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ްع�ىްوا���مް�ةوا��ް�ްا��حين، ا���دްا��ح��ް�ް��نްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

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

ް5 

ްް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބޭއ�ވެނީ ްޖަލ�ސާ.�24ްްމިއަދުްމި ވަނަ

މެހާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްމަރުޙަބާްޖަލ�ސާއަށ�ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވިްއެނ�

ްކުރިން� ްފެށުމުގެ ްނަނ�ބަރުތައ� ްއެޖެނ�ޑާގެ ްޖަލ�ސާގެ ްމިއަދުގެ ދަނ�ނަވަނ�.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްހޮއ�ވަވާފައިވާ ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްވަގުތީްް��ދަނ�ނަވާލާނަނ�،  10މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމަ ްއެްކޮމިޓީގެ ްހިސާބު.ްއާދެ،ްމިހާތަނަށ� ްގޮސ�ފައިވާ ްމިހާރު ސައ�ކަތ�ތައ�

ް ްކުރިއަށ5ް�ްކޮމިޓީގެ ްމަސަ�ައ�ކަތ�ތައ� ްކޮމިޓީގެ ްބާއ�ވަވާފައިވޭ. ޖަލ�ސާ

ް ްއެއ�2ްްގެނ�ދަ�ަވަނީ ްއޭގެތެރެއިނ� ްބައ�ސަވާލައ�ވައިގެނ�. ސަބ�ކޮމިޓީއަށ�

ްކު ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްވެފައިވަނީ ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅަކަށ� ްއިދާރީްސަބ�ކޮމިޓީގެ ރިނ�

ްރިޔާސީް ްއެއީ ްއާދެ، ްކޮމިޓީނ� ްދެ ްއެކުލަވާލެވުނު ްލަފާގެމަތިނ�  15ކޮމިޓީގެ

ްކޮމިޓީން� ްނިޒާމާބެހޭ ްބަރުލަމާނީ ްއަދި ްކޮމިޓީއާއި ނިޒާމާބެހޭ

ްޢާނ�މުކުރާނެް ްމަޢުލޫމާތުތައ� ްއެ ްބައ�ލަވާ ްމަޢުލޫމާތުތައ� އެއ�ކުރައ�ވާފައިވާ

ނ ްކަ ްޚިޔާލުފުޅު ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްދޭތެރޭގައި ްއެްގޮތަކާ ްއެގޮތުނ� ޑައެޅުއ�ވުނ�.

ސަބ�ކޮމިޓީނ�ްކުރައ�ވަމުނ�ްގެނ�ދަވާްމަ�ަސައ�ކަތ�ްވަގުތީްކޮމިޓީގެްފުރިހަމަް

ްމިހާރުް ްކޮމިޓީނ� ްގެނ�ދަވާ. ްރިޕޯޓ�ކުރައ�ވަމުނ�  20ކޮމިޓީއެއ�

އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވަނީްއެއ�ކުރެވިފައިވާްމަޢު�ުލޫމާތުތައ�ްލީފ�ލެޓ�ގެްގޮތުގައިް

ްޕޯސ� ްއަދި ްކ�ލިޕ�ްތައ�ޔާރުކުރުމަށ� ްވީޑިއޯ ްއެނޫނ�ވެސ� ްއަދި ްހެދުމާ ޓަރު

ްބެހޭގޮތުން� ްތައ�ޔާރުކުރުމާ ްއެއ�ޗެހިތައ� ްތައ�ޔާރުކުރަނ�ޖެހޭ ްއެ ކަހަލަ

ްއެގޮތުނ�ް ްކުރަނ�. ްއެކަނ� ްހޯދައިގެނ� ްބަޔަކު ްތަޖުރިބާހުރި އެކަމުގެ

ްޝައުޤުވެރިވާް ްއެކަމަށ� ްއިދާރާއިނ� ްއެދިވަޑައިގަތީމަ ްއިދާރާގައި  25މަޖިލީހުގެ

ްމީހުނ�ނަށް�ފަރާތ�ތަކު ްއިޢުލާނުކުރެވުނު ްއިޢުލާނުކުރެވި ްކުރިމަތިލުމަށ� ނ�

ް ްމިއަދު ްކަނ�ތައ� ްވަނ3ްްީމަޢު�ުލޫމާތުދިނުމުގެ ްބޭއ�ވުމަށ� ޖަހާއިރު

ްދެނ�،ް ްއެބަދޭ. ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ�ވެސ� ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ހަމަޖެހިފައި.
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ްއެް ްސަބ�ކޮމިޓީނ� ްދެވަނަ ްހޮވިފައިވާ ްކޮމިޓީ ްވަގުތީ މިދެނ�ނެވި

ްކަނ���ތައ�ތައ�ްމަސައ� ްނެގުމުގެ ްވޯޓު ްޢާނ�މު ްގެނ�ދަވަނީ  30ކަތ�ކުރައ�ވަމުނ�

ްބެހޭް ްއެކަމާ ްއަދި ްއިނ�ތިޒާމުތަކާ ްކުރަނ�ޖެހޭ ްބެހޭގޮތުނ� ގެނ�ދިއުމާ

ްމަސައ�ކަތުގައިވެސ�ް ްއެ ްކުރުމަށ�. ްމިކަނ�ތައ� ްއެކުލަވާލަނ� ގަވާއިދެއ�

ްމިކަމުް ްއެބަގެނ�ދަވާ. ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްއެ ްކޮމިޓީނ� ްއެ ގައިްމިހާރު

ްކޮމިޓީގެް ްކޮމިޝަނަރާވެސ� ްއިލެކ�ޝަނ� ްތެރޭގައި ްހަފ�ތާގެ ވޭތުވެދިޔަ

ްއަވަހަށް� ްވަރަށ� ްވާހަކަދައ�ކަވާ ްބައ�ދަލުކުރައ�ވާްއެކަމާްބެހޭގޮތުނ�  35ފަރާތުނ�

ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ް ްފާސ�ކުރުމަށ� ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްއެކުލަވާލެވި ްގަވާއިދުވެސ� އެ

ް ްމަޖިލީހަށ� ްފާސ�ކުރުމަށ� ްގޮތެއ� ްއެކަމެއ�ްގެނ�ދާނެ ްއަވަހަށ� ވަރަށ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްވިދާޅުވެފައި. ްވަނީ ްކޮމިޓީނ� ްމިހާރު ނިނ�މަވައިދެއ�ވާނެކަމަށ�

ްވާހަކަް ްއެބަދާ ްހިނގަމުނ� ްބާރަށ� ްވަރަށ� ްހަމަ ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީނ� އެ

 40ްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް

 

ް

ްދެވަނަްްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްއެޖެނ�ޑާގެ ްނަނ�ބަރަށ�، ްދެވަނަ ްއެޖެނ�ޑާގެ ްމިއަދުގެ ްދެނ�  45އާދެ،

ްޖ ްނަނ�ބަރު ްޔައުމިއ�ޔާ ްމިވަނީ ްޖ��7ް-ނަނ�ބަރުގައި ްހުރ��9ްްި-ނ� ށ�

ްއިޞ�ލާޙެއ�ް ްޔައުމިއ�ޔާތަކަށ� ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްފާސ�ކުރުނ�. ޔައުމިއ�ޔާތައ�

ްނެތުމާއެކީގަް ްމިްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްގޮތުގެމަތިނ� ްގަވާއިދުގައިވާ އި

ޔައުމިއ�ޔާތައ�ްފާސ�ވީކަމަށ�ްނިނ�މާފައިްކުރިއަށ�ްގެނ�ދާނަނ�.ްއާދެ،ްމިހާރުް

 50ްމެނ�ބަރުނ�.65ްްޖަލ�ސާއަށ�ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވީް

ް
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ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިމެނެނ�ޖެހ3ްްޭއެޖެނ�ޑާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިވަނީ ްނަނ�ބަރުގައި ވަނަ

ްމަޢުޟޫޢުގެް ްބެހޭ ްއިދާރާތަކާ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްމަޢުޟޫ ްއެ ްހުޅުވާލާ ްއާދެ،ްބަޙުސ� ްގެނ�ދިއުނ�. ްކުރިއަށ� ްބަޙުސ� ޢުގެ

ްވާނެް ްމިހާރު ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބެހޭގޮތުނ� މިކަމާ

ްމަރުކަޒީް ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމެނެނ�ޖެހޭ  60ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްނަނ�ތައް� ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރެވިފައިވާ ްގޮތުގައި އިދާރާތަކުގެ

ްފާޅުކުރެވުނުްހާމަ ްމަޖިލީހުގައި ްމީގެކުރިނ� ްމިއީ ްލިސ�ޓެއ�. ކޮށ�ފައިވާ

ްއިދާރީް ްއަދި ްބަލާ ްއިދާރީގޮތުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްތެރެއިނ� ޚިޔާލުތަކުގެ

ްތިބޭފުޅުނ�ގެް ްވިސ�ނެވުމަށ�ފަހު ްމައ�ޗަށ� ްމިކަމުގެ ކޮމިޓީވެސ�

ްއިތުރަށ�ވެސް� ްލިސ�ޓ�ގެ ްމި ްލިސ�ޓެއ�. ްހުށަހަޅާފައިވާ  65ކުރިފުޅުމައ�ޗަށ�

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްބަޙު�ުސ�ކުރަމުނ�ދާއިރު ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި އަދިވެސ�

ްކަނ�ތަކުގެް ްހުރި ްމީގައި ްއަދި ްހުށަހެޅުއ�ވިދާނެ. ްފަރާތ�ތަކެއ�ވެސ� އެހެނ�

ްހިމެނުމަށް� ްކަމެއ� ްފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާ ްހިމަނުއ�ވަނ� ތެރެއިނ�

ްނިނ�މެވިދާނެ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިް އީްހަމައެކަނިްފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާކަމަށ�ވެސ�

ްއަރިހަށ�ް ްތިބޭފުޅުނ�ގެ ްތަނަވަސ�ކޮށ�ލުމަށ�ޓަކައި ްޚިޔާލުފުޅު  70ތިބޭފުޅުނ�ގެ

ްވަގުތުް ްބަޙުސ�ގެ ްމަޢުޟޫޢުގެ ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްލިސ�ޓެއ�. ހުށަހެޅިފައިވާ

ްދައ�ކަވަނ�ް ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުނ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ހުޅުވާލެވިއ�ޖެކަމަށ�

ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.

ް

 75ްތުކޮޅަކަށ�ފަހު()ވަގު

ް

ްތިލަދުނ�މަތީްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެނ�މެފުރަތަމަ އާދެ،

ްއަށ�.هللاދެކުނުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަ�ަރުްއަޙ�މަދުްޢަބ�ދު

ް

ްޤާނޫނުއަސާ�ާސީްތިލަދުނ�މަތީްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`ްް80 

ްވަރަށ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:هللاްއަޙ�މަދުްޢަބ�ދު ްމިހާރުވަނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތުގައި އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ

ްއާދެ،ް ްފާސ�ކޮށ�ފައި. ްބަޙުސ�ކޮށ�ފައި،ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� ްބައިތަކެއ� މުހިނ�މު
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ްވަރަށް� ްހަމައެފަދައިނ� ްގޮތ�،ްއަދި ްއޮނ�ނާނެ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ އޭގެތެރޭގައި

ްއަ ްމަޖިލިސް�ފަހުނ� ްޤާނޫނުހަދާ ްބަޔަކީ ްނިމުނު ްބަޙުސ�ކޮށ� ނޑުމެނ� ޅުގަ

ްއެކުލެވިގެނ�ވާނ�ޖެހޭކަމަށް� ްބާބު ްމުހިނ�މު ްދެ ްމި ްގޮތ�.  85އޮނ�ނާނެ

ްމިހާރުް ްއެއާއެކީ ްވާހަކަ. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ގެ ްފެނ�ނަ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބަޙުސ�އަކީ ްކުރިއަށ�ގެނ�ދާ ްހުޅުވާލައިގެނ� ްމި ނޑަށ� އަޅުގަ

ްބަ�ައިތަކާވެސް�ދެކޭ ްނިނ�މި ްވާހަކަދައ�ކާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ގޮތުގައި

ނޑުމެނ�ްމިްއުނ�މީދުކުރާް ވަރަށ�ްގުޅުނ�ހުރިްއަނެއ�ކާްހަމައެފަދައިނ�ްއަޅުގަ

ްސިޔާސީް ްރާއ�ޖޭގެ ްވަރުގަދަކޮށ� ްއުސޫލުތައ� ްޑިމޮކ�ރަސީގެ  90ރާއ�ޖޭގައި

ްޤާނޫނުއަ ްބައެއ�. ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްހަރުދަނާކުރުމަށ� ސާސީްނިޒާމު

ްގޮތ�ތަކެއ�ް ްވިސ�ނާފައި ްފުނ�ކޮށ� ްވަރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އިޞ�ލާޙުކުރުމުގައި

ްމިދެނ�ނެވީ,ް ްއެހެނ� ްދެކެނ�. ްއަޅުގަނޑު ްބައެއ�ކަމުގައި ނިނ�މަނ�ޖެހޭނެ

ްއަދިް ްހަރުދަނާކުރުމުގައި ްޑިމޮކ�ރަސީ ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްބިނ�ގަލަކަށ� ްމުހިނ�މު ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްމިްޤާނޫނުއަސާސީ  95ވާނެ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ްނުވަތަ ްއެކުލަވާލަނ�ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްވާހަކަް ްމަޤާމުތަކުގެ ްއެފަދަ ްހިމަނާ ްވާހަކަ ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ މިނިވަނ�

ްމީގެކުރިނ�ވެސ�ް ްދަށުނ� ްމަޢުޟޫޢުގެ ްމި ްގެނައުނ�. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވަރަށ� ްދައ�ކަވާފައި ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ� ްޚިޔާލުތަކެއް�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގިނަ

ްބޭނުނ�ވޭ.ްއަދިްމިހާތަނަށް� ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ  100ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާކަނ�

ްމަޤާމުތަކާް ްމިފަދަ ްމަޢުލޫމާތުގެގޮތުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� މިކަމާ

ްހަނދާނ�ކޮށ�ލަން� ްލިބިފައިވާކަނ�ވެސ� ްލިސ�ޓެއ� ްހިމެނޭގޮތުނ� އިދާރާތައ�

ްދަ ްއަޅުގަނޑު ްކުރިއަށ�ްބޭނުނ�ވޭ. ްބަޙުސ� ްމި ްބޭނުނ�ވަނީ ނ�ނަވާލަނ�

ްމިފަދަް ްކަމެކޭ ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްއަޅުގަނޑު ގެނ�ދަވާއިރު

ްއެގޮތަށ�ް ނޑައަޅައިގެނ� ނޑުމެނ�ްކަ ްއަޅުގަ ްއިދާރާތައ� ްއަދި  105މުޢައ�ސަސާތައ�

ްއެް ްނުވަތަ ްއިދާރާއެކީގައި ްއެ ްއިދާރާތަކަކީ ްކަހަލަ ްބައެއ� ގެނ�ދިއުނ�.

ްހުރިހާ ްހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތަށ�ްްކޮމިޝަނ�ގެ މެނ�ބަރުނ�

ްއެގޮތުން� ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަނ�ވެސ� ހަމަޖެހިގެނ�ދާނ�ވާނެ

ްހިއުމަން� ްއެއ�ކަމެއ� ްބޭނުނ�ވާ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު އަޅުގަ
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ްހިމެނޭް ްރޫޙުކަމުގައި ްމުޅި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޮމިޝަނ�.  110ރައިޓ�ސ�

އ�ޤުތައ�ްރައ�ކާތެރިކޮށ�ދިނުނ�.ްއެކަމަށ�ްބަލާއިރުްއެއ�ކަމަކީ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޙަ

ްރަނގަޅަށ�ް ްވަރަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާ ްމި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށް� ނޑައަޅައިގެނ� ްކަ ްވިސ�ނާ ްބަޙުސ�ކޮށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވާހަކަ.ްމިހާރުވެސް� ނޑަށ�ްފެނޭްހިއުމަނ�ްރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނ�އެއ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްފެށިގެނ�ްއަޅުގަ ްމިކަނ� ްޙަޔާތުގައި ްޤަ�ައުމީ ްޙަޔާތުގައި ްޤާނޫނީ  115ގެ

ްޤާނޫނުް ްބެހޭ ްކޮމިޝަނ�އާއި ްރައިޓ�ސ� ްހިއުމަނ� ްކުރިއަށ�ދޭ. އެބަ

ްއިޞ�ލާޙުކުރެވުނުް ްފަހުނ� ްމިހާރުވަނީ ްކޮމިޝަނ� ްއެ ްއަދި އެކުލަވާލެވިގެނ�

ްވީމާ،ް ްތެރޭގައި. ްމަރުޙަލާގެ ްގެނ�ދިއުމުގެ ްކުރިއަށ� ްއެއ�ގޮތަށ� ޤާނޫނާ

ްއެއް�އަޅު ްބޭނުނ�ވާ ްހިމަނަނ� ްތެރޭގައި ްލިސ�ޓ�ގެ ްމިދެނ�ނެވި ނޑު ގަ

ްކޮމިޝަނ�ކަމުގައިް ްރައިޓ�ސ� ްހިއުމަނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ  120ފަރާތަކީ،

ްބޭނުނ�ވާް ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވޭ.ްހަމައެފަދައިނ�

ްމިއީވެސ�ް ްކޮމިޝަނ�. ްސަރވިސަސ� ްޖުޑިޝަލ� ްބަޔަކީ، އަނެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްްއަޅުގަނޑުމެނ� މިްމަޢުޟޫޢުގެްދަށުގައިްބަޙުސ�ކޮށ�ފައިްއަޅުގަ

ްމުހިނ�މުް ްވަރަށ� ްގެނ�ދިއުނ� ްކުރިއަށ� ްއެކަ�ަށައަޅައިގެނ� ްގޮތެ�ެއ� ފެނ�ނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ  125އިދާރާއެއ�ކަމުގައި

ްޝަ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްއެއ�ބައި ްއޮތ� ްނިނ�މާފައި ްމިހާތަނަށ� ރުޢީްބަޙުސ�ގައި

ްވާހަކަ،ް ްއޮނ�ނަ ްގޮތުގައި ްނިޒާމެއ�ގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ނިޒާމު

ްމިހާރުވަނީް ްއެކަނ� ްވާހަކަ. ްބޭނުނ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އޮތުމަށ�

ްޚިޔާލުތައ�ް ްއެ ްހުށަހަޅާފައި ްޚިޔާލުތަކެއ� ނޑައަޅާފައި، ްކަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޖުޑިޝަލ�ް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވުމާއެކީ،  130ްފާސ�ވެފައި.

ްގުޅުނ�ހުރިްއަދިް ްމިދެނ�ނެވިްބަޔާްވަރަށ� ސަރވިސަސ�ްކޮމިޝަނ�އަކީވެސ�

ްމުހިނ�މުް ްވަރަށ� ްފުރިހަމަކުރުމަށ� ްކަނ�ތައ� ްހިމެނިގެނ�ވާ ްބާބުގައި އެ

ްދެނ�،ް ްބޭނުނ�ވޭ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްވާހަކަ ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ އިދާރާއެއ�ކަމުގައި

ްމަޤ� ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ޞަދުްއެއާއެކީގައި

ްއެނ�މެް ްހަރުދަނާކުރުމަށ� ްބިނ�ގާތައ� ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ްއަދި  135ޙާސިލ�ކުރުމަށ�

ްބޭއ�ވުމުގައިވާް ްމިނިވަނ�ކަމާއެކީ ްއިނ�ތިޚާބުތައ� ްއަނެއ�ބަޔަކީ މުހިނ�މު
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ނޑުމެނ�ގެްރާއ���ޖޭގައިްއާްޤާނޫނުއަސާސީް ކަނ�ތައ�.ްއެހެނ�ވުމާއެކީ،ްއަޅުގަ

ްމި ްމިގޮތުނ� ްއިނ�ތިޚާބުތަކަކީ ްބާއ�ވާ ްބޭއ�ވޭްހެދިގެނ� ނިވަނ�ކަމާއެކީ

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހެދުމަށ�ޓަކައި އިނ�ތިޚާބުތަކަކަށ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށް� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިބަޔަކީވެސ�  140އިލެކ�ޝަނ�ސ�

ްއަދިް ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޤާމެއ�ކަމުގައި ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ މިނިވަނ�ކޮށ�

ް ްބާއ�ވަނ� ްއެކަނ� ްފުޅާކޮށ� ްއެގޮތ�ވެސް�އެއަށ�ވުރެ ބޭނުނ�ފުޅުވަނ�ޏާ

ނޑުްދެކޭގޮތުގަ�ައިްމިއީްހަމަް ނޑުމެނ�ނަށ�ްޤަސ�ދުކުރެވިދާނެ.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްހަރުދަނާކުރުމަށ� ްބިނ�ގާ ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ޔަޤީނުނ�ވެސ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްބައެއ�. ްމުހިނ�މު ްވަރަށ�ވެސ� ްފުރިހަމަކުރުމަށ�  145ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިކަމާ ްނުވަތަ ްމަޤާމު ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ގެްމި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްބައިވެސ� ބެހޭ

ްބޭނުނ�ވޭ.ް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްފެނ�ނަ ްހިމަނަނ� ގޮތުގަ�ައި

ޝައ�ކެތ�ްނެތ�ގޮތުގައިްތަނެއ�ގެްކަނ�ތައ�ތައ�ްހަރުދަނާކުރުމަށ�ްއެތަނެއ�ގައިް

ްއެއ�ޗެތިް ްފައިސާ ްމުދަލާއި، ްއެތަނެއ�ގައި ްނުވަތަ އެކައުނ�ޓެބިލިޓީ

ްވަރަށ�ްބޭނުނ�ކު ްހިނ�ގުމަކީ ްއުސޫލެއ�ގެމަތިނ� ްހަރުދަނާ ްގޮތ�  150ރެވޭނެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީވެސ� ްޖެނެރަލ�ގެ ްއޮޑިޓަރ މުހިނ�މުކަމަކަށ�ވާތީ

ްއެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިދެނ�ނެވިގޮތަށ� ްވިސ�ނާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� މިގޮތުނ�

ްމުހިނ�މުް ްގެނ�ދިއުނ� ްހިމަނައިގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މަޤާމުވެސ�

ްއާކަމެއ� ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސް�ކަމުގައި ދެ،

ްފާޅުކުރެވޭް ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްބަޙުސ�ތަކުގައި ްމިކަހަލަ ނޑުމެނ�ނަށ�  155އަޅުގަ

ްބަލަހައ�ޓަނ�ޖެހޭް ްކިތާބުތައ� ްއަދި ްހިސާބުތަކާ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ޚިޔާލެއ�

ނޑުް ްވާހަކަ.ްއެހެނ�ވުމާއެކީ،ްއަޅުގަ ްގެނ�ދިއުމުގެ ްހަރުދަނާކަމާއެކީ ްކަނ�ތައ�

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތާް ްމަޤާމުގެ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާ ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްމުހިނ�މުް ްއޮތުމަކީ ްއަދާކުރެވޭތޯ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ� ްވަރަށ� ވާޖިބުތައ�

ްހަމައެއާއެކީ،ް ްބޭނުނ�ވޭ. ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ  160ކަމެއ�ކަމުގައި

ްވަރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހުއ�ޓުވުމަކީ ްމައ�ސަލަތައ� ބޮޑަށ�ްްކޮރަޕ�ޝަނ�ގެ

ްއާް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއީވެސ� ްކަމަކަށ�ވާތީ ސަމާލުކަނ�ދޭނ�ޖެހިފައިވާ

ްމުހިނ�މުް ްހިމަނާލުނ� ްވިސ�ނާފައި ްއެގޮތަށ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި
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ްއެކަނިް ްމަޤާމު ްފަހަރެއ�ގައި ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ މަޤާމެއ�ކަމުގައި

ްބޭފުޅުނ�ނަ ްއެހެނ� ްތިއ�ބަވާ ްބޯޑުގައި ްއެ ްއިތުރަށ�  165ކީވެސ�ްބަޔާނ�ކުރުމުގެ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްބައެއ�ކަމުގައި ްބަލަނ�ޖެހިދާނެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ހަމަ

ްއަދިް ްމަޤާމާ ނޑު، ްއަޅުގަ ްވާހަކަވެސ� ްމަޤާމުގެ ްމި ްމިއީ ޚިޔާލަށ�އާދޭ.

ްޤާއިމ�ކުރައ�ވާފަ�ައިވާް ްސަރުކާރުނ� ްހުއ�ޓުވުމަށ� ްކަނ�ތައ� ކޮރަޕ�ޝަނ�ގެ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމެނ�ބަރުނ�ނަކީވެސ� ްއެހެނ� ްތިއ�ބަވަނ�ޖެހޭްއިދާރާގެ ކޮށ�

ްއާދެ،ް ްދަނ�ނަވާލަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްފެނ�ނަ ްގޮތުނ�  170ބައެއ�ކަމުގެ

ްވަރަށ�ް ްހަރުދަނާކުރުމުގެ ްތަރައ�ޤީކޮށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްބައެއ�.ް ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްޑިމޮކ�ރަސީގެވެސ� ްމީޑިއާއަ�ަކީ. ްބައެއ� މުހިނ�މު

ްދެކޭގޮތުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ�ްއެހެނ�ވުމާއެކީ، ްބެހޭ ްމީޑިއާއާއި އި

ްބެހޭް ްމީޑިއާއާއި ްމުހިނ�މުކަމަކަށ�ވާތީ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކުރުމަކީ ހަރުދަނާކޮށ�

ްރަނގަޅުކަމުގައިް ްވިސ�ނާލުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިގޮތުނ�  175ކޮމިޝަނ�އެއ�ވެސ�

ްއެް ްނުވަތަ ްކޮމިޝަނ�އަކީވެސ� ްބެހޭ ްމީޑިއާއާއި ްފެނޭ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްތިއ�ބަވާ ްބަޔަކަށ�ްްކޮމިޝަނ�ގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މެނ�ބަރުނ�ނަކީވެސ�

ްވާހަކަވެސ�ް ްއެ ްފެނ�ނަކަމަކަށ�ވާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ހަމަޖެއ�ސުނ�

ްބައިތަކުގެް ްމިހުރިހާ ްހަމަ ްއޮތީ ްދެނ� ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލާހިތ�ވީ. ނޑު އަޅުގަ

ްވަޒީފާތަކާް ނޑުމެނ�ގެ ްބައެއ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މު ްވަރަށ�  180ތެރެއިނ�ްހަމަ

ްކަނ��� ްސިވިލް�ބެހޭ ްއިދާރާ. ްބަލަހައ�ޓާ ްއެކަނ� ްހަމަޖައ�ސާ ތައ�ތައ�

ްޚާއ�ޞަކޮށ�ް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނ�. ސަރވިސ�

ްނިޒާމުް ްޕާޓީ ްނިޒާމަށ�ްމިއަނ�ނަމުނ�ދާްބަދަލުތަކާއެކީގައި ރާއ�ޖޭގެްސިޔާސީ

ްގިނައިނ�ް ްވަރަށ� ް ްމިހާރުވެސ� ްމިއީ ފެށިގެނ�ދިއުމާއެކީގައި

ނޑުމެނ�ނަށ� ްމަރުޙަލާގެްްއަޅުގަ ްއެކަމުގެ ްއަދި ްޚިޔާލެއ�.  185ފާޅުކުރެވެމުނ�ދާ

ްކޮމިޝަނ�އާއިް ްސަރވިސ� ްސިވިލ� ްމިއުޅެނީވެސ�. ްރާއ�ޖެ ްމިހާރު ތެރޭގައި

ްއެބަދޭ.ް ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ�ވެސ� ްއެކުލަވާލުމުގެ ްޤާނޫނު ބެހޭ

ނޑުްދަނ�ނަވާނީްމިްމަޤާމުްނުވަތަްމިްކޮމިޝަނ�އާއިް އެހެނ�ވުމާއެކީ،ްއަޅުގަ

ްކަނ� ްއިދާރާގެްބެހޭ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްކޮމިޝަނ�އަކީވެސ� ތައ�ތަކަކީވެސ�

ނޑަށ�ްފެނ�ނަްވާހަކަް  190ގޮތުގައިްހުރުމަކީްވަރަށ�ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަމުގައިްއަޅުގަ



 8 

ްކޮމިޝަނ�އަކީވެސ�ް ްއިނ�ޓަރގ�ރިޓީ ްޕޮލިސ� ްބޭނުނ�ވޭ. ދަނ�ނަވާލަނ�

ްތަނެއ�ކަމުގައިް ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއެނ�މެ ްވިސ�ނާލަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ�

ްއިދާރާތައ�ވެސ�ް ްއެ�ެހެނ� ްބައެއ� ްއެއާއެކީގައި ްއަދި ްފެނޭ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްހިމަނައިގެނ�ް ްލިސ�ޓ�ގައި ްމި ްވިސ�ނާފައި ްއިތުރަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއާް ްއެކުލަވާލާ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ވީ ނޑުމެނ�  195އަޅުގަ

ްއާް ްއުނ���މީދުކުރާ ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ

ްއުފާވެރިކަމާއި،ްޑިމޮ ްބޭނުނ�ވާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްޙަޔާތެއ� ކ�ރެޓިކ�

ްހެދުނ�.ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށ� ްލިއ�ބައިދޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ބާއ�ޖަވެރިކަނ�

ްބައިތައ�ވެސ�ް ްއެހެނ� ްދަނ�ނަވާނުލެވޭ ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވުމާއެކީ،

ްއަް ްތާއީދުކުރާކަމެއ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެްހިމެނޭގޮތުނ�  200ޅުގަ

ްއިދާރާތަ ްމުހިނ�މު ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ްމިގޮތުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ކާއި،ްއާ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްހިމަނައިގެން�މަޤާމުތައ� ްމީހުނ� މަޤާމުތަކަކަށ�ްއެދާއިރާތަކުގެ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްވަނީ ްމިހާރު ްބިނ�ގާތައ� ްއެކަމުގެ ކުރިއަށ�ގެނ�ދިޔުނ�.

ްއަޅާފަ ްކުރީކޮޅުގައި ްއެމަސައ�ކަތަށ�ްމިމަސައ�ކަތުގެ ްއެހެނ�ވުމާއެކީ އި.

ްވަރަށް� ްމައ�ޗަށ� ްމިމަޢުޟޫޢުގެ ްދިނުމުގެގޮތުނ�  205ފުރިހަމަކަނ�

ްބަޙުސ�ކުރެވިގެނ�ް ްފުޅާދައިރާއެއ�ގައި ްވަރަށ� ްއަދި އިނ�ސާފުވެރިގޮތެއ�ގައި

ްހުށަހެޅިގެން� ްޚިޔާލުފުޅުތަކެއ� ްރަނގަޅު ްވަރަށ� ްޔަޤީނ�ކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ްރަ ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްލިބިގެނ�ދާނެކަމުގައި.ްއަޅުގަ ްލިސ�ޓެއ� ނގަޅު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްވަރަށ�ބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްވައ�ސަލާމުއަލައިކުމ�.

ް210 

ްހިމެނެނ�ޖެހޭްްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ،

ްއިްމާރިޔާްއަޙ�މަދިްދީދީް ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި ްއެހެނ� ްމަޢުޟޫޢުްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްދާރާތަކާއިބެހޭ

ްއޮތުމުނ�ްްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމީގައި ްއެހެނ� ްއަދި ްއޮތުމުނ� ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި މިއަދު

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްނުވަތަ ްމަރުކަޒީ ްހުރިހާ ްމިދެކެވޭ ްމީގައި ްބަލާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްހުނ�ނާނެް ްލިޔެވިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހަމައެކަނި  215މަޤާމުތަކަކީ

ްނުވަތަ ްމިސާލަކަށް�ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްނޫނ�ކަމަށ�. ްއިދާރާތަކެއ� މަރުކަޒީ

ްލޯކަލް� ްވާހަކަދައ�ކައިފިނ� ްކުރީގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނަމަ ދަނ�ނަވަނީ
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ްވާހަކަް ްއަތޮޅުވެރިނ�ގެ ްއޭގެތެރެއިނ� ްވާހަކަ. ްސިސ�ޓަމެއ�ގެ ގަވަރމަނ�ޓ�

ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާް ްމިގެނ�ދަނީ. ްބަލައިގެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އަނ�ނާނެކަމަށ�

ްފަނ ްބާރުގެދަށުން�ޤާޒީނ�ނާއި ްޝަރީޢަތ�ކުރުމުގެ  220ޑިޔާރުނ�ނަކީ

ްއެކަމުގެވާހަކަވެސ�ް ްވާހަކަދައ�ކާފައިްވާނެކަމަކަށ�ވަތީ ްކުރީނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެގޮތުން� ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނުގެނެސ� ްކޮނ�މެހެނ� މީގެތެރޭގައި

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްކުރިއަށ�ގެނ�ދާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލަމުނ� ކުރުކޮށ�ލެވޭތޯ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ްމިހުޅު ްމިހާރު ްބެހޭގޮތުނ� ްމަޢުޟޫޢުއާއި ްއޮތ� ވިފައި

ްވަކިް ްދަނ�ނަވަނީނަމަ ްމިސާލަކަށ� ްވާހަކަދައ�ކަނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ  225ހިނގާގޮތުގެ

ްމީޑިޔާއަށ�ް ްދަޢުލަތުގެ ްކޮމިޝަނަރ ްއިލ�ކެޝަނ�ސ� ްނިސ�ބަތ�ވާ ޕާޓީއަކަށ�

ްދެން� ްވިދާޅުވެ ނޑާލާނަމޭ ްކަ ްސައިޒަށ� ްޕާޓީއެއ� ްއެހެނ� އަރުއ�ވާފައި

ްފެނ�ނަްމެ ްތިރިވެގެނ�ދާތަނ� ްސައިޒަށ� ްގުނައަކަށ� ްއެތަށ� ނ�ބަރުނ�

ްޤާއިމ�ކުރާް ްޢަދުލ�އިނ�ސާފު ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ވާހަކައާއި،

ްއޮނ�ނައިރުް ްރައީސ�ލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއޭ ްއިސ�ވެރިޔާއަކީ  230އެނ�މެ

ްޚަބަރުފަތުރާް ްކޮނ�މެވެސ� ްފެނުނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ،

ްޢަދުލ�އިނ�ސާފުްވަސީ ްދުވަހަކުވެސ� ްއޭނަ ްއޮތ�ވާ ްވިދާޅުވެފައި ލަތެއ�ގައި

ްނުވާނެކަމަށ�ް ްފާޑުވިދާޅުވެފައި ްޑިސިޝަނ�އަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ޤާއިމ�ކުރުމުގެ

ވިދާޅުވާއިރުވެސ�ްއޭނާއަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީނ�ްޢަދުލ�އިނ�ސާފުްޤާއިމ�ކުރުމުގެް

ްހަވާލުކޮށ�ފައިވާއިރު ްމަޤާމު ްކަމުގެ ްއިސ�ވެރިޔާ ްއޭގެްްއެނ�މެ  235އެކަމުނ�

ްފެނ�ނާތީ.ްއަދިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަހެރިނުވެވަޑައިގެނ�ނެވޭނެކަމަށ� ޒިނ�މާއެއ�

ްހުއ�ޓާނުލެވޭނެް ްވާހަކަދައ�ކަނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ްމިހެނ� މިހުރިހާކަމަކީ

ްނެތިް ްއެ�ެވާހަކަތަކަށ�ދާނ� ްކޮނ�މެހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކައަކަށ�ވާތީ

ްހު ްހުށަހެޅުމެއ� ްއަވަސ�ވެގަނ�ނާނަނ� ނޑު ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ށަހަޅާލެވޭތޯ.

ްމިހާތަނަށް� ްފާހަގަކުރެވިއ�ޖެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިދަނ�ނަވާލީ  240މިގޮތަށ�

ްއެނ�މެް ްބެހޭގޮތުނ� ްބަޙުސ�ތަކާއި ްހިނގި ްމިތަޅުމުގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއަވަހަކަށ�ް ްވީހާވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނިނ�މިފައިވަނީ ްގޮތެއ� އަވަހަށ�

ްބި ްއޭގެމައ�ޗަށ� ްހުށަހަޅާލާ ްވާހަކަދެއ�ކީމަކަނ�.ްހުށަހެޅުމެއ� ނާކޮށ�ގެނ�

ްވެދާނެ.ްއެއީް ްހުށަހެޅުމަކަށ�ވެސ� ްހުށަހެޅުމަކީްތަނ�ކޮޅެއ�ްދިގު ނޑުގެ އަޅުގަ
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ްވާހަކަ.ް ްމަޤާމުތަކެއ�ގެ ްބައިވަރު ްއެތަށ� ްމިވާހަކަދައ�ކަނީ ނޑުމެނ�  245އަޅުގަ

ްވީހާވެސ�ް ްހުށަހެޅުމުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވޭ ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވިޔަސ�

އަމެނ�ޓ�ސ�އެއ�ްނުވަތަްޤާނޫނުއަސާސީގައިްކޮނ�މެހެނ�ްހުރުން�މިނިމަމ�ްރިކު

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ް ްވާހަކަ ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ލާޒިމ�ކަމަށ�

ްއެއ�ޗިހިް ްއެކަހަލަ ްމުއ�ދަތުތަކާއި ްމިސާލަކަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބައެއ� އެކަމަކު

ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާް ްދިރާސާކޮށ� ްދޫކޮށ�ލާފައި.ްއެއީ ްވާނީ ނޑު ްއެްއަޅުގަ  250ކޮމިޓީނ�

ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވާް ްކަނ�ތަކަށ� ްއެހެނ� ްތަނ�ތަނާއި ްދުނިޔޭގެ ްއޭގައި ބައ�ލަވާ

ްވާނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދޫކޮށ�ލާފައި ްއެބައި ްގޮތަކަށ� ްގެނެވޭނެކަހަލަ ކަނ�ތައ�ތައ�

ް ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްހުށަހެޅުނ� ްޖެނެރަލ�:ްް-�އަޅުގަނޑުގެ އެޓަރނީ

ްއެް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްޖެނެރަލެއް�ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ޓަރނީ

 255ހުނ�ނަނ�ވާނެ.ްްއެޓަރނީްޖެނެރަލ�ގައިްހުރުނ�ްލާޒިމ�ްސިފަތައ�:ްއެޓަރނީް

ްމީހެއ�ކަމަށް� ްހުއ�ދައޮތ� ްވަކާލާތުކުރުމުގައި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ޖެނެރަލަކީ

ްކޮނ�މެވެސް� ްމަދުވެގެނ� ްދާއިރާގައި ްޤާނޫނީ ްރާއ�ޖޭގެ ްއޭނާއަކީ ވާނ�ވާނެ.

ްލިބިފައި ްތަޖުރިބާ ްއެޓަރނީްމުއ�ދަތެއ�ގައި ްވާނ�ވާނެ. ްމީހެއ�ކަމަށ� ވާ

ްމަޤާމަށް� ްޖެނެރަލ� ްވަކިކުރުނ�:ްއެޓަރނީ ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމާ ްމަޤާމަށ� ޖެނެރަލ�

ްމަޤާމުތަކަށް� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިފަދަ ްވަކިކުރެވޭނީ ްއަދި  260ޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭނީ

ނޑައަޅާް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްވަކިކުރުމަށ� ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމާއި މީހުނ�

ްވަކި ްދަށުނ� ްމަސައ�ކަތ�:ްއުސޫލުގެ ްޖެނެރަލ�ގެ ްއެޓަރނީ މުއ�ދަތަކަށ�.

