަފއިާވ ްޭއގައި ްޤާނޫނުއަސާީސއަީކ ވާހަކަައކީ،

ްގޮތަކަްށް ްއުފެދޭނެފަދަ ްޚިާޔލުތަފާތުވުންތަކެއް ްދޭތެރޭގައި މާނައާއި

ްމާއްދާެއއްް ްމިފަދަގޮަތަކށް ްއަދި ްޫނންކަމުގައި. ްއެްއެޗއް ލިޔެިވގެންވާނެ

ްޢިބާ ްނުވަަތ ްސީދާްލިޔެވިފަިއވާނަމަ ްލިޔެފަިއވާނަމަ  2620ރާތެއް

ްރަނަގޅުވާނެކަުމގަިއް ްމާ ްރަނގަޅުކޮށްލުން ްއެކަން ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްބަސްބަސްް ްބައެްއ ްބޭރު ްެއހެންނަމަވެސް، ްދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ްބާބުގަިއް ްމާނަކުރުމުގެ ްމި ްއެތަރުޖަމާކުރާގޮތް ްބަހުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދެބަސްވު ްކުރިމަތިވެދާނެ ްފަހުން ްދުރަށްްލިޔެލުމަކީ ންތަކަކާ

ްާތއީދުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެކަމަށް ނުޑްދެކޭތީ ްއަުޅގަ  2625ދެވިދާނެކަމެއްކަމަށް

ްމިގޮތުން،ް ްހުށަހެޅުންތަކަށް. ްބައެްއ ްަބލައިލާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ރައީސް،

ްއިތުުރކުރުމަށްޓަކަިއް ްބަހެއް ްށް ް)ހ( ްބާބުގެ މާނަކުރުމުގެ

ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްިވްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނިލް

ްމިހާުރް ްމިދެންނެވީ، ްއެހެން ްތާއީދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ް ްމިބާބުގެ ްމިިނވަންކަން، ްޙައްޤުަތކާއި ްމާއްާދ17ްްއަސާސީ  2630ވަނަ

ް ްދަޢުލަތްްޕެންޝަންްފާސްވެފަިއވާގޮތުން ްމާނަކުެރވެނީ ްލިބޭކަމަށް ްޙައްޤު ގެ

ްއެ ްއެކަނި. ްމީހުންނަށް ްއަދާކުރާ ްޢިއްޒަތްތެިރްމަޤާމަށް ހެންނަމަވެްސ،

ްހުރިހާް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހެޅުމުން ްޢަނިލްގެ ްމުޙަންމަދު މެންބަރު



 98 

ް ްޔަޤީންކަްންްޕެންޝަންރައްޔިތުންނަށް ްލިބޭނެކަމުގެ ްޙައްޤު އެ

ް ްބަލައިލާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްލިބޭނެ.  2635ވަަނ02ްްރައްޔިތުންނަށް

ްޢަބްދު ްހދ.މެންބަރު ްހުށަހެޅުމުގައި ްގެންނަވާهللا ފަިއާވްނަޞީރު

ްބޭނުމަކީް ްމިހުށަހެޅުމުގެ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ހުށަހެޅުމަށް.

ވަަނ19ްްޤާނޫނުއަސާސީގެްއަސާސީްަޙްއޤުތަކާއިްމިނިވަންކަްނ،ްމިްބާބުގެް

ްެއީއް ްމައްޗަށް ްފަރާތެއްގެ ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުްނ ް)ނ( މާއްދާގެ

ްމިހުށަހެޅުމަ ްމިހެންކަމާއެކު، ްހިންގުމޭ. ްކިޔާފައި  2640ކީްދުޝްމަނެޮެކޭ

ްޤަބޫލުކުރާތީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިރެއްކަުމގައި ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޮތް ރައްޔިތުންނަށް

ްގެންނަމުންް ްސަމާލުކަމަށްޓަަކއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ މިކަން

ްއަޅުަގނޑުްއިށީންނަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ް

ނޑުެވސްްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`2645 

ްހުށަހެޅިފައިވާް

ްފުރުޞަތަކަށްްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްް ްދަންަނވާލުމަށް ްއެްއޗެއް ްބެހޭގޮތުްނ ްއިޞްލާޙުތަކާިއ

ނުޑްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު ްެދއްީވތީ ްފުރުޞަތު އެދިފައިވާނީ.

