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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

މިްބާބަށްްްލާމަރުކަޒީްއުޞޫލުންްހިންގުން،އެކުލަވާލައްވާފައިވާް

މެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީް

 10ބައްދަލުވުންތަކުގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެް

ގައިވާްގޮތުގެމަތިނ1ްްްވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެގަވާއިދުގެް

 ގެންދެވުން.ްކުރިއަށްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްޖަލްސާއަށ221ްްްރައްޔިތުންެގ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ  15ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންްވަޑަިއގެންދެްއަވއިފި.ްއާދެ،ްމިޭރެގ59ްްމިހާތަނަށްް

ްެދވަ ްމަޖިލީހުެގްއެޖެންޑާަގއި ްޚާްއޞަ ްރަްއޔިތުންެގ ްމިއޮތީ ްއައިޓަމަަކށް ނަ

ް ްދިރާސާކޮށ25ްްްގަާވއިދުގެ ްމަތީްނ ްގައިާވގޮތުުުގެ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްހިންގުންް ްއުޫސލުން ްލާމަރުަކޒީ ްއެކުަލާވލައްވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްނުރަސްމީް ްިއޞްލާޙުތަަކށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން  20މިބާބަށް

ްބަ ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްިޚޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު 25ްއްދަލުވުންތަުކގައި

ް ްެގ ް)ބ( ްމާއްާދގެ ްއާެދ،1ްްވަނަ ްކުރިއަްށގެްނދެވުން. ގަިއާވގޮތުގެމަތީން

ްފުރުޞަތުދެވިފައި.ް ްހުށަހަޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްމިވަނީ ްމިހާރު މިގޮތުން

ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅަން ްިއްޞލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއޮީތްއެހެންވީމަ، އަރުވަން
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ްއެއީް ްއިްބރާހީމަށް. ްނިޒާރު ްމޫސާ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  25ވ.އަޮތޅުގެ

ް ްނަންބަރު ްހުށަހެޅުމަށ6ްްކަރުދާސް ްިއޞްލާޙު ްއޮތް ްމާއްދާއަށް ްދެަވނަ .

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްުއސޫލުންްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްލާމަރުަކޒީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

 30ްންގުން،ްހި

ްއިޞްލާުޙްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްާމއްދާއަށް ްދެވަނަ ްމިބާބުގެ މިހާރު

ްައންނަނިވިގޮތަްށް ްސުރުޚީާއއެުކ ްއަރިމަތީ ްމާްއދާ ްދެވަނަ ދަންނަވާލާނަން.

ްފަރާތްތަކުންް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްހުށަހަޅަނީ. ްައޅުަގނުޑ އިޞްލާޙުކުރަން

ްހިންގު ްކައުންސިލްތަްއ ްް-2ން. ްބުނެފަިއވ1ްްާމިބާބުގެ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްނިސްބަތްާވް ްެއކައުންސިެލއް ްލިބިގެންވަނީ ްާބރު ްހިްނގުމުގެ  35ކައުންސިލްތައް

ްބެލުމުގެދަށުްން ްއިލެކްޝަންްސގެ ްކޮިމޝަނަރްއޮފް ްގުޭޅގޮތަށް ދާއިރާއަާކއި

ްމިގޮތަށްް ްމަންދޫބުންނަށެވެ. ްއިންތިޚާބުކުރާ ްޤާނޫނުގަިއާވގޮތުގެމަތީްނ ްއަދި

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް

ްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  40ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ނުޑްهللا ްއަޅުގަ ނަސީރަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްްޝުކުރިއްޔާްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

 45ްނިޒާރުްއެހުށަހެޅުްއވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްަނސީރުްވާހަކަެދއްެކވުން:هللاްޢަބްދު

ް

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްށ.އަތޮުޅގެ ްމިއޮތީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްއަޅުަގނޑު އްޒަތްެތިރްއާދެ،ްދެން

ް ްރަމީޒަށް. ްމޫސާ ްއިޞްާލުޙ7ްްމެންބަރު ްމިކަރުދާހުގަިއވާ ްކަރުދާސް. ވަނަ

ނޑުްުފރުޞަތުއަރުވަމޭްދަންނަވާާލއިުރްއެކަމަކުްީމގެް ހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް ްބަލާއިުރ ްއެގޮތަށް ްގައި، 2ްް)ށ( ްާފސްކުރަްއވާފަިއ2006ްްޖުލައި  50ގައި

ްަތޢާރުޟެއްއުޭޅކަމަ ްފާސްކުެރއްވުމަކަށް ްވިސްޭނ.ްއޮތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފެނިވަޑިއގަންނަވަނީްކިހިނެއްތޯ.ް
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ްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަމޖިލީހުގެ ްމިޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 96ްްޝުކުރިއްާޔ

ްަގއިްފާސްކޮށްފައިްއ2ްޮވަނަްޖަލްސާްްްމޫސާްަރމީޒުްާވހަކަެދއްކެުވން: ތްްފާްސކުރުން.ްއެއީްމާޭލގެްޖުލައި

ްހުށަހަޅުއްވާް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު  55ޢިއްޒަތްތެރި

ްޒާހިރުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ތާއީދުކުރަްއވާްއަދިްފާސްކުަރްއވާފަިއވާްމިްލިޔުން.ްމިްލިޔުމާްއަޅުަގނުޑެގް

ްއޮތްކަ ްތަޢާުރޟެއް ްއެްއވެސް ްނުދެކެން.ްހުށަހެޅުމާއި ނޑު ްއަުޅގަ މަކަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްް

ް60 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީގައި ްދަންނަވާލާނަން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ޖުލަިއ2ްްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ަގއިްފާސްކުަރއްވާަފއިާވްފާސްކުރެްއވުން.ްޭއގައިްިމޮއންނަނީްދިވެހ2006ްްި

ްދަޢުލަތެކޭ.ްމިދަޢުލަތުގައި ްއެިކްހިސާބުތަކުެގްްދަޢުލަތަކީްޔުނިޓްރީ ރާއްޭޖގެ

ްދިރިުއޅޭް ްއެހިސާެބްއގައި ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްހިންގާނީ ްރާވާ ކަންކަން

ްބަޔާންކުރާް ްދަށުންަކން ްނިޒާމެްއގެ ްތިބޭ ްަބަޔކު ްއިންތިޚާބުކުރާ  65ރައްޔިތުން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއާދެ، ްހިމަނަންވާނެއެެވ. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބާބެއް

ްއޮ ްޤާނޫނުގަިއވާްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިއޮންނަީނ ްަގއި ް)ށ( ްހުށަހެުޅމުގައި ތް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއަތޮޅެްއގަިއ ްޮކންމެ ްާރއްޖޭގެ ގޮތުގެމަތީން

ްމިް ްެއހެންވީމަ، ްހުންނަންވާނެެއވެ. ްއަތޮުޅވެިރއެްއ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ

 70ްއަޅުަގނޑަށްްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ްމިހުށަހެޅެންްްމެންަބރުްިއބްރާީހމްްްމާލޭ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްހިތާމައާއެކީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަތޮޅެްއަގިއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެ ްއިޞްލާޙު ްމިއޮްތ ޓޭބަލްކުރެވިފައި

ްހުްނނަންވާނޭ.ްމިީއް ްއަތޮުޅވެރިެއއް ްޢަްއޔަންކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑަެއޅި ްކަ ްމަނިކުފާނުްހަމަ ްފާސްކުރުން،ްދެްނމެ ްއޮތް ްފާްސވެފައި ްތި  75ގެން

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްތަޢާރުޟަކަށްނުވާނެގޮެތއް ްއެއާ ތިވިދާޅުވެެދއްވި

ްސަބަބަީކް ްތަޢާރުެޟއް. ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެއީ ްުނވިސްނޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްރައްޔިތުްން ްސަރަހައްެދއްަގިއ ްއުޅޭ ްމީހުން ްުނވަތަ އެއަތޮެޅްއގައި

ްދެންްއިންތިޚާބުކު ްިހންގާނީ. ްާރވާ ްކަންަތއްތައް ްއެާތގެ ްބަެއކޭ ރާ
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ްތަޢާރުޟަކަށްނުވާެން ްމި ްއަތޮޅުވެިރއެކޭ. ްޢައްޔަްނކުރާ  80ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިތުރުް ްމީހާ ްއިންތިޚާބުކުާރ ްރައްޔިތުން ްެއީއ ްއޮތީ. ްގޮތެއް އެންމެ

ްއެހެންް ްއެނޫން ްދެން ްޢައްޔަްނކުރުން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުވާލެއްނެތި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޯންނާނެ. ްގޮެތއް ްއވެސް

ްބުނީމާް ްާވހަކަ ްއަތޮުޅވެރިެއްއގެ ްޢަްއަޔންކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކޮންމެހެންް ްއިންތިޚާބުކޮށްެގން ްއެއީ ްފަހުން،  85އެމާނަކުރާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބަެހްއނެތިްއެކަމެއްނުކުެރވޭނޭ.ްއެެހންވީމަ،ްމިގޮތަްށް

ގޮތަކަށްްއެްމަފްޙޫމެއްނޫންްމިއީކީ.ްހަމަްަކނޑަެއޅިގެންްއެާއއިްއިިދޮކުޅްއެއްް

ްފްލޯރއަްށް ްއެއްގޮތަކަށްެވސް ްމިތަނަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިއީ. މަފްޙޫމެއް

ްަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ.ް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހިގެްނވާެނކަމަކަށް ްވޯޓަށް ގެނެވި

ް ްދެން ްވަރަށްފުންކޮށް، ްނިންމާ ްެއއްފަހަރު  90ޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސް،

ް

ްއާދެ،ްއާެދ،ްމިހާރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމަޖިލީހުގައިްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިމައްސަލާަގިއ ްއެއްވާހަަކ. ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން  95ްއަޅުަގނޑު

ްފެނިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްބައްލަވާލެްއވީމަ ްަޔއުމިއްާޔތައް ްބަޙުސްގެ ަވޑަިއގަންނަވާެންކުރެވުނު

ްއަތޮުޅެގް ްައތޮޅު ްވާހަަކއަީކ ްދެއްެކވި ްމިތާ ްމެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް

ްބަޔަަކޭށް ްއިންތިޚާބުުކރެވޭ ްކަތީބުންނަކީ ްރަށްރަށުެގ އަތޮޅުވެރިންާނއި

ްމިާޤނޫނުއަސާސީންް ްއެކަން ްއެތިބީ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ވާންޖެހޭނީ.

ްއެހެން ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްފުރިހަމައަށް ްއޮްއާވްލިބޭނެކަން ްއެހެން  100ވީމަ،

ނޑުމެންްހުށަހަޅާްފާސްކުރަންއުޅޭކަެށއް.ްް ްހެޔޮނުވާނެްމިވަރުްެއއްެޗއްްައޅުގަ

ް

ްހިތަށްއަރަނީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއާ ްވިދާޅުވަނީ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅޭކަމަްށ ްތަޢާރުޟް ދެ،ްމީގައި

 105ްއެްއޗެއްްވިދާުޅވަންްފުރުޞަތު...

ް
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ްފުރަތަމަވެސްްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިހުށަހެޅުމުަގއި ނޑު ްވަރަށްބޮޑަްށ.ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ނޑުެވސްްޤަބޫލުކުރާގޮތް.ްެއީއްްމޫސާްަރމީޒުްާވހަކަެދއްކެުވން: ފަށައިގަންނައިރުްބުނެފައިްމިޮއންނަނީްއަޅުގަ

ްކޮ ްމީހުންްރާއްޖޭގެ ްާރއްޖޭގެ ްއަދި ްަކއުންސިލެއް ްއަތޮޅު ްއަތޮޅެްއަގއި ންމެ

ްމިީއް ްއޮންަނންވާނޭ. ްރަށުކައުންސިލެއް ްރަށެއްަގއިެވސް ްކޮންމެ  110ދިރިއުޅޭ

ނުޑވެްސްޤަބޫލުކުރާގޮްތް އަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮްށގެންްމިއުޅޭްުއސޫލުްއަުޅގަ

ްއާދެ،ް ްދަށުން ްއެއުސޫުލގެ ްއެއީ. ްއެޭދގޮތް ްައޅުަގނުޑވެސް އެއީ.

މިކައުންސިލްތަކުންްރަށްރަށުެގްކަންތައްތައްްހިްނގާނީްރަށުަކއުންސިލްތަކުްން

ްހިންގާނީ.ް ްކަންަތްއތައް ނޑު ްމަިއގަ ްއަތޮޅު ްކައުންސިލްަތކުން ްއަތޮޅު އަދި

ްެއފަރާތަށްނެތި.ް ްހައިޞިއްޔަތެއް ްޤާނޫނީ ްނިޒާމު. ްމި ްޮއވޭ  115މިހާރުވެސް

ނޑުްަޤބޫލުކުރާގޮތަކީ.ް ްއެހެންވީމަ،ްމިއީްއަުޅގަ

ް

ްމުޙަންމަދުްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރި ްދ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްނުކުާތއެްއ އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްރިޔާޟް.

ް120 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްސ،ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް 2ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުނ2006ްްްޖުަލއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރްފާސްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްތަޢާރުޟްވޭ. ްވަރަށްބޮޑަށް ްފާސްކުރުމާއި ްއޮތް ްކޮށްފައި

ްއެްއޮގތްވާގޮުތގެމަތީންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހުށަހެޅުމާ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ  125ރައީސް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލިެޔވިދާެނ. ްގޮތްގޮތަްށވެސް ްކިތަންމެ އޮޅުވާލުުމގެގޮތުން

ްއަ ްެއވިދާޅުވިފަަދއިން ްއެމަނިކުފާނު ްެއީއްރައީސް، ތޮުޅވެިރންނަކީ

ްލިޔެވިދާނެ.ް ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ްގޮތުަގއި ްމީހެއްގެ ސެރިމޯނިޔަލް

ްބައެކޭ.ް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްމިބުނަނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްފަރާތް.ް ްއަާދކުރާ ްދައުރު ްއިސްކޮށް ްއެންމެ ްއެއަޮތޅެްއގެ  130އަތޮޅުވެރިންނަކީ

ނޑުމެންްމިްފާސްކުރި،ް ގައިްމިްފާސްކޮށްފައިްްޖުލައ2ްިއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްނޯންނާނެ.ް ްެއއްެވސްގޮެތްއ ްތަޢާރުޟްނުވާނެ ްފާސްކުރުމާ ހުރި

ްކަށީަގިއް ްއަތޮުޅވެރިންނަކީ ްމީގެތެރެއިން ްއަނެްއާކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަބަދުް ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއެްއކަލަ ހިފާފައި،
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ްހިފާ ްކަީށގަިއ ްގޮތުަގއި ްމީހެްއގެ ްުއވާލުުމެގްޢައްޔަންކުރާ ްއެކަންަތއް  135ނެ.

ްގޮތުންްލިޔެވިދާނެްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްިއނގޭތޯ. ްބަުޙސެއްނޫން ްމިއީ ްއިށިނދެވަަޑިއގެންދެްއވާ. އާދެ،

ްދެންް ްދަންނަވާލީ. ްއަރިހުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހަމަ  140އަޅުަގނޑު

ްރަ ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއަްށްމިތަޢާރުޟް ްއެެހންވީމަ، ްފެނޭ. ނގަޅަށް

ްއޮތީް ްބަލައިލާން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްނޭހޭނެކަމަށް ވޯޓަށް

ްޙުސައިނ8ްް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި .ްށ.އަތޮުޅގެ

ްފޮނުވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ް145 

ްބޭނުންވަނީްމެްނބަރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމާއްދާއަްށްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްެދވަަނ ްމިބާބުގެ ްިހނގުން، ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ

ްގައިްްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ްއެބަޮއވޭ ްމާއްދާަގއި ްެދވަނަ ބަލައިލާއިުރގައި،

ްކޮމިޝަނަރެގްބަޔާ ްއިލެކްޝަންސް ްަކއުންސިްލތަކާއި ންކޮށްފަިއވާ

ްއިންތިޚާބުކުާރް ްއުސޫލުތަުކގެމަތިން ްދިމިޤްރާތީ  150ބެލުމުގެދަށުން

ްހިމެނޭނެއެވެ.ް ްމަންދޫބުން ްއެހެނިހެން ްކަތީބުންާނއި، އަތޮޅުވެރިންާނއި،

ް ްބުާނއިރުަގއި ްގައި ް)ހ( ްމިމާްއދާގެ ްއޮންނައިރުގައި ވަަނ2ްްމިހެން

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްއެހެންނަމަވެްސްްމާއްދާއެްއގެ )ހ(ްއެއްްނެތްަކންްއަޅުގަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ ްއެހެން ްއެއް ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ްމާއްދާގެ، ދެވަނަ

ްއިޞްލާޙެއްް ްބަޔާންކޮށް ްނެތްކަން ް)ހ( ްމާއްދާެގ ްދެވަނަ  155ކޮންމެހެން

ްހުށަހަާޅް ްމާްއދާއަށް ްދެވަނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ހުށަނާޅަން.

ްެއީއްއިޞްލާޙަ ްބާްއަވވާފައި، ްއެގޮތަށް ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްމި ްހަމަ ކީ

ް ްމިގޮތަށް. ްބަޔާންކޮށްފަިއާވްް-2އިންތިޚާބު ްގައި ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ްބެލުމުގެދަށުންް ްކޮމިޝަނަރެގ ްއިލެްކޝަންސް ކައުންސިލްތަުކގައި

ްރަުށް ްކައުްނސިލަކާއި ްއަތޮޅު ްއިންތިޚާބުކުރާ ްއުސޫލުތަކުގެމަތީން  160ދިމިޤްރާތީ

ްރަށެއްަގއިެވްސްކައުންސިލެ ްކޮންމެ ްއަތޮޅަާކއި ްޮކންމެ ްރާއްޭޖގެ ްއ
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްމިހެން. އޮންނަންވާނެެއވެ.

ްމިް ްހުށަހެޅުމާއި ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްމިހުށަހަޅާ މިގޮތަށް

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްއެބަހުރި. ްތަފާުތ ްުކޑަކޮށް ްހުށަހެޅުމާއި ްއޮްތ ޑްރާފްޓްަގއި

ްއެހެނިހެންްމި ްކަތީބުންނާިއ ްއަތޮޅުވެރިންާނއި ްއިންތިޚާބުކުރާ  165އޮންނަނީ

ްާރއްޖޭެގް ްބޭނުންާވޮގތަކީ، ްހުށަހަޅަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިމެނޭނެއެވެ. މަންދޫބުން

ްކައުންސިެލްއް ްރަށު ްރަށެއްގަިއވެސް ްޮކންމެ ްއަތޮޅެްއގަިއވެސް، ކޮންމެ

ްޢިްއޒަތް ްށ.އަތޮޅުގެ ްކުރިން ްއާދެ، ްމެންބަރުްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ތެރި

ްެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙުަގއި، ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްރަމީޒު މޫސާ

ްެއް ްއެހެްނނަމަވެސް ްހުށަހެޅީ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްބަަލިއގެން  170އިޞްލާޙުވެސް

ްފާސްވިަޔސްް ްއިޞްލާުޙ ްމި ްފާސްނުިވކަމުަގިއވިޔަްސ، އިޞްލާޙު

ްއޮތްގޮތަީކ،ް ްހުށަހަޅާފަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްުނވާނެ. ތަޢާރުޟެއްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރްޢި ްއުނދަޫގާވގޮތަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް، އްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކުްކޮންމެވެސްްބަހެއްްވިދާޅުެވއްޖެ.

ް175 

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްެއކަހަލަ،ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްެއްއވެްސްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގެންަދވަ ްވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން ްދަތިފުޅުވާގޮތަްށްމެންބަރަކު ނިކޮށް

ްކަންތައްތައްްނުކުެރްއވުންްއެެދން.ް

ް

ްތިބޭނީްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަކތީބުން ްއަތޮޅުވެރިންނާއި ްރައީސް،  180ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިބެންޏާްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމަޤާމުގަިއކަމަށް ްއެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް

ްއަތޮުޅްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަށުކައުންސިލާއި ްމަޤާމެއްނޫން. ްއިންތިޚާބުކުރެޭވ އެމީހުންނަކީ

ްލާމަރުކަީޒް ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްތަރައްޤީއަށް ްރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން

ްޤަބޫލުކުރާތީް ްެއއުސޫުލ ްއާެދ، ްހިންގާނީ. ްއޮތްތަުނަގއި ްއަންނަން އުސޫލުން

ްއޮތްް ްހުށަހަޅާފައި ްޝުކުރިއްާޔްްއަޅުަގނޑު ްމިއިޞްލާޙަކީ.  185އިޞްލާޙެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ްކޮމިީޓެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓިންގ ްފުރަތަމަ ްއެބަޖެހޭ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ

ްަގިއް ް)ހ( ްމިމާއްާދގެ ްަގއި، ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްއަރިހުން މުޤައްރިރު
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ް ްމިބާބުެގ ްއެީއޯތްަގއިާވގޮުތގެމ1ްައެވިދާުޅވަނީ ްއެެހންތޯ  190ތީން،

ްރަނގަޅުގޮަތކީ.ްވިާދޅުވެެދއްވަާފނަންތޯ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްތިަޔވިދާުޅވީްހަމަްރަނގަޅަށް.ްމިބާބުްޮފނުވާލިއިުރގަިއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްއޭްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެރީ. ްރިފްލެކްޓްނުކުެރވި ްއެުކގައި ްބަދަލުތައް ްބަެއއް ެގްގެނެވުނު

ް ްމިބާބުގެ ްނަންބަރަށ1ްްްރަނގަޅުގޮަތކީ ްމާްއދާ ްއެ ްމާއްދާއޭ.  195ވަނަ

ްނުގެނެިވް ްެއބައި ްއުނިކޮށްިލއިރު ްއެއްެޗއް ްޮއތް ްކުރީަގއި ހަވާލާދޭންވީ.ްއެއީ

ްރައީްސެގް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި އޮތީ.

1ްއިްެއްހަވާލާދެނީްގ2ްައަރިހުންްވަރަށްބޮޑަށްްެއކަމަށްްމަޢާފަށްްއެދެން.ް

ްވަނަްމާއްދާަގއިްއެބުނާްަކއުްނސިލްތަކުގެްވާހަކަ.ް

ް200 

ްމުޤައްރިުރްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއިްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްއެ ްހަމަ ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްގުިޅެގން ްބަދަލާއި ޞްލާުޙްއެގެންެނވި

ްމިމާއްދާގެް

ްަގއިްބުނާ،ްެއގޮތަށްްބަދަލުކޮށްދެއްވުންްއެދެން.ްޝުކުރިްއޔާ.1ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް205 

ްހަމަޖައްސައިދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިހެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްިޢއްޒަްތތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުްްތާއީދުކުރަްއވާ

ްމޫސާްރަމީޒަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

 210ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްށ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްހުށަހެޅުމަށްްްމޫސާްަރމީޒުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ލުބްނާ

ްާތއީދުކުރަން.ްްއަޅުަގނޑު

ް

ްމުޤައްރިރުްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާތިފްް ްކޮމިޓީެގ ްދިރާސާކުރާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްަކުއންސިލްތަކަށޭ،1ްްވިދާޅުީވ ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްާމއްދާަގއި  215ވަނަ

ް ްއަނެްއކާެވސް ްފަހުން ްއެހެންނަމަވެސް ްމާނަައކީ. ހުށަހަޅުއްވަމުންްއެގޮތަށޭ

ްވިދާޅުވަނީްމިމާއްާދގެް)ހ(ްަގއި.

ް

ްއެގެންެނިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީގެ ްްޑރާފްޓިންގ ްއެވިދާޅުވީ، ްހަމަ ނޫނޭ.

ްއެދެމޭ.ް ްބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށް ްެއގޮތަށް ްތިމަންނާވެސް ްުގޅިގެން  220އިޞްލާޙާއި

ްދެއްތޯ ނަޑށް، ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވީ،ްއެހެންވިދާުޅވިކަމަށް ްލުބްނާ ްއެހެންނޫންތޯ .

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްއަޅުަގނޑަްށްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް ްވިދާޅުވަންޖެހޭނީ ްއަސްލު ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ  225ްްހީވަނީ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާުބެގ1ްްބާބުގެ ްައޅުަގނުޑވެސް ްމާއްާދއަށްހެން.ްއެހެންވީމަ،ްހަމަ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރ1ްްި ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްއެހެންް ްފާހަގަކޮށްދެއްވާނެހެން. ްއަލުން ްއެކަން މެންބަރު

ްއަޅުގަް ްހަމަ ްފާހަގަކުރަްއވައިިފކަމަށްވަންޏާ ްިމބާބުގެ ްހަމަ ވަަނ1ްްނުޑވެސް

 230ްމާއްދާ.ްއަދިްރަނގަުޅގޮތަީކެވސްްއެއީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެވާހަަކްދަންނަވާލީ.ް

ް

ްައުޑއިވުނީ.ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިބާބުގެ ްދަންނަވާަލން އާދެ،ްައޅުަގނޑަށް

ްވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯްމުޤައްރިރުްއެހެންތޯްވިދާޅުވީ.

ް

 1ްް235ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްކުީރގަިއވެސްްައޅުަގނޑުްހަމަްދެންނެވީްމިބާބުގެްްލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްްމާ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއޮންނަންވީގޮަތކީ. ްއެާތގައި ްެއީއއޭ ްމާއްދާއޭ. ވަނަ

ްމަފްޙޫ ްއިްޞލާޙުގެ ްރޫލްއައުްޓކުރެްއވި ްތިޔަ ްމަނިކުފާނު މާްރައީސް،ްކުީރގެ

ްހުށަހެޅުއްިވއިުރވެްސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ގުުޅވަިއގެންކަން

ްއަޮތޅުވެރިްންއިންތިޚާބުކުރާް ްއެްއވާހަަކެއއް،ްކަތީބުންނާއި ްހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ

ްވިދާުޅވެއްޖެ.ް ްރެޯކޑްަގިއ ްޤަބޫުލކުރަްއވާކަމަށްެވސް  240ބައެއްކަމަށްުނވާނެކަމަށް
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ްބޭރު ްމަފްޙޫމުން ްމި ްހަމަ ްކުީރެގްއެހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ، ްމުޅިން ގައި

ްއުސޫލުންްބޭރުަގއިްމިއިޞްލާުޙވެސްްމިއޮތީ.ް

ް

ްނަންގަވައިފި.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެތިންބޭފުޅަުކ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްގދ.ެގް ްއެބަ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. ްޢަލީ ްވަޙީދު  245މުޙަންމަދު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮތުްންްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއުސޫެލއްެގ ްމަނިުިކުފާނު ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  250ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިއީްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްމިހާރު ްވާހަކަ. ްބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ ްއަކުެރއް ްއަންނަނީ ްވިދާޅުވަމުން

ްލަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީގެކުރީެގްބޮޑު ްހަމަ ްމައްސަލައެއް ްމިކަހަލަ ްއިނޭގތޯ. ްބަދަލެއް ފްޒެއް

ް ްމަޖިލީހުގަިއވެސް ްަވޒީރުންގެ ނުޑ12ްްވޯޓުލެވުނު ްއަޅުގަ ްމާއްދާައށް ވަނަ

ްމައްސަލައަާކިއް ްއެކަހަލަ ްހަމަ ްއިޞްލާުޙގަިއވެސް ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

 255ވާހަކަައީކް،ްދިމާވެގެންްވަނީްހަމަްެގއްލިފައި.ްއެހެންވީަމ،ްމިހެންނުހައްދަވާ

ްހުށަހަޅުްއާވދެއްވާނެކަމަްށް ްރަނގަޅަށް ްތަންކޮޅެއް ްޑްރާފްޓްތަކުގަިއވެސް މި

ްއަޅުަގނޑުްހީކުރަންްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް

ްހަަމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއީ ްއެނގޭ ްއެބަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްމި  260އާދެ،

ްިލޔުމުަގއި.ްަޓއިޕިންގްމިސްޓޭެކއްކަ ްީމގަިއްމިސްޓޭކެއްކަން ްއެނގޭ ްއެބަ ން

ްއަިދް ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްނާންނަކަމާއި. ްބަދަލު މަފްޙޫމަކަށް

ްމިހުށަހެޅުއްިވް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްވިދާުޅވެދެްއަވއިފި. މުޤައްރިރުވެސް

ްއެކަން.ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާހެން ްއެބަ ްމެންބަރުންނަށްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިބާ ްއިްނތަން، ްމިމާއްދާގެ ްއެހެންވީމަ، ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ،1ްްބުގެ  265ގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްސ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްއެެހންވީމަ، ްއަންނަނީ. ްމި އެގޮތަށް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.

ްިތަޔްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޚިާލފުގޮތަކަށް ްއުސޫލުަތކާއި ްއޮތް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްއާދެ،
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ްހުށަހަޅުއްވަްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޙަޤީޤަތުަގއި ްލާމަރުކަޒ2ްްީނީ. ްއޮންާނނީ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްކައުންސިލްތަުކަގިއް ްއުފައްދާ ްހިންގުމަށް ްރާވާ ްކަންކަން  270އުސޫލުން

ްދިމިޤްރާތީް ްބެއްލެވުމުގެދަށުން، ްކޮމިޝަނަރ އިލެކްޝަން

ްކަތީބުންނާއި،ް ްއަތޮުޅވެރިންނާިއ، ްއިންތިާޚބުކުރާ އުސޫލުތަުކގެމަތީން

ްމަންދޫބުން ްއެނޫންގޮތަކަްށްްއެހެނިހެން ްއޮންނާނެގޮތަކީ. ްއެއީ ހިމެނޭނޭ.

ްމިބާބުގައި،ްއެބާބުަގއިްނޯންނާނެްއިނގޭތޯ.ް

ް275 

ްއަދިްސާފެއްނުވިްއިނގޭތޯްިތިވދާޅުވިްެއއްެޗއް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްމިގޮތަށޭ. ްއޮންނާނީ ްމާއްދާ ްދެަވނަ ްމިދަންނަވަނީ ްލާމަރުކަީޒްއަޅުަގނޑު

ްކައުންސިލްތަުކަގިއްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއުފައްދާ ްހިންގުމަށް ްރާވާ ްކަންކަން އުސޫލުން

ްއުސޫލުތަކުގެމަތީންް ްދިމިޤްތާރީ ްެބލުމުގެދަށުން ްކޮމިޝަނަރގެ  280އިލެކްޝަން

ްމަންދޫބުންް ްއެހެނިހެން ްކަތީބުންނާއި ްއަތޮުޅވެރިންނާއި، އިންތިޚާބުކުރާ

ް.ްހިމެނޭނެއެވެ.ްެއގޮތަށޭ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޯސްކަމަށްތޯ ްމިހާރު ްމިޑްރާފްޓް ްދެން ްތިވިދާޅުވަނީ ދެން

 285ްމެންބަރު.ްް

ް

ްއާދެ،ްވަރަށްްރަނގަޅުްވާހަަކެއއްްތިވިދާުޅވީ.ްމިޑްރާފްޓްްިމޮއތީްގޯސްކޮށް.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވެަފއިްމިޑްރާފްޓް ްީކްއެވގެން ްމިއީ ްގޯސްކޮށް. ްވަރަށްޮބަޑށް މިއޮތީ

ނޑަށްްދަންނަވާކަށްްނޭނގެ.ްއެމާއްާދްއޮންނާނެގޮތް.ް އޮތްކަމެްއކަމެއްްއަުޅގަ

ްހެއްދެވިގޮތަްށް ްމަނިކުފާނު ްމެންދުރު ްހީވަނީ  290އަޅުަގނޑަށް

ްބޭްއވުން.ް ްބައްދަުލވުމެއް ްކޮމިޓީގެ ްޑްާރފްޓް ދެންމިކަންކުރެވޭނެގޮަތކީ

ް ްއެކަްނ13ްްނޫނިއްޔާ ްހުށަހެޅުން.ްއެއީ ްމިތަނަށް ްޮސއިކޮށްފައި މެންބަރުން

ްކުރެވޭނެްގޮަތކީ.ް

ް

 295ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް
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ް

ްތިވިދާޅުިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްސ.އަތޮޅުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްޑްރާފްޓިންގ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުާމއިމެދު

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިޔުން ްލިބިފައިއޮތް ކޮމިޓީން

ްތިހެންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  300ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިަވގުތު

ްމިއޮްތް ްމީގައި ްމިހާުރ ްެއްއޗަކީ، ްދަްނނަވަންއޮތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ވިދާޅުވީމަ

ްމާއްާދގަ ްއެްއވަނަ ްމިބާބުގެ ްެއީއ ްއޮތްއޮތުން ްއެބުނާްމިމާއްދާގައި އި

ްވިދާޅުވިހެްން ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއެއީ ްވަންޏާ ބުނުމަކަށް

ްމިހާރުް ްއެްއަޗކާއި ްިތވިދާޅުވި ްއެކަމަކު ްބަލަިއގަެނވޭ. މިސްޓޭކެއްކަމަށް

ްއަިދް ްލިޔުމާއި ްފޮނުވާފަިއއޮތް ްލިޔުމަކާއި ްއޮތް ްއަުތަގއި  305އަޅުަގނޑު

ް ްއެްއޗެއް ްކުރެވުނު ްސަރކިއުލޭޓް ްބޮޑުްމެންބަރުންނަށް ްވަރަށް ދިމާނުާވ

ްޖެހެނީް ްބަލަިއަގންނަން ނުޑްެއކަމަކު ްއެބަުއޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ތަފާތެއް

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްމިފޮނުއްވުމަށް. ްފޮނުއްވާފަިއއޮތް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްމިހާރުް ްދެން ްގެންދާނީ. ްކުިރޔަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެީކގައި އިޞްލާޙާއި

 310ތީްރ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތެއްްއަުރަވންްމިއޮ

ްެއއީް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްފޮނުްއވާފަިއާވ ްވަޙީދު ޢަލީ

ް.9ްއިޞްލާޙު؛ް

ް

ްފުރަތަމަްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްެއންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި

ްއިޞްލާޙުްއަޅުަގންޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާލާނަން. ްއިޞްލާޙު  315ުޑގެ

ހުށަހަޅާލުމުންވެސްްހަމަްމިހާރުްމިްނިކުމެގެންްއުޅޭްމައްސަަލްނިކުންނާނެ.ް

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްްޓުކރާ ްސީދާ ްމިވަީނ ްއިޢުތިދާވެަފއި ނޑު ްއަުޅގަ އެީއ

ްރައީސްް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެލިޔުމަށް. ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްމިބާބުެގްތިވިދާޅު ްމިދައްކަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުގައި ްފަދައިން ވި

ްެއްއވަނަް ްމިާބބުގެ ްމިދެވެނީ ްއެެހންވީމާ،ްހަވާާލ ްވާހަކަ. ްމާއްާދގެ  320އެްއވަނަ

މާއްދާއަށްކަންްއެންމެހާްބޭފުޅުންްހީފުޅުކުރައްވާނޭްކަމަށްްހީކުރަން.ްދެވަނަް

ް ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ހ( ްމާއްާދެގ ްދެވަނަ އިޞްލާޙުކުރުން.ްމާއްދާއަށް،
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ް ްް-2އިންތިޚާބު؛ ް)މި ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ1ްބާބުގެ ްާމއްދާަގއި ްވަނަ )

ްދަށުން،ް ްެބލުމުގެ ްކޮމިޝަނަރގެ ްއިލެްކޝަންސް ކައުންސިލްތަުކގަިއ،

ްއިންތިޚާބުކުާރް ްމަތީން ްއުސޫލުތަކުގެ ްދީމުޤްރާތީ ްހަމަތަކާއި  325އިސްލާމީ

ްމަންދޫބުން ްއެހެނިހެން ްކަތީބުންާނިއ ްދެްންްއަތޮޅުވެރީންާނއި ހިމެނޭނެއެވެ.

ްމިއިޞްލާުޙް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާނަން، ްކުރުކޮށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްހަމައެކަިން ްފެންނާނެ. ނޑުަތކުންވެސް ްގަ ްހުރި ްއަތްޕުޅުަގއި ތިބޭފުޅުންގެ

ް'އިސްލާމީ'ް ްފަހަށް، ްޭއގެ ްދެން ްދަށުން، ްބެުލމުގެ ްކޮމިޝަނަރުގެ އިންނާނީ

ްކު ްއަނެއްާކވެސް ްދެން ްއަކުރު. ް'ހަމަތަކާއި'،ްހަތަރު ްދީފައި، ްސްޕޭެސއް  330ޑަ

ްއިތުރުކޮށްފަާކް ްފިއްެޔްއވެސް ްއަކުެރއް ްއެްއެވސް ްމިނޫން ްއަކުރު ފަސް

ްބަލައިލަންް ްއިންާނނެ ްކޮށްލާފަިއ ްއަންޑަރލައިން ްދެން ނީންނާނެ.

ްމިލިބުނުް ްމިހާަތނަށް ްއަދި ްޭރގަާޔއި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެްނވީމާ، ފަސޭހަޔަކަށް.

ްމިމަޖި ްއަލީަގއި ްހަމަކަްންތަޖުރިބާގެ ްވާހަަކއެްއގެ ްަދއްކާ ްމީހަކު ލިސްގައި

ްއަސަރެއްނެްތ.ް ްއެްއވެސް ްކޮށްފައިހުރި ްސަބަުބން ްނުހަމަކަމެއްގެ  335ނުވަތަ

ްވާހަަކއެްއް ްއެްއެވސް ްއިތުރު ްބޭނުންވަނީ، ްމިހާުރ ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ް ްމާތް ްހުށަހެޅުނީޔޭ، ްހުށަެހޅުން ްައޅުަގނުޑގެ ްނުދައްކާ ްަވކީލޭ.ްهللا އާިއ

ް.ޝުކުރިއްޔާް

ް

ްމިހުށަހެޅުމަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ  340އާދެ،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްެމންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންއަށްްައޅުަގނޑުްފުރުޞަުތްއަރުވަން.

ް

ްރ.އަތޮޅުެގްްމެްނބަރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެެކްއްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްމިބާބުގެ ްހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު  345ްޢިއްޒަތްތެރި

ްަރއީސްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަްނނަވަން ްބަދަލުކުަރއްވަން ހަނދުމަފުޅެއްްްއެގޮތަށް

ނޑުްުސވާލުކޮށްަލންްބޭނުންވޭ. ްނެތީތޯްއަޅުގަ

ް
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ްހުށަހެޅުއްެވވީ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރަްއވާފަިއ ްބަދަލު ްމެންބަރު ްއެޢިްއޒަތްތެރި މިހާރު،

 350ްއެހެންނޫންތޯ.ްއަޅުަގނޑު..

ް

ްޢިްއޒަތްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރ.ައތޮޅުގެ ްރައީްސ، ްވަޙީދުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްތެރި

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްދެވަނަްމާއްދާއަށްްހުށަހަޅުްއވާްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ
ްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ް355 

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަަހޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްމެންބަރު،ްމިހާުރްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ޅުމުންވެސްްއެބައޮވޭ.ްެއހެންވީމާ،ްމިއަށްްހަމަ،ްދެވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްހުށަހެ

ްއެކަްން ްެދގޮތަކަށް ްއެހެްނވީމާ، ްކުރަްއވަނީ. ްާތއީދުވެްސ ްިމވެސް އަނެއްކާ

ްތ،އަތޮުޅެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. ނުގެންދެވޭނެ،

 360ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްރ.އަތޮުޅެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދެންމެއަކު ްދާދި ްމިނެގީ، ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ނޑަްށްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުން ްއެހުށަހެޅުއްިވ ްަވޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު  365ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅގަ ްސާފުުނވާތީ. ްޙަޤީޤަުތގައި ްރަނގަޅަށްވެސް ްބޮޑަށްްހަމަ ްވަރަށް ނުޑ

ްދީމުޤްރަތީް ްހަމަތަކާއި ްއިސްލާމީ ްމީގައި ްވިސްނައިފިން. ްދޭތެރޭ މިއާއި

ްކޮންގޮތަކަްށް ްމިީއ ްއަތޮޅުވެރިން. ްއިންތިޙާބުކުރާ ްމަތިން އުސޫލުތަުކގެ

ްެއް ްކިހިނެއްތޯ. ްަޢއްޔަންކުރަީނ ްއަތޮޅުވެރިން ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ އިސްލާމީ

 370ެލއް.ްއިސްލާމީްހަަމތަކުގެްމަތިން،ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްހިތުަގއިްެއޅޭުޭްސުވާ

ްޑިމޮކްރެިޓްކް ްކޮބާތޯ. ްއަތޮުޅވެރިން. ްޢައްަޔންކުރާ ްމަތިން އުސޫލުތަުކގެ

ްމިނިވަްން ްޢަްއޔަންކުެރވިދާނެ. ްއަޮތޅުވެރިން ްެއއްގޮތަށް އުސޫލާިއ

ްމިް ްބޭނުންވޭ ްސާފުކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، މުސްތަޤިއްލުކޮށް.

ްކައިރިންް ްމެންބަރު ްހަމަތައްްްހުށަހެޅި ްިއސްލާމީ ްދޭތެރެއަށްވެްސ މިހާ

 375ްވައްަދއިގެންްގޮސްްމުޅިްއެތިްޚަރާބުްވެދާނެއޭ.
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ްއޮތީ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމިހާރު..ްއާދެ،ްރ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްއުް ްމައްސަަލއެއް. ްނިޒާމީ ްމިއީ ްހުށަހަޅާލާނަން. ްނުކުތާ ްއެ

ްމަިޖލީހެއްގަިއވެްސ،ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެން ްެއއްވެްސ ްމިމަޖިލީހުގައިވެްސ  380ރައީސް،

ްހަމަތަކާއިް ްއިސްާލމީ ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްތަނެއްަގއި ްއެހެން އެްއވެސް

ްއުސޫ ްނުދެއްކޭނެއޭ،ްއިސްލާމީ ްވާހަކަެއްއ ްެއއްެވސް ްޚިލާފުވާގޮުތގެ ލުތަާކއި

ކަމެއްެވސްުްްނުކުރެވޭނެޔޭ.ްަބހެއްވެސްްނުބުނެވޭނެޔޭ.ްޚިޔާެލއްވެސްްފާެޅްއް

ްހިތާމަޔާއިެއުކް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަާމއިެއކު ނުކުރެވޭނެޔޭ.

