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ްرس�لްع�ىްوا���مްوا���ةް�ްا��حين، ا���دްا��ح��ް�ް��نްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްފެށުނީ.ްޖަލ�ސާް.وا�هްو��ްوص���ްآ��ްوع�ىް�

ް5 

 

10 

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވ�7ްްިރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޖަލ�ސާއަށ� ވަނަ

ްމިއަދުގެް ްދަނ�ނަވަނ�. ްމަރުޙަބާ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  15އެނ�މެހާ

ްކުރީދު ްމީގެ ްމިއޮތީ ްއެްއެޖެނ�ޑާގައި ނޑުމނ� ްއަޅުގަ ޖެނ�ޑާކޮށ�ގެނ�ްވަހުވެސ�

ް ްގަވާއިދުގެ ްއެއީ ްއައިޓަމ�. ްގޮތުގ24ްްެއުޅުނު ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއަސާސީް ްސިފަތަކާއި، ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މަތިނ�

ްމަރުޙަލާގައިް ްދެވަނަ ްމައ�ސަލައިގެ ްބަޙުސ�ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާމެދު

ްރަ ްޙައ�ޤުތަކާއި، ްއަސާސީ ްމިއ�ޔިތުނ�ގެ ްސުރުޚީގެްވާޖިބުތައ� ނޑު  20ްމައިގަ

ްއެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަކީ ްދިވެހި ްހިނ�ގުމުގައާއިްމީދަށުނ� ްޤާނޫނު ްމައ�ޗަށ� ހުނ�ގެ

ްމަޢުޟޫޢުގެްޤާ ްމި ްހަމަހަމަވުނ� ްލިބުމުގައި ްރައ�ކާތެރިކަނ� ނޫނުގެ

ނޑުްޙުބަ ްގެނ�ދިއުނ�.ްއާދެ،ްމިްޖަލ�ސާްފަށަމުނ�ްއަޅުގަ ްކުރިއަށ� ސ�ކުރުނ�

ްއެ ްވާހަކައެއ� ްބޭނުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ްކުރީގައި ްމީގެ ްއެއީ ވަނ69ްްަބައޮވޭ.

ްބޭއ�ވުނުް ްއަދި ްނުބޭއ�ވި ްއުޅެ ްބާއ�ވަނ� ްގިނަފަހަރުމަތިނ� ްވަރަށ�  25ޖަލ�ސާ

ްވަރަށް� ްނޫނ�. ްގޮތަކަށ� ްރަނގަޅު ްމާ ްނިނ�މާލަނ�ޖެހުނީ ދުވަހުވެސ�
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ްވަރަށ� ްްހިތާމަވެރި ްޤަބޫލުކުރަނ� ނޑަށ�ވެސ� ްގޮތަކަށ�.ްއަޅުގަ ދަތި

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ނޑު ްދަނ�ނަވާލަން�އަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�

ްމަޖި ްމި ްހިބޭނުނ�ވަނީ ްކަރާމާތ� ްޢިއ�ޒަތާއި، ޓަވައިދެއ�ވުމަކީްފަހައ�ލީހުގެ

ްހުރި ްތިޔަ ްހަމަ ްޒިނ�މާއެއ�. ްމެނ�ބަރުނ�ގެވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  30އެގޮތުގެްހާ

ްގޮތުގައި ްރަނގަޅު ްގެނ�ދަވާ ްވާހަކަފުޅު ްކުރިއަށ�ްްމަތިނ� ްމަސައ�ކަތ� މި

ނޑަށ�ްްގެނ�ދެވޭނެްގޮތަކަށ� ނޑުވެސ�ްއަދިްއަޅުގަ ހައ�ދަވައިދެއ�ވުމަކީްއަޅުގަ

އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާނެްކަމެއ�.ްވަރަށ�ްޔަޤީނ�ްއެހެނ�ްހުރިހާްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�ް

ްއެދެނ�.ް ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުނ� ްކުރިއަށ� ްވިސ�ނަވައިގެނ� ްމިކަމަށ� އެހެނ�ވީމަ،

ްމީ ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ްކުރިނ� ްއެޖެނ�ޑާގައިވެސ� ްކުރީްމިއަދުގެ  35ގެްގެ

ްގެނ�ދިް ްކުރިއަށ� ްއައިޓަމ� ްއެޖެނ�ޑާކުރެވުނު ްމިއޮތީ.ްޖަލ�ސާގައި އުނ�

ްވާހަނދުމަ ްއަލަށ� ްފަދައިނ� ްހުނ�ނާނެ ކަދައ�ކަވަނ�ްހަފުޅު

ްއެދިވަޑައިގެނ� ްފުރުޞ4ްަފައިވާ ްދެވަނަ ްއަދި ތަކަށް�މެނ�ބަރަކާ

ް ްއ11ްެއެދިވަޑައިގަނ�ނެވި ްލިސ�ޓ�ގައި ްމެނ�ބަރަކު އަދުގެްމިބައޮތ�.

ްމެނ�ބަރުނ�ނަޖަލ�ސާގައިވެ ްހުރިހާ ްމި ްމެނ�ބަރުނ�ގެްސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  40ށ�

ްނިނ�މަވާލެ ްވަރަށ�ްވާހަކަފުޅު ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށ�ދެއ�ވުނ� ްމަސައ�ކަތ� އ�ވޭތޯ

ްފު�ުރު ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްމިއަދު ްއެދެނ�. ްބޮޑަށ� ްއޮތީ ްއަރުވަނ� މީގެްޞަތު

ް ްޖަލ�ސާގައި ްމެނ�ކުރީގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފައ�ޓަވާފައިވާ ބަރުްވާހަކަދައ�ކަވަނ�

ްމެނ�ބަރުްްއާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރު.ް ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއާއިޝަތުް ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ  45އެހެނ�ވީމަ،

ްޢާޒިމާްޝަކޫރަށ�ްފު�ުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެްޙުސައިނ�ްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރު .`ް ްނިޒާމީ، ނޑު ްޖަލ�ސާްްނުކުތާއެއ�ްއަޅުގަ ްމި ްނެގީ  50ްމި

ްގަވާއިދުގ13ްްެގަވާއިދުގެްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއިބ�ރާހީމ� ްއަދި ް)ނ(ްއާއި ްމާއ�ދާގެް)ށ(ްއާއިްއަދި ްވަނަ

ވަނަްމާއ�ދާއާއިްޚިލާފަށ�ްމަޖިލިސ�ްކުރިއަށ�32ްްވަނަްމާއ�ދާއަށ�ްއަދ14ްްިް

ްބުނާގޮތުނ�ްޖ13ްަގެނ�ދަވާތީ.ްއާދެ،ް ްއެްގެްލ�ސާްވަނަްމާއ�ދާގައި އެޖެނ�ޑާ

ް ްއަނ�ގާއިރު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްއޮނ�ނާނެކަނ� ޖަލ�ސާގެްްއެޖަލ�ސާ
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ްފޮނުވަނ�ވާނެކަމަށ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ  55އެޖެނ�ޑާވެސ�

ްޖަލ�ސާް ްމިއަ�ައީ ްޖަލ�ސާއަށ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިވޭ.

ް ްއޮނ�ނާނެކަނ� ނޑަށ� ްއެހެނ�ނަމައަޅުގަ ްނޫނ�. ބައެއ�ްްވެސ�އެނގިގެނެ�ެއ�

ް ްއޮތ�ކަން�މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޖަލ�ސާ ްމިއަދު ްފޯނުކޮށ�ގެނ� ނޑު އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާއަށ� ްއެނގުނީތީވެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްފަރާތުނ� އެބޭފުޅުނ�ގެ

ނޑާްއަދިްމިހާތަނަށ�ވެސ�ްމިްމޭޒުމަތީގައިްމިއޮތ�ްއެޖެނ�ޑާް  60ހާޒިރުވީ.ްއަޅުގަ

އެޖެނ�ޑާއެއ�ވެސ�ްއަދިްޖަލ�ސާ ނޑަށ�ްްފެނުމުގެްކުރިން� އޮތ�ކަނ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ް ްނެތ�. ނއެނގިފައެއ� ްއަޅުގަ ްދެވަނައަށ� ްއާދެ، ްފާހަގަކުރަނީ ްޑު މީގެްހަމަ

ްފާހަގަކުރައ�ވާފައިވާް ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދުވަހުގައިވެސ� ކުރީ

ް ްގޮތުގެމަތިނ� ްދުވަސ�ތަކެއ� ްގިނަ ްނުބޭއ���ވި ފާއިތުވުމަ�ަށ�ފަހުްޖަލ�ސާއެއ�

ްފާއިތ14ްްުްއެއީ ްމިްދުވަސ� ްއެދި ްބޭއ�ވުމަށ� ްޖަލ�ސާއެއ�  65ވުމަށ�ފަހު

ްމަޖި ްދަށުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގަވާއިދުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލީހުގެ ށ25ް�ްކޮޅެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްސޮއިކުރައ�ވާ ްގޮތުގައި ްހަނދާނ�ވާ ނޑު ްއަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�

ްއެް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާނެ.ްއަދި ްއެދި މަޖިލީހަށ�ްޖަލ�ސާއެއ�ްބާއ�ވައިދިނުމަށ�

ްއެޖެނ�ޑާވެސ�ްހުށަހަ ްޖަލ�ސާގެ ްހުށަހެޅުއ�ވުމާއެކު ޅުއ�ވާފައިވާ

ް ްލަސ�ވެގެނ�ވެސ� ްއެނ�މެ ްބުނާގޮތުނ� ްގަވާއިދު ްއާދެ،  70ް�ފޮނުއ�ވާފައިވާނެ.

ްޖަލ�ސާް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްބާއ�ވަނ�ޖެހޭ. ްޖަލ�ސާ ްއެ ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ް ްގަވާއިދާްް�ނުބޭއ�ވި ްމިއީވެސ� ްއިތުރުވެފައިވާތީވެ ދުވަހަ�ަށ�ވުރެވެސ�

ްފާހަގަކުރަނ�.ްދެނ�ްއަނެއ�ްޚިލާ ނޑު 32ްސަބަބަކީްފުްކަމެއ�ކަމުގައިްއަޅުގަ

ް ްމާއ�ދާއާއިވެސ� ްޚިލާފުވެވަޑައިހު�ުމަޖިލީވަނަ ްމިވަނީ ްރައީސ� ގެނ�ފައި.ްގެ

 75ގެނ�ދިއުނ�ްމިްސުރުޚީގެްމަސައ�ކަތ�ްކުރިއަށް�ްއާދެ،ްމިއީްއެްކޮމިޓީތަކުގެް

ް ްއެކުދަށުގައި. ްމަޖިލީހުނ� ްމިއޮނ�ނަނީ ްގައި ްކޮމިޓީއަކަށ�ްލަ�ަ)ށ( ވާލާ

ހާޒިރުހާޒި ނުވަތަްއެނޫނ�ވެސ�ްސަބަބަކާހުރެްރުވާނ�ޖެހޭްމެނ�ބަރުން� ނުވެގެން�

ްމަތިނ�ްކުރިއަށ�ް ްގޮތުގެ ް)ހ(ްގައިވާ ްމާއ�ދާގެ ްމި ްމަސައ�ކަތ� ކޮމިޓީއެއ�ގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްއެކަނ� ްޙާލަތެއ�ގައި ްދިމާވެ�ެއ�ޖެ ްގޮތަށ� ްދަތިވާ ގެނ�ދިއުމަށ�

ްމައ�ސަލައެ ްހުށަހަޅާ ްހުށަހަޅަނ�ވާނެއެވެ.ްރައީސ� ްމަޖިލީހަށ� ްގޮތުގައި  80އ�ގެ

ްމައ�ސަ ްމި ްދަނ�ނަވަން�އާދެ، ްނުވޭ. ްހުށަހަޅުއ�ވާފައެއ� ްމަޖިލީހަށ� ލަވެސ�
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ްކުރިނ�ް ްމީގެ ްވާހަކައަކީ ްމިތަނަށ61ް�ްމިއުޅޭ ްސޮއިކުރައ�ވާފައި މެނ�ބަރުނ�

ް ްކޮނ�މެއަކަސ� ްދަށުނ� ްޕެޓިޝަނ�އެއ�ގެ ްފޮނުއ�ވާފައިވާ މިްމަޖިލީހަށ�

ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިމަޖިލީހު ްގެނ�ނަވާފައިވަނީްގެ ްބަދަލެއ� ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ވާ

ްއިދާރީް ްމިދަނ�ނަވަނީ ްއަރުވާފައިްއަޅުގަނޑު ްމަޝ�ވަރާއާއި ްގޮތާްކޮމިޓީގެ  85ވާ

ްއިޚުތިޔާރުނ�ް ްއަމިއ�ލަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ޚިލާފަށ�

ްޚިލާފަ ްގަވާއިދާ ްމިއީވެސ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމެކޭ. ށް�ކުރައ�ވާފައިވާ

ް ްނުކުތާއަށ�ޓަކައި ްމި ްމިކަނ�ކަނ� ްއާދެ، ްކަމެކޭ. ނޑުްކުރައ�ވާފައިވާ އަޅުގަ

ްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ްމިްނެގީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް90 

ް

ްއެނ�މެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެނ�ގެވިްްއާދެ، ްތި ްގޮތުގައި ްނުކުތާއެ�ެއ�ގެ ްނިޒާމީ ފުރަތަމަ

ް ްޖަލ�ސާގެ ްމި ްއަދިްނޯޓިނުކުތާއަކީ ްނުވާކަނ� ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައި ސ�

ް ްނުވާކަމަށ� ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާގެ ވިދާޅުވިްވިދާޅުވެ

ް ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްވާހަކަ ްސާފުކޮށ�ލާފައި ްމޭޒުނ�  95ފުރިހަމަްއިދާރީ

ނޑަށ�ްޔަޤީޖަވާބެ ނ�ކުރެވޭްގޮތުގައިވެއ�ޖެއ�ޔާްމިތަނަށް�އ�ްއަރުވާނަނ�.ްއަޅުގަ

ްޖަލ�ސާއަށް�ވަޑައިގެނ� ްއެ ްހަމަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަކީވެސ� ްހުރިހާ ނެވި

ްމެނ�ބަރުނ�.ް ްވަޑައިގެނ�ނެވި ްލިބިގެނ� ްއެޖެނ�ޑާވެސ� ްލިބިގެނ� ނޯޓިސ�ވެސ�

މެނ�ބަރަކަށ�ްވަކިނ�ްޖަލ�ސާގެްނޯޓިސ�ްރައ�ދުނުކުރެވޭކަމަށ�1ްްއެހެނ�ވީމަ،ް

ްވިދާޅުވުނ� ްވިދާޅުވި ްްތި ްމިދަނީ ްބޭއ�ވިގެނ� ްޖަލ�ސާ  100ގަވާއިދުނ�ްމުޅި

ްވިނޫ ްވިދާޅުވި ްނ�ކަމަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުކުރެވޭްދާޅުވުމާމެދު ްޤަބޫލު އަދި

ް ްދަނ�ނަވަނ�. ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިްވާހަކަ ްކުރީގެ ްވިދާޅުްމީގެ ްމެނ�ބަރަކު ވިްވެސ�

ސިޓީވެސ�ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިްނުވާްވާހަކަްއަދިްއެޖެނ�ޑާްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިް

ްްނުވާ ްސިޓީވެސ� ްމި ްސާފުކޮށ�ލިއިރު ްމިކަނ� ްވާހަކަ. ދުކުރުމަށް�އ�ރަހަމަ

ްހަވާލުވެވަޑައިްމަސައ�ކަތ� ްސިޓީއާއި ްއެ ްގެއިނ� ްއެބޭފުޅެއ�ގެ  105ކުރެވުނު.

ްވަނީ.ް ްނުކުރެވި ްހަވާލު ްގެއަ�ަށ� ްއެ ްސިޓީ ްއެ ްއެދުވަހުގެ ނުގަތުމުނ�

ް ްތަނެއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެހެނ� އ�ކަމަށް�މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ

ްހަ ްތަނަކުނ� ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ހުރިހާްވާލުކުރެވުނު.
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ްމެނ�ބަރުނ�ޢިއ�ޒަ ްތިޔަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާފައިވާނެ ްގެއަށ�ްނަށ�ވެސ� ބޭފުޅުނ�ގެ

ްގޮތުގައިް ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއެޑ�ރެހަކަށ� ްވަކި ްވިދާޅުވެފައިވާ ްއަދި  110ނުވަތަ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްނޯޓިސ�އާއި، ްމި ްމިގެނ�ދަނީ.ްނ� ްހަވާލުކުރަމުނ� އެޖެނ�ޑާ

ްބެހޭ ްނުކުތާއާއި ްއެ ްނޯޓިސ�ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެޖެނ�ޑާ، ްއެ ގޮތުނ�

ްހަވާލު�ު ްއަކުރެވިފައި ްމިއީ ްބެލުމަކީ ްވޭތޯ ްނުވަތަ ނޑުްޅު�ުނުވޭތޯ ގަ

ްކަމެއ�.ްދެނ�ްހަވާލާދެއ�ވީްޖަލ�ސާްބާއ�ވަނ�ޖެހޭްމުއ�ދަތުތަކުގައިް ބަލައިލާނެ

ްވާ ްދެއ�ކި ްވިދާޅުވެ ްނުވާކަމަށ� ްބޭއ�ވިފައި ްމާއ�ދ23ްްާހަކަ.ްޖަލ�ސާ  115ގެްވަނަ

ްމެނ�ބަރު ްބައެއ� ްދަށުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްހުށަހެޅުއ�ވިްޖަލ�ސާނ� ްބޭއ�ވުމަށ� އެއ�

ް ްބެހޭގޮތުނ� ްނުހުށަހެޅުއ�ވުމާ ްއެްއެ ްނުވަތަ ްސަބަބު ބޭއ�ވި

ޤަބޫލުްނުކުރެވޭްސަބަބުތައ�ްބަޔާނ�ކޮށ�ް ރިޔާސަތަށް� އެދިވަޑައިގެނ�ނެވިްގޮތް�

ް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ 2ްްއެ ްވާނ27776ްްީމާރޗ� ގައި

ްދަނ� ްބަޔާނ�ކޮށ�ދީފައިވާނެ.ްސިޓީއަކުނ� ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްއެކަނ�  120ނަވާފައި.

ްދަނ�ނަވާް ްކުރުކޮށ� ްހައިްކަމުގަމިގޮތުނ� ްއެފަރާތ�ތަކުނ� ވާލާދެއ�ވިްވާނަމަ

ްގަވާއިދުގައިްދުވަސ�ތަކުގައިްއެްމު އ�ދަތުގައިްޖަލ�ސާްބޭއ�ވިފައިވޭ.ްއަދިްއެ

ް ްމަތިނ� ްސާފުކޮށ�ޖަލ�ސާބުނާގޮތުގެ ްއެކަނ� ްބޭއ�ވިފައިވާތީ ްމިްތައ�

ްދެ ްސިޓީގައި ްފާނ�ނެވިފައިވާނެ. ްކޮމިޓީގެްހަގަދެނ� ްއިދާރީ ކުރެއ�ވީ

ްކުރިއަށ� ްރިޔާސަތުން�ގޮ�ޮްނުްމަސައ�ކަތ� ްމައ�ސަލަ ްމަޖިލީހަށ� ްމި  125ސ�ގެނ�

ްއިދާ ްއާދެ، ްނުވާކަމަށ�. ްނުބޭއ�ވިގެނ�ްހުށަހަޅާފައި ްޖަލ�ސާ ްކޮމިޓީނ� ރީ�ީ

ްރިޔާސަތަށ�ްރިޔާސަ ްނުވޭ. ްހުށަހަޅާފައެއ� ްމައ�ސަލައެއ� އެކަމައިގެން�ްތަށ�

ް ްއެދިވަޑައިމަޖިލީހަށ� ްހުށަހެޅުމަށ� ްނުވާްމައ�ސަލަ ްހިނދަކުްގެނ�ފައި ހާ

ް ްއޮތް�ރިޔާސަތުނ� ްއަދި ްޖާގައެއ� ްހުށަހަޅާނެ ްމައ�ސަލަ ްއެ މަޖިލީހަށ�

ް ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްކުރީގެ ްމީގެ ްނެނ�ގެވީ ްދެނ� ްނުފެނޭ.  130އެހެން�ކަމަކަށ�

ްގޮތާމެދު ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިވާ ްމި ން�ހިގެނުޖެހިތ�ޕުޅުހަމަްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްތަކުރާރު ްއަލުނ� ްވާހަކަ ްޖަވާދެއ�ކި ްއެއ� ްހަމަ ނޑުްބެ�ެކުރައ�ވާ ްއަޅުގަ އ�

ްދުވަހުވެސ�ް ްބޭއ�ވުނު ްއެނ�މެފަހުނ� ްދުވަހު ްކުރީ ްމީގެ ްއޮތީ. ދަނ�ނަވަނ�

ްދެނ�ނެވިނއަޅުގަް ްކުރެވިފައިޑު ްމިހާރު ްއެޖެނ�ޑާ ްމި މިއޮތީްްނ�

ްސިފަ ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ވާ ްބެހޭގޮތުތަޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއުސޫލުތަކާ  135ން�ކާ
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ްނިނ�މުމުގެް ްބަޙުސ� ްއެ ްބަޙުސ� ްދިޔަ ްގެނ�ދަމުނ� ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްބަ ްއެ ްމިދެނ�ނެވީ ްމިހެނ� ްދިވެހިްބައި. ްމިވަނީ ްތެރޭގައި ޙު�ުސ�ގެ

ްޤާނޫނުގެްރައ�ޔި ްހިނ�ގުމުގައާއި ްޤާނޫނު ްމައ�ޗަށ� ްއެމީހުނ�ގެ ތުނ�ނަކީ

ނ�ްމިްމަޢޫޟޫޢުގެްމައ�ޗަށ�ްމިހެނ�ްމިްރައ�ކާތެރިކަނ�ްލިބުމުގައިްހަމަހަމަވު

ް ްނިނ�މުމަށ� ްމަޢުޟޫޢު ްކުރީގައިވެސ� ްވާނީ ްކޮމިޓީނ�  140ލަފާދެއ�ވާފައި.ްއިދާރީ

ްއިދާރީް ްއޮތުމަކީ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްނިނ�މުމަށ� ްމަޢުޟޫޢު ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ދެން�ކޮމިޓީނ�ްދެއ�ވިްލަފައާއިްޚިލާފަށ�ްނިނ�މާފައިްއޮތ�ްނިނ�މުމެއ�ްނޫނ�.ް

ް ނޑުމެނ�ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރިހުރިހާ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނެ މެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ް ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްއެދުވަހެއ�ގެ ްލައެޖެނ�ޑާކުރަނ�ވާނީ ކުރެވޭްފާކުރެވޭނެކަމަށ�

ްނިމި ްއެނ�މެފަހުނ� ްމި ްމިހާތަނަށ� ްޖަލ�ސާތަކަށް�ކަނ�ތައ�.  145ގެނ�ދިޔަ

ް ްނުނިމި ްއަދިވެސ� ްމަޢޫޟޫޢު ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ މިއޮތީްވިސ�ނާއިރު

ްމަޢޫޟޫޢުް ްމި ްނޭނގެ. ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ްނިމޭނެކަމެއ� މިއަދުވެސ�

ް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްނުނިމޭ ްދެނ� ްމަޢުޟޫއެއ� ްއެޖެނ�ޑާްއެހެނ� ްއެހެނ� ނުވަތަ

ްމުހިނ�މުކަމެއް�އައިޓަމ�ް ްއޮތުމަކީ ްޖަހާފައި ްކޮނ�މެހެނ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމި އެއ�

ްއަޅުގަް ްނކަމަކަށ� ްތިޔަ ްނުދެކެނ�. ްޢިޑު  150މެނ�ބަރުނ�ގެްއ�ޒަތ�ތެރި

ްނިމިމަސައ�ކަތ�ޕު ްއައިޓަމ� ްއެޖެނ�ޑާ ްއެ ްވަގުތުތަކެއ�ްްޅުނ� އިތުރު

ްކަްްޖަލ�ސާގައި ްއެކަމަ�ަބޭކާރުވެގެނ�ދާ ނޑުްމުގައިވާނަމަ ްއަޅުގަ ޒިނ�މާްްށ�

ްއެހެނ�ނަމަ ްއައިޓަމ�ްވެއުފުލާނަނ�. ްއެޖެނ�ޑާ ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ސ�.

ްޢިއ� ްތިޔަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްގެނ�ދެވިއ�ޖެ ްކުރިއަށ�ްްޒަތ�ތެރިކުރިއަށ� މެނ�ބަރުނ�

ްނިނ�މަވައި ްމިކަނ� ްއެްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވައިގެނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްއޮތީ.  155ދެއ�ވުނ�

ްނުވަތަް ްހީވާ ްނުކުރެވޭނެހެނ� ްޖަލ�ސާގައި ްނިމިގެނ� ްއައިޓަމ� އެޖެނ�ޑާ

ތުްނެހެނ�ްހީވާްކަމެއ�ްއިތުރަށ�ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ގެނ�ްއަދިްމިވަގުކުރިއަށ�ްނުދެވޭ

ްކޮނ�މެހެ ްނިނ�މެވުމަކީ ްޖަލ�ސާގައިްނ� ްކަނ�ނޭނގެ ްނޫނ� ްކަމެއ� މުހިނ�މު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެޖެނ�ޑާކުރަނީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ� ްހުރި ކުރެވެނ�

 160ހަމަްތަކުރާރުކޮށ�ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭްމީގެްކުރީްދުވަހުވެސ�ްދެނ�ނެވިްފަދައިން�

1ްް ްނަނ�ގަވާ ްނުކުމެނ�ބަރަކު ްއެ ްގޮތެްނުކުތާއެއ� ްބެހޭގޮތުނ� އ�ްތާއާއި

ްނިނ�މު ްނަމަވެސ� ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� ްއަނެއ�ކާ ްމަށ�ފަހު ްނުކުތާ އެހެން�އެ
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ްދިއުމަ ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްމިއީ ްނެނ�ގެވުމަކީ ށް�މެނ�ބަރަކު

ނުކުހެއ�.ްއެޅޭނެްހުރަ ރައ�ވާްއެކަނ�ްޤަބޫލުކުރައ�ވައިގެނ�ްމަސައ�ކަތ�ްއެކަން�

ްއެދެ ްބައ�ލަވައިދެއ�ވުނ� ްގޮތަކަށ� ްގެނ�ދެވޭނެ ްކުރިއަށ�  165އާދެ،ްނ�.

ްއިތު ނޑަށ� ްއެބަްއަޅުގަ ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ްލިބިއ�ޖެ. ްނޯޓެއ� ްދެނ�މެގައި ރަށ�

ް ްއަޙ�މަދު ްވ.ހަވާސ� ްދުވަހު ްހުކުރު ްތިޔަްްމިޤ�ދާދުވިދާޅުވޭ ްބޭފުޅަކު ްކިޔާ

އާދެ،ްއާއިްހަވާލު�ުވެވަޑައިގެނ�ފައިވާކަމަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުގެްނޯޓިސ�

ްނިޒާމާ ްއަދިވެސ� ްނުކުތާއެއ�ްދެނ� ްްބެހޭ ްނަނ�ގަވާފައިްއެހެނ� މެނ�ބަރަކު�ު

ްއެކަނ� ްމެނ�ބަރެއ�ތޯްްއޮތީމަ ްކޮނ� ްއެއީ ްސާފުކޮށ�ލާފައި ނޑު  170އަޅުގަ

ްފު�ުރުޞަތުް ްސާފުކޮށ�ލާފައި ްބަލާފައި ްގެނ�ދެވޭތޯ ްމަތިނ� ގަވާއިދުގެ

ްފު�ުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްމިއަރުވާނަނ�. ްމާލޭގެްއަރުވަޞަތު ނީ

ްމާޢީލަށ�.ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްއިސ�ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�

ް

 175ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޝުކުރިއ�ޔާ ްފުރަތަމަ ްޅުގެްއެނ�މެ

ްޖަވާބުދެއ�ވުމުނ�ްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްނުކުތާއަކަށ� ްނިޒާމީ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްރައީސ� ްޖަލ�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދުވަހުގެ ްކުރީ ްދެނ�ނެވިްސާގައި ނޑު އަޅުގަ

ްހިނގާފައިވާ ްއެކަނ� ްހަވާލާދެއ�ވީމަ ނޑުްްވާހައަ�ަކަށ� ްއަޅުގަ  180އޮތ�ގޮތ�

ްއޮތ� ްއެވާހަކަވެސ�ްދަނ�ނަވަނ� ްފެނ�ނާތީ ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ގޮތ�ވެސ�

ްއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމެނ�ދަނ�ނަވާލަނ�. ބަރުނ�ނާްރާއިނ�

ގ2:37ްްެކަމުގައިްބެލެވޭްކީްމިހާރުްރަސ�މީްގަޑިރެްޢަމަލުކުރައ�ވާްގޮތަދޭތެ

ްބަލައިގަތުމެއ�ް ްމަޖިލީހަށ� ްއެއ�ޗެއ� ްގެނ�ނަ ްމެނ�ބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ފަހުނ�

ްދިރިއުޅެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރުކޮށ� ްވަރަށ�  185ނޯވޭ.

ހުގެްގައިްހުނ�ނަްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީމައ�ޗަނ�ގޮޅިްބޯގަނ�ވިލާގައި.ްބޯގަނ�ވިލާް

ް ްބަނ�ދުވާނެ ްއޮފީސ� ްއ2:37ްްޭމެނ�ބަރުގެ ްދުވަހަކުވެސ�. ްކޮނ�މެ ގެްގައި

ްމާް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނުގަނ�ނާނެ. ްބަލައެއ� ްއެއ�ޗެއ� ްގެނ�ނަ ފަހުނ�

ްސިޓީކުރީގަް ްގެނ�ގޮސ� ްތަނަކަށ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރި ްއެްއި ްލެއ�ވިޔަކަސ� އެއ�

ް ްނުވާނެ. ްރައ�ދެއ�  190މަޖިލީހުން�ްއެހެނ�ކަމަށ�ްއަޅުގަނޑަކަށ�
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ްއޮފ�ްއެޑިއުކޭޝަނ�ގެްއިގެނ�ނުވާނެވަްލައ�ބަ .ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާްމިނިސ�ޓ�ރީ

ްރަނގަޅުވާނެ.ްއަޅުގަހުރި ްގެނ�ދެވުނ�ްހަމަ ްގޮޅިގޮޅިއަށ�ވެސ� ްވަޒީފާްހާ ނޑު

ްހައ�ތަހާވެސ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަދާކޮށ�ފައިްހުރިް ތަނ�ތަނ�ްއެއީވެސ�

ްއެބަ ްމިއަދުވެސ� ްއުޅުނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއަޅުގަ ޖެހޭ

ްހިނގާކަމަށް� ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލ�ސާ ްމި  195ރައީސަށ�،

ްފުރަތަމަ ްދަނ�ނަވަނ�. ްނުކުތާތައ� ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްްއަޅުގަ ވަނ43ްްަގަވާއިދު

ް ް)ށ(. ްއާއިްމާއ�ދާގެ ްޔައުމިއ�ޔާ ްޖަލ�ސާތަކުގެ ްބުނަނީ ްމާއ�ދާގައި މި

ނޑަށ�ްލިބިފައިްއެބައޮތ�.ްވަނަްޖަލ�ސާގެްޔައުމިއ�ޔާްއަޅުގ69ްަބެހޭގޮތުނ�.ް

ް ްއޮތީ ްލިޔެވިފައި ްޔައުމިއ�ޔާ ްއ43ްްެއެ ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއަދިް ްއެބަބުނޭ ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްއޭގައި ްއެއީ ްނޫނ�.  200ބުނާގޮތަކަށ�

ްގޮތުގެމަތިނ�ނޭް ްއެގޭނެ ްސާފުކޮށ� ްދިޔަގޮތ� ްކަނ�ހިނގާ ޖަލ�ސާގައި

ނެނ�ގެވުމުނ�ްޖަލ�ސާގައިްބަރުނ�ްދައ�ކަވާްވާހަކަްކަރުދާހަށ�ްހަމައެކަނިްމެނ�

ނޑަކަށ�ްކަނ� ްއަޅުގަ ްފެނ�ނާނެކަމަށ� ްބަޔަކަށ� ްބަލާ ްފަހުނ� ްދިޔަގޮތ� ހިނގާ

ްސަބަބާް ްހުއ�ޓާލަނ�ޖެހުނު ްޖަލ�ސާ ްދުވަހުގެ ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ނުވިސ�ނޭ�ޭ.

ްކޮނ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ނެއ�ގެ ްކޮނ� ްމެދުވެރިވީ ްގެއ�ލެނ� ްކޯރަމ�  205ޖަލ�ސާއިނ�

ްޔައުމިއ�ޔާއި ްކަނ�ވެސ� ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށް�ޢަމަލަކުނ� ްއެނގެނ� ނ�

ްދަނ�ނަވާލާފައި ްނުކުތާ ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތ�ް، ދެނ�

ނޑުްދާނަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްދެނ�މެގައިްފާދިއ�ޕޮޅުް ނުކުތާއަށ�ްއަޅުގަ

ް ްމެނ�ބަރު 21ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަށުނ23ް�ްމެނ�ބަރަކު ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްޖަލ� ްއެދުނު ްވިދާޅުވެއ�ޖައީްސާްބާއ�ވާދިނުމަށ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމަޖިލީހުގެްއާއި  210މު

ްމަނިކުފާނު ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްފޮނުއ�ވާފާވާނެއޭ. ްޖަވާބު ްއިދާރާއިނ�

ް ްސިޓީފުސޮއިކުރައ�ވާފަ�ައި ްޚާއ�ޞަްއޮތ� ްލިބުނު ްްޅެއ� �1ްމަޖިލީހު�ުގެ

ް ްސިޓީ 2ްްނަނ�ބަރު ްއ2776ްެމާރޗ� ްމަނިކުފާނުްްގެ. ސިޓީގައި

ްގަވާްލިޔުއ�ވާފައިް ްމަޖިލީހުގެ ްނޫނ�ކަމަށް�ވަނީ ްބުނާގޮތަށ� ްއެކަނ� އިދުނ�

ްރެކޯޑަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްފާހަގަކުރެވޭތީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްވާހަކަްޓަކާ  215އެ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑަށ�. ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާގައ23ްްިދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ ވަނަ

ްއެް ްފެނިއ�ޖަމަ ްޚިލާފުވާކަމަށ� ްއުސޫލާ ްއެ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ބުނަނީ
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ް 23ްްއުސޫލޭ ްމާއ�ދާގައި ނޑުްވަނަ ްއަޅުގަ ްއެދެއ�ވަނީ ހަވާލާ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްް�ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ްމާއ�ދާގައި ޖަލ�ސާްވަނަ

ްއެޖެނ�ޑާ ްއަދި ްބެހޭްކުރުމާްބޭއ�ވުމަށ� ްމާއ�ދާތަކަށ� ްއެހެރަށ�  220ކާއިްް�ގޮތުނ�

13ް .ް ްޚީލާފުވާކަމަށ� ްބަޔާނ�ކޮށ21ް�ްއެއާއި ްސަބަބު ްފެނިގެނ� މެނ�ބަރަކަށ�

ްފޮނު ްމަނިއ�ްސިޓީއެއ� ްސާފުކޮށް�ވީ. ްވަރަށ� ްސިޓީގައިވެސ� ްފޮނުއ�ވި ކުފާނު

ނެތ�ކަނ�.ްފަހުނ�ްޖަލ�ސާއެއ�ްބޭއ�ވިފަްޖެނުއަރީގ29ްްެއެބައޮތ�ްއެނގެނ���ް

ްނަމަވެސ�ް ްކުރެއ�ވި ްމަސައ�ކަތ� ްރިޔާސަތުނ� ްބާއ�ވަނ� ްޖަލ�ސާއެއ� އަދި

ް ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްކަމަކީ. ްފުރަތަމަ ްއެއީ ްނުބޭއ�ވޭ  225ޖެނުއަރ29ްްީޖަލ�ސާއެއ�

ްދޭތެރޭގައިްއަރީރުްފެބ�28ް ްވަނީކީއެއ�24ްްއާއި ދުވަސ�37ްްދުވަހެއ�ްނޫނ�

ްއެނ�މެް ްބޭނުނ� ްފާހަގަކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްމުއ�ދަތުގެ ްމި ވޭ.

ް ްމަހުގެ ްފެބ�ރުއަރީ ްނުކުތާއަކީ ްބާއ�ވަނ�26ްްމުހިނ�މު ްތާރީޚުގައި ވަނަ

ްކެނ�ސަލ�ް ްނުބާއ�ވަވާ ްޖަލ�ސާ ްއޮތ� ްއަނ�ގަވާފައި ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

ްއަނ�ގަވާފައިވަކުރެ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތަކަށް�އ�ވިކަނ� ްއެއ�ވެސ�  230ނީ

ްހަމައެކަނިްރިޢާޔަތ� ްއެމަނިކުފާނަށ� ްޚުދު ްނެތި. ކުރެއ�ވުމެއ�

ްވާްޑަފެނިވަ ްމުހިނ�މު ްނުކުތާ ްމި ްކަމަށ�. ްމައ�ޗަށ� ްގޮތެއ�ގެ އިގަނ�ނަވާ

ް ްދަނ�ނަވާ ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި 24ްްސަބަބަކީ ވަނަްް�ދުވަސ�

ްމައ�ދާގަ ްބުނާ ނޑުގ24ްްެއި ްއަޅުގަ ްގޮސ�ފައިވާއިރު ްފާއިތުވެ ދުވަސ�

ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަހަކުްނަޒަރުގައި ްކޮނ�މެ ްހަމަ ްވާޖިބެއ�  235ވެސ�ްގެ

ްހާޒިރުވުމުގެް ްމެނ�ބަރުނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްއެ ްޝެޑިއުލ�ކުރައ�ވާ ޖަލ�ސާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއީ. ްދެއ�ވުނ� ފުރުޞަތު

ްކަ ްމުއ�ދަތުގެްގަވާއިދާ ްއެ ްއޮތ�ކަމެއ� ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނ�ފައި�ި ނޑައެޅިގެނ�

ްނުދެއ�ވާް ްފުރުޞަތު ްހާޒިރުވުމުގެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޖަލ�ސާއަކަށ��� ތެރޭގައި

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިް  240ވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�23ްްއޮތ�ކަނ�.ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްޖަލ�ސާ ްހުށަހެޅި ްބާއ�ވާްބާއ�ވާދިނުމަށ� ްދެއ�ވަނ�ްރިޔާސަތުނ�

ްގެނ�ދެވޭނެޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެް ްއެކަނ� ްމަގެއ���ްްއެނޫނ�ގޮތަކަށ� އެއ�ވެސ�

ނޑަށ�ްފެނ�ނާކަށެއ�ްނެތ�.ްމިހެނ�މަޖިލީހުގެްގަވާއިދުނ�ްއަް ކަމަށ�ްވާއިރުްޅުގަ

ްފެބ�28ް ްބޭއ�ވި ްޚާއ�ޞ69ްަރުއަރީގައި ްޖަލ�ސާއަކީ މަޖިލީހުގެްްވަނަ
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ްޖަ ްޚިލާފު ްއުސޫލާ ްބޭއ�ވުމާއި ްޖަލ�ސާ ްބުނާ ްސައ�ޙަށ�ްގަވާއިދު ްއެއީ  245ލ�ސާ

ް ްހަމަ ްއޮތީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނޫނ�. އާއިްއެޖެނ�ޑާޖަލ�ސާއެއ�

ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިްވާހަކަވެސ� 69ްބެހޭްވާހަކައެއ�

ނޑަށ�ްމަޢުލޫމާތުްްޖަލ�ސާއަށ�ްފުރަތަމަްއެ�ެޖެނ�ޑާްވަނަ ކުރެއ�ވިއިރުްއަޅުގަ

ކޮމިޓީގެްލަފާފުޅެއ�ްލިބިވަ�ަޑައިގެނ�ްގއ.ގެްްލިބިފައިްއޮތ�ްގޮތުގައިްއިދާރީ

ްމުލަކަތޮޅުގެޢިއ�ޒަ ްމެނ�ބަރާ ްހުށަހެޅުއ�ވިްްތ�ތެރި ްމެނ�ބަރު  250ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދުވަހުވެސ� ްކުރީ ްއޮތީ. ްހިމަނުއ�ވާފައި ްދިގުކޮށް�ްމައ�ސަލަތައ� ވަރަށ�

ްމި ނޑު ްދެނ�ނެވިނ�.ްއަޅުގަ ްްވާހަކަ ްދެނ�ނެވީމަ ްދިގުކޮށ� ފަހަރެއ�ގައިްމާ

ްސާފުވެވަޑައިނުގަތީްމަނިކުފާ ްމުޅިނ� ްހާސަރުތައ� ްދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ނަށ�

ްމަނިކުފާނާް ނޑު ްއަޅު�ުގަ ްކުރުކޮށ� ްވަރަށ� ްމިއަދު ކަނ�ނޭނގެ.

ް ްމިކަމުގައި. ްކުރެވުނ69ްްުސުވާލުކޮށ�ލާނީ ްފުރަތަމަ ްޖަލ�ސާއަށ�  255ވަނަ

ްއެޖެނ�ޑާް ްމެނ�ބަރާްއެ�ެއީ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްމުލަކަތޮޅުގެ�ެގއ.ގެ

ރުްހުށަހެޅުއ�ވިްމައ�ސަލަްދެްމައ�ސަލަްއެޖެނ�ޑާްކުރެއ�ވީްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަ

ްގަވާއި ްގައ13ްްިދުގެ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ްދެނ�ނެވިްްވާވަނަ ްމި ގޮތަށ�ތޯއޭ.

ްރައީސ�އޭް ްމަޖިލީހުގެ ްލަފާގެމަތިނ� ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއޮނ�ނަނީ މާއ�ދާގައި

ްއެ ްއަޅުގަނޑަށ� ްހަމަޖައ�ސާނީ. ްމަނިކުފާނއެޖެނ�ޑާ ްއޮތީ ްއެކަނ�ްގިފައި  260ނު

ްއޭގެފަހުން� ްސުވާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެހެނ�ކަމަށ� ްއޮތީ ކުރައ�ވާފައި

ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިް ްލަފާފުޅެއ� ްއެއ�ވެސ� ްރިޔާ�ާސަތަށ� ްކޮމިޓީނ� އިދާރީ

އެބައޮތ�ތޯއޭްއެްނުހިމެނުމަށ�ްނުވަތަްއެްއުނިކުރުމަށ�.ްއެހެނ�ނެތ�ކަމަވަނ�ޏާް

69ްް ްނަމުގައި 28ްްޖަލ�ސާގެ ްދުވަހު ްޚީލާފުްވަނަ ްގަވާއިދާ ބޭއ�ވީ

ްޖަލ�ސާގަ ްއެގޮތަށ�ްއި ްއަނެއ�ފަޅިއަކީ ްމީގެ ްނޫނޭ. ްރަނގަޅެއ�  265އެޖެނ�ޑާ

ްއުނިކުރެއ�ވި ްއެބައި ްލިބިވަޑައިގެނ� ްްލަފާފުޅެއ� ވަނ68ްްަކަމުގައިވަނ�ޏާ

ްއެހެން� ްދެނ� ްއެއަކަށ� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީ. ްއޮތ�ގޮތަށޭ ްއެޖެނ�ޑާ ޖަލ�ސާގެ

ްއޮތ�ްއެޖެނ�ޑާްނަްޖަލ�ސާގެްއެްވ68ްަބަދަލެ�ެއ�ްއައިސ�ގެނ�ްނުވާނޭ.ް ގައި

ްމާއ�ދާތައް� ްހުރިހާ ްބާބުގެ ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ްއެޖެނ�ޑާް ްއެ ްމިއޮތ� ްމިހާރު ްބަޙުސ�ކުރުމަށ�. ްއެބަވަކިވަކިނ�  270އެއ�ވެސ�ްގެ

ްކުރީދުވަ ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްނެތ� ްސުވާލުކުރީމަ ނޑު ްއަޅުގަ މަނިކުފާނުްހު
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ނޑުްހަވާލާްއަރުވާނަނ�ްއެމުނ�ްދެއ�ކެޖަވާބުްދެއ�ވަ ދުވަހުގެްވިްވާހަކަްއަޅުގަ

ް ްޔައުމިއ�ޔާގެ 157ްްޖަލ�ސާގެ ްފޮޅުވަތުނ� 167ްްވަނަ ްފޮޅުވަތާ 187ްވަނަ

ްފޮޅުވަތުނ�ް ްމަނިކުފާނުްދެއ�ކެވިކަމަށ�185ްްވަނަ ްމެދުގައި ްފޮޅުވަތާއި ވަނަ

ްމިއަދުވެސ�ް ްކުރައ�ވާ ްއިޝާރާތ� ްއެބަ ްވާހަކަތަކުގައި ްހުރި  275ލިޔުއ�ވާފައި

ްއިޝާރާތ�މަނި ްހަމަ ްދެނ�މެގައި ްކުފާނު ްއެއީ ްކަހަލަގޮތަކަށ� 68ްކުރެއ�ވި

ްކުރިމަތީގައިް ްޤާނޫނު ްއެއީ ްބައި ްފުރަތަމަ ްއެޖެނ�ޑާގެ ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ްހަމަހަމަވުމުގެ ްްރައ�ޔިތުނ� ްނިމިގެނ�ނޭ 69ްްބައި އެޖެނ�ޑާްއަކަށ�ވެސ�

ްކޮމިޓީނ�ްހަމަޖައ�ސަވާފައި އޮތީ.ްްކުރެއ�ވިްފަހުބައިވެސ�ްގެނ�ނަވަނ�ްއިދާރީ

ްހަމަްްއެހެނ�ވީމަ، ްމިހުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާބޫލުކުރަނ� ްއެކަނ� ނޑު  280އަޅުގަ

ްމަނިކުފާނުް ްނެތި ްވާހަކައެ�ެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއިތުރު މިއަދުވެސ�

ްހަމަހަމަވުމުގެް ްކުރިމަތީގައިްރައ�ޔިތުނ� ްޤާނޫނު ްފަދައިނ� އެދިވަޑައިގެނ�ނެވި

އެކުްއާްވެސ�،ްއެމައ�ސަލައިގެްބަޙުސ�ްނިނ�މަނ�ްހަމަްތައ�ޔާރަށ�.ްއެހެނ�ނަމަ

ނޑުްމަނިކުފާނުްކުރެނ�ްދަ މިއަދުގެްނ�ނަވާލަނ�ްއެްއައިޓަމ�ްނިމުނީމަްއަޅުގަ

ް ްނޫނީ ްނިމޭނީތޯއޭ ްޖަލ�ސާ ްދެނ� ްއޮތިއ�ޔާ ްވަގުތު  285އަކަށ�69ްްޖަލ�ސާގައި

ްޖަވާްފުރަތަމަ ްއޭގެ ްގެނ�ދާނީތޯއޭ. ްކުރިއަށ� ްކުރެއ�ވިގޮތަށ� ބަކީްއެޖެނ�ޑާ

ްދެނ� ްއޮްމިއަދު ްކުރެވިފައި ްމިހިސާބުން�އެޖެނ�ޑާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިހެނ�ނޭ ތީ

ްދެން� ްއެހެނ�ކަމަވަނ�ޏާ ްލަފާކުރެވެނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ނިނ�މާލާނީއޭ

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގއ.ގެ ްޖަލަސާއެއ�ގައި އޮނ�ނަ�ަ

ްކޮމިޓީން� ްއިދާރީ ްއޮތީ ްއެކަނ� ްއަނ�ނާނެތޯއޭ ްއެޖެނ�ޑާއަށ�  290މައ�ސަލަ

ްއެހެނ�ވީ ްފާސ�ކުރައ�ވާފައޭ. ްއެ ްދެނ� ްކަމަށ�ވަނ�ޏާމާ، ްނާނ�ނާނެްްނާނ�ނާނެ

ްހިނގަމުން� ްމިހެނ� ްމައ�ސަލަ ްމި ްއަދި ްދެއ�ވާށޭ. ްވިދާޅުވެ ސަބަބެއ�

ްޖަލ�ސާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްކީއ�ވެތޯއޭ އިތުރަށ�ވެސ�ްްއެއ�ްދިޔައިރުވެސ�

ްބޭއ�ވިފަް ްފައަނެއ�ކާވެސ� ްއެނ�މެ ްނެތީ. ްޖަލ�ސާގަވެސ��ް�އި ްބޭއ�ވި ހުނ�

ްނުނިމުނުކަ ްރިޔާސަތުން�ވަކިގޮތަކަށ� ްއެޖަލ�ސާގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�  295މަށ�.

ްދެނ�ނެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތ� ްއެއ�ސެއ�ވި ްއުސޫލާއިްވޯޓަށ� ްޖަލ�ސާތަކުގެ ނީ

ްްޚިލާފޭ ްޕެޓިޝަނެއ�ގައ61ްްިސަބަބަކީ ްފޮނުވި ްސޮއިކުރައ�ވާ މެނ�ބަރަކު

އެހެނ�ކަމަވަނ�ޏާްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވަނީްއެޖެނ�ޑާއިނ�ްއައިޓަމެއ�ްއުނިކުރަނ�.ް



 12 

ނޑުްމައ�ސަލައާމެދުްރިޢާޔަތ�އެް ގެްނަޒަރުގައިްވޯޓަށް�ކުރެވޭކަމަވަނ�ޏާްއަޅުގަ

ްއިދާރީްއައ�ސަވަނ�ް ްކުރިނ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްފެނޭތޯ. ްއުނިކުރަނ� ްއެ  300ވާނީ

ްނިނ�މެވުނ�ތޯް ްއެ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްނިނ�މެވުމަށ� ްއޮތ� ްނިނ�މަވާފައި ކޮމިޓީނ�

ް ްނިނ�މާފަ ްއެއ�ފަހަރު ްއިތުރަކަށ� ްއަހާކަށ� ްކަމަކަށ�ްނިނ�މެވުމަކީ އޮތ�

ްއޮތ�ް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްދެނ� ްފެނ�ނަނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުޖެހޭކަމަށ� ކުރާކަށ�

ްއެނ�މެނ�ނަކީވެސް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވާހަކައަކީ

 305މިތާގައިްބުއ�ދިްސަލާމަތުނ�ްތިބެގެނ�ްއައިސ�ތިބިްބައެއ�ްކަމަށ�ްމިްބަލަނީ.ް

ޖަލ�ސާގެްއެޖެނ�ޑާްކުރެވިފައި�ިްވަނ68ްްަމަނިކުފާނުްވިސ�ނަވާލެއ�ވީމުތޯއޭް

ް ްއޮތ�ގޮތުނ� ްއެ ްމާއ�ދާއަކަށް�މަޢާފ�ކުރައ�ވާ ްކޮނ�މެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްހިނ�ގަނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ�ާ ްބަޙުސ� ްްވަކިވަކިނ� ްއޮތ� 156ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްމާއ�ދާއަކަށ� ްކޮނ�މެ ްގޮތެއ�ގައި ްއެވ�ރެޖ� މާއ�ދާ

ްކޮނ�މެްމެނ�ބަރަކުްއެވ�ރެޖ�ކޮށ�ްދެއެއ�ބައިްވާހަކަދެބައިކުޅަް  17ް310އ�ކެވިޔަސ�

ް ްއެ ްވާހަކަދެއ�ކެވިޔަސ� ްހަމައެކަނ156ްްިމިނެޓ� ްބަޙުސ� މާއ�ދާގެ

ް ްނިނ�މުމަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްގާތ�ގ24�ްައަޅުގަ ްއެއީ ްނހަފ�ތާނަގައޭ 6ްޑަކަށ�

ްއޮތް� ްނިނ�މަވާފައި ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްހަމަ ްމިއީވެސ� ްދުވަހޭ. އަހަރު

ްމިކަނ� ްވިސ�ނަވާނިނ�މެވުމެކޭ�ޭ. ްދޭތެރޭގައި އެޖެނ�ޑާގެްްނުލައ�ވާތޯއޭކަމާއި

 315ްއިްކަނ�ތައ�ްނިނ�މަވާފައިްމިހިރީ.ްއެހެނ�ވީމައޭްމައ�ސަލަތަކެއ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފަް

ްބޭފުޅުނ� ްއެދިވަޑައިްތިއ�ބެވި ްއެ ްދުވަހަކ6ްްުގަނ�ނަވަނީ އަހަރު

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްގެނ�ނާކަށެއ�. ްމައ�ސަލަތައ� ްއެ ްދެއ�ތޯ މަޑެއ�ނުކުރެވޭނެ

ްމިހާރުްހީވަ ްޤަބޫލުކުރާނެ ްމީހަކުވެސ� ްކޮނ�މެ ްހުރި ްބުއ�ދިސަލާމަތުނ��� ނީ

ް ްގެނ�ދަވާގޮތުނ� ްތިޔަ ްކުރައ�ވައިގެނ� ްކުރީގައ6ްްިއެޖެނ�ޑާ ްދުވަހުގެ އަހަރު

 320ްޖަލ�ސާްބޭއ�ވިޔަސ�.....2ްކޮނ�މެްހަފ�ތާއަކުްއެއީްހަފ�ތާއަކުް

ް

ް

ްތަނ�ކޮޅެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ނޑުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޅުގަ ްއެދެނ� ްކުރުކޮށ�ލަދެއ�ވުނ� އ�

ްޖަވާބުްއަރުވަނ�.....