ްޢިބާރާތްް ްބަސްަބހާއި ްމާނަކުރުމާއި ްމި ްނުކުތާއަކީ ްބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން

ްބައެްއްމާ ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާބުގައި  2650ނަކުރުމުގެ

ްއާދެ،ް ްުސވާލުުކރައްވާ. ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްަބއެއް ްބެހޭގޮތުން އިޞްލާޙުތަކާިއ

ްލަފްޒުތައްް ްމި ްއަސްާލއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޝަރީޢަާތއި އެގޮތުން،ްއިސްލާމީ

ްދޭ ްޢިބާރާތްތަާކއި ްގެނެސްފައިވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރޭގަިއްމާނަކުރުމުގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެބަކުރަްއވާ. ްސުވާލު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްބޭނުންވާްވާހަކައަީކ،ްވަރަށް  2655ދަންނަވަން

ްމާނަކުރުމާިއް ްލަފްޒުަތއް ްމި ްލިޔުނުއިުރގައި ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ލަފްޒުތައް

ްއެހެްނވީ ްުސވާލުކުަރްއާވފައިެއވަނީ. ނޑުްދޭތެރޭގައި ްއަުޅގަ މާ،

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްއޮންނަންވާނީ. ްމާނަކުެރިވފައި ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްހުށަހަޅާފައި.ް ްމާނަކޮށް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްރަނގަޅުގޮަތކަށް ްއެންމެ ވިސްނޭ

ްފަަދއިްން ްއެސުވާލުކުެރއްވި ްމެންބަރު ޮިއްަޒތްތެރި ްޢި ްގދ.ގެ  2660އެހެންވީމާ،
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ްޢި ްތިޔަ ްއެއީ. ްސުވާލަކީ ްހަމަ ްމެންބަރުންްއަޅުަގނުޑެގވެސް އްޒަތްެތރި

ްބޭނުންފުޅިއްާޔް ްގެންނަވަން ްއުނިއިތުެރއް ްކަަހލަ ްެއއްވެްސ އެއިޞްލާޙަށް

ްވިސްނޭގޮުތަގއި،ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުރވާނަމޭ. ްއަޅުަގނޑު އެފުރުޞަތު

ްޝަރީޢަތްް ްއިްސލާމީ ްއަީލގައި ްއެްއޗެްއގެ ްއެނގިަފިއވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމާނަކުރުމަކުން ްނުނިކުންނާނެއޭ.ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްމައްސަލަެއއް ްއިތުރު  2665ނެއް

ްއެގޮތަްށް ްވާަހކަތަްއެވސް ްެއވާ ްއަްސލުކަމުގައި ްއިސްލާމްދީނުގެ އަދި

ްނުނިކުންނާނެއޭ.ް ްމައްސަލަަތކެްއ ްއިތުރު ްބޭްއވުމަކުންނެްއ މާނަކޮށްފައި

އެހެންވީމާ،ްއެްައޅުަގނޑުމެްންގެނެސްފަިއވާްޢިބާރާތާްދޭތެޭރގައިްެއއްވެްސް

ްއުނި ްހުށަހެޅުއްިވޔަްސްކަހަލަ ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްގެންަނވަން އިތުރެއް

ްއަރުާވގޮތަށްް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެފުރުޞަތު ްބޭނުންފުޅުވިަޔްސ  2670ނޫނިއްޔާ

ްއޮތިްއާޔް ްިއޞްލާޙެއް ްވިދާޅުާވއިރުަގއި ްއެވާަހަކފުޅު ްއެހެންވީމާ، މިތިބީ.