ްަވިކް ްޖަޒުބާތާއިެއކު ްކޮންމެހެން ްނެތީން ނޑު ްއަުޅގަ  385ދަންނަވާލަން،

ްކިހިނެއްތޯޭއްވާ ްވާހަަކއަީކ، ްމިއުޭޅ ްދަްނނަވަން ްބުނާކަްށ. ހަކަެއއް

މެންބަރަކަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީްދީމުޤްރާތީްއުސޫލު،ްިއސްލާމީްއުސޫލުް

ްއިނގޭތޯ.ް ްދީމުޤްރާތީ ްދެން ްފަސްޓް، ްއުސޫުލ ްއިސްލާމީ ނޭނގި،

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް390 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާޟްްރަޝީދު،ްތ.އަތޮުޅގެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއޮތްްްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރުްރިާޔޟްް ްތާީއދުކޮށްފައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްއަުޅަގނޑަކީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއުޅުނީ.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދޭންަކމަށް ްޖަވާެބއް ްއެޔަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ މެންބަރަކަށް

ް ްމާކުރިން ްއެޔަށް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްދެންްއެހެންނަމަވެސް، ްދިނީމާ  395ޖަވާބެއް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްބޭނުމެއްނޫން. ްދައްކާކަށް ްއެވާަހކަ ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު

ހީވަނީްމެންބަރުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެހެންްމިހާރުްޢަލީްވަޙީދުގެްެއް

ްވިސްނުންްހުރިްގޮތް.ްއެހެންީވމާ،ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްޢިްއޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮޅަަކށްފަހު( ްމެންބަރު.  400ްތތެރި

ްއެއޮްތް ްމިފޮނުއްވާފައި ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ މިހާރު

ް 8ްްއިޞްލާޙު؛ ްމިހާރު ްވަންޏާ ްޖެހޭނ9ްްީާބްއވާކަމަްށ ނޑު އަުޅގަ
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ްތާއީދުކުރަްއާވް ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްފުރުް ްގޮުތގައި ްމެންބަރަށްްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަރުވަން. ޞަތު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހއ.ެގ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއަރުވަން.  405ފުރުޞަތު

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑްރާފްޓެއްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްއުސޫލުން ްމިލާމަރުކަޒީ ްރައީސް،  410ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވާްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހަޅާފައި ްޑްރާފްޓަްށ ްކޮށްފައި ތައްޔާރު

ްމިް ްސަބަބުން ްަވޑައިުނގަތުމުގެ ްބައްދަލުވުންތަކަސް ްރަސްމީ އެބޭބޭފުޅުން

ްފްލޯރގަިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްނުކުރެވި. ްފުރިހަމަ ްމިއޮތީ ޕްރޮސެސް

ްކޮށް ްކަމެއް ްމިކަންކަންްމިހުރިހާ ްއަނެްއކޮޅަށްަޖހާ ްއެއްކޮޅުން ްމިހެން ދީ

ްއޮޅުްން ްމީތި ްވަންާޏ ްގެންދަވާކަމަށް ްކޮށްެދއްަވމުން ްރައީސް  415މަޖިލީހުގެ

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްިޓންގ ްއެބަިއވޭ ްދެން ްދާނީ. ްތެރެއަށް ނޑެްއގެ ްގަ ބޮޅުން

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްިޓންގ ްވާހަކަ. ްގޯސް ްޑްާރފްޓް ްއެބަވިދާޅުޭވ މެންބަރުން

ްމީގަިއްމުޤައް ްދެން ްއޮްތގޮތް. ްކުެރވިފަިއ ްއެކަން ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ރިރު

ްދަތިފުޅުކަމަކަށްް ްވިދާޅުވުަމކީ ްމަނިކުާފނަށްވެުެސް ރަނގަޅުގޮެތްއވެސް

ްވަރަށްް ްބޭނުން ްދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނީވމާ، ްކަންނޭނގެ.  420ވެދާނެ

އިގެްންޙިކުމަތްތެރިކަމާއިެއކުްމީގެްެއންމެްރަނގަޅުްއުސޫލަކަށްްިވސްނާްވަޑަް

ްޒާހިރުް ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްށ.އަތޮުޅގެ ފުރުޞަތު،

ޙުސައިންްހުށަހަޅުްއވަފާނެ،ްައނެއްކާްއެކަމަނާްތާއީުދކުރަްއަވފާނެ.ްއަނެއްާކް

ްހުށަހެޅުމެއްް ްއެުެހެން ްއެބޮތް ްއެކަމަނާ ްެއއްަޗަކށް ްއޮތް ތާއީދުކުރަްއވަން

ްމިކަހަ ްއެހެންވީާމ، ްތެރޭގަިއްހުށަހަޅުއްވާފަެވސް. ނެޑްއގެ ްކަންތައްގަ  425ލަ

ްކުރަްއވަްން ްމިަކން ްގޮތަކަށް މިއުޅެނީ.ްމީތިްރަނަގޅުްރަނގަޅަށްްސާުފވާނެ

ނޑުްދެކެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްއަރިްސކޮށްލަން. ްޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ް
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ްާސފުކޮށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްމީަގއި ްއިނގޭތޯ. ްއޮޅުެމއްނެތް ްމީަގއި  430މިއޮތީ.ްްއާދެ،

ްރަޝީދަށްް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ އެހެންވީމާ

ޖުލައިްގަިއ2ްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްއެހެންްމިދެންނެވީ،ްމިހާރުް

ްއަނެއްހެްން ްީމގަިއ ްއަދި ްމިތަފާތެއްނުވޭ ްނިންމުމަކަށް ްއޮތް ނިންމާފައި

ްކޮމިޝަނަ ްއިލެކްޝަން ްމިއިްނނަނީ ްމީަގއި ްބެލުމުެގްބަލައިލާއިރު، ރގެ

ްއަތޮުޅް ްއިންތިޙާބުކުރާ ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްދީމުޤްރާތީުީ  435ދަށުން

ްއަިދް ްއަތޮޅަާކއި ްކޮންމެ ްާރއްޖޭަގއި ްކައުްނސިލެއް ްރަށު ކައުންސިލަާކއި

ްފަހަތުގަިއް ްޭއެގ ްދެން، ްޮއންނަންވާނެޔޭ. ްރަށެއްަގއިެވސް ކޮންމެ

ްދީމުޤްރާ ްއަދި ްހަމަތަކާއި ްމިޮއންނަނީ، ްއިޞްލާޙު ްޢަލީްމިހުށަހަޅުއްވާ ތީ،

ްއަތޮޅުވެރިންާނިއް ްއިންތިޙާބުކުރާ ްމިޮއންނަނީ، ްހުށަހެޅުމުގައި ވަޙީދުގެ

ްމީަގިއް ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްހިމެނެއެވެ. ްމަންދޫބުން ްއެހެނިހެން  440ކަތީބުން،

ްނުފެންނާތީް ްތަޢާރުޟެްއ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިަޔށް ްބަލައިލާއިރު އަނެއްހެން

ްތ.އަތޮޅު ްއާދެ، ްމިގެންދާނީ. ްކުިރޔަށް ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިްއަޒތްތެރި ގެ

ނުޑްފުރުޞަތުްއަރުވަން،ްތާއިދުްކުރެްއވުމަށް. ްރިޔާޟްްރަޝީދަށްްއަުޅގަ
ް

ނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާަޙށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  445ްރ.އަތޮޅުގެ

ްތާއިދުކުރަން.ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނަޢީމް،ްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްޔޫސުފް ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ވ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްފޮނުވާްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުް

 450ް.10ްއަރުވަން.ްކަރުދާްސ؛ް

ް

ްހިންގުމުގެްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްަކން ްއުސޫލުން ްަރީއސް.ްލާމަރުކަޒީ ްިޢއްޒަތްތެރި ް،ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާޖިބުތައްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުންގެ ްކުރެވޭ ްއިންތިޙާބު ްހިންގުމަށް ކަން

ްޑްރާފްޓްެގް ްފޮނުވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްމިއޮތީ ބަޔާންކުރެވިަފއި

ް)ހ(،)ށ(،)ނ(،)ރ(ް ްމިމާއްދާގެ ްާއދެ، ްމާއްދާަގއި.  455ތިންވަނަ

ްމެންބަ ްމިދެންނެވި ްއަުޅަގނޑު ްމިވަނީ ްވާޖިބުތަކުެގްމިއަކުރުތަުކގައި ރުންގެ

ްްއް ް)ބ( ްގޮަތކީ ްހަދާލި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހިސާބުްނ ްލިެޔވިފައި. ވާހަކަ
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އިތުރުކޮށްލީ.ްއިތުރުްކޮށްލާފަިއްއިތުރުްވާޖިބެއްްައޅުަގނޑުްމިްއިޞްލާހެްއް

ްއިޤްތިޞާދީް ްހިމެނޭ ްސަރަޙައްދެްއގައި ްެއ ްގެންނަނީ. ްމި ގޮތުަގއި

ްމަންފާ ްފައިދާއާއި ްލިބިދޭ ްހިމެނޭްވަސީލަތްތަކުން ްސަރަޙަްއދެއްަގއި ްއެ  460ތައް

ްމިދެންނެވިް ްވާޖިބެއް، ްމިއީ ްބާރުއެޅުން. ްގޮތްތަަކށް ްލިބިދެވޭ ފަރުދުންނަށް

ްމެންބަރުންްގައިްހުންނަންޖެހޭްވާޖިބެއް.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްމެންބަރަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

 465ފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްމުޙަންމަދުްއާޠިފް.ްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްވ.އަތޮުޅގެް ްއާެދ، ްވަަޑއިގެންނެތް. ްމިވަގުތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.

ް

ްވ.އަތޮްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްދެންމެ ްރައީސް. ްއިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާ ްުޅެގ

ނުޑްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަޅުގަ ްއިޞްލާަޙށް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްނަޢީމް ްޔޫސުފް  470މެންބަރު

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ވަަނ3ްްއާދެ،

ްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.މާއްދާގެް)ބ(ްށްްފޮނުވާްއިޞްް

ް475 

ްމާއްދާއަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްތިންަވނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަކުެރއްް

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަީކ، ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްކުރަނީ ްަވޒަންވެިރާވްމިއިތުރު އެތަނެްއގަިއ

ްރައްޔިތަކަށްމެ ްދިވެހި ްޚިދުމަތްްްކޮންމެ ްހަމަހަމަކަމާއިެއކު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި

 480ކޮށްދިނުމަށްްބާރުއެޅުން.ްއެތަްނކޮޅުްރަނަގޅުވާނެްޚިދުމަތްްޯފރުކޮށްދިނުމަށްް

ްަމއްސަލަެއއްނެތް.ް ްގޮތެްއވެސް ްކޮންމެ ްއެހެންެވސް. ބާރުއެޅިޔަްސވެްސ،

ްކުރީަގއިް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭއްވިދާނެ. ްހަމަ ްމީތި ްއޮތްގޮތަށްވެސް ްމިހާރު

ްއެތަްން ްމީހެއްވީމާ ްއޮތް ްޖެހިފައި ްމައްސަލަ ްެއއްގެ ް)ނ( އަޅުަގނުޑގެ

ފުރިހަމަްކޮށްލުމަށްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްފަސޭހައަކަށްްދިރާސާކޮްށްޑްރާފްޓްކުރާް
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ްމީތިް ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެުެސެޖެއް ްދިން  485ކޮމިޓީއަށް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ނޑު ްމައިގަ ްލާމަރުކަީޒްްހުށަހަޅަންޖެހުނު މިހާރު

ްތަނެއްަގިއް ްކޮންމެ ްވާހަކަަދއްކާ ްބުނެ ްމިހެން ްހިންގުން، އުސޫލުން

ްނޫނިއްާޔް ްލ.ައތޮޅު ްނޫންނަމަ ްއަްއޑު ްއަްނނަނީ ްހަނދާނަށް އަޅުަގނޑަްށ

ްމީހުންް ްުއޫސލުން ްލާމަރުަކޒީ ްސަރަޙައްދެއް. ްކޮންމެސް މިކަހަލަ

ްލ.އަޮތޅުގަް ްކުރުމަށްޓަކަިއ ްމިހެން ްމިކަން ްޮބުޑްއެއްފަްސކޮށް ްވަރަށް  490ިއ

ްސަރުކާރުންް ްހިންގުމަށްޓަަކިއ ްއުސޫލު ްއެ ްއެތަަނީކ ްހިންގާ މަޝްރޫޢުއެއް

ްމިނިސްޓަރަކަށްް ްއެޓޯލްސް ްހުންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްއެއިރުގެ ނޫންނަމަ

ްކުެރއްިވ.ް ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްބުރަ ްވަރަށް ްއިބްރާހީމް ްއިލްޔާސް ހުންނެވި

ްލ.އަ ްއަންނަނީ، ްހަމަ ްހަނދާނަށް ްއަންނަނީ.ްއަޅުަގނޑު ތޮޅު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްފެންނަ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލ.އަތޮޅުްނ  495އެހެންނަމަވެސް،

ްއޮންނަނީކީެއއްް ްފެންނަން ްައޅުަގނޑަށް ްދަތުރުތަުކަގއި ްކުެރވޭ އެތަނަށް

ްތިބެވޭނެގޮތަްށް ްމީހުންނަށް ްއުސޫލުން ްމިދެންނެވި ްތަނުގައި، މިދެންނެވި

ްފަސޭ ްބަޔަކަށް ްހިޖުރަކުރާ ްއެތަނަށް ްޙިދުމަތްްނޫންނަމަ ްއެއްކޮށް ހަކަމާއި

ްސުނާމީއަށްް ްރޭވިަފއިހުރީކީެއއް. ްަކންތައްތައް ްއެތާ ލިބޭނެގޮތަކަށެއްނޫން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްިދޔަ ްބަދަުލވެގެން ްބަޔަކު ްގިނަ ްވަރަށް ްލ.އަޮތޅުގެ  500ފަހުގައި

ްބޮުޑް ްގުޅާެލިވފައިއޮތް ްއެއްފަްސކޮށް ްއެއީ ްސަރަޙައްދަށް. މިދެންނެވި

ްލ.ަގމު ްއެބޮތް. ްސަރަޙައްދެއް ްފެށިގެންގޮސް ްހަމައަށް.ްފޮން ނަދޫއާއި

ްވަރަްށް ްބަެއއްމީހުން ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްދިޔަ ްމިސަރަޙައްދަށް އެހެންވީމާ،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެމީހުންގެ ްގެންދިޔަ. ްދިރިއުޅެުމން ްއެތާނަގއި ޙާލުގައި

ްކުރާް ްހިޖުރާ ްއެތަންތަނަށް ްމީހުންނަށް، ްއެތަނަށްދާ ްއެހެން  505މިދަންނަވަނީ.

ްލާމަރުކަީޒްްމީހުންނަށް ްބަދަލުކުރާ ްދިރިއުޅުން ްއެތަންތަނަށް ނޫންނަމަ

ްހަމަހަމަކަމާއިއެުކް ްމީހުންނަށް ްބަދަލުވާ ްތަންތަނަށް ްމިހިންގާ އުސޫލު

ްއެހެންވެގެން.ް ްމިދަންނަވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެވެންވާނެ ފުރުޞަތު

ްނިޒާެމއްް ްކުެރވޭނެ ްފާޙާނާ ްނެތިގެންނާއި ްހޮިޅ ްފާޙާނާ އެހެންކަމުަގއި

ްމިކަހަލަްްނެތިގެންނާއި ްނެތިގެްނނާއި ްމިސްކިތެއް ްއަރާނެ ްއެމީހުން  510އަދި

ވަރަށްްގިނަްކަންތައްތަެކއްްެއމީހުންނަށްްކުރިމަތިވި.ްއަދިްވަންނާނެްތަނެއްް
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ްމިކަހަަލް ްއެހެންީވމާ، ްދިޔަ. ްކުިރމަތިވެގެން ްމިކަންތައް ނެތިގެން

ްެއާތް ްވަސީަލތްތައް ްލިބޭނެ ްގޯތި ްހަމަެއޔާިއއެުކގަިއ ކަންތައްތަެކއް،

033ް،033ްތިގެން،ްެއކަމުްމާލޭގެްބޮޑެިތްބޭފުޅުންްއެބަހުރިްއެތަނުަގއިްނެ

ްއެބަހުރިް ްގޯތި ްބޮޑެތި ްއަކަފޫޓުގެ ްފަސްހާސް ްތިންހާސް،  515އަކަފޫުޓގެ

ްއެތަނަްށް ްމިދެންނެވި، ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަގާަފއި. އެތަންތަނުގައި

ްމިދެންނެ ްމިތަންތަނަކުން ްމީހުންނަށް ްިތބި ްބަދަލުކޮށްފައި ިވްދިރިއުޅުން

ްނުހުރޭ.ް ްހަމަޖެހިފަކަެއއް ްމިކަންކަން ްއުސޫލަުކންނެއް ްެއއްެވސް ގޮތަކަށް

ްމިގޮތަްށް ްމިތަންތަނަށް ްމިހިރީ ްިވސްނުމުގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއޮންނަގޮތަްށް ްފުރުޞަތު ްހަމަހަމަކަމާއިއެކު ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވާ  520ބަދަލުވާން

ްދޭކަމަށް ްމިފުރުޞަތު ްހުޅުވާެލވިގެން ްމިދެންނެވިްްއެތަންތަން ވަްނޏާ

ްއިތުުރް ްމަސަްއކަތަށް ްކުރާ ްސަރުކާރުން ްކުރުމަށްޓަަކއި ްތަރައްޤީ ތަންތަން

ްގޮތުަގއިްރައްޔިތުްން ްބޭނުންްރަނގަޅު ްއެތަންތަނުގެ ްއަދި ްލިބި ކުރިއެރުމެއް

ްިމްހުށަހެޅުމުެގް ްަމއިަގނޑު ްައޅުަގނުޑގެ ހިފަމުންދާނެޔޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީ

 525ބަުރންްމިޔަށްްވޯޓުެދއްާވއިުރގައިްމިއާއިްދޭތެޭރްބޭނުމަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްާޔ ްއުންމީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ވިސްނަވާނެނެކަމަށް

ްރައީސް.

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއިދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަުތްރ.އަތޮޅުެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ  530ރު

ްއަރުވަން.

ް

ްތާއިދުކުރަން.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް535 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޙުސައިންއަ ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްއަރުވަްނ.ްލުބްނާ ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ށް

ްވަނަްާމއްދާގެް)ބ(.12ް،3ްްކަރުދާސްް؛ް

ްވަނަްާމއްދާަގއިްމިއޮންނަީނ3ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިބާބުގެްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
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ްއިންތިުާހބުކުރެްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްހިންގުމަށް ްކަންަކން ްއުސޫލުން ްމީހުންެގްލާމަރުކަޒީ  540ްވޭ

ްވާޖިބުތައް.ްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްނުަވތަ ްކަންތައްތައް ްހިމެނޭ ްތެޭރަގއި ްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ްމިއޮންނަނީ،ް ްލިޔެަފިއ ްޑްރާފްޓްަގއި ްިމއޮްނނަނީ، ްތެޭރގައި މިކަންކަމުގެ

ްހިންގުން. ްކަްނކަން ްމަތިން ްަވނީްއުސޫލުތަުކގެ ްޖަވާބުދާރީ ްއަދި ްދީމިޤްރާތީ

ްތަރައްޤީއަށްްއިޤްތި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްދުޅަހެޔޮކަމާއި ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ބާރުް ޞާދީ

 545އެޅުންްއަދިްޞިއްޙަތަްށްރަނގަޅުްރަްށކާތެރިްދިރޭތަކެީތގެްމުއްސަނދިކަްން

ްޤާއިމްކޮށްފައިް ްތިމާވެއްެޓްއ ްޤާއިމްކޮށްފައި ްތިމާެވއްެޓްއ ރަށްކާތެރިކުރެވޭ

ނޑަް ްކަ ްޤާނޫނުތަކުގައި ްއަދި ްެއޅުން ްބާރު ްމިނޫންވެްސްބޭއްވުމަށް އެޅިަފއިާވ

ްއޮތީމަްް ްމިހެން ްމަސައްކަތްކުރުން. ްޙާސިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދުތައް

ް ްޤަބޫލުުކރެވެނީ ްހަމަ ްއެްއ3ްްއަޅުަގނޑަށް ް)ބ( ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

ްއިުތރުކޮށްފިކަމަުަށްް ްހުށަހަޅާގޮތަށް ްމި ްއަުޅަގނޑު  550އިތުރުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ

ްުއސޫލު ްާލމަރުކަޒީ ްަބިއވަރު ްވަރަށް ް ްކުރުުމގަިއްވާނަމަ ްކަންތައްަތއް ން

ްއަިދް ްހިމަނާލެވިދާނެކަމަށް. ްކަންތައްތަްއ ްބައިވަުރ ްވަރަށް ހިމެނޭނެ

ްމިހާރުް ްުކރަން ްކަންތައްތައް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ އަޅުަގނޑުމެން

ްވީމާް ްފަހަރަށް. ްފުރަތަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަލަްށ ްމިއުޅެނީ ހުށަހަޅައިގެން

 555އްްކުާރއިރުަގއިްޤައުމީްިސާޔސަތެއްްމިކަމަށްްފުރަތަމަްފަހަރަށްްމިހާބޮޑުކަމެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ްވަރަށް ްއޮތުަމކީ ނަޑއަޅާފައި ކަ

ްޤާނޫނުގަިއް ްލިެޔވިފިކަމަށްވާަނމަ ްމިގޮތަށް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

ްސަރުކާރަކަްށ،ް ްެއކަންތައްަތއްކުރާ ްޮއތުމާއެކު ްވާހަަކ ްސިޔާސަތުެގ މި

ްސަ ްފަރާތްތަކަްށްމިސާލަކަށް ްބައްލަާވ ްެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރުކާރުން

ްކަންކަްން ްއަސޫުލން ްލާމަރުކަީޒ ްސިާޔސަތެއް ްޤައުމީ  560މަޖުބޫރުވާނެ

ހިންގުމާބެހޭގޮތުންްއެކުލަވާލަން.ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނުޑގެްެއންމެްމުހިންމުްް

ްކަންކަންކުރާެން ްއުސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްހުށަހެޅުންވީ ްމިގޮތަށް މަޤްޞަދަކަށް

ްސިޔާސަތެްއްއު ްެއ ްފަރާތެއް ްކުރާނެ ްއެކަން ްނުވަަތ ްސަުރކާރުން ސޫލެއް

ްމިް ްބަާލލާއިރުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްބެލީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްދެވަަނއަށް ނަޑއެޅުން. ކަ

 565މާއްދާއަށްްއެބައޮތްްއެހެންްދެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުވެސްްުހށަހަޅުއްވާަފއިް

ްސި ްޤައުމީ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހެންްއިޞްލާޙެއް. ާޔސަތެއް،
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ްއެް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެވިދާުޅވާ، ްމެންބަރުން ްއެއް އޮތުމުން

ްކަންތައްތަްއވެްސް ްހުންނެވިފަދަ ްހުށަހަޅުއްާވފައި އިޞްލާޙުތަކަށް

ްެއީއް ްތެރޭގައި. ްސިޔާސަތުގެ ްޤައުމީ ްިމބަލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ހިމެނޭނެކަމަށް

ްދިވެހި ްހުރިހާ ްރައްޔިުތންނަށް، ްދިވެހި  570ރައްޔިތުންނަްށްްމިސާލަކަށް

ްއިޤްތިޞާީދް ްސަރަަޙއްދުތަުކގަިއ ްއަދި ްކުރަންިވޔަސް ްކަންތައް ހަމަހަމަކޮށް

ްހަމައެކަިން ްސަރަޙައްދަކަްށ ްއެ ްަމންފާތައް ްލިބޭފަދަ ވަސީލަތްތަކުން

ްއެކުެލވިދާެން ްިސޔާސަތެްއ ްޤައުމީ ްކަންތަްއތަކަކީ ްމިކަހަލަ ލިބޭގޮތަށް.

ްޤަބޫލުކުރެޭވތީ.ްޢިއް ްރައީސް،ްކަންތައްތަްއކަމަށް ްމާއްދާެގ3ްްޒަތްތެރި ވަނަ

ް ްހުށަހަޅަނީ ްހުށަހަޅަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރަން ްއަށް  575)ބ(.ްް-3)ބ(

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުކަޒީ ްެއްއގޮތަށް ްިސޔާސަތާއި ްޤައުމީ ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްކަންކަންްކުރުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްޝުކުިރއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްށ.އަޮތޅުެގ ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ  580މެންބަރަށް

ްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒު.ް

ް

ްމެންބަރުްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްށ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއިޞްލާޙަްށްްާވހަކަެދއްކެުވން:މޫސާްަރމީޒްް ްހުށަހެޅުއްވި ްދެންމެ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ލުބްނާ

 585ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ތުްއަރުވަން.ްރިޔާޟްްރަޝީދުްފޮނުވާފައިާވްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަ

ްވަނަްމާއްާދގެް)ޅ(.3ް

ް590 

ްހުށަހަޅަނީްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމި ްމާއްާދއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

އަކުެރއްްއިތުުރކުރަން.ްއެީއްދަތުރުފަތުރުގެްޚިދުމަތްްފަސޭހަަކމާއެކުްލިބޭެންްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހަމަޖެއްސުމަށް ްމިްްއިންތިޒާމެއް ްމިގޮތަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެޅުމުގެ ބާރު
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ްމީަގިއް ްމަޤްޞަދުތަކެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްހުށަހެޅީ ްމި އިޞްލާޙު

ްހިނގައްެޖް ްބޮޑުވެެގން ްއިތުރަށް ްބޭނުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި  595އެކުެލވޭތީވެ.

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްބެހޭގޮތުން މިމާއްދާއާއި

ްވިދާޅުވެް ްއަތޮޅުތަކަީކވެްސްވާހަކަފުުޅގައި ްހުރިހާ ްމިހުރި ްމިހާރު އްޖެ

ްމުސްތަޤްބަލުގަިއް ްތަންތަންކަމަށް ްިހނގާ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްއެހެންް ްމުޅިން ްވިސްނުނީ ްމީގެކުރިން ްއަުޅަގނަޑށް ބަދަލުވެގެންދާނެއޭ.

ްމުޅިް ްފުޅާެވެގންގޮސް ްއޭތި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއުސޫލު. ްލާމަރުކަޒީ  600ގޮތަކަށް

ްއަ ްމިއޮތީ ްއުސޫލަްށްއެީކއެކަށް ްލާމަރުަކީޒ ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ްހިނގައްޖެ.ް ްފުޅާެވެގން ްބޮޑަްށ ްވަުަރަށް ްީމތި ްއެހެންވީމަ، ބަދަލުވެފައި.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަލާއިުރގައި ްމިންވަރަށް ްފުޅާެވގެންިދޔަ ްމި އެހެންވީމަ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވެއްޖެްއާޔ ްފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ްޚިދުމަތް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ްމިހާރު.ްްއެބަޖެހޭ ްވިްސނަން ްބޮޑަށް ްވަުަރަށް ްދޭތެރޭަގިއ  605މިއާއި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމިއޮތީ ްޚިދުމަތް ްމި ްކުރުމުގެ ްދަތުރުފަތުރު އަޅުަގނޑުމެން

ްބޮޑެިތް ްމިދަންނަވަނީ ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވެފައި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްދިމާވޭ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްމިމައްސަަލ ރަށްތަކުގަިއވެްސ

ްދަތުރުފަތުރުްދަތު ްމިދެންނެވި ްމިތަންތަނުގައި ްއަްއޑޫ. ްލ.އަތޮޅު، ރުކުރެވުނު

ނުޑް ްމައިގަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްދަތިކޮށްހުރީ. ްވަރަށް  610ކަންތައް

ގޮތެްއގަިއްައޅުަގނޑުްމިދަންަނވަނީްކޮންމެހެންްެއްއގަމުްދަުތރުްހަމައެކަނިް

ްޖުމް ްވާހަަކއެއްނޫން. ްއެްއޗެްއެގ ްދުްއވާ ްތ.އަތޮުޅްއެްއގަމުަގއި ލަގޮެތްއގައި

ްދަތުރުކުރުމުގަިއް ްއެތަންތަނަށް ްއަތޮަޅަކށްވިޔަްސވެސް ްއެހެން ްއަދި ވިޔަސް

ްމީގެދަށުންް ްއުންމީދުކުރަނީ ްމި ްއެބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ދަތިތަކެއް

ް ްިމ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްސަރުކާރުނ04.09ްްްހެދޭ ްއިންތިޒާމުަތްއ  615މި

ްައޅުގަ ްރައީސްްހަމަޖައްސަދެއްވާނެކަމަށް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެނގޭ ނޑަށް

އަޅުަގނޑުްތަްނކޮޅެްއްދިގުކޮްށްމިވާހަކަދަްއކާތީވެްފަހަރެްއަގއިްޢިްއޒަތްތެިރް

ްމިކަމަކީް ްއެހެންނަމަެވސް، ްވެދާނެ. ްއުަދޫގވެސް ްތަންކޮެޅއް ރައީސަށް

ްކަމެއް.ް ްމުހިންމު ްވަުަރަށް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްއެ ްތ.އަތޮޅަްށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  620ްނމެފަހުންވެސް
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ްތ.އަޮތުޅް ްމަަސއްކަތްަތކެްއކޮށް ްބަޔަކު ްގިނަ ްވަރަށް ދަތުރެއްކުރަންެވގެން

ްވަުަރަްށް ްސުނާީމގައި ްއެއީ ްރަސްމިއްޔާތެްއ، ްބޮޑު ްވަުަރަށް ވިލިފުށީަގއި

ްރަސްމިއްޔާެތްއް ްބޮޑު ްއެމީހުން ްބައެއް. ްއޮތް ްޖެހިފައި ްޙާލުގައި ބޮޑަށް

ްވަރަްށްބޭއްވުމަށްޓަކ ްކަންތައްތައް ްދަތުރުފަތުރުގެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ އި

ްލިބުނު.ް ްއެހީތެރިކަންވެސް ްދީލަތި ްމަނިކުފާނުގެ ްދަތިވެގެން  625ބޮޑަށް

ްދަތުުރފަތުރުކުރުމުގެް ްމި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމަނިކުފާނަށް އެހެންވީމަ،

ްތަންކޮެޅއް ްމިވާަހކަ ްއަޅުަގނުޑ ްެއހެންވެގެން ްމިންވަރު. ްހުރި ްދަތިތަުައް

ްއެންމެފަހުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު، ްބޭނުންވަނީ. ްމި ދިގުކުރަން

ްއެވާހަަކް ްދަިތކޮށް ްވަރަށް ްކަންތައްަތއް ްދަތުރުފަތުރުކުރުުމގެ ތ.އަތޮޅުގެ

ްއެހެްން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް  630ދެއްކީމަ

ްއަތޮ ްެއހެން ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްމިހެނޭ. ްހުރީ ްމިޙާލަތު ޅަށްްއަތޮޅުތަުކގަިއވެސް

ްއަތޮޅަކަްށް ްއެ ްދެން ްނޭނގޭ. ނަޑކަށެއް ްައުޅގަ ްގޮތެއް ކަންތައްވެަފއިހުރި

ްއެނގޭނީ.ް ްޙާލަތާިއްކަންތަްއތައް ްެއއަތޮޅުެގ ްބޮޑަްށ ްމީހުންނަށް ނިސްބަތްވާ

ްނޭނގޭެން ްމީހަަކށް ްއެހެން ްބޮަޑކަށް ްއަޅުަގނަޑށްވުރެ ްޔަޤީނުންވެސް ހަމަ

ްހުރިގޮެތއް ްކަންތައްތައް ްއަތޮޅު ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުމެން .635 

ްތަނަކަށްވެސްް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްވަރަްށް ްސަުރކާރުން ްއެބަޖެހޭ ްމިކަން ްމިޚިދުމަތް، ްމި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކުރަން. ްމިހާރަށްވުރެ ްދީގެްނ ްއަހަމިއްޔަތުކަމެއް ބޮޑު

ނިސްޓަރުވެސްްއެބަްއިްނނެވިކަން.ްއަިދްއެނގޭްމިތަނުަގއިްޓްރާންސްޕޯޓްްމި

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްދޭތެރޭގަިއ. ްމިކަމާ ްވިސްަނވާަކން ްބޮޑަްށ  640ވަރަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްސިފަިއަގއި ްކަނދުފަްއޗެްއގެ މައްސަލަެއއްނެތް

ނޑުމެންެގް އެއަރޕޯެޓއްްދެްއކިޔަްސވެސްްއެތަނަށްވެސްްެޖއްސެންޏަކާްައޅުގަ

ލިބެންޏާމު.ްއެހެންގޮތެއްްނެތިއްާޔްއެގޮތަށްެވސްްމައްސަލަެއއްނެތްްޚިދުމަތްް

ްބޭނުންކުރާނަން.ް ްއެތަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބިއްޖެއްާޔ އެޚިދުމަތް

ްހުރިް ްޙާލަތު ްޤައުުމެގ ްއެަވގުތެްއަގއި ްބޭނުން. ނުޑ ްއަުޅގަ  645އެގޮތަްށވެސް

ްއެނިމުނީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެަކންކޮށްދިނީމަ ްބަލާފައި މިންވަރަކަށް

ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނެ ްކަޅުފަަހލަފޮށި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނުދަންނަަވން އް
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ްއެއަރޕޯެޓްއް ްއެތަނުަގއި ްހުއްޓާލާފައި ްއެަމޝްރޫޢު ްރިސޯޓް ްއޮތް ދެއްވާފައި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްކުރެވޭކަމަށްވަންާޏ ްމިކަން ްމިދެންނެވިގޮތަްށެވސް އަޅާދޭށެކޭ.

ްޤަބޫލު ނުޑ ްއަުޅގަ ްލ.އަތޮޅަށް ްހަމަެއާއއެުކގައި ްރަނގަޅު.  650ކުރަންްއެންމެ

ްެއް ްޚިދުމަތެއް. ްބަސްދަތުރުގެ ްދެމުންދޭ ްއެބަ ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މިހާރުވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްލ.އަތޮުޅގަިއ. ްިހސާބެއްަގެއއްނޫން ްއަތްފޯރާ ްއެހެރީ ޚިދުމަތް

ނޑާދިމާލަްށް ްއަުޅގަ ްމޫސާމަނިކު ްދައްކާތީވެ ްމާގިނައިްނ ްވާހަކަ ލ.އަތޮޅުގެ

ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެކަމަކު، ްއެބަހީވޭ. ްދަތުރަކުންްބަލާހެން ްކުރެުވނު ތަނަށް

ްމިދައްކަނީ.ް ްައޅުަގނުޑ ްވާހަކަ ްކަންތައްތަކެްއގެ ްފެނުނު  655އަޅުަގނޑަށް

ްއެތަނުންވެްސް ްކުރިދަތުރެްއގަިއ ްއަޅުަގނޑު ްއަްއޑޫއަށް ހަމައެއާެއއްކޮށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްމިދަންނަވަނީ. ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްފެނުނު އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުްންްއެކަންތައްަތއް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ އެބަޖެހޭ

ްކަންތައްތަެކއްް ްައގުތަާކިއ ްަދތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ްއެ ްހިސާބުގައި އަތްފޯރާ

ްއެނޭގް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރަން. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބެހެއްޓުމަށް  660ބެހެއްޓެން.

ްމިއާިއް ްސަުރކާރުން ްދެއްކީމަވެސް ްމިގޮތަށް ްމިވާހަކަ ްމިރޭ އަޅުަގނޑު

ްވަރަށް ްއަބަދުވެްސްްދޭތެރޭގައި ްައދި ްިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެކަން. ބޮޑަށް

ްކުރައްަވްން ްކަންތަްއ ްރަނގަޅަށް ްހެޔޮކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން

ްމިކަންް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން.ްހަމަެއއާެއކުަގއި

ްޙާިސލުކުރެިވއްޖެްއާޔް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަުަށް  665ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ްމީހަކުްއަޅުަގނޑު ްކޮންމެ ްކޮންމެތަނަކަށް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ މެން

ކޮންމެވަގުެތްއގައިްދާންްބޭނުންވިޔަސްްެއކަންްއޮންނާނީްވަރަށްްފަސޭހައިންް

ްކުރެޭވގޮތަށް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްޝުކުރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  670އްާޔްއާދެ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްރ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެންމެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅު

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ
ް675 
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ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެުޅމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު މޫސާ

ްވަނަްކަރުދާސް.14ްްއަރުވަން.ް

ް

ްުއސޫލުންްްއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްފެލިދެ ްލާމަރުަކޒީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`680 

ްހިންގުން،

ްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހަޅަނ5ްްްމިބާބުގެ ްއިޞްލާެޙއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ނޑުްބޭނުންވަނީްައންނަނިވިގޮތަްށ5ްްޤަސްދުކުރަން.ް ވަނަްމާއްާދއަށްްއަުޅގަ

ްއިޞް ްކަންކަން، ްމާލީ ްއާދެ، ްހުށަހަޅަން. ްމާއްދާ.5ްްލާޙުކުރުމަށް ވަނަ

ްކޮންމެއަހަރަކުެވްސް ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްއިދާރާތަކަށް  685ލާމަރުކަޒީ

ްޤާނޫނާިއް ްދޫކުރަންވާެނއޭ.ްއަދި ްފައިސާ ްހިމަނައިގެން ްބަޖެޓްގައި ދަޢުލަތުގެ

ްލާމަރުކަޒީް ްބާރު ްފަިއސާހޯދުމުގެ ްގޮުތގެމަތީން އިދާރާތަކަްށްްއެްއގޮތްާވ

ލިބިގެންެވއޭ.ްމިްހުށަހެޅުމުގަިއްޑްރާފްޓްގައިްމިއޮތްްގޮތާއިްމާބޮޑުްތަފާތެއްް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފޮޅުވަުތަގއި ްފުރަތަމަ ްހަަމއެކަނި ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާނެ.

 690އިތުރުކޮށްލާފައިްމިއޮތީް'ޤާނޫނުގަިއވާްގޮތުގެމަތީން'ްމިހެން.ްއާދެ،ްމިގޮަތްށް

ްއަޅުގަނ ްފެށިގެންއަިއްހުށަހަޅަންޖެހުނީ ްމީެގ ްމާއްދާައކަށް ްކުރީގެ ޑުެމން

ްފަދައިންް ްއޮްނނާނެ ްބަޔާްނކޮށްފައި ްާމއްދާަގއި ްހުށަހަޅާފަިއވާ ހިސާބުގައި

ްހަުަަމޖައްސާއިުރގަިއް ްހިންގުމަށް ްއިދާރާތައް ްމި ްުއސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްމިދާއިރާތަުަކަށްް ްޚާއްުްޞަކޮށް ްހެދޭ ްޤާނޫނުތައް ްގުޭޅގޮތުން މިކަންކަމާއި

ނޑަައާޅްލާމަރުކަ ްކަ ްހިންގުމަށް ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްއަތޮުޅތައް ްއުސޫލުން  695ޒީ

ްޤާނޫނެއްގަިއް ްެއ ްއެހެންވީމަ، ްެބހޭގޮތުން. ްހިންގުމާއި ދާއިރާތަކެއް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާްގޮެތއްގެމަތީްންމިކަންކުރުމަށްްބާރުއެޅުމުގެްގޮތުންްމިގޮތަށްް

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ނުޑްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޚަލީލުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ެގ ްއަރުވަން.  700ފުރުޞަތު

ްهللا.ޢަބްދު

ް
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ްޢިއްޒަތްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްލ.އަތޮުޅެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްތެިރް`.

ްތާއީދުކުާރްްهللاއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެހުށަހެޅި ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު

 705ްވަހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮޅު ްމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްމެން ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުވާ ްޙަލީމް ްޢަދްނާން ބަރު

ް.15ވަނަްމާއްާދއަށް.ްކަރުދާސްްނަންބަރ5ްްުއަރުވަންް

ް710 

ްފުރަތަމަްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއިްޞލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮތީ ްފަހުންްފޮނުވިއިރު ްއެހެންނަމަެވސް، ްއިތުރުކުާރގޮތަށް. ެދއަކުރު

ްމިް ްބަދަލުކޮށްފައި. ްއެއްައކުރަށް ްއޮތީ ްބައްދަލުވުމުގަިއ ނުރަސްމީ

ބަދަލުކުރިއިރުްއިންސްޓްަރކްަޝންގެްއެަބއިްބަދަލުނުވެްއޮތްަކންްއަޅުަގނުޑް

 715މިހާރުްއޮތްބައިް)ށ(،ްމިހާރުްއޮތްް،5ްފާހަގަކުރަން.ްއާދެ،ްމާލީްކަންކަންް

ްއަކުެރއްްއަ ް)ށ(ްގޮުތގައި ްަހމަޖެއްސުމަށްފަހުގައި ް)ހ(ްގޮތުަގއި ްެއއީ ކުރު

ްގޮތަީކް ްުހށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހުށަހަޅަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ އިތުރުކުރަން

ްމަސައްކަތްް ްސިނާީޢ ްރިސޯޓްތަކާއި ްރަށްރަށާއި ްފަޅު ްހުންނަ އަތޮޅުތަުކގައި

ްއާ ްލިބޭ ްތަންތަނުން ްކުްއޔަށްީދފައިވާ ްތަންތަނާއި ްބައެްއްހިންގާ ްމދަނީގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެދާއިާރެއއްެގ ްގޮތެއްުްގެމަތީން ްބަޔާންކުރާ  720ޤާނޫނުގައި

ްމިހުށަހެޅީް ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދޭންވާނެއޭ. މާލިއްޔަތަށް

އަޅުަގނޑަށްްއަތޮޅުތަުކގެްރަްއޔިތުންގެްކަންަތއްތަުކގައިްލިުބނުްތަޖުރިބާއަށްް

ްަރްއޔިތު ްރައްޔިތުން ްހުންނަްބަލާއިރު ްކޮށްަފއި ްނަމުަގއި ންގެ

ްރައްޔިތުންް ްފައިދާެއްއނެތި ްފައިސާެއއްނެތި ްލިޭބ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން

ްދެްން ްފެންނަމުންދާތީވެ. ްތަކުރާރުކޮށް ްއުޅެމުންދާތަން  725ބިކަޙާލުގައި

ްރައްޔިތުްނެގް ްއަތޮޅުަތކުެގ ްމާލޭގައިހުރޭ ްޭބނުން ްފާަހގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ނަްއަތޮޅުްފިހާރަތަކެއްވެސް.ްއެފިހާަރތަކުގެްއިމާރާްތްނަމުގައިްހެދިފައިްހުން

ްބިމުެގް ްމާލޭގެ ްހުރީ. ްގޮތަށް ްހަދާފައިހުރި ްޒަމާެނއްެގކުރިން ްއެަތއް މީގެ

ްބަލާއިރުް ްނިސްބަތަށް ްހެދިފައިހުރި ްތަންތަން ްއަާގއި ްއިމާރާތްތަުކގެ އަާގއި
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ްއާމްދަނީް ްލިބެންޖެހޭ ްއެތަންތަނުން ްރައްޔިތުންނަްށ  730އަތޮޅުތަުކގެ

ންތަނަކުންްނުއެއްްލިބޭ.ްހަމަްއެހެންމެްއެތަންތަނުގެްބިމުގެްބޮޑުބަެއއްްއެތަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއަތުލާފަިއވާކަްނވެްސ ްނަހަމަގޮތެއްަގއި ްވަރަށް ސަރުކާރުން

ްަރނގަޅުގޮުތަގިއް ްމިތަންތަން ްއާދެ، ްފާހަަގކުރަން. މިފުރުޞަތުގައި

ްފެން ްމަގުތައް ްއާމްދަނީލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ނާނެ.ްބޭނުންކުރަންޏާ

ްސަރުކާުރެގް ްބޭނުންަވނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯދާދޭން ްއާމްދަނީ  735ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުންް ްކުރުމަށްޓަކަިއ ްޚިދުމަތް ްރައްޔިތުންނަްށ ބަޖެޓްގައި

ްފާހަގަކުރަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުހުންނާތީވެ. ްފަިއސާ ްކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަެކއް

ްނޭވާނު ްަރއްޔިަތކު ްަކނޑުހުޅުދޫގެ ްގއ.އަޮތޅު ލެވިފަިއްމިހާރުވެސް

ްއެކަކަށްް ްުބނަނީ ްވެލްެފއަރއިން ްހޮްސޕިޓަލުގައި. ްއެަބއޮވޭ އޮކްސިޖަންަގއި

ްފައިސާެއްއް ްކަލެައަކށް ްދެން ްދެވިއްެޖއޭ. ްފައިާސ ްމާގިަނއިން  740ކަލެއަށް

ްހޯދާނީ.ް ްފައިސާ ްކޮންތާކުންތޯ ްނޭވާލާނީ. ްއެމީހާ ްކިހިނެއްތޯ ނުލިބޭނެއޭ.

ްމާލިއްޔަ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަތޮޅު ްމުއްސަނދިކަމަށްވަންާޏްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތު

ްފަިއސާހުރިކަމަށްވަންާޏް ްއަތުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްއަތޮުޅ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދެވޭނެ.ް ްފައިސާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށް ްޙާލުގައިޖެހޭ މިކަހަލަ

ްއޮންނަނީ.ް ްއެީމހާ ްމާސްްކގަިއ ްއިނގޭތޯ. ްވާހަަކެއްއ ްައސަރުހުރި  745ވަރަށް

ްއަނަގަޔށްލާ ްބައްުސވާ ްއަނެއްާކވެްސްކާންެވގެން ްނައްޓާލާފައި ްމާސްކް ން

ްފައިާސް ްމާިގނައިން ްކަލެއަށް ްމިއަންގަނީ ްވެލްެފއަރިއން ްއަޅަނީ. މާސްކް

ްމީހަކަށްް ްއޮތް ްބަލިޙާލުގަިއ ްނުކުރެވޭވަުރގެ ްމަަސއްކަްތ ްމިއީ ދެވިއްޖެއޭ.

ްކުެރވޭ.ް ްނުއެއް ްޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްޖަވާބެއްކަމަކަްށ ދޭންޖެހޭނެ

 750ްސ،ްފިހާރަތަކުންްލިބޭްކުލިބޮޑުކުރުމުގެްާވހަކަްދައްކާއިުރްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ްހަރުލާފައިް ްހަނދާނުަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވާަހކައަކީ ްއޭ.ޓީ.ސީ.ސީގެ މަޝްހޫރު

ްހަނދާންް ްމިކަންތަްއތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކިހިނެއްތޯ ްވާހަކަެއއް. ހުރި

ްރައްޔި ްފައިާސއާިއ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ތުްނެގްނައްތާލެވޭނީ.

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެީއ ްވެގެންދާގޮތް މުދަލަށް

 755މިކަންތައްތައްްރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކައިްަވޒީރުންްޒިންމާދާރުކުުރވާްވާހަަކވެްސް

ްއާް ްބަދަލުކޮށް ްދޭތެރެއިން ްދޭތެރެ ްސަރުކާރު ްމިދައްކަނީ. އަޅުަގނޑުމެން
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ްކަ ްގޮްތގޮތަށް ްރަނގަޅު ްގެނެސް ްވާހަކަވެްސްސަރުކާރުތައް ންތައްކުާރ

ްިއމާރާތްތައްވެްސް ްކޮށްފައިހުރި ްރައްޔިތުން ްއަތޮޅުތަުކެގ ްއާދެ، މިދައްކަނީ.

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއަތުލާފައި ްސަރުކާރުންވަނީ ްއިމާރާތްަތއް ްގިނަ ވަރަށ

ްރައްޔިތުްނެގް ްބޭނުމަީކ ްމިހުށަހެޅުމުގެ ްައޅުަގނޑުގެ ްއާދެ،  760ބަދަލުނުދީ.

ްލާމަރުކަޒީ ްއުފެދި ްއަތޮޅުތަުކަގިއްްމާލިއްޔަތެއް ްހިންާގއިރު އުސޫލުން

ްއުސޫލުތަކުްން ްލާމަރުަކޒީ ްމި ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްކުރާނެ ތަރައްޤީއަށް

ްެއް ްލިބި ްމެންބަރުންނަށް ްކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުކުރެުެވޭ

ްގޮތްތަކެްއް ްޖެނެރޭޓްުކރާނެ ްފައިސާތައް ްއަމިއްލަ ްއެމީހުންގެ މެންބަރުންނަށް

ްއެމީހުންގެ ްކުއްޔަށްދެިވގެްންްހޯދިގެންދިއުން. ްތަންތަން ްހުންނަ  765ައތޮޅުގަިއ

ްއެއަތޮުޅެގް ްދާިއރު ްެއކަންކަން ްދިމާއަކަށް ްއެހެން ްލިބިގެން ފައިސާ

ްކުރެވޭެން ްރަނގަޅު ްފެްނވަރު ްދިރިއުޅުމުގެ ްކަންތައްަތއް ރައްޔިތުންެގ

ްއެއީް ްމިބުނީމާ ްމާލިއްޔަތޭ ްރައްޔިތުންގެ ްއަތޮޅު ްހޯދަންޖެހޭނެ. ގޮތްތަެކއް

ްރަ ްދިރިއުޅުުމެގްކޮންމެހެން ްރައްޔިތުންެގ ްމުޅި ްބަހާކަށްނޫން. އްޔިތުންނަށް

ްކަންތައްަތްއް ްއެިކއެިކ ްބޭނުްނވާ ްޖެއްސުަމށްޓަކައި ްކުިރއަށް  770ފެންވަރު

ކުރުމަށްޓަކައިްާފއިސާްހޯދަނީ.ްއެފައިާސއިންްކަންތައްަތއްްުކރާނެްގޮތްަތްއް

ްއަޅު ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ނޑަްށްކައުންސިލްތަުަުކގެ ގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްކަމެއްކަން. ްމުހިންމު ްވަުަރަްށ ްމިކަމަީކ އެނގޭ

ްއަދިވެސްް ްހަމަ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަ ްބޭނުން ދަންނަވާލަން

ްދާދިް ްފިާހރަތަކަކީ ްއަތޮޅު ްވާހަކަ. ްއަތޮޅުފިހާރަތަކާެބހޭ  775އެއްފަހަރު

ްވެރިންގެް ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެ ްމިނިސްޓްރީން ްއެޓޯލްސް ްފަހަކާޖެހެންދެން

ްއެއްެޗއް.ް ްއޮްނނަ ްބާްއވާފައި ްގޮތުަގއި ްޢިނާޔަތެއްގެ ރަޙްމަތްތެރިންނަށް

ްެއް ްދިނުމަށްފަހުގައި ްރަޙްމަތްތެރިންނަށް ްއެ ްއަެގއްަގއި ްުކޑަުކޑަ ވަރަށް

ްފައިދާް ްކުއްޔަށްޫދކޮްށގެން ްކުލީަގއި ްބޮޑު ްވަރަށް ރަޙްމަތްތެރިން

ްާފއިާދްނަގަމުންދަނީ.ްރައްޔިތުން  780ނަްށްލިބެންޖެހޭނެްނަގަމުންދަނީ،ްނާޖާއިޒު

ްމިދެންނެީވްމިހާރުްހުރިް ނޑު ްމިދަނީ.ްއަޅުގަ ްެއއްެޗްއވެސްްނުލިބި އެއްަތއް

ްމިތަންތަނުންް ްހަދާ ްރަނގަޅަށް ްމިތަންތަން ްާވގޮތް. ްއެކަން ޙާލަތުންވެސް

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެން ްތިބޭފުޅުންނަށް ްނެެރފިއްޔާ ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ފައިސާ
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ރުްކައިީރގަިއްހުންނަްއިމާާރތަކުންްފައިާސްމާލޭގައިްމޫދާްަކއިީރގަިއްބަނދަ

 785ލިބޭނެްމިންވަރު.ްއާދެ،ްމިއީްހަމަްއަސަރުހުރިްވާހަކައެއް.ްދައްކަންްއުދަޫގް

ްއެބަޖެހޭ.ް ްއިޚްލާސްތެރިވާން ްމިބަދަލުތަކާއެީކގައި ްައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެއއް.

