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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /5 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  5ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް   އަންާގރަ  ވީ 2009 ޖޫން 9 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 15 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 ށް  11:03ން  10:33 އިންޓަވަލް: 

 

 ަގއި   12:37މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  6އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 

 71، އިންޓަވަލް ފަހުން 72އިންޓަވަލް ކުރިން   ނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑައިގެން 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު ަގލޮޅު އުތުރު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  ދިއްދޫ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 
މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެ*   ންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް  އިންޓަވަލަްށ ފަހު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އަދި ހިަތދޫ  އަދި     ންނެވި. މުޙަންމަދު ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް
 

 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބް 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް މަނަދޫ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا ން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއި 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 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 

 ން ޔާމީهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

  މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  



 V 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 އަސްލަމް  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 

 ބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 8 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

.ދުވަސްއަންގ ރަާާާޖޫނާްާާތ ރީޚްާ: ާާ

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާعلى ާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسول



 10މެންބަރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ. .

ާ

މިއަދުެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފެށުނީ.ާ ދެކުނުާމަޖިލިސްާ ކުޅުދުއްފުށީާ މިއޮތީާ އެޖެންޑ ަގއިާ

ނަންބަރާުާ ޤ ނޫނުާ ނަޝީދު،ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

2008/1ާާާާ ެގނެއުމުގެާާާާ...ސިފައިންެގ ިއޞްލ ޙުާ ވަނަާާދެާާބިލުެގާާވަނަާ

ކުރިއަށްެގންދެވު މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ާާކިޔުމުެގާ ނިޔަލަށް ިއއްޔެެގާ  20ާާ15ން.ާ

ދަށުންާ އަިއޓަމްެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުނ33ާާާްާވ ހަކަދަްއކަވ ފައިވޭ.ާއަދިާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންފައިވ ާާ

ނިއެބަތިއްބެވި.ާާ މިއަރުވަނީ....ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ޒ މ ބެހޭާއަޅުަގނޑުާ

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާނުކުތ އެްއ،ާހުޅުހެންވޭރު

ާ20 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާމިނެީގާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ގަވ އިދ ާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: އުސޫލުތަކަށްާާާާމަޖިލީހުެގާ ޢަމަލުކުރަމުންެގންދ ާ މަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ

ަގވ އިދަށްާ ޢަމަލުކުރަމުންެގންދިޔަާ މިވޭތުވެދިޔަތަނުަގއިާ  25ބަލ އިރުަގއިާ

މިހ ރުވެސްާޢަމަލުކުރަމުންާމެިގންދަނީ.ާމިއަދަކީާއަޅުަގނޑުމެންާޢ ންމުކޮށްާ

ާާ ޚ އްޞަކުރެވ3ާާިހަފްތ އަކު ދެދުވަސްާ ބ އްވ އިރުަގއިާ ޖަލްސ ާ ފަިއާާދުވަހުާ

ވަނީާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުތަކަށް.ާ ހުށަހަޅ ާ އޮންނަނީާސަރުކ ރުންާ

މިތަނަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައިތިރިނުވެެގނެއްނޫން.ާ ފުލުހުންާ ސިފައިންނ ާ

175

92009

1

2
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ަވޢުދުތަކެއްވެފަިއާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ  30ވަނީާ

މިދި އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިމަތީަގއި.ާ އޮތީާ ދައުރުަގިއާާރަމަޟ ންމަސްާ ޔަާ

ޤ ނޫނު.ާާ އިމްޕޯޓ ބެހޭާ ެއކްސްޕޯޓްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮންނ ނެާ ނިންމ ފައިާ

އިއްޔެަގިއާާ ޤ ނޫނު.ާ އެކްސްޕޯޓ ބެހޭާ އިމްޕޯޓްާ ދަންނަވ ނަމަާ އެހެންޮގތަކަށްާ

މަޖިލީހަށާްާ ސަރުކ ރުންާ އަލުންާ އެޤ ނޫނުާ ކުރީަގއިާ ހަތަރެއްެގާ

 4ާާ35ޅަށްާއެނޭގ.ާއިއްޔެެގާާފޮނުވ ފައިވ ކަންާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާވަރަށްާރަނަގ

އެމައްސަލަާ މަނިކުފ ނުާ އައިއިރުަގއިާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ފެށިެގންާ ންާ

ވ ހަކަދެްއކުމަށްާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ނެތް.ާ އެޖެންޑ ކުރައްވ ފައެއްާ

ައުގާ އަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގިއާތިބެާރައްޔިތުންެގާއަތްފޯރ ފަށަށްާތަކެތީެގާ

ެގނެސްދޭނެކަމަށް މިޖެހެނާީާާާެގނައުމަށް،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިބެެގންާ ވައުދުވެާ

ނުވަތަާ ކަންތަްއތައްާ ނަޝީދުެގާ ރައީސްާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ  40ރައްޔިތުންެގާ

ވ ހަކަދައްކަންތޯާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލުންާ އެާ ެގންނަން.ާ ސަރުކ ރުާ

މިއަދުާ ެއޖެންޑ ާ މިާ މަޤްޞަދެއްގައިތޯާ ކޮންާ މަނިކުފ ނުާ މިކަންކުރަންވީ.ާ

ކުރައްވ ފައި ާާމިޮގތަށްާ ސަރުކ ރުން މިއޮތީ.ާ މަޖިލީހަށ5ާާާްާާ މިާ ބިލެއްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ކަންާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެނޭގ.ާއެހެންވީަމ،ާާ

ބޮޑީާ މުހިންމުކަންާ އެންމެާ މިވަުގތުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭެގތެރެއިންާ  45އެއީާ

މިދިޔަާ އުސޫލަކުންާ ލިބޭނެާ މުދ ާ ައުގހެޔޮކޮށްާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

މަޖިލީހުނާްާއަ ވޭތިވެދިޔަާ އަދިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ސަރުކ ރުންާ ހަރުތެރޭަގއިާ

ވަރަށްބުރަާމަސައްކަތެއްާކުރަްއވަިއެގންާނިންމަވ ފަިއވ ާބިލުާމިާމަޖިލީހަށާްާ

މަޖިލިސްާ ކޮންޮގތަކަށްާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމަ،ާ ެގނައުން.ާ

 50ާާާެގންދަވަންވެެގންތޯާއެާބިލުތަްއާއެޖެންޑ ާނުކުރަްއވ ާތިއުޅުްއވަނީ.

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ނިޒ ީމާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އަކީާ ތިނެންެގވިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  55ޝުކުރިއްޔ ާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓަކަިއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ

މަޢުލޫމ ތަށް މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުގެާ މިާ ޓަކައި.ާާދަންނަވ ލ ނަންާ
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ާާ އިްއޔެެގ ަމޢުލޫމ ތުދެއްވ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ަގިއ16:20ާާާާއަމީންޢ ންމުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީހުންާއަމީންޢ ންމަށްާފޯނުންާސަރުކ ރުންާބިލެްއާ

އެޖެންޑ ާާ އިްއޔެެގާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ ވަނީާ ވ ހަކަާ ފޮނުްއވ ާ ބިލުތަކެްއާ  60އަދިާ

ާ ނެރުންފަހުންާ 17:00ާއަޅުަގނޑުމެންާ ވަނިކޮށްާާއ އިާ ގ ތްވެފައިާ ާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިފައި.ާ ބިލުތައްާ ަވނީާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުތަކުެގާ އެާ އެޖެންޑ ަގއިާ މ ދަމ ެގާ ހަމަޖައްސ ފައިވަނީާ

ދ އިރ ެގާާ ދިއްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ބޭއްވުމަށް.ާ

ސަ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުާ  65މީރަށް.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނިމިެގންާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަޖިލިސްާ މިދިޔަާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މަނިކުފ ނަށްާ  70ާރައީސް،ާ

ބޭރުާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: މަޖިލީހުންާ ބިލުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ޕ ޓީތަކުެގާާހުރިާ ސިޔ ސީާ ކުރުމަށްފަހުާ

އިސްާމީހުންާެގންޮގސްެގންާމަނިކުފ ނުާއެންމެންާހ ޒިރުަގއިާވ ހަކަދެއްކި.ާާ

ދެއްކުމަށްފަހުަގއިާވިދ ޅުވެފައިާއޮތީާމަޖިލީހަށްާއެޖެންޑ ކުރުމުަގއިާތިމަންނަާ

މީޑިޔ އިންާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިދ ޅުވެފައިާ އެހެންާ ދެއްވ ނަމޭ.ާ ފުރުޞަތުާ

 75ންދިޔައީާކުޅުދުއްފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދާުާއަޑުއިިވެގ

ކުޑަކުރުމަށްވެސްާާ މުސ ރަާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހެުގާ ރައްޔިތުންެގާ ނަޝީދުާ

ވ ހަކަ.ާާ ހުށަހެޅުއްިވާ މައްސަލައެްއާ ނުވަތަާ ވ ހަކަ.ާ ހުށަހެޅުްއވިާ ބިލެއްާ

މެންބަ އަމިއްލަާ ނުވަތަާ ޕ ޓީތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ރުންނަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮމިޓީތަކުެގާާ ހުށަހަޅުއްވ ކަށް.ާ ބިލުާ ހުޅުވައެއްނުލަްއވ ާ ފުރުޞަތުާ

 80މައްސަލަތައްާނުނިމޭތީއ ިއާމިކަންކަމ ހުރެ.ާއަދިާބިލުާހުށަހަޅަންވީާަވުގތެްއާާ

އަމިްއލަާާ މަނިކުފ ނުެގާ ވިދ ޅުވެާ އަންގ ނަމޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބަލައިަގނެގެާ ބިލުާ ިމތަނަށްާ ދަށުންާ މިތަނުަގއިާއެޖެންޑ ެއއްެގާ ންާ

ސިފައިންނ އިާހަތިޔ ރުާުގދަނ ާމިކަމ ބެހޭާކަންކަންާތިާހިންގަވަނީ.ާވަރަށްާާ

މަޖިލިސާްާ އުސޫލުންާ އަމިއްލަާ ތިޮގތަށްާ މިދަންނަވަނީާ އ ދޭހ އެކީަގއިާ
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ާާ ިއއްޔެ ނުނިންމަވ ށޭ.ާ ިމއަދ4ާާާުެގންދަވަންާ ވަންކަމަށްވިޔަސްާ  85ޖެހިއިރުާ

އެޖެންޑ  މިާ އ އިރުަގިއާ ހަމައަށްާ މައްސަލައެއްނޫން.ާާހެނދުނ ާ ކޮށްލުމަކީާ

ކުއްލިާމަްއސަލަވެސްާހަމަާހެނދުނުާވަދެފައިާމިތަނުަގއިާިއއްޔެާހަތަރުމަދުާ

ެއކަން.ާާ ނިމިެގންދިޔައީާ އެާ ހަމަާ ކަމަކަށްނުވެާ އެްއވެސްާ ވ ހަކަދަްއކ ފައިާ

ުގޅުންހުރިާ ރައްޔިތުންނ ާ މިއީާ ހަމަާ އުސޫލުންާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ

ކުރެވޭ މިކަންާ ހުއްޓުވަންާާކަމަކަށްވ އިރުާ އަޅުަގނޑުާ  90ނެ.ާ

ކުރަްއވ ާ އަިމއްލަފުޅަށްާ ރައީސްެގާ މިއީާ ރައީސް.ާ މަސައްކަތްނުކުރައްވ ާ

ކަމެއް.ާމިާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީތައްާއަދިާނިންމިފައެއްނެތް.ާެއހެންވީމަ،ާކޮންާާ

އެންެމާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިއުޅުްއވަނީ.ާ ެގންދަވަންތޯާ މަޖިލިސްާ އުސޫލަކުންާ

ވ ހަ ދެއްކިާ ދިމ ކޮށާްާކުރީަގއިވެސްާ ފުރަތަމަާ ސަރުކ ރަށޭާ މިއަންނަނީ.ާ ކަާ

ތިބެާާ އުނަގްއލައިެގންާ ތިމަންނަމެންެގާ ތިރިކޮށްާ ހަމަބިމަށްާ  95ސަރުކ ރުާ

މަސައްކަތްާ ކުރައްވަންތޯޭއާ އެކަންާ އޮތީމައިާ މެޖޯރިޓީާ މިތަނުަގއިާ

ކަންކަންާ ފައިދ ހުރިާ ސީދ ާ މިތަނުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތިކުރަްއވަނީ.ާ

އެޖެންޑ ާބަދަލުކޮށްފައިާމ ދަމ ވެސްާހަމަާމިާބިލަށްާާާހުރިއިރުަގިއާމިއަދުެގ

ޮގވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ ނުެގންނަންވީ.ާ ކީްއެވެގންތޯާ ބަހުސްކުރެވޭނެނޫންތޯ.ާ

ޤ ނޫނަށްާ އެކްސްޕޯޓ ބެހޭާ އިމްޕޯޓްާ މެންބަރުންނަށްާ  100ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އަލުނ15ާާާާްއިޞްލ ޙުެގނައުމަށްޓަކައި ނަގ ފައިާ އިންޓަވަލެއްާ މިނެޓްެގާ

ކޮބައިތޯާާއެޖެންޑ ކޮ ކުރެވޭނެނޫންތޯ.ާ އެކަންާ ހަމަާ ކުރިއަށްެގންދަން.ާ ށްެގންާ

މީ ސިފައިންެގާ ދެތިންހަތަރުާ ކަމަކީ.ާ ކޮށްދެވޭާ ހެއްެގާާރައްޔިތުުުންނަށްާ

ާއްލުނުވެެގންާއުޅެންީވ.ާމައްސަލަތޯާމިތަނުގައިާޙަ
ާ105 

ާ

ނުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އެއްކަަމކަށްާޝުކުރިއްޔ ާ

އެޖެންޑ ކުރުމ ާާ ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ އެީއާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާ

ކުރިައށްމިެގންދަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަށުންާ އުސޫލުެގާ އޮންނަާ ބެހޭޮގތުންާ

ާާ އޮފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ިއއްޔެާ މިދެންނެވީާ  16:20ާާ110އަޅުަގނޑުާ

ޒަރިްއޔ  ފޯނުެގާ އަމީންޢ ންމަށްާ ވ ހަކަާާއެހ ކައްހ އިރުާ ފޮނުއްވ ާ ބިލުާ އިންާ

ާާ ޖަހަންާުއޅެނިކޮށްާބިލުތައްާވަނީާމަޖިލީހަށްާލިބިފައޭ.5ާާާވިދ ޅުިވއޭ.ާއަދި
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ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުތަކުެގާ އެާ ެއޖެންޑ ަގއިާ މ ދަމ ެގާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮންނ ނީ.ާ ހިމަނ ފައިާ

ގަވ  މިާ މިކަންާ އުސޫލެްއާާމެންބަރުންާ ވަކިާ ެގންދ ކަމެއްާ އެްއޮގތަށްާ  115ިއދ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ކަމެއްނޫން.ާ ނިޔަތުަގއިާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތަކެއްާ ވަކިާ

އިންނެިވާާ މަނިކުވެސްާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާާ މަޖިލީހުަގއިާ ބޭފުޅުންެގ،ާ އިސްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ

ާާ ލީޑަރުންެގާބައްދަލުވުެމްއަގިއާމިވ ހަކަތައްާވަނީާދެއްކިފައި.ާިއއްޔެެގާާޕ ޓީ

ފޮނުއްވ ފައެއްނެތް.ާާ ބިލެއްާ އެއްވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައަކަށްާ  120ނިޔަލ ާ

ބުނ ޮގތުންާސަރުކ ރުންާ ގަވ އިދުަގއިާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުަގއިާ

ދުވަސްކަ ސަރުކ ރުާ އެީއާ ދެދުވަސްާ ފޮނުްއވީމ ާ ުމަގިއާާބިލުތައްާ

އަދިާ ެގންދ ނީާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ.ާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުެގމަތީން.ާ ަގވ އިދުަގއިވ ާ ެގންދަނީވެސްާ މިހ ތަނަށްާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ މިއަރުވަނީާ  125ފުރުޞަތުާ

ާޙަމްޒ އަށް،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާ.

ާ

ާހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެ

ާ

ނުކުތ އެްއާާާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެތް ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  130ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އ ދެ،ާ ުގޅިެގން.ާ ތަރުތީބ އިާ މަސައްކަތުެގާ މަޖިލީހުެގާ މިނަަގނީާ

މި ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ ދެންމާެާދަންނަވ ލަންާ ހ ރުާ

ސަރުކ ރުންާާ ދެދުވަސްާ ހަމަޖެހިފައިވަނީާ މަސައްކަތްާ ތިވިދ ޅުިވޮގތަށްާ

އެޖެންޑ އ ިއާާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުތަކަށް.ާ ފޮނުއްވ ާ

އޮތްތޯާާ ލިބިފައިާ އެޖެންޑ ާ އެބަާ ރޭަގނޑުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  135ބެހޭޮގތުން.ާ

މަޖިލީހު މިާ ނުލިބިއްޖިއްޔ މުންާ އަދިާ ބަލަނާްާބަލަމު.ާ އެބަާ ވެބްސައިޓްާ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުލިބޭތީވެ.ާ ލިޔެކިޔުންާ އޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ވެބްސައިޓްަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ނުލިބޭކަމަށްވ ނަމަާ ޒަރިއްޔ އިންާ އީމެއިލްެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ބަލަން.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝ އިޢުކުރެވިފައިވޭތޯާ އެާ

 140ނީާމިާމަޖިލީހުަގއިާއިޢުލ ންކޮށްދެއްވުންާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއަރިހުންާއެދެ
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ދެނާްާ ހުންނ ނެތޯ.ާ ޝ އިޢުކުރެވިފައިާ އެޖެންޑ ާ ކުރިންާ ަގޑިެއއްެގާ ކޮންާ

ފޮނުއްވ ފަިއވ ާާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރުންާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(55ާާާާއިމްޕޯޓްާއެކްސްޕޯޓ ބެހޭާބިލުާފޮނުއްވ ފައިާވަނީ

އެ ދަށުން.ާ ދެވަނަާާާާެގާ ކިޔުމ އިާ ފުރަތަމަާ ރައީސްާ ބުނ ޮގތުންާ މ އްދ ަގއިާ

ސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާާ އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދެޭވނެ.ާ ެއކުެއކީަގއިާ  145ކިޔުންާ

ާާ ފޮނުްއވ ފަިއަވނީ އެކަންާ ދަށުންތޯ.55ާާާއެދެން.ާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.
ާ

ާ

 150ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ނުކުތ އެއްކަުމަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޖަވ ބުަގިއާާ ސުވ ލުެގާ ތިކޮށްލެްއވިާ އެކަަމކުާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާ

އެކްސްޕޯޓްެގާާ އިމްޕޯޓްާ އޮފީހުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދަންނަވ ނަން،ާ

ާާ އިތުރު އަދިާ 4ާާާާބިލ އިާ ހަނދ ންަވނީ އަޅުަގނޑުާ  155ބިލެްއ4ާާާބިލެއް،ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ވަނީާރައްޔިތުންެގާ މ އްދ ެގ55ާާާާފޮނުއްވ ފައިާ ވަނަާ

)ށ(ާެގާދަށުން.ާއެހެންވީަމ،ާަގވ އިދުަގއިާބުނ ޮގތުންާހުރިހ ާމަރުހަލ އެއްާ

އެބަބުނޭ.ާ ަގވ އިދުަގއިާ ކުރެވިދ ނެކަމެއްކަމަށްާ ެގންދިއުމަކީާ އެްއކޮށްާ

ބަހުސ ިއެގ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ކުރިއަށްދިއުަމށްާާއަޅުަގނޑުާ ންާ

 160ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާފެށުމުެގާކުރިންވެސްާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ

ރަްއޔިތުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ސަމީރުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރަތަމަވެސްާ ފަރ ތުންާއެންމެާ ެގާ

ބިލުތަކަކަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކަމެްއކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަމޭ.ާ ވ ހަކަާ ހިތ މަކުރ ާ އެކަމ ާ ނުދިނީތީާ  165އިސްކަންާ

2008/1ާާާ؛ާނަންބަރު ވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގ8ާާާާސިފައިންެގާޤ ނޫނުެގ

އެ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ ވ ހަކަދެއްކުމުެގާ ފުރަތަމަވެސްާބިލުެގާ ންެމާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިފައިންާމިާދިވެހިާޤައުމަށްޓަކަިއާާ
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ސިފައިންނަށްާ ދިވެހިާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކަިއާ ބުރަާ ކުރަްއވަމުންދ ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާ އެއ އެކުަގއިާ ހަމަާ ޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ާ  170ފަށްފަށުންާ

ެއކަންޏެ ސިފައިންާ ރ އްޖޭަގއިާ އަދ ކުރައްވ ާާޤަބޫލުކުރަމޭާ ވަޒީފ ާ އްނޫން،ާ

ލިބެންޖެހޭނެކަން.ާާ ކަންތައްތަްއާ ޔަޤީންކަމ ާ ަވޒީފ ެގާ މީހަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ

ޤ އިމުވެފަިއާާ އުސޫލުތަކެްއާ ނުެގއްލޭނެާ ފުރުޞަތުާ ވަޒީފ ެގާ އެމީހުންެގާ

ދ އިރ ެގާާ ކުޅުދުއްފުށީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މުހިންމުކަމެއް.ާ އޮތުމަކީާ

 175މަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާބިލުަގއިާހަމައެކަނިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަން

އިޞްލ ޙުތަކެްއާާ އެބިލަށްާ ހިމެނިފައިވ ތީާ ކަންތައްތަްއާ ބައެއްާ

ެގންނަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެމަނިކުފ ނުާ

ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ހަމައެކަނިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ އިރުާ އެބިލުާ

އެކަން އެހެންާމަޤ މުާ ިއތުރަށްާ ޭއެގާ ވަނިްއޔަކީ.ާ ހިމަނުއްވ ފައިާ ޏެއްނޫންާ

ކޮމިޓީއަކަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ  180މަޤ ު މުތައްވެސްާ

ހޯދުމަށްޓަކައިާ ރުހުންާ ކޮމިޓީއެއްެގާ ނުވަތަާ ބަލައިަގތުމަށްޓަކައިާ

ނިޒ ުމާާ ރިޔ ސީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމުަގިއާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ

ތަކުަގއިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާނުވަތަާއެންމެާއިސްާާއޮންނަންާޤައުމު

އިސްކޮށްާާ ެއންމެާ ނުވަތަާ ފަރ ތްޕުޅުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މަޤ މު،ާ

 185ހުންނަާފަރ ތަށްާހަމައެކަނިާބަހެއްާހޯދުމުެގާވ ހަކަާޮއވެޭއ.ާއެކަންާކުރެއޭ.ާާ

އީާެއކަންާާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއެގާދަށުެގާފަރ ތްތަކުެގާވ ހަކަތައްާައއުމަކީާއެ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ވެދ ނެއޭ.ާ އުނދަޫގތަކަކަށްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ހުރިާ ކުރުމަށްާ

ރައީސް،ާމިފަދަާބިލެއްާމިފަދަާޙ ލަތެއްަގއިާައއިކަމަށްާބައެްއާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ހުށަޅުްއިވާާ ބިލުާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ހަކަަގކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ މެންބަރުންާ

ފ ހަގަކުރަްއވ  މެންބަރުާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިޤ ނޫނަށްާ  190ފަިއވަނީާ

އިޞްލ ޙުާ މިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ތީާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ެގންނަންޖެހޭކަމަށްާ

ަވުގތަށްާޤ ނޫނުާ ެގންނަވަނީކަމަށް.ާއަޅުަގނޑެްއާޤަބޫލެއްނުކުރަންާޙ ލަތ އިާ

އާެާ މީހަކަށްާ ވަކިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަކަށެއް.ާ

ޙުކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާއެާޤ ނޫނުެގާދަށުންާޢަމަލުކުރުމުަގިއާާޤ ނޫނުާއިޞްލ 

ބިލުާ އެާ މައްޗަށްާ އުނދަޫގތަކުެގާ ނިކުންނަާ މައްސަލަތަކ ާ  195ދިމ ވ ާ
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މިބިލުާ ހިތ މައަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

މިރ އްޖޭެގާ އުޅޭިއރުާ އައިސްެގންާ މިހިސ ބަށްާ މިއަދުވެސްާ

ކޮން މާިާސިފައިންެގތެރެއިންާ ހަމަާ މައްސަލ ަގއިާ ކަނޑ ލިާ ބަޔަކުާ މެވެސްާ

ދިފ ޢުަގިއާ އެބޭފުޅުންެގާ ފަރ ތްތަކުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ

އެބޭފުޅުންނ ާ މިބިލ ާ ހަމަާ ެގންދަވ ކަމީވެސްާ  200މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވަމުންާ

ުގޅުންހުރިކަންެވސްާފ ހަަގކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާފަހަރެއްަގއިާވެދ ނެާމިަވުގތުާ

ަގއިާއިންނަވ ތީާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާތަފ ތެއްާކުންފުނީެގާާމަޖިލީހުެގާޮގނޑީ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ ހުރުމަކީެވސްާ ޮގތުަގއިާ ޙިއްސ ެގާ

އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަންާ ފުރުޞަތުވެސްާ ވަޑަިއަގތުމުެގާ ޢަމަލީޮގތުންާ

މިބިލުެގާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ އްދ އަށ11ާާާްފ ހަަގކުރަން.ާ  205ަވނަާ

ާހުށަހަޅ  ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ބަލ އިރުާ އިޞްލ ޙަށްާ 241ާފައިވ ާ ވަނަާާ

މެންޑޭޓާްާ މިާ ނެތުމ އެކުަގިއާ ބ ރުއެޅިފައިާ މިކަމަށްާ ހަމައެކަނިާ މ އްދ ަގއިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާތެރެއިންާދެިވދ ނެތޯ.ާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާއުފެދޭާސުވ ލެްއ.ާ

ޗީފްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއ11ާާާިހަމަާއެއ އެކުަގިއާސިފައިންެގާޤ ނޫނުެގާ

ވަކިކުރ ނީާ ޢައްޔަންކޮށްާ މީހަކުާ މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ  210އޮފްާ

ސިފައިންެގާއެންމެާމަތީާވެރިޔ އޭާބުނެފައިާއޮތުމ އިާއަދިާއެމ އްދ ެގާ)ރ(ާ

މީހަކީާ ޢައްޔަންކުރ ާ މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ަގއިާ

މަ ސީނިއަރިޓީއަށ އިާ ތެރެއިންާ އޮފިސަރުންެގާ ޖެނެރަލްާ ޤ މުެގާާސިފައިންެގާ

މީހަކަށްާ ޢައްޔަންކުރ ާ އިސްކަންދީެގންާ ޤ ބިލުކަަމށްާ އަދ ކުރުމުެގާ ވ ޖިބުާ

ޢައްޔަންކުރ ާާ ބެލުމަށްފަހުަގއިާ ޮގތަކަށްާ މިފަދަާ  215ވ ންޖެހޭނެކަމަށ އި،ާ

އަޅުަގނޑުެގވެސްާާ ހޯދުމަކީާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ

ރުހުމަ މަޖިލީހުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނީާމައްސަލަެއއްނޫން.ާ ކ ެއކުަގއިާ

ވަޒީފ އިންާވަކިނުކުރެވޭނެާޮގތަށްާއޮތުމަކީާމިާދ އިރ ަގއިާޚ ްއޞަޮގތެްއަގިއާ

ހުރަސްތަކެއްާ ޢަމަލުކުރުމުަގިއާ ކޮމ ންޑްތަކަށްާ ދ އިރ ަގއިާ މިލިޓްރީާ

މެންބަރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއްކަމަށްާ  220ނުކުމެދ ނެާ

އުއްމީދުކުރަ އަޅުަގނޑުާ މިބިލާުާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށްާ އަދި،ާ ން.ާ

ިވސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށްާ ކޮމިޓީންވެސްާ އެާ ދ އިރުާ ކޮމިޓީއަކަށްާ
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ކުޑަާާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ ދަންނަވ ލަފ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލެއްވެސްާ

މެ މަޖިލީހަށްާ ވަޒީރުންެގާ ބ ރުެގތެރެއިންާ  225ންބަރުނާްާލިބިެގންވ ާ

ވަޒީރުންާާ ލިބެިގންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޢައްޔަންކުރުމުަގއިާ

މަޤ މުނާްާ ވަޒީރުންާ އެާ ޢައްޔަންކުރުުުމަށްފަހުަގއިާ ޢައްޔަންކުރަނީ.ާ

ބ ރެއްެގާާ ލިބިެގންވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މިއޮންނަނީާ ވަކިކުރުންާ

ާާ ވަރަށްާޞަރީޙަާއިބ ރ ތުންާޮގތުަގއި.ާހަމަާެއއ އެކުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ެއާ ކަމެއްާ ނިންމާ  މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އެބަވޭާ  230ބަޔ ންކޮށްފައިާ

ތަސްދީޤުކުރުމުެގާާ ފޮނުވީމ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ނިންމެވުމަށްފަހުަގއިާ

ފޮނުވުމަށްފަހުަގއިާއަނބުރ ާާ ތަސްދީޤުކުރުމަށްާ ެއކަމަކު،ާ އެބައޮތް.ާ އުސޫލުާ

ާާ މި ދެންާ އަނބުރ ާފޮނުވ ލައިފިްއޔ ާ ފ ސްކުރެްއވީމ ާ ވަކިޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ

ޮގންނުޖެހޭނެކަމަށާްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ

ާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ ބަޔ ންކުރޭ.ާ 3ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ  235ބ ރުާާ

ލިބިެގންވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ނިޒ މެްއަގއިާ ވަކިކުރެވިފަިއވ ާ

ތެްއަގއިާމިލިޓްރީާމިފަދަާއުސޫލުތަކ ާޑިސިޕްލިންާާބ ރެއްަގއިާއަދިާޚ އްޞަޮގ

ނުވަތަާ ޙ ލަތަކުންާ ދިމ ވެދ ނެާ ޤައުމަށްާ ޙ ލަތްތަކެއްަގއިާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭާ

ކުރިމަތިވ ާާ ހަނުގރ މައެއްާ ނުވަތަާ މުޞީބ ތަކުންާ ބޮޑުާ ދިމ ވެދ ާ ޤައުމަށްާ

މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ ޢަމަލުކުރުމުަގއިާ ކޮމ ންޑްތަކަށްާ އެާ  240ޙ ލުަގއިާ

މީހަކަށާްާމެން ކިޔަމަންވ ނެޖެހޭާ އަމުރުތަކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ބަރަކީާ

ީމހަކަށްާވެފަިއާާ ަމޖިލީހުެގާރުހުންާލިބިފައިވ ާ ވ ހިނދު،ާއޭނ އަކީވެސްާމިާ

ެއާާ މީހަކުާ ހުންނަާ މަޤ މުަގއިާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ އަދިާ

ޖަވ ބުދ ރީވ ންާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އުސޫލެްއާާމަޤ މުެގޮގތުންވެސްާ ޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުާާ އުފެދޭކަންާ ކޮންފްލިކްޓްާ މިހިސ ބުންާ ދިޔައީމަާ  245ހަމެޖެހިެގންާ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ މިބިލުާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ަވޒީފ ެގާާ މިދެންނެވިފަދައިންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުަގއިާ

އޮ ލިބޭނެޮގތެއްާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އިތުބ ރުާ މުހިންމާުާޔަޤީންކަމ އިާ ތުމަކީާ

ނިންމުމުެގާސަބަބުންާ ކަމެއް.ާހަމަާއެއ ެއކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާނިންމާ 
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ކުރަންޖެހޭާ ފަރ ތުންާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ ބ ރުާ ދިފ ޢީާ  250އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަތަކ މެދުވެސްާ ނިކުމެދ ނެާ ކުރެއްވުުމަގއިާ ކަންކަންާ

ދެ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާާވިސްނ ލަންޖެހޭނެކަމަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކެން.ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާވަޒީރުންާޖަވ ބުދ ރީކުރުމުެގާވ ހަކ242ާާާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މިކަމަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމ ލަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އެބައޮތް.ާ

 255ދެއްވ ފަިއވ ާފުރުޞަތުވެސްާތަންކޮޅެއްާކުޑަކަމުންާހަމަާއިތުރުާތަފްޞީލުާ

ބޭނުންޭވ. ކުޑަކަމ ެއކުަގިއާާާާދަންނަވ ލަންވެސްާ ަވުގތުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑުާނިންމ ލ ނަން.ާވަޒީރުންާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާއެބަޮއތް.ާއަދިާހަމަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެބައޮތްާދަޢުލަތުެގާކޮންމެާމީހަކ ެވސްާިމާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަދިާ ކުރެވިދ ނެކަމ އިާ ސުވ ލެއްާ ބޭނުންާ މަޖިލީހުންާ

ޙ ލަތެއްަގއިާާމަޖިލީ އެފަދަާ އެހެންކަމުންާ ހ ޒިރުކުރެވިދ ނެކަން.ާ  260ހަށްާ

ާާޤ ނޫނު އޮތުމ އެކުަގއި، މިޮގތަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާއަސ ސީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ

ހިނދުާމިޮގތަށްާބަދަލުތައްާެގންނަިއރުާާލިބެިގންވ ާާމަޖިލީހަށްާއެާފުރުޞަތު

އެހެ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ންވީމ ،ާމިއީާ

ާާ ބިލު ބިލު،ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރިާހުށަހެޅުއްިވާ

ވިސްނާ  މިކަމ ާ ދ އިރުާާމެންބަރުވެސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ އަދިާ  265ވަޑައިެގންާ

ވިސްނާ  މަުގަގއިާކޮމިޓީންވެސްާ އިޞްލ ޙުެގާ މިކަންކަންާ ވަޑަިއެގންާ

ާކުރިއަށްެގންދަވ ނެކަމަށް އުންމީދުކުރަާ ާައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ ާާން.ާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

 270ާދެކުނުާދ އިރ ެގާާްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކުޅުދުއްފުށިާާޝުކުރިްއޔ ާޢި`.ާާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ހުށަާާهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ނަންބަރާުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުާ ާހެޅުއްވިާ

އިޞ2008/1ްާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ ާ،ާާ ބިލ  ެގނައުުމެގާ ާުގޅޭޮގތުންާލ ޙުާ

ދަންނަވ ލުމަށްާާއަޅުަގނޑަ އެްއޗެއްާ ފެންނަާ އެދުނީ.ާށްާ ފުރުޞަތަކަށްާ

ެގންނެވުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ ރައީސް.ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤ ނޫއިޞް މިވަނީާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ާާލ ޙުތަކެްއާ އަސ ސީެގ  275ވަނ239ާާާަނުާ

ާާމ  މ އްދ 40ާާއްދ އ ިއ، ާާާާވަނަާ ޙަވ ލ 41ާާއަދި މ އްދ އަށްާ ދެއްވ .ާާވަނަާ
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ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާ ރަނަގޅަށްާ ކަންތައްތައްާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ވަޒީފ ެގާާ މަސައްކަތްާާޙިނޫނީާ ދިނުމަށްޓަކަިއާ ރައްކ ތެރިކަންާ މ ޔަތ އިާ

ާާ ނަަމވެސް، ރަނަގޅުކަމެއް.ާ އެންމެާ ެއއީާ އަޅުަގކުރުމަކީާ ނޑުމެންާމީަގއިާ

ކަންތައްތަްއވެ ބައެްއާ ފ ހަަގކުރެވޭތީ،ާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ހުރިކަުމަގިއާ  280ސްާ

ރައީސްެގާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ މަޖިލީހ އިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެވ ހަކަާ

ޤ ނޫނުާާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ބޭނުން.ާ ާާދަންނަވ ލަންާ ވަނ241ާާާާައަސ ސީެގ

މަށްޓަކައިާޤައުީމާާލުމ އްދ ަގއިާސަލ މަތީާކަންތައްތައްާހިނގ ާނުހިގ ޮގތްާބެ

ާ ކޮމިޓީއެއްސަލ މަތ ާ ާބެހޭާ އޮތުމުން،ާާާ ބުނެފައިާ އޮންނަންވ ނެކަމަށްާ

މެންބަރުނާްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ މިވަނީާ މަޖިލީހުންާ  285މިޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ނިންމަވ ފައި.ާ ެއކަންާ ހައްދަވ ާ ކޮމިޓީެއއްާ އެކުލެވޭޮގުަތަށްާ

ސަލ މަތ239ާާީޤަބޫލުކުރެވެނީާާ މ އްދ ަގއިާ ޚިދުމަތެއްާާާވަނަާ ކޮންމެާ

ރައްޔިތު ޤ ނޫނެއްާ ބަޔ ންކުރ ާ ުއސޫލުތައްާ ހިންޭގނެާ ންެގާާއިންތިޒ މުކޮށްާ

ާާ ފ ސްކުރަންވ ނެޭއ އަޅުަގނޑަކަށްާމަޖިލީހުންާ ޭއެގންާ އޮތީމ ،ާ ބުނެފައިާ

އެްއވެސްާާ އަދިާ ސިފައިންނަށްވެސްާ އެއީާ ދޭހައެއްނުޭވާ  290އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ާާ ދިނުމ އި، ަވޒީފ ާ ާާަވޒީފ ފަރ ތަކަށްވެސްާ ބައި ވަކިކުރުމުެގާ އޭަގިއާާއިންާ

ާާާާހިމެނިެގން ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްޗެއްކަމަކަށް.ާ އޮތްާ ާާމިާލިޔެފައިާ

އިޞްލ ޙުކުރެެވމުން މަޖިޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޚ އްޞަާ ދުވަސްވަރުާ ލީހުަގިއާދިޔަާ

ބަހު ައޅުަގނޑުމެންކުރެވުނުާ ާސްތަކަށްާ ާާ މިމ އްދ ތަްއާާބަލ ލ އިރުަގއި،ާ

ާާ މެންބަރުންެގ ެއއިރުަގއިާލިޔެވުނުއިރުާ ހުރިޮގތ އިާ  295ކުރެވުނުާާާިވސްނުންފުޅުާ

ސްެގާޔައުިމއްޔ ާމިއަދުެވސްާފެންނަންާއެބަހުރި.ާއެދުވަހުާޢިއްޒަތްތެރިާބަހު

ޔައުމިއްޔ ތަކުންާ އެާ ކޮންކަމެއްކަންާ ހުރީާ ވިސްނުންފުޅުަގިއާ މެންބަރުންެގާ

ބައްލަވ ލައްވަާ އެާ މިއަދުވެސްާ ހީވަނީާާއެބަދޭހަވޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ އިފިްއޔ ާ

ާާއޭ ސ ފުވެވަޑަިއަގންނަވ ނެހެން. ހުރިޮގތްާ ވިސްނުންފުޅުާ ވަޒީފ ިއންާާރުަގއިާ

ާާ އެބަހުަވޒީވަކިކޮށް، ނޫނީާ މައްސަލަާ ދިނުމުެގާ އެބަިއާާފ ާ ތެރޭަގއިާ  300ސްެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާ ނުވ ކަންވެސްާ ޮގސްފައިާ ާހިމެނިެގންާ

މިހަދަރައީސް،ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސްޤ ނޫނުތައްާ ޤައުމުެގާ ލަޙަތުާނީާ

ާާ އަދިާއިސްކޮށް، ރައްޔިތުންނަށްާ މުޅިާ މަންފ ާ ލ ބައ އިާ އޭެގންާ ޤައުމަށްާ
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ލިބޭ ފަރުދީާމަޞްލަޙަތާުާޮގތަށް.ާއަޅުަގނނެޤައުމަށްާ ޑުމެންެގާވިސްނުމުަގއިާ

 305ަގނޑަށްާާލަޙަތަށްާއިސްކަންާދިނުމަކީާއެއީާއަޅުހުރުމަކީާނޫނީާފަރުދީާމަޞް

މުކަމަކަށްާންންނަށްާއެންމެާމުހި.ާއަޅުަގނޑުމެނޫންާާކަމެއްއެއަށްާތ އީދުކުރެވޭ

މަޞް ޤައުމީާ ޢިވ ންވ ނީާ ޤައުުމެގާލަޙަތު.ާ ރަީއސް،ާ އްޒަތްތެރިާ

ހެދެމުންދ ނަމާަާމަޞް ޤ ނޫނުތައްާ ދިެގންާ އިސްކަންާ ލަޙަތަށްާ

ާާއަޅުަގނޑުމެ މީހ ، ހުރިާ މިއަދުާ ނޫނީާ މީހ ،ާ ހުރިާ އިއްޔެާ ނޫނާީާންނަށްާ

ދޫކޮށްލެ ވިސްނުންާ ދޭތެރޭާ މީހ އ އިާ ހުންނ ނެާ  310ޭވނެކަމުަގިއެވސްާާމ ދަމ ާ

ނުޖެހޭ ވިސްނ ކަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާދަންނަވަން.ާ

ާާ ކ ކުތޯ، ިއއްޔެހުރީާ ކ ކުތޯމިޤައުމުަގއިާ ހުރީާ ހުންނ ނާީާމިއަދުާ މ ދަމ ާ ާ،

ރަންވ ނީާާ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމަސައްކަތްާކުކ ކުތޯއޭ

މިއަ ޙިމ ޔަތ އި،ާ މީހ ވެސްާ ހުރިާ ޙިއިްއޔެާ މީހ ެގެވސްާ ހުރިާ ،ާާމ ޔަތ އިާދުާ

 315ދީެގންާތ އިާރަްއކ ތެުެރިކަމަށްާއިސްކަންމ ޔައަންނަންާއޮތްާޖީލުތަކުވެސްާޙި

ާާ ކުރުމަކީ މަސައްކަތްާ އެނޫންޮގތަކަށްާ އެއަށްާާއެޮގތުެގމަތިން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާކަމެއްތ އީދުކުރެވޭާ މިޤ ނޫނުަގއިާާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ

އިޞްހުށަހަޅުއްވ ފަ ޑިލ ިއއޮތްާ ޮއފްާ ޗީފްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ފެންސާްާޙުަގއިާ

އެންމެ ސިފައިންެގާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ މީހަކުާ މަޤ މަށްާ މަތީާފޯސްެގާ

ާާ ކޮމ ންޑަރ ފަހަރެްއަގއިާ ެއއީާ ޗީފްވެރިޔ ކަމަށް.ާ ޤައުމުެގާާާާއިންުްާ  320ނޫނީާ

ާ އަޅުަގނޑަށްާ މަތީވެރިޔ ކަމަށްާ ާއެންމެާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާމީެގންާ

ާާއެހެ ފައެމ އްންނަމަވެސް، ާާދ ެގާ މިއަންނަނީ، ނޫނާީާެއމަޤ މަށްހަތުބައިަގއިާ ާ

ޢައްޔަންާ މީހަކުާ މަޤ މަށްާ ފޯރސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ާާޗީފްާ 241ާާކުރެވޭނީ

ާާ އުފައްދ ފައިވ  ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ެއކޮމިޓީެގާާވަނަާ ހުށަހަޅ ،ާ ކޮމިޓީއަށްާ

ދެބައިގަާރުހުންާާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވީާ އަޅުަގނޑަށްާ  325އިެވސްާާލިބިެގންކަމަށް.ާ

ާފުށުއެރުމެއް ރުހުންހުއެބަާ ކޮމިޓީންާ އެއީާ ާާދީެގންރިކަމަށް.ާ

ާާޢައްޔަން ާާކުރެވޭކަމަށްވަންޏ  އެފުރުޞަތެްއާާެއއީ ޗީފަށްާ އިންާ ކޮމ ންޑަރާ

ވެރިކަންާާ މަޖިލީހަކީާ ކޮމިޓީއަށް.ާ މަޖިލީހުެގާ އެއޮތީާ އެފުރުޞަތުާ ނެތް.ާ

އަދިާހަމައެއ އެކު،ާާހިންގ ާފަރ ތްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާާ

ކޮންމެފަދައަޅުަގނޑު ޤައުމަށްާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާ ޙ ާމެންާ ދިމ ވ ާާ  330ލަތެއްާ
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ފިސަރުާަގޑީަގިއވެސްާސިފައިންެގާމަތީވެރިޔ އަށްާސިފައިންެގާމީހ ާނޫނީާއޮ

ޙ  ަވކިކުރެވޭނެާ ނެތްކަމަށްވަންޏ ާވަޒީފ އިންާ ލިބިދީފައިާ ޤ ނޫނުންާ ލަތެއްާ

ިވސްނ  ެއީއވެސްާ ހިގައިދ ނެޮގތަކީާ ެވެގންާ ކަންތައްތައްާ އެންމެާދެންާ ލުންާ

ދިމ ވިއަ ކަމެއްާ ކޮންމެފަދަާ މަޖިލީހުގާެާރަނަގޅުކަމެްއ.ާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ސްާ

 335ންާނުވަިއެގންާއެމީހަކުާވަކިާކުރުމަމަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީއަށްާފޮސަލ 

ލަބިއްޔަތުންާރުހުންާލިބެންދެންާތިބެންޖެހުމަކީާއެއީާޤައުމަށްާއަޣްއެކޮމިޓީެގާާ

ފައިދ  އުނދަޫގ.ާާޮގތްކަހުރިާާއެންމެާ ައޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަންާ މުަގއިާ

އެހެންޮގތެްއާާ ވިސްނުންފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ހުށަހެޅުއްިވާ މިާ ފަހަރެއްހައިާ

ައޅުަގނޑު ވެދ ނެ.ާ ިވސްނުމަށްވެސްާހުރީކަމަށްާ އެބޭފުޅ ެގާ ާ

ާތިރ މްއިޙް ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނަށާްާކުރަން.ާ  340ސިފައިންެގާ

ާާ 30ާާާާބަލަލ އިރުަގއި ތަޞްގ2008ާާާައޭޕްރީލް ޢަމަލުކުރަނާްާދީޤްއިާ ކުރެިވާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގ2ާާާާފެށުނުާސިފައިންެގާޤ ނޫނުެގ

ޚި ޤ ނޫނ ިއާ އަދިާ އަތުވެދ ނެާ އުނިކަމެްއާ ވެރިކަމަށްާ ކޮންމެާާާލ ފުޤ ނޫނީާ

ސިފަިއންެގާމައްޗަށްާާމ ޔަތްކުރުންާާދިވެހިރ އްޖެާޤ ނޫނީާވެރިކަންާޙިާާކަމަކުން

ާާާާއެބަާލ ޒިމްކުރޭާ. ާާހަމައެއ އެކު،ާއެ  345ވަނަާމ އްދ ަގއިާސިފައިންެގ8ާާާާޤ ނޫނު

އޮންނައިރު،ާާވ ޖި ކަނޑައަޅ ފައިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާާބުތައްާ

ދިފ ޢު އިސްލ މްދީންާ ދައުލަތ އި،ާ ދިވެހިާ ކުރުމުަގިއާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި،ާ

ކިބައިންާާ ދުޝްމަނުންެގާ ދެމިތިބެ،ާ އަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކުާ ތެދުވެރިކަމ އިާ

މިފަދަާ ލ ޒިމްކުރޭ.ާ އެބަާ ސަލ މަތްކުރުންާ އަންނ ނެއެކޭާޙ ާާޤައުމުާ ލަތެއްާ

ދަން ޙ އަޅުަގނޑުާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތިން.ާ  350ލަތެއާްާނަވ ކަށްާ

ެއކަމަށްާފުރަަގސްާދީފިާމީހ ެވސްާަވޒީފ އިންާާ މެދުވެރިވެއްޖެާހިނދެއްަގއިާ

ޅުަގނޑަކަށްާާ.ާއަލ ޙުާފ ސްވެއްޖިއްޔ ާހުރަސްެއޅޭއިޞްާާވަކިކުރުމަށްާއެބަާމި

ތ އީދެއް ސިފައިންެގާާއެކަމަކަށްާ އޮންނަންވ ނެ.ާ އެފުރުޞަތުާ ނުކުރެވޭ.ާ

ކަންތައްތަްއާާ ޑިސިޕްލިންަގއިާ މިލިޓަރީާ ނޫނީާ ހުންނަޮގތުންާ ޑިސިޕްލިންގާ

ކުރަންާ ކޮމ ންޑްާ ލަޝްކަރުތަކަށްާ ސިފައިންެގާ އަބަދުވެސްާ  355ހިގ ޮގތުންާ

ލަތްތަކުަގިއާާޙ ތަކެއްާެއކިެއކިާާހުންނަާމީހ އަށްާޚ އްޞަާއިމްތިޔ ޒްތަކ އިާބ ރު
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ކަންތަާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ްއާާލިބިދީފައިވޭ.ާ

ާާކުރަމުންދިޔަޮގތަށްާބަލ ލިން.

ާ

 360ާވަުގުުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއްޔަންާާންސްާފޯސްާޢަަގއިާޗީފްާއޮފްާޑިފެބަލ ލިއިރުަގއިާބަެއއްާޤައުމުތަކުާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އެބަހުރޭ.ާާާهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދުއް ހޯދ ފައިާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ާއެހެންނަމަވެސް،ކުރުމުަގއިާ

އެނިގފަެއްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑަށްާ ކުރ ކަެމއްާ އެކަންާ އޮފިސަރުންނަކަށްާ ޖެނެރަލްާ

އަބަދުެވސްާާ ދައްކަމުންދަނީާ ވ ހަކަާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ  365ނެތް.ާ

ެއކަންތައްތަކަށްާާއިން އުސޫލަށް.ާ ޕްރެކްޓިސްެގާ ބެސްޓްާ ޓަރނޭޝަނަލްާ

 ބަލ އިރުަގއިާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާކަންތައްާހިނގ ޮގތް..ާ.

ާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރުކޮށްލެްއވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ370 

އަޅުަގނޑުާއިހަްނވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ެއޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާާބަލ ،ާ ާޮގވ ލަން.ާ

މަޞްލަޙަތަށްާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދުއް ޤައުމީާ ބަދަލުަގއި،ާ އިސްކަންދިނުމުެގާ މީހަކަށްާ ާވަކިާ

އިސްކަންދީެގންާކުރިއަށްދިއުންާރަނަގޅުވ ނެކަމުަގއިާދަންނަވަމުން،ާދެްއިވާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ375 

وصحبه  ާާާބަރުހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންާ اله  وعلى  مّحَمد  سيّدنا  عل  ولسالم  ولٌصالة  هلل  آْلحـْمد  هللا   بسم 

އަޅުަގނޑުާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާނިޒ މީާނުކުތ ެގާބޭރުންާވ ހަކަާوسلّم  ާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާދައްކ ާފުރަތަމަާދުވަސްކަމަށްުވމުން،ާއަޅުަގނޑުާމިޢިްއޒަތްތެރިާާމަޖިލީހަށްާ

ލޮބުވެތިާާ އުލިަގމްެގާ ތުރ ކުނު،ާ ހޯރަފުށި،ާ ހއ.ާ ދ އިރ ާ އިންތިޚ ބުކުރިާ

 380ރައްޔިތުންެގާނަމުަގިއާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާާ

ޝުކުރުާ ނަންފުޅުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އެންމެހ ާ މިާ އަދިާ އަޅުަގނޑ އިާ

މަޖިލީ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުާ ހަމައެހެންމެ،ާ ކުޅުދުއްފުށީާާދަންނަވަން.ާ ހަށްާ

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ާސިފައިންެގާޤ ނޫނަށްާއަންނަނިވިާއިޞްލ ޙުާެގނައުން.ާ
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ދަންނަވ ލަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލ މެދުާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ  385މިޮގތަށްާ

ންެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާސިފައި

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވީތީ،ާ ބިލެއްާ ެގނައުމަށްާ

ޝުކުރެްއާާ މަރުޙަބ އަކ ާ ހޫނުާ ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމޭ.ާ

ހުން މަޤ މުަގއިާ ނުވަތަާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ ބޭފުޅަކަށްާ  390ނަވ ާ

ހިތަށްއެރިހ ާާ ބޭފުޅަކަށްާ ހުންނަވ ާ ވެރިޔަކަށްާ މަތީާ އެންމެާ ސިފައިންެގާ

ެއއްެވސްާ ތިްއބަވ ާ ޚިދުމަތުަގއިާ ސިފައިންެގާ އެްއވެސްއިރަކުާ ވަުގތެްއަގއިާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ނުވ ނެ.ާ ަވކިކުރެވިެގންާ ވަޒީފ އިންާ ބޭފުޅެއްެގާ

ތަޖުރިބ  ހިތިާ މިާ މ ޒީެވާާމ ޒީންވަނީާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ެއއީާ ކުރެވިފައި.ާ

ާާ ދިުގ އަޅުަގނޑުމެންނަށ30ާާާްމިދިޔަާ ހިތިާ މީެގާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ  395އަހަރުާ

އަުގހުރިާާ ަވރަށްާ ޚިދުމަތުަގއިާ އަުގހުރިާ ސިފައިންެގާ ތަޖުރިބ ކުރެވި،ާ

ބޭފުޅުންތަކަކަށް،ާާ ވަރަށްިގނަާ ކޮށްދެއްވިާ ޤައުމަށްާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ

އްކަތްޕުޅުތަކ އިާނުުގޅޭާއަދަބުތަކެްއވަނީާލިބިެގންޮގއްސަ.ާާއެބޭފުޅުންެގާމަސަާ

އެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާހަނދ ންކޮށްާ

ައދިާާ  400ވިސްނުންާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާފިކުރުާބަހައްޓަންޖެހެނީާއިއްޔެަގއިާ

މިކަމުަގިއާާާާކުރީަގއިާއަދިާމ ޒީަގއިާކަންާހިނގ ދިޔަާޮގތަކަށްާނޫން.ާމިއަދު

ނޫން.ާާ ވެރިކަމެއްާ އަނިޔ ވެރިާ ހިނގ ދިޔަކަހަލަާ ކުރީަގއިާ ހިނަގނީާ

ވިސްނ ލ އިރު،ާ ބިލަށްާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ކުރިމަްއޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ ފ ހަަގކުރެވެނީ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިބިލުންާ

ޑްރ   405ފްޓްކުރެއްިވއިރުަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާމިބިލުާ

ކުރީަގިއާާ ޮއތީާ މިޤައުުމަގއިާ މިހ ރުވެސްާ ވިސްނުންފުޅުަގއިހުރީާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެނެއްނޫން.ާ ވެރިކަމެކޭ.ާ އަނިޔ ވެރިާ ހިނގ ދިޔަފަދަާ

މިބިލ މެދުާވިސްނ ާފިކުރުކުރ އިރުާވަރަށްބޮޑުާތަފ ތެއްާމިހ ރުާވެރިކަމުަގިއާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިުިއްޔ  މިހ ރުެގާ ބޭފުޅަކުާާއެބަހުރި.ާ ހުންނަވ ާ އަކަށްާ

އެބޭފުޅަކަށްާ އަދިާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޮގތްކަަމކަށްާ  410ޢަމަލުކުރައްވ ނޭާ

އެންމެާ ސިފައިންެގާ ތެރޭަގިއާ ބ ރުތަކުެގާ ލިބިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ
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އިސްާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްެގާމަޤ މަށްާބޭފުޅަކުާޢައްޔަންކުރުމުެގާފުރުޞަތުާ

ދަށު ޭއެގާ ބޭފުޅުންާލިބިފައިވ އިރު،ާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ އަންނަާ ންާ

އޮތުމަކީާާ ލިބިދީފައިާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ރުާ ވަކިކުރުމުެގާ މަޤ މުންާ

މައްސަލަައކަށްވ ހިނދު،ާާ ުގޅިފަިއވ ާ މަޞްލަޙަތ އިާ ސަލ މަތ ާ  415ޤައުމީާ

ިމވ ާާ މިބިލުަގއިާ ބިލ މެދު،ާ މިާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވިސްނ ާާމ އްދ ތަ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ކަންތައްތަކ މެދުާ މިވ ާ ކުަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނޭކަމެއްކަމަށްާ

ރައީސް،ާސަބަބުތައްާދަންނަވ ލ ނަން.ާޤައުމީާސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަމ ިއާ

ބަހުސްކުރަމުންދ އިރު،ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލަކ މެދުާ މިފަދަާ  420ބެހޭާ

ދިމ ވެދ ނެާއަޅު ޤައުަމށްާ ކުއްލިައކަށްާ ފިކުރުކުރުންޖެހޭާ ަގނޑުމެންާވިސްނ ާ

ބަދަލަކ ާާ އަތުެވދ ނެާ ވިސްނުންފުޅަށްާ ބޭފުޅެއްެގާ މިއިންާ އަދިާ ނުރައްކ ތެރިާ

ސަލ މަތ ިއާ ޤައުމުެގާ ހުންނ ނޭޮގތަކުންާ ޢަމަލުާ މިބޭފުޅެްއެގާ ުގޅިެގންާ

އެްއާހިނގ ނެާަވުގތުާާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާހިނގ ފ ނެާނުރައްކ ތެރިާޙ ދިސާ 

ެއއްކިބ ާާ ބ ރުާ މަޤ މުެގާ ނުވަތަާ ވަކިކޮށްާ ވަޒީފ އިންާ ބޭފުޅަކުާ  425މިއިންާ

މިބިލަށާްާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަކީާ އޮތްާ މިބިލުާ ނުކުރެވޭނޭޮގތަކަށްާ

ކޮމިޓީއަކަށްާާ މިބިލުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސަބަބު.ާ އެއްާ ތ އީދުނުކުރެވޭާ

އަންނ ނޭ އިޞްލ ޙުކުރެިވެގންާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުާާެގންޮގސްާ ކަމަށްާ

ިއޞްލ ޙުތަކ އެކުާާ މިދެންނެވިާ ައޅުަގނޑުާ އަދިާ އުންމީދުކުރަން.ާ

މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމުންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  430އަިއއްސިކަމަށް،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަރުވަން.ާ ޔަޤީންކަންވެސްާ ތ އީދުކޮށްދޭނެކަމުެގާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ާ ާށް،2008/1ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ދެކުނުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ކުޅުދުއްފުށީާ ެގނައުމަށްޓަކަިއާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ  435ާސިފައިންެގާ

ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްުއސްތ ޛުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާބިލަށް،ާާާރަފީޤްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ހުށަހެޅުއްވީތީާއެމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާސިފައިންނަކީާބިލުާާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ދިވެހިާ ޙިމ ޔަތްކޮށް،ާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ
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ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ދަމަހައްޓ ާ ސިޔ ދަތުާ އަދިާ އިސްތިޤްލ ލްާ މިނިވަންކަމ ާ

ޙިމ ޔަތް ވެރިކަންާ ޤ ނޫނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤައުމަށްާާދިފ ޢުކުރުމ އި،ާ  440ކޮށް،ާ

ޚިދުމަތްތަކެއްާ ކުއްލިާ އަދިާ އަވަސްާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ ކުއްލިާ ދިމ ވ ާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުެގާބުރަާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއުފުއްލަވ ާބޭފުޅުން.ާމިފަދަާމުހިންމާުާ

ވީހިނދު،ާ ސިފަިއންާ ބަޔަކަށްާ ކުރަްއވ ާ މަސައްކަތެއްާ ޒިންމ ދ ރުާ

އ  ރޭންކަށްާ އޮފިސަރުންެގާ ޖެނެރަލްާ ކިހިނެއްތޯާސިފައިންެގާ ދެޭވނީާ

އ ދެ،ާ އަލިއަޅުވ ލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ކޮށްެގންތޯާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ  445ކިހ ވަރެްއެގާ

އެތަކެްއާާ ލިބިެގންާ ތަޢުލީމްާ އަދިާ ތަޖުރިބ ތައްާ ތަމްރީންތަކ އިާ ތަފ ތުާ

ފަހުަގއިާ ޚިދުމަތްކުރުމަށްާ ވަންދެންާ އަހަރުތަކެއްާ ިގނަާ ރޭންކްތަކެްއަގއިާ

މި މިބޭފުޅުންނަށްާ ާމިހ ހިސ ބަށްާ މިހ ހިސ ބަށާްާާ ވީމ ،ާ އ ދެވެނީ.ާ

އެބޭފުޅުންެގާާ އަދިާ ދައުލަތުންނ އިާ ދިވެހިާ ބޭފުޅަކަށްާ މިއިންާ އައުމަށްޓަކައިާ

އެބަާ އ ދެވެނީާ މިާ ކޮށްެގންތޯވެސްާ ހޭދައެއްާ ކިހ ބޮޑުާ  450އަމިއްލަފުޅުންާ

މުހިންމާުާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ ނޭޝަނަލްާ މޯލްޑިވްސްާ ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާ

ތި މަޤ މުތަކުަގއިާ ހަމައެކަނިާޒިންމ ދ ރުާ ަވޒީފ އަކީާ ބޭފުޅުންެގާ އްބަވ ާ

ދަށުންާާ ބ ރެއްެގާ އޮންނަާ ލިބިވަޑައިަގންފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ސިޔ ސީާ ެވއްޖެނަމަ،ާ މަޤ މްތަކަކަށްާ ަވކިކުރެވޭާ އަދިާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ

ަވޒީފ ަގިއާާ ހަމަހަމަކަމ އެކުާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގިއާ އެްއކިބ ެވާ  455ނުފޫޒުންާ

ބަ ސިފައިންެގާާދެމިތިބެވޭނެާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެއްކަަމކަށްާ

ޤ ނޫނުަގއިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްއ އި،ާވައިސްާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާ

މަޤ މެއްނަމަ،ާ ޢައްޔަންކުރަްއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިުިއްޔ ާ މަޤ މަކީާ ފޯސްެގާ

ާ 239ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޮގތަށްާާާ ަގއިވ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުާޢަމަލުކުރެވޭނެކަމަ އ ދެ،ާސިފައިންެގާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ  460ށްވެސްާ

ާާ 2008/1ާާާާނަންބަރު އިސ31ާާާާްެގ ސިފައިންެގާ ޚިލ ފަށްާ މ އްދ އ އިާ ވަނަާ

އޮފިސަރުންތަކެްއާދ ދިފަހުންާވަޒީފ އިންާަވކިކުރެއްިވާމަްއސަލަާއަޅުަގނޑުާާ

މޯލްޑިވްސްާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކުށްވެރިކުރަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

އެދިޔަާާ ެގއްލިެގންާ އެދިޔަ،ާ ލިބިެގންާ ފޯސްައށްާ ޑިފެންސްާ ނެޝަނަލްާ

އެވަނީާާ ޢ އިލ ތަކަށްވެސްާ އެބޭފުޅުންެގާ އިތުރަށްާ އޮފިސަރުންެގާ  465މުހިންމުާ
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ެގއްލުންތަކަކ އިާހިތ މަތަކެއްާކުރިމަތިވެފައި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ރުާމިާ

އެހެންކަމުން،ާ ބިލެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ މިވ ާ

އޮތްކަންާާ ތ އީދުާ ފުރިހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ އިޞްލ ޙ މެދުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

 470ާދަންނަވަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ އިނުގރައިދޫާާޝުކުރިއްޔ .ާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ޅުަގނޑުާ

ޢަބްދުއް ޙަމްދޫންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ މިވަުގތުާهللا ޙަމީދަށް.ާ

ކެލ ާާ މިައރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ަވޑަިއެގންާ މ ލަމްަގއިާ

 475ާސޫމްާ.މައުهللاާދުއްދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބް

ާ

އ ދެ،ާާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު މިއަދުާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވޯޓެއްާމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ސޫމައުާ ތަނަވަސްާ ަވރަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ ކެލ ާާނެާއަޅުަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑުާ ިގާ

ވޯޓަށްާާ އިންތިޚ ބުވިާ މުނ ޞަބަތުަގިއ1ާާާާދ އިރ އަށްާ ފުރުމުެގާ މަސްާ

ވަ ކެލ ،ާ އ ދެ،ާ ދ އިރ ެގާ ލޮބުވެތިާާއަޅުަގނޑުެގާ ފިއްލަދޫެގާ  480ށަފަރު،ާ

ައދިާާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ނުހަނުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ހޮވިވަޑަިއަގތީާާ މަނިކުފ ނުާ ރައީސްކަމަށްާ މަޖިލީހެުގާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހަމަާ

ރައީ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ، ދަންނަވަން.ާ މަުަރުޙަބ ާ ާކުޅުދުއްފުށީާސަށްވެސްާ

ާާ ާާދ އިރ ެގ މުޙަންމެޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ންބަރުާ ނަޝީދުާ ާާމަދުާ

ޤ ނޫނު،ާާ ނަންބަރުސިފައިންެގާ  485އިޞްލ ޙުާާާާށްާއ2008/1ާަާ؛ޤ ނޫނުާ

ާާެގނެއުމަ ޙަބ ާާށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާއެމަނިކުފ ނަށްާމަރުބިލަާާށްާހުށަހަޅ ފައިވ 

އެއ އެކުާ އަދިާ އެބިލުެގާާާާދަންނަވަން.ާ ތ އީދުާ ފުރިހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ބަޔަކަ ރައީސް،ާާވަރަށްބޮޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އޮތްާ ށްާ

އަންނައިރުާާ ޙަރަކ ތްތެރިވަމުންާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގިއާ ސިފައިންާ

އެބޭފުޅުންާ ފަޚުރުކަމަށް.ާ ޤައުމުެގާ ސިފައިންނަކީާ  490އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިވޭތުވެދިޔަާާ އޮތ30ާާާާްމިހ ތަނަށްާ އައިސްފައިާ ސިފައިންނަށްާ އަހަރުާ

ބަ އަޅުަގނޑުމެންާ ސިފައިންނަކީާާބަދަލުންާ އެބައިނޭގާ ލައިލުމުންވެސްާ
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ާާ ބައެްއކަން. ތަރައްޤީވެފައިވ ާ ތަކުަގިއ1980ާާާާވަރަށްބޮޑަށްާ އަހަރުާ ެގާ

އަށްާކުދިންާަވއްދަންާެގންދިޔައީމަާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންހުރޭާސިފައިންގެާ

ރޮއޭ. ވަޒީފ ެއއްކަމަށްވެފައިާާާާމައިންބަފައިންާ ެގންޮގސްދޭާ ަގދަކަމުންާ  495ެއއީާ

ދުވަސްާ ތަރައްޤީއ ިއާާއޮތްާ ައިއާ ސިފައިންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަރު.ާ

ާާ ސިފައިންެގއަށް މިއަދުާ އަލީަގިއާ އެއޮންނަނީާާއެކަމުެގާ ަވއްދަންާ ކުދިންާ

އަޅުަގކިއު އެހެންވީމ ،ާ އެޖެހިފައި.ާ ސިފައިންނަކީ،ާާނޑުމެންނަށްާ ނޭގާ

ސިފައިންެގާވަޒީފ ައކީާމިއަދުާވަރަށްާމުހިންމުާއަދިާރ އްޖެއަށްވެސްާއެހ ާ

މަސައްކަތްކުރުުމަގިއާާމު ަވޒީފ ަގއިާ ސިފައިންެގާ ވަޒީފ އެއްކަން.ާ  500ހިންމުާ

އިތުރަށްާ ފިޓްނަސްެގާ ފިޒިކަލްާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންޭވާ އެބަާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

ހުސްވެފައިހުރުން.ާާ ކަމަކުންާ ހުރިހާ  ސިކުނޑިވެސްާ އެބޭފުޅުންެގާ

އަނދަޮގ ސިކުނޑިާ އެބޭފުޅުންނަށްާނޑިއެބޭފުޅުންެގާ ާޖެހިެގންހުރެާ

ނޯންނ ނެ.ާާއެ ޮގތެްއާ އަދ ކުރެވޭނެާ ފުރިހަމައަށްާ ވ ޖިބުާ ބޭފުޅުންެގާ

ާ ސިފައިންާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާ ވެރިޔަކަށްއަޅުަގނޑުމެންާ  505ާާާ،ޭގެގާ

ޢައްޔަންކުރ އިރުާާ ބޭފުޅަކުާ އެމަޤ މަށްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ސިފައިންޭގެގާ

ވަރަށްާ ދިނުމަކީާ އެބޭފުޅަކަށްާ ރުހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

މީހެއްެގާ ހުރިާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ ރައްޔިތުންާ އޭރުންާ އެއީާ މުހިންމުކަމެއް.ާ

އެބޭފުޅ ައށްާާ މަސައްކަތްކުރަްއވ އިރުާ އެބޭފުޅ ާ ހައިސިއްޔަތުންާ

 510މަސައްކަތްކުރެވޭނެާރަްއޔިތުންނ އިާއެްއކޮށް.ާއެބޭފުޅ އަށްާދެންާއެބޭފުޅ ެގާާ

ޔަޤީންާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ މަސައްކަތްކުރ ާ އޮންނ ނެާދަށުންާ ކަންާ

ކޮށްެގންާއެްއވެސްކަހަލަާާކަތްާެއެގންދ ޮގތުންާމަސައްކަތްއެބޭފުޅުންެގާމަސައް

ހުއްޓ ާާ ނޭނިގާ އ ދެ،ާ ނ ންނ ނެކަން.ާ އެބޭފުޅުންނަކަށްާ އަސަރެއްާ ނޭދެވޭާ

ދޫކޮށްލ ފައި ަވޒީފ ާ ެގރެކުއްލިައކަށްާ ނުޖެހޭނެކަމުެގާ ެގއަށްދ ންާ ންޓީާާާ

މީެގތެރެއި އޮންނ ނެ.ާ ތެރެއިންާާއެބޭފުޅުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  515ންާ

ބަހުސްކުރެއްވިާބައެއްާމެންބަރުންާވިދ ޅުެވއްޖެާޙ ލަތަކަށްނޫނޭާކަންތައްތަްއާާ

ކަންތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ.ާ

ޢިބުރަތާްާ މ ޒީންާ ިވސްނަިއެގން،ާ ޙ ލަތަށްވެސްާ ކުރަންޖެހޭނީާ ބައްޓަންާ

ާާ މުސްތަޤުބަލަށް ވ ންޖެހޭނާީާލިބިެގން،ާ ސިފަިއންާ ފިޔަވަޅުއަޅަން.ާ ކުރިއަށްާ
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 520ފިޔަވަޅެްއާާދެކުރިއަށްދ ާބަޔަކަށް.ާއެމީހުންެގާޑްރިލްަގއިާފަހަތަށްާފިޔަވަޅެްއާާ

ސިފައިންާާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ބައެއްފަހަރުވިޔަސްވެސް.ާ ބަެއއްކަުމަގއިާ އަޅ ާ

ލިބޭނީާ ދެވުންާ ކުރިއަށްާ މިާ ދ ން.ާ ކުރިއަށްާ ޒަމ ނީޮގތުންާާާޖެހޭނީާ

ެއްއޮގތަށްާކްރެޑިމޮ ބަދަލުތަކ އިާ މިއަންނަާ ރ އްޖެއަށްާ ވެްއޓެްއަގއިާ ޓިކްާ

ސިފަ މިނިވަންކަންާ ފުރިހަމަާ އޮވެެގން.ާާޙަރަކ ތްތެރިވުމުެގާ އިންނަށްާ

ކަންތަުަްއާާ ސަރުކ ރުެގާ އަތްފޯރ ފަށަާ ހައިރ ންވޭާ  525އަޅުަގނޑުާ

ޑިޮމކްރަސީަގެގންނަން ހިމަނައިއުޅޭއިރުަގއިާ ޙިއްސ ާ ރަްއޔިތުންެގާ ެގންާިއާ

ހޮޅުއަށިާމަ ސަރުކ ރުންާ ބަސްާ ރައްޔިތުންެގާ ސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާ

ހޯދައިެގންާާ ކަންމަތިންނ އިާ ޯގޅިޯގޅިާ ތަކުންނ އި،ާ މަންަގނޑުާ ތަކުންނ އި،ާ

މިތަނުަގިއާާ ހޯދަންާ ބަހެއްާ ރައްޔިތުންެގާ މިކަމުަގިއާ މަސައްކަތްކުރ އިރުާ

ކީއްވެެގން ޖެހިލުންވަނީާ އެހ ާ ބަެއއްބޭފުޅުންާ  530ބ ަވޭއާާާާވ ހަކަދަްއކަވ ާ

މިބިލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ހިތަށްއަރ .ާ

ާާ ާާމިއޮތް ާާިއޞްލ ޙު.ާާދެ ިއޞްލ ޙަކީ،ާވަޒީފ ދޭއިރުާރަްއޔިތުންެގާބަހެްއާާެއއް

ހޯދުން.ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދ ފައިާޗީފްާ

ފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްއަުަށްާާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްއަށ އިާައދިާވައިސްާޗީ

އަޅުަގނޑުާާ ަވކިކުރުމުަގއިާ ަވޒީފ އިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދިނުމަށް.ާ  535ވަޒީފ ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ނުެގނެސްވެސްާ މަޖިލީހަށްާ މުޅިާ ބުރަވަނީާ ބޮޑަށްާ

އެކަންތަްއާާ އޮވެެގންާ ނިންމ ޮގތަށްާ އެކަންތައްާ ކޮމިޓީންާ ސަލ މަތ ބެހޭާ

އިށީ އަޅުަގނޑުާ ާާރަނަގޅުވ ނެކަމަށް.ާ އަދިާ ކުރިންާ ނުކުތ ެއްއާާދެނުމުެގާ

ބަެއްއާާ ފެށިއިރުާ ބަހުސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ެއއީާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

އަޅުަގނޑު ޚިޔ ލެއްާ ފ ޅުކުރައްވ ާ އެބަާ ރައްޔިތުންނަށްާމެންބަރުންާ  540މެންެގާ

މިއުޅެނީ.ާާއިސްކަން ނަަގިއެގންާ އަތްމައްޗަށްާ މިބިލުާ ކީއްެވެގންތޯޭއާ ނުދީާ

ރައީ މަރުޙަބ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ސް،ާ

ވަޑަިއަގންނަވ ތީ ކުރިއަށްާ މިބިލައިެގންާ މިބިލަކީާާާ.ދަންނަވަންާ ެއއީާ

ާާ ބިލެއް. އޮތްާ ުގޅިފައިާ އެންމެންނ ާ ުގޅިފައަޅުަގނޑުމެންާ ިއާާރައްޔިތުންނ ާ

ދުވަހަކުވެސްާާ އެންމެާ ޤައުމުާ ނެތިާ ސަލ މަތްކަންާ ޤައުމުެގާ ބިލެއް.ާ  545އޮތްާ

މިއަށްވުރެނުެގންާާކުރިއަކަށް އެހެންވީމ ،ާ ބިލެއާްާާާދެވޭނެ.ާ ުމހިންމުާ ވަކިާ
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ފުރިހަމައަށްާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ

ނިންމ ލަން.ާާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަުމންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ550 

ާާދ އިރ ގެާާދެކުނުާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކުޅުދުއްފުށީާާ`.ާއިރ ެގާމެްނބަރުާާސްމ ތޮޑ ާދާ ފަރެ

މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާމިބިލ ާާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާނަޝީދުާމަދުމުޙަންާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޢޫާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބަެއއްާ ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައިާ ހޯދ ލުމަށާްާބެހޭޮގތުންާ ލޫމ ތުާ

އެޮގތުކުރިމަސައްކަތް ާން.ާ ބުރ ސްފަތިާ މިދިޔަާ ޑިފެންސްާންާ ދުވަހުާ

ބެހޭޮގތުނާްާ ސިފައިންނ ާ އެބޭފުޅުންާ ޮގސްާ އަޅުަގނޑުާ  555މިނިސްޓްރީއަށްާ

ާ 4ާހައްދަވ ފައިހުރިާ އަޅުަގނޑުާާާ ބަލ ލުމަށްާ ހަމައެކަނިާ ަގވ ިއދެއްާ

އޮފްާ ކޯޑްާ ކޮންޑެކްޓ ،ާ އޮފްާ ކޯޑްާ ަގވ އިދ ،ާ ޢ ންމުާ އެއީާ ދެންނެވިން.ާ

ދިނުމ އި ވަޒީފ ާ އަދިާ ަގވ އިދު.ާާއެތިކްސްާ ަވކިކުރުމ ބެހޭާ ަވޒީފ އިންާ ާ

ބަހުސްކުރެޭވއިރުާާ މަޖިލީހުަގއިާ އަިއސްާ މަޖިލީހަށްާ ބޭނުންީވ،ާ އަޅުަގނޑުާ

 560މިހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތެއްާއަޅުަގނޑަށްާލިބިހުރެާވ ހަކަދައްކަން.ާކޮންމެއަކަސް،ާ

ެއއްެވސްާާ އެތަނުެގާ އިންކ ރުކުރަްއވ ތީާ އެކަމަށްާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާއަޅުަގނޑަށްާަގވ ިއދުާދައްކ ލުމުެގާފުރުޞަތެއްާނުލިބުނު.ާއ ދެ،ާާބޭފުޅަކަ

އިޞްލ ޙަކީާމިަގވ އިދުތަކަށްާކިހ ވަރެްއެގާތަޢ ރުޟެްއާާާވ މިހ ރުާހުށަހެޅިފައި

އުސޫލެއްޮގތުންާާ ފެނުނުނަމަ.ާ އެާ ބަލ ލެވޭނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެއްޗެއްތޯާ ހުރިާ

ތަ ބަދަލުކުރުމަކީާ މީހުންާ މަޤ މުތަކުންާ  565ރައްޤީވެފަިއވ ާސިފައިންެގާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކުރ ކަމެއްނޫން.ާ ފަސޭހައިންާ އެހ ާ ޤައުމުތަކުަގއިާ

ސިފައިންނ ިއ،ާާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ހިނގ ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ތައްާ ތަރައްޤީވެފައިހުރިާ

ފުލުހުންެގާއިސްާމަޤ މުތަކުަގިއާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާމަޤ މުންާހުރިާމަޤ މުނާްާ

ަވޒީ ބަދަލުކުރަްއވ ނެ.ާ މަޤ މަށްާ އެހެންތަނަކަށްާއަނެއްާ ތަންާ އަދ ކުރ ާ ފ ާ

އެާ ސަރުކ ރަކުންާ ކޮންމެާ އެހެންނަުަމަވެސް،ާ  570ބަދަލުކުރައްވ ނެ.ާ

މަޤ މުތަކުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާވަޒީފ އިންާަވކިކޮށްާފޮނުްއަވއެއްާނުލަްއވ .ާާ

ސަރުކ ރުާާ ފަހަރެއްަގއިާ ދިމ ވީާ މިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ

ބައެ ުގޅިެގންާ ާބަދަލުވުމ އިާ ވަކިކުރުމަށްާާއްބޭފުޅުންާ މަޤ މުންާ
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ޙަޤީޤަތަކީާނިންމުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްވެދ ނެ.ާ

 575މިސަރުކ ރުާފަސޭހަކަމ އެކުާއ ދެވުނީާސިފައިންެގާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގިއާާ

ނިންމުންކަންާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އެއީާ ނިންުމންާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަން.ާ

ސްާޖިލިރެއްވީމަާކަން.ާއެހެންކަމަށްވިޔަސް،ާމިމަސިފައިންެގާވެރިންާޤަބޫލުކު

ައޑުއަހ ލ ާާ މިތ ނަގއިާ ައއިސްާ އަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ އަށްާ ހުޅުވިާ މިއަހަރަށްާ

މ ލަމުަގއިާއިންދ ާއަޅުަގނޑުާއަޑުއެހިާކަމެއްާމިތަނުަގއިާިއންނެވިާބޭފުޅަކުާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ފަރ ތުންާ ސިފަިއންެގާ އެދުވަހުާ  580ވިދ ޅުީވާ

ައކަށްާވަޑައިެގންާހުންނެވިާބޭފުޅ އޭާއެންމެާފުރަތަމަާވަޒީފ ިއންާާއޭ.ޑީ.އެސް

ވަކިކުރަންވީ.ާޙަޤީޤަތުަގިއާެވެގންދިޔައީާއެހެން.ާެއއީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާ

ސަރުކ ރުެގާާ ނޫނީާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ ތެރޭަގއިާ ސިފައިންެގާ ކަމެއްނޫން.ާ

ނުންާދޭޮގތަށް،ާނޫނީާމަޤ މުތަކުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާއެއީާވަކިބަޔަކުާިވސް

 585ވަކިާތަނެްއަގއިާވ ހަކަާދެކެޭވޮގތަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަކިކުރ ާބަޔަކަށްާާ

ރަނަގޅަ އެންމެާ ޙ ލަތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިނގ ދ ނެ.ާާާށްާވެއްޖިއްޔ ާ ނުެވާ

ޑިފެންސްާ ޮއފްާ ޗީފްާ ބަލ ލ އިރުާ އަޅުަގނޑުާ ޤައުމުތަކަށްާ ތަރައްޤީވެފަިއވ ާ

ާ ާަވއިސްފޯސްއ ިއ،ާ ޑިާ އެީއާޗީފްާ މަޤ މުާ ފޯސްެގާ ފެންސްާ

ާ އޮންނަާ ވަކިކުރެވޭޮގތަށްާ ިގނަާދެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޤ މު.ާ

ާ އެާ ާދެޤައުމުތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ ބަލަނީާ  590މަޤ މުެގޮގތުަގިއ.ާާދެމަޤ މުާ

ތެރޭަގިއާާ މައްސަލައިެގާ މިއ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އިނެގ ދިރ ސ ކޮށްލުމުންާ ކުޑަކޮށްާ އޮފްާާއަޅުަގނޑުާ ޗީފްާ ސިފައިންެގާ ނީާ

ޑިފެންސްާފޯސްއަށްާކުރެވޭާައމުރުތަކަށްާޢަމަލުކުރަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ނުކުރެޭވާާ ތިކަންާ ހުންނަނީާ ބަހުރުވަާ ބައެއްފަހަރުާ އަންަގވ އިރުވެސްާ

އެބޭފުޅ ައކަށްާާ ސަބަބުންާ އެހެންވުމުެގާ ދ ށޭ.ާ ނިކުެމެގންާ  595ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ

ތި ދަށުަގއިާ އެބޭފުޅ ާ ޙިމ ޔަތުަގިއާާނެތްާ ސިފައިންެގާ އެތައްހ ސްާ ްއބެވިާ

މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ފުރުޞަތެއް.ާ ބުނުމުެގާ ބަހެއްާ އެްއވެސްާ

ނުކުރަންާއަކަސް،ާއަޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލެއްވިސްނަންާމިޖެހުނުކަމަކީ.ާކޮންމެ

ނިުގޅައިަގންނ ކަށް.ާާ ބ ރެއްާ ހުރިހާ  ޮއތްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރި ބ ރުތައްާ ޮއތްާ  600އްޔ އަށްާ
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އެބޭފުޅ ައށްާާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ ކުއްލިާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ

ޢ މަލުކުރެވެންޖެހޭނެ.ފެނިވަޑަިއަގންނަ ބެހޭޮގތުންާާާވ ޮގތަކަށްާ މިކަންތައްތަކ ާ

ޤ ނޫނުެގާާ ސިފައިންެގާ އޮންނަޮގތުނ9ާާާްބަލ ލ އިރުާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ކޮންމެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބޭނުންވެއްޖެާ ާއަށްާ ާހިނދެއްަގއިާ ކޮންެމާާާ

ޙަވ  މަސްޢޫލިއްޔަތ ާ ބަެއްއާާލުމަޤ މެއްެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  605ެވވިދ ނެ.ާ

ހަނުގރ މައެްއާާ ޤައުމަށްާ ކަމެއް.ާ ނުރައްކ ވެދ ނެާ އެީއވެސްާ ޙ ލަތްތަކުަގއިާ

ކުރ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސިފައިންނަށްާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ އެފަދަާ ނޫނީާ

ވަކިނުކުރެޭވޮގތަށްާާއަމުރުތަކަށް ރުހުންނެތިާ މިމަޖިލީހުެގާ ތަބ ނުވެާ ާ

ވަރަށްާާ މިމައްސަލައަކީާ ކަމަކަށްވެދ ނެ.ާ ނުރައްކ ާ އެއީާ އޮތުމަކީެވސްާ

ނ ޒު ވަރަށްާ ނުވަތަާ ޢަމަނ ޚައްޞ ސްާ ައމަންާ ޤައުމުާ މައްސަލައެއް.ާ  610އާިާކުާ

މި އޮތީާ މަސްލަޙަތުާ ލ މެހިފައި.ާމައްސަލ ޤައުމުެގާ ތެރޭަގިއާ ުިެގާ

ާާއެހެންވުމު އުއްާން، ކޮމިޓީައކަށްާއަޅުަގނޑުާ މިބިލުާ މިމައްސަލަާ ާމީދުކުރަނީާ

އިޞްލ ޙުކުރަްއވ ިއރުާާ އަދިާ ެގންނަވ އިރުާ ބައްލަވ ާ ކޮމިޓިންާ ޮގސްާ

ބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މަތާީާާާ،ސިފައިންެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ

މިޤ ނޫނު ލިބޭނެޮގތަކަށްާ ޙިމ ޔަތްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ  615ާާމަޤ މުތަކުަގއިާ

އިޞްލ ޙުކުރެވިެގންާއައުން.ާައދިާކޮންމެާވަުގތަކުާކޮންމެާމީހަކުާބޭނުންވ ާ

ެވެގންނުވ ނެ ސިފައިންާ ބަޔަކަށްާ ކުޅެޭވާ ޤ ނޫނަކަށްާވަުގތެްއަގއިާ ފަދަާ ާ

ާާާާދިއުން.ާއ ދެ،މިކަންާވެެގން ހުންނަވަފ ނެ. އަދިާމ ދަމ ާއެހެންާރައީސެއްާ

އަޅު އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުންނަވ ފ ނެ.ާ ރައީސްވެސްާ މެންާަގނޑުމިާ

ޤަ ޤައުމަށް،ާ ނޫން.ާ މީހ އަކަށްާ ާާވިސްނަންވީާ ޙ ލަތަށް،  620ޤައުމުެގާާއުމުެގާ

ާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާާރައްޔިތުންނަށް،ާ މުސްތަޤުބަލަށް.ާ ޤައުުމެގާ

މަޤ  ސިފައިންެގާ ސިފައިންނ އިާ ތިއްބެިވާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މުތަކުަގއިާ

ާ ބައެބޭފުޅުންނ އިާ ދޭންޖެހޭނެާ ޙިމ ޔަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އް.ާއެއީާ

ބައެއްބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލުފުޅުަގިއާފ ޅުކުރައްަވއިފިާމުޅިާމަޖިލީހަށްާެގންނަން.ާ

މަ މުޅިާ މިކަންއެހެންނަމަވެސް،ާ ެގނެސްެގންާ އަޅުަގނޑުާާޖިލީހަށްާ  625ކުރުަމކީާ

ފަސޭހަކަމެއްޤަބޫލުކު އެންމެާ ރައީސް،ާރ ޮގތުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ

ޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ލިބިދީފައިވ ާާސިާާއަޅުަގނޑުމެންާ ފައިންނަށްާ
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ތަކުަގއިާސިފައިންެގާމަޤ މުތަކުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާކުރަްއވ ާޤައުީމާާބ ރު

އެ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޤަބޫލުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙިމ ޔަތްާޚިދުމަތްާ ކަށީެގންވ ާ

 630ކަން.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމ އެކީަގއިާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާފަރ ތުންާލިބެންޖެހޭ

ކުރަންާހުށަހަޅުއްވ  އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއީާ ވިސްނ ލ އިރުާ މަޤްޞަދަށްާ ފަިއވ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާކުރަންާާނުޖެހޭކަމެކޭާދެންނެވޭކަށްާނެތް.ާއ ދެ،ާިމއީ

ޤަބޫލުކުރަން ކަމެއްކަމަށްާ ރޫޙަޖެހިއްޖެާ ބިލުެގާ އުސޫލެްއޮގތުންާ ށްާޖެހޭ.ާ

ކޮމި އިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާ ބިލުާ އަދިާ ތ އީދުކުރަންާ ޓީއަކަށްާާއަޅުަގނޑުާ

 635ެގންޮގސްާައޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާކަންތައްތަްއާހިމެނޭޮގތަށްާބިލުާއިޞްލ ޙުާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ އ ދެ،ާ އެދޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދެއްވުންވެސްާ

ާބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާާ

ާ

ާެއދެން.ާވ ހަކަފުޅުާކުރުކޮށްލަދެއްވުންާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ640 

އެީއާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދައިރ ެގާމެްނބަރުާާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެިވާ އެާ މަޤ މުތަކުަގއިާ ސިފައިންެގާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ދެއްިވާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ެވެގންނުވ ނެ.ާ ބަޔަކަށްާ ކޮށ ލެޭވާ ހިތުހުރިޮގތަކަށްާ

ާފުރުޞަތަުަށްޓަކައިާާ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާރިއްރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާޝުކުވަާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ645 

އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާާާ،`.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާމިއަދަކީާ

އަޅުަގނޑުެވސްާނިޒ މީާނުކުތ ތަކުެގާބޭރުންާވ ހަކަދައްކ ާފުރަތަމަާދުވަސްާާރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ޢ ޢަލީާ

ިމތަނަ ައޅުަގނޑުާ ދ ކަމަށްވ ތީެވާ އިންތިޚ ބުކުރިާ ހިމެނޭާށްާ ިއރ ަގިއާ

ނޭކުރެ ރައްޔިތުންނަށްާމ ވައިދޫ،ާ ހުރިހ ާ މަކުނުދޫެގާ ަވިއކަރަދޫ،ާ  650ންދޫ،ާ

ދަންނަވަން ނ އިާާ.ޝުކުރުާ ރައީސްއަށ އި،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސަށްާއަދިާ ބުާ

މުބ ރިކު ޤ ނޫނުާތަޙްނިޔ އިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ބ ދީާ

ެގނައުމަށްާސިފައ2008/1ާިާ؛ނަންބަރު އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ންެގާ

އެހެނީ ބިލެއް.ާ ތ އީދުކުރ ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ބިލަކީ،ާ ާާާ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ
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އެންމެާ ޙ ލަތެްއަގިއެވސްާ ކޮންމެފަދަާ ދިމ ވ ާ ޤައުމަށްާ  655ސިފައިންނަކީާ

އެޮގތުންާާ ބޭކަލުންކަމަށްވ ތީ.ާ ނިކުންނަާ ފޫަގޅ ލައިެގންާ ފުރަތަމަާ

އަހ1988ާާަދަންނަވ ނަމަާާ ޚ އްޞަކޮށްާާވަނަާ ދިވެހިރ އްޖެއަށް،ާ ރުަގއިާ

އުދ  އެރިާ އެއިގަާމ ލޭއަށްާ ހަމަާ ާާާާއަހަރުވެސްާ އ3ާާާެނޮވެމްބަރު ރިާާަގއިާ

ކަންތަކުަގިއވެސްާ ާާާާ،ބ ޣީންެގާ ާާާާވަނ2004ާާާައިހަށްދުވަހު ާސުނ މީައހަރު

ާ ާކ ރިޘ ަގއިވެސްާ ކަމެއްަގިއާާހަމަާ ބޮޑެތިާ މިފަދަާ ކޮންމެާ  660މިކަހަލަާ

ާ ފުލުހުންނަކީާ އަދިާ ރައްޔިތުންސިފައިންނަކީާ ނަށްޓަކަިއާާމިރ އްޖޭެގާ

ނިންޖ  ބޭފުޅުނާްާާާއެބޭފުޅުންެގާ ނިކުންނަާ ދޫކޮށްލ ފައިާ އެއްޗެހިާ ހުރިހާ 

އޮންނަން.ާ ސެކިޔުރިޓީެއއްާ ޖޮބްާ އެބަޖެހޭާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ކަމަށްވ ތީާ

ބަލ އިރުާާ ވަރަށްާމިއެޮގތުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

 665ރ ޮގތުަގިއާމިއީކީާަވުގތީާާއް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރ ާބިލެ

ބިލެއްބިލެއް ދ އިމީާ މިާ ބޭފުޅަކާުާާާ.ނޫން.ާ ކޮންމެާ ބިލެއް.ާ ރ ސްތާ  ދުރުާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާ އެބޭފުޅަކުާ ާ ހުންނެވިޔަސްާ ވެރިޔަކަށްާ ޤައުމުެގާ

ވ ނީާ ހުންނަވަންާ ފޯސްއަކަށްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ޢައްޔަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއެބޭފުޅަކުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ކުރ ާ

 670މިމަޖިލީހުެގާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާރުހުންާއެބޭފުޅަކަށްާއޮންނަންވ ނެ.ާ

ސަބަބަކީ،ާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްއަކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކީާއަޅުަގނޑުާާ

ފޯސްއަކީވެސްާާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ަވިއސްާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ޝަރުތުތައްާއަޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ަގނޑުާ

ވެރިޔަކަށްާ ޤަުއމުެގާ ދަންނަވ އިރުާ އެޮގތުންާ ބޭފުޅަކަށްވ ތީވެ.ާ ހުންނަންޖެހޭާ

ނުވ ކަމަށްވ ނަަމާާ ކިޔަމަންާ އެބޭފުޅ ާ އަމުރުތަކަށްާ ބޭފުޅެއްެގާ  675ހުންނަވ ާ

ލިބޭޮގތުންމިހ  ޚަބަރުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއްފަރ ތްާެވއްޖިރުވެސްާ ްއޔ ާ

ެއއީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާަވޒީފ އިންާނަގ ާާާާ.ކޮށްލެވޭ

އެމީހާ  ނުކުރެވޭ.ާ ތ އީދެއްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ޙަވ ލުކުރ ާާާއ އިއެއްލ ލުންާ

ބަދަލުާ މަސައްކަތަކަށްާ އެހެންާ އެީއކީާާމަސައްކަތްާ ކުރުންާ

 680ަގއިާމިފަދަާމިނިވަނާްާނޫން.ާއެޮގތުންާބަލ އިރުާދިވެހިރ އްޖޭމައްސަލަެއއްވެސް

ސިފައިންެގއ އިާާ ބަލ އިރުާ ވަރަށްާމުޢައްސަސ ތަކަށްާ އޮފީހަކީާ ފުލުސްާ
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ކަންާހަ ތަންތަންާ އަންނަާ ހިނަގމުންާ މަތިންާ އުސޫލެއްެގާ ރުދަނ ާ

މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ ދެންމެާ އިނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ލުންާނިމޭާންާެގންޮގސްާސްކޫވިދ ޅުެވއްޖެާސިފައިންެގއަކީާކުރީަގިއާަގދަކަމު

ާާ ތަނެކޭ. ވައްދ ާ އެތަނަށްާކުދިންާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތެދެއް.ާ  685އެީއާ

ދެކެމު.ާާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތަންވެސްާ އ ދޭސްކުރ ާ ރޮއިހޭރިާ ވަނުމަށްާ

ވަޒީ ޒިންމ ދ ރުާ އެފަދަާ މުޢައްސަސ އަކަށް،ާ އެފަދަާ ފ ތަކެްއާާއެހެންވީމ ،ާ

ްއބަވ ާތަނަކަށްާއެބޭފުޅުންެގާޖޮބްާސެކިޔުރިޓީާާތަކެއްާތިއަދ ކުރަްއވ ާބޭފުޅުން

ނެތްކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާދެވަނަާފަހަރަކަށްާވިސްނަވ ލައްަވވ ނެާޤައުމީާކަމެްއާާ

ނު އެބޭފުޅުންާ ފަހަރަކުާ އަޅުަގނޑުާާދިމ ވ ާ އެހެންވެ،ާ  690ކުމެވަޑައިަގންނަވަން.ާ

ޒ ތުަގއި ާމީެގާ ވ ހަކަާާ ތ އީދުކުުުރ ާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ މިއަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާދަންނަވ  ޝުކުރިއްޔ ާ މިތެދުވީ.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ލަންވެެގންާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ކެނދިކުޅުދޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ  695ޝުކުރިއްޔ .ާ

ވަޑަިއެގންާާ މިވަުގތުާ ޢީސ .ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނެތް.ާ މަރަދާޫާމ ލަމުަގއިާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާއ ދިލަށް.

ާ

ޑިފެންސާްާާމަރަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޙަސަންާާ އޮފްާ ޗީފްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ  700ާއ ދެ،ާ

މުަގއިާރައްޔިތުންެގާާފޯސް،ާސިފައިންެގާޖެނެރަލްާއޮފިސަރުންެގާމަޤ މުާދިނުާާާއ ދިލްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ކަމެއް.ާާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ހޯދުމަކީާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

ާާ މިމަޖިލީހުެގ ވަކިކުރުމުަގއިާ މަޤ މުތައްާ މިދެންނެވިާ 241ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހޯދުމަކީާ ރުހުންާ ކޮމިޓީެގާ ެއވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މިދެންނެވީާރައީސުލްޖުމްހޫ  705ރިއްޔ ެގާރުހުންާނެތާްާފެންނަކަމެއްނޫން.ާމިހެންާ

އިސްާާ އެމަޤ މުތަކުަގއި،ާ އަދިާ ފޯސްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ މީހުންާ

އެބޭފުޅުންާ އަމަރަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ތިބުމަކީާ މަޤ މުތަކުަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީާާ ފެނޭ.ާ ކަމެއްކަމަށްާ ޮގސްދ ނެާ ކިޔަމަންނުވެާ
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ާާ އެމަނިކުފ ނުެގާރުހުންާނެތްާސިފައިންެގާއެންމެާމަތީާވެރިޔ ކަމަށްާވެފައި

މަޤ މުތަކުަގިއާާ ިއސްާ ެއާ އަދިާ ފޯސްަގއިާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ  710މީހަކުާ

ތެރޭަގިއާާ އެމުައއްސަސ ާ ކަންތައްތަކެއްާ އެހެންކަހަލަާ ވަރަށްާ ތިބުމަކީާ

މަޖިލީހަކީާ ރައްޔިތުންެގާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަުމަގއިާ ހިނގައިދ ނެާ

އެންމެ ކޯޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ެއްއާާާާސިޔ ސީާ ތަމްސީލުވެެގންދ ާ ބޮޑަށްާ

ކޮމިޓީތަކުަގިއާާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މުއަްއސަސ ާ މިާ މުއައްސަސ .ާ

ވ ދަވެރިކަމ ެއކުާާ ވަރަށްާ މިދަނީާ ޕ ޓީތަކުންާ ހުރިހާ  ހޯދުމަށްާ  715އަޣްލަބިއްޔަތުާ

ކޮމިޓީއެްއަގއިާާ ހިމެނޭާ އެމުޢައްސަސ ަގއިާ އެހެންެވާ މަސައްކަތްކުރަމުން.ާ

ޖެހިހެންދ ނެ ކުލަވަރުާ ސިފައިންެގާާސިޔ ސީާ އެހެންެވާ ޔަޤީންކަމެއް.ާ ކަމީާ

މަޤ މަށްާ ޑިފެންސްެގާ އޮފްާ ޗީފްާ އަދިާ އޮފިސަރުންާ ޖެނެރަލްާ ޖެނެރަލުން،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހޯދުމަކީާ ރުހުންާ ކޮމިޓީއެްއެގާ މިމަޖިލީުިހުެގާ ވަކިކުރުުމަގއިާ

ދެްއިވާާ ދަންނަވ ލީ.ާ މިވ ހަކަާ އެހެންވެާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ  720ފެންނަާ

ާއްޔ .ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިާ

ާ

ާާ ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުވެސްާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދު

ކަމެއްާާާާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދެތިންާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ބަހުސްަގއިާ މިކުރަމުންދ ާ

 725މުންދޭާމިާޢިއްޒަތްތެރިާހ މ ކޮށްލުމަށްޓަކައި.ާމިޮގތުންާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަ

ނިންމަނީބ އޭާ މިާ މިހ ރުާ ތިބެެގންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ

ތެރެއަށްާާ ކޯޅުންތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ބޭބޭފުޅުންވެސްާ މަތީާ މިާ ސިފައިންެގާ

ެއބޭބޭފުޅުންނަކީާ ބޭނުމެއްނުޭވ،ާ ހަމަގައިމުެވސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވައްދަވަން.ާ

ާާ އަނެއް ޮގސްާ ޕ ޓީއަށްާ ެއއްާ ހޯދަމުނާްާސިޔ ސީާ ތ އީދުާ ޮގސްާ ޕ ޓީއަށްާ

ހަރަކ ތްތެރިވ ތަންާާ ތެރޭަގއިާ ޙަރަކ ތުެގާ ސިޔ ސީާ މިާ  730އެބޭބޭފުޅުންާ

ބޮޑުކަމުންާ ފ ހަަގކޮށްލ ހިތްވ ލެްއާ ިމނުކުތ ާ އެހެންވީމަ،ާ ދެކޭކަށެއް.ާ

ހަމަާާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ އެދުނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތަކަށްާ ފުރަތަމަވެސްާ

ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭާ ޤައުމުތަކުަގިއާާފ ހަަގކޮށްލަންާ ެއކިާ ދުނިޔޭެގާ މެންނަށްާ

ސިފައިންެގއ ިއާާ އެޤައުމެްއެގާ ނިޒ މުތަކުަގއިާ ރިޔ ސީާ މިދަނީާ ފެންނަމުންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ވެރިޔަކަށްާ ެއންމެމަތީާ ޚ އްޞަކޮށްާ  735ފުލުހުންެގާ
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އެހެންނަމަވެސް،ާއެބޭފުޅ އަކަށްާހަމަާލިބިެގނެއްާނުވ ާބ ރުތަކެއްވެސްާހުރޭ.ާާ

ލިބިެގންވ އިރު،ާާއެހެންނަމަވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މިބ ރުާ ސް،ާ

ތިބުމަކީާާ އެތ ނަގއިާ ބަޔަކުާ ނުކުރެވޭާ ކޮންވ ރޓްާ އެބޭފުޅ އަށްާ

ިމއަދުާ ީމގެއިންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ސިކުނޑިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ފ ހަަގކުރެވެނީާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްޮގތުންާ ޙ ލަތުާ  740ޤައުމުާ

މިމަސަ ިމާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބޭބޭފުޅުންވެސްާ ކުރެވެނީާ އްކަތްާ

ތެރެއަށްާ ކޯޅުންތަކުެގާ ެއކިެއކިާ ސިޔ ސީާ ކުރަްއވަިއެގންާ ޕޮލިޓިސައިޒްާ

އަޅުަގނޑުމެންާވައްދ ށޭ.ާއެއީާހަމަގައިމުންވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާމިތ ނަގއިާ

ތިބެެގންާކުރަންާހެޔޮވ ވަރުެގާކަމެއްާނޫނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާާ

އަޅުާ އަދިާއަސަރ ެއކުާ ދުނިޔޭަގއިާ މިއަދުާ މިފ ހަަގކޮށްލަނީާ  745ަގނޑުާ

ުމައއްސަސ ތަކުަގއިާ މިނިވަންާ އެކިއެކިާ ރ އްޖޭަގއިެވސްާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ތިއްބެވިާބޭބޭފުޅުންާމިހ ރުވެސްާފެންނަނީާމިނިވަންކަމ އެކީަގިއާޙަޤީޤަތުަގިއާާ

މިނިވަންއޭާ އުޅުްއވ ތަން.ާ ސިޔ ސީެވެގންާ ބޮޑަށްާ އެއަށްވުރެންާ

ޕ ޓީތަކުެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަ ސިޔ ސީާ އެކިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބުނެވެނީ.ާ ށްާ

 750ރުހުންާހޯދައިެގންާއެބޭފުޅުންާގ ތުންާލޮބީކުރަްއވަިއެގންާމަސައްކަތްކުރ ތަންާާ

މިފެންނަނީ.ާމިފަދަާޮގތަކަށްާފުލުސްާއޮފީހުަގއިާއެންމެާިއސްކޮށްާތިއްބަވ ާާ

ބޭނު އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަގައިމުންވެސްާ އުޅުއްވ ކަށްާ މެއްނުވޭ.ާބޭބޭފުޅުންާ

މިލިޓަރީާ ތެރޭަގިއ،ާ ސިފައިންެގާ އިނޭގތޯ.ާ ސިފައިންެގާ މަޢ ފްކުރައްވ ތި،ާ

ދ އިރ ަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާމިއަދުާޤައުމުެގާޙ ލަތުާމިހ ރުާއޮތްާޮގތުންާާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑަށްާ  755ވަރަށްާ

މިފު މީގެއިތުރުންާ ހަމަާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާާފ ހަަގކުރަން.ާ ރުޞަތުަގިއާ

ހޮވައިދެއްިވާާ މިދ އިރ އަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބޭނުންވޭ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ލޮބުވެތިާރައްޔިތުން،ާބ ރަށުާދ އިރ ެގ،ާއ ދެ،ާބ ރަށ އި،ާތަކަންދޫ،ާމުރައިދޫާ

ހަމަާޝުކުރުދަންނަވަންާއިނޭގތޯ.ާާ ލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާ އަދިާއުތީުމެގާ

 760ާށްާބޮޑުާޝުކުރިއްޔ .ާައއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަ

ާ
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ފުރުޞަތަކަށްާާިވލިނިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ`.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއެދިާ

ޤ ނޫނާުާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިނަގމުންދ ާ ބަހުސްާ ހުށަހެޅިާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހިެގާ ދަންނަވ ލީާ

ާާ ެގނައުމަށްާާދ1ާާިާ/2008ނަންބަރު އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ  765ވެހިާ

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ދަންނަވ ލުމަށްޓަކަިއ.ާާ އެްއޗެއްާ މައްސަލައ މެދުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވަނީާާ

ާާ އަދިާާޗީފް ޢައްޔަންކުރުމުަގއިާ މީހަކުާ މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ

 770އެމަޤ މުަގއިާހުންނަާމީހަކުާވަކިކުރުމުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުނާްާ

މިޮގތަށްާާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޤްޞަދުަގއި.ާ ހޯދުމުެގާ

ިމައދުެގ އަދިާ މިަވުގތަށ އިާ ެގނަުއމަކީާ އިޞްލ ޙުާ ޙ ލަތަށްާާމިޤ ނޫނަށްާ ާ

މަލްޓިޕ ޓީާ މިޤައުުމާ ސަބަބަކީާ މުހިންމުކަމެއެުް.ާ ވަރަށްާ ބަލ އިރުާ

ތެރޭަގިއާާ ދުވަސްކޮޅެއްެގާ ކުޑަާ ވަރަށްާ ހުޅުވ ލެވުނުތ ާ ޑިމޮކްރަސީައކަށްާ

 775ސަރުކ ރުާމިވަނީާބަދަލުެވެގންާޮގސް.ާއަދިާބަދަލުެވެގންާދިޔަާސަރުކ ރަކީާާ

ާ 30ާއެއްބޭފުޅަކުާ ވެރިކަންކުރެއްާާ ވަންދެންާ ސަރުކ ރެްއ.ާާއަހަރުާ ވިާ

އޮޕޮޒިޝަންާާ ސަރުކ ރުެގާ ކުރީެގާ ސަރުކ ރަކީާ އައިާ އަލަށްާ އަނެއްކޮޅުންާ

ޕ ޓީ.ާއެހެންކަމ އެކު،ާމުސްތަޤިއްލުާދ އިރ ތަކުަގއިާޚިދުމަތްކުރަންާތިއްބެިވާ

ބަދަލުވުމަކުންާ ސަރުކ ރެއްާ ޚިދުމަތަކީާ ޤައުމީާ ބޭފުޅުންެގާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ

އަސަ ނޭދެވޭާ އަދިާ ނުރަނަގޅުާ ބައެއްކަމަށްާާއެްއވެސްާ ކޮށްެގންވ ނެާ  780ރެއްާ

ފުލުހުންނ އިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ތިއްބެިވާާ ކޮމިޝަންތަކުަގއިާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނޫންވެސްާ ސިފައިންނ އިާ

އެބޭފުޅުންެގާާ ބޭފުޅުން،ާ ހިމެނޭާ ިގންތީަގއިާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ންާެގންދަވ ފައިާވަނީާމަތީާތަޢުލީމ އިާތަމްރީނުާދ އިރ ތަކުަގއިާޚިދުމަތްކުރަމު

އެޚި އަދިާ ޚިދުމަތެއްގެާލިބިާ ޤައުމީާ ެއްއާާދުމަތަކީާ މިކަމުެގާ  785ޮގތުަގއި.ާ

ޙަޤީޤަތަކީާއޮޕޮޒިޝަންާނުވަތަާއިއްތިހ ދުާވެރިކަމަށްއައިހިނދުާއ ާރައީސްާާ

މިނިވަންާ ަވރަށްާ އިންތިޚ ބަކީާ ރިޔ ސީާ ނިމިދިޔަާ ނަޝީދުވެސްާ މުޙަންމަދުާ

ންޞ ފުވެރިާއިންތިޚ ބެއްކަމުަގއިާވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުން.ާއަނެްއކޮޅުންާާއަދިާއި
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ޚިދުމަތަށާްާ ޤަުއމީާ ސަރުކ ރ އެކުާ އ ާ ފުލުހުންާ ސިފައިންނ އިާ ދިވެހިާ

ވަރަށާްާ ނެތިާ ތަޢައްސުބެއްާ ޒ ތީާ އެްއވެސްާ  790އަތުކުރިޮއޅ ލީާ

ހަށިފ ރަވެރިންެގާާ ނަޝީދުެގާ ރައީސްާ މިއަދުވެސްާ ޕްރޮފެޝަނަލްކަމ އެކު،ާ

ޒަމ ނުަގިއާާޮގތުަގއި ސަރުކ ރުެގާ ނިމިދިޔަާ ސިފަިއންނަކީާ އެތިއްބެވިާ ާ

އެބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުން.ާ ހޯއްދެވިާ ތަމްރީނުާ ތަޢުލީމ އިާ ނުކުމެާ އެޚިދުމަތަށްާ

ނުެގނެސްާާ އުނިކަެމއްާ ެއއެުްވެސްާ ޒިންމ ައކަށްާ އަދިާ ޑިއުޓީއަކަށްާ

ހ މަވާ  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްާ މިދަންނަވ ާ އެއީާ ދެމިތިއްބެވިކަންާ  795ާޚިދުމަތުަގއިާ

މިބިލަށްާ ސިފަިއންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

ަވކިާ ެވެގންދ ނީާކުރިއަށްާއޮތްާމުސްތަޤްބަލުަގިއވެސްާ މިެގނެވޭާއިޞްލ ޙުާ

ޚިދުމަތެއާްާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ބުރަނުވެާ ޕ ޓީައކަށްާ ވަކިާ އަދިާ ފިކުރަކ ާ

ންެގާޚިދުމަތާްާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭާބައެއްެގާޮގތުަގއި،ާދިވެހިާސިފައިާ

އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބ ރަކަށް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ އެޅޭާ  800ހަރުދަނ ކުރުމަށްާ

ތެދުވެރިކަމ ެއކުާާ ސަބަބުންާ އިޞްލ ޙުެގާ މިާ މިކުރަނީާ މިތ އީދުާ

އަދިާ ހިތައިެގންާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ އިާ

ޚިދު ޤައުމަށްާ ސަލ މަތްވެތިބެާ ބިރުވެރިކަމުންާ މިބިލުެގާވަޒީފ ެގާ މަތްކުރަންާ

އަޅުަގނޑަށްާ އެކަންާ އަންނ ނެތީާ މަުގފަހިވެެގންާ ސިފައިންނަށްާ ސަބަބުންާ

ދެމިހުރިާ ޚިދުމަތެްއަގއިާ ކޮންމެާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  805ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ

ސިޔ ސީާ ކޮންމެވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ޟަމީރުާ އެމީހެްއެގާ މީހަކީވެސްާ ކޮންމެާ

ކިބަިއަގއިާާފިކުރެއްެގާވެރިއެްއ.ާކޮންެމެވސްާސިޔ  ފިކުރެްއާއެމީހެއްެގާ ސީާ

ެއްއާާ ކޮންމެވެސްާ ބޭފުޅަކީވެސްާ ހުންނަވ ާ ރައީސަުަކަށްާ ޚުދުާ ހުންނ ނެ.ާ

މެންބަރުންނަށާްާ މަޖިލީހުެގާ ބޭފުޅެއް.ާ ެގންުގޅުްއވ ނެާ ފިކުރުާ ޕ ޓީއެްއެގާ

ދުރަށާްާ ޙަޤީޤަތަކުންާ ބެލިޔަސްާ މުއަްއސަސ ތަކަށްާ މިނިވަންާ  810ބެލިޔަސްާ

އެހެންނަމަވެސްާ ޙައްޤެއް.ާާނުދެވޭނެ.ާ ޭއނ ެގާ ެއއީާ ފިކުރުާ މިދަންނަވ ާ ާ،

ލިބިފައިވ ާ ދިވެއްސަކަށްާ ކޮންމެާ ޙައްޤަކީާ ފިކުރުކުރުުމެގާ މިނިވަންކަމ އެކުާ

އޮތުންާ އޮތްާ ލިބިދީފައިާ މީހަކަށްާ މިޙައްޤުާ ނަމަވެސް،ާ ޙައްޤެއް.ާ

ވެެގން.ާާ ކަަމކަމަށްާ ހުރަސްއެޅޭާ ވަޒީފ އަށްާ އަދ ކުރ ާ އެމީހ ާ ވެެގންނުވ ނެާ

ާއެމީހެއްެގ އެކަމުންާާާ ވަޒީފ އަށްާ އެމީހ ެގާ ޝައްކުކޮށްާ  815ޚިދުމަތ މެދުާ
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ނުވ ނެާ.އަސަރު ާކޮށްެގނެއްާ ޒަމ ނީާާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭާ ކަންވެެގންވ ނެޮގތެއްާ މިއީާ ޑިމޮކްރަސީެއްއަގއިާ

އަދިާާ ެއވެދ ނެާ ނޫން.ާ އެހެނެއްާ ކަންެވެގންދަނީާ ބުނަމުންދިޔަޔަސްާ

ވިސްނުމ  މެޗުއަރާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިޒ މަށްާ މުޅިާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ފިކުރުާ

 820ނުވަނީކަމަށްވެސް.ާއެހެންކަމ ެއކު،ާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތަކުެގާސަބަބުންާމިފަދާަާ

މުހިންމުާ އުފުއްލަވ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ޒިންމ ތަކ އިާ މުހިންމުާ ޤައުމީާ

އޮތްާ ޔަޤީންކަންާ ވަޒީފ ެގާ ބޭފުޅުންނަކީާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ

ރައީސް،ާާބޭފުޅުންނަށްވުމީ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ާ

ސިފައިންނަކީާޤައުމަށްާޚިދުމަތްކޮށްދޭންާތިބިާބައެއް.ާޤައުމުާސަލ މަތްކޮށްާ

ސިފައިންނަކީާ ބައެއް.ާ ތިބިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްދޭންާ ސިޔ ދަތުާ  825މިނިވަންކަމ ާ

ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާރައްކ ތެރިކަން...

ާ

ާތުާހަމަެވއްޖެ.ާާވަުގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 830ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާިވލިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާމުޙަްނމަދުާރ މިޒުާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މާިާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 835އިެގންާކުރިއަށްާޖެހުމުެގކުރިންާމިޢިއްޒަތްތެރިާަމޖިލީހުެގާބަެއްއާާމަޢުޟޫޢުއ ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަނިކުފ ނ ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރަންދަތިާ

ކުށްވެރިކުރަން.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ދަްއކަވ ތީ،ާ ވ ހަކަާ

ޕ ޓީާ ޕ ޓީެގ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމަގައިމުވެސްާ މެންބަރުންނ އިާމަނިކުފ ނަކީާ ެގާ

މިމަޖިލީހުގާެާ ނިސްބަތްވެވަޑަިއަގންނަވ ާ ޕ ޓީައށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ

ވަޑަިއެގންާ ތިމަޤ މަށްާ ތ އީދ ެއއްކޮށްާ މެންބަރުންެގެވސްާ  840ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިއަދ ާހަމައަށްވެސްާހުރިހާ  އިންނެވިާބޭފުޅެއްކަމަށްވީތީ،ާހަމަާމަނިކުފ ނުާ

ރަނަގޅަށްކަ ތިެގންދަވަނީާ ެއކަންާކަމެއްާ ފ ހަަގކޮށް،ާ އަޅުަގނޑުާ މަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެންމެފުރަތަމަާ ހަމައެހެންމެ،ާ ބޭނުން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ
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ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ،ާާ މިއިޞްލ ޙުާ ބޭނުންވަނީާ ޝުކުރުދަންނަވ ލަންާ

 845ކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

އެންެމާފުރަތަމަާވ ޖިބެއްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާާާާއެއަށްފަހުާައޅުަގނޑުެގ

އަންނަނާީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދެންނެވުން.ާ ސިފައިންނަށްާ

ޤައުމަށްޓަކަިއާާ ދީނ ިއާ ފަސްަގނޑ ިއާ ޮއންނ ނެާ ޭއަގިއާ ލަވަ.ާ ސިފައިންެގާ

ހޭދަކޮށްލައިެގންދޭނަން.ާ ދުވ ާ ރޭާ ޚިދުމަތްާ ޤައުމީާ ބ ރުންާ ރޫޙ ނީާ އޭެގާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާާާމިފަދަ ބިލެއްާ ބައެއްެގާ ތިބިާ ޢަޒުމެއްަގިއާ  850ވަރުަގދަާ

އެބޭފުޅުންނަށްާ އުފ ކުރަން.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އައިތީާ މަޖިލީހަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްކ ތެރިކަމެއްާ ހުރިހ ާ ދެވެންއޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަމެއްާދޭންޖެހޭނެ.ާއެބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮށްދެވެންހުރިާހުރިހ ާ

ދިވެހިާާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށްވެސްާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާދިމ ވ ާކޮންމެާކަެމއްަގއިާއެންމެާ  855ސިފައިންނަކީާ

ކުރީާސަފުަގއިާއަބަދުވެސްާަމސައްކަތްކުރަމުންާޮގސްފަިއވ ާބައެއްކަންާހަަމާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހ ރުވެސްާ އަދިާ އެޮގތުންާާާތ ރީޚުންވެސްާ ފެނިެގންދޭ.ާ

ނޮވެމްބަރުާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ މެންބަރުންވެސްާ އެހެންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ

ސިފައިނ3ާާާާް އަދަދެއްެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަލ ަގިއވެސްާ ޢުދުވ ނީާ ެގާ

 860ޝަހީދުވެެގންާހަމަާދިޔަކަންވެސްާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންާއެބަހުރި.ާާ

ރައްޔިތު ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމު،ާއަދިާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ން،ާ

ވަރަށްބޮޑުާާ އެބޭފުޅުންާ ސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްާ ދީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދ ދިފަހުންާ ހަމައެހެންމެ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޤުރުބ ނީވެފައިވ ކަންާ

ުގޅިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާފެނިެގންދިޔައީާސުނ މީާކ ރިޘ އ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާއަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަކުންާ ދިމ ވިާ  865ނަށްާ

ހަމައަށްާ މިއަދ ާ މަސަްއކަތް.ާ ބުރަާ އެކޮށްދެއްވިާ ސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްާ

ެއދަނީާއެކަމުަގިއާާ އަިއއިރުެވސްާހަމަާހުއްޓުމެްއނެތިާއެބޭފުޅުންާއަދިވެސްާ

ބުރަާާ ެއކުރައްވ ާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ާ ބައިވެރިވަމުން.ާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާސައްކަތްޕުމަ ވަރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްާ ޅުާ

ދ ދިފަހުނާްާ މިފުރުުުޞަތުަގއިާ ހަމަެއހެންމެ،ާ  870ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ
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ބޭފުޅުންކަމުަގިއވ ާާ ތިއްބެވިާ މަޤ މެއްަގއިާ ދެާ އިސްާ ސިފައިންޭގެގާ

މަޤ މުންާ ކުއްލިޮގތަކަށްާ ނ ޒިމް،ާ ުމޙަންމަދުާ ނަޞީރ އި،ާ އިސްމ ޢީލްާ

ިއވ ތީ،ާއަޅުަގނޑުާއެކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާކުށްެވރިކުރަން.ާއަދިާާވަކިކުރަްއވ ފަ

ވަޑައިެގންުއޅުއްވ ކަންެވސްާާ ކޯޓަށްާ އެމައްސަލައިަގއިާ މިހ ރުާ އެބޭފުޅުންާ

 875އެނޭގ.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރަށްާއެވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަްއކ ކަށްާނެތިން.ާއ ދެ،ާ

ލިބެމުންދ ޮގތު މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުވެސްާހަމަމިއ އެކުާ ަގއިާ

އެބަވޭ.ާާ އުޅޭކަމަށްާ އޭެގތެރޭަގއިާ ލިސްޓެއްެވސްާ އެހެންާ އިތުރުާ

އަދިާާ މަސައްކަތްތަކެއް.ާ ކަނޑ ލުމުެގާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ސިފައިންެގއިންާ

ބޭފުޅުންާ ނުކުރ ާ ތ އީދުާ ބޭފުޅުންނ އި،ާ ތ އީދުކުރ ާ ސަރުކ ރަށްާ މިހ ރުެގާ

ދ ކަންވެ މަސައްކަތްތަކެއްާ މަރުޙަލ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހޯދުމުެގާ  880ސްާ

މިފަދަާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރެވިފައި.ާ ވަނީާ

ބިރުވެރިާމ ހަޢުލެއްަގއިާދިވެހިާސިފައިންާމަސަްއކަތްކުރަންާދީެގންާތިބުމަކީާާ

އަުގހުރިާ މިފަދަާ ބުރަާ މިފަދަާ ހަމަޖެހޭކަމެއްނޫނޭ.ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މަސަްއކަތްތަކެާ ތިބެންޖެހޭނާީާވަރުަގދަާ ބަޔަކުާ ކޮށްދޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އްާ

ތެރޭަގއި.ާާ ަވޒީފ ެއއްެގާ ލިބިފައިވ ާ ޔަޤީންކަންާ ވަޒީފ އަކީާ  885އެމީހުންެގާ

ހެދޭކަހަލަޮގތަކަށްާާ ބޭނުންހ ޮގތެއްާ ބޭނުންއިރަކުާ ކަނޑ ލ ފައިާ ބޭނުންއިރަކުާ

ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތިބުމަކީާ

ޤ ނޫނ64ާާާީނޫނުއަސ ސީެގާާޤ  ޣައިރުާ އެބަބުނޭ،ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ރައްޔިތަކަށްާާ ދިވެހިާ ކޮންމެާ ޙައްޤުާ ތަބ ނުވުމުެގާ އަމުރުތަކަށްާ

އެްއވެސްާާ ދައުލަތުެގާ މެނުވީާ ބ ރުލިބިެގންާ ޤ ނޫނަކުންާ  890ލިބިެގންވ ކަމަށް.ާ

ާާމުވަްއޒަފަކުާއެްއވެސްާމީހަކަށްާއަމުރެއްާކޮށްެގންާނުވ ނެއޭ.ާއަދިާޣައިރު

މީހަކަށާްާ ކޮންމެާ ޙައްޤުާ ތަބ ވުމުެގާ އަމުރަކަށްާ އެއްވެސްާ ޤ ނޫނީާ

ލިބިެގންެވއޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާއިނޭގތޯ،ާދެންާިމާ

މިާ ލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުވ ނަމަ،ާ ދޮަގކަށްާ

ވަކިާ ވަޒީފ އިންާ ނ ޒިމްވެސްާ މުޙަންމަދުާ ނަޞީރ އި،ާ  895ކުރެްއީވާާއިސްމ ޢީލްާ

ތަބ ނުވީމަ.ާ ެއއަށްާ އަމުރެްއކޮށްެގންާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ އެޮގތަށްާ

އޮފްާާ ޗީފްާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާ
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ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ ބޭފުޅަކީވެސްާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ފޯރސްެގާ ޑިފެންސްާ

ާއަމުރަކަށް...ާ.

ާ900 

ތ އެްއާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާهللا.ާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ905 

ޮއފިސަރުންނ ިއާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ސިފައިންެގާ ބިލަކީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއާާއަދިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްެގާމަޤ މަށްާމީހުންާهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދުއް

ޤ ނޫނީާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޣައިރުާ ބިލެއް.ާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ރުހުންާ މިމަޖިލީހުެގާ

މިމަޖިލީހުަގިއާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަމުރުކުރަމުންދ ކަމަށްާ

އަމު ކޮންާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ ދ ކަުމަގއިވ ނަމަ،ާ  910ރެއްތޯާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންާ

ރިޔ ސަތުންާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވެދެްއވަންޖެހޭނެކަމަށްާ ކުރީާ

އެފުރުޞަތުާދެއްަވއިެގންާނުވ ނެާއެޮގތަށްާވ ހަކަާދައްކަވ ކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާ

ކުރިއަށްެގންދެވުންާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ާ ައމުރެއްކަންާ ކޮންާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ އެއީާ

ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާތ ީއދުކުރ ާމީހުނާްާރަނަގޅުވ ނެ.ާއަދިާސިފައިންެގާތެރެއިން

ހޯދަނާްާ ީމހުންާ ތ އީދުނުކުރ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ނޫނީާ  915ހޯދަންާ

ތަފްޞީލެއްާ ހިނަގމުންދ ޮގތުެގާ ެއކަންވެސްާ މަސައްކަތްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ

ެއާާ އެޅުވޭކަަމށްވަންޏ ާ އިލްޒ މެއްާ ބޮލުަގިއާ ބަެއްއެގާ ދެއްވަންވ ނެ.ާ

ާއެކަމުެގާޙަޤީޤީާކުލަާޖެހިެގންާނޫނީާރަނަގޅަށްާއެާސ ބިތުހިފޭޮގތަށްާނޫނީ

މަޖިލީހުެގާ ދިއުމަށްާ ހ މަކުރަމުންާ ެއވ ހަކަތައްާ ެއްއޮގތަށްާ ޙަޤީޤަތ އިާ

އަޅުަގނޑުާާ ފ ހަަގކޮށްލަންެވެގންާ ހިތްވަރުދެްއވަންވ ނެކަމުަގއިާ  920ރިޔ ސަތުންާ

ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނެީގ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
ާ

ާ

ބެހޭޮގތުންާާޝުކުރިއްޔ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކައ ާ ދައްކަންވީާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ކުރީެގާާ ހަނދ ންވޭާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލީ.ާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އޮތްތޯާ  925އެވ ހަކަާ
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ާާ ފުރަތަމަ އެންމެާ ަމޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގިއ95ާާާާަގވ އިދުަގއިާ ެގާ

ކަމަކުާާވަދެެގންއަިއއިރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއާޮއވޭާއެކަހަލަާމ އްދ އެއް.ާއެާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ މ އްދ އެއްާ އެާ މިހ ރުާ

މިތަނުަގިއާާ ޮގތުަގިއާ ވ ހަކަިއެގާ ތޯތޯާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ދެްއކުމަށްވުރެ ވ ހަކަދަްއކަންީވާާާާވ ހަކަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ  930ބޮޑަށްާ

ރަނަގޅަ ބަހުސްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ބުރެެވ.ާ މަްއޗަށްާ ށްާާޙަޤީޤަތުެގާ

އެޮގތުެގމަތިންާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ

ނިޒ ީމާާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރެއްވުންާ

ވ ހަކަފުޅުާާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ނެތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާ ނުކުތ އެްއެގޮގތުަގއިާ

 935ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެންާ.

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާބަރުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެވސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެކަމަށްާާާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ

ހުރަސްއެޅުމުެގާޮގތުންާމ ބަިއވަރުާމަސަްއކަތްތަކެްއާކުރ ކަށްާދުވަހަކުެވސްާ

 940ކަމަކު،ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާނިސްބަތްެވވަޑަިއަގންނަވ ާިގނަާާޤަސްދެއްނުކުރަން.ާއެ

އަދަދެްއެގާމެންބަރުންާޑީ.އ ރް.ޕީެގާމެންބަރަކުާވ ހަކަދައްކަނީކަމަށްާވ ނަމަާ

އެހެންވީމަ،ާާ ހުރަސްއަޅުއްވަން.ާ އެކަމަށްާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ނެާ އަބަދުވެސްާ

ނަސޭޙަތްތެރިވެ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރުމަށްާ ކަންތައްތައްާ ޮގވ ލަން.ާާާާއެޮގތަށްާ

ހުްއޓ ާދައްކަދައްކ ާާ އަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާޮގސްޮގސްާ ދެންމެާހަމަާ

ޢަބްދު މެންބަރުާއަޙްމަދުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ  945ވެސްާާهللاހުއްޓ ާއިހަވަންދޫާ

ސުވ ލުާ ވ ހަކަެއއްތޯާ ނުދެއްކޭނެާ ވ ހަކައެއްތޯާ ދެއްކޭނެާ އެއީާ ހަމަާ

އެ ވ ހަކަާ ދައްކަންީވާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑަށް.ާާއުފައްދައިފި.ާ ނޭގނީާ

ރައްޔިތުންާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ މީނދީާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އިންތިޚ ބުކުރީމަާއަިއސްާރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާވަކ ލ ތުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

އެއްވެސްާާ ެއހެންާ އަޅުަގނޑަށް.ާ އެނޭގނީާ ވ ހަކަާ ދައްކ ނެާ  950އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ ނޭނޭގނެާ މެންބަރަކަށްާ ވ ހަކަެއްއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަްއކ ނެާ

އިނޭގތޯ.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާކުރިންވެސްާފ ހަަގކޮށްލިހެންާ
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މަޖިލީހުނާްާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ވެރިޔ އަކީާ މަތީާ އެންމެާ ސިފައިންެގާ

މަޖިލީހުނާްާ މިާ ފޮނުވީމަާ ނަންާ މަޖިލީހަށްާ ހަމަާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

އެހެ ހަމަާ އަދިާ ޢައްޔަންކުރ ާ ވަކިކުރަންޖެހިްއޖެާާފ ސްކޮށްެގންާ  955ންމެާ

ފޮނުވައިެގންާަވކިކުރެވޭާމީހަކަށްާއޮތުމަކީާ ޙ ލަތެއްަގއިވެސްާމިާމަޖިލީހަށްާ

ކުޑަކުޑަާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތް.ާ ތ އީދުކުރ ާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ އިޞްލ ޙ ެއކުާ އެާ ބޭނުން.ާ ހުށަހަޅ ލަންާ ިމއަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ

ހަ ބަލައިަގންނަންާ މިބިލުާ ާާމިހުރީާ އެއީ ތައްޔ ރަށް.ާ މ އްދ ެގ11ާާާާމަާ ވަނަާ

މަޤ މަށްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ސުރުޚީ.ާ އަރިމަތީާ ެގާ  960)ނ(ާ

މިބިލުާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކޮށްލުމަކީާ މިހެންާ ަވކިކުރުން،ާ ޢައްޔަންކުރުމ އިާ

ކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވ އިރުާހަމަާއެާކޮމިޓީެގާމަސަްއކަތްާކުރަްއވ އިރުަގއިާހަަމާ

އަޅުަގނޑުާާާާބައްލަވ ލެއްވުން އެދެމުންާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ965 

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޑެވެލިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ނުކު ނިޒ މ ބެހޭާ ނ ޒިމަށް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ތ އެްއ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .

ާ

 970ާ)ނިޒ މަބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާވަނަާމ އްދ ގ23ާާާެޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް

ވ ހަކަފުާާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދު ދެންމެާ އ ދެ،ާ ދަށުން.ާ ެގާ ެގންދެވިާ)ހ(ާ ޅުދައްކަަވމުންާ

ވ ހަކަދައްކަމުންާ މެންބަރަކުާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 975ދަނިކޮށްާއެާމެންބަރަކަށްާހުރަސްއެޅޭޮގތަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނެުގަމކީާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ނުނެީގ.ާ އެހެންެވެގންާ އަޅުަގނޑުާ ކަެމއްނޫން.ާ އެދެވޭާ

ާާ ރަީއސް، ސ ފުކޮށްާވ23ާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ނަާ

ޢ ންމުކޮށްާއެންމެނަށްާއެނޭގޮގތަށްާހ މަކޮށްފައިާމަޢުލޫމ ތުާފިޔަަވއިާއެހެންާ

ބުނެާ މަޢުލޫމ ތުގޮެގތުަގއިާ އެއީާއޭނ ާދިންާ ޙަވ ލ ދީާ މަޢުލޫމ ތުާފަރުދަކަށްާ

 980ާވ ހަކަދެްއކުން.ާމިާމަޖިލީހުަގއިާނުދެއްކޭނެާވ ހަކައެއް.ާާ
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ާ

ާ

ާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތ23ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ ވިދ ޅުވެދެްއވީާ އެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ

ެއާ ހަމަާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  985އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުވެ ރިޢ ޔަތްކުރެްއވުންާ ދަންނަވަމުންާނުކުތ އަށްާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ސްާ

ދ އިރ ެގާާ ަމނަދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިއަރުވަނީ....ާ ފުރުޞަތުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާ

ާ

 990ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ދެއްކެިވާާާްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މިނެީގާ

ރައީސަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ޮގންޖައްސަވ ،ާ ރަީއސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ވިދ ޅުިވާާ ދެއްކިދ ނެކަމަށްާ ވ ހަކަެއއްާ ހިތުހުރިާ ތިމަންާ  995ޮގންޖައްސަވ ާ

މަނިާ ކުށްވެރިކޮށްާ ވިދ ޅުނުވ ތީވެ.ާާވިދ ޅުވުންާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ ކުފ ނުާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވަކިޮގތަކަށްާމަުގދެްއކެވީަމާާ

މެންބަރެއްެގވެސްާާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަޑައިަގތުމަކީާ އެމަަގކުންާ

މައްޗަށްާއޮތްކަމެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާމަނިކުފ ނުާތިާޮގނޑިއަށްާއިސްކޮށްފައިާާ

އުސޫލުތަކ ާާތި މަޖިލީހުެގާ މިާ ހަމަތަކ ާ ޤަވ އިދ ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  1000އިނީާ

ދެއްކޭާާ މަޖިލީހުަގއިާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ އެްއޮގތަށްާ

ވ ހަކަތަކ އިާނުދެްއކޭާވ ހަކަތަކ ާމިހުރިހ ާކަމަކީވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާާ

ާ ވ ހަކަތަކެއްކަމަށްާ ެގންދަންޖެހޭނެާ މަތިންާ އަޅުަގނޑަށްާހަމަތަކެއްެގާ

އެއްޗެްއާާ އެއްެވސްާ މަނިކުފ ނުާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ

 1005ާވިދ ޅުނުވ ތީާއެކަންާފ ހަަގކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ
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ދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާާއ ދެ،ާ

ާާ އަޅުަގނޑުާދެންނެވިާޮގތަށްާފަހުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއި

ތޯތާޯާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ ެގންދެވީ.ާ ބައްޓަންކުރައްަވިއެގންާ  1010ވ ހަކަފުޅުާ

ވ ހަކަތަކަށްާފުރުޞަތުާނުދެްއވ .ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާިއތުރަށްާއެްއޗެްއާާ

ނިޒ މ ބެހޭާ މިއަރުވަނީ....ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެންނެވީ.ާ

ާއިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.ާނުކުތ އެްއ،ާއޭދަފުށީާދ 

ާ

 1015ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ދ އިރ ގެާާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބިލެތްދޫާ ދެންމެާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާއަޅުަގނޑުާ

މީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދު ުގޅިެގން.ާ އެްއޗަކ ާ ވިދ ޅުވިާ އެާ ޙަމްޒ ާ މެންބަރުާ ެއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ަގއިާ

ެއާާ ސީދ ާ މަޖިލީހުަގއިާ އެވ ހަކަާ ނުދައްކ ާ ވ ހަކައެއްާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ ާ

ރަނަގޅުާާ ަވރަށްާ އެީއާ ނުދެއްކުމަށް.ާ ނޫނީާ ވ ހަކަާ އެނޭގާ  1020ޙަޤީޤަތްާ

މިދިޔަާާ އެހެންނަަމވެސް،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އެކަަމށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއް.ާ

ޮގތަކަާ ކަހަލަާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ހަމަާ ފެށިެގންާ މިތަނުަގއިާާދައުރުންާ ށްާ

ކޮންާާ އޭއީާ އ ދޭ.ާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަތައްާ މައްސަލ ެގާ ޚިޔ ނ ތުެގާ

ނޭނޭގ.ާާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވީާ ކ ކުކަންާ ބޭފުޅެއްކަމެއްާ

ވ ހަކަތަްއވެސްާާ މިހަކަލަާ ދަންނަވަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ައޅުަގނޑުާ  1025އެހެންވީމަ،ާ

ާހުއްޓ ލުމަށްާވީހ ވެސްާއަވަހަށްާ.
ާާ

ާ

މެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއެގޮގތުަގިއާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުން އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ  1030ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާ

ކައްޗ ާާ ެއއްކަލަޮގތަށްާ އަނެއްކ ެވސްާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ދެން،ާ

މަ މަޖިލީހުެގާ ދެން،ާދުއްވ ޮގތަށްާ ދަނީ.ާ ނައްޓ ލަިއެގންާ މިއޮތްާ ސައްކަތްާ

އިތުރަށްާ ތަޅުންާ މަޖިލީހުެގާ އިތުރަށްާ މިކަމުަގއިާ ކޮންމެހެންާ އެހެންވީމަ،ާ

މިކަމުަގއިާވަުގތުތަކެއްާބޭކ ރުކޮށްނުލ ާއަޅުަގނޑުާމިާކުރިއަށްާެގންދ ޮގތަށްާާ

 1035ާާެގންޮގސްާމިމަސައްކަތްާނިންމ ލެވިއްޖިްއޔ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެވެސްާ
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މިއަދުާާ އެބަެގންދެވޭ.ާ ކުރަމުންާ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާ މަސައްކަތެއްާ ކަހަލަާ

ފަދައިންާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ައިއރުވެސްާ ފެށިެގންާ މަސައްކަތްާ

ފޮނުއްވ ފައި.ާާ އެބަހުރިާ މައްސަލަތަކެއްާ ައަވސްާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންވެސްާ

އަާ ހޯދަިއެގންާ ވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންާއެކަންތައްތަކަށްވެސްާ ވަހަށްާ

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ  1040އެބަޖެހޭ.ާ

އަރިހުންާކެތްތެރިކަމަށްާއެދެުމންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިައރުވަނީާމަޑަވެލިާ

 ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށްާ.

ާ

ހެނދުނުަގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަޑަެވލި ބ އްޖަވެރިާ މިާ ނަންބަރު`.ާ ޤ ނޫނުާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ާ؛ާއިާ

2008/1ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އ ދެ،ާާ ބިލު.ާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ ޤ ނޫނަށްާ  1045ސިފައިންެގާ

ފަރ ތާްާ ހުށަހެޅިާ ޤ ނޫނުާ މިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ޙަންމަދާުާއ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ރޫޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިބިލުާ އެމަނިކުފ ނުާ ނަޝީދު،ާ

އިޙްތިރ މުކުރުން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމިބިލުަގއިާހިމެނޭާބަެއްއާކަންތައްތަކަށްާާ

ސަބަބަކަށްވަނީާާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ކަންބޮޑުވ ާ  1050އަޅުަގނޑުާ

ސި ނުވަތަާ ބަޔަކުާ ސިފައިންެގތެރެއިންާ އޮފްާާމިބިލުަގއިާ ޗީފްާ ފައިންެގާ

މަތީާވެރިޔ ެގާާ އެންމެާ ދަށަށްާ ޖެހިެގންާ މަޤ މުތަށްާއަދިާ މިފަދަާ ޑިފެންސްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ިމއީާ ޗީފް.ާ އޮފްާ ކޮމ ންޑްާ ހިމެނޭާ ޮގތުަގއިާ

މިާ ލ ޒިމުކުރ ހިނދުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަމަށްާ

ތަ ޤ ނޫނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލަކީވެސްާ  1055ބ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާހުށަހެޅޭާ

ބިލުެގާާ އުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ މިާ އެއ އެކީަގއިާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މިވަނީ ރިޔ ޢަތްކޮށްފަިއ241ާާާާރޫޙުަގއިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެާހިމެނ241ާާާޭާއެބަވޭ.ާައޅުަގނޑަކަށްާާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ޙ ލެްއަގއި އެްއވެސްާ ަވޒީފ އިންާާކޮމިޓީއަކީާ ދިނުމ އިާ ަވޒީފ ާ ސިފައިންެގާ ާ

އެކަމަށްާާ އެހެންވުމ އެކީަގއިާ ކޮމިޓީއެއްކަމަށް.ާ އޮތްާ ބ ރެއްާ  1060ވަކިކުރުުމެގާ

އަދިާ އުސޫލަކުންާ ކޮންާ ރޫޙަކީާ މިާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭފުޅެއް.ާާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ އެމަނިކުފ ނަކީވެސްާ
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ޤ ނޫނީޮގތުން ކަހަލަާ ވ ހަކަެއްއާާއަޅުަގނޑުާ މިކަހަލަާ ބޭފުޅަކުާ ކޮށިާ ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންޖެހުނީމ ާ

ނުހަނާުާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ  1065އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

ތިއްބެިވާާ އިންތިޚ ބުެވވަޑަިއެގންާ ދ އިރ އަކުންާ އެާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކީަގއިާ

ައޅުަގ ޙައްޤަށްޓަކަިއާބަޔަކަށްވ ތީވެާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަޖެހޭާ ނޑުމެންާ

މަޖިލީހުަގިއާ މިާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކީަގއިާ ނުހަނުާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ބިލ ބެހޭޮގތުންާ ވ ހަކަދެއްކުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ިމާ ފ ޅުކުރަން.ާ ޝުޢޫރުތައްާ

ވ ހަކައެބަދައްކ .ާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ބޭފުޅުންާ ެއކިާ  1070ދައްކ އިރުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުވެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިޙްތިރ މުކުރަން.ާ ސްާ

ބޭފުޅުންނަށާްާ ސިފައިންެގާ ތ ރީޚްަގއިާ ދިުގާ ވޭތުވެދިޔަާ އެބަޖެހޭާ ބަލައިލަންާ

ދައްކ އިރުަގިއާާ ވ ހަކައެއްާ އޮތީ.ާ ކޮށްފައިާ ކަންތައްތައްާ ކޮންޮގތަކުންތޯާ

އެޮގތުންާކުރީަގއިާކަންތައްތައްާހިނގ ފައިާހުރިާޮގތަށްވެސްާބަލ ލަންޖެހޭނެ.ާާ

ާާ  1075އަހަރުާދުަވހުެގާނިސްބަތުންާމިާސަރުކ ރުާބަދަލުވެާިމ30ާާާާމިާވޭތުވެދިޔަ

ެގއްލިެގނ7ާާާާް ަވޒީފ ާ ުމވަްއޒިފުންތޯާ ކިތައްާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ މަސްާ

ާދިޔައީ.ާވަޒީފ އ ާބެހޭޮގތުން...ާ.

ާ

ދ އިރ ެގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާއަޙްމަދުާޢިްއޒަތްތެރިާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާނައިފަރުާ ާ

 1080ާމުޙަންމަދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިޖެހުނީާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ނަަގންާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިާ މިހ ރުާ ދެންނެވީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ދައްކަމުނ30ާާާާްވޭތުވެދިޔަާާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަބަދ ިއއަބަދުާ ވ ހަކަާ ދުވަހުެގާ  1085އަހަރުާ

ާާމިެގންދަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސަކ30ާާާާު.ާ ދުަވހުެގާ އަހަރުާ

އެުެހެންވީމަ،ާާ ެގންނަންެވެގން.ާ ވެރިކަމެއްާ ހެޔޮާ އެއަށްވުރެާ ބަދަލުކުރީާ

ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ އެވ ހަކަާ ކޮންމެހެންާ މިހ ރުާ

ބެހޭޮގތުން މައްސަލައ ާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ ާާއެްއޮގތަކަށްވެސް.ާ

 1090ާވ ހަކަދެްއކީމ ާރަނަގޅުވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާ

ާ

ނުކުތ އެްއކަމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާނެތް.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ1095 

ާާއ ދެ،ާއަާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަޑަެވލި 30ާާާޅުަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްވެސްާދަންނަވަންާއޮތީާވޭތުވެދިޔަ

ރައީސްކަންކުރެްއިވާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރީެގާ ރައީސްާ ދުވަހުެގތެރޭަގިއާ އަހަރުާ

މަޢުމޫންާ ކިނބިަގސްދޮށުޭގާ އޭރުެގާ އ ދެ،ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

އަނިޔ ވެރިކަމ އެކީާ ނުހަނުާ ބައެްއެގާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ސިފައިންެގތެރޭެގާ ަގއިާ

 1100ާވަޒީފ ތައްާކަނޑ ލިކަމީާއެއީާިމާޤައުމަށްާއޮޅޭނެާކަމެއްނޫނޭ.ާާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރު.ާާ

ާ

 1105ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާމިނެީގާާާންބަރުާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެ

މަޖިލީހުގެާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާ ސަބަބަކީ،ާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި.ާ ވަުގތުާ ާާމަޖިލީހުެގާ

އްަވންާާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާނިޒ މީާނުކުތ ެގާފުރުޞަތުާދ25ާާެޤަވ އިދުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1110މަނިކުފ ނަށްާއޮންނ ނީ،ާއެާމައްސަލަައކީާއެާމަޖިލީހުަގއިާހިނގ ާކަމަކ ިއާ

ހިނަގމުންދ ކަމަށްވ ނަމަ.ާ ޚިލ ފުކަމެއްާ ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ނުވަތަާ

ބޭނުންފުޅުވ ާ ދައްކަވަންާ އެބޭފުޅަކުާ ޚިލ ފަށްާ މިއުސޫލ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މަނިކު ނިމެންދެންާ ދަްއކަވ ާ އަޅުަގނޑުާާވ ހަކަެއއްާ ހަނުއިންނަވ ތީވެާ ފ ނުާ

ދައްކ ާާ ެއއްޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ މިާ އެއީާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ހިސ ބުންފެށިެގންާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ާ މަނިކުފ ނަށްާ  1115ވ ހަކަެއއްނޫންކަމަށްާ

ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކަިއާާ ަވުގތުާ އޮންނ ނެ.ާ މަނިކުފ ނަށްާ ބ ރުާ ހުއްޓުވުމުެގާ

މިދަންނަވ ލީ. ފެނާޭާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑަށްާ ިގނައިންާ ައޅުަގނޑަށްާ

ދައްކަވަންދެންާާ ބޭރުންާ މަޢުޟޫޢުއިންާ ވ ހަކައެއްާ ދައްކަވ ނެހ ާ އެބޭފުޅަކުާ
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އިންނަވ ކަށްާާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންާ ހަނުއިންވަނީ.ާ މަނިކުފ ނުާ

ވ ހަކަެއއްކަމަށްވަންޏ ާާ ނުުގޅޭާ މަޢުޟޫޢުއ އިާ  1120ޖެހިވަޑަެއއްނުަގންނަވ ނެ.ާ

ާާ ހުްއޓުވ ފައި މަނިކުފ ނަށާްާވަުގތުންާ ކުރިއަށްވަޑައިަގތުމަށްާ ބަހުސައިެގންާ

ަވުގތުާާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމަ،ާ ވިދ ޅުެވވޭނެ.ާ

ނުކުތ ނެީގާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާ

ާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ
ާ1125 

ާ

ނުކުތ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާާއ ދެ،ާ އެްއކަމަށްާ

ތިޔަާާ ހަލުވިކުރުަމށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ހުރިހ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ މަސަްއކަތްޕުޅަށްާ ކޮށްދެއްވ ާ

 1130ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާއެދެންާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާާ

ާާ ނިޒ މ ބެހޭާމެންބަރުންނަށް ދެްއވ ފައިާ ފުރުޞަތުާ ދެއްކެވުމުެގާ އެވ ހަކަފުޅުާ

މަޑުކޮށްލުމަށް.ާ ކެތްތެރިކަމ އެކުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތަންކޮޅެއްާ ނުކުތ ތައްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދ ާޚިލ ފަށްާކަމެއްާހިނގ ކަމަށްވަންޏ ާާ

އަޅުަގ ހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ މިއޮންނަނީ.ާ ނެުގންާ ނުކުތ ާ ނޑުމެންާނިޒ މ ބެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ބޭފުޅުން،ާ އެހެންާ ކެތްތެރިވެލަިއެގންާ  1135ކުޑަކޮށްާ

ފުރުޞަތާުާ އަޑުއަހ ލުމުެގާ ވ ހަކަފުޅުތަްއވެސްާ ދައްކަވ ާ މެންބަރުންާ

މިާާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އޭރުންާ ދެއްވަންވީ.ާ އަނެއްބޭފުޅަކަށްާ އެއްބޭފުޅަކުާ

ހަލުިވކުރެވޭނެހެ ތަންކޮޅެއްާ މަސައްކަތްާ ހުރިހ ާމަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުާ ން.ާ

ިމާާ ކެތްތެރިކަމ އެކުާ އެދެނީާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އަރިހުންާ ބޭފުޅުންާ

އަޅުަގނޑުާާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން.ާ ހަލުިވކުރެްއވުަމށްާ  1140މަސައްކަތްާ

ކުރިއަށްވަޑައިެގންނެުވމަށްާމަޑަވެލީާ މިއަރުވަނީާވ ހަކަފުޅައިެގންާ ފުރުޞަތުާ

ާޙަންމަދުާނ ޒިމްާ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމު

ާ

ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވޭތޯާމަސައްކަތްާމިކުރަނީާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުަގިއާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާާމަޑަެވލި

ކަންތައްތަްއާާާދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަ ކުރީެގާ އެހެންވީމަ،ާ ެގްއލިެގންދ ތީ.ާ ޙައްޤުތަކެއްާ  1145ސިފައިންެގާ

ބަލ  ހުރިޮގތަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާާހިނގ ފައިާ އެޮގތުންާ އެބަޖެހޭ.ާ ލަންާ



 43 

ކުރީަގިއ،ާާ މީެގާ ނުހަނ30ާާާުމިދަންނަވަނީާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުދުވަހުެގާ

ނުހަނުާ ބަޔަކަށްާ އެތައްާ ތެރެއިންާ ސިފަިއންެގާ އަނިޔ ވެރިކަމ ެއކީަގއިާ

މިއަދަކުާ މިޤަުއމަށްާ މިއީާ އެބަހުއްޓޭ.ާ އަނިޔ ތަކެްއވެފަިއާ ހިތްދަތިާ

މިއީާ ކަެމއްނޫނޭ.ާ ފެނިދިޔާަާާާއޮޅުވ ލެވޭނެާ ލޯަމތިންާ ރައްޔިތުންާ  1150މިޤައުމުެގާ

ސަރުކ ރުާ މިއައިާ މިދިޔަާ ވޭތުެވެގންާ އެއ ެއކީަގއިާ ހަމަާ ކަންތައްތަކޭ.ާ

ތެރޭަގިއވެސްާދެމީހެްއެގާވަޒީފ ާެގއްލިެގންާއުޅޭާވ ހަކަާހިތ ަމއ ެއކީަގއިާިމާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދަނީ.ާ ބަހުސްކުރަމުންާ މިއަދުވެސްާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

އެވ ހަކަތަްއާާރައީސަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ެވސްާ

މިތިބެނީާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ދަްއކަވަމުންދ އިރުާ މިތަނުަގއިާ  1155ތަކުރ ރުކޮށްާ

ވ ހަކައަށްާާ ދަްއކ ާ އެބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ހަމަހިމޭނުން.ާ

ރައްޔި ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަޖިލީހަކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ތުންާއިޙްތިރ މްކޮށްެގންާ

ދައްކ ާ އެހެންމީހުންާ ވ ހިނދުާ މަޖިލީހަކަށްާ ބަލަމުންދ ާ ވަުގތުންާ

ފިކުރ ިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ލޮބުވެތިާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ މިާ އަދިާ ވ ހަކައަށްވެސްާ

ޖެހޭނެ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޙްތިރ މްކުރައްވަންާ  1160ވިސްނުމަށްވެސްާ

މިދަންނަވަނީ ތަކުރ ރުކޮށްވެސްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ާއެހެންވުމ ެއކީަގއިާ

ތެރެަގިއވެސްާާ ސިފައިންެގާ އަދިާ ެގއްލުމަކީާ ވަޒީފ އެްއާ ބަެއއްެގާ އެްއވެސްާ

ވަޒީފ ާާ ބަޔަކުވެސްާ ތިބޭާ މުޢައްސަސ އެްއަގިއާ އެހެންާ ދައުލަތުެގާ އަދިާ

ކަމެކޭ.ާ ކަންބޮޑުވ ާ ނުހަނުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދިއުމަކީާ ެގއްލިެގންާ

 1165ާދިއުން.ާާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުމެއްނުވޭާެއއްވެސްާބަެއއްެގާވަޒީފ ާެގއްލިެގން

އަޅުަގނޑަށްާ ެގއްލުނީމ ާ ަވޒީފ ާ ައޅުަގނޑުެގާ ގެއްލުމަކީ،ާ ވަޒީފ ާ އެއީާ

ެއްއވެސްާާ އެހެންވީމަ،ާ އެްއޗެއް.ާ ހިތަށްއަރ ާ ައޅުަގނޑުާ އިޙްސ ސްކުރެވޭނީާ

ވ ހަކަދެކެޭވއިރުަގިއާާ ހުށަހެޅިެގންާ ބިލެއްާ ބެހޭޮގތުންާ ަވޒީފ އ އިާ ބައެްއެގާ

ހިނގ ފައިހުރިޮގތަށް ކަންތައްތައްާ މިާާާކުރީެގާ އެކަމަށްާ ބަލ ލަންޖެހޭނީ.ާ

ެމންބަރުންވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންާ ތިްއބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ  1170ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހަމައެއ ެއކީަގިއާާ އެދޭކަމެއް.ާ ނުހަނުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އަޑުއެއްސެވުމަކީާ

ވެރިޔ ،ާާ މަތީާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ ވިސްނ ލަންޖެހެނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ

ޑިފެން އޮފްާ ޗީފްާ ސަބަބުތައްާސިފައިންެގާ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާ ފޯސްާ ސްާ
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ޔަޤީންވ ާާ އޭނ އަށްާ މީހަކު،ާ ކަށަވަރުވ ާ އޭނ އަށްާ އެބަހުރި.ާ ވަރަށްިގނައިންާ

 1175މީހަކަށްާއެވަޒީފ ާދިނުމުެގާމުހިންމުކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިހަކަށްދުވަހުާ

ފެނިެގންާއެދިޔައީ.ާދ ދިާމިދ ކަށްދުވަހުާއަޅުަގނޑުމެންެގާައަވށްޓެރިާޤައުުމާ

ދެ،ާސްރީލަންކ ަގއިާބޮޑެތިާހަނުގރ މައެއްާނިމުމަކަށްާއެދިޔައީާއެތަނުެގާާއ 

ނުވަތަާާ ކޮއްކޮާ އޭނ ެގާ މީހަކު،ާ ހުރިާ ިއތުބ ރުާ މީހަކަށްާ ހުރިާ ވެރިޔަކަށްާ

ޔަޤީންކުރެޭވޮގތުަގިއާާ އޭނ އަށްާ ހުރެެގންާ އެމަޤ މުަގިއާ ބޭބެާ އޭނ ެގާ

 1180ައަވށްޓެރިާއެހެންާާާއެކަންތައްތަްއވެާނިމިެގންާއެދިޔައީާމިޤައުމަށްވެސްާއަދި

ދިުގާ ނުހަނުާ ތިބިާ ބިރުވެރިކަމެްއަގއިާ ބޮޑުާ ނުހަނުާ ޤައުމުތަކަށްވެސްާ

ރ ސްތ އެްއާކަޑައްތުކޮށްފައިާދިޔައީާމުޅިާޤައުމުާސިއްސުވ ލިާޓެރަރިޒަމްެގާާ

އާެާ މީހަކަށްާ ހުރިާ ވެރިޔަކަށްާ އެޤައުުމެގާ އެދިޔައީާ ނެތިާ ޙަމަލ އެއްާ

އެހެންވީމަ، އޮތީމަ.ާ ބ ރުާ މިާާާއިޚްތިޔ ރ އިާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުާ

ބިލާުާ މިާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަވަންާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކަހަލަާ  1185ބިލުަގިއވެސްާ

ދ އިރުަގިއާާ ފަރުމ ކުރެވިެގންާ ބިލުާ މިާ ެގންޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

މަތީާވެރިޔ އަށްާާ އެންމެާ އަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާ

ބ  ދީފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އުނިާއޮންނަާ ޙައްޤުާ ނިުގޅައިަގތުުމެގާ ރެއްާ

ިމާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ައއީމ ާ ިއޞްލ ޙުކުރެިވެގންާ ބިލުާ މިާ ނުވ ނެޮގތަކަށްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ފުރުޞަތަށްޓަކަިއާ ދެއްވިާ ތ އީދުކުރަްއވ ނަމޭ.ާ  1190ބިލަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

 

ރައީސް.ާާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ފުލުހުނ5ްާ/2008`.ާ ގާެާ،ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ޟްާރަޝީދުޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނ2008/1ާާާުާއަދި ސިފައިންެގާ

މާިާ ނޫނީާ އިޞްލ ޙަށްާ މިވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މިއަދުާ ެގނައުމަށްާ  1195އިޞްލ ޙުާ

ހުށަހެޅުމ އިާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުެމންާރައްޔިތުންެގާާ

ތުންެގާމަޖިލީހުެގާސަމ ލުކަމަށާްާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާކަންބޮޑުވެެގންާރަްއޔި

އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ހުރިާ ހެދިފައިާ މިހެންާ ެގނެސްާ މިކަންކަންާ

މިނިވަންކޮށްާ މުޢައްސަސ ތައްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިެގންނަނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތްތަކެއްާ ހިންގ ނެާ އެތަންތަންާ  1200މިނިވަންކަމ އެކުާ
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ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއުޅެނީާހޯދަންބޭނުންވ ތީއޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ

ހިންޭގތޯާ މުސްތަޤިއްލުޮގތަކަށްާ މުޢައްސަސ ތަކެއްާ މުސްތަޤިއްލުާ

އަންނަާ ދައްޗެއްަގއިާ ކޮންމެާ ކުރިމަތިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލަންވެެގން.ާ

ަވޒީފ ތަްއާާ މީހުންެގާ ތިބޭާ ތަންތަނުަގއިާ ުގޅިެގންާ އޮޔެވަރަކ އިާ ކޮންމެާ

ބޭފު ެއކިާ ބަދަލުކޮށް،ާ ދިމަދިމ ލުނާްާއެކިޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ވަޒީފ ތައްާ  1205ޅުންެގާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހެންކުރ އިރުަގއިާ މިކަންާ ފ ސްކޮށްެގންާ

ިމއަދުާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަާ ވިސްނަންޖެހޭާ

ވެރިޔަކީާާ މަތީާ އެންމެާ ފުލުހުންެގާ އޮތީ.ާ ކަނޑައެޅިފަިއާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . އެާ މީހުންާއަދިާ މިމަޤ މުތަކަށްާ ހެންކަމުންާ

 1210ކަނޑައަޅަމުންާިމެގންދަނީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާފެންނަާބޭފުޅަކު.ާއަދިާާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިތިއްބަވަނީާ މަޤ މުތަކުަގިއވެސްާ އިސްާ ސިފައިންެގާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބޭފުޅުންކޮޅެްއ.ާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ނުވަތަާ ޢައްޔަންކުރައްވ ާ

ލ ޞްތެރިކަމެއްނެތިެގންާއެބޭފުޅުންާކުރައްވ ާކަންތައްތަކެްއާާއެބޭފުޅުންެގާއިޚް

ފުރުޞަތުާ އެާ ަގވ އިދަކުންާ ޤ ނޫނަކ އިާ އެްއވެސްާ އެއީާ ކުރެްއވީމ ާ

ކަންތައްތަކެއްނޫން.ާާ ކުރަްއވ ާ ެއބޭފުޅުންާ ލިބޭތީާ  1215އެބޭފުޅުންނަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ

ވަ އަޅުަގނޑުމެންާމިދެންނެވިޮގތަށްާ އޮއްވ ާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ރަށްާސ ފުކޮށްާ

މަޖިލީހުަގިއާ ކަނޑައެޅުުމަގިއާ ބޭފުޅުންާ މަޤ މުތަކަށްާ މިދެންނެވިާ އަނެއްކ ާ

އޮންނަާކޮމިޓީައކުން،ާއެކޮމިޓީެގާއަޣްލަބިއްޔަތުންާއެކަންާކޮށްެގން،ާއެކަންާާ

ބޭ ތިއްބަވ ާ އެމަޤ މުތަކުަގއިާ ިއތުރަށްާ ެއއީާ އޮތުމުންާ  1220ފުޅުންެގާާކުރ ޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރިހަމަވެެގންދ ނެކަމެްއކަންާ އިތުރަށްާ މަޤ މުާ

ދެކޮޅެއްނޫން.ާާ ެއކަމަކ ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ެއއީާ އެބަ.ާ ޤަބޫލުކުރެވިެގންދޭާ

މަޤ މެއްަގިއާާ އެފަދަާ އެބަާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ

ރ އްޖޭަގއި ިމއީާ މުއައްސަސ އަކީާ މިފަދަާ އަމަންއަމ ންކަންާނޫންނަމަާ ާ

ވ ހަކަާާ މުއައްސަސ އެްއެގާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1225ދަމަހައްޓ ާ

އެއިރެއްަގއިާާ އެީއާ މީހުންނަކީާ ތިބޭާ އެތަނުެގާ އެހެންވީމ ،ާ މިދައްކަނީ.ާ

މީހަކަށްވެސްާާ އިތުބ ރުކުރެޭވާ މީހަކަށްާ ހުންނަާ ވެރިއަކަށްާ މިތަނުަގއިާ
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ވަާ ނެތްާ ެއއިތުބ ރުާ އަދިާ އެބަ.ާ އަދިާާވ ންޖެހޭާ އެރީމަާ ހިތަށްާ ުގތުަގއިާ

ެއކަންާ ކުރަންޖެހިއްޖިއްޔ ާ އެވެސްާ އޮތުމަކީ،ާ ކަނޑ ލެޭވޮގތަށްާ

ެއޮގތަށްާާ ބ ރެއްާ އެފަދަާ ޤ ނޫނަކުންާ އެވެސްާ އޮތުމަކީވެސްާ  1230ނުކުރެޭވޮގތަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާ އޮތުމަކީވެސްާ ދީފައިާ

ެއކަންކަމ  ޙ ލަތ އިާ އެއަޅަންޖެހޭާާއެހެންނަމަވެސްާ އެކަަމކަށްާ ދިމ ވީމަާ އިާ

އެހެންނަމަވެސްާ އެޅެންޖެހޭނެ.ާ ވެރިންނަށްާ ތިބޭާ އެތަންތަނުަގއިާ ފިޔަވަޅުާ

ރުހުމެްއާ މަޖިލީހެުގާ ރައްޔިތުންެގާ މިއުޅެނީ،ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

އިތުރަށްާާ އެއީާ ޢައްޔަންކުރުމަކީާ ބޭފުޅުންާ މަޤ މުތަކަށްާ މިފަދަާ  1235އޮެވެގންާ

މުސްތަޤިއްލު އެފަދަާއެކަންާ އެހެންނަމަވެސްާ ދ ނެކަމެކޭ.ާ ެވެގންާ

އެބޭފުޅުންެގާާ ޢައްންކުރުމަށްފަހުަގިއާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ

ވަކިކުރުުމެގާާ އެމަޤ މުންާ ދިމ ވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ މިފަދަކަމެއްާ ފަރ ތުންާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަޮގތަށޭާ ފަރ ތަށްާ މިދެންނެވިާ ފުރުޞަތުާ

ކޮމިޓީއެްއެގާާާާކުރަންޖެހޭނީ. މަޖިލީހުެގާ ެގނެސްާ އޭނަާ  1240އަނެއްކ ެވސްާ

ދަތިތަކެްއާ އޭެގާ އޮެވއްޖެްއޔ ާ ކުރ ޮގތަށްާ އެކަންާ އަޣަލަބިއްޔަތުންާ

ބޭނުންވަނީ،ާާ ބަލ ލަންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ކުރިމަތިވެެގންާ

މިމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ އިާސުވ ލުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުން މިާ އޮންނަޮގތަކަށްތޯާ ޑިމޮކްރަސީއެްއަގއިާ ކޮންާ ާ،

އަޅުަގނޑުާާ މިއޮތީ.ާ އަިއސްސަާ މިޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިެގންާ  1245މިބިލިާ

ޑިމޮކްރަސީއެްއކަމަށްާ އެންމެބޮޑުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ޭވޮގތުަގިއާާޤަބޫލުކުރ ާއެމެރިކ ަގއިާިމކަންކުރ ޮގތަކީ،ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެ

މިކަންާކުރ ޮގތަކީާމަޖިލީހުެގާރުހުމެއްާއޮެވެގންާމިފަދަާމަޤ މުތަކަށްާމީހުނާްާ

ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުަގއިާވަކިކުރަންވެއްޖެްއޔ ާއެތަނުަގއިާހުންނަާވެރިއަކަށްާާ

ކޮންެމާާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ނެތްކަންާ އިތުބ ރުާ އޭނައަށްާ ަމއްޗަށްާ  1250އޭނަެގާ

އެ ބ ރުާ ވަކިކުރުމުެގާ އެހެންވީމ ،ާާވަުގތެްއަގއިާ އެބަޮއވޭ.ާ ބޭފުޅަކަށްާ

ުގޅުންހުރިާާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމުެގާ މުހިންމުާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މަުގންާާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުންެގ،ާ ތިްއބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މިފަދަާ

އެތަނުންާ އެބޭފުޅުންާ ަވުގތުަގއިާ ަވުގތްާ ާ ކައްސ ލައިެގންދ ާ
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ނެތްކަމަށްވެއްޖެއް ކޮންެމފަދަކަމެއްވެސްާާވަކިކުރެވޭނެޮގތެއްާ ޤައުމަށްާ  1255ޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިވ ހަކަދައްކ އިރުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރިމަތިވެދ ނެ.ާ

ާާ ކޮބައިތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 19ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއާއެބައޮތް.ާ

ނޮވެމްބަރުާާ ފަނ ވެދިޔަާ ސިފަިއންާ އޭރުަގއިާ ވ ހަކ3ާާާާަފުލުހުން،ާ ެގާ

އ ކުާ މިއަދުާ މިދެންނެވިާއަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަ.ާ ރަންޖެހޭާ

އެތ ާާ ބަޔަކުާ ހިންަގފ ނެާ ރ ަވއިާ ކަންތައްތަކެްއާ އެފަދަާ  1260ޙ ލަތްތަކުަގިއާ

މިތަނުނާްާ މިބޭފުޅުންާ ވެރިައކަށްާ ހުރިާ އެތަނުަގިއާ ތިބިކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ

ކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާާ ޝައްކެއްާ އެފަދަާ އެބޭފުޅުންނ ދޭތެރޭާ އަދިާ ދުރުކޮށްާ

މަޤ  އެބޭފުޅަކަށްާއެބޭފުޅުންާ ފުރުޞަތުާ ވަކިކުރުުމެގާ މުންާ

ނޯންނަކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިދެންނެވިާމިާމުައްއސަސ ެގާވ ހަކަާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނުދެއްކިއްޔ .ާ ރަނަގޅުވ ނެާ  1265އަޅުަގނޑުމެންާ

މިއުޅެނީާ މިދައްކަންާ ައޅުަގނޑުާ މިާ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ބޯޑު ކަރަޕްޝަންާ މިދައްކަނީާާާާއެންޓިާ މިއުޅެނީކީ.ާ ދައްކަންާ ވ ހަކަެއއްނޫންާ

ރައްޔިތުންެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވ ހަކަާާ ުމއައްސަސ އެްއެގާ ވަރުަގދަާ މިކަންކަމ ބެހޭާ އަމ ންކަމ ިއ،ާ އަމަންާ

ކުރ ކަށް،ާާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ މިދައްކަނީ.ާ  1270އަޅުަގނޑުމެންާ

ރުހުންާއޮވެެގންާެއއްވެސްކަމެއްާކުރ ކަށްާއެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާާާާމަޖިލީހުެގ

ފަރ ތުންާ މިދެންނެވިާ މިދަންނަވަނީ،ާ އެހެންނަަމވެސްާ ނަހަދަން.ާ ދެކޮޅެއްާ

މަްއޗަށްާާ ޭއނަެގާ ަގޑިެއއްަގއިާ ކޮންމެާ ބޭނުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

މިދެން މައްޗަށްާ އޭނަެގާ ނެތްކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާ އިތުބ ރުާ ނެވިކަހަލަ،ާާއޭނަެގާ

 1275ކޭާމިހެންާދެންނެވިއްޔ ާތަންކޮޅެްއ3ާާާކުރިންާމިދެންނެވިކަހަލަ،ާނޮވެމްބަރާާ

ޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށްާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަލައިަގންނަންާތަންކޮޅެްއާާ

ޙަވ ލ ދީާާ ެއއަށްާ ފަސޭހަވ ނެ.ާ ތަންކޮޅެއްާ އަޑުއަހ ލަންާ ފަސޭހަވ ނެާ

ދަާޙ ދިސ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެހެންވެެގންާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާއެފަ

މިހެންާ ޙ ދިސ އެްއާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ މިނިންމ ލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

 1280ދިމ ވެދ ނެކަމަށްާފުލުހުންެގާއެންމެާމަތީާވެރިޔ އަށްާނޫންނަމަާސިފައިންެގާާ

އެމީހުނާްާ ފެނިއްޖެކަމަށްަވންޏ ާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ވެރިޔ އަށްާ މަތީާ އެންމެާ
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ފަސޭހަޮގތެއްާއޮންނަޖެހޭނެއޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާމަޤ މުންާވަކިކުރެވޭނެާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާާާ

ކުޅުދުއްފުށީާާهللاމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1285ާޝުކުރިއްޔ ާ

މުޙަންމަދުާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ސިފައިންެގާާދެކުނުާ ނަޝީދުާ ާާ

ހަަމާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ ދެާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޤ ނޫނަށްާ

އޮފްާާ ޗީފްާ ވ ހަކަައކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ތ އީދުކުރަން.ާ ފުރިހަމައަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ކޮންފޮމޭޝަނަށްާ މީހެއްެގާ ހުންނަާ ފޯސްއަކަށްާ ޑިފެންސްާ

ާ އައުމަކީާ މަންދޫބުނާްާމަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ެއއީާ  1290ރަނަގޅުކަމެއް.ާ

އަންނައިރަކުާާ ކައިރިއަށްާ މަންދޫބުންާ ރަްއޔިތުންެގާ މިއަންނަނީ.ާ ކައިރިއަށްާ

އެހ ާ މަންދޫބުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ވިސްނ ނެކަމަކަށެްއ.ާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަންކަމ ާ އިހުމ ލުޮގތަކަށްާ

ާތ އީދުކުރެޭވކަމެއް.ާހަމައެހެންމެާމަޤ މުންާވަކިކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށް

 1295އެބޭފުޅެއްާމަޤ މުންާވަކިކުރަންޖެހޭާސަބަބ އެކީާމަޖިލީހުެގާކޮންފޮމޭޝަނެއްާ

މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ޑިމޮކްރަސީަގއިާ އެމެރިކ ެގާ ދެންާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ

ާާ މަޤ މުތަކުަގއި ޢައްޔަންކުރެވޭާ ހޯދައިެގންާ ސެކިއުރިޓީާާރުހުންާ މަޤ މުެގާ

ހަމާަާ ވަކިކުރުމަށް.ާ މަޤ މުންާ ޙ ލަތްތައްާ އެބަހުރިާ ހަމަާ ދިނުމަށްޓަކައިާ

ޭއެގފަހުންާ ނޫނިްއޔ ާ ކޮމިޓީައކުންާ މަޖިލީހުެގާ އައިސްެގންާ މަޖިލީހަށްާ

 1300ސެނެޓަށްާރިފަރކޮށްެގންާހަމަާސެނެޓްެގާކޮންފޮމޭޝަންާދިނީމަާނޫނިއްޔ ާ

ދެ އެބަހުރި.ާ މަޤ މުތައްާ މިކަމ ދޭތެރޭަގިއާާވަކިނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ންާ

އަރަނީ.ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހިންަގވ ު ށޭާ ވިސްނ ލަމ ާ ނަޒަރަކުންާ ޤައުމީާ

ވަކިާާ ކީްއެވެގންތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކުރެވޭކަމަކީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައީސަކުާހުރެެގން،ާވަކިާރަީއސަކީާޚުދުމުޚުތ ރުާރައީސަކަށްާވެފައިާއަނެްއާާ

 1305ރުާރައީސަކަށްާނުވ ނެކަމަށްާމިވިސްނަނީާކީްއވެެގންތޯ.ާާރައީސަކީާޚުދުމުޚުތ 

ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކުލަވ ލަނީާ މިޤ ނޫނުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަޤ މުަގިއާާ ރައީސަކުާ ވަކިާ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި.ާ ރައްޔިތުންެގާ

ހުރެެގންނެއްނޫން.ާއެކަމަކުާހަމަާއެއ ެއކީާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީވެސްާާ
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ާރައީސަކަށް ތަފ ތުވ ނެ.ާާ ޕަރސަނަލިޓީާ ދެމީހެއްެގާ ކޮންމެާ އަންނަާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ މިކުރެވޭކަމަކީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1310އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އަމަނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސެކިއުރިޓީއަށްޓަކައި،ާ

މިހެންާ ކުރ ކަމެއްާ މަސްލަޙަތަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ މަސްލަޙަތަށްޓަކައިާ

މު ެއީއާާމިއުފައްދ ާ އަދިާ ސިފައިންކަމަށްވިޔަސްާ އެއީާ އައްސަސ ތައް.ާ

ޙިމ ޔަތްކުރަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިމީހުންނަކީާ ފުލުހުންކަމަށްވިޔަސް.ާ

ބައެއްނޫން.ާާ އޮތްާ ޙިމ ޔަތްކުރަންާ ސަރުކ ރުާ މިމީހުންނަކީާ  1315އޮތްބަެއއް.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާވިދ ޅުވޭ.ާމިއީކީާސަރުކ ރުާޙިމ ޔަތްކުރަންާއޮތްާބައެއްނޫން.ާާ

ހިންަގންާއެހެން ސަރުކ ރުާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވީމ ،ާ

މިީއކީާާ ފ ސްެވެގންނެއް.ާ އިޞްލ ޙުާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ދަތިވެދ ނެކަމަކަށްާ

މިީއާާ އަދ ކުރ ބަެއއްނޫނޭ.ާ ދައުރެއްާ ެއްއވެސްކަހަލަާ ހިންަގންާ ސަރުކ ރުާ

 1320ާާދުޝްމަނުންެގާފަރ ތުންާނޫނިއްޔ ާބަޣ ވ ތްކުރ ާބޭރުެގާފަރ ތްތަކުންާޤައުމުާ

މިނިޔ ކުރ ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ެއއީާ ސަލ މަތްކުރަންވެެގން.ާ

ބ ރެއްާ އޮންނަާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ދަތުާ ިއސްތިޤުލ ލ އިާ ޤައުމުެގާ

ޗީފްައކަށްާ އިންާ ކޮމ ންޑަރާ ލެވެލްަގއިާ އޮޕަރޭޝަނަލްާ އެހެންވީމ ،ާ މިއީ.ާ

ކިޔ ފަ ހުންނަވ ތީއޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮޕަރޭޝަނަލްާރ އްޖޭެގާ ިއާ

ތެރޭައކަށްާާ ިމކަންކަުމެގާ ވަކިކުރުމ އި،ާ ވަޒީފ ިއންާ މީހުންާ  1325ލެވެލްެއއްެގާ

އޮންނ ކަށްާ ޖ ަގެއްއާ ަވދެވަޑައިަގންނަވ ކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ނޯންނ ނެ.ާ ލެވެލްާ އޮޕަރޭޝަނަލްާ ނުޖެހޭ.ާ

ސި ހަމަާ ކުރުމަށްާ މިކަންކަންާ ޤ ނޫނުަގއ އި،ާާއަނެްއވ ހަކަައކީ،ާ ފައިންާ

ސިފައިންެގާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހެދޭާަގވ އިދުތަކުަގިއ،ާހެދޭާުއސޫލުތަކުަގއި،ާާ

އެްއޮގތަށްތޯާާ އުސޫލުތަކ ިއާ މިާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ އުސޫލުތަކެއްާ  1330އޮންނ ނެާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ބެލުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްދަނީާ

ާާ ާދަށުންާނަމަވެސްާމިއޮންނަނީާވަނަާމ އްދ ެގ241ާާހަނދ ންވ ޮގތުންިވއްޔ 

އެކޮމިޓީައކީާާ ނަގ ފައި.ާ ކޮމިޓީއެއްާ ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާ ސަލ މަތީާ

ކޮމިޓީއެއް.ާާ އޮންނަާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކަންާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

 1335އެހެންވީމ ،ާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްއ އިާޖެނެރަލްާސްޓ ފުންެގތެރޭަގިއ،ާާ
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ރޭން މަތީާ އޮފިސަރުންެގ،ާ ބޭފުޅުންެގާާޖެނެރަލްާ ތިއްބަވ ާ ކްތަކުަގއިާ

މިކަންާާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ސެކިއުރިޓީާ ޖޮބްާ ކަންތަކުަގއިާ ވަކިކުރުުމެގާ

ސިވިލްާާ މަޤ މުތައް.ާ އ ދައިެގާ މ ާ މިއަށްވުރެާ ބައްލަވ ލަްއވ ާ އޮންނަނީ.ާ

ލީަގލްާ އޭނައަށްާ އެބަހުރޭާ ވަކިކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ މީހަކުާ ސަރވިސްއިންާ

ަވކިވީ މަޤ މުންާ އޭނަާ އަންފެއަރާާރިކޯސް.ާ ކަންތައްތައް.ާ ކުރަންޖެހޭާ  1340މަާ

ޑިސިޝަނެްއކަމަށްވަންޏ ާޤ ނޫނުންާއެއޮތީާއޭނަާޙިމ ޔަތްކޮށްފައި.ާެއކަމަކުާާ

ނެތޭާާ ކީއްތޯ.ާ ަވކިވީމަާ ވަޒީފ އިންާ އޮފިސަރުންާ މިާ ވަޒީފ އަށް،ާ މިމީހުންާ

ޤ ނޫނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމކަންކުރެވޭނެޮގތެއްާ ސިފައިންެގތެރޭަގއިާ

އި.ާއެމީހުންާމިދަނީާހަމަާޢ ންމުާދިވެހިާރައްޔިތުންދ ޮގތަށްާާހަމަޖައްސައިދީފަ

މިކަންާ މިއީކީާ މިދަނީ.ާ ކޯޓަށޭާ މަދަނީާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ޙައްޤުާ މަދަނީާ  1345ހަމަާ

ސިފައިންެގާ ހިންަގވ ާ ޤަބޫލުކުރަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެެގންވ ނެޮގތެއްނޫން.ާ

ވަކިކު މީހުންާ މަޤ މުންާ ތެރޭަގިއވެސްާ ފުލުހުންެގާ ރުުމެގާާތެރޭަގިއވެސްާ

އެއުސޫލުތަކ ިއާާ އުސޫލުތަކެއް.ާ އޮންނ ނެާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކެއް،ާ އޮންނ ނެާ

އެްއޮގތަށްތޯާމިކަންކަންާމިދަނީާބެލޭނެާކޮމިޓީއެއްާމިހ ރުާއެއޮތީ.ާކޮމިޓީެގާާ

 1350މަސައްކަތްާއަދިާމިއުޅެނީާނުފެނިެގން،ާނުފެށިެގންާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ކުރެާ މިކަންާ ފަށައިެގންާ މަސަްއކަތްާ ވުނުނަމަކަެއްއާާކޮމިޓީެގާ

ސިފައިންެގތެރެއިންާމިާވަކިކުރެވުނުާއޮފިސަރުންާނުޖެހޭނެާމަދަނީާކޯޓަށްާ

ލީަގލްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ތެރެއިންާ ކޮމިޓީެގާ ެއާ ދ ކަށެއް.ާ ހޯދަންާ ޙައްޤުާ

ކޯޓަށްާ މަދަނީާ ކަންނޭނެގާ ދެންާ ނުދެވިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ރިޓެސްާ

އަޅުަގނ ެއހެންވިމ ،ާ މިކަހަލަާވަޑައިަގންނަވަންވެސްވ ނީ.ާ ދެންނެވީާ  1355ޑުާ

ސަލ މަތަށްޓަކައި،ާާ ޤައުުމެގާ ެއހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ ޙ ލަތެއްަގއޭާ

އިސްތިޤްލ ލުާ ޤައުުމެގާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ދ ޚިލާީާ ސިފަިއންނަކީާ ސިފައިންނަކީ.ާ ބައެކޭާ އޮންނަާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ

ބައެއްނޫނޭ. ކަންތައްތަކ ބެހޭާ މިހިނގ ާ ޤ ނޫނުާާާޢ ންމުކޮށްާ ފުލުހުންެގާ

އެމީހުންނަށާްާ ކަންކަުމަގިއާ ދިމ ވ ާ މަުގމަތީަގއިާ ފުލުހުންނަށްާ  1360ވިދ ޅުޭވ.ާ

ހިނަގއްޖެްއޔ ނޫނިއްޔަކ އެްއާާ ކަންތައްާ ޢުދުވ ނުެގާ ޙައްލުނުކުރެޭވވަރަށްާ

އިންވަިއޓްކޮށްާާ އެކަމަށްާ ސިފައިންނަށްާ އިޚްތިޔ ރެއްނެތޭާ ފުލުހުންނަކަށްާ
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ެއއޮޕަރޭ ެގނެސްާ އެހެންވީމ ،ާާދައުވަތުދީެގންާ ބަިއވެރިކުރ ކަށް.ާ ޝަންަގއިާ

މިުާިާ ކަންކަމަށްާ މިހިނގ ާ ޙަްއޤުތަކ އިދޭތެރޭަގއިާ މަދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ސިފައިންާ ބެހެޭވޮގތަކަށްނޫން.ާ ސިފައިންނަކަށްާ އެއްޮގތަކަށްެވސްާ  1365ހަމަާ

ކުރެޭވާާ އެއްޮގތަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ތަބ ވ ންޖެހެނީ،ާ ފުލުހުންާ ތަބ ވ ންޖެހޭނީ،ާ

ާ އެމީހުނާްާއަމުރުތަކަށް.ާ އަމުރުތަކަށްާ ކުރެވޭާ ެއއްޮގތަށްާ ޤ ނޫނ އިާ

މިއުޅެނީ.ާާ ކަށަވަރުކުރަންާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ތަބ ވ ންޖެހެނީ.ާ

ހުންނާަާ އެންމެާއިސްމީހަކަށްާ ކޮމ ންޑަރަކަށް،ާ އެހެންނަމަވެސްާސިފައިންެގާ

 1370މީހަކަށް،ާމިދެންނެވީާކޮމ ންޑަރާއިންާޗީފްެއއްނޫން.ާއެންމެާއިސްާމީހަކަށްާ

ާާ އޭނަާހުންނަ ނޯންނ ނެކަމަށްވަންޏ ާ ސެކިއުރިޓީާ ވަޒީފ ެގާ މިާ މީހަކަށްާ

އެހެންވީމ ،ާ ކޮންޓްރޯލްކުރ ނީ.ާ ފޯސެސްާ އ ރމްޑްާ ސިފައިންާ ކިހިނެއްތޯާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ހޯދައިދޭންާ އެޙިމ ޔަތްާ އެޙައްޤުާ

މިކަންާާ މިއީ.ާ މައްސަލައެްއާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ މެންބަރުާ

ކުރެވޭކަެމއް.ާާމިހެ ސަލ މަތަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިީއާ  1375ންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ

ނުހުންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްާރަީއސަކުވެސްާ އަބަދަކުާ

މިމުއައްސަސ ތަކުންާކުރ ާމަސައްކަތްތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހާޭާ

ސަލ މަތަށްޓަކައި ރައްޔިތުންެގާ ޙައްޤުަގއިާ ކުރެވޭކަމެްއކަމަށް.ާރައްޔިތުންެގާ ާ

މިހެނާްާ މިކަންާ ވ ހަކައަކީ،ާ މިބުނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ

 1380ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާމިބ ރުާއޮންނ ނެއޭ.ާމިބ ރުާ

އެބައޮތޭ.ާއެކަމަކުާއެމަނިކުފ ނުވެސްާޢަމަލުކުރަންާމިއޮންނަނީ،ާކޮމ ންޑަރާާ

ޕްރޮޓޮކޯލްތަ ހައިސިއްޔަތުންާ ޗީފްެގާ ހިތްޕުޅަށާްާއިންާ ކެއްެގތެރެއިން.ާ

އެުއސޫލުތަކ ިއާާ ނޯންނ ނެ.ާ ކުރެއްވޭނެޮގތެްއާ ޑިސްމިސްާ އެރިޮގތަށްާ

މައްސަލަެއްއާާ ހަމަާއެއްވެސްާ މީެގާ ކޮށްފިކަަމށްވަންޏ ާ ކަންތައްާ އެްއޮގތަށްާ

އަނެއްކޮޅުަގިއާާ މީެގާ އޯލްޓަރނޭޓިވް،ާ މީެގާ ދެންާ  1385ނޯންނ ނެ.ާ

އިންާޗީފަކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާާާާއޮތްޮގތ އިދޭތެރޭަގއިާވިސްނަވ .ާކޮމ ންޑަރ

ބެހިވަޑައިަގންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާާ ކަންތަކ ާ މިކަހަލަާ ލެވެލްަގއިާ އޮޕަރޭޝަނަލްާ

ޗީފްެގާާ އިންާ ކޮމ ންޑަރާ ކީއްތޯ.ާ ކުރަންޖެހޭނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިސްތިޢުފ އަށޭާައޅުަގނޑުމެންާޖައްސަންޖެހޭނީ.ާއެއީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ
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ދުރުކުރު ފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާމަޤ މުންާ ެއއީކީާ ެއއީ.ާ އިމްޕީޗްކުރުންާ  1390ންާ

ބޭނުމެއްނޫނޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާރަްއޔިތުންާކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހޮވ ާ އަޣްލަބިއްޔަތަކުންާ ބޮޑުާ އެއްައހަރުާ އަހަރުންާ ފަސްާ

ޤ ނޫނީާ ެގނެސްެގންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސިފައިންެގތެރޭަގިއާާޕްރޮސެސްއެްއެގތެރެއި މިއީާ އިމްޕީޗްކުރ ކަށް.ާ ންާ

ޤ ނޫނުނާްާ ހިނގ ކަމަކަށްާ ސިފައިންެގތެރޭަގއިާ އެކަމުާ  1395ހިނގ ކަމެއް.ާ

ފަރުވ ނުލިބޭތީާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރަންޖެހޭކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮންނަާ

މިީއާ ދުރުކުރުން.ާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޯލްޓަރނޭޓިްވއަކީާ

ާހަމައެއްތޯ...ާ.ކޮންކަހަލަާ

ާ

 1400ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާހަމައެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިސަބަބަށްޓަކަިއާާާهللاމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާނަގޅުާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާހަމަާމިެގނެވޭާއިޞްލ ޙަކީާރަާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ

މިކަނާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަށްުވރެންާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އަދިާ އިޞްލ ޙެކޭ.ާ

ތ އީދުކުރަން.ާ އެއަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  1405ފުރިހަމަކުރަންވ ކަމަށްވަންޏ ާ

އެހެންވީމ ،ާއުސޫލެްއެގޮގތުންާއޮޕަރޭޝަނަލްާލެވެލްަގއިާސިފައިންެގތެރޭަގިއާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ބެހިވަޑަިއަގންނަަވންވ ނެކަމަކަށްާާހިނގ ކަންކަމުަގއިާ ޔ ާ

ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ރައީސްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ މިިގލީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ`ާ އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ  1410ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާދަންނަވ ލަންާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް ސިފައިންެގާޤ ނޫނަށްާކުޅުދުއްފުށ2008/1ާާާާީބޭނުންވަނީ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރަމޭ.ާއ ދެ،ާާ

 1415ތ އީދުކުރ ާސަބަބުތަކުެގާތެރޭަގއިާވަރަށްިގނަާޢއްުިޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެާ

ތ  ވަރަށްާފ ޅުކުރެްއވި،ާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ ދެއްކެވިާ އީދުކުރުުމެގޮގތުންާ
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ޤައުމުެގާާ ފ ހަަގކޮށްލަންޮއތީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަމުންމެާ ފުރިހަމައަށްާ

ހެދިފައިވ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިހެދިފައިވ ާ އަމ ންކަމަށްޓަކަިއާ ސަލ މަތ އިާ

ޢަމަލުކުރައްވަމުންާ ސަރުކ ރުންާ ބައްލަަވއިެގންނޭާ ާާަގވ އިދުތަކަށްވެސްާ

ވަރަށްާ އެއީާ ކުރަްއވ ކަމަށްވ ނަމަާ ެއކަންާ އެހެންާ  1420ެގންދަވަންވ ނީ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފުރިހަމަޮގތެއްކަމުަގއިާ

ހެދިފައިވ ާ ަގވ އިދުތަކުެގ،ާ މިާ ގައިމުވެސްާ ހަމަާ އެނިގފަިއވ ޮގތުަގއިާ

ރިކަންާާަގވ އިދުތަކަކަށްާބެއްލެވުެމއްނެތިާބައެއްކަހަލަާޢަމަލުތައްާހިނގ ފައިހު

އެއ ެއކީަގިއާާ އެނިގފައި.ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެބައޮތްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ެގންނަވަިއެގންާާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އޮތީ،ާ  1425ދަންނަވ ލަންާ

ކޮމިޓީައކުންާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ ކަނޑައެޅިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ މިޮގތަށްާ

ފުރިހަމަވެެގންދ ނެ އިތުރަށްާ ކުރެއްވުމަކީާ ކަމެއްކަމަށްާމިމަސައްކަތްާ

ެއީއާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަގައިމުެވސްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ރަީއސަކ އިާ ހުންނެވިާ މިއަދުާ އަދިާ ރަީއސަކ އިާ ހުންނެވިާ އިހަށްދުވަހުާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އަދިާ މިއަމ ޒުކުރަނީކީާ ައޅުަގނޑުމެންާ  1430ދިމ އަކަށެއްނޫންާ

ސަލ މަ ޤައުމުެގާ ބަްއޓަންކުރަނީކީ.ާ އަމ ންކަންާާވިސްނުންާ ތ ިއާ

ވިސްނުންާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މަްއޗަށްާ ދެމިއޮންނ ނެޮގތެްއެގާ

ދ ދިފަހުނާްާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ.ާ

ނ ޒިމްއ ިއާާ މުޙަންމަދުާ ކ ނަލްާ ދަްއކަމުންެގންދ ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ނަޞީރުެގާ އިސްމ ޢީލްާ ކެޕްޓަންާ  1435ރަށްާއަދިާ

ކ ނަލްާ ތެދެއްމެާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފި.ާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ މިތ ާ އަސަރ ެއކީަގއިާ

މުޙަންމަދުާނ ޒިމްއަކީާމިލިޓްރީާސައިންސްއިންާކުެވއިތްާޔުނިވަރސިޓީއިންާ

ފައިސ ާާ ބަިއަވއރުާ ވަރަށްާ ދައުލަތުެގާ ހައްދަވ ފައިާ ޑިްގރީާ މ ސްޓަރޒްާ

ބޭ ކުރެވިފަިއވ ާ އެކަންތައްތަްއާ ހަމައެހެންމާެާޚަރަދުކޮށްެގންާ ފުޅެއް.ާ

 1440އިސްމ ޢީލްާނަޞީރަކީާއިންފޮމޭޝަންާޓެކްނޮލޮޖީެގާދ އިރ އިންާމ ސްޓަރޒްާ

ނިންމަވ ފައިވ ާބޭފުޅެއް.ާއ ދެ،ާއޮސްޓްރޭލިއ ެގާޔުނިވަރސިޓީއަކުން.ާއ ދެ،ާާ

ާ 25ާމިދިޔަމަހުެގާ ާާ ވަކިކުރަްއވ ފަިއވަނީާ އެދެބޭފުޅުންާ 3ާާވަނަދުަވހުާ

ދެްއުވމަށްފަ ނޯޓިސްެއއްާ އިސްތިޢުފ ާަގޑިއިރުެގާ ތިބޭފުޅުންާ އަންގަވަނީާ ހު.ާ
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ދެއްަވއިފިްއޔ ާާ ދެއްވ ށޭ.ާ ސިޓީާ އިސްތިޢުފ ެގާ ދެއްވ ށޭ.ާ

އެހެންނޫނިއްޔ ާާ ވަކިކޮށްދެްއވ ނަމޭ.ާ ތިޔަބޭފުޅުންާ  1445ޝަރަފުވެރިކަމ ެއކީަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ޙ ލަތެއްކަަމށްާ ނިކަމެތިާ ަވރަށްާ މިއީާ ވަކިކުރަްއވ ނަމޭ.ާ

އެނިގ އަޅުަގނޑަށްާ ކްލީންާދަންނަވ ލ ނީ.ާ އެބޭފުޅުންނަކީާ ފަިއވ ޮގތުަގއިާ

ޤ ނޫނުެގާާ މިދެންނެވީާ ަގވ އިދުަގއި،ާ ސިފައިންެގާ ބޭފުޅުން.ާ ހުރިާ ރެކޯޑްާ

ެއކިާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ވ ޮގތުެގމަތިންާ ަގވ އިދުަގއިާ ހެދިފައިވ ާ ދަށުންާ

 1450 މަރުޙަލ ތަކެއްާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުާއެކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނީ...ާ.

ާ

އަޙްމަދުާާންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޙަމްޒ .

ާ

 1455ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް، އަޅުަގނޑ23ާާާާުޢިއްޒަތްތެރިާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ހ މަކޮށްފައިވ ާާފ ހަަގކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ  އެނޭގޮގތަށްާ އެންމެންނަށްާ ޢ ންމުކޮށްާ ރަން،ާ

އޭނ ާާ އެއީާ ޙަވ ލ ދީާ ފަރުދަކަށްާ ަމޢުލޫމ ތުތައްާ އެހެންާ ފިޔަވައިާ މަޢުލޫމ ތުާ

ކުރެވޭނެކަމެއްނޫން.ާާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ވ ހަކަދެއްކުމަކީާ މަޢުލޫމ ތުބުނެާ  1460ދިންާ

ާއެހެންވެާައޅުަގނޑުާފ ހަކޮށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ާާ
ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްެގާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި

ޝ އިޢުކޮށްފަިއވ ާާ ޢ ންމުކޮށްާ އެއީާ ވ ހަކަާ ޙަވ ލ ދެްއިވާ އެާ  1465ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ާވ ހަކަެއއްތޯ.ާާ

ާ

އެާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ މިިގލީ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލަނީާ ައޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތެއްެގާއ ދެ،ާ ާނިގހުރިާ

ވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފ ނަންާއަޅުަގނޑަށްާމިމަޢޫލޫމ ތުާދެއްވީާކ ނަލްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

އަޅުަގނޑަށްާ ބޭފުޅަކުާ އެއްާ ވަކިކުރެްއވިާ އެމަޤ މުންާ ނ ޒިމް.ާ  1470މުޙަންމަދުާ

ާ.ާާއެވ ހަކަާކިޔައިދެްއވީ.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ...
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ާ

މެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ދެންމެާ މަޑުކޮށްލަދެއްވ ތި.ާ

ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ނުކުތ އަކީާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހުށަހެޅުްއވިާ ޙަމްޒ ާ އަޙްމަދުާ

 1475ނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރެޭވކަށްނެތް.ާއެއީާއެާމަޢުލޫމަތަކީާހަވީރުާނޫހުަގިއާާ

ކުރެވިފައިވ ާމަޢުލޫމ ތެއް.ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާޢ ންމުކޮށްާޝ އިޢު

ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްެގާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ މިިގލީ ދަންނަވ ލަނީ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ 3ާާއ ދެ،ާ

ޝަރަފުވެރިކަމ ެއކުާަގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް ދިނުމަށްފަހުާ ނޯޓިސްެއްއާ  1480ޑިއިރުެގާ

މިޮގތަށްާާ ދެއްކި،ާ މިވ ހަކަާ ފ ހަަގކުރައްވ ފައިާ ވަކިކުރަްއވ ނެކަމަށްާ

ާާ ަގޑިއިރުާހަމަވީމ 3ާާާާއަންަގވ ފައިާިމޮގތަށްާމިކަންާކުރަްއވ ފައިާއޭެގފަހުން

ރ ކަެމއް.ާާއެަވކިކުރެއްވިާކުރެްއވުންާއެީއާއަޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާކުްއވެރިކު

އޭެގާމ ނަައކީ،ާވަރަށްާކްލީންާރެކޯޑެއްާތިއްބެވިާބޭފުޅުންކޮޅެްއާވަކިކުރެްއީވާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ނެތިެގންކަމަށްާ ތެރޭަގއިާ ބަެއްއެގާ ތަޢައްޞުބުާ  1485ޒ ތީާ

ޤައުުމެގާާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެފަދަާ ެއހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށެއްާ

ާާ ނުރައްކ ތެރިާސަލ މަތ އިާމަސްލަޙަތުާރައްކ ތެރިކުރަންާތިބި ބަޔަކުާމިފަދަާ

އަދ ކުރަންޖެހިއްޖެނަމާަާ ވަޒީފ ާ ތިބެެގންާ ތެރޭަގިއާ ބިރުވެރިކަމެްއެގާ

ޕޮލިޓިސައިޒްެވެގންާ މުޅިންާ ފިކުރުާ ވިސްނުމ ިއާ އެބޭފުޅުންެގާ

 1490ހިނގައިދ ނެކަމުެގާބިރުާއަޅުަގނޑުާއޮތީތީާއަޅުަގނޑުާއެވ ހަކަާމިދެންނެވީ.ާާ

އްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާއެދެނީ،ާކުޅުދު

މެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޮގތަށްާމިމަޖިލީހުންާމިކަނާްާ

ކަންތައްތަްއާާ ބައިވަރުާ އެހެންާ ިމނޫންވެސްާ އަދިާ ފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް.ާ

ސަލ މަތ ބެހާޭާ ފޯނެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަންތޯާ އެބަހުރި.ާ މީެގތެރޭަގއިާ

ފޯސްެގާކަމަކ ބެހޭޮގ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ އެތ ނެގާ ުގޅ ލަން،ާ  1495ތުންާ

މަޤ މުަގއިާހުންނެވިާބޭފުޅަކަށްާުގޅ ލީމަާއެާފޯނުާނުނެންެގޭވާހިސ ބަށްވެސްާާ

ހިނގައިދ ނެާމިހެންާދ ކަމަށްވަންޏ .ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާއަދިާއެހެނާްާ

ސަލ މަތ  ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިނގައްޖެއްޔ ާ އެހިސ ބަށްާ ބެހާޭާދިޔައެކޭނޫން.ާ



 56 

ދަރަޖައަށްާ ުގޅ ނުލެވޭާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އަރުވަންވެސްާ މަޢުލޫމ ތެއްާ

އެބަާާ ކޮންމެހެންވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެރަކަމެއް.ާ ވަރަށްާ މިއީާ  1500ހިނގައްޖެްއޔ ާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއޮގތަށްާ މިބިލުަގިއާ ތިއްބެިވާ މަޤ މުަގިއާ އެފަދަާ ބޭނުންވޭާ

ާާ ބޭފުޅުންނަކީ މަތީެގާ އޮފިސަރުންފެށިެގންާ ރުހުމ ިއާޖެނެރަލްާ މިމަޖިލީހުެގާ

ބަޔަކަށްވުން.ާާ ދެްއޭވާ ވަޒީފ ާ އަދިާ ވަކިކުރެވޭާ ވަޒީފ އިންާ އޮވެެގންާ ޤަބޫލުާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤަބޫލުކުރ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ލ ޒިމްކަމެްއކަމަށްާ ކޮންމެހެންާ އެއީާ

އެބަާާ ގަޑިއަށްވެސްާ މަނިކުފ ނުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލީ.ާ  1505އެވ ހަކަާ

ާާ ޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލަންާމަނިކުފ ނުާވީމަާއ10.30ާާާަބައްލަވ .ާމި

އަޅުަގނޑުާާ މިމޭރުމުންާ ހަމަާ އެހެންވިޔަސްވެސްާ އިޝ ރ ތްކުރައްވަނީހެން.ާ

ެއާާ ހަމަާ އެބައޮތޭ.ާ ފަހަތުަގިއާ މީެގާ ބިލުވެސްާ ފުލުހުންެގާ ދަންނަވަންއޮތީ،ާ

ާާބޭފުޅުންނަކީވެސްާމިފަދަާސެކިއުރިޓީާކަންތައްތަކެްއާލިބިދޭންޖެހޭބައެއްކަމަށްާ

 1510ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާެއއީާކޮންމެހެންވެސްާވަރަށްާމުހިންމު...

ާ

ާަގޑިާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ މިިގލީ ވަރަށްބޮޑަށްާ އ ދެ،ާ މުއައްސަސ ެއއްކަމަށްވ ތީވެ.ާ ާދެާ

 1515ާމް.އައްސަލ މްޢަލަިއކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ ައޅުަގޑނޑުމެންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ 30ާއ ދެ،ާ މިނިޓްެގާާ

ާހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާބައްދަލުކުރ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ިށ11:03ާްނ10:33ާާާްންޓަވަލްާއާާ1520 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ާ`30ާ ހުސްވަުގތުކޮމިނިާ ޅަށްާާޓްެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ފަށަނީ.ާ މަސައްކަތްާ އަލުންާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ

ާާ މިއަރުވަނީ،އެންމެފުރަތަުަމަ ޢިއްޒަތްާާފުރުޞަތުާ ދ އިރ ެގާ ތެރިާާދ ންދޫާ

 1525ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟް

ާ



 57 

ާާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`ާާ ނަންބަރާާއ ދެ، ާޤ ނޫނުާ

ކުޅުދުއްފުށ2008/1ާާާީާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ެގނައުމަށްޓަކަިއާ އިސްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ާސިފައިންެގާ

ނަޝީދާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ާ ާހުށަުަޅުއްވ ފައިވ ާ މަޖިލީހުަގއިާއޮތްާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ  1530ާއިސްލ ޙެއްާ

ާ މިދަނީ.ާ ބަހުސްކުރަމުންާ ިގއަޅުަގނޑުމެންާ ޢިއްޒައ ދެ،ާ ތްތެރިާާނަާ

ބައެްއާާދުާކުރައްވ ާމިހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިސްލ ޙުަގިއާމިއޮތްާާމެންބަރުންާތ އީ

ބައިތަކަށް.ާމަިއަގނޑުާޮގތެްއަގއިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާމަޖިލީހުެގާދައުރެްއާާ

ާާ މިއޮތްޮގތަށް މިއިސްލ ޙުަގިއާ އަދިާ ދައުާއޮެވެގންާ އޮެވެގންާާކޮމިޓީެގާ ރެއްާ

މިޢައްޔަން ނަމަެވސްާ އެހެންާ ާާާާއިސްލ ޙަށްާާކުރުން.ާ  1535ަވނ31ާާާާަބަލ އިރުަގއި

ފޯ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ޖެުެރަލްާމ އްދ ،ާ ސިފަިއެގާ ފިޔަވ ާ ސްާ

ވަކިކުރެވޭނީާާ ހުރިމަޤ މުންާ އެމީހަކުާ މީހަކުާ ހުރިާ މަޤ މުަގއިާ އޮފިސަރެްއެގާ

އެދި ވަކިކުރުމަށްާ އެމަޤ މުންާ އެމީހަކުާ ބަޔ ންކޮށްާމިނިސްޓަރުާ ސަބަބުާ ާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ241ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އ ދެ،ާ ހުށަހެޅުމުން.ާ ކޮމިޓީއަށްާ މ ލިއްޔަތުާ އެވިދ ޅުވ ާ  1540މަޖިލީހުަގއިާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ނުވަތ31ާާާާަސިފައިންެގާ ފިލަިއެގންާ ވަޒީފ އަށްާ މ އްދ .ާ ަވނަާ

ނުވަުަތަ ދިމ ވެެގންާ މައްސަލައެްއާ ާއަޚްލ ޤީާ ނުވަތަާާާ ކުށެްއކޮށްެގންާ

ދަށުން މިޤ ނޫނުެގާ އެމީހަކުާާާާހަދ ާާމިޤ ނޫނ އިާ ޚިލ ފްެވެގންާ ގަވ އިދ އިާ

ާާ ވަޒީފ އިން އިޚްތިޔ ރު،ސިފައިންެގއިންާ މިނިސްޓަރަށްާާާަވކިކުރުމުެގާ ބ ރުާ

ާާލިބިެގންވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް  1545ރމީެގާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާމިދަްއކަނީާއާ ،

ފޯ ސިފަޑިފެންސްާ ވ ހަކަ.ާ ރައްޔިތުންސްެގާ ޤ ނޫނުާ މަޖިލީހަށާްާއިންެގާ ެގާ

ބަހުސްކުރަމު މިހ ރަށްވެސްާހުށަހެޅިެގންާ މިހ ރުންާ ދިޔައިރުަގއިާ ންާ

ބައްާޔަތި ޔައުމިްއޔ ާ އެބައޮތްލަވަލެްއވީމަާާބޭފުޅުންާ އޭރުަގިއާާާ.ފެންނަންާ

ާާ އެމް.ޑީ.ޕީ ތިބިާ ޮގތުަގއިާ މަދުބައެއްެގާ މަޖިލީހުަގއިާ އަށްާާމިޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭފުތ އީ އެީއާާވ ހަކަފުޅުާާޅުންާާދުކުރ ާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ  1550ދެއްކެވީާ

ވ ންޖެހޭނޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާާާދުާއޮތްާބޭފުޅަކަށްާމަޖިލީހުެގާތ އީރައްޔިތުންެގ

ސަލ މަތ  ޤައުމީާ އޮތްާ ބަދަލުވެެގންާާއޭރުާ ެގންޮގސްާ ކޮމިޓީއަށްާ ބެހޭާ

މުާއަިއއިރުަގއިާމިބިލުާފޭރ ންާކުރެވިފަިއވަނީާަވކިާބޭފުޅަކަށްާސީދ ާއެމަޤ 
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ައޅުަގނޑު މިއަދުވެސްާ ތ އީދިނުމަށް.ާ މިޢިއްޒަތްތެމެންާ ރިާދުކުރަންާ

ސަލ މަތ  ޤައުމީާ ާާމަޖިލީހުެގާ ކޮމިޓީއަށް ާާބެހޭާ އ ދެ، އޮފްާާޑިފެންސް،ާ  1555ޗީފްާ

ވަކިވަކިާާ އެހެންނަމަވެސްާ ހޯދުން.ާ ރުހުންާ ދިނުމަށްާ އެމަޤ މުާ ޑިފެންސްާ

ރަންާއަދިާޗީފްާރޭންކްތަކުަގއިާތިއްބެިވާއެހެންާބޭފުޅުންާަވޒީފ އިންާވަކިކު

މަޤ  ވަކިކުރަންާ ވަޒީފ އިންާ ޑިފެންސްާ މިކޮމިޓީެގާާއޮފްާ ދުރުކުރަންާ މުންާ

ނުކުރަން.ާދައު ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ރެއްާ

ކަންތަކުެގާާ ސިޔ ސީާ ެގނެސްާ ބޭފުޅުންާ ޔުނީފޯރމްާ ރައީސްާ  1560ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެބޭާ ރަނަގޅުކަެމއްނޫން.ާ އެހ ާ ެވއްދުމަކީާ ކުރިއަށްާާތެރެއަށްާ ފުޅުންާ

ބޭފުޅުންެގާާ ސިޔ ސީާ މިތިއްބެވިާ ކުރަންޖެހޭނީާ މަސަްއކަތްާ އޮތްތ ނަގއިާ

ވެެގންނުވ ނެ.ާާ ެއކަންާ އެހެންޮގުަތަކަށްާ އެނޫންާ ހޯއްދެވުމަށް.ާ ރުހުންާ

ކުރ ކަށެއްނޫން އ ކަމެއްާ މިއުޅެނީކީއެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާާއަޅުަގނޑުމެންާ ާ.

މިރ އްއައި.ޕީ.ޔޫ ޤައުމެއް.ާ މެންބަރުާ ާާެގާ އޮތް ސޮއިކޮށްފައިާ  1565އެކިެއކިާާޖެާ

ހުރީތާީާމުއ  މީހަކުާ ވަކިާ ކޮންމެހެންާ ެއހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ހަދ ތައްވެސްާ

ކުރަމުނާްާ ިއސްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވިސްނަންވީކީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންާ

ރައީސަށް ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީާާދިޔައިރުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދުާެއިގލަްއވ ނެާ

ސި ވެރިޔަާކުރިންާ ރަީއސުލްފައިންެގާ ނޫންޮގުަތަކަށްާާޖުމްކީވެސްާ ހޫރިއްޔ ާ

ެގާާޤ ނޫނު ޑީ.އ ރު.ޕީާ އެހެންނަމަވެސްާ ލެވޭތޯ.ާ އެކަށައަޅ ާ  1570އަސ ސީާ

ާާމެންބަރުންާބޭނުންވީ،ާފުލުހުންެގާވެރިައކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަކަށްާނުވެާ

ާާ.ާއެހެންނަމަވެސްާއޭވޭތޯ ޤ ނޫނުއަސ ސީާލިޔެވިެގންާދިޔައީާާާިއސްލ ޙުވ ރު

ާާ ކަމަށްވުމަށްާ.ވެރިއަކީވެސްފުލުހުންެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެހެންވީމ ،ާާާާާ

ާާ ާާއެދެންމެ ާމަޖިލީހުަގިއާާރުާރައްޔިތުންެގއޭވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާބޭފުޅުންވެސް

ބަހު ކުރެވެމުންމިބިލަށްާ ާާާާސްާ އޭެގާާދިޔަޮގތ ިއ، ވ ހަކަާ އެދެއްކެވިާ  1575ހަމަާ

ޢި ހިތ މަހުރިކަމެުެްއާ މިއީާ އެދެއްކެވީ.ާ މިއަދުާ އްޒަތްތެރިާާއަނެއްކޮޅަށްާ

ދެއްާނުކުރެވޭާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާއަދިާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާތ އީރައީސް.ާާ

ކޮމިޓީެގާާ މަޖިލީހުެގާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ ތަކުަގއިާ ރޭންކްާ ދަށްާ އެހެންާ

ޮއވެެގންާމަޤ މުންާދުރުކުރަން.ާމިސ ލުތައް ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާާާދައުރެއްާ

ވ ވަރަށް ދެންމެާ ޤ ިގނަ.ާ އިބްރ ހީހަކަފުޅުދެއްކެިވާ ާާސިމްާ  1580ަގއ12،13ާާާިމް
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ނުވަތަާ ހެދުމަށްޓަކައިާ މީހަކަށްާ ނުކުޅެދޭާ ދީެގންާ އެްއޗެއްާ ވިހަާ އޭނ އަށްާ

ރުާރ ަވއިެގންާކުރިާކަންތަްއތައް.ާއެކަހަލަާާާމަރ ލުމަށްޓަކައިާއޭސީދ ާއޭނ 

ވެ ސިފައިންެގާ ސީދ ާ ދިމ ވެއްޖިްއޔ ާ މިސ ލަކަށްާ ރިޔ ައށްާާކަންތައްތައްާ

ދުރުކުރެވެން މިސ ލަކަށްޖެމަޤ މުންާ ބަޣ ހޭނެ.ާ ރޭވީ.ާާ ެގންނަންާ ވ ތެއްާ

 1585އެބަޖެހޭާކަންތައްތައްާެވފައިާހުރިޮގތް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާމ ޒީއިންާހަދ ންކުރަން

ާާ މ ޒީއަށް ރ ވަިއާާޢިއަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަންާ އެބަޖެހޭާ ލިބިަގންނަންާ ބުރަތްާ

ނުވަތަާ ރޭވި.ާ ބަޔަކުާ ހިންަގންާ ކަންތައްތަްއާ މިފަދަާ ހުރިޮގތް.ާ ާާހިންގ ފައިާ

މަރ ލީ ބަޔަކުާ ޤައުީމާާާާ.ސީދ ާ ވަޒީރުާ ނުވަތަާ ވެރިޔ ާ ސިފައިންެގާ

މިފަދަކަމެއްާތ ސަލ މަ ބަޔ ންކޮށް.ާ ސަބަބުާ ލިޔަންޖެހޭނީާ ކޮމިޓީއަށްާ ބެހޭާ

ާ ާމިފަދަޮގތަކަށްާމިފަދަކަމެއްާ މަޤ މުނާްާާ މީނ ާ އެހެންވީމ ،ާ  1590ކޮށްފިއޭ.ާ

ދެ މަޤ މުަގއިާ އޭނ ާ ދުރުކުރަންދެންާ މަޤ މުންާ ނެ.ާާމިހުންނ ދުރުކުރަން.ާ

ާ ރަީއސް،ާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންޖެހޭނީާ ާ

ައޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީކީާއ ކަމެްއާކުރ ކަށްނޫން.ާާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ,

ދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކުަގިއވެސްާމިކަންާކުރ ާއުސޫލުންާމިކަންާކުރީމާަާ

 1595މަށްާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީެގާާރަނަގޅުވ ނެ.ާަވކިވަކިާބޭފުޅުންާމަޤ މުންާދުރުކުރު

ރުވެސްާާކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭ.ާއޭރެއްާއޮންނަންާޖެހޭނެކަމަދައު

ލަނީ.ާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފުއަޑުާއުފުލިޮގތަށްާހަމަާމިހ ރުވެސްާއަޑުާމިއުުު

އްޔަންާކުރުމަކީާެއއީާހަމަާއެންެމާޢަރެއްާއޮެވެގންާާދައުމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީެގާާ

ާާ ހަރަނަގޅުކަމެކޭ. ަވުގތުެވސްާ އ ދެ،ާ ާާއެހެންވީމަ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމަވެއްޖެ.

ކުރެާ އިޝ ރ ތްާ ވ ހަކަާާރައީސްާ ކުރ ާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ  1600ްއުވމ އެކުާ

މިދެންނެވިޮގތަށް. އިސްވެާ މިޮގތަށްާާާާދަންނަވ ލަންާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ކުރަނީ.ާ އުންމީދުާ އަޅުަގނޑުާ އަންނ ނެކަުމަގިއާ ބަދަލުވެެގންާ

ާއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރި

ާ

 1605ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާނޮޅިަވރަމްާދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާމިވަުގތުާމ ލަމުަގއިާވަޑަިއެގންާ
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އަ ާނެތް.ާ އަރުވ ނީ،ާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ ދ އިރ ގެާޅުަގނޑުާ ާާމަތިވެރިާ

ާންާމުޙަންމަދަށް.ާާއިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސެ

 

 1610ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާސިފައިންެގާޤ ނޫނަށްާއިސްލ ޙެްއާާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާެގނައުމަށްާމިހުށަހެޅިފައިވ ާބިލ މެދުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުާހުރިޮގތްވެސްާާާންާމުޙަްނމަދުާއިޙުސެާ

އ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންވޭ.ާ މެންބަރުން،ާާދަންނަވ ލަންާ ބައެއްާ މިބިލަށްާ ބައެްއާާދެ،ާ

ާާ ވަރަށްބޮޑަށް އަނެއްކޮޅުންާާތ އީފަރ ތްތަކުންާ އެބަެގންދަވ .ާ ކުރައްވަމުންާ ދުާ

ތ އީބައެއް ހިފެހެއްޓުމަށްާ މެންބަރުންާ ބޭފުޅުންާާ ބަެއއްާ އެބަކުރޭ.ާ ދުާ

 1615ާފަރ ތްތަކުންާނުވަތަާކޮޅުހަދ ދިއިާާބިލަށްާާދެކޮޅުވެސްާއެބަހައްދަވ .ާއ ދެ،ާމި

ބޭފުޅުންާާތ އީދުާާހިފެހެއްޓުމ އެކު ވެރިކަންާާދ ޅުވަނީ،ާާވިމިކުރަްއވ ާ މިއީާ

ާ ދ އިރ ތެރެއަށްާ ާވަދެަގތުމަށްހިންުގމުެގާ މަސައްކަތެކޭ.ާާާ ކުރެޭވާ

ާާ ާާރ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިޔ ސ3ާާާާީއްޖޭގައިިމއޮތީ، ކުރެިވފައިވ ާ ަވކިާ ބ ރުާ

އެހެންވީ ހިންުގމުނިޒ މެކޭ.ާ ވެރިކަންާ ބ ރުެގާާމ ،ާ ނުވަތަާާެގާ ތެރެއަށްާ

 1620ވ ާާއެބ ރަށްާލިބިެގންވ ާބ ރުެގާތެރެއަށްާމަޖިލިސްާބެހުމަކީާފެނިވަޑައިަގންނަާ

ާކަމެއްނޫނޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިކަމ ާކުޑަކޮށްާދެބަސްވ ންާެއބަޖެހޭ.ާއ ދެާ،

4ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ވަނ4ާާާަސީެގާާބުނީާކީކޭތޯ.ާޤ ނޫނުާއަސާ ވަނަާމ ްއދ 

ދައުލަ މިބުނަނީާ ބ ރުތައްާާމ އްދ ާ އެންމެހ ާ އަންނަނާީާތުެގާ ފެށިެގންާ

ރައްޔިތުންެގާކިބައިންނޭުޭ.ާައދިާއެބ ރުތައްާދެމިއޮންނ ނީވެސްާރައްޔިތުންެގާާ

މިއީ.ާާ މައްސަލައެއްާ އެނޭގާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  1625ކިބަިއަގއޭ.ާ

މި ބ ރުތައްާ ކިބައިގަާއެންމެހ ާ ފަރ ތުންާއިވަނީާރައްޔިތުންެގާ .ާރަްއޔިތުންެގާ

މެންބަރުން.ާާކަމެއް މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބަޔަކީާ ތިބޭާ ބަސްބުނަންާ ަގއިާ

ކަމެއްަގިއާާ މަންދޫބުންާ ރަްއޔިތުންުެާ އެހެންވީމ ،ާ މަންދޫބުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ

ވަބަހެ ތެރެައށްާ ކަމެއްެގާ ާާއްބުނުމަކީާ ކަމަށް ތަންާދެަގތުންާ ސިފަކުރ ކަށްާ

 1630ސަުަލ މަތީާބ ރުތައް.ާނުދެކެން.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީާާއޮތްކަމަކަށްާައޅުަގނޑެއްާާ

ސަލ މަތީާބ ރުތަކ ާމެދުަގއިާނުވަތަާސަލ މަތީާބ ރުތަކުެގާިއސްާފަރ ތްތަކ ާ

ބަލަންޖެހެމެދު އަޅުަގނޑުމެންާ މުަވއްާަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ ޮގތަށްތޯ.ާާާޒިފުންނީާ

ނޫނިްއޔ ާާާާސިވިލް ޮގުަތަށްތޯ.ާ މީހުންާ މީހުންެގާާސަރވިސްާ ސިޔ ސީާ
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ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ާާޮގތަށްތޯ.ާ މިއިން ާާާ ބައެއްނޫނޭާިގންތިއަކަށް ފެތޭާ

 1635ޮގތުަގއިާބައްޓަންާާސަރވިސްއެްއގެާާާމިމީހުންނަކީ.ާމިމީހުންނަކީާޕްރޮފެޝަނަލް

އަ ފަހަކަށްާ މަސަްއކަތްތަކެއްާާކުރުމަށްާ ިގނަުގނަާ ކުރެވިފައި.ާާއިސްަވނީާ

ކުރިއަށްާެގންދަންާާާާތަކީވެސްާެއޮގތަށްާެއކަންއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާިމަވގުާ

ައޅު ަވުގތު.ާ ާާއޮތްާ ސިފައިންނަކީ، ވ ހަކައަކީާ މިދަންނަވ ާ އަދިާާަގނޑުާ އެާ

ބ ރުތަކުގައި ވަކިާާާާސަލ މ ތީާ ލަޝްކަރުތަކަކީވެސްާ އެހެންާ ހިމެނިެގންވ ާ

ބައެކޭ.ާާ ތިބޭާ ކުރުމަށްާ ރައްކ ތެރިާ މަސްލަޙަތުާ ޤައުމީާ ނުޖެހިާ  1640ފަރ ތަކަށްާ

ރައްކ ތެރިކަންާާ ސަލ މަތ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ރައްކ ތެރިކަމަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

އަނެއްކ ވެސްާާހޯ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މިއީާ ތިބޭބައެކޭ.ާ ދައިދޭންާ

އޮތާީާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއްޗެއް.ާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ޕްރޮ އ ދެ،ާ ސިފައިން.ާ ޮގތުަގިއާ،މިޮގތަށްާ ޚިދުމަތެއެްގާ ާާފެޝަނަލްާ

ދ އިރުަގިއާާ ކުރަމުންާ ބައްޓަންާ މީހުންާ ޮގތުަގއިާ ބައެއްެގާ  1645ޕްރޮފެޝަނަލްާ

ބޮޑެތިާމިމީހުން ބެހޭާ މިމީހުންނ އިާ ނިންމުމުަގއިާ ކަންކަންާ ބެހޭާ ނ އިާ

ތިބޭާ އިސްކޮށްާ އެންމެާ މިޚިދުމަތުެގާ ނުަވތަާ ނިންމުމުަގއިާ ކަންކަންާ

ފަރ ތްތަކުެގާކަންކަންާނިންމުމުަގއިާރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާބަހެއްާބުނުމަކީާ

ކަ ތަމްސީކޮންކަހަލަާ ރައްޔިތުންާ ނުވަތަާ އަޅުަގމެއްތޯ.ާ ާނޑުމެންާލުކުރުމަށްާ

 1650މިާހޮވ ފައިާތިބޭާމީހުންެގާބަހެއްާބުނުމަކީާކޮންކަހަލަާކަމެްއތޯ.ާވެރިކަުމެގާާ

އަޅުަގނޑުެމންާާ އަނެްއކ ވެސްާ އ ދެ،ާ ނޫންތޯ.ާ ވަދެަގތުންތޯާ ބ ރުތަކަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް.ާ މ އްދ ެގ239ާާާާބަލ ލަންޖެހޭނީާ ވަނަާ

ާާ ކީކޭތޯ. ބުނަނީާ ަގ239ާާ)ށ(ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަރަށްާވަނަާ ިމބުނަނީ،ާ އިާ

ރައްޔިތުންެގާާ މައްޗަށްާ ޚިދުމަތްތަކުެގާ ސަލ މަތީާ މިބުނަނީ،ާ ސ ފުކޮށްާ

ރަނަގޅުކަމެކޭެވސްާާ އެންމެާ ހިންުގމަކީާ ބ ރުާ ހިންޭގނެއޭ.ާ ބ ރުާ  1655މަޖިލީހުެގާ

ކޮންޮގތަކަށްތޯާާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ިމޮއންނަނީ.ާ ހިންޭގނެއޭާ ބ ރުާ ނޫން.ާ

އެ ހިންަގންވީ.ާ ބ ރުާ މިާ ހިނގ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަންާ ތ ނެގާ

އަންނަާ ތިބުމަށްތޯ.ާ ނުބަލ ާ ނުވަތަާ ނުބެލުމަށްތޯ.ާ ބެލުމަށްތޯާ ނުހިނގ ޮގތްާ

ެއއްޗެއްާއެތަނަށްާނ ންނަޮގތަށްާތިބުންތޯ.ާއެާއަޅުަގނޑުާާ އެްއޗެއްާނުވަތަާ

މިީއާާ ހިެއްއނުވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  1660ބަލަންޖެހޭކަމަކީ.ާ
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މިކަ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އިމުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރޭވިފަިއވ ޮގތުެގާ ންކަންާ

ނުފޫޒެްއާ ިއތުރުާ މައްޗަށްާ ފަރ ތުެގާ ހިންގ ާ ވެރިކަންާ ނުވަތަާ ބޭރުންާ

މިޖެހެނީ،ާާ ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ކަމެއްހެނެްއ.ާ ކުރެވޭާ ހިންުގމަށްާ

ބަހެއާްާ ފަރ ތުންާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނުވަތަާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ބ ރަ ރައީސްެގާ ނޫންތޯ.ާާބުނުމަކީާ އުނިކަމެއްތޯާ ލިބޭާ  1665ށްާ

ނިޒ ުމާ ވެރިކަމުެގާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ނުވަތަާމިާދައުލަތުެގާކަންކަންާއިންތިޒ މްކުރުމުަގއިާވަރަށްިގނަާކަންކަމަށްާ

މިނިވަންާާ އ ދެ،ާ އެބައޮތް.ާ ހޯދ ޮގތަށްާ ރުހުންާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ

މުޢައް މިމަޖިލިސްާމުސްތަޤިއްލުާ ނެުގމުަގިއެވސްާ މެންބަރުންާ ސަސ ތަކަށްާ

ރަީއސްާާ އ ދެ،ާ އޮންނަނީ.ާ ހޯދ ޮގތަކަށްާ ބަހެއްާ  1670ރުހުމެއްާ

ހަމައެފަދައިންާ ފޮނުވަންއެބަޖެހޭ.ާ ިމމަޖިލީހަށްާ އިޚްތިޔ ރުކުރެްއވިނަމަވެސްާ

ބޭފުޅުންާ ތިްއބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ ވަރަށްިގނަާ މިފަދަުަާ ވަރަށްިގނަ،ާ

މަ މިއޮންނަނީ.ާާވަކިކުރުުމެގވެސްާ ހޯދަންޖެހޭޮގތަކަށްާ ބަހެއްާ ޖިުިލިސްެގާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބުނަނީ.ާ ބަސްާ އެންމެފަހުާ އެކަމަށްާ ފަރ ތުންާ މަޖިލީެގާ

 1675ހީވ ޮގތުަގިއާމަޖިލިސްެގާފަރ ތުންާބަހެއްާބުނުމަށްާމިއޮންނަާއޮތުމަކީާއެީއާާ

ާވެރިކަމުެގާބ ރަށްާއޮންނަާނިކަމެތިކަމެއްކަުަމަށްާނުވަތަާކުޑަކުރުމެްއކަމަށްާ

ސިފަކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމަސައްކަތްކުރަމުންާމެިގންދ ާފުރިހަމާަާ

ޑިމޮކްރަސީާެގނައުުމެގާރޫޙ ާމުޅިންާއެްއޮގތްވ ޮގތަށްާދ ކަމެްއާނޫން.ާއ ދެ،ާ

އ ދެ،ާާ ދައުރު.ާ މަޖިލިސްެގާ މިޖެހެނީާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ

އަދ ކުރުމަ ދައުރުާ އެާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމ ާ ސަރުކ ރަށްާސަރުކ ރުާ  1680ކީެވސްާ

ސަރުކ ރަށްާާ ެއއީެވސްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ހުރަސްއެޅުންތޯ.ާ

ނޫނޭ.ާ ކުޑަކުރުމެއްާ ބ ރުާ ސަރުކ ރުާ އެީއެވސްާ ނޫނޭ.ާ ހުރަސްއެޅުމެއްާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުަގއިާރަްއޔިތުންާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާމިތަނަށްާފޮނުވ ފައިާ

ދައު މަޞްލަޙަތ އި،ާ ރަްއޔިތުންެގާ ބައެއްާ މަޞްލަޙަތ ިއާތިބޭާ ލަތުެގާ

ނުވ ނެ.ާ ބަލައިެގންނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢަުަމަލުކުރ ނެކަމަށްާ  1685އިދިކޮޅަށްާ

ކަންކަންާ ސަރުކ ރުެގާ ކުރަމުންދ ނީާ މަސައްކަތްާ އެމީހުންާ

އ ދެ،ާާ ރަނަގޅުޮގތެްއނޫން.ާ ެއއީކީާ ބެލުަމކީާ ހުއްޓުމަށްކަމަށްވެސްާ
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ބައްޓަންކުރު މިދެންނެވިޮގތަށްާ ޚިދުމަތްތަްއާ ރައްޔިތުންެގާާސިފައިންެގާ މުަގިއާ

ފެންނަކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަކީާ އޮންނަޮގތަށްާ ދައުރެއްާ މަޖިލިސްެގާ

 1690އަދިާސިފައިންެގާޤ ނޫނަށްާމިއިޞްލ ޙުާެގނައުމަށްާމިާހުށަހެޅިފައިވ ޮގތަށްާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ފެންނަކަމެއް.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަކީވެސްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާރ ެގާމެންބަރުާާގުރައިދޫާދ އިާ 2008/1ާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ދ އިރ ެގާާާއިބްރ ހީމްާރިޟާ  ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އިޞްލ ޙެއްާ ދެާ ޤ ނޫނަށްާ  1695ާސިފައިންެގާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވަނީ.ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅު ސަބަބަކީ،ާާމިހުށަހެޅުމަށްާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްެވސްާއެބަާއިނޭގާސިފައިންެގައށްާމީހުންާިގނަާ

އަދަދަކަށް،ާިގނަާބޭފުޅުންާސިފައިންގެއަށްާވެދެަވޑަުަިއެގންފައިވަނީާސްކޫލްާާ

ޅައިރުަގއިާ އުމުރުންާ އެހ ާ ޅަފަތުގައި.ާ ަވރަށްާ ފަހުަގއިާ ނިމުމަށްާ  1700ާާދައުރުާ

މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ އެބޭފުޅުންާ ސިފައިންޭގަގއިާ ވަދެެގން،ާ ސިފައިންެގއަށްާ

ތަމްރީނ އާިާ އިތުރަށްާ ޢިލްމުެގާ ލިބިވަޑަިއެގންފައިވ ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

އޮފިސަރުންެގާާ ސިފައިންެގާ މިާ ވަޑައިެގންާ ހޯއްދަވަމުންާ ތަޖުރިބ ތަކެއްާ

ވަޑަިއެގންނެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދަން ނަވަންާބޭނުންވ ާމަޤ މ އިާހަމައަށްާމިާ

މަސައްކަތްާާ ސިފައިންޭގަގިއާ ުމއްދަތެްއަގއިާ ދިުގާ އެހ ާ  1705ވ ހަކަައކީާ

ބުރަާާ އެހ ާ ހޯއްދަވ ،ާ ތަޖުރިބ ތަކެއްާ ިގނަާ އެހ ާ ކުރަްއވ ފައިާ

ހަމައަށްާ މަޤ މ އިާ އޮފިސަރުންެގާ ކުރައްަވިއެގންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ކަނޑ ލުމަކީ ސަބަބެއްނެތިާ ެއއްވެސްާ ފަހުަގއިާ ެއީއާާވަޑައިަގތުމަށްާ ާ

އެފަރ ތްތަކަށްާލިބޭާވަރަށްާބޭއިޙްތިރ މެއްާއަދިާއެފަރ ތަށްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާ

 1710ެގއްލުމެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާމީގެއިތުރުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިބުނ ާކޮމިޓީއަކ241ާާާާީބޭނުންވަނީ،ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެކުލަާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާާމިާ ކޮމިޓީއެއް.ާ ވ ލަްއވ ފަިއވ ާ

ަގވ އިދުތަކެްއާާ ތަފ ތުާ ހެދިފައިވ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ސިފައިންެގާ

ދަށުންާާ ަގވ ިއދުތަކުެގާ ެއާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުންނ ނެކަމަށްާ
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މިކޮމިޓީންާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ އެޅިފަިއވޭތޯާ ފިޔަވަުަޅުާ  1715ސިފައިންނ އިމެދުާ

އެާ އެްއޮގތަށްާއެފަރ ތުންާއަޅަންޖެހޭާބައްލަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ ަގވ އިދުތަކ އިާ

ނަންާާ ބޭފުޅެއްެގާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ކަނޑ ލަންާ މިާ ދެންާ އަޅ ފައިާ ފިޔަވަޅުތައްާ

ބަލަިއާ ެއކޮމިޓީންާ ފޮނުވީމ ،ާ ކޮމިޓީއަށްާ މިދަންނަވ ާ މަޖިލީހުެގާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ަވކިކުރައްވަންޖެހޭފަދަާ އެބޭފުޅަކުާ ވިސްނުމަށްފަހުަގއިާ

ަވކިކުރަްއވަންޖެހޭކަމަށް.ާހުރިކަމުަގ އެާ ލަފ އަރުވ ނެާ އެފަރ ތުންާ  1720ިއވ ނަމަާ

އެބޭފުޅަކުާާ ސަބަބެއްނެތިާ އެްއވެސްާ ހަމަާ އެހެންނޫންކަމުަގިއވ ނަމަާ

ެގއްލުމެއްކަުމަގިއާާ ވަރަށްބޮޑުާ ލިބޭާ އެފަރ ތަށްާ އެއީާ ވަކިކޮށްލުމަކީާ

އަދ ކުރާ  ަވޒީފ ާ މިދެންނެވީާ ެއފަރ ތްތައް،ާ މީގެއިތުރުންާ ާދަންނަވަން.ާ

ޙިމ ޔަތްތެރިކަމ ިއާާ ޤ ނޫނީާ އޮންނަންޖެހޭާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ފަރ ތްތަކަކީާ

އޮންނަާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ަވޒީފ އ މެދުާ އެފަރ ތްތަކުެގާ  1725ރައްކ ތެރިކަމ އި،ާ

ޔަޤީންކަމ ާއިތުބ ރުދިނުމަކީާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ަގއިާއަދިާއެްއވެސްކަހަލަާާދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޔަޤީންކަމ އިާއިތުބ ރ އެކުާ

ވަޒީފ ާާ އެފަރ ތްތަކުންާ ބިރުވެރިކަމެއްނެތިާ ވަޒީފ ެގާ ބިރުވެރިކަމެއްނެތި،ާ

އަދ ކުރަމުންާެގންދަވ ނީާއެފަރ ތްތަކުންާމިފަދަޮގތަކަށްާމިޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުާ

 1730ކުރެިވެގންކަމަށްާއެފަރ ތްތަކަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާަވޒީފ ާ

ވަރަށްާއަދ ކުރަމުންދ  ބިރުވެރިކަމެއްނެތިާ ެއްއވެސްކަހަލަާ އިރުަގއިާ

ޖެހިލުމެއްނެތާިާ އެފަރ ތްތަކުންާ އަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކުާ ތެދުވެރިކަމ ާ

ރައްޔިތުންގެާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދަވ ނެ.ާ ާާމަސައްކަތްކުރަމުންާ

ެގާއިސްކޮށްާާޙައްޤުަގއި.ާޭއެގާބަދަލުަގއިާިމދަންނަވ ފަދަާޮގތަކަށްާއެބޭފުޅުން

 1735ންނަވ ާބޭފުޅަކުާނުވަތަާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުަގއިިވޔަސްާއެބޭފުޅުންެގާާހު

ބ ރުާ ވަކިކޮށްލެޭވކަމުެގާ ވަޒީފ އިންާ ކުށެއްނެތިާ އެްއވެސްކަހަލަާ

އަޅުަގނޑުާާ ފަރ ތްތަކުންާ އަދ ކުރައްވ ާ ަވޒީފ ާ މިާ ވ ނަމަާ އޮންނަކަމުަގއިާ

ާާ ފ ޑެއްެގ ތިއްބަވ ނީާ ތިއްބަވ އިރުާ ަވޒީފ ަގއިާ ބިރުވެރިކަމެްއެގާާދަންނަވ ނީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މިސަބަބަށްޓަކައިާ ތެރޭަގއޭ.ާ

 1740މެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާިމވ ާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާާ

 ތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.
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ާާ

ދިވެހިާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެތް ދިވެހިާާ`.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރ އްޖޭެގާ

ާދައުލަތ އިާާ

އަމ ނ ތްތެރިކަމުަގިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ  ތެދުވެރިކަމ އިާ ދިފ ޢުކުރުމުަގއިާ  1745އިސްލ މްދީންާ

ދިވެހިރ އްޖެާ ކިބައިންާ ބަޣ ވ ތްތެރިންެގާ ދުޝްމަނުންނ އިާ ދެމިތިބުމަށް،ާ

ހަށިަގނޑާ  ތައްޔ ރަށްާސަލ މަތްކުރުމުަގއިާ ޤުރުބ ންވުމަށްާ ފުރ ނައިންާ އިާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ސިފައިންާ އ ދެ،ާ ސިފައިންނަކީ.ާ ބައެއްާ ވަނ8ާާާާަތިބެންޖެހޭާ

އިޞްލ ޙެއްާާ މިއަދުާ މިޤ ނޫނަށްާ އ ދެ،ާ މިދަންނަވ ލީ.ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މިއޮތީާ ކުރުމަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ  1750ހުށަހެޅުމަށްާ

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއ.ާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އ ދެ،ާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ

ޤައުމީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

މަސްލަޙަތުާކުރިއަށްާނެރެން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަމިއްލަާމަސްލަޙަތަށްވުރެ،ާާ

މަސްލަ މަސްލަޙަތާުާފަރުދީާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1755ޙަތަށްވުރެާ

މާިާ ބިލުާ މިދެންނެވިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަޖެހޭ.ާ ނެރެންާ ކުރިއަށްާ

ާާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރ16ާާާުޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

މަޖިލީހުނާްާ ފޯސްއަކީާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ހުރެެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ

ވަކ ލ ތުކުރިން.ާާހޮވަ އޭރުެވސްާ އަޅުަގނޑުާ މީހެއްކަމަށްާ ންޖެހޭާ

މިތ ނަގިއާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1760އެހެންނަމަވެސް،ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ މެންބަރުާ ެއއްާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ

ާޢަބްދު ޤައުީމާާهللا ހިމެނިވަޑަިއެގންނެވިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެވސްާ ޔ މީންާ

ލ މަތ ބެހޭާކޮމިޓީންާމިާބިލުާދިރ ސ ކޮށްާނިމިެގންާއަިއިއރުާމިދެންނެވިާސަ

ކަންތައްާވަނީާުއވ ލ ފައި.ާމިދެންނެވިާކަންތައްާވަނީާއުވ ލ ފައި.ާުއވ ލ ފަިއާާ

ބޭފުޅަކީާ ހުންނަވ ާ ފޯސްަގއިާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ބޭނުންވީާ  1765އޭރުަގއިާ

ހަާ ބޭފުޅަކަށްާ ޢަްއޔަންކުރަްއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އްދަވަން.ާ

އެހެން.ާ ދިޔައީާ ވަކ ލ ތުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭރުވެސްާ ރައީސް،ާ

އެހެން.ާ ކުރ ނީާ ވަކ ލ ތުާ ހަމަާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ހަމަާ މިއަދުވެސްާ
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ޮގތަށްާވ ޖިބުތަްއާާ މިޤައުމުެގާޙައްޤުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިދެންނެވިާ

މުޅިާާ އެބައިމީހުންެގާ ބަޔަކުާއަދ ކުރުމަށްާ ޤުރުބ ންކުރުމަށްޖެހޭާ  1770ފުރ ނަާ

އޭނަެގާ މީހ ާ ހުންނަާ ވެރިޔ އަށްާ އެމީހުންެގާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދަށުންާތިބޭާމީހުންާވަކިނުކުރެވޭާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ

ދުވަ މ ިގނަާ ިގނަާތަސްދީޤްކުރިތ ާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެާ ހެއްނުވޭ.ާ

 1775ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއ154ާާާާމ އްދ ތަކުަގއިާވަކިކުރެވޭާޮގތްތައްާއެބަޮއވޭ.ާާ

ާ އެބަޮއވޭ.ާ ަވކިކުރެވޭޮގތްާ 228ާފަނޑިޔ ރުންާ މ އްދ ަގިއާާާ ވަނަާ

ާާ އެބައޮވޭ. ވަކިކުރ ނެޮގތްާ ޖެނެރަލްާ މ އްދ ަގިއ218ާާާާޕްރޮސިކިއުޓަރާ ަވނަާ

ވަާ ޖެނެރަލްާ އެބަޮއވޭ.ާާއޮޑިޓަރާ މ އްދ ަގިއ207ާާާާކިކުރ ނެޮގތްާ ަވނަާ

ާާ އެބަވޭ. ވަކިކުރ ނެޮގތްާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަންެގާ ،197ާާއެންޓިކޮރަޕްޝަންާ

 1780މިހެންޮގސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާއަދަދުތަކުންާއެބަޮއޭވ187ާާ،177ާާ،165ާާާާ

މެންބަރުންާވަކިކުރެވޭނެޮގތް.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާ

ެއާާޢިއްޒަތްތެ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނިމިދިޔައިރުަގއިާ ލިޔެވިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ރިާ

އެބާަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުރިޮގތްާ ވިސްނުންާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ ލިޔުްއވިާ

ސިޔ ސީާާ ކުރުމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިާ އ ދެ.ާ އެނޭގ.ާ

މުހިންމާުާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ  1785ބޭފުޅުންާ

ރައްޔިތުންެގާާއެއްމަސަާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުން،ާ ރައްޔިތުންާ އްކަތެއްކަމުަގިއވ ާ

ކުރުވުންާ ޖަވ ނުދ ރީާ ކެބިނެޓްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ޤ ނޫނުެގ،ާ އެާ އެބަޮއވޭާ ހަމައެޮގތުންާ ބުނެފައި.ާ އެބަޮއވޭާ

މިޮގތަ އ ދެ،ާ ބުނެފަިއވޭ.ާ އެބަާ ެއޮގތުންާ މ އްދ އަކުންާ ބަލ ިއރުާާއެތައްާ ށްާ

އެބަޮއޭވ137ާާާާ ބުނެފައިާ ސ ފުބަހުންާ ވަރަށްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ަގއިާ  1790ވަނަާ

އެީއާާ ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް.ާ ިމނިސްޓަރުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ރުހުނާްާ ހޮވީމަާ ބައެއް.ާ ހޮވ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންނަމަވެސް ލެވެނީ.ާ ކެބިނެޓަށްާ އެމީހުންާ ރައްޔިތުންެގާާދިނީމަާ ާ،

މަޖިލީހަށްާއެބ ރުވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިާ

މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ  1795ޢިއްޒަތްތެރިާ
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މެންބަރުންނަށާްާ ޖުމްލަާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މުޅިާ ހިނގ ާ ބައްލަވަމ ާ ރައީސްާ

ޢިްއޒަތްތެ ޯވޓ އިާ ލިބިފަިއާާލިބިވަޑަިއަގންނެވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ރިާ

އޮތްާވޯޓ ެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެންމެާ

ފަރުދަކަށްާއެންމެާިގނަާވޯޓުާރައްޔިތުންާދީާއިތުބ ރުދީފައިާއޮތްާބޭފުޅަކީާާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އެހެންވީަމ،ާ އ ދެ،ާ  1800ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ

ރައީާ ައސްކަރިްއޔ ެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނގ ޮގތްާ ނިޒ މުާ ައސްކަރީާ އޮތީ.ާ ދެއްވ ފައިާ ވެރިކަންާ

ބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެމެރިކ ަގއިާޖޮއިންާޗީފްާއޮފްާސްޓ ފްާފިޔަވ ާއެްއވެސްާާ

ާ ާބޭފުޅަކުާ އެންމެބޮޑުާސެނެޓުންާ ދުނިޔޭެގާ އ ދެ،ާ ވެޓެއްނުކުރޭ.ާ

ކޮމ ންޑަރާާޑިމޮކްރަސީއެާ ކިހިނެއްތޯ.ާ އޮންނަނީާ އިންޑިޔ ަގއިާ  1805އްކަުމަގިއވ ާ

ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބ ރު.ާ އޮންނަނީާ އަށްާ ޗީފްާ އިންާ

ބިލާުާ މިާ ކުށްކަމުަގިއވ ނަމަާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ދެން.ާއަދިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުާމިާމަޖިލީހަށްާއެކަންާފ ހަަގކޮށްދެްއވުންާއެ

ކޮމިޓީއަކަށްާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މިކަުމެގާާ އަސްކަރިއްޔ ަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ  1810ޮގސްފިނަމަާ

އެބޭފުޅުންެގާާ ހ ޒިރުކޮށްާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ލިބިވަޑައިެގންާ މަޢުލޫމ ތުާ

ެގންޮގސްދެއްާ މިކަންާ މަތިންާ އިރުޝ ދުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާލަފައ އިާ ވުން.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

އަޣުލަބިއްޔަތުާާ ތިބޭފުޅުންެގާ ކުރީަގއިާ ޮގވ ލަންާ މިއަދުާ މެންބަރުންނަށްާ

ބޭނުމެއް،ާ ތިބޭފުޅުންނެްއާ ވެރިޔަކުާ އަސްކަރިއްޔ ެގާ  1815އޮތްއިރުަގއިާ

ންާހޮވ ޮގތަކަށް.ާިމއަދުާތިާޕ ޓީެގާާތިޕ ޓީއަކުންނެއްާބޭނުމެއްނުވިާމިާމަޖިލީހު

ބޭފުޅުންާއެކަމަށްާތ އީދުކުރަްއވ ތީާއަޅުަގނޑުާއުފ ކުރަން.ާެއހެންނަމަވެސް،ާ

ތެރޭަގިއާާ ތަރަހައިެގާ ބުނެފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ

ބެހެއްޓެވުންާާ ވިސްނުންފުޅުާ ތިބޭފުޅުންވެސްާ ކުރެްއވުމަށްާ މިކަންތައްތައްާ

ދި މުޢައްސަސ ާއެދެން.ާ މިދަންނަވ ާ ައސްކަރިްއޔ އޭާ  1820ވެހިރ އްޖޭެގާ

ެއާާ ހަލ ކުކޮށްނުލައްވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިފ ޢުތަކ އިާމަސައްކަތްކުރެވޭނެޮގތަށްާ
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އަސްކަރިއްޔ ާބައްޓަންވެފައިާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަމަކށްވ ތީާއެވ ހަކަާާ

ާދެންނެވީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ`.ާާްނބަރުާާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެ މަޖިލީހުެގާ ރައީސް،ާ  1825ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުން،ާ

ދިވެހިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަލްހ ންާފަހުމީ ލޮބުވެތިާ ެގންދަވ ާ ައޑުައއްސަވަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަރުޙ ބ ާާ ހެނދުނަކަށްާ ބ އްޖަވެރިާ ައއްސަލ މުއަލަިއކުމް.ާ ރައްޔިތުން،ާ

މިއަ އ ދެ،ާ މިާދަންނަވަން.ާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުާ

 1830ވަކ ލ ތުކުރަމުންެގންދ ާމަޢުޟޫޢުއަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނީ،ާާ

ވ ހަކަދެއްކެވިިއރުާާ މެންބަރުންތަކެއްާ ެއތައްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދެވިސްނުންފުޅެއްާެގންުގޅުްއވ ކަން.ާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްެގާމަޤ މަށްާ

ޢައްޔަ ބ ރުާާބޭފުޅަކުާ ދެްއވ ފަިއވ ާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ންކުރުުމަގއިާ

ެއާާ ޢަްއޔަންކުރ އިރުާ ޙިއްސ ކުރ ކުރުމުަގއިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

މެންބަރުންތަކެއްާ ިގނަާ ޙިއްސ ކުރަންާ ހުށަހެޅިފައިވ ޮގތަށްާ  1835ޙިއްސ ކުރުންާ

ތަފ ތުާ ޚިޔ ލުާ އެާ ވަކިކުރުުމަގއިާ ނަމަވެސްާ އެއްބަސްެވވަޑައިެގންނެވިާ

ފުރަތަމަާއޮ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތްކަންާ

މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްިވާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

މިހ ރާުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތަކެއްވެސްާ  1840ތ އީދުކުރ ާ

އިޞްލ ޙުތަކ އެްއކޮށްާާ މިެގނައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނިޒ މެްއާާ ދުސްތޫރީާ ހަރުދަނ ާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޤ އިމްކުރުމަށްފަހުާޗެކްާއޮންޑްާބެލެންސްާސިސްޓަމެއްާޤ ިއމްކުރުމަށްޓަކަިއާާ

މިފަދަާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

 1845މަޤ މުތަކަށްާބޭބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރުމުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުމ އިާ

ެއޮގތުންާ އ ދެ،ާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް.ާ ރުހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްބ ރުލުން،ާ

ިމާާ ނުކުތ އަކީާ މުހިންމުާ އެންމެާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ޕޮ އޮފްާ ކޮމިޝަނަރާ ދިޔަިއރުާ ބަދަލުވެެގންާ މަޤ މަށްާސަރުކ ރުާ ލިސްެގާ
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ކުއްލިއަކަށްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅަކުާ

ކުރީެގާާ އުފައްދަވ ާ މަޤ މުާ ޕޮލިސްެގާ އޮފްާ ޖެނެރަލްާ  1850ކޮމިޝަނަރާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެއްވުންާ ބަދަލުކުރެއްިވާ ބަހައްޓަވ ފައިާ ކޮމިޝަނަރާ

ހުމެއްނެތިާހަމައެކަނިާފެނިެގންާއެބަދޭާމިޮގތަށްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރު

ސިޔ ސީާާ ފ ރަތުެގާ ވެރިކަންކުރ ާ ނުވަތަާ ބޭނުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ

ބޭބޭފުޅުނާްާ މަޤ މުތަކަށްާ މިާ ހ ސިލްކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދުތަކެއްާ

ނަހަމަޮގތުަގިއާާ ބޭނުންާ ބ ރުެގާ މިާ މަޤ މުތަކުެގާ މިާ  1855ޢައްޔަންކުރައްވ ނަމަާ

ނިސްބަތްވެވަާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މަޖިލީހުަގިއާކުރެވިދ ނެކަން.ާ ޑަިއަގންނަވ ާ

ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވަނީާާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ

ބ ރުތަްއާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

މަޖިލީހަުގއިާމަސަްއކަތްކުރެވެމުންދ ކަމަށްާނުވަތަާމާިާ މިާ ނިުގޅަިއަގންނަންާ

ވެދ ނެކަމެްއކަ އެހެންާ ެއކަންާ ެގނައުމަކީާ އަޅުަގނޑުާާއިޞްލ ޙުާ  1860މަށް.ާ

ދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާއެްއެވސްާހ ލެއްަގއިާއެފަދަކަމެއްާނޫނޭާމިއީކީ.ާމިާ

އެްއޮގތަށްާ ރޫޙ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ މިއީާ އިޞްލ ޙަކީާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އިޞްލ ޙަކީާ މިާ އިޞްލ ޙެކޭ.ާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ

ކަންތައްތައް ބ ރުތަކުެގާ ސަލ މަތީާ ިއންތިޒ މުކުރުމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާ

ބޭނުންކޮށްާ ބ ރުެގާ ލިބިދީފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ  1865ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

އިޞްލ ޙެކޭ.ާާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއވެސްާ އެމ އްދ އަށްާ

ާ 241ާއެހެންވީމަ،ާ ސަލ މަތީާާ ބަޔ ންކުރ ާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މަތީން ަމޝްވަރ ެގާ ކޮމިޓީެގާ ޢައްޔަންކުރުމަކީާާކަންތައްތަކ ބެހޭާ ބޭފުޅަކުާ ާ

ރައްޔިތުންާާ ދިެވހިާ ރޫޙ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެީއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ހުށަހެޅުމެކޭ.ާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ެއއްޮގތަށްާ ސިސްޓަމ ިއާ  1870ޤަބޫލުކުރ ާ

މިވ ހަކަދަްއކަނީކީާާ މިހ ރުާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހ ލެްއަގިއާ އެްއވެސްާ

ާާ ވ ހަކަތ30ާާާަކުރީެގ ވ ހަކަދައްކަނީާާ  ކެއްނޫން.އަހަރުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަެއއްވެސްނޫން.30ާާާާކުރީެގާާ ދެމެހެއްޓުމުެގާ ސިސްޓަމްާ އަހަރުެގާ

ިމާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ ެގންދަނީާ މިވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޑިކޮމްރަސީެގާާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުެގާ ދުސްތޫރީާ އޮތްާ  1875ޤ އިމުކުރެވިފައިާ
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ހަރުދަނ ކޮ ނިންމުމުަގއިާއުސޫލުތައްާ ނިންމުންތަްއާ ރައްޔިތުންެގާ ށްާ

ޢައްޔަންކުރުމުަގިއާާ ބޭބޭފުޅުންާ މަޤ މުތަކަށްާ ޒިންމ ދ ރުާ ރައްޔިތުންެގާ

ކުރަން.ާާ އެކަންާ އެދޭޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ ެއއްބ ރުލުމ ިއާ ރައްޔިތުންެގާ

ދިކޮޅުހެދުމުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާއިންކ ރުކޮށްާއިާއެހެންވީމަ،ާމިކަމ ާދޭތެރޭަގއި

 1880މ ނައެއްާނެތް.ާއަދިާވަކިންާޚ އްޞަކޮށްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާާާއެްއވެސް

މިާވ ހަކަދައްކ ާމަޢުޟޫއުަގއިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްެގާމަޤ މަކީާމިއާީާ

ޤައުީމާާ ޤައުމަށްޓަކައިާ ހަމައެކަނިާ ެއއްކިބ ވެެގންާ ނުފޫޒުތަކުންާ ސިޔ ސީާ

ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ ޤައުމީާ ާާސަލ މަތަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުާާ ވީހިނދުާ މަޤ މެއްކަމަށްާ ނިއުޓްރަލްާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ

ޢައްޔަންކުރުމ އިާ އެބޭފުޅުންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ  1885ދެކޭޮގތުަގއިާ

އަދިާާ ރަްއކ ތެރިކަންބޮޑުާ ެއބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އޮތުމަކީާ ވަކިކުރުުމަގިއާ

ބޮޑުވެާ އިތުބ ރުާ އެބޭފުޅުންނ މެދުާ ހިތްތަކުަގިއވެސްާ ެގންދ ނެާރައްޔިތުންެގާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމެއް.ާ

ނުވަތަާާ މަސައްކަތްކުރަނީކީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޙ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ

މެންބަރުންނ ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ނިސްބަތްވ ާ  1890ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާ

ޕ ޓީއަށްާާ ހިންަގވ ާ ސަރުކ ރުާ ނުވަތަާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ

އެީއާާނި ވަހަކަތަކަކީާ ރައްދުކުރައްވ ާ އެާ ބޭފުޅުންާ ސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ

އަދި،ާާ އިންކ ރުކުރަމޭ.ާ އެވ ހަކަތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަތަކެއްނޫނޭ.ާ ޙަޤީޤީާ

އެއ އެކޮށްާާ ހަމަާ ޮގތެއްވެސްނޫނޭ.ާ ހުރިާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެ މިޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ޤަބޫލުކުރަނީާ  1895އްފަރ ތަކަށްާއަޅުަގނޑުާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ހިނގައިދ ނެާ ސަބަބުންާ އޮތުމުެގާ ލިބިދީފައިާ މިބ ރުތައްާ

ިގނަާ ދ އިރ އަށްާ މިާ އެދިޔައީ.ާ ފެނިެގންާ އިހަށްދުވަހުާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ކަންތައްތަކ ބެހޭާާ ސަލ މަތީާ މިޤައުމުެގާ ކޮށްދެއްވ ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ދުވަހުާ

ހިންުގމަށްޓަ ފުރިހަމައަށްާ މެންބަރާުާކަންތައްތައްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ކަިއ.ާ

ކަންތައްތައްާ އަސްކަރިްއޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ެއވިދ ޅުވިފަދައިންާ  1900ޙަމްޒ ވެސްާ

ބޭބޭފުޅުންާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ބޭނުންވ ާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ފުރިހަމައަށްާ

ކަހަލަާ ެއއްވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެއޮތީާ ވަކިކުރަްއވ ފަިއާ ވަޒީފ އިންާ
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ޒިން އަޅުަގނޑުމެންާބެލުމެއްުްނެތިާ ނޫންޮގތެްއަގިއކަމަށްާ މ ދ ރުާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދުާއެމައްސަލަތައްާކޯޓުަގިއާއެހިނަގނީ.ާ

އެހެންވީމަ،ާ ދިޔައީތީ.ާ ެގއްލިެގންާ ޙައްޤުތައްެވސްާ  1905އެބޭބޭފުޅުންެގާ

މަޤ މަކަށާްާ ކޮންމެާ ކުރަނީާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޢައްޔަ މީހަކުާބޭފުޅަކުާ ވަޒީފ އެއްާ ކޮންމެާ އަދިާ ންކުރިކަމަށްިވޔަސްާ

ިމާާ ޙަވ ލުކުރިކަަމށްވިޔަސްާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްާ އަދ ކުރިކަމަށްވިޔަސް،ާކޮންމެާ

ސަރުކ ރެްއާާ ޒިންމ ދ ރުާ އެބަހިމެނޭާ މެންޑޭޓްެގތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނީާ މަޖިލީހުެގާ

މޮނިޓަރކޮށް ބަލައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒިންމ ތައްާ ސަރުކ ރުެގާ އެާ  1910ާއޮތަތީާ

އަދިާ މިއީ.ާ ކަމަކީވެސްާ ކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ މިާ އެުެހެންވީމަ،ާ ހަދަން.ާ

މިއީ.ާާ ޮގތަކީވެސްާ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޑިމޮކްރަސީެގާާ ޮގތަކީވެސްާ ބ ރުދޭންޖެހޭާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ފަދަާާ ޤ އިުމކުރެވޭނެާ ސިސްޓަމެއްާ ބެލެންސްާ އެންޑްާ ޗެކްާ އުސޫލުންާ

އިޞްލ ޙެްއާ މިފަދަާ އުފ ކުރަންާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ  1915ޮގތަކަށް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އަދި،ާ ހުށަހެޅުއްވީތީ.ާ ނަޝީދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ

ޙ ލެއްަގއިާ އެއްެވސްާ ތ އީދުކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާއިޞްލ ޙަށްާ

މަޤްޞަދުތަކެއްާ ސިޔ ސީާ ަވކިާ ޕ ޓީެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގ،ާ

ބައްޓަންކޮށްފަިއާާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1920ޙ ޞިލުކުރުމަށްޓަކަެއއްނޫނޭ.ާ

ިމާާ ޤ އިމުކުރެވިފަިއވ ާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ މިހުރީާ

އެމީ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ނިޒ މުެގތެރެއިންާ އެންމާެާދުސްތޫރީާ ހުންނަށްާ

ވަރަށްާާ ރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައޭ.ާ ބ ރުލިބިެގންާ ޤ ނޫނީާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ

 ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ1925 

ޢިއްޒަތްތެރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަހުޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެމންބަރު.ާ ދެންާާާ ސްަގއިާ

ފު މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ ރުޞަތުާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާ

މެންބަރުންެގެވސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެރުވުުމެގކުރިންާ

ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުޚ ތަބުކުރެއްވުުމަގިއާ ެގންނ ނަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ
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 1930ރައްވަންޖެހޭނީާރިޔ ސަތަށް.ާާމެންބަރުވެސްާވ ހަކަފުޅުދެއްކެުވމުަގއިާމުޚ ތަބުކު

ާބަހު އެއްވެސްާ ެގންދ ާ އަޑުއަހަމުންާ ބަޙުސްަގިއާާސްާ ބަޔަކުާ

މ ނަކުރެޭވޮގތަ އަދިާާބައިވެރިކުރެވޭނެކަމަށްާ ވ ހަކަދެްއކެވުންާ ށްާ

ާމުޚ ޠަ މަޖިލީހުެގާ ެއއީާ ހުއްދަކަމެއްނޫން.ާަގބުކުރެއްވުންާ ވ އިދުަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހުރިހ ާ ސަމ ލުކަންާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ

އަދި ދަންނަވަން.ާ ެއދިާ ދެއްވުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާ އެހެންާ ާ،1935 

ވިދ ޅުވެފައިާ ދ އިރ ާ އެމެންބަރެްއެގާ ވިދ ޅުވ އިރުާ ނަންާ ާާމެންބަރެއްެގާ

މިއޮންނަނީ.ާ ަގވ އިދުަގިއާ ވިދ ޅުވަންޖެހޭޮގތަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެުެހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަެވސްާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާ

ބަހު އަޅުަގނޑުމެންާ މާިާެގންނަން.ާ މިހ ރުާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ސްާ

އީވ ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ އަރުވަނީާ  1940ފުރުޞަތުާ

ާއަށް.ާާهللاާޢަބްދު

ާ

މުހިންމުކަމ ،ާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ބ ރުތަކުެގާ ސަލ މަތީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މަސައްކަތުެގާާއެބޭފުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއީވ ާޢަބްދު ބުރަާ ކުރަްއވ ާ ޙިމ ޔަތްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޅުންާ

އިތުރަކަށްާާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ މަސައްކަތްތަކުެގާ  1945މިންނެއްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ނެތް.ާ ކުޑަކުޑަާޝަްއކެްއވެސްާ ނެތިން.ާ ތަކުރ ރުކުރ ކަށްާ

ދިވެހ243ާާާި ޤައުމ އިާ މިާ ޮގތުެގމަތިންާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ ާާވަނަާ

ރައްޔިތުންާރައްކ ތެރިކޮށްާޙިމ ޔަތްކޮށްދެނީާސަލ މަތީާބ ރުތަކުން.ާޤައުުމެގާާ

ރައްޔިތުންނ ާމިާޤައުމުާޙިމ ޔަތްކުުުރުމުަގއިާސިފައިންނަކީާއ ދަޔ ާޚިލ ފަށްާ

 1950ބޮޑުާބ ރެއްާލިބިެގންވ ާބަެއއް.ާއެއީކީާކުޑަާޝައްކެްއވެސްާނެތްާކަމެއް.ާ

އުފުލު ހަތިޔ ރުާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ހަމައެކަނިާޤައުމެްއަގއިާ ބ ރުާ މުެގާ

ބ ރެއްާ މިފަދަާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ސިފައިންނަށް.ާ ލިބިެގންވަނީާ

ރައްޔިތުންެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ލިބިެގންވ އިރުާ ބ ރުތަކަށްާ ސަލ މަތީާ

ެއީއާާ ފ ރަވެރިންެގޮގތުަގއި.ާ ބ ރަކަށްާ މިފަދަާ ތިބެންޖެހޭނީާ މަންދޫބުންާ

 1955ސްާބ ރެއްާފުރޮޅ ލިޔަާނުދިނުމުގައި.ާއެްއވެސްާއަތަކަށްާވަކިާއަތަކަށްާއެއްވެ

239ާާާާއަޅުަގނޑަށްާދޭހަވ ޮގތުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ 241ާާވަނަާމ އްދ ވެސް
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ރައްޔިތުންެގާާ ރޫޙުގައި.ާ މިާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވަނީާ މިއޮތީާ މ އްދ ވެސްާ ވަނަާ

ފ ރަވެރިންެގާ ބ ރުތަކުެގާ ސަލ މަތީާ ޮގތުަގއި.ާ ފ ރަވެރިންެގާ މަޖިލީހަކީާ

އެްއވެސް ބ ރުތަކުެގާާާާޮގތުަގއި.ާ ސަލ ަމތީާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ޙ ލަތެްއަގއިާ

އިްއޔެަގއިެވސްާާ ވިޔަދިނުމަކަށްނޫން.ާ ބަޔަކަށްާ ހިންގ ާ  1960މަސައްކަތްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާމިއަދުަގިއވެސްާމިާތަޅުންަގނޑުަގއިާވ ހަކަދައްކަމުންާއެކިެއކި

ބަލައިަގންނ ށޭ .ާާމެންބަރުންާވިދ ޅުވެއްޖެާޑިމޮކްރަސީާނިޒ މުތަކުެގާމިސ ލުާ

ކައިރިންާާ ތަންކޮޅެއްާ އަދިާ ބަްއލަވ ލެްއވިޔަސްާ އެމެރިކ އަށްާ ތެދުފުޅެއް.ާ

އަޤްވ ީމާާ ބައިނަލްާ ބައްލަވ ލެްއިވކަމުަގިއވިޔަސް،ާ އިންޑިޔ އަށްާ

އަދިާާ ބައްލަވ ލެްއިވކަމުަގިއވިޔަސްާ  1965ފަދަާާާއޯ.ެއސް.ސީޖަމްޢިއްޔ ތަކަށްާ

ޖަމްޢިއްޔ ތަކު ހިމެނޭާސަރަޙައްދީާ ޑިމޮކްރަސީތަކެއްާ އޮފްާފުރިހަމަާ ކޯޑްާ ެގާ

ނުވަތަާާ ފޯސަސްާ ސެކިއުރިޓީާ ބައްލަވައިލެއްިވކަމުަގިއވިޔަސްާ ކޮންޑަކްޓަށްާ

އޮ އޯވަރސައިޓްަގިއާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ބ ރުތަކ ބެހޭާ ންނަނީ،ާސަލ މަތީާ

ބ ރުތަކ ބެހާޭާ ސަލ މަތީާ ޮއވޭ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ބައިނަލްއަޤްވ މީ ެއކިއެކިާ ކަނޑައެޅުން.ާ މުޢ ހަދ ތަކުަގިއާާބަޖެޓްާ ާ1970 

ނޫންތޯ ބައިވެރިވ ނީތޯާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ އިމަޖަންސީާާ ކަނޑައެޅުން.ާ

ކީޕިންގާާ ޕީސްާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ެއކިއެކިާ އަދިާ ޑިކްލެއަރކުރުން.ާ

ެއއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޯރސަސްތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާބައިވެރިވ ނީތޯ.ާ

ފ ރަވެރި ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ބ ރުތަކެއް.ާ ކުރެވެންއޮތްާާއޮތްާ ންޮގތުަގއިާ

ވަޒީފ އިންާާ އޮފިސަރުންާ ޖެނެރަލްާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެްއވެސްާ  1975ކަންތައްތައް.ާ

ބ ރެއްކަމަކަށްާ ލިބިެގންވ ާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ އެއީާ ވަކިކުރުން،ާ

ވަކިކުރުުމަގިއާާ އޮފިސަރުންާ ވަޒީފ އިންާ ނެތް.ާ އެނިގފަެއއްާ އަޅުަގނޑަށްާ

އޮންނަކަާ ދައުރެއްާ އެނިގފަިއވަނީާާމަޖިލީހުެގާ މިސ ލުންާ އަޅުަގނޑަށްާ މަށްާ

ތިޔަާ މެންބަރުން،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސޫދ ން.ާ ޕ ކިސްޠ ން،ާ އަފްޣ ނިސްޠ ން،ާ

މިޤައުމުތަކުެގާާ ކޮންެމވެސްވަރަކަށްާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1980އެންމެހ ާ

އަދިާާ ދިރ ސ ކުރައްވ ތި.ާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ޙ ލަުަތުާ ސަލ މަތީާ

މިއަށްވު މިބިލުާއަޅުަގނޑަށްާ ހުރިކަުމަގިއވަންޏ ާ މިސ ލުާ ރަނަގޅުާ ރެާ

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ ދ އިރ ެގ،ާ ކުޅުދުއްފުށިާ ހުށަހެޅުއްވިާ
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ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮމ ންޑަރާާއިޙިއްޞ ކޮށްލަ ޤައުމެްއެގާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1985ދެްއވުންވެސްާ

ޤަ ޗީފް،ާ އޮފިސަރުންާއިންާ އެކިެއކިާ ބެލެހެއްޓުމުަގއިާ ސަލ މަތްާ އުމުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ވަކިކުރަްއވ ނެ.ާ ވަކިކުރަންޖެހޭކަުމަގިއވަންޏ ާ

މަޢުސޫމްާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާމ ޒީންާޢިބްރަތްާލިބިަގންނ ށޭ.ާهللاާމެންބަރުާޢަބްދުއް

ތ  ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ މަނިކުފ ނަކީވެސްާ ރައީސް،ާ ރީޚުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބޭފުޅެއް. 1978ާާާާދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ނޮވެމްބަރު އަހަރުެގާ  1990ަގއ11ާާާާިވަނަާ

ހުވ ކުރައްވ ާާ ބޭފުޅަކުާ ހުވ ކުރެްއވިާ ކަުމަގއިާ ރައީސެއްާ ޤައުމުެގާ

ާާ އޭެގ ސިފައިންޭގެގ4ާާާާސިފައިންެގއަށްާ ވެންނެވީވެސްާ ފަހުންާ ަގޑިއިރުާ

ވ ާައދިާާއިސްާއޮފިސަރުންތަކެްއެގާއެތައްާބޭފުޅުންނެއްާމަޤ މުންާވަކިކުރައްާ

ޢިބްރަތާްާ ހަމަާ މ ޒީންާ ކުރެއްވުމަށްފަހު.ާ ބަދަލުވެސްާ މަޤ މުންާ

އިރުއެުެރިއިރުާާ ިއއްޔެާ އިރުއެރިއިރު،ާ ިމއަދުާ ތެދުފުޅެއް.ާ  1995ލިބިަގންނަންވީާ

އ އިލ ތަކެްއެގާާ ކޮންާ ެއއީާ ބަލައި،ާ ބަޔަކަށްާ ަވކިވަކިާ ވަކިކުރިާ ވަޒީފ އިންާ

ރަންާއުޅޭކަމުަގިއވަންޏ ާާބަޔަކަށްތޯާބަލ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުކު

ާާ މ75ާާާިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މެންބަރުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

އަިމއްލަާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ަމޞްލަޙަތަށްވުރެ،ާ މިޤައުުމެގާ ޚިލ ފުވެވެނީ.ާ

ސަރަޙައްދުތަކުެގާާ އިންތިޚ ބުވީާ އަޅުަގނޑުެމންާ  2000މަޞްލަޙަތު،ާ

ރުހު މިހިނދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވ ާމަޞްލަޙަތަށްވުރެާ ހޯދަންާ ންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އިސްކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޞްލަޙަތުާ ބައެްއެގާ

241ާާރައީސް،ާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ބ ްއވަމ ތޯއޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއޮތްޮގތަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ބ ރުތަ ނުލިބިދޭާ އެކޮމިޓީއަށްާ ކޮންމެހެނާްާއެމ އްދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2005ކެއްާ

ާޤ ނޫނަކުންާދޭކަށްާނޫޅެވޭނޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު.ާާ

ާ2010 
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާެގާމެްނބަރުާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރާ 

ޙިއްޞ ކޮށްލުމުެގޮގތުން.ާާާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް މަޢުލޫމ ތުާ ހަމަާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިނެީގާ

ބިލެއްާ މުހިންމުާ މިހ ާ ސިފައިންނ އިުގޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2015އެޮގތުން،ާ

ވޮރަންޓްާމަޖިލީހު ސިފަިއންެގާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ އައިސްފައިވ ާ ތަޅުމަށްާ ެގާ

ެގާމަޤ މުަގއިާތިބިާމުޙަންމަދުާޝ ހުާައދިާމޫސަާކިޔ 2ާާާާއޮފިސަރާްގރޭޑްާާ

ާބޭފުޅަކުާއެމަޤ މުންާވަކިކުރަްއވ ފަިއވ ތީާހަމަާއެހެންވެެގން.ާާ
ާ

ާ2020 

މަޑުކޮށްލަދެއްަވއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެްއކަމަށްާމަޑުކޮށްލަދެއްވ .ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޗޭ.ާ

ަގވ އިދ ިއާާ މިމަޖިލީހެުގާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ނެތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާ

ޚިލ ފަށްާހިނަގމުންދ ކަމެއްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާކަމުަގއިާބަލައިަގނެވޭނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

 2025ާޙަންމަދުާޙުސައިންއަށް.ާމެންބަރުާމު

ާ

ވަރަޙްމަތުއްާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ާ.`ާ އ ދެ،ާާهللا ާވަބަރަކ ތޫ.ާ

ރ އްޖޭެގާާާމުޙަްނމަދުާޙުސައިންާާ ޖުމްޙޫރިއްޔ އ ިއ،ާ ރ އްޖޭެގާ ސިފައިންނަކީާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ސަރަޙަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ިއޤްތިޞ ދީާ ރ އްޖޭެގާ ރ އްޖޭެގާސަރަޙައްދ ިއ،ާ ައދިާ އްދ އިާ

ހ ޞިލުކުރުމުަގިއާާ މަޤްޞަދުާ ރަްއކ ތެރިކުރުމުެގާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ  2030ރައްޔިތުންާ

ވަރަށްާމުރ ލިކަމ ާވަރަށްާހުޝިޔ ރުކަމ ެއކީަގއިާޚިދުމަތްކުރަްއވަމުންެގންދަވ ާާ

ފ ހަަގކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ނަމުަގއިާ ޚިދުމަތްތަކުެގާ ސަލ މަތީާ

ނިސްބަތް ތެރެއަށްާ ވ ޖިބުާޚިދުމަތްތަކުެގާ މިދެންނެވިާ އ ދެ،ާ ބައެއް.ާ ވ ާ

އަދ ކުރެްއވުމުަގއިާއެބޭފުޅުންާވަރަށްާމަތިވެރިާދަރަޖަައކަށްާދިވެހިާޤައުމަށްާ

އިތުރަކަށްާާ ކޮންމެހެންާ ވ ހަކަތަކަކީާ ެގންދަވ ކަމުެގާ  2035ޚިދުމަތްކުރައްވަމުންާ

ތަކުރ ރުކުރަންާބޭނުންާވ ހަކަތަކެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާމީެގާވިްއސަކަށްާއަހަރުާާ

ާއައިާނޮވެމްބަރުާމަހެްއެގާދުވަހެްއަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާލޮބުވެތިާކުރިން

ސަރަޙައްދުތަކެްއާާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ ވެރިރަށ އިާ ޤައުމުެގާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގާއިޚްތިޔ ރުންާބޭރުވެފަިއވ ާކަހަލަޮގތަކަށްާހިޞޯރުވެފަިއއޮތްާާ

 2040ވެހިާޤަުއމުެގާސިފަިއންާާއޮތުމުަގިއާެއާޙ ލަތުންާސަލ މަތްކުރެްއވުމަށްާއެާދިާ

ވަުަރަށްެވސްާާ އަދ ކުރަްއވ ފަިއވަނީާ ވ ޖިބުާ އަދ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ވަފ ތެރިކަމ އެކީަގއި.ާއ ދެ،ާދިވެހިާޤައުމުެގާއަބުރ ާޢިްއޒަތަށްޓަކައި،ާދިވެހިާާ

މަތިވެރިާ ަވރަށްާ އަދ ކުރަްއވ ފަިއވަނީާ އެބޭފުޅުންާ ޤައުމުެގާޝަރަފަށްޓަކައިާ

ފަހުންާމިއައިާދުވަސްތަކުަގއިާދިެވހިާސިފައިންާާާޚިދުމަތްތަކެއް.ާއ ދެ،ާޭއެގ

 2045ވަނީާޒަމ ނީާތަމްރީނ އިާހުނަރުާލިބިފައިވ ާބައެއްކަުމަގިއެވެގންާގޮއްސ .ާެއާާ

ތަމްރީނ އިާހުނަރުާލިބުމަކީާއިންފުރ ދީޮގތުންނ އިާޒަމ ނީޮގތުންާބަލ އިރުަގިއާާ

ެއހެންނަމަ ކުރިއެރުެމއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ލިބުނުާ ވެސް،ާދިވެހިާސިފައިންނަށްާ

ާ ތ ރީޚުެގ،ާ 100ާސިފައިންެގާ ެއާާ ތ ރީޚުަގއިާ ދިުގާ އަހަރަށްވުރެާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކުރިއެރުމެއްކަުމަގިއާ އެންމެބޮޑުާ ައއިާ މުޢައްސަސ އަށްާ

 2050ފ ހަަގކުރެވެނީާދިވެހިާސިފައިންނ އިާބެހޭާޤ ނޫނެއްާވުޖޫދަށްާއައުން.ާއ ދެ،ާާ

2008ާާާާ މަހުެގ އެޕްރިލްާ އަހަރުެގާ ޢަމަލުކުރަނ30ާާްވަނަާ ފެށުންާާާހުަގއިާ

ދެމިއޮތުމ ،ާ މުޢައްސަސ ެގާ އެާ ޤ ނޫނަކީާ ސިފައިންނ އިބެހޭާ ދިވެހިާ

ލިބިެގންދިޔަާ ފުރިހަމަކަމެއްާ އިތުރުާ ހަރުދަނ ކަމަށްާ އެމުޢައްސަސ ެގާ

އެޤ ނޫނަށްާ ކަމަކީާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ޤ ނޫނެއް.ާ

ެގނައުމުަގއިާ ެއއިޞްލ ޙެްއާ މަސައްކަތް.ާ ެގނައުުމެގާ  2055ާާއިޞްލ ޙެއްާ

މުޢައްސަސ ެގާާ އެާ ޚ އްޞަކަމަކީާ އެންމެާ ފ ހަަގކުރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަންތައްތަކ އިާހަވ ލުެވެގންާެއންމެާމައްޗަށްާތިއްބަވ ާވެރިންެގާތެރެުެއިންާާ

އަދިާާ ބޭފުޅަކަށްާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ

ޮއފިސަ ޖެނެރަލްާ އެބަޮއވޭާ ބަޔ ންވެެގންާ ކަނޑައެޅިާ ރުންނަކީާޤ ނޫނުަގއިާ

ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބަވ ާ އޮފިސަރުންެގޮގތުަގއިާ ޖެނެރަލްާ  2060ކޮބައިކަން.ާ

ވަކިކުރުމ ާާ ނުވަތަާ ބެހޭޮގތުންާ ޑިސްނިސަލްއ ާ އެޕޮއިންޓްމަންޓްއ އިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުެގާ ީމަގިއާ އ ދެ،ާ ިއޞްލ ޙެްއ.ާ ެގންނަާ ބެހޭޮގތުންާ

ޢިއްޒަތްާ މެންބަރު،ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ މެންބަރާުާއަޚު،ާ ތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ

ނުވަތަާާ ައސ ސެްއކަމުަގއިާ އެހުށަހެޅުއްވުުމެގާ އ ދެާ  2065ތ އީދުކުރަން.ާ
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ޑިމޮކްރަޓިކްާާ މިއޮތީާ ފެންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިންަގލެއްކަުމަގއިާ

މިލިޓަ ޤައުމުތަކެްއަގިއވެސްާ ހުރިހ ާ ހިނގ ާ ބެހޭޮގތުންާާއުސޫލުތައްާ ރީއ ާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ އުސޫލެއް.ާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ

ކަނޑަެއޅިާ ނެިގާ ބިންވަޅުާ ެއޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސްާ

 2070ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ާއުސޫލެްއ.ާއ ދެ،ާމިލިޓަރީެއއްެގާަމއްޗަށްާސިވިލިއަންސްާާ

ކަނޑައަޅ ފައިާ ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ އުސޫލު.ާ އޮތުމުެގާ ޮގތުެގމަތީން.ާާޕްރިމަސީާ ވ ާ

ާާ ދިރ ސ ކޮށްލެއްވީމ  ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މ އްދ ތަްއާ އެކަމ ުގޅޭާ ،238ާާއ ދެ،ާ

239ާާ ،241ާާ ،242ާާާާ ބަޔ ންވެފަިއ240ާާާާއަދި ކަނޑަެއޅިާ މިމ އްދ ތަކުަގއިާ

ބަހެްއާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުެގމަތީންާ މިދެންނެވިާ އ ދެ،ާ އެވަނީ.ާ

 2075ސްާފޯސްެގާމަޤ މަށްާބޭފުޅުނާްާނުވަތަާރުހުމެއްާއޮެވެގންާޗީފްާއޮފްާޑިފެން

ޖެނެރަލާްާ ޮގތުެގަމތީންާ އޮތްާ މިހުށަހެޅުއްވުުމަގއިާ އަދިާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާ

ނުވަތަާާ ޑިސްމިސަލްާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ މަޤ މުަގއިާ އޮފިސަރުންެގާ

އޮތުުމެގާާ ބަހެއްާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކަންތަކުަގއިާ ވަކިކުރުުމެގާ

ހީަވނީ އަޅުަގނޑަށްާ ނިޒ މުާވ ހަކަައކީާ ޑިމޮކްރ ތީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ

ފަިއާާ ފިޔަަވޅުތަކަށްާ އަޅަމުންމިެގންދ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ  2080ހަރުދަނ ކުރުމުަގއިާ

އ ދެ،ާ ބަލައިަގންނަންވ ނެހެން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފިޔަވަޅެްއކަމުަގއިާ ހަމަވ ާ

ވިދ ޅުވެފައިޭވ،ާާ ދެއްކުުމަގިއާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޮގތަށޭާމިކަންާމިއޮންނަނީ.ާދުނިޔޭެގާބަާ އެްއާޤައުމުތަކުަގިއާމިވެނިާއެވެނިާ

އަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުންާމިބިލުާބަލައިެގންާމިބިލުާ

ެގންދަަވއިެގންާާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ފ ސްކުރައްވ ،ާ  2085ބަލައިަގންނަންާ

ިގނަފަހަރުާ ވަރަށްާ މިސ ލެއްކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިރ ސ ކުރަްއވ އިރުާ

ސްޓޭޓްާއޮފްާއެމެރިކ ަގއިާިމކަންާއޮންނަޮގތ ާާނަަގމުންާމިެގންދ ާޔުނައިޓެޑްާާ

އެނޫން އަދިާ ާދޭތެރޭަގިއވެސްާ ދުރުަގިއވ ާާާ ކައިރިއ ާ ޤައުމުތަކުަގއިާ

ބައްލަވ ނެ.ާާ ކޮމިޓީންާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ އޮންނަޮގތ އިާ ެއކަންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ

މަޤ މުަގ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ހަމައެކަނިާ ހުންނަާާއ ދެ،ާ  2090އިާ

ވަކިާާ ނުވަތަާ ހޯދަނީ.ާ ކޮންސެންޓްާ ސެނެޓުންާ ޑިފެންސްެގާ ބޭފުޅަކަށްތޯާ

ދަރަޖައަކަށްުވރެާާ ަވކިާ ނުވަތަާ ްގރޭޑަކަށްވުރެާ ަވކިާ މަޤ މުތަކަކަށްވުރެާ
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ކަމެއްތޯާ ޮއންނަާ އެއީާ ހޯދުންާ ކޮންުެސެންޓްާ މަޤ މުތަކަށްާ މަތީަގިއވ ާ

އަ އ ދެ،ާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ނެ.ާ އެކަންކަންާ ވަކިންާާނޫންކަމެއްތޯ.ާ ޅުަގނޑުާ

 2095ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާނުކުތ އަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާ

ާ އ ދެ،ާ ނޫނޭ.ާ ކޮމިޓީެއއްާ 240ާހަމައެކަނިާ ކޮންސިޓިޝަންެގާާާ

ާާ ކޮމިޓީައކަށ241ާާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އުސޫލަ އޮތުމުެގާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ ވަރަށްާާރައްޔިތުންެގާ ައޅުަގނޑުާ ށްާ

ބޮޑަށްާތަރުހީބުދެމޭ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާއ ދަކ ދައެްއކަުމަގއިާހިމެނިފަިއާާ

 2100މިއޮންނަނީވެސްާއަދިާމަޖިލީހެުގާކޮމިޓީތަކުންާއެކަނިާެއކަހަލަާކަންތައްތަްއާާ

އެހެންވީމ ،ާާ އުސޫލު.ާ ނިންމުމުެގާ ކަންތައްތައްާ މަޖިލީހުންާ ނުނިންމ ާ

އުސޫލެްއެގމަތީ ހުރިހ ާާއެކަހަލަާ މަޖިލީހުެގާ ހިނގައްޖިއްޔ ާ އެކަންާ ންާ

އެފަދަާާ ބައިވެރިެވވަޑައިަގތުމ ެއކީަގއިާ މެންބަރުންެގެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމެމުންދ ޮގތަކަށްާ ކަންތައްތައްާ މުހިންމުާ

ވ ހަކަތަްއާާ އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ވެދ ނެ.ާ  2105ތަރުހީބުދިނުންކަމުަގއިާ

ާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުުުރުޞަތަށްޓަކަިއާާދަންނަވ ލުމަށްފަހުާ ދެްއވިާ

ާވަބަރ ތޫ.ާهللاާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަހްމަތުއްާ

ާ

ފުރުޞަތާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަނިކަށް.ާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ  2110މިއަރުވަނީާ

ާމ ލަމްަގއިާވަޑައިެގންާނެތީމ ،ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަންާާމިވަުގތު

ހ މިދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާާ

ާ

ކުރިމަތީަގިއާާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2115ާޝުކުރިއްޔ ާ

މައްސަލަެއއް.ާާާޣަފޫރުާާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މެންބަރެއްާ ޢ ންމުާ މައްސަލައަކީާ ާމިއޮތްާ

ޢަްއޔަންކުރުމުަގއ ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޮފިސަރުންާ އިސްާ ދ ިއރ ެގާ ސަލ މަތީާ މައްސަލައަކީާ

ވަކިކުރުުމަގިއާމިމަޖިލީހުެގާކޮިމޓީއެްއެގާބަހެއްާއޮތުމަށްާއެދި.ާއ ދެ،ާމިބިލުާ

ވަުގތ  އަޅުަގނޑުމެންާހުށަހެޅިާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ ވެއްޓ ާ ދެކެވޭާ މިވ ހަކަާ ާ
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 2120ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާމިވަުގތަކީާމިމަޖިލީހުެގާއަޣްލަބިއްޔަތެއްާިއދިކޮޅުާޕ ޓީއަށްާ

ދަންނަވ ލަންއޮތީާ ައޅުަގނޑުާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ވަުގތެއް.ާ ބުނ ާ އޮތްކަމަށްާ

ވައި ނުވަތަާ ޕ މަންޓެކޭާ ހަންްގާ މިއީާ ބުނ ނަމަާ ވެފައިވ ާާއިނިގރޭސިބަހުންާ

އަދިާާ އޮތްކަމެއްާ އަޣްލަބިއްޔަތެއްާ ވަކިބަެއއްެގާ ޕ ލިމަންޓެކޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނޭގ.ާއެކަންާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާދޭހަވެސްވޭ.ާދެންާ

އަބަދުވެސްާާ ޕ ޓީެއްއާ އިދިކޮޅުާ ވިސްނ ލަންވީާ  2125އަޅުަގނޑުމެންާ

އެާ ނޫން.ާ މައްސަލައެްއާ އެއީާ ހޯދަންށޭ.ާ ވެރިކަންާ ީއާާމަސައްކަތްކުރ ނީާ

ޕ ޓީންާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ބަލ ލަންޖެހެނީާ އަނެްއކޮޅުންާ އޮންނަޮގތް.ާ އެކަންާ

މިރ އްޖޭެގާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ މިކުރަނީާ މިހ ރުާ މަުަސަްއކަތްާ އަބަދުވެސްާ

މިހ ރުާމ ހަޢުލުަގއިާމިކުރަނީާހެޔޮވެރިކަެމއްާކުރުން.ާކަންިމހެންއޮންނައިރުާ

 2130ށްާމިހުށަހެޅީާކީއްެވެގންތޯ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންޖެހެނީާމިބިލުާމިމަޖިލީހަ

ޢ ންމުާ ހުށަހަޅަން.ާ މިތަނަށްާ މިބިލުާ އޮންނ ނެާ ސަބަބެއްާ ކޮންމެވެސްާ

ކަމެއްާ ދެާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހަޅ އިރުާ މިބިލުާ މެންބަރެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ެއާ އެމަނިކުފ ނުެގާ މެންބަރު،ާ ޢ ންމުާ ެއއްކަމަކީާ އެބައުޅޭ.ާ

ޙަތު.ާއަނެްއކަމަކީާސިޔ ސީާބޭނުމަކު.ާއަމިްއލަާާމެންބަރުެގާއަމިއްލަާމަޞްލަ

 2135މަޞްލަޙަތު،ާސިޔ ސީާމަޞްލަޙަތު.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާދެނެހުރިންާމިބިލާުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ުއޅުްއވ ާ ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ

މަސައްކަތްކުރަްއވ ާާ ދިފ ޢުަގއިާ އޮފިސަރުންެގާ ވަކިކުރިާ މިނަގ ާ މިތ ނަގއިާ

ވަ މިހ ރާުާވ ހަކަ.ާ މޮޅުވަން.ާ ަވކީލުކޮޅުާ ކުރައްވ ނީާ އެމަސަްއކަތްާ ކީލެއްާ

ޤ ނޫނުާާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ ނެތް.ާ އެޮގތްވ ކަށްާ އޮތްޮގތުންާ ޤ ނޫނުާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނޫން.ާ ނެތްކަމެއްާ ހެދުމަކީވެސްާ އެޮގތްާ  2140ބަދަލުކޮށްެގންާ

މިއޮތީާ ދެވަނަކަމަކަށްާ ވެދ ނެކަމެއްބ އޭ.ާ ިމއީާ ހިތަށްއަރ ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުާ

ވެށީަގިއާާޢ  މިހ ރުެގާ މެންބަރެއްާ ޢ ންމުާ ހުންނައިރު،ާ މެންބަރަކަށްާ ންމުާ

އިދިކޮޅުާޕ ޓީއަކަށްާވަރަށްާަގޔ ވ ާބިލެއްާހުށަހެޅުމަކީާބަެއއްފަހަރަށްާޢ ންމާުާ

މެންބަރުެގާސިޔ ސީާއުންމީދަކަށްވެސްާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެކަންވެސްާާ

ވި މިކަމ މެދުާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިމަޖިލީހުނާްާއަޅުަގނޑުާ  2145ސްނ އިރު.ާ

ނިންމަން.ާާ ޮގތެއްާ ކޮންމެވެސްާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އެބަޖެހޭާ ވޯޓުލ ންާ އެބަާ
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ބެހޭޮގތުން.ާާ ކަންތައްތަކ އިާ ޕ ޓީެގާ އިދިކޮޅުާ ބަލ ލަންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

ވިދ ޅުެވއްޖެ،ާާ ރައީސްާ އެމެރިކ ެގާ އަޑުއެހިންާ އަޅުަގނޑުާ ދ ދިފަހުންާ

މީ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ެއމީހުންނަށްވުރެާޚުދުމުޚުތ ރުާ ެގއްލުނީމ ާ ވެރިކަންާ ހުންާ

 2150ާބޮޑެތިާޑިމޮކްރަޓުންނެއްާނޫޅޭނޭ.ާދެންާއަނެއްކޮޅުން..ާ.

ާ

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

ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު.ާާ

ާ

 2155ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އުޅުއްވ އިރުާާާމެްނބަރުާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގ ަވޑަިއެގންާ ބޭފުޅަކުާ ވެރިކަމަށްާ އިނޭގތޯ،ާ ވިދ ޅުވިާ ާއޮބ މ ާ

ވެރިކަމަށްާާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ައދިާ ނުހުންނަވ ނެކަމަށ އިާ ބޭފުޅަކުާ ޑިމޮކްރަޓިކްާ އޭނައަށްވުރެާ

މީހެއްކަންވެސް ބަދަލުވ ާ ފުރޭތައަކަށްާ ހަމަާ އޭނ އަކީާ ާ.ާާވަޑައިަގތުމަށްފަހުާ
ާ2160 

ާ

ދެކުނުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހެންވޭރުާ ނެތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ކުރިއަށްެގންދެވުން.ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ

ާހުށަހެޅިފައިވ ާމަޢުޟޫޢުއަށްާކޮންސަންޓްރޭޓްާކުރެްއވުން.ާ

ާ2165 

ާކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއަދިެވސްާހަމަާމަޢުޟޫޢުަގއިާޝުާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ބޭނުންވަނީާާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާމެންބަރު ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެއަކަސް،ާ މިބަލަނީ.ާ ާހިފެހެއްޓޭތޯާ

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަންޒަރުކޮށްލަންާ މިހިނގ ޮގތް.ާ މިކަންކަންާ މަންޒަރުކޮށްލަންާ

ވެރިކަންާާބޭނުން މިވަުގތުާ ބޭނުންވަނީާ ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވަނީ.ާ

ނިސްބަތްވ ާ އެޕ ޓީއަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ ފިކުރު.ާ ޕ ޓީެގާ  2170ހިންގ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްވ އިރު،ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބައްޓަންކުރ ށޭ.ާ ހެޔޮވެރިކަެމއްާ މިުއޅެނީާ ކުރަންާ މަސައްކަތްާ

ޔޮާވެރިކަމެއްާބައްޓަންކުރ ިއރުާރައްޔިތުންެގާރުހުންާހަމަާހޯދުމަކީާހަމާަާހެ

ދަންނަވ ލަނާްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ނެތްކަމެއްާ
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ކަނޑައަޅައިެގންާާ ނިޒ މެއްާ ވަކިާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2175ބޭނުންވަނީާ

އެޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ އަދިާ ޤަސްދުކޮށްފައި.ާ ހިންަގންާ ދަށުންާއެޮގތަށްާ

މިކަންާ މޮޑަލްއަކަށްާ ރިޔ ސީާ ފ ސްކޮށްފައި.ާ ޤ ނޫނެްއވެސްާ އެކަށީެގންވ ާ

މިފެންނަނާީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނިންމ ފައި.ާ ކުރަންާ

އެީއވެސްާާ ބޭނުންފުޅުވ ކަން.ާ ަވއްދަންާ މީެގތެރެއަށްާ ސިފައެއްާ ބަރުލަމ ނީާ

 2180ނަމަ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާާއޭެގާޒ ތުަގއިާަމއްސަލަެއއްނެތް.ާއެހެންކަމުަގިއވަނީ

ުގޅިެގންާބަރުލަމ ނީއަށްާބަދަލުކޮށްލަންވެސްާާ މިއަރަނީާކީއްތޯޭއވ ނީާއެންެމާ

މިޮގތަށޭާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ ވަުގތުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ

ހިއެއްނުޭވާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކޮންމެހެންާ ނިންމ ނީާ މިޮގތަށޭާ

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާބުނަންޖެހޭހެުެއްނެއް.ާ ވިސްނޭާ ބަާ

 2185ކުރަންާމިއުޅޭާކަންތައްތައް.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާރިޔ ސީާނިޒ މެއްެގާާ

ބެސްޓްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ މިކަންާ ތެރޭަގއިާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ކުރަންއުޅުންާ ެއކަންާ ޕްރެކްޓިސްއަށްާ

ޤައުމުތަކުާ ބަެއއްާ ދަންނަވ ލަންާ ޮގތްޮގތް.ާާއަޅުަގނޑުާ ތަފ ތުާ ހުރޭާ ަގއިާ

ެގންދަންާ ރަނަގޅަށްާ މަސްހުނިނުކޮށްާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

 2190އުޅުނިްއޔ ާހަމަާރަނަގޅު.ާެއހެނެއްނޫންާބަރުލަމ ނީޮގތަށްާމިކަންާެގންދަންާާ

މިކަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ އެީއވެސްާ އުޅެންޏ ާ

ާއިނޭގތޯ.ާާފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާ

ޢަލާީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 2195ާޢ ރިފް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނަަގންާާާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާާދެއްކެުވްނ:ޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވާ ދެންމެާ ބޭރަށްާ މިމަޢުޟޫޢުންާ  2200ބޭނުންވީާ

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ



 82 

ާ

މިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކަފުޅުާ ދެއްކެވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ތަކުރ ރުކޮ އަޅުަގނޑުާ ހުރިހ ާާނިންމަވ ލައްަވއިފި.ާ ދަންނަވ ލަންާ  2205ށްާ

އިންޞ ފުކުރެްއވުމުަގިއާާ މަޢުޟޫޢުއަށްާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކެތްތެރިކަމ އެކުާާ ދީލަތިކަންާ އެކަމަކުާ ދީލަތިވެވަޑަިއެގންނެވުމަށް.ާ

ކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމައްޗަންޮގޅިާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ާާާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާ2210 

އެހ ެމާާދެކުނުާދ އިރ ެގާާާމައްޗަްނޮގޅީ އަދިާ އެހެންމެާ ހޫނުާ ވަރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ެގާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކަިއާ މ އްދ އެއްާ ާމުހިންމުާ

އިޞްލ ޙަށްާާޢިއްޒަތްާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހުށަހެޅުއްިވާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ތެރިާ

އަޅުަގނޑުެވސްާއަުަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުާފ ޅުކޮށްލަންާވަުގތުކޮޅުދެއްވީތީވެ،ާތިާ

އިނދެެގންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ރައީސަށްާ  2215ޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާވަރަށްާާހުރިހ ާބޭފުޅުން،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންާދެއްކެވިާވ ހަކައަ

މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ މީެގކުރީަގއިާ ައދިާ އަޑުއަހައިފިން.ާ ކަނުލ ާ

އުޅުނީމު.ާދ ހިނަގމުން ބަލ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ޮގތްާ

ދޭތެރެއި މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައީާ ފ ހަަގވެެގންާ ންާއަޅުަގނޑަށްާ

ނުފެންނަ، ފެންނަާ ާނަގައިފީމުއޭާ ނިޒ މަކަށްާ ަވއްތަރެްއެގާ  2220ތޯާކޮންާ

ވަރަށްބޮޑުާާ އެނިޒ ަމށްާ ބޭނުންވަނީ.ާ ކުރަންާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮންމެޮގތަކަށްވިޔަސް ހޮިވ،ާާއަޣްލަބިއްޔަތަކުންާ ނިޒ މަކަށްާ ރިޔ ސީާ ެއއޮތީާ ާ

ރައްޔިތުންާއެޮގތަށްާވޯޓުާދެްއވަިއެގންާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށްާމިހ ރުާވެރިކަންާ

އެ ކުރަމުންދަނީ.ާ ވެރިކަންާ މިހ ރުާ މާިާބައްޓަންެވެގންާ މިހ ރުާ ހެނަސްާ

 2225ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާނިސްބަތްވ ާބޭބޭފުޅުންާޚ އްޞަކޮށްާާ

ވަކ ލ ތުާކުރަމުންާެއެގންދަވަނީާމިާނިޒ މުާއަނެއްާފަރ ތަށްާޖެއްސެވުމަށް.ާާ

އޮއްާ ބަދަލުކުރަންީވ،ާާއަޅުަގނޑުމެންާނިޒ މުާއެއްކިބައިަގާ ވ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ރަްއޔިތު ވ ހަކަދެއްކެވިްއޔ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުކުރަންާ ޙ ލަތުާ ންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ ތަންކޮޅެއްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ
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ކަާ މީހުން،ާ ނިދ ާ މަުގމަތީާ އެތިބެނީާ މީހުންާއިސަރަޙައްދުަގއިާ  2230ބޮއިއުޅޭާ

ކަ ާާނެތިފައި.ާ ނެތިފައި. ފެންަވރުވެސްާ ރަނަގޅުާާއިބޮިއއުޅޭާ އެކަންތަްއތައްާ

ާޑަށްާހީވަނީާމ ބޮޑުވ ނެހެންާރަނަގޅުކުރަން.ާ.ކުރަންާއަޅުަގނ

ާ

ާާނިޒ މ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުތ އެއް، އަޙްމަދާުާބެހޭާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިލިމ ފަންނުެގާ

 2235ާނިހ ންާހުސެންާމަނިކުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާބަރުާވ ހަކަފުޅުާއެެގންދަވަނީާމިއަދުާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މައްސަލައ މިހުށަހެޅިފައިާއަޙްމަދުާނިހ ންާހުސެންާމަނިކުާ ފެންނ ތާީާާާވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭރުންކަމަށްާ  2240ާވަރަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ދަންނަވ ލަން.ާހަމަާއެތެރެއަށްާޖައްސ ލުމަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
ާ

ާ
ޢިއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެްއާާޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޒަތްތެރިާ

ނިޒ މ ބެހޭާ އެއީާ ނިންމަން.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ  2245ނަންަގަވއފިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންަގވ ާ ނުކުތާ  ނިޒ މ ބެހޭާ އެކަމަކުާ ނުންތޯ.ާ ނުކުތ އެއްތޯާ

ނެންގެވެނީާާ ިމާ ނަންަގވ އިރުާ އެާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުނަށްވެސްާ

ނުކުތ  ހުރިހ ާާކޮންކަހަލަާ މަސައްކަތްކުރ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްތޯ.ާ

އެބޭފުޅުންާާ ވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާފުޅުއެވ ހަކަ ނައްޓ ލައިެގންދަންޏ ާ މަޢުޟޫިއންާ  2250ދައްކަވ ާ

އެބޭފުޅުންާ މެދުކަނޑ ލަންޏ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެޅުވޭތޯ.ާ ހަމައަކަށްާ

ވ ހަކަފު ބުރޫއެދައްކަވ ާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ އެހެންވީމ ޅަށްވެސްާ ،ާާއަރ ނެ.ާ

ާާ ބޭފުޅުނެްގ، ތިހުރިހ ާ އަުަރިހުންާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެދެންާއެާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވ ފައިާއަޅުަގނޑުާެއކަންާހަމައަކަށްާ

އެކަ އަޅުަގނޑަށްާ ނައްޓ ލަންޏ ާ މ ބޮޑަށްާ މަސަްއކަތްކުރ ނަން.ާ  2255ންާާއެޅުމަށްާ

ނުނެންގެވިޔަސްާާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިޝ ރ ތްކޮށްލަދެްއވ .ާ

އެީއާާ ބަލ ނަން.ާ އެކަންކުރެވޭތޯާ ައޅުަގނޑުާ އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވީމަެވސްާ



 84 

ބޭފުޅަކުާާ ނެންގެވީމަކޮންމެާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާާާނިޒ މ ބެހޭާ ތިއީާ

ކިޔަިއެގންާ ކަމެކޭާ މިވެނިާ ނުކުތ އެކޭާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނޫނޭ،ާ ނުކުތ އެއްާ

ާާއެކަންތަ އެހ ، ެގންދިއުންާ ކުރިއަށްާ ކުރިއަށްާާއްތައްާ މަސައްކަތްާ  2260މިކަންާ

ައޅުަގ ދިމ ވ ނެ.ާ ދަތިތަކަކ ާ ބޮޑެތިާ ފުރުޞަތުާެގންދިއުމުަގއިާ މިހ ރުާ ނޑުާ

މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ާމިއަރުވަނީ،ާާ

މަޢުޟޫޢު މައިަގނޑުާ ހަމަާ ހިފެހެއްޓެވުންާާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމަގިއާ ަގިއާ

ާއެދެން.ާާ

ާ2265 

ނިހ ނާްާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިލިމ ފަންނުެގާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މަސަްއކަތްކުރަްއވ ތީާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ އެޅުމަށްޓަކައިާ މަަގށްާ އަޅުަގނޑުާ މަނިކުާ ާހުސެންާ

ވަރަށްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ އަދިއެހެންމެާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ބޮޑަށްާ

ައޅުަގ ބަދަލުަގއިާ ނުކުތ އެްއެގާ ދަންނަވ ނީ،ާާނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާާނޑުާ

ވަރަށް ނުކުރެއްވީތީާ ބޭނުންާ ބަލ ލިނާްާނަންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރަމޭ.ާ ާ2270 

ބަލ  ައޅުަގނޑުާ އަނެްއކ ،ާ މިބުނ ާއިނޭގތޯާ އިޞްލ ޙުަގއިާ މިާ ލިންާ

ާާ ާާމ އްދ ތައްެވސް ާާފޮތްާބަލ ކުޑަކޮށްާއަޅުަގނޑު 239ާާލިންާޤ ނޫނުައސ ސީެގ

ލ ާބެލުމުަގިއވެސްާނެތޭާާ.ާޭއގެއިންާބަލ ކ 42ާާައއ241ާާާާިވަނަާމ އްދ ަގޔ ،ާާ

ފ ހަަގކުރެވިފަ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ާކައިނޭގތޯާ މުހިންމު،ާ މިހ ާ ެއއްާ

ކަނޑ ލ އިރުަގިއާާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ މީހަކުާ މަޤ މަކަށްާ  2275ނުރައްކ ތެރިާ

ބ ރެއްއަޅުަގނޑުމެ ކަހަލަާ ކަނޑ ލ ާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދީފަކަާންާ

އެހެންނޫން،ާާ އަޅުަގނޑަކަށް.ާ ނުފެނޭާ ޗީފްާާާާކޮމ ންޑަާރއޮްއވ ާ އޮފްާ

ާާއަޅުަގނޑަ ޗީފް އޮފްާ ކޮމ ންޑަރާ ފެނޭާ އޯޑަރަކަށްާާށްެވސްާ އެދަންނަވ ާ

މަސައްކަތްާާ ެއކުރަްއވ ާ މަސައްކަތްކުރައްވ ނަމަާ އެބޭފުޅުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާޓުވިދ ނެހުއްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބ ރުާ  2280ތިދެންނެވިާ

ރަނަގޅުވ ނެޮގތަކަށްާާ މިކަންތައްތައްާ ެއޮގތަށްނުވެާ ދެއްަވއިފިއްޔ މު.ާ

އިންނ ނެާ ބަލ ލ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެދެން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ޤައުމު އެހެންާ މިތަނުންދުނިޔޭެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާތަކުަގއި،ާ ވަރަށްިގނަާ ާވެސްާ

ާާބޭފުޅުން އިޝ ރ ތްކޮށްލަަވއިފި. ކުރ ކަށްާާާ ތަކުރ ރުާ އޭތިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ
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ބެލުމުނާްާ ބަލ ލިާ އަދިާ ައޅުަގނޑުާ ޭއެގއިތުރަށްާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ  2285ނެތީމު.ާ

ވަރަށްާާ ފ ހަަގކޮށްލެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކައިންވެސްާ ދެއްކެވިާ މިބޭފުޅުންާ

ކީއްެވެގންތޯޭއ، ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްާ ކީްއވެެގންާާާާމުހިންމުާ

ެއްއވެސްާާ ޕ ޓީެގާ އިދިކޮޅުާ ނުވަތަާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ އިދިކޮޅުާ ބ ވައޭާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއީއާ ނުކޮށްލެއްވީ.ާ ިއޝ ރ ތްާ މިކަންތައްތަކަށްާ ބޭފުޅަކުާ

 2290ދެކޭޮގތުަގިއާމިހ ާސަލ މަތީާބ ރުތަކެއްާއޮންނަާތަނެްއަގއިާެއތަނުަގއިާކޯޓުާާ

ކަންތަ ެއބޭފުޅުންެގާ އުފައްދ ފައިާ އެތެރެއިންާމ ޝަލްއެއްާ އެތ ާ އްތައްާ

އަދަބެއްާނިންމެވު އަދަބެއްދެންޏ ާ އަދިާ ވަކިކުރުމ އިާ މަށްފަހުަގއިާ

ހަމަޖެއްސެވިްއޔ ާާ ރައްޔިތުންެގ،ާާދެއްވ ޮގތަށްެވސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަންތައްެވސްާާ ސިއްރުކުރަންޖެހޭާ އެއީާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ޢ ންމުާ

ާާ އަޅުަގނޑު އޮންނ ނެކަމަށްާ ކީްއެވެގންާސިއްރުވެފައިާ ފެންނ ތީވެ.ާ  2295ބޮލަށްާ

މިތަނުަގިއާ މެންބަރަކުާ އިދިކޮޅުާ ނުވަތަާ ޕ ޓީތަކުންާ އިދިކޮޅުާ ބ ވަޭއާ

ދެއްވ ާނުރަނަގޅުާާާާއޭރުންާޗީފްާއޮފްާކޮމ ންޑަރއެކަންތައްާހ މަނުކުރެްއވީ.ާާ

އެބޭފުޅ އަށް މިދެންނެވީާާމެސެޖަކުންާ ގެއްލުމަކުން،ާ ވަޒީފ އިންާާާާލިބޭާ

ސްާމިދެންނެވިާކޯޓުާމ ޝަލްާމެދުވެރިކޮށްާއެތ ާާވަކިވިޔަސްާއަދިާޑިމޯޓްވިޔަ

 2300އެތެރޭަގއިާއެާޝަރީޢަތްކޮށްާނިންމ ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާއެބޭފުުުޅ ާާ

އައުމުންާއެބޭފުޅ އަށްާއެޙައްޤުާއަދަބުާލިބިފައިާއޮތްާކަމަށްަވންޏ ާއެތަނުނާްާ

ށްާާހަމަާނިންމ ނޭ.ާދެންާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތެރެއަ

އެތަނުެގާ މެންބަރުންާ ތިބޭާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގނެސްެގންާ އެތަންާ

ވަޒީފ ެއްއާާ ނުަވތަާ ަވކިކޮށްާ ވަޒީފ އިންާ ބޭފުޅަކުާ އެތަނުެގާ ޝަރީޢަތްކޮށްާ

އެީއާާ ވެއްޖިއްޔ މުާ ހިންަގންާ ކޭސްާ ކޯޓުާ މިތަނުަގއިާ  2305ދެއްވ ޮގތަށްާ

ާާ ހީވަނީ ާާއަޅުަގނޑަށްާ މަސައްކަތަށް، ކުރ ާ މިާއައަޅުަގނޑުމެންާ ޅުަގނޑުާ

ަވކިާާ އެހެންވީމ ،ާ ޚިދުމަތަތްކުރުމަށް.ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވަނީާ ހުވ ކޮށްފައިާ

ދައްކ ނެހެނާްާ ެގއްލުންާ ވަރަށްާ ތިބެންޖިއްޔ ާ ކުރަންާ އެކަންތައްާ ފަރ ތަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާރައްޔިތުންނަށް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކަިއާވަރަށްބޮޑަށްާ

އުންމީދުކުރަ އަޅުަގނޑުާ ހުރިހ ާޝުކުރިއްޔ ާ އޮތްތ ނަގިއވެސްާ ކުރިއަށްާ  2310ނީާ

ާ،ދިނުމަށްއިމެންބަރުންާމަސައްކަތްާކުރަްއވ ނީާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތައްާހޯދަ
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މަސައްކަތްާާ ހޯދ ދިނުމަށްާ ެއއްޗެހިތައްާ ބޯހިޔ ވަހިކަމ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ނުނަގ ނެކަމަށްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ކުރ ނެކަމަށްާ

ާންާ.ޝުކުރުވެރިވަ

ާ2315 

 الحمد هلل الذى هدانا لَهذ وما ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ`.ާާާާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރު

އީސް،ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާރަكنّا لنهتدَى لْوالَ اَْن َهَدانَا هللا  ާއަޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މިއްލަާމެންބަރަކުާހުށަހެޅުއްިވާާހޯދ ލީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާއަ

މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބިލެްއކަމަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ވަރަށްާ

ދަންނަވ ލުމަށް.ާާ އެއްޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ މިއަދުއަޅުަގނޑުެވސްާ  2320ާއ ދެ،ާ

ާ ެގނައުަމށް،ާ އިޞްލ ޙުާ ބިލަށްާ ސިފައިންެގާ 2008/1ާާމިހުށަހެޅުނުާ

އުުމެގާބިލު،ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސިފައިންެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނަ

ޤ ނޫނެއް.ާ އޮތްާ ޖެހިފައިާ ެގންނަންާ އިޞްލ ޙުާ މ ކުރީންވެސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމީެގކުރިންާބައެއްބޭފުޅުންާވިދ ޅުެވއްޖެާމިޤ ނޫނަށްާކުރީެގާ

ާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ ތ އީދުނުކުރީތީާ  2325ނުެގންދެވުނީޭއ.ާާސަރުކ ރުންާ

ޑުމެންނަށްާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅި،ާާަގނއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާމިއޮތީާއަޅު

ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަރަށްާއަވަހަށްާއެންެމާާ

އެހެންކަމުން،ާއެމަނިކުފ ނަށްާާާާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ފުރަތަމަާބައިަގ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީާ އަޅުަގނޑުާ

އެބަާދަން ބަެއއްބޭފުޅުންާ ހުށަހެޅިެގންާ ބިލެއްާ މިފަދަާ  2330ނަވ ލ ނީ،ާ

ޙ ލެއްަގިއާާ ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުަގންނަވައޭ.ާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިާ

ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިާނުަގންނަވަންީވާސަބަބެްއާނެތް.ާމިީއާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެްއެވސް މަންދޫބުން.ާ ތިބިާ ކޮށްފައިާ އިންތިޚ ބުާ ޙ ލެއްަގިއާާާާރައްޔިތުންާ

އެ ގަާއަޅުަގނޑުމެންާ ދެރަވ ޮގތަކަށް،ާ ބަޔަކަށްާ އިމުވެސްާާުެއްެވސްާ

ކަމެްއާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ދެރަވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ  2335ޚ އްޞަކޮށްާ

މިފަދާަާ އެހެންކަމުން،ާ އަރުވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކަންާ ނުކުރ ނެކަމުެގާ

ފަށްާހަމަާކޮންމެހެނާްާސްޓ ރުހުންާހޯދުމަކީާޗީފްާއޮފްާާާާބިލެއްަގއިާމަޖިލީހުެގ

ބައެއްބޭފުޅުންާާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ބައެއްބޭފުޅުންާ މިހ ރުާ ކަމެއް.ާ އޮންނަންޖެހޭނެާ
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އެކަންާާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އެއީާ ވ ހަކަ.ާ ެގންދ ާ ވަކިކުރަމުންާ މަޤ މުންާ

 2340ވަރަށްާމުހިންމުާާާ.ާމިދ އިރ އަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގކުރެިވެގންާވ ނެޮގތެްއާނޫން

މިދ އިރ  ކަމަކީ،ާާދ އިރ ެއއް.ާ ިއނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުހިންމުކަންާ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާރޭަގނޑުާޭގޭގަގއިާނިދ ފައިވެސްާމިތިބެވެނީާމިދ އިރ ެގާާ

މުހިންމުކަމުން.ާއެހެންނޫންނަމަކަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމިރ އްޖެއަކުާާ

ދެކުނުާާާނޫޅެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަދިެވސްާއަޅުަގނޑުާެއއްފަހަރުާކުޅުދުއްފުށީ

 2345ާއަޅުަގނޑުާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަުަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާދެން

އޮތީ،ާާ ބިލެއްާދަންނަވ ލަންާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ވައޭާ ކީްއެވާ

ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ސަބަބަކީ.ާ މިޖެހޭާ ޖެހިލުންވ ންާ ހުށަހަޅައިެގންާ

ންެގާހަމައެއްެވސްާާވަރަށްބޮޑަށްާކޮށްލަންޖެހޭާސުވ ލެއް.ާމީަގއިާއަޅުަގނޑުމެ

ބ ރުެގާާ ލިބިެގންވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އިނޭގތޯާ މައްސަލަެއއްނެތޭާ

 2350ކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދަށުންާއެބޭފުޅ އަށްާއޮންނަާެއއްވެސްާބ ރެއްާއުނިކުރ 

ބަދަލުވ ންޖެހޭާާާބޭނުމެއް ެއއީާ މިކަންކަމަކީާ ވަުގތ އިާ ޙ ލަތ އި،ާ ނޫން.ާ

ާާ ީމެގ ކުރީަގ30ާާއެްއޗެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާއަހަރުެގާ ވ ހަކަާ އޮތްޮގތުެގާ އިާ

ާއަ މިއަންނަނީ.ާ ދަްއކަމުންާ އޮތްޮގތަކަށްާާބަދުވެސްާ އޭރުާ ކޮންމެހެންާ

.ާއޭރުާއެކަންާއޮތީތީާާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާކަންތައްތައްާއޮންނ ކަށްާނުޖެހޭ

ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމެްއާާއިދިކޮޅު،ާ މެންބަރުންެގާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ  2355ކުރީަގއިާ

ާ މިބޭފުޅުންާ ެއހެންނަމަވެސް،ާނެތިެގންނޭާ ފ ސްނުކުރީ.ާ ވިދ ޅުވަނީާ

ާާ މިތިބީ މިއަދުާ ވިޔަސްާާަގއަޅުަގނޑުމެންާ ޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާ އަދިާ އިމުވެސްާ

ކަމަށްވިޔަސްާާ މެންބަރުންާ އަމިއްލަާ އަދިާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްވިޔަސްާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީާާ މަސައްކަތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެ ދ ން.ާ ާާންކަކުރިއަށްާ ދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑުާ  2360ފަހަރެއްަގއިެވސްާާމުން،ާ

ކުޑަ ބ ރުތަކެްއާ އޮންނަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ކުރ ކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ނުކުރ ން ތ އީދެއްާ ަގއިމުވެސްާ އައުމަކުންާާއަޅުަގނޑުާ ބ ރުާ މިާ ާ.

ބ ރެްއާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެ ހުށަހަޅުއްވ ނީ.ާާކުޑަެއއްނުޭވ.ާ މިތަނަށްާ ނަމެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ބޭފުޅ ާ

ރަނަގޅުާާ އެއީާ ނަންާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެބޭފުޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2365ހުށަހެޅުއްވީމަާ
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ވަރަށްާ ހަމަާ އެކަންާ ފ ސްކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްވަންޏ ާ ނަމެއްާ

ހުރިއިރުަގއިެވސްާާ ޖެނަރަލްާ އެޓަރނީާ މިދިޔަާ އިނޭގނެ.ާ ސ ފުކޮށްާ

ޢޫދަށްާހަމަާމިމަޖިލީހުންާތ އީދުކޮށްެގންާއެދިޔައީ.ާއަދިާކޮންމެާސްނުއްސުޙު

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމުަގއިިވޔަސް.ާ ތ އީދުކުރިާ ބަޔަކުާ

ނުފޫޒުާާ ވަކިބަޔަކުާ މަޤ މަށްާ އެާ ހުރަސްއަޅ ާ މިއަށްާ  2370ފަހަރެއްަގިއވެސްާ

ނާްާންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަނުދޭނަން.ާދެާާާރުވުމަށްޓަކައިާމީހަކުާެގނަޔަކަފޯ

ސްޓ ފްާއެބޭއޮތީ،ާާ އޮފްާ ޗީފްާ މިާ މައްސަލަ،ާ ވަކިކުރުމުެގާ ފުޅ އަށްާ

ާާ މައްސަލަ، ވިސްނ ލަންޖެހޭާވަކިކުރުުމެގާ ކުޑަކޮށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިީއާ

ފަހަރެއްަގިއާާ ޙ ލަތެްއާ ވަކިކުރަންޖެހޭާ ެއއީާ މައްސަލަެއއް.ާ

ޙ ލަތްތަުަކުަގއިާ އެފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ޮއެވދ ނެ.ާ  2375ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

މިގަވ އިދުާާ އެބަޖެހޭާ މިމަޖިލީހުންާ ުއސޫލެއްާ ކޮންމެވެސްާ ވަކިކުރެވޭނެާ

ނަމަވެސްާާ ެގނެސްެގންާ ިއޞްލ ޙުާ ެއއަށްާ ޮގސްފިއްޔ ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

ެގންނަން.ާ ބަދަލެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ އެތަންކޮޅަށްާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ

ާާ ދީނުަގއިެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަނީ،ާ ސަބަބަކަށްާ ޙ ލައެއީާ ތަށްާއެބަާ

މަސްާ ތަކެތީެގާ މޮޅަާ މިސ ލަކަށްާ އެބަދޭ.ާ ހަމަާ،ާާކަންތައްތަްއާ  2380އެީއާ

އެްއޗެއް.ާާ ޮއތްާ ޙަރ މްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ހިނަގ ފުރ ނަާ ބަނޑުހަިއެވެގންާ މޮޅަާއިއެހެންނަމަވެސް،ާ މީހ އަށްާ ދ ނެާ

ންނަށްާތަކެތީެގާމަސްެވސްާޙަލ ލުވ ާޙ ލަތުާއ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެ

ފުރުޞަތުތައްާ އެފަދަާ ޙ ލަތްތަކުަގއިާ އެފަދަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ

 2385އަޅުަގނޑުމެންާއެބަާދޭންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިތަނަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ މިބިލަށްާ ެގނައުމަށްފަހުަގއިާ ިއޞްލ ޙެްއާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ

ޝުކުރިއްޔ  ދަންނަަވން.ާ ވ ހަކަާ ާތ އީދުކުރ ާ ރައީސްާ.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ފުރުޞަތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާޝުކުރިއްޔ ާ އަރުވަންާ ާ

ާާ އޮތީ، މެންބަލިސްޓްަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިބްރ ހީްމާހިންނަވަރުާ  2390ރުާ

ާާ ޞ ލިޙު، އަޅުަގނޑުާމުޙަންމަދުާ ނެތީމަާ ވަޑައިެގންާ މ ލަމުަގއިާ ާާމިވަުގތުާ
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މިއަރުވަނީ ފުރުޞަތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާ،މިހ ރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ

ާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.

ާ

މިހ ރުާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ އ ދެ،ާ ައއްސަލ މްޢަުަލައިކުމް.ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2395ާޝުކުރިއްޔ ާ

މައްސަލައިަގާާާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާާ ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ތަކެްއަގިއާާވަބަހުސްާ ވަުގތުާ ާރަށްިގނަާ

ވ ހަކަތަްއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ިގނަާ ދަްއކަންހުރިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެދިޔައީ.ާ ކުރެިވެގންާ

ވަނީ.ާާ ނިންމ ފައިާ ދައްކ ާ މިހ ރުާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރުކޮށްލ ނަންާާއެހެންކަމުން، ބަހުސްާ ދަންނަވ ލަން.ާާާއަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަާ

 2400ތްާޮގތުަގއިާސިފައިންނަކީާއެބޭފުޅުންެގާަމސްޢޫލިއްޔަތ ިއާާއ ދެ،ާޝައްކެއްނެ

މަޤ މެްއާާ މަތިވެރިާ ވަރަށްާ އަދ ކުރައްވ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޒިންމ ތަކުެގާ

ޝައްކެއްނެތް.ާ އެއްވެސްާ އެކަމ މެދުާ ބޭފުޅުންާ ެގންދަވ ާ ފުރުއްވަމުންާ

ެއކަންާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހާ  ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

ބަޤަބޫލުފުޅުކު ހުށަހެޅިެގންާ މިހ ރުާ ނަމަވެސްާ ހުސްކުރެވެމުންމިދ ާރައްވ ނެ.ާ

ާމައްސަލަ، މިޙ ލަތުަގިއާާާ ިމވަުގތުަގއި،ާ މިދަނޑިވަޅު،ާ  2405މިމައްސަލަާ

ޝައްކުކަެމްއާއުފެދޭާއޭެގާާހުށަހެޅިފައިވ ކަމީާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާކުޑަކޮށްާާ

މިހ ރާުާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ އ ދެ،ާ މެދުަގއި.ާ މަޤްޞަދ އިާ

ނޫނިްއޔ ާާއަޅުަގ އަޣްލަބިްއޔަތުާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ނޑުމެންެގާ

އިދިކޮޅުާާ މިަގންނަވަުަނީާ ހިމެނިވަޑައިާ މެންބަރުންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ

ދަންނަވ އިރުަގިއާާ މިހެންާ ޕ ޓީއޭާ ިއދިކޮޅުާ މިާ އ ދެ،ާ  2410ޕ ޓީއަކަށް.ާ

މިާ ބަދަލުވިއިރުަގއިާ ވެރިކަމަށްާ މިހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުެގާ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޑިމޮކްރަސީއަށްާބަދަލުިވއިރުަގިއާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމިޮއތީާާ

އެބޭފުޅުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެްއކަމަކަށްާ ޑިމޮކްރަސީާ

ވިސްނުންފުޅުާފަހަރެއްަގއިާެއނޫންޮގތަކަށްާހުރުންާއެކަށީެގންވޭ.ާއަޅުަގނޑުާާ

އެކްސްޕީ އަމިއްލައަށްާ މިދަންނަވަނީާ ކަންތަްއާާމިހެންާ ކޮށްފައިވ ާ  2415ރިއެންސްާ

ތަކެްއގެވެސްާަމއްޗަށް.ާމިހ ރުާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާބަެއްއާާ

ާާޢިއް މެންބަރުން، މެންބަރުންާޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އެބަޭވ،ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ވ ހަކަދަްއކަވަުމންާ މީޑިޔ ތަކުަގއިާ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރި ނަޝީދަކީާ މުޙަންމަދުާ އްޔ ާ

ދެންނެވި ޤައެއްާމިހެންާ މަނިކުފ ނުާ ތިމަންާ ހިތްޕުޅަކުންާ  2420ބޫލުފުޅާުާކަމަކުާ

އެބަހުރިާ ބޭފުޅުންާ އަނެއްބައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް.ާ އެއީާ ނުކުރަމޭާ

މިނިސްޓަރަކީާާ ޑިފެންސްާ ވިދ ޅުވެފައިާ ާާމިއީާާާބ ޣީެއކޭވެސްާ.މީޑިޔ ަގއިާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާއަޑުއެހިާކަންތައްތައްާވ ހަކަތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއެބޭފުޅުންެގާާ

އަޅުާ އެހެންީވމ ،ާ ނެތޭ.ާ ުއސޫލެއްާ ޑިޮމކްރަސީެގާ ަގނޑުާާވިސްނުންފުޅުަގއިާ

ާާ މިވަނީ، ބޭނުންާ މަޤ މުތައްާދަންނަވަންާ  2425ސިފައިންެގާއެންމެާއިސްވެރިންެގާ

ނޫނީާ ކޮމިޓީއަކުންާ މިމަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުނާްާހަމަޖެއްސުމުަގއިާ ާ

ކުރެއްވުުމަގިއާާ ަވކިާ އެބޭފުޅުންާ ނިންމެވުމ އިާ މަތިންާ ނިންމަވ ޮގތެްއެގާ

މިމަޖިލީހަށްާއެާއިޚްތިޔ ރުާދެއްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހަމައެއްނޫނޭ.ާ

މިބިލާުާ މިމަޖިލީހަށްާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

 2430އެންމެާާާަގއިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންނަށްހުށަހެޅުމުންާބަހުސްާހިންުގމުެގާބަދަލު

ާާ ބޭނުންވެފައިވ ާމުހިންމުާބިލުތަކެއްާއެބަހުއްޓޭ.ާާފައިދ ާކުރުވަނީާމިހިނދަށް

ފުއްދުމަށްޓަކަިއާާ ބޭނުންތައްާ ޟަރޫރީާ އެބަހުއްޓޭާ ކަންތައްތަކެއްާ

މިވަުގތުަގއިާ އެހެުެންވީމ ،ާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ބިލުތަކެއްާ މުހިންމުާ ާާހުށަހަޅަންޖެހޭާ

ާކުޑަކޮށްާޝަްއކުކަމެއްާއުފެދޭ.ާާޅުއްވިާމަޤްޞަދުާއަޅުަގނޑަށްމިބިލުާހުށަހެ

ރަނަގޅށްާާ ވަރަށްާ ހިނގ ާާދެންާ ޑިމޮކްރަސީާ  2435އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ންނަނީާބ ރުތައްާަވކިކުރެވިފައި.ާރިޔ ސީާނިޒ މުތަކުަގއިާާޤައުމުތަކުަގއިާމިއޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މިއޮންނައިރުަގއިާ ވަކިކުރެވިފައިާ ާާބ ރުތައްާ

އިސްވެރިންާާ އެންމެާ ސިފައިންެގާ ބ ރެްއާ ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ

ހޯ ކޮންސެންޓްާ ބައެއްފަހަރުާ ދެންާ މަށްޓަކަިއާާވުދެއްޢައްޔަންކުރުން.ާ

އެބޭފުޅުންާ މަޤ ުމންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުށަހަޅުއްވ ނެ.ާ  2440މަޖިލީހަށްާ

ލިބިވަޑައިެގންފައެއްނުޭވ.ާާ އިޚްތިޔ ރުާ މަޖިލީހަށްާ އެާ ވަކިކުރެްއވުމުަގއިާ

ހެންވީމ ،ާމިހ ާސ ފުކޮށްާޮއތްކަމެއްަގއިާމިަވުގތުަގއިާމިބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާއެ

އޮންނ  ކަެމއްާ ޝައްކުާ އަޅުަގނޑުާ ާާކަންކަމ މެދުާ މިބިލަށްާތީ، އަޅުަގނޑުާ

ކުރުޮގ ހަމަާ ވ ހަކަާ ނުކުރެވޭާ ބޭނުންވީ.ާތ އީދުާ ދަންނަވ ލަންާ ތެްއަގއިާ

 2445ާޝުކުރިއްޔ ާ.



 91 

ާ

ޝުކުރިާާާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގ ނަންބަރާުާ`.ާ ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާްއޔ ާ

2008/1ާާާާމަސީޙުهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ބިލެއްާާ ެގންނެުވމުެގާ އިޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ާސިފައިންެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ިމއޮތީ،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

އެހެންކަމުާ އ ދެ،ާ އިޞްލ ޙެްއާާމެންބަރު.ާ މިފަދަާ މަނިކުފ ނުާ އެާ  2450ން،ާ

ދަންނަވަމުން ޝުކުރުާ ދަންނަވ ލ ާާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

މީަގިއާާހިތްއޮތީ،ާާ ވ ހަކަދެއްކިއިރުާ މިހ ތަނަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމެްއާމިއުޅެނީާމަޤ މުންާވަކިކުރުމ ާބެހޭޮގތުންނޭ.ާާާއެންމެބޮޑު

އަޅުަގ ދަންނަވ ލަންާއ ދެ،ާ ފަށައިަގންނަމުންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނޑުާ

ާާ އެބުނަނީ،243ާާާާބޭނުންވަނީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ހ(ާ  2455ވަނަާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ މަޤްޞަދަކީާ މައިަގނޑުާ ޚިދުމަތުެގާ ސިފައިންެގާ

ޚ ްއޞަާާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ސަރަޙައްދ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭޭގާ ޖުމްހޫރިއްޔ އ ިއާ

ސަރަޙަ ޙިމ ޔަތްކުރުމޭ.ާއިޤްތިޞ ދީާ ޙަރަކ ތްތެރިކޮށްާ ރައްޔިތުންާ އްދ އިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާއެބައޮވޭާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ243ާާާދެން،ާާ

ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މުހިންމުކަންާ ބ ވަތުންވެސްާ ކަމުެގާ  2460މުހިންމުކަން،ާ

އ ދެ،ާާ ދެއްވ ފައި.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ިމާ ބ ރެއްާ އޮންނަާ އެނެގންާ

ާާއަޅުަގ މި ދަންނަވ ލ ނަން.243ާާާނޑުާ އަޅުަގނޑުާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުަގިއާ މިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މިހ ރުާ މިދަންނަވ ލަނީާ

ޖެހިއްޖެާ ވަކިކުރަްއަވންާ މަޤ މުންާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ މަޝްވަރ ެގމަތީންާ

 2465ލުުމެގާާޙ ލަތެއްަގއިާމަޤ މުންާަވކިކުރެއްވުމަށްާލ ޒިމުކުރުވ ތީާެއކަމ ާއަޅ ކިޔ 

ާާ އ ދެ، ޤައުމުެގ243ާާާާޮގތުން.ާ މިބުނަނީ،ާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ލަޝްކަރެްއަގިއާާ ބައިނަލްއަޤްވ ނީާ ނުވަތަާ ހަނުގރ މަކުރުމަށްާ ދިފ ޢުަގއިާ

ވެރިޔ ެގާާ ިއސްާ އެންމެާ ސިފައިންެގާ ޙަރަކ ތްތެރިވުމަށްާ ސިފައިންާ

ތަާއަމުރެްއާާޙައިސިްއޔަތުންާރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުއްދަެއއްާދީފިނަމަާނުވަ

މަޖިލީހަށާްާ ރައްޔިތުންެގާ ލަސްނުކޮށްާ އެކަންާ  2470ކޮށްފިނަމަާ

ޙަރަކ ތްތެރިވުމަށްާ ސިފައިންާ ހުށަހަޅަންވ ނެއޭ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ބ ޠިލުކުރުމުެގާާ އެހުއްދަާ ބަލަިއަގތުމ އިާ ހުއްދަާ ދިންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ
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ރައް އަދިާ ލިބިެގންެވއޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުެގާބ ރުާ ޔިތުންެގާ

މަޖިލީހަށާްާ އިޚްތިޔ ރުާ ބޭނުންކުރުމުެގާ ަވުގތަކުމެާ ކޮންމެާ މިބ ރުތައްާ

ދިފ ޢުަގިއާާ ޤައުުމެގާ ިވސްނ ވަޑައިަގންނަވ ،ާ ނިކަންާ  2475ލިބިެގންެވއޭ.ާ

ދީފަިއާާ ހުއްދައެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރުމަށްާ ހަނުގރ މައެއްާ

އަ އެބަާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ މިާ ިމާލަސްނުކޮށްާ ންަގވަންޖެހޭ.ާ

ޙ ލަތެއްަގއިެވސްާ އެފަދަާ ދެއްވ ފައިާ ބ ރުާ އެއޮތީާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

އެހެންވީަމ،ާާ ބ ރު.ާ ބ ޠިލުނުކުރުމުެގާ ބ ޠިލުކުރުމ އިާ އެާ ބ ވަތުންާ ކަމުެގާ

މިދެންނެިވާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސީދ ާ ވ ހަކައަކީާ މިދައްކ ާ  2480އަޅުަގނޑުމެންާ

އިާއޮންނަާކަމެްއަގިއެވސްާރައްޔިތުންެގާމިނިވަންކަމ ާއިސްތިޤްލ ލ އިާުގޅިފަ

މަޖިލީހަށްާއެފަދަާބ ރެއްާދެއްވ ފައޭާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މިރޫޙުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާއެބަާއެނޭގ.ާމިފަދަާބ ރެއްާ

އެީއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއ.ާ މިއޮންނަނީާ ދެއްވ ފައިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ކަމެއްާރައްޔިތު މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަންކަމުަގއިާ ުގޅޭާ  2485ންނ ާ

މިފަދާަާ ނުލ ނެ.ާ ނިންމައެުެްއާ ފަސޭހަކޮށްާ ފަސޭހަާ އެހ ާ ހުށަހެޅިއްޖެއްޔ ާ

ކަމެއްަގއިާސިޔ ސީާކަންތަކެްއެގާޮގތުަގއެއްާިމކަމެއްާނުބަލ ނެ.ާރައްޔިތުންާާ

މަޖި މިރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުރ ނެ.ާ ޤަބޫލެއްާ ލީހަކީާއެކަމެއްާ

އިންތިޚ ބ77ާާާީއިދ ރީާދ އިރ އިންާހޮވިފައިވ ާއިންތިޚ ބީާދ އިރ ތަކެްއ،21ާާާާ

ާާ ހިމެނޭ އަޅުަގނޑުމެނ20ާާާްދ އިރ ާ މިތަނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ މ ލެ.ާ  2490އަތޮޅ އިާ

މިތ ާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުޅިާ މިއީާ ވިސްނައިފިކަމަށްވަންޏ ާ

ޑިމޮކްރަސީއެ ރިޕްރެޒެންޓިޓިވްާ މިތިބީާ ކުރެވޭނީާާއެތެރޭަގއިާ ކަންތައްާ ްއަގއިާ

މިތ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ތީވެާ ތިބެެގންކަމަށްާ މިތ ާ މަންދޫބުންާ ރައްޔިތުންެގާ

މިއުޅެނީާ ހުވ ކުރިތ ާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮނުއްވ ފަިއ.ާ އެބޭފުޅުންާ މިތިބީާ

ހުށަހެޅޭއިރުެވސްާާ މިހެންާ މިފަދަކަމެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވެެގން.ާ  2495ދެހަފްތ ާ

ާ..ާ.އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން

ާ

މެންބަރާުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމޫސ މަނިކު.ާ
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ާ2500 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އޮތީާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ތައްާާާާ:މޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން އިދ ރީާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިވަރުެގާާ މިހ ރު.ާ އެބަތިބިތޯާ މެންބަރުންާ ހަމަައށްާ ވަރަށްާ  2505ތަމްސީލުކުރެވޭާ

އަހ އިރުަގއިާާ ވޯޓަކަށްާ އަނެއްކ ާ ބަލައިަގންނަންވެެގންާ ކަމެއްާ މުހިންމުާ

ވ ހަކަާ ެއވިދ ޅުިވާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ އަކުން،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މުޅިންާ ސިފަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުެގާމިހިނަގމުންދ ާމަޖިލީހުަގއިާހަމަނުވެާއެއްދ އިރ ާާ

 2510ތަމްސީލުނުކުރެވިާދ ާވ ހަކަާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާނިޒ މީާމަްއސަލައަކަށްާވ ތީާާ

ބޮޑަ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ދަންނަވ ލީ.ާ ފ ހަަގކުރެވިއްޖެ،ާާއެވ ހަކަާ ށްާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނ ާކަންކަމަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހެއްެގާަމއްޗަށ243ާާާާް

އޮތްާކަމެއް.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއަކަށްާއޮތްާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

އެވ ހަކަާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްާކުޑަކުޑަކޮށްާދ ހެންާ

 2515ަގއިާއޮތްާއަދަދަކަށްާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނެއްާނެތްާހީވީމަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާދެއްވ ފަކައެްއ.ާމަނިކުފ ނުާ

ާއެކަމ ާއެބަާއުޅުްއވަންތޯ،ާއެާމެންބަރުންާެގނެވޭތޯ.
ާ

ާ

ނުކުތ އެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2520ްއކަމަށްާޝުކުރިއްޔ ާ

ޤަބޫލެއްކުރެޭވކަށްާނެތް.ާމިމަޖިލީހުެގާޤ ނޫނީާހައިސިްއޔަތުާފުރިހަމަވެެގންާ

ެއްއާ މަޖިލީހުެގާ މިެގންދަނީ.ާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ މަޖިލީހުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުނިމިވ ކަންާ އަދިާ ކަންތައްާ އިންތިޚ ބުެގާ ދ އިރ ެގާ

ފުރުޞަތު މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެނޭގ.ާ މިއަރުވަނީ،ާއެންމެނަށްވެސްާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ ެގންދެިވާ  2525ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންާ

ާމަސީޙްާމުޙަންމަދަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ
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ާާާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ާނަާާވ243ާާައ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާިމއުޅުނީ

މިހ ރުާާމަސީޙްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު އޮންނައިރު،ާ ދީފައިާ ބ ރެއްާ މިފަދަާ އިންާ )ށ(ާ ާމ އްދ ެގާ

ވަކިާާާާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެއްކޮށްާ މަޝްވަރ އ ިއާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުަގއިާ  2530ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ވ ހަކަާާ ވަކިކުރެްއވުމުެގާ އޮފިސަރުންާ އިސްާ ސިފައިންެގާ މަޤ މުތަކަކުންާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާއޮން ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ނޫނޭ.ާ މަްއސަލަެއއްާ ެއއީާ ނައިރުާ

ޑިމޮކްރަސީެގާނަޒަރުންާބަލ ިއރުާވަރަށްާރަނަގޅުާކަމެކޭ.ާޗެކްސްާއެންޑްާާ

ކަންތައްތަްއާާ މަޖިލީހަށްާ ައސްލުާ ނިޒ މުތަކުަގއިާ ރިޔ ސީާ އ ދެ،ާ ބެލެންސް.ާ

 2535މިއޮންނަނާީާރިފަރކޮށްެގންާނިންމެވުމުެގާޮގތްާމިއޮންނަނީ.ާމަޝްވަރ ކުރުންާާ

ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާރިޔ ސީާނިޒ މުަގއިާމަޤ މުތަކަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުރ އިރު.ާާ

އަދިާއަޅުަގނޑުމެންާޑިމޮކްރަސީެގާނަޒަރުންާޓްރ ންސްޕޭރެންސީެގާނަޒަރުންާ

ވަކިާާ ކަނޑައެޅޭާ މަޤ މުން،ާ މީހަކުާ ކަމެއް.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ބަލ އިރުވެސްާ

ަވކިކުރައްވ ކަމަށްވަންޏ  ބަޔ ންކުރަްއވ ާާާާއޮފިސަރަކުާ ސަބަބުާ މިތަނަށްާ

 2540ހުށަހެޅުއްވީމ ،ާޔަޤީންތ ާެއީއާރަނަގޅުާސަބަބެއްކަމަށްވަންޏ ާމިމަޖިލީހުނާްާ

އެހެންވީމަ،ާާ އަރުވ ނެކަން.ާ މަޝްވަރ ާ ހުއްދަދޭނެކަން،ާ އެޮގތަށްާ

ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ ނުޖެހޭ.ާ ފަސްޖެހޭކަށްާ އެކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސަރުކ  ިމާ ދަންނަވ ނީާ ނަޒަރުންާާއަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުެގާ ރަށްވެސްާ

އޭރުންާ އެއީާ ރަނަގޅަށް.ާ ބައްލަވ އިރުާ ދޭތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންނ ާ

ދިއްކުރުުމެގާާ އިނިގލިާ ސަރުކ ރަށްާ ނޫނީާ  2545ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އެްއވެސްާކަހަލަާޖ ަގެއއްާނޯންނ ނެ.ާއެއޮތީާރައްޔިތުންެގާަމޝްވަރ ެގވެސްާާ

ވަކިކުރަން މަޤ މަކުންާ އެފަދަާ ވަކިކުރެވޭނީ.ާާމަތީންާ ޙ ލަތެްއަގިއާ ޖެހިއްޖެާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނިންމ ލަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހުވ ަގއިާ މަސްޢޫލިްއޔަތު.ާ ބޭފުޅުންެގާ ސިފައިންެގާ އެބަޖެހޭާ ބަލ ލަންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކީކޭތޯ.ާ  2550އޮންނަނީާ

ދިވެހިރ އް ތެދުވެރިކަމ ާއިޞްލ މްދީނ އިާ ދިފ ޢުކުރުމުަގިއާ ޖެާ

ބަޣ ވ ތްތެރިންެގާާ ދުޝްމިނުންނ އިާ ދެމިހުރުމަށ އި،ާ އަމ ނ ތްތެރިކަންމަތީާ

ފުރ ނައިންާާ ހަށިަގނޑ އިާ ސަލ މަތްކުރުމުަގއިާ ދަޢުލަތްާ ދިވެހިާ ކިބައިންާ

މ ތް ކެރިހުރެާ ޤުރުބ ންވުމަށްާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ަގންދީާާهللاާޤުރުބ ންވ ންޖެހިއްޖެާ
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މިޮގ ބައެްއާާހުވ ކުރަމޭ.ާ ިމފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ މިޮއންނަނީ.ާ  2555ތަށްާ

އެސިފައިންެގާާ ކުރ އިރުާ ިމކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްޓަކައިާ

ރަނަގޅަށްާ މޯރަލްާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުންނ ާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ

ޑިމޮކްރަސީާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކަށްާ ހިފެހެއްޓެވޭނެާ

ކަންތައްތައް ާހަރުދަނ ކުރަމުންދ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ

 2560ެގާމަތީން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެނ1988ާާާްނޮވެމްބަރ3ާާާާުހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެާާ

ކޮށްދެްއިވާާ ސިފައިންާ ާ ދިވެހިާ ކ ރިޡ ަގއިާ ސުނ މީާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެާ

ބަލ އިރުާާ ކަންތައްތަކަށްާ މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ މަސައްކަތް.ާ ބުރަާ މިންނެތްާ

ާާ މިއީ ހީވަނީާ އިްއތިފ ޤުންވެސްާއަޅުަގނޑަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ހަމަާ

ާބަލައިަގންނަންޖެހޭފަދަާއިޞްލ ޙެކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ2565 

ނަންބަރާުާާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

2008/1ާާޙަމީދުާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ ބިލެްއާާ،ާ ެގނަުއމުެގާ ާއިޞްލ ޙެއްާ

އަލްއުސްތ ޛުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްުްފުށީާ

އެމަނިކުފ ނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރެއްާ ޚ އްޞަާ  2570ވަރަށްާ

ބޭނުންވެފަިއާާމިދަނޑިވަޅަކީ މިޤައުުމާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އިޞްލ ޙަކަށްާ މިފަދަާ ާ

ެގންދ ާާ ފެންނަމުންާ އެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއީާ ދަނޑިވަޅެއް.ާ އޮތްާ

ހޭލ ާސަމ ލުވެާ މިކަމަށްާ އެބަާ ޤައުމުާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަންޒަރުތަކުންާ

އެްއާާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ރައްކ ތެރިވ ންާ މިކަމުންާ އަދިާ

ދެމުނާްާވ  ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ޚިދުމަތަކީާ ސިފައިންެގާ  2575ހަކަައކީ،ާ

މިޤައުމުަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާ ޚިދުމަތެއް.ާ ައުގހުރިާ ެގންދ ާވަރަށްާ

މިދ އިރ ެގާާ ނުަވތަާ ބޭފުޅުންެގާ މިފަދަާ މިތިބެވެނީާ ރައްކ ތެރިކަމ އެކުާ

ނަލްާޚިދުމަތްތަކެްއާބޭފުޅުންެގާވަރަށްވެސްާހުށިޔ ރުާއަދިާފަންނީާޕްރޮފެޝަ

ަމސައްކަތްތަކަށްާާ މިބޭފުޅުންެގާ ިމކަމަށްޓަކަިއާ އެހެންވީަމ،ާ ލިބިެގންދ ތީ.ާ

މަސައްކަތްކުރަންާާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއްބ ރުލުމަށްޓަކަިއާ  2580ފުރިހަމަާ

ޮގތުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖެާ ދިވެހިރ އްޖެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ
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ޮގތުަގއިާދެމިާއޮންނ ނީާހަމާަާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާއަމިްއލަ ާޤައުމެއްެގާ

ޚިދުމަތަކ އެކީ.ާާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ވަރަށްާ ސިފަިއންެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ސިފައިންާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ އިރު،ާ ދެމުންާ ޚިދުމަތްާ  2585މިމަތިވެރިާ

ތުންެގާހަމަާޙައްޤެކޭާއަދިާރަްއޔިތުންެގާހަމަާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔި

ތެދުވެރިާ ެއންމެާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ޚިދުމަތްާ މިބޭފުޅުންެގާ ޙިއްޞ އެކޭާ ބޮޑުާ

އެންމެާސ ދ ާއަދިާއެންމެާއެކަށޭނަާޮގތުަގއިާލިބޭނެާޮގތެއްާަމުގފަހިކޮށްފަިއާާ

މިާސިފައި އެއްާސަބަބަކީ،ާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ާ މިހެންާ ންެގާާއޮތުން.ާ

ކުލަަވރުާާ ސިޔ ސީާ މިއީކީާ ޚިދުމަތެއް.ާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ވަރަށްާ  2590ޚިދުމަތަކީާ

ޖެހިެގންވ ނެާކަމެްއާނޫން.ާއަދިާމިއީާސިޔ ސީާކުލަައކުންާެއއްވެސްާކަހަލަާާ

މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ނުވ ނެ.ާ ފޯރުވަިއެގންެވސްާ މިދ އިރ އަށްާ ނުފޫޒެއްާ

ބަާނިންމަންާބޭނުންވޭާމިބަހުސްަގއިާމިދެކެވޭާވ ހަކަައކީ،ާައޅުަގނޑުމެންާއެ

ބޭފުޅުންނަށް،ާ އިސްާ ުއޅުްއވ ާ އިސްވެާ ކަންތައްތަކުަގިއާ ސިފައިންެގާ

 2595އެބޭފުޅުންެގާވަޒީފ އަށްާއެްއެވސްާކަހަލަާބިރުވެތިކަމެއްާނެތިާއެބޭފުޅުންެގާާ

ފިކުރ ާ ިވސްނުމ ާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުން،ާ ތިބޭާ ދ އިރ ަގިއާ ފަންނީާ

ތަކަށްާސްޓްރެޓެޖިކްާިވސްނުންތަކ ިއާާއެބޭފުޅުންެގާޓެކްޓިކަލްާެއކިާިވސްނުން

ޮގތަކަށްާާ އަދ ކުރެވޭނެާ ފުރިހަމައަށްާ އެންމެާ ޚިދުމަތްާ އެދ އިރ ެގާ އެްއޮގތަށްާ

އެއްެވސްާާ އޮންނަންވ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ އެބޭފުޅުންެގާ ދެމެހެއްޓުމަށްާ ދ އިރ ާ

ދެިމއޮންނ ނެކަމުެގާާ ވަޒީފ ާ ނުވަތަާ ބިރުެވރިކަމެއްާ ަވޒީފ ެގާ  2600ޙ ލަތެއްަގއިާ

އެބޭފުޅުންނަށްާބިރުވެރިކަމެ ޚިދުމަތެއްާ މިާ މިކަމެއް،ާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ ްއާ

ބިރުވެތިކަމެްއާާ ވަޒީފ ެގާ އެބޭފުޅުންެގާ ވެރިންނަށްާ ިއސްާ އަދިާ ނުދެއްވޭނެ.ާ

ެއއްެވސްާ ނުފޫޒެއްާ ސިޔ ސީާ ިއސްވެރިންނަށްާ ނުވަތަާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ

ހުންނަާ ދަށަުގއިާ މިާ އޮންނ ނެާ މިާ ދެންާ ފޯރ ކަމަށްވަންޏ ާ ާދިމ ލަކުންާ

މިދަށުންާއަންނަާސަުަފުތަކުެގާާ އަންނ ނެ.ާއަދިާ މިކަންާ  2605ސަުަފުތަކަށްވެސްާ

ސަފުތަކުަގއި،ާާ ާ މިާ އަދިާ ިއތުރުވެެގންދ ނެާ ބިރުވެތިކަންވެސްާ ވަޒީފ ެގާ

ސިފައިންެގާއެކިާސަފުތަކުަގިއާތިބޭާފަންނީާބޭފުޅުންނަށްާއެންމެާއެކަށޭނަާ

ބުރޫތަކެާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ނިޒ މަށްވެސްާ ދިނުމުެގާ އަންނަމުންާާމަޤ މުތައްާ އްާ
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ސިފައިންެގާާ ހުންނަާ ވަޒީފ ަގއިާ ފެންވަރުެގާ ދަށުާ އެންމެާ އެއީާ އަންނ ނެ.ާ

އެންމެމަތިނާްާ އަންނ ނެާ ބިރުވެުެތިކަންާ ަވޒީފ ެގާ އޭނ ެގާ  2610މީހަކަށްވެސްާ

ފަރ ތުެގާ ނިންމ ާ ކަންތައްާ ވަޒީފ ެގާ ޭއނަެގާ ނިންމ ާ ކަންތަްއާ އޭނަެގާ

ެއްއވެ ވ ހަކަައކީާ ހުށަހެޅުމެްއާ ކަހަލަާ އިތުބ ރެްއާާއެްއވެސްާ ކަހަލަާ ސްާ

މިހ ރާުާ ެއންމެންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަމަށްވަންޏ .ާ

ދެކެންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓުދީެގން.ާ ބަދަލަށްާ ހެޔޮާ ހަމަާ މިތިބީާ

ބޭނުމެއްނޫނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަން.ާ ހިނގ ާ ވެރިކަމެއްާ ހެޔޮާ  2615ބޭނުންވަނީާ

ެވެގންދ ކަށެއްާ ވެރިކަމެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާހޮއެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ދިެވހިރައްޔިތުންެގާާ ލ ޒިމުކުރޭ.ާ އެބަާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ

ވަކ ލ ތުކޮށްާާ މިތަނުަގިއާ މިކަމުަގއިާ މެންބަރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްޤު،ާ

ޕޮރޮފެޝަނުންނަކީާ ސިފައިންެގާ ޙަްއޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ

 2620ނަކަށްާހަދައިދިނުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެނާްާމުސްތަޤިއްލުާޕްރޮފެޝަ

ރައްޔިތުންެގާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެއްބ ރުލ ންޖެހޭ.ާ އެބަާ

މަޖިލީހުަގއިާމިއޮންނަާކޮމިޓީައކީ،ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާޤ އިމުކުރެޭވާާ

މިޓީއެއް.ާާކޮމިޓީއަކީާހަމަާވަރަށްާޒިންމ ދ ރުާޮގތެއްަގއިާމަސައްކަތްކުރ ނެާކޮ

މިކޮމިޓީންާހަރަކ ތްތެރިވެެގންާމިާސިފައިންެގާއިސްާބޭފުޅުންެގާމަޤ މުތައްާ

ސިޔ ސީާ މަސައްކަތްކޮށްފިކަމަށްަވންޏ ާ ޮގތަކަށްާ ދެމެހެއްޓޭނެާ  2625ރަނަގޅަށްާ

ކުލަވަރުާތެރެއިންާއެންމެާބެލެންސްކޮށްާއަންނ ނެ،ާޗެކްާެއންޑްާބެލެންސްާ

އެބަ ހަނދ ންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާއަންނ ނެ.ާ ސިފަިއންެގާ ހުރިާ

ލޮލުންވެސްާ އަމިއްލަާ ޚ އްޞަކޮށްާ ަވކިންާ ޚިދުމަތްތަކެއް،ާ މަތިވެރިާ

ަގއިާސިފައިންާޙަރަކ ތްތެރިވިާޮގތް.3ާާ،88ާާާާއަޅުަގނޑުާދުށިންާނޮވެމްބަރުާާ

ޤައުމުާ މުޅިާ ރ އްޖެ،ާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2630އެދަނޑިަވޅުަގިއވެސްާ

މަތުަގިއާތިއްބެވިާބޭފުޅުން.ާއަދިާސަލ މަތްކޮށްދެއްވ ފައިވަނީާމިަމތިވެރިާޚިދު

ކޮންެމާ ނުރައްކ ތެރިކަމަކުންނ އިާ ކޮންމެާ ދިމ ވ ާ ރ އްޖެއަށްާ ހަމައެއ ެއކު،ާ

އެންެމާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ޙ ލަތަކުންވެސްާ ދަތިާ ކޮންމެާ ބިރުވެރިކަމަކުން،ާ

މިބޭފުޅުން.ާާ ބޭފުޅުންނަކީާ އަންނަާ ހަރަކ ތްތެރިވަމުންާ ސަފުަގއިާ އިސްާ

އެއްާ ވެރިކަުމެގާާމިބޭފުޅުންނަކީާ ެއީއާ އެްއވެސް،ާ ޙ ލެއްަގއިާ  2635ވެސްާ



 98 

ނުފޫޒުެގާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ބ ރުންވެސްާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ބ ރުންވެސްާ

ހަމަާ ޙައްލުކުރެވޭނީާ މިކަންާ ވެެގންނުވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބަވ ާ ދަށުަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ އައިސްެގން.ާ ބެލެންސްާ އެންޑްާ ޗެކްާ މިާ

ނަންތައްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަދިާމަޖިލީހުެގާރުހުމ އެކުާާާފުރުޞަތުާއޮންނ ނެ

ޙ ލަތެްއާާ ަވކިާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ.ާ  2640ނަންތައްާ

ދިމ ވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ،ާޚ އްޞަާޙ ލަތެއްާދިމ ވެެގންާވެރިޔަކަށްާހުންނަވ ،ާ

ދުރުކުރަންާ މަޤ މުންާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ ވެރިޔަކަށްާ ސިފައިންެގާ

ާ ކަމ ބެހޭާޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހަޅުއްަވއިެގންާ އެކަންވެސްާ

އެކަށީެގންވ ާާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ މަޝްވަރ ކުރަްއަވއިެގންާ ކޮމިޓީންާ

ެއފުރުޞަތުތަްއާ ކުރެވޭނެ.ާ ދުރުވެސްާ މަޤ މުންާ  2645ޙ ލަތެއްކަމަށްވަންޏ ާ

އެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިާޗެކްާއެންޑްާބެލެންސްާއޮެވެގންާނޫނީާ

ރައްޔި ރައްޔިތުންނަކަށްާާދިވެހިާ ދިވެހިާ ފުރިހަމައަކަށްާ ޙިްއޞ ެއއްާ ތުންެގާ

ބޭނުންވޭ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިފުރުޞަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިެގންނުދ ނެ.ާ

ޮގތަކަށްާާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ މިތިބީާ މިހ ރުާ މިތިބީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މުޢައްސަސ ާާާ ސިފައިންެގާ އެީއާ މުޢައްސަސ ،ާ  2650މިދަންނަވ ާ

ާާތަރައްީގެވެގންނޭ މިވޭތުވެދިޔަ ތެރޭަގިއ30ާާާ.ާ މުއްދަތުެގާ ދިުގާ އަހަރުެގާ

ެގާފަހުންާދިވެހިާސިފައިންެގާޚިދުމަތަށްާއަިއ88ާާާާޚ އްޞަކޮށްާނޮވެމްބަރުާާ

ތަރައްޤީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާފަޚުރުވެރިވަން.ާިމއީާތަރައްޤީއ އިާމިބޭފުޅުންާ

ޮގތުަގިއާާ މުސްތަޤިއްލުާ އަދިާ ބިނ ާ ފުރިހަމަާ އޮތްާ ބިނ ވެފައިާ މިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާދެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2655މެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ

އެންމެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތ އީދުކޮށްާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ

ާމިފުރުޞަތުާދަމަހައްޓަންާއެބަޖެހޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޝުކުރިއްޔ ާ މިބިލ ާާާާ`.ާ މަތިންާ މިދެދުވަހުާ ާރައީސް.ާ

މެންބާާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ދިޔާަާުަބެހޭޮގތުންާ ފ ޅުކުރަމުންާ  2660ރުންާ

ވަރަށްާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ައޑުއަހަމުންދިޔައިރު،ާ ވިސްނ ާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ

ކަމަކަށް ފުރަތަމަާ އުފެދެމުންދިޔަ.ާ ސުވ ލުތަކެއްާ މިޤ ނޫނާުާބައިވަރުާ ާ
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މިތަނުަގއިާ މަސަްއކަތްާ ލިޔަންާ ޤ ނޫނުަގއިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ހެދެމުންދިޔަާ

މެންބަރުންާވަރަށްާބޮޑަށްާކުރިާއެއްކަމެްއ،ާއެކަމަށްާހުރަސްއަޅ ާޤ ނޫނުންާ

އޭރުެގާާ މިތަނަށްާ ލިޔަންާ ދެވަނަފަހަރަށްާ މ އްދ ެއްއާ އޮތްާ  2665ބޭރުކޮށްލ ފައިާ

މަސައްކަ މެުެންބަރުންާ ދެކޮޅުހެދިާ ެގންދ ކަންާއެކަމަށްާ ތްކުރަމުންާ

އަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަަގކުރެޭވ.ާމީެގާމ ނަައކީާއެމ އްދ ާެއޮގތަށްާ

ހަދަނީއެއްނޫނޭ.ާ ދެކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންނަންާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ

އެންެމާ ބ ރުތަކުެގާ ސަމ ލަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

މަ ބޭފުޅ ާ ހުންނަވ ާ ޢައްޔަންކުރުަމކީާާއިސްކޮށްާ ރުހުމ އެއްކޮށްާ  2670ޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ޯގސްޮގތެއްާ މުޅިންާ އެީއކީާ

ިގނަާ ވަރަށްާ މިތަނުަގއިާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

މެންބަރުންާވ ހ ކަދައްކަަވއިފިާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާމިކަންާއޮންނަާޮގތ ާ

ވެސް.ާސަލ މަތީާބ ރުތަކުެގާއިސްކޮށްާހުންނަވ ާބޭފުޅ ާމަޤ މުނާްާބެހޭޮގތުން

 2675ވަކިކުރުުމެގާމަޖިލީހުެގާނޫނީާއެޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުެގާނޫނިއްޔ ާސެނެޓްެގާާ

ދައުރެއްާއޮންނަާޤައުމުތަކުަގިއާއެކަމުެގާސަބަބުންާނިކުމެފަިއާހުރިާނޭދެވާޭާ

ށްާަވރަށްާކައިރިންާނަތީޖ ތަކުެގާވ ހަކަވެސްާދަްއކަވައިފި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަ

ޕ ކިސްތ ނުާާ މިސ ލަކަށް،ާ އެބައޮތް.ާ ފެންނަންވެސްާ އެކަންާ

ރައްޔިތުންާ އެޤައުމުަގިއާ މިހ ހިސ ބަށްާ ފެށިެގންާ މިނިވަންވީްއސުރެންާ

ހުރީާ ވެރިކަންކޮށްފައިާ ިގނަދުވަހުާ ވެރިންނަށްވުރެާ ހޮވިާ  2680ވޯޓުލަިއެގންާ

ބަދަ ވެރިކަންާ ެވރިކަމަކަށްާ މިލިޓަރީާ ވެރިކަންާާއަސްކަރިއްޔ އ އިާ ލުކޮށްެގންާ

ިވސްނ ލަންޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއވެސްާ ބޭބޭފުޅުން.ާ ތިބިާ ކޮށްފައިާ

މިޤައުމުެގާ ވ ހަކަދައްކަވަިއފިާ މިތާ  މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ތަންކޮޅެއް.ާ

އިންޤިލ ބެްއާާ އަސްކަރީާ މިޤައުމަށްާ މަތީންާ ދެފަުަހަރެްއެގާ ތ ރީޚްަގިއވެސްާ

 2685ންނަވަންާމިުއޅޭާވ ހަކައަކީާވަރަށްާާެގންނަންާމަސައްކަތްކުރެވުނުާވ ހަކަ.ާދަ

ބުރަާމަސައްކަތުންނޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިވ ހަކަދަްއކަމުންާ

މިެގންދ ާޑިމޮކްރަސީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެވ ހަކަެއއްާމިތަނުަގިއާތަކުރ ރުކޮށްާ

މިެގންދ ާޑިމޮކްރަސީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމާިާ ދަްއކަމުންާ ފަޚުރުވެރިކަމ އެކުާ

ދޮރުމައްޗަށްާާާާެގނެވުނީ ޑިމޮކްރަސީެގާ ނޫނިއްޔ ާ މިއ ދެވުނީ.ާ މިހ ހިސ ބަށްާ
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 2690އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއ ދެވުނީާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތުންނޭ.ާމިހ ހިސ ބުނާްާ

ފަރުދެްއެގާާ ަވކިާ ނޫނީާ ބަެއްއެގާ ވަކިާ ިވސްނ ނުލ ާ ވީތޯއޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަސްކަރިއްޔާ  ބަދަލުކޮށްާ ޤ ނޫނުާ މަސްލަޙަތަށްޓަކައިާ ތިބިާާއަމިއްލަާ ަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިޤައުމަށްާ ދީާ ބ ރުތަކެއްާ އިންތިހ އަށްާ ވެރިންނަށްާ އިސްާ

ދެވަނަާާ ޤ ނޫނެއްާ ޮގތަކަށްާ ހުރަސްއެޅޭފަދަާ ޑިމޮކްރަސީއަށްާ މިެގނައިާ

ިވސްނ ލަންޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީވެސްާ އިޞްލ ޙުކުރަން.ާ  2695ފަހަރަށްާ

ދައްކަަވއިފި މިތަނުަގއިާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ ައސްކަރިްއޔ ަގއިާާާާތަންކޮޅެއް.ާ

ާާ ތިބި 2ާާާާއިސްކޮށްާ ނޫނީ އަޅުަގނޑ3ާާާާުމީހެއްާ ވ ހަކަ.ާ ަވޒީފ ެގާ މީހެއްެގާ

އަޑުއަހަމުންާދިޔައިރުާައޅުަގނޑުާހިތުަގއިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމަޖިލީހަށާްާ

ޢަމަލ ާާ އެބޭފުޅުންެގާ ވ ހަކަފުޅ ާ ދެއްކެވިާ ދިޔައިރުާ ކެމްޕޭނުކުރަމުންާ

ސު ހިތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ާާދިމ ނުވ ތީާ އެބައުފެދޭ. ަވޒީފ ެގ2ާާާާވ ލުާ  2700މީހެއްެގާ

ޤ ނޫނެްއާާ ކަންބޮޑުެވެގންާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ކަންތަކުަގއިާ

އިޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހެޅިއިރުަގއިާެއއަށްވުރެާމ ިގނަާެއއަށްުވރެންާމ ނިކަމެތިާ

ޤައުމުނާްާ މިާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ދުވަހެއް،ާ އެތަްއާ ަވޒީފ ތައްާ ރައްޔިތުންެގާ

ވ ހަ ޓުއަރިޒަްމާާެގއްލެމުންދ ާ ބޭނުން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަާ

މައްޗަށްާާ ދުވ ލެްއެގާ މީހުންާ ަވޒީފ އަދ ކުރ ާ ރިޒޯޓްތަކުަގއިާ  2705ދ އިރ ަގއިާ

ާާ 40ާާާާއެބަހުރި ންާވަޒީފ ާގެއްލިފައި.ާެއވ ހަކައެއްާިމތ ކުާއެްއވެސ50ާާާާްން

މަސައްކަތްތެރިންގެާ ކަންބޮޑެްއވެސްނުވޭ.ާ އެކަމ ާ ނުދައްކަވ ާ ާާމެންބަރަކުާ

މިހ ހިސ ބަށާްާ ތަންފީޒުނުކޮށްާ ޤ ނޫނުާ އެާ އޮެވާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ޤ ނޫނެއްާ

އެކަންތަްއާއޮތީމަާއެކަމ ވެސްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމިތަނުަގިއާާ

ސުވ ލުއުފެދޭާ ހިތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫޅޭ.ާ  2710ކަންބޮޑުެވެގނެްއާ

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ވަޢުދ ާާާރައްޔިތުންާ ވީާ އެބޭފުޅުންާ

ޚިދުމަތްކުރަނީތޯ،ާ މިތަނުަގިއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތެދުވެރިކަންމަތީާ އެްއޮގތަށްާ

ާާ އިސްކޮށްތިބި އަސްކަރިއްޔ ަގއިާ 2ާާާާނޫނީާ ަވޒީފ 3ާާާމީހެއް މީހެއްެގާ

ާާ މީހެއްެގާމަޞްލަޙަތުާޙިމ ޔަތްކުރަނ3ާާާްެގއްލިެގންާއެމީހެްއެގާމަޞްލަޙަތު

ޤ ނޫ ހެދިފައިހުރިާ ޤައުމުަގއިާ ިއޞްލ ޙުކުރަންާމިާ  2715ނުތައްާ

ިއޞްލ ޙުކުރަންާ ޤ ނޫނުތައްާ އެާ ނޫނިްއޔ ާ މަސައްކަތްކުރަނީތޯ،ާ
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މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައިތޯ.ާާ ޤައުމުެގާ ރައްޔިތުންނ ާ ޤައުމ ާ މަސައްކަތްކުރަނީާ

ވ ހަކަާާ މ ާ ދަންނަަވންާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ސުވ ލެއްާ އުފެދޭާ މިއީވެސްާ

ެއކި ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނެތިން.ާ ހުރިހ ާާާދިުގކުރ ކަށްާ ވ ހަކަާ މ އްދ ތަކުެގާ

އެކިާ މެންބަރުންާ އެކިާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ވަރަށްާ މިތަނުަގއިާ  2720މެންބަރުންހެންާ

އޮތްާ ބުނެލަންާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކަިއފި.ާ މ ނަކޮށްެގންާ ޮގތަށްާ

ޤ ނޫނެްއާާ މިތަނުަގއިާ މިއަދުާ ނުވ ނެއޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަައކީ،ާ

މަސަްއކަތްކޮށްެގން ވެރިޔަކަުމަގިއާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ ޤައުމުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ާ.

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ ހުންނެވިާ ވެރިކަމުަގއިާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހުރި،ާ

ެއކަންާ ޒ ތީޮގތުންާ ހަނިކުރަންާ ބ ރުތައްާ ޮއތްާ ލިބިފަިއާ  2725ވެރިކަންކުރުމަށްާ

ނަންަގަވއިެގން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާޤ ނޫނުާހަދަންވ ނީވެސްާޤ ނޫނުާ

ޤައުމުެގާާއިޞްލ ޙުކު ވިސްނަިއެގންނޭ.ާ މ ދަމ އަށްާ ރަންވ ނީވެސްާ

އެހެންާ ވެރިކަމުަގއިާ ޤައުމުެގާ މިާ މ ދަމ ާ މުސްތަޤްބަލަށްާވިސްނައިެގންނޭ.ާ

ާ އެހެންާ ކަެމއް.ާ ެއކަށީެގންވ ާ ހުރުމަކީވެސްާ ޓީއަކުންާާޕ ބޭފުޅަކުާ

 2730.ާއެކަމަކު،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކުރުމަކީވެސްާއެކަށީެގންވ ާކަމެއްވެރިކަން

ހިނގައިދ ނެާމިތ  ދެމިެގންާ އެާ ޤ ނޫނެއްާ ހަދ ާ ޤ ނޫނެއް،ާ އިޞްލ ޙުކުރ ާ ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ވ ހަކަައކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އެހެންވީމ ،ާ ޖީލަކަށް.ާ އެތައްާ

އިޞްލ ޙުކުރަންާާ ޤައުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނެއްާ މިތަނުަގއިާ

ސިފަވަމުން އަޅުަގނޑަށްާ ބޮޑަށްާ ޒ ތީޮގތުންާާމަސައްކަތްކުރުމަށްވުރެާ ދަނީާ

ބ ރުތަކެްއާ ލިބިފައިއޮތްާ މީހަކަށްާ ވަކިާ އުނދަޫގކުރަންާ ބަޔަކަށްާ  2735ވަކިާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އެީއއެއްނޫނޭާ ތަނޭ.ާ މަސައްކަތްކުރެވެުމންދ ާ ހަނިކުރަންާ

ވ ންޖެހެނީ.ާ ރޫޙަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ންޖެހޭނީ.ާ މަސައްކަތަކަށްާ

މަސައްކަތަ ކޮންމެާ ކުރ ާ މިތ ާ ޤައުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކީާ

ރޫޙުަގިއާާ ެއާ ވ ންޖެހޭނެއޭ.ާ އެއްޗަކަށްާ ހެދޭާ މ ދަމ އަށްާ

މެންބަރުންނަށާްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުާ  2740މަސައްކަތްކޮށްދެއްވ ށޭާ

ާޮގވ ލަންާއަޅުަގނޑުާއަދިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކަށްވެސްާޮގވ ލަން.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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ާ

 2745ާއެބޭފުޅުންާވީާވަޢުދ ާެއއްޮގތަށްާމިތަނުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާމިކުރެޭވާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އަވަސްކުރެޭވާާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސްޕީޑްާ މަސައްކަތުެގާ މަުގފަހިވ ނެޮގތަށްާ މަސައްކަތްތަކަށްާ

ކުރި މަސަްއކަތްާ ބަހައްޓަވަިއެގންާ ވިސްނުންފުޅުާ ެގންދެވ ށޭ.ާާޮގތަށްާ އަށްާ

ނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއޮތްާވ ހަކަައކީ،ާއަދިެވސްާއެއްފަހަރުާ

އެއްކޮށްާ ރުހުމ ާ މަޖިލީހުެގާ ބޭފުޅ ާ ހުންނަވ ާ އިސްކޮށްާ އަސްކަރިއްޔ ަގއިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުހަދަމޭ.ާ ދެކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ އިސްކުރުމަކަށްާ  2750މަޤ މަށްާ

ެއބޭ ފެނިއްޖެާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ ވަކިކުރަންާ މަޤ މުންާ ފުޅ ާ

ހިނދެއްަގިއ،ާޖެހިއްޖެާހިނދެއްަގއި،ާއެބޭފުޅ ެގާޢަމަލުތައްާހުންނަާޮގތުނާްާ

ޤ ނޫނާުާ އެާ ހުރަސްއެޅޭޮގތަށްާ ވަކިކުރުމަށްާ މަޤ މުންާ ހިނދެއްަގއިާ ޖެހިއްޖެާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މުސްތަޤްބަލަށްާ ޤައުމުެގާ ެއއީާ އިޞްލ ޙުކުރުމަކީާ

އޮތް ާޑިމޮކްރަސީއަށްާ ކުރައްވ ކަށްާާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ  2755ނުރައްކަލެކޭ.ާ

ާއަޅުަގނޑު،ާކުރަްއވަންާއަޅުަގނޑުާދެކޮޅުހަދަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އިތުރަށާްާާނޮޅިވަރަމުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޚިދުމަތްާ ސިފައިންެގާ ދިވެހިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ސިފައިންެގާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ މިާ ހުށަހެޅުނީތާީާާާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާ އިޞްލ ޙެްއާ ާބިލަށްާ

ސިފައިންެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެދެނީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އުފ ކުރަން.ާ ވަރަށްާ  2760އަޅުަގނޑުެވސްާ

އުޚުތުންނަށްާ އަޚުންނ ިއާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ތިއްބެވިާ ޚިދުމަތުަގއިާ

ސަބަބަކީާ ދިުއން.ާ ލިބިެގންާ ރައްކ ތެރިކަންާ މަޤ މުެގާ އެބޭބޭފުޅުންެގާ

ޚި ޚިދުމަތުަގިއާާސިފައިންެގާ ެއާ ޚިދުމަތަކަށްވެފައިާ މ ތްާ ވަރަށްާ ދުމަތަކީާ

ކޮށްދެއްވ ފަިއވ ާާ ޤައުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ

ސިލްމ ާ ޤަުއމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވ ނަމަާ ޚިދުމަތްާ  2765އިޚްލ ސްތެރިާ

ހަމަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އ ދެ،ާ ކަށަވަރު.ާ ނެތީސްކަންާ މިއަދުާ ސަލ މަތްާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ115ާާާާޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއަޅުަގާނ

އެބަހިމެނޭާ ބ ރުތަކުެގތެރޭަގިއާ މަސްޢޫލިއްޔަތ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ

ލ ޒިމުކުރ ާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މިާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ސަލ މަތީާ

ކަށަވަރުކުރުން ތަބ ވ ކަންާ ޚިދުަމތްތަކުންާ ސަލ މަތީާ އެހެންާއުސޫލުތަކަށްާ ާ.2770 
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ރަނަގޅަށްތޯާ ހިނަގނީާ ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ މަތީާ ދަންނަވ ނަމަާ ޢިބ ރ ތަކުންާ

ެގންނެވުންާ ބަދަލުތައްާ ެގންނަވަންޖެހޭާ ޚިދުމަތަށްާ ސަލ މަތީާ ބެއްލެވުމ ިއ،ާ

ބ ރުެގޮގތުަގިއާާ މަސްޢޫލިއްޔަތ ާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ އެއީާ

ާާ ސ ފުކޮށ115ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަރަށްާ މ އްދ ަގިއާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާާާާވަނަާ

ޮގތުަގމަތިންާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ސިފައިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2775އެބައޮތް.ާ

ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ މަތިން،ާ ވ ޮގތުެގާ ހުވ ަގިއވެސްާ ސިފައިންެގާ

ވަޠަނުެގާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދީނ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަސްަގނޑަށްާ

އްަގއިާޤުރުބ ންވުމަށްާޙިމ ޔަތަށްޓަކައިާފުރ ނައިންާޤުރުބ ންވ ޖެހިއްޖެާޙ ލަތެ

އެްއޮގތަށްާ ހުަވޔ ާ ކުރައްވ ފައިވ ާ އެބޭފުޅުންާ ތިބެާ ތައްޔ ރަށްާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އ ދެ،ާ ަވޑަިއަގންނަވަނީ.ާ އެާ  2780ޢަމަލުކުރައްވަމުންާ

ކޮމިޓީައކ241ާާާާީޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކަންތައްތަކުެގތެރެއަާ ސިފައިންެގާ ޙ ލެްއަގއިާ އަތްބ ނ ާއެްއވެސްާ ށްާ

ލިބިެގންދ ާ ބ ރުާ އެކަންތައްތައްކުރުމަށްާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިދެންނެިވާާ ސަބަބަކީާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކޮމިޓީއެްއކަމަކަށްާ

ރައްޔިތުންެގ241ާާާާ ކޮމިޓީަގިއާ މިާ ބ ޔަންކޮށްފައިވަނީ،ާ މ އްދ ަގއިާ  2785ވަނަާ

ހި ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ މަތީާ ެއާާމަޖިލީހު،ާ އެއީާ ބެލުންާ ނުހިގ ޮގތްާ ނގ ާ

ބަޔ ންކުރެވިފަިއާާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ މަސްޢޫލިްއޔަތެއްކަުމަގއިާ ކޮމިޓީެގާ

ަވނަާމ އްދ ެގާދަށުަގއިާހިމެނިފައިވ ާކޮމިޓީއަކ241ާާާާީމިވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ސިފައިންނ ާ އިންޓައިިވއުކޮށްާ ފުލުހުންނ ާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެްއވެސްާ

މަ އެމީހުންާ ބަޔަކުާއިންޓަިވއުކޮށްާ ކަނޑަންވ ާ ޭއެގތެރެއިންާ ވައްދ ާ  2790ޤ މަށްާ

ކޮންމެއަކަސްާާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބައެއްކަމަކަށްާ ކަންޑަންޖެހޭާ

ބޭފުޅަކަށްާާ ހުންނަވ ާ ޮގތުަގއިާ ވެރިެއއްެގާ އިސްާ އެންމެާ ސިފައިންެގާ

ޗީފަށްާާ އިންާ ކޮމ ންޑަރާ މިއީ.ާ އިޚްތިޔ ރެއްާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭާ

އިސްާާލިބިވަޑަިއަގ އެންމެާ ސިފައިންެގާ މިީއ.ާ އިޚްތިޔ ރެއްާ ންނަވަންޖެހޭާ

 2795ވެރިެއއްެގާޮގތުަގއިާހުންނަވ ިއރުާއެމަނިކުފ ނުެގާދަށުންާަމސައްކަތްކުރަްއވ ާާ

ޗީފްާާ އައްޔަންކުރ އިރުަގއިވެސްާ މިާ އަދި،ާ މިއީ.ާ އައްޔަންކުރުންާ ބޭފުޅުންާ

އޮފިސަ ޖެނެރަލްާ އަދިާ ކަނޑައެޅުމުަގއިާ ފޯސްެއއްާ ޑިފެންސްާ ރުންާއޮފްާ
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ާާ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ ވަކިކުރުމުަގއިާ ރުހުނ241ާާާްމަޤ މުންާ ކޮމިޓީެގާ

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާބުނެފައިވ ާބުނުންާއޮތީމ ާއަޅުަގނޑުެގާހިތަށްއަރަނީ،ާ

ފެށިެގނާްާ ޖެނެރަލުންާ ބްރިޭގޑިއަރާ މިބުނެވެނީ،ާ އޮފިސަރުންނޭާ  2800ޖެނެރަލްާ

ރަލްއެްއާމަޤ މުަގއިާހުންނެިވާާޖެނެރަލުންެގާމަޤ މ ާދެމެދުަގއިާނުވަތަާެއޑްމި

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަ.ާ ބޭފުޅުންެގާ މިހިމެނޭާ ދޭތެރޭަގއިާ ެއާ ނަމަވެސްާ

ލެފްޓިނެންޓާްާ އެކުަގިއވެސްާ ެގނައުމ ާ ބަދަލުާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ މިހ ރުާ

ޖެނަރަލެއްާނުވަތަާބްރިޭގޑިއަރާޖެނެއަލެއްެގާމަޤ މުަގއިާހުންނެވިާބޭފުޅަކުާާ

ކޮމ  ބ ރުާ ވަޒީރަށްވެސްާާޑިމޯޓްކުރުމުެގާ ނުވަތަާ ޗީފަށްާ އިންާ  2805ންޑަރާ

ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ މަޤ މެއްަގއިާ ލިބިވަޑަިއެގންާއެބަވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެފަދަާ

ިމާާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ވަކިކުރެވިދ ނެާ މަޤ މުންާ އެާ ޑިމޯޓްކުރުމަށްފަހުަގއިާ

އިޞްލ ޙ މެދުާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހެޅިފަިއާ އިޞްލ ޙ ެއކުވެސްާ

ާާ ވިސްނ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިއީާވަރަށްާތ ކުންާތ ކުާާފުންކޮށް

 2810ވަނަާބަޔަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،2ާާާާނުޖެހޭާއިޞްލ ޙެއްކަމަށްާމިާިއޞްލ ޙުެގާާ

ފޯސާްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ ތ އީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ޢައްޔަންކުރެވޭއިރުަގިއާއޭނ އަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހޭާބަހެއްާލިބުންާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާއެ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަނަގޅުޮގތެއްކަމަށްާ އީާ

މިއ އެކުާހަމަާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކޮށްލަންާބޭނުން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަނާްާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގނެޭވއިރުަގއިާ ިއޞްލ ޙުާ ަގވ އިދަށްާ މިާ  2815ބޭނުންވޭާ

އ  ދަިއެގާއޮފިޝަލުންެގާާހުށަހެޅުއްވިނަމަާވަރަށްާރަނަގޅުވީހޭ.ާސިފައިންެގާ

ާ އެބަހިމެނޭާ މަޤ މުތަކުެގތެރޭަގއިާ ދަށުެގާ 5ާލެވަލްެގާ ރޭންކެްއަގިއާާާ

ރައްކ ތެރިކަންާާ މަޤ މުެގާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭބޭފުޅުން.ާ މަސައްކަތްކުރައްވ ާ

ާާ އިތުރުން ޭއެގާ އަދިާ މިންަގނޑަކުންތޯ.ާ ކޮންާ މިނ ނީާ 8ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ޖޫނިއަރ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ އެބަުއޅުްއވ .ާާރޭންކެއްަގއިާ  2820އޮފިސަރުންވެސްާ

އަދި،ާޖެނެރަލްާއޮފިސަރުންެގޮގތުަގއިާމިަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގިއާާ

މޭރުމުނާްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅުން.ާ ހައެއްކަާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ތިއްބެވީާ

ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ ަމތީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ އިރުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިނަންވ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެންާ ބ ރ ިއާާާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ
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 2825ވަނ243ާާާާައިޚްތިޔ ރުެގތެރެއިންނޭ.ާވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްިގނަާ ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ މ އްދ ެގާ

ޤަބޫލުކުރަނާްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އ ދެ،ާ ދައްކަވައިފި.ާ މެންބަރުންާ

ާދުނިޔޭެގާޕީސްކީޕްކުރުމަށްޓަކަިއާހެދޭާތަފ ތާުާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިރ އްޖެ

ލަޝްކަރުތަކުަގއިާއެމް.އެން.ޑީ.އެފުންާބައިވެރިވުމ އިާއަދިާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ހަނުގރ މަާ ޖަމ ޢަތްތަކ ާ ޓެރަރިސްޓްާ އަދިާ ޤައުމުތަކ ާ ދުނިޔޭެގާ  2830ރ އްޖެާ

އެކަށީެގންވ ާާ ކުރަންޖެހުމަކީާ ކަންތައްތަްއވެސްާ މިފަދަާ އިޢުލ ނުކުރުމ އި،ާ

އެބަޖެހިވަޑައިަގންނަވ ާާކަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެފަދަާ މެއް.ާ

ހުއްދަާާ އެދެއްވިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ އެާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ރިވިުއކުރުމަށްޓަކައިާފޮނުވަން.ާއެއީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭާބ ރަކާީާ

ާާ އިންޓަވީންކުރަން. މ އްދ ގ243ާާާަމިކަންކަމަށްާ ބަޔ ންކުރ ާވަނަާ މިާ  2835އިާ

ލިއްބައިދޭާާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ބ ރެއްާ އިތުރުާ އިތުރުންާ ބ ރުެގާ

ލިޔެވިފަެއްއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މ އްދ އެއްާ އެްއވެސްާ

ާ އެހެންވީމ ،ާ 243ާނެތް.ާ މިބުނަނީާާާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހުއް އެާ ބަލައިަގތުމ ާ ހުއްދަާ ދިންާ ބ ޠިލްކުރުމުެގާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ދަާ

މާިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ލިބިެގންވެއޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ  2840ބ ރުާ

މަޖިލީހަށްާ އެާ އިޚްތިޔ ރުާ ބޭނުންކުރުމުެގާ ަވުގތަކުެމާ ކޮންމެާ ބ ރުތައްާ

ލިބިެގންެވއޭ.ާއެހެންވީަމ،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭާއިޚްތިޔ ރ އިާބ ރުާާ

ބަޔާ  މަޖިލީހަކަށްާނެތާްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިއޮތީާ ންކޮށްދީފައި.ާރައްޔިތުންެގާ

ޖެނެރަލުނާްާ ބްރިޭގޑިައރާ ކަނޑައެޅުމ އިާ ފޯސްެއއްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ ޗީފްާ

ޙ ލެއްަގިއާާ ެއްއވެސްާ ބ ރެއްާ މިކަންތައްތަކުެގާ  2845ކަނޑައެޅުމ އިާ

ދީފައެްއ.ާާ މިންވަރަކަށްާ ެއްއވެސްާ ތ ކުާ ެއއްވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ބ ރުތަްއާާއެހެންވީމަ،ާ ލިބިެގންދ ާ ރިއްޔ އަށްާ

ސަބަބަކީ،ާ މިދަންނަވ ާ އެހެންާ ލިބެންޖެހޭނެ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ކަނޑައެޅީާާ ނިޒ މެއްކަމަށްާ ރިޔ ސީާ އޮންނ ނީާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެހެންވީމަ،ާާ ރަްއޔިތުން.ާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  2850އަޅުަގނޑުމެންނެއްނޫން.ާ

މަޖިލީހަށްވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބުންާފުރުޞަތުާާާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަ
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ވަކިޮގތަކަށްާާ ެއޮގތަށް،ާ ބެއްލެވުމަށްޓަކައި.ާ ކިހިނެއްތޯާ ނިންމަވ ނީާ މިކަންާ

ނިންމެވުމަށްޓަކަިއާާ ރައްޔިތުންާ ނިންމެވީ.ާ ރައްޔިތުންާ ނުނިމިެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ ސިފަތަކުެގާ ނިޒ ެމއްެގާ ރިޔ ސީާ ދިޔައިރުަގއިާ

 2855ާޅިެގންާމުޠަލަޤަށްާބަޔ ންކުރިންާތިންބ ރުާވަކިވުންާ.ކަނޑައެ

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ރައްޔިތުންނަށްާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ާއެހެންވީމަ،ާ

އެހެންާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ ދަްއކ ފައިާ އެްއޗެއްާ ޖައްސަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ ސިފަތަކެއްާ ާާ2860 

އަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރުންާއެއީާރަނަގޅުޮގތެއްނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ސިފައިންނ ިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގނައުމ އެކުާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ބިލަށްާ

ސިފައިންނަށްާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެއީ،ާ ލިބުންާ ރައްކ ތެރިކަންާ ފުލުހުންނަށްާ

ންާލިބުންާއެީއާައޅުަގނޑުވެސްާއެދޭކަމެްއކަމަށްވ ތީވެާެއވ ހަކަާާރައްކ ތެރިކަ

 2865ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

 

ނޫާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޤ ނޫނުައސ ސީއ އި،ާ މޫންލައިޓްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާާާމޫސ ާމަނިކު ހަަމާބޭރުަގނޑުލީާ ނިމިެގންދިޔަިއރުވެސްާ ދައުރުާ ެގާ

ގ ތްަގނޑަކަށްާދިވެހިާސިފަިއންާއަދިާފުލުހުންާއެއްޮގތަކަށްާތިބެާޤ ނޫނެއްާ

ާ ެގންދިޔަ.ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ 30ާނެތިާ ވެރިކަމެްއާާާ ދިުގާ  2870އަހަރުެގާ

އުވ ލ ފައެއްނެތް.ާާ މަޖިލިސްާ ޤ ނޫނުހަދ ާ މިދެންނެވިާ ނިމިެގންދިޔައިރުަގއިާ

ާއޮތް.ާެއހެންނަމަވެސް،ާފުލުހުންނަށް،ާސިފައިންނަށްާޤ ނޫނުހަދ ާމަޖިލީހެއް

30ާާާާޤ ނޫނުާހަދައިދީފައެއްނެތް.ާާ ހަމައަށްާައއިއިރުަގިއވެސ2007ާާާާްއެޕްރިލް

ާާ އ ދެ، 30ާާާާނެތް.ާ ސިފައިންެގ2007ާާާާއެޕްރިލް ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ އެއީާ

ހިސ ބު.ާ ފެށުނުާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ ެއާ ެއކުލަވ ލެވިާ  2875ޤ ނޫނެއްާ

ާާ ޤ ނޫނުާހެދީާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިފައިންެގާތެރޭަގއިާތިބިާާމިދެންނެވި

ހުނަރާުާ ޢިލްމ އިާ ޤައުމުތަކުންާ އެކިއެކިާ ދުނިޔޭެގާ ކުޅަދ ނަާ މިކަމަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ އައިސްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެިވާ ލިބިވަޑަިއެގންާ
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އޭރުގަާ އިރުޝ ދ ެއއްކޮށް.ާ އެބޭފުޅުންެގާ ތިއްބަަވއިެގންާ ިއާާމަޖިލީހުަގއިާ

ޮއތީާާ ވިސްނުންާ އޭރުަގއިާ މީހެއް.ާ މަސައްކަތްކުރިާ ކޮމިޓީަގއިާ  2880އަޅުަގނޑަކީާ

ހަމައެކަނިނޫން.ާ މޮޅުވ ޮގތަކަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އޭރުެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ޮގތުަގއި.ާ ޕ ޓީެގާ އިދިކޮޅުާ ތިބީާ އޭރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އޮންނަ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔަސީާ ބ ރުތަކަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ންޖެހޭާ

ހަމަާ އެީއާ ބ ރުތައްކަންާ އޮތްާ އެކުލަވ ފައިާ ޤ ނޫނުަގިއާ މިހ ރުާސިފައިންެގާ

ތިބިާާ ޮގތުަގއިާ ޕ ޓީއެްއެގާ އިދިކޮޅުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއަށްާ  2885ޔަޤީންކަމެއް.ާ

މަޖިލީހުގާެާ އޮތްޮގތްާ ނިންމ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓުދީާ މީހުންވެސްާ

ރަނަގޅަށް ބެއްލެވުމުންާ ދެންާޔައުމިްއޔ ތައްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ާ

އިޞްލ ޙުެވާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިފެނުނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއާާ އިންތިޚ ބުކޮށްެގންާ ވެރިޔަކުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެދޭޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ

 2890ރައްޔިތުންާއެާވެރިމީހ އަށްާބ ރުތަކެއްާދިންތަން.ާއެއީާކުރީަގއިާމިއޮންނަާާ

ރައްޔިތުންެގ ހަމައަށްާާާއުސޫލުންާ ރަްއޔިތުންނ ާ އޯކޭދީެގންާ މަޖިލީހުންާ

ނަނާްާ އިލެކްޝަނުންާ ސީދ ާ ޮގތުަގެއއްނޫން.ާ ނަމެއްެގާ ެގންދ ާ

ނިޒ މަށްާ ރިޔ ސީާ ެއއީާ ހޮވީ.ާ ވެރިޔަކުާ ރަްއޔިތުންާ އިޢުލ ންކޮށްެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކުރީަގިއާ އަދިާ ކުރަމުންެގންދިޔަާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގން ދޫކޮށްލުމަށްފަހާުާތަހަންމަލްކުރަމުންާ އުސޫލުތަްއާ ޚުދުމުހުތ ރުާ  2895ދިޔަާ

މިއަދުާ އޮެވފައިާ އެޮގތަށްާ އެދުވަހުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރިކަމެއް.ާ

ސ ހުޖަހ ނާްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިތައްޔ ރުަވނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެްއޗިހިތަކެްއާާ ބަޔަކަށްާ އަނެއްކ ވެސްާ ދިންޮގތަށްާ ަގނޑުވަރެއްާ މުމްތ ޒަށްާ

މިރ އް ކަންތައްތަްއާާދޭންބ އޭ.ާ ދޭތެރޭަގިއާ ސިފައިންނ ާ ދިވެހިާ ޖޭެގާ

މިރ އްޖޭެގާާ އޮތީ.ާ ބަލަންާ މީހުންނެއްނޫނޭާ ދެތިންާ އެންމެާ  2900ނުކުރައްވ ށޭާ

ދިވެހާިާ ކޮންމެާ ވަޒީފ އަދ ކުރަމުންެގންދ ާ އަނެއްކޮޅަށްާ އެްއކޮޅުންާ

ރައްޔިތުންެގާ އެާ ބައެއް.ާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ޙައްޤުތަކެްއާ ރައްޔިތަކީވެސްާ

ލ މަތްކުރުމަށްާައޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާމިތިބީ.ާސިފައިންެގާާޙައްޤުތައްާސަ

އ އިލ ައށްާާ އޭނ ެގާ ލ ރިާ ލިބޭާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ އޮފިސަރަކުވެސްާ

މީހ ވެސްާ އިންނަާ ނަަގންާ ދިދައެްއާ މީހ ،ާ ނިކަމެތިާ އެންމެާ  2905ޚަރަދުކުރަނީ.ާ
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ބެލީމަ ހަޔ ތަށްާ ސިފައިންެގާ މިރ އްޖޭަގއިާ ޚަރަދުކުރަނީ.ާ ލ ރިާ ލިބޭާ ާހަމަާ

އަޅުަގނޑުެގ،ާއަޅުަގނޑުާމިައދުާފ ހަަގކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުެގާދޮންބައްޕައަކީާާ

އަހަރުދުވަހުާސިފައިންެގައށްާޚިދުމަތްކުރިާމީހެއް.ާނިމިެގންދިޔައިރުަގިއ20ާާާާ

ދެާާ ދެއްވިާ މިނިސްޓަރުާ ޑިފެންސްާ ހުންނެވިާ އޭރުަގއިާ ހަމައެކަނިާ ލިބުނީާ

އޭާ ނެތް.ާ ެއްއވެސްކަެމއްާ އެހެންާ ހޮޅި.ާ މަރުވުމ ިއާާދަަގނޑުާ  2910ެގފަހުންާ

ކިތަްއާާ ެއކަހަލަާ އަޅ ލުމެއްނެތް.ާ އުޅެމުންދިޔައިރުަގއިާ އެޙ ލުަގއިާ ހަމައަށްާ

ހަމާަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ތިބީ.ާ ނިމިެގންޮގސްފަިއާ މީހުންތޯާ

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއާާ މަޤްޞަދެއްާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެންނަންވީާ

މީހުންކޮޅު ރޭންކަކުންާ ަވކިާ ބ ރުާާސިފައިންެގާ ރޭންކުަގއޭާ އެާ ވަކިކޮށްލ ތީާ ާ

މީހުންނަށާޭާ ރޭންކުެގާ އެާ ނުކުތަސްާ ބަދަލުކުރަންާ ސަރުކ ރުާ  2915އޮތީ.ާ

ބަޑިުގދަނުެގާދޮރުާހުޅުވަިއެގންާބަޑިާނެރެވޭނީ.ާއެާއުސޫލުާެގންުގޅެފިއްޔ ާާ

އޮތްާާ ކޮބައިތޯާ މީހުންނަށްާ އެހެންާ ޚިދުމަތްކުރަންތިބިާ ދެންާސިފައިންޭގަގއިާ

މަޖިލީހަށާްާފުރުޞަތަކީ.ާއަޅުަގނޑު ާދެންާދަންނަވ ލަންާއޮތީާރައްޔިތުންެގާ

ހައެއްކަމީހުންާ ސިޔ ސީާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރެއްާ އޮންނަާ ދީފައިާ

 2920ނަގ ާކޮމިޓީައކަށްާއެބ ރެއްާނުދެވޭނެާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް.ާއެާކޮމިޓީައށްާާ

ޤަބޫލުކުރަނާްާ އެބަާ އެންމެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިތުބ ރެއް.ާ ކޮބައިތޯާ

ތިބިާދިވެހި ލިބިފައިާ ހުނަރުާ ބޭރުންާ ތިބިާސިފައިންނަކީާ މިއަދުާ ރ އްޖޭަގއިާ

ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑ އިާ އެކަމަކުާ ބައެއްކަމަށް.ާ

ވ ހަކަދެްއކީަމާ ެގނެސްެގންާ އެމީހުންާ ޮގސްާ މީހުންާ ދެތިންހަތަރުާ

ރޫ ބަޑިެއއްާ ނޭނޭގނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެވަނީ.ާ  2925ޅ ާޖޯކަކަށްނޫންތޯާ

ރ ވަންވެސް.ާއެކަހަލަާހ ލެއްަގއިާތިބިާބައެއްާމިއީ.ާއެހެންީވމަ،ާކޮމ ންޑިގާާ

ާއޮފިސަރުާކަނޑައަޅ ާޤ ނޫނުައސ ސީެގާދަށުން..ާ.

ާ

އަލްޙ ންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 2930ާފަހުމީ.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ދެއްކެވުމުަގިއާާާއިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްޙ ންާާފޭދޫާދ  އެވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރުާ

 2935މަޖިލީހުެގާމިތަނުަގއިާތިބިާދެތިންހަތަރުާމީހެކޭާވިދ ޅުެވާައޅުަގނޑުމެންނަށްާާއްކެުވން:ާާފަހުމީާވ ހަކަދެ

ބޭރު މަޢުޟޫޢުއިންާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ ންާމުޚ ތަބުކުރައްަވއިފި.ާ

ނުކުރެއްވުމަށްާާ ެއކަންާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ.ާ

ާދަންނަވަން.ާ
ާ

ާ2940 

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެުވމުަގއިާހުރިހ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދެނާްާހިތް ެގންދަން.ާ ދަންނަވަމުންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ތެވުމަށްާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ2945 

އޮތްާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެޖެންޑ ކުރަްއވ ފައިާ މަނިކުފ ނުާ މިއަދުާ އިނޭގާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ހަމަެވއްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާާާމޫސ ާމަނިކު އޮންނަާވަުގތުވެސްާ ބަހުސްާ މިާ ދެންާ އެދެންާ ައޅުަގނޑުާ ޖެކަން.ާ

ާާ އެއީ ފުރުޞަތުދެއްވަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމަނ12:30ާާާްދުވަހަކަށްާ އަށްާ

ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތީމަ.ާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ އެޖެންޑ ާ މަނިކުފަނުާ

އެީއާާ ކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުާ ދުވަހަކުންާ  2950ދެންއޮންނަާ

ޮގތަށްާކަންކަންާކުރުމަކީާައޅުަގނޑުެގވެސްާއޮތްާރޫޙެްއ.ާާއެޖެންޑ އ އިާެއއްާ

ތިބޭނެ.ާާ މިތ ަގއިާ ބޭފުޅުންާ އެދޭނެާ ފުރުޞަތަށްެވސްާ ދެވަނަާ އަދިާ

އޮންނަާ ބަހުސްާ މިާ ދެންާ އިށީނދެލ ނަން.ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

އެދެން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ދެއްވުންާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑަށްާ ދުވަހެއްަގއިާ

 2955ާއިތުރުާރިސަރޗްތަކުންާލިބިފައިާހުރިާނަތީޖ ތައްވެސްާއެބަހުރިާބައެއްކަހަލަ

ާއިނޭގތޯ،ާއެހެންވީމަ.ާާ

ާ

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުަގއިާކޮންެމާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާާ މިެގންދިޔައީ އަރުވަމުންާ އެހެންވީމަ،5ާާާާމެންބަރަކަށްވެސްާ މިނެޓްއިރު.ާ

 2960ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުނީާާާާމިހ ރު

4ާ ފުރުޞަތަކަށްާާ ދެވަނަާ އެހެންވީމަ،ާ ހިނދުކޮޅަކު.ާ މިނެޓ އިާ
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އަރުވ ނަން.ާާ ފުރުޞަތުާ ދެވަނަާ ދެންދުަވހަކުންާ އެދިަވޑަިއެގންފިއްޔ ާ

ާ.ާާމިހ ތަނަށްާވ ހަކަކޮޅުންާނިންމަވ ލަްއވަންާފުރުޞަތުާއަރުވަފ ނަންާމިހ ރު

ާ

ދީލަތިާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ަވރަށްާ ހެޔޮފޮޅު،ާ ވަރަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ  2965ާއ ދެ،ާ

ހަމާަާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާާާމޫސ ާމަނިކު ތެދުބަހުންާ ވ ހަކައަކީާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސެއް.ާ

އެ މަސައްކަތްާ ވަރަށްާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުވ ންވީނުންތޯއޭާ ބަާާރަނަގޅަށްާ

އެކަކުާ ސިފައިންާ ނުވަތަާ ޖަަގޑ ހެއްދުމަށްާ ތެރޭަގިއާ ސިފައިންެގާ ކުރަމޭާ

ވަޒީފައަށޭ.ާާ ކަލޭމެންެގާ ކަލޭމެންނަށޭ.ާ ތ އީދުކުރީާ ތިމަންނަމެންާ އަނެކަކ ާ

ނަޝީދ ާ ރަީއސްާ އެހެންވީމަ،ާ ޯގހޭ.ާ ަވރަށްާ މީހުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ  2970އެކަމަކުާ

ތޯާދައްކަންާމިއުޅެނީ.ާދިމ ލަށްާދ ންވީނުންހެއްޔޭާބަޑިާހިފައިެގން.ާއެވ ހަކަ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާސަލ މަތްކަންާދަމަހައްޓަންާތިބިާ

ތިންާ ނުވަތަާ ހަތަރުާ އެންމެާ ވައްދ ާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންާ

އެބޭފުޅުންެގާާ ކޮމިޓީއަކުންާ ހިމެނޭާ މީހުންާ ހައެއްކަާ ހިމެނޭާ ޕ ޓީއަކަށްާ

ެގނައުމަކީ ބަލަިއެގންާ ރޫޙ ާާކަންކަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެީއާ ާ2975 

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވަނ115ާާާާަޚިލ ފުކަމެއްކަމަށްާ

ާާ އަދި ބ ރ އިާ ދީފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްާ ވަނ243ާާާަމ އްދ ަގއިާ

ދޭތެރޭަގިއާާ ބ ރާ  އޮންނަާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ މ އްދ ަގއިާ

ާނުވިސްނިެގންާިމއުޅޭާހަމައެކަނިާާވިސްނަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކަން

އުޅެންޖެހިފަިއާާ ޮގތްތަކަކަށްާ ސިޔ ސީޮގތުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2980ސަބަބަކީާ

މިއަދުާ އެނޭގ.ާ އަންނ ނެކަންވެސްާ މިތަނަށްާ އެފިކުރުާ އެކަމަކުާ އޮތީމަ.ާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ތިބީާ މީހަކުވެސްާ ކޮންމެާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާދަންނަވަނީާމިާވ ނުވ އެއްާނޭނިގެގން.ާއ ދެ،ާާހ ސްކަންމަތީަގއޭާައޅުަގނޑު

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ ހަމަާ ހެދީާ ޤ ނޫނެއްާ ސިފައިންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ފެންނަޮގތަށާްާ އެބަޔަކަށްާ ބަޔަކުާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ތިބިާ  2985މަޖިލީހުަގއިާ

ާސިފައިންެގާޤ ނޫނެއްާހަދ ފައިާވަނީ.ާާ

ާ
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ނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މެންބަރާުާނިޒ މ ބެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ާ

ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާ.

ާ2990 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހުޅުހެންވޭރުާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ މަނިކުފ ނުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއްކެުވްނ:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެ ސިކުންތ ިއ30ާާާާާމޫސ ާމަނިކަށްާބ ކީާއޮތީ

 2995މިނެޓްާބަރ ބަރުާހަމަާއަޅުަގނޑ1ާާާާުކުޑަކުޑަާއިރުކޮޅެއްކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ާބަލައިފިންާއިނޭގތޯ.ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާިމެގނީާއެހެންވީމަ.ާާ
ާ

ާ

ނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްާޝުކުރިއްޔ ާ

ބޭފުޅުންެގާ ހުރިހ ާ ތިޔަާ މިެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުާ  3000ޤަބޫލުކުރެވޭކަންނޭނެގ.ާ

ނަންފުޅުަގއިާަގޑިާބަލަމުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާ

ނިންމ ލެއްވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މަނިކުާ ޫމސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ހުޅުހެންވޭރުާާރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަާ ކުރިމަތިލައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ  3005ާއަޅުަގނޑުާ

ތެރޭަގިއާާާކެުވން:ާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއް ވައުދުތަކުެގާ ވީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހޮވުނުއިރުަގއިާ ދ އިރ އަށްާ

ނިންމީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ޮގތަކަށްނޫންާ އަޅުަގނޑުާ ަގޑިާ މަޖިލީހުެގާ

މިއަ ައޅުަގނޑުާ ހަމަާއެހެންނަމަވެސް،ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ފެށިެގންާ ދުންާ

ހުރިހ ާ ަގވ ިއދުަގއިާ އ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަންކުރ ނަން.ާ

ުގނުންާ ސިކުންތުާ ދިނުމުެގޮގތުންާ އެްއބ ރުލުންާ ރައީސަށްާ  3010މެންބަރުންނަށްާ

ބޭއްވުންާރަނަގޅުވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއޮތީާާ

ާާ ގަވ އިދަށް ތ އީދެްއާާމިާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ

ނުކުރަމޭ.ާމީެގާޙަޤީޤީާބޭނުމަކީާމިރ އްޖޭެގާވެރިކަމ އިާމިާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ނުރުހުންާ ދޭތެރަޭގއިާ ސިފައިންނ ާ ތިބިާ ރައްކ ތެރިކަމަށްާ ސަލ މަތ އިާ

ކަމެކޭ.ާ ކުރުމަށްކުރ ާ ޯގސްކޮށްާ ކަންކަންާ ދޭތެރޭާ އެބޭފުޅުންނ ާ  3015އުފައްދ ާ
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ުމޅިާާއެހެ މިރ އްޖޭެގާ ވ ހަކައަކީާ ިމދަންނަވ ލިާ އަޅުަގނޑުާ ންވީމަ،ާ

ހުރިހ ާާ ސަލ މަތްކުރެވޭޮގތަށްާ ޙައްޤުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

އޮތްާ ސަލ މަތްކުރެވޭޮގތަށްާ ޙައްޤުތައްާ މީހުންެގާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ އެއްާ

ތ އީދު ެއވ ހަކައަކަށްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ާކުރެވޭކަށްނެތޭ.ާާޤ ނޫނަކަށްނޫންޮގތަކަށްާ

ާ3020 

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ބަޑިާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އޮންނ ނީާ ތަޅުަގނޑިާ ބަޑިުގދަނުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ާނިންމ ލަމުންާ

ނަގައިާކެުވން:ާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއް ތަޅުދަނޑިާ ެއާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަތުގައޭ.ާ މީހުންާ ފިއްޔ ާާެގންުގޅޭާ

 3025ާަގޔަށްވެސްާޖަހަންާއެކަށީެގންޭވ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ 51ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާމިހ ތަނަށްާމިާބަހުސްަގއި

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ދައްކަވ ފައި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވަނީާ ަގޑިއިރ ިއ5ާާާާމެންބަރުންާ

ައޅު ދެންާމިނެޓްކޮޅެއްާ ހޭދަކޮށްފައި.ާ ވަނީާ މިކަމުަގއިާ ަގނޑުމެންާ

 3030އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޢުޟޫޢުއ އިެގންާކުރިއަށްދ ނީާދެންާބ ްއވ ާޖަލްސ ެއއްާ

ކުރިންެވސްާާ ޖަލްސ އެްއގައި.ާ ބ އްވ ާ ކުރެވިެގންާ އެޖެންޑ ާ މިކަމަށްާ

މުހިންމާުާ ަވރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ފަދައިންާ ދަންނަވ ލ ފަިއވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުނ55ާާާާްނީާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާބިލުތަކެއްާވަ

ފޮނުއްވ ފައި.ާޭއެގތެރެއިންާދިެވހިރ އްޖޭެގާެއކްސްޕރޯޓްާއިމްޕޯޓ ބެހޭާޤ ނޫނާުާ

އަޅުަގނޑުާާ އަރިހަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ވ ނީާ  3035މިހ ރުާ

އެ މިހ ރުާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ މޭޒުކޮޅުމަތިންާ ތިބޭފުޅުންެގާ ބިލުާފޮނުވ ފައި.ާ ާ

ބިލާުާ މިާ ޖަލްސ އެއްާ މ ދަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ޙަވ ލުކޮށްފައި.ާ ވ ނީާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ކޮޕީާ އެބިލުެގާ ނިންމ ާ އެޖެންޑ ކުރުމަށްާ

ެއޮގތަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާ ެއވަނީ.ާއެހެންވީަމ،ާމ ދަމ ެގާއެޖެންޑ ާ އަރުވ ފައިާ

މިއަ ދަންނަވަމުން،ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ މިޖަލްސ ާާވ ހަކަެވސްާ  3040ދުެގާ

ާމިހިސ ބުންާނިންމ ލ ނީ.ާާ

ާ
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ާ.ޖަލްސ ާނިންމުންާ .3



ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 10ާާާާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއާއޮންނ ނީ،  3045ވ ާބުދަދުވަހުެގ2009ާާާާޖޫން

ާަގއި.9:00ާާާާހެނދުނުާ

ާާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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