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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /4 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ   4ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުަވސް ހޯމަ ވީ 2009 ޖޫން 8 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 14 
 

 ަގއި  9:03ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ 
 

 ށް  11:02ން  10:32 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:06ން  12:45 : ހުސްވަގުތުކޮޅު 
 

 ަގއި   13:30މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 
    

 މިނެޓް  36އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟި ރިޔާސަތު: 

 

 71، އިންޓަވަލް ފަހުން 72އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 53ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަން 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 
  ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދުއިންޓަވަލަްށ ފަހު، * 
 

 

 

ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  * ހުސްވަގުތުކޮޅަްށ ފަހު، މެދުހެން

މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކުهللا ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު، ބާރަުށ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާފަންނު  އުތުރު  ޢަބްދުލްރަޙީމް،  ޅުދުއްފުިށ 

ނާޝި މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ  މޫސާ،  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  ޒް، 

މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  މޫސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  ޢަލީ،  ވިސާމް  ޤާސިމް    މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާމިގިލި  ޢަބްދުލްޙަމީދު،  އިސްމާޢީލް 

ޔާމީން، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ވިލުފުިށ هللا އިބްރާހީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކިނބި ރަޝީދު،  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ޒަމީރު،  ދާއިރާގެ  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުފީދުދޫ  ޝިފާޤް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު  ޖަލްސާއިން   އަދި 

  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.
 

 



 III 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބް 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

  ޢަލީ އާރިފްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދު ޒުބައިރު ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު  



 IV 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު މަތިވެރި ދާއިރާެގ 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު މާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  



 V 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާ  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ކުނުފުވައްމުލަކު ދެ 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 މަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 19 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާާ.ދުވަސްހޯމަާާޖޫނާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާعلى ާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާށުނީ.މަޖިލިސްާފެާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسول



 10ކުއްލިާމައްސަލަާ. .

ާ

މަޖިލިސްާފެށުނީ.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެގާމިާމަޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ަގިއވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ދިއުމުެގކުރިންާ މ އްދ ެގ70ާާާާކަންތައްތަކަށްާ ވަނަާ

ބޭނުންފު ހުށަހަޅުއްވަންާ މެންބަރަކުާ މައްސަލައެއްާ ކުއްލިާ ޅުވ ކަމަށްާާދަށުންާ

ަގވ އިދުަގިއވ ާާ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ލިޔުްއވ ފައި.ާ  15އެބައޮތްާ

މިހ ރާުާ ހުށަހެޅުއްުވމަށްާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ އެާ ޮގތުެގމަތީންާ

ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާާ.މަޚްލޫފްދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

ކުއްލިާާާާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާަގލޮޅު މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  20ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާމައްސަލަެއއް....ާ.ާހަކަދެއްކެުވްނާ:ލޫފްާވ އަޙްމަދުާމަޚް

ާ

ހަަމާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ މަޑުކޮށްލަދެއްވ ތި.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭނު ޮއތްޮގތުެގމަތީންާާސަމ ލުކަމަށްެގންނަންާ ަގވ އިދުަގއިާ މައްސަލަާ ންާ

މައްސަލައިެގ ހުށަހަޅުއްވ އިރުާ ާއެމައްސަލަާ ާލ ސ ެއއްޚުާ  25ކުރުކޮށްާާާ

ަގވ އިދުަގިއާާ ަމއްސަލަިއެގާ ކުއްލިާ ެއީއާ ވިދ ޅުވެދެްއވަން.ާ

ކުރު މަޖިލީހުެގާޚުާާހަމަޖެހިފައިވ ޮގތުންާ ޖެހޭނީާ ވިދ ޅުވުމަށްފަހުާ ލ ސ އެއްާ

އަށްެގންދ ނެތޯާނޫންތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާއޭެގފަހުންާާވޯޓެއްާނަަގންާމިކަންާކުރި

174
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ާާ ޮގތުެގމަތީން ަގވ އިދުަގއިވ ާ މިނެޓް.ާއެހެންވީމަ،15ާާާާފުރުޞަތުއަރުވ ނަންާ

 30ާކުރިއަށްެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެންާޚުލ ސ އެއް.ާާ

ާ

ކުއްލިާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ނ އިބުާާާހަކަދެއްކެުވްނާ:ލޫފްާވ އަޙްމަދުާމަޚް ބަންޑ ރަާ ދައުލަތުެގާ ިމހުށަހަޅަނީ،ާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލަެއއްެގާ

ޙުސްނުއްސުޢޫދުާާ ދުވަހުެގރ2009ާާާޭޖޫނ2ާާާާްއަލްއުސްތ ޛުާ ަވނަާ

 35މޯލްޑިވިއަންާޑިމޮކްރެޓިކްާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާމ ލޭެގާހެދިޮގނޑުދޮށުަގއިާބޭްއިވާާ

ބައްދަލުވުމެއްގަާ ރައްޔިތުންެގާޢ ންމުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ އިާ

މައްސަލަތަްއާާ ކޯޓުތަކުންާ ޝަރުޢީާ ެގއްލިެގންދަނީާ ޙައްޤުތައްާ

25ާާނުނިމިެގންކަމަށްާވިދ ޅުެވ،ާައދިާހަމަާޖެހިެގންއައިާދުވަހުާދަރުބ ރުޭގާާ

ކޯޓުެގާާ މަދަނީާ ކޮންފަރެންސްަގއިެވސްާ ޕްރެސްާ ލަިއވްާ ބޭްއވިާ މ ލަމުަގއިާ

ޙަޤީޤަތ ިއާާާާފަނޑިޔ ރުން ވިދ ޅުވެާ އުރ ލައިެގންކަމަށްާ ދެައތްާ  40ތިއްބަވަނީާ

އެހެންމެާއެބައްދަލުވުމުަގިއާާ ހަމަާ އަދިާ ވ ހަކަފުޅުދައްކ ފަިއވ ތީއ ިއ،ާ ޚިލ ފުާ

އަދ ނުކުރަްއވ ކަމަށްާާ ޒިންމ ާ އެމަނިކުފ ނުެގާ އުއްތަމަފަނޑިޔ ރުާ

ނެތިާބަސްާސިފަކުރަްއވ ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާކޯޓުތަކުެގާފަނޑިޔ ރުންނަށްާއިހ 

ރައްދުކޮށް،ާކޯޓުތަކުެގާހައިބަތ އިާޤަދަރުާކުޑަކޮށްާދިވެހިރ ްއޖޭެގާކޯޓުތަކ ިއާާ

ދެކޭޮގތްާ ރައްޔިތުންާ ފަރ ތްތަކ މެދުާ ޤ އިމްކުރ ާ  45ޢަދުލްއިންޞ ފްާ

މިއާީާ ައދިާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ފަިއވ ތީއ އި،ާ ކިލަނބުކުރުވަންާ

ރެއ  ފަނޑިޔ ރުންާ ކޯޓުތަކުެގާ އަވަދިނެތިާޢަދުލްއިންޞ ފަށްޓަކައިާ އިދުވ ލުާ

ރައްޔިތުންެގާާ އޮޅިާ ޙަޤީޤަތްާ މަސަްއކަތްޕުޅ މެދުާ ކުރަްއވަމުންެގންދަވ ާ

ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ޮގތަކަށްާ އިތުބ ރުކުޑަވ ފަދަާ ކޯޓުތަކ މެދުާ މެދުަގއިާ

މަސްލަޙަތަށްާސީދ ާ ޤައުމުެގާ މިއީާ ވ ހަކަފުޅުތަކަކަށްވ ތީއ އި،ާ  50ދައްކ ފަިއވ ާ

ލިއަކަށްާދިމ ވުމުންކަމަށްވ ތީއ އި،ާއަދިާިމީއާާއަސަރުކުރ ފަދަާބޮޑުކަމެއްާކުއްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ަގިއވ 141ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޮގތުެގމަތީންާދައުލަތުެގާކަންތައްތައްާހިންުގމަށްާޙަވ ލުވެާތިއްބެވިާއެންމެހ ާ

ރައްކ ތެރިކުރުމަށ އި،ާާ މިނިވަންކަންާ ކޯޓުތަކުެގާ މައްޗަށްާ ފަރ ތްތަކުެގާ

އެހީތެރިވެދިނުމަށްާކޯޓުތަކުެގ ޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްާ ޤަދަރުާ ހައިބަތ އިާ ާ55 
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ނ އިބުާާ ބަންޑ ރަާ ޚިލ ފަށްާ އެމ އްދ އ އިާ ހިނދު،ާ އޮތްާ ލ ޒިމްކޮށްފައިާ

ަގވ އިދުެގާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނ70ާާާަޢަމަލުކުރައްވ ފަިއވ ތީާ

ާާ ައދި )ށ(ާ އ އިާ )ހ(ާ ހަވ ލ ދ74ާާާީމ އްދ ެގާ އ އިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާހަޅ ާކުއްލިާމައްސަލަެއއް.ާާހުށަ

ާ60 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގވ އިދުެގ މިކުރިއަށްެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ 71ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ފެނޭތޯާ ބަޙުސްކުރަންާ މިކަމ މެދުާ ަގިއވ ޮގތުެގމަތީންާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކުތ އެްއ،ާނުފެނޭތޯާވޯޓަކަށްދިއުން.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑު...ާނިޒ މ ބެހޭާނު

ާބިލެއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .

ާ65 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާމިނަަގނީާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާބިލެއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަށުން.74ާާަގވ އިދުެގ މ އްދ ެގާ ވަރަށ74ާާާްާާވަނަާ މ ްއދ ަގއިާ ވަނަާ

އަދިާާ ކިހިނެއްތޯ.ާ މައްސަލައަކަށްވަނީާ ކުއްލިާ އެބަވޭާ ބުނެފައިާ  70ސ ފުކޮށްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(،74ާާާާއަޅުަގނޑުާއެދެންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި

ބަިއާާ ބުނެފައިވ ާ ަގއިާ )ށ(ާ )ހ(،ާ ޚ އްޞަކޮށްާ މިާ )ނ(ާ )ށ(،ާ

ނުދެކެން. އަޅުަގނޑުާ ާމައްސަލަެއއްކަމަކަށްާ ރައީސް،ާާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިާ ކިހިނެއްތޯާ ނިންމެވީާ ޮގތުަގއިާ މަްއސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ މިމައްސަލަާ

 75ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާސ ފުކޮށްދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަެމއް.ާާ

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނެފަިއވަނީ ަގވ އިދުަގއިާ ޝުކުރިްއޔ .ާ )ށ(71ާާާާއ ދެ،ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ިމކަ އެހެންވީމަ،ާާަގއިާ ދިއުން.ާ ވޯޓަކަށްާ ބަޙުސަކަށްނުޮގސްާ މ ބެހޭޮގތުންާ

ރަނބަީގލުާ އެދެންާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ މިހ ރުާ  80އަޅުަގނޑުާ

ހުޅުހެންވޭރުެގާާ ނުކުތ ެއއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޖައްސަވ ލަދެްއވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ85 

ކުއްލިާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު އެނިގވަޑައިަގންނަަވންޖެހޭާ މަނިކުފ ނަށްާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާާދެއްކެުވންާ:މޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަ މަޖިލީހަށްާ މިާ ަމނިކުފ ނުާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލަެއއްެގާ

ކިހިނެތްކަންާ ެގނެވެނީާ މައްސަލަެއއްާ ފަސްކުރުމަށްފަހުަގއިާ އެޖެންޑ ާ

އަވަހަށްާާމަނިކު ަވރަށްާ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭ.ާ ރަނަގޅަށްާ ފ ނަށްާ

ކުއްލިއަކަށްާާ ހަަމާ ޖަވ ބުނުދެްއވ ާ ނުކުތ އަށްާ ނިޒ މީާ  90ކުރުކޮށްލ ފައިާ

ދޭތެރޭަގިއާާ ޚިޔ ލުކުރައްވ ޮގތ ާ ތިާ ައްއސަވަންާ ވޯޓަކަށްާ މަނިކުފ ނުާ

ވަރަށްާ މަނިކުފ ނުާ އެނޭގާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަންާ

ފުޅުވ ނެކަންާއަދިާވަރަށްާއ ކަންާމަޖިލީހުެގާރައީސަކަށް.ާއެހެންވިޔަަަސްާާއ 

ެގނައީމަތޯާާ މައްސަލައެއްާ ކުއްލިާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ނިސްބަތްވ ާ މަނިކުފ ނުާ

ނުވަތަާ ރައްކ ތެރިކަމ ާ ސަލ މަތަށްާ ޤައުމުެގާ ތިކަންކުރައްވަނީ.ާ  95ތިޮގތަށްާ

ކުއް އެބަވޭާ ކަނޑައެޅިފަިއާ ދ އިރ ތަކަށްާ މައްސަލަެއްއާާއެހެންވެސްާ ލިާ

ސަމ ލުކަމަށާްާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ ގެނައުންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ

މައްސަލައެްއާާ ބޭފުޅަކުާ ހަމަާ މިތަނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ެގނައުުމަގއި.ާ

މ އްދ އަކ ާާ ކޮންާ ަގވ އިދުެގާ ކޮންާ ބަްއލަވަންޖެހޭާ މަނިކުފ ނުާ ެގންނައިރަށްާ

އެހެ ހުށަހެޅެނީ.ާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ އެޮގތުންާާޙަވ ލ ދީތޯާ  100ންވީމަ،ާ

ކަންާާނުމަށްފަހުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއަޅުަގނޑުމެންނަށްާަގވ އިދުާކިޔ ދި

ޭގޮގތަށްާއެާމައްސަލަާހުށަހެޅޭނެާޮގތެއްާހަމަޖައްސަަވއިާދެއްވުންާެއދޭާާނއެ

ވޯޓަށްާާ ޖަްއސަވ ާ ރަނަގބީލުާ އެއަށްފަހުާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ

ވެސްާދަންނަވަން.ާއްވިދ ނެާކަމެއްކަމަށްާކުރެއެއްސެވުމަކީާމަނިކުފ ނަށްާހަމަާާ

ހިާާ،އެހެންނަމަވެސް މިހ ތަނަށްާ މަޖިލީހުެގާާނމަޖިލިސްާ އައީާ  105ަގމުންާ

ާާާާަގވ އިދ ަގވ އިަިދެއްާޮއވޭ.ާއެާ ަގވ އިދަކީާާާާކަންކަންާކުރެްއވުަމށް.އެްއޮގތަށް

ހަްއދަވަންެވއްޖިްއޔ ާާ އެްއޗަކަށްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އަމިއްލަފުޅަށްާ

ހީވަ ައޅުަގނޑުމެންވެސްާާއަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ ވަރަށްިގނަާ ނީާ

ާހުށަހަޅަންާއެބަހުރިހެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
ާ110 

ާ
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ޝުކުރިއްޔ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްބޮޑަށްާ މެންބަރުާާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާާޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.

މަތީަގއިާިމވަުގތުާާމަޖިލީހުެގާކަންތައްތައްާމިެގންދަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރި

ާާާާޢަމަލުކުރުމަށް ަވނަާމ އްދ އިނ70ާާާްމިއޮތްާގަވ އިދުެގާމަތިން.ާަގވ އިދުެގ

ހު މައްސަލަާ ކުއްލިާ މިއޮތީާ ކަންތައްފެށިެގންާ ބެހޭޮގތުންާ  115ކުރަމުންާާށަހެޅުމާ 

ާާ ތިވިދ ޅުވ ހެން މ 74ާާެގންދަންީވޮގތް.ާ މައްސަލަެއއްާވަނަާ ިމއޮތީާ އްދ ަގއިާ

ވ ނީާ މައްސަލައަކަށްާ ފުރިހަމަވުމުންނޭ.ާާާކުއްލިާ ސިފަތައްާ އަންނަނިވިާ

ތިބޭފުޅު ެގނެސްާ މިހިސ ބަށްާ މިމައްސަލަާ ފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާ ންނަށްާ

މިކަމ  ޢަމަލުކުރަމުންބެހޭޮގމިއެރުވީާ ަމޖިލީހުަގއިާ މިހ ތަނަށްވެސްާާާތުންާ

ބަލ ފައި.ާ މަްއޗަށްާ ލިޔުންތަކުެގާ ލިޔެވިފަިއވ ާ މިވ ާ މީަގއިާ  120ެގންދިޔަޮގތ އިާ

މައްސަލ ަގިއާބަޙުސްކުރަންާާާޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިވަނީާމިއެހެންވީމ ،ާއަ

ނިންމަ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއީާ ނޫންތޯ.ާ އެާވަފެނޭތޯާ ާާންާއޮތްކަމެއް.ާ

ފުރުޞަތާުާާާނިންމެވީމ  މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖެހިފައި.ާ އެކަންާ އެއޮތީާ

ާ...މިއަރުވަނީ. ދެކުނުާ މ ފަންނުާ ނުކުތ އެްއާ ާނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ ެގާާާ

 125ާމްާރަޝީދު.ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީޢިއް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރ އްޖޭާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމ ފަންނުާދެކުނު ރައީސް.ާ ކުރެވުނުއިރު،77ާާާާާާންޢިއްޒަތްތެރިާ އިންތިޚ ބުާ ާދ އިރ ާ

 130ހެންކަމުނާްާ.ާއެާއިޢުލ ންނުކުރެވިއަދިވެސްާނަތީޖ ާވަނީާާާާރ ެގތިމަރަފުށީާދ އިވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާމްާރަޝީދުއިބްރ ހީ

މީހުންެގ5000ާާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާއެާެގއްލިެގންާދަނީާރ އްޖޭެގާާ

މަޖިލީހުގާެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ޙައްޤު.ާ އ ބ ދީއެްއެގާ

ާާ ާާމިރައީސަކު ާާޢަވަނީ ނ އިބު އަދިާ ކުރެވިފައި.ާ ވަނީާއްޔަންާ ރައީސަކުވެސްާ

ަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާެއއީާތިމަރަފުށީާއްޔަންާކުރެވިފައި.ާއެހެންކަުމންާއަޅުޢަ

ާާ ާާދ އިރ ެގ އިނޭގތޯ.5000ާާާާއެ ޙަްއެގއްާ ލިބިެގންވ ާ  135ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

ކުރިއަށްދ އިރުަގިއާާ ކަންކަންާ މިހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ އަނެއްކ ާ ދެންާ

ަގއިާިއސްލ ޙުާކުރެވިފައިވ ާޤ ނޫނުައސ ސީއ އިާއަދ2008ާާާާިކަނޑައެޅިެގންާާ

އެކުލަވ ާނުލެވެނީސް،ާމަޖިލީސްާހިންގ ނެޮގތުެގާާާާއޭެގާއިތުރަށްާަގވ އިދުތައް

ެގނެސް ބިލުތައްާ ޒ ތްޒ ތުެގާ ނުލެވެނީސްާ ެއކުލަވ ާ މަޖިލީހުެގާާާަގވ އިދުާ
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ެގއްލުވ ަ ލައިފިކަމަށްވަންޏ  މިކަންތައްތަްއާާާާތަރުތީބުާ ހީވަނީާ  140އަޅުަގނޑަށްާ

ުއނދަޫގާވ ނެހެން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންތައްތަްއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރަންާ

ާޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއަ
ާ

ާ

ނުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ  145ކުތ އެްއކަމަށްާއ ދެ،ާ

ޚިލ ފަށާްާާާކައ އިާނުވަތަާަގވ އިދ ނެތް.ާެއއީާދެކެމުންދ ާވ ހަބަލައިަގނެވޭކަށް

ކަމަކ  މަޖިލީހުާާކުރަމުންދ ާ ހިަގމުބެހޭޮގތުންާ މިވަުގތުާ ކަމަކ ަގއިާ ާންދ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ވިދ ޅުވެވޭނީ.ާ ެއއްޗެއްާ ނުކުތ އަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ބެހޭޮގތުންާ

މި ޢިްއޒަތްތެރިާހ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާ ބިލެއްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ރުާ

 150ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރައީސްާާބިލެއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ާާޅުގަާއަާާ،ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭާ ާާނޑުާ ާވަނ74ާާާާަނެީގ

)ހ(ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޙަމްޒ ާާާއަޙްމަދު މިކަމ ާާާ،މ އްދ ެގާ ބެހޭޮގތުން.ާ އ ިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާާ)ށ(ާ  155ބެހޭޮގތުންާ

ާާ ާާރައީސް، އެދެން މ25ާާިއަޅުަގނޑުާ ދަށުންާ ެގާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ

ާކުރިއްޔ ާ.ޮގތެްއާނިންމަވ ދެއްވުންާއެދެން.ާޝުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އ މެދުާ
ާ

ާ

 160ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާަގިއވ 25ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނުކުތ ެއއް،ޮގތުެގ ނިޒ މީާ ނުކުތ އަކީާާާާމަތިންާ ނިޒ މީާ ނެންެގވިާ ދެންމެާ

ނު ބަލަިއަގނެޭވކަށްނިޒ މީާ މަޖިލީހުެގާކުތ އެއްކަމަށްާ މިމައްސަލަާ އެއީާ ނެތް.ާ

ާާާާތަޅުމަށް ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއިންާފެށިެގންާ)ކ(74ާާާެގނެސްފައިާމިވަނީ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާާާާއަށް ރިޔ ސަތަށްާ ފުރިހަމަވ ކަމަށްާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ

ެގންދިއުމަށް،ާާ ކުރިއަށްާ މައްސަލަާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އިތުރަށްާ  165އެހެންވީމ ،ާ

ކުރިއަށްާާ މައްސަލަާ ެގންދެވުމުަގއިާ ކުރިައށްާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ

އެީއާެގ މަޖިލީހުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމަވ ނީާ ޮގތެއްާ ންދެވުމުަގއިާ
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އަރިހުންާ ތިބޭފުޅުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންވީމ ،ާ މިވ ޮގތަކީ.ާ މިަގވ އިދުަގއިާ

ާ،އެދެން ގަވ އިދަށްާާާ އެދެންާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަޑަިއެގންދެްއވު ކުރިއަށްާ މިކަމުަގއިާ ހިއްތަވ ާ  170މަށް.ާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާަގލޮޅުާދެކުނުާާާ...އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،

ާލޫފްާ.ޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްދ އިރ ެގާޢިއްާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހެާނުކުތ (

ާ175 

މައްސަލަާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ިމކުްއލިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދެންމާެާާލޫފްާވ ހަކައްކެުވންާ:މަޚްއަޙްމަދުާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ހުށަހަޅ ފައިވ ޮގތްާ މިާ ސަބަބ އިާ ހުށަހެޅިާ

އަޅުަގނޑުާމަްއސަލަާހުށަހަޅ ލިއިރުާވ ނެާބަޔ ންކޮށްާދީފަިއ.ާއެހެންކަމަށްާާ

އަާ ވީހ ެވސްާ ނުދަންމަވ ާ ދިުގާ އިތުރަށްާ މިމައްސަލަާ ވަހަކަށްާާވުމ އެކުާ

ެއއްޮގތްވާ  މަތިަގވ އިދ ިއާ ޤަބޫލުކުރަންާޮގތުެގާ އަޅުަގނޑުާ  180ންކަމަށް،ާ

ާާ އަދި މިތަނުންާ އިތުރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ތިެގންދަވަނީ.ާ ބޭފުޅަކުާާމަނިކުފ ނުާ

އޮޅުވ ލެްއވުމަށްތެދުވެ ެއކަންާ ާަވޑަިއެގންާ ިވއަސްާާވ ހަކަދެްއކިކަމުަގއިާާ

މިމައްސަލަާާާާއިދ ަގވާ  އަވަހަށްާ ވީހ ެވސްާ ދެއްވުންާނިންމ ލަެއއްޮގތަށްާ

ާޝުކުރިްއޔ ާ.ާއެދެން.ާވަރަށްބޮޑަށް
ާ185 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއީއާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރެޭވކަށްނެތް.

އޮތްޮގތަށްާާ މިގަވ އިދުަގއިާ މިެގންދަނީާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ

މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންވީަމ،ާ ކުރިއަށްެގންދެވޭތޯ.ާ

 190ތަށްާއެއްބ ރުލަްއަވއިެގންާމިކަންާކުރިއަށްެގންޮގސްދެއްުވމަށްާއެދެން.ާާރިޔ ސަ

ޢިްއޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާާާ195 
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ާއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިމައްސަލަާނިޒ މީާމައްސަލައަކަށްވަނީ،ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ 74ާާާާަގވ އިދުެގ ގަވ އިދުެގ އަދިާ ޚިލ ފަށްާ މ އްދ އ އިާ ާވަނ2ާާާާަވަނަާ

ވަކިފަރ ތަކަށްޖެހުމެއްނެތާިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައީސަކީާ މަޖިލީހެުގާ މިބުނ ާ މ އްދ ަގއިާ

އެއްޮގ މިަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުގާެާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މިާ އަދިާ ތްވ ޮގތުެގމަތީންާ

ކޮމިޓީތަކ ިއާާ ޖަލްސ ތަކ ިއާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތިންާ  200ނިންމުންތަކ ވެސްާ

އެންެމާާ ހިންުގމުެގާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހާ  މަޖިލީހުެގާ

އިންނަަވއިެގންާާ ވަކިފަރ ތަކަށްޖެހިާ މަނިކުފ ނުާ އިސްވެރިޔ ކަމަށްވ ހިނދު،ާ

ާ 74ާަގވ އިދުެގާ ޚިާ މ އްދ އ އިާ މައްސަލަތަްއާާވަނަާ މިފަދަާ ލ ފަށްާ

ާބަލައިަގންނަވ ތީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.
ާ205 

ާ

ެއީއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަލައިަގނެވޭކަށްނެތް.ާ ނުކުތ އަކަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ބެހޭޮގތުންާ ނުކުތ އ ިއާ ނިޒ މީާ އުޅޭާ ވަނ25ާާާާަމިހުށަހެޅިެގންާ

ރިޔ ސަތު ދަށުންާ ެގާ )ބ(ާ ނިންމ ފައި.ާމ އްދ ެގާ ޮގތެްއާ ވަނީާ މިހ ރުާ ންާ

ނިޒ މާީާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ މަޢުޟޫޢުއ އިާ މިާ  210އެހެންވީމަ،ާ

އަމީންޢ މަށާްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޤަސްދެްއނުކުރަން.ާ އަރުވ ކަށްާ ނުކުތ ާ

ޝުކުރިއްޔ .5ާާާާމިދަންނަވަނީާާ ޖެއްސެވުމަށް.ާ ރަނަގބީލުާ މިނެޓްެގާ

ނިޒ މ ބެހޭ ދ އިރ ެގާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އަކަށްާ ާ

އޭރުާާ އެދިވަޑަިއެގންނެވި.ާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވޯޓުނެުގަމށްާާ ރަނަގބީލުޖަހ ފައި.ާ ވޯޓުނެުގމަށްާ މިވަނީާ  215އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަމެްއާާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ މިތަނުަގއިާ ރަނަގބީލުޖެހުމަށްފަހުާ

ޤ ނޫނުއަސ  ނުވަތަާ ކަމެްއާާހިނަގމުންދ ކަމަކަށްާ ޚިލ ފަށްާ ސީއ އިާ

ވޯޓަށްާާ އެހެންވީމަ،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހިނަގމުންދ ކަމަކަށްާ

ނިޒ މ ބެހޭާ އިޢުލ ންކުރެވެންދެންާ ނަތީޖ ާ ވޯޓުެގާ ރަނަގބީލުޖެހުމަށްފަހުާ

މިކަންާ ޢ ންމުކޮށްާ ެއއީކީާ އެރުވުންާ ފުރުޞަތުާ  220ނުކުތ އަކަށްާ

ކު ކެތްތެރިކަމ ެއކުާ އެހެންީވމަ،ާ ޑަހިނދުކޮޅެްއާާހިނގ ޮގތެއްނޫން.ާ

އަރުވ ނަން.ާ ފަހުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ހޭދަކޮށްލަދެއްވ ފިްއޔ ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ

 225ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޝުކުރިއްޔ . ާާއ ދެ،ާ މިދަންނަވ ލަނީ، މިހ ރުާ ދެކުނުާާައޅުަގނޑުާ ަގލޮޅުާ

މަޚް އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާދ އިރ ެގާ ކުއްލިާާލޫފް ހުށަހެޅުއްވިާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާާ ބަހުސްކުރުމަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ މައްސަލަާ

 230ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 69ާ235ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

25ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަ
ާ

ާ240 

.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ64ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

33ާާ .ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާކުއްލިާމައްސަލ64ާާަ.ާޖުމްލަ

ާާ ަގވ ިއދުެގ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ވަުގތަށްާ ވަނ72ާާާަބަހުސްެގާ

ެއހެންޮގތަކަށްާމަޖިލީހުންާކަނޑަނ ޅ ާހިނދަކާުާވަނީ،ާާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިާމި

މައްސަލަެއްއާގ ވަުގތުާާކުއްލިާ ބަހުސަށްދެވޭާ  245ަގޑިއިރަށްވުރެނ1ާާާްަެާ

ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަާ ާދިުގެވެގންނުވ ނެއޭ.ާ ހުށަހަޅ ާާާ އެމައްސަލަާ

ާާ ދެޭވނީ ިގނަެވެގންާ ަމއްސ15ާާަމެންބަރަކަށްާ އެާ އަދިާ ލަައކ މެދުާމިނެޓޭ.ާ

5ާާާވ ހަކަދެްއކުމަށްާބޭނުންވ ާއެހެންާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާދެވޭނީާިގނަެވެގން

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާާޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާާމިނެޓެވެ.ާއަޅުަގނ

 250ާމަނިކު.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނިޒ ީމާޝުކުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ނެިގާ ފުރަތަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާރިއްޔ ާ

ދަތިވ ާޙައެއްމަްއސަލަާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިންނަންާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ  255އްލުެވއްޖެ.ާ

ނެީގ.ާާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މީާ ަގދަެވެގންޮގސްާ އަލިކަންާ ހިސ ބަށްާ

ވި މަނިކުފ ނުާ ރަނަގބީލުާއެހެންނަމަވެސް،ާ މިާ ހަމަާ ދ ޅުވަނީާ

ދި ިމތ ާ މައްސަލައެއްާ އެއްވެސްާ ނިޒ މީާ ދެންހަމަާ ާމ ވ ނޭ،ޖެހުމަށްފަހުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދިމ ނުވެދ ނެ.ާ މަނިކުފ ނަށްާ

އެީއާާ ދަންނަވަން.ާ ވިސްނ ވަޑައިަގތުމަށްއެދިާ އެކަންާ  260ދިމ ވެދ ނެ.ާ

އެްއޮގތަ ރިޔ ސަތަށްާ ޖަލްސ އަށްާފަހަރެއްަގިއވެސްާ ކުންވެސްާ

ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ނޫންކަމަށްާ އެއްޗެއްާ ބުނ ާ ބޭނުމުަގއިާ އުނދަޫގކުރުުމެގާ

ާާމިފަހަރުާނިޒ މީާނުކުތ އަކަށްާއަޅުަގނޑުާމި މިމަޖިލީހުަގއިާމިހ ރުާާނަަގނީ،

އެދިަވޑަިއަގތުމ ާ ފުރުޞަތުާ ދ އިރުަގއިާ ތަމްސީލުކުރަމުންާ ޕ ޓީތައްާ ތަފ ތުާ

އެދިވަާ ފުރުޞަތަށްާ ެއނޭގނެޮގތަކަށްާާއެކީަގއިާ ތަރުތީބުާ ބޭފުޅުންެގާ  265ޑައިެގންާ

ާާ ޑިއިރުެގާާަގ1ާާސްކްރީނުންާފެންނ ނެޮގތަށްާހެއްދެވުންާވަރަށްާއެދެން.ާއެއީ

ދެއްވ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާެއްއވެސްާޔަޤީންކަމެއްާނެތްާާާފުރުޞަތު

އެޮގތަށްާ ވޭތުެވދިޔަތ ާ ކޮންބަޔަކަށްކަމަށް.ާ ދެއްވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ާާމަނިކުފ ނުާ

އިނ ހުރިކަންާ ކުރަްއވ ފަިއާ ތިބޭއިރުަގއި.ާާކަންތައްތައްާ މޭޒުދޮށުަގިއާ މިާ ޭގާ

ާާ  270މަޖިލީހުގާެާމިއަޅުަގނޑުާމިމަޖިލީހަށްާމިއީާދެވަނަފަހަރުާހޮވިެގންާމިއުޅެނީ

އިނޭގ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ހިނގ ޮގތްާ ކަންތައްތައްާ

ޚާ  ހުޅުވ ލުމ އެކީަގއިާ އެދެންާ ފުރުޞަތަށްާ އްޞަާާއެހެންވީމ ،ާ

އެކަ އޮންނ ނެާ.މަޖިލީހުގައިވެސްާ ކުރެވިފައިާ ެއޮގތަށްާ ފުރުޞަތުާާާންާ

ހުޅުވ ލުމ އެކީަގއިާމަނިކުފ ނުާފުރުޞަތަށްާއެދޭާތަރުތީބުާއަޅަުގނޑުމެންނަށްާ

އިނޭގނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހެއްދެވުމުންާ ފެންނ ނެޮގތެއްާ  275ސްކްރީނުންާ

ހަ ައދިާ ަވުގތު.ާ އައިސްޖެހޭާ ފުރުޞަތުާ މައެއ އެކީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިއޮތްޮގތުންާާ ހަމަޖެހިފައިާ އުސޫލުތައްާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ

އެހެންވީމ ،ާާ އެބަހުރި.ާ ކޮމިޓިތަްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުވެސްާ

ފުރުޞަތަށްާއެދިފައިާކޮމިޓީައކަށްާދ ނެާވަުގތުެވސްާއޮތްތޯާނެތްތޯާބަލ ލަނާްާ
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ކުރެއްިވއްޔ . އެކަންާ ެއޮގތަށްާ މަނިކުފ ނަށާްާާާއިނޭގނީާ މިީއާ  280އެހެންވީމ ،ާ

ނުެވްއޖި މައްސަލަައކަށްާ ާާނިޒ މިާ ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާއްޔ ާ

މަނިކުފ ނ އި ާދެންާ ާރިޔ ސަތ އިާ މަޖިލީހ ާ،ާ ޕ ޓީއ އިާ މަނިކުފ ނުެގާ

ދަންނަވ ލީާާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ންވީހެން.ާ ނިކުމެެގންާ މިތަނުންާ ޙަވ ލުކޮށްފަިއާ

ާއެވ ހަކަ.ާާ

 285 

ާ

ާާާހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުންާވ  ޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާއ ދެ،

އިޝ ރ ތެްއާާ އުނދަގޫވ ކަުމެގާ ލޯފުލަށްާ ސަބަބުންާ އަލީެގާ މިތ ހުރިާ

ވ ހަކަާ ެއކަހަލަާ ދަށުންާ ނުކުތ އެއްެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދެންާ ކޮށްލެއްިވ.ާ

 290ސެކްރެޓޭރިއަޓަށްާާާާމަށްާވުރެްއކަތްޕުޅުާކުރެްއވުކޮންމެހެންާވިދ ޅުވ ންާމަސަ

ބެހޭޮގތުންާ ކަންތައްތަކ ާ އެކަހަލަާ އެބޭފުޅުންެވސްާ އަންަގވ ލެްއވީމަާ

ފިޔަވަޅު ދެއްވ ،ާާއެޅުްއވެންހުރިާ އަޅުްއަވއިާ މިތަނުަގިއާތައްާ ތިބޭފުޅުންާ

ފުރުޞަތުާާ ތިއްބެވުމުެގާ ފަސޭހަވ ޮގތަކަށްާ ލޯފުޅަށްާ ހަމަޖެހުމ އެކުާ ހިތްޕުޅުާ

އަޅުަގނޑު ހަމަާ މަސައްކަތްކުރަމުންާާއެރުވޭތޯާ އެންމެަެންވެސްާ މެންާ

ދެންާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ  295ެގންދ ނަން.ާ

ފެނިވަޑަިއަގން ސްކްރީނުންާ ހަމަާ ނަވ ޮގތަށްާއެދިަވޑަިއެގންނެިވޮގތަށްާ

މިއަދުާާހުންނ ނީ.ާާ ތިވިދ ޅުވިހެންާ ކޮމިޓީއެްއވެސ11ާާާާްއަދިާ ޖަހ އިރުާ

މ ލަމުަގިއާހިނަގމުންދ ާާމަޖިލީހުެގާމިާާއެބައޮތް.ާކޮމިޓީަގއިާތިއްބަވ ިއރުވެސް

އިންތިޒ މުާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެޮގތަށްާ ކޮމިޓީއަށްާ ބައްދަލުވުންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ވިދ ޅުވި.ާ ކައިރިާ އަޅުަގނޑުާ އަމީންޢ ންމުާ  300ކުރެވިފަިއވ ކަމަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއްެގާވ ހަކަފުޅ ާޖެހެންވ އިރަށްާމިކޮޅަށްާވަޑައިެގންނެޭވާާ

ހަމަޖައްސަވަިއެގންއިންާާކަހަލަ އަޅުަގނޑުާާާތިޒ މެއްާ ެގންދެުވމަކީާ ކުރިއަށްާ

ާާ މިހ ރު ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ާާއެދޭކަމެއް.ާ ދެކުނުާމިއަރުވަނީ، ަގލޮޅުާ

ޢިއް މަޚްދ އިރ ެގާ އަޙްމަދުާ ެމންބަރުާ މައްސަލަާޒަތްތެރިާ ލޫފަށްާ

 305ާމިނެޓް.15ާާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ާ
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ާާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހުށަހެޅިާޝުކުރިއްޔާ ަގލޮޅުާ މިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ

ހ މަކޮަަށްދީފިން.ާާލޫފްާާއަޙްމަދުާމަޚް މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ސަބަބުާ

ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާާ

ާާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިވ  ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑ15ާާާާުއަޅުަގނޑަށްާ އެއްކޮށްާ ބޭނުންާ  310މިނެޓްެގާ

އަ ނެތިން.ާ މުހިންމާުާކުރ ކަށްާ ވަރަށްާ މިއީާ ބޭނުންވަނީާ ޅުަގނޑުވެސްާ

މިކަމުަގިއާާ މެންބަރުންނަށްާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ މައްސަލައަކަށްވުމ ެއކުާ

ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިނުން.ާ ފުރުޞަތުާ ބަހުސްކުރުމުެގާ

ދައުލަތުެގާާ ހުށަހެޅީާ މިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްލިހެންާ ކުރިންވެސްާ

ނ އިބު ޮއތްާާބަންޑ ރަާ ކޯޓުތަކަށްާ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ ާ315 

މުއައިތު މިނިވަންާ އެާ ެގއްލުވ ލ ާ ފޯރުއްވ ާާބ ރުާ ނުފޫޒުާ އްސަސ ތަކަށްާ

ކުރަްއވ ނެ ބޭނުންފުޅުާ އަތްާ ދިުގާ މިނިވަންާާއެބޭފުޅ ެގާ އެާ ވިދ ޅުވެާ ކަމަށްާ

ާމުއައްސަސ އަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާާ އ ދެ،ާ ބިރުދަްއކައިފަިއވ ތީ.ާ

ާާކަނޑައެ މިއަދު ޢިބ ރ ތުންާ ސ ފުާ ވަރަށްާ ވަކިކުރެވިފަިއ3ާާާާޅިެގންާ ބ ރުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ހަމަާ އަދިާ ޢަދުލުއިންޞ ފ7ާާާުވީހިނދުާ މ އްދ ާ  320ވަނަާ

ވަރަށްާގ އިމު ކަމަށްާ ކޯޓުތަކަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ލިބިެގންަވނީާ ބ ރުާ ކުރުުމެގާ

ލިޔެފައި ބަހުންާ ނ އިވީހިނދު،ާާސ ފުާ ވ ހަކަެއއްާބަންޑ ރަާ އެފަދަާ ާާބުާ

ހަރުކަށިާދައްކ ފައިާ ަވރަށްާ ެއވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދެރަާ ވަރަށްާ ވުމީާ

މަދަނީާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހަމައެހެންމެާ ކުށްވެރިކުރ ކަމަކަށް.ާ ޢިބ ރ ތުންާ

ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުެގންާާ ެއކަމ ާ އެބޭފުޅުންާ އެކަމ ުގޅިެގންާ  325ކޯޓުންވެސްާ

ތުަގއިާފ ހަަގކުރަން.ާާބަޔ ނެއްާނެރުްއވ ފަިއވ ކަންެވސްާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަ

ިއބަތ އިާޤަދަރުާކޯޓުތަކުެގާމިނިވަންކަންާރައްކ ތެރިކުރުމަށ އި،ާކޯޓުތަކުެގާހަ

އެތަންތަނަ ާާޙިމ ޔަތްކޮށްދީާ ފަސޭހައިންމެ މީހަކަށްމެާ ކޮންމެާ މައްސަލާަާކީާ

ނުޖެހިާާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ މަސައްކަތްކުރ ާާހަހުށަހެޅޭާ ރުދަނ ޮގތެއްަގއިާ

ހެދުންމަށްޓަ ޒަރީޢ އިންނ ިއާާތަންތަންކަމަށްާ ަގވ އިދުތަކުެގާ ޤ ނޫނ އިާ  330ކައިާ

ދައުލަތުެގާާ އިދ ރ ތަކުންނ އި،ާ ދައުލަތުެގާ ޮގތްޮގތުންވެސްާ އެހެނިހެންާ

ކޯޓުތަކަށްާާ މީހުންާ އެންމެހ ާ ތިބިާ ޙަވ ލުވެާ ހިންުގމ އިާ ކަންތައްތައްާ

ހަމައެހެންމެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ވ ނެކަމަށްާ އެހީތެރިވ ންާ



 13 

ޤަބޫ ާއަޅުަގނޑުާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ާލުކުރ ޮގތުަގއިާ ކޮންމެާމަޖިލީހުެގާ

 335މެންބަރަކަށްވެސްާހަމަާމިކަންކަންާކުރުންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާވ ޖިބަކަށްާާ

މިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސް،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެކަމަށްާ

ިގނަާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ުގޅިެގންާ ހުށަހެޅުމ އިާ

ތަޅުމަށްާއަދަދެއްާ މިމަޖިލީހެުގާ މިމައްސަލަާ މެންބަރުންތަކެއްާ ެގާ

އެއްޮގތަކަށްެވސްާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އިންކ ރުކުރަްއވައިފި.ާ ެގނައުމަށްެވސްާ

 340ނޭނެގާއެއީާކީްއެވެގންކަމެއްާއެއީ.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެެވނީާއެބޭފުޅުންާ

ާާ ބޭގ އިމުޢަދުލުއިންޞ ފު ދެއްަވންާ އެއްބ ރުލުންާ ބ ރަށްާ ނުންފުޅުާކުރުުމެގާ

ބަންޑ  ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނ އިބަކީާާނުވަނީކަމަށް.ާ ރަާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި..ާ.

ާ

މޫސ ާާނިޒ މ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ  345ބެހޭާ

ާނިކު.ާމަ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެާ ހުށަހެޅުމ އިާ މައްސަލަާ މަޖިލީހަށްާ ރަީއސް،ާ ާރިާ

ޢަދުލުއިންޞ ފަށްާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއީާ ދެްއކުމަކީާ މިތަނުަގއިާ ވ ހަކަާ  350ބަލައިނުަގތުެގާ

ތިރ މްާނުކުރަނީކަމަށްާވިދ ޅުވ ާިވދ ޅުވުމަކީާެއއީާާޑުމެންެގާޕ ޓީާއިޙްއަޅުަގާނ

ޮގތެއްނޫންހެން ރަނަގޅުާ މިތަނަށްވަދެާާާއެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީ.ާ

ކަމ ާއިދިކޮޅަށްާާދިާއެމައްސަލަާހުށަހެޅުމ އި،ާމަްއސަލަާބަލައިނުަގތުމ އިާއަ

ރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭ،ާާާާވ ހަކަދަްއކަނީާަގވ އިދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާާ އެހެންވީމ ،ާ ތެރޭަގއި.ާ ޙައްޤުތަކުެގާ ލިބިދޭާ  355މެންބަރަކަށްާ

ޢަދުލުއިންޞ ފ ާކޮ އެއްޗަކީާ ކޮންމެާ ބުނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ންމެފަހަރަކުާ

އިދިކޮޅަށްާކަމެއްކުރ ާކަމަށްަވންޏ ާބަޔަކުާމީހަކުާކޯޓުތަކަށްާއެހިތެރިވ ާޮގތްާާ

ޮގތްތަކަކަށްާާ އަމިއްލަފުޅަށްާ މައްސަލަތަކެއްާ ކޯޓުތަކުގައިހުރިާ ދައްކަިއެގންާ

ހީކު ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުޅެނީކަމަށްާ ވަރަށްާާނިންމަންާ ރެިވއްޖީއްޔ ާ

މިވަނީާާ މައްސަލައަކަށްާ ނިޒ މީާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ  360ދެރަވ ނެތީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢައްޔަންކުރިާ އަދިާ ހޮވިާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ނި ާާރައްޔިތުންނަށްާ މީހުންެގ ތަމްސީލުރ ާ އެދ އިރ ާ ބޮލުަގިއާާސްބަތްވ ޮގތަށްާ

ާާ ބައެއްކަުމެގ އުޅޭާ ދެކޮޅަށްާ ެއޅުމަކީާާއިޢަދުލުއިންޞ ފ އިާ ބޮލުަގއިާ ލްޒ މްާ

ާއެއީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާކުރެްއވޭނެާކަމަކަށްާނުވ ތީވެާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ365 

މަޖިލީހުަގިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ބެހޭޮގތުންާާ ވޯޓުދެްއިވޮގތ އިާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމަގއިާ

މަޢުޟޫއަށްާނު ވިދ ޅުނުެވާ އެްއޗެއްާ ބެހޭޮގތުންާ ނުދެއްވ ޮގތ އިާ ވަތަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ އެއީާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވއިދެްއވުމަށްާ

 370ޔަޤީންކޮށްދޭކަމެއްާމެންބަރަކުާވޯޓުލީާޮގތ އިާނުވަތަާނުލ ާނުވަތަާެއއ މެދުާ

ޙައްޤެއް.ާއެހެންވީމަ،ާާާާޢަމަލުކުރިާޮގތަކ ާބެހޭޮގތުން.ާއެއީާއެާމެންބަރެްއެގ

އެާައޅުަގނޑުމެންެގާވ ހަކަތަށްާއަމ ޒުކުރަމ ތޯާހަމަާސީދ ާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާާ

ބޭކ ރުާ މީެގާ ފަޅައިެގންާ ޮގފިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭރުންާ މައްސަލައަށް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގންދެވޭނެ.ާ ކުރިއަށްާ ނުދީާ ފުރުޞަތުާ ވ ހަކަތަކަށްާ

ޢި ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އަޙްމަދާުާފުރުޞައަރުވަންާ މެންބަރުާ  375އްޒަތްތެރިާ

ާމަޚްލޫފަށް.ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތ އިާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާަގލޮޅުާދެކުނު

އަޅުަގނޑުާާާާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ހ މަކުރެވޭނެކަމަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޮގތްާ ޚިޔ ލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާޤަބޫލު އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ ހަމައެހެންމެާ  380ކުރަން.ާ

ާތަކުރ ރުކޮށްލަންާހަމަާބޭނުންވޭާއިނޭގތޯ..ާ.

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާގައްދޫެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 385ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާ

ާޔާ ޝުކުރިއްާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ ހުށަހެޅިފައިވަނީާާާ ަމއްސަލަާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ
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ާާާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާކަމަށްާމިމައްސަލ41ާާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރުަގއިާ ކަރުދ ހުަގއިާ  390ަވނ41ާާާާަހުށަހެޅިާ

ހުށަހަޅަންޖެ ދަށުންާމިމައްސަލަާ ެގާ )ނ(ާ އެއްވެސްާސަބަބެްއާާމ އްދ ެގާ ހޭާ

އަޅުަގނޑަށްާނުފެންނ ތީވެާއެވ ހަކަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހެުގާރިޔ ސަތުެގާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވަލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ

ާރައީސްާ.
ާ395 

ާާ

ނުކުތ އެްއކަމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މަބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ށްާޝުކުރިއްޔ ާ

ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާނެތް.ާެއއީާިމމަޖިލީހުންާމިހ ރުާމިވަނީާމިާބަހުސްކުރުމަށްާ

ނިންމ ާާ ރިޔ ސަތުންާ އެއީާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ސްކުރުއްވ ފަިއ.ާ ފެންނަކަމަށްާ

ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ  400ނިންމުމެއްނޫން.ާ

ާފަށްާ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދައުލަތުެގާބަންޑ ރަާނައިބުކަމަކީާާާޝުކުރިއްޔ ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ވީހިނދު،ާލޫފްާާއަޙްމަދުާމަޚް މީހަކަށްާ ލިބިދީފައިވ ާ ބ ރުތަކެއްާ ވަކިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ނުަގންނަވ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަމ ބެހިަވޑައިާ އެކަންކަމ ާއެމަނިކުފ ނުވެސްާ  405ކަންތައްތަކ ާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އެންމެންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުެގންނެވުަމކީާ ބެހިވަޑަިއާ

ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ ޙ ލެްއާ ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަަމކު،ާ އެދޭކަމެއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ހައިރ ނެއްނުވޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެއްވީތީާ މިޮގތަށްާކަންާ

ސ ފު ވަރަށްާ ހަމަާ އެބައޮތްާާއެންމެންނަށްވެސްާ އެނެގންާ މިއަދުާ ކޮށްާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ކުރިމަތީަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ  410އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަރަށްާާ ނަޝީދުވެސްާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

ނުބަިއާާ ހުރިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ިވދ ޅުވެފަިއވޭާ ބޮޑުޮގތެްއަގިއާ ފ ޅުކަންާ

އެމަނިކު ދައްކ ލ ނެކަމ ިއ،ާ ކުރ ނެާާނުލަފ ކަންާ ނުކުރ ނެ،ާ ކޮށްފައިާ ފ ނުާ

ނުކުރެވޭނެކަމަށް.ާާ އިޙްސ ސްވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންތައްާ

 415އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިއީާއެމަނިކުފ ނުެގާެއާނުބަިއާާ

އިތުރުކޮށްދެްއިވާާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ ޗޭނަށްާ ދައްކ ލުމުެގާ ނުލަފ ކަންާ
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ދެން ހަމައެހެންމެ،ާ ކުދިާާާާބޮޅެއްކަމަށް.ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އެހެންވީމަ،ާާ އެނބުރޭޮގތަށް.ާ ސޯބުާ ބޮޑުާ އެނބުރޭނީާ ސޯބުތައްވެސްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އުސޫލުންކަމަށްާ އެާ ހަމަާ މިދިޔައީާ މިކަންވެެގންާ

ވަރަށްާ މަޤ މަކީާ ނ އިބުކަުމެގާ ބަންޑ ރަާ ދައުލަތުެގާ ރައީސް،ާ  420ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެހެންމެ އަދިާ ވަރަށްާާާވަރުަގދަާ އަދިާ އިތުބ ރުކުރެޭވާ ޤަދަރުވެރިާ ވަރަށްާ

އަބުރުވެރިާމަޤ މަކަށްާވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާނަމަވެސް،ާާ

ކުރިންާާ ނ އިބަކީާ ބަންޑ ރަާ ދައުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ހިތ މައަކީާ

ންނ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުަގއިާބަންޑ ރަާނ އިބުކަންާކުރަްއވ ފަިއވ ާބޭފުޅު

ރައްޔިތުންެގާާ ެގއްލިާ އިތުބ ރުާ ހިތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިއަދުާ  425ޚިލ ފަށްާ

ބޭފުޅަކީާ އެހުންނަާ މަޤ މުަގއިާ ނ އިބުކަމުެގާ ބަންޑ ރަާ ދައުލަތުެގާ މެދުގައި،ާ

ވަރަށްާވަރުަގދަާޝަޚްސިއްޔަތަކަށްާވ ންޖެހޭާބޭފުޅަކަށްވީހިނދުާއެކަންކަންާ

އެމަނިކުފ ނުެގާމިއަދުާމިާޢަމަލުނާްާމިއަދުާނަގ ލަފައިވ ާބޭފުޅެްއކަން.ާއ ދެ،ާާ

ޕީ.ޭއެގާާ އަދިާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ މިދިޔައީ،ާ އެނިގެގންާ

 430ފަރ ތުންާކުރީދުވަހުާމިމަޖިލީހަުގއިާއެމަނިކުފ ނަށްާރުހުންާއޮތްތޯާބެލުމަށާްާ

މިކަހަލާަާ ހަމަާ އަދިާ ސަބަބު.ާ ނުދިންާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓުަގއިާ ނެިގާ

ާއްާސަބަބުތަކެްއެވސްާހުރިކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ބައިވަރުާއެތަ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނޮޅިވަރަމްާދައިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ435 

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
 

ދިވެހިާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާރ އްޖޭެގާާޝުކުރިއްޔ ާ

ރައްޔިތުންެގާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ ފ ސްކުރައްވ ާ ނ އިބެއްާ ބަންޑ ރަާ މަޖިލީހުންާ  440ާރައްޔިތުންެގާ

ދެކުނުާާާވ ހަކަަަދެއްކެުވންާ: ަގލޮޅުާ ޮގންޖައްސަވަމުންާ ނިންމެވުމަށްާ ނިންމެވިާ މިާ މަޖިލީހުންާ

ާާާ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަފުޅުދައްކަމުންާއެެގންދަވަނީ

ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ ނިންމީމ ާ ކަމެއްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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މެންބަރަކީާކޮންާބޭފުޅެއްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާާ ސުވ ލެްއކުރަންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާ

 445ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

ނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކަމަށްާއ ދެ،ާ

ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާނެތް.ާމިމަޖިލީހުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރައްވ ާާ

ބޭފުޅެއްެގާާ ބެހޭޮގތުންާއެހެންާ ޚިޔ ޅުފުޅަކ ާ ފ ޅުކުރަްއވ ާ  450ޚިޔ ލުފުޅުތައް،ާއެާ

ވުރެންާ ނެންެގވުަމށްާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޚިޔ ލުފުޅުދެއްވުމަށްާ

ެއކަ ވ ހަކަދައްކަަވއިެގންާ ެގންދެވުންާފުރުޞަތުަގއިާ ކުރިއަށްާ ންާ

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުަުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ

ާނަޝީދުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާ.

ާ455 

ާ)ނިޒ މަބެހޭާނުކުތ (

ާ

އޭނ ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާނޮޅިވަރަމްާ ޮގތަކުންާ ވޯޓުދޭާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންެގާ

ބަޔ ންކޮށްފަިއާާޢަމަލުކުާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކުށްވެރިނުވ ނެކަމަށްާ ާރ ޮގތަކުންާ

ޞައްޙަށްކަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމުމެއްެގާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންާ  460އޮވެފައި،ާ

ނުކުރެވޭނެކަަމށްާާ ޝަކުވ ެއއްާ ފަރ ތެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ބެލުމަށްޓަލައިާ

އެ ޚިލ ފަށްާ އެކަމ ާ އޮންނ ތީާ މެންބަރާުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ މިދަންނަވަނީ.ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ތީާ

ާާ ަގަަވ އިދުެގ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ މ އްދ ަގިއ2ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނަާ

 465އޮތްޮގތަކަށްނޫންާމިހ ރުާޢަމަލުފުޅުކުރަްއވަމުންާތިެގންދަވަނީކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ފަރ ތަ ަވކިާ އަޣްލަބިއްޔަތުާާރައީސް،ާ އިންނަަވއިެގންާ ޖެހިވަޑަިއެގންާ ކަށްާ

ތިޔަާާތީާާއޮތަ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތައްތަްއާ ހިތުހުރިޮގތަކަށްާ މަނިކުފ ނަށްާ

މިތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަވަނީ.ާ

ބޭނުންވިނަމަވެސް،ާާ ދޭންާ އެއްބ ރުލުންާ ރައީސަށްާ ކެތްތެރިކަމ އެކުާ

މި ރައީސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަތިާ ވަރަށްާ ދެމިތިބެންާ  470ކަމުަގިއާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޚިލ ފަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ތިހައްދަވ ޮގތަކުން.ާ
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ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ މިނެީގ.ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ދައްކަވ ތީާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ

ަގވ އިދ ިއާާ ނުވަތަާ ޚިލ ފުވީމަާ ޤ ނޫނުައސ ސީއ ާ އޮންނަނީާ ނަަގންާ

ޢި ތިާޚިލ ފުވީމަ.ާ އެނިގވަޑައިނުަގންނަވަންޏ ާ މިވަރުާ ރަީއސަށްާ އްޒަތްތެރިާ

 475ާމަޤ މަށްާކުފޫާހަމައެއްނުވޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާ

ވ ހަކަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިމަޖިލީހުަގއިާ މިމަޖިލީހުގައި،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އަސްލުތަ ދެކެޭވާާދެއްކުމުަގއިާއިސްލ މްދީންެގާ ޮގތުެގމަތީންާ ޚިލ ފުނުވ ާ ކ އިާ

އެހެންވީމ ،ާާ ވ ހަކަ.ާ ހުއްދަކުރެވޭާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އެީއާ  480ވ ހަކަާ

މަޖިލީހުަގއިާޤ ނޫނުއަސީ އެއީކީާ ރިފަރަންސްާ ދެއްވިާ ތިާ ބެހޭޮގތުންާ ސީއ ާ

އ ދެ،ާާ ނޫން.ާ އޮތްކަމެްއާ ޤަބޫލުކުރެވެންާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ނުކުތ  ނިޒ މ ބެހޭާ ބޭފުޅުނާްާއަޅުަގނޑު،ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ނަންގަވަންާ ާ

އެދިަވޑަިއެގންފައިާއެބަާތިއްބެވި.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާޤަސްދުކުރަނީާދެންމާެާ

ނިންމ ފައިވ ތީާ ޮގތެއްާ ރިޔ ސަތުންާ ބެހޭޮގތުންާ ނުކުތ އ އިާ ނިޒ މީާ  485ނެުގނުާ

އެޖެންޑ ަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ދިުއމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ބަހުސ އިެގންާ

ާާ ކުރަން ިމމަސައްކަތްތަްއާާއެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަްއ.ާ ހުރިާ

ކުރިއަށްާާ ެއއްބ ރުލަްއވަިއެގންާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ ކުރެވޭނެޮގތަކަށްާ

މިއަރުވަނީ،ާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެދޭތީ،ާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދަވަންާ

 490ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށް.ާ

ާ

ހަމަާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވ ާާާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މިާ ނޭނެގާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ކީއްެވެގންކަމެއްާ މިއުޅުްއވަނީާ ޮގތަކަށްާ އެހެންކަހަލަާ މ ާ .ާމެންބަރުންާ

ޤަބޫލުކުރައްަވންާާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ  495އެކަމަކުާ

ާބޭނުންފުޅުާނުވަނީހެން...