ްމި ްެއހެންވީމާ، ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވާށޭ ްއެވާހަަކ

ްޝުކުރިްއާޔް ްއިށީންނާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލާފަިއ ދެނުކުތާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް2675 

ްވާހަކަެއްއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމާގިނަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވަްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނނަމަވެސް، ްނެތިން. ރަްށްދައްކާކަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމާނަިއގައި ްޓެކްްސގެ ްސަބަަބކީ، ްއެއީ ހިތާމަކުރަން.

ްނަމުގަިއް ްމަސަްއަކތުގެ ްއިޞްލާޙީ ްއުނިކުރުަމށްޓަކައި ްމާނަ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްާތއީދުކުރެްއވީާމް ްބޭފުޅަކު ްއެފަދަ ްހުށަހަޅުއްވާ ްބޭފުަޅކު  2680މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްކަންބޮޑުވާކަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑު ުމގައި

ްއެިކް ްތަފާތު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްާމނަކުރެވިފަިއާވގޮތަކީ ްމި ްޓެކްސް، ބޭނުންވަނީ.

ްފައިާސް ްނެގޭ ްފައިސާ،ްދަޢުލަތަށް ްނެގޭ ްފަރާުތން ްަރއްޔިތުްނގެ މާނައިގައި

ްނެގޭް ްމާނައިަގއި ްއެހެނިހެން ްފީތަކާއި ްތަފާތު ްމިގޮތަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށް

ްމަދުކުރުމަށް ްމާނައެއްކަުމގަިއްފައިސާ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްެގނެވިފަިއވާ  2685ޓަކައި

ްއަދިް ނުޑްހީކުރަނީ ްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްއާދެ،ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑަށް

އުންމީދުކުރަނީްއެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންްއަދިވެސްްއެއްފަަހރުްއެކަމާމެދުް
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ްއެބޭބޭޅުްނގެ ްވިސްނަވާ ްގެންދަވާނެްފުންކޮށް ްއަނބުރާ ކަމަށް.ްހުށަހެޅުން

ް"ދުޝްމަން"ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެއަށްފަހު

ްކަންބޮޑުާވކަމެްއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑެވސް  2690މާނަކުރުމުގައި

ޮުަގނޑުެގްވަރަްށް އެބައުެޅއޭ.ްއޭެގްއެންމެްބޮުޑްއެއްްސަބަބަޮަކަށްވަނީްއަޅު

ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްރަޙްމަތްތެރިއެކޭ ޤާސިމްްްގާތް

ްއޭނަް ްމިއުޅެނީ. ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްާވހަކަ ްބޭފުޅެއްގެ ްކިޔާ އިބްރާހީމް

ާއއިްެއހިސާބުގައިްދިމާވިްަމއްސަލަެއއްަގއިްޖަލަށްާލ10،15ްްސެޕްޓެމްބަރުް

ްބާވަތްތަްއް ްިވހަ ްތަފާތު ްުހއްޓާ ްދަށުގައި ްބެލުމުގެ ްފުލުހުންގެ  2695އަދި

ތަކެއްގެްތެޭރގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްފަރިއްކުުޅވުމަށްޓަކައިްދީ،ްމިަކހަލަްކަންތައް

ްއަިދް ްގޮތެއް ްވަޑައިގެންެނވޭނެ ްބޭރަށް ްއުުޅއްާވ،ްރާްއޖެއިން އާލާސްކަންފުޅާ

ސިއްޙީްފަރުވާްލިބޭެނގޮތެއްްެނތިފައިްވަނިކޮށްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްވެސްް

ްވަނީ.ް ްމަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހިފުމަށް ްމުދާ އޭނާގެ

ްައޅު ްއަޅުަގނޑަްށްއެހެންވީމަ، ްދިމާވެފައިވާތީެވ ްމިޙާދިސާ ްއޭާނައށް  2700ަގނޑު

ްމިގޮތަށްް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްމިމާއްދާ ްއިނގޭޯތ ްޔަޤީނޭ ހަމަ