ްމިހާތަނަށްް ްޤަުއމު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެއްއގޮތަކަްށެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްނުވާނެ.ްއަށަ ްކުިރއަށްދިޔަީދގެން ްތެރޭަގއި ްކޮރަޕްޝަްނގެ ގެންފައިިމވާ

ްކޮރަޕްޝަްން ްމި ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ްއެންމެންވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަދަން.ް ްޤައުމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޤއުމަކަށް ްއާ  790ނައްތާލުމަށްފަހުގައި

ްނުކުމެވަަޑއިގެްން ްތެރެއަށް ްމިކަމުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްުޒވާން ޚާއްޞަކޮށް

ްމިކަމަށްް ްތިޔަބޭފުޅުން ްއިލްތިމާސްކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވި

ްފަސާދައިންް ްޚިޔާނާާތިއ ްޤައުމު ްނުކުެމވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ކެރިގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްސަލާމަތްކޮށްދޭށޭ. ްކޮރަުަޕްޝަނުން ސަލާމަތްކޮށްދޭށޭ.

ްޤައުމަށްޓަަކިއް ްއިޚްލާސްތެރިކަާމއެުކ ްހިނގާޭށ  795އެންމެންވެސް

ްހިނގައިާދއިދާނެއޭ.ްމަ ްނެތިވެ ްައޅުަގނޑުމެން ސައްުްކަތްކުރަން.

ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤައުމުްއިދާރާކުރެްއވިްއޔާްމިތާްއޮންނާނެ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްފުރު  800ޞަތުްއަރުވަންްތާއީދުުކރާްމެންބަރެއްގެްއަޙްމަދުްޝަފީޤަށްްއަޅުގަ

ްހައިސިއްޔަތުން.ް

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  805ޝުކުރިއްޔާ

ް ްފުރުޞަތު ްއިބްރާހީމަށް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްނަންބަރު ްކަރުދާސް 16ްއަރުވަން

ްހުށަހެޅުމަށް.
ް

ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްސުރުޚ6ްްީޝުކުރިއްޔާ ްއަިރމަތީ ްމާއްދާގެ ްވަނަ
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ްއެވާަހކަްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއެހެންވީމާ، ްމިހުށަހަޅަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ  810އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްސުރުޚީ ްމި ްމިހާރު ްދަންނަވާލާނަން. ްދަރަންޏަށްް، ްމިލްކުކުރުމާިއ މުދާ

ްޒިންމާވުމުގެްބާރު،ްިމގޮތަށްްިއނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަތޮުޅގެ ްޅ. ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަބްދު ްތާއީދުކުރަްއާވްهللا ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ  815ޢަލީއަށް

ްންބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު
ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް820 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްއަރުވަން، ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަޅުގަ ްރަޝީދަށް ްމާއްދާއަށ6ްްްރިޔާޟް ަވނަ

ްށަހަޅައިެލއްވުމަށް.ފޮނުއްވާްއިޞްލާޙުްހު

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްގެނައިމަ ްމިއިޞްލާުޙ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  6ްް825ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަްމާއްދާގ6ްްެވަނަްމާއްދާގެްމިހާރު،6ްްވަނަްމާއްދާްބަދަލުވެގެންދާނީ،ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްދާނީ ްޑްރާފްޓް ްއޮތް ްމިހާރު ްއަކަށް ްމާއ6ްް)ހ( ްއަކަށްްވަނަ ް)ހ( ދާގެ

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހެޅުން، ްހުށަހަޅާ ްއަުޅަގނޑު ްއަދި ބަދަލުވެގެން.

ްމިހުށަހެޅުމަކީ،ް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ް)ށ( ްއެާމއްދާގެ ބަދަލުވެގެންދާނީ،

ްސިފައެއްަގިއް ްއެއްުެވެްސ ްއެދި ްހޯދުމަށް ްމުދާ ްވިއްކުމާއި  830މުދާ

ްޕްރޮޕޯ ްއެކަމާބެހޭ ްކުަރންވާނީ ްެއކަމެއް ްރައްޔިތުްނެގްވިޔަފާރިކުރާނަމަ ސަލް

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންެގ ްހުއްދަ ްއެކަމުގެ ްހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް

ްެއއްެވްސް ްމިދެްނނެވި ްވާހަކަައކީ، ްމިދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ފާސްކުރުމުންނޭ.

ތަނެއްަގއި،ްލާމަރުަކޒީްއުސޫުލންްހިންގާްއެްއވެސްްތަެނއްަގިއ،ްމިސާލަކަްށް

ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްމަޝްރޫޢުތައް، ްއެސަރަޙައްދުތަކަްށްބޮޑެތި ްމިދެނީ  835މެން

ްމިދެނީ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާރުތަކެއް ްވިޔަާފރިކުރުމުގެ ްމިދެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްޒިންމާް ްދަރަންޏަށް ްނޫންނަމަ ްވާންޖެހޭގޮތަކަށް ްޒިންމާ ދަރަންޏަށް
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ްއެކަންތައްަތްއް ްހުރިގޮތަްށ ްވެފަިއ ްކުރީވެސް ްީމގެ ނުވެއްޖެކަމަްށވެޖެއްޔާ

ް ްއޮވެދާނެ ްނޭނެގްފަހަރެއްގައި ްއެކަންވާެނޮގތެއް އެގޮތަްށވެސް.

ނުޑްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި،ްމީެގްދަށުންްހެދޭް  840އަޅުަގނަޑކަށެއް.ްެއކަމަކުްއަުޅގަ

ްތަފްޞީލްވެް ްވަރަށްބޮޑަްށ ްކަންތައްތަކަށް ްހުިރހާ ްމިދެންނެވި ޤާނޫނެއްގައި

ްއޮންނާނެް ްމިކަންތައްަތްއވެސް ްމިންވަރާ ްޒިންމާވާންޖެހޭ ދަރަންޏަށް

ް ްމިދަންނަވަނީ،ްވަރަށްބޮޑަށް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެން ްަބޔާންުކރެވިފައި. ޭއގައި

ްއެތަންތަނުަގިއް ްހިންގާއިރުަގއި، ްތަންތަން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ މިހެން

ްވިޔަާފރިވެރިންތަެކްއް ްވަރަށްގިނަ ްވިޔަފާިރވެރިންތަކެއް  845ވަރަށްބޮޑެތި

ނަޑއަޅާފައިް ްކަ ްއުސޫެލއް ްމިގޮތަށް ްއެހެންަނމަވެސް ްވިޔަފާރިކުރަމުންދާނެ.

ްގޮތްގޮތުންް ްއެެހން ްއަދި ްފައިސާއާ ްފައިސާ،ްސަރުކާރު ްސަރުކާރުން ދިނީމަ

ްގެއްޭލގޮތަްށް ްޙައްޤުތައް ްވިޔަފާރިވެރިްނގެ ްޢާންމު ްހޯދައިގެން ފައިސާ

ްވިޔަފާރިކުެރވޭެން ްއެތަުނގައި ްވިސްނާނުލާ ްިވޔަފާރިއާދޭތެޭރ އެމީހުންގެ

ްވި ްކުިދކުދި ްތިބި ްއެތާ ްހަމަޖައްސައިފިކަމަްށަވންޏާ  850ޔަފާިރވެރިންްގޮތެްއ

ްރާއްޖޭގަިއ.ް ްހުރިކަމެްއ ްތަޖުރިބާކުރެވިފައި ްމި ްހިނަގއިދާނެ. ހަލާކުވެގެން

ްމިބަލަނީ،ް ްައޅުަގނޑު ްމަގުފަހިވެދާނެތީވެ ްމިކަހަލަކަމަކަްށ އެހެންވީމާ،

ްހިންގުމާް ްެއތަން ްނޫންނަމަ ްއަތޮޅުވެރިން ްތިޭބ ްއެތަނެްއގަ އެއިެރއްގެ

ްބޭ ްއިރަކު ްބޭނުންހާ ްމީހާ ްއެާތްޙަވާލުވެހުންނަ ްވިޔަާފރިއެއް ނުން

ްކުރަްން ްވިޔަފާިރއެއް ްބޭނުންވާ ްކުރަން ްއޭަނ ްނުވާނެ.  855ކުރެިވގެންނެއް

އޭނަޖެހޭނެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރުހުންްހޯދަންްއެކަމުގައި.ްރައްޔިތުްނެގް

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަންޖެހޭނެ.ްހުށަހަޅައިގެންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެކަންް

ްއެނޫންގޮތަކަްށްފާސްވެއްޖެކަމަްށވަން ްވިޔަފާިރކުރެވޭނީ. ްއެަތނުގައި ޏާ

ްހިނގައިދާނެ.ް ްހަލާކުެވ ްވިޔަފާިރވެރިން ްކުދި ްތިބި ްއެތާ ވިޔަފާރިކޮށްިފއްޔާ

 860އަޅުަގނުޑްހަމަްޔަޤީންކުރަންްމިކަހަލަްފުރުޞަތެއްްއެފަރާތްަތކަށްްދީފިއްާޔް

ންާންއެމީހުންްމިކަންްކުރާއިރަކުްއެމީހުންނެއްްނުވިސްނާނެްދިވެހިްރައްޔިތު

ްތަޖުރިބާް ްމިއީ ްރާއްޭޖގައި. ްހިނގާފަިއވާގޮތް ްމިކަން ްމިއީ ދޭތެރޭގައި.

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ނޑަށް. ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތެކއް ްހުރި ކުރެވިފައި

ްވިޔަފާރިައކަްށް ްކުރަމުންދާ ްރައްޔިތަކު ްދިެވހި ްއެްއވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ
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ްސަ ްއަދި ްވިޔަފާިރކުރާކަށް. ްސަުރކާރު ްއެޅޭގޮަތކަށް  865ރުކާުރްހުރަސް

ްމިގޮތަްށް ްއެހެންީވމާ، ްވިޔަފާރިކުާރކަށް. ްަބޔަުކ ބައިވެިރާވގޮތަށްވެސް

ްފައިސާީދް ްއެމީހުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއުޫސލުން ކަމެއްކުރާކަމަްށވަންޏާ

މިކަންތައްްކުރާކަމަްށވަންޏާްމިކަންްއެމީހުންނަށްްކުރެވެްނވާނީްރައްޔިތުްނެގް

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅި ްލިބިގެން.ްމަޖިލީހަށް ްމިކަމުގައި ްރުހުން ލީހުގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްާރއްޖޭެގ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްޤަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ  870އަޅުަގނޑު

ް 72ްްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްތިބޭނެ. ްޖުމްލަކޮށ72ްްްމެންބަރުން ްމުޅި މެންބަރުން

ްލ.ް ްެވއްޖެއްޔާ ްއަތޮޅު ްލ. ްއަދި ްވިްސނާނެ. ްދޭތެރޭގައި އެމީހުންނާ

ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްކުރުމށްޓަަކިއްއަތޮޅުަގއި ްއެކަން ްނުވަތަ ްވޯޓުދިނުން ނަށް

ްފެނެއޭް ްތިމަންނަމެންނަށް ްމީގަ ްބުނާނެ ްޫނނީ ްއާނބަސް އެމީހުންވެސް

ްރައްޔިތުންް ްިތބޭ ްއެތަނެއްގައި ްނުފެނެއޭ. ްތިމަންނަމެންނަށް ްކުރަން  875މިކަން

ްއެމީހުންެގް ްޮއެވއްޖެކަމަށްެވއްޖެއްާޔ ްކަންތައްތަެކއް ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ްހަމަްްމެންބަރުންނަށް ްދާނެ. ްކުރަމުން ްމިޝަކުވާތައް އެމީހުން

ްވަރަށްގިަނއިްން ްމިދޭތެރެއިން ްއައިސް ްމިހާރަކަްށ މިފަހަކަށްއައިސް،

ްރަށްރަށުގަިއް ްާރއްޖެތެރޭެގ ްމި ްަމންޒަރުތަކެއް ްފެިނގެންދިޔަ އަޅުަގނޑަށް

ްމަސައްކަްތް ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްލައްވާ ްއެމީުހން ްނެރެގެން  880އަންހެނުން

ްއެމީހުން ްފައިސާްކުރުވުން. ްއެީމހުން ްގޮސް ްަބއިތިއްބާފައި ްގޭގަ ްދަރިން ގެ

ްއަތުހުއްާޓް ްޚަޒާންާދރު ްކޮމިީޓގެ ްކިހިނެއްތޯ، ްލާރިކޮޅު ްމި ހޯދީމަ

ްމިީއް ްވެދާނެ. ްއެހެންކަެމްއ ްނޫނީ ްަމއްސަލަ ްކަތީބުންގެ ކޮންމެއަކަސް

ްފެންނަކަމެއްް ްނަތީޖާތަކެއްވެސް ްމާބޮޑު ްމީގެ ްކަންތައްތައް. ްހުރި ހިނގާފައި

ްވަ ްދޭންޖެހޭްނޫން. ްއެމީހުން ްދަރިންނަށް ްއެމީހުންގެ ްބޭކާރުކުިރ  885ގުތުތަެކއް

ްުމސްތަޤްބަލުގަިއް ްވަނީ. ްކަންތައްތަެކއް ްމިކަަހލަ ްނުދެވި ސަމާލުކަމެއް

ްތެރެއަށްް ްމީގެ ްނުޖެހޭ ްއެމީހުން ްއިނގޭތޯ. ްމާބޮޑަްށ ްފުޅާވެގެންދާނެ މިކަން

ްގެނެ ްބޭރުން ްރާއްޖެއިން ްިތބޭނީ ްމިކަންކުރަން ްބޮޑެތިްވަންނާކަށެއް. ސްތިބޭ

ްއެަކުއންޓެންޓުންނާއިް ްއެތަންތަނުގައި. ްތިބޭނީ ޕްރޮފެސަރުންކަންނޭނގެ

 890އެފެންވަުރވެސްްމިމީހުންްކޮށްފާނެ.ްއެކަމަކުްެއވަރުްކޮށްފިކަަމށްވަންޏާްއަިދް

ްފުޅާކޮްށް ްއެހާ ްފޯރަފާނެ. ްމީގެ ްގެްއލުންތަކެއް ްމާބޮޑެތި ރައްޔިތުންނަށް
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ްއެހެންވީ ްކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ. ްނުދަންނަވަން،ްމިކަން ްައޅުަގނުޑ މާ،

ްނޫނޭ.ް ްނުކުރާށެކޭ ްމިކަން ްއޮންނަންވާނެ. ްއުސޫލެްއ މިވިޔަފާރިކުެރވޭނެ

ްކުިދް ްފަރާތްތަކަށް، ްމިދެންނެވި ްކުރަންވާނީ ްމިކަން އެހެނަސް

ްޕްލޭނެްއެގް ްރަނގަޅު ްމިކަން ްނުގެއްޭލގޮތަށް ްވިޔަފާރިަތްއ  895ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ްއެ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިނިސްޓަރްދަށުންނޭ. ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްއޗެއް

ްކޮްން ްއެނިގވަޑަިއގަްނނަވާނެ، ްޖަލީލަށް ްމުޙަންމަދު ްޓްރޭޑް، އޮފް

ްމިތަނުގަިއް ްއެާއެއއްޮކށް ްހަމަ ްިމދަންނަވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަެއއްކަްނ

ްފިނޭންސްް ްޚާއްަޞޮކށް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްގިނަ ތިއްބެވި

ްއެނިގވަަޑއިގަް ްކޮްންމިނިސްޓަރަށް ްމިދަްއކަނީ ނޑު ްއަުޅގަ  900ންނަވާ

ްކުރަންް ްަތންތަން ްިވޔަފާރިއެއް ްއެހެްނވީމާ،ްމިކަހަލަގޮތަކަށް ވާހަކަެއއްކަން.

ްބަޖެޓުންް ްސަރުކާރުގެ ްދޫކޮށްލާފައި ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަރުވާލާނެ.ް ްހަނާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދީފިކަމަްށވަންޏާ ނޑެއް ްލާރިގަ ބޮޑު

ްނެހެދޭނެ ްމިވާހަަކްްއެހެނެއް ްމުސްތަޤްބަލުަގއެއް. ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްރުޅިާއދޭ.ް  905ްދެއްކީމަވެސްްއަުޅގަ

ް

ްތާއީދުކުރަްއާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްވަޙީދަށްް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރުވަން.ްފުރުޞަތުްއަ

ް910 

ްތާއީދު.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތެދުވެަވޑަިއގެންްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް915 

ްލާޙަްށްތ.އަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަުރްރިޔާޟްްރަޝީދުްހުށަހެުޅއްިވްއިޞްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމެްނބަރު.ްތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިޞްލާޙު ްސަމީރު،ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއަޙްމަދު ްމާއްދާއަްށ7ްްްމެންބަރު  920ވަނަ

ްއަރުަވން.ްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތު

ް

ްލާމަރުކަީޒްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެގޮަތްށްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެމާއްދާ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްހިންގުމުގަިއ، ްކަންކަން އުސޫލުން

ްވިސްނާަފއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަށްރަުށގެ، ްމުހިންމުްްގެނައުުމގައި ްެއންމެ  925އޮތީ

ްރައްކާތެރިަކްން ްސަލާމަތާިއ ްރަްށރަށުގައި އެްއކަމެްއގެގޮުތގައި

ްޙާލެއްގަިއް ްެއއްެވްސ ނޑެްއ، ްއަޅުގަ ްދެން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް.

ްސިފައިންެގާއިއް ްމިހުރިކަުަހަލަ ްމާލޭގައި ްނެތް ްވިސްނުމެްއ އަޅުަގނުޑގެ

ްޢިމާރާތްތައް ްބޮޑެތި ްއިދާރާއެްއކަހަލަ ްއެތަންތާނަގިއްްފުލުހުންގެ ހަދައިގެން

ްެއހެންނަމަވެސްް ްނޫން. ްުއސޫލެއް ްތިއްަބވާކަހަލަ ްސިފައިން  930ފުލުހުންނާއި

ްލާމަރުކަޒީް ްބެލެހެއްޭޓނެ ްރައްކާތެރިކަން ްސަލާމަާތިއ އެދާއިާރއެްއގައި

ްމިހާރުވެސްް ްއަިދ ްތިއްބެވުމަީކ، ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި އުސޫލުން

ްގެންގުުޅއްވަ ްސަރުކާރުްނ ްސިާޔސަތަކަށްވެފަިއ،ްއެސިޔާސަުތ، މުންދާ

ްތެޭރގަިއް ްކަންތައްަތކުގެ ްމިއަންނަ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްމި އެކަމަށް

ްމިއަްށް ްއެމާއްދާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްދޭންވާެނކަމަށް ްއިްސކަމެއް  935އެކަމަށް

ްހުށަހަޅާފަިއް ްމިމާއްާދ ްައޅުަގނުޑގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅާލީ.

ްސި ްދަންަނވާލާނަން. ްއޮތްގޮތް ްޚިދުމަތް، ްފުލުހުންގެ .7ްފައިންނާއި

ްސިފައިްނެގް ްފުލުހުންނާއި ްސަރަޙައްދުތަުކގައި ްހިންގާ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްއެޚިދުމަްތް ްއެތަނުގައި ްއެހެންވީާމ، ްލިބިދޭންވާނެއޭ. ްޚިދުމަތް ޚިދުމަތްތައް،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހުންނަންވާނެކަމަށް ްއިންތިޒާމުތަެކްއްހަމަޖެހިފައި  940ލިބޭނެގޮތަކަށް

ްޙަލީމްްހުށަ ްއަުދނާން ްހުށަހެޅުމަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެން ހަޅަން.

ްތާއީދުކޮްށދެއްވާނެކަމަްށް ްމިމަޖިލީހުގެވެސް ްއެމަނިކުފާަނށް ތާއީދުކޮށްދެްއވާތީ

ްމިހުށަހެޅުމަށްފަހުް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުންމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްުއސޫ ްމިލާމަރުކަޒީ ްނުކުތާއެއް. ްދެތިން ްދަންނަވާލާނަން ލުެގްއަޅުަގނޑު

ްބަހުްސތަކަކަށްފަހުަގިއް ްވަރަށްދިގު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  945ވިސްނުމަކީ



 36 

ްމުހިންމުް ްެއންމެ ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްޚާއްޞަގޮެތއްަގިއ މެންބަރުން،

ްތަނެއްަގިއް ްއެްއވެްސ ްރަށެްއަގއި ްެއއްވެސް ްރާއްޖޭގެ ްޚިޔާލަީކ، އެއް

ްއިން ްމިބޭބޭފުޅުންނަކީ ްކަީތބުންނާ، ްރަށުގެ ތިޚާބުކުރެޭވްއަތޮޅުވެރިންާނއި

ްސާފުް ްވަރަށް ްސާދާގޮތެްއގައި ްވަރަށް ްވާންޖެހޭނެކަމަށް ބޭބޭފުޅުންނަށް

ްރޫޙާއެުކަގިއް ްއެބޭފުޅުންެގ ްވަރަށް ްމެންބަރުންވަނީ ްވިދާުޅވެ  950ސީދާކޮށް

ްގެއްޭލގޮތަަކްށް ްޖަޒުބާާތއެީކގައި.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަން ްދައްަކވާފައި ވާހަކަފުޅު

ްއަ ްއަތުެވއްޖެކަމަށްާވނަމަ ްމުިޅްމިމާއްދާ ްދަންަނވާނީ، ޅުަގނޑު

ްބަދަލުތަކާް ްއުޅުނު ްމިގެންނަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ްެއކަންް ްއެެހންވީމާ، ްނުގެނެސްދެވޭނެއޭ. ްރައްޔިތުންނަްށ ހެޔޮުަކަން

 955ގެއްޭލގޮތަކަށްްިޢއްޒަތްތެރިްަމނިކުފާނުްރިޔާސަތުަގއިްއިންނަވަިއގެންްއެކަްން

ްއަޅުް ްބިރު ްނުދެއްވާޭށްހިނގައިދާނެކަމުގެ ްއެހެންިވޔަ ްއެަބއޮތް. ނޑަށް ގަ

ްއެކަންަކްން ްރައީސް، ްޢއްުިޒަތްތެރި ްއިލްތިމާްސވެސްުކރަން. އަޅުަގނޑު

ްނެްތް ްއަޮތޅުވެރިން ްަޢއްޔަންކުަރއްާވ ްމިާހރުވެސް ްމިޖެހެނީ، ްވާން އެގޮތަށް

ްކޮންމެވެްސް ްއެތަންތާނަގއިވެްސ ްެއހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. އަތޮޅުތަްއވެސް

ްމިނިސްޓް ްބޭފުޅަުކްއެޓޯލްސް ްކިޔާ ްއެނަން ްނުވަތަ ްަވކީލަކު  960ރީގެ

ްއެބޭފުޅުންް ްހުންނަވަިއގެްނ ްއެބަހުްނނަވާ. އެތަންތާނގައި

ްއުފެދޭަކމެއްކަންނޭނެގް ްސުވާލު ްއެއީ ްދެން ްކަެމއް، ޒިންމާދާރުގޮތެްއގައި

ްއެްއޗަީކ،ް ްއެނޭގ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފެންވަރެއްަގިއތޯ. ްކިހާ ދެން

ްދެއްް ްފަތްޮކޅެއް ްޒިންާމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަޮތޅުގެ ްމުޅި ވައި

ްކުރަްއވަިއގެްން ްހުވަެއއް ްއެމަސްޢޫލިއްޔަުތްޙަވާލުެވވަަޑިއގެން  965ޙަވާލުކުރަްއވާ

ވަަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅަކާ،ްއެޓޯްލސްްމިނިސްޓްރީއިންްހުވައަކާްނުލާްއެތަނަށްް

ްއެތާނަގިއް ްއުސޫުލން ްދާ ްދަތުރެއްަގއި ްޕިކުނިކް ްހަމަެއކަނި ވަަޑއިގެން

ްބޭފުޅަކާ ްއެހެންނަމަވެސްްްހުންނަވާ ްވާނެއޭ. ްތަފާތު ހާސް

ްނެތްް ްއަތޮުޅވެރިްނެވސް ްއެަތންތާނގައި މިދެންނެވިގޮތަށްވެސް

ްއެތަްއް ްނޫން، ްމަދެއްކޮެށއް ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ  970އަތޮޅުތަްއވެސް

ްވަންދެކަްށް ްއަހަރެއް ްއެތައް ްވަންދެކަށް ްަމހެއް ްއެތައް ްވަންދެއް ދުވަހެއް

ްޢިއްް ްހުރީއަކީއެއް. ްވާަހަކްހުރެފައި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ޒަތްތެރި



 37 

ްމިރާއްޖޭެގް ްނުވާެނއޭ ްހެޔޮ ްދަންނަވާނީ، ްއަޅުަގނުޑ ނިންމާލަމުންވެސް

ްއަތޮޅުވެރިްނެގް ްމީހުންނާ ްޢަްއޔަންކުރާ ްގޮުތގައި ްކަތީބުްނގެ އަތޮޅުތަުކގައި

ްހުރިް ްރަްއިޔތުންނަށް ްއެއީ ްބައިތިއްބަން. ްމީހުން ްޢައްޔަންކުރާ  975ގޮތުަގއި

ްރަ ްއެންެމްނުރައްކަލެކޭ. ްއޭގެ ްނޫނޭ. ްފައިދާއެއް ްހުރި ްއޔިތުންނަށް

ްރުހޭް ްަރއްޔިތުން ްއަތޮޅުވެރިންނަކީ ްކަތީުބންނާއި ރަނގަޅުގޮަތކަށްވާީނ،

ްބައެްއގެގޮުތަގިއް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްއެމީހުން ްރަްއޔިތުން ްޤަބޫލުކުރާ ރައްޔިތުން

ްއިލްތިމާސްކުރަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމަޖައްސާށޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްންއެނޫ ްއެއީ ްނިންމުމަކީ، ްގޮތެއް ްމިމަޖިލީހުން  980ންގޮތަކަށް

ްދެްއިވް ްައޅުަގނޑަށް ްދަންނަވަމުން ްޚިލާފުކަެމްއކަމުގަިއ ްރޫޙާ ވާހަކަދެްއކި

ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުްދަންނަވަން.ް

ް

ްނުކުތާެއއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެުެ،

 985ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަންނަނީ،ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަރަމުން ްހިތަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަޖިލީހުގައި ްއެކަހަލަްމިޢިއްޒަތްތެރި ްޮއންނަ ްހިތްޕުޅުގައި  990ގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިލްތިާމސްކުރަންވީ ްވާހަކަ ޝުޢޫރުތަކުގެ

ްކޮންކަމެއްޯތޭއް ްއިލްތިމާސްކޮށްގެްނ ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ނޫންތޯއޭ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްނުދެްއވޭނެ. ްވޯޓެްއވެސް ްމަނިކުފާނަށް ކުރެވެނީ.

ްފާހަަގކޮ ްއެވާހަކަ ްހިންގާީނ.ްހަމަ ްރާވާ ްމިކަންކަން ްމެންނބަރުންނޭ ށްލަނީ

 995ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

 

ްސަމީރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ އާދެ،

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރަްއވާ ްހުށަހެޅުްއވުމަްށ ހުށަހެޅުއްވި

ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ .1000 
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ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްުހަވދުއަތޮޅު ްއަދި ްރަޝީދު، ރިޔާޟް

އަދުނާންްޙަލީމް.ްމިދެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުން،ްމިވަގުތުްިރޔާޟްްރަޝިުދް

ްނެތީމަ،ްއަދުނާންްޙަލީމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްް

 

ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްސަމީރުްއާދެ، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1005ްތިލަދުންމަތީ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްައޅުގަ

ް

ްހުރިާހްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިހާހިސާބުން އާދެ،

ްހުށަ ްނުކުތާއެްއ.ްއިޞްލާޙުތައް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްނިމުނީ. ހަޅުްއވާދެްއވާ

 1010ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްމެންބަރު ްގެ ްހއ.

 1015ްށްްައޅުަގނޑުްހީކުރީ،ްޖަވާބެއްްއަުރވާނެކަމަްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

 

ްއާދެ،ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމަޢާފުކުރައްވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1020 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ނޑުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަުޅގަ ްބުނަނީ، ްމިަގާވއިދު ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްއެކަންްްރުްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީ ްމުޚާޠަބުކޮްށކަން. ްރިޔާސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ

 1025އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާްމެންބަރުންްމިމަޖިލީހުގައިްތިބޭނެކަމަކަށްްައޅުަގނުޑް

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަަކވެްސ ްހިތާމަކުރާ ްެއކަމާ ްއެހެންވީމާ، ހީނުކުރަން.

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް
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ްަރނގަޅަށްކަމަްށްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްފާހަގަކުރެއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1030އާދެ،

ްމިހާރުް ްދަންނަާވލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްެއއާެއއްޮކށް ްއާދެ، ޤަބޫލުކުރަން.

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ނޑު ްައޅުގަ ްނިމުމާގުިޅގެން ހުށަހަޅުއްވާ

ްއިސް ްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑްމާލޭގެ ްއަުޅގަ މާޢީލަށް

ްދެއްކެިވް ްމެންބަުރން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިބާބުގެ ްއަުރވަން ފުރުޞަތެއް

ްކޮންމެވެްސް ްވާހަކަފުޅުތަަކށް ްދެއްކެވި ްހުށަހަޅުްއަވމުން  1035ވާހަކަފުޅުތަކަްށ،

ްބޭފުޅުންނަށްް ްބައެްއ ްހީކުރަން. ްދެްއވާނެކަމަށް ްޖަވާެބއް ވަރެްއގެ

ްއޮޅުމާބެހޭގޮތު ްއޮްތ ުިގެންފައި ްމިްއަރާަވޑައި ްާޚްއޞަގޮތެްއަގއި ން،

ްމާދިގުކޮްށް ްއިންތިޚާބުތަކާބެހޭގޮތުްނ. ްހިންުގމުގައި ްުއސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްވޯޓާިއގެްން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދެން ްވިދާޅުވީމަ ްއެްއޗެްއ ްކޮންމެވެސް ނޫނަސް

ްނުކުތާއެއް.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަތްތެިރް  1040ދާނަން.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްމެންބަރު.

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްއެރީ،ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހިތަށް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަން. ްެއއްެޗއް ްހަމަ  1045ްއަޅުަގނޑު

ްިތްްއިްބރާހީމްްޝާފިޢުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރީގައި ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރިން ްހުށަހެޅުމުގެ މިއިޞްލާޙުތައް

ްއެމަނިކުފާ ްބޭފުޅަކު ްއިންނެވި ްރިޔާސަުތގައި ްފުރުޞަތުުުްތާނގައި ނަށް

ްދެއްަވއިފިހެން.ް
ް

 1050 

ްއާދެ،ްެއކަންްއެނގޭްއިނގޭތޯްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމުޤައްރިރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުށަހެޅެމުންްްިއބްރާީހމްްްމާލޭްމެންަބރު ްމިއިޞްލާޙުަތްއ ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނިކުފާނުްދިޔައިރުގަްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެވާަހކަ ްދެން ްއެބައޮތް. ްފާަހގަކުެރވުނުަކމެއް އި،

ްމިބާބުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްައނެއްކާެވސް. ްދަންނަވާލާނަން  1055ވިދާޅުވީމަ

ްނިންމިް ްމަޖިލީހުން ްދެންނެވިހެން ްކުީރގަިއވެސް ްމިއޮތީ، ފަރުމާކުރެވިފައި
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ްމެންބަރުންް ްޖަޒްބާތާއެީކ ްވަރަށް ްވަރަށްދިުގކޮްށ ްނިންމެވުމެއް

ްއެއަތޮެޅއް،ް ްމާނައަީކ ްއެސަރަޙައްދެްއ، ްނިންމެީވ ބަހުސްކުރައްވާަފއި

ްބައެްއް ްއިންިތޚާބުކުރާ ްރައްޔިތުން ްދިރިއުޅޭ ްއެސަރަޙައްެދްއގަިއ އެރަށެއް،

ްެއީއް ްިހންގާނީ. ްާރވާ ްކަންތައްތައް ްއެސަރަޙަްއދެއްގެ  1060މެދުވެރިކޮށްގެންނޭ

ްުއސޫް ްލާމަރުކަޒީ ްއުސޫލަކީ. ްޢާންމު ްދެއްވި ްހިންގުމޭްމަޖިލީހުން ލުން

ްއަންާގގޮތަކަްށް ްސަރުކާރުން ްސެންޓްރަލް ްމިބުނަނީ، އަޅުަގނޑުމެން

ްއެތަނެއްެގް ްބަަޔަކށް ްއެތަނެއްގެ ްޚިލާފަށް، ްއެތަންތާކުރުމާ ހުރިހާކަމެއް

މާހައުލުގައިްއެތަެނއްަގއިްހުރިްކަންތައްތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮްށެގންްކަންތައްތަްއް

ްއެް ްއެހެންވީމާ، ްކުރުމަށް. ްސެންޓްރަްލްނިންމައިގެން ްގެނެވޭީނ  1065އުސޫލު

ްނޯންނަގޮތަކަށްް ްހުރިހާކަމެއްގަިއ ްކޮންޓްރޯްލ ސަރުކާރުގެ

ްމިއޮތީ.ް ްނިންމަާވފައި ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ްކޮމޮޓީިއން ފަރުމާކުރެވިގެންކަމަށް

ްފަށާް ްތަންފީޒުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްދެންނެވިހެން، ްކުރީގައިެވސް ދެން

ްޚިދުމަ ްހުރިހާ ްއަެނއްދުވަހު ްަވގުތުްންދުވަހުގެ ްހުރިހާކަމެއް ތްތަކާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާީނ. ްދަތިކަމަކަށް ްއެީއ ްދިުނމަކީ ްތަކަކުން  1070އެަކއުންސިލް

ްއެބަިއް ްޒަީރޢާއިން ްޤާނޫނުގެ ްމިއޮތީ، ްފަރުމާކުރައްވާފައި ްކޮމިޓީއިން މިބާބު

ްމިންވަރަކަށްް ްއެބޭނުްނީވ ްއެއިރަކަށް ްގެންދެވޭގޮަތށް ހަރުދަނާކުރަމުން

ްޤާނޫ ްޢާންމުްބޭނުންވީގޮތަކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްަބއްޓަންކުެރވޭގޮތަްށ، ނު

ްބަޖެޓުންް ްދައުލަތުގެ ްމިސާލަކަށް ްމިހިރީ، ނަޑއަޅާަފިއ ްކަ އުސޫލުތަެކއް

ްއޮންނަގޮތަކުްން ްޤާނޫނު ްއަދި ްލިބޭގޮތަށް، ްއެަކއުންސިލްތަަކށް  1075ފައިސާވެސް

ްނުަވަތް ްއެރަށެއް ްނުވަތަ ްއެއަތޮެޅއް ްޚިދުމަތްތަށް ބައެއްކަހަލަ

ްަޙވާލުކުެރވޭގޮަތްށްއެސަރަޙައްެދއް ްބަިއވެސް ްބޭނުންވާ ްދިނުމަށް ަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްދަތުރުކުރެވުނީމާ. ނޑުމމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހިސާބަކަށް

ްމީެގް ްއެހެްނނަމަވެސް ްމިއޮތީ. ްބައްޓަްނކުރެވިފަިއަވއި ްމިބާބު އެހެންވާގޮތަްށ

ްއެލިޔުމުަގިއް ްހަމަ ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ  1080މާނައަކީ،

ްދައުލަތެކޭެވސް.ްފާސްކުރައްް ްޔުނިޓަީރ ްދިވެހިރާއްޖެއަީކ ްއެބައޮްތ ވާފައި

ނޑުްެޓކްްސް އެހެންވީމާ،ްމައިްސަުރކާރުގެްސިޔާސަތުތައްްހިންގުްނ،ްމަިއގަ

ނަގައިްއެޓެްކސްްރަްއޔިތުންގެްޚިދުމަތްތަކަށްްބެހުން،ްއެކަންަކންްއަދިެވްސް
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްގަވަރމަންޭޓ ްގަވަރމަންޓެއް، ްސެންޓްރަލް އޮންނާނީ

ްރައްޔިތުންެގްމި ްފަރާތެއްނޫން ްހިންގާ ްެވރިކަން ްހަމައެކަނި  1085ދަންނަވަނީ،

މަޖިލިސްްއެއީްަފއިނަލްްކޮންްޓރޯލްްހުރިހާކަމެއްަގއިވެްސްއޮްނނާނެްތަނަކީ.ް

ްނެގުން،ް ްފީ ްޚިދުމަތްތަކަްށ ްބައެއްކަހަލަ ްއެހެންނަމަވެްސ އެހެންވީމާ،

ްެއސަރަޙަ ްހޯދުން ްއާމްދަނީ ްވަޞީލަތްތަކުްނ އްދެްއެގްބައެއްކަހަލަ

ްފުޅާކޮްށް ްަވރަށް ްފަރުމާކުރެޭވގޮތަށް ްއެހެން ްހިންގުމަށް. ކަންތައްތަެކއް

ްރިާޢޔަތްކުރަްއވާފަިއް ްީމގައި ްކޮމިޓީއިން ްދެންެނވޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް  1090ވަރަށް،

ްހުރިހާކަމެއް.ް ްމިހާރަކަށްނޫނޭ ްމިހާރު ްމުސްތަޤްބަލަކަށޭ ްދުރު ވަނީ

ްކަ ްކުރަްނވީ ްމިހާރަށްވެސް ްމިހާރުން ްކުރެޭވގޮތަށް.ްއެހެންވީމާ، ންަތއްތަްއ

ްދަނަންވަންޖެހޭް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަކުރާރުކޮށްަފވެސް އެހެންނަމަވެސް

ްމަފްހޫމްް ްމައިަގނޑު ްމީގެ ްމެންބަރުނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްަބއެއް އެްއޗަކީ،

ްއަިދް ްާވހަކަފުޅާއި ްދެއްެކވި ްއެަބއޮތް ްޮއޅިަވޑަިއގެންފައި  1095ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ްއިޞްލާޙު ްއަތޮޅުވެރިންާނިއްހުށަހެޅުއްވި ްމިސާލަކަށް ްބަލާއިރު. ތަކަްށ

ްމިހާރުް ްނުވަންޏާ، ްބަޔަކަށް ްއިންތިާޚބުކުރާ ްއެއީ ކަތީބުން

ްމިހާރުް ްއިްޞލާޙު ްއޮތް ްޢައްަޔންކުރާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަޅުަގނޑުމެންްމިއުިނކޮށްލީ.ްދެންްއަނެއްާކވެސްްކަތީބުންނާއިްއަތޮުޅވެރިްން

ްމީ ްއަންނާީންއިންތިޚާބުކުރާވާހަަކ ްއެބަިއބައި ްދެން ްނުލިޔަންޏާ  1100ަގިއ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޯންނާނެ. ްފެންނާކަށް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްދެން ކިހިނެއްތޯ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްށ.އަތޮުޅެގ ްފަހަތުން ްއޭގެ ްދެންެނވީ، ްކުރިންވެސް އަޅުަގނޑު

މެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙުވެސްްމިއަކަށްްފިޓެއްުނވާނެޭއްދެނެއް.ްެއީއް

ްމަ ްވަކިންޭންއެއް ްިއޞްލާޙު ްއެެދ ްއިޞްލާެޙއް. ްދެ ްައއިްސއޮްތ ފްހޫމުަގއި

ްއިންތިޚާބަށްް ްދޫކޮށްލާ ްއެމަފްހޫމް ްބަލަންޖެހޭނީ.  1105އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންތިޚާބުކުރާށޭ.ް ްޖެހެނީ ްކަތީބުންވެސް ްއަތޮޅުވެރިްނެވސް ދާކަމަށްވަންޏާ

ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަޅުް ްފަހުްނުކުތާއަކަށް ްއެންމެ ްއަނެއްކާ ނުޑްދެން ގަ

ްހަނދުމަފުޅުް ްމެންބަރުން ްއެންމެ ްިޢއްޒަތްެތރި ދަންނަވަންއޮތީ،

ްއެީއް ްއަބަދު ްާތ ްބުނީމަ ްގަވަރނަންސޭ ްލޯކަލް ބަހައްޓަވަްނވާނެއޭ

ްނުވާނެޭއް ްބަލަިއެގން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކަނި ްރަށްތަްއކަމަށް  1110އަތޮޅުތަާކއި
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ްމާލެކަމަ ްމާލެާއއި ްދާއިރާަގއި ްދިނުމުގެ ްމިމަފްހޫމް،ްޚިދުމްތް ްމިކިާޔްހަމަ ށް

ްމިބާުބް ްހިންގޭެނގޮތަށް ްހަމަ ްއެތަންތާނގަިއވެސް ްވިލިނގިިލ، ހުޅުމާލެ،

ްއަިދް ްެހދިއަސް ްކައުންސިްލއެއް ްުމނިސިޕަކް ްމިއޮތީ. ބައްޓަންކުރެވިަފއި

އަޅުަގނަޑކަށްްނުިވސްނޭްހަމަްމާލޭގަިއވެސްްކައުންސިލްަތެކއްަގއިްކަތީބުްން

ްއަ ްމާލޭގައި ްކީއްެވގެންކަްނެވސް. ްނުހުންނާންވީްނުތިބޭންވީ  1115ތޮުޅވެރިައުކ

ކީްއވެގެްނކަންވެސްްއެއީްއެމަފްހޫމްގެްދަށުންްބަލާކަމަށްވަންޏާ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމިކަންކަންް ްފެނިވަޑައިގެްނވިގޮަތަކށް ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތިންގެ އެަވގުތެްއަގއި

ނަޑއަޅާފަިއް ްކަ ްއުސޫލެްއ ްއަސާސީ ްއެހެންަނމަވެސް ފަރުމާކުރެވޭނެގޮތަށް،

ްަރއްޔި ްކަންތަްއްމިއޮތީ، ްެއަކހަލަ ްަރއްޔިތުންެގ ްބަެއކޭ ްއިންތިޚާބުކުރާ ތުން

ްިމް ްއެއީ ްނުދެވޭނެ. ްދުރަކަށް ްއެމަފްހޫމަކުން ްގެންދާނީ.  1120ނިންމަމުން

ްއެއުސޫާލް ްެއއްަޗކީ. ްމިއޮތް ްެގނެވިފައި ްގޮެތއްަގއި ނޑު މައިގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިޞްލާޙުތައްކަމަްށވަންޏާ ްހުރި ދުރަށްދެވޭގޮތަށް

ްމި ްހުރަސްއެޅޭނެ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްހާސިލްކުރަން ްމަޤްޞަދަށް އުޅޭ

ްރައީސް.ް

ް1125 

ްމިމާއްދާގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ،ްމިހާްހިސާބުން އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްއަ ްބަހުސަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުޅުވާާލނަން. ނުޑ ްމެންބަރުންްުޅގަ ޢިއްޒަތްެތރި

ް ްއޮތް 5ްްކުރިއަށް ްބަޙުސްަގިއްމިނެޓްއިރު ތެރޭގަިއ

ްފުރުޞަތަށްް ްބޭފުޅުން ްބޭނުންފުޅުވާ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން

ްބަޙުސްގަިއް ްމި ްޤަސްދުކުރަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއެުެދެން.  1130އެދިަވޑަިއގަތުން

ް ްޢިއްޒަތްތެރ45ްްިގާތްަގނޑަކަށް ްއާދެ، ްގެންދަން. ްވަގުެތއް މިނެޓްއިުރގެ

ް ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ްހަމަވީމަްބ20ްޭމެންބަރުންނަށް ްއެްއފަހަރާ ފުޅުންުް

ްއަންނާނެް ްތަރުތީބުން ްއެއަުަންނަ ްއެހެންވީމަ، ްބްލޮކްވަނީ. ްސިސްޓަމް މި

ްއިބްރާހީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުވައްމުލަުކގެ ްއާދެ، ދެން.

 1135ްދީދީ.ް

ް

ްއަޅުގަްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމިރޭ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޑުމެްންޝުކުރިއްޔާ
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ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްމިގެންދަނީ ބަޙުސްކުރަމުން

ހިމަނަންްރައްޔިތުންގެްޚާއްަޞްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއަކުންްފާސްކޮށްފައިްއޮްތް

ްބެހޭގޮތުންް ްހިންގުާމ ްއަތޮޅުތައް ްރާްއޖޭގެ ްއުސޫލުން  1140ލާމަރުކަޒީ

96ްއޮތްްބާބު.ްއާދެ،ްމިއީްރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްްއެކުަލވާލާފައި

ް ްޖަލްސާއިން 26ްްވަނަ ްއޮްތްފާސްކުރުމަކ2006ްްާޖޫން ްފާްސކޮށްފައި ގައި

ްއޮންނަީން ްފާސްކުރުމުގައި ްމި ްބާބެއް. ްއެުކލަވާލި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގުިޅގެން

ންްާރާވްމިދަންނަވާގޮތަށް.ްޭއގައިްިމއޮތީްރާއްޖޭގެްެއކިްހިސާބުތަކުގެްކަންކަ

ްރައްޔިތުްން ްދިރިުއޅޭ ްއެުެހިސާބެއްގައި ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަޒީ  1145ހިންގަންވާނީ

ްބާބެްއް ްބަާޔންކުރާ ްދަށުންކަން ްނިޒާމެއްެގ ްތިބޭ ްބަެއއް އިންތިޚާބުކުރާ

ްްޑރާފްޓްކުރިއިުރް ްމިއީ ްއާދެ، ްހިމަނަންވާނެެއވެ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިއަށްް ްއެހެންވީމަ، ްމެއިންޑޭަޓކީ. ބަލައިގެންްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިއޮީތ. ްމީގައި ްޑްރާފްޓެއް ްޑްރާފްޓްކުިރ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމައަށްް ްނިންމުމާއި ްނިންމުން ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން  1150ރައީސް،

ްވާހަކަިއގަިއް ްދެެކވުުނ ްޖަލްސާތަކުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ް ްބާރުއަޅުްއވާފައި ްބޮޑަށް ްމެންބަރުން ްއަތޮޅުތަުކެގްޢިއްޒަތްތެރި އޮީތ

ްއަިދް ްވާންާވނެުެއޭ. ްބަޔަކަށް ްއިްނތިޚާބުކުރެވޭ ްއެއީ އަތޮޅުވެރިންނަކީ

ރަށްރަށުގެްކަތީބުންނަކީްއެީއްއެރަށެްއގެްރަްއޔިތުންްއިންތިާޚބުކުރާްބަޔަކަްށް

ްވަރަްށް ްމެންަބރުން ްަބއެއް ްއިތުރަށްމެ ްޭއގެ ްއަދި ްދެން  1155ވާންވާެނއެވެ.

ްވިދާުޅވިްެއއިންްކޮ ުަްސްބާރުލައްވާފައި ްއެްރަށެުެއްަގއިިވޔަ ންމެްތަނެއްގައި

ްެއހީތެރިވެދޭނެ،ް ްކަތީބަްށ ްއެ ްއޮްނނަންވާނެުެއޭ ްަކއުންސިެލއް އެރަށެްއގެ

ްައތޮޅުވެރިންނަށްް ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްޖަވާބުދާރީކުުރާވނެ، ްކަތީބު އަދި

ްކައުންސިްލަގިއް ްއޮންނަންވާނެުެއޭ.ްމި ްަކއުްނސިލެއް ްއަތޮޅު އެހީތެރިވެދޭނޭ

ްއިންިތޚާބުކުރެވިފަިއްތިއްބަވަްނވާ ްތަމްސީލުވާގޮތަށް ްރަށެއް ްހުރިހާ  1160ނީ

ްމަޖިލީހުގެް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްހަމައެކަނި ްމިއީ ްމެންބަރުންނޭ. ތިއްބަވާ

ްޚިޔާލާއެްއގޮތަްށް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްޚިޔާލަކީ. ްފާުޅކޮށްފަިއާވ ޖަލްސާތަކުގައި

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްތަފްސީލުކޮށް ްމާ ްެނތް އަޅުަގނޑުމެންނަުަކަށް

ނޑުމެންނަްށްޑްރާފްޓްކު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިބާބު. ރެޭވކަށެއް
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ްމާބޮޑަށްް ްއެއަްށވުރެ ްއަދި ްއިޞްލާޙުތަކުން ްހުށަހެޅިގެންދާ  1165އެބަފެނޭ

ްބޭނުންފުޅުވާކަން.ް ްޑީސެންޓްރެލަިއޒްކުރަން ްނުވަތަ ޑިވޮިލއުޝަން

ްަކނަޑއެޭޅް ްސަރުކާުރގެ ްމިކަަމކީ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށްސި ްއަުޅގަ ްހަމައެކަނި ްކަމެއް. ްދާންޖެހޭނެ ްއެްއގޮތަށް ޔާސަތަކާ

ްތިޭބް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްމިދެންނެވިހެން ްމިހާރު ްކަަމކީ ކުރެވޭނެ

ްޝުކުރިއްާޔް ްހަމަޖެއްސުން. ްއެކަން ްތިބޭގޮތަށް ްއެތަންތާނަގއި  1170ވެރިން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމަޖިލީހުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވޒީރުންެގ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއާދެ،ް ްވަޙީދުއްދީން. ްމުޙަންމަދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1175ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފުރުޞަތ37ްަްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްބޭފުޅުން ްއެދިލެްއވީމާ، ނަޑއެޅުނީމ45ްްާށް ްކަ ްމިނެޓް

 1180ްމިނެޓްވެސްްުނޖެހޭ.ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.2ްްމެންބަރަކަށްްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްދެްއވުން ްއިށީނދެވަަޑިއގެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްނުކުތާއެ ްވަޒީރުްނެގްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްނުގަންނަން. ްބަލައެްއ ްކަމަކަްށ ްއ

 1185ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުއްދީން.

ް

ްގަވާއިުދްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްމި ްއުސޫލުްނ ްލާމަރުކަޒީ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްމިދަނީްްފާސްކުރަްއވާފައިްމުޙަްނމަދުްވަީޙުދއްދީންް ްމަޝްވަާރުކރަމުން ްދޭތެރޭަގއި ްމިއާ ްތިބޭފުޅުން

ްލޯކަްލްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރުވާިއރުގައި ްމިކަންތައް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއާދެ، މިހާރު.

ްއެހެންނޫނީް ްދާންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުސޫލަށް  1190ގަވަރނަންސް

ްކި ްވާަހކަ ްޑިމޮކްރަސީގެ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ތަންމެްއަޅުަގނޑު

ްމިގޮތަްށް ްނުގެނެޭވނެއޭ ްޑިމޮކްރަސީެއއް ްޤައުމުަގއި ްދެއްިކޔަސް ގިނައިން
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ްޤާއިމްކޮށްގެްން ްނިޒާމެްއ ްގަވަރނަންްސގެ ްލޯކަްލ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްބޭނުންވާ ްޤާއިމްކުރަން ްމިަކން ްމިގޮތަށް ްއާދެ، ނޫނިއްޔާ.

 1195ގެްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުގަިއްސަބަބަކީ،ްއަތޮޅުަތކުގެްރަްއިޔތުންނަށްްއެމީހުން

ްއެމީހުންނަށްް ްމިހާތަނަކަށް ްފުރުޞަތެއް ްއެްއވެްސ ްދިއުމަށް ކުރިއަށް

ލިބިފައެއްނުވޭ.ްއާދެ،ްަމއިްަސރުކާރުންްކޮންމެްކަމެއްްނިންމަުަވަނީ.ްއާެދ،ް

ްސަރުކާރަށްް ްފަހަރަުކ ްއެަތއް ްއާދޭސްކުރަން ްއެމީހުން ްސަރުކާރުަގއި މައި

ްގޮަތކަ ްއެނޫން ްއަމިއްަލްއަންނަންޖެހޭ. ްަރއްޔިުތން ްއަތޮޅުަތކުގެ ށް

ްއަމިްއަލް ްއެމީހުންގެ ްއަދި ްބަޔަކަށް ްޒިންމާދާރީވާ ްއެމީހުން  1200ކަންތައްތަުކގައި

ްހޯދުމުެގް ްގޮތެއް ްއުޅޭނެ ްޝަޢުޤުވެރިކަމާެއކީ ްއެމީހުން ކަންތައްތަުކގައި

ްމިގޮތަްށް ްއާދެ، ްމިޖެހެނީ. ްކުރަން ްމިކަން ްއުސޫލުްނ ްމިލާމަރުކަޒީ ގޮތުން

ް ްއަޅުަގނޑުމެްންލާމަރުކަޒީ ްމިހާތަނަށް ްގެންދާއިުރގަިއ ްމިކަްނ ުއސޫލުން

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްވެްސ. ްއޮންނާނެ ްމަސައްކަުތގައި ކުރި

ް ްއޮންނާނެ ްދެލިކޮޕީ ްބިެލއްގެ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ  1205ަގނުޑގެ.35ްްބިލެއް

ްދެއްކެިވް ްދެންމެ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރެއިްނ ްީމގެ އެހެންވީމަ،

ްމިގޮތަްށްްވާހަކަތައް ްއެހެންީވމަ، ްއޮންނާނެ. ްިހމެނިފައި ްބިުލގައި މި

ްައތޮޅެއްަގިއވެްސް ްކޮންމެ ްއެުެީއ ްގެންދަންޖެހޭނީ. މިކަންތައް

އަތޮޅުވެރިންާނއިްއަދިްއަތޮުޅެވރިންނާއިްއަދިްކަތީބުންނަކީްެއއީްރައްޔިތުްން

ްލިބުނުް ްމިހާތަނަށް ްައޅުަގނޑަށް ްއާދެ، ްވާންޖެހޭނެ. ްބަޔަކަށް  1210ހޮވާ

ްއަތޮޅުތަުކގަިއްތަޖުރިބާގަ ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ އި

ްަފހަރެއްަގއިވެްސް ްނެތީ ްދެވިފައި ްުކރިއަށް ްމިގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް

ް 28ްްވޭތުވެިދޔަ ްކުީރެގ ްޭއގެ ްއަދި އަހަުރެގ23ްްއަހަރު

ްމާކުރިއްސުެރވެްސް ްކުީރަގއިެވސް ްއޭގެ ްއާެދ، ސަބަބަކުންވެސްނޫން.

ްރަ ްއަތޮޅުތަުކެގ ްމަުގްރައްޔިތުންނަށް، ްދިއުމުގެ ްކުިރއަްށ  1215އްޔިތުންނަކަށް

ްނެތް.ް ްދެވިފަެއއް ްއުސޫލުތަކަކުން ްޤާނޫނީ ްޮއތް ްތަނަވަުަސްވެަފއި މިގޮތަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްެއ ްއޮތީ ްގެންދަވާަފއި ްެއއުޫސލުތައް ްސަރުކާރުން މިގޮތަށް

ްއަިދް ްބިންތަކާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްބޭނުންވާތީ. ްހިންގުމަށް ްބާރު މައްޗަށް

ްތިބޭފުޅުންނަށްްއަތޮޅުތަުކގަ ްހުރިގޮތް ްމިހާރުެވސް ް ްރަށްަތކާއި ްފަޅު އިހުރި
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ްމައްަޗކަްށް ްީމގެ ްއެހެންވީމަ، ުައިގަންަނވާނެ. ްއެނިގވަޑަ ްރަނގަޅަށް  1220ހަމަ

ްމިކަންް ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތިން. ްވާހަކަދަްއކާކަްށ އަޅުަގނޑު

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއް ްެއއީ ްައތޮޅުވެރިންނަކީ ްކަތީބުންނާއި ޔާްކުރާއިުރގައި

ްމިކަމުެގް ްވެއްިޖއްޔާ ްމިކަން ްއެހެން ްވެގެްނނުވާނެ. ްބޭފުޅުންނަކަށް ހޮއްަވވާ

ްމިއަުދް ްވާހަކަ ްޑިމޮކްރަސީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްއާެދ، ކާމިޔާބެއް.

ްޤާއިމްނުކޮށް،ް ްގަވަރނަންްސ ްލޯކަލް ްޑިމޮކްަރސީއަކީ ްކޮބާތޯ  1225މިދައްކަނީ.

ްޤާއިމް ްޑިމޮކްރަީސއެއްޯތ ްކޮން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރެވޭނީ.ްދެން

ްލޯކަްލް ްުނކުެރވޭނެ. ްޤާއިމެއް ްިޑމޮކްރަސީއެްއ ްެއްއވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްބާރުތަކެއްދީ،ް ްއަތްަމއްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމާނައަކީ ގަވަރނަންްސގެ

ްއެމީހުންނަށްް ްއަިދ ްއަހުލުވެރިކުރުާވ، ްއެމީހުން ްތެރެއިން ޤާނޫނެއްގެ

ްއުނގަންނައި ްތަޢުލީމު ްފައިސާެއއްދީ، ްދޭންވީ ްއެމީހުންްބަޖެޓުން  1230ދީ

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްއެީއ ްމަސަްއކަތްކުުރވުން. ްއެމީހުންލައްވާ އަހުލުވެރިކުުރވާ

ްލޯކަލްް ްއުޫސލާއި ްލާމަރުކަޒީ ްމިއޮތް ްވިދާޅުވެަފިއ ްމީގައި ލޯކަލް،

ްެއްއޗަކީ.ް ްބޭނުްނވާ ްޤާއިމްކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްނިޒާމު ގަވަރނަންްސގެ

ްޑިމޮކްރަސީގެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދައްކާއިުރ،ްްއެހެންވީމަ، ްމިތާ ވާހަކަ

ްވާހަކަދެއްެކިވް ްތަކުރާރުކުރައްާވ ްވަރަށް ްމިތާ ްބޭފުޅުންނެއް  1235އެތައް

ްކަމެއް.ް ްމިހުރިހާ ްނިކަމެތިކަާމއި ްގެއްލުމާއި، ްލިބެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް

ްކުރިްން ްނިންމާލުމުގެ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްމިކަންތައްވީ. ްމިހެން ކީްއވެގެންތޯ

ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ް ްޢިއްޒަތްތެިރްްހަމަ ްއިނޭގ ްއަޅުަގނޑަށް އާދެ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވިދާުޅވާަކން. ްއިށީންނަން ްކައިީރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

 1240ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްކުރީްސަުަފުގައިްމިތިއްެބވިްވަޒީރުްނނާއި...ް

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެބޭފުޅުންނަށްްްރުްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަ ްިމއީ ްކުރައްވަްނވާނެއޭ ްހަނދުމަފުޅު ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްދެން

ްރައްޔިތުންނަްށްްމުޙަްނމަދުްވަީޙުދއްދީންް ްއަތޮޅުތަކުގެ ްފަހުފުރުުުޞަތޭ. ްއެންމެ  1245ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ
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ްއެބޭފުޅުްންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުން ްމިފުރުޞަތުގެ ްާއދެ، ްދެއްވަން. ފުރުޞަތެއް

ްިއޞްލާޙުވެގެންެންއްނުކު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެން ރައްަވއިފިްއޔާ

ްއާދެ،ް ްެއޮގތަކަށް. ްވަޑައިުނގަންނަވާނެ ްމިތަނަކަށް އެބޭފުޅުންނަކަށް

ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުްވަރަށް..

ް1250 

ްއާދެ،ްަވގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނޭގތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައްޔިތުންނަށްްއެބޭފުޅުންްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްމިކަމުގައި ްދަންނަވަން، ްއިލްތިމާސްކޮްށ ްނަށް

ްމިކަމުގެްބާރުލިބޭގޮތަށްްމިކަންްނިންމަވައިދެްއވުމަށް.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙުދއްދީންް
 1255ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވާހަކަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެ ްފުުޅް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްދެންމެ

ދެއްކެިވްޢިއްޒަތްތެރިްަވޒީރުްހަމަގައިމުެވސްްލާމަރުކަޒީްއުޫސލުންްކަންކަްންްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްމަސައްކަތްތަެކްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބާރުދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ކުރުމަށް

ް ްއެކަހެރިކޮށް ްއެބޭފުޅާ ްހިސާބަުކން ްަވކި ްއެީއްެއހެކުރަްއވަނިކޮށް  1260ލެވުނީ.

ްމިރާއްޖޭގަ ްހަމަ ްކަމެއް.ްދެން ްުކރައްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢާންމުކޮށް އި

ްމަނިކުފާނުވެސްް ްުނވާނެ. ްހުރިހާކަމެއް ްއަރާަވޑަުަިއގަންަނވާ ހިތްޕުޅަށް

ހިތްވަރުކުރަްއވަންީވ،ްހުރިހާްވަޒީރުްނވެސްްހިތްވަރުކުަރއްަވންވީ.ްރަނގަުޅ.ް

ްއޭެގްބޭފު ްއިންނެވީ ްއަރިުހގަިއވެސް ނޑު ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ޅެްއ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހައްދުންމަތީެގްރައްޔިތުްނ،ް ްއޮތީ ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު  1265ހަމައެއާެއކީަގއި

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުކަޒީ ނޑުމެންނަށް ްދަންނަވާލާނަން.ްއަޅުގަ ްމިރޭ އަޅުަގނޑު

ްއަތޮޅުެގް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކ، ްތާރީޚުަގއި ްކުރުން ކަންކަން

ްބައެއް ްދިރިއުޅޭ ްއަމިއްލައަށް ްހައްދަންވެްސ،ްމީހުންނަކީ ނޑު ްދަ ްއާެދ، .

ްއެުެހެންހުރިް ްއަިދވެްސ ްގޮތުންވެސް ްބިމުެގ މަސްވެރިކަންެވސް،

ްނޫން.ް ްބައެއް ްހިނގަންޖެހޭ ްސަލާންޖަހަން ްބަލާއިުރަގިއ  1270ވަސީުީލަތްތަކަށް

ްއޮތީް ްޖެހިފައި ްޙާލުަގިއ ްއަތޮޅު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް،

ްކުރަ ްރައްޔިުތން ްއުސޫލުން ްބޭސްވެްސްލާމަރުކަޒީ ްދިވެހި ްގެންދިޔަ މުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގެންދަންޖެހުނީ. ްކްިލނިކް ްއެތަނަށް އުވާލާފައި
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ްއެޅީ.ް ްެއތަނުގައި ްެއއަރޕޯޓެއް ްުއވާލާފަިއ ްވަސީލަތްަތއް ދަުަތުރުފަތުރުކުރި

ްނެތީ.ް ްގޮތެއް ްއެްއވެސް ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްތަރައްީޤވެ  1275ރައްޔިތުންނަށް

ްޢަދަބު ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤައުީމްއެހެންވީމަ، ްމިދަްނނަވަނީ ވެރިކަމާެއކީަގއި

ްަވއްޓާނުލަްއވަްއޭޗް ްއަތޮޅު ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްތެރެއަށް ސިޔާސަތުެގ

ްޤައުީމް ްައތޮޅަށް. ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްިސާޔސަތެއް ްަޤއުމުގެ ކޮންމެވެސް.

ސިޔާސަތެްއްެއކުލަވާލުމަށްފަހުގައިްއެްިސޔާސަުތގެްދަށުންްދަނީްއަތޮޅުަގިއް

 1280ރިައކަށް.ްދިއުމަށްފަހުގައިްމުޅިްއަތޮުޅގަިއްތިބިްހުރިހާްނޫޅޭްމީހަކުްއަތޮޅުވެ

ްގޮތަކުްން ްއެްއެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ްކުރުމަށްފަހުގައި ްފަސާދަކުރަނީ. ވެރިން

ްތަންފީޒުކުރަނީ.ް ްސިޔާސަތުަތއް ްސަރުކާރުގެ ްނެތި، ްގޮތް ްދެވޭނެ ކުރިއަށް

ްއަޅު ްއެޮއތީ. ްވެފައި ްއެހެން ްހައްދުްނމައްޗަށް ްމިއަދު ަގނުޑްކީްއވެގެންތޯ

ްމަދީ.ް ްކޮންަކމެއްތޯ ްމިދަންނަވަނީ. ްމިާވހަކަ ްއަސަާރއެީކަގއި ވަރަށް

ނޑުމެްނެގްބިންްނެތީތޯްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްޓުއަރިޒަމްަގއިް  1285ކިހިނެއްވީޯތ،ްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުންް ްމި ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއެހެންނަމަެވސް، ްއަޅާލަދޭން. ހޮޓާ

ްސަރު ްބައިބައިކޮށްފައި ްސިސްޓަމަީކ ްއެބޭފުޅުންްގެންގުުޅްއވާ ާކރަށް

ްއިނދަގަޅުވާލުްނ.ް ްރައްޔިތުން ްހޯދުމަށްފަހުގައި ްވޯޓު ބޭނުންވާވަރަށް

ްލާމަރުކަީޒް ްެއގޮތަަކށް ްނެތް ްބޭނުމެއް ްމީހުން ްއަޮތޅު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤާނޫނެއްް ްމިފަދަ ްމިދަންނަވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަުަމަވެސް،  1290އުސޫލެއް.

ްއަޅުގަ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުގެ ްލިބެންޖެހޭނެްހެދުމަށްފަހުގައި ނޑުމެންނަްށ

ްބޭނުމެއްނުޭވް ްމީހުންނަަކށް ްއަތޮޅު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޙައްޤުތަެކއް. އެހުރިހާ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާކަށް. ްެގންގޮސްގެން ްއެކްސްޕަރޓުން މާލެއިން

ްއެކްސްޕަރްޓް ްމާލެއިން ްއޮތީ ްހައްދާފައި ްއަނބުަގްސ ްމީހުން އަތޮޅުގެ

ްމީހުން ްއެކްރިކަްލޗަރ ްބިންްގޮްސގެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން  1295ނެއް

ބޮޑުކޮށްފައިްއޮީތއަކީްއަޅުަގނޑުމެންްމާލެއިންްދިޔަްބަޔަކުްނޫން.ްޔޫ.އެންެގް

ްސުނާމީގަިއް ްރަްއޔިތުްނ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ފަރާތަކުންނެއް

ްނަގަީން ްއެުެތަންވެސް ްސަރުކާރުން ްޖެހުމަށްފަހުގައިެވސް ޙާލުގައި

އިްލާިރކޮޅުްނަގަނީ.ްވަރަށްްައސަރާެއކީަގއިްެއވާހަަކްފަންސޫރުންްއަގުޖަހާފަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއުސޫލުްނ ްލާމަރުަކޒީ ްއެހެންވީމަ، ްމިޖެހެނީ.  1300ދައްކަން
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ްމީހުންް ްބޭނުންވާނެ ްމީހުން ްއަތޮޅު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބޭނުންވަނީ

ވެރިންނަށްވެސްްތިބެން.ްައޅުަގނޑުގެްއަތޮުޅގެްމީހުންްބޭނުންވާނެްެއއްޗެިހް

ްހުރިްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަތޮޅުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުންނަން. އަތޮުޅގައި

ްގޮަތްށް ްބޭނުންކުރާނެ ްއެ ްމުއްސަނދިން ްދިނުމަށްފަހުގަިއ ްުކއްޔަށް ރަށްތައް

ްއަތޮުޅް ްކުނިައޅާފައި ްތަނަށް ްހަދާފައި ްފެކްޓްީރ ްމަސް  1305އެތަނުަގއި

ްގެނެވިގެްން ްމީހުން ްވަޒީފާއަށް ްޤައުމުތަކުން ްބޭރު ހަލާކުކުރުމަށްފަހުގައި

ްލާމަރުކަީޒްއަ ްގޮަތކަށް ްނުލިބޭ ްވަޒީފާ ްީމހުންނަށް ްއަތޮުޅގެ ޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެގޮތަށް.ް ްސަލާން ްރައްޔިތުން ްހައްދުންމަތީ ްނޫން. ްބޭނުމެއް އުސޫލެއް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބިންބޮޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޮތޅުް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއައިިއރުގައި ްމިހާތަނަށް ްރައްޔިތުްންކީްއވެގެންތޯ  1310ގެ

ްއަތޮޅަްށް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްނުކުރީމަތޯ ްމުޒާަހރާ ްެއއްވެ އޮފީސްތަކަށް

ްނުލިބޭންވީ.ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކީއްެވގެންތޯ ްނުލިބުނީ. ްއެ ހެރެތެރެ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްއެ ްހަދާ، ްޤާޫނނުއަސާސީެއއް ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްވާަހކަދައްާކއިރު ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ އަތޮޅުއަޮތޅުންްދަށުން

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާޭއް ްެއވިދާުޅވަނީ ްތެދުވެ ްމީހުން ްތިބި  1315އިންތިޚާބުވެފައި

ްބުއްިދް ްމީހުންގެ ްމިހިސާބަށް ްޢައްަޔނުކުރަންޖެހެނީ. ްއަތޮުޅވެރިން އަދިވެސް

ްފަސްިވް ްބުއްދި ނޑުގެ ްމަޢާފްކުރައްވާިތ،ްއަުޅގަ ްވާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ފަސްވީމަ

ްމިދެންނެވީ.ްއެހެންވީމަ ްެއކަމެއް.ް،ްވާހަކަ ްުނކުެރވޭނެ ނޑުމެންނަކަށް އަުޅގަ

ްއޮތީ.ް ްހަދާފައި ްސަރުކާރުން ްއިހާނެތިކޮށް ްވަަރށް ްއަތޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 1320ހުރިހާްދައުރެއްަގއިްތަރައްީޤުކރުމަށްްދާްވަޒީރަކަށްްވެއްިޖްއޔާްއެްވަޒީަރކުް

ްކުރަ ްކަންތަްއތައް ްއިތުރަށް ްއަނެއްކާ ްވަޒީރަކު ްހުރި ްދެން ނީ.ްބަރަހަނާކޮށް

އެއަރޕޯެޓއްްހެދުމަށްފަހުްރައްޔިތުންްއަތުންްލާރިްޚަރަދުވަީނ.ްހޮސްޕިޓަލެއްް

ްދެްން ްލައިފިއްޔާ ްފެންހޮޅި ްޚަރަދުވަނީ. ްލާރި ްއަތުން ްރައްޔިތުން އެޅީމަ

ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްރައްޔިތުްންތިބެންޖެހޭނީްކަރުތާފެނަށްްމޫދަށްްއެރިހެން.ް

ް1325 

ްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްމިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްނޫން. ްބޭނުމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުއޫސލެއް ްލާމަރުކަޒީ ްއެގޮަތކަށް

ްތަރައްޤީއާިއްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވަީނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 1330ްކުރިއެރުންްލިބޭނެ...ް

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ްރައްޔިތުން.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއުޅޭނީ ްޭއަގއި ްއުސޫެލއް. ްލާމަރުކަޒީ

 1335ްފަހަރެއްގައިްވަޙީދުއްދީްނވެސްްވަަޑއިގަންަނވަފާނެްއެތަނުަގއިްހުންނަވަން.ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:ް

ް

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންްދެއްވުންްެއދެން.ްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ްއަޅުަގނޑުމެންްމަރުޙަބާ.ްޝުުުކުރިއްޔާ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
 1340ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމަޖިލީހުގެްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްަވޒީރުްނގެ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބޮޑަްށްްްއްކެުވން:ނަޝީދުްވާހަކަދެް ްވަރަށް ްވާަހކަފުޅަށް ްއެދެއްެކވި ްވަޙީދުްއދީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރެއަްށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއުސޫލު ްާލމަރުކަޒީ ތާއީދުކުރެވޭ.ްއެމަނިކުފާނަކީ

ްކުރަްއވާފަިއާވް ްމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ްބޮޑު ްއެންމެ  1345އުފަންކުރެވޭތޯ

ްއެ ްމިފުރުޞަތުގައި ްޝުކުރުވެްސްބޭފުޅެއްކަުަމަށްވާތީ މަނިކުފާނަްށ

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުުކރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްބޭނުންވޭ. ދަންނަވާލަން

ްދަޢުލަތެއްގެް ްޔުނިޓަީރ ްހިންގުމުގައި ްކަްނތައް ްއުސޫލުުުން ލާމަރުކަޒީ

ްމިވަނީް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަން ްާރއްޖެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ގޮތުަގއި

 1350ޢުލަތެއްގައިްފެޑްރަލްްސިސްޓަމަކާްފާސްކުރެވިފައި.ްއެހެްނވީމަ،ްުޔނިޓަރީްދަ

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުންނާނެކަމަށް ްތަފާތުތަކެއް ްބޮޑެތި ވަރަށް

ްމެންބަރުކަމަށްވެްސް ްއެކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްވާހަކަދަްއކަްނ ްމި އާދެ،

ްތަމްސީލުކުާރް ްއަތޮޅެްއ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްފަހަރެއްގައި. ްުނވެދާނެ އަޅުަގނޑު

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްްމެންބަރަކަށްްނުވާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްމަންފާއެއްް ްހުރިހާ ްފައިދާއަކާއި ްހުރިހާ ްލިބޭ ްއަތޮޅަކުން ްކޮންމެ  1355ވާހަކަައކީ
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ްގަވަރންމަންްޓް ްސެންޓްރަލް ްއޮތީމާ، ްލިބޭޮގތަށް ްއެއަތޮޅަށް ހަމައެކަނި

ްހުންނާނެއެވެ.ް ްދަތިަތކެްއ ްލިބުމުގައި ްފަިއސާ ްބޭނުންވާނެ ހިންގަން

ވީމަ،ްޙަޤީޤަުތގަިއްލާމަރުކަޒީްއުސޫލޭްމިބުެނވޭްބަހުެގްމާނައެއްކަމަްށްއެހެން

އަޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވެީންސަރުކާރުންްއަތޮޅުަތކުެގްތަރަްއޤީއަށްްބޭނުންާވް

ްދެނީ.ް ްއެމީުހންނަށް ްލަމްޕްސަމްކޮށް ްަފއިސާ ްބޭނުންވާ  1360ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

ްއެން ްއަުަތޮޅަށް ްއެީމހުންގެ ްއެމީހުން ްފައިދާާވގޮތަކަްށްދިނުމާއެއްކޮށް މެ

ްމިއޮންނަނީ.ް ްހަމަޖެހިފައި ްމި ްގޮތަކަށް ްކަހަަލ ްރާވާލާ އެކަންތައްަތއް

ްޕްރައިއޮރިީޓް ްކުރާއިުރަގއިވެްސ ްަކންތައްތައް ްމިގޮތަށް ޢާންމުގޮތެއްަގއި

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެކަމަށް ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ދިނުމާ

ް ްގަވަރންމަންޓްެގ ްލޯކަލް ްޓެކްސްްއަދި ްލޯކަލް ްބޮޑަށް ްއެންމެ  1365ތެރެއިން

ްކަހަަލް ްނެގޭނެ ްއެއްޗެހި ްކަހަލަ ްޓެކްސް ްޑިވަލޮޕްމަންޓް ްއަދި ނެގުމާ

ްޤާއިމްވެަފއި.ް ްަޤއުމުތަކުުުަގިއ ްދުނިޔޭގެ ްއެބަހުރި ނިޒާމުތައްވެްސ

ްއޭުރްން ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަލަިއލާއިރުަގއި ްިމގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ްއިތު ްފުރުޞަތުތަްއ ްެވގެންދާނެ.ްވަޒީާފގެ ްކަންަތއްތަްއ ްމިކަހަލަ ްއަދި ުރވެ

ްދަންނަވާީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ްޚިޔާލުތަކަށް ްބައެއް ްހުށަހެޅުނު  1370ދެން

ްގަވަރންމަންޓްތަކަށްް ްއެ ްހިންގާއިުރގަިއވެސް ްަގވަރންމަންޓް ލޯކަލް

ްކަ ްރެއިޒްކޮްށގެން ްފައިނޭންސް ްޕަބްލިކް ްއިޚްތިޔާެރކޭ ންތައްތަްއްލިބިގެންވާ

ްްކުރުމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންފުރުޞަތު ްގޮތަކަށޭ ްކަހަލަ އޮންނަ

ްޕަބްލިްކް ްއެއީ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްބަޔާްނުކރެވިފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްގޮުތަގިއް ްގޮތެއްގެ ްމަޤުބޫލު ްވަރަށް ްދުނިޔޭަގއި ްމިއަދު ްއެއީ  1375ފައިނޭންސް

ްލޯކަލްް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްފައިދާ ްެއކަމުގެ ްކަެމއްވާތީ ފާހަގަކުރެވޭ

ްއަޅުަގނަޑކަްށްގަވަރމަންޓްތަކަ ްއޮތުން ްގޮތަކަށް ްނުލިބޭެނ ށް

ްއެޤާނޫނުތަކަީކް ްހެދޭނެ ްގަވަރމަންޓްތަކުން ްލޯކަލް ްދެން ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ްރައްޔިތުންެގް ްއައިސްގެްނ ްހަމައަށް ްމަޖިލީހާއި ްރަްއޔިތުންގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއެަކްން ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮތީމަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްއެންޑޯޒްވާންޖެހޭ  1380މަޖިލީހުން

ްއެހެންްޤަބޫލު ްހަމަ ްދެން ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ. ްދަތިކަމަށް ްކުޑަކޮށް ކުރަން

ްސަލާމަތީް ްތިބޭއިރުަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަޢުލަތެއްގައި ޔުނިޓްރީ
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ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްގޮެތއްަގއި ނޑު ްމަިއގަ ބާރުތައްވެސް

ނޑުމެްންޤަބޫލުކުރެވެނީްމައިްސަރުކާުރގެްދަށުގަިއ.ްއެހެންްނޫންނަމަްއަޅުގަް

ްބަލައިލާއިުރގަިއް ްރާއްޖެއަކަށް ްއޮތް ްބެހިފައި ްޖޯގްރަފީގޮތުން  1385ކަހަލަ

ްކަންތައްތަެކްއް ްދިމާވެދާެނ ްމަސައްލަތަެކއް ްކަަހލަ ްކޮންމެެވސް ވިސްނާލުން

ްބަލައިލާއިުރގަިއް ްޖުމްލަކޮށް ްއެހެންވީމަ، ްހިނގާދާނެ. އުފެދިގެން

ްގަވަރމަންޓްސް ްލޯކަލް ްޤަބޫލުކުރެެވނީ ްއުސޫލުތަްއްއަޅުަގނޑަްށވެސް ެގ

ްތަރައްޤީވުމަްށް ްއަތޮޅުތަްއ ްޤާއިމްކުރެވުނީމަ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފައިާސް ްލިބޭ ްއެމީހުންނަށް ްއޭރުން ްފަސޭަހވެގެްނދާނެ. ްބޮޑަށް  1390ވަރަށް

ްވެގެންދާނެ.ް ްގޮތްތަކަކަްށ ްފައިދާހުރި ްައތޮޅަށް ްޚަރަދުކުރުމުގައި އެމީހުން

ނޑު ްއަޅުގަ ްތިބެންޖެހޭނީ ްހިންގަން ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއްއެކަން ެވސް

ްރައްޔިތުންް ްއެހެންވީަމ، ްބައެއް. ްތިބި ްއިންތިޚާބްކޮށްަފިއ ރައްޔިތުން

ްއަޅުަގނުޑް ްޮއވެއްެޖއްާޔ ްކުރެވޭގޮަތކަށް ްެއކަްނ ްބަޔަކު އިންތިޚާބްކުރާ

ްކާމިޔާބުތަކެްއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިރާދުކުރެްއިވްއޔާ  1395ދަންނަވާނީ

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްނަމަވެްސ ްޢިއްޒަތްތެިރްލިބިގެންދާނެއޭ. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ން

ްނުވަތަް ްުދަވހަކުން ްއެއް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިކަންަތއްތައް ރައީސް،

ދެދުވަހަކުންްހާސިލެއްނުކުެރޭވނެ.ްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްކަންތަްއތަކެްއގެްވާހަަކް

ްއެަތްއް ްހާސިލްކުެރވޭނީ ްމިކަންތައްތައް ްމިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

 1400ްން..ދުވަސްތަެކއްގެްމަތި

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް..ްމިކަންްޤާއިމްެވގެންނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
 1405ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްއުސޫލުންްހިްނުގމުގެްނިޒާމަށްް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއްސ،ްލާމަރުކަީޒްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ނުޑްްްއަްޙމަދުްޒާިހރުްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާީއދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްމީެގް ްއާަކމެއްނޫން. ްމިކަމަީކްމިއީ ްެވއްޖެއްާޔްދިވެިހރާއްޖެއަށް ދެކޭގޮުތގައި

ްރާއްޖޭް ްބަަލއިލާއިުރގައި ްކުރިއަށް ްއަހަރު ްހިނގަމުންްއެތަކެއް ްއަތޮޅުަތއް  1410ގެ
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ްއަތޮޅުތަްއް ްރާއްޖޭގެ ްއޭރު ްނަމަވެސް ްއެހެން ްއުސޫލަށް. ްލާމަރުކަޒީ ދިޔައީ

ްޙާލަތުް ްއިޤްިތޞާދީ ްދިޔައީ ްހިނގަމުން ްއުސޫލަށް ލާމަރުކަޒީ

ްނޯވޭް ްސަރުކާރަކުން ްދަންނަވަންޏާ ްގޮތަކަށް ްއެހެން މަޖުބޫރުކޮށްގެން.

ްމުސާރަ ްމީހުންނަށް ްމަަސއްކަތްކުާރ ްފައިސާެއްއްއަތޮޅުަގއި ދޭނަ

ްމަހުންް ްބާނާ ްމަްސވެރިން ްއެީކގައި ްއެހެންވުމާ ްނުލިބޭ.  1415ސަރުކާރަކަށް

ކަތީބަށްްމުސާރަްދެނީ.ްޓީޗަަރށްްމުސާރަްދެނީްކާށިްބަސްތާއިން.ްެއކަމަުކް

ްގެންދިަޔް ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްމުސްތަޤިއްލުކޮށް ްއަމިއްލަ އެމީހުންނަކީ

ްިދވެހިރާއްޖެއަ ްއެހެންވުާމއެީކގައި ްއާކަމެްއްބައެއް. ްުއސޫލަކީ ްލާމަރުކަޒީ ށް

ްާރއްޭޖެގް ްިވއްޔާ ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުެދކެން. ްައޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްއަންނާނީ ްހަމަޖެހުމެއް  1420އަތޮޅުތަކަށް

ްއަިދް ްއަތޮުޅވެިރންނާއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދަިއން ްވިދާުޅވި ވާހަކަފުުޅގައި

ްއިންތިޚާބްކޮ ްކައުްނސިލްތައްެވްސްކަތީބުން ްރަށު ްއަދި ށްގެްނ

ްނިޒާމެްއް ްޑިމޮކްރެިޓކް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޭރުން އިންތިޚާބްކޮށްގެން.

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޤާއިމްކުރެވޭނީ. ްޤައުުމގަިއ ހަރުދަނާގޮތެއްަގއި

ްއުސޫުލެގް ްލާމަރުަކޒީ ްބަލައިލާއިރުވެސް ްމިޒަމާަނށް ްއަދި  1425އަޅުަގނޑުމެން

ްއިވޭ ްއަޑު ްމިބެރާިއްބެރުޖަހާ ްހަމަގައިުމވެސް ްޒަމާންެވއްޖެ. ްލަްއކަ ތާ

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަޑު ްއަހަްނ1990ްްމިލަވަިއގެ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްމިލަަވއަްށް ްމިބެަރށާއި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނަމަވެްސ ްއެހެން ފަށައިފިން.

ނާޑް ނަށާނެްބަޔަކުްުނވީހެން.ްެއއީްއެމެރިކާެގްެއކްސްޕާޓެްއްައިއސްްއަުޅގަ

ްމިފާޑުގެްބައްދަލު ްހަމަ ްއުސޫލު ްލާމަރުަކޒީ ްމިވާހަކަދެއްކި ްހަނދާންވޭ  1430ކުރި

ްހަނދާނެއްް ްވާަހކަދެއްިކ ްގެންދަން ްުކރިއަށް ްބާްއަވއިގެން އިންތިޚާބެއް

ްވަރަްށްތާއީދުކުރިން.1990ްް ްެއއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތެޭރަގއި. ްއަހަރުތަކުގެ ގެ

ްވެާދނެހެ ްއެކަންތައް ްދެންމެ ްދެންމެ ްހަމަ ްދެން ންވެސްހީވި.ްވާހަކަދެްއކިން.

ްއަޅުަގނުޑް ްއެކަންވާން. ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްެއކަމެއްުނވި. އެކަމަކު

ްއޮްތގޮތަްށް ްމިތަްއޔާރުކޮށްަފއި ްޑްރާފްޓުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1435އުންމީދުކުރަނީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމަށް. ްފާސްެވގެންދާނެ މިކަންތައް

ްޤާނޫނަށް ްކަަމކުނުދާނެ. ްހަނިކޮށްގެން ްއެބަޖެހޭ.ްްމާބޮޑަށް ތަންދޭން
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ްއިންތިޚާބްކުރާނީް ްކައުންސިލް ްމިބުނަނީ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު މިސާލަކަށް

ްއެޖާަގް ްވީމަ، ްމުއްދަަތކަށްވެްސވެދާނެ. ްމާިދގު ްެއއީ ްއަހަރުންނޭ. ތިން

 1440އެފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑުމެންްދޭންްއެބަޖެހޭްކުރުކުރަންްނޫނީްއަވަްސކުރަން.ް

ްބޮ ްނުވަތަ ްކުޑަކުރަން ްއެެހންވުމާއެީކަގިއްކައުންސިލް ޑުކުރަން.

ްދަމާާލް ްފުޅާދާއިާރެއއްަގއި ްވަރަށް ްރޮނގުވާނީ ްދަމާލާ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެންް ްވާްނޖެހޭނީ. ްގޮތަށް ްމަސައްކަތްކުެރވޭ ްތެރޭގައި ްޭއގެ ރޮނގަކަށް.

ްވިދާޅުިވް ްވާހަކަެދއްިކިއރު ްޢިއްޒަތްތެިރއަކު ްކޮންމެވެސް ދެންމެގައި

ްއާދޭ ްހޯދަން ްފައިސާ ްއަދިވެްސްމައިސަރުކާރަށް  1445ސްކުރަންޖެހޭނެއޭ.

ްއެހެންް ްގޮތް. ްއޮންަނ ްތަނެއްގަިއވެސް ްހުރިހާ ްއެއީ އާދޭސްކުރަންޖެހޭނެ.

ްކަންތަްއް ްއެޭދޮގތަކަށް ްރަްއޔިތުން ްގިނަ ްެއްއެވގެން ްގިަންބަޔަުކ ނަމަވެސް

ްެއކާިމޔާބުވާްނވެސްް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތކުރާއިުރަގިއ ކުރަން

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފައްޓަވައިިފ.ްފަސޭހަވާނެ. ްބަލަްއވަން ްމާބޮޑަށް ރައީސް،

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްހަމަވީހެން ްަވގުތު ްއަުޅަގނޑުގެ ްީހވަނީ  1450އަޅުަގނޑަށް

ްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.

ް

ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއާެދ، ްއެަބއޮތް. ްަވގުތު އަދި

ްއިތުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރުވާެންްދެން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންް ްދަންނަާވލާނަން ްައޅުަގނޑު ްނަމަވެސް ްއެހެން  1455ވަގުެތއްނެތް.

ްފުރުޞަތެްއް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފަހުން ްހުްސަވގުތުކޮުޅެގ އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއޮތީ އަރުވަްނވެސް

ްފަ ްއޭގެ ްސަލީމް. ްމެންބަރުްއިބްރާހީމް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއައްޑުއަޮތޅުގެ ހުން

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްފަހުން ްޭއގެ ހުސްނުއްސުޢޫދު.

ްދެންް ްދަންނަވާލާފައި ްނަންފުޅު ްތިން ްމި ްހަލީމް. ްޢަދުނާން  1460މެންބަރު

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްއަރުަވއިފިން.

ް

ްް]ށ22.30ްްނ22.00ްްްލްްއިންޓަވަ[

ް1465 
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ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮތީް ްއަުަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޙުސްގަިއ ްމި ްއާދެ، އެދެން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްސަލީމަށް.

ް

ްތާރީޚްގަިއްްސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރައީް ްސިާޔސީ ްރާއްޖޭގެ ްމިރެއަކީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1470ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިޞްލާޙީްްއިްބރާހީމްްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްދެކެީނ. ނޑު ްއަުޅގަ ްރެއެްއކަމަށް ްމުހިންމު ވަުަުަރަށްވެްސ

ްެއއީ ްދަޅިވަުޅވެސްމެ. ްހިތްވަރުލިބޭ ްފެށުމުގެ ލާމަރުކަީޒްްފިޔަވަޅުތަެކްއގެ

ް ްމިބާބުގެ ްބާރު، ްހިންގުމުގެ ްސަރަޙަްއދުތައް ްއެކިެއކި ވަަނ1ްްއުސޫލުން

ްއެއްަބސްވާނެފަދައިްން ްައޅުަގނޑުމެން ްވާންޖެހޭކަން. ްޤާނޫނަކަށް މާއްދާގަިއ

ްޔުނިޓަީރް ްރާއްޖެއަކީ ްމިއޮތީ ްފާސްކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ  1475މިހާރު

ްހި ްކަންތައް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ންގާއިރުަގިއްދަޢުލަތެއްކަން.

ްަހނދާންކޮށްލައިގެްން ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިކަމަށްް ްއަދި ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ނުވާނެކަމުަގއި

ްވިދާޅުވެފަިއް ްޒާހިރުވެްސ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދަން ްއެވާހަަކ ްތާއީދުކުރަން. ްއެމަނިކުފާނަށްވެސް ްއެހެންވީމަ،  1480ނަވާލީ.ްއޮތީ.

ްކުރުމުަގިއް ްކަްނތައް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްފަދަިއން އެނިގވަަޑއުގަންަނވާނޭ

އެންމެްފުރަތަމަްއަސާސަކަށްްމިއޮންނަނީްއެތަނެއްަގއިްކުރެޭވްއިންތިޚާބުންް

ްއެކަުމެގް ުަކަށް ްއެބަޔަ ްރާވާ ްގޮތް ްކަންތައްކުރާނެ ްއެބަަޔކު ްހޮވާ އެބަޔަކު

ްމިހެންވާއިުރގަ ްދިނުން. ްއެންމެްއިޚްތިޔާރުތަްއ ްގަވަރނަްނސްގެ ްމީަގއި ިއ

ްކުާރް ްފައިސާާއއި ްލިބޭ ްއެ ްޒިންމާދާރުކުރުވުން. ްއެކަމަށް ްކަމަކީ  1485މުހިންމު

ްއުފައްދަންޖެހޭ.ް ްއެތާނގައި ްބަޔަކު ްޒިންމާދާރުކުރުވާ ްެއއަށް ކަންތަކާއި

ްއެްއވެްސް ްައޅުަގނޑުެމން ްމިކަމަކީ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްެއއްދުވަހުން ްމިކަމަީކްްޙާލެއްަގއި ްުނާވނެއޭ. ްވިސްަނއިގެން ވާނެކަމަކަށް

ްމިއޮްތް ްމީގައި ްޚާއްޞަކޮށް ްތައްާޔރުކުރަންޖެހޭނެ ްމީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއްކަމަށްް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއެއީ ްމުުޚލަތު ްތައްޔާރުކުރުމުގެ  1490ޤާނޫނު

ްއެކަްނކަންް ްތަމްރީނުކުރުމާއި ްމީހުން ްެއކަްނކަމަށް ްއެއަށްފަހުަގއި ދެކެން.