ްވާނ�ވާނީް ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްދޭ ްއޭނާ ްލަފާދިނުނ�. ްޤާނޫނީ ސަރުކާރަށ�

ްމިނިވަން� ްނުފޫޒެއ�ނެތ� ްފަރާތެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްބުރަނުވެ ވަކިފަރާތަކަށ�

ްދަޢުލަތުގެް ްޖެނެރަލ�: ްޕ�ރޮސ�ކިޔުޓަރ ްލަފާކަމަށ�. ްޤާނޫނީ  265މުއ�ތަޤިއ�ލު

ްދަޢުވާކުރު ްޕ�ރޮސ�ކިޔުޓަރްޖެނެރަލެއް�ފަރާތުނ� ްމުއ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� މަށ�

ހުނ�ނަނ�ވާނެ.ްސިފަތައ�:ްއޭނާގައިވެސ�ްއެޓާނީްޖެނެރަލ�ގައިްހުރުނ�ްލާޒިމް�

ްމިފަދަް ްވަކިކުރުނ�: ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމާ ްމަޤާމަށ� ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ސިފަތައ�

ްވަކިކުރުމަށް� ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއި ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްމަސައ�ކަތް�ޤާ ްވަކިމުއ�ދަތަކަށ� ނޑައަޅާްއުސޫލުގެްދަށުނ�  270ނޫނުއަސާސީނ�ްކަ

ްދަޢުލަތުގެް ްޖެނެރަލ� ްޕ�ރޮސ�ކިޔުޓަރ ްދަޢުވާކުރުނ�. ްފަރާތުނ� ދަޢުލަތުގެ
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ްނުކުރާނެތޯް ްނުވަތަ ްދަޢުވާކުރާނެތޯ ްއަދި ްދަޢުވާކުރަނ�ވާނީ ފަރާތުނ�

ްނުފޫ ްފަރާތެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްބުރަނުވެ ްވަކިފަރާތަކަށ� ޒެއ�ނެތިްނިނ�މާނީ

އޭނާގެްއަމިއ�ލަްއިޚ�ތިޔާރުނ�.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލ�:ްދަޢުލަތުގެްއެކައުނ�ޓ�ތައ�ް

ްރާއ�ޖޭގައިް ްސިފަތައ�: ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްޖެނެރަލެއ� ްއޮޑިޓަރ  275ބަލަހައ�ޓާނެ

އޮޑިޓ�ގެްމަސައ�ކަތ�ކުރުމުގެްހުއ�ދަްލިބިފައިވާްމީހަކަށ�ވާނ�ވާނެ.ްރާއ�ޖޭގައިް

ްމަދުވެގެ ްމަސައ�ކަތ�ކުރާތާ ްއޮޑިޓ� ްވަކިމުއ�ދަތެއ� ހަމަވެފައިވުނ�.ްްނ�

ްމީހުން� ްމަޤާމ�ތަކަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިފަދަ ްވަކިކުރުނ�، ޢައ�ޔަނ�ކުރުމާ

ްއުސޫލުގެް ނޑައާޅާ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީއިނ� ްވަކިކުރުމަށ� ޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއި

ްމަޖިލީހާ،ް ްވަކިްމުއ�ދަތަކަށ�.ްމަސައ�ކަތ�،ްސަރުކާރާ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  280ދަށުނ�

ްއޮ ްވިޔަފާރިްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްދަޢުލަތުގެ ްކޮމިޝަނ�ތައ�، ްއަދި ފީސ�ތައ�

ްތަނ�ތަން� ްއެހެނިހެނ� ްލިބޭ ްފަނ�ޑިނ�ގ ްދަޢުލަތުގެ ްއަދި ތަނ�ތަނ�

ްއެއ�ވެސ�ް ްބުރަނުވެ ްފަރާތަކަށ� ްވަކި ްއޮޑިޓ�ކުރަނ�ވާނީ އޮޑިޓ�ކުރުނ�.

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްސ�ޓޭނ�ޑަސ�އާ ްއޮޑިޓިނ�ގ ްނެޝަނަލ� ްނުފޫޒެއ�ނެތި ފަރާތެއ�ގެ

ްޖެނެރަލ� ްހުށަހަ�ަޅާގޮތަށް�އޮޑިޓަރ ްމަޖިލީހަށ� ްރިޕޯޓ� ްއަހަރީ  285ގެ

ްމިނިވަން� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�، ްޕަބ�ލިކ� އޮނ�ނަނ�ވާނެ.

މުސ�ތަޤިއ�ލުްސިވިލ�ްސަރވިސ�އެއ�ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ްސިވިލ�ްސަރވިސ�ގައިް

ްސަރވިސ�ް ްސިވިލ� ްބަޔާނ�ކުރަނ�ވާނެ. ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބޭ ްމީހުނ�ނަށ� އުޅޭ

ްކޮމިޝަނަކުނ�.ްްބަލަހައ�ޓާނީ ްސަރވިސ� ްސިވިލ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ�

ްވަކިކުރާނީް ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްކޮމިޝަނ�އަށ� ްސަރވިސ�  290ސިވިލ�

ްއޮނ�ނަް ްވަކިކުރަނ� ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްމިފަދަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްހިމެނޭް އުސޫލުނ�ްވަކިްމުއ�ދަދަތަކަށ�.ްމަސައ�ކަތ�،ްސިވިލ�ްސަރވިސ�ގައި

ްއެނ�މެ ްގުޅޭ ްސިޔާސީ،ްމީހުނ�ނާއި ްކަނ�ކަނ� ްއެނ�މެހާ ްބެހޭ ްމީހުނ�ނާއި ހާ

ްއެނ�ޓިް ްބެލެހެއ�ޓުނ�. ްތިބެ ްއެއ�ކިބާވެ ްނުފޫޒުތަކުނ� ްއެހެނިހެނ� އަދި

ްއެނ�ޓިް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްކޮމިޝަނ�،  295ކަރަޕ�ޝަނ�

ްކޮމިޝަނ�ގެް ްކަރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްކޮމިޝަނެއ� ކަރަޕ�ޝަނ�

އ�ޔަނ�ކޮށ�ްވަކިކުރާނީްޤާނޫނުއަސާސީއިނ�ްމިފަދަްމަޤާމ�ތަކަށް�މެނ�ބަރުނ�ްޢަ

ނޑައަޅާްއުސޫލެއ�ގެްދަށުނ�ްވަކިް ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއިްވަކިކުރުމަށ�ްކަ މީހުނ�
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މުއ�ދަތަކަށ�.ްދަޢުލަތުގެްއެނ�މެހާްމުވައ�ޒަފުނ�ނާއިްއޮފީސ�ތަކާއިމެދުްކުރެވޭް

ްފުލުހުނ�ް ްތަޙުޤީޤުކުރުނ�. ްތުހުމަތުތައ� ްޚިދުމަތ�،ްކަރަޕ�ޝަނ�ގެ  300ގެ

ްމިނިވަން� ްއަދި ްމަދަނީ ްޚިދުމަތ�ވާނ�ވާނީ ްފުލުހުނ�ގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއިސ�ވެރިޔާް ްއެނ�މެ ްޚިދުމަތުގެ ްފުލުހުނ�ގެ ްޚިދުމަތަކަށ�. މުސ�ތަޤިއ�ލު

ޢައ�ޔަނ�ކޮށ�ްވަކިކުރަނ�ވާނީްމިޤާނޫނުއަސާސީނ�ްމިފަދަްމަޤާމ�ތަކަށ�ްމީހުން�

ްއުސޫ ނޑައަޅާ ްކަ ްވަކިކުރަނ� ްމުއ�ދަތަކަށ�.ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްވަކި ްދަށުނ� ލެއ�ގެ

ްސިފަތަކެއ�ް ްލާޒިމ�ކުރާ ްހުނ�ނަނ�ވާނެ ްއިސ�ވެރިއެއ�ގެ ްއެނ�މެ  305ފުލުހުނ�ގެ

ްގުޅޭގޮތުނ�ް ްޚިދުމަތާއި ްފުލުހުނ�ގެ ްބަޔާނ�ކުރަނ�ވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްހުނ�ނަނ�ވާނެ.ް ްކޮމިޝަނެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްއުފުލޭނެ ޝަކުވާ

ްޝަކުވާތައ� ްކޮމިޝަން�ްފުލުހުނ�ނާބެހޭ ްވަކިކުރަނ�ވާނީ، ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ބަލާ

ްވަކިކުރަނ�ް ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްމިފަދަ ްވަކިކުރަނ�ވާނީ ޢައ�ޔަނ�ކޮށ�

ނޑައަޅާްއުސޫލަކުނ�ްވަކިްމުއ�ދަތަކަށ�.ްފުލުހުނ�ނާއިް  310ޤާނޫނުއަސާސީއިނ�ްކަ

ްމަޖިލީހަށ�.ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޖަވާބުދާރީވާނީ ްކޮމިޝަނަށ� ްބަލާ ްޝަކުވާ ބެހޭ

ްރާއ�ޖޭގެްސަރަޙައ�ދުގެްސެކިއުރިޓީްްމިލިޓަރީ ޚިދުމަތ�،ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްމި

ބަލަހައ�ޓާްމިްޤާނޫނުއަސާސީްޙިމާޔަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައިްވަކިްފަރާތަކަށ�ްނުޖެހޭް

ްހުރިހާއިރެއ�ގައިވެސ�ް ްމިޚިދުމަތ� ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ. ްޚިދުމަތެއ� މިލިޓަރީ

ްސިވި ްގޮތުގެމަތީނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ްމި  315ލިއަނ�ްއޮނ�ނަނ�ވާނީ

ްތަރައ�ޤީގެް ްމަދަނީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްދަށުގައި. ކޮނ�ޓ�ރޯލ�ގެ

ްމެނުވީ،ް ްބައިވެރިވުމަށ� ްއެހީވުމުގައި ްކާރިޘާތަކުގައި ޕ�ރޮޖެކ�ޓ�ތަކުގައާއި

ްމިލިޓަރީއަށް� ްދާޚިލީކަމެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގައާއި

ްމަޖިލީހު ްއެކަނ�ކުރަނ� ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ގެްޙަރަކާތ�ތެރިވެވޭނީ

ްބެލެހެއ�ޓުމަށް� ްކަނ�ކަނ� ްޚިދުމަތުގެ ްމިލިޓަރީ ްފާސ�ވެގެނ�.  320އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ�

ްމިލިޓަރީް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ. ްކޮމިޓީއެއ� ްޚާއ�ޞަ ްމަޖިލީހުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްވަޒީރުގެް ްޚިދުމަތާއިބެހޭ ްމިލިޓަރީ ްތަނ�ފީޒުކުރަނ�ވާނީ ްކޮމާނ�ޑ� ޚިދުމަތުގެ

ްއިސ� ްއެނ�މެ ްދަޢުލަތުގެ ްދަށުނ� ްގޮތެއ�ގެމަތީނ�.ްއިރުޝާދުގެ ްއަނ�ގާ ވެރިޔާ

ްމިލިޓަރީއާއިް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްކައުނ�ސިލ�، ްސެކިއުރިޓީ ނެޝަނަލ�

ްކޯޑިނޭޓ�ކޮށ�ް ްކަނ�ކަނ� ްއިނ�ޓެލިޖަނ�ސ�ގެ ްއަދި  325ފުލުހުނ�ނާއި
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ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ް ްކައުނ�ސިލ�އެއ� ްސެކިއުރިޓީ ްނެޝަނަލ� ބެލެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި

ްމިޤާނޫނު ްމީހުނ� ްހިމެނޭ ނޑައަޅަނ�ވާނެ.ްކައުނ�ސިލ�ގައި ްކަ އަސާސީއިނ�

ްއެް ްދެނ�ނެވީމާ، ްމީހުނ�ނޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނ�، އިލެކ�ޝަނ�ސ�

ްނޫނ�.ް ްނަމަކަށ� ްމީހެއ�ގެ ްކޮނ�މެހެނ� ްއެމަޤާމ�ތަކަކަށ�. ނިސ�ބަތ�ވަނީ

ްމަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައިް ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެވާހަކަވެސ�  330އެހެނ�ވީމާ،

ްކޮމިޝަ ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްމިނިވަނ�ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ނަރ،

ްކޮމިޝަނަށް� ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްކޮމިޝަނެއ� ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްމަޤާމ�ތަކަށް� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިފަދަ ްވަކިކުރާނީ ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� މެނ�ބަރުނ�

ނޑައަޅާް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީއިނ� ްމި ްވަކިކުރުމަށ� ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއި މީހުނ�

ްމުއ� ްވަކި ްދަށުނ� ްކޮމިޝަނަރގެްއުސޫލެއ�ގެ ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�  335ދަތަކަށ�.

ްހިމެނެނ�ވާނެ.ް ްރަޖިސ�ޓ�ރީކުރުނ� ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްތެރޭގައި މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުގެ

ްއެކިއެކިް ްއިލެކ�ޝަނާއި ްސަރަޙައ�ދީ ްއަދި ްޤައުމީ ްބާއ�ވާ ރާއ�ޖޭގައި

ްކޮމިޝަނަރ.ް ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްބަލަހައ�ޓާނީ ްހިނ�ގާ ރިފަރެނ�ޑަރގައި

ްއިލެ ްމިފަދަ ްބާއ�ވާ ްމިނިވަން�ރާއ�ޖޭގައި ްރެފަރެނ�ޑަރއަކީ ކ�ޝަނާއި

ްކަރަޕ�ޝަނަށް� ްނުފޫޒެއ�ނެތި ްފަރާތެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްއަދި  340މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްއިލެކ�ޝަނ�އާއިް ްނެތ� ްފިއ�ތުނ�ތައ� ްބިރުވެރިކަމާއި ތަނ�ނުދޭ

ްވޯޓުް ްޙައ�ޤުވާ ްއެމީހުނ�ނަށ� ްރައ�ޔިތުނ�، ްއަދި ްހެދުމާއި ރެފަރެނ�ޑަރކަމަށ�

ނޑައެޅިފައި ްކަ ްހަމަޖައ�ސާްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއިނ�ތިޒާމެއ� ްދެވޭނޭ ވާގޮތަށ�

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ�.ް ްކޮމިޝަނަރގެ ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� އެކަނ�ކުރުމީ

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއިނ�ސާނީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިނ� ްކޮމިޝަނ�،  345ހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއިނ�ސާނީ ްއަދި ްރައ�ކާތެރިކޮށ� ްއަދި ޙިމާޔަތ�ކޮށ�

ްތަ ްޝަކުވާތައ� ްމިނިވަނ�ްނިގުޅައިގަނެވޭނެކަމުގެ ްބެލުމަށ�ޓަކައި ޙުޤީޤުކޮށ�

ްކޮމިޝަނެއ� ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ� ްކޮމިޝަނުގެްްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހުނ�ނަނ�ވާނެ.

ްމިފަދަް ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްމި ްވަކިކުރަނ�ވާނީ ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� މެނ�ބަރުނ�

ްވަކިކުރުމަށ�ް ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްކޮމިޝަނ�ތަކަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  350މިނިވަނ�

ްމަ ްއުސޫލުގެ ނޑައަޅާ ްކޮމިޝަނ�،ްކަ ްމީޑިއާ ްމުއ�ދަތަކަށ�. ްވަކި ތިނ�

ްމިނިވަނ�ް ްބެލެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކާ ްކަނ�ކަނ� ްމީޑިއާގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި
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ްކޮމިޝަނ�ގައިް ްމީޑިއާ ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ. ްކޮމިޝަނެއ� ްމީޑިއާ މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްހިމެނޭް ްކޮމިޝަނ�ގައި ްމީޑިއާ ްބަޔާނ�ކުރަނ�ވާނެ. ްމެނ�ބަރުނ� ހިމެނޭނެ

ްޢައ�ޔަނ�ކޮ ްމީހުން�މެނ�ބަރުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� ްމިފަދަ ްވަކިކުރާނީ  355ށ�

ްމަތިން� ްއުސޫލުގެ ނޑައަޅާ ްޤާނޫނުއަސާސީނ�ްކަ ްކުރުމަށ� ްވަކި ޢައ�ޔަނ�ކޮށ�

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިް ްކޮމިޝަނ�، ްސަރވިސަސ� ްޖުޑިޝަލ� ްމުއ�ދަތަކަށ�. ވަކި

ްކޮމިޝަނެއ�ް ްސަރވިސަސ� ްޖުޑިޝަލ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ�

ް ްކޮމިޝަނުގައި ްމި ްބަޔާނ�ކުރުނ�ވާނެ.ްމިްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްމެނ�ބަރުނ� ހިމެނޭ

ްމީހުން� ްމަޤާމުތަކަށ� ްމިފަދަ ްވަކިކުރެވޭނީ ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ�  360ކޮމިޝަނަށ�

ްމަތިން� ްއުސޫލުގެ ނޑައަޅާ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްވަކިކުރުމަށ� ޢައ�ޔަނ�ކޮށ�

ްއަދިް ްބަޔާނ�ކުރަނ�ވާނެ. ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޝަނ�ގެ ްމި ްމުއ�ދަތަކަށ�. ވަކި

ްތެރޭގައި ްމީހުން�ްމީގެ ނޑިޔާރުކަނ�ކުރާނެ ްފަ ްޤާޟީނ�ނާއި ކޯޓުތަކުގައި

ްޕާލިމަނ�ޓ�ރީް ްހިމެނެނ�ވާނެ. ްއެޑ�މިނިސ�ޓަރކުރުނ� ްޖުޑިޝަލ� ހޮވުމާއި

ްޕަބ�ލިކ�ް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�، ްފޮރ  365ކޮމިޝަނަރ

ްހިތ�ހަމަނުޖެހޭް ްލިބޭގޮތާމެދު ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޚިދުމަތ� ސަރވިސ�ގެ

ްޝަކުވާ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްްފަރާތ�ތަކުގެ ްމިނިވަނ� ްތަޙުޤީޤުކުރާނެ އަޑުއަހާ

ޕާލިމަނ�ޓ�ރީްކޮމިޝަނަރްފޮރްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�އެއ�ްހުނ�ނަނ�ވާނެ.ްމިް

ްމީހުން� ްމަޤާމުތަކަށ� ްމިފަދަ ްވަކިކުރާނީ ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� މަޤާމަށ�

ްދަށުން� ްއުސޫލެއ�ގެ ނޑައަޅާ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްވަކިކުރުމަށ�  370ޢައ�ޔަނ�ކޮށ�

ް ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަން�ވަކި ްފޮރ ްކޮމިޝަނަރ ްޕާލިމަނ�ޓ�ރީ މުއ�ދަތަކަށ�.

ްމަޤާމުތަކަށް� ްބުނެވިދިޔަ ްމަތީގައި ްމަޖިލީހަށ�. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ޖަވާބުދާރީވާނީ

ްއިސ�ތިޢުފާދޭނެް ްއަދި ްއުސޫލެއ� ްކުރާނެ ްވަކި ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމަށާއި މީހުނ�

ްފެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ނޑައެޅިފައި ްކަ ްއަދިްއުސޫލެއ� ނޭ.

ްވަކިކުރުމަށް� ްމީހުނ� ްހޮވުމަށާއި ްމީހުނ� ްމަޤާމަށ� ްމިފަދަ ްތެރޭގައި  375މީގެ

ްކަމަށް� ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ްކޮމިޓީއެއ� ްރެކަމަނ�ޑޭޝަނ� ްއޮފީސ� ޕަބ�ލިކ�

ްލިސ�ޓެއ�ވެސ�ް ްމީހުނ�ގެ ްހިމަނާނެ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްފެނޭ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމި ްފަހަރެއ�ގައި ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްތިޔަ ްއެއީ ްދޭތެރޭގައިްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ކަމާ

ްސަރވިސ�ް ްސިވިލ� ްކަމަށ�. ްފަސޭހަވެދާނެ ވިސ�ނާވަޑައިގަތުމަށ�
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ްއޮތ�ްއޮޕޮޒިޝަން� ްއެވަގުތަކު ްއިސ�ވެރިޔާ.ްމަޖިލީހުގައި  380ކޮމިޝަނ�ގެްއެނ�މެ

ްއެނ�މެް ްކޮމިޝަނ�ގެ ްރައިޓ�ސ� ްހިޔުމަނ� ްލީޑަރު. ްގ�ރޫޕ�ގެ ޕާލިމަނ�ޓ�ރީ

ްމަޖި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޖެނެރަލ�، ްއޮޑިޓަރ ްރައީސ�،ްއިސ�ވެރިޔާ، ލީހުގެ

ްއިހ�ތިރާ ްޢާނ�މުްމުޖ�ތަމަޢު ްދެ ްބަލައިގަނ�ނާނެ ްމުޖ�ތަމަޢު ްއަދި މ�ކުރާ

ްމަޤާމުތަކަށް� ްމިނިސ�ޓަރު. ްއެއ� ްޢައ�ޔަނ�ކުރާ ްސަރުކާރުނ� މެނ�ބަރުނ�،

ްމިނިވަނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމަޤާމުތަކަށް� ްޒިނ�މާ.ްމިފަދަ ްމީހުނ�ގެ  385ޢައ�ޔަނ�ކުރާ

މަޤާމުގެްސަބަބުނ�ްހަވާލުވާްކަނ�ކަމުގެްޢައ�ޔަނ�ކުރާްމީހުނ�ނަށ�ްއެމީހުނ�ގެް

ްވާނ�ވާނީް ްއިސ�މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތަކަށ� ްއެނ�މެ ްއެމީހުނ�ގެ އިތުރަށ�

ްމިފަދަް ް)ށ(. ްހިތުނ�. ްހުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްޤާނޫނަށ� ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ްކޮށ�ގެނ�ނުވާނެ.ް ްކަނ�ކަނ� ްތިރީގައިމިވާ ްމީހަކު ްޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭ މަޤާމުތަކަށ�

ްހަވާލުކުރެވިފަ ްތަޢާރުޒުވާފަދަްއެމީހަކާ ްއަދާކުރުމަށ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު  390އިވާ

ްކުރުނ�.ް ްކަމެއ� ްފަދަ ްމެދުވެރިވެދާނެ ްކަމެއ� ްހިމެނޭ ްމަސ�ލަޙަތެއ� އަމިއ�ލަ

ްމިނިވަން� ްތެދުވެރިކަމާއި ްއެމީހެއ�ގެ ްއަދި ްނުދިނުނ�. މެދުވެރިވިޔަ

ްބުރުއަރާފަދަް ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމަށ� ްނަމަށާއި ްއެމީހެއ�ގެ މުސ�ތަޤިއ�ލުކަމަށާއި

މެއ�ކޮށ�ގެނ�ނުވާނެ.ްއެމީހެއ�ގެްމަޤާމާއިްގުޅިގެނ�ކުރާްކަމެއ�ގައިްއެއ�ވެސ�ްކަ

ްހިފައިގެނ�ނުވާނެ.ް ްނުވަތަ ްލިބިގަނެގެނ� ްމުދަލެއ�ވިޔަސ� ްވިޔަސ�  395ހަދިޔާއެއ�

ްސަރުކާރުް ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� ްގޮތަށ�ނޫނ� ްބޭނުނ�ކުރަނ�ވާ ްފައިސާ ސަރުކާރު

ްއިސ�ރާފުވާ ްއަދި ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�ނުވާނެ. ްބެލެވޭގޮތަކަށ�ްްފައިސާ ކަމަށ�

ްމަޤާމުގެް ްހުރެ ްމިމަޤާމުގައި ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�ނުވާނެ. ްފައިސާ ސަރުކާރު

ސަބަބުނ�ްހޯދާްނުވަތަްލިބެޔޭްހީވާްއެހެނ�ްއެއ�ވެސ�ްފުރުޞަތެއ�ގެްބޭނުން�

ްމީހުން� ްތިބޭ ްމަޤާމުގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްމިފަދަ  400ހިފައިގެނ�ނުވާނެ.

ނ�5ްޕޮއިނ�ޓ�ް ްއެއީްއަޅުގަ ްޕޮއިނ�ޓ�ގައިްގައި ޑުްމީގެްކުރީގައިްދަނ�ނަވާލި

ްޕަބ�ލިކް� ްއެކަނ� ްކުރެވިއ�ޖެނަމަ ްތުޙުމަތު ްކޮށ�ފިކަމަށ� ްކަމެއ� ބުނެފައިވާ

ްޢާނ�މުް ްއަދި ްވިއަސ� ްއަމިއ�ލައަށ� ްކޮމިޓީއަށ� ްރެކަމަނ�ޑޭޝަނ� އޮފީސ�

ްބަލާް ްޝަކުވާތަށ� ްމިފަދަ ްވިއަސ� ްހުށަހެޅުމުނ� ްއެތަނަށ� ްއެކަނ� ފަރާތަކުނ�

ްމީް ްޕަބ�ލިކް�މިފަދަ ްބާރު ްރެކަމެނ�ޑ�ކުރުމުގެ ްވަކިކުރަނ� ްމަޤާމުނ�  405ހުނ�

ްއެމީހަކަށް� ްއިތުރުނ� ްމީގެ ްލިބިގެނ�ވޭ. ްކޮމިޓީއަށ� ްރެކަމަނ�ޑޭޝަނ� އޮފީސ�
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ްހާލަތް� ްނަފ�ސާނީ ްއަދި ްޖިސ�މާނީ ްއެމީހެއ�ގެ ްވަރަށ� ްއަދާނުކުރެވޭ މަޤާމު

ްމި ްއަޚ�ލާޤީ ްއެމީހެއ�ގެ ްޙާލަތެއ�ގައި ްފެނިއ�ޖެ ްކަމަށ� ނޑުްހިނގައ�ޖެ ނ�ގަ

ްއަ ްއެމީހެއ�ގެ ނޑުްޚ�ލާޤީނުވަތަ ްދަށުްްއެކަށީގެނ�ނުވާްމަޤާމާއިްމިނ�ގަ

 410ްޕަބ�ލިކ�ްކުރެވިދާނެ.ްވަކިްވަޒީފާއިނ�ްއެމީހަކުްބަހަށ�ޓައިފިނަމަްދަރަޖައިގައި

ްމިފަދަްނުވަތަްޢައ�ޔަނ�ކުރަނ�ްމަޤާމަށ�ްކޮމިޓީނ�ްރެކަމަނ�ޑޭޝަނ�ްއޮފީސ�

ްމަޖިލީހަށ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެްކުރާނީްރެކަމެނ�ޑ�ްވަކިކުރަނ�ްމަޤާމުނ�ްްމީހުނ�

ްވަކިްްނުވަތަްޢައ�ޔަނ�ކުރަނ�ްމީހުނ�ްމަޤާމުތަކަށ�ްމިްމަޖިލީހުނ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއިސ�ވެރިޔާއަށ�ްްއެނ�މެްދަޢުލަތުގެްކުރުމަށ�ްއެކަނ�ްފާސ�ވެއ�ޖެނަމަްކުރަނ�

 415ްރެކަމަނ�ޑޭޝަނ�ްްއޮފީސ�ްޕަބ�ލިކ�ްކުރަނ�ވާނެ.ްއެގޮތަށ�ްއެކަނ�ްއެނ�ގުމުނ�

ްފާސ�ނުވެއ�ޖެނަމަްްމަޖިލީހުނ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްގޮތަށ�ްރެކަމެނ�ޑ�ކުރިްކޮމިޓީނ�

ްރެކަމަނ�ޑޭޝަނ�ްްއޮފީސ�ްޕަބ�ލިކ�ްބަޔާނ�ކޮށ�ްސަބަބުްދިމާވިްއެގޮތަށ�ްއެކަނ�

ްމިނިވަނ�ްްމިފަދަްމަޖިލީހުނ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަނ�ގަނ�ވާނެްްއެކަނ�ްކޮމިޓީއަށ�

ްފަރާތަށ�ްްވަޒީފާދިނ�ްނ�އެކަްއެދޭނަމަްވަކިވާނ�ްމަޤާމުތަކުނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލު

 420ްއޭނަްނުވަތަްފެށިގެނ�ްވަގުތުނ�ްހުށަހެޅިްްއިސ�ތިޢުފާްްއޭނަްްހުށަހެޅުމުނ�

ްވަކިވީްްވަޒީފާއިނ�ްއެމީހަކުްހަމަވުމުނ�ްމުއ�ދަތުްއެއ�ބަސ�ވުމުގައިވާްްވަޒީފާގެ

ނޑަށ�ވެސ�ްބަލަނ�ވާނެ.ްކަމަށ� ްދިގުްްވަރަށ�ްމިއީްްއިނގޭްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްއެހެނ�ނަމަވެސ�ްހުށަހެޅުމެއ�ކަނ�. ްގިނަްވަރަށ�ްމިދައ�ކަނީްްއަޅުގަ

ްގޮތ�ގޮތަށ�ްްއެކިްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތަކެއ�ްގިނަްވަރަށ�ްއަދިްވާހަކަްމަޤާމުތަކެއ�ގެ

ނޑުްއެހެނ�ކަމާއެކުްވާހަކަ.ްމަޤާމުތަކެއ�ގެްހުނ�ނަ  425ްވީހާވެސ�ްްބެލީްއަޅުގަ

ްނިމޭނެްްބަޙުސ�ްމިްއަވަހަށ�ްގެނ�ގޮސ�ގެނ�ްއެކީގައިްްކަމަކާްްހުރިހާްވަރަށ�

ނޑުގެްގޮތަކަށ�ްލަކަހަ ނޑުްވީމަ،ްގެނ�ދެވޭތޯ.ްހުށަހެޅުނ�ްއަޅުގަ ްއެދެނ�ްްއަޅުގަ

ނޑުގެްވިސ�ނާވަޑައިގެނ�ްދޭތެރޭގައިްމިކަމާްބޭފުޅުނ�ވެސ�ްހުރިހާ ްމިްްއަޅުގަ

ްރައީސ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޝުކުރިއ�ޔާްތާއީދުކޮށ�ދެއ�ވުމަށ�.ްހުށަހެޅުމަށ�

ް430 

ްއެހެނ�ްްމުސ�ތަޤިއ�ލުްހިމެނެނ�ޖެހޭްގައިޤާނޫނުއަސާސީްް`.ްމެނ�ބަރުްްދެކުނުބުރީްހުވަދުއަތޮޅު

ްްމަޤާމުތަކާއި

ނޑުވެސ�ްކުރިއަށ�ދާއިރުްބަޙުސ�ްމަޢުޟޫގެްއިދާރާގެްމަރުކަޒީްްޢަލީްވަޙީދުްމުޙަނ�މަދު ްްޚިޔާލެއ�ްއަޅުގަ
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ްމީޑިއާްްރައ�ޖޭގެްދެކޭގޮތުގައިްއަޅުގަނޑުވެސ�ްހުށަހަޅާލާނަނ�.ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ނޑުމެނ�ްހަރުދަނާކުރުމަށ�  435ްމިގޮތުނ�ްްއެބަ.ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭްވަރަށ�ްއަޅުގަ

ްފަހަރުްްބައެއ�ްގޮތުގައިްވާހަކަދެކެވެމުނ�ދާްމިހާރުްއުފެދެނ�ޖެހޭްކައުނ�ސިލެއ�

ްމިއޮނ�ނަނީ.ްއެއ�ޗަކަށ�ވެފައިްްދިއ�ކުރެވޭްއިނގިލިްްއެއަށ�ްމީޑިއާއަކީ

ނޑުވާްއެގޮތ�ްއެހެނ�ވީމަ، ްމީޑިއާ�ުގެްްގޮތަކަށ�ްއިނ�ސާފުވެރިްއެނ�މެނަށ�ްކަ

ްކައުނ�ސިލެއ�ްްޕ�ރެސ�ްްމުސ�ތަޤިއ�ލުްރާއ�ޖޭގައިްދިނުމަށ�ޓަކާްޙިދުމަތ�

ނޑަށ�ްކަމަށ�ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ނޑުްްމިގޮތުނ�ްއެހެނ�ވީމަ،ްފެނޭ.ްއަޅުގަ  440ްއަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވާްްޤާނޫނުއަސާސީގައިްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްހުށަހަޅަނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްކަ

ްރައީސ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޝުކުރިއ�ޔާްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ްކައުނ�ސިލެއ�ްޕ�ރެސ�

ް

ްވަރަޙ�މަތުްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ� `ް ްއާދެ،ްهللا ްވަބަރަކާތު.

ްހުށަހެޅިފައިވާްްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދުލަޠީފ�ްމުޙަނ�މަދުް ްމި ްމިއަދު ްކުރިމައ�ޗަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  445ްޝައ�ކެއ�ނެތ�

ްއަޅުގަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމައ�ޗަށ� ްއޭގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޤައުމުގެްމަޢުލޫއަކީ، ނޑުމެނ�ގެ

ްއާދެ،ް ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްކުރިއަށ�ދާނ�ޖެހޭ ްބިނާކޮށ�ގެނ� ހުރިހާކަމެއ�

ްޢަ�ަމަނާބެހޭް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ�، ޢަދުލުއިނ�ސާފާބެހޭ

ނޑުމެނ�ގެް ނޑުމެނ�ގެްމީޑިޔާއާބެހޭްކަނ�ތައ�ތައ�،ްއަޅުގަ ކަނ�ތައ�ތައ�،ްއަޅުގަ

ްކަނ�ތައ���ތައ�، ްކޮމިޝަނަރާބެހޭ ްއިނ�ސާނީްްއިލެކ�ޝަނ� ނޑުމެނ�ގެ  450އަޅުގަ

ްލިސ�ޓ�ގައިް ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްކަނ�ތައ�ތައ�. ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްމަނ�ފާއާއި،ް ްއެއިނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްކަމަކީވެސ� ހިމެނިފައިވާްމިްހުރިހާ

ްޤައުމުގެް ނޑުމެނ� ްއަ�ަޅުގަ ްއިނ�ސާފުލިބިއ�ޖެނަމަ ްހަމަހަމަކަމާ، ލާބަޔާ،

ްލާބަ ްހެވާއި، ްމިްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއާދެ. ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްލިބޭނެ ޔާ

ްއަޙ�މަދުް ްއަލ�ފާޞިލ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްހއ.  455މަޢުލޫއާބެހޭގޮތުނ�

ްهللاޢަބ�ދު ްއެް، ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްއަލ�ފާޞިލާ ްމެނ�ބަރު ްއަތޮޅުގެ ްކ. އަދި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްވާހަކަފުޅުތައ� ްދެއ�ކެވި ްއެ ްހުށަހެޅުނ�ތަކާ ހުށަހެޅުއ�ވި

ްޤަބޫލުކޮ ްކަނ�ތައ�ތައ�.ްއެކަނ�ކަމަށ� ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ށ�

ްދީދީް ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްއަލ�ފާޞިލ� ްމެނ�ބަރު ްއަތޮޅުގެ ްކ. ޝައ�ކެއ�ނެތ�،

ނޑުްދަނ�ނަވާނީްއޭގައިްވަރަށް� ްއަޅުގަ  460އެްހުށަހެޅުއ�ވިްހުށަހެޅުނ�ތަކަކީވެސ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްއަދި ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� އަގުހުރި
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ނޑުމެނ�ް ްއިނ�ސާނީްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިރިއުޅޭ ްރާއ�ޖޭގައި ގެ

ްއެް ްއެކަމަނާގެ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްހުރިހާ ްހިމަނ�ނަޖެހޭ މުޖ�ތަމަޢުއެއ�ގައި

ދެއ�ކެވިްهللاްހުށަހެޅުމުގައިްހުށަހެޅިފައިވޭ.ްއަދިްއަލ�ފާޞިލ�ްއަޙ�މަދުްޢަބ�ދު

ްމަޢުލޫއެއ�ގަް ްމިފަދަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ  465އިްވާހަކަފުޅުތަކަކީވެސ�

ްޝައ�ކެ�ެއ�ނެތ�،ް ްވާހަކަތަކެކޭ. ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްބޭނުނ�ފުޅު ދައ�ކަވަނ�

ްޢަމަލު.ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްހުރިހާވެސ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްމަޢުޟޫ�ޫތައް� ްބާވަތުގެ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްލިބިފައިވާް ްމީގެކުރިނ�ވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހުނ�ނައިރު، ްހުށަހެޅިފައި

ްހަމައެކަނިް ްކަމަކީ ްހިތާމަކުރަނ�ޖެހޭ ްއެނ�މެ ްބަލާއިރު ްމައ�ޗަށ�  470ތަޖުރިބާގެ

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަ�ަޅުގަ ްތަފ�ޞީލާހަމައަށ� ްއޭގެ ްއަޅާލާފައި ސުރުޙީ

ްހުރިހާް ްނުދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާދެ، ނުދެވޭކަނ�.

ްއޮނ�ނަނ�ޖެ ްލިޔެފައި ްތަފ�ޞީލުކޮށ� ްދިގުކޮށ� ްއެނ�މެ ހޭނެއެކޭ.ްވާހަކަތަކެއ�

ނޑުމެނ�ްއޭގެް ްއަޅުގަ ްވެވޭނޭކަމެއ�.ްއެއީ،ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްނުވެސ� އަދި

ްއޭގެް ްފަހަތުގައި ްއޭގެ ްފަރުޟު�ުތައ� ްއަސ�ލު ްބިނާކުރަނ�ޖެހޭ  475މައ�ޗަށ�

ްއަނ�ނާނެކަމަށް� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއޭގެ ްޝަރުތުތަކާ ްއޭގެ ސުނ�ނަތ�ތަކާ

ްއަޅުގަނ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑުވެސ� ްދަނ�ނަވާނީްއަޅުގަ ޑު

ްނިނ�މުމުގައިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބާވަތުގެ ްމި ްމަޖިލީހުނ� ްމި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްމިފަހަރުްއެކަނ�ތައ�ތަކުގެްކުޑަް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ްޖެހޭނެއޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްކޮނ�މެް ްސުރުޙީއެއ�ގައިވެސ� ްކޮނ�މެ ްތަފ�ޟީލެއ�  480ނަމަވެސ�

ްމީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަނ�. ގެކުރިނ�ވެސ�ްމަޢުޟޫ�ޫއެއ�ގައިވެސ�

ްދިވެހިބަހުން� ްހަމައެކަނި ްތަޖުރިބާކުރެވިފައިވަނީ، ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި އެކިއެކި

ްކިހިނެއ�ް ްއެއީ ްއޮނ�ނައިރު ްމިހެނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިބާވަތުގެ ްހާމަ ސިއ�ރު

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްސަބަބުނ� ްއޮތުމުގެ ްނޭނގިފައި ްކަމެއ�ކަނ� ކުރަނ�ޖެހޭ

ްކަ ްހިތާމަވެރި ްގިނަގުނަ ްވަރަށ� ްކުރިމަތިލާނ�ޖެހިފައި.ްވަނީ  485ނ�ތައ�ތަކަކާ

ްދަނ�ނަވާނީް ްއަޅުގަނޑު ްބަހަކީވެސ� ްދިވެހި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްބަހެކޭ.ް ްބަހެކޭ.ްތަނަވަސ� ްމުއ�ސަނދި ްބަހަކީ ްބަހެއ�ްނޫނޭ.ްދިވެހި ފަޤީރު

ްދާއިރާއެއ�ގައިް ްތަނަވަސ� ްވަރަށ� ްއެއީ ްބަލާނަމަ ދިރާސާކޮށ�
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ްހިމަނަނ�ޖެް ނޑުްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަނ�ތައ�ތަކެކޭ. ހޭނެ

ްބޮޑަށް� ްވަރަށ� ްކިބައިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި  490ހުރިހާ

ްކޮނ�މެް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނިނ�މުމުގައި ްމިކަނ�ކަނ� ްކޮނ�މެއަކަސ� އެދެނ�،

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްގޮތެއ�ގައި ްސީދާ ްސާފު ްއެނ�މެ ްވީހާ ބޭފުޅަކުވެސ�

ނޑުމެނ�ް ްސަރުކާރަށ�،ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�، ގެ

ްމަނ�ފާް ްލާބަޔާއި ްއެނ�މެ ްހިނ�ގުމުގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތަކާ،ް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްމަތީނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާގޮތުގެ  495ޢަދުލުވެރިކަމާ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްލިބިގެނ� ްޙައ�ޤުތައ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކޮނ�މެްނިމޭނޭގޮތަ ްސުރުޙީއެއ� ްކޮނ�މެ ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ކަށ�

ްވާހަކައެއ�ް ްދިގު ްމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިނ�މަވައިދެއ�ވަނ�. މަޢުޟޫއެއ�ވެސ�

ްވަރަޙ�މަތު ްޢަލައިކުމ� ްވައ�ސަލާމ� ްނުކުރަނ�. ްގަސ�ދެއ� هللاްދައ�ކާކަށ�

 500ްވަބަރަކާތު.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްވަރަޙ�މަތުް` ްއާދެ،ްهللا ްވަބަރަކާތު.