ްމިފަދަް ްތެޭރގަިއ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްފަހަރުަގއި މާނަކުރެވިއްިޖއްޔާ

ްވޯޓަށްް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްނެގިދާނެކަމަށް. ްފައިާދ ްނާޖާއިޒު މާއްދާއެްއގެ

ްިވސްނަވާނެކަމަްށްްއެއްެސވުމުަގިއވެސް ްމިކަާމ ްރައީްސވެސް ިޢއްޒަތްެތރި

ްދަޢުލަތުގެް ްފަހަރުގަިއެވސް ްކުރީ ްއެއީ ްއުންމީދުކުރަނީ.  2705އަޅުަގނޑު

ްމުދާވެްސް ްއިބްރާހީމްގެ ްޤާސިމް ްިމދެންނެވި ްގޮުތގައި ދުޝްމަނެއްގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްމަސައްކަތްކުެރވިފަިއވަނީ. ްބޮަޑށް ްވަރަށް ހިފުމަށްޓަކައި

ްޤަ ްރައްޔިަތީކްއަޅުަގނަޑކަށް ްެއއްެވސް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނުުކރެވޭ ބޫލެްއ

ްފަހަރެއްގަިއް ްއެމީހުން ްވާނެކަމަކަށް. ްދުޝްމަނަކަށް ްދަޢުލަތުގެ ދިވެހި

ްކަންތައްތަކަްށް ްސަރުކާރުގެ ްދުޝްމަނުންނަށް. ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި  2710ވެދާނެ

ްހިތްހަމަނުޖެހޭް ްުއސޫލުތަކަްށ ްސަރުކާރުގެ ްވެދާނެ. ްބަަޔކަށް ފާޑުކިޔާ

ްދަޢުލަތުގެްބަޔަކަ ްދިވެހި ްއެމީހުންނަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވެދާނެ. ށްެވސް

ްނުކުރެވޭ.ް ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްވާންޖެހޭނެ ދުޝްމަނުންނަށް

ްބަލައިލާއިުރަގިއް ްމާނަކުރެވިފަިއވާގޮތަށް ްމި ް"ދުޝްމަން" އެހެންވީމަ،
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ްމާނަ ްމި ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްޙާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްހަމަ  2715އެއް.ްއަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޏ.އަޮތޅުެގ ްދައްކަވަމުން ްވާހަަކފުޅު ްދެންމެއަކު ްދާދި ދެން،

ް ްވިދާޅުެވއްޖެ ްނަޞީމް ްފައިސަލް ްހުރިާހްޕެންޝަންމެންބަރު ްމާނައިަގއި ގެ

ް ްވަރަށްްްޕެންަޝންރައްޔިތުންނަށްވެސް ނޑުވެސް ްއަޅުގަ ދެވެންޖެހޭނެ.

ްނިޒާމެއް ްކޮންމެވެސް ްރައްޔިުތންނަށް ްމިއީ ްދަށުންްއެދޭކަމެއް ގެ

ްއެމީހުްން ްއުޖޫރައެއް ްމަސައްކަތުގެ ްކުރާ ްއެމީހުން  2720އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަމަޖެހިގެންދިއުން.ް ްނިޒާމުތަކެއް ްލިބޭނެކަހަލަ މުސްކުޅިކުރުމަށްފަހު

ް ްިމްޕެންޝަންއެހެންނަމަވެސް، ްކުރިން ްބަލާއިރުަގއި ްމާނައަށް ްލަފްޒީ ެގ

ް ްދެންނެވިން ްއަޅުަގނުޑ ްދުވަުހވެސް ްހިނގި ްލަފްީޒްްނޝަންޕެބަހުސް ގެ

ްލަފްޒަްށް ްއެ ްލަފްެޒއް. ްއޮތް ްއައިސްަފއި ްބަހުން ްސްެޕއިން މާނައަކީ

ްދަޢުލަތުެގް ްއެހެންީވމަ، ްއެްއޗެކޭ. ްދޭ ްދަޢުލަތުން ްިމއީ  2725ބަލައިލާއިުރގައި

ް ްއެކަނި ްއެހެނިހެްންްޕެންޝަންމުވަްއޒަފުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ލިބޭނީ.