 325ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(
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ް

ްފެނ�ނާތީްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުކުރެވޭނޭ ްއެހެނ� ްއެކަނ� ްމިދެނ�ނެވީ ްއެހެނ�ވީމާ،

ްއެހެނ�ވީމާ،ްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުްއެވާހަކަ. ްއެހެނ�ވީމާ،ްބަލައިްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ ލަނ�

ދެނ�ްޖަލ�ސާްކުރިއަށ�ްދާނީްދާޅުވާްމާއ�ދާގެްބަޙުސ�ްނިމުނީމަްމިހާރުްތިޔަވި

ް ްދެނ� 49ްްކިހިނެއ�ތޯ. ްއަދި ްމާއ�ދާއާއި ްދަށުނ�ވެސ59ް�ްވަނަ  330މާއ�ދާގެ

ް ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްވާހަކައެއ� ްމަޖިލީހުގ49ްެއެބަޖެހޭ ްމާއ�ދާއިނ� ްވަނަ

ްމަޖިލީހާ ްރައީސަށ� ްލިބިދޭ.ްބެހޭ ްއެބަ ްބާރު ްހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު

ް ްހިނގ57ްްާއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަބުނޭ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ް ްގޮތ� ްހާމަކުރަނ�ވީ ްމަޢުލޫމާތު ްގައ57ްްިކަނ�ކަމުގެ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްތަފާތުކުރުމެއ�ނެތިއޭ ްވަކިްމެނ�ބަރަކަށ�  335ހާމަކުރަނ�ވާނީ.ްްމަޢުލޫމާތުްއެބަބުނޭ

ްނިޒާމާބެހޭ ްސަބަބަކީްްމި ްދަނ�ނަވާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ނުކުތާއެއ�

ގެްނެގެމުނ�ްއެބަދޭްނމިހާރުވެސ�ްްޓީވީްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެްކެމަރާްއެބަހުރިްމިތާ

ްޓީވީް ްބަލާއިރުގައި ްފާއިތުވިތަނަށ� ްކަމެއ�. ްހިނގަމުނ�ދާ ްޖަލ�ސާގެ މި

ްފެނ�ނަގޮތަކަށް� ްވާހަކަ ްބައެއ�ގެ ްފެނ�ނަ ްބަޔަކަށ� ްތިބޭ މޯލ�ޑިވ�ސ�ގައި

ްބެހޭގޮތުނ�.ްދައ� ްޖަލ�ސާތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ްގެނ�ދަނީ  340ކަވަމުނ�

ްއެތަނަކުްދެއ�ކޭއިރުގައިްދެކޮޅުގެްވާހަކައެއ�ްއ�ސަލައެއ�ގައިްދެކޮޅުގެްވާހަކަމަ

ްމިތާ ްޖަލ�ސާގައިވެސ� ްބޭއ�ވި ްއެނ�މެފަހުނ� ގައިްނނުގެނ�ނަވާ.

ް ނޑުވެސ� ްވާހަކަދެއ�ކިނ�.25ްްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ�ގައި ްނިޒާމީ ްމިނެޓ� ށ�

ްމަނިކުފާނުްއަ ްއެއަށ� ްއަދި ްއެއ�ވެސ� ްވާހަކަ ްއެއ�ވެސ� ްދެއ�ކެވި ނޑު ޅުގަ

ްނުދެއ�ވުނު ްޢާޖަވާބެއ� ްއެކަމުން�ކަމަށ�ވެސ� ްނޭނގެ.  345ނ�މުނ�ނަކަށ�

ްމެނ�ބަރުގެ ްއެހެނ�ވީމާ،ްްމުލަކަތޮޅުގެ ްދެއ�ކެވި�ި. ްއެއ�ކޮށ� ްހަމަ ވާހަކަފުޅު

ްއުސޫ ްގަވާއިދުގައިވާ ްހާމަކުރުމަށ� ްމަޢުލޫމާތު ްމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފަށް�މިއީ ލާއި

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްއެބަބުނޭްއެްއުސޫލެއ�ްގާއިމުކުރުމަށ�57ްްހިނގާކަމެކޭް

ްލަފަޔަށ���ް ްކޮމިޓީގެ ްރައީސަށ�ްއިދާރީ ކުރެވިދާނެ�ެކަމަށ�.ްްމަޖިލީހުގެ

ްއިދާރީް ްބެހޭގޮތުނ� ްމިއާއި ްއަދި ްނެތ� ްލިބިފައެއ� ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށ�  350އަޅުގަ

ްދެއ�ވި ނޑައަޅުއ�ވާ ްކަ ްއުސޫލެއ� ްއުސޫލުްކޮމިޓީނ� ްއެ ކަމަކަށ�ވެސ�.

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްކޮނ�ގޮތަކުނ�ތޯއޭ. ްމިހިރީ ްމިތާ ްކެމަރާ ްމި ނެތ�ކަމަވަނ�ޏާ
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ްކެ ްމޯލ�ޑިވެސ�ގެ ްޓީވީ ްމިތަނަށ� ްގަވާއިދުނ� ްމަޖިލީހުގެ މަރާއެއް�ނުފެނެއޭ

ްހަމަ ްއެއ�ވެސ� ްދަނ�ނަވަން�ވެއ�ދޭނެ ްއެދި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، އެއ�.

ްއެް ްހަމަްމިހާރު ްބޭރުކުރައ�ވާށޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްމަނިކުފާނަށ�  355ކެމަރާްމިތަނުނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ް

ްނިޒާމީްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،ްމާލޭގެ ޝުކުރިއ�ޔާ.

ް ްނެނ�ގެވީ ްގޮތުގައި ްދަށުނ�43ްްނުކުތާއެއ� ްގެ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ  360ވަނަ

ްޢިއ� ްބެހޭގޮތުނ�. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ޔައުމިއ�ޔާއާއި ްހުރިހާ ޒަތ�ތެރި

ްއެއ�ޗަްނއެ ްއޮތ� ްލިޔެވިފައި ްޔައުމިއ�ޔާގައި ކާމެދުގައިްގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ް ްހިތ�ޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި ްޔައުމިއ�ޔާގައިްނުގަނ�ނަވާކަމަވަނ�ޏާ ނުވަތަ

ްހިތ�ޕުޅު ްގޮތ� ްބަޔާނ�ކުރެވިފައިވާ ނުގަނ�ނަވާކަމަވަނ�ޏާްހަމަޖެހިވަޑައި

ް ްލިބުމުނ� ްޔައުމިއ�ޔާ ްލިޔުމުން�ހަމަ ްއެކަނ� ްއިދާރާއަށ�  365މަޖިލީހުގެ

ްއަދިް ްޔައުމިއ�ޔާއަކީ ްކުރެއ�ވި ްއިޝާރާތ� ްތި ްޔައުމިއ�ޔާއަކީ ފޮނުއ�ވުނ�.

ްހިސާބުން� ްފާސ�ކުރާ ްޔައުމިއ�ޔާ ްއެ ްނޫނ� ްޔައުމިއ�ޔާއެއ� ްއޮތ� ފާސ�ވެފައި

ްއޮތ�ކަމަވަނ�ޏާް ްމައ�ސަލަ ްވިދާޅުވާގޮތަށ� ްތި ްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހު އެ

ްހީވަ ނޑަށ� ްތިއަޅުގަ ްނިޒާމީ ްއެ ްމަސައ�ކަތ�ްނީ ްއަދި ވިދާޅުވާގޮތަށ�

ްއޮތ�ް ްފާސ�ވެފައި ްއެ ްމިހާރު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކަނ�ނޭނގެ.  370ކުރެއ�ވިދާނެ

ްތި ްވަކިނ� ްމައ�ސަލަ ްއެ ްނުވެފައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޔައުމިއ�ޔާއަކަށ� ޔަ

ް ްހުށަހަ�ަޅުއ�ވާފައި ްމަ�ައ�ސަލާގައިްްނުވާތީމެނ�ބަރުވެސ� ްމި ްއިތުރު އެއަށ�

ްކުރި ްދަށުން�ޖަލ�ސާ ްނުކުތާގެ ްއެ ްޚިލާފަށ�ކަމަށ� ްގަވާއިދާ ްމިދަނީ އަށ�

ް ނޑުްްނޯނ�ނާނެ.ބެލެވޭކަށ� ްއަޅުގަ ްކުރީގައި ްމީގެ ްކުރެއ�ވީ ްއިޝާރާތ� ދެނ�

ް ްއެއީ ްމައ�ސަލައެއ� ްއެރުވި ްޖަވާބު ްބައެއ23ް�ްހަމަ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ  375ވަނަ

ްއެް ްނުބޭއ�ވިގެނ� ްޖަލ�ސާ ްއެ ްމައ�ސަލައެއ� ްހުށަހެޅުއ�ވި މެނ�ބަރުނ�

ްވިމަ ްބެހޭގޮތުނ� ްއެއ�ޗެއ�.ްއ�ސަލައާއި ްއެވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�ވެސް�ދާޅުވި އަދި

ްދުވަހަކުވެސް� ްކޮނ�މެ ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތަކީ ްރިޔާ�ާސަތުގެ ްމަޖިލީހުގެ ވިދާޅުވި

ްބޭއ�ވޭ ްހަމަޖައ�ސާނެްއެޖަލ�ސާ ްކިއުްގޮތ� ްޖަލ�ސާގެ ްއެ ްނުވަތަ ނ�.ްދިނުމޭ

ްރިޔާ ްއާދެ، ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފޮނުއ�ވި ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިްސިޓީގައިވެސަތުނ�  380ސ�
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ްބޭއ�ވުމަށ�ް ްޖަލ�ސާ ްހިމެނޭގޮތަށ� ްމުއ�ދަތު ްއެ ްހަމަ އޮނ�ނާނެ

ްއެއ� ްކުރެވުނު ްއިޝާރާތ� ްދެނ�ނެވި. ްޖަލ�ސާއަށ� ޖަލ�ސާްްފުރުޞަތުއެރުވި

ް ްޖަލ�ސ26ްްާއާދެ، ްހުރިހާ ްއެހެނ� ްފިޔަވައި ްޖަލ�ސާ ްދުވަހު ފެބ�ރުއަރީ

ް ްމެނ�ބަރުނ� ްހަމަ ްއަދަދުްޒިރުވެވަޑައިނުގަނ�ނަވައިްހާއެއ�ވެސ� ްޤާނޫނީ ގެނ�

ްދިއައީ.ްހަ ްނުބޭއ�ވިގެނ� ްމަޖިލީހުގެްމަނުވެގެނ� ްހަމަނުވުމަކީ ްއަދަދު  385ޤާނޫނީ

ރިޔާސަތުނ�ްއެދުވަހުނ�ްއެދުވަހަށ�ްވަކިްކަމެއ�ްކުރެވޭނެްކަމެއ�ްނޫނ�.ްއެއީް

ްފަދައިނ�ް ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވި ްތިވިދާޅުވާ ްބޭއ�ވުމަށ� ްޖަލ�ސާތައ� މަޖިލީހުގެ

ްފޮނު ްއ�ނޯޓިސ� ްއެކަނ�ްވައިގެނ� ްހަމަޖައ�ސާދީ ްގޮތ�ތައ� ްބޭއ�ވޭނެ ޖަލ�ސާ

ވަނ28ްްަވަނަްދުވަހުްނުބޭއ�ވިގެނ26ް�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ގޮސ�ފައިްވާނީ.ްއަދިް

ްބޭއ�ވިފައިވާކަމަށް� ްޖަލ�ސާ ްތެރޭގައި ްމުއ�ދަތުގެ ްއެ ްބޭއ�ވުމުނ�  390ދުވަހު

ދެނ�ނެވުމުނ�ްއެްބޭއ�ވިފަވާކަމަށ�ްއަޅުގަނޑަށ�ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ.ްއާދެ،ްދެނ�ް

ްއެޖެ ްގޮތާްނ�ޑާ ްކުރެވިފައިވާ�ާ ްނުކުތާއަކީމެދު ނޑުްްފާހަގަކުރެއ�ވި އަޅުގަ

ްފަ ްޖަލ�ސާ ްދެކެނ�.ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެރުވިފައިވާކަމަށ� ްޖަވާބު ށަމުނ�

ްޢިއ�ޒަތ� ްއިޝާރާތ�އެއީ ްމެނ�ބަރު ްތެރި ްއައިޓަމ�ްކުރެއ�ވީ ްމި މިހާރު

ްހުށަހެޅިފައިމިވާްއައިޓަމ�ްނިމުމުނ�ްދެނ�ްކިހިް ްވާނީ.ްވާހަކަދައ�ކަނ�  395ނެއ�ތޯއޭ

ްމިް ްދަނ�ނަވައިފިނ�. ްފަށަމުނ�ވެސ� ްޖަލ�ސާ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ އެކަނ�

ްނިނ�މަވާދެއ�ވާތޯް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތެރޭގައި ްޖަލ�ސާގެ ްމި އައިޓަމ�

ް ްމިއޮތ� ްމިހާރު ްމިއެދެނީ ްމިހާތަނަށ15ް�ްއަޅުގަނޑު ްމެނ�ބަރުނ� ވަރަކަށ�

ް ްގެނ�ދެވިފައި ްޖަލ�ސާތައ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްބަލާއިރު 15ްއޮތ�ގޮތަށ�

ްލަފައެއ�ނުކުރެވޭ.ްއަދިް ްކަމަކަށ� ްނިމިދާނެ  400ވަރަކަށ�ްމެނ�ބަރުނ�ގެްވާހަކަފުޅު

ްނިމިދާނެކަމަށް� ްއެ ްއިތުރަށ� ްމިދާގޮތުނ�ވެސ� ްމިހާރު މިއަދު

ްއިދާރީް ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ� ލަފައެއ�ނުކުރެވޭ.

ްއަދި ްހޯދުމުގައާއި ްމަޝ�ވަރާ ްމަޝ�ވަރާްްކޮމިޓީގައި ްކޮމިޓީނ� އިދާރީ

ްއެއީް ްގޮތާއިމެދު ްއެއ�ސެވި ްވޯޓަށ� ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ދެއ�ވުމުގައި

ްވަކިް ްކޮމިޓީގައި ްއިދާރީ ްޖަވާބުދެވޭނެކަމެއ�ނޫނ�. ްމިތަނުނ� ނޑަށ�  405އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކޮމިޓީއަށ� ްއިދާރީ ްމިއޮނ�ނަނީ. ރިޔާސަތެއ�

ްހުށަ ްމައ�ސަލަ ްނުވަތަ ްކޮމިޓީން�ލަފައަށ�އެދި ްއިދާރީ ްއެ ްހުށަހެޅީމަ ހަޅަނީ.
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ްކޮމިޓީން� ްއިދާރީ ްޕ�ރޮސީޖައަކުނ� ްގެނ�ދަވާ ްނުވަތަ ްޕ�ރޮސީޖައަކުނ� އޮނ�ނަ

ްފާހަގަކުރެއ�ވީްމިހާރުް އެކަނ�ްކުރައ�ވަމުނ�ްގެނ�ދަވަނީ.ްދެނ�ްހަމަްއެއާއެކު

ްނުވަތަް ްދުވަހަކުނ�ކަނ� ްކޮނ� ްނިމޭނީ ްމިކަނ� ްގޮތުނ� ްކުރެވިފައިވާ  410އެޖެނ�ޑާ

ްޔައުމިއ�ޔާތައ�ްްކިތައ� ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްނަގާނެކަނ�. އަހަރު

ްބައެއ�ް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ބައ�ލަވާލެއ�ވުމުނ�

ްދެއ�ވިް ްހާޒިރުވެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހާޒިރުވިނ�. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ޖަލ�ސާތަކަށ�

ްތަކުރާރުކޮށް� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެއ�ކިއިރުވެސ� ފުރުޞަތުގައި

ްމި ްއޮފް�ލަފާއެރުވިނ� ްބިލ� ްކުރެވިގެނ�ްމިދާ ްއެޖެނ�ޑާ ްއެޖެނ�ޑާކުރުމަށ�  415ހާރު

ްއޭގެް ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައި ްއެ ްބައި ްޙައ�ޤުތަކާއިބެހޭ ްއަސާސީ ްނުވަތަ ރައިޓ�ސ�

ްއެް ްނުޖެހޭގޮތަކަށ� ްހިނ�ގަނ� ްބަޙުޘ� ްކޮނ�މެހެނ� ްމާއ�ދާތަކަށ� ވަކިވަކި

ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްކިހިނެއ�ތޯވާނީ. ްކުރުނ� ްއެޖެނ�ޑާ

ްއެޖެނ�ޑާް ްގޮތަށ� ްކުރެވޭ ްފޯކަސ� ްއައިޓަމ�ތަކަށ� ްވަކިވަކި ްއެ ލަފާދެއ�ވީ

ްފުރުޞަތުް ްފުރިހަމަ ްއެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ� ްހުރިހާ  420ކުރުމަކީ

ްހުރިހާް ްމަރުޙަލާގައި ްބަޙުޘ�ގެ ްމީގެކުރީގައި ްދެނ� ދެވޭނެގޮތ�ކަމަށ�.

ްދާއިރާއެއ�ގައިް ްފުޅާ ްވަރަށ� ްހަމަ ްވާހަކަދެއ�ކެވުމަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްއޮތުމާއެކުް ްދެނ�ނެވިފައި ްދެވޭނެކަމަށ� ްފުރުޞަތު ވާހަކަދެއ�ކެވުމަށ�

ްމިް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްއަރުވަނީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެފުރުޞަތު

ްހުރިް ްދެއ�ކެވިފައި ްކުރީގައި ްއެއީ ްކުރެއ�ވުމަށ�ޓަކައި  425އަވަސ�

ްފުރު ްހަމަ ްއިޝާރާތ�ކޮށ�ލައ�ވާފައި ްއެކަމަށ� ޞަތުްވާހަކަތަކެއ�ކަމަށ�ވާނަމަ

ްދަނ�ނަވާއިރުް ްމިމޭރުމުނ� ްހަމަ ްއަދި ްއޮތ�ކަމެއ�. ްހަމަ ދޫކޮށ�ލެއ�ވުމަކީވެސ�

ްއެކަމަށ�ް ްނުވަތަ ްބާރުއަޅުއ�ވާ ްކުރުމަށ� ްއައިޓަމ� ްއެޖެނ�ޑާ ވަކިވަކިނ�

ްހުރީމަް ްވާހަކަދައ�ކަވާފައި ްއެގޮތަށ� ްކޮމިޓީގައި ްއިދާރީ ތާއީދުކުރައ�ވާ

ްއެހެ ްއަނެއ�ކާ ްވަކިނ� ްއެއީ ްފުރުޞަތުްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްމި ްގޮތަކަށ�  430ނ�

ްމިގޮތަށް� ްފެނ�ނާތީ ްރަނގަޅުކަމެއ�ނޫނ�ކަމަށ� ްކުރުމަކީ ްއެކަނ� ނުލިބޭގޮތަކަށ�

ް ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވީ ްދެނ� 49ްްމިގެނ�ދަނީ. ްމާއ�ދާއާއި ވަނ57ްްަވަނަ

ްކަނ�ތައ�ތައް� ްހިނގަމުނ�ދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިހާރު ްދަށުނ� މާއ�ދާގެ

ގޮތުނ�ްއަދިްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވިްމިތަނުގައިްހާމަކުރެވެމުނ�ދާގޮތާއިްމިކަމާއިބެހޭ
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ްއާދެް ްބެހެއ�ޓިފައިވާކަމަށ�. ްނުވަތަ ްހުރިކަމަށ� ްކެމެރާ ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ  435ޓީވީ

ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުރިހާ

ްޖަލ�ސާގެް ްމުޅި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހިނގަމުނ�ދާ ްޖަލ�ސާގައި ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރެކޯޑިނ�ް ްޓީވީްވީޑިޔޯ ްއެދުމަކަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނެގުމަށ�ޓަކައި ގ

ްއެމީހުނ�ގެް ްކެމެރާމަނުނ� ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ ްޓީވީ ްއަދި މޯލ�ޑިވ�ސ�ގެވެސ�

ްރެކޯޑިނ�ގތަކަކީް ްއެ ްއެވަނީ. ްބޭތިއ�ބިފައި ްމިތާ ްއެކީގައި  440އިކ�އިޕ�މަނ�ޓާ

ްބެހެއ�ޓިފައިވާނީް ްރެކޯޑިނ�ގ ްއޭގެ ްނެގޭއެއ�ޗިހި. ްރެކޯޑަށ�ޓަކައި މަޖިލީހުގެ

ްޖަލ�ސާްމަ ްމި ްމިކަނ� ްމިއީ. ްކުރެވޭކަމެއ� ްމިކަމަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ޖިލީހުގައި.

ްއޮތުމަކީް ްރެކޯޑިނ�ގއެއ� ްވީޑިޔޯ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ހިނގަމުނ�ދާގޮތ�

ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްރިޔާސަތަށ�ވެސ� ްފާހަގަކުރެއ�ވިްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަމަށ� ްއާދެ .

ްއަޅު ްއެރުވިއ�ޖެކަމަށ� ްޖަވާބު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެކެނ�.ްނުކުތާތަކަށ� ނޑު  445ގަ

ްކޮޅަށ�ތެދުވެވަޑައިގެނ�ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްއެހެން� ްހަމަ ްކުރީދުވަހުވެސ� ްމީގެ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ހުނ�ނެވީމަ

މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�ްއަޅުގަނޑުްދަނ�ނަވަމުނ�ްގެނ�ދިޔައީްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ް

ް ްދެނ� ްއެރުވުމުނ� ްޖަވާބު ްއެއަށ� ްއެކަމަށ�ްނެނ�ގެވުމުނ� ްއިތުރު އަނެއ�ކާ

ްއެރުވޭކަށ�ނެތ�.ް ްއެފުރުޞަތު ްއެހެނ�ވީމާ، ްޖާގައެއ�ނެތޭ. ްގެނ�ދާނެ  450ބަޙުޘެއ�

ްއުތުރުބުރީް ްއަރިއަތޮޅު ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ދެނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް455 

ް`.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމިްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�.ްްްނ�ބަރުްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެ

ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްއާދެ ްޖަލ�ސާ ްމި ނޑަށ� ްރޭގ�7ްްެއަޅުގަ ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާގެ ްވަނަ

ްޖަލ�ސާްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެ ްމިއަދު ްއަދި ްލިބުނު. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ވަގުތެއ�ގައި

ްއު ްހާޒިރުވިނ�.ްކުރިއަށ�ދާނެކަމުގެ ްމިޖަލ�ސާއަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނ�މީދުގައި

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްމިނެގީްމިްގަވާއިދުގެް  460ވަނަްމާއ�ދާގ13ްްެއަޅުގަ

)ނ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތީނ�.ްއަދިްހަމަްމިއާއެކުގައިްއެނ�މެްޖޯޝާއިްފޯރީގައިް
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ް ްގަވާއިދުގެ ްމި 23ްްވާހަކަދެކެވެމުނ�މިދާ ްއާއި ްމާއ�ދާ ވަނ54ްްްަވަނަ

ްމާއ�ދާ ްމައ�ސަލާގައި ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރަކު ްދަށުނ� ވަރަކަށ17ް�ްގެ

މެނ�ބަރުނ�ްސޮއިކުރައ�ވާްއެްފޮނުވިްފޮނުވުމާއިްގުޅިގެނ�ްއެޖެނ�ޑާްކުރުމާއިް

ްތައ�ޔާރުވެގެނ�.ް ްނިޒާމަކަށ� ްފުރިހަމައަށ� ްވަރަށ� ްހުރީ ނޑު ްއަޅުގަ  465ގުޅިގެނ�

ނޑަށ�ްލިބު ްދައުވަތެއ�ގައިްވަރަށ�ްރަނގަޅަށ�ްލިޔެގެނ�ހުރީ.ްހުއ�ޓާްއަޅުގަ ނު

ްވަރަށ�61ްް ްސޮއިކޮށ�ފައިވާކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްލިސ�ޓ�ގައި މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްހުވާކުރީމުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްހާމަކުރަނ�. ްއެވާހަކަ ކެރިހުރެގެނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ް ްޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއާއި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްދީނާއި އިސ�ލާމު

ްމާތ� ްހިތުމަށ� ްޚުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްހުވާކުهللا ްމިހެނ�ވެްގަނ�ދީ  470ރީމު.

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެނ� 1ްްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއިނ� ްނުގޮސ63ް�ްވަނަ އަށ�

64ްް ްނުދަނ�ނަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ172ްްިއިނ� ނޑެއ� ްއަޅުގަ ްދެވޭނެގޮތެއ� އަށ�

ްކަރާމަތާއިްޚުރުމަތަށ�ޓަކައިް ްމަޖިލީހުގެ هللاްރައީސ�،ްމިްސަބަބަށ�ޓަކައިްމި

ނޑުްއެޖެނ� ޑާއިނ�ްވަކިކުރަނ�ްއާދޭސ�ކޮށް�ގަނ�ދީްކުރިްހުވައަށ�ޓަކައިްއަޅުގަ

ްވާހަކަް ްސޮއިކުރި ްއޭގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބުނ� ްދައުވަތު ްމި ްހުއ�ޓާ  475އެދިއެދި

ްމިއަޑުް ްއަދި ްބޭނުނ�. ްހާމަކުރަނ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއެނ�މެހާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްތަފ�ސީލުކޮށ�ދެން� ްމިކަނ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއެނ�މެހާ ްބައ�ލަވާ ްގާތުނ� ދުރާ

ްހަމައެ ްމިއީ ްމިްބޭނުނ�. ްމިވާހަކަ ްރެކޯޑަށ�ޓަކައި ްޔައުމިއ�ޔާއަށ�ޓަކައި ކަނި

ްނިޒާމީް ްމިނެގި ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހާމަކުރީ.

ްވަރަށް� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  480ނުކުތާގައި

ް �7ްްއިޙ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު ްގަވާއިދުގެ ްމިްޖަލ�ސާ ވަނަްމާއ�ދާގ13ްްެވަނަ

ްގޮތުގެމަތީ ްގައިވާ ްއެދިް)ނ( ްގެނ�ގޮސ�ދިނުމަށ� ްކުރިއަށ� ްމަތީނ� ނ�

ްއާދޭސ�ކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް485 

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއަކީ ްނިޒާމީ ްމެނ�ބަރުްނެނ�ގެވި ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި 13ްއާދެ

ްހިތ�ތެވުނ�.ް ްޚުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްދަށުނ� ްގެ ް)ނ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްވީ ްރިޔާސަތުނ� ްމިްއާދެ ްގެނ�ދެވޭތޯ ްކުރިއަށ� ްއެޖެނ�ޑާ ްއެ މިނ�ވަރަކުނ�
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ްކުރިއަށ�ް ްއެކަނ� ްނަނ�ގަވާތީ ްނުކުތާތައ� ްނިޒާމީ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ބަލަނީ.

ްބޭނުން� ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއަޅުގަނޑު ްމިވަގުތު ްއާދެ ްމިއުޅެނީ.  490ނުގޮސ�ގެނ�

ްއަދަދަކީް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްތިއ�ބެވި ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްދެނ98�ްމިހާރު .ްއާދެ

ްޢިއ�އަޅު ްމާލޭގެ ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު ްމެނ�ބަރުްގަނޑު ޒަތ�ތެރި

ްފ�.އަޙ�މަދުްއާޠި

ް

 495ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެތިން�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާތިފ�ް ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށ� ްއާދެ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއެްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޭނުނ�ވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްމަނިކުފާނުްއެއ�ޗެއ� އ�ވާހަކައަކީ

ްކޮނ�މެސް� ްޖަވާބުދެއ�ވުމުގައި ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމީ ްނަނ�ގަވާ ްބޭފުޅުނ� އެކި

ްވިދާޅުވާތީ.ް ްއެހެނ� ްފެނޭ ްޖަވާބުދެއ�ވިއ�ޖެކަމަށ� ްވިދާޅުވެފައި  500އެއ�ޗެއ�

ްޖަވާބެއް� ްބެހޭގޮތުނ� ްވާހަކައާއި ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ ްޓީވީ ްދެނ�މެ މިސާލަކަށ�

ނޑަށ� ްފެނ�ނަނީ.ްނުދެއ�ވުނުކަމަށ�ްއަޅުގަ

ް

ް

މާއ�ދާއެއ�ގެްދަށުނ�ތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  505ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްކޮން�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްދެއ�ވަނ�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާތިފ�ް ްޖަވާބެއ� ްއެބައޮވޭ ްމާއ�ދާގައި ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ

ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއީ ްނަނ�ބަރު ްއިނގޭތޯ.22ްްވާކަމަށ�. ްއަކުރަކަށ�ވާނީ  510ގެ

ްއ22ްްެ ްއިނގޭތޯ. ްއޮނ�ނަނީ ްވާހަކަ ްދެއ�ވާ ްޖަވާބެއ� ްގައި ް)ރ( ގެ

ްޖަވާބެއް� ްވިދާޅުވުމުނ� ްއެއ�ޗެއ� ްކޮނ�މެސ� ްއިނގޭތޯ. ްއެއީ ޕޮއިނ�ޓަކީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލޭ ްމިދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމާނަކުރައ�ވާތީ ދެވުނީކަމަށ�

ްއި ްމަނިކުފާނުްމެނ�ބަރު ްސުވާލަކަށ�ނޫނޭ ްކުރެއ�ވި ްއިސ�މާޢީލ� ބ�ރާހީމ�

ްޖަލ�ސާް ްދެނ� ްއިނގޭތޯ. ްއަކީ ްއެއ�ވާހަކަ ްއެއީ  515ޖަވާބުދެއ�ވީކީ.

ްބަޔާނުގައިވެސ�ް ްދެއ�ވި ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ� ްޓީވީ ްއަދި ފައ�ޓަވަމުނ�ވެސ�
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ްހުއ�ޓާލަނ�ްޖެހުނުްސަބަބު.ް މަނިކުފާނުްވިދާޅުވެފައިވޭްކުރީދުވަހުގެްޖަލ�ސާ

ްމެނ�ބަރަކުްކުރީދުވަ ްމިތާގައި ްސަބަބަކީ ްޖެހުނު ްހުއ�ޓާލަނ� ްޖަލ�ސާ ހުގެ

ްކުރީގައިް ްތިވިދާޅުވަނީ. ްއެހެނ� ްމިއަދުވެސ� ްގޮތަކުނ�ކަމަށ�. ވާހަކަދެއ�ކެވި

ނޑަށ�ްއެދުވަހުް  520ޓީވީއަށ�ްދެއ�ވިްބަޔާނުގައިވެސ�ްއެހެނ�ްތިވިދާޅުވަނީ.ްއަޅުގަ

ްމި ްޖެހުނީ ްހުއ�ޓާލަނ� ްޖަލ�ސާ ްފެނުނުގޮތުގައި ްކޯރަމް�މަނ�ޒަރު ތަނުގައި

ްގޮތަކުނ�ް ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރަކު ްގެއ�ލިގެނ�.ްދެނ� ހަމަނުވެގެނ�.ްކޯރަމ�

ްނެތ�.ް ްއިނ�ޒާރުކުރައ�ވާފައެއ� ްވިދާޅުވާއިރު ްހުއ�ޓާލަނ�ޖެހޭކަމަށ� ޖަލ�ސާ

އެބައޮވޭްދެފަހަރެއ�ގެްއިނ�ޒާރު.ްއެއަށ�ފަހު.... ްއިނ�ޒާރުްކުރެއ�ވުމަށ�ވެސް�

ް525 

ް

ްބެހޭގޮތުން�ްްވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެް ްހިނގިގޮތާއި ްޖަލ�ސާ ްކުރީދުވަހު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުޖެހޭނެ. ްބަޙުޘ�ކުރާކަށ� ްމިތާގައި ްމިހާރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެހެނ�ްނުކުތާއެއ�ްއެބައޮތ�ތޯ.ް

ް530 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްކީއ�ވެކަނ�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާތިފ�ް ްޖަލ�ސާްްއެއީ ްކުރީދުވަހު ްވިދާޅުވެދެއ�ވަފާނަނ�ތޯ.

ްހިނގިގޮތުނ�ނޫނ�ތޯްމިްމައ�ސަލަްޖެހިގެނ�ްމިހާރުްމިއުޅެނީ.ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް535 

ް

ްބަޙުޘ�ކުރާކަށް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބެހޭގޮތުނ� ްގޮތާއި ްއެހިނގި ްޖަލ�ސާގައި ްކުރީދުވަހު އާދެ

ްގެނ�ދެ ްކުރިއަށ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއަދިްމިތާކު ްއެހެނ�ވީމާ، ވޭކަށ�ނެތ�.

ްބަޙުޘ�ކުރާކަށ�ް ްއިތުރަށ� ްއެއީ ްބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ނިމިގެނ�ދިޔަގޮތާއި

ްއޮތިއ�ޔާް ްނުކުތާއެއ� ްއިތުރު ްނުކުތާ  540ޖެހޭކަމެއ�ނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްއެްނުކުތާްނަނ�ގަވާ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(
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ް

ްބެހޭގޮތުން�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާތިފ� ްޖަލ�ސާއާއި ްކުރީދުވަހުގެ ްއެބަހުރިްއިނގޭތޯ.  545ްއިތުރުްނުކުތާވެސ�

ްއެކަމަކު.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަދައ�ކަވައިފި ްމިތާ ްއެބަބުނ33ްްޭމަނިކުފާނުވެސ� )ށ(ްގައި

ްއަޣުލަބިއ�ޔަތުނ�ކަމަށ�.ް ްނިނ�މަނ�ޖެހޭނީ ްނިނ�މުނ� ކޮމިޓީއެއ�ގެ

ް 33ްްބައ�ލަވާލަދެއ�ވުނ�އެދެނ� ްކޮމިޓީތަކުގެްވަނަ ްއާދެ ް)ށ(. މާއ�ދާގެ

ްގައިް ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ްމި ްމިއަނ�ނަނީ. ްމީގައި ްވާހަކަ ޖަލ�ސާތަކުގެ

ްކޮމިޓީގެް ްނިނ�މާނީ ްކަނ�ކަނ� ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ްކޮމިޓީއަކުނ� ް  550ބަޔާނ�ކޮށ�ފައި

ްޓީވީް ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްއެބައޮވޭ. ްއެހެނ� އަޣުލަބިއ�ޔަތުނ�ނޭ.

ްދެއ�ވިްބަ ްވިދާޅުވެފައިްއޮތީްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ� ޔާނުގައިްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސ�

ްމަޖިލީހުގެް ްނިނ�މަވާފައިވަނީ ްނިނ�މުނ� ްއެ ްކޮމިޓީގައި ްއިދާރީ ފުރަތަމަ

ވޯޓެއ�ްލައިގެނ�ނެއ�ނޫނޭ.ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާްއެކަނ�ވެސ�ްހިނގާފައިްއެވަނީް

 555ޑާއާއިްގަވާއިދަކުނ�ނެއ�ނޫނ�.ްމިވާހަކަްމިތަނުގައިްދައ�ކަނ�ްޖެހޭގޮތަކީްއެޖެނ�

ްއެޖެނ�ޑާް ްމިކަނ�ކަމަކީ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހުރި ްހިނގާފައި ބެހޭގޮތުނ�

ނިނ�މަވާފައިްމިވަނީްގަވާއިދުނ�ކަމަށ�ްމިތާގައިްދައުވާކުރައ�ވާތީްއެގޮތ�ގޮތަށ�ް

ްއިދާރީް ްއެހެނ�ވީމާ، ްބޭނުނ�ވަނީ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ނޫނ�ކަމަށ�

ްލަފާދެ ްނުވަތަ ްނިނ�މެވިކަމަށ� ްގޮތަކަށ� ްވިދާޅުވާއިރުްކޮމިޓީނ� އ�ވިކަމަށ�

 560އެކަނ�ްއެގޮތަށ�ްނިނ�މަވާފައިްނެތ�ކަމަށ�ްއަނެއ�ކާްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްމުޅިް

ްއޮތީ.ް ްކުރައ�ވާފައި ްއެކަނ� ްނޫނ�ކަމަށ� ްއެހެނ� ްވިދާޅުވެދެއ�ވާ ްއެބަ ޤައުމަށ�

ްއޮތީ.ް ްހިނގާފައި ްއެކަނ�ވެސ� ްގަވާއިދަކުނ�ނެއ�ނޫނ� އެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްރިްރައީސ�.ޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެ

ް

ް565 

ްދެނ�މެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ްޢަދަބުވެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ްއާދެ ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްނުކުތާއަކީް ްއެއ�ވެސ� ްއެއިނ� ްނުކުތާއަކީ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގަވާއިދާް ްގޮތުގައި ްހިނގަމުނ�ދާ ްޖަލ�ސާ ްތެރޭގައި ްޖަލ�ސާގެ މިއަދުގެ

ްހިނގާ ްނުކުތާތަކެއ�ކަމަށް�ޚިލާފަށ� ްނެނ�ގެވި ްފެނިވަޑައިގެނ� ކަމަށ�

ްޖަލ�ސާގައިް ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްނެތ�. ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށ� ނޑަށ�  570އަޅުގަ
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ްއަނެއ�ކާވެސް� ްދެނ� ްނުކުރައ�ވާ. ްއިޝާރަތެއ� ްވާހަކައެއ� ހިނގިކަމެއ�ގެ

ްނިޒާމާބެހޭް ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްނަނ�ގަ ްމެނ�ބަރުްނުކުތާއެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވަނ�ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާތީްމާލޭގެ

ްއިބ�ރާހީމ�ްއިސ�މާޢީލ�.

ް575 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެއ�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްއުޅުނު ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމެނ�ބަްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްވިދާޅުވެއ�ޖެ.ްވާހަކަ ްއާތިފ�ވެސ� ްއަޙ�މަދު ރު

ްމިޖަލ�ސާގައިް ްއެއީ ްދެނ�ނެވީ ްއަޅުގަނޑު ްގުޅޭގޮތުނ�  580މީޑިޔާއާއި

ްގަވާއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަދެއޭ. ްނެގެމުނ� ްމީޑިޔާއަށ� ހިނގަމުނ�ދާކަމެއ�.

ނޑުްދެނ�ނެވިްފަދައިނ�57ްް ްއަޅުގަ ވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްގައިްކުރީގައިވެސ�

ްހާ ްމަޢުލޫމާތު ްއިސ�ކަނ�ްއެބަބުނޭ ްމެނ�ބަރަކަށ� ްވަކި މަކުރަނ�ޖެހޭނީ

ްފަތުރާް ްޚަބަރު ްތަފާތުކުރުމެއ�ނެތި ްމެނ�ބަރަކު ްވަކި ްއަދި ދިނުމެއ�ނެތި

ްވީހާވެސް� ްމެދުވެރިކޮށ�ގެނ� ްވަސީލަތ�ތައ� ްއެހެނިހެނ�  585ވަސީލަތ�ތަކާއި

ްޢާނ�މުކޮށ�ްހާކުރެވޭް ްއެކަމުގެްމަޢުލޫމާތު ްބޮޑުގޮތެއ�ގައި ހާމަކަމާއިްފާޅުކަނ�

ްމިްކަނ�ކަ ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ްއެ ްވާނ�ވާނެއެވެ. ްކަމުގައި ނ�

ްކުރުމަށ�ްއިދާރީްކޮމިޓީގެްމަޝ�ވަރާއާއިއެކުް މާއ�ދާގެް)ހ(ްގައިވާްކަނ�ކަނ�

ްއެގޮތަށ�ް ނޑައަޅައިގެނ� ްކަ ްއުސޫލުތަކެއ� ްވަކި ްރައީސ� މަޖިލީހުގެ

ްމިދަނ�ނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރަހެއ�ނާޅައެވެ. ްމާއ�ދާ ްމި  590ްޢަމަލުކުރުމަކަށ�

ގެް)ހ(ްގައިްއެއޮތ�ގޮތަށ�ްމަޖިލީހުގެްއިދާރާއިނ�ްރިޔާސަތުނ57ް�ްއެއ�ޗަކީް

ްނަގާް ްބޭނުމަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ� ްޓީވީ ޢަމަލުކުރައ�ވާނަމަ

ްމަޖިލީހުން� ްހާމަކުރެވޭނީ ްލިބިގެނ� ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ� ްޓީވީ އެއ�ޗެއ�

ްޚިލާފަށ� ްމާއ�ދާއާއި ްމި ްއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ހާމަކުރައ�ވަނީްްހާމަކުރެއ�ވީމައޭ.

ްތިޔަް ްހާމަކުރައ�ވަމުނ� ްމަޢުލޫމާތު ްޚިލާފަށޭ ްމާއ�ދާއާއި ްއެ  595ކީއ�ވެތޯއޭ.

ްއެނޫނ�ގޮތަކަށ�ް ްއެބުނަނީ ްގައި ް)ށ( ްއިނގޭތޯ. ގެނ�ދަވަނީ

ްމަޖިލީހުގެް ްހޯއ�ދަވައިގެނ� ްލަފައެއ� ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ކުރައ�ނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ
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ލަފައެއ�ްހޯއ�ދަވާފައެއ�.ްރައީސ�ްކުރާށޭ.ްއެކަމަކުްއިދާރީްކޮމިޓީއަކުނ�ްނެތޭް

ްގޮތުނ�ް ްއުސޫލެއ�ގެ ްއެއ�ޗަކީ ްއުޅޭ ްމިދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްކަނ�ކަން� ްމަޖިލީހުގެ ްބޮޑުގޮތެއ�ގައި ްފާޅުކަނ� ްވީހާވެސ�  600މިއޮތީ

ްޓީވީް ްހަމައެކަނި ްއެހެނ�ވީމާ، ްހާމަކުރާށޭ. ްއެނގޭގޮތަށ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއެތިކޮޅުކޮޅުްދެއ�ވައިގެނ�ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ�ްމިތަނުނ�ްރެކޯޑ�ކުރެވޭް އެއ�ޗެއ�ގެ

ހާމަކުރައ�ވާްއުސޫލެއ�ްނުގެނ�ގުޅުއ�ވާްޢާނ�މުކޮށ�ްބޭނުނ�ްހުރިހާްމީހުނ�ނަށް�

މުޅިްޖަލ�ސާްއެކުގައިްލިބޭނެްކޮނ�މެވެސ�ްއިނ�ތިޒާމެއ�ްހަމަނުޖެއ�ސެވެނ�ޏާް

ްހުއ�ޓަވާލައ�ވާށޭް ްހާމަކުރެއ�ވުނ� ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އަށ�ވެސ�  605ޓީވީ

ްދެން�އަޅުގަް ްކަމެކޭ. ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ްއެއީ ްވާހަކައަކީ. ްމިދަނ�ނަވާ ނޑު

މިޖަލ�ސާއާއިްގުޅޭކަމަކަށ�ްމިވަނީްމިހާރުވެސ�ްއެކަނ�ްހިނގަމުނ�ނޭްއެދަނީ.ް

ްވާހަކަް ްމިދެއ�ކި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިރޭވެސ� ްނިމޭއިރަށ� ްމިޖަލ�ސާ ހަމަ

ްއާދަމ�ގެފާ ްއެނ�މެފަހުނ�އައިސ� ްތަނ�ތަނ�ކޮޅުނ� ްފަޅޮލޭްއެޑިޓ�ކޮށ�ކޮށ�ފައި ނޭ

ްއިނގޭތޯ.ްއެހެނ�ވީމާ، ްދައ�ކާނީ ްއޭތި ްއެކަނ�ްކުރައ�ވަމުން�ްކިޔާހެނ�  610އެހެނ�

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވާތީ ްމީޑިޔާއިނ� ްދެނ�ނެވީ.ްއެދައުލަތުގެ ްމި ވާހަކަ

ްއޮޅޭގޮތަށ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްކީއެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވީ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ� ްޓީވީ ްކޮށ�ކޮށ�ގެނ�ނޭ ްވާހަކައެއ�ްްއެޑިޓ� ްދެއ�ކި ނޑު އަޅުގަ

ްހާމަކުރެވޭް ްއެއ�ކޮށ� ްހިނގިގޮތ� ްކަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްދައ�ކާނީ. ދެއ�ކިޔަސ�

ްހާމަނުކުރައ�ވާށޭ.ް ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްމަޖިލީހުނ�  615ގޮތަށ�ްނުކުރެއ�ވޭކަމަށ�ްވަނ�ޏާ

ްނޫނޭްރާއ�ޖޭގައިް ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އެއ� ްކޮނ�މެހެނ�ްޓީވީ ްވަކި ްޢާނ�މު އެހެނ�ނޫނީ

ްމަސައ�ކަ ްމިްމީޑިޔާ ްއެނ�މެނ�ނަށ� ްއެ ްއެބައުޅޭ ްބަޔަކު ްކިތަނ�މެ ތ�ކުރާ

ހުރިހާްއެއ�ޗެއ�ްސާފުކޮށ�ްލިބޭނެްގޮތަކަށ�ްއެކަނ�ްކުރައ�ވަމުނ�ްގެނ�ދަވާށޭ.ް

ްގެނ�ދަވަނީް ްތި ްކުރައ�ވަމުނ� ްމިހާރު ްބުނާގޮތަކީ ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ އެ�ެއީ

 620ްގަވާއިދާްޚިލާފަށޭްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް

ްދެވަނަްްނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތު ްއަނެއ�ކާވެސ� ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްއެއ�ޗެއް� ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއިތުރަށ�ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަށ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ފަހަރަށ�



 24 

ްމަޖިލީހުގެް ްޚަބަރަކީ ްހާމަކުރި ްމަޖިލީހުނ� ްއެދުވަހު ްބޭނުނ�.  625ދަނ�ނަވާލަނ�

ްޖެހުނުކަް ްހުއ�ޓާލަނ� ްޖެހުނުްޖަލ�ސާ ްހުއ�ޓާލަނ� ްޖަލ�ސާ ްމަޖިލީހުގެ ނ�.

ސަބަބުވެސ�ްވަރަށ�ްރަނގަޅަށ�ްހާމަކޮށ�ދޭނ�ޖެހޭ.ްއެއީ،ްއެދުވަހުްމަޖިލީހުގެް

ްޖެހިފައިވާް ްހުއ�ޓާލަނ� ްދުވަހު ްދުވަސ� ްއެހެނ� ްހުއ�ޓާލަނ�ޖެހުނީ ޖަލ�ސާ

ްގެއ�ލިގެނ�ނޭް ްކޯރަމ� ްވިދާޅުވާނެ ްއާދެ، ްނޫނ�. ްދިމާވެގެނ�ނެއ� ގޮތެއ���

ް ްސަބަބުވެސ�ްހުއ�ޓާލަނ� ްގެއ�ލެނ�ޖެހުނު ްކޯރަމ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،  630ޖެހުނީ.

ްގެއ�ލިފައިް ްކޯރަމ� ްއެބަހުރި ްކުރީގައިވެސ� ްމީގެ ްއަދި ްހާމަކުރަނ�ޖެހޭ. އެބަ

ްގެއ�ލިގެން� ްކޯރަމ� ްނޫނ� ްދިމާވެގެނ�ނެއ� ްއެގޮތަށ� ްމިކަނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްހާ ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްވަނީކީއެއ�. މަކޮށ�ދީފައިްގޮސ�ފައި

ްނުކުތާއާއިް ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަދި ވަނީ.

ްވާހަކަދެއ�ކެވިް ްއެ ްހާމަކުރިއިރު ްއެކަނ� ްދަނ�ނަވަނ� ްހަމަ  635ގުޅިގެނ�

ްމެނ�ބަރުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްއޭރު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެޑިޓ�ކޮށ� ްބައެއ� ްހުރިހާ ްއެޑިޓ�ނުކޮށ� ްމަޖިލީހުގެްވާހަކަފުޅު ްހަމަ ފައިވާނީ

ްކުރައ�ވާފައިް ްއިށާރާތ� ްބަހުނ� ްހުތުރު ްރިޔާސަތަށ��� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށާ ހުރިހާ

ވާތީްއެބައިްއެހެނ�ްހުރިހާްވާހަކަފުޅުތަކެއ�ްވާނީްއެޑިޓ�ްނުކޮށ�ްދައ�ކާފައި.ް

ްމަޖިލީހުގެް ްއެވަނީ ްހާމަކޮށ�ފައި ްއެ ްއުސޫލުނ� ްވިދާޅުވި ްތި  640އެހެނ�ވީމާ،

ްއެހެނ� ްޚަބަރުގައިްްވާހަކަދެއ�ކެވި ްނޫނ�، ްވާހަކަފުޅުތަކެއ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްހުއ�ޓާލަން� ްޖަލ�ސާ ްއެދުވަހުގެ ްޖެހުނީ ްހާމަކޮށ�ދޭނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިހާރުް ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ޖެހުނުކަމާ

ްއަރުވަން� ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްކަނ�ނޭނގެ. ސާފުވެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްއަ ްބޭފުޅެއް�މިއޮތީ ްއޮތ� ްނަނ�ގަވާފައި ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ  645ނެއ�ކާވެސ�

ްއެއީްފެލިދެއަތޮޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ްނަޢީމ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހާރުްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ްއެބަހީވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި `ް650 

ްދެނ�ްޢިއ�ްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިއަދުވެސ� ްކުރައ�ވައޭ ްޤަބޫލުފުޅު ްއެބަ ްރައީސ�، ޒަތ�ތެރި

ްނިޒާމީް ްމި ްހަމަ ްނުކުރެވޭނެއޭ، ްކަމެއ� ްއެހެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ
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ްރައީސ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ްދާނީއޭ ްކުރިއަށ� ނުކުތާގައި

ްމިް ްމިހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއެބަފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ހީފުޅުކުރައ�ވާކަމަށ�

ްޢިއ� ްނުކުތާއަށ�ްދެނ�ނެވީ ްނިޒާމީ ްމި ްބޮޑަށ� ްމާ ްރައީސ�  655ޒަތ�ތެރި

ްއާދެ،ް ްދެއ�ވާތީ. ްއިސ�ކަމެއ� ްމާބޮޑަށ� ްއެކަމަށ� ްދެއ�ވައިގެނ� ސަމާލުކަނ�

ްބެހޭގޮތުނ�ް ްނުކުތާއާއި ްނިޒާމީ ްނަގައިގެނ� ްނުކުތާ ްނިޒާމީ އެއީ

ްހިނގާް ްއެ�ެވަގުތަކު ްޖަލ�ސާގައި ްއޮނ�ނަނީ ްމި ވާހަކަދައ�ކަވަނ�

ްކަމަކާބެހޭގޮތުނ�..

ް660 

ް

ނޑުްްޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރި ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަށ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭްހަމަްގަވާއިދުގެްކޮނ�ްމާއ�ދާއަކާްޚިލާފުވެގެނ�ތޯ.

ް

 665ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

22ްްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް

ްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް670 

ްމާއ�ދާއަށ�ތޯ.ްވަނ22ްަްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް675 

ްއެއ�ްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ްހަމަ ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްގިނަ ްނަނ�ގަވާ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއަނެއ�ކާ ްދެނ�

ްޢިއ�ޒަްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދައ�ކަވަނީ ްވާހަކަފުޅު ްޖަވާބުްމަޢުޟޫއެއ�ގައި ްރައީސ�ވެސ� ތ�ތެރި

ްދެއ�ވަނީ.ް ްތި ްޖަވާބުވެސ� ްއެއ�ވާހަކައަކަށ� ްވާނ�ދެނ� ްދުވަސ� ްދެތިނ� ހަމަ

ްމިއަދުވެސް� ްޖެހެނީ. ްމި ްދަނ�ނަވަނ� ްމި ްމިހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،
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ނޑުމެނ�ނަށ�ްހަމަްއެހެނ�ކަމެއ�ވެސ�ްކުރެވިދާނެްއެހެނ�ވީމާ،ްއެކަހަލަް  680އަޅުގަ

ޖަލ�ސާްގެނ�ދަވާ ްދެއ�ވާށޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްގޮތަކަށް�

ް

ް

ްދެނ�މެގައިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގޮތުގައި ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ޝު�ުކުރިއ�ޔާ.

ްބެހޭގޮތުނ�ްދެން�  685ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނެނ�ގެވިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްނެގުމާ

ްމިްގަވާއިދުގައިްވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ްބަޔާނ�ކޮށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ފައިްއެއީކީްއަޅުގަ

ްނުކުތާް ްނޫނ�.ްނިޒާމާބެހޭ ްޖަވާބެއ�ްދޭނ�ޖެހޭްކަމެއ� ްއެއަކަށ�ްއިތުރު އޮއ�ވާ

ްމިް ްދޭނ�ޖެހޭނެކަމާ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއަދި ްސަބަބާ ްނަގަނ�ވާ ނަގަނ�ވާގޮތާ

ްދެނ�ް ްއެއޮތީ. ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްސާފުކޮށ� ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ގަވާއިދުގައި

ްނެނ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއިނ�ނައިރު ްމިތާ ްފުރުޞަތުްއަޅުގަނޑު  690ގެވުމުގެ

ްނުކުތާް ްނިޒާމާބެހޭ ްބޭފުޅަކު ްއެއ� ްއަދި ްމިހާރުވެސ� ްއަރުވަނ�. އެބަޖެހޭ

ްބޭފުޅުނ�ވެސް� ްއިތުރު ްއަނެއ�ކާ ްދެނ�ނެވީމަ ްމިހެނ� ްއެބައޮތ�. ނަނ�ގަވާފައި

ްމިހާރުް ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކަނ�ނޭނގެ. ވެދާނެ

ޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްދެނ�ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިްއޮތީްކޮޅުމަ

 695ްޝަރީފ�.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ް`ްޝު�ުކުރިއ�ޔާ

ްނޫނ�.ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގުޅިގެނ�ނެއ� ްމާއ�ދާއަކާ ްއެއ�ވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނެގީ  700ނުކުތާއެއ�

ްއަނ�ނަްޢި ްހިނގަމުނ� ްމި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރައީސ� އ�ޒަތ�ތެރި

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްމި ްފެށިގެނ� ްކުރިނ� ްދެދުވަހެއ�ގެ ްމީގެ ްމަތިނ� އުސޫލުގެ

ްއެއާރކޮނ�ޑިޝަނ�ކޮށ�ފައިްހުރިް ްޗެނ�ބަރަކީ ްތަނަކީްމި ްމިއޮތީ.ްމި ފެށިފައި

ްފެނ�ފޮ ްމިހާރު ްބޭފުޅުނ� ްހުރިހާ ްތިއ�ބެވި ްމިތަނުގައި ދަކަށް�ތަނެއ���.

ްމިް ްމިއަދުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ތިއ�ބައި ްތިބީ.  705ބޭނުނ�ވެފައި

ްހަމަހަމަކަމުގެް ްކުރިމަތީގައި ްޤާނޫނުގެ ްރައ�ޔިތުނ� ްދަނީ ވާހަކަދައ�ކަމުނ�

ްފެނ�ފުޅިއެއް� ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައި ްމިހާރު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މައ�ޗަށ�.
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ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފެނޭ. ްހިތ�ޕަވާތަނ� ްއެބަ ްފެނަށް�ްބަހައ�ޓަވައިގެނ� މިތިބީ

ްފެނ�ތަށިކޮޅުް ްދަނ�ނަވާނީ ްރިޔާސަތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ބޭނުނ�ވެފައި

ޝުކުރިއ�ޔާ.ް  710ްމިހާރުްއަނބުރާްފޮނުއ�ވާލަދެއ�ވާށޭްބޭރަށް�

ް

ް

ޝުކުރިއ�ޔާ.ްއާދެ،ްވަރަށ�ްރަނގަޅުްނުކުތާއެއ�ްއިނގޭތޯ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްސާ ްހަމަ ނޑު ްމެނ�ބަރުގެްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޭނުނ�ވޭ ްދަނ�ނަވަނ� ފުކޮށ�

 715މޭޒުކޮޅުމަތީގައިްމީގެްކުރީގައިްފެނ�ފުޅިއާއިްފެނ�ްތަށިްބެހެއ�ޓިފައިވޭ.ްމީގެް

ްހިނގާދިޔަް ްނުބޭއ�ވިގެނ� ްޖަލ�ސާއެއ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްދުވަހެއ�ގެ ކުރީ

ްހިނގާފަ ްގޮތެއ� ްމިކަހަލަ ްފަޅާލެއ�ވި ްފެނ�ފުޅިއެއ� ްތެރޭގައި އިވަނީ.ްކަމެއ�ގެ

އެހެނ�ކަމަށ�ްވުމާއެކުްޖަލ�ސާގެްތެ�ެރޭގައިްމިކަހަލަްކަމެއ�ްއިތުރަށ�ްވެގެން�

ްފެނ�ވެސ�ް ްބޭރުގައި ްއެވަނީ. ްނުބަހައ�ޓާ ްފެނ�ފުޅި ްނުދީ ްދިޔަ ދިއުމަށ�

ްހުނ�ނަވާނެ.ް ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވަނ� ްއިރެއ�ގައި ްބޭނުނ�ފުޅު ްހަމަ  720ކޮފީވެސ�

ނުވަތަްކޮފީްހިތ�ޕެވުމަށ�ްކުރިއަށ�ްނިކުމެވަޑައިގެނ�ްއެްފެނ�ފޮދުްހިތ�ޕަވަނ�ް

ްނިކުމެވަޑައިގަތަސ�ް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ގެނ�ދެވިދާނެ.

ްއިނ�ނަން� ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުނިކުމެވޭނެ. ްއިރަކު ްބޭނުނ� ނޑަކަ�ަށ� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަތިނ� ްގޮތެއ�ގެ ްނުގެއ�ލޭ ްކޯރަމ� ްދެނ� އެބަޖެހޭ.

ްފެނ�ފޮ ްހިތ�ޕަވައިްނިކުމެވަޑައިގެނ� ްކޮފީ ްއަދި ްހިތ�ޕަވައި  725ދު

ްވެގެނ�ް ްމައ�ސަލައަކަށ� ްމާބޮޑު ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަކީ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްނޫނ�. ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހެނ�ވީމާ، ނުދާނެހެނ�.

ްއިތުރަކަށް� ްފާހަގަކޮށ�ލީ.ްދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްއިށާރާތ�ކުރެއ�ވީމަ އެއަށ�

ްކު ްމެނ�ބަރުްއެވާހަކަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާކަށ� ރިއަށ�

ްނެތ�.ްދެން� ްއެރުވޭކަށ� ްއެފުރުޞަތު ްހުނ�ނެވިކަމަށ�ވިޔަސ�  730ތެދުވެވަޑައިގެނ�

ްވެއ�ޖެ.ް ްމެނ�ބަރެއ� ްދެ ްއެދިވަޑައިގެނ� ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމާބެހޭ އަނެއ�ކާވެސ�

ްޢިއ�ޒަތ� ްމާލޭގެ ްމެނ�ބަރަކީ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްފުރަތަމަ ތެރިްއެނ�މެ

ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝިހާބ�.

ް
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 735ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ވަނަްމާއ�ދާގ27ްްެވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�.ްއަދ14ްްިނަގަނީްމިްގަވާއިދުގެްްޝިހާބް�

ްފު ްއެނ�މެ ްދަށުނ�. ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.27ްްރަތަމަ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ 27ްވަނަ

ްއޮނ�ނަނީްޖަދުވަލު.ްޖަދުވަލުގެް ްދަށުގައިްމި  740ގައިްމީގައ8ްްިވަނަްމާއ�ދާގެ

ްކުރުން� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮނ�ނަނީ ްމި ްއެއީ ްލިޔެފައި އެބައޮވޭ

ް ްޖަދުވަލުގައި ްއޭގެ ްކަނ�ތައ�. ްނުވާ ްފެނ�8ްއެކަށީގެނ� ްއޮނ�ނަނީ ްމި ްގައި

ްމިއިނ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްބުއިނ�. ްކެއުމާއި ްއެއ�ޗެއ� ްއެއ�ވެސ� ްފިޔަވައި ބުއިނ�

ްތެރޭގައިް ްހޯލުގެ ްޖަލ�ސާގެ ްމި ްފެނ� ްމާނަކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްމި ްބޮވޭނެކަމަށ�. ނޑުމެނ�ނަށ�  745އަޅުގަ

ް ްނުވެއ�ދޭނެ ްފެނ� ްމިތަނަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްވަނ�ޏާ. އެއ�ވެސ�ްޢަމަލުކުރާކަމަށ�

ނޑެއ�ްނުދެކެނ�.ްއެކަނ�ްމަނާކުރާކަމަށް� ސަބަބެއ�ްއޮނ�ނާނެްކަމަކަށ�ްއަޅުގަ

ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ�.ް ްއެބައި ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގަވާއިދުނ� ްމި ވަނ�ޏާ

ް ްގަވާއިދުގެ ްދަނ�ނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާގައ14ްްިއާދެ،ްދެނ� ވަނަ

ްހިމަ ްކަމެއ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމެނ�ބަރަކު ްބުނަނީ ްބޭނުނ�ފުޅުވެއ�ޖެްމި  750ނުއ�ވަނ�

ްރިޔާސަތަށް� ްޖެހޭނެއޭ ްހުށަހަޅުއ�ވަނ� ްއެކަނ�ތައ� ްމަޖިލީހަށ� ހިނދެއ�ގައި

ްމަތިން� ްއެގޮތުގެ ްދެނ� ްޖެހޭނެއޭ. ްހުށަހަޅަނ� ްއެކަނ�ތައ� ްއިދާރާއަށ� ނުވަތަ

މިހާރުްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްއެ�ެހެނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްވިދާޅުވިހެނ�ްގއް

ްމެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމައ�ސަލަްގެ ްއެ ްހުށަހަޅުއ�ވައިގެނ� ްމައ�ސަލައެއ� ނ�ބަރު

ްއޮތީ.ް ްނިމިފައި ްގޮތެއ� ްވަކި ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްގޮސ�ގެނ� ްކޮމިޓީއަށ�  755އިދާރީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދެނ� ްކުރެވުނު. ްއެޖެނ�ޑާވެސ� ްމައ�ސަލަ ްއެ ނިމުމާއެކު

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްރައީސ�އަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ްމިއަދު ރައީސ�

ްފިޔަވައިް ްކަނ�ތައ� ްމިއޮތ� ްހިމަނުއ�ވާފައި ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމިއަދު ގޮތުގައި

އެހެނ�ްކަމެއ�ްމިއަދުްކުރެވޭނެކަމަށ�ްލަފާްނުކުރައ�ވާތީއޭްމިގޮތަށ�ްއެޖެނ�ޑާް

ްއައިޓަމ�ގައިް ްދެވަނަ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމިހާރު ްއެއީ ްމިއޮތީ.  760ހިމަނުއ�ވާފައި�ި

ްއެހެ ްމިއޮތީ. ްހިމަނުއ�ވާފައި ްއެކަނި ނޑުގެްމިއޮތ�ބައި ްއަޅުގަ ނ�ވީމާ،
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ްކަނ�ތައ�ް ްމިއަދުގެ ްނިމިއ�ޖިއ�ޔާ ްމިބައި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ސުވާލަކީ

ްނުވަތަްމިބައިްނިމުމުނ�ްދެން� ކިހިނެއ�ތޯއޭްގެނ�ދަވަނ�ްޚިޔާލުކުރައ�ވާފައޮތީ

ްވަރަށ�ް ްކަމެއ�ތޯއޭ ްކޮނ� ްއޮތީ ްޚިޔާލުކުރައ�ވާފައި ްހިމަނުއ�ވަނ� އެޖެނ�ޑާގައި

ްއެ ްއާދެ، ްސުވާލެއ� ްކުރު ްފުރަތަމައިނުނ69ް�ްއީ ްޖަލ�ސާއަށ�  765ވަނަ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްގއ ްއެއީ ްއާދެ، ްބައި އެޖެނ�ޑާކުރައ�ވާފައޮތ�

ްނިނ�މަވާފައިް ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްއެއީ ްއާދެ، ްމައ�ސަލަ ްއޮތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

ްނުވަތަް ްޖަލ�ސާއަކަށ�. ްއޮނ�ނަ ްދެނ� ްއަނ�ނާނީތޯއޭ ްއެގޮތަށ� ްގޮތަށ� އޮތ�

ްއެ ްނިނ�މަވާނީތޯއޭްއަނެއ�ކާވެސ� ްއަމިއ�ލަފުޅަށ� ްމަނިކުފާނު ޖެނ�ޑާއަށ�

ްޖަވާބުް ްސުވާލުގެ ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުލައި. ްލަފައަކާ ްކޮމިޓީގެ  770އިދާރީ

ްދެއ�ވުނ�ްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްއެދެނ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަވާލާދެއ�ވީ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއާދެ، ްމާއ�ދާގ27ްްެޝުކުރިއ�ޔާ. ވަނަ

ްފޮދުްހިތ�ޕެވުމުގައިްދަ ްފެނ�  775ށުނ�ްއަދިްއެްމާއ�ދާގެްދަށުނ�އޮތ�ްޖަދުވަލުގައި

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. މަނާނުކުރެވޭ

ްވާހަކަފުޅަކަށް� ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ދެނ�މެގައި

ްފޮް ްފެނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްހިތ�ޕެވުމަކީްއަޅުގަ ދު

ްފެނ�ފުޅިް ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިހާރުްއެހެނ� ްކަމަކަށ�.ްއަދި މަނާކަމެއ�

ްނޫން� ްމަނާކުރީކީ ްއެކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  780ވައ�ދަވައިވެސ�ފި.

ްވައ�ދާފައިް ްފެނ�ފުޅި ްއެ ްމިވަގުތު ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްނުފެނ�ނާ ްމުހިނ�މުކަމަށ� ްކޮނ�މެހެނ� ްމަތިން�ބެހެއ�ޓުނ� ްއެގޮތުގެ ތީ

ްވިސ�ނަވައިގެން� ްއެކަމަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ޢަމަލުކުރީ.

ް ްދެނ� ްއެދެނ�. ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުނ� ްދަށުނ14ް�ްކުރިއަށ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމިއަދުް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްދަނ�ނަވަނ� ްގުޅޭގޮތުނ� ްސުވާލުތަކާ  785ކުރެއ�ވި

ްމިހާ ްއަދި ްޖަލ�ސާ ްމި ްމިއަދުގެ ްދާގޮތުނ�ވެސ�ްދަނ�ނަވައިފިނ� ރު

ްދެވަނަް ްއޮތ� ްކުރެވިފައި ްއެޖެނ�ޑާ ްމިހާރު ްމިވާގޮތުނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ފަހަރެއ�ގައި

ްގޮތަކާް ްވާނެ ްނިމިއ�ޖިއ�ޔާ ްކަމެއ�ކަމަށ�. ްދުރު ްވަރަށ� ްނިމުމަކީ އައިޓަމ�
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ްނުޖެހޭނެ.ްއަދިް ްކުރާކަށ� ްބަޙުސ�ތަކެއ� ްދިގު ްމާ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ބެހޭގޮތުނ�

ްގުޅިގެް ްސުވާލާއި ްކުރެއ�ވި ްއެޖެނ�ޑާްހަމަ ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ  790ނ�

ްބެހޭގޮތުނ�ްއެ�ެނ�މެް ްކަނ�ތައ�ތަކާ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްމެނ�ބަރުނ� ކުރުމަށ�

ްއޭގެް ްއަނެއ�ކާ ްދިމާވި. ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްނުކުރެވިގެނ� ްއެޖެނ�ޑާ ފުރަތަމަ

ްމިހާރުް ްދެނ� ްދިމާވެއ�ޖެ. ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްކުރެވިގެނ�ވެސ� ްއެޖެނ�ޑާ ފަހުނ�

ްގޮތެއ�ްއެކަ ްވިސ�ނާފައި ްއަދި ްއިތުރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މާބެހޭގޮތުނ�

ްގޮތަކަށ�ްނިނ�މައިގެން� ްއޮތީ.ްއެކަނ�ްވަކި ްއަދި ނޑައެޅުމުގެްމަރުޙަލާގައި  795ކަ

ްބަލާފައިް ްފުދޭނެކަމަށ� ްޖަވާބުނ� ްއެ ްމިވަގުތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ލިބުނ�.

ނޑުްދެނ�ްފުރުޞަތުްއަރުވާނީްއަނެއ�ކާވެސ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކު ތާއަކަށ�ްއަޅުގަ

ޢަފީފަށ�.ް ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙަސަން�

ް

 800ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ް ްގަވާދުގެ ްމި ްނަގަނީ ްމި ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަނ24ްްައާދެ،

ްމިްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމީގައި ްއާދެ، ްއަށ�. ް)ހ( ްޤާނޫނުއަސާސީްްމާއ�ދާގެ ބުނަނީ

ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްގުޅިގެނ� ްމަސައ�ކަތާ އިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�

ްފުރަތަމަް ްމަޖިލީހަށ� ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ�  805މަޖިލީހުނ�

ްސިފަތަކާް ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުށަހަޅަނ�ވާނީ

.ްމިްމައ�ދާގައިްނުބުނޭްއަސާސީްއުސޫލުތަކާމެދުްބަޙުސ�ކުރުމުގެްމައ�ސަލައޭ

ްމިތަނުން� ްމާއ�ދާތަކެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަމަލުކުރެވެމުނ�ދާ މިހާރު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާހަކައެއ�. ްބަޙުސ�ކުރަނ�ޖެހޭ ްއެއާބެހޭގޮތުނ� ހުށަހަޅައިގެނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނިމިފައި. ްމިއޮތީ ްމައ�ސަލަ ްމި ްމިހާރު  810ދެކޭގޮތުގައި

ް ްވަރަށ� ްފުރިހަމަކޮށ� ްވަރަށ� ްމިްމިތާނގައި ްގޮތެއ�ގައި ްބޮޑު ފާޅުކަނ�

ްއުސޫލުތަކާް ްއަދި ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމިހާރުް ްމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިމިފައި. ްވާހަކަދައ�ކާ ްވަނީ ބެހޭގޮތުނ�

ްބޭނުމެއ�ގަތޯް ްކޮނ� ްއުސޫލަކުނ� ްކޮނ� ްގެނ�ދަވަނީ ްތި ްކުރިއަށ� މިކަނ�ތައ�

ްބޭނުނ� ްސާފުކޮށ�ލަނ��� ނޑު ްމެނ�ބަރުްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ  815ވޭ.
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ްމާއ�ދާއަކާް ްކޮނ�މެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވިދާޅުވިހެނ�

ް ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްބަހުސ�ކުރަނ� ްއެހެނ�ވީމާ،6ްްބެހޭގޮތުނ� ްނަގާ. ްއެބަ އަހަރު

ް ްއެގޮތަށ�6ްްއަނެއ�ކާވެސ� ްނޫނިއ�ޔާ ްބޭނުނ�ފުޅުވަނީތޯ ްނަގަނ� އަހަރު

ްފަރާް ްކޮނ�މެވެސ� ްނޫނިއ�ޔާްތިބޭފުޅާއަށ� ްކުރައ�ވާފައި ްއިލ�ތިމާސ� ތަކުނ�

ް ްކޮނ�މެއަކަސ� ްއާދެ، ްއޮތީތޯއޭ. ްއައިސ�ފައި  14ް820އިނ�ސ�ޓ�ރަކ�ޝަނ�

ްކުރީގައިވެސ�ް ްއާދެ، ްމަތިނ�. ްގޮތެއ�ގެ ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްނެގީ އަހަރުވެސ�

ްތިބޭފުޅާގެވެސ�ް ްހުރިގުޅުނ� ްމަނިކުފާނުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނ�ނެވި ތިތާނގައި

ްބޮ ްވަރަށ� ްގެނ�ދަވަނީތޯއޭްއެބަހުރި. ްއެގޮތަށ� ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްގުޅުމެއ� ޑު

ްހަމަް ްމަނިކުފާނު ްސުވާލަކީ ްއަނެއ� ްއާދެ، ްސުވާލަކީ. ނޑުގެ އަޅުގަ

ްޖަވާބެއ�ް ްސުވާލަކަށ� ްކުރެވޭ ްސާފުކުރަނ� ްމި ްމިތާ  825އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްސުވާލުގައިވެސ�ް ްކުރެވުނު ްބެހޭގޮތުނ� ްއާއި ްޓީވީ ްމިހާރު ނުދެއ�ވާ.

ްއެއ�ގޮތަ ްއެްމަނިކުފާނު ްޓީވީނ� ްއެ ްނިނ�މަވައިގެނ�ތޯ ްމިތަނުނ� ކަށ�ވެސ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުދެއ�ވާ. ްވިދާޅުވެއެއ� ްހާމަކުރަނީކީ ްމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ

ްނޯނ�ނާނެް ްޓީވީއަކަށ�ވެސ� ްނުނިނ�މަވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްގޮތަކަށ� ްވަކި މިތަނުނ�

ްހުއ�ދައެއ�.  830ްމިްޖަލ�ސާގައިްހިނގާްއެއ�ވެސ�ްކަމެއ�ްހާމަކުރުމުގެްއެއ�ވެސ�

ްނޫނީް ްމަނިކުފާނު ްބޭނުނ�ވޭ ްސާފުކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްމިތާނގެް ްގޮތަށ� ްދައ�ކާ ްއެ ްޓީވީނ� ްހުއ�ދަދެއ�ވައިގެނ�ތޯއޭ ރިޔާސަތުނ�

ްއަނެއ�ް ްދެނ� ްއާދެ، ްގެނ�ދަނީ. ްއެ ްހާމަކުރަމުނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ޖަލ�ސާގެ

ްމިތާނ ްމަނިކުފާނު ްބޭނުނ�ވަނީ ްސާފުކޮށ�ލަނ� ްއަޅުގަނޑު ގައިްމައ�ސަލައަކީ

ްނެނ�ގެވިްސުވާލުްމައ�ސަލަް ްއަނެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމި ނޑުގެ  835އަޅުގަ

ްމަނިކުފާނުް ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ.ްއާދެ، ްނުބަހައ�ޓަވަނީ ްފެނ�ފުޅި އާދެ،ްމިތާނގައި

ްފަހުން� ްނިމުނު ްޖަލ�ސާ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްކުރީގެ ްމިތާނގައި ްވިދާޅުވީ ތި

ް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ލައިފިއޭ. ްފެނ�ފުޅި ްކަހަލަްމިތަނަށ� އެއ�ވެސ�

ްތަށިވެސް� ްތިހިރެ ްމޭޒުމަތީގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްނެތ� ޔަޤީނ�ކަމެއ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނާް ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމެއ�. ްނޭއ�ލަފާނެ ްދިމާލަށ� ނޑުމެނ�ނާ  840އަޅުގަ

ްރިޔާސަތާް ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްދެކިވަޑައިގަނ�ނަނ�ޏާ ްތިގޮތަށ� ދޭތެރޭގައި

ްއެހެނ�ވީމާ ްދެކެނ�ޖެހޭ. ްއެގޮތަށ� ްހަމަ ްދޭތެރޭވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ�ް، އަޅުގަ
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ވަނ�ޏާްމަނިކުފާނުްމޭޒުކޮޅުމަތީގައިްތިް މިތާނގައިްފެނ�ފުޅިްނުބެހެއ�ޓޭކަމަށް�

ްމައ�ސަލައަކީް ްއަނެއ� ްދެނ� ްއާދެ، ްނުވާނެ. ްބަހައ�ޓަވައިގެނ� ތަށިވެސ�

ްމަހުް ްފެބ�ރުއަރީ ްމި ނޑު ްކަނ�ތައ�.ްއަޅުގަ ްނެގުމުގެ ްޗުއ�ޓީ ނޑުމެނ�  845އަޅުގަ

ްއ26ްެ ްޗުއ�ޓީއަށ� ްދުވަހު ްވަނަ ްފެށިގެނ� ްއެދުވަހުނ� ްއޮނ�ނާނީ 5ްދިފައި

ްއޮތީް ްނިނ�މާފައި ްމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްދޭނ�. ްޗުއ�ޓީއެއ� ދުވަހުގެ

ް ްމަހުގެ ްމާޗ� ނޑަށ� ްދޭނ�.1ްްއަޅުގަ ްޗުއ�ޓީ ްފެށިގެނ� ްދުވަހުނ� ވަނަ

ްމަނިކުފާނުް ްއަމުރަކަށ�ތޯއޭ ްލިބުނު ްފަރާތަކުނ� ްކޮނ� ްއެއީ އެހެނ�ވީމާ،

ްކުރަް ްކަނ�ތައ� ްސާފުކޮށ�ލަން�އެގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެވެސ� ްއެއޮތީ.  850އ�ވާފައި

ްގޮތަކަށ�ް ްއެދޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވަނ�ޏާ ްދޭކަމަށ� ްޗުއ�ޓީ ްއާދެ، ބޭނުނ�ވޭ.

ް ްދޭނ�ޖެހޭނީ. ްއ2�ްްެޗުއ�ޓީ ްބޭއ�ވި. ްޖަލ�ސާވެސ� ްމިތާނގައި ްދުވަހު ވަނަ

ްއެް ްވަކި ްނެތިގެނ� ނޑު ްހަމަވި.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ ޖަލ�ސާއަށ�ްކޯރަމ�ވެސ�

ހަމަނުވާނެްކަމަކަށ�ވެސ�ްނުވާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިއީްތިބޭފުޅުނ�ްއެކިްްކޯރަމ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްގެނ�ގުޅުއ�ވާތީވެ ްތަފާތު ްކުރުމުގައި ްކަނ�ތައ�  855މީހުނ�ނާމެދު

ްތިބޭފުޅުން� ްއެކަނ�ތައ� ްބޭނުނ�ވަނީ. ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ އެވާހަކަ

ްމިވެ ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވަނ�ޏާ ްކަނ�ތައ�ްގެނ�ދަވާކަމަށ� ްމީހަކަށ� ނި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްރަނގަޅުވާނެއޭ. ްލިއުއ�ވީމަ ްއެގޮތަށ� ްގޮތަކަށޭ ްމިވެނި ކުރާނީ

ްއެގޮތަށް� ްވިދާޅުވެގެނ� ްގެނ�ދާނީއޭ ްގޮތެއ�ގައި ްހަމަހަމަ ްގަވާއިދުނ� ކަނ�ތައ�

ްހަމަހަމަް ްނުކުރައ�ވާްއެ ްމަސައ�ކަތ�  860ކޮނ�މެހެނ�ްމީހުނ�ނަށ�ްއޮޅުވާލައ�ވާކަށ�

ްގެނ� ްގޮތެއ�ގައި ްގޮތެއ�ގައޭްނޫނ� ްނޫނ� ްހަމަހަމަ ްބޭނުނ�ފުޅުވަނ�ޏާ ދަވަނ�

ްނޫނިއ�ޔާް ްލިއުއ�ވައިގެނ� ްގަވާއިދުގައި ްއެގޮތަށ� ގެނ�ދާނީވެސ�

ްއެގޮތ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވެދެއ�ވިޔަސ� ްއަނގަބަހުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޤަބޫލުކުރައ�ވާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް865 

ް

ްމެނ�ބަރުްކެވުނ�:ރި�ިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާހަގަކުރެއ�ވިްްޝުކުރިއ�ޔާ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ އާދެ،

ްގޮތާމެދ24ްްު ްއެޖެނ�ޑާކުރެއ�ވިފައިވާ ްމިހާރު ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ނޑުްސުވާލަކީްމިހާރުް ހިތ�ޕުޅުހަމަނުޖެހިގެނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުގެްމައިގަ
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ްއެ ްމިހާރު ްމާއ�ދާއަ�ަކަށ� ްވަކި  870ޖެނ�ޑާކުރެއ�ވިގެން�ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމިް ްމާނަކުރައ�ވައިގެނ�.ްއާދެ،ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ވަނ24ްްައުޅޭކަމަށ�

މާއ�ދާގެްދަށުނ�ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވުމަށ�،ްއާދެ،ްއެނ�މެްފުރަތަމަްހުޅުވާލެވުނީް

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމަރުޙަލާއަށ�ފަހު ްއެ ްމަރުޙަލާ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްލަފާ ްކޮމިޓީނ�ވެސ� ްމިްއިދާރީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގޮތުގެމަތިނ� ދެއ�ވާފައިވާ

ް ްއެ ްބަޙުސ�ކޮށ� ްމައ�ޗައ� ްޚިޔާލުތަކުގެ ްއެ ްގެނ�ދަނީ.  875ވަނ24ްްަކުރިއަށ�

ްއެް ްނިނ�މުމަށ�ޓަކާ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހިމެނޭ ްމި ްދަށުގައި މާއ�ދާގެ

ބަޙުސ�ފެށިއިރުްވަރަށ�ްގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްފާހަގަކުރެއ�ވިްމިހެނ�ް

ްހު ްގޮތަކަށ�ްޢާނ�މުކޮށ� ްރަނގަޅު ްމިކަމެއ� ްއޮވެގެނ�ނެއ� ޅުވާލައިގެނ�

ްފޯކަސ�ކުރެވިގެނ�ް ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްނުދާނެއޭ.ްކޮނ�މެސ� ްކުރިއެއ� ފަސޭހައަކަށ�

ްގަނ�ދަވާނީ.ް ްފޯކަސ�ކުރެވިގެނ�ނޭ ްދިމާލަކަށ� ްއެއ� ްކޮނ�މެވެސ�  880ނުވަތަ

ްއިދާރީް ްއެކަނ� ްހައ�ދަވާދެއ�ވާށޭ. ްއައިޓަމ�ތަކެއ� ްވަކިވަކި އެހެނ�ވީމަ،

ްއައިޓަމ�ތަކަކަށ�ް ްއެ ްކޮމިޓީނ�ވެސ� ްއިދާރީ ްދެނ�ނެވުމުނ� ކޮމިޓީއަށ�

ްބައ�ސަވާލެއ�ވުމުގައިް ްއައިޓަމ�ތަކަށ� ްއެ ްގެނ�ދެވީ. ބައ�ސަވާލައ�ވައިގެނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހާރު ްބައ�ލަވާފައިވަނީ ފާސޭހައަކަށ�

ްމާއ�ދާތަކުް ްއެ ްތަރުތީބުނ� ްހިމެނިފައިވާ ްޙައ�ޤުތައ� ްހުރިްއަސާސީ ްއެ  885ގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްތި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިތުރުނ� ްމީގެ ްއަދި ްމައ�ޗައ�. ކަނ�ތަކުގެ

ްއޭގެް ްއާދެ،ްތާވަލުގައި ްޓޭބަލ� ްބަހައ�ޓާފައިވާ ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައި މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެއީް ްއަނ�ނަ. ްފަހަށ� ްއޭގެ ްހުނ�ނާނެ ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� އިތުރު

ްފޯކަސ�ކުރުމަށ�ޓަ ނޑުމެނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ކާ

ްޙައ�ޤުތަކަކަށ�ް ްވަކި ްނުވަތަ ްދިމާލަކަށ� ްވަކި ްވިސ�ނެވުނ�  890ވާހަކަފުޅަށ�

ްއެއ�ވެސ�ްޙާލެއ�ގައިް ްހެދީ.ްއެއީ ްއެގޮތަށ� ފޯކަސ�ކުރުމަށ�ްފަސޭހައަކަށ�ޓަކާ

ްކުރިއަށް� ްއެގޮތަށ� ްނިނ�މާ ްކުރިނ� ްމާއ�ދާއެއ� ްވަކި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްގޮތުނ� ްއެްގެނ�ދިޔުމުގެ ްބައި ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްއެ ނެއ�ނޫނ�.

ްކޮމިޓީއަށ�ް ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްނިނ�މައިގެނ� ްގޮތެއ� ްނިމުމުނ� އައިޓަމ�ތައ�

ް ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްދެނ� ްއ57ްެފޮނުވޭތޯ. ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ްމިހާރުގެްވަނަ  895އީ

ް ްގޮތަށ� ްފެތުރެމުނ�ދާ ްޚަބަރު ްގޮތަށ� ްފަތުރާފައިވާ ްހާމަކޮށ�ފައިވާްނުވަތަ އެ
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ްޢި ްގޮތެއް�ގޮތުނ� ްމަޖިލީހުނ� ްފާހަގަކުރެއ�ވީ ްމެނ�ބަރުނ� އ�ޒަތ�ތެރި

ް ްނިނ�މާފައިވަނީ. ްއެގޮތަށ� ްމާއ�ދ57ްްާފާސ�ކޮށ�ގެނ�ތޯ ވަނަ

ްމަޖިލީހުން� ްޢާނ�މުނުކޮށ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ބައ�ލަވާލެއ�ވުމުނ�

ްވާހަކަތާއިް ްދެކެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްދެނ� ްފިޔަވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑައަޅާފައިވާ  900ކަ

ްބެލެހެއ�ޓެމަށ�.ްކަނ�ތައ�ތަ ްގޮތަކަށ� ްގެނ�ގުޅެވޭނެ ްހާމަކަނ�މަތީ ްމިޖެހެނީ އ�

ްމަޖިލީހުން� ްނެތ�. ްފާސ�ކޮށ�ފައެއ� ްހާމަނުކުރުމަށ� ްއެކަނ� މަޖިލީހުނ�

ފާސ�ކުރަނ�ނުޖެހޭްކަމަށ�ްމިއޮނ�ނަނީްކަމެއ�ްހާމަކުރަނ�ނުޖެހޭްކަމަށ�ވާނަމަ.ް

ްއިތުރު ްކަމުގައިވާނަމަ.ްމީގެ ްސިއ�ރުކުރަނ�ޖެހޭ ްމިކަމަށ�ްދެން�ނުވަތަްއެ ނ�

ްބޭނުނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާް ްގައިޑަނ�ސެއ� ްއިތުރު ްދެނ� ްމިކަމަށ� ްނުވަތަ  905ހުރަހެއ�

ް ްފެނިވަޑައިގަނެއ�ޖެއ�ޔާ ްކޮމިޓީއަށ� ްއިދާރީ ްދޭނ� ްމާއ�ދާގ57ްްެނުވަތަ ވަނަ

ްއިތުރުް ްމިހާތަނަކަށ� ްއަދި ްދެއ�ވޭނެ. ްގައިޑަނ�ސެއ� ްއެ ްދަށުނ� ްގެ )ށ(

ްނެތ� ްދެއ�ވާފައެއ� ްގައިޑަނ�ސެއ� ްއެއ�ވެސް�އެހެނ� ްއެއީ ްއެހެނ�ވީމަ، .

ނޑަކަށް� ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްކަމެއ� ްކުރެވުނު ްޚިލާފަށ� މާއ�ދާއަކަށ�

ްފާހަގަކުރެއ�ވީް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ� ްނެތ�.  910ޤަބޫލުކުރެވޭކަށ�

ްބެހޭގޮތުނ�.ް ްގޮތަކާ ްދެވިފައިވާ ްޗުއ�ޓީއެއ� ްއެދިފައިވާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އެއީްނިޒާމާްބެހޭގޮތުނ�ްޚިލާފުްކަމެއ�ކަމުގައިްއެއީްމިްޖަލ�ސާްހިނ�ގުމުގައިް

ްއެގޮތަކަށ�ް ްއެއީ ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްނުކުތާއެއ�. ްނެނ�ގެވި ބައ�ލަވައިގެނ�

ްއިތުރަށް� ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްދެނ� ްނެތ�. ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށ� ނޑަށ� އަޅުގަ

ްނަމަވެސް� ްއެހެނ� ްބަލާނަނ�. ްހޯދޭތޯ ްޖަވާބު ްއެ ްބަލާފައި ނޑު  915އަޅުގަ

ްތެރޭގަ ްނުޖެހޭނެްޖަލ�ސާގެ ްދަނ�ނަވަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްއެއަ�ަށ� ނޑު ްއަޅުގަ އި

ްނެނ�ގެވިް ްވިދާޅުވި ްއެހެނ�ވީމަ، ްފާހަގަކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށ�

ްނިޒާމީް ްމިހާރުވެސ� ްދެނ� ްބަލާފައި. ްއެރުވިއ�ޖެކަމަށ� ްޖަވާބު ނުކުތާތަކަށ�

ް ްއޮތ� ްނަނ�ގަވާފައި ްއިތުރ4ްްުނުކުތާ ްއަނެއ�ކާ ްއެބަވޭ. މެނ�ބަރަކު

ނޑުްްމެނ�ބަރަކުވެސ� ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްމިހާރު  920ނަނ�ގަވައިފި.

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ްޢަލީްވަޙީދަށ�.

ް
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ް925 

ްނިޒާމާބެހޭްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�

ްްލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޢަ ްއެއީ ްނުކުތާއެއ�. ްނިޒާމާބެހޭ ްފުޅާ ްވަރަށ� ްބާބުގ17ްްެނުކުތާއަކީ ވަނަ

ްމާއ�ދާއެއ�ގެް ްވަކި ްހަނިހަނިކޮށ� ްނަގަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ދަށުނ�

ް ްއެއީ ްތެރެއިނ�. ްބާބުގެ ްމުޅި ްފުޅާކޮށ� ްމާ ވަނ17ްްައަކުރަކަށ�ވުރެވެސ�

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްމިްޖަލ�ސާތައް�ބާބު.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިހާރުްއަ  930ޅުގަ

ްކަނ�ތައް� ްހެދުމުގެ ްގަވާއިދު ްއަލުނ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްގޮތުނ� ކުރިއަށ�ދާ

ްރައީސ�،ް ްދެކެނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށ� ްގެނ�ދަނ�ވެއ�ޖެ ކުރިއަށ�

ްއެް ްއެޖެނ�ޑާކުރައ�ވަނީ ްޖަލ�ސާއެއ� ްޖަލ���ސާގައި ްވިދާޅުވެއ�ޖެ މިއަދު

ްޖަލ�ސާގައި ްކަނ�ތައ�ތަކޭ.ްްދުވަހެއ�ގެ ްޤަބޫލުފުޅުކުރެވޭ ްކަމަށ� ކުރެއ�ވޭނެ

ްއެނ�މެް ްކަނ�ނޭނގެ ްއެގޮތ� ްއަސ�ލު ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑުވެސ�  935އަޅުގަ

ްމުއ�ދަތަކަށް� ްދިގު ްމިހާ ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ރަނގަޅުވާނީވެސ�.

ްއޮތ�ްމަސައ�ކަތަކަށ�ވާއިރުްހަމަްޔަޤީނުނ�ވެސ�ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްރޭވިފައި އަޅުގަ

އަށ�ްނުނިނ�މޭވަރަށ�ްއެޖެނ�ޑާކުރެވުމަކީްއެއީްމުހިނ�މުްއެްދުވަހެއ�ގެްޖަލ�ސާ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެގެނ� ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ކަމެއ�

ް ްމިޖެހެނީ ްބަލިނޫނ68ް�ްދަނ�ނަވާލަނ� ްހަނދާ ްޖަލ�ސާއާއި  940ވަނަ

ް ްއުނިކުރެވިފައިވ69ްްާކަމުގައިވާނަމަ ްމިހާރު ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ ްޖަލ�ސާއަށ� ވަނަ

ްއެޖެނ�ޑާކުރެ ްހަމަްކުޑަކުޑަްހަފ�ތާއެއ�ހާްބައި ްއެއ�ްއަހަރެއ� ްހަމަ އ�ވީ.ްމިއީ

ްތަފާތު.ް ްހަފ�ތާއެއ�ހާ ްދެ ްނުވަތަ ްމިއުޅެނީ ްތަފާތެއ� ްހަފ�ތާއެއ�ހާ ދޮޅު

ްއެގޮތަށ�.ްހަމަް އެހެނ�ވީމަ،ްހަމަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރިޔާސަތުނ�ްއެޖެނ�ޑާކުރެއ�ވީ

ްލަސ�ވެގެނ�ވެސ�ް ްއެނ�މެ ްބުނާއިރު ްމިހާރޭ ްތިވިދާޅުވަނީ  945މިހާރު

ްއަހަރަށ�ްފަ ްހައެއ�ކަ ްނުވަތަ ްއަހަރެއ� ްދެމިގެނ� ްދިގު ސ�ވެގެނ�ވެސ�

ްބައެއް� ްފަހަތުގައި ްކުރިނ� ްތިނ�ހަފ�ތާ ްދެހަފ�ތާ ދާނ�ޖެހޭނެއޭ.

ްއެބައިްނެތީމަްސުވާލުކުރީމަްވިދާޅުވަނީްމިހާރުް އެޖެނ�ޑާކުރައ�ވާފައިްމިހާރު

ްވިދާ ނޑަށ�ްހީވަނީްރިޔާސަތުނ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ޅުވިއަސ�ްކުރައ�ވާގޮތޭ.ްއެއީ

ްމިއަދުްތިް ްރިޔާސަތުގައި ްދަތިހެނ�.ްސަބަބަކަށ�ވަނީ ްތަނ�ކޮޅެއ�  950ޤަބޫލުކުރަނ�
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ްޢައ�ޔަނުކުރައ�ވާފައިވާް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ އިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވަނީކީ

ްހޮވިގެނ�ް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ހެނ� ްރާއ�ޖެތެރޭގައި ްހަމަ ބޭފުޅެއ�ވެސ�ނޫނ�

ްއިށީ ްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްއަތޮޅެއ�ގެ ްބޭފުޅަކަށ�ވާތީ.ްވަޑައިގެނ� ނދެވަ�ަޑައިގެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްދެވަނަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްރިޔާސަތުނ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުނ�ވަނީ  955ދަނ�ނަވާލަނ�

ރިޔާސަތުނ�ްބައެއ�ްކަނ�ތައ�ް ނޑުްޤަބޫލުކުރަން� އަދަބެއ�ްދެއ�ވައިފިޔޭ.ްއަޅުގަ

ް ްހިފަހަށ�ޓަނ�ޖެހޭ ްއިނ�ސާނީްހުނ�ނާނެ ްކަނ�ތައ�ވެސ�. ްކަހަލަ ހިފެހެއ�ޓެވޭ

ްކަމެއް� ްއެއ�ވެސ� ްޚިލާފު ްއިނ�ސާނިއ�ޔަތާ ްބަލާއިރުގައި އުސޫލަށ�

ބޯލަން� މިްދަނ�ނަވަނީްފެނ�ފޮދެއް� ނޑުްހަމަްތެދުތެދަށް� ނުކުރެއ�ވޭނެ.ްއަޅުގަ

ްއެކަނ�ޏެއ�ނޫނ�.ް ްހިއ�ކައިގަނެގެނ� ްއަނގަ ްކޮނ�މެހެނ�  960ބޭނުނ�ވަނީކީއެއ�

ްބޭނުނ�ވޭ.ްވާހަކަދައ�ކާލަ ްސާފުކުރުމަށ�ވެސ� ްކަރުތެރެ ްބޭނުނ�ވީމާ، ނ�

ްބޭނުމަކީް ނޑުމެނ�ކުރާ ްއަޅުގަ ްފެނ�ފުޅިނ� ްޙަޤީޤަތުގައި އެހެނ�ވީމާ،

ްފުރުޞަތުލިބުނީް ްއެ ްމިހާރު ނޑަށ�ކަނ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވީމާ، ވާހަކަދައ�ކާލަނ�

ްނިކުމެް ްބޭރަށ�ގޮއ�ސަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކާ ްއެވަގުތު ްއެވަގުތު. އެނގުނީމާ

ނޑުގެްއަޅު ްއަޅުގަ ްއިނ�ނަވާނީ ްމަނިކުފާނު ްއަނ�ނަނ�ވީމަ، ނޑު  965ގަ

ްއެއީް ްއިނ�ތިޒާރުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްތިއ�ބަވާނީ ްއެބޭފުޅުނ� އިނ�ތިޒާރުގައި

ްކަމެއ�ވެސ�ނޫނ�.ްދެން� ްކޮށ�ގެނ�ވާނޭ ްއަނެއ�ކާ ްވަގުތެއ� ްބޮޑު ްވަރަށ� ގެއ�ލޭ

ްކަމެއ�ް ްއެޖެނ�ޑާކުރި ްވާހަކައަކީ ްމިއުޅޭ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްނުދެއ�ވޭނެްއެ ްޖަވާބެއ� ްސުވާލަކަށ� ްއެ ްކީއ�ވެތޯ. ްނެގުނީ ޖެނ�ޑާއިނ�

ްދަނ�ނަވާލަން� ްއަޅުގަނޑު ްދެނ� ްނޫނިއ�ޔާ. ްއެޖެނ�ޑާކުރައ�ވައިގެނ�  970އަނބުރާ

ްފަޅާލީް ްފެނ�ފުޅި ްވިދާޅުވިއިރުގައި ްވާހަކަ ްފަޅާލި ްފެނ�ފުޅި ބޭނުނ�ވަނީ

ްއެހެނ�ވީ ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ. ްހާމަނުކުރެއ�ވީ ްކަމެއ� ްއެބޭފުޅަކަށ�ްކޮނ�ބޭފުޅެއ� މާ،

ްގޮތުގައި.ް ްޝާމިލުނުވާ ްއެނ�މެނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްދެއ�ވަނ�ވީނޫނ�ތޯއޭ އަދަބު

ނޑުމެނ�ްއެނ�މެނ�ނަށޭްމިހާރުް ްކަމަކުނ�ްއަޅުގަ ްއެއ�ބޭފުޅަކުްކުރެއ�ވި މިހާރު

ްދަނ�ނަވާލަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނަހައ�ދަވާށޭ. ްއެހެނ� ްތިދެއ�ވަނީ  975އަދަބު

ްސިސ�ޓަ ްމައިކ� ްވާހަކައަކީ ްބިނ�ދާލައިފިއ�ޔާްމިއުޅޭ ްމީހަކު މެއ�

ްމިތަނުން� ްހަމަ ްސިސ�ޓަމ�ވެސ� ްމައިކ� ްމި ހަލާކުކޮށ�ލައިފިއ�ޔާ
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ްކަނ�ތައ�.ް ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ްރިޔާސަތުނ� ްމިހާރު ްމިހިރީ ނަނ�ގަވަނީތޯއޭ.

ނޑުްމިހާްފުޅާކޮށ�ްމުޅިް ވަނަްބާބުނ�ްމިނެގީ.ްއެއ17ްްީއެހެނ�ވެގެނ�ްއަޅުގަ

ްއުފު ްޝަކުވާ ްރައީސާމެދު ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮނ�ނަނ17ްްީލުނ�. ްބާބުގައި  980ވަނަ

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްމިނެގީ. ްނިޒާމު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުނ� ްއޭގެ އެހެނ�ވީމާ،

ްދަނ�ނަވަން� ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ްއަޅުގަނޑު މިކަނ�ކަމާމެދު

ްޖަލ�ސާތައް� ްވިސ�ނާވަޑައިގެނ� ްވެއ�ޖެއޭ ްމާބޮ�ަޑަށ� ްމިއަށ�ވުރެ ރައީސ�،

ްމިހާރު ްގެނ�ދަވަނ�. ްބޮޑުކަމަށް�ްކުރިއަށ� ްގޮތ� ްއަމިއ�ލަ ތަނ�ކޮޅެއ�

ނޑަށ�ްދެކެވެނ�ފަށައިފި.ްއެއ�ވެސ�ްހާލެއ�ގައިްޤައުމީްވަނ�ތަކަމަށ�ވުރެް  985އަޅުގަ

ްނުވަތަް ްޤައީދީ ްއަމިއ�ލަވަނ�ތަ ްތަނ�ކޮޅެއ� ްކަމަކަށ�ވުރެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ބޮޑަށ�

ްނުވަތަް ްޖަމާޢަތަކަށ� ްވަކި ްއަމިއ�ލަ ްނުވަތަ ްނަފ�ސަށ�ޓަކާ އަމިއ�ލަ

ްކަނ�ތައ�ްޕާޓީއަކަށ� ްތެރޭގައި ްބައެއ�ގެ ްނިސ�ބަތ�ވާ ްގ�ރޫޕަކަށ� ްނުވަތަ ޓަކާ

ްއެހެން� ްވާހަކަދައ�ކާ ްމިތަނުގައި ްއެބަފެނޭ. ްކަމުގައި ްގޮތ� ހިނގާ

ްރައ�ޔިތުނ�.ް ްދިވެހި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ  990މެނ�ބަރުނ�ނަކީވެސ�

ްގޮތަކަށ�ް ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްރިޔާސަތަށ� ްހަމަ އެހެނ�ވީމަ،

ްނިމުނީކަމަށް�ފެނިވަޑައިގަނ�ނަ ްހިސާބުނ� ްއެ ްއެކަނ� ްދެއ�ވުމުނ� ްޖަވާބެއ� ވާ

ްމާބޮޑަށް� ްއެއަށ�ވުރެ ްރައ�ޔިތުނ�ނެއ�. ްދިވެހި ްނުކުރާނެއޭ ްމިއަދަކު ޤަބޫލު

ނުކުމެފައޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާ. މިތިބީްކުރިއަށް� ްދިވެހިްރައ�ޔިތުން�

ް995 

ް

ްހަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފުޅާކޮނ�ނޭްޝުކުރިއ�ޔާ. ްވަރަށ� ވާލާދެއ�ވީ

ްނިކުނ�ނެވުމާއެކުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ވިދާޅުވި.

ްއެއީް ްއަރުވާކަށ�. ްޖަވާބެއ� ްއެއަށ� ްނުކުރަނ� ްޤަސ�ދެއ� ނޑު އަޅުގަ

ްއެރުވެ�ެނ�ދެނ�ް ްޖަވާބު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުފެނޭ ނޑަކަށ�  1000އަޅުގަ

ްނިކުމެވަޑައިގަތުމު ްޖަވާބުްމަޑުނުކުރައ�ވާ ްނުފެނޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ނ�

ްއެްސުވާލުްއެްކުރެއ�ވީކީއެއ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ް އަޑުއައ�ސަވަނ�ްވެގެނ�ނެއ�ނޫނ�

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނާރުވާނަނ�. ްޖަވާބެއ� ްއަޅުގަނޑު އެއަކަށ�

މިއަރުވަނީްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަލީްވަޙީދަށ�.ް
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ްމަޢާފ�ކުރަ ްމިއަރުވަނީްއާދެ، ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�  1005އ�ވާ

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްސަލީމަށ�.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްވާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި  1010ޝުކުރިއ�ޔާ

ްމަޖިލީހުގައިް

ނޑުްހަމަްްކެވުނ�:އަޙ�މަދުްސަލީމ�ްވާހަކަދެއ� ްމީހަކަށ�.ްއެހެނ�ްނަމަވެސ�ްއަޅުގަ ނިޒާމީްނުކުތާްވަރަށ�ްނުނަގާ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހުނީ ްނުކުތާއަކަށ� ވަނ1�ްްަނިޒާމީ

ްރައީސަށް� ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖުބޫރުވަނީ ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދަށުނ� މާއ�ދާގެ

ްމަޖު ްޟަމީރު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޑުްމިވާހަކަދަނ�ނަވާލަނ� ްއަޅުގަ  1015ބޫރުކުރުވަނީ.

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާތަކުގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަރަނީ ހިތަށ�

ްގެނ�ގުޅެނ�ވާގޮތ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދަބުތައ� ވާހަކަދެއ�ކުމުގެ

ްއޮށ�ވާް ްލިޔެވިފައި ްބަހުނ� ްދިވެހި ްސާފު ްރީތި ްވަރަށ� ގަވާއިދުގައިވެސ�

ްއަޅު ްއިހ�ތިރާމ�ކުރުމަކާނުލާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެްއެއަށ� ްހަމަ ނޑުމެނ� ގަ

ްހަމަް ްރައީސ�،ްއެކަމަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްބައ�ޓަނ�ކުރެއ�ވިއަކަސ� ްވާހަކަ  1020ގޮތަކަށ�

ްއެް ްއެކަމެއ� ްހަމަ ްކޮށ�ނުލައ�ވާ ްއިޝާރާތެއ�ވެސ� ްކަހަލަ އެއ�ވެސ�

ްއެނ�މެނ�ނަކީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޝައ�ކެއ�ނެތ� ދޫކޮށ�ލައ�ވަނީތޯއޭ.

ްޠަބާވެގެނ�ތިބި ްއިސ�ލާމ�ދީނަށ� ނޑުމެނ�ގެްްމާތ�ވެގެނ�ވާ ްއަޅުގަ މުސ�ލިމުނ�.

ްނަބިއ�ޔަކަށ�ް ްއެ ްއިބާރާތެއ� ްއެހެނ� ްއެފަދަ ްގޮތަށ� ްގުޅޭ ނަބިއ�ޔަކާއި

ްދިވެހިް ްއަދި ްއިބާރާތެއ� ްކަހަލަ ްހިތ�ފަސޭހަނުވާ ްނުވަތަްއަޑުއަހަނ�  1025ހުތުރުވާ

ްނަމަވެސ�ް ްގޮތުގައި ްބަހެއ�ގެ ްމިސާލު ްބަހެއ� ްއެހެނ� ްއަދި ްބަޔަކު ބަހުގައި

ދަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހެއ�ގައިްއެގޮތަށ�ްބޭނުނ�ކުރުން�ބޭނުނ�ްކުރިއަސ�ްމިފަ

ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރަނ�ޖެހޭް ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްކަމެއ�ވެއ�ޖެއ�ޔާމުން� ްއެކަހަލަ ްއެގޮތަށ� ްހެނ�ނެއ�. އިބާރާތަކަށ�ވާނ�ޖެހެނޭ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއިޝާރާތ�ކުރަނ�ވާނެހެނ� ްއެކަމަށ� ްރައީސ�ވެސ�  1030މަޖިލީހުގެ

ްފާހަގަކޮށ�ލާއިރުްހީވަ ްމިވާހަކަ ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަނ� ނީ.
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ް ްމި ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑަށ� 13ްްއަޅުގަ ްމާއ�ދާގ14ްްެއަދި ވަނަ

ް ްމި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަޑުތަކުނ� ްއިވިގެނ�ދިޔަ އަހަރަށ�14ްްދަށުނ�

ްދެމެނ�ޏާ.ް ްދިގު ްމިހެނ� ްމިގޮތަށ� ްޖަލ�ސާތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަދެއޭ ދެމިގެނ�

ްމިނަގާް ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްގޮތުނ� ްއޮތ� ްކުރެވިފައި ްތަޖުރިބާ ނޑަށ�  1035އަޅުގަ

ްވަގުތުް ްނުކުތާތަކުގެ ްނިޒާމީ ްގެއ�ލިގެނ�ދާ ްމަޖިލީހުނ� ްނުކުތާތަކުނ� ނިޒާމީ

ް ްދިގުދެމިގެނ�ދާނ34ްްެޖުމ�ލަކޮށ�ލައ�ވައިފިއ�ޔާ ްމަޖިލިސ� ްމި އަހަރަށ�

ްފާ ްއެކަނ�ވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވީ ްމި ްއެހެނ�ވެ ހަގަކުރެވޭތީްއިނގޭތޯ.