ްމަޢުޟޫއަކީ،ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިފެށި ްވާހަކަ�ަދައ�ކަނ� ްމިހާރު ްމިއަދު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމަނަނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެނ�ްމަޤާމުތަކާ،ްމަރުކަޒީް

ްވާ ްމުއައ�ސަސާތަކުގެ�ެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރެވިފައިވާ ްގޮތުގައި  505ހަކަ.ްއިދާރާތަކުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްޢަމަލުކުރަމުނ�ދާ ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރީގެ އާދެ،

7ްހުރިްއެކިއެކިްމާއ�ދާތަކާ،ްބާބުތަކަކީ،ްމިހާރުްމިވަނީްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ް

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްމައ�ޗަށ� ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްފަހުނ� އަހަރު

ްޤަބޫލުކުރެވިް ްގޮތުގައި ްއެއ�ޗެއ�ގެ ްނެތ� ްޤާނޫނުއަސާސީްއުޅެވެނ� ގެނ�

ްފެށިގެނ�ް ްމިއަދު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަ�ަޅުގަ ްމަރުޙަލާ ްމުހިނ�މު  510އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ

ްހިމަނަނ�ޖެހޭް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، މިއުޅެނީ.

ްދާއިރުގައިް ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްހުރިހާކަމެއ� ްމި ްމުއަ�ައ�ސަސާތަކާ މުހިނ�މު

ްބޭނުނ� ްޑިމޮކ�ރަސީއަކަށ� ްފުރިހަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައިްއެއީ ވާ

ްކަމެއ�ކަމުގައިް ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްއެއީ ްހިމެނުމަކީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ހިމަނަނ�ޖެހޭ

ްކ.ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެގޮތުނ� ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު  515އަޅުގަ
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އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީްހަމަްދާދިްދެނ�މެއަކުް

ްމަޖި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއަދުްމި ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ލީހަށ�

ްހިމަނަނ�ޖެހޭް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހެދޭ ްއަލަށ� އަ�ަޅުގަނޑުމެނ�

ްގެނ�ދާނެް ްކުރަމުނ� ްމުއައ�ސަސާތަކުނ� ްއެ ްއަދި މުއައ�ސަސާތަކާ

ނޑައެޅިފައިް ްކަ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްޒިނ�މާތަކާ ްއަދި  520މަސައ�ކަތ�ތަކާ

ްހުށަހެޅުނ� ްހުށަހެޅުނު ްޤަބޫލުކުރަނ�.ްބަޔާނ�ވެގެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ތަކެއ�ކަމުގައި

ްއެް ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްކ. އެހެނ�ވެ

ްމިް ްވާހަކަވެސ� ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި

ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަނޑުްދަނ�ނަވަނ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ފުރުޞަތުގައި

ްހުށަހެޅުނ� ްކުރިއަށ�ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  525ތަކަކީ

ްބޭނުނ�ވާނެް ްކޮނ�މެހެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޖީލުތަކުގައި އަނ�ނަނ�އޮތ�

ްޙާލަތަށް� ްޤައުމުއޮތ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއަދި ކަނ�ތައ�ތަކެއ�.

ނޑުމެނ�ްކޮނ�މެހެނ�ްހިމަނަނ�ޖެހޭްމުއައ�ސަސާތަކެއ�.ް ވިސ�ނާއިރުގައިްއަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެނ�ގެްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމިއީ. ްޙަޤީޤަތެއ� ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ މެނ�

ްނާރާ.ް ްއެއ�ގަލަކަށ� ްދަރިނ�ނާއި ްމައިނ�ނާއި ްބައިބައިވެފައި. ްމިވަނީ  530ޤައުމު

ްމިް ްމިވަނީ ްމީހުނ� ްއެއ�ބަފާ ނޑު ްއެއ�ބަ ްބޭފުޅުނ� ްހިމެނޭ ްއާއިލާގައި އެއ�

ް ްއުފައ�ދައިގެނ� ްޕާޓީތައ� ްސިޔާސީ ްމިއޮތ� ްމިހާރު ދިއުމުގެްސަބަބުނ�

ްޤައުމުްމިހާރުް ްމުޅި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ސަބަބުނ�ްމިވަނީްބައިބައިވެގެނ�ގޮސ�

ްއަލަށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑުވެފައި. ނޑުފު ްފު މިވަނީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހެދޭއިރުގައި  535ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްއަ ްމުއައ�ސަސާތަކާ، ްމުހިނ�މު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑައަޅަނ�ޖެހޭނެ ްއެްކަ ދި

ްރަނގަޅަށް� ްވަރަށ� ްވާޖިބުތައ� ްވެރިނ�ގެ ްއެ ްވެރިނ�ނާ މުއައ�ސަސާތަކުގައި

ްދާދިް ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްބަޔާނ�ވެފައި ނޑައެޅިފައި ކަ

ްވިދާޅުވިފަދައިނ�ް ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްދ. ދެނ�މެއަކު

ްލަފ�ޒެއ���ްމިފަހަ ްއެއ�ވެސ�  540ރުްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމާނަކުރަނ�ްނޭނގޭގޮތަށ�

ްމިވަނީް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކޯއ�ޗެއ�ކަނ� ްއެއީ ްސިއ�ރު ލިޔެވިގެނ�ނުވާނެ.

ނޑުމެނ�ނަށ�ްވޯޓުލާނ�ްނޭނގިފައި.ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްނޭނގިފައި.ްއަ�ަޅުގަ އަޅުގަ
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ްމިވަނީް ްކޯއ�ޗެއ�ކަނ�ވެސ� ްއެއީ ްހާމަ ްކޯއ�ޗެއ�ކަނ�، ްއެއީ ސިއ�ރު

ްޤާ ްގޮތަކަށ� ްއެފަދަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބައޮތ�.ްނޭނގިފައި. ނޫނުއަސާސީގައި

ްއެބައޮތ�ް ްލިޔެވިފައި ްކުރީގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  545ދެނ�،

ްކިހާް ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ކަމާ، ްދޭނ�ވާނެ. ްޕެނ�ޝަނ� ްވާހަކަ. ޕެނ�ޝަނުގެ

ްއެއ�ވެސ�ް ްމިއިނ� ްޙައ�ޤުވަނީކަމާ، ްޕެނ�ޝަނ� ްއުޅުނީމަ މުއ�ދަތެއ�ގައި

ްތަފ�ޞީލުކޮށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނުވޭ.ްްއެއ�ޗެއ� ލިޔެވިފައެއ�

ްދަތިވެފައި.ް ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްކުރުމަށ� ްއެކަނ�ތައ� ްވަނީ ސަރުކާރަށ�ވެސ�

ްފަރާތުން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއޮތީމަ. ްއެހެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  550އެއީކީއ�ވެ

ްނެތ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކުރެވެމުނ�ދަނީވެސ� ްސަރުކާރަށ� ޝަކުވާތައ�

ްޙައ� ްޕެނ�ޝަނ� ްނެތ� ްމުއ�ދަތެއ� ނޑައެޅިގެނ� ްކިހާްކަ ޤުވާނީ،

ްއެއ�ޗެހިް ްއުމުރަކާ ްރިސައިޑ� ްއުޅުނީމަކަމާ، ްކިހިނެއ� މުއ�ދަތެއ�ގައިކަމާ،

ްމިފަހަރުް ްދަނ�ނަވާނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެތ�. ބަޔާވެފައެއ�

ްވަރަށް� ްހުރިހާކަމެއ� ްހަދާއިރުގައި، ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ�  555އަޅުގަ

ހުނ�ނަްމީހާއަށ�ވެސ�ްްރަނގަޅަށ�ްތަފ�ޞީލުކޮށ�ްރައ�ޔިތުނ�ްއެނ�މެްނުކިޔަވާ

ްހުރިހާކަމެއް� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެނގޭގޮތަށ� ްއެ ްބަލައިލީމަ އެ

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ް ްތަފ�ޞީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްބަޔާނ�ވެފައި ނޑައެޅިފައި ކަ

ނޑުްތާއީދުކުރަނީް ނޑުގެްވާހަކަްއިތުރަށ�ްނުދައ�ކާްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

 560އަޙ�މަދުްދީދީގެްހުށަހެޅުމަށ�.ްއެްކ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމާރިޔާް

ްނިނ�މާލާނަން� ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުރަމުނ� ހުށަހެޅުމަށ�

ްވަރަޙ�މަތު ްޢަލައިކުމ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްهللاްވައ�ސަލާމ� ްޝުކުރިއ�ޔާ ވަބަރަކާތު.

ްރައީސ�ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�.

ް

ްރައީްޝްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހިމެނެނ�ޖެހޭް�ުކުރިއ�ޔާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  565ްސ�.

ްމަޢުޟޫގެްްއަޙ�މަދުްސަމީރުް ްއިދާރާތަކާބެހޭ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤީއ�ލު

ްދަނ�ނަވާލުމަށާ،ްްވާހަކަދެ�ެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކައެއ� ްދެތިނ� ްފެނ�ނަ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ބަޙުސ�ގައި

ް ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްހުށަހެޅުމަށ� ްހުށަހެޅުމެއ� ހިފާނަނ�.ްއަދި

ްއެނ�މެނ�ވެސ�ްޤަބޫލުކުރާނެްފަދައިން� ނޑުމެނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ
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ްވާހަކަދެކެވޭް ްއެބަ ްއެބަހުރިކަމަށ� ްމުއައ�ސަސާތަކެއ� ްމިނިވަނ�  570މިރާއ�ޖޭގައި

ްމުއައ�ސަސާތަކުގެް ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްހުރިކަމަށ�. މިވަގުތުވެސ�

ްއައިސ� ްހަމައަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ްއެއީްމަސައ�ކަތ�ތައ� ފައިވާގޮތ�

ްއެކަނ�ކަމުނ��ް� ްކިހިނެއ�ތޯއޭ ްބަލައިގަނ�ނަނ�ޖެހޭގޮތެއ�. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްފައިދާކުރަނީ. ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިނިވަން� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިފަހަރުގެ  575ސަބަބުތަކަށ�ޓަކައިވެސ�

ްމުއައ�ސަސާތަ ްއެ ްހިމަނާއިރު، ްމުއައ�ސަސާތައ� އ�ްމުސ�ތަޤީއ�ލު

ްކުރެއ�ވޭނެް ްމަސައ�ކަތ� މަގުްތަނަވަސ�ކޮށ�ދެވެނ�ވާނެ.ްއެއީ،ްޢަ�ަމަލީގޮތުނ�

ްއެް ްބާރުތަކެއ� ްއެފަދަ ްޤާނޫނީގޮތުނ� ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްއެބަދޭް ްފެނިގެނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްލިބެނ�ޖެހޭނެ. މުއައ�ސަސާތަކަށ�

ްތަޙުޤީ ްމަޖިލީހަށ�ވެސ� ްޝަރީޢަތުގެ ްޙާލަތ�ތަކުގައި ްނުހިނ�ގާްބައެއ�  580ޤު

ްއަދިް ްގެނ�ނަތަނ�ވެސ�. ްމީހުނ� ްޤ�ރޫޕ�ތަކަށ� ްޤ�ރޫޕ� ގެނެސ�ފައި

ްކުލަވަރުތައ�ވެސ�ް ްސިޔާސީ ްގޮތެއ�ގައި ްޚާއ�ޞަ ްތެރޭގައި އެކަނ�ތައ�ތަކުގެ

ްނުވަތަް ްބަލައިގަނ�ނަ ްމިކަނ�ކަނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްތަނ�. ްއަނ�ނަ ޖެހިގެނ�

ް ްގޮތ�ތަކެއ� ްގެނ�ދެވޭނެ ްޝަކުވާތައ� ްކަނ�ކަމުގެ ްހަމަޖެހިފައެއް�މި އުސޫލެއ�

ްޙާލަތ�ތަކަށް� ްބައެއ� ްމިއުޅެނީ ްދަނ�ވަނ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  585ނެތ�.

ްއޭގެނ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްނުވަތަ ްލިބެނ�ޖެހޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އަނ�ނައިރު

މުއައ�ސަސާތަކާ،ްބައެއ�ް ޙައ�ޤުތައ�ްހޯދަދިނުމަށ�ޓަކައި،ްލިބެނ�ޖެހޭނެްބައެއް�

ްއަޅުގަް ްފަރާތ�ތަކަށ� ްދެވިފައެއ�.ްމިނިވަނ� ްފުރުޞަތު ްނެތޭ ނޑުމެނ�ނަކަށ�

ްއެނ�މެް ްއެކަނ�ކަނ� ްއާއިރު ްމިހާތަނަށ� ްހުރީ ްނަމަވެސ� ްހުރި އަދި

ްހަމަޖެހިފައިް ްއެކަނ� ްނުވެވޭނެގޮތަކަށޭ ްޙަރަކާތ�ތެރި ްގޮތުގައި  590އެކަށީގެނ�ވާ

ްހުށަހަޅާލާް ްމި ްމީގެތެރެއިނ� ް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުރީ.

ް ްހިމެނޭ ްވާހަކައެއ�ްލިސ�ޓ�ގައި ްބެހޭގޮތުނ�ނެއ� ްކަނ�ތައ�ތަކަކާ ހުރިހާ

ްވާހަކަފުޅުް ްކުރިނ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެނ�މެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނުދައ�ކާނަނ�.

ްނުކުތާކަކަށ�ް ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދެއ�ކެވި

ްއަޑުއަހައިފީމު.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅުތަ�ައ�ވެސ� ްއެބޭބޭފުޅުނ�ގެ  595ބަލާއިރު،

ްއެބޭފުޅުން�ހަ ްވާހަކަފުޅުތަކެއ� ްރަނގަޅު ްވަރަށ� މައެއާއެކުގައި
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ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްފާހަގަކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ދެއ�ކެވިކަނ�ވެސ�

ްކަނ�ކަން� ްއެނ�މެހާ ްތެރޭގައި،ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެ ްހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހެޅިގެނ�ދިޔަ

ްވަރަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނެތުމުނ� ްއޭގައި ްމަޢުލޫމާތު ްފަރާތަކާބެހޭ ށ�ްބަލަހައ�ޓާނެ

ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެކަމަކީް ްދިޔަ. ްފާހަގަކުރެވިގެނ� ްއެކަނ� ްގޮތުގައި  600އުނިކަމެއ�ގެ

ްމުސ�ލިމް� ްސައ�ތަށ� ްސައ�ތައިނ� ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްބޭކަލުނ�ގެް ްދަނ�ނަ ްބަލަހައ�ޓާނެ ްކަނ�ކަނ� ްއެނ�މެހާ ްއިސ�ލާމީ ޤައުމެއ�ގައި

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ� ްކައުނ�ސިލެއ� ްއެކުލެވޭ ްމިފަދަްމައ�ޗަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، .

ްރަޢުޔެއ�ް ްނުވަތަ ްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމީ ްރާއ�ޖޭގެ ކައުނ�ސިލަކުނ�

އަދިްއެްނޫނ�ކަމެއ�ްއިސ�ލާމ�ދީނާްބެހޭގޮތުނ�ްކުރަނ�ޖެހުނުް  605ނެރެނ�ޖެހުނަސް�

ްހަމައަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ްނުވަތަ ްހަމައަށ� ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ ކަމުގައިވިޔަސ�،

ްވާނ�ޖެ ްފަރާތ�ތަކަށ� ނޑުްގެނެސ�ދޭ ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްކައުނ�ސިލުނ� ްއެ ހެނީ

ްވަރަށ�ް ްދުނިޔޭގެ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިއާއެކު ޤަބޫލުކުރަނ�.

ްޕާރލިމަނ�ޓ�ރީް ްއެބަހުރި ްމިހާރަކަށ�އައިސ� ްޤައުމުތަކުގައި ގިނަ

ް ްއެއީ ްއުފެދިފައި. �811ް�8ްްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�ޓ� ްޤަރުނުގައި  �819ް610ވަނަ

ްސުވިް ްއެބައޮތ� ްއަހަރު ްހަމައެއާއެކުގައިްވަނަ ްއުފެދިފައި، ްމިކަނ� ޑ�ނ�ގައި

�9ްް ްޤަރުނުގައި �9�9ްްވަނަ ްއަދި ްފިނ�ލޭނ�ޑ�ގައި، ްއަހަރު �955ްވަނަ

ްމިހާރުް ްޤައުމުތަކުގައި ްޔޫގެ ްއީ ްއެހެނ�ގޮސ� ްޑެނ�މާކ�ގައި. ްއަހަރު ވަނަ

ޕާލިމެނ�ޓ�ރީްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އަކީްމިހާރުްވަރަށ�ްކޮމަނ�ކޮށ�ްއަދިްދުނިޔޭގައިް

ްފު ްކަމުގައިވާތީވެ،ްވަރަށ� ްފަރާތެއ� ްބޭނުނ�ކުރެވެމުނ�ދާ ްގޮތެއ�ގައި  615ރިހަމަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި، ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްހުށަހެޅުމުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަން� ްޕާލިމަނ�ޓ�ރީ ްތެރޭގައި ްހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހަޅަނީ

ްހުށަހަޅަމު ްއެބައިވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށ� ްކަމުގައި ން�އޮނ�ނަނ�ވާނެ

ްދެނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަމިއާއެކު، ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެނ�ދާނަނ�.

ނޑުްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމުގައިް  620އަވަސ�ކޮށ�ލުމުގެްގޮތުނ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�ްއަޅުގަ

ްތިއ�ބަވަނ�ޖެހޭް ްމުއައ�ސަސާތަކާ،ްމަޤާމުތަކުގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ޤާނޫނީގޮތުނ�

ްއެއ�ވެސ� ްމަޤާމަށ� ްފަރާތ�ތަކުގެ ްއެ ްނުފޫޒުްްފަރާތ�ތަކަށ� ފަރާތަކުނ�

ްފަރާތ�ތަކަށް� ްއެ ްލިބެނ�ޖެހޭނެ. ްފަރާތ�ތަކަށ� ްއެ ްމިނިވަނ�ކަމެއ� ނުހިނ�ގާނެ
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ްބަހެއ�ް ްސީދާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވާނީ ްޢައ�ޔަނ�ކުރެވެނ� މަޤާމ�ތަކަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފާސ�ކުރެވިގެނ�ކަމަށ� ްއެކަނ� ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  625ލިބިގެނ�

ްއެހެނ�ކަމަ ްމަޤާމުން�ޤަބޫލުކުރަނީ. ްއެ ްފަރާތ�ތައ� ްއެފަދަ ށ�ވާއިރު

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްސަބަބުތަކާއެކު ްއެކަށީގެނ�ވާ ްވާނީވެސ� ދުރުކުރެވެނ�

ްފާސ�ކުރެވިގެނ�.ް ްއެކަމެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހުށަހެޅި މަޖިލީހުނ�

ްއެް ްގޮތުގައި ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއެނ�މެ ްމިކަނ�ކަނ� އެހެނ�ނޫނަކަމަށ�ވާނަމަ،

ްކުރެ ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާްފަރާތ�ތަކަށ� ްނޯނ�ނާނެ. ްމަގެއ� ްއެއ�ވެސ�  630ވޭނެ

ްހިނގަމުނ��ް� ްކަމެއ�ވެސ� ްހުރިހާ ްދިނ�ގޮތަށ� ްއޮޑި ްމޮހަނަށ� ވާނެގޮތަކީ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިދަނ�ނަވާލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާނީ.

ްހުށަހެޅުމުގައިވާް ްއެ ްބައިތަކާ، ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ްހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހަޅާ

ްބައިތަް ނޑު ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމައިގަ ްމިނިވަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އ�.

ްބަޔާނ�ކުރާް ްމަޤާމުތައ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ�  635މުއައ�ސަސާތަކާ،

ްއެް ްވާނީ ްހަމަޖައ�ސަނ� ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� މުއައ�ސަސާތަކާ،

ްމަޖިލީހުން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނަނ�ތައ� ްފަރާތ�ތަކުގެ ނޑައަޅާ ްކަ މަޤާމުތަކަށ�

ްޢައ�ޔަނ�ކުރާްފާސ�ވެގެނ�ކަމަ ްމަޤާމުތަކަށ� ްއެ ްމުއައ�ސަސާތަކަށާ ްއެ ށާ،

ްއަދާކުރުމަށް� ްމަސ�އޫލިއ�ޔަތުތައ� ްހިނ�ގުމުގައ�ޔާ، ްމަސައ�ކަތ� ފަރާތ�ތަކުގެ

ްބޭނުން� ްބާރުގެ ްނުފޫޒާ ްފަރާތަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ�  640ހުރަސ�އެޅޭނެގޮތަކަށ�

ްމާނަކު ްމި ްމިބަސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދުނ�. ްޤާނޫނުތައ� ރަނީ،ްނުހިފޭނެގޮތަކަށ�

ްވަކިް ްހެދެނ�ޖެހޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނިމޭއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެނ�ް ޤާނޫނުތަކެއ�ްލިޔެވިފައިްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ްއެނ�މެފަހުނ�ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްދަށުނ� ްޤާނޫނުގައިވެސ�،ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭނުނ�ކުރަމުނ�ދާ އަހަރ2ްްުމި

ްހަދަނ�ޖެހޭނެ ްޤާނޫނުތަކެއ� ްހަދަނ�ޖެހޭ ްތެރޭގައި ްއެއީްދުވަހުގެ ްބުނަނީ.  645އޭ

ްމިފަހަރުގެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުދޭ. ްބުނައެ�ެއ� ްޤާނޫނުތަކެއ�ކަމެއ� ކޮނ�

ްޤާނޫނުތައް� ްހެދެނ�ވާނެ ްމީގެތެރޭގައި ްނިމިގެނ�ދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބަޔާނ�ކުރެވެނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑައެޅިގެނ� ކަ

ްޤަބޫ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހަމަމިއާއެކު، ްމަޤާމުްމަޖިލުކުރަނ�. ްފާސ�ކޮށ�ގެނ� ލީހުނ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްފަރާތ�ތަކަށ�  650ހަވާލުކޮށ�ފައިވާ
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ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ�ފައިވާް ްމަޤާމުތަކަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� މުޢައ�ސަސާތަކާއި

ްމަޤާމުން� ްއަދި ްލިބިދިނުމާއި ްރަށ�ކާތެރިކަނ� ްމަޤާމުގެ ފަރާތ�ތަކަށ�

ްމަ ްޙާލަތުގައި ްމަޤާމުން�ވަކިކުރަނ�ޖެހިއ�ޖެ ްނޫނީ ްވަކިކުރެވޭނީ ޤާމުނ�

ްއެކަށީގެނ�ވާް ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ްއެފަރާތ�ތަކެއ�ގެ ދުރުކުރެވޭނީވެސ�

ްމަޖިލީހުން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެމައ�ސަލަ ްހުށަހެޅުމުނ�  655ސަބަބުތަކާއެކު

ްބަޔާނ�ކުރާް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބަޔާނ�ކުރުނ�. ފާސ�ވުމުނ�ކަމުގައި

ްމުސ�ތަ ްމުޢައ�ސަސާތަކާއި ްމީހުން�މުސ�ތަޤިއ�ލު ްމަޤާމުތަކަށ� ޤިއ�ލު

ްވާނ�ވާނީް ްހުށަހަޅާްފަރާތ�ތަށ� ްމަޖިލީހަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ހަމަޖެއ�ސުމަށ�ޓަކައި

ްކުރަނ�ޖެހޭް ްމަޤާމުތަކުގައި ްއެފަދަ ްމުޢައ�ސަސާތަކުނ�ނާއި އެފަދަ

 660މަސައ�ކަތ�ތައ�ްއަމިއ�ލަގޮތުނ�ްކުރާްފަރާތ�ތައ�ކަމުގައިްނުވުނ�.ްމިއީްވަރަށ�ް

ްއަޅުް ްމިހާރުވެސ�.ްމުހިނ�މުކަމެއ�. ްއެކަނ�ކަނ� ްފެނިގެނ�ދޭ ް ނޑުމެނ�ނަށ� ގަ

ްނުހިނގުމުގައިް ްއެކަނ�ކަނ� ްގޮތެއ�ގައި ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއެނ�މެ އެހެނ�ވީމާ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެކަނ�ތައ�ތައ�. ްވެދާނެ ްއަސ�ލުކަމުގައިވެސ� ްއެއ� ްބޮޑު އެނ�މެ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްމުޢައ�ސަސާތަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� މިދަނ�ނަވާލަނީ

ްޖުޑިޝަލް�ހުށަހެ ްކޮމިޝަނ�. ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއިނ�ސާނީ ްހިމެނޭ.  665ޅުމުގައި

ްސަރވިސ�ް ްޕަބ�ލިކ� ްކޮމިޝަނ�. ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްކޮމިޝަނ�. ސަރވިސ�

ްއެނ�މެހާް ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެ ްކޮމިޝަނ�. ްސަލާމަތާބެހޭ ްޤައުމީ ކޮމިޝަނ�.

ްކައުނ�ސިލެއ�ް ްއެކުލެވޭ ްމައ�ޗަށ� ްދަނ�ނަބޭކަލުނ�ގެ ްބަލަހައ�ޓާނެ ކަނ�ކަމުގެ

ްޔޫތުްއޮ ްނެޝެނަލ� ްއޮތޯރިޓީ. ްޕ�ރޮސެކިއުޓިނ�ގ ްނެޝެނަލ� ތުނ�.

ްމިއީ،ް ްކޮމިޝަނ�. ްއިނ�ވެސ�ޓިގޭޝަނ� ްސ�ޕެޝަލ� ް ްހެލ�ތު  670ކޮމިޝަނ�.

ްކުރަނ�ޖެހިއ�ޖެކަމެއ�ކަމުގައިް ްމިހާރު ްމުހިނ�މުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިހާރުވެސް� ްމިއޮތީ. ްހިމަނާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިބައި ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު އަޅުގަ

ްމައ�ސަލަތަށް� ްއަނިޔާތަކުގެ ްލިބެމުނ�ދާ ްފަރާތ�ތަކަށ� ްބައެއ� ޞި�ިއ�ޚީގޮތުނ�

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްބެލިފައިނުވާކަނ� ްގޮތެއ�ގެ ްއަކަށީގެނ�ވާ އެފާރާތަށ�

ްއިނ�ޓަގ�ރިޓީް ްޕޮލިސ� ްމިއާއެކުގައި ްހަމަ ްފާހަގަކުރަނ�.  675ފުރުޞަތުގައި

ްޖެ ްހަމަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނެއ� ްއެނ�ވަޔަރމަނ�ޓ� ހިގެން�ކޮމިޝަނާއި

ްއަބ�ދުއ� ްއަޙ�މަދު ްމިއިނ�ނެވީ. ްއަޚ� ނޑުގެ ްމިހާރުްهللاއަޅުގަ އަކީ
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ްދާދިް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްފަރާތ�. ްކުރައ�ވަމުނ�ގެނ�ދަވާ އެމަސައ�ކަތ�

ް ްފެނިއ�ޖެ. ްދުވަހުވެސ� ްރުފިޔާއިނ�11ް�ްމިދާއ�ކަށ� މިލިޔަނ�

ް ްއެއަދަދު ްރުފިޔާއަށ��1ްްޖޫރިމަނާކުރެވުމަށ�ފަހު  680މިލިޔަނ�

ްހިނގަމުނ�ދާއިރުްވެއ�ޓިގެނ�ދިޔަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިފަދަ ްއެހެނ�ވީމާ، ތަނ�.

ްކަނ�ކަނ�ް ްފަރާތ�ތަކެއ�ގެ ްމިކަނ�ކަނ�ކުރާ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކުރަމުނ�ދަނީް ްއެކަނ�ކަނ� ްއުސޫލަށ�ތޯ ްރަނގަޅު ްއެނ�މެ ހިނގަމުނ�ދަނީ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްގޮތަށ�ތޯ. ްއޮނ�ނަ ްކުރަނ� ްއެކަނ� ްރަނގަޅަށ� އެނ�މެ

ްއެކަނ�ކަން�އެކުރާފަރާތ�ތަކު ްކުރާކަމަށ�ވާނަމަ ްމުޢައ�ސަސާއަކުނ� ްއެފަދަ  685ނ�

ްނުވަތަް ްގޮތެއ� ްކުރެވޭނެ ްނުވަތަ ްރެގިއުލޭޓ� ްއެކަނ�ކަނ� އޮނ�ނަނ�ވާނީ

ނޑައެޅިފައިކަމުގައިް ްކަ ްއުސޫލެއ� ްރަނގަޅު ްއެނ�މެ ްނިނ�މޭނެ އެކަނ�ކަނ�

ްފަސޭހެވެގެނ�ދާނެކަމެއ�ކަމުގައިް ްމަސައ�ކަތަށ� ްއެ ްއެއީ، ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ

ްދެން� ްހުށަހަޅަނ�. ްކޮމިޝަނ�ވެސ� ްއެނ�ވަޔަރމަނ�ޓ� ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއޮތޯރިޓީ.ް ްހުށަހަޅަނީްނެޝެނަލ�ްބ�ރޯޑ�ކަރސ�ޓިނ�ގްރެގިއުލޭޓ� ނޑު  690އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަނ�.ްއަޅުގަ ްމިއީްކިހާ ްއެނގޭ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްކަނ� ްހިގާދިޔަ ްއެފަރާތ�ތަކާއިމެދުގައިވެސ� ތައ�ތަކާއިްމަޖިލީހާއި

ްމީޑިއާް ްނެޝެނަލ� ްކޮމިޝަނ�. ްއެނ�ޓިކަރެޕ�ޝަނ� ކުރިމަތިލުނ�ތަކުނ�ވެސ�.

ްމިނިވަނ�ް ްހުށަހެޅުމުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދަނ�ނަވާލެވުނީ ކޮމިޝަނ�.

ްދެން� ްފަރާތ�ތަށ�. ްހިމަނާ ްމުޢައ�ސަސާތައ�ކަމުގައި  695މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްމަޤާމ�ތައ�ކަމުގަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ނޑުްމިދަނ�ނަވާލަނީ ްއަޅުގަ އި

ްޑައިރެކ�ޓަރެއ�ް ްކޮނ�ޕ�ލެއިނ�ސ� ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްފަރާތ�ތަށ�. ހުށަހަޅާ

ްއޮޑިޓަރް ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ� ްޕާލިމަނ�ޓ�ރީ ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.

ްހުނ�ނަނ�ވާނެ.ް ްޖެނެރަލ�އެއ� ްއެޓަރނީ ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ޖެނެރަލ�އެއ�

ްކޮ ްހުނ�ނަނ�ވާނެ. ްޖެނެރަލ�އެއ� ްއޮފް�ޕ�ރެސެކިއުޓަރ  700މިޝަނަރ

ްހުނ�ނަނ�ވޭނެ.ް ްކޮމިޝަނާއެއ� ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްނުވަތަ އިލެކ�ޝަނ�ސ�

ްމިދަނ�ނަވާލީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްތިއ�ބަވަނ�ވާނެ. އަތޮޅުވެރިނ�

ނޑުގެްހުށަހެޅުމުގައިްހިމަނާފައިވާްބައިތައ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާް އަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ނޑުްޤަބޫލުކުރާ ްމިދެނ�ނެވިްބައިތަކާއިްކޮމިޓީނ�ްއަޅުގަ ނޑު
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ްމިއާއެކުް ްރިޢާޔަތ�ކޮށ�.ްހަމަ�ަ ްނުކުތާތަކަށ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރުނ�  705އަދި

ްހުރިހާް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅާލި ްދެނ�މެ ނޑު އަޅުގަ

ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާް ްމިހިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބައޮތ�. ފަރާތ�ތަކަށ�ވެސ�

ްޚިޔާލުފުޅުތަކާއެކުގަް ްގެނ�ނަޖެހޭްތިޔަބޭފުޅުނ�ގެ ްހުށަހެޅުމަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ އި

ްއެބަދަލުތަކާއިް ްވާނަމަ ްޚިޔާލުފުޅެއ�އޮތ�ކަމަށ� ްނުވަތަ ބަދަލުތަކެއ�

ްމިް ްވާހަކަވެސ� ްމަރުޙަބާކިޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑު  710ޚިޔާލުފުޅުތަކަށ�

ްޝުކުރުދަނ�ނަވަމުން� ްފުރުޞަތަށ� ްދެއ�ވި ްދަނ�ނަވާލަމުނ� ފުރުޞަތުގައި

ްކުރިއ�ޔާ.ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްޝުް

ް

ްމިހާރުްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްކުރުކޮށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްޚިޔާލުްްއަޙ�މަދުްޒާހިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްއޮތ�  715ހުށަހެޅިފައި

ްވާހަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިހޯދީ. ްމިފުރުޞަތު ކަފުޅުްދަނ�ނަވާލަނ�

ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�ތަކަށ�ް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ދެއ�ކެވި

ްމީގައިް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމުހިނ�މުް ްބޭނުނ�ވާ ްސާފުކޮށ�ލަނ� ްދެނ�ނެވުމުގެކުރިނ� އެއ�ޗެއ�

ްނިޒާމު ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްމިހާރު ްއެބަްނުކުތާތަކެއ�ވޭ. ްމައ�ސަލަ  720ގެ

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮވެގެނ�ނޫނީ ްއޮނ�ނާނީ ްނިޒާމެއ�ތޯ ްކޮނ� ނުކުމޭހެނ�.

ްބެހޭގޮތުން� ްތަނަކާއި ްރިކޯޑ�ކުރާ ްމުޢައ�ސަސާތަށ� ްމި ނޑައެޅިގެނ� ކަ

ްދުނިޔެް ވާހަކަދެއ�ކުމަކީްދަތިކަމަކަށ�ވާނެހެނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިހާރު

ްކުރިއަށ� ްތެރޭގައިްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިވިއ�ޔާ ްދުވަހުގެ ްދިހައަހަރު އޮތ�

ްފާއިތުވިް ްބަދަލުތަކަކީ ްއަނ�ނާނެ ްތެރޭގައ�11ްްިދުނިޔެއަށ� ްދުވަހުގެ  725އަހަރު

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވުމާއެކު ްބަދަލުތައ�. ްބޮޑެތި އައިސ�ފައިނުވާހާ

ްއެބަދަލުް ްޤާނޫނުތަކަށ�ވެސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ވެސ�

ްއެއ�ގޮ ްމިހާރުްއަނ�ނާނެ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހީކޮށ�ގެނ�ނުވާނެ ތަކަށ�ވެސ�

ްނާނ�ނާނެް ްބަދަލެއ� ްދުވަހަކުވެސ� ްއެއީ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ މިއެކުލަވާލަވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްކަމަށ�. ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްގެނ�ނަނ�ނުޖެހޭނެ  730ބަދަލެއ�

ްމިއީް ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްފެށުނީއ�ސުރެ ްޙަޔާތ� ްސިޔާސީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ރައީސ�،
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ްބާރުގަދަކުރުމަށ�ްރައ�ޔިތުނ�ްމަޖިލީހުގެްމަސައ�ކަތ�ްްރައ�ޔިތުނ�ގެް މަޖިލީހުގެ

ފުޅާކުރުމަށ�ްމަސައ�ކަތ�ކުރާްމީހެއ�.ްއަދިްމިހާރުވެސ�ްމަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�ދާް

ްއަދިް ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިވިއ�ޔާ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، މީހެއ���.

ްކިޔުނ� ްކިޔާފައިހުރި ްފެނުނ�ތަކާއި ްފެނިފައިވާ ނޑަށ� ްމައ�ޗަށ�ްއަޅުގަ  735ތަކުގެ

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�ނެވޭނީ ްދަނ�ނަވާނަމަ ްއެއ�ޗެއ� ބިނާކޮށ�

ްވެރިކަނ�ކުރާް ްއެއީ، ްޗެކ�ކުރުމޭ. ްރޯލަކަށ�ވާނ�ވާނީ ްމަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްކިހިނެ�ެއ�ތޯް ްހެއ�ދެވީ ްއެގޯހެއ� ްހައ�ދަވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްގޯހެއ� ފަރާތުނ�

ް ްއެކަނ�ތައ� ްބެހޭގޮތުނ� ްއެއާއި ްހޯދުމޭ.ްބައ�ލަވާ ްހައ�ލެއ� ރަނގަޅުކުރުމަށ�

ްނޫނ�.ް ްއުޅުމެއ� ްމަސައ�ކަތުގައި ްއެ ްއިނ�ވޯލ�ވެގެނ�  740އޭގެތެރެއަށ�

ްދީދީް ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅު އެހެނ�ވުމާއެކީގައި

ްއެކުލަވާލަވާް ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްއެ ްރަނގަޅުވިޔަސ� ްބައިތައ� ްހުށަހެޅުއ�ވި އެ

ްވިދާޅުވީ ްއެ ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ.ްްގޮތ�ކަމަށ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތ�ތައ� ބައެއ�

ްއެް ްލީޑަރު ްޕާޓީގެ ްއިދިކޮޅު ްދަނ�ނަވަނ�ޏާ ްމިސާލަކަށ� ްމިދެނ�ނެވީ އެހެނ�

ްސިޔާސިް ްމުޅިބައިގައި ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްހުނ�ނެވުނ�. ްވެރިއަކަށ�  745ކޮމިޝަނުގެ

ްދޭނީއޭް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޖައ�ސަނ� ްކުލައެއ� ްޖެއ�ސުނީއޭ.ްސިޔާސި ކުލައެއ�

ްވަކިްސިޔާ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީ ްމަޖިލިސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބޭފުޅުނ�ނަށ�. ސީ

ްހަދާްބަލާްމަޖިލީހަކަށް� ްގޯހެއ� ްހެދި ްއެ ްނުޖެހޭްބަޔަކަށ�ވެގެނ� ފަރާތ�ތަކަށ�

ްމެނ�ބަރުން� ްމަޖިލިސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވާނެޖެހޭނެ. ްމަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއަޅުގަނ ްބައެއ�ފަހަރަށ� ްމިހާރުވެސ� ްވާނ�ޖެހޭނެ.  750ޑުމެނ�ނަށ�ްމަސައ�ކަތ�

ްފަހަރަށް� ްބައެއ� ްވާގޮތަކީ ްމަސައ�ކަތ�ކުރެވޭއިރުގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއެކަނ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެބައާދޭ. ްވަދެވޭތަނ� ްތެރެއަށ� އެގ�ޒެކެޓިވ�

ްނުކުނ�ނަން� ްއެބަ ްތެރެއަށ� ްމަސައ�ކަތުގެ ްއެގ�ޒެކެޓިވ�ގެ ްއެ އެނގުމާއެކީ

ްބަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ� ްނިޒާމެއް�އެބަޖެހޭ. ރުލަމާނީ

ްނިޒާމެއ�ް ްރިޔާސީ ްބަލަނ�އެބަޖެހޭްނޫނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  755ޤާއިމުކުރެވިއ�ޖެއ�ޔާ

ްއޮޑިޓަރުް ްކާކަށ�ތޯ ްރިޕޯޓ�ކުރަނީ ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ޤާއިމުކުރެވިއ�ޖެއަސ�

ްއެބަޖެހޭް ްއަނ�ނަނ� ްރިޕޯޓ� ްޖެނެރަލ�ގެ ްއޮޑިޓަރ ްއޮތަސ� ްނިޒާމެއ� ކޮނ�މެ

ްއެއީ، ްމަޖިލީހަށ�. ްރިޕޯޓް�ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޖެނެރަލ� އޮޑިޓަރ
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ްހުށަހަޅުއ�ވައިގެނ�ް ްދާއިރާތަކަށ� ްކަމާބެހޭ ތައ�ޔާރުކުރުމަށ�ފަހުގައި

ްނުކޮށ�ފިއ�ޔާް ްކަނ�ތައ� ްވިދާޅުވާގޮތަށ� ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ  760އެދާއިރާތަކުނ�

ްމަޖިލީހަށ�.ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެބަޖެހޭ ްއަނ�ގަވަނ� ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ދެނ�

ްދާއިރާތަކު ްމިވެނި ްމިވެނި ްދެކެވަޑައިގެނ�ނެވިްއެ�ެއީ ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ނ�

ްމަޖިލީހުގެް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރަނގަޅެއ�ްނުކުރިއޭ.ްދެނ� ްގޯސ�ތައ� އެްހޯއ�ދެވި

ްއަޅުއ�ވާނީ.ް ްއެފިޔަވަޅު ްދެނ� ްބައ�ލަވާ ްއެކަނ�ތައ� ްކޮމިޓީނ� ކަމާބެހޭ

ްކޮނ�މެްމަސައ�ކަތަކާއިްބެހޭގޮތުން� ްކުރެވޭ  765ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްރާއ�ޖޭގައި

ްއެއީްްކޮމިޝަނ� ްހިމެނުމަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެކޮމިޝަނ� އުފައ�ދާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ްވާނެކަމެއ� ްއެއީ، ްކަމެއ�. ނާމުމ�ކިނ�

ްއިނ�ސާނީް ްއެއީ، ްކުރެވޭނެ. ްނުވެސ� ްހިތަށ�އެރިޔަސ� އެމަސައ�ކަތ�ކުރާނަމޭ

ްމުހިނ�މުް ނޑުމެނ� ްމަތީގައިވާކަމެއ�.ްއެހެނެއ�ނޫނ�.ްއަޅުގަ ޤާބިލިއ�ޔަތަށ�ވުރެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމުޢައ�ސަ ްދެނ�މެ ްއެބަޖެހޭ. ްހިމަނަނ� ްމީގެތެރެއަށ�  770ސާތަށ�

ް ްވިދާޅުވި ްވާހަކަފުޅުގައި �11ްްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްރުފިޔާއިނ� �1ްމިލިޔަނ�

ްއެއީ،ް ްކިހިނެއ�ވެގެނ�ހެއ�ޔޭ. ްކުރަނީ ްޖޫރިމަނާ ްރުފިޔާއަށ� މިލިޔަނ�

ްކޮމިޝަނެއް� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަލަނ�ވެގެނ� ްއެކަނ�ތައ� މައ�ސަލައަކީ.