ްޤާނޫނުތަކުގެ ނަޑއަަޅއިެގން ްކަ ްނިޒާމުތަކެްއެގްްއުސޫލުތަެކއް ތެރެއިން

ްއުުޅްއާވް ްމުޢައްސަސާތަުކަގއި ްއެހެން ްނޫން ްދަޢުލަތުގެ ތެރެއިން

ް ްއެބޭބޭފުޅުންނަށް ްއެހެނިހެންްޕެންޝަނާބޭފުޅުންނަށްވެސް ްއެއްފަދަ އި

ްނެްތ.ްއެހެންވީމަ،ް ްއިޢުތިރާޟެއް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްދިނުމާއިމެދު  2730ޢިނާޔަތްތަކެއް

ްވި ްރައީސް ްތަންކޮޅާއިމެދު ްުއންމީދުކުރަމުން،ް"ދުޝްމަން" ސްނަވާެނކަމަށް

ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްކުރުޮކށްލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

ްފާހަގަކޮށްލަންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްވާހަކަެދކެވެމުންްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމި ްހަމަ ްދިވެިހްބޭނުންވަނީ ްެއއީ ްޕޮއިންެޓއް. ްެދ  2735ދާއިރު

ްމާނަކުރެވޭގޮތަްށް ްދަރަޖައިަގއި ްދުޝްމަނުންގެ ރައްޔިތުން

ްޤާނޫނުއަސާސީްން ްމި ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްއެއީ މާނަކުރެވިގެންިދއުން

ްމަސައްކަތްކުިރް ްގެނެސްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރަސްއެިޅގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންޙައްޤުތަކާއި ްއެ ްކަމެއް. ންދާނެ

ްއެވާަހަކް ްމެންބަރުން ްއެިކއެކި ްމިތަނުގައި ްދުށިން. ްގާތުން  2740ވަރަށް

ްމިއަދުް ްދެނަހުރިން ްއަޅުަގނުޑވެސް ްގެންދަަވިއފި. ދައްކަވަމުްނވެސް
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ްޮއގަްސްޓް ްސެޕްޓެމްބަރު، ްއިބްރާހީމް ްާޤސިމް ްިތއިންނެވި ރިޔާސަތުަގއި

ްބޭސ10،15ްް ްބަންދުކުރައްާވފައި ްބޭރަށްްަގއި ްރާއްެޖއިން ފަރުވާއަށް

ްރަޙުނެއްެގް ްއެ ްރިޒޯޓް ްއައިލެންޑް ްސަން ްދެންނެވީމާ، ވަަޑއިގަންަނވަން

ްނޫން.ް ްެއވަރަުކންވެސް ްއަދި ްފަހުން ްއެްނެގވި.ްޭއގެ ްބާްއވަްނވެސް  2745ގޮތުަގއި

ްމުިޅް ްވިދާުޅިވކަމަށްވޭ ްބައްދަލުކޮށްަފއި ޮަިއގެން ްވަޑަ ްބޭފުޅަކު ްެއއް އަދި

ްދަޢުލަތާ ްފުރުއްވަްނވާނީ.ްމިލްކިއްޔާތު ްަހވާލުކުރަްއވާފަޭއ ްަސރުކާރާއި ިއ

އެހެންވީމަ،ްމިއީްމިާބވަތުގެްަކންތައްތައްްޤާނޫނުތަުކގައިްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް

ްބިރުދެއްކުުމެގް ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްމަސައްކަތްކުރައްވަނީ ްހިމެނުމަށް މި

ްއޭރު ްހިންަގން ްސަރުކާރު ްދައްކަިއގެން ްބިރުތައް ްމިފަދަ  2750ތިބޭްްބޭނުމުގައި.

ްރައްޔިތުންެގް ްކަންކަމަށް ްދަޢުލަތުގެ ްތެރެއަށް ްވެރިކަުމގެ ްއެބަެއްއގެ ބަޔަކު

ްބޭނުމުގަިއ.ް ްބިުރގެންނެވުމުެގ ްަރއްޔިތުންޮް ްއަތްގަަދކޮށް، މައްޗަށް

ްމާނަކުރުންތައްް ްމާނަކުރެޭވ ްޮގތްގޮތަށް ްމިފަދަ އެހެންވީމަ،

ްއެޮެޭދކަމެއް ްއަުޅަގނޑު ްހިމެނިގެްނދިއުމަކީ ނޫން.ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްދެން،ް ްބޭނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްކަންަތްއ ްެއއީ  2755އެހެންވީމަ،

ްދީނުަގިއް ްީސދާކޮށް ްސާފު ްވަރަްށ ްއެީއ ްއަސްލުތަްއ އިސްލާމްދީނުގެ

ްއެިކް ްމެންބަރުން ްއެިކ ްދެން، ްަކންތައްތައް. ްަބޔާންވެފަިއވާ ނަޑއެޅި ކަ

ްއެބޭނު ްއެަބޔަކު ްވަކި ްމާނަކުރަްއވަިއެގން ްއެ ްިމްގޮތްގޮތަށް ްގޮތަކަށް ންާވ

ްމާނައިަގިއްޢިޮިބާރާތްތައްް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއިސްލާމްީދނުގެްއަސްލުތަުކގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަްއ ްއެފަދަ  2760ލިޔެގެން

ްއައިސްފަިއް ްއެގޮްތގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްނޫންހެން. ްކަމެއްެވސް ކޮށްގެްނވާނެ

ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްނެތް.ްްހުރި ްތާއީދެއް ދެކޮޅުހަދަން،ްއަޅުަގނޑު

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްމިަވގުުތކޮޅުަގއި ްމިއަދުގެ ދެން،

ްތާއީދުކުރަން.ް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަފުަޅށް ްއެދެްއކެވި މުޢިއްޒު

 2765ްއެހެންވީމާ،ްމިވާހަކަްދަންނަާވލަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްކައިރިެވއްޖެ.ްްންަމދުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަ ްވަރަްށ ްަވގުތުކޮޅު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްވަރަްށްްޝިހާބުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމިއީ ްަބިއ ްމާނަކުރުމުގެ ްަބސްބަހުގެ ްމި ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޤަބޫުލކުރަން. ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްބައެއްކަމަށް މުހިންމު

ްމާނަކުރެޭވގޮތުންް ްކަންތައްތަކެްއްްކަންތައްތައް ްގޮތްތަކެްއ، ްނޭދެވޭ  2770ވަރަށް

ްމަޖިލިސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްެވއްޖެ. ްިހނގާފައި ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމާނަކުރުމުގެް ްއަންނަނީ ްހަނދާނަށް ްއަުޅަގނޑު ްއައިދުވަހު ފެށިގެން

ްަބޔަުކް ްއެތައް ްމާނަނުކުރެވިގެން ްމިތަނުންޮް ްވޯޓެްއ ްިސއްރު މައްސަލާަގއި

ްމަޖިލީ ްހުއްޓިގެްންޖަލަށްގޮސް ްޒަމާނެއްވަންެދން ްއެތައް ްމަސަްއކަތްތައް ހުގެ

ްހުށަހެޅިފައިް ްމި ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްައުޅގަ ްމި ްއާދެ،  2775ގޮސްފަިއވަނީ.

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާ ްޢާންމުގޮތެއްަގއި ްބަލާއިުރ ްއިޞްލާޙުތަކަށް އޮތް

ްއިޞްލާ ްާތއީދުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްިއޞްލާޙުތަކަީކ ޙުތަެކޭކްފޮނުއްވާފަިއވާ

ްރަނގަޅުް ްހަމަ ްއެބަހުރި ްމީގެތެރޭަގއި ްެދން، ްހުށަހެޅުންތަކެކޭ. ނުވަތަ

ްއޭަގިއް ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްޯވޓުދެމުންދާއިރު ްއެ ހުށަހެޅުންތައްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްދަންނަވަްނ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު ްވާހަކަ  2780ބައިވެިރވާނެ

ްބަ ްގެންަދވާ ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްމާއްާދްގިނަ އެއް

ްވިސްނަންޖެހޭނެް ްފުންކޮށް ްވަރަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ މިމާއްދާތަކަކީ

ްއެް ްމިހާތަނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި މާއްދާތަކެއް.

ނޑުމެްން މާނަކުރެވިފަިއވާްގޮާތއިްގެނެިވފައިވާްގޮތާއިްޚިލާުފގޮތަކަށްްައޮަޅުގަ

ްމާނަިއގައިް ްބަސްބަހުގެ ްލަފްޒުތަާކއި ްނުވަތަ  2785ހިމަނައިގެްންްމާނަކުރާ

ްބަދަލުވެގެްން ްއެހެންގޮަތކަްށ ްމަސައްކަތް ްކުރި ްމިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެދޭކަމެްއްނޫން.ްއާެދ،ްޚާއްަޞކޮްށް ްއަޅުަގނުޑްެއއްގޮަތަކށްވެސް ދިއުމަކީ

ްމުޢިއްޒުެގް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ައތޮޅުގެ ްބެހޭގޮތުން މިކަމާއި

ނުޑްފާހަގަުކރަން.ްއަދި ްއަުޅގަ ްގިަންްވާހަކަފުޅު ްިޢްއޒަތްތެރި ހަމައެާއިއއެކު

ްމިއީް ްމާނަ ްދުޝްމަނުންެގ ްމިގެންދަވާ ްފާހަގަކުރައްވަމުްނ  2790މެންބަރުން

ްޚާއްޞަކޮށްް ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްބޮަޑށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްނުވަަތް ްމަަސއްކަްތކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންނަން ޑިމޮކްރަސީ

ްައޅުގަް ްދުވަސްވަެރްއގައި ްމިބަްސްބޭނުންގޮތަކަށްްވާހަކަދަކަމުންދާ ނޑުމެންގެ

ްމިކަހަަލް ްދުވަސްވަެރއްަގއި ްހީވާ ްއުޅޭހެން ްބަދަލުވާްނ ްވެރިކަން ނުވަތަ
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ްނޭދެވޭް ްވަރަށް ްމިއިން ްމާނަކޮށްފިއްޔާ ްައޅުަގނޑުމެްނ  2795ގޮތްގޮތަށް

ނޑުެވްސް ްއަޅުގަ ްކޮށްފާނެތީ ްދިވެހިންނަށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ އަސަރުތަެކއް

ްއޮްތގޮް ްގެންނަވާފައި ްއެ ްއާދެ،ްމިހާރު ްނުުކރަން. ްާތއީދެއް ްއަޅުަގނޑު ތަށް

ނުޑ02ްްވަނަްމާއްދާއަށްްނުވަތ02ްްަ ވަނަްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްތާއީދުނުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަްނ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް2800 

ްޖަލްސާްނިންމުން. -1

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުެމްންއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ންބަރު.

ްނިންމާލާނަން.ް ްޖަލްސާ ްައޅުަގނޑު ްހަމަވުމާިއއެީކގައި ްވަގުތު މިޖަލްސާގެ

ްމިއަދުގެް ްާއދެ، ްއޮންނާނީ، ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން  2805އާދެ،

ްާވއިރު.0352ްމެންދުރުފަހުގެް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ް
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