ްމިްދެނ�ނެވިް ނޑުްމިްދެނ�ނެވިްކުރިނ� އެވާހަކަވެސ�ްދަނ�ނަވާލަމުނ�ްއަޅުގަ

ްއެއ�ޗެއ1�ް�ް ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ ްރައީސ�، ްމަޖިލީހުގެ ްތަނ�ކޮޅަށ� ްމާއ�ދާގެ  1040ވަނަ

ްނުދެއ�ވާް ްއިނ�ސ�ޓ�ރަކ�ޝަނެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވިދާޅުނުވެ

ްނުދެއ� ްދައ�ކާ ްމަގު ްރީތި ްދާނ�ވާ ްއިނ�ނަވަނީްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްތި ވާ

ްދަނ�ނަވާލުމަށް� ްމިވާހަކަ ްސަމާލުކަމަށ�ޓަކާ ްމަނިކުފާނުގެ ހަމައެކަނި

ނޑުްމިްވާހަކަްމިްދަނ�ނަވާލީްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއަޅުގަ

ް1045 

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްގުޅިގެން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއާ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�މެގައި އާދެ،

ނޑު ްހުރިހާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނަށ�ވެސ�ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހެނީްްއަޅުގަ  1050ހަމަ

ް ްހަވާލާދެއ�ވި ްމަޖިލީހުގައ1�ްްިއެ ްމަތީނ� ްގޮތުގެ ްމާއ�ދާގައިވާ ވަނަ

ްގޮތުގެްމަތީނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުމަށ�.ް ވާހަކަދައ�ކަނ�ޖެހޭްއަދަބުތަކަކާްއެއ�ގޮތ�ވާ

ްކުރިއަށ� ްގޮތަކަށ� ްޚިލާފުނުވާ ްމާއ�ދާއާ ްއެ ގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވާށޭ.ްްއެހެނ�ވީމަ،

ްނަގައިގެނ�ް ްމަޢުޟޫއެއ� ްއިތުރު ްއަނެއ�ކާވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމީގައި ދެނ�

ްއަނެއ�ކާް ްނޫނ�ތޯ ްނުވަތަ ްޚިލާފަށ�ތޯ ްއަދަބުތަކާ ްއެ  1055ވާހަކަދެކެވުނީ

ްބަޙުސ�ކުރާކަށ�ް ްއެކަމަށ� ްޚިޔާލުއުފައ�ދާ ްއެކަމަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިއަ ްފުރުޞަތު ްދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހައ�ދުނ�މަތީގެްރަނގަޅެއ�ނުވާނެ. ރުވަނީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްމަނިކަށ�.

ް
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 1060ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްގަވާއިދުގެ ްނުކުތާްމިްނަގަނ�ޖެހެނީ 4ްްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ްމާއ�ދާ 13ްްވަނަ

ްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމާއ�ދާ 24ްްވަނަ ްމާއ�ދާ ްގ57ްްޮވަނަ ްޖުމ�ލަ ްމާއ�ދާ. ްމުޅިްވަނަ ތެއ�ގައި

ް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްގޮތުނ� ްހިމެނޭ ްމާއ�ދާގ4ްްެގަވާއިދު ވަނަ

ްނިނ�މަނ�ވާނީް ްނިނ�މުނ�ތައ� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮނ�ނަނީ ްގައި  1065)ނ(

ްއިޙ�ތިރާމް� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްރައ�ކާތެރިވެ ްޙައ�ޤުތަކަށ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ގޮތ�ވާްގޮތުގެްމަތީނ�ްއަދިްއަދާކުރުމާއެކުްޤާނޫނުއަސާސީއާްމިްގަވާއިދާްއެއ�

ްރިޢާޔަތ�ކުރުމާް ްރޫޙަށ� ްއުސޫލުތަކަށާއި ްމިގަވާއިދުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްވަރަށ�ް ްއެއީ ްބޭތިއ�ބުމަކީވެސ� ްފެނ�ނުދީ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެކުގައޭ.

ްކަމެކޭް ްނިކަމެތި ްވަރަށ� ްބޭތިއ�ބުމަކީ ްބޯފެނ�ނުދީ ްކަމެއ�ހެނ�.  1070ނިކަމެތި

ްއެ ްމަނިކުފާނަށ� ްފެނިވަޑައިގަތީްމިދަނ�ނަވަނީ. ްއެގޮތަށ� ްދުވަހެއ�ގައި އ�

ްކޮނ�މެސް� ްގުޅިގެނ�. ްއެއ�ޗަކާ ްވިދާޅުވި ްދެނ�މެ ްގުޅިގެނ� ހިނގިކަމަކާ

ްނެރިފައިް ނޑި ްގޮ ްހުރިހާ ނޑިނ�ވެއ�ޓިއ�ޖެއ�ޔާ ްގޮ ްއިށީނ�ނަވަނިކޮށ� ބޭފުޅަކު

ްމަނިކުފާނަށް� ްމަތީގައި. ްބިނ� ްއަޅައިގެނ� ްކުނާ ްއެނ�މެނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްފެނިވަް ްބޭނުނ�ވޭްއެގޮތަށ� ްސުވާލުކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ  1075ޑައިގަތީމަ،

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްނުވަތަ ްމަޖިލީހެއ�ތޯ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމަޖިލީހެއ�ތޯ މަނިކުފާނުގެ

ްހުރިހާް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހެއ�ތޯ ްބައިވެރިވާނ�ޖެހޭ އެނ�މެނ�

ްއެހެން� ްމަޖިލީހެއ�ތޯ. ްބަތިތިއ�ބަނ�ޖެހޭ ްހޮވާފައި ްމީހުނ� ދިމާލަކުނ�

ްފެނ�ނަްކަމަށ� ްކަމަށ� ްހިނގާފާނެ ްގޯސ�ކޮށ� ްކަމެއ� ްމަނިކުފާނަށ� ވަނީވިއ�ޔާ

ް ްފަހަރަކު ްލައިގެން�ކޮނ�މެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުދީ ްފެނ� ނޑުމެނ�ނަށ�  1080އަޅުގަ

ްޚިލާފަށް� ްގަވާއިދާ ްއެއީ ްގޮއ�ސިއ�ޔާ ްބާލާހިސާބަށ� ްއަނ�ނައުނު ތިބި

ްދޭތެރޭގައިް ްމަނިކުފާނާ ްއެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްވަޑައިގަތީ. މަނިކުފާނު

ްމާއ�ދާގައިް ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްފިޔަވަޅުއަޅަނ�. ނޑުމެނ�ޖެހޭނެ އަޅުގަ

ްއޮތ�ް ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްދަނ�ނަވަނ�އޮތީ ްދެނ�، އެވާހަކަދަނ�ނަވާލީ.

ްއަޑުއުފުލާް ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭގެކުރީގައި ްއަދި ްވާހަކަ.  1085މައ�ސަލަތަކުގެ

ްހުރިއި ްހޮވާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ� ްހައ�ދުނ�މަތީ ރުގައިްދަނ�ނަވަނ�
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ްހުވައެއ�ް ްޚިލާފު ްބޭފުޅުނ�ނާ ްއެހެނ� ްއައިސ�އިނީ ްމިތަނަށ� ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްމާތ��� ްނޫނ�. ްކޮށ�ގެނެ�ެއ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްهللا ްހުވާކުރީ ގަނ�ދީ

ްއަދިް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކީގައި ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ކުރަނ�.ް ްސަލާމަތ�ކުރުމަށ� ްޙައ�ޤުތަ�ައ�  1090ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑުްއަ ްއަޅުގަ ްނާދެ ްއެނ�މެފަހަރަކުވެސ� ްހުވާގައި ްކުރި ނޑުމެނ� ޅުގަ

ްއެނ�މެފަހުް ްފެށިގެނ� ްމާއ�ދާއިނ� ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މިހުވާކުރަނީ

ްއިޞ�ލާޙުކުރާށެކޭް ްމާއ�ދާއަކުނ� ްމާއ�ދާއަކުނ� ްފަހަރަކު ްހަމައަށ� މާއ�ދާއާ

ްފައި ްއެނ�މެ ްއެއިރެއ�ގައި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްނޫނ�. ދާވާގޮތަކަށ�ްއެގޮތަކަށެއ�

ްހިފައިގެނ�ް ްހިސާބަކުނ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްމާއ�ދާއަކުނ� ްކޮނ�މެ  1095ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެނ�މެފުރަތަމަްކުރަނ�ޖެހިއ�ޖެްކަމެއ�ް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަ�ަށ�ްއެކަމެއ� ތެދުވެ

ްފުރިހަމަް ްކުރުމުގެ ްއެކަނ�ތައ� ްއެގޮތަކަށ� ްނިނ�މައިފިނަމަ ްމަޖިލީހުނ� މި

ްއަދި ްލިބިގެނ�ވޭ. ްބާރު ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިްްއިޚ�ތިޔާރާއި ނޑު އަޅުގަ

ްއެއ�ކުރެވިް ްޖަލ�ސާ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ� ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްފެށުމަށ�ފަހުގައި ްހިނގަނ� ްމަސައ�ކަތ�  1100ޖަލ�ސާގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްއޮތަސ� ްލިޔެވިފައި ްއެއ�ޗެއ� ްކޮނ�މެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްކޮނ�މެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހެދުމުގެްްމަޖިލީހުގައި ްގޮތެއ� ްކޮނ�މެ މާއ�ދާއަކަށ�

ްހުރުމަތ�ތެރިކޮށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްއަދި ްލިބިގެނ�ވޭ. ބާރު

ނޑުމެނ�ގެތެރޭގައިްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށް� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ހިތައިގެނ�ްތިބެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވަނީވިއ�ޔާ ްފެނ�ނަމަކަމަށ� ްވެވޭކަށ�މަށ� ްޚިލާފު  1105މާއ�ދާއަކަށ�

ްދަނ�ނަވާނީ ްބުއ�ދިފަސ�ވެފައިް، ްދަނ�ނަވާކަނ�ނެތީމު ްއަނެއ�ހެނ� ނޑު އަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްތިއ�ބެކޭ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ ްމިތަނުގައި ްބަޔަކު ތިބި

ް ްއެކަމަކީ. ްމައ�ސަ�ަލައެކޭ ްގޮތުނ57ް�ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ްމާއ�ދާއާބެހޭ ވަނަ

ްމޯލ�ޑިވ�ސ� ްޓީވީ ްވިދާޅުވެއ�ޖެއ�ޔާމު ްމަނިކުފާނު ްކެމެރާްދަނ�ނަވަނ�އޮތީ ގެ

ްއެއީއަކީް ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރިގޮތ�. ްވެއ�ދިފައި  1110މިތަނަށ�

ްފެނުގެްމައ�ސަލައާއިްޓީވީގެް ްޤަބޫލުކުރާްކަމެއ�ނޫނޭ.ްމިހާރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކަރުކެހިް ްއަޅުގަނޑު ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްމިހާރުވެސ� މައ�ސަ�ަލަ.

ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްފެނ�ބޯނ�ޖެހިގެނ�ކަނ�. ްމިކުރަނީ ްމިތަނުން�ކަނ�ތައ� ފެނ�
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ްފެން� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމީގެފަހުނ� ްވަނީވިއ�ޔާ ްނެތ�ކަމަށ� ދެވެނ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްދެކެނ�. ްކަމަށ� ްއޮނ�ނާނެ ްފުރުޞަތު ްވަނުމުގެ  1115ހިފައިގެނ�

ްސިއ�ހަތަށ�ޓަކައި.ް ްކުރަނ�ޖެހިދާނެްއެއީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އެކަނ�ްއެގޮތަށ�

ްގަވާއިދުްހެދިއި ނޑުގެްއަޅުގަނޑުްކުރީދުވަހުވެސ�ްމި ރުްދެނ�ނެވިނ�.ްއަޅުގަ

ްވާހަކަ.ް ްއިނ�ނަވާ ްބޭފުޅަކުވެސ� ްފަރިއ�ކުޅުވާ ްނިޔަފަތި ްގާތުނ� ވަރަށ�

ްކުރީގައިް ނޑާލުމުގެ ްކަ ްއިނގިލިތައ� ްކުރައ�ވައިފިއ�ޔާ ްއެބޭފުޅާ އެކަނ�ވެސ�

ްގޮތަކަށ�ްނިނ�މަވާލައ�ވަނ�.ްއާދެ،ްކޮނ�މެް ްކޮނ�މެވެސ�  1120އެބޭފުޅާވެސ�ްޖެހޭނެ

ްގޮތަް ްކޮނ�މެ ްޖަލ�ސާްވާހަކައެއ� ްމި ްމަނިކުފާނު ްކަމުގައިވިއަސ� ްދެއ�ކި ކަށ�

ްޚިލާފުް ްގަވާއިދާ ްވަރަށ� ްގޮތަކަށ�. ްއަމިއ�ލަފުޅު ްވަރަށ� ްގެނ�ދަވަނީ ތި

ްމަޖިލިސ�ގައިް ްމި ްމަޖިލިސ�. ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއީ ގޮތަކަށ�.

ްއަދަބަކީް ްވާހަކައިގެތެރޭގައި ްދައ�ކަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ނޑުމެނ�ގެތެރޭގައި ްލިޔާްއަޅުގަ ްނޫސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބޭރުގައި  1125ޢާނ�މުކޮށ�

ްވާހަކަދައ�ކައިގެނ�ް ްބަހުނ� ްހުޝާމަތުކުރާ ނޑުމެނ�ްމީހުނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ނުވަތަ

ްޖެހިއ�ޖެއ�ޔާް ްޒުވާބުރަނ� ްމިތަނަކީ ްމަޖިލީހެއ�ނޫނ�. ހިނ�ގާ

ްކޮނ�މެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤަށ�ޓަކައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ޒުވާބުކޮށ�ގެނ�ވެސ�

ްދައ�ކަ ްކޮށ�ދޭނ�ޖެހޭްވާހަކައެއ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އިގެނ�ވެސ�

ްކުރަނ�ޖެހޭް ްޢާނ�މުކޮށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމީގައި ްކަމެއ�. ްކުރަނ�ޖެހޭ  1130ކަމެއ�

ނޑުމެނ�ްބަލަނ�ޖެހޭްއިސ�ލާމ�ްދީނުގެްއަސ�ލަކާް ކަމަކީްހަމަގައިވެސ�ްއަޅުގަ

ްވާ ްމަނ�މަގެ ްއެމީހާގެ ްމީހަކު ްއެނިމުނީ. ްޚިލާފުނުވީމާ ނޑުމެނ� ހަކަްއަޅުގަ

ްހަނދާނ�ކޮށ�ދިނުމުގެް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަނ�މަގެ ްމީހުނ�ނަށ� ްދެނ�ތިބި ނުވަތަ

ްދަމާނެ ްއެމީހަކު ްއެއީ ްފަހަރަކު ްކޮނ�މެ ްބުނާ ްތަޅާްވާހަކަ ްމިތަނުގައި ރި

ްނޫނ�.ްްހައ�ދުޖަހަނ� ްގޯސ�ކަމެއ�ވެސ� ްއަދި ްއެއީ ްކަމެއ�ނޫނ�.  1135ޖެހޭވަރުގެ

ްކޮށ�ދީ ްމައިނ�ބައިފައިނ� ްޢާނ�މުކޮށ� ްކަނ�ތައ�ތަކަށ�ްއަޅުގަނޑުމެނ� ފައިހުރި

ނޑުމެނ�ްކުޑައިރުްމައިނ�ބަފައިނަ�ަށ�ްކަނ�ތައ�ތައ�ްހަނދާނ�ކޮށ�ދެމުން� އަޅުގަ

ްއުނ ްމައިމީހާގެ ްއެއީ ްމިތަނަށް�ގެނ�ދިއުމަކީ ްނުކުމެގެނ� ްތިމާ ގުނ�

ްބޮޑަށ�ްއަ ްވަރަށ� ްތަރުބިއ�ޔަތު ްދީފައިހުރި ްއެމީހާ ްތިމާއަށ� އިރުގައި

ްކު ްރަނގަޅު ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެވާހަކަވެސ�ްހަނދާނ�ވެ ްކަމެއ�.  1140ރެވޭނެ
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ްބޭނުނ�ވާް ްދަނ�ނަވަނ� ްބޮޑަށ� ްއެނ�މެ ްބޭނުނ�ވޭ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު އަޅުގަ

ނޑުގެް ވާހަކައަކީްމަނިކުފާނުގެްޖަވާބުތައ�ްމިއަދުްއަނ�ނަމުނ�ްތިދަނީ،ްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުދެއ�ވިއަސ� ްޖަވާބު ްމަނިކުފާނު ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމީ މި

ް ްމައ�ސަލައެއ�ނޫނ� ްޚިލާފުްއެއ�ވެސ� ްގަވާއިދާ ްމަނިކުފާނަށ� ްއެއީ އެއީއަކީ.

ްގަވާއިދާް ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްވަނީވިއ�ޔާ ްވެވޭކަމަށ� ްޖަލ�ސާތެރޭގައި  1145މި

ްވަނ�ޏާ.ްއެއީް ްމަނިކުފާނު ްވާނަނ�ވެސ�މެ.ްމައ�ސަލައެއ�ނެތ� ޚިލާފުވެވެވޭނެ.

ްވާހަކަް ްތި ްއެހެނ�ވީމާ، ްބަލާގޮތުގައި. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނ� މައ�ސަ�ަލައެއ�

ް ްތެދުވިމާްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ްމިހާރު ްތެދުވީމާ، ްބޭފުޅަކު ކޮނ�މެ

ްއިޝާރާތ�ް ްބޭފުޅުނ�ގެ ްއެހެނ� ްދައ�ކަވާފައި ްވާހަކަފުޅު ްގިނައިރު ވަރަށ�

ްމިހާރުް ްކޮނ�ނުކުތާއަކުނ�ތޯ ްއޭ، ްއާ ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްބައ�ލަވާފައި  1150ހުރިގޮތެއ�

ްތެދުވާ ްބޭފުޅުނ� ްއަނެއ�ބައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްނެގިގެނ�. އިރަށ�ްތިއުޅެނީ

ފަށ�ޓަވާއިރަށ�ްއެބަްވިދާޅުވޭްމިހާރުްކޮނ�ްނުކުތާއެއ�ގެްދަށުނ�ްނުވަތަްކޮން�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްތިއޮތީ. ްނަގާފައި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ މާއ�ދާއެއ�ގެދަށުނ�ތޯ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއިނީ. ްނުދަނ�ނަވާ ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ކުރީދުވަހުވެސ�

ްއެޖެނ�ޑާް ްއަތަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަނ�ނަނ� ްފޮނުވުމަށ�ފަހުްމިތަނަށ�  1155އެއ�

ްވަނުމަށ�ފަހުގައިް ްމިތަނަ�ަށ� ްނުވަތަ ްބަދަލުކުރައ�ވާ ްއެޖެނ�ޑާ ދޮރުމަތިނ�

ްކަމެއ�ނޫނ�.ް ްކުރެއ�ވޭނެ ްމަނިކުފާނަށ� ްބަދަލުކުރުމަކީ އެޖެނ�ޑާ

ްމިތަނަށް� ްވިދާޅުވެހިނ� ްބޭފުޅަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�މެ ްހަމަ މަނިކުފާނުވެސ�

މެނ�ބަރެއ�ގެްގޮތުގައި.ްއަދިްމިތަނުން�ްވަޑައިގެނ�ްތިްއިނ�ނެވީްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްވަޑަ�ައިގެނ�ް ްމިތަނަށ� ްމަނިކުފާނު ްގޮތުގައި ްވަޒީފާއެއ�ގެ  1160ލިބިފައިއިނ�ނަ

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ތިއިނ�ނަވަނީ

ްކަމެއ�.ްއޭގެް ްކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެ ްމަނިކުފާނު ްހިފެހެއ�ޓުމަކީ ްއަބުރު ކަރާމާތާއި

ްވަޑައިގެނ�ްއިނ�ނަވާްމާނައަކީް ްހިއ�ޕަވައިގެނ� ްހަތިޔާރު މަނިކުފާނުްމިތަނަށ�

ްބޮލަށް� ްމީހެއ�ގެ ްކޮނ�މެ ްބުނާ ްއެއ�ޗެއ� ްމީހަކު ްކޮނ�މެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެގޮތަކަށް� ްމިދަނ�ނަވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައެއ�ނޫނ� ްޖައ�ސަވާ  1165ފިސ�ތޯލަ

ްމިތަ ްވަނީވިއ�ޔާ ްއެހެނ�ކަމަށ� ްކުރެއ�ވޭނެ. ްނުވެސ� ނުގެްކޮނ�ޓ�ރޯލެއ�

ްމަނިކުފާނުް ްވަރަށ�ްރަނގަޅަށ� ނޑުމެނ�ްހަމަ ކަނ�ތައ�ތައ�ްގޯސ�ވާނެ.ްއަޅުގަ
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ްމިހާރުް ްއެބައޮތޭ ްއަނ�ގަވާފައި ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްތިމަނ�ނައަށ� ވިދާޅުވާނ�ވީ

ްޖެހެނ�ދެނ�ކަް ްމުއ�ދަތެއ� ްވަކި ްއަމާނ�ކޮށ�. ްއޮމާނ� ްވަރަށ� ްމިދަނީ މިއަދު

ްތިބެއ�ޖެ  1170ކަމަށ�ްވަނީވިއ�ޔާްތިމަނ�ނަްހިމެނޭްމިގޮތަށ�ްވާހަކަދައ�ކާލަްދައ�ކާލަ

ްހައިސިއ�ޔަތުނ�ް ްވެރިއެއ�ގެ ްނުވަތަ ްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްޒަޢީމެއ�ގެ ޕާޓީގެ

ތިމަނ�ނައަށ�ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްވެރިކަމުގައިްނުވަތަްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްބާރުތަކުގައިް

ްއެކަން� ްހަމަ ތިމަނ�ނައަށ�ްހުރެވިދާނެއޭ.ްއެގޮތަށ�ްވިދާޅުވާކަމަށ�ްވަނީވިއ�ޔާ

ްއެނގޭނެްއިޢ�ލާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްއޮތީމަ ްކުރައ�ވާފައި ނ�

ްހިނ�ގާނެގޮތ�.ްްއެ�ެހެނ�ްވިދާޅުނުވެްކުރިއަށް� ްކަނ�ތައ�ތައ�  1175އެޖެނ�ޑާތަކުގައި

ް ްދުއ�ވާލަނީކަނ�. ްވަގުތު ްއެނގޭ ްކަނޑައެޅިގެނ� ްހަމަ 23ްގެނ�ދަވާއިރުގައި

ް ްވަނީވ37ްިއަހަރެއ�ނޫނ� ްއެހެނ�ދާކަމަށ� ްހިނގައިދާނެ އ�ޔާ.ްއަހަރުވެސ�

ްގޮތަށ�ް ްބޭނުނ�ވާ ްބަޔަކު ްވަކި ްމިތިބީ ްވަދެ ްމިތަނަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްބޭނުނ�ވަނީްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ް ޤާނޫނުއަސާސީްހަދާކަށެއ�ނޫނ�.ްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެގޮތަކީ ްހަދަނ�. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަށ�  1180ބޭނުނ�ވާ

ްބޭނު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްގޮތ�. ްގޮތަ�ަށ�ްމިވާހަކަދައ�ކާ ނ�ވާ

ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްބޭނުނ�ވާްޚިދުމަތ�ތަކާްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްބޭނުނ�ވާްކަނ�ތައ�ތައ�ް

ްކަމަށ�ްވަނީވިއ�ޔާްރިޔާސަތުނ�ްބޭނުނ�ވާްގޮތަކަށ�ްއެކަން� އިޞ�ލާޙުނުކުރެވޭ

ްޚިލާފުވެގެނ�.ް ްގަވާއިދާ ްވަޑައިގަނ�ނަވަނީ ްތި ްމިހާރު ކުރާކަށ�ނެތީމު.

ްނި ްވެއ�ޖެއ�ޔާބ ްއެގޮތަށ� ްހަމަްއަދިވެސ� ްމިހާރު ްނަގާނަނ�. ްނުކުތާ  1185ޒާމީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއިށީނ�ނަނީ. ްކަރުހިއ�ކާގަނެގެނ� ްބޮޑަށ� ވަރަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްބޭނުމެއ�ނެތ�. ްޖަވާބެއ� ްމިއަކަށ� އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްއުޅުއ�ވިއަސ�ް ްމަނިކުފާނު ްބޭފުޅަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްރައ�ދުދެއ�ވަނ� ދަނ�ނަވާނީ

ްބޭފުޅަ ްކޮނ�މެ ްމިތަނުނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެވެސ�ްއަދި ްއުޅުއ�ވިއަސ� ކު

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައިް ްދޭނަމޭ. ްރައ�ދުވެސ� ްހިތ�ވަރު. ްރައ�ދުދޭހާ  1190އެބަހުއ�ޓޭ

ކޮނ�މެްފަދަްޤުރުބާނީއެއ�ވެސ�ްވާނަމޭ.ްއެކަނ�ްވިސ�ނާްވަޑައިގަނ�ނަވައ�ޗޭ.ް

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް
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ްފުރަތަމަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެނ�މެ ްއާދެ، ްްޝުކުރިއ�ޔާ. ްގަވާއިދުގެ ްނުކުތާއަކީ  4ް1195ނެނ�ގެވި

ް ްއެ ްމާއ�ދާގެދަށުނ�، ްހުރިހ4ްްާވަނަ ްމާއ�ދާގެދަށުނ� ވަނަ

ްޙައ�ޤުތަކަށ�ް ްކަމާ، ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރަނ�ޖެހޭ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�

އިޙ�ތިރާމ�ކުރަނ�ޖެހޭްކަމަށ�ްވިދާޅުވެްވާހަކަދެއ�ކެވީ.ްއަދިްއޭގެދަށުނ�ްހަވާލާް

ްއެއީ ްނެތުމުނ�. ްފެނ�ފުޅި ްލިބުނީ�ަކަމަށ�،ްްމިދެއ�ވަނީ ްއުނިކަނ� ޙައ�ޤަ�ަށ�

ްހުރިހާް ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްނެތިގެނ� ްފެނ�ފޮދު ްނުވަތަ ްފެނ�ފުޅި ްމި  1200މިހާތަނަށ�

މެނ�ބަރުނ�ނަކީވެސ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުގެ�ެވެސ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުގެް

ްމަޖިލީހުގައިް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ މެނ�ބަރަކުނ�

ް ްހުރިކަމަކަށް�އެނ�މެފަހުނ� ްފެނ�ފުޅިއެއ� ްޖަލ�ސާގައިވެސ� ބޭއ�ވުނު

ްއެް ްޖަލ�ސާއަކު ްއެދުވަހަކު ްއެނިގފަކާއެއ�ނުވެ. ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްޖެހުނީް ްނިކުނ�ނަށ� ްމައ�ސަލަ ްއެ ްމިއަދު ްދެނ� ްނުނިކުމެ.  1205މައ�ސަ�ަލައެއ�

ްނޭނގެ.ް ްމާރަނގަޅަކަށ� ނޑަ�ަކަށ� ްއަޅުގަ ްކަމެއ� ކިހިނެއ�ވެގެނ�

ްއެކަނ�ތަް ނޑަށ�ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ�ކަމަށ� ްވީ އ�ތައ�

ްވަރަށް� ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއާގުޅިގެނ� ްއަދި ްލިބެނީ. މިމަޢުލޫމާތު

ގިނަފަހަރަށ�ްޖަވާބުްއަރުވައިފިނ�.ްފެނ�ފޮދުްބޭނުނ�ފުޅުވާްކަމަށ�ވަނ�ޏާްހަމަް

ްއިޝާރާތ�ް ްތި ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްމިއީ ްއެބަހުރިކަމަށ�.  1210ލިބެނ�

ްމިކަނ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދާކަށ�ނޫނ�.ްއެކަން�ކުރައ�ވާހެނ�ްފެނ�ފޮދެއ� ވެސ�ްނުދީ

ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ް ްހަމައެގޮތ� ތިބޭފުޅުނ�

ް ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްދެނ� ްމާއ�ދާގެދަށުނ13ް�ްހަމަވެސ�ޖެހޭނެ. ވަނަ

ް ްނިނ�މާބެހޭ، ްނިނ�މާފައިވާ ްގޮތުނ� ްހަމަްއެޖެނ�ޑާކުރުމާބެހޭ މިއަށ�ވެސ�

ނޑުްދަނ�ނަ  1215ކުރީގައިްހަމަްވަރަށ�ްގިނަފަހަރުްޖަވާބުްއެރުވިއ�ޖެ.ްްވާނީއަޅުގަ

ްމ24ްްި ްމިހާރު ްވިދާޅުވި ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�ވެސ� ްމާއ�ދާގެދަށުނ� ވަނަ

ރެްވަސ�ތަކެއ�ްނަގާނެކަމަށ�ްއެއަށ�ވުއެޖެނ�ޑާްކުރެވިފައިްއޮތ�ގޮތުނ�ްގިނަްދު

ް ްހުރިކަމަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ްމާއ�ދާގެދަށ24ްުކުރިނ� ްއަދިްވަނަ ނާ

ނޑުމެނ�55ްް ްއަޅުގަ ްޢަމަލުކުރުމަށ� ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްމާއ�ދާގެދަށުނ� ވަނަ

ނޑުމެނ�ް ްގެނ�ދެވޭތޯްއަޅުގަ ނޑައަޅާފައި.ްމިއާްއެއ�ގޮތަށ�  1220ގަވާއިދުްމިއޮތީްކަ

ްމި ްހަމައެއާއެއ�ކޮށ� ްއަދި ްއިދާރީްމިބަލަނީ. ްމިއޮތީ ްއެޖެނ�ޑާގައި އަދު
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ްލަފާދެއ�ް ްކުރަނ� ްކުރިނ�ވެސ� ްއޭގެ ްކަނ�ތައ�ތައ�.ްކޮމިޓީނ�ވެސ� ވާފައިވާ

ްމައ� ްއިތުރު ްއަދި ްއެކަމާމެދު ްނުފެނޭ.މިހާރު ްއުޅޭނެކަމަކަށ� ދެން�ްސަލައެއ�

ް ްގުޅިގެނ�ވެސ�57ްްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވަނީ ްމާއ�ދާއާ ްމި ްމާއ�ދާގެދަށުނ�، ވަނަ

ްކޮނ�މެވެސ�ްރުތަކުރާ ްދެއ�ކެވި. ްމެނ�ބަރުނ� ްއެކި ްއެއ�ވާހަކައެއ� ްހަމަ  1225ކޮށ�

ްވިދާޅުވަނީ ްއެއ�ވާހަކައެއ� ްހާމަކުރެވި، ްޚަބަރު ްގޮތާބެހޭްމަޖިލީހުގެ ފައިވާ

ނޑުްކުރިނ�ވެސ�ްގޮތުނ�ްހިތ�ޕުޅު ދެނ�ނެވިނ�ްއެދުވަހުްހަމަނުޖެހިގެނ�.ްއަޅުގަ

ްހުއ�ޓާލަނ�ޖެހުނުްސަބަބުްހާމަކުރުމުގެްކަނ�ްހިނގާ ދިޔަްގޮތުގެ،ްއެްޖަލ�ސާ

ްއެވަނީ.ްތަކުރާރުކޮށ� ްފާހަގަކޮށ�ފައި ްއެކަނ� ްއެޑިޓ�ކުރުމެއ�ނެތި އެއ�ްްގޮތުނ�

ްތަކެއ�ގައިް ްއެއ�ކަނ�ތައ� ްފާހަގަކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްނެގޭކަނ�  1230ނުކުތާތަކެއ�

އެއ�ްނުކުތާތަކެއ�ްނެގެމުނ�ްމިދަނީ.ްމިްމަސައ�ކަތ�ްކުރިއަށ�ްނުދެވިްމިއަދުް

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ދޮޅުގަޑިއި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިދަނީ ްމިހަމަވެގެނ� ްމިހާރު ް ރު

މިްމަސައ�ކަތ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވޭނެްހަމަްވަރަށ�ްއިޙ�ތިރާމާއެކުްދަނ�ނަވަނ�ް

ގޮތެއ�ްހައ�ދަވާްދެއ�ވުމަށ�.ްއަދިވެސ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްނަނ�ގަވާފައިްއޮތ�ް

ްފުރުޞަތުްް ްމިހާރު ްއެބައޮތ�. ްލިސ�ޓެއ� ްދިގު ްވަރަށ�  1235މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއިބ�ރާހީމް� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފުވައ�މުލަކުގެ މިއަރުވަނީ

ްދީދީއަށ�.ް

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް1240 

ްނުކުތާއެއް�ްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ްމިނެގީް

ްގޮތުން�ްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްމުޅި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ް ްއަޅުގަނޑަށ� ްއުޅޭކަމަށ� ްފާހަގަކުރެވޭްމައ�ސަލަ ްއޭގެތެރެއިނ� ފެނ�ނާތީ

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެއަކަ�ަސ� ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްކަނ�ތައ�ތައ�  1245ބައެއ�

ްނަގާކަށެއ�ނޫނ�.ް ްމައ�ސަލަތައ� ްނިޒާމުގެ ްމިގެނ�ދަނީ ްބާއ�ވަމުނ� މަޖިލިސ�

ްހަވާ ނޑުމެނ�ނާ ްބޮޑުްމަސ�ޢޫއަޅުގަ ްވަރަށ� ްއޮތ� ބައޮތ�ްލިއ�ޔަތެއ�ްއެލުވެފައި

ނޑުމެނ�ނަށ�ްނުދެވެނީްއެްމަސ�ޢޫްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއަޅުގަ ލިއ�ޔަތާްހަމައަށ�
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ްއެކަން� ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިކަމަށ� ްހެދި. ްމައ�ސަލައަކާ ްނިޒާމުގެ މި

ްމަނިކުފާނުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެނީ. ްފުރުޞަތަށ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ  1250ހާމަކޮށ�ލަނ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއެދެނ� ްކަމާއެގައި ްއަދަބުވެރި ްވަރަށ� އަރިހުނ�

ްސާފުކޮށ�ދެ ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްފައިސާއިނ� ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ގެ 11ްއ�ވުނ�

ްމުއ�ދަތެއ�ް ްދިގު ްއެއ�އަހަރަށ�ވުރެ ްހޭދަކޮށ�ގެނ� ްރުފިޔާ ްމިލިއަނ� ވަރަކަށ�

ްގަވާއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއޮތ� ްއެކުލަވާފައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނަގައިގެނ�

 1255ލިސ�ގެްވަނަްމާއ�ދާގައިްމިބުނާްގޮތަށ�ތޯްމިްމަޖ13ްިވަނަްމާއ�ދާ.ްމ13ްްި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެސުވާލަށ� ްތިއޮތީ. ްހަމަޖައ�ސަވާފައި ްއެޖެނ�ދާ ްޖަލ�ސާގެ މި

13ްމިްޖަވާބުވެސ�ްބޭނުނ�.ްމިހެނ�ްދަނ�ނަވަނ�ްމިޖެހެނީްވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ް

ް)ހ(،)ށ(، ްމާއ�ދާގެ ްއެޖެނ�ޑާްވަނަ ްޖަލ�ސާގެ ްއެބަބުނޭ ްގައި )ނ(

ްވެއ�ޖެް ްއޮތ�ގޮތުނ� ްއެނގިފައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިްހަމަޖެއ�ސޭނެގޮތ�. އ�ޔާ.

ް ްްމ69ްްިމަޖިލިސ�ގެ ްއޮތީ ްހަމަޖައ�ސާފައި ްއެޖެނ�ޑާއެއ� ްޖަލ�ސާއަށ�  1260ވަނަ

ްވަރލ�ޑް� ްއޮފ� ްބުކ� ްގިނިސ� ްއަގުބޮޑު ްމިދެނ�ނެވި ްހަމަ ގަވާއިދު

ްއިދާރީް ްއެއ�ގޮތުގެމަތީނ� ްގަވާއިދާ ްއަގުބޮޑު ްއަ�ަރާވަރުގެ ރެކޯޑ�ސ�އަށ�

ް ްމި ްއެހެނ�މެ ްހަމަ ްއަދި ްލަފާގެމަތީނ�. 13ްްކޮމިޓީގެ ް)ނ(ްވަނަ މާއ�ދާގެ

ްމަޖިލީހުގެ ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްއެބަބުނޭ ްމެނ�ބަރުން�ްގައި ރައީސާއި

ްއެކަނ�ޏެއ�ނޫނ�ްއިޙ�ތިރާމު ްމެނ�ބަރުނ� ްވަކި ްމީގައި ްކުރަނ�ވާނެއޭ.  1265ވެސ�

ްޚިލާފަށް� ްގަވާއިދާ ްމި ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްހިމެނޭ. ްރައީސ�ވެސ� މަޖިލީހުގެ

ްމި ްމައ�ސަލަތަކާހުރެ ްމިކަހަލަ ނޑައެޅުމާ ްކަ ްމައ�ސަލައެއ�ްްއެޖެނ�ޑާ ނިޒާމީ

ްނުކުރެވިް ްމަސައ�ކަތ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާގައި ނަގައިގެނ�

ްމިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކާކުތޯއޭ. ްޒިނ�މާވަނީ ްމިކަމަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، މިދަނީ.

ްހަވާލުވެް ްރިޔާސަތާ ްނޫނިއ�ޔާ ްޒިނ�މާވާނ�ޖެހެނީ ްމިކަމާ  1270މެނ�ބަރުނ�ތޯއޭ

ްބޭފުޅެއ�ތޯއޭ ްއިނ�ނެވި ނޑުމެނ�ތޯއޭ.ްވަޑައިގެނ� ްއަޅުގަ ްޚިލާފުވަނީ .ްގަވާއިދާ

މިްސުވާލުްއުފެދިއ�ޖެްއިނގޭތޯ.ްނޫނިއ�ޔާްމީގެތެރެއިނ�ްވަކިްބަޔަކުްބޭނުން�

ްޚިލާފަށ�ް ްގަވާއިދާ ްއެޖެނ�ޑާއަށ�ވެސ� ްއެގޮތ� ްހަމަ ްދެނ�މެ ނުވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިއީތޯއޭ ްގަވާއިދެއ�ތޯއޭ. ްކޮނ� ްއެއީ ބަދަލުކޮށ�ލެވިދާނެތޯއޭ.

ްމިއީް ްދަނ�ނަވަނ�ތޯ ްނިޒާމަކީ. ްމިބުނާ ްމިކިޔާއިރު ްމިހިނ� ްނިޒާމޭ  1275ނިޒާމޭ
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ްކޮށ�ލެވެނީއޭ.ް ްބޭކާރު ްފައިސާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނަގާލެވެނީއޭ. ވަގުތުތަކެއ�

ްމިް ްމިދަނ�ނަވަނީ ްއިޙ�ތިރާމާއެކު ްވަރަށ� ްނަހައ�ދަވާށޭ މިހެނ�

ްދެއ�ވާށޭ.ް ްޖަވާބު ްމިކުރަނީ ްމިސުވާލު ނޑު ްއަޅުގަ މާއ�ދާގެދަށުނ�ނޭ

ްމިވާހަކަްޢި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދަބާއެކު ްއިޙ�ތިރާމާއެކު ްވަރަށ� އ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�

ްމަނިކުފާނަށ� ްކުރަނީކީއެއ�ނޫނޭ.ްބޭްމިދަނ�ނަވަނީ.  1280އިޙ�ތިރާމ�

ްމަނިކު ްއަދި ްއިޙ�ތިރާމާ ްމިކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ފާނަށް�ދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއިޙ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ނޑު ްދެނިވަޑައިގައަޅުގަ ްމާބޮޑުކަށ� ނ�ނަވަނ�ްތިރާމަށ�ވުރެ

ްކުރާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައި ްއެހެނ�ވީމާ، ޖެހޭނެ.

ްމީގައިް ްކިއެއ�ވެގެނ�ތޯއޭ. ްމިދަނީ ްއެޅިގެނ� ްހުރަސ� މަސައ�ކަތަކަށ�

ްދިއ�ކުރައ�ވާް ްއިނގިލި ްހަދަނީ.ްކޮބައިތޯއޭ ްއެހެނ�  1285ބަ�ައ�ލަވާްމިވެނިްމީހެކޭ

ްމި ްދޭތެރޭގައިވެސ� ްއެމީހަކާ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްބުނާގޮތުން�ްއެހެނ� ގަވާއިދު

ްފިޔަވަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެޅޭނެ. ްދެނ�ނެވެނ�އޮތީްޅު ތަކުރާރުކޮށ�ވެސ�

މިވާހަކަ.ްމިހެނ�ްނަހަ�ައ�ދަވާށޭްމިއީްގިނަްއަދަދެއ�ގެްފައިސާއާްގިނަވަގުތުް

ްމިް ްގެނ�ދަވާށޭ ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްމި ްގަވާއިދެކޭ ްހަދާފައިއޮތ� ހޭދަކޮށ�ގެނ�

ްޤާނޫނު ްމި ްމީހަކުްމަޖިލިސ�. ްވަކި ްމިއުޅެނީ ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ�  1290އަސާސީއެއ�

ްއާއިލާއަކަށް� ްވަކި ްގެއަކަށ� ްވަކި ްނުވަތަ ްމީހަކަށ�ޓަކައި ްވަކި ހުށަހަޅައިގެނ�

ްމުޅިް ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ� ްމި ްއަތޮޅަކަށ�ނޫނޭ. ްވަކި ްރަށަކަށ� ވަކި

ްހެދޭް ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޝާމިލުވާގޮތަށ� ދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްކޮނ�ްޤާނޫނުއަސާސީއެް ްކިހިނެއ�ވެގެނ�ތޯއޭ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ އ�.

ްއެއ�ޗެއ�ގައިް ްކޮނ� ްމިއުޅެނީ. ްއަޅައިގަނެގެނ� ްމީގައި  1295ސަބަބަކާހުރެތޯއޭ

ްދޭނ�ޖެހޭް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ްމިހާރު ްމިއުޅެނީ.ްމިއީ އަޅައިގަނެގެނ�

ްއިޙ�ތިރާމާއެކުް ްވަރަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްބޭނުނ�ވާ ްސާފުކުރަނ� ްއިނގޭތޯ. ޖަވާބޭ

ްޖަވާބުދެއ�ވަނ�.ް ްސުވާލުތަކަށ� ްމިދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވަނ�

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް1300 

ް
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ްސުވާލުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާމެދު ްމުޅި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ް ްމިވަނީ ްވިދާޅުވެފައި ްމާއ�ދާގެދަށުނ�ތ13ްްޯއުފެއ�ދެވިކަމުގައިވިއަސ� ވަނަ

ްކު ްއެޖެނ�ޑާ ނޑުްމިހާރު ްއަޅުގަ ްޔަޤީނ� ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ރެވިގެނ�މިވަނީ.

ްއެއ�ގޮތ�ވާް ްގަވާއިދާ ްމި ްދެނ�ނެވިއ�ޖެ. ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްގިނަފަހަރު  1305ވަރަށ�

ް ްއާދެ، ްގޮތުގެމަތީނ13ް�ްގޮތުގެމަތީނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްމާއ�ދާއާ ވަނަ

ްއައިޓަމަކީް ްމިވާ ްކުރެވިފައި�ި ްއެޖެނ�ޑާ ްވާކަމަށ�.ްމިހާރު އެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި

ްއައިޓަމ�ްއެ ްއެ ްޖަލ�ސާއަކުނ�ވެސ� ްއެއ�ވެސ� ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ އ�ވެސ�

ްއޮތ�ކަމެއ�ނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްގަވާއިދާް ްލަފާދެއ�ވާފައި ްއެ ްގޮތަކަށ� ނުގެނ�ނަ

ްގަވާއިދާް ްނުދަނީ ްކުރިއަށ� ްމިއޮތީ. ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި  1310އެއ�ގޮތަށ�

ްމި ްމެނ�ބަރުނަނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްނޫނ�ތޯ ްނުވަތަ ހާރުްއެއ�ގޮތަށ�ތޯ

ްނުކުތާްނެގެމުނ�ދާްމިނ�ވަރަށ�ްނިޒާމާބެހޭް ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.ްނިޒާމާބެހޭ

ްޙަޤީގަތުގައިް ްއަދި ްއެއ�ކަނ�ތައ�ތަކެއ� ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްނެގެނީ ނުކުތާވެސ�

ްނިޒާމާބެހޭް ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްކުދިކުދި ްމައ�ސަލައަކަށ�ނުވާ ްނިޒާމީ މާބޮޑު

ްނުް ްހައ�ދަވައިގެނ� ްގޮތުގައި ްމިްކަނ�ތައ�ތައ� ްބޭނުމުގައި ްހެއ�ދެވުމުގެ  1315ވަތަ

ްނުކުތާް ްނިޒާމާބެހޭ ްގޮތަކަށ� ްކަހަލަ ްނުގެނ�ދެވޭ ްކުރިއަށ� މަސައ�ކަތ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއ�ކަމެއ�. ްހަމަ ްތަކުރާރުކޮށ� ްމިދަނީ. ނެގިގެނ�

ްކުރެވިފައިް ްއެޖެނ�ޑާ ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްމިދަނ�ނަވަނީ ްސާފުކޮށ� ވަރަށ�

ްމީގެްކުރީގައި ްހަމަްމިއޮތީ ްމަސައ�ކަތ� ްއައި ްކުރަމުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވެސ�

ްއެނ�މެް ްހަމަ ްމިއަ�ަދުވެސ� ްއަޅުގަނޑު ްނިނ�މާލެވޭތޯ ްއައިޓަމ� ްއެޖެނ�ޑާ  1320އެ

ްއެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްގެނ�ދިޔައިނ�. ްދަނ�ނަވަމުނ� ްވާހަކަދައ�ކަމުނ� ފުރަތަމަ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއަދިވެސ� ްއާދެ، ްބަލަނ�. ްއެރުވިއ�ޖެކަމަށ� ްޖަވާބު ސުވާލަށ�

ްއެބަތިއ�ބެވި.ްނުކު ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ތާއަށ�

ްޖަލ�ސާް ްޢާނ�މުކޮށ� ްއާދެ، ނޑާލަނ� ްމެދުކަ ްމިވަގުތު ނޑު އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިވަގުތަށ� ްޖެހުމުނ� ްއައިސ� ްގަޑި ްއޮނ�ނަ  1325މެދުކަނޑާލަނ�

ް ނޑާލަނީ. ްމެދުކަ ްމި ްޖަލ�11ްހުސ�ވަގުތުކޮޅަށ� ްކުރިއަށް�ޖަހާއިރު ސާ

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްްމަށ�ޓަކާ.ްގެނ�ދިއު

ް
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ް]ށ�11.77ްނ17.37ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް1330 

ްހުސ�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްގެނ�ދާއިރުް`. ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ވަގުތުކޮޅަށ�ފަހު

ްހިމެނިފައިނުވާް ްއެޖަނ�ޑާގައި ްހަމަ ްމިއޮތީ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ އަނެއ�ކާވެސ�

ްނު ްނިޒާމާބެހޭ ްއެއީ ްއުޅުނ�. ްތެރޭގައި ްއެްކަމެއ�ގެ ްނަނ�ގަވާތީ ކުތާ

ް ްނެނ�ގެވުމަށ� ްނުކުތާ ްތިއ�ބެވިްނިޒާމާބެހޭ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ފުރުޞަތު

ްހުސ�ވަގުތުކޮޅުގެް ްމި ްއާދެ، ްއެރުވުމަށ�. ްފުރުޞަތު  1335ބޭފުޅުނ�ނަށ�

ނޑާް ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ�ނާވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ތެރޭގައިވެސ�

ްނުކުތާތަކުގައި ްނިޒާމާބެހޭ ްއެ ްނަގާތީްްބައ�ދަލުވެއ�ޖެ. ްވަގުތުތަކެއ� މާގިނަ

ްމެނ�ބަރުން� ްގިނަ ްވަރަށ� ްހިތ�ޕުޅުހަމަނުޖެހިގެނ� އެކަމާމެދު

ްކިބައިނ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވާ.

ްނިޒާމާބެހޭް ްތެރޭގައި ްޖަލ�ސާގެ ްމި ްއަދި ްކުރުކޮށ� ްވީހާވެސ�  1340އެދެވޭނީ

ްޚިލާފަ ްގަވާއިދާ ްނުވަތަ ްޚިލާފަށް�މައ�ސަލައެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްނުވަތަ ށ�

ްގޮތުގައިް ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްވާހަކަ ްއެކަމެއ�ގެ ްހިނގަމުނ�ދާނަމަ ކަމެއ�

ްގެނ�ދެވުމަށ�.ް ްކުރިއަށ� ްނަނ�ގަވާއިގެނ� ްޙާ�ާލަތެއ�ގައި ނަނ�ގަވަނ�ޖެހިއ�ޖެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާގައި ްމި ްދޫކުރައ�ވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� އެނޫނ�

ްމަސައ�ކަް ްގޮތަކަށ�ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައިވާ ްގެނ�ދެވޭނެ ްކުރިއަށ�  1345ތ�

ނޑުްް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްގެނ�ދެވުމަށ�. ްކުރިއަށ� ވިސ�ނަވާއިގެނ�

ްނިލަނ�ދެއަތޮޅުް ްއަރުވަނީ ްމި ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްނުކުތާއަށ� ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްދެކުނުބުރީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޒަށ�.ް

ް

ް1350 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީްްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުްްނިލަނ�ދެއަތޮޅު ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ް`ްޝުކުރިއ�ޔާ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޒް� ްގަވާއިދުގެ ްނެގީ ްމި ް)ނ(،22ްްނުކުތާއެއ� ް)ށ(، ް)ހ(، ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއެބަހުރިް ްމާއ�ދާތައ�ވެސ� ްއެހެނ� ްގަވާއިދުގެ ްމި ްއަދި ް)ބ(.  1355)ރ(،

ްނު ްނިޒާމީ ނޑު ްދަނ�ނަވާލަން�އަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނަގަނ�ޖެހޭ. ކުތާ
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ވަނ14ްްަބޭނުނ�ވަނީްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގައިްއާދެ،ްގަވާއިދުގެް

ްމައ�ސަލައެއ�ް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރަކު ްގޮތުނ� ްވާ މާއ�ދާގައި

އެްއޮނ�ނަްގަވާއިދުގެ�ެްއިމުގެްތެރެއިނ�ްއިދާރީްކޮމިޓީއަށް� އެޖެނ�ޑާކުރުމަށް�

ްއެ ްްފޮނުވާއި ްނިނ�މަވާ ްކޮމިޓީނ� ްއެ�ެޖެނ�ޑ69ްްާއިދާރީ ްޖަލ�ސާއަށ�  1360ވަނަ

ް ްފެނުނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްސޮއިކޮށ�ފައ61ްްިކުރި. މެނ�ބަރުނ�

ފޮނުވިްޕެޓިޝަނެއ�.ްއާދ،ްމިއީްމިްމަޖިލިސ�ްމިވަގުތުްޑެޑ�ލޮކަކަށ�ްނުވަތަް

ްއަނ� ްމިހުއ�ޓުމަކަށ� ްއެނަނ� ްއާދެ،ްޖެހުނު ްމައ�ސަލައަކީ. ްބޮޑު ނ�މެ

ްދަ ްބަލައިލާއިރުގައި ްގަވާއިދަށ� ނޑު ްޕެޓިޝަނާްއަޅުގަ ނ�ނަވާލަނ�ްޖެހެނީްމި

ްއެއ�ފަހަރުް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްބޭއ�ވޭނެ. ްނުވެސ� ްކޮމިޓީ ްއިދާރީ  1365ބެހޭގޮތުނ�

ްގިނަް ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްދުވަހު ްދެވަ�ަނަ ްބޭއ�ވީ. ްފަހަރު ްދެ ބޭއ�ވީ.

ްބުރަވެވަޑައިގަ ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައި ްއާދެ، ވަނ69ްްަތީ

ޖަލ�ސާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނ�.ްއާދެ،ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައިްއޮތ�ްމައ�ސަލަްކުރިއަށ�ް

ް ްދެއ�ވީ ްވޯޓު ްކޮމިޓީގައި ްއިދާރީ ްއެދުވަހު ްއެގޮތުނ� ްއާދެ، 4ްގެނ�ދަނ�.

ްބޭފުޅުނ�.ްް�ބޭފުޅުނ�.ްވަޑައިގެނ�ނެވީް  1370ބޭފުޅުނ�.ްރިޔާސަތުްބެލެހެއ�ޓީްއެއ�

ް ްއެްއާދެ، ްވިދާޅުވީމު. ްމަނިކުފާނު ްބޭފުޅަކުވެސ� ްއިއ�ނެވި ްނުދެއ�ވާ ވޯޓު

ްވާތީް ްކަމަކަށ� ްއޮތ� މަނިކުފާނުވެސ�ްވޯޓުްނުދެއ�ވީ.ްއެއީ،ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައި

ްމައ�ސަލަް ްމި ްމިގޮތުނ�ވެސ� ްއާދެ، ްނުވާތީ. ްބޭނުނ� ްދެއ�ވަނ� ވޯޓު

ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްނުވި. ްފާހެއ� ްއުނިކުރުމަކަށ�

ް ްބޭފުޅުނ� ްއޮތ� ްހުށަހަޅާފައި ްޕެޓިޝަނ�  1375މެނ�ބަރުނ61ް�ްބޭނުނ�ވަނީ

ް ްގަވާއިދުގެ ްއޮނ�ނަނީ ްމި ްޕެޓިޝަނ�ގައި ްއޮނ�ނަ ވަނ24ްްަފޮނުވާފައި

ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،55ްްމާއ�ދާއާއި ްއާދެ، ްރިޢާޔަތ�ކޮށ�. ްމާއ�ދާއަށ� ވަނަ

ްދިޔަް ްބަދަލުވެގެނ� ްނޫސ�ތަކުނ� ްމީޑިޔާގައި ްކޮމިޓީގައާއި ްއިދާރީ އީްފަހުނ�

ޚިލާފުވީ.ްފަހުނ�ްބަދަލުވެގެނ�ްދިޔައީ.ްްޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްގަވާއިދާޚާއ�

ްއިދާ ްފަހުގެ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫއެނ�މެ ްކޮމިޓީގައިވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރީ  1380ރިއ�ޔާގެ

ްގަވާއިދުް ްއާދެ، ްއެގޮތަށ�. ްހުރީ ްވާހަކަފުޅު ްމާއ�ދާއަކާްމެނ�ބަރުގެވެސ� ްގެ

ްކަނ� ްޚިލާފުވެއ�ޖެއ�ޔާ ްރައީސ� ްއެއ�ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތ� ްކުރާނެ ތައ�ތައ�

ްހަދާފައިއޮތް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޚަރަދުކޮށ�ގެނ� ްގިނަ ްރުފިޔާއަށ�ވުރެ މިލިއަނ�
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ްކޯރަމް� ްޖަލ�ސާގެ ްދިމާވާގޮތަކީ ްމި ްދެނ� ްއާދެ، ްއެބައޮތ�. ގަވާއިދުގައި

ްއެް ްޖަލ�ސާއަށ� ްއަނ�ގައިގެނ� ްފަރާތަކުނ� ްވަކި ނޑައެޅިގެނ� ްކަ  1385ހަމަނުވީ.

ްހާޒިރުވެވަޑައި ްއެްބޭފުޅުނ� ްދިމާވި ނޑާއިވެސ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ނުގެނ�ނެވީ.

ްގާތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުނ� ްއެ ްބޭފުޅުނ�. ްސޮއިކުރެއ�ވި ޕެޓިޝަނ�ގައި

ްވިދާޅުވީމަްވިދާޅުވިް ްޒައީމު ްލަދުނ�ނަމަވެސް�ްކީއ�ހޭކުރާނީ މޫނަށ�

ްކުރިް ްއިނ�ތިޚާބު ްބޭފުޅުނ� ްއެ ްތިބީ ްރައ�ޔިތުނ� ްއާދެ، ސޮއިކޮށ�ލިއ�ޔޭ.

ްހަ ްތިބީ ްއާދެ،ްރައ�ޔިތުނ� ްމައ�ސަލައަކީ ްއަނެއ� ްއޮތ� ްދެނ� ްއެގޮތަށ�.  1390މަ

ނޑުމެނ�ްއެދިގެނ�ްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސާއިް އެދުވަހުގެްއެނ�މެްފަހުނ�ްއަޅުގަ

ް ްއެދުވަހު ްއެއީ، 12:77ްްބައ�ދަލުކުރީ. ްއ1:77ްްެޖެހިއިރު. ޖެހިއިރު

ްއަދިް ްމިއޭ. ްއެޖެނ�ޑާއަކީ ްއެބައޮތޭ ްޖަލ�ސާ ްމާދަމާ ްވިދާޅުވީ މަނިކުފާނު

ްނެތޭ.ްތިމަނ� ްފޯރުވާފައެއ� ްނުފޫޒެއ� ްއަދި ްއަދި ްފަރާތަކުނ� ްއެއ�ވެސ� ނަ

ް ްއެރޭ ްހިތާމައަކީ ްބަދަލުކޮށ�ފައ8:77ްްިއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެޖެނ�ޑާ  1395ޖެހިއިރު

ްއުނިކޮށ�ފައިް ްބައި ްއޮތ� ނޑައަޅާފައި ްކަ ްފަހަތަށ� ްއެޖެނ�ޑާގެ ނުވަތަ

ްބޭނު ްދަނ�ނަވާލަނ� ްކުރުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ނ�ވަނީްފޮނުވިކަނ�.

ްމިލިއަނަށ�ވުރެްގިނަްރުފިޔާް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސަށ�ްވަރަށ�ްއާދޭހާއެކުްއެއ�

ްމިް ްއޮތ� ްފާސ�ކޮށ�ފައި ްމަޖިލީހުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ގަވާއިދާްޚަރަދުކޮށ�ގެނ�

ނޑުްއަޑުއެހިނ�ްމަނިކުފާނުް ްބައ�ލަވާށޭްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވަނީ.ްވިދާޅުވެ  1400ޚިލާފަށޭ

ްޢި ްއާދެ، ްވިދާޅުވި. ްއަރާ ްއޮރިޖިނަލް�ޓީވީއަށ� ްވިދާޅުވި. ްރައީސ� އ�ޒަތ�ތެރި

ްދިޔައީް ްވާހަކަދައ�ކަމުނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްކުރީގައި ްމީގެ އެޖެނ�ޑާއޭ.

ްއެޑު ްއެޖެނ�ޑާ ްއޮރިޖިނަލ� ްގެްބ�ލިކޭޓ�. ްގއ. ްފަހަތަށ� ްއޭގެ ްދެނ� ނގޭތޯ.

ްބައ�ލަވާށޭ.ްމިް ްވިދާޅުވެ ްއޮތ�ްމައ�ސަލަ ްހުށަހަޅާފައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު

ްނިމުނީ ްޖަލ�ސާ ްނުވަތަ ްކިތައ�1ް�ްމާ ްހުށަހަޅާނަނ�ތޯ. ްޖަލ�ސާގައި  1405ވަނަ

ްޖަވާބެއ�ް ްސާފު ްއޭގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްދައ�ކަވާއިފިތޯ. ްވާހަކަ ްއެ ބޭފުޅުނ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްނުދެއ�ވާްތިްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވަނީ.ްއާދެ،ްއެ�ެހެނ�ވީމާް

ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއޮތ� ްފާސ�ކޮށ�ފައި ްއެ ްދަނ�ނަވާނީްމިހާރު ނޑު 11ްްއަޅުގަ

ް ްއަދި ްތިއ�ބަވާގެނ� 6ްްބޭފުޅުނ� ްއޮތ�ނަމަވެސ� ްފާސ�ކޮށ�ފައި 17ްބޭފުޅުނ�

ްއޮތ�ް ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައި ްއިތުރަށ� ްދެއ�ވައިގެނ�ނަމަވެސ� ްވޯޓު  1410ބޭފުޅުނ�
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ްނޯނ�ނާނެ.ް ްހައިޞިއ�ޔަތެއ� ްޤާނޫނީ ްއެއ�ވެސ� ްނެގޭނެ ްއަނބުރާ މައ�ސަލަ

ްބ61ްޭ ްއެ ްލިޔުމަކީ ްހުށަހެޅުއ�ވި ްސޮއިކޮށ�ފައި ްއަމިއ�ލަްމެނ�ބަރުނ� ފުޅުނ�

ްއެބޭފުޅުނ�ގެް ްއެއީ، ްބޭފުޅުނ�ނަށ�. ްއެ ްކުރެވިދާނެ ްއެކަނ� ރަޢުޔު.

ްބޭއ�ވޭނެ.ް ްނުވެސ� ްކޮމިޓީ ްއިދާރީ ްއެކަމާއިބެހޭގޮތުނ� ްކަމެއ�. އަމިއ�ލަފުޅު

ްއެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާް ްނިނ�މޭނެ. ްނުވެސ� ްގޮތެއ� ްބެހޭގޮތުނ�  1415އެކަމާ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްމިްޖެހުނީްވަރަށ�ްބޮޑުްރޯގާއެއ�ް .ްމާދަމާްބާބުތައ�ްނޫނީްއަޅުގަ

ްއިދާރީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފޮނުވާނެ. ްބޭފުޅުނ� ްވަކީލު ްއެ ްނޫނީ މާއ�ދާތައ�.

ްވިސ�ނާްކޮމިޓީ ްއައީ ްޑެޑ�ލޮކަކަށ� ްމަޖިލިސ� ފިކުރުކުރަނ�ޖެހޭްްބާއ�ވަނ�ވީ.

ްމިް ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްގޮތ�. ްދާ ްމި ްކުރިއަށ� މިކަނ�

 1420ގެނ�ްވަކިްރޭމެއ�ގެްދަށުނ�ްމިކަނ�ްކުރިއަށް�އުޅެނީްވަކިްފަރާތަކުނ�ްއަނ�ގައި

އާއިްބެހޭގޮތުނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްރައީސް�ނ�ދަވާށޭ.ްދެނ�ްޓީވީްމޯލ�ޑިވ�ސ�ްނުގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަމެއ�ގައި ްހިނގާދިޔަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި 6ްވިދާޅުވި.

ް ްމައ�ސަލައެއ�ގައި ްނުކުމެވަޑައިގެނ� ްވަކ4ްްިމެނ�ބަރަކު މެނ�ބަރެއ�ގެ

ްދައ� ްމީހެއ�.ްކުލޯސަޕެއ� ްދިޔަ ްޓީވީއަށ� ްމިއީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޓީވީނ�. ކަނީ

ްއަް ްޕޮލިސީއަކުނ�ތޯ ްކޮނ� ްޕޮލިސީއޭ. ްޙައ�ޤުތަކަށ�ްވިދާޅުވި ނޑުމެނ�ގެ  1425ޅުގަ

ްބައ�ލަވާ.ްއަރައިް ްވިދާޅުވެ ްމިނިސ�ޓަރ ްއިނ�ފޮމޭޝަނ� ްޕޮލިސީއެއ� ގަނެވޭ

ްމިއުޅޭް ްއެކަމެއ�ްނުކުރެވޭނީ.ްދަނ�ނަވަނ� ވާހަ�ަކައަކީްކޮނ�ްޕޮލިސީއަކުނ�ތޯ

ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ޓީ ްބަސ�ކޮޅުްވީ ްދިޔަ ްވިދާޅުވަމުނ� ްތިޔަ ްދެނ�މެ ްބެހޭގޮތުނ� އާއި

ނޑު ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަޑުއަހާލިނ�.ްޓީވީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ އަކީ

ްކުރާކަށް� ްއެކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއުނ�ޑައެއ�. ްޖަހަމުނ�ދާ  1430ބޮލަށ�

ްނުބައިް ްމިތާ ްޓީވީ ްއަރައިގަނ�ނަ ްޙައ�ޤުތަކާއި ނޑުމެނ� ނ�ދާނަނ�.ްހަމަްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެްޙައ�ޤުތަކަށ�ްއަރާއިގަނ�ނަް ތެދެއ�ްމީ.ްމިްވާހަކަްދައ�ކަނީްއަޅުގަ

ްކޮނ�މެގޮތެއް� ްގެނ�ދަނ�ޏާ ްކުރިއަށ� ްބަހައ�ޓައިގެނ� ްމިތާ ްޓީވީ ގޮތަށ�

ްފުރަގަހަށ�ލައިް ްއަތ� ްދެ ްމީހުނ�ގެ ްސެކިއުރިޓީ ްތިބޭ ްމި�ިތާ ހެދިޔަސ�

ްފެނާ ްނެރޭނަނ�. ްޓީވީ ްބޭރަށ�ލިޔަސ� ނޑުްގެނ�ގޮސ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ�  1435އި

ްފެނުގެް ްނޯވޭ ްގަވާއިދަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއޮތީ ދަނ�ނަވަނ�

ްވާހަކަ.ް ްފެނުގެ ްއެބައޮތ� ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ވާހަކައެއ�.
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ްޚާއ�ޞަް ްދެނ�މެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްބަހައ�ޓަނ�ޖެހޭނެ. ްމިތާ ްފެނ� އެހެނ�ވީމާ،

ްބަ ްރިޔާސަތު ްމިއަދު ްރައީސ� ްބޭފުޅާ.ްމަޖިލީހުގެ ްއިނ� ްތި ލަހައ�ޓަނ�

ްބޭނުނ�މެއް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެއ�ކެވިއިރު ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެ  1440ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްދެނ�މެް ްމަނިކުފާނު ްދައ�ކާކަށެއ�. ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޫނ�

ްރައީސަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނޫނޭ ްމުހިނ�މުކަމެއ� ްމާ ްތިމަނ�ނަށ� ވިދާޅުވެއ�ޖެ.

ް ްނޫނޭ. ްފަހަރެއ�ގައިްމުހިނ�މުކަމެއ� ްވެދާނެ ްއެ އެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްބޭނުން� ްފެނ� ްބޮޑަށ� ްމާ ްއުމުރުގައި ްޒުވާނ� ްރައީސ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 1445ްނުވަނީކަމަށ�ވެސ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިތާްއެބަތިބިްޑޮކ�ޓަރުނ�ްއަނ�ގައިގެނ�ް

ްބޯނ� ްފެނ� ްގަޑިނ� ްދެ ްގަޑިނ� ްކިހިނެއ�ތޯދެ ްމީހުނ�ވެސ�. ބޭރަށް�ްޖެހޭ

ްއެބަްްވާނީ.ނުކުމެވަޑައިގަނ�ނަް ްމީހުނ� ްފެނ�ބޯނ�ޖެހޭ ްއެނގޭ ނޑަށ� އަޅުގަ

ތިބިކަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްއެހެނ�ްކަނ�ތައ�ްނުކުރައ�ވާްކޮނ�މެް

ްނަހައ�ދަވާށޭ.ް ްގެނ�ދަވަނ� ްގޮތަކަށ�ްކުރިއަށ� ްބޭނުނ�ހާ ްއަމިއ�ލަފުޅަށ� ކަމެއ�

ްވިސ�ނަނ�ވެއ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްބަދަލުވަމުނ�. ްއަނ�ނަނީ ްމި  1450ޖެ.ްޒަމާނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއަޑުއަހަނ�ވެއ�ޖެ. ްފިކުރު ްޚިޔާލާއި ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްރައީސ�.ް

ް

ް

ްފާހަގަކުރައ�ވާފައިވަނީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�މެގައި  22ް1455ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްނިޒާމާ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ްއެްވަނަ ްއަދި ްކަމަށ�. ްނަނ�ގަވާ ްނުކުތާ ބެހޭ

ްމާއ�ދާ ްނަނ�ގަވަމުނ�، ްދަށުނ� ްދެއ�ވ14ްްްާގެ ްހަވާލާ ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ްއެޖެނ�ޑާް ްނުވަތަ ްމައ�ސަލަތައ� ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިވާ ްމިހާރު ވިދާޅުވަނީ.

އައިޓަމ�ގައިްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގައިްއެޖެނ�ޑާްކޮށ�ދިނުމަށ�ްބައެއ�ްމެނ�ބަރުން�

ްކަނ�ތަ ްއޮތީއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްނުކުރެވި ްއެޖެނ�ޑާ ްއ�ތައ�  1460އެކަނ�ްމަ

ްކޮމިޓީން� ްއިދާރީ ްއަދި ްގޮތުނ� ްއެކަމާބެހޭ ްގޮތަކުނ�ތޯއާއި ްކޮނ� ނެގިފައިވަނީ

ްއޭގެފަހުނ�ް ްއަދި ްލިބި. ްމިތަނަށ� ްޕެޓިޝަނެއ� ްނިނ�މުމަށ�ފަހު ގޮތ�ތަކަކަށ�

ްބައ�ދަވު ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްނުވަތަ ްނިނ�މެވި ްކޮމިޓީނ� ނ�ތަކާއިްއިދާރީ

ްވާހަކަ ްއަބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ްއާދެ، ްޖަވާބުްދެއ�ކެވި. ްއެއަށ� ްކުރުކޮށ� ނޑު ޅުގަ
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ނޑުްކުރިނ�ވެސ�ްދެނ�ނެވިްފަދައިނ�ްއަދިްމީގެްކުރީގައިް  1465އަރުވާނަނ�.ްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާފައިވާް ްޖަލ�ސާތަކުގައިވެސ� ްކުރީ ްބެހޭގޮތުނ� ްއާއި ްމައ�ސަލަ ތިޔަ

ް ްކަމަށ14ް�ްފަދައިނ� ްވައ�ދަނ�ޖެހޭނެ ްމައ�ސަ�ަލަ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަ�ަނަ

ްވިދާޅުވަ ްމިހާރުވެސް�މެނ�ބަރުނ� ްކުރީގައި ްމީގެ ްގެނ�ދެވީ މުނ�

ނޑައަޅާފައިވާް ްކަ ްގޮތުގައި ްއައިޓަމެއ�ގެ ްދައ�ކަނ� ްވާހަކަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ްވަރަށް�ްމައ�ސަލާގައި.އައިޓަމ�ގެ ްދަނިކޮށ�ްއޭރުވެސ� ްވާހަކަްދައ�ކަމުނ�  1470އެ

ްނުކުރެވެނީް ްއެޖެނ�ޑާ ްމައ�ސަލަ ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމެނ�ބަރުނ� ގިނަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްކީއ�ވެގެ ްގެ ްގއ. ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާ. ްމެނ�ބަރު ްގދ. ނ�ތޯ.

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ްއަދި މެނ�ބަރު

ްސާފުކޮށް� ްވަރަށ� ްގުޅިގެނ� ްއެއާއި ްއާއިއެކު. ްކަމަށ�ވާތީ މައ�ސަލައެއ�

ނޑުްމިްވާހަކަްމިް ނޑުްމިއަދުވެސ�ްދަނ�ނަވާފިނ�.ްމިހާރުވެސ�ްއަޅުގަ  1475ްއަޅުގަ

ްއުޅުނުް ްދައ�ކަނ�ވެގެނ� ްވާހަކަ ްގޮތުގައި ްއައިޓަމެއ�ގެ ްއޭރުގައި ދައ�ކަނީ

ްއިދާރީް ްނުގެނ�ދެވިގެނ� ްކުރިއަށ� ްމައ�ސައ�ކަތ� ްއެ ްއޭރުގައި ކަނ�ތަކޭ.

ްހަމަް ްއެދުވަހުވެސ� ްހުނ�ނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްއެދުނީ. ްލަފަޔަކަށ� ކޮމިޓީއަށ�

ްނިޒާމާ ްނުގެނ�ދެވުނީ ްކުރިއަށ� ްނުކުތާމަސައ�ކަތ� ްނަނ�ގަވަްބެހޭ އިގެނ�ްތަކެއ�

ްގުޅިގެނ�ްނިޒާމާ ނޑުްއެކަމާއި ްއަޅުގަ ްނުކުތާްނަނ�ގަވާއިގެނ�.ްއޭރުވެސ�  1480ބެހޭ

ްހަނދުމަފުޅުް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްވާހަކަ ްގެނ�ދެވި ދަނ�ނަވަމުނ�

ްލަފާދެއ�ވައިގެނ�ް ްގޮތަކަށ� ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްއެއަށ�ފަހު ހުނ�ނާނެ.

ްގެނެވުނުް ްބަދަލެއ� ްޤަބޫލުފުޅުކުރެވެނ�ޖެހޭނެްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްއެހިސާބުނ�ވެސ� .

ްގެް ްގއ. ްއާދެ، ްއެދުވަހު ްގެނެވޭކަނ�. ްބަދަލު ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ކުރެވިފައިވާ

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހެނ� ްއަދި ްމެނ�ބަރާއި  1485ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހި ްބަދަލެއ�ްމައ�ސަލަ ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްއޭގެްމެނުމަށ� ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ގެނެވޭ

ްއެހެ ްޤަބޫލުފުޅުްފަހުނ�ވެސ� ްކަމަށ� ްބަދަލުގެނެވޭނެ ްއެޖެނ�ޑާތަކަށ�ވެސ� ނ�

ްއެގޮތަށ�ް ްބަދަލެއ� ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްއެ ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ކުރައ�ވަނ�

ްދިޔައީް ްފެނިގެނ� ްމި ްއަނެއ�ކާވެސ� ްވަނިކޮށ� ްހުށަހެޅިފައި ބަދަލުގެނެވިފައި

ްމަސައ�ކަތ�ްކުރިއަށ�ްނުގެނ�ދެވިގެނ�ްއުޅޭތަނ�.ްއެއީ،ްމެނ�  1490ބަރުން�ޖަލ�ސާގެ

ްހުށަހަޅުއ�ވާގެނ�.ް ްޕެޓިޝަނެއ�ވެސ� ްއަދި ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަނ�ނަވައިގެނ�.
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ްއަލުން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްކުރުމާއި ްއެޖެނ�ޑާ ްއެ އެހެނ�ވީމާ،

ްވާނެ.ް ްދަނ�ނަވާފައި ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވިސ�ނަނ�ޖެހޭކަނ�

ް ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްވިސ�ނުމުގައި ްއަލުނ� ްގޮތެއ�ްއެކަނ�ތައ� ފެނިވަޑައިނަވާ

 1495ވިދާޅުވުމަށ�ްއިދާރީްކޮމިޓީއަށ�ްހުށަހެޅު�ުނު.ްއިދާރީްކޮމިޓީނ�ްތިްއިޝާރާތް�

ްއިދާރީްކޮމިޓީނ�ްފާސ�ކުރިްފާސ�ކުރުމުގެްސިފާގައިްވަކިް ކުރެއ�ވިްފަދައިނ�

ގޮތަކަށ�ްލިބިފައެއ�ްނުވޭ.ްއެއީ،ްކަމެއ�ްފާސ�ވާްވަރަކަށ�ްއިދާރީްކޮމިޓީގައިް

ގޮތެއ�ްނުވޭ.ްމިްވާހަކަވެސ�ްހަމަްވަރަށ�ްތަފ�ސީލުކޮށް�ްއެދުވަހަކުްވޯޓުދެވޭ

ްމިް ްދަނ�ނަވަނީ ްތަފ�ސީލުކޮށ� ްމިހާރުވެސ� ްދެނ�ނެވިއ�ޖެ. ކުރީގައިވެސ�

ްވޭތޯ.ް ްނުނަނ�ގަވާ ްނުކުތާ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިތުރަށ�  1500މަޢުޟޫޢުގައި

ްދެނ�ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވީްޕެޓިޝަ�ަނަށ�ްހުށަހެޅިގޮތާއިްހުށަހެޅިްސަބަބުްއަދިް

ްކޮމިޓީއެއ�ގެް ްއިދާރީ ްއާދެ، ްޖަލ�ސާ ްބައެއ� ްފަހުނ� ްގުޅިގެނ� ހުށަހެޅުމާއި

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްހުށަހެޅުނ51ްްުޖަލ�ސާއެއ�ގައިވެސ� ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއެއީް ްގުޅިގެނ�ވެސ� ްއެކަމާ ްގެނ�ދާތީ. ްވިދާޅުވަމުނ� ްކަމަށ� އެއ�ޗެއ�

 1505ވާތީްނުވަތަްވާކަމަށ�ްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްގަވާއިދާއިްޚިލާފަށ�ްޢަމަލުކޮށ�ފައިް

ްއެކަމާް ްފެނ�ނާތީ ްކަމަށ� ްމައ�ސަލައެއ� ްހުށަހަޅުއ�ވާ ދެކެވަޑައިގެނ�

ްއެކަމާްބެހޭގޮތުނ�ްމިް ްފުނ�ކޮށ�ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ.ްއަދި ބެހޭގޮތުނ�ވެސ�ްވަރަށ�

ްދީފައިް ްލަފާ ްކޮމިޓީވެސ� ްކޮށ�ފައިވަނީްއިދާރީ ްނުވަތަ ްޢަމަލުކުރެވުނީ ގޮތަށ�

ސ�ްފާހަގަކުރަނ�ޖެހޭ.ްވަރަށ�ްގިނަްމެނ�ބަރުން�އޮތ�ްގޮތަށ�ްބަލާފައިްކަމަށ�ވެ

ްކޮން� ްދެނ� ްނިމިގެނ� ްއައިޓަމ� ްއެޖެނ�ޑާ ްމި ްދެނ�  1510އިޝާރާތ�ކުރައ�ވާ

ްތަކުރާރުކޮށް� ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ ްޢަމަލުކުރާނީ. ގޮތަކަށ�ތޯ

ްހިމަނާނެް ްދެނ� ްހިމަނާއި ްއަ�ައިޓަމ� ްއެޖެނ�ޑާ ްދެނ� ދަނ�ނަވާފިނ�.

ް ްބެހޭގޮތުނ� ްމިހެން�އައިޓަމާއި ްކަމަށ�. ްގެނ�ދާ ްވިސ�ނަމުނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއުފެދިގެން� ްމައ�ސަލަ ްނުކޮށ�ގެނ� ްއެޖެނ�ޑާ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްދެނ�ނެވީ މި

ްޖަލ�ސާް ްހިމަނާއިގެނ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްދެނ� ްނުގެނ�ދެވުނީ. ްކުރިއަށ�  1515ޖަލ�ސާ

ްދެވަނަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދިމާވަނީ. ްމި ްގޮތ� ނުބޭއ�ވޭ

ް ްއެއ�ޗެއ�ްފަހަރަށ�ވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނާފައި ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ. އެއަށ�

ްމިއަދުގެް ްއައިޓަމ� ްއެ ްނުވަތަ ްއެޖެނ�ޑާ ްމިއަދު ްއަދި ދަނ�ނަވާނަނ�.
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ނޑަށ�ްހަމަްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްލަފާކުރެވޭްއެް އެޖެނ�ޑާގައިްނުހިމެނުނަސ�ްއަޅުގަ

 1520ނ�މެްހިސާބަށ�ްމިއަދުްނުދާނެކަނ�.ްއެއީ،ްމިއަދުގެްއެޖެނ�ޑާގެްއައިޓަމ�ގެްއެ

ްއޮތ�ް ްކުރުމުގައި ްބަޙުސ� ްމި ްއާދެ، ްމިއުޅެނީ ްއަދި ްކަނ�ތައ�ވެސ� ފުރަތަމަ

ްއެކަނ�ް ްނުކުރެވިގެނ�.ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަނ�ތައ�ވެސ�ްމިއުޅެނީ ްފުރަތަމަ އެނ�މެ

ްދެން� ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްދެނ�ނެވިއ�ޖެ ްސާފުކޮށ� ވަރަށ�

ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ ްޓީވީ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްހުނ�ނާތީްްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވީ ްމިތާ ކެމެރާ

ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްތަކުރާރުކޮށ� ްތީ ްތިބޭ ްމިތާ ްކެމެރާމަނުނ� ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ  1525ޓީވީ

ްރެކޯޑަށ�ޓަކާް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުނ� ްބެލެހެއ�ޓުމުގެ ްރެކޯޑ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ އެއީ.

ްރެކޯޑިނ�ގް ްއެ ްމިނ�ވަރަކުނ� ްދޫކުރަނ�ޖެހޭ ްއެކަމަށ� ްކުރަނީ. އެކަނ�

ްކު ްއިޝާރާތ� ްދެނ� ްމެނ�ބަރުން�ދޫކުރެވޭނެ. ްގިނަ ްވަރަށ� ްމިއަދު ރެއ�ވީ

ކުރެއ�ވިްފެނ�ްފުޅިްނެތުމުނ�ްފެނ�ފޮދުްހިތ�ޕަވަނ�ްބޭނުނ�ފުޅުވާތީް އިޝާރާތް�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްހަމަ ްއާދެ،  1530އެކަމަށ�.

ްވެ ްފުޅި ްފެނ� ްމަނާމެނ�ބަރުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނ�.ްއ�ދެވުމަށ� ކުރީއަކީ

ްފު ނޑުމެނ�ްފެނ� ްޅިްމިއަޅުގަ ހުރެކަނ�ވެސ�ްތާްނުބެހެއ�ޓީްމިވެނިްސަބަބަކާ

ްވައ�ދަވާފައިވާކަނ�ވެސ�ް ްފުޅި ްފެނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްދެނ� ދަނ�ނަވާފިނ�.

ްފެން� ްގަވާއިދުގައި ްދަނ�ނަވާފިނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ފާހަގަކުރެވޭކަނ�ވެސ�

ްކަމެއ�.ް ްޙުއ�ދަ ްހިތ�ޕެވުމަކީ ްފޮދު ްފެނ� ްއެތެރޭގައި ްޖަލ�ސާގެ ްމި  1535ފޮދު

ްމީގެްއަ ްފެނ�ފުޅި ްމަނާކޮށ�ފައެއ�ްނުވާނެ. ްއެކަނ� ްއިރަކުވެސ� ްއެއ� ނޑު ޅުގަ

ްހުރޭ.ް ްޖަލ�ސާތައ�ވެސ� ްކުރީގެ ްއޭގެ ްކުރިނ� ްމާ ްނުބެހެއ�ޓޭ ކުރީގައިވެސ�

ްކަމަކަށ�ް ްކަމެއ� ްހުރަސ�އެޅޭނެ ްމަސައ�ކަތަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އެއީ

ްމެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެގޮތަށ� ްއެގޮތަށ�ވެސ� ްނުދެކެނ�. ނޑު ނ�ބަރުން�އަޅުގަ

ްވާހަކަް ްދިގުކޮށ�ވެސ� ްމާ ްއަޅުގަނޑަށ� ްއާދެ، ްއެދެނ�.  1540ނުބެއ�ލެވުނ�

ްމިް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ދެއ�ކިއ�ޖެ

ް ްދިނީ. ްދަނ�ނަވާލަ ްމިކަނ� ްސާފުކޮށ�ދެނ�ޖެހޭތީ ދެން�ކަނ�ތައ�ތައ�

ްނިޒާމާ ްމެނ�ބަރައަނެއ�ކާވެސ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްނުކުތާއަށ� ކަށް�ބެހޭ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދެކެނުބުރީ ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްއެއީ، ްއަރުވާނަނ�. ފުރުޞަތު

ޢަފީފ�.ް  1545ްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމް�
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގަވާއިދުގެްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކެނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމި ްނަގަނީ ްމި ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ް`ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވ24ްަްއިބ�ރާހީމ�ްޢަފީފް� ްއަދި ްމާއ�ދާ ނޑުމެނ55ް�ްނަ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދަށުނ�. ްމާއ�ދާގެ  1550ވަނަ

ްމިވަގުތުް ްފަދައިނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ� ހުރިހާ

ްމަޖިލީހުގެް ްއާދެ، ްއައިސ�ފައި. ްހުއ�ޓުމަކަށ� ްމިވަނީ ްމަސައ�ކަތ� މަޖިލީހުގެ

ް ްވަރަށ� ްއަނ�ނަނ�ޖެހުނީ ްހުއ�ޓުމަކަށ� ްމަސައ�ކަތ� ކެއ�ްބަބުތަސަގިނަ

ްއޭގެ ްސަބަބެއ�ކަމުގައިްމެދުވެރިވެގެނ�. ްއެއ� ްބޮޑު ްއެނ�މެ ތެރޭގައި

ްހިމެނިފައިވާް ްއެޖެނ�ޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށ�  1555އަޅުގަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްކޮނ�މެއަކަސ�، ްމިބުނަނ24ްްީގޮތ�. ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްމެނ�ބަރުން� ްގުޅިގެނ� ްމަސައ�ކަތާ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަޖިލީހަށް� ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ� ްމަޖިލީހުނ� ޚިޔާލުފާޅުކޮށ�

ްއަސާސީް ްހިމެނެނ�ވާނެ ްޤާނުނުއަސާސީގައި ްހުށަހަޅަނ�ވާނީ ފުރަތަމަ

ް ްއަސާސީ ްމައ�ސަލަކަމަށ�ސިފަތަކާ ްވާހަކަ، ނޑަށ�ްއުސޫލުތަކުގެ ްއަޅުގަ .1560 

ްބަޙުސ�ކުރަ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ްނުކުރެވިގެނ� މުން�ޤަބޫލު

ް ްއުސޫލުތަކ24ްްާމިގެނ�ދަނީްމި ްއަސާސީ ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

އަސާސީްސިފަތަކާކަމުގައިްއަޅުގަނޑުްދެކެނ�.ްއާދެ،ްމިހެނ�ްމިދެނ�ނެވީްމިް

24ްް ްއެބަ ްލިބިދޭ ްބާރު ްއެއ�ޗަކަށ� ްބަޔާނ�ކުރާ ްމާއ�ދާގައި ވަނ55ްްަވަނަ

ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ްމި ްއެބަބުނޭ ްގައި ް)ށ( ްގޮތުގެމަތީން�މާއ�ދާގެ  1565ވާ

ް ްގަވާއިދުގެ ްގެނައުމުގައިްމި ްގޮތުގެމަތީނ24ް�ްއިޞ�ލާޙު ްމާއ�ދާގައިވާ ވަނަ

ްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހުް ްމަޖިލީހުނ� ްއުސޫލުތަކެއ� ްއަސާސީ ްސިފަތަކާ އަސާސީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފެށުމުގެްކުރީގައި ްއެކުލަވާލަނ� ްމާއ�ދާތައ� 171ްވަކިވަކި

ް ްމާއ�ދާއާއި 172ްްވަނަ ްމާއ�ދާގެ ްގޮތުގެމަތީނ�1ްްވަނަ ގައިވާ

ްމަޖިލީހުން� ްމާއ�ދާތައ� ްއެ ްފޮނުވުމަށ�ޓަކައި  1570ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�

ްވަރަށ�ްގެނ�ްނިނ�މަނ�މުނ� ްފާސ�ކުރަނ�ވާނެއޭ. ްމަޖިލީހުނ� ްގޮތެއ� ދާނެ

ްމަސައ�ކަތް� ްމަޖިލީހުގެ ްކިޔާލީމާ ްއެކުގައި ްމާއ�ދާ ްދެ ްމި ސާފުކޮށ�

ނޑަ ްކަ ްމީގައި ްގޮތ� ްބަޔާނ�ވެފަގެނ�ދަނ�ވީ ްގަވާއިދުްއިވަނީއެޅި ްދެނ�، .
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ކޮމިޓީގައިްހިމެނޭްމެނ�ބަރެއ�ގެްހައިސިއ�ޔަތުނ�ވެސ�ްގަވާއިދުްކޮމިޓީގައިްމިް

ްރޫޙު ްމަޖިލީހުގެ ްބަޙުސ�ކުރެވުނުއިރު  1575ހުރިގޮތ�ވެސ�ްްމައ�ސަލައާއިމެދު

ނޑަށ�ްޤަބޫލުކުރެވޭމި ްއަޅުގަ ގޮތުގައިްމިދެނ�ނެވިްްދަނ�ނަވާލީ.ްއާދެ،ްމިހާރު

ްކަޑައ�ތުކޮ ްމަރުޙަލާ ްދެ ްމިހާރ3ްްުށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ވަނަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބެހޭގޮތުނ� ްމާއ�ދާތަކާ ްވަކިވަކި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވާހަކައަކީް ްމިއުޅޭ ްދަނ�ނަވަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިގެނ�ދަނީ. ް،ބަޙުސ�ކުރަމުނ�

ްލަފާ ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްމަޖިލީްްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުްދެއ�ވިކަމުގައިވިޔަސ�  1580ހުގެ

ްއެޖެނ�ޑާކުރުމަކީްދަނުކުރާހުއ� ްއެގޮތުގެމަތީނ� ކަމެއ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްވާހަކަ. ްނުދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ ކުރެވިގެނ�ވާނެކަމެއ�ކަމުގައި

ްމި ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބުނާްްމިހާހިސާބުނ� ްގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ

އަސާސީްްމަތީނ�ްއެނ�މެްފުރަތަމަްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައިްހިމެނ�ނެވާނެގޮތުގެ

ްއެއަށ�ފަހުްއަސާސީްސިފަްއުސޫލުތަކާ ނޑުމެނ�ްބަޙުސ�ކޮށ�  1585ތަކާއިމެދުްއަޅުގަ

ްމާއ�ދާތ55ްްަ ްވަކިވަކި ްގޮތުގެމަތީނ� ްގައިވާ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ އ�ްވަނަ

ްކުރި ްފެށުމުގެ ްމާއ�ދާތައ�ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނ�

ފޮނުވާނެްގޮތެއ�ތަ ނޑައަޅާްއެކަނ�ކަނ�ްކުރާނެްގޮތެއ�ވެސ�ްްޞ�ދީޤުކުރަން� ކަ

ްމަސައ�ކަތް�ނިނ�މުމަށ� ްމަތީނ�ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިދެނ�ނެވިްތަރުތީބުގެ ފަހު

ްއަދި ްދެކޭތީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނަގަޅުކަމެއ�ކަމަށ� ްއެއީ  1590މިހާރުްް،ފެށުނ�

ް ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭްމަސައ�ކަތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ މިދާގޮތ�

ްވާހަކަވާތީްއެްނިޒާމ�ްހުށަހަޅަނ�.ް

ް

ް

ްމެނ�ބަރުްޝުކުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވި ްދެނ�މެގައި ްއާދެ،  1595ރިއ�ޔާ.

ްއެޖެނ�ޑާ ްއެއ�ގޮތަށ� ްމާއ�ދާތަކާ ްމިދަނީ.ްްފާހަގަކުރެއ�ވި ކުރެވިގެނ�

ްކަމެއ�ްހިނގާކަމަކަށ�ް ްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ްޖަލ�ސާގައި އެހެނ�ވީމާ،ްމިހާރުްމި

ްމާނަކުރެއ�ވިގޮ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއޮތީްބެލެވޭކަށ�ނެތ�. ްމިހާރު ތުގައި

ްދެ�ެ ްމަރުޙަލާއެއ�ކަމަށ�ްްއެ ްތިނ�ވަނަ ްނިމި ްކަނ�ތައ�ތައ� މާއ�ދާގައިވާ

ްފަށަމުނ�ވެސް� ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ްއެހެނ�ނަ�ަމެވެސ�،  1600މާނަކުރައ�ވަނީ.
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ް ްއައިޓަމަކީ ްމިވާ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްމިހާރު ްދެނ�ނެވިނ�، ނޑު 24ްއަޅުގަ

ް ްބަޙުސެއ�ކަނ�. ްކުރާ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ްދަށުނ24ް�ްވަނަ ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްތިން� ްލަފާދެއ�ވީ ްކޮމިޓީނ� ބަޙުސ�ްހުޅުވާލުމުގައި،ްބަޙުސ�ކުރުމުގައިްއިދާރީ

ކުރާްމަސައ�ކަތ�ްތިނ�ްމަރުޙަލާއަކަ�ަށ�ްްރުޙަލާއަކަށ�.ްއެްމާއ�ދާގެްދަށުނ�މަ

ްސަބަބެއ�ކަމަށ�ް ްއޭގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުނ�. ްމަރުޙަލާއަކީ ްފުރަތަމަ  1605ބަހާލަނ�.

ްބަ ްކޮމިޓީނ� ްކޮނ�މެްއިދާރީ ްފުރަތަމައިނުނ�ވެސ� އ�ލަވާފައިވަނީ

ްދައ�ކަވަނ�ް ްވާހަކަފުޅު ްދާއިރާއެއ�ގައި ްފުޅާ ްވަރަށ� މެނ�ބަރަކުވެސ�

ްބެހޭގޮތުން� ްމާއ�ދާތަކާ ްއެކިއެކި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭނުނ�ފުޅުވާނެކަމަށ�

ްބޭނުނ�ފުޅުވާނެކަމަށ�.ް ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްދާއިރާއެއ�ގައި ްފުޅާ ވަރަށ�

ްއެ ްމަސައ�ކަތ�ްްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބިދިނުމަކީ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�  1610ފުރުޞަތު

ްކަމެއ�ކަމަށ�.ް ްރަނގަޅުވާނެ ްއަދި ްފަސޭހަވާނެކަމެއ�ކަމަށ� ގެނ�ދިއުމުގައި

ްކޮމިޓީގެްލަފާގެހަމައެއާއެކު،ްްއެްފުރު ްވަގުތުވެސް�ޞަތުގައިްއިދާރީ މަތީނ�

ްހަނދާނ�ވާގޮތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނޑައެޅުނު. ްފުރުޞަތަކަށ� ފުރަތަމަ

ްވެއ� ްއެއީ 17ްްޖެއ�ޔާ ްވާހަކަފުޅ17ްްުމިނެޓ�. ްތެރޭގައި މިނެޓުގެ

ްމާ ްއެވަގުތު ްއަދި ްއުނދަގޫކަމަށ� ްނުވަތަ ްދަތިވެގެނ�  1615ކުރުމަށް�ްނިނ�މެވުމަށ�

ްއިޝާރާތ�ކުރެ ްއެއަށ�ފަހުްމެނ�ބަރުނ� ްލަފާގެމަތީނ� ްކޮމިޓުގެ ްއިދާރީ އ�ވުމުނ�

ްފުް،ހަ�ަމަްއިތުރު ްފުރުޞަތެއ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއިތުރު ރުޞަތެއް�ދެވަނަ

ް ްނުދޭނުދެވޭ ްފުރުޞަތެއ� ްތިނ�ވަނަ ްފުޅާކޮށް�ގޮތަށ� ްވީހާވެސ� ގޮތަށ�

ްއާދެ،ް ްމަރުޙަލާ ްއެ ްއަދި، ްދިޔައީ. ްލިބިދީގެނ� ްފުރުޞަތު ވާހަކަދެއ�ކުމުގެ

 1620އެްް.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްމަރުޙަލާްނިމިގެނ�ްދެނ�އޮތީްބަޙުސ�ކުރުމުގެްމަރުޙަލާ

ްބަލާފަ ްބަޙުސ�ތަކަށ� ްއެ ނޑައެޅުން�ބަޙުސ�ކުރުމަށ�ފަހު ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ� އި

ސިފަތަކާްބެހޭގޮތުނ�ްގޮތ�ތަކެއ�ްްއީ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްހިމެނެނ�ވާމިއޮތީ.ްއެ

ްއެް ްލަފާކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ނޑައެޅުމުނ� ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ� ްއެ ނޑައެޅުނ�. ކަ

ްކުރިއަށ�ް ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްގޮތެއ�ގެމަތީނ� ނޑައަޅާ ކަ

ްފަސޭހަވާނެކަމަށ�.ް ްނިނ�މާފައިވަނީވެސ�ްގެނ�ދަނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމި  1625މިގޮތަށ�

ކޮށ�ްވަކިވަކިްފުޅާދައިރާއެއ�ގައިްގިނަްމެނ�ބަރުނ�ތަކެއ�ްވާހަކަދައ�ކަވާފައިވަނި

ްނުދެއ�ވާކަމަށ�ވަނ�ޏާްްއިނ�ސ�ޓަރަކ�ޝަނ� ްފޯކަސ�އެއ� ްވަކި ނުވަތަ
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ްގެނ�ދަން� ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީއަށ� ޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ

ްޤަބޫލުފުޅުވަނީްްޖުމ�ލަްއުނދަގޫފުޅުވާނެކަމަށ�. ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ގޮތެއ�ގައި

ްމެދުގައިް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްގޮތ�ތަކެއ� ްވަކި ްއެނގޭނީ ްގޮތެއ�ކަނ�  1630ކޮނ�

ްއޭގެް ްތަފ�ސީލު ްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްކޮނ�މެ ްމާނައަކީ ްއޭގެ ފާސ�ކުރެވިގެނ�.

ްނޫނ�.ް ްވާހަކައއ� ްފާސ�ކުރާ ްނިނ�މަވާ ްދަނ�ދެނ� އިބާރާތ�ތަކަށ�

ްއަސާސީ ްނިނ�މުމަށ�.ްްސިފަތައ�ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއުސޫލުތަށ� އަސާސީ

ްފުރަތަމަް ްމަރުޙަލާގެ ްދެވަނަ ްމަސައ�ކަތުގެ ްކުރަމުނ�ދިޔަ މިގޮތަށ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ނޑައެޅުމުގައި ްކަ ްއައިޓަމ� ްއެ ްމިއުޅެނީ. ްއަދި  1635އައިޓަމ�ގައި

ްފަދައިން� ްދެނ�ނެވި ްމިއަދުވެސ� ްމަތީނ�ވެސ� ްލަފާގެ ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ްމިހާ ްބަލާފައިްރުޤާނޫނުއަސާސީގައި ްތަރުތީބަށ� ްމާއ�ދާތަކުގެ ްހުރި

ްފަސޭ ްމިއޮތީ ްހިމަނާފައި ްމާނައަކީްހައެގޮތުގެމަތީނ� ްއޭގެ އަށ�ޓަކައި.

ް ްއޮތ� ްމިހާރު ްއިބާރ13ްާޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމާއ�ދާގެ ްނުވަތަްވަނަ ތ�

ްމިތާނ ްބަދަލުކޮށް�އެއާބެހޭގޮތުނ� ްވަކިގޮތަކަށ� ްއިބާރާތުގައި  1640ގައި

ް ްނޫނ�. ްދައ�ކަވާފައިްބެހޭއެއާފާސ�ކުރަނީކީ ްވާހަކަފުޅު ގޮތުނ�

ްއަސާސީް ްހިމަނަނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައިވެސ�

ްދެއ�ވުމަށ�.ް ްނިނ�މަވާ ްގޮތ�ތަކެއ� ްނިނ�މަވަނ�ހުރި ްތެރޭގައި ސިފަތަކުގެ

ްދެނ�ނެވު ްސާފުކޮށ� ްމިހާ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�އަޅުގަ ްގިނަ މުނ�

ްްހަމަ ްއޮތ�ގޮތ� ްމިކަމުނ� ްރަނގަޅަށް�މިހާރު  1645ވަރަށ�

ްނުނަނ�ގަވާް ްނުކުތާ ްމި ްއިތުރަށ� ްދެނ�، ސާފުވެވަޑައިގަނ�ނަވާނެހެނ�.

ްގޮ ްގެނ�ދެވޭނެ ްކުރިއަށ� ްދަނ�ނަވަނ�.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭމަސައ�ކަތ� ްތަކަ�ަށ�

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްއެހެނ� ްހަމަްނުކުތާގެ ނޑު ްއަޅުގަ އެްްހިމަނުއ�ވާފައި

ް ްފަހަތަށ� ްލިތިލިސ�ޓުގެ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްގޮތުގެމަތީން�ހުރިހާ ްއެއ�ގޮތ�ވާ ސ�ޓާ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްއަރިއަތޮޅުް ްއަރުވާނަނ�.ްދެނ�،ްއަޅުގަ  1650ފުރުޞަތު

އިބ�ރާހީމަށ�.ް ްދެކުނުބުރީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޤާސިމް�

ް

އިނގޭތޯ.ްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާ.ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑުްނޭދެން� ްއަޅުގަ

ްހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޤާސިމ�ްއިބ�ރާ

ް1655 
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ްއަތ�ޕުޅުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ އާދެ،

ްފުރުޞަތަށް� ްއެ ްފެނިގެނ� ްއިނ�ނެވިތަނ� އުފުއ�ލަވާލައ�ވައިގެނ�

ްއަތ�ޕުޅުް ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްބެލީ. ނޑު ްއަޅުގަ އެދިވަޑައިގަތ�ކަމަށ�

ްއިތުރަ ްވިދާޅުނުވާތީްއުފުއ�ލަވާލައ�ވާފައި ްއެހެނ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ށ�

ްނުކުތާް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދަނީ. ްއޮޅިގެނ� ްމިހެނ�  1660ކަނ�ނޭނގެ

ްދެނ� ްބޭފުޅުނ� ްއެހެނ� ްދެނ�މެގައި ްބޭފުޅުނ� ްބާރަށް�ނަނ�ގަވާ ނެވިހެނ�

ްއަދިްއޭގެއިތުރަށ�ް ްއާދެ،ްވިދާޅުވެ ްއެދެނ�. ްއޮއ�ބަވާލަދެއ�ވުނ� މައިކަށ�ވެސ�

ްއަޅުގަނ ްނިޒާމާބެހޭްދެނ� ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ޑު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފާދިއ�ޕޮޅު ްއެއީ، ްބޭފުޅެއ�. ްއެދިވަޑއިގަނ�ނަވާ ނުކުތާއަށ�

ްކުރީގައިްނެނ�ގެވި ްއިބ�ރާހީމ�.ްމީގެ ްޙުސައިނ�  1665ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްމެނ�ބަރު

ްްނަވާްއެހެނ�ްނުކުތާއެއ�ްއޮތިއ�ޔާްއެްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.އަލުނ�ްނުނަނ�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއަކަށ�ްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1670ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަލ�ފާޟިލް�ްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އެދިްދަނ�ނަވާލީ

ްވިދާޅު ްވިދާޅުވި ްސަލީމ� ްއެއީްމުޙަނ�މަދު ްއާދެ، ްބެހޭގޮތުނ�. ވުމަކާ

ްނަބިއ�ޔާއަށ�ްއިޙ�ތިރާމ�ކުޑަކުރުމުގެްގޮތުނ�...

ް

ް1675 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނެނ�ގެވިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްއަރުވަ ްޖަވާބު ނޑު ްއަޅުގަ ނ�ްއޮނ�ނަނީ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުން�ބެހޭގޮތުނ�

ނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެއަށ�...ޖަ ްވާބުްއަރުވާކަށް�

ް

 1680ް(ކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްނުދެއ�ވާތީްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްޖަވާބު ްމަނިކުފާނު ްއިނގޭތޯ. ްޖަވާބުްއޭ ްއެއަށ�
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ްނުދެއ�ވަނީ.ްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް1685 

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއަށ� ްވިސ�ނޭގޮތުނ�ވެއ�ޖެްއާދެ، ްޖަވާބުްއަޅުގަނޑު ނޑު ްއަޅުގަ އ�ޔާ

ްއަދަދުްްއެރުވިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްހުރިހާ ްއޮތ�ތާނގައިވެސ� ްކުރިއަށ� ހަމަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެއ�ކެވުމަށ�. ްވާހަކަފުޅު ްގޮތުގެމަތީނ� އެއ�ގޮތ�ވާ

ްކޮނ�މެހެނ�ްއެްބަޙުސ�ކުރާކަށ�ްނެތިނ�.ް

ް1690 

ް

ގެްް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ ް(ނ�ދެވުނ�ކުރިއަށް�

ް

ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް

 1695ްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްފުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްދެނ�،ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ރުޞަޝުކުރިއ�ޔާ. ްއަރުވަނީ ްދެވަނަްތު ކާވެސ�

ްފުރުޞަތަށ� ްމެނ�ބަރެްފަހަރަށ� ްއުތުރުބުރީްއެރުވޭ ްއަރިއަތޮޅު އ�.

 1700ްތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނެގީް`.  1705ްއ�

ްވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�.1�ްގަވާއިދުގެްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ް

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް
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ްމެނ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްރިޔާސަތުނ� ްމާއ�ދާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްހަމަ ްނެނ�ގެވީ ްކުރީގައިވެސ� ްމީގެ  1710ބަރު،

ްދަށުނ�...

ް

ް(ކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

 1715ްވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�.13ްްކުރީގައިްނެގީްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް

ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�

ް:ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ްގެނ�ދަވާ. ްމާއ�ދާގ1�ްްެކުރިއަށ�  1720ވަނަ

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ްްނަނ�ގަވާފައިްއޮތީމާްއޮޅުނީ.ްދަށުނ�

ް

ް(ކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްއަޅުްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�، ްއަދިްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމަށ� ނޑު  1725ްގަ

ްކުރެއ�ވިްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްދެނ�މެ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުދެކެނ� ްސުވާލުކުރެވުނީކަމަކަށ�

ްރައީސ�،ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަރިސ�ކުރުނ�. ްޖަވާބު ސުވާލަށ�

ް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނިޒާމީްްލީމ�ސަރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ް ްވިދާޅުވީ ްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާ ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެްނުކުތާގެ އަޅުގަ

ްމިކަނ�ކުރީްްނަބިއ�ޔާއަށ� ްބޭނުނ�ކުރިކަމަކަށ�. ްބަހެއ� ްކުޑައިމީސ�  1730މެނ�ބަރަކު

ްމެނ�ބަރެއ�ތޯ ްކޮނ� ްކޮނ�އިރަކު، ްހިނގިތޯ.، ްސުވާލުްްމިފަދަކަމެއ� މި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި...

ް

ް

ނޑުްތިްނުކުތާއާޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްނޫނ�،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  1735ބެހޭގޮތުނ�ްްމެނ�ބަރުްދެނ�މެގައިްއަޅުގަ

ްދެނ� ްއަރުވައިފިނ�. ްޖަވާބު ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަް، ްމެނ�ބަރަކަށ�ވެސ� އެހެނ�

ްއެއާް ްގުޅިގެނ� ްނެނ�ގެވުމުނ� ްނުކުތާ ްބަސ�ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ�ނެވި ނޑު އަޅުގަ
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ްބަޙުސަކަް ްއިތުރު ްއެ ްއޮތީ. ްދަނ�ނަވަނ� ްގެނ�ދާކަށް�އަނެއ�ކާވެސ� ށ�

ްގަވާއިދާް ްޖަލ�ސާގެ ްހިނގަމުނ�ދާ ްމިހާރު ްޖަލ�ސާގައި ްމި ްއެއީ، ނުޖެހޭނެ.

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުފެނ�ނާތީ. ްކަމެއ�ކަމަށ� ްވަމުނ�ދާ  1740ޚިލާފަށ�

ްއިށީނ�ދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ނޑުގެްވާހަކަ.ްްއަދިްނުނިމޭްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް  1745ްއިނގޭތޯްއަޅުގަ

ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

 1750ްހަމަްއެއ�ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ�...ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއިނގޭތޯ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްކަމެއ�ްސުވާލެއ� ްރައީސަށ� ްތެރި

 1755ްތޯ.ްހިނގިްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްޖަވާބުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުވާނީ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ ްމެނ�ބަރު، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބަޙުސ�ކުރާކަށ� ްއިތުރަށ� ްއެކަމަށ� ްމިހާރު ްއެއީ،  1760ޖެހޭކަމެއ�ްްދަނ�ނަވާފައި.

ްއެހެނ�ވީމާ،...ްނޫނ�ކަމަށ�.

ް

ް

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް1765 
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ްއިޝާރާތަށ�ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްބަހަށ� ްރައީސ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޙުރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްވަރަށ� ނޑު ްހިތަނ�.ްއެހެނ�ނަމައަޅުގަ ނޑުގެްމަތ�ތެރިކޮށ� ްވެސ�،ްއަޅުގަ

ްްްކަދެއ�ކެވުނ�:ވާހަ ްހަރާމ�ކޯރުނ�ގެ ްމިއުޅޭ ްދިމާވެގެނ� ްމިހާރު ްރެކޯޑަށ�ޓަކައި މުސީބާތުން�ހަމަ

ްކުރައ�ވާނ�ދޭވެ.ް ްއަދު ްސަލާމަތ� ްމިހިނދުނ� ްރައ�ޔިތުނ� ްރާއ�ޖޭގެ މި

 1770ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތު ްމެނ�ބަރަށ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްއާދެ، ބެހޭްނިޒާމާއެރުވޭނީ

ްއެް ްހަމަ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ްނަނ�ގަވާއިހުރި ނުކުތާ

ްމެދުކަނދާލަނ�ޖެހޭް ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމާބެހޭ ްގަވާއިދުނ�. ްއެ ްހަމަ  1775އުސޫލުނ�.

ނޑަކަ ްއަޅުގަ ްއޮތ�ކަމަކަށ� ްގަވާއިދު ްއާދެ،ްގޮތަކަށ� ްނުކުރެވޭ. ްމާނަ�ައެއ� ށ�

ްދެނ�ްއިހަށ� ްއެދެ�ެނ�. ްއިށީނ�ދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ� ނޑު، މިްްއަޅުގަ

ްޝިޙާބަށ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްއަރުވަނީ ް،ފުރުޞަތު

ްދެވަނަްފަހަރަ�ަށ�.ް

ް1780 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަނ�ނަވާލަން�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝިޙާބ�ް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއަޅުގަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިތަނަށް�އުޅުނީ ްމައ�ސަލަ ްފެނުގެ ްމި ްވާހަކަދައ�ކަމުނ� ްކުރިނ� ނޑު

ްބޭއ�ވުނުް ްކުރީގައި ްޖަލ�ސާގެ ްވިދާޅުވި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1785ހުށަހެޅީމާ

ްފެނެއ�ްމިތާކުްވައ�ދާފަކާްނެތޭ.ްދެނ�،ް ރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާގައި

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްމިހާރު ްއެކަމަކަށ� ްހީވަނީ ނޑަށ� މެނ�ބަރުްއަޅުގަ

ްގަވާއިދަކުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދެ�ެއ�ވައިފިހެނ�. ްޖަވާބެއ�ވެސ� އާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޯވޭ. ްމާއ�ދާއެއ� ްއެއ�ވެސ� ފެނާބެހޭ

ްބެހޭގޮތުން� ްގެނ�ދެވިގޮތާ ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާތައ� ްމި  1790ރައީސ�

ްމިހާރު ްއަދި ްނެތީ. ްދެނ�ނެވެނ� ްއެއ�ޗެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� މިތިބީްްއަޅުގަ

ްގޮތުގައިް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ
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ް ްއޮތީމާ ްމާއ�ދާ ްއެ ްގަވާއިދުގެ ްއެހެނ�ވެގެނ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނ�. އެްމިތާ

ްހަމައެކަނިް ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުށަހަޅާލީ. ނޑު ްއަޅުގަ މައ�ސަލަ

 1795ްސާފުކޮށ�ލުމުގެްގޮތުނ�ްދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ނޑުްމިހާރުްޖަވާބުްއަރުވައިފިނ�.ްްްޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރި ްއަޅުގަ ޝުކުރިއ�ޔާ.ްއާދެ،ްއެްނުކުތާއަށ�

ް ްނުކުރަނ�. ްމަނަލެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހިއ�ޕެވުމަށ� ްއަދި ްފެނ� އަދިްޙަޤީޤަތުގައި

ްއޮތ�ގޮތުގެްކުރެވޭގޮތަކަށ�ްމަނާ ްގަވާއިދުގައި ްޢަމަލުކުރެވޭނީ.ްނޫނ�.  1800މަތީނ�

ްއަޅު ްދެނ� ްދެކުނުބުރީްއާދެ، ްނިލަނ�ދެއަތޮޅު ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދުލ�ލަޠީފ�ްމުޙަނ�މަދަށ�.ް

ް

ނޑުްނިޒާމީްމައ�ސަލަްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއެއ�ގައިްވާހަކަދައ�ކާކަށ�ްނޭދެނ�.އަޅުގަ

 1805ްޢަބ�ދުލ�ލަޠީފ�ްމުޙަނ�މަދުް

ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްދެކުނުބުރީްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްރިޔާސަތުނ� ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްމިއޮތީ ްލިސ�ޓުގައި ްދެނ�، ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަލީްފާއިޒު.ް

ް1810 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެއ�ްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއެްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްޢަލީްފާއިޒު ްނަގަނ� ްކުރުކޮށ�13ްްދުނީ ްވަރަށ� ްވާހަކަ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ނޑަށ�ވެސް�ދަނ�ނަވާލުމަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތީ  1815ދަނ�ނަވަނ�

ްޚިލާފަށް�ޤަބޫލުކުރެވޭ ްގަވާއިދާ ްމިދަނީ ްއެޖެނ�ޑާ ްޖަލ�ސާގެ ްމި ގޮތުގައި

ްދަނ�ނަވަނ�އޮތީ ްދެނ�،ްއިތުރަށ� ްހިނގަމުނ�ނޭ. ްގިނަްްކުރެވިގެނ� ގަވާއިދުގެ

ްވާހަކަް ްގެނ�ދަވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޖަލ�ސާގެ ްރިޔާސަތުނ� ްޚިލާފަށ� މާއ�ދާތަކަކާ

ްކޮނ�މެް ްގެނ�ދަވާއިރު ްހާމަކުރައ�ވަމުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ތަކެއ� ްގިނަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަނގައޮތިއ�ޔާް ްއާދެ، ްޖަވާބެއ�ދެއ�ވާ. ްކޮނ�މެސ�  1820ވާހަކައަކަށ�ވެސ�
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ްއެއ�ް ްބީދައިނ� ްބުނާ ްވިދާޅުވަމުނ�ްކާޅެއ�ނުކާނެއޭ ްއެމަނިކުފާނު ޗިހިތަކެއ�

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްހުރިކަމަކަށ� ްގަވާއިދެއ� ްއެއ�ވެސ� ްމިއަކަށ� ގެނ�ދަވަނީ.

ްޤަ ްނޫނީްބޫލެއ�ވިސ�ނުމަކަށ� ްމިއަރަނީ ްމިހާރު ްހިތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނުކުރެވޭ.

ްމިް ްމިހާރު ްމިއޮތީ ްފަށ�ޓާފައި ްޤަބޫލުކުރެވެނ� ްމި ްމިހާރު ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމިއުޅެނީްދި ްބަހުގައިްމައ�ސަލަްމައ�ސަލަ  1825ވެހިްބަހުގައޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްދިވެހި

ްއުނދަގޫވާނެކަމެއ�.ް ްޙައ�ލުކުރަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިއީ އުޅޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްބައެއ�ް ްމީގެތެރެއިނ� ްބަހާ ްލިޔެއުޅޭ ްވާހަކަދައ�ކާ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެއީ،

ްތަފާތު ްބަހާ ްދިވެހި ްދައ�ކަވާ ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ� ވަނީްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްސުވާލުް ްރިޔާސަތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތަށ�އަރާ. ނޑު ްއަޅުގަ ނޫނ�ބާއޭ

ްއެހެން� ްދިވެހި ްތަފާތު ްނުދަނ�ނަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ  1830ދަނ�ނަވާލަނ�

ްއެބައުޅޭތޯް ްނަމަވެސ� ްނޭނގި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމީގެތެރޭގައި ބަހެއ�

ްހަމައެކަނިްމިްސުވާލުްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްނެނ�ގެވި ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ�މެގަ ްއާދެ،  1835ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޖަވާބުް ްކުރިނ� ްހަމަ ްނެނ�ގެވީ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ މެނ�ބަރު

ް ްއާދެ، ްވިދާޅުވަނ13ްްީއެރުވިފައިވާކަމެއ�. ްޚިލާފަށ�ކަމަށ� ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ްދަނ�ނަވަ ްތަކުރާރުކޮށ� ްހަމަ ްއެއ�ގޮތ�ވާްއަނެއ�ކާވެސ� ްގަވާއިދާ ނީ

ްދެނ�،ް ްގެނ�ދެވޭކަމަށ�. ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ްކުރެވިގެނ� ްއެޖެނ�ޑާ ގޮތުގެމަތީނ�

ފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.  1840ްމާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދަށް�

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެތިްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�. ްނުކުތާއެއ�ްޝުކުރިއ�ޔާ ްނިޒާމީ ްނ�

ނޑުގެްނިޒާމީްނުކުތާްމިނަގަނީްގަވާއިދުގެްްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އެބައުޅޭ.ްއެނ�މެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

 1845ވަނަްމާއ�ދާގެް)ރ(ްގެްދަށުނ�.ްއާދެ،ްއެއީްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީގ22ްްެ

ްނުކުތާއެއ�ް ްނިޒާމީ ްމިތާނގައި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރައީސް�ހާމަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގޮތުގެމަތީނ� ް ްގަވާއިދުގައިވާ ްއެ ރެއ�ވުމުނ�

ް ްނަމަވެސ�، ްގެނ�ދަވަނީ. ްތިޔަ ްކުރިއަށ� ްޖަވާބުނުދެއ�ވާ ވަނ22ްްައެއަށ�
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ްތަނ�ްދޭހެނ�ނެއ�.ްދެނ�،ް ްއެގޮތަށ� ނޑަކަށ�ްހިއެއ�ނުވޭ މާއ�ދާގެް)ރ(ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާ ްބޭނުނ�ވަނީ ްނަގަނ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ  16ް1850ސީގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާދެ، ްދަށުނ�. ްމާއ�ދާގެ ްމާއ�ދާގައ16ްްިވަނަ ވަނަ

ްމީހަކީް ްކޮނ�މެ ްސާބިތުނުވާ ްކުށެއ� ްމައ�ޗަށ� ްއެމީހެއ�ގެ މިބުނަނީ

ްދަނ�ނަވަނ�ް ްހިތާމައާއިއެކު ްވަރަށ� ނޑު ްއަލުގަ ްނަމަވެސ�، ކުށ�ވެރިއެކޭ.

ްއުތުރުބު ްއަރިއަތޮޅު ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ރީގެްބޭނުނ�ވޭ،

ްހަރާމ�ް ްމިތާނގައި ްއިބ�ރާހީމ� ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު  1855ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެވާހަކަް ްއިބާރާތަކުނ� ްބޭއަދަބީ ްވަރަށ� ްއުޅޭކަމަށ� ްމައ�ސަލައެއ� ކޯރުވުމުގެ

ްކަހަލަް ްއެއ�ވެސ� ްއެކަނ�ްހުއ�ޓުވަނ� ދެއ�ކެވެމުނ�ވެސ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�

ްތިގެނ� ްކުރިއަށ� ްނުކުރުއ�ވާ ނޑުގެވެސ�ްމަސައ�ކަތެއ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ދަވަނީ.

ްރުފިޔާއެއ�ް ްމިލިއަނ� ްއެތައ� ްއެދުމަކީ ްއެނ�މެނ�ގެވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އަދި

ްދިއުނ�.ް ްނިމިގެނ� ްއަވަހަކަށ� ްވީހާވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި  1860ޚަރަދުވަމުނ�ދާ

ްކުރެވޭނެް ްމިކަނ� ްރައ�ޔިތުނަނަށ� ްބޭނުމަކީ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްކުށ�ވެރިކުރުމުގެްކޮނ�މެވެސ�ގޮތެއ�ވުނ�. ްބޭނުމެއ�ނުވޭ ނ�ވެސ�

ްގުޑ�ް ްއެނ�މެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްދިއ�ކުރާކަށ�. އިނގިލި

ްކުރަނ�ވެއ�ޖެކަމަށ�ް ްމަސަ�ައ�ކަތ� ްމިހާރު ްކުރެވޭތޯ ްމިކަނ� ފެއިތ�ގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިސ�ނޭތީވެ ނޑަށ�ވެސ�  1865އަޅުގަ

ްގަވާއިދު ްބޭނުނ�ވޭ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްރައީސ�ގ4ްްެގެ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްހަމަޖެއ�ސެވުނ�ް ްގޮތ�ތަކެއ� ްމިކަނ�ވާނޭ ްވާޖިބެކޭ ްއަދި މަސ�އޫލިއ�ޔަތެކޭ

ްބޭރުގައިް ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްއަދާކުރުމަށ�ޓަކައި ްވާޖިބު ްއެ ްއެހެނ�ކަމުނ�، އެއީ.

ްނަމަވެސް� ްދައ�ކައިވައިގެނ� ްވާހަކަފުޅު ްކުރައ�ވައިގެނ� ްޟަބީ ނަމަވެސ�

ްއަޅުގަނ ނޑުމެނ�ގެްމިހާރު ްއަޅުގަ ްޑެޑ�ލޮކުނ� ްމިވާ ްމަޖިލިސ�  1870ޑުމެނ�ގެ

ްދެވޭނޭގޮތެއ�ް ްކުރިއަށ� ްމަޖިލިސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްފިލާ މަޖިލިސ�

ްއެޅިފައިވާް ްއިސ�ތަށިފުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްމިއަދު ހައ�ދަވައިދެއ�ވުމަކީ

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވޭނެފަދަް ްމިްމަޖިލިސ� ނޑުްދެކޭތީވެ ވާޖިބެއ�ކަމުގައިްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވަނ�.ްގޮތ� ްއަދަބުވެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ްހައ�ދަވައިދެއ�ވުމަށ� ތަކެއ�

 1875ްޝުކުރިއ�ޔާ.
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ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަށުނ� ްނުކުތާގެ ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ ް)ރ(22ްްޝުކުރިއ�ޔާ. ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީދަށުްގެ ްގުޅޭގޮތުނ� ްނުކުތާއާ ްނެނ�ގެވި ްފުރަތަމަ ްނ�

 1880ނުވަތަްމަޖިލީހުގައިްޖަލ�ސާްހިނގަމުނ�ދަނީްގަވާއިދާްްތާއެއ�ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ްހިތ�ވަރު ްމެނ�ބަރަކަށ� ްއެ ްވިދާޅުވުމުނ� ްމެނ�ބަރަކު ދެއ�ވާްޚިލާފަށ�ކަމަށ�

ް ްޖަވާބުނަނ�ގަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގެނ�ދަނީްނުކުތާއަކަށ� އެްް.އަރުވަމުނ�

ްނުކުމެވަޑައިގަތުމުނ� ްމެނ�ބަރު ްނެނ�ގެވި ްއަޅުގަްއެްމައ�ސަލަ ނޑުްވަގުތު

ްޤަ ްޖަވާބުއަރުވާކަށ� ްނުކުރާކަމަށ� ްސ�ދެއ� ނޑު ްއެްއަޅުގަ ދެނ�ނެވިނ�.

ްހުރިމެނ�ބަ ްނުކުތާގައި ްނެނ�ގެވި ްވަރަށ�ްރަކު ްމީގެކުރީގައި  1885ގިނަްްވާހަކަތަކީ

ްވާހަކަތައ� ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރުނ� ްއެނ�މެ ްއޭގެތެރެއިނ� ްއެް. ފުރަތަމަ

ްް،އާދެް،57ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނެނ�ގެވިްނުކުތާއަކީް 17ްމަޢާފުކުރައ�ވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްހުރިހާ ްތިޔަ ްވިދާޅުވަނީ. ްދަށުނ�ކަމަށ� ރިްޗެޕ�ޓަރުގެ

ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ، ްޗެޕ�ޓަރަކ17ްްީްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ� ވަނަ

ްއުފުލުނ� ްޝަކުވާ ްރައީސ�އާމެދު ްމަޖިލީހުގެ ްއެްްމިކަމާ، ްއަދި،  1890ބެހޭގޮތުނ�.

ްމާއ�ް.މާއ�ދާއެއ�3ްްޗެޕ�ޓަރުގައިްމިވަނީ ްރައީސް�ދާއަފުރަތަމަ ކީްމަޖިލީހުގެ

ް ްއާދެގަވާއިދާ ްމާއ�ދާގެ ްފުރަތަމަ ްއެއީ، ްޢަމަލެއ�ކުރުނ�. ްޚިލާފަށ� ،51ްް

ްޖަލ�ސާއެއ�ގަް ްމަޖިލީހުގެ ްމިވަނީ ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ްމަޖިލީހުގެްވަނަ އި

ްގަވާއިދާ ްފެނިއ�ޖެނަމަްްރައީސ� ްމެނ�ބަރަކަށ� ްކަމެއ�ކުރާކަމަށ� ޚިލާފަށ�

ްގޮތުގަްނި ްނުކުތާއެއ� ްއެކަނ�ްޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރަކަށް�އި ްއެ ްޙައ�ޤު  1895ކުރުމުގެ

ްގެނ�ދިޔައީ.ްއެހެ ނ�ވީމާ،ްލިބިގެނ�ވެއޭ.ްއެގޮތުގެމަތިނ�ްއެްފުރުޞަތުްދެމުނ�

ް،ޚިލާފުވެފައިްވާކަމަކަށ�ްބެލޭވޭކަށ�ްނެތ�.ްދެނ�ްއެްފުރުޞަތަށ�ްއެްގަވާއިދާ

ްބޭރުގައި ްޖަލ�ސާއަކުނ� ްމަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެްް،ވެސ�ްއެހެނ�ނަމަް.މިއޮތީ

ްހިނ�ގެވުމުގަކަ ްގަވާއިދާނ�ކަނ� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްޢަމަލެއް�ްއި ޚިލާފު

ްއެކަނ� ްފެނިއ�ޖެނަމަ ްމެނ�ބަރަކަށ� ްމަޖިލީހުގެްްކޮށ�ފިކަމަށ�  1900ލިޔުމަކުނ�

.ްލިޔުމަކުނ�ްއަދިްރައީސަށ�ްއެނ�ގުމުގެްޙައ�ޤުްއެްމެނ�ބަރަކަށ�ްލިބިގެނ�ވެއޭ

ްކުރީ ްޝަކުވާއެއ� ްއިޝާރާތ�ކުރެއެފަދަ ްމެނ�ބަރަކު ްއ�ްގެ މެނ�ބަރުނ61ް�ްވި

ްއެއ�ވެސ�ް ްއެނޫނ� ްއެފަދަ ްފިޔަވާ ްޕެޓިޝަނ� ްފޮނުވާފައިވާ ްސޮއިކުރައ�ވާ
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ްއެނޫނ�ގޮ ްއައިސ�ފަކާނުވޭ.ްއެހެނ�މައ�ސަލައެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްތަކަށ� ްއެ ވީމާ،

ް ްހަވާލާދެއ�ވި ްމެނ�ބަރު ްފުރަތަމަޗެޕ�ޓަރުގެ ްއަށ� ްއޮތ�  1905ވަނ51ްްަނަނ�ބަރު،

ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއޮތ� ްދަށުނ� ްނުވަތަްްމާއ�ދާގެ ްހިނގާފަކައިނުވޭ ްމިތާނގަކާއި

ްބޭރުގައިވެސ� ްޖަލ�ސާއިނ� ްހިނގާފަކާްއަދި ްއެހެނ�ކަމެއ� .ްނުވޭްއިތުރު

ް 52ްދެނ�، ްް،ގައ53ްި، ްމަޖިލީހުގ52ްެއާދެ، ްމިއޮތީ ރައީސަށް�ްގައި

ްފާސ� ްމައ�ސަލައިތުބާރުނެތ�ކަމަށ� ްހުް.ކުރުމުގެ ްއަދިްއެފަދަ ށަހެޅުމެއ�

ްހަމަ ްނުވޭ. ްއެކުއެއާހުށަހެޅިފަކާ ްނ53ްާ، ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮތީ  1910އިބުްގައި

ް ްމިއަށ�ވެސ� ްފާސ�ކުރުނ�. ްނެތ�ކަމަށ� ްއިތުބާރު އެއ�ވެސ�ްރައީސަށ�

ގައިްހުރިްހުރިހ17ްްާރުްހުށަހެޅިފަކާްނުވޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޗެޕ�ޓަްހުށަހެޅުމެއ�

ްދެނ�ް ްހިނގާކަމަކަށ� ްމިއިނ�ކަމެއ� ްބަލާއިރު ްނެތ�.ްމާއ�ދާތަކަކަށ� ނެވޭކަށ�

ްއެް ްއަޅުގަނޑުއެހެނ�ވީމާ، ްދެނ�،ްްއަށ� ްއެރުވިއ�ޖެ. ްޖަވާބު މިހާރު

ްވާހަކަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނެތުމާ ްފެނ�ފުޅި ްފެނ�ފޮދުްފުޅުދެއ�ކެވީ  1915ނުވަތަ

ް ްނެތީމާހިއ�ޕެވޭނެގޮތ� ްފެނ�ފޮްޖަލ�ސާގެްހަމަޖެހިފައި ދުްތެރޭގައި

ްހި ްއެކަމާމެދު ްނެތީމާ ްހަމަޖެހިފައި ްހަމަނުޖެހިގެނ�.ްހިތ�ޕެވޭނެގޮތ� ތ�ޕުޅު

ްބޭނުނ�ފުޅުއިރެއ�ގައިްދެ ްއަޅުގަނޑުްހަމަޖައ�ސާފައިްމިއޮތީްހަމަ ނ�،ްއެކަނ�

ްވަރަށ�ްކައިރީގައިްމާގިނަްމާ ްހޯލުނ�ްބޭރުގައިްހަމަ ދުރުތާކަށް�ްޖަލ�ސާކުރާ

ްޖެހިވަ ްއެބައޮތ�ްވަޑައިގަނ�ނަވާކަށ� ްފުރުޞަތު ްއެ ްނުގަނ�ނަވާނެ.  1920ޑައިއެއ�

ް ްހަމަ ްމިނ�ވަރަމިހާރުވެސ� ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ްނުގެއ�ލޭމެނ�ބަރުނ� ްކޯރަމ� ްކުނ�

ްނު ްއެއީކީްގޮތުގެމަތީނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްގެނ�ދަވަނީ. ކުމެވަޑައިގަނ�ނަވަމުނ�

ްގަވާއި ްހިނ�ގުމުގައި ްކުރެވޭކަމެއ�ްދާްޖަލ�ސާ ްގަވާއިދުގައިްްޚިލާފަށ� ނޫނ�.

ްނު ްފެނ�ފުޅިއެއ� ްމެނ�ބަރަކަށ� ްކޮނ�މެ ްމިނ�ވަރަކަށ� ްފެނ�ފޮދުްއެއ�ވެސ� ވަތަ

ް ްހޯލު ްނުވޭްްތެރޭގައިްޖަލ�ސާކުރާ ްލިޔެފެކާ  1925.ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަކަށ�

އެއ�ގޮތަށ�ްހިނގަމުނ�ދާކަމަށ�ްދެނ�ނެވީ.ްއާދެ،ްްއެހެނ�ވީމާ،ްމިކަނ�ްގަވާއިދާ

ްނުކުތާއަކީްް،ދެނ� ްއަނެއ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މާލޭގެ

ށުނ�ްމެނ�ބަރުނ�ގެްޙައ�ޤުތައ�ްޙިމާޔަތ�ކުރުމާްދަްްވަނަްމާއ�ދާގ4ްެގަވާއިދުގެް

ްމިގޮތުގެމަތީބެހޭ ނޑުްގޮތުނ� ްއަޅުގަ ްނުކުތާގައި ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްއެ ނ�

ްމެނ�ދަނ�ނަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްފާހަގަކުރެއ�ވިވަނ�ޖެހެނީ  1930ފަދައިނ�ްްބަރުވެސ�
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މަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ގެްްބަރުްމުޙަނ�މަދުްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�

ްއިނިނ�ްވާހަކަފުޅު ްބޭނުނ�ކުރެއ�ވި ްމާްބާމަވާލައ�ވަމުނ� ްއެއީ ރާތ�ތައ�

ްރަނގަޅު ްއަދަބާ، ްނެތޭ.ްްމާ ްބެލެވޭކަށ� ްއިބާރާތ�ތަކެއ�ކަމަކަށ� އެއ�ގޮތ�

ްއެް ްއިބާރާތ�ތައ� ްމެއެފަދަ ްނުކުރެއ�ވުމަށް�އ�ވެސ� ްބޭނުނ�ފުޅު ނ�ބަރަކު

ްދެނ� ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްތަކުރާރުކޮށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުް، ނޑު  1935އަޅުގަ

ްއިބ�ރާހީމ�ްޝަރީފަށ�.ްނ�ބަރުއަރުވަނީްއައ�ޑުއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1940ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްގަވާއިދާްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިދަނީ ްމިދެނ�ނެވީްމަޖިލިސ� ްއެހެނ� ްނޫނ�ހެނ�. ،ްއެއ�ގޮތަކަށ�

ްއޮތީ ްގަވާއިދުްްއެޖެނ�ޑާއިގައި ް)ހ(24ްގެ ްމާއ�ދާ ްގޮތުގެްގައިްްވަނަ ވާ

ްއެކަމަކު ްވާހަކަ. ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ްމިް،މައ�ޗަށ� ނޑަށ��� ްއަޅުގަ ްމިހާރު

ްނުކުހީ ްނިޒާމީ ްމިއޮތީ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމައ�ޗަށ�ްވަނީ ތާތަކުގެ

ްމިޖެ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްމި ްމިވާހަކަ ްއެހެނ�ވެގެނ�  1945ހުނީ.ްވާހަކަދެއ�ކުނ�ހެނ�.

ްނު ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްނުކުތާއަޅުގަ ްނިޒާމާބެހޭ ްހަމަ ްމިހުރީ މައ�ޗަށް�ްދަނ�ނަވާ

ްނޫނ� ްނުފެނިގެނ�.ްް،އެއީް.އެއ�ޗެއ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ އޮތ�ކަމެއ�ކަމަށ�

ްއެއ�ޗެއ�ް،އެހެނ�ނަމަވެސ� ްކަނ�ތައ�ތައ�ްްދެނ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުބުނެ

ް ްނުގޮސ� ްބޭނުނ�ްކުރިއަށ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހުއ�ޓެމުނ�ދާތީ

ްމަޖުބޫރު ްހިފަނ� ްގަވާއިދުގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާއ�ދާގ13ްްެވީ.  1950ްވަނަ

ްވަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްދަށުނ� ްސުވާލެްްގިނަ ްމަނިކުފާނަށ� އ�ްމެނ�ބަރުނ�

ނޑުްް،ކުރިމަތިކޮށ�ފި.ްއެކަމަކު ްއެއަކަށ�ްޖަވާބެއ�ނުދެއ�ވާ.ްއަޅުގަ މަނިކުފާނު

ގެނ�ވާްނަްމާއ�ދާގައިްބަޔާނ�ވެްވ14ްަދަނ�ނަވަނ�ްއޮތ�ްވާހަކައަކީްގަވާއިދުގެް

ްމިހާގޮތުގެމަތީ ްދެނ� ްނ� ްއެޖެނ�ޑާގެ ްއޮތ�2ްްރު ްއަ�ައިޓަމ�ގައި ްވަނަ

ް ްނިމުމުނ� ްމެނ�ބަރުނ14ް�ްމައ�ސަލަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ  1955ވަނަ

ްއެއީއޭހުށަހަޅުއ� ްގެނ�ނަނ�ޖެހޭނެއޭ. ްމައ�ސަލަ އެކަނ�ްްވާފައިވާ

ްމަ ްކުރައ�ވާނެކަމަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްއެ ްމިްކުރަނ�ވާނެގޮތަކީ.ްއެގޮތަށ� ނިކުފާނު

ްއިނ� ްވިދާޅުވުމަށ� ްމަޖިލީހުގައި ްގެނ�ދަވާތީއޭ މަޖިލިސް�ކާރުކުރައ�ވަމުނ�



 73 

ްލަ ްޢާކުރިއަށ�ނުގޮސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދަނީ. ްރައ�ޔިތުސ�ވަމުނ� ނ�ގެްނ�މު

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްއިޢުލާނުކުރައ�ވާފައިވާްކުރިމަތީގައި ްރައީސ�  1960އ�ޒަޒތ�ތެރި

ްއޮއެފަދައިނ�ް ްވިދާޅުވެފައިވަނީ ްއެމަނިކުފާނު ްބަދަލެއ�ްރިޖިނަލ� ޖެނ�ޑާއަކަށ�

ްމިްއައިސ�ފަް ްމަނިކުފާނު ްނެތ�ކަމަށ� ްބަދަލުވެފައި ްއެގޮތަށ� އެއ�ނެތޭ.

ް ްޖަލ�ސާ ްވިދާޅުވަނިކޮށ� ްހަމަ ްމަޖިލީހުގައި ކުރިއަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަށ�ް މައ�ޗަށ�ްނިޒާމީްްތަކުގެފެނޭ.ްނިޒާމީްނުކުތާހިނގައިދާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްނިޒާމީް ްނަގައިގެނ� ްްނުކުތާ ްވަގުތުްނުކުތާ ްމަޖިލީހުގެ  1965ނަގަނ�

ްމިއޮތ�ް ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ބޭކާރުކުރުމަކުނ�ނެއ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނާދޭ. ްޙައ�ލެއ� ްކުރުމަކަށ� މަސައ�ކަތ�

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު 13ްްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއާއި 14ްވަނަ

ްމާއ� ްމަވަނަ ްރޫލިނ�ގއެދާގެ ްމަނިކުފާނު ްރިޢާޔަތ�ކޮށ� ްމަޖިލީހަށ�އ�ޗަށ� ްއ�

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްމުއިއ�ވަވާށޭ. ްރައީސ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްއ�ޒަތ�ތެރި  1970ޅި

މައ�ޗަށ�ްްވެފައިވާްވަޢުދާއިްއިޢުތިރާފުގެއެނ�މެހާްރައ�ޔިތުނ�ގެްކުރިމަތީގައިް

ްއަޅު ްއޭގެއިތުރަށ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުްއިޙ�ތިރާމުކުރުއ�ވާށޭ. ގަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްވާހައަކީ ްއޮތ� ްބަޔާނ�ކުރ24ްްާދަނ�ނަވަނ� ްމާއ�ދާގައި ްވަނަ

ްއެގޮތުގެމަތި ްމިހާރު ްނޫނޭ ނޑައެޅެމުނ�ްްޖެނ�ޑާތައ�ްނ�ނެއ� ކަ

ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ  1975މަޖިލީހުގެްް،މިއަނ�ނަނީކީއެއ�.

ް ްމާއ�ދ24ްާގަވާއިދުގެ ްގޮތުގެމަތީވަނަ ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ ނ�ްގައި

އަސާސީްސިފަތަކާއިްއުސޫލުތަކާމެދުްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ްބޭނުނ�ވާް

ްނިމިއ�ޖެއޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގެްވާހަކަދައ�ކާ ްއޮތ� ްމިހާރު ްނޯނ�ނާނެ ްއެއަކު .

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްވާހަކައެއ�. ްބަޙުސ�ކުރަމުނ�ދާ ްމާއ�ދާއަކުނ� މާއ�ދާއަކުނ�

ް ނޑުމެނ�ގެ ްބަޙުސ�އަޅުގަ ްމި ްއޮތީ ްމިހާރު  1980ނިމިފައިްްކުރިމަތީގައި

ން�މިްބަޙުސ�ކުރެވިފައިވާްގޮތުގެމަތީހުގެްކުރިމައ�ޗަށ�ްވުމާއެއ�ކޮށ�ްމިްމަޖިލީ

ްދެލިކޮޕީއެް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޮމިޓީނ� ްޑ�ރާފ�ޓ� ްއެއ�ކޮށ� ްކޮމިޓީ އ�ްޑ�ރާފ�ޓ�

ް ްނިމިފައިވާ ްއެކުލަވާފައިވާްނުވަތަ ްޑ�ރާފ�ޓެއ� ްމައ�ޗަށ� މާއ�ދާތަކުގެ

ްމި ްއޭރުނ�ނޭ ްހުށަހެޅުމޭ. ްކުރިއަށ�ދާނީމަޖިލީހަށ� ްމަސައ�ކަތ� މިހާރުްް.ކަނ�

ނޑަކަށ� ްނިނ�މީކީއެއ�ްއަޅުގަ ްކާކުކަމެއ� ްއޮތް�ްނޭނގޭ  1985މިހާރު
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ްމާއ�ދާއަކު ްއޮތ� ްބަޙުސ�ކޮޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމާއ�ދާއަކަށ� ްކޮނ�މެ ށ�ފައިްނ�

ްއުސޫ ްސިފަތަކާއި ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ލުތައ�ކަމަށ�ްއެއީ

ްވާހަކަދައ�ކަ ްއެގޮތަށ� ނޑައަޅައިގެނ� ްކޮމިޓީން�ްނ�ކަ ްއިދާރީ ޖެހޭނެކަމަށ�.

ް ްމަނިއެގޮތަށ� ްއޮތ�ކަމުްލަފާ ްއަރުއ�ވާފައި ްއެކުފާނަށ� ްވާނަމަ ްމިްގައި އީ

ްބާޠިްގަވާއިދާ ްއެވާނީ ްލަފައެއ�. ްއެހެނ�ވީމާ،ްލުްތަޢާރުޟުވާ ްއެއ�ޗަކަށ�.  1990ވާ

ްރިޢާޔަ ްމައ�ޗަށ� ްމަސައ�ކަތް�އެގޮތުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދެނ� ށ�ކުރައ�ވާ

ްއުސޫލެއ�ގެް ްްކުރިއަށ�ދާނެ ްމިކަނ�ކަނ� ގެނ�ދެވުމަކީްމަތިނ�

ްދަނ�ނަވާލީ.ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަމު ްއެވާހަކަވެސ� ްދެކޭތީވެ ނޑު ްއަޅުގަ ގައި

ްމިްް،ކޮނ�މެއަކަސ�ް ްކުރިއަށ�ްމަނިކުފާނު ްމަސައ�ކަތ� ްގެނ�ދެވޭނެްްމަޖިލީހުގެ

ްގޮތެއ�ގެމަތީ 13ްްނ� ްމާއ�ދާއާއި ްމައ�ޗަށ�14ްްވަނަ ްމާއ�ދާގެ  1995ވަނަ

ްރިޢާޔަ ްއެޖެނ�ޑާ ްމަސައ�ކަތް�އިޢުލާނުކޮށ�ދެއ�ވާށ�ކުރައ�ވާ ްމި ްއޭރުނ� ށޭ.

ް.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްނިމޭނެއޭ

ް

ް

ްދެނ�މެް.ޝުކުރިއ�ޔާްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްރިޔާސަތުނ� ްްގައާދެ، ްނެނ�ގެވި ްނުކުތާއެއ�  2000މެނ�ބަރަށް�ނިޒާމާބެހޭ

ްއެރުވުމުގެ ްދަނ�ނަވާލާނަނ�ްޖަވާބު ނޑު ްއަޅުގަ ްހާޒިރުވެްް.ކުރިނ� މިހާރު

ްއަ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްތިއ�ބެވި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ83ްިދަދަކީ ްއެ ްދެނ�މެގައި ްއާދެ، .

ްމިހާރު ްފުރަތަކަމަކީ ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްގަވާއިދާްމެނ�ބަރު ށޭ.ްޚިލާފަްމިހިނގަނީ

ްވާހަކަ ްބެހޭގޮތުނ� ްނުކުތާއާ ްއާދެނިޒާމާބެހޭ ްއޭގެ، ްހަމަ ،ްދެއ�ކެވުމަށ�.

ްޢަދަދަކ8�ްީް،ކުރައ�ވާމަޢާފ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްހާޒިރުވެތިއ�ބެވި  8�ް.2005ް،މިހާރު

ނޑުް ްހިނދުކޮޅެއ�ގެްއާދެ،ްއެްނުކިތާއާއިްބެހޭގޮތުނ�ްއަޅުގަ ހަމަްމީގެްކުޑަ

ްމާޅޮ ްއާދެ، ްމިއެރުވީ. ްޖަވާބު ްޢިއ�ޒަތ�ތެކުރީގައި ްއުތުރުބުރީ ރިްސ�މަޑުލު

ްސުވާލަކާް ްކުރެއ�ވި ްގުޅިގެމެނ�ބަރު ްސުވާލަކާްވެސ� ްކުރައ�ވާފައިއޮތ� ްނ�،

ްމިއޮ ްދިނުނ� ްފުރުޞަތު ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްގަވާއިދުގައިްގުޅިގެނ�. ނ�ނަނީ

ްއެބަޖެހޭް.ހަމަޖެހިފައި ްދޭނ� ްފުރުޞަތު ްދިގުކޮށ�ްް.އެ ްމާ ްފުރުޞަތު  2010އެ

ްމަ ްމި ްގެނ�ދެވީމާ ްކުރިއަށ� ްކުރިއަށ�ްބޭނުނ�ކުރައ�ވައިގެނ� ސައ�ކަތ�

ްގެނ� ްއާދެ�ެ، ްއުނދަގޫކަމަކަށ�ވާނެ. ްގުޅިގެނ�14ްްދިއުމަކީ ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ
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ްހުށަ ްމިހާރު ްވިދާޅުވި ްއެޖެނ�ޑާްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ� ްކަނ�ތައ� ހެޅިފައިވާ

ްނުކުް ްނުވަތަ ްއެޖެނ�ޑާކުކުރެވޭނެތޯ ްމި ްނުވަތަ ރަނ�ްރެވޭނެތޯ،

ްނު ްކުރެވޭނެތޯ، ްކަނ�ތައ� ްޖަްކުރެވޭނެތޯ.އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ  2015ވާބުްއެއީ،

ްއެއަ ްކަމެއ�ކަމަށ� ްއެއީ،ްބޭނުނ�ވާ ްއަރުވައިފިނ�. ްޖަވާބު ނޑު ްއަޅުގަ ށ�ވެސ�

ްއުޅެގެ ްއެޖެނ�ޑާކުރަނ� ްމިއޮތީ.ްފުރަތަމަ ްމައ�ސަލަޖެހިފައި ނ�ވެސ�

ްއިތުރަށް� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮތީ. ްމައ�ސަލަޖެހިފައި އެޖެނ�ޑާކޮށ�ގެނ�ވެސ�

ްޖަލ�ސާގެް ްމިއަދުގެ ްނިނ�މިޔަސ� ްގޮތެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވިސ�ނާފައި

ްޖަލ�ސާގައިް ްމިއަދުގެ ްނުޖެހޭނެ. ްއަނ�ނާކަށ� ްއުނިކަމެއ�  2020އެޖެނ�ޑާއަކަށ�

ްނުްއެޖެނ�ޑާކުރަނ� ްކަނ�ތައ� ްއެހެނ�ވީމާ،ްހުރި ްނުޖެހޭނެ. ކުރެވިދާކަށ�

ްޤަޢި ްއެކަނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްކުރިއަށ�ްއ�ޒަތ�ތެރި ްއެކަނ� ްބޫލުފުޅުކުރައ�ވައިގެނ�

ްއެދި ްްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުނ� ްމާއ�ދާއާއ24ްިދަނ�ނަވަނ�. ގުޅޭގޮތުން�ްވަނަ

ވާ.ްބޫލުފުޅުކުރައ�ްއެްމަރުޙަލާްނިމިފައިވާކަމަށ�ްޤަްރުވާހަކަފުޅުްދެއ�ކެވިްމިހާ

ްދެކޭގޮތުގައިވެއ�ޖެްއެް،ވެސ�އެހެނ�ނަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިދާރީްއީ  2025އ�ޔާ

ްޤަކޮމިޓީނ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްގިނަ ްއަދި ްނޫނ�ވެސ� ްބޫލުފުޅުކުރައ�ވާގޮތެއ�

ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިވެއ�ޖެްކަނ�ނޭނގެ ްގައިމުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ .ް ވަނ24ްްައ�ޔާ

ްމަޢުްމާއ�ދާގެ ްބަޙުސ�ކުރަމުނ�ދާ ދި،ްޟޫޢުތަކެއ�ްމިހާރުްމިއުޅެނީ.ްއަދަށުނ�

ްމާއ�ދާގެ ްވަކިވަކި ްދެނ�ނެވިނ� ްސާފުކޮށ� ްވަކިވަކިްްވަރަށ� ްނުވަތަ ދަށުނ�

ްމަޤ�ޞަދެއ�ގައެއ� ްބަޙުސ�ކުރުމުގެ ްޙައ�ޤުތަކާްްމާއ�ދާތަކަކަށ� ްއެ  2030ނޫނ�.

ް ްވަރަށ� ްމިހާރު ްމެނ�ބަރުބެހޭގޮތުނ� ްވަރަށ�ްގިނަ ްދައ�ކަވާތީ ްވާހަކަފުޅު ނ�

ްވާހަކަފުޅުްވަރަށ�ްފުޅާ ްއެްޙައ�ޤުތަކާްްމުނ�ދައ�ކަްދާއިރާއެއ�ގައި ްގެނ�ދަވާތީ

ްވާހަކަ ްބެހޭގޮތުނ� ނޑުްފުޅު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްމިއޮތީ. ްފުރުޞަތު ދެއ�ކުމުގެ

ްއުތުރުބުރީް ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު

ްވަޙީ ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްކުރީގަޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއަކަށ�ްދަށ�. ްނެނ�ގެވި  2035އި

ްއޮތ�ކަމަށ�ނ�ްއަލުް.ތުްއެރުވޭކަށ�ްނެތ�ފުރުޞަ އެްވަނ�ޏާްއެހެނ�ްނުކުތާއެއ�

ްނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ފުރުޞަތުްއަރުވަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2040 
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ްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. ްނުކުތާއަކީްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްސ�،

ްްނުކުތާއެއ�ްގެކުރީްްދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ލީްވަޙީޢަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއ�ޞަްްދަނ�ނަވާލާނަނ�،ނޫނ�. ރައ�ޔިތުނ�

ޚިލާފަށ�ްޖަލ�ސާްްތުގައިްއިނ�ނަވައިގެނ�ްގަވާއިދާމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްރިޔާސަ

ްޝަކުވާއެއ� ްކުރާ ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ ްއިތުރުްްގެނ�ދަވާތީވެ ގޮތުނ�

ްފުރަތަމަް ްއެނ�މެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2045ޝަކުވާއެއ�.

ްކު ްގުޅިގެނ� ްމިރަނ�ޖެހެޝަކުވާއާއި ްމިހާރު ްސުވާލެއ�. ހިނގަނީްނީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ �7ްްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނުވަތަ ްޖަލ�ސާތޯ، ވަނ69ްްަވަނަ

ް ްނުވަތަ ްްވަނ68ްްަޖަލ�ސާތޯ، ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ގެނ�ދާނަން�ޖަލ�ސާތޯ.

ް ްމަނިކުފާނު ްޖަވާބުދެއ�ވާނީ.ކުރިއަށ�. ްރައީސ�ް ފަހުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެޖެނ�ޑާކުރު ްޖަލ�ސާއަކަށ� ްމަޖިލީހުން�މަޖިލީހުގެ ްއެޖެނ�ޑާ ްއެ  2050މަށ�ފަހުގައި

ް ްއެނ�މެ ްހަމަ ްއޮނ�ނަނީ ްދެނަހުރ4ްްިވަކިކުރެވޭނެ ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތެއ�.

ްގޮތުގައިް ްއެނގިހުރި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްޔަޤީނ�ވާ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ގޮތުގައި

ްމެދުވެރިއެއ�ް ްޙާލަތެއ� ްއެފަދަ ްއަދި ްގޮތެއ� ްއެއ�ވެސ� ްގޮތުނ�ކުރެ ްހަތަރު އެ

ްއެނ�މެފަހުނ� ްްނުވޭ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ69ްްިބޭއ���ވުނު ްޖަލ�ސާއަކަށެއ�. ވަނަ

ްތިއ�ބާް ްކޮށ�ކޮށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާ ްވާނ�މިޖެހެނީ ްއެއ�ގޮތަކަށ�  2055ރައީސ�

ްރައީސ�އަށ�ް ްސަބަބުނ� ްޙާ�ާދިސާއެއ�ގެ ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްވަރަށ� ދިމާވާ

ލިބިގެނ�ވާްބާރެއ�ްއެއީްއެވަގުތުްޖަލ�ސާްހުއ�ޓާލުނ�.ްމިސާލަކަށ�،ްބުނާނަމަް

ގެްތެރޭގައިްތަޅާފޮޅައިގަތުނ�،ްތަނުގެްތެރޭގައިްއަލިފާނ�ްރޯވުނ�ްނުވަތަްތަނު

ްއެކަށީގެނ�ނުވާް ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ްރައީސ�ގެްނަޒަރުގައި ދެނ�ވެސ�

ްސުވާލަކީް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެދުވެރިވުނ�. ްކަމެއ� ްޚިލާފު ްއާދަޔާ  2060ކަހަލަ

ް ްއޮތ� ްއ69ްެއެނ�މެފަހުނ� ްއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްއޮތ�ްޖަލ�ސާ ޖެނ�ޑާ

ްދޭނަށް� ްޖަވާބުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދުވެރިވިތޯއޭ، ްކަމެއ� ްއެފަދަ ޖަލ�ސާގައި

ްނުވޭ.ް ްގޮތެއ�ވެސ� ްބޭއ���ވޭ ްޖަލ�ސާ ްސަބަބަކަށ�ވަނީ ނުވޭ.

ްބަލަނ�ޖެހެނީ.ްދެން� ްޙާލަތަކަށ� ްނެތ� ްއެއީ ްޙާލަތު އެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެނަމަްއެ

ްވާހަކަދައ�ކަދައ�ކާ ްޖަލ�ސާގައި ްއަދަދު ްޤާނޫނީ ްޖަލ�ސާގެްްމިއޮތީ  2065ތިއ�ބާ

ް ްއުވުނ�. ްއަދަދު ްއެޖެނ�ޑާކުރެއ�ވ69ްްިޤާނޫނީ ްޖަލ�ސާއަށ� ވަނަ

ްގެނ�ދިޔައިރުް ްވާހަކަދައ�ކަމުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑަށ� ކަރުދާސ�ގަ
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ްހަމަނުވެގެން� ްކޯރަމ� ްއެދުވަހު ްނުލިބޭ ްފު�ުރުޞަތެއ� ވާހަކަދައ�ކަނ�

ްޙާލަތެއ�ް ްއެ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެނަމަ ްނުބޭއ���ވެ. ޖަލ�ސާއެއ�

ްނިމުނ�.ް ްވަގުތު ްޖަލ�ސާގެ ްމިއޮތީ ްޙާލަތަކަށ� ްތިނ�ވަނަ  2070މެދުވެރިއެއ�ނުވޭ.

ްމިއޮނ�ނަް ނޑައަޅާފައި ްކަ ްޢާނ�މުނ� ްވަގުތުކަމަށ� ްޖަލ�ސާގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްވަގުތުް ްއެ ްދީފައި ްހުސ�ވަގުތުކޮޅު ްދޭ ްއިނ�ޓަވަލ�އަށ� ވަގުތު

ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްއަދި ްނިމޭއިރުގައި ްއެވަގުތު ނޑުމެނ�ނަށ� އޮތ�ްްއަޅުގަ

ްރައީސ�އަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްނަމަވެސ� ްނުނިނ�މުނު ްއެޖެނ�ޑާގައި އެއ�ޗެއ�

ނޑުވެސ�ް ްއަޅުގަ ްހުއ�ޓާލަނ�.ްއެހެނ�ވެއ�ޖެނަމަ ްޖަލ�ސާ  2075ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނީ

ްޙާލަތެއ�ވެސ�ް ްއެފަދަ ްއެކަމަކު ްހުއ�ޓާލާނީ. ްޖަލ�ސާ ޤަބޫލުކުރަނ�

ްހަމަނުވާތީް ްކޯރަމ� ްނުބޭއ�ވޭ ްޖަލ�ސާއެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެދުވެރިއެއ�ނުވޭ. ވެ.

ްއެނ�މެފަހުގެް ްނިނ�މުނ� ްއެނ�މެފަހުގެ ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްއޮތީ ްދެނ� ރައީސ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�އަކަށ�ވެސ�ްއަދިް ްބަދަލެއ�ްނުގެނެވޭނެ ޙުކުމ�.ްއެއަކަށ�

ްއެހެން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިތިއ�ބަވާ ްމަޖިލީހުގައި ނޑުމެނ�  2080އަޅުގަ

ްއެއާ ްއަނެއ�ކާ ްމަޖިލީހުނ� ްގޮތެއ�ްްމެނ�ބަރުނ�ނަކަށ�ވެސ� ްއިތުރު ބެހޭގޮތުނ�

ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިވާް ްއެއީ ނިނ�މަވައިގެނ�ްނޫނިއ�ޔަކާ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�

ްފެށޭ.ްޖަލ�ސާގެް ްނިމުނ�.ްއެޖެނ�ޑާކުރެވުނުްމައ�ސަލައެއ�ްނުވެސ� މައ�ސަލަ

ްސަބަބުތަކާހުރެ.ް ްއެހެނ� ްމެދުވެރި ްދެނ�ވެސ� ްހަމަނުވާތީ ކޯރަމ�

ްޢިއ�ޒަތ� ްއެހެނ�ކަމުގައިވާނަމަ ްކިހިނެއ�ތޯ ްރައީސ� 69ްތެރި  2085ހަމ68ްްަ،

ް ްއަނެއ�ކާ ްއޮއ�ވާ ްއެގޮތަށ� ްޖަހާލާފައި ްބަދަލުކުރާނީ.�7ްްނަނ�ބަރު ށ�

ްދިމާވެއ�ޖެއ���ޔާް ްމިގޮތަށ� ްކަމުގައިވާނަމަ ްބަލިނޫނ� ްހަނދާނ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއެއީް ްމިވަގުތު. ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްމިގޮތަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއުނދަގޫ ވަރަށ�

ްނަނ�ފުޅެ ނޑުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްގެނ�ނަނ�ޖެހިދާނެތީ. އ�

ްރައީސުނ�ް ްތަ�ަޖުރިބާކާރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްނުގެނެސ�ވޭތޯ.  2090ބަލާނަނ�

ްގެނ�ނަވަނީް ްގޮތުގައި ްބައިގެ ްތިނ�ވަނަ ްނުވަތަ ްގޮތުގައި ްބައިގެ ދެވަނަ

ްނުވަތަް ްދުވަހަށ� ްއަނެއ� ްޤަބޫލުކުރަނ� ްއަޅުގަނޑު ްދިމާވެއ�ޖެއ�ޔާ. އެހެނ�

ްއަދަދުްްދެވަނަ ްނަނ�ބަރު ްވަގުތު ްހުޅުވާލެވޭ ްޖަލ�ސާއެއ� ފަހަރަ�ަކަށ�

ް 68،69،�7ްްބަދަލުކުރެވޭނެ ްއެ ްއެކަމަކު ްޖަލ�ސ68ްްާކިއިދާނެ. ވަނަ



 78 

ްބައެއ�ް ްކުރީގެ ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްބާއ�ވާކަމަށ�ވެއ�ޖެނަމަ  2095ނުބޭއ�ވިގެނ�

ްކަނ�ތައް� ްރައީސުނ� ްބައެއ� ްލަޔާގަތ�ތެރި ްތަޖުރިބާކާރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޖެހޭނީްކުރެ ްއެ ްނުވަތ69ްްައ�ވިހެނ� ްކަމުގައި ްދެވަނަްބައި ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ްބާއ�ވާް ްނުބޭއ�ވުނީމަ ްޖަލ�ސާ ްއެ ްނުވަ�ަތަ ްބައިކަމުގައި ތިނ�ވަނަ

ްމިކަން� ްމިއީހެނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހަދަނ�. ޖަލ�ސާއެއ�ކަމުގައި

ްބޮޑުް ްމިހާ ްކަނ�ނޭނގެ ްނުގެނ�ދެވޭތީ ްމިގޮތަށ� ްގޮތަކީ.  2100ގެނ�ދަނ�ވާނެ

ްދެން�މައ�ސަ ްމިއުޅެނީ. ްމެދުވެރިވެގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ލަތަކެއ�

ްހަމައެކަނިް ނޑު ްއަޅުގަ ްދައ�ކާކަށ�. ްވާހަކައެއ� ްމާގިނަ ްނެތިނ� ނޑު އަޅުގަ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްރައީސ�އަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްމި ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައިވ4ްްާޝަކުވާއަކީ ްހިނދަކު ްނުވާހާ ްމެދުވެރި ގޮތ�

 2105ޖަލ�ސާއެއ�ްއެްޖަލ�ސާްހުރިހާްގޮތަކުނ�ްނިމިްވޯޓަކަށ�ްއެހިްވަކިްްއެއ�ވެސ�

ނިމުމުގެްކުރީގަ�ައިްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ިރްރައީސ�އަކަށ�ވެސ�ްއަދިްއެހެނ�ް ގޮތަކަށް�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްނުވެއޭ ްލިބިގެނ� ްބާރެއ� ފަރާތަކަށ�ވެސ�

ްމަޖިލީހޭ.ް ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްރާއ�ޖޭގައްއޮތ� ްމިއީ ްމަޖިލީހޭ، އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްގެނެވޭނީ ްއުނިއިތުރެއ� ްހަމަ ްކަމަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ މި

ްގިނަް ްކިތަނ�މެ ްކުރީގައި ްއޭގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްލިބިގެނ�ނޭ.  2110އަޣ�ލަބިއ�ޔަތު

ްނަމަވެސް� ްވާހަކަދެއ�ކުނު ްމިގޮތަށ� ްނަގައިގެނ� ްނުކުތާތަކެއ� ނިޒާމާބެހޭ

ނޑުްހަމަްހިތާމައާއެކުްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހެނީްޢިއ�ޒަތ�ތެ ރިްރައީސ�ްހަމަްއަޅުގަ

ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ް ްރައީސ� ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމަ، ްދާނީ. މިގޮތުގައޭ

ްރިޔާސަތުގައިް ްމިއަދު ްނިސ�ބަތ�ކުރަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ރައީސ���އޭ

ްމަޖިލީހުގެް ނޑުްޝާމިލ�ކުރަނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ  2115އިނ�ނެވީތީވެ

ްދެބޭ ްރައީސ�އާއި ްނާއިބު ްރައީސ�ވެސ� ފުޅުން�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބައ�ލަވަމާް ްގޮތެއ� ްހައ�ލުކުރެވޭނެ ްމިކަނ� ވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�

ްވަނީް ްމިއަދު ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހި ްމިއީ ހިނ�ގަވާދެއ�ތޯއޭ.

ްވަރަށ�ް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްލޮބުވެތި ްބޭނުނ�ވެފައޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްއެކަނ�ްމުޅިްޤަ�ައުމަށ�ްއިޢުލާް ްވަނީ  2120ނުކުރައ�ވާްމިްކެރިވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�

ްޤަބޫލުކޮށ�ފައޭ.ް ްއެކަނ� ްމިތިބީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައޭ. މަޖިލީހަށ�
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ވަނަްއަހަރަ�ަށ�ްފެށިގެނ�ދާއިރުްއެތަކެއ�ްމިލިއަނ�ްރުފިޔ2ްްާއަހަރުފުރ1ްްި

ްމިއީް ްތިބުމަކީ ްވާހަކަދައ�ކާލަދައ�ކާލަ ްމިގޮތުގައި ޚަރަދުވެގެނ�ދާއިރު

ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޮޑަށް�ޚާއ�ޞަކޮށ� ްވަރަށ� ްނާއިބުރައީސ� އާއި

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްވަރަކަށ� ްކިތަނ�މެ ްކަމެކޭ.  2125ވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޖެހޭނެ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްނުކުރެވޭނެއޭ. ްހައ�ލެއ� ްމިކަމެއ� ވާހަކަދެއ�ކިޔަކަސ�

ްޚާއ�ޞަް ްވަކި ްނަނ�ގަވާ ްހޮއ�ވަވާ ްދެބޭފުޅަކު ްޚާއ�ޞަ ްވަކި ތެރެއިނ�

ްދެއ�ް ްޢިނާޔަތ� ްއެްޢިއ�ޒަތަކާއި، ްކަނ�ތައ� ްމިހުރިހާ ްހަމަ ްތިއ�ބެވީ ވަވާފައި

ްޔަޤީނ�ކަމުގައޭ.ް ްހަމަޖައ�ސަވައިދެއ�ވާނެކަމުގެ ނޑިފުޅުނ� ްސިކު ދެބޭފުޅުނ�ގެ

ްދަނ�ނަވާނީް ްބެހޭގޮތުނ� ްޙަ�ަމީދުއާއި ްޝާހީނ� ްޚާއ�ޞަކޮށ� ނޑު  2130އަޅުގަ

ްއެކަމާް ްތާއީދުކޮށ� ްނަމަށ� ްހުށަހެޅުނު ްނަނ� ްޔަޤީނުނ� ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްވާ ްއަނެއ�ކޮޅުން�ބެހޭގޮތުނ� ްފުނ�ނާބުއުސ� ްއެހާ ްގޮތުނ� ްޤާނޫނީ ހަކަދެއ�ކީ

ްއަދިް ްއިނ�ސާފުވެރިކަމަށ� ްއަދުވެރިކަމާއި، ްނަޒަރުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްވަރަށ�ް ްޒުވާނ� ްވަރަށ� ްތަޢުރީފުކުރައ�ވާ ްބަޔަކު ްގިނަ ްވަރަށ� ޤައުމުގައި

ްއަޅުގަް ްއެދުވަހު ްއެނގޭތީއޭ ްބޭފުޅެއ�ކަމަށ� ްތަޢުލީމީ  2135ނޑުްކެރިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ނޑުްވާނެް ްގެނ�ދިޔައީ.ްއަޅުގަ ްބާރުއަޅަމުނ� ްބޮޑަށ� ްއެހާ ނާއިބުރައީސ�އަކަށ�

ްބޮޑަށް� ްއެނ�މެ ްހޮވުމަށ�ޓަކައި ްނާއިބުރައީސ���އަކަށ� ްމަނިކުފާނު ކަނ�ނޭނގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމީހެއ�ކަމުގައި. ްމަސައ�ކަތ�ކުރި މިތާނގައި

ްޔާ.ްދަނ�ނަވާލަނ�ްމިްބޭނުނ�ވާްވާހައަކީ.ްޝުކުރިއ�

ްބޭނުނ�ފުޅުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަވާބު ްސުވާލުތަކަށ� ްބައެއ� ްކުރެއ�ވި ްއާދެ،  2140ޝުކުރިއ�ޔާ.

ނޑުްޖަވާބުްދޭނ�ޖެހޭތީްޖަވާބުް ނުވާކަމަށ�ްވިދާޅުވި.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ

ް ްމިއީ ްސުވާލަކީ ްކުރެއ�ވި ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ވަނ68ްްައަރުވާނަނ�.

ް ްނުވަތަ ްވ69ްްަޖަލ�ސާތޯވެސ� ްނުވަތަ ްޖަލ�ސާތޯ ްޖަލ�ސާތޯ.�7ްްނަ ވަނަ

ް ްމިއީ ްދެނ�ނެވިނ� ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްފަށަމުނ� ްޖަލ�ސާ ްމި ނޑު �7ްއަޅުގަ

ްމިކުރައ�ވަނީް ްފާހަގަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ� ްޖަލ�ސާކަނ�.  2145ވަނަ

ްމިްް ްޖަލ�ސާއަކަށ� ްއެހެނ� ްނަނ�ބަރުްބަދަލުވެގެނ�ްނުވަތަ ްމިގޮތަށ� ޖަލ�ސާގެ

ްގޮ ްމިޖެހޭ ްވެގެނ�ދާނ� ްއާދެ، ްބެހޭގޮތުނ�. ްޖަލ�ސާވެސ68ް�ްތ�ތަކާ ވަނަ

ްއަދަދު.ްޤާނޫނީް ްޤާނޫނީ ްއެއީ ްކޯރަމ�ްހަމަނުވެގެނ�.ްއާދެ، ހުއ�ޓާލަނ�ޖެހުނީ
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ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްބެހޭގޮތުނ� ްއަދަދާ ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްހަމަވުމާ ވަނ8ްްައަދަދު

ްމަޖިލީހުގެް ްކުރެވޭނީ ްޖަލ�ސާއެއ� ްމަޖިލީހުގެ ްމިއޮނ�ނަނީ  2150މައ�ދާގައި

ްމެނ�ބަރަކުްދެބައިކު ްއެއ� ްމަދުވެގެނ� ްއިތުރަށ� ްއެއ�ބަޔަށ�ވުރެ ޅަ

ްވަގުތެއ�ގައިް ްއެއ�ވެސ� ްދަނިކޮށ� ްހިނ�ގަމުނ� ްޖަލ�ސާއެއ� ހާޒިރުވުމުނ�ނޭ.

ްމަދުވެއ�ޖެނަމަް ްނިސ�ބަތަށ�ވުރެ ްއެ ްމެނ�ބަރުނ� ްތިބި ްހާޒިރުވެ ޖަލ�ސާއަށ�

ްއެހިސާބު ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްހުއ�ޓާލަނ�ވާނެއޭ. ްއެހިސާބުނ� ްޖަލ�ސާއެއ� ން�އެ

ްނޫނ�.ް ނޑާލަ�ަނީކީ ްމެދުކަ ްއެ ްނިމުނީ. ްއެ ްޖަލ�ސާ ްއެ  2155އެދުވަހު

ްގަވާއިދުގެްދަށުނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ް ނޑުމެނ�ްމިހާރުްމިްޢަމަލުކުރަނީްމި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާއަކަށ� ްބޭއ�ވޭ ްދެނ� ްހުއ�ޓާލީމަ ްޖަލ�ސާ އެހިސާބުނ�

ްދެވޭ ްނަނ�ބަރެއ� ްއެހެނ� ްނުވަތަ ްގޮތުގައި ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ ނެ.ްއެހެނ�

ްމަތިނ�ް ްޖަލ�ސާއަށ�ްދެނ�ނެވުނީ.69ްްއެހެނ�ވީމަ،ްއެގޮތުގެ ވަނ69ްްަވަނަ

ްއެނ�މެފަހުން� ްނުބޭއ�ވި ްއުޅެ ްބާއ�ވަނ� ްދުވަސ�މަތިނ� ްއެކި  2160ޖަލ�ސާވެސ�

ް ްދުވަހު ްއަނ�ގާރަ ްހަފ�ތާގެ ްމިދިޔަ ްބޭއ�ވުނު.69ްްގޮސ� ްޖަލ�ސާ ވަނަ

ްއަނެއ�ކާވެ ްވަނިކޮށ� ްހިނ�ގިފައި ްހިސާބަކަށ� ްވަކި ްޤާނޫނީްބޭއ�ވިފައި ސ�

ް ްއެހިސާބުނ� ްހުއ�ޓާލަނ�ޖެހުނީ. ްހަމަނުވެގެނ� ްޖަލ�ސ69ްްާއަދަދު ވަނަ

ް ްމިއޮތީ ްދެނ� ްއެދިޔައީ. ްނިމިގެނ� ްޖަލ�ސާ.ްއެހެނ�ވީމަ،�7ްްހުއ�ޓާލާ ވަނަ

ނޑުްދަނ�ނަވާނީްމިްހަމަްރަނގަޅަށޭްއެޖެނ�ޑާވެސ�ްކުރެވިފައިްމިއޮތީް  2165އަޅުގަ

ްއެޖެނ��7ް ްއެޖެނ�ޑާްވަނަްޖަލ�ސާ.ްދެނ�ްސުވާލުކުރައ�ވަނީ ޑާްބަދަލުކުރުމާ

ްމަޖިލީހަށް� ްޚާއ�ޞަ ްމި ްމިކަނ� ްއާދެ، ްބެހޭގޮތުނ�. އުނިކުރުމާ

ްގޮތަކަށ�ކަން� ްއުނދަގޫ ްވަރަށ� ްމިއޮތީ ްދިމާވެފައި ނޑިވަޅުގައި މިދަ

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްޤަބޫލުކުރަނ� ނޑު އަޅުގަ

ް ްމިދެނ�ނެވ68ްިޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނެ. ްދެނ�މެ ްޖަލ�ސާ  2170ފަދައިން�ްވަނަ

ްޖަލ�ސާއަށް� ްއެޖެނ�ޑާކުރިއިރުވެސ� ްޖަލ�ސާގެ ްއެއ� ހުއ�ޓާލަނ�ޖެހުނީ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްއޮތ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� އެޖެނ�ޑާކުރުމަށ�

ް ްދެނ� ްއޮވެގެނ�. ްނުކޮށ� ް ްފުރަތަމ69ްްައެޖެނ�ޑާ ްއެނ�މެ ްޖަލ�ސާ ވަނަ

ްއެހެނ� ްއޮތ�. ްއެގޮތަށ� ްކޯރަމް�އެޖެނ�ޑާކުރެވުނުއިރުވެސ� ނަމަވެސ�،

ްއެް ްގެނެވިގެނ� ްބަދަލެއ� ްފަހުނ� ްއެއަށ� ްދިޔައީ. ްނުބޭއ�ވި  2175ހަމަނުވެގެނ�
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ްއައިޓަމ�ވެސ�ް އެދިވަޑައިގެނ�ނެވިްމެނ�ބަރުނ�ްބޭނުނ�ފުޅުވިްއައިޓަމ�ވެސ�ްދެ

ްކުރެވިގެނ�ވެސ�ް ްއެގޮތަށ� ްއެޖެނ�ޑާ ްއެ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވުނު. ހިމަނައިގެނ�

ނޑުމެނ�ްމިްވިސ�ނީްދެން�ޖަލ�ސާްނުބޭއ�ވުނީ.ްއެނ�މެފަހުނ�ްް ްއަޅުގަ ދެނ�

ނޑުްދެނ�ނެވިނ�ްރިޔާސަތުން� އެނ�މެފަހުނ�ްބޭއ�ވުނުްޖަލ�ސާގައިވެސ�ްއަޅުގަ

ްގެނ�ދެވޭނެް ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްހިނގަމުނ�ދާ ްފެށިފައިވާ ްމިހާރު  2180ވިސ�ނީ

ް ްހިމަނައިގެނ� ްއެކަނި ްއައިޓަމ� ްއެ ްޖަލ�ސ69ްްާގޮތަކަށ� ވަނަ

ްގެނ� ްކުރިއަށ� ްގެނ�ދަނިކޮށ�ްްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ގެނ� ްކުރިއަށ� ްއެގޮތަށ� ދެވޭތޯ.

ްއޮތ�ް ްއެޖެނ�ޑާގައި ްހަމަނުވެގެނ� ްކޯރަމ� ްއާދެ، ްމައ�ސަލައަކާހުރެ ދިމާވި

ްއެް ްއަދިވެސ� ްހަމަ ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްހުއ�ޓާލަނ�ޖެހުނީ. ްނުދެވި އައިޓަމ�އަށ�

ްމިއަދުވެސ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްބޭނުނ�ވެފައި. ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ�  2185އައިޓަމ�

ްމިއަ ްއެްމިހާރު ްހިނގަމުނ�ދަނީ ްމި ްބައި ްބޮޑު ްހަމަ ްޖަލ�ސާގެ ދުގެ

ްސުވާލުތަކަށ�ް ްކުރެއ�ވި ްނުދެވިގެނ�.ްއާދެ،ްއެހެނ�ވީމަ ްހަމައަށ� އައިޓަމ�އާއި

ްފު�ުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެރުވިއ�ޖެކަމަށ� ޖަވާބު

ްމިއަރުވަނީްމާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�އަށ�.ް

ް2190 

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ނޑުވެސ�ްހަމަްވަރަށ�ްކުޑަްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވާްއެއ�ްްްއާޠިފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވަނީ.ްއަޅުގަ

ް ްޚި�ިލާފ4ްުވާހަކައަކީ ްއެބަ ް)ހ(ްއާއި ްމާއ�ދާގެ ްމަނިކުފާނަށ�.ްވަނަ  2195ވެވެއޭ

ދެނ�ްމިހެނ�ްދެނ�ނެވީމަްކޮނ�ްގޮތަކަށ�ކަނ�ްއެއީްސުވާލުްއުފެދިދާނެްކަމެއް�

ްޖެހުމެއ�ނެތިް ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްބުނޭ ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްމީގައި ކަނ�ނޭނގެ.

ްބ.ް ްދެނ�މެއަކު ްދާދި ްބުނާތީ ްއެހެނ� ްބަލަހައ�ޓަވަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�. ރިޔާސަތު

ްމެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަނިކުފާނުްއަތޮޅުގެ ްވާހަކަދެއ�ކެވިއިރު ްމިތާ ްޢަފީފ� ބަރު

ްވިދާޅެއ�ނުވޭ.ް ްކަމަކަށ� ްޚިލާފުވާ ްމާއ�ދާއަކާ ްއެއ�ވެސ� ްގަވާއިދުގެ  2200އެއ�ވެސ�

ްމާއ�ދާއަކާް ްކޮނ� ްނުކުރައ�ވާ. ްސުވާލެއ�ވެސ� ްމަނިކުފާނު އަދި

ްވަރަށ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްދައ�ކަވަނީކީވެސ�. ްތި ްތިވާހަކަ ޚި�ިލާފުވާތީހެއ�ޔޭ

ްވާ ްއެހެނ�ވީމަ،ްދިގުކޮށ� ްފާޅުކުރެއ�ވި. ްޚިޔާލުތަކެއ� ްދައ�ކަވާ ހަކަތަކެއ�
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ްހަމަް ްވާހަކައެއ� ްމިބާވަތުގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ނޑު އަޅުގަ

ްތިް ްހަވާލާދީހޭ ްމާއ�ދާއަކާ ްކޮނ� ްވިދާޅުވޭ ްގިނަފަހަރަށ� ްވަރަށ�  2205ފަށާއިރަށ�

ްއެބަޖެހެވޭކަމަް ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްއެހެނ�ވީމަ، ނޑުްވާހަކަދައ�ކަނީ. ްއަޅުގަ ށ�

ްދަނ�ނަވާލަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައަ�ަކަށ� ްއަނެއ� ްދެނ� ދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ.

ްބޭރުގައިވެސ�ް ްޖަލ�ސާއަކުނ� ްނުވަތަ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިވެސ� ްމަޖިލީހުގެ އޮތީ

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްބެހޭގޮތާ ްގޮތާ ްޢަމަލު�ުކުރައ�ވާ ރިޔާސަތުނ�

ނ ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްނެގިދާނެ ްނުކުތާ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްނިޒާމީ ްދަނ�ނަވަނީ.  2210ޑު

ް ްއެބަވިދާޅުވޭ ްމަތިނ� ްފަހަރު ްޖަލ�ސާއެއ�22ްްއެކި ްބުނަނީ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްމާނަކުރެވޭް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ�ނޭ. ްކަމަކާ ްހިނގާ ްއެ ހިނގަމުނ�ދާއިރު

ްޖަހާފައިް ްކޮމާއެއ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިބުނަނީ ްމީގައި ގޮތުގައި

ްޤާނޫނުއަ ްޚިލާފަށް�މިއޮނ�ނަނީ ްގަވާއިދާ ްމި ްނުވަތަ ްޚިލާފަށ� ސާސީއާއި

ްފެނިއ�ޖެނަމަ.ް ްމެނ�ބަރަ�ަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްހިނގަމުނ�ދާކަމަށ�  2215ކަމެއ�

ްމީގެް ްޖެހީމަ ްކޮމާއެއ� ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްބަޔާނ�ކުރަން� ްމީގައި ްވަގުތުހެނ� ްފެނ�ނަ ްމެނ�ބަރަކަށ� ްއެ މާނައަކަށ�ވަނީ

ްއެއ�ޗަކީް ްޤާނޫނުއަސާސީއާއިްމިއުޅޭ ްރަނގަޅީ ްއޮނ�ނަނ� ްއެހެނ�ނޫނ�ނަމަ .

ްކަމެއ�ް ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްމި ްނުވަތަ ޚިލާފަށ�

ްއެހެން� ްފެނިއ�ޖެނަމަ. ްމެނ�ބަރަކަށ� ްއެއ�ވެސ�  2220ހިނގަމުނ�ދާކަމަށ�

ްއަނ�ނާނީ.ް ްމާނަ ްއެ ްތިވިދާޅުވާގޮތަށ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނަމަހެނ�

ްއެފަހަރަކުްްދެނ� ްއެމީހަކު ްވާހަކަދައ�ކަނީ ްމި ްއެނ�މެނ�ވެސ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިް ްފަހަރަށ� ްމާނަކުރެވޭނެކަމަށ�.ްއެއ�ބައި ްބަސ�ތައ� ްމި ްގޮތަކަށ� ބޭނުނ�ވާ

ްމާނަްމުޅިނ�ްއޮޅޭް ްކަމަކަށ�ނުވޭ.ްލިޔެފައިްމިއޮނ�ނަްއެއ�ޗެއ�ގެ ރޫޙުްއެނގޭ

ްނޭ ްއެއ�ޗެއ� ްއޮނ�ނަ ްބުނެފައި ްއެ ްގޮތ�ގޮތަށ� ްހެދިގެން�ކަހަލަ ްކަމަށ�  2225ނގޭ

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ނޑުމެނ�. ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނީ ްނަގަމުނ� ްވާހަކަދައ�ކާ މިހިރަ

ްމާނަކުރަނ�ވާނީ.ް ްމީތި ްމިގޮތަށޭ ްމިވަނ�ނަނީ ްހިތަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ މިފަހަރު

ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިް ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްބޭފުޅުނ� ްއަނެއ�ބައި އެހެނ�ނަމަވެސ�

ް ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްއެއީ ްތަނ�ކޮޅު ްކަމަށ�.ްއެއޮނ�ނަ ްވާހަކަ ްހިނގުމުގެ ކަމެއ�

ްވަގުތުް ް ްވިސ�ނޭ ްއެކަނ� ްއެމީހާއަށ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްބަލާނީ ނޑު  2230އަޅުގަ
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ްޖަލ�ސާއަކުނ�ް ްދެނ� ްމިބުނަނީ. ްމީގައި ްހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނެކަމަށޭ އެވާހަކަ

ްދެއ�ވާްް ްޓީވީނ� ްމިސާލަކަށ� ްއެއ�ޗަކީ ްމިދަނ�ނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ބޭރުގައޭ

ްރިޔާސަތުނ�ް ްގޮތަކަށ�ްްބަޔާނެއ�ގައިވެސ� ްނުގެނެވޭ ްހަމަހަމަކަނ� މި

މީޑިޔާއަށ�ްދެއ�ވާްމަޢުލޫމާތުްހުރިކަމަށ�ވަނ�ޏާްއެވެސ�ްހަމަްގަވާއިދާްޚިލާފުް

ްމީގައިްް ްމާއ�ދާއެއ� ްނަނ�ބަރެއ� ްކުރެއ�ވުމަށ� ްއެކަނ� ްގަވާއިދުނ�  2235ކަމެއ�

ްމިް ްކަމަކަށ�ވެސ� ްކުރައ�ވާ ްބޭރުގައި ްޖަލ�ސާއަކުނ� ްއެހެނ�ވީމަ، އެބައޮވޭ.

ްހި ްރައީސ�އާއިްގަވާއިދު ްއަނެއ�ކާ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ނގާނެކަމަށ�

ްބެލެހެއ�ޓުމަށް� ްރިޔާސަތު ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހިނގާ މެދުގައި

ްހަމަް ްގޮތަށ� ްހިނގާ ްނާއިބުރައީސ�އަށ���ވެސ� ހަވާލުވެވަޑައިގަނ�ނަވާފައި

ްނުކުތާތައ�ް ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެބައޮވޭ. ްމީގައި  2240މާއ�ދާއެއ�

ްއަޅު ްބޭނުނ�ކުރީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްފާހަގަކޮށ�ލުމަށ�ޓަކައި ްފުރުޞަތުގެ ްމި ގަނޑު

ްޢި�ިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް

ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެ�ެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްގުޅިގެނ� ްނުކުތާއާއި ްފާހަގަކުރެއ�ވި  2245އާދެ،

ް ްފަދައިނ� ްވިދާޅުވި ްދެނ�މެގައި ް)ހ(22ްްފާހަގަކުރެއ�ވީ ްގެ ްމާއ�ދާ ވަނަ

ްބެހޭގޮތުނ�. ނޑަށ�ވެސް�ްމާނަކުރުމާ ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަނމޑު

ނޑަށ�ް ްއަޅޚުގަ ްގހޮތުނ�ވެސ� ްޤާނޫނީ ްއެއ�ޗަކުނ� ްހުރި ދަސ�ވެފައި

ްއަދިް ްޤަބޫނުއަސާސޫވެސ� ްއަދި ްގަވާއުދެއ� ްތަކުރިބާއަކުނ� ްހުރި ލި�ޮބިފައި

ްގަވާއިދުގައިް ްކޮނ�ޓެކ�ސ�ޓ�އަށ�ްބަލާނެ.ްއަދިްއެ  2250ގަވާއިދުވެސ�ްމަނަކުރާއިރު

ްމާއ� ްއެހެނ� ްހިމެނޭ ްބަލާނެ. ްއަށ22ް�ްދާތަކަށ�ވެސ� ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނ

ް ްއިޝާރާތ�ކުރި ްކުރީގައި ްގެ ނޑުމީ ްއަޚޅުގަ ްދެނ�މެގައި 51ްބަލައިލާފައި

ްމަޖިލީހުގެް ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްބައ�ލަވައިލެއ�ވީމަ ްމާއ�ދާއަށ� ވަނަ

ްކަނ�ތަކާްނުވަތަްމަޖިލީހުގެްޖަލ�ސާއެއ�ގައިްގަވާއިދާް ޖަލ�ސާއެއ�ގައިްކުރެވޭ

ްއަދިްްޚިލާފު ްބެހޭގޮތުނ�ނާ ްއިޢުތިރާޟުކުރުމާ ްހިނގައިފިނަމަ  2255ކަމެއ�

ްކޮށ�ފިނަމަް ްކމެއ� ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ްބޭރުގައި ްޖަލ�ސާއަކުނ� މަޖިލީހުގެ

ް ްއެނގެނ�. ްއެބައޮވޭ ްދެބައި ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްގޮތ� 51ްއިޢުތިރާޟުކުރެވޭ
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ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިވަނީ ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ްވަނަ

ްފެނިއ�ޖެނަމަް ްކަމެއ�މްކުރާކަމަށ�ްމެނ�ބަރަކަށ� ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ރައީސ�ްމި

ްއެް ްޙައ�ޤު ްފަހަގކުރުމުހެ ްއެކަނ� ްގޮތުގައި ްގެ ްނުކުތާއެ�ެއ�  2260ނިޒާމާބެހޭ

ްމާއ�ދާގެް ްބެހޭ ްނެގުމާ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއެއީ ްލިބިގެނ�ވެއޭ. މެނ�ބަރަކަށ�

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(51ްްދަށުނ�ްއެްޝަކުވާއެއ�ްނުވަތަްއެްކަމެއ�ްނެގޭނެ.ް

ްމަޖި؛ލީހުގެް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްބޭރުގައި ްޖަލ�ސާއަކުނ� ްމަޖިލީހުގެ ގައި

ްލިޔުމަކުން� ްކޮށ�ފިނަމަ ްކަމެއ� ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ްހިނ�ގުމުގައި ކަނ�ކަނ�

ްބައ�ލަވާލައ�ވައިފިއ�ޔާްް ްމާއ�ދާއަށ� ްދެ ްމި ްއެބައޮވޭ. ްހުށަހެޅުމަށ�  2265މައ�ސަލަ

ްޤަބޫލުކުރަ ްއެކަނ�ްއ�ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްވިސ�ނަން�ްވާނެ ްގޮތަކަށ� ތަފާތު

ްމިް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތ�ކަނ� ްމާނަކޮށ�ފައި ގަވާއިދު

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްހިނގާ ްޖަލ�ސާގައި ްޤަބޫލުކުރެއ�ވިއިރު ފާސ�ކުރެއ�ވިއިރު،

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްހިނގާ ްބޭރުގައި ްޖަލ�ސާއިނ� ނަގާނެގޮތަކާއި

ްތަ ްމިކަނ� ްއޮތ�ކަން�ޝަކުވާކުރާނެގޮތަކާއި  2270ފާތުކުރައ�ވާފައި

ް ްމާނަކުރަނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީ�ިމާ، ވަނ22ްްަފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.

ްޚިލާފަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްމާނަކުރަނީ ް)ހ( މާއ�ދާގެ

ްއެއ�ވެސ�ް ްހިނގަމުނ�ދާކަމަށ� ްކަމެއ� ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްމި ނުވަތަ

ްއެ ްވަގުތުނ� ްފެނިއ�ޖެނަމަ ްރައީސަށ�ްމެނ�ބަރަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ ކަނ�

ްހިނގާް ްތެރޭގައި ްމިޖަލ�ސާގެ ްއެއީ ްއޮތުމުނ� ްމިގޮތަށ�  2275އަނ�ގަނ�ވާނޭ

ްތެރޭގައިް ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ ްހިނގަމުނ�ދާ ްނުވަތަ ްކަމަށ�. ްވާހަކަ ކަނ�ތައ�ތަކުގެ

ްޖަވާބުް ްއެނުކުތާއަށ� ްއާދެ ްކަމަށ�. ްކަނ�ތައ�ތައ� ހިނގަމުނ�ދާ

ނޑުް ފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްކޮޅުމަޑުލުގެްއެރުވިއ�ޖެކަމަށ�ބަލާފައިްދެނ�ްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަނ�އަށ�.

ް2280 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައ�ޔިތުނ�ގެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްމިކުރަނީ ްބޭނުނ� ްމިފުރުޞަތުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ .`ް

ްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 11ްްޚާއ�ޞަ ްމާއ�ދާއާއި ްމާއ�ދާއާއ24ްްިވަނަ ވަނަ

ްމާއ�ދާއާއ14ްްި ްމާއ�ދާއާއ23ްްިވަނަ 32ްްވަނަ ްމާއ�ދާއާއި  2285ވަނ43ްްަވަނަ
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ް 27ްްމާއ�ދާއާއި ްއަދި ްމާއ�ދާއާއި 61ްްވަނަ ްއަދި ްމާއ�ދާ ވަނ14ްްަވަނަ

ްކޮނ�މެް ްދަނ�ނަވާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޢާޔަތ�ކުރަމުނ�. ްމައ�ޗަށ�ވެސ� މާއ�ދާގެ

ްފާހަގަކުރާް ްމިްނުކުތާއެއ� ްއާދެ ްމައ�ސަލަ. ްގުޅޭ ްއެނުކުތާ އިރުގައިވެސ�

ްހުށަހެޅުމުގ11ްްެގަވާއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެްމައ�ސަލަ ްމާއ�ދާގައިްއެބަބުނޭ ވަނަ

ްބަޙުޘަށ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމިގޮތުނ� ްރައީސެވެ. ްމަޖިލީހުގެ ނޑައެޅާނީ ްކަ  2290ތަރުތީބު

ްތަރުތީބުް ްހުށަހަޅާނެ ްއެމައ�ސަލަތައ� ްމައ�ސަލައާއި ހުށަހަޅާނެ

ނޑައެޅު މުގައިްއިދާރީްކޮމިޓީގެްޚިޔާލުްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްހޯދަނ�ވާނެއެވެ.ްކަ

ްމައ�ސަލައަކީް ްމިއޮތ� ްއުފެދިފައި ްމިހާރު ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ އާދެ

ްމަޖިލީހުގެް ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްވާހަކަނުދެއ�ކިޔަސ� ްއިތުރަށ� ނޑު އަޅުގަ

 2295ދޭްއިޚ�ތިޔާރުގެްވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްލިބ14ްިމިގަވާއިދުގެް

ް ްހިނގަމުނ�ދަނިކޮށ24ް�ްދަށުނ� ްބަޙުޘ� ްކަމެއ�ގެ ްގުޅޭ ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ްވިދާޅުވިް ްރިޔާސަތުނ� ްފުރަތަމަ ްހުށަހެނީމަ ްހުށަހެޅުނީ. މައ�ސަލައެއ�

ްތަކުރާރުކޮށ�ް ްދެނ� ްހުށަނޭޅޭނޭ. ްމިތަނަށ� ްމައ�ސަލައެއ� ްބަޙުޘެއ� އެކަހަލަ

ްއެމަް ްދެއ�ކެވީމާ ްއެވާހަކަފުޅު ްކޮމިޓީގެްމެނ�ބަރުނ� ްއިދާރީ އ�ސަލަ

ްއެޖަލ�ސާް ްދެދުވަހު ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ގެނ� ްކުރެވުނީ. ްއެޖެނ�ޑާ ްމި  2300ލަފާގެމަތީނ�

ް ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމިތަނަށ� ްއަދި ްނުބޭއ�ވުނީމާ ްއުޅެ 61ްބާއ�ވަނ�

ްމައ�ސަލައެއ�ް ްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްއަމިއ�ލަފުޅު ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ބޭފުޅުނ�

ްއި ްގުޅިގެނ� ްހުށަހެޅުމާއި ްދެދުވަހުްޕެޓިޝަނެއ� ްކޮމިޓީގައި ދާރީ

ްވިދާޅުވަމުނ�ދާް ްތަކުރާރުކޮށ� ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ މަޝ�ވަރާކޮށ�ގެނ�

ްގުޅިގެން� ްފާސ�ނުވުމާއި ްނެގުމަށ� ްއެޖެނ�ޑާއިނ� ްމައ�ސަލަ ްއެ  2305ފަދައިނ�

ްނެގުމަށ�ްގޮތެއ�ް ްއެ ްމަޖިލީހުނ� ްގުޅިގެނ� އިނގޭތޯ.ްނެގުމަށ�ްފާސ�ނުވުމާއި

ްއެހެނ� ްގުޅިގެނ� ްއެޖެނ�ޑާްްނުނިނ�މުމާއި ްވެފައިްއޮއ�ވާްރިޔާސަތުނ� އެކަނ�

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމައ�ސަލަ ްއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާގައ69ްްިކުރެވިފައި ްޖަލ�ސާގެ ވަނަ

ނުހިމަނުއ�ވާްފޮނުއ�ވުމާއިްގުޅިގެނ�ްމިހާރުްދިމާވެފައިްއުޅޭްމައ�ސަލަތަކެއ�.ް

 2310ވަނަްމާއ�ދާގައިްމިދެނީްތަރުތީބުކުރުމުގ11ްްެއެކަމަކުްމަޖިލީހުގެްރައީސަށ�ް

ްއިދާރީްއި ްޖެހެނީ ްތަރުތީބުކުރައ�ވަނ� ްއެކަނ� ްއޭނަ ްއެކަމަކު ޚ�ތިޔާރު.

ް ްލިބެނީ ްހެކި ްއިތުރު ްމިކަމަށ� ްމަތީނ�. ްމަޝ�ވަރާގެ ވަނ13ްްަކޮމިޓީގެ
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ްއިނ�.ް ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމިބުނަނ13ްްީމާއ�ދާގެ ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއޮނ�ނަނ�ވާނޭ.ް ްއެޖެނ�ޑާއެއ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގެވެސ� ްކޮނ�މެ މަޖިލީސ�ގެ

ްވަކިްއެހެ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިވެސ� ްކޮނ�މެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެބައެނގޭ  2315ނ�ވީމާ،

ްއެޖެނ�ޑާއެއް� ްއަނ�ނަ ްހިނގަމުނ� ްއެއީ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭކަނ�. އެޖެނ�ޑާއެއ�

ް ްއިތުރު ްބާރުލިބޭ ްކަމަކީްތައުކީދެއ�ނޫނ�ކަނ�.ްމިއަށ� ްދެވަނަ ވަނ13ްްަލިބޭ

ްހިމަނާނީް ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްކޮނ�މެ ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ށ( މާއ�ދާގެ

ްކޮމިޓީގެްއެ ްއިދާރީ ްކުރުމަށ� ްނުވަތަ ްނިނ�މުމަށ� ޖަލ�ސާއެއ�ގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްހިމެނުމަށ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމަތީނ� ްލަފާގެ ްއާދެ،  2320ލަފާގެމަތީނ�،

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްބައިވަރު ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަނ�ކަމޭ. ނޑައަޅުއ�ވާ ްކަ ރައީސ�

ްއެނ ްއެބަ ްލަފާދެއ�ވިދާނެކަނ� ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްކުރުމަށ� ްއަދިްއެޖެނ�ޑާ ގޭ.

ް ްމަތީނ� ްލަފާގެ ްހުށަހެޅުއ�ވ69ްްިދެއ�ވި ްމެނ�ބަރު ްގއ ްޖަލ�ސާގައި ވަނަ

ްމައ�ސަލަް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ މައ�ސަލައާއި

ްޙަޤީޤަތުގައި.ް ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކުރެވުނުކަނ�ވެސ�  2325އެޖެނ�ޑާ

ްމަޖިލީހު ްމައ�ސަލައަކީ ްމިއުފެދޭ ްމިހާރު ްއެޖެނ�ޑާއިން�ނަމަވެސ� ްރައީސ� ގެ

ްކޮނ�ް ްނެނ�ގެވީ ްއެ ްމައ�ސަލަ. ްނެނ�ގެވި ްދެމައ�ސަލަ އެ

ްރިޔާސަތަށް� ްކުރެއ�ވޭނީ، ްއެކަނ� ްއެމަނިކުފާނަށ� ހައިސިއ�ޔަތަކުނ�ތޯއޭ.

ް ްކުރެވޭނީ ްއެއ11ްްީއެކަނ� ްއުސޫލުނ�ނޭ. ްމިބުނާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްޚިޔާް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ނޑައެޅުމުގައި ްކަ ްތަރުތީބު ްމަޖިލީހުގެްއެމައ�ސަލަ  2330ލު

ްއެއީް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުކުރައ�ވާ. ްއެކަމެއ� ްހޯދަނ�ޖެހެއޭ. ްއެބަ ރައީސ�

ްމައ�ސަލައެއ�.ް ްޚިލާފު ްއުސޫލާ ްމި ްގަވާއިދުގެ ވަނ11ްްައަސާސީގޮތުނ�ްމި

ނޑައެޅުއ�ވުމުގައިް ްކަ މާއ�ދާއާއިްޚިލާފުްމައ�ސަލައެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެޖެނ�ޑާ

ްނުހޯއ�ދަވާ ްޚިޔާލުފުޅު ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްތިވިދާޅުވަނީ ްދެނ� ވަނ69ްްަ.

ްމިތަނަށް� ްކަމެކޭ ްތެރެއިނ� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްކުރެވުނު ްއެޖެނ�ޑާ  2335ޖަލ�ސާއެއ�

ްކޮމިޓީގައިް ްއިދާރީ ްއެކަމަކު ްމިގެނ�ނަނީ. ްކަމެކޭ ްއިނގޭތޯ މިގެނ�ނަނީ

ނޑައެޅުއ�ވުމުގައިް މަޝ�ވަރާގެްމަތީނ�ްއެގޮތަށ�ްކޮށ�ފައިްފަހުނ�ްތަރުތީބުްކަ

ްއެމަ ްވިދާޅުވަނީ ްނޫނ�ތޯއޭ.ްމިހާރު ްނޭނގޭ ްނާނ�ނާނެކަމެއ� ްއަދި އ�ސަލަ

ްމިް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެކަމަކު ްމިގެނ�ދަވަނީ. ްވިސ�ނަވަމުނ�ނޭ އެކަމާއި
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ްއިދާރީް ްކަނޑައެޅުއ�ވުމަށ� ްތަރުތީބު ްގެނ�ނެވުމަށ� ްމިގޮތަށ�  2340މައ�ސަލަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ްއެހެނ�ވީ�ިމާ، ްހޯއ�ދަވަނ�ޖެހޭނެ. ްލަފާ ކޮމިޓީގެ

ްހަ ްމިއީ ްޖަލ�ސާއެކޭ.ްދަނ�ނަވާނީ ްގެނ�ދަވާ ްޚިލާފަށ� ްއުސޫލާއި މަޖެހިފައިވާ

ނޑުް އާދެްއެއީްފުރަތަމަްނުކުތާ.ްދެނ�ްއޮތީްމިހާރުްމިްހިނގަމުނ�ދާްމައިގަ

ނޑުްމައ�ސަލައަކީްމީގެް ްގޮތަކީްމީގެްމައިގަ ްވެގެނ�މިއުޅޭ މައ�ސަލަ.ްމިހާރު

ްޚިޔ24ްާ ްއެއާމެދު ްޙަޤީޤަތުގައި ްބުނާއެއ�ޗެއ� ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ  2345ލުްވަނަ

ް ްމައ�ސަލަ. ްއަސ�ލ24ްްުތަފާތުވާ ްއެއ�ޗެއ� ްމިބުނާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއޭގައިް ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ްއެބަ ްއެނަލައިޒ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ްހުރިހާ ްހުރި ްއޭގައި ްއެއ�ޗެއ�. ްރަނގަޅަށް�ްފ�ރޭސ�އެއ�އެބުނާ ވަރަށ�

ްއެނަލައިޒ�ކުރަނ� ްއުސޫލުނ�. ްއެނަލައިޒ�ކުރާ ްޓެކ�ސ� ްވަނ24ްްައެބަޖެހޭ

ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ހ(  2350މާއ�ދާގެ

ްޚިޔާލުކޮށ�ް ްމެނ�ބަރުނ� ްގުޅިގެނ� ްމިކަމާއި ްގުޅިގެނ�، މަސައ�ކަތާއި

ްޚިޔާލުކޮށް� ްޚިޔާލުކުރުނ�. ްއެކަމާއިމެދު ްކަމަކީ ްކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިް ްމަޖިލީހުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި. ްކަ ްގޮތެއ� ްމަޖިލީހުނ�

ނޑައަޅަނ�ް ްކަ ްގޮތެއ� ްޚިޔާލުކޮށ�ފައި ްއެކަމާއިމެދު ްކަމަކީ ކުރަނ�ޖެހޭ

ްހުށަހަޅަނ�ވާނީ.ް ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހަށ� ްކުރުމަށ�ޓަކައި ްއެކަނ�  2355މިޖެހެނީ.

ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައިް ްކަ ްގޮތެއ� ްހުށަހެޅުނ�. ްކަމަކީ ްކުރަނ�ޖެހޭ އެހެނ�ވީމާ،

ްކުރަނ�ޖެހޭކަމަް ްފުރަތަމަ ްކަމަކީ. ްކުރަނ�ޖެހޭ ްހުށަހެޅުން�ހުށަހެޅުނ� ކީ

ްއަސާސީް ްހިމެނެނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހުށަހަޅަނ�ވާނީ އިނގޭތޯ.

ްމައ�ސަލައޭ.ް ްބަޙުޘ�ކުރުމުގެ ްމެދު ްއަސާސީއުސޫލުތަކާއި ސިފަތަކާއި

ްފުރަތަމަް ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްގޮތުގައި ްމައ�ސަލަތަކެއ�ގެ  2360އެހެނ�ވީމާ،

ްސިފަ ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަކާއިްހުށަހެޅެނ�ޖެހެނީ

ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެް ްއެކަނ� ްއެކަނ�ތައ�ތައ�. ްއުސޫލުތަކާއި އަސާސީ

ްއޮތ�ކަނ�ތަކަށ�ް ްނިނ�މަވާފައި ްރިޔާސަތުނ� ްއެޖެނ�ޑާގައި މިއަދުގެ

ްވަކިކަމަކާއިމެދުް ްއޮވެގެނ�ްއޭގެތެރެއިނ� ބައ�ލަވާލެއ�ވިޔަސ�ްއެކަނ�ްނިމިފައި

ްދަނ� ްމިވަނީ. ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްއެއ�ޗަކީްބަޙުޘ�ކުރެއ�ވުމަށ� ްމިއުޅޭ  2365ނަވަނ�

ވަނަްމާއ�ދާގ24ްްެޤަބޫލުފުޅުކުރެއ�ވިޔަސ�ްނުކުރެއ�ވިޔަސ�ްއެއީްޙަޤީޤަތެކޭ.ް
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ްމިތަނަށ�.ް ްހުށަހެޅިފައޭ ްވަނީ ްމައ�ސަލަތައ� ްމިބުނާ ްގައި )ހ(

ްމައ�ސަލައަކާއިމެދުް ްވަކި ްއޭގެތެރެއިނ� ްޤަރީނާއަކީ ްހެއ�ކަކީ ހުށަހެޅުނުކަމުގެ

ްބަޙުޘ�ކުރެވެމުނ�ދާްކަނ� ްމިބުނަނީްޙަޤީޤަތުގައިްމިއަދު ތައ�ްއިނގޭތޯ.ްމީގައި

ްކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނ24ްްެ ްރިޔާސަތުނ� ްނިމުމަށ�ފަހު ް)ހ( ްމާއ�ދާގައި  2370ވަނަ

ް ްއެއީ ްވަޑައިގަނ�ނަވަނީ. ްނުކުރައ�ވާ ްކަމެއ� ްމުހިނ�މު ވަނ55ްްަވަރަށ�

ް ްވަޑައިގަނ�ނަވާ ްކަނ�ތައ�. ްގައިވާ ް)ށ( ް)ށ(55ްްމާއ�ދާގެ ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްކޮނ�އެް ްބުނަނީ ްގައި ްމ55ްްިއ�ޗެއ�ތޯ. ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

މާއ�ދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެްމަތީނ�ްއިޞ�ލާޙުްގެނައުމުގައިްމިްގަވާއިދުގެް

ްއުސޫލުތައ�24ްް ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ްމަތީނ� ްގޮތުގެ ްމާއ�ދާގައިވާ  2375ވަނަ

ްފެށުމުގެް ްއެކުލަވާލަނ� ްމާއ�ދާތައ� ްވަކިވަކި ްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހު މަޖިލީހުނ�

ްކުރީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ 171ްްގައި ްމާއ�ދާއާއި ްްވަނ2ްަވަނަ 1ްމާއ�ދާގެ

ްއެމާއ�ދާތައ�ް ްފޮނުވުމަށ�ޓަކައި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ްމަތީނ� ގައިވާގޮތުގެ

ްމިހެން� ްފާސ�ކުރަނ�ވާނޭ. ްމަޖިލީހަށ� ްނިނ�މަމުނ�ގެނ�ދާނެގޮތެއ� މަޖިލީހަށ�

ް ްމި ްކަމަކީ ްލިބޭ ްދަލީލު ްކުރަނ�ޖެހޭނެކަނ� ް)ށ(ްްވަނ24ްަމިކަނ�  2380މާއ�ދާގެ

ްއެނ�މެފަހުން� ްހިނ�ގަމުނ�ގޮސ� ްބަޙުޘ� ްހުޅުވާލައިގެނ� ްބަޙުޘ� ްމިބުނާ ގައި

ްވަގުތުގައިް ްބަޙުޘ�ގެ ްމައ�ސަލާގެ ްގައިވާގޮތުނ� ް)ނ( މައ�ސަލައިގެ

ްޚިޔާލުފާޅުކުރިް ްމެނ�ބަރުނ� ްނިމުމުނ� ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� މެނ�ބަރުނ�

ނުވަތަްމާއ�ދާއެއ�ގެްްމައ�ސަލަތަކުގެްމައ�ޗަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީގެްމާއ�ދާއެއ�ގެ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްއެކުލަވާލުމަށ�ޓަކައި ްމާއ�ދާގައ26ްްިޑ�ރާފ�ޓެއ�  2385ވަނަ

ްރައީސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީއަށ� ްކުރާ ްޑ�ރާފ�ޓ� ްދިރާސާކޮށ� ބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ

ް)ނ(ް ްމި ްއެބައެނގޭ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުށަހަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭކަނ�. އެމައ�ސަލައެއ�

ްކުރީ ްކަނ�ތައ�ވުމުގެ ްމިއޮތ� ްގައި ްކަމެއ�ކަނ� ްނިމެނ�ޖެހޭ ވަނ55ްްަނ�

ްމިހާރުް ްމިދެވެނީ. ްނުކޮށ� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއަކީ. ް)ށ( މާއ�ދާގެ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއެނބުރި ްއަނެއ�ކާވެސ� ްއެއ�ޗަކީ ްމިއުޅޭ  2390ދަނ�ނަވަނ�

ް ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ްއިޔާދަވަނ�ޏާ ްމައ�ސަލައަށ� ްމާއ�ދާގ24ްްެއަސ�ލު ވަނަ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ތަ ްމިބުނާ ްގައި ްހުށަހެޅުނީމާް)ހ( ްހުށަހެޅުނޭ. ްމިތަނަށ� ކެއ�

ްފާސ�ކުރަން� ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރީނ� ްފެށުމުގެ ްބަޙުޘ�ކުރަނ� އޭގެ
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ްކަނ�ތައ�ތަކަކީް ްއުސޫލީ ްއަސ�ލު ްހުނ�ނަނ�ވީ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއީތޯ

ްޤަބޫލުކުރެވޭތޯ.ް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްއެކަނ�ކަނ� ްސިފަތަކަކީ.  2395އަސާސީ

ްވާނ�އު ްމި ްދިގުްއެހެނ�ނޫނީ ްކަމަކާއިމެދު ްކޮނ�މެ ްހުށަހެޅުނު ްމި ޅޭގޮތަކީ

ް ްދެނ� 18ްްބަޙުޘެއ�ކޮށ�ގެނ� ްއެކިރޭޓުނ18ް�ްއަހަރުވަނ�ޏާ އަހަރުވާނ�ވީ،

ްއެނ�މެނ�ނަށ�ވެސް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދަނ�ޏާ. މިކަނ�ތައ�

އެބައެނގޭްމިހާރުްމިގެނ�ދާގޮތުނ�ދަނ�ޏާްދުވަހަކުވެސ�ްމިކަނ�ތަކަށ�ްނިމުމެއް�

ްރިޔާސަތެއ�ްނާނ�ނާނެ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،  2400ކަނ�.

ްއެމީހުން� ްމިތިބީ ްބައިތިއ�ބާފައި ްމިކަމުގައި ްބަޔަކު އިނ�ތިޙާބުކޮށ�ފައި

ްރަނގަޅަށ�ްގެނ�ދާނެކަމަށ�.ް ްކުރިއަށ� ްމިކަނ� އިސ�ނަގައިގެނ�ްވިސ�ނައިގެނ�

ްއެކަމަށް� ްއެކަމަކު ްހަވާލުކުރެވުނީ. ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ� ްޒިނ�މާއެއ� ވަރަށ�ބޮޑު

ްމަޢާފާއެއ�ކޮށ�ވެސ�ް ްވަރަށ� ްމިއަދު ްދަނ�ވަނ�ޖެހެނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމިވަނީ.ް ްމިކަނ�ތައ� ްމިހެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއޮތީ.  2405އިޙ�މާލުކުރެވިފައޭ

ް ްއެއ�ކޮށ� ްމައ�ސަލައާއިމެދު ްމުޅި ްހޮލިސ�ޓ�ކޮށ�ދުރުވިސ�ނޭގޮތަށ�

ްވަކިްބަލައި ްމިއީ ްއެނގެނ�ޖެހޭނެ. ްގޮތެއ� ްގެނ�ދާނެ ްމިކަނ� ލާފައި

ްއަސާސީްމާއ�ދާއެއ� ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ްމިބުނަނީ ްގަވާއިދުގައި ްމުޅި ނޫނ�

ްއޭގެފަހުނ�ް ްކަނ�ތައ�. ްފާސ�ކުރަނ�ޖެހޭ ްއެ ނޑައަޅާ ްކަ އުސޫލުތައ�

ްފޮނުވުމުގެް ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްކުރަނ�ޖެހެނީ ްމި ްބަޙުޘ�  2410މާއ�ދާއެއ�ގެ

ްއަސާސީް ްއޭގެ ްބެހޭގޮތުނ�. ްކޮނ�ޓެނ�ޓާއި ްހުނ�ނަނ�ވީ ްއޭގައި ކުރީނ�

ްދޭނެތޯްސިފަތަ ްޙައ�ޤެއ� ްމިވެނި ްބަޙުޡ�ކުރަނީކީ. ްބެހޭގޮތަކުނ�ނެއ�ނޫނ� ކާއި

ްކޮން� ނުދޭނެތޯއެއ�ްނޫނ�.ްއެްޙައ�ޤުްދޭއިރުގައިްދޭނީްކޮނ�ްސިފައެއ�ގައިތޯ

ްމިއުޅޭް ްދަނ�ނަވަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްބަޙުޘ�ކުރަނީ. ްއެކަމާމެދު ވައ�ތަރަކަށ�ތޯ.

ނޑަ ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއިނގޭތޯ. ްމައ�ސަލައަކީ ްމިއޭ ްއެނގޭްއެއ�ޗަކީ  2415ށ�

ްމިއޮތީް ްދެނ� ްޖަވާބެއ�. ްކުރު ްވަރަށ� ްވިދާޅުވާނެކަނ� ްހަމަ މިވާހަކަދެއ�ކީމާ

ްމައ�ސަލައެއ�24ްް ްއިތުރު ްހިނގަމުނ�ދާއިރުގައި ްބަޙުޘ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމަނަލެއ�ްމިތަނަށ�ްގެނެވި ްމާއ�ދާގައ24ްްިނުކުރެއޭްދާނެތޯ.ްމިގަވާއިދު ވަނަ

ްއުސޫ ްއަސާސީ ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްމިތަނަށް�މިބުނާގޮތުނ� ލުތައ�

ްމައ�ސަލައެް ްއިތުރު ްނުގެނެވޭްކަމަކަށ�ހުށަހެޅުމަށ�ފަހުގައިވެސ� ްމިތަނަށ�  2420.ްއ�
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ްމައ�ސަލައަކީް ްއެ ްމިބުނާްފަދ24ްްަހާއ�ސަކޮށ� ް)ހ(ްގައި ވަނަްމާއ�ދާގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަ ްގެ ްގއ ްނަޒަރުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ އ�ސަލައަކަށ�ވަނ�ޏާ.

ް ްހުށަހެޅެއ�ވި ްހިމެނ�ބަރު ްކަނ�ތައ�ތަކަކީްމައ�ސަލާގައި މެނޭ

ްއަސާސީް ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްހިމެނެއ�ވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެ ްއޭގެނ� ްމައ�ސަލައެއ�.  2425ކަނ�ތައ�ތަކުގެްއުސޫލުތަކާބެހޭ

ްމަޖިްސަބަބުނ� ްލީހުމި ްހިމެނޭ ްކޮނ�ޕޮޒިޝަނަށ�ވެސ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސް�ގެ

ް ްމަޖިލީހުނ� ްފާސ�އަދި ްގޮތަށ�ވެސ�ްކަނ�ކަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީްްކުރާނެ

ްބަދަލުތަކެ ްބޮޑު ްވަރަށ� ްގޮ�ަތަށ�ވެސ� ްގެނ�ނަން�ތަޞ�ދީޤ�ކުރާނެ އ�

ްވަރަށ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިއޮތ� ްއެއީ ްޙަޤީގަތުގައިވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، .

ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްމައ�ސަލަތަކެއ�. ްއަސާސީ ްމާއ�ދާގ24ްްެފަނ�ޑަމެނ�ޓަލ�  2430ވަނަ

އެްމައ�ސަލަްމިތަނަށް�)ހ(ްގައިްމިބުނާްގޮތުގެމަތީނ�ްބަޙުސ�ކުރުމަށ�ޓަކައިް

ްހުށަހެޅިް ްޙަޤީގަތުގައި ްފުރަތަމަ ްނެތ�. ްސަބަބެއ�ވެސ� ްހުށަނޭޅެނ�ވީ ވަކިނ�

ްހުށަހަޅާ ްހިނގަމުނ�ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބަޙުސ� ދަނިކޮށ�ވެސ�ްނިމުމަށ�ފަހު

ް ްއެނގެނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅޭކަނ� ްމާއ�ދާގައިްވ13ްަމައ�ސަލަ ނަ

ްމަޖިލީހު ްޖަލ�ސާއަމިބުނަނީ ްކޮނ�މެ ްއޮނ�ނަނ�ްގެ ްއެޖެނ�ޑާއެއ� ްވަކި  2435ކަށ�

ްހިމެނިފައިވާް ްއެޖެނ�ޑާގައި ްއެ ްހިނ�ގަނ�ޖެހޭނީ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްއެ ޖެހޭނެކަނ�.

ް ްނަމަވެސ� 14ްްކަނ�ތައ�ތައ�. ްމިބުނަނީ ްމާއ�ދާގައި ވަނ14ްްަވަނަ

ް ްއެހިނގަމުނ�ދާ ްމާއ�ދާއަކީ ްދުވަހުގެ ނެތ�ކަމެއ�ްހިމެނިފައިއެޖެނ�ޑާގައި

ްހުށަހަޅަނ� ްގޮތޭވެްމެނ�ބަރަކު ްހައ�ދަވަނ�ޖެހޭ ްއެހެނ�ވީމާ،ްއ�ޖެއ�ޔާ .

ް 14ްްއޭގެދަށުނ� ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ްމިްވަނަ ްއެބަލިބޭ  2440މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްވެއ�ޖެއ�ޔާް ްއެ�ެޖެނ�ޑާކުރުމަށ� ްނުހިމެނޭކަމެއ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ހިނގަމުނ�ދާ

ް ްގޮތ�ކުރަނ�ވާްކަނ�ތައ� ްއެހެނ�ވީމާ، .14ްް ްގެ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ 1ްވަނަ ،2ް

ްޝަރުތު ްމިބުނާ ްއެޖެނ�ޑާްްތައ�ގައި ްމައ�ސަލައެއ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ހަމަވާ

ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެ.ް ކުރުމަށ�ްމަޖިލީހަށ�ްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްނޫނީް ްމެނ�ބަރަކަށ� ްނޫނީ ްފަރުދަތަކަށ� ްވަކި ްކިއެއ�ވެގެނ�ހޭ ްސުވާލަކީ  2445ދެނ�

ްހީވަ ނޑަ�ަށ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅެނ�ވީ.ްއެއީ ްމައ�ސަލައެއ� ނީްމެނ�ބަރުނ�ތަކަކަށ�

ްކޮޅުމަޑުލުް ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ ްމައ�ސަ�ަލައެއ�ހެނ�. ްމުހިނ�މު ވަރަށ�
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ނޑަށ�ްލިބިގެނ�ވާްޙައ�ޤެއ�ްމީގައިްމިބުނާް މެނ�ބަރުގެްހައިސިއ�ޔަތުނ�ްއަޅުގަ

ްހަމަވާްމައ�ސަލައެއ�ްވެއ�ޖެއ�ޔާްމިތަނަށ�ްހުށަހެޅުނ�.ްފުރަތަމަް ދެްޝަރުތު

ްމަސައ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްސީދާގޮތުން�ޝަރުތަކީ  2450ކަތާ

ޏާްއެްޝަރުތުހަމަވަނ�ް،ނުވަތަްނުސީދާގޮތުނ�ްގުޅުނ�ހުރިްކަމެއ�.ްއެހެނ�ވީމާް

ނޑުމެނ�ނަށ� މިތަނަށ�ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިދާނެ.ްވަކިްދުވަހެއ�ގެްްއެްމައ�ސަލައެއް�

ްކަމަ ްދެވަނަ ްކޮށ�ދިނުމަށ�. ްއެޖެނ�ޑާ ްޤާނޫނުއަސާސީްޖަލ�ސާގައި ކީ

ްފަހި ްމަސައ�ކަތަށ� ްކަމެއ�.އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްބާވަތުގެ ްއެކިްްވާ މިހާރު

ްތަފާތުވެދާނެ.ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްފަހިވާ ްގޮތުގައި ްދެކިވަޑައިގަނ�ނަވާ  2455ބޭފުޅުނ�

ްހަމަގައިމުވެް ްޝަރުތު ްމިބުނާ ްއެކެއ�ގައި ްގެ ް)ށ( ްމި ސް�ނަމަވެސ�،

ް ްގއފުރިހަމަވާ ްމައ�ސަލައެއ� ްއެހެނ�ވީމާ،ްް.ކަހަލަ ްހުށަހެޅުއ�ވީ. މެނ�ބަރު

ވެސ�ްކުރެއ�ވޭނެ.ްދެނ�އޮތީްކޮނ�ްހިސާބަކުނ�ތޯްއެްއެކަމަކާމެދުްބަޙުސެއ�ްނުް

ްއެޖެނ�ޑާކުރުމާް ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުރާނީ. ްއެޖެނ�ޑާ ްމައ�ސަލަތައ� ހުށަހެޅުއ�ވި

 2460ބޭފުޅުނ�ްގެނ�ގުޅުއ�ވާ.ްބައެއ�ްއެބަްބެހޭގޮތުނ�ްދެްރަޢުޔެއ�ްބައެއ�ްބޭފުޅުނ�ް

ް ްގޮތުގައި ްމާއ�ދާގ14ްެދެކިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްމައ�ސަލައެއ�ްވަނަ ދަށުނ�

ްހުށަހެޅުއ�ވުނީ ްބައެއ�ްމަކާ ްނުވެސ�ޖެހެ ްގެނ�ދާކަށ� ްކޮމިޓީއަށ� އިދާރީ

ްގޮތުގައި. ްދެކިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްކުރައ�ވާްްބޭފުޅުނ� ްވަކާލާތު ްބޭފުޅުނ� އަނެއ�ބާ

ްއިދާރީ ްހަމަ ްހޯދަނ�ްގޮތުގައި ްމަޝ�ވަރާ ްއެހެނ�ކޮމިޓީގެ ވީމާ،ްޖެހޭނެ.

ް ްދެކިވަޑައިގެނ� ްމިއައެގޮތަށ� ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ  2465ދުގެްކަމަށ�

ްގެނ�ދެވީރިޔާސަ ްމައ�ސަލަ ްމި ްއިދާރީްްތުނ�ވެސ� ްކޮމިޓީއަށ�. އިދާރީ

ްބަޙުސ�ކުރުމަށ�ފަހު،ް ްދިގުކޮށ� ްވަރަށ� ްގެނ�ގޮސ�ގެނ� ދުވަހުގ4ްްެކޮމިޓީއަށ�

ްދުވަހެއ� ްއެވިދާޅުވާ ްގެއ�ލުމަށ�ފަހުްބަޙުސަކަށ�ފަހު ްއަދި ްކޯރަމ� ގައި

ްމިދެނ�ނަމަ ްނަމަވެސ� ްއައިސ�ގެނ� ްބޭފުޅަކު ްއިތުރު ްނިނ�މުމެއް�ވެސ� ނެވީ

ްމަޖިލީހަކުނ�ވެސް� ްމި ްކަމަށ� ްނިނ�މުމެއ� ްޞައ�ޙަ ްނިނ�މުމަކީ  2470ނިނ�މެވި.ްއެ

ްނުނިނ�މާ ްކޮމިޓީއަކުނ�ވެސ� ްކަމަކަށ�.ްްއަދި ްނިނ�މުމެއ� ޞައ�ޙަނޫނ�

އެވާނީްޞައ�ޙަްނިނ�މުމެއ�ްކަމަށ�.ްބައެއ�ްބޭފުޅުނ�ްމަޖިލީހުގެްއެހެނ�ވީމާ،ް

ްވާހަކަ ްރިޔާސަތުނ� ްދައ�ކަވާއިރުގަްފުޅު ްޓިވީގައި ްޢާނ�މު ވާހަކަްއިވެސ�

ްއެބަދައ�ކަވާ.ްއެއީް ްވާހަކަ ްގެއ�ލުނު ްކޯރަމ� ްޖަލ�ސާގެ ްއެ ދައ�ކަވާއިރުވެސ�
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ްއި ްކޮމިޓީގެ 17ްްދާރީ ްނިނ�މި ްޖަލ�ސާއިނ���  2475ނިނ�މުމުގެްވަނަ

ްކަމެއ�.ް ްކުރައ�ވާ ްއުފެއ�ދުމަށ� ްސުވާލު ްމެދުގައި ްމީހުނ�ގެ ޞައ�ޙަކަމާމެދު

ްޖެހި ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްވާހަކަފުޅުްއެހެނ�ވީމާ، ްއެގޮތަށ� ވަޑައިގެނ�

ްޕެޓިޝަނެއ�ް ްއަނެއ�ކާ ްނިނ�މުނ� ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެކަމަކު ދައ�ކަވަނީވެސ�.

ްދެވަނަް ްއަނެއ�ކާ ްއައިސ�ގެނ� ްމަ�ައ�ސަލަ ްމިތަނަށ� ްގުޅިގެނ� ހުށަހެޅުމާ

ްބާތިލުކުރައ�ވާކަށ�ް ްނިނ�މުނ� ްނިނ�މި ްކުރިނ� ްވިސ�ނިއިރުގައިވެސ�  2480ފަހަރަށ�

ް ،ް ްއެހެނ�ވީމާ ްކޮނާދެ. ްއިދާރީ ްނިނ�މ17ްްިމިޓީގެ ްޖަލ�ސާގައި ވަނަ

ްއޮތ�ކަނ�ްްނިނ�މުމުގެ ްއެދެމި ްޝައ�ކުނުކޮށ� ޞައ�ޙަކަމާމެދު

ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއޮއ�ވާ ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، މަޖިލީހުގެްއެބައެނގޭ.

ްކަނ�ތަކުގެތެރެއިނ�ް ްއެޖެނ�ޑާކުރެވުނު ްމި ްގޮތަކީ ްމިހެއ�ދެވި ްފަހުނ� ރައީސ�

ް ްމިތަނަށް�މިްމިހާރުއެވިދާޅުވާހެނ� ްމައ�ސަލަ ްބަޙުސ�ގެ  2485ހިނގަމުނ�ދާ

ްތަރުތީބުް ްއެކުރެއ�ވިކަމަކީ ްއެމަނިކުފާނު ްއެބައެނގޭ ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ނެވީ.

ްއެކަމަކުް ްއެގޮތަށ�. ްނަގަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަނ�ތައ�ތައ�. ކުރެއ�ވީކަނ�

ް ްއެބަޖެހޭ ްއިދާރ11ްްީތަރުތީބުކުރެއ�ވުމުގައިވެސ� ްބުނާހެނ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއެކަނ�ްކޮމިޓީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮނ�ނާތީ. ްލިޔެވިފައި ްއެހެނ� ްހޯދަނ�. ްލަފާ ގެ

ނޑުްއެްނުކުރައ�ވާްތިް  2490މައ�ސަލަްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ގެްގޮތުނ�ްމިއަދުްއަޅުގަ

ް ްދެނ� 23ްްމިނަގަނީ. ްމާއ�ދާ، ްއުސޫލުނ23ް�ްވަނަ ްބުނާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްހުށަ ްމައ�ސަލަ ްމެނ�ބަރުނ�ތަކެއ� ްނުގެނ�ދާތީ ްބާއ�ވާ ހެޅުއ�ވީ.ްޖަލ�ސާތައ�

ްފޮނުއ�ވި.ް ްސިޓީއެއ� ްފަދަ ްފަތ�ކޮޅެއ� ްދިގު ްކަހަލަ ްއެވިދާޅުވާ ހުށަހެޅުއ�ވީމާ

ްއެބަހުރި.ް ްޖަސ�ޓިފައިކުރައ�ވާފައި ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� އޭގައި

ް ްމާއ�ދ23ްާއެކަމަކު ްއެވަނަ ްއޭގައި ްޕ�ރޮވިޝަނ� ްއެބުނާ ްއޭގައި  2495ބުނާްގެ

ްނުކު ްޖަސ�ޓިފައި ްމިދެނ�ނެވީ ްއެސިޓީ ްނުބުނޭްއެއ�ޗަކާ ްމީގައި ރައ�ވާ.

ތޯވެސ�ްބަލަނ�ޖެހޭނެއެކޭްސާބިތުކުރަނ�ްޖެހޭނެއެކޭްއަދިްއެއީްތެދެއ�ތޯްދޮގެއ�

ްްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާނަމައޭްއިނގޭތޯ، ްބާއ�ވާނީކީ. ވަނ23ްްަޖަލ�ސާ

ްއުސޫލުން� ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްގަވާއިދުގައި ްމި ްބުނަނީ ް)ހ( މާއ�ދާގައި

ް ްމަޖިލީހުބާއ�ވަނ�ޖެހޭ ްރަޖަލ�ސާއެއ� ްމިއީްގެ ްނުވަތަ ްނުބާއ�ވައިފިނަމަ  2500އީސ�

ް ްމަޖިލީހުއިނގޭތޯ ްނުވަތަ ްތަނަކީ ްއުސޫލާްމުހިނ�މު ްއެ ްރައީސަށ� ގެ
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ްދިހަް ްއަދަދުގެ ްޖުމ�ލަ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްފެނިއ�ޖެނަމަ ޚިލާފުވާކަމަށ�

ްސޮއިކޮށ�ް ްލިޔެ ްމެނ�ބަރުނ� ްއަދަދެއ�ގެ ްމަދުނޫނ� އިނ�ސައ�ތައަށ�ވުރެ

ްފޮނު ްރައީސަށ� ްބާއ�ވާްމަޖިލީހުގެ ްޖަލ�ސާއެއ� ްމަޖިލީހުގެ ްލިއުމަކުނ� ވާ

ްއެދެވި ްގައިްދިނުމަށ� ް)ނ( ް)ށ(، ްމީގެ ްއަދި ްދާނެއޭ.  2505މިކަހަލަްވާގޮތުނ�

ް ްއެހެނ�ވީމާ،ްް�ޖަލ�ސާއެއ� ްއެބަޖެހޭ. ްބާއ�ވާދޭނ�ވެސ� ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ްއޭނަ ްމިދެނ�ނެވީ ްލިބިގެނ�ވާ ްރައީސަށ� ފެނިވަޑައިގެނ�ްްއަށ�މަޖިލީހުގެ

ްކަހަލަ ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާްްކުރައ�ވާ ްކުރައ�ވަނ� ްއޭނަ ްއެއީކީ. ކަމެއ�ނޫނ�

ްއޭނަް ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްއިނ�ސައ�ތަ ްދިހަ ްއެއީ ކަމެއ�.

ްކަމަށ�ްއެބުނާ ްނުބާއ�ވައިފި ްޖަލ�ސާއެއ� ްޖަލ�ސާގައިްފަދަ ްއެ  2510.ްއެހެނ�ވީމާ،

ްއޭގެް ްތެދެއ�ތޯ ްހެއ�ދެވީ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ވާހަކަދައ�ކައިގެނ�

ްއެފަދަޞަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހޯދާނީ. ްފެކ�ޓ� ްއޭގެ ްތެދުތޯ ްއެއީ ްއ�ޙަކަމާމެދު

ްމިްްޖަލ�ސާއެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެމައ�ސަލަ ްނުވާތީ ްދެއ�ވާފައި ބާއ�ވާ

ްޖަލ�ސާއެއ�ް ްއެފަދަ ްކަމެއ�ނެތ�. ްވިދާޅުވާނެ ްކޮނ�މެހެނ� ްއެހެނ� ހުށަހަޅަނީ.

ްނުޖެ ްވިދާޅުވެވޭނެބާއ�ވާކަނ� ްއެހެނ� ްއެއީ ްްހެއޭ. ްގަކަމެއ�ނޫނ�  2515ވާއިދުްމި

ްދެނ� ްއޮތ�ގޮތުނ�ނެއ�. ،32ްް ްމާއ�ދާ. ްގައ32ްްިވަނަ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

އިނގޭތޯްމަޖިލީހުގެްރައީސ�،ްްބުނަނީްމަޖިލީހަށ�ްމައ�ސަލަްހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނީ

ްހުރ32ްްި ްކަނ�ތައ�ތަށ� ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޙާލަތަކީ ްމައ�ދާގެ ވަނަ

ްހުރި ްކަނ�ތައ�ތަށ� ްމިކަހަލަ ްއިނގޭތޯ، ްްގޮތުނ�ނާއި ްމަޖިލިސް� ގޮތުނ�

ްފާހަގަކުރެއ�ވިގެނ�ްއިނގޭތޯ،ްމައ�ސަލައެއް� ްނުދާކަމަށ� ްކުރިއަށ�  2520ރަނގަޅަށ�

ްމިއަދުް ްމިމަޖިލީހަށ�. ްމިތަނަށ�، ްގެނ�ދަވަނ�ޖެހެނީ ްމި ްއެމައ�ސަލަ ގޮތުގަ

ްއެހެނ�ވެސް� ްއަދި ްކޮމިޓީއަކުނ�ވެސ� ްއިދާރީ ްމިވިދާޅުވަނީ ރިޔާސަތުނ�

ްނުދާ ްރަނގަޅަށ� ްމިމަޖިލިސ� ްފާހަގަކުރައ�ވާފައިްބޭފުޅަކު ކަމަށ�ކަށ�

ްބަރޑަން� ްމިއޮތ�ގޮތުނ� ްމީގައި ްނުލައ�ވައޭ. ްހުށަހަޅައެއ� މައ�ސަލައެއ�

ްރައީސ�.ް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅުއ�ވަނ�ޖެހެނީ ްމިމައ�ސަލާގައި  2525އިނގޭތޯ

ްކޮމިޓީއަކުނ�ް ްއިދާރީ ްކަމެއ�ނޫނ�. ްއިސ�ނަގަނ�ޖެހޭ ްމެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ

ްއި ްކޮމިޓީއަކުނ� ްއެހެނ� ްއެގޮތަށ�ްނޫނީ ްމީކީއެއ�. ްކަމެއ�ނޫނ� ސ�ނަގަނ�ޖެހޭ

ްމީގަް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމި ްނެތ�. ނޑައެޅިފައެއ�ވެސ� ްކަ ގަވާއިދުގައި
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ްބުނަނީް ްމި ްގައި ް)ހ( ްމީ ްރައީސަށ�ހެނ�. ްމަޖިލީހުގެ ްފޯލ�ވަނީ ރޑަނ� ބަ

ްއެކޮމިޓީތަކުގެް ްކޮމިޓީތަކަކީ ްއެކުލަވާލާ ްމަޖިލީހުނ� ްރީއ�ޗަށ�  2530ވަރަށ�

ނޑޭގޮތެއ�ގެްމަތިނ�ްއެކަށީގެނ�ވާްހަލުވިްމިނެއ�ގައިްމަސައ�ކަތ�ތަށ�ްމެ ދުނުކެ

ނޑޭނެހެން� ްމެދުނުކެ ްވާނ�ޖެހޭނެ. ްކޮމިޓީއަށ� ހަރަކާތ�ތެރިވަމުނ�ދާ

ްމަޖިލީހުގެް ްހަމަނުވަނ�ޏާ ްމިޝަރުތުތަށ� ްހަލުވިމިނެއ�ގައި. އެކަށީގެނ�ވާ

ްނިނ�މާް ްކޮމިޓީއަކުނ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްއެއީ ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ރައީސަށ�

ްމިގޮތަށް�ނި ްދެނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ްރައީސަށ� ްމަޖިލީހުގެ  2535ނ�މުނ�ތައ�

ްމައ�ސަލައެއ�ގެް ްމިމަޖިލީހަށ� ްއެބަޖެހޭ ްއޭނަ ްނުހިގަނ�ޏާ ކަނ�ތައ�ތަށ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ރޑަނ�އެއ� ްބަ ްއޭގެ ްހުށަހަޅުއ�ވަނ�. ގޮތުގައި

ްއޭނަް ްއެއީ ްއޮނ�ނާނީކީ. ްނޫނ� ްކޮމިޓީއަކަށ� ްނޫނީ ްނޫނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަކަށ�

ްޢައ�ބާސް� ްއެއީ ްކަމެއ�. ްކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެ ްއޭނަ ްރައީސަށ�ވީތީ މަޖިލީހުގެ

ްއިނގޭތޯ،ް ްނޫނ� ްވީމަކާވެސ� ްޙަމީދު ްޝާހީނ� ްނޫނ�،  2540އިބ�ރާހީމ�ވީމަކާ

ްއެބޭފުޅުނ�ގެް ްހައިސިއ�ޔަތުނ�، ްބޭފުޅެއ�ގެ ްފުރުއ�ވާ ްރިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ

ްއޮް ްއެގޮތަށ� ްމީގައި ްކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެ. ްއެކަނ� ްއެއީ ްއަދިްވާޖިބެއ� ނ�ނާތީ.

ްކުރަނ�ޖެހޭނީ.ް ްއެކަނ� ްލާޒިމުކުރާތީ ްއެގޮތަށ� ޤާނޫނުއަސާސީގަވެސ�

ްދަނ�ނަވަނ�.ްދެން� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރައ�ވާފަނެތ�ކަމަށ� އެހެނ�ވީމާ،ްއެކަނ�ވެސ�

ްނުކުރައ�ވާކަނ�43ްްް ްކަނ�ކަނ� ްމިދެނ�ނެވި ްހަމަ ް)ކ(ގައި ްމާއ�ދާގައި  2545ވަނަ

ްދައ�ކާ ްނަމަވެސ� ްކުޑަކުޑަކަމެއ� ްދައ�ކާލަނ� ްމިއުޅެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ 43ްލަނ�

ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާް ްމިމާއ�ދާގައި ްމިބުނަނީ ް)ކ(ގައި ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްފާސ�ކުރުމުގައިްމިްމާއ�ދާގައިް)ނ(ްއާއިް)ރ(ް ްޔައުމިއ�ޔާ އުސޫލުގެމަތިނ�

ްޔައުމިއ�ޔާތަކުގެް ްގޮސ�ފައިވާ ްފަހަނަޅާ ްމުއ�ދަތު ްމަތިނ� ގައިވާގޮތުގެ

 2550އ�ޔާއަށ�ވުރެްގިނަްޔައުމިއ�ޔާްމަޖިލީހުން�ޔައުމ5ްިތެރެއިނ�ްއެއ�ވަގުތެއ�ގައިް

ްކުރަނ�ޖެހޭނެއޭ.ް ްއެކަނ� ްމަތީނ� ްނޯނ�ނާނެގޮތުގެ ްޖަމާވެފައި ފާސ�ނުކޮށ�

ްމިް ްބަލާނުލެވޭވަރު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކުރަނީ. ްމިކަނ�ތައ� އެހެނ�ތޯ

ފެނ�ނަނީްއިނގޭތޯ.ްހަމަްކުޑަކުޑަްކަމެއ�ްމިްދަނ�ނަވާލީ.ްމިކަހަލަްބައިވަރުް

ްއެބަ ްކަނ�ތައ� ްދެނ� ްނުކުރައ�ވާ. ްމައ�ސަލަ.27ްްހުރި ްމާއ�ދާ،ްފެނުގެ ވަނަ

ްނެތޭ.ް ްބަހައ�ޓަނ�ޖެހެއެކޭ ްފެނ�ފުޅި ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްމިތަނުގައި  2555އާދެ،ްމިހާރު



 95 

ްތެރޭގައިް ްޖަލ�ސާގެ ްތިބެގެނ� ްތެރޭގައި ްމިތާ ްއިނގޭ ްއެބަ ްމީގެނ� އެކަމަކު

ްފެނ�ފުޅި ްފެނ�ބޮނީ ްކިހިނެއ�ތޯ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނުވައ�ދާްްފެނ�ބޮވޭކަނ�.ްދެނ�

ނޑުމެނ�ްކޮނ�މެސް� ނުވަތަްފެނ�ްނުވައ�ދާްމިތަނަށ�.ްދެނ�ްވިދާޅުވަނީްއަޅުގަ

ްހައިސިއ�ޔަތުނ�ނޭް ްޤާނޫނީ ްތިވިދާޅުވަނީ ްހަމަ ްއެކަމަކު ްބުނީއޭ. އެއ�ޗެކޭ

ްއެއ�ޗެއް� ްހުރިހާ ްވަކީލެކޭ ްޤާނޫނީ ްތިމަނ�ނައަކީ ްވިދާޅުވަނީ ްމި  2560ތިމަނ�ނަ

ްއެނގިވަޑައި ްތަރުޖަމާކުރައ�ވަނ� ްއެކަމަކުްރަނގަޅަށ� ްކަމަށ�. ގަނ�ނަވާ

ްޖަލ�ސާގައިް ްކިހިނެއ�ތޯއޭ ްފެނ�ބޯނީ ްމިތާނގައި ްބައ�ލަވާށޭ ވިދާޅުވެދެއ�ވަ

ްނެތިއ�ޔާް ްފެނ�ވައ�ދާފައި ްނޫނީ ްމިތާނގައި ްނެތިއ�ޔާ ްފެނ�ފުޅިއެއ� ތިބެގެނ�.

ްނުކުތީމަވަނީް ްބޭރަށ� ްޖަލ�ސާއިނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިތާނގައި.

ްމި ްދެނ� ްއިނގޭތޯ. ްބޭފުޅުނ�ްޖަލ�ސާއަކަށ�ނޫނ� ްބައެއ� ްސުވާލަކީ  2565އުފެދޭ

ްމިްސުވާލުްމިްޖަލ�ސާއިނ�ްބޭރުގަވެސ�.ްމިހާރުް ބޭފުޅުނ61ް�ްއެބަކުރައ�ވާ

ްމިތަނުގެް ްހުށަހެޅީމައެއީ ްހުށަހަޅައިފިއޭ. ްމިތަނަށ� ްލިޔުމެއ� ސޮއިކޮށ�ފައި

ްއެޖެނ�ޑާް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއަދަދެކޭ. ްބޮޑު އަޣ�ލަބިއ�ޔަތަށ�ވުރެ

ނޑުް މެނ�ބަރުނ�ގެްބާރ61ްްުދަނ�ނަވަނީްނޫނެކޭ.ްްބަދަލުކުރަނ�ޖެހެއޭ.ްއަޅުގަ

ްނިނ�މަނީް ްކަނ� ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްއަދި ްކުޑައޭ. ްބާރަށ�ވުރެ ްކޮމިޓީގެ  2570އިދާރީ

ް ްކޮމިޓީއަކ6ްްީއެނ�މެ ްއިދާރީ ްސަބަބަކީ ްވިއަސ�. ްވޯޓުނ�ކަމަށ� މީހުނ�ގެ

ްބާރުގަދަވާނެއޭް ްނިނ�މުނ� ްކޮމިޓީގެ ްކޮމިޓީއެކޭ.ްއެ ްލިބިގެނ�ވާ ްބާރު ޤާނޫނީ

ްމެނ�61ް ްދަނ�ނަވަފާނަނ�. ްސަބަބު ްޕެޓިޝަނަކަށ�ވުރެ. 61ްބަރުނ�ގެ

ްހައިސިއ�ޔަތުނ�.ް ްއަމިއ�ލަފުލު ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްސޮއިކުރެއ�ވީ މެނ�ބަރުނ�

ްމިް ްބާރު ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްހައިސިއ�ޔަތުނ�.  2575އިނ�ޑިވިޖުއަލ�

ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިް ްމަޖިލިސ�ގެ ްމި ްއެކ�ސަސައިޒ�ކުރެވޭނީ މަޖިލިސ�ގައި

ްގޭގައިްްއެބޭފުޅުނ� ްއަމިއ�ލައަށ� ްނިނ�މެވުމުގެްމައ�ޗައ�.ްއެބޭފުޅުނ� ނިނ�މަވާ

ްސޮއިކުރެއ�ވުމެއ�ގެް ްސޮއިކުރައ�ވާ ްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްއަމިއ�ލަ ތިއ�ބަވައިގެނ�

ްކޮމިޓީގެް ްއިދާރީ ްނޫނީ ްޖަލ�ސާއަކުނ� ްމަޖިލިސ�ގެ ްނުވާނެ ްގަދައެއ� ބާރު

ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނޫނީ. ްނިނ�މެވުމެއ� ްނިނ�މަވާ  2580ވާހަކަވެސ�ްޖަލ�ސާއަކުނ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްބައިވަރު ްމިކަހަލަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްކުރިއަށ�ދާ. ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްމަޖިލިސ�ގެ އެބަހުއ�ޓޭ
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ްދެން� ްމިޖެހެނީ. ްމިވާހަކަދައ�ކަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރީމައޭ ްއެގޮތަށ� އެކަނ�ކަނ�

ވަނަްމާއ�ދާގައ11ްްިތޭްމިބާރުްހަމަްވިދާޅުވާނެްނޫނެކޭްތިމަނ�ނައަށ�ްއެބައޮ

ްގެނ�ދަނ�.ް ްކޮށ�ގެނ� ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްއެޖެނ�ޑާ ްމި ްނަމަވެސ� ްއޮތ�  2585އެހެނ�

ްކޮމިޓީއަކުނ�ް ްއިދާރީ ްއެއ�ވެސ� ްނެގުމަކަށ� ްމައ�ސަލަ ްމެނ�ބަރުގެ މ.އަތޮޅު

ލަފައެއ�ްނުދޭ.ްއެކަމަކުްހަމަްނަގާފައިްއެއޮތީްއިނގޭތޯ.ްމިކަހަލަްއެއ�ވެސ�ް

ްނެ ްމީހުނ�ގެްޖަސ�ޓިފިކޭޝަނެއ� ްލިބިގެނ�ނުވާ ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު ތި

ްކަހަލަް ްބެލެވޭނެ ްއެކަމަށ� ްކަހަލަ ްގަނެވޭ ްއަރައި ްހަމަ ޙައ�ޤުތަކަށ�ވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ްއުފެދެނީ ްމައ�ސަލަ ްމިކަނ�ދާތީ  2590ގޮތަކަށ�

ްސުވާލުތަކަށ�ް ްމިކުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮބ�ޖެކ�ޓިވ�ކޮށ� ްވަރަށ� އުނ�މީދުކުރަނ�

ްބަހެއ�ްޖަވާބުދެއ� ްކުޑާމީސ� ްމަނިކުފާނާމެދު ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްކަމަށ�. ވާނެ

ްވަރަށް� ްއުނ�މީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވެސ� ްނުބައ�ލަވާނެ ބުނިކަމަށ�

ޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްބޮޑަށް�

ް2595 

ް

ްވަރަށ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަވާލާދެއ�ވާ ްމާއ�ދާތަކަކަށ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްވާ ނޑުްދިގުކޮށ� ްއަޅުގަ ނޑުވެސ�، ްއަޅުގަ ްއަދި ހަކަދައ�ކަވައިފި.

ްވަގުތުތަކެއ�ްނުނަގާނަނ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�ްއެް ްގިނަ ްއެހާ އިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ

ްވަގުތުް ްޖަލ�ސާގެ ްމިއަދުގެ ްހަވާލާދީ ްގަވާއިދާ ްއެ ްކުރުކޮށ�  2600ވީހާވެސ�

ްއަދިް ްބަލާނަނ�. ްގެނ�ދެވޭތޯ ްގޮތަކަށ� ްއިތުރުކުރަނ�ނުޖެހޭ ްހެދި ނޑާ އަޅުގަ

ްއެއ�ވެސ�ްމަ ްކޮނ�މެހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދިޔުމަށ� ްކުރިއަށ� ސައ�ކަތ�

ްއެނ�މެް ްބާލަނަނ�. ްގެނ�ދެވޭތޯ ްކުރިއަށ� ްގޮތަށ� ްހުރަސ�ނޭޅޭ ގޮތަކުނ�

ް ްހަވާލާދެއ�ވީ 11ްްފުރަތަމަ ްމާއ�ދާއަށ�. ްމާއ�ދާއަށ�11ްްވަނަ ވަނަ

ނޑައަޅަނީް ްކަ ްތަރުތީބު ްމައ�ސަލަތަކުގެ ްމި ްތިވިދާޅުވަނީ  2605ހަވާލާދެއ�ވާ

ްހުށަހަޅާނެްމަޖިލީ ްބަޙުސަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްއޮވެފައި ްރައީސ�ކަމަށ� ހުގެ

ްއިދާރީް ނޑައެޅުމުގައި ްކަ ްތަރުތީބު ްހުށަހަޅާނެ ްމައ�ސަލަ ްއެ މައ�ސަ�ަލައާ

ްމީގެް ނޑު ްއަޅުގަ ްހޯދަނ�ވާނެއޭ.ްމީގައި ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚިޔާލު ކޮމިޓީގެ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހަމަ ްނުކުތާ ްތިޔަ ްހަމަ ްދުވަހުވެސ� ކުރީ
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ްމިހާރުް ްކަނޑައެޅުމުގައިވެސ� ްތަރުތީބު ްޖަވާބުއެރުވިނ�.  2610ނަނ�ގަވައިގެނ�

ްއެޖެނ�ޑާް ްއެހެނ� ްއިސ�ކޮށ� ްއެއަށ�ވުރެ ްއައިޓަމ� އެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައިވާ

ް ްލާކަށ� ްއައިޓަމެއ� ްލަފާދީފަކާނުވޭ. ްކޮމިޓީނ� ްއެޖެނ�ޑާްއިދާރީ މިހާރު

ްމަޢު ްގެނ�ދިޔަ ްބަޙުސ�ކުރަމުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ ްއެއީ،ްކުރެވިފައި ލޫ

ްހަމަހަމަކަމާް ްހަމަހަ�ަމަވެގެނ�ވުނ�. ްރައ�ޔިތުނ� ްކުރިމަތީގައި ޤާނޫނުގެ

ްނިނ�މާލުމަށް� ްބަޙުސ� ްމަޢުލޫގެ ްއެ ްދިއުނ�. ްލިބިގެނ� ްހިމާޔަތ�  2615އެކީގައި

ްކުރެވިފައިް ްއެޖެނ�ޑާ ްއައިޓަމ� ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނިނ�މާލެވޭތޯ ނުވަތަ

ް ްއިދާރީ ްކުރުމުގައި ްތަރުތީބު ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއޮތީ ވަނ17ްްަކޮމިޓީނ�

ްއެއަކާް ްވިސ�ނާއިރުވެސ� ްމައ�ޗަށ� ްގޮތުގެ ްނިނ�މަވާފައިއޮތ� ޖަލ�ސާއިނ�

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއ� ްކަމަކަށ� ޚިލާފުވާ

ްހުރިް ްކުރަނ� ްދެނ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްޖަލ�ސާގެ ްނުކުތާއަކީ ނޑު  2620މައިގަ

ްލިޔެ ްގޮތުގައި ްއައިޓަމ�ގެ ްފާހަގަކޮށ�ފައި ްނެތުނ�ހެނ�.ްކަނ�ތައ�ތައ� ފައި

ްވާހަކަދައ�ކަވައިފި.ް ްދިގުކޮށ� ްވަރަށ� ްބޭފުޅުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� އެކަމާބެހޭގޮތުނ�

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރުމުގައި ްއެޖެނ�ޑާ ްއެގޮތަށ� ްނުވަތަ ްއެޖެނ�ޑާ ްއައިޓަމ� އެ

ްއެޖެނ�ޑާއެއް� ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނެ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްތިޔަ ދަނ�ނަވަނީ

ްމަޖި ްބޭނުމަކީ ްވަކިްކުރުމުގެ ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްތެރޭގައި ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ  2625ލީހުގެ

އުސޫލަކުނ�ްވަކިްގަވާއިދަކުނ�ްގެނ�ދިއުނ�.ްއެއ�ްކަމަކަށ�ްފަހުްއަނެއ�ކަމެއ�ް

ްއޮވެގެން� ްއެ ްއައިޓަމ�ގައި ްއެ ްވަނ�ޏާ ްނުދާކަމަށ� ްއެހިސާބަށ� ގެނ�ދިއުނ�.

ްއޮތް� ްމި ްމިހާރު ްއެއާއެކު ްހަމަ ްނޯނ�ނާނެ. ްބޭނުމެއ� ްއިތުރު ވަކި

ްކުރެވިގެނ�ްވަކިވަކިްމަޢުލޫތަކަކަށ�ްބަހާލުމުގައިވެސ�ްއައިޓަ މ�ވެސ�ްއެޖެނ�ޑާ

ްއިދާރީް ްއެ ްއިނ� ްމެނ�ބަރުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސުވާލުކުރެއ�ވި ްތި  2630ހަމަ

ްބަހާލުމުގައިވެސ�ް ްއެ ްޚައިޞިއ�ޔަތުނ� ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ކޮމިޓީގެ

ްމަޢުލޫތަކަ ްއެގޮތަށ� ްދެއ�ވި ްޚިޔާލުފުޅުވެސ� ށް�ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ�ނެވި.

ބަހާލައިގެނ�ްހުށަހެޅުމަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށ�ްއެކަނ�ްއޮއ�ވައިްތިްސުވާލުް

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ް ްހިތާމަކުރަނ�. ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ކުރައ�ވާތީ

ްމެނ�ބަރަކަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްކޮނ�މެހެނ� ްމިއީ ނޑުވެސ�  2635އަޅުގަ

ނޑުވެް ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ްގޮތުނ�ނެއ� ްދެނ�ނެވުމުގެ ްބަހެއ� ްހަމަްކުޑައިމިސ� ސ�
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ް ްއުފެދެނީ ްމި ްސުވާލު ްދެނ� ްމެނ�ބަރެއ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި 24ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރާ

ްއެްމާއ�ދާގ55ްްެވަނަްމާއ�ދާއާް ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްމިްއޮތ�ގޮތުނ�ްމިހާރު

ްމިް ްމިއޮތީ ްކުރެވިފައި ްއެޖެނ�ޑާ ްކުރެވެނީ. ްމި ްމަސައ�ކަތ� ްމި ދަށުނ�ތޯ

ްވާހަކަދެއ�ކު ްދިގުކޮށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނެތ�.ްމަޢުލޫއަށ� ްބޭނުމެއ�  2640މުގެ

ްވިސ�ނާފަް ނޑު ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށ� ްމަޢުލޫއަށ� ްމި ްގައިމުވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ްކޮނ�މެހެން� ްދަނ�ނަވައިފިނ�. ްވިސ�ނޭގޮތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަދި އޮތ�ގޮތ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްނޫނ�. ްވެގެނ�ނެއ� ްމީހެއ�ކަމަށ� ްމޮޅު ނޑަކީ އަޅުގަ

ްދެނ�ނެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނޭގޮތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއަށ13ް�ްނީ. ވަނަ

ްކޮނ�މެްޖަލ�ސާއަކަށ�ވެސ�ްވަކިް  2645ހަވާލާދެއ�ވާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވިދާޅުވީ

ްއޭގެް ްއަދި ްކުރެވޭނެކަމަށ�. ްއެޖެނ�ޑާ ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ��� އެޖެނ�ޑާއެއ�

ްއެޖެނ�ޑާް ްޖަލ�ސާއަކަށ� ްކޮނ�މެ ްދޭހަވަނީ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ މާނައެއ�ކަމަށ�

ްކުރީް ްކުރެވޭއިރު ްހުރިހާްވަކިނ� ްދެނ� ްނޫނިއ�ޔާ ްއައިޓަމ� ްހިނގަމުނ�ދާ ގައި

ްއަލުން� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކުރާއިރު ްއެޖެނ�ޑާ ްއެއަށ� އައިޓަމ�ތަކަކީ

ްމިއޮތީް ްޖަހާފައި ްއެޖެނ�ޑާގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކަނ�ތައ�ތައ�.  2650ވިސ�ނޭނެ

ްކަނ�ތައ�ތައ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެް ްއައި ްހިނގަމުނ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިވެސ� ކުރީގެ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ގެްކިބައިނ�ްކަނ�ތަ އ�ތައ�ްކުރުމަށ�ޓަކައިްތަކުރާރުކޮށް�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެހެނ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނީ. މި

ް ްދެނ� ްއެބަވޭ. ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްމާއ�ދާއަށ14ް�ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ވަނަ

 2655ގެްދަށުން�ވަނަްމާއ�ދ14ްާހަވާލާދެއ�ވާްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރުްވިދާޅުވަނީް

ހުށަހެޅޭްކަނ�ތައ�ތައ�ްއެޖެނ�ޑާްކުރެވެނ�ޖެހޭނެކަމަށ�ްއަދިްއެޖެނ�ޑާްކުރާއިރުް

ްހަނދުމަފުޅުް ްނުޖެހޭނެކަމަށ�. ްކޮނ�މެހެނ� ްހޯދަނ� ްލަފާ ްކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ް ްދަނ�ނަވައިފިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދުވެސ� ްމާއ�ދާގ68ްްެހުނ�ނާނެ ވަނަ

ް ްއަޅުގ68ްަމާފ�ކުރައ�ވާ ްޖަލ�ސާގައިވެސ� ްތަކުރާރުކޮށ�ްވަނަ ނޑު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގެ ްގއ ްއެ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްގެނ�ދިޔައީ  2660ދަނ�ނަވަމުނ�

މެނ�ބަރާްއަދިްއެހެނ�ްމެނ�ބަރުނ�ްހުށަހެޅުއ�ވިްމައ�ސަލަްއެޖެނ�ޑާްކުރުމަށް�

ްކުރެވެނ�ް ްއެޖެނ�ޑާ ްއޮތ�ގޮތުނ� ްގަވާއިދު ްމިހާރު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ދަނީކަމަށ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްގިނަްއޮނ�ނާނެކަމަށ�ްނުފެނ�ނާތީްއެގޮތަށ�ްގެނ�
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ްއިދާރީް ްއަދި ްކުރައ�ވައި ްއިޢުތިރާޘ� ްއެކަމަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެް ްވިދާޅުވެފައިވާތީ ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްހޯދުމަށ� ްލަފާވެސ�  2665ކޮމިޓީގެ

ފުރުޞަތުގެްބޭނުނ�ްހިފައިްއިދާރީްކޮމިޓީގެްލަފާްހޯދުމަށ�ްހުށަހެޅިްއަދިްއެް

ް ްދެނ� ްފަހު ްފަހަރަށް�ލަފަޔަށ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްމިއަދު ްކަނ�ތައ�ތައ� ދިމާވި

ް ްބޭއ�ވުމަށ23ް�ްދެނ�ނެވިއ�ޖެ. ްޖަލ�ސާއެއ� ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއޮތ�ްނިނ�މުން� ްބެހޭގޮތުނ�ްނިނ�މަވާފައޮ އެދިވަޑައިގެނ�ނެވިްއެދިވަޑައިގަތުމާ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްއެ ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްއަދި ްދަނ�ނަވައިފިނ�. ނޑު  2670އަޅުގަ

ްދިޔައީްނޫނ�ކަމަށ�.ްއާދެ،ްސިޓީފުޅެ އ�ްފޮނުވިފައިވާނެ.ްއެކަނ�ްނުބޭއ�ވިގެނ�

ްމުއ�ދަތުގެް ްއެ ްބޭއ�ވުމަށ� ްޖަލ�ސާ ްމަތިނ� ްބުނާގޮތުގެ ްގަވާއިދުގައި އެއީ

ްވާކަމާް ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފައި ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްބޭއ�ވުމަށ� ތެރޭގައި

ްވާކަނ� ްފޮނުއ�ވިފައި ްނޯޓިސ�ވެސ� ްއަދި ްއެޖެނ�ޑާވެސ� ވަރަށް�ްއެކަމުގެ

ްގަސ�ތުް ްމި ްކުރުކޮށ�ލަނ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވިފައިވާނެ.  2675ސާފުކޮށ�

ްހޭދައިވެފައިް ްމިހާރުވެސ� ްވަގުތުތަކެއ� ްގިނަ ްޖަލ�ސާގައި ްމިއަދުގެ މިކުރަނީ

ްއެކަނ�ް ްއިތުރަށ� ްހުށަހަޅާފައިވާތީ ްލިއުމުނ� ްޖަވާބު ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ވާތީ

ް ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްބޭފުޅަކަށ� ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ްސާފުްސާފުކުރަނ� ްއަދި އެކަނ�ވެސ�

ް ްދެނ� ްލިއުމުނ�. ްމަތިނ32ް�ްކޮށ�ދެވޭނެކަމަށ� ްވާގޮތުގެ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއެކަން� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމި ްނުދާތީ ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ�  2680ކޮމިޓީގެ

ްރިޔާސަތުގެް ްޒިނ�މާއަކީ ްއެކަމުގެ ްއަދި ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ްމަޖި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބައ�ލަވާތީ ްމިްޒިނ�މާއެއ�ކަމަށ� ްނުވަތަ ލީހުގެ

ނޑޭް ްނުކެ ްމެދު ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީތަކުގެ ްއެކުލަވާލެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ޙާއ�ޞަ

ްމަޖިލީހުގެް ްއެ ްއެކަނ� ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްހިނ�ގަވައިދެއ�ވުމަށ� ގޮތެއ�ގެމަތިނ�

ްބައ�ލަވާނެ.ް ްރިޔާސަތުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނާ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއަދި  2685މެނ�ބަރުނ�ނާ

ްނުބޭއ�ވިގެނ� ްޖަލ�ސާއެއ� ްކުރުމުގައިްްއެފަދަ ްއެޖެނ�ޑާ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްދަތިތަކެއ�ް ްގެނ�ދިއުމުގައި ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ އިތުރަށ�

ްނުވޭ.ް ްއެގިފައެއ� ްރިޔާސަތަކަށ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ� ްހަމަ ވާކަމަކަށ�

ްމިް ްއެކަމާމެދު ނޑު ްއަޅުގަ ްވާއިރު ްއެހެނ�ކަމަށ� ްނުވޭ. އަނ�ގާފައެއ�ވެސ�

ްމައ� ްބޭނުމެއް�މަޖިލީހަށ� ްބޭކާރުކޮށ�ލުމުގެ ްވަގުތުތަކެއ� ްހުށަހަޅައިގެނ�  2690ސަލަ
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ް ްދެނ� ްފާސ43ް�ްނެތ�. ްޔައުމިއ�ޔާ ްދަށުނ� ްގެ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްގަވާއިދުް ްމި ްހުނ�ނާނެ ްހަނދުމަފުޅު ްވިދާޅުވާތީ. ްވާހަކަ ްއުޅޭ ނުކުރެވިގެނ�

ްބޭއ�ވިް ްޖަލ�ސާތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ�ވުރެނ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއިރުވެސ� ފާސ�ވީ

ނޑުމެނ�ްއޭ ްއަޅުގަ ްހުރީ. ްނުކުރެވި ްއަދި ްފާސ� ްޔައުމިއ�ޔާތައ�ވެސ� ގެ

ްހުށަހަޅައިގެން� ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޔައުމިއ�ޔާގެ  2695ޙަޤީޤަތުގައި

ްއަވަހަކަށ�ް ްވީހާވެސ� ްބަލަނީ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވިދާނެ. ކުރިއަށ�

ްއަސާް ްޤާނޫނުއަސާސީއިނ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާނެ ްކޮމިޓީއަށ� ސީްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ

ްކަމެއް� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ� ްހިމެނިގެނ� ްނުވަތަ ްހިމެނޭ ސިފަތަށ�

ްޔައުމިއ�ޔާގެް ްދެނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ފޮނުވާލެވިއ�ޖިއ�ޔާ

ްލިބޭނެކަމަށް� ްފުރުޞަތު ްގެނ�ދެވިދާނެ ްކުރިއަށ�  2700މަސައ�ކަތ�ތަކައިގެނ�ވެސ�

ްއެއަކަށ�ް ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްފެނ�ފޮދުގެ ްފާހަގަކުރެއ�ވީ ްދެނ� ްބަލައިގެނ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހަމަ ްއެއީ ްނެތިނ�. ްޖަވާބުދޭކަށ� ްއިތުރަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވަން� ްހަމަ ްފެނ�ފޮދު ްވަނ�ޏާ ްބޭނުނ�ފުޅުވާކަމަށ� މެނ�ބަރުނ�

ހުނ�ނަވާނެ.ްއާދެ،ްމިއަދުގެްޖަލ�ސާްމުޅިނ�ހެނ�ްމިދިޔައީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާް

ނޑުވެސ�  2705ޤަބޫލުކުރާްގޮތެއ�ްނޫން�ްނެގިގެނ�.ްވަރަށ�ްހިތާމަވެރިކަމެއ�.ްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްވެއ�ޖިއ�ޔާްއެ ްބުނާގޮތުނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްގަވާއިދު

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދޭނ�ޖެހޭ.ްތިޔަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތަޔަ

ްބޭނުނ�ކުރައ�ވައިގެނ�ް ްގޮތެއ�ގައި ްރަނގަޅު ްއެކަށީގެނ�ވާ ްފުރުޞަތުތައ� އެ

ްމި ްގެނ�ދެވިނަމަ ްއެޖެނ�ޑާގައިްމިކަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާގައި އަދުގެ

ކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނީސ�. ކަނ�ތައ�ތަކައިގެން�  2710ްހިމެނިފައިްއޮތް�

ް

  

ް

ްޖަލ�ސާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެނ� ްނިނ�މާލަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ އާދެ،

ް ްއެއީ ްމާދަމާ 6ްްއޮނ�ނާނީ 2776ްްމާރޗ� ްދުވަހު ްހޯމަ  2715ގައ9:77ްްިވާ

ްޝުކުރުދަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ނ�ނަވަމުން�ވަޑައިގެނ�ނެވި

ްޖަލ�ސާްނިނ�މާލާނަނ�.
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