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާިމހ ރުާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއ ދަމް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒަިއނ މިއަރުވަނީ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާ
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ާ500 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނެީގާާާމެންބަރުާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާ

ދެއްކެީވާާާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބޭފުޅ ާ ވ ހަކަިއަގއިާ ދެއްކެވިާ މަޚްލޫފުާ އަޙްމަދުާ ދެންމެަގއިާ

ޯވޓެްއެގ ދެްއވިާ ވ ހަކަެއްއާާއެބޭފުޅ ާ ވޯޓެއްެގާ ދެްއވިާ އެހެންބަޔަކުާ ވ ހަކަ.ާ ާ505 

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިތ ނަގިއާ އުނދަޫގޭވާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ނޫން.ާ

ހެދޭތީ.ާ މިޮގތަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ބޭއަދަބީކޮށްާ ވަރަށްާ ދިމ ލަށްާ ރައީސްއ އިާ

ާމިފުަުރުޞަތުާނުދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ
ާ

ާ510 

ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާބަލައިަގނެވޭކަށްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

މަސައްކަތްާކުރަމުންާމިެގންދަނީާގަވ އިދ އިާއެްއޮގތަށްާކުރިއަށްެގންދެވޭތޯ.ާ

އޮތްާ ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑ އިާ ހިތްޕުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޝުކު ޝުޢޫރަށްޓަކަިއާ މިހ ރުާއިޚްލ ޞްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރުދަންނަވަން.ާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ މިއަރުވަނީ،ާ  515ފުރުޞަތުާ

ާރަޝީދަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 520ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާތިޔަާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސަށްާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ބޭނުންވޭާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިއއްވަންާ ބުނެާ ޙ ލުާ ޤަދަރުކުރ ާ ލޯބިކޮށްާ ،ާާ… އިޙްތިރ މްކޮށް،ާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ މެންބަރެއް.ާ އ ާ ވަރަށްާ މިއީާ މިމަޖިލިސްއަށްާ އަޅުަގނޑުާ

މަނިކުފ ނުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ތެރޭަގިއާ ޖަލްސ ތަކުެގާ މަދުާ މިދިޔަާ ބޭއްިވެގންާ

ކިާފަރ ތަކަށްާޖެހުމ ާއަދިާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާތ އީދުކުރުންާފަރ ތުންާވަރަށްާވަ

 525ފެނިެގންާމިހ ތަނަށްާޮގއްސ ވޭ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަޔ އެކުާދަންނަވަން،ާ

ލޮބުވެތިާާ މިރ އްޖޭެގާ މައްސަލައަކީާ ހުށަހެޅިެގންމިދ ާ މިއަދުވެސްާ

ތެރިާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާމުހިންމުާޤ ނޫނުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާމިޢިއްޒަތް
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ބޭކ ރުކުރުމުެގާާ ަވުގތުާ ފުރުޞަތުަގއިާ ޖެހިފައިވ ާ ހަދަންާ މަޖިލީހުންާ

ެގންދ ާާ ހުށަހަޅައިެގންާ ބޭފުޅަކުާ ނިސްބަތްވ ާ ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާ މަޤްޞަދުަގއިާ

 530ކުއްލިާމައްސަލަެއްއެގޮގތުަގއިާމިދ ާމައްސަލައ އިމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ޕ  ޓީއެްއެގާމެޖޯރިޓީއ ާތ އީދުާާފުރުޞަތުާދެއްވ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ،ާވަކިާ

ެގންދަވ ތީ.ާާ ނަންގަވަުމންާ ފައިދ ާ ނ ޖ އިޒުާ ޭއެގާ އޮތީތީ،ާ މިމަޖިލިސްަގއިާ

މިއަށްވުރެާބޮޑުާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްނުޭވާމަޖިލީހުަގިއާ

ރައްޔިތުންނަށްާ މިރ އްޖޭެގާ ސަބަބަކީާ ެއީއާ އޮންނ ނެހެަެއްނެއް.ާ

ެގއްލުންތަކެާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ލިބެމުންދ ކަމެއް.ާ  535އްާ

މިމަޖިލީހުންާމުސްތަޤުބަލްަގއިާއަދިާމިހ ތަނަށްާކުރަންާއޮތްާމަސައްކަތްތަްއާާ

މިހ ރުާ ޢަމަލުފުޅުާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ލަސްވުން.ާ ނުކުރެވިާ

ތިހުންނަވ ޮގތުންދ ތީާމިކަމަށްާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލުަމށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާކުތ އެއްާމިނެީގ.ާާނިޒ މ ބެހޭާނު
ާ540 

ާ

ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އ ދެ،ާ

މިެގންދަނީާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާ

އަޅުަގނޑަކީާާ ެއއްޮގތަށް.ާ ގަވ އިދ އިާ މިއޮތްާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ަގވ  ހިންޭގތޯާާމިތަނުަގއިާ މިތަނުަގއިާ ަގވ އިދުާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތ ،ާ  545އިދަށްާ

މަސައްކަތްކުރަންާތިބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރެއްިވާމީހ .ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާާ

ަގވ އިދުާާ މަޖިލީހެުގާ މިެގންދަނީ.ާ ކުރެވޭތޯާ މަސަްއކަތްާ އެޮގތަށްާ

މަސައްކަ މަޖިލީހުެގާ ނުނަންަގވ ،ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ތްާާބޭކ ރުކުރުމަށްާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާކުރިއަަަށްެގންދެވުންއޮތީާތިޔަބޭފުޅުންެގާއަތްޕުޅުމަތީަގއި.ާތިޔަ

 550މެންބަރުންެގާއަތްޕުޅުމަތީަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާއަނެއްކ ވެސްާާ

ާާ މިއަރުވަނީ ޢިއްފުރުޞަތުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މެންބަރާުާަގލޮޅުާ ޒަތްތެރިާ

ާާާލޫފަށް.އަޙްމަދުާމަޚް

ާ

ާާއިރ ެގާމެްނބަރުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ  ާޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާާާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ ާރައީސް.ާ

 555ާޤަބޫލެއްނުކުރަންާއިނޭގތޯާިމީއާއަޅުަގނޑުެގާަވުގތުާބޭކ ރުކުރަނީކަމަކަށް.ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް
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ާ

ނުކުތ އަކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއް،ާ މިހ ރުާނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ

ާާ ދ އިރ ެގ ނޮޅިވަރަމްާ މިައރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ ާޢިއްޒަތްތެރިއަނެއްކ ވެސްާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ560 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާމެްނބަރުާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާ ަގވ އިދުަގއިާބުނެފަިއވޭާދިވެހިާބަހުންާާާޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ  ާރަީއސް،ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާާާާޢިއްޒަތްތެރިވ ހަކަާދަްއކ ށޭ.ާތުލުސްދޫެގާާާދުާމުޙަްނމަދުާަނޝީ

އެްއޮގތްވ ާާާ ހަމަތަކ އިާ ަގވ އިދުތަކ އިާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ  565ދެއްކެިވއިރު،ާ

ޮގތުެގމަތީންާވ ހަކަާނުދައްކ ތީާއަޅުަގނޑުެގާބޮލަށްާމ ާތުރ ވޭ.ާދިވެހިބަސްާާ

ވ ހަ މިތ ާ އެނިގަވޑަިއެގންާ ޝުކުރިއްޔ ާާރަނަގޅަށްާ ދައްކަވަންވ ނީ.ާ ކަފުޅުާ

ާރައީސްާ.ާޢިއްޒަތްތެރި
ާ

ާ570 

ތޮއްޑޫާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ އ ދެ،ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ .

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ575 

ތާިާާރުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާބޭރިާއަރަންޏ ާބެރުާދުންމ ރިާތ ޅަފިލީެގާއަޑުާަގދަވ ާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންީވމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ މަންޒަރުާ

މެން ބަސްނ ހ ާާޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ތިއްބ ،ާ ނަގ ފައިާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ބަރުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އުޅުްއވ ތީ،ާ މެންބަރެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ުއޅޭހެންާ މިތ ާ  580ކުއްޖެއްާ

ނުކުތ ާާ ނިޒ މ ބެހޭާ އުސޫލުންާ ޖައްސަވ ާ ބުއްފުޅިާ އެބޭފުޅ އަށްާ ރައީސްާ

ާނުދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވަން.ާއެބޭފުޅުންެގާމަޤްޞަދަކަށްާމިވަނީ

ވަރަށްާ މަޤްޞަދުަގއިާ މ ތްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިކަމ ބެހޭޮގތުން،ާ
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ދޭތެރޭަގިއާާ ޙުސްނުއްސުޢޫދ އިާ އިނޭގތޯާ އެބަހުރިާ ވ ހަކަފުޅުތަކެއްާ މ ތްާ

ޕ ޓީއަކަށްާާ ަވކިާ ދެއްވ އިރުާ ފުރުޞަތުާ ތިބޭފުޅ ާ އެހެންވީމ ،ާ  585ދައްކަން.ާ

ާާ ނިޒ މީ ތަރުތީބުންާ ނަންަގވ ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ދެއްވަންާާނުބައްލަވ ާ ނުކުތ ާ

ާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ޞްކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ

ާ

މިއަރުވަނީ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  590ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުާޙުސައިންާާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މަތިވެރިާ ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާ

ާމުޙަންމަދަށް.ާާ

ާ

ާތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކު

ާ595 

ޝުކުރިްއޔ .ާާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ބަހުސްާާޙުސައިންާމުޙަްނމަަަދުާާ ނެުގމުަގއިާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ވޯޓަކުާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިމަޖިލީހުެގާ ަވުގތުކަމަށް.ާ ނިންމައިެގންާާކުރިއަށްެގންދިއުމުެގާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާމިެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުެގާނިންމުންތަކ އިާ

ނުކުތ ތަކަކީވެސްާާ ނިޒ މީާ މިނެޭގާ މިހ ރުާ ެވއްޖިްއޔ ާ  600ޗެލެންޖްކުރ ކަމަަަށްާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާމަޖިލީހުެގާނިންމުމަށްާކުރެވޭާޗެލެންޖެއް.ާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާާ

މަޖި ރައީސް،ާ މިކަންާާމަޖިލީހުަގއިާ ހުށަހަޅުްއަވއިެގންާ ވޯޓަކަށްާ މިާ ލީހަށްާ

ބަހުސްާާ ހީވ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމަވ ފައި.ާ މިއޮތީާ

ލިބެންޖެހޭނެާމަޖިލިސްެގާނިންމުންަްތަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާ

މަޖިލީހުެގާ އެވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ެވއްޖިއްޔ .ާ ބަެއއްކަމަށްާ  605އިޚްތިރ މްކުރ ާ

ާސަށްާދަންނަވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނެީގ.ާާރައީ
ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހާޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 610ާނުކުތ އަކަށްާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްަްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފުާނަޢީމަށްާ.

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްަްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާމިނެީގާ،ާާމެންބަރުާޔޫސުފްާފެލިދޫާދ އިރ ެގ

ާާާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއަގވ އިދ25ާާާާުމިަގވ އިދު ގަވ އިދުެގ.ާ މަޖިލީހުެގާ ދަށުން،ާ މ އްދ ެގާ  615ވަނަާ

ވަކިޮގތެްއާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްަްތެރިާ ނުކުތ އަކ ބެހޭޮގތުންާ ނިޒ މީާ ބުނަނީާ

ކުރުމަށްާނިންމެ ބަހުސްކޮށްާކަންކަންާ ވީމ ާދެންާއެކަމ ބެހޭޮގތުންާއިތުރަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންެވެގންާ ނޯންނ ނެއޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ މެންބަރަކަށްާ އެްއވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ދެންހަމަާ މިނެީގ.ާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މީާ

 620ށްާއެބަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާބައެއްާޢިއްޒަތްަްތެރިާމެންބަރުންާމަނިކުފ ނަ

އިންނަވ ކަމަށް.ާ ޖެހިވަޑަިއެގންާ ފަރ ތަކަށްާ ަވކިާ ދިއްކުރައްވ ާ އިނިގލިާ

ޖެހިވަޑަިއެގންާާ ތިދެއްވ ޮގތުންާ ފުރުޞަތުާ ނުކުތ އަށްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ

ާހުންނެވިާފަރ ތްވެސްާއެބަާއިނޭގ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
ާ

ާ625 

ފުރުޞަތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ .ާ ަގއްދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ާ

ާޢިއްޒަތްަްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ630 

ނިޒ މީާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ައޅުަގނޑުާ އަނެްއކ ވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްަްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދަާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެދިާ އެއްެވސްާާނުކުތ އަކަށްާ ހުށަހެޅިފައިމިވަނީާ މިތަނަށްާ ންނަވ ލީ،ާ

މާިާ ނޫން.ާ ފ ޑުކިޔަިއެގންނެއްާ އެއަށްާ ބެހިެގންާ މައްސަލައަކ އިާ ޝަރުޢީާ

ހިންުގމ ާ ކަމެއްާ ދައުލަތުެގާ ފަރުދަކުވެސްާ އަމިއްލަާ މިއޮންނަނީާ ނޫހުަގއިާ

 635ހަވ ލުވެހުރިާމީހަކުިވޔަސްާފަނޑިޔ ރުެގާމަސައްކަތ އިާބެހިާނުފޫޒުާފޯރުވ ާ

ޝަރުޢީާހަދަ އަދިާ މިއަކީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްަްތެރިާ ނުވ ނޭ.ާ އިެގންާ

ާމައްސަލައ އިާބެހުމެއްާނޫން...ާ
ާ

ާ
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ނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއީާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުންާ މެންބަރުާ  640ޢިއްޒަތްަްތެރިާ

މިވަނީ،ާ މަޖިލީހުންާ އެއީާ ނެތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާ ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާ

ޖިލީހުންާމިވަނީާވަކިޮގތަކަށްާމިކަންާކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާފ ސްކޮށްފައި.ާާމިމަ

ހުރަސްެއޅުއްވުުމެގޮގތުންާ މަސަްއކަތަށްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ނަންަގވ ނެކަމެއްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ެމން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އަޙްމަދުާމިއަރުވަނީ،ާ  645ބަރުާ

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާ ބަހުސްާ މަޚްލޫފަށްާ

ޙަމްޒ އަށް،ާާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ މިއަރުވަނީާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާާ

ާ

 650ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މަޢ ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ވަރަށްާ ރައީސް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ އެދެންާ ާފ އެކުާ

ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނަަގނީ 23ާާާާނުކުތ އެއްާ ދަށުން. ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ23ާާާާަަވނަާ

ޢިއްޒަތަށްާާ މެންބަރުންެގާ ނުވަތަާ މަޖިލީހުެގާ އެބަބުނޭާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ

ބޭނުންކޮ ޢިބ ރ ތްާ އަންނަފަދަާ އުނިކަެމއްާ ކަރ މ ތަށްާ  655ށްެގންާނުވަތަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނެފަިއާއެބަވޭ.ާއަދ23ާާާިވ ހަކަދަްއކަިއެގންާނުވ ނެކަމަށް

ދައްކަވ ނަމަ،ާ މެންބަރަކުާ ވ ހަކަެއއްާ އެފަދަާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ބުނެފައިވޭ.ާ އެބަޖެހޭކަަމށްާ ހުއްޓުވަންވެސްާ

އެހެ ޕ ޓީއަކުންވެސްާ ކޮންެމާ ރައީސް،ާ ނުވަތަާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޕ ޓީއެްއެގާ ންާ

ވ ހަކަެއްއާ ދެރަވ ޮގތަށްާ ކަރ މ ތަށްާ ޢިއްޒަތަށްާ މެންބަރެއްެގާ  660އެހެންާ

ދެކެންާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ޖިބެްއކަމަށްާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައްކަަވއިފިްއޔ ާ

އެކަންާހުްއޓުވުމަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިމަޖިލީހުެގާޅަފަތުަގއިާމިކަންތައްާމިހެންާ

އަޅުަގ ކުރިއަކަށްާާވ ންެވއްޖެނަމަ،ާ އިތުރަށްާ މިމަޖިލިސްާ ދަންނަވ ނީާ ނޑުާ

ދެންމާެާ ެއދެން،ާ މަޢ ފ އެކުާ ވަރަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުެގންދެވޭނޭ.ާ

ނަންާާ މެންބަރެއްެގާ ވަކިާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  665ތޮއްޑޫެގާ

ބަެއްއާާ ދެރަވަން.ާ ހިތ މަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމ ާ ފ ހަަގކުރަންޖެހުނީމަާ

މެންބަރުން ވ ހަކަފުޅުތައް.ާާއެހެނިހެންާ ެއޮގތަށްާ ދައްކުަވއިފިާ ވެސްާ
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ވ ހަކަފުޅުާާ އެާ ދެންމެާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ތޮއްޑޫެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޖައްސ ޮގތަށް.ާާ ބުއްފުޅިާ މުޚ ތަބުކޮށްާ މެންބަރަށްާ ނޮޅިވަރަމްާ ދެއްކެވީާ

ާާ ދެކޭޮގތުަގއި ދ ކަމެްއ23ާާާާއަޅުަގނޑުާ ދަށުންާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  670ވަނަާ

ޢިއްޒަ ރަނަގޅުާާމިކަމަކީ.ާ މިކަންތަްއތައްާ ރައީސް،ާ ތްތެރިާ

ރައީސަށްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލިސްާ ނުކުރައްަވއިފިނަމަ،ާ

ާާ ޮގތެއް މިކަމަށްާ ވެދ ނެތީާ އުނދަޫގކަމަކަށްާ ދަތިާ 25ާާކުރިއަށްެގންދިއުމަކީާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާެގާދަށުންާނިންމަވ ދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
ާ675 

ާ

އެްއާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން ަގވ އިދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދެއްކުވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ އިޙްތިރ މްކުރަްއވ ާ މެންބަރަކަށްާ އަނެއްާ މެންބަރަކުާ

އެންމެންނަކީވެސް،ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިޔެފައި.ާ ސ ފުބަހުންާ ވަރަށްާ އެއޮތީާ

 680މްސީލުކުަުރުމަށްާމިތަނަށާްާހުރިހ ާމެންބަރުންނަކީވެސްާދިވެހިާރައްޔިތުންާތަ

އަނެްއާާ އެއްބޭފުޅަކުާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުން.ާ މީހުން.ާ ތިބިާ އައިސްާ

މުޙ ތަބުކުރެްއވުމުަގއިާ މެންބަރަކަށްާ އަނެއްާ މެންބަރަކުާ އެއްާ ބޭފުޅަކަށް،ާ

ެގންދެވުމަށްާ މުޚ ތަބުކުރަްއވަމުންާ އިޙްތިރ މ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ

ނަސޭޙަތްތެރިވަން މިއަރުވަނީާއަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

މުޙަންމަދަށް.ާާ ސިޔ މްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  685މީދޫާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިމަޖިލީހުަގއިާާމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ  690ާރައީސް.ާ

ކުރުމުަގިއާާާޙަްނމަދުާސިޔ މްާމުާ މަސައްކަތްާ ބުރަާ މިތިބީާ ހުވ ކޮށްެގންާ އެންމެންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ިމާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގންދަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރިމަުގަގއިާ ކުރަންާ އެމަސައްކަތްާ

ރޫޚ ،ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބައްޓަންކުރ ޮގތ މެދުާ

އައި ކުރަންާ މަސައްކަތްާ މިާ މީެގނާްާއަޅުަގނޑުމެންާ ރޫޚުާ އަޅުކަމުެގާ ާ

 695ޢިއްޒަތްތެރިާާާޚިލ ފުވެެގންދ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިމަޖިލީހުެގާއެންމެހ 
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ަވުގތުތަްއާާ ޮގތްޮގތަށްާ މުަިފަދަާ މިދަންނަވަނީާ މެންބަރުންނަށްާ

ިމާާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ކަނޑ ނުލުމަށް.ާ

އަދ ކުރުންމަތީާތިބުމަށްާމިޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުވ ފަިއވ ާޒިންމ ާފުރިހަމަޮގތުަގއިާާ

ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ޞްކުރަން.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ
ާ700 

ާ

ފުރުޞަތާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާމިއަރުވަނީާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢި

ާއަޙްމަދުާސަލީމަށް.ާ

ާ705 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާާާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ރަށްާބޮޑުާާނުކުތ ތައްާއެހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާނަަގމުންާެގންދ ތީ.ާމިީއާވަާާާއަޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކުރީަގއިެވސްާާ މީެގާ ބަްއޔެއް.ާ ޖެހިފައިއޮތްާ މަޖިލީހަށްާ  710މައްސަލަެއއް.ާ

މަޖިލިސްާ މުޅިާ ސަބަބުންާ މީެގާ ޖެހިފައި.ާ މިބަލިާ އޮތީާ މިމަޖިލީަގއިާ

އޮތްާާ ކުރިއަށްާ ަގންނ ތީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ބިރުާ ހިނގ ދ ނެކަމުެގާ ޚަރ ބުވެެގންާ

ކޮށްދޭ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއވެސްާާދުވަސްތަކުަގއިާ ންހުރިާ

ނުކުތ ަގިއާާ ނިޒ މީާ މިާ ތިބޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުކޮށްދެވޭނެ.ާ މަސައްކަތެއްާ

 715ޖެހިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާޚިޔ ލުާތަފ ތުވ ާކޮންމެފަހަރަކީާއަޅުަގނޑުމެންާނިޒ މީާ

އެބަާ ބޭފުޅަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ނަަގންޖެހޭާ ނުކުތ ާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކީރިތިާރަސޫލ ެގާފުރުޞަތުާދެއެަްވ .ާއެހެންވީމ ،ާއަ

ޚިޔ ލުާާ މީހުންެގާ މިއުއްމަތުެގާ އޮޭވާ މ ނަިއަގއިެވސްާ ޙަދީޘްފުޅެއްެގާ

ޚިޔ ލުާާ އެހެންވީމ ،ާ ރަޙްމަތެްއކަމުަގއި.ާ ލެއްވިާ އުއްމަތަށްާ މިާ ތަފ ތުވުމަކީާ

ނުކުތ ތަކެްއާާ ނިޒ ީމާ ނުޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެފަހަރަކުާ  720ތަފ ތުވ ާ

ވ ހަ މިތ ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާނަަގިއެގންާ ސަބަބުންާ މީެގާ ދަްއކ ކަށް.ާ ކަާ

ފަށައިފިާާ ނަަގންާ ނުކުތ ތައްާ ނިޒ މީާ މިހ ރުާ އޮފީސްތަކުންވެސްާ ސަރުކ ރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަށުންކަަމށްާ ނުކުތ ެއްއެގާ ނިޒ މީާ ކުރިން.ާ ދެދުވަހެްއެގާ މީެގާ
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ދެކެނީާއަޅުަގނޑުާފުލުސްާޮއފީހަށްވެސްާެގންދިޔަ.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ޝުކުރިްއޔ ާާއެދެ ނުދެއްކެވުމަށް.ާ މިސ ލުތައްާ މިކަހަލަާ މަޖިލީހުންާ  725ން،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
ާ

ާ

މިއަރުވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުަުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ކުރިއަށްދިއުމަށްާ  730ބަހުސ އިެގންާ

ާމަޚްލޫފަށް.ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

އިތުރުާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އުންމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިޒ މީާނުކުތ އެއްާދެންާނުނަންަގވ ނެކަމަށް.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާދައްކަމުންާާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް

ގޮއް ޮއޅޭހިސ ބަށްާ ވ ހަކަވެސްާ ކިހ ހިސ ބަށްކަމެްއާެގންދިޔަާ  735ސި.ާ

ހަނދ ންވ ޮގތުންާާ ައޅުަގނޑުާ ނޭނެގ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހުއްޓުނީކީެވސްާ

ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާާ މިާ ހުއްޓ ލެވުނީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވ ާާ ޕީ.އޭއަށްާ އަދިާ ނިސްބަތްވެަެަވޑަިއަގންނަވ ާ

ހިސ  ނުދެްއވިާ ވޯޓުާ ހުސްނުއްސުޢޫދަށްާ މެންބަރުންާ އ ދެ،ާާމަޖިލިސްާ ބުން.ާ

ސަބަބުާ ނުދިންާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލިހެންާ އޭރުާ  740އަޅުަގނޑުާ

މިހުންނަޮގތުނާްާ ޢަމަލުތައްާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ހިނގައްޖެ.ާ ހ މަވެެގންާ މިއަދުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެއްވޭތީޭއާ އިތުބ ރުާ އެބޭފުޅ އަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުދިނީ.ާ ވޯޓުާ ލިބިފައިވ ޮގތުަގިއާާއެދުވަހުާ

އަދަދަކަށްާ ިގނަާ އެންމެާ މިހ ތަނަށްާ ރ އްޖޭަގިއާ ހުސްނުއްސުޢޫދަކީާ

އެފަރ ތްތަކުެގާާ މައްސަލަިއަގިއވެސްާ އެތެރެކުރެުވނުާ  745މަސްތުވ ތަކެތިާ

ހިނިގާ މ ލޭަގއިާ ހަމައެހެންމެ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ަވކ ލ ތްކޮށްދީފަިއވ ާ ދިފ ޢުަގއިާ

އެފަރ ތްތައް މ ރ މ ރީަގިއވެސްާ އެކަމުަގިއާާާާއެންމެބޮޑުާ ދިފ ޢުކޮށްދިން.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ބޭފުޅެއްކަންާ ވަކ ލ ތުކޮށްދިންާ ެއކަމުަގއިާ ވަކ ލ ތުކޮށްދީާ

ާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާހަމައެއ އެކު،ާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފަިއވ ާމަޢުލޫމ ތު..ާ.
ާ750 
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ިއވ ާމައްސަލައަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމުަގއިާހުށަހެޅިފަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާފޯކަސްކުރަްއަވއިެގންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ހުށަހަޅައިެގންާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

 755ލައަކަށްާވުމ އެކުާައޅުަގނޑުާހަމަާމިއުޅެނީާހުސްނުއްސުޢޫދ އިާުގޅޭާމައްސަާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް

އެހެންވީމ ،ާާ މިއަންނަނީ.ާ އިނޭގތޯާ މަްއސަލައެއްާ ުގޅޭާ ހުސްނުއްސުޢޫދ އިާ

އެހ ިގނަޔަކުންާ ުގޅުންހުރިކަމަށް.ާ މިއ އިާ މިއުޅެނީާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާެއވ ހަކައެއްާނުެއްއާދައްކ ނަން.ާދެންާއެހެންކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާބޭނުންވަނީ،ާމިާކޯޓުތަކަށްާވަޑައިެގންނެވިއިރުަުަގިއވެސްާހަަމާާފ ހަަގކުރަން

 760އެޮގތަށްާވަރަށްާދެރަކޮށްާކަންތައްތައްާކުރައްވ ފައިހުރިާވ ހަކަ.ާމިސ ލަކަށްާ

ިއސްާ ކޯޓުެގާ މަދަނީާ ކުރިންާ ލިބިފައިހުރޮޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ

އްާކުރެއްވުމަށްފަހުާޤ ޟީއަކަށްާއިންނަަވއިެގންާަވކިާމައްސަލައަކަށްާހުކުމެާ

އެމައްސަލައިަގިއާާ ދޫކުރުމަށްފަހު،ާ އެމަޤ މުާ ދަތިތަކ އިހެދިާ ބައެްއާ ދިމ ވިާ

ފަހުންޮގސްާ ހުށަހެޅުމުންާ މައްސަލަާ ހައިކޯޓަށްާ ފަރ ތުންާ ކ މިޔ ބުނުވިާ

ހަމައެހެންމެ،ާ ވަކ ލ ތުކޮށްދީފައި.ާ އެފަރ ތަށްާ އެބަހުރިާ ެއއްކޮށްާ  765އެފަރ ތ އިާ

މައްސަލަެއއް ފަރ ތަށާްާދަށުކޯޓަކަށްާ ދަޢުވ ކުރ ާ އެކަމުެގާ ހުށަހެޅުމުންާ ާ

ދަށުކޯޓުަގއިާވަކ ލ ތުކޮށްދީފައި،ާހައިކޯޓަށްާއެމައްސަލަާހުށަހެޅުމުންާދައުވ ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމަާ ހުރިކަންާ ވަކ ލ ތުކޮށްދީފައިާ ފަރ ތަށްވެސްާ ލިބުނުާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާއިތުރަކަށްާނުދައްކ ނަންާއިނޭގތޯާާ

 770ާނުއްސުޢޫދ އިާުގޅޭޮގތުންާވ ހަކަެއއް.ާއެހެންވީމ ،...ާ.ހުސް

ާ

މޫސ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމަނިކު.ާ

ާ

 775ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު،ާއ ދެ،ާަގލޮޅުާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާމިއޮތީާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
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ސ ފުކޮށްާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ ަމއްސަލަާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ބަންޑ ރަާާ މަޖިލީހުަގިއާ މިާ ހުސްނުއްސުޢޫދަށްާ އެންމެފަހުންާ ފެންނަން.ާ

މީހުންނަށާްާ ވޯޓުދިންާ އިދިކޮޅަށްާ ވޯޓުދިންއިރުަގއިާ  780ނ އިބުކަމަށްާ

ޔ ބުނުވުމަކީާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހުށަހަޅަންޖެހޭާމައސަލައ އިާޚިލ ފަށްާކ މި

ޮގތުެގާާާާޙުސްނުއްސުޢޫދު ެވިއތުކުރިާ ޙަޔ ތްާ އޭނ ެގާ ޤައުމުަގއިާ މުޅިާ

ފަސ ނ އެއްާމިތަނަށްާެގނަސްދޭންވީާމައްސަަަލަެއއްާނޫން.ާބައެއްާބޭފުޅުންާާ

ެއހެންނަމަވެ އެހެންވެދ ނެ.ާ އ ވީމަާ މަޖިލީހުަގއިާ ސް،ާފަހަރުަގއިާ

މަނިކުފ ނުާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެްއާ ދަންނަވ ާ ަވކިާ ބ ެވެގންާ  785އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންނަަަަަމަވެސް،ާާ ދަްއކ ށޭ.ާ ވ ހަކަާ ުގޅުންހުރިޮގތަށްާ ކަމ ާ ތިވިދ ޅުވަނީާ

ވަރިކުރެްއިވާާ އިނދެާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނެވިާ ނ އިބަކަށްާ ބަންޑ ރަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއއެ އަދަދ އިާ ބޭފުޅުންެގާ ހިތ ވިާ އެބޭފުޅ ާ ެގންނަާާވަރ ،ާ އަދިާ ްއޗެހިތަްއާ

ހިސ ބަށްާނުދޭހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަނިކުފ ނުާހަމާަާ

މިބަލަނީ.ާާ ައޅުަގނޑުާ ޙައްޤުއޮތީމަކަށްާ ހަނުހުރުމުެގާ އެއީާ  790ހަނުއިންނަވަނީ.ާ

ކުރިއަށްެގންދަވަންޖެހޭާ މަނިކުފ ނުާ މިމަޖިލީހަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ިއދެއްާވިދ ޅުވެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާނަންބަރެއްާާމަޖިލީހަކަށްާބަލ އިރުަގއިާަގވާ 

ކޯޓުތަކ ިއާާ ހުށަހެޅުްއވީާ މިާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލަެއއްާ ކުއްލިާ ވިދ ޅުެވ،ާ

މެންބަރުާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ާ މައްސަލައަކަށްވެފައި،ާ އޮތްާ ުގޅޭޮގތުންާ

މުޅި ެގންދަވަނީާ އެާ ދަްއކަވަމުންާ ރޫޙ ާާާާވ ހަކަފުޅުާ މައްސަލައިެގާ  795މިާ

އިރުާމަނިކުފ ނުާއެްއޗެއްާވިދ ޅުނުވެާއިނީމަާއަޅުަގނޑުާހަމަާޚިލ ފަށްކަމަށްވ 

ފޯކަސްމިކުރަނީާމަނިކުފ ނަށް.ާމަނިކުފ ނުާމަޖިލިސްާެގންދަަވންާތިއުޅުއްވ ާާ

ޮގތެއްާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެނޭގނެާޮގތެއްާހައްދަވ ލަދެއްވުންާއެދެމޭ.ާނިޒ ީމާ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާާާމައްސަލައަކަށްާިމވަނީާހަމަާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާަވުގތަށް

 800ހިތަންާބޭނޫންވޭ.ާއަނެއްކ ާނިޒ މީާނުކުތ އެްއވެސްާނަަގއިެގންވެސްާވ ކަށްާާ

އެބަޖެހޭ.ާ ުއވ ލަންެވސްާ ބައިާ ނުކުތ ެގާ ނިޒ މީާ ގަވ އިދުަގއިާ ދެން،ާ ނެތް.ާ

ލީއިރުަގިއާާ ވޯޓުާ ދުވަހުާ ކުރީާ މިޖެހެނީާ މިއަދުާ ދަްއކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވޯޓުލީާމީހ ާއަނެ އްާބަޔަކުާހޮވީމަާއެބަޔަކަށްާޖެއްސުމަށް.ާތިމަންނަންމެންާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މިއުޅެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމުނުދ ތީާ އުސޫލުާ އެާ

 805ާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޮގތުެގމަތިންާ އެވިދ ކުވިާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެ މިެގންދަނީ.ާ މެންބަރުންެގާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ރިާ

ފޯކަސްކުރަްއވަިއެގންާާ މައްސަލައަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ  810ވ ހަކަފުޅުތަކުަގިއާ

ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާނަޞޭޙަތްތެރިވަމުން،ާމިޮގތުންާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ

އެޮގތަށްާާ ވ ހަކަފުޅުަގިއެވސްާ މަޚްލޫފެެގާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާހަމަާދެންނެވުމ އެކު،ާދެތިންާމިނެޓްތެރޭަގިއާާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވއިދެްއވުމަ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އަނެއްކ ވެސް.ާ  815ހަދ ންކޮށްދެއްވީާ

މިއަރުވަނީާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މެންބަރަށްާ

ާއިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށް.ަގލޮޅުާދެކުނުާދ 

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންވީމަ،ާދެނެއްާއެހެންވީމަާ،ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އެހެންމެާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާމަޚްލޫފްއަޙްމަދުާ ހަމަާ ނުދައްކ ނަން.ާ ވ ހަކައެއްާ ެއޮގތަކަށްާ  820އަޅުަގނޑުާ

ެއޮގތަށްާހުޅުހެ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ންވޭރުާ

ދަންނަވަންާ އެމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުެވސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވެދެްއވީތީާ

ނޫވަތަާ އެދޭޮގތަށްާ ދައުލަތުންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ އިނޭގތޯ.ާ

ޙުއްނުއްސުޢޫދުާާ ނޫންނަމަާ ޮގތަށްާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ

ނުނިންމުމަކީާ މައްސަލަތަްއާ ކޯޓުތަކުންާ  825އެދިަވޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާ

ކޯޓުތަކ ާ އެާ ނޫންނަމަާ ބިރުދައްކ ާ ކޯޓުތަކަށްާ އެާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

އެފަރ ތުނާްާ ޮގތަށްާ ެގއްލުވ ލ ާ އިތުބ ރުާ އޮތްާ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މެދުާ

ފުރު މިާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބެއްނޫނޭ.ާ ޞަތުަގިއާާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެާ

ކޯޓުތަކުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަގައިމުެވސްާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

 830މައްސަލަތައްާނިންމ ޮގތ ާދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާޕ ޓީާައދިާާ

އިތުބ ރުާާ އެާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ކޯލިޝަނުންވެސްާ މިާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ޕީ.އޭ،ާ
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އިންޞާ  މަސައްކަތްކުރައްވަނީާ އެާ އެބޭފުޅުންާ ފުވެރިކަމ ެއކުާއޮތްކަން،ާ

ނުފޫޒުންާއެއްކިބ ވެާތިބެެގންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުެވސްާޤަބޫލުކުރަން.ާާ

ރައީސްާާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ މިސ ލެއްާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާާ ދުވަހުާ ވަޑަިއެގންނެވިާ ވެރިކަމަށްާ  8ާާ835ނަޝީދުާ

ތި އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ވަނީާމެންބަރުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އްބ ާ

ކޯޓަށްވެސްާާ މަދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅިެގންާ އެމަްއސަލައ ާ ވަކިކޮށްލ ފައި.ާ

ސަޕްރީމްާ ހުށަހެޅިން،ާ ަމއްސަލަާ ހަިއކޯޓަށްވެސްާ ހުށަހެޅިން،ާ މައްސަލަާ

އައިރުވެސްާާ ހަމަށްާ މިއަދ ާ އަދި،ާ ހުށަހެޅިން.ާ ަމއްސަލަާ ކޯޓަށްވެސްާ

ކޯ މަދަނީާ ނުނިމި.ާ ވަނީާ ހައިކޯޓުަގިއވެސްާާއެމައްސަލަާ  840ޓުގައިެވސްާ

އެކަމަކު،ާާ ނިމިފަިއވަނީ.ާ އެމައްސަލަާ އިދިކޮޅަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއުޅަނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަހަކުެވސްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ވަްއޓ ލ ާ އަުގާ ކޯޓުތަކުެގާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ެގއްލުވ ލ ާާ އިތުބ ރުާ އޮތްާ ނުވަތަާމެދުަގއިާ މީޑިއ ަގއިާ ދުވަހަކުވެސްާ

 845އެނޫންޮގތެްއަގއިެވސްާވ ހަކަދަްއކ ފައެއްާނުވ ނެ.ާހަމަާއެހެންމެާކޯޓެއްދޮށަށްާާ

ތިއްބެިވާާ މަސައްކަތްކުރަންާ ކޯޓުތަކުަގއިާ ެއާ ހަޅޭލަވ ާ އެްއވެެގންާ

ޢަމަލެއްާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ ޮގތުންާ ބިރުދެއްކުމުެގާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ

ނޯންނ ނެ އަޅުަގނޑުާާހިންގ ފައެްއވެސްާ ހިތ މައ ެއކުާ އެކަމަކު،ާ ާ.

ކުރިންެވސްާާ އަދިާ މިއަދުވެސްާ ެއމް.ޑީ.ޕީންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

 850ާއެޮގތަށްާއެާޢަމަލުާކުރައްވަމުންާެގންޮގސްފައިާވ ކަން..ާ.

ާ

ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާމަޑެވެލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާނ ޒިމް.ާ

ާ

 855ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާ

މަނިކުފ ނުާާމަޑެެވލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިދ އިރުަގިއާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ މިތ ނަގިއާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ
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އަޅުަގނޑުާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފޯކަސްކުރައްވ ށޭ.ާ މައްސަލައަށްާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ

ާ ބަންޑ ރަާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ މައްސަލައަކީ،ާ ހުށަހެޅުފައިވ ާ  860މިއަދުާ

އެމަނިކުފ ނުާ މައްސަލައެްއެގޮގތުންާ ކުއްލިާ މިތަނުަގއިާ ނައިބ ބެހޭޮގތުންާ

އަމިއްލަފުޅަށް،ާމިހ ރުާވ ހަކަދައްކަވަމުންާެގންދަވ ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާ

މިތަނުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މައްސަލަެއއް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ާާމަޚްލޫފްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ވ ހަކަދެްއކުންާ

 865ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ ާބެހޭޮގތުންނ ާއަދިާމިާއެމް.ޑީ.ޕީއ ާޑީ.އ ރް.ޕީއ ާއޮތްާ

އެއްޗެްއާާ އެއްެވސްާ އެއަށްާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންވީަމ،ާ ވ ހަކަ.ާ ކޯޅުމެްއެގާ

ހައިރ ންަވނީ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އިންނަވ ތީާ ތިހެންާ ިމާާވިދ ޅުނުވެާ އެއީ،ާ ާ.

ބަލަމުންދ ާާ ސީދ ާ ރައްޔިތުންާ ވ ހަކައަކީާ ދެކެވޭާ މަޖިލީހުަގއިާ

މެންބަރަކުެވސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތ ެގާ ޅަފަތަުގއިާ މިާ ވ ހަކައަށްވ ހިނދު،ާ

ކޯޅެންވެއްޖިއްޔ ާާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޝ ރ ތްކުރަްއަވއިފި.ާ  870އެވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގތެރޭަގއިާ މިާ ނެއްެވސްާާމުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާސީދ ާާ މައްސަލަާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ނުތިބޭނަމޭ.ާ ހިމޭނުންނެއްާ

ދައްކ ނެާާ އެބައޮތޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ ވ ހަކަދަްއކަވ ށޭ.ާ މައްސަލައަށްާ

އެތަްއާ ޤައުމުަގއިާ މިާ މައްސަލަތައް.ާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅޭނެާ އެާ ވ ހަކަތަކ ާ

ނިުގޅަ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ރިޕޯޓުަގިއެވސްާާބައެްއެގާ އޮޑިޓްާ  875ިއަގނެެގންާ

އެބަހުއްޓޭާކަންތައްތަށް.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާފުލުފުލުަގިއާމައްސަލަތަްއާާ

ތިމަންނ މެނާްާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެޭއާ އެހެންވީމަ،ާ ހުށަހެޅިދ ނެއޭ.ާ

މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކޮންާމައްސަލަެއއްތޯ.ާ މިއުޅެނީާ ހުށަހެޅިެގންާ

ޮގތަކަށްާއެހެ އަރަިއަގންނަާ ނަފުސަށްާ ޢިއްޒަތަށްާ ކަރ މަތ އިާ މީހުންެގާ ންާ

 880ާވ ހަކަދެްއކުމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

ާާހުރިހ ާާހަމަާާއަނެްއކ ވެސްާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރު ސަމ ލުކަޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާާންެގާ ެގންނަން.ާ މަށްާ

 885ޚ އްޞަާއިމްތިޔ ޒުތަކެއްާލިބިެގންާމިތަނަށްާވަދެާތިބިާބައެއްކަމުަގިއވިޔަސްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ބޭނުންކުރުމުަގިއާ އިމްތިޔ ޒުތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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އިންތިޚ ބުކޮށްެގންާމިތަނަށްާފޮނުވިާއެހެންާރައްޔިތުންނ ާެމދުާއަބަދުވެސްާާ

ާ ވިސްނުންތެރިކަމ އެކުާާޚިޔ ލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ެގންދިއުން.ާ

ެގންދ ާ ބޭނުންކުރަމުންާ އިމްތިޔ ޒުތައްާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާ ވޭތޯާ  890ބަޔަކުކަުމަގއިާ

އަޙްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މިއަރުވަނީ،ާ

ލޫފަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާމަޚް

ާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

 895ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ައޅުަގނޑުާނިޒ މަބެހޭާނުކުތ އެއްާމިނެީގ ާވަނ23ާާާާަޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ުގޅުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އ ާ )ށ(ާ ފެންނ ތީވެ.މ އްދ ެގާ މިމަްއސަލަާ މައްސަލަެއއްކަމަށްާ ާންހުރިާ

އަޙްމަދުާ އެބޭފުޅުންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މަނިކުފ ނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މައްސަލަ.ާާ ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ ފ ހަަގކުރަްއވ ާ ެއާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ  900މަޚްލޫފުެގާ

ާ އެއ ެއކުަގއިާ 2ާހަމަާ ވ ހަކަފުޅުންާާާ އެދައްކަވ ާ ދެމެދުަގއިާ ޕ ޓީާ

އޮތްކަންެވސްާއަސަރުކޮށް މައްސަލައެްއވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ޝަރީޢަތުެގާ ފ ނެާ

މަނިކުފ ނަށްާއެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެމައްސަލަާވަކިޮގތަކަށްާާ

ދައުލަތުެގާާ ބަޔ ނަކީ.ާ މިާ ބަޔ ނެއްތޯާ ހުށަހެޅުްއވިާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ

ބ ރުެގތެރޭ ގ އިމުކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ  905ަގއިާާބަންޑ ރަނައިބަކީވެސްާ

މިތަނުަގިއާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ އެބޭފުޅ ެގާ ބޭފުޅެއް.ާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ދ ނީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ ކަންތައްތަްއާ ގ އިމުކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ދައްކ އިރުާ

އެކަންކަމަށްާާ ކުރަްއވ ިއރުާ ތިކަންކަންާ މަނިކުފ ނުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހުއްޓުވުމަ ހުއްޓުވުމަށްާ ހަަމާ ކިޔުއްވ ފައިާފުރުޞަތުދެއްވަިއެގންާ ށްާ

މިދެންނެވިާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންނެވިމުތޯޭއާ މަނިކުފ ނުާ  910ތިއިންނަވ އިރު،ާ

ތިއްބަވ ާ ކޯޓުތަކުަގއިާ އެމައްސަލަތަކަށްާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ މައްސަލަތައްާ

އެބޭފުޅުންާ ތަޢުރީފުކުރައްވ ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޕޮޒިޓިވްޮގތެއްަގިއާ ބޭފުޅުންނ ާ

މ ާކުރުމަތީަގއިާއޮތްާަމްއސަލައ މެދުަގިއާާމައްސަލަތައްާނިންމަވ ކަމަށްާބުނީ

ތ.ާާ މިދެންނެވީާ ައޅުަގނޑުާ ތ.އަތޮޅު،ާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ނުވަތަާ
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 915ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމައްސަލަާކުރިމަތީަގއިާއޮތީމ ާއެަމއްސަލަާވަކިޮގތަކަށްާާ

މިކަމ މެދާުާ ކަމެއްތޯއޭ.ާ ކުރައްވ ާ އަނބުރ ލުމަށްޓަކައިާ

ޖެހޭނެ އެހެންވީމ ،ާާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

މަޖިލީހުަގއިާ ިމާ ބަލަިއަގނެެގންާ މައްސަލަެއއްާ މިފަދަާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެފަދަާ

ޮގތްކަމަކަށްާާ އިންޞ ފުވެރިާ އެންމެާ ދިއުމަކީެވސްާ މަޝްވަރ ކުރަމުންާ

 920ާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާާ

ާ

ކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާއަނެްއކ ވެސްާތަކުރ ރުކޮށްާޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކައަކީ،ާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ

ަގވ އިދުަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  925ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމަގިއާ

ވ ހަކަފުޅުތަްއާާ ެއއްޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ ހުރި،ާ މިާ ވ ހަކަދަްއކަންާ

ވަކިާބިނ ކުރައްވަ ނުވަތަާ ދިމ ކުރުމުެގޮގތުންާ މީހަކ ާ ވަކިާ ެގންދަވ ށޭ.ާ މުންާ

ަވުގތުާ ރަްއޔިތުންެގާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ ދިމ ކުރުމުެގޮގތުންާ ކަމަކ ާ

ބޭކ ރުކޮށްލެްއވުމަށްާމަސައްކަތްާނުކުރައްވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސްާާ

ޮގތުަގއިާ ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިތިބީާ އައިސްާ  930ާާމިތަނަށްާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރުމަށޭ.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

އަޙްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މިއަރުވަނީ،ާ

ާާ މިނެޓް.ާެއއީާމިާނިޒ މ ބެހ5ާާާޭާމަޚްލޫފަށް.ާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅަށްާބ ކީާއޮތީ

ާާ އޮތް ބ ކީާ ދެންާ މިހ ރުާ ޮގސްާ ކަނޑަމުންާ ނިޓް.ާމ5ާާިނުކުތ ތަކަށްާ

ވ ހަކަފުޅުާާ މެންބަރެުގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުންމީދުކުރަންާ  935އަޅުަގނޑުާ

ފުރުޞަތާުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ނިންމ ލެއްވުމަށްާ

 ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށް.ާާާ

ާ

އަދިާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ސަރުކ ރުަގއިާ ކުރީެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ުއޅޭނަަމާާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:މަޚްާއަޙްމަދު މައްސަލައެއްާ ޚިޔ ނ ތުެގާ އެްއވެސްާ ސަރުކ ރުަގއިެވސްާ  940މިހ ރުެގާ

އިންޞ ފުވެރިކަމ ެއކުާ ވީހ ވެސްާ އެކަންާ ބަލަންީވ.ާ އެމައްސަލަެއއްާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރުމަށްާ ކަންކަންާ މ ޙައުލެްއެގތެރޭަގއިާ ހުޅުވ ލެވިފައިވ ާ
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ވ ހަކަާނުުގޅޭޮގތަކަށްާދ ތީާބައެއްާބޭފުޅުންާާާާޮގވ ލަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުގެާ

ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ުއޅުްއވ ތީާ ކަންބޮޑުެވވަޑަިއެގންާ

 945ޕ ޓީއަކީާއެމް.ޑީ.ޕީ،ާރައީސަކީާނަޝީދު،ާޙުއްނުއްސުޢޫދަކީާބަންޑ ރަނައިބު.ާ

އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާާ ކޯޓުތަކަށް.ާ ފޯރުއްވީާ މިާ އަތްާ ދިުގާ އެމަނިކުފ ނުާ

ހުރިހ ާާއަޅުަގ މިާ ބޭނުންކުރަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަިއަގއިާ މިދަްއކ ާ ނޑުާ

ބޭފުޅުންެގާނަންތައްާއެކަނި.ާއިތުރަށްާއެހެންާއެްއވެސްާބޭފުޅެއްެގާނަމެްއާާ

ބޭނުމެއްނުކުރަން. ހަމަާާާމިތަނަކުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއމް.ޑީ.ޕީން ދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްލިހެންާ އޭރުާކުރިންވެސްާ ާ950 

ައޅުަގނޑުމެންާޑީ.އ ރް.ޕީއ ާއެމް.ޑީ.ޕީއ ާހުރިާާ ޮގތުެގާވ ހަކަ.ާ ކަންކުރެްއވިާ

ތަފ ތެއްެގާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުެމންނަކީާކޯޓުތަކަށްާބިރުދައްކ ާބައެއްނޫންކަމ ާާ

އެއ ާާ ނޫންކަން.ާ ބަެއއްާ ހުރަހަކަށްވ ާ މަސަްއކަތަށްާ އެކުރަްއވ ާ އެބޭފުޅުންާ

ކުރިން އަދިާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ މަސަްއކަތްކުރަްއވަނީާާޚިލ ފަށްާ މިހ ރުވެސްާ ވެސްާ

ހައިކޯޓުދޮށަށްާ މައްސަލ ަގިއާ ތިމަރަފުށީެގާ ެއވިދ ޅުވ ާ ހަމަާ  955އެޮގތަށްކަމަށް.ާ

އެްއވެާއެތަނުަގއިާއަޑުަގދަކޮށްާއެތަނުަގއިާފަނޑިޔ ރުންނަށްެވސްާބިރުދެއްކީާާ

ާހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީންާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ތ އެއް،ާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާާނިޒ މަބެހޭާނުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 960ާهللا.ޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ބޭނުމީާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 965ރަންާބޭނުންފުޅުވ ކަމުަގިއވަންޏ ާޕްރެސްާޑީ.އ ރް.ޕީެގާޕްރޮޕެަގންޑ ާމިތ ާފަތުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއީވ ާޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ިމާ ކޮންމެހެންާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ނެރުލުންާ ރިލީސްއެްއާ

އިންނަވ ކަށްާާ ަވޑަިއެގންާ ފަތުރ ކަށްާ ޕްރޮޕަެގންޑ ާ ކޮންމެހެންާ މަޖިލީހުަގއިާ

ނުޖެހޭނެއޭ.ާހުށަހެޅިފައިވ ާމަްއސަލ އިެގންާކުރިއަށްާދެއްވުންާވަރަށްާބޮޑަށްާާ

ަގނޑު،ާމުސްތަޤްބަލުަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުާއެދެންާޑީ.އ ރް.ޕީންާއެދެން.ާއަޅު
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ޓީީވއ ާާ ނޫސްތަކ ާ ހަމަާ ބޭނުންފުޅުވ ކަުމަގިއވަންޏ ާ ފަތުރަންާ  970ޕްރޮޕެަގންޑ ާ

ާރެޑިއޯާބޭނުންފުޅުކުރެްއވުންާމ ާރަނަގޅުވ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ
ާ

ާ

ނިޒ މ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުާޝުކުރިއްޔ ާ ނުކުތ އެއްާ ބެހޭާ

 975ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ޒަޢީމަކީާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވ ާ ޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާ ރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ30ާާަވ ތުވެދިޔަތަނުަގއި ޢަދުލުއިންޞ ފުާއަހަރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  980ންދެކަށްާ

ގ އިމުކުރުުމެގާދ އިރ ަގއިާއެންމެާއިސްާމީހ ެގޮގތުަގއިާހުރެާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކަހަލަާނިކަމެތިންާެގންޮގސްާޖަލުތަކަށްާލ ާއަނިޔ ކޮށްާދައުލަތުެގާމުދަލ ިއާ

މީހެއް.ާ ހުރިާ ދޫކޮށްލ ފަިއާ އަޅ ނުލ ާ މީހުންނަށްާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވިާ ފައިސ އ ާ

ވަކ ލ ތުާާއެހެ ތެދުވެވަޑައިަގންނަވ ާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެއްއެގާ އެފަދަާ ންވީމަ،ާ

ނުތިބެވޭނެާ މަޑަކުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްވެސްާ ދެނެއްާ  985ފެއްޓެވީމަކ ާ

ވަދެާ ކޮށްދޭންާ ކަންތައްތަކެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަޖިލީހަކީާ މިާ މިތަނުަގއި.ާ

ދި،ާއެބޭބޭފުޅުންާތިބިާމަޖިލީހެއް.ާމ ޒީާހަނދ ނައްތ ލަްއވަިއެގންާނުވ ނެ.ާއަ

ކަންކަންާާ މިދެންނެވިާ ޑީ.އ ރް.ޕީަގއިާ އަިއކަމުަގއިިވޔަސްާ ޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާ

ތިބިާާ ހޯއްދަވަިއެގންާ ފައިސ ާ މުއްސަނދިެވވަޑައިެގންާ ކުރަްއވަިއެގންާ

 990މީހުންެގާޚިޔ ނ ތުެގާމައްސަލަތަކަށްވެސްާބަލަމުންާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާެއާ

ރަނަގޅަ ފައްތ ލަންވީތޯާ މިތަންާ ރައްޔިތުންެގާާރޫޙަށްާ އެީއާ އެކަމަކު،ާ ށް.ާ

އިންތިޚ ބުކުރިާާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިާ މަޤްޞަދަކަށްޓަކައިާ އެާ މަޖިލިސްާ

ފަނޑިޔ ރުކަމ ިއާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ަވރެއްިވޔަސްާ ކިތަންމެާ މަޤްޞަދެއްނޫން.ާ

އަހަރުާދުަވސްާވަންދެކަށ30ާާާާްއެންމެާއިސްާފަނޑިޔ ރުކަންާހިއްޕަވަިއެގންާާ

ކު ޒަޢީމްާ ާާޑީ.އ ރް.ޕީެގާ އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ކަންތައްތައްާ  995ހަމަާރެްއވިާ

ެއޮގތަށްާ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ެގނެވެން.ާ ފުލުފުލުަގއިާ ލިސްޓްަގއިާ ލިސްޓްާ

ފަަަސ ނ އ ިއާާ މަނިކުފ ނުެގވެސްާ ބޭނުންފުޅިއްޔ ާ މަނިކުފ ނުާ ެގންދަވަންާ
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ޖެހިދ ނެ.ާާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ބެހޭޮގތުންވެސްާ

،ާއިންޞ ފ އެކީަގއިާމިކަންާމީހުންނ އިާނުބެހިާއެބޭފުޅަކުާލ ފައިާއެހެންވީމ 

މަނިކުފ ނާުާ އިސްކަންދެއްވުަމށްާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މައްސަލަެއއްާ  1000އޮތްާ

ޑީ.އ ރް.ޕީއ ިއާާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ެއދޭާ ދެއްވުންާ ބ ރުއަޅުްއަވއިާ

ަގލޮޅު ދެންމެެގާ ވަނީިވއްޔ ާ މައްސަލައެްއކަމަށްާ ދ އިރ ެގާާާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ާާ ނޫސްާބަޔ ނަކުންާމިކަނާްާާާއ ދެ،ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެވިދ ޅުވިޮގތަށް

ފައްޓަންވީާ ފަސ ނ ާ ެއހެންވީމ ،ާ ކަެމއް.ާ އޮތްާ މަނިކުފ ނުާނިންމ ލެވެންާ ތޯާ

ކުރިއަށްާާއިޝ ތ ރްކޮށްލަްއަވއިފި އެކަންާ މިހިރީާ އަޅުަގނޑުާ  1005އްޔ ާ

ވަރަށް ޕ ޓީންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ސ ބިތުކަމ އެކީަގިއާާެގންދ ޮގތަށް.ާ ާ

ާއެކަމުަގއިާތިބިާވ ހަކަާމަނިކުފ ނަށްާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1010ޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަފުޅުާާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ހިތްތަވ ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮަަށްާ ަގވ އިދަށްާ

ދިމ ކުރ ާދައްކަ އަނެކަކ ާ ެއކަކުާ ޒ ތީޮގތުންާ ެގންދެވުން.ާ ވަމުންާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުހެއްދެވުން.ާ މިކަންާ މަޖިލީހެއްކަމުަގއިާ

މިއަ ާފުރުޞަތުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ ެގާާރުވަނީ..ާ ދ ންދޫާ

 1015ާރިޔ ޟް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިާކުއްލިާމައްސަލަާާއިރ ެގާމެންބަރުާާދ ންދޫާދ 

ާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ދިޔަހިނދު، ޝަރުޢީހުށަހެޅިެގންާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ހިތަށްއެރީާ  1020ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ބަހުސެއް މިތާ  މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅޭޮގތުންނޭާ ރުާާަގޑިއ1ާާިނިޒ މ ާ

ެއނކުރަންޖެ ދިމ ވ ނެކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާހޭނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާ މިމައްސަލަާ ޭގާ

މައްސަލައިެގާާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފަާ މައްސަލަެއއްޮގތުަގއިާ ކުއްލިާ ރައީސް،ާ

ލ އެްއކޮށްޮގސްާނިންމަވ ލެްއވީަމާރަނަގޅުވ ނެ.ާާޞީޚުލ ސ ާމިއޮތީާމީެގާތަފް

 1025ތެރިާމަޖިލީސާްާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާމިއަދުާއެކަކުާއަނެކަކ ޖެހިާމިާޢިއްޒަތް
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އެނިގެގންާާ އެޮގތަށްާ ދ ންވީތޯ.ާ ަވއިރޯޅީަގއިާ މިާ ނުކުތ ެއއްެގާ ނިޒ މީާ

ދައްކަންާާ ވ ހަކަާ އެްއވުމުެގާ އަނެއްާ އެްއވ ާ ނުވަތަާ ޕ ޓީާ އަނެއްާ އެއްޕ ޓީާ

ކަސްޓަމްެގާާ ހިނގ ށޭ.ާ ދައްކ ލަމ ާ ރަނަގޅަާ ނިކަންާ އެނިގތިބެާ ވެއްޖީއްޔ ާ

ސްޓ102ާާެ މައްސަލައ އި،ާ ރުފިޔ ެގާ ކަރަޕްޝަންެގާާމިލިޔަންާ ލްކޯެގާ

ާ އެއަރޕޯޓްެގާ 16ާމައްސަލައ އި،ާ ާމިލިޔަންާ ކަރަޕްޝަންާާ  1030ޑޮލަރުާ

މިތ ާާމައްސަލައ އި،ާާ ރަނަގޅަާ ވަރަށްާ މައްސަލަތައްާ މެރިާ މީހުންާ

ދައްކަލެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާިމމަޖިލީސްާކައްޗ ާދުްއވ ލަންާަމނިކުފ ނުާތިޔަާ

ާާ ާާކުރަްއވ  މެންބަކަންތައްތައް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންނަށްާކޮންެމާ ރަކަށްާ

ތިބީ.ާ މިމަޖިލީހުަގއިާއިށީނދެާ ވަޢުދުތަކެްއާވުަމށްފަހުާމިއަދުާ ވަރަށްބޮޑެތިާ

ނުކުތ   1035ާާއެއްާނުނަގ ވޭތޯ.ާޙުސްނުއްސުޢޫދަކީާއަޅުަގނޑުާމިތ ާމިއިނީާނިޒ މީާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާާ އެމަނިކުފ ނަކީާ ވީދ ޅުވީ.ާ ވ ހަކަާ މެންބަރެްއެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ނޫން. ތަންދޮރުާާާމެމްބަރެއްވެސްާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ކޮންމެހެންާ ވ ހަކަދެއްކުމަކީާ ތިއްބަަވއިެގންާ އޮޅުންފިލ ާ

ެއކަ ރަނަގޅަށްާާއެހެންވީމ ،ާ ނިކަންާ އަނެކަކ ޖެހިާ ވ ހަކަދައްކ ލަންާާކުާ

އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނގ ށޭ.ާ ވ ހަކަދައްކަމ ާ އެނިގތިބެާ  1040ާާވެއްޖީއްޔ ާ

ވަރަށްިގނަ ކިޔ ލ ނެ.ާާާާއެބަހުއްޓޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ޝުކުރިްއޔ ާާއެްއޗެހިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
ާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ ާ ނުކުތ ެއއް، ނިޒ މ ބެހޭާ  1045އަޅުަގނޑުާާެމންބަރު.ާ

މެންބަރުާޙުސައިންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

ާމުޙަންމަދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1050 

ަމޢ ފުކުރައްވ ތިާާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ސ ފުކޮށްލަާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ދެކަެމއްާ ައޅުަގނޑުާ މިއީާ ނަަގންޖެހުނީމަ.ާ ނުކުތ ެއއްާ ާނިޒ މީާ
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އ ދެާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާދެއްވ ތޯ.ާ ފެއްޓެވީާ މިބަހުސްާ މަނިކުފ ނުާ ާ،1ާ ަގޑިއިރުާާާ

ދިޔައި ަވުގތުާ ވަރަށްިގނަާ މިހ ރުާ މިދިޔަީއާކަނޑައަޅުްއވަިއެގން.ާ ރުެވސްާ

ނުކުތ ަގއި. ިމާާާނިޒ މީާ ހެދީާ ނުކުތ އ އިާ ނިޒ މީާ އަނެއްކަަމކީާ  1055ދެންާ

ހިއެއްނުޭވާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސް.ާ ނުމެދޭނެާ ބަހުސްކުރިއަކަށްާ