ނޑަށް�އުފައ� ްއަޅުގަ ްއުފައ�ދަނ�ޖެހޭނެހެނ�. ްހީއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� ދަނ�ވީ.އަޅުގަ

ްއަދިް ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްއޮތ� ްމި ްމިހާރު  775ހީވާގޮތުގައިވިއ�ޔާ

ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ�ް ްގޮތަށ�ވެސ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރާ ްމިހާރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެބައޮ ްގޮތ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރެވޭނެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ތ�.ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ�

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނޫނ� ްނެތުމެއ� ްއެއީ، ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމަކީ އެކަމުނ�

މަސައ�ކަތ�ނުކުރާްބަޔަކުްކޮނ�މެވެސ�ްސަބަބަކާްމަސައ�ކަތ�ްނުކުރުމަކީްއެއިް

ްކޮމިޝަނެއ�ް ްޖޫރިމަނާއަކަށ� ްކޮނ�މެ ްމިއިނ� ްއެކަމުނ� ްނޫނ�.  780ނެތ�ކަމެއ�

ްނެ ްނިމުމެއ�ނެތ�ކަމެއ� ްއޭގެ ްއެއީ.ްއުފައ�ދަނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްކަނ�ނޭނގޭ ތ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅު ްހއ. ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާހަކަފުޅުގައިް ްސަމީރުގެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސަމީރު ހީވަނީ

ްއެއަށ�ް ްބޮޑަސ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެއ�ކެވި. އޮނ�ބަޓެސ�މަނެއ�ގެ

ް ްއެގޮތަށ� ްހަމަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްތާއީދުކުރަނ�.  785މާލެއަތޮޅު
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ްޕަބ�ލިކ�ް ްގެނ�ނެވި ްއެ ްވާހަކަފުޅުގައި ްދީދީގެ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ މެނ�ބަރު

ްމިްވާގޮތަކީްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްޕަބ�ލިކ�ް ސަރވިސ�ްކޮމިޝަނ�.ްމިހާރު

ްކުރާްމަސައ�ކަތާްދާދިް ްއޮތުމާއިްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނުނ� ސަރވިސ�ްކޮމިޝަނެއ�

ްއެހެނ�ނަމަވެ ްމަސައ�ކަތެއ�. ްކޮމިޝަނެއ�ްއެއ� ްސަރވިސ� ްޕަބ�ލިކ� ސ�،

ްއެް ްވާގޮތަކީ ްދިޔާމާ ްއެދަނީ. ްތެރެއަށ� ްއެގ�ޒެކެޓިވ�ގެ ްއަނެއ�ކާވެސ�  790އޮތީމާ

ްވަރަށ�ް ްބައި ްބާރުއެޅުމުގެ ްނިނ�މުމަށ� ްނިނ�މުނ�ތައ� ނިނ�މާ

ްނަން� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވުމާއެކީގައި ކުޑަވެ�ެގެނ�ދަނީ.

ްވާހަ ްބޭބޭފުޅުނ� ްކަނ�ނޭނގެ ްމިއަށ�ްބަދަލުކުރަނ�ވީ ްދައ�ކަވައިގެނ� ކަފުޅު

ްނިނ�މަނ�ވީް ްގޮތަކަށ� ްކިޔޭކަހަލަ ްއެކައ�ޗެއ� ްބަދަލުކުރައ�ވައިގެނ� ޚިޔާލުފުޅު

ްދެބައިް ްމި ްކޮމިޝަނާ ްސަރވިސ� ްޕަބ�ލިކ� ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނާ،  795ކަނ�ނޭނގެ.

ްހަދާފައި.ް ްއޮފީހަކަށ� ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އަކީްއެއީ،ްޕާލަ�ަމެނ�ޓަރީ އެއ�ކޮށ�ފައި

ްމިދެނ�ނެވީ ްކަމަށ�ވެފައިްްއެހެނ� ްޕާލަމެނ�ޓ� ްފަރާތަކީ ްރިޕޯޓުކުރާ އޭނަ

ްރަނގަޅުވާނެް ްއެކަނ�ތައ� ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްކޮމިޓީއެއ� ްކަމާބެހޭ ޕާލަމެނ�ޓ�ގެ

ްއޭނަް ްއެބަޖެހޭ ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ���އަށ� ްއޭރުނ� ްރައީސ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޕާލަމެނ�ޓ�ވާނެ.ް ްއެއީ، ްފަރާތަކީ ްރިޕޯޓުކުރާ ްއޭނަގެ  800މުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ�

ސަރުކާރުގެްއެކިއެކިްކަމާބެހޭްދާއިރާތަކުނ�ްކުރައ�ވާްކަނ�ތައ�ތަކާްއެކަމަކު،ް

ްމިއޮނ�ނަނީް ްފަރާތަކަށ� ްރިޕޯޓުކުރާ ްހިތ�ހަމަނުޖެހިގެނ� ބެހޭގޮތުނ�

ްފިޔަވަޅުް ްއޮތ� ްޙައ�ލުކުރެވެނ� ްއެކަނ�ތައ� ްއޭނަ ްދެނ�، އޮނ�ބަޓ�ސ�މަނަށ�.

ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްރިޕޯޓު ްއޭނަ ްނުވެއ�ޖިއ�ޔާ ްކާމިޔާބު ފަރާތަކަށ�ްްއަޅުއ�ވައިގެނ�

ްމެދުވެރިވެގެން� ްރައީސ� ްއޭރުނ� ްޕާލިމެނ�ޓުނ� ްޕާލިމެނ�ޓ�.  805ވާނ�ޖެހޭނީ

ްނިނ�މޭކަހަލަް ްއެތަނުނ�ްމައ�ސަލަްބައ�ލަވާ ްގޮސ� ޕާލިމެނ�ޓ�ރީްކޮމިޝަނަށ�

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަނ�ނާނި. ްޙައ�ލެއ� ްމިއަށ� ްއޮވެއ�ޖިއ�ޔާ ގޮތަކަށ�

ނޑުމެނ�... އަޅުގަ ްމިހާރުވެސް�

ް

ްމަޖުދީްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއު�ުތުރުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު  810އާދެ،

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�. ްއިބ�ރާހީމް�

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެނ�ބަރުްްއަރިއަތޮޅުްއު�ުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ  815ް`ްއަޅުގަނޑު

ްއެކަން�ްދީްއިބ�ރާހީމް�މުޙަނ�މަދުްމަޖުް ްގެނ�ދާތީ. ްކޮށ�ދެއ�ވަމުނ� ްތަރުޖަމާއެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ

އަރިސ�ކުރުމުގެްގޮތުނ�ްޝުކުރިއ�ޔާްއިނގޭތޯ.ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރިޔާސަތަށް�

ް

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  820އާދެ،

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްނިޒާމާބެ ްބަލައެއ�ނުގަނ�ނަނ�. ްކަމަށ� ްނުކުތާއެއ� ހޭ

ްގެނ�ދެވުނ�ް ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ްޒާހިރުގެ ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެދެނ�.ް

ް

ނޑުްދިވެހިްބަހުނ�ކަމަށ�ްމިްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ނޑުްހީކުރީްއަޅުގަ  825ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ

ްވާހަކަދައ�ކަވާްްދުްޒާހިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އަޙ�މަ ްބަހަކުނ� ްއެހެނ� ްބަހުނ� ްއިނގިރޭސި ްއެއީ، ވާހަކަދައ�ކަނީ.

ކަމަށ�ވަނ�ޏާްތަރުޖަމާއެއ�ގެްވާހަކަްއަނ�ނާނި.ްދެނ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ް

ްބިރުނ�ގޮސ�ް ްވިދާޅުވީމާ ްމާބާރަ�ަށ� ްނެނ�ގެވުމުގައި ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްއިށީނދެވޭް ނޑަށ� ްގޮތަކަށ�ްއަޅުގަ ްއެނޫނ� ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތ�ވީމަ

ްއިށީނ�ނަނ�ޖެހެނީ.ް ްސިއ�ސައިގެނ�ގޮސ� ްނެނ�ގެވުމަށ�. ްނުކުތާ  830ނިޒާމާބެހޭ

ްހަނދާނެއ�ނުހުރޭ.ް ްވާހަކަވެސ� ްހުނ�ނަ ްދައ�ކަނ� ްދެނ�، ވާގޮތަކީ

ްއެހެނ�ވުމާއެކީގައިް ްމިދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި

ްމިް ްވާހަކަ ްއެއ�ގޮތ�ކޮށ�ލާއިރުގައިްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�ގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ބައި

ްދެނ�،ް ްގެނ�ދަނ�. ްގޮތަށ�ކަނ� ްވާހަކައެއ� ްއެއ� ްދެއ�ކެނީ ްމި އެބަޖެހެއޭ

ްސަރވިސް� ްޕަބ�ލިކ� ްއެބައޮވޭ ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  835މިހާރުވެސ�

ކޮމިޝަނެއ�ްކަނ�ނޭނގެްބިޔުރޯއެއ�ްކަނ�ނޭނގެްކޮނ�މެވެސ�ްމަސައ�ކަތ�ކުރާް

ްއެބައޮވޭ ްހަމަްތަނެއ� ްދެނ�، ްބިޔުރޯއެއ�. ްކޮނ�ޕ�ލެއިނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� .

ްކުރައ�ވަމުނ�ް ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅު ްބޭފުޅުނ� ްޤާނޫނީ ްވަރަށ� ްހަމަ އެތާނގައި

ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅުގެް ްކުރައ�ވާ ްއެބޭފުޅުނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ގެނ�ދަވާ.

ްވާގޮތަކީް ްއެ ްނުވޭ. ްފެނ�ނަގޮތެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  840ނަތީޖާއެއ�
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ްއެކިް ްބައ�ލަވަނީ.ްއެގ�ޒެކެޓިވ�ގެ ްއެބޭފުޅުނ� ްބެހޭގޮތުނ� ްކަނ�ތައ�ތަކާއި އެކި

ްއެގ�ޒެކެޓިވ�އަށ�.ް ްޖެހެނީ ްރިޕޯޓުކުރައ�ވަނ� ްއެބޭފުޅުނ� ްއަނެއ�ކާ ބައ�ލަވާފައި

ްއެހެނ�ވުމާް ްނުނެރެވޭ. ްނަތީޖާ ްބޭނުނ�ވާ ްނެރެނ� ްއެ އެހެނ�ވުމާއެކީގައި

ްވަރަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�،ްއެހެނ�ވުމާއެކީ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޮޑަށ�ްއެކީގައި ށ�

ްގެނ�ގުޅުއ�ވިް ްއެ ްޚިޔާލުފުޅުގައި ްދީދީގެ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްދެނ�މެ  845ފެނޭ

ްވާހަކަފުޅުގައިް ްސަމީރުގެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ބަޔާއި،

ްކޮނ�މެވެސ�ްރަނގަޅުްބައެއ�ްނެރެނ�.ް ްއެއ�ކޮށ�ގެނ�ްމި ގެނ�ނެވިްޚިޔާލުފުޅު

ްވާ ްބަޔަކަށ� ްރިޕޯޓުކުރުމުގެ ްއެބައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއެކަމަކު، ނ�ޖެހެނީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްނުނެރެވޭނެ. ްނަތީޖާ ްބޭނުނ�ވާ ްނޫނިއ�ޔާ ްއެހެނ� މަޖިލިސ�.

ްވާން� ްބޭފުޅަކަށ� ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްޖެނެރަލ�އަކީ ްއެޓަރނީ  850ރައީސ�.

ްޤާނޫނީް ްއެހަމަ ްތާއީދުކުރަނ�. ްސައ�ތަ ްސައ�ތައިނ� ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްބަރުލަމާ ްވާގޮތަކީ ްއެކަމަކު، ްދާކަމަށ�ވަނ�ޏާްބޭފުޅަކަށ�ވާނ�. ްނިޒާމަށ� ނީ

ްކެބިނެޓ�ގައިް ްއެއީ، ްއެބަވޭ ްޖެނެރަލ� ްއެޓަރނީ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކެބިނެޓަށ�ް ްވަގުތެއ�ގައި ްބޭނުނ� ްއަނެއ�ކާ ްބޭފުޅެއ�. ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްއަނެއ�ކޮޅުނ�ް ްބޭފުޅެއ�. ްލަފާދެއ�ވޭ ްއަދި  855ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ނެވޭނެ.

ްގެނ�ނަ ްއެބަ ްޖެނެރަލ� ްބޭފުޅެއ�ގެްޕ�ރޮސެކި�ިއުޓަރ ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ވާ

ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލ�އާއިް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމީގެ ްވީމާ، ގޮތަށ�.

ްކޮބައިތޯވެސ�ް ްގުޅުމަކީ ްއޮތ� ްރިލޭޝަނ�ޝިޕަކީ ްޖެ�ެނެރަލ�އާއި އެޓަރނީ

ްބައެއް� ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޓިވ� ްއަދި ްޤާނޫނީ ްމީގެ ްވީމާ، ްއެބެޖެހޭ. ބަލައިލާނ�

ްމައ�ސަލަތަކެއ� ނޑުމެނ�ްްކަހަލަ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  860އެބަހުރި

ްނަނ�ފުޅުތަކަށް� ްނޫނ� ްއެހެނ�ނެއ� ްބަލާލަނ�ޖެހޭ. ްކުރިނ� ްނިނ�މުމުގެ ގޮތެއ�

ްހަމައަށް� ްފަނ�ކ�ޝަނ�ސ�ތަކާއި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ތާއީދުކުރެވޭ.

ްނުކުމޭ.ް ްއެބަ ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްދަތި ްވަރަށ� ްމަރުޙަލާގައި ްމި ދާކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ް ްބޭފުޅެއް�މިސާލަކަށ�، ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްމިހާރުވެސ� ްއެއީ، އަތޮޅުވެރިނ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްއަތޮޅުވެރިނ� ްމިއޮނ�ނަނީ.  865ކަމަށ�

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްކަމަށ� މުއައ�ސަސާއެއ�

ްޖެނެރަލ�ގެް ްގަވަރނަރ ްއެވަނީ ްހައިސިއ�ޔަތު އަތޮޅުވެރިނ�ގެ
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ް ްބޭރު ްޖެނެރަލް�ހައިސިއ�ޔަތުކަ�ަމަށ� ްގަވަރނަރ ްމިއޮނ�ނަ ތަނ�ތާނގައި

ްރިޕޯޓުކުރައ�ވަނީް ްއޭނަގެ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެވަނީ. ހައިސިއ�ޔަތުކަމަށ�

ްއެް ްފަރާތޭ ްބަލަހައ�ޓަވާ ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ� ނޑު ްތަނަކަށ�ތޯ.ްމައިގަ  870ކޮނ�

ްވަކިް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެކީގައި ްއެހެނ�ވުމާ ްއެވަނީ. އަތޮޅުވެރިނ�

ްނުކުނ�ނަްްމިނިސ�ޓ�ރީއެއ�ގެ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްބޭފުޅެއ� ްހުނ�ނަވާ ދަށުނ�

ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޓިވ�ް ްޤާނޫނީ ްމީގެ ްވީމާ، ްއެބައޮވޭ. މައ�ސަލަތަކެއ�

މައ�ސަލަތަކެއ�ްއެބަްނުކުމޭްމީގެްތަސީލުތަކަށ�ްދާކަމަށ�ވަނ�ޏާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވީމާ،  875ރައީސ�.

ނޑުްމުޢައ�ސަސާތަކުގެްޑ�ރާ ފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީއަށ�ްމިްފޮނުއ�ވާއިރުވެސ�ްމައިގަ

ްއޭގެް ްއެކަމަކު، ްފަސޭހައަކަށ�ވާނެ. ްނިނ�މަވާލައ�ވާފިއ�ޔާ ނަ�ަނ�ތައ�

ްއުނދަގޫވޭް ްވަރަށ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ތަފ�ސީލުތަކަށ�

ްއަޙ� ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅު ްދީދީގެްތާޢީދުކުރަނ�. މަދު

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްއަދި ްތާއީދުކުރެވޭ. ްވަރަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ  880ވާހަކަފުޅަށ�

ްނުކުތާތަކެއ�.ް ްތާއީދުކުރާ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ނުކުތާތަކަކީވެސ�

ްތާއީދުކުރަނ�ްއުނދަގޫވޭްމިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްހުށަހެޅުއ�ވުމުނ�

ްވަޑައިގަ ްހަމައަށ� ްތަފ�ސީލުތަކާ ްހަމަްދެނ�ނެވި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ތީމާ

ްހއ.ް ްއެއ�ގޮތަށ� ްހަމަ ްނިނ�މުމަށ�. ްގޮތެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްއެއާއި އުނދަގޫވަނީ

ްބައިތަކެއ�ް ްއެ ްވާހަކަފުޅުގައިވެސ� ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  885އަތޮޅުގެ

ްއެބައިތައ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއޭގެ ްތާއީދުކުރެވޭ. ްނުކުތާތަކަށ� ގެނ�ނެވި.ްއެ

ްގެނ�ދަް ްހުށަހެޅުމަށ�ވެސް�ޝާމިލުކުރައ�ވައިގެނ� ްއެ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ވާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުނދަގޫކަމަކަށ�ވޭ. ްއެއީ، ތާއީދުކުރުނ�

ްނުކުތާތައް� ްމި ްހަމައެކަނި ްބޭނުނ�ވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ އުއ�މީދުކުރަނ�

ްބޮޑަށ�ް ްވަރަށ� ްހަމަ ްބައިތަކަށ� ނޑު ްމައިގަ ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ  890ފާހަގަކޮށ�ލަނ�

ްއެހެނ� ްއުއ�މީދުކުރަނީްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ނަމަވެސ�،

ްފޮނުވާއިރުގައިް ްހުށަހެޅުމެއ� ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޔަޤީނ�ކަމާއެކީގައިް ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްނޫނިއ�ޔާ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ގިނަ

ްވާހަކަފުޅުް ްފަރާތ�ޕުޅުތަކުނ� ްހުށަހެޅުމެއ� ްކަހަލަ ތާއީދުކުރެވޭނެ
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 895ކަމަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށް�ދައ�ކަވައިގެނ�ްގެނ�ދަވާނެް

ބޮޑަށ�ްޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�.ް ްވަރަށް�

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ `ް

ްމަރުކަޒީްްޢަލީްފާއިޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޤާމުތަކާ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު އިދާރާތަކުގެްްހިމަނަނ�ޖެހޭ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ތޯް ްކޮނ�ކޮނ� ްމިދެނ�ނެވީ ްވަގުތު. ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  900ގޮތުގައި

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް ްޖެހިގެނ� ްވަގުތުއައިސ� ްޚިޔާލުކުރުމުގެ ނޑައެޅުމަށ� ކަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއަރަނީ ްހިތަށ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހަމަްދަނ�ނަވަމުނ�ްއައިހެނ� ނޑުގެްވިސ�ނުމަކަށ�ްހަމަްްކުރީގައިވެސ� އަޅުގަ

ްކަނ�ކަނ�ް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްކަނ�ކަން� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެހެނ� ްނެތިގެނެއ� ްތަނ�ތަނ�  905ބަލާނެ

ްރައިޓ�ސް� ްހިޔުމަނ� ްއިނގޭތޯ. ްއުޅެނީކީ ްމިހާރުވެސ� ނުވެގެނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްކޮމިޝަނެއ�ވެސ�ްއެބައޮތ�.ްއެހެނ�ނަމަ ވެސ�،ްމިހާތަނަށ�ްއަޅުގަ

ްވާހަކަް ްފަޅުވާނެގޮތުގެ ްދަތ� ްއެކަމަކު،ްއޭގެ ްނެތ�ވާހަކަ. ްދަތ� ްއޭގެ އިވެނީ

ްއެޓަރނީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްދައ�ކަނ�ވީ. ްއަޅުގަނޑުމެނ� ކަނ�ނޭނގެ

ްހަނދާނުއ�ސުރެް ްހަމަ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްޖެނެރަލަކު ްއެޓަރނީ  910ޖެނެރަލ�.

ް ްހުނ�ނަވައިގެނ� ްބިނދިްފެށިގެނ� ްއުނގުރު ްމީހުނ� ްހަމަ ްހަމައަށ�. މިއަދާ

ްމިދިޔައީ.ް ްހިނގާ ްމިކަނ�ކަނ� ްނެތިގޮސ� ްބަޔަކު ްއެތައ� ްޖަލުގައި މަރުވެ،

ްއޭނަގެްމަޤާމުް ްވަޑައިގެނ�ްނެތިގެނ�ްނޫނީ އެހެނ�ވީމާ،ްއެޓަރނީްޖެނެރަލަކު

ްވަމުނ�ދިޔައީް ްކަނ�ތައ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެްތެރޭގައި ްބޭފުޅަކުްނެތިގެނ� ފުރުވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްކަމަ ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަގައިމުވެސ�  915ކަށ�

ނޑުމެނ�ްކަމެއ�ްބަދަލުކުރުމަށ�ްވާހަކަް ރައީސ�،ްބަދަލުވާނ�ވީްނިޔަތ�.ްއަޅުގަ

ް ްދެއ�ކުމަކުނ�ނެއ� ނޑަށ�ްހަމައެކަނި ްއަޅުގަ ްކުރެވޭކަށެއ�. ނެތ�އެކަނ�

ްދެމަފިރި ްކޮނ�މެ ްހިމަނ�ނަނ� ްމިއިދާރާތަކެއ� ްއިދާރާއެއ�ްހީވާގޮތުގައި އަކަށ�

ްއެކަމަކު،ް ްލެވިދާނެ. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހަދާފައިވެސ� ްއިދާރާ ވާވަރަށ�

ްއެކަނ�ކުރަނ�ް ްނޯނ�ނާނެ ްއެއ�ޗެއ� ްއެއ�ވެސ� ްޙާސިލުކުރެވޭނެ ްހަމަ  920އެއަކުނ�

ތިބިބަޔަކުްއެކަނ�ްކުރަނ�ްނިނ�މިއ�ޔާްނޫނީ.ްދިވެހިްބަހުނ�ްބުނާްހަރުބަހެއް�



 35 

ްނެ ްއެޅުވުމަށ� ްކޮނ�މެ ްމިއީްއޮނ�ނާނެ. ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮނ�ނާނެއޭ. އ�ޓުމެއ�

ނޑުމެނ�ް ޝައ�ކެތ�ްނެތިްނުދާނެކަމެއ�.ްކިތަނ�މެްބައިވަރުްއިދާރާއެއ�ްއަޅުގަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެހެނ�. ްއޮނ�ނާނީ ްހަމަ ްއެކަނ� ހެދިކަމުގައިވިޔަސ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނަނ�ވީް ނޑަށ�ްހީވާގޮތުގައިްމިވާހަކަްކުރުކޮށ�ފައިްއަޅުގަ  925އަޅުގަ

ްކުރަނ� ްމީގެްްމިއީ ްމިދައ�ކަނީ ްމިއަދު ްނޫނީ ްކަމެއ�ތޯ، ްއުޅޭ ބޭނުނ�ވެގެނ�

ްވާހަކަތޯ.ް ްޤަސ�ދުކުރާކަމެއ�ގެ ްކުރަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފަހުނ� ްއަހަރު ކިތައ�

ްމިހެން� ްހަމަ ްނެތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްކުރަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު އެހެނ�ވީމާ،

ް ްއޭރުނ� ްތިބެނ�ވީ. ްދައ�މަނ� ްދިގު ްދައ�ކަދައ�ކާ ްފަހުން�އަހ01ްަވާހަކަ ރު

ްލިޔެވިފައި.ް ްހުނ�ނާނެ ްއެއ�ޗެހިތަކެއ� ްކަހަލަ ްކޮނ�މެވެސ�  930އެކަނ�ކުރަނ�

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްޖެހެނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރަމޭ.ްއަދި،ްމާރިޔާް ްވާހަކަފުޅުތަކަށ�ްއަޅުގަނޑުްހަމަ އެދެއ�ކެވި

ްއަ ްހުށަހެޅުނ�ތަކުގައި ްއެގޮތަށ�ްއެހުށަހެޅުއ�ވި ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ޅުގަ

ްކީކޭް ްދެނ� ްކުރެވިއ�ޖެކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އެކަނ�

ނޑަށ�ްހީވަނީް ްއޮވެގެނ�ްހަމަްއަޅުގަ  935ދަނ�ނަވާނީ،ްމިްޤައުމުގެްމައ�ސަލައެއ�

ްއެކަން� ްނުހުނ�ނާހެނ�. ްއެކަކުވެސ� ްހަމަ ްފިއ�ތާލަނ�ޖެހޭނެ ްތުނ� ހަމަ

ްވަ ްވެވިއ�ޖެއ�ޔާ ނޑުވެސ�ްއެގޮތަށ� ްއަޅުގަ ްރަނގަޅު. ރަށ�

ްޒާހިރުގެް ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްއިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްކުރެވޭ. ްތާއީދެއ� ްވަރެއ�ގެ ްކޮނ�މެވެސ� ވާހަކަފުޅަށ�

ނޑުމެނ�ްމިްހަދަން�  940ގެނ�ގުޅޭނެްވެރިކަމެއ�ގެްނިޒާމެއ�ްނޭނގިްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއިދާރާް ްމުޢައ�ސަސާތަކާ ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުްކިޔާ ްއޭގެ ްކަނ�ތައ�ތަކާ ތަކުގެ

ނޑަކަށ�ވެސ�ް ްއަޅުގަ ްފަސޭހަކަމެކޭ ްއެހާ ްއެއީކީ ްހޯދުނ� އޮނ�ނާނެގޮތެއ�

ްރަނގަޅަށ�ް ްއެ ްއަބަދުވެސ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނުކުރެވޭ. ޤަބޫލެއ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެކަމުގައި ްބައިވެރިވެގެނ� ްބަޔަކަށ� ްތިބި ކަމެއ�ކުރަނ�

ްއެގޮ ްދަނ�ނަވަމުން�މަސައ�ކަތ�ކުރާނަނ�. ްވާހަކަ ްހުރި ނޑު ްއަޅުގަ  945ތަށ�

ނޑުގެްވާހަކަްނިނ�މާލާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްއަޅުގަ

ް
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ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަ�ަދައ�ކަނ� ްމިހާތަނަ�ަށ� ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްނެތ�.ް ްނަމެއ� ްއިތުރު ްއަތުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިވަގުތު ްބޭފުޅުނ�، ތިއ�ބެވި

ނޑުްއެހެނ� ްއަޅުގަ ްތިއ�ބެވިތޯ ްބޭފުޅުނ� ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްއަދި  950ވީމާ،

ްއެނ�މެް ްހަމަ ްލިބިފައިވަނީ ްތާއީދު ްހުށަހެޅި ްމިހާތަނަށ� ބަލައިލާނަނ�.

ްފުރުޞަތުް ްވާހަކަދެއ�ކެވުމުގެ ްމި ްއަދި ްއެހެނ�ވީމާ، ހުށަހެޅުމަކަށ�.

ްބޭފު ްއަދި ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުކުރަނ�. ްޤަސ�ދެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ޅުން�ނިނ�މާލާކަށ�

ްލިބިއ�ޖެ.ް ްނަނ�ފުޅު ްބޭފުޅުނ�ގެ ްއިތުރު ްއާދެ، ްބަލައިލާނަނ�. ތިއ�ބެވިތޯ

ްފުވައ�މުލަކުގެް ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ  955އެނ�މެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީއަށ�.ް

ް

ްރައީސ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއިޞ�ލާޙުކުރަމުން�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޅުގަނޑުމެނ�

ްމިނިވަން�ްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ މިގެނ�ދާ

ްވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދަނީ.ް ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ�  960މުޢައ�ސަސާތަކާ

ްމިކަ ްޚިޔާލުފުޅު ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މުގައިްއެގޮތުނ�،

ްއޮތ�ގޮތ�ްހުށަހަޅުއ�ވައިފި..

ް

ދ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް�

 965ްރިޔާޟ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްއިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިނެގީްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމިވަނީ.ްްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްނިޒާމަކަށ� ްފެށީމާ ްބަޙުސ�ކުރަނ� ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި ނޑުމެނ�  970ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއޮނ�ނާ ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފަދައިނ� ްއެވިދާޅުވި ްޒާހިރު ނެްއަޙ�މަދު

ްމިް ްހަމައަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ްދިވެހި ނޑައެޅުމަށ� ްކަ ްނިޒާމެއ� ވެރިކަމުގެ

ްމިނިވަން� ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ، ްނިޒާމ�. ްދެ ފޮނުވަނީ
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ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްބޮޑުވީމާ ްތަފާތު ްނިޒާމ�ގެ ްދެ  975މުޢައ�ސަސާތަކުގައިވެސ�

ްފުށޫއަރާް ްދިމާވޭ. ްއެބަ ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްނިޒާމަކުނ� ނޑައެޅޭ ްކަ މި

ްނިނ�މާފައިްކަނ� ްމަސައ�ކަތ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ތައ�ތަކެއ�.

ްވެރިކަނ�ކުރާް ްއަނެއ�ކާ ްދަށުނ� ްނިޒާމެއ�ގެ ނޑައެޅޭ ްކަ ްމި ްއަލުނ� ފޮނުވީމާ

ްކަނ�ތައ�ކުރާނީ.ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކިހިނއ�ތޯ ްއަލުނ� ްނިމުނީމާ ފަރާތެއ�

ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުޅުވާލާނީތޯ. ްބަޙުސ� ްމި ްއަނެއ�ކާ  980،ްއަލުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްހުޅުވިގެނ� ްބަޙުސ� ްދިމާވާގޮތަކީ ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ްމިދާއިރުގައިްވަރަށ�ްބޮޑުްނިޒާމެއ�ްއެބަދިމާވޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ް ބަޙުސ�ކުރަމުނ�

ނޑުްމިްނިޒާމީްނުކުތާްނެގީ.ް ްއަޅުގަ

ް

ް985 

ްބެހޭްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ޗެއ�ްއާދެ، ގޮތުނ�

ްމިް ްމިތާނގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީ، ދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭ.

ްދިރާސާކޮށް� ްމި ްނިނ�މުނ�ތައ� ްނިނ�މާ ްމި ްއަދި ްޚިޔާލުތަކާ ފާޅުކުރަމުނ�ދާ

ްމިް ްމިހާރު ްދެނ�، ްފޮނުވަނީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީއަށ� ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ

 990އޮތުނ�ްއެއީކީއެއ�ްވެރިކަމުގެްޤާނޫނުއަސާސީގައިްވަކިްބައިތަކެއ�ްހިމެނިފައިް

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ްނުފެނޭ. ްގުޅުނ�ހުރިކަމެއ�ކަމަށ� ްހަމަޖެހުމާ ނިޒާމ�

ްވާހަ ްމެނ�ބަރު ްއެޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިދާޅުވި ްބައިތައް�ކަދެއ�ކެވިއިރުވެސ� ހިމެނޭ

ްފަރާ ްމިރެކޯޑ�ކުރަނ�ޖެހޭ ްމަ�ަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު، ްއޭގެ މަސ�ޢޫލުވާނ�ޖެހޭްތ�ތަކާ

ްއެއީް ްދިމާވެދާނެްފަރާތ�ތައ� ްހަމަޖެހޭގޮތަކުނ� ްވެރިކަނ� ްފަރާތ� ްވެރިކަމުގެ

ްއެބައޮތ�ް ްގަވާއިދުގައިވެސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދެނ�،  995ކަމެއ�ކަމުގައި.

ްފެނިއ�ޖެއ�ޔާް ްފަހުނ�ްބަދަލުކުރަނ� ްއަދި ްފާސ�ކުރުމެއ� ނޑުްފާސ�ކުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބައޮތ�. ްބަދަލުކުރެވޭނެގޮތ�ވެސ� އެ

ްގެނ�ދިއުމުގައިްމަސަ ްކުރިއަށ� ްމިބައި ްގެނ�ދިއުމަށ�ޓަކައި ްކުރިއަށ� އ�ކަތ�

ްމިހާރުް ްނުފެނޭ. ްއަޅުގަނޑަކަށެއ� ްހުރިކަމަކަށެއ� ްގެއ�ލުމެއ� އެއ�ވެސ�

ްފެނ�ނާތީްް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވިދާނެކަމަށ� ްކުރިއަށ� ްއެކަނ�  1000ޚިޔާލުފާޅުކޮށ�

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިގެނ�ދަނީ. ްކުރިއަށ� ްކުރިއަށް�ްއެގޮތަށ� އެގޮތަށ�
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ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފުވައ�މުލަކުގެ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ގެނ�ދާ

ދީދީްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް ްމުޙަނ�މަދުްއިބ�ރާހީމް�

ް

ްކުރިއަށ�ްްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1005ްޝުކުރިއ�ޔާ

ނޑުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅުން�ްހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އިބ�ރާ ގެނ�ދިއުމުގެްކުރިނ�ްއަޅުގަ

ްއެއީ،ް ްދަނ�ނަވަނ�. ްއެދި ްސާފުކޮށ�ލަދެއ�ވުމަށ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ސާފުނުވެއޮތ�

ްނިޒާމީް ްކަހަލަ ްއެއ�ވެސ� ްވާހަކައިގައި ްފެށި ްދައ�ކަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްނ�ތޯ.ްމައ�ސަލައެއ�ްއޮތ�ތޯްނުވަތަްނޫް

ް1010 

ްނިޒާމީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފު�ުޅުގައި ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްމައ�ސަލައެއ�ނެތ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ް

ް

ްޑ�ރާފ�ޓ�ވެގެން�ްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

 1015ނިމިގެނ�ދާއިރުްއޭގައިްހިމަނަނ�ޖެހޭްމިނިވަނ�ްމުޢައ�ސަސާތަކަކާްބެހޭގޮތުން�ްމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އިބ�ރާހީ

ނޑުމެނ�ްމިހާރުްވާހަކަދައ�ކަމުނ�ްމިގެނ�ދަނީ.ްއާދެ،ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓް� އަޅުގަ

ްހުނ�ނަން� ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ� ްމިނިވަނ� ްނުވަތަ އިނ�ސ�ޓިޓިއުޝަނ�ތަކެއ�،

ނޑުމެނ�،ްނިޒާމަކީްކޮބައިތޯްބެލުމުގެްމިޖެހެނީްކީއ�ވެގެނ� ތޯްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްމިްޤަނޫނުއަސާސީް ްއެބަޖެހޭްބަލައިލަނ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ކުރިނ�ވެސ�

ްދިވެހިރާއ�ޖެއަށ�ް ްޑިމޮކ�ރެސީއެއ� ްޒަމާނީ  1020އިޞ�ލާޙުކުރަނީ

ްއެހެނ�ކަމުނ�،ް ްއަމާޒުކުރެވިގެނ�. ްއެކަމަށ� ތަޢާރަފ�ކުރުމަށ�ޓަކައި

ްބަ ނޑުމެނ� ްޑިމޮކ�ރެސީތައ�ްއަޅުގަ ްދުނިޔޭގައި ްމިފެނ�ނަނީ، ލައިލާއިރު

ްމިހާރުް ްއަދި ްތަފާތަށ� ްކުރިއާ ްތަނެއ�ގައިވެސ� ްހުރިހާ ްހުރި ޤާއިމ�ވެފައި

ްމިނިވަނ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުގައި ްއެ ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭ ްއެބަ ޚާއ�ޞަކޮށ�،

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްޢާނ�މުގޮތެއ�ގައި ނޑައެޅިފައި. ްކަ  1025މުޢައ�ސަސާތަކެއ�

ްހުނ�ނަްްފެނިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީތައ� ްއޮނ�ނަ ްވަކިވެފައި ްބާރެއ� ްތިނ� އޮތީ

ްއެގޮތަށ�.ް ްފެނ�ނަނީވެސ� ްއަދި ްއިވެނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވާހަކަ.

ްބާރުވަކިވުމަކުނ�ނެއ�ް ްތިނ� ްހަމައެކަނި ްއެބައިނގޭ ްމިހާރު އެހެނ�ނަމަވެސ�،
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ްނުވެސް� ްޤާއިމ�ވެފައި ްއަދި ްދެމިނޯވޭކަނ� ްޑިމޮކ�ރެސީއެއ� ފުރިހަމަ

ްމިނިވަން�އޮނ� ްމި ްއެހެނ�ކަމުނ�، ްރަނގަޅުގޮތުގައި. ްއެނ�މެ  1030ނަކަނ�

ްއެބަހުރޭް ްޤައުމުތަކުގައި ްގިނަ ްއެގޮތުނ�، ްމިބޭނުނ�ވަނީ. މުޢައ�ސަސާތަކެއ�

ްމިނިވަނ�ކަމާ،ް ްޚަރުދަނާކަމާ، ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ބަލައިލެވިފައި،

ްއިނ�ސާފުވެް ްބާރުގަދަ ްއޭގެއިތުރަށ�، ްއަދި ްބާރާ، ްއޮނ�ނަ ރިްލިބިފައި

ްފުރިހަމައަށް� ްޑިމޮކ�ރެސީއެއ� ްމިދެކަނ�ތަކުނ� ްއޮތުމާ، ޖުޑީޝަރީއެއ�

 1035ދެމެހެއ�ޓިދާނެކަމަށ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެހެނެއ�ވެސ�ްނުވާކަނ�ްމިއަދުްދަނީް

ްމިނިވަން� ްއެހެނ� ްބޭނުނ�ވަނީ ްމި ްއެހެނ�ވެގެނ� ސާބިތުވަމުނ�.

ްޑިމޮކ�ރެސީއަކަށ�ް ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއެގޮތުނ�، ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�.

ްމުޢައ�ސަސާތަކަކަށ�ވާނަމަް ްބޭނުނ�ވާ ްއުފައ�ދަނ� އަމާޒުކޮށ�ގެނ�

ްއެޅުމުގެް ްބިސ�މި ްފުރަތަމަކަމަކަށ� ްއެނ�މެ ްތާއީދުކުރެވޭ ނޑަށ�ވެސ� އަޅުގަ

މިނިވަނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއިލެކ�ޓޯރަލ�ްކޮމިޝަނެއ�ްއޮނ�ނަނ�.ްއެް  1040ގޮތުނ�ވެސް�

ްދީދީގެ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ލިސ�ޓުގައިްްމާލެއަތޮޅުގެ

ނޑުްއެއަށ�ވެސ�ްތާއީދުކުރަނ�.ް އެވެސ�ްހިމަނުއ�ވައިފި.ްއެހެނ�ކަމުނ�،ްއަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްއަނ�ނަނީ ްފެށިގެނ� ްޑިމޮކ�ރެސީއެއ� ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ އެއީ،

ްމެނ�ބަރުން� ްއިނ�ތިޙާބ�ކުރާ ްތަމ�ސީލުކުރަނ� ްރައ�ޔިތުނ� ތެރެއިނ�ކަމަށ�ވާތީ.

ްޑިމޮކ�ރެޓިކ� ްފުރިހަމަ ްއުސޫލަކުނ�ކަމަށ�ވާނ�ޖެހޭ.ްްއެއަނ�ނަނީ  1045އިނ�ސާފުވެރި

ްފާހަގަކޮށ�ލަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއެކަމަށ�ޓަކައި އެހެނ�ވީމާ،

މިނިވަނ�،ްއިނ�ސާފުވެރި،ްއިލެކ�ޓޯރަލ�ްކޮމިޝަނެއ�.ްއާދެ،ްދެނ�،ްއެގޮތުން�

ްއެބަްޖަވާބުދާރީްވާނ�ޖެހޭ.ް ްއޮތަސ� ސަރުކާރެއ�ވިޔަސ�،ްކޮނ�މެްސަރުކާރެއ�

ްމަސައ�ކަތ�ކުރާްއޮޑިޓް�ޖަވާބުދާ ރީވުމަށ�ޓަކައިްޙަރުދަނާްމިނިވަނ�ްގޮތެއ�ގައި

ްއެް ްއަދި، ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭ. ްޖެނެރަލ�އެއ� ްއޮޑިޓަރ ްނުވަތަ  1050ކޮމިޝަނެއ�

ްމަޖިލިސ�،ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހުނ�ނަ ްއެތަނެއ�ގައި ްޖެނެރަލ�އަކީ، އޮޑިޓަރ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އެއޮނ�ނަްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިނަމަ

ްކޮމިޝަނަށް� ްއެކައުނ�ޓ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� ްކޮމިޝަނ�، ްސަރވިސ� ޕަބ�ލިކ�

ްއޯޑިޓ�ް ްނުވަތަ ްޖެނެރަލ�އަކަށ�ވާނ�ޖެހޭ ްއޮޑިޓަރ ޖަވާބުދާރީވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލެއަތޮޅުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ�، ްވާނ�ޖެހޭ.  1055ކޮމިޝަނ�އަކަށ�
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ްއެކަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި ްއެ ްދީދީގެ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ން�މެނ�ބަރު

ްހަމައެހެނ�މެ،ްއެބަް ްއެކަމަށ�ވެސ�ްތާއީދުކުރަނ�.ްދެނ� ފާހަގަކުރައ�ވާފައިވާތީ

ްއާދެ،ް ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ�. ްއެވިދާޅުވިހެނ� ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ބޭނުނ�ވޭ،

ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�ގައިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްސަރުކާރުގެ އޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އަކީ

ްއެއ�ް ްގަވާއިދާ ްޤާނޫނާ ްކުރަމުނ�ދަނީ، ްބަލާްކަނ�ތައ�ތައ�  1060ގޮތަށ�ތޯ

ްއެޝަކުވާ،ް ްއެމީހުނ� ްފަރުދުނ�ނަށ� ްވަކިވަކި ްދާނަމަ، އެނޫނ�ގޮތަކަށ�

ްހުށަހަޅައިގެނ�ް ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އަށ� ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްއެހުށަހަޅާ އެމީހުނ�

ްމަޖިލިސް� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެބަހުރި ްޤައުމުތަކުގައި ްދުނިޔޭގެ ްބައެއ� އެކަނ�

ްޤައުމުތަކުގައި ްބައި ްއަނެއ� ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އަށް�ްމެދުވެރިކޮށ�. އެބަހުރި

ްޝަރީޢަތ�ތައް� ްއަދި ްތަޙުޤީޤުކޮށ� ްގޮތުނ� ްބާރެއ�ގެ ްލިބިދޭ  1065ޤާނޫނީގޮތުނ�

ްއެއީވެސް� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަހުރޭ. ްލިބިފައި ްއެފަރާތަށ� ްބާރުވެސ� ފޮނުވުމުގެ

ްޤަބޫލުކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ކަމަށ� ްމުހިނ�މު ވަރަށ�

ްޑިް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްޑިމޮކ�ރެޓިކ�ްއަޅުގަ ްއެ ްތަޢާރަފ�ކޮށ� މޮކ�ރެސީއެއ�

ނޑުމެނ�ްއާދަކުރުމަށ�ޓަކައިްނުވަތަްއެް އުސޫލުނ�ްކަނ�ތައ�ތައ�ްކުރަނ�ްއަޅުގަ

ްއެބަބޭނުނ�ވޭް ްހަމައެހެނ�މެ، ްދެނ� ްއާދެ، ްއެކަމަށ�.  1070ބާރުއެޅުމަށ�ޓަކައި

ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�ް ްމިއޮނ�ނަ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ މިހާރުވެސ�

ްމިހެ ްކޮމިޝަނ�ތަކެއް�ކޮމިޝަނ�. ްކިތަނ�މެ ްއިނގޭތޯ ްއެބަހުރި ްގޮސ� ނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު، ްލިސ�ޓ�ކުރެވިދާނެ. ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޘަޤާފަތާ،ް ްއާދަކާދަޔާ ްއޮތ� ްމިހާރު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ބަލަނ�ޖެހެނީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޑިމޮކ�ރެސީއަކަށ� ްލިބަރަލ� ްތެރެއިނ�  1075މިކަނ�ތައ�ތަކުގެ

ްމަސައ�ކަ ްކޮނ�ކޮނ�ްބަދަލުވާނ� ްބާރުއަޅައިދޭނީ ްއެކަމަށ� ތ�ކުރާއިރު،

ް ް ްއިނ�ސިޓިޓިއުޝަނ�ތަކެއް�އިނ�ސ�ޓިޓިއުޓ�ތަކެއ�.. ްކޮނ�ކޮނ� ނުވަތަ

ްބެލުން� ްއެހެނ� ްހިމަނައިގެނ�ތޯ. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްނުވަތަް ްކޮނ�މެތަނެއ� ްދުނިޔޭގެ ްމުހިނ�މުހެނ�. ްވަރަށ� ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްތަނެއ�ގަ ްކޮނ�މެތަނެއ�ގައިްހުރިހާ ްއެއިނ� ްބަލާ ްކިހިނެއ�ތޯ ްހުނ�ނަނީ  1080އި

ްލިސ�ޓުގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއިނ�ސިޓިޓިއުޓ�ތަކެއ� ްހުރިހާ ހިމެނޭ

ްނުދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ކަމެއ�ކަމަކަށ� ްކޮނ�މެހެނ� ހިމެނުމަކީ
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ްސިއ�ސައިގެނ�ް ްހައިރާނ�ވެ ްވަރަށ� ްއަޅުގަނޑު ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކިހިނެއ�ތޯްމިވީ.ް،ްހިނގައ�ޖެްއިނގޭތޯ

ް1085 

ްމެނ�ބަރުން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއީ ްގެނ�ދަވާ ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ނޫނ�،

ްބައ�ލަވައިލެއ�ވީް ްކުޑަކޮށ� ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ނުކުމެވަޑައިގަނ�ނަވަމުނ�ދާތީ

ްއިނގޭތޯ.ް ްމަދެއ�ނުވޭ ްމުޅިނ� ްއަދި ްއެކަމަކު، ްމަދުވޭތޯ. މެނ�ބަރުނ�

ގެ ްނ�ދަވާ.އެހެނ�ވީމަ،ްކުރިއަށް�

ް1090 

ނޑުްދަނ�ނަވާލަން�ްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއެގޮތުނ�ްއަޅުގަ

ްއެބަހުއ�ޓޭ.ްްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްއެހެނ� ްކިތަނ�މެ ްމިނޫނަސ� ްއަދި ބޭނުނ�ވަނީ

ްގޮތުގަ ްއިނ�ސިޓިޓިއުޓ�ތަކެއ�ގެ ްމިްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްނުވަތަ އި

ްޤާއިމ�ކުރަނ�ޖެހޭް ނޑުމެނ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްނޫނަސ� މުޢައ�ސަސާތަކެއ�ގައި

ްމިހާރުް ްއެގޮތުނ� ްއެބަހުއ�ޓޭ. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ� ްއެހެނ�  1095ކިތަނ�މެ

ްއަލަށް� ްބަލާއެއ�ޗެއ� ްތަނ�ތާނގައި ްގިނަ ްދުނިޔޭގެ މިސާލަކަށ�

ްފާހަގަކު ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްތަނ�ތާނގައި ްޤާއިމުކުރާ ްކަމެއ�ްޑިމޮކ�ރަސީއެއ� ރާ

ްސަރުކާރުް ްއަދި ްމެނ�ބަރުނ�ނާއި ްޕާލިމަނ�ޓ� ްއެތަނެއ�ގެ އިނގޭތޯ.

ްއިނގޭތޯ،ް ްކޮނ�ޑަކ�ޓ� ްއޮފ� ްކޯޑ� ްބޭފުޅުނ�ގެ ްތިއ�ބަވާ ހިނ�ގުމުގައި

ްގެނ�ގުޅުއ�ވާް ްގެނ�ދެވުމުގައި ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ�ތައ� ްމި  1100އެބޭފުޅުނ�ގެ

ްސުލޫކެއ�. ްގެނ�ގުޅުއ�ވާ ްނުވަތަ ނޑުތަކާއި ްމިނ�ގަ އެއީްްއަޚ�ލާޤީ

ްގިނަް ްވަރަށ� ްއެއ�ޗަކަށ� ްއޮނ�ނަ ްބެލޭގޮތަށ� ްއަދި ނޑައެޅިފައި ކަ

ްއަދިް ްއިނގޭތޯ ްފާހަގަކޮށ�ލެވޭ ްއެގޮތުނ� ްހަދާފައި. ްއޮނ�ނަނީ ޤައުމުތަކުގައި

ްއިނ�ޓަރނަލް� ްއެބަޖެހޭ ްޕާޓީތަކުގައި ްސިޔާސީ ްޕާޓީތައ�ވެސ�، ސިޔާސީ

ްއަޅުގަނ ްހަދަނ�ވެސ�. ްއެއ�ޗަކަށ� ްއޮނ�ނަ ްއެއީ  1105ޑުމެނ�ްޑިމޮކ�ރެސީއަކީ

ްހަމަް ްއަދި، ްވަނީވިއ�ޔާ. ްކުރާކަމެއ�ކަމަށ� ްއަމާޒުކޮށ�ގެނ� ޑިމޮކ�ރެސީއަކަށ�

އެހެނ�މެްއެްސިޔާސީްޕާޓީތައ�ްއެބެޖެހޭްކޮރަޕ�ޝަނުނ�ްއެކަހެރިވެފަްއޮނ�ނަް

ްލިބޭް ްޕާޓީތަކަށ� ްހަދަނ�ވެސ�.ްއެގޮތުނ� ްޕާޓީތަކަކަށ� ްއޮނ�ނަ ސަލާމަތ�ވެފައި

ްއެއީް ްފައިސާއާ ްނުވަތަްހޯދާ ްއެއ�ޗެ�ެއ�ތޯއާ.ްއެްފައިސާއާ ކިހިނެއ�ްއަނ�ނަ
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ްވަރަށް� ްހަމަ ްބެލުމަކީވެސ� ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ތޯ ްބޭނުނ�ކުރަނީ  1110ފައިސާ

ްކަމަކީވެސ�ް ްކޮނ�މެ ްމިއިނ� ްއެއ�ޗަކީ ްދަނ�ނަވަނ�މިއުޅޭ މުހިނ�މުކަމެއ�.

ްމަސައ�ކަތެކޭ.ް ްކުރެވޭ ްޤާއިމުކުރުމަށ�ޓަކައި ްޑިމޮކ�ރެސީއެއ� ފުރިހަމަ

ްމީހަ ްވަކި ްޙާލެއ�ގައި ްމީހަކުްއެއ�ވެސ� ްވަކި ްނުވަތަ ްމޮޅުވާކަށ� ކު

ްމީހަކަށ�ް ްވަކި ްނުވަތަ ްލިބޭގޮތަށ� ްފުރުޞަތު ްމީހަކަށ� ްވަކި ދެރަކޮށ�ލާކަށ�

ްއެް ްއިނ�ސިޓިޓިއުޓ�ތަކެއ�ްނޫނޭ،ްއެގޮތުނ� ްއުފައ�ދާ ްނުލިބޭގޮތަށ�  1115ފުރުޞަތު

ްއެް ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެގޮތުނ� ްނޫނޭ. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްކުރާ މާނައިގަ

ްއެކަމެއ�ްްވިދާޅުވިހެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކުރުމުގައިވެސ� ްކޮނ�މެ މިއިނ�

ްމުހިނ�މު.ް ްވަރަށ� ްބެލުނ� ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ތޯ ްގަނ�ނަނީ ްނިޔަށ� ކުރުމަށ�

ްނިޔަތ�ް ްއެއ�ޗަކީ، ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްމީގައި ްނިޔަތ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދާކަމަށ�ވަނ�ޏާ  1120ލައ�ކައެއ�ހ3ްްާރަނގަޅަށ�

ްދެނ�މެްމީ ްޤާއިމުކޮށ�ގެނ� ްޑިމޮކ�ރެސީއެއ� ްފުރިހަމަ ްރާއ�ޖޭގެ ްދިރިއުޅޭ ހުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްފަދައިނ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްއެ ްމެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެއީ،ް ްއޮތ�ކަމަކީ ްދިރިއުޅެވެނ� ްރާއ�ޖޭގައި ްމި ހިނިތުނ�ވުމާއެކު

ްއޮތ�ކަމެއ�ނޫނ�.ް ްޝައ�ކެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއެއީ ދިރިއުޅެވޭނެކަމީ

ްމީހަކުްއެހެ ްވަކި ްރަނގަޅުކުރުނ�. ްނިޔަތ� ްބޭނުނ�ވަނީ  1125ނ�ނަމަވެސ�،

މުއ�ސަނދިކުރާކަށ�ްވަކިްމީހަކުްފަޤީރުކުރާކަށ�ްއެކަހަލަްމަޤ�ޞަދުްއެއ�ޗެހިް

ްނުދޭން� ްބާރު ްމީހަކަށ� ްވަކި ްހޯދާކަށ� ްބާރު ްމީހަކު ްވަކި ނުގެނ�ގުޅުނ�،

ްޤާބިލުގަނ�ހުރި ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ްފުރުޞަތު ްވިސ�ނުމެއ�ނޫނ�. ކޮނ�މެްްއެގޮތަށ�

ްފުރުޞަތު.ް ްއޮނ�ނާނެ ްއެމީހަކަށ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ވީ މީހަކުވެސ�

ްހިތުނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައެއ� ްހުރިހާ ްމިއުޅޭ ްދަނ�ނަވަނ�  1130އެހެނ�ވީމާ،

ްފުރިހަމަް ްބޭނުނ�ވަނީ ްދެނ�ނެވިއ�ޖެ. ްގޮތުގައި ނަޓ�ޝެލ�އެއ�ގެ

ްމިނިވަނ�ް ްބޭނުނ�ވާ ްދެމެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި ްޤާއިމުކޮށ� ްޑިމޮކ�ރެސީއަކަށ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއިނ�ސިޓިޓިއުޓ�ތަކެއ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްބޭނުނ�ވޭް ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްމިއާއެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ހިމެނުނ�.

ްއިނ�ސިޓިޓިއުޓ�ތަކުގެް ްހިމެނޭ ްލިސ�ޓުގައި ްލިބުނު ނޑުމެނަށ� ްއަޅުގަ  1135މި

ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަތޮޅުވެރިނ� ރީޖަނަލް�ްތެރެއިނ�



 43 

ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނަކަށް� ްލޯކަލ� ްނުވަތަ އެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނެއ�

ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޓިވ�ް ްލޯކަލ� ްދާއިރު ްއަމާޒުކޮށ�ގެނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްހިމެނިދާނެް ްރައީސ�ގެވެސ�ްއެއީްހަމަ ކައުނ�ސިލ�ގެްތެރެއިނ�ްކައުނ�ސިލ�ގެ

ްކިޔާ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްނަމެއ� ްއެ ްކޮނ�މެހެނ� ްނުޖެހޭ.ްއަތޮޅުވެރިއަކަށ�.  1140ކަށ�

ްމަޤާމަކަށް� ްއިނ�ތިޚާބުކުރެވޭ ްއެއީ ްއެއ�ޗަކީ ްމިއުޅޭ ްދަނ�ނަވަނ� އެހެނ�ވީމަ،

ްއެޕޮއިނ�ޓ�މަނ�ޓަކަށ�.ް ްޕޮލިޓިކަލ� ްއެވާނީ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ވާނ�ޖެހޭނޭ.

ްއެބަޖެހޭް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްއެކަހަލަ އެހެނ�ވީމަ،

ް ްކުރިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީވެސ� ްދުނިޔޭގައިްވިސ�ނާލަނ�. މިދެނ�ނެވިހެނ�

ްމައ�ސަލަތަކަކަށ�ް ްހުރިހާ ްދިމާވާ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  1145ނުވަތަ

ްއެއީް ްއުފެއ�ދުމަކީ ްއިނ�ސ�ޓިޓިއުޓެއ� ްކަމަކަށ� ްކޮނ�މެ އެޑ�ރެސ�ކުރަނ�

ްބޭނުނ�ކަމެއ�ނޫނޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްފުރުޞަްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރުްޝުކުރިއ�ޔާ.ްދެނ� ތުްމިއަރުވަނީްކޮޅުމަޑުލުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 1150ްޙަސަނ�ްޢަފީފ�.ްމިހާރުްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ�އޮތީ.

ް

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަން�

ްްފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޢަ

ް

ްހުސ�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިދެނ�ނެވީ ްގެނ�ނަނ�ޖެހޭްއާދެ،  1155ވަގުތުކޮޅު

ް ނޑަކަށ� ްގާނ�ގަ ްމިއޮތީ ްހަމައަށ� ްދެނ9ް�ްވަގުތާ ްއެހެނ�ވީމާ، މިނެޓުއިރު.

ްފަހުން� ްހުސ�ވަގުތުކޮޅުގެ ްނިނ�މަވާނުލެއ�ވިއ�ޔާ ްވާހަކަފުޅު އެހިސާބަށ�

ްފުރުޞަތުްއަރުވާނެްވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.

ް

ްރަްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއޭގެކުރިން�އާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ  1160ްއީސ�.

ްރައީސ�،ްްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނިނ�މާލާނަނ�. ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމިއޮތް� ްމިހާރު ްމިދަނީ ްއިޞ�ލާޙުކުރަމުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޙަ�ައ�ޤުތަކާއިް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ވުރެ

ްއެކައުނ�ޓަބިލިޓީްކަނ�ތައ�ތައ�ކުރަ ްއަދި ްޒިނ�މާތައ� ްމީހުނ�ގެ ްނ�ތިބޭ
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ްމި ްމަތިވެރިްއިތުރުކުރެވޭނެގޮތަކަށ� ްބައ�ޓަނ�ކުރުމުގެ  1165ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިތާނގައިް ްހިމެނުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްމިގޮތުނ� ްއާދެ، ނިޔަތުގައި.

ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްހުށަހަޅުއ�ވައިފިްބައެއ�ްމިނިވަނ�ް

ްވިސ�ނާލަނ�ވީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމި ްއާދެ، ްމުއައ�ސަސާތަކެއ�. މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްހުރެގެނ�ް ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްމި ްތަނ�ތާނގައި ްއެހެނ� ްދުނިޔޭގެ ކޮނ�މެހެނ�

ްގިނަް ްވަރަށ� ްއާދެ، ްނޫނ�ތޯ، ްނުވަތަ ްހުށަހަޅަނީތޯ، ްމި ނޑުމެނ�  1170އަޅުގަ

ްޤައުމުތަކު�ުގައި.ް ްއެހެނ� ްދުނިޔޭގެ ްއެބަހުރި މުޢައ�ސަސާތައ�

ްމުޢައ�ސަސާތަކަކީްއެ ްމިއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެނ� ްމި ްމިހާރު ހެނ�ނަމަވެސ�،

ްހިނގަމުނ�ދާގޮތަށް� ްކަނތައ�ތައ� ްމިހާރު ްޤައުމުގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ތޯ ްއުފައ�ދަނ�ޖެހޭ ރިޢާޔަތ�ކުރާއިރުގައި

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްއާދެ، ްމިޖެހެނީ.  1175މިއީްްވިސ�ނާލަނ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސ� ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ކަމުގައި. ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ

ރާއ�ޖޭގެްކަނ�ތައ�ތައ�ްހިނގަމުނ�ދާއިރުްއާދެްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނެއް�

ްޖެނެރަލ�އަކުް ްއޮޑިޓާ ްއެބަހުނ�ނަވާ�ާ ްޖެނެރަލ�އަކު ްއެޓަރނީ އެބައޮތ�

ްއެބަ ްކޮމިޝަނެއ� ްސަރވިސ� ްޖުޑިޝަލ� ްއެނ�ޓިްއެބަހުނ�ނަނ�ވާ އޮތ�.

ްއިނ�ޓަރގ�ރިޓީް ްޕޮލިސ� ްއަދި، ްއެބައޮތ�. ްކޮމިޝަނެއ�  1180ކޮރަޕ�ޝަނ�

އެބައޮތ�.ްއާދެ،ްމީގެއިތުރަށ�ްދެނ�ްމިްހުށަހެޅިގެނ�ްމިއުޅޭް ކޮމިޝަނެއ�ވެސް�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްމުޢައ�ސަސާތަކަކީ ްނުވަތަ ކޮމިޝަނ�ތަކަކީ

ްމުޢައ�ސަސާތަ ްބޭނުނ�ވާ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ� ކެއ�ތޯްކަނ�ތައ�ތައ�

ްއެއީް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެ ްވިސ�ނާލާއިރުގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ކަމަށ�.  1185އާދެ،ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ

ްމިޖެހެނީް ްހަދަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ކަމަށ� މިނިވަނ�

ްއާދެ، ްވިސ�ނާލަނ�. ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިހާރުވެސ�ްްކީއ�ވެގެނ�ތޯވެސ�

ްޖެނެރަލް� ްއޮޑިޓަރ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްހުނ�ނަވާ. ްއެބަ ްޖެނެރަލަކު އޮޑިޓަރ

ްސަރުކާރުގެް ްއެއީ ްއާދެ، ްކޮނ�ފަރާތަކަށ�ތޯ. ްމިދަނީ ްރިޕޯޓ� އޮޑިޓ�ކުރައ�ވާ

ްމިދަނީ.ް ްރިޕޯޓ� ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ްއިސ�ވެރިޔާއަށ�  1190އެނ�މެ

ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނޭނގެ. ްއެއަށ�ވާގޮތެއ� ްކަރަޕ�ޝަނުގެްްދެނ� ތެރޭގައި
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ްޔަޤީނުނ�ވެސ�ް ްހަމަ ްހިނގަމުނ�ދާކަމަށ� ްމައ�ޗަށ� ްވަރަށ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްކޮމިޝަނުން� ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނ� ްއެހެނ�ވާއިރުގައި ްދެކެވެމުނ�ދޭ. ވާހަކަތައ�

ްއެއ�ޗެއ�ް ްވިދާޅުވި ް)މެނ�ބަރު ްއާދެ، ްކޮބައިތޯ. ްމަސައ�ކަތަކީ ކުރާ

ްވާހަކަ ްއޮނ�ނަ ްރަށ�ރަށުގެްސާފެއ�ނުވޭ(...ލިޔެފައި ްމިއޮނ�ނަނީ  1195އެއ�ގައި

ްގެއަށް� ްގަލަމެއ� ްނޫނިއ�ޔާ ްފަނ�ސޫރެއ� ްއޮނ�ނަ ްއެތާގައި ކަތީބުނ�

ްފައިސާއާއިް ްމިލިޔަނުނ� ްމިލިޔަނ� ްބެލިފައި، ްއެމައ�ސަލަ ގެނ�ދިޔައީމަ

ްވާހަކަ.ް ްނުބެލޭ ްމައ�ސަލަ ްމީހުނ�ގެ ްއޮނ�ނަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ކަރަޕ�ޝަނުގެ

ްމުޢައ�ސަ ސާތަކެއ�ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭްކަމަކީ.ްމިހާރުްއެހެނ�ވީމާ،ްމިއީްމިނިވަނ�

ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަން� ްހިނގަމުނ�ދާއިރުގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ  1200އަޅުގަ

ްމިނިވަން� ްއެއ�ވެސ� ްހަދަނީކީ ްވަކިކޮށ� ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްބޭފުޅުނ� ބޯޑުނ�

ްއެް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްމިހުނ�ނެވި ްމިހާރު އުސޫލަކުނ�ނެއ�ނޫނ�.

ްކުރައ�ވަ ްކަނ�ތައ�ތައ�ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްކުރައ�ވާ ްއެތަނުނ� ްއަދި ނީ،

ްރަށުތެރޭގައިް ްވާހަކަދެކެވޭ ްއާދެ، ްއެދިމާލަށ�. ްކުރަނ�ޖެހެނީ ރިޕޯޓުވެސ�

ްއެއީް ްއަނެއ�ކާ ްއަނބުރާ ްމައ�ސަލަތައ� ްބައެއ� ްފޮނުވި ްއޮފީހަށ�  1205ރައީސ�

ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަން� ްހަދަނ�ވެސ� ްގޮތުގައި ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ދަޢުވާނުކުރާ

ވާްވާހަކަ.ްއާދެ،ްމިހެނ�ްމިކަނ�ތައ�ތައ�ްހިނގަމުނ�ދާތީވެްބޯޑަށ�ްފޮނުވާލާފައި

ްޤާއިމ�ކުރަނ�.ް ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ� ްމިނިވަނ� ްޖެހެނީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއޭގައިް ްއެބައޮތ�. ްއުފައ�ދާފައި ްކޮމިޝަނެއ� ްސަރވިސ� ޖުޑީޝަލ�

ްދަޢުވާކުރައ�ވާފަރާތ�.ް ްޖެނެރަލ� ްއެޓަރނީ ްކޮނ�ބޭފުޅުނެއ�ތޯ.  1210މިތިއ�ބަވަނީ

ސ�ްމިނިސ�ޓަރ،ްއަނެއ�ކާްއެއީްޤާޒީނ�ނަށ�ްޢަމުރުކުރާްފަރާތް�ދެނ�ްޖަސ�ޓި

ްއުއ�ތަމަް ްހައިކޯޓުގެ ްދެނ� ްއެއ�ފަރާތ�. ްހިނ�ގާ ްޝަރީޢަތ� ނޫނިއ�ޔާ

ްޢާނ�މުް ްމިތިއ�ބަވާ ްދެނ� ްފަރާތެއ�. ްޝަރީޢަތ�ކުރައ�ވާ ްއެވެސ� ފަނޑިޔާރު.

ްވަކާލާތުކުރަ ްއެކިފަރާތ�ތަކުގައި ްޝަރީޢަތ�ތަކުގައި ްކޯޓަށ� ނ�ްދެބޭފުޅުނ�ނަކީ

ްޢައ�ޔަނ�ކުރާް ްދަށުގައި ްނުފޫޒުގެ ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްދެނ� ްބޭފުޅުނ�.  1215ބަލާގަނ�ނަވާ

ކޮމިޝަނަކަށ�ްއެބޭފުޅުނ�ްއެތަނުނ�ްފެނުނީމާްދެނ�ްވިދާޅުވެ،ްބައ�ލަވާލައ�ވާް

ްއެމިނިވަނ�ކަނ�ް ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�. ްދާނެ ްޝަރީޢަތ� ްއެތަނުގެ ދެނ�

ްމިހެނ� ްއާދެ، ްތަސައ�ވަރުކޮށ�ލައ�ވާ. ނޑުމެނ�ގެްއޮނ�ނާނެގޮތ�، ްއަޅުގަ ވެ
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ްނެތ�.ް ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްމިކަހަލަ ްމިވަގުތު ްއެއ�ވެސ� ްމިނިވަނ� ތެރޭގައި

ްމިޖެހެނީ.ް ްއުފައ�ދަނ� ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްމިކަހަލަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1220އެހެނ�ވެ

ްމާރިޔާް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅު ްއާދެ، ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޕާލިމެ ްހުށަހަޅުއ�ވައިފި ްދީދީ ްޕަބ�ލިކް�އަޙ�މަދު ްފޮރ ްކޮމިޝަނ� ނ�ޓ�ރީ

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�.ް ްކޮމިޝަނެއ� ްއެކަހަލަ ްއާދެ، އެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�

ްފާހަގަކުރައ�ވާް ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ްދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވަނީ ނޑު އާދެ،ްއަޅުގަ

ްތަފާތުވިޔަސް� ްނަނ� ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްމިއޭ ް ްއޮމ�ބަޑ�ސ�މަނ�އަކީ  1225މި

އެކައ�ޗެއ�.ްއެްއޮމ�ބަޑ�ސ�މަނ�އޭްވިދާޅުނުވިްްޙަޤީޤަތުގައިްކުރާްމަސައ�ކަތަކީް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިކޮމިޝަނ�ތަކަކީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްތަފާތަކީ. ްއޭގެ ްއެއީ ތަނ�ކޮޅު

ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްކޮނ�މެހެނ�ވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ދެކޭގޮތުގައި

ްދެނ�ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ްކޮމިޝަނ�ތަކެއ�. ހިމަނަނ�ޖެހޭ

ްކުރިމަ ނޑުމެނ�ގެ ްބައެއ�ްއަޅުގަ ްނިނ�މަވާފައިވާ ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ  1230ތީގައި

ްއެބައޮތ�ް ްތެރޭގައި ްއިދާރާތަކުގެ ްމަރުކަޒީ ްކޮމިޝަނ�ތަކާއި އިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ�

ްލޯކަލ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އަތޮޅުވެރީނ�.

ްއާދެ،ް ްނިނ�މާފައި. ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްސިސ�ޓަމެއ� ގަވަރަމަނ�ޓ�

ްއަނ�ނަނ�ޖެހޭްފަރާތެއ�.ްއާދެ،ްއެއީްއެގޮތުނ�ް އަތޮޅުވެރީނ�ނަކީްއޭގެތެރެއިނ�

ްމީހެއ�ނޫން� ްނުޖެހޭ ްވަކިފަރާތަކަށ� ްހާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްމަޤާމެއ�.  1235ސިޔާސީ

ްޕާޓީތަކުން� ްސިޔާސީ ްއެއީ ްއާދެ، ްއެއީއަކީ. ްމަޤާމެއ�ނޫނ� ްއެފަދަ ނުވަތަ

ްސިޔާ ްމުސ�ތަޤ�ބަލުގައި ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޕާޓީތައ�ްވާދަކޮށ�ގެނ� ސީ

ްއިނ�ތިޚާބުް ްއެ ްވާދަކުރެވިގެނ� ްއެގޮތަށ� ްވާދަކުރާއިރު އިނ�ތިޚާބުތަކުގައި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެމަޤާމަކީ. ްމަޤާމެއ� ްދޭނ�ޖެހޭ ްފަރާތަކަށ� ކާމިޔާބުކުރާ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު  1240އަޅުގަ

ް ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްމުއ�ތަޤިއ�ލު ްމިއުޅޭ ްއެއެއ�ނުހިމެނޭ.ްހިމަނަނ� ތެރޭގައި

ްމިއުޅޭް ްއިތުރުކުރަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްސެކިޔުރިޓީް ްނޭޝަނަލ� ްކޮމިޝަނ�، ްމީޑީޔާ ްމިސާލަކަށ� ކޮމިޝަނ�ތަކަކީ

ްޕަބ�ލިކް� ްއާދެ، ްކޮމިޝަނ�. ްސާރވިސަސ� ްޕަބ�ލިކ� ްދެނ� ކައުނ�ސިލ�،

ްވާހަކަ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްމިހާރު ްކޮމިޝަނ�، ްއަދިްސާރވިސަސ�  1245ދެއ�ކި
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ްބިލެއ�ް ްސާރވިސ� ްސިވިލ� ްއެބައޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްޕަބ�ލިކް� ްނޫނީ ްއުފެދިއ�ޖިއ�ޔާ ްސާރވިސ�އެއ� ްސިވިލ� އިނގޭތޯ.

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްސާރވިސ�ގެ ްއެޕަބ�ލިކ� ްއުފެދިއ�ޖިއ�ޔާ ސާރވިސ�އެއ�

ްއެގޮތު ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްކޮމިޝަނެއ� ނ�ްބަލަހައ�ޓާނެ

ްކޮމިޝަނެއް� ްޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  1250އެޤާނޫނުގައިވެސ�

ްމިއުފެދެމުނ�ދާް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، އޮނ�ނާނެކަމަށ�.

ްޤާނޫނުތަކާް ްމިދާ ްފާސ�ވަމުނ� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ނޫނިއ�ޔާ

ްއެހެނ�ވީމާ ްއުފައ�ދަނ�. ްއެބަޖެހޭ ްމިކޮމިޝަނ�ތައ� ،ްއެއ�ގޮތަށ�ވެސ�

ްމިހުށަހެޅުނުް ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްމަރުކަޒީް ްމަޤާމުތަކާއި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްނޫނިއ�ޔާ  1255މުޢައ�ސަސާތަކުގެތެރޭގައި

ްއެއ�ވެސ�ް ްބޭނުނ�ނުވާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި އިދާރާތަކުގެ

ްހިމެނިފައެއ�.ް ްނެތޭ ްއަދިއެއ� ްމީގައި ްމަޤާމެއ� ްނޫނީ މުޢައ�ސަސާއެއ�

ްކުރިއަ ްއޮނ�ނާތީްދުނިޔޭގެ ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްމިކަހަލަ ްޤައުމުތަކުގައި ރާފައިވާ

ްއެއ�ވެސ�ް ްހަމަ ްހުށަހެޅި ްހިމެނުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނެތޭ. ްމީގައި  1260މުޢައ�ސަސާއެއ�

ްމިފަދަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ހުރުމާއެކު ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ�ޖެހޭ ްހިނގަމުނ�ދާގޮތުނ�

ްމިޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނެތި މުޢައ�ސަސާތަކެއ�

ްއިޞ�ލާޙުވެގެނ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އިޞ�ލާޙުކުރާއިރު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއީ.ްދެނ� ްމުޢައ�ސަސާތަކެކޭ ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ްމީގައި ނުދާނެތީވެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ  1265ދަނ�ނަވާލަނ�

ްހޮވޭނެގޮތާއިްމިމުޢައ�ސަސާތަ ްމީހުނ� ްއެމުޢައ�ސަސާތަކަށ� ްހިމަނާއިރުގައި އ�

ްވަރަކަށ�ް ްކޮނ�މެވެސ� ްކޮބައިކަނ� ްމަސައ�ކަތަކީ ްއެމުޢައ�ސަސާތަކުގެ އަދި

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް ްމިތާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނިއ�ޔާ ްއެބަޖެހޭ. ބަޔާނ�ކޮށ�ދޭނ�

ްކޮ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްއެއީ ްއެބަޖެހޭ. ްޚިޔާލުފާޅުކުރަނ� މިޓީއަށް�އެއާބެހޭގޮތުނ�

ްކޮބައިތޯް ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ� ްތިއ�ބަވާ ްއެތާގައި ްދާއިރުގައި  1270މިމައ�ސަލަ

ްއެބަޖެހޭް ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ� ްއޮތ�ގޮތަކީ ްޚިޔާލު ްމިކަމުގައި މަޖިލީހުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލެއަތޮޅުގެ ްމިގޮތުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�.
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ްއެހުށަހަޅު ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ްމެނ�ބަރު އ�ވާފައިވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

 1275ްރައީސ�،ްދެއ�ވިްފިރުޞަތަށ�.

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިހާތަނަށ� މެނ�ބަރުނ�1ް�ްއާދެ،

ްއަތުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްއިތުރަށް�ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވައިފި. މިހާރު

ްމިހާރުް ްއެބައޮތ�. ްނަނ�ފުޅުވެސ� ްދެމެނ�ބަރުނ�ގެ އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ް ްހިނގަމުނ�އަނ�ނަތާ ްޖަލ�ސާ ނޑު 31ްް:�އަޅުގަ ްޤަސ�ތުކުރަނީ  31ް1280ވާތީ

ް ްއަރުވަނ�. ްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ� ްހުސ�ވަގުތުކޮޅަށ�ފަހ31ްްުމިނެޓ�ގެ މިނެޓ�ގެ

ްފު ްވާހަކަދެއ�ކުމަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއަރިއަތޮޅުްއެނ�މެ ރުޞަތުއަރުވާނީ

ްއަދިް ްއިބ�ރާހީމ�. ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އުތުރުބުރީ

ްޔޫސުފް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅު ްމެނ�ބަރަށ�ފަހު އެޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްތިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުނ� ްމިހާރު ްދެނ� ްއާދެ،  1285ނަޢީމ�.

ް ްޖަލ�ސާްމިނެޓ�31ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްދެނ� ްއަރުވަނ�. ްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ� ގެ

ްޖަހާއިރު.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް��ފެށޭނީް

ް

ް]ށ�11ް.��ނ�1.31ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް1290 

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ� ްއިށީނދެވަޑައިގެނ� މިނެޓ�ގ31ްްެމެނ�ބަރުނ�

ްފައ�ޓާނަނ�.ްއާ ްގެނ�ދަނ� ްޖަލ�ސާކުރިއަށ� ްމިހާރުްހުސ�ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު ދެ،

ްހިމަނަނ�ޖެހޭް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާދެ، ްމަޢުޟޫޢުގައި ވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދާ

ް ްއެހެނ� ްމަޤާމުތަކާމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމަޢުޟޫޢުގައިް، ްއިދާރާތަކާބެހޭ މަރުކަޒީ

ްއުތުރުބުރީގެް ްއ.އަތޮޅު ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވަނީ ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު  1295މިހާރު

ްމަ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްއެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްއިބ�ރާހީމ�. ޖުދީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަށ�ްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް

ް

ް ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ްސައ�ތަށް�އަރިއަތޮޅު ްސައ�ތައިނ� ްދިވެހިރާއ�ޖެއަކީ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`ް
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ްއަނ�ނަނިްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ް ްމިހެނ�ވެ ްޤައުމެއ�. ްމުސ�ލިމ� ްރާއ�ޖެއޭ.  1300ްވިްމުސ�ލިމުނ�ގެ

ްސަލާމަތ�ކަމާ،ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކުރިމަގަށ�ޓަކައި ްއަނ�ނަނިވި ޖީލަށ�ޓަކައި،

ްމެނ�ބަ�ަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.ގެ ްރިޢާޔަތ�ކޮށ� އަމާނާތ�ތެރިކަމަށ�ޓަކައި

އަޙ�މަދުްސަމީރުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށ�ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްއިބ�ރާހީ ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމަޖ�ދީްމެނ�ބަރު ްމާޅޮހި ނޑު ްއަޅުގަ މ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގެ ްހދ. ްނޭވައިގަ ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1305ތާއީދުކުރަނ�.

އާއި،ްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމާރިޔާްهللاއަޙ�މަދުްޢަބ�ދުމެނ�ބަރުް

ްހުށަހެޅު ްދީދީގެ ްމެނ�ބަރުްަމާށއއަޙ�މަދު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްގދ. ،ި�

ްޢަލީ ްވަޙީދު ްއަރިއަތޮޅުްްމުޙނ�މަދު ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ވެސ� ހުށަހެޅުއ�ވި

ްއިބ�ރާހީމ�.ް ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އުތުރުބުރީގެ

ނޑުްމާޅޮހުްމަޖުދީްތާއީދުކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް  1310ްއަޅުގަ

ްް

ްގެނައުމަށ�ޓަކައިްްޔޫސުފ�ްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުް ްމަސަލަސ�ކަނ� ްރައީސ�،ްސުލ�ޙަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`ް

ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްނަޢީމ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްޚިދުމަތް�މުޢައ�ސަސާމިނިވަނ� ްއިޚ�ލާޞ�ތެރި ތަކެއ�ގެ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްއެބަބޭނުނ�ވޭ.ްއާދެ،ްމިކަނ�ތައ�ތައ�ްޔަޤީނ�ކުރުމަށ�ޓަކައިް އަޅުގަ

ްމިލިޔަނީ.ް ްއެވާހަކަތައ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިކުރާކަމަކީ ނޑުމެނ�  1315އަޅުގަ

ްއަތޮޅުގެް ްހއ. ްމިގޮތުނ� ްްއާދެ، ްމެނ�ބަރު ްޢަބ�ދުޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްهللاއަޙ�މަދު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� ްބައެއ� ްފާހަގަކުރެވޭ ްވާހަކަފުޅުގައި ދެއ�ކެވި

ްއަދިް ްވާހަކައާއި ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްމީޑިޔާ ްއެގޮތުނ� ތާއީދުކުރަނ���.

ްއަޙ�މަދުް ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅުގެ ހަމައެއާއެކުގައި،

ްވާހަކަފުޅަ ްވާހަކައިގައިްދީދީގެ ްއެބޭފުޅާގެ ްތާއީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ  1320ށ�ވެސ�

ްއަދިް ްއެބައޮތ�. ްގެނ�ނަވާފައި ްވާހަކަވެސ� ްކޮމިޝަނެއ�ގެ އިލެކ�ޝަނ�ސ�

ްވާހަކައާއިް ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްސަރވިސަސ� ްޖުޑިޝަލ� އޭގެއިތުރުނ�

ްވާހަކަވެސ�ް ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�ގެ ްފޯ ްކޮމިޝަނ� ޕާލިމަނ�ޓ�ރީ

ް ްއެބައޮތ�. ްހުށަހެޅުމުގައިްގެނ�ނަވާފައި ްއެބޭފުޅާގެ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއެބައޮތ�.ް ްގެނ�ނަވާފައި ްވާހަކަ ްކައުނ�ސިލެއ�ގެ ްސެކިޔުރިޓީ  1325ނެޝަނަލ�

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ނޫނ�. ްހިތ�ހަމަޖެހޭ ްއެހާ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،
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ްމަސައ�ކަތ�ކުރާް ްމަސ�ލަޙަތަށ� ްއެއީ.ްމުޅިްޤައުމުގެ ތާއީދުކުރެވޭްކަމެއ�ނޫނ�

ްމުސ�ތަޤި ްވާހަކަދައ�ކާްބައެއ�ގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަމާމެދުގައި އ�ލު

ްތާއީދުކުރެވޭް ްއެހާ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްލިޔުނ� ްއެވާހަކަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްހަމައެކަނިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،  1330ކަމެއ�ނޫނ�.

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްނުފުދޭނެ. ްލިޔުމަކުނ�ނެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީ މިވާހަކަތައ�

ްއަދިްމުޢައ�ސަސާތަކަ ްބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ްހޮވާނެގޮތަކާއި، ްމެނ�ބަރުނ� ށ�

ްކޮނ�މެވެސް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ްޝަރުތުތަކާއި އެބޭފުޅުނ�ގެ

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުރަނ�. ްއަޅުގަނޑު ްލިޔަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްއެއ�ޗެއ� ވަރެއ�ގެ

ް ްމިދެނ�ނެވި ްނުވަތަްމުޢައ�ސަސާއެގޮތުނ� ްޢައ�ޔަނ�ކުރާނީ ްމެނ�ބަރުނ�  1335ތަކަށ�

ްދަށުނ�ކަމާއިްމެނ� ްބެލުމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްސީދާ ްހޮވާނީ ބަރުނ�

ްއެއ�ވެސ�ް ްސަރުކާރުގެ ްތެރޭގައި ްޝަރުތުތަކުގެ ްބޭފުޅުނ�ގެ އެޢައ�ޔަނ�ކުރާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކަމުގައިނުވުނ�ވެސ� ްމީހަކު ްއަދާކުރާ ވަޒީފާއެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، އަދިްްހުށަހަޅާގޮތެއ�.

ް ްއެނ�މެބޮޑު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  1340މިނިވަނ�ނުކުރެވިގެނ�ްްމުޢައ�ސަސާމިއުޅެނީ

ްމިއުޅެނީް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމަޖިލިސ�. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އެއީ

ްއަދިް ްފަނ�ޑިތައެއ� ްހަދާނެ ްމިނިވަނ�ކުރަނ� ްމަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއެވާހަކަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޭނގިގެނ�. މިހާތަނަށ�

ްޝުކުރިއ�ޔާްދޭ ްއެބަޖެހޭ. ްވިސ�ނާލަނ� ްވަރަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ� ތެރޭގައިވެސ�

 1345ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ްފަދައިނ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފާހަގަކުރެވޭނެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ. އާދެ،

ްލިބިފައި ްތާއީދު ްވަނީ ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިތަނަށ� .ްމިހާރު

ްހުށަހެޅިް ްއަރިހަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ�ވީމާ،ްއުސޫލެއ�ގެގޮތުނ�

ްއިދާރީމޭޒުން� ްއެއީ ްފޮނުވާލުނ� ްހުށަހެޅުނ�ތައ� ްލިބިފައިވާ  1350ތާއީދު

ްމާލެއަތޮޅުް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްމަސައ�ކަތެއ�. ްކުރަމުނ�ދާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނަށ�ްތިޔަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުއ�ވުނ�ްމިހާތަ

ްދިގުް ްއެތަނ�ކޮޅެއ� ްލަސ�ވެފައިވަނީ. ްނުފޮނުވި އަރިސ�ތަކަށ�
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ް ްއާދެ، ްވާތީ. ްއެކުލެވިގެނ�ވ7ްްާހުށަހެޅުއ�ވުމަކަށ� ްމައ�ޗަށ� ޞަފ�ޙާގެ

ްތައ�ޔާރުކުރަމުނ�ް ްއެކަނ� ްޓައިޕ�ކުރައ�ވާފައި ްއެ ްއިދާރީމޭޒުނ� ްވީމާ  1355އެއ�ޗެއ�

ްއި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްލަސ�ވަނީ. ްތިޔަްތަނ�ކޮޅެއ� ްލަހެއ�ނުވެ ރާދަކުރެވިއ�ޔާ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްފޮނުވާލެވޭނެ. ްއެއެއ�ޗެހި ްއަރިހަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްފާދިއ�ޕޮޅުގެް ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްދެނ� ްދަނ�ނަވާލަނ�. އެވާހަކަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމަށ�.ް

ް1360 

ްޝުކުރިްްްޙުސައިނ�ފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުް ްއާދެ، ްއަޅުގަނޑުް`. ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އ�ޔާ

ްފުރުޞަތަކަށް�

މާރިޔާްްއަލ�އުސ�ތާޛާއެދިްމިދަނ�ނަވާލީްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއިބ�ރާހީމ�

ްގޮތުނ�.ް ްތާއީދުކުރެއ�ވުމުގެ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްދީދީ އަޙ�މަދު

ްމިހާރު ްއެވާޖިބު ްމެނ�ބަރަކުވަނީްްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1365އެހެނ�

ްއެކަމަނާގެް ްއެއަށ� ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްވީމާ، އަދާކުރައ�ވާފައި.

ްއެް ްހިތަށ�އަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭގައި ްއެއަށ� ްތާއީދުކޮށ�ލަމުނ� ވާހަކަފުޅުތަކަށ�

ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެް ްވީހޭ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަކަށ� ްފުރިހަމަ ްވަރަށ� ހުށަހެޅުއ�ވުނ�

ްހި�ިމާޔަތ�ކޮށް�މުޢައ�ސަސާްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމ�ދީނ� އެއ�

ް ްޢިލ�މ�ވެރިނ�ގެްމުޢައ�ސަސާރައ�ކާތެރިކޮށ�ދޭނެ ްދީނުގެ ްނުވަތަ  1370އެއ�

ް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްއެއީ ްތެރޭގައިްމުޢައ�ސަސާކޮމިޓީއެއ� ތަކުގެ

ް ްމި ްދެކޭތީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެްްމުޢައ�ސަސާހިމަނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� އެކަމަނާގެ

ްހުށަ ްއިޞ�ލާޙެއ�ްހުށަހެޅުމުގައި ްއިތުރު ްއެއަށ� ްނުވަތަ ްއޮތ�ނަމަ ހަޅުއ�ވާފައި

ްދިޔައީހޭ.ް ްފުރިހަމަވެގެނ� ްވަރަށ� ްއިތުރުކޮށ�ލައ�ވާނަމަ ްމިބައި ގޮތުގައި

ްނަމަވެސ�ް ްކަމުގައި ްނުކުރެއ�ވި ްއިތުރު ްއެބައި ްއެކަމަނާ  1375ކޮނ�މެއަކަސ�،

ްއެކަމާނެ ްއެއީ ްއާދެ، ްވޯޓުދޭނަނ�. ްއެހުށަހެޅުމަށ� ްއެކަމަނާގެ ނޑު ްއަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްދެކޭތީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަކަށ� ްފުރިހަމަ ްވަރަށ� ހުށަހެޅުމަކީ

ް ްމިދަނ�ނަވާ ްބަލަހައ�ޓަވާނެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމުޢައ�ސަސާއިސ�ލާމ�ދީނުގެ

ްއެ ްވެގެނ�ނުވާނެ ްޙާލެއ�ގައި ްދީން�މުޢައ�ސަސާްއެއ�ވެސ� ްއެސަބަބުނ� ގެ

ްއެ ްކުރީނުނ� ްކުރި ްއެްގެމުޢައ�ސަސާ�ާްހިމާޔަތ�ތެރި  1380ތެރޭގައިްހަތަރުފާރުގެ
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ްއެް ްބޭނުނ�ވިގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެްހިނދެއ�ގައި ްބޭނުނ�ވެއ�ޖެ ްއަދި ބަނ�ދުވެފައިވާ

ްއެއ�ވެސ�ް ްތަނަކަށ�ވާކަށ� ްގެނ�ދާނެ ްނެރެމުނ� ްފަތުވާތައ� މުޢައ�ސަސާއިނ�

ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެް ްނެރެނ�ޖެހޭ ްއެމުޢައ�ސަސާއެއ� ްވެގެނ�ނުވާނެއޭ. ޙާލެއ�ގައި

ްއުސޫލު ްއިސ�ލާމީ ްވާނ�ޖެހޭނީ ްއަސ�ލުްފަތުވާތައ� ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެ ތަކާއި،

ް ްރަސޫލުއުސޫލުތަކާއި ްގޮތުގެމަތިނ�. ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްޞައ�ލައ�هللا  1385ޢަލައިޙިްهللا

ްދަނ�ނަް ްއަލީގައި ްޤުރުއާނުގެ ްކީރިތި ްއަދި ްސުނ�ނަތާއި ވަސައ�ލަމ�ގެ

ްފަތުވާތަކަކަށ�.ް ްނެރެވޭ ްއަލީގައި ްޤިޔާސ�ގެ ްއާއި ްއިޖ�މާޢު ބޭކަނލުނ�ގެ

ްހުރުމާ ްމިހެނ� ްމިކަނ�ކަނ� ްއާދެ، ްއެ ްތިއ�ބަވާްމުޢައ�ސަސާ�ާްއެކު ގައި

ްރާއ�ޖޭގައިް ްއެވަގުތަކު ްދީނުގައި ްޢަދު�ުލުވެރި ްވަރަށ� ްވާނ�ޖެހޭނީ ބޭފުޅުނ�

ްނެރެ�ެވޭް ްކޮމިޓީއަކުނ� ްޢިލ�މ�ވެރިނ�ގެ ްފުނ�ނާބުއުސ� ްއެނ�މެ  1390ތިއ�ބެވި

ްވާނ�ޖެހޭނީ.ްއާދެ،ްދީނުގެް ްމަޢުރޫފ�ތައ���ފަތުވާތަކަކަށ�ްްއެފަތުވާ ،ްޢަމ�ރު

ް ްނަހީތަކާ، ްމަޢުރޫފ�ތައ�ޢައަދި ްހިނ�ގާްްމ�ރު ްއެކަނ�ކަނ� ްނުވަތަ އިއ�ވާ

ްއާދެ،ް ްމުސ�ލިމުނ�ނަށ� ްއެނ�މެހާ ްހަމަ ްދޮރު ްނަހީކުރުމުގެ މުނ�ކަރާތ�ތައ�

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�ވެސް� ްހުޅުވިފައި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހި އެނ�މެހާ

ް ްނަހީތަކާ، ްއާދެ، ްދެކެނ�. ނޑު ްމަޢުރޫފ�އަޅުގަ ްބަޔާނ�ވެްޢަމ�ރު  1395ތަކަކީ

ްއެނގެނ�ޖެހޭނެްއެނގި ްދިވެއ�ސަކަށ�މެއ� ްކޮނ�މެ ްހަމަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�. ފައިވާ

ްކޮނ�މެް ްނިޔާކުރާގޮތުނ� ްއުސޫލުތައ� ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެ ްއަދި ކަނ�ތައ�ތަކެއ�.

ްއިސ�ލާމީް ްގޮތުގެމަތިނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްހަމަތަކާ، ްދީނުގެ މީހަކީވެސ�

ް ްއެންތަކޙުކުމ�ޝަރީޢަތުގެ ްއެމީހަކަށ� ްގޮތުގެމަތިނ� ގޭްއެއ�ގޮތ�ވާ

 1400ދީނުގެްކަނ�ތައ�ތައ�ްބަޔާނ�ކޮށ�ްއަދިްނަސޭހަތ�ތެރިވެވޭްމިނ�ވަރަކުނ�ްދީނުގެް

ްވަރަށް� ްފެނޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދޮރު ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާނ�ޖެހޭނެ. މީހަކަށ�ވެސ�

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ް ްއޮނ�ނަގޮތަށ� ްމި ްމިހާރު ްއޮނ�ނަނ�. ްހުޅުވާލެވިފައި ބޮޑަށ�

ްފަނ�ތިއެ ްވަކި ްވާހަކަތައ� ްސެޓ�ފިކެޓެއ�ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެ ްވަކި ްނުވަތަ އ�ގެ

އޮތ�ްމީހަކަށ�ްނޫނ�ްއެްވާހަކަްދެކެވެނ�ޖެހޭނީކީއެއ�.ްއަދިްނަހީތަކާ،ްޢަމ�ރުް

ްމަޢުރޫފް� ްޢަމ�ރު ްނަހީކޮށ� ްމުނ�ކަރާތައ� ްނަހީތައ� ްޤާއިމ�ކުރުމަކީ  1405މަޢުރޫފ�

ްފަދައިން� ްދެނ�ނެވި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ�ވެސ� ްހަމަ ްއެއީ ޤައުމ�ކުރުމަކީ

ްމުސ� ްކޮނ�މެ ްއެމީހަކަށް�ހަމަ ްވާޖިބެއ�. ްހަމަ ްއޮތ� ްމައ�ޗަށ� ލިމެއ�ގެ
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ްޚިލާފުނުވާް ްޙުކުމ�ތަކާ ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސ�ލާމީ ްމިނ�ވަރަކުނ� އެނގުނު

ނޑުްމިް ގޮތެއ�ގެްމަތީނ�ްއެކަނ�ްކުރެވެނ�ޖެހޭނެ.ްއާދެ،ްއެހެނ�ކަމުނ�ްއަޅުގަ

ްވާނ�ވާނީ،ްމުޢައ�ސަސާ ްބޭފުޅަކު ްޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭ ްއެނ�މެްއިސ�ްވެރިއަކަށ�  1410ގެ

ްދާއިރާއެއ�ގައިްރަ ްފުޅާ ްވަރަށ� ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްމަޖިލީހުގައި އ�ޔިތުނ�ގެ

ްފެނ�ނަް ްމަޖިލީހަށ� ްއެ ްއާދެ، ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ބަޙުސ�ކުރުމަށ�ފަހު

ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާްނުވަތަްއެްމަޖިލީހުނ�ްލަފާއަރުވާްމީހަކަށ�ްއެްމަޖިލީހުގެް

ް ްފަހަރެއ�ގައިވެސ� ްދެއ�ވަނ�ޖެހޭނީ. ްހުނ�ނެވިްރައީސ�ކަނ� އެވަގުތަކު

ްވެރިއަކުް ްއިސ� ްހުނ�ނަ ްޤައުމުގައި ްއެ ްނުވަތަ  1415ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަކަށ�

ްއޮވެގެން� ްގޮތަކަށ� ްހަވާލުކުރާ ްވަޒީފާ ްބޭފުޅަކަށ�ްއެ ްކޮނ�މެ ްއެރި ހިތ�ޕުޅަށ�

ްއެް ްއެއިރަކު ްޙުކުމ�ތައ�ވެސ� ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެ ްމިވާގޮތަކީ، ނުވާނެ.ްއެއިރަށ�

ްހިތ�ހަމަ ްވެރިއަކު ްބަދަލުވެގެނ�ްހުނ�ނަ ްޙުކުމ�ތައ� ްއެ ްގޮތަކަށ� ޖެހޭ

ްޢާނ�މުވެގެން� ްޙުކުމ�ތައ� ްއެ ްގޮތަކަށ� ްމަގުއޮޅޭކަހަލަ މީސ�ތަކުނ�ނަށ�

ްހިނގައިދާނެ.ް ްދެވިގެނ� ްފަތުވާތައ� ްއެކަހަލަ ްނުވަތަ  1420ހިނގައިދާނެ.

ްއެހިނދަކުް ްއެއީ ްނުފެނޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� އެހެނ�ވީމާ،

ްޢަ ްވެރިއަކު ްހަމަްހުނ�ނަ ްއާދެ، ްވާކަށ�. ްމަޤާމު ްއެ ްމަޤާމަކަށ� އ�ޔަނ�ކުރާ

އެހެނ�ްއެްބޭފުޅަކުްވާނ�ވާނީްއެްހިނދަކުްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްތިއ�ބެވިްއެނ�މެް

ްވާނ�ޖެހޭނީް ްއެމީހަކު ްވެރިއަކަށ�.ްއަދި ްޢިލ�މު ްޢިލ�މުވެރިނ�ކުރެ ްދީނުގެ މަތީ

ނޑައެޅިފައިވާް ްކަ ްޙައ�ދު ްޝަރީއަތުގެ ްއިސ�ލާމީ  1425ްޢަދުލުވެރިއަކަށ�.

ްޝަރީއަތުން� ްއެކަނ� ްވެގެނ�ނުވާނެ. ްއެމީހަކު ްމީހަކަށ� ކުށެއ�ކޮށ�ފައިވާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްއާދެ، ްނުވާނެ. ްމީހަކަށ�ވެގެނ� ސާބިތުވެފައިވާ

ްމިް ްސަމީރު ްއަޙ�މަދު ްއަލ�ފާޟި�ިލ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ހއ.

ްއަޅު ްތާއީދުކޮށ�ލަމުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ނޑުގެްމަޢުޟޫގައި ގަ

 1430ްވާހަކަްނިނ�މާލަނ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ްފުރުޞަތަށ�ޓަކައި.ްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްދެއ�ވި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ `

ްއާދެ،ް
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ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމަނަނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެނ�ްމަޤާމުތަކާ،ްމަރުކަޒީްްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް�

ގިނަްއިދާރާތަކާބެ ފެށިގެނ�ްމިހާތަނަށ�ްއައިއިރުްވަރަށް�  1435ހޭްމަޢުޟޫގެްބަޙުސް�

ްއުފެދެނ�ޖެހޭކަމުގެް ްކޮމިޝަނ�ތަކެއ� ްއެތަކެއ� ްނަނ�ނަމުގައި ްއެކިއެކި ތަފާތު

ްއިވިގެނ�ދޭ.ް ްއެބަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަޑުތައ� ްއާދެ، ވާހަކަތައ�

ްމިހާ ްމިތެދުވީ ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްމިފުރުޞަތުގައި ތަނަށް�އެހެނ�ކަމާއެކު

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްއަލީގައި. ްޚި�ިޔާލުތަކުގެ ްމިދިޔަ ްލިބެމުނ� ްމިދިޔަ އިވެމުނ�

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަކުނ� ްއާދެ، ްބައ�ޓަނ�ކުރާ  1440މި

ްލިބިދޭް ްޙިދުމަތ���ތަކެއ� ްއެފިޝަނ�ޓ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ރައ�ކާތެރިކޮށ�ދީ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްއަދި ްއޮނ�ނާނެ، ޢަދުލުއިނ�ސާފުގެްްސަރުކާރެއ�

ްބައ�ޓަނ�ކުރާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމާދަމައަކަށ� ްޤާއިމ�ކުރެވިގެނ�ދާނެ، ނިޒާމެއ�

ްއަދިް ްފަސޭހަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމާނައެއ�ގައިވެސ� ްހުރިހާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ

ްލިބިދޭް ްފުރުޞަތު ްވާސި�ިލުވާނ� ްއަމާޒުތަކަށ� ްމިބޭނުނ�ވާ  1445ރައ�ޔިތުނ�

ްވާނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްބައެއ�ްްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށ� ްހުރި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދެކިގެނ�

ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިް ްއަޅުގަނޑަށ� ްދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި. ޚިޔާލުތައ�

ނޑުމެނ�ް ނޑުމެނ�ނަކީްކުޑަކުޑަްއާބާދީއެއ�ްއޮތ�ްޤައުމެއ�.ްއަދިްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްސަރުކާރެއ�،ް ްލިބިދޭ ްސިފަ ްދަޢުލަތެއ�ގެ ްޔުނިޓަރީ ްފަރުމާކުރަމުނ�ދަނީ މި

ްޤައުމެއ�. ނޑުމެން�ްއެފަދަ ްއަޅުގަ ްއިޤ�ތިޞާދަށ� ްޤައުމުގެ  1450އަނެއ�ކޮޅުނ�

ނޑުމެނ�ނަކީްއެހާްއިޤ�ތިޞާދީްވަސީލަތ�ތައ�ްތަނަވަސ�ް ވިސ�ނާއިރު،ްއަޅުގަ

އެހާްމުއ�ސަނދިްޤައުމެއ�ވެސ�ްނޫނ�.ްއިނ�ސާނީްވަސީލަތ�ތަކުގެްދާއިރާއަށ�ް

ނޑުމެނ�ްމިްޚިޔާލުކުރާހާްގިނަް ނޑުމެނ�ނަކީްއަޅުގަ ވިސ�ނާއިރުވެސ�،ްއަޅުގަ

ކޮމިޝަނ�ތައ�ްއުފައ�ދައިގެނ�ްއެކޮމިޝަނ�ތައ�ްއޭގެްއެނ�މެްއެފިޝަނ�ޓ�ކޮށ�ް

ްމުއ�ސަނދިް ްއެހާ ްވަސީލަތ�ތައ�ވެސ� ްއިނ�ސާނީ ްހިނ�ގޭނެ ްޒާތުގައި  1455އޭގެ

ްމިފަރުމާކުރާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކޮޅުނ� ްނޫނ�. ޤައުމެއ�ވެސ�

ްފުރުޞަތުތައ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްމަޖިލީހަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ލިބިްްމުސ�ތަޤުބަލަކީ

ްޒިނ�މާދާރުް ްވަރަށ� ްވަރުގަދަކުރެވި ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްއޮނ�ނާނެ ްމަޖިލީހެއ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްހިތަށ�މިއަރަނީ،ް ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރު  1460މިފަރުމާކުރަނީ.
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ނޑު ްއަޅުގަ ްއުފައ�ދައިގެނ� ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްމިހާގިނަ ނޑުމެނ� ްމިްއަޅުގަ މެނ�

ްބަލާއިރު،ް ްހިނ�ގަނ� ްސަރުކާރެއ� ްމިސާލަކަށ� ްހޯދަނ� ްމާދަމާ ބޭނުނ�ވާ

ްއުފައ�ދައިފިއ�ޔާ،ް ްފުށައަރާގޮތަކަށ� ްމިހާ ްކޮމިޝަނ�ތައ� މިހާގިނަ

ްއެފުރުޞަތުްދެވެނީްސަރުކާރުްހަތަރެސ�ފައިްބަނދެފައިް ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޔަޤީނުނ�ވެސ� ްހަމަ ްނޫނ�ބާވައޭ. ްވާކަށ� ްނިޒާމަކަށ�  1465ރައ�ޔިތުނ�ނަށް�ްއޮނ�ނަ

ޚިދުމަތ�ދޭނ�ްއޮނ�ނަްސަރުކާރަކީްއެްސަރުކާރަކަށ�ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްދޭނ�ޖެހޭް

ްފުށުއަރާފަދަް ްއެއަށ� ްނުވަތަ ްހުރަސ�އެޅޭފަދަ ްލިބިދިނުމަށ� ޚިދުމަތ�ތައ�

ްހަތަރެސ�ފައިްކަނ�ތައ� ްނުވަތަ ްނުދެވޭ. ްއެޚިދުމަތ�ތަކެއ� ްހުރެގެނ� ތަކެއ�

ްކަމަށ�ވަ ްސަރުކާރެއ� ްއުއ�މީދުކުރާްބަނދެފައިއޮތ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނ�ޏާ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަކަށ�ް ްސަރުކާރެއ� ްއެފިޝަނ�ޓ� ްއެހާ ްޚިދުމަތ�ތަކެއ�  1470ކަހަލަ

ްހިތަށ�އަރަނީް ނޑު ްފެނިގެނ�ނެއ�ނުދާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ މުސ�ތަޤުބަލުގައި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްއާޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއުފައ�ދާް ްވީހާވެސ�ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ� ްވާނ�ޖެހޭނީ ްމުޢައ�ސަސާތައ� އިރު،ްމި

ްލިބިދޭނ�ޖެހޭް ްބޭނުނ�ވާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްގޮތަކަށ� ްމިދަނ�ނަވާފަދަ ްއަދި މަދު

ްފަނ�ކ�ޝަނ�ކުރާނެް ްސ�މޫތުކޮށ� ްވަރަށ� ްފުށުނާރާ  1475ޚިދުމަތ�ތަކަށ�

ްނިޒާމެއ�ވެސް� ްޤާއިމުކުރާނެ ްޢަދުލ�އިނ�ޞާފ� ްއޮވެގެނ�. ސަރުކާރެއ�ވެސ�

ްޒި ްއެހާ ްއޮވެގެނ�.ްއޮވެގެނ�. ްމަޖިލީހެއ�ވެސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނ�މާދާރު

ްއެ�ެހެނ�ކަމާް ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށޭ. ްފަރުމާވެގެނ�ދާނެ މުސ�ތަޤުބަލުގައި

ްމިް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވިސ�ނޭގޮތުގައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެކީގައި

ްޙަޤީޤީް ްއޭގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނ�ތަކަކީ ްހުރިހާ  1480ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްއެްކުލަޖައ�ސައިގެ ްޢައ�ޔަނ�ކޮށ� ްބޭފުޅުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� ްތަފާތު ްއެއަށ� ނ�

ްސިފަް ްރަނގަޅު ްދާއިރާތަކަކަށ� ްހުރިހާ ްއެ ްމުސާރަތަކާ ްބޭފުޅުނ�ގެ ހުރިހާ

ްކުރިމަގުގައިް ްހަމަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ގެނަސ�ފި

ްކަމެއ�ހެނ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިސާލަކަށ�ް އުނދަގޫތަކެއ�ްކުރިމަތިވެގެނ�ދާނެ

ްފަދަްހި ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ްއަދި ްކޮމިޝަނ�ފަދަ ްރައިޓ�ސ�  1485ޔުމަނ�

ސަރވިސ�ްކޮމިޝަން� ފަދަްއަދިްޕަބ�ލިކް� ކޮމިޝަނަރްއޮފ�ްއިލެކ�ޝަނ�ސް�

ްމުހިނ�މުް ްމަޤާމުތަކަކީ ްމުހިނ�މު ްފަދަ ްޖެނެރަލ� ްޕ�ރޮސ�ކިއުޓަރ ްއަދި ފަދަ
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ވަން�ދާއިރާތަކަކީްމިނިވަނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ގެްގޮތުގައިްމިނިް

ްހުނ�ނަޖެހޭނެް ްފެނ�ނަނ� ްގޮތުގައި ްއިދާރާތަކެއ�ގެ ްމަރުކަޒީ މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްތެރޭގައިް ްމީގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ  1490ކަނ�ތަކެއ�ކަނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހިނގައ�ޖެ. ްއަޑިއިވިގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�މެ އެބައުޅޭ

ްވި ްފާޅުކުރަމުނ� ްޚިޔާލުފުޅު ްއޭނަގެ ްމިސާލަކަށ�،ްމެނ�ބަރަކު ދާޅުވި.

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްމިގޮތަށ� ްސަރވިސ� ްސެކިއުރިޓީ ނެޝަނަލ�

ްރާއ�ޖެއިނ�ް ްމިސާލަކަށ�، ްކިހިނެއ�ހޭވާނި. ްވެއ�ޖިއ�ޔާ މުޢައ�ސަސާއަކަށ�

ްކޮމިޝަނ�ގެް ްއެއ�ކަލަ ްވަގުތު ްހަމަލާއެއ�ދޭ ްބަޔަކު ްރާއ�ޖެއަށ�  1495ބޭރުނ�

ްއެޓޭކ� ްކައުނ�ޓަރ ްއޭގެ ްނުބޭއ�ވިގެނ� ނުދެވިގެނ�ްްޖަލ�ސާއެއ�

ްތަނ�ކޮޅެއ�ް ްމިއީ ްތަފާތު، ްއެތައ� ްމިފަދަ ްތިބޭނީތޯ. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްފުޅާް ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކަނ�ނޭނގެ. ހަނިވިސ�ނުމެއ�

ްކޮމިޝަނ�ތަކަކަށ�ދާއިރުް ްއެތައ� ްތަފާތު ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ވިސ�ނުމެއ�ގައި

ްއަޅު ްފުޅާކޮށ�ްވިސ�ނިދާނެ.ްވިސ�ނާއިރު ްތަނ�ކޮޅެއ� ނޑުމެނ� ނޑަށ�ްއަޅުގަ  1500ގަ

ްގިނަް ްމިހާ ްމުސ�ތަޤުބަލުގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނެނީ ހަމަ

ްފަސޭހައިން� ްއެހާ ްރާއ�ޖެއަށ� ްމިއީ ްއުފައ�ދައިގެނ� ކޮމިޝަނ�ތަކެއ�

ހޭނ�ޑަލ�ކުރެވޭނެްކަހަލަްކަނ�ތައ�ތަކަށ�ްނުވާނޭ.ްއާބާދީގެްކުޑަކަމާ،ްޤައުމުގެް

ނޑުމެް ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްއިޤ�ތިޞާދީ ްކުޑަކަމާ، ްއަދިްއިޤ�ތިޞާދުގެ ްއެހާ ނ�

ްގޮތުނ�ނާއިް ްވަސީލަތ�ތަކުގެ ްއިނ�ސާނީ ްއަދި ްނެތުމާ،  1505ކެރިފޯރުނ�ތެރިކަނ�

ްސޫރަް ްދައުލަތެއ�ގެ ްޔުނިޓަރީ ްފަރުމާކުރާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އަދި

ްފަސޭހަް ްއެހާ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްގެނައުމަށ�ޓަކާވެސ� ފުރިހަމަގޮތުގައި

ްއުފައ�ދައިް ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްއަދަދެއ�ގެ ްގިނަ ްއެހާ ްޒިނ�މާދާރުްނުވެދާނޭ ގެނ�

ްހަމައެކަނިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްރާވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ. ްފަނ�ކ�ޝަނ�ކުރަނ� ގޮތެއ�ގައި

ނޑުގެްމިްޚިޔާލުްމިްމަޖިލީހުގެްފ�ލޯރގައިްއާދެ،ްވައިގެްތެރެއަށ�ްމިް  1510އަޅުގަ

ްމަދުް ްވީހާވެސ� ްއުއ�މީދަކީ ނޑުގެ ްބޭނުނ�ވަނީ،ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ދޫކޮށ�ލީ.

ްއު ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޒިނ�މާދާރުްއެފިޝަނ�ޓ� ްއަދި ްއުފާވެރި އ�މީދުކުރާ

ްލިބިގެނ�ދާނެފަދަް ްމާދަމާއެއ� ްތަނަވަސ� ްފުރުޞަތު ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އަދި

ްގޮތަކަށް� ްއެފަދަ ްއޮނ�ނަނ�. ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތަކަށ�
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ްހޭނ�ޑަލ�ކުރެވޭވަރުގެް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްފަރުމާކުރެވޭވަރުގެ  1515ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުރިއަށ�ްމުޢައ�ސަސާތަ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްބާއ�ވައިގެނ� ކެއ�

ްހަމައެކަނިް ްއެއީ، ްވެގެނ�ދާނ�. ްމިކަނ� ްކަމަކަށ� ގެނ�ދެވޭނެވަރުގެ

ްބޭފުޅުނ�ގެް ްހުރިހާ ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއ�ވި ްމިހާތަނަށ� ްޚިޔާލަކީ. ނޑުގެ އަޅުގަ

ްތާއީދުކުރަމެކޭް ްއިޚ�ތިރާމ�ކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށ�ވެސ�

ްއި ްއިޚ�ތިރާމ�ކުރުމާްނުދަނ�ނަވަނ�. ްމި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،  1520ޚ�ތިރާމ�ކުރަނ�.

ްޤައުމުް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްމިދަނ�ނަވާލީ. ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ އެކީގައި

ްޤައުމަށ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްފަރުމާކުރާއިރު ްއަތުނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްވިސ�ނަނ�ވާނި.ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކާމެދުއޭ ހޭނ�ޑަލ�ކުރެވޭނެ

ްކުރިމަތިވެގެން�އަޅުގަނޑުމެ ްއުނގަދޫތަކެއ� ްސަބަބުނ� ްއެކަނ�ކަމެއ�ގެ ނ�ނަށ�

ްގޮތަކަށ�ް ްނުލިބިދާނެ ްމާދަމާ ްއުއ�މީދުކުރި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1525މާދަމާ

ްއެނބުރިް ްބެކ�ޓ� ްހަމަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމީގައި ފަރުމާކުރެވިއ�ޖެއ�ޔާ

ނޑުމެނ�ްފަށައިގެނ�ްހިސާބަށ�ހެނ�.ްޝުކުރި އ�ޔާްއަނ�ނަނ�ޖެހޭނީްހަމަްއަޅުގަ

ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަ�ަށ�ޓަކާ.ް

ް

ްމުޢައ�ސަސާތަކާއިްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1530ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްދަނ�ނަވާލަން�ްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފެނ�ނަގޮތ� ްއަޅުގަނޑަށ� ްވާހަކަދައ�ކާއިރުގައި ބެހޭގޮތުނ�

ްޤަބޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައިޓ�ސ�ްމިތެދުވީ. ްހިޔުމަނ� ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްގޮތުގައި ލުކުރާ

ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނޭް ްއަދި ްބިޔުރޯއާއި، ްކޮނ�ޕ�ލެއިނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� ކޮމިޝަނާއި،

ްކުރާނީް ްކީނަމަވެސ�ްމިްއިދާރާތަކުނ� ްބޯޑޭ ްއެނ�ޓިްކޮރަޕ�ޝަނ� ކީނަމަވެސ�

ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނެއް� ްރާއ�ޖޭގައި ްއެހެނ�ވީމާ، ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ�. ްއެއ�  1535ދާދި

ްޕަބ�ލިކް�އުފައ� ްއަދި ްއުފައ�ދާ، ްބޯޑެއ� ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ދާ،

ކޮމ�ޕ�ލެއިނ�ސ�ްބިޔުރޯގެްއިތުރަށ�ްހިޔުމަނ�ްރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނެއ�ްވަކިވަކިް

ްހުރިހާް ްމި ްބަދަލުގައި ްހުރުމުގެ ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްފެނޭ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްފެނ�ނަކަމަށ� ްހުރުނ� ްއިދާރާ ްއެއ� މަސައ�ކަތެއ�ކުރާ

ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ްްދެނ�، ްކޮމިޝަނެއ� ްއިލެކ�ޝަނ� ްގޮތެއ�ވިޔަސ�  1540ކޮނ�މެ

ްޤާނޫނުން� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ� ްބޭފުޅަކީ ްހުނ�ނަވާ ްކޮމިޝަނަކަށ� އިލެކ�ޝަނ�
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ްސިފައެއ�ގައިް ްކޮނ�މެވެސ� ްމިހާރުވެސ� ްވާނ�ޖެހޭނެ. ްފަރާތަކަށ� ލިބިދީފައިވާ

ްފޯރުކޮށ�ދީފައި ްވަނީ ްއެބޭފުޅާއަށ� ްރައ�ކާތެރިކަމެއ� ްނަމަވެސ�،ްމަޤާމުގެ .

ްއިޢުލާނ�ް ްވަނީ ްޤަބޫލުނުކުރައ�ވާކަމަށ� ްހިތުގެއަޑިނ� ްއެކަނ� އެބޭފުޅާ

ް ްއޮފ�37ް�ްކުރައ�ވާފައި. ްކޮމިޝަނަރ ްމިއޮނ�ނަނީ ްމާއ�ދާގައި  1545ވަނަ

ްގޮތުގައިް ްއެކަށީގެނ�ވާ ްވާޖިބުތައ� ްމަޤާމުގެ ްއޭނާގެ އިލެކ�ޝަނ�ސ�އަށ�

ޖެްހިނދެއ�ގައިްއޭނާގެްއަދާނުކުރެއ�ވޭކަމަށ�ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�ްފެނިއ�

ްމަޤާމުް ްއޭނާގެ ްޢިބާރާތަކުނ�ނަމަ ްއެހެނ� ްވަކިކުރެވިދާނޭ. މަޤާމުނ�

އެކަށީގެނ�ވާްގޮތެއ�ގައިްއަދާކުރާނަމަްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާްއޭނާގެްމަޤާމުނ�ް

ްލިބިދީފައެއ�ނުވޭ.ްނަމަވެސ�،ްކޮމިޝަނަރްއޮފް� ްއިޚ�ތިޔާރެއ�  1550ވަކިކު�ުރުމުގެ

ްޤަބޫް ްއެގޮތަކަށ� ްކުރިން�އިލެކ�ޝަނ�ސ� ްހަފ�ތާއެއ� ްދެ ްމީގެ ލެއ�ނުކުރައ�ވާ.

ނޑުްހަނދާނ�ވަނީ.ްް��ނ��1ްްޓީ.ވީ.ްދެއ�ކިްޕ�ރޮގ�ރާމެއ�ގައިް އަށޭްއަޅުގަ

ްއެޅުއ�ވިް ްދޭތެރޭގައި ްއާއި ްއެމ�.ޑީ.ޕީ. ްމިދޭތެރެއިނ� ްއައ�ސަވަނީ އެބޭފުޅާ

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ްއަނ�ގަވައިގެނ�ތޯ. ްއިދާރާއަކުނ� ްވަކި ްއެޅުއ�ވީ ފިޔަވަޅު

ްމީހެއ�ގެްއިލެކ� ްވަކި ްތިމަނ�ނައަކީ ްވިދާޅުވެއ�ދެއ�ވީ ްއާމ�ކޮށ�  1555ޝަނ�ސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނޫނ� ްޢިބާރާތެއ� ްއަސ�ލު ް ްދެނ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރާ، ދަށުނ�

ްތިމަނ�ނަް ްނޫނޭ. ްބޭފުޅެއ� ްމިނިވަނ� ްތިމަނ�ނައަކީ މިދަނ�ނަވަނީ.

ްއެގޮތުގެމަތީނ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްހޯއ�ދަނ�ޖެހޭ. ްލަފާފުޅު ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ްމިތި ްދެނ�، ްލަފާހޯދިކަމަށ�. ްއެކަމަކު،ްމަނ�ނަ ްވިދާޅުވީ. ްއެބޭފުޅާ މޭރުމުނ�

ްމިފަދަް ްއިލެކ�ޝަނ�ސަށ� ްއޮފ� ްކޮމިޝަނަރ ްޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ� ނޑު  1560އަޅުގަ

ްދެނ�،ް ްޖެހިދާނެކަމަކަށ�. ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްމޭރުމުނ� ްއެ ްދީފައިހުއ�ޓާ ބާރެއ�

ްވެރިކަމުގެ ްފެނ�ނަ ްބެހޭގޮތުން�ްމިހާރުްމިވަނީްރާއ�ޖޭގައިްބާއ�ވަނ� ނިޒާމަކާ

ް ްމަޖިލީހުނ� ްނަގަނ� ްމިްް��ވޯޓެއ� ްހޮއ�ވަވާފައި. ްކޮމިޓީއެއ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްދެނ�ނެވީމާް ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�އަށ� ްވަޑައިގަތުމަށ�ްކޮމިޝަނަރްއޮފ� ކޮމިޓީއަށ�

ްހަފ�ތާް ްމިދިޔަ ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްކޮމިޓީގެ ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްއޮފ�  1565ކޮމިޝަނަރ

ްތިމަނ�ނައަކީްމުސ�ތަޤިއ� ްއެހެނ�ވެގެނ�ްވިދާޅުވީ ލުްބޭފުޅެއ�ްނޫނޭ.ްތިމަނ�ނަ

ްދަނ�ނަވައިގެނ�ް ްއޮފީހުގައި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަހާފައި ްވާހަކަ ްއެ ްޙުއ�ދަދެއ�ވީމައޭ. ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ
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ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ްބޭބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ހިތަށ�އެރީ

 1570ގޮތުނ�ްދައ�ކަވާފައިހުރިްވާހަކަފުޅުތަކާ،ްކޮމިޝަނަރްއިލެކ�ޝަނ�ސ�އާއިްބެހޭް

ްއިނ�ތިޚާބުތަކާް ްބާއ�ވާނެ ްމެދުވެރިވަޑައިގެނ� ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� އޮފ�

ްއެް ްހުރެއޭ ްސަބަބުތަކެއ� ްކަ�ަހަލަ ްކޮނ�މެވެސ� ްވާހަކަ. އިތުބާރުނެތ�

ްވާހަކަް ްދެ ްމި ްބަދަލުވި ްމުޅިނ� ްޚިޔާލު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ވާހަކަދެއ�ކުނީ.

ނޑުގެްކުރިމަ ްރެކޯޑ�ކުރެވިފައިްއަޅުގަ ްމަޖިލިސ�ގައި ްވާހަކައަކީ، ްއެއ� ތީގައި.

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޔައުމިއ�ޔާވެސ� ްއެއީ، ްވާހަކައެއ�.  1575އޮނ�ނާނެ

ް ްވާހަކައަކީ، ްއަނެއ� ްކަނ�ނޭނގެ. �1ްްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ށް�ް��ނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކުނ� ްމިކަހަލަ ްވާހަކައެއ�. ްވިދާޅުވި ޓީ.ވީއަށ�

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�ްމިއުޅޭްއެމަނިކުފާނުގެް މައ�ޗަށ�ްއިތުބާރުްގެއ�ލިއ�ޖެ.ްއަޅުގަ

ްމިކަހަލަް ްޤާނޫނުނ� ްއުފައ�ދާއިރު ްކޮމިޝަނ�ތައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވާހަކައަކީ

ްބޭބޭފުޅުނ�ގެް ްޢައ�ޔަނުކުރާ ްމަޤާމަށ� ްހުނ�ނައިރުވެސ� ްދީފައި  1580ރައ�ކާތެރިކަނ�

ްމިނި ްހޯމ� ްމެދުވެރިވޭ. ްއެބަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިކަހަލަ ސ�ޓ�ރީގެްސަބަބުނ�

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ްބާއ�ވާފައި. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ދަށުގައި

ްވަކިް ްބަދަލުކުރެއ�ވީ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްދަށަށ� އިލެކ�ޝަނ�ސ�ގެ

ްއެކަމަކު،ް ްގެނ�ދެވިދާނެ. ްދަށުނ�ވެސ� ްމިނިސ�ޓ�ރީގެ ްހޯމ� މަޤ�ޞަދެއ�ގައި.

ްއާ ްޤަބޫލުކުރައ�ވައިފި. ްދާއިރާއެއ�ކަމަށ� ްއޮފީހުނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  1585ދެ،ްރައީސ�

ްއެތަނަށ�.ް ްވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ ްކދ. ްއާނއެކޭ، ްގުޅުއ�ވީމާ ްވިދާޅުވޭ އެބަ

ްވިދާޅުވިއެއ�ޗެއ�ް ްކދ.....)މެނ�ބަރު ްއޮފީހުނ� ްރައީސ� ކީއ�ވެގެނ�ތޯ

ްނޫނޭ.ް ްބެހޭކަމެއ� ްތިމަނ�ނަމެނ�ނަކާ ްތިއީ ސާފެއ�ނުވޭ(...ވިދާޅުވާނ�ވީނުނ�ތޯ

ްކުރި ްކަލޭ ްމީހެކޭ. ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްއާއިްކަލޭތީ ްއެމ�.ޑީ.ޕީ. ްގެނ�ދާށޭ. އަށ�

ްވޯޓުނެގުމާް ްޢާނ�މު ްފޮނުއ�ވި ްމަޖިލީހުނ� ްނޫނީ ްފިޔަވަޅުއަޅާކަށ�  1590ދޭތެރޭގައި

ްއޮފީހުން� ްރައީސ� ްދެނ�ނެވީމާ ްއޮފީހަށ� ްރައީސ� ްދާކަށ� ްކޮމިޓީއަށ� ބެހޭ

ވިދާޅުވާނ�ވީނުނ�ތޯ.ްތިއީްމުސ�ތަޤިއ�ލުްބޭފުޅެކޭ.ްތިމަނ�ނަމެނ�ގެްޚިޔާލުފުޅުް

ްނު ްލަދުގަނ�ނަނ�ޖެހޭްހޯދާކަ�ަށ� ްވަރަށ� ްމިއީ ްއެހެނ�ވީމާ، ޖެހޭނޭ.

ްއެއ�ޗެއ�ް ްކޮނ�މެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމެއ�. ހިތާމަ�ަކުރަނ�ޖެހޭ

ްހިތަށ�އަރަނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަދަލުވާނެބާއޭ ްއިތުރަށ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ�  1595ލިޔުނަސ�
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ްބަލާލަނ�ޖެހޭ.ް ްއެބަ ްތަޖުރިބާއަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކަމަކީ ދެނ�،

ްއުފައ�ދައިގެނ�ް ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްބޮޑެތި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފަހުނ� އެނ�މެ

ްއެނގޭ.ް ްވީގޮތ� ްކަނ�ތައ� ްމައ�ސަލަ.ްއޭގެ ްމަރުގެ ްނަސީމ� ްއިވާނ� ބެލެވުނީ

ްއުނިކުރީ.ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކަހަލަ ްބައެއ� ްސަލާމަތަށ�ޓަކާ ްޤައުމީ ދެނ�

ްސަރު ްރިޕޯޓު ްއެ ްދެނ�، ްއެކަމުގައެއ�. ްމައ�ސަލައެއ�ނެތ� ނޑު  1600ކާރުން�އަޅުގަ

ްކިހިނެއ�ތޯް ްނެޓުގައި. ްޝާއިޢުކުރެއ�ވީ ްނުކުރެއ�ވި. ްޝާއިޢުއެއ� ޢާނ�މުކޮށ�

ްދެއަހަރުް ްމީގެ ްއެނގޭނީ ްމީހުނ�ނަށ� ްއަތޮޅުތަކުގެ ްޝާއިޢުކުރީމާ ނެޓ�ގައި

ކުރިނ�ްޝާއިޢުކުރީމަ.ްދެނ�ްނޫސ�ތަކަށ�ްކޮޕީދެއ�ވި.ްއެކަމަކު،ްއެނ�މެފަހުން�

ްހުކު ްދެއ�ވި ްކުރިނ� ްހަފުތާ ްދެ ްމީގެ ނޑުމެނ�ނަށ�ްރައީސ� ްއަޅުގަ ްޚުޠުބާ ރު

ްބޭނުމެއ�ނުވޭް ްސަރުކާރުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްގެނެސ�ދީފި. ްގެއަށ�  1605ލިބިއ�ޖެ.

ްނަސީމް� ްޝާއިޢުކުރައ�ވާކަށ�.ްއީވާނ� ްރިޕޯޓ�ތައ�ވެސ� ްމުހިނ�މު ބައެއ�ކަހަލަ

ްއަނިޔާކުރުމުގެް ްއެ ްއެއީ، ްނުބެއ�ސެވީ. ްޝާއިޢުކުރައ�ވާ ްކީއ�ވެތޯ ރިޕޯޓ�

ހައ�ޓަވަނ�ްބޭނުނ�ވީްކަނ�ނޭނގޭ.ްނޫނީްއެކަމުގެްޘަޤާފަތ�ްސަރުކާރުނ�ްްދަމަ

ްގެނ�ނަނ�ްބޭނުނ�ނުވީްކަނ�ނޭނގޭ.ްއެކަމާްދެން� ސަމާލުކަނ�ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ� ްނެގިކަމަށ� ްޒިނ�މާ  1610ސިޔާސީގޮތުނ�

ދެނ�ްއަނެއ�ކަމަކީްމިދިޔަްއަހަރުްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާްއުފެއ�ދެވިްމާފަނ�ނުް

ްބަލާް ްމައ�ސަލާގައި ްއަނިޔާކުރި ްމުޙަނ�މަދަށ� ްއިބ�ރާހީމ� ޖަމ�ޖަމ�ގޭ

ް 6ްްކޮމިޓީއެއ� ްކޮމިޓީއެއ� ްވަނ�ދެނ3ް�ްމެނ�ބަރުނ�ގެ މަސ���ދުވަސ�

ްބައ�ދަލުވެވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�ް ްބޭފުޅުނ� ްއެ ްތަނެއ�ގައި ކޮނ�މެވެސ�

ްއޭގެް ްވީތަނެއ�ގައިވީ. ްއެ ްއޮފީހަށ�. ްރައީސ� ްފޮނުއ�ވި  1615ރިޕޯޓ�ތަކެއ�ވެސ�

ްއަޙ�މަދުް ްކުރައ�ވާ ްނާއިބުކަނ� ްޖެނެރަލ�ގެ ްއެޓަރނީ ްމިހާރު ޗެއަރމަނ�އަކީ

ްމުޙަނ�މަދު.ް

ް

ނޑުމެނ�ގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުްހަމަްމިތާނގައިްމިހާރުްއަޅުގަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޅުގަ

ްއެދޭވާހަކަް ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމިއޮތ�  1620ކުރިމަތީގައި

ނޑު.ްދަނ�ނަވާ އަޅުގަ ްލަން�

ް
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ނޑުްމިދައ�ކަނީްމިހާރުްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެްތަޖުރިބާގެްއަލީގައިތާްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެްްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނ�، ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކ�37ްޮ ްއިލެކ�ޝަނ� ްމާއ�ދާއިނ� ްމިްވަނަ ްއެބައޮތޭ  1625މިޝަނަރަށ�

ްއެކަށީގެނ�ވާް ްވާޖިބު ްމަޤާމުގެ ްޙި�ިމާޔަތ�ދީފައި ްމި ބާ�ާރުއަރުވާފައި

ްނުކުރެވޭނެއޭ.ް ްވަތ�ކެއ� ްމަޤާމަކުނ� ްތިމަނ�ނަ ްއަދާކުނުކުރަނ�ޏަކާ ގޮތެއ�ގައި

އެހެނ�ވީމާ،ްއެބޭފުޅާްކީއ�ވެތޯއޭްޖެހިލުނ�ވެވަޑައިގަނ�ނަވަ�ަނ�ވީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ް

ްޤާ ްގޮތަކަށ� ްބިރުގަނ�ނަނީްމިކަހަލަ ްއެ ްހުއ�ޓާ ްޙިމާޔަތ�ދީފައި ްގޮތުނ� ނޫނީ

ްލިބިގެނ�ނޭް ްޢި�ިބ�ރަތ� ްއެކަނ�ތައ�ތަކުނ� ްއެހެނ�ވެ ްއޮތީމަތާ.  1630މައ�ސަލައެއ�

ްމާއ�ދާް ްތިނ� ްމީގެ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްހަދަނ�ވީ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދާނ�އޮތީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމިހެނ�ނެއ�ނޫނ�ތޯ. ްވާނީ ލިޔުނަސ�

ްބޮޑުްއެފ�.ޕީ.އައި. ްއެނ�މެ ްހިނގި ްރާއ�ޖޭގައި ްދެނ� ްމިއީ ްމައ�ސަލައަށ�. ޑީ

ްނޫނ�.ް ްމާކުޑައެއ�ވެސ� ްދެނ� ނޑުމެނ� ްކަނ�ނޭނގޭ.ްއަޅުގަ �991ްމައ�ސަލަ

ނޑުްރާއ�ޖެއިނ�ްބޭރުގައިްހުއ�ޓާްއަޑުއިވުނީްކޮނ�މެވެސ�ް  1635ވަނަްއަހަރުްއަޅުގަ

ްރައީ ްޗާޓަރުކޮށ�ގެނ� ްހިފައިގެނ� ްފޮށިތަކެއ� ްކޮނ�މެވެސ� ސަށް�މިނިސ�ޓަރަކު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްވާހަކަ. ްފުރައިގެނ�ދިޔަ ްރާއ�ޖެއިނ� އެނގިވަޑައިނުގެނ�

ރާއ�ޖެއަށ�ވެސ�ްއައިސ�ފިނ�.ްދެނ�،ްކޮނ�މެވެސ�ްކޮމިޝަނުނ�ްރިޕޯޓެއ�ްބަލާް

ްކުޑަކޮށ�ް ްއޭރުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެނގޭ. ވާހަކަވެސ�

ްހަދާނ�ވަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޑުއަހަނ�. ްމިކަނ�ތައ�ތައ�  1640ނީްޝައުޤުވެރިކަނ�ހުރޭ

ްވިދާޅުވީް ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްއޭރުގެ ްއިނ�ދާ ްގޭގައި ްމަޖިލީހުގެ އެއ�ރޭ

ްފާހަގަކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމަށ� ްނިމުނީއޭ. ްޖަލ�ސާ ްނިމުނީއޭ. ޖަލ�ސާ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްތިބޭފުޅުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ�ވެފައި. ްވާހަކައެއ� ްއެބައޮތޭ ދެނ�

ްބައިވެރި ްކޮމިޝަނުގައި ްއެ ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ވަ�ަޑައިގެނ�ނެވިްމަޖިލީހުގެ

ްސަބަބަކާހުރެ.ް ްކޮނ�މެވެސ� ްހުށަހެޅޭކަށ�ނެތޭ ްރިޕޯޓ� ްއެ  1645ތަޙުޤީޤުގައި.

ްއޭގައިް ްވިދާޅުވި ްދެނ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްނިމިދިޔައީ. ްއެ އެކަނ�ތައ�

ްއެކަމަކު،ް ްޚިޔާނާތ�ތެރިވަޑައިނުގަނ�ނަވައޭ. ްބޭފުޅުނ� ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްފެލިވަރަ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ްއަރިބީޗަށ�ްގެނ�ދިޔައީ.ްމީހުނ� ްއެއ�ޗެހި ށ�ްގެނާ

ްއެދިޔައީ.ް ްޚިޔާނާތެއ�.ްދެނ�ްއެކަނ�ތައ� ްބޮޑު އެހެނ�ނޫނ�ތޯ.ްއެގޮތަށ�ްވަރަށ�
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ްބޭބޭފުޅުން� ްހިމެނޭ ްއޭގައި ްއެބަހެދޭ. ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްބޮޑެތި ްއެކަހަލަ  1650ދެނ�

ްއަނެއ�ކާް ްއަރުވާލާފައިވެސ� ްކުރީމަވެސ� ްކުށ�ތައ� ްބޮޑެތި ްއިތުރު އަނެއ�ކާ

ނޑުމެނ�ްވަޒީ ރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްމަޤާމުތައ�ވެސ�ްއެބަދެވޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްވާހަކަްމި ްތެޔޮދެމި ްއުކުޅުވަޅުގައި ްއެއ�ދުވަހު ްހަދައިގެނ� ކޮމިޝަނ�ތައ�

ްވާހަކަދައ�ކާފައިް ްފުރައިގެނ�ދިޔަ ްނޭނގި ްތިމަނ�ނައަށ� ދައ�ކާފައި

ްވިސ�ނާ ްމިއީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކެބިނެޓަށ�. ްމިގެނެވީ  1655ލަނ�ޖެހޭްއަނެއ�ކާވެސ�

ނޑުމެނ�ްމިްކޮމިޝަނ�ތައ�ްހެދުމުގެްބޭނުމަކީްކޮބައިތޯ.ްމިއީ،ް ކަމެކޭ.ްއަޅުގަ

ްކަމެއ�.ް ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ްވަރަށ� ްހިތުގެއަޑިނ� ްހަމަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ް ްލިޔާއިރުގައި ްއެއ�ޗެހި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ޅުގަނޑަށ�ްފެނޭްއެޓަރނީްލިޔެގެނ�ތޯްމިކަނ�ތައ�ތައ�ްޙައ�ލުވާނީ.ްދެނ�އޮތީްއަ

ްވަކިން� ްއަދި ްއޮނ�ނަނ�. ްގޮތުގައި ްބޭފުޅެއ�ގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  1660ޖެނެރަލ�އަކީ

ްޑިރެކ�ޓަރ�ް ްމިއީ ްކިޔަސ� ްޖެނެރަލ�އޭ ްޕ�ރޮސެ�ިކިއުޓަރ ްއެއީ ޚާއ�ޞަކޮށ�

އޮފ�ްޕަބ�ލިކ�ްޕ�ރޮސެކިއުޝަނ�ސ�އޭްކިޔަސ�ްއެއީ،ްސިޔާސީްމަޤާމަކަށ�ނުވެް

ގެްފުރިހަމަްްބާރާއިްއިޚ�ތިޔާރުްލިބިގެނ�ވާްމިނިވަނ�ކަމާއެކީގައިްދަޢުވާކުރުމު

ްތަނުގައިް ްފެނިފައިހުރި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ފަރާތަކަށ�ވާނ�ޖެހޭނެ.

ްދުވަސ�ކޮޅަކުް ްއޮފީހުގައި ްނާއިބު ްބަނ�ޑާރަ ނޑުވެސ�  1665އަޅުގަ

ް ްނޫނ� ްދުވަސ�ކޮޅަކު ްފެނިފައ7ްްިމަސައ�ކަތ�ކުރިނ�. ްއަހަރު.ްދެނ� ވަރަކަށ�

ްދަނ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްމިވެނިްހުރޭ ްފެނ�ނަނީ ްތިމަނ�ނައަށ� ނަވާ

ްމަނިކުފާނަށް� ްކިހިނެއ�ތޯއޭ ްދަޢުވާކުރާށޭ. ްމިހެނ� ކަމެއ�ގައި

ްވިދާޅުވެފައިް ްގިނަފަހަރު ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ.

ްގޮތ�ގޮތަށ�ވެސ�ް ްއެނޫނ� ްފަހަރު ްބައެއ� ްކަނ�ނޭނގޭ. ްއެގޮތަށ�  1670އޮނ�ނާނީ

ްއެހެ ްއަނ�ގަވާ. ްއޮވެގެނ�ްދަޢުވާކުރައ�ވަނ� ްމިކަނ� ްގޮތަކަށ� ްމިފަދަ ނ�ވީމާ،

ްޖެނެރަލް� ްއެޓަރނީ ްނެތ� ްމައ�ސަލައެއ� ްމާބޮޑު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެނ� ނުވާނެ.

ްޤާނޫނީް ްއެއީ ްގޮތަކުނ�ނެއ�. ްހިމެނިވަޑައިގަތުމާބެހޭ ކެބިނެޓ�ގައި

ްއެބޭފުޅާް ްކަނ�ނޭނގޭ ްމުހިނ�މުވެދާނެ ްބަޙުސ�ކުރެވޭއިރުގައި މައ�ސަލަތަކުގެ

ްއިނ� ްބޮޑަށް�ކެބިނެޓ�ގައި ްވަރަށ� ްއެބަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،  1675ނެވުނ�.

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްތަޖުރިބާގެއަލީގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ވިސ�ނަނ�ޖެހޭ
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ްމިހުރިް ްމިހާރުގެ ްރަނގަޅުވާނީ. ްހަދައިގެނ�ތޯ ްކޮމިޝަނ�ތައ� ކޮނ�ގޮތަކަށ�

ްއިލެކ�ޝަން� ްމިކަހަލަ ްބޯޑު ްކަރެޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ކޮމިޝަނ�ތައ�

ްއޮޑި ްއެބަވޭްކޮމިޝަނ�ތައ� ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ްއަދި ްޖެނެރަލ�. ޓަރ

ްއެވާގޮތެއ�.ް ްނޭނގޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްސ�ޓޭޓަކަށ�ވެސ�. ްއޮފ�  1680މިނިސ�ޓަރ

ހުވައެއ�ވެސ�ްކުރައ�ވާްކަނ�ނޭނގޭް މިނިސ�ޓަރްއޮފ�ްސ�ޓޭޓުނ�ްއަދިްއެހެން�

ްއޮނ�ނާނެް ްދެހުވާ ްނޭނގޭ ްރަނގަޅަކަށ� ްމާ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ނޫނ�ތޯ.

ްކި ްމިއީ ްއޮފް�ކަނ�ނޭނގޭ. ްމިނިސ�ޓަރ ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ހިނެއ�ކަމެއ�

ްޖެނެރަލ�ގެް ްއޮޑިޓަރ ްއެބައޮވޭ ްއާދެ، ްއެހެނ�ވީމާ، ސ�ޓޭޓަކަށ�ވަނީ.

 1685ހުވައެއ�ވެސ�.ްދިވެހިްޤައުމަށ�ްއިޚ�ލާސ�ތެރިވުމަށާއި،ްވާޖިބުތައ�ްރަނގަޅަށ�ް

ްކުރައ�ވާނެް ްހުވައެއ�ވެސ� ްމިނިސ�ޓަރުވީމަ ްސ�ޓޭޓ� ްއަދި އަދާކުރަނ�.

ްދެ ްމިްކަނ�ނޭނގޭ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްހަމަ ްނޭނގޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ އ�ތޯ.

ްއެއީ،ް ްވާގޮތެއ�. ްއަނެއ�ކާްމިނިސ�ޓަރްއޮފ�ްސ�ޓޭޓަކަށ� އޮޑިޓަރްޖެނެރަލ�

ްކަމެއ�.ް ްކުރައ�ވާކަމެއ� ްހުވައެއ� ްނޫނީ ްމަޤާމެއ�ކަމެއ�. ޝަ�ަރަފުވެރި

 1690އެވެސ�ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭްކަމެއ�.ްކީއ�ވެބާއޭްސަރުކާރުނ�ްއެކަނ�ްއެގޮތަށ�ްއެް

ްކަނ�ތައ�ތައ�.ްކު ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ްހަމަ ްހައ�ތާވެސ� ްމިއީ ރައ�ވަނީ.

ްބިލް� ްޕ�ރެޒިޑެނ�ޓ� ްހަދާފައި ްމިހެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކޯނިކޯޏަށް� ްދިދަ ްފަޚުރުވެރިވެފައި ްއެކަމާ ްފޮނުވީމާ ްމެސެޖ� ކ�ލިނ�ޓަނ�

ްމޮޅުް ްވާހަކައެއ�. ްދައ�ކާ ްކުރީގައިވެސ� ްއަޅުގަނޑު ޖަހައިގެނ�

ްއޭގެްޤާނޫނު ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްނޫނޭ. ްނިމުނީކޭ ްބުނީމާ  1695އަސާސީއެކޭ

ްޤައުމަށް� ްމައ�ސަލާގައި ްއެފ�.ޕީ.އައި.ޑީގެ ްކޮބައިހޭ ފައިދާލިބޭހޭ.

ްކޮން� ްއެތިބީ ްގޮސ� ްއެމީހުނ� ްޚިޔާނާތ�ތެރިނ�. ޚިޔާނާތ�ތެރިވި

ްކޮނ�މެް ްމީހަކު ްލިބިއ�ޖެތޯއޭ.ްކޮނ�މެ ްއިނ�ސާފު ްއެއަށ� މަޤާމުތަކެއ�ގައިތޯއޭ.

ް ްރައ�ޔިތުނ�ްއެއ�ޗެކޭ ްނޫނ�ކަމަށ� ްޚިޔާނާތ�ތެރި ްއެ ްމީހުނ� ްއެ ބުނ�ޏަސ�

 1700ްޤަބޫލުކުރޭތޯ.ްނުކުރޭްބައ�ލަވާ.ްމިއީ،ްޙަޤީޤަތަކީ.ް

ް

ްހުޅުވާލެވިފައިވާްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްމި ްމިހާރު ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްްޙުސައިނ�ްޙިލ�މީް ްދެތިނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުން�ބަޙުސ�ގައި ްނުކުތާއަކާ



 64 

ްއެގޮތުން�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލީ.ްއާދެ، ްއެދި ްފުރުޞަތަކަށ� ްދައ�ކާލަ�ަނ�ވެގެނ� ވާހަކަ

ްފާހަގަކުރައ�ވައިފިް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ�  1705މިހާރުވެސ�

ްގޮތުގައިް ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމަޤާމަކީ ްޖެނެރަލ�ގެ އޮޑިޓަރ

ްގޮތުގައިްްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްޝައ�ކެއ�ނެތ�ވެސ� ްއާދެ، ްކަމުގައި. މަޤާމެއ�

ްމަޤާމަކީް ްޖެނެރަލ�ގެ ްއޮޑިޓަރ ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްވާނ�ޖެހޭ.ްހަމަްއެއާއެކީގައިް ްފަރާތަކަށ� ްމުހިނ�މުްމުސ�ތަޤިއ�ލު ވަރަށ�ވެސ�

ްއަދިް ްމަޤާމަކީ ްމި ްބޭނުނ�ވާކަމަކީ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްއިތު�ުރަށ� ނޑު  1710އަޅުގަ

ްގާތ�ގުޅުމެއ�ްއޮޑި ްވަރަށ� ްމަޖިލީހާއި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއޮފީހަކީ ޓ�

ްތެރެއިން� ްކޮމިޓީތަކުގެ ްދާއިމީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.

މިހާރުްއުފެދިފައިވާްމާލީްކޮމިޓީއާއިްވަރަށ�ްގާތ�ގުޅުމެއ�ްއޮވެގެނ�ްހިނގާނެް

ް ްވަރަށ�ވެސ� ްދިޔުމަކީ ްހަމަޖެހިގެނ� ްގޮތުގައި މުހިނ�މުްމުޢައ�ސަސާއެއ�

ްއެނ�މެނ�ވެސ�ްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްސަރުކާރުް ނޑުމެނ�  1715ކަމެއ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްކަމަށ�ވާއިރުް ްމަޖިލިސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފަރާތަކީ ްއޮތ� ްކުރުވަނ� ޒިނ�މާ

ްއަދާކުރުމުގައިް ްފުރިހަމައަށ� ްއެނ�މެ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް�އެހީތެރިވެދެވޭނެްއެނ�މެްމުހިނ�މުްއެއ�ްމުޢައ�ސަ ސާއަކީ

ްއެކަށީގެނ�ވާް ްމަސައ�ކަތ� ްމިފަރާތުގެ ްކަމަށ�ވާތީ. ްއޮފީސ� ްއޮޑިޓ� ނުވަތަ

ްރަނގަޅަށް� ް ްވަރަށ� ްކޯޕަރޭޝަނ� ްފަރާތުގެ ްދެ ްމި ްގެނ�ދެވޭނީ  1720ގޮތެއ�ގައި

ްފާހަގަކޮށ�ލުމަށ�.ްއަދިް ްފެނ�ނާތީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެކަނ�ތައ�ތައ� އޮވެގެނ�ކަމަށ�

ްއަޅުގަ ްމިއާއެކީގައި ްދަޢުލަތުގެްހަމަ ްވާހަކައަކީ ްބޭނުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު

ްކޮނ�މެހެނ�ވެސް� ްގޮތުގައި ްކަމެއ�ގެ ްވަކިވެފައިވާ ްސަރުކާރުނ� ޚަޒާނާއަކި

ްހުނ�ނަވާް ްހަވާލުވެވަޑައިގެނ� ްޚަޒާނާއާއި ްދަޢުލަތުގެ ްއެގޮތުނ� ވާނ�ޖެހޭނެއޭ.

ނޑަ ްއަޅުގަ ްވާނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްފަރާތަކަށ� ްއެއީ،ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ�  1725ށް�ފަރާތަކީ

ްވާހަކަ. ްްފެނ�ނަ ްމީގެއިތުރުނ� ްގޮތުގައިވެސ�3ްްއަދި، ްޕޮއިނ�ޓެއ�ގެ ވަނަ

ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވޭ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްކޮމިޝަނަށް� ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ��� ްދީ ްބާއ�ރުތަކެއ� ްއިތުރު ކޮމިޝަނަށ�

ްކޮމިޝަނަ ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ��� ްއަދި ްހަދައިދީ ްޤާނޫނެއ� ކީްދަތ�ހުރި

ްޑިވަލޮޕ�ކުރުމަށ�ް ްމުއައ�ސަސާއެއ�ގެގޮތުގައި ްރަނގަޅު  1730އެކަށީގެނ�ވާ
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ްއެގޮތުން� ްހަމަ ްކޮށ�ފައިވޭ. ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ްވަރަށ�ބޮޑެތި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމުހިނ�މުް ްއެނ�މެ ްކުރަނ�ޖެހިފައިވާ ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ްއިތުރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއާދެ ްބޯޑު. ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ްމުއައ�ސަސާއަކީ ްއެއ� އެނ�ޓިް،

ްޕ�ރޮގ�ރާމުގެ ްއިޞ�ލާޙީ ްޤައުމުގެ ނޑުމެނ�ްްކޮރަޕ�ޝަނަކީ ްއަޅުގަ ތެރޭގައި

ްމިހާރުް ްއެގޮތުނ� ްދާއިރާއެއ�. ްއެއ� ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްބަލަނ�ޖެހޭ  1735ފާހަގަކޮށ�

ްޤާއިމުކުރުމަށް� ްނިޒާމެއ��� ްރަނގަޅު ްޤައުމުތަކުގައިވެސ� ްއެހެނ� ދުނިޔޭގެ

ް ްދޭނީ ްއެއ�ކަމެއ� ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްނައ�ތާލުމަށ�.ްބަލާއިރު ކޮރަޕ�ޝަނ�

ްބޯޑުގެް ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ްބަލާއިރުގައި ްއެގޮތުނ� އެހެނ�ވީމަ،

ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓް� ްއެފަރާތަކީ ްހިނ�ގޭނީ ްރަނގަޅުގޮތެއ�ގައި މަސައ�ކަތ�ތައ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްޑިވަލޮޕ�ކުރެވިގެނ�. ްބޮޑީއެއ�ގެގޮތުގައި ްފަނ�ކ�ޝަނިނ�ގ  1740އަދި

ް ްމި ނޑު ްފާހަގަކޮށ�3ްއަޅުގަ ްއެދިްނުކުތާ ްފުރުޞަތަކަށ� ްގޮތުނ� ލުމުގެ

ްދަނ�ނަވާލީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެްވަޒީރުނ�ްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްބެހޭގޮތުން�ްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދުް ްމަޤާމުތަކާ ްއިދާރާތަކާ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  1745ްމިނިވަނ�

ްމިްްވުނ�:ވާހަކަދެއ�ކެް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްނުކުތާއެއ� ްދެތިނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ވާހަކަދެކެވެމުނ�ދާއިރު

ްސުވާލަކީް ްފުރަތަމަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ކުރާނަނ�. ފުރުޞަތުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމިއެކުލަވާލާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްބައެއ�ްއެހެނ�ްޤައު މުތަކުގެްތީމަކަށ�ވާނީްކޮނ�ކަމެއ�ތޯއޭ،ްއަޅުގަ

ްބަލައިލާއިރުް ްގާތުނ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްދިރާސާކޮށ�  1750ޤާނޫނުއަސާސީތައ�

ްޤާނޫނުއަސާސީތައ�ް ްބައެއ� ްވިސ�ނޭ ްއެބަ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސިގައިް ްމުޅި ްނުވަތަ ްތީމަކީ ނޑު ްމައިގަ އެކުލަވާލާފައިވާ

ްޙައ�ޤުތައް� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްސިފައަކީ ްއެއ� ހިމެނިގެނ�ވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީތަކަށ�ްްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއެހެނ� ހިމާޔަތ�ކޮށ�ދިނުނ�ކަނ�.ްބައެއ�

ްސިފައަކީް ްއެއ� ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްލިޔެވިގެނ�ވާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެ  1755ބަލައިލާއިރު

ްޤާނޫނުއަސާސީތައ�ް ްއެހެނ� ްބައެއ� ްހިނ�ގުނ�ކަނ�. ްސަރުކާރެއ� ފަސޭހަ

ް ްމިނިވަނ� ްޒިނ�މާދާރު ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ފުޅާްދިރާސާކޮށ�ލާއިރު
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ްސަރުކާރުވެސ�ް ްހިނ�ގޭގޮތަށ� ްތަނ�ފީޒުކުރެވޭގޮތަށ� ދާއިރާއެއ�ގައި

ްބަލަހައ�ޓައިދޭް ްޙައ�ޤުތައ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަދި ްހިނ�ގޭގޮތަށ� ފަސޭހަކަމާއެކު

 1760ތަނ�ފީޒުކޮށ�ދޭްތަނަކީްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލިސ�ކަމަށ�ްވާގޮތަށ�ވެސ�ްލިޔެވިފައިް

ް ްމުހިނ�މު ްހަމައެހެނ�މެ، ްޢަދުލުްމުޢައ�ސ3ްައެބަހުރޭ. ސާކަމުގައިވާ

ްއަދިް ްމުއައ�ސަސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމުއައ�ސަސާ، އިނ�ޞާފުގެ

ްބާރުތަކާއިް ްމެދުގައި ްތިނ�ްދާއިރާގެ ްމުއައ�ސަސާ،ްމި ްހިނ�ގުމުގެ ސަރުކާރު

ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުނ�ް ްބައެއ� ްހަމަހަމަކުރުމަކީވެސ� ވާޖިބުތައ�

ނޑުްމިވާހަކަތައ�ްމިްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ްފެނ�ނަނ�ްހުނ�ނަްސިފައެއ�.ްއަް  1765ޅުގަ

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް ްތިބެފައި ްމިހެނ� ްމިހާރު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލީ

ްލިސ�ޓެއ�ް ްދިގު ްވަރަށ� ްނަމަވެސ� ްދިރާސާއަކުނ� ްކޮނ�މެވެސ� ނުވަތަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކިޔާފައި. ްމިނިވަނ�ވާނޭ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިހިރަމިހިރަ ހުށަހެޅިދާނެ

ް ްފާޅުކޮށ�ލަނީ ްމި ްޚިޔާލުތައ� ްލިސ�ޓުގެްމި ްމިދާ ްހުށަހެޅެމުނ� ްމި މިގޮތަށ�

ްދަނ�ނަވާލުމަށ�.ް ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ ްބަލާއިފައި  1770ދިގުކަމަށ�ވެސ�

ްބޭނުމަކީް ްދަނ�ނަވާލުމުގެ ްވާހަކަތައ� ްދަނ�ނަވާލި ްމި ްދެނ�މެ ނޑު އަޅުގަ

ްމިނިވަނ�ކުރުމަށް� ްމުއައ�ސަސާތައ� ްނިނ�މާ ްމިނިވަނ�ކުރަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކު ނޑުމެނ�ގެްފާސ�ކުރުމުގެ ްއަޅުގަ ްކަނ�ނޭނގެއޭ ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭނެ ރީގައި

ނޑުް ްމައިގަ ްތީމަކީ ްގެނ�ގުޅެނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްސިފައެއ�ް ްކަނއަޅާ ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮބައިތޯ،  1775ސިފައަކަށ�ވާނީ

ޤާނޫނުއަސާސީގެްއެއ�ްފުށުނ�ްއަނެއ�ްފުށަށ�ްއެއ�ގޮތަކަށ�ްއެއ�ްމިނ�ވަރަކަށް�

ްހު ްބޭނުނ�ވާްފެނ�ނަނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެވަނައަށ� ނ�ނަނ�ވާނެ.

ްވާހަކައަކީް ްމަޤާމުތަކުގެ ްބައެއ� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ވާހަކައަކީ

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީވެސ� ްނިނ�މިދާނެކަމެއ�ތޯ ްމިހާރު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެތެރޭގަ ްއަޅުގަ ްމިއުޅޭްވާހައަކީ ްސުވާލެއ�.ްދަނ�ނަވަނ�  1780އިްހިތަށ�އަރާ

މިހާރުްއެބައޮތ�ްދަޢުލަތ�ްހިނ�ގުމުގެްނިޒާމުްރާއ�ޖޭގައިްއޮނ�ނަނ�ްފެނ�ނަނީް

ްއަރިހަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނިނ�މުމަށ� ްނިޒާމެއ�ތޯ ްވެރިކަމެއ�ގެ ކޮނ�ކަހަލަ

ް ްމައ�ސަލައޭ. ްދެނ�ނެވީްް��ދިއުމުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީނ� މެނ�ބަރުނ�

ްދާނެކަމަށ� ްކުރިއަށ� ްދެނ� ްއެކަނ� ްއަވަހަކަށ� ްއެކަނ�ްވީހާވެސ� ްއެކަމަކު، .
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ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ތޯ،ް ްހުރީ ްމިކަމުގައި ްޝުޢޫރު ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1785ކުރިއަށ�ގޮސ�

ްނިޒާމެއ�ތޯް ްރިޔާސީ ްނިޒާމެއ�ތޯ، ްބަރުލަމާނީ ްބޭނުނ�ފުޅުވަނީ ރައ�ޔިތުނ�

ްމަޤާމުތައް� ްބައެއ� ްމީގަހުރި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ނޑަނޭޅެނީސ� ކަ

ްއަ ްއެހެނ� ްސުވާލެއ�. ްއެއީވެސ� ްމިދަނ�ނަވާްނިނ�މާލެވިދާނެތޯ ނޑު ޅުގަ

ްދެން� ްކަމަށ�ވާނަމަ ނޑައަޅައިފި ްކަ ްނިޒާމެއ�ކަމަށ� ްރިޔާސީ ސަބަބަކީ

ްހުނ�ނާނެ.ް ްއިދާރާތަކެއ� ްމިނިވަނ� ްވަރަށ�ގިނަ ްއަނ�ނަނ�ޖެހޭނެ  1790އޮޓަމެޓިކުނ�

ނޑައެޅިް ްކަ ްއެ ނޑައަޅައިފިއ�ޔާ ްކަ ްނިޒާމެއ�ކަމަށ� ްބަރުލަމާނީ ްއެގޮތަށ� ހަމަ

ްއުފެދި ްތެރެއިނ�ވެސ� ނޑައެޅުމުގެ ްއިދާރާތަކެއް�ކަ ްއަނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ގެނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނިޒާމެއ�ކަނ� ްކޮނ� ްހޮވަނީ ްއެ ްއަދި، ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.

ްމަޤާމުތަކުގެް ްއެކިއެކި ްބަލާފައި ްނިޒާމެއ�ކަމަށ� ްކޮނ� ޚިޔާރުކުރަނީ

ްއެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަމާ  1795މިނިވަނ�ކަމާ

ްއިނ�ތިޒާމުކުރާއިރުގަް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ�ްތަރުތީބުކުރާއިރު ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ އި

ހުނ�ނާނެ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިގޮތަށ�ްދިގުްލިސ�ޓެއ�ގައިްމިހިރަމިހިރަްމަޤާމުތައް�

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރުގައި ްފެނޭ ްމިނިވަނ�ކުރަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްހަމަް ްރިޔާއަތ�ކުރުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަށ�ވެސ� ްމިދެނ�ނެވި ހިތަށ�އެރީ

ްހަމަްކޮނ�މެްރަނގަޅު  1800ވެދާނޭ.ްތެދުފުޅެއ�ްހަމަްވަރަށ�ްރަނގަޅުްނިޔަތެއ�ގައި

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްލިސ�ޓުތައ�. ްމިހިރަ ްހުށަހަޅުއ�ވާނީ ބޭފުޅަކުވެސ�

ްއެބަް ްހިނގާނެގޮތަކަށ�ވެސ� ްޢަމަލީގޮތުނ� ްމިކަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްނޫނީ ްމިނިވަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ.

ްކިހާްމުއައ�ސަސާއެ ްމިމުއައ�ސަ�ަސާތައ� ްވާހަކަދައ�ކާއިރު އ�ގެ

ްހިނގާނީް ްމިކަނ� ްޢަމަލީގޮތުނ� ްމިނިވަނ�ތޯ، ްކިހާ  1805މުސ�ތަޤިއ�ލުތޯ

ްބާރުގެް ްތިނ� ްދަޢުލަތުގެ ްޖަވާބުދާރީވާނީ ްމުއައ�ސަސާތައ� ްމި ކިހިނެއ�ތޯ،

ްބާރަށ�ތޯ،ް ްނިޒާމުގެ ްޢަދުލުއިނ�ޞާފުގެ ްބާރުތަކަކަށ�ތޯ، ްކޮނ� ތެރެއިނ�

ގެްމަޖިލީހުގެްނުވަތަްޤާނޫނުްހެދުމުގެްބާރަށ�ތޯ،ްވެރިކަން�ނުވަތަްރައ�ޔިތުނ�

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭކަމެއ�.ްއެކިް ހިނ�ގުމުގެްބާރަށ�ތޯ،ްމިއީވެސ�ްއަޅުގަ

ްޖަވާބުދާރީް ްއޭގެ ްއުފައ�ދާފައި ްމުއައ�ސަސާތައ� ްއެކި  1810ދަޢުލަތ�ތަކުގައި

ނޑުމެނ�ތެރޭގައިް ހަމަްކުޑަްކުރުވާފައިްހުނ�ނަނީްއެހެނ�ްދިމަދިމާލަށ�.ްއަޅުގަ
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ްކޮމިޝަން� ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ� ްއިހަކަށ�ދުވަހަކު ްދަނ�ނަވަނ�ޏާ މިސާލެއ�

ްއިރުވެސ�ް ްދެކެވުނ� ްވާހަކަ ްކޮމިޝަނ�ގެ ްއެ ްއެދިޔައީ. އުފެދިގެނ�

ްވާހަކަދެއ�ކިއިރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފެނ�ވަރުގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްބާރަށ�ވުރެ ްތިނ� ްދަޢުލަތުގެ ްއުފެދެނީ ްމި ްދެއ�ކިނ� ނޑުމެނ�  1815ްއަޅުގަ

ވަނަްބާރެއ�ތޯއޭވެސ�.ްއެހެނ�ްއެްސުވާލުްއަނ�ނަނީވެސ�ްއ4ްްެއިތުރު�ުނ�ް

ްކިހާވަރަކަށ�ތޯ،ް ްކާކަށ�ތޯ، ްޖަވާބުދާރީވަނީ ްކޮމިޝަނ� ހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ�

ްމަޖިލީހަކަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނެތ� ްމިހާރުވެސ� ްސީދާގޮތެއ�ގައި ނޭނގޭތީ.

ްއޮނ�ނާ ްބެލެހެއ�ޓުނ� ްކަނ�ތައ� ްކޮމިޝަނ�ގެ ނީްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ�

ްމާއ�ދާއެއ�.ް ްދޭހަވާ ްޙަވާލުކޮ�ަށ�ފައިކަމަށ� ްމަޖިލީހާ  1820ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްހުށަހެޅޭތީއާް ްމަޖިލިހަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެއ�ޗިހި ްރިޕޯޓުތަކާ އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްރައީސުނ�ް ްމެނ�ބަރުނ�ނާއި ްކަމަށ�ވާތީއާ ްމަޖިލީހުނ� ްފާސ�ކުރަނީ ބަޖެޓު

ް ްކަމަށ�ވާތީއާ ްލަފާގެމަތިނ� ްމަޖިލީހުގެ ްމިކަހަލަްއައ�ޔަނ�ކުރަނީ މިކަހަލަ

ްއޮނ�ނާނީް ްކޮމިޝަނ� ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ� ްހީއެއ�ކުރެވެނީ ކަނ�ތައ�ތަކަކާހެދި

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްތަނެއ�ގެގޮތުގައޭ. ްޖަވާބުދާރީވާ ްމަޖިލީހަށ�  1825ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްކޮން� ްވަނ�ނާނީ ްއެއީ ްމުއައ�ސަސާތައ� ްއެކިއެކި ްތަފާތު މިދެނ�ނެވިގޮތަށ�

ްޖަވާ ްނޭނގި ްދަށަށ�ކަނ� ްމަޤާމަކަށ�ކަން�ހިޔާވައ�ސެއ�ގެ ްކޮނ� ބުދާރީވާނީ

ްއަތުރާލާކަމަށ�ވަނ�ޏާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޭނގި ްއިދާރާއަކަށ�ކަނ� ްކޮނ� ނޭނގި

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްހުނ�ނާނެ. ްމައ�ސަލަތަކެއ�ވެސ� ނުކުނ�ނާނެ

 1830އެހެނ�ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުގައިްމިދެނ�ނެވިްކަހަލަްމިނިވަނ�ްމުއައ�ސަސާތައ�ް

ްކުރުވާފަް ްބަލައިލަނ�ވާނެހެން�ޖަވާބުދާރީ ްކޮނ�ތަނަކަށ�ތޯ ްހުނ�ނަނީ އި

ްދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަމަށ� ްވަރަށ� ްއެއީ ްހީވޭ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްމިބުނަނީ ްމިނިވަނޭ ްމުސަތަޤިއ�ލޭ ްއިދާރާއެއ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކަމަށ�ވިޔަސ�ް ްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާއެއ� ްއެއީ ްފަރާތ�. ްހިނ�ގާ ވެރިކަނ�

ްނުފޫޒުްބޮޑުވަް ްދުވަހަށ� ްދުވަހުނ� ްއޭނަގެ ްކަމަށ�ވިޔަސ�،  1835ޒީރެއ�

ނުފޯރާނެގޮތަކަށ�ްއޭނައާްދުރަށ�ޖެއ�ސުމަށ�ްދައ�ކާްވާހަކައެއ�.ްއޭގެްމާނައަކީް

ްއޭނައަށ�ް ްނޫނިއ�ޔާ ްޙަވާލުވާނެ ްއޭނައާ ްމިނިވަނ�ކޮށ� ްމުޅިނ� އެއީ

ނޫނ�.ްބެލެނިވެރިއެއ�ްނެތ�ގޮތުގައިްދަޢުލަތުގެތެރޭގައިްއުޅޭނެްމުއައ�ސަސާއެކޭ
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ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ.ް ްއެބަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނުނ�ވެސ� ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ްދައ�ކާް ްފޭކުރެވޭތޯ، ްވީހާވެސ� ްބާރާ ްހިނ�ގުމުގެ ްވެރިކަނ�  1840މިދައ�ކަނީ

ްބެލެނިވެރިއެއ�ް ްއޭގެ ްއާޚިރުގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ވަހަކައެއ�ކަނ�.

ްބެލެނިވެރިއަކަށ�ވަނީ�ީް ްތަނ�ތާނގައި ްގިނަ ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަނ�،

ްޙާލަތ�ތަކުގައިްޝަރުޢީްދާއިރާތައ�ވެސ�ްރައ� ޔިތުނ�ގެްމަޖިލިސ�ކަނ�،ްބައެއ�

ްވާކަނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިކަހަލަްނުކުތާތަކަކީވެސ�ް ްއެބަ ްބެލެނިވެރިއަކަށ� އޭގެ

ްތަނ�ފީޒުވެގެނ�ދާނެް ްމިކަނ�ކަނ� ްޢަމަލީގޮތުނ� ްވިސ�ނާލާ ނޑުމެނ�  1845އަޅުގަ

ްބަ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްގޮތެއ�ވެސ� ލައިލަނ�ޖެހޭްތަރުތީބުކުރެވިގެނ�ދާނެ

ްމިގޮތަށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޚިޔާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ކަނ�ނޭނގެ.

ްވަގުތަށ�ްމިސާލަކަށް� ވަކިްއިދާރާތަކެއ�ްމިނިވަނ�ކުރަނ�ްވާނެކަމަށ�ްވަގުތުނ�

ްމިސާލަކަށް� ްނުވަދެވި. ްއިދާރާތަކުގެތެރެއަށ� ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ް ްދެކެވޭ. ްއެބަ ްވާހަކަ ްފޯްއޮނ�ބަޑ�ސ�މަނެއ�ގެ ްކޮމިޝަނަރ  1850ޕާލިމެނ�ޓ�ރީ

ްޚުދުް ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ� ްއެބަދެކެވޭ. ްވާހަކައެއ� އެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނެއ�ގެ

ްފަނ�ކ�ޝަނ�ތަކެއ�ް ްފުރިހަމަ ްއޮނ�ބަޑ�ސ�މަނެއ�ގެ ްއަދި ނޑަށ�ވެސ� އަޅުގަ

ްދުއ�ް ްދުވަހަކުވެސ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއެއީ ްނޭނގެ. ވިސ�ނައިގަނ�ނާކަށ�

ްހިނގަނި ްޢަމަލީގޮތުނ� ްއެއ�ޗެއ�ނޫނ�.ްއެއ�ޗެއ�ނޫނ�. ްފެނުނު ކޮށ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކީ ްމިއަރާ ްހިތަށ� ްއަޅުގަނޑު  1855އެހެނ�ވީމަ،

ްއިދާރާއިނ�ނަމަވެސ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެކުލަވާ�ާލާއިރުގައި ލިސ�ޓެއ�

ްތަކެއ�ނަމަވެސ�ް ްތަޢާރަފު ްކުރު ްބެހޭ ްމިތަނ�ތަނާ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމިތަނ� ްކަމަށ�ވާނަމަ ްއުފެދިއ�ޖެ ނޑުްމިތަނ�ތަނ� ްމައިގަ ތަނުގެ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްތަނ�ތަނަކަށ�ކަނ�ވެސ� ްކޮނ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތަކަށ�ވާނީ

ްވިސ�ނާލާނެް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދެއ�ވުމަށ�ފަހުގައި  1860ކޮނ�މެވެސ�ގޮތަކުނ�

ްމިހިރަް ްއާނ ްއެނގޭނެ، ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްދެއ�ވާފައި ވަގުތުކޮޅެއ�

ްމަ ްމިހިރަ ްމިހިރަ ްކަނ�ތައ�ތަކަކީ ްމިހިރަްމިހިރަ ްމިހިރަ ޤާމ�ތަކަކީ،

ްހުނ�ނަނ�ވާނީް ްއެތަނ�ތަނ� ްތަނ�ތަނ�ކަނ�. ްއަދާކުރާނެ މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތައ�

ްމިނިވަން� ްއަދި ްތަނ�ތަނ� ްބައެއ� ްއެހެނ� ްގޮތުގައިކަނ�. ްތަނ�ތާނގެ މިނިވަނ�

 1865ނުވިޔަސ�ްފަރުޖެއ�ސިދާނެކަނ�.ްބައެއ�ްތަނ�ތަނ�ްހުނ�ނަނ�ވާނީްރައ�ޔިތުނ�ގެް
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ްދަށުގައިކަ ްނިނ�މާލަން�މަޖިލީހުގެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ� ނ�.

ްހިތުގައިް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްނަނ�ތަކެއ� ްހަމައެކަނި ފަސޭހަވެދާނެ

ްނަނ�ތައް� ްމި ްތެރެއަށ� ްނިޒާމުގެ ްހިނ�ގުމުގެ ްދަޢުލަތ� ހުނ�ނައިރުގައި

ްއެއ�ް ްއެއ�ކޮށ� ްމިއެތި ްވެގެނ�ގޮސ� ްއިދާރާތަކަކަށ� މަޤާމ�ތަކަކަށ�ވެގެނ�

ްކިހިނެއ�ތޯ،ްމިއީްހަމަްނުކުނ�ނަްސުވާލެއ�.ްްދަޢުލަތެއ�ގެްގޮތުގައި  1870ހިނގާނީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްތާއީދުކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ މިހިސާބުނ�

މެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްސަލީމ�ްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅަށ�ވެސ�.ްކޮނ�މެވެސ�ްކަހަލަް

ްމިް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވެދާނެހެނ� ްބުރާގޮތ�ތަކެއ� ނޑި ްކަ ްއަލިފާނ�

ްމިކަނ�ކަން� ްނެތި ްލެވިފައި ްހިމުނ�ކޮށ� ްއޮމާނ�ކޮށ� އެއ�ގޮތަކަށ�

ްމިކަނ�ކަން� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމި ްއަދި  1875ފާސ�ކުރެވިއ�ޖެއ�ޔާ.

ްހިސާބަށް� ްލިޔާ ްތަފ�ސީލުތައ� ްމީގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދެނ� ފާސ�ކުރެވިގެނ�

ްއަނެއ�ކާް ްއެނގިއ�ޖެނަމަ ްއުޅޭކަނ� ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްއެބަ ްމީގައި ްދާއިރުގައި

ްނިނ�މިް ްކުރަނ� ްމިނިވަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއައިސ� ްހަމައަށ� މަޖިލީހާ

ްނުވަތަް ްހެދުމަކީވެސ� ްނުބާއ�ވާގޮތަށ� ްދެނ� ްއިދާރާއެއ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްނުވާނެ،ް ްރީތިކަމަކަށ� ްއެއީކީވެސ� ްނުކުރުމަކީވެސ�،  1880މިނިވަނ�

ްހިތަށ�އަރަނީްމިް ްހަމަ ނޑު ފަސޭހަކަމަކަށ�ވެސ�ްނުވާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްއެހެނ�ްލި ްބައެއ� ްލިބި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްތަފ�ސީލުތަކެއ� ސ�ޓާބެހޭ

ްމިް ްއޮވެގެނ�ނޫނީ ްވަގުތުތަކެއ� ްދިރާސާކޮށ�ލާ ޤާނޫނުއަސާސީތައ�ވެސ�

ްރަނގަޅުވެދާނެބާއޭ.ް ްނިނ�މުނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކުރުމަށ� އިދާރާތައ�

 1885ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްއިދާރާތަކާބެހޭްްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމ�ތަކާ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހިމެނެނ�ޖެހޭ

ވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވައިފި.ް މަޢުޟޫޢުގައިްވަރަށ�ްގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުން�

ްހުށަހެޅުނ�ތައ�ވެސ� ްބައެއ� ްއާދެ،ްްއަދި،  1890ހުށަހަޅުއ�ވައިފި.

ްއުފެއ�ދިދާނެ.ް ްއިދާރާތައ� ްމަރުކަޒީ ްކޮމިޝަނ�ތަކާ ކިތަނ�މެވަރަކަށ�ވެސ�

ްއެތަނ�ތާނގައިް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކުރެވިދާނެ. ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވެސ� އަދި،
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ްވަނީވިއ�ޔާް ްނުދާކަމުގައި ްކުރިއަށ� ްއެދެވޭގޮތެއ�ގައި މަސައ�ކަތ�ތައ�

ްމާބޮ ްއުފެއ�ދުމުގެ ްނުފެނޭ.ްއެކޮމިޝަނ�ތައ� ްއޮނ�ނާނެކަމަކަށ� ްބޭނުމެއ� ޑު

ްވިދާޅުވިް ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްމިތާ  1895އާދެ،ްދެނ�މެ

ްއުފައ�ދާް ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްމަތިނ� ްފަހަރު ްފަހަރު ްއެކި ފަދައިނ�،

ްހަމައަކަށ�ްނާދޭ.ްދާދިްފަހަކުނ�ްޖުޑީޝަލް� ނޑުމެނ�ނާ އޭގެނަތީޖާއެއ�ްއަޅުގަ

ްކޮމިޝަނެއ�ް ްދެނ�މެްސަރވިސ� ްއެކޮމިޝަނުގައި ްއުފެއ�ދެވި. ވެސ�

ްމެނ�ބަރެއ�ކަމުގައިވާް ްއެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެއ�ކެވި ްވާހަކަ މިތަނުގައި

ްއެް ްއެކަމަކު، ްހިމެނިވަޑައިގެނ�ނެވި. ްމުޢިއ�ޒުވެސ� ްއަޙ�މަދު  1900އަލ�އުސ�ތާޛު

ނޑުމެނ�ނަކަށް� ްއަޅުގަ ްގޮތެއ� ްހިނގަމުނ�ދާ ްކަނ�ތައ�ވެސ� ކޮމިޝަނުގެ

ްނޭނގޭ. ްއެކަމަކު،ްްމާބޮޑަކަށ� ްއުފެދިދާނެ. ްއެކޮމިޝަނ�ތައ� އެހެނ�ވީމާ،

ްދެނ�،ް ްނޫނޭ. ްއެއ�ޗެއ� ްއެނގޭ ްއެއީ ްވާނުވާއެއ� އެކޮމިޝަނ�ތަކުނ�

ްހުށަހެޅުނ�ތަކާް ްހުށަހެޅުއ�ވި ނޑުވެސ�ްބައެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ� އަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ް ްމައ�ސަލަތައ� ްބައެއ� ްފެނ�ނަ ްއަޅުގަނޑަށ�ވެސ�  1905ބެހޭގޮތުނ�

ްމިްމިގޮ ްއެކަމަކު، ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްކޮމިޝަނެއ� ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ� ތުނ�،

ްބަލާްދިރާސާތަކުނ�ްހަދާް ްޙައ�ޤުތައ� ްކުށ�ވެރިނ�ގެ ކޮމިޝަނަކީްހަ�ަމައެކަނި

ްއިނ�ސާނީް ްމީހުނ�ގެ ްތިބޭ ްކުށ�ވެރިނުވެ ްނުވާނެ. ކޮމިޝަނަކަށ�ވެގެނ�

ްކޮ ްމި ްކޮމިޝަނަކަށ� ްކަހަލަ ްރައ�ކާތެރިކޮށ�ދެވޭ މިޝަން�ޙައ�ޤުތައ�ވެސ�

ްހުނ�ނަން� ްޖެނެރަލ�އެއ� ްއޮޑިޓަރ ްހަ�ަމައެގޮތަށ�، ްދެނ�،  1910ވާނ�ޖެހޭނީ.

ްމިނިވަން� ްބަލަހައ�ޓާ ްހިސާބުތައ� ްސަރުކާރުގެ ްއެއީ، އެބަޖެހޭ.

މުޢައ�ސަސާތަކެއ�ގެްގޮތުގައިްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލ�ގެްމަޤާމ�ްއެބަހުނ�ނަނ�ޖެހޭ.ް

ްމިް ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ ްކޮމިޝަނެއ�ވެސ� ްސަރވިސަސ� ްޖުޑީޝަލ� އަދި

ްއެކަން�ޢަ ްބަލާ ްރަނގަޅަށ�ތޯ ްހިނގަމުނ�ދަނީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ދުލުއިނ�ޞާފުގެ

ްކޮމިޝަނަރެއ�ވެސ�ް ްސަރވިސ� ްޖުޑީޝަލ� ްރަނގަޅު  1915މޮނީޓަރކުރާނެ

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ްހަމައެގޮތަށ�، ްތާއީދުކުރަނ�. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނ�

ްއޮނ�ނަން� ްކޮމިޝަނެއ�ވެސ� ްސަރވިސ� ްޕަބ�ލިކ� ްއަދި، އިލެކ�ޝަނ�ސ�އަކާ

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ.ްއެބަ ްއެއ�ވެސ� ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލ� ޖެހޭ.ްމީގެއިތުރުނ�،

މިްދަޢުލަތުގެްނަމުގައިްދަޢުވާކުރުމާްދަޢުވާްލިބިގަނ�ނަްފަރާތެއ�،ްމިއީވެސ�ް
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ްއެއ�ވެސ�ް ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްގޮތެއ�ގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ�  1920ވަރަށ�

ްއެނ�ޓިކަރަ ްގޮތަކަށ�. ްކަހަލަ ްނުހިނ�ގާ ްބާރު ޕ�ޝަން�ފަރާތަކަށ�

ްކޮމިޝަނަކީް ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނ� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ. ްއެބަ ކޮމިޝަނެއ�ވެސ�

ްމައ�ސަލަތައ�ް ްމުދިމުގެ ްކަތީބުނ�ނާ ްރަށ�ރަށުގެ ްތެރޭގެ ްމިރާއ�ޖެ ހަމައެކަނި

ްހަމަްހުރިހާ،ްސަރުކާރުގެް ްވެގެނ�ްނުވާނެ.ްއެއީ ްކަހަލަްކޮމިޝަނަކަށ� ބަލާ

ްހުރިހާ ްމިބާވަތުގެ ްކުރާ ްމުޢައ�ސަސާތަކަކުނ� ްމިްްހުރިހާ  1925ކަމެއ�ވެސ�

ްމިހާރުް ްޖެހެނީ ްދަނ�ނަވަނ� ްމިހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްބެލެނ�ޖެހޭނެ. ކޮމިޝަނުނ�

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްތަނަކީ ްކިޔާ ްބޯޑު ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނ� މިއުފެދިފައިވާ

ްކަތީބުނ�ނާ،ްމުދިމުނ�ނާ،ްއެކަހަލަް ހަމައެކަނިްޢާނ�މުގޮތެއ�ގައިްރާއ�ޖެތެރޭގެ

ްހަ ްކުށ�ތައ� ްކުރައ�ވާ ްތަނެއ�ހެން�ބޭބޭފުޅުނ� ްދެނަގަނ�ނަ މައެކަނި

ްތަނ�ކޮޅެއް� ްމިކަމަކީވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްހީވަނީ. ނޑަށ�  1930އަޅުގަ

ްކޮމިޝަން� ްމި ްގޮތުގައި ްތަނެއ�ގެ ްހިނގާ ްވަރަށ� ފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި

ްގިނަް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޭފުޅުނ�، ްގިނަ ްމީގެތެރެއިނ� ްދެނ�، އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީ.

ްކޮމިޝަނ�ތަ ްމި ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްއެބަހުރިްމެނ�ބަރުނ� ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ކަކީ،

ް ނޑަކަށ� �4ްްގާތ�ގަ ްއުފައ�ދަނ�5ް�ްވަރަކަށ� ްކޮމިޝަނ�ވެސ� ވަރަކަށ�

ްކޮމިޝަނ�ތަކެއ�ް ްއަދަދެއ�ގެ ްގިނަ ްމިހާ ްއެކަމަކު،  1935ނިނ�މަވާފައި.

ްވަރުވަރުގެް ްކޮމިޝަނ�ތަކަށ� ްމި ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އުފައ�ދައިގެނ�

ްމުސ� ްނުވަތަ ްލައިގެނ� ްވެރިނ� ްކޮމިޝަނެއް�މުސ�ތަޤިއ�ލު ތަޤިއ�ލު

ްދެވޭނެް ްއެއ�ޗެހި ްމުސާރައާއި ްފަރާތ�ތަކަށ� ްއެހުރިހާ އުފެދިގެނ�

ްތަނަ�ަވަސް� ްމިފަދަ ްބާވައޭ، ްއެބަހުރި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ގޮތ�ތަކެއ�ވެސ�

ްޙާލަތެއ�ގައިް ްނެތ� ްވަސީލަތ�ތަކެއ� ްތަނަވަސ� ްއެފަދަ  1940ވަސީލަތ�ތަކެއ�.

ނޑުމެނ�ްކޮމިޝަ�ަނ�ތަކެއ�ްހަމައެކަނިްއުފެއ� ދިޔަކަސ�ްކަމަކުދާނެހެން�އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްހިއެއ�ނުވޭ. ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާލަމުނ� ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްފެނ�ނަ ްއުފައ�ދަނ� ފެނ�ނަ،

ްއިށީނ�ނާނަނ�.ްވައ�ސަލާމުޢަލައިކުމ�.ް

ް1945 

ްބަޙުސ�ކުރަމުްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމައ�ސަލާގައިް`. ނ�މިދާ

ްއެއ�ޗެއް�
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ްޤާނޫނުއަސާސީްްްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިމޭތޯ ްއަވަހަށ� ްތަނ�ކޮޅެ�ެއ� ްމިކަނ� ނުދަނ�ނަވާ

ްއިނދެއ�ޖައިމު.ް ްކެތ�ތެރިވެގެނ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރޫޙުގައި އަވަސ�ކުރުމުގެ

ްޚިޔާލުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމަޢުޟޫޢުތަކަށ� ްޢާނ�މުކޮށ� ްހަމަ ްމިދެނ�ނެވީ  1950އެހެނ�

ްވަކިްހު ްއެއ�ޗެއ� ްދަނ�ނަވާނެ ްބެހޭގޮތުނ� ްމިކަމާ ްމީހަކަށ�ވެފައި ށަހަޅާ

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްނޫނ�. ްއިނީއަކީ ނެތިގެނ�

ކޮނ�މެވެސ�ވަރަކަށ�ްކަނ�ކަމުގެްޙަޤީޤަތާްއެއ�ގޮތަށ�ްވާހަކަދެއ�ކުމަކީްމިކަހަލަް

ްކަމެ ްމަގުފަހިވެގެނ�ދާނެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްވަކިްކަނ�ތައ�ތަކަށ� އ�ހެނ�.

ްއެކަނ�ް ްދިގުވެގެނ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްހުށަހެޅީމަ ްމީހަކު ްވަކި  1955ފަރާތަކުނ�

ްއެކަނ�ް ްޙަޤީޤަތުގަ�ައި ްދެއ�ކުމަށ�ވުރެ ްވާހަކަ ްއެ ކަމުނުގޮސ�ގެނ�

ްމާގިނަް ްއެއީ، ްރަނގަޅުވާނެ. ްއެނ�މެ ްބުނެލުނ� ބޭނުނ�ވާގޮތަށ�

ްވެރިނ� ްނުވަތަ ްމީހުނ�ނާ ްމިތިބަ ްމިހާރު ްނުބާއ�ވާ ނާްކޮމިޝަނ�ތަކެ�ެއ�

ްހަމައަށް� ްޤިޔާމަތާ ްހަމަ ްމީހުނ� ްތިބި ްބާރުގައި ްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ

ްބާއ�ވާލުނ�ް ްއެކަތި ްކެޕ�ސޫލ�އެއ�ގެގޮތަށ� ްޖުމ�ލަކޮށ�ލާފައި  1960ތިބޭނެކަމަށ�ވާތީވެ

ްކަނ�ނޭނގެް ްބުނެލުނ� ްސީދާ ްހަމަ ްއެހެނ� ްކަމެކޭ ްރަނގަޅު ްހަމަ އެއީ

ްއަޅު ްއާދެ، ްގޮތަ�ަކަށ�ވާނީ. ްރަނގަޅު ްއެނ�މެ ްމީގައި ނޑުވެސ�ްފާޅުގައި ގަ

ްއޮނ�ނަނ�ވާް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނ� ްވަ�ަރަށ� ހަމަ

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ނޑަނޭޅެނިސ� ްކަ ްބާވަތެއ� ވެރިކަމުގެ

ްދަޢުލަތުގެް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްޙައ�ޤުތައ�ވެސ� ްއިނ�ސާނީ  1965ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްބެ ްހުސ�ކޮށ�ފާނެކަމަށ�ވެސ� ްކައި ްބަޔަކުމީހުނ� ްގޮތ�ތަކެއ�ވެސ�ްފައިސާ ލޭނެ

ްކަނ�ތައ�ތައް� ްއެކަހަލަ ްއަދި ްހިނގައިދާނެ. ްނެތި ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްހަދައިގެން� ްވީކަމަށ� ްއެވެނިހެނ� ްކަމެއ� ްމިވެނި ްއެއީ ފޫބެއ�ދުމަށ�ޓަކައި

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްދޮގުތަކެއ�ވެސ� ްބޭނުނ�ހާ ްމެދުވެރިކޮށ� ްމީޑިއާ ދަޢުލަތުގެ

ްއިނދަޖައ�ސާފަ ްހަމަ ްރައ�ޔިތުނ� ްއެކަމަކު،ްހަދާ ްބޭތިއ�ބިވެސ�ދާނެ.  1970އި

ްވާހަކަދައ�ކަނީް ްމި ްއެކުވެ ްހަދަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުން� ްއެމެރިކާ ްބަލައިގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްއޮތ� އެމެރިކާގައި

ްޤައުމުގައިވެސ�ް ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ްހަދާކަށ� ްގޮތަ�ަކަށ� ދިރިއުޅޭ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކަް ްހޯދައިދިނުމަށް�ދިރިއުޅޭ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެމީހުނ�ނަށ� އި
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ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ނޑުމެނ�  1975އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްމިހެނ�ްމިްވާހަކަދައ�ކާއިރުގައިްޤަބޫލުކޮށ�ލަނ�ވީް މިދައ�ކަނީ.ްއަޅުގަ

ް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއާބާދީގައ3ްްިހަމަ ްމީހުނ�ގެ ލައ�ކަ

ް ްމީހުން�ކ�8ްޮމި ްމިނިވަނ� ްނެތ�ކަމަށ� ްމީހުނ� ްލާނެ މިޝަނ�އަށ�

ްދައ�ކާް ްއެ ްއެއިނ�ވެސ� ްވަނީވިއ�ޔާ ްޤަބޫލުކުރާކަމަށ� ނުތިބޭނެކަމަށ�

ްމިހާރުް ްއަދި ްއިނގޭ. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްލަވައެއ� ްކިޔާ ްއެ  1980ވާހަކައަކާ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްވިސ�ނާލެއ�ވިޔަސ� ްހަމަ ްކޮމިޝަނ�ތަކަށ� ްހުރި ރާއ�ޖޭގައި

ް ްހަމަ ްޖެނެރަލ�،ްއިނގޭ ްއެޓަރނީ ްއެބައޮތ� ްކޮމިޝަނ�އަށ� އިލެކ�ޝަނ�

ްއިނ�ޓަރގ�ރިޓީް ްޕޮލިސ� ްބޯޑ�، ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ްޖެނެރަލ�، އޮޑިޓަރ

ްސަރވިސ�ް ްޖުޑިޝަލ� ްކޮމިޝަނ�، ްރައިޓ�ސ� ްހިއުމަނ� ކޮމިޝަނ�،

ްޤައުމީް ްޒުވާނުނ�ގެ ްމަޖިލިސ�، ްބެހޭ ްކަނ�ތައ�ތަކާ ްއިސ�ލާމީ  1985ކޮމިޝަނ�،

ްއެޑ�ވައިޒަރީްމަޖިލިސ�،ްޖިނ�ސ�ލަތީފު ްނާދީ،ްޓުއަރިޒަމ� ނ�ގެްރޫޙު،ްދިވެހި

ްއެބަހުރި.ް ްފޯސ�ވެސ� ްބިނ�ބި ްތެރޭގައި ްފޯސ�ތަކުގެ ްނުވިތަނަކަށ� ްއަދި ބޯޑ�

ްމިހާރުް ްހަމަ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ްދަނ�ނަވަނ� ްހަމަ މިއީ

ްއެކިް ްތެރޭގައެވެ. ނޑުގެ ްއޮނިގަ ްސަރުކާރުގެ ްހުރީ ްއެއ�ޗެހި މިހުރިހާ

ްއެްޙާލަތ�ތަކު ްފަށަނީ. ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނ� ްހޭލައިގެނ� ްއެއ�ޗެހިތައ� ްމި  1990ގައި

ނޑުމެނ�ްމިދައ�ކާްވާހަކައަކީ،ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްއެކުލަވާލެވޭއިރުގައިް އަޅުގަ

ްމަސައ�ކަތ�ކުރެވޭނެް ްވަކިނ� ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ

ްމުށުތެރޭގަ ްމީހެއ�ގެ ްވަކި ްއެއ�ޗެއ�ސަކީ ްމި ްހަދައިދޭށޭ ްނެތިްގޮތެއ� އި

ްމިނިވަނ�ކުރެވިފަ�ައިވާް ްބާރުނ� ްބައެއ�ގެ ްތިބި ްހިނ�ގަނ� ސަރުކާރު

ްފިޔަވައިް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްއަދި ްމަޖިލިސ�ކަމުގައިވިޔަސ�  1995ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްނަމަވެސް� ްގޮތުގައި ްބައެއ�ގެ ްހޮވާލެވޭ ްތެރެއިނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްޙައ���ޤުތަކެއ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ

ްމިް ްބަޔަކަށ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރެވޭނެ ްމިނިވަނ�ކަމާއެކީގައި ހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި

ބައިތައ�ްހަދާލައިގެނ�.ްދެނ�،ްމިހާރުްއަނެއ�ކާްމިްލަވަްބަދަލުވެގެނ�ްމިދަނީް

ް ްނެތޭ 3ްްމީހުނ�ނެއ� ްމި ްތެރެއިނ� ްމީހުނ�ގެ  2000ކޮމިޝަނ�އަށ��8ްްލައ�ކަ

ްނެ ްބަޔަކު ްހިނ�ގާނެ ްސަރުކާރު ްދެނ� ްނެގީމަ ނޑުމެނ�ްމީހުނ� ްއަޅުގަ ތޭ.
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ްމިް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަނ�ވީއޭ އަމިއ�ލައަށ�

ްމިތިބެނީ،ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައިވެސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ވެގެނ�އުޅޭގޮތަކީ

ްމިހެނ�ްގޮސް� ްދެނ� ްމިތިބެނީ، ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގައިވެސ�

ްއެއ� ްކަމެއ�ގައި ްހުރިހާ ްހިތަށ�އަރަނީްހުރިހާްސަރުކާރުގެ ްތިބެގެނ�ްމި  2005ބަޔަކު

ްމިތިބީްހަމަްވަރަށ�ްނިކަމެތިްއަޅުނ�ނޭ.ްނިކަމެތިް ދެނ�ްމިްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިް ްކުރީޒަމާނުގައި ްއެނ�މެ ްހަމަ ްއެއީ، ްއަޅުނ�ތަކެކެވެ. ހަމަ

ްއެކަން� ްހަމަ ްއައިގޮތަށ� ްއައިއިރުގައި ްވެރިކަނ�ކުރަމުނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއަދިވެސ� ްނޫނިއ�ޔާްމިއޮތީ ްދޫކޮށ�ލައިގެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފިކުރު ްއެ .

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުވާނެހެނެއ�. ްމިކަނ� ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ�  2010އަޅުގަ

ްއަދިް ްއުފައ�ދާ ްދަރިނ�ތަކެއ� ްޤައުމުގައި ްތަޢުލީމުދީ ްމީހުނ�ނަށ� ބަޔަކު

ްސަލާމަތުން� ްދެނ� ްހޯދާފައި ްފުރުޞަތުވެސ� ްހަލާކުވުމުގެ ްކުދިނ� އެއ�ބައި

ްމީ ްކަނ�ތައ�ތަކެއް�ތިބި ްޤައުމަށ� ްމި ްއެމީހުނ�ވެސ� ްބުއ�ދިހުރެ ހުނ�ގެ

ނޑުމެނ�ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ.ްޒަމާނީްޑިމޮކ�ރަސީއަ�ަކަށް� ކުރާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްއެކުލަވާލާއިރުގައިް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  2015ދިއުމަށ�ޓަކައި

ްމިދައ� ްވާހަކަ ްމިތަނުގައި ްތަޖުރިބާކޮށ� ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނ� ކަނީްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްހުނ�ނަތާްކިތަނ�މެްޒަމާނެއ�.ް އިލެކ�ޝަނ�ްކޮމިޝަނަރއެއ�

ްދިވެހިރާއ�ޖެއަކުް ްމި ްއިނ�ތިޚާބެއ� ްއެއ�ވެސ� ްނުލިބޭ ްސަތޭކަ ސަތޭކައިނ�

ނުދޭްސަރުކާރުނ�ްބާއ�ވައިފިއ�ޔާ.ްބޭނުނ�ވާްފަރާތަކަށ�ްފޮށިފޮއ�ޓަށ�ްވޯޓުއަޅާް

ްމާ ްފޮށިތައ� ްވޯޓު ްހަދައިގެނ� ްއަނ���ނައިރުްބޭނުނ�ގޮތެއ� ްހަމައަށ�  2020ލެއާއި

ގުނާތަނަށ�ްވަނ�ނައިރުްސަތޭކައިނ�ްސަތޭކަ.ްމިްދެނ�ްމިްފިކުރުގައިްއަބަދުް

ްތިބޭނެކަމަށ�ް ްވޯޓުލާއިރުގައ28ްްިއެނ�މެނ� ްފަސ�ދައުރުގައި އަހަރުވަނ�ދެކަށ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްދެއ�ތޯ. ްނޫނ� ްވާހަކައެއ�ވެސ� ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްބުއ�ދި ދެނ�

ނޑުމެނ�ްއޭގައިވެސ�ްހަމަްއެބަ އުޅޭތާްއަމިއ�ލަްކަނ�ތައ�ތަކެއ�.ްއެކަނ�ްއަޅުގަ

ްޖެނެރަލ�،ްދިވެހިް ްޖެނެރަލ�.ްއެޓަރނީ ްއެޓަރނީ  2025ޤަބޫލުކުރަނ�.ްދެނ�،ްއޮތީ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްކަމެއ�ވެގެނ�ދިޔަސ� ްބޮޑު ްކިތަނ�މެ ްތެރޭގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއެޓަރނީ ްމެރިކަމުގައިވިޔަސ� ްސަރުކާރުނ� ްބަޔަކު ްބޮޑު ްކިތަނ�މެ ްތެރެއިނ�

ްޙައ�ޤުގައިް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހިފައިގެނ�ގޮސ� ްދަޢުވާ ްއެ ޖެނެރަލ�އިނ�
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ްކޮށ�ފައިް ްއެކަނ� ްޙިމާޔަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައި ްސަރުކާރު ްއަބަދުވެސ� ނުއުފުލާނެ.

ްމިނިވަނ�ކޮށް� ްދާއިރާ ްއެ ްޤަބޫލުކޮށ� ްޙަޤީޤަތެއ�ކަމަށ� ްހަމަ ްމިވެސ�  2030އޮތީ.

ް ްމަޖިލިސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބާރެއ�ދީ ްމިނިވަނ� ނުވަތަްއެމީހުނ�ނަށ�

ރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުގައިްއޮނ�ނަްކޮމިޓީއެއ�ްނުވަތަްޕާޓީތަކުނ�ްއެކުލަވާލެވޭް

ްދަށުގައިވެސ�ް ްކޮމިޓީއެއ�ގެ ްއެކުލަވާލެވޭ ްއަތޮޅުތަކުނ� ްނުވަތަ ކޮމިޓީ

ްހިނ�ގޭނެ.ް ްއޭތި ްގޮތުގައި ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ގެ ްމިނިވަނ� އޮވެއ�ޖިއ�ޔާ

ް ްކޮނ�މެ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްވެރިކަމެއ�ްއަޅުގަ  2035ވައ�ތަރެއ�ގެ

ްމިް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އޮތ�ކަމުގައިވިޔަސ�

ްވަކިް ްކޮނ�މެހެނ� ްއެއީ، ްއެބަ. ްދޭނ�ޖެހެއޭ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްމި ޙައ���ޤުތައ�،

ްބަރުލަމާނީް ްއޮނ�ނާނީ ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ހިސާބަކަށ�ދިޔައިމަ

ް ްއެއީ ްއޮނ�ނާނީ ްވަނީވިއ�ޔާ ްއެއީ،ްއިލެކ�ޝަނ�ްމ3ްުކަމެއ� ޢައ�ސަސާއެއ�.

ްރިޔާސީް ްޖެނެރަލ�. ްއޮޑިޓ� ްނޫނީ ްޖެނަރަލ� ްއެޓަރނީ  2040ކޮމިޝަނ�،

ްކުރިނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްފޯސ�، ްބިނ�ބި ްއަތުވެއ�ޖިއ�ޔާ ވެރިކަމަކަށ�

ދެނ�ނެވިްދިވެހިްނާދީ،ްޖިނ�ސުލަތީފުނ�ގެްރޫޙު،ްމިްއެއ�ޗެހިތައ�ްހުނ�ނާނީ.ް

ްއަޅުް ްނުވިސ�ނަނ�ވީނޫނ�ތޯއޭ. ްމާލެއަތޮޅުގެްއެގޮތަށ� ްތެރޭގައި ގަނޑުމެނ�ގެ

ް ްހުށަހެޅުއ�ވިގޮތަށ� ްމެނ�ބަރު ްއެބައޮވޭ.�8ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި �8ްކޮމިޝަނ�އެއ�

ްރައ�ޔިތުން� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްވެރިކަނ� ްގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެ ްތެރޭގައި  2045ކޮމިޝަނ�ގެ

ޤަބޫލުކުރިްކަމުގައިވިޔަ�ަސ�ްރާއ�ޖޭގައިްއޮނ�ނާނެްވެރިކަމުގެްނިޒާމުްކޮނ�މެް

ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްގޮތަކަށ� ްއަޅުގަ ްއޭގެތެރެއަށ� ްކަމުގައިވިޔަސ� ޤަބޫލުކުރި

ްމަޢުޟޫޢުