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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /24 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  24 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ދުވަސް ހޯމަ  ވީ  2010 އޭޕްރީލް  26 : ތާރީޚު 
 1431ޖުމާދަލްއޫލާ  11 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:02ން  10:30 ޓަވަލް: އިން 

 

 އަށް  13:05ން  12:28 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ގައި  13:55 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  45 ަގޑިއިރާއި 3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު  
 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 56، އިންޓަވަލް ފަހުން 61އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 73ފަހުން ހުސްވަުގތުކޮޅު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ންބަރު އަޙްމަދު މަޙްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 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  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއް 

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް   

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ   

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައި 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  



 IV 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފު 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއް 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 



 V 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

  ފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

        

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

   

  

 - : ރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީ 
 
 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

އިރާގެ ޢަބްދުއްރަޙީމް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވައިކަރަދޫ ދާهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުން،  އިންޓަވަލްފަހު  *

މެ ދާއިރާގެ  ފެލިދޫ  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  ޢަލީ،  ވިސާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  ޢާރިފް،  ޢަލީ  ނަޢީމް،  މެންބަރު  ޔޫސުފް  ންބަރު 

ޖަލްސާގައި    އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް   ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ހިަތދޫ

މަޢުސޫމް، ކުޅުދުއްފުިށ  هللا ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލްފަހުން،  

ސާ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، އޭދަފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަފޫރު މޫ

ރާގެ މެންބަރު  ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، މަިތވެރި ދާއިސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  

ދާއިރާގެ   ދިއްގަރު  ނަޢީމް،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފެލިދޫ  އިބްރާހީމް،  ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާމިގިލި  މުޙަންމަދު،  އަޙްމަދު ނާޒިމް،  ޙުސައިން  މެންބަރު 

މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް،   މަސީޙު މުޙަންމަދު،  هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ

ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   މަޢުސޫމް،هللا ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

އަލި ވަޙީދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  މޫސާ،  މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަފޫރު  ދާއިރާގެ  ފުިށ 

މޫސާ،    މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޙުސައިން   ކެންދޫ  ކުރެންދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަިތވެރި  ޢަލީ،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

އަޙްމަދު ނާޒިމް، މީދޫ ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

މުޙަންމަދު   މް މުޙަންމަދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުމެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާ

   އި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޖަލްސާގަމަސީޙު މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ هللا ރިޔާޒް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާހޯމާަާއޭޕްރީލ2ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ ާދުޢ.5 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن

ާށުނީ.މަޖިލިސްާފެ



. ްޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުނ.10 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުން.44ާމިވަގުތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެަވަޑއިގެންާތިއްެބވީާ



. ާ.ްފ ސްކުރުނ  15ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/3/45ނަްނބަރަކީ،ާއޖ/ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާ-5.3

ގެާދަށުންާޔައުމިްއޔ ާފ ސްުކރުން.ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުމުެގާމަސައްކަތެއްާިމއަދަކ5.4ާާުއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާާ-5.4

 20ާނެތް.



. .ްއެންގުނ ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަިއޓަމް ާާ-6އެޖެންޑ  ާމިއަދު ާއެްނގުން. ާއަންގ  ާރިޔ ސަތަކުްނާރިޔ ސަތުން ާދަންނަވ ކަށް ާެއްއޗެްއ ާވަކި  25އަދި

ާބޭނުމެއްނުވޭ.

ާ
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ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

 30ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދުގެާސުވ ލ އިާބެހޭގޮތުްނާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވ ނީާއަޅުަގނޑުާމަޢުލޫމ ތުާާސުވ ލު.ާ-7އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާކުރެްއވުމަށް ާުސވ ލު ާމިއަދު ާެއއީ ާމަޢުލޫމ ތުާާއަރުވ ަފއި. ާއެ ާމިނިސްޓަރަށް ާހަމަޖެހިފައިވ  ާވަަޑއިގެންެނވުމަށް މިތަނަށް

ާވ ތީއ  ާދިމ ވެފައި ާދަތިތައް ާބަެއއް ާރައްދުކުރުމުގައި ާއިން ާއިދ ރ  ާޢިއްޒަތްތެރިާާމަޖިލީހުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާސުވ ލުގެ ާއެ ެއކު

ާސަރުކ  ާވަނީ ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޮނުވުނުއިރު ާއަރިހަށް ާއެމިނިސްޓަރުގެ ާމަސައްކަތަކަށް ާއެހެން ކަމަނ ެގާާރުގެ

ާދިމ ވުމ  ާދަތިތަކެއް ާމިކަމުގައި ާއެެހންކަމުން ނޑަައޅުްއވ ފައި. ާކަ ާއިންާާވަގުތު ާއެޖެންޑ  ާމިވަނީ ާސުވ ލު ާމިއަދުގެ  35އެކު

ާއުނިކޮށްފައި.ާ

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 40ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާރައީްސގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާއެކަުމގެާައއިޓަމެއްާމިއަދަކުާނެތް.ާމަޖިލީހުގެާ-8އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލު.9

ާ

 45ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުާނެތް.މަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާމިއަދުގެާއެމަަސއްކަެތއްާވެސްާއެޖެންޑ އަާާ-9އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރުފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.:

ާ

 50ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަާ ާއެޖެންޑ  ާތަޢ ރުފުކުރެވިފަިއވ ާ-:އިޓަމް ާވެްސާާކުރިްނ ާމިއަދު ާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ާކުށެްއ ބިެލއްެގ

ާއެފަދަާކުށެއްާިއޞްލ ޙުކުރ ކަްށާނެތް.

ާ
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ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާ.;

ާ55 

 ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާައއިޓަމް ާބަހުާ-;ާއެޖެންޑ  ާއިބްތިދ ޢީ ާބަހުސް.ާމިއަދު ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއިބްތިދ ޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވަނީ ާހުށަހެޅިފައި ސަށް

ާ ާޤ7ާަ;ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާޤަރ ރެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންެގ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާފުރަތަަމާވަނަ ރ ރުގެ

ާ ާވަނީ ާިއއްވ ަފއި 36ާާކިޔުން 4232ާާއެޕްރިލް ާދައުރުގެ ާމަޖިލީހަށ43ާާްފުރަތަމަ ާޤަރ ރު ާމި ާޖަލްސ ަގއި. ވަނަ

ނުޑާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ  32ާ60ހުށަހަޅުއްވ ާދެްއވ ނީާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރު.ާއަޅުގަ

ާއަރުވ  ާފުރުޞަތެއް ާޕޯޑިޔަމަށްމިނެޓުގެ ާާަނން ާހުށަހަޅުއްަވއި ާޤަރ ރު ާނިޒ މ ަވޑަިއގެން ާޝުކުރިއްޔ . ބެޭހާާދެްއވުމަށް.

ާއެްއ،ާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިރޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ65 

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެހެންމެާޢި ާހަމަ ާއަދި ާއޮތް. ާެއބަ ާލިބިަފއި ާއެޖެންޑ އެއް ާދެ ާއަްށ ާޖަލްސ  ާމިއަުދގެ ާައޅުަގނޑަށް ާރައީްސ، އްޒަތްތެރި

ެގާަވޒީރުންނ ާުސވ ލުކުރުމުގެާޤ ނޫނުަގއިާބުނެފަިއާއޮންނަނީާަވޒީރަށްާަވގުތެއްާވީއިަރކުންާައއިސްާމިތަނަްށ4227/4ާާ

ާކަމަކަށް ާދެްއވަންޖެހޭނެ ާޖަވ ބު ާކޮންެމވެްސާާސުވ ލަށް ާވަޒީރު ާވ ހަަކފުޅުގައި ާރައީްސގެ ނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރި

 70ކަމަކ ާތ ށިވީމަާދެންާއެހިސ ބުންާމިާމަޖިލީހުގައިާޤ ނޫނީާގޮތުންާމިާމަޖިލީހަށްާދޭންޖެހޭާޖަވ ބެއްާދިނުމަށްާއެާވަޒީރަުކާ

ާ ާކަމަކަށް ާހުއްދައެއ4227/4ާްއުޒުުރވެރިވ ންޖެހޭނެ ާއެގޮަތަކށް ާޤ ނޫނު ާތަންކޮޅެްއާާމި ުނކުރޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާރިޔ ސަތުން

ާރައީސްގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާމަޢުލޫމ ތު. ާދެްއވި ާއެ ާގުޭޅގޮތުން ާއެކަމ  ާހީވަީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ކުޑަހެން

ާަމއްޗަްށާ ާވަޒީރުންގެ ާޤ ނޫނަކުން ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާމިއީ ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއްހެން ާގެންނަންޖެހޭ ސަމ ލުކަމަށް

ާލ ޒިމްކޮށްފައިާއޮްތކަމެއް.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ75 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާިއބްތިދ ޢީާބަހު،ާ;ންޑ ާއައިޓަމްާބެހޭާމައްސަލައެއްގެާަދށުންާއެޖެާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ  ސަށްާއަޅުގަ

ާމީ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާގެންނެވި ާތި ާއަހުޅުވ ލުމަށްފަހު ާއެޖެންޑ  ާކުރިން ާގެ ާއައިޓަމ7ާާުއިޓަމް ާމި ާސުވ ލު، ގެާގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެނގިވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާކަމެއް. ާނިންމ ފައިވ  ާވަިކގޮތެްއ ނޑު ާއަޅުގަ  80ދަށުން
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ާނޯޓިސްާ ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާދަތިަތކުގެ ާބައެއް ާއެިރ ާމިކަމުަގއި ާަދންނަވައިފިން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް މިނިސްޓަރަށްާާދެންމެ

ާއެކަީށގެންވ ާ ާދިމ ވެގެން ާދަިތތައް ާބަެއއް ާރައްދުކުރުމުަގއި ާއެ ާފަރ ތުން ާއިދ ރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަބއެްއ، އެރުވުުމގައި

ާ ާވަނީ. ާނޭރުވި ާެވްސ36ާާނޯޓިހެއް ާދެްއވުމަށް ާޖަވ ބު ާވަަޑއިެގން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާނަމަވެސް ާއެުރވި ާނޯޓިސް ދުވަހުގެ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާުމއްދަތެްއާާއަޅުަގނޑު ާއެކަީށގެންވ  ާވިަޔސް ާބޭފުޅަކަށް ާއެހެން ާއަދި ާިވޔަްސ ާމިނިސްޓަރަކަށް އެއީ

ާެއގޮތުގެމަތީންާ ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ނޑެއް ާމިންގަ ާއަޙުލ ޤީ ާރަނގަުޅ ާއެކަީށގެންވ  ާދެންނެުވމަކީ ާނޫނީ  85އެރުވުމަށްފަހު

ާމައްސަ ާއެހެންވީމަ،ާނިޒ މ ެބހޭ ާއެވަނީ. ާނިންމ ފައި ާެއކަން ާނުގަންނަން.ާއަޅުަގނޑު ާބަލައެއް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ލައެއް

ާ ާބަޙުްސ ާއިބްތިދ ޢީ 3ާާއަޅުަގނޑު ާއަިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމަަސއްކަތްާާ;ަގޑިއިުރ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވްސ ާއަނެްއކ  އަށް

ާފުރުޞަުތާ ނޑު ާއަޅުގަ ާސަމީރަށް ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއެހެންވީމަ، ާމިގެންދަނީ. ކުރަމުން

ާއަރުވަން.

ާ90 

 ާދެއްެކވުން:ވ ހަކަމަދުާސަމީރުާއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުާދި

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނގިފަިއވ ާގޮުތަގއިާދިވެހިރ އްޖޭގެާތ ރީޚުަގއިާއަދިާއަލަށްާ

ެއްއާޝަރުޢީާމަރުޙަލ ގެާތެރެއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢަމަލުކުރަމުންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާތެރެިއންާރައްޔިތުންގެާމަްއސަލަ

ާމައްސަލ ގައިާ ާމިފަދަ ާފުރަތަމަ ާފޮނުވޭ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާއިްނޞ ފު ާރައްޔިތުންނަށް ާމެދުެވރިކޮށް ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ާއެ ާލިބުނީތީ ާފުރުޞަތު ާމި ާބެހޭާާއަޅުަގނޑަށް ާޤަރ ރ އި ާމި ާކުރިން ާހުށަހެޅުމުގެ ާޤަރ ރު ާމި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއުފ ކޮށް  95ާކަމ 

ނޑަށްާފ ހަގަކުެރވޭާދެތިންާނުކުތ އެއްާދަންނަވ ލުމަކީާއެންމެާރަނގަޅުާގޮެތްއާކަމުގައިާދެކޭތީާމަޖިލީހުެގާާގޮތުން އަުޅގަ

ާިއޒުަނއ  ާަރއީްސގެ ާޤަރ ުރާހުށަހެޅުމުގެާާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަުޅަގނޑު ާއެބަިއާކުރިއަްށާގެންދ ނަން. ނޑު އެުކގަިއާއަުޅގަ

ނޑަށްާފެންާކުރިންާމިޤަރ ރ  މުާވ ހަކަތަެކއްާދަންނަވ ލ ނެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދެންމެާވެސްާއްނަާބައެއްާމުހިމެދުާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއ452ާާިމިާއިޝ ރ ތްކޮށްލީ.ާއ ދެ،ާިމާޤަރ ރަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުްމހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާހަދަ ާހިންގުމަށްޓަކަިއ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާއުޫސލުން ާލ މަރުކަީޒގެ ާސަރުކ ުރްނާބަޔ ންކުރ  ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނު  100ންޖެހޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާަމފްހޫމަކީ ާޕްޮރވިންސް ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާބިލުގައި ާހުށަހެޅި ާއ އ452ާާިފުރަތަމަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އިދިޮކޅަށްާާޚިލ ފުާމަފްޙޫމެއްކަމުގައިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާަބއެއްާމެންަބރުންާފ ހަގަކުރަމުންާގެންދިޔަިއރު،ާއެއ އިާދިމ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމަފްޙޫމަކީ ާޕްރޮވިންްސގެ ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާބިލުަގއި ާޚިލ ފ452ާާުއެ ާއ އި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާބިލުާ ާބަލައިގަނެ ާބިުލާމަޖިލީހަށް ާއެ ާގެްނދެވި.ާހަމައެއ ެއުކގައި ާއެބޭފުޅުން ާފ ހަގަކުަރއްވަމުން ާކަމުގައި ާނޫން މަފްޙޫމެއް

 105ކޮމިީޓއަކަށްާފޮނުވުމުންާއެާކޮމިޓީްނާވަނީާެއާމަފްޙޫމްާއުނިކޮށްފަިއ.ާއެކަުމގައިާދެފަރ ތުންކުެރާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާ

އެްއވެސްާފަރ ތަކުންާދޫާނުދިނުމުގެާސަބަބުންާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްަތއްާހުއްޓިާޖަލްސ ތައްާކުރިއަށްާގެންދެވޭނެާގޮެތއްާ

ާރައީސު ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާއެ ާސަބަބުން ާބަޙުސްެގާނެތިފައިވުމުގެ ާބިލުގެ ާއެ ާގެންދެުވމަށްފަހު ާއަނބުރ  ލްުޖމްހޫރިއްޔ 
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ާސަރުކ ރުގެާ ާކުރެއްވުމަށްފަހު ާއިޞްލ ޙު ާބިލު ާއެ ާއަލުން ާއަލީަގއި ާޚިޔ ލުފުުޅގެ ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން މަރުޙަލ ގައި

ވުނުާޕްރޮވިންްސގެާމަފްޙޫމްާފަރ ތުންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕުންާއެާބިލުާހުށަހެޅުމުންާވެސްާއިްސވެާބަޔ ްނުކރެ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިތްހަމަނުޖެހުން ާމި ާނުވަތަ ާހަމަނުޖެހުން ާމި ާުއފެދިފައިވ  ާމަޖިލީހުގައި  110މައްސަލ ަގއި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއ އިާޚިލ ފުކަމަށްާބުނެާކުރިންާވެސްާދެކޮޅުެހއްދެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުނ452ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމަޖިލީހަށްާޚިޔ ލު ާބިލު ާދަށުން ާަގވ ިއދުގެ ާައއު ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާގެންގޮސްަފއިވޭ. ާފ ޅުކުަރމުން ާއެގޮުތަގއި ތައް

ާމަޖިލީހުގެާ ާގޮތަކީ ާކަންކުރެްއވި ާވެސް ާމިފަހަރު ާހަވ ލުކުރުމުން ާމަޖިލީހުން ާކޮމިޓީއަކަށް ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާބިލު ބަލައިގަނެ

ާމައިާ ާބިލުގެ ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ ިއ ާެގއްލޭއައު ާމަޤްޞަދު ނޑު ާާގަ ާގަވ އިދުެގ ާަގއ3ާާި:ގޮތަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާވަނީ. ާޢަމަލުކޮށްފައި ާއެކަންކަމުަގއި ާޚިލ ފަށް ާމުޅިން ާގޮތ އި ާބުނަނީ،3ާާ:ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ގައި  115ވަނަ

:3ާާ ާބަޔ ންކުރ  ާބިލުގަިއ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާބަޔ ންކުރަނީ، ާަގިއ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާުނވަަތާވަނަ ާގޮތުން ާނަފީކުރުމުގެ ވ ހަކަ

ާއޮްތާ ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަެއއްނޭޅޭނެކަމުަގއި ާިއޞްލ ޙެއް ާބޭނުމުގަިއ ާދޭަހެއއްކުރުމުެގ ާއިދިކޮޅު ާދިމ  އެއ އި

ާ ާގަވ އިުދގެ ާއެ ާއަދި ާމަޖިލީހުގ355ާާެއޮތުމ އި ާގަވ އިދެއް ާެއއްވެސް ާކޮމިޓީއެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގަވ އިދުެގާ ާކުރުމ އި،ާއެ ާބަޔ ންކުރ  ާނުވ ެނކަމަށް ާފުށުއަަރިއގެން ާމަޖިލީހުނ338ާާްގަވ އިދ  ާަގއި ާ)ބ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާޢ ންމުާ ާގަވ އިުދގަިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާއ ިއާގުޭޅގޮތުން ާކޮމިޓީ ާދ އިމީ ާހިނދަކު ާގޮތަކަްށާަކނޑަނ ޅ ހ   120އެހެން

ާމަ ާކޮމިޓީތަުކގެ ާަވގުތީ ާމަޖިލީހުގެާއުސޫލުތަްއ ާކޮމިީޓއަކުން ާަވގުތީ ާވީހިނދު، ާބަޔ ންެވގެން ާހިނގ ެނކަމުަގިއ ްއޗަށް

ގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާފ ސްކުރ ާކޮންމެާއުސޫލެއްާއެއީާބ ޠިލުާއުސޫލަކަށްާވީހިނދު،ާބިލުާދިރ ސ ކުރިާކޮމިޓީންާމަޖިލީހުގެާ

ާބ ޠިލު ާއުސޫލަކީ ނޑައެިޅ ާކަ ާޢަމަލުކުރުމަށް ާކޮމިޓީގަިއ ާޚިލ ފަށް ާދެކެން.ާާގަވ އިދ  ާއަޅުަގނޑު އުސޫލެްއކަމުގައި

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް، ާއެންމެހ 6ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާރައްޔިތު ާދެމިއޮންނ ނީ ާބ ރުތައް ާއެ ާއަދި ާއޮތުމ އި ާއޮތް ާކަމަށް ާކިބައިން ާރައްޔިތުންގެ ާއަންނަނީ ާފެށިގެން  125ންެގާބ ރުތައް

ާ ާވީހިނދު، ާބަޔ ްނކޮށްފަިއ ާކަމަށް ާާ:422ކިބ ަގއި ާމަހުގެ ާޯއގަސްުޓ ާއަަހރުގެ ާފެށ9ާާިވަނަ ާޢަމަލުކުރަން ާދުވަހު ަވނަ

ާސިޔ ސީާ ާވ ަދވެރި ާއިްނތިޚ ބުގައި ާރިޔ ސީ ާފުރަތަމަ ާބޭއްވި ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނިޑޑޭ ާކެ ާކޮންމެ ާރިޔ ީސ ާނުކުތީ ާގޮުތގެާޕ ޓީތަކުން ާހިންަގވ ނެ ާޤައުމު ާވެރިކަުމަގއި ާއެބޭފުޅެްއގެ ާެވސް ޓެްއ

ާ ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާރ ްއޖެ ާމެނިފެސްޓޯގައި ާއެ ާެވފައި ާކަމަށް ާކެނ9ާްމެނިފެސްޓޯއަކ ެއކު ާެއއް ިޑޑޭޓަކުާސަރަަޙއްދަކަށް

ާވީއި ާހިމަނ ފައި ާެކނޑިޑޭަޓކު ާއަނެްއ ާއްދަކަސަރަހ7ާަރު، ނިޑޑޭޓަކު ާކެ ާއަނެއް ާގޮތުންާއްދަަސރަހ6ާަްށ، ާއިދ ރީ  130ކަށް

ާރައްޔިތުން ާނަމަެވސް ާބުނެފަިއވީ ާކަމުގައި ާހިންަގވ ނެ ާބައްަސވ  ާާރ އްޖެ ާރ އްޖޭަގއި އްދަކަްށާސަރަހ9ާާަބަލަިއގަތީ

ާމިއަދުެގާ ނިޑޑޭޓު ާކެ ާރިޔ ސީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާކަމުގައި ާހިންގ ނެ ާގޮތުްނ ާއިދ ރީ ބައްސަވ 

ާމު ާއަލްފ ޟިލް ާމިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައްޔިތުންގެ ާވީހިނދު، ާކަމުގަިއ ާމެނިފެސްޓޯ ާގެންނެވި ާނަޝީދު ޙައްމަދު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދެކޮޅަށް ާރައްޔިތުްނގ97ާާެނިންމުމ  ާމ އްދ ގައި ަވނަ
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ާލ ބަ ާރަްއޔިތުންގެ ާމަސްލަހަތ އި ާޤައުމީ ާކުރަންވ ނީ ާޢަމަލު ާމެންބަރުން ާއިްސކަންދީގެްނާާމަޖިލީހުގެ ާއަށް ާމަންފ   135އ އި

ާއ ިއާ ާލ ބަ ާރައްޔިތުންގެ ާުހރިހ  ާޤައުމ  ާމުިޅ ާކުރުމުގައި ާތަމްީސލު ާދ އިރ ތައް ާިއންތިޚ ބުވި ާމީހުން ާއެަބއި ާއަދި ކަމަށ 

ާނިންމިާ ާމެޖޯރިޓީން ާރަްއޔިތުންގެ ާރ އްޭޖގެ ާއޮތުމ ، ާއޮންނަ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާކަމުަގއި ާކުރަންވ ނެ ާރިޢ ޔަތް ާއަށް ާމަންފ 

ާ ާރ އްޖެ ާދެކޮޅަށް ާދެބަސްވ9ާާެނިންމުމ  ާމަޖިލީހުގައި ާދެކޮޅަށް ާހިންގުމ  ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާބަހައިގެން ސަރަޙައްދަކަށް

ރައްޔިތުންގެާމަންދޫބުންާަވކ ލ ތުކުރ ާކުރުމުަގއިާރަްއޔިތުންެގާނިންމުމުގެާމައްޗަށްާދެކޮުޅެވރިާވެވޭނަމަާެއކަމުަގއިާއޮްތާ

ާޚިޔ ރު ާގޮތް ާއިންސ ފުވެރި ާފަސްޖެހޭއެންމެ ާގެންދިޔުމަށް ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާމަގުން ާއެ ާއެކަމުގަިއާާކޮށް  140ނަމަ

ރައްޔިތުންނަށްާއިންސ ފުގެާމަގުާގެއްިލގެންާހިނގައިދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމަޖިލީހުގައިާޤ ނޫނުާހެދުމުގައިާދިމ ވ ާ

ާުމހިއްމުާސުވ ލުތަ ާއުފެދޭ ާމެދު ާކަންާއޮތްގޮތ  ާޤ ނޫނުަގއި ާއޮތްާމައްސަލަތަކުަގއި ާކަމެއް ާގޮތުން ާމެދުާނުވަަތާޤ ނޫނީ ކ 

ާކޯޓަށްާ ާސްޕްރީމް ާޤަރ ރަކުން ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާއެދި ާލަފައަކަށް ާކޯޓުެގ ާސްޕްރީމް ާމެދު ގޮތ 

ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާހަމައެކަނި ާއޮތުމަކީ ާއޮންނަ ާކަމަށް ާހުށަހެޅިދ ނެ

ާމިާ ާދިޔުމަށް ާކުރިމައްޗަށް ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާވީހިނދު، ާފުރުޞަތަކަށް ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސން  145ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމެދުާ ާނިންމުމަކ  ާނިންމި ާރައްޔިތުން ާރައްޔިތުންނަށް ާއެންމެހ  ާދިވެހި ާއެކަމުން ާފަސްޖެހޭނަމަ ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނުލިބުމުގެާފުރިހަމަާޒިންމ ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާާއިހުމ ލުވެާއެަބއިާމީހުންނަށްާއިންޞ ފު

ާަމުގާ ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން. ާުސވ ލުކުރަްނ ާއަޅުަގނޑު ާކެރިަވޑަިއގެންނަވ ނެތޯ އުފުއްލަވަން

ާމަސައްކަތަ ާމަޖިލީހުގެ ާނުކުރެވިއްޖަނަމަ ާހިޔ ރު ާމަޖިލީހުން ާމި ާމަޖިލީހުގެާކަމުގައި ާތަފ ތުވެ ާޚިޔ ލު ާކުރުމުަގއި ށް

ާތިއްަބވ ނެކަންާ ާޢިއްޒަތްތެިރާމަޖިލީހުގައި ާމި ާބަޔަކު ާނަގަްނޖެހޭނެ ާޒިންމ  ާފުރިހަމަ ާނުގެންިދޔުމުގެ ާކުިރއަށް  150މަސައްކަތް

ާވި ާކަންކަމ މެދު ާދަންނަވ ލެވުނު ާމި ާއެހެންކަމުން ާނެތް، ާޝަްއކެއް ާއެްއވެސް ާއެނގޭނެ. ސްނ ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ާނިންމެވުެމްއާ ާއިންސ ފުވެރި ާަމގުން ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާމައްސަލ ގައި ާމި ާމަންދޫބުން ާރަްއޔިތުންެގ ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު

ނިންމެވުމަށްާރައްޔިތުންގެާމަިޖލީހުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާސްޕްރީްމާކޯޓަށްާހުށަހެޅުމަށްޓަކ ާމިާޤަރ ރުާފ ސްކޮށްދެއްވުންާއެދިާ

ާމަޖިލީހަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިދވެހިރ އްޖޭގެާމި ާޤަރ ރު، ާޤަރ ރު. ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަީނ ާމި ާއަޅުަގނުޑ ށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާބ ބުާާ:ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާާ-ވަނަ ާބ ބުގެ ާމި ާހިންގުން. ާދ އިރ ތަްއ ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން  452ާ155ލ މަރުކަޒީ

ާއި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހެދުމަށްޓަކ  ާޤ ނޫނު ާަބޔ ންކުރ  ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއުސޫލުންާވަނަ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ދ ރީ

ވަނަާދުވަހުާހުށަހެިޅާާ:ވަނަާއަހަރުާޖޫންާމަހުގެާާ;422ހިންގުމުގެާބިލުާދިވެހިާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާ

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލުގައި ާއެ 9ާާހިނދު، ާބަހަިއގެން 9ާާސަރަޙައްދަކަށް ާއެއީ 9ާސަރަޙައްދު

ާޕްރޮވިންސް ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުށަހެޅުމަކީ ާހިންގުމަށް ާދިވެިހރ އްޖެ ާގޮތުަގއި ވަނ452ާާަގެ

ާޚިލ ފަށް،ާ ާ)ށ(ާއ އި ާެއ452ާާމ އްދ ގެ ާބުނެ ާކަމުަގއި ާހުށަހެޅުމެއް ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާޚިލ ފަށް ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ އި  160ވަނަ

ޕްރޮވިންސަށްާބަހަިއެގންާއިދ ރީާގޮތުންާހިންގުމަށ9ާާްއިދ ރީާދ އިރ ތައްާާބިލުާދިރ ސ ކުރިާކޮމެޓީންާވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެ
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ާމަޖިލީހުގެާ ާގުިޅގެން ާފޮނުވުމ  ާބިލު ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއުނިޮކށް ާބިލުން ާއެ ާުހށަހެޅުންތައް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ސަރުކ ރުން

ސައްކަތްާކުރިއަށްާނުގެންދެވުމުގެާސަބަބުންާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާއެާމައްސަލައ އިާމެދުާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެާމަޖިލީހުގެާމަ

ާ ާބިލު ާއެ ާާ;422ސަރުކ ރުން ާމަހުގެ ާޑިސެމްބަުރ ާއަހަުރގެ ާގެންދަވ ފައި.52ާާވަނަ ާވަނީ ާއަނބުރ  ާުދވަހު ވަނަ

ާއަލުްނާ ާބިލު ާެއ ާސަރުކ ރުން ާއަލީަގއި ާބަހުްސގެ ާކޮްށފައިވ  ާމަޖިލީހުގައި ާމެދު ާބިލ  ާެއ ާވީހިނދު،  165ގެންދަވ ފަިއ

ާާއިޞްލ ޙުކޮށް ާފަހަރަށް ާވަނަ 4232ާާދެ ާމަހުގެ ާމ ރޗް ާއަހަރުެގ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ4ާާވަނަ ާމަޖިލީހަށް ާދުވަހު ވަނަ

ާޑީ.އ ރު.ީޕާ ާއެާިބލުގެާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްަގއިާޚ އްޞަާގޮެތްއގައި ޕ ލިމެންޓްރީާގުރޫޕުގެާފަރ ތުންާއެާބިލުާހުށަހެޅުމ އެކު

ާވަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާނިސްބަތްވ  ާޭދާއަށް ާުވޒ ރ ތަކުން ާސަރުކ ރުެގ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާބިުލގަިއ ާއެ ީނ

ާ ާރ އްޖޭެގ ާހުށަހެޅުމަީކ9ާާޚިދުމަތްތައް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާވުޒ ރ ަތކުން ާއެ ާބަހ ލަިއގެން ަސރަޙައްދަކަށް

ާ ާކަމުގ452ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހެޅުމެއް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުންާވަަނ ާއެ  170އި

ާހުށަހަޅ ފައިާ ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިނދު،ާސަރުކ ރުން ވ ހަކަދެްއކި

ާ ާާ:422ވަނީ ާމަހުގެ ާއޯގަްސޓު ާއަހަރު ާޖުމްހޫރިއްޔ ގ9ާާެވަނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފެށި ާކުރަން ާޢަމަލު ާދުވަހު ވަނަ

ާޭބއް ާދަށުން ާިރޔ ީސާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވ ދަކުރި ާއިްނތިޚ ބުގައި ާރިޔ ސީ ާފުރަތަމަ ާވ ދަވެރި ާޕ ޓީތަްއާބަިއވެރިވ  ިވާގިނަ

ާބަހ ލައިގެްނާ ާަސރަޙައްދުތަކަކަށް ާއިދ ރީގޮތުން ާދިވެހިރ އްޖެ ާމެނިފެސްޓޯތަކުގައި ާހުށަހެޅި ާރައްޔިތުންނަށް ނިޑޑޭޓުން ކެ

ާތެރެއި ާމެނިފެސްޓޯތަުކެގ ާއެ ާވީިހނދު، ާހުށަހަޅ ފައި ާމިހ ރުެގާހިންގުމަށް ާެކނިޑޑޭޓު ާިރޔ ސީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ  175ން

ާ ާރ އްޖެ ާމެނިފެސްޓޯގައި ާހުށަހެޅި ާރައްޔިތުންނަށް ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ޟިލް 9ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާދީ ާވޯޓު ާރައްޔިުތން ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާބުނެ ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާބަހ ލައިގެން ސަރަޙައްދަކަށް

ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާރަ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާެކނިޑޭޑޓު ާިރޔ ސީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާކަމަށް އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑަެއޅިާކޮމެޓީްނާ ވީހިނދު،ާދިވެހިރ އްޭޖގެާއިދ ީރާދ އިރ ތައްާލ މަރުަކޒީާއުސޫުލންާހިންގުމުގެާބިލުާދިރ ސ ާުކރުމަށްާކަ

ާހި ާބިލުަގއި ާއެ ާކުރުުމގަިއ ާދިރ ސ  ާބިލު ާދޭއެ ާުވޒ ރ ތަކުން ާސަރުކ ރުެގ ާާމަނ ފަިއވ  ާރ އްޖޭގެ  9ާ180ޚިދުމަތްތައް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއ އިާޚިލ ފަށްާހިމަނ ފައިވ ާމަފްޙޫމެއ452ާާްއްދަކަށްާބަހ ލަިއގެންާިދނުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާސަރަހަ

ާދިން ާބަޔ ން ާނޫސްތަކަށް ާމުަޤއްރިރު ާކޮމެޓީގެ ާއެ ާއުވ ލިކަމަށް ާމަފްޙޫމް ާއެ ާބުނެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާކަމަށް ހިނދު،

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމުހިންމ7ާާު;ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއުފެދޭ ާގޮތ މެދު ާއޮތް ާކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމަޖިލީހުންާ ާއެދިާރައްޔިތުްނގެ ާލަފައަކަށް ާކޯޓުގެ ާމެުދާސްޕްރީމް ާއޮތްގޮތ  ާކަމެއް ާޤ ނޫީނާގޮތުން ސުވ ލުތަކ މެދުާނުވަތަ

ާޤަރ ރަކުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސާާފ ސްކުރ  ާތެރޭގައި ާކަންތައްތަކުގެ ާހުށަހެޅޭ ާގޮތުން ާއެވެ.ާމި ާހުށަހެޅިދ ނެ ާކޯޓަށް  185ސްޕްރީމް

ާބަޔ ންކޮށްފަިއާ ާގޮތަށް ާމި ާހިމެނޭ، ާސުވ ލުތައް ާއުފެދޭ ާެމދު ާޞައްޙަކަމ  ާޤ ނޫނުގެ ާވަކި ާމައްސަލަތަކ  ާކުރުމުގެ މ ނަ

ާހު ާފަރ ތުން ާގުރޫޕުެގ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާއިދ ީރާވީހިނދު، ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއުޫސލުން ާލ މަރުަކޒީ ށަހަޅ ފައިވ 

ާ ާޚިދުމަތްތަްއާރ އްޖޭގެ ާދޭ ާސަުރކ ރުެގާވުޒ ރ ތަކުން ާބިުލގަިއާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާހިންގުމުގެ ސަރަަޙއްދަކަްށ9ާާދ އިރ ތައް
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ާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީގެ ާމަފްޙޫމްތަކަކީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާދިނުމަށް ާ)ށ452ާބަހ ލައިގެން ާމ އްދ ގެ ާޚިލ ފަްށާވަނަ ާއ އި )

 190ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާިދެވހިރ އްޖޭގެާސްޕްރީމްާކޯުޓގ7ާާެ;ހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމެއްތޯާމ ނަާކުރުމަށްާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެދި ާފ ސްކޮށްދިނުމަށް ާޤަރ ރެއް ާމަޖިލީހަށް ާރަްއިޔތުންގެ ާހޯދުމަށްޓަކަިއ ވަނ364ާާަލަފައެއް

ާ ާދަށުން ާދަންނަވ ލަްނާމ އްދ ގެ ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅަން. ނޑު އަުޅގަ

ނޑުމެންނ ިއާ ނުޑމެންގެާއެކަކުާއަެނކަުކގެާޠަބީޢީާގޮތުންާއަޅުގަ ނޑުމެްނގެާސިޔ ސީާފިކުރ އި،ާއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ،ާއަުޅގަ

ާއަުޅަގނޑު ާވީނަމަެވސް، ާހުރިަކމުގައި ާކަންތައްތަެކއް ާލޮބުވެތިާާނުގުޅޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމައްސަލައިަގއި ާމި އެދެނީ

 195ރައްޔިތުންާނިންމ ފައިވ ާނިންމުމ މެދުގައިާރަްއޔިތުންގެާމަޖިީލހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުަގއިާ

ހަވ ލުކުރިާފުރިހަމަާޒިންމ ާާކުރ ާމަސައްކަތްތަަކކީާރަްއޔިތުންާއިންތިޚ ބުކުރިާމަސައްކަތްަތއްކަމަށްާވީހިނދު،ާރަްއޔިތުން

ާސުޕްރިމްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހޯދުމަށް ާމަެގއް ާއިންސ ފުވެރި ާމިކަމުަގއި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއަދ ކުަރއްވ ނަމަ އެގޮުތގައި

ާޤަރ ރ މެދުގައިާ ާމި ާއެހެްނކަމުން، ާނުގަންވ ނެކަުމގައި. ާފަސްޖެހިވަޑައި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާދިއުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް

ާވ ހަކަާވި ާހުށަހެޅި ާޤަރ ރު ާމި ާއެދި ާނިންމައިދެއްވުން ާގޮތެއް ާމިކަމަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ސްނުންތެރިކަމ ެއކު

 200ާދަންނަވަމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާމި ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާކަނޑަެއޅިފަިއވަނީ ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާބަހުސްކުރުމަށް ަގޑިއިުރ.5ާާޤަރ ރަށް

ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާވ ގޮތް ާބެހިފައި 3ާާވަގުތު ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕ ީޓއަކަްށ3ާާގަޑިއިރު. ާަވކި ގަޑިއިރު.

 7ާ205މިެނޓުއިރު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ38ާާް.އޭާއަށްާމިނެޓުއިުރާލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާޕ5ާީނިސްބަތްނުވ ާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާ

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާޕ ޓީތަކަްށ5ާާމިނެޓުއިރު. ާއަޅުަގނޑު ާތަރުތީބަކުން ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް މިނެޓުއިރު.

ާވ ގޮތުަގއި ާދެއްވ ފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަށް ާއަމީންޢ އްމު ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު މިާ،

ާލިބިފައިވ ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވ ހަކަފުުޅދެއްކެވުމަށް ާބެހޭގޮތުން ޤަރ ރ އި

ާ ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނީ ާތެރެއިން 9ާާގަީޑގެ ާއެހެންވީމ ، ާރަނގަބީލ8ާާުމިނެޓުއިރު. ާވީމަ މިނެޓު

ނޑ ލަދިނުމަށްާޑީ.އ ރު.ޕީގެާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕްގެާލީޑަރުާއެދިަވޑަިއގެންފައިާވ ީތާމިނެޓުާވީމަާމ9ާާަޖެހުމަށްފަހުާ  210އިކުާކަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަަރމް ާޢަމަލުކުރައްވ ނެ. ާސެކްރެޓޭިރއޭުޓން ާއެގޮތަށް ާބެހޭޮގތުން ާބޭފުޅުންނ އި ޑީ.އ ރު.ޕީ

ާ.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވން

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:



 9 

ާކަންނޭނެގާ ާވ ހަކަދެްއކެވީމަ ާބޭފުޅެއް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދެއްކެވީމަ ާވ ހަކަުފޅު ާފަރ ތުން  215އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާނަގ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާއ ދެ،ާޢި ާއަޅުގަ ާވަޙީދަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޫކޮށްލެއްވީ.ާތޮއްޫޑާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

 220ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވެސް ާފުރަތަމައިނުން ާއެްނމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާޤަރ ުރގެާާއ ދެ، ާމި ާމިއީ ދަްނނަވ ލ ނީ

ާޤަރ ރެކޭ.ާ ާޗ ލ ކީ ާވަރަށް ާނެތް ާގުޅުެމއް ާއެްއވެސް ާވިްނދ އި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާއުފެޭދ، ާސުވ ލު ސައްޙަކަމ މެދު

ާއިތުރުފުޅުތައްާ ާބައިވަރު ާވަަރށް ާއެބަހުރި. ާކަމެއް ާއެތައް ާއުފެދޭ ާުސވ ލު ާބަލ އިރު،ާމީގައި ާޤަރ ރަށް ާމި  225އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާރެޯކޑެއްާދިއްދޫ ާއެީއ ާވެދ ނެ ާފަހަުރގަިއ ާވަަޑއިގެްނާހައްދަަވއިފި. ާަކއިރިއަްށ ާޕޯޑިއަމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާހައްދ ލެްއީވކަމަށް.ާ ާދޮގުތައް ާވ ީތ ާމ ނަކުރުންކަމުަގއި ާފޮނުވ  ާކޯޓަށް ާސުޕްރިމް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގޮތުން ހެއްދެވުމުގެ

ާދަންނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއުސޫލުްނާއެންމެ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭނުންވަނީ، ވ ލަން

ާވިންދ  ާރަްއޔިތުންގެ ާބޮޑަށް ާއެއަްށވުރެ ާނޫނޭ.ާއެއީ ާބިލެއް ާޕ ޓީތަކެއްގެ ާސިޔ ސީ ާބިލަކީ ާބެހޭ ާގުޅުންހުރިާހިންގުމ އި އި

ާހިނގަ ާމަސައްކަތްތައް ާސްޓޭޖްގަިއ ާކޮމިޓީ ާބިލެކޭ. ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި ާއަދިާއިޖްތިމ ޢީ ާބެހޭގޮތުން ާގޮތ އި  230އިިދަޔ

މުޤައްރިރަށްާނިސްބަތްކޮށްާމީަގއިާލިޔެފަިއވ ާވ ހަކަތަަކކީާމުިޅންާދޮގުާވ ަހކަތަކެްއ.ާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާަސއްޙަާނޫންާ

ާިޑސްކަްސާކުރުމު ާއެ ާލ  ާެއއްޗެހި ާޤަރ ރ އި ާމިތ  ާމެންބަރުްނނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާަރްއޔިތުންގެ ާމައްޗަށް ެގާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ

ާހިނގައްޖެ،ާިދވެހިާ ާވިދ ޅުވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްަލން ނޑު ާޮއވޭބ އޭ.ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ފުރުޞަތު

ރައްޔިތުންާނިންމ ފައިވ ާނިންމުމަކ އިާއިދިޮކޅަށްާމިތ ނަގިއާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާމަސައްކަތްކުރ ާވ ހަކަ.ާ

ާނިންމ  ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭެގާދިވެހި ާޝައްުކަގއި. ާތިބީ ާވެްސ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާިމހ ރު ާދޭތެރޭަގއި ާނިންމުމ އި  235ފަިއވ 

ާ ާޤަރ ރުގެ ާވ ހަކަދެްއކިިއރު،ާމި ާމިތ  ާިނސްބަތްކޮށް ާއަށް ާވެްސ6ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީުދވަހު ާެޕރެގްރ ފްަގއި ވަނަ

ާޢި ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާފ ހަގަކުރިްނ، ާނުކުތ ަގއި ާނިޒ މީ ާލިޔެފަިއާއަޅުަގނުޑ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށް ްއޒަތްތެރި

ނޑުާހީކުރީާމިއަދުާމިާޤަރ ރުާއަންނައިރުާމިާރަނގަޅުވ ނެކަމަށް.ާ މިއޮންނަނީ،ާއަލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާނަޞީދު.ާއަޅުގަ

އިާ"ނަޞީދޭ"ާމިރ އްޖޭގެާދައުލަތުގެާޢިްއޒަްތތެރިާއެންމެާއިސްާވެރިޔ ގެާމަޤ މުގައިާނަމުަގއިާމިއޮންނަނީާސޯދެއްާޖަހ ފަ

ާނެތެއްނޫންތޯ.ާ ާލިޔުނަސްާމައްސަލައެއް ާޤަމީރޭ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  240ޖަހ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާދިއްދޫ

މިއީާމައްސަލަެއއްާއިނގޭތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާައޅުަގނޑުމެްނގެާެއއިރަކުާހުންނަާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ގެާނަމ އިާމުޙ ތަބުާ
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ާތަްނކޮޅެ ާވޯޓަްށާކުރ އިރު، ާއެްއޗެްއސަށް ާމި ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާހުންނަންޖެހޭނެ. ާމިކަްނކަން ާލިޔެކިއުުމގައި ާީރއްޗަްށ އް

ނޑުމެންާ އެހިގެންނެއްާމިާމަޖިލީހުގައިާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމަާޤައުމީާމަުރކަޒ އިާކުއްިލއްޔ ާއ އިާތަންަތންާއުވ ނުލައިާއަުޅގަ

ާޤަ ާމި ާދެން ާތިބެންވީ. ާމި ާގޮުތގަިއ ާވެްސާތިބި ާެއާކުރިން ާއެބަޮއވޭ، ާިލޔެފައި ާބަލ ލ އިރު،ާމީގައި ާއަށް ާދީބ ޖ  ރ ރުގެ

ާއުފެިދާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ  245ވަަނާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއ އިާޚިލ ފަށ452ާާްބިލުގަިއވ ާމަޖިލީހުގައި

އްދަކަށްާބަހ ލައިގެންާދިނުމަްށާސަރަޙ9ާަކަމަށްާބުނެ،ާއެާބިލުަގއިވ ާސަރުކ ރުގެާވުޒ ރ ަތކުންާދޭާޚިދުމަތްތައްާރ އްޖޭގެާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހެޅުއްމެްއ452ާާހުށަހަޅ ފައިވ  ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާޚިލ ފަްށ ާއ އި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބިުލަގއިާ ާއެ ާއޮތް ާބުނެފައި ާެއވެ.ާއެހެން ާއުނިކުރީ ާަމފްޙޫމް ާއެ ާކޮމިޓީން ާދ  ާކުރަމުން ާދިރ ސ  ާބިލު ާއެ ާބުނެ ކަމުގައި

ާމަޖިލީހަށްާާއެބައި ާމި ާއިްނތިޚ ބުކޮށްގެން ާރަްއޔިތުން ާދިވެހި ާއޮްނނ ނީ، ާއުނިކޮށްަފއި ާއެބަިއ ާނޯންނ ނެ. އުނިކޮށްފަެއއް

ާއަޣްލަބިއްޔަތުން.ާ ާމެންބަރުންގެ ާހިމެނޭ ާކޮމިީޓގައި ާއެ ާތެރެއިން، ާމެންބަރުންގެ ާަމޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންގެ  250ވައްދ ފަިއވ 

ާއިތުރުފުެޅއް.ާެއާ ާޤަުއީމާއެހެންވީމ ،ާިމވެސް ާެއލަޔަންސ އި،ާދިވެހި ާއ ިއ،ާޕީޕަލް ާޕ ޓީ ާރަްއޔިތުންގެ ާިދވެހި ކޮމިީޓގައި

ާެއްއވެސްާ ާއޮންނ ނީ. ާއުިނކޮްށފައި ާއެަބއި ާައޣްލަބިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާއ އި ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއ ިއ، ޕ ޓީ

ާސަމީރު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާމީގައި ާމިާާޙ ލެއްަގއި ާނޫން ާވ ގޮތަކަށް އިޝ ރ ތްކުރައްވ ަފއި

ާއިތުރުފުޅެއްކަން.ާ ާމިއީ ާއެނގޭނެ ާބެއްލެވީމަ ާރެކޯޑްތައް ާކޮމިޓީގެ ާނޫން. ާޢިބ ރ ތެއް ާސައްޙަ ާމިއީ ާވެސް ޢިބ ރ ތް

ާޖުމްލައިަގއިާ ާފަހު ާއެންމެ ާދީބ ޖ ެގ ާމި ާދެން ާފ ަހގަކޮށްލަން. ާރެޯކޑަށްޓަަކއި ނޑު ާައޅުގަ ާވެްސ ާމިކަން  255އެހެންވީމ ،

ާލިޔެ ާބަސް"، ާފަހު ާއެންމެ ާދުސްތޫރީ ާ"މިކަުމގަިއ ާއެަބއޮޭވ، ާއެންެމާފައި ާދުސްތޫރީ ާކޮްނކަމެއްަގއިތޯ ކޮންކަެމއްަގއިތޯ؟

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(452ާާފަހުާބަސްާހޯދަންާމިއުޅެނީ؟ާސްޕްރީމްާކޯޓަކަެށއްާނޭނގޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުައސ ީސގެާ

ާސްޓޭޖުން ާކޮމިޓީ ާޚިލ ފުނުވ ގޮތަށް ާއެއ އި ާާގައި ާވަިކގޮތަަކށް، ާބިލަކ އިބެހޭގޮތުން 9ާާނިންމ ފައިވ  32ާސަރަޙައްެދއް،

ސަރަޙައްދެއްާހަދ ށެކޭާސްޕްރީމްާކޯޓަކަށެއްާނޭނގޭނެ.ާމިއީާމިާމަޖިލީހުގެާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާވެސްާއެނޭގ،ާދުވ ލުެގާ

ާދި ާސ ފު. ާވަރަށް ާމަޤްޞަދު ާޤަރ ރުގެ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޙަޤީޤަތެްއ. ާއެނގޭ ާއަތްދަށަށް،ާއަލިކަންހެން ާރައްޔިތުންގެ  260ވެހި

ާއެހެންެވގެންާ ާމިއީ. ާޤަރ ރެއް ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާއެޅުމުެގގޮތުން ާހުރަސް ާިދއުމަށް ާބ ރުވެރިކަން ާއަތަށް ާރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ާބަލ އިރުެވްސާ ާަބއިބަޔަށް ާއެކި ާޤަރ ރު ާމި ާޗ ލ ީކާޤަރ ރެކޭ.ާދެން ާމިީއާވަރަށް ާވެސް ާފެށިއިރު އަޅުަގނުޑާމިދަންނަވަނީ

ޅުަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާމިދަންނަވަނީާސައްޙަނޫންާއެތައްާމަޢުލޫމ ތެއްާމީގެތެރޭގައިާހިމެނިފައިާއެބައޮތޭ.ާެއގޮތުންާއަ

ާ ާމީގެ 6ާާވިދ ޅުެވއްޖެ ާޕެރެގްރ ފްަގއި ާލ ަފއޭ.ާެއކަމ ިއ9ާާވަނަ ާވޯޓު ާއޮތީ ާރަްއޔިތުން ާއެއްަޗކަށް ސަރަޙައްދަކަްށާބަހ ލ 

ާައޅުަގނޑުެމން ާވެސް ާހޫނުާާދޭތެރޭގައި ާވިދ ުޅވ އިރު ާއެްއޗެއް ާވަކި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެބަޖެހޭ.  265ސުވ ލުކޮށްލަން

ނޑިަތކުަގާއ އިާޖަލްސ ތަުކެގާހޯލުތަކުގަިއާނައިބުާަރއީސްާއޭތިާމީތިާވިދ ުޅވަމުންދ އިރުާކޯްއޗަކަށްތޯާވޯޓުާލީާމިއަުދާ ގޮ

ާވޯޓުލީ ާބަދަލަކަށްަކމަށް ާހީކުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާނެތްާސުވ ލުކުރަން ާއެނގޭކަެށއް ާއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް .

ާ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާކަމެއް.9ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާލީ ާޯވޓު ާއިރެްއގައި ާއެްއވެސް ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާބަހަން ސަރަޙައްދަކަށް
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ާަރއްޔިތުްނެގާ ާރަނގަޅުވީސް ާމ  ާމިއަދު ާބޭނުންނަމަ ާދ ން ާހޯދަން ާޙައްޤުަތއް ާރަްއޔިތުންގެ ާކުރިަމއްޗަށް އިންސ ފުގެ

ާދޭތެރޭާ ާކަމަކ އި ާކުރަންއުޅޭ ާިމ ާމަޤްޞަދ އި ާމި ާއަދިވެސް ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހެޅިނަމަ. ާޤަރ ރެްއ ާމިތ  ާލ ން  270ވޯޓަކަށް

ާމުަޤއްރިރުާ ާކޮމިޓީގެ ާޭއެގއިތުރުން ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއުފެޭދވ ހަކަ ާސުވ ލު ާޮބޑަށް ާވަރަށް ތަކުރ ރުކޮށް

ާދިން ާމަޢުލޫމ ތު ާތަންތަނަށް ާހަަމާމީޑިއ އަށ އި ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާަހމަ ާޕެރެގްރ ފަކީ ާއޮްތ ާލިޔެފައި ާމި ާވިދ ޅުވެ ކަމަށް

ޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފުާވ ހަކަާެއއް.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ ާަރއްިޔތުންގެާމަޖިލީހުގެާއެޖެންޑ ކޮށްގެންާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާ

ކުރެވޭނެބ ޭއ.ާއެހެންވީމ ،ާބޭނުންހ ގޮތަކަށްާއިތުރުފުޅުާާކޮމިޓީތަކުގެާމުޤައްރިރަށްާނިްސބަތްކޮށްާމިފަދަާއެއްޗެހިާއެެޖންޑ 

 275ހަދައިގެންާއެހެންާއޮންނަންޏ މުާދުވ ލަކުާއެއްފަހަރުާކޮމިޓީތަްއާޑިސްކްރެޑިޓްާކޮށްފައިާމިތ ާޤަރ ރުތަކަށްާބަހުސްކުރުމަކީާ

ާކޮމިޓީތަކުާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިނަގއިދ ނެ. ާެވގެން ާކަމަކަށް ާުނވަތަާޢ އްމު ާިރކޯޑް ަގއި،ާކޮމިޓީގެ

ާޭއގެކުރިްނާ ާދުވަހުތޯ. ާކިތައް ާވަަޑިއގެންނެީވ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބޭފުޅ  ާހުށަހެޅުއްވި ާޤަރ ރު ާމި ާއެނގޭނެ ާބެއްލެވީމަ ހ ޒިރީ

ާވަރަކަްށާ ާއެްއވެސް ާމިއީ ާސަބަބ އި ާމީގެ ާމަޤްޞަދ އި ާކީއްތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާމީގެ ާކުރީ ާއުުފރ  ާވ ަގނޑުަތއް ކޮމިޓީތަކުގެ

ާފޮނުވ ލީ.ާއިންތިޤ ލީާާދިވެހި ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާމީތި ނޑުމެްނާމިސ ލަކަށް ާނޫން.ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރ ެނާކަމެއް ރައްޔިތުން

 280މީހުންގެާޗެމްބަރަކަށްާހިމެނޭާސްޕްރީމްާކޯޓަކަށްާފޮނުވ ަލއިގެންާމިާިބލަށްާކޮންކަމެއްތޯާކުެރވޭނީ.7ާާމަރުޙަލ ގައިާއޮތްާ

ާކަމެްއ.ާކޮން ާއެީއާސުވ ުލކޮށްލަންޖެހޭ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާއަިއކަމުަގއިިވޔަސް ާނިމުމެއް ާކޮންމެ 99ާމެގޮެތއްިވޔަސް

ާނުލެވޭނެ.ާ ާބަހައެްއ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫނިްއޔ  ާނިމިގެންދ ގޮތަކަށް ާއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

އޮތްާބިލުގައިާެއއްވެްސގޮތަކަށްާިދވެހިރ އްޖޭެގާއަޅުަގނޑުމެންާތަކުރ ރުކޮށްާިމދަންނަވަނީާކޮމިޓީާސްޓޭޖްގަިއާނިންމ ފައިާ

ާގަވ އިދުަގިއާ ާއައު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކޮމިޓީގެ ާނޯންނ ނެ. ާކޮށްފަެއއް ާކަެމއް ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުަތކ އި ާއ އި ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާއޮންނ  ާިލޔެފައި ާގަވ އިދުަގއި ާއެ ާެއުކލަވ ލިއިރު ާަގވ އިދު ާއެ ާެއކުލަވ ލަން. ާަގވ އިދު ާކޮމިޓީތަުކގެ ާބިުލގެާއޮވޭ ާމި  285ނެ

އަކުރަކަށްާފިްއޔަކަްށ،ާބ ބަކަްށާއުނިއިތުރުާގެަނއުމުގެާފުރިހަމަާއިޚްތިޔ ރުާއެާކޮމިޓީާއަށްާލިބިގެންވެާެއވެ.ާެއކަންެވސްާ

ާޕ ޓީާ ާޖުމްހޫރީ ާއެލަޔަންސ އި، ާޕީޕަލްސް ާއ އި ާޕ ޓީ ާދިވެހިރައްޔިުތންގެ ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީގައި ާއެ ާއޮންނ ނީ ފ ސްކޮށްފައި

ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާހަޖަމްކުރައްަވއިގެްނާާއ ިއ، ާޑިޮމކްރަސީ ާއެހެްނވީމ ، ާވޯޓު. ާއަޣްލަބިްއޔަތު ާމެންބަރުގެ ާމިނިވަން އ ިއ،

ާރަނގަޅުވ ނެާ ާމ  ާވަޑައިަގތުމަށްވުރެ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާކުރައްވަންޏ މު ާމަސައްކަތް ާެއއްޮގތަށް ާވިންދ އި ރައްޔިތުންގެ

ާއެހެންވީ ާވަަޑއިގެންކަުމގަިއިވޔަސް. ާވޯަޓކަށް ާއ ިއާރައްޔިތުންެގ ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާމިދަންނަވަނީ ާތަކުރ ުރކޮށް  290މ ،

ާވީާ ާދެްނވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތިިބއިރު ާައއިސް ާުކރިއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަސްދީފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ޚިލ ފުވެގެން

ާޕ ލަމެން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެއދެން ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާލަސްކުރަންތޯއޭ. ާދިނުން ާބ ރުތައް ާއަތަށް ޓްރީާރައްޔިތުންގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާ ާއަތަށް ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިސްނ ވަަޑއިެގން ާމިކަމ އިމެދު ާއެއްފަހަުރ ާއަދިވެސް ގްރޫޕުން

ނޑުާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއިާމިާރައްޔިތުންެގާ މިދޭާބ ރުތައްާދިނުންާއަވަސްުކރުމަށްާމިާޤަރ ރ އިާއިދިކޮޅުާހަދަން.ާއަދިާއަޅުގަ
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ާމަާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާޤަރ ރަކަށް ާލ  ާމިހެން ާގޮންޖެހުމަށްފަހު  295ސައްކަތްތަކަށް

 އަޣްލަބިއްޔަތުާނުލިބޭނެ.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާސްޕްރީމްާ`. ާދަންނަވަންއޮތީ، ާޤަރ ރ އިބެހޭގޮތުން ާމި އަދު

ާތަނަކަްށވ އިުރ،ާ ާޢައްޔަންކުރ  ނޑިޔ ރު ާފަ ާއުއްތަމަ ާނޫނީ ާވެރިން ާއެކޯޓުގެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާެވސް  300ކޯޓަކީ

ާސުވ  ާކަމެއްތޯ ާހިނގައިދ ނެ ާކިހިނެއް ާނަތީޖ  ާއޭގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާމިކުރަންއުޅޭ ާއުފެދޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން ލު

ާ ާޤ ނޫނުައސ ީސގެ ާދިވެހިރ އްޭޖެގާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަޖިލީހަކީ ާރަީއސް،ާަރއްޔިުތންގެ ާއ އ452ާާިޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ  ވަނަ

ާއޮތްކަމެއްޯތާ ާއެކަމުަގއި ާމަސްލަަޙތު ާޤައުމުގެ ާހޯދުމަކީ ާލަފ  ާޯކޓުގެ ާސްޕްރީމް ާޙ ލަތްތަކުގެ ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލު މެދު

ާއެާ ާވިސްނ ލަން ާކަންތައްަތކުަގިއާއަޅުަގނޑުމެން ާމިފަދަ ާޯކޓަކީ ާސްޕްރީމް ނޑުމެން ާރަީއސް،ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ބަޖެހޭ.

ާގިނަާ ާމިފަދަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާތަނަކަށްވެއްޖެނަމަ ާހޯދ  ާލަފ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުވަތަ ާހޯދައި  305ޚިޔ ލު

ާކޯޓު ާސްޕްރީމް ާއަދި ާހޯދައި ާލަފ  ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް ާމަޖިލިސްާކަންތައްތަެކއްަގއި ާމި ާހިންގ ތަނަކަށް ާބުނ ގޮތަކަށް ން

ާމިާ ާެއއްކަަމކީ، ާކަންބޮޑުވ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ވެގެންދ ނެކަމ އިމެދު

ނުޑާމިާމަޖިލީހުގައިާހުވ ާކުރީކީާމެނިފެސްޓޯއަކަށް އިޙްތިރ ްމާާޤަރ ރުގައިާވިދ ުޅެވއްޖެާމެނިފެސްޓޯއެްއގެާވ ހަަކ.ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާކޮށްދޭކަެށއްނޫން. ާކަންަތއްތަކެްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެނިފެސްޓޯައކަށް ކުރ ކަށެއްނޫން.

ާ ާޖަދުވަުލަގއި ާޤ ނޫުނައސ ސީގެ ާހުވ ކުރީ ާިމއޮތ6ާާްމަޖިލީހުގައި ާހުވ ކަުމގައި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ  310ަގިއާރައްޔިތުްނގެ

ާޙުރުމަތް ާދީނަށް ާރަްއޔިތުންެގާއިސްލ މް ާއ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިްއޔ ެގ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާހިތުމަށ އި، ތެރިކޮށް

ާއަހުރެްނާ ާމެންބަރެއްގޮތުން ާމަޖިލީހުގެ ާއިޚްލ ޞްތެރިުވމަށ އި،ާރައްޔިތުްނގެ ާޤައުމަށް ާދެމެހެއްޓުމަށ އި،ާިދވެހި ޙައްޤުތައް

ާއެއްާ ާމިއިން ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއި. ާވ ޖިބުތައް ާސަުރކ ރުެގާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާނޫނީ ާމެނިފެްސޓޯއަކަށް ވެސްކަެމއްަގއި

ާޤަބޫެލއްނުކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާކޮށްދޭންޖެހޭކަމަކަށް ާެއކަމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަބ ވެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ސިޔ ސަތަކަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހުއްޓުވުމެއްނޫން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮންމެކަމެއް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާއަީކ ާމ ނަ ާއޭެގ  315އެހެންނަމަވެސް

ާސަުރކ ރުންާޤަ ާބޭނުންފުުޅކަމަށްވެއްެޖއްޔ  ާސަރުކ ރުން ާއޮތްގޮތުންިވޔަސް ާހެދިފައި ާޤ ނޫނު ާމި ާމިހ ރު ބޫލުކުރ ގޮތުން

ާސަރުކ ރުްނާ ާވެސް ާހަދައިގެން ާއޮފީސްތަެކއް ާނަމެއްަގއި ާއެހެން ާނޫނީ ާަހދައިގެން ާއޮފީސްތަެކއް ޕްރޮވިންސް

ނޑުމެންާމިކަުމގައިާބޭނުންވ ގޮތަކަްށާޤައުމުާހިްނޭގނެ.ާއެހެންވުމުންާއެކަ ންާއެފުުރޞަތުާސަރުކ ރަށްާވެްސާޮއްއވ ާއަުޅގަ

ާައޅުަގނޑުމެންެގާޒިންމ ާ ާވ ޖިބ އި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާކޯޓުެގާލަފައަކަްށާެއދުމަކީ ސްޕްރީމް

ާނޫން ާޤ ބިލު ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާނުއުފުލި ނޑުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއަށްާބައެއް ާއަމިއްލަ  320މެން

ާމުސްތަޤުބަލުގައިާ ާނިންމައިފިނަމަ ާމިކަން ާމިއަދު ާއަޅުަގނުޑމެން ާޤަބޫލުކުރ ހިތްވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އިޢުތިރ ފުވުން.
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ާޔަޤީނުންާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމ ިއެއކު ާވައްޓ ެލވެނީއޭ. ާމި ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާައގު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ވެސްާމިާޤަރ ރަށްާތ އީދު

ާ

 325 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއެރުވުުމގެގޮތުން ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާއޮތް 5ާާޝުކުރިއްޔ .ާދެން ާެއއް ާވ ހަަކ52ާާ.;ކޮމިޓީ ާފެށޭ ގައި

52ާާ.;ދަންނަވ ލަން.ާ ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު 3ާާގައި ާކޮމިޓީ 52ާާ.;ކޮޓަީރގައި.ާނަންބަރު ާކޮމިޓީ ނަންބަރ4ާާުަގިއާޢ އްމު

ާ ާއަދި ާކޮޓަީރގައި. 52ާާ.;ކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ ާއިޤްތިޞ ީދ ާވ ހަކ5ާާަަގއި ާފެށޭ ާކޮމިޓީތައް ާމި ާކޮޓަީރަގއި. ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާމުޙައް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ މަދުާދަންނަވ ލަމުން

 330ާނަޝީދަށް.

ާ

 ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޤ ނޫނީާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަކީ ާމައްސަލަ ާދިމ ވެފައިމިވ  ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާިސޔ  ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަަލއިަގިއާމައްސަލަެއއްކަމަކަށް ާމި ާަމްއސަލައެއް. ސީ

ނޑުމެންގެާމުޅިާރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުންނަށްާެއކަމުގެާނިކަމެތިކަންާވެރިވަމުްނާ  335ސިޔ ސީކަންާހުރިާމިންވަރުންާމިއަދުާއަުޅގަ

ާސ ފުކޮްށާ ާވަރަށް ާމެނިފެްސޓޯގައި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެ މިއަންނަނީ.

ާބަޔ ންކޮ ާބަހ ލަިއގެްނ ާއިދ ރ ތަކަކަށް ާއުސޫލުްނ ާލ މަރުކަޒީ ާިދވެހިރ އްޖެ ާއެބައޮތް ާގޮުތގަިއ9ާާށްފައި ޕްޮރވިންސްގެ

ާބުނެަފއިވަީނާ ާޭއގައި ާޮއތްގޮތް. ާއަިއސްސަ ާެއވ ހަކަ ާވެސް ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާައީކ ާމިވ ހަކަ ހިންގ ނެކަމަށް.

ާހިންގު ާސަރުކ ރު ާހަރުދަނ ޮކށް ާއުސޫލު ާވެްސާލ މަރުކަޒީ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާޤައުމަށ އި ާހަލުވިކުރުމަކީ ާދ ިއރ  މުގެ

ާޝ މިލުކުރ ނެކަމަށ އި،ާ ާރަްއޔިތުން ާބޮޑަށް ާެވސް ާވީހ  ާހިންގުމުަގއި ާސަރުކ ރު ާއަދި ާގޮތެއްކަމަށ ިއ، ާހުރި  340ފައިދ 

ާނިޒ  ާމި ާސަބަބުން ާމިކަމުެގ ާއަހ ނެަކމަށ އި، ާބޮޑަށް ާވެްސ ާވީހ  ާައޑު ާޚިޔ ލ ިއ ާފުރިހަމަކަންާރައްޔިތުންެގ މަށް

ާކަންަތއްތަްއާ ާކުރުުމގެ ާަތރައްޤީ ާރ އްޖެ ާބަހ ލައިގެން ާރ އްޖެ ާދ އިރ ތަކަށް ާއިދ ރީ ާއެހެންަކމުން ލިބިގެންދ ނެކަމަށ އި،

ާމިުއޅޭާ ާދަންނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާވިދ ުޅެވފައިވަނީ. ާގޮތެްއަގއި ާަމއިަގނޑު ާގެންދަވ ނެކަމަށް ކުރިއަށް

ާީޑ.އ ރް. ާރ އްޖެާވ ހަކަައކީ، ާދ އިރ ތަެކއް ާއިދ ރީ ާވެސް ާމެނިފެސްޓޯގައި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާވެސް ާމެނިފެސްޓޯގައި ީޕގެ

ާމިކަންާމިހެންވީމ ާމިވ ގޮަތީކާ ާއޮތީ.ާނަމަެވސް  345ބަހ ލައިގެންާައޅުަގނޑުމެންާުކރިއަށްާގެންިދއުމުގެާވ ހަކަާަބޔ ންކޮށްފައި

ާއަ ާއަުޅަގނޑުެމންގެ ާބ ރުތައް ާޖަމ ވެފައިވ  ާމިއަދު ާއަށް ާސަބަބުންާމ ލެ ާދިއުމުގެ ާމިދަނީ. ތޮޅުތަުކގެތެރެއަށް

ާތޮއްޖެހުމުގެާސަބަބުންާ ާމ ލޭގައި ާމިއަދު ާގެނެވިގެންދ ނެ.ާއަދި ާފޯރ ފަށަށް ާއަތް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަގު ބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ

ނޑުމެންނަށްާލިބިގެްނދ ނެ.ާއަ ދިާއިޖްތިމ ޢީގޮތުން،ާދިމ ވެފައިވ ާިސއްޙީާމައްސަަލތަކ އިާމިކަންތައްތަކަށްާޙައްެލއްާއަުޅގަ
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ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާމަގުފަހިެވގެންދ ނެ. ާބަންދުވުމަށް ާދޮރުތައް ާހުޅުވިފަިއވ  ާކަންތައްތަްއކަށް ާމިނޫން މަސްތުވ ތަކެްއޗ އި

 350ަވއުދުާފުއްދުމަށްޓަކައިާއަުޅަގނޑުމެނ7ާާްކުރުގޮތަކަށްާބުނަންޏ ާމިކަމަކީާއެމް.ޑީ.ޕީގެާމެނިފެސްޓޯގެާހިތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާ

ނޑުމެންާއަުޑއެީހމުާޓީ.ވީ.އެްމގެާބަހުސްަގއިާަވރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާވިދ ުޅިވާާދ ންޖެހޭ އެންމެާމުހިންމުާއެއްާމަގު.ާއަުޅގަ

ާއެހީތެރިވެދޭށޭ.ާ ާފުއްދުމަށްޓަކައި ާވައުދުަތއް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިދަނީ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާތިމަންނ މެން އަޑު

ނޑުމެންނަ ާނޫްނާއަުޅގަ ާެއކަމެއް ާއެހެންނަމަވެސް ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާފެންނަނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިތ ނަގއި ވަަނ7ާާ;ށް

ާއަްށާ ނޑިޔ ުރގެ ާފަ ާދެން ާއަޅުަގނޑުެމން ާޙ ލަތެއްަގއި ާރަީއސް،ާިމފަދަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެބައޮތް މ އްދ ގަިއާބަޔ ންކޮށްަފއި

ާޤ ނޫނުގަ ާއޮތީ. ާދ ން ާކޮންތ ކަށްތޯ ާދެން ާނުގޮސް ާކޯޓަށް ާްސޕްރީމް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮތްގޮތ އިމެދުާނުގޮސް، ާކަން  355އި

ާެއިދާ ާލަފަައކަށް ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް ާއޮތްގޮތ އިމެދު ާކަމެއް ާޤ ނޫނީގޮތުން ާނުވަތަ ާމެދު ާސުވ ލުތަކ ިއ ާމުހިންމު އުފެދޭ

ާމިުއޭޅާ ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެވެ. ާހުށަހެޅިދ ނެ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާޤަރ ރަކުން ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންާވަިކގޮތަކަށްާނިންމަންާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާދ ންާޚިޔ ލުާތަފ ތު ވެގެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތައްާއަޅުގަ

ާމ ނަކުރުމުގެާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތެޭރގައި ާކަންތައްތަކުގެ ާހުށަހެޅޭ ާމިގޮތަށް ާމިބުނަނީ. ާއަޅުަގނޑުމެން ހިނގ ށޭ

ާއުފެާ ާކަމ އިމެދު ާަސއްޙަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާަވކި ާމިއުޅެީނާމައްސަލަތަކ ިއ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިމެނޭ. ާތަފ ތުވުން ާޚިޔ ލު  360ދޭ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ާމިާވިދ ޅުވަނީ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާޖެހިގެން.ާަބއެއް ާމ ނަކުރުމުގަިއާމައްސަލަތަކެއް ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާ ާމި ާނެތޭ ނޑުމެންަނކަށް ާއަުޅގަ ާބަހ ލައިގެން ާދ އިރ ތަކަށް ާއިދ ރީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ޕްރޮވިންސްާއޮތްގޮތުން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާހިންގޭަކށް. ާއުސޫލު ާލ މަރުކަޒީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ހަދައިގެން

ާިވސްނީމ ާ ާއެއަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކު ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާތަފ ތު. ާވަރަށް މ ނަކުރެވޭގޮތް

ާބަ ާމ ލޭގެ ާފެންނަނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 9ާާދަލުގައި ާޚިދުމަތްތައް ާއެ ާއޮެވގެން ާތެޭރގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ  9ާ365މ ެލ

ާބޮުޑވ ނެއޭ.ާ ާމ  ާފައިދ  ާއެަކމުގެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާފައިދ ވ ނެޭއ. ާމ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާެދވުނީމ  ދ އިރ އަކުން

ނޑުމެންގެާމ ލީާތަަނވަްސކަމެއްާވެސްާނެތް.ާ ނޑުމެންާބަހ ލައިގެްނާދާ 42ާއެހެންނަމަވެސްާކިހިނެއްޯތާައޅުގަ އިރ ާއަުޅގަ

ާ 42ާާއެ ާއަކީ ާނޫްނ42ާާދ އިރ  ާޤައުމެއް ާމުއްސަނދި ާެއވަރުެގ ާކުރެވޭނީ. ާތަރައްޤީ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތުަގއި މ ެލ

ާމީހުންނެއްާ ާކުރ ނެ ާކަމެއް ާެއވަުރެގ ާބަލ ލ އިރުގައި ާނަޒަރަކުން ާއެހެން ާއަދި ާެއހެންވީމ ، ާޤައުމަކީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެތ  ާވެސް ާނެތް ާފައިދ ެއއްާކު ާއިޤްތިޞ ީދ ާުނވަތަ ާހިންގޭނީ ާވިޔަފ ިރއެްއ ާކުެރވޭީނ ާމަސައްކަެތއް  370އިޤްިތޞ ދީ

ާުކޑަކުަޑާ ާެވސް ާއަީކ ާރ އްޖެ ާމުޅި ާމި ާޮއެވގެން. ާެވސް ާއ ބ ދީެއއް ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް ާކުެރވޭނީ ާކަެމއް ލިބޭގޮތަކަށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާކުިދާރަށްތަ ުކގެާތެެރއަށްާބަހ ލެިވގެންާދ ިއރުާމިހ ރުާއުފެދިގެންާިމއުޭޅާއ ބ ދީާެއއް.ާއެހެންނަމަވެސް

ާަގިއާ ާޑިމޮކްރަީސ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން ާވެްސ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެދުވެިރވީ ާއުފެދެން މައްސަލަ

ާޙައްޤުތަާ ާމައިނޯރިޓީގެ ާދަންނަންޖެހޭނެ ާއަޣްލަބިްއޔަތު ާއެހެންނަމަވެސް ާތަބ ވ ންޖެހޭނެ. ާވެްސާއަޣްލަބިއްޔަތަށް ކަށް

ނޑުމެންާ  375އިޚްތިރ މްާކުރަންާެވސް.ާމިާމަޖިލީހުގައިާރޫޙުާއޮްތގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަްށާހިތުންާރުހުމުންާއަޅުގަ
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ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާއަށް ާޮކމިޓީ ާއެހެންނަމަވެސް ާދޫކޮށްލީ. ާނަގަްނ ާގޮަތކަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެބޭފުޅުން ާކޮމިޓީ ލ މަރުކަޒީ

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިީޓެގާޕ ޓީގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ތޯ؟ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަޑަިއގެންނެިވއިރު ބަރުން

ާ ާޕ ޓީގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާިތއްބެވީ ާތިބ5ާާީއެއްފަރ ުތގައި ާދެން ާިތއްބެީވ ާއަެނއްފަރ ތުގައި ާޖަހ ފައި. ނޑި ާގޮ މެންބަުރން.

ނޑުމެންާކުރިަމތިާލައި ގެްނާތިބިހެން.ާނުވަތަާފުޓްބޯޅަާމެޗަކަށްާއެރިހެން.ާހުރިހ ާމެންބަރުން.ާހީވީާބައިަބލ ާއަށްާއަުޅގަ

ާއޮްތގޮތެްއ4ާާ ާކަްނވެފައި ާހ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް ާތިބީ.ާމިީއާމިމަޖިލީހުގައި ާވެސް ާަބއިތިއްަބއިފަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  380ހ ފްގައި

ާއިންތި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާތަރުތީބުން. ާހަށަނަރަބަޅައިެގ ާއެތުރޭނީ ނޑި ާގޮ ާތަކުގައި ާކޮމިޓީ ޚ ބުވެފަިއވ ާނޫން.

ާމަސައްކަތްކުރަްނާ ާެއހިސ ބުން ާދެން ާގޯްސެވއްޖެ. ާނިޔަތް ާވެސް ާއެހިސ ބުން ާއެެހންވީމ ، ާތަރުތީބުން. ދ އިރ ތަކުެގ

ާމަސައްކަތްޕުުޅާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއަްޚާހަނިމ ދޫ ނުޑގެ ާގޮތެްއަގއި.ާއަުޅގަ ާހުދުމުޚުތ ރު ާވަރަށް ފެއްޓެވުނީ

ާގެންދެވީ. ާމިކަންތައްތަުކެގާާކުރަްއވަމުން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާސަބަުބން ާމިކަންތައްަތކުގެ އެހެންވީމ ،

ާއުފެދެމުންދެއޭ.ާއެމް.ޑީ.ީޕާއަްށާތ ޢީދުކުރ ާ ާއެބަ ާނުޖެހުމެއް ާހިތްހަމަ ާޮބޑު ާވަރަށް ާޤަުއމުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ  385ސަބަބުން

ާއެމީހު ާއެބަތިބި. ާމިރ އްޖޭގައި ާމީހުން ާހ ސް ާއެމީހުންެގާސ ޅީހަކަށް ާއ އިލ ތަކަކ އި ާއެމީހުންެގ ާއ ބ ދީައކ އި ންގެ

ާމިކަންާ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންފުޅުހ  ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާވަކި ާބޭނުންފުޅުހ  ާއެހެންވީމ ،ާމިމަޖިލީހުން ާއެބަހުރި. ާވެސް ގުޅުންތަެކއް

ާމަ ާއިޖްތިމ ޢީ ާއުފެދޭ ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ާދ އިރުަގއި ާހަލަބޮލިވެގެން ާރަށުތެރެ ާމ ދަމ  ާމިހުރިހާ ކުރީމ  އްސަލަތަކަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ ާމިތ ނގަިއ ާއެހެންވީމ ، ާތެރޭަގިއ. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޒިންމ ވ ީނ ާކ ކުތޯ ކަމަކަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާ ާޮއތްކަމެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމަން. ާކަންކަްނ  390ޒިންމ ދ ރުގޮތެްއގައި

ާބައެ ާެވސް ާބުނީމ  ާކުރަން ާނުކުރެެވއޭ.ާއޮތްގޮތަށް ާތ ޢީދެއް ާަޤރ ރަކަށް ާމި ާތިމަންނ އަކަށް ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާބޭފުޅުން އް

ާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާ ނުޑާނަން ާއަުޅގަ ާބައެްއާމެންބަރުން ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާޢިްއޒަތްތެރި ާމިއުޭޅާޮގތަކީ ާެވގެން ޙަޤީޤަތުގައި

ބަރުންާވެސްާވިދ ުޅވި،ާއަޮތޅުތަކަށްާނިސްބަތްވ ާއަޅުަގނޑުމެންާގ ތުާވިދ ޅުވެަފއިާއެބަހުރިާމ ލެާއަށްާނިސްބަތްވ ާމެން

ާކޯޓަްށާ ާސްޕްރީމް ާތިމައްސަލ ގައި ާތިމަންނ މެން ާވިދ ޅުިވ، ާެވސް ާޒައީމުން ާނ އިބު ާވިދ ުޅވި، ާމެންބަރުންވެސް ބައެއް

ާކަމެ ާޚިލ ފް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނިންމ ނޭ ާކޯޓުން ާސްޕްރީމް ާތިމައްސަލަ. ާގެއްލޭނޭ ާތިމަންނ މެންނަށް  395ްއާގޮސްފިްއޔ 

ާތިމަންނ މެންގެާ ާކިޔ ފައިހެއްހޭ ާކީކޭ ާތިމަންނ މެންނަށް ާެދން ާއެހެންެވއްޖިްއޔ  ާއަކީ. ާމައްސަަލ ާތި ާކަމަށް ނޫން

ާމިއުޅެނީާ ާރައީސް. ާނުލިބިގެނެއްނޫނޭ ާސޭވެއް ާފޭސް ާމިއުޅެނީ ާކުރ ނީ. ާސޭވް ާފޭސް ާކުރިމަީތގައި ރައްޔިތުންގެ

ާދޭން ާޚިދުމަތް ާގ ތުން ާރައްޔިތުންަނށް ާއިޖްތިމ ޢީާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހުރިހ  ާތިމ ވެފަިއވ  ާމ ލޭގައި ާމިއަދު ވެގެން.

ާވިދ ޅުވުުމގެާ ާެއވިދ ުޅވ  ާވިދ ުޅވި. ާވެސް ާމައުމޫން ާަރއީސް ާއެިޅގެންކަމަށް ާބްރިޖެއް ާވ ީނ ާަހއްލު މައްސަލަތަކެއް

ނޑަްށާޭދހަވަނީާެއއީާމިއަުދާމ ލޭގަިއާމިއޮތްާބ ތުތަކ ިއާމ ލޭަގއިާމިޮއތްާތޮއް  400ޖެހުންާއެކިތަންތަނަށްާމ ނައެއްކަމަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިއުޅެނީ.ާފަހުންާއަންަނާ ބަހ ލައިގެންނޭާމިކަންާކުރެވޭީނ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާކުރުުމެގާމ ތްާނިޔަތުަގއިާއަުޅގަ

ާކޮށްފިކަން.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަްތ ާކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެނގޭނެ ާމީހުންނަށް ާލިޔ  ާތ ރީޚު ދިވެހި
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ާކުރ  ާތަޅުމަށްާއަޅުަގނުޑކެން ާނުނިމެނީސް ާމަރުޙަލ  ާކޯޓުެގ ާއަށް ާމަރުޙަލ  ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާބިލު ާމި ާައދި ނަން.

ާލ ނަން.ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެްސ ާއިޞްލ ޙުތައް ާލ ންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވީކަުމގަިއވީަނމަވެސް އައިސްިފކަމަށް

ާވީ ާބިލެއްކަމުަގއި ާމުޙިްނމު ާކިތަންމެ ާސަރުކ ރަށް ާބިލަކީ ާމި ާއެކަިނާއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  405ނަމަވެްސ

ނުޑމެންގެާރ އްޖެާލ މަރުކަޒީާއުޫސލުންާހިންގުމަށްޓަކައިާއިދ ީރާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާކަމަށްާދެކިަވޑައިާުނގަންނަވ ށޭ.ާއަުޅގަ

ާބޭނުފުޅުވެއްިޖއް ާވެރިކަން ާއިްނ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާކުރުމަކީ. ާތަރައްޤީ ާރ އްޖެ ާމި ާހަދ  ާޕްރޮވިންްސތައް ާހަދ  ޔ ާދ އިރ ތަކެއް

ާ ާކުރީމަ ާމަސަްއކަތް ާޙިކުމަތްތެރިކަމ އެކު ާވަަޑއިގެންެނވިދ ނެ ާތިބޭފުޅުންނަށް ާއަހަރު.4235ާާވެރިކަމަށް ވަނަ

ާކިހިނެްއކަްނާ ާވ ނީ ާއެއިރުން ާއުނދަގޫކޮށް ާހިންގުމަށް ާސަުރކ ރު ާޖެއްސުންކޮށް ާދުއްތުރ ކޮށް ާވެރިކަމަށް އެހެންނަމަވެސް

ާބޮ ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވ ތޯ. ާތިބޭފުޅުންނަށް ާެއކަމުެގ4ާާޑު ާބ ރުކުރ ނީ. ާކަްއަގނލަށް ާވެސް ާއަބަދު ާތެޅީމ   410ގެރި

ާދިވެހިރައްޔިތުންނ އިާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތް ާމިކަމުގެ ާއެހެންވީމ ، ާރައްޔިތުންނަށް. ާދިވެހި ާލިބޭނީ ނިކަމެތިކަން

ާނަޒަރަކުން ާޤ ނޫނީ ާކޮންމެ ާފޯރުވައިދޭނަްނ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ާމިާާހަމައަށް ތެދުވެރިކަމ އެކު

ވ ހަކަދަްއކަވ ާކޮންމެާޤ ނޫނީާބޭފުޅެއްާވެސްާވިދ ުޅވ ނެާދިެވހިރ އްޖޭގެާމިހ ރުގެާދުސްތޫރުާމަނައެއްާނުކުރޭާޕްރޮވިންސްާ

ާސްޕްރީްމާ ާހިންގަވ  ާލިިބވަަޑއިގަްނނަވަންޏ  ާޔަޤީންކަމެއް ާިތވަރުެގ ާތިބޭފުޅުންނަށް ާމިކަުމގައި ާއެހެންވީމ ، ހަދ ކަށް.

ާއެއްކޮްށާކޯޓަށް.ާސް ާތިބޭފުޅުންނ އި ާެވސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުވ ނެކަމަްށާބުނެފިއްޔ  ާހެދިގެން ާޕްރޮވިންސް ާކޯޓުން  415ޕްރީމް

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާހަމަ ާވަޑަިއަގންނަވ ކަށް. ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާނުގަންނަވ ނެ ާކެރިވަަޑެއއް ާއެހެންނަމަެވސް ބައިވެިރވ ނަން.

ނޑިާބޭފުޅުންާމިތ ާތިއްބެވީ.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާވެސްާކެިރވަަޑއެއްާުނގަންނަވ ނެ.ާއެއަްށވުރެާމ   ފި

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާވިދ ުޅވިާ ާދެންމެ ާގޮތަށް ާނިސްބަތްވ  ާމެންބަރުންނަށް ާދެްއކެވުުމގަިއ ާވ ހަކަފުޅު ާެމންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  420ޝުކުރިއްޔ .

ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާވިދ ުޅވުމަށް ާޢިބ ރ ތެއް ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާާކަހަލަ ާެމންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާނުދޭ ތަން

ާދެމުން،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާގަލޮޅުާެދކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙްލޫފަށް.ާ

ާ

ާާމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުގަލޮ

ނޑީާބަލ ލަން..ޝުކުރިއްޔ ާ ނޑީާނުވަތަާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުންތޯާފި ނޑުމެންތޯާފި  425ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާދަންނަވ ފައި.ާ ާެއއްެޗއް ާވަނީ ާވަނީ،ާރިޔ ސަތުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާޢިބ ރ ތ އި ާއެ ާދެންމެ ާމެންބަރު،ާއަުޅަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ާނުދައްަކވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންަދވ .ާާއެހެންވީމ ،ާދެންާެއވ ހަކަ
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ާ430 

ާ:ާމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުގަލޮ

ނޑީާޑީ.އ ރު.ޕީާތޯ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާތޯާބަލ ލަންާމ ދަމ ާވެސްާރައީސްާނަޝީުދާ އ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވީާފި

ާވަރަްށާާވިދ ޅުވެަފއި ާކޮންބަެއއްކަން ނޑީ ާފި ާމިތަނުގައި ާއެއިރުން ާދެްއވ ށޭ. ާބ އްވ ލަ ާއިލެކްޝަން ާޓަރމް ާމިޑް އޮތް

ާހޯދުމުގެާ ާޚިޔ ލު ާރައްޔިތުންގެ ާދެއްވ ކަމަްށވ ނަމަ ާނުގެނެސް ާއިލެކްޝަނެއް ާޓަރމް ާމިޑް ާސ ފުވެގެންދ ނެ. ރަނގަޅަށް

ާވެ ާބަލ ލަން ާނެތްތޯ ާއޮތްތޯ ާތ ޢީދު ާސަރުކ ރަށް ާބ ރުގެާވޯޓެްއ،ާމި ާލިބިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާއަްށ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   435ސް

ނޑުގެާކުރިންާއެމް.ީޑ.ޕީާ ނޑީާކޮންބަެއއްތޯާވަރަށްާރަނަގޅަށްާސ ފުެވގެންދ ނެ.ާއ ދެ،ާައޅުގަ ތެރެއިންާގެނެސްދެްއވ ށޭާފި

އިންތިޚ ބުާތެރޭަގއިާޤައުމީާއިންާވ ހަކަެދއްެކވިާެއއްާބޭުފޅަކީާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާސަމީރު.ާރިޔ ސީާ

ާވިދ ޅުވިާ ާފ ޑު ާއަށް ާމެނިފެސްޓޯ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާހުންނަވައިގެން ާފަހަތުގައި ާއިބްރ ޙިމްގެ ާޤ ސިމް ޕ ޓީގެ

ާމިއީާ ާނަޝީދު. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާއެވ ހަކަދެއްެކވީ ާފަހުން ާއޭހގެ ބޭފުޅެއް.

ާވިދ ޅުިވާއެސް.އެލް.ީޕގަާ ާފ ޑު ާއަށް ާމެިނފެސްޓޯ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާހުންނަވަިއގެން ާަފހަތުގައި ާއިބްރ ގެ  440އި

ާދިނީާ ާވޯުޓ ާރައްޔިތުްނ ާކުރިްނެވސް ާފެށުުމގެ ާވ ހަކަ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވި ާދަންަނވ ލަން ާައޅުަގނޑު ބޭފުޅެއް.

.ާެއއ47ާީނިފެސްޓޯާއަށްާލިބިފައިާއޮންނ ނީާއެންމެާ%މެނިފެސްޓޯާއަށްާކަމަށްާވަނީނަމަާހަމައެކަނިާމިާސަރުކ ރުގެާމެ

ާހުރިހ ާ ާއެީއާޙަޤީޤަތް.ާދިވެހި ާކަން ާބަދަލަށް ާދިނީ ާވޯޓު ާަރއްޔިުތން ާފަހުން ާވޯޓު.ާޭއގެ ރައްޔިތުންެގާސ ޅީްސާހ ހެއްހ 

ާރައްޔިތުންާެވސްާމިކަންާޤަބޫލުކުރ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމެނިފެްސޓޯާއަށްާވޯޓުާދިން..

ާ445 

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާނޮިޅަވރަމްާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ450 

ާާ:މަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުންޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްނޮ

ާޚި ާޙަޤީޤަތ އި ާވ ހަކަފުުޅގަިއ ާމެންބަރުގެ ާިޢއްޒަްތތެރި ާރަީއސް، ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާދަްއކަވަނީ. ާވ ހަކަފުެޅއް ލ ފު

ާރ އްޭޖެގާ ާޤަބޫލުކުރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޯންނ ނެ. ާފ ޑުކިޔ ަފއެއް ާއަށް ާމެނިފެސްޓޯ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއިެރއްަގއެއް އެްއވެސް

ާމަަސއްކަތްާ ާއަޅުަގނޑު ާއެކަމ  ާއެހެންވީމ  ާރަނގަޅުކަމަށް. ާވަރަށް ާއިސްމ ޢިލް ާއިބްރ ޙިމް ާކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

 455ާކުރީ.ާ

ާ
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ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާދައްކަވ ާ ާމެންބަރަކު ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެބައޮތް ާސ ފުކޮށް ާވަރަްށ ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާނޫން.ާ ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނުނެންގެވޭނެކަމަށް. ާމައްސަލައެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާަޖވ ބުދެްއވުމަށް  460ވ ހަކަފުޅަކަށް

ާވީމ ،ާައޅުަގނޑުާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއެހެން

ާ

ާ:މަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުގަލޮ

ާއ ެދ،ާ ާގޮސްފަިއވ ނެ. ާފެނިގެން ާމަންޒަރެއް ާހުރިހ  ާއެ ާދެއްތޯ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާެދން ާއ ދެ، އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެނިފެސް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ަލން ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާގައިމު ާހަމަ ާވ ނަމަ ާދަްއކަނީކަމަށް ާވ ހަކަ  465ޓޯގެ

ާ ާއޮތީކީ ާމެނިފެންޓޯގައ9ާާިމެނިފެންޓީގައި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނޫނޭ. ާވ ހަކައެއް ާހިންގ ނެ ާބަހައިގެްނ ާރ އްޖެ ްޕރޮވިންސަށް

ާފޯރުކޮށްދޭ ާހިލޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާބޭސްފަުރވ  ާަރއްޔިތުންނަްށާއެބައޮތް ާއެބައޮތް ާމެނިފެސްޓޯގައި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާވ ހަކަ. ނެ

ާދޭނެާ ާހޯއްދަަވއި ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާއެކަީށގެންވ  ާވ ހަކަ.ާރައްޔިތުންނަށް ާފޯރުކޮށްދޭނެ ާނިޒ މެއް ާދަތުރުފަތުރުގެ އެކަީށގެންވ 

ާމުވަްއޒިފުން ާތެރޭަގއިާއެބައޮތްާސަރުކ ުރގެ ާވަޢުދުތަުކގެ ާއެބަދެްއވ ާވ ހަކަ.ާއެބޭފުޅުްނގެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ގެ..ާއ ދެ،ާމ ރިޔ 

ާ ާއޮތީ ާއޭަގއި ާއެބަހުްއޓޭ.ާހަމައެކަނި ާމިކަންަތއްަތއް ާސ ފުކޮށް  470ޕްޮރވިންސެްއގ9ާާެއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެނިފެސްޓޯ.ާޭއެގާވަރަށް

ާކޮންމެހެން ާމިތަނުގައި ާނިޔަެތއްަގއި ާއޮޅުވ ލުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމ ، ާނޫނޭ. ާވ ހަކަެއއް

ާސަރުކ ުރެގާ ާތެރޭގައި ާއިންިތޚ ބު ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށ އި ާކުރަންޖެހޭނެ ާއޮތްކަމެއް ާމެނިފެސްޓީގައި ތިމަންނ މެންގެ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާބުނެ ާކަމަށް ާވ ހަކަދެްއކި ާއެީހތެރިވެދޭނެކަމަށް ާމަޖިލީހުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާދިނުމަށް ާފުއްދައި ވަޢުދުތައް

ާޢިބ ރ ތްތަކަކު ާކަހަލަ ާފުޅެްއާއޮޅުވ ެލވޭ ާތެދު ާހިތ މަކުރ ކަމެއް. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާޤައިމު ާހަމަ ާވ ހަކަދެްއކުމަކީ ން

 475އަޅުަގނޑުމެންާވެސްާައޅުަގނޑުމެންގެާއިންތިޚ ބުާތެރޭގައިާމިާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްާވެފައިވ ާވަޢުދުތައްާފުއްދައިާ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާދ އިރ ތަުކގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާާދިނުމަށް ާއަުޅގަ ާވިން. ާވަުޢދު އެއިުރަގއި

ދ އިރ ަގއިާތިބިާނިކަމެތިާރައްޔިތުން،ާބޯހިޔ ވަހިކަންާނުލިބިާތިބިާރައްޔިތުންާވެސްާހަމަާއެބޭފުޅުންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާ

ާވ  ާމަސައްކަެތއްަގއި ާކުެރވޭ ާއެގޮތަށް ާހޯދައިދޭން. ާބޯހިޔ ވަހިކަމެއް ާއެަކށީގެންވ  ާރަނގަޅު ާހަަމާއެބޭފުޅުންނަށް ނަމަ

ނޑަށްާ ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާޔަޤީންކަމ އެކު ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާދޭނެ ާއެހީތެރިކަން ާއަުޅަގނޑުމެްނާއެ ާވެސް ގައިމުން

ާވެްސާ ާއަނެްއކ  ާލަސްކުރުން ާދިނުން ާފޯރުވިޔަ ާއިންތިޚ ބު ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާސީދ  ާމިއީ ާކަމަކީ ާދޭހަވ  ާޤަރ ރުން  480މި

ާެގން ާކުރަމުން ާއިން ާމަްއސަލަެއއްާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއޮތް ާމިގޮތަށް ާމިީއ ާވެސް ާދުވަހު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމަސައްކަތެކޭ. ދ 

ާޤަބޫލުކުރެވުނީްސާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާވ ނަމަ ާއުުޅއްިވކަމަށް ާފޮނުއްވަން ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާމައްސަލަ ާމި ާއެދުވަހު ކަމަށްވ ނަމަ

ާަޔޤީންވ ކަމަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކުެރްއވިކަމެްއކަން. ާނިޔަެތްއގަިއ ާހެޔޮ ާއިންތިޚ ބުާމިއީ ާމި ާޤައުމުަގއި ާިމ ާވެސް ާމ ދަމ  ކީ
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ާއެނގިަފއިވ ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާދ ނެކަން. ާެގއްލިގެން ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއިންތިޚ ބު ާމި ާވެސް ާގައިމު ާހަމަ ބ އްަވއިފިނަމަ

 485ންާނުކުތީމަާގޮތުަގއިާޖުމްހޫރީާޕ ޓީއ އިާަޤުއމީާޕ ޓީާއ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާޕީ.އޭާއ އިާމިހުރިހ ާތަންތަނެްއާއެުކަގއިާގުިޅގެ

ާނުދ ނެކަމަށްާ ާވެގެން ާކ މިޔ ބު ާއިންތިޚ ބު ާލިބިގެން ާފުުރޞަތު ާއެ ާރަށަކުން ާއެްއވެސް ާރ އްޖޭގެ ާވެސް ާގައިމު ހަމަ

ާއޮތީާ ާމިއަދު ާކޯޓު ާސްޕްރީމް ާަދއްކ ލ އިުރަގއި ާވ ހަކަ ާޯކޓުގެ ާސްޕްރީމް ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާިމއަާ ާއެއީ ާހ ލަތެއްަގއިތޯ ާއިންތިޤ ލީާކޮން ާމިއޮތީ ާކޯޓު ާސްްޕރީމް ާޙަޤީޤަތެއް.ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދު

ނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާ މަރުޙަލ ގައިާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހ ާސަރުކ ރުާމިއަދުާމިއޮތީާދ އިމީާވެފައި.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުގަ

 490ންމެާފަސޭހަވ ނެާކަމެއްާނޫންަކންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމިވަގުތުާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާމިަފދަާނިންމުމެއްާނިންމުމަކީާއެ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިސ ލަކަށް ާޔަގީންވޭ. ާއެބަ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާއޮތްގޮތަށް ާހިނގ ފައި ާކަންތައް ާ:ކުރިން

ާނިމު ާމައްސަލަ ާފޮނުވ  ާކޯޓަށް ާއެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމައްސަލަ ާވަކިކުރި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރުާމެންބަރުން ނުތ 

ާފ ޑުކިޔަނިްއޔެްއާ ާކޯޓަށް ާއެ ާކޮންމެހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާނުނިމޭ. ާމައްސަލަ ާއެ ާއަދި ާގިނަުދވަސްީވ. ާވުރެ އަހަރަކަށް

ނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭާއެކަންާއެގޮތަށްާދިމ ވ ނެާކަން.ާދަތިވ ނެާކަން.ާސަބަބަީކާއެބޭފުޅުންގެާނަންތައްާވެސްާ ނޫން.ާއަޅުގަ

ާ ާފޮނުވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާކަމަށްާމި ާހޮވޭނެ ާވޯޓުން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަދި ާވ ތީ. ާކަމަށް  495ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނަޑކަށްާޤަބޫލެްއާ ާއަުޅގަ ާވަަޑއިަގންނަވ .ާއ ދެ،ާެއއްެވސްާޙ ެލއްަގއި ވ ތީާއެބޭފުޅުންާިމކަމަށްާވަަރށްާބޮޑަށްާކަންބޮުޑވެ

ާމި ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާައޅުަގނޑުމެން ާމައްސަލަ ާމި ާސްޕްރީމްާނުކުރެވޭ ާޖެހޭނެކަމަށް. ާފޮނުވަން ާކުރިން ާކޮންމެހެން ހ ރު

ާވެސްާ ާކަމަކަށް ާދޭންޖެހޭނެ ާވޯޓު ާދެން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއެއްގޮތަށް ާރޫލިންނަކ  ާނެރޭ ކޯޓުގެ

ތްާޤ ނޫނެއްާަވނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބައ366ާޮއަޅުަގނަޑކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާނެޭރާ ާއިދ ރ ައކުން ާދަޢުލަތުގެ ާިކއެއްަތ ާއަިދ ާަބެއއް ާަގވ ިއދެއްގެ ާނުވަަތ ާގަވ އިދެްއ ާނުވަތަ ާަބއެްއ ާޤ ނޫނެްއގެ  500ނުވަތަ

އަމުރެއްާނުވަތަާެއއިންާއިދ ރ އެްއގެާމުވަްއޒަފަކުާކުރ ާކަެމއްާނުވަތަާނިންމ ފައިވ ާނިންމުމެއްާވިޔަސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާ ާޚިލ ފުވ ނަމަ ާބ ުރާއ އި ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާބ ޠިލު ާނުވަތަ ާއެއްަޗކަށް ާބ ޠިލު ާއެއީ ާމިންވަރު ާޚިލ ފުވ  އެ

ާވ ނަމަާ ާއެހެންވެއްެޖކަމަށް ާެވޭއ. ާލިިބގެން ާކޯޓުތަކަށް ާުނވަތަ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާސ ފުކޮށް ވަރަށް

ނިންމ ާގޮތަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާނުވަތަާޤ ނޫނުތަކ ާޚިލ ފުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެިރާމަޖިލީހުންާވޯޓުާލައިގެންާ

ނޑުމެންާ  505އެްއޗަކަށްކަމަށްާވ ނަމަާއެާއެާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމުގެާބ ރުާެއބައޮތް.ާއެހެންވީަމ،ާޭއގެާކުިރންާކޮންމެހެންާއަޅުގަ

ާޤ ނޫުނއަސ  ާިމއީ ާބޭފުޅަކަށް ާައނެއް ާބޭފުޅަުކ ާެއއް ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލު ާދ ާމިތ  ާޚިލ ފަށް ާއ ިއ ސީ

ނޑުމެްނގެާމިާމަޖިލީހުގަިއާ ކަމެއްކަމަށްާބަލަިއގެންާކޮންމެާމައްސަލަެއއްާސްޕްރީމްާކޯަޓށްާނިންމަންާޖެހިއްޖިއްޔ ާައުޅގަ

ާކުރިންާ ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަކަ ާހަމަ ނޑުގެ ާތިެބން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާކޮށްކޮށް ާވަކ ލ ތު ާތަކަށް ާޤަރ ރު ާމިކަހަލަ ާޖެހޭނީ އަބަދު

ާމީޑިއ ގަެއްއާާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާެވސް ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާެވސް ާހަމަގައިމު ާބޭނުން،ާއަޅުަގނޑު ދަންނަވ ލަން

 510ވެސްާދައްކ ަފއެއްާނޯންނ ނެާއަޅުަގނޑުާމިއަށްާތ އީދުާނުކުރަނީާޕްރޮވިންސްާމީގައިާއޮީތމަާކަމަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާެވްސާ
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ޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ިއާއެްއގޮތަށްާދ ާމައްސަލަެއްއާއޭރުާޤަބޫލުކުރިންާއެއްާކަމަަކށްާއަޅުަގނަޑކަށްާ

ާމިއަުދާ ާރައްޔިތުން ާަސބަބަކީ ާހަމައެކަނި ާތ އީދުނުކުރ  ާމިއަށް ާއަޅުަގނޑު ާިއތުރުން ާޭއގެ ާއެކަމަުކ، ކަމަށް.

ާއަދަ ާގިނަ ާރ އްޖޭެގ ާތަނުގައި ާފެންނަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުން ާގިަނ ާދިމ ވ  ާރައްޔިތުްނާއަޅުަގނޑުމެންނ  ދެްއގެ

ާދަންނަވ ލަްނާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާައޅުަގނުޑ ާައކީ. ާމައްސަަލ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާނުވ ތީ ާޭބނުން ާހަދަން ާޕްރޮވިންސް މިއަދު

ނޑުމެންނަކީާެއއްާދީނަކަށް،ާެއއްާދީނެްއގެާަބޔަކަށްާވެފައިާެއއްާބަހަކުންާވ ހަކަދައްކ ާއެްއާނަސްލެްއެގާ  515ބޭނުން.ާއަުޅގަ

ާ ާވިަޔސް ާރަނގަޅަްށާބަޔަކަށް ާއެންމެ ނޑަށް ާައޅުގަ ާމިކަން ާއެބަހުރި. ާތަފ ތުވުންތައް ާބަިއވަރު ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ާރަށުންާ ާެއއް ނޑު ާއަުޅގަ ާޭއރު ާގުިޅގެން. ާއ އި ާކ ރިޘ  ާސުނ މީ ާދިމ ވި ާޤައުމަށް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާދިަޔއީ ސ ފުވެގެން

ާއަާ ާރަށުން ާއެއް ާތެރޭގައި ާދަތުރުތަކުގެ ާކުރި ާރަށަށް ާދިމ ިވާއަނެއް ާއެ ާއުޅުނުއިރު ާބަދަލުކޮށްގެން ާމީހުން ާރަށަށް ނެއް

ާޚިޔ ލުާ ާރަށ އި ާއަނެއް ާރަށ އި ާތަފ ތު،ާެއއް ާޚިޔ ލު ާއަވަށ އި ާއަެނއް ާައވަށ  ާއެއް ާތެރޭގައި މައްސަލަތަކުން.ާެއއްާރަށުގެ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވުމ އެކު ާތަފ ތު.ާއެހެންކަމަށް ާޚިޔ ލު ާއަތޮޅ އި ާއަނެއް ާއަތޮޅ އި ާހަދަިއގެންާާތަފ ތު،ާއެއް  520ޕްރޮވިސްތަކެއް

ނޑުމެންނަށްާއޭގެާއެންމެާފޮނިާމޭވ ާނުލިބިދ ނެާ އަތޮޅުތަެކއްާއެްއކޮށްލަިއގެންާމިގޮތަށްާމިކަންާކުރަންާއުޅެފިނަމަާއަޅުގަ

ާައޑުއެހިންާ ާައޅުަގނޑު ާވިދ ުޅވޭ، ާތަކުރ ރުކޮށް ާއެބަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާޤަބޫލުކުރަްނ. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާއެބައޮތޭ.ާރައީ ާވ ހަކަ ާމި ާވެސް ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާއަުޑާޑީ.އ ރް.ޕީގެ ާވިދ ޅުވި ާވެސް ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާރ އްޭޖގަިއ ާއޮންނ ނީ ާމެނިފެސްޯޓގަިއ ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ާއިތުރުުފޅެއް. ނޑައެިޅގެން ާކަ ާގ އިމުކުރުން.6ާާއެއީ ާެއއް ސިޓީ

ާބޮޑެ ާކަހަލަ ާމ ލެ ާކަހަލަ ާހުޅުމ ލެ ާްސކޫލުތައްާމިސ ލަކީ ާޮހސްޕިޓަލުތަކ އި ާއެތަންތަނުަގއި ާގ އިމުކޮށްގެން ާސިޓީތަެކއް  525ތި

ާއ ދެ،ާ ާވ ހަކަ. ާތަަރއްޤީކުރުމުގެ ާރ އްޖެ ާއެއްފަްސކޮށްގެން ާރަްއޔިތުން ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާވެސް ާވީހ  އިމ ރ ތްކޮށްގެން

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރެވެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެުކ ާކަންތައްތަކ  ާބޮުޑާާމިދެންނެވި ާއެންމެ ާކުރުމުގެ ލ މަރުކަޒީ

ނޑުމެްނގެާ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާެއ ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާހޯދުން. ާޚިދުމަތްތަކެއް ާގ ތުން ާވެސް ާވީހ  ާރައްޔިތުންނ  ބޭނުމަކީ

ނޑުމެންާެއކަންކަންާަހނިކުރެވެންާމިކުެރވެންާއުޅޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިއަދުާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާލިބިދީފައިާވ އިުރާއަުޅގަ

ާދުރަށް.ާމަ ާއެދަނީ ާރައްޔިތުންނ  ާއިތުރަށް ާހެދީމަ ާޕްރޮވިންސް ާނޫން. ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާއަުޅަގނޑަކަށް  530ސައްކަތަކީ

ނޑަކަްށާ ާއަޅުގަ ާއެދަނީ.ާއެހެންީވމަ،ާމިކަމަކަށް ާބަދަލުވެގެން ާއަތޮޅަކަށް ާތިން ާއިތުރު ާއެތި ާއޮތް ާގެނެވެން ާއަތޮޅަށް އެއް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއީާސީދ ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލުމުެގާތ އީދެއްާނުކުރެވޭ.ާއަިދވެސްާތަކުރ  ރުކޮށްާއަުޅގަ

ާކ މިޔ ުބާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއިންތިޚ ުބ ާލަސްކޮށް ާމައްސަލަ ާމި ާމިއީ ާއަދި ާޤަރ ރެކޭ. ާޮއތް ާވައްދ ފައި ާމިތަނަށް ގޮތުން

ާކޮން ާދުވަސްަތކުަގއި ާއޮތް ާކުރިއަށް ާޮއތީމަ ާޔަޤީންކަން ާކަުމގެ ާނުަވަތާނުކުރެވޭ ާކޮށްގެން ާކަންތައްތަކެއް ާކަހަލަ މެވެސް

ާެއާ ާކޮށް ާމަސައްކަތްތަެކއް ާކުރުމަށް ާކ މިޔ ބު ާއިންތިޚ ބު ާެވގެން ާވަޢުދުތަކެއް ާދޮގު ާރަްއޔިތުންނަށް ާވެސް  535އަނެއްކ 

ާއިންތިޚ ބުާގެނައުމަށްާލަސްކުުރމަށްާކުރ ާކަމެކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ 

ާ ާއެޑްެރްސ ާޭރޑިއޯ ާދެއްވ  ާހުކުރުުދވަހު ާވަހަކަފުޅުަތއް.67ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީސްގެ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ .

ާހިންގުމު ާއިން ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާރަށްތައް ާރ އްޖޭގެ ާއަްށ ާރ އްޖެ ނޑުމެންގެ ާގެންުގޅޭނީާ"އަުޅގަ  540ގައި

ާލ މަރުކަޒީާ ާއެދެނީ ާެއމް.ޑީ.ޕީން ާކަެމއް. ާތެރެއިން ާކަންަތއްތަުކގެ ާގިނަ ާދިމ ވެފައިވ  ާމިައދު ާިމއީ ާއުސޫލެއްތޯ؟ ކޮން

ާ ާދ އިރ ތައް ާރ އްޖޭެގާއިދ ރީ ާހިންގ އިރު 9ާާއުސޫލުން ާބަހ ލެވި ާމަރުަކޒުކުެރވިގެްނ9ާާޕްރޮިވންސަކަށް ސަރަަޙއްދެްއގައި

ާހިންާ ާއުސޫލެއް ާހިންގ  ާރ އްޖޭގެ ާއެދެނީ ާޑީ.އ ރް.ޕީން 42ާާގަން. ާއެުކ ާއ އި ާމ ލެ ާެއ43ާާއަތޮޅ އި ާަވކިަވކިން ދ އިރ 

ާބިލުާ ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާކޮިމޓީން ާއުސޫލެއް. ާހިންގ ނެ ާމަރުކަުޒކޮށްގެން ާތެރޭަގއި ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާއެ ާދ އިރ އަށް އިދ ރީ

 545ުކޑަާސަުރކ ރުާރ އްޭޖގަިއ42ާާނގޭ.ާއޭގެންާއިޝ ރ ތްކުރަނީާއެއޮތީާޑީ.އ ރް.ޕީންާބޭނުްނވ ާގޮތަށް.ާެއއަށްާބަަލއިލީމަާއެ

ާގޮަތކަށްާ ާކޮންމެ ާމިއިން ާެއބަދޭ. ާލ މަރުކަީޒެވގެން ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާއިޚްިތޔ ރު ާބ ރ އި ާދޭ ާއަތޮޅުތަކަްށ ގ އިމުކުރުމަށް.

ާހަރުކަ ާއިންކ ރުކުރުުމގައި ާެއކަމަށް ާއަުޅަގނޑެއް ާނެތް. ާއުނދަގުލެއް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ.ާނިންމެވިޔަސް ށްެޓއް

ާއެޑްރެްސ.ާ ާރޭިޑއޯ ާހުކުުރާދުވަހުގެ ާތައްޔ ރަށް".ާމިދިޔަ ާމިހިރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަން ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާނިންމ  މަޖިލީހުން

ނުޑވެސްާޤަޫބލުކޮށްގެންާހުރީާމިކަުމގައިާޤ ނޫނީާމައްސަލަތަކެްއާއުޅޭީތާ މިާރޭޑިއޯާއެޑްރެްސާައޑުއެހުމ ާހަމައަށްާއަުޅގަ

ާތ ށް ާމައްލ ގައި ާއަޅުަގނުޑާމި ާގޮތް ާތަރުޖަމ ކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިބ ރ ތްތައް ާމިދެންނެވި ާުއޅެނީކަމަށް.  550ެޓއް

ާމަނ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ނޑަެއޅިގެްނ ާކަ ާހެދުމަކީ ާޕްޮރވިންސް ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނުޑ ާއަުޅގަ މިދަންނަވަނީ.

ާއަާ ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާޤ ނޫުނއަސ ީސއަުކ ާވ ހަކަ ާޕްރޮވިންްސެގ ާަވކީލެްއގެާކަމެއްކަމަކަށް. ާޤ ނޫނީ ނުޑ ުޅގަ

ނަޑކަށްާ ާއަުޅގަ ާއެއްޗެކޭ ާމަނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ނޑައެިޅގެން ާކަ ާޕްރޮވިންސަކީ ާަދންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ހައިސިއްޔަތުން

ާ ާމިދަނީ.ާސަރުކ ރުން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަަކާއަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާބުނަމ އެކު ާނުކެރޭނެއޭ.ާއެހެން ސަރަޙައްދުަގއ9ާާިބުނ ކަށް

ާސިޔ ީސާމަރުކަޒުކުރުމު ާބޭނުމެއްގަިއ، ާ"އިޤުތިޞ ދީ ާެއޑްރެސް. ާރޭޑިއޯ ާރައީސްެގ ާހަމަ ާގެންގުޅެނީ ާމި ާވިސްނުމެއް  555ގެ

ާމަޖިލީހުންާ ާގޮތަކަށް ާމަގުަފހިވ ނެ ާއަށް ާތަރައްޤީ ާރ އްޖޭގެ ާނެތް. ާވެސް ާމަޤުޞަދެއް ާސިޔ ީސ ާނޫން. ބޭނުމެއްގަެއއް

ާއަ ާވ ހަކަޮކޅުން ާަރނގަޅުވ ެނ".ާމި ާގެންެދވުން ާކުރިއަށް ާނުކުތ ާމިކަން ާފުރަތަމަ ާުނކުތ ތަކުން ާަބއެއް ާދޭހަވ  ޅުަގނޑަށް

ާ ާމިއުޅެނީ ާމިހ ރު ާނޫނޭ. ާމައްސަލަެއއް ާޚިލ ފުވުުމގެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއުޅެނީކީއެއް ާމި ާމިހ ރު ާމ4ާާިއަކީ ބަޔަކަށް

ާއެއްބަޔަކު ާނަގ ކަމަށްވަންޏ މު ާޢިބ ރ ތް ާވ ހަކަފުުޅން ާަރއީްސގެ ާތަފ ތުވެގެން. ާފެންނަގޮތް ބޭނުންވަީނާާމަންޒަރު

ާ ާފަސޭހައަށްޓަކައި ާއިދ ރީ ާބޭނުމަށ އި 43ާާއިޤުތިޞ ދީ ާދިމ ވ ނެތީ ާއުނދަގޫތަެކއް ާއޮތީމަ ާރ އްޖޭަގއި ާސަރުކ ރު  9ާ560ކުޑަ

ާ ާރ ްއޖޭގައި ާބަހ ެލވިގެން ާބިލުަގިއ9ާާމަރުކަޒަކަށް ާމި ާއުސޫލެްއ ާހިންގ  ާކުެރިވގެން ާމަރުަކޒު ާބ ރުަތއް ދިމ ލެްއަގއި

ާބޭނު ާއަނެއްބަޔަކު ާހިމަނަން. ާއޮތީ ާވ ހަކަަދއްކ ފައި ާއުސޫލުެގ ާލ މަރުކަޒީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާބ ބުަގިއާާ:ްނވަނީ ވަނަ

ާ ާފެންވަުރގަިއާާ:ކަމަށްވ އިުރަގއި ާސިޓީތަކުގެ ާފެންވަުރގަޔ ިއ ާރަށު ާއަތޮުޅތަކުގަޔ އި ާބަޔ ްނކޮށްފައިހުރި ާބ ބުގައި ވަނަ

ާބ އް ާެއކަން ާމިންވަުރަގއި ާއެ ާކަމަްށވ ތީ ާވ ހަކަ ާކުރ  ާއަތޮޅުަތކ ިއާލ މަރުކަޒީ ާފަށަލައެއް ާިއތުރު ާފައްތަރެއް ވަން.ާއިތުރު
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 565މ ލެާއ އިާދެމެދަށްާނުގެންނަން.ާއެހެންކަމުންާމިހ ރުާސުވ ަލކީާޤ ނޫނުއަސ ީސގައިާކަމެއްާމ ނަކޮށްފައިާއޮްތގޮތްާހޯދަންާ

ާގޮ ާެބހިފައިމިވ  ާރ އްޖޭަގއި ާވިސްނުން ާސިޔ ސީ ާސުވ ލަކީ ާމިހ ރު ާނޫން. ާދިއުމެއް ާކޯޓަށް ާލ މަރުކަީޒާސްޕްރިމް ތުން

ާކައުންސިލްތަުކގެާ ާއަތޮުޅގެ ާއ ިއ ާސިޓީ ާރަށ ިއ ާދ އިރުަގއި ާނިމިގެން ާބިުލ ާހިންގުމުގެ ާކަންކަްނ ާރ އްޭޖގެ އުސޫލުން

މައްޗަށްާޕްޮރވިންސްާކައުންިސލްތަކަކ ިއާޕްރޮވިންސްަތކެްއާެގނައުމުގެާވިސްނުމަށްާމިާމަޖިލީހުންާޖ ގަާލިބޭނެތޯާނޫންތޯ.ާ

ާވިސްނު ާރައީްސގެ ާދ ން.ާއެއީ ާނިމިގެން ާގޮތެއް ާމިއަށް ާދެެކވިގެން ާވ ހަކަ ާތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެ ާހުރީ ާވެސް ންފުުޅ

ާރޭިޑޯއާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވ ނަމަ ާކުރިކަމަށް ާޑީ.އ ުރ.ޕީން ާޚިލ ފުކަމެއް ާަކނަޑއެޅިގެން ާއ އި  570ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާތަ ާވެސް ާނުކުތ ތައް ާބަދަލުވ ނެ. ާރ ގު ާބަދަލުވ ނެ. ާވ ހަކަ ާސްޕްރިމްާޚިތ ބުގައި ާޙައްލުކުރެވޭނީ ާމިމައްސަލަ ފ ތުވ ނެ.

ާިސޔ ސީާޕ ޓީާއަށް.ާޝުކުިރއްޔ .4ާާކޯޓަކަށްާނޫން.ާބޮޑުާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަަރޙްމަތު ާަރީއސް.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާގޮުތގަިއާވަބަރަކ ތް.ާއ ދެ،ާައޅުގަهللاާ`.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރ   575ނޑު

ާޤ ނޫނުތައްާ ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާއޮތްކަމެއް ާކުރުމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާކޯޓ ާ ާސްޕްރިމް ާފަހަރަކު ާޮކންމެ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވ  ާމެދުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާހަދ އިރުަގއި ހަދަނީ.ާޤ ނޫނުތައް

ާއަ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާދިމ  ާއ ދެ، ާއެބައ ދޭ. ާފަހަރުތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާދ ންޖެހޭ ާމިގޮތަށް ާނަމަ ާދ ންވެއްޖެ ށް

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާއަދި ާގޮތ އި ާމ ނަކުަރއްވ  ާލަފުޒުތައް ާބައެއް ާވަކީލުން ާޤ ނޫނީ ާބައެއް ާދަްއަކވ  ާވ ހަކަފުޅު މަޖިލިސްގައި

ާފަހަ ާބައެއް ާއެަބތަފ ތުވޭ ާވެސް ާގޮތ އި ާދިވެހިރ އްޭޖެގާމ ނަކުރ  ާޙަޤީޤަތުގައި ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެއީ  580ރު.

ާެއއްެވސްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާހިންގުން ާވެރިކަން ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބުނ ގޮތުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާވެސްާ ާޚިތ ބު ާރޭިޑޔޯ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާނޫން. ާއަސ ސެއް ާދެބަސްވ ނެ ާމީހަކު

ާތަފ ތަީކާ ާެއކަމަކު ާކުރަްނވެގެން. ާލ މަރުކަޒު ާހަމަ ާިމއުޅެީނ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަދަިއން އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާހިންގުމުެގާ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާގޮތުން ާލ މަރުކަޒީ ާިމއުޅެނީ ާވެސް ާއެންމެން ާއަުޅަގނޑުމެން ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކަމަ ާިމއުޅޭ ާނުުކރެވިގެން ާެއްއގޮތް ާިޚޔ ލު ާމުޙައްމަދުާބިލުގައި ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށީ ާދެންމެ  585ކީ

ާއަށްާ ާއަމިއްލަ ާރައްޔިތުން ާކަންަތްއ ާރަްއޔިތުންގެ ާބ ރުވެރިކުުރވުމަްށޓަކައި ާރައްޔިތުން ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ނަޝީދު

ާއެ ާޙިދުމަތްތަްއ ާގ ތުން ާވީހ  ާަރއްޔިތުްނނ  ާއަދި ާދިނުމަށްޓަކައި ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާދ އިރ އެްއގަިއާނިންމުމުގެ ާފުޅ  ންމެ

ާނިންމ އިރުގައިާ ާހަދަން ާކައުންސިްލތައް ާއަތޮޅު ާކައުންސިލ އި ާރަށު ާއަުޅަގނޑުމެން ާމަޤުޞަދަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ާމަސައްކަތަކ ާާ ާކުރ  ާެގންނަން ާފަށަލައެއް ާއިތުރު ާެދމެދަށް ާދ އިރ ތަކ އި ާއިދ ރީ ާމިދެންނެވި ާސަރުކ ރ އި މަރުކަޒީ

ާމ ނަކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންނަ ާމަޖިލިހުން ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމިކަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤ ތުގައި ާމީ ާދެކޮޅުހެދެނީ. ާމި  590ށް

ާހިނަގއްޖެނަމަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއގޮތަށް ާވެސް. ާއެްއގޮތަކަށް ާކަމެއްނޫން ާދ ންޖެހޭ ާކޯޓަްށ ާސްޕްރިމް ނޭގިގެން
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ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާޤ ނޫނު ާހަދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިބުނަނީ ާއަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާއަިމއްލަ ާވ ހަކަ. ާނޭނގޭ މެންނަށް

ާއެްއޗެްއާ ާހެދޭ ާއެނގިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކީ ާމިހަދ  ާައޅުަގނޑުމެން ާއިޢުތިރ ފްވެވެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނުކުރެވޭ.ާ ާޤަބޫލެއް ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާކުރ ކަށް ާލަދުވެތިކަމެއް ާެއވަުރގެ ާއެހެންވީމަ ނޫނޭ.

ާެއާއަޅުަގނ ާައޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުގައި ާއެ ާއެހެންވީމަ ާެއނގިތިބެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހަދަނީ ާޤ ނޫނުތައް  595ޑުމެން

ާއެމ ނަކުރަންާ ާއަލުން ާހަދ ފަ ާޤ ނޫނެްއ ާހަދ ފަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނިންމަނީ. ާޤ ނޫނުތައް ާއެނގިތިބެެގން ާގޮތެްއ މ ނަކުރ 

ނޑު ާއަުޅގަ ާއިންތިޙ ބުކުރ  ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއެީއކީެއްއާއަޅުަގނޑުމެން ާދިއުމަކީ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާހޮވ  ާމަޖިލިހުން މެން

ާޤަރ ރުާ ާމި ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑިއަގންނަވ ނެ ާއ ދެ، ާނުދަންނަވ ނަން. ނެޑއް ާއަުޅގަ ާކަމެކޭ ާހަރުދަނ  ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

ާމަ ާއެ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާމީ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއެާހުށަހަޅުއްވަމުން ާޤ ނޫނުން ފްޙޫމްތައް

ާމަަސއްކަެތކޭާ ާޚިލ ފު ާަގވ އިދ  ާެއއޮތީ ާކުރަްއވ ފަިއ ާކޮިމޓީން ާއެ ާހ ެލއްަގއި ާއެްއވެސް ާވ ހަކަ. ާއުނިކުރެްއވި  600ބިލުން

ާލ މަރުކަީޒާ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަޤުޞަދަކީ ނޑު ާމަިއގަ ާބިލުގެ ާއެ ާސަބަަބކީ ާނެތް. ދެންނެވޭކަށެއް

އެއީާޕްޮރވިންސްތަކ އިާބެހޭާބިލެއްާނޫްނ.ާއެހެންވީމ ާމިާބިލުަގއިާއެާމަފްޙޫމްގެާދަށުންާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުން.ާ

ާދިރ ސ ާ ާކޮމިޓީން ާބިލު ާއުސޫލުަތކ ިއާއެ ާބޭނުންވ  ާއަސ ްސތަކ އި ާހިްނގުމަށްޓަކަިއާބޭނުންވ  ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ގޮތުން

ާއަާ ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާނިންމަވަިއގެން ާމަފްޙޫމަކ އިާކުރަްއވ  ާމަޤުޞަދ އި ާބިލުެގ ާއެހެްނވީމަ ާއެބައޮތް. އިުރ

ާރ އްޖޭެގާ ާދިވެހި ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާނުކުރެޭވ. ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާކަމަކަށް ާޚިލ ފުވ   605އެްއވެސް

ާއެ ާނުވަަތ ާނެގްރީތަަކކަށް ާނުވަތަ ާސްޓޭޓްަތކަްށ ާނުވަތަ ާޕްޮރވިްނސްތަކަށް ާރަށްތައް ާތަންތަނަކަށްާއަތޮޅުތަކ އި ނޫންވެސް

ާއަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހެއްެދވުމަީކ ާއޮފީސްތައް ާބައްސަަވިއގެން ާބައިަބޔަށް ާގްރޫޕްކުަރއްަވއިގެން ބައްސަަވިއގެން

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ާއިޙްތިޔ ެރއް.ާއެކަންާކުރެއްވުމަށްަޓކައ337ާާިދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެމަނިކު ާހިންގުމަށް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމި ާކަންަތއްތަކަށް ާކުރަްއވ  ފ ނު

 610ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާބައިތަކ ާގުުޅވ ކަށެއްާނުޖެހޭ.ާއެމަނިކުފ ނުާުކރައްވ ާކަމެއްާއެމަނިކުފ ނަށްާލިބިވަޑަިއގެންފަިއވ ާބ ރެްއގެާ

ާއެ ާގެންދަވަންވީ. ާކުރައްވަމުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާދަށުން ާހިންގުމަށްޓަކައި ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ހެންނަމަވެސް

ނަޑއަޅ ާބިލުާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާޕްރޮވިންސްތައްާހައްދަވަްނާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮތުގެމަތިންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގުމަށްާކަ

ާ ާކީްއެވގެންތޯ. ާހުށަނ ޅުއްވަންވީ ާބިލެއް ާބެހޭ ާޕްރިވިންސްތަކ އި ާނުވަތަާބޭނުންފުޅިއްޔ  ާނޫންތޯ. ާކުރެވިދ ނެ އެކަންތައް

ާކުރަްއވަންީވާ ާކުަރއްވ ނަމޭ.ާއެކަން ޕްރޮވިންސްާވިދ ޅުޭވާމަނިކުފ ނުާޤ ނޫނެއްާއޮތަްސާނެތަްސާއެމަނިކުފ ނުާެއކަންތައް

 615ރެއިންާނޫންތޯ.ާކޮންމެހެންާމިާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުްނާހިންގުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުެމންާހަދ ާޤ ނޫނުގެާތެ

ާވ ގޮތަީކާ ާކުރެްއވީމަ ާމިކަންތައް ާއަރ . ާހިތަށް ނޑު ާައޅުގަ ާބ ވައޭ ާކީއްކުަރއްވަން ާމިއުުޅއްވަީނ ާވައްދަން އެބައި

ާސަރުކ ރ ާ ާމަރުަކޒީ ާމައްޗަށް ާކައުންސިލްަތއްެގ ާއަތޮޅު ާރަށ ިއ ާބ ރުވެރިކުުރވުމަށްޓަކަިއ ާަރއްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން

ާަވދެގެންދަ ާފަށަލައެއް ާއިތުރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީާދެކޮޅަށް ާކޮންމެހެން ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިވ ހަކަަތްއ ާއ ދެ، ނީ.
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ާކަމަށްާ ާޚިލ ފުވ ނެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާނުކުރަން ާޤަބޫލެްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫްނ. ާޚިލ ފުެވގެންނެއް އ އި

ާއަާ ާމައްސަލަ ާއަކީ. ާމައްސަލަ ާެއެއްއނޫން ާއުފެއްެދވިޔަަކސް. ާއޮފީހެްއ ާަރއްޔިތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   620ކީ

ާއެބަާ ާމިހ ރު ާވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަހަނ އެްއކަމަށް ާދައްކަވ  ާބޭފުޅުން ާމި ާނުުކރެއްވުމަށްޓަަކއި ާެއކަން ބ ރުވެރިވެދ ނެީތވެ

ާ ާހައްަދވަިއގެން ާޕްރޮވިންސްަތކެއްާވެސް ާެއއް ާތެރޭގައި ާދުވަުހގެ ާދޮޅުއަހަރެއްހ  ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާ:ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާސަބަބަކީ

ާއޮފީ ާއެާޕްރޮވިންސް ާކުރެވުނީ ާތަޖުރިބ  ާރައްޔިތުްނނަށް ާއެބަކުަރްއވ . ާމަސަްއކަތްަތކެއް ާއެ ާހައްދަަވއިގެން ސްތަެކއް

ާެއކަމުެގާ ާކަމަށް. ާނެތް ާއޮްތކަމަކަށް ާފައިދ އެްއ ާއެްއވެސް ާރައްޔިތުންނަށްވީ ާސަބަބުން ާެހއްދެވުމުެގ ޕްރޮވިންސްތައް

ާތަކުލީފުތައް ާކަހަލަ ާބައެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކުރަްއވަީނާާސަބަބުން ާޕްރޮވިންސްތަކުން ާއެ ާއެހެންވީމަ  625ުއފުލަންޖެހެނީ.

ާތަންތަްނާ ާކުަރއްވ  ާމަސައްކަތް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ ާޙަޤީޤަތް. ާމީ ާަމސައްކަތްތަެކއް. ާސިޔ ސީ ާވެސް މުޅިން

ނޑަ އަޅ ާޤ ނޫނެްއގަިއާހެއްދެވުމަށްޓަަކއިާކޮންމެހެންާރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމަށްަޓކައިާކަ

ާހުންނ ނެ.ާ ާމަގުތައް ާއެހެން ާހުންނ ނެ. ާގޮތްގޮތް ާއެހެން ާކުރެްއވުމަށްޓަަކިއ ާއެކަން ާނުޖެހޭނެ. ާއޮންނ ކަށެއް އެބައިަތއް

ާމިއުޅެނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންީވމަ ާޚިޔ ރުކުރެްއވިދ ނެ. ާއެކަން ާއެމަނިކުފ ނަން ާރޮނގުން ާރޮނގު އެހެން

ާމިއޮންނަީނާރަ ާރަްއޔިތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާދިނުމަށްޓަކައި ާޙިދުމަތް ާއަށް ާފުރިހަމަ ާގ ތުްނާއެންމެ ާވީހ   630އްޔިތުންނަށް

ާއިދ ީރާ ާދިނުމަށްޓަކައި ާބ ރު ާއިޚްތިޔ ރ އި ާނިންމުމުގެ ާރައްޔިތުންަނށް ާކަންތަްއ ާރައްިޔތުންގެ ބ ރުވެރިކުުރވުމަށްޓަކަިއ

ާލ މަ ާވެްސ ާމިއުޅެނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއުަފއްދަންެވގެން ާއ ިއާދ އިރ ތަކެއް ާލ މަރުކަޒީ ާނޫން. ާޚިލ ފަށް ާއުސޫލ އި ރުކަޒީ

ާއެހެންވީަމާ ާގެންދަންެވގެން. ާމަސަްއކަތްތަްއ ާގޮތަކަށް ާލިބޭ ާބ ރު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާަރއްޔިުތންނަށް ާއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ާއޮުޅވ ަލއްވަ ާއެ ާޮބޑަށް ާބޭފުޅުން ާދައްކަވ  ާވ ަހކަފުުޅ ާެއވިދ ުޅވި ާވ ހަކަ ާދައްަކވ  ާއޮުޅވ ލަން ާއެްއވެސްާއެވ ހަކަ ނީ.

ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑު ާދެްނ ާލަްއވަނީކީ. ާމިއޮޅުވ  ާޫނން ާބޭފުޅުންނެއް ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާޚިލ ފަށް ާިމއ އި  635ހ ލެއްގައި

ާކަމެްއާ ާޕ ޓީގެ ާބޭނުންވ  ާައޑުައހަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ. ާމެނިފެސްޓޯެއްއގެ ާއެބަދައްަކވ  ާއިން ާގިނަ ާވަރަށް ބޭނުންވޭ

ާރަ ާއަކީ.ާއެއީ ާދައްކ ީނާމެނިފެސްޓޯ ާވ ހަކަ ާނޫން.ާމެނިފެސްޓޯގެ ާކަމެއް ާބެހޭ ާއ އި ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ އްިޔތުންނ އި

ާިލޔުްއވިަޔްސާ ާވ ހަކައެއް ާޮކންމެ ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާވ ހަކަ. ާދައްަކވ  ާއުޅުްއވ އިރު ާކެމްޕޭނުގައި ާއެއީ ާޕ ޓީތަކުން. އެކި

ާކޮންދޭންޖެހޭާ ާގަދަކަމުން ާހަމަ ާކަމެްއ ާބޭނުންނުވ  ާއެކަމަުކާރައްޔިތުން ާއަްއސަވ ނެ. ާވޯޓެއް ާމިއަަދކު ާރައްޔިތުންނެއް ތޯ.

ާއެހެންވީމަާ ާނުނަންގަވަންވީ. ާވޯޓެއް ާކީއްވެތޯ ާނޫންތޯ ާބޭނުންފުޅުތޯ ާހައްދަވަން ާމިގޮތަށް ާޕްރޮވިންސްަތްއ  640ރައްޔިތުންނެއް

ވ ނެ.ާައޅުަގނުޑާބޭނުންނުވ ާރައްޔިތުންާބޭނުންނުވ ާެއއްެޗްއާރައްޔިތުންނަކަެށއްާއެްއވެްސާހ ލެއްަގއިާދޭކަްށާއުެޅގެންނުާ

ާއަޣުލަބިްއޔަުތާ ާތެރެއިްނ ާަރއްޔިތުްނގެ ާދޭްނވީތޯ. ާކިޔ ފައި ާހިފ ށޭ ާއ ނާހިފ ށޭ ާަގދަކަމުން ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ އެްއޗެްއ

ާނެތީމަ.ާ ާފައިދ ެއއް ާލިބޭ ާމިކަންަތކަުކން ާއަލީަގއި ާތަޖުިރބ ތަކުގެ ާެއއީ ާހަދ ކަށް. ާޕްރޮިވންސް ާނުޭވ ާބޭނުމެއް މިއަދު

ާހަދ ާއެހެންވީ ާމަޖިލިހުން ާއެ ާއޮވެ ާގޮތުގައި ާމަޖިލިސްގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުްނގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ މަ

ާކޯޓަްށާ ާސްޕްރިމް ާއިންތިޙ ބުކޮށްފައިވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހޮވ ފަިއވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޭނގިގެން ާމ ނަކުރަން  645ޤ ނޫނުތައް
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ާވެއްޖިއްާ ާނިންމައިފިކަމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއކަމުެގާދ ކަށް ާފިޔަަވޅެކޭ. ާދަށް ާވަރަްށ ާެއޅެނީ ާެއ ާއަުޅަގނޑުމެން ޔ 

ާވ ހަަކާ ާނުފެންނަ ާއަޅުަގނޑަށް ާބަލައިގަންނަން ާމިޤަރ ރު ާއެހެންވީަމ ާދިމ ވ ނޭ. ާދަތިތަކ އި ާގިނަ ާވަރަށް ސަބަބުން

ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 650ާފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެމް ާިމއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާމިާ.ޑީ.`. ާއަުޅަގނޑުމެން ާހުށަހެޅިގެން ާފަރ ތުން ޕީގެ

ާޖެ ާދަންނަވ ލަން ާފުރަަތމަ ާގޮތުްނާއެންމެ ާބެހޭ ާޤަރ ރ އި ާގެންދ  ާކޮންމެާވ ހަކަދަްއކަމުން ާއިންސ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ހެނީ

ާމ ބޮޑަށްާާމުޖުތަމައެއްަގއި ާެއއް ާމައްސަލަ ާެޖހޭ ާބަލ ލިަޔސް ާތެރެއިން ާއ އިލ ގެ ާމި ާދޭތެރޭަގއި ާދެމަފިރިންގެ ެވސް

ާދީުނގައިާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާެއީއ ާދިއުމަކީ ާއަށް ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ާއޮންނަާާޙައްލުނުެވއްޖިއްޔ  ާދެްއވ ފައި ވެސް

ާ ާމިމައްސަލަިއގައިރުޝ ދެއް. ާމިހ ރު ާޑީާއިާއެހެންވީމަ ާބަލ އިުރ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.އ ރު.ޙަޤީޤަތައް ާބޮޑަށް ާވަަރށް  655ާޕީން

ާގެންނަންާ ާމިހ ހިސ ބަށް ާމިމަްއސަލަ ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާޙަީޤޤަތުގައި ާމިއީ. ާހިސ ބަކީ ާމިއޮތް ާއަިއއްަސ ާމިމައްސަލަ މިއަދު

ާއެ ާއައީ. ާމައްސަލަ ާމިހ ހިސ ބަށް ާކަން ާއުސޫލުްނާބޭނުންވެގެން ާލ މަރުކަޒީ ާވެިރކަން ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ހެންވީމ ،

ާފ ަހގަކުެރޭވާ ާއޭގައި ާހިނދު ާފޮނުވި ާމިމަޖިލީހަށް ާކޮށްފައި ާޑްރ ފްޓް ާސަރުކ ރުން ާޤ ނޫނީ ާބޭނުންވ  ހިންގުމަށްޓަކައި

ާގެންދަވ ފަ ާއަނބުރ  ާބިލު ާހައްލުކުރުމަށްޓަަކިއާސަރުކ ރުން ާއެަމއްސަލަތައް ާހުރެގެން ާހުރިާމައްސަލަތަކެއް ާއެބިުލގައި އި

ާއަނެއްކ ާ ާފޮނުއްވީމ  ާމަޖިލީހަށް ާއަލުން ާބަދަލުކުރައްވ ަފއި ާކަންތައްަތއް ާފެނިވަަޑއިނުގަންަނވ  ާމެންބަރުންނަށް  660މަޖިލީހުގެ

ާމައްސަލަެއއްކަމަްށާ ާނެތް ާައސ ސެްއ ާެއއްެވސް ާނެތް ާޮއއްޓަެރއް ާެއއްެވސް ާމިީއ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމިނިކުންނަ ވެސް

ނޑުާހިތ މަާކުރަންާވަރަށްާބޮޑަށްާހަމްދަރުދީާވެސްާވަންާޚ އްޞަކޮށްާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއަ ޅުގަ

ާނޫންާ ާސަކަރ ތެއް ާމީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާޙ ލެްއަގއި ާމިއެްއވެސް ާވ ަހކަފުޅަށް. ާެދއްެކވި ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއަދު ާވަޙީދު ޢަލީ

ނޑުމެްނާމިޖަހަނީ.ާއެއްވެސްާމޮޅުާވ ަހކަތަކެއްާަދއްަކއިގެންާ ތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާއެއްޗެހިާބުެނގެންާޤ ނޫނީާގޮތުންާއަުޅގަ

ނޑުމެންާނިންމީމަާ ާއަޅުގަ ާކުަރން ާކަންތައްަތއް ާތެރެއިން ާވަކިާއުޞޫލެްއގެ ާކުރަންޖެހޭ  665މިދަޢުލަތްާހިންގުމުގެާމަސައްަކތް

ާހަ ާއެީއ ާކުރުމަކީ ާމަލ މަތް ާފުރައްސ ރަކޮްށ ާވިދ ޅުވުުމގަިއ ާފ ޑު ާގޮތުން ާބެހޭ ާޕ ޓީެއްއެގާއެކަމ އި ާސިޔ ސީ ރުދަނ 

ާކެންދޫާ ާއަދި ާލީޑަރު ާޕ ޓީގެ ާދިވެހިރައްޔިތުންެގ ާނުދެކެން. ާއަޅުަގނުޑ ާކަންތައްތަކެްއކަމަށް ާވެގެްނވ ނެ ލީޑަރޝިޕުން

ާރިޔ ސީާ ާމިދިޔަ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަށް ާޢަލީ ާތަސްމީނު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާއެބޭފުޅު ާއިންތިޚ ބުަގއި ާުއޞޫލަކުްނކަން ާކޮން ާހިންގ ނީ ާދިވެހިރ ްއޖެ ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާިވްއކި ރޫރަްލާއޭރިޔ އަކަށ6ާާްން

ާއެމް.ޑީ.ީޕގެާ ާވ ހަކަދެއްިކއިރު ާހިންގ ނެ ާކުރިއަށް ާަޤއުމު ާބަހ ލައިގެން ާފިަޔވަހިތަކަކަށް ާތަރައްޤީގެ  670ބަހ ލައިގެން

ާ ާއޮތީ ާކުރ9ާާިމެނިފެސްޓޯގައި ާބަހައިގެން ާރ އްޖެ ާވަިކގޮތަކަްށާދ އިރ އަކަށް ާމިތަރައްޤީ ާވ ހަކަ.ާއެހެްނވީމ  ާގެންދ ނެ އަށް

ާޤ ނޫނުންާ ާކުރުމުގެާމައިަގނޑުާސިޔ ސަތަށްާވެސް ާއެަތރައްޤީ ާހިންގ އިރު ާވެރިކަން ާުއޫސލުން ާލ މަރުކަޒީ ކުރުމަށްޓަކައި
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ާކަންތަްއާކޮށްދިނުމަށްޓަ ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުން ާގޮތަށް ާއެދޭ ާއެީއާރަްއިޔތުން ާލިބިދިނުމަކީ ާއެގޮތަްށާބ ރު ކައިާސަރުކ ރުން

ާދ ްނާ ާމިމައްސަަލއިަގއި ާހަމައަށް ާކޯޓ  ާއެބަޖެހޭ ާަޤބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަެވސް ާހުށަހެޅީ. އެހެން

 675ޖެހުނުާސަބަބަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންގެާޕ ޓީާއަށްާމިމައްސަލަިއގައިާެއްއވެސްާހައްލެއްާނުފެނިގެންާމިއުޅެނީާޕްރޮވިންސްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ިއާޚިލ ފުާކަމެްއކަަމށްާވިދ ުޅވެާއެބޭފުޅުންާަވކ ލ ުތާކުރަްއަވއިގެން.ާއެހެންވީމ ާާހެދުމަކީ

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާދ ނ7ާާް;މިއަދު ާދެން ާކަމަށްވ ނަމަ ާއޮިޅްއޖެ ާމ ނަކުރުމުގައި ާމ އްދ ަގިއާޤ ނޫނު ވަނަ

ންާޖެހޭާކަމެއްކަމަށްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާޖެހޭާހިސ ބަށްާދ ންޖެހުމަކީާލަދުގަންނަ

ާހައިިސއްޔަތުްނާ ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާވަަރށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަނެއްކ  ާވިދ ުޅވުމަކީ އަބޫބަކުރު

ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއ އި ާޕީ.އޭ ާއ އި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޖެހުނުކަމެއް. ާކަންަތއްތަްއާާލަދުގަންނަން ާވެގެންނޭ ާއ އި ާޕ ޓީ ާޤައުމީ  680އ އި

ާައކީާސިޔ ސީާ ާޕ ޓީއެއް.ާއެޕ ޓީ ާއިންނަވ  ާމެންބަރަކު ާއެންމެ ާމިމަޖިލީހުގައި ާއަކީ ާޕ ޓީ ާޖުމްޙޫރީ ާދަންނަވ އިރު ނިންމަނީ

ާދިވެހިރަްއޔިތު ާއަކީ ާ)ޕީ.އޭ( ާއެލަޔަންސް ާޕީޕަލްސް ާނޫން. ާެއއް ާޕ ޓީ ާހިންގަވ  ާހަރަކ ެތއް ާއެްއވެސް ންނަށްާގޮތުން

ާޑީ.އ ރު.ީޕެގާ ާިވސްނުމުގައި ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާހަދައިގެން ާކޯިލޝަން ާޑީ.އ ރު.ޕީއ އެކު ާއިނގޭނެ ާރަނގަޅަށް ކަޑަެއޅިގެން

ާސިޔ ީސާ ާމިވަގުތު ާމިމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ  ާޕ ޓީއެއް. ާިސޔ ސީ ާކުޑަކުޑަ ާއަންނަ ާކުރަުމން ާމަަސއްކަތް ހިޔަނީގައި

ާޕީ. ާނޫން ާޑީ.އ ރު.ޕީެއްއވެްސ ާރަްއޔިތުންގެާޙަޤީޤަތަކީ ާއަދި ާއަޣުލަބިއްޔަތަކީ ާމިމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާއެއްވެސް  685އޭ

އަޣުލަބިއްޔަަތކީާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީ.ާރައްޔިތުންާއެދޭާސަރުކ ރަކީާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީ.ާރަްއޔިުތންާބޭނުންވ ާސިޔ ސަތުތަކެްއާ

ާޙަޤީޤަތަކަށް ާމިކަންތައްތައް ާމިއަދު ާއެމް.ޑީ.ޕީން.ާއެހެންވީމ  ާވެސް ާކުރުމަީކާާހުށަހަޅ ދިނީ ާމަސަްއކަތް ހަދ ދިނުމަށްޓަކައި

ާތަރައްޤީާ ާކަންތައްތައް ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާއެހެންވީމ  ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާވ ޖިބެއްކަުމގައި ާއޮތް ާމައްޗަށް މިމަޖިލީހުގެ

ާދިނުމަށްޓަކަ ާބ ރު ާޮގތުން ާޤ ނޫނީ ާއެކަމަށް ާަބލައިގަނެ ާރައްޔިތުން ާހުށަހެޅުން ާޮއތް ާހުށަހެޅިފަިއ އިާކުރުމަށްޓަކައި

ާކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާމަސައްކަތް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމިމަޖިލީހުގެ ާފ ސްކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ާގ ނޫނުތައް ާހުށަހެޅޭ  690މިމަޖިލީހަށް

ާެއއްެވްސާ ާޕ ޓީއަކުންެނއް ާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހަމައަށް މިއަދ 

ާއެާ ާދެްއވ ފަެއއް ާނުހެދެންީވާޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ާޕްރޮވިންސް ާނެތް ާދެްއވ ފަެއއް ާޖަްސޓިފިކޭޝަނެއް ާގޮތަކަށް ްއވެސް

ާދެއްީކ.ާ ާއެ ާއެވ ހަކަ ާނޫނޭ ާބޭނުމެއް ާހަދ ކަށް ާޕޮރޮވިންސް ާއަހަރުމެން ާނެތޭ. ާބޭނުމެއް ާޕްރޮވިންްސ ާހަމަ ކީްއވެކަމެއް.

ާއަުޅގަ ާދެއްކިއިރު ާމިވ ހަަކ ާމިމައްސަލައިގައި ާހުރެެގން ާއެޕ ީޓަގއި ާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑު ާބުނެފައި ާއޮްނނ ނީ ނޑު

ާސަރުކ ރުްނާ ާއެހެންވީމ  ާކުރަންޖެހޭނެކަަމށް. ާބަދަލު ާއެކަންަތއްތައް ާހުރީތީ ާސިފަތަކެއް ާޚުދުމުޚުތ ރު ާބިލުގައި  695ހުށަހެޅި

ާމ އްދ ަތއް ާހުރި ާައތުރ ލެވިފައި ާގޮަތކަށް ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާހިންގުމަށް ާއުސޫލުން ާލ ަމރުކަޒީ ާއޮތް ާއޭަގއި ާއަހ  ާއެައޑު

ާމިކަންތައްތައްާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅީމަ ާމަޖިލީހަށް ާބަދަލުކޮްށގެން ާއެކަންަތއްތައް ނަގ 

ާޑީ.އ ރު.ޕީންާ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމިއުޭޅ ާކުރިމަތިެވގެން ާއަށް ާރ އްެޖ ާމިއަދު ާަދންނަވަންޖެހޭނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތީމ  މިހެން

ާބޭނުން ާވެސް ާއަބަދު ާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވަނީ ާއަންނަން. ާވެރިކަމަށް ާބަދަލުކުރަން. ާވެރިކަމަށް ވަނީ
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ާއެވިދ ުޅީވާ ާވެސް ާދެންމެ ާޤަބޫލުކުރ ނެ. ާރައްޔިތުން ާމިޙަޤީޤަތް ާނުދޭން. ާފުއްދިޔަ ާވަޢުދުތައް  700ސަރުކ ރުންވެފައިހުރި

މ ދަމ ާއަށްާވެސްާއިންތިޚ ބެއްާާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ަހަކާދައްކަންާފެއްެޓވިއިުރާހަމަާމިހ ރުާރައީސްާމ ދަމ ާއިން

ާވިސްނ ާ ާދޭތެރޭ ާޤައުމ އި ާމައްސަލައެއްޯތ. ާހުރި ާހިތ މަ ާިކހ  ާމީ ާނުބޭްއވިގެްނިވއްޔ . ާއިންތިޚ ެބއް ާިމއުޅެނީ ބ އްވަދޭށޭ.

ާެއއްފަހަރުާ ާދުވ ލަކު ާުކރ ނެތޯ. ާކަންަތއްތައް ާމިގޮތަށް ާބަަޔކު ާވިސްނޭ ާދޭތެރޭ ާމަްޞލަހަތ އި ާަރއްޔިތުންގެ ޤައުމުގެ

ާވެރި ާބަދަލުކުރަން. ާމަޞްއޫލިއްޔަތުތަެކްއ7ާާކަން ާަރއްިޔތުން ާކޮށްފައި ާއިންތިޚ ބު ާރަީއސަުކ ާދައުަރކަށް އަހަރުގެ

ާމިކަެމްއާ ާބަދަލުކުރަން. ާވެިރކަން ާނިކުމެ ާދެމީހަކު ާކޮންމެވެސް ާބަދަލުކޮްށގެން ާމިަކންތައްތައް ާދުވަހު ާއަނެްއ  705ހަވ ލުރީމ 

ާވެރިކަމަކީ ާމިރ އްޖޭގެ ާނުވ ނެ. ާެވްސާާމިގޮތަކަށް ާތ ރީޚުގައި ާނޫން. ާވެްސ ާެއއްެޗއް ާބަދަލުކުރެވޭނެ އެގޮތަްށ

ާމިއަދުާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާެއހެންވީމ  ާނުވެްސވ ނެ. ާމުސްތަޤުބަލުގައި ާނެތް. ބަދަލުކޮށްފައެއް

ާރައް ާމަޖިލީހުގައި ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާހައިޞިްއޔަތުން ާދިވެހިރަްއޔިުތންގެ ޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެން

ާމަސްއޫލިްއޔަތުތަުކެގާ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާހައިިސއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާކުރެވިފަިއާތިބި ާއިންތިޚ ބު ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި

ާލިބިގެންާ ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާިސޔ ސަތުަތއް ާޤ ނޫނީ ާަސރުކ ރުގެ ާކުރުމ އެކު ާޒިއްމ ދ ރު ާސަރުކ ުރ ާހިމެނެއޭ  710ތެރޭގައި

ާސި ާަކނަޑައޅ  ާޖެހޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަސައްކަތްކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބ ރުދިނުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނީ ޔ ސަތުތައް

ާނޭނގިގެންާ ާނަހަދ ނެއެއް ާހަދ ނެ ާބޮޅި ާއޮޅި ާކަންތައްތައް ާއުޭޅ ާމިކުރަން ާތިމ މެން ާމަސަްއކަތ އި ާތިމ މެންގެ އެހެންވީމ 

ާރަ ާކަެމއް ާެއއްވެސް ާބަދަލުވީމަކ އި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާބަޔަކަށް ާހަޅޭލަވ  ނޑުާގޮސް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ  ާނުވ ނެ. ނގަެޅއް

ާޤައުުމގެާ ާވިސްނ  ާހަރުދަނ ކަމ އެކު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ާލީޑަރޝިޕުން ާޅަ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާއެއްޗެާ ާއެއްދުވަހަކު ާހަމަ ާނިންމަވައިދެްއވުން. ާަކންތައްތައް ާރައްޔިތުންނަށްަޓކައި ާޤައުމަށްޓަކައި  715ޭކާމަސްލަހަތަށްޓަކައި

ާނެތް.ާ ާމައްސަލައެއް ާވެސް ާނިމިދ ންދެން ާހަލ ކުވެ ާހުރެ ާވިއްދ ލަިއެގން ާފައި ާއޭަގއި ާދޫނުކުރަންވެގެން ާގޮތް ބުނެވުނީތީ

ނޑުމެންާޖެހޭނެާޙަޤީޤަތްާ މިއީާޖ ހިލީާޒަމ ނުގެާސިފަތަްއާއިނގޭތޯ.ާޖ ހިލީާޒަމ ނުގެާަކންތައްތަކެއްާމީާއިނގޭތޯ.ާައުޅގަ

ާެއއްކޮާ ާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަސްލ އި ާޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ  ާހުންނަން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާކެޭޕސިޓީ ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ށް

ާކުަރއްަވއިފިކަމަްށާ ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާއެކަންތައް ާމިމަޖިލީހުން ާެއވިދ ުޅވަނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 720އިާރަްއޔިތުންގެާސިޔ ަސތުތަކ އިާެއއްގޮތަށްާހިންަގވ ާވ ނަމަވެސްާތިމަންމަނިކުފ ނުާމިހުންނެވީާޤައުމުާރައްޔިތުންނަށްޓަކަ

ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ާވަރަށް ާއިޙްތިރ މ އި ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާޑީ.އ ުރ.ޕީގެ ާއެހެންވީމ  ދެއްވ ށޭ.

ާމައްސަލައެާ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާވިދ ޅުވ  ާތި ާތިބޭފުޅުން ާބަލައިގަނެ ާޤަރ ރު ާމި ާުއޭޅާނަސޭހަތްތެރިވަން އް

ާކަމެއްކަމަށްާ ާޚިލ ފު ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހެދުމަކީ ާޕްރޮވިންސް ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަްއވ ނަމަ ކަމެއްކަމަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާވަޑަިއގަންނަވ ށޭ. ާވޯޓަށް ާނިންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެްއ ާމައްސަލައިަގއި ާމި ާވ ނަަމ ާކުރައްވ ކަމަށް ޤަބޫލު

ާވަޑަިއގަންނަވަންާ ާދެކޭގޮތް،ާާއެހ ހިސ ބަށް ާތިމ މެން ާއެްއކިބ ވެ ާމަގުން ާޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާވ ނަމަ ާނުވ ކަމަށް  725ބޭނުންފުޅު

ާނިންމަންާ ާކަންތައްތައް ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއުސޫލުން ާނިންމ  ާކަންތައްތައް ާއަުޑގަދަކޮްށގެން ާމީހ  ާރުއްގިނަ ާމީހ  އަުޑގަދަ
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ާނުދެްއވ ނެ.ާއެ ާވިޔަކަ ާމިގޮތަށް ާވ ނަމަ،ާމިކަން ާބޭނުންވަނީ،ާމިކަމަކީާބޭނުންވ ކަމަށް ާދަންނަވަން ނޑު ހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާގޮތްތަެކްއާ ާބައްޓަންކުރ ނެ ާނިޒ މު ާހިންގުުމގެ ާވެރިކަން ާއޮތްކަމެކޭ.ާރ އްޖޭގެ ާުކރަންޖެހިފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު މިއީ

ާރ އް ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާސަރުކ ރުން ާމި ާސަރުކ ރުން. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާހަމަ ނޑަައޅ ނީ ާކަ ާކަންތައްަތްއާއަޅުަގނޑުމެން ޖޭގައި

ާކެތްތެރިކަމ އެކުާ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހަވ ލުކުރަންދެން ާރަްއޔިތުން ާފުރުޞަތު ާއެ ާއ އި ާޑީ.އ ރު.ީޕ ާވެސް.  730ހިނގ ނީ

ާިދވެހިާ ާއަދި ާއެދެިވގެްނވ ކަމެއް.ާެއއީ ާވަރަށް ާއެއީ ާމަުޑުކރުމަކީ ާހުރަސްނ ޅުްއވައި ާހިންގުމަށް ާކަންތައްަތއް ރައްޔިތުންގެ

ނުޑާދަންނަވ ލަންާރައްޔިތުންާއެކަމު ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭނެ.ާއަުޅގަ ަގއިާިމއަދުާއެދޭނެާގޮްތވެސްމެ.ާއެކަންާައޅުގަ

ާކަންަތއްތަްއާ ާޤައުމުގެ ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާކުެރވިފައޭ.ާމެޖޯރިޓީން ާޙިމ ޔަތް ާއޮންނ ނީ ާވެސް ާއަބަދު ާމައިނޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ

ާރަާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމިދަންނަވަނީ ާމައިނޯރިޓީ ާއަިދާހިންގ ނީ. ާކުެރވިގެން ާރައްކ ތެރި ާވެސް ާޕީ.އޭ ާއަދި ާުކރެވިގެން އްކ ތެރި

ާރަްއކ ތެރިާ ާހަމަ ާވެސް ާކަންަތްއތައް ާބޭފުޅުންގެ ާިވސްނުމުގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާފިކުރުތަކ އި ާސިޔ ސީ  735އެހެނިހެން

ާފު ާވިސްނުމަށް ާމެޖޯރިޓީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާޖެހޭނެއޭ.ާކުރެިވގެން.ާއެހެންވީމ ،ާއެބޭުފޅުން ާދެއްވަން ރުޞަތު

ާދެއްވ ށޭ.ާ ާފުރުޞަތު ާލަސްނުކުރަްއވ  ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަންޖެހޭ ާކުރުވުމަށްޓަކައި ާބ ރުެވރި ާސަުރކ ރު ރައްޔިތުންގެ

ާސިޔ ީސާ ާޖައްސ  ާކޮންބަޔަކު ާމިއީ ާނުނިމި. ާމިކަން ާނުނެޭގނެއޭ ާޗުއްީޓއެއް ާއުޅެނީއޭ ާނަގަން ާޗުއްޓީ ާމިތަން ދެން

ާ ާމިީއ.ާކުޅިަގނެޑއްތޯ ާުކޅިވަެރއް ާކުޅޭ ާމިތަނުގައި ާުކޑަކުދިން ާސިޔ ސީ ާކުަޑކުދިން. ާސިޔ ސީ ާމި ާަހމަ ާމިއީ މިއީ.

ާދަންނަވ ލަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ކަްށ. ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާނޫން ާބޭނުމެްއ ާޙ ެލއްަގއި ާއެްއވެސް ނޑު ާއަުޅގަ  740އެހެންވީމ ،

ންާލ މަރުކަޒީާއެތަންާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ އެއްަގއިާބޭނުންވަނީ،ާސުޕްރިމްާކޯޓުާޮއތީާމިނިވަންކޮންނޭ.ާސަރުކ ރަުކންާއެތަ

ާބަހަނ ތައްާ ާފ ޑުފ ުޑގެ ާނުހިންަގވައޭ. ާނުފޫޒުތަެކއް ާމަްއަޗކަށް ާކޯުޓގެ ާސުޕްރިމް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  އޮތީތީ

ާރަ ާމ  ާވެސް ާއެީއކީ ާސިޔ ސަތަކީ ާބަދުނ މުކުރ  ާމީހުން ާއެހެން ާނުވ އިރަށް ާބޭނުންކަމެއް ާތިމ މެން ނގަޅުާދައްކަަވިއގެން

ނޑިޔ ުރގެާބޮލުަގިއާވެސްާތުޙުމަތުތަކެއްާއެޅޭގޮަތށްާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާޕީ.ޭއގެާބައެްއާ ކަމެއްާނޫން.ާދިވެހިާދައުލަތުގެާއުއްތަމަފަ

ާވ ހަަކާ ާފެންނަ ާބަލައިގަންނަން ާޤަރ ރު ާވ ހަަކާދަންނަވަމުން،ާމި ނުޑާހިތ މަކުރ  ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވީީތާއަުޅގަ  745މެންބަރުން

ާޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްާ

ާ

ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާޖ ހިލިއްޔަާަޒމ ނުގެާސިފަތައްާމިާފެނިގެންާދަނީާޑީ.އ ރު.ޕީައކުންާނޫން.ާ

ާހ މަކޮ ާރަްއިޔތުންނަށް ާއެކަން ާއަށަގެންފައި ާސިފަތަްއ ާޒަމ ނުގެ ާއެކަންކަްނާޖ ހިލިއްޔަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާއެކަން  750ށްދެމުން

ކުރަމުންދ ާފަރ ތްތަކުންާއެދަނީާއެކަންކަންާކުރަމުން.ާއެމީހުންާހޮވިާރައްޔިތުންނަށްާޚިޔ ނ ތްތެރިވެ،ާރަްއޔިތުންގެާަބްސާ

ާމެންބަރުާ ާތިބި ާޚިޔ ރުކޮށްގެން ާތެރެއިން ާސިފަތަކުގެ ާޒަމ ނުެގ ާޖ ހިލިއްޔަ ާމަގު ާއިއްވުުމގެ ާބަސް ާއެހެން ންާނޫން

ާނޫން.ާތުއްޕުޅުކަމުންާ ާއަކުންެންއާވެސް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދަނީކީއެއް ާފެނިގެން ާމެންބަރުން ާފެނޭ.ާއެ ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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އެއްުދވަހުާއެއްާސިޔ ސީާފިުކރެއްަގއިާހުންނަވ ފައިާއެާސިޔ ސީާފިކުރުާކަމުނުގޮްސގެންާޖ ހިލިއްޔަާޒަމ ނުގެާސިފަަތުކެގާ

ާއަމިއްާ ާމަކަރުހެދުމ އި ާމެންބަރުްނާތެރެއިން ާޚިޔ ރުކުރި ާމަގު ާއެހެން ާދޫކޮށްލ ފައި ާަރއްޔިތުން ާނެރެ ާކުރިއަށް ާއެދުން  755ލަ

ާވެސްާމިާމަޖިލީހުންާއެބަފެނޭ.ާއެާމެންބަރުންނަކީާއެއީާކޮްނާމެންބަރުންކަންާޚިޔ ރުކުރ ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤް.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއް.ާމަަނދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ާ760 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިނެީގ،ާަރއްޔިުތންގެ ާމައްސަލަެއއް ާިނޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖި ާމި ާނިސްބަތްވ ގޮތަށް ާއިސްތަށިފުޅުަގިއާމެންބަރުންނަށް ާމެންބަރުންގެ ާބަެއއް ާގޮތަކަށް ާނުވ ނެ ާދެކެިވގެްނ  765ލީހުގައި

ާމައްސަލައެްއެގާ ާނިޒ މީ ާއިންެނވީމަ.ާމިއީ ާވިދ ޅުނުވެ ާއެްއޗެއް ާއެއްެވސް ާރިޔ ސަތުން ާގެންދަވ ިއރު ާއަުޅވަމުން އިލްޒ މް

ާގޮތުަގއި.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާ

 770ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާބަހުސްާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދުގެ ާކުރިން ާއެްނމެ ނޑު ާނޫން.ާއެކަމަކު،ާއަުޅގަ ާމައްސަލަެއއް ާނިޒ މީ ާނެންގެވީ ާއެ ބަރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާހިތްތެވުމަށް ާޚުރުމަތްތެރިކޮށް ާަގވ އިަދށް ާމަޖިލީހުގެ ާދެްނނެވިން ާައއިއިުރވެސް ފެށިގެން

ނޑުމެންާމިާބަހު ސްާކޮންމެހެންާހޫނުކުރ ކަށްާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާެއްއވެްސާމެންބަރުންނަށްާވެސްާނަސޭހަތްތެރިވަމޭ.ާއަުޅގަ

ާބޭރަށް...ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާއޮތްކަމެއް ާުކރިމަގުަގއި ާމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހު ާއެދެން ާއަރިހުން ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު ާގަވ އިދ އިާޢިއްޒަތްތެރި  775ގެ

ާއެްއގޮތަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންގޮސްެދއްވުމަށް.ާ

ާ

ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއަޙްލ ީޤާ ާއެ ާބީދައިން ާވ ހަކަދަްއކ  ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާޢ ންމުކޮށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާެއއަށް ާތެޭރގައި ނުޑގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާމިންގަ ާބަލަނީ. ާމި ާވ ހަކަަދއްކ ެލވޭޯތ ާތެރޭގަިއ ާއަޙްލ ޤެްއެގ ާމ ތް  780ވުރެންވެްސ
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ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ެނާ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާބޭުފޅުންނަށް ާބައްަލވ  ާއަދި ާައޑުައއްސަަވއި ާޖަލްސ ތައް މަޖިލީހުގެ

ާއަޙްލ ޤު ާމެންބަރުންތޯ ާކަހަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެންބަރުންތޯ ާމަޖިލީހުގެާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާއެއްކިބ ވެ ާއަްޙލ ޤުން ާތިބެނީ. ަގއި

ާޤަރ ރުާ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންތޯ. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދަނީ ާޚިލ ފުެވގެން ގަވ އިދ އި

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާކަމީރަކީ ާނިކުންނަ ާެއއިން ާފުރ ނ ލިއިރުަގއި ާއޭތި ާކިޔ ލ  މ އްދ ާާވަނ452ާައަޅުަގނޑު

 785އ އިާޚިލ ފުާކަމެއްާކުރ ތީވެާީޑ.އ ރު.ޕީާއިންާަޝކުވ ކޮށްގެްނާނުވަތަާއެމް.ޑީ.ޕީާއ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާދެމެދުަގއިާޙިޔ ުލާ

ާ ާމިއުޅެީނާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުކުރެިވގެން ާއޮތ452ާާްއެްއގޮތް ާލިޔެފައި ާމަްއޗަށް ާކަެމއްގެ ާގުޅުންހުރި ާއ އި ވަަނާމ އްދ 

ާކަ ާގޮތުަގއި ާޙަޤީޤަތުގައިާލިޔުމެއްގެ ާވެސް ާމިހ ރު ާވެސް ާކުރިން ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަޅުގަ ާނިކުންނަނީ. ާމި މީރުކޮުޅ

ާނުވެގެންނެްއާ ާފަޙުމް ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިއުޅެނީީކެއއް ާތަފ ތުވެގެން ާޚިޔ ލު ާދެމެދުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަާ ާވ ހަކަެއއް ާޕްޮރވިންްސގެ ާަޙޤީޤަތުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާެވްސާނޫނޭ. ާހެދޭނެއެޭކ ާްޕރޮވިންސް ާނެތް. އިސްަފއެއް

ާކަންކަންާ ާއޮޅުވ ލަން ާޢ ންމުކޮށް ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާއެހެންނަމަވެސް،ާރައްޔިތުންނަށް ާނެތް. ާއައިސްަފެއއް ާވެސް  790ނެހެދޭނެއެކޭ

ާފަދައި ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެވސް ާޤަރ ރުގައި ާއޮތް ާލ ފައި ާމިއަދު ާބީދައިން، ާވަރަްށާމިގެންދ  ން،

ާޤ ނޫނުައސ ީސާ ާމ ނަނުުކރެވިގެންނޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިުއޅެނީ ާއޮޅުވ ލަން ާރައްޔިުތންނަށް ާޢިބ ރ ތުން ޗ ލ ކީ

ާއިނގޭނެ.ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވެސް ާއެމީހުންނަށް ާއެބަތިބި. ާއަދިވެްސ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާތިބި ާމިތަނުަގއި ލިޔުނުއިރުަގއި

ާނުވެގެން ާފަޙުމް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކޮމިޓީާާއެހެންވީމ ، ާދެން ާމިއުޅެނީ. ާނޫން ާނުކުރެވިގެންނެއް ާތަރުޖަމ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާކުރިްނާ ާމީެގ ާދ ގޮތް ާކަންތައްތައް ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިޓީ ާދައްަކވ އިރުަގިއ، ާވ ހަަކ ާދިަޔގޮތުެގ ާކަންތައްތަްއ  795މަރުޙަލ ގައި

އިާމަަސއްކަްތާކުރިއިރުަގއި،ާއެމް.ޑީ.ީޕެގާވެސްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާބައިބަޔަށްާގްރޫޕްަތކަށްާމީހުންާލައިގެންާކޮމިީޓގަ

ާޑީ.އ ރު.ީޕގެާ ާއޮތީމަ ާމިތަނުގައި ާބ ރު ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްކުރީ. ާކިހިނެއްޯތ ާއޮތްއިރުަގއި ބ ރު

ާކޮށް ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާޚިލ ފަްށ ާގަވ އިދ އި ާނެތް. ާދައްކ ެނކަމެއް ާވ ހަކަ ާގޮތުގެ ާކަންކުރ  ާލައިގެން ަފއިާމެންބަރުން

ާޭއެގާ ާމައްސަލަތައް ާއެ ާނ ންނ ނެ. ާހެދިގެންނެއް ާކޮމިޓީން ާބިލު ާމި ާނ ންނ ނެ. ާރިޕޯޓެއް ާމި ާމިހިސ ބަކަށް އޮތްނަމައީ

ާފ ޑުފ ޑުގެާ ާސަރުކ ރުން ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާރަށްރަށުގައި ާމިހ ރު ާމިއީ ާޤަރ ރަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބެލޭނެ.  800ކުރިން

ާޙުދު ާހިންގ  ާމި ާލައިގެން ާިމާކައުންސިލަރުން ާމައްޗަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމުއްދަތެއްގަިއ ާދިގު ާދިފ ޢުކޮށް ާވެރިކަން މުޙުތ ރު

ާދުވަސްަތެކްއާ ާގޮްސގެން ާޯކޓަށް ާލަިއގެން ާޤަރ ެރއް ާވެސް ާއަނެއްކ  ާހިންގުމަށްޓަކައި ާފަރ ތުން ާސަުރކ ރުގެ ބ ރުވެރިކަން

ާމަސައްކަ ާއެމް.ޑީ.ީޕން ާއަތްމައްޗަށް ާރައްިޔތުންގެ ާމިއުޅެނީ. ާކޮްށގެންާވޭތުކޮށްލ ށޭ ާލ މަރުކަޒު ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިކުރަނީ ތް

ާލ މަރުކަުޒާ ާކޮށްގެން ާމަރުކަޒު ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާމިކުރަނީ ާމަސައްކަތް ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާނުދިނުމަށް. ާދިޔަ ބ ރުތައް

 805ލ މަރުކަޒުާކޮށްގެންާކޮށްގެންާބ ރުތައްާރައްޔިތުްނެގާއަތްމައްޗަށްާފޯރުކޮށްދެވޭތޯ.ާއަދިާއެމް.ޑީ.ީޕގެާފިކުރަކީ،ާަނމެއްަގއިާ

ާއަދިާ ާވިސްނުން ާކުރުމުގެ ާލ މަރުކަުޒ ާލައިގެން ާގްޫރޕަކަށް ާެއއް ާއަތޮޅުތަކެއް ާިގނަ ާނުކަތ ވަރު ތިމ މެންނަށް

ާޚިލ ފުާ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާބިލުގައި ާކުރީ ާލަިއގެން. ާވެސް ާލޭޔަރުތަކެއް ާނެތް ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި
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ާޕްރޮވިްނސްގެ ާއެއީ ާއޮތް. ާދައްކ ފަެއއް.ާާލޭޔަރެއް ާނެތް ާއެވ ހަކައެއް ާނަސީބަކުން ާމިފަހަރު ާހަދ ފައި. ާކައުންސިެލއް އ 

ާވެްސާ ާހައްތަހ  ާއޭރުންތ  ާއުފުރ ލ ފައިހެން. ާމިއޮތީ ާއެބައި ާކުިރޔ ލައި ާލ ންވެގެން ާޤަރ ރު ާމި ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ އެއީ

ާބަޔަކުާވަާ ާބޭނުންވ  ާމި ާމިމީހުން ާމެނިފެސްޓޯޭއާދިގުދަންމ ލެވޭނީ.ާދިގުދަންމ ލައިގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާގެނެސްެގން ާއަށް  810ޒީފ 

ާމެނިފެސްޓޯގެާ ާބޭނުމަކީ. ާމީގެ ާކުރުން ާވެރިކަމެއް ާޙުދުމުޙުތ ރު ާވަންދެން ާއަހަރު ާހަތަރު ާތިން ާިކޔަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީއޭ

ާހު ާމެނިފެސްޓޯގައި ާނުވަތަ ާތަރުޖަމ ކޮށްގެން ާކަންތައްތައް ާހުރި ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާދައްކ އިރުަގއި، ާކަންތައްތަްއާވ ހަކަ ރި

ާނުވެގެންާ ާހ ސިލު ާއެކަންކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާބަލައިގެން ާއެކަންކަން ާމަޖިލީހުން ާމި ާނުވަތަ ާނުލިބިގެން ރައްޔިތުންނަށް

ާކަމެއްާ ާއެހެން ާމީހުން ާހީވަީނާކޯޓު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާތިބޭކަމަށް ާދަށުގައި ާކޯޓު ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާުނވ ނެ ާުނވ ނެ.ާވިދ ޅުީވާބަލ ވަރެއް ާއަަވއްޖެއް ާކަމެްއާކުރ ނެ ާއެހެން ާަބލ ފައި ާކަންތައްަތއް ާހުރި  815ހެން.ާމެނިފެސްޓޯަގއި

ާއުކ ލީަމާ ާަކނޑ  ާެގއްލިގެން ާވަޒީފ ަތއް ާމިއޮތީ ާަރއްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާނުކުރ ނަމޭ. ާވަްތކެއް ާމީހުން ވަޒީފ ތަކުން

ނޑަށްޖެހޭާޙ ލުގައި.ާއަިދެވސްާމެނިފެސްޓޯާވ ހަކަާ ަދއްަކންވޭ.ާކ ބޯތަކެީތގެާއަުގާއަތްޯފރ ފަށަށްާފުރަތަމަާދުވަހުާވެސްާބަ

ާއަތްނުފޯރ ާ ާދ ހެން ާމައްޗަށް ާރޮކެޓެްއ ާދަނީ ާއަރަިއގެން ާއެެހރަ ާެވސް ާީވއިރުަގއި ާދޮޅުއަހަރު ާމީހުން ާބުނި ވައްޓ ލ ނަމޭ

ާއަހި ާކުރަންވީމ  ާލ މަރުކަޒު ާހަމަެއކަނި ާވ ހަކަ. ާމެނިފެސްޓޯގެ ާހަމަ ާއަދިވެްސ ާސ ބަށް. ާއޮންނ ނީ 9ާހަރެމެން

ާ ާވެސް ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމ ،ާއެބަޖެހެއޭ ާހަދ ށޭ. ާުއސޫލަކީ.9ާާސަރަޙައްދަކަށް ާއެއެއްނޫން ާއޮންނަން.  820ސަރަަޙއްދަކަށް

ާަވއުުދވެފަިއާ ާަރނގަޅުކުރަމ ތޯ. ާކަންތައް ާއަސ ސީ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާގުޅުންހުރި ާރައްޔިތުންނ އި ާހިނގ  ފުރަތަމަ

ާކަން ާހުރި ާތިމަންނަމެންާހުވ ކޮށްފައި ާއަރ  ާއެްއޗަަކށްވުރެން ާއޮތް ާލިޔެފައި ާމެނިފެސްޓޯގައި ާހިނގ . ާރަނގަޅުކުރަމ  ތައް

ާލެިވގެންާ ާމިތަނަށް ާމިއީ ާޤަރ ރަކީ ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާހީވަނީ. ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާމުހިންމުހެން ާމ  ާފުއްދުން ާކަންަތއް ވައުުދވި

ާދު ާނުކުޭރ ާބަހުސެއް ާމިތަނަކުއެއް ާނޫން. ާޤަރ ރެއް ާވ ނެ ާއޮޅުްނާވެސް ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާވެސް ވަހަކު

ާބޭނުންވަީނ،ާ ާމި ާދެެކވެނީ.ާެއއްބަޔަކު ާމި ާވ ހަކަ ާފިުކރެއްގެ ާދެ ާައކީާސިޔ ސީ ާވ ހަކަ ާދެެކވޭ ާމި  9ާ825އަރަިއގެނެއް.ާމިތ 

ާ ާބަހ ލައިގެން ާދިވެހިރ އްޖެ ާގެނ9ާްސަރަޙައްދަކަށް ާމަރުކަޒުޮކށްގެން ާކަންަތއްތަެކއް ާޑީ.އ ރް.ީޕާސަރަޙައްެދްއގައި ދަން.

ާ ާމިބުނަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސިޔ ސީގޮތުްނ9ާާއިން ާނޫނޭ ާފިކުރެއް ާކުރުމުގެ ާެއކަން ާބަހައިގެން ސަރަޙައްދަކަށް

ާ ާއޮތީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއޮތީ. ާއ42ާާެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޖަދުވަެލއްަގއި ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާބަހައިގެން ސަަރޙައްދަށް

ާމިދެ ާމިއީ ާގެންދަން. ާމިކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއޮތްގޮތަށޭ ާވ ހަކަ، ާހުއްޓ ލި ާމަޖިލިސް ާދެން ާައކީ. ާވ ހަކަ ކެވޭ

ނަޑއެިޅގެންާދޮގުާވ ހަކަެއްއާއެއީ.  830ާތަރުޖަމ ނުކުރެވިގެން،ާއެެވސްާކަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ތިދ ޢީާބަހުސް.ާަގޑިިއރުާހަމަވީާއިބ3ާްޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްާފެށިތ ާމިހ ރުާ

ާ ާއޮންނަ ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާއޮންނަގޮުތން ާތ ވަލު ާމަސައްކަތު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާހަމަވުމުްނ3ާާއެހެންވީމ ، ަގޑިއިރު

 835ާާއަކަށް.32ާންޑ ާއައިޓަމްާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސައްކަ ާހުރި ާނުނިމި ާއެ ާއެހެންކަމުން ާނެތް. ާމަސައްކަެތއް ާއެހެން ާއިތުރު ާދަށުަގއި ާމަސައްކަތުގެ ާނުނިމިހުރި  3ާ840ތް.

ާކުރިއަްށާ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާޤަރ ރުގެ ާމި ާހަމަ ާޤަސްދުކުރަނީ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާައޅުަގނޑު ގަިޑއިރުތެރޭަގއި

ާގެންދ ނަ ާއަުރވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެިރާގެންދިއުން.ާއެހެންކަމުން ާދ އިރ ގެ ާފުރަތަމަާގައްދޫ ން.ާއެންމެ

ާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.

ާ

 845 ގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާިދވެހި ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދަށުނ7ާާް;ޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހު ާމަޖިލީހަށް ާއަޅުަގނޑަށްާރައްޔިތުންގެ ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްކުރެވެމުންމިދ  ާޤަރ ރ އިމެދު ާއެ ާހުށަހެޅި ާޤަރ ރެއް ށަހަޅ 

ާޤަރ ރުާ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާދަންނަވ ލީ. ާއެދި ާފުރުޞަަތކަށް ާބޭނުންވ ތީވެ ާދަންނަވ ލަން ާއެއްެޗއް ާފެންނަ ވެސް

ާސަބަބަކ  ާއެންމެ ާހަމަ ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާމިއުޅެނީ ާހުށަހެޅިގެން ާޤ ނުނުއަސ ސީގެ ާެއއީ ާހުރެހެން. ވަަނ452ާާއި

 850މ އްދ ގެާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާެގާދަށުންާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ަތއްާހިންގުމ އިބެހޭާގޮތުންާމިާ

ާމައް ާއެ ާހުރެގެން ާވ ހަކަ ާއޮފީސްަތކެްއގެ ާްޕރޮވިންސް ާބިލުގައި ާހުށަހެޅި ާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީހަށް ސަަލާޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާދެޭކޮގތުގައިާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ452ާާްކަންނޭނގެާމިާނުކުމެގެންާމިއުޅެނީ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާމަޤ މުތަކ އި،ާަކއުންސިލްތަުކެގާސިފަތަކ އި،ާއެފަރ ތްތަުކގެާ ާއިދ ރ ތަކ ިއ، ާއުފައްދ  ާހިންގުމަށްަޓކައި ާދ އިރ ތަްއ އިދ ރީ

ާަކނޑަ ާޤ ނޫނުގައި ާމ ނަކުރ ގޮތުްނާއިޚްތިޞ ސް ާމ ނަކުރ ގޮްތ.ާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑު ާެއވެ.ާމީގެ ާއޮންނަންވ ނެ އެޅިަފއި

ާކުރެވޭނެާ ާއަށް ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެަބއޮވޭ ާމީގެތެރޭަގއި ާއަދި ާހެދިދ ނެ. ާވެސް ާއޮފީސްތަެކއް ާޕްރޮވިންސް  855މީގެ

ާއިދ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަީޒ ާަގއި. ާ)ށ( ނަޑައޅ ފައި ާކަ ާވެސް ާޤ ނޫނުަގިއާކަންތައްތަެކއް ާހިންގުމަށްޓަކައި ާދ އިރ ތަްއ ރީ

ާކައުންސިލްތަްއ،ާސިޓީާ ާައތޮޅު ާަކއުންސިލްތަކ އި ާމަޤ މުތަކ އި،ާރަށު ާދ އިރ ތަކ އި ާއިދ ރީ ާމަތިން ނަޑއެޅިފަިއވ ގޮތުގެ ކަ

ާމަތި ނޑަައޅ ފައިވ ގޮުތގެ ާކަ ާއެވެ. ާލިބިގެންވެ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާއުެފއްދުމުގެ ާއިދ ރީާކައުންސިލްތައް ން

ދ އިރ ތަކ އިާމަޤ މުތަްއ،ާއެހެްނވީމ ،ާއަދިާއޭގެާމ ނަާައކީާީމގައިާއަނެއްހެންާދަންނަވ ކަމަްށވަނީިވއްޔ ާކައުންސިލްތަުކގެާ



 33 

ާ ާއެހެްނވީމ ، ާއެބަވޭ. ާދޭހަ ާމިއިން ާުއފެއްދިދ ނެކަން ާވެސް ާމަޤ މުތަކެއް ާބަޔ ންކޮށްަފއ7ާާި;އިތުރު ާމ އްދ ގައި  860ވަަނ

ާއަޅުަގނޑު ާތެރޭަގިއާމިއޮންނަނީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއުފެދިއްޖެކަމަށްވަީނިވއްޔ  ާމައްސަަލއެއް ާމިފަދަ ާތެރޭގައި މެންެގ

އުސޫލެްއގެާގޮތުންާދަންނަވ ަކމަށްވަނީވިްއޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަކުރުމުގައިާެއއްވެސްާކަހަަލާމައްސަލަާއެއްާއުފެދިާއަދިާ

ާމައްސަަލއެ ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާކަމ އިމެުދ ާސައްޙަ ާމިާޤ ނޫނެއްގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތަކަށް ާމިފަދަ ާއުފެދި އް

ާަސއްޙަތޯާ ާެއކަން ާކޯޓަށް ާސްޕްރީްމ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެ ާފ ސްކުރުމަށްފަހުަގއި ާޤަރ ރެއް ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާކޮްނމެގޮތެްއވިޔަސް ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހުށަހެޅިދ ނެ.ާއެހެންކަމަށްވަނީވިްއޔ  ާއެކަން ާމިއޮީތާބެލުމަށްޓަކައި  865މިއަދު

ާދެޭކގޮުތގަިއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާލޯބިކުރ ކަމަށްވަނީިވްއޔ  ާއަށް ާސުލްަޙ ާައޅުަގނޑުމެން ާއުފެދިފައި. ާދެބަސްވުންތައް މި

ާއަބުރ ިއާ ާޢިއްޒަތ އި ާަމޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއަދި ާވެްސ ާމެންބަރުން ޑީ.އ ރު.ީޕގެ

ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާމިާާކަރ މ ތް ާފ ސްކުރުމަށްފަހުގައި ާޤަރ ރު ާމި ާލޯބިކުރ ކަމަށްވަނީިވއްޔ  ާކަމަށް ާސުލްޙަވެރި އެ

ާނުވ ނެކަމެއްޯތ،ާ ާނުވަތަ ާވެދ ނެކަމެްއތޯ ާމިއީ ާފޮނުވަންވީ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާއަޅުަގނުޑމެން ާދަށުން ޤަރ ރުގެ

ނަޑއަޅ ާކޮްނމެާގޮތަކީާއަޅުަގނ  870ޑުމެންާއެްނމެންާވެސްާެއކަމަށްާބޯލަނބާ ކުރެވިދ ނެކަމެއްތޯާބަލަން.ާްސޕްރީމްާކޯޓުންާކަ

ނޑުާދެކޭާގޮތްމެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭގައިާމިއޮތީާމިއަދުާ ކިޔަމަންވ ންޖެހޭާގޮތް.ާއެހެންީވމ ،ާމިއީާއަޅުގަ

 މިާދެބަސްވުންތައްާއުފެދިފައި.ާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮުތގައިާޤ ނޫުނއަސ ސީާހުރަހެއްާނ ޅ ...

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ޙިމްމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެ

ާޤަރ ރ ާ ާއުޅޭ ާމި ާއައިްސގެން ާމި ާކުރިަމއްޗަށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމަޖިލީހަށް ާމިހ ރު ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި .`875 

ާމިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެން ާޤަރ ރަކީ ާމި ާއ ދެ، ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެއް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ބެހޭގޮތުން

ހުންާފ ސްކުރަންޖެހޭާއެއްެޗއްތޯާނުވަތަާނޫންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާމިާސުވ ލުކުރަނީ.ާއ ދެާއަޅުަގނޑުާެދކޭާގޮުތަގިއާމަޖިލީ

ާފޮނުވިަޔްސާ ާކޯޓުން ާްސޕްރީމު ާފ ސްކޮްށގެން ާޤަރ ރެއް ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާެއއީ ާނޫން. ާބޭނުންކަމެއް ކޮންމެހެން

ނަޑއެޅޭނެތޯޭއ،ާމިާލ މަރު ކަޒީާުއސޫލުންާހިންގުމަށްޓަކ ާއޮތްާިއދ ރީާދ އިރ ތަކަށްާބަހ ލައިގެްނާސްޕްރީމުާކޯޓުންާނިޔ ާކަ

ނޑުމެންާމިދައްކ ާޕްޮރވިްނސްތައްާނެހެދޭނެކަމަށްާނުވަަތާހެދޭނެކަމަށް.ާހަދައިގެންނޭާ  880ޤ ނޫނެއްާނެހެދުމަށްާނުވަތަާައޅުގަ

ާބ ރެއް ނަޑއެޅުމުެގ ާކަ ާކޯޓުްނ ާސްޕްރީމް ާޙުކުމެއް ާއެ ާވ ނީ. ާފ ސްކުރަން ާއަދިާާޤ ނޫނެއް ާނެތް. ާކޯޓަކަށެއް ސްްޕރީމް

ނަޑއެއްާުނވެސްާައޅުްއވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާެއއީާމ ނަެއއްާނެތްާމަސައްކަތެއް .ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާ…ކަ

ާެއާ ާވަންޏ  ާއޮްތކަމަށް ާމިންަވރެއް ާތަޢ ރުޟުވ  ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއޭެގ ާދިޔައިމ  ާނިމިގެްނ ާޤ ނޫނެއް ފ ސްކޮށް

ނޑުމެންނަށްާޔަޤީްނާމިންވަރެއްާ އެއީާބ ތިލުާއެްއެޗއްާކަމަށްާަކނަޑއެޅުމުގެާބ ުރާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާލިބިގެންާޭދ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާމިާޤ ނޫނުާހެދިގެންާދ ާގޮެތއްަގާމިާދެންނެވިާަފދަާމައްސަލަެއއްާއޮެވއްޖިްއޔ ާ  885މިހ ރުާމިާއޮތްގޮތުންާއަުޅގަ

ާކޯޓަ ާސްޕްރީމް ާފަރ ތަކުން ާނުޖެހޭ ާހިތްހަމަ ާމިހ ރުާއެ ާނިމުނީ. ާއެ ާއެކަން ާބެލީމަ ާަމއްސަލަ ާއެ ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ށް
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ާ ާމަހުގެ ާޖުލައި ާއަހަުރގެ ާމިދިޔަ ާމިކަނ3ާާްވެސް ާހިންގުމަށްޓަކ  ާއުޫސލުން ާލ މަރުކަޒީ ާފެށިގެން ާދުވަހުްނ ވަނަ

ާމ ބޮޑަށް ާލަްސވެގެން ާއެބަވޭ. ާބުނެފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކަމަށް ާއޮތްާާނިންމަންޖެހޭ ާމި ލަސްވެގެން

ާމެނިފެސްޯޓއެްއާ ާއެްއވެސް ާވ ހަކަ. ާމެނިފެސްޓޯގެ ާދައްކަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއޮތީ ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ދަނީ.

ާއަިދާއެހެްނާ ާވިަޔސް ާކަމަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާިވޔަސް ާކަމަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާުނގަތް.ާއެއީ ާބަލައެއް ާފަހަރަކު ާފުރަތަމަ  890ރައްޔިތުން

ޔަސް.ާއެަކންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގގެންާދިޔަީއާފުރަތަމަާބުރުގަިއާއެްއވެސްާަބޔަކަށްާކ މިޔ ބެްއާޕ ޓީއެއްާކަމަށްާވިާ

ާވ ހަކަެދއްކުުމގެާ ާމިތ ނގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުވެ ާނެތޭ ާއޮޭތ ާމެނިފެސްޓޯގަ ާބައެްއގެ ާަވިކ ާއެހެްނވީމަ، ނުކުރެވުނު.

ާ ާަނގ ލުމަށް ާވަގުތު ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތް. ާމިާބޭނުމެއް ާމިހ ރު ާނުޖެހޭ. ާކަށެއް ާޭދ ާފުރުޞަތު ނޑުމެން ެވްސާއަުޅގަ

ހިނގަމުންާމިާދ ާކަމަކީާވަގުތުާނަގ ލ ާއަނެއްކ ާވެސްާމިާޤ ނޫނުާފ ސްކުރުންާލަސްކުރުމުގެާކަންތައްތަެކއްާމިތަނުންާ

ާ ާމަސައްކަްތާއަުޅަގނޑުމެން ާނެތް ާބޭނުމެއް ާއެހެންވީމަ،ާމި ާޤަޫބލުކުރަނީ. ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް  895ކުރުމުެގާބޭނުމެްއާހިނގ 

ާއަެނއްކ ާ ާދިގުދެންނެވުމަށްޓަކ  ާމިކަން ާފ ސްކޮށްގެން ާޤަރ ރު ާމި ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ނެތް.

ާހެދުމައިގެންާ ާޤ ނޫނު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭރުކޮށް ާތަޅުމުން ާިމ ާކުރ ކަށެއް. ާކަންތައް ާމި ާފޮނުވައިގެްނ ާކޯޓަށް ސްޕްރީމް

ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދ ން ާަރއީްސ،ާާކުރިއަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީގަ ާހަމައެހެންމެ ާދަންނަވަން. ާޞަރީޙަޮކށް ާވަރަށް ާވ ހަކަ ފެންނަ

ާމިހ ރުާ ާވެސް ާވަންޏ  ާއެހެންަކމަށް ާނޫނޭ. ާހިންގުމެއް ާއުސޫލުްނ ާލ މަރުކަޒީ ާވެސް ާމިހ ރު ާވަނީ ާމި ވިދ ޅުވެަފއި

ާ ާއެ ާހިންުގމުގެާވ ހަކަ ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުން ާވަނީ ާބޭނުންފުޅު ާވަނީ.ާމަރުަކީޒާތިމަންނ މެން ާމި ާބުނެފައިާވެސް  900ބ ބުަގއި

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާނެތްކަމަށް ާމ ނައެއް ާހެދުމުގެ ާޕްރޮވިންސްތަކެއް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދ ން އުސޫލަކަށް

ާޚިތ ބުަގާ ާރޭިޑޔޯ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާިއއްެޔގަ ާވ ހަކަ. ާހިންގުުމެގ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބުނެދެނީ ޤ ނޫނުއަސ ސީގަ

ާާވެސް ާބޮޑުވަނީއްޔޭ ާމ  ާވަނީ 42ާާވިދ ުޅވެފައި ާނުވަތަ ާއެހެންވީމަ.43ާާދ އިރ އަކަށް ާބަހ ލީމަ ދ އިރ ައކަށް

ާކުރަންާ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވަންޏ  ާއެހެންކަމަށް ާނޫން. ާގޮެތއް ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަ ާއެ އެހެންނަމަވެސް

ާބިނ ކުރެިވފައި ާވ ހަކަަތއް ާމައިަގނޑު ާޖެހޭނީ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި  905ވަނީ

ާބޭކ ރުާ ާމިއީ ާއެނގޭ. ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާނޫންކަން ާގޮތް ާހުރި ާވިސްނުންފުޅު ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާެއއީ އެހެންވީމަ،

ާ ާމި ާަނގ ލުމަށް ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާހުށަހެޅުއްވިޔަސް ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާކަން ކުރެޭވާމަސައްކަތްތަެކއް

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނަސޭޙަތްތެރިވަމުން، ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްެތރި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުރެްއވުމަށް ާެއގޮތަށް މަސައްކަތް

ތަޅުމުންާބޭރުކޮށްާއަުޅަގނޑުެމންާޤ ނޫނުާހެދުމައިގެންާކުިރައށްާދިޔުމުގެާމަަސއްކަތްާކުރިައށްާގެންދަންާފެންނަާވ ހަަކާ

ނޑަށްާެދއް  910ާވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާއަދ ާކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަޙުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާދަންނަވ ލަންާ ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބައިނަލްއަޤުވ މީާފެންވަުރަގއިާސިޔ ސަތުތައްާަކނަޑއަުޅއްވ ާާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައކީ ދިވެހިރ އްޖޭގެާފެންވަުރގަާއ އިާއަދި

ާޚ އްޞަާ ާވަރަށް ާދެއްވި ާއދ. ާގޮުތގައި ާނަތީޖ އެްއގެ ާޭއގެ ާސަބަބުން ާގެންގުޅުުމގެ ާގެްނގުޅުްއވ  ާލީޑަރޝިޕް  915އަދި

ާލި ާއިނ މު ާޚ އްޞަ ާމި ާއ ރތް" ާދި ާޮއފް ާ"ޗެންޕިޔަން ާެއއީ ާއަްށާއިނ މެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބިވަަޑއިގެްނކަމަށްޓަކ 

ާުޝކުރެްއާ ާމަރުޙަބ އަކ  ާޚ ްއޞަ ާވަރަށް ާނަމުަގއި ާއަމިއްލަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއ އި ާނަމުަގ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއުތުރުގެ މ ފަންނު

ާއަުޅަގނޑުމެންެގާމެނިފެސްޓޯގަ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާދަށުން ާލީޑަރޝިުޕގެ ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާިމާދަންނަވ  ާމިހ ރު އި

ނޑުމެންެގާ ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާަބއްޓަންކޮށްފަިއާވަނީ. ާސިޔ ސަތުތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަށް ާމައުޟޫޢު ާދ  ާމި ވ ހަކަދެެކވެމުން

 920ޕ ޓީގެާފަރ ތުންާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާމިާއޮތްާޤަރ ރަށްާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުާކުެރވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހުށަހަޅަންާމިާޖެހުނުާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންގެާމިާމަޖިލީހުގެާއެންމެާބޮޑުާދެާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާާޙަޤީޤަތުގަާމިާޤަރ ރު

ާޙައްލަކީާސްޕްރީމްާ ާއެންމެާރަނގަޅު ާއޮތް ާމިކަމަށް ާއެއްބަްސވުމަކަށްާނ ދެވުމުގެާސަބަބުން ާމައުޟޫޢުގައި ާމި ދެމެދުގައި

ާއަޅުާ ާއެހެންކަމުން ާދެކެވޭތީ. ާހޯދުންކަމަށް ާބަހެއް ާއެހެންާކޯޓުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރަން. ާތ އީދު ާމިއަށް ަގނޑު

ާމީާ ާސަބަބަީކ ާވ  ާމުހިންމު ާިމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާިޚލ ފަށް ާމައުޟޫޢުތަކ  ާކުެރވޭ ާބަހުސް ާހުށަހެޅިގެން މަޖިލީހަށް

ާ ާެއ ާވޯޓު ާދިވެހިަރއްޔިތުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމެނިފެސްޓޯަގ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއީ ާނޫން. ާކަމެްއ  925މައްޗަްށާއ ދަިއގެ

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމެދުގައި. ާޕ ޓީގެ ާދެ ާިސޔ ސީ ާވ ީތވެ ާއ ދެވިފައި ާދެބަްސވުމަކަށް ާކަމެްއގައި ދެއްވި

ާކޮންމެހެންނެއްާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކަންތައްަތއް ާމި ާކަންތައް. ާހިންގެވުުމގެ ާސަރުކ ރު ާމި ާބަހ ލަިއގެްނ ޕްރޮވިންސްތަކަށް

އަހަރުގެާތެރޭގައިާރަްއޔިތުންނަށްާވެފަިއވ ާމިާވައުދުތައްާފުއްދުމަށްޓަކ .7ާާާވެސްާއެބަާކުރަންޖެހޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންާމި

ާބަހެްއާހޯދުމަށްޓަކ ާ ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ތީވެ ާކަމަކަށް ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަކީ މި

ާޤަރ ރަ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާހުށަހެޅުނީ. ާމި ާޤަރ ރެއް ާމި ާފ ސްކުރަން ާގޮތަށް ާވ ހަަކާމި ާކުރެވޭ ާތ އީދު ނޑު ާއަޅުގަ  930ށް

ާއަރިހަށްާ ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާވ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުކރުމުގައި ާގ އިމު ާމެނިފެސްޓޯ ނުޑމެންގެ ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާއެާމައްޗަށްާބިނ ކޮ ްށާއެތަކެއްާފަހަރުާމަތިންާގޮސްާއެއްާފިަޔވަޅުާފަހަތަށްާޖެހިާރައްޔިތުންގެާއަޑުާއަހ ާއަުޅގަ

ާހަމަެއއ ެއކުާ ާއ ދެ، ާއެނގޭ. ާއެބަ ާވެސް ާމިކަމުން ާމުހިއްމުކަން ާމީގެ ާއެހެންވީމަ، ާގ އިމުކޮށްފައި. މެނިފެސްޓޯއެއް

ާޑިމޮކްރެޓިްކާ ާތިޔޮރީއެްއގައި ާޑިމޮކްރެޓިްކ ާއ ދެ، ާއޮވޭ. ާެއބަ ާއެއްކަމެއް ާޖެހޭ ާޓެސްުޓކޮށްލަން ާއަދި އަޅުަގނޑުމެން

 935އަދިާޤ ނޫނުާހަދ ާފަރ ތުގެާޢަމަލުތައްާއެއީާސްޕްރީމްާކޯޓުާފަދަާތަންތަނުންާާތިޔޮރީގެާދަށުންާސަރުކ ރުާހިންގ ާފަރ ތ 

ާޚ އްޞަޮކްށާ ާވެސް ާޤައުުމތަކުަގއި ާއެހެން ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާވ ން ާކަންަތއްތަކަށް ނަޑއަޅ  ާކަ ާގޮތްތައް ާރިޢ ޔަްތކޮށް އެއަށް

ާރިވީުޔއެއް ާޖުިޑޝަލް ާެއއީ ާގޮތް. ާކުެރވޭ ާކަންަތއްތައް ާނިޒ މުތަުކގައި ނޑުމެންާާރިޔ ސީ ާއަުޅގަ ާޑޮކްޓަރީން ާިމ ާކިޔ  މި

ާކުެރވިފަިއވ ާ ާވަކި ާބ ރުތައް ާހަމަ ާކުރަން. ާޕްރެކްޓިސް ާވެސް ާކަންކަން ާމި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޓެސްޓުކޮށް
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ާއެނިގގެންާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާސަބަބުން ާމީގެ ާމިސ ލަކަށް ާކަުމގެ ާފަންކްޝަްނވ  ާޒ ތުގައި ާޭއގެ ާނިޒ ެމއް ޑިމޮކްރެޓިކް

ނޑުާމިއަށްާމިާބިލަށްާނޫނީއްޔ ާމިާޤަރ ރަށްާތ އީދުާކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާދ ނެ.ާއެ  940ާހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާ

ާމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުކު

ާދ  ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުީށ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްެތރިާޝުކުރިއްޔ  އިރ ގެ

ާދަންނަވ ީނާ ާއަޅުަގނޑު ާކުރަްނ. ާތ އީދު ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަފުޅަްށ ާދެއްެކވި ާއެ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު މެންބަރު

ާމިތަނަށްާ ާހޮވ ފައި ާރައްޔިތުން ާކުރުމަށްަޓކ  ާއަދ  ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާތަނުަގއި ާމި  945އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ާ ާބައެކޭ. ާތިބި ާހަމަާވައްދ ފައި ާއެއީ ާދިޔުން ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާކަމެއްގަ ާކޮންމެ ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލު ނޑުމެންނަށް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރަންާެއންމެާރަނގަޅުާގޮތްާބ އޭާނުަވތަާނޫންާބ އޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުގެާހަމަާއުފެދޭާސުވ ލުތަްއ.ާ

ާއެހެ ާހަމަ ާމިނޫން ާފ ަހގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އެްއކޮށް ާހަމަ ާކޯުޓެގާދެން ާސްޕްރީމް ާަމއްސަލަެއއް ާއެއްވެސް ން

ާފ ހަގަކޮށްަލްނާ ާވެސް ާހަމަަގއިމު ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބ އޭ. ާނުދޭ ާނިމިގެން ާމަޖިލީހުން ާމި ާހޯދުމަށްޓަކ  ލަފައެއް

ާހުރުމުގެާ ާހަނު ާމަޖިލީހުން ާމި ާވ ހިނދު ާލިބިގެން ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާމިނިވަންކަން ާހުރުމުގެ ާހަނު  950ޤ ނޫނުއަސ ސީގަ

ާނުކުތާ މިނިވަންކަ ާއެ ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެްއވެސް ާހިނގައްޖެ. ާހެދިގެން ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާކުރެވިގެްނ ާހަނި ން

ާފެނިގެެންއާ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއެދުނުތަނެްއ ާހޯދުމަކަށެްއ ާލަފައެއް ާކޯުޓގެ ާސްޕްރީމް ާކުރުމަށްޓަކ  ާމ ނަ ާެއކަން ފ ހަގަކޮށް

ާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާައޅުަގނޑުާނުދޭ.ާހަމައެއ އެކު ާވ ހަކަ ާމެނިފެސްޓޯއެްއގެ ވ ހަކަދަްއކަވަމުން

ާމަޖިލީހުގެާ ާމި ާމަޖިލީހުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާއުޅޭ ާކުރަން ާމި ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯ. ާދުށިން ވެސް

ާކުރަންާ ާތަބ ވުމަށްަޓކ  ާބަޔަކު ާނިންމުމަކަށް ާނިންމ  ާމެޖޯރިޓީން ާމެންބަރުންގެ ާއެހެންވީމަ،ާާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެކޭ.  955އުޅޭ

ާކަމަށްާ ާެވއްޖެ ާމ ނަކުރަން ާެއ ާހުށަހަޅަިއގެން ާކޯޓަށް ާސްްޕރީމް ާއެހެން ާކަންކަްނ ާއެބ ވަތުެގ ާކުީރގަ ާނިމުމުެގ އެކަން

ާކަންތަްއާ ާކިަތއް ާނުކޮށް ާއަދި ާވ ނެތޯ؟ ާކޮްށގެން ާަކންތައްތައް ާކިަތއް ާނުކޮްށ ާކަންތައް ާކިތަްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވަންޏ 

ާހަމަާދޫކޮށްލެވިފަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަްނތައްތައް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއީ ާވޭތޯ؟ އި

ާދެާ ާހަމަ ާދެން ާމެދު ާއޮތްގޮތ  ާކަން ާޤ ނޫނުަގއި ާއިރުގައި ާދަންނަވ ލ  ާކުރުމުން ާމ ނަ ާކުރެވޭ ާމ ނަ ާމި ޤ ނޫނުއަސ ސީގަ

 960ނޫނީާގޮތުންާއޮތްގޮތ މެދުާމިާބ ވަތުގެާކަންކަުމގަާސްޕްރީމްާވަނަާޢިބ ރ ތެއްާގޮތަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަނީާނުވަތަާޤ 

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއް. ާކުރެވިދ ނެ ާއެހެންވީމަ، ާއޮތީ. ާމި ާކަމަށް ާހޯދިދ ނެ ާލަފައެއް ކޯޓުގެ

ާއުފ  ާހ ދަ ާަރއްޔިތުން ާނަމަ ާކުރި ާދުވަހު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހުށަހެޅި ާބިލު ާމި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިާމިކަން ވ ނޭ.ާއެހެންނަމަ

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާބައެއް ާހަމަ ާނިމިފައޭ.ާދެން ާވ ނީ ާނ ންނ ނޭ.ާއެކަން ާވެސް ާހަމަަގއިމު ވަގުތުަތކެއް

ާމެންބަރެއްާ ާއެންމެ ާއަކީ ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއިނގޭތޯ.ާައުޅގަ ާސަރުކ ރުގަ ާެއއީ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ދައްކަވަމުން

ާޖުމްހޫ ާއެންމެާކަމަކު ާމިއަދު ާޕ ޓީއެކޭ. ާއަދ ުކރި ާދައުރެއް ާމުހިއްމު ާހަމަ ާގެނެސްދިނުމުގަިއ ާސަރުކ ރު ާމި ާޕ ޓީއަީކ  965ރީ
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ާނޫނޭ.ާ ާގޮތެއް ާޒިންމ ދ ރު ާއެހ  ާެއއީކީ ާދިޔުމަކީ ާިކޔަމުން ާއެްއޗެހިތައް ާޕ ޓީއ މެދު ާެއ ާެވގެން ާކަމަށް މެންބަރެއް

ާއެހެންނޫންކަމަ ާޙައްޤޭ. ާުކރުން ާއަދ  ާޝުކުރު ާެއާއެކަމަށްޓަކ  ާފަރ ތުން ާރައްޔިތެްއގެ ާދިވެހި ާައޅުަގނުޑ ާވަންޏ  ށް

ާހަމަާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިތަނުގައި ާކަންކަން ާމިބ ވަތުގެ ާއުޒުރުވެރިވ ަނމަ. ާއެފަރ ތުން ާކުރަން. ާއަދ  ާޝުކުރު ފަރ ތަށް

ާިޢއް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫން. ާގޮެތއް ާރަނގަޅު ާއެހ  ާދިއުމަކީ ާދައްކަމުން ާަވގުަތކު ާކޮންމެ ޒަތްތެރިާޚިޔ ލުތަފ ތުވ 

ާވޯެޓއްާ ާދ އިރ ަގއި ާތި ާއ މިުރއޭ ާޔަޤީނޭ ާހަމަ ާވިދ ޅުވި ނޑައެިޅގެން ާކަ ާދިމ ލަށް ނޑ  ާއަުޅގަ  970ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއ ިމރުާ ާލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާތ އީދު ާދެންނެވިްނ، ާއަުޅަގނޑު ާލިބޭނޭ. ާތ އީދު ާޕްޮރވިންސަްށ ނަގ ބަލ ށޭ،

ާއ ދޭ ާދެންނެވިން ާއަޅުަގނުޑ ާނެތޭާޤަބޫލުކުރ ނަންތޯއޭ. ާކަމެއް ާމޮޅު ާެއއަށްވުރެ ާއަޅުަގނޑު ާއޭރުން ާމަނިކުފ ނުއޭ. ހޭ

ާއެހެންވީމަ،ާީކއްެވގެންތޯޭއާ ާވ ހަަކއެްއ. ާދަންނަވ ފަިއވ  ާަކނަޑއެިޅގެން ާހަމަ ާމިއީ ާަދްއކ ނަމޭ. ާވެސް ާވ ހަކަ ކިޔަިއގެން

މަށްޓަަކއިާމިކަމުގައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމިތަނަށްާޕަބްލިކްާފެރަފެންޑަކަމަކަށްާދިއުމަށްޓައިާނުވަތަާރައްޔިތުންގެާޚިޔ ލުާހޯދު

ނޑަްށާހީވަނީާހަމަާއަިދވެސްާއަދިެވސްާއެންމެާރަނގަޅުާގޮަތީކާ  975މަޖިލީހުންާނިންމުމަށްޓަކައިާވ ހަކަާނުދައްކަްނވީ.ާއަުޅގަ

ވަަނ92ާާާމިާރައްޔިތުންގެާމެުދގައިާިޚޔ ލުާތަފ ތުވެފައިވ ާކަންތަްއާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލުާހޯދުމަށްޓަަކއިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ

ާގޮތަކީ.ާ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެކަްނކުރެްއވުޭމ ާބޭނުންުކރައްަވއިގެން ާބ ރު ާލިބިގެންވ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދަށުން މ އްދ ގެ

 ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 980 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ

ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާވ ހަކަަދއްކަންާއ ދެ، ާބެހޭގޮތުން ާޤަރ ރ ިއ ާމިވ  ާކުރިމަތީގަިއ ނޑުމެްނެގ

ާތިމ ވެށީެގާ ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާަޤއުމުގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާހަމަ ާދަންަނވ ލަން ާވެސް ާއަޅުަގނުޑ ާކުރީަގއި ފެއްޓުމުގެ

ާފަ ާފުރަތަަމ ާއެޯވޑަކީ ާއެ ާވަަޑިއގެންނެިވއިރު ާހިތްޕަވަިއގެން ާއެވޯެޑއް ާމުހިންމު ާއެމަނިކުފ ނަށްާވަރަށް ހަރަށް

ާަމއުމޫންާ ާއަްލއުސްތ ޛް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާަޤުއމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނޫން. ާެއއްެޗއް ލިބިވަޑަިއގެންެނވި

ާައޅުަގނުޑާ ާފުރުޞަތުގަިއ ާިމ ާއެހެްނވީމަ، ާަވޑަިއގަންނަވ ފައި. ާޯހއްދަަވއިގެްނ ާެއވޯޑް ާިމ ާހަމަ ާވަނީ  985ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ާ ާވަރަށްާއެމަނިކުފ ނަށް ާބެހޭގޮތުން ާޤަރ ރ އި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިތަނަށް ާމިއަދުގެ ނޑުމެން ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

%ާ ާމިސަރުކ ރުގެ ާދެއްެކވި ާމިތަނުގައި ާވ ހަކަފުޅެއް ާދ އިރ ގ52ާާެމުހިންމު ާމ މިގިލީ ާޭބފުޅުން. ިޙއްސ ެވވަަޑިއގަންނަވ 

ާވިދ ޅު ާއެ ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ނޑަކަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ާިމކަން ާކުރެއްވީމަ ާމިކަން ާގޮތަށް ވެެދއްިވ

ާއަޅުަގނޑުމެންގެާ ާޭބނުންހެނެއް. ާމިކަމުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާލަފަެއއް ާފަރ ތެްއގެ ާެއއްވެސް ާއެހެން ާއިތުރު ހިއެއްނުވޭ

ާވ ހަކަދަްއކަާ ާބެހޭގޮތުން ާމެޖޯރިޓީއ އި ާނުވަތަ ާއ އި ާޯއތަންޑިސީ ާސަރުކ ރުގެ ާމިއޮތް ާމެންބަރަކުާމިއަދު ާއެްއވެސް  990ވ ނަމަ

ާތ އީދުާ ާއަށް ާމެނިފެސްޓޯ ާމި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާސަރުކ ރެކޭ. ާމެޖޯރިޓީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާމިއީ ާވިދ ޅުުނވ ިތ ތެދުވެަވޑަިއގެން

ާތ އީދުާ ާމިއަށް ާނެތް. ާލިބިފައި ާތ އީދު ާމެނިފެސްޓޯއަކަށް ާމި ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުަގނޑު ނޑަެއޅިެގން ާކަ ާނެތް. ލިބިފައެއް
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ާކަމެއް.ާދިވެހިރ އް ާދޮގުހަދ  ާކުރިމަތީގައި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާބުނުމަކީ ާކުރިކަމަށް ާމެޖޯރިޓީ ޖޭގެ

ނޑިޑޭްޓާއޮނަރަބަލްާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ އިާދެބޭފުޅުންެގާތ އީދ އިާެއާ ޑރ.ޙަސަންާސަޢީދުާއަދިާއޭުރގެާޖުމްހޫރީާޕ ޓީެގާކެ

 995ހ ހެއްހ ާޯވޓ ާދޭތިާއެއްކޮށްލީމަާލިބުނ62ާާުވޯޓ އިާއެްއޮކށްާއެމް.ޑީ.ޕީގ82222ާާެދެބޭފުޅުންާއެއްކުެރިވގެންާދިަޔާޖުމްލަާ

;2ާާ ާޕ ީޓން ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި ާެއއީ. ާވޯޓު ާއިތުރު ާހޯދީ.4222ާާ:ހ ހެއްހ  ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއެކަނި ާެއކަނިމ  ވޯޓު

ާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާޤަރ ރަކީ ާމި ާފައްޓަނީ ާދެން ާދަންނަަވން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރ ތަްއާއެވ ހަކަ ާއިދ ރީ ދިެވހިރ އްޖޭގެ

ާހިންގަމުންާ ާސަުރކ ރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާނުިދނުމަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާުފރުޞަތު ާލަސްކުރުމަށް،ާއެ ހިންގުން

ާ ާޖަރީމ އެކޭ. ާގެންދ  ާހިންގަމުން ނޑައެިޅގެން ާކަ ާނަޝީދު ާރައީސް ާޖަރީމ އެކޭ. ާރައީްސ337ާާގެންދ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވ ާނަޝީދަށް ާައށް ާޕ ޓީ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާތެެރއިން ާޕަވަރގެ ާއެގްެޒކެިޓވް  1000ލިބިވަޑަިއގަންނަވ 

ާރަނގަުޅާުއކުެޅއްާ ާހޯދ ނެ ާފަިއސ ކޮެޅއް ާޖީބަްށާފައިސ ޮކޅެްއާަވއްދ ،ާޕ ީޓާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަރުންކޮެޅްއގެ

ާބައްލަަވއިގަތުމަށް ާަވގުތު ާމިާާބޭނުންކުރެއްވުމަށް ާހިތ މައ އެކު. ާަދންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާަކމެއްކަމުަގއި ކުރަްއވ 

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރަކުާވ ހަކަދަްއކަވަމުންާވިދ ުޅވިާެއއްޗަކަށްާަޖވ ބުދިނުމަކަށްާނޫން،ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަްށާ

ާއާ  ާހަނދުމަ ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާފެހި ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާދިނުމަށް، ާހެދުމުެގާޔަޤީންކަން ާޤ ނޫނު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާ 92ާާބ ރުގެ ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާކުރ 5ާާވަނަ ާފަރ ތުން ާބ ރުގެ ާހިންުގމުގެ ާވެރިކަން ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު  1005އަުޅގަ

ާމިކަންކަންާ ާއަދި ާކުރުވުން ާޖަވ ބުދ ރީ ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާބެލުމ އި، ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ  ކަންތައްތައް

ާޤ ނޫ ާޕ ީޓެގާކުރުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާެއޅުން. ާފިޔަަވޅު ާގޮތުގެމަތީން ާވ  ާޤ ނޫނުަގއި ާއ ިއ ުނއަސ ީސ

ާދިވެހިާ ާމެންބަރުންނ އި ާޢިއްޒަްތތެރި ާމިނިވަން ާހިމެނިވަޑައިގަންަނވ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަދި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަަސއްކަ ާމި ާމެންބަރުން ާލޯިބވެަވޑަިއގަންނަވ  ާދެކެ ާމިބ ބުެގާރައްޔިތުންެގ ާޗެޕްޓަރުގެ ާމި ާަހމަ ާމިގޮުތގައި. ތްކުަރްއވަނީ

ާހުށަހެޅުމެއްާ ާކޮންމެ ާހުށަހަޅ  ާފ ސްކުރުމަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންެގ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ރ(  1010މިތަނުގެ

ާބަދަލުގެނައު ާހުށަހެޅުމަކަްށ ާކޮންމެ ާބ ޠިލްކުރުމ އި ާފޮނުވ ލުމ އި، ާއަނބުރ  ާފ ސްނުކޮށް ާެއާޤަބޫލުކުރުމ އި، ާބ ރު މުގެ

ާމަަސއްކަެތއްަގިއާ ނޑުމެން ާމިދައްކަނީ.ާއަުޅގަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާލިބިގެންވޭ.ާމި މަޖިލީހަށް

ނޑުމެންނަށްާސަރުކ ުރގެާފަރ ތުގައިާތިއްެބވިާމެންބަރުންގެާފަރ ތަކުންާމިފަދަާބަސްތައްާ ޚިޔ ލުތަފ ތުާވުމަކުންނެއްާއަުޅގަ

ާނު ާއަދިެވސްާއަންނ ކަށް ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާިމވ ހަަކ ާައޅުަގނޑު ާވެސް. ާފައްޓަިއގަންނަމުން ާދަންނަވަން ޖެހޭނެކަމުގައި

ާހަވ ލުވުުމެގާ ާސަރުކ ރު ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާކުރީަގއި ާފޮނުވުމުގެ ާސްޕޮންސަރކޮށް ާޤަރ ރެއް ާމިފަދަ  1015ދަންނަވ ލަން

ާވެަވޑަިއގެންނެވި ާޚ އްޞަކޮށް ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކޯޓަށްާާތެރެއަށް ާސްޕްރީމް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމ ނަކުރުމަށްޓަކައި ަވުއދުތައް

ާތިިބާ ާެގއްލިފައި ާގެދޮރު ާސުނ މީގައި ާދެކަމެއްނޫން. ާއެންމެކަމެއް ާމީގެތެޭރގައި ާވެއްޖެ. ާފޮނުވަން ާޖެހިއްޖެ، ފޮނުވަން

ާ 3ާާމީހުންނަށް ާކަމުގެ ާހޯއްަދވ ދެްއވ ެނ ާގެދޮރު ާއަނބުރ  ާއަލުން ާތެރޭަގއި ާދުަވހުގެ ާމިަވގުތުާއަހަރު ަވއުދަށް
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ާ ާކޮބައިތޯ ާމ ނަުކރަން. ާވެއްޖެ ާމ ނަކުރަން.3ާާއަޅުަގނޑުމެން ާދެލަފްޒު ާމި ާހޯދައިދިނުމ އި ާގެދޮރު ާކޮބައިތޯ އަހަރ ިއ،

 1020ާދެފޮޅުވަތްާދޭތެރެާމ ނަކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންޖެހިއްޖެާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާބޭނުންކަމުގަިއވ ނަމަާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާ ާމެންބަރު 52ާާ>32ޢިއްޒަތްތެރި ާމިހިސ ބުން ާައޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންކުރ ނީ.52ާާވުމ ެއކު ާުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެުޓގެ

ނޑުމެންާމަސަްއކަތްާފަށ ނީާ ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާޢިްއޒަތްތެިރ22ާާ>33އަލުންާއަުޅގަ ަގއި.ާެއންމެާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާކުރިއަ ާވ ހަކަފުޅު ާދ އިރ ެގާމެންބަރު ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާއަރުވ ީނ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއަށްފަހު  1025ްށގެންދެވުމަށް.

ާއަޙުމަދަށް،ާ ާއިލްހ މް ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާއެއަށްފަހު ާމުފީދަށް، ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލީ ާޢިްއޒަތްތެރިާާއެއަށްފަހު ާދ އިރ ގެ ާގުަރއިދޫ ާެއއަށްފަހު ނ ޒިމަށް،

މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ ާއަށްާއަދިާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާދަ ާނަންފުޅުތައް ާތަރުބީތުން ާމިދަންނަވ ލީ ާނަންފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއޮތީމަާއަރުވ ނަން. ންނަވ ލ ފައި

ނޑުމެންާ ނޑުމެންާމަސަްއކަތްާފަށ އިރުާމިާމ ލަމަށްާވަޑައިގެންާތިއްެބވުމަށްާފަސޭހަފުޅުވ ނެތީ.ާއަދިާއަުޅގަ  1030އަލުންާއަުޅގަ

ާމަސައްކަތ52ާާް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީތަކުގެ ާގޮތަށް ާފެށޭނެ ާމަސައްކަތް ާނުޖެހި ާމައްސަލައެއް ާކޯަރމްގެ ާހަމަވުމ އެކު މިނެޓު

ނޑުާމިހިސ ބުންާއިންތިޒ މްާކޮށް ާމިނެޓުގެާހުސްަވގުތުޮކޅަކަްށދ ން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.52ާާދެްއވުމަށްާއެެދމުންާއަޅުގަ

ާ

ާ]ށ22ާާް>33ނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ1035 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައޅުަގނޑުމެން ާކުރިއަށ52ާާް`. ާފަަށއިގެން ާމަސައްކަތް ާއަލުން ާފަހު ާހުްސވަގުުތކޮޅަށް ގެންދަން.ާާމިނެޓުގެ

ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދަށް.ާ

ާ

 1040ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ޖެހިގެންާއިންާކުޑަާތަވަޔ ާދިމ ލަށްާއައްިޗއޭާކަލޭާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއުނދުންމަތީގައިާއިންާޮބޑުާތެލިާ

ާގޮެތއްކަމަށްާ ާކަންކުރަންވ ނެ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީކީ ާބުނީމ  ާދެއްޔޭ ާހުސް ފުކޮޅުަގއި

މައްސަަލާާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާޢިމްލ ާކުށެއްާއޮވެދ ނެ.ާމުޙައްމަދުާނަޞީދުާވެސްާޮއވެދ ނެ.ާއެ

ާއޮީތވެސް.ާ ާކަން ާެއގޮތަށް ާޮއވެދ ނެ. ާޖެހިފަިއ ާވެސް ާިދވެހިރައްެޖ ާޤަރ ރުަގއި ާހުށަހަޅުއްވ  ާބޭފުޅ  ފ ހަކުރައްވ 

ާދެކުނުާ ާގަލޮޅު ާއުފ ކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަކީ. ާވ ހަކަ ާދައްކަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ  1045އެީއކީެއއްނޫން
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ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާހަމަާާދ އިރ ގެ ާވެސް ާދިނީ ާވޯޓު ާވިދ ޅުވީތީ.ާރަްއިޔތުން ާވިދ ޅުން ާވިދ ުޅވި ާއެ ާމްޙްލޫފް އަޙުމަދު

ާދިނީާ ާވޯޓު ާރައްޔިތުން ާރައްދުކުރަން. ާމަޙްލޫފަށް ާސ ބަސް ާބަހ  ާއައްސަރި ާއަޅުަގނޑު ާބަދަލަކަށް. ާވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

މ ނުންާތަހްޒީބީާޒަމ ަނކަށްާބަދަލުވ ން.ާޢިއްޒަތްތެިރާބަދަލަކަށް.ާއެާބަދަލަކީާމިތ ނގައިާއެާވ ހަކަެދކެވުނުާޖ ހިލިއްޔަާޒަ

ާއެިކެއިކާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވެރިަކން ާޮތއްޖެހިފައިވ  ާމ ލޭގައި ާބަދަލަކީ ާއެ ާބަދަލަކަށް. ާިދނީ ާވޯޓު ާަރއްޔިތުން ރައީސް،

ާމެނިފެސްޓޯގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަތުރ ލަން. ާތެރެއަށް ާއ ބ ދީގެ ާތުނި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިތ ނަގިއާާރަށްތަކަށް  1050ވ ހަކަ

ާޖަވ ބުދ ީރާ ާސަރުކ ރު ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާައނެއްކޮޅުން ާއަޑުއުފުލ އިރު ާބޭފުޅުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާބަެއއް ނުދެކެވޭނެއޭ

ާބަލަންާ ާވަރަކަށްތޯ ާކިހ  ާފުްއދެނީ ާވަޢުދުތައް ާއަީކާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވ ހަކަ ާއަނެއް ާދެކެވޭ ާމި ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާވ ަހކަ. ކުރުވ 

ާމެނިފެސްޯޓާއެބަޖެހެއޭ.ާ ާދެެކވޭއިރު ާމިތ ނގައި ާނުދެެކވޭނެއޭ ާވ ހަކަ ާމެނިފެސްޓޯގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު އަުޅގަ

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ާއެއީ ާަވޢުދުތަކެއް. ާސިޔ ސަތުަތކެްއ، ާއިޢުލ ނުކުރެވޭ ާޢ އްމުކޮށް ާއަކީ ާމެނިފެސްޓޯ ާކޮބައިތޯ. އަކީ

 1055އެމް.ީޑ.ޕީގެާމެނިފެސްޓޯގައިާވަނީާއެްމ.ޑީ.ޕީގެާސަރުކ ރުާހިންގ ނެާާމެނިފެސްޓޯގައިާރައްޔިތުންނަްށޓަކައިާވިާވަޢުދުތައް،

ގޮތުެގާސިޔ ސަތުަތއް.ާވ ދަވެިރާސިޔ ސީާޕ ޓީަތކުންާއެންމެާގިނަާއިްނާމިތ ނގަިއާމެނިފެސްޓޯގެާވ ހަކަަދއްކަންާޖެހޭނެ.ާ

ާއުާ ާލ މަރުކަޒީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޮގތް. ާޤަބޫުލކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއިދ ީރާއެއީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ޫސލުން

ނުޑާ ދ އިރ ތައްާހިންގ އިރުާއަތޮޅުަތކެއްާގްރޫޕްކޮްށގެންާޕްރޮވިންެސއްގެާގޮުތަގއިާނުހެދޭނެާކަމަށްާވ ހަކަދެކެޭވއިރުާއަުޅގަ

ނޑުމެނ ާހަމައަށްާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާއިންާނިމިގެންާއައިރުާއަތޮޅުާކައުްނސިލ އިާރަށުާކައުންސިލުތަ ްއާހިތަށްއަރަނީާއަޅުގަ

ާއޮީތާ ާއެކުލަވ ެލވިފައި ާޮއތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާއެކުަލވ ލެވޭ ާވުމަށްޓަކައި ާފ ރަވެރި ާބަލ  ާގޮތް ާނުހިނގ   1060ހިނގ 

ާހުންނަވާ  ާމެންބަރަކު ާއަތޮޅަކުން ާގޮތަކަށްތޯ؟ާކޮންމެ ާކޮން ާއޮީތ ާހުށަހަޅ ފައި ާއެކަން ާރިޕޯްޓގައި ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ާކޮމިޓީ

ާނޫންކަމަށްވަންޏ މުން ާެއާާގޮތަށްތޯ؟ ާގޮތަށްތޯ ާތަމްސީލުކުރ  ާގްރޫޕްަތކެްއ ާއަތޮޅުތަެކއްެގ ާގްރޫޕްކޮށްލަިއެގން އަތޮޅުތަެކއް

ލޯކަލްާަގވަރމަންޓްާއޮތޯރިީޓާބޯޑުާެއކުލަވ ލުމަށްާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ފައިާެއއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެބައެނޭގާ

ާވީ.ާމޭބިްސކަ ާމި ާވީހެން ާހިޔަަޅށް ާދޮށިމޭނ ާވެގެްނާމިއުޭޅާެއއްަޗކީ ާބިލްޑިންގާއ އި ާހުތްވެގެްނާމިއުޅެނީ.ާފ ށަނ  ދުރު

ނޑުމެންާ ނޑުމެންާހިންގަމުންާގެންދިޔަީއާސަރަަޙއްދީާއޮފީސްަތކެއް.ާއެާރީޖަަނލްާއޮފީސްތައްާއަުޅގަ  1065ބިލްޑިންގަގއިާއަުޅގަ

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަތުރ ލުން. ާކަންކޮޅުަތކަށް ާެއކިއެކި ާރ އްޭޖގެ ާކަމަކީ ާމިއުޅޭ ާލ މަރުަކީޒާކުރަން ސަރުކ ރު

ާތެރެއަށްާ ާކައުންސިލުތަުކގެ ާރަުށ ާކައުންސިލ އި ާއަތޮޅު ާހުށަހެޅުމުަގިއ ާުހށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާހިންގުމަށްޓަކައި އުސޫލުން

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާއިދ ރީގޮތުން ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއޮތީ. ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާއެކަން ާނޫން ާގޮތަަކށް ާބ ނ  ާއަތް ސަރުކ ރުގެ

ާޚި ާސަރަަޙއްދުތަުކގަިއާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާއެިކއެކި ާއެކްސްޓެންޝަންަތކެްއ ާުވޒ ރ ތަކުގެ ާއެިކއެކި ާދަޢުލަތުގެ ދުމަތްތައް

 1070ފުރ ޅަކަށްާހުރިހ ާޚިދުމަތެއ9ާާްގ އިމުކުެރވިފައިާހުރުމަކީާއެއްާފުރ ޅެއްގެާދަށުންާހުރިހ ާޚިދުމަތެއްާދިނުމުގެާބަދަލުގައިާ

ާ ާލިބޭލެއް ާފައިދ  ާޭއެގ ާރައްޔިތުންނަށް ާމަތިންާބަހ ލީމ  ާެއގޮތުެގ ާއެކަން ާދ ނެތީެވ ާައވަްސވެގެްނ ފަސޭަހެވފައި

ކުރުމަށްޓަކައި.ާހަމަާެއއ ެއކުާމ ލޭގައިާހުންނަާރ އްޖޭގެާހުިރހ ާއަތޮޅުތަކ ާބީރަށްޓެހިާއެްނމެާއަތޮޅަކ ާރަށްޓެހިާަވޒީރަުކާ
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ާއިންިތޚ ބު ާރައްޔިތުން ާސަރަޙައްދެްއގެ ާއެ ާސަރަޙައްދަކުން ާެއ ާބަދަލުގައި ާއަތޮުޅާހުންނެވުމުގެ ާއޮންނަ ކޮށްފައި

ާލޯބީގަިއާ ާވަޒަނު ާލޯބި ާލޯިބާރަށު ާއަތޮޅު ާއެ ާހުރީމ  ާމިނިސްޓަރެއް ާޕްރޮވިންޝަލް ާހުންނަ ާދީގެން ާރުހުން ކައުންސިލުން

ނޑުާހިތ މައ އެުކާ  1075މަސައްކަތްކޮށްާތަންކޮެޅއްާބ ރުާސްޕީޑެއްަގއިާކަންކަންާކުިރައށްާދ ނެތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާދަންނަވ ލަ ާމިހުރީ ާފިކުރު ާީމހުންގެ ާަބއެއް ާތެެރއިން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިޖެހެނީ ާިމ72ާާ;3ން ާއަހަރުތަކުެގާތެރެއަށް ގެ

ާލިބޭާ ާއިން ާބަހިންނަ ާގޮިވފ ލަށް ާރަށުގެ ާއެ ާއެއްަޗކުން ާިލބޭ ާރަށަކުން ާއެ ާޒަމ ނުަގއި ާދުއްވ ލ ށޭ.ާވ ުރވެރިކަުމގެ ރ އްޖެ

ާއިތުރަ ާޭއގެ ާއަދި ާހިްނގ  ާރަށެއް ާއެ ާއުސޫލުްނާއެްއޗަކުން ާދައްކ  ާވަރުވ  ާއަހަރު ާގޮތުަގއި ާވަރުވ ގެ ާދަޢުލަތަށް ށް

ާހުށަހެޅުމަކީާ ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާހިންގުމަށް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާރަށްތައް ާރ އްޖޭގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެހެން ާޫނނޭ. ާއުސޫެލއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާޕްރޮވިންސްާޙަޤީޤަތުގައި  1080ވީމަ،

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުްއފުށި ާމިތ ނގައި ާވަންޏ މުން ާބުނ ކަމަށް ނުހެދޭނެކަމަށް

ާމަނ ކުރ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެނތޭ. ާޖ ަގއެއް ާނުކުރެވޭެނ ާެއކަން ާކުެރވިދ ނެއޭ. ާެއކަން ާފ ހަަގކުރަްއަވއިފި ާވެސް ނަޝީދު

ާއަޅުާ ާއެީއ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާގޮތް. ާޤަބޫލުކުރ  ާރަްއިޔތުންތަކެއް ާގިނަ ާތެރޭަގއި ނުޑމެންގެ ވަަނ337ާާގަ

ނޑުެމންނަށްާއެބައެނގޭާދަޢުލަތުެގ354ާާވަނަާމ އްދ އ އ338ާާިމ އްދ އ ިއާ ނޑުމެންާބަލައިލީމ ާއަުޅގަ ވަނަާމ އްދ ާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާއެިކއެކިާރަށްރަުށގައިާވެްސާއެިކއެކިާމިނިސްޓްރީތައްާދަޢުަލތުގެާެއކިެއކިާުވޒ ރ ތަުކގެާއޮފީ  1085ސްތަކެއްާއަުޅގަ

އެކިާސަރަޙައްދުަތކުަގއިާވެްސާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާގ އިމުކުެރވިދ ނެއޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންގެާައންހެންާވެރިންނަށްާފަސޭހައީާ

ާ 6ާާގޭބިސީަގއި ާއެ ާތިބެެގން 6ާާމީހުން ާނޫންކަމަށްވަންޏ މުން ާކަްއަކންތޯ؟ ާގޭބ72ާިމީހުނަށް ސީެއްއގަިއާމީހުން

ނޑުމެްނގެާރަްއޔިތުންާމިއަދުާވިސްނަމުންާގެންދ ާ ހިމެނިގެންާއަޅުަގނޑުމެންާެއްއާއުނދުނަކުންާކަްއކަންތޯ.ާމިީއާއަުޅގަ

ާ 72ާާކަމަކީ.ާއެ ާހިމެނޭ ާގޭބިސީަގއި ާބަދަލުގައި ާކެއްކުުމގެ ާއެްއާއުނދުނަކުން ާއުނދުނަކުްނ6ާާމީހުނަށް ާއެއް މީހުނަށް

ާވިާ ާަމއިަގނޑު ާއެއީ ާކޮންމެާކެއްކުން ާހަމަ ާރައްޔިތުން ާދިރިއުޭޅ ާރަށްތަުކގަިއ ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1090ސްނުމަކީ.

ާދަށުްނާ ާފުރ ެޅއްގެ ާއެއް ާވުޒ ރ އަުކން ާއެހުންނަ ާމ ލޭގައި ާއަިއސްފައި ާއަށް ާމ ލެ ާކަމެްއގަިއ ާގުޅޭ ވުޒ ރ އަކ 

ލުގައިާދަޢުލަތުގެާއެިކއެކިާވުޒ ރ ތަުކެގާއަޅުަގނޑުމެންާމުޅިާރ އްޖޭގެާއެންމެހައިާރައްޔިތުްނގެާކަންަކންާނިންމުމުގެާބަދަ

ާލިބެނިވިާ ާލ ބަ ާއ އި ާފައިދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާެއއީ ާދިއުމަކީ ާޤ އިުމކުރެިވގެން ާސަރަޙައްުދތަކެްއގައި ާހުރިހ  އޮފީސްތައް

ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާޕްރޮވިްނސްތައް ާހެދިފައިވ  ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރަްނ ާވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާމިދެކެނީ. ާކަމުަގއި ާކަމެއް

ާކަމަށްާ ާގޮތް ާހުރި ާވިސްުނންފުޅުގައި ާސަރުކ ރުގެ ާމިވަނީ ާސަބަބަކަށް ާނުފެނޭ. ާތަނެއް ާހިނގ  ާގޮެތއްަގއި  1095އެކަީށގެންވ 

ނޑުގެާ ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނުގެ ާހިންުގމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމިވަނީ، ާފެނިފައި އަޅުަގނޑަށް

ާދެން ާފަްއތައިގެން ާވިސްނުން ާއެ ާބަދަލުކުރުުމެގާާތެރެއަށް ާއޮފީސްތަކަށް ާެއ ާކަްނކަން ާމިނިސްޓްރީތަކެްއގެ ހުރިހ 

ާެއާ ާމީހަކު ާބ ރުވެރިކުުރވ ފަިއވ  ާރައްޔިތުން ާލިބިގެން ާުރހުން ާފަރ ތުން ާރަްއޔިތުންގެ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާއަިދ ވިސްނުން.

ނ ާބަޔަކުާމީހުނަށްާމިާޤަރ ރަކީާޕްރޮވިންސްތައްާހިންގުމަށްަޓަކއިާހުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ ޑަށް
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ާކަމަްށވަންޏ މުންާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާމީހުނަށް ާބަޔަކު ާކަމަށް ާނުހެދޭނެ ާޕްރޮވިންސް ާވިަޔސް ާގަރ ރެއްކަމަށް  1100ކަމުނުދ 

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރެޭވ ާަޤރ ރަށް ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދ ންވީ. ާކޯޓަށް ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ާއްވިާފުރުޞަތަްށ.ޝުކުރިއްޔ ާދެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި 33.22ާާޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީ ާއިޖުތިމ ޢީ ާފެޭށގޮތަްށ3ާާގައި ާކޮޓަރީަގއި ާކޮމިޓީ  1105ނަންބަރު

ާ ާކޮމިޓީ ާވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެ ާދަންނަވ ލަން.33.22ާާހަމަޖެހިފައި ާފެޭށނެކަމަށް 33.37ާާގައި ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތީ 4ާގައި

ާައދިާ ނޑުމެނ5ާާްގަިއާޤައުމީާތަަރްއޤީާކޮމިޓ33.37ާާީނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި ނަންބަރުާކޮމިީޓާކޮޓަރީަގއި.ާއަުޅގަ

ާރިޔ ަސުތާ ާއަޅުަގނޑު ާބަލަހައްޓަވައިދެްއވުމަށް ާރިޔ ސަތު ާގެންގޮސްެދއްވުމަްށ ާކުރިއަށް ާބައި ާބަޙުސްގެ ާމި މިއަދުގެ

ންބަރުާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްބރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙަށްާބަލަހައްޓަވ ާޕެނަލްގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެ

ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު ާަވޑަިއގެންެނވުމަށް. ާޙަވ ލުެވވަަޑިއގެން ާިރޔ ސަތަށް ނޑުާދަޢުވަތުއަރުވަން ާއަުޅގަ ާދެން ާަބހުސްގައި )1110 

ާމަދަށް.އަޙުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަރުވަނީާގެމަނަފުށިާތުމިާފުރުޞަދެންާ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްާ

އަހަުރގެާޚިޔ ލުތައްާހުރެގެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާދިޔައީާސިފައިނ72ާާް;3ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާޤުރުއ  ާކީރިތި ާިއއްޔެ ާއިޙްތިފ ުލގައި ާބޮޑު ާބޭއްބި ާމިއީާގޭަގއި ާމަންޒަރު. ާނިންމެވި ާޖަލްސ  ާމުޅި ާގޮސް ާވިދ ޅުނުވެ  1115ން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމައްސަލަ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާމި ާމިީއާވަރަށް ާިވޔަސް ާވިދ ޅުވިކަުމގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރ އްޖޭގެ

ާހިންގުމަށް ާއުސޫލުން ާޕްރޮވިންސް ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާހިތ މައ އެކު. ާކޯޓަށްާފ ހަގަކޮށްލަނީ ާސްޕްރީމް ޓަކައި

ާ ނޑުމެންނަށް ާކީއްވެތޯ؟ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީ ާޤ ނޫނ43ާާީދ ން ާހިންގުމަށްޓަކައި ާހަމަ ާއުސޫލުން ާއެ ާބަހައިގެން ާއަށް ދ އިރ 

ޮގތުންާކުރެާގޮތަކީާމަނ ކުރ ާޮގތަށްާނުވަނީކަމަށްާވަނީނަަމ4ާާގޮތުންާހުރަހެއްާއޮވޭތޯ؟ާމިއީާވެސްާުސވ ެލއް.ާމިއިްނާ

 1120ންާކަމެއްާހިއްަޕަވއިގެންތޯާިތޔަާަވޑަިއގަންނަވަީނާސްޕްރީމްާކޯޓަށް.ާެއއީާުސވ ލަކީ.ާއެބަާވިދ ުޅވޭާއެާގޮްތާތިބޭފުޅުންާކޮ

ާގޮްތާ ާބުނ  ާވަކި ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާނުވަތަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަނީ ާކޯޓަށް ާވެްސާރަނގަޅޭ.ާސްޕްރީމް ާގޮތް ާމި ާރަނަގޅޭ ވެސް

ާެއއްޗެާ ާެއ ާއެހެންވީމަ، ާުސވ ލަކީ. ާއެީއ ާދައްކ ާގޯްސވެގެންތޯ ާަވޑަިއގަންނަވަނީ. ާތިޔަ ާތިބޭފުޅުން ާނޫން ާިހފައިގެނެްއ އް

ާހިއްަޕއިގެްނާ ާވަކި ާމަޤ ުމތަކެްއގައި ާސިޔ ސީ ާިއތުރުކޮށްގެން ާޤައުމުަގއި ާމި ާމަޤ މުތަކެއް ާސިޔ ސީ ާދިމ ނުވޭ. ވ ހަކަ

ާައއި. ާބިރުދައްކައިގެން ާރައްޔިތުންަނށް ާތިބި ާައތޮޅުތެރޭގައި ާގަދަކޮްށގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަތޮޅުތެރޭަގއި ާހޯއްދަވަިއގެން ޑީ.ކ ޑު

 1125މެންބަރުންނަށްާގިނަ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުންާގިނަކުރުމަށްޓަކައިާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާމަަސއްކަތްކުރަމުންާމިދަނީ.ާމިީއާ

ާދިވެހިރ އް ާމޯލްޑިވްސ އި ާޓެލްވިޜަްނ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާމެނިފެސްޓޯެގ ާވ ހަަކއަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއަކީ. ޭޖގެާރިއަލިޓީ
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ާައޅުަގނޑުމެންނަްށާ ާިވދ ޅުވެފައި ާއެއްޗެކޭ ާހިންގަންޖެހޭ ާދަށުން ާބޯޑެއްގެ ާހިންގަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނގެ އަޑަކީ

ާބޭރުކުރަންާ ާބިލު ާއެ ާނުވަތަ ާމަންޒަރު. ާޖެއްސެވި ާރަތް ާެއައށް ާމެންބަރުންތައް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވިދ ުޅވ  ާމި ާދިޔައީ ފެނިގެން

ާމަންަޒރު ާކުރެްއވި ާތިވިދ ުޅވ ާމަސައްކަތް ާހަމައެއ އެުކ ާފެނިގެންިދޔަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިކިޔަނީ. ާކޯްއޗެއްޯތ .

ާއަންނ ނެކަމަށ އިާ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާއަތްފޯރ ފަށަށް ާކުރ ނެކަމަށ އި ާތިރި ާައގު ާދިރިއުޅުމުގެ ާއެަބއޮތް  1130މެނިފެސްޓޯގައި

ދުާކުރ ނެކަމަށް.ާމިއިންާއެްއވެސްާކަމެއްާވީތޯ.ާބޭސްފަރުވ އަށްާސަލ ންޖަހަންާނުޖެހޭނެާކަމަށ އިާޑްރަގްގެާދޮރުތައްާބަން

ާބޭނުންވ ާ ާހަމަ ާކަމެއްނުވެ ާއެްއވެްސ ާމިއިން ާމިއަދު ާމިޖެހެނީ ާކުރަން ާހިތ މަ ނޑު ާައުޅގަ ާެއކަމަކު ާސުވ ަލކީ. މިއީ

ާރިޔ ސީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާދެނަހުރިން ާއަޅުަގނޑު ާމެނިފެސްޓޯއޭ. ާވިދ ުޅވ ނެ ާހިފ ފައި ާތަންކޮޅެްއގައި

ާދެއްވ ނަމޭ.ާ ާނިންމަވައި ާކަންތަްއތައް ާފައިސ ގެ ާސްޓޯރުގެ ާކަންމަތީ ާމަނިކުފ ނު ާތިމަން ާވިދ ުޅިވ ާކުރީަގއި އިންތިޚ ބުގެ

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންދިޔަާ ނަޑއެޅޭާބަޖެޓްަގއިާާ;422ވަނަާއަހަުރާާ:422އެކަމުންާއަުޅގަ  1135މިލިއަްނ6ާާވަނަާއަހަރަށްާކަ

އްކުމަށްޓަަކއިާޖެއްެސވިާހިނދުާމިއަދުގެާއެމް.ޑީ.ީޕގެާމެންބަރުންާއެކަމ އިާދެކޮުޅާރުފިޔ ާކަންމަތީާސްޓޯރަށްާފައިސ ާދެ

ނޑުްއވ ލިާމަންޒަރު.ާޮކބައިތޯާމިކިޔ ާމެނިފެސްޓޯާއަީކ.ާމިއީާައޅުަގނޑުާމިދަންނަަވާ ހައްދަވަިއގެންާއެާފައިސ ާެވސްާކަ

ާނުޖެ ާތ ުކންތ ކު ާމިކަހަލަ ާމިކިޔަނީ. ާކޯްއެޗއްތޯ ާއަކީ. ާދިސް ާިއޒް ާމިއަދުާވަޓް ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ތީ، ާވ ހަކަދައްކަމުްނ ހޭ

ާނޫންތޯާ ާމ ރަނގަޅެއް ާދ އިރު ާހިންގަވަމުން ާމިއަދު ާހައްަދވަިއގެން ާޕްރޮވިންސްތައް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ހިތ މަކުރަން.

ާސް ާުނގެންދެވީ ާއެއިރު ާީކްއވެތޯ ާކުރިން ާެގންދިއުމުގެ ާކުިރއަށް ާމިއަދު ާހައްަދވަިއގެން ާއޮފީސްަތއް  1140ޕްރީމްާޕްރޮވިންސް

ކޯޓަށް.ާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާޕްރޮވިންސްާހަދަންާޚިޔ ުލކުރަމޭ.ާޕްރޮވިންސްާއުސޫލުްނާރ އްޖޭގެާރަށްަތއްާހިންގަންާ

ާޤ ނޫނައިާ ާގަވ އިދ އި ާކީްއެވެގންތޯ. ާވަަޑއިނުގެންެނވީ ާނުދިޔައީ. ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާީކްއވެތޯ ާއެއިރު ާކިޔ ފައި. ބޭނުމޭ

ާއެހިންގަވަނީ ާމިހ ރު ާދ ން.ާކޯއްޗެއްޯތާާޚިލ ފަށް ާކޯޓަށް ާސްޕްރޯމް ާރަނގަޅެއްނޫންތޯ ާއެއިުރާމ  ާލައިގެން. ކައުންސެލުން

ނޑުާހިތ މަާކުރަނީާޑިމޮކްރަސީާއަކީާގިނަާބަަޔުކާނިންމ ާނިންމުތަކޭާކިޔ ފައިާ މިާކިޔަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަ

ާޑިމޮރަސީގަ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާއިޚްތިރ މްާވ ހަކަދަްއކަވ އިރު ާނިންމުމަށް ާިނންމ  ާބަޔަކު ާގިނަ  1145އި

ާގިނަާ ާއެންމެ ާހުންނެވި ާެއަވގުތު ާރ އްޖޭގެ ާފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާއެއިރު ާމަންޒަރު.ާޮކބައިތޯ ނުކުރެިވގެންއުޅޭ

ާކޮބައިތޯ ާބޭުފޅުން ާކުެރްއވި ާމަސައްކަތް ާތިބޭފުުޅން ާނުވަތަ ާޤަބޫލުކުރެއްިވ ާތިބޭފުޅުން ާލިބޭނެކަމަށް ާތިބޭފުޅުްނގެާވޯޓު .

ާމިހ ރުާ ާކައިީރަގއި، ާތިބޭފުޅުންގެ ާއެންމެފަހުން ާކޮބައިތޯ. ާަސއީުދ ާޙަސަން ާކޮބައިތޯ. ާއިބްރ ހިމް ާޤ ސިމް ތެރޭގައި

ާ ާޕ ޓީ، ާމަނިކު ާހަސަން ާވަހީދު ާމުޙައްމަދު ާއ އި ާޕ ޓީ ާއަދ ލަތު ާއުޅުްއވ  ާސަރުކ ރުގައި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕ ީޓ4ާާހަމައެކަނި

ާވަހީ ާމުޙައްމަދު ާނުކުރަމޭ.ާކޮބައިތޯ. ާޤަބޫލެއް ާސަރުކ ރެއް ާމި ާތިމަންނަމެން ާވިދ ޅުވީ ާރޭ ާކުރީ ާމަނިކު ާޙަސަން  1150ދު

ާއަކީާ ާއެމަނިކުފ ނުާައުގަވއްޓ ލުމަށްޓަކަިއާއޭނަ ާއެމް.ޑީ.ީޕާއިންާޮބޑުާސިްނގ ާފަތުވ ެއްއާނެރެގެން އެހ ހިސ ބުންާރޭަގއި

ނުޑާންާވ ހަކަެދއްެކވީރ އްޖެާއިންާބޭރަްށާފިއްލަވަްނާވަަޑިއގަންނަވ ާބޭފުެޅކޭާިކަޔއިގެ .ާކޯްއޗެްއތޯާމިކިޔަނީ.ާއެީއާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއެއިރު ާހިތ މަކުރަީނ ާއަޅުަގނޑު ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާދަންނަވަން ާައކީ. ާވ ހަކަ ާއުޅޭ މިދަންނަވަން
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ާސަމީރު،ާ ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާިދއްދޫ ާހުންެނވި ާޕ ޓީގައި ާއިބްރ ހިމް ާޤ ސިމް ާދިޔަޭއ ފެނިގެން

ާފެނިގެންދިޔަީއާއެމް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިދައްަކވަނީ.ާދެން ާވ ހަކަ ާމިއަދު ާމަންޒަރު.ާއެބޭފުޅ  ާވިދ ުޅވި ާފ ޑު ާއަށް  1155.ޑީ.ޕީ

ާވ ހަކަެދއްަކވ ާ ާނަޝީދު ާމުޙައްަމދު ާކުެރއްިވ ާތ ޢީދު ާއަށް ާއިބްރ  ާއެއިުރ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ނޮޅިވަރަމް

ާމިކިޔަނީ.ާދެން ާކަމުަގއިވ ާާމަންޒަރު.ާކޯްއޗެއްތޯ ނޑި ާގޮ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާދަތުރުކޮށްފައިާ ާރަށްރަށަށް ާއެުކ ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާކިޔ ފަިއ ާނޫނޭ ާއެްއޗެއް ާޕްރޮވިންސަކީ ާފަހުމީ އަލްހ ން

ނީާޕްޮރވިްނސަކީާވަރަށްާަފއްކ ާއެްއޗެކޭ.ާހަޅޭއްފަޅޭއްަލވ ފައިާއައިްސަސއިާމިއަދުާމިވިދ ުޅވަނީާީކކޭތޯ.ާމިއަދުާމިވިދ ޅުވަ

ާއެހެންތޯއޭ.ާ ާބުނ ނީ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާލައިފިްއޔ  ާލ ރިކޮޅެއް ާޖީބަށް ާފަހަތު ނޑު ާައުޅގަ ާހިތަށްއަރ   1160އަޅުަގނޑަށް

ާއަނަގއިންާ ާދެ ާމައްސަލައެކޭ. ާމިއީ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަްނ ާމިއުޅެނީކީެއއް. ާދަންނަވ ކަށްނޫްނ އެވ ހަަކެއއް

ާބޭފުޅުން.ާވ ހަކަ ާވ ަހކަދައްަކވ  ާއަނަގއިން ާދެ ާއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނަހައްދަވ ށޭ. ާަދއްަކވަްނ ދަްއކަވ ހެން

ާސަރުކ ރުންާ ާމި ާމިހ ތަނަށް ާެއްއވެސްކަމެްއ ާމެނިފެސްޓޯގެ ާހިތ މަކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަަދއްަކވ ިއރު މެނިފެސްޓޯގެ

ާސަ ާމި ާޮކންކަމެއްތޯ ާނެތޭ. ާކުރުމަށްޓަަކއި.ާޢަމަލުކުރައްވ ފަެއއް ާކަެމއް ާެއްއވެސް ާމެނިފެސްޓޯަގިއވ  ާުކރެއްވީ ރުކ ރުން

ާޤައުމުާ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީ. ާޢިބ ރ ތެއް ާސަޅި ާވަރަށް ާތެދެއް ާމެނިފެސްޓޯ. ާއެވިދ ުޅވަީނ ާމިއަދު  1165އެކަމުން

ާ ާމިދަނީ ާއަޑުއިވެމުން ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުން ާޤައުމުގެ ާވެއްޓި ާތެރެއިްނާމިހ ލަތަށް ާކައުންސިލުްނގެ މިއީ

ާ ާދެންޖެހޭ ާމި ާކައުންސިެލއް ާމިކަންތައްަތްއ4222ާާކޮންމެ ާމިއުޅެނީ ާއެހެންެވެގން ާހިންގުމަށްޓަކައި. ާއެމް.ޑީ.ޕީ ރުިފޔ އޭ

ރުފިޔ ގެާބޭނުމުގައިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާފަިއސ ާހޯދުމުގެާބޭނުމުގައިާމިާބައިތިއްބަންާމިއުޅެނީ.ާއެއިނ4222ާާްލަސްކޮށްާއެާ

ާކޮ ާލިބޭ ާޚަބަރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޮންނަންކަމަށް ާސޮިއކޮށްފަިއ ާެއގްރީމެންޓެްއގައި ާސިއްރު ާބޭފުޅެއްގެ 4222ާންމެ

ާ ާެއ 4222ާާދެއްކުމަށްޓަަކއި. ާއެ ާއެހެންވެ ާމިހިންަގވަނީ. ާކަންަތއްތައް ާގެ ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާލިބުނީމ ،  1170ރުފިޔ 4222ާާރުފިޔ 

ާމިކަންަތއް ާވެސް ާމިހ ރު ާމިއުޅެނީ ާމިާމަދުވެދ ނެތީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާައކީ. ާިރއަލިޓީ ާމިއީ ާލަްސކުރަން. ތަްއ

ާބަލިވ ނެކަންާ ާމީތިން ާގައިމުވެސް ާހަމަ ާނިންމަވ ށޭ. ާކަންކަން ާވޯޓުން ާތިބޭފުޅުން ާގޮވ ލަނީ ާމި ާއ ދޭހ ެއކު ގޮވ ލަނީ

ާސްޕް ާނުކުރަްއވ ެނ. ާމުޒ ހިރ އެްއވެސް ާތިބޭފުޅުން ާމަގުމަތީގައި ާއެނގޭ. ާވެސް ާނޫންާތިބޭފުޅުންނަށް ާކޯޓު ރީމް

އެހެންތަނަކަށްާދެވޭކަށްާވެސްާނެތް.ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާޯވޓެއްާނުލިބޭ.ާމިއީާިރއަލިޓީ.ާއެހެންވީމ ،ާތިބޭފުޅުންޖެހޭނީާ

ާެއކަމުންާ ާކުރަން. ާކަންކަން ާއުސޫލުން ާރީތި ާއޮންނަ ާޑިމޮކްަރީސގެ ާމ ރަނގަޅޭ ާިމއަށްވުރެން ާދަންނަވ ނީ  1175އަޅުަގނޑު

ާފެނި ާބޮުޑާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބޭއްވި ާސިފައިންގެ ާވިދ ޅުެވގެްނ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާމިދަނީ ގެން

ާތެރޭގަިއާ ާމައްަސލައެކޭ.ާސިފައިްނގެ ާހ ދަބޮޑު ާމައްސަލައެކޭ.ާމިއީ ާމަންޒަރޭ.ާމިއީ ާނުކިަޔވ  ާޤުރުއ ން ާވެސް އިޚްތިފ ލު

އިޚްތިފ ލުާޤުރުއ ންާނުިކޔަަވއިގެން.ާވިދ ުޅވިޭއާތިމަންނަާާއިްއޔެާއިންާފެިށގެންާެކކިކެކިާއެއޮންނަނީ،ާއިްއޔެާބޭްއވިާޮބޑުާ

ާމިހެންާ ާމިމައްސަލަތަްއ ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިސް. ާއިޒް ާވަޓް ާކަމެއްނެތޭ. ާކިަޔވ ނެ ާޤުރުއ ްނ ާނުވެޭއ ބޭނުންފުޅެއް

ނޑުާދަންނަވ ނީާޕްރޮވިންސްާހައްދަވ އިރުާރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނަށްާނިކަމެތިކަ  1180ާންދީ...ހުރުމ އެކުާއަުޅގަ
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ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާއެދެން.ާިނޒ މ  ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ާއިހަށް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ1185 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވު

ާނެީގ.ާ ާމައްސަލަެއއް ާނިޒ މީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދައްކ ތީ، ާބުނެ ާއެންިގކަމަށް ާނުިކޔަވަން ާޤުުރއ ން ާކީރިތި އ ދެ،

ނޑުމެންާއިސްލ މްދީނ އިާގުޅުންހުރިާކަންކަމުަގއިާހަމަާ  1190އަޅުަގނޑުމެންާކަންކަމަށްާވ ަހކަދައްކަމުންާގެންދ އިރުަގއިާައޅުގަ

ވޭނެާމަޖިލީހުގައި.ާއެހެންެވެގންާއެވ ހަކަާފ ހަަގކޮށްލެްއވީާަރއީސް،ާއެްއޗެއްާވިދ ޅުނުެވާސީދ ާފ ޅުގައިާއެގޮަތކަށްާނުބުނެ

ާއިންނެވީމަ.ާ

ާ

ާ

 1195ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާގެްނދަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ ނޑުާޤަބޫލެއްާުނުކރަން.ާވ ހަކަދަްއކަވަމުން ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާކަަމކަށްާއަުޅގަ

ާދަންނަވ ލަންާބޭުނންވަނީާހުށަހެޅިފައިވ ާމައުޟޫާއަށްާވ ހަކަާކުރިއަށްާގެންދަވ ޭށ.ާއަޅުަގނޑު

ާ

ާ:މަދުާވ ހަކަދެއްެކުވންދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުާގެމަނަފުށީ

ާކަންމަތީާ ާހަމަ ާދ އިރު ާއަށް ާމައުޟޫ ާހަމަ ާގެންދެވޭތޯ. ާއަށް ާމައުޟޫ ާހަމަ ާބަލަނީ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް،  1200ޢިއްޒަތްތެރި

ތަކ އިާދިމ ާއަށްާވެސްާދެވޭނެ.ާެއއީާވ ނެގޮތަީކާމިއަުދގެާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކުެރއްިވާގޮތުން.ާމިއީާިރއަލިޓީާައކީ.ާފިހ ރަ

ާޖަލުެގާ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާކުީރގެ ާހިނގައްޖޭ ާފެނިގެން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ާބޭފުޅު ާޖަލުެގ ާކުަރްއވ  ާއިޝ ރ ތް ާދ އިރ ެގާބޭފުޅުންނަށް ާހުޅުހެންވޭރު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވި. ާކިަޔއި ާމަރ ލ ށޭ ން

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާރައީސްގެާއޯޑަރަށޭ.ާެއއީާެތދުފުޅެއްތޯ؟ާއެއީާމަްއސަލަާައކީ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަަކާ

ާޢިްއޒަ ާއެބަޖެހެއޭ. ާޤަބޫލުކުަރން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުރީމ ، ާމިކަންަތއްތައް ާއޮފްކޮށްާއަކީ ާމަިއކް ާރައީސް،ާީމގެ  1205ތްތެރި

ާނޫނޭ.ާ ާސަރުކ ރެއް ާޤ ބިލު ާިމއީ ާސަރުކ ރަކީ ާމިއަދުގެ ާމިދަންނަަވނީ ާައޅުަގނޑު ާރަނގަޅު. ާވަރަށް ނުލައްަވއިފިއްޔ 

ާއެކުާ ާއ ދޭހ  ާރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާޤަބޫލުކުރަްއވ ށޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިއަލިޓީ ާެފއިލްވެފަޭއ.ާމި ާމިވަނީ ާސަރުކ ރު މިއަދުގެ
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ާބައްަލވ ާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފެއިްލވެފައޭ. ާފެއިލްއަކުން ާބޮޑު ާމަނިކުފ ނުވަނީ ާދެއްވ ށޭ. ާއިސްތިއުފ  މިދަންނަވަނީ

ާޤ ރީއަކަށްާ ާއެންމެފަހުން ާއެބަހުރިތޯ. ާމިއަދަކު ާބޭފުޅަކު ާއެްއވެްސ ާއުުޅއްވި ާހައްދަވަިއގެން ާކޯލީޝަން އެބޭފުޅ ެއކު

ާވަ ާމުޙައްމަދު ާޭރ ާކުރީ ާބޭފުޅ  ާހަމަނުވ ާހުންނެވި ާކުފޫ ާސަރުކ ރަީކ ާީކކޭތޯ؟ާމިއަުދެގ ާވިދ ުޅވަނީ ާމަނިކު ާޙަސަްނ  1210ޙީދު

ާބުނ ާ ާޅެމުަގއި ާއެކަމަުކ ާޮގތަށް ާއޮތް ާވެްސާއޮންނ ނީ ާޅެްނވެިރކަން ާދެއްތޯ. ާބަހުން ާބުނ ނީކީ ާދެން ާެއއީ ސަރުކ ރެކޭ.

ާޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާނަގ ފ ނެ.ާމިެވސް ާމީހަކު ާމ ނަެއްއާވެސް ާއެހެން ާނޫން ާަރއީސް،ާާއެްއޗެއް ޙަޤީޤަތެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަމަުލާ ާއެގޮތަށް ާއުސޫލޭ ާރީތި ާޑިމޮކްރަސީ ާނިންމުމަކީ ާކަންަކން ާވޯޓުން ާައކީ ާވ ހަކަ ާމިުއޅޭ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާނިންމ ލަން.ާ ާހިސ ބުން ާމިހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަވުމ އެްއކޮށް ާަވގުތު ާލިބިފައިވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ކުރަްއވ ށޭ.

 1215ާމް.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޙަސަންާާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާހިތަދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާާދެން، ާޝުކުިރއްޔ . ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާޢަލީާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮްއޑޫ ާމައްސަލަެއއް. ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ... ލަޠީފު

 1220ާދު.ވަހީ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާބޭނުންވަނީ ާސުވ ލުކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި  1225ޝުކުރިއްޔ 

ސްބަތްވ ާމެންބަރަކަށްާފަހުެގާޖައްސަޖައްސ ގެންާތިާފުރުޞަތުާތިާދެއްވަނީާީކްއވެގެންޯތޭއ،ާމަނިކުފ ނުގެާޕ ޓީާއަށްާނިާ

ާއަމަލުކުރަްއވަނީ.ާ ާރިޔ ސަތުން ާކުރިން،ާކުރީގެ ާމީގެ ާގޮތަށް ާގެންދަވ  ާބަހުސް ާޖައްސަވަމުން ާފުނަ ާމި ާމިދަނީ ނޫންތޯއޭ

ާއެހެންވީމަ،ާޖެހިޖެހިގެންާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާތިާފުރުޞަތުާތިާދެއްވަނީާކިހިެނއްތޯާސ ފުކޮށްލަން.

ާ

ާ1230 

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާތަރުތީބުާ ާތަރުތީބުން.ާމި ާއޮތް ާލިސްޓްަގއި ާއޮތް ާުކރިމަތީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގެންދަނީ ާއަރުވަުމން ާފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ާޕ ޓީއަކަްށާ ާކޮންމެ ާހަމަ ާކަމަށްވަންޏ ،ާއަުޅަގނޑު ާަތރުތީބެއް ާނުކުރައްވ  ާޤަބޫލުފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާިތޔަ އެއީ

ާގެންދ ނަން .ާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާމިާއަުރަވނީާއެމް.ޑީ.ޕީންާވަރަށްާމަދުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުން
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 1235ބޭފުޅުންާކޮޅެއްާއެދިފައިާމިތިބީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާއަިދާލިސްޓްާމިާބަލ ލަނީާއެނގޭތޯ.ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާ

ނޑުާމިާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ ާތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ދެންާއަޅުގަ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާިދވެހިރ އްޖޭ ާއ ދެ، ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާމ އްދ ެގ7ާާ;`. ވަނަ

ާމި ާމިއަދު ާޤަރ ރު ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމިާދަށުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިގެންދަނީ. ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާމި  1240އޮތީ

ާބަހުސްާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާއެއ އި ާނަތީޖ އަީކ ާނުކުންނަ ާިކޔައިލީމ  ާެއއްެޗއް ާވ  ާޤަރ ރުގައި ާމި ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން ޤަރ ރަށް

ާމަޖިލީހުގަ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާސ ފު. ާވަރަށް ާމަގުސަދު ާއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ާޤަރ ރު ާމި ާމިދަނީ. ާބެހޭާކުރެވެމުން ާބިލ  ާމި އި

ާމެންބަރުންގެާޚިޔ ލުފުޅުާެއިކާ ާގޮތްޮގތަށްާދެާފަހަރެއްގެާމަތިންާަތފ ތުާވ ހަކަތަެކއްާޢިްއޒަތްތެރި ގޮތުންާތަފ ތުާެއކިެއކި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމި ާއަދި ާޮގތަށް ާކުރިމަިތވ  ާުއނދަގޫތަކަކ އި ާބޮޑެތި ާޤައުމަށް ާއަދި ާމަސްލަަޙތ  ާަޤއުމުގެ ގޮތްގޮތަށް

 1245ސްާކުރަމުންާދިޔައިރުަގއިާމިާރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންާދިޔައީާމުޒ ަހރ ތައްާކުރަމުން.ާއެހެންވީމަ،ާމަޖިލީހުގައިާބަހު

ާއޮތްާ ާގުޅިަފއި ާރައްޔިތުންނ އި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމިބިލަށް ާކަމ އި ާމުހިންމު ާބިލުގެ ާމި ާއެނގޭ ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންާޤަބޫލުާކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަ ތަކީާމިާބިލުގައިާސަުރކ ރުންާހުށަހެޅިާބިލެއްާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހުންާމިންވަރު.ާއަުޅގަ

ާތިެބގެންާ ާއެނގި ާއެްއެޗްއާރަނގަޅަށް ާބިލުގަިއވ  ާއެ ާަގންނަނީ ާބަލައި ާބިލު ާއެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ހުށަހެޅުނީމ 

ާައސ  ާބިުލގެ ާމުޅި ާއެނގޭ ާއުސޫލުަތކ އި ނޑު ާމަިއގަ ާބިލުަގިއވ  ާއެ ާވިސްނުމަށްފަހުގަިއާއެކިޔުމަށްފަހުަގއި. ާއެއަށް ްސ

ާބިލުެގާ ާއެ ާކޮމިީޓއަކުން ާގަތުމަށްފަހުގައި ާބަލައި ާބިލު ާނުގަންނ ނެ. ާބަލައެއް ާބިލެއް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  1250ނޫނީ

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާަޙއްޤެއް ާއެްއވެސް ނޑ ލުމުގެ ާކަ ާއަސ ސްަތއް ާބިލުގަިއވ  ާއެ ާއުސޫލުތަކ އި ނޑު މައިގަ

ާައީކާާހެދިފައިވ  ާވ ަހކަ ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނުޑ ާނުދޭ. ާތަނެއް ާޤ ނޫނަކުްނ ާއަދި ާަގވ އިަދކުން ެއްއވެސް

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިާއޮތްާަގވ އިުދާވަރަށްާސ ފޭ.ާއެާަގވ އިުދގަިއާބުނ ާޮގތުންާާބިލުގެާއަސ ސްަތެކްއާ

ާިމއުޅޭ ާައއިސްގެން ާމަްއސަލަ ާމި ާނުކުރެވޭނެ. ާތިްނާާބަދަލެއް ނޑު ާމަިއގަ ާމުޅި ާބިލުގެ ާހުށަހެޅި ާސަރުކ ރުން ިހސ ބަކީ

 1255ބައެްއގެާމައްޗަށްާބެހިފައިާއޮްތާއިރުގައިާބިުލގެާއަސ ސްާގެްއލުވ ލީ.ާއެީއކީާކޮމިޓީައކުންާުކރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާކޮމިޓީާ

ސ ފުކޮށްާލިޔެވިާބަޔ ންކޮށްަފއިޭވ.ާާއަށްާކުރެވެންޖެހޭާކަންތައްތަކ އިާނުކުރެވެންޖެހޭާކަންތައްތަްއާމިާގަވ އިުދގައިާވަރަށް

ާބޭރުކޮށްލީމާ  ާބިލުން ާމަފްޙޫމު ާއެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ާބިލުގެ ާދ އިރު ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމުޅި ާނުވަތަ ާޤ ނޫނު މުޅި

ާކަމެ ާޖެހޭ ާކުރަން ާއެީއާކުރިން ާބަލަިއނުގަނެވޭނެ.ާއެހެނޫންނަމަ ާކަމަކަށް ާއޮތް ާގޮތަކަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާބިލު ާއެ އް.ާއެީއކީ

ާނުކުރ ާ ާޤަބޫލު ާއެކަްނ ާއެއީ ާއެޅޭނެ. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާފިަޔވަުޅ ާއެ ާބަލައިަގތުމުގައި ާމަޖިލީހުން ާބިުލ އެއީ

ާބިުލގެާ ާމަރުހަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާބަލަިއގަތުމަށްފަހުގަިއ ާުނވ ނެ. ާބަލައިގަނެގެން ާަމޖިލީހުން ާބިލު ާވަނީނަމަ  1260ކަމަކަށް

ާމަ ާނުގަެނޭވނެ. ާބަދަެލއް ާަކނޑ ލ ފަިއާއަސ ސަކަށް ާބޯ ާބިލުގެ ާގޮަތށް ާދެންނެވި ާމި ާމިއުޅެނީ ާދިމ ެވގެން އްސަލައަކަްށ
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ާތެެރއިންާ ާައސ ސްތަުކގެ ާަމއިަގނޑު ާބިލުގެ ާއެީއ ާޕްޮރވިންސް ާނޫން. ާކަމެްއ ާކުރެވޭެނ ާއެީއީކ ާއެހެންެވއްޖިްއޔ  މިއޮތީ.

ާ ާއިރުަގއި ާއޮތް ާބެހިފައި ާބަޔަކަށް ާތިން ާގޮތަށް ާދެންނެިވ ާކުރީަގއި ާއަސ ެސްއާއަޅުަގނޑު ާބިލުގެ ާއަސ ސް. ާއެއް ޭއގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޑީ.އ ރު.ޕީެގ ާައކީ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން، ާނުކުރެވޭނެ. ާބަދަލެްއ ާއެ ކޮމިޓީއަކުން

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާމިދަނީ ާކުަރމުން ާވަކ ލ ތު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާިވސްނަަވއްޗޭ ާދައްކަވ އިރު ާވ ހަކަފުޅު  1265މެންބަރުން

ާޚިލ ފަށްާތ އަބަ ާޤ ނޫނ  ާަކުއންސިލަރުން ާރަށު ާަކއުންސިލަރުންނ އި ާއަތޮުޅ ާވ ހަަކއެއްތޯ. ާކޮން ާމިދިަޔއީ ާދައްކަމުން ދު

ނޑ ލ ފައިާ ާބޯާކަ ާެއބައޮތޭ.ާބިލު ާއެގޮތަށް ާމިއޮީތާއައިސަށް.ާހަމަ ާައއިއިުރގައި ާފަރުމ ވެގެން ާބިލު ާމި ލ ފިއޭ.ާކިހިނެއްތޯ

ާމިާ ާހަމަ ާެވސް ާއިރުަގއި ާގެނައި ާއޭނގަިއާާމިތަނަށް ާކަންަތއްތައް ާކުރައްވ  ާމި ާވަކ ލ ތު ާބޭފުޅުން ާމި ާގޮތަށް ދެންނެވި

ާަކއުންސިލަރަުކާ ާއަތޮޅު ާއިުތރަށް. ާމީހުންގެ ާއިންތިޚ ބީ ާކަމަށް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާޢައްޔަން ާަކއުންސިލަރަުކ ާރަށު އެބައޮތޭ.

ާވ ހަކަާ ާރަނަގޅު ާއަކީ. ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާކޮބ ތޯ ާކަމަށް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާވަޢުދުތަްއާޢައްޔަން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ  1270ެއއް.

ާމ ިލއްޔ ާ ާފައިސ ތައް ާކޮްށގެްނާހުރި ާވަްއކަން ާބޮޑެތި ާއިން ާމ ލިއްޔ  ާދައުލަުތގެ ާކިހިނެްއެވގެންތޯ. ާމިއުޅެނީ ނުފުދިގެން

ާއޮފްާ ާބޭންކު ާކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާެއ ާައވަހަކަށް ާވެއްދުނުހ  ާއެ ާމިއުޅެނީ. ާނުވަދެގެން އަށް

ާބިިލއަންާމޯ ާއެތައް ާަކއިާާލްޑިވްސުން ާފައިސ  ާއެ ާނަގަިއގެން ާވަގަްނ ާއިން ާހަޒ ނ  ާަދއުަލތުގެ ާއިން ާރުފިޔ  މިލިން

ާވ ހަަކާ ާަޙއްުޤގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމިތިބީ ާވެސް ާތިމަންނ މެން ާދައްކަނީ ާމިތިބެ ާއަރ  ާމިއަދު ާބަޔަކު ާތިބި ހުސްކޮށްލ ގެން

 1275ގެންތޯާމެނިފެްސޓޯާތަންފީޛުާނުކުރެިވގެންާމިުއޅެނީ.ާމެނިފެސްޓޯާތަންފީޛުާދައްކ ށޭ.ާކ ކުތޯާޤަބޫލުާކުރަީނ.ާކިހިނެއްާވެާ

ާމިއީާ ާނެިތގެން. ާފައިސ  ާމ ލިްއޔ ގަިއ ާދައުލަުތގެ ާނުލިބިގެން. ާއ މްދަނީ ާލިބެންޖެހޭ ާަދއުަލތަށް ާމިއުޅެނީ ނުކުރެިވގެން

ާ ާއެނގޭ ާއެބަ ާރައްޔިތުންނަށް ާނޫން. ާކަންތައްތަެކއް ާއޮުޅވ ލެވޭނެ ާއަދިާރައްޔިތުންނަށް ާބޯފެނ  ާއ އި ާނަރުދަމ  ފެނ އި

މިހެންާގޮސްާއަދިާއެހެންާގޮތްާގޮތުންާވެސްާަރއްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަެކއްާބޭނުންާވ ާކަން.ާއެކަްނާ

ާމިވަމުްނާ ާކަންތައްަތއް ާކިހިނެއްތޯ. ާވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާކަން ާލިޔުނީ ާލިޔުނީ. ާވ ހަކަތައް ާެއ ާމެނިފެސްޓޯގައި އެނިގގެން

ާއެބައޮތޭާާމިދަނީ ާމުޠްލަޤަށް ާމެނިފެސްޓޯަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި ާދުވަހު ާއަހަރު ާއެއް ާވ ހަކައެއް.  1280ރަނގަޅު

ާބޯހިޔ ވެހިކަމެއްާ ާމީހުންނަށް ާތިބި ާޖެހިފައި ާހ ލުަގއި ާސުނ މީގައި ާތިބި ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއެބަޭވ ާބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން

ާނުކުެރވިާ ާކިހިނެއްވެގެންތޯ ާޖެހޭނެ. ާދޭން ާޙަޤީޤަތަކީ.ާހޯދ  ާމިއީ ާނެތި ާފައިސ  ާނެތި. ާފައިސ  ާމިއުެޅނީ. ގެން

ާަދއުލަތުެގާ ާއެއީ ާއެކަްނާކުރުވަން. ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާސ ފު. ާވަރަށް ާނިޔަތް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާއެ ާލިބުނީމ  ާފައިސ  ާލިބެންޖެހޭ ާަމއްަސލ ގައި ާޚިޔ ނ ތުގެ ާބޮޑެތިބޮޑެތި ާލިބެންޖެހޭ ާކުރެވޭނެ.ާމ ލިއްޔަތަށް ކަން

ާރ އްޭޖގެާ ާފައިސ ަތއް ާުސނ މީގެ ާނޫން ާތިެބގެނެްއ ާމިސަުރކ ރުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޫނން. ާތިެބގެނެއް  1285އަޅުަގނޑުމެން

ާގޮުތގަިއޯތާ ާރަނަގޅު ާގޮެތއްަގއިތޯ ާޒިންމ ދ ރު ާއެންމެ ާއޮތީ ާފ އިސ  ާއެ ާކޮބ ތޯ ާއޮހެމުންދިޔައީ. ާޤައުމުތަކުން ބޭރުން

ާބަލަން ާމިއަުދ ާރީިތާާކަންކުރެވިަފއި. ާމ  ާނޫން. ާވ ހަަކއެްއ ާސ ުފ ާމ  ާމިީއ ާދެްއކީމަކ  ާިމވ ހ ކަ ާއެހެްނވީމަ، އެބަޖެހޭ.

އިދ ރީާދ އިރ ާއަކީާރ އްޭޖގަިއާއޮތްާބޮޑުާފޭލިޔ ާއެކޭ.ާއެަކންާކުރަންާމިއުޅެނީ.ާއެކަްނ43ާާވ ހަކަތަެކއްާވެސްާނޫން.ާ
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ާކަމެއް ާެޖހޭ ާކުރަން ާބަހުސް ާއިތުރަށް ނޑުމެންނަށް ާމިއީކީ.ާާކުރެިވއްޖެ.ާއަުޅގަ ާރ އްޖޭަގއ43ާާިނޫން ާދ އިރ ތައް އިދ ރީ

ާލޮބުވެިތާ ާރ އްޭޖގެ ާމި ާއޮތީ ާކަން ާަޔގީން ާކަން ާުނކުރެވޭނެ ާގޮަތކަށް ާއެދެޭވ ާަރްއޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާއެކަން  1290ހިންގީމ 

ާ ާއަޮތޅުތަުކގައި ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާައޅުަގނޑުެމން ާއޮތީ. ާއެނގިފައި ާފެނިފައި. ދިރިުއޭޅާރައްޔިތުންނަށް

ާތަންތަނަށްާ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާމެންބަރުން. ާތިބޭ ާމ ލޭގައި ާދައްަކނީ ާމި ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހައިސިއްޔަތުން މީހުންގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނުދެއްކޭނެ. ާވ ހަަކެއއް ާކިަޔއިގެން ާއަތޮުޅތަކެކޭ ާތިބެގެން ާއައިްސގެން ާހޮިވގެްނ ާބަހައިގެން ލ ރިކޮޅެއް

ާއަތޮޅުތަުކގެާ ާއެބަހުރި ާވިސްނުންާާގަިއގ  ާއެމީހުންގެ ާއިުހސ ސް. ާމީހުންގެ ާދިރިއުޅޭ ާތިބެ ާރަށްރަށުަގއި އިހުސ ސް.

ާނުކުެރވެނޭ.ާ ާޤަބޫލެއް ާވ ހަކަެއއް ާމި ާފޭލިޔ ެއޭކ43ާާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދު ާއޮތް ާއަީކާރ އްޖޭގައި ާދ އިރ   1295އިދ ރީ

ނޑުމެންާއެކަމެްއާޤަބޫލެއްާުނކުރެވޭނެ.ާއެީއކީާބުއްިދާޤަބޫލުާކުެރވޭާވ ހަކައެ ްއާނޫން.ާނުވެްސާކުެރޭވނެ.ާބައްލަވ ާއަުޅގަ

ާމިއޮތީާ ާހެން ާރަށެއް ާއޮީތާއެންމެ ާގޮުތަގއި ާއަޮތޅެްއގެ ާވަކި ާިމއޮތީ ާއޮތް ާގޮުތގައި ާއަޮތޅެއްގެ ާއޮތް ާނިކަމަތިކޮށް އެންމެ

ާނޫނޭ ާކަެމއް ާކަމުދ  ާއޮތުމަކީ ާގޮތުަގއި ާޕްރޮވިންސެްއގެ ާމުޒ ހ ރ ކޮށްފިއޭ ާއެަބއިމީހުން ނޑުމެންނަށްާފުވައްމުލަކު. ާއަޅުގަ .

އެނގޭާއެރަށުަގއިާއެބަތިިބކަްނާމިކަންާޤަބޫލުކުރ ާބައެއްާެވސް.ާއެހެންނަމަވެސްާޑީ.އ ރު.ޕީގެާމަދުާބަޔަކުާއެމީހުންނަށްާ

ާހަދަންާ ާއެއަރޕޯޓް ާއޮތީ ާއެ ާރަށެޭކ ާއޮތް ާއަތޮުޅގައި ާއަުޅަގނޑު ާބައްލަވ ، ާނޫން. ާބޭނުމެއް ާޕްރޮވިންސް  1300ވިސްނަދެނީ

ާޫދކޮށްފަ ާކުއްޔަށް ާިމގޮތަށް ާދޫކުރ ކަން.43ާާއި. ާރަށް ާއެ ާުނދޭނަމޭ ާދުލެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަދ ފިްއޔ  ާމިގޮތަށް ދ އިރ 

ކޮންާބަޔަކަށްތޯާމިކަމުންާގެްއލުންާވ ނީ.ާމިކަހަލަާދެކޮޅުާނުޖެހޭާކަންތައްތައްާމީހުންގެާބޮލަށްާވައްދ ގެންާމިާވިސްނުންާ

ާ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާގެންގުޅެީނ، ާދ އިރ ތ43ާާަމި ާވެއްޖިްއޔ ާއިދ ރީ ާފ ސް ާބިލު ާމި ާހިންގަްނ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ އް

ނޑުމެންގެާއަތޮުޅގައިާއޮތްާހުވަނދުާއަތޮުޅަގއިާ ފުވައްމުލަުކގައިާއެާެއޅޭާެއައރޕޯޓްތައްާދޫކޮށްފައިާއޮތްާަބނދަރުާއަޅުގަ

ާއެ ާކަމަކީ. ާކުރަންޖެހޭ ާގުރޫޕް ާމި ާެއއީ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާއެއީީކ ާނުލިބޭނެ. ާރަށެއް ާނަފ .ާއޮތް  1305ންމެންނަށް

ާމަސަްއކަތްާ ާމި ާގޮތަކަްށ ާުހރި ާފައިދ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާލޮުބވެތި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާގޮތަކަްށ ާކުރެނިިވ ާމަންފ  އެންމެންނަށް

ާމިކަމެއްާނުކުެރވޭނެ.ާ ާކުރެނިިވ43ާާކުރަން ާމަންފ  ާލޮބުވެިތާރަްއޔިތުންނަށް ާއެއް.ާރ އްޭޖގެ ާފޭލިޔ  ާައކީ ާދ އިރ  އިދ ރީ

ާމަޢުނަވީ ާއަންނަާާގޮތަށް ާކުރީމ . ާމިކަން ާމިޮގތަށް ާކުރެވެނީ ާފައިދ  ާރައްޔިުތންނަށް ާލޮުބވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ގޮތެްއަގއި

ާ ާނުލިބިދ ނެތ7ާާީއޮތް ާވެރިކަން ާކުެރިވްއޖިއްޔ  ާވެިރކަން ާގޮުތގަިއ ާރަނަގޅު ާަރއްޔިތުންނަށް ާވެްސާރ އްޖޭގެ އަހަުރގަިއ

 1310ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.މޮޔަެވގެންާތެޅޭާބަޔަކުާމިކަންާކުރަންާމިއުޅެނީ.ާ

ާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ގެާ ާދިއްދޫ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާޤަރ ރެއް ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާހަމަ ާހުށަހެޅުއްވީ ާމި ާސަމީރު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާރައްޔިތުންެގާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރަކީ ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެ ާވެސް ޔަގީނުން

ާ ާއަދި ާކުެރއްިވ ާަމސައްކަެތއް ާބުރަ ާމަޖިލީހުގައި ާމ453ާާިވަަނާމ އްދ ،452ާާޚ އްޞަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމ އްދ   1315ވަނަ
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ާމ އް ާމި ނޑިޔ ރަކަްށވުރެ ާފަ ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ. ާރޫހު ާމިާމ އްދ ގެ ދ 

ާމެންބަރަށް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއވި ާގަރ ރު ާމި ާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާމ  ާގޮތް ާއޮތް ޑުރ ފްޓްކޮށްފައި

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަެކްއ ާފ ހަގަވ  ާމިއަދު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޖެއްސިޔަސް ާބޯ ާނުޖެއްސިޔަސް، ާބޯ މިއަދު

ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދުވަހެއް. ާމިއުޅެނީާާފެންނަ ާވެގެން ާބޭނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލ ލީމ  ާޤަރ ރު ާމި ާއެނގޭ އެބަ

ާއިދ ރީާ ާމި ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއުޅެނީ ާބޭނުންވެގެން ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަން.  1320ކޮންކަމެއް

ބިލުާއޮތްާގޮތްާނޫންާގޮތަކަށްާިމާާޕްރޮވިންަސކަށްާބަހަިއލ ގެންާނޫންނަމަާމިހ ރ9ާުދ އިރ ތައްާހިންގަމުންާދ އިުރަގއި،ާ

ާބަލަން.ާ ާނިންމުމެއްތޯ ާކޮން ާނިންމުމަކީ ާފަހުގެ ާއެންމެ ާކޯުޓން ާސުޕްރީމް ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާކުރުމުަގއި ާބައްޓަން ބިލު

ާބަދަލުަގިއާ ާދިއުމުގެ ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއްަގއި ާކޮންމެ ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލު ާމިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކޮންެމާއަޅުަގނޑު ާޚިލ ފުނުވ  ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާެއއީ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތައް ާކުެރވޭނެ މެންނަށް

ނޑުމެންނަށްާއެހެންާޤ ނޫނަކުންާއެާބ ރުތައްާބަހ ލެވިާނޫންނަމަާޤ ނޫނެއްަގއިާެއކަންާތަފްސީލުކޮްށާ  1325ކަމެއްާެވސްާއަުޅގަ

ާމިއަ ާގޮތުގައި ާކުރ  ާޤަބޫުލ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިންގަމުންދ އިރުގައިާލިޔެވިދ ނެ. ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ދު

ޕްރޮވިންސްތައްާހެދުމަށްާބޮޑުާދެާޕ ޓީާދޭތެރޭގައި،ާއ ެދ،ާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާއެމް.ޑީ.ޕީާއ އިާދޭތެރޭގައިާއެަބއޮތްާވ ދ ވެިރާ

ާގޮތުންާކަމެއް.ާެއކަންާައޅުަގނޑުމެްނނަށްާމަޖިލިސްާތެރެއިންާފެނިގެންާމިދަނީ.ާމިއީާއަޅުާ ނުޑާދަންނަވ ނީާސިޔ ސީ ގަ

ާމިކަންާ ާކިަޔއިގެން ާކަްއޗެކޭ ާއެ ާކިޔަިއގެން ާއެބަސް ާމީހުން ާދެބައި ާއެ ާކަމެްއެވއްޖިޔ މު ާއޮތް ކުރިމަތިވެފައި

ާމީގެާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާނުހުއްޓި ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާއ ދެ ާތެރޭގައި  1330އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކޮންާާއެއްބަްސވުމަކަށް ާލިބެނީ ާމީގެއިން ާރައްޔިތުންނަށް ާޖެހޭނީ ާބަލ ލަން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމުިހންމޭ.ާއ ދެ،ާދެން އައުން

ކަހަލަާފައިދ އެއްތޯ؟ާޕްރޮވިްނސްާހެދުމުންާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނީާފައިދ ތޯ؟ާގެއްލުންތޯ؟ާދެންމެގައިާވ ހަކަފުޅުާެދއްެކިވާ

ާރ އް ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރަކު ާއަތޮުޅތައް،ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރ9ާާިޖޭަގއި ާބަހ ލީމަާއެާސަރަޙައްުދަގއި ސަރަަޙއްދަކަށް

ާކަމަށްާ ާލިބިގެންދ ނެ ާބަޔަކަށް ާނިސްބަތްވ  ާޕްރޮވިންސަކަށް ާެއ ާނިސްބަްތވ  ާއަތޮޅެްއގައި ާއެ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ތަންތަނުން

ާސަބަުބން ާޕްޮރވިންސްެގ ާއެ ާއަަރނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް ާވިދ ޅުވޭ. ާބަދަލުާާއެބަ ާހެޔޮ ާއަންނަ  1335އެ

ާމިީއާ ާވ ނެ. ާޝަުކވ އަކަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާމިއީ ާައއިސްދ ނެތޯ؟ ާތެޭރގައި ާމުއްދަތެްއގެ ާއަަވސް ާކިހ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑަކަްށާ ނޑުމެންނަަކށްާމައްސަލަެއއްާނެތްާޕްރޮވިްނސްާހަދ ކަށް.ާއަުޅގަ ރައްޔިތުންާބަލަންާބޭނުންާވ ެނާއެްއޗަކީ.ާއަުޅގަ

ނެތްާޕްރޮވިންްސާހަދ ކަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާޕްރޮވިންސްާހެދީމ ާއޭގެންާއޮްތާފައިދ ާއ އިާގެއްލުްނ،ާޭއެގާާމައްސަލަެއއް

ނޑުމެންނަށްާކިހ ާއަވަހަކަށްތޯާުކރިމަތިވ ނީ.ާެގއްލުންާކުރިމަތިވ ނީާކިހ ާއަވަަހކަށްތޯ؟ާމީެގާ ފައިދ ާއ ިއާެގއްލުންާއަުޅގަ

ާކިހ  ާފަށ ނީ ާލިބެން ާރައްޔިތުންނަށް ާަރއްޔިތުްނާާފައިދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަުދ ާނެތިގެންތޯ ާޕްރޮވިންސް  1340އަވަހަކަށްތޯ؟

ނޑުމެންާވިސްނަންާޖެހޭާކަމެއް.ާމިއަދުާކޮންމެއަކަސްާ ބިކަހ ލުގައިާއަުޅަގނޑުމެންާޖެހެންާތިބެފައިާމިއޮތީ.ާމިއީާއަޅުގަ

ާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާހިންގުމ އި ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމި ާބިލު ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާދިަޔާމި ާހިނގައި ާމަޖިލީހުގައި މި
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ބަހުސްތަކުގެާތެރޭަގއިާހިނަގިއާދިޔަާހަމަނުޖެހުމ ާގުޅިގެންާދިވެހިރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުންނަށްާމިހ ރުާވަރަށްާރަނގަޅަށްާމިާ

ނޑުާނިްސބަތްވ ާއަޮތޅުާމިދ ންާޖެހެނީާ ޕްރޮވިންސުންާލިބެންޖެހޭާފައިދ ާއ ިއާެގއްލުންާއެަބާއެނގޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާމިާލ. ާކަންތައްަތކެްއ ާހުރިހ  ާތ.އަތޮުޅގެ ާއޮފީހުން ާްޕރޮވިންސް ާހުންނަ ާލ.އަތޮޅުަގއި ާދިޔ މ  ާލ.އަތޮޅަށް  1345އަތޮޅަށް.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާުދވަސްތަުކަގއި.ާމިހ ރު ާކުރެިވއްޖެ.ާފ އިތުވެދިޔަ ާތަޖުރިބ ތަކެއް ނޑުމެންަނށް ބަލަހައްޓަނީ.ާއަުޅގަ

ާޮއވެ ާދަށުގައި ާއޮފީހެްއގެ ާއަތޮޅު ާއެބަހުރި.ާއަބަުދާމިދަނީ ާަމއްސަލަތައް ާދިމ ވ  ާކުރީމ  ާމިކަންތައް ާއޮފީހުން ގެން.ާއަތޮޅު

ވެސްާތަރައްޤީާެވގެންާދަނީާއ ބ ދީާބޮޑުާތަންތަންާގިނަފަހަރު.ާއަނެއްބައިާފަހަރުާނިސްބަތުންާއެންމެާބޮޑުާކުރިއެރުމެއްާ

ާއެހެންވީ ާރަށަކަށް. ާތަނަށް.ާހިނގ  ާހިންގ  ާއޮފީސް ާއަތޮޅު ާތަނަށްތޯާލިބިގެންދަނީ ާގ އިމުކުެރވޭ ާއޮފީސް މަ،ާޕްރޮވިންސް

ާއެބަޖެހޭާ ާވ ނީ.ާމިކަން ާކަންޮބުޑވުމަށް ާުސވ ލަކަްށާވ ނީ.ާރަްއޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންނަށްގެ ާދ ނީ.ާމިއީ ާތަރައްޤީ ާމި  1350ދެން

ނޑުާޤަބޫުލކުރ ާގޮުތަގއިާމިއަ ދުާިމާބިލުާސަރުކ ރުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާސ ފުާކޮށްދެްއވަން.ާއަދިާަހމައެހެންމެ،ާއަުޅގަ

ާސަރުކ ރުާ ާނޫންނަމަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުެގ ާމި ާވީނަަމވެސް ާކަުމަގއި ާނެތް ާގޮތް ާހެދޭނެ ާޕްޮރވިންސް ާއޮފީްސ، ޕްރޮވިންސް

ާީކއްކުރަންތޯާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާކުރެވޭނެ. ާކަން ާމި ާދަށުން ާބ ރުގެ ާިލބިފައިވ  ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާދ ންވީ. ާދެބަސްވުމަކަށް ާނިންމ ާމިކަހަލަ ާއަަވސްކޮށް ާމިކަންކޮށް ާމަގަކުން ާއޮތް ާކުރެވެން ާމިކަން ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާއަދ ކުރެވޭތޯ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާވ ޖިބު ާއޮތް ާލ ޒިމުކޮށްަފިއ ާމައްޗަށް ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ  1355ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާމިގޮތަށް ާގެންދަންވީ. ާބަލަމުން ާމިއަދު ާމެންބަރުން ާހުށަހެޅިފައިވ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ާބަލ ިއރުގައި ން

ޤަރ ރަށްާއަޅުަގނޑުާސުޕްރީުމާކޯޓ އިާދިމ ލަށްާދ ންާމިާޤަރ ރުގައިާަކނަޑއެޅިފައިާއޮތްާއިރުަގއިާއަުޅަގނޑަށްާމ ާހިތްާ

ނޑުމެންާމ ާޮބޑަށްާަޔގީންާކުެރިވގެންދ ނެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާަރއްޔިތުންާމިަކމުގައިާދެކެީނާކޮންާގޮ ތެއްޯތާހަމަޖެހޭާއަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާީހަވނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހެން ާމިއީ ާދ ން. ާވޯޓަކަށް ާނުފެންނަ ާފެންނަ ާރައްޔިތުްނގެ ާއ ދެ، ބަލަން.

ނޑުމެންގެާމުޅި،ާމުިޅާރ އްޖޭގެާހުރިހ ާރައްޔިތުންގެާ ނޑުމެންާނިންމަންާޖެހޭނީާއަޅުގަ  1360ނިންމަންވީާކަމަކީ.ާމިކަންާއަޅުގަ

ާމަޖި ާމި ާނޫން ާފިކުރެއް ާހުރިހާ ވިސްނުމ  ާނޫން. ާވިސްނުމެއް ާއެންމެންގެ ާހުރިހ  ާމިދަނީކީ. ާހިނގ ގެްނ ާތެރޭގައި ލީސް

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާނޫން. ާވެސް ާނުހަދ ކަށް ާޕްރޮވިންސް ާޫނން. ާވެސް ާހަދ ކަށް ާޕްރޮވިންސް ާހުރީ ާވިސްނުން އެންމެންގެ

ާނުފެ ާފެނޭތޯ ާަރއްޔިތުންނަށް ާއޮންނަން ާޕްރޮވިްނސް ާރ އްޭޖަގއި ާސީދ  ާއަރަީނާއަޅުަގނޑުމެން ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ނޭތޯ

ާހިނގައްޖެ.ާ ާކަންތައްަތއް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހިސ ބުން ާހިނަގއްެޖއޭ. ާކަންތައްތައް ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހިސ ބަށް މިހ ރު

ާކުރަންާ ާވެސް ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާމިއީ ާކަެމއް. ާއޮތް ާލ ޒިމުވެފަިއ ާކުރަން ާވެްސާމިއަދު ާސަުރކ ރަށް ާދިވެހި  1365މިއީ

ާބެލުމަށްޓަކަިއާލ ޒިމު ާގޮތެއް ާދޭތެރޭަގިއާދެކޭ ާމިކަމ އި ާރައްޔިތުން ާޮގވ ލަނީ ނޑު ާކަމެއް.ާއެެހންވީމަ،ާއަުޅގަ ާއޮތް ވެފައި

ާދެްއވިާ ާރަީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޮގވ ލަން. ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާދ ން ާވޯޓަކަށް ރައްޔިތުންގެ

 ފުރުޞަތަށް.ާ
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 1370ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاބްދުއްާރަޙީމްާޢަބްދުންބަރުާޢަފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެ

ާދ އިރ ަތްއާ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާޢަލައިކުމް. ާއައްސަލ މް .`

ާނުވަތަާ ާނުފެނޭތޯ ާނުވަތަ ާއޮންނަންފެނޭތޯ ާބައި ާބެހޭ ާހެދުމ  ާޕްރޮވިންސް ާބިލުގައި ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ާމެންބަރުާާާޕްރޮވިންސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާދިއުމަށް ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ާބަލަން ާނުހެދޭނެތޯ ާނުވަތަ ހެދިދ ނެތޯ

ާއޮތީާ ާހިތް ާދަންނަވ ލ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބަހުސްގައި ާކުރެވެމުންދ  ާމި ާދޭތެރޭގައި ާޤަރ ރ  ާހުށަހެޅުއްިވ ާސަމީރު އަހުމަދު

 1375ެރވުނޭާއެާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާދ ންޖެހިދ ނެާކަމަކަށް.ާސަބަބެއްކަމަްށާއަޅުަގނަޑކަށްާހަމަާއެްއގޮތަަކށްާވެސްާޤަބޫލެއްާނުކު

ާއިސްލ ުޙާ ާޤ ނޫނުތައް ާުއވ ލުމ އި ާޤ ނޫނުތައް ާހެދުމ އި ާޤ ނޫނުތައް ާމަޖިލީހަކީ ާރަްއޔިތުންގެ ާޤަބޫުލކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާޤ  ާހަދ  ާއިން ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންގެ ާއަދި ާވެފައި ާމަޖިލީހަކަށް ާލިބިގެންވ  ާބ ރު ާއޮންނަންޖެހޭނީާކުރުމުގެ ނޫނެއް

ާކުރިންާ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއެ ާކޮންާސިފަތަކެއްކަްނާބަޔ ންކޮށްދިނުމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާޤ ނޫުނަގއި ާއެ ކޮންގޮތަކަްށާކަން

ާކުރަންާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޮގތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދިއުމަކީ ާކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ާކަމެާ ާޤ ނޫނުގައިާހެޔޮވ ވަުރގެ ާޤ ނޫނު ާއެ ާފ ސްކުރ އިރު ާހަދ  ާހެދީމ  ާޤ ނޫނެއް ާމަޖިލީހުން ާެއހެންނެއްނޫން ާނޫން.  1380އް

ާޒިންމ އަކަްށާ ާސުޕްރީމްކޯޓުގެ ާެއއީ ާނިންމުން ާގޮތެއް ާދޭތެރޭ ާކަމ  ާއެ ާޮއވެއްޖިްއޔ  ާަކމެއް ާޚިލ ފު ާއ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ނަޑށްާއެްއގޮތަކަްށާެވސްާނުިވްސނު ނުާޤަބޫލެއްާނުކުެރވުނުާމިާޤަރ ރުާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާވެދ ނެ.ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ

ާގައިމުވެްސާ ާހަމަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކަމަކަށް. ާޤަރ ރެއް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާަދއްަކވ  ާވ ހަކަފުޅު ާމިތ ގައި ާއ ދެ،ާދެން ާުނކުރަމޭ. ާތ އީދެއް ާޤަރ ަރކަށް ާމި ނިސްބަްތވެާާއަޅުަގނެޑއް

ާސަރުކ ރަށްާ ާތިމަންނަމެން ާއޮތީ ާމި ާސަރުކ ރު ާތިމަންނަމެންގެ ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  1385ވަަޑއިގަންަނވ 

ާ ާިދވެހިރ އްޖެ ާއޭގައި ާދީގެްނނޭ. ާވޯޓު ާރައްޔިތުން ާއަށް ާމެނިފެސްޓޯ ާހުށަހެޅި ާތިމަންނަމެން ާތިބީ ާމި 9ާއައިސް

ާތިމަންނަ ާބަހ ލުމަށް ާއެާސަރަހައްދަކަށް ާރައްދު ާވ ހަކައަށް ާމި ާނޫނިއްޔ  ާ ާޖަވ ބު ާސުވ ލުގެ ާމި ާހުށަހަޅ ފައޭ. މެންވ ނީ

ކަމަށްާވަރަށްާޤ ބިލުާބޭފުޅަކުާދެއްަވއިފި.ާއ ދެ،ާެއއީާއެާަސރުކ ރުާގެންނަންާއެންމެާބުރަާމަސައްކަތްާމ ލީާގޮތުންނ ިއާ

ާލީޑަރ ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ާކަމަށްވ  ާބޭފުޅެއް ާކުރެއްވި ާގޮތުން ާޢަމަލީ ާވަރަށްބޮޑުާާއަދި ާމަނިކުފ ނު ާއިބްރ ހީމް.ާއެ ޤ ސިމް

ާޕ ީޓެއއްެގާ ާއެްއވެސް ާަރއްޔިތުން ާިދވެހި ާއިންތިޚ ބުަގއި ާރިޔ ސީ ާނިމިގެންދިަޔ ާކުރެްއވީ. ާހ މަ ާއެ ާމިއަދު  1390ޙަޤީޤަތެއް

ާ ާހިސ ބުން ާއެހ  ާނުގަނޭ. ާބަލައެއް ާއެއް ާގިނަބަަޔކ4ާާުމެނިފެސްޓޯ ާވަރަށް ާގޮްސގެން ާދ ންޖެހުނީ. ާބުރަކަށް ވަނަ

އެަކއްެޗއްާިކޔަިއގެންާއޭރުަގިއާއޮތްާސަުރކ ރުާވައްޓ ލުމަށްާކުރިާމަސަްއކަތުގެާނަތީޖ އެްއެގާގޮތުންާމިއަުދގެާސަުރކ ރުާ

ާހުށަހެޅިާމެނިފެސްޓޯއަކަށްާރަްއޔިތުންާވޯޓުާދީގެެނއްާނޫން.ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީން އަިއއްސަާމިާއޮތީ.ާއެީއކީާެއއްގޮަތކަށްާވެސް

ާަދއް ާވ ހަކަ ާމެނިފެސްޓޯގެ ާމިާދެން ާކީްއެވގެންބ ަވއޭ ާދޭތެރޭގައި ާބިލ  ާމި ާމިއަދު ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ކ އިރު

 1395މެނިފެސްޓޯގެާވ ހަކަާމިާދެެކެވނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭާގޮތަކީާމިާެވގެންާުއޅޭާގޮަތކީާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭގެާހ ލަތުާ

ާ ާވޭތުވެިދޔަ 37ާާއޮތްގޮތުން ާދިވެހި ާތެޭރގަިއ ާމަސްދުވަހުގެ ާކަންތަްއާަވރަކަށް ާދޭތެރޭގައި ާރަްއިޔތުންނ  ސަރުކ ރުން
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ާއޮތުމުގެާސަބަބުްނާ ާކަމެއްާނުކުރެވި ާކުރިއެުރމަށްޓަކައިާާއެއްެވސް ާއ  ާތަރައްޤީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގޮތުންާނުވަތަ ކުރެވުނު

ނޑު ާއަުޅގަ ާރ އްޖޭގައި ާޤ ނޫނަކަށްާވެގެން ާމި ާިމއަދު ާޤަބޫލުކުރެއްވޭ ާއެބަ ާފުޅަށް ާއަމިއްލަ ާބޭފުޅުންނަށް ާިކޔ ާއެ ާމި މެން

ާމެޖޯރިޓީާ ާކައުންސިލްތަުކގެ ާމިންވަރަކަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާއަްށ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާބ އްަވއިފިްއޔ  ާއިންތިޚ ބު ކައުންސިލްތަުކގެ

ާއެއްާ ާބަހަނ  ާކޮންމެވެސް ާމިއުޅެީނ ާބޭނުންެވގެން ާއެހެންކަމަްށވ ތީ ާޙަޤީޤަތަކީ. ާއެއީ  1400ލިބިވަޑައިުނގަންނަވ ެނކަން.

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތް.ާހަމައެއ ެއކީަގއިާދަންނަވ ލަންާާދައްކަިއގެންާވީހ ާވެްސާމި ިއންތިޚ ބުތައްާލަސްކުރަން.ާެއީއާއަުޅގަ

ާޭރޑިޯއާ ާދެއްވި ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދުވަހު ާހުކުރު ާމިދިޔަ ާފަހުން ާއެންމެ ބޭނުންވަނީ

ާ ާބޭނުންވެގެން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާަވނީ ާކަމަށް ާވިދ ޅުވި ާވެްސާޚިތ ބުގައި ާބޮޑަށް ާމ  ާފ ސްވެއްޖިއްޔ  ާބިލު ާގޮތަށް ާއުޅޭ އެ

ާއެކަމަކުާ ާވ ހަކަ. ާހިންގ  ާދިވެހިރ ްއޖެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއެކަމަކު ާދައްކަނީ ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާވަނީއޭ. ލ މަރުކަޒީ

ާވަޑަާ ާބޭނުންފުޅުވެ ާއެބަ ާކުރަން ާމަރުކަޒީ ާލ މަރުކަޒީވ ތީ ާބޮޑަށް ާމ  ާެހދީމަ ާގޮތަކަށް ާބުނ  ާބަޔަކު ާހަމަާވަކި  1405އިގަންަނވ .

ާދ އިރ ެގާ ާމަަޑވެލި ާދެއްކެވި ާވ ަހކަފުޅު ާދެންމެގައި ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާދެން އެއ އެކީ

ާމ ާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާއުޅެނީ ާމި ާނުފުއްދިގެން ާވަޢުދުތައް ާސަރުކ ރުން ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާނ ޒިމު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮށް ާވަްއކަންތައް ާބޯހިޔ ވަހިކަންާބޮޑެތި ާފަރ ތްތަކަށް ާެގއްލިފަިއވ  ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާސުނ މީގައި ާހުރެގެންނޭ. ަފިއ

ާ ާހަދ ންވަނީ ނޑު ާެއހެންވެގެންނޭ.ާއަުޅގަ ާއުޅެނީ ާމި ާާ:422ހޯދައިނުދެވިގެން ާނުވަތަ ާއަހަރު ާއަހަރުެގާާ;422ވަނަ ވަނަ

ާ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާކޮޅުުފށީގެާރައްޔިތުންނަށް ާމަޑިފުއްޓ އި ާަފއިސ ާބަޖެޓުގައި ާއަދަދެއްގެ ާބޮޑު ާަވރަށް  1410ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ހިމަނ ފައިާއޮތޭ.ާއެާަފއިސ ާއެާނޫންާކަންކަމަށްާބޭނުންކުުރންާއެއީާވެސްާކުީރގެާސަރުކ ރުގެާކަެމއްތޯއޭ.ާއެހެންކަމަްށާ

ާފ ސްކުރުމަ ާބަޖެޓް ާކަމަކަށް ާވަކި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާހުއްޓަސް ާދައުލަތުގައި ާފައިސ  ާރައްޔިތުންގެާވަންޏ  ށްފަހު

ާކަމަްށާ ާދ  ާބޭނުންކުރެވެމުން ާކަްނކަމަށް ާއެހެން ާފައިސ  ާޚިލ ފަށް ާއުސޫލުަތކ  ާހަމަތަކ އި ާއޮންނަ ާއެ ާނޭނގި މަޖިލީހަށް

ާވެްސާ ާސަރުކ ރަކުްނ ާއަންނަ ާފަހުން ާއަދި ާވެްސ ާސަުރކ ރަކުން ާމިހ ރުގެ ާނޫން ާސަރުކ ރެއް ާކުރީ ާއަދި ވަންޏަކ 

ާކަންތަކެާ ާބޭނުންވ  ާކޮންމެހެންާރައްޔިތުން ާއުޅެނީކީ ާމި ާބޭނުންވެެގން ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާޙަޤީޤަތުގައި ާނުކުރެވޭނެ.  1415އް

ާއުސޫލުންާ ާލ މަރުކަޒީ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޮއތީ ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. ާހަދ ކަށް ޕްރޮވިންސް

ވަނަާމ ްއދ ގައިާއެާވިދ ުޅވ ާޤ ނޫެންއ452ާާކައިާއެާހިންގުމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ތީާއެކަންކުުރމަށްޓަ

ހަދ އިރުާެއއަކަށްާކޮންމެހެންާޕްރޮވިންސްާގެންނ ކަށްާނުޖެހޭނޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާިދެވހިާސަރުކ ރުާހިންގުމަށްޓަަކިއާ

ާޤ  ާއިޚުިތޔ ރު ާއުފެއްދުމުގެ ާއޮފީސް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރުަމށްޓަކައި ާކަންތައްަތއް ާއެަބާބޭނުންވ  ނޫނުއަސ ީސގަިއ

ާބޭނުންފުޅުތަކަށްޓަކައިާ ާވަޑަިއގަްނނަވ  ާބޭނުންފުޅުވެ ާމަނިފ ނު ާއެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާައުޅގަ ާއެހެންވެއްޖިއްޔ   1420ލިބިދޭ.

ާދ އިރ ަތއްާ ާއިދ ރީ ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާއެކަމަުކ ާކަަމށް. ާއުެފއްދޭނެ ާއޮފީސްތަްއ ާޖެހިވަަޑިއގަންނަވ  އުފައްދަން

ާއުސޫލު ާާލ މަރުކަޒީ ާކޮންމެހެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބެހޭ ާހިންގުމ  9ާާން 42ާާއަތޮޅ އި ާއެްއކޮށްލަިއގެނ34ާާްއަތޮޅ އި އަތޮޅ އި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދިއުމަކީ ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ާހޯދުމަށްޓަކައި ާއެއް ާލަފަ ާޤ ނޫނީ ާކަމަށް ާއެ ާއަދި ާނުޖެހޭ. ާހަދ ކަށް ޕްރޮވިންސް
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ނަޑެއޅިގެންާކުެރވޭާމޮޔަކަމެކޭ. މިާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހަކުންާކުރަންާހެޔޮވ ވަުރގެާކަމެއްާނޫނޭާާދަންނަވ ނީާއެއީާހަމަާކަ

ާބޭފުޅުންގެާ ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވ ލަން ާހަމައެއ އެކީ ާަދންނަވ ލިން. ާކުރިްނވެސް  1425އަޅުަގނޑު

ާެގންދަވ އިރު ާކުަރއްވަމުން ާމަސައްކަތް ާބޮޑަްށ ާއެހ  ާކޮށްދެްއވަން ާކަންތަްއތައް ާހުރި ާެއާާމެނިފެސްޓޯގައި ާއަކީ މަދަނަ

ާއެާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާމި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރުން. ާމިއަުދގެ ާކަމެކޭ. ާދެއްވ  ާއިސްކަން ާވަރަށް ބޭފުޅުން

ާދަށުންާ ާމަދަނައިގެ ާފިހ ރަާއެއްާނެތޭ ާއެްއވެސްާރަށެއްަގއިާނެތޭާއެއްވެސްާބޭސް ާހައްދުންމަތީގެ އަތޮޅަކަށްާނިސްބަތްވ 

ާކަ ާމި ާތަނެއް. ާލިބޭ ާފަތުރުގެާބޭސް ާދަތުރު ާއެއ އެކު ާހަމަ ާނުދައްަކވަންީވ. ާވ ހަކަ ާކީއްެވގެންޯތއޭ ާވެސް ާމެދު ންކަމ 

ާމިއަދު.ާ ާނިޒ މު ާދަތުރުފަތުރު ާކުރި ާގ އިމު ާކޮޅުމަޑުލުަގއި ާހައްދުންމައްޗ ިއ ާކޮަބއިތޯ ާވަޢުެދއް. ާބޭފުޅުންގެ ާއެ  1430ނިޒ މަކީ

ާހުއް ާއޮތީ ާއެ ާނެދެވި ާޚިދުމަތެއް ާެއްއވެސް ާަބއްލަވ  ާދެންމެގައިާވިދ ޅުވެ ާއޮތީ ާދެން ާއިރު ާއޮތް ާމިހެން ާމިކަން ޓިފަ.

ާވަރަްށާ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާހުށަހެޅުން. ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިްއޒެތްެތރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

އިާަރއްޔިތުންެގާޤަބޫލުކުރ ާހުށަހެޅުމެއް.ާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަންާހިންގ ާނިޒ ެމއްާަކޑައެޅުމަށްޓަކަާ

ާވޯޓަަކށްާދ ންާމ ާރަނގަޅޭ.ާރައްިޔތުންާބޭނުންވަނީާޕްރޮވިންސްާ ވޯޓަކަށްާދިޔުމަްށވުރެާމިާމައްސަލައިަގއިާރަްއޔިތުންގެ

ާފެނެްްނަާ ާރައްޔިތުންގެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާހިނގ ށޭ ާބަދަލުގައި ާދިޔުމުގެ ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ާބަލައިލަން ާނުހަދަންތޯ  1435ހަދަންތޯ

ާވޯޓަކަށް ާހުށަހެޅުމަށްާާނުފެންނަ ާހުށަހެޅުްއވި ާއެ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާދ އިރ ެގާމެންބަރު ާވިލުފުށީ ނޑު ާއެީއާއަުޅގަ ދަމ .

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަުދގެާސަރުކ ރުންާވެިރކަމަށްާެވގެންާ އަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ ީއދުާކުރަން.ާއަުޅގަ

ާވަރަ ާވަަޑިއގަތީ ާސަރުކ ރަށް ާބޭފުޅުން ާއެ ާގޮތަކީ ާއުޅޭ ާސަރުކ ެރްއާމި ާގޮތަކީ ާވ  ާއުއްމީދެްއގަ.ާއެހެންނަމަވެސް ްށާބޮޑު

ކަމަށްާވިޔަސްާއަިމއްލަާެގއެްއާކަމަށްާވިޔަސްާއަިމއްލަާބަދިގެާެއއްާކަމަށްާވިަޔސްާއެކަްނާހިންގޭނީާއެކަންާހިންގުމުެގާ

ާހިންގުމު ާޤައުމު ާިދވެހި ާއެމް.ޑީ.ީޕގައި ާގޮތަކީ ާއުޅޭ ާމި ާބަޔަކަށް.ާވެެގން ާހުރި ާނެތީ.ާނެތިގެންާޤ ބިލުކަން  1440ެގާޤ ބިލުކަން

ނޑުާކޮްނމެހެންާޑޮކްޓަރާމުޙައްމަދުާަވޙީދުާޙަސަންާމަނިކުާދެއްކެވިާ މިއަދުގެާސަރުކ ރުާެފއިލްާެވެގންާމިާދަނީ.ާއަޅުގަ

ާވަމުންދ ާ ާފެއިލް ާބޭފުޅުްނާސަރުކ ރު ާއިއްތިހ ދުްނާނުކުމެވަޑަިއގެންނެވި ާއެާނޫނަސް ާދަްއކ ކަށްާނެތިން.ާއަދި ވ ހަކަތައް

ާކޮންެމާވ ހަ ާަޙއްޤުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތިން. ާދައްކ ކަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ކަ

ާއެްއވެްސާ ާޙައްޤެއް ާބުނުމުގެ ާނޭގޭެނއޭ ާއިހުސ ސެއް ާރައްިޔތުންގެ ާބޭފުޅަކު ާމިވެނި ާތެދުވެވަަޑއިގެން ާތަނަށް ާމި ބޭފުޅަކު

ާމި ާޯނންނ ނެއޭ. ާމެންބަރަކަށް ާެއާާޢިއްޒެތްތެރި ާމެންބަރަކީ ާޢިއްޒެތްތެރި ާކޮންމެ ާތިއްެބވި ާވަޑަިއގެން  1445މަޖިލީހަށް

ާމެޖޯރިޓީާ ާރައްޔިތުންގެ ާވ ދަކުރަްއވަިއގެން ާބޭފުޅަކ  ާެއތައް ާދ އިރ އިން ާލެއްވި ާކުރިމަތި ާމެންބަރަކު ޢިއްޒެތްތެރި

ާބޭފުޅު ާމެންބަރުންނޭ.ާއެ ާިޢއްޒެތްތެރި ާިތއްބެވި ާވަަޑއިގެން ާތަނަށް ާމި ާއިހުސ ސްަތްއާހޯއްދަވަިއގެން ންނަށްާރައްޔިތުންގެ

އިނިގވަަޑއެްއާނުގަންަނވ ނެއޭާކިޔ ާވ ހަކަާަދއްަކވ ކަށްާަމޑަެވލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒެތްތެިރާމެންބަރުާނ ޒިމަކަށްާވެސްާއަިދާ

ާމެންބަރެއްގެާ ާއެޢިްއޒެތްރި ާފ ޅުކުަރްއަވނީ ާއެ ާެމންބަރަކުވެސް ާޢިްއޒެތްތެރި ާކޮންމެ ާނޯންނ ނެއޭ. ާވެސް ާއަޅުަގނަޑކަށް

ާމިތ ނަގިއާ ާއަުޅގަޑު ާވެސް ާިވސްނުން.ާހަމަގައިމު ާދ އިރ ގެ ާނިސްބަތްވ  ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒެްތތެރި  1450ވިސްނުންފުޅު.ާނުވަތަ
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ނޑުާެއާދ އިރ ާއަށްާނިސްބަްތވ ާފޮަނދޫާދ އިރ ެގާރަްއޔިތުންގެާމެޯޖރިޓީާއ ާެއއްގޮތަްަށްާަދއްކ ާ ދައްކ ާވ ހަަކއަކީާއަުޅގަ

ާދަންަނވަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާތަުނަގއިާވ ހަކަ ާއެ ާހުެރގެން ާސަރަހައްުދގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއޮފީހެްއ ާޕްރޮވިންްސގެ .

ާބަލ އިރުާ ާއަށް ާތަޖުރިބ  ާތ ނގެ ާވޭުތވެދިޔަ ާަހއިސިްއޔަތުން ާބައެއްގެ ާލިބިގަންނަ ާޚިދުމަތް ާލިބެމުންދ އިރު ޚިދުމަތް

ާޕް ާކަހަލަ ާމިގެންގުޅޭ ާމިހ ރު ާހެޔޮނުވ ނެއޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާތަޢ ރަފުާާއެްއގޮތަކަށް ާތަނުގައި ާމި ާނިޒ މެއް ރޮވިންސް

ނޑަށްާިލބިފައިވ ާަވގުތުޮކޅުާހަމަވ ންާެއންމެާމިނިޓަކަށްާކައިރިވެފައިާ  1455ކުރަންާމަސައްކަތްާކުރ ކަެށއް.ާއ ދެާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާއޮތީ ާދެއްކެން ާދެއްކިޔަސް ާވ ހަކަ ާހުރެ ާމިތ  ާއިރަކު ާގިނަ ާކިތަންމެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އެްއާާވ ތީ

ާމަޖިލީހުންާ ާހަދ  ާގ ނޫނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާވ ހަކަައކީ ާދައްކ  ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާމިއަދު ވ ހަކަެއކޭ.

ާދިއްޫދާ ާހުށަހެޅުއްވި ާތަނަށް ާމި ާޤަރ ރު ާމި ާއަކީ ާއިލްތިމ ސް ާއަޅުަގނުޑގެ ާނޫނޭ. ާއެއް ާވ ހަކަ ާހެޮޔވ ވަުރގެ ދައްކަން

ލުންާމިކަމ ާދޭތެރޭާވިސްނ ާވަޑަިއގެންާމިާޤަރ ރުާއަނބުރ ާނެންގެވުން.ާއެއީާޤ ނޫނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުާއަ

ާައޅުަގނުޑާ ާނުކުރެޭވ. ާަގބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާކަެމއް ާހެޔޮވ ވަުރގެ ާކުރަން ާހުށަހަޅައިގެން ާމަޖިލީހަކަށް  1460ހަދ 

ާދ އި ާދިއްދޫ ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާއެއްފަހަރު ާސަމީރަށްާއަދިވެސް ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒެތްތެރި ރ ގެ

ާމެންބަރުންެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅުނީތީ ާމަޖިީލހަށް ާޤަރ ރެއް ާމިފަދަ ާމަނިކުފ ނުއޭ ާބޭނުން ދަންނަވ ލަން

 އަރިހުންާމަޢ ފަށްާއެދިވަޑަިއަގންނަވ ،ާމިާޤަރ ރުާއަލުންާެގންދަވ ށޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުުކރިއްޔ .

ާ

 1465ާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒެްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާހިތަދޫ

ާވަރަޙްމަތު ާޢަލައިކުމް ާޚިލ ފަށ452ާާްވަބަރަކ ތުހޫ.ާގ ނޫނުއަސ ީސގެާهللاާ`.ާޢައްސަލ މް ާ)ށ(ާއ  ވަަނާމ އްދ ގެ

ާ ާގ ނޫނުައސ ސީގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމ ނަ ާހުށަހެޅުމެއްތޯ ާމ އްދ ގެާދ7ާަ;ހުށަހަޅ ފައިވ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސުޕްރީމްާވަނަ ށުން

ާއެިދވަަޑއިގެްނާ ާފ ސްކޮށްދެއްވުްނ ާޤަރ ރެއް ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާހޯއްެދވުމަށްޓަކަިއ ާެއއް ާލަފަ ކޯޓުގެ

ނޑަށްާމިާޤަރ ރުާެއާގޮތަށްާކުރިއަްށާގެންދިޔުމަްށާ ނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޤަރ ރ ާބެހޭާގޮތުންާއަުޅގަ

ާނުކުރެާ ާތ އީދު ާގ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެބަހުރި. ާެވސް ާސަބަބުތަކެްއ ާަޙޤީޤަތުގައި ާވ ހަކަ. ާމ އްދ ަގިއ452ާާވޭ  1470ވަނަ

ާވަރަްށާ ާގޮތް ާގެންދަންވ ނެ ާކުިރއަށް ާކަންތައްތަްއ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާވަރަށްާސ ފުކަންާބޮުޑާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއ އ452ާިޞަރީޙަކޮށްާބަޔ ންާކުެރވިފަިއވޭ.ާ ާއޭަގއި ާއެބަާބުނޭ )ނ(ާަގއި

ނޑުާގަބޫލުކުރަީނާ ގޮތެްއގައިާއުފައްދ ނެާދ އިރ ަތކުގެާނަންތަކެއް.ާއެހެންވީމ ާޭއގެާމައްޗަށްާބިނ ކުެރވިގެންާަކމަށްާއަޅުގަ

ާވަނީ ާކުރަްއވ ފަިއ ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާމަަސއްކަތް ާބިލުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޖިލީހުެގާމަޖިލީހަށް ާޭއގައި .

ާގެންދިޔުމަށްާ ާކުިރއަށް ާިޚޔ ލު ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާނުވަތަ ާތެރޭަގިއ ާއިމްތިޔ ޒުެގ ާލިބިވަޑަިއގެންފައިވ   1475މެންބަރުންނަށް

ާ ާބ ބުަގއި. ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެބަހުރި ާވެްސ ާގޮތްތަެކއް 92ާާބޭނުންވ ނެ ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ަގއ4ާާިވަނަ

ާކަމަކ  ާކޮންމެ ާހެދުމ އިާާބޭނުންވެއްޖެ ާޤ ނޫނު ާމަތިން ާގޮުތގެ ާޚިލ ފުނުވ  ާއަސްލަކ އި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާގޮތުން ބެހޭ
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ާހަމައެއ އެުކާ ާބ ރެްއ. ާލިބިގެންވ  ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލިސް ާމިއީ ާބ ތިލުކުރުން. ާޤ ނޫނު ާގެނައުމ އި ާބަދަލު ޤ ނޫނަށް

ާހުށަ ާފ ސްކުރުމަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާބުނަނީ ާަގއި ާ)ރ( ާގަބޫލުކުރުމ އިާއެމ އްދ ގެ ާހުށަހެޅުމެއް ާކޮންމެ ހަޅ 

ާމިާ ާބ ރު ާގެނައުމުގެ ާބަދަލު ާހުށަހެޅުމަކަށް ާކޮންމެ ާމިފަދަ ާއަދި ާބ ތިލުކުރުމ އި ާފޮނުވ ލުމ އި ާއަނބުރ   1480ފ ސްނުކޮށް

ާކުރެިވގެން ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ާތ އީުދކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބަށްޓަަކިއ ާއެ ާއެހެންވީމ  ާއެވެ. ާލިބިގެންވެ ދ ާމަޖިލީހަށް

ާއެއިްނާ ާބިނ ކޮްށގެން ާަމއްޗަށް ާފިކުުރގެ ާޚިޔ ލ އި ާބޭފުޅުންގެ ާެއ ާލިބިގެންވ  ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލިސް ާެއއީ ގޮތް

ާއެކިާ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާއެކި ާކުރެޭވިއރު ާމަސައްކަތް ާއަދި ާކަުމަގ. ާމަސައްކަތެއް ާކުރެވޭ ާމައްޗަްށ ާބ ރެްއގެ ލިބިގެންވ 

ާކަން ާއެ ާެވސް ާމުހިއްމުވ ނީ ާތަފ ތުެވގެންދ ނެ.ާފަރ ތްތަކަށް ާވެސް ާބޭނުންަތއް ާކަންތައްަތއް ާވެސް ާކަންބޮުޑވ ީނ ތައް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާުކރަންޖެހޭނެ ާއިޙުތިރ މް ާއަޅުަގނޑުމެން ާިފކުރަށް ާއަނެެކއްގެ ާއެކަކު ާސަބަބަށްަޓކަިއ ާއެ  1485އެހެންވީމ 

ާއެ ާރީތިާސިފަތައް ާތަބ ވުމުގެ ާހަމަެއއ އެުކާއަޣުލަބިއްޔަތަށް ާޖެހޭެނާާގަބޫލުކުރަނީ.ާއަދި ާވެސް ާއަހުލުވެިރވ ން އ ދަތަކަށް

ާކޮބައިތޯާ ާޕްރޮވިންސުން ާބަލައިލަންޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑު ާދެްނ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާރަށްރަށ އިާ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމި ާހަދައިގެންތޯ ާޕްޮރިވންސް ާނުވަތަ ާއަދި ާއަކީ. ާފަިއދ  ާލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ންތައްތައްާމިާނިޒ މުާގ އިުމކުރުމުގެާއެންމެާފަސޭހައިންާރައްޔިތުންނަށްާުލއިާފަސޭހަާގޮެތއްަގއިާޚިދުމަތްާއަތޮޅ އިާމިާކަ

ާއަތޮުޅާ ާޮއވެފައި ާަކއުންސިލެއް ާރަށު ާވެްސ ާޔަޤީނުން ާަހމަ ާލިބިގެންދ ނީ. ާޚިދުމަތް ާގޮތެްއަގއި ާައވަސް  1490ލިބިގެންދ ނީ.

އެހެނިހެންާސަރުކ ރުގެާމިނިސްޓްރީަތކ އިާވުޒ ރ ަތކ އިާުނވަތަާޤައުީމާކައުންސިލެްއާޮއވެފައިާޕްޮރވިްނސްާޮއވެފައިާދެންާ

ާރަުށާ ާެއއީ ާގޮްތ. ާދ  ާއެކުެލިވގެން ާބިުލގަިއ ނަޑއެޅި ާކަ ާމިހ ރު ާވުެރ ާކުރުމަށް ާގ އިމު ާނިޒ މު ާގުޅޭނެ އިދ ރ ތަކ 

ާކަ ާަސރުކ ރުގެ ާނުވަތަ ާއޮތޯރިޓީން ާގަވަރަމންޓު ާސީދ  ާދެން ާަކއުންސިލުން ާއަޮތޅު ާފަރ ތްތަކ ާކައުންސިލުން ާބެހޭ މ 

ާައވަްސވަފައިާ ާކަންތައްތައް ާހަލުިއވެފަިއ ާއަވަްސވެފައި ާމަސައްކަްތ ާކުރަމުންދ އިރު ާމަްަްަސައްކަތް ގުިޅގެން

ާގަބޫލުކުެރވެީނާ ާއަޅުަގނޑަށް ާސަބަބަށްތަކަިއ ާއެ ާއެހެންވީމ  ާގަބޫލުކުރެވޭ. ާކަމަށް ާލިބިގެންދ ނެ ާޚިދުމަތް  1495ރައްޔިތުންނަށް

ާލަފަަޔކަ ާކޯޓުގެ ާބިނ ކޮށްާސުޕްރީމް ާމަްއޗަށް ާގޮތެްއގެ ާކުެރޭވ ާއެަބއްޓަން ާފަހުގައި ާއޭގެ ާހެދި، ާޤ ނޫނު ާބޭނުންވ ނީ ށް

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދެއްވުމަށް ާއިރުޝ ދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޖެހޭ ާބަލަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ކަމަށް.

ާއުފުއް ާއެއް ާޒިއްމ  ާބޮޑު ާއެންމެ ާވަގުތު ާމި ާކަންަތއްތައް ާޤައުުމެގާޤައުމުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާފަރ ތަީކ ަލވ 

ާކޮންމެާ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާވެްސ ާޚިޠ ުބގައި ާުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލް ާވެއްޖިްއޔ  ާއެހެންަކމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .

ާވ ހަކަފުޅުާ ާވިދ ޅުވެ ާކަމަށް ާތ އީދުކުަރއްވ ނެ ާގޮތަކަށް ާނިންމ  ާކޮންމެ ާނިންމ  ާބިލުގެ ާމި ާނުވަތަ  1500ނިންމުމަކަށް

ާކަންތައްާދަ ާސަރުކ ރުން ާއުސޫުލންކަން ާޑިމޮކްރެޓިކް ާވަރަށް ާގަބޫލުކުެރޭވ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ  އްކަވ ަފިއވޭ.

ާއެާ ާއެހެންވީމ  ާނިންމުމެއްކަން. ާނިންމ  ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާނިންމުމަކީ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާއެހެްނވީމ  ގެންދަވަނީ.

ާ ާގަބޫލުކުެރވެނީ ާައޅުަގނޑަށް ާކުރިއަްށާސަބަބައްޓަަކއި ާގޮތަށް ާވ  ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާޤަރ ރު ާހުށަހައްޅުއްވ ަފިއވ  މިހ ރު

ނޑުގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާގެންދިއުމަށްާނުފެންނަާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ާއަުޅގަ
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ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާއ  ާރަީއސް. ާޢިްއޒެތްތެރި ާބޭފުޅުންެގާޝުކުރިއްޔ  ާަބއެްއ ާމަްއސަލައަކީ ާުއޅޭ ާމި ާކުރިމަތިެވގެން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ދެ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއް. ާމުހިއްުމ ާވަރަށް ާއަެނއްބަަޔކަްށ ާނޫން. ާަކމެއް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ނަޒަރުަގއި

ސަރުކ ރ ާހަވ ލުވެގެންާަރއްޔިތުންނަށްާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާވެރިކަމުަގއިާމިތިބީާއެމް.ޑީ.ޕީންާނޭ.ާއެމް.ޑީ.ޕީ

ާވަރަށްާ ާތިބެން ާބަަޔކަށް ާގޮުތގައި ާޕ ޓީއެްއގެ ާއިދިކޮޅު ާަބލަން ާކަންތައް ާއެ ާދަނޑިަވޅެްއަގއި ާކުރަމުންދ   1510ހެޔޮވެރިކަެމއް

ނޑުާދެަރވޭާމިާވ ހަކަާދައްކަންާވެސް.ާއިދިކޮޅުާޕ ޓީެއްއގެާގޮުތގައިާިތބެާސަރުކ ރުާފެއިލްވެ އްެޖއޭާއުނދަޫގވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާބޭފުޅުންގެާާ ާތިބި ާއަންނަން ާވެސް ާތަނަކަށް ާއޮތް ާފެއިލްވެފައި ާގަބޫލުކުރޭ ާރައްޔިތުން ާެވސް ާގޮވ އިރު ާފަހަރަކަށް އެތައް

ޙ ލަތުާ ބަހުރުވަާހުރިާގޮތް.ާޒަޢީމުާބޭފުޅުންގެާގޮުތގައިާިތއްބެވިާަނއިބުާޒަޢީމުގެާގޮތުަގއިާތިއްެބިވާބޭފުޅުންނަށްާޤައުމީ

ާވަޒަ ާނޭނގެ.ާއެބޭފުޅުންނަށް ާައޅުަގނޑަކަށް ާވެސް ާގޮތެއް ާޙަވ ލުވ ނެ ާޤައުމ  ާއެބޭފުޅުން ާދެން ާނޭންގެންޏ މުން ންކުރަން

ާތަސްވީުރާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާުބނ  ާއަބަދުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާދައްކަން. ާވ ހަކަ ާމިކަހަލަ ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް  1515އަޅުަގނޑު

ނޑުެމންނަކަށްާނޭނގޭނެާކަންތަްއާބަލަންޖެހޭނީާތަސްވީރުާބުނ ހެންނޭ.ާމިނޫންގޮތަކަށެއްާތަސްީވރުާބަ ލައިގެންނެއްާއަުޅގަ

ާުއޅުްއވ .ާ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާައޅަިއގަނެގެްނ ާއ އި ާމެނިފެްސޓޯ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ިއ، ާމެނިފެސްޓޯ ކުރ ކަށް.

ާ ާކުރަހަމުން ާވިސްނަމުން ާދުރަށް ާހަމަ ާއެކަމަކު ާއިހަކަށްދުވަހު. ާދަސްވީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާކިޔަން ރ ވަމުންާމެނިފެސްޓޯއޭ

ާޤަބޫލުނުކުރަންވެގެންާ ާދިއުން ާދިޔަ ާއޮޔ އި ާއެ ާގޮސްފައި. ާއޮޔަްސ ާއޮތީ ާރޭވުން ާއެރޭވި ާމިއައީ. ާމިހިސ ބަށް ގޮސްފައި

ާގެނެސްފައި.ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއޮތީ ާވެިރކަމަށް ާެއއްކޮށް ާމެނިފެސްޓޯއަކ އި ާފުރިހަމަ ާިނންމ ފައި ާގޮެތއް ާރައްޔިތުން  1520ދިވެހި

ާބަޔަ ާކަމުނުގޮސްގެން ާމީތި ާބަެއްއާދެން ާވ ހަަކެއއް. ާދައްކ ނެ ާނޭނގެ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާދެން ާހީކަރުވަންޏ މުން ކު

ާފެިށގޮތަށްާ ާެއއްކޮށް ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާިހއެއްުނވޭ ާއަުޅަގނޑަކަށް ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިރު ާމިތ  ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤ ނޫނު ާނެތް ާބޭފުޅުންަނކަށް ާވެސް.ާަބއެއް ާކަަމކަށް ާހުރި ާކިޔ ފައި ާއަނެއްަބއިާނިންމ ފައި ާކިއިަފއެއް. ާެއްއކޮށް އަސ ސީ

ާަބއެއްާ ާޙ ލަތެއްގައި ާއެފަދަ ާގޮެތއްެވސް. ާމ ނަކުރ ނެ ާެއްއޗެއް ާކީ ާއެ ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާނޭނގެ ބޭފުޅުންނަކަށް

ާމިމޭރު ާމިހެން. ާހުރީ ާޙ ލަތު ާބޭބޭފުޅުން. ާތިއްެބވި ާގޮުތަގއި ާލީޑަރުންގެ ާނ އިބު ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާޚ އްޞަކޮށް  1525މުންާބޭފުޅުން،

ާބަދަލުކުރުމަީކާ ާވިސްނުން ާއެބޭފުޅުންގެ ާދެއްކުނަސް ާމިތ  ާވ ހަަކ ާލައްކަ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއަރަނީ ާހިތަށް އަޅުަގނޑު

ާތިިބާބަޔަަކްށާ ާމަލަރުވެފައި ާއަަށގަނެ ނުޑގައި ާހަށިގަ ާމުޅި ާވެރިކަމުެގާޘަޤ ފަތް ާުޚދުމުޙްތ ރު ާކަމަކަށްވ ނޭ.ާެއއީ އުނދަގޫ

ާުނވެ ާސަލ މަތެއް ާޯއގ ތެިރާއެެއއްޗިހިން ާޤައުމުަގއި ާދިވެހި ާއުނދަގޫވ ނެ ާެއބޭފުޅުންނަށް ާފަސޭހަެއއްކޮެނއް. ވޭނެ

ސަރުކ ރެއްާހަރަކ ތްތެިރވަމުންދ ާގޮތްާދެކެންާތިބުންާެވސް.ާއަދިވެސްާއެތިބެނީާސަރުކ ރަްށާއ ދެވޭނީާކޮންާދުވަހަކުންޯތާ

ާޑީ.އ ރު ާއެކަެމއް ާދެެނއް ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާއެކަމަކު ާހުފެނުގައި. ާކަމެއްާއެ ާޔަޤީންވ  ާހަމަ ާއެއީ ާުނވ ނެ.  1530.ޕީއަކަށް

ާފޮނިާ ާވަރަށް ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާބޭނުންވޭ ާފ ަހގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާއަެނއް ާދެން އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ .
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ާހިންގަންާނޭނގި ާއެބޭފުޅުންނަށްާއެވަނީާސަރުކ ރު ާޙަވ ުލވީ.ާއެކަަމކު ނޑުމެން ާައުޅގަ ގެންނޭ.ާއުއްމީދެްއަގއޭާސަރުކ ރ އި

ާބަޖެޓް،ާ ާދައުލަތުގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާވެސް ާގ ތަށް ާކުރިވަރ އި ާއުއްމީދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއުޅެނީ. ާވެގެން އެހެނެއްނޫން

ާ ާމިަޤއުމުގައި ާހުސްކޮށްފައި. ާކައި ާހުރީ ާއެއްެޗއް ާއެހުރިހ  ާނެތީ. ާލ ރި ާމ ލިއްޔ ަގއި ާވެރިކަުމަގިއ52ާާދައުލަތުގެ އަހަރު

ާވެިރކަންކޮށް ާބަޔަކު ާތެެރއިން.ާއެހެންބަަޔުކާތިބި ާޘަޤ ފަތެއްގެ ާދިރުވ ލުުމގެ ާކ ލައި ާމ ލިއްަޔތު ާއޮތް ާޤައުމުަގއި ާއޮތީ  1535ފައި

ާދެްނާ ާނެތީމަ ާެއއްެޗއް ާއެްއެވސް ާތިޖޫރީަގއި ާބަލ އިރު ާކޮށްދޭން ާކަންތައްތައް ާަރއްޔިުތންނަށް ާއެަބޔަކު ހަވ ލުެވގެން

ާފަށަ ާއަލުން ާފަށަނަށް. ާައލަށް ާޖެހޭނީ ާކަންަތއްތަކެްއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާހޯދަިއގެން ާރުިފޔ  އިގެން

ާދެންާ ާރައީސް. ާމިއޮތީ ާމިޤައުމު ާއެޙ ލަތުގައި ާސަލ ންޖަހަށް. ާގޮސް ާޤައުމަށް ާޤައުމު ާމިޖެހެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކޮށްދޭން.

ނެތޭ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާައީކާާމިތަނުގައިާއަނގަތަްއާމިތ ާފުޅ ކޮށްފައިާތިެބގެންާމިޤައުމުަގއިާހިންގުންތެރިކަންާއެނގޭނެާބަޔަކު

ާހ މަކަންާ ާމިއަދު ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާޤަބޫލެއްނުކުރޭ. ާރައްޔިތުންނެއް ާދިވެހި ާބުީނމަ ާބަޔެކޭ ާތިބި  1540ފޭލިވެފައި

ާހަމަާ ާމ ލިއްޔަުތގައި ާޤައުމުގެ ާމި ާހަވ ލުވިއިރު ާވެރިކަމ  ާޕ ޓީ ާޑިމޮކްެރޓިކް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާއެނގޭ ބޮޑުގޮެތއްަގއި

ާލ ރިއެ ާދެންާއެންމެ ާހުސްކޮށްފަިއކަން. ާަކއި ާބަިއަގނެޑއް ާވަގުްނގެ ާިތބި ާޑީ.އ ރު.ޕީަގއި ާއޮތީ ާއެ ާނެތްކަްނ. ްއވެސް

ާރިއަލިީޓާ ާއަދި ާމިއީ ާޙަީޤޤަތަކީ ާއަސްލު ާަދއްކަންތޯ. ާވ ހަަކއެއް ާކޮން ާވަދެތިބެގެން ާމިަތނަށް ާޙިމ ޔަތްކުރަން އެކަންތަްއ

ާއްޔ .ާއަކީާވެސް.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިާ

ާ1545 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޒ 

ާމިތަނަްށާ ާޤަރ ރަކީ ާމި ނުޑެގާޚިޔ ލަކީ ާއަުޅގަ ާމެދު ާޤަރ ރ  ާިމވ  ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާހުށަހެޅިފައި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާސަަބބަކީ ާމިދަންނަވ  ާއެހެން ާނޫންކަމަށް. ާޤަރ ރެއް ާިމ7ާާ;ހުށަހެޅޭނެ ާހަވ ލ ދީ ާއ އި ާމ އްދ  ަވނަ

ާ ާވ އިުރަގއި ާހުށަހަޅ ފައި ާމުހިންމ7ާާު;ޤަރ ރު ާއުފެދޭ ާޮއތްގޮތަކ މެދު ާކަން ާޤ ނޫނުގައި ާިމބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމަޖިލީހުންާ ާއެދިާރައްޔިތުްނގެ ާލަފައަކަށް ާކޯޓުގެ ާމެުދާސްޕްރީމް ާއޮތްގޮތ  ާކަމެއް ާޤ ނޫީނާގޮތުން  1550ސުވ ލުތަކ މެދުާނުވަތަ

ާޤ ނޫނުގަިއާާފ ސްކުރ  ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްަލން ާމިތ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާހުށަހެޅިދ ނޭ. ާކޯޓަށް ާސްޕްީރމް ޤަރ ރަކުން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާފ ސްކޮށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާވެގެންދަނީ ާމި ާޤ ނޫނަކަށް ާއޮތީމަ ާބުނެފައި ާއޮްތގޮތ މެދު ާކަން އޮތް،

ނީާއެާބިލެއް.ާބިލެއްގެާސިފ ަގއިާމިތ ަގއިާމަސައްކަތްކުރަނީ.ާޤ ނޫނަކަްށާތަސްދީޤްކުރުމަށްފަހުގައި.ާޭއެގާކުރިންާހުށަހެޅެ

ާެއާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުއްވުމުން ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފ ސްކޮށް ާމިތަނުން ާމިދަންނަވ ހެން ާމިދަނީ ވެގެން

ާ ާހަމަ ާދެން ާވެގެންދަނީ. ާޤ ނޫނަކަށް ާއެހިސ ބުން ާތަސްދީޤްކުރެްއީވމަ ާމިގޮތުންާބައްލަވ ފަިއ ާބުނޭ ާއެަބ  1555އެމ އްދ ަގއި

ާކަމ މެދު،ާ ާަޞއްޙަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާަވކި ާމައްސަލަތަކ އި ާމ ނަކުރުމުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތެރޭަގއި ާކަންތައްތަކުގެ ހުށަހެޅޭ

ާކަމެްއގެާ ާއޮތް ާޤ ނޫނެއްަގއި ާުނވަތަ ާކަމެއް ާއޮތް ާބުނެަފއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެނގެނީ ާމީގެން އެހެންވީމަ،

ާއަޅުަގނުޑާާޞައްޙަކަމ މެދުަގއި ާދެވޭނީ. ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާވ ނަމަ ާއުފެދިއްޖެކަމުަގއި ުސވ ލު
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ދަންނަވ ނީާމިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާިހންގުމ ާބެހޭގޮތުންާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާބިލުގައިާއަދިާއެކަުމގަިއާ

ާކަންކަންާސ ފުާ ާއުފެދިގެން ާުސވ ލު ާުނވަތަ ާހޯދުމަށް ާނެްތކަމަށް.ާޙައްލެއް ާކޯޓަްށާދިއުމުެގާޖ ގަ  1560ކުރުމަށްޓަކަިއާސްޕްރީމް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދ އިރ ަތްއ452ާާދެން ާއިދ ރީ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމިބުނަނީ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދ އިރ ތަކ ިއ،ާމަޤ މުތަކ އި،ާރަުށާަކއުންސި ާިއދ ރީ ާގޮތުގެމަތީން ާޤ ނޫުނގަިއާަކނޑަައޅ ފަިއވ  ލްތަކ ިއ،ާހިންގުމަށްޓަކައި

ާއ ދެ،ާ ާލިބިގެންވ ކަމަށް. ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާއުފެއްދުުމގެ ާކައުންސިލްތައް ާކައުންސިލުތަކ އި،ާިސޓީ އަތޮޅު

ާއެހެންވީަމ،ާ ާިހންގުމަށްޓަކަިއ، ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ަލން ާައޅުަގނޑު މީގައި

 1565ގައިާވަރަްށ4ާާޖެހެނީާއިދ ރީާދ އިރ ތަކަކީާކޮބައިތޯ.ާބަލ ލ އިރުގައިާޤ ނޫނުައސ ީސގެާޖަދުވަލުާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންާ

ާއައްުޑާ ާފެށިގެން ާހއާއިން ާއެކުަގއި ާއ އި ާމ ލެ ާކޮބައިަކން.ާއެއީ ާދ އިރ ތަކަކީ ާއިދ ރީ ާއޮތް ާއެބަ ާބުނެދީފައި ސ ފުކޮށް

ާ ާޖުމްލަ ާދޭތެޭރގައި ާސ ފ43ާުއ އި ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ،ާދ އިރ ެއއްގެ ާއެބައިން. ާަބޔ ންޮކށްފައި ާވަިކވަކިން ކޮށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެނގޭއިުރަގއި ާސ ފުކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކޮަބިއކަން ާއަކީ ާދ އިރ  އިދ ރީ

ާ ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނުޖެހޭ. ާސ ފުކުރ ކަށް ާަކމެއް ާއިތުރު ާރަނގަޅ4ާައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަރަށް ާމިއޮތީ ށްާަގިއ

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާކޮަބއިކަްނާބުނެދީފައި. ާދ އިރ ތަކަކީ ާމ އްދ ެގ452ާާއިދ ރީ  1570ވަނަ

ާބުނެފައޭާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޖ ގައެްއާނެތޭ.ާއެއީ ާދިއުމުގެ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް )ށ(ާމ ނަކުރުމަށްޓަކައި

ާކޮބައި ާދ އިރ ތަަކކީ ާއިދ ރީ ާޕްޮރވިންްސާމިވަނީ ާހިންގ އިރުަގއި ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާއަދި ކަން.

ާެއއްކޮޅުްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބުނެފައެއްުނވޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމ އްދ އެްއަގއި ާއެްއވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަމަކަށް ހަދަންޖެހޭނެ

ާހަދަންޖެހޭ ާޕްރޮވިންސް ާނުފެނުނު ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާބެލިއިރުަގއި ާމ އްދ ެއއް.ާއަނެއްޮކޅަށް ާއެއްވެސް ާއޮތް ާބުނެފައި ކަމަށް

 1575އިދ ރީާދ އިރ ަތއްާލ ރުމަޒީާުއސޫލުންާހިންގުމަށްޓަކައިާޤ ޫނނެއްާހަދަންޖެހޭާވ ހަކަާބުނެފައިާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއާ

ާެއކަން ާރަނގަޅަށް ާކޮްނގޮތަކަށްތޯ،ާއެންމެ ނަޑއަޅ ނީ ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހަދ އިރު ކުރަީނ.ާާޤ ނޫނެއް

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާނޫންކަން. ާޤަރ ރެއް ާބަލައިގަނެވޭނެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާޤަރ ރަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު އެހެންވީމަ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 1580 ވ ހަކަދެއްެކުވން:ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙައްމަދު

ާއު ާލ މަރުކަޒީ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާހިންގުމަށްަޓކަިއާ`. ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ސޫލުން

ާމިާމަސައްކަްތާ ާހެދުމަށްާނުވަތަ ާޤ ނޫނު ާވެްސާމި ާއަލުން ާކުރަމުންދ ާމަސަްއކަތުަގއި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނު ހަދަންޖެހޭ

ާހިތ މަކު ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅީތީ ާޤަރ ރެއް ާޕ ޓީން ާބުނ  ާހިންގ ކަމަށް ާސަރުކ ރު ާމަޖިލީހަށް ާމިާލަސްކުރުމަށްޓަކައި ރަން.

ާ ާރ އްޖެ ާނުވަތަ ާހެދުން ާޕްރޮވިންސް ާހުށަހެޅީ ާއެމް.ީޑ.ޕީެގ9ާާޤަރ ރު ާހިންގުމަކީ ާޤަުއމު ާބަހ ލަިއގެން ަސރަހައްދަކަށް

ާހިތަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ. ާަވއުދުތައް ާއެ ާވިދ ުޅވެ ާކަމަށް ާކަމެްއ ާހިމެނޭ  1585މެނިފެސްޓޯގައި
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ާމެނިފެސްާ ާއެމް.ީޑ.ޕީގެ ާތެރޭަގިއާއަރަނީ ާަވއުދުތަުކގެ ާއެީމހުންގެ ާބ ވަޭއ. ާމިކަންތައް ާހަމަެއކަނި ާވަނީ ާހިމެނިފައި ޓޯގަިއ

ާވަރަށްާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާއައީ ާވެރިކަމަްށ ާއެބޭފުޅުން ާނޫން. ާއެހެނެްއ ާބ ވައޭ. ާހެދުން ާޕްރޮވިްނސް ާމި ާހަމައެކަނި ވަނީ

ނުކުރ ނެާވ ހަކަާއ ިއ،ާކ ޯބތަކެތީގެާއަގުާއަތްފޯރ ފަށަށްާާގިނަގުނަާވައުދުތަެކއްާވަމުން.ާއޭގެތެޭރގައިާކަރަންޓްާައގުާޮބޑު

ާއެމީހުންނަށްާ ާއަދި ާއ އި ާވ ހަކަ ާކުޑަނުކުރ ނެ ާމުސ ރަ ާުމވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިސްގެ ާިސިވލް ާއ އި، ާވ ހަކަ ގެންނ ނެ

ާވަޑަާ ާވަމުން ާވައުދުތަެކއް ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާވިދ ުޅވެ ާކަމަށް ާނުކުރ ނެ ާަކމެއް ާއެްއވެސް ާލިބޭނެ  1590ިއގެންނެވި.ާދެރައެއް

ާ ާމިވީ ާވެރިކަމަށް ާމި ާހަމަގައިުމެވސް ާމިއުޅެނީ. ާކިހ ހިސ ބެއްަގއޭ ާމިހ ރު ާވައުދުަތއް ާމި ާއެރީ ާހިތަށް 38ާއަޅުަގނޑު

ާހުރީާ ާމިހ ރު ާނުވ ވަރަށް ާޮބޑު ާައގު ާވެސް ާޒަމ ނެއްަގއި ާމިއިްނ ާައގު ާބ ކޯތަކެީތގެ ާތެރޭަގއި ާމަސްދުވަުހގެ ވަރަކަށް

ާެއގޮާ ާހަމަ ާއުފުލިފައި. ާއަނެއްާއަގުަތއް ާއޭގެ ާވަނީ ާވިދ ުޅވުްނާމިހ ރު ާވިދ ޅުވި ާބޮޑުުނުކރ ނެކަމަށް ާައގު ާކަރަންޓްގެ ތަށް

ާމިހ ރުާ ާވެސް ާހަމަގައިމު ާތެރޭަގއި ާވައުުދގެ ާވީ ާގުޅ ލަދޭނެކަމަށް ާނިޒ މުން ާއެޅިފައި.ާހަމައެފަދައިްނާދަތުރުފަތުރު އަތަށް

ާދ އިރ  ާނައިފަރު ާސަރަހައްުދާހިމެނޭ،ާއެއީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާގޮތަށް.ާާވެސް ާއޮތް ާހަމަ ާއޮތީ ާއަދިެވސް ާޕްރޮވިންސް  1595ހިމެނޭ

ާއެކަންާ ާމިހ ރު ާއަުޑއިވުނު. ާވ ހަަކއެއް ާއުޅުނު ާގުޅ ލަން ާނިޒ މުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާތ.އަތޮޅު ާލ.އަތޮޅ އި ާފަހަކުން ދ ދި

ާނަގަ ާހަމައެކަނި ާފުއްދުމަށްޓަަކއި ާަވއުދުތައް ާގޮސްފައި.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާބޮއްސުންަލއިގެން ާވަނީ ާބިލުގައިާވެސް ާމި ްނވީ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާބ ވައޭ. ާހަމައެކަނި ާހެދުން ާޕްރޮވިންސް ާބިލުގައި ާދީފައިވ  ާމި ާހިންގުމަށް ާއަތޮޅުަތއް ާއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ާވެްސާ ާމިހ ރު ާކަންތައްތަެކއް ާމުހިންމު ާމ  ާހެދުމަށްވުރެ ާޕްޮރވިންްސ ާމި ާވެއްިޖއްޔ  ާފުއްަދން ާަވއުދު ާއަރަނީ ހިތަށް

ާ ާޕްރޮވިންސް ާއެބަހުރި. ާއެބައުޅޭ. ާހަދަިއގެން ާެއ9ާާމިހ ުރވެސް ާހުރޭ. ާވެސް ާމިހ ރު ާބަހ ލަިއެގން  1600ޕްރޮވިންސްައކަށް

ާބޮުޑާ ާނުވ  ާއެކަށީގެން ާަބޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާޚިދުމަތެއްތޯ؟ ާކަހަލަ ާކޮން ާދެނީ ޕްރޮވިންސްތަކުން

ާޕްރޮވިްނސްތަކަކުންނެ ާއެ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާކޮށްގެން ާއަހުލުވެރިންނަކަްށާޚަރަދުތަކެއް ާޕްޮރވިްނސްތަކެްއގެ ާއެ އް

ާއަމިއްލަާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުން ާސީނިޔަރ ާތިއްަބވ  ާއެތ ނގައި ާނުކުރޭ. ާފައިދ އެއް ާމަންފ އެްއ ާކަހަލަ އެްއވެސް

ާޕްރޮވިންސު ާރަށަށް، ާއަމިއްލަ ާޕްރޮވިންސުން ާރަށްރަށަށް ާއަމިއްލަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާހިްނގަނީ. ާއެތަުނގައި ންާއެޖެންޑ ތައް

ާހަމަޔަޤީނުންާ ާޚިދުމަތެއް ާކަހަލަ ާެއއްެވސް ާއެތަނުގައި ާދަތުރު ާއެ ާދަތުރުފަތުރުކޮށް ާގޮތަކަށް ާއެކަހަލަ ާރަށަށް  1605އަމިއްލަ

ާހިމެނޭާ ާަނއިފަރު ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާދ އިރ ގަިއ ާހިމެނޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެނގެނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާނުފެނޭ. ާދޭތަނެްއ ވެސް

ާސަ ާއެ ާއެްއެވސް ާދ އިރ ގެ ާއެ ާއެާދ އިރ ަގއި ާގޮްސގެންނެއް ާެފލިވަރަކަށް ާބަަޔކު ާެއާޕްޮރވިންސުެގާެއްއވެސް ރަޙައްުދގެ

ާކޮންމެާ ާނޭނގެ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާދެން ާކަށަވަރުކަމެއް. ާހަމަ ާޔަޤީްނ ާނުގަންނަކަން ާލިބިއެއް ާޚިދުމަތްތަކެއް ޕްރޮވިންސްގެ

ާކުރަ ާޕްރޮވިންސުން ާއެ ާޚަރަދުކޮށް ާރުފިޔ ެއއް ާލަްއކަ ާއެަތއް ާމަްއޗަށް ާއެހެންާމަހެއްގެ ާކަމެއް.ާދެން ާަކންކަމެއް ާކޮން ނީ

ނޑަށްާެއނގެނީާހަމަާޔަޤީނުންާެވްސާ ާއެާޕްރޮވިންސްަތކުެގާމީހުންނަށް.ާއަޅުގަ  1610ޕްރޮވިންސްތަުކގެާކަންަތއްތައްާއެނގޭނީ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާދެން ާނުކުރެއޭ. ާކަެމއް ާއެްއވެސް ާަފއިދ ހުރި ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާއޭގެ ާޕްރޮވިންްސަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ާވިދ ޅުޭވާދަންނަ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވިދ ުޅވޭ، ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާވެރިކަމަށް ާމި ވ ނީ
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ާނެތޭ.ާ ާެއއްެޗއް ާއެްއވެސް ާދޮވެލ ފައޭ. ާވަނީ ާސަރުކ ރު ާކުރީ ާސަރުކ ރުން ާމި ާހިންގ ނީ ާސަރުކ ރު ކިހިނެއްހެއްޔޭ

ާއެްއގޮަތކަ ާބޭފުޅުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެއއީ ާހިތުން ާކަންނޭނގެ.ާއަޅުަގނޑު ާނޫން ާވ ހަކަެއއް ާރަނގަޅު ާއެހ  ާދައްކަން ާެވސް ށް

ާތިމަންނ ގެާ ާވިދ ުޅވީ ާރައީސް ާމިހ ރުގެ ާއެބޭފުޅުންގެ ާތިމަންނ  ާވިދ ުޅވީ ާަވޑަިއގެންނެިވއިރު ާވެރިކަމަށް ާއެބޭފުޅުން  1615އެއީ

ކޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެްއވެްސާމިލިއަންާޑޮލަރޭ.ާއަނެއްާޖީބުަގއިާމިާއޮތީާއެަތއްާހ ސްާފްލެޓ522ާެއެއްާޖީބުަގއިާމިާއޮތީާ

ާިމާ ާއެއްޗެއް ާއަލުން ާކޮންމެހެން ާތިމަންނ މެން ާއެހެންވީމަ، ާހަވ ުލވަނީ. ާމިސަރުކ ރ  ާއެނގިހުެރއޭ ާނެތްކަން އެްއޗެއް

ޤައުމުަގއިާހުންނ ނެާކަމަކަށްާނޫނޭާމިއުޅެނީކީ.ާވެރިކަންާަހމަާލިބޭާއިރަށްާޤައުމުާހިންގ ނެާފައިސ ާއ އިާެއްއޗިހިާއެބަާ

ާއެ ާހުއްޓޭ. ާތިމަންނަ ާރައީސް، ާިވދ ޅުވި ާދުވަހެއްގައި ާއެތައް ާފަހުން ާއޭގެ ާއަދި ާމަދ522ާާުކަމަކު ާމ  ާދެންނެވުނީ އޭ

ާ ާއަދަދެކޭ. ާބޮޑު ާތަންޮކޅެއް ާމިއުޅެނީ. ާުނގެނެސްދެވިގެން ާއެހެންވީމައޭ ާލިބެނ3ާާްއަދަދެކޭ. ާއަށް ާތިމަންނ   1620ބިިލއަން

ާއެއި ާއެކަމަކު ާައންނ ނޭ. ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާަވއުދުތަކުެގާވ ަހކަާއެބަހުއްޓޭ. ާއެހެންީވމަ،ާމި ާއެްއޗެްއާނ ދެ. ާެއްއވެސް ން

ާކަންނޭނެގާ ާވ ނެ ާރަނގަޅު ާމ  ާުފއްދުން ާަވއުދުތައް ާވެފަިއާއޮތް ާއުޅުުމގައި ާަވަޑއިގަންަނވަން ާވެިރކަމަށް ދައްކ އިުރަގއި

ާއޮތް ނޑައެޅިަފިއ ާކަ ާިހންގުމަށްޓަކައި ާއަޮތޅުތައް ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކީޒ ާބަދަލެއްާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ގޮތަށް

ާއުސޫލުންނޭ.ާ ާލ މަރުކަޒީ ާވ ީނ ާހިންގަން ާއަތޮޅުަތއް ާއެބަޮއވޭ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ގެނައުމަށްވުރެ.

ާވ ހަަކާ ާކުރުމުަގއި ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދެއްކެިވއިރު ާވ ހަކަ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާއަތޮޅުަތއް ާއުސޫލަށް  1625ލ މަރުކަޒީ

ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާވެްސާާދެކެވުނު، ާވީހ  ާދިނުމަށްޓަކައޭ ާހޯދ  ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާފަށުން ާއަތްފޯރ  ާޖެހެނީ ުކރަން

ާހަދ ފިކަމުގަިއާ ާޕްރޮވިންސް ާހިންގުމަށްޓަަކިއ ާއަތޮޅުތައް ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާހިތުން ާައޅުަގނުޑ ާެއކަމަކު ކައިރިން.

ާވިދ ުޅވ ާަކއިިރއަކުންނެއްާމިާޚިދުމަތްތަެކއްާނު ާއެ ާޚިދުމަތްާދެވޭނީ.ާއެތައްތަެނއްާވަނީިވއްޔ  ދެވޭނެ.ާެއއަށްވުރެާދުރުން

ާކޯޓަށްާ ާސްޕްރީމް ާގެންދަން ާކޯޓަްށ ާހައި ާމިހ ރު ާޤަރ ރު ާމި ާބިލު، ާމި ާދެން ާެދވޭނީ. ާޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށްގެން

ާ ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާލަސްކުރުމަށްޓަަކއި. ާމަސައްކަތް ާމި ާކުަރއްވަނީ ާމަސައްކަތް ާބޭފުޅުން  1630ވަަނާާ;422ގެންދިޔުމަށްޓަކ 

އަހަރުގެާޖުލައިާމަުހގެާނިޔަަލށްާނިންމަންޖެހޭާޤ ނޫނެއް.ާއެާދުވަްސވަރުާެވސްާއެންމެާަރނގަޅެްއާނޫންތޯާމިާގެންދަންާ

ސްޕްރީމްާކޯޓަށްާއެބޭފުޅުންާޮކންމެާވެސްާބޭފުޅަކު.ާމަޖިލިްސާމެދުވެރިކޮްސގެންާމިާނުގެްނދިޔަާނަމަވެސްާއެބޭފުޅުްނގެާ

ާބޭފުޅަކަްށާވެާ ާކޮންމެ ާކަންތަކަީކާތެރެއިން ާބުނެދޭ ާމި ާޤ ޫނނުގައި ާބިުލ،ާމި ާމި ާވެސް ާރަްއޔިތަަކށް ާކޮންމެ ާނުވަތަ ސް

ާެއއީާ ާއެބަޮއވޭ. ާއިޚްތިޔ ރު ާދިޔުުމެގ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާބެލުމަށްޓަކައި ާނޫންތޯ ާނުވަތަ ާެއއްެޗއްޯތ ާރަނގަޅު މަފްޙޫމަކީ

ާނު ާއެއްެޗއްތޯ ާފެންނަ ާހަދަން ާޕްރޮވިންސް ާއެއީ ާގޮސްގެން ާކޯޓަށް ާބެލުމަށްޓަކައިާސްޕްރީމް ާއެއްެޗއްތޯ ާނުފެންނަ  1635ވަތަ

ާިމާ ާމިހ ރު ާެއކަމަކު ާކަްނނޭނގެ. ާރަނގަޅުީވސް ާމ  ާމިައށްވުރެ ާދިޔަނަމަ ާމ ކުރިން ާކުރުމަްށޓަކައި ާމ ނަ ާޤ ނޫނު ނުވަތަ

ކޯޓަށްާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާމިާފޮނުވަންާމިއުޅެނީާސްޕްރީމްާކޯޓަކީާމިހ ރުާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ގަިއވ ާކޯޓެއްާކަމަްށވ ތީާއެާ

ާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާސްޕްރީްމާ ާދެންެނވޭކަށް ާނޫިނއްޔަކ  ާކަުމގައި ާލަސްކުރުން ާމަސައްކަތްަތއް ާއަދިެވސް ާފޮނުވައިގެން މި

ާކޯޓަށްާފޮނުވަިއގެންާމިކަން.....
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ާ1640 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ.ާދެން ާހަމަވީ ާމެްނބަރު.ާވަގުތު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަްށާޝުކުރިއްޔ  ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަރުވަނީ ރުޞަތު

ާރަޝީދަށް.ާނިސްބަތްވ ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދު

ާ

 1645ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާޕް ާމިއުޅެނީ ާއުފެދިގެން ާސުވ ލު ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާހެދުމާ `. ރޮވިންސް

ާޝަރީޢަތްާ ާއިސްލ މީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ާމިކަމަކ ވެސް ާދ ންޖެހިދ ނެތީކީ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާއަދި ާނޫން ދޭތެރެއަކު

ާމުސްލިމުންެގާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަން. ާދަުއވ  ާއެބަ ާަކމަށް ާމުސްލިމުން ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާނޫންތޯ. ޤަބޫލުކުރ ނީތޯ

ގަިއ،ާދެާހަސްމެއްގެާދޭތެރޭަގއިާޚިޔ ލުތަފ ތުާވެއްޖިްއޔ ާޙ ިކމ ގެާއަރިހަށްާދ ންޖެހޭ.ާމިއީާމެދުގައިާދެާފަރުދެއްގެާދޭތެރޭ

ާގޮަތީކާ ާމިއުޭޅ ާވެގެން ާނުޖެހޭ. ާބިރުގަންނ ކަށް ާމިކަމ  ާައޅުަގނުޑމެން ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮތް. ާކުރަންޖެހޭ  1650މިކަން

ނީ.ާކޯޓަށްާގޮސްފިްއޔ ާޝަުރޢީާމަރުޙަލ ާކަޑައްތުާކުރަންާގިނިާދުށްާމީހ ާރަތްާމަލަށްާބިރުގަންނަާފަދައިންާބިރުާގަންނަ

ާވީ ާކުރިން ާއެްއޗެހިަތކުގެ، ާކޭ ާކުރިން ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާައއިއްސ ެނއޭ.ާާޖެހިއްޖިއްޔ  ާޙުކުމެްއ ޚިޔ ނ ތްތަުކގެ

ާ ާނުޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާިޢްއޒަތްތެރި ާބިަރކީ. ާގަންނަ ާމި ާކުރީތ52ާީމިއީ ާަވްއކަން ާކުރުްނާާއަހަރު ވަްއކަން

ާ ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތިބޭކަށް. ާދެމި ާދެމިތިބޭކަށް.52ާާމަތީ ާމަތީގައި ާޚިޔ ނ ތްތެރިުވން ާޚިޔ ނ ތްތެރިވީތީ އަހަރު

ާ ާނުޖެހޭ 52ާާއަޅުަގނޑުމެން ާނުޖެހޭ ާދެމިތިބޭކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަިނޔ ވެިރކަންމަތީ ާއަނިޔ ވެިރވީތީ  1655އަހަުރ52ާާައހަރު

ާރ އްޖެތެރޭގެ ާދެމިތިބޭކަށް.ާާވަންދެން ާކުރުންމަތީ ާއެަކން ާހުސްކުރިފަދައިން ާކައި ާހ  ާުކކުޅު ާހުރި ރަްށރަށުގައި

އަޅުަގނޑުމެންާމިުއޅެނީާެއާަރށްތަކުަގއިާދިރިއުޭޅާލޮބުވެތިާަރއްޔިތުންނަށްާފަސޭހަ،ާުލއިާަފސޭހަާގޮތްތަެކއްާހޯދައިދޭން.ާ

ާދި ާއަުޅވެތިކަންމަތީ ާޤަބޫލުކުރަްނާރައްޔިތުން ާވެސް ާޤަބީލާ އަޅުަގނޑު ާމަތީ ާއަުޅވެތިކަން ާއެ ާަބއިތިއްބ  ގުމުއްދަތެްއގައި

ާވަރަްށާ ާއެއީ ާފެނުން ާދޭތަން ާޚިދުމަތްތަކެއް ާގ ތުން ާދީ ާމިނިވަންކަެމއް ާރައްޔިތުންނަށް ާބަަޔކަށް ާކަްނކުރި ސްޓައިލަށް

ނޑުމެންނަށްާމިބުނެވެނީާކީކޭތޯ.ާއަޅުަގނޑު  1660މެންނަށްާމިކިޔެނީާމިކަންާއަސަރުކުރ ނެކަެމއް.ާދެރަވ ނެ.ާހިތްދަތިވ ނެ.ާއަޅުގަ

ާނުޖެހޭ.ާ ާޖެހިލުންވ ކަށް ާދ ކަށް ާއަށް ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހ ލެއްގައި ާއެއްެވސް ާބޭނުމެއްނެތޭ. ކުރ ކަށް

ނޑުމެންނަކީާމުސްލިމުންކަމ އިާ ނޑުާދަންނަވަންާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީ،ާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާނޫންާކަން.ާވ ްނީވގޮތަީކާާކުރެވިފައިާ ހުރިާނުބައިާކަންަތއްތައްމަތީާދެމިތިބުންާއެީއާައޅުގަ

ާޠަބީޢަުތގަިއާ ާކުރިން ާދުަވސްތަކެއް ާދަސްކުރަްނވީ ާހެޔޮއެދެން ާއިްޙސ ންތެރިވ ްނވީ ާއިޚްލ ޞްތެިރވ ންވީ، އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއ ދަތަކުން ާނުބައި ާއަށަގެން ނުޑގައި ާޢިއްޒަތްތެިރާހަށިގަ ާޙައްލުވީ. ާމިމަްއސަލަ ާީވއިރު ާދަސްކުރަންވީ.  1665ދުރުހެލިވ ން

ާމުސްލިމުންާ ާފަދައިން ާެދންނެވި ާކުރިން ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާނޫން. ާއޮތްކަމެއް ާމަްއސަލައެއް ާމ ބޮޑު ާމިީއކީ ރައީސް،
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ާޢިއްޒަ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާިއސްލ މީާޝަރީޢަތެއް ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާއިސްާގޮތުަގއި ާއެންމެ ާމަޖިލީހުގެ ތްތެރި

ާއަިދާ ާައއްސަވ  ާޝެއިޚް ާިމއިންނެީވ ާއުސޫލު. ާިއސްލ މީ ާމިޖެހެނީ ާގެްނގުޅެން ާއުސޫެލއްގޮތަްށ ާމ ތް އެންމެ

ާދޭތެރޭަގއިާ ާޚަސްމެއްގެ ާނޫންޯތ.ާދެ ާއޮތްގޮތް ާމިކަން ާކޮށްލަްނާމިއީ ާވެސް ާސުވ ލު ާޭބނުން ނޑު ާއަުޅގަ ސުވ ލުކުަރއްވ .

ާތަފ ތުވެއްޖެއްޔ  ާރައީސް.ާާޚިޔ ލު ާނޫނޭ ާމައްސަލަެއއް ާބިރުގަންނަންޖެހޭ ާމިއީކީ ާނުޖެހޭތޯ. ާދ ން ާއަރިހަށް  1670ޙ ކިމ ގެ

ާހަމަާ ާދެން ާވެގެންދ ކަށް. ާއެއްވެސްަކމެއް ާޚިލ ފަށް ާބޭރުން ާޝަރީޢަތ އި ާނޭދެމު ާނޫޅެން،ާއަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން

ާދެއްެކވިއި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެިރ ާބަެއއް ާަދއްކ .ާމިތަނުގައި ާއެބަ ާވ ހަކަ ާުނކުރެވޭ ާކަމެއް ާސަުރކ ރަށް ރު

ާފ ހަގަކުރެވޭނެާ ާހަމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވީނޫންތޯ. ާވިދ ޅުވެެދއްވަްނ ާވެސް ާކަންަތއްތައް ާވ ނެ އެހެންވެއްެޖއްޔ 

ޒޯނުާފެންވަުރަގއިާާފުޓުބޯޅަާމުބ ރ ތެއްާކުޅުނަސްާރަށުާފެންވަރުގައިާިމއޮންނަނީާނުކުޅެވިަފއި.ާޒޯންތަަކކަށްާބަހ ލައިގެން

 1675މިާކުޅެންޖެހިފައިާމިއޮތީ.ާމިއީާކުރީގައިާވެސްާކަންކުރަމުްނާއައިާގޮތް.ާހޮސްޕިޓ ތަެކއްާުހރިއިރުާހޮސްޕިޓ ތަކެއްާވެސްާ

ާމ ލެާ ާމިބުނަނީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނެތީ. ާމިންވަރަށް ާމި ާއަތޮޅުތަުކގައި ާގ އިމުކުެރވިގެން. ާފެންވަުރަގއި ާސަރަޙައްދީ މިއޮތީ

ދ އިރ ަގއިާމ ެލާއިންާމިާދޭާޚިދުމަތްތައްާަރްއޔިތުންނ އިާަކއިރިންާއަތްފޯރ ަފށުންާދިނުމަށްާދަތިވެއޭ.ާމ43ާާިއ އިާއެުކާ

ާވެސް.ާ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާތިއްެބިވ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާޤަބޫލުކުރޭ ޙަޤީޤަތް

ވެސްާބިތުާފަންގިާނެގީމ ާކޭާވަރުާއެނގޭނެީތާކޯޓުގެާމަރުޙަލ ާއަށްާދ ންާއުފެދިގެންާމިއުޅޭާބިރަކީާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާ

 1680ބިރުގަންނަނީ.ާކޯޓޭާބުންޏަސްާހީބިހިާނަގަނީ.ާތުރުތުރުާއަޅަީނ.ާމިއީާވެގެްނާމިއުޭޅގޮތަކީ.ާހަތަރެސްފައިންާބ ރުާދޫވަީނ.ާ

ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާނުޖެހޭނޫންތޯ. ާމިއަދު ާމިހެންވ ކަްށ ާވަނީ. ާވަރަށްާާހޭނެތޭގޮތް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ރަީއްސ

ާއެކަންތައްތަުކެގާ ާއެދެން ާއަރިހު ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއ ދޭހ އިެއކު އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އި

ނޑުމެންާމިދައްކަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމުސްލިމުންގެާގޮތުަގއިާތިބެގެންާމުސްލިމުންކަމަށްާދައުވ ކޮށްާ ވ ހަކަެއއްނޫނޭާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިއުޅެނީާކަމެއްގައިާޚިޔ ުލާހަދ  އިރުގައިާިއސްލ މީާއުސޫލ އިާއިސްލ މީާޝަރީޢަތްާޤަބޫލުކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާމިކަންާ ާއަހ ލަން. ާކިހިނެއްތޯ ާއޮތީ ާމިކަން ާއަރިހަށްގޮސް ާޙ ކިމ ގެ ާބަހީއޭ ާހިންގަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1685ތަފ ތުވެގެންނޭ.

 ކުރިްއޔ .ކުރުމުންާކޮބައިތޯއޭާލިބޭާގެއްުލމަކީ.ާޝު

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލިސްޓުން.ާ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާމިއޮީތ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންކަމުންާ ާނެތް. ާަވޑަިއގެން ާއަށް ާޖަލްސ  ާމިވަގުތު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތް ާލިސްުޓަގއި ާއެ  1690އެހެންނަމަވެސް

ާންާއޮތްާނަމަށްާއަޅުަގނޑުާދ ނަން.ާެއއީާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް.ާތަރުތީބުގެާދެ

ާ

 މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާ ާ. السالم عليكم`. ާގުޭޅގޮތުްނ ާޤަރ ރ އި ާމި ާމ ދިގުއ ދެ، ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާުގޅޭ ާއ އި ާމިމައްސަލަ ާނޫނީ

ާމައްސަލަާވ  ާމި ާިވދ ޅުވިފަދައިން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތީމު. ާދައްކ ކަށް  1695ހަކަތަެކއް

ާމިކަންތައްތަްއާ ާޚިޔ ލަކީ ާެއއް ާމީގެތެރެއިން ާޚިޔ ލެއް. ާދެ ާފިކުރެއް. ާދެ ާވިސްނުމެއް. ާދެ ާމިއުޅެނީ ާސ ފު. ވަރަށް

ާމަސައްކަ ާމި ާޚިޔ ލަީކ ާއަނެްއ ާވަރަށްލަސްކުރުން. ާީމގެ ާވިސްނ ލ ިއރުގައި ާލަސްކުރަން ާައވަްސކުުރން. ގިނަާާތް

ާއަށްާ ާމަރުޙަލ  ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިދަންނަވަނީ، ާއަޅުަގނޑު ާލަސްކުރުމޭ ާއެބަހުރި. ވިސްނުންތައް

ކޯޓ އިާާވެސްާަހއިާބަށްވެްސާސްޕްރީމްާކޯޓ ިއާހިސ ާނައިސް.ާމިތަނުންާމިާޢިއްޒަްތތެރިާމަޖިލީހުގެާކޮންމެާމެންބަރަކަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިސ ބަށް  1700ާގޮތުަގއިާދެވިދ ނެ.ާމިީއކީާއެްއވެސްާމައްސަަލެއއްާާވެސްާމިާއަވަސްކުަރންާބޭނުންނަމަާއަޅުގަ

ާދެވަނަ ާމީގެކުރިންާނޫން. ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާބަހަކީ ާމިބުނ  ާލަސްކުުރމޭ ާބިލ އިބެހޭގޮތުންާާއަށް ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ވެސް

ާވަރަށްމަޝްވަރ ކުރުމަ ާސްޓޭޖްގައި ާއެންމެފަހު ާއެވެސްާާށްފަހު ާމިވަނީ ާިނންމުމަށްފަހު ާކޮށް ާމަސައްކަތްތަެކއް ގިަނ

ާގެްނގޮއްސަ.ާ ާހަމައަނބުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކު ާކެރިާވުމ އި ާނޫނީދަންނަވ ލަން ާިވސްނުމަކީ ާެއއް ާމީގެ ާބޮޑަްށާާދ ނެ މީގެ

ވިސްނުމަކީ،ާމިާސަުރކ ރު،ާމިހ ރުާމިއޮތްާސަރުކ ރުާމިާވިސްނުންާމިއޮތީާމިާލަސްކުުރމުގެާނިޔަތުަގއިާއުޅޭާމީހުންެގާ

 1705ލަވ ާމުޒ ހަރ ކޮށްާގ އުކ ާއްބޮޑެތިާމަސައްކަތްތަެކއްާކުރި،ާވަރަށްާމަގުމައްޗަށްާނުކުމެާހަޅޭާވެރިކަމަށްާގެަނއުމަށްާވަރަށް

ާއަނބު ާއޭތި ާއިނގޭތޯ. ރޑް ާިރވޯ ރޑް، ާެއވޯ ާމިއޮތް ާދީފައި ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރި ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާލިބުން ާނޫނީރ 

ާއެންމެ ާވިސްނުމެްއގަޭއ ާލަސްކުރުުމގެ ާދިނުން،ާޙަވ ުލކުރުން ާއަނބުރ  ާކުރަމުްނާާރައްޔިތުންނަށް ާމި ާމަސަްއކަތް ޮބޑަށް

ނޑުމެްނގެާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާައވަްސކުރުމ އިދޭތެރޭާިވސްނ ލ އިރުާއެބަާބަލަންޖެހޭާ ނޫނީާޑީ.އ ރު.ޕީާފަރ ތުްނާއަުޅގަ

ާައވަ ާރައްޔިތުންނ އިާމިކަންތައްތައް ާދިނުމަށް. ާރައްޔިތުންަނށް ާވެރިކަން ާރައްިޔތުންގެ ާމިއުޅެނީ ާބޭނުންވެގެން ސްކުރަން

ނުޑާކުރިންާމިާއިޝ ރ ތްކުިރގޮަތށްާ  1710ކަންާލަސްކުރުމުގެާހަމަާމިގ ތުންާއެާވެރިކަންާކޮށްދިނުަމށް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާ ާވިސްނުމަކަށް ާއެންމެބޮޑު ާއިންނަނީ ާލަމި ާމި ާމިއަދުވީވަަރކުން ާވަަރކަށް ާކޯޓ އިާާސްވ  ާސްޕްރީމް ާމައްސަލަ ާިމ ވެސް

ާއަެންއކ  ާދ ގޮތްވެގެން ާޮގްއސިއްޔ މުާހިސ ބަށް ާދެމިގެން ާދިގު ާނޫނީާާންވެސް ާލ ފައިތިބި ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ އި ޤ ނޫނ އި

މިގެންދިއުންާނޫނިްއޔ ާވެސްާއިތުރުާމުއްދަަތަކށްާދެާޢައްޔަންކޮށްފަިއާތިބިާަކއުންިސލަރުން،ާއެމީހުންގެާމުސ ަރާައނެއްކ 

އަޅުަގނޑުާނުދަންނަވ ނަންާފަހަރެއްަގއިާވެސްާހުދުމުޙްތ ުރާއެާމަސައްކަތްަތއް،ާނޫނިްއޔ މުާމިާވެރިކަންާދެމެހެއްޓުން،ާ

ާދަންނަވ ނީާވެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތް ާކުރަމުންދ  ާދެެމހެއްޓުމަށް ާމިވެރިކަން ާއެެހންނަމަވެސް ާދަމަހައްޓ ށޭ.  1715ކަމެްއ

ާވަރުާ ާފަހަރެްއގައިާއިތުރަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާމަސަްއަކތެކޭ. ާކުރ  ާހަރުދަނ ކުރުމަށް ާމިާާގަދަކުރުމަށް، ވެްސާނުދަންނަވަން

ާމެންބަރުންާ ާބަެއއް ާމައްަސލައެކޭ. ާދެ ާެއއްކަހަލަ ާމިއީ ާހެދުމ އި ާޕްރޮވިންސް ާނޫނިްއޔ ުމ އެއްފަްސކުރުމ އި،

ާމެނިފެސްޓޯގައި ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާާވ ހަކަދަްއކަމުން ާއެބައޮތޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ6ާާވެސް ާވ ހަަކ. ސަރަޙައްެދއްގެ

ވެސްާއަޮތޅުތަެކއްާއެްއކޮށްލަިއގެންާއެތަނަށްާވަޒީަރކުާނޫނީާމިނިސްޓަރަކުާާމިދައްކަނީާއެއްފަސްކުރ ާވ ހަަކ.ާފަހަރެއްގައި

ާ ާލައިގެން ާވ ހަަކއެއްމި ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާޕްރޮވިންާސިޔ ސީގޮތުްނ ާހެދުމަށްާނޫން.  1720ސް
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ނޑުމެންނަށްާހަމަާާއަޅުަގނޑުމެންާދެކޮޅުާމިހަދ ާމައްސަލަ އަކީ،ާައޅުަގނޑުމެްނނަށްާރައްޔިތުންގެާއިޙްސ ސްަތއްާއަުޅގަ

ާރައްޔިތުންާ ާޤަބޫެލްއނުކުރަން ާއަުޅަގނޑު ާއިޙްސ ްސކުރެވޭތީ، ާމިާކޮންމެވެްސވަރަކަށް ާގިނަބަޔަކު ާހަމަ ާތެެރިއން ކަމަށްާގެ

ާވަރަށްތ އީދުކުރ ކަމަކަށް.ާައޅު ާހަމަ ާމިކަމ އި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާާަގނޑު ާދެކޮޅުހަދައޭ.ާދެކޮޅުހަދ  ާއަީކާބޮޑަށް ާމައްސަލަ އެއް

ާހިތިާާނޫނީ ާއެކުރަމުންގެންދ  ާމީސްމީހުން ާއެ ާރައްޔިތުން ާއެ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑު ާވިސްނުމަކީ އެއް

ާ ާއަތޮޅުތަކުގެ ާރަށްރަށުގެ ާހަމީސްތަޖުރިބ . ާޕްރޮވިންސް ާހުރިާމީހުން ާލ ފައި ާޕްރޮވިންސަކަށް ާއެ ާނޫނިއްޔ މު  1725ދައިގެން

ާފަރ ތްތަކުންާ ާމިތިބަ ާލ ފައި ާރުހުމެއްނެިތ ާރައްޔިތުްނގެ ާޚިލ ފަްށ ާަގވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާނޫނިއްޔ މު ކައުންސިލަރެްއ

ާ ާނުދަންނަވ ނަން. ާނޭއްގ ީނއެޭކެވސް ާކުރަމުންގެންދ ، ާކަންތައްތައެހެންނަމަވެސް ާހަމަނުޖެހޭ ާސަބަބުންާދެކޮޅުނުޖެހޭ ކުގެ

ާވަރަށް ާމިހ ރުާމިތިބީ ާއަުޅަގނޑުމެންާރައްޔިތުން ާދަންނަވ ނީ ނޑުާހަމަާާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާފޫހިވެފައޭ.ާވުމ ިއއެކު ބޮޑަށް

ވެސްާާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާދަންނަވ ލ ނީާމިާޤަރ ރަކީާމިތަނަށްާއައުމުގެާކުރިންާއެހެންާފަރ ތަކުންާލައިގެން

ާކު ާފަހަރެއްަގއިމިކަންތައްތައް ާނިޔަތުަގއި ާައވަސްކުރުުމގެ ާމަސައްކަތް ާވުމ އިެއކު ާައޅުަގނުޑާާެރވިދ ނެކަމެޭކ.  1730ވެސް

ާހަމަާ ާމިކަމ އި ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލަެއއްކަމުަގއި.ާވުމ އިެއކު ާދ ންޖެހޭ ާހިސ ބަށް ާކޯޓ އި ާސްޕްރީމް ާމިއީ ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 ރިއްޔ .ބޮޑަށްާދެކޮޅުާހަދ ވ ހަަކާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުާވަރަށް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާއެމް.ޑީ.ީޕގެާލިސްޓުންާމައްޗަންގޮޅިާއުތު  1735ުރާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާދެންާއަޅުގަ

ާމަދުާދީދީާއަށް.ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުާ

ާ

 ހަކަދެްއކެވުން:މަދުާދީދީާވ މ ރިޔ ާއަޙުމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާހުށަހެޅު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމީޑިއ ތަކ ިއާމުޝުކުރިއްޔ  ން

ާ ާމަޖިލީހުެގ ާމި ާތަންތަނަށް ާއެކި ާބޭފުޅުންމެންބަރުން ާއެެހން ާއަދި ާއ އިާާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާމިއީ ާއަުރއްވ   1740ވެސް

ާހެ ާތަންޚިލ ފަށް ާޕްރޮވިންސަކީދިފައިވ  ާާތަނޭ ާވ ހަކަތަެކއް ާދިގު ާވިދ ުޅވެ ާފެނުނުއެހެން ާގެންދަވ ތަން .ާދަްއކަަވމުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާޤަރ ރު، ާމި ާމިއަދު ާމ7ާާި;އަޅުަގނޑުމެން ާލިބިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާކޯޓުން ާކުރަންސްޕްރީމް ާއިންވޯކް ާމި ާބ ރު ާހޯދުމުގެ ާލަފ  ާޤަރ ރެއްާމި ާއެއްވެްސާާމި ާޤަރ ރުގެ ާމި ހުށަހެޅިއިރު

ާ ާތަނެއްަގއި ާލަސްކޮށްދެއްވ ށޭާނެތް ާނިމެންދެން ާހޯދައި ާލަފ  ާމި ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާދެއްވ ށޭާާލ މަރުކަޒީ ާފަސްކޮށް ާވެސް

ާތަނެއްކަންާ…ވެސް ާހެދިދ ނެ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާޕްރޮވިންސަކީ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާަހމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ .1745 

ާހަ ާމަޖިލިސްާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަން ާދިޔައީތީ ާބުނަމުން ާފެށުނީއްސުެރ ާއެކީ ާސ ބިތުކަމ އި ާކެރި މަ

މެދުވެރިކޮށްާައޅުަގނޑުމެންާެއކަންާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނެގާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންހެންާތިބެގެންާރަްއޔިތުންާމީހ ާދ ށޭާ
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ާނުާ ާބުނ ކަށް ާކޮންމެހެން ާއެހެން ާދ ށޭ، ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ާމި ނޑުމެނ5ާާްޖެހޭ. ާއަުޅގަ ާތަނެއް. ާވެކިވެފަިއވ  ބ ރު

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބުނަން. ާބަސް ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާމިތިބީ ާއައިސް ާއެބ ރ7ާާު;މިތަނަށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ނޑުމެންނަށް ނޑުާލިބޭކަމަށްވަންޏ ާއަުޅގަ ނޑުމެންާލަމެކުރެވެންާއޮތްކަެމއްާއަުޅގަ  1750ާފ ާހޯދަންންާކުރަންވީ.ާެއގޮތުްނާއަުޅގަ

ާލަސްކުރ ކަށްާ ާޙ ލަތެއްގައި ާއެްއެވސް ާފަސްކުރ ކަށްާދ ންވީ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާނެތް.ާާވެސް ާބުނެފަކަެއއް ާޤަރ ރުގައި ވެސް

އްަގއިާައޅުަގނަޑކަށްާހިެއއްނުވޭާބޭނުންތެރިކަެމއްހެން.ާވ ހަކަދެްއކުމަކީާއެްއވެސްާޙ ލަތެާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްާއޮޭޅގޮތަށްާ

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާހެދެމުންދިޔައިރުއ ދެ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހީވ ކަހަލަ ާބައެއްަފހަރަށް ާވ ހަކަދަްއކަމުންދ އިރު ާމިތ  ވެސްާާން

މިާޤ ނޫނުއަސ ސީާލިޔެފަިއވ ާއެްއޗެްއާާރުއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާއެާމަޖިލީހުގައިާދެެކވެމުންދިޔަާވ ހަކަެއްއވެސްާނުވަތަާމިހ 

ާދަންނަ ާބޭުފޅުންތަކެއްހެން. ާތިއްެބވި ާހެދެމުންދިޔައިރުާވިދ ޅުނުލަްއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއުޅެނީ  1755ވަން

ާބަހުސްަތކުގެ ާއެ ާއޮއްވ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމެޖޯރިޓީ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާތެރޭގައި ާހުށަހެޅުންތަކުގެ ާއެ ާއަދި ވެްސާާތެރޭަގއ އި

ާކަާ ާވޯޓުން ާސީދ  ާޑިރައްޔިތުންގެ ާޑައިރެކްްޓ ާނިންމުމަށް ާހުންކަން ާހުށަހެޅުމެްއ ާއެާމޮކްރަސީައކަށް ާއޭރު ާއެގޮތަށް ށަހެޅި

ާދެްއަވއިގެްނާ ާވޯޓު ާއެ ާއޭރު ާކަންކަންާނިންމ ގޮތަށް ާވޯޓުން ާުނުކރެއްީވއޭ.ާއ ެދ،ާރަްއޔިތުންގެ ާއޮވެާފ ސް އަޣްލަބިއްޔަތު

ާ ާމިއަދުާއެ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރެވުނީ، ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޭރުަގއި ާއެކަމަކު ާނޯންނ ނެ. ާމަޖިލީހެއް ާމި ާމިއަދު ާނިންމެވިނަމަ

ާައޅު ާވ ހަކަވެސް ާމިދައްކ  ާތިބެ ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤަބޫލުކުރަީނ ާތަމްސީލުކުރ ާާަގނޑު ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން  1760އަކީ

ާވިންދ އި ާޖެހެންވ އިރަާޝުޢޫރ އިާރައްޔިތުންގެ ާކަމެއް ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާކަމެކޭ. ާކުރ  ާރައްޔިތުންނ ިއާއެްއގޮތަށް ށް

ާދ ކަށް ާެއގޮާހިސ ބަށް ާައޅުަގނޑު ާެއާނުޖެހޭކަމަށް.ާއޭރުވެސް ާތަމްސީލުކުރ އިރު ާމަޖިލީހުގައި ާއަޅުަގނޑަށް ާވޯޓުދިނީ ަތށް

ާ ާަރއްޔިތުްނގެ ާކުރެވެނީ ާމިއަދުޚިޔ ލ އި ާއަދި ާކުރަންކަމަށް ާކަްނތައްތައް ާެއއްގޮތަށް ނޑުމެންާާޝުޢޫރ އި ާއަުޅގަ ވެސް

ާ ާުނކުރެްއވޭ ާޤަބޫލުފުޅު ާުކރެއްވެނީކަމަށް ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާއެހެންވިޔަސް ާއެހެން. ާަދއްަކވަފ ނެާޤަބޫލުކުރަނީ ބަޔަކު

ާދައްަކވަމުންާ ާވ ހަކަފުުޅ ާޭބފުޅަކު ާމިތ ނގައި ާއ ދެ، ާނިންމަްނޖެހޭނީ. ާކަންކަން ާޮގސްގެންނޭ ާހިސ ބަށް  1765ރައްޔިތުންނ އި

ާރައްޔިތުްނގެާ ާަބދަލުކުރުމަށްވުރެ ާނިޒ މު ާވެިރކަމުގެ ާރަނގަޅޭ ާމ  ާމިކަމުގައި ާދިއުން ާވޯޓަަކށް ާނިޒ މީ ާމި ވިދ ޅުެވއްޖެ

މ ާމުހިންމޭ.ާއަޅުަގނުޑާހިތަށްާއަރ ާއެާޭބފުޅަކުާޤ ނޫނުއަސ ސީާވިދ ުޅެވލެއްވިބ އޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވޯޓަކަށްާިދއުންާ

ާފަހު ާސ ފުާރައްޔިތުންގެ ާވަރަށް ނޑަެއޅިެގން ާކަ ާވަރަށް ާބުނ އިރު ާބަދަލެްއާާބަސް ާނިޒ މަށް ާއެބައޮތް ބަހުން

ާވޯޓަާ ާރައްިޔތުންގެ ާކުރަންޖެހޭނީ ާެއކަން ާގޮްތގޮތަށްާގެންނަންޖެހޭކަމަށްވަންޏ  ާއެނޫން ާގޮްސގެްނކަމަށް. ކަށް

ާމަޖިލިސް ާމި ާބަަދލުތައް ާަބއެއް ާގެނެވެންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިހެންާާތެރެއިން ާއެހެންވިޔަސް ާއެބަޮއތް.  1770ވެސް

ާދަްއކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމިތ  ާވިދ ޅުވެ ާާބޭނުންތެރިކަމަށް ާއޮްތާގެްނދަވ އިރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާައރ  ާހިތަށް ނޑު އަުޅގަ

ިމއިންާެއްއވެސްާބޭުފޅަކުާވިދ ޅުވެެލއްވިބ އޭ.ާއ ދެ،ާވަރަށްގިނަާފަހަރުާއެމް.ޑީ.ީޕެގާބޭފުޅުންާކިތަންމެާވަަރކަށްާާއެްއޗެއް

ވިޔަސްާކޯޓަށްާދ ާވ ަހކަާނުދައްކ ތީާބަަޔކަށްާހީފުޅުީވކަންނޭނގެާޤ ނޫނުއަސ ީސޭއާގެންާބޭފުޅުންާވ ހަކަފުުޅާދެއްކެާޒ ތީވެާ

ލ ފަށްާކަންކަމެއްާކުރެވޭކަަމށްާސަރުކ ރެއްގެާފަރ ތުންާއެހެންާވ ހަކަދައްކަމުންދ ކަމަށްާއ ިއާޚިާކިޔަިއގެންާޤ ނޫނުއަސ ސީ
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ާަދއްަކވަމުންދ ކަމަށްވަންޏ  ާގޮްތގޮތަށް ާއެނޫން ާޖޫނުވަތަ ާކޯުޓގެ ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާެއއް  1775އިްނވޯްކާރިސްޓިކްޝަން

ާދެއްެކވުނު ާހީފުޅުކުރައްވަިއގެން ާއެެހން ާއެކަމަކު ާގައިމުާކަމެއްާވ ހަކަާނުކުރ ނެކަމަށް. ާމިއަދު ާރ ުގާާނޭނގެ. ވެސް

ާޤ ނޫނުއަސ  ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާއޮތްކަމެކޭާބަދަލުވެއްޖެ. ާކުެރވެްނ ާއިން ާކޮންމެހެންާމިއީާސީ ާއެހެންވީމ ، ާކުެރވޭނެއޭ. .

ާނިންމޭނެއޭ.ާއެކަ ާބުނެ ާބަސް ާއެ ާމިތަނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުޖެހޭ. ާދ ކަށް ާކޯޓަކަށް ާހޯދ ކަށް ާބަސް މަކުާއަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއަެނއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއޮްތާބައެއް ާލިޔެފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަްށ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާމިއީ ާވިދ ުޅވަނީ ބޭފުޅުން

ާ ާއެކަަމކުާމައްސަލަެއއް ާލިޔެފަކަެއއް. ާނޫންގޮތަކަށް ާސ ފުކޮށް ާނެތް ާމ އްދ ެއއް ާއެްއވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ  1780ކަމަށް.

ާތަ ާކިޔ  ާކޯޓޭ ާސްޕްރީމް ާޖ ގަދީ ާތިބެީނާމ ނަކުރުމަށް ާބައިތިއްބ ފައި ާއެތ  ާމުސ ރަދީ ާބޮޑެތި ާެއބޭފުޅުންނަށް ާހަދައި ނެއް

ާމީެގއިތުރުްނާާއަބަދު ާއަދި ާބެލެވޭތީ. ާއޮންނ ނެކަމަށް ާޖ ގަ ާމ ނަކުރުމުގެ ާލިޔެފައިވ ކަމަށްވ ނަމަ ާޤ ނޫނެއް ވެސް

ާރަްއޔި ާވިދ ުޅވަނީ ާއެ ާކޯޓުން ާސްޕްރީމް ާވިދ ޅުވެ ާމިތަނުންނޭ ާބުނ ނީ ާބަސް ާނޫންކަމަްށާރައްޔިތުންގެ ާބަސް ތުންގެ

ާވިދ ުޅވުމަށް ާާއެވިދ ުޅވ  ާޤަބޫލެއްނުުކރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިންކ ުރކުަރން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެްސ ާބ ރުނ5ާްާދައުލަުތގެ

ާ ާމިބުނަނީ ާމިތ  ާުބނިއިރު ާބަްސ ާރައްޔިތުންގެ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާބުނަމުންދ ނެ. ާަބސް ާރަްއޔިތުންގެ ާހަމަ  1785މިާވެސް

ާބަހަ ާދޭ ާއެ ާފަހުމ ނަކުރުމުގައި ާެއ ާބަހޭ. ާފަހު ާރައްޔިތުންެގ ާސްޕްރީމްާާީކ ާެދއްވ ީނ ާމ ނަުކރުމުގައި ާދުސްތޫރު ބަސް

އަށްާރަތްކުލަާފެނުމުންާއެވ ހެންާޕްރޮވިންސޭާބުނ ާކޮންމެާފަހަރަކުާމިމަޖިލީހުގެާާކޯޓުންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާފިރިހެންާގެރި

ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާެއގޮތަްށާގެންދިއުމަކީ ާެއކަން ާހޫނުވެ ާއޮތްާާކަމެއްާތެރިތަޅުން ާގޮތަކަށް ާއ ދަިއގެ ާަވރަށް ނޫން.ާމިއީ

ާކަމެކޭ.ާ ާކުެރވޭ ާެއއްގޮތަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިއީ ާބުނަމުންދިޔައީ ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ޤަރ ރެއް.

ާޤ  ާމިތ  ާދިޔައީ ާވިދ ޅުވަމުން ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާހެދޭނެއޭ. ާކުރަޕްރޮވިންސް ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާކަމެކޭ.ާނޫނުއަސ ސީ ާއުޅޭ  1790ން

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،ާއެބަސްާސްޕްރީްމާކޯޓުން ާއެއްެޗއްކަމ އި،ާާ.ޭބނުންވަނީއެ ާޕްޮރވިންސެްއާހެދޭނެ ެއއީާެއއީ

ާ ނޑުމެްނާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަުޅގަ ާއެމ ނަ ާއޭގެ ާއުޅޭކަމެްއކަމަށް. ާކުރަން ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާހެދެމުން ާެއއްގޮަތށް އ އި

ާ ާއޮތީ ާއެކަްނ ާރުިޅާވިސްނިގޮތަށްތޯ ާކޮންމެހެން ާމައްަސލައެްއގަިއ ާއޮްތ ާސީދ ކޮށް ާސ ފު ާއެހ  ާބެލުން. ާނޫންތޯ ނުވަތަ

ާއ ިއާ ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާއެވިދ ުޅވިގޮތަށް ާއެބޭފުޅުން ާމީގައި ާހަމަ ާނުޖެހޭ. ާދަްއކ ކަށް ާވ ހަކަތަެކއް ާއެތައް އައިްސގެން

ާއެބޭފުޅު ާދެކެވަަޑއިގަންަނވ ކަމަްށވަންޏ  ާއެބޭފުޅުްނ ާޚިލ ފުކަމެއްކަމަށް ާމީގައި ާމިން ާއެއްބަްސވެެގންާާހަމަ  1795ޤަރ ރ އި

ާ ާދެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުިރއަށް ާބިލ އިގެން ާލ މަރުކަޒީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފޮނުވ ފައި ާމައްސަލަ ާމި ާކޯަޓށް ސްޕްރީމް

ށްާެވސްާނުޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމީގައިާމިއަާނޫން.ާލަސްވ ކަށްާއެްއވެސްާޙ ލެްއގައިާމިާލަސްކުރުމުގައިާކުރ ކަމެއް

ާމ ދަން ާހަމަ ާދީފައި ާގެންދަންވީ.ާާވޯޓު ާކުރިއަށް ާކަްނތައް ާބިލުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާއޮތްޮގތަށް ާއެޖެންޑ ގައި ާހަމަ ވެސް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ1800 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމިއަރުވަ ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާޝުކުރިއްޔ  ާފުުރޞަތަށް ނީ

ާރަފީޤްާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަުކ ާމެންބަރު ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާލިސްޓުން މެންބަރުންގެ

ާޙަސަން.ާ

ާ1805 

 ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާރަީއސް. ާގިނަާތްތެރި ާވަރަށް ާބޭނުންނުވ  ާޕްރޮވިންސް ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާޤަރ ރަށް، ާމި އ ދެ،

ޕްޮރވިންސަކަްށާބަހ ލުމަށްާރައްޔިތުންގެާރުހުންާހޯއްދެވުމަށްާމިާސަރުކ ުރ9ާާސަބަބުތައްާއެަބއޮތް.ާލ މަރުކަީޒާއުސޫލުންާ

ާތެރޭގަާ ާުދވަސްކޮެޅްއގެ ާކުޑަ ާވަރަށް ާޙަވ ުލވިތ  ާފުަވއްމުލަކ އިާވެރިކަމ ިއ ާތެރޭަގއި ާދުަވހުގެ ާމަހެއްހ  ާގ ތްަގނަޑކަށް ިއ

ާމިދެންނެވިާ ާގަމުަގއި. ާސ.އަޮތޅު ާބޭްއވުނު ާަބްއދަލުވުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާބޭއްވި ާޚ އްޞަކޮްށގެްނ  1810އަްއޑުއަތޮޅަށް

ބެމުންދިޔަާވަރަށްާގިނަާބައްދަލުވުމުަގއިާކަންތައްާެވެގންދިޔައީާކިހިނެއްތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަތޮޅުތަކުގެާެލވެްލގައިާލި

ާ ާލިބުމުގެ ާގ ތުން ާގިނަާޚިދުމަތްތަކެއް ާވަަޑިއގެންނެވި ާަބިއވެރިވެ ާބައްދަލުވުުމގައި ާއެ ާދ ނެަކން ާދުރަށް ބަދަލުގައި

ާމުއަްއސަސ ތަކުންާ ާއެިކއެިކ ާސަރުކ ުރެގ ާނޫނަސް ާެއ ާއަދި ާމެންބަރުންނ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީތަުކެގ ާއެއީ ބޭފުޅުންނަށް

ާބޭ ާގިނަ ާޤަބޫލުފުޅުާވަރަށް ާގޮތަށް ާއެ ާެއކަން ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާެއއީ. ާބައްދަުލވުެމއް ާވަަޑއިގެންެނވި ާބަިއވެިރވެ ފުޅުން

ާބައްދަލުވުުމގަިއާ ާދެންނެވި ާިމ ާބައްދަުލވުމެއް. ާކުރެްއވި ާައއުުޓ ާވޯރކް ާކުރައްވ  ާއިުހތިޖ ޖު ާބޭފުޅުން ާއެ  1815ކުރެްއވިގެން

ާދ އި ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާމިހ ރު ާއަޚު ނޑުާއަޅުަގނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ ކަން ާމެންބަރުާވެސް ާޢިއްަޒތްތެރި ރ ގެ

ާަބޔަުކާ ާގިނަ ާވަރަްށ ާތެރެއިން ާަރއްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ެދ، ނިޑވަުޅގައި. ާދަ ާމި ފ ހަގަކޮށްލަން

ާފެންވަުރގައި ާއަތޮޅުަތކުެގ ާނުވަނީ ާބޭނުން ާހަދަން ާޕްރޮވިންސް ާސައްަތއަކުން ާމަތީ ާގިަނާާވަރަށް ާމުހިއްމު ެދވޭ

ާދަނީާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދ ންޖެހޭތީ. ާމަރުޙަލ ތަކަކަށް ާއިުތރު ާކިޔ ަފއި ާއަށޭ ާޕްރޮވިންސް ާހޯއްދެވުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް

ާމިާ ާމިއަދު ާހަދަންޖެހުމުން ާސިޒޭރިއަނެއް ާމީހ  ާއިންނަ ނޑުެވފައި ާމ ބަ ާކުރަމުން. ާތަޖުރިބ  ާވެސް ާމިހ ރު  1820އެކަންތައްަތއް

ާހޮ ާރަށުގެ ނުޑެގާވަނީ ާނުވެފައި.ާއަުޅގަ ާލިބޭގޮތް ާފަރުވ  ާޑޮކްޓަރުްނގެ ާޚ އްޞަ ާއަންހެނުންގެ ާހުންނަ ާލިބެން ސްޕިޓަލުން

މަހެއްހ ާގިނަާދުވަސްާވެގެންާމިާދަނީ.4ާާދ އިރ ަގއިާމިހ ރުާވެސްާމިދެންނެވިާފަދަާޚިދުމަތްތައްާމެދުކަނޑ ލ ފައިާވ ތ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޚިދުމަތްތަކެއް ާފަދަ ާމިާާމިދެންނެވި ާއ ދެ، ާޖައްސ ލެވިފައި. ާދުރަްށ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަނީ ާމި މިހ ރު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޖެހެނީ ާމި ާމިހ ރު ާހ ލަތްތަކުގައި ާމަޖުބޫރުވ  ާދ ން ާކަމަކަށް ާފަދަ ާހެދުން ާސިޒޭރިއަން ދެންނެވި

ާއެނިގަވޑަިއގަންނަ ާކުރުވ ފައި. ާމަޖުބޫރު ާދ ން ާހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ާރީޖަނަލް ާހުންނަ ާގަަދާޕްރޮވިންސްަގއި ާބޮޑެތި  1825ވ ނެ

ާދުވަހުާ ާއިހަކަށް ާދ ދި ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާވޭން. ާއުނދަގުލ އި ާަދއްޗ އި ާދިމ ވ ނެ ާސަރަހައްުދގައި ާއޮންނަ ނޑުަތއް ކަ

ާމަޖިލީހުހައިާ ާމި ާދެންނެވީ ާމި ާމެންބަރުންތަކެއް ާިޢއްޒަތްެތރި ާގިނަ ާވަރަށް ާެގ ާއެމް.ޑީ.ީޕ ފުވައްމުލަކަށް

ާމެންބަުރންތަކެ ާބޭފުޅުންނަށްާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާއެ ާގޮތުަގއި ާޔަޤީންވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަތުރުފުުޅން ާކުެރްއވި އް
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ާބޭފުޅުންާ ާއެ ާވޭނ  ާދައްޗ އި ާއުނދަގުލ އި ާހުންނ ނެ ާކަންތައްތަކުަގއި ާދެންނެވި ާމި ާކުެރްއވޭނެ ާއިހުސ ސް ވަރަށްބޮޑަށް

ާ ާތިއްަބވ ނީ. ާުކރައްވ ަފއި ާއިހުސ ސް ާބޮޑަށް ާގ ތުންވަރަށް ާާއ ދެ، ާދޭށޭ ާހެދުމުންާޚިދުމަތް ާޕްރޮވިންސް  1830ކިޔ ފައި

ާގުނަަޔކަށްާ ާއެތައް ާވަނީ ާޚިދުމަތްތަެކްއާމި ާއެތައް ާއައި ާލިބެުމން ާފެންވަުރގައި ާއަތޮޅު ާކުިރން ާމީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސުޕްރީްމާ ާފ ސްކޮށްގެން ާޤަރ ރު ާމި ާމަޖިލީހުން ާރައީސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަށައިފައި. ާދ ން ާދުރަށް ާފަށ ފައި. ދިގުލ ން

ނޑަކަށްާއެްއގޮތަކަށްާވެްސާނުވިސްނޭ.ާޕްރޮވިންސްާއުަފއްދ ،ާސަރުކ ރުންާބޭނުންވ ާާކޯޓަށް ފޮނުވަންވީާސަބަެބއްާައޅުގަ

ާޢައްޔަންކުެރއްިވާ ާކުންފުނިތަކަށް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާކައުންސިލަރުްނނ އި ާއަށް ާިއންތިހ  ާަފއިދ  ާސިޔ ސީ ގޮތަށް

ާނެންގެވުމަށްޓަާ ާނ ޖ އިުޒކޮށް ާލަްއަވއި ާެދކޭގޮުތގަިއާޑިރެކްޓަރުން ާއަޅުަގނޑު ާހޯުދން ާމުއްދަތު ާއިތުރު ާދިއުމަށް ާމިދ   1835ކައި

ާރައްޔިތުންގެާ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާކެރޭ ާދަންނަވ ލަން ާއެުކގައި ާޔަޤީންކަމ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބޭނުމަކީ. މީގެ

ާދިޔަކަުމގަިއާިވޔަސް ާވޯަޓކަށް ާކިހިެނއްތޯ ާދެކެނީ ާކިހިނެއްޯތ،ާަރްއޔިތުން ާއޮތީ ާވެްސާފުަވއްމުލަކުގެާާރުހުން ހަަމގައިމު

ވުރެާަމއްޗަްށާރަްއޔިތުންގެާތެރެއިންާގިނަމީހުންާބުނ ނީާނޫނެކޭ.ާޕްރޮވިންްސާބޭނުމެްއ2ާާ:މެޖޯރިޓީާގ ތްަގނޑަކަްށާ%

ާގޮތަްށާ ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުން ާެއއްގޮތަށް ާވިންދ  ާރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއަޅުަގނޑުމެންނެއް. ނޫނޭ

 1840ކުރަންާމިާމަޖިލީހަށްާއައިސްާތިބިާަބއެއް.ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާވަކިާބަަޔކުާބޭުނންވ ާގޮތަށްާިސޔ ސީާފައިދ ާާމަސައްކަތް

ނޑުމެންާމިާޤަރ ރަކަށްާމިާދެންނެވިހެންާ ނޑުމެންާޖ ގަާއެްއާނުދޭނަން.ާއަޅުގަ ނެގޭނެާގޮތަކަށްާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާއަުޅގަ

ނުކުރ ނަން.ާއެހެންކަމުން،ާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާމިާޤަރ ރަށްާތ އީދުާނުކުރ ނެާރައްޔިތުންާބޭނުންާނުވ ާކަަމަކށްާތ އީދެއްާ

ނުޑގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .  ވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަުޅގަ

ާ

 1845 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުުރޞަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ  ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއަރުވަނީ ާމި ތު

ނަޑއަޅުްއވ ފައިާއޮތީާ ާމިނެޓު.5ާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޕ ޓީންާކަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

ާަރއީާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮތަީކާޝުކުރިއްޔ  ާއުޅޭ ާމި ާދިމ ވެގެން ާމިހ ރު ާމައްސަލަިއަގއި ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ،  1850ސް.

ާޕ ޓީނ452ާާް ާބުނަމުންދ ތީވެ،ާމި ާމަފުހޫމެކޭ ާޚިލ ފު ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމަފުހޫމަކީ ާޕްރޮވިންސްގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގޮތަ ާނޫނޭ.ާމި ާެއއް ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާއެއީ ާދަނީ ާމި ާބުނަމުން ާޮއއްވ ،ާދ ދިފަހުންާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮސްގޮސް ާވ ހަކަ ށް

ފެބުރުއަީރގައިާައޅުަގނޑުާހަވީރުާނޫހުންާމިާކިޔަނީާޑީ.އ ރު.ޕީާއ ާހަވ ލ ދީާމިހ ރުާވިދ ޅުވަމުންާއެާދަނީާމިާބިލުގ44ާާެ

ާހިން ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބުނ  ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެއީ ާބަޔ ންކުރ އިރު ާަކއުންިސލުތަކެއް ާޕްރޮވިންސް ގުމ ާތެރޭގައި

ާ ާއަދި ާކަމެކޭ. ާހަދ ،ާކުރިއަށ337ާާްނުގުޅޭ ާކައުންސިލު ާޕްރޮވިންސް ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  1855ަވނަ
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ާބޯަޅާ ާބޭރުވެަފއޭ. ނޑުން ާދަ ާބޯޅަ ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު ާއަރަނީ ާހިތަްށ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާހިސ ބުން ާއެ ާކަމަށް. ގެންދެވިދ ނެ

ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާބޭރުވީމ  ނޑުން ާދެންާާދަ ާބޯޅަ ާ ާއަތަށްހެން ާރެފްރީ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިފަހަރު ޖެހޭނީ

ނޑުާތެރޭގައިާޑެޑުބޯލްާކިޔ ާސިޓުއޭޝަެނއް.ާއެހެންީވމ ،ާރެފްރީާއަތަށްާބޯޅަާދޭނީ.ާ އެއްލަން.ާފުޓްބޯޅަިއގެާއޮންނ ނެާދަ

ާ ާެއއީ ާދިމ ވެފައި. ާއެހެން ާއޮތީ ާމި ާދިމ ވަނީ. ާއެހެން ާމަދުމަދުން ާމ 452ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސާވަނަ ާދަށުން ްއދ ގެ

 1860ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާމިކަންާކުރެވިދ ނޭާބުނ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަމުަގއ337ާާިއ ޚިލ ފުާކަމެކޭާބުނަމުންާދިަޔާބަޔަކުާ

ާރަނގަޅުާ ާހަމަ ާކޮށްލަން ާމިަކން ާހަދައިފައި ާގޮތަށް ާޑެޑުބޯޅައެއް ާދީފައި ާބޯޅަ ާއަތަށް ާރެފްރީ ާހީވަނީ ާހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ާން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަންާމިާޤަރ ރަްށ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާކަމެއްހެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްާ ާޝުކުރިއްޔ  ާއަުރވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާެމންބަރު. ނޑުމެނ52ާާް>32ޒަތްތެރި ާއަުޅގަ  1865ވެގެން

ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަ ާދިޔައިުރގަިއ ާއަޙްމަދުާާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ގެންެދވި

ާމިނެޓުާއޮތްާވ ހަަކާދަންނަވަން.6ާާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާބ ކީާއަދިާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޭރު ާކުރީަގއި. ާއިންޓަވަްލެގ ާނިންމ ލީ ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ނޑުާާއ ދެ،  1870އަުޅގަ

ދަންނަވަމުންާގެންދިޔައީާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާފ ޅުކުރަމުންދިޔަާޝުޢޫރުގެާތެރޭގަިއާ

ާވެްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާވ ހަކަތަކަށް. ާބަެއއް ާދިޔަ ާވިދ ޅުވަމުްނ ާމެދު ާމެންބަރުންނ  ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ާސް ާޤަރ ރު ާމި ާއޮތީ ާސޮއިކުަރއްދަންނަވ ލ ހިތް ާކުރައްވ ، ާފޮނުވުމުގެާޕޮންސަރ ނޑުމެންނަށްާާވ ަފއި، ާއަޅުގަ ކުރިން

ާއޮީތާ ާކަންތައްަތއް ާަވޢުދުތަކުގެ ާސަރުކ ުރގެ ާމިއަދުގެ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާޖެހިއްޖެ ާމ ނަކުރަން ާކަމެްއގައި ާކޯޓުން ސުޕްރީމް

ާމައި ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާމީގެތެރޭގައި ާއެބަޖެހޭ. ާބަލައިަލން ާހިސ ބެއްގައިތޯ ާކޮން ާދަތުރުފަތުރުެގ7ާާަގނޑު ާވ   1875ވަޢުދުކަމުގައި

ާޑްރަގަށްާ ާސަލ ންޖެހުން، ާައށް ާފަރުވ  ާބޭސް ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާފަށަށް ާއަތްފޯރ  ާިތރިކުރުން، ާއަގު ާދިރިއުޅުމުގެ ނިޒ މު،

ާޢިއްޒަތްތެ ާބަލައިލަން. ނޑަކަށްޯތ ާމިންގަ ާކޮން ާހ ިސލުވަނީ ާކަންތައްތައް ާމި ާބަންދުުކރުން. ާދޮރުތައް ިރާހުޅުވ ފަިއވ 

ވަަނ92ާާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުާކުރުވުމަށްާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ާމ އްދ ގެާދަށުންާ

ާ ާ)ށ(ާގެ ާކުަރްއވަންޖެހ5ާާޭމ އްދ ގެ ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ާަމޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާދަށުން ާ)ރ(ާގެ އަދި

ާތެރޭ ާއިުމގެ ާމަސައްކަތުގެ ނޑަށްާޤ ނޫނީ ާވ ެނއޭ.ާއަުޅގަ ާމ ާރަނގަޅު ާފޮނުއްވިާނަމަ ާކަންތައްާސުޕްރީްމާކޯޓަށް ާމި  1880ގައި

ާ ާފޭްސާސޭވު ާޕ ޓީ ާރައްޔިތުްނގެ ާިދވެހި ާކަމަކުން ާމި ާމިީއކީ ާނޫން.ާާކުރަންޖެހޭޔަގީން ާކަމެއް ާހޯދަންޖެހޭ ާއެއް ފޯމިއުލ 

ާކޯޓު ާސުޕްރީމް ާކުރިމަތީަގއި. ާރައްޔިތުން ާިދެވހި ާސ ފު ާވަރަށް ނޑަށްާމިކަންތައް ާއަުޅގަ ާކުީރގަިއ ާނިްނމުމުގެ ާކަެމއް ން
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ާގުޅިަވޑަިއގަންނަވ ާ ާޕ ޓީއ  ާެއ ާުނވަތަ ާސަރުކ ރަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާބަިއވެރިންނަށް ާއިއްތިހ ުދގެ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ހީވޭ

އިލަން.ާމެންބަރުންނަށްާކެރިވަޑަިއގަްނނަވ ނެތޯާމިކަމުަގއިާރަްއޔިތުްނގެާފެންނަާނުފެންނެާވޯޓެްއާޮއތީާކޮންގޮތަކަށްތޯާބަލަާ

ާގޮތަކަށްތޯ؟ާ ާކަހަލަ ާކޮން ާމިއީ ާދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ ާމެދު ާޕްރޮވިންސ  ާމި ާަވރަކަށްތޯ ާކިހ  ާރައްޔިތުން  1885ދިވެހި

ާދ އިރ ަތއްާ ާއިދ ރީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާގަބޫުލކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ޤ ނޫނެއްާހެދުމުގެާމަސައްކަތްާކުރަމުންާމިާދަނީ.ާއެއަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންގެާޕ ޓީްނާާކަާއޮތަީތވެާއެައށްހިންގުމުގެާވ ހަ

ާވ ހަކަަތއް.ާ ާގެންދ  ާަދއްަކވަމުން ާތެޭރގައި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާވ ހަކަަތަކކީ ާދ  ާދައްަކވަމުން ާއިޞްލ ޙުތަކ އި ާދ  ހުށަހަޅަމުން

ާ ާއެނގޭ ާއެބަ ާރައީސުލްޖ337ާުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިން ާމ އްދ  ާއުފައްދަވަންާވަނަ ާމަނިކުފ ނު ާެއ މުހޫރިއްޔ އަށް

ާޕްރޮވިންްސަގއިާ ާއުތުުރާޗަންޕ ޕޫލް ާނަމުަގއި ާރ އްޭޖގެ ާައނެއް ާޞަރީަޙކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ާކަމުގަިއާވ ނަމަ ާވ   1890ބޭނުންފުޅު

ާވިޔަ ާނުޖެހޭ. ާދ ކަށް ާހިސ ބަށް ާމި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހެއްޓިދ ނެ ާވެސް ާކައުންސިަލރަކު ާނަމުގައި ޒޯުރާވިައޒޯރު

ާއިދ ރީާ ާނެތް. ާެއއް ާަމއްސަލަ ާއެްއވެސް ާބަހައްޓަވަންވީ ާޕްރޮވިންސްަގއި. ާޗަންޕ ޕޫލް ާއުުތރު ާަކއުންސިލަރެއް ނަމުގައި

ާިދއުން.ާ ާވެރިކަން ާަރއްޔިތުންގެ ާގ ތަށް ާރައްޔިތުން ާމަފުހޫމަކީ ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަުރކަޒީ ާދިވެހިރ އްޖެ ދ އިރ އިން

ާބޭފުޅަާ ާއަުޑއެހީމު، ނޑުމެްނެގާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާވ ނަމަ ާގޮސްފިކަމުަގއި ާނިމިގެން ާމިހެން ާކަންތައް ާމި ާވިދ ުޅެވއްޖެ ކު

ާ 6ާާ;3ޤައުމުަގއި ާވ ހަކަ. ާޮއންނ ނެ 42ާާސަުރކ ރު ާވ ހަަކ. ާއޮންނ ނެ 9ާާސަރުކ ރު ާވ ހަކަ. ާއޮންނ ނެ  3ާ1895ަސރުކ ރު

ާދިވެހިރ އް ާނޫން. ާދަޢުލަތެއް ާފެޑްރަލް ާރ އްޖެއަީކ ާވ ހަކަ. ާއޮންނ ނެ ާެއކަްނާސަރުކ ރު ާދައުލަތެްއ. ާޔުނިޓްރީ ޖެއަީކ

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާއުޅެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެން. ާއަުޅގަ ާނިޒ ެމއްަގއި ާރިޔ ސީ ާތިެބ ާއެނގި އަޅުަގނޑުމެނަށް

ާމަފުހޫމަށްާ ާއެ ާކޮްށާދޫކޮށްލުމަށް ާލ މަރުކަޒީ ާރައްޔިތުންނަށް ާބ ރުތައް ާމ ލޭގަިއާހުރި ާމަރުަކީޒކޮށް ރައްޔިތުންެގާބ ރުތައް

ާތ އީުދކޮށްފައި.ާއަޅު ާިމއަށް ާވެްސާވަނީ ާސަުރކ ރުން ާއޮތް ާުކރިން ާަޤއުމުަގއި ާއުޅެނީ.ާމި ާމި ާތ އީދުކޮްށގެން ަގނޑުމެން

ާ ާސަރުކ ުރން ާމައުމޫުނގެ ާއެއްފަްސކޮށ5ާާް;;3ރައީސް ާދިވެހިރ އްޖެ ާބައްަލވ . ާބޭފުޅުން ާތި ާޮޑކިއުމެންޭޓޝަން  1900ގެ

ަރއްޔިތުންާއެއްާތ ކަށްާގެނެސްާމ ލޭގައިާމިހިރަާމަރުކަޒީާޚިދުމަތްތައްާދިވެހިރ އްޖޭގެާސަރަހައްދުަތކަށްާގިނަާއަދަދެއްގެާ

ާއެާ ާދައްކަމުން ާޕ ޓީން ާރ އްޔިުތންގެ ާިދވެހި ާވ ހަކަ ާއެ ާދެކެވިަފއި. ާވ ހަކަެއއް ާވަނީ ާގޮތުން ާބެހޭ ާދިނުމ  ލ މަރުކަޒީކޮށް

ސަރުކ ރަށްާއުނދަގޫކުރަނީާކަމަށްާބުނެާާގެންދަވަނީ.ާދެންާމިާތަނުގައިާހުއްޖަތެއްާކަމަށްާޤަރ ރެއްާގެނުވ ަފއިާޤަރ ރަށް

ނޑުމެްނާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާއިއްޔެާ ވ ހަކަާދައްކަމުންާދ އިރުާސަރުކ ރުގެާޖެނުއިންާސްޓެންޑެޑްަތކ ާބެހޭާގޮތުންާއަޅުގަ

ާރިޔ ީސާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާހައިސިއްޔަތުން ާޖީފްެގ ާއިން ާކޮމ ންޑު ާދިޔަ ާފެނިގެން  1905އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބޭފުޅަކުާނި ާކިޔ  ާޒިޔ ދު ާހުރި ާކޮމ ންޑަރަކަްށ ާޕެރޭޑުަގއި ާސިފައިންގެ ާފަހުން ާއެންމެ ާދުަވހުގައި ާސިފައިްނގެ ޒ މެއްަގއި

ާޖަހަީކާ ާމި ާމިސްރ ބު ާޤައުމު ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއޮތީ. ާކަންތައް ާމި ާހިސ ބުަގއި ާމި ާލީަޑރ. ާހުއްރޭ ާހިޕްހިޕް ވިދ ޅުީވ

ާ ާއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ާވެރިކަމަކަށްތޯއޭ ާފުލުހުންގެާމިލިޓްރީ ާސިފައިންނ އި ާރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ައކީ ާސަރުކ ރުގައި. ޑިމޮކްރެިޓކް

ާދިޔައިމ ާ ާކަންތައްތައް ާހިސ ބަށް ާލީޑަރ.ާމި ާހުއްރޭ ާހިޕްހިޕް ާޮގވަނީ ާސިފައިން ާތިއްބެވީ ާތެދެންމެ،ާޕެރޭޑުގައި ވެރިޔ .



 72 

ާކަންތަ ާމި ާވ ހަކަތަކ އި ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާކުރިއަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަތައް ާމި ާދައްކަންެޖހެނީ.  1910އްތައް

%ާ ާނެތް. ާއެއް ާމެޖޯރިޓީ ާސަރުކ ރެްއެގ ާ ާއިއްތިހ ދެްއގެ ާމަސްހުނި ާޖެހެނީ. ާދަށުނ47ާާްގެންނަން ާމެޖޯރިޓީއެއްގެ ގެ

ާރައްޔިތުންާ ާހ މަކޮށްދެނީ. ާމި ާތަނުަގއި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިއު ާރަޢުޔ އި ާރަްއިޔތުންގެ ާކަމެއްަގއި ކުރަމުންދ 

ަގނޑުމެންާހޮވީ،ާސަރުކ ުރާޒިންމ ދ ރުކުރަން.ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާދިވެހިރ އްޖެާހިންގުމުގައިާދިވެހިާރަްއޔިތުންާމިާއަޅު

ާަވގުތުކޮޅުާ ާއޮތް ާބ ކީ ާމެންބަުރންނަށް ާޕ ީޓގެ ާއަޅުަގނުޑގެ ާފޫިހވޭ. ާއަށް ާއިންތިހ  ާދެެކެވސް ާއަކުުރ ޕްރޮވިންސްެގ

ނޑުާަވކިެވލ ނަން.ާވަ  1915ާރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާދޫކޮށްލަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ނަމަާ ާކަމަށް ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާއުސޫލުން ާޢ އްމު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،

34<52ާާ ާބ ކީ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއެބަ.ާމިހ ރު ާދ ންޖެހޭ ާހުްސވަގުުތކޮޅަަކށް ާއޮތް.32ާާގައި ާއެބަ ާައްށާމިނެޓު އެމް.ޑީ.ޕީ

 1920ލިސްޓަށްާބަލ އިުރގައިާއެމް.ޑީ.ޕީންާދެންާވ ހަކަަދއްަކވަންާއެދިަވޑަިއގެންފަިއ4ާާމިނެޓުާބ ކީާެއބަާއޮތް.32ާާވެސްާހަމަާ

އޮތީާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާޑީ.އ ރު.ީޕގެާލިސްުޓގައިާއެންމެާކުރީަގއިާއޮތީާމަތިވެިރާ

ާޢި ާވ ހަަކާދ އިރ ގެ ާއަރުަވއިގެން ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާއިތުރު ާމިހ ރު ާމުޙައްމަދު. ާޙުސައިން ާމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ާމަޖިލިސްާ ާހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާގަބޫލުނުކުެރވޭތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ނިންމޭނެ

ނޑ ލ ނަން.ާދެންާޖަލްސ ާފެއްޓޭނީާ  ޖަހ އިރު.3ާާމެދުކަ

 1925 

 ]ށ27ާާް>35ންާާ:4>34ުތކޮޅުާހުސްވަގު[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެންޑ ާ ާފަށަނީ. ާމި ާެގންދަން ާކުރިޔަށް ނޑު ާއަޅުގަ ނޑ ލުަމށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްަވގުތުކޮޅަށް ާޖަލްސ  ާއ ދެ، .`

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމަޖިލީހ7ާަ;އައިޓަމް ާރައްޔިތުންގެ ާދަުށން ާމ އްދ ގެ  1930ށްާވަނަ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޤަރ ރު.ާއ ެދ،ާމިހ ރުާބ ކީާއޮތްާަވގުތަށްާބަލ އިރުާމިއަދުާމިާމައްސަލަާވޯޓަށްާދ ނެާކަމަށްާބެލެވޭތީެވާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާދަންނަވ ލަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާވ ހަކަ އެ

ާ.މެންބަރުާމުހައްމަދުާއަސްލަމަށްާ

ާ

 1935ާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެ

ާއެއްާ ާބަހުސް ާއިތުރު ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއީ ާޤަރ ރަކީ ާމިވ  ާރައީސް.ާހުށަހެޅިފައި ާޢިއްޒަްތތެރި ާއަަލއިކުމް އައްސަލ މް

ނަވ ލަންާމިާޖެހެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަސްދީޤުާކުރުމުގެާޖ ަގއެްއާއޮތްާޤަރ ެރއްާކަމަށްާައޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއެހެންާދަން
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ާގުޅޭާ ާމަފްހޫމ  ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މ ރުކަޒީ ާމިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާފެށިގެން ާހިސ ބުން ވި

ާއެއްަބޔަ ާއެކު ާހުށަހެޅުމ  ާބިލެއް ާދަނީ.ާމަޖިލީހަށް ާއެކިާމީސްމީހުންާވ ހަކަަދއްކަުމން ާެއކިގޮްތގޮތަށް ާތަފ ތު ާމިާގޮތުން ކު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާނޫނޭ. ާިޚލ ފެއް ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނޫނޭ ާބުނަނީ ާމި ާއަނެއްބަަޔކު ާިޚލ ފޭ. ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ  1940ބުނަނީ

ާދައްަކވ ފަިއ.ާ ާވ ހަކަ ާމި ާވަނީ ާމި ާބޭބޭފުޅުން ާއެކި ާއެކިޮގތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދިގުލައި ާބަހުސް ާމި ރައީސް

ާއަޅުގަާ ާއޮތީ ާމި ާމިއަދު ާއެހެންކަމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ7ާާި;ނޑުމެންނަށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާަބޔ ންކުރ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާވޭތޯާނުވަަތާނޫންތޯ.ާއ ދެ،ާޕްޮރވިންސްތަަކކަށްާ ާބިލުަގއި ާހުށަހަުޅްއވ  ާޚިލ ފުާުއސޫލެއްާސަރުކ ރުން ާއ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާޤ ނޫނުއަސ  ާދިނުމަކީ ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާބަހ ލެވިގެްނ ާނޫންތޯާސަރަހައްދުތަކަށް ާނުވަތަ ާކަމެއްތޯ ާޚިލ ފު ާއ  ސީ

ާަވގުުތާ ާމި ާއެހެންކަމުން ާއޮތީ. ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާައއިސްޖެހިފައި ާަވގުތު ާަކނަޑއެޅުމުެގ  1945އަޅުަގނޑުމެން

ާޤަރ ރަށްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާސަމީރު ާއަހުމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބަލައި ާކަމަށް އަތުެވއްޖެ

ާއަޅު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާނޫނ452ާާްަގނޑު ާސ ފު ާމ އްދ ައކީ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެްސ ާއަުޅގަ ާނޫން. ާެއއް ާބ ބުަގިއ452ާާމ އްދ  ާއެ ާމުޅި ާއަިދ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ލިޔެފައިާނެތުމުންާޕްރޮވިންސްާނެހެދެނީތޯ.ާއަދިާޕްރޮވިންސްާާޕްރޮވިންސްާހަދ ށޭާލިޔެފަާއެއްާނެތް.ާޕްރޮވިންސްާހަދ ށޭާ

ާކަމެއްތޯާ ާޚިލ ފު ާއ  ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާއެއީ ާބަހ ލުން ާޕްޮރވިންްސތަކަކަށް ާހިންގުމަށްޓަކައި ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ  1950ހެދުމަށް

ާއެހެްނނަމަވެސް ާއޮތީ. ާމި ނަޑއަޅަންވެަފއި ާކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫންތޯ ާނުވަތަ ާކަމެއްތޯ ނޑުމެންގެާާތަޢ ރުޟު އަުޅގަ

ާއ ާ ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ާނެތޭ. ާކަމެއް ާދ ނެ ާވެސް ާކޯޓަށް ާނޫނެކޭ ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާމިއަދު ތެރެއިން

ާކަމެއްާ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާަވރަށް ާކަށްނޭނގެ.ާމިއީ ާުނކުރެވެނީ ާއިތުބ ރު ާނުވަތަ ާކަށްނޭނގެ ާއުފެދެނީ ާަޝއްކު ދޭތެރޭގައި

ާދެކެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެާކަމުގައި ާޝަރުޢީ ާމަޖިލީހުން ާމި ާތިއްަބވ  ާގޮުތގައި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ .

ާ ާއަދި ާކުަޑވެ ާއިތުބ ރު ާއޮްނނަ ާދޭތެރޭަގއި ާއ  ާކުރުމަށ7ާާް;މަރުޙަލ  ާބޭނުން ާޙައްޤުެގ ާލިޭބ ާމި ާއިން ާމ އްދ   1955ވަނަ

ާ ާނޫން ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހެދުމަކީ ާދެކޮޅުހަދ  ާއޭގެއިތުރުންާއަޅުަގނޑުމެން ާދަންނަވަން. ކަމުގަިއ

ާއުސޫލުްނާ ާލ މަރުކަީޒ ާއަދި ާނުލިެޔވޭނެ. ާވ ހަކަތަެކއް ާހުރިހ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާނޫންޯތާ ާއެހެްނވީމ ، ާބަޔ ންނުކުރެވޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކަންތައްތަކެއް ާއެންމެހ  ާކުރަންޖެހޭ ާެވސް ހިންގުމަށްޓަކައި

ާއޮފްާޤ ނޫނެ ާމިނިސްޓްރީ ާމިސ ލަކަށް ާއޮތީ ާޤ ނޫނެއްގައިތޯ ާކޮން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާޖެހެނީ. ާމި ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާހަދަން އް

ާއަޅުަގނުޑާ ާއޮތީ. ާޤ ޫނނެއްަގއިތޯ ާކޮން ާހުންނަންވ ނޭ ާެއއް ާމުއައްސަސ  ާހުންނަންވ ނޭ ާތަެނއް ާކިޔ   1960އެޑިުޔކޭޝަން

ކޭަޝންާކިޔ ާމުއައްސަސ ާެއއްާހުންނަންޖެހޭާމިނިސްޓްރީާއެއްާނުދެކެންާއެއްވެސްާޤ ނޫނަކުްނާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިޔު

ހުންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާލިޔެފައިވ ާެއްއވެސްާޤ ނޫނެއް.ާއެހެްނނަމަވެސްާމ ދަމ ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާެއޑިޔުކޭޝަންާުއވިއްޖެާ

ާ ާދެންނެވީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮންތ ކަށްތޯއޭ ާދ ންޖެހެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާނަމަ ާވަނީ ާދިމ ވެގެންދ ނީާކަމުގައި ދެން

ާދިމ ވެގެންދ ނީާ ާދެން ާހިންގުމަށް ާދިނުމަށްާސްކޫލްތައް ާޚިދުމަތް ާތަޢުލީމީ ާރ އްޖޭގައި ާމުޅި ާމައްސަލަތަކެއްޯތއޭ ކޮންކަހަލަ
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ާޕްރޮވިންސްާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ަލން ާއަުޅަގނޑު ާސުވ ލަކީ. ާއުފެދޭ ާއަޅުަގނުޑގެ ާެވސް ާކަންތައްތަެކއްތޯ  1965ކޮންކަހަލަ

ާކިޔ ަފއި ާމިކަްނކުރުމަށްާާއޮފީހޭ ާއ  ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާެއއީ ާނެތުމަީކ ާބައެއް ާކިޔ ަފއި ާކައުންސިޭލ ާޕްރޮިވންސް ނުވަަތ

ާބުނުމަށްާ ާބަސް ާފަހުގެ ާއެންެމ ާކަމުގަިއ ާމި ާއެހެްނކަމުން ާނުެދކެމޭ. ާއަޅުަގނޑު ާކަމުަގއި ާކަމެއް ޚިލ ފުވ 

ާހިންގަވ ށޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަތިން ާގޮތުެގ ާބަޔ ްނކުރ  ާިމާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާހޯދުމަށްފަހުގައި ާބަސް ާކޯުޓގެ ސްޕްރީމް

ނޑުމެންާކުރިަޔށްާދަމ ާހިންގަވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ . ާކަމުގައިާއަުޅގަ

ާ1970 

ާއްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ުޙސައިންާމުޙަމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާމައްސަލައެއް ާދުސްތޫރީ ާއޮތީ ާމި ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާސިޔ ީސާޝުކުރިއްޔ  ާނުވަތަ ތޯ

ނޑުމެންނަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުެވގެންާނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ނޑުާދަންަނވ ނީާއަުޅގަ މައްސަލަެއއްތޯާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާއަުޅގަ

ާއުޅެނީ.ާލ މަރުަކޒީާ ާމި ާނުގެންެދިވގެން ާުއޅެނީ.ާކޮްނކަމެއްތޯޭއާކުިރއަށް ާކޮންކަމެއްޯތޭއާހުއްޓިގެްނާމި މ ނަނުކުރެވިގެން

ާކުރީފަހަ ާހިސ ބަށްާބިލު ާއަހ  ާވޯޓަށް ާނިމިގެން ާކޮމިޓީން ާނިމިގެން ާދިޔަ. ާކުރިޔަށް ާމަްއސަލަ ާއެ ާވެސް ާއައިސްގެން  1975ރު

ާ ާގެންދެވީ. ާއަނބުރ  ާގެްނގޮްސ4ާާދިޔައިމަ ާކޮމިޓީައކަށް ާބަލައިގަނެ ާބިލު ާބަހުސްކޮށް ާހުށަހެޅިގެްނާމިތ  ާފަހަރަށް ވަނަ

ާއިއްތިފ ޤު ާކޮމިޓީން ާއެ ާކުރުމަށްފަހު ާދިރ ސ  ާއެހެްނވީމ ،ާކޮމިޓީން ާއަިއއްސަ. ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު ާނިންމުމަށްފަހުގައި ން

ާިމާ ާއ ދެ، ާކަމަކީ ާމި ާކަށްެނތް. ާޤަބޫލުކުރެޭވ ާމީގަިއ ާއަޅުަގނަޑކަްށ ާކަމަކަށް ާއުޅޭ ާއެއް ާމައްސަލަ ދުސްތޫރީ

ާމިކަ ާހިސ ބުން ާއުެފއްިދ ާކިޔައިގެން ާއުފައްދ ނަމޭ ާތިމަންނަމެން ާނެތަސް ާއޮަތސް ާޤ ނޫނެއް ާގެންދެވިާޕްރޮވިންސްތައް ން

ާއިޚްލ ސްތެރިކަްނާ ާނަމަ ާގެންދެވި ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ާމައްސަލަ ާމި ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާނުވަތަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  1980ނަމަ

ާއ ެދ،ާ ާލަސްކުރަމުން ާމިކަން ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެްސ ާޤަބޫލުކުރީމުސް. ނުޑ ާއަުޅގަ ހުރިކަމަށް

ާއޮ ާިމ ާައއިސް ާނިމިގެން ާކުރަންާކޮމިޓީން ާލ މަރުކަޒީ ާީކްއވެގެންތޯ. ާއުޅެީނ ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރަން ާލ މަރުަކޒީ ތީ

ާގޮްތާ ާދެވޭނެ ާޚިދުމަތް ާައަވހަށް ާގ ތުން ާވީހ ވެްސ ާކަިއރިން ާވީހ ވެސް ާރައްޔިތުންނ  ާއުޅެނީ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާއޮތް ާމި ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާސުވ ލަކީ ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާާހެދުމަށްޓަކައި. ާސުވ ލަކީ 5ާާސިޔ ސީ 6ާއަތޮޅު

ާއަތޮޅުތަކަށްާ ާހުރި ާމިހ ރު ާނުވަތަ ާދެވޭނީ. ާޚިދުމަތް ާައވަަހށް ާހަދައިގެންޯތއޭ ާައތޮޅެއް ާބޮޑު ާެއއްކޮްށގެން  1985އަތޮޅު

ާަރއްޔިތުންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކައިީރގަިއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބުނަީނ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދީގެންތޯޭއ. ާބ ރ  އިޚުތިޔ ރ ިއ

ާތިމަ ާކޮބައިޯތޭއާބުނަމުންދަނީ ާނޫނޭ. ާބޭނުމެއް ާއެއް ާޕްރޮވިންސް ާމިކަްނކޮށްދޭށޭ. ާފެންވަުރގައި ާއަތޮޅުެގ ންނަމެން

ާފައިދ ައކީ.ާ ާލިބުނު ާކޮބައިތޯ ާތަޖުރިބ ކޮށްފިން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދުވަހަކު ާއެތައް ާމިހ ރު ާލިބުނު ާއިން ާތަޖުރިބ  ޕްރޮވިންސް

ނޑުާމިާއެކަމަކީާއެހ ާފައިދ ހުރިާކަމެްއާނަމަާކީއްެވގެންތޯާއަޅުާ ނުޑމެންާކައިރިަގއިާނުބުނަންވީާތ އީދުކޮށްދޭށޭ.ާއަުޅގަ ގަ

ާބުނެާ ާޚިލ ފޭ ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާުކރީފަހަރު ާދެންނެވީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާސ ފުކޮށް. ާވަރަށް  1990ދަންނަވަނީ

ންނަންޖެހޭާކަމަށް.ާއަތޮޅުާަކއުންސިލްާނެތީމަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާަކނަޑއެިޅެގންާއެބަާބުނޭާއަތޮޅުާކައުންިސލްާއެބަާއޮ
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ނޑުމެންާދެންނެވީާޤ ނޫުނއަސ ީސގައިާމިާކަމެއްާނެތޭ.ާ ނޑުމެންާމިފަހަރުާެވސްާައޅުގަ އެފަހަރަކުާނެތް.ާމިފަހަރުާއަުޅގަ

ާދަންނަވަނީ.ާ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެން ާއުފައްދައިދޭށޭ. ާފުރަތަމަ ާބައިަތއް ާއޮތް ާައިއއްަސ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާރަްއޔިތުން ާކުރ ާާސ ބިތުކޮށްދެއްވ ޭށ ާހެޮޔވެރިކަން ާކަމަކަށް ާނުުކރ  ާތ އީުދ ާރަްއޔިތުން ާކޮބަިއތޯއޭ ާކަން. ތ އީދުކުަރއްވ 

ާތ އީދުކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުއްދުމަށް ާވަޢުދު ާފުއްދުން. ާވަޢުދު ާއޮތީ ާދެން ާެއނބުރެނީ. ާތިޔަ ާކީްއެވގެންތޯ  1995ބަޔަކަށް

ާއެ ާކޮބައިތޯ ާދަނީ. ާތި ާަވޢުދަކަށްތޯ ާއެންމެ ާހަމައެކަނި ާކޮބައިތޯާއެކަމަކު ާސްޓޯރު. ާކަންމަތީ ާކޮބައިޯތ ާވަޢުދުތައް. ހެން

ޑޮލަރުާައގުހެޔޮކުރުން.ާކޮަބއިޯތާއަތްފޯރ ާފަށަށްާދިރިުއޅުމުެގާޚަރަދުތައްާައއުން.ާއެހެންވީމ ،ާވަޢުދުތަުކގެާވ ހަކަާަދއްކ ާ

ާޢިއްާ ާދައްކަްނވީ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކަށްނޭނގެ ާއެްއކޮށް ާވަުޢދުތައް ާހުރިހ  ާވެއްިޖއްޔ  ނުޑާކަމަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް ޒަތްތެރި

ާމިހ ރުާ ާމިކަންާލަސްކޮށް ާހަމަެއކަނި ާކަމަކީ ާއޮތް ާމައްސަަލއެކޭ.ާމިހ ުރާއަިއއްސަ ާކަމަކީާސިޔ ސީ ާމި ާއޮތީ ދަންނަވަން

ާމިކަންާ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ނޑުމެން ާދެމެހެއްޓުމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާޕްރޮވިންސްތައް ާޮއތް ާއުަފއްދ ފައި ާއަށް  2000އަމިއްލަ

ާފަރ ތަކަްށާާކުރުމަށް ާއިތުރު ާހ ލެއްގަިއ ާެއްއވެސް ާިމއީ ާެއބުރެންވީއޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަވަހަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކަިއ

ާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާވެސްާގެންދަންާޖ ގަާއޮތްާމައްސަލަާެއއްާނޫނޭ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޙަމަދުާބިލެއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙު

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްަތއްާ`. ާކުރީގައި ާދިނީ ާވޯުޓ ާރައްޔިތުން ާބަދަލަކަށް. ާ ާދިނީ ާވޯޓު ާރައްޔިތުން  2005ީއސް.

ާރ ގުާ ާބަދަލުވެއްޖެ. ާވަރަށް ާވ ހަަކ ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާމިައދު ާނޫން. ާކުރ ކަެށއް ާކަންތަްއތައް ާއަިއގޮތަށް ކުރަމުން

ާނޫން ާަކމެއް ާޚިލ ފު ާއ  ާކަމަީކާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއެމް.ޑީ.ީޕާބަދަލުވެއްޖެ.ާމިއަދު ާކުރިމަތީަގއި ާރައްޔިތުންގެ .ާތިމ މެން

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާޯވޓު ާހޯދި ާމިއަދު ާބުނެ ާކުުރވ ނަމޭ ާޖަވ ބުދ ރީ ާނަޝީދު ާަރީއސް ާކުރުވ ނަމޭ. ޖަވ ބުދ ރީ

ާގޮތުންާ ާބެހޭ ާއ  ާެމނިފެސްޓޯ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަގ ީލ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާއިތުބ ރު ާދިން ރައްޔިތުން

ާބެހޭާމެނި ާކަންކަމ  ާހުރިހ  ާމި ާހޯަދއިދިނުން. ާފަރުވ  ާޞިއްޙީ ާހޯދައިދިނުން. ާގެދޮރު ާރަްއޔިުތންނަށް ާހުރީ  2010ފެސްޓޯގައި

ާ ާއޮތް ާބުނެފައި ާމެނިފެސްޓޯގަިއ ާމިއަދު ާމ9ާާިގޮތުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާކަމ  ާއެ ާނަމަ ާބަހ ނުލ  ާރ އްޖެ ސަރަހައްދަށް

ާެއއް ާބޭފުޅަކަށް ާެއްއވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާއެއްަބއިާޢިއްޒަތްތެރި ާމެނިފެސްޓޯގެ ާނުކުެރވޭނެ. ާސަުރކ ރަކ  ާސުވ ލެއް ވެސް

ާރަނގަޅިއްޔ ާ ާމެނިފެސްޓޯ ާގޯްސ. ާއެއްކޮށް ާގޯހިއްޔ  ާމެނިފެސްޓޯ ާެއކަން. ާއެހެނެއްނުވ ނެ ާގޯްސ. ާއަނެއްަބއި ރަނގަޅު.

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންަވނީާހަމަގައިމުާވެސްާރައްޔިުތންނަށްާވަ ރަށްާބޮޑަށްާވިސްނިާއެްއކޮށްާރަނގަޅު.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާލިބިގެްނވ ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޚ އްސަކޮށް ާގޮތް. ާހިނގ  ާމި ާކަންކަން ާމިހ ރު ާސ ފުވެއްޖޭ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް  2015ރައްޔިތުންނަށް

ާކަމެއްާނޫންާ ާޚިލ ފު ާކަމަކީ.ާޤ ނޫނ ާވެސް ާމި ާޚިލ ފުަކމެއްާނޫން ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކޮންމެެހން ާބޭނުންކޮށްގެން ބ ރުގެ

ާމި ާހަމަ ާކަމަކީ. ާމެންބަރުންނ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާރައްޔިތުން ާހިތުން ާައޅުަގނުޑ ާއ ދެ، ާިވޔަނުދޭން. ކަން

ާރައްޔިތުންެގާ ާޕްރޮވިންސްތަްއާހިންގަން.ާމި ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދީފިންތޯ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުން ކުރަންޖެހޭާސުވ ލަކީ
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ާފުރުޞަތެއް.ާއެހެންވީމ ، ާއެ ާދީފިންތޯ.ާނުދޭ ާފުރުޞަތު ާރައްޔިތުންނޭާާމަޖިލީހުން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަުޅގަ

ާހުށަހެޅޭާ ާކުރިމައްޗަށް ާރައްޔިުތންގެ ާވޯޓުލ އިރުަގއި ާކައުންސިްލތަކުގެ ާޚ އްަޞކޮށް ާޕްރޮވިންސްތަުކގައި ާއޮތް  2020ކުރިޔަށް

ާލި ާބަލަންޖެހޭ ާބެލުމެްއ ާއެްއވެސް ާއެއީ ާބުނަނީ ާމި ާމިއަދު ާމަޖިލީހުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނޫނޭ.ާލިޔެކިޔުންތަކަށް ޔުމެއް

އެހެނީާއެލިޔުުމގަިއާއޮތްާވ ަހކައަކަްށާބަލ ،ާަރއްޔިތުންާވޯުޓާދިނީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާުބނަނީާއުހޫނ،ާެއާބަލަންޖެހޭާ

ާޤައުމުަގއިާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާނެތޭ. ާކަމެްއ ާބަލ ނެ ާއެކަން ާެވސް. ާއެްއގޮތަކަށް ާނޫނޭ ކަމެއް

ާއުަފްއދ  ާިމއަދު ާދ އިރުަގއިާާއަޅުަގނޑުމެން ާވޯޓަށް ާކުިރމައްޗަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޯސްކަެމއް. ވަރަށް

ާއިޙްތިރ މުާ ާެއއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވަތަ ާބަޔަކު ާހޮވޭ ާތެެރއިން ާރައްޔިތުންގެ ާހުށަހެޅުންތަކަކީ  2025ހުށަހަޅ 

ާ ާރައްޔިތުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމ7ާެނުކޮށްފިނަމަ ާސުވ ލުކުރ ނެ ާނިމޭއިރު ާރައީސް.ާއަހަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޯްނނ ނެ. އް

ާއެީއާ ާހުށަހެޅުމަކީ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާދަްނނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު އެހެންކަމުން

އ ާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާބަެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާަވރަށްާސ ފުކޮށްާވިދ ޅުވަމުންާެގންދެވިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާއ އިާޚިލ ފުާކަމެޭކ.ާމިއަދުާރައްޔިތުންނަށްާއަުޑިއވިގެންާިހގައްޖެ،ާނޫނޭާެއއ452ާާީޚިލ ފުާކަމެކޭ.ާ

ާމަޖިލީހުަގއިާ ާމި ާ ާމީިޑޔ ަގޔ އި ާވ ހަކަތަްއ ާއެ ާއެކަމަކު ާނުވަނީއޭ. ާބޭނުން ާހަމަ ާތިމަންނ މެން ާނޫނޭ. ާކަމެއް  2030ޚިލ ފު

ާބޭނުން ާމިއަދު ާބޭފުޅުން ާދެއްކެވި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާފޮނުވ  ާކޯަޓށް ާއަޅެ ާނުވެއޭ ވަަނ7ާާ;ފުޅެއް

މ އްދ ގެާދަށުންާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާޚ އްޞަާމަޖިލީހުންާއެާއުެފއްދިާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާދަށުންާއެާދިންާފުރުޞަތުާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާރައްިޔތުންނޭާހޭލ ާތިބޭށޭ.ާ ނޑުމެންާރައްޔިތުންާމިދޭާމިއަދުާދޭކަށް.ާއަުޅގަ މިއަދުާއަޅުގަ

ާަރއީްސާ ާކުރަން. ާަކންތައްތައް ާއަމިއްލަ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބޭނުންކުރަނީ. ާމި ާގޮުތގައޭ ާނ ޖ އިޒު ާމެންބަރުން ާގިނަ ވޯޓު

 2035ާލައްކަާރުފިޔ ާަމހަކުާދޭންާނިންމިއިރުާކޮބައިތޯއޭާރައްޔިތުްނގެާޙައްޤުަތކަކީ.ާޝުކުރިއްޔ .5ާމައުމޫނަށްާ

ާ

ވ ހަކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފު ާށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްާޢަފޫރުާމޫސާ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤަރ ރަކ7ާާީ;ޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަުޅަގނޑުެވސް ާފ ސްވުމަކީ ާއަވަހަށް ާޤަރ ރު ާމި ާއެހެންކަމުން ާަޤރ ރެއް. ާތ އީދުކުރ  ާކަމެއް.ާާއަޅުަގނުޑވެސް ބޭނުންވ 

ާކަންތައްތަކުގަިއާ ާތަފ ތު ާބުނެ ާނުހެދޭނޭ ާޕްރޮވިންސް ާމި ާހަމަ ާޖަލްސ ގައި ާމި ާއަޑުއަހ ލަްނާބޭނުންވޭ ާމިއަދު  2040އަޅުަގނޑު

ާނުހެދޭނެކޭ.ާހިތްވަރެއްާ ާޕްރޮވިންްސާއެއް ާނުވޭ ާވިދ ޅެއް ާމިައދު ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ާހަމަ ާބޭފުޅުން ާދިޔަ ބަހުސްކުރަމުން

ހައިސިއްަޔތެއްާއޮްތާނަމަާހަމަާއެާބޭފުަޅކުާމިއަދުާވިދ ުޅވަންީވާނޫންތޯާޕްރޮވިންސްާއެްއާނުހެދޭނޭ.ާާހުރިާނަމަާޤ ނޫނީ

ާދ ާ ާއިންކ ރުކުރަމުން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާލަފަެއއް ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ާދަނީ. ާމި ާފެންނަމުން ާޢަމަލެްއ ނޑި ާފި ާޚިލ ފަށް އެއ 

ނޑުމެންާސުޕްރީމްާކޯ ޓަށްާފޮނުވަިއގެންާލަފަާއެއްާހޯދައިގެންާމިކަންާކުރަންވީާނޫންތޯ.ާމަންޒަރު.ާމިާކަމަކީާހަމަާއަޅުގަ

 2045އަޅުަގނޑުމެންާއެމް.ޑީ.ީޕގެާަފރ ތުންާޕްރޮވިންސްެގާވ ހަަކާނުވެސްާދަްއކ ނަން.ާސުޕްރީްމާކޯޓުންާޕްޮރވިންސްާނުހެދޭނޭާ
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ނޑުމެންާހަނދ ނ އިާިފކުރުންާވެސްާފޮހެިވގެންދ ނެ. އެކަމަކުާފޮނުވަންާފުރުޞަތުާާއެންގުމަށްާފަހު.ާއެާހިސ ބުްނާއަުޅގަ

ާދެއްވ ާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2050ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފް.

ާ

ާ)ާނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަދުާމަޚްޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުގަލޮ

ާމަޖިލީހުން.ާސުޕްރީމްާޝު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނިންމ ނީ ާެނހެދޭނެތޯ ާހެދޭނެތޯ ާޕްރޮވިންސް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2055ކުރިއްޔ 

ާކޯޓަކުންާނޫން.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2060ގެންާނިޒ މީާއިށީނދެވަަޑިއގަތުންާއެދެން.ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅ ާގުޅިާ

ާގެންދެވުންާ ާކުރިޔަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނުދޭ. ާތަނެއް ާގަވ އިދު ާނެގުމަށް މައްސަލަ

ާއެދެން.

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަ

ނޑުެގާވ ހަކަަތކަށްާއިންަޓރަޕްޓުާކުރެްއވިާކަމަށްޓަަކއި.ާޝުކުރިއްޔ ާގަލޮުޅާދެކުނުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެ  2065ންބަރުާައޅުގަ

ާމިއަދުާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާލިބޭނެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިނިޓުކޮޅު ާއެ ާޤަބޫުލކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާރ އްޖެ 42ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކު ާމ ލެއ  ާބަހ ލ ފައި ނޑުމެންނަށްާާސަރަަހއްދަކަށ43ާްސަރަހައްދަކަށް ާއަޅުގަ ހެދުމުން

ާސަރުކ ުރގެާ ާނުވަތަ ާކޮމިްޓމެންޓު ާސަރުކ ރުގެ ާލިބޭނެތޯ. ާަފއިދ  ާމިނިވަންކަމ އި ާުއޅޭ ާމި ާދޭން ރައްޔިތުންނަށް

ާވެލްުތާ ާރ އްޭޖގެ ާއިނގޭތޯ. ާގެންދެވޭނެ ާނުއެއް ާގޮތަކަށް ާމި ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާތަންތަން ާމި ާނެތި ބައިވެިރވުން

ާއިނގޭ ާނޫން ާއެއްާއެްއވަރެއް ާފުވައްމުލަށް ާއޮތީ. ާފަޅުރަެށްއތޯ ާކޮން ާފުވައްމުލަކު ާއިނގޭތޯ. ާަބއްލަވ  ާުފވައްމުލައް  2070ތޯ.

ާއެހެންކަމުންާ ާކުރެވޭނީ. ާކަމެްއތޯ ާކޮން ާކުރިމަގަށްޓަަކއި ާބޭފުޅުން ާއެ ާދިނުމުން ާބޭފުުޅންނަށް ާއެ ާގޮުތަގއި އަތޮޅެްއގެ

ާ ާހެދުމަށްޓަކައި ާޕްރޮވިންސް ާފަިއދ ާސަރަހައްދަކ9ާައަޅުަގނޑުމެން ާާރަގަޅު ާނިޔަތުގައި ާހެޔޮ ާއޮތީ ާބަހ ލ ފައި ްށާރ އްޖެ
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ާދިގުާ ާވޭތުވެދިޔަ ާހަމަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާދިނުމަށްޓަކައި. ާހޯދައި ރައްޔިތުންނަށް

ާިއންސ ނީ ާސަބަބުން ާއޮތުުމގެ ާައޅ ނުލެވިފައި ާދޭތެރޭގައި ާއ  ާރ އްޖެތެރެ ާހަމަ ާތެރޭަގއި ާތަރައްީޤާާމުއްދަތުގެ ވަސީލަތް

ާސަރުކ ރުެގާ ާމީހުން ާތިބި ާ ާމަޤ މުަގިއ ާސަރުކ ރުގެ ާފެންނަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެްސ ާމިއަދު ާއޮްތކަން.  2075ނުވެ

ާއެާ ާފެންވަރު ާއަދ ކުރ ނެ ާމަގ މު ާހަވ ލުކުރެވިފަިއވ  ާމީހަކ  ާއެ ާޖެހެނީ ާއެ ާއެހެންތިބެން ާތަން. ާތިބޭ ާއެލިގެން ފަހަތުގައި

ާނެތުމު ާގަިއގައި ާހިންގ ނެާމީހ ގެ ާޕްރޮޖެކްޓުތައް ާތަަރްއޤީ ާވަރުގެ ާއެ ާރ ްއޖެތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާަސބަބުން. ގެ

ާވެސްާ ާސަރުކ ރަކަށް ާމި ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތްކަން ާމީހުންނެއް ާހުރި ފެންވަރު

ާއެ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާމީހަކު ާއެއްެވސް ާއަދި ާެވސް ާކައުންސިލަަރކު ާނެތްާާއެްއވެސް ާރައްޔިތުން ާފަހަތުގައި މީހެއްގެ

ާގެންދަނީ.ާ ާހަދަމުން ާވެސް ާމިހ ރު ާހަމަ ާގޮތް ާއިހ ނެތި ާހަމަ ާެވސް ާދޭތެރޭަގއި ާަރއްޔިތުންނ  ާހަމަ  2080މީހުންނެއް.ާއެކަމަކު

ާޤ ނޫނީކަމުންާ ާޣައިރު ާމީހުން ާތިބޭ ާމަގ މުތަުކަގއި ާއެ ާއިނޭގތޯ. ާނޫން ާއަންަގއިގެންެނއް ާސަރުކ ރުން ާއެހަދަނީ އެހެން

ާމިާ ާނޫން. ާކަމެއް ާުކރެވިގެްނވ ނެ ާއެކަންކަމަކީ ާގެންދަނީ. ާއެ ާޢަމަލުކުރަމުން ާޯގސްގޮތަށް ާދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންނ 

ާެވްސާ ާލިޔުެމއް ާއޮތް ާއަންގ ފައި ާއަދި ާނޯންނ ނެ ާައންގ ފަކ  ާްްވެސް ާސަރުކ ރަކުނ ާއެހެން ާއަދި ާވެސް ސަރުކ ރުން

ާޤަބޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްކޭކަށް.ާއެހެންަކމުން ާނޯންނ ނެ ާމި ާހަމަ ާރ އްޖޭގަިއ9ާާލުކުރ ގޮުތގައި ާބަހ ލުމަށްފަހު ސަރަހައްދަަކށް

ނޑުާހަމަާ  2085ލ މަރުކަޒީާކުެރވިގެންާނޫިނއްަޔކ ާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުަގއިާރައްޔިތުންނަށްާމިާޚިދުމަތެއްާާނުދެވޭނެ.ާއަުޅގަ

ާވެ ާދ އިރު ާނިމިގެން ާޖަލްސ  ާބޮޑު ާއޮތް ާމި ާމިއަދު ާޭބނުން ާދެކެން ާއެކު ާއުފަލ  ާބޭފުަޅުކާވަރަށް ާއެއްވެސް ާހަމަ ސް

ޕްރޮވިންސްާނުހެދޭނޭާބުނެާމިާމަޖިލީހުގައިާައޑެްއާއުފުލ ލިާހަމަާއެްއވެސްާމީހަކުާނެތް.ާިމއަދުާނެތްާއެާވ ހަަކާދެއްިކާ

ާވ ނީ.ާވޭިތވެދިަޔާ ާޙަޤީޤަތަށް ާހަމަ ާޙަޤީޤަތް ާއިނގޭތޯ.ާއެކަަމކު ާވެސް 3ާާމީހަކު ާުނވަތަ މަސްތެރޭަގިއ4ާާމަސްތެޭރގައި

ާދެ ާޚިލ ފުވުން.ާވެސް ާޤ ނޫނ އި ާއެ ާިމއަުދ ާކޮބައިތޯ ާކަމެކޭ. ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ  ާހެދުމަކީ ާޕްޮރވިންސް ާދިޔައީ ެކިވގެން

ނޑުާަވގުތުާހަމަވުމ ާއެކުާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުުރވެިރވަންާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.  2090ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާ

ާހަކަދެއްެކުވން:ލީާވ ޢައުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޢަލަިއކުމް. ާައއްސަލ މް ާދަށުްނ7ާާ;`. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފަހުަގއިާ ާޭއގެ ާދަންނަވ ލަން. ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާުނކުރ  ާތ އީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަރ ރަްށ ާމިވ  ހުށަހެޅިފައި

ާޤަބޫލު ާވެސް ާއެންެމން ާހުރިހ  ާިވޔަސްާއަޅުަގނޑުމެން ާކަުމގައި ާެވރިކަންކުރި ާބަޔަކު ާކޮންމެ ާއަކީ ާވ ހަކަ  2095ކުރަންޖެހޭނެ

ވެސްާވެރިކަންކުރުުމގެާއެންމެާމުހިއްމުާމަޤުޞަދަކަށްާވ ްނވ ނީާިއސްލ މީާއުސޫލުތަކ އިާދިމިޤުރ ތީާހަމަތަކުގެާތެރެއިްނާ

ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާެއބަޔަކު ާބަޔަކަށް ާއެ ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުން ާތަނެއްގެ ާވީހ ާާއެ ާފަހިކޮށްދީގެން ކަްނތައްތައް

ާޒަމ ނުއްސުެރާ ާރައްޔިތުން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާބައްލަވ . ާނިކަން ާދެން ާހިންގައިދިނުން. ާކަންތައްަތްއ ާއެކު އޮމ ންކަމ 

ާއެީއާ ާގޮތް ާއެ ާއަތޮޅުތަކަށް. ާއޮތީ ާބަހ ލ ފައި ާޭބނުންވެގެން ާއަމިއްަލއަށް ާމީހުން ާއެ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
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ާރަނގަޅަށްާދިވެ ާނުލ ހިކު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެއޮތީ ާމަޖިލީހުން ާމި ާވ ތީ ާކަމަށް ާގޮތް ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުން  2100ހިރ އްޖޭގެ

ާވަކިްނާ ާގޮތަްށވުރެ ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާމަތިން ާޒަމ ނުއްސުެރާއ ދަކ ދަިއގެ ާބަަޔކު ާތަނެއްގެ ނޑަައޅުްއވ ފައި.ާއެ ާކަ އެކަން

ާރަނގަ ާގޮތުަގއި ާޤ ނޫނެްއގެ ާަރއްޔިތުްނެގާކޯްއޗެއްތޯ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާމުހިއްމީ. ާަނގަން ާގޮުތގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ުޅ

މަޖިލީހުންާހަދ ާޤ ނޫނުތަކަށްާވުރެާވެސްާަބއެއްާކަހަލަާދުނިޔޭގެާމުހިއްމުާޤ ނޫނުތަކުގެާިއސްކަންދޭނެާޒަމ ންތަކެްއގެާެއާ

ާރަްއޔި ާއޮތީ ާރ އްޖޭަގއި ާމިކަން ާއ ދަކ ދަތަކަށް. ާހުންނަ ާހެދިފަިއ ާރަނގަޅަްށާތަނުގައި ާނުލ ހިކު ާހިތްތަކުަގއި ތުންެގ

ާއިދިކޮޅަްށާ ާމިއ  ާނިމިފައި. ާހަމަޖެހި ާގޮތަށް ާހިންގ  ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާޮގތުގައި ާއަތޮޅުތަުކގެ ާނެގި  2105ބިންވަޅު

ާތަކަކަށްވަނީ ާރަްއޔިތުން ާގިނަ ާވަރަށް ާރ އްޖޭގެ ާއުޅޭތީ ާބަހ ލަން ާރ އްޖެ ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާސަރުކ ރުން އެކަންާާމިހ ރުގެ

ވަރަށްާބޮޑުާއުނދަގުލަކަްށވެަފއި.ާނަފްސ ނީާގޮތުންާޙަޤީޤަތުގައިާވަރަށްާބޮޑުާބަްއޔަކަްށވެފައި.ާއެާމީހުންާކުރ ނެާވަރަށްާ

ާަވގުތުތަކ ިއާ ާމީހުންގެ ާއެ ާވިްސނ  ާކަމަކ  ާކޮސް ާމިކަހަަލާއ ދަިއގެ ާވިސްނ  ާކަމ  ާމި ާހުްއޓ  ާމަސައްކަތްތަެކއް މުހިއްމު

ާހޭދަކުރަންޖެ ާމައްސަަލއަީކާފިކުރުތައް ާއަނެއް ާކަމެކޭ. ާކުރެވޭ ާދެރަކޮށް ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ހިފައި.

ާަކނަޑއެިޅގެންާ ާއ  ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާމިއީ ާމިކަމަކީ ާނޯންނ ނެ ާެއއް ާބުނެފަ ާއަކުންނެްއ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއިރެްއަގއި  2110އެްއވެސް

ާގެންދަނީ ާމި ާދަންނަވަމުން ާއަބަދުވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޚިލ ފުކަމެކޭ. ،ާ ާޕްރޮވިންްސގ9ާާެމި ާބަހ ލައިގެން ާއަްށ ދ އިރ 

ާތަނުގެާ ާމީހުން ާވެރިކަންކުރ  ާކުރެޭވާކަމެްއާނޫނޭ.ާހެޔޮ ާެއްއގޮަތށް ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާިމއީ ާބަހ ލުމަކީ ާރ އްޖެ ނަމުގައި

ާއޮ ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާކުރ ނީ ާމީހުން ާމަސަްއކަތްކުރ  ާމަޞްަލޙަތަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންގެ ންނަާޢ އްމު

ދ އިރ އަށްާބަހ ލުމުަގިއ43ާާދ އިރ ާއަށްާބަހ ލަން.ާދެނ43ާާްގޮތަށް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާނުލ ހިކުާރަނގަޅަށްާއޮންނަނީާ

ާއަިއްސާ ާަރއްޔިތުން.ާަރއްޔިތުންެގާފަރ ތުން ނަޑއަޅަނީ ާކަ ާނޫންތޯ.ާމި ާހަދަިއގެން ާޕްރޮވިންސް ާހަދަިއގެންތޯ  2115ޕްރޮވިންސް

ާރައްިޔތު ާމަންދޫބުންތަކެއް ާމަަސއްކަތް.ާތިބި ާކުރަންވީ ާއަށް ާއަމިއްލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތިބީ. ާމި ާމަޖިލީހުގައި ންގެ

ާމަސައްކަްތާ ާއަމިއްަލ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާކުރުން. ާއިޖުތިހ ދު ާެއއީ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާަދންނަވ  ާގޮތުން ާޝަރުޢީ އަހަރުމެން

ާ ާމީހުންގެ ާތަފ ތު ާނިންމުމުގަިއ ާމިކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިންމުން. ާމިކަން ާޝަރުޢީާމިއީ ާތަފ ތޭ ާވަރަށް މަޝްވަރ ހޯދުމ 

ާއަބަދުވެސްާ ާތަންތަނަށް ާކޯޓު ާކޯޓު،ާހައި ާއ ދެ،ާޚ ްއޞަކޮށްާސުޕްރީމް ާކޯޓަކަށް ާގެންދިއުން.ާާޝަރުޢީ ާމިކަން ކޯޓަކަށް

 2120ާކަންތައްތައްާގެންދ ނީާމައްަސލަާނިންމުމަށްާފަހުގައި.ާއޭގެާކުރިއަކުާމިާކަމަކ ާޤ ޟީންނަކ ާނުބައްސ ނެ.ާމިއީާކިހިނެއް

ދެއްކޭާވ ހަަކެއއްތޯާމިއީ.ާޕްރޮވިންސްާހެދުމުގެާމައްސަލަިއަގއިާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާނިންމަންޖެހޭާކަމެއްާނިންމުމުގެާ

ނުޑާހިތުންާއެއްވެސްާކަހަލަާޤ ނޫނީާއެއްވެސްާކަހަލަާހަމައެްއާ ކުރިންާކޯޓަށްާގެންދ ާވ ހަކަާދައްކ ާމީހުންާމިއީާއަޅުގަ

ާށް....ނެތިާދައްކ ާވ ހަކަ.ާކޯޓަކަ

ާ

 2125ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 80 

ާމިާ ާފުރުޞަތު ާބުނުމުގެ ާފަހުބަސް ާޤަރ ރަށް ާމި ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާއ ދެ،ާމިހ  ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަރުވަނީާޤަރ ރުާހުށަހެޅުްއވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާ

ާ

ާއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދި

 2130ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާމިާބޭފުޅުންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާވިދ ޅުވ ނެާފުރުޞަތުާވެސްާޕ ޓީއަިއގެންާ

ާބ ވައޭ.ާޤ ނޫުނައސ ސީގެ ާލިބިވަޑައިުނގަންނަވަނީ ާބޭފުޅުންނަށް ާއަފްރ ޝީްމމެން ާހަދަިއގެން ާމ އްދ ގައ7ާާި;ާއުޅެން ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބުނުމަކީ، ާރަްއޔިތުންގ7ާާެ;ބުނ  ާމި ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާބުނުމަކީ ާބުނ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާދިމ ވ ާ ާމަސައްކަުތަގއި ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާނުވަތަ ާގޮތުން ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާތެރެއިން ާހުދޫދުގެ ާލިބިގެންވ  މަޖިލީހަށް

ުލކުރުމަށްާއޮތްާކަމެއްާކަމަށްާވ އިރު،ާއެފަދަާބޭފުޅުންާއެފަދަާވ ހަކަތައްާހަމަނުޖެހޭާގޮތަށްާދުސްތޫރީާމައްސަލަތައްާހައް

ާައޅުަގނުޑާ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާނުދެކެން. ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަކަށް ާގޮތެްއ ާއިްނސ ފުވެރި ާއެްއވެސް  2135ދެއްކެވުަމކީ

ާއަޅުާ ާއިނީ. ާމި ާނޯޓުކޮށްލަިއގެން ާވ ހަކަުފޅުތައް ާދެއްކެވި ާތެރެއިންނެްއާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމިއަދު ނޑު ގަ

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޑުައހަން. ާވ ހަކަފުޅުަތއް ާދެއްކެިވ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާއިނިން ާިމތ  ާއަޅުަގނޑު ނުނިކުންނަން.

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުުޅ ާކޮމިޓީަގއި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު

ދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުތައްާމިާއޮީތއޭ.ާމީގައިާމިާއޮތީއޭާވިދ ޅުެވފައިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާޚިލ ފުާވ ތީއޭާތިމަންނަމެންާއެކަންާ

ާއުުޅއްވީމ ،ާ ާއެާގޮތަށް ާބޭފުޅ ގެާވ ހަކަފުުޅަގއިާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާުތއްޕުޅުާިއރުގައި  2140އުނިކުރީ.ާހަމައެއ އެުކަގއިާއެ

ާނު ާުތއްޕުޅުކަން ާބޭފުޅެކޭ.ާއަދިވެސް ާގަމ ރު ާމ  ާބޭފުޅ އަކީ ާއެ ާނެތީމޭ ާދަންނަވ ކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިޔައިމަކ  ެގްއލިގެން

ާގަލޮުޅާ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަަމށް ާގޮތަށް ާއެ ާދަނީ ާވެގެން ާއެކަންކަން އެހެންނަމަވެސް،

ާވ ހަކަ ާމަޚްލޫފުގެ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއެްއާދެކުނު ާމެނިފެސްޓޯ ާވިދ ޅުީވ، ާމަނިކުފ ނު ާއެ ފުުޅގައި

ާމީހެއްެގާ ާއަުޅަގނެޑއް ާބައްަލވ ށޭ ާރަނގަޅަށް ާަދންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާއުުޅނު ނޑު ާއަުޅގަ ހިފައިގެން

ާއެހެ ާގޮސްފައި ާނިކުމެވަަޑއިގެން ާތަނުން ާއެ ާބޭފުޅ  ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދައްކަމޭ. ާެއްއ ާވ ހަކަ  2145ންާމެނިފެސްޓޯއެއްގެ

ާޙަޤީޤަތްާ ާއެ ާރައްޔިތުން ާިދވެހި ާަވޑަިއގެންކަން ާއެއްބަްސވެ ާތަނުގައި ާމި ާއަމިއްލައަށް ާކުަރއްވ ަފިއ ާއެޓޭކު ބޭފުޅަކަށް

ާނަޝީދު،ާ ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ޤަބޫލުކުރ ނެކަން.

ާދަންނަވ  ާއެކު ާހިތ މައ  ާެއާއަޅުަގނޑު ާރައްޔިތުން ާޤައުމުގެ ާމި ާއުސް ާފުންނ ބު ާޤ ނޫނީ ާފަދަ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ނީ

ނޑުާދެކޭާދެކުމަށްާމިއަދުާހަމަގައިމުާވެްސާ މަނިކުފ ނުގެާބަސްާޤަބޫލުކުރ ާހ ލަތެއްގައިާހުންނެވިާބޭފުޅެްއާކަމަށްާއަޅުގަ

 2150ަގއިާދެންާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާވަޑަިއގަންނަވ ެނާކުޑަުކޑަާތަފ ތެއްާއަތުެވއްޖެއޭ.ާއެާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވަނީއޭ،ާމިާމައްސަލައި

ާދެމެދުގައިާ ާޚަސްމުންގެ ާދަންނަވ ީނާދެ ނޑު ާނިމުނީއޭ.ާއަުޅގަ ާހައްުލކޮށްލީމަ ާމިކަން ާދެމެދުގައި ާޕ ޓީގެ ާދެ ާނެތޭ ކަމެއް

ތެރެއަށޭ.ާވެސްާދިމ ވ ާމައްސަލަތަކ ާމެދުާއިންސ ފެއްާނުލިިބއްޖެާނަމަާއެކަންާދެންާދ ންޖެހޭނީާަޝރުޢީާމަރުޙަލ އެއްެގާ
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އަދިާހަމަމިއ އެކުަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ،ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުގެާ

ާކޯޓުތަކަށްާ ާޤ އިމުކުރުމަށް ާއިންސ ފު ާވިދ ޅުވީމ ، ާކަމަށް ާކަމެްއ ާލަދުވެތި ާދިއުމަކީ ާކޯަޓށް ާސުޕްރީމް ވ ހަކަފުުޅގައި

ާޤ ނޫނުއަސ  ާއަިދާދިއުމަށް ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ާެއާބޭފުޅ  ާމެދު ާޙައްޤ  ާއިްނާލިބިދީފައިވ   2155ސީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑުެމންގެ ާބިލެއ366ާާްހަމައެއ ެއކުަގއި ާއިން ާމ އްދ  ވަނަ

ާމައްޗަ ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާފަހުން ާޭއެގ ާވުމަށްފަހުގައި ާސުޕްރީްމާޤ ނޫނަކަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާުސވ ލު ށް

ާހޯދުމަށްާ ާޖަވ ބެއް ާމެދުގައި ާސުވ ލ  ާއުފެދޭ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާނުވަތަ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާޮގތެއް ާއެއ މެުދގައި ާނުވަތަ ކޯޓަށް

7ާ;ސ ީސގެާަވނަާމ އްދ ާއިންާއޮންނަާފުރުޞަތަކީ.ާޤ ނޫނުއ7ާަ;ދިއުމަށްާއޮންނަާފުރުޞަތެއްާނޫންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމައްސަލަތަުކަގއިާ ާދިމ ވ  ާމަސައްކަުތަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާމަޖިލީހަށް ާިޢއްަޒތްތެރި ާމި ާއިން ާމ އްދ   2160ވަނަ

ޤ ނޫނީާގޮތުންާއެާކަންކަންާފުށުއަރ ާނަމަާނުވަތަާއެކަމ ާމެދުާޚިލ ފުާއުފެދޭާނަމަާއެާކަމަށްާގޮތެއްާނިންމަންާދ ންާމިާ

ނުާވ ހަކަާވިދ ުޅވެފައިާއޮތީާފުރަތަމަާބިލުާމިާތަނަށްާހުށަހެޅުއްވިިއރުާޑީ.އ ރު.ީޕގެާމެންބަރުން.ާޖެހެނީާއެާޚިލ ފުާއުފެދު

އޭގެާފަހުަގއިާދެވަނަާބިލުާހުަށހެޅުއްިވއިރުާެވސްާހަމަާއެާވ ހަކަާވިދ ުޅވީ.ާތިާބޭފުޅުންާަޔއުމިއްޔ ާއިންާބައްަލވ ލަްއވ .ާ

ާއޮޅުވ ލަްއވަާ ާރައްޔިތުްނނަށް ާގޮތުންާއެހެންވީމ ،ާދިވެހި ާދުސްތޫރީ ާބުނުމަށްޓަކައި ާބަސް ާފަހު ާއެންމެ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ އި

 2165ދިވެހިރ އްޖޭގެާސުޕްރީމްާކޯޓަްށާދ ންާއޮތްާދިއުންާއިންސ ފުގެާމަގުންާޚިޔ ރުާނުކުރ ާބަަޔކަށްާދެންާކޮންކަމެއްތޯާމިތާ 

ާެވސް ާނަފްސަށް ާއަމިއްަލ ާއެބޭފުޅުންެގ ާބޭފުޅުން ާއެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޯންނ ނެއޭ.ާާކުރެވޭނީ. ާމިހ ރު އިތުބ ރު

ާޢަލީާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ަލން ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ،ާހަމަމިއ އެުކގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާ ާއަށް ާބޭފުޅ  ާއެ ާދަްނނަވ ނީ، ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވ އިރު ާވ ހަކަަތކަށް ާބަެއއް ާފ ހަަގކުރެްއވި ާވ ހަކަފުުޅަގއި ސަލީމުގެ

ލުާމިާގޮތަށްާމިާޤ ނޫނުާއޮންނަންާވެސްާބޭނުންވެއޭ.ާއެީއާމިާތަނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއެހެންާބިލެއްގައިާއަޮތޅުވެިރކަްނާބި

ާޑިފެންޑުާ ާއެބޭފުޅ  ާއެކަން ާއޮތީމ ، ާހަދ ލ ފައި ާޮކމިޓީން ާއެ ާގޮތަކަށް ާސިްއރިއްޔ ުތގެ ާވ ހަކަ  2170ބަދަލުކުރުމުގެ

ާގޮ ާއެ ާއެކަން ާއެހެންވީމަޭއ ާދ އިރ ެގާކުރަްއވަންޖެހޭނޭ. ާމ މިގިލި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުޅެނީ. ާއެ ާދިމ ވެެގން ތަށް

ާކަމެްއާ ާހައިރ ން ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްކެވީމ ، ާވ ހަކަފުޅު ާޚިލ ފަށް ާމިއ  ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހު ާޚ ްއޞަ ާރަްއޔިތުންގެ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާހަިއރ ންވަނީ. ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމަޤ މުަގއިާއަންނަނީ. ާއިސް ާއެންމެ ގަިއ

ާ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާކުރެއްިވއިރު، ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއިންނަވ ، ާގޮތުން ވަަނ7ާާ;ރައީސްެއްއގެ

 2175މ އްދ އަކީާކޮންާމ ނައެްއގައިާކޮންާގޮތަކަށްާކޮންާހ ލަތެއްަގއިާބޭނުންކުރަންާއޮތްާެއްއޗެްއކަންާއެާމަނިކުފ ނަށްާމިއަުދާ

ާގޮތު ާކަމ ާހިތ މަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާސިޔ ސީ ާއެ ާއަޅުަގނޑު ންާނޭނގުނީތީ

ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާރިފަރެންޑަމަކަށޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާޕަބްލިކު ާވަނީ ާބޭނުންފުޅު ާދ ން ާމި ާފ ހަގަކުރެއްވި މެންބަރު

ަވއިލަްއވ ޭށ.ާޕަބްލިކްާރިފަރެންޑަމަށްާދ ްނޖެހޭާހ ލަތ އި،ާރަްއޔިތުންގެާއެާމަނިކުފ ނަށްާރަނަގޅަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބައްލަާ

މަޖިލީހުންާކަމަކ ާމެދުގައިާދެކޭގޮތްާނުވަތަާކަމަކ ާމެދުގައިާުކރިއަށްާނުދެވުނީމަާދެންާހަދަންޖެހޭާގޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ
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ާިވސްނ ަވޑައ7ާާި; ާމެދުގައި ާބަޔ ންކުރުމ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ އިން ާހަމަެއއ އެުކަގިއާވަނަ ާރަނގަޅުވ ނޭ.  2180ގަތުން

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިުކގެާފުރަތަމަާވ ހަކަފުުޅގައިާވިދ ުޅވީ،ާމިާ

ާއެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާކުރީތީ ާެއްއވަރު ާކޯޓ އި ާސުޕްީރމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރަކ  ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި

މަނިކުފ ނުާއެކަންކަންާރަނގަުޅާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާއެއީާއެްއގޮތަަކށްާވެސްާއިންސ ުފވެރިާވ ހަަކާއެއްާނޫނޭ.ާބިލަކ ާމެދުަގިއާ

ވ ހަކަފުޅުާދައްަކވ އިރުާވެސްާޕ ޓީގެާސިޔ ސަތުާކުިރއަށްާނެރުއްވިާކަުމގައިާވިޔަސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާދެންާ

ާޢިްއޒަްތތެ ާބޮުޑވަރޭ. ާޢަބްދުއްރަހީމްާތަންފުކެއް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާމިއ އެުކގައި ާހަމަ ާރައީސް،  2185ރި

ާގެންދަވ ށޭ.ާهللاޢަބްދު ާއަނބުރ  ާޤަރ ރު ާމި ާަކއިރީަގއި ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމަނިކުފ ނު ާެއ ާވ ހަކަފުުޅަގއި ގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތިބުނަނީއޭ ާމިއަުދ ާއިން ާޑީ.އ ުރ.ޕީ ާދަންނަވ ނީ ާެއާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫނޭ. ާޚިލ ފެއް އ 

ާއިންެނިވާ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާކުރީަގއި.ާއަދި ާކަމަށް ާޚިލ ފަށް ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިޔައޭ ާބުަނމުން ާވެސް ާޕ ޓީން ބޭފުޅުންގެ

ާދަންނަވަންާ ާހަމައެއ ެއކުަގއި ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައޭ. ާގޮތަށް ާެއ ާއޮތީ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާވެސް ކޮމިޓީގައި

 2190ބޭނުންވަނީ،ާޢަބްދުއްރަޙީމަށްާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަލައިުލމުގެާފުރުޞަތުާއަދިވެސްާނުލިބެނީތޯއޭ.ާއެހެންކަމަށްާވަންޏ ާ

ާކަމުަގއިާ ާކަމެްއ ާމުހިއްމު ާވަރަްށ ާދިރ ސ ކޮށްލެްއވުމަކީ ާއެކަންކަްނ ާކިޔ ަލްއވ  ާބޮޑަށް ާތަންޮކޅެްއ ާއަދި އެކަންކަން

ާޖަލް ާމިފަދަ ާއޭރުން ާދެކެމޭ. ާމިާއަޅުަގނޑު ާބަސް ާރައްޔިތުންގެ ާކޮބަިއތޯއޭ ާައއިމ  ާވ ހަކަތައް ާރައްޔިުތންގެ ސ ތަކުގައި

ާމެދުގަިއާ ާކަމ  ާމި ާދިއުމުން ާހިފައިގެން ާމެނިފެސްޓޯ ާމި ާޕަސެންޓުތޯ ާކިަތއް ާަރްއޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ކަމުގައި.

ާދިވެހި ާނިންމ ފައި ާޕަސެންޓު ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ ފައިވަނީ. ާގޮެތއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާރައްޔިތުން ރ އްޖޭގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާބުނ އިރު ާއެްއެޗއް ާތަނުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަށް ާމެނިފެސްޓޯ ާއެއ އެުކގައި ާއިންތިޚ ބުކުރީމ   2195މަޤ މަށް

ާމެދުގަިއާވ ހަަކާދެ ާކަމ  ާރައީސް،ާހަމަމިއ އެުކގަިއާމި ާމެދުާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަން.ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެކަމ  ްއކެިވާޖެހޭނެ

ބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާބޭފުޅުންގެާތެރޭގައިާޤ ނޫނީާގޮތުންާތިއްެބވިާބޭފުޅުންާވެސްާމީަގއިާޙަޤީޤަތްާއޮޅުވ ލ ާމިކަންާއަެނއްާ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގުރައިދޫ ާގޮތުން ާއެ ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރެއްވީތީ ާމަސައްކަތް ާޖަހަން ފުށަށް

ާކޮމި ާއެ ާރިޟ  ާކުރެްއިވާއިބްރ ހީމް ާކަންަތއް ާއެ ާވ ގޮތ އި ާގެންަދވ ފައި ާއެކަންތައްަތއް ާމަނިކުފ ނު ާއިންނަވ ،ާއެ ޓީގައި

 2200ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއ އިާޚިލ ފަށްާއެކަންަކންާކުރެއްިވއިރުާއެާބޭފުޅުނ3ާާް:ގޮތ އިާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުގެާ

ާެއކަންކަންާ ާނެތި ާއުސޫލެްއ ާަގވ އިދެްއ ާތިއްެބވިކަމ ، ާނެތިންާާއެތ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްތައް ާކުެރްއވި ކުރަްއވަން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލަމުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ކަެށއް. އިތުރަށް

ާހު ާބޭފުޅުންގެ ާތި ާޤަރ ރުން ާމި ާބޭނުންވީ ާއަޅުަގނޑު ާވެއްެޖއޭ. ާހ ސިލު ާއިރ ދަކުރެއްވީތީ ާމަޤުޞަދު ރިާބޭނުންވ 

ާހުރިާ ާނިންމުމުގައި ާކަންކަން ާމައްޗަށް ާޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާހުރި ާބޭފުޅުންގެ ާތި ާމެދު ާރައްޔިތުްނނ  އިޙްލ ޞްތެރިކަމަކ 

ާއިރ ދަކުެރްއވިްއޔ ާ ާަނތީޖ އަކުން. ާވޯޓުގެ ާނެގޭ ާމިއަދު ާދ ނެއޭ ާއެނިގގެން ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާމިއަދު  2205އިޙްލ ޞްތެރިކަން

ާމި ާކޯަޓށް ާސުޕްރީމް ާމަޖިލީހުންާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފުރުޞަތު ާނިންމުމުގެ ާއެަކންކަން ާގޮސް، މައްސަލަ
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ާފުރަތަމަާ ާއޮތް ާދަށުން ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާވޯޓުލ  ާއެަކމަށްޓަކައި ާރަްއޔިތުން ާދިވެހި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނުދިނުމަކީ

ާމެންޑޭ ާދީފައިވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައްިޔތުން ާއިންތިޚ ބުަގއި ާނިންމުމަށްާރިޔ ސީ ާނިންމ ފައިވ  ާތެރެިއން ޓުގެ

ާެއާ ާއެކަންކަންާނިންމަވ އިރު ާމަޖިލީހުގައި ާކަމުގައިާނޫނީާނުވ ނެއޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާޢިއްޒަތްތެރި އިޙުތިރ މުާނުކުރުން

ާމިއ އެ ާހަމަ ާދެކެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާިނންމަވ ނެ ާވިސްނ ވަޑަިއގެން ާމެދު ާަކމ  ާއެ ާމެންބަރުން  2210ކުަގއިާޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭފުޅުންގެާގ ތުންާޚިދުމަތްާދީާއެާމީހުންާއަމިއްލައަށްާއެާމީހުންގެާކަންކަންާނިންމުމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާލިބިފައިވ ާއެ

ާެއުކާ ާއ  ާޕްރޮވިންސް ާމަސައްކަްތތަކުަގއި ާހުރި ާކުރަން ާއަށް ާތަރައްޤީ ާކުރިއެރުމި ާމީހުންގެ ާއެ ާބ ރ އި ާއިޚުތިޔ ރ އި އޮތް

ާއޮތްާ ާގެންދ ނަމަާކުރިއަށްާދިއުމަށް ާއެކަްނާއެާގޮތުގެާމަތިން ފުުރޞަތުާގެއްުލވ ލަންާޑީ.އ ރު.ީޕާއިންާމަސަްއކަތްާކޮށް

ާވަަޑއިގަންަނވަންާ ާމެދުގަިއާޒިންމ ވެ ާރަްއޔިތުންނ  ާއެ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބޭުފޅުން ާއެ ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

 2215ާތަށް.ާޖެހޭނެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިމުނީ.ާ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާޤަރ ރުގެ ާމި ާހިސ ބުން ާމިހ  ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުިރްއޔ .ާ

 2220 

 ވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާ.34
 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުގަާ ާައިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއެއ34ާީނޑުމެން ާދަނީ. ާމި ާމިހ ރު ާއެހުން.ާާއަށް ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހުރި ާއެހުމަށް ވޯޓަށް

 2225މިނެޓުާކުރިންާަރނގަބީލުާޖަހ ފައި.ާމިއަދުާެދ7ާާވޯޓަށްާއެހުމަށްާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުަގއިާބުނ ގޮުތގެާމަތިންާަވނީާމީގެާ

ާއެ ާދެންނެވުމަށް. ާވޯޓަށް ާއެބައޮތް ާދުވަުހާކަމެއް ާބައްދަލުވި ާމަޖިލީހުގައި ާފަހުން ާއެންމެ ާައޅުަގނޑުމެން އްކަމަކީ

ާގަވ އިދެްއާ ާނަމުަގއި ާަގވ އިުދގެ ާސްލޫުކގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިުތންގެ ާެއއް. ާމައްސަަލ ާނިމިފަިއވ  ާބަހުސް ބަހުސްކުރެވި

ހަވ ލ ދެއްވަިއ،ާރައްޔިތުްނގެާާވަނަާނަންބަރ އ4ާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގެާާ::ފ ސްކޮށްދެއްވުންާއެދިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާ ާގަވ އިުދގެ 364ާާމަޖިލީހުގެ ާގަވ އިދުެގ ާއެ ާކުރަްއވަިއ، ާރިޢ ޔަްތ ާއަށް ާމ އްދ  ާދަށުނ366ާާްވަނަ ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމަޖިލީހުންާ ާޤަރ ރު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު  2230ކުޅުދުއްފުށީ

ާވޯ ާބަލައިގަތުމަށް ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮތީ ާމި ާކަމަކަށް ާދެންނެުވން.ާދެވަނަ ވަނ7ާާަ;ޓަށް

ާޤަރ ރުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާދަށުން މ އްދ ގެ

ާ ާދެންނެވުން. ާވޯޓަށް ާމެދު ާބަލައިގަތުމ  ާއޮތީ.ާމަޖިލީހުން ާމި ާމިއަދު ާެދންނެވުން ާވޯޓަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާަކންތަކ  ާދެ މި

ާމެންބަރުންާކ ޑުކޮޅުތަްއާެޗކްޮކށްލެއްވުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ާވޯޓަށްާދެންެނވުމުެގާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ  އަޅުަގނޑު
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ާ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާއެންމެފުރަތަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާސުލޫުކެގާއަރުވަން. ާމަޖިލީހުގެ  2235ރަްއޔިތުންގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއެދި ާފ ސްކޮށްެދއްވުްނ ާގަވ އިެދއް ާނަމުަގއި ާާ::ގަވ އިދުެގ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ4ާާވަނަ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާހަވ ލ ދީ 364ާާނަންބަރަށް ާަގވ އިދުގެ ާރިޢ ޔަތްކޮްށާއެ ާމ އްދ އަށް ވަނ366ާާަވަނަ

ންާހުށަހަޅ ާޤަރ ރުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަްށާމ އްދ ގެާދަށު

ާދެއްވުމަށް.)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާއިބްރ ޙިމްާ ވޯޓު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގުަރއިދޫ ާނެގިއިރު ާވޯޓު ާނެގުނު ދެންމެ

ާދިމ ވެގެން ާމައްސަަލއެއް ާކ ޑުގެ ާކ ުޑާާރިޒ ގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާމެޝިންގައި ާކ ޑު ާއެ ާއިންނަވ ، ާމިތ  ާރިޒ   2240އިބްރ ޙިމް

ާމެޝިނަކުން.ާ ާވޯޓިންގ ާނުދައްކ . ާމެޝިނަކުން ާކަމަކަށް ާއިންނެވި ާމިތ  ާވެސް ާޖެއްސެވުމުން ާތަނަށް ޖަހަންޖެހޭ

ނޑުމެ ނޑުާމިާބ ޠިލުާކުަރނީ.ާއަލުންާއެާވޯޓުާއަުޅގަ ންާނަގަންާގަސްދުކުރަީނ،ާއެހެންވީމަ،ާދެންމެާނެގުނުާޯވޓުާއަުޅގަ

ާ ާއަީމންޢ އްމު ާމަްއސަލަ ާކ ޑުގެ ާރިޒ ގެ ާއިބްރ ޙިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާކޮށްދެއްވީމ ާހަގުރައިދޫ އްލު

ާއޮްތާ ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެއްވަނީ، ާލަފ  ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއަމީންޢ އްމު ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެއަށްފަހު.

ާދެ ާވޯޓަށް ާވޯޓަކަށްާކަންތަކަށް ާޓެސްޓަށް ާބެލުމަށް. ާކުރޭތޯ ާމަސައްކަތް ާއަށް ާފުރިހަމަ ާސިސްޓަމް ާކުރިން  2245ންނެވުމުގެ

ނޑުާމިހ ރުާމިާދަންނަވ ލަނީ،ާޓެސްޓަށްާވޯޓުަލްއވަންާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާއެހެންވީމ ،ާައުޅގަ

ާދެްއވުމަށް ާވޯޓު ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާދެއްވަނީާމެންބަރުން ާލަފ  ނޑަށް .ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއަމީންޢ އްުމާއަޅުގަ

ާއެބަޖެހޭާ ާއެކީަގއި ާައމީންޢ އްމ  ާހިނދުކޮޅެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާކުރުމަށް. ާސްޓ ޓު ާރީ ާއަލުން ސިސްޓަމް

ާކެތްތެރިވެލަާ ާއެހެންވީމ މިކަމުގައި ާމަޑުކޮށްލަން. ާިއގެން ާވެ، ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުްނާހުރިހ  ސް

ާކ ޑުކޮުޅާ ާއަދި ާއެދެން. ާޖެއްސެުވން ާކ ޑުޮކޅު ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  2250އެދެން.

ޖެއްސެވުމަށްފަހުާދެންާއިތުރަށްާއެާއިރުއިުރކޮޅ ާނަންަގވ ާެއކަހަލަާކަންތައްާނުކުރަްއވ ާމިާސިސްޓަމްާހަމަޖެހިލަންދެންާ

ާވަާ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާކެތްތެރިވެ ާވޯޓަށް ާައޅުަގނޑު ާޝުކުރިއްޔ . ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ޑަިއގެންދެްއވުމަށް

ާދައްކަނީ.ާ ާކޮންޕިޔުޓަރުން ާހުރިކަމަްށ ާޖައްސަވ ފައި ާކ ޑުޮކޅު ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  މިހ ރު

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާހުރިާ ާޝުކުރުދަންނަވަން ާބޮޑަށް ާދިމ ިވާވަރަްށ ާމި ާކެތްތެރިކަމ އެކު ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ހ 

ާއަޅުަގނުޑާ ާދަންނަވަން. ާޯވޓަށް ާގަސްދުކުރަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާތިއްބެވީތީ. ާޙައްުލުކރެވެންދެން ާމައްސަލަ  2255ޓެކްނިކަލް

ާފ ސްކޮށްދެއްވުން ާަގވ އިެދއް ާނަމުަގއި ާގަވ އިދުގެ ާސުލޫކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތން ާދަންނަވަނީ އެިދާާވޯޓަށް

ާާ::ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާ)ހ(ާގެ ާމ އްދ ގެ 4ާާވަނަ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުން ާޙަވ ލ ދީ ާނަްނބަރަށް ާމ އްދ 364ާާވަނަ ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަހަޅ ާޤަރ ރުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެިރ366ާާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެާަގވ އިދުެގާ

ާވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަ

ާ2260 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 96ާ2265ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

79ާާވޯޓުާދެްއވީ:

34ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

26ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ2270 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޔިތުންެގާ.ާއެހެންކަމުންާރައްާ;8.ާޖުމްލ57ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދުާ;8ާވޯޓުަގއިާަބިއވެރިިވާމެންބަރުންގެާއަދަދު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާެގާާ::އިުދގެާނަމުގައިާގަވ އިދެއްާފ ްސކޮށްދެއްވުންާއެދިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާމަޖިލީހުގެާސުލޫކުާަގވ 

4ާާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާދީ ާޙަވ ލ  ާނަންބަރަށް ާމ 364ާވަނަ ާގަވ އިދުެގާާއްދ ވަނަ ާއެ ާރިޢ ޔަށްކޮށް އަްށ

366ާާ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާޤަވަނަ ާބަލައިގަތުމަށްހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހުން ާގަވ އިުދގަިއާާރ ރު ާމަޖިލީހުގެ  2275ފ ސްވެްއޖެ.

ާކޮމިޓީާ ާބެހޭ ާސުލޫކ  ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާނިންމަން.ާާހަމަޖެހިފައިވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާފޮނުްއވީ ާގަވ އިދު ާމި އަށް

ާވަނަާކަމަށް.ާއެއީާދިވެހިރ ޢްޖޭގ4ާެަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާދަންނަވ ލ ނީާމިއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާހަމަޖެހިފައިާއޮތްާއަޅު

ާޖުމް ާޤ ނޫނުައސ ީސގެ ާރައްޔ7ާި;ހޫރިއްޔ ގެ ާދަުށން ާމ އްދ ެގ ާޤަވަަނ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާމަޖިލީހުންާތުން ރ ރު

ާކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށްާަދންނަވަން.ފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަާބަލައިގަތުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ާ2280 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 96ާ2285ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

57ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:5ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 95ާިއވެރިވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .59ާ ާޖުމްލަ ާއެހ95ެ. ންކަމުން،ާ.

ާޖުމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 7ާާ;ހޫރިއްޔ ގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާޤަވަނަ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ރ ރުާރައްޔިތުން

ާ ާނުވި. ާފ ހެއް ާބަލައިގަތުމަށް ާބަލަިއަގތުމަމަޖިލީހުން ާޤަމަޖލީހުން ާމި ާގަވ އިދުަގިއާށް ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްނުވ ތީ ރ ރު

 2295ާހިސ ބުންާބ ޠިލުވީ.ާާރ ރުާމިމިާޤަާހަމަޖެހިފައިވ ާގޮތުގެާމަތިން

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.35

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމު ާއެެޖންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ާމިއަުދގެާާ.35އަޅުަގނުޑ ާމަސައްކަތްތަްއ ާެއހެން ާއެހެންާާއިތުުރ ާއިތުރު  2300އެޖެންޑ ގަިއ

ާމަސައްކަތެްއާނެތް.ާމަސައްކަތްތަުކގެާދަށުންާކުރުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާ

ާ

.ޖަލްސ ާނިންމުންާ

ާ

 2305ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާަގއި.22ާާ.;ވ ާއަްނގ ރަާދުަވހ4232ާާުްޕރީލްާއ49ާޭލީހުގެާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާއެހެންކަމުންާދެންާމަޖި
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