ށުނުހެނެއްވެސްާމަނިކުފ ނަށްވެސްާއެކަންާޤަބޫލުކުރެއްވޭނެ.ާާބަހުސްާއަދިާފެ

ާާ މަނިކުފ ނު މިާ މ1ާާާިއެހެންވީމ ،ާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ ބައްލަވަނީާ މިާ ަގޑިއިރުާ

ަވުގތުާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ކަނޑުްއވަިއެގންާ ވަުގތުާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ

ާާ އެޮގތަށ1ާާާްދެއްވ ތީވެ ނުވަތަާ ެއޮގތަށްތޯާ ހަމަކުރައްވ ނީާ  1060ާާަގޑިއިރުވެސްާ

ދެކޭތީާާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހޭނެކަމަށްާ ހަމަކުރައްވަންާ ވެއްޖީއްޔ ާ ނޫންކަމަށްާ

ހަމާަާ ނެުގމަކީާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ދެންާ ދަންނަވ ލަން.ާ މަނިކުފ ނަށްާ އެވ ހަކަާ

ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްވެސްާކުރެވިދ ނެކަމެއް.ާާ
ާ

ާ1065 

ބަހުސްކުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދިއުމަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ރިއަށްާ

މިއޮންނަނީާާ މިދަނީކ1ާާާީާަގވ އިދުަގއިާ ކުރެެވމުންާ މިހ ރުާ ގަޑިއިރު.ާ

ކުރިއަށްާނުެގންދެވިާާ ބަހުސެއްނޫން.ާމިހ ރުާމިދަނީާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާ

މަޖިލީހުެގާމަސައްކަތުެގާަގޑިތައްާބޭކ ރުވަމުންދ ާދިއުމެްއެގާޮގތުަގއިާމިާދ ާާ

 1070ޅުަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާހުރިހ ާމެންބަރުންގާެާވަުގތުތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަ

ކު އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެދެންާ މަސައްކަތްތަްއ،ާާއަރިހުންާ މިވ ާ ރިމަތީަގއިާ

ާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާޙަރައްޔިތުންާ މަސައްކަތްތައްާ ވ ލުކޮށްފަިއވ ާ

ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ޢަމަލުތައްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރެވޭނެޮގތަކަށްާ

ފުރުއަޅުަގ ާާނޑުާ މިއަރުވަނީ، މިހ ރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޞަތުާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ

 1075ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.ާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1080 
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އަޅުަގނޑުެވސްާާާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބަލަން.ާާނިޒ މީާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާާهللاާޢަބްދު ކުރިއަށްދޭތޯާ ބަހުސްާ މިާ މަޑުކުރީާ ިމާ ނުނަގ ާ ާނުކުތ އެއްާ

ބަހުސްަގިއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިާ ނަންަގވަިއެގންާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާބައިވެރިެވވަޑަިއެގ ފަތުރުއްވަވ ތީ، ޕްރޮޕަެގންޑ ާ މަނިކުފ ނާުާންާ އަޅުަގނޑުާ

މަޖިލީހުެގ ބޭނުންވީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ނިޒ ބ ހޭާާާއަރިހުންާ ނިޔ ކުރޭާ  1085ަގވ އިދުާ

ނުކުތ އެްއެގާދަށުންާމެންބަރަކުާކަމެއްާހުށަހަޅުއްވައިފިާކަަމށްވަންޏ ާދެނާްާ

ނިޒ ީމާާާއިތުރުކަމެއްާމަނިކުފ ނުާކުރިައށްާެގންދަވަންޖެހޭނީާ އެއީާ

ބަލަ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ވިދ ޅުވެފަޭއ.ާނުކުތ އެއްތޯާ ނުަގނޭތޯާ އިަގނޭތޯާ

އަޅުަގނޑަާ ތަންކޮޅެއްާސްމޫތްކޮށްާާއެހެންކަމަށްވަންޏ ،ާ މަޖިލީސްާ ހީވަނީާ ށްާ

ނިޒަމ ބެހާޭާ ދަށުންާ ގަވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ ،ާ  1090ދ ނެހެންނޭ.ާ

ރައީސްާާ މަޖިލީހުެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ ނަންަގަވއިފިާ މެންބަރަކުާ ނުކުތ އެއްާ

މަނިކުފ ނަށާްާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ޮއވެޔޭ.ާ ދެއްވަންާ ރޫލިންގެއއްާ

ާެގާޮގތުންާމިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނީެގާ.ހަނދުމަފުޅުކޮށްާއެރުވުމު
 

ާ1095 

އަޅުަގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔ ާ މިހ ރުާ ނޑުާ

ާާ އަޙްމަދުމިއަރުވަނީ، މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ރާުާޢ މިާާކުޑަހުވަދޫާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާާ

ާ

 1100ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އޮތީާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކުޑަހުަވދޫާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ދެާާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މިދަނީާ މިހ ރުާ ާާާާމިތ ނަގއިާ ކުލަޖެހިެގންނޭ. ކޯޅުުމެގާ އެހެންާޕ ޓީެގާ

މި އައިސްާ މިމަޖިލީހަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މ ތްާާނަހައްދަވ ށޭާ ވަރަށްާ ތިބީާ

ަގވ އިދުަގިއވ ާާޞަދެއްަގޭއ.ާާމަޤް މ ނަިއަގާ އެކިއެކިާ ބޭފުޅުންާ  1105ެއކިެއކިާ

އަދިާާ ވ ހަކަދަްއކަަވއިފި.ާ މިތ ާ މ ނަިއަގާ އެކިއެކިާ މ އްދ ތަްއވެސްާ އެކިއެކިާ

ބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެއްާމެންބަރެއްެގާޢިއްޒަތްތ އިާކަރ މ ތަްއާާ

ެގއްލުންހުރިާވ ހަކަވެސްާދައްކަާ ވ ާވ ހަކަާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާާހުރަސްއެޅޭާވ ހަކަާ



 41 

ވ ހަކަވެސްާާ ހަމަނުވ ާ ކުފޫާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ބައެއްބޭފުޅުންާ

ދެާ މިާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަމުންާ އެހެންވީމ ،ާ  1110ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ

ައއްޗިާާ ނަހައްދަވ ށޭާ އެހެންާ ވެއްޖެކަން.ާ މިހ ރުާ ކޯޅުމަކަށްާ ޕ ޓީެގާ

ތިއްތިާ ތިއްތިާ މިމަޖިލީސްާކުދިންނަށްނުވެާ މިތަނުަގއިާ ތިއްބަަވިއެގންާ ކޮށްާ

މިާކޯޅުންާއެއްޮގ ެގންދެވުމަށްާއެއްބ ރުލުންާދެއްވ ށޭ.ާ ތަކަށްެވސްާާކުރިއަށްާ

ާާ ނުކޯޅޭށޭ. ިއންތިޚ ބުވެފަިއާާމިތަނުަގއިާ އަމިއްލަޮގތުންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ

 1115ާާތިބިާމެންބަރުންާތަކެއްާމިތ ާއެބަތިއްބޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހިމޭނުންާމިތިބެނީާ

ނިޒ  ރަނަގޅަށްާާހައްތަހ ވެސްާ މިކަންާ ނުނަގ ާ ނުކުތ ާ ކުރިއަށްާމީާ

ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެއްބ ރުލުންދީެގން.ާ ެގންދިއުމަށްާ

އަދިވެސްާއެއްފަހަރުާއިނޭގތޯާއިތުރުާނިޒ މީާނުކުތ ައކަށްާފުރުޞަތުާނުދީާ

ބަހުސަކ  ައޅުަގނޑުމިކަމުަގއިާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ހަމަާިއެގންާ ވެސްާ

 1120ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ

މެންބަރު.ާާޝުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ނަންަގަވއިެގންާާކުރިއްޔ ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ

ދެއްވުުމެގޮގތުންާާ އެހީތެރިވެަވޑަިއެގންާ ެގންދިުއމަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ

ދަ ނުކުތ ެގާ ނިޒ މީާ މެންބަރުންނަށ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1125ށުންާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ާ

ދައްކަވ ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ އަތުވެދ ނެާ ހުްއޓުމަކަށްާ މަސައްކަތްާ

އޮތްާާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ

ވ ހަކަައކީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާެއންމެންނަކީވެސްާމިތަނުަގއިާަމސައްކަތްކުރަންާާ

ބަ ތިބިާ ފޮނުވ ފައިާ މީހަކީާރިޔ ސަތުާާާއެކޭާ.ރައްޔިތުންާ މިއިންނަާ ަގިއާ

ކޮންމެާ މީހެްއނޫން.ާ ހިފެހެއްޓޭނެާ ދޫފުޅުަގއިާ މެންބަރުންެގާ  1130ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަތް މެންބަރުެގާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަކަށްވެސްާ ޕުޅުމަތީަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤ ނޫނުާއަސ ސީާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާާާަގވ އިދުާއެބައޮތް،

ޮގތުަގ ބަެއއްެގާ ކުރިމަތީަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާާއުފުލ ާ އިާރަްއޔިތުންެގާ

ހަމައިންާ އަމިއްލަައށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ ހަދަމ ތޯއޭ.ާ ދައްކ ާ

ހި އެކަންތައްތަކުަގިއާާނައްޓ ލ ާ ދެންާ ެގންޮގސްފައިާ  1135ސ ބަށްާ

އ ދަާ ބުނުމުެގާ މިވެނިޮގތަށޭާ ކުރަންވީާ ކަންތަްއތައްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ
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ާ މެންބަރަކީދޫކޮށްލ ފައިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ

މަސްޢޫ ހަދައިެގންާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ މެންބަރަކަށްާ އުފުލ ާ ލިއްޔަތުާ

ގ ތްަގނޑަކަށްާ މިއަދުާ ެގންދަމ ތޯ.ާ ކުރިައށްާ ވ ހަކަާ މިތަނުަގއިާ

ާާ އ45ާާިއަޅުަގނޑުމެން މިދިޔައީމިނެޓެްއހ ާ ނިޒ ީމާާާރުާ ޮގތްޮގތަށްާ  1140އެކިާ

އެކި ކުރިމަތީާާނުކުތ އ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތަކުަގއި.ާ ަގިއާާކަހަލަާ

އެޖެންޑ ެއއްާއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއާކުރަންވީާމަސައްކަތަތަްއާާ

އެބަހުރި.ާރައްޔިތުންާއެތިބީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސަްއކަތުެގާނަތީޖ އަށްާއެދިާ

ރަކުވެސްާހަަމާއެދި.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަދައްކަވ ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަާ

އެނއެ ސ ފުކޮށްާ ަވރަށްާ  1145ިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ކަނޑައެޅިފަިއާާ ޙުދޫދުތައްާ މިވ ހަކަދެއްކުުމެގާ ަގވ އިދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިޙް މެންބަރަކަށްާ އިންނަވ ާ ޖެހިެގންާ ޮގތްާާހުރިޮގތް.ާ ކުރައްވަންވީާ ތިރ މްާ

ޢައެިގވަ އެނޫންޮގަަތަކަށްާ މިހެންާޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ނުކުރަްއވ ށޭާ މަލުާ

އަނެއްކ ެވސް ާާދަންނަވަމުންާ މިއަރުވަނީ، ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ަގލޮޅުާާާ

ޢިއް މަޚްދެކުނުދ އިރ ެގާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ނިޒ މ ޒަތްތެރިާ  1150ބެހޭާލޫފަށް.ާ

ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.ނުކުތ އެްއ،ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާއަޅުަގާނާށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއޭދަފު މިނެީގ، ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޢިްއޒަތްތެރިާޑުާ ދ އިރ ެގާ  1155ާދ ންދޫާ

ކ އިާބެހޭޮގތުންާވަރަށްާާޔ ނ ތުެގާމައްސަލަތަޚިާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟްާއަޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ދައްސ ފުކޮށް، ޮގތުންާ ބިރުދެއްކުުމެގާ އެީއާ ހީަވނީާ ކަވ ާާއަޅުަގނޑަށްާ

މަޖިލިސާްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަކޮޅެއްހެން.ާ

ާާ ޔ ނ ތުެގާބައިާކުރިއަށްާެގންދަވަން.ާމިީއާާހުއްޓ ލ ފައިާމިާޚިމިހ ހިސ ބުން

ޚިާކޮންބައެއްތޯ.ާާ ހުރީާާއެާ ކޮންބައެއްތޯާާޔ ނަތްެވފައިާ  1160ކޮންޮގަަތަކަށްތޯ.ާ

ބަލަމުންދ ާޚި އޮފީހުންާ ފުލުސްާ މިހ ރުވެސްާ މައްސަލައެްއާާާާޔ ނ ތްތެރިވީ.ާ

ބޭނުންވޭާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ހިމެނޭތީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިލިސްޓްަގއިާ އެއީ.ާ

ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކިޔަިއދޭން.ާ ވަރަށްސ ފުކޮށްާ ާމީތިާ
ާ
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އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާނެތް.ާއެީއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަހުމިމަޖިލީ ހިަގމުންމިދ ާ މިހ ރުާ ާާހުަގއިާ ވ ހަކަދައްކަވަންީވ.ާސ އި ުގޅިެގންާ

ވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއްެގާާަގވ އިދ ިއާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާޚިލ ފަށްާއެއްާ

ޮގތުަގއިާމިތަންާާާހިތްޕުޅުގައި ހުރިާނުތަނަވަސްކަންާހުސްކޮށްލައްވ ތަނެްއެގާ

ދެކުނު ަގލޮޅުާ ެއދެމުން،ާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްނުހެއްދެވުމަށްާ  1170ޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާ

މަޚް އަޙްމަދުާ ވ ހަކަކޮޅުާާމެންބަރުާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ލޫފަށްާ

ާނިންމ ލެއްވުމަށް.ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާަގލޮޅުާދެކުނުދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 1175ސްެގާއެދިވަޑަިއަގތުމުންާމިހިސ ބުންާމިނިންމ ލީ.ާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާރައީާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް

ެއާ ދެންމެާ ސަލީމްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އޭދަފުށީާ

އެމަާ އ ދެ،ާ ހ ފ ހަަގކުރެްއވީ،ާ އޮފީހަށްާ ފުލުސްާ ޒިރުާނިކުފ ނުވެސްާ

އެ އަދިާ ދެރަވަން.ާ ވަރަށްާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ކަންާާކުރެވުނުކަމަށް.ާ

އެޮގތަށްާކޮށްެގންާނުވ ނެކަމަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށްިގނަާ މިތ ނަގއިާ ވ ހަކަދައްކަވައިފިާރައީސްާ މެންބަރުންާ ާާާ1180 

މެންބަރުނ80ާާާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އަދިާ ވ ހަކައ އިާ ޑޮލަރެްއެގާ މިލިއަންާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެކަހަލަާކަންކަންާައޅުަގާާކައ ިއ،ޔ ނ ތްތެރިވެފަިއވ ާވ ހަޚި

މ ހައުލެއްގަާ ހުޅުވ ލެވިފަިއވ ާ ިއންސ ފުވެރިާ ބަލަންވީ.ާ ހަމަާ ިއާާހުރިއްޔ ާ

މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެމންާ އިތުރަކަށްާ ެއއިރުންާ ކުރަްއވަންވީ.ާ އެކަންާ

ނުޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންާާާދައްކ ކަށްާ އަބަދުވެސްާ ނުވ ނަމަާ  1185އެހެންކަމަށްާ

ދައްމިާާތަކުރ ރުކޮށްާާމިހެން ާާވ ހަކަދައްކ ލަާ ތިބެންޖެހޭކ ލަ، ނާީާރަްއޔިތުންާ

މަތީ. ޝަްއކެްއެގާ ކޯްއޗެްއާާާާއެކަމުެގާ ކ ކުާ ކޮށްެގންތޯާ ކޮންކަމެއްާ ކ ކުާ

ކަިއެގންތޯާމިއުޅެނީ.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކުާއަޅުަގނޑުާތިދެްއވިާފުރުޞަތަށްާ

އަޅުަގ އަދިާ ދަންނަވަންާ ޝުކުރުާ ކުރިއަށްާާވަރަށްބޮޑަށްާ ވ ހަކަާ ނޑުެގާ

 1190ރުާނިޒ މީާނުކުތ ާނެންެގވިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްބޮޑަށްާދިޔައިެގން
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ޝުކުރިްއޔ ާާ ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަމުންާ ޝުކުރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ޮގތުަގއިާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަްއސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

 1195ާލޫފާްާދުާމަޚްރައްޔިތުންަެާމަޖިލީހުެގާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަާއަޙްމަދުާނިހ ންާހުސެންާމަނިކުާ

މައްސަލައިެގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާމިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާބަހުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ނުާމިދެވުސްާ

ބޭނުންވަ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުެވސްާ އަޙްމަދުާާފުރުޞަތުަގއިާ ނީ،ާ

ާާމަޚްލޫފް މެންބަރުާއެހުށަހަޅުއްވ ާމައްސަލައަކީާކަންބޮޑުވުންާާ، ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިމަޖިލީހުނާްާ ެއިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މަްއސަލައެކޭ.ާ އޮތްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ޖޫނ2ާާްމިމަހުެގާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 2ާާާާާެގމަހުދުވަހުަގއިާ  1200ަގއިާ

3ާމަށްާއޮތްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަހެއްާހޯދ ލުނަންފުޅަކަށް،3ާާާާފަިއވ ާާފޮނުއްވ 

ާާ އެއީ. ާާވުޒ 2ާާނަމެއްާ ބަންޑ ރަނ އ2ާާިރ އަކަށް އަދިާ ބުެގާާަވޒީރުންނ އިާ

ާާ ދިޔަޮގތްާާމަޤ މަށް. ދެިވެގންާ ވޯޓުާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ނަމަށްާ ފޮނުވުނުާ

ދެކިވަޑަިއަގން ރައްޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ ެއވަުގތުާާދިވެހިާ މަޖިލީހުަގިއާ ނަވ ނެ.ާ

ާާހ   1205ރުންާިއއްތިފ ޤުންާއަޅުަގނޑުމެންާމެންބ73ާާަޒިރުވެާވަޑައިެގންާތިއްބެވި

ާާ ބަންޑ ރ2ާާަފުރަތަމަ ފަހުންާ އޭެގާ އަދިާ ދިނީމު.ާ ވޯޓުާ ާބޭފުޅުންނަށްާ

މަޤ މަށްާާ ޙުނ އިބުެގާ އަލްއުސްތ ޛުާ ސްނުއްސުޢޫދ ިއާާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ

ނަތީާ އެނުކުތްާ ވޯޓުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހުަގިއާާބެހޭޮގތުންާ ޖ އަށްާ

އު ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަލްއުސްތ ޛުކޮށްެގންމީދު ތިބީާ ސްނުއްސުޢޫދުާޙުާާާންާ

 1210ވަރަށްާރަނަގޅަށްާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދަވ ނެކަމަށް.ާކޮންމެެވސްާއެއްެވސްާާ

ާާ ާާޙ ލެއްަގއި، އެދުވަހު ައޅުަގނޑަކީާ ވޯޓުާޙުޔަޤީނުންވެސްާ ސްނުްއސުޢޫދަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނަމަެވސްާ ނުދިންާ ވޯޓުާ ައޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ ނުދޭމީހެއް.ާ

ައލްއުސްތ ޛުކޮށްެގންާާންމީދުާާއު ކަންތައްތަްއާާޙުާާހުރީާ ސްނުއްސުޢޫދުާ

ކުޑަކުޑަާާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަނަގޅަށްކަމަށް.ާ ވަރަށްާ ެގންދަވ ނީާ

ާ ާއިޙްތިޖ ޖުާ ާރަނަގޅަށްކަމަށް،ބައްލަަވއިަގންނަވ ނީާ ކުރިއަށްާާާ  1215ައދިާ

ާާ އެަވުގތަށް ރަނަގޅަށްކަމަށް.ާ ނުވަނީސް،12ާާާާެގންދަވ ނީވެސްާ ަގޑިއިރުާ

ނިންމެމިމަޖިލީ ާހުެގާ 12ާވުމަށްާ ާާ ހެންވޭރުާަގޑިއިރުވެސްާ ނުވަނީސްާ
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ެގާާބީޗްާާޓިފިޝަލްާާރއ  އެމް.ޑީ.ޕީާ ދިޔަާ ބޭްއިވެގންާ ސަރަޙައްދުަގއިާ

ާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ކަންތައްތަކަާބައްދަލުވުމެްއަގިއާ ށްާާބައެއްާ

 1220ޮގންޖައްސަވ ާއަދިާއެމަނިކުފ ނަށްާވޯޓުާނުދެއްވިާމެންބަރުންނ ާމެދުާވަކިާ

ާ އުސޫލަކުންާ ާކަވ ،ވ ހަކަދައްކަހަލަާ ެއވ ހަކަފުޅުަގއިެވސްާާ އަދިާ

ކޯޓުާ މަރުޙަލ ގައިދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާެގާ ބެހޭޮގތުންާާ ކަންތައްތަކ ާ ާބަެއއްާ

ކުރަްއވ ، އިޝ ރ ތްާ ާާާާބައެއްކަހަލަާ ދުވަހު އައިާ ޖެހިެގންާ ެގ25ާާާާއަދިާ

ާާ ބެހޭޮގތުން ކޯޓުތަކ ާ ނިޒ މުެގާ މެދުވެރިކޮށްާޝަރުޢީާ ދިޔަާާދެކެވިޕްރޮްގރ މްާ

 1225ރިާމެންބަރުާމަޚްލޫފްވެސްާވިދ ޅުވިފަދައިން،ާާުގޅިެގންާޢިއްޒަތްތެާވ ހަކަތަކ އިާާ

ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހުންާ ބަޔ ނެއްެގާ ނޫސްާ ނެރުްއވ ާ ކޯޓުންާ

ކުއްލިާ މިއީާ މެދު.ާ މިމައްސަލައ އިާ ނުވޭތޯއޭާ ކަންބޮޑުވ ންާ ބަޔަކުާ

ބޭބޭ ބައެއްާ ނޫންކަމަށްާ ެއއްވެސްާާމައްސަލަެއއްާ އެބަވިދ ޅުޭވ.ާ ފުޅުންާ

ކުރަންޖެހާޭާލެޙ  ޑީ.އ ރު.ޕީާ އ އިާ ެއމް.ޑީ.ޕީާ މިއީކީއެއްާ އްަގއިާ

މެންބަރުންނަށާްާނހަ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ކަށްނުޖެހޭނެ.ާ  1230ުގރ މައަކަށްާ

މިތިއްބެީވާާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ

ާާ އެހިސ ބުން އައިސް.ާ މިތަނަށްާ ކުރަންކަންާ ރަމްޒުާ ފެށިެގންާރައްޔިތުންާ

ވ ނަމަާެއކަމެްއެގާަމއްސަލަާކުއްލިާާމުަގއިާގ ކަނޤައުމެްއަގއިާމިފަދަކަމެްއާހި

މެ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތުަގއިާ ެގނެސްާމައްސަލަެއއްެގާ ންބަރުންާ

ފެތުރިެގންާ މިމަޢުލޫމ ތުާ މެދުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ަވކ ލ ތުކޮށްާ  1235ރައްޔިތުންާ

ކުށްމައިދިޔަ މިކަންާ ރައްާ ނުކޮށްާ މެންބަރުންާވެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޔިތުންެގާ

ާ ކޮބައިތޯާ ވ ނަމަާ ދައުރ ތިބެންވެއްޖެކަމަށްާ ބެހޭޮގތުންާާއެމެންބަރުންެގާ

މެންބަރުންނަށް މ ދަމ .ާއެއްބައިާ ވ ހަކަާ ދަްއކ ނެާ ހީފުޅުވެދ ނެާާާރައްޔިތުންާ

މަޢ ފަށްާއެދެންާވަކިާޕ ޓީއެްއެގާނަންާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް،ާާާާމިއީާތެދެއްވެސްމެ،

ާާ ޙުޖެހޭދަންނަވަން މެންބަރެއްކަންާތީ.ާ ޕ ޓީެއއްެގާ ކޮންާ  1240ސްނުއްސުޢޫދަކީާ

ިމތަނުން ނޯޅޭއޭ.ާ ާއެކަކަށްވެސްާ މެންބަރަކުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެއްާ

ާވިދ ޅުވެދެްއވައިފި އެމް.ޑީ.ާ ާޙުސްނުްއސުޢޫދަކީާ ނޫނޭ.ާާމެންބަރެއްވެސްޕީާ

ާާ ފ ިއތުވެ ދަންނަވަންތޯާ ރައްޔިތުނ3ާާާްއަޅުަގނޑުާ ދިެވހިާ ބައިެގާ އަހަރ އިާ

ާ މިތިއްބެިވާތިއްބެވީާ މ ލޭަގިއާ ފުރަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނިދީަގއިތޯއޭ.ާ
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ރ އްޖޭެގ ތަކ ާާރައްޔިތުންނ އިާ ާާޓެލެވިޝަންާ ނޫސް އަދިާ  1245މީޑިއ ތަކުންާާއިާ

މެންބަރެއްެގާާޙު ޕ ޓީއެްއެގާ ކޮންާ ފެނިވަޑައިެގންފައިވަނީާ ސްނުއްސުޢޫދުާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާާާއިތޯއޭާޮގތުގަާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ދައްކަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ާެއއީާ

ރ ތަކުަގިއާސްާކުރ ާޭގެގާބޭރުަގއިާމިއޮތްާމަުގމަތީަގއިާކުރެވުނުާމުޒ ހަމަޖިލި

މިއިންާޙު ޔަޤީންާ ައޅުަގނޑަށްާ ޮގތަކަށްތޯ.ާ ކޮންާ ހުންނެވީާ ސްނުއްސުޢޫދުާ

ާ އެްއވެސްާ ާެމންބަރަކަށްޢިއްޒަތްތެރިާ ނުަގންނަވ ނެކަންާާާ  1250ކެރިަވޑަިއާ

ހައްޓ ާފުލުހުއްެގާލޮލަށްާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާދޮެގކޭާދަންނަވ ކަށެއް.ާޢަމަންާބަލަ

އިނިގލިާކޮއްޕ ލ ާމަންޒަރުެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާދުށީމު.ާއަޅުަގނޑުާއަތުަގިއާާ

މިތ ާ ނޫނޭާ ެއވ ހަކަތަކެްއާ ެއްއޗަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އެބަހުރި.ާ ފޮޓޯާ

ދައްކަންީވކީ.ާހުޅުހެންވޭރުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވިދ ޅުީވާ

ާާ މިާާފަސ ނ ތަކެއްފަދައިން މިވަުގތުާ ބިރާުާހުށަހެޅުމެއްނޫންާ އަދިާ  1255އޮތީކީ.ާ

މ ޙައުލުެވސްނޫން. ިމވ ހަކަާާާާދެއްކުމުެގާ ކަމަކަށްވ ތީވެ،ާ ކަންބޮޑުވ ާ މިއީާ

ާ މެންބަރަކުާ މިބަހުޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސްަގއިާއެެގންނެވީ.ާ

ބިރުަގނެެގންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމުނީ.ާ ނިންމ ލީމަާ މިކަންާ ބައިވެރިވެފައިާ

ާ ާނުވަތަާ ކުއްލިާމިއަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަ،ާ ބިރުަގންނަންމިޖެހޭާ

ާާ ާާމައްސަލަެއއް ޢަދުލު މައްސަލައަކީ،ާ މިއޮތްާ ނިޒ މުެގާާޮގތަށްާ  1260އިންސ ފުެގާ

ބަންޑ ރަ އ ާ ތެރެއަށްާ ެއވިދ ޅުާާކަންތަކުެގާ އަތެްއެގާާނ އިބުާ ދިުގާ ދެްއވ ާ

ާާ ވިދ ޅުވުމާ ވ ހަކައ އި، ވ ހަކަާ ޮގތުެގާ ެގންދ ނެާ ވަކިޮގތަކަށްާ ިއާާއެއަތްތައްާ

ަގމުންދ ާާނއަދިާމިއަދުވެސްާހަމަާޝަރީޢަތުެގާމަޖިލީހުަގއިާކޯޓުތަކުަގިއާހި

ޤ ޟީ ބަެއއްާ ވ ހަކައ ިއ،ާ ނުނިމޭާ ަމއްސަލަތަކ އިމައްސަލަތައްާ ،ާާންެގާ

ާ ވ ހަކަތަކެްއާާމިކަންތައްތަކަށްާ ވަކިކަހަލަާ ރިޔ ޢަތްކޮށްާ  1265ސީދ ާ

ާ މަޑުމަޑުންާޙުސްނުއްސުޢޫދުާ ެގންދަވ ތީވެ،ާ ކުރިއަށްާ ާދައްކަވަންާ

ާާޙު ހުންނަވ ށޭސްނުއްސުޢޫދޭ ސަިއޒުަގއިާ ެއހެންދެންނެވުން.ާާާމަނިކުފ ނުާ

ހަމަގައިުމވެ ާާއަޅުަގނޑުެގާ ޮގވ ލަނީ، އަޅުަގނޑުާ މިވަުގތިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާސްާ

ހުންނަވ ށޭ.ާާާބަންޑ ރަ ސަިއޒުަގިއާ މަނިކުފ ނުެގާ މަނިކުފ ނުެވސްާ ނ އިބޭާ

ދަން ކުރުކުރުާާނަވ ލުން،އެވ ހަކަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާާޖުމްލައަާާއަސްލުާ  1270ކުންާ

ބަންޑ ރަާާމި ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީ.ާ މަނިކުފ ނާުާާާދަންނަވ ލަންާ ނ ިއބޭާ
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ހު ސަިއޒުަގއިާ ާާމަނިކުފ ނުެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީ، މިތ ކުާ ެގާާންނަވ ށޭ.ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ފުރުޞަތަށްާާ ދެްއވިާ މިއޭ.ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތަކީާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެއއްނެތޭ.ާ

އްކަންާޖެހިއްޖެކަމުަގއިާވ ނަމަާވަރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާވ ހަކަދަ

ނޭދެންާ ހައިޞިްއޔަތުންާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެބައޮތް.ާ ވ ހަކަާ  1275ދިުގާ

ފަސ ނ ތަ އަނެކެްއެގާ އަނެއްބަޔަކަށްާާކެއެކަކުާ ެއއްބަޔަކުާ ޮގވ ކަށް.ާ އްާ

ނަ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ބައެއްާ ހިތ މަކުރަންާ ބަެއއްާންބިރުދެއްކުމަށް.ާ ާާަގއިެގންާ

ެއަވުގތުާާާއީ.އްާކުރިއަށްާެގންދިޔަކެާރުާދެއްކުމުެގާމަސައްކަތްތަބޭބޭފުޅުންާބި

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ޮގނޑީަގއިާ ތިާ ިއށީނދެވަޑަިއެގންާާކަމ ެއކުމަނިކުފ ނުާ ަގއިާ

ާާ ތަޅުމަށް މަޖިލީހުެގާ ހަޤިޤަތުަގއިވެސްާ ދެއްަވެގންާމިތިއިންނެވީާ  1280ފުރުޞަތުާ

މިއަދުެގ ައދިާ ޤަބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދަވަން.ާ ާކުރިއަށްާ

މައްސަލަތަކެއްގައިސ ބ ހިމި ހުރިހ ާ މިއައިާ ާހަމައަށްާ އެްއެވސްާާާ

މ ލެއްާވ ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެްއާާނިކުފ ނުެގާއިހުމަާާމައްސަލަެއއްަގއި

އަޅުަގނޑުެވސްާާ އަރުވަން.ާ ޔަޤީންކޮށްާ މަނިކުފ ނަށްާ އެވ ހަކަާ ނުކުރަން.ާ

ާާ ިމަގވ އިދުެވސް އަސ ސީއ އިާ މިޤ ނޫނުާ ހަމަާ އެަވުގތުާ  1285ބަލަމުން.ާދިޔައީާ

މ އްދ ތައްާބަލަމުން.ާމަނިކުފ ނުާެގންދެވީާަގވ އިދުަގިއވެސްާވ ޮގތަށް.ާައދިާާ

ހަމަާ މަސައްކަތަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ ެއހެންވީމަ،ާ ވ ޮގތަށް.ާ ގ ނޫނުަގއިވެސްާ

ވަކިވެލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ސ ބަސްާ އައްސަރިބަހ އިާ

ާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.ާ

ާ1290 

ާާާބަރުާދޫާދ އިރ ެގާމެންބިލެތް ރިޔ ސަތ އި މަނިކުފ ނުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާވ ލުީވާާޙަ`ާ

ާާފަހުންާތިނިންމެވާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިަާާ ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ބ(ާެގ25ާާާާނިންމެވުމ އިާުގޅޭޮގތުން

ޙައްޤެއްނޫން.ާާ ލިބިެގންވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ދެންަެވުަމކީާ އެްއޗެްއާ ދަށުންާ

އަޅުަގނޑުާ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ މި ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ޚިޔ ލުާ ވަނ74ާާާާަެގާ

ދިމ ީވާާ ބަޔ ންކުރ ކަމެއްާ އެމައްސަލައެއްާ ބުނެފަިއ،ާ ަގއިާ )ހ(ާ  1295މ އްދ ެގާ

ބަލ އިރުާ ެއޮގތަށްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުއްލިައކަށްކަުމަގިއވުން.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

މަޚް ވަރަށްިގނަާާއަޙްމަދުާ މައްސަލ ަގއިާ ކުއްލިާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ލޫފްާ
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މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަވޭ.ާ ކުރައްވ ފަިއާ ތުހުމަތުތަކެއްާ

ދެްއިވާާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ރ އްޖޭެގާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ  1300ވިދ ޅުވެފައިވ ޮގތުަގިއާ

ޙަޤީޤަތްާާ ކުޑަވެާ އިތުބ ރުާ ރައްޔިތުންެގާ ކޯޓުތަކ ެމދުާ ސަބަބުންާ ބަޔ ނުެގާ

ޅޭޮގތަށްާއަދިާއިތުބ ރުާެގްއލޭޮގތަށްާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފަިއޭވ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާއޮ

ރައީސް،ާައޅުަގނޑުާހިތުންާބަންޑ ރަާނ އިބަކީާރ އްޖޭަގއިާޢަދުލްއިންސ ފުާ

މިމައްސަލަާ އ ދެ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ މަސައްކަތްކުރައްވ ނެާ ޤ އިމްކުރުމަށްާ

ތުހުމަތ  އެާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަންާާާާހުށަހެޅުއްވިާ  1305އެއްޮގތަށްާ

ބަންޑ ރަާނ އިބުާއެދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުތަކުންާހީފުޅުވ ނަމަާައޅުަގނޑުާއެކަމ ާާ

ޚިޔ ލުާާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަަވން.ާ ވ ހަކަާ ހިތ މަކުރ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަފ ތު.ާ މިކަމ މެދުާ

ބޭފު އެންެމހ ާ އަދިާ ާާމެންބަރުންނަށ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަނ43ާާާަޅުންނަށްާ

ާާ  1310ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާވަރަށ42ާާާާްމ އްދ ެގއ އިާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

އެބަބުނޭާާ ޭއަގއިާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެްއޗެއްާ ބުނެފައިވ ާ ބަހުންާ ޞަރީޙަާ

ނުަވތަާާ ކަނޑައެޅުމުަގއިާ ވ ޖިބުތައްާ ޙައްޤުތަކ އިާ މަދަނީާ މީހެއްެގާ ކޮންމެާ

ދަޢުވ  ކުށެއްެގާ ޤ ނޫނަކުނާްާާާޖިނ ޢީާ އުފުލުމުަގިއާ މައްޗަށްާ މީހެއްެގާ

ނުަވތަާާ ކޯޓެްއަގިއާ މުސްތަޤިއްލުާ އަދިާ މިނިވަންާ ޤ އިމްކޮށްފަިއވ ާ

ރައީސް،ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތެރޭަގއި.ާ މުއްދަތެްއެގާ އެކަށީެގންވ ާ  1315ޓްރިބިޔުނަލްާ

"އެކަށީެގންވ ާާ ނުކުތ އަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ

ތެރޭ ބ ވަތުން،ާާމުއްދަތެއްެގާ އެމައްސަލަެއްއެގާ އ ދެ،ާ ަގއި".ާ

ެއކިާާ އަަވސްމިނުަގއިާ އެކިާ މައްސަލ ަގއިާ ެއކިާ ޒ ތުންާ އެމައްސަލައެްއެގާ

ޚ އްޞަކޮށްާ އ ދެ،ާ އެކަށީެގންވ ވުމަކީ.ާ އެީއާ ދިއުންާ ލަސްމިނުަގއިާ

ކަންކަންާ މުއްދަތެްއަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ ބެހޭޮގތުންާ ހެރެތެރެއ އިާ  1320އަްއޑުއަތޮޅުާ

އަ އައްޑުއަތޮޅުެގާާނުނިމޭކަންާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާ ރައްޔިތުންާ އްޑުއަތޮޅުާ

ތިބިާ ަވޒީފ ަގއިާ އެތ ަގއިާ މަސައްކަތުާ ޚ އްޞަކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށް،ާ

ދިވެހިާ ޚ ްއޞަކޮށްާ އެކަންކަމަކީާ ނިކަމެތިކަމ އިާ ލިބެމުންދާ  މީހުންނަށްާ

ާސަރުކ ރ އިާޝަރުޢީާނިޒ މ އިާއަދިާމިހުރިހ ާނިޒ މުެގާއަލީަގއި.....ާ.

ާ1325 
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މެންބަރާުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1330 

ރައީސް.ާާދ އިރ ގެާާާހުޅަނުގމ ފަންނުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އިނޭގތޯ.ާ ދ އިރ ާ ހުޅަނުގާ ާމ ފަންނުާ

ހިނަގމުންދ ާާޙީމްާޢަބްދުއްރަهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ކޯޓެްއަގިއާ ިމެގނީާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާއަޅުަގނޑުާ

މިދަނީކީ.ާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ ވ ހަކަދެކެވެުމންާ މިތ ަގއިާ ބެހޭޮގތަކުންނޫންާ މައްސަލައަކ އިާ

އެހެންވީމަ،ާާ ބެހޭޮގތުން.ާ ކަމަކ ާ އެހެންާ މުޅިންާ މިދަނީާ ބަޙުސްާ މިތ ަގއިާ

މައްސަލަެއއް ހިނަގމުންދ ާ ވައްދަިއެގންާާކޯޓެްއަގއިާ އެތެރޭަގިއާ މިތ ާ ާ1335 

މިތ އެތެރޭާވ ހަކަދެއްކުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފުކަމަކަށްވ ތީެވާެއވ ހަކަާާ

ާފ ހަަގކޮށްލުމުެގޮގތުން.ާާ
ާ

ާ

ވ ހަކަފުޅުަގއިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުންެގާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1340ޝުކުރިއްޔ ާ

ވަރަ އުސޫލުތަްއާ ިމއޮތީާާެގންުގޅުްއވަންީވާ ަގވ ިއދުަގއިާ ރަނަގޅަށްާ ށްާ

ވ ހަކަފުޅުަގިއާާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ

ހިތްތަވަިއެގންާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ އެދެންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ

 1345ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށްާ.ާމިއަރުވަނީާބިލެއްދޫ

ާ

ާާާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެތް ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ހަމަަގއިމުވެސްާ ރައީސް،ާ ާވަނ42ާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ

ތެރޭަގިއާާާކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަ މުއްދަތެއްެގާ އެކަށީެގންވ ާ މިބުނެފަިއވ ޮގތަށްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ކަންބޮޑުވުންާާކަން އެކަންކަމ ާ ނުނިމޭނަމަާ ަމއްސަލަތައްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ކަންާ

ކޯޓަށްާ މަދުންނަމަވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެބައޮތޭ.ާ  1350އަޅުަގނޑުެވސްާ

އަޅުަގނޑުާާ މީހެއްެގޮގތުންާ ހ ޒިރުވ ާ ޙައިޞިްއޔަތުންާ ވަކީލެއްެގާ

އެބަހުއްޓޭ.ާާ ކަންކަންާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދަންނަވ ލ ނީާ

ހަމަގައިމުވެސްާާއެ އަޅުަގނޑެއްވެސްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހެންނަމަވެސް،ާ
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ނޭދެންާދިވެހިރ އްޖޭެގާޝަރުޢީާނިޒ މަށ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޢަދުލްއިންޞ ފުާ

މީހަކުާ އެްއވެސްާ ބ ރުތަކަށްާ ލިބިެގންވ ާ ބ ރުތަކަށްާ  1355ޤ އިމްކުރުމުެގާ

ތްތެރިާރައީސް،ާާކުޑ މީސްބަހެއްާބުނުމަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަމެއްނޫން.ާޢިއްޒަ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާ މިމައްސަލަާ ދަންނަވަން.ާ ހިތ މައ އެްއކޮށްާ ވަރަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކީާޚ ްއޞަކޮށްާޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރެއް.ާ

ުގޅޭޮގތުންާާ މައްސަލައ އިާ މެންބަރެއްެގާ ނިސްބަތްވ ާ ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާ

ދ  ތިަމރަފުށީާ ހައިކޯޓަށްާ މައްސަލަެއްއާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބެހޭޮގތުންާ  1360އިރ އ އިާ

ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާާ ބަޙުސްކުރެވޭއިރުާ މިމައްސަލައަށްާ އެބަވޭ.ާ ހުށަހެޅިފައިާ

ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކަންޖެހޭ.ާ ެއބަާ ވ ހަކަތައްާ ކޯޓުތަކ ބެހޭާ

ކޮންާ ކުރ ނީާ އެމައްސަލައަށްާ ސަބަބުންާ ީމެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރި ާާއަސަރެއްބ އޭ.ާ ަގވ އިދުެގ މިާ ރައީސް،ާ މ އްދ ެގ23ާާާާާ ވަނަާ

 1365)ށ(ާަގއިާވަރަށްާރަނަގޅަށްާބުނެފައިާއެބަވޭ.ާހިނަގމުންދ ާޝަރީޢަތަކ ިއާާ

ުގޅޭޮގތުަުންާވ ހަކަދެއްކުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބަޙުސްަގިއާެއކަންާ

ނުހިމެނޭނެޮގތެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާމިތ ނަގއިާމިދެކެވެނީާކޯޓުތަކުންާ

ވ ހަކަާާމައްސަ ނުހިނގ ާ ކަންކަންާ ކޯޓުތަކުަގިއާ ވ ހަކަ.ާ ލަސްވ ާ ލަާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަާދައްކަމު.ާއ ދެ،ާހަމަގައިމުެވސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާލިޔެ،ާ

ާާ ޙައިޞިއްޔަތުން މެންބަރެއްެގާ ކޮމިޓީެގާ )ހ(42ާާާލިޔުނުާ މ އްދ ެގާ  1370ވަނަާ

އެާ ބުނެާ ނުހިނގ ކަމަށްާ މައްސަލަތައްާ ޝަރީޢަތުަގިއާ ލިޔުނުއިރުަގއިާ

ާާބަޙު މި ެއޮގތުންާ ކުރެވިފަިއވޭ.ާ އަށ42ާާާްސްތައްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިވަނީާ ލިޔެިވފައިާ މިޮގތަށްާ ތެރޭަގއި"ާ މުއްދަތުެގާ "އެކަށީެގންވ ާ

ަގލޮޅުާާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިސަބަބަށްޓަކައި.ާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާ މަޚްލޫފްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1375ދެކުނުާ

ބޭނުންވަނީ،ާމި ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ

ވ ހަކަފުޅުންާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުެގާ މިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ޮގތަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހިތ މަކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމ ާ ދޭހަވ ނަމަާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

މިވ ހަކަފުޅު ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ރ އްޖޭެގާ ދެއްކެީވާާޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ ތައްާ

ނުލިބިާ ޙަްއޤުތައްާ ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނިޒ މުެގދަށުންާ  1380ޝަރުޢީާ
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ޤ އިމްކޮށްާާ އެކަންކަންާ ކަންބޮޑުވ ތީއޭ.ާ އެކަމ ާ ލަސްވަމުންދ ތީާ

ާރައްޔިތުންނަށް މިމައްސަލަައކީާާފޯރުާ އެހެންކަމ އެކުާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާ

ާއަޅުަގނޑުދެކޭޮގތުަގއި...ާާ

ާ

 1385ާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯާ.ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާ

ދަންނަވަން.ާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދެކޭވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައެއްނޫންކަަމށްާ ާކުއްލިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 

ާ

ތ އީދުކުރުމުެގާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނުކުތ އ އިާ ނިޒ މީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1390ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަދައްކ ލަންާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ފިޔަަވއިާ ާފުރުޞަތުތައްާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަނިކުފ ނުާ ފުރުޞަތުކަމަށްވ ތީެވ،ާ އެންމެފުރަތަމަާ ލިބޭާ

މުނ ސަބަތުަގިއ،ާ ހޮިވވަޑައިަގތުުމެގާ ރަީއސަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ދިއް ނ އިބުާއަދިާ މަޖިލީހުެގާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަގރުާ

ވަރަށްާ ދެބޭފުޅުންނަށްާ ތިޔަާ ައޅުަގނޑުާ އުފަލުަގއިާ ހޮވުމުެގާ  1395ރައީސަކަށްާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަނީާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ތިާދެބޭފުޅުންާވަނަާމ އްދ ަގިއވ ޮގތުެގމަތިނ2ާާްއަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ މިއަދުާ ކޮންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ ޢަމަލުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް.ާ

މައްސަލަެއއް.ާާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ަމއްސަލަައކީާ ބަލ ލ އިރު،ާ މައްސަލައަށްާ

ޢިްއޒަތާ  ކޯޓުތަކުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ  1400ިއާާއަޅުަގނޑުެވސްާ

މުހިން ވަރަށްާ ހިފެހެއްޓުމަކީާ ދެކެން.ާޤަދަރުާ އަޅުަގނޑުާ މުކަމެއްކަމަށްާ

އައުޓްއޮފްާ ވ ހަކަފުޅުާ ދައްކ ާ ބޭފުޅަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޮގތްޮގތަށްާާ ތަފ ތުާ މ ނަކުރަންވެއްޖެނަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮންޓެކްޓްސްަގއިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ 20ާާމ ނަކުރެވިދ ނެކަމަށްާ

 1405ނީ،ާޤ ނޫނުެގާކުރިމަތީަގއިާއަދިާއެމީހެއްެގާމަްއޗަށްާވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނަ

ޤ ނޫނުާހިންުގމުަގއިާކޮންމެާމީހަކީވެސްާހަމަހަމަވެެގންވ ާމީހެއްކަމަށް.ާއަދިާާ

ހަމަހަމަކަމ އެކުާ މަންފ ތައްާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުންާ ރައްކ ތެރިކަމ އި،ާ ޤ ނޫނުެގާ
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ންާއަޅުަގނޑުާާލިބުމަކީާހަމަާކޮންމެާމީހެއްގެވެސްާޙައްޤެްއކަމަށް.ާއެހެންކަމު

އަލްއުސްތ ޛުާާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައޑުއެހުމުަގއިާ އަޑުއެހިާ

ފ ހަަގކުރެވުނީ،ާާާާޙުސްނުއްސުޢޫދު އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުންާ  1410ދެއްކެވިާ

ޤ ނޫނުާ ފޯރުވައިދީާ އެންމެންނަށްާ ހަމަހަމަކަމ އެކުާ ޤ ނޫނުެގާ

އެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުިވާާާާތަންފީޒުކުރުމުަގިއާހަމަހަމަކަންާެގންުގޅުްއވ ނެކަމަށް

ކޯޓުތަކުަގިއާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ އ ދެ،ާ ވިދ ޅުވުން.ާ

ފ ހަަގކުރައްވ ފައި.ާާ އެމަނިކުފ ނުވަނީާ މައްސަލަތަކެްއވެސްާ ހުރިާ މިއަދުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އިދ ރީޮގތުންާ އެބަހުރިާ މައްސަލަތަކުެގތެރޭަގއިާ  1415މިދެންނެވިާ

މައްސަލަ ާހަމަޖައްސަންޖެހޭާ ރައީސްއަށްވެސްާާތަކެްއވެސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާޢިމ ރ ތުެގާދަތިކަން.ާމަދަނީާކޯޓަށ އިާޖިނ ޢީާކޯޓަށްާ

ސްޕްރީމްކޯޓެްއާާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ ލިބިފައި.ާ މިވަނީާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މިއަދުާ

ހިންގ ނެާރަނަގޅުާޢިމ ރ ތަކަށްާސްޕްރީމްާކޯޓުވެސްާމިވަނީާބޭނުންވެފައި.ާާ

ދިމ ވެފައިވ ާާއެހެ މިއަދުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޯޓުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1420ންވީމ ،ާ

މައްސަލަތައްާއަޅުަގނޑުމެންާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާއެބަޖެހޭާއެބޭބޭފުޅުންނަށްާ

ބޭނުންވ ާފަންނީާއެހީއ އި،ާައދިާމ ލީާއެހީާއެބޭފުޅުންނަށްާލިބޭނެާޮގތްތަްއާާ

ހަމަޖަ މަޖިލީހުެގތެރެއިންވެސްާ އަދިާރައްޔިތުންެގާ އްސަިއދޭން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ މިއުފެދޭާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެއބޭބޭފުޅުންނަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޯޓުތަކަށްާ އެބަޖެހޭާ  1425ނައްތ ލުމަށްޓަކައިާ

ބޭނުންވ ނެާޖ ަގދިނުމ އެކުާމުވަްއޒަފުންވެސްާއެބޭފުޅުންނަށްާލިބޭނެޮގތްތަްއާ

ކޮންމެ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާހަމަޖައްސައިދޭން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަކަސްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާޝަރުޢީާނިޒ މަށްާވޭތުވެދިޔަާއަހަރުތަކުެގތެރޭަގއިާވަރަށްާާ

އިޞްލ ޙީާހެޔޮާބަދަލުތަކެއްާމިވަނީާއައިސްސަ.ާމިދެންނެވިާއިޞްލ ޙީާހެޔޮާ

ބ ރުތައްާ ިމއަދުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އެކުާ އ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  1430ބަދަލުތ ކ އެކުާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާވަކިވެފަިއވ  ނިޒ ެމއްާ ގ އިުމކުރުމުެގާ އިންޞ ފުާ ޢަދުލުާ ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ގ އިމުވެފައިވީހިނދު،ާ ތެރޭަގއިާ

އިންޞ ފުާގ އިމުކުރުުމެގާބ ރުަގއިާހުރިާކަންތައްތަކަކީާާ މިދެންނެވިާޢަދުލުާ

ޖެހުމެއް ފަރ ތަކަށްާ ަވކިާ އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކުާ ނެތިާމިނިވަންކަމ އިާ
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އަލްއުސްތ ޛުާާ އެހެންނަމަވެސްާ މައްސަލަތަކެްއކަމުަގިއވުން.ާ  1435ނިމިެގންދ ނެާ

ކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކުރެްއވީާއަްއޑުއަތޮޅުާހެރެތެރެާރިސޯޓްެގާާާޙުސްނުއްސުޢޫދު

ތަފްޞީލުޮގތެްއަގިއާާ މ ާ ހިެއއްނުވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ެއވ ހަކަާ މައްސަލަ.ާ

ާއޮތްާމަްއސަލައަކަށްވ ތީ.ާާއަޅުަގނޑަށްާދެންނެވިދ ނެހެންނެއްާޝަރީޢަތުަގއި

އައްޑުއަތޮޅުެގާާ ސަބަބުންާ ނުނިންމުމުެގާ އެމައްސަލަާ ނަމަވެސްާ

 1440 ރައްޔިތުންނަށްާލިބެމުންދ ާނިކަމެތިކަމ އި..ާ.

 

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެަެއް،ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާޢަބްދު

ާ

 1445 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުކުތ ާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ ނިޒ މީާ ހަމަާ އަނެއްކ ވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުނާްާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު މިތ ެގާ އަލިައޅުވަމުންާ މައްސަލަައކަށްާ ާމިނަަގންޖެހުނީ،ާ

ދައްކަވަމުންެގންދަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙ ލަތެއްަގިއާާވ ހަކަފުޅުާ ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ތީވެ.ާ

ދެްއކުމަކީާާ ވ ހަކައެއްާ އެްއވެސްާ މިތ ނަގއިާ ޚިލ ފަށްާ  1450މިޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ހަނދުމަފުޅުކޮށާްާ އަދިވެސްާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުއްދަވެެގންވ ކަެމއްނޫން.ާ

ާއަރުަވއިދެްއވުމަކީާރިޔ ސަތުެގާވ ޖިބަކަށްވ ތީވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

 

ވ ހަކަދެއްކުުމަގިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1455ޝުކުރިއްޔ ާ

ތެރޭަގިއާާ ހުދޫދުެގާ މިހިރަާ ަގވ އިދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަނެއްކ ވެސްާ

މެންބަރުންނަށާްާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައްޓަންކުރެއްވުަމށްާ ވ ހަކަތައްާ

އަޅުަގނ ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާ މިއަރުވަނީ،ާާއަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ޑުާ

ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަފުޅުާ

 1460ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާ

ާ
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ނިޒ މީާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނުނިންމަވަމެއްނޫންތޯ.ާ މަނިކުފ ނުާ ނުކުތ އެްއކަންާ ާނިޒ މީާ

ާ.ާނުކުތ އެއްތޯާނުވަތަާނޫންތޯާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1465 

ހުރިހ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ވ ހަކަދެއްކެުވމުަގއިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާ ހިއްތެވުމަށްާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ ބޭފުޅުންވެސްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެްއޮގތުަގއިާ ނިޒ މީާ ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާ

ާާޝުކުރިއްޔ .

ާ1470 

ނަންަގވ ތީެވ.ާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ޙަވ ލ ދެްއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާއ ދެ،ާ

މ އްދ ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ެއވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑަށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ސްާއަޅުަގނޑުާާނުފެނުނީމަާހަމަާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހަމަާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީ،ާޢަދުލްާއިންޞ ފުާގ އިމުކުރުމުެގތެރޭަގިއވެސްާާ

މިދެންނެވިާ މައްސަލަތަކެއް.ާ ެއބަހުއްޓޭާ  1475އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާ

މުހިންމުކަމެކޭ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެީއާ ޙައްލުވުންާ މައްސަލަތައްާ

އަޅުަގ ދަންނަވ އިރުވެސްާ މިވ ހަކަާ ޝަރުޢީާމިހެންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ނޑަށްާ

ކިޔަވ ވިދ ޅުވެެގންާާ ޝަރީޢ ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ތަމްރީނުލިބިެގން،ާ ދ އިރ އިންާ

މިދ އިރ އިންާާ ވަރަށްމަދު.ާ ބޭފުޅުންާ ަވޑަިއަގންނަވ ފައިވ ާ ރ އްޖެާ

މިދ އިރ އަށްާ އިންވެސްޓްކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ  1480އަޅުަގނޑުމެންާ

މުސްތަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނީާ ޤްބަލްާއިންވެސްޓްކުރެިވެގންާ

އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކަިއާާ މިދ އިރ އަށްާ އަލިނުކުރެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިދ އިރ އިންާާ އަދިާ ހުޅުވ ލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސްކޮލަރޝިޕްތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅުންާ ފަންނީާ

ޤ ނޫނުއަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ  1485ސ ސީަގިއާާމަސައްކަތްކުރަންއެބަޖެހޭ.ާ

ފަނޑިޔ ރުންެވސްާ ބޭރުެގާ ކޯޓަށްވެސްާ ސްޕްރީމްާ މިވަނީ،ާ

ސްޕްރީްމާ ބޭފުޅަކުާ ޝަރީޢ ެގާ ެއހެންކަމުންާ ޢައްޔަންކުރެވިދ ނޭޮގތަކަށް.ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިއުމަކީވެސްާ ހަމަޖެހިެގންާ ކޯޓަށްާ

ޙައްލުެވެގންދ ންާ މައްސަލަތައްާ އިންޞ ފުެގާ ޢަދުލުާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ކުރުާާ މިޭވތުވެދިޔަާ މަުގފަހިެވެގންދ ނެކަމެއްކަމަށްާވ ނެ.ާއ ދެ،ާ  1490ވަރަށްބޮޑަށްާ

މުއްދަތުެގތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިދިމ ވިާމައްސަލަތަކ ިއހުރެާބަންޑ ރަާ

އައިސްފަިއވީކަުމަގިއވީނަމަވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނ އިބުެގާޝަކުވ ތަކެއްާ

ބޭނުންވޭ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގިއާާ އިންތިޤ ލީާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާ ވަރަށްާ ފަނޑިޔ ރުާ ުއއްތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިޚްލ ޞްތެރިާ ކޮށްދެްއވިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  1495އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަމިްއލަާާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ އެމް.ޑީ.ޕީއިންވެސްާ އެީއާ މަސައްކަތްޕުޅުާ

ަގންނަާކަންތައްތަކެއް.ާެއއިންާއެްއވެސްާާނަމުަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލައި

ނެތިން.ާާ ދަންނަވ ކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ެއްއޗެއްާ ކުޑައިމީސްާ ބޭފުޅަކަށްާ

އެކުރެްއިވާާ ވަރަށްބުރަކޮށްާ ފަނޑިޔ ރުާ ުއއްތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެޅޭކަހަލަޮގތަކަށްާާ ހިޔަނިާ އެމަސަްއކަތްޕުޅަށްާ  1500މަސައްކަތްޕުޅު،ާ

ބޭފުޅަކު ެއއްެވސްާ ައޅުަގނޑުވެސްާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ހަކަނުދެްއކެވުމަކީާ

އަލްއުސްތ ޛުާާ އެހެންވީމަ،ާ އެދުމެއް.ާ އެދޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ

އެމަނިކުފ ނުެގާާ ބޭފުޅަކުާ ޤ ނޫނީާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ފަދަާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ

ކަންތައްތަކަށްާާ މިދެންނެވިާ އަދ ކުރެްއުވމުަގިއވެސްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ

 1505ނޑުާހަމަާޔަޤީންކުރ ާކަށަވަރުކުރ ކަެމއް.ާާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ނެކަންާމިީއާައޅުަގ

ބޭނުންވާޭާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މީގެއިތުރުންާ އަދިާ އ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މަރުޙަލ ތައްާ ކޯޓުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކޯޓުންާ ދަށުާ އެީއާ މައްސަލަތަކެއް.ާ ދިމ ވޭާ އެބަާ ކަޑައްތުކުރުމުަގއިެވސްާ

ހުށަހެޅުމުގައި،ާއަދިާހައިާކޯޓުންާނިންމ ާނިންމ ާކަންތައްތައްާމަތީާކޯޓަށްާާ

ތެރޭަގިއާާ މަރުޙަލ ެގާ ނިންމުމުެގާ ކޯޓަށްާ ސްޕްރީމްާ  1510ކަންތައްތައްާ

ބައެްއާާ ހަނިވ ޮގތަށްވެސްާ ފުރުޞަތުތައްާ ލިބޭާ އިސްތިޢުނ ފުކުރުމަށްާ

ވ ހަކަފުޅުަގއިެވސްާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުެގާ އ ދެ،ާ އެބަދިމ ވޭ.ާ ކަންތައްތައްާ

ައޑުއެާ އަޅުަގނޑުާ ލަސްވުމުެގާާވިދ ޅުިވ،ާ މަސައްކަތްާ ކޯޓުތަކުެގާ ހީމުާ

މަރުޙަލ ތައަށްާ އިސްތިޢުނ ފުެގާ އ ދެ،ާ ދަތިތައް.ާ ދިމ ވ ާ ސަބަބުންާ

އެކަންާާ އެހެންާ އ ދެ،ާ މެދުވެރިވ ވ ހަކަ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ  1515ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ

އެްއވެސްާާ ބަލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ކީްއެވެގންތޯާ ދިމ ވަނީާ
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ޤ ޟީ މައްސަލަތަކެްއާާޙ ލެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިސްތަށިފުޅުަގއިާ ންެގާ

ނޫސްާާ ބަޔ ނުަގިއވ ޮގތުން،ާ ނެރުއްވ ފައިވ ާ އެބޭފުޅުންާ އަޅުވަނީކީެއއްނޫން.ާ

ާ ވ ޮގތުންާ 7ާބަޔ ނުަގއިާ ދުވަހަކުެވސްާާާ ކޮންމެާ މ ލަމެއްަގއިާ

 1520ބޭފުޅުންާތިއްބަަވއިެގންާދުވ ލަކުާެއވްރެޖްޮގތެއްަގިއ8ާާާާއެވްރެަެޖްޮގތެްއަގިއާާ

އެހެންވީމ ،50ާާާކަށްާާބޭފުޅަ އެބަދޭ.ާ ބެލެމުންާ މިހ ރުވެސްާ މައްސަލަާ

ދ އިރ ެއއްަގިއާާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ މިއީާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

މިކަމަށްޓަކަިއާާ އެހެންވީމ ،ާ ޙައްޤުތަކެކޭ.ާ ލިބިެގންދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މަސަްއކަތްޕުޅުާ ބުރަާ ެއކުރައްވ ާ އެބޭފުޅުންާ ދުވ ލުާ ރެއ އިާ

މިއަދުާާއިޚް ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލަިއަގންނަން.ާ  1525ލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ

މ ލޭަގިއާ ހަމައެކަނިާ މައްސަލަައކީާ ދިމ ވެފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އޭެގއިތުރުންާާ ހިނަގމުންދ ކަން.ާ ކޯޓުތައްާ މިދެންނެިވާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ތިއްބަަވއިެގންވެސްާ މެޖިސްޓްރޭޓުންާ ރަށްރަށުަގއިާ

ރީޢަތުެގާމައްސަލަތައްާބެލެމުންދ ކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުާހަމަާއުފަލ އެކުާާޝަ

 1530ފ ހަަގކުރ ކަމެއް.ާއެހެންނަމަެވސްާމިކަންާކުރުމުަގިއވެސްާކުރިންާއަޅުަގނޑުާާ

އޮތްކަމަށްާާ ދ އިރ އެއްަގއިާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ ދަތިކަންާ ޖ ގައިެގންާ މިދެންނެވިާ

މިދަންނަ އެހެންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ބ ރ3ާާާާުވަނީ،ާާއަޅުަގނޑަށްާ

ވަކިވެފަިއވ ާނިޒ ެމއްެގތެރެއިންވެސްާމިއަދުާރަށްރަށުެގާކޯޓުތައްާހުރީާރަށުާ

ވަރަށްާާ ޢިމ ރ ތެއްަގއިާ އެއްާ އޮފީހ އިާ ރަށުާ ނުވަތަާ އިންެވެގންާ އޮފީހ އިާ

 1535ކުޑަކުޑަާތަންކޮޅެއް،ާަވުގތުާހަމަވީތޯ.ާއ ދެ،ާމިނިންމ ލަނީ.ާވަރަށްާކުޑަކުޑަާ

ާާ އެބޭބޭފުޅުން ވަޞީލަތެްއާާތަންކޮޅެްއަގއިާ ެއްއވެސްާ ފަންނީާ ެއއުޅުްއވަނީ.ާ

މިކަންތައްތަްއާާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިވަޑައެްއނުަގންނަވ .ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

ޙައްލުވުންާެއއީާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޝަރީޢަތުެގާނިޒ މަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅެްއކަމަށްާ ވަރަށްބޮޑުާ އެޅިެގންދ ާ

 1540 ތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަ

ާ

ާ`ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ނުކުމެެގންދަނީާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ާރައީސް.ާ
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ކުރިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޮޑ ކަންާ ކިބުރުވެރިކަމ އިާ ނެރެވޭތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އަށްާ

މުސްލިމުންނަށްވީއިރުާ ިއސްލ މުންނަށް،ާ  1545އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

ތިރިކަމ ިއާާ ހިތްާ ކ މިޔ ބަކ އެކީާ ކޮންމެާ އޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އެހެންނަމަވެސްާ އިޚްތިޔ ރުކުރުން.ާ މަޑުމައިތިރިކަންާ

ބޮޑ ކަންާާ ފަޚުރުވެރިކަމ އިާ ކ މިޔ ބުވުމ އެކުާ ކަމެއްާ ކުރިއަށްާއ ދައެކޭާ

ތެރޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތަކުެގާ މިފަދަާ ނެރުން.ާ

މިދަނީ.ާ އިތުރުެވެގންާ މައްސަލަތަކެއްާ ިއތުރުާ އިތުރުެވ،ާ  1550ފިތުނަވެރިކަންާ

މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެއަކަސްާ

އަ މިދެނެންަެވިޮގތަށްާ މުސްތަޤުބަލުގައިވެސްާ ޅުަގނޑުމެންެގާާނުނުކުންނ ނެާ

ވަުގތަކީާާ ެގއްލިެގންދ ާ މިާ މިއަދުާ ބައްޓަންކުރުމުން.ާ ޢަމަލުތައްާ

މަސައްކަތްތަކަށްޓަކަިއާާ މުހިންމުާ ކުރަންހުރިާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ހުރިހ ،ާާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ވަުގތުތަކެއް.ާ ވަރަށްިގނަާ މުހިންމުާ  1555ވަރަށްާ

ދަ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،ާލޮބުވެތިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާވަުގތަކީާވަރަށްާމުހިންމުާވަުގތުތަކެްއކަމަށްާޤަބޫލުކޮށްެގންާާ

މެންބަރަކަށާްާ އަނެއްާ މެންބަރަކުާ އެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ހިންަގވ ށޭ.ާ މަސައްކަތްކުރަމ ާ އިޙްތިރ މްކުރަްއވަިއެގންާ

ާ މަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ ެގންދަންާމަސައްކަތްތަކ އިެގންާ  1560ކުރިއަށްާ

ފައިދ ހުރާިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގއިާ މަސައްކަތްތަކ އިެގންާ

 ޮގތުަގއިާމަސަްއކަތްާކުރަމ ާހިންަގވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

 

ާ`ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާިމާހުށަހެޅިފައިާާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާޟްާރަޝީދުރިޔ  އެމައްސަލައިން އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލައަކީ،ާ ފ ހަަގކުރެޭވ4ާާާާއޮތްާ  1565ކަމެްއާ

މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަެއއްޮގތުަގއިާ ކުއްލިާ އ ދެ،ާ މައްސަލަެއއް.ާ

މިދ އިރުަގިއާާ ބަހުސްކުރަމުންާ މިަިކަމ ާ ހުށަހެޅިެގންާ މައްސަލަެއއްާ

ވަ މިކަމ ދޭތެރޭާ ދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާ ރަށްބޮޑަށްާ

މިސްރ ބުންާ ދަތުރުކުރަމުންމިދ ާ ޤައުމުާ މިއަދުާ އެބަ.ާ ވިސްނަންޖެހެއޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޤްޞަދުާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1570ކައްސ ލ ާ
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ހުށަހެޅުމަކުންާ ކޮންމެާ ހުށަހަޅާ  ައޅުަގނޑުމެންާ ޙ ސިލުނުކުރެވޭނޭޮގތަށްާ

އަސަރުތަކެ އޭެގާ އަޙްމަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ކުރަމުންެގންދ ނެ.ާ އްާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ ާަމއްސަލަިއަގިއ،...ާ.ާމަޚްލޫފް

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން  1575.ާނަންފުޅާުާމަޚްލޫފްަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދު

ާއެޮގތަށްާެގނެސްދެްއވުންާއެދެން.

ާ

އަޅުަގނޑުާށްލީ....ކޮާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އެމައްސަލަިއަގިއާ ބަލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ާކަންާ

ދަންނަވ ނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއީާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއ ދެ،ާޝަރުޢީާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޟްާރަޝީދު

 1580ނިޒ މްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއޮތީާމުސްތަޤިއްލުކޮށްފައި.ާައޅުަގނޑުމެންާމިއޮތީާ

ރިޔ ސ3ާާާާީ ަވކިކުރެވޭނެާ އެހެންވީމ ،ާާބ ރުާ ގ އިމުކޮށްފައި.ާ ނިޒ މެއްާ

ފޯރުވިެގންާާ ބ ރުާ ނުފޫޒ އިާ މަްއޗަށްާ ބ ރެއްެގާ އަނެއްާ ބ ރަކުންާ އެްއވެސްާ

އަންނަކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާާ މިފަދަކަމެއްާ ދިމ ލަކުންާ ެއއްވެސްާ އަދިާ ނުވ ނެ.ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ެގންނަންޖެހޭނީވެސްާ ސަމ ލުކަމަށްާ އެކަންާ އެންމެފުރަތަމަާ

ބޮޑުެވާާމަޖިލިސްކަމަށްާާ ކަމެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ  1585އަޅުަގނޑުާ

ަވުގތަށް،ާނޫންނަމާަާ ެއަވުގތުންާ ޙައްލެއްާނުލިބިއްޖެނަމަާއެކަމެއްާ އެކަމުެގާ

ކުއްލިާމައްސަލަެއްއޮގތަށްާއެކަމަށްާބަހުސްކޮށްާއެކަމުެގާފިޔަވަޅެއްާއެޅުމަކީާާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ ންނަވ ނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެްއކޮޅަށްާާ މިހުށަހެޅުމ އިާ ސަބަބުންާ ބަހުސްެގާ މިކުރެވޭާ މިދެކެވޭ،ާ މިއަދުާ

ދެކޮޅަށްާާ މިއ ާ ެވެގންދ ނެ.ާ ނަސީބުވެރިައކަށްާ ވަރަށްާ  1590ވ ހަކަދަްއކައިފިމީހަކީާ

ކުރިމަތިވެދ ނެާ ކަންތައްތަކެއްާ ނިކަމެތިާ ދެރަާ ވަރަށްާ ވ ހަކަދަްއކައިފިމީހަކީާ

މިދަ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ޮއތީާާމީހެއް.ާ އަތްމަތީަގއިާ ފަނޑިޔ ރުންާ ންނަވަނީ،ާ

އިދިކޮޅަށްާާ އެމީހުންނ ާ ބ ރު.ާ ނިންމުމުެގާ ހަދ ނެޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކޮންމެފަދަކަމެއްވެސްާާ ވ ހަކަދައްކައިފިކަމަށްވަންޏ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ

އަޅުަގނޑުާާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮށްފ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1595އެމީހުންާ

މިދ ާވަރަށްބޮޑަށް ބަހުސްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއްާ ާ

ިމއަދުާ ކަންބޮޑުވޭާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މި.ާ މައްސަލައަކީާ
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ބުރަބަހެއްާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ދައްކ ކަށް.ާާ ެއވ ހަކަާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ބުނެވިދ ނެތީވެ.ާ

ޖަލްސ ަގިއާާއެހެންނަމަވެސް އޮތްާ މީެގކުރީަގއިާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ާ1600 

ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމީާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކުރީ،..ާ.

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެަެއް،ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާސަލީމް.ާ

ާ1605 

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މެންބަރުާާންބަރުާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ މިނެީގާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާއަޅުަގނޑުާ

އެާކޯޓުތަކ އިާއެާޤ ޟީންނ ބެހޭޮގތުން،ާމިއ ާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަދައްކައިފިްއޔ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދުާސަލީމް

 1610ޑުާާމިާޤ ޟީންާފިޔަވަޅެއްާައޅުްއވަފ ނެކަމަށްާއެދައްކ ާވ ހަކަފުޅަށްާއަޅުަގާނ

އިންކ ރުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާެއްއެވސްާޤ ޟީއަކުާާ

މަޖިލީހުަގއިާދެކެވޭާވ ހަކައަކުންާުގޅިެގންާެއއްެވސްާމެންބަރަކުާޒ ތީޮގތެްއާާ

ެއީއާ ިއނޭގތޯ.ާ އެބައޮތްާ އަޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކަންާ ނުެގންުގޅޭނެކަމުެގާ

މިއީ ެގންުގޅެފިްއޔ ާ ޙ ލަތެްއާ އެކަހަލަާ ނުރައްކ ާއެބޭފުޅުންާ ވަރަށްާ ާ

 1615ާމައްސަލަެއއްާއިނޭގތޯ.ާ

 

 

ވ ހަކަފުޅަކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ދައްކަވ ާ ބޭފުޅަކުާ ެއްއވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެބޭފުޅަކަށްާާ ރަނަގޅީ.ާ ވިދ ޅުނުިވއްޔ ާ އެްއޗެއްާ އިންކ ރުކުރުއްވުުމެގޮގތުންާ

ވ ހަކަފުޅުގަާ އެބޭފުޅަކުާ ލިބިވަޑަިއަގތީމަާ ެގންނަވ ނީ.ާފުރުޞަތުާ އެބަިއާ  1620އިާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ އަރުަވންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

މިނިޓް.ާާ ދޮޅުާ އޮތީާ މިހ ރުާ ނިންމ ލެއްވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ

ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާއެފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

އަާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ަގޑިާ ރައީސް،ާ މިއަދުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނުބައިކޮށްާ ހީވަނީާ  1625ާޅުަގނޑަށްާ
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ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޟްާރަޝީދު ެއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ތިުއޅުްއވަނީ.ާ ބައްލަަވއިެގންާ

އަޅުަގނޑުެވސްާސްޓޮޕްާޮވޗްާޖައްސަިއެގންާމިއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާ

އެހެންވީމ ،3ާާ އެބައުޅޭހެން.ާ އެތިކޮޅެއްާ އިންޓޯލްާާާމިނިޓ އިާ އެޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެްއވ ނެކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފަހުަގއިާ

މިަގޑިޖެހުމަށްފަހުަގއިާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ  1630އުންމީދުކުރަން.ާ

އަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދަންޖެހޭނެކަމަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާތިާާ

ާަގއިާއަޅުަގނޑަށްާސަޔ ިއެއއްކޮށްާދެްއވ ާ.އޮތްާެއއްޗެއްާފަހުންާއިންޓޯލްފަހު

 

މެންބަރާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ބ ކީާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްާ އިންޓޯލަށް،ާ  1635ބޭނުންފުޅުވަނީާ

އެހެންވީމ  ިވދ ޅުވެއްޖެ.ާ ެގންދަވަންކަމަށްާ ހީވަނީާކުރިއަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ާ،

ާާ 30ާާއެޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްދ ނީހެން.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާ އޭެގފަހުންާ ފަށ ނީ.ާ މަސައްކަތްާ 30ާމިނިޓްފަހުންާ މިނިަިޓްެގާާާ

އަޅުަގނޑުމެންންޖެހޭނާީާ އެހިސ ބުންާ ދަށުން.ާ މިއައިޓަމްެގާ ބަހުސްއޮންނ ނެާ

މަޖިލީހުަގ ނިމުނީކަމަށްބަލަން.ާ ެގންދ ޮގތަށްާާމިއައިޓަމްާ ޢަމަލުކުރަމުންާ  1640އިާ

އެހިސ ބަށްާވ ހަކަދެްއކެވުނުާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ފައިާދެންާހުރާިާ

އޭެގފަހުންާ އިޢުލ ންކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ

ާާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ ދ ނީާ އެޖެންޑ ެގ.1ާާާާއަޅުަގނޑުާ ރަސްމީާ މިއަދުެގާ ށް.ާ

ާހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާމެދުކަނޑ ލަން.މިނިޓްެގ30ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1645 

ިށ11:02ާްނ10:32ާާާްންޓަވަލްާއާާ
ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްާ ާ.`

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަން.ާ މިހ ރުާ ކުރިއަށްެގންދިއުަމށްާ މަސައްކަތްާ

މެދުކަނޑ  ހުސްަވުގތުކޮޅަށްާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާމިއަރުވަނީާ  1650ލިއިރުާ

ރަޝީދަށްާ ރިޔ ޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ެގންދެވިާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވުމަށް.ާާ

ާ
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އަޅުަގނޑުާާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޭއރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާދައްކަާދެއްކެުވްނާ:ރިޔ ޒުާރަޝީދުާވ ހަކަ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަައކީާ  1655މުންެގންދިޔަާ

ބ ރުތަްއާާ ޮގތުަގއ އިާއަދިާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާ މަޤ މުތަކުެގާ މުސްތަޤިއްލުާ

ނުފޫޒުާ އަނެްއބ ރުާ މަްއޗަށްާ އެއްބ ރުާ އޮތްއިރުަގއިާ ވަކިވެފައިާ

ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުފޯރުވޭނެޮގތަކަށްާ

.ާއެކަންާެއޮގތަށްާކުރިައށްެގންދިއުމަށްޓަކައިާމިމަޖިލީހުންާވަރަށްބޮޑުާާކުރ ށޭ

މައްސަލަައކީާާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވ ނޭ.ާ  1660އެއްބ ރުލުމެްއާ

ރައްޔިތުންެގާާ ެއީއާ ުގޅިެގންާ ވ ހަކަފުޅުތަކަކ އިާ ދެއްކެވިާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ

ޙަވ  ކުރަްއވަންާ އެމަނިކުފ ނުާ ނޫންނަމަާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާޙައްޤުާ ލުވެފައިވ ާ

މަސައްކަތ ާާ ކުރ ާ ކުރުމަށްާ އަދ ނުކުރެވޭނެކަމަށް،ާ ފުރިހަމަޮގތުަގިއާ އެންމެާ

އެމަނިކުފ ނުާ އުފެދިދ ނެޮގތަކަށްާ ޝައްކުާ ހިތުަގިއާ ބަެއއްެގާ ދޭތެރޭަގއިާ

އުޅޭާާ ހުށަހަޅުއްަވއިެގންާ މެންބަރަކުާ ބަލ ފަިއާ  1665ޢަމަލުކުރެއްވީކަމަށްާ

އަޅުާ މިާމައްސަލައަކަށްވ ތީވެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ަގނޑުާ

މަޤ މުތަކ ާާ ވޯޓުދީެގންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ މަޖިލީހުންާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާ މަޤ މުެގާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ ޙަވ ލުކުރަްއވ ފައިާ

އަދިާ މެންބަރުންނަށ އިާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދ ކުރަްއވ އިރުަގއިާ

 1670ެގާޙައްޤުތައްާއެންމެާފުރިހަމަޮގތުަގއިާއެމީހުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުން

އެހެންބައެްއެގާާ ދޭތެރޭާ މަސްޢޫލިއްޔަތ ާ ެއާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްޓަކައިާ

ހިތުަގއިާޝަްއކުނުއުފެދޭނެޮގތަކަށޭާއެމީހުންެގާޢަމަލުތައްާބަހައްޓަންޖެހޭނީ.ާ

ލީހަށާްާމިނޫންޮގތަކަށްާމިކަންކުރ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާހަމަާދޭތެރެދޭތެރެިއންާމަޖި

މިޮގތަްއާާ ބަޙުސްކުރަންާ މިކަންތަކ ާ ހުށަހެޅިާ މައްސަލަާ މިކަހަލަާ

ދޭތެރޭަގިއާާ މަސަްއކަތ ާ ކުރ ާ ެއބޭފުޅެއްެގާ  1675ކަންތައްކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާ

ވަހުްމާ ޝަްއކުކަމ އިާ މެދުަގިއވެސްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ންާބޭނުންވ ާއުފެދިެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަ

ޤަދަރަކ އިާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްނޫނޭ.ާ

ރައްދުވ ާ އެކަންާ ބޭއްވޭނީާ ދ އިމީޮގތުަގއިާ ލޯތްބެްއާ އެާ އިޙްތިރ މަކ އިާ

 1680ފަރ ތުންވެސްާއެކަންާެއޮގތަށްާރަނަގޅަށްކޮށްެގން.ާއެހެންނޫން،ާހަމައެކަނިާާ
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އެމަޤ  ކަނޑައަޅ ފައިާ މަޤ މެއްާ އެމީހ އ ިއާާމަޖިލީހުންާ މުާ

ެގންދިޔަސްާާ ކޮންމެޮގތަކަށްާ ކަންތައްތަްއާ ދެންާ ޙަވ ލުކުރުމަށްފަހުަގިއާ

އެހިސ ބުންާއެީއާއެމެންބަރަކުާނޫނީާއެބޭފުޅަކުާހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާކަންތަްއާާ

އެކަމ ާާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަެމްއނޫން.ާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ކުރުމަކީާ

ފުންކޮށް ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާާާދޭތެރޭާ އެބަ.ާ  1685ވިސްނަންޖެހޭާ

ަމއްޗަށްާާ ނ އިބުެގާ ބަންޑ ރަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަލްސ ަގިއާ މީެގކުރީާ އެދުވަހުާ

ދިނުމަށާްާ އެމަޤ މުާ ފ ސްވެާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އޮތްކަމަށްާ ތ އީދުާ

އަޅުަގނޑުމެންާރުހުނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާފެނިެގންާިމދަނީާއެދުވަހުާާ

ާާ މަންޒަރުތަކެއްނޫން. ބެހޭޮގތުންާާދިޔަާ ބޭފުޅަކ ާ އެފަދަާ ކުއްލިއަކަށްާ ހަމަާ

ބެހޭޮގތުންާ އެކަންތަކ ާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލައެއްާ  1690އަނެއްކ ާ

ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ މިދަނީ.ާ ވ ހަކަދެކެވެމުންާ

އަދ ކުރުންމަތީަގިއާާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ މިދެންނެވިާ ކުރިއަށްއޮތްތަނުަގއިާ

ދެމިތިބޭއިރުަގއިާެއބޭފުޅުންާވަރަށްބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭނެާކަމެކާޭާާާއެބޭފުޅުން

ެގނެސްާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ދޭތެރޭަގއި.ާ މިކަމ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ދުްއވ ލުމަކީާ މިޮގތަށްާ ަވުގތުތައްާ  1695އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މުހިން މ ާ މިއަށްވުރެާ ހެޔޮވ ވަރުކަމެއްނޫން.ާ އެންމެާ މާުާކުރަންާ

މަސައްކަތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއެބަހުރި.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުާ

ަމސްޢޫލިއްޔަތުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮއތްތ ަގއިާ ކުރިއަށްާ އުއްމީދުކުރަނީާ

އެއަށްވުރެާ މިއަށްވުރެ،ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އެާ ފަރ ތްތައްާ ތިބިާ ޙަވ ލުކޮށްފައިާ

 1700ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާފުރިހަމަޮގތުަގއިާއަދ ކުރ ނެކަަމށް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިފަހަރުާއަޅުަގނޑުާއެންމެފުރަތަމަވެސްާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ދ އިރ ެގާާާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު ކުރިަމތިލީާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްޤުވެެގންވަނީާ އަދ ކޮށްލުންާ ާޝުކުރުާ

ވޯޓުދެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑަށްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އްިވ،ާ

ބޭފުޅުނާްާ ެއންމެހ ާ ދ އިރ ެގާ ބޭފުޅުންނ އިާ ދަފްތަރުެގާ  1705ހޮއްެވވުމަށްޓަކަިއާ

އެފަރ ތަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޯވޓުދެްއވިކަމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެއީާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިަވުގތުާ ޝުކުރުދެންނެވުމަކީާ
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ކަ ޕޯޑިޔަމްާ މިާ ވ ހަކަދަްއކ ާާފުރަތަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ނުވަތަާ އިރީާ

މިފަހަރާުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާ ދެއްވިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދުވަހަށްވ ތީ.ާ

ތިޔަާ ބެހޭޮގތުންާ ޙުސްނުއްސުޢޫދ އިާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ  1710ދެންާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކުނުެގާ ަގލޮޅުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަދިާ ބޭފުޅުންާ

ހުށަ ޙުސްނުއްސުޢޫދަކީާާމަޚްލޫފްާ ބެހޭޮގތުން.ާ ަމއްސަލައ އިާ ހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ އެބޭފުޅ ާ

ރައްޔިތުންތަކެއްާާ ވަރަށްިގނަާ ވަކ ލ ތުކޮށްދެއްވ ާ ިގނަފަހަރުާ ވަރަށްާ

ރައްޔިތު ވަރަށްިގނަާ ހަމައެހެންމެާ ބޭފުޅެއް.ާ  1715ންެގާާސަލ މަތްކޮށްދެއްވ ފައިވ ާ

ޔަޤީން.ާ ބޭފުޅެއްކަންާ ލިބިފަިއވ ާ ޤަދަރުވެސްާ ލޯތްބ އިާ އިތުބ ރ އިާ

ކުއްލިާ ުގޅިެގންާ ވ ހަކައަކ އިާ ދެއްކެިވާ އެބޭފުޅ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ހައިރ ންވި.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމުންާ މިތަނަށްާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލަެއއްެގާ

ރައްޔ30ާާިވޭތުވެދިޔަާާ ހަދ ފައިވ ާ މިތަނަށްާ ތެރޭަގއިާ ތުންެގާާއަހަރުެގާ

ާާ އެދެންނެވި ަގވ އިދުަގއިާ އަޅުަގނޑ74ާާާާުމަޖިލީހުެގާ މ އްދ ެވސްާ  1720ވަނަާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ފ ހަަގކޮށްލެވިފައިާ ކަެމއްާ އެވަރުެގާ އެމ އްދ ަގއިާ ބަލ ލިން.ާ

އެކިޮގތްޮގތަށްާ އެކިބޭފުޅުންާ މ ނަކުރުމަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ

ާާ ޔަޤީން. ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެްއކަންާ ައޅުަގނޑުވެސްާާމ ނަކުރައްވ ާ ެއއީާ

ކަންތައްތަކުަގިއާާ މ ނަކުރުމުެގާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ބައެއްާ ހަމަާ

ޤ ނޫނީާ ެއއްޗަކީާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއީ.ާ  1725ެގންުގޅޭޮގތްކަންނޭނެގާ

ާާ ބ ރުވެސްާވަކިކުރަންޖެހޭ.ާމިހ ރުާއޮތ3ާާާީާވެރިކަމެއްާހިންަގންާބޭނުންނަމަ

3ާާާާ އެހެނަސް ވަކިވެފައި.ާ 3ާާާާބ ރުާ ވަކިވިޔަސް ހުންއަންނ ނެކަމަށްާބ ރުާ

ބަޔަކުމީހުންާރަޖ ލ ންވެސްާބޭނުންވ ނެފަދައިންާމިހ ރުާއެލަމުންާއެދ ާރަޖ ،ާ

ލީކަމުަގިއވިޔަސްާާ ރަޖ ާ ހަތަރުާ އަދިާ ލީކަމުަގއިިވޔަސްާ ރަޖ ާ ތިންާ ބ ާ

ނުވަތަާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ އުޅޭކަމުަގިއވަނީނަމަާ މައްސަލަެއއްާ  1730އެބޭފުޅެްއެގާ

ދައުވ ކުރަްއވ  ނ އިބުާ އެކަމ ާާބަންޑ ރަާ ވަނީނަމަާ އެނޭގކަމަށްާ ނެކަމަށްާ

ހަަމާ އަޅުަގނޑަށްާ އުޅުްއވ ނެކަންާ ބޭފުޅުންާ ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭާ ދޭތެރޭަގއިާ

ާ މީެގކުރީަގއިާ އެހެންނަސް،ާ 30ާޔަޤީން.ާ ތެރޭަގިއާާާ އަހަރުދުވަހުެގާ

ކަންތައްތަްއާާ ޝަރީޢަތްތަކ ިއާ ހަމަާ ސަރަހައްދުންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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އަޅުަގނޑު ލޮބުވެތާިާާާކޮށްފައިވ ޮގތްާ ހުރިހ ާ ތިޔަާ ހަމަާ  1735ނުދެންނެވިޔަސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ އަދިާ ރައްޔިތުަުންނަށްވެސްާ

އެކަންާ ރައްޔިތުަުންނަށްެވސްާ އެންމެހ ާ ހިމެނޭާ ސަރަޙައްދުަގއިާ

ރޫޅ ލައްވ ފަިއވެސްާާ ކަންތައްތައްާ ކަިއވެނީެގާ އެބޭފުޅުންެގާ އެނިގލައްވ ނެ.ާ

ާއެބަތިބި.ާ

ާ1740 

ޢަލާީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޢ ރިފް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1745 

ޝުކުރިއްޔ .ާާާއިރ ެގާމެންބަރުާވައިކަރަދޫާދ  ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިނޭގތޯ،ާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ހީވަނީާއްކެުވްނާ:ޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަދެާ މައްސަލައ އި،ާާއަޅުަގނޑަށްާ އުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ މިތަނަށްާ މިހ ރުާ ާ

ާާ އަހަރެްއެގ30ާާާާމަޢުޟޫއުއ އިާބޭރުންކަންނޭނެގާއެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވެނީ.

ބެހޭޮގތުންާާ ޖެނެރަލ އިާ އެޓަރނީާ މިއަންނަނީކީ.ާ މިތަނަށްާ ވ ހަކަެއއްނޫންާ

ިމމައްސަލައަކީ.ާާ މައްސަލައެއްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރަކުާ  1750ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތިބޭފުޅުންނަށާްާއެހެ އަޅުަގނޑުާ ހިފެހެއްޓެވުމަށްާ މަޢުޟޫއުާ އެާ ންވީމަ،ާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއެބޭފުޅ އަށްާދަންނަވ ދެްއވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
ާ

ާ

ހ ފުގައިެވސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1755ޝުކުރިއްޔ ާ

ައޅު ދިޔައީާ ަވުގތުތަކެއްާ މެންބަރަކުާިގނަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއްާ ަގނޑުމެންާ

ކަންެގންދަންވީޮގތްާާ ގަވ އިދ ާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަނެއްާ

މެންބަރަކުވެސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ އެހެންވީމަ،ާ ހަނދ ންކޮށްދެއްވަމުން.ާ

އެކަންާާ އަމިއްލަފުޅަށްވެސްާ އެބޭފުޅަކުާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިރުާ

އަ ނަސޭޙަތްތެރިވަމުންާހަނދުމަފުޅުކުރެއްވުމަށްާ އެންމެންނަށްާ  1760ޅުަގނޑުމެންާ

މެންބަރުާއަޅުަގ ދ ިއރ ެގާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅިާ އަރުަވންާ ފުރުޞަތުާ ނޑުާ

ާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުމަށްާ.
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ާ

ބޭނުންވަާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަނަގޅު،ާ ާނީާޝުކުރިއްޔ .ާ

ހުރިހ ާާާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު ޝަރީޢަތ އިާ ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނ އިާ ސަރަހައްދުަގއިާ  1765ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ތިއްބަވ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޭރުާ އެބޭފުޅުންާ ބޭނުންޮގތަކަށްާ ހަމަާ ޮއްއވ ާ އޮތްޮގތަށްާ އެްއޗެއްާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ޮގތްާ ކަންތައްކުރައްވ ފައިވ ާ ހަމަާ ާބޭފުޅުންވެސްާ

މިކަހަލަާކަމެްއާ ފެންނ ތީވެ.ާދެންާމިދިޔަާހައެއްކަާމަސްދުވަހުެގާތެރޭަގއިާ

ފޮތްފޮތ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަންނަވަނީކީ.ާ ހިނިގކަމަކަށްނޫންާ

ބަލައިެގންާ އެއްޗިހިާ ފޮތްތަކ ާ ކުރީެގާ ހަމަާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ  1770އެްއޗިހިތަްއވެސްާ

ވި ފަހަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެނެަގނެެގންާ ޮގތްޮގތްާ ސްނަންެވސްާާކުރީެގާ

ޖެހޭނީ.ާދެންާތިާހަޖަމްނުކުރެވޭާކަންތައްތައްާހަޖަމްކުރުންެވސްާހަމަާބޭސާްާ

ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާާ ބޭނުންކުރައްަވއިެގންާ ބޭސްވެސްާ ޑައިޖިންާ ހުންނ ނެ.ާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަޑުެއއްސެވުމަށްާ ހަމަާ ޚިޔ ލުވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ

މިދަންނަވަ ާާއެދެންާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެސް.ާ  1775އަހަރުާދުަވހުެގާތެރޭަގިއ30ާާާާނީ

ކަންތައްތައްާކޮށްފައިާއޮތްޮގތްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ފައިާެއައށްާވިސްނ ފަިއާާ

ޖެހެނީ.ާާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅުޮގތެކޭާ އެއަށްާ

އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ.ާ ަގވ އިދުވެސްާ ަމޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އެޮގތުެގމަތީންާ

ެގނަ މައްސަލަތައްާ ވަރަށްާާކުއްލިާ މިއައީާ ައޅުަގނޑުާ ބަދަލުަގއިާ އުުމެގާ

 1780ވަޢުދެއްާވެެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީންެވސ5ާާާްރަނަގޅުާމަޤްޞަދެްއގައި.ާާ

ކެތްމަދުވެފަިއާާ އެތިބީާ ޤަބޫލުކޮށްފައިާ ރައްޔިތުަުންވެސްާ އަނެއްކ ާ މިއައީ.ާ

އެތިބީާެއކަމ ާދޭތެރޭަގިއ.ާެއކަމަށްވުރެާއަޅުަގނޑުމެންާއިސްކަންާމިދެވުނީާ

ޖެނެރަލެްއާއެޓަ އެޓަރނީާ މަތީާ ިގޔަރުާ ތަންކޮޅެއްާ ޖެނެރަލަކަށްާ ރނީާ

ފަޅ ލ ފަިއާ ބޮކްސްާ ިގޔަރުާ ނުވަތަާ ދަްއކޮށްފައިާ ިގޔަރުތައްާ އެާ ލެވުނީމަާ

ސްތޮޕްކޮށްލުމުެގާާ އޭތިާ ނަމަވެސްާ ފަޅ ލ ފައިާ ިގޔަރުތައްާ ޭއެގާ  1785ނަމަވެސް،ާ

ޅުަގނޑުމެންާނިޔަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިުއޅެނީ.ާއެޮގތަށްާނުހައްދަވ ށޭ.ާއަ

ކުރުމަށްޓަކަިއާާ ކަންތައްތަްއާ ކެތްމަދުވެފައިވ ާ އެތިބިާ ރައްޔިޔުންެގާ

ކެމްޕޭންތެރޭަގިއާާ ހަމަާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދަންނަވަނީާ ދަންނަވަންވެސްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އަދިާ ވަޢުދުވެފަިއވަނީާ
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ވަޢު ވެފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ ކުރުވ ނަމޭ.ާ ޖަވ ބުދ ރީާ  1790ދުތަްއާސަރުކ ރުާ

ފުއްދުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާއަސްވ ނަމޭ.ާައވަހެއްނުވޭ.ާައޅުަގނޑުާމިތ ާާ

ނުނަގ ވޭތޯ.ާާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ތިދަންނަވ ާ މަޑުކޮށްލައިފިން.ާ ލައްކަިގނައިރުާ

ިމާާ ައޅުަގނޑުާ ނުހަދ ވޭތޯާ މިތަންާ މަރުޙަލ އަށްާ ނުކުތ ެއއްެގާ ނިޒ މީާ

އޮތީ ފެނިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ މިތަންާާާާމަސައްކަތްކުރަނީ.ާ މީެގކުރީަގއިާ

ނިޒ މީއަކުންާާ ނިޒ ީމ،ާ ނިޒ މީ،ާ ނިޒ މީ،ާ މުޅިންެވސްާ  1795ހިނަގމުންދިޔަޮގތް.ާ

ޙަްއލުކުރުމަށްޓަކަިއާާ މިކަންތައްތައްާ އެހެންީވމަ،ާ ނެއްޓިެގނެއްނޭރި.ާ

ހަަމާ އަޅުަގނޑަކީވެސްާ އަނަގތަޅ ލަން.ާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ވެސްާހަމަާއަނަގތެޅޭނެ.ާާއަނަގތެޅޭނެާމީހެއް.ާމައިކްާނެތަސްާއަޅުަގނޑަށްާ

އެއްކަލަާާ ތަޅުވ ވެސްލެިވދ ނެ.ާ ތަޅަން،ާ ބޭނުމިްއޔ ާ ތަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ

 1800ވަޢުދުާފުއްދުމަށްޓަކަިއާކަންތައްތަްއ5ާާާާބުނ ހެންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާމިާާ

މީހަކުާ ކޮންމެޮގތެްއިވޔަސްާ އައިސްފައިާ މިތަނަށްާ ނިޔަތްަގނެެގންާ ކުރަންާ

ކު މިތަނަށްާ ބުނުމަކަށްާ ނެުގމުންާާމިބުނ ާ ޮގތުަގއިާ ަމއްސަލަެއއްެގާ އްލިާ

އޭނަާ މީހެކޭ.ާ ހުރިާ އިތުބ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭނައަކީާ ބޭނުމެއްނެތޭ.ާ

ިގޔަރުތަކުެގާާ ެއާ ހުރިްއޔ ާ ިގޔަރުލ ފައިާ މީހެކޭ.ާ ހުރިާ ިގޔަރުލ ފައިާ އެއީާ

ބަޔަކަށްާ ސަބަބުންާ ިގޔަރުެގާ އެާ ެގންދަންފެށީމަާ  1805މަސައްކަތްކުރަމުންާ

ހީކޮށްާއެބަިއާާާާހުރަސްއެޅޭކަމެއް ނުވަތަާއޭތިާއެކްސިޑެންޓެއްާވެދ ނެކަމަށްާ

ހަމަާ ވަުގތުވެސް.ާ ހުންނ ނެާ ނ ޅ ށޭ.ާ ހީކަރުވައިަގނެެގންާ މީހުންާ

އެބޭފުޅަކުާާޖައްސްޓޮޕްވޮޗްވެސްާާ ރެކިެގންާ އޭތިންާ ހުންނ ނީ.ާ ސ ފަިއާ

އުޅުްއވ ށޭާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެސް.ާއަޅުަގނޑުާޮގަވއިެގންާޝަރީޢަތަށްާދ ކަށާްާ

ނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގާނ ކަެމއްކޮށްފަެއއްާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހިލުމެއްނުވޭ.ާ  1810ޑުާ

އެޓަރނީާާ ރަނަގޅު،ާ ޖެހިލުންވ ނެކަމެއްނެތް.ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

އުފައްދަިއެގންާާ ފަނޑިޔ ރަކުާ ރަނަގޅުާ ނުވަތަާ އުފައްދަިއެގންާ ޖެނެރަލަކުާ

ބަލ ފައި.ާާ ކަންތައްތަކެއްެވސްާ ހުރިހ ާ ބޭނުންޭވާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރައްޔިތުންެގާާއަޅުަގނޑުމެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނީާ ހޯދަންާ ޙައްޤުތަްއާ ންެގާ

ނުކުންނަނާީާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންތައްތަކުަގއިާ ހޯދަދޭން.ާ  1815ޙައްޤުތައްާ

މަޖިލީހަށާްާ ރަްއޔިތުަުންެގާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ
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ެގާޙައްޤުެގާާވަކ ލ ތުކުރަން.ާރައްޔިތުންނަށްާވަކ ލ ތުކުރުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުން

ނުވަތަާ މިތަނަށްލައިެގންާ މީހަކުާ ކޮންމެހެންާ މިދައްކަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ

އެބޭފުޅ ާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ބައިންދ ެގންާ މިތަނަށްާ ބޭފުޅަކުާ

 1820ާރައްކ ތެރިކުރ ކަށްނޫންާބޭނުންވަނީކީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ރައީާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގލޮޅުާާޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ އަްއސަލ މުއަލަިއކުމް.ާ ާސް.ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ މަޚްލޫފުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ތެރޭަގިއާާ ދެއްކުމުެގާ ވ ހަކަފުޅުާ އެަމނިކުފ ނުާ ަމއްސަލ ަގއިާ ކުއްލިާ

ބަންޑ ރަ ދައުލަތުެގާ ފ ހަަގކޮށްލެވުނީާ ޝަރުޢާީާއަޅުަގނޑަށްާ ނ އިބެްއނޫނޭާ ާ1825 

އަޅުަގނޑަށްާާ ބޭފުޅަކީ.ާ އޮތްާ ނިޔަތްާ ހުރަސްއެޅުއްވުމަށްާ ނިޒ މަށްާ ޢަދުލުެގާ

މަޚްލޫފުކަމަށް.ާާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގލޮޅުެގާ ފ ހަަގކުރެވުނީާ

ބަެއްއާާ ފ ހަަގކޮށްލެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަލަފުޅުންާ އެމަނިކުފ ނުެގާ އެހެނީ،ާ

ާާ އެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެއްޖެާދައުލަތުެގާބަންޑ ރަާނ އިބުާކަންކަމުެގާތެރޭަގއި

ބ ވަތުެގާާ ބައެއްާ ކުރެްއިވއިރުާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ޮގތުަގއިާ  1830ވަކީލެއްެގާ

ަގތުަމކީވެސްާދައުލަތުެގާބަންޑ ރަާ ޯވޓަށްާވަޑަިއަގންނަވ ާ މައްސަލަތަކުަގއިާ

ނޫނިއްޔ ާ އެޅުއްވުަމށްާ ހުރަސްާ ނިޒ މަށްާ ޢަދުލުެގާ ޝަރުޢީާ ނ އިބުާ

ކުރެްއިވާާބައެއް ސަލ މަތްކުރެްއވުމަށްާ ކުށްތަކުންާ މީހުންާ ކަހަލަާ

ވަކީލުންނަކީާާ ޤ ނޫނީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެކޭ.ާ

ެގންދެިވއިރުަގިއާާ ކުރަްއވަމުންާ ވަކީލުކަންާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ  1835ދައުލަތުެގާ

ކޯޓުތަކަށްާ ކޯޓުެގާއޮފިސަރުންނޭ.ާއެއީާޤ ނޫނީޮގތުންާ ޤ ނޫނީާވަކީލުންނަކީާ

ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކަިއާާ ނިޒ މުާ ޢަދުލުެގާ ބޭފުޅުންނޭ.ާޝަރުޢީާ އެހީތެރިވެދޭާ

އެހެންވީމަ،ާާ ބޭފުޅުންނޭ.ާ އެހީތެރިވެދެްއވ ާ ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކަިއާ އިންސ ފުާ

އިންސ ފުާާ ެއއްބ ރުލުންދެއްވ ާ ޝަރީޢަތަށްާ ނ އިބަކީާ ބަންޑ ރަާ ދަޢުލަތުެގާ

މަސައްކަތޕުޅުކުރަްއވަމުން ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައިާ ެގންދެިވާާާ  1840ކުރިންެވސްާ

ދަޢުލަތުގާެާ ޝައްކެްއނެތްާ އެއްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ބޭފުޅެކޭ.ާ

ކަމ މެދުަގިއ.ާާ ބޭފުޅާ  ޤ ބިލްާ އެންމެާ މިކަމަށްާ ނ އިބަކީާ ބަންޑ ރަާ

އެމަނިކުފ ނަކީާާ ބޭފުޅެއް.ާ ފަނޑިޔ ރުކަންކުރައްވ ފައިވ ާ އެމަނިކުފ ނަކީާ
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ކުރައްވ  މެންބަރުކަންާ ސަރވިސްެގާ ބޭފުޅެއް.ާާޖުޑިޝަލްާ ފައިވ ާ

މަސައްކަތްކުރެްއިވާާ މޯލްޑިވްސްެގާ ދަާ އޮފްާ ސޮސައިޓީާ ލޯާ  1845އެމަނިކުފ ނަކީާ

ބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެމަނިކުފ ނަށްާނިކަންާރަނަގޅަށްާއެނިގަވޑަިއެގންޭވާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޝަރުޢީާޢަދުލުެގާނިޒ މުާއޮތްޮގތް،ާހ ލަތު،ާއެކަންކަުމަގިއާާ

ާ މިފަދަާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަންކަން.ާ އެމަނިކުފ ނ މެދުަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ

ެއއްޮގތަކަށްެވސްާާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަކީާ މައްސަލަެއއްާ ބ ވަތެްއެގާ

މިމައްސަލ ަގިއާާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ  1850ޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫންކަމުަގިއާ

ޝަރުޢީާ ެގއްލިެގންދަނީާ ޙައްޤުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭާ

ާ މައްސަލަތަްއާ އެމަނިކުފ ނުާކޯޓުތަކުންާ ލަސްވަމުންދ ތީކަމަށްާ

ލަސްވަމުންދ ާ މައްސަލަތައްާ އެއީާ ތެދެއްާ ޙައްޤުާ ފ ހަަގކުރެްއވިކަމަށް.ާ

ެގއްލިެގންދ ނެާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަގައިމުެވސްާ ެއއީާ ދިއުމަކީާ

 1855ކަމެއް.ާޕްރިންސިޕަލެއްާޮއވޭާއިންސ ފުާޤ އިމްކުރުންާލަސްުވމަކީާއިންސ ފުާ

އެހެ އެކަންކަންާާޤ އިމްނުވުމޭާ އެހެންވީަމ،ާ ޮއވޭ.ާ ބުނުމެއްވެސްާ ންބުނ ާ

ޙައްޤުތަްއާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަގައިމުެވސްާ ދިއުމަކީާ ލަސްވަމުންދ ާ

ނިޒ މު،ާާ ޢަދުލުެގާ ޝަރުޢީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ެގއްލިެގންދ ނެާ

ބޭރުެގާ ދިރ ސ ކުރެްއުވމަށްާ ނިޒ މުާ ޢަދުލުެގާ ޖިނ ޢީާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ަވޑަ ޕޯލްރޮބިންސަންާޕްރޮފެސަރަކުާ ޕްރޮފެސަރާ އެމެރިކ ެގާ  1860ިއެގން،ާ

ނިންމަވ ލައްވ ާާ އެމަނިކުފ ނުާ ރިޕޯޓްަގއިާ ދިރ ސ ކުރެއްިވާ ވަޑައިެގންާ

ނިޒ މުާ ޢަދުލުެގާ ޝަރުޢީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވަނީާ

ޤ އިމްވެފަިއވަނީާއިންސ ފުާޤ ިއމްނުވ ޮގތަށޭ.ާއަދިާޢަމަލީޮގތުންާޕްރެކްޓިކަލީާ

ާާ ިމކަންކަމުންވެސްާާއެކަންތައް އެހެންވީމަ،ާ އެޮގތަށޭ.ާ ހަމަާ ކުރަްއވަނީވެސްާ

މިހ ރުާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ދައުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ލިބިެގންދަނީާ  1865ހެކިާ

ވަރަށްާ އިނިގރޭސިިވލ ތުަގއިާ އަދިާ ދެންާ ދެތުކަން.ާ ބަސްފުޅުެގާ އެވިދ ޅުވ ާ

ޚ އްޞަ ަވރަށްާ ވަކީލުން.ާ ރ ނީެގާ އެއީާ ބެންޗު.ާ ކުއީންސްާ ާމަޝްހޫރުާ

ކަންކަން،ާ އެއީާ ވަޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ ރ އްޖެއަށްާ ޓީމެއްެވސްާ އޭެގާ ބޭފުޅުން.ާ

ހިނގ ދިޔަާ ރ އްޖޭަގިއާ ދިރ ސ ކޮށްލެްއވުމަށްާ މައްސަލަތައްާ ބައެއްާ

 1870މައްސަލަތައް.ާއެހެންވީމަ،ާއެބޭފުޅުންެގާރިޕޯޓްަގިއވެސްާފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއޭވާާ



 69 

ކެއްާފ އިތުވެފައިާއޮތްާހުކުމްާނުއިއްވ ާިގނަާދުވަސްތަކެއް،ާިގނަާއަހަރުތަ

އެހެންވީމަ،ާާ ޙުކުމްނުިއއްަވވ .ާ ނިންމެުވމަށްފަހުަގއިާ ބައްލަވ ާ މައްސަލަާ

ޙުކުމްާނުއިްއވަވ ާއެހެންާއޮންނަާއޮތުމަކީާއިންސ ފުާޤ އިްމނުވ ާނުވުމެކޭ.ާާ

އެވިދ ޅުވ ާާ ނ ިއބުާ ބަންޑ ރަާ ދައުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމަވެސްާ

ފ ހަ ތެދުކަންާ ނިޔ ައށްާާބަސްފުޅުެގާ އަަވސްާ އަދިާ އެބަދޭ.ާ  1875ަގކުރެވިެގންާ

ައވަސްޮގތެްއަގިއާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުށަހެޅިދޭ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ

ައޅުަގނޑަކީވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ނުދ ކަންާ ނިމިެގންާ އެކަންތައްތައްާ

ައޅުަގނޑަށްވެސްާާ މީހެއް.ާ މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަާ ޮގތުަގއިާ ވަކީލެއްެގާ

ޙުސްނުްއސުޢޫދަށްވެސްާާފ ހަަގކުރެވޭ އަލްއުސްތ ޛްާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ާ.

ޮގތުަގިއެވސްާާ ޤ ޟީއެްއެގާ އެމަނިކުފ ނަކީާ ފ ހަަގކުރެވިފަިއވޭ.ާ  1880އެކަންާ

ވިދ ޅުވަމުންާ އެމަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅަކަށްވ ތީވެ.ާ މަސައްކަތްކުރިާ

އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކެްއކަމަށްާ ތެދުާ ހަމަާ ވ ހަކަފުޅުތަކަކީާ ާާެގންދަވ ާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާއިސްތިޢުނ ފަށްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާ

ރިޕޯޓްާ އަވަސްައވަހަށްާ ކޯޓުތަކަށްާ ފޯމަކުންާ އެދެންާ އެބަާ ިގނަފަހަރަށްާ

ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހައްދަވ ދިނުމަށް.ާ 1ާލިބޭނެޮގތްާ  1885މަސްެވެގންާާ

ނުލި ރިޕޯޓްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭޮގތްވެސްާާފ އިތުެވެގންދ އިރުަގިއވެސްާ

ހުށަހެޅުމުެގާ އިސްތިޢުނ ފަށްާ ލަސްވަމުންދޭ.ާ ވަރަށްާ އެބަހުރި.ާ ވެފައިާ

ލިބެނީާާ އެފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސްދުވަހުެގ3ާާާާމަރުޙަލ ަގއިާ

ާާ ހުށަހެޅުމަށް. ދިއުމަކ1ާާާީތެރޭަގއިާ ެގްއލިެގންާ ޭއެގތެރެއިންާ މަސްދުވަސްާ

އިންޞ ފުޤ އިމްެވެގންނުދ ނެާާ ހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންާ  1890ކަންކަންާ

ބަންޑ ރަާާ ދަޢުލަތުެގާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ކަށަވަރު.ާ

އެމަނިކުފ ނުެގާާ އިތުބ ރުކުރަމޭ.ާ ހަމަަގއިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނ އިބަށްާ

އެވިދ ޅުވ ާބަސްފުޅުތަކަކީާހަމަގައިމުާޙައްޤުާދެތުވ ހަކަތަކޭ.ާއެމަނިކުފ ނުެގާާ

ޤަބޫ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތަކީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާނިޔަތްާ ހަމަާ ލުކުރ ޮގތުަގއިާ

އިތުބ ރުކުރުވަނިިވާާ ރައްޔިތުންާ ހަރުދަނ ކޮށްާ ނިޒ މުާ ޢަދުލުެގާ  1895ޝަރުޢީާ

ދެކުނުާާ ަގލޮޅުާ މިމައްސަލ ަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ހެދުން.ާ ތަނަކަށްާ
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މަްއސަލަާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޚްލޫފްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާނުަގންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާއަޅުަގނޑުާބަލައި

ާ

ލިބުނުކަމަށްޓަކަިއާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ފުރުޞަތުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1900ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިޒ ީމާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު ކުރީފަހަރެއްަގއިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ވަރަށްާ ރައީސަށްާ

ދެއްކުނު އަޅުަގނޑަށްާ ފަހުނާްާނުކުތ އެްއަގއިާ ވ ހަކައަށްެވސްާ ާ

އ ދެ،ާާ ކުރިއަށްދ ނަން.ާ މަޢޫޟޫއުއ ެގންާ މިާ ފުރަތަމަާ އަލިއަޅުވ ލ ނަން.ާ

ހަމަާ މަްއސަލައަކީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާކުއްލިާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ދެކުނުާާ ަގލޮޅުާ މަޖިލީހ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތެްއަގިއާ ޒިންމ ދ ރުާ  1905ވަރަށްާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ާާދ އިރ ެގާ މަޚްލޫފްާ އަޙްމަދުާ ބަރުާ

ނިޒ މުެގާ ޝަރުޢީާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަެއއް.ާ

ނިޒ މުާ ޝަރުޢީާ ރ އްޖޭެގާ ހިސ ބު.ާ އޮތްާ ޮގސްފަިއާ މިހ ރުާ ކަންތައްތައްާ

ކުރަންާާ ކޯޓުތަކުަގިއެވސްާ ކަމެއްާ ެއތަކެއްާ ތެރޭަގއިާ މައްސަލަތަކުެގާ

ޤ ނޫނުތަކެއް އެާ އަޅުަގނޑުމެންާދަތިވ ވަރަށްާ ނުހެދިހުރިކަންވެސްާ ާ1910 

ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާއެާޤ ނޫނުތަކ ާެއާބިލުތައްާހަދައިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވުމުެގާާ

ކޯޓުތަކަށްާާ ހޫރުވ ާ އަތެއްާ ދިުގާ ފަރ ތުންާ ލިބިފަިއވ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ބުރަާ

ޮގންޖެއްސެވުމަކީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާައޅުަގނޑުާާ

ޕޭރެންާާހަމަ ބޭނުންވޭާ ޝަޚްޓެއްފ ހަަގކޮށްލަންާ ޤ ނޫނީާ ސިއްޔަތުާާނެތިާ

ާާ މަހުެގ ޯއަގސްޓްާ ޕީރިއެޑްާ ްގރޭސްާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ  1915ވަނ5ާާާަދެވިފަިއވ ާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެްއާާ ނ އިބުެގާ ބަންޑ ރަާ އުޅޭކަން.ާ ހަމަވ ންާ ދުވަހަށްާ

ކޯޓުތަކަށްާާ ޝަރުޢީާ ފ ސްކޮށްާ މިކަންާ ހުށަހަޅ ާ މަޖިލީހަށްާ މިޤ ނޫނުތައްާ

ކަންތައްތައްާާއެބޭ ކުރެވޭނެާ ފަހިޮގތުަގިއާ މަސަްއކަތްތައްާ ކުރައްވ ާ ފުޅުންާ

ަމސްޢޫލިއްޔަތެްއ.ާާ ނ އިބުެގާ ބަންޑ ރަާ ކޮށްދިނުމަކީާ މަުގފަހިާ

ކ މިޔ ބީެގާާ ލިބުނުާ އެްއކައިރިކޮށްާ މަސަްއކަތްތައްާ މިާ  1920އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނިޒ  ޝަރުޢީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަރައިެގންޮގސްާ ހިތްމައްޗަށްާ މާުާއުފަލުަގއިާ

ސަބަބަކީާއެބޭފުޅުންެގާާާާނޑުާދަންނަވ ނީާރޮްއވ ލ ފައޭ،ައޅުަގާާ،ރޮއްވ ލ ފައިާ

ނެރެފައިވ  ކޯޓުންާ މަދަނީާ އިޙްާާާތެރެއިންާ ކޯޓުެގާ ސ ސްތަކ ބެހޭާބަޔ ނުަގއިާ
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ކޯ މަދަނީާ އަޅ ނެކަމަށްާ ފިޔަވަޅުާ ހ ޒިރުކޮށްާ ކޯޓަަަށްާ ޓުންާފަރ ތްތައްާ

އިޙް އެބޭފުޅުންެގާ ބުރޫއަރ ފަވިދ ޅުެވާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާސ ސްތަކަށްާ  1925ދަކަެމއްާ

ކަމެއް.ާާ ހިތ މަކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކީާ ކުރެްއވިާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ އ ާ

ބަންޑ  ައޅުަގނޑުާ ޙ ލެްއަގއިާ ޒ ތީާާއެްއވެސްާ އެްއވެސްާ ނ އިބަކަށްާ ރަާ

ާސުތަޢައް އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮތީކީނޫން.ާ ޮގތްޮގތަކަށްާާބެއްާ މިފަދަާ

އަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާާާާނުން،ސީާމައިދ ޢަމަލުކުރައްވ ާއަޅުަގނޑުމެންާސިޔ 

އެ ހުރިހ ާ ނުވަތަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ބަންޑ ރަާާއެންމެންެގާ  1930ންމެންެގާ

ބަސް ރިޢ ޔަތްކޮށްނ އިބުެގާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަދަްއކަންާާާަމުގަގއިާ

ާ އަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭހިނދު،ާ ދިޔައިމަާ ހުތުރުވެެގންާ މިހާ  ބަސްމަުގާ

ކުރަންޖެ ތެރޭަގިއވެސްާ ކުއްލިާާމަޖިލީހުެގާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކަންތައްތައްާ ހޭާ

މައްސަލަވެސްާލ ންޖެހޭނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާ

 1935އަދިާއޭެގތެރޭަގިއާާޒ މީާނުކުތ ާނަަގންޖެހުނުާސަބަބު.ާާކުރިންާއަޅުަގނޑުާނި

ޢިބ ރ ތަކަށް ހިތްހަމަނުޖެހުނުާާާާއަޅުަގނޑުެގާ ކަމަށްވެސްާބައެއްބޭފުޅުންާ

.ާއެހެންނަަަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާފ ހަަގކުރަން

އެއްޗެްއާާ އެްއެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްާ ނަންާ ބޭފުޅެްއެގާ އެްއވެސްާ

އެހެންނަ ނުވ ނެ.ާ ނުބައިާދަންނަވ ފައެއްާ ފޯނަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ މަވެސް،ާ

ބޭފުޅަކުާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ބޯންޖެހޭނެކަމަށްާ އެއްޗެހިާ  1940ބަހުންާ

އެކުރެއްިވާާއެސް.އެ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ކުރަްއވ ފަިއވ ތީާ މް.އެސްާ

ވ ހަކަެވސްާާ ކުރ ާ ކުށްވެރިާ ޢިބ ރ ތުންާ ހަރުކަށިާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްާ

ނަސޭޙަތުެގާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ.އަތޮޅުެގާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ

ާާބަސްކޮ ދެއްކި އަޅުަގނޑަށްާ އުފަލ އެކުާޅެްއޮގތުންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ

 1945ބަލައިަގނެާއެބޭފުޅ އަށްވެސްާނަސޭޙަތެއްާއަރުވަންާބޭނުންވޭ.ާއެއީާސަބަބަކީާާ

ސްާކޮންމެާދުވަހަކުވެސްާފެށުނީމަާނިޒ މީާނުކުތ ެގާކޯމ އެއްާމިތަނަށްާމަޖިލި

ާާ ލީހުެގާރިކޯޑުތަކުންާހަމަާބޭފުޅަކުާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާމިމަޖ3ާާިެގންނަ

މިތަނަށްާވަރަށްރަނަގޅަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންެވސްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ

ދައްކަން.ާާ ވ ހަކަތަކެއްާ ކޮށްެގންާ ރިސަރޗްާ ޭގަގއިާ މިއަންނަނީާ

މިދަނީާާ ހަނިވެެގންާ ފުރުޞަތުާ ލިބުމުެގާ ފުރުޞަތުާ އެާ  1950އެހެންނަމަވެސް،ާ
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މިކަހަލަާބޭކ ރުާނިޒ މީާނުކުތ ތައްާނަންަގވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާާ

ބިލެއިލްތިމ ސްކު ފ.އަތޮޅުެގާ އަޙްމަދުާރަންާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތްދޫެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅުންާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ތިކަހަލަާ ތިބޭފުޅުންާ ޙަމްޒ އަށްާ

ނުކުތ ތައްާ ނިޒ މީާ ތިކަހަލަާ ދެއްވ ށޭ.ާ ދައްކަަވއިާ މަުގާ ރީތިާ ޒުވ ނުންނަށްާ

ނީދެވިެގން ޮގނޑީަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްވެސްާ  1955ާނަަގންޖެހޭތީއޭާ

މާިާ ތަކުރ ރުކޮށްލުމުންާ މިވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހެނީ.ާ ކަންތައްތައްާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެއްަގއިާ ވަރަށްާ ހަމަާ މައްސަލައަކީާ ކުއްލިާ

ާމައްސަލަެއއްކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

 1960ާއީސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާޢަދުލުއިންޞ ފުާޝުކުރިއެަްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަާهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢ ބްދު

ހުރިހ ާާާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރެދ ނެކަމަށްާ މައްސަލަތަކެްއާ ާދ އިރ ަގއިާ

ޢަދުލުއެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ދ އިރ ަގިއާާންމެންވެސްާ އިންޞ ފުާ

އިނިގރޭސިވިލ  އެކަންޏެއްނޫންާ ހުންނ ނެާާތުަގދިވެހިރ އްޖެއަކުާ 15ާއިާ

ާާ ހުރި ޢަދުލުއިންޞ ފުާއަހަރުވެފައިާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލަތައް.ާ ނުނިމިހުރިާ

ޢަދުލުއި ދިޔުމަކީާ ލަސްވެެގންާ މަފްހޫލިބުންާ އެާ ނުލިބުންކަމަށްާ  1965މާްާންޞ ފުާ

ހާޭާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެމެންާޤަބޫލުކުރަން.ާހަމައެއ ެއކީ،ާާއަޅުަގނޑު

ދ އިރ ަގއިާ ހުރިހ ާާހުޢަދުލުއިންޞ ފުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަތައްާ ރިާ

ފ ހަަގކުރ ިއރުާާ އެއްބަސްވ ނެ.ާާޕްރޮފެސަރުއެާާޤައުމުތަކެްއަގިއާ ންވެސްާ

އެފ ހަަގކުރ ާޕްރޮފެސަރުންެވސްާއެއްބަސްވ ނެ،ާޢަދުލުއިންޞ ފުާދ އިރ އ ިއާާ

ާ އިސްާާއްސަސ މުއަމިކަހަލަާ ދައުލަތުެގާ ނޫނިއްޔ ާ ބޭފުޅުންާ  1970ތަކުެގާ

މަށްވަންޏ ާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާތަނެއްަގިއވެސްާއޮންނަާާކަފަރ ތްތަކުންާބެހިއްޖެ

ެގ ކޯޓުާ އޮފްާ ކޮންޓެމްޕްޓްާ ހަމަާ ކޯޓުނާްާއުސޫލަކީާ މިދަނީާ މިކަންާ ނައުން.ާ

ވަރަށްާާއެ ދ ިއރ އަކީާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ އޮތީާ

އުފުލ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރ ެއއް.ާ މުޤައްދަސުާ

ކަންތައްތަކަށްާާފަރ ތްތަކުގައި ކުރައްވ ާ އެދ އިރ އިންާ މީހުންާ އިސްާ ތިބޭާ ާ1975 

ކަާާކިޔ ،ފ ޑު ކުރައްވ ާ ކަންތަްއާއެދ އިރ އިންާ އިހ ނެތިކޮށްާ ންތައްތަކަށްާ

ދެރަކަމެއް.ާކުރު ހަމަާ އެއީާ ވ ނެކަމެއްނޫން.ާ ކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަކީާ



 73 

ވ ހަ ެއކަހަލަާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ މީހުންާ ޢ ންމުކޮށްާ ކަދަްއކ ާާއެހެނެއްނޫންާ

ފަރ ތްތަކުންާ އިސްާ ދައުލަތުެގާ މިވ ޮގތަކީާ އެކަމުން،ާ ކަންނޭނެގ.ާ އުޅޭނެާ

ވ ހަކަދައްކަވ ާާ މިކަހަލަާ ފަރ ތްތަކުންާ އިސްާ ޕ ޓީތަކުެގާ  1980ނޫނިއްޔ ާ

ެއއް ދުނިޔޭެގާ މިއީާ ޓޮލަރޭޓްކުރ ނެާކަމަށްވަންޏ ާ ކޯޓެއްަގއިާ ވެސްާ

އަންނަނީކީާާލަާއެ.ާއެަމއްސަކަމެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާމީެގާމައްސަލަައކީ

އެއީާތެދެއްތޯާދޮެގއްތޯ،ާާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާވަކިާބޭފުޅަކުާާ

ޙަޤީޤަތަކަށްާ އޭެގާ ނޫނީާ ޮގސްފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޖަޒުބ ތަކަށްާ އޭެގާ

ބޭފުޅަކަށްާާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ެއވަރުާ ކުރުމެއްނޫން.ާ ެއކަންާ  1985ޮގސްފަިއާ

ާ ަމްއސަލައ އިާ ހިނގ ާ ވ ހަކަފުޅުާާކޯޓުތަކުަގއިާ އެޮގތަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ

ދެއްކެވުަމކީާރައްޔިތުންނަށްާައޑުއަހަންާއުނދަޫގވ ާމައްސަލަެއކޭ.ާއެއީާމިހ ާާ

އްސަސ ތައްާމިނިވަންާކޮށްެގންާހިންަގންާޅަފަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމުއަ

ެއޮގތަށްާާ ދ ިއރ އަށްާ އަނެއްާ އެއްދ އިރ އިންާ ޅަފަތުަގިއާ މިހ ާ ބޭނުންވ އިރުާ

ާފ ޑުކިޔުމަކީ ކަެމއްނޫން.ާ ކޮށްެގންވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާއެއީާ  1990ީމެގާާާ

މިވ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުާއަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލަންާކަަމކީ.ާ ވެސްާ

މި ނޫނިއްޔ ާބޭނުންވަނީ،ާ ބަލ ކަމަށްަވންޏ ާ މައްސަލަތަކަށްާ ައއިސްފައިހުރިާ

މަޚްލޫފާުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ

ރަާނ އިބަކަށްާކަމަށްވަންޏ ާމިާބަންޑ ހުރިާމައްސަލަައށްާބަލ ޅުއްވ ފައިހުށަހަ

އޭެގޒ ތުާ ވ ހަކަފުޅަކީާ ދެއްކެވިާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ  1995ަގިއާާހުންނެވިާ

ނުދެއްކެވިނަަމާާ ެއވ ހަކަފުޅުާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަށްކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނ އިބުެގާާއަޅުަގ ބަންޑ ރަާ ެއއީާ އުފ ވީސް.ާ ވަރަށްާ ނޑުމެންާ

ލިއްޔަތަކީވެސްާހަމަާޤ ނޫނީާާޝަރުޢީާދ އިރ ާހަރުދަނ ާކުރެއްވުން.ާާމަސްޢޫ

ކޯޓުެގާާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ވިދ ޅުވެާ ފ ޑުާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނުކުރެއްވިނަަމާާ ޭއެގޒ ތުަގއިާ ިވދ ޅުވުމަކީާ ފ ޑުާ  2000ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ

ރަނަގޅުާާ މ ާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

އަ މިކުރަނީާވެއްޖައިސްކަމެކޭ.ާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ ކުރ ާ ޅުަގނޑުެމންާ

ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ތެރޭަގއި.ާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ ތެރޭަގިއާ ތަރަޙައިެގާ ޤ ނޫނުެގާ

ާާ ބަންޑ ރ133ާާާާަމަސްޢޫލިއްޔަތުާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އްދ ގައި.ާ ވަނަާ
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ނަަގހައްޓަންާ ވެރިކަންާ ޤ ނޫނީާ އެބަބުނޭާ މަސްޢޫލިއްޔަތުަގިއާ  2005ނ އިބުެގާ

ސ ސީާލ ޒިމްކުރ ާއެްއބޭފުޅަކީާބަންޑ ރަާނ އިބޭ.ާޤ ނޫނީާޤ ނޫނުެގާޤ ނޫނުއަ

ނ އިބު.ާ ބަންޑ ރަާ އެއްބޭފުޅަކީާ ޙަވ ލުކުރ ާ ޒިންމ ާ ނަަގހައްޓަންާ ވެރިކަންާ

މިޮއތީާާ ދ އިރ ަގއިާ ޢަދުލުއިންޞ ފުެގާ ދ އިރ .ާ ޢަދުލުއިންޞ ފުެގާ ދެންއޮތީ،ާ

ާާ 141ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބަިއވެރިކޮށްފައި. މ އްދ ަގއިާ ވަނ141ާާާާަވަނަާ

ދައުލަތުެގާާ ފަރުދަކުވިޔަސްާ އަމިއްލަާ މިބުނަނީާ ަގއިވެސްާ )ނ(ާ  2010މ އްދ ެގާ

ފަނޑިޔ ރުންެގާާ ކަމުަގިއވިޔަސްާ މީހަކުާ ޙަވ ލުވެހުރިާ ހިންުގމ އިާ ކަމެއްާ

މިޤ ނޫނުަގއިާ މިީއާ ނުވ ނޭ.ާ ހަދައިެގންާ ފޯރުވ ާ ނުފޫޒުާ ބެހިާ މަސައްކަތ އިާ

ެއކި މިާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތްޮގތް.ާ ދީފަިއާމިކަންާ ފަރ ތްތަކަށްާ ާ

އޮންނަާމަސްޢޫލިއްޔަތ އިާބެހޭޮގތުންާއެއްފަރ ތުންާއަނެއްާފަރ ތުންާއެކެްއެގާ

ކަމަކަށްނުވ ނެ.ާާ ދޭންޖެހޭާ ހިތްވަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަރައިަގތުމަކީާ  2015ޙައްޤަށްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާހަމަާ)ރ(ާަގިއ141ާާާާހަމަާއަޑުައއްސަވ ލަްއވ ާހަމަެއއ ެއކީ

ކޯޓުތަކުާ ދައުލަތުެގާމިއޮންނަނީ،ާ ރަްއކ ތެރިކުރުމަށ އިާ ިމނިވަންކަންާ ެގާ

އިދ ރ ތަކުންނ އިާދައުލަތުެގާކަންތައްތައްާހިންުގމ އިާޙަވ ލުެވާތިބިާއެންމެހ ާ

މީހުންާކޯޓުތަކަށްާއެހީތެރިާވ ންވ ނެެއވެ.ާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮންނަާާ

 2020ލައަށްާާވ ހަކަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިހެންާއޮއްވ ާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންާއަމިއް

ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާާ އޮތްާ ހަދ ފައިާ މަންދޫބުންއައިސްާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ

އެންމެނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެމެހެއްޓުމަކީާ މ އްދ ތަްއާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއޭރަށްާޤ ނޫނުެގާވެރިކަންާހިނގ ނީ.ާޤ ނޫނުެގާވެރިކަންާާ

ވަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮއްއވ ާާހިނުުގމަކީާ ކިޮގތަކަށްާ

 2025ޤ ނޫނުތަކުަގއިާވަކިޮގތަކަށްާޮއއްވ ާޢ ންމުާތަންތަނުަގއިާއެީމހަކަށްާފެންނާަާ

ތެރެއިންާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނޫން.ާ ފ ޅުކުރުމެއްާ ޚިޔ ލެއްާ އަމިއްލަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ އެހެނެަްވީމ ،ާ ވ ނީ.ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މުސްތަޤިއްލު މިނިަވންާ ދ އިރ އަކީާ ާޝަރުޢީާ ހެދީ.ާާ ދ އިރ ައަަކަށްާ

ނޫނިްއޔ ާާ ވ ހަކަދެކެވުނުއިރުާ ހައިކޯޓުެގާ ދެނަހުރީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަދަނާްާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ވ ހަކަދެކެވުނުއިރުާ ދ އިރ ެގާ  2030އަދުލުއިންޞ ފުެގާ

ބަހުސްތަކުަގިއާާ މަސައްކަތްކުރިއިރުާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ މަސައްކަތްކުރިއިރުާ
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ންާވަރަށްާވަރުަގދައަށްާމިނިވަންކަމ ާބައިވެރިވަޑައިެގންނެވިާހަމަާިއސްބޭފުޅު

މުސްތަޤިއްލުކަންާދެްއވަންާބޭނުންފުޅުވީ.ާެއއްެވސްާދ އިރ ައކުން،ާެއްއވެސްާާ

ދ އިރ އަކުން،ާއެްއވެސްާފަރުދަކު،ާެއއްވެސްާނުފޫޒުހުރިާމަޤ މެއްަގއިާހުރިާ

ާ މިކަހަލަާ ކަމެއްނޫން.ާާމީހަކުާ ެއކަށީެގންވ ާ ބެހުމަކީާ  2035ކަންކަމުަގއިާ

ކަ ދައުލަތުާކޮށްެގންވ ނެާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ަވޒީމެއްނޫން.ާ .ާާެގާ ރުންވެސްާ

މުޅިާަމޖިލީހުެގާބ ރުާދުވ ޮގތަށް،ާާމުޅިާމަޖިލީހަށްާރައްދައުލަތުެގާވަޒީރުން،ާާ

އަޅުަގނޑުމެ ވ ހަކައަކީވެސްާ ދައްކަވ ާ އަޑުއެހީމުާކަނޑުވ ލަންާ ންާ

ާާ 6ާާާާހަމަާމިދިޔަާމީެގާާާާ،ދެއްކެވިއިރުާއެވ ހަކަފުޅު ކުރިންާކަށްާމަސ8ާާްކަށް

ާާނޫ  2040އިރުާާވ ހަކަފުޅުާދެއްކިާނިއްޔ ާދޮޅުާއަހަރެއްހ ާދުަވސްކުރިންާކަންނޭނެގ

މިމަ ަވޒީރަކަށްާާާޖިލީހުންއަޅުަގނޑުމެންާ ދައުލަތުެގާ އެއީާ ާާކުށްވެރިކުރީމޭ.ާ

ޤ ނޫނު ނޫނިއްޔ ާ ލެޖިސްލޭޗަރާ ބ ރާުާހުންނަވައިެގންާ މަޖިލީހުެގާ ހަދ ާ

ާކަނޑު ދެއްކެވުމ އި،ާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަރުދަކުވ ލަންާ ާއަިމއްލަާ ޢ ންމާުާާ

ވިޓީާވަރަށްާާތަންތަނުަގއިާއެވ ހަކަާދެްއކުމ އިާވަރަށްާތަފ ތުވ ނެ.ާޭއެގާްގރެ

 2045ތުންާފަނޑިޔ ރުާޭގަގއިާމިހިނގ ާކަންތައްތަކ ާބެހޭޮގންވެެގން،ާާތަފ ތު.ާއެހެ

ނޫނިއްޔ ާާ ނުކުރަްއަވޭއ،ާ މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވަޭއ،ާ ޤ ޟީންާ ނޫނިއްޔ ާ

މަސައްކަ ނޫނިްއޔ ާ ނުވެޭއ،ާ ސްޕީޑ ބެހޭޮގތުންާތްޕުޅުާއިހުމ ލުވެޭއ،ާ ކުރަްއވ ާ

ާ ާވ ހަކަދެކެވުނުާ ާޢ ންމުާ އިސްާ ތިއްބަވ ާތަންތަނުެގާ މަޤ މުތަކުަގއިާ

އިސްވެރިާ އޭގެާމުޢައްސަސ ތަކުެގާ ދެއްކެވުމަކީާ ވ ހަކަފުޅުާ ޒ ތުަގިއާާންާ

އަ އެހެންީވމ ،ާ ކަމެއްނޫން.ާ ބޭނުންވަނީ،ާރަނަގޅުާ ދަންނަވ ލަންާ  2050ޅުަގނޑުާ

ތ އީދުކު ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑުާ މަޚްލޫފްާ ރަމޭާ

ެގންނެވީމަ މިމައްސަލަާ ކުރީަގިއާ މިހ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާާސަމ ލުކަމަށްާ ާ.

މީަގއިމިއ  ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަވެސްާއަޅުާާާއެކީަގއިާ ަގނޑުެމންާ

މަޖިލީހުޤަބޫލުކުރަންޖެ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ވ ހަކަދައްކ ފަިއާާހޭ.ާ ަގއިާ

މިކަހަލަާނަސޭމިއަރުވ ާާއަޅުަގނޑުމެންާާ އޮތްތ ނަގިއާ ކުރިއަށްާ  2055ޙަތެއްާ

ޖިލީހުންާކަންކަންާނުކުރައްވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއވަރުާރައްޔިތުންެގާމަ

ާާ ެއްއޮގތަކަށްެވސްާކުރިއަށްާާބުނުމަކީާހަމައެންމެ ރަނަގޅުާކަމެއްހެން.ާއެއީާ

އޮތްތ ނަގއިވެސްާދެންާވަޑަިއަގންނަވ ާބަންޑ ރަާނ އިބަކުެވސްާއަދިާއެހެންާާ
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ބޭފުބޭފުޅަ ތިއްބަވ ާ ދ އިރ ަގއިާ ޝަރުޢީާ މިާ ފ ޑުާކުވެސްާ ޅުންނަށްާ

އޭގެާ ެއވ ހަކަާާވިދ ޅުވުަމކީާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަކަށްނުވ ތީ.ާ ރަނަގޅުާ  2060ޒ ތުަގއިާ

ާ ާއަޅުަގނޑުާ ކުއްލިާާމިދަންނަވ ލީާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މަޚްލޫފުާ

ާާމައްސަލައަ ތ އީދުކުރ ތީ. ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާށްާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`ާ2065 

ާއަޅުަގނޑުާާާާއިަގފުާހުށަހެޅުއްވިާކުއްލިާމައްސަލާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޚްލޫާهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އެޖެދަންނަވ ނީ،ާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ންޑ ކުރަްއވ ާާމިއަދުާ

މިކަންތައްތައްާެގންދެީވާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހަމަތަކުެގާތެރޭަގިއާއެންެމާާ

ާާ ބޭފުޅަކު ތަޖުރިބ ކ ރުާ ކަހަލަާ މަނިކުފ ނުާ ނޫނޭ.ާ މަޖިލީހުގާެާމިރަނަގޅަކަށްާ

ފެށިެގނ72ާާާާްވ އިދުާާަގ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ 74ާާާާންާ  2070ްއާާމިކަންތައްތަށްާ

ޮގތް ރަނަގޅުާ ިމއަށްވުރެންާ މިއަށްވުރެންާާެގންދެވީމ ،ާ ފެނިެގންޮގސްާ ތަކެއްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ދިޔައީސްކަމުަގިއާ މަޖިލިސްާ މިއަދުާ ހުރިޮގތަކަށްާ މަސްލަޙަތުާ

މަނިކުފ ނުެގާ ހަމަާ ރިކޯޑަށްޓަކައިާ އެވ ހަކަާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލީ.ާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ

ަގވ އިދުާާ މައްސަލައަކަށްާާކިޔ 74ާާމަޖިލީހުެގާ ކުއްލިާ މިއަދުާ  2075ލުމަކުންާ

ސަބަބެްއާާ އެްއވެސްާ މަްއސަލައަކަށްވ ާ ކުއްލިާ މަްއސަލަާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ވިސްނުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހަރެއްަގއިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ނުފެނުނުާ

އެްއޗަކ އިާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާވިސްނުނުާއެއްޗަކ ާތަފ ތުވުމަކީާއެކަށީެގންާާ

ވެ ޢިއްޒަތްތެރިާއެއީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ދ ނެކަެމއްކަމުަގއިާ

އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ މ ނަކުރެވުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  2080ރައީސް،ާ

އަޑުއިިވެގންދިޔައީވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާބަންޑ ރަާނ އިބުާވިދ ޅުަވމުންާެގންދެީވާ

އަތުެގާާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ވ ހަކަ.ާ ޮގތެްއެގާ ދިުގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޤ ނޫނ އިާ

ތައްާފޫޓެއްެގާދިުގމިންާހުރިާވ ހަކަާވިދ ޅުވިާައޑެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނީވެ.ާާއެ

ދިުގާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޤ ނޫނ އިާ މިދެންނެވިާ ިއިވެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑަށްާ

 2085ޮގތެްއެގާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާއަޅުަގނޑުމެންާ
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ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މިތިބީާ ވަދެާ ާމިމަޖިލީހަށްާ ަމސައްކަތްތަކެްއާާާ

ަވުގތުާ ަމޖިލީހުެގާ ެގނެސްާ މަޖިލީހަށްާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ކޮށްދޭންކަމަށް.ާ

މަސައްކަތްތަކަށްާާ ކުރަންޖެހޭާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ެގއްލުވ ލ ާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ައދިާ ނޫންކަން.ާ ހުރަސްއަޅ ކަށްާ

އެބަާ ެއއްކަމެއްާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްބޮޑަށްާ މިއަދުާ  2090އޮތް.ާ

ޝަރުޢީާ މަްއޗަށް.ާ މުސްތަޤިއްލުކަމުެގާ ނިޒ މުެގާ ޝަރުޢީާ މިވ ހަކަދެކެވެނީާ

މައްޗަށް.ާާ ދެމެހެއްޓުުމެގާ އިތުބ ރުާ ރައްޔިތުންެގާ ދޭތެރޭަގއިާ ނިޒ މ ާ

ދައްކަވަިއފިާާ ވަރަށްިގނައިންާ މިތ ނަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިބ ރ ތުންާއެކިއެކިާ ެއކިާ ބަހުރުަވއިން،ާ އެކިާ ބަރުންާ

 2095ޝަރުޢީާނިޒ މުެގާމުސްޤިއްލުކަމ އިާނޫނީާޝަރުޢީާނިޒ ުމެގޮގތުންާނުފޫޒުާާ

ދެކެވޭާ ވ ހަކަާ މައްސަލަތަކުެގާ ހުރިާ ކޯޓުތަކުަގއިާ ޝަރުޢީާ ފޯރުވުމ އި،ާ

ނިޒ މ ާ ޝަރުޢީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ

ާާ އިތުބ ރު މިއަދަކުނޫނޭ.ާދޭތެރޭަގއިާ ދަނީާ ދައްކަމުންާ އެވ ހަކަާ ެގއްލިެގންާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދުަވސްތަކުަގއިާ ދިުގާ ފ އިތުެވެގންދިޔަާ

ހުރިާާ ނިޒ މުަގއިާ ޝަރުޢީާ ވ ހަކައ އިާ ނުލިބޭާ  2100ޢަދުލުއިންޞ ފުާ

ހަމައަށްވެސްާ މިއަދ ާ އ އިހޭާ ދައްކަމުންާ ދައްކަުމންާ ވ ހަކަާ މައްސަލަތަކުެގާ

މިއަ މިޤ ނޫނުހަދ ާާމިއަަައީ.ާ އަދިާ އެންމެންގެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުާ

ނިޒ މުެގާާ ޝަރުޢީާ ޒިންމ އަކަށްވ ނީާ އެންމެބޮޑުާ މަޖިލީހުގެވެސްާ

ފުރިހަމާަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހައްލުކޮށްާ އެމައްސަލަާ މައްސަލަެއއްހުރިނަމަާ

ވިސްނުންާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޤ އިމްކޮށްދެވޭނެޮގތަކަށްާ ނިޒ މެއްާ  2105ޢަދުލުެގާ

ނޫނީާާާބަހައްޓަިއެގން އުސޫލުާ ކަނޑުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މައްސަކަތްކުރުމޭ.ާ

ނެހެދުމަށާްާ ހިނގ ތަނަކަށްާ އުސޫލުންާ ކަނޑުެގާ ދ އިރ ައކީާ ޝަރުޢީާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަކީާ މަސައްކަތަކެއްާ ހުރިހ ާ ކުރެވެންހުރިާ

ވ ޖިބްކަމުަގިއާ އެންމެއިސްާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހުރިހ ާާވ ންޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭނީާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ާ.ެަ2110 

ކޯޓުތަކުެގާާ ލިބިދޭނެޮގތަކަށްާ ހަމަހަމަކޮށްާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އެންެމާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ހުށަހެޅޭާ ކޯޓުތަކަށްާ ކަމަށްވަންޏ ާ ދެކެވޭާ ވ ހަކަާ
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އެކަންތައްތަ އަވަސްޮގތެއްަގިއާ އެންމެާ ނިޔ ާ އެންމެައވަސްާ ްއާާޢަދުލުވެރިާ

ދެކެންާ ަމންޒަރުާ ނިމިެގންދ ންާ ކަންތައްތައްާ ޢަދުލުވެރިޮގތެްއަގއިާ ނިމިާ

ެއއްޮގތަކަށްވެސްާޝަރުޢީާާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ނެ.ާ ރައްޔިތުންވެސްާ  2115ހުރިހ ާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތީމު.ާ ކިޔ ކަށްާ ފ ޑެއްާ ދ އިރ އަކަށްާ

ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާތެރޭަގއިާޙަޤީޤަތަކީާ އެީއާާމައްސަލަތަކެާާ ްއހުރިނަމަާ

ދެކެވޭކަމަށްާ ވ ހަކަތައްާ އެާ ކަމެކޭ.ާ އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮންމެާ އަދިާ މިމަޖިލީހުގެވެސްާ އެއީާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ ފެނޭތޯާ ޙައްލެއްާ

މިމަޖިލީހަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނެއޭ.ާ ވ ޖިބެްއކަމުަގިއާ  2120ރައްޔިތެްއެގވެސްާ

ކަން ިގނަާ ވަރަށްާ މަނިކުފ ނަށާްާހުށަހަޅަންޖެހޭާ ހުރިކަންާ ތައްތަކެއްާ

ާާ ނިމިެގންދިޔަ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ރައްޔިތުންެގ16ާާާރަނަގޅަށްާ ވަނަާ

އަލުންާާ މައްސައްކަތްތައްވެސްާ ނިންމ ފައިހުރިާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ފައިދ ހުރި،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރީ.ާ ެގންނަންޖެހިފައިާ މިމަޖިލީހަށްާ

ޙައްޤުގައި މަނިކުފ ނަށްާރައްޔިތުންެގާ ހުރިކަންާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ހެދެންޖެހޭާ ާ2125 

ދަންނަވަންޖެހެނާީާ ހިތ މައ އެކުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

ދެތިންާ ނޫނީާ އައިރުާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ އަދިާ އެޖެންޑ އިންާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހަތަރުާޖަލްސ އެއްާދިޔައިރުާމީެގާެއއްވެސްާބިލެއްާފެނިެގންާނުދ ާވ ހަކަ.ާ

ފުރުޞަތުާމީ ބަޙުސްކުރުމުެގާ މަޖިލީހުަގއިާ ދޭތެރޭަގިއާ ކަަމކ ާ ެއްއވެސްާ ެގާ

ބުނަމުންާ އެންމެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ކަން.ާ ޮގސްފައިާ  2130ހުޅުވިެގންާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ކޮށްދިނުމުަގއި،ާ ކަންތައްތައްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިދިޔައީާ

ރައްޔި ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާ ތުންނަށްާޚިދުމަތްތައްާ

ފޯރުކޮށްދެންވ ާޚިދުމަތްތަކަށްާއެއްބ ރުލުންާދިނުމުަގއިާފަސްޖެހިވަޑައިނުެގންާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަ.ާ ތިއްބަވ ނެާ ސ ބިތުކަމ އެްއކޮށްާ

މަޖިލީހަކުންާ މަންޒަރުާ ެއާ އައިރުާ މިހ ހިސ ބަށްާ އަދިާ  2135ހަމަގައިމުވެސްާ

ހަރުކަ ވަރަށްާ ބޭބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ވަރަށްާނުފެނޭ.ާ ނޫނީާ ޢިބ ރ ތުން،ާ ށިާ

އެބަދައްކަވ .ާާ ވ ހަކަތަްއާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ އިބ ރ ތްތަކުން،ާ ބަލ ޣ ތްތެރިާ

މުހިންމާީާ އަޅުަގނޑަށްާ މުހިންމީއެއް.ާ ވ ހަކަތަކެްއނޫންާ އެާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަންތައްތަކެްއާާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާ ޢަމަލު.ާ
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ާާ ވަޢުދެްއވެެގން. އަޅުަގނޑުމެންާކޮށްދިނުމުެގާ ފުއްދުމުަގއިާ ވަޢުދުތައްާ  2140އެާ

ހަމަވެެގންާ ވަުގތުވެސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަވަސްެވަގންނަންޖެހޭ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އިޙްތިރ މުކުރުމުެގޮގތުންާ ވަުގތަށްާ ބައްލަވ ލައްަވއިފިހެން.ާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ހުރި.ާ ވ ހަކަާ ބައެއްާ ދައްކަންހުރިާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ

ާނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާކުރުކޮށްލ 

ާ2145 

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަތިވެރިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙަންމަދު.ާމިވަުގތުާމ ލަމުަގއިާވަޑައިެގންާާ

ހުޅުހެންވޭ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ދ އިރ ެގާާނެތް.ާ ރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.

ާ2150 

ަގލޮޅުާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޚްލޫފްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

މިމަޖިލީހުަގއިާމައްސަލަ އެމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުާ އަކީ،ާ

މައްސަލަެއއްނޫން.ާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސްކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށްާ

ކަންކަންާ ހުށަހެޅުމ އިާ ކަންކަންާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ  2155އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކުރަްއވ ާާ އެޖެންޑ ކުރަްއވަިއެގންާ މަނިކުފ ނުާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ

މަނި ދިވެހިރ އްޖޭެގާާކަމަށްވ ތީވެާ ކުރެްއވީ.ާ އެޮގތަށްާ މިއަދުާ އެކަންާ ކުފ ނުާ

ޤ އިމުކުރުންާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ ނިޒ މ ާ ޝަރުޢީާ

ބ ރުާަވކިކުރުމުަގއިާޢަދުލުއިންޞ ފ3ާާާުރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާެގނައުުމަގއިާާ

މަސައްކަތްކުރ ާާ ދ އިރ ަގއިާ އެާ ޤ ޟީންނ އިާ ތިބިާ ދ އިރ ަގއިާ  2160ޤ އިމުކުރ ާ

ވަރަށްާ ސަލ މަތްކުރުމަށްާ ަވކިަގނޑުންާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެއއްެގާ މީހުންާ

ވ ނެ.ާާ ައޅުަގނޑުާ ެއކަކަށްާ އިންާ މަޖިލީހެއްަގއިާ ކުރިާ މަސައްކަތެއްާ ބުރަާ

ިއންާާ މަޖިލީހުަގއިާ އިޞްލ ޙުކުރިާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެއީާ

ސަރުކ ރު މިދަނީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ މިއަދުާ ާމީހެއް.ާ

 2165ބަދަލުވެފައިވ އިރުަގިއާސަރުކ ރ ާއިނދިކޮޅަށްާތިބިާބަޔަކުާއ ދެ،ާވޭތުވެދިޔަާާ

ފައިދ ތައްާާ އެކިެއކިާ ވެރިކަމުަގއިާ މިރ އްޖޭެގާ ޒަމ ންތަކެްއަގއިާ ދިުގާ
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ލިބިފައިވ ާބަެއއްާމީހުންާނުަވތަާބަޔަކުާއެބަޔަކުާބޭނުންވ ާޮގތަށްާކަންކަންާާ

ާާ ޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާނުދިއުމުންާއެކަމ ާރުޅިއައިސްެގންާއެބަޔަކު ބޭނުންވ ާ

މިީއާ ެގންދ ތަން.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ފުރޮޅ ލުމަށްާ ކަންކަންާ މަޖިލިހުެގާ

މިކަންާ ނުވަންާ ހަަައިރ ނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަހުރިާ  2170ވަރަށްާ

ނުކުތ އެްއަގިއެވސްާާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށް.ާ އަތުވަދ ނެާ މިޮގތަށްާ

ދިވެހިާ ދެންނެވީމު.ާ ޤ އިމުކުރުމުެގާާއެވ ހަކަާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ރ އްޖޭެގާ

ދަށުަގިއާާ ކޮންޓްރޯލްެގާ އެމީހެއްެގާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ދ އިރ އ އިާ

ހިންަގމުންާ ޒަމ ންތަކަކަށްާ ދިުގާ ެވރިކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮެވެގންާ

ައޅުަގނޑުމެނަށްާާ އޮތްޮގތްާ ނިޒ މުާ ޝަރުޢީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  2175ދިޔައިރުަގއިާ

ފަނޑިޔ  ނޭވ ލ ނެާއެނޭގ.ާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ އެާ ބިރުން.ާ ތިބީާ ރުންާ

ޙުކުމްކޮށްފިކަމަށްވ ނަަމާ ބޭނުންނުވ ޮގތަކަށްާ ސަރުކ ރުާ ނުދޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ

ެއހިސ ބުންާއެދިޔައީ.ާއެހެންވުމުެގ،ާސަބަބުންާ އެާފަނޑިޔ ރެްއެގާދުަވސްާ

މިރ އްޖޭަގއިާޢަދުލުއިންޞ ފުާެގއްލިެގންޮގސްާދައުލަތަށްާލިބޭާޢ ންމުދަނީެގާ

 2180ބޮޑުާބަެއއްާސަރުކ ރުާހިންަގންާތިބިާބައެއްާބޭނުންކޮށްާދައުލަތުންާނުވަތަާާ

މީހަކުާ ކޮންމެާ ތަފ ތުވީާ ޚިޔ ލުާ މީހަކުާ ކޮންމެާ އިނދިކޮޅުވ ާ ސަރުކ ރ ާ

މިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކަށްލ ާއަނިޔ ކުރަމުންާެގންދިޔަާދުވަސްާމ ޒީކުރުމަށްޓަކައިާާ

ާމަސައްކަތްކުރިާޕ ޓީއަކ ާ.

ާ

މެންބަރުާާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ނުކުތ އެއް.ާ  2185ނިޒ މ ބެހޭާ

ާهللا.ޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުކުތ އެްއާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނިޒ މީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ  2190ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދައްކަާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު މިހ ރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިނެީގާ ހުޅުހެންވޭރުެގާ އެެގންދަވ ާ ާުމންާ

މަޢުޟޫއަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭރުަގިއާ މަޢުޟޫއިންާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މެންބަރުާ

ރައީސްެގާާ މަޖިލީހެުގާ ެގންދ ތީާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ އެޑްރެސްނުކުރަްއވ ާ

ާސަމ ލުކަމަށްާއެކަންާެގނެސްދިނުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާާ2195 

ާ

ވ ާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  ހަމަާޝުކުރިއްޔ .ާ އެންެމންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަކަފުޅުދެއްކެުވމުަގއިާ

ފުރުޞަތާުާ ދަންނަވަުމންާ އަޅުަގނޑުާ ހިތުމަށްާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ޤަވ އިދަށްާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާދަންނަަވން.ާ

ާ2200 

ާއްާއ ޢިލ ތަކެއްާނިކަމެތިާޙ ލުަގއިާޖެހިާމިހެންވުމުެގާސަބަބުންާރ އްޖޭެގާއެތަާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ައދިާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑަކީ.ާ އެކަކުާ މީހުންެގތެރެއިންާ ލިބުނުާ އަނިޔ ާ ލ ާ ޖަލުތަކަށްާ

ފައިސ އަށްާ މުދަލ ާ ރައްޔިތުންެގާ މިރ އްޖޭަގއިާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ

ވަ މަުގތަކުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ރަށްާާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފަިއވ ާ

މިކަންކަންާ މިފެންނަނީާ މިއަދުާ ދިރިއުޅެުމންދ އިރ ަގިއާ  2205އުފ ވެރިކަމ އެކީަގިއާ

ކޮމިޝަންތަކަކީެވސްާާ ެއކުލަވ ލެވޭާ މުޢައްސަސ ތަކ ާ ހެދޭާ ބެލުމަށްޓަކައިާ

މިތަނުަގިއާާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވުން.ާ ެއއްޗެއްކަމަށްާ ނެތްާ ބ ރެއްާ

ސަ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ ދ އިރުަގިއާ ރަޙައްދެއްކަުމަގިއވ ާާވ ހަކަދަްއކަމުންާ

މިމަޖިލިސާްާ މެންބަރުންެގތެރެިއންާ ނިސްބަތްވ ާ ދ އިރ އަށްާ ތިމަރަފުށީާ

 2210ތަމްޞީލުކުރަންވ ާމެންބަރުާއިންނެވިާހިސ ބެއްާއަޅުަގނޑުެމނަކަށްާނޭނެގ.ާ

ތަމްޞީލުވަމުންދ ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ މިތަނުަގއިާ ޙައްޤުތައްާ އެދ އިރ ެގާ

ންާއޮތީާހައިކޯޓަށްާހަމަާރަނަގޅަށްާތަނެއްާނުފެނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަ

މިދ ާާ މިހ ރުާ ޢަމަލުކުރެވެމުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެނިގވަޑައިަގންނަވައޭާ

އިންތިޚ ބ ބެހޭާޤ ނޫނުަގއިާއޮންނަނީާދ އިމީާނަތީޖ ާއިޢުލ ނުކުރުމަށްފަހުަގއިާ

ހަލަބޮލާިާ ަވރަށްާ މިކަހަލަާ ނުބެލޭނެކަމަށް.ާ ަމއްސަލަެއްއާ ކޯޓުންާ  2215ނޫނިއްޔ ާ

މިމަޖިލީހުނާްާކަންތައްތަކެާ އަލަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަމުންދ އިރުަގއިާ އްާ

ިއންތިޚ ބުކުރެއްިވާާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ދީެގންާ ރުހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކަިއާާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ މިރ އްޖޭަގއިާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ

ރަކަށްާާކޯޓުތަކަށްާނުވަތަާޤ ނޫނުާހިންގ ނެކަމުެގާވ ހަކަާދެއްކުމުންާއެކަންާބި

އަދިވެސްާާ މިރ ްއޖެާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވަނީިވއްޔ ާ  2220ވެއްޖެކަމަށްާ

ވީ.ާާ އެކަންާ އެހެނެއްނޫންާ ދަށުަގއިތޯއޭ.ާ ކޮންޓްރޯލްެގާ ބަެއއްެގާ އޮންނަންވީާ

ޤ ނޫނާުާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިރ އްޖޭެގާ ކަމަކީާ ކުރަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ިއ،ާރައްޔިތުންނަށްާހަދައިދީ،ާއެާޤ ނޫނުތަކުންާރައްޔިތުންނަށްާމިނިވަންކަމ 

ޤ އިމުކުރެވޭނެާާ ޢަދުލުއިންސ ފުާ އުޅެވޭނެާ ޙަރަކ ތްތެރިެވާ އެކަންކަުމަގއިާ

މިައދުާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައެޅުން.ާ  2225އުސޫލުތަކެއްާ

ބަންޑ ރަާ ނައިބަކަށްނޫން.ާ ބަންޑ ރަާ އޮތީާ ލިބިފައިާ ބ ރުާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުާ

ެއއީ ކަމެއްނޫންާ ކުރަންޖެހޭާ އެނޭގާާނ އިބުާ ބެލުމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަކީ.ާ

މިމަޖިލީހުަގއިާ މަންދޫބުންާ ހޮވ ފައިތިބިާ ރަްއޔިތުންާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ެއކަމަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާބަޔަކުާމީހުނަށްާކުރެވިފަިއވ ާާ ކުރަންޖެހޭާކަމެއްކަންާ

ބަރީޢަ ފަނޑިޔ ރުންެގާާކަންތައްތަކަކުންާ ކޯޓުތަކުަގއިތިބިާ ނުވަތަާ  2230ވުމަށްާ

ހޯދުާ ހުށަހަޅ ކަމަށާްާރުހުންާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ މިމަޖިލީހަށްާ މަށްޓަކައިާ

ވ ހަކަދައްކާ  އެކަހަލަާ އަޅުަގނޑަކީާ ނެތިން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ ާާއަޅުަގނޑުާ

މިރ އްޖޭެގާމީހެއް ހަމަގައިުމެވސްާ އަޅުަގނޑެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ

ބިރެްއާާ ދެކެަެާ މަރުޙަލ ާ ތަޙްޤީޤީާ އަދިާ ދެކެާ ފަނޑިޔ ރުންާ ޤ ޟީންނ އިާ

ާާނުަގން ާނަން. މީހުންނަށާްާهللا ސަލ މަތްެވ,ާ ކުށްތަކުންާ  2235އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ

މީހުންވެސް.ާ ހުރިހ ާ ދަސްކުރަންެވއްޖެާ ުއޅެންާ މިޤައުުމަގއިާ އަނިޔ ނުކޮށްާ

ސިފައިންނ ިއާާ އެއްދުވަހުާ ފެންނ ނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

ފެ އަނެއްދުވަހުާ ނިުގޅަިއަގންނަތަން.ާ ބ ރުާ ކިބައިންާ ންނ ނީާފުލުހުންެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާކިބަިއންާބ ރުާނިުގޅ ަގންނަާތަން.ާއަޅުަގނޑުާހަަމާ

ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ ސަބަބަކީާ  2240ހައިރ ންވ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހިންުގމަށްާ ހުރިހ ކަމެއްާ މިރ އްޖޭަގއިާ ދައްކަމުންދ އިރުަގއިާ

ބޭނުންއެއްޗެ ދިމ ލަށްާ ވެރިމީހ އ ިއާ ގޮވަމުންދ ތަންާއިސްކޮށްފަިއވ ާ ްއާ

ޙުއްދަކަމަކަށްވޭ.ާާ ހަމަާ އެއީާ ފޯރަމްތަކުަގއި.ާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އުފެދިފައިވ ާާ މިރ އްޖޭަގިއާ މިއަދުާ ބޭނުންވެްއޖިއްޔ ާ އެބޭފުޅުންާ އަދިާ

މީޑިޔ ތަކުަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮމިޝަންތަކަށްވެސްާ  2245ތަޙްޤީޤުކުރ ާ

ނަމަވެސް،ާއަދިާއ ާބަންޑ ރަާނ އިބު،ާާޮގންޖަހަމުންދ ތަންާއެބަފެނޭ.ާއެހެން

ވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުމަކީާބޮޑުކަެމއްކަމަށްާވެެގންާމިއަންނަނާީާާާޙުސްނުއްސުޢޫދު

މިތިބާީާ ތިމަންނަމެންާ ޖެހިެގން.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ކުލަާ ސިޔ ސީާ
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ކަންކަމަށްާާ ކަލޭމެނެްގާ މިތިބީާ ތިމަންނަމެންާ ތ އީދުކޮށް،ާ ކަލޭމެންނަށްާ

 2250ާމަންނަމެންނަށްާކަލޭމެންނަށްާދެވެންއޮތްާބ ރެއްާލައިދޭނަމޭ.ާކުރިއަށްދ ށޭ.ާތި

ާ

މެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު.ާާ

ާ

 2255ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރަާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ ާ ހުޅުހެންޭވރުާ އ ދެ،ާ ާއީސް.ާ

އަޅުަގނޑުާާާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް މިހ ރުާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މަނިކުެގާ މޫސާ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަފުޅުާާ އޮޅޭފަދަޮގތަކަށްާ ބޭނުންާ ހުށަހެޅިާ މިމައްސަލަާ

ައޅުަގ ރަނަގޅުކޮށްލުުމެގޮގތުންާ ެއކަންާ ިމާާދައްކަވަމުންެގންދަވ ތީ،ާ  2260ނޑުާ

ހުށަހެޅިާ ބިރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީކީާ ޙ ލެއްަގިއާ ެއްއވެސްާ ތެދުވީ.ާ

ާާ ނޫން. ވ ހަކަފުޅަކ ިއާާާާޙުސްނުްއސުޢޫދުމައްސަލަެއއްާ ދެްއކެވިާ މިކަމުަގއިާ

ުގޅިެގންާމަދަނީާކޯޓުންާއަދިާއެހެންވެސްާކޯޓުތަކުންާމިކަމ ާކަންބޮޑުުވންާާ

ކު އެކަންާ ޢިބ ރ ތުންާ ހަރުކަށިާ ވަރަށްާ ބަޔ ންތަކެްއާާފ ޅުކޮށް،ާ ށްވެރިކޮށްާ

މައްސަލަެއްއާާ ހުށަހެޅިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ުގޅިެގންާ ެއކަމ ާ  2265ނެރުއްވ ފަިއވ ތީ،ާ

ާމިއީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
ާ

ާ

ވ ހަކަފުޅުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 2270ާއެދެން.ާާާކުރިއަށްެގންޮގސްދެއްވުން

ާ

ާކަންބޮޑުވ ާކަންތައްތަކ ިއާކޯޓުތަކުެގާއިޚްތިޞ ސްާހިމެނޭާކަންތައްތަކުަގިއާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ޢަދްލުއިންޞ ފުާާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ ބ ރުލިބިެގންވޭާ އެންމެާ ކޯޓުތަކަށްާ

ކުރަމުންެގން ކޯޓުތަކުންާ ެއާާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކަިއާ މަސައްކަތްތަކުން،ާ ދ ާ

އިޚްތިރ މްކުރ ާ ެއއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔ ންތަކަކީާ ނެރުްއވ ާ  2275ކޯޓުތަކުންާ

ބަޔ ނަކީާ ކޮންމެާ ެއއިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވަން.ާ ބަޔ ނެއްކަުމަގއިާ
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އެދ އިރ ތަކަށްާާ މަސަްއކަތްކޮށް،ާ މިދ ިއރ ތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ

ކަން އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްކަމަށްާ ކޮށްދޭންޖެހޭނެާ ކަންާ

އެނޭގނީާާ ކެޔޮކޭވަރުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުދެކެން.ާ

 2280ބިތުފަންިގާނެީގމައޭ.ާއަޅުަގނޑުާނެތީމޭާމިސްކިތުާހުޅުޖެހިާމީހ ާހެދޭކަށް.ާާ

ވަރަށްާާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ވަދެ.ާސ ބިތުކަމ އެކީަގއި މިތަނަށްާ ކޮށްދިނުމަށްާ ކަންކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަދިާމިހ ތަނަށްާމިފެންނަނީާއަތްފޯރ ފަށަށްާޤ ޟީންނ އިާއަދިވެސްާއެހެންާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކުރ ތަން.ާ މަސަްއކަތްާ ެގނެވޭތޯާ ބޭބޭފުޅުންާ

 2285ާރައީސް.ާާ

ާ

މެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތެރިާ މިހުށަހެޅުނާުާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ

ނިޒ މީާ ދައްކަވ ތ ާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ ކުއްލިާ

ާާ މިނެޓަށ30ާާާްނުކުތ ތައްާދެންާއެއްކައިރިކޮށްލ ފައިާބެލިއިރު،ާއިންޓަވަލްެގ

11:30ާާާާމެދުކަނޑ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާާ  2290ަގޑިއިރ1ާާާާުއަށްާމިހ ރު

ށްާމިވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާާމިހ ރުާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުނާްާހަމަވިކަމަ

ތިއްބެިވާާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ެއދިވަޑައިެގންާ ފުރުޞަތުާ ދަންނަވ ލ ނަން،ާ

ިމާާ ިއއްަވވ ލަދެއްވުމުންާ އެާ އިްއވަވ ލަދެއްވުން.ާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ

ބިލެ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނިމުނީ.ާ މިހިސ ބަށްާ ދ އިރ ެގާއައިޓަމްާ ތްދޫާ

 2295ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނިޒ މ ބެހާޭާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

 2300ެގާދަށުން.ާމީަގއިާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(25ާާާާނުކުތ އެއްާައޅުަގނޑުާމިނެީގާާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެބަބުނޭ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމެންބަރަކުާނަންގަވައިފިނަމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުވަތަާާ ނުކުތ އެއްކަންާ ނިޒ މ ބެހޭާ ކަނޑަައޅުްއަވންވ ނެާ އެާ ރައީސް،ާ

ބަޔ ންކުރައްވަންވ ނެކަމަށް.ާާ މަސްދަރުާ އެާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ ނޫންކަން.ާ

ބަ ެއބަާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުާާމިހ ރުާ މެންބަރުންާ އެއްާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެހެންވީމ ،ާ ނަންަގވ .ާ ެއބަާ  2305ހުރަސްއެޅުމުެގޮގތުންވެސްާ

މިކަނާްާ ދަށުންާ ެގާ )ބ(ާ މިާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ާެގންޮގސްދެއްވުން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ
ާ

ާ

ނިޒ މ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކޮށްފިން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ނުކުތ އެްއޮގތަށްާ  2310ބެހޭާ

ލިސްޓްާ އެދެނީާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

ާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ

މަޙުލޫފާުާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  2315ަގލޮޅުާ

ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން މައްސަލައަށްާ ކުއްލިާ އެދިވަޑައިެގންފަިއާާާހުށަހެޅުއްވިާ

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ މެންބަރުން.ާ ތިއްބެވިާ

ލަބީބު،ާާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ނ ޒިމް،ާ

މ މިިގލީާާ ރަޝީދު،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ

ޤ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ އިބްރ ޙީމް،ާ  2320ސިމްާ

ދ އިރ ެގާާ ފޭދޫާ ޢަބްދުލްޙަމީދު،ާ ިއސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ގައްދޫާ ފަހުމީ،ާ އަލްޚ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް،ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދާުާ

ދ އި ބ ރަށްާ ޝިފ ޒު،ާރިޔ ޟް،ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ ެގާ

 2325ދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު،ާކެންދޫާދ އިރ ެގާާ

ދ އިރ ެގާާ މަޑުްއވަރީާ ޢަލީ،ާ ތަޞްމީންާ އަޙްަމދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ ޢަލީ،ާ ވިސ މްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާމެންބަރު ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ މުޙަންމަދު،ާ އަޙްމަދުާ ާ

ޢަބްދުއް ާމެންބަރުާ ދ އިރ ެގާާهللا ކެނދިކުޅުދޫާ މުޙަންމަދު،ާ މަސީޙުާ

 2330ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ،ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ޢ ޒިމް،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ

ޢަބްދުއް ާޢަބުދުއްރަޙީމްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާهللا، ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ
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މެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާރަޝީދު،ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ޢަލީ،ާ އަފްރ ޝީމްާ

 2335ާޔ މްާމުޙަންމަދު.ާާއ މިރު،ާމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސި

ާ

ާ

ައއިޓަްމާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންީވމ ،ާ ޝުކުރިްއޔ .ާ އ ދެ،ާ

ާއެހިސ ބުންާނިމުނީ.ާ

ާ2340 

މެންބަރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ. .3

ާ

މިއަދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ާާއަޅުަގނޑުާ އެޖެންޑ ެގ ވަނ1ާާާާަާ

މެންބަރުނަ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އެއީ،ާ ނިހ ނާްާާާންބަރަށް.ާ އަޙްމަދުާ

ކޮށްފަިއވ ާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިވ ،ާ  2345ޙުސައިންމަނިކުާ

ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ ބެހޭާ ޢިނ ޔަތްތަކ އިާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ

ާާ 15ާާާާކިޔުންާިއްއވުން.ާމިބިލުެގާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީ ވ 2009ާާާޖޫން

17ާާާާހޯމަދުވަހު،ާާ ވަނަާޖަލްސ ަގިއ.ާދެނ7ާާާްވަނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ

ާާ އައިޓަމް ދ އިރ ެގ2ާާާއެޖެންޑ ާ ވިލިފުށީާ ދ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަކަށްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ާާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ  2350ސްޓޭޓްާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެފެންަވރުެގާބޭފުޅުންާމިނިސްޓަރުންނ އި،ާޑެޕިއުޓީާމިނިސްޓަރުންނ އިާއަދި

މަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދުމުެގ ާފުރަތަމަާާބިލުެގާާމަޤ މ އިާހަވ ލުވުުމެގާކުރިންާ

ާާިއއްވުާާކިޔުން މިބިލުެގ ާާން.ާ އޮންނ ނީ ކިޔުންާ ދެވަނަާ ޖޫނ15ާާާާްމިބިލުެގާ

2009ާާާާ ދުވަހު، ހޯމަާ 17ާާާާވ ާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ވަނ7ާާާާަވަނަާ

ާާޖަލް ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިދަނީާނ2ާާިސ ަގއި.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ  2355މުނީ.ާ

ާާ އަިއޓަމް 3ާާާާއެޖެންޑ ާ ާާާާކުޅުދުއްފުށިށް. ދ އިރ ެގ ޢިއްޒަތްތެރިާދެކުނުާ

ނަޝީދުާާ މުޙަންމަދުާ ނަންބަރުާާާާ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ މެންބަރުާ ޤ ނޫނުާ

ާާބިލުގެާާާއަށްާ..ާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނެއުމުެގާާށްސިފައިންެގާޤ ނޫނ2008/1ާާަ

ބަ ކިޔުމުެގާ މަރުޙަލ ޙުދެވަނަާ ކުރިއަށްެގންދެސްެގާ އަޅުަގނޑުާާާ ވުމަށް.ާ

މަރުޙަލ ަގިއާާ ބަހުސެްގާ ދަށުންާ މިާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމެގާ  2360ޤަސްދުކޮށްފައިއޮތީާ
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ާާ ބޭފުޅަކަށް ކޮންމެާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ދައްކަވަންާ މިނެޓްއިރުެގ5ާާާވ ހަކަފުޅުާ

ފެށުމުެގާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އެޮގތުންާ އެހެންީވމ ،ާ އެރުވުން.ާ ފުރުޞަތުާ

އެންމެފުރަތަަަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާާާކުރިންާއަޅުަގނޑު

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުއްދުއްފުށިާ

ާ އަޅުަގނޑުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ 10ާނަޝީދަށް.ާ ފުރުޞަތެްއާާާ  2365މިނެޓްެގާ

ފަހުން،ާާ ޭއެގާ އަރުވ ނަން.10ާާާާއަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ މިނެޓްެގާ

މެން ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުާާއޭެގފަހުންާ ފުރުޞަތ5ާާާުބަރަކަށްާ މިނެޓްެގާ

ބެހޭޮގތުންާާ ައއިޓަމ އިާ އެޖެންޑ ާ މިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ އަރުވ ނަން.ާ

ައމީންޢ ންމުއަށާްާ ބޭފުޅުންާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ

އޭރުންާ ކުރިން.ާ ނިމުމުެގާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ  2370އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވުންާ

މަސައްކަތުާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެތީާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ރ ވ ލުމުަގއިާ ތ ވަލްާ ެގާ

މިއަރުވަނީާާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިދަންނަވ ލީ.ާ މިހެންާ މިވ ހަކަާ

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

އަާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ފުރުޞަތަކަށްޓަކައި.ާ ދެްއވިާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2375ާޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާމ އްދ އަކަށ3ާާާްމިއަދުާމިާހުށަހެޅިާބިލުާހުށަހަޅ ފައިވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ

މ އްދ އަކީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރަތަމަާ ފަހުގައި.ާ މ އްދ .239ާާާާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްާ ވަނަާ

ސަލ މަތާީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބުނޭ،ާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ވަރަށްާ އެމ އްދ ަގއިާ

ވަރަށްާާޚިދުމަތްތަކު ހިންޭގނެއޭ.ާ ބ ރުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ މަްއޗަށްާ ެގާ

ެއާ ހަމަާ އަދިާ އެބައޮޭވ.ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އެކަންާ ޢިބ ރ ތުންާ  2380ޞަރީޙަާ

ސަލ މަތީާ އެބައޮޭވ،ާ ބުނެފައިާ ޢިބ ރ ތުންާ ޞަރީޙަާ ވަރަށްާ މ އްދ ަގއިާ

ކުރ ާޚިދުމަތްތައްާތަރުތީބުކޮށް،ާއިންތިޒ މްކޮށްާހިންގ ނެާއުސޫލުތައްާބަޔ ން

ެއީއާާ ފ ސްކުރަންވ ނެއޭ.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޤ ނޫނެއްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ239ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ މ އްދ .ާ ވަނ241ާާާަވަނަާ

 2385މ އްދ އަކީވެސްާއަޅުަގނޑުާހަވ ލ ދޭާމ އްދ އެއް.ާއެމ އްދ ަގއިާބުނަނީާކޮމިޓީާ

241ާ ހިނގ ާާ ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ މަތީާ ވ ހަކަ.ާ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެާ

ކޮމިޓީއެްއާާނުހިނ ޚ ްއޞަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބެލުމަށްާ ގ ޮގތްާ
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އެކޮމިޓީަގިއާާ އަދިާ އެބައޮޭވ.ާ ުއފައްދ ފައިާ ސީދ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ޕ ޓީތަކެްއާާ ހުރިހ ާ ސިޔ ސީާ ތަމްސީލުވ ާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ

އެބައޮތް.ާާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ  2390ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ.242ާާާހިމެނެންވ ނެކަމަށްާ

އަޅުަގ ބުނ ޮގތުންާާއެީއވެަެސްާ އެމ އްދ ަގއިާ މ އްދ އެއް.ާ ހަވ ލ ދޭާ ނޑުާ

ެއާ ދަށުން.ާ ބެލުމުެގާ ވަޒީރެްއެގާ ހިންަގންޖެހެނީާ ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ މަތީާ

އެއްފަރ ތަކީާާ ފަރ ތެއްވޭ.ާ ދެާ އުފުއްލަަވންޖެހޭާ ޒިންމ ާ ވަޒީރުާ

ާާ މަޖިލިސް. ރައްޔިތުންެގާ ފަރ ތަކީާ އަނެްއާ ،239ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ

241ާ ޤ ނ242ޫ،ާ ާ.ާ މިާ 3ާނުއަސ ސީެގާ ބަލ އިރުަގިއާާާ  2395މ އްދ އަށްާ

ސިފައިންނ އި،ާާ ބެލެވޭާ ކަމުަގއިާ ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ މަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ވަރަށްާާ ޮއތްކަންާ ދައުރެްއާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ މައްޗަށްާ ފުލުހުންެގާ

ސ ފުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގ.ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާ

239ާާާާ ފުލުހުންެގާާަގއި ޤ ނޫނަކ އި،ާ ސިފައިންެގާ ޤ ނޫނު،ާ ދެާ މިބުނ ާ

ހިނަގމުންދ ކަން.ާ ތަންފީޒުކުރެވިާ އެކުލަވ ލެވިާ މިހ ރުާ  2400ޤ ނޫނެއްާ

ވަނީާ ޤ ނޫނުާ ދެާ އެާ ނަސީބަކުންާ ކުރިންާ އައުުމެގާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާާ މަހު އެޕްރީލްާ ފެށިފައި.ާ ބިލ2008ާާާުތަންފީޒުކުރަންާ އެއްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ހިންަގ ފ ސްވެާ ާާވަނީާ ޖުލައި ފެށިފައި.ާ ބިލ2008ާާާުންާ އަނެއްާ ަގއިާ

ދައްކ ކަށްާ ވ ހަކަތަކެއްާ އަޅުަގނޑުާ ފެށިފައި.ާ ހިންަގންާ ވަނީާ ޤ ނޫނަކަށްވެާ

އަޅުަގނޑުާާ މަްއޗަކަށް.ާ މުހިންމުކަމުެގާ ޚިދުމަތުެގާ ސިފައިންެގާ  2405ނެތިންާ

ރ އްޖޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމައެކަނިާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާއަމަންޢަމ ންކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެމިއޮވެ،ާ ންާ

އ އިލ ތަކ ިއއެކުާއަރ މުާނިދީަގއިާނިދި،ާއަޅުަގނޑުމެންާދުނިޔޭަގއިާކުރަންާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިދެވެނީާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްތަކ އިމެދުާ ބޭނުންވ ާ މިާ

ފ ރައަށް،ާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅައިެގންާ ޔުނީފޯމްާ ނުކުމެާ ބަޔަކުާ  2410ތެރެއިންާ

ބޮޑެތިާާއެ ކޮށްދޭތީއޭ.ާ މަސައްކަތްާ ދުރުަގިއާ އ އިލ ތަކ އިާ މީހުންެގާ

އެހ ކަންހ ވަރަށްާާ ވަމުންދ ތީއޭ.ާ ދެފަރ ތުންވެސްާ ެއާ ޤުރުބ ނީތަކެއްާ

އެތ ނެގާާ ބޭނުމެްއނޫންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ވ  ތަފްޞީލުތަކުެގާ ނުތަނަވަސްކަުމެގާ އުފެދެމުންދ ާ މިހ ރުާ ހަކަާާއެތެރޭަގއިާ
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ަވުގތުާާ މިބަޙުސްެގާ މިއަދުެގާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2415ދައްކ ،ާ

ބޭނުންވޭ،ާާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކިލަނބުކުރ ކަށް.ާ

މީހުންާ ޚިދުމަތަށްވެސްާ ސިފައިންެގާ އަދިާ ޚިދުމަތަށްވެސްާ ފުލުހުންެގާ

ލުކޮށްެގން،ާާވަންނަނީާއެމީހުންެގާމުޅިާއުމުރުަގއިާއެތ ނަގއިާތަޢުލީމްާހ ޞި

ކުރިއެރުންާާ މަޤ މުތަްއާ އެތަނުންާ އިތުރުވެެގން،ާ ހުނަރުތައްާ އެތަނުންާ

ޚިދުމަތްާ ޔަޤީންކަމ އެކުާ އެކަށީެގންވ ާ އެމީހުންނަށްާ އެތަނުަގއިާ  2420ލިބިެގން،ާ

ތަނަވަސް ަމެގްއ،ކުރުމުެގާ ާާާާާ ފުރުޞަތު ބިނ ކުރުމުެގާ އެތ ާާކެރިއަރެއއްާ

ޚިދުމަތު ބަލައިެގންާ ލިބޭނެކަމަށްާ ެއާާއެތެރެއިންާ ޮގތުަގއިާ ރޮނެގއްެގާ ެގާ

ޚިޔ ރު ާާކަކޮށްެގންރޮނުގާ ހުށަހެޅުމަކީ، އަޅުަގނޑުެގާ މިހ ރާުާމަށް.ާ މިއަދުާ

ޗީފްާއޮފްާާނޑުާހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަކީ،ާާމިބަޙުސްކުރެވޭާބިލުަގއިާއަޅުގަާ

ޢަޑިފެ މަޤ މަށްާ ފޯރސްާ މަޤ މުނާްާންސްާ އެާ އަދިާ ކުރުމުަގއިާ  2425އްޔަންާ

މަ ރައްޔިތުންެގާ ކޮމިޓީާާވަކިކުރުުމަގއިާ މަޝްވަރ 241ާާާޖިލީހުެގާ ެގާ

ލިބިވަޑަިއެގންާާހޯއްދަވަ އަޣްލަބިއްޔަތުާ އެކޮމިޓީންާ ޖެހޭނެކަމަށް.ާ ންާ

ލިބިވަޑަިއެގންާކުރެވިޢަަައްޔަން އަޣްލަބިއްޔަތުާ އެކޮމިޓީންާ ައދިާ ދ ނެކަމަށް.ާ

ހަމަވިދ ނެއްާވަކިކުރެާ އަދިާ ބްރިގޭޑިއަރުންއެހެންކަމަށް.ާ މަތިާ.ާާމެާ ާާފެށިެގންާ

 2430ންެގާޤ ނޫނުާބުނ ޮގތުންާޖެނެރަލްާއޮފިސަރުންާމ ނަކޮށްދީފައިާސިފައިއެީއ،ާާ

ފޯރސްައށް ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ަވއިސްާ ާއެބަޮއވޭ.ާ އްޔަންާޢަާ

ޮއފި ޖެނެރަލްާ ޖެނެމިކުރެވެނީވެސްާ ބަެއްއ.ާ ތެރެއިންާ ރަލްާސަރުންެގާ

މަތީ ފެށިެގންާ ބްރިޭގޑިއަރުންާ މ ނަައކީާ މަޤ މުތަކުަގިއާާއޮފިސަރުންެގާ ެގާ

ބޭފު ބަޔ ންކޮށްދީފައިާއެބައޮޭވ.ާާާާޅުންކަމަށްތިއްބަވ ާ ސިފަިއންެގާޤ ނޫނުަގއިާ

ާ ޗީފްާ ވަިއސްާ މީހަކުާާއެހެންވީމ ،ާ ފޯރސްއަށްާ ޑިފެންސްާ  2435އޮފްާ

ލިބިވަޑަޢަ މިނިސްޓަރަށްާ އަދިާ ބ ރުެގާާއްޔަންކުރ އިރުވެސްާ ިއަގންނަވ ާ

ާ ަވކިކުރެތެރެއިންާ މަސައްްއވުސިފައިންާ ކުރިއަށްާާމުެގާ ކަތްާ

ާެގންދަވ އިރުވެސް، ާވަާާ އޮއިސްާ ފޯރސްާފްޗީފްާ ޑިފެންސްާ ާ

ެއއީާވަކިކުރ ކަމަށް މަޝްވަރ 241ާާާާާާ،ވ ނަމަެވސްާ ކޮމިޓީއ އިާ ނަމްބަރުާ

މާިާ ބޭނުންާ ދަންނަަވންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށް.ާ ހިަގންޖެހޭނެާ  2440ކުރެިވެގންާ

ންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވ ާާބަދަލުާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިފައިންެގާޤ ނޫނަށްާެގންނަ
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ާާ ާާމިހ ރުެވސްާސިސަބަބަކީ، ަގވ އިދެއްާހަދ 17ާާާފަިއންެގާޤ ނޫނުެގާދަށުން

ާާ ލައްަވއިފިްއޔ ާާއްދ ާސިފައިންެގާޤ ނޫނުާބައްލަވާ ވަނަާމ 46ާާހިންަގންޖެހޭ.

ޤ ނޫނ ިއާސިފަިއންެގާާާާަގންނަވ ނެ،އެިގވަޑައިާ ސިފައިންެގާ ކަންތައްތައްާ

ހިންގެވުމަށްޓަކައިާ އޭެގ17ާާާާއެްއޮގަަތަށްާ ހަދަންޖެހޭ.ާ  2445ތެރެއިންާާަގވ އިދެއްާ

ާާ ާާގަާއެއް ދިނުމ އި، ަވޒީފ ާ ގަވ އިދު.ާާވ އިދަކީާ ބެހޭާ ވަކިކުރުމ އިާ ަވޒިފ އިންާ

ަގވ އިދެއް.ާވަޒީފ އ ިއާާވަކިާާއަނެއްާަގވ އިދަކީާވަޒީފ އިންާވަކިކުރުމ އިާބެހޭާާ

އާ  އެތިކްސްާ އޮފްާ ކޯޑްާ އަދިާ ަގވ އިދެއް.ާ ވަކިާ ގަވ އިދެްއާއިާބެހޭާ ބެހޭާ

ދަށުއެބަ ޤ ނޫނުެގާ ސިފައިންެގާ ސިފަާޮއވޭ.ާ ވަޒީރަށްާ ވަކިކުރުމުެގާާންާ އިންާ

ާާ އޮތްކަމަށ4ާާްބ ރުލިބިދޭ ބ ރުެވސްާާޙ ލަތެއްާ ަވކިކުރުމުެގާ އެާ  2450ވީނަމަވެސް،ާ

ކުރެޭވަގަޮ ތަންފީޒުާ ތަރުތީބުވެާ މަތިންާ މިގަވ އިދުތަކުެގާ ތަށް.ާާމިއޮންނަނީާ

ާާހިތ މަޔަ ސިފައިންެގ ބައެއްފަހަރުާ ފަރ ތްތަކުންކީާ ވަކިކުރެވިެގންާާާާެއކިެއކިާ

ާާ ޤ ނޫދ އިރުަގއި، ާާސިފައިންެގާ އެބުނ  ތެރެއިނ17ާާާާްނުަގއިާ ަގވ އިދުެގާ

ާާ އެތިކްސްއ ިއ، އޮފްާ ކޯޑްާ ވަކިކުރުމ އި،ާ ބެހާޭާވަޒީފ އިންާ ދިނުމ އިާ ަވޒީފ ާ

ެއހެންނަމަވެސްރިޢ ޔަތްަގވ އިދުތަކަށްާާ ހިގ ކަން.ާ ެއކަންކަންާ  2455ާާ،ނުކުރެވިާ

އަކަށްާހުންނަާަވުގތުތަކުަގއިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާާާގ ާނއެކަންކަންާހި

ސި ާާބޭފުޅަކީާ ދުވަހަށް ދުވަހުންާ ބުނ ޮގތުންާ ޤ ނޫނުާ ސިފައިންެގާާފައިންެގާ

އިސްެވރިޔ  ކުރުުމެގާ ާާާާކަންތައްތައްާ ވ ިއރު، ކޮމ ންޑަރަށްާ އޭނައަށްާާއިސްާ

މިހުށަހެޅި އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ކަމެއްނޯވޭ.ާ މ ބޮޑުާ އިޞްލ ޙަކީ،ާާކުރެވޭާ ާ

ހުންނަވ  ވެރިއަކަށްާ ާާާާސިފައިންެގާ ފޯރސް، ޑިފެންސްާ އޮފްާ  2460އޭނަެގާާޗީފްާ

ންާބޭރުަގިއާއިންނަށްާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުެގާިއމުށުންާމަސައްކަތްކުރ ާސިފަދަ

ހިާކަހަލަާާާާއެްއވެސް ނިކަންާާއެކަނގ ކަމަށްވ ނަމަ،ާާކަމެއްާ ަމކަށްޓަކައިާ

ހިތްވަރުާދިނުމަށްާާާޔަޤީންކަމ  ކުރުމަށްާ ތެދުވެާމަސައްކަތްާ ސ ބިތުކަމ އެކުާ

ައޅުަގނޑު ވިދ ޅުވޭާ ބޭފުޅުންާ ބައެްއާ ބިލެއް.ާ ާެގންނަާ މިއުޅެނީާާާ

ލިބިާ ޤ ނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ކުޑަކުރ ށޭ.ާ ބ ރުތައްާ  2465އަސ ސީންާދޭާ

ކު ބ ރުތައްާ ލިބިދޭާ އަޅުަގނޑުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ޑަކުރ ށޭ.ާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ާާދަންނަވަންާ ވ106ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީ މ ްއދ ަގއިާ ރަށްާާވަނަާ

ރައީ ބަޔ ންކުރޭ،ާ ާާސ ފުކޮށްާ ދިވެހި އެންމެާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީާ ދަޢުލަތުެގާ
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ދިވެހިާ ވެރިޔ އޭ.ާ މަތީާ އެންމެާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ ވެރިޔ އޭ.ާ މަތީާ

އެންމެ ދަޢުލަތުެގާ ދިވެހިާ ވެރިޔ އޭ.ާ މަތީާ އެންމެާ  2470މަތާީާާާސިފައިންެގާ

ާ އެމަނިކުފ ނުެވވަޑައިަގތުމަކުން،ާ ހުރިހ ާވެރިައކަށްާ ދަޢުލަތުެގާ ދިވެހިާ

ވަ ަވޒީފ އިންާ ާމުވަްއޒިފުންާ ަވޒީފ ާ ބ ރެއްާކިކުރުމ އި،ާ ާާދިނުމުެގާ

ސަރު ދިވެހިާ ނޯވޭ.ާ މަނިކުފ ނަކަށްާ އެންެމާާއެޢިއްޒަތްތެރިާ ކ ރުެގާ

ާާ ޢިްއޒަތްތެރި އެާ ދިވެހިާވެާާމަނިކުފ ނުއިސްވެރިޔ އަށްާ ވަޑަިއަގތުމަކުންނެއްާ

ާާާާސަރުކ ރުެގާހުރިހ ާަވޒީފ އަކަށްާމީހުން  2475ެއމަނިކުފ ނަކަށްާވެއްދުމުެގާބ ރެއް

ހަމަ ދިވެހިާސިާނޯވޭ.ާ ިއސްވެރިޔ ކަމަށްފައިންއެޮގތަށްާ އެންމެާ މަޤ މުެގާާާެގާ

ެގާހުރިހ ާއެންމެންާހަޢިޞިއްތުންާއެބޭފުޅ ާެވވަޑަިއެގންނެވުމަކުންާސިފައިން

ެއަގަޮަަތަކަށްާ ބ ރެއްެވސްާ ޢައްޔަންކުރުުމެގާ އޮންނ ކަށްާާާާވަކިކުރުމ އި،ާ

ާލ ޒިމެއް ލިބުމުނާްާާ ބ ރެއްާ މިދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ނޫން.ާ

 2480މެއްާކުރުމަށްާއޮތްކަމަށްވ ނަމަ،ާއެކަންާހިގ ނެޮގތްާކަޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާަވކި

ާ އޮތުމަކީާ ޤ ނޫނެއްވެސްާ ހިާބަޔ ންކުރ ާ ނގ ފ ނެކަމެްއ،ާާހަމަާ

ސިފައިންާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޖ އިޒްކަމެއް.ާ ކުރެވިދ ނެކަމެްއ،ާ

ސިފައިންާވަކިކުރުުމެގާބ ރަކީާޤ ނޫނޫއަސ ސީަގިއާާޢައްޔަންކުރުމުެގާބ ރަކީ،ާާ

ބ ރެ އޮފާްާނޫން.ާާާާއްބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ޗީފްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ

 2485ޑިފެންސްފޯސް.ާއަދި،ާަވއިސްާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާޢައްޔަންކުރުުމެގާާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ސިފައިންެގާ ޤ ނޫނުން.ާ ސިފައިންެގާ ލިބިދެނީާ ވަނ11ާާާާަބ ރުާ

އައްޔަންކުރެވެނީ.ާާ ފޯސްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ދަށުންާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ

ޤ ނޫނުާ ާާސިފައިންެގާ ޗީފ12ާާާާްެގ ވަިއސްާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އެހެންވީމަ،ާ އައްޔަންކުރެވެނީ.ާ ފޯސްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ

ޤ ނޫނަކުންނޭާ އޮތްާ ހަދ ފައިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ  2490ވ ހަކަައކީާ

ވެރިންާާ ިއސްާ ސިފައިންެގާ މަޤ މުތަކަށްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ

ބ  މަޖިލީހަށާްާއަްއޔަންކުރުމުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ލިއްބައިދެނީ.ާ ރުާ

އެބ ރުާާ ސީދ ާ މަޖިލީހަށްވެސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަމަާ

ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަަމާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭއްެވވިދ ނެއޭ.ާ

ނުވަތަާ އިންތިޚ ބެްއެގތެރެއިންާ ކުރެވޭާ  2495ސިފައިންެގތެރެއިންާ
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ޢައްޔަންކުާ ކަމެްއެގާާސިފައިންެގތެރެއިންާ ކުރެވޭާ ނިޒ މެްއެގތެރެއިންާ ރެވޭާ

އަދ ކުރ ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ދައުރުާ ބޭްއިވދ ނެއޭ.ާ އެކަންާ ޮގތުަގިއވެސްާ

އެކަންާާ ބެހެއްޓިދ ނެއޭ.ާ މަޤ މުތައްާ އެާ ޮގތުަގއިވެސްާ ވަޒީފ އެްއެގާ

ހަނދުމަފުޅާުާ ޤ ނޫނުންނޭ.ާ ކަނޑައަޅ ނީާ ޮގތްާ ތަރުތީބުކުރެވޭނެާ

ޢަ މީެގކުރިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާހުންނ ނެކަންނޭނެގ.ާ ދިޔަާ  2500މަލުކުރެވެމުންާ

ޢައްޔަންކުރ ާާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ޖެނެރަލްައކީާ އޮޑިޓަރާ

ޙަވ ލުކުރ ާާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ޖަވ ބުދ ރީވ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

މަސައްކަތެއްާކުރަންާހުންނަާމީހެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ރައްޔިތުންެގ ދަނިކޮށްާ ބެހާޭާހިނަގމުންާ ޖެނެރަލްއ ާ އޮޑިޓަރާ މަޖިލީހުންާ ާ

 2505ޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްާއޭނައަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުމ އެކުަގއިާނޫނީާާ

މިއަދުާާ ކަނޑައެޅީ.ާ ނޫންކަމަށްާ މީހެްއާ އަްއޔަންކުރެވޭނެާ

އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާމިހިރަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަކީާބައެްއާބޭފުޅުންނަށާްާ

މި ާހީފުޅުވިކަމަށްިވޔަސްާ މިނިވަންވެެގންާާާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ދަށުންާާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ ކުރީެގާ ޖެނެރަލްއެއްނޫން.ާ އޮޑިޓަރާ އުފެދިފައިވ ާ

ޤ ނޫނެްއެގާާ ފ ސްކޮށްފަިއވ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނުވަނީސްާ  2510މިނިވަންާ

މިއުޅޭާާ ދަންނަވަންާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ޢައްޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ާ ދަށުންާ

ޤ ނޫ ޮގތ ިއާާއެްއޗަކީާ ތަންފީޒުކުރެވޭާ ބ ރުާ އެާ އޮތުމުންާ ބ ރެްއާ ނެްއަގއިާ

ފުރުޞަތުާ ކަނޑައެޅުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތްާ އިންތިޒ މުކުރެވޭާ

އެީއާާ ބ ރުތައްކަމަށްވަންޏ ާ ސަލ މަތީާ ެއީއާ ޚ އްޞަކޮށްާ ލިބިދެއޭ.ާ

ާާ 239ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އްދ އ  241ާާާާވަނަާ މ އްދ އ   2515ވަނ242ާާާަވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާާާމ އްދ އަށް ބޭނުންާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ރިޢ ޔަތްކޮށޭ.ާ

ކުރަްއވ ާާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިްއޔ ެގާ މިއުޅެނީކީާ

ވަނ9ާާާާަމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްާދަތިކުރ ކަށްވެސްނޫން.ާސިފައިންެގާޤ ނޫނުެގާާ

ވަކިވަާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ައށްާ ބައްލަވ ލަްއވައިފިްއޔ ާ ކިާާމ އްދ ާ

އިޚްތިޔ ރުާާ އަމުރުކުރުމުެގާ ސީދ ާ ވަކިވަކިންާ  2520ސިފައިންނަށްާ

ސިފައިންނަށްާ ބޭނުންފުޅުކަމަށްވ ނަމަާ އަދި،ާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ނެންގެވިދ ނެ.ާާ އެބޭފުޅ އަށްާ ޙަިއޞިއްޔަތުވެސްާ އަިމއްލަާ ކޮމ ންޑަރެްއެގާ
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ބޭފުޅަކުާ ޢަްއޔަންކުރަްއވ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ހަމައެކަނިާ

މަރުޙަލ ަގިއާާޢައްޔަންކު ަވކިކުރެއްވުުމެގާ ނުވަތަާ މަރުޙަލ ގއިާ ރެއްވުުމެގާ

 2525ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއެްއެގާލަފ ާހޯދަންޖެހުމަކީާމަސްޢޫލިއްޔަތަށްާާ

ސީދ ާ އެބޭފުޅ އަށްާ އަދި،ާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުރަސްއެޅުންކަމަކަށްާ

ހުރަސްއެޅޭާާ ބ ރަކަށްާ ލިބިދޭާ އަމުރުކުރުމަށްާ ސިފައިންނަށްާ

މިވަނީާާކަ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ މެއްކަމަކަށްވެސްާ

އެކަމ މެދުާ މަޖިލީހުަގއިާ މުޅިާ ެގނެސްާ މަޖިލީހަށްާ މުޅިާ ރައްޔިތުންެގާ

ހުށަހަޅ ފައާިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއްނޫން.ާ ނިންމ ާ ޮގތެއްާ  2530ބަޙުސްކުރެވިާ

ެގާމަޝްވަރ ާނަންބަރުާކޮމިޓ241ާާީމިވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއުފައްދ ފައިވ ާާ

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކަ.ާ ހޯއްދަވ ާ

ބައެްއާާ އޮެވދ ނެ.ާ ތަފ ތުވުންާ ޚިޔ ލުާ މިކަމ މެދުާ ފަހަރެްއަގއިާ މެދުަގއިާ

ރައްޔިތުންެގާާ މުޅިާ ދެކެވަޑަިއަގންނަވ ޮގތުަގއިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޝް މިކަމ މެދުާ ފެންވަރުަގއިާ ބައެްއާާމަޖިލީހުެގާ ނުވަތަާ  2535ވަރ ކުރެވެންޖެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންާދެކެވަޑައިަގންނަވ ޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅ ފައާިާ

ިމާާ ކޮމިޓީއެްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އޮތްޮގތަށްާ

މިއޮތީާ އިޚްތިޔ ރުކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުާ ފުދިދ ނެ.ާ މަޝްވަރ ކުރެްއިވޔަސްާ

ޚ  ފުއްދ ލ ޮގތަށްާ ކޮމިޓީއަކީާާކޮމިޓީއަކުންާ ެއާ އްޞަކޮށްާ

އުފައްދ ފަިއވ ާާ އަދ ކުރުމަށްާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާ ވަކިާ  2540ޤ ނޫނުއަސ ސީެގދަށުންާ

ކޮމިޓީއެްއކަމަށްވ ތީ.ާމިހ ކަންހ ވަރަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ފައިާއަޅުަގނޑުާާ

އެްއވެސްާާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ތޯާ މިބިލަށްާ ައދިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމ ލަނީ.ާ

ާާ އަރިހުަގއި އަޅުަގނޑުާާބޭފުޅެއްެގާ ނުވ ތީާ ދަންނަވ ލެވިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ތިއްބެިވާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އުންމީދުކުރަންާ

 2545މެންބަރުންާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާވ ހަކަކޮޅ ާދޭތެރޭަގއިާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާާ

ޢަމަލުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް.ާާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ މިބިލ މެދުަގއިާ ދެކެވަޑަިއެގންާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާާއިރ ެގާމެްނބަރުާކ ށިދޫާދ  ާސިފައިންެގ1ާާާާާ/2008ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު
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ޢިްއޒަތްތެރިާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްާޙަމީދުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އިޞްލ ޙުެގނައުމަށްާ  2550ާޤ ނޫނަށްާ

ހުށަހަޅުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ބިލަށާްާމެންބަރުާ މިވ ާ އްވ ފަިއވ ާ

އެދުނީ.ާާ ފުރުޞަތަކަށްާ ދަންނަވ ލުމަށްާ އެްއޗެއްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ބަޙުސްކުރެވުނުއިރުާާ ފުރަތަމަާ ބިލަށްާ ސިފައިންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިާާ ނަންާ މީހެއްެގާ އައްޔަންކުރ ާ މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ

ހޯދ  ރުހުންާ ހުށަހަޅައިާ ފެންނަާމަޖިލީހަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަކީާ ޮގތަށްާ ާ2555 

ބެހާޭާ ސަލ މަތ ާ ޤައުމީާ އޭރުެގާ ނަމަވެސް،ާ ދަންނަވ ފައިވ ނެ.ާ ކަމެއްކަމަށްާ

ދޭތެރާޭާ އެކަމ ާ ދިރ ސ ކުރެއްިވއިރުާ ބިލުާ ސިފައިންެގާ ކޮމިޓީންާ

ނުަވތަާާ އޮތީ.ާ ދަންނަވ ލ ހިތްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަމަށްާ ވިސްނަވ ލަްއވ ފައިާ

ދޫކޮށްލެއްީވކަ ރައީސް،ާާަގސްތުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެންނެވިދ ނެ.ާ މަށްވެސްާ

މިާ އައްޔަންކުރުވުމުަގއިާ މީހަކުާ މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ  2560ޗީފްާ

އެކަންާާ އަތްމަްއޗަށްާ ކޮމިޓީއެްއެގާ ހޯއްދަވ ނަމަާ ރުޙުންާ މަޖިލީހުންާ

ދޫކޮށްލުމުެގާބަދަލުަގއިާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިާމަޖިލީހުެގާޖުމުލަާއަދަދުާ

މެންބަރުންެގާމެންބަރު ވޯޓުދެްއިވާ ހ ޒިރުވެާ ނުވަތަާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ންެގާ

ރަނަގޅުވ ނެކަމަށް.ާާ އޮތުންާ ހޯއްދަވ ޮގތަށްާ ރުޙުންާ އަޣްލަބިއިަްޔަތުންާ

ޑިފެންސްާާ އޮފްާ ޗީފްާ ބިލުަގއިާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ރައީސް،ާ  2565ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަކިކުރެްއވުމަށްާ މަޤ މުންާ އެމީހެއްެގާ އޮފިޝަލްާ ޖެނެރަލްާ ާފޯސްއ ާ

ައޅުަގނޑުާ ތ އީދެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތްާ ިމވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

މަޤ މުތަކ ާާ އެހެންާ މަޤ މުތަކަކީާ ޑިފެންސްފޯސްެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ވަރަށްވެސްާތަފ ތުާއަދިާއެހ ެމާނުރައްކ ތެރިާމަޤ މުތަކަކަށްާވ އިރުާކޮންެމާާ

ވަކިކުރުމުެގ މީހުންާ މަޤ މުތަކުންާ އެާ ސިފައިންެގާާވަުގތެްއަގިއވެސްާ ބ ރުާ ާ2570 

ޤަބޫކުކުރ ނީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ޮއންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ވެރިޔ އަށްާ މަތީާ އެންމެާ

އަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާޑިފެންސްފޯސްެގާމަތީާމަޤ މުތަކުަގއިާތިބެންޖެހޭނާީާ

އޭރަކުާސިފައިންެގާވެރިޔ ެގާމަޤ މުަގއިާހުންނެވިާބޭފުޅަކަށްާއިތުބ ރުކުރެޭވާާ

ެގނެޭވާާ އެހެންނޫނީާ އުފެދިފައިވ ާާބައެއް.ާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ އިންޤިލ ބަކުންާ

ދަންނަވ ހިތާްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްނޫނޭާ ދުރުަގިއވ ާ ބަދަލުކޮށްލުމަކީާ  2575ސަރުކ ރުާ

އޮތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާެވރިކަންާބަދަލުވުމ ާުގޅިެގންާސިފައިންެގާޗީފްާ
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ދުނިޔޭެގާާ ބަދަލުކުރުމަކީާ މަޤ މުތައްާ އެފެންވަރުެގާ ފެށިެގންާ އޮފްާސްޓ ފުންާ

މަޤ މުތަކުަގއިާާބަ އެފަދަާ ކޮށްއުޅޭކަެމއް.ާ ޤައުމުތަކުަގއިެވސްާ އެއްާ

އިތުބ ރުކުރެޭވާާ ބޭފުޅަކަށްާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ވެރިކަމަށްާ އޭރަކުާ ބައިތިއްބ ނީާ

ާާ  1978ާާ2580ބައެއް.ާމިކަންާމިރ އްޖޭަގިއެވސްާމީެގާކުރިންވެސްާވަނީާފެނިވައި.

ާ މަހުާ ނޮވެމްބަރުާ އަހަރުެގާ 11ާވަނަާ ރ އްޖޭގެާާ ދުަވހުާ ާާވަނަާ

އަލްއުސްތ ޛުާާ ޙަވ ލުވެަވޑަިއެގންނެިވާ މަޤ މ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަުމެގާ

އޭރާުާ ޙަވ ލުވެވަޑައިަގތުމަށްފަހުާ މަޤ މ ާ ެއާ ޤައްޔޫމުވެސްާ މައުމޫންާ

ވަކިކުރަްއވ ާާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ތިއްބެވިާ އިސްކޮށްާ ސިފައިންޭގަގއިާ

މަ ސިފައިންެގާ ކޮޅެއްާ ބޭފުޅުންާ އިތުބ ރުކުރެޭވާ  2585ތީާާއެމަނިކުފ ނަށްާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ލައްވ ފައިވ ކަންާ މަޤ މުތަކަށްާ

އެކަންާާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ތިއްބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދުމަފުޅުހުންނަވ ނެކަމަށްާ

ސިފައި ވަުގތެއްަގިއވެސްާ ކޮންމެާ މަޤ މެއްެވސްާ ކޮންމެާ ންެގާާސިފައިންެގާ

 2590އެންމެާމަތީާވެރިޔ އަށްާވަކިކުރެވޭާޮގތަށްާއޮންނަންޖެހޭާެއންމެާބޮޑުާެއްއާާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ސަބަބުންާ އިންޤިލ ބެއްެގާ ެގނެވިދ ނެާ ޤައުމަށްާ ސަބަބަކީާ

ސަލ މަތްކުރުން.ާ ރަްއޔިތުންާ ނުރައްކ ތެރިކަމަކުންާ ކުރިމަތިލ ންޖެހިދ ނެާ

ޤައުމުތަ ބައެއްާ އެބަފެނޭާ އިންޤިލ ބުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސިފަިއންާ ކުންާ

ެގނައިމުންާއެާޤައުުމެގާރަްއޔިތުންާއުޅެމުންދ ާނިކަމެތިާޙ ލު.ާއަޅުަގނޑުާާ

 2595ބޭނުމެއްނުވޭާދިވެހިންެގާމިާފަސްަގނޑުަގއިާއެފަދަާޮގތަކަށްާވެެގންދ ކަށް.ާާ

ޮގސްފައިވ ާާ މ ޒީެވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ 30ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ސި ރ އްޖޭެގާ ބަލ އިރުާ ާާއަހަރަށްާ ސަރުކ ރ2ާާާުފައިންެގތެރެއިން ފަހަރުާ

ބަދަލުކޮށްލުމަށްާބަޔަކުާރ ވ ފަިއވ ކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާ

ސަރުކ ރުާ މީހުންާ ރޭވިާ އެކަންާ ފުރަތަމަާ ެއޮގތުންާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ

 2600ބަދަލުކޮށްލުމަށްާޖަލްސ ކުރަންާއޭރުެގާްގރ ބްާތުނޑީަގއިާތިއްބ ާސިފައިންާާ

ތުންާަވޒީފައިންާވަކިކޮށްާއެމީހުންނ ާމެދުާތަޙްޤީޤުކޮށާްާގެއަށްާެގނެސްާވަުގ

ޝަރީޢަތްކޮށްާޙުކުމްކޮށްފަިއވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިފަިއންެގާޤ ނޫނަށްާ

ެގނެވޭާބަދަލަކުންާއަޅުަގނޑުެމންާތިބެންވީތޯާސަރުކ ރުާބަދަލުކޮށްލަންާރ ވ ާާ
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ތި މަޤ މުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދީެގން.ާ އެފުރުޞަތުާ ބެެގންާާބަޔަކަށްާ

 2605އެފަދަާފުރުޞަތެއްާދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާނުކުރ ނެާކަމެއްކަަމށްާދަންނަވަން.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެފަދަާފުރުޞަތެއްާދީެގންާނުވ ނެ.ާާ

މެދާުާ މީހުންނ ާ ރ ވ ާ ކަންތައްތައްާ ދެކޮޅަށްާ ސަރުކ ރ ާ ސިފައިންެގތެރޭަގއިާ

ވަޒީފ އިން ފިޔަަވޅުއެޅެންޖެހޭނެ.ާ ަވކިކުރެވެންޖެހޭނެ.ާވަުގތުންާ ވެސްާ

މިވ ާާ ހުށަހެޅިފައިާ ެގނައުމަށްާ ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ އެހެންކަމުންާ

 2610އިޞްލ ޙަށްާބަލ އިރުާވަޒީފ ިއންާވަކިކުރުމަށްާހުށަހެޅިފައިާިމވ ާއިޞްލ ޙަށްާާ

ވ ހަކަކޮޅުާާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަމުންާ ނުކުރެޭވކަމަށްާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢި

ާ

ާާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.1ާާާ/2008ޝުކުރިއްޔ ާ

ބެހޭޮގތުންާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާ މިބިލ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ިއޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ  2615ާސިފައިެގންާ

އަޅުަގނޑަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބިލަކީާ ދަންނަވ ނީާ ކަހަލަާއަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ވަރަށްާ ށްާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ ިމާ އެހެންކަމަށްޓަކައިާ ބިލެކޭ.ާ

ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށާްާ

ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަަވން.ާއ ދެ،ާމިފަދަާދުވަސްވަރެއްަގއިާމިކަހަލަާ

ާާޮގތަކަށް ބިލު ކުރިންާާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  2620ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ވަނ239ާާާާައަޅުަގނޑުމެންާމިާޤ ނޫނުާބިނ ކޮށްފައިާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އޭރުާ ބ ރުެގދަށުން.ާ ލިބިދީފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙަކީާ މިހ ރުާމިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުދެކެން.ާ ކަމެއްކަމަކަށްާ އޮތްާ އައިސްފައިާ ސަމ ލުކަމަށްާ

އަދާިާ ފެންނަމުންދ ތީާ ކަންތައްތައްާ މިބ ވަތުެގާ އައިސްާ ފަހަކަށްާ  2625މިާ

ާާ ބޭފުޅުންނަށް ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މަތީާ ާާސިފައިންެގާ ޗީފްާާޚ އްޞަކޮށް

ށްވުރެންާދަށުެގާާޑިފެންސްާފޯސްެގާމަޤ މުަގއިާނުވަތަާއެފަދަާމަތީާއެއައޮފްާާ

ބަދަލުތަކެއްާތަކުމަޤ މު އޮފިސަރުންނަށްވެސްާ ބައެއްާ ތިއްބެވިާ ަގއިާ

އަންނަމުންދ ތީާމިކަހަލަޮގތަކަށްާމިބިލުާއިޞްލ ޙުކުރުމަކީާައޅުަގނޑަށްވެސްާާ

 2630ޑުމެންެގާމިާދިވެހިާވަރަށްބޮޑަށްާފެންނަކަމެއް.ާެއީއާސިފައިންނަކީާއަޅުަގނ
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ރަ ކޮށްދިނުމަށްރައްޔިތުންާ ޤުރުބ ނީތަކެްއާާޓަކައިާާްއކ ތެރިާ ވަރަށްބޮޑެތިާ

ާބޭރުެގާފަރ ތަކުންާާބައެއް.ާއަދިާއެބޭފުޅުންނަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާވަމުންދ 

އަ އަޅުަގނޑުމެންާނުރައްކަލެއްާ ިއކަމުަގިއވީނަމަވެސްާ

އެބޭފުޅުންނަކީާ ބަެއއް.ާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ާާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ

ާާ ކަނޑުމަތީަގއި ދުވ ލުާ އަޅުަގނޑުމެނަށްޓަކަިއާާރެއ އިާ ވ ރޭަގއިެވސްާ  2635އަތްވ ާ

ޤު ރުބ ނީތަކެއްާވަމުންދ ާބޭފުޅުންތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާބުރާަާއެތަކެއްާ

މަސައްކަތެއްާކުރަްއވަމުންާެގންދަވ ާބޭފުޅުންާއެކިއެކިާބަދަލުތަކ ާުގޅިެގންާާ

ކެްއާާާއެބޭފުޅުންެގާމަޤ މުތަކުންާެއްއވެސްކަހަލަާޤަބޫލުކުރެވޭާކަހަލަާސަބަބުތަ

އެފަދަާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަށްކުރަންޖެހޭާ ަވކިކުރެވެމުންދ ކަމީާ ދެއްކުމެއްނެތިާ

އަޅުނޑުމެންނަ މިއަދުާ އަދި،ާކަންތައްތައްާ އެބަދޭ.ާ ފެންނަމުންވެސްާ  2640ށްާ

ހަަމާާ ކުރީަގއިވެސްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ

މީހު އެބަހުމިޮގތަށްާ ބަދަލުވެފައިާ މަޤ މުތައްާ އެބޭފުޅުންނަކީާާންެގާ އ ދެ،ާ ރި.ާ

ލިބިާ ތަމްރީނުތަކެއްާ މަތީާ ާވަރަށްާ އެކަށޭނެކަމ ެއކުާާާ ވަރަށްާ

ހުނަ އަންނަާ އެފަދަާާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ތަކެއް.ާ ބޭފުޅުންާ ރުވެރިާ

 2645ާހިސ ބަށްާބޭފުޅުންނަކީާސަރުކ ރުެގާވަރަށްބޮޑެތިާޚަރަދުތަކެއްާކޮށްެގންާއެހ 

އެ ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެިވާ ޤުވަޑައިަގންނަވ ފައިާ ވެެގންާާތަނެއްާ ތަކެއްާ ރުބ ނީާ

މަޤ  މަތީާ އެހ ާ ވަޑަިއެގންނެސިފައިންެގާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އަދިާމަކަށްާ ވޭނީ.ާ

މަޤ މަށާްާ އެާ ހޭދަތަކެްއާ އެތަކެއްާ އެބޭފުޅުންނަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުންވެސްާ

ާާ ހުންނ ނެ. ކުރެވިފައިާ ހޭދަތަކެއްކޮށްާާާާވީމ ،އެހެންެގނައުމަށްޓަކައިާ އެފަދަާ

ޤު މަރުބ ނީާާއެފަދަާ ބޭފުޅުންާ ތިބިާ ހަމައެކަނިާތަކެއްވެފައިާ  2650ޤ މުންާ

ކުރެއްވުަމކީާ ވަކިާ ފެނިވަޑައިަގންނަވަިއެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުންާއެހ ާރަނަގޅުާކަމެއްކަަމކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ވަކިކުރުމ ިއާާާާމި މަޤ މުާ ތިބޭފުޅުންާ ބ ރެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ މަޖިލީހުެގާ

ހަަމާ އެއީާ އޮތުމަކީާ ރުހުމެއްާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ މަޖިލީހުެގާ ދޭތެރޭަގއިާ

ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ފެންނަާ  2655އޮންނަންާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އެހެންކަމ އެކުާ

އިޞްލ މުޙަާާއަލްއުސްތ ޛު ދެާ މިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ނަޝީދުާ ޙަކީާާންމަދުާ
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މ2ާާާާިޤަބޫލުކުރެވޭާާ އަޅުަގނޑ2ާާާާުއިޞްލ ޙުކަމަށްވ ތީާ އިޞްލ ޙަށްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކައ އިާއަދިާއެބޭފުޅ ާވިދ ޅުިވޮގތަށްާމިމަޖިލީހުެގާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީާ މިކަންާ ައޅުަގނޑަށްާ ބަދަލުަގއިާ ނިންމެވުމުެގާ  2660ކޮމިޓީއަކުންާ

މެ މަޖިލީހުންެގާ ހޯދައިެގންާ ރުޙުންާ ރުހުމ އެކުާާމަޖިލީހުެގާ ންބަރުނެްގާ

ބ އްވަން.ާާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ވަކިކުރެވޭާ މަޤ މުންާ ެއާ ފ ސްވެެގންާ މަޖިލީހުންާ

ާ ދަންނަވ ލަންާ އެވ ހަކަާ ބޭނުންކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާ ފުރުޞަތުާ މިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ2665 

ާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކުޅުދުއްފުށީ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާދެކުނުާާޝުކުރިއްޔ ާ

މުޙަދ ާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިބިލ ާާއިރ ެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ނަޝީދުާ ންމަދުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވަނ241ާާާާަބެހޭޮގތުންާ

މ އްދ ަގއިާއެބައޮތޭާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާހިންގ ާނުހިނގ ާޮގތްާބަލަމުންާ

އަދި،ާށްެގންދިއުމަ އޮންނަންވ ނެއޭ.ާ ކޮމިޓީއެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ާ2670 

މިކޮމިޓީަގިއާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނޭާހުރިހ ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާާ

މެންބަރުންާހިމަނަންވ ނޭ.ާމިާކޮމިޓީންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކުެގާތެރޭަގިއާާ

ާާ މީހުން ވަޒީފ ތަކަށްާ ރ އްޖޭެގާ އެއަނޯވޭާ އެާއްޔަންކުރ އިރުާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ކޮމިޓީެގާާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކަނޑައެޅުމެއް.ާ ނުފެނޭތޯާ ފެނޭތޯާ ދޭންާ ވަޒީފ ާ

ދެންާާ ލަފ ކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫންކަމަށްާ ބެހޭކަެމއްާ  2675މަސްޢޫލިއްޔަތ އިާ

ރިޔ ސީާ ހިނަގމުންދަނީާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ާާ.ާރިޔ ސީާވެރިކަުމަގއިާމިއޮންނަނީާނޫންވެރިކަމެއް.ާބަރުލަމ ނީާވެރިކަމެއް

ރ އްޖޭަގިއާާާާންާއެމް.ޑީ.ޕީންާމަސައްކަތްކުރިބ ރުާވަކިވެފަިއ.ާއަޅުަގނޑުމ3ާާެ

އޮތީާ ނިންމ ފައިާ ރައްޔިތުންާ އޭރުާ ެގންނަން.ާ ވެރިކަމެއްާ ބަރުލަމ ނީާ

ާާ ވެރިކަެމއްކަމަށް. ރިޔ ސީާ އޮންނ ނީާ ރިޔ ސީާާރ އްޖޭަގއިާ މިާ  2680އެހެންވީމ ،ާ

3ާާާާާާވެރިކަމުަގއި ާާބ ރު ހިންަގން މިޤައުމުާ އޮންނައިރުާ އޮތްާާވަކިެވފައިާ

ލިބިފައިވ  އަޅުަގނޑުމެންާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ކަނޑުވ ލަންާ ބ ރުާ

ާ ކުރެވެންޖެހޭާމަޖިލީހުެގާ އެކަންާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ ކޮމިޓީއަކުންާ

ާާ ފައިާއޮންނަާާބ ރަކީާވެކިވ3ާާެޮގތްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާސަބަބަކީ

 2685އަނެއްާބ ރަށްާބ ރުާފޯރުވ ާކަހަލަޮގތަކަށްާއޭރުންާާާާއިާއެއްބ ރުާބ ރަށްވެފ3ާާަ
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ދެ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބައްޓަންވަނީ.ާ ރ އްޖޭަގިއާާމިކަންތައްާ ކޭޮގތުަގއިާ

ާ ރަވެރިކަންާ އޮންނަންވ ނެާކުރ އިރުާ ާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ސަ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ވެރިކަންާ ކަންތައްތަްއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލ މަތީާ

ސިފައިންެގާާ އެކުލެވިެގންވ ާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ އިތުބ ރުހުރިާ ބަލެހެއްޓޭނެާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ހުންނަންވ ނެ.ާ  2690ވެރިެއއްާ

ބޭފުޅަކުާ ސްޓަރފަކަށްާ އޮފްާ ޗީފްާ ސިފަިއންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ބޭފުޅަކަށްާާ އޮތްާ އިތުބ ރުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އެބޭފުޅަކީާ ހަމަޖައްސަވ އިރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުތަކުަގިއވެސްާ ސަރަޙައްދުާ މިާ ސަބަބަކީާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ

ޕ ކިސްތ ނުާާ ރަނަގޅަށް،ާ ވަރަށްާ އެބައޮތްާ އަމ ންކަންާ އަމަންާ ބަލ އިރުާ

ޤަުއމުތަކުަގިއވެސްާ އެާ ފިޔަވައި.ާ ޤައުމުތައްާ ކަހަލަާ  2695ާާއަފުޣ ނިސްތ ނުާ

މިފެންނަނީ.ާާ ކުރ ތީާ ކޮންޓްރޯލްާ ޤަުއމުާ ވެރިކަމެއްާ މިލިޓަރީާ

ރ އްޖޭަގިއާާއަ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންވީމ ،ާ ެގއްކިފައިވ ތަން.ާ މަންއަމ ންކަންާ

އަމަންއަމ ންކަމ ާ މަޖިލީހުންާ ޮގތަކަށްާ ެގްއލޭފަދަާ އަމަންއަމ ންކަންާ މިއޮތްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފޯރުވުމަކީާ ބ ރުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބަވ ާ ބައިަގއިާ ބެހޭާ

ދެ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ނުރައްކަލެްއާ އޮތްާ އެހެންވީމ ،ާާޤައުމެއްާ  2700ކެން.ާ

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކުނުދ އިރ ެގާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ވ ހަކަާާ ނުކުރ ާ ތ ޢީދުާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްުވމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ޤ ނޫާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢަލަިއކުމްާ ާާއައްސަލ މްާ ނަންބަރު ޤ ނޫނ ިއ2008/1ާާާާނުާ  2705ާސިފަިއންެގާ

ާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެންާމަނިކުާ ނަންބަރުާ ޤ ނޫނުާ އިސްލ ޙ5ާާާުާ/2008އަދިާ ޤ ނޫނަށްާ ާފުލުހުންެގާ

ޢިއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މެންބަރުާެގނައުމަށްޓަކައިާ ޒަތްތެަެރިާ

ާއަލްއުސްތ ޛުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު....

ާ

މިއޮތީާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ  ހުށަހަޅައިެގންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުާ  2710ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އައިޓަމް އ3ާާެއެޖެންޑ ާ އެކަނި.ާ ޤ ނޫނުާ އެައށްާާސިފަިއންެގާ ހެންވީމ ،ާ

ާދެްއވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ވ ހަކަދަްއކަަވއި
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ާ

ނަންބަާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޤ ނޫނުާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ އިސްލ ޙ2008/1ާާާުރު ޤ ނޫނަށްާ ާސިފައިންެގާ

މެންބަރާުާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެންާމަނިކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ  2715ާެގނައުމަށްޓަކަކައިާ

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލަށްާ ދެްއވ ފަިއވ ާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ

ާާ އަދި ކުރަން.ާ ތ ޢީދުާ އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްބޮޑަށްާ ބަލައިަގތުމަށްާ މިބިލުާ

މިވަނީާމަޖިލީހުެގާތަޅުންާހުޅުވ ލެވިފައި.ާެއކަމުެގާބަޙުސްާަމރުޙަލ ާމިދަނީ.ާާ

ސަބަބުންާ މިއިސްލ ޙުެގާ ވ ހަކަތަކަކީާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ދ ނެއޭ.ާ ހ މަެވެގންާ މިޤައުމުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ މުޙިންމުާ  2720ވަރަށްާ

ސިފައިންާާސިފައިންނެއްކަމަ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ ފުލުހުންނެއްކަމަކުާ ކުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއީއާ ވ ހަކަާ ދަޢުރުެގާ އަދ ކުރަމުންދ ާ މިޤައުމުަގއިާ

ތަޢުލީމްތަކެއްާ މުޙިންމުާ ވަރަށްާ ޖެހޭކަމެއް.ާ ހަދ ންކޮށްލަންާ މިތަޅުމުަގއިާ

އެމަޤ މުތަކުެގާާ ެވެގންާ ތަމްރީނުާ ޮގތަކަށްާ މުޙިންމުާ ވަރަށްާ އުެގނިެގންާ

ެއާާއޮފިސަ އަދިާ އެތިއްބަވަނީ.ާ ބޭބޭފުޅުންާ ލެެވލްެގާ އިސްާ  2725ރުންނ އިާ

މުއައްސަސ އަކީާމުޅިާޤައުމުެގާދިފ އީާމުއައްސަސ .ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ފޯރސްެގާާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ކަމުެގާ

ަވއިސްެގާާ އޭެގާ އަދިާ ވަކިކުރުން.ާ ކުރުމ އިާ އައްޔަންާ ބޭފުޅަކުާ މަޤ މަށްާ

ބޭފުޅަކަށްާވަޒީފ ާދިނުމ އިާވަޒީފ އިންާވަކިކުރުމަކީާާމަ ޤ މުަގއިާއެހުންނަވ ާ

ހުށަހަޅުއްވަމުންާާ ބިލުާ ނަމަވެސްާ މައްސަލައެްއނޫން.ާ  2730ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ

މިކަމ ާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ވަރަށްާ އެވަނީާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ އަލްޢުސްތ ޒުާ

މެހެއްޓުމަށްޓަކައިާއަދިާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާވިދ ޅުވެދެއްވ ފައި.ާވެރިކަންާދެ

ވެރިކަންާހޯދުމަށްޓަކައިާފުލުހުންނ އިާސިފައިންެގާބ ރެއްާެއއްވެސްާމީހަކުާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރަކުންނެއް.ާ ެއއްވެސްާ ނުވ ނެ.ާ ހިއްޞ ކޮށްެގންާ

މެންބަރެއްެގާާ ޕ ޓީާ ދިވެހިރައްޔިތުންެގާ މިކުރީކީެއއްާ ތ ޢީދުާ  2735މިބިލަށްާ

އަޅު މިތަނުަގއި.ާ ތ ޢީދާުާހައިޞިއްޔަތުންާ މިއަށްާ ޔަޤީންާ ހަމަާ ަގނޑަށްާ

ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ހޯދ ކަށެއްނޫން.ާ ބަރޯސ އެއްާ ސިފައިންެގާ މިކުރީކީެއއްާ

ތެރެއަށްާާ މިފަދަކަމެްއެގާ ޮގތަކުންާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީއަކުންާ އެްއވެސްާ

ވަރަށްާާ އެއީާ ކަުމަގިއވ ނަަމާ ެގންުގޅުްއވ ާ ފިކުރުާ ިވސްނުމ އިާ ވަދވުުމެގަެާ
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އެ ހިތ މައަކަށްވ ނެ.ާ މެންބަރަކު.ާބޮޑުާ އެްއެވސްާ ނުވަތަާ ޕ ޓީއެްއެގާ  2740ްއެވސްާ

އަޅުަގނޑުާމިދައްކަނީާމުޅިާޤައުމުެގާއަމ ންކަންާބަލަހައްޓ ާމުއައްސަސ ެގާާ

އެންެމާ ހަރަކ ތުެގާ ހިންުގމުެގާ ދުވަހަށްާ ދުަވހުންާ މުއަްއސަސ ާ އެާ ވ ހަކަ.ާ

ވިދ ޅުވެދެްއވީ.ާާ ނަޝީދުާ ވ ހަކަާ ފަރ ތެަެއްެގާ ބަހައްޓަވ ާ އިސްވެރިއަކަށްާ

ތެރެއިންާއެ ބޭބޭފުޅުންެގާ ކުރައްވ ާ މަސައްކަތްާ ދަށުަގއިާ ފަރ ތެއްެގާ ފަދަާ

ހިނދެއްަގިއާާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ  2745ބަޔަކުާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާކަެމއްަގއިާވަކިކުރަންޖެހިއްޖެާކަމުަގއިާވ ނަމަާދުވަހުނާްާ

ޮއފް ޗީފްާ ހުންނަވ ާ އިސްކޮށްާ އެންމެާ ހަރަކ ތުެގާ ޑިފެންސްާާާދުވަހުާ

ކޮށްދެވޭނެާާ އެކަމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅަކަށްާ އިސްާ އެންމެާ ފޯރސްެގާ

ފަރ ތުެގާޙައްޤަަަށްާއުނިކަމެްއާާ ެގއްލިެގންދ ާ އެްއވެސްކަެމއްާނެތް.ާޙައްޤުާ

ަވޒީފ އިންާާ މީހެްއެގާ ސިފައިންެގާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ކަމަށްވ ނަމަާ  2750އަންނަާ

ކޮާ ސިވިލްސަރވިސްާ ނެތް.ާ އިތުރުތަނެްއާ ދ ނެާ މިޝަނެއްވެސްާާވަކިކުރީަމާ

ނެތް.ާއަދިާއެނޫންާކޮމިޝަނެއްވެސްާނެތް.ާއެބޭފުޅެްއެގާޙައްޤުާެގއްލިެގންާާ

ދ ނެ.ާާ ެގއްލިެގންާ ޙައްޤުާ އ ިއލ ތަކުެގާ ސަބަބުންާ ދިއުމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާބިލުެގާތަޢ ރަފްަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާމުޙަންމަދާުާ

އ އިލ ތަާ ސިފައިންެގާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވީާ އެތަްއާާނަަަޝީދުާ އެތައްާ  2755ކަކީާ

ކުރަންޖެހޭނާެާ އިޙްސ ސްާ މިދަތިތައްާ ބޭފުޅުންނެއް.ާ ބެހިފައިވ ާ އ އިލ ތަކަށްާ

މިބިލުެގާ ދެންާ ވ ނަމަ.ާ ކަމުަގއިާ ވަކކުރެިވއްޖެާ ަވޒީފ އިންާ ކުއްލިޮގތަކަށްާ

ާާ ބަލ އިރުަގއި އޭެގނ241ާާާާްމިހ ލަތަށްާ ެގންނަަވއިެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ ވަނަާ

އެބޭ ހޯއްދަވަިއެގންާ ނިންމުންވެސްާރަޢުޔެއްާ ޮގތެއްާ ިއއްތުފ ޤުންާ ފުޅުންެގާ

 2760އެއީާއެންމެާރަނަގޅުޮގތް.ާއަދިާއެހެންާމެންބަރުންާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ޮގތަށްާ

ތަޅުުމަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހެޅިެގންާ މިނަންތައްާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ

މިާ ޮގތެްއ.ާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ ނިންމުންވެސްާ ކުރެިވެގންާ ބަހުސްތަކެއްާ

އަ ާާދެޮގތަށްވެސްާ ތ ޢީދު. ޤ ނޫނ241ާާާުާޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަސ ސީަގއިާބަޔ ންެވެގންާވަނީާމިފަދަާކަންތައްތަކަށްާނޫންކަމަށްާވިދ ޅުވ ާާ

 2765ބައެއްާމެންބަރުންާއެބައުޅުއްވ .ާނުވަތަާއެކަހަލަާޮގތަކަށްާފަޙުމްވ ާޮގތަކަށްާާ

ކޮމިޓީއެްއާާާާވ ހަކަފުޅުާއެބަދައްކަވ .ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމެންޑޭޓެއްާނެތް
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މިކޮމިޓީާ ނެތްނަމަާ ފުރުޞަތެއްާ ބެހުމުެގާ ކަންކަމ އިާ މިފަދަާ ނުވަތަާ

އޮތުމަކަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބ ރެއްާނ ޅ ނޭ.ާކޮންމެއަކަސްާޑިފެންސްާފޯހުެގ،ާާ

މަސައްކަތްތަްއާާ މުައއްސަސ ެގާ ބަލަހައްޓ ާ އަމަންާ ނުވަތަާ މަސައްކަތްތަްއާ

ނޯން އޮންނ ނެާ މަސަްއކަތްތައްާ ބ ރުެގާ ބެލުމަށްާސަލ މަތީާ  2770ނ ނެޮގތްާ

ފުރުޞަތެއްާ ނުވަތަާ ފ ޑުކިޔުންާ ޮގތ މެދުާ ކުރަމުންދ ާ އެމަސައްކަތްތައްާ

ހުޅުވ ލުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތެްއާއޮންނަންާމިޖެހެނީ.ާޗެކްާއެންޑްާބެލެންސްާ

ވަކިެވާާ ދަޢުރުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އުސޫލުަގިއާ ނިޒ މުެގާ ރިޔ ސީާ

ޢަދުލު ަވކިވެާ ބ ރުާ ހިންުގމުެގާ ވަކިވުަމކީާާވެރިކަންާ ބ ރުާ އިންސ ފުެގާ ާ

މިބ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތުން.ާ ބެލެންސްާ އެންޑްާ ޗެކްާ  2775މިތ ަގއިާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ އެީއާ ކިޔުންާ ފ ޑުާ ބ ރުންާ ހުންުގމުެގާ ވެރިކަންާ ފަރ ތުންާ

ވަކިވެފައިާއެަޮތުން.ާއެާފ ޑުާކީެގންާަވކިވ ނީ.ާފ ޑުާނުކިޔޭނަމަާވަްއކެތްާ

ކަށްާކުރުމެއްނޫން.ާމީެގާޖުމްލަާވިސްނުމުަގިއާާނުވ މނެ.ާއެބ ރުާކުރ ނެާޮގތަ

ތެރޭަގިއާާ މުއައްސަސ ާ ފުލުހުންެގާ ދެންާ ޮގތުަގިއ.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

 2780ފަހަކަށްާއައިސްާއުފެދިެގންދ ާހިތްހަމަާނުޖެހުމުެގާވ ހަކަތަްއާޤައުމުެގާއެކިާާ

ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ އައުމުންާ މިހިސ ބަށްާ މިބިލުާ އެބައުޅޭ.ާ ާކަންކޮޅުތަކުަގއިާ

އެބަކުރަންާވަރަށްާމުޙިންމުާަވުގތެްއކަންާވަރަށްާމުޙިންމުާދަނޑިވަޅެއްކަންާާ

މިބިލުާއަލްއުސްތ ޡުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވ ފައިާެއއޮތީ.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާިއވިެގންާިމދިޔައީާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްާެގާތެރެއިންާވަރަށްާާ

ބޭފު ކުރައްވ ާ މަސައްކަތްާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންާއިސްކޮށްާ މިއަދުެގާ  2785ޅުންކޮޅެއްާ

ހަމަާވަޒީފ އިންާަވކިކުރެއްީވ.ާއެއީާމަޤްބޫލުާއަދިާކަނޑައެޅިާބަޔ ންެވެގންވ ާާ

އުޒުރުތަކެއްާނެތި.ާނުވަތަާކޮންކޮންާކަންތައްތަކެއްކަންާރަނަގޅަށްާއޮޅުންާާ

ނުފިލ ާދިޔަކަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެިގފައިާމިއޮތީ.ާއަދިާއެއ ާވިދިެގންާ

ންެގާތެރެއަށްާނުކުމެެގންާމިއަންނަާބަެއއްކަހަލަާވ ހަކަތަކުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެ

ބަޔަކަށްާާ ވަކިާ ޮގތުަގއިާ އޮފިސަރުންެގާ ިއސްާ ސިފައިންޭގެގާ ހިމެނޭާ  2790އެބަާ

ޤަބޫލުކުރެވޭާބައެްއެގާމަޤ މުތައްާާބަދަލުާކުރުމުެގާސަބަބުންާމިމުއައްސަސ ާާ

ާާ ޒ ތުެގ ހިގ ފައިނުވ ާ ދުަވހަކުވެސްާ ކުރިންަްާ މީެގާ ކަންތައްތަްއާާތެރޭަގއިާ

ޮއޭވާާ އެބަާ މަޢުލޫމ ތެއްަގއިާ އެއްާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ދ ކަން.ާ ހިަގމުންާ



 103 

ކަޅުތުްއކަލ ާކޮށީަގއިާވަކިކަމަކަށްޓަކައިާއިސްކުރެވުނުާބޭފުޅެްއެގާސަބަބުންާާ

އެއްޗެހިތަްއާާ ފ ރުތަކުަގިއާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ ތަކުަގއ އިާ ފ ހ ަ ނ ާ  2795އެތަނުެގާ

އެ ައދިާ ވ ހަކަ.ާ ެގންދ ާ ަގރޑަށްާާލިޔެމުންާ ކޯސްޓްާ މިހ ރުާ ބޭފުޅަކުާ

ބަދަލުކުރެއްވީމ ،ާއަނެއްކ ާއެތަނުަގިއވެސްާއެކަންތައްތައްާފެށިެގންާުއޅެނީ.ާާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދިމ ވ ކަމަށްވ ނަަމާ ކަންތައްތަކެއްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ

އެބަާ މިކަންތައްތަކަށްާ ބަލ ލ ާ ދަޢުރުާ މިފަދަާ ކޮމިޓީއެްއެގާ މަޖިލީހުެގާ

އަޅުާ ބޭބޭފުޅުންެގާާވިސްނަންޖެހޭ.ާ އެފަދަާ މިއޮތީކީާ މިބިލުަގއިާ  2800ަގނޑުމެންެގާ

ޑިފެންސަކަށްާ އޮފްާ ޗީފްާ ފޯހުެގާ ޑިފެންސްާ ނަމަވެސްާ ވ ހަކަ.ާ ވަޒީފ ެގާ

ހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާމަޤ މަށްާއައްޔަންާކުަުރުމ އިާވަކިކުރުމުެގާބ ރު.ާބ ރެއްާ

ާާ ބައި ހޯދުމުެގާ ރަޢުޔުާ އޭެގާ މިދެންނެވީާ ކޮމިޓީަގިއ241ާާާާނޫންާ ަވނަާ

ފަރ ތެއްެވއްޖެ.ާއޮެވއް އިތުރުާ ލިބޭނެާ ބަރޯސ ާ އޭނ ައށްާ ވ ނަމަާ ޖެކަމަށްާ

 2805ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޭނ ާައއްޔަންާކުރެްއވީ.ާރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅެއްާއެއީ.ާާ

ޮގތަކަށްާ ހިތުހުރިހ ާ މުވައްޒިފުންާ އެހެންާ ތިބިާ ދަށުންާ އޭނަެގާ ނަމަވެސްާ

ާާ ވ ނަމަ ދ ކަމުަގއިާ ެގންނަމުންާ މިތަނަށްާ ަވކިކޮށްާ އެމުަވއްޒިފުންެގާާކަނޑ ާ

ހުރެލުމުެގާ ނުޖެހިާ ވަކިފަރ ތަކަށްާ ބުނެލ ާ އެްއޗެކޭާ ޙައްޤުަގއިެވސްާ

އޮފްާާ ޗީފްާ ަވިއސްާ އަދިާ ފޯރސްއަށ އިާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ އިަިތުބ ރުާ

އެކަންެވެގންާާ ސަބަބުން.ާ މިބިލުެގާ ލިބިެގންދ ނެާ އެފުރުޞަތުާ  2810ޑިފެންސަށްާ

އެމުއައްސަ މުޅިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރަށްާާދިއުމަކީާ ހަރުދަނ ވެާ ސ ާ

ދެމިެގންދ ނެާ ދ އިމަށްާ އެމުައއްސަސ ާ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާ ބ ރުަގދަެވެގންާ

މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ ެއާ ޮގތަކަށްވ ނޭ.ާ ރަނަގޅުާ

ވައްސަލ ްމާާ ވަކިވެލަން.ާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ތ ޢީދުކުރ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

 2815ާޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ފުރަތަމާަާާާމެްނބަރުާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތަށްާވ ތީ،ާ

ާާ ނަންބަރ ޤ ނޫނުާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ެގ1ާާާާާ/2008ވަރަށްބޮޑަށްާ

ސިފައިންެގ ދެކުނުާާާާދަށުންާ ކުޅުދުއްފުށީާ ެގނައުމަށްާ އިސްލ ޙުާ  2820ޤ ނޫނަށްާ
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ބިލަށްާާ ހުށަހެޅުއްވިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ބިލެއްާ އެފަދަާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތަޢީދުކުރ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަަވން.ާ ޝުކުރުވެސްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ

އަޅުަގނޑަށްާާާާދަންނަވ ނީ މިދަނޑިވަޅަށް.ާ ބިލެކޭާ މުޙިންމުާ ވަރަށްާ މިއީާ

އުޅޭކަމަށްާ މައްސަލަާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ ސިފައިންެގާ  2825ފެންނަމުންދަނީާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާމިއީާހަޤީޤަތް.ާސިފަިއންެގާތެރޭަގިއާ

ތަންތަނަށާްާ ހަމައެއ އެކުާ އެބަދޭ.ާ ވަކިކުރަމުންާ ބަޔަކުާ ވަރަށްިގނަާ

ވ ލަމުންާއެބަދޭ.ާއަރުވ ލުންާއަޅުަގނޑުާމ ނަާމިކުރަނީާއެކިތަންތަނަށްާއަރު

ހިތަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަެއއް.ާ މިީއާ އެބަދޭ.ާ ބަދަލުކުރަމުންާ

 2830އަރ ވަރަށްާވުރެވެސްާބޮޑުާމަްއސަލައެއް.ާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯރސްައކީާާ

ާާ ކޮިމޓީން މަޖިލީހުެގާ 241ާާާާރައްޔިތުންެގާ އަސ ސީ، ނަާާވ241ާާަޤ ނޫނުާ

ޑިފެންސް އޮފްާ ޗީފްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮމިޓީންާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ މިާ ާކޮމިޓީާ

ޢަ އޮފިސަރުންާ ޖެނެރަލްާ އަދިާ ކޮށްފިކަމަށްވ ނަމަާފޯރސްާ އްޔަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމިމައްސަލަތަކެއްާނުނުކުންނ ނެ.ާައޅުަގނޑުމެންާބަލަމ ތޯ.ާާ

މަރސް އިންާ ސައިންސްާ މިލިޓަރީާ ނ ޒިމަކީާ މުޙަންމަދުާ  2835ޓަރސްާކަރނަލްާ

ހައްދަވ ފައިާހުންނެިވާބޭފުޅެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭޮގތުަގއިާދެވަނަާާ

ކެޕްޓަންާާ ަވކިކުރެްއވި.ާ އެބޭފުޅ ވެސްާ ެއކަމުންާ އެތ ކުނެތް.ާ ބޭފުޅަކުާ

އިސްމ ޢިލްާނަސީރަކީާއަިއ.ޓީާއިންާމަރސްޓަރސްާހައްދަވ ފައިާހުންނެވިާ

ވޮރަން ވަކިކުރެްއވީ.ާ އެބޭފުޅ ވެސްާ އޮފިބޭފުޅެއް.ާ މުޙަންމަދާުާޓްާ ސަރާ

މިީއާާ މައްސަލަތަކެއް.ާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ަވކިކޮށްފި.ާ ިއއްޔެާ  2840ޝަނޫންވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނަންޖެހޭާމައްސަލަތަކެއް.ާދެންާއޮތީާާ

ލ.ބަލަމ ތޯ ލެފްޓިނެންޓްާސަލ މްާ ފަސްޓްާ އެްއވެސްާާާ އަރުވ ލުން.ާ އަތޮޅަށްާ

ވ ލުން.ާއަރުވ ލުންާއަޅުަގނޑުާމ ނަާމިކުރަނާީާމުއްދަތެއްާނެތްޮގތުަގއިާއަރުާ

ނެތި.ާ ދުވަހެއްވެސްާ ވަކިާ ފޮނުވ ލީ،ާ ެއބޭފުޅަާ ނެތިާ އެންުގެމއްާ އެްއވެސްާ

ކިޔ ފައި އިބްރ ހީމަޑުކޮށްލަްއވ ށޭާ ުމޙަންމަދުާ އަްއޑުއަތޮޅަށްާާ.ާ ދީދީާ  2845މްާ

ާާ ބްރިޭގޑިއަރއަރުވ ލުން. ަމްއސަލައެއް.ާ ބޮޑުާ ޝ ހިދާުާާާމިއީާ އަޙްމަދުާ

ާާާާއެއަރޕޯރޓަށް ފަސްޓް ފައިރޫޟްއަރުވ ލުން.ާ މުޙަންމަދުާ ާލެފްޓިނެންޓްާ
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ާާ ޖުމްލަ ތިބެނީވެސްާ މަޑިަވރުަގއިާ އަރުވ ލުން.ާ ސިފައިން.10ާާާާމަޑިވަރަށްާ

މައްސަލަެއއް.ާާ ވަރަށްބޮޑުާ ިމއީާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުވ ލީ.ާ އެތަނަށްާ ތިބޭއިރުާ

ާާ  2850ވަނަާމ އްދ ާމިބުނ ާކޮމިޓީނ241ާާާްާވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުާއަސ ސީ

މުސްތަޤިއްލުާއަ މިކަންތައްތައްާ އެބަޖެހޭާ ކޮންމެހެންވެސްާ ޅުަގނޑުމެންާ

ކޮށްެގންާމިކަންތައްތައްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލަެއއް.ާާ

މިމ ނަކޮށްލާީާ ކުޑަޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސިފައިންނޭާ ބަލ އިރުާ ހަޤީޤަތަށްާ

ރައް ވަރަށްިގނަާ އ އިލ ތަކެއް.ާ ވަރަށްިގނަާ ޔިތުންތަކެއް.ާާސިފައިންނަކީާ

އެމީހުންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާއެހެންވީމ ،ާ  2855އިޙްސ ޞްތަކަށްާ

ރިޢ ޔަތްކޮށްާއެކަންތައްތައްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ޖެނެރަލްާ މަޤ މަށް،ާ ފޯރސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ

ުމސްތަޤިއްލުކޮށް، މަޤ މުތައްާ އެކަންތައްތަްއާާާާއޮފިސަރުންެގާ މިމަޖިލީހުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ފަހިކޮށްދިނުން.ާ އިންތިޒ މްާ ބެލޭނެޮގތެްއެގާ

 2860ާރައީސް.ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ެގާމެންބަރުާާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ

ާއްވިާބިލަށްާއަޅުަގނޑަށްވެސްާުއސޫލެއްެގޮގތުންާާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާ

ސްޓ ފްާާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ އޮފްާ ޗީފްާ ޑެޕިއުޓީާ އަދިާ ސްޓ ފްއ އިާ އޮފްާ ޗީފްާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ

ައޅުަގނޑަށްެވސްާާ އެީއާ އޮތުންާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ ދިނުމުަގއިާ  2865މަޤ މުާ

ވަކިކުރުމު މަޤ މުންާ މިާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ކަމެއް.ާ މަޖިލީހުެގާާފެންނަާ ަގއިާ

ތ އީދެްއާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހ ބޮޑަކަށްާ ވަކިކުރުންާ ހޯދައިެގންާ ރުހުމެއްާ

ޗުއްޓީަގިއާާ މަޖިލިސްާ ނިޢ ޔަތްކުރ ޮގތުންާ ޙ ލަތުާ ސަބަބަކީާ ނުކުރެވޭ.ާ

ޙ ލަތެއްަގިއާާ އެފަދަާ ވަކިކުރަންޖެހޭނެ.ާ އެބޭފުޅުންާ އެމަޤ މުންާ އޮްއވ ެވސްާ

އެ ބެހެއްޓޭނެާ ވަކިނުކޮށެއްާ ނޯންނ ނެ.ާާއެބޭފުޅުންާ  2870ްއވެސްޮގތެްއާ

ހިނދެއްަގިއާާ ޖެހިއްޖެާ ވަކިކުރަންާ އެމަޤ މުންާ އެހެންކަމަށްވީހިނދުާ

ހަމަޖެއްސުމަކީާ މަޖިލީހުންާ ކަންތައްތައްާ ެއކަމ ބެހޭާ ވަކިކޮށްފައިާ

ބޭފުޅ ާ ވ ހަކަދެއްކިާ ދެންމެާ ދެންާ ތ އީދުކުރެޭވޮގތެއް.ާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ރަށްާބައިވަރުާަމްއސަލަތައްާުއޅޭާވިދ ޅުެވއްޖެ،ާމިާސިފައިންެގާތެރޭަގއިާވަ
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 2875ވ ހަކަ.ާމިމަޖިލީހުަގއިާޤައުމީާސަލ މަތ އިބެހޭާކޮމިޓީއެއްާނެިގފައިވ ހިނދު،ާާ

އެމައްސަލަތަްއާާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އުޅޭނަމަާ މައްސަލަތަކެއްާ އެފަދަާ

ޤައުމީާސަލ މަތ އިާބެހޭާކޮމިޓީންާބަލަންޖެހޭނެކަމަށް.ާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާާކޮމިޓީއަކީ ކަންތައްތަްއާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ވަރަށްާ ާ

އެކޮމިޓީެގާާ އެހެންކަމުން،ާ ކޮމިޓީެއއް.ާ ލިބިފައިވ ާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ

ބައްލަވ ނެކަމަށްާާ އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކުާ ަވރަށްާ ކަމެއްާ މިހުރިހ ާ  2880ފަރ ތުންާ

ހެޅުއްވިާާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުދ އިރ ެގާމެންބަރުާހުށަ

ކޮމިޓީއަށްާ ބެހޭާ ސަލ މަތ ާ ފޮނުވަން،ާ ކޮމިޓީައކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ތ އީދުކުރަން.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވ ޮގތަށްާ

ާރައީސް.ާާ

ާ2885 

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުެގާބިލުެގާމަރުޙަލ ތަްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަރުޙަލ .ާބެހިފަ ބަޙުސެްގާ މިދަނީާ ހިނަގމުންާ މިހ ރުާ އޮންނަޮގތުންާ އިާ

ފ ސްވެއްޖެނަމަާ މަޖިލީހަށްާ ބަލައިަގންނަންާ ބިލުާ ނިމުމަށްފަހުާ މިމަރުޙަލ ާ

ކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާާ ވ ހަކަާ ކޮމިޓީއެްއެގާ ފޮނުވ ނެާ ބިލުާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ

ޢިއްޒަ ތިޔަާ ެއވ ހަކަާ ހިތަށްއެރީާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަާ  2890ތްތެރިާާއެހެންވީމ ،ާ

މިއަރުވަނީާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ

ާهللا.ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުއް

ާ

ދަންނަވ ނާީާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މުޙަންމަދުާނަޝީދު،ާކުާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުއް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  2895ާޅުދުއްފުށިާ

ތ އީދުާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތ އީދުކުރަމޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ އެހުށަހެޅުއްވިާ

ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ނެތިެއއްާ ސަބަބެއްާ ހަމައެކަނިާ މިކުރަނީާ

ާރ އްޖޭެގާޤ ނޫނީާއިމުެގާތެރެއިންާާދައްކަމުންާމިެގންދަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ހިނިތުންވުމ އެކުާާ ހިތްހަމަޖެހިެގންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ަވކ ލ ތުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ިއމްކުރެވޭތޯ.ާ ނިޒ މެއްާ  2900ދިަިރިއުޅެވޭނެާ

ހިތްހަަަމަޖެހުނާްާ މިނިވަންކަމ އިާ ފުރިހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މިެގންދަނީާ
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ާާ މިެގންދަނާީާލިބިފައިވ  ދަޢުވ ކުރަުމންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަން.ާ ޤައުމަކަށްާ

އަރައިަގތެާާ އަނެްއކަކުާ ޙައްޤަށްާ ރައްޔިތެްއެގާ ެއްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޮއއިަވރުާާ ސިޔ ސީާ މިެގންދަނީާ ބުނަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދިނުމަށް.ާ

ބުރޫާ ަވޒީފ އަށްާ މީހެްއެގާ އެްއވެސްާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2905ާޖެހިެގންާ

ދެކެވެމުންދ ާ ވ ހަކަާ މިހެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނޭ.ާ އަރަިއެގންާ

ދުވަސްވަރެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިބިލަކީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެކޭ.ާާ

މިދެންނެވީާ އެހެންާ ޤ ނޫނެކޭ.ާ ފ ސްކުރަންވެއްޖެާ މިހ ރުާ ކޮންމެހެންާ ހަމަާ

ނި ޕ ޓީާ އަމުދުންާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ ހަލަބޮލިާ ސިޔ ސީާ ޒ މެއްެގާާމިކަހަލަާ

ހިނަގމުންދ ާ ވެރިކަންާ އެއިރެއްަގއިާ ހިނަގމުންދ އިރު،ާ ވެރިކަންާ  2910ތެރެއިންާ

ޕ ޓީާނޫނީާވެރިކަންާހިންުގމ ާހަވ ލުވެފަިއވ ާއޮންނަާޕ ޓީއަކުން،ާޕ ޓީއަކަށްާާ

ކަންތައްާ ިގނަފަހަރަށްާ ނުބެހިއޮވެއްޖިްއޔ ާ މަޖިލީހުންާ ބ ރެއްާ ހުރިހ ާ

ހިތްޕުޅުހަމަޖެހި އެބޭފުޅުންާ އެާވ ނެޮގތަކީާ ކޮންމެފަހަރަކުާ ވަޑައިނުަގންނަވ ާ

ދ އިރ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާބަލަހައްޓަންާރެއ ިއާާ

ވ ރޭަގިއާާ ައތްވ ާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2915ދުވ ލުާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބުރޫއަރަމުންދ ނީ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކުރަމުންދ ާ މަސައްކަތްާ

ލިބި ކަންތައްތަކެއްާާމަޢުލޫމ ތުާ އެފަދަާ މިހ ރުވެސްާ ފައިއޮތްޮގތުަގއިާ

މިއުޅެނީ.ާާ ނޫންާ ދަންނަވ ކަށްާ ކޮންމެހެންާ ެއވ ހަކަާ އެބައުޅޭ.ާ ހިނގައިެގންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާވަޒީފ އ އިބެހޭާޤ ނޫނ އިާއަދިާއެނޫންެވސްާަގވ އިދުތަކ ިއާާ

ވަޒީފ އަށްާާ ބޭފުޅެްއެގާ އެްއވެސްާ ނޫނިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތީންާ  2920އެްއޮގތްވ ާ

ޤަބޫލުކުރ ނެކަމެްއާާބު ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ރޫއެރުމަކީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ މަޖިލިސްއަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ހަމައެއ އެކީަގއިާ ނޫން.ާ

ބެހޭ،ާ ސަލ މަތ ާ ލިބިދޭާ އެބަާ އެވިދ ޅުވިފަދައިންާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ

ަމޖިލީހުެގާބ ރުާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާއިންތިޒ މްކޮށްާހިންގ ،ާރަްއޔިތުންެގާާ

ބިލުަގިއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޙ ލަތުަގއިާ ެއާ އެބަބުނޭ.ާ  2925ހިންިގދ ނެކަމަށްާ

ބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރުމުަގިއާރައްޔިތުންެގާާ މަޤ މުތަކަށްާ މިހިރަާ ވިދ ޅުވެފައިާ

ވަރަށްާާ އެއީާ އޮތުންާ ރުހުންާ ކޮމިޓީއަކުންާ އެވިދ ޅުވ ާ މަޖިލިސްއިންާ

ަވކިކުރުމުަގ އަދިާ އެާމުހިންމުކަމެކޭ.ާ ކޮންމެހެންާ ދަންވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އިާ
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ދެންނެވިހެނާްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ހޯއްދަންޖެހޭ.ާ ރުހުންާ

 2930އެޮގތަށްާނެތިާހަމައެކަނިާމަޤ މުާދިނުމުެގާރުހުންާހޯދ ާވަކިކުރުމަށްާރުހުންާ

ނެތް.ާ ޔަޤީންކަމެއްާ ލިބޭާ މުވައްޒަފުންނަށްާ އެާ ނުޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާ ހޯދަންާ

241ާާާޔަޤީންކަމެއްނެތޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާާވަޒީފ ެގ

ާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ މ އްދ ަގއި،ާ 241ާވަނަާ ެއާާާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ރުހުނާްާ ދިނުމ މެދުާ އަދިާ ވަކިކުރުމ ާ ކޮމިޓީއަށްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

މިދ ާ ތަކުރ ރުވަމުންާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ  2935ހޯދަންޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާ

އެބޭފުޅުންވެސްާާކަހަ އެއީާ މަދުވ ނޭ.ާ ވަރަށްާ ތަކުރ ރުވުންާ ކަންތައްާ ލަާ

ިމާާ ބޭނުންވިޔަސްާ ވަކިކުރަންާ ތިމަންނަމެންާ އަދިާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެާ

ެއާާ އަނެްއކ ާ އެބަޖެހޭކަން.ާ ހޯދަންާ ރުހުންާ މަޝްވަރ އ ާ ބޭފުޅުންެގާ އެހެންާ

ޕ ޓީ ސިޔ ސީާ ތިއްބަވަނީާ މިާ ކޮމިޓީަގއިާ ފޮނުވ ާ ހޯދަންާ ތަކުެގާާރުހުންާ

މިނިވަންާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މަޖިލިސްަގއިާ އަދިާ  2940ާމެންބަރުންނ އިާ

ކެންޑިޑޭޓުން.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާބޭނުންފުޅުވ ހ ޮގތަކަށްާއެކަންާކުރ ކަށްާއެހ ާ

ފަސޭހައެއްނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާާ

ާއަމަންާއަމ ންކަންާބަލަހައްޓަވަންާާބަލަހައްޓަވަން،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުުމެގ

ތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެބޭފުޅުންެގާަވޒީފ ެގާޔަޤީންކަންާހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާާ

 2945އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާދަތުރުކުރަމުންދ ާމިސްރ ބުންާދަތުރުކުރަމުންދ އިރު،ާ

އެހެންެވާާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އޮތުމަކީާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ

މުޙަންމަދާުާާާކުޅުދުއްފުށީ އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކުނުދ އިރ ެގާ

ފުރިހަމައަށް،ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ އެހުށަހެޅުއްވިާ ނަޝީދުާ

މަޖިލީހަށާްާ ބިލުާ މިާ އަދިާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ވ  ދަންނަަވމުންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަވެސްާ ފެންނަާ  2950ހަކަާބަލައިަގންނަންާ

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ކުޅުދުއްފުށީާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނަޝީދާުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާދެކުނުާ
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ޤ ނޫނުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤ ނޫނަށ1/2008ާާާްނަންބަރުާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ  2955ސިފަިއންެގާ

ސަބަބަކީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ތ އީދުކުރ ވ ހަކަާ އެބިލަށްާ ެގނައުުމެގ،ާ އިޞްލ ޙުާ

ސަރުކ ރުާ ސިފައިންނަކީ،ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ޤައުމ ިއާާ ދިވެހިާ ބޭނުމަކީާ ސިފައިންެގާ ޙިްއސ ވ ބައެއްނޫން.ާ ހިންުގމުަގއިާ

ކަރ މަ ދިވެހިންެގާދިވެހިންެގާ ސިޔ ދަތ ިއ،ާ މިނިވަންކަމ އިާ ތ އި،ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  2960ސަރަޙައްދަށް،ާ

ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ސަރުކ ރުާ އިންތިޚ ބުކުރެވިފަިއވ ާ ދަށުންާ އެޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ބޭފުޅުންވ ންޖެހޭނީާ މުއަްއސަސ ެއްއެގާ ކުރައްވ ާ މިފަދަކަމެއްާ ބެލެހެއްޓުން.ާ

ޒި ބަޔަކަށް.ާވަރަށްާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ވަރަށްާ މިނިވަންާ ވަރަށްާ ންމ ދ ރުާ

ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ ސިފައިންނަކީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

 2965ވަރަށްާހުނަރުވެރިާބަެއއް.ާއެބޭފުޅުންނަކީާއެދ އިރ އިންާވަރަށްާއެކަށީެގންވ ާާ

ބޭފުޅުންެގާމުޅިާތަމްރީނ އި،ާތަޖުރިބ ާހޯއްދަވައިެގންާތިއްބެވިާބޭފުޅުން.ާއެާ

އުމުރުފުޅުާހޭދަކުރަްއވ ނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެާޕްރޮފެޝަންަގިއާާ

ޚިދުމަތްކުރުންމަތީގައި.ާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ދައުލަތަށ ިއާ ދިވެހިާ

އެބޭފުޅުންނަކީާާ މަސައްކަތްކުރެވޭނީާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އެވިސްނުންފުޅުަގިއާ

ެއއްެވސްާބިރުވެރިކަމެއް  2970ނެތިާރައްކ ތެރިކަުމެގާޔަޤީންކަންާއޮންނަާވަޒީފ ެގާ

ބޭފުޅުންނަށްާވަންޏ .ާއެހެންީވމ ާމިބިލުެގާސަބަބުން،ާމުޙަންމަދުާނަޝީދާުާ

ސިފައިންެގާާ ޙ ލެްއަގިއާ އެްއވެސްާ ސަބަބުންާ ބިލުެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

އަދިާާ ހުރަހެއްނޭޅޭ.ާ އެްއވެސްކަހަލަާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކަށްާ ބޭފުޅުންެގާ

ހިން ިމވަނީާސަރުކ ރުާ މިބިލުަގއިާ ނ ރ .ާ ދައްޗެއްާ އެްއެވސްކަހަލަާ ުގމަކަށްާ

އޮފްާ ޗީފްާ ަވއިސްާ އަދިާ ފޯސްއ އިާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ  2975ހަމައެކަނިާ

ޑިފެންސްާފޯސްެގާމަޤ މަށްާބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރެއްވުމ އިާަވކިކުރެްއވުމުަގިއާާ

ފައިންެގާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާލަފ ާހޯއްދެވުމަށް.ާމިކަމުެގާބޭނުމަކީ،ާސި

އެީއާާ ބޭފުޅުން،ާ ފެންވަރުެގާ ޖެނެރަލްާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާ ނުވަތަާ

ޖެނެރަލްއ އި،ާާ މޭޖަރާ ޖެނެރަލްއ އި،ާ ލެފްޓިނެންޓްާ ޖެނެރަލްއ އިާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުން،ާ މިފެންވަރުެގާ  2980ބްރިޭގޑިއަރ،ާ

ްއވެސްކަހަލަާާއަދ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްާކުރަްއވަާކުރަްއވ ާތިއްބ ާއެ
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ވަކިކުރެވޭތަންާާ ދެްއވުމަކ ނުލައިާ ނަޞޭޙަތެއްާ ނުވަތަާ އިންޒ ރެއްާ

ހީނަރުކަންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މަސައްކަތްޕުޅަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ އަންނަކަމަށްވ ނަމަާ

ސަލ މަތ އިާ ޤައުުމެގާ ދިވެހިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ލިބޭނެ.ާ

ސަބަބަ ނުރައްކ ވ ނެ.ާ ބޮޑުާރައްކ ތެރިކަމަށްވެސްާ ިމފަދަާ  2985ކީާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ލިބެންޖެހޭނީާ ބ ރުތައްާ މުއައްސަސ އެްއެގާ

ބޭފުޅުންނަށް.ާ ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ ތެދުވެރިާ ވަރަށްާ އަމ ނ ތްތެރިާ ވަރަށްާ

އެބ ރުތަްއާާ ައތަށްާ ބައެްއެގާ ދިމ ވ ހ ާ ކަނޑިދޭފަދައިންާ އަތަށްާ މޮޔައިންެގާ

ބޭ އެފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާލިބިެގނެއްނުވ ނެ.ާ ވ ންޖެހޭނީާ ފުޅުންާ

ބަޔަކަށް.ާ އޮންނަާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ  2990ސަރުކ ރ އިާ

ހަމައެކަނިާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅުވ ހ ާަވުގތަކުާެއްއވެސްކަހަލަާނަސޭޙަތެްއާާ

ިމާާ އެހެންވީމ ،ާ ެވެގނެއްނުވ ނެ.ާ ަވކިކުރެވޭބަޔަކަށްާ އިންޒ ރެއްނެތިާ

ހުށަ ނަޝީދުާ ސިފަިއންާާމުޙަންމަދުާ ކޮށްދޭކަމަކީ،ާ މިާ ބިލުންާ ހެޅުއްިވާ

އެބޭފުޅުންެގާޒިންމ ާއަދ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްާބ ރުއެޅެނީ.ާާ

ދިވެހިާާ ރަްއކ ތެރިކަމ ެއކުަގއިާ އަމ ންކަމ އިާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ސަބަބުންާ  2995އޭެގާ

ންދ ނެ.ާޤައުމަށް،ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްކުރުމުެގާޔަޤީންކަންާލިބިެގ

ހުށަހެޅުއްވިާ މިބިލުާ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތިާ ެއްއެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ފަރ ތަށްާ

އެބޭފުޅުންާ ޙ ލެްއަގިއާ ެއއްެވސްާ މިދަންނަވ ލީާ މިވ ހަކަާ ކޮންމެހެންާ

އ މްދަނީާާ ލިބޭާ ވަޒީފ ެގާ އެބޭފުޅުންެގާ  3000ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާާޢ އިލ ތަކަށ އިާ

ޤައުމުެގާާ ދިވެހިާ މިދެންނެވީާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުމުގައެއްނޫން.ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ޙިމ ޔަތަށްޓަކައި.ާ

މަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަކީާދިވެހިާދައުލަތަށ އި،ާދިވެހިާޤައުމަށ އި،ާދިވެހިާ

އިޚް ތެދުވެރިކަމ ިއާ ޚިދުމަތްކުރުންމަތާީާރައްޔިތުންނަށްާ ލ ޞްތެރިކަންމަތީ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެބޭފުޅުން،ާ ބަޔަކަށްވ ތީވެާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ  3005ދެމިތިބުމަށްާ

މިނިވަންކަމ ިއާާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ބޭފުޅުންާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާ މިދަންނަވަނީާ

މ ހައުލެއްާ މަސަްއކަތްކުރެްއވޭނެާ ސަލ މަތްރެރިކަމ އެކުާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ

ކޮށްދިނުމަކީާައޅުަގނޑުމެންެގާޒިންމ އަކަށްވ ނެ.ާކޮންެމވެސްާބޭފުޅަކުާާގ އިމު
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އިޝ ރ ތްކުރެއްވިފަދައިންާސިފައިންެގާއެންމެާިއސްާދެާމަޤ މަށްާބޭފުޅުނާްާ

ރުހުންާ މަޖިލީހެުގާ ރައްޔިތުންެގާ ވަކިކުރުމުަގިއާ  3010ޢައްޔަންކޮށްާ

ޢައްޔަންކުރަްއވ ނަ ލިބިެގންާ ރުހުންާ ނުވަތަާ މަާއޮންނަކަމަށްވ ނަމަާ

ސިފައިންެގާއެާރޭންކަށްވުރެާދަށުާރޭންކްެގާބޭފުޅުންާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ އިާ

ަވކިކުރ ކުރުމުން،ާާ އިންޒ ރެއްނެތިާ ެއއްވެސްކަހަލަާ ނުވަތަާ ޚިލ ފަށްާ

ޔަޤީންކަންާ ބ ރުާ ވިދ ޅުވުމުެގާ ނޫނެކޭާ އެކަމަށްާ ކުރެވޭކަމަށްވ ނަމަާ

މިމަޤ މުތަ ޙ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ އޮންނ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުާާއެބޭފުޅުންނަށްާ  3015ކަކީާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކެއްނޫން.ާމިއީާެއއަށްވުރެާމ ާމުހިންމާުާ

ބޭފުޅުންނަކީ،ާ ތިބޭާ މިމަޤ މުތަކުަގއިާ މަޤ މުތަކެއް.ާ ޙުޟޫއަތްތެރިާ މ ާ

ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ދައުލަތްާ މިނިވަންކަމ އެކުާ ދުރުެވެގންާ ފިކުރުންާ ސިޔ ސީާ

ތިއްބަވަންޖެ މިސަބަބަށްޓަކަިއާާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައިާ ހޭނެބައެއް.ާ

ޢައްޔަންކުރުމަކީާާ ރުހުމ އެކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެބޭފުޅުންާ  3020މިފެންވަރުެގާ

ހަމަާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވން.ާއެއ އެކުާާ

ކުރެއްވުުމެގާާ ކަންތަްއާ މިޮގތަށްާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭ ބައެއްާ އިންޤިލ ބެްއާާސަބަބުންާ ޤައުމަށްާ އެވިދ ޅުވިފަދަާ ފުޅުންާ

ރަްއކ ތެރިކޮށްދޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކުންވެސްާ އަތުވެދ ނެފަދަާ

 3025ސަބަބަކީާއެބޭފުޅުންނަކީާކޮންެމހެންާހަމައެކަނިާސަރުކ ރު،ާހަމައެކަނިާަވކިާ

އަދ ކުރ ާާ މަސްޢޫލިްއޔަތުާ ޙިމ ޔަތްކުރެްއވުމުެގާ ސަރަޙައްދެއްާ ވަކިާ ބަޔަކުާ

އެއްނޫން.ާއެބޭފުޅުންެގާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީާދިވެހިާޤައުމ ިއ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާބަ

ސިޔ ދަތ އި،ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަރ މަތ އި،ާ ދިވެހިންެގާ ސަރަޙައްދ ިއ،ާ

އެބޭފުޅުންާާ އެހެންވީމ ،ާ ބައެއް.ާ ރައްކ ތެރިކޮށްދޭންޖެހޭާ މިހުރިހ ކަމެއްާ

ކޮންމެ ދުރުވެެގން.ާ ފިކުރުންާ ސިޔ ސީާ ސަރުކ ރެްއާާތިއްބަވަންޖެހެނީާ ާ3030 

ހުންނެވިކަމަށްިވޔަސްާާ ޤައުމުަގއިާ ވެރިައކުާ ކޮންމެާ އަިއކަމުަގއިިވޔަސްާ

އެހެންވީމ ،ާ ދެމިތިއްބަވަންޖެހޭނެ.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަންމަތީަގއިާ އެބޭފުޅަކަށްާ

ތިއްބަވ ާ އިސްކޮށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ ސަބަބުންާ ފިކުރެއްެގާ ސިޔ ސީާ

ވ ނެ.ާމިކަމަށްޓަކައިާމިބިލަކީާާބޭފުޅުންނަށްާވަޒީފ ެގާނުފޫޒުާފޯރިޔަދީެގންާނު

 3035ކޮންމެހެންާމުހިންމުބިލެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާދަންނަވ ލަމުންާ
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މުޙަންމަދާުާ ހުށަހެޅުއްިވާ މިބިލުާ ެއްއފަހަރުާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ފުރުޞަތަށްޓަކަިއާ ދެއްވިާ ޝުކުރުދަންނަަވން.ާ ނަޝީދުއަށްާ

ާިއކުމް.ޝުކުރިއްޔ .ާައއްސަލ މުޢަލަ

ާ

ބޭފުޅަކަށް،ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޮއތްާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ  3040އ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެރުވުމުެގކުރިންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުނ78ާާާްދަންނަވ ލަންބޭނުން،ާއަޅުަގނޑުމެންާގަވ އިދުެގ

މައްސަލަެއއް ާކުއްލިާ ބަހުސްކޮށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅިާ މިައދުާ

ަގޑިއަރަށ1ާާާާްވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަބުނޭާމަޖިލީހުެގާަވުގތ78ާާާާުނިމިފައިވ ތީާާ

ޤަސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ  3045ދިިގކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާ

ާާ ަވުގތު 1ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިުގކުރަން. ޖަލްސ 1.30ާާާަގޑިއިރަށްާ ަގއިާ

ކުރިއަ މިއަރުވަނީ،ާނިންމ ޮގތަށްާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ށްެގންދ ނީ.ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުއަށް.

ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ  3050ާއ ދެ،ާ

ޢިއްޒަތްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ އަލްއުސްތ ޛުާާކުޅުދުއްފުށީާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ހަމައެްއވެސްާާ އިޞްލ ޙުާ އެހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ

ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ ބަލައިަގނެާ މަޖިލީހަށްާ ނުލައިާ އިތުރުކުރުމަކ އިާ

ހަމައެއ އެްއކޮށްާާ ދަންނަވ ލަން.ާ ފަށަމުންާ ތ އީދުކުރ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ

 3055ވަނަާމ އްދ ެގ239ާާާާންވޭ،ާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނު

)ށ(ާަގއިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުެގާމަްއޗަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާބ ރާުާ

ހިންޭގނެކަމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފަިއާމިއޮތްާމ އްދ އަށްާއަލިައޅުވ ލަންާއަޅުަގނޑުާާ

މެންބަރާުާ މިާ ވ ހަކަތަކުަގިއާ ބޭފުޅުންެގާ ބަެއއްާ ސަބަބަކީާ އެާ ބޭނުންވޭ.ާ

މަުގފަހިކޮށްދޭާމިހު ެގންނަންާ އިންޤިލ ބުާ މިއިޞްލ ޙަކީާ ށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ޢައްޔަންކުރުމ ިއާާ މަޤ މުތައްާ މިފަދަާ މަޖިލީހަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ  3060ނުވަތަާ

ނެތްކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ އޮންނ ނެާ އެސޭވްާ ނުވަތަާ ބ ރުާ ވަކިކުރުުމެގާ

އްދ ެގާ)ށ(ާާވަކ ލ ތުކުރަްއވ ތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާއެމ 
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ބ ރުާ ަމޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ މައްޗަށްާ ޚިދުމަތްތަކުެގާ ސަލ މަތީާ ަގއިާ

މަޖިލީހުނާްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތުން.ާ މިއޮންނަާ ހިންޭގނެކަމަށްާ

 3065މިއިޞްލ ޙުާބަލަިއަގތުމަކީާއެްއވެސްާފުށުއަރަންޖެހޭާސަބަބެްއާއޮތްކަމަކަށްާާ

ހަމައެއާ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާާއަޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުާ އެްއކޮށްާ

މިާެގންނަންާމިޖެހުނީ،ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިއަދުާާ ބޭނުންވޭާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ ވަމުންދ ޮގތުންނޭ.ާ ކަންތައްތަްއާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކެޕްޓަންާ ނ ޒިމްއ އިާ މުޙަންމަދުާ ކ ނަލްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

ާާ ނަޞީރު މަޤ މުނާްާއިސްމ ޢީލްާ އިންޞ ފުންާ ބޭާ ވަރަށްާ  3070ކުއްލިޮގތެއްަގއިާ

ވަޒަންާާ ައުގާ ޚިދުމަތުެގާ ެއކޮށްދިންާ ަމޤ މުެގާ އެާ އެބޭފުޅުންެގާ ވަކިކޮށްާ

ެއާ އެބޭފުޅުންާ ކުރިމަތީަގއިާ ރައްޔިތުންާ ދިެވހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވިާ

އަދިާ ކުށްެވރިކުރަން.ާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ މަންޒަރު.ާ އެއްލ ލިާ ވަކިކޮށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިކަހަލަ ނުދިނުމަށްޓަކައިާ ތަކުރ ރުވިޔަާ ކަންތައްތައްާ ާ

އިންސްޓިޓިއުޝަންައށްާާ ދެާ މިާ ފުލުހުންނ އި،ާ ސިފައިންނ އިާ  3075އެބަޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުާާ އެޮގތުންާ ޤަދަރުކުރަން.ާ ެއކުރަންޖެހޭާ އިޙްތިރ މް،ާ އެކުރަންޖެހޭާ

ސަޕޯޓް އަޅުަގނޑުާ ެގނައުުމަގއިާ މިިއޞްލ ޙުާ ބޭނުންވޭާ ކުރ ާާފ ހަަގކޮށްލަންާ

މިކަމުންާ ވަކިކުރުމަށް،ާ މީހުންާ ބޭއިންސ ފުޮގތެްއަގއިާ ކުއްލިާ ސަބަބުތަކަކީާ

މިއިޞްލ ޙުާ މިކަހަލަޮގތަކަށްާ މަުގފަހިވ ނެާ ބަރީޢަވެޭވނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެވަނަކަމަކަށްާ އޮތީމަ.ާ  3080ހުށަހެޅިފައިާ

މުޅި އަދިާ ކަންތައްތަކ އިާ ސަލ މަތީާ ދިފ ޢުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤައުުމެގާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޔުނިފޯމްާ އެާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރަްއވ ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ އެތަކެްއާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވަޒަންާ ައުގާ ޔުނިފޯމްަގއިާ އެާ ސެލިއުޓްކުރަންޖެހޭ.ާ

މަތީަގިއާ އެންމެާ ބޭނުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކޮންމެހެންާ ކުރަންޖެހޭ.ާ

ވަ ދިނުމ އި،ާ މަޤ މުާ ބޭފުޅުންާ މިކަމަށްާމިތިއްބެވިާ  3085ކިކުރުމ އި،ާ

މިލިބިެގންދ ާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ޢަމަލުކުރުމެއްނޫން.ާ

މުޅިާާ ތަރައްޤީއަކީާ ލިބޭާ އިންސްޓިޓިއުޝަނަށްާ ދެާ މިާ ނުވަތަާ ކުރިއެރުމަކީާ

ބޭފުޅުންނަށާްާ ހުރިހ ާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ އިންސްޓިޓިއުޝަންަގއިާ

ރައްކ ތެ ވަޒީފ ަގއިާ އެމީހުންެގާ ސަލ މަތްތެރިކަން.ާއެލިބިެގންދ ާ ރިކަމ އި،ާ
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ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ  3090ދެންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާސިފައިންެގާޤ ނޫނ އިާއެއްޮގތްވ ޮގތުެގާަމތިންާސިފައިންާ

މިފަދާަާ ެއބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެންކަރޭޖްކުރުމަށްޓަކައިާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ

މިކަންކަ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ދެންާޤ ނޫނުތައްާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ންާ

ހަމައެއ ެއއްކޮށްާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާ

އެޮގތުންާާ ފ ރަވެރިވުަމކީ.ާ ހިންަގމުންދ ޮގތަށްާ ސަރުކ ރުާ  3095ޒިންމ އެކޭާ

ކުރީެގާާ ވެރިކަންކޮށްފައިވ ާ ރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންބޭނުންވޭާ އަޅުަގނޑުާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ އެއްވ އިރު،ާ މީހުންާ ޭގދޮށަށްާ ާ

އިސްާބޭފުޅުންވެސްާއެތ ާތިްއބަވ ާމަންޒަރުާފެންނަކަން.ާމިއީާޔަޤީންކުރެޭވާާ

ކަންކަން.ާ ހުރިާ އަރ ފައިާ ސުރުޚީތަކަށްާ ފަލަާ ނޫސްތަކުެގާ ފެނިފައި،ާ

ސިފައިންނ ިއާާ މ ހައުލެއްަގއިާ ވަމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ  3100އެހެންވީމ ،ާ

އެފުރިހަމާަާފުލު ތަންފީޒުކުރުމުަގިއާ ޤ ނޫނުާ އެމީހުންާ ހުންނ އި،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކަިއާ މިނިވަންކަންާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ

އެބަޖެހެއޭާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތައްާޤ ނޫނަށްާެގންނަން.ާއެއްެވސްާޙ ލެއްަގިއާާ

ތުރ ކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާމިހ ރުެގާވެރިކަންާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާދުއް

އަޅުަގނޑުމެންާ މަޤްޞަދެްއަގެއއްނޫން.ާ ެގނައުުމެގާ އިންޤިލ ބުާ  3105ޯގނ ކޮށްާ

މިތ އީދުކުރަނީާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ މިޤ ނޫނަށްާ މިތ އީދުކުރަނީ،ާ މިބިލަށްާ

މިދެ ތިބިާ ދިފ ޢުަގިއާ މީހުންާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އިންސްޓިޓިއުޝަންެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭާ ރައްކ ތެރިކަމ ެއއްކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ ިއާާމިނިވަންކަމ އިާ ެގާ

އެބޭފުޅުންާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާޤ ނޫނުެގާމަތީަގއިާއެކަންކަންާތަންފީޒުކުރުމަށްާ

މިމަޖިލީހުެގާ އެދެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  3110ބ ރުއެޅުމުެގޮގތުން.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާަވކިާޕ ޓީާފިކުރެއްާމީަގއިާނުެގންނަވ ާާ

ާ ކެނޑިޑޭޓޭއްާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ާާމިނިވަންާ މިބިލަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ

ޤައުީމާާ އަދިާ ރަްއކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާ މީހުންެގާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާސަލ މަތަށްޓަކައިާމިކަންާމިޮގތަށްާކުރިއަށްާެގންދަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ3115 
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ފުރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ބޭފުޅަކަށްާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ޞަތުާއ ދެ،ާ

މ ލަމަށާްާ މިާ މަޖިލީހުެގާ ދެންމެާ ބޭނުން،ާ ދަންނަވ ލަންާ އެރުވުުމެގކުރިންާ

ވަޑައިެގންނެިވާާ ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންފައިާ ކޮމިޓީެއއްަގއިާ ވަދެަވޑަިއެގންފިާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ އެބޭފުޅުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުން.ާ

 3120ފައިާއޮތްޮގތުންާމިއަދުެގާޖަލްސ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާރޭވި

މޭޒަށްާ އިދ ރީާ ބޭފުޅުންާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވ ހަކަދައްކަވަންާ ކުރިންާ ނިމުމުެގާ

ެއއީާ އެދެން.ާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްލަދެްއވުންާ އަންަގވ ލަދެްއވ ާ އަމީންޢ ންމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާރ ވ ލުމަށްާފަސޭހައަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާހަަމާ

މިހ ރުާާާތިބޭފުޅުންެގ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުއނޫގފ ރުާ މިއަރުވަނީ،ާ  3125ފުރުޞަތުާ

ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީއަށް.

ާ

ކުޅުދުއްފުށީާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ާ`

ާދެކުނުާ

ނަޝީދުާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ މުޙަންމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  3130ދ އިރ ެގާ

ހުށަހެޅުއްވިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކޮށްާއެބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިަގންނަންާ

އެބިލުަގއިާ މައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކީާއެއީާސިފައިންޭގެގާބްރިޭގޑިއަރއިންާާމިއޮންނަނީާދެބައެއް.ާފުރަތަމަާބަޔަ

ނުވަތަާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޢަްއޔަންކުރުމުަގއިާ އޮފިސަރުންާ މަތީެގާ

ާާ ރުހުނ241ާާާްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަޖިލީހުެގާ އެާ ޙަވ ލ ދީާ މ އްދ އ ާ  3135ވަނަާ

ނުވަތަާ ދަށުންާ އެކޮމިޓީެގާ ހަމަާ އެމީހުންާ ބަޔަކީާ ދެވަނަާ ބައި.ާ ހޯދުމުެގާ

ދަށުން ޢައްޔަންކުރުމުެގާާާާއެނަންބަރުެގާ ބަޔަކީާ ފުރަތަމަާ ބައި.ާ ވަކިކުރުމުެގާ

އެހުށަހެޅުއްިވާާ ބައިަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލހުެގާރުހުންާއޮންނަންޖެހޭކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ތ އީދުކުރަން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އަށްާ

ވަޒީރުންާާ ުވޒ ރ ތަކަށްާ ސަރުކ ރުެގާ  3140ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ސްާމިމަޖިލީހުެގާރުހުންާއޮތްތޯާބަލަންާޖެހޭ.ާއެއަށްވުރެާޢައްޔަންކުރުމުަގިއވެ

މަތާީާ އެންމެާ ސިފައިންޭގެގާ އައުލ ާ މ ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ



 116 

އެީއާ ބެލުން.ާ މިމަޖިލީހުންާ ކަންތައްތައްާ މީހުންެގާ ތިބޭާ ވެރިންޮގތުަގއިާ

ލިބިދ ނާެާ ޤަުއމަށްާ ސަބަބުންާ ކުށެއްެގާ ކުރެޭވާ ަވޒީރަކަށްާ ވަޒީރަކު،ާ

 3145މަކަށްވުރެާސިފައިންޭގެގާއެންމެާމަތީާވެރިންޮގތުަގއިާތިބޭާމީހުންނަށާްާެގއްލު

ކުރެވޭާކުށެްއެގާސަބަބުންާލިބިދ ނެާެގއްލުންާމ ބޮޑުވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާހަަމާާ

އެވ ހަކަާ ައނެއްކ ާ ހުރޭ،ާ ހަނދ ންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ީވކަމެއްހެންާ މިއަދުާ

ާާ ދެކެވެމުންވެސްދޭ. 88ާާާާވަރަށްބޮޑަށްާ ނޮވެމްބަރު 3ާާާާެގާ މައްސަލަ.ާާެގ

ޢަދ ވ ތްތެރިާ އަރަިއެގންާ ރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަޔަކުާ ސިފައިންޭގެގާ

ެގއްލުން.ާ ލިބުނުާ ރ އްޖެއަށްާ އެކަމުަގއިާ އެހީތެރިވެދީެގންާ  3150ބަޔަކަށްާ

ރިޝްވަތުާާ މީހެއްތޯ،ާ ހަދ ާ ދޮުގާ މީހެއްތޯ،ާ ހިފ ާ ރިޝްވަތުާ އެހެންވީމ ،ާ

އްދ ެގާދަށުންާމިމަޖިލީހުނާްާވަނަާމ 241ާާދޭމީހެއްތޯ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާާ

ބަލ ފަިއާ ބައެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ އެމީހުންނަކީާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބަލ ފައިާ

ކޮންމެހެންވެސްާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ޢައްޔަންކުރުމަކީާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް 2ާާާާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ބައި. އެީއ2ާާާާވަނަާ ބަޔަކީާ  3155ވަނަާ

ކުރުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާރ އްޖާެާއެމީހުންާވަޒީފ އިންާވަކި

ހުންނާަާ އިސްކޮށްާ އެންމެާ ކޮންމެތަނެއްަގިއެވސްާ ނުވަތަާ

ެއންމެާއިސްކޮށްާ އެހެނިހެންވެސްާއެޤައުުމެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނުވަތަާ

ފުލުހުންގެވެސްާާ އަދިާ ސިފައިންޭގެގވެސްާ އޮޓޮމެޓިކުންާ ވެރިއަކީާ ހުންނަާ

ވެރިޔ އަ މަތީާ އިތުބ ރުހުރިާއެންމެާ އެބޭފުޅ އަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ންޖެހޭ.ާ  3160ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ތިބެންޖެހޭނީ.ާ އަރިހުަގއިާ އެބޭފުޅ ެގާ މީހުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ވަކިކުރުުމަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދުންާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާާ

ެއީއާާފެންނަ އެޮގތަކީާ އެބައޮތް.ާ ކުރެވެންާ މިކަންާ މ ފުރިހަމަކޮށްާ ޮގތުަގއިާ

 3165ސިފައިންެގއަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާހަމާަާ

ކޯޓ ިއާ ސްޕްރީމްާ ތަފ ތު،ާ ކުދިކުދިާ މުއައްސަސ އެްއ.ާ މުސްތަޤިއްލުާ

ސިފައިންެގއ ިއ،ާާ ކޮމިޝަނ އިާ އިލެކްޝަންސްާ ސިފައިންެގއ ިއ،ާ

ންތަނުެގާކުދިކުދިާތަފ ތުާހުރިނަމަވެސްާމުސްތަޤިއްލުާުމއައްސަސ ެއއް.ާާމިތަ

އެހެންވީމ ،ާއެތަންތަނުެގާއެންމެާއިސްާވެރިންެގޮގތުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާާ
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ޚ ްއޞަާ ވަރަށްާ ނުލިބުނަސްާ އަދިާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ  3170ކަނޑ ލެވެންޖެހޭނީާ

އަާ އެއީާ އުސޫލުތަކެްއެގމަތިން.ާ ހަރުދަނ ާ ވަރަށްާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދިާ

އެނޭގާއެތަންތަނުެގާއޮފިސަރުންނ އިާހަމައަށް،ާބަެއއްާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ވަރަށްާާ ދެެވނީާ އެމަޤ މުތަކަށްާ ހ މަކުރެއްިވހެންާ މެންބަރުންވެސްާ

ވަރަށްިގނަާާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ދުވަހުން.ާ ވަރަށްިގނަާ މަސައްކަތުންާ

އެމަޤ މުތަކ އި އެބޭފުޅުންެގާ ވ ޞިލުވުމުެގާާޚަރަދުކުރައްަވިއެގންާ ހަމައަށްާ ާ3175 

އަނެއްކ ާާ ޚަރަދުތަކެއްކުރެިވެގން.ާ ވަރަށްިގނަާ ލިބިެގންދަނީާ ފުރުޞަތުާ

އެމަޤ މުަގިއާާ ަވުގތުތައްާ ފިކުރުތަކ އިާ ވަރަށްިގނަާ އެބޭފުޅުންެގާ

ހޭދަކުރައްަވއިެގން.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާރައީސްއަކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާހަމާަާ

ހަމަޖެހިވަޑައިނުަގންނަވ  އެމީހުނާްާހިތްޕުޅުާ ަގޑިެއްއަގިއާ ކޮންމެާ ާ

ހަރުދަނ ާ ަވރަށްާ ތެރޭަގއިާ އެތަނުެގާ ބ އްވ ށެކޭނޫން.ާ  3180ކަނޑ ލެޭވޮގތަށްާ

އުސޫލެްއެގމަތިންާއެމީހުންާވަކިކުރެޭވޮގތަށްާބޭްއވުންާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމ ާާ

ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަޖެހޭނެާ މ ާ ނުވަތަާ އައުލ ވ ނެ.ާ

ޤ ނޫ އެއީާ ސ ބިތުކުރެވޭނެާާހޯދުމަށްވުރެ.ާ މައްޗަށްާ މީހެއްެގާ ނީޮގތުންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާާ ނެތްޮގތަށްވެސްާ ހެއްކެްއާ ޤަރީނ އެއްާ އެްއވެސްާ

ދިފ ޢީޮގތުންާ ނެތިދ ނެ.ާ އިތުބ ރުާ ބޭފުޅަކަށްާ  3185ހުންނަާ

އެީއާާ ިއތުބ ރުާ ބައެްއެގާ ދިފ ޢުކުރަންތިބޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކުާ

އެމީ ނެތަސްާ އަދިާ ެއއިތުބ ރުާޤ ނޫނީޮގތުންާ ދޭތެރޭަގއިާ އެބޭފުޅަކ އިާ ހަކ އިާ

މިއީާ ނުވ ނެ.ާ ބަހައްޓަިއެގންާ އޭނ ާ ެއބޭފުޅަކުާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ ގެއްލިފައިާ

އަޅުަގނޑުާާ މިކަންާ އަދިާ ކުރ ޮގތް.ާ ހުރިހ ތަނެއްަގިއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ މިކަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާާ މިހެން.ާ ކުރަންޖެހޭނީވެސްާ  3190ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

އޭނަާހު ހަމަޖެހިވަޑަިއނުަގތީމަާ ހިތްޕުޅުާ ހަމަާ ބޭފުޅަކުާ ންނަވ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ުމއައްސަސ ތެރޭަގިއާ އެާ ވަކިނުކޮށްާ ވަކިކުރުެމއްނޫން.ާ

އުސޫލުތަކެްއާާ ހަރުދަނ ާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ އޮންނަންީވާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ާއެމީހުން ސިާ ކޮންމެޮގތެއްަގިއވެސްާާވަކިކުރެވެން.ާ ފައިންނަކީާ

ކޮންމެޮގތެްއަގިއެވސްާާމުސްތަޤިއްލުވ  ސިފައިންނަކީާ ބައެއް.ާ  3195ންޖެހޭނެާ

ބައެްއ.ާާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ވަރަށްާ ދެމިތިބޭާ ޚިދުމަތްކުރުމުަގިއާ ޤައުމަށްާ
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ވަރަށްާާ ނުވަތަާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ަވޒީފ ތަކެްއ،ާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ އެހެންވީމަ،ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ ބައެއްކަމަށްވ ތީާ އަދ ކުރ ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ޚ އްޞަާ

ދޭތެރޭަގިއާާ އެބޭފުޅުންނ ާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ހ ޮގތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާ ެއއީާ އޮތުންާ ކަންތައްތައްާ  3200ޢަމަލުނުކުރެއްޭވޮގތަކަށްާ

ާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަެއކޭާދަންނަވ ލަމުންާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ ުމއަލައިކުމްާ.

ާ

އ ދަކާ ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާދައިެގންމަތީންާ`.ާ

ފުރަތަމަފަހަރުވީމާަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާސަލީމް ވ ހަކަދައްކ ލ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ތިންރަށުެގާާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ އ ދެ،ާ ދ ިއރ ެގާ ނިސްބަތްވ ާ  3205އަޅުަގނޑުާ

ޝުކުރުދަންނަވ ލަންާ ނިހ ޔަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ

ެއއަށް ބިލާުާމިފުޞަތުަގއި.ާ މިާ އަދިާ ރައީސަށ އިާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ ފަހުަގއިާ

ހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށްެވސްާވަރަށްާއިޙްލ ޞްތެރިާޝުކުރެއްާރައްދުކޮށްލަންާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އެއީ،ާ ބޭނުން.ާ

އ ދެ،ާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ނަޝީދަށްާ  3210މުޙަންމަދުާ

އިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާާެގންނެވިކަމަ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއަދިާާމިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ބިލަށްާ މިާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ހިތްވަރަށްެވސްާ އެކުރައްވ ާ އެެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ

އަޅުަގނޑުާާއައް ސަބަބަކީ،ާ ބޭނުން.ާ ރަްއދުކޮށްލަންާ ސ ބަސްާ  3215ސަރިބަހ ާ

ދެކޭޮގތުަގިއވެއްޖިއްޔ ާމިާިއޞްލ ޙަކީާމިވަުގތުންާމިވަތުތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ބޭނުންވެފައިވ ާާ ނިހ ޔަތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ

ސަލ މަތ އިާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކީ،ާ ާއިޞްލ ޙެއް.ާ

އަދިާ ހަމަޖެހުމ އިާ އިޖުތިމ ޢީާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދިާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ

މައްސަލަެއްއާާ މުހިންމުާ އޮތްާ ުގޅިފައިާ ފޯރުންތެރިކަމ އިާ  3220އެބައިމީހުންެގާ

މިމައްސަލައަކީ.ާއ ދެ،ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާމިހ ރުާސިފައިންެގާާ

އަ ނޯޓިސްެއއްނެތިާ ެއއްެވސްކަހަލަާ ބޭބޭފުޅުންާ ެއްއވެސްާާތެރޭަގއިާ ދިާ

ހަމައެއްާލަމަެއއްނެތި،ާސ ފުކޮށްާދަންނަވަނީނަމަާހަމަާހަމައެއްލަމައެއްލެތިާާ



 119 

ކަނޑ ލަމުންދ ާމަންޒަރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭ.ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ެއެގންދަނީ.ާ ހ މަކުރައްވަމުންާ އެކަންާ  3225މެންބަރުންާ

ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑަށްާާހ ލަތަކަށްާ އޮތުމުންާ ޮގސްފައިާ ތައްާ

ބިލެއްކަން.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިވަުގތަށްާ ބިލަކީާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ

ބިލުާ މިާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ

އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ތ އީދުކުރ ވ ހަކަެވސްާ ބަލައިަގންނަންާ

ތެ ސިފައިންެގާ ފަދަިއންާ މައްސަލަތަކެްއާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ  3230ރޭަގއިާ

ކުރަމުނާްާ ދުވަހަށްާ ދުވަހުންާ ސަރުކ ރަކުންާ އޮންނަާ ކަމެއްާ ކަހަލަާ އުފެދޭާ

ކަމެއް.ާާ މެދުވެރިވެދ ނެާ ނުރައްކ ތެރިކަންާ ވަރަށްާ ޤައުމަށްާ އެއީާ ދިއުމަކީާ

ހ ލަތެއް.ާާ މިފަދަާ މިއުޅެނީާ ފެންމަތިވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ

ސިފަ އަލިވިލޭއިރަގއިަުާ ބަޔަކަށްާާރޭވެފައިާ އެތަށްާ ތެރެއިންާ އިންެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ިއވޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ައޑުާ  3235އިންޒ ރުދެމުންދ ާ

ނިސްބަތްވ ާދ އިރ ެގާބައެްއާޒުވ ންާސިފައިންެގާބޭފުޅުންެވސްާއަޅުަގނޑ ާާ

ބައްދަލުކޮށްާމިމައްސަލަާހުށަހަޅ ފައިާއެބަހުރި.ާެގންޮގސްާތަފ ތުާކަންކަމ ާ

ނެތްކަންކަމ މެ ވ ހަކަާުގޅުމެއްާ ދެމުންދ ާ އިންޒ ރުތައްާ ސުވ ލުކޮށްާ ދުަގިއާ

އެބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުާގ ތުަގިއާބުނެފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ސިފައިންެގާާ ނުަވތަާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ ާ ސިފައިންޭގަގިއާ  3240ދެކޭޮގތުަގއިާ

މުވަްއޒަފުންެވސްާާ އ ދައިެގާ އެންމެާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ ާ ތެރޭަގއިާ

މަުގފަހިެވެގންާޙިމ ޔަތް އެޅުމަށްާ ފިޔަވަޅެއްާ ކޮންމެެވސްވަރެްއެގާ ކުރުމުަގިއާ

އެީއާާ އިޞްލ ޙުކުރެިވއްޖެކަމަށްަވންޏ .ާ މިޮގތަށްާ މިބިލުާ އެބަދޭާ

ޮގތުަގިއާ ވެރިންެގާ ބޭފުޅުންެގާ ޢ ންމުާ ތިބިާ ސިފައިންެގތެރޭަގއިާ

އިސްބޭފުޅުންާާ އެންެމާ އ ދެ،ާ  3245މަސައްކަތްކުރައްވ ާ

އެލިބޭާޙިމ ޔަތްކުރެިވއްޖެކަމަށްވަ އެބޭފުޅުންނަށްާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ންޏ ާ

ބޭފުޅުންވެސްާ ސިފައިންެގާ ޢ ންމުާ ތެރޭަގިއާ ހިތްހަމަޖެހުމުެގާ

ޙިމ ޔަތްކުރެިވެގންާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ

މެންބަރެއްެގާޙަިއޞިްއޔަތުންާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާބިލަށްާ

ކޮންެމާތ އީދު ސިފައިންނަކީާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ  3250ކުރެޭވާ
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ސ ބިތުކަމ އެކުާާ ވަރަށްާ ިއޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ޤައުމެްއަގިއވެސްާ

ބައެއް.ާާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެާ ޔަޤީންކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ

ނުރައްކ ތަކ ިއާާ ވަރަށްބޮޑެތިާ އެޤައުމަކަށްާ އެހެންނޫންކަމަށްވަނީނަމަާ

އިންޤިލ ބުެގާކުރިމަތިލ ންޖެހިދ  ވިދ ޅުެވއްޖެާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ މިތ ާ ނެ.ާ

އެބަދޭ.ާާ މަުގފަހިވެެގންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެގނައުމަށްވެސްާ އިންޤިލ ބެއްާ  3255ވ ހަކަ.ާ

މައްސަލަތަްއާާ ސިފައިންޭގަގިއާ އ ދެ،ާ ރ ްއޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ

ތ އީދު އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބިލަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކޮށްާމިހުރިޮގތުން.ާ

ކަމެއްކަމަށްާާ މުހިންމުާ ެއއީާ ފ ސްކުރުމަކީާ ބަލަިއަގތްާ ބިލުާ މިާ އަވަހަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަދިާޕްރޮފެޝަނަލީާސިފައިން....ާ.

ާ3260 

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ3265 

ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާމިނެީގާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ބ އްވަންޖެހޭާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައްކ ތެރިކޮށްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ދައުލަތުެގާ

އިރުަގއިާއެފަރ ތ ާވަކިބަޔަކުާވަކިާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާޔުނީފޯމްއަޅައިެގންާތިބޭާ

އެންެމާ ވ ހަކަދެްއކުމަކީާ ެގއްލޭޮގތަށްާ އިތުބ ރުާ ރަްއޔިތުންެގާ ދޭތެރޭަގއިާ

ވެރިކަންާާ މިޤަުއމުެގާ ެގނެސްާ އިންޤިލ ބެއްާ ނުފެނޭ.ާ  3270ރަނަގޅުކަމެްއކަމަކަށްާ

މަޖިލިސާްާ ފަހުމްވ ޮގތަށްާ ރ ވަމުންެގންދ ކަމަށްާ ސިފައިންާ ބަދަލުކުރުމަށްާ

ސިފަ ވ ހަކަދެްއކުމަކީާ އޮތްާާތެރޭަގއިާ ތެރޭަގއިާ ދިވެހިރަްއޔިތުންާ އިންނ އިާ

ވިސްނ ވަޑައިަގތުމަށްާާ މިކަންާ މަނިކުފ ނުާ ކެނޑިެގންދ ކަމަކަށްވ ތީާ އިތުބ ރުާ

ބެހޭޮގތުންާ ބަދަލުެގނައުމ ާ ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ ދަންނަވަން.ާ

 3275ވ ހަކަދެކެވިދ ނެ.ާއެހެންނަމަެވސް،ާސިފައިންެގާޙައިޞިްއޔަތ އިާއެބޭފުޅުންާާ

ވައ އިާއެބޭފުޅުންާކޮށްފ ނެާނުރައްކ ާކަމެއްާރައްޔިތުންނަށްާކޮށްެގންތިބިާހު

ސިފައިންނ ާ ދިވެހިރައްޔިތުންނ ާ އެއީާ ވ ހަކަދެއްކުމަކީާ ފަހުމްވ ޮގތަށްާ
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ެއއީ.ާާ ެގއްލިެގންދ ނެކަމެއްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އިތުބ ރުާ އޮތްާ ދޭތެރޭަގއިާ

މަްއޗަ ރަްއކ ތެރިކަމެއްެގާ ސަލ މަތަކ އިާ ވަރަށްބޮޑުާ ށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެއޮގތަށްާާ ބަޔަކަށްވ އިރުަގިއާ ބ ރުތަކެއްދީފަިއވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ  3280ބަރޯސ ކޮށްާ

އެވ ހަކަާކުރިއަށްެގންދިއުމަކީާއެއީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙ ާޚިލ ފުކަމެއްކަމަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

 

ާ

މަސަާާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިކުރަނީާޝުކުރިއްޔ ާ  3285ާއްކަތްާ

ވ ހަކަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާސަލީމް ެގންނަާ އިންޤިލ ބެއްާ ތެރޭަގއިާ ސިފައިންެގާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

އޮތުުމެގާ ބިލެއްާ މިފަދަާ މަސައްކަތްކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބުނ ކަށެއްނޫން.ާ

މިފަދާަާ ސަބަބުންާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙެއްާ މިފަދަާ ނުވަތަާ ސަބަބުންާ

ކޮށޭ އ ދެ،ާާކަންކަމަށްާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި.ާ ވ ހަކަާ ބަންދުެވެގންދ ނެާ މަުގާ ާ

 3290ސިފައިންނަށްާމިނިވަންކަމ އިާޔަޤީންކަމ އެކުާމަސައްކަތްކުރެޭވނެާމ ޙައުލެއްާ

އ ދެ،ާާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ޤ އިްމކޮށްދިނުމަކީާ ޤައުމަކުންވެސްާ ކޮންމެާ

ދަާމ ޙައުލެްއާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިާމަޖިލީހަށްވެސްާލ ޒިްމކުރޭާެއޮގތަށްާއެފަ

ޕްރޮފެޝަނަލީާ މ ޙައުލެްއާ ރައްކ ތެރިާ ސިފައިންނަށްެވސްާ ދިވެހިާ

އެހެންވީމަ،ާ ޤ އިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ.ާ މ ޙައުލެއްާ ކަހަލަާ މަސައްކަތްކުރެވޭާ

 3295މިާބިލުެގާރޫޙަށްާއަދިާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާތ ީއދުކުރެވޭާވ ހަކަާާ

ފުރުޞަ ދެއްވިާ ވަކިވެލަން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާާދަންނަވަމުންާ ތަށްޓަކައިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ސިފައިންެގާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު އިޞްލ ޙ މެދުަގިއާ ފެންނަާ ެގންނަންާ މިާ  3300ޤ ނޫނަށްާ

ާތ އީދުކުރ ާާ

11ާާާާާދަންނަވ ލަން.ާއެއީ،ާެއޤ ނޫނުެގާާވ ހަކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 31ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއ އި

ިމާބަލައިަގންނަނީާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާމިާިއޞްލ ޙުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަނޑިވަޅެއްަގއި.ާ ނ ޒުކުާ ވަރަށްވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ
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 3305އި.ާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާިމއަދުާދިެވހިރ އްޖެާމިއޮތީާރިޔ ސީާނިޒ ެމއްެގާތެރޭގަާ

ރިޔ ސީާާ ބަޔަކަށްާ އަިއާ ވަކ ލ ތުކުރަމުންާ ނިޒ މަކަށްާ ބަރުލަމ ނީާ އެހެނަސްާ

މިކަންާާ ނިޒ ެމއްަގއިާ ބަރުލަމ ނީާ ހަމައެއ ެއކުާ ލިބިފައި.ާ މިއޮތީާ ވެރިކަންާ

ާާ މެންބަރުން ބައެއްާ ފޮނުއްވުމުެގ41ާާާާހިނގ ނެކަމަށްާ ކޮމިޓީއަށްާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާ އެދަނީ.ާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާމައްސަލ ަގއިާ

ބަލައިަގތުމަކީާާ މިާ ބަޔަކަށްާ ތ އީދުކުރިާ ނިޒ މަކަށްާ  3310ބަރުލަމ ނީާ

އުނދަޫގކަމަކަށްާެވެގންާިމއުޅެނީ.ާއަދިާހަމަާެއއ އެކުާއަޅުަގނޑުާބުނެލަންާ

ބޭނުންވޭާމިދަނޑިވަޅަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާފުރިހަމަާމީރުކަންާދިވެހިންނަށްާ

މިޤ ނޫ ައނެއްކ ާ ވަުގތޭ.ާ ބަދަލުކުރ ކަށްާލިބިދޭންޖެހޭނެާ ނުއަސ ސީާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާދެންާއިތުރުާޖ ަގތަކެއްާނުދެވޭނެ.ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

239ާާާާ މ އްދ އ އި 240ާާާާވަނަާ އަދި މ އްދ ާ މ އްދ ަގިއ241ާާާާވަނަާ  3315ވަނަާ

މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ މަްއޗައްާ ބ ރުތަކުެގާ ސަލ މަތީާ މިވަނީާ ބުނެފައިާ

ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށްާ ފުޅ ކޮށްާދައުރު.ާ ވީހ ެވސްާ އެދައުރުާ ޮގތުަގއިާ

މަޖިލީހުގާެާ މިާ ނިޒ މުަގއިާ ރިޔ ސީާ މިާ ހަރުދަނ ކުރުމަކީާ ވީހ ވެސްާ

ހަމައެއ ެއކުާާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ޒިންމ އެްއެގާ

އެޅިފަިއާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ފުރިހަމަާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ  3320މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ހި މުޢައްސަސ ވެސްާ މިާ މިާމިވަނީާ އަޅުަގނޑުާ މެނޭޮގތަށްކަމުގައިވ ތީވެާ

އިޞްލ ޙާުާ ދެާ މިާ އަދިާ ފ ސްކުރުމަށްާ މިޮގތަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

ާއެކީާެއއްކޮށްާފ ސްކުރުމަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

 

 2008/1ާާ3325؛ާކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު`.ާޝުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ދެކުނުާާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒް ކުޅުދުއްފުށީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ާސިފައިންެގާ

ނަޝީދަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ކޮންމެހެންވެސްާ އިޞްލ ޙަކީާ ދެާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުރަތަމާަާމިޤ ނޫ ެއޮގތުންާ އިޞްލ ޙު.ާ ދެާ މުހިންމުާ ެގންނަންޖެހޭާ ނަށްާ

މިވަނީާާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ އަށް.11ާާާާއިޞްލ ޙުާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  3330ވަނަާ

މަތީވެރިޔ ެގާާ އެންެމާ ސިފައިންެގާ އޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ މިޤ ނޫނުަގއިާ
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ޙައިޞިްއޔަތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއަމިއްލަާއިޚްތިޔ ރުަގއިާމިއޮންނަނީާ

ާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްެގާމަޤ މަށްާމީހަކުާޢައްޔަންކުރުމ އިާަވކިކުރުން.ާާޗީފް

އަޅުަގނޑުމެންާ ޑިމޮކްރަސީއަށްާ ނަމޫނ ާ ރަނަގޅުާ ހެޔޮވެރިކަެމއްަގއިާ

މުހިންމާުާ މިފަދަާ މައްސަލައަކީާ ކޮބައިތޯާ މަސައްކަތްކުރ އިރުަގއިާ  3335ެގންނަންާ

މަޖިާ ރައްޔިތުންެގާ ޢައްޔަންކުރ އިރުަގއިާ މީހަކުާ ބަހެްއާމަޤ މަކަށްާ ލީހުެގާ

މަޤ މެއްނޫން.ާާ އ ދަިއެގާ މަޤ މަކީާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ އޮތުން.ާ

ވަރަށްާމުހިންމުާޒިންމ ތަކަކ ިއާއެތައްާބަެއްއެގާޙައްޤުތައްާކޮނޑުއަޅައިެގންާާ

މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ އެހެންވީމަ،ާ މިދެކެވެނީ.ާ ވ ހަކަާ މީހެއްެގާ ހުންނަާ

ފުރިހަމަ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮތާްާއިޞްލ ޙަށްާ ދެންާ ތ އީދުކުރަން.ާ  3340އަށްާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާައކުރެްއާއިތުރުކުރަންާހުށަހަޅުއްވަފަިއވ 31ާާާާއިޞްލ ޙަކީ،ާާ

އެހެންާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ މިވަނީާ އިޞްލ ޙުަގިއާ މިާ އިޞްލ ޙު.ާ

ސިފައިންެގާާ ފިޔަވ ާ ފޯސްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވީނަމަވެސްާ

މަޤ  އޮފިސަރެއްެގާ މަޤ މުނާްާޖެނެރަލްާ ހުރިާ އެމީހަކުާ މީހަކުާ ހުރިާ މުަގއިާ

ސަބަބުާ ވަކިކުރުަމށްއެދިާ އެމަޤ މުންާ ެއމީހަކުާ މިނިސްޓަރުާ  3345ވަކިކުރެވޭނީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 241ާާާބަޔ ންކޮށްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މެންބަރުންެގާ އެކޮމިޓީެގާ ހުށަހަޅ ާ ކޮިމޓީއަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

އެހެންކަމުންާއަޣުލަބިއްޔަތުން ފ ސްވެއްޖެނަމައޭ.ާ ކުރަންާ އެޮގތަށްާ ެއކަންާ ާ

ވަޒީފ ިއންާާ ކުއްލިއަކަށްާ އޮފިސަރުންތަކެއްާ އިސްާ ސިފައިންެގާ

މުހިންމާުާ އޮތުަމކީާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ ޤ ނޫނުަގއިާ  3350ވަކިނުކުރެވޭނެޮގތަކަށްާ

ކަމެއްކަުމަގިއވ ތީވެާމިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާމިާބިލުާ

މިީއާާމަ އ ދެ،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިަގތުމަށްވެސްާ ޖިލީހަށްާ

ފުރަތަމާަާ ވ ހަކަދަްއކ ާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ

މަޤ މަށްާ ރައީސްކަމުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ފުރުޞަތުކަމަށްވ ތީވެާ

މެންބަރުާޢަބްދު  3355ާާޝ ހިދ އި،ާރައްޔިތުންގެާهللاާކެޔޮދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދިއްަގރުާ މަޤ މަށްާ ރައީސްކަމުެގާ ނ އިބުާ މަޖިލީހުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެާ އެާ ހޮވިަވޑަިއެގންފަިއވ ތީވެާ ނ ޒިމްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ

އަދިާާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޙްލ ސްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ މެންބަރުންނަށްާ
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ހަނިމ  ިއންތިޚ ބުކޮށްދެއްިވާ ިމޮގނޑިއަށްާ ނެއްލައިދޫ،ާއަޅުަގނޑުާ ދޫ،ާ

ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފިނޭެގާ އަދިާ ފަރިދޫާ ހިރިމަރަދޫ،ާ  3360ނައިވ ދޫ،ާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ދެއްވިފުރުޞަތަށްާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

 

ަގވ އިދުަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އ ދެ،ާ

ހިނަގމުންދ ތ ާާއަނެއް ފެށިެގންާ މަޖިލިސްާ އޮންނަޮގތުންާ ބުނެފައިާ  3365ކ ވެސްާ

ެމދުކަނޑ ލުމެއް.ާާ ބައިަގޑިއިރުެގާ މެދުކަނޑ ލަންޖެހޭާ މިނެޓެއްވީމަާ ވަކިާ

ޖަހ އިރ1ާާާާުޖަހ އިރުާަގޑިޖެހޭނީ.1ާާާާއެހެންވީމަ،ާއެްއޮގތަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ނުވަތަާއެްއެވސްާާއަޅުަގނޑުމެންާމުޅިންާމަޖިލީހެުގާމަސައްކަތްާނިންމ ލުން.ާާ

މިނެޓްެގ15ާާާާމެންބަރަކުާއިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވަންޏ ާމިހ ހިސ ބުންާފެށިެގންާާ

ބައިަގޑިއިރުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެުގމަށްފަހުާ  3370ހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ

މަސައްކަތްތަކެްއާާ ކޮންމެވެސްާ މިއަދުާ އޭރުންާ މަސައްކަތްކޮށްލެވިދ ނެ.ާ

ފުރު އަޅުަގނޑުާ ކުރެވޭނެ.ާ މިއަރުވަނީާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޞަތުާ

ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިަިކަށް،ާނިޒ މ ބެހޭާ

ާނުކުތ އެއްާ.

ާ3375 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

 

ހިތ މަކުރަން.ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ވަރަށްާ ނަަގންޖެހޭތީވެާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާރައީސް،ާ

މެންާކޮމިޓީެގާތިބެފައިާމިތަނަށްާއައިފަހުންާދެތިންހަތަރުފަހަރަށާްާއަޅުަގނޑުާމޫސ ާމަނިަިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 3380އަޅުަގނޑުާއިޝ ރ ތްކުރީމުާމިހ ރުާއެދައްކ ާލިސްޓްާބަލ ލުމަށްާމަނިކުފ ނުާ

ކަމަށްވ އިރުަގއިާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނ13:30ާާާާްދެއްވ ފަިއާއޮތްާފުރުޞަތަކީާާ

ޑުާނިޒ މީާނުކުތ އެްއާާއޮތީާކިހ ހިސ ބެއްަގއިތޯާބަލ ލުމަށް.ާއެކަމަށްާއަޅުަގާނ

ސްކްރީނުންާ ފަނޑުޮގތަކަށްާ ފެނޭާ އެބަާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެީގ.ާ

މިަވުގތުާާ ތިވިދ ޅުިވޮގތަށްާ މަނިކުފ ނުާ ދެންާ މިނެޓްެގ15ާާާއެކަން.ާ

ދެންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ނެުގމަށްާ  3385އިންޓަވަލެއްާ
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ނު މައްސަލައެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިއީާ ބެއްލެވިޔަސްާދަންނަވ ލަން.ާ

މައްސަލަެއއްނެތް.ާދެންާކުރީފަހަރުާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލައެއްާނެީގަމާ

ރައީސަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނުދެްއވ .ާ ރޫލިންގެއއްާ އެްއވެސްާ މަނިކުފ ނުާ

ނޫންތާޯާ މައްސަލައެްއތޯާ ނިޒ މީާ އެީއާ ބޭފުޅަކުާ އިންނަވ ާ

މީެގކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީ  3390ނުކުތ އެއްނެީގަމާާާއިޢުލ ންކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ާ

ނޭނެގ.ާާ އޮތްޮގތެއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހިތްޕުޅ ނުވީތޯއްޗެ.ާ މަނިކުފ ނުާ

ވަރަކަށްާާ ކޮންމެެވސްާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ކުރިމަތީަގއިާ މެންބަރުންާ

ހުރިާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑަކީާ އެދެން.ާ ބައްލަވ ލެއްވުންާ

ާމީހަކަށްވ ތީވެ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ
ާ3395 

 

ނުކުތ އެްއކަމަށްާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ ނިޒ މ ބެހޭާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އ ދެ،ާ

ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާދެންާމަޖިލީހުެގާސެކްރެޓޭރިއެޓުންާއެާލިސްޓުާއެހެރީާ

އަދަދެއްެގާާ ވަރަށްިގނަާ އަރުވ ފައި.ާ މިހ ރުާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަށްާ ބޯޑުންާ

 3400ޅުދައްކަވަންާއެދިަވޑަިއެގންފަިއާތިއްބެވީ.ާއަޅުަގނޑުާިމާާމެންބަރުންާވ ހަކަފު

ހަމައަށާްާ ނިންމ ލުމ ާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ ދެންނެވިންާ ފަށަމުންވެސްާ ބަޙުސްާ

ކޮންމާެާ ަވުގތުއަރުވ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެދިވަޑަިއަގތުންާ ފުރުޞަތަށްާ

ާާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިވަޑައިަގންނަވާ 5ާާބޭފުޅަކަށްާ އަރުވ ނަމޭ.ާ ާާމިނެޓްާ

އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާާ ނިމުނީމަާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ

ދ އިރ ެގާާ ބިލެއްދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަހ ނީ.ާ ވޯޓަކަށްާ  3405މައްސަލ ަގއިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އަޅުަގނޑުާބިލެއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް،ާ ނުނަަގން.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުތ ެއއްާ  3410ާނިޒ މ ބެހޭާ

ޖަހަންދެނ1ާާާްއަޅުަގނޑުާއިޢުތިރ ޟްކުރީ.ާެއހެނީ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާާާދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަ

މެންބަރަކާުާ އިންކ ރުކުރ ާ އެކަމަށްާ ނިންމ ލެިވދ ނެތޯ.ާ ެގންޮގސްާ މިއަދުާ

ިއޝ  ައޅުަގނޑުާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަހ ލުމުންާ ރ ތްކޮށްލީ.ާހުރިތޯާ



 126 

އެީއާާ ނިންމ ލުން.ާ ކުރިއަށްެގންޮގސްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

 3415ާއަޅުަގނޑުާއެދޭޮގތް.ާއެހެންވީަމ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްެގންޮގސްފިއްޔ ާ މިހ ރުާ އެބ1ާާާައ ދެ،ާ ޖަހ އިރުާ

ާާމެދުކަނޑ ލަން ބުނ ޮގތުން.30ާާާޖެހޭ ަގވ އިދުާ ހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްާ މިނެޓެްގާ

 3420އެހެންވީމަ،ާއެޮގތަށްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ 13:30ާާާާހަމަ މިހ ރު އެހެންނޫނީާ ެގންދެވިދ ނެ.ާ މިނެޓްެގ15ާާާާވަންދެންާ

ބައިަގޑިއިރުާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެުގމަށްފަހުާ ެގާާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ

ވަުގތުކޮޅެއްެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްެގންދިއުން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާތިބޭފުޅުންެގާ

މިތ .ާާ އެބަތިއްބެވިާ ބޭފުޅުންާ އުޒުރުވެރިާ ހިސ ބަކަސްާ ބަލ ލީމަާ މޫނުފުޅަށްާ

މިހ ރުނާްާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭނުންފުޅުވެދ ނެ.ާ ނުކުމެވަޑަިއަގތުމަށްާ  3425ބޭރަށްާ

ާާ މ13:00ާާަފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެދުކަނޑ ލީ.ާވަންދެންާ ސައްކަތްާ

ާަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާފަށ ނީ.13:00ާާ

ާ

]ށ13:06ާްނ12:45ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[ާާ

 3430 

ފުރުޞަތާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ދ ން.ާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތަިއެގންާ އަޅުަގނޑުާ

މުފީދުާމިވަުގތުާފ ޤްާާމިއަރުވަނީާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަަަރުާޝި

ާާ ނެތް. މެންބަރާުާވަޑައިެގންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ އެހެންވީމ ،ާ

ާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ3435 

ާާާާއ ދެ،`.ާާާާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރު ނަންބަރު 1ާާާާާ/2008ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނު( 8ާާ)ސިފައިންެގާ

މިބިލުާބިލުމިާެގނެއުުމެގާޙުއިޞްލ ާވަނަާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމް ރަނަގޅަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ.ާ

ބެލާީާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ކިޔައިފީމު.ާ މަތިންާ ފަހަރުާ ދެތިންާ

އޮތްތޯ.ާާ ކުށެއްާ ތަޖުވީދުެގާ އޮތްތޯ.ާ މީަގއާ ކުށެްއާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ

ނެތް. ކުށެއްާ ެއއްވެސްާ ެއކަހަލަާ މިބިލަކާީާާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ  3440ޭއެގއިތުރުންާ

ރީތާިާ އެންމެާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބިލެއް.ާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ
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ާާ بَْينَُهمْ ނަމޫނ އަކީ ُشوَرٰى  ލިޔުއްވ ފަިއާާ،  َوأَْمُرُهْم  ޝިޢ ރުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ

ާާ އެހެންވީމ ،ާާهللاއެވ  ނަމޫނ .ާ ޢ ޔަތުެގާ މޫރިތިާ ކީރިާ ކަލ މްފުޅުަގިއވ ާ ެގާ

ކީާސިިވލްާސަރވިސްއިންާއެބޭފުޅުންނަށްާއެބަޔަކަށްާާބައެއްކަހަލަާމަޤ މުތަކަ

މިކަހަލަާ ފެންވަރުެގާ މަތީާ ތަންކޮޅެއްާ ދެންާ މަޤ މުތަކެއްާ ދެއްވ ާ  3445މަޤ މުާ

ައދިާާ މަޤ މުތަކަށްވެފައިާ ދެއްވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއީާ މަޤ މުތައްާ

ައޅުަގނޑުާ މަޤ މުތަކަށްވ ތީވެ.ާ ބޭނުންވ ާ ހޯދުމަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

މީހަކުާވަކިބަޔަކުާާދަންނަ މިކަންކުރުމުންާވަކިާ ވ ނީާމަޝްވަރ ެގާއުސޫލުންާ

ނޯންނ ނެ.ާާ ޖ ަގެއްއާ ދެންނެވޭކަަަށްާ ނިންމިކަމެކޭާ ބޭނުންވ ޮގތަށްާ

 3450އެހެންވީމ ،ާމިބިލަށްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރަންާއަދިާމިފަދަާފުރިހަމާަާ

ދެކު ކުޅުދުއްފުށީެގާ ދެްއވިކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހަޅުއްވައިާ ދ އިރ ެގާބިލެއްާ ނުާ

ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްަެތެރިާ

ވަރަށްިގނަާ ދޭތެރޭަގިއާ މިބިލ ާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ

ދެއްކެިވާާ ތ އީދުކުރައްވ ާ މެންބަރުންާ ބޭފުޅުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ  3455ވ ހަކަފުޅަަަށްޓަކަިއވެސްާ

ކުރ ކަަަށްާާހި ބޭކ ރުާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިތުރަކަށްާ މީަގއިާ ތުންާ

ވަރަށްިގނަާާ އެހެންީވމ ،ާ މިއީ.ާ ބިލެއްނޫންާ އޮތްާ ބޭނުންާ ވ ހަކަދަްއކ ކަށްާ

ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއާާ ވަރަށްާ ބޭބޭފުޅުންވެސްާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ޤ ނޫނީާ އަދަދެްއެގާ

ބޭ އެހުރިހ ާ އޮތީތީވެާ ދައްކަވ ފައިާ ވ ހަކަފުޅުާ ފުޅުންނަށްވެސްާމިބިލަށްާ

ދެއްވީތީެވާާ މިފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ ދަންނަވަމުންާ  3460ޝުކުރުާ

ނިންމ ލ ނަނާްާ ދަންނަވަމުންާ ޝުކުރުާ ރަީއސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާރޮޒައިނ ާއ ދަ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ  3465ސިފައިންެގ1ާާާާާ/2008މެންބަރުާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ެގންނަވަންާ ޤ ނޫނަށްާ

އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ

ބ ރުތަކެއްާކަނޑ ލަންާާތ އީދުކުރުމަކީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ލިބިފައިވ ާ އަށްާ

މާިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނޫން.ާ ކުރެވެނީއަކީާ މަސައްކަތްާ
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ޒިންމ ތަްއާާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ  3470މަސައްކަތްކުރަނީާ

ކޮންމެކަމެއްިވޔަސްާާ މިހ ރުާ ދިނުމުެގޮގތުންާ އެހީތެރިވެރާ އަދ ކުރުމުަގއިާ

އިނިގ މީހަކުވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައިއާކޮންމެާ ދިއްކުރައްވ ނީާ ލިާ

ވަކިކުރަްއވައިފިއޭ.ާާ ަވޒީފ އިންާ މީހަކުާ މިވެނިާ އެބޭފުޅ ާ ދިމ ލަށް.ާ

މިކަހަލަޮގތަކަށްާވ ހަކަާދ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީހުެގާރުހުންާލިބިެގންާ

ކަމަށްވަންޏ މުާ އޮތްާ މިކަމުަގއިާ ަވކިކުރުންާ ަވޒީފ ާ ދިނުމ އިާ  3475ވަޒީފ ާ

ހޫރިއްޔ އ އިާދިމ ލަށްާއިނިގލިާދިްއކުރ ނެާެއްއވެސްާޖ ަގއެްއާާރައީސުލްޖުމް

ނޯންނ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަދިާމީގެއިތުރުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މަޤ މުާދެއްވުމ އިާމަޤ މުންާވަކިާކުރެްއވުމުަގއިާޕ ޓީާއިސްނުކޮށްާޤައުުމެގާާ

ފުރުޞަތެ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ލިބޭާ އިސްކުރުމަށްާ އްކަމުަގިއާާމަސްލަޙަތުާ

ބޭނުންވަނީާ ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދެކެނީ.ާ މިކަންތައްާ  3480އަޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ މައްދ ތަކަށް.ާ ބަެއއްާ ވަނ239ާާާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

މ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާއެބަޮއވޭާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުެގާމައްޗަށްާރައްޔިތުންެގާާ

ަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާމަޖިލީހުެގާބ ރުާހިންޭގނެޔޭ.ާމިހެންާއޮތުމުންާއަޅު

އޮތްކަމަކަށްވ ހިނދުާ ޚިއްޞ ެއއްާ މިކަމުަގއިާ މަޖިލީހަށްވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ

އެއީާ އުޅުމަކީާ ބޭނުންކުރަންާ ޚިއްޞ ެގާ ެއާ މަޖިލީހުންާ  3485ާާރައްޔިތުންގހެާ

ސަރުކ ރުާާ ދަތިފުޅެްއާ އެްއވެސްކަހަލަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާާ ކަމެއްަގއިާދެކިަވޑައިނުަގންނަވ ށޭާާހިންގެވުމުަގއިާދޭންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ 

ާާ ބެހޮޭގތުން ޚިދުމަތ ާ ސިފައިންެގާ ައދިާ ބޭފުޅުންެވސް.ާ 243ާާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

މަިއަގނޑުާާ ޚިދުމަތުެގާ ސިފައިންެގާ ިމއޮންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ސަރަޙައްދ ިއާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  3490މަޤްޞަދަކީާ

ޚ އް ރައްޔިތުންާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސަރަޙައްދ ިއާ އިޤްތިޞ ދީާ ޞަާ

ކުރުމުަގިއާާ މިކަންތައްތަްއާ އެހެންވީމ ،ާ ޙިމ ޔަތްކުރުމޭ.ާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ

ބަޔަކުާ ހޯދައިެގންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަކުންނެއްާއަދިާމިާމަސައްކަތްތައްާއެްއވެސްކަހަލަާބުރޫއެއްާ

އަޅުަގނޑެއްާ ހުރިހ ާާއަރ ނެކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ނުދެކެން.ާ ާ3495 

ރައްޔިތުންެގާާ އަދިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސްާ ހަމަާ އެންމެންނަކީވެސްާ
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މަންފ އަށްާ ލ ބަޔ އިާ ޤައުުމެގާ މެންބަރުންނަކީވެސްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ

މިކޮމިޓީއަށްާ ދެކިލަްއވ ށޭ.ާ ެއޮގތަށްާ ކަަމށްވ ތީާ މީހުންާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ާާ ރައްޔިތުންނަށްާދިޔަކަމުަގއިވީނަަމވެސް ހަމަާ މެންބަރުންނަކީވެސްާ ކޮމިޓީެގާ

އެއަކުންާާ ދެކިލައްވ ށޭ.ާ ބައެއްކަމަށްާ މަސައްކަތްކުރ ނެާ  3500ހެޔޮއެދިެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިާސަރުކ ރުާހިންުގމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއުނދަުގލެްއާާ

ސިފައިންނަށްާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިކަމަކީާ ނުފެންނ ނެ.ާ އުޅެނީކަމަކަށްާ ކުރަންާ

ފިޔަވަޅެްއޮގތުަގިއާާޖޮބް އެޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިނުމަށްާ ސިކިޔުރިޓީެއއްާ ާ

ސިފައިންެގާާ ބައެއްާ މިދޭތެރެއިންާ މިހ ރުވެސްާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ

ވަކިެވެގންާ ނަހަމަޮގތެއްަގއިާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ  3505އިސްާ

އެބޭފުޅުން ކަންތަކަށްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ނަށްވެސްާހިނގައްޖެ.ާ

ލެވެލްތަކުަގިއާާ ދަށުާ އަދިާ ލިބޭނެާ ހިތްހަމަޖެހުމެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ

ޮގތެއްަގިއާާ ނޭދެވޭާ ވަޒީފ އިންާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ

ބޭފުޅުންނަށާްާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މަތީާ ވަކިކޮށްފިކަމުަގއިވަނީނަމަެވސްާ

އެކަންތަ ކަމަށްވަންޏ މުާ އޮންނަާ ސެކިޔުރިޓީާ ޖޮބްާ  3510އްތަކ ާާއެބޭފުޅުންެގާ

ފަސޭހަވ ނެކަމަށްާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ފިޔަަވޅުއެޅުމަށްާ ބެހޭޮގތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އަދިާ އެހެންީވމ ،ާ ބެލެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ސިފައިންެގާބޭފުޅުންާަވޒީފ ެގާާާާށްމެންބަރުާފ ހަަގކުރަްއވައިފިާެއކިާރަށްރަށަ

ބައިތި ދުވަހުާ ވަރަށްިގނަާ ފޮނުވ ފައިާ މިކަހަލަާޮގތުންާ އްބަވ ފައިާ

ހިނަގމުންދ ކަން.ާ ބޭނުންތަކަށްާ ޕޮލިޓިކަލްާ ބައެއްފަހަރުާ  3515ކަންތައްތަްއވެސްާ

ޝަކުވ ތަްއާާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ ކަންތަކުެގާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ެއާާ އައިސްފައިާއެބަހުރި.ާބަެއއްބޭފުޅުންާއެބައެދޭާއިޞްލ ޙުާކޮށްދޭންވެސްާ

އެބޭފު ދ އިރ ެއއްަގއިާ ކޮށްދެވޭނެޮގތްާާބޭފުޅެއްެގާ މަސަްއކަތްާ ޅަކަށްާ

މިކަހަލަާ އެހެންީވމ ،ާ ދެއްވ ށޭ.ާ ހައްދަވައިާ ޤ ނޫނުންވެސްާ ސިފައިންެގާ

ބިލެްއާ ަމުގފަހިވެެގންދ ނެާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ  3520ކަންތައްތަކެއްެވސްާ

މިވ ހަކަާާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިބިލަށްާ މިީއާ އިޞްލ ޙެއްހެންާ

ޝު ދަންނަވ ލީާ ާކުރިްއޔ ާ.އަޅުަގނޑުާ

 

ާާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 1ާާާާ/2008ޝުކުރިއްޔ ާ
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 3525ސިފައިންެގާޤ ނޫނަަަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލެއްާކުޅުދުއްފުށީެގާދެކުނުާާއ ދަމްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހުށަހެ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއާާދ އިރ ެގާ ޅުއްވީތީާ

އ ދެ،ާާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ މަނިކުފ ނަށްާ

މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކޭޮގތްާ އަޅުަގނޑުާ މިއިޞްލ ޙ މެދުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ޖިބަކަށްވ ތީެވާ އަޅުަގނޑުެގެވސްާ ދަންނަވ ލުމަކީ،ާ

 3530ާމިއޮންނަނާީާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމީަގއިާބުނެފައި

ސިފައިންެގާާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ މީހަކުާ ފޯސްއަށްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ

މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ މިޮގތުންާ ވެރިޔ ެއވެ.ާ އެންމެމަތީާ

އޮފިސަރެްއެގާ ސިފައިންެގާ ބޭނުންވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރަންާ

ޤ ނޫނުއަސ  ހުށަހަޅަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވަނ241ާާާާަސީެގާާނަންާ

ެއާާ ކޮމިޓީއަށެވެ.ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ  3535މ އްދ ަގއިާ

ކުރެވެނީާާ ޢައްޔަންާ މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ އޮފިސަރަކުާ

ކުރަންާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ައޣްލަބިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ އެކޮމިޓީެގާ

ދަންނަވަންޖެހެ އަޅުަގނޑުާ ާާފ ސްވެއްޖެނަމަެއވެ.ާ މ އްދ ަގިއ241ާާާާނީ ަވނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ 241ާާާާއޮންނަާކޮމިޓީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ެއޮގތަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ބ ަވއޭ.ާ ޮއވޭާ ިމވ ހަކަާ ެމއިންޑޭޓްަގއިާ  3540ކޮމިޓީަގއިާ

ކަމެއްަގިއާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިތަނުންާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރުންާނުވަތަާާނޯންނަ

އުންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވިދ ނެާކަމެްއާޤ ނޫނަކަށްާއިޞްލ ޙުާެގނަ

ވަނ242ާާާާަބ ވައޭާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީ.ާދެންހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ޚިދުމަތެއްާ ކޮންމެާ ސަލ މަތީާ އެބަޮއވޭާ ކަނޑައެޅިެގންާ މ އްދ ަގއިާ

ަވޒީރެްއެގާާ އެާ ދަށުންނެވެ.ާ ބެލުމުެގާ މަޖިލީހުެގާ ަވޒީރުންެގާ  3545ހިންަގންވ ނީާ

ާބެލުމުެގ ުގޅިެގންާާ ކަންކަމ ާ ާ ޚިދުމަތުެގާ ސަލަމ ތީާ ހިނގ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ިއާާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ވ ހަކަ.ާ ވ ންޖެހޭނެާ ޖަވ ބުދ ރީާ ެއވަޒީރަކުާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިތަނުންާއަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔ ،ާ

 3550ކޮމިޓީއަކުންާނިންމަވ ފައިާއޮންނަާކަމެއްަގއިާނުވަތަާނިންމ ާނިންމުމެަގއިާ

ާާ މަޖިލީހަށް މިޢިއްޒަތްތެރިާ އޮފްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޗީފްާ އ ދެާ އެބޭފުޅަކުާ
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ޑިފެންސްާފޯސްެގާމަޤ މުަގއިާހުންނަާބޭފުޅަކުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށާްާ

އެ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކުާާހ ޒިރުކުރެވިދ ނެބ ވައޭާ

ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްޓަކައިާނުަވތަާއެބޭފުޅަކ ާސުވ ލުކޮށްލުމަށްޓަކައި.ާއެހެންާ

 3555ނުކުރެވޭާކަެމއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާޮގތަކަށްާވަކިާމީހަކަށްާއެާމަޤ މުާ

ކުރެވިދ ނެާާ ެއއީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެީއާ ކަނޑައެޅުންާ ދިނުމަށްާ

ކުމެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކުރޭާާކަމެއްނޫންާނޫންހެން.ާދެން،ާހަމަާއެއ އެ

ވެރިޔަކީާާ މަތީާ އެންމެާ ސިފައިންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއެާމަޤ މުަގއިާހުންނަާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަމަށް.ާ

ބޭފުޅަކާީާ ހުންނަާ މަޤ މުަގއިާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ އ ދެާ  3560މީހަކީާ

އިތުބ  ވަރަށްާ ހިފާޭާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ އިތުބ ރުާ ވަރަށްާ ރުކުރެވޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ިމާ މިތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ބޭފުޅަކަށްާ

މަޖިލީހުަގއިާދެކެވެމުންދ ާވ ހަކައަކީާމީހުންެގާވަޒީފ ެގާމަްއސަލ ަގއިާއ ދެާާ

ސަބަބުންާ އަްއޔަންކުރުމުެގާ ނުވަތަާ ބަދަލުކުރުމުަގއިާ ނުވަތަާ ވަކިކުރުުމަގިއާ

ާާ ލިބިދ ނެާރައްޔިތުންެގ ނުވަތަާ އަތުވެދ ނެާ ނުވަތަާ ައންނ ނެާ  3565ޙައްޤުތަކަށްާ

ޑިފެންސްާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފައިދ އަކަށް.ާ ނުވަތަާ ެގއްލުމެއްާ

ބޭފުޅަކީާ ހުންނަާ މަޤ މުަގއިާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ފޯސްެގ،ާ

ައދިާާ ސަރުކ ރ އިާ އިންތިޚ ބުކުރެވިފައިވ ާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނުވަތަާރައީސުލް ބަދަލުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ޖުމުހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ

ސަބަބުންާ އޭެގާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާ ބޭފުޅެއް.ާ ދެވިދ ނެާ  3570ެގއްލުންތަކެއްާ

ެގއްލުންތަކެްއާާ އޭެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މުޅިާ ޤައުމަށްާ މުޅިާ ދިވެހިާ

ކަ ފައިދ ކުރ ާ ފަހަރެއްަގއިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަކަށްވެސްާާއަތުވެދ ނެކަމަށްާ

ވެދ ނެ.ާއެއީާރައްޔިތުންާއެދެނީާސަރުކ ރުާބަދަލުކޮށްލަންާކަމަށްވަނީިވްއޔ ާާ

ދަށަކުން،ާާ ބ ރުެގާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ ބަދަލުކުރަންޖެހެނިއްޔަކީާ އެކަންާ

 3575ބެލުމުެގާދަށަކުންާނޫންހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާެއކަންާބަދަލުކުރަންޖެހެނާީާ

އެހެންކަމަށް ވޯޓަކުން.ާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ައކީާާރައްޔިތުންެގާ ވަނީިވއްޔ ާ

ކަމަށްވަނީިވއްޔ ާާ ވެރިކ ކަމަށްވ ާ ސިފައިންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ިމާ އޮންނައިރުަގއިާ ބަޔ ންެވެގންާ ކަނޑައެޅިާ ެއޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ
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ފުރިހަމައަށާްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ ބޭފުޅަކީާ ހުންނަާ މަޤ މުަގއިާ

ވ ންާ ބޭފުޅަކަށްާ މީެގާާއިތުބ ރުކުރެވޭާ ނޫންކަމަށްވަނީވިްއޔ ާ އެހެންާ  3580ޖެހޭނެ.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިވ ާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ސަބަބުންާ

އުނދަޫގތަކެްއާާ ތަދިތަކ ިއާ ބޮޑެތިާ ަވރަށްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ

އޮފްާ ޗީފްާ ފޯސް،ާ ޑެފެންސްާ މިާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ ކުރިމަތިވުމަކީާ

ބޭފުޅަކުާވަޒީފ އިންާވަކިކުރުމުންާއެާެގއްލުެމްއާާާޑިފެންސްާފޯސްަގއިާހުންނަ

 3585ނުވަތަާެއކަމެއްާނުވަތަާއެާުއނިކަމެއްާެއއަންނަނީާހުސްެއކަނިާހަމަާއެންމެާ

މިފަދާަާ ސަބަބުންާ މިބޭފުޅެްއެގާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކަށް.ާ

ޭއގެާ ހިގައިފިކަމަށްވަނީވިްއޔ ާ ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ ޢަމަލެއްާ މިފަދަާ ާާކަމެއްާ

ފޯރ ނެ.ާާ ައސަރުާ ެގއްލުން،ާ އޭެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ސަބަބުންާ

ައޅުަގނޑުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވަނީވިްއޔ ާ އެހެންކަމަށްާ

ބަލައިލ އިރުަގިއާާ ޙުދޫދުެގތެރެއަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ  3590ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ައޅުަގ ކަމެއްކަމަކަށެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ ިމއީާ ނޑެްއާާއަޅުަގނޑަށެއްާ

ާނުދެކެން.ާ

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ3595 

ޤަބޫލުކުރ ާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ންމ ލ ނަން.ާާބިލެއްނޫންާ

ާވަބަރަކ ތުހު.ާهللاާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާ

މަޖިލީހުަގިއާާގަމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާ މިާ މިއަދަކީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ3600 

އަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލ ާދުވަހަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުވެސްާެއާާާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދ އިރ އަކުންާހޮްއަވވ ދެްއވިާހައްދުންމަތީާަގމުާދ އިރ ެގާލޮބުވެތިާއަޚުންނ ިއާާ

ހަަމާ އަދި،ާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ވަރަށްާ އުޚުތުންނަށްާ

ނައިބުާާ ރަީއސަށ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެއ އެކުާ

ނަ ރައްޔިތުންެގާ ދ ިއރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑުެގާާރައީސަށްާ  3605މުަގޔ ާ
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އަމިއްލަާނަމުަގއިާމަރުޙަބ ޔ ާތަޙްނިޔ ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރާުާ

2008/1ާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވާާާ އިޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ

އަލްއުސްތ ޛުާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

އިޚްލ ސްތެރިކަ ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާމުޙަންމަދުާ މ އެކުާ

މަސައްކަތްތަކެްއާާ މަތީާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭާ ސިފައިންނަކީާ  3610އ ދެ،ާ

ކުރަްއވަމުންާެގންދަވ ާބޭފުޅުންކޮޅެއް.ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާދިމ ވ ާވަރަށްާިގނަާާ

ހަމާަާ ފެނިެގންދޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ދައުރުާ ސިފައިންެގާ ޙ ލަތްތަކުަގއިާ

އެކުރަާ ސިފައިންާ މުހިންމާުާއެއ އެކުާ މަސްއޫލިއްޔަތު،ާ މުހިންމުާ ްއވ ާ

މަސައްކަތުެގާ އެކުރަްއވ ާ އެބޭފުޅުންާ ޒިންމ ެގތެރެިއންާ މަސްއޫލިއްޔަތ ާ

 3615އިތުބ ރ ާޔަޤީންކަންާއެބޭފުޅުންނަށްާއޮތުމަކީެވސްާވަރަށްާުމހިންމުާކަމެއް.ާ

އެހެންކަމުންާމިާބިލުަގއިާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާ

ާާ މިާމަޤ މުާބޭފުޅަކުާއައްޔަންކުރުުމަގއިާކުރިންާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާނުވަތަ

ެއާާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ެގނެސްާ ިއޞްލ ޙުާ މިާ ޮގތަކަށްާ ޮގތްނޫންާ

241ާާހުށަހަޅުއްވ ާނަންާމިާމަޖިލީހަުގއިާއޮންނަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާއެބުނ ާާ

ކޮމި މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ  3620ޓީއަށްާވަނަާ

އޮތްކަމަކަށްާ މައްސަލަެއްއާ އެްއވެސްާ ފ ސްކުރުމަކީާ އެނަންާ ހުށަހަޅައިެގންާ

ާާ އެހެންމެ ހަމަާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ މ އްދ ،239ާާާާއަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުެގ239ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާ ހިންޭގނޭ. ބ ރުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންާ މ އްދ ަގިއާާމައްޗަށްާ މިާ ިމޮގތަށްާ

ޮއތްކަމެއްކަމަކަށްާާ މަްއސަލަެއއްާ އެްއވެސްާ ކުރުމަކީާ މިކަންާ  3625އޮންނައިރުާ

ދ އިރ ެގާާ  ޑަށްއަޅުަގާނ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ އެހެންކަމުންާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ އިޞްލ ޙަށްާ މިވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ިމއި ވ ހަކައ ،ާ ާާތ އީދުކުރ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މ އްދ ެގ11ާާާާޞްލ ޙުާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއިތުރުކުރުމަކީާައޅުަގނޑަށްވެސ31ާާާާް)ނ(ާއ ިއާއަދި

މިާ މިމ އްދ ާ ހަމަެއއ ެއކުާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ  3630ފެންނަކަމެއްކަމުަގއިާ

ބައެްއެގޮގތުަގިއާާ މިޤ ނޫނުެގާ ިއޞްލ ޙުކޮށް،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ޮގތަށްާ
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ދަންނަވަން.ާހަމަޖެހިެގންދިއު ކަމެްއކަމުަގިއާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މަކީާ

 ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާާ

ާ

ފުރުޞަތަކަށްާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3635ޝުކުރިއްޔ ާ

ާމިއެަެދުނީާ

ާާާއަޙްމަދުާތަޞްމީންާޢަލީާ ާދެ،ާސިފައިންެގާޤ ނޫނަށް،ާކުޅުދުއްފުށިާާށްާއ 1ާާާ/2008ޤ ނޫނުާނަންބަރު

ނަޝީދު،ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ވ ހަކަާާ ތ އީދުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

މަޖިލީހަށާްާ ބިލުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އެާ އަދިާ  3640ދެންނެވުމަށްޓަކައި.ާ

ާާ ައޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރ ާވ ހަކަާދެންނެވުމަށްޓަކައި.ާައޅުަގނޑުާާބަލައިަގތުމަށް

ވ ންވ ނީާވަރަށްެވސްާއެޚިދުމަތުެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާސިފައިންެގާޚިދުމަތްާ

އިންތިޒ މްކުރެވިފަިއވ ާާ އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކީާ ވަރަށްާ ކަންތައްތައްާ ތެރޭަގއިާ

ސިޔާ  ވ ންޖެހޭނީާ އެޚިދުމަތްާ ހަމައެހެންމެ،ާ ނުފޫޒުންާޚިދުމަތަކަށް.ާ ސީާ

ވަރަށާްާ ހިނގަމުންދ ާ އުސޫލުންާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ވަރަށްާ  3645އެްއކިބ ވެފައިވ ާ

ސަބަބުތަކުެގާާ ވ ންޖެހޭާ މިާ މިހެންާ އެކަންާ ޚިދުމަތަކަށް.ާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ

ތެރޭަގއިާސިފައިންެގާޚިދުމަތަކީާއަދިާސިފައިންނަކީާފަރުދުންެގާމެދުަގއ ިއާާ

ހަ ކުރުމެއްނެތިާ ތަފ ތުާ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާޖަމ ޢަތުެގާ މަހަމަކަމ އެކުާ

ޚިދުމަތްާކުރުމުެގާމުހިންމުާދައުރެއްާއަދ ކުރ ާމުޢައްސަސ ައކަށްވ ތީވެސްމެ.ާާ

އޮފްާ ޗީފްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އިންތިޒ މްކުރުމުަގއިާ މިޮގތަށްާ  3650މިކަންާ

ދުަވހުންާދުވަހަށްާ އ ދެ،ާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ޑިފެންސްާފޯސްެގާ

ކަ އިސްާސިފައިންެގާ އެންމެާ ހިންުގމުަގއިާ އިންތިޒ މްކުރުމުަގއިާ ންތައްތައްާ

ބޭފުޅެްއެގާާ ހުންނަވ ާ އެމަޤ މުަގއިާ އަދިާ ބޭފުޅަކ އިާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ

އަދިާާ ބޭފުޅުންނަކީާ ިއސްާ ޚަރަކ ތްތެރިވެވަޑައިަގންނަވ ާ ދެންާ ދަށުންާ

ެއކިެއކިާާ ނުފޫޒުންނ އިާ ސިޔ ސީާ ބޭފުޅުންނަކީާ އިސްާ  3655އެބޭފުޅުން،ާ

ތަކުންާއެއްކިބ ެވެގންާމަސައްކަތްާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާވީހ ާބޮޑަށްާފިތްތުން

ވުމަކީާާ ބަޔަކަށްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ކަންތައްތައްާ އެމީހުންެގާ އޮންނަޮގތަށްާ

އޮފްާާ ޗީފްާ ފޯރސްއަށ އި،ާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ މިޮގތުންާ މުހިންމުކަމެއް.ާ
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ދިނު މަޤ މުާ އޮފިސަރުންނަށްާ އިސްާ އަދިާ ސްޓަރފްއ އިާ މ ާާޑިފެންސްާ

ޮގތެްއަގއިާާ ޒިންމ ދ ރުާ ެއއްކިބ ވެާ ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ  3660ވަކިކުރުުމަގިއާ

މިދެންނެވިާ އިންތިޒ މްކުރުަމކީާ ކަންތައްތައްާ ކުރެވޭޮގތަށްާ އެކަންތައްތައްާ

އިންޞ ފުވެރިކަމ ެއކީަގިއާާ މިނިވަންކަމ ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ބަލ އިރުާ އުސޫލުންާ

އެހެ ބ ރުެއޅިެގންދ ނެކަމެއް.ާ ކުރުމަށްާ އަޅުަގނޑުާާމަސައްކަތްާ ންވީމ ،ާ

ހުށަހަޅ ފައިވ ާާ ެގނަަައުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ މިބިލަށްާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ތ އީދުކުރަނީ.ާ  3665ބިލަށްާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާޗީފްާއޮފްާސްޓަރފްއ އިާއަދިާޖެނެރަލްާއޮފިސަރުންެގާމަޤ މަށްާ

ރައްާ ވަކިކުރުމުަގއިާ ޢައްޔަންކުރުމ ާ ދައުރެްއާާމީހުންާ މަޖިލީހުެގާ ޔިތުންެގާ

އިސްާާ ފަހަރެއްަގއިާ ދިއުމަކުންާ އިޞްލ ޙުވެެގންާ މިބިލުާ އޮންނަޮގތަށްާ

މިކަންކަންާ ނުރައްކަލެއްކަމަށްާ ދިމ ވެދ ނޭާ ފަރ ތުންާ އޮފިސަރެްއެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ ނުވަތަާ މިނިސްޓަރަށްާ ތިއްބެވިާ  3670ހިންގަވަންާ

އެާނުރަްއކަލުންާސަލ ަމތްވުމަށްޓަކަިއާާާާފެނިވަޑަިއަގންނަަވއިފިާހިނދެްއަގިއ،

މިއިޞްލ ޙުާ އެޅުމަކަށްާ ފިޔަވަޅުތައްާ އަޅަންޖެހޭާ ހިނދުންާ ހިނދުންާ

ެގނައުުމެގާސަބަބަކުންނެއްާހުރަސްއެޅިެގންނެއްާނުދ ނޭ.ާމިހެންާމިދަންނަވ ާާ

ކަންތައްތަްއާާ ތެރޭަގިއާ ޚިދުމަތުެގާ ސިފައިންެގާ ސަބަބަކީ،ާ

ފުޅ  ވަރަށްާ އިޚްތިޔ ރުތަކެްއާާއިންތިޒ މްކުރުމުަގއިާ ދ އިރ ެއްއަގއިާ ާ3675 

މިނިސްޓަރަށްާވަނީާދެވިފައިާޤ ނޫނުަގއި.ާއެައކަށްާިއޞްލ ޙުާެގންނ ކަށެްއާ

ޙ ލަތްތަކުަގިއާާ ބައެްއާ ހަމައެހެންމެ،ާ ހުށަހަޅ ފައެއްނުޭވ.ާ މިބިލަކުންާ

އެނޫންާ އަދިާ ސަސްޕެންޑްކުރުމ ާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ

ކުރުމ ާމިކަހަލަާއިޚްތިޔ ރުތަކެްއވެސްާމިނިސްޓަރަށްާމަސައްކަތްތަކަށްާބަދަލު

ކުރައްަވންާާ ކުއްލިއަަަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  3680ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ

ވަކިކުރުމުަގިއާ މަޤ މުންާ އޮފިސަރަކުާ އިސްާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ކަމެްއަގއިާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއަކުންާނޫނީާމަޖިލީހުެގާޚިޔ ލެއްާހޯއްދަވަންާ

ދިމ ވ ާާޖެހިެގ ނުރައްކަލެއްާ ބޮޑެތިާ ސަބަބުންާ އެމީހެއްެގާ އެަވުގތުާ ންާ

ނުަގންނަވ ނެ.ާާ މަޖުބޫރުެވަވޑަެއއްާ ެގންުގޅުއްވ ކަށެއްާ އެމީހަކުާ ޙ ލަތެއްަގއިާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ކަމަކަށެްއާ ނުރައްކަލެއްާ އޮތްާ ެއއީކީާ  3685އެހެންވީމ ،ާ
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އޮތްޮގތު މިހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ މިބިލުަގިއާ ދެންާ ންާސަލ މަތީާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ

241ާާޚިދުމަތްތަކ އިާބެހޭާކޮމިޓީ،ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ވަނަާމ އްދ ެގާާާ

ދައުރެްއާާ ކޮމިޓީއަށްާ ޚިދުމަތްތަކ އިބެހޭާ ސަލ މަތީާ އުފައްދަވ ފަިއވ ާ ދަށުންާ

ބ ރުތައްާ ސަލ މަތީާ ތެރޭަގއިާ މަސައްކަތުެގާ ެއކޮމިޓީެގާ ދެަެއްވ ފައިިމވަނީ.ާ

ހިމެނިފަ ބެލުންާ ނުހިނގ ޮގތްާ ިއސްާާހިނގ ާ އެކިއެކިާ މީަގއިާ  3690އިވ އިރު،ާ

ވަކިކުރުމުަގިއާާ ދެްއވުމ ާ ވަޒީފ ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބަވ ާ މިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ

އެކޮމިޓީެގާދައުރެއްާއޮތުމަކީާހަމަާއެންމެާރަނަގޅުކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

މެންޑޭޓްެގާާ ދީފަިއވ ާ އެކޮމިޓީއަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިހ ރުާ ހަމަާ ދެކެން.ާ

ރަށްާރަނަގޅަށްާހިމެނޭާކަމެއްކަމަށްވެސްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާތެރޭަގއިާވަ

ބަލައިަގތުމަށްާ މަޖިލީހުންާ މިބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ  3695ވ ހަކަާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ވަރަޙްމަާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާތުއް`.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާهللا ާވަބަރަކ ތޫ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަދުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ދެކުނާުާ ކުޅުދުްއފުށިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ ބިލަށް،ާ  3700މަޝްވަރ ކުރަމުންމިދ ާ

ނަޝީދަށްާޝުކުރު މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދ ކުރަން.ާާދ އިރ ެގާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ މިބިލަކީާ އ ދެ،ާ

އަވަސްކޮށްާ ވަރަށްާ ތެރެއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެގނެިވެގންާ އިޞްލ ޙުތައްާ

އަންނަންޖެހޭާބިލެއްެގ،ާޤ ނޫނެއްެގާއިޞްލ ޙެްއ.ާސަބަބަކީާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

އި ފަރ ތްތަކަށްާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ އޮންނަންާތެރޭަގއިާ ޔަޤީންކަންާ  3705ތުބ ރ ާ

ހޯއްދަވަިއެގންާާ ތަމްރީންާ ތަޢުލީމ ،ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭ.ާ

ައުގާާ ޚިދުމަތްތަކުެގާ އަދ ކުރަްއވ ާ އެބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންނަކީ،ާ ވަޑައިަގންނަވ ާ

ތެރޭަގިއާ ނިޒ ެމއްެގާ ބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ވަޒަންކުރެވޭާ

ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއުޅުްއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ ކަމުަގއިާ

ނިޒ މުތަކެްއާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މުޢައްސަސ ތަކަށްވަނީާ އެހެންާ  3710އެޮގތުން،ާ

ޤ އިމްކުރެވިފައި.ާައޅުަގނޑުމެންެގާމިބިލުންާލިބޭނެާފައިދ ައކީާސިފައިންެގާާ

ޓަކަިއާާޤ ނޫނެއްާއޮތްކަމުަގިއވިޔަސް،ާއެާޤ ނޫނުާޙިމ ޔަތްކޮށްާދެމެހެއްޓުމަށް



 137 

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާވަރަށްާބޮޑަށްާބ ރުާއެބަާދެއްވ .ާަވކިާޚ ްއޞަާކޮމިޓީއެްއާާ

ާާ ބެހޭޮގތުނ241ާާާްއޮތުމަށް ޚިދުމަތްތަކ އިާ އަސ ސީާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އޮންނައިރުާާ ެއޮގތަށްާ ބެހޭޮގތުން.ާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ ސަލ މަތީާ  3715ނުވަތަާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެމެހެއްޓިެގންދ ނީާ މިޤ ނޫނުާާާާއެޚިދުމަތްތައްާ ތެރޭަގއިާ

އައިަމާާ އިޞްލ ޙުކުރެވިެގންާ އެޮގތަށްާ އަދިާ އިޞްލ ޙުކުރެވިެގންވ ތީއ އެކުާ

ބޮޑުާާ ވަރަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުރިހ ާ އުޅުްއވ ާ ޚިދުމަތްތަކުަގއިާ ސިފައިންެގާ

އެހެންވީމަ،ާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ޔަޤީންކަމެއްާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ރައްކ ތެރިކަެމއްާ

ައޅުަގނޑުވެ ރޫޚަށްާއެަެސަބަބަށްޓަކައިާ މިބިލުެގާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  3720ސްާ

މިޤ ނޫނަށްާ އިޞްލ ޙުތައްާ އެވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އަދިާ ތ އީދުކުރަން.ާ

އ ދެ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އެދޭކަމެއްކަމުަގއިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެގނެިވެގންދިއުމަކީާ

ވަރަށްާާ ޒުވ ނުންާ ނެތިާ ފުރުޞަތުާ ވަޒީފ ެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އެބައު އެދެމުންދޭ.ާިގނައިންާ އެފަރ ތްތަކުންާ ފުރުޞަތުތަކަށްާ ަވޒީފ ެގާ ޅޭ.ާ

ބޭފުޅަކުާ ަވޒީފ ިއންާ ހަމަާ މަޤ މުތަކަކީާ މިކަހަލަާ  3725އެހެންނަމަވެސް،ާ

އެހެންކަމަށްާ ނޫން.ާ މަޤ މުތަކެއްާ ދެއްވޭނެާ ަވޒީފ ާ އުނިވިކަުމަގިއިވޔަސްާ

ތަމްރީނ އާިާ ތަޢުލީމ ާ ތިއްބެވިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެއްޖިއްޔ ާ

ކުރުމުެގާތަޖު ޚިދުމަތްާ ޤައުމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަޙުލުވެރިންާ ރިބ ެގާ

ލިބިެގންާ ދެމެހެއްޓެނެިވޮގތެްއަގއިާ ުމއްދަތަކަށްާ ދިުގާ ވީހ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ

ައޅުަގނޑުެމންެގާޤައުމުެގާާ  3730ދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަަގށްޓަކައިާއަދިާ

އެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ވީމ ،ާާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ

އެސަބަބަށްޓަކައިވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ަގިއާާ

ފަރ ތްތަކަށްާ މިކަހަލަާ ތިއްބެވިާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ އެކިއެކިާ ޤައުމުެގާ ތިއްބެިވ،ާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ ޚ އްޞަކުރެވިެގންާކަންތައްތަކެއްާރޭވެން.ާއެޮގތުންާ

ެގނެ މިއިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ދ އިރ ާާސިފައިންެގާ ސިފައިންެގާ  3735ވިެގން،ާ

ހަރުދަނ ވެެގންދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިެގންދ ނެާވަރަށްާބޮޑުާބ ރެކޭ.ާާ

ހިތްހަމަޖެހުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އަޚުލުެވރިންނަށްާ އެދ އިރ ެގާ އަދިާ

ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއސަބަބަށްޓަކައިާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިެގންދ ނޭ.ާ

އިޞްލ ޙަ ެގނެވޭާ ބިލުާމިޤ ނޫނުަގއިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ށްާ
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 3740ހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށްާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެން މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ިއ1:30ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ

މި އަިއސްާ ކަށިާ ަގޑީެގާ އެހެންވީމ ،ާހަމައަށްާ ހަމަވީ.ާ އަރ ާ އޮށްާ

 3745އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުެގާޖަލްސ ާމިހިސ ބުންާހުއްޓ ލ ފައިާމ ދަމ އަށްާދ ނީ.ާާ

މިހ ރުާވަރަށްާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަނީާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާ

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މ ދަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ އެދިވަޑައިެގންފައި.ާ ފުރުޞަތަށްާ

ފަށ  ދ އިރ ެގާާއަރުވަންާ ދިއްދޫާ އެއީާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންއޮތްާ ނީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާޭއެގާފަހުންާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާާ

 3750ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާهللا،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއް

ތަރުތީބުން.ާާ އެާ ރަޝީދު.ާ އަޙްމަދުާ ވ 3ާާމެންބަރުާ ހަކަާާބޭފުޅުންެގާ

މިކޮޅުަގިއާާ އެބޭފުޅުންާ އަންނައިރުާ ފަށައިެގންާ އޭރުންާ މިދަންނަވ ލީ.ާ

ތިއްބެވުންާފަސޭހަފުޅުވ ނެ.ާތަރުތީބުާއޮތްޮގތެއްާބައްލަވ ލަންާބޭނުންފުޅިއްޔ ާާ

މިހ ރާުާ ސެކްރެޓޭރިެއޓުންާ މަޝްވަރ ކޮށްލައްަވއިެގންާ އަމީންޢ ންމުއ އިާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަވަ ލިސްޓްާ އޮތްާ އެާތައްޔ ރުވެފައިާ ޮއންނ ނެ.ާ  3755ންާ

ާތަރުތީބުންާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ ނީ.ާ

ާ

ާ.ޖަލްސ ާނިންމުންާ .4



 3760ވ ާައންގ ރަދުވަހުެގ2009ާާާާޖޫނ9ާާާާްންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީާާދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާާަގއި.9:00ާާހެނދުނުާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ާ