ްއަތްމައްޗަްށްހިންގާ ްއެބަެއއްެގ ްިއސްފަސްދެވޭނެގޮތް ްއެކަންކަން ނެގޮތާއި
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ްއެންމެފަހުް ްޤާނޫުނެގ ްައސާސަކީ. ްމީގެ ްެއއީކަންނޭނޭގ ދޫކޮށްލެވޭކަން،

ް ްިމއޮތީ ްޑްރާފްޓްެގ6ްްނަންބަރުގައި ްނަންބަރު.ްމި ްނަންބަރ6ްްުވަނަ ވަނަ

ްމިބުނަނީ، ްޤާނޫނުތަުކެގްްބާބުގައި ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން  1495ރައްޔިުތންގެ

ްބާރުް ްޒިންމާވުމުގެ ްދަރަންޏަށް ްމިލްކުކުރުމާއި ްމުދާ ްތެރޭަގއި ދާއިރާގެ

ްިމް ްހީވަނީ ްައޅުަގނަޑށް ްމިީއ ްިލބިގެންެވއޭ. ްއިދާރާަތކަކަށް ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނުގެްޔުނިޓަރީްދަޢުލަތުަގިއްހިންގާްއިންތިޚާުބގެފަހުންްެއންމެްމުހިންމުް

ފަ.ްމާނައަކީްއެަބޔަށްްލޯނުްނުވަތަްއެހެންްގޮްތގޮތުންްަފއިސާްހޯދުމާިއްސި

ްޢާންމުް ްވާގޮަތކީ ްއޮތީމަ ްމިހެން ްމިދެނީ. ްމިނިވަންކަްނ  1500ޚަރަދުކުރުމުގެ

ްނެތްް ްއަދި ްޯހދާ ްމަގުތައް ްލިބުނުމުގެ ްތަނަވަްސކަން ްަމއްޗަށް އެބަެއއްގެ

ްހޯދާ ްމަުގގަިއ ްތަރައްޤީެގ ްދިމަދިމާލުން ްއެހެން ްފުރުޞަތުްފައިސާެއއް ނެ

ްމިް ްދެކެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފިޔަވަޅުކަުމގައި ްމުހިންމު ްއެންމެ ްމިއީ ދެނީ.

ްިވސްނަންޖެހޭނެް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިކަމަށްަޓކަިއވެސް ްއޮތް. ޤައުމުަގއި

ްމިކަމުންް ްއަލިއަޅުވާަލްއުްވާ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްޤާނޫނުތަކުގައި  1505އަންނަ

ދެޭވގޮަތކަށްްވިސްނުްންދިގުމުއްދަތުަގއިްމިކަންްކުރިައށްްހުއްޓުމެއްނެތިްގެން

ް ްމިބާބުގެ ްހަމައެއާއެކީަގިއ ްފެނޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް 3ްބަހައްޓަން

ްދުޅަހެޔޮކަްން ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ްއިޤްތިޞާދީ ްގައި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއުސޫލުން.ް ްލާމަރުަކޒީ ްމަސައްކަތްކުރުން ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ މުޖުތަމަޢަށް

ްދާއިރާއެް ް ްއެަބޔަކުުއޅޭ ްބައެއްފަހަރަްށްއެހެންވީމަ، ްއެބަަޔކަށް ްރާވާ  1510އް

އާމްދަނީތައްްހޯދާްމިކަހަލަްަކންތައްްކުރުމުެގްއިޚްިތޔާރުވެްސްވަރަށްްބޮަޑްށް

ނޑަށްްިވސްނެނީްޤާނޫނުގަިއް ލިބިގެންވޭ.ްއެހެންވީމަ،ްދުރާާލްރޭވުންްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޑްރާފްޓްކުާރއިުރގަިއ ްކުރިއަްށއޮތްތާނގައި ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމިކަާމްމެންބަރުން ްބޭކަލުންވެސް ްހުރިހާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަދި ނާއި

ްމިއޮތީް ްދެން ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއުފާވެސް ްެއކަމަށް ްއަދި ްވިސްަނވާ  1515ދޭތެރޭގައި

ނަޑއެޅާފަިއވާްމިނޫނަސް..ް-3 ް)ރ(ްގައިްޤާނޫނުތަކުަގއިްކަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްބޮޑަށްްްލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސު ްަވރަށް ްއާދެ، ްމަސައްކަތްކުރުން. ްޙާސިލުކުރުމަށް  1520ްމަޤްޞަދު

ުެއްކެވުްނ: ްދަންނަާވލަންްްއިްބރާހީމްްސަލީމްްވާހަަކދެ ްމިމަސައްކަތްކުރުުމގައި ްއެހެންވީމަ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްކަންތައްކުރުމުަގިއ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ބޭނުންވަނީ

ްޢަމަލީްްމިކަމަށް ްޙިކްަމތްތެރި ްރާވާ ްކަންތައްަތއް ްކެތްތެރިވެ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްބޭނުންކުރުމަކީްހަމަްއެހާްމުހިންމުްކަމެކޭ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1525 

ްއޮްތްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްޑްރާފްްޓުކރައްވާަފއި ްަރީއސް.ްއާދެ،ްމިބާބު ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްހިންގުމަށްކަންްްުވން:ޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެ ްކޮންތަނެއް ްސާފެުެއްނުވޭ ްޑްރާފްޓްިއން ްމި ްބަލާއިރު ގޮތަށް

ްފުރަތަމަް ްާމްއދާގެ ްއެ ްބަލާއިުރ ްމާއްދާއަށް ްފުރަތަމަ ްެއއީ މިއުޅެނީ.

ޖުމްލައިގައިްމިބުނަނީްއެބަޔަުކްދިރިއުޅޭްްސަރަޙައްދަކާއިްސީދާްގުޅުންހުރިް

ްހިންގުމު ްރާވާ ްއުސޫުލން ްލާމަރުކަޒީ ްރައްޔިތުންެގްކަންކަން ްނިޒާމެއް  1530ގެ

ްމީގަިއް ްޤާއިމްކުރަންވާެނއޭ. ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްދާއިރާތަްއް ްއިާދރީ ްހިންގަީނއެްއކަމެއް ްއަޮތޅުތައް ްނުބުނޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްިހންގަނީެއއްކަމެއް.ް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްސަުރކާުރ ހިންގަނީއެްއކަމެއް

ްހިންގަންއުޅެ ްމި ްގޮތަކަށް ްެއއްގޮަތކަށްެވްސްއެްއވެސް ްކޮންތަނެއްކަެމއް ނީ

ްއަާރކަމަށްް ްއޮޅުންަތެކއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ްއެހެންކަމަށްވުާމެއކު،  1535ސާފެއްނުވޭ.

ްކޮްނމެވެސްވަެރްއެގް ނުޑގައި ްއޮނިގަ ްމިްއެކުަލވާލި ްފެނޭ.ްއަދި އަޅުަގނޑަށް

ްކޮންމެވެސްް ްދެކެްނ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ނޑެއް އޮނިގަ

ްއަތޮޅުތަް ްކޮްނމެވެސްވަެރއްެގްވަރެްއ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްނިޒާމު ްހިންގުުމެގ އް

ނޑަްށް ނޑުްސްޓްރަްކޗަރެއއްްމީގެްތެރެއަށްްލެވިފައިްއޮތްަނމަްއަޅުގަ މައިގަ

ް ްމި ްދެން ްރަނގަޅުވީސްހެން. ްވަރަށް ްމިބާބު 1ްްހީވަނީ ްމާއްދާއަށް  2ް1540ވަނަ

ްއަތޮޅުތަްއް ްހަމައެކަނި ްދޭހަވަނީ ްބޮޑަށް ުު ްބަލާއިރ، ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްކޮްނމެވެސްވަަރކަްށް ްހިންގުމަށް ްދާއިރާތަކެއް ްއިދާރީ ްނުވަތަ ހިންގުމުގެ

ްކޮންމެެވްސް ްއެކަަށއެޅުމަށް ްގޮެތއް ްހިންގާނެ ްނުވަަތ މަސައްކަތްކޮށްަފއި

ްއެހެންނަމަެވސް،ްމީެގއިްން ްކަމަށް. ްއޮތް ްމަަސއްކަތެްއްކުެރވިފައި ވަރަކަށް

ްދިމާވީ ްމައްސަލަެއއްކަމަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްސަރަޙައްުދްްްއަޅުަގނޑަށް  1545މާޭލގެ

ް ްކޮންތާކަށްކަެމއް ްމާެލ2ްްފިޓްވަނީ ްސާެފއްނުވޭ. ްއެ މާއްދާައކުން
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ްބޭރުކުެރވިަފއިާވކަންވެްސް ްތެެރއިން ްާދއިރާގެ ްމީގެ ްމުޅިން ސަރަޙައްދު

ްކަތީބުންނާިއް ްއަތޮުޅވެރިންނާިއ ްހަމައެކަިނ ްެއއީ ްފާހަގަކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަްށ

ް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްމަންދޫބުން ްމާލޭަގިއްއެހެނިހެން ްޭއގައި ްއޮތީމަ ވާހަކަ

ްސާފުނުވާީތް ްއެިއން ްކޮންފަރާތަކުންކަމެއް ްސަރވިސްދޭނީ  1550މުނިސިޕަލް

ްހީަވީން ްައޅުަގނޑަށް ްސަބަބުން ްއޮތުމުެގ ްމިކަން ްމިހެން ްދެން އެވާހަކަ.

ްނުވަތަް ްއޮފީސްަތކުން ްސަރުކާރުގެ ްމައްސަލަައކީ ްބޮޑު ދިމާވާނެ

ްސަރވި ްމުނިސިޕަލް ްމާލޭގެ ްދެއްާވްމިނިސްޓްރީތަކުން ްއެބަ ްމިހާރުވެސް ސް

ްމިނިސްޓްރީންް ްވަރކްްސ ްޕަބްލިކް ްމިނިސްޓްރީން. ްސަރވިްސ ް ޕަބްލިކް

ްހިންގަވާ.ް ްެއބަ ްކަންަތއްތައް ްކުިނއުކުމުެގ ްމާލޭގެ  1555މިހާރުވެސް

ްއެހެންް ްކުރަްއަވނީ ްއެކަންތައްަތއް ްއަތޮޅުަތކުަގއި އެހެންނަމަވެސް،

ްމާ ްމިވަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމި ްމީގެިއްންފަރާތްތަކުން.ްއެހެން ލޭގެްސަރަަޙއްދު

ްއެހާްރަނަގޅުްގޮތެއްނޫން.ް ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ވަކިކުެރވިފަިއްއޮތުމަކީ

ްގޮެތްއް ްވަންނަ ްމީގެތެރެއަށް ްސަރަޙައްދު ްމާލޭގެ ްއެ އެހެންވީމަ،

ްއެއާެއއްކޮްށް ްހަމަ ްދެން ްއެނގެންޖެހޭހެން. ްއެބަ ްހީވަނީ  1560އަޅުަގނޑަށް

ްއިންތިޚާބުކު ްމި ްމިހާރު ްބައެއްކަަމްށްއަތޮޅުވެރިން ރެވެންޖެހޭނެ

އަޅުަގނޑުމެންްމިބުނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިްކައުންސިލްަތކުގެްތެރެުެއަްށް

ްވަންނާނެް ްރޯލު ްނުވަތަ ްގޮތެއް ްވަންނާނެ ްމަސްޢޫލިއްޔަުތ އަތޮޅުވެރިްނގެ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނެތޭ. ްއެނގޭކަށް ްސާފުކޮށް ްތަފްސީލުކޮށް ްއެހާ ގޮތެއް

ްއިޞްާލޙެ ްހީވަނީ ްތ.އަތޮުޅެގްއަޅުަގނޑަްށ ްއެބަޮއތް ްހުށަުަހަޅުްއވާފައި  1565އް

ްއިޞްލާޙެްއް ްއެަބއޮްތ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުަސިއން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖާގަދެވިފަިއް ްޤާނޫނަށް ްކޮންމެވެްސވަރަކަށް ްއޭެގއިން ހުށަހަޅުއްވާފައި.

ްއެހެންވީމަ،ް ްެއކުލަވާލުމަށް. ނެޑއް ްއޮނިގަ ްވަެރްއެގ ްކޮންމެވެސް އެބަޮއވޭ

ީހވަނީްއެްއިްޞލާޙަކީްވަރަށްްރަނގަޅުްިއޞްލާޙެއްހެން.ްެއީއްއަޅުަގނޑަށްް

 1570ދެވަނަްކަރުދާހުަގއިްއަދިްފަްސވަނަްކަރުދާހުަގއިްމިއޮތްްިއޞްލާޙު.ްމިްދެް

ްޤާނޫނަކުންް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެްއކޮށްލީމަ އިޞްލާޙު

ްއެކުަލވާލަންް ްއޮނިަގނެޑްއ ްވަރެުެްއގެ ްކޮންމެެވސް ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި

ްބޭނެހެން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްފުރުޞަތުްލި
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ް

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބަޙުސްގަިއްްރިޔާސަތުން ްމީަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1575ުޝކުރިއްޔާ

ް ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްމާއްދާަގިއ1ްްބައިވެިރވާކަެށއް ަވނަ

ްރައް ްނިޒާމެްއ ްހިންގުމުގެ ްރާވާ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ޔިތުންެގްއެބަބުނޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤާއިމްކުރަްނވާނެއޭ. ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްހުވަދުއަޮތުޅް ްއާދެ، ްކަންނޭނގޭ. ްއެޑްރެސްކުރެވޭ ްކޮންސަރން މެންބަރުގެ

 1580ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ނޑުމެންްމިދައްކަނީްވަރަްށްއާދެ،ްޝުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްސަމާސާްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިދަްއކަމުންދަނީ ްމިރޭ ނުޑ ްައުޅގަ ްވާހަަކއެއް. ސީރިއަސް

ްދިރިއުޅުމާިއް ްބަެއްއގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ވާހަކަެއއްނޫން.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއާބާދީގެ

ްވާހަކަތަެކއް ނޑަްށްްގުޅިފައިހުރި ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްމިދަްއކަނީ. ނޑުމެން  1585އަުޅގަ

ް ްމިބާބުެގ ްގޮުތަގއި 1ްްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމާއްދާާއއި ްމާއްދާއަށ2ްްްވަނަ ަވނަ

ްޙަސަްން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްއާެދ،ް ްވާހަަކއެއް. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއިޞްލާަޙކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް

ްޤަބޫލެއް ްބަދަލުތަކާއެީކަގިއްްއަޅުަގނަޑކަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭ

ްާޤނޫނުއަސާސީަގިއް ްކަތީބުން ްއަތޮޅުވެރިންާނއި ްހިނަގިއގަންނައިރު  1590ކުރިއަށް

ްައޅުަގނުޑް ްއާދެ، ްކަމަކަށް. ްއޮތް ްބޭނުމެއް ްބޭނުމުގެ ނޑަައޅާ ްކަ އެނަން

ްއިސްލާމީް ްމުދިމުންނަކީ ްކަތީބުން ްކުރިއަށްއޮތްތަުނގައި ޤަބޫލުކުރަނީ

ްމިކަހަލަްކަންތަކާ ްހުކުރުކުރުމާއި ްދަށުގައި ްބެލުމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީ ބެހޭ

ްހިންގުމުަގިއް ްރަްށ ްބަެޔކޭ. ްދިރިުއޅޭނެ ްކަންތައްަތކުަގއި ްދީނީ ކަންތައް،

ްއަދާކުރަްން ްއެ ްއެމީހުން ްކުދިންނަށްވެސް ްުޒވާނުްނ ްމިޒަމާނުގެ  1595އުޅޭނީ

ތަށްްއަންނާނެްބޭނުންވާްވަޒީާފއަށްްއުނގެިނަވޑަިއގަންނަވާްތަޢުލީމާއިްެއއްގޮް

ްއަތޮޅުވެިރޔާ.ް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްވާންޖެހޭނެ. ްމަޤާމުތަކަކަށް ްނަންކިޔޭ ކަހަލަ

ްެއް ްއެހެންވީމަ، ްނުޖެހޭނެ. ްިކާޔކަށްވެސް ްއަތޮުޅވެރިޔާ އަބަދު

ްމިް ްޖީލުތަކަށް ްޒުވާން ްބަދަލުތަކެއް ްއަްނނަންޖެހޭ ްއެބަ އެްއޗެހިތަކަށްެވސް

ްހުޅު ްފުރުޞަތު ްއައުމުގެ ްތެރެއަށް ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެްންޚިދުމަތުގެ  1600ވާދޭން.
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ްެއަބް ްވިސްުނމުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދައްކަމުންދާއިުރގަިއ މިވާހަކަ

ްލާމަރުކަޒީް ްައޅުަގނޑުެމން ްއިޚްލާސްތެރިކަމާއެުކގައި ްހަމަ ބަހައްޓަންޖެހޭ

ްއެހެްން ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްމިއުޅެނީ. ްހިންގަންވެގެންތޯ ްމިރާއްޖެ އުސޫލުން

ްއަުޅގަ ްވާނެކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންއެކަން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ

ްވަޙީދުއްދީންް ްމިނިސްޓަރުކަމާ ްއެޓޯލްސް ްދުށީ  1605ދާދިއިހަކަށްދުވަހަކު

ްދަތުރަށްފަހުގައިް ްކުރެއްިވ ްފުރަތަމަ ޙަވާލުެވވަަޑިއގަތުމަށްފަހުގަިއ

ްިހންގުންތެރިކަްން ްއޮފީސްަތކުގެ ްވާަހކަ. ްހިޔާުނވާ ްވާރޭ މިސްކިތްތަކުގެ

ވާްވާހަކަްެދއްެކވި.ްދެންްކުްއލިއަކަށްްލޯަކްލްނެތް،ްއިމާރާތުެގްގޮތުްންދަތި

ްވަޒީފާިއްން ްެއއަށްފަހުގަިއ ްއިިވގެންދިަޔއީ. ްވާަހކަތައް ގަވަރނަންްސގެ

 1610ކޮންމެވެސްްއެހެންްދިމާައކަށްްދިއުމާއެީކގައިްޯލކަލްްަގވަރަނންސްގެްވާަހކަް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކުރިްނ ްދުވަެހއް ްއެަތއް ްމީގެ ްއާދެ، ްއަޑެއްިނއިވޭ. މިހާރު

ްހދ.ްްހަނދާން ްރިޔާސަތުގައި ްއިބްރާހީމްގެ ްޢިލްޔާސް ްއޮނަރަބަލް އެބަހުރި

ްއިދާީރް ްއޮފީްސތަކުގެ ްއަޮތޅު ްޭރވި. ްޭރުވންތަކެއް ްމިކަހަލަ ކުޅުދުއްފުށީަގއި

ްފުޅާކޮްށް ްޚިދުމަތްތައް ްދޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން

 1615ހިނެއްތޯީވ.ްރައްޔިތުންނަށްްތަނަވަްސކަންްލިބޭނެްގޮތްތަކެްއގެްިވސްނުން.ްކި

ްފޮނުވީ.ް ްދުރަށް ްއެމަސަްއކަތުން ްހައްދަވާފައި ްުއޅުްއވަނީކަމަށް ވެރިކަމާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަެކްއ. ްގިނަ ްވަރަށް ްެއކަންޏެއްނޫްނ. ްމިވާަހކަ އާދެ،

ްދުވަސްވަުރް ްވަޒީުރކަމުެގ ްއިބްރާހީމްގެ ްޢިލްޔާސް ްގާތުން ްވަރަށް ދުށިން

ްބާރުތަކެއް ްކޮމިޓީތަކަށް ްިއންތިޚާބުކުރެިވްރަށްކުރިއަުރވާ ްޒިންމާދާރުކުރުވާ ދީ

ްލިބިވަަޑއިގަންަނާވް ްވޯުޓ ްގިނަ ްއެންމެ ްަރީއސަކީ ްކޮމިީޓގެ  1620ރަށްކުރިއަުރވާ

ްޒިންމާދާރުެވް ްކަތީބުްނ ްސަބަބުން ްޭއގެ ްހެއްދެވި. ބޭފުޅާކަމަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާގތުން ްވަުަރަށް ްމިންވަރު ްކުިރއަރަިއެގންދިޔަ ހިންގުންތެރިކަން

ްގާތުން ްވަރަށް ްވެގެންިދޔަީއްްދުށިން. ްއެކަްނ ްކިހިނެއްތޯވީ. ުދށިން.

ްޖަްއާސް ްކޮިމޓީއާއި ްރަށްކުރިއަރުވާ ްވެރިންނާިއ ރަށްރަށުގެ

ްހިނގާީތް ްކަންތަްއތައް ްމިކަހަލަ ްކަމަކަށް. ްހިންިގ  1625ފިތުނަވެރިކުރުވަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިތާނގައި ްވާހަކައަުަށްފަހުަގއި ްމިދައްކާ ްމިރޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަދެްއކެ ނުޑްވަޒީރުން ްއަުޅގަ ްދާތެރޭަގއި ްވާނެގޮތަކާ ްމާދަމާ ވީމަ
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ްދައްކަންް ްމިވާހަކަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮންމެއަަކްސ ްއާދެ، ބިރުގަނޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތަޖުރިބާތައް ްލިބުނު ްތަަނށް ްވޭތުވެދިޔަ އެބަޖެހޭ.

ްައިދް ްކަންަތއްތަކަށް ްކުރެވުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަޖެހޭ.  1630ޤަބޫލުކުރަން

ްފިކުރުްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްކަންތަކާ ްމިއުޭޅ ކުރާން

ްއަތޮޅުތަްއް ްރާއްޭޖގެ ްކަންބޮުޑވޭ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ހިންގާން

ްާވހަކަދައްކާފަިއް ްހިންގާ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްވާހަކަާއއި އެއްފަްސކުރާ

ްދޭތެރޭގަިއ.ް ްކުރަމުންދާގޮތާއި ްބިނާ ްމި ްޚިދުމަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮޓަރިަތްއްމި ްކުޑަކޮްށ ްީވވަރަކުން ްޯގތިތައް ްހުޅުމާލޭގެ  1635ސާލަކަށް

ްކުޑަކުރީަމއިް..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެންްއެބުނަނީްކީކޭތޯ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 1640ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ްމުޅިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޤަބޫލުުކރެވެުެނީ ްައޅުަގނޑަށް ްކޮންމަސަްއަކތެއްތޯ. ްކުރެވެީނ ްއޭގެން

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޙަލީމް ްކުދިޢަދްނާން ްއާބާދީ ްނިކަމެތިކޮށް ްޖައްސާ ްޙާލުގަިއ ްބިކަ ްއަތޮޅުތައް  1645ކޮްށްާރްއޖޭގެ

ްވީރާނާްކުރުމަށްފަހުގައިްމުޅިްމާލޭގެްއެންމެންްއައިސްްަވއްާޓލާްކަހަުަލަް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1650ްވިސްނުމެއްްގެންގުޭޅކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްް

ްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޢަދްނާންްޙަީލމް

ް

ްފުރަތަމަްްއާދެ،ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުިރއްޔާ

ްއެހެންްްްއިާމދުްޞާލިޙުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހިްނގުމަކީ ްޤައުމު ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްފާހަ ްމެންބަރުންވެސް ްއެންެމްޢިއްޒަތްތެރި ްޑިމޮކްރަސީގެ ްފަދައިން  1655ގަކުރެްއވި
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ްއެބަޖެހޭ.ް ްޤަބޫލުކުރަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަސާސްކަން ްއެއް މުހިންމު

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްވާހަކައަުަީކ ްމިދައްކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިގޮތުން

ްކަންތައްތަްއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދީގެންނޭ ްބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް

ްއެމީހު ްނިންމުމުގަިއްރަނގަޅުކުެރވޭނީ. ްކަންތައްަތްއ ްއެމީހުންގެ ންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފުރުޞަތު ްބަިއވެރިވުުމގެ ްދައިޜާއެްއަގއި ްފުޅާ  1660މިހާރަށްވުރެ

ހޯދަދޭންްއެބަޖެހޭ.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްިމުއސޫލުގެްމަތީންް

ނޑުމެންްފެށުމުންްމިހާރަށްވުރެ ްއާދެ،ްލާމަރުކަީޒްއުސޫލުންްިހންގަންްއަުޅގަ

އެފުރުޞަތުތައްްފުޅާެވގެންދާެނކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަންްއެބަޖެހޭ.ް

ްއަތޮޅުތަކުަގިއް ްއެބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނުޑމެން ހަމައެއާިއއެީކގައި

ްޙަލީމްވެސްް ްޢަދުނާން ްދެންމެ ްކަތީބުން ްއަތޮުޅވެރިންނާއި  1665ތިއްބަވާ

ްޢަދު ްނމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްގއ. ްޙަލީމްވެްސްފާހަގަކުރެްއވި ނާން

ްކަމެއްް ްމުޖހިންމު ްބަދަލުގެނައުމަކީ ްނަންތަކަށް ްފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

ްބައެްއް ްހަމަ ްމީގަިއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްޚިޔާލުފުޅުވެސްްތަފާތުވުމަކީްއެކަީށގެންވާްކަމެްއ.ް

ްމުހިންމު ްހުރުމަކީ ްނަންތަކެއް ްދެކެވަަޑއިގަންަނާވްްދިވެހި ްކަމުގައި  1670ކަމެއް

ްބަދަލުކުރެވިް ްޒަމާނީގޮތުްނ ްެއހެންނަމަވެސް، ްތިއްބަވާނެ. ބޭފުޅުންވެސް

ްހުރިް ްެކޕޭސިޓީ ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ްއަތޮޅުވެރިންަނކީ ކަތީބުންނާއި

ްތިއްެބިވް ްޙާޞިލުކުރަްއަވއިގެން ްތަޢުލީމް ްާދއިާރގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ްމެނޭޖްމަން ްއެބޭފުޅުންނަީކްބޭފުޅުން ްވާންއެބަޖެހޭ. ްބޭފުޅުންނަށް ްދާއިރާގެ ޓް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްކުާރ ްކަންތަްއ ްކަށުކަމާކެމީެގ ްވިދާޅުާވ ްޚުތުބާ  1675ހަމައެކަނި

ްމިއާއިެއީކގަިއް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްހަމަ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްނުޖެހޭކަމަށް ވާކަށް

ްދިޔައީމަ ްހުޅުވިގެން ްމިފުރުޞަތު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ިއްއަޅުަގނޑު

ް 25ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބޭކަްށ30ްް، ްނުހެދިގެން ްރިސޯޓް ައހަރުވަންދެން

އަހަރުެވގެނ25ްްްނުޖެހުނީހޭ.ްއައްޑުއަތޮޅުްވިލިނގިލިްހަދަންްއުޅޭތާްމިހާރުް

ްތެރޭަގިއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމެކޭނިޒަމެއް ްފުރުޞަތެްއ ްމިފަދަ  1680ދިޔައީ.

ްދެކޭް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަށްވީނަމަ ްކުެރވިފައި ްިމއަދުްއެސްޓެބްލިޝް ޮގތުގައި

ްތަނަވަސްކަމާިއް ްހަމަ ްރައްޔިތުންނަްށވެސް ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ްހެދި ްރިސޯޓް އެ
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ްދެންް ްުނކުރަން. ްަޝއްެކއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްލިބޭނެކަމާއި ފާގަތިކަން

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނުޑވެްސ މިއާއިެއީކގައި

ްޢިްއޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްޙަސަންްްބަލާއިރު ްރަޝީދު ްޙުސައިން  1685މެންބަރު

ވަނަްމާއްދާއަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮްތްއިޞްލާޙަށ1ްްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްް

ްހަމަް ްއަދި ްާތއީދުކުެރވޭ. ްހަމަ ްައޅުަގނޑަށްވެސް ްގޮތުން އުސޫލެްއގެ

ް ްނަންބަރު ްތާއީދުކުާރ5ްްކަރުދާސް ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙަށްވެސް ްއޮތް ގައި

ްއެ ްމިބާބުްވާހަކަދަންނަވަން. ްއޮތީ ްދަންނަވަްނ ްޖުމްލަގޮތެއްގައި ހެންވީމަ،

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްދޭތެރޭަގއި ްއޮްތގޮތާ ްގެންަނވާފައި ްކޮމިޓީން  1690ޑްރާފްޓިންގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިހާ ްހަމަ ްމިކަމަކީ ްހިތްހަމަޖެހެއޭ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ނޑުމެންެގް މެންބަރުންނަށްްއިލްތިމާސްކޮސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުގަ

ްއެމީހުންގެްރައް ްއަިދ ްދަތިތަކާއި ްިދމާވެފައިހުރި ްމިވަގުތު ޔިތުންނަށް

ްތަްއޔާރުކޮށްފަިއާވް ްގުޭޅގޮތަކަްށ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އިޙްސާސްތަާކއި

ްިމް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ  1695ޑްރާފްޓަކަށްވާީތވެ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްވުމަކީ ްވޯުޓ ްމިއަށް ފެއިލްކޮށްނުލަްއވާ

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްއެދޭ ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްދަންނަާވލަމުން ކަމެއްކަުމގައި

ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ްއޮީތްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑވެސް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1700ްޝުކުރިއްޔާ

ްއުސޫްމެންަބރުްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްް ްލާމަރުކަޒީ ްމިއޮތް ްކުރިމަތީަގިއ ްހިންގުމުގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްުލން

ނޑުމެްނނަށްްވަދެވެނީްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ބާބަކީްވަރަށްްމުހިންމުްބާބެކޭ.ްއަދިްމިބާބުންްއަޅުގަ

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްޔަޤީނޭ. ްދައުރަކަށްކަންވެސް ްއާ ްމުޅިން ްތާރީޚުގެ ރާއްޖޭގެ

ކުރިންްވާހަކަެދއްެކވިްަރއީސުްލޖުމުހޫރިއްޔާގެްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރުްޒާހިރުް

ްހިނގަމުންްވިދާޅުވި ްމިަކން ުެވެސް ްކުރިއްސުރެ ްަވރަށް ްރާއްޭޖގައި  1705ފަަދއިން

އައިސްަފއިްއޮތީްމިކަހަލަްގޮތަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްސަރުާކރުގެްހިންގުންް

ްލާމަރުކަީޒް ްއެގޮތަްށ ްފެނުނުގޮތުަގއި ްއެުެސަުރކާރުތަަކށް ތަރައްޤީވެ

ްމީހުން ްއެއަޮތޅެްއެގ ްއެއްަޗކުން ްިލބުނު ްއެތަނަކުން ނަށްްއުސޫުޫލަކުން

ްހީވެގެްން ްނުދާނެކަން ްކުިރއަށް ްއެއަތޮެޅއް ްއަދި ްތިބެގެން ވީވަަރކުން
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ްހައްދަަވއިދެްއާވް ްމަދަރުސާތައް ްރަށްރަށުގެ ްބާރުއަުޅއްަވއި  1710ސަރުކާރުން

ްާރއްޖެތެރެުެއިްން ްއަދި ްެފއްޓެީވ. ްކުަރއްވަން ްކަންތައްތައް މިކަހަލަ

ްކިަޔވައިެދއްް ްމާލޭަގއި ްގެންނަވައިގެން ްމީހުން ްމިކަހަުަލަްއަތޮޅުތަކުން ވާ

ްއަނެްއާކް ްެއބައި ްައއިސް ްއެހެން ްހެއްދެވި. ްކުރަްއވާ ކަންތައްތަެކއްެވސް

ްސެންްޓރަލައިްޒވެގެްން ްމާބޮޑަށް ްފެންނަގޮތުަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މިހާރު

ްއަނެއްާކް ްމިހާރު ްފެންނާތީ ްގެނެިވގެންދާކަން ްއުސޫލަށް ްމަރުކަޒީ  1715ނުވަތަ

ްލާމަރު ްމިހިރީ ްޝުޢޫރުތައް ްމިކަންކަންްރައްޔިތުންެގ ްއުސޫލުްނ ކަޒީ

ްހަމަް ްއެކަމަށް ްދީ ްފުރުޞަތު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްެއކަމަށް ގެންދިއުން.

ްފިޔަޅެްއކަމުަގިއް ްބޭނުން ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ހުޅުވާލަން

އަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްެއާއއިެއކުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްމިަކމަށްޓަކައިްހެދޭް

 1720ރަފްވެގެންްދާއިރުްައޅުަގނޑުެމންގެްމެދުގަިއްޤާނޫނުތަކަށްްއަދިްމިކަންްތަޢާް

ްނުވަަތް ްމާްއދާއިން ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުގެ ްާއދެ، ްެއއްބަިއވަންތަކަމަށް އޮތް

ްއެހެްން ްދައުލަތެކޭ، ްޔުނިޓަރީ ްމިބުނާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމާއްދާއިން ދެވަނަ

ްބޭްއވުމަްށް ްއެުކަގއި ްޤައުމު ްފާސްކުރީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބުނެގެން

ްމަ ްސަމާލުކަމެއްްމިކުރަންޖެހޭ ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ސައްކަތަށް

ްހަމަް ްއެންމެންވެސް ްހަމަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއީ ްއާދެ،  1725ދޭންޖެހޭ.

ްއެދޭގޮތަްށް ުްޔިުތން ްރައް ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމެއްކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ

ްެއީއް ްތިބުން ްކުރަން ްކަންަތއްތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްވެރިން ްހޮވާ ރައްޔިތުން

ްހަމަތައް.ްއަޅުަގނޑުމެ ްދީމްޤްރުތީ ްއުސޫލު. ްޖުމްހޫރީ ްބޭނުންާވ ން

ްގޮުތގަިއް ްއެއްަބއެްއގެ ްތިބުމަށް ްއެކުަގއި ްަރއްިޔތުން ްއެުކވެސް އެހެންކަމާއި

ްރައްޔިތުްން ްުމޅި ްެއއީ ްއެޅުން ްބާރެއް ްކުުރމަށް ްމިކަންތައްތައް  1730ތިބުމަށް

ްއެބޭފު ްވާންޖެހޭނެ. ްވާޖިބަކަށް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނގެ ޅުްންތަމްސީލުކުރާ

ްމިއަދުް ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްއެކަންތައްަތއް ްޤާނޫނުތަކުން ހައްދަވާ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްމިވަނީ ްއެޅިަފއި ްބޮލުގައި ްމިމަޖިލިސްގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތައްޔާރުކުރަނީ ްމި ްލިޔެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްާރއްޖޭގެ .ްމަސްޢޫލިއްޔަތެއް.

 1735ނެ.ްއާދެ،ްއަސާީސގަިއވެސްްއެބައިްއޮްނނަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންްހަދާްޤާނޫނު

ްކޮމިޓީންް ްްޑރާފްޓް ްތާއީދުކުރަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާއިރު މިހެން
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ްބަެއްއް ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްޑްރާފްޓްތަްއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއެގޮތުންް ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންނަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ްއެހެން އިޞްލާޙު

ް ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްތ.އަތޮޅުެގްމިތަނަށް ބަލާއިުރަގއި

ްއިޞްލާޙަްށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު  1740ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްާތއީދުކުރެވޭ ްވަރަށް ްއާދެ،1ްްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްމާއްދާއަށް. ވަނަ

ްއެންމެންވެްސް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވާހަކަައކީ ްހަމައެކަނި އަޅުަގނުޑގެ

ްއަ ްކަންަތއްތައް ްއަޮތޅުަތކުގެ ްއުސޫލުން ްކަންތައްެވސްްލާމަރުކަޒީ ްމާލޭެގ ދި

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއެކަމުަގިއ ްމިތިބީ. ްބާރުއަޅަމުަގއޭ ްގެންދިޔުމަށް ހިންގަމުން

 1745ްތާއީދުްއެބައޮތޭ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެދުގައިްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއްއބައިވަންތަކަާމިއްްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް

ްހިފެހެއްޓޭތޯްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްެއކަްނ ްތިޭބގޮތް. ްގޮތުަގއި ްެއއްބަެއްއގެ ްއަދި  1750ްއެުކވެރިކަން

ްއަޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭނޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރައީްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމަޖިލީހުގެްއާދެ، ްޤާނޫނުހަދާ ްސް.

ްމެންބަރެއްގެްްނަސީމްްއިްބރާހީމްް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓްކުރާ ްޙައިޞިްއޔަތުްނނާއި ްމެންބަރެއްގެ

ނޑުމެްންފާސްކުރުމަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިރޭ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ  1755ޙައިޞިްއޔަތުން

ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ްބާބަކީ ްމިގެންދާ މެްންމަސައްކަތްކުރަމުން

ްހަދިޔާއޭ.ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ްއަތޮޅުަތކުެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިފުރުޞަުތގަިއ ްފާހަަގވެގެންދާނެ. ްމިކަން ތާރީޚްގަިއ

ނުޑްދަންނަވާނީް ްއަުޅގަ ްދެތިންނުކުތާއެއް.ްއެއްުނކުތާައކީ ދަންނަވާލާހިތްވަނީ

ްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްއަތޮޅުތަުކެގ ްރަނގަޅަށްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ  1760މިަކން

ްމަތީގަިއްް ްބިންގަލުގެ ްމިއަޅައިދޭ ްބޭނުން ްމިފުރުޞަތުެގ ދެނެވަޑަިއގެން

ްގެންދަވަްނވާނޭ.ް ްބިނާކޮްށގެން ްމަްއޗަށް ްދިމިޤްރާތީްއުސޫުލތަކުގެ ރަނގަޅަށް

ްތާރީޚީގޮތުްން ްވިދާޅުވެއްޖެ ްދެންމެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްމިދެންނެވީ މިހެން
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ްމި ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްއޮތޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްކުރީަގއިވެސް ކަހަލަްނިޒާމުތަކެއް

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްބިންގަލެއްނެތް. ްޤާނޫނީ ްކަހަލަ ްެއްއވެސް  1765އޭރު

އަޅުަގނޑުމެްނވެސްްުކޑައިުރްއަުޑއެހިްވާހަަކއެްއްެއއީ.ްއަޮތޅުްކޮމިޓީތަެކއްް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްވެގެންދިަޔއީ ްއެކަންަތއް ްއެހެންނަމަެވސް ްވާހަކަ. ހޮވުނު

ްއަ ްވެރިން ްބޭނުންކުރިްތިބި ްފަސާދަކުރުމަށްޓަަކިއ ތޮޅުަތއް

ްކަންތައްތަެކްއް ްއެކަހަލަ ްތަޅާފޮޅުމާ ްރަށްަރށުގައި ހަތިޔާރަކަށްެވގެންގޮސް

ްއެހެންވީަމ،ްައޅުަގނުޑް ްކަމެއް. ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ްެއއީެވސް  1770ވެގެންދިަޔއީ.

ްއަތޮޅުތަުކަގއިް ްލޮބުވެިތ، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްބޭނުންކުރައްވާޭށްދިރިއު ްމިފުރުޞަތުގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ޅުްއވާ

ްބަދަލުވެގެްން ްހިނގާދިަޔގޮތަްށ ްމިކަންތައްތައް ްތާރީޚްަގއި ހެޔޮގޮތުަގއި.

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްަބއެއް ްދެން ދިޔަނުދެއްަވއްޗޭ.

ްސަރުކާރަ ްސެންޓްރަްލ ްމަިއސަރުކާރަާކއި،  1775ާކއި.ްއޮޅިަވޑަިއގަންަނވާހެން،

އަޅުަގނޑުމެންްޑްރާފްޓްްކޮމިީޓގެްބޭފުޅުންގެްޙައިިޞއްޔަތުްންމިދަންނަވަނީް

ްމާލޭަގިއް ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ްމިދައްކަނީކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްވާހަކަެއއްނޫން.ް ްއޮންނަ ްސަރުކާރެއް ްއަތޮޅުތަުކަގިއ ސަރުކާރެްއ،

ް ްިމކަން ްމުވާޠިރުން ްލޮުބވެތި ްހުރިހާ ރަނގަޅަްށްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަރުކަޒީގޮތުްން ްސެންޓްރަލް، ްހަމަ ްމިއީ  1780ދެނެވަޑަިއގަންނަވަްނވާނެ.

ްބޭފުޅުންް ްިގނަ ްކުރީަގއި ްހަމަ ްބަދަލުކޮށްލަނީ ްމި ްދިނުން ޚިދުމަތްތައް

ްޭބފުޅުންނަށްވެސްް ްދިރިއުުޅއްވާ ްއަތޮޅުތަކުަގއި ްޢާންމު އެވިދާުޅވިހެން

ްމި ްޮއތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ހާތަނަށްްއެފުރުޞަތުދޭން.

ްގޮުތގަިއް ްމެސެންޖަރެއްގެ ްހުންނަ ްެދއްވާަފއި ްފަތްކޮޅު އަތޮޅުވެރިންނަީކ

ްކޮންމެވެްސް ްދިޔަީއމަ ްއަތޮަޅކަށް ްއަތޮޅުވެިރޔާ ްމިސާލަކީ ްއޭގެ  1785މިހުންނަނީ.

ްއޭނަް ްބުނީމަ ްބޭނުމޭ. ްޯގއްެޗއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިބުނަނީ ްަރއްޔިަތކު ރަށެއްގެ

ްމިނިސްޓަ ްއެޮޓލްސް ްއެނބުރިލާފައި ްދަންނަވަނީްއަނެއްކާ ްއަރިހުަގއި ރުގެ

އެވެނިްމިވެނިްމީހަކަށްްކޯްށެޗއްްބޭނުމޭ.ްއެޓޮލްސްްމިނިްސޓަރުްވިދާޅުވަީން

ްއޭް ްމިބުނަނީ، ްކައިީރގައި ްއޭނަ ްއެނބުރިފައި ްއަތޮޅުވެރިން ނުލިބޭނޭ.

ްހިންގުްން ްއަތޮުޅތައް ްއެކަހަލަގޮަތކަށް ްއެހެންވީމަ،  1790ލިބޭކަށްނެތޭ.
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ް ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްއިޤްތިޞާދީްއޮެވގެންނުވާނެ. ްދެްނ ްެއއްަޗކީ. މިދަންނަވާ

ްމިހާރަކުނޫންް ްމިހާރުއްސުރެ، ްމިއީ ްބަލާއިރުަގިއ އުސޫލަށް

ްކުރެވެންޖެހޭނެ.ް ްމިކަންތައްަތއް ްމާކުރީގަިއ ްީމެގ މިކަންތައްތައްކުރަްނވީކީ.

ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް ްފާަހގަކޮށްލަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުާތއަކަށް ްއަނެއް ދެން

ްވާހަކަ. ްދެކެވޭ ްޙިކުމަުތްްޢާންމުކޮށް ްއެއީ ްވާހަކަ. ްޢަމަލީގެ  1795ޙިކުމަތު

ްއިނގޭތޯ.ް ްެއއީ ްވާހަކަެއއް ްދަްއކާ ްނުކުަރންވެގެން ްކަންތައްަތއް ޢަމަލީއަކީ

ްމިހާރުވެސްް ްހަަމ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްާރއްޖެަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްކިތަންމެް ްއެަބއޮތް ްޔަޤީންކަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަށް މިވާހަކަދައްާކއިުރވެސް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ްހެދިޔަްސްވަރަކަށް ްޤާނޫނުތައް ްލިޔުނަްސ، ްމިވާހަކަ ަގިއ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއަޮތޅުތަުކގެ ްލޮބުވެތި ްހަމަ ްމިދަންނަވަނީ  1800އަޅުަގނުޑ

ްޙިކުމަތުް ްނުކުރަންވެގެނޭ ްދުވަހު ްދެތިންއަހަރު ްކުރިއަްށއޮތް މިކަމެއްނުވާނޭ

ްމިކަންތައްތަްއް ްނިކުމެ ްތިބޭފުޅުން ްއެަދއްަކނީ. ްވާހަުަަކ ޢަމަލީގެ

ނެ.ްތިބޭފުޅުންގެްަޙއްޤެކޭްމިޤާނޫނުއަސާސީންްމިދެނީ.ްމިޙައްުޤްކުރަްއވަންވާ

ްޒުވާނުން.ް ްތަޢުީލމީ ްއެބަތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނިކުންނަންވާނެ. ހޯދަން

 1805ްއަތޮޅުތަުކގެްބޭފުޅުންނަށްްމިކަންތައްްކުރެވޭނެ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައްުދންމަ
 1810ްނަސީމްްއިްބރާހީމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިހާރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްމިރޭ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިއުޅެނީ.ްްމެންަބރުްޝާހީންްޙަީމދުް ްބޭނުންެވެގން ްދަންނަވާލަން ްއެްއޗެއް ްބާބަށް ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި

ްފަދައިްންްްހަކަެދއްެކވުން:ވާ ްވާހަކަދެްއކެވި ްބޭފުޅުުުންވެސް ްިގނަ ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި  1815މިހާރު

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްއެއީ ްލިބިދިނުން ްބާރު ރައްޔިތުންނަށް

ްދެކެޭވް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހެންވާއިރު، ޤަބޫލުކުރާކަމެއްކަމަްށވާތީ.

ް ްއަޅުަގނޑަށް ްަބއެއްަފހަރަށް ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެްންވާހަކަތަުކގެ ީހވަނީ
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ްޮއޅުންއަރާގޮަތކަްށް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްނިންމުމާ ްއޮތް ނިންމާފައި

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުކަޒީ ްއެހެންމިދެންނެވީ ްދެކެވޭހެން. ްއެބަ  1820ވާހަކަެވސް

ްހިންގުާމް ްސަރަހަްއދުތައް ްރާއްޭޖގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްނުވަތަ ބާރުތައް

ްމައިސަރުކާ ްވާހަކަދައްާކއިރު ްއަދިްބެހޭގޮތުން ްނުވަތަ ްވާހަކަާއިއ ރެްއގެ

ްލޯަކްލް ްާވހަކަ، ްަގވަރމަންޓެއްެގ ްސެންޓްރަލް އެނޫންގޮތަކަްށވެސް

ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްހީވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެެކޭވތީ ގަވަރމަންެޓއްގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއެބަހުރިހެން. ްކަންތައްތަެކއް ްދިމާނުވާ  1825ވާހަކަދަްއކާއިރު

ްޢިއްޒަތްތެ ްވާހަކަެދއްެކވި ްިވދާޅުވިފަދައިްންދެންމެގައި ްމެންބަރުވެސް ރި

ްގަަވރމަންޓެއްނޫންް ްލޯކަލް ްނުވަތަ ްނޯްނނާނެ. ްވަކި މައިސަރުކާރެއް

ްރާާވް ްއެަސރުކާރުން ްމިއޮންނަނީ. ްސަރުކާރެއް ްއެންމެ ްހަމަ އޮންނާނީ.

ްޭރވެޯތް ްގޮްތތަކެއް ްހޯދޭނެ ްބަްސ ްރަްއޔިތުންގެ ްރޭވުުމގަިއ ކަންތައްތަްއ

ްކޮ ްްޑރާފްޓް ްއެގޮތަކަށް ްްޑރާފްޓްކުރެއްވޭޯތްމިބަލަނީ.  1830މިޓީންވެސް

ްޑްރާފްޓްކޮށްފަިއާވް ްއެ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ްއެހެންނަމަެވސް ބައްލަވާފަިއވަނީ.

ްމައިސަރުކާުރެގް ްވާަހކަދެއްެކީވވެސް. ްމުަޤއްރިރު ްއިްސވެ ްވާހަަކ ގޮތުެގ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮޅުންއަރާގޮްތވީ. ްހަމަ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ވާހަކަދެްއކެވީމަ

ނޑުް މިރޭްދަންނަވާލަންްބޭނުންވީ.ްދެންްހަމަްފާހަގަކޮށްލަްންއެވާހަކަްއަުޅގަ

ްމިކަހަަލް ްނުވަތަ ްަގވަރނަންސް ްލޯކަލް ްމި ނޑަީކވެސް ްއަުޅގަ  1835ބޭނުންވޭ

ކަންކަމަކާްބެހޭގޮތުންްެއއްވެްސްކަހަލަްތަޖުރިބާއެއްްނުވަތަްއޭގެްއެްއެވްސް

ްިމީއް ްމިހެންދަންނަވާއިރު ްމީހެއްވެސްނޫން. ްދަންނަ ްމާރަނގަޅަްށ ކަމެއް

ްމާހިރުވެްސްޑް ްޑްރާފްޓްކޮށްެދއްިވ ްުނވަތަ ްބަިއވެރިވެެލއްވި ރާފްޓްކުރުމުަގއި

ްއެހާރަނގަޅަްށް ްގަވަރނަންްސއެއް ްލޯކަލް ްއޭނަައކަށްެވސް ވިދާޅުވި

 1840އެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަާވކަމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްއެގޮުތގެމަތީންްޮއތްކަމެއްްމިއީ.ް

ްރަ ްމިއުޅޭކަެމއް ްމިކުރަން ްމިހާރު ްއެނިގގެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނގަަޅށް

ްެއީއް ްއޮތުން ްފުޅާކޮްށ ްވީާހވެސް ްމުހިްނމުކަމެއް. ްވަރަށް ްއެީއ ކުރުން

ްލޯަކްލް ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރާަކމެއް. އަޅުަގނުޑވެސް

ްލޯކަލްް ްލިޔަނީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދޫކޮްށލާފައި ްކިޔާަފއި، ގަވަރމަންޓޭ

ްގޮތު ްއުސޫލެއްގެ ްައދި ްނުާވގޮތަށް ްފާސްކޮށްފަިއްގަވަރމަންޓަށް  1845ންވެްސ
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ްހިންގުމުގެް ްުއސޫުލން ްލާމަރުކަޒީ ްގަވަރމަންަޓަކށްނޫން. ްލޯކަލް މިއޮތީ

ްމިވާަހަކް ްއަޅުަގނޑު ްއުޅޭތީ ްމިހެން ްމިތަފާތު ްއެހެްނވީމަ، ވާހަކަ.

ްއަޅުަގނުޑވެސްްމާިދގުްވާހަކަެއއްްދަްއކާކަްށް ދަންނަވާލަންްބޭނުންވީ.ްދެން

ްމި ްމިކަމުގައި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްނެތިން. ްވާހަަކ ްއުޅޭ ތަފާތު

ްޭބނުންކޮށްލަނީ.ް ްމިފުރުޞަުތގެ ްސަމާލުކަމަށްގެނައުމަށްޓަކައި  1850މެންބަރުންގެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްމިރެއަކީްފަހަރެއްަގއިްއަތޮޅުތަކަްށްްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު

ްއުސޫލުްންް:މަީސޙްްމުަޙންަމދުްވާހަަކދެއްެކވުން ްލާމަރުކަޒީ ްއާދެ، ްހިނގައިދާނެ. ްރެއަކަްށެވގެން ްޚާއްޞަ ވަރަށް

ނޑަްށވެްސް ްައުޅގަ ްމިދައްާކއިރު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްހިންގުމުގެ  1855ކަންކަން

ވަރަށްބޮޑަށްްއެބަ،ްވަރަށްބާރަްށްއެބަްައޑުިއވެމުންދޭްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިް

ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްޮއޅިގެން ްވަރަށްބޮޑަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްކޮންސެޕްޓް ްއާދެ، .

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަވެސް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ރައީސް،

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހިންގުން ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްރާވާ ކަންކަން

ްއަޅުަގނުޑް ްއިލެކްްޓކުރުމަށް ްރަށުަކުއންސިލްތައް ްކަމެކޭ.  1860ތާއީދުކުރާ

ްކައުންސި ްއަތޮޅު ްތާއީދުކުރަމޭ. ްއިލެކްޓްކުރުމަްށްވަރަށްބޮޑަށް ލްަތްއ

ްހަމަް ްމިހެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްާތއީުދކުރަމޭ. ްވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނޑު

ްބޭނުންވަނީް ްތަކުރާރުކޮށްަލން ްހަމަ ްައޅުަގނޑުެވސް ްދަންނަވާލާފައި މިވާހަކަ

ްމިކަހަލަް ްސަރުކާރެއް،ްމައިސަރުާކރެއް ްފެްޑރަލް ްމިދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުގަް ްވަރަށްްވާހަކަެއއްނޫނޭ. ްވާހަކައިްންރަްއޔިުތންނަށް  1865ނޑުމެްންމިދައްކާ

ްމިކުރާް ްައޅުަގނޑުމެން ްހިނގައިދާނެ. ްލިބިގެން ްމެސެޖްތަކެއް އެހެންކަހަލަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްގޮަތކަށް. ްދިމާނުވާފަދަ ްނަތީޖާއާއި ްޭއގެ ްއަސްލު ކަމަކާ

ްސާފުކޮށްދެއްވާ.ް ްއެބަ ްބައެއްބޭފުޅުން ްދެން ްމިހާރު އެހެނެއްނޫންކަން

ްޢިއްޒަ ްމިހާރު ްބަލާއިރު ްއެގޮތުން ްއާދެ، ްރައީްސ، މާއްދާެއްއެގ6ްްތްތެރި

ް ްމިބާބަށް ްއެކުލެޭވ ްއެަބއޮތް.16ްްމައްޗަށް ްހުށަހެިޅފައި  1870އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްވިސްނާލާފަިއ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެަބއުޅޭ އޭގެތެޭރގަިއ

ް ްޖުމްލަކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޞްލާޙުަތކެްއވެސް. 6ްބަލައިގަެނވިދާނެ
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ްހަަމްމާ ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްވާހަަކތަކަކީެވސް ްމިހިރަ އްދާގަިއ

ްހުށަހެޅުންތަކެއް.ް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްވިސްނާަލން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްާފސްކުރުމެްއގަިއް ްފާްސކުރި ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް،  1875ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއެއީ ްމާއްދާއަްށ12ްްއެބަޮއވޭ، ަވނަ

ހެޅިްއިޞްލާޙެއްަގއިްއޮތްްވާހަކަެއއްްައޅުަގނޑުްމިދަންނަވާލަނީ.ްއާެދ،ްހުށަ

ްކޮންަކއުންސިލެއްޯތއޭ.ް ްމިއީ ްމިކައުންސިލް ްިމއުެޅނީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްމުސްތަޤިއްލުް ްނޫނީ ްބަެއއްތޯއޭ ްސިޔާސީ ްމިއީ ްކޮންބައެއްޯތއޭ. މިއީ

ނޑުމެް ްއަުޅގަ ްމިކަންތައްތައް ްމިހިީރ ްއެހެންވީމަ، ްމިއިންްބައެއްޯތއޭ.  1880ންނަށް

ްމިކަްން ްކަންނޭނގެ ްޤާނޫނަކުން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުނވެ ފަހަރެއްގައި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްމާއްދާއެޭކ12ްްއަންނާނީ. ަވނަ

ްއިދާރާއެްއް ްއުަފްއދާ ްމިގޮތުން ްއެބަބުނޭ ްއިޞްލާޙުގައި ްމިހުށަހެޅި ކިޔާފައި

ްވަރަ ްމީގައި ްކުރުވާެނގޮތެްއ ްސާފުކޮށްދީފަިއްރެސްޕޮންސިބަލް ްރަނގަޅަށް ށް

ްމެންބަރަކުް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްވަކި ްެއީއ ްއިން.  1885ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްވާަހަކް ްމިދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްތެޭރަގޭއ ްކޮންޓެކްސްްޓގެ ްކޮންމެވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދުްވާހަކަދަްއކަންވާނީ. ްމިާހރު އްިލއަކަށް

ްބުނެވޭކަްށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއުފައްދާފަިއ ްކައުްނސިލް ްއަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް،

ްއެވާހަކަެއއްނޫންް ްހެދޭނޭކޭ. ްމާދަމާ ްެއައރޕޯޓް ްފުވައްމުލަކު  1890ނޯންނާނެ

ްފައިސާތަްއް ްބެހިގެންާދިއރު ްފައިސާަތއް ްމިހެންދާިއރު، ްއަދި މިދައްކަނީކީ.

ްކިހިނެއް ްއަޮތޅަކަށް ްއޭެގްވަކި ްޖެނެރޭޓްކުރާނީ. ްއެފައިސާ ްއެމީހުން ޯތޭއ

ްއިތުރު،ް ްސަރުކާަރށް ްއަނެއްކާ ްެވެގންދާނީ. ްކިހިނެއްތޯއޭ ސަބަބުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހިރީ ްލިބެނީތޯއޭ. ްއެކްްސކިުޔޒްތަެކއް މިދެންނެވީ

ްއަޅުަގނުޑެވްސް ްދެން ްކަންތައްތަެކއް. ްަޓިއއަޕްކުރަންޖެހޭ  1895ވަރަށްބޮޑަށް

ް ްާފސްކުރުމެްއގަިއްްޖުލައ2ްްިޤަބޫލުކުރަން ްފާްސކުރި ގައި

ްއޮީތް ްވިދާުޅވެފައި ްޝްމައިޒާވެސް ްޕްރޮފެަސރ ދިރާސާކުރެްއވިއިރު

ްމިއޮތީ.ް ްސާފުުނެވފައޭ ްމިކަންތައްތައް ްމުޅިން ްދިރާާސަގއިވެްސ އެބޭފުޅާގެ

ްމިކަންތައްަތްއް ްމިހާކުއްލިައކަށް ނޑުމެންނަށްވެސް ްއަުޅގަ ްދެން އެހެންވީމަ،
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ނޑުްދަންނަވަްންއެހާްރަނގަެޅއްކޮށްްސާފެް  1900އްނުވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްމިއުޅެނީ......

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއުސޫލުްންްهللاފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްލާމަރުކަޒީ ްމިުއޅެނީ ްމިމަަސއްކަތްކޮށްދޭން ނޑުމެން  1905ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ނުޑްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމަީސޙްްމުަޙންަމދު ްއަުޅގަ ްއެކަމަށްޓަުަަކއި ްގެނެސްދޭށޭ. ްރައްޔިތުންނަްށ މިކަންތައްތައް

ްއަތޮޅުތަުކެގް ްރެއެކޭ. ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއީ ްއާެދ، ްއުފާކުރަމޭ. ވަރަށްބޮޑަށް

ްރެއެކޭ.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

ްލާމަރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިންގުންްޝުކުރިއްޔާ ްއުޫސލުން  1910ްކަޒީ

ްފާހަަގކުރެްއވިފަދައިްންްޙުަސއިންްޙިްލމީްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެން މިބާބަކީ

ްިއޞްލާޙުކުރެޭވް ްމި ްއަލަށް ްމިބާބަީކ ްއާދެ، ްބާބެއް. ްޚާްއޞަ ވަރަށްވެްސ

ްވަރަށްެވްސް ްސީދާގޮެތްއގަިއ ްރައްޔިތުންނަށް ްތެެރއިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއާދެ،ް ްދެކެން. ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްބާެބއްކަމުަގއި ްފައިދާތަކެއްކުރާނެ ބޮޑެތި

ްމިހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްގޮުތން ްއުސޫލެްއގެ  1915އެހެންކަމުން

ްމަްފޙޫމްތަކަށްވެްސް ްއަދި ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަށް ހުރި

ްއެހެންނަމަވެ ްތާީއދުކުރަން. ްވަރަށްބޮޑަްށ ްބަެއްއްއަޅުަގނުޑ ްއެހެން ސް

ްކޮޅުމަޑުލުެގް ްފަދައިްނ ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެއީ ްއިޞްލާޙު،1ްްއިޞްލާޙު. ްއޮްތ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމާއްދާއަށް  1920ވަނަ

ް 2ްޞަފްޙާ ްއަދި ްހުށަހަޅުއްވ2ްާ. ްމާއްދާއަށް ްއެީއްވަނަ ްިއޞްލާޙު. ަފއިވާ

ް ްނަންބަރު 5ްޞަފްޙާ ްނަްނބަރު ްޞަފްޙާ ްިއޞްލާޙުތަކުގެ ްމ5ްި. .

ްެއް ްތާއީުދކުރަން. ްވަރަށްބޮޑަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ދެއިޞްލާޙަށް

ްމިް ްބަލައިލާއިރު ްމަފްޙޫމަށް ްމި ްމުޅި ްައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކާެއީކގައި

ނޑުްދެކެން.ްއާދެ،ްލާމަ  1925ރުކަޒީްއުސޫުލްންހަމަްވަރަށްްރަނގަޅުކަމަށްްއަޅުގަ

ްހިންގުމުެގް ްދައުލަތެްއ ްޔުނިޓްރީ ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ހިންގުމަކީ
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ްއަިދް ްކަމެްއވެސްނޫން. ްކްލޭޝްވާންޖެހޭ ްެއްއގޮތަކަށްެވސް ކޮންސެޕްޓާއި

އަޅުަގނޑުމެންްހައިރާންވެްނުަވތަްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއްވެްސނޫން.ްމީގަިއް

ްރައްް ްާވހަކަތަކަކީ ްމިދައްކާ ްއެިކއެިކްއަޅުަގނޑުމެން ްތެޭރގައި ޔިތުންގެ

ނަޑއެޭޅް  1930އަތޮޅުތަުކގަިއވެްސްއަދިްއެިކެއކިްދާއިރާތަުކަގއިެވސްްހިންގުަމށްްކަ

ްވާންޖެހޭނެއޭ.ް ްބަޔަކަްށ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްީމހުން ްއެދާއިާރއެްއގެ ފަރާތްތަކަކީ

ްއަިދް ްކަތީބުންކަމަށްވިޔަސް ްއަދި ްއަތޮުޅވެރިންކަަމށްވިޔަސް ްެއއީ އާދެ،

ްއެފަަދްއެުެހެންބައެްއކަމަ ްމޭޔަރކަމަށްިވޔަސް ްއެސިޓީެއްއގެ ށްވިަޔސް

ްބައެކޭ.ް ްއިންތިޚާބުކުެރެވންޖެހޭ ްހަމަ ްބައެކޭ. ްޮހވަންޖެހޭ ްއެއީ މަޤާމުތަކަކީ

ްދެންްއެމީހުންް ްއޭގެްމާނަައކީްއެބަަޔކުްއިންތިޚާުބކޮށްފައި  1935ހަމަްއެއާެއކީަގއި

ްިލބެ ްއިޚްތިޔާރުތަކެއް ްކަމެއްނެތުމެއްނޫން.ްެއމީހުންނަށް ްއެބަޖެހޭ.ްކުރާނެ ން

އެމީހުންނަށްްއެދާއިރާައކަށްްބޭނުންވާނެްބައެްއކަހަލަްއަސާީސްވަސީލަތްަތްއް

ްއެކަންތައްތަަކްށް ްމަގުތަކާއި ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ްކުރުމަްށް ްއެކަންތަްއތައް ްކުރުން. ްކަންތައްތަކެއް ްލިބި އިޚްތިޔާރުތަެކއް

ްވަ ްމިާވގޮުތން ނޑަެއޅިފައި ނޑުމެންނަްށްމިހާރުްކަ ްއަުޅގަ ްފުޅާގޮެތްއގައި  1940ރަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޒަރީޢާއިްނ ްޤާނޫނުގެ ްއެީއ ްއެބަދޭ. މަގުހުޅުިވގެން

ނަޑއެޭޅގޮތަށް.ް ްކަ ްއެދުަވސްވަަރކަށް ްއެީއ މަގުފަހިވެގެންދާނީ

ްދެމިގެންދާނެކަމަށްް ްދުވަސްތަަކކަށް ްގިނަ ްވަރަްށ މިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ

ްޤާނޫނު ްއުއްމީދުކުާރ ްަފހަރެއްަގއިެވްސްއަޅުަގނޑުމެން އަސާސީެއއް.

ްވިސްާން ްއިޞްލާޙުުކރާކަށް ްތެޭރގައި ްކުރުުމްއދަތެއްގެ ްވަރަށް  1945އަނެއްާކވެސް

ްޖެހޭނީް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްެއހެންކަމަށްވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްނޫން.

ވީހާވެސްްފުާޅގޮެތއްަގއިްމިކަްނތައްތައްްހުުޅވިގެންާދގޮތަކަށްްަބއްޓަންކުރަން.ް

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަރަށްެވްސްއެގޮތުން ްމިއޮތީ ްމިހާރު ބަަލިއލާއިރުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހާލެްއަގއި ްެއްއވެސް ްމިކަންކޮށްފައި. މުހިންމުގޮތަކަށް

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ްހަނިވާނެގޮތަކަްށ ްނުވަތަ ްވާެނގޮތަކަްށ  1950ރިސްޓްރިކްޓް

ްއެގޮުތްން ްއާދެ، ްތާއީދެއްނުކުރެވޭ. ްައޅުަގނަޑކަށް ގެންނާކަށެއް

ްފާހަ ްދެން ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނުޑވެސް ްބައެްއ ްކަމަކީ ްބޭނުންވާ ގަޮކށްލަން

ްިމއަްށް ްކޮންސެްޕޓްގައި ްދަޢުލަތެއްގެ ްުޔނިޓްރީ ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ މެންބަރުން
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ްގަވަރމަންޓާިއް ްލޯކަްލ ްނުވަތަ ްްކލޭޝްވެދާނޭ ްއެބަ ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ްއެްއގޮތަކަްށެވްސް ްމިއަންނަނީ. ްވާހަކައޭ ްގަވަރމަންޓްެގ  1955ސެންޓްރަލް

ްަވރަށްގިނަފަހަރަށްްއެހެނެއްނޫން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް .

ްހުންނަް ްވެިރައކަށް ްއޯގަަނއިޒޭޝަންތަުކގެ ްަބއެްއކަހަލަ މިދިމާވާގޮތަކީ

ްދިނުމަކީް ްއޮތޯރިީޓއަށް ްނުވަތަ ްޑެލިގޭޓްކޮށްލަން ްބަޔަކަށް ްކަމެއް މީހަކަށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެހެން ްމިއޮންނަނީ. ްދަތިކަމަކަްށވެފަިއ ވަރަށް

 1960ގެންނުވާނެ.ްދެންްާލމަރުކަޒީްއުސޫލުންތަނެއްްހިްނގާކަެށއްްުނވަތަްވިސްނައިް

ްހަމައެކަނިް ްައޅުަގނޑުެމން ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްހިންގުމަކުންނެއް. ޤައުމެއް

ްއެދާއިރާތަުކެގް ްއެކިދާއިރާަތކުަގއި. ްއިންތިޚާބުކުރުމެއްވެސްނޫން ބަޔަކުމީހުން

ްކަން ްއަދި ްިޒންމާތަކަކާއި ްެއކަށީގެްނވާ ްބޭނުންވާނެްކަންތައްތަކަށް ތައްތަަކށް

ނަޑއެޅިފައިްއޮތުން. ްފައިސާވެސްްހޯދޭނެްގޮްތކަތެްއްކަ

ް1965 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްޙުަސއިންްޙިްލމީްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް1970 

ްޤައުމުެގްްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއައް ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަޒީ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކަންތައްތައްްހިންގުަމކީ...ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްަދންނަވާލާނަން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއޗެއް ްކުޑަ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްަކނޑަް ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެްސ ްަވުގތުހަމަވެއްޖެ.  1975އެޅި

ްއަދިް ްގިނަކަުމންނާއި ްެއދިވަަޑއިގެންަނވާލެއް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބައިެވރިވެަވޑަިއގަތުުމެގް ްމިބަޙުސްގައި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުް ވަންެދންްގެންދާނަން.11:45ްްޖޯޝްހުރިވަރުްފެންނާތީއާއެީކަގއިްއަުޅގަ

ްއެހާ ްއަދި ްބާކީ ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓަްށ15ްްތަނަށް މިނެްޓއިރުެތރޭގަިއ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހާހިސާބަށް ްއެހެންވީމަ، ްވިސްަނނީ. ނޑު ްއަޅުގަ  1980އެހުމަށް
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ގެންދާނެކަމަށް.ްވަރަްށގިނަްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންެގވެސްްރިކުއެސްްޓވެްސް

ްލިބުމާއެކީަގއި.ްއާެދ،ްކުރިއަްށެގންދަވާ.

ް

ްމިދަންނަވަނީްްްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްއުސޫލުްންްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްލާމަރުކަޒީ ްކަށަވަރުންވެސް ްހަމަ ްތެރެއިްނ ްދައުލަތުގެ  1985ޔުނިޓްރީ

ްސިސްޓަމްް ްފެޑްރަްލ ްމިދައްކަނީީކއެއް ްައޅުަގނޑު ްހިންގޭނޭ. ކަންތައް

ްަބއިބައި ްޤައުމު ްމިދައްކަީންހަދައިގެން ްައޅުަގނުޑ ްވާހަކަެއއްނޫން. ކޮްށލާ

ޤައުމުަގއިްރަްއޔިތުންގެްކަންަކންްކުރާނީްރައްޔިތުންްއިންތިާޚބުކުރާްބައެކޭ.ް

ްކުރަްން ްބަޙުެސއްެވސް ްވާހަަކއެްއ، ްއެްއެވސް ްދޭތެރޭަގއި މިއުސޫލާ

ްުއސޫލެްއް ްނިމިފައިވާ ްފާސްކޮށް ްމިމަޖިލީހުން ްމިއީކީ.  1990އޮތްކަމެްއވެސްނޫން

ްއަ ްގޮތްތަކެްއްމިއީ. ްހިންާގނެ ްެއކަން ްޢިބާރާތެއްކޮށްގެން ްއޮތީ ޅުަގނޑުމެން

ްއެންެމް ްރަށްަރށުގަިއ ްނަމެއްކިަޔސް ްކޮންމެ ްމީގެތެރޭަގއި ނަޑއެޅުން. ކަ

ްއެންެމް ްއަޮތޅުަތކުަގއި ްކަތީބުކަން، ްކިާޔނަމަ ްމިހާރު މަތީވެރިކަން

ްކުރުމާ ްމިކަްނަކުަން ްއަތޮޅުވެރިކަން. ްކިޔާަނމަ ްމިހާރު އިްމަރީވެރިކަން،

ްިކޔަްސް ްއެހެންއެްއޗެއް ްއަދި ްކޮިމޓީކިޔަސް  1995އަތޮޅުަކއުންސިލްކިަޔސް

ްފަރާތަކުންް ްއެްއެވސް ްމީހަކު ްަޢއްޔަންކުރާ ްެއްއވެސް އެކަންކަމަށް

ްމަޖިލީހަކުވެސްް ްރައްޔިތުްނެގ ްވާހަކައަީކ. ްމިދައްކާ ްއެއީ ނުހުންނާނޭ.

ްއެްއވެސްްމީހަކުްނުހުންނާނެ.ްހަމަްރައްޔިތުންްއިންތި ޚާބުކުާރްޢައްޔަންކުރި

ްއަިދް ްފެންވަުރގަިއވެސް ްއަތޮޅުތަުކގެ ްހަމައެގޮތަށް މީހުންނޭ.

 2000ރަށުފެންވަރުގަިއވެސްްަރއްޔިުތންްއިންތިޚާބުކުރާްބައެކޭްކަްނކަންްހިންގުމުެގް

ްއާދެ،ް ްތިބެްނވާނީ. ނަޑއެޅުމުަގއި ްކަ ްސިާޔަސތު އިސްމަޤާމުތަކުަގއި

ް ްއޮތުމަށްޓަކައި ްމިއުސޫލު ްފުޅާދާއިާރއެްއަގއި ްރާއްޖޭެގްވީހާވެސް ޤާނޫނަށް

ްފުރުަޞތުދިނުމަށްޓަކައިް ްކުރުުމގެ ްކަންކަން ްގޮތެއްގެމަތީްނ ްތަންދޭ ހާލަތު

ބަެއއްްބޭފުޅުންްބިރުފުުޅގަްނނަްކްލޭޝްެގްންްކުެރވިފަިއވަނީ.ްއާެދ،ްމިކަންކަ

ްދަންނަވާލާނަން.ްޤާނޫނުްފާސްކުރާއިުރް ްެއްއޗެއް ްައޅުަގނޑު  2005ވާހަކައަްށވެސް

ްއަ ްނޫނިއްޔާ ްލިސްޓް ްނުވަަތްލޯކަލް ްފެންަވރުގައި ްރަށު ްފެންވަރުަގއި، ޮތޅު

ްކަމުގަިއެވްސް ްހަދަިއގެން ްއިދާާރއެއް ްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ްއެޔަްށވުރެ އަދި
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ްކުރެވިދާނެް ްއެަސިއން ްކަންކަން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްލިސްޓަށް އެލޯކަލް

ްލެވަލްއަުކްން ްނެޝަނަްލ ްސަރުކާރުގެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްދަށުން. ޤާނޫނެއްގެ

ްމު ްުއސޫލުަގިއްނުވަތަ ްބޭނުްނވާ ްކުރާ ްކަންަތއްތައް ްެލވަލްގެ ްޤައުުމގެ  2010ޅި

ްހެދިދާނެ.ް ްޤާނޫނަކުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލިސްޓް ްނެޝަނަލް އޮތް

ްމައްސަލަެއްއް ްއެްއވެްސ ްކްލޭެޝއް، ްއެްއވެސް ްމިކަމަކީ މިހެންކަމުން،

ްޮއމާންކަމާއިއެީކް ްއަމާންކަމާއި ްބަރާަބރަށް އުފެދޭނެކަމެއްނޫން.

ްހިތްހަމަޖެހުންްގެންދެވޭނެކަ ްހިތްގައިމުކަމާިއ ްަރްއޔިތުންނަށް ްއަދި ެމއް

ްކަންް ްކުިރޔަސް، ްރަނގަޅަށް ްކަން ްއެީމހުން ްއަދި  2015ގެނެސްދޭނެކަމެއް.

ްއެހެްން ްއަދި ްއަތޮެޅއްަގއިެވސް ްރަށެްއގަިއވެސް ްކުިރޔަސް ނުބައިކޮށް

ްއެމީހުންް ްޚިޔާރުކޮްށގެން ްއަމިއްލައަށް ްއެމީހުން ްތިބޭނީ ދާއިރާެއއްަގއިެވސް

ްމުއްދަތެްއްއި ްވަކި ްއެ ްޔަޤީންކުރެވި ްއެމީހުންނަށް ްމީހުންކަން ންތިޙާބުކުރާ

ްމަގާމުންް ްނުކުާރކަމަށްަވންޏާ ްެއކަން ްގޮތަށް ްއެދޭ ްއެމީހުން ހަމަވުމުން

ްއޭރުންް ްއޮްނނާނެ. ްއަތުަގއި ްރައްޔިތުން ްބާރު ްފޮނުވާލުމުގެ  2020ދުރުކޮށް

ްމީހަ ްެއވެނި ްނޯންނާނެ. ްަޝކުާވއެްއ ްކުރާނެ ްމީހެްއ ްފޮނުިވްއެްއވެސް ކު

ްހަދަނީ.ް ްޮގތަކަށޭ ްހިތަށްއެރި ްއޭނަ ްމީހެކޭ، ްވެއްިދ ްމީހަކު ްމިވެނި މީހެކޭ

ްއެހެްން ްޝަކުވާތަްއވެސް ްމި ްހުރީމާ ްދިާމެވފައި ްކަންތަްއވެސް އެކަހަލަ

ްރައްޔިތުްން ްރަްއޔިތުންނަށް ްނިންމާލާ ުާތައް ްެއޝަުކވާ ްއެޖެހެނީ. ކުރަން

ްއެ ްތިބުމުން ްބަޔަކު ްއިންތިޙާުބކުާރ ްހިތްހަމަޖެހުންްއަމިއްލައަށް  2025ލިބޭ

ްމޮޅަށްް ްއެންމެ ްފަހަރެއްގަިއވެސް ްނުދަންނަވާނަން ްއަޅުަގނޑު އޮންނާނެ.

ްގޮތް.ް ްއެދޭ ްރައްޔިުތން ްއެއީ ްވަރިހަމަ. ްނުދިޔަަޔސް ްދާނެޔެކޭ. ކަންތައް

ްގޮތް.ް ްއެދޭ ްރަްއޔިުތން ްއެެވސް ްވަރިހަމަ. ްނުވިޔަްސ ްތަރައްޤީ އެމީހުން

މަގާމުގައިްދެމިތިބޭނެ.ްއެނޫންގޮތަްށްރައްޔިތުންްއެދޭްގޮތަށްްކަންްކުރަންޏާް

ްބަެއްއް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުރުެވެގންދާނެ. ްމަގާމުން  2030ކުރަންޏާ

ްގިަން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން

ްމަފްޙޫމާއިް ްުމޅި ްހަނިވެ ްއެދާއިރާަތއް ްއެއީ ްކަމަކުނުދޭ. އިޞްލާޙުތަކެްއ

ްިއޞް ްގިނަ ްވަރަށް ްފާހަގަކުެރވޭ.ްޚިލާފު ްހުށަހެޅިފަިއވާކަްނ ލާޙުތައް

ްމާއްދާާއިއް ްއެްއަވނަ ްބާބުގެ ްހުށަހެޅި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،
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ްއިޞްލާޙުް ްހުށަހަޅަން، ްއިޞްލާޙު ްހަމަ ްމާއްދާއަށް  2035ދެވަނަ

ްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެްމިނިންމާލަނީ.ްްބަރުްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެންް
 2040ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކައުންސިްލ3ްްއާދެ، ްބަދަލުގަިއ ްމީހުންގެ ްމާއްާދގަިއވެސް ްވަނަ

ްކުރުމަށްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިަކން ްގޮތަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފެނޭ.  2045އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ްވަރަްށް ްލާމަރުަކޒީއަށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްާތއީދުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްތާއީދުކުރާްސުރުޙީެއއް.

ް

ްމާޒީގަިއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްވޭުތވެިދޔަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިަވުގތަކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

 2050ރަސްކަލުންނަށާއިްދެޖުމްހޫރީްރައީސުންްމިކަނ88ްްްމިޤައުމުގެްތާރީޙުްދުށްްްޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:މު

ްމިވަގުތަީކް ްަވގުތެއްނޫން. ްކުރަންވީ ްުސވާލު ްކީްއެވގެންތޯ ނުކުރެއްވީ

ްވަުގުތް ްއައި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާއި ްއަޅުގަ ްިވސްނުން ްއުސޫލުގެ ލާމަރުކަޒީ

ްޤާނޫ ްއެކަމަްށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަަނވަްސކޮށްދީ ްފުރުޞަތު ްމި ުނއަސާީސގައި

ވޯޓުލާންވީްވަގުތު.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްމިނިސްޓަރްއޮފްްއެިޑއުކޭޝަން،ް

ްޑެވެލޮޕްމަންޓްެގް ްއެޓޯލްސް ްއެޓޯލްސް،ްމިނިސްޓަރްއޮފް  2055މިނިސްޓަރްއޮފް

ްދުވަހުް ްަބދަލުވި ްވަހީދުއްދީން ްއޮނަރަބަލް ްމަގާމަކަށް ްއެހެން މަގާމު

ްލާމަރުކަީޒްސަރުކާ ްގެްނގުުޅްއވި ްއެ ްއެމަނިކުފާނު ްހާމަކުރެއްވި ރުން

ްސިޔާސަެތޭކް ްސަުރކާރުެގ ްވިސްނުން، ްގެްނގުޅުްއވިުި ްކަންކަން އުސޫލުން

ްެއޔަށްް ްެތދުވެ ްަވޒީރުން ްދަޢުލަތުގެ ްމިއަުދ ްގެންދާނީ. ކުރިޔަށް

ްސަރުކާރުެގް ްދިވެހި ްސާބިތުވަނީ ްާވހަކަފުޅުން ްދައްަކވާ ްމި  2060ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަލުަގނޑުމެްންސިޔާސަ ްެއވިސްނުުމގައި ްއޮތްކަން. ްއެގޮތަްށ ްއަިދވެސް ތު

ްޤައުމުގެް ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަޒީ ްވާހަކައެްއ، ްތެދު ްއާދެ، ތިބިކަން.
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ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގިނަ ްވަރަށް ްދާއިުރ ްރޭިވގެން ކަންތައްތަްއ

ް ްމިބާބުގެ ްއަތޮޅުތަކާ،2ްފާޅުކުރެްއވި ްހަމައެކަިނ ްމެދު. ްމާއްދާއާއި ްވަަނ

ްެމންޝަންނުކޮށްް ްިމގޮތަށް ްއަތޮޅުވެރިން ްކަތީބުންނާއި  2065ހަމައެކަނި

ފާހަގަނުކޮށްްމުޅިްރާއްޭޖގަިއެވސްްރައްޔިތުންނަށްްޙިދުމަތްޭދންްތިބެންޖެހޭނީް

ްމާލެާއިއް ްޭއގެތެޭރގައި ްބައެކޭ. ްތިބޭ ްއިންތިޙާބުވެ ްތެެރއިން ރައްޔިތުންގެ

ްމިކަން ްނުވާގޮތަށޭ ްއިްސތިސްނާ ްތަނެއް ްހުރިހާ ޮއންނަންޖެހޭނީ.ްްރާއްޖޭގެ

ްވުމަީކް ްއެހެންވީމާ،ްލާަމރުކަޒީ ްގޮެތއް. ްތާއިުދކުރާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ މިއީ

ްނޫން.ް ްލާމަރުކަޒީުވމެއް ްޑިފެންސްފޯރސް ްނެޝަނަލް  2070ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްސިޔާސަުތް ްހާިރޖީ ްޤައުުމގެ ްލާމަރުކަީޒވުމެއްނޫން. ްޕޮލިްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެހެންނަމަވެސް، ްރައްޔިތުންނަްށްްލާމަރުކަޒީވުެމއްނޫން. ތަރައްީޤގައި

ްފާގަތިް ްއުފާ ްމިޔަްށވުެރ ްލާމަރުކަޒީވެގެން ްކަންކަން ްއެހެން ބައިވެިރެވވޭ

ްިމް ްއެހެންކަާމއިެއކީަގއި، ްގެނެސްދިނުން. ްިދވެހިރައްޔިތުންނަްށ ދުވަހެއް

ްވިސްނުމާިއް ްިމ ްބަލަިއގަނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވިސްނުމަށް ްމި  2075ޚިޔާލާއި

ްެވގެ ްކަންތައްަތއް ްއެންމެންްއެްއގޮތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިޔުމަކީ ން

ްޝުކުރުް ްފުރުަޞތަށް ްދެއްވި ްފާހަގަކުރަމުން ްކަމެއްކަން ތާއީދުކުރާ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްރެޔަކަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްތާރީޙީ ްމާބޮޑު ްމިރޭ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި  2080ްއައްސަލާމަލަިއކުމް.

ްއާދަާޔްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްދާނީ ްވެގެން ްމާދަމާ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ނުވިނަމަވެސް

ްކީްއވެކަެމއްް ްެއއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްައއީމާ ްއެވަގުތު ްދުވަހަކަށް. ްތާރީޙީ ޚިލާފު

ްހިންގުން،ް ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަީޒ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވާލާނަން.

ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބުންކަން ްނަސީބު ްބަިއވެިރވުމުގެ އުފާކުރަން.ްްމިބަޙުސްގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްލަސްވެއްޖެ. ްމާ ްހިންގުން ްއުޫސލު ްލާމަރުކަޒީ  2085ޙަޤީޤަތުގައި

ްގެންގުެޅވޭޭން ްއުސޫެލްއ ްލާމަރުކަޒީ ްދަޢުލަތެއްަގއި ްޔުނިޓަރީ ހިތަށްއަރާ

ްއެބޮތްބާޭއްމިގޮަތށްްގެނެވިަފއި.ް ްޤައުމެްއގައި އުސޫލެއްްީމގެކުީރަގއިްއެހެން

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްްއެްއވެްސްއެހެންކަމުަގއި ްނުކުރެވެންވީ ްމިކަން ށް

ްވާހަަކއަީކ،ް ްމިުއޅޭ ްދަންަނވާލަން ްިހންގަވާށޭ. ްކުރަމާ ްނެތޭ. ސަބަބެއް
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ްއެންެމް ްކީއްވެހޭ. ްމިތިބީ ްނުކޮށް ްމިކަން ްމިހާތަނަށް  2090އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ރަނގަޅު،ްއަތޮުޅވެރިންްހަމަޔަޤީނުންވެސްްއެބަޖެހޭްެއއަތޮޅެްއގެްރަްއޔިތުްން

ްބަ ްބަަޔުކްއިންތިުާޙބުކުރާ ްއެރަށެއްގެ ްއެބަޖެހޭ ްކަތީބުން ޔަކަްށވާން.ްރަށުގެ

ްހަމަް ްޮކމިޓީތަކަކީ ްރަށު ްކޮމިޓީާއއި ްއަތޮޅު ްވާން. ްބަަޔކަށް އިންތިޙާބުކުރާ

ްމިހުރިހާް ްއެބަޖެހޭ. ްވާން ްތަނަކަށް ްތިބޭ ްބަޔަުކ ްއިންތިޙާބުކުރާ އެކަނި

 2095ގުމުގަިއްކަންކަމެއްްމިހެންްއޮތްއިރުްުނވެްމިފަސްވީްީކއްވެހޭ.ްއަޮތޅުެގްހިން

ްއިޚްތިޔާާރިއް ްަރއްޔިތުންަނށް ްއަތޮުޅގެ ްއޮެވގެން، ްހައިޞިއްޔަެތއް ޤާނޫނީ

ްމިއަންނަނީް ްާރްއޖެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ. ްދޭން މިނިވަންކަން

ްފުްން ްވެއްޓެން. ނޑަކަށް ްވަުޅގަ ްއިޤްތިޞާދީ ްދަންނަވާނަމަ ްތެދުތެދަށް ހަމަ

އްޓިފަ.ްމިހުރިހާްސަބަބުތަކެްއްނަޒަރަކުންްވިސްނާާލއިފިއްޔާްމިހާރުްވަނީްވެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްުކޑަކަމާިއެއކު، ްކޮުޅ ްަވގުތު ްވާހަކަދައްކަްނޮއތް ްމިރޭ  2100ހުރުމާ

ްއަތޮޅުެގް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދުވާފަރު، ްރ.އަތޮޅު ްމިސާލެއް. ދަންނަވާލާނީ

ްއޮތްނަމަް ްއިޙްިތާޔރު ްބުނުމުގެ ްބަހެއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްއެރަށުގައި ްކަނދޮޅުދޫްހަމަޔަޤީނުން ްރ.އަތޮޅު ްނަހަދާ، އެައރޕޯރޓެއް

ްމީހުންް ްރަށުގެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްނިކަމެތި ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން މީހުން،

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއަޮތޅު ްމިބުނީ ްުނކުރުވީސް. ްވަޒަްނވެރިެއއް  2105އެރަށަކަށް

ްއުސްމިުނެގް ްމިނަންގަތީ، ްފެނާއި ްއެހާވެސް ްއެރަށަީކ ްއޮތްނަމަ. އިޚްތިޔާރު

ްބަލައި ްމާވިަންގޮތުން ްވިނަ، ްަކއިރި، ނާޑއި ްލޮނުގަ ްވަރަށް ްވާނަމަ ފިކަމަށް

ްވަީން ްމިހާރުވެސް ްރަށް ްރަށެއްނޫން. ްގަްސގަހާިއެގހީގެ ްރަށެއް، އޮންނަ

ފުރިފައި.ްހަމަޔަޤީނުންްއެރަށުަގއިްމިހާރުްދިރިއުޅެމުންއުޅޭްީމހުންނަށްްހަމަް

ް ްރ.އ2008ްަޔަޤީނުންވެސް ްނޯންނާނެ. ްތަނެއް ްގޯތިދޭން  2110ތޮުޅްވަނައަަހރަށް

ްމިހާރުް ްއެރަށް ްރަށެއް، ްފަޅު ްއޮންނަ ްފަޅުަގިއ ްއަލިފުށީ އަލިފުށި،

ްއަތޮޅުތަުކެގް ްބަެއްއ ްއެހެން ްރާއްޖޭެގ ްދޫކޮށްލަްއވަީނ ސަރުކާރުން

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއަތޮުޅ ްހޯދުމަށްޓަކައި. ްަފއިާސ ތަރައްޤީއަށްޓަަކއި

ްެއީއް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތްނަމަ ްއިޙްތިޔާރު މިނިވަންކަމާއި

ްމިހާުރްޤާ ްބުނާނެޔޭ.ްއެކަމަކު ްއެމީހުން ްކަމެކޭ ްޚިލާފު  2115ނޫނުއަސާސީާއއިެވސް

ްއެް ްނެތް. ްބުނެވޭކަށް ްއެމީހުންނަށް ްަސބަބުން ްނެތުމުގެ ްއިޚްތިޔާރު އެ
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އަތޮޅެްއގެްތަރައްީޤއަށްޓަަކއިްކުރާްކޮންމެްޚަރަދެއްްއެްއަޮތޅެއްގެްތެެރއިންް

ްލިބޭްކަހަލަްއުސޫލެއްްހަމަޖަްއސަވާދިނުމަށް..

ް

 2120ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

ްއެތިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްފަހު ްއެްނމެ ްއިށީންދެލަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްހިނގަމާށޭްމިކަމާިއްބުނަމުން.ްކޮންމެްގޮތެއްގައިްނަމަވެސްްއަޅުްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ގަ

ްގެްރަޙްމަތްފުޅުްއޮތީްޭއގަްފަހުގަޔޭ.ްުޝކުރިއްޔާ.هللاްފަށައިގަންނަމާ.ް

ް2125 

ްބަޙުްސްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިޭރ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއަްތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްމިދާ ްވާހަކައަީކ،ްކުރަމުން ްހިންގުމުެގ ތޮޅުތައް

ްދެކެީން ްައޅުަގނުޑވެސް ްވާހަކަެއއް. ްތާީއދުކުރާ ްވަރަށް ނުޑވެސް ުުގަ އަޅު

ްއަތޮޅުތަުކެގް ްފަސޭހަކޮށް ްމިހާރަށްވުރެ ްަރއްޔިތުންނަށް އަތޮޅުތަުކގެ

ްދުވަހެްއް ްކުެރވޭނޭ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުެރވެން  2130ތަރައްޤީއަށް

ްހިތް ްރަްއޔިތުން ްމަެގްއްއަތޮޅުތަުކގެ ްެދވޭނެ ްކުރިޔަށް ހަމަޖެހުމާއިއެކު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގޮތް. ްއެދޭ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްެއިއ ްދުވަހެއް. ފެނިގެންދާނޭ

ްށ800ްްރައީސް،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްއަމިްއލަްމުޞްތަޤިއްލުްވެރިކަމެއްްކުރާތާް

ްތިީބް ްަރއްޔިތުން ްއަތޮޅުަތުކގެ ްދިަޔއިރު ްާފއިތުވެ ްުމއްދަތެއް ްދިގު ވުރެ

ްނިކަމެ ްއެބަޖެހޭ.ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުަރން ްއެކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙާލެއްަގއި.  2135ތި

ްނަމާދުކުރާނެް ްނެތް. ްކޯޓެއްވެސް ްއަދި ްނެތް. ްއޮފީހެއް ްރަށު ރަށެއްގެ

ްއެރަށެއްެގް ްހުރީ ްވިއްޔާ ްހުރިކަމަށް ްތަނެއް ްއެފަދަ ްނެތް. މިސްކިތެްއވެސް

ްއިމާރާތްް ްހަދާފައި ްއަމިއްލައަްށ ްމަަސއްކަތުން ްއަމިއްލަ ްރައްޔިތުން

ްމައްސަލަތައްް ްމިފަދަ ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްތަނެއް. ކޮށްފައިހުރި

ްއޭަގިއް ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގނޑު ްދިމާވެފައިވަނީ  2140މިގޮތަށް

ނޑުމެންގެްާރއްޖެައީކް އަޅުަގނޑުމެްނގެްފުދުންތެރިކަންްނެތުމާއިްއަދިްއަުޅގަ

ްމާބޮ ްޮގތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްވުމާއި ްަޤއުމަކަްށ ްޖަޒީރާ ޑުްކުޑަުކޑަ

ްމިފާއިތުެވް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއާދެ، ްަސބަބުން. ްނެތުމުގެ ފުދުންތެރިކަމެއް
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ް ުަކަށް ނޑަ ްގާްތގަ ްލިބިގެްނ30ްްދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ައހަރުގެ

ްއެފަދަް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްގުޅިގެން ްކުިރއެރުމާިއ ްތަރައްޤީގެ  2145ދިޔަ

ްއާ ްބޭނުންވެފަ. ްމިހާރުވަނީ ްދިޔުމަށް ްެއހެންނަމަވެސް،ްމަރުހަލާއަކަށް ދެ،

ްމަޤްޞަދަކީް ްހިންގުމުެގ ްބޭނުމަކީ، ްހިންުގމުގެ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒި

ްރާއްެޖް ްނުވަތަ ްއަތޮޅުތައް ްކޮންމެހެން ްެއއްަޗކީ ްމިދަންނަވާ އަޅުަގނޑު

ްރާއްޭޖެގް ްކަންތައްތަުކގައި ްތަރައްޤީގެ ްކޮށްލުމެއްނޫން. ބައިބައި

ްރަްއޔިތު ްޚިޔާލާިއ ްަރއްޔިތުްނެގ ްފާޅުކޮށްްރައްޔިތުންނަށް، ްުޝޢޫރު  2150ންގެ

ްަތނަވަސްެވގެްން ްމަގު ްގޮތެްއެގ ްކުރެވޭނޭ ްމަަސއްކަްތ ސަރުކާރާިއއެކު

ްއަތޮޅުތަްއް ްފަހަރެއްގަިއވެްސ ްމާނައެއްނޫން ްއަޅުަގނުޑގެ ދިޔުން.

ބައިބައިކޮށްލުމަކީްުނވަތަްަވކިްމައިްސަރުކާރެއްްޮއވެފައިްއަިދްއޭަގއިްަވިކް

ްގޮތަކަށް ްއޮންަނ ްަގވަރމަންޓަށް ނުޑެގްްލޯކަލް ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ހެދުމަކީ

ްކަހަލަް ްމިެދންނެވި ްހިނގާ ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް،  2155މަޤްޞަދެއްނޫން.

ްެއީއް ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ްކަހަލަ ްއޮންނަ ްޚިޔާލު ްރައްޔިތުްނގެ ކަންތައްތަުކގަިއ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްރަނގަޅުކަެމއް ވަރަށް

ްދައްކާް ްމިވާހަކަ ްމިހެން ްައޅުަގނޑުމެން ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރު 1970ްއިރު

ް ްާއދެ، ްއެބަޖެހޭ. ްބަލާލަންވެސް ްކުަޑކޮްށ ްއަހަރުތަކަްށވެސް ެގ1970ްްގެ

ނޑުެމންް...  2160ްއަހަރުތަކުަގިއވެސްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެކަންެވސްްއާްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއުަފއްދަިއގެްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޓީެއއް ްއަތޮޅު ްދެ،

ްއެކަންވެްސްްތާޙިރުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެހެްނވީމާ، ްނާކާމިޔާބުވެފައި. ްވަނީ  2165އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރިޔަްށް ްައޅުަގނުޑމެން ްބަހައްޓަިއގެން ްޚިޔާުލގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ދެކެން.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްެތިރްގެންދިޔުންްރަނަގޅުވާެނކަމަށްްއަޅުަގނުޑް

ްރައީސް.ް

ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި  2170ޝުކުރިއްާޔ

ްނެތް.ް ްމިަވގުތަކު ްވަޑަިއގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޢީމް. މުޙަންމަދު

ްމެންބަރުްޢަލީްފާޢިޒް.އާދެ،ްމާޅޮސްމަޑުލުްދެނުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްއުސޫލުންްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްލާމަރުަކޒި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ `

 2175ްހިންގުމުގެް

ްފައިާދްްފާޢިޒްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީ ްއޭގެ ްވަރަްށ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްމިއި ވާހަކަ،

ްވާހަކަ ްއޮތް ްފެންނަން ްފަހުން ްރައީސް،ްރައްޔިތުންނަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ެއއް.

ްއަިދް ްވާހަުަކަެއއްުް. ްވެއްޖެ ްދުވަސްތަެކއް ްގިނަ ްއިވޭތާ އެވާހަަކއަކީ

ްއަޅުަގނަޑްށް ްގޮުތގައި. ްވާހަކަެއއްގެ ްމިއޮތީ ްހަމަ މިއަދުވެސް

ްލާމަރުކަޒިް ްޤަބޫލުކުރަނީ، ްއަޅުަގނޑު ްނޫނިއްޔާ  2180ދަންނަންވަންޖެހޭނީ

ކުރިންްފައްޓަިއގެންެންއްްއަހަރ20ް،25ްުއުސޫލުންްކަންަތއްތައްްކުރުމަކިް

ްމިރާއްޖޭގަިއް ނޑިތަކެްއ ނޑުދަ ްލަ ްަރނގަޅު ްހަމައަށްއައިރު މިއަދާއި

ޙާޞިލްނުކުރެވިފަިއއޮތް،ްކުރެިވފައިްއޮންނަންވާެންކަމެކޭ.ްއެެހންނަމަވެސް،ް

ކަށްްއަހަރ30ްްުހިތާމައަކީ،ްމޮޅުްވާހަކަދެއްކުުމގަިއ،ްއާދެްސަޅިބައިާސގައިް

ްމިކަހަް ްދަނީ. ްއަންނަމުންްއަޅުަގނޑުމެން ްދެއްކެމުން ްވާހަކަތައް ްމޮޅު  2185ލަ

ްރިޔާީސް ްފާހަަގކުރާނީ ްހަމަަގއިމުވެްސ ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްކަމަށް އަިއއްސަ

ް ްކައިިރކޮށްފަިއ 30ްްއިންތިޙާބަކާއި ްއަނެްއކާ އަހަރަކަްށ35ްްއަހަރަކޮށް

ްމާބޮޑުް ްމިރާއްޖެއަށް ްހިތަށްއަރާ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންބާއޭ މަގުފަހިކުރަނީ

ްވާ ްދައްކަމުން،ްތަރައްޤީެއއްގެ ްދޭތެރެއިން ްދޭތެރެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ހަކަެވސް

ނޑުްޤަޫބލުކުރާްގޮުތގަިއް  2190އަހަމުންްމިއަންނަނީ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްކުރެވިފަިއ.ް ްރަނގަުޅ ްމިންވަރަށްވުރެ ްމިހުރި ްކަންތައްަތއް މިރާއްޖޭގައި

ސާސީެއްއްމިޔަށްވުރެްރަނަގޅުްފެންވަރަްށްނުގެންދެވިފައިްިމއޮތީކީްޤާޫނނުއަ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމިރާއްޖޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ނެތިގެންނެއްނޫން.

ްޭއަގް ްތަކެއް ްފުރުަޞތު ްގިނަ ްރަނގަޅު ްަވރަށް ްހުންނަންވާނެ ހޯދާދެވިފައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހޯދާދެވިފައިނެތް. ްހަމައަށް ްމިއަާދިއ ްަބިއވެސް  2195ބައިކޮޅު

ްމަނިކު ްދަންނަވާނީ ްނިންމާލަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްފަޅުްރައީސް، ްމާދަމާ ފާނު
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ްފަިއބާވަަޑއިގެންފަިއް ްއަރާވަަޑއިގެންަފއި ްއެަތނަށް ްވަަޑއިގެންމ، ރަށަކަށް

ައހަރުްފަހުންްއެތަނަށްްވަޑައިަގންނަވަންްދެނ30ްްްވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ްމީގެް

ް ްގޮތަށް ްބާއްަވވާ ްއެރިޔަނުދީ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްފަހުނ30ްްްއެތަނުން އަހަރު

ްަވޑަިއގަް ްަބއްލަާވ ްރުްއްވަަޑއިގެން ްގަސް، ްަބއްލަވާަލއްާވއިުރ  2200ންނަވާއިރު

ްވޮޑިފަިއް ނުޑދޮށް ްގޮ ްޮއވެދާނެ. ްތަފާތުވެފައި ްފަޅު ްހުންނާނެ. އިތުރުވެަފއި

ނުވަތަްގިރާފައިްޮއވެދާނެ.ްމިކަހަލަްއެތަށްްބަދަލުތަކުންްއެއީްމުޅިންްއެހެންް

ޯތްރަށެކޭްމަނިކުފާނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްއެކަމަކުްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވާނަން

ްއެއީްމަނިކުފާނުްކުރެްއވިްކަެމކޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް2205 

ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްތ.އަތޮުޅގެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއެބަތިބ3ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްމެންބަރުން

ްއެހެންވީމާ،ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދައްކަާވ. ްވާހަކަފުޅު ްމަޢުޟޫޢަށް ްމި ްވަރަކަށް އެްއވެސް

ްފުރަ ްމިރޭ ްއަފީފަށްްއަޅުަގނޑު ްހަސަން ނުޑގެ، ްއަޅުގަ ްބޭނުމީ ތަމަ

ްފަހުންް ްޮއވެްއޖެއްޔާ ްަވގުތު ްއަޅުަގނޑު ްފަހުގައި ްއޭގެ ްދޭން. ފުރުޞަތު

 2210ްވާހަކަދަްއކާނީ.ް

ް

ްހިންގުން.ްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއުޫސލުން ްަރއީސް.ްއާދެ.ްލާމަރުަކޒީ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިުި ްމާއްދާގަިއ2ްްބާބުގެ ްއެްއަވނަ ްމިބާބުގެ ްއެބަބުނޭ، ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްބެއްލެވުުމެގް ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަން ްކައުންސިލްަތކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވާހަކަ. ްއިންތިޙާބުވާ ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްދިމުޤްރާތީ  2215ދަށުން

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވީނަަމވެސް ްަކމުގައި ްފާސްވި ދަންނަވާނީ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީ

ްބެލުމުެގް ްކޮމިަޝންގެ ްއިލެކްޝަން ްހެޮޔނުވާނޭ ްއެއްގޮތަކަްށވެުެސް ހަމަ

ްމީހެކޭ،ް ްހަދާ ްޔަހޫދީ ްޚީލަތާއި ްމަކަރާއި ްއެއީ ްކުރަން. ްމިކަންތައް ދަށުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހެޔޮނުވާނޭ. ްކުރަން ްމިކަންތައް ްދަށުން ްބެލުމުގެ އޭނަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއެކަން ްވޯުޓގައި ްނެގި ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއެންމެފަހުން  2220ންނަށް،

ްދަންނަވާނީް ްހިނގައްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްއެނިގގެން ރައްޔިތުންނަށް

ްއެތަނަކީް ްމިނިވަންކޮށް ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްއުސޫލުްން ްލާމަރުކަޒީ ްޭއގަފަހުންނޭ ްހަދާފައި ްތަނަކަށް މުޞްތަޤިއްލު
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ްބެލު ްއެމީހެއްގެ ްވާނީ ްކުރަން ްއެންމެްމިކަންތައްތައް ްމިއީ ްދަށުން. މުގެ

ްއެޔަށްފަހުަގއިް ްއާެދ، ްވާހަކަައކީ. ްއޮތް ްދަންނަަވން ނޑު ްއަޅުގަ  2225ފުރަތަމަ

ްއިނގޭތޯ،ް ްދާއިުރަގއި ްރާއްޖެތެރެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ، އަޅުަގނޑުމެން

ްރާއްޖެތެރެއަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލަސްވެއްޖެ. ްކުރަން ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްފަޅު ްމިފެންނަނީ ްއަހާލީ.ްމިވެނިްްދާއިރުަގއި ްރަެށއްތޯ ްާކކުގެ ރަށެއް.ްމިއީ

ްމީހެކޭ.ް ްމިވެނި ްބުނަނީ، ްއަހާލީމާ ްރަށް ްޖެހުނު ްދެން ްއަނެްއކާ ބޭފުޅެކޭ.

 2230ބުނާއިރުަގއިްއެބޭފުާޅގެްިސްސޓަރުގެ.ްއަނެއްާކްއަެނއްްރަށްްދިމާވީމާ،ްމިީއް

ްމިއީް ްޙާލަތު ްހުރި ްއެއަޮތޅުަގއި ްތަްމޞީލުކުރާ ްއަތޮޅު އަޅުަގނޑުމެން

ްބުނަނީްްއިނގޭތޯ ްައހާލީމާ ްރަށް ްޖެހުނު ޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދެންއަނެއްކާ

ްއެބޭފުޅާގެް ްހަމަ ްިސސްޓަރު. ްއަނެއް ްއަނެއްކާ ްބުނާއިރުަގއި ްމީހެކޭ. މިވެނި

އަނެއްްސިސްޓަރޭ.ްފަސްްރަށްްއެބޮތްްއެއްްޢާއިލާައކަށްްއޮްތ.ްފަސްްރަށް.ް

ް ްލާމަރުކަޒީ ްއެބަޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2235އުސޫުލްންއެހެންވީމާ،

ްކޮބާތޯް ްރަްއިޔތުން، ްއަތޮުޅގެ ްއެހެްނނޫނިއްޔާ، ްކުރަން. މިކަންކަން

ްމިހާރު.ް ްަފިއދާއަކީ ްވާ ްއެކަމުން ްަރްއޔިތުންނަށް ްއަޮތޅުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ހަމައެކަނިްެއއްްޢާއިާލއެްއ،ްެއއްެގޔެްއގެްއެބަޔަކަްށްމިްފައިާދްވަނީ.ްފަްސް

ްސިސްޓަރު ްއެިކއެކި ްއެބޮތް. ްއެއްެގޔަކަށް ްބްރަރަށް ދަރުންނަށްްންނަށް،

ް ްބަހާލާފައި. ްއެހެންވީަމ،ްއިނގޭތޯ ްއޮްތގޮތަކީ. ްޙާލަތު ްޤައުމުގެ  2240މިއީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްެއދެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނުޑ

ްރަށްތަކުންް ްުހރި ްއެއަތޮެޅއްަގއި ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަތޮުޅގެ ހިންގައިގެްނ،

ށްްފައިދާްލިބިގެންްއޭެގްއެއްބައިްއަިދްއިޤްތިޞާދީްއެކިެއކިްމަސައްަކތްތަކަ

ްގަވަރމަންޓަްށް ްލޯކަލް ްއަދި ްއައިްސގެން ްގަވަރމަންޓަށް މިސެންޓްރަލް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެދުަވސް ްދިޔުން. ްތަރައްޤީެވގެން ްއަޮތޅު ްލިބިގެން  2245އަނެއްބައި

ްދެްން ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެެކން ްބޭނުން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމިވިސްނާލަ ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުމެން ްއިނގޭޯތ ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްނޖެހޭ

ްދައްކަމުްން ްދައްކަުމން ްދަްއކަމުން ްމިާވހަކަތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްދާދިފަހުންް ްާއދެ، ްނެތް. ްގޮތެްއ ްކުރެވޭނެ ްމިކަްނ ްދުވަހަކުވެސް މިދަނީ

ްހުށަހެޅިް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްިޢއްޒަތްތެިރ  2250އަޅުަގނުޑވެސް
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ްތަރައް ްއާދެ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނު. ްއެއްފަސްކުރުމާބެހޭ ްއާބާދީ ީޤއާއި

ްއެާއެވްސް ްބަލައިގެންފައި. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްއޮތީ ްމިހާރު އެވެސް

ްޙަޤީޤަތުގައިް ނޑުެމން ްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ ްެއބަހުރި ްގުޅުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް މިއާ

 މިބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްައތޮޅުގެްރަްއޔިތުން،ް

ް2255 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ްއެއްބަަޔުކްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނަގަިއގެން ްރަށްތަކެއް ްފަޅު ްބަިއވަރު ްއެތައް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރަްއޔިތުންްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރާއްޖެތެޭރގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަުލގަިއ، މުއްސަނދިވުމުގެ

ްއެމީހުންނަށްްދިރިއުޅެވެނޭްގޮެތއްްމިއަށްްދަްއކަން.ްްއެބަޖެހެއޭ

ް2260 

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑިއެގންދެއްވާ. ްހަމަވެއްޖެ. ްަވގުުތ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާދިއްޕޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ް ްުޙސަިއން ްެމންަބރު ްޝުކުިރއްފާދިއްޮޕޅު ްއާެދ، ްއަުޅގަނުޑް`. ްމިރެޔަކީ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްާޔ

ްފިޔަާވްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާލެ ްނިސްބަތްވާ ްރާއްޖެތެރެއަށް ްފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2265ދަންނަވާނީ،

ްލޮބުވެތިް ްއަންނަ ްދިރިުއޅެމުން ްރަށްރަުށގައި ްތެރޭގެ އަތޮޅު

ރެއެއްްކަމަށް.ްްނެރައްޔިތުންނަށްޓަކާްއާބާބެއްްުނވަތަްއާދޮެރއްްހުޅުިވގެންދާ

ްލިބިްއެ ްިފނިކަމެއް ްވަރަށްބޮޑު ްިހތްޕުޅުތަކަށް ްރަްއޔިތުންގެ ލޮބުވެތި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްެއއީ ްރެއަކަށްވުްނ ްފޮޅިެގންދާނެ ްއުފަލުން އެހިތްޕުޅުތައް

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްހިތަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިއުާފވެިރރޭ ްއާދެ،  2270އުންމީދު.

ްަވޒީރުން ްދިޔައީ، ްލިބިގެން ްޢިއްޒަތްތެިރްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްމަޖިލިްސެގ ގެ

ްވަޙީދުއްދީންެގް ްމުޙަންމަދު ްއަންނަބީލް ްއޮނަރަބަލް ްމެންބަރު ލޮބުވެތި

ްއާދެ،ް ްސަބަބުން. ްވާހަކަފުުޅގެ ްޖަޒުބާތީ ްއަދި ްހިތްވަރުފުުޅގަދަ އަސަރުގަަދ

ްރައްޔިތުންދެެކް ްވިދާުޅވާ ްބަސް ްޙައްޤު ްިމކަހަލަ ްބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްވަޒީ ްޢަމަލީ ްއަޅުަގނުޑްލޯބިފުޅުވާ ްއެމަނިކުފާަނށް ްާއދެ،ްއެކަމަށްޓަކާ  2275ރުން.

ްބޭފުޅުންވެްސް ްހުރިހާ ްއެހެން ްއަދި ްރައްދުކުރަން. ްސާބަސް އައްސަރިބަާހއި

ވަޒީރުްނވެސްްޝާމިލްކުރަން،ްއެބޭފުޅުންްއެދިވަަޑިއގަންނަވާްއެބޭފުޅުންނަްށް
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ްއާދެ ްމިދަންނަވާލީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ްޝާމިލްކުރަން ،ްތަޢުރީފުގައި

ްމިޑްރާފްޓަކީް ްއާދެ، ްހިންގުން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދެން ޝުކުރިއްާޔ.

 2280ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްވަރަށްްފުރިހަމައަށްްވަރަށްްމޮޅަށްްވަރަށްްރަނގަޅަށްް

ްނަމަވެސްް ްެއހެން ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްޑްރާފްޓެޭކ ްއޮތް ކުރަްއވާފައި

ްގެނެސްދިނުމުގެް ްފުރިހަމަކަމެއް ްއިތުރު ްބަެއްއްްމިޑްރާފްޓަށް ގޮތުން

ްއިްޞލާޙުތަކެއްެވްސް ްރަނގަޅު ްފުރިހަމަ ްވަަރށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއްއވަނަް ްތެޭރގައި ްއޭގެ ްފާހަގަކުރަން. ްައޅުަގނޑު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާކަން

ްޑޮކްޓަރް ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާމއްދާއަްށްތ.އަތޮުޅގެ  2285މާއްދާއަށާިއްދެވަނަ

ްހުށަހަޅުއް ްޙަސަން ްރަޝީދު ނޑުްޙުސައިން ްއަޅުގަ ްއިޞްާލޙު ވާފައިވާ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްއެއާއެުކ ްހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަދި ްއިޞްލާޙާއި ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ސަމީރު

ްމާއްދާއަށްް ްދެަވނަ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްވަޙީދު ްޢަލީ މެންބަރު

ްދެ ްއެމަނިކުފާނު ްކުޑަުކަޑްގެންނެވި، ްަވރަށް ްގޮތުަގއި  2290ެކވަަޑއިގަންަނވާ

ްތަނަވަްސް ްަވރަށް ްޮބޑު ްވަރަށް ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްވިދާޅުވެަފިއް ްއެމަނިކުފާނު ްއާދެ، ްދެކެނީ. ްައޅުަގނުޑ ްކަމަށް އިޞްލާޙެއް

ްމަތިްން ްއުސޫލުތަކުގެ ްދިމުޤްރާތީ ްހަމަތަކާއި ްއިސްލާމީ މިއޮންނަނީ

ްކަ ްމަންދޫބުންްއިންތިޚާބްކުރާ ްއެހެނިހެން ްއަތޮުޅވެރިންނާއި ތީބުންނާިއ

ްމެންބަރުންގެް ްަބެއްއ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިއީ ްއާދެ،  2295ހިމެނޭނެ.

ްކިހިނެއްބާަވޭއް ްކަމެއް ްދިޔަ ްއުފެދިގެން ްސުާވލެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ހިތްޕުޅުގައި

ްއަޅުަގނޑަ ްއާދެ، ްބާްއވާނީ. ްއިންތިޚާބެއް ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްށްކަްއިސްލާމީ

ް..އެހާބޮޑު

ް

ްޝުކުރިްއޔާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވެއްޖެ ްަވުގތު ްމެންބަރު  2300ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
ްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2305 
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ްއުުތރުުބރީްެމންަބރު ނޑަށްެވސްްްނިލަންެދއަތޮޅު ް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް،ްމިހާްލަްސވަގުެތއްަގއިްައޅުގަ

ްކަމަށްޓަކާްްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދްއިވ ްއޮތްުްަވވެސް ްހަަމވެފައި ްމިަވގުތު ފުރުޞަތެއް،

ްއަޅުަގނުޑް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްުޝކުރު އަޅުަގނޑު

ް ްމިފަދަ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްވެިރކަްންދަންނަވާނީ، ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ގޮތަކަށް

ްަވިކް ްނުވަތަ ްއަޮތޅުތަަކށް ްބައެްއްރާއްޭޖގެ ްނިޒާުމގަިއްކޮންމެެވސް  2310ކުރުމުގެ

ްކަމެކޭ.ް ްމުހިންމު ްވަރަށްެވސް ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްބެޭހގޮތަކަށް މަރުކަޒުތަކަކަށް

ްއެފުރުޞަތުް ްދަރިންނަށް ްދިވެހި ްފަންނީ ްއުފެއްދުންެތރި ްރާއްޖޭަގއި އާދެ،

ްތަރައްީޤއާިއްއަޅުަގނޑުމެ ްރާއްޭޖގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދީފިނަމަ، ން

ްޔަޤީންކުރަން.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްައވަސްެވެގންދާނެ ްުދވެލި ތަރައްޤީގެ

ްރާއްޖޭެގް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ  2315އާދެ،

ްވެރިކަންުކާރް ްމަްއޗަްއ ްރައްޔިތުްނގެ ްރާްއޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން

ްހަމަްމީހުން ްއޮތުން. ްވެފަިއ ްބަެއއްކަުމގައި ްއިންތިުީޚާްބކުރެވޭ ްއެއީ ނަކީ

ްމަތީް ްއެންމެ ްވިައްސ ްރަށެއްގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމާއެކު އެހެން

ވެރިޔަކުްހުންނަންޖެހޭނީ،ްއެއީްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބްކުރާްމީހަކަށޭްއެމީހަުކް

ްއެރަށްތަްއްބަލަހަ ްއެރަށްތަކުެގްދަށުން ްމީހަުކްވާންޖެހޭނީ.ްއަދި  2320އްާޓްއެހެން

ްރައްޔިތުްންއިންތިޚާބްކުރާް ްވާންޖެހޭނީ ްއެމީހަުކވެސް ްކަމުގަިއިވއަުަސް ހުރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްމަފްޙޫމަކީ. ްދިމުޤްރާތީ ްމިއީ ްމިމަފްޙޫމަކީ ްއާދެ، މީހަކަށޭ.

ްހޮޭވް ްަދށުން ްނިޒާމެްއގެ ްރިޔާސީ ްއަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެންމެން ްދިެވހިންގެ ްކަމުގަިއިވއަްސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ްމީހެއް ހޮވާ

ްކަމެއްނޫން.ް ްފެންނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުރުމަކީ ްމީހަކު ްޢައްޔަންކުރާ  2325އެމީހަކު

ްއެދޭގޮުތަގިއް ްރަްއޔިތުން ްފ.އަތޮޅުެގ ްހަމަގައިުމވެސް ްއަުޅަގނޑު، އަދި

ްބަަޔކަށްވާންޖެހޭނެ.ް ްހޮޭވ ްެއއީ ްކަީތބުންނަކީ ްރަށްރަުށގެ އެއަތޮުޅގެ

ްބަޔަކަްށވާން ްހޮވާ ްދަންނަވާނީްރައްޔިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމާއެކު ެޖހޭނެ.

ްދައްުކވާދޭނެް ްޭއގެްނ ްނަމަ ްއިދިކޮޅު ްއަޅުަގނޑުމެްނ މިޚިޔާލަށް

 2330އަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްއިޞްާލޙަށްްގެންނަންްބޭނުންވެފައިްތިބިވަރު.ްއާދެ،ް

ްމިރޭެގް ްހައިރާންވެއްެޖއޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްބަ ްައއިސްފަިއވާތީެވ.ްމިހުށަހެޅުނު ްޢައްޔަްނކުރުން ްހުށަހެޅުންތަކުގަިއ އެއް
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ްައީއް ްވާހަކަަދއްކަމުން ްއަބަުދވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ

ނޑުގެްވާހަަކޮކުޅް އެއީްހޮވާްބަެއއްގެްގޮތުަގއޭ.ްއާދެ،ްއެހެންކަމާެއކު،ްއަުޅގަ

ްބޭ ްދަންނަވާލަން ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން  2335ނުންވަނީ،ްނިންމާލުމުގެ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ ްގެންނަން ްއިޞްލާޙުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތަކަްށް ްއެހެން ްވާހަކަ ްހިނގާށޭ. ްދިމާކުރަމާ ްޢަމަލާ ްވާހަކަާއއި އެދައްކާ

ްގޮތަކަށޭ.ް ްެއހެން ްމުޅިން ްމިދަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢަމަލު ދައްކާފަިއ

ްއަޅުަގނ ްމިފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ، ްހުިރްއަޅުަގނޑުމެން ްަދއްކާފަިއ ޑުމެން

ްދިމާވުންދަނީް ްފާސްކުރުންތަކާ ްމިފާސްކުރާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  2340ވާހަކަައކާއި

ްވީހާެވްސް ްބާބުތަކުަގއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއެކަންތައްތަްއ ދުރުވަމުންނޭ.

ްއޭރުްން ްދެކޭނެ. ްދިވެހިރައްޔިތުން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ބޮޑުެވގެންދާނެކަން

ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުތަްއެވސް ްފެނިގެންދާނެ.ްމިއަންނަ މެންނަްށ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް2345 

ް ްމެްނބަރު ްއުުތުރބުރީ ްޭބނުންވަނީްތިލަދުންމަތީ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްޔާ

ްތިޭބްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިންތިޚާބުޮކށްފައި ްއަތޮޅުވެރިންނަީކ ްކަތީބުންނާއި ރަށްރަށުގެ

ްރަް ްވެރިންވާްނ.ްބަޔަކަށްވާން. ްރަްއޔިތުންެގ ްބަޔަކަށް ްރުހޭ އްޔިތުން

ްކަންކުާރް ްޮގތަށް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްއެްއގޮތަށް ްޝުޢޫރުތަކާ ރައްޔިތުންގެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްވެރިންވާން. ްރައްޔިތުްނގެ  2350ބަޔަކަށް

ް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްހުށަހެޅުއްވާަފިއާވ1ްްޙުސައިން ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ަގއިާވގޮތުން،ްޤާނޫނުގަިއވާްގޮުތގެމަތިންްމިދާއިރާތައްްއުެފއްދުުމެގްއިޞްލާޙު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްލިބިދީފައިމިވަނީ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ބާރު

ްއެދާއިރާތަްއް ްޤާނޫނުން ްލިބިނުދީ ްބާރު ްއުފެއްދުުމގެ މިދާއިރާތައް

ްއުޫސލެ ްފުރިހަމަވީސް. ްވަރަށް ްލިޔުްއވިނަމަ ްގޮތުްންއުފައްދާގޮތަްށ  2355އްގެ

ްބޭނުންވަީން ްަރއްޔިތުްނ ްކޮންމެައކަސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނުޑ

ްއެހެްން ްބައިިތއްބާށޭ. ްަބއެްއ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްގޮތުަގިއ ްވެރިްނގެ އެބަެއއްެގ

ްޑްރާފްޓަްށް ްއެކުލަވާލާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ކަމުން

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަމޭ.ްޝުުކރިއްޔާ.
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ް2360 

ްއުސޫލުްންްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްލާމަރުަކޒީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްއަތޮޅުތައްް

ްވަަރްށްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްމަޖިލީހުގައި ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްގުޅޭގޮތުން ްމިކަމާ ްއާދެ، ްހިންގުން.

ްވާހަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްައިދްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ްދެއްެކވި. ކަފުޅު

ްހިންާގް ްއަޮތޅުތައް ްބުރަވެަވޑަިއގަތީ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްގޮތެްއަގއި ނޑު  2365މައިގަ

ްބައިވެިރވުްން ްރައްޔިތުްނެގ ްކަތީބުންނަކީ ްރަށްރަށުެގ އަތޮޅުވެރިންާނއި

ްނަމަވެސްް ްއެެހން ްބަޔަކަްށވާން. ްއިންތިާޚބުކުރެވޭ ްވޯޓުން ރައްޔިތުންގެ

ނ ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑޭވ، ްއެއްެޗާކްއަޅުަގނޑު ްޮއތް ްފާސްކޮށްފައި ޑުމެން

ްމީިތް ްހުށަހަަޅިއގެންވެސް ްއިޞްލާޙެއް ްމިއަށް ްތެރެއިންވެސް ްމީގެ ޚިލާފަށް

ްކޮށްަފިއް ްމަސަްއކަތް ްފާްސކުރަން ްގޮތަކަށް ްބާރުލިބޭ ްގޮަތކަށް  2370އެހެން

ްީމަގް ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްވިސްނޭގޮތް. ްައޅުަގނޑަްށ ްެއއީ އޮތްކަން

ޅުަތްއްހިންގުން،ްމީަގއިްަބއެއްްހުަށހަޅާފައިްހުރިްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްއަތޮ

ްކަތީބުންނާިއް ްއިންތިޚާބްކުރެޭވ ްގޮސްފިނަމަ ްފާްސވެގެން އިޞްލާޙުތައް

ްއެީއް ްބަޔަކު ްތިބޭ ްވެރިކަމުގައި ްމާދަމާ ްނަމަ، ްނެތް ްވާހަކަ އަތޮޅުވެރިްނގެ

ްގޮތަްށް ްުނވަންނަ ްތެރެއަށް ްމީގެ ްކަީތބުންނަކީ ްނުވަތަ  2375އަތޮޅުވެރިންނަީކ

ްރައީސް،ްއަނެއް ްޢިއްޒަްތތެރި ްެވގެންދާނެ. ްބަޔަކަށް ްޢަްއޔަންކުެރވޭ ާކވެސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްކަތީބުންނަކީ، ްގިނަ ްވާހަަކއެއް. ްބިރުހުރި ްވަރަށް މިއީ

ްމިކަމުްން ްޖެހިގެން ްމިވަާބަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުން. ްޚިޔާނާތްތެރި ވަރަށް

ް ްކަަޑއްތުކުރަންޖެހުނު. ްއަހަުރތަކެއް ްގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރްސަލާމަތްނުވެ

ްވަޙީދުއްދީްން ްމުޙަންމަދު ްލިބުނީ ްހައްލެއް ްކުަޑވެްސ ްމިކަމަށް  2380ރައީސް،

ްވުޒާރާެއްއެގް ްސަުރކާރުެގ ްއާދެ، ްހަވާލުވުމުން. ްމިނިސްޓަރުކަމާ އެޓޯލްސް

ވަޒީަރކުްަވކިްކުރުމަްށވުރެްުބރަްމަސައްކަތެްއްއެމަނިކުފާަނށްްކުރަންޖެހުނުް

ް ްއެހެން ްކުރަން. ްވަކި ްކަތީބުން ްވަިކްބައެއް ްެއބޭފުޅުން ްމިއަދު ނަމަވެސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގެންނަވާަފއިވަީނ. ްކުރިމައްަޗއް ްޝަރީޢަތުގެ ކުރުމަށްފަހު

ްބަެއްއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު  2385އެމަނިކުފާނަށް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްއަނިޔާތަެކއް ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްފަރާތުން އަތޮޅުވެރިްނގެ
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ްއަތޮޅު ްބައެއް ްއަދި ްބޮޑެިތްލިބެމުންދިޔަ. ްަކރަޕްޓް، ްބޮޑެތި ވެރިންނަީކ،

ްނިކަްން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބީ. ްރައްޔިތުންނަްށެވފައި ޚިޔާނާތްތައް

ްއެަކއުންޓްތަްއ،ް ްއަތޮޅުަތކުގެ ްގިނަ ްަބއްލަވާ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަ

ްއެއަްށް ްނަގާ ްއެފައިސާަތްއ ްގުިޅގެން ްއަޮތޅުވެރިްނ  2390ކަތީބުންނާއި

ްެއއާދޭސްް ްހަމައަށްްޚިޔާނަތްތެރިވެފައި. ްމިނިސްަޓރާ ްެއޓޯލްސް ތައް

ްއަޅާލަނީ.ް ްއެަކމަށް ްކާކުތޯ ްޖަވާބުދާރީވާނީ ްއެކަމަށް ްކާކުތޯ ތާއަބަދުމިދަނީ،

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިމޭރުމުންްވަރަށްްގިނަްވާހަކަދެއްކިާދނެ.ްމިްލޯކަލްް

ްތިލަކުީރް ްމިހާހިސާބަށް ްވާހަކަ ްކައުންސިްލގެ ްމި ްވާހަކަ ގަވަރނަންްސގެ

ްޢިއްް ްއެމަނިކުފާނަށްްކާކުތޯ ްވަޙީދުއްދީން. ްމުޙަންމަދު ްރައީްސ،  2395ޒަތްތެރި

ްކެރިހުރެް ްއަޅުަގނަޑށް ްހުއްޓާލަން. ްމިކަން ްމަޖުބޫރުކުރީ ސަރުކާރުން

ްފަސްް ްއެަމނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް ްެއނގޭތީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ މިދަންނަވަނީ

ްއެހެންތަނަކަށް ްަނގާ ްއެމަނިކުފާނު ްމަަސއްކަތުން ްކުރި ްބަލާނުލާ ްއެނބުރި

ްއޮތްކަމެއް.ް ްފެންނަން ްއެންމެންނަށް ްމިއީ ްރަީއްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި އެއްލާލީ.

ްރައްޔިތުންާން ްހަމައެްއގައި. ްއެއް ްރައްޔިތުންނާ ްހުރީ  2400އެމަނިކުފާނު

ްހުރިް ްއެރަށްރަށުގައި ްދަތުރުކޮށް ްެއރަށްރަށަށް ްހުރެގެްނ، އެއްހަމަެއއްގަ

ްމިްސކިތްތަ ްވާހަކަ، ްއެކަންތައްަތކުގެ ްބަލާ ްވިއްސާަރވެޭހްކަންތައްތައް ކުްނ

ްފަަލް ްޫނސްތަކުގެ ްދަށްވާހަކަ ްޙާލަތު ްދިރިއުޅުުމގެ ްޢާންމު ވާހަކަާއއި

ްިކނބިގަސްދޮުށެގް ްހުރި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަގއި ްއެރީމާ ސުރުޚީއަށް

ްކެުެިރވަަޑއެއްުނގަްތް ްހަމައެއްނުވިއޭ. ްހިތްޕުޅާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް  2405މައުމޫން

ްބަހައްޓާކަށް ްއެތާ ްޖެހިވަޑަިއގަީތްއެމަނިކުފާނު ްއެމަނިކުފާނަށް .ްއެންމެފަހުން

ްއެހެންވީމާ،ް ްެއއްޗަީކ. ްއުޅޭ ްމިވެގެން ްމިނޫންތޯ ްއެއްލާލަން. ނަގާ

ްމިީއް ްމިދައްކަނީ، ްމިމަޖިލީހުގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދުވެސް

ްމުނާސަބަތުވާނީް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމުނާަސބު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 2410ްޅުަގނޑުމެންްމިކަންކުާރގޮަތކުންްމާދަމާްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަންްކޮށްފަިއްއަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ނޑުމެންނަްށްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއަޅުގަ ްކުރާކަމަކުން ްމިތާ ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއަދު ްރައްޔިތުން،

 2415ްނީ.ްމާދަމާްޤާނޫނީްޙިމާޔަތްްލިބޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2420ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނުންްނުކުމެްވެއްޓިފައިްއޮތަސް،ްލޮލަްށްހިނިްއަރާފަިއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް

ްޢިއްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްް ްނުފެންނާނެ ްމީހަކަށް ްެއްއވެސް ްތިަޔއިން ްރައީސް.ްއޮތަސް ްޒަތްތެރި

ްތިޔަްއެްއވެސްްމީހަކަށްްނުފެންނާނެ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެލިދެއަތޮޅު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 2425ްޔޫސުފްްނަޢީމް.

ް

ްލާްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުވަަތްޝުކުރިއްާޔ ްުއސޫލު ްމަރުަކޒީ

ްތާއިދުކުރާކަެމއް.ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހިންުގން ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްކުދިކުިދް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއެބަ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްވާސިްލް ްއުސްމިްނތަކަށް ްއިތުރު ްަތރައްޤީާއއި ްކުިރއެރުމާއި  2430އަތޮޅުތަކަށް

ް ްއަތޮޅުަތްއްވެވޭީނ، ްބަދަލުގައި ްއޮތުމުގެ ްވަކިަވކިން ްެއގޮތަްށ އަތޮޅުތައް

ްއެގޮތަްށް ްއާދެ، ްެއްއކޮށްލެިވގެންކަން. ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ްތަޢާރުފުކުރާް ްދެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން އެްއކޮށްލެިވއްޖެކަމަށްވަންޏާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހިންގުން.ްއާދެ،ްމިހެންވެެގން ްުއސޫުލން އުސޫލަކީ،ްލާމަރުކަޒީ

ްޑްރާފްޓިްނގްލާމަރު ްބާބަށް ްއުސޫލުެގ ްލާމަރުކަޒީ ްތާއީދުޮކށް ްުއސޫލަށް  2435ކަޒީ

ްހުށަހަޅަްން ްއިޞްލާެޙއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްްޑރާފްޓަށް ްކުަރްއވާފަިއއޮތް ކޮމިޓީއިން

ްވަޞީލަތްތަކުްން ްއިޤްތިޞާދީ ްހުރި ްއެސަރަޙައްދެއްަގއި ްއާދެ، މިޖެހުނީ.

ްއަ ްކިަޔިއގެން ްމީހުންނަށޭ ްއެސަރަޙައްެދއްގެ ްފައިދާ ނުޑްލިބިދޭ ުޅގަ

ްމިއިޝާރާތްކުރަީނ،ްެއސަރަޙައްދެްއގަިއް ްމިހުށަހެޅީ.ްއަުޅަގނޑު އިޞްލާޙެއް

ްެއީއް ްރިޯސޓުތަކަކީ ްއާދެ، ްރިސޯޓުތަކަށް. ްއެހެަރ ްއަތޮޅުަތުކގައި  2440ރާއްޖޭގެ

ްވަޞީލަތްް ްހަމައެކަނި ްއިޤްތިޞާދީ ްމިލިބޭ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ރާއްޖޭަގއި
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ްއެހެންވީ ްކަންތައްތަަކކީ. ްހަމައެކަުަނި ްއިޞްލާޙުގަިއްލިބޭ ްައޅުަގނުޑެގ މާ،

ްލިބޭް ްއެރިސޯުޓތަކުން ްިމއޮތީ، ްބޭނުްނވެފައި ްބުނަން އަޅުަގނޑު

ްސީދާް ްއެްއޗެއް ްކޮންމެވެސްވަރެްއގެ ްނުވަތަ ްފައިދާެއްއ ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ްިއންތިޚާބުކުރެޭވް ްމިދެންނެވި ްލިބިދޭގޮތަށް ްަރއްޔިތުންނަށް  2445އެއަތޮުޅގެ

ްމަސައްކަތް ްމެންބަރުން ްއަޅުަގނުޑެގްްކައުންސިލް ްމިީއ ކުރަްނވާނެއޭ.

ްދެންް ްމެސެޖަކީ. ްބޭނުންވާ ްދޭން ްބޭނުންވާ، ްބުނަން ްއިޞްލާޙުަގއި އަސްލު

ްތިއްެބިވް ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްއިޞްލާޙު ްމިއަކުރަށް ްނުވަތަ ްމިމޭރުމުން ހަމަ

ބައެއްްބޭފުޅުްނގެްތެެރއިން،ްުލބްނާްހުށަހަޅުއްވާފަިއްއޮްތްިއޞްލާޙެއްެވްސް

ްަކނަޑއެ ްމަތިން.ްއެބަޮއވޭ، ްއެްއގޮތްާވޮގތުގެ ްސިޔާސަތަކާ ްަޤއުމީ  2450ިޅގަިއވާ

ްމިއިޞްލާޙުް ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވީ، ްހުށަހަޅަމުން ްމިއިޞްލާޙު އެކަމަނާ

ްއެްއެޗްއް ްބުނަންބޭނުންވާ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއެހެން ްގުޅިގެން ހުށަހެޅުމާ

ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްަކނޑަެއޅިފަިއާވް މިއިޞްލާޙުންވެސްްއެބަްބުނެެވއޭ.ްއަުޅގަ

ްިސާޔސަތަކާބެހޭގޮތުންްޤައު ނޑަނޭޅޭ ްކަ ްާއދެ، ްސިޔާސަތު، މީ

ނޑަނޭޭޅް ްކަ ްއެހެްނީވމާ ްވާހަކަދެްއކޭނީ. ްކޮްނގޮތަަކށްތޯ  2455އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަކަށްްިމއަކަށްްވޯުޓދެވޭކަށްްނެތް.ް ސިޔާސަތަކާްގުުޅވަިއގެންްއަުޅގަ

ްއޮްތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްިމކަމާގުިޅގެން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްރަނގަީޅްއި ްެއންމެ ްހަމަ ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ޞްލާޙުތަުކގެ

ނޑުެގ.ްޝުުކރިއްޔާ.ް ްއިޞްލާޙުްއަުޅގަ

ް2460 

ްއާދެ،ްއައްސަލާމްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްޢަލަިއކުމް.

ްްސުލެއިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ނޑުމެންގެ ްފެށުންްއަުޅގަ ްފަށާ ްހިންގަްނ އަތޮޅުަތއް

ްކުރުމަށްް ްމިަކން ްޒަމާނުްއސުރެ ްފެިވގެްނދާކަމެއް. ްރަންކުލަިއގެން މިއީ

ތަފާތުްއެތައްްފަހަރެއްގެމަތިްންމަސައްކަތްކޮށް،ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްކުިރއަށްް

ްމިކަްން ްދުވަސްަތެކއްނުވެ ްމާގިނަ ްދުވަސްަތކުަގިއ  2465މިއޮތް

ްއަުޅގަ ްބޮުޑްތަންފީޒުވެގެންދާނެކަމީ ްއެންމެ ްލިބޭނެ ނޑުމެންނަށް

ްއަތޮޅުތައްް ްއުސޫުލން ްލާމަރުކަޒީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ހިތްހަމަޖެހުން.

ްނަމެއްަގިއް ްރަނގަުޅވާނެ. ްވަރަށް ްނުހިންަގއިފިއްޔާ ްނަމެއްަގއި ހިންގުން
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ްއަޅުަގނަޑްށް ްުނވާނެ. ްތަފާތެއް ްވަކި ްފަހެކޭ ްމިހާރެކޭ ހިންގައިފިްއޔާ

ްއިޞްލާޙުތަ ުެްއްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިޞްލާޙެ ްދެ ްފާހަަގކޮށްލެޭވ ްބަލާއިރު  2470ކަްށ

ްޢަދުނާންް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙަކީ ްެއއް ްފެނިއްޖެ. އަޅުަގނޑަްށ

ޙަލީމްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްިއޞްލާޙު.ްއެްއިޞްލާުޙގައިްިމއޮންނަނީްލިބޭް

ްމިންވަރެްއް ްނުވަަތ ްޕަސެންޓެއް ްކޮްނމެވެސް ްއެދިމާއަކަށް އާމްދަނީ

ްނުކުތާއެއް.ްލިބޭގޮތަށް ްމުހިންމު ްވަުަރަށް ްމިއީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްހިންިގް ްއަޮތޅުތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަވއްަތރަކަށް ްުއސޫލުގެ  2475ލާމަރުކަޒީ

ްބޭނުންވާް ްރައްޔިތުންނަށް ްމިސާލަކަށް، ްާވރުން ްއެ ްވާރުނަގާ. ޒަމާނުގައި

ްގޮތު ްޤަބޫލުުކރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރެވޭ. ްމަސަްއކަތެްއ ްގަތުުމގެ ަގިއްކާނާ

ްއަިދް ްެޓކްސްތަކާ ްދައްކަންޖެހޭ ްފެށީމާ، ްހިންަގން ްުއސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްމިންވަރަކަްށް ްކޮންމެވެްސ ްަކންތަުައްތަުައް ްފައިސާެގ އެހެނިހެން

ްމިއީް ްޚަރަދުކުރެިވެގންދާނެ. ްއެ ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި  2480ރައްޔިތުންނަށް

ްޢި ްކަމެއް. ްލިބޭނެ ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްޮބޑު ްވަރަށް އްޒަތްތެިރްރައްޔިތުންނަށް

ްއަެންއްއިޞްލާޙަކީް ްފާހަގަކޮށްލެވުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްމިގޮތުން ރައީސް،ްހަމަ

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްޚިދުމަތްކުރުމަށް ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްނެތި ތަފާތުކުރުމެއް

ްމިހާރުވެްސް ްނުކުތާއެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިީއ ްވަނީ. ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްތަފާ ްމައްސަލައަކީ ްތެރޭގައި ްިމްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގެންގުޅޭތީ.  2485ތުކުރުން

ްތަފާތުކުރުންް ްއަިދ ްނުގެންުގޅެވޭނެ ްަނޒަރުަގއި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ތަފާތުކުރުން

ްއިންތިޚާބުކޮށްގެްން ްފަރާތްތައް ްއެދޭ ްރަްއޔިތުްނ ހުއްޓާލެވޭނެ

ްމިސާލަުަކަށް،ް ްފަށައިފިްއޔަކާ. ްހިންގަން ްއެގޮތަްށ ހިންގަންޖެހުނީމަ.

ްސަބަބު ްސުނާމީގެ ްދަންނަވާނަން ްރައީސް،ްއަޅުަގނުޑ ްޢިްއޒަްތތެރި ން

ްއަތޮޅުް ްޖެހުނީ ްރައްޔިތުން. ްމަޑިފުށީގެ ްމ.ައތޮޅު ްއަތޮުޅ،  2490އަޅުަގނޑުމެން

ްކިތަްއް ްަސބަބުން ްސުނާމީެގ ްއެކަމަުކ، ްާދން. ްއަޮތޅަކަށް ްއެހެން ދޫކޮށް

ްއަތޮުޅް ްެއކަމަކު، ްދިޔައީ. ްރަށްރަށަށް ްއެހެން ްދޫކޮށް ްރަށް ްމީހުންތޯ ރަށުގެ

ްދޫކުރީ ްއަތޮޅު ްނުކުރޭ. ްއެހެންްްދުލެއް ްމާފަހުން ްއޭގެ މިސާލަކަށް،

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްއަޅުަގނޑަްށ ްގޮތްގޮތުން. ްއެެހން ްނުވަތަ ސަބަބުތަކާހުރެ

ްދަށުންް ްއިންިތޚާބުގެ ްކުެރިވގެން ްއިންތިޚާބެއް ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުން  2495ގޮތުަގއި
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ްއެއަްށވުެރް ްހިްނގޭކަމަށްވަންާޏ ްއިންތިޚާބުުކރެވިގެން ކައުންސިލްތަްއ

ްހެ ްގޮތްތަެކްއްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންާވ ްރައްޔިތުންން ްިހތޭ، ޔޮކޮށް

ްޙާުލގަިއް ްތަްނކޮޅެއް ްރައްޔިތުން ްމަޑިފުށީގެ ްއެބަިއޭވ ްމިހާރު ވެގެންދާނެ.

ް ްވާހަކަެވސް.ްދެން ްދުާޢްهللاްއުޅޭ ްހެޔޮ ނޑުމެްނގެ ެދނެވޮިޑގެންވަނީ.ްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްއެބައޮތް. ްރައްޔިތުންނަށް  2500އެ

ްމ.އަތޮޅުްގޮތުގަް ްމާދަމާ ްފަށާއިރަށް ްހިންގަން ްހަމަ ްއުސޫުލ ްލާމަރުަކޒީ އި

ްހަމަޔަޤީނުންވެްސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޯނންނާނެ. ްަކއިިރއަކު ްމާލެ އައިސް

ްަފހަރެއްަގއިވެްސް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްލިިބގެންދާނެ. ްމަންފާތަކެއް ލާބައާއި

ްނުދަންނަވަންްލާމަރުކަޒީްއުޫސލުންްހިންގަންްފެށީމާ..ް

ް2505 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް2510 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެކުނުބުީރެގ ްއަރިއަތޮޅު ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްމުޙްސިން ްޢަބްދުލް ްމެންބަރު ްވަަޑިއގެްންهللا. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ

ްމަޖުދީް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރެގ ްއަރިއަތޮޅު ނެތް.

ްއިބްރާހީމް.ް

ް2515 

ް`.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުން،ްމިބާބުެގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް

ްުހށަހެޅުންތަކުންްްމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްްމުޙަންް ްހުށަހެޅުއްވި ްެމންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައިތަކަށް

ސާބިތުވެގެންިދޔައީްަރއްޔިތުްނނަށްްރައްޔިތުންގެްކަންކަމުަގިއްޒިންމާދާރުވެ،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޒިންމާދާރުކުރެވިްަރއްޔިތުްނގެްހެވާއިްލާަބއަށްްޙާސިްލވެގެންާދނެްގޮތްތަާކއިް

 2520ކަންކަންްފަރުމާެވގެންދާތަން.ްހާމަވެގެންދާނެްޒިންމާދާރުްޙަާޔތެއްްފެންނާީން

ްހަރުަދނާކުރެިވގެންކަްން ްހަރުދަނާވެގެން، ްބަިއވެރިވުްނ ރައްޔިތުންެގ

ްއެުކގަިއް ްރަްއޔިތުްނ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަންޖެހޭ.

ްސާބިތުކަ ްލަމަތަެކއްަގއި ްހަމަތަކާއި، ްތިބެވޭެންއެއްަބއިވަންަތކަމުގަިއ ްނމަތީ
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ްބޭނުންފުދޭނެް ްބޭނުންހިފޭނެ، ްނުދާނޭފަދަ ްނެތިވެގެން އުންމީދުތައް

ްއުޖާލާވެގެންދާނޭް ްކުރިމަގު ްލިބި ްދިރުން ްަޙއްޤުތަކަށް  2525ރައްޔިތުންގެ

މިސްރާބެއްްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންް

ްމިނޭވ1ްާ ްހަމަ ްސިފަކޮށްދޭ. ްއެބަ ްމާއްދާއިން ްހުށަހެޅުމުގެްވަނަ ްމި ގައި

ްޢިބްރަތުންް ްދަންނަވާލެވޭނެ ްމިމޭރުމުން ުަމަ ްހަ ްނަންބަރެއްަގއި ދެވަނަ

ްއެހެންް ްޢިްއޒަްތތެރި ްަބޔާންކޮށްދީފައިާވކަން ްލަފްޒުަތކެްއ ފުރިގެންވާ

 2530ބޮޑަްށ1ްްްމެންބަރުންވެސްްސާބިތުކޮށްދީފި.ްމިކަމާްއަޅުަގނުޑވެސްްވަަރށް

ްމިކަ ްނެތް ްޝަްއކެްއ ްބަިއްމަރުޙަބާކިޔަން. ްޙާސިްލެވގެންދާނީ ްނަތީޖާ މުގެ

ްދިއުންތަކަކުން.ް ްލިބިގެންދާ ްޙައްޤުތައް ްރައްޔިތުންެގ ްބަހާލެވޭ އަޅާ

ްދާޚިލީް ްސަރުކާރުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން އަޅުަގނުޑވެސް

ްޢަމަލުކަން.ް ްއިންސާފުެވރި ްހަމަހަމަކަމާއި، ްވާންޖެހޭނީ ސިޔާސަތަުަކަށް

ްލަސްވެއް ްމާބޮޑަށް ްކުރުމުގައި ްައވަްސކުރަންވެއްޖެ.ްމިކަން ްމާބޮޑަށް  2535ޖެ.

ކުދިންނޭްހެޔޮނުވާނެްމިކަންްނުކޮށްްތިބޭކަށެއް.ްައވަސްކުރަްނވެއްޖެ.ްމިހެންް

ްރަށްރަށުގެް ްފަދައިން ްއެވިދާުޅވާ ްމެންބަރުންވެސް ްއެހެން ްހަމަ މިދަންނަވާލީ

ްނޫނިއްާޔް ްލިިބގެން ްއުޖާލާކުރުމަށްޓަަކއި ްކުިރމަގު ްރަށްރަށުގެ ކަންތައްތަާކއި

ފުއްދޭނެްގޮެތއްްނެތިެގން.ްދާދިްދެންމެއަކުްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރަކުްްއެކަން

ްއޮްތް ްއަޅާފައި ްމާސްކް ްޙާލުަގއި ްމިހާރުވެސް ްއަތޮެޅއްަގއި ްހާމަކުރީ  2540އެ

ްއަެންއް ްނަގަމުންދާއިރު ްބަޔަުކ ްެއއް ްބެހުްނތައް ްމިކަންކަުމގައި ވާހަކަ.

ްބަހާލެވޭތީ ްބަޔަކަށް ްއެއް ްހަމަ ްމިތިބެނީ ްޙާލުގައި ްނުވެދާނެްބަޔަކު ްމިކަން .

ްމިކަންކަންް ްއުސޫލުްނ ްލާމަރުކަޒީ ްަފދައިން ްމިދެންނެވި ްހަމަ ގޮތަކީ

ްމެންބަރުންވެްސް ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާބިތުކޮށްދެމުން ކުރުންކަން

ްއިށީނދެލާނަން.ް ްމަރުޙަބާކިޔަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަށް  2545އެދެއްެކވި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްހިންގުން،ްްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްްމިލަދުްނމަޑުލު ްުއސޫުލން ްއާދެ،ްލާމަރުަކޒީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްފުރަތަމަްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްެއންމެ ްކުރިން ްދަންނަވާލުމުގެ ްއެްއެޗްއ ްއަޅުަގނޑު މިބާބަށް

ްމަޢުޟޫޢުގައިް ްމި ްދެކެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްއިސްކަމެްއގެ  2550އެންމެ
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ްމަރުޙަބާްއަ ްވާހަކަުފޅަށް ްދެއްެކވި ްވަޙީދުއްދީން ްމުޙަންމަދު ންނަބީލް

ްއާެދ،ް ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަދާކުަރން. ްޝުކުރު ދަންނަވާ،

ްހިންގުން،ް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

އާދެ،ްްމިބާބުްޑްރާފްޓްކުރުމުގައިްމިއޮތީްވަރަށްްބޮޑަށްްޤާނޫނަށްްތަންދީފައޭ.

ްޤާނޫނުެގް ްނުގޮސް ްތަފްސީލުތަކަށް ްމާބޮޑު ްތެރޭގަިއ ްތަންދިނުމުގެ  2555އެގޮތަށް

ްވިސްނާފަިއް ްގޮތަކަްށ ްކަހަލަ ްކުރެވޭނެ ްމިކަންތަްއތައް ްތެރެއިން ތަރަޙައިގެ

ްމިމާއްދާް ްބޭނުންަވނީ ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްމީަގއި ްއާެދ، މިއޮތީ.

ްހަުަމަަގއިމު ްައޅުަގނޑު ްނަތީާޖްޑްރާފްޓްކުރުމުަގއިވެްސ ްހެޔޮ ްމީެގ ވެްސ

ްވިސްނަނީް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާއިުރ، ްގޮތަަކށް ްލިބޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްބައެކޭ،ް ްޤަބޫލު ްރައްޔިތުން ްތިބެންވާނީ ްުކރަން ްކަންތައްަތއް  2560ރައްޔިތުންގެ

ްއާެދ،ް ްބައެުެކޭ. ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރައްޔިތުން ްބަެއކޭ، ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުން

ނޑުމެންނަް ްއަުޅގަ ްހެކިތައް ްނުޤަބޫލުްމީގެ ްއެބަހުރި.ްރައްިޔތުން ްފެންނަން ށް

ްފޮނުވީމާް ްވެރިްނނަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްބަޔަކު ްނުރުހޭ ްރައްޔިތުން ްނޫނީ ބަޔަކު

ްދަންނަވާލަންް ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްވާގޮތް. ކަންތައްތައް

ްނ.އަތޮޅުަގއިް ްވަޙީދުއްދީން. ްހުންނަވާނެ ްހެއްަކކަްށ ްމީގެ  2565ބޭނުންވޭ

ްވެ ްއަތޮުޅގެްކަންތައްތައް ްފައިާސާއއި ްރައްޔިތުންގެ ްޮގތް. ގެންދިޔަ

ްރަށްރަށުެގް ްއަތޮުޅ ްީވގޮތް. ްފައިސާއަށް ްހުރި ްބަޖެޓްަގއި ރައްޔިތުންެގ

ްރުހުްން ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއީ ްއާދެ، ްވީގޮތް. ްފައިާސއަްށ ްހުރި ބަޖެޓްގައި

ްހުންނެވިް ްހިންގަަވން ްމިނިސްޓްރީ ްއެޓޯްލސް ްއިތުރަށް ނެތުމުގެ

ްތިބޭކަްނ،ްްވަޒީަރކަށްވުެރވެސް ްރަށްރަުށގައި ްއަޮތޅުވެރިން ްތިއްބަވާ  2570މަތީަގއި

ްހެކިވާނެް ްމިކަމަށް ްއެނގެނީ. ްމި ްމިއިން ްތިބޭކަން އަތޮޅުތަުކގައި

ްއަތޮޅުވެރިްން ްއެކަހަލަ ްދަންނަވާނަން ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ވަޙީދުއްދީން.

ްވެގެންދަނީ.ް ްހުދުކާފޫރަށް ްފައިސާ ްހުންނަ ްބަޖެްޓގަިއ ްމިވާގޮތަކީ ފޮނުވީމަ

ްރަށްރަށުގަިއްހުދުކާ ްއާެދ، ްނޭނގޭ. ްާވނުވާެއއް ްވެގެންދަނީ ފޫރަށް

ްބޭނުްނޭވް ްއެބަ ްހަމަޖެހިގެންދާން ްނިޒާމެްއ ްރަނަގޅު ްކުެރވޭނެ  2575ކަންތައްތަްއ

ްއެރަށެއްެގް ްދިޔަިއމަ ްއެރަށަކަށް ްއަތޮުޅވެިރންނަކީ ކޮންމެހެންވެސް.

ްއަތޮޅުވެރިްން ްނޫީނ ްެވއްޖިއްޔާ ްމީހަކަށް ްނުޤަބޫލު ރައްޔިތުން
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ްއަޑުިއިވއްެޖްހިތްޕުޅު ްއެރަށަކުްނ ްބަހެއް ްކަހަލަ ްނުގަންނަވާ ހަމަޖެހިވަޑައި

ްއަުޅއްވަނީ.ްބަެއްއް ްފިޔަަވޅު ްދަތިކުރުމުގެ ްދޭތެރޭަގއި ްއެރަށަކާ ކަމަށްވަންޏާ

ްބަެއްއް ްތަރަްއޤީގެ ްއެރަށަކަށް ްނ.އަތޮޅުގައިވެސް ްހުރި  2580ރަށްރަށް

ްކުރަ ްއަތޮުޅވެރިން ްގޮތަކަށް ްަކހަލަ ްހުރަސްެއޅޭ އްވާަފއި.ްކަންތައްތަކަށް

ްވާންޖެހޭނީްް ްއަޮތޅުވެިރން ްވާހަަކއަކީ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ްމި އެހެންވީމަ،

ްއަތޮޅުެގް ްހަމައެހެންމެ ްމީހަކަށޭ. ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުން ްރުހޭ، ރައްޔިތުން

ްުފޅާދާއިރާެއއްަގިއް ްވީާހވެސް ްކަންތައްތަްއ ްލިބޭ ްމަންފާ ރައްޔިތުންނަށް

ްހަމަޖެހިގެންދާން ްނިޒާމެްއ ްކަހަލަ ްީމގަިއްްކުރެވޭނެ ްއާދެ،  2585އެބަޖެހޭ.

ްކޮމިޓީއާއި،ް ްއަތޮުޅ ްމިހާރުވެސް ްޭބނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްއަތޮުޅް ްެއބަހުރި ްއެބަހުރި.ްމަނަދޫަގއި ްކޮިމޓީތައް ްރަށްކުރިއަުރވާ ރަށްރަށުގެ

ްކޮމިޓީްން ްއަތޮޅު ްބިންތައް. ްޢިމާރާތްތައް، ްބަިއވަރު ްވަރަށް ކޮމިޓީގެ

ިއސާްހޯދަމުންދާއިރުްމަނަދޫގެްކޮމިޓީއަށްްނޫނީްއެތަންތަންްކުއްޔަށްީދގެންްފަ

ްނުލިބޭ.ް ްހިސާުބެވސް ްކުލިހާ ްބިމުގެ ްެއ ްރައްޔިތުންނަށް  2590މަނަދޫގެ

ްއަތޮޅުެގް ްަފއިސާައީކވެސް ްއެ ްވާހަަކއަކީ ްުއޅޭ ްމިދަންނަވަން އެހެންވީމަ،

ރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްެއްއޗަކީްހަމަހަމަްއުސޫލުންްބެހިގެންދާްއެްއޗަކަްށވާްން

ްހިންގަްންއެބަޖެހެއޭ ްއަޮތޅުަތއް ްއުސޫލުން ްާލމަރުކަޒީ ްއެހެންވީމައޭ .

ްކަންތައްތަްއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން މިޖެހެނީ.

ްޤާއިމްކުރަންް ްތެރޭަގިއ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނިޒާމެްއ ްކަހަލަ  2595ކުރެވޭނެ

ްއެބަޖެހެއޭ.ްއާދެ،ްީމގެ...ް

ް

ްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2600ްުޝކުރިއްޔާ.ްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްުއސޫލުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްލާމަރުކަޒީ ްަރީއސް.ްއާދެ،ްރަްއޔިތުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއޮްތްއެމީހުންގެ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްބޭނުންވަނީ ްިހންގަން ކަންތައްތައް

ްރަށްރަށުެގް ްއަޮތޅުވެރިންާނއި ްެއއީ ްއާދެ، ްބިނާކޮްށ. ްމަްއޗަށް  2605ޙަޤީޤަތެއްގެ
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ްޚިޔާނާތްތެރިެވް ްމުދަލަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްފައިާސައށާއި، ްރައްޔިތުްނގެ ވެރިން

ނޑުމެ ންްމިހާރުްއެކަމުެގްޙައްެލއްްނުފެނިގެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްލިޔެވިފަިއް ްމީތި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމި ްބާބު ްމިގެންދާ ްބަޙުސްކުރަމުން މި

ްމާގިަން ްެތރެއަށް ްީމގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގތުން. ްއުސޫލެްއގެ ްޢާންމު މިއޮތީ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްމިކަެމއް ްވެއްިޖއްޔާ ްގެންނަން  2610ތަފްސީލުތަކެއް

ްޢާންމުްނުކުރެވޭނެ.ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއްއޮންނާނީއަީކްތަފް ސީލުތަކެްއްނޫން

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޤާނޫނުގައި. ްއަންނާނީ ްތަފްސީލުތައް އުސޫލުތަެކއް.

ްިއޙްތިރާމްކުރަންް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްމިއަދު، އަޅުަގނޑުމެން

ްޙުސައިންް ްމެންބަރު ްއަނެއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިޞްލާޙު ްމިޮއތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޞަފްޙާެގްރަޝީދު ްއިޞްލާުޙްމި  2615.ްެއއީ

2ް ްމި ް)ށ(1ްް. ްއިްޞލާޙުގެ ްއޮންނަ ްހުށަހަޅާފައި ްނަންބަރަްށ ވަނަ

ްމަސައްކަްތް ްއުޭޅ ްމިކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާްސވެއްޖިްއޔާ މިއޮތްގޮތަށް

ްކަެމްއް ްއެްއވެސް ްުއސޫލަކުންނެއް ްލާމަރުަކޒީ ބޭކާރުެވގެންދިޔައީ.

ްއަތްމައްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމެްއްނުހިނގާނެ. ްހުރިހާ ޗަށް

ްހުވަފެންތަްއް ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހިސާބުްނ  2620ދޫކޮށްލައިުިފިއްޔާ

ްއެބަޖެހޭް ްވިްސނަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ ްއާދެ، ބުރައިގެންދިަޔއީ.

ްވާހަކަދަްއާކް ްމިއަްށ ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްތެރިްރައީސް..މިއަށްްވޯޓުދޭއިުރަގއި.ްޢިއްޒަތްް

ް

 2625ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްމ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްފާހަަގކޮށްަލން ްގޮުތގައި ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންނަށްްްްއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާހަަކދެް ްއެ ްތިއްަބވަން ްމިމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުން  2630މަޖިލިސް

ްއެބޭފުޅުންެގް ްމެންބަރަުކ ްއެ ްދެން ްހަމަޖެހިފައި. ްހުރޭ ނިޑކޮޅުތަެކއް ގޮ
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ްއެއިންެނީވް ްކިހިނެއްާބއޭ ްއިންނެވީމަ ްތަނެއްަގއި ްއެހެން ްދޫކުަރއްވާ ނޑި ގޮ

ް.ްއޮޅޭީތވެްއިނގޭތޯ.ްމަޖިލީހުގައިބާއޭްނޫނިއްޔާްކުިޅްބައްލަވަންބާއޭ

ް

ްއެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްޢަފީފް. ްޙަސަން ްގެންަދވާ  2635ކުރިއަށް

ްމިމަޖިލީހުގެް ްއެީއ ްތިއްބެވުން ްޮގނޑިކޮުޅަގއި ްމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްދަންނަވާަލންޖެހޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއްކަމަށް ްހިމެނޭ ގަާވއިދުަގއި

ްމެންބަރެއްެގްޢި ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްތިްއބަވަންވާނީ ްމެންބަރުން އްޒަތްތެރި

ނިޑކޮުޅގަިއކަމަށްްދަންނަވާލަން.ްކުރިއަށްްގެންަދވާްވާހަކަުފޅު.ް ްގޮ

ް2640 

ްވަނަްނަންބަރަްށްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްނ1ްްއާދެ،ްމިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް

ްއެްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުގަިއ، ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު

އިޞްލާޙުގެް)ށ(.ްއެްއިޞްާލޙު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްއެްބާރުދީފިއްާޔް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއުޫސލު ްލާމަރުކަީޒ ްމިއުޅޭ ްދެކެްނ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަ ްއެކަެމއް ްެވގެންދާނެއޭ ނޑު ނޑުފު ްފު  2645ްށްދަންނަވާނީ

ްބާުރް ްޢަްއޔަނުކުރުމުގެ ްއަތޮުޅވެރިން ްމިހާރުވެސް ްއާެދ، ްެއއީ ނުކުރެވޭ.

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވެސް ްމިއޮތް ްމިހާރު އެބައޮތް

ްއިސްވެރިަޔކީެވްސް ްއެންމެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްއަދި ދީފައި.

ްއެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއެެހންވީމަ، ކަންތައްތަްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ްިވސްނަންޖެހޭނެް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،  2650ވެގެންދާނީ.

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްވޯޓުދޭއިުރގައި. ނުޑމެން ްއަުޅގަ މިކަންތަުައްތަުކގައި

ްމިް ްގެންދަން ްމިކަންތައްތަްއ ްުއސޫލަށް ްލާމަރުކަޒީ ްައޅުަގނޑުމެން އާދެ،

ނޑުމެްނގެްޑިޮމކްރަސީ...ރާވަނީްެއއީްރައްޔިތުންްބޭނުްނވެގެން.ް ްއަުޅގަ

ް

 2655ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކީކޭތޯ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް
ްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ް
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 2660ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދެ.ްއާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް
ްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ް

ްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  2665ޝުކުރިއްާޔ

ްއެކަމަުކ،ް ްއެބަޖެހޭ. ްދަންނަވާލަން ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްނިންމާލާފައި ބަޙުސް

ް ްއެބައޮތ12ްްއަދި ްނޭރުވި ްފުރުޞަތު ްމެންަބރުންނަށް ްދެންްޢިއްޒަތްތެރި .

ްވޯޓަްށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްމިހާހިސާބުން އެހެންނަމަވެސް،

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި

ްމެންބަރެއްގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްއަދި ްދަންނަަވމުން  2670ޖައްސަވާލަދެްއވުމަށް

ްއާދެ ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(. ްއެދެން. ްބައްލަވާލަދެްއވުން ،ްނަންފުޅުތޯވެސް

ްފުރަތަމަްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްރަމީޒްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ  2675މިލަދުންމަޑުލު

ްލުބްނާް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްތާއީދުކުރަްއވާ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްިއޞްލާޙު. ލާމަރުކަޒީް"ފަިއވާ

ްހިންގުން ްސުރުޚީ"އުސޫލުން ްމިބާބުގެ ްއަތޮޅުތަްއްް" ްއުސޫުލން ލާމަރުކަޒީ

ް"ްމިގޮތަށްްއިޞްލާޙުުކރުން.ްހިންގުން

ް2680 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2685 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ްްްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅުއް



 100 

ްމުޙަންމަދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްޒާހިރުްޙުސައިން.ް

 88ް2690ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

04ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

47ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ

ް

ް2695 

މިްވޯޓުގެްނަތީޖާަގއިްވާގޮތުްންމިްހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްދެންްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވާލަެދއްުވންްއެދެން.2ްްއިޞްލާޙުް

ް

ް

 2700ށަހަޅުއްވާްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ

ްއަސްލަމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ް ްއިޞްާލޙު، ްމ8ްްިތާއީދުކުރަްއވާފަުަިއވާ ްުސރުޚީއާއެުކ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއިދާީރް ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްއަންނަނިިވގޮތަށް މާއްދާ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއެްއަވނަ ްހިންގުން. އިދާީރްްދާއިރާތައް

ްލާމަރުކަީޒް ް)ށ( ްއުސޫލުންނެެވ. ްާލމަރުކަޒީ ްހިންގަންވާނީ  2705ދާއިރާތައް

އުސޫލުންްއިދާރީްދާއިރާތައްްިހންގުމަށްޓަކަިއ،ްޤާނޫނުގައިްަކނޑަައޅާފަިއާވް

ްރަުށކަުއންސިލްތަކާިއ،ް ްމަޤާމުތަކާއި، ްއިދާރާތަކާިއ، ްމަތިން ގޮތުގެ

ްއުފެ ްކައުންސިލްތަށް ްިސޓީ ްބާރުްއަތޮޅުަކއުންސިލްތަާކއި، ްއދުމުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްލިބިެގންވެެއވެ.ް)ނ(ްލާމަރުކަޒީްުއސޫލުންްއިދާރީް

ްމަޤާމުތަކާއި،ް ްއިދާރާތަާކއި، ްއުފައްދާ ްހިންގުމަށްޓަަކިއ  2710ދާއިރާތައް

ްޤާނޫނުގަިއް ްއިޚްތިޞާްޞުް ްއެފަރާތްތަކުގެ ްސިފަތަާކއި، ކައުންސިލްތަުކގެ

ނަޑއަޅާފައިްއޮންނާންވާނެެއވެ.ް ްކަ

ް

ް
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 2715ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2720ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

88ްްއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަޑަް

60ްްވޯޓުްދެްއވީ:

06ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 20ް2725ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްެޖ. ްހުށަހެޅުން ްމި ްާވގޮުތން ްނަތީޖާގައި ްވޯޓުގެ މި

ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްގދ.ގެ ްވިދާޅުވީމަ.ްމެންބަރު ްނުކުތާެއއް ބެހޭ

 2730ްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފިއްތާލިްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްވޯޓުޭދން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 2735ްބަޓްންއިންް

ްން.ްމަސައްކަތްްނުކުރާީތވެްެއވާހަަކްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 2740ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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އާދެ،ްމިހާރުްމިކޮޅުންްވިދާުޅަވނީްރަނގަުަޅުކަމަށްްއިނގޭތޯ.ްމިހާރުްވޯޓެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުދެވޭނެތާްދެއްތޯ.ްއާެދ،ްދެންްއޮތްްހުށަހެޅުްއވުންްދެވަނަްމާއްދާއަށްްޮއްތް

ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްދެވަަންްއިޞްލާޙު ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއޮތްޮގްތް ްޑްރާފްޓްގައި ްމާއްދާއަށް ްދެވަނަ ްއެހެްނވީމާ، ްނެތް.  2745މާއްދާއަކަށް

ްއިތުރުކުރަންް ްމާއްދާއެްއ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްޖެހޭނީ. ދަންނަވާލަދޭން

ްފަހަތަށްް ްމާްއދާގެ ްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްއެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްއެއްވަނަ އޮތީ

ްއެދެްންމާއްދާ ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްހުށަހެޅުން ްޮއތް ްއިތުުރކުރަން އެްއ

ް.4ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ްް2750 

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިބްރާީހމް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ފެލިދެއަތޮޅުގެ

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވްهللا ޢަލީ

ްއަންނަނިވިގޮތަްށްއިޞް ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމާއްާދގެ ްެއއްވަނަ ލާޙު،

ްމާއްދާ،ް ްދެވަނަ ްކުރުން. ްކަންކަން ްބާރުން ްހިންގާ ްވެިރކަން  2755އިތުރުކުރަން.

ް ްމިބާބުގެ ްވީހިނދު، ްދައުލަތަކަށް ްޔުނިޓަރީ ްދައުލަތަކީ ވަަނ1ްްދިވެހި

ްބާ ްހިންގާ ްވެރިކަްނ ްދައުލަުތގެ ްއޮތްނަމަެވސް، ްއެހެން ރުެގްމާއްދާގަިއ

ްސަރަހައްދުތަކަްށް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްރާއްޭޖގަިއ ހައިސިއްޔަތުްނ

ްވެރިަކްން ްދަށުން ްބާރުެގ ްލިބިދީފައިާވ ްޤާނޫނުތަކުން މިޤާނޫނުއަސާސީއާިއ

ްރާވަިއް ްބަލަހައްޓާ ްކަންކަން ްޚިދުމަތްތައްދީ، ްދޭންޖެހޭ ްފަރާތުން  2760ހިންގާ

ްހިންގަންޖެހޭނެއެވެ.ް

ް

ް

ްވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2765 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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 2770ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

40ްްވޯޓުްދެްއވީ:

10ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2775 

ް

ްއޮްތްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްދެން ްހުށަހެޅުން ްމި ްވާގޮތުން ްނަތީޖާަގއި ވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންް ްޮއތް ްބަދަލުކުރަން ްސުރުޙީއާެއކު ްމާއްާދއަށް ްދެވަނަ އިޞްލާޙު

ްދަންނަވާލަ ްނަންބަރު ްަކރުދާސް ްއެދެން. ްނުކުތާެއްއ5ްދެއްވުން ްިނޒާމާބެހޭ .

 2780ްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންްށ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެކުެވިރްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްވަރަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދެވަނަްްަޙންަމދުްޒާހިރުްލުބްނާްމު ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2785ްތ.އަތޮޅުގެ

ްގޮތުްންްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްާތއީދުކުުރމުގެ ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި މާއްދާއަށް

ްއަނބުާރް ްއިޞްާލޙު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމާއްދާއަށް ްެދވަނަ ނޑު އަުަުޅގަ

ް.ގެންނަން.ްޝުކުރިްއޔާ

ްް

ް2790 

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްދަންނަވާަލދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޙަސަްންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްއަސްލަމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަޮތޅުގެ  2795ހުށަހަުަޅުއްވާ

ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދ2ްްާއިޞްލާުޙ ްމި ްސުރުީޙާއއެކު ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ް ްއެކުެލިވެގންވާގޮތް. ްކައުންސިލްތައް ްއިޞްލާޙުކުުރން. 2ްއަންނަނިވިގޮތަށް

ްއުފަްއާދް ްހިްނގުމަށްޓަކައި ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްނިސްބަތްވާް ްއެކައުންސިުލ ްހަމައެކަނި، ްހިމެނެންާވނީ ކައުންސިލްތަުކގައި

ްސިއްރުޯވޓަކުްންސަރަޙައް ްއުސޫލުގެމަތިން، ްދިމުޤްރާތީ ްރަްއޔިތުން،  2800ދުގެ

ްހިންގުމަށްޓަަކިއް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ް)ށ( ްމެންބަރުންނެވެ. އިންތިޚާބުކުރާ

ްނާއިބުރައީްސް ްރައީާސއި ްަކއުންިސލްތަކުގެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްތެރެއިްން ްމެންބަރުންެގ ްއެަކުއންސިލެއްގެ އިންތިޚާބުކުރާނީ،

ްއިދާރީްއެަކއުންސިލުގަް ް)ނ( ްސިއްުރވޯޓަކުންެނވެ. ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ އި

ްޢުމުރަީކް ްކައުންސިލްަތކުގެ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްހިންގުމަށްޓަަކއި  2805ދާއިރާތައް

ް ްހިންގުމަށްޓަަކިއ3ްްދިގުެވގެން ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ް)ރ( ްއަހަރެެވ. )ތިން(

ްރައްޔިތު ްޤާނޫނެއް ްިއންތިޚާބުކުރުމާބެހޭ ްަކއުންސިލްތައް ންެގްއުފައްދާ

ްހިންގުމަށްޓަަކިއް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ް)ބ( ްފާސްކުރާންވާނެއެެވ. މަޖިލީހުން

ްބަލަހައްޓަންވާނީް ްހިންގާ ްއިންތިޚާބުތައް ްކައުންސިލްތަުކެގ އުފައްދާ

 2810ްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނަރެެވ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2815ް]ްއވުންްވޯޓުދެ[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 87ް2820ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

04ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

10ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ
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ް

ް2825 

ްތިންވަނަްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވޯޓުގެ

ްތިންވަަން ްއޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްދެން ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މާއްދާއަށް

ްއިްޞލާޙެ ްއާެދ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއޮތްގޮތް ްނެތީމަްމާއްދާ އް

ްހަމައަށްްއެބައުޅޭްއިނގޭތޯްިމްއިޞްލާޙުަގއިް ތިންވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްާއއި

ް)ހ(ް)ށ(ް)ނ(ް ްމާއްދާ ް)ބ(ްެއއް.ްއާދެ،ްެއހެންވީމާ،ްތިންވަނަ  2830އެބައުޅޭ

ްއާއިްހަމައަށްްއަދިް)ރ(ްވެްސްދެއްތޯ.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާބުގެ ްމި ްހިންގުން، ްއުސޫލުން ްމ3ްާލާމަރުކަޒީ ްޑްރާފްޓްގަިއްވަނަ އްދާ

ް ްވާޖިބުތަްއ، 3ްްވާގޮތް. ްމާއްދާ.  2835ޑާމަޒުކަޒީ އުޞޫޑުދް ކަދްކަދް ވަަނ

ހިދްސުމަފް އިދްގިޚާބު ކުޒެވޭ މީހުދްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކުސެ ގެޒޭސައި 

އަދްދަދިވި ކަދްކަދް ހިމެދެއެވެ. )ހ( ޔިމުޤްޒާގީ އަޔި ޖަވާބުޔާޒީ ވަދިވި 

ދް. )ފ( އިޤްގިޞާޔީ އަޔި ޢިޖްގިމާޢީ އުޞޫޑުގަކުސެ މަގީދް ކަދްކަދް ހިދްސު

ޔުޅަހެޔޮކަމާއި މުޖުގަމަޢުސެ ގަޒައްޤީ އަފް ބާޒު އެޅުދް. )ދ( ލިއްޙަގަފް 

 2840ޒަދސަޅުކ ޒައްކާގެޒިކ ޔިޒޭ ގަކެގީސެ މުއްލަދޔިކަދް ޒައްކާގެޒިކުޒެވޭ 

)ޒ( ޤާދޫދުގަކުސައި  .ގިމާވެއްޓެއް ޤާއިމު ކޮފްޓައި ބޭއްވުމަފްް ބާޒުއެޅުދް

އިވާ މިދޫދްވެލް މަޤްޞަޔުގައް ހާލިިޑްކުޒުމަފް މަލައްކަގް ކަދޏައަޅައިޓަ

  .ކުޒުދް

 

 2845 

 ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް.  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ް

ް



 106 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2850 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްްއވާ:ވޯޓުްނުދެ

 01ް2855ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

މިވޯޓުސެ ދަގީޖާސައިވާ ސޮގުދް ޑާމަޒުކަޒީ އުލޫޑުދް ހިދްސުދް މި ބާބުސެ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ގިދްވަދަ މާއްޔާ ޏްޒާޓްޓްސައި ވާސޮގަފް ޓާލްވެއްޖެ. އާޔެކ ޔެދް ހުފަހެޅުދް 

 2860 ކުޒުދް.ވަދަ މާއްޔާއަފް ބައެއް އިގުޒު 3އެއީ  10

  

 

ޓެޑިޔެއަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ދަޢީމް ހުފަހަޅުއްވައި  އިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެވުދް:

ޓެޑިޔެއަގޮޅުސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާ ދިޒާޒު އިބްޒާހީމް 

 2865ވަދަ މާއްޔާއަފް )ބ( ސެ ސޮގުސައި  3ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު 

ްހިމެނޭްމާއްޔާސެ )ބ(  ވަދަ 3އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒަދް.  އެސަރަޙަްއދެއްަގއި

ްެއޞަރަޙައްދެްއގަިއް ްމަންފާތަްއ ްލިބޭފައިދާއާއި ްވަޞީލަތްަތކުން އިޤްތިޞާދީ

ްހިމެނޭްފަރުދުންނަށްްލިބިދެވޭްގޮތްތަކަށްްބާރުެއޅުން.ް

ް

ް2870 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ންްވޯޓުދެްއވު[
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ް

 2875ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޓެޑިޔެއަގޮޅު މެދްބަޒު ޔޫލުޓް ދަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޓެޑިޔެއަގޮޅު މެދްބަޒު މޫލާ ދިޒާޒު އިބްޒާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 03ް2880ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަިކގޮތަކަށް

ް

ް

 3ވޯޓުސެ ދަގީޖާސައި ވާސޮގުދް މި ހުފަހެޅުދް ޓާހެއްދުވި. އާޔެކ ޔެދްވެލް މި ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2885ވަދަ  11ވަދަ މާއްޔާއަފް )ބ( އެއް އިގުޒުކުޒަދް އޮގް ހުފަހެޅުދް. 

އިޞްޑާޙު ޔަދްދަވާޑަޔެއްވުދް އެޔެދް. އާޔެކ ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު ގ.އަގޮޅުސެ 

 އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. ޢި

 

 )ދިޒާމާބެހޭ ދުކުގާ(

 2890 

 އަޅުސަދޏު މިހާޒު މީގި ބޭއްވުމުސެ މާ ބޮޏު މާދައެއް އޮގްކަމަކަފް ދުޓެދޭ.  ކޮޅުމަޏުޑު މެދްބަޒު ޒިޔާޟް

 އެއީ އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު މީގި ދަސަދީ.  ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 

 

 2895ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. އާޔެކ ޔެދް މި މާއްޔާއަފް )ބ( އެއް ޝުކުޒިއްްޔާ ޢިއް ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ވަދަ ކަޒުޔާހުސައި އޮގް ހުފަހެޅުދް  12އިގުޒުކުޒަދް އޮގް 

 ޔަދްދަވާޑަޔެއްވުދް އެޔެދް. 

 



 108 

 

 2900މިޑަޔުދްމަޏުޑު އުގުޒުބުޒީސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޑުބްދާ މުޙަދްމަޔު ޒާހިޒު  އިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެވުދް:

އްވާ މިޑަޔުދްމަޏުޑު އުގުޒުބުޒީސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙުލައިދް ހުފަހަޅު

މޫލާ ޒަމީޒް ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުކ މި މާއްޔާއަފް )ބ( އެއް 

ަކނޑަެއޅިފަިއވާްވަދަ މާއްޔާސެ )ބ(  3ގިޒީސައިވާ ސޮގަފް އިގުޒުކުޒުދް. 

ްކުރުން. ްކަންކަން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއެްއގޮތަްށ ްސިޔާސަތާ ްޤައުމީ

ްް2905 

ް

ްށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2910 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.

ްބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެން

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 42ް2915ްްވޯޓުްދެްއވީ:

06ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

34ްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްފާހެއްނުވި.ްހުށަހެޅުން ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  13ް،3ް2920މިވޯޓުގެ

ްމާ ްދަންނަވާލަދެއްުވްންވަނަ ްިއޞްލާޙު ްއިތުރުކުރުން ްައކުރެއް އްދާއަްށ

ްއެދެން.ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަީޝދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް2925 

ނޑުްމީތިްދޫކޮށްލާނަން.އަލީްވަޙީްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްުދގެްއިޢުތިރާޟެއްްެނތީޔާްއަުޅގަ
ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމާއްާދ4ްްއާދެ،  2930ވަނަ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.
ް

ް

މާއްޔާ.  ވަދަ 4. ޤާދޫދުސެ އިމުސެގެޒޭސައި ސަވާއިޔުގައް ހެޔުދްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

 2935ގަކާއި ދިދްމާ ޏްޒާޓްޓްސައިވާސޮގް. ޑާމަޒުކަޒީ އިޔާޒާ ގަކުދް ހަޔާ ސަވާއިޔު

ދިދްމުދްގައް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްކުޒާ ޤާދޫދުގަކާއިކ 

އެޤާދޫދުގަކުސެ ޔަފުދް ހެޔޭ އެހެދިހެދް ސަވާއިޔުގަކުސެ އިމުދް ބޭޒުވެސެދެއް 

 ދުވާދެއެވެ.

ް

ް2940 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2945ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

03ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

02ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2950 

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިންގުްނ،ްމިބާބުގެ ްއުޞޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް 4ްމިވޯޓުގެ

ްމާއްދާުާ ްްވަނަ ްދެން ްއާެދ، ްފާސްެވއްޖެ. ވަަނ5ްްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތަށް

ްމާއްދާއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް2955 

ް

ްއިބްރާހީމްުްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ފެލިދެއަތޮޅުގެ

ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު އިބްރާހީމްްްހުށަހަޅުއްވައި

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްهللا ްިއޞްލާޙު. ްމާއްދ5ްްާތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ވަނަ

ް ްކަންކަން. ްމާލީ ްއިޞްލާޙުުކރަން. ްމާއްދާ.5ްްއަންނަނިވިގޮތަށް  2960ވަނަ

ޑާމަޒުކަޒީ އިޔާޒާގަކަފް ޤާދޫދުސައިވާ ސޮގުސެމަގިދް ކޮދްމެ އަހަޒުކުވެލް 

ދެއެވެ. އަޔި ޤާދޫދާ ޔައުޑަގުސެ ބަޖެޓްސައި ހިމަދައިސެދް ޓައިލާ ޔޫކުޒާދްވާ

އެއްސޮގްވާސޮގުސެ މަގީދް ޓައިލާ ހޯޔުމުސެ ބާޒު ޑާމަޒުކަޒީި އިޔާޒާގަކަފް 

 ޑިބިސެދްވެއެވެ.

 2965 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2970 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްުް.ްފެލިދެއަތޮޅުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 57ް2975ްވޯޓުްދެްއވީ:

07ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް

ްދެްންްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުްނ  2980މިވޯޓުގެ

ް ްނަންބަރު 15ްއިޞްލާޙު ްނަންބަރު ްަކރުދާސް ދަންނަވާލަދެއްވުްނ15ްް.

ްއެދެން.ް

ް

ް

ްޙަލީމްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ  2985ހުވަދުއަތޮޅު

ްޝަފީޤްްހުށަހަޅު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިުު ްމުލަކަތޮުޅގެ އްވައި

ް)ހ(ް ްމާއްދާގެ ްއެީއ ްޑްރާފްޓް ްމިމާއްުްދާގެ ްއިޞްލާޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްކަްނކަން. ްމާލީ ްއިތުރުކުރަން. ްއެއް ް)ށ( ްހަމަޖައްަސއި ވަނ5ްްަކަމުގައި

ްރިސޯޓްތަ ްރަށްރަށާއި، ްފަޅު ްހުންނަ ްއަތޮޅުތަުކގަިއ ް)ށ(. ކާއި،ްމާއްދާގެ

 2990ޞިނާޢީްމަސައްކަތްްހިންގާްތަންތަނާއި،ްކުއްޔަށްްދީފަިއވާްތަންތަނުންްލިބޭް

ްއެދާއިާރއެްއގެް ްމަތިްނ ްގޮެތއްގެ ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނުަގިއ ްބަެއއް އާމްދަނީގެ

ްރައްޔިތުންގެްމާިލއްޔަތަށްްދޭންވާނެެއވެ.

ް

ް

 2995ްއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 3000ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

 29ް3005ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީާޖގަިއވާގޮތުން ވަަނ6ްްމިވޯޓުގެ

މާއްދާގެްއަރިމަތީްސުރުޚީްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުްކުރުން.ްކަރުދާސްް

ްން.ްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދ16ްެނަންބަރުް

ް3010 

ް

ފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވަިއްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްތާީއދުކުރައްވާަފއިާވްهللا އަލީ

ް ްއަންނަނިވިގޮތަްށ6ްްއިޞްލާޙު. ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްމާްއދާގެ ވަނަ

 3015ްމިލްކުުކރުމާއިްދަރަންޏަށްްޒިންމާވުމުެގްބާރު.ްްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމުދާ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 3020ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުް:ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު

 88ް3025ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

06ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 3030ވަަނ6ްްްމިވޯޓުގެްނަތީާޖގަިއވާގޮތުންްިމހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތްްަދންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް
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ްދަރަންޏަށ6ްްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިލްކުކުރުމާއި ްމުދާ ްޑްރާފްްޓަގއިާވގޮތް. ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްބާރު.  3035ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްކުޒާ ޤާދޫދުގަކުސެ ޒިންމާވުމުގެ

މާއި ޔަޒަދްތަފް ޒިދްމާ ވުމުސެ ބާޒު ޔާއިޒާސެ ގެޒޭސައިކ މުޔާ މިޑްކު ކުޒު

  ޑާމަޒުކަޒީ އިޔާޒާގަކަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ. 

ް

ް

 3040ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްވުންއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 87ް3045ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް3050 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްހިންގުން ްއުޞޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން 6ްމިވޯޓުގެ

ްނަންބަރުް ްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްކަރުާދސް ްޑްރާފްޓްަގއިާވްޮގތަށް ްމާއްދާ ވަނަ

އްްއިތުރުކުރުންްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ްވަނަްމާއްދާއަށްްއަުކރ17ް،6ްެ

ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަޝީދުްތ.ްައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް3055 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްަހމަްދޫކޮށްލީ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިއިޞްލާޙުވެސްްއަުޅގަ
 3060ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް

ްޝުކުރިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްދެން ްޢިްއޒަތްތެރި ،18ްޔާ

ްވަނަްމާއްާދގެގޮުތަގއިްމާއްާދއެއްްއިތުރުކުރަންްއޮތް.7ްް

ް3065 

ް

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީ...ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް

ް

 3070ްރު.ްއާދެ،ްއިބްރާހީމްްޝަރީފްްސ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްނަންބަރު ްއަިދ18ްްކަރުދާސް ްއުޫޞލުތަކާއި ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްމިއޮތީކީ ްަގއި

ްވާަހކައަކަްށްނުވާީތްްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގުޅުމެްއްހުރި ްކަހަލަ ްހިންގުމާިއްެއްއެވސް  3075ލާމަރުކަޒީ

ްސިފައިންް ްފުލުހުންނާއި ްޖެހޭްއާދެ، ްކަަވރުކުރަން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ގެ

ްމިމައްސަލަް ްމިމައްސަލަތެޭރަގއި ްހިއެއްނުވޭ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ އެްއޗަކަްށވާތީ

ްވޯޓަށްްއެހޭނެހެނެއް.ް

ް

ް3080 

އާދެ،ްވޯޓަށްްދަންނަވާލަެދއްުވންްއެުެދެން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްސަމީރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް3085 

ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްވޯޓަށްްުނފޫޒުވެސްްފޯރާނެްކަންނޭނގެިމހާރުއެީވގޮތުން.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްމިހިސާބުްންްއަްޙމަދުްަސމީރުް ްނިންމާލުމަށްޓަކައި ްމިކަން ްހަމަ ްދެން ްއަޅުަގނޑު

ްޝުކުރިްއާޔްއަޅުަގނޑުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަދަންނަވަން. ްގެންނަ ްއިޞްލާުޙ ެގވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް3090 

ް

 ޖަލްސާްނިންމެވުން. .3

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްޖަ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްމިއާދެވުނީ. ްހަމައަށް ްނިންމާލުމަކާއި  3095ލްސާެއްއްޖަލްސާ

ް 27ްްއޮންނާނީ ްމެންދުރުފަހުގ2007ްްްެނޮވެމްބަރ ްދުވަުހގެ ްއަްނގާރަ ވާ

ްޖަހާއިރު.02ްް
ްް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ްް______________ް3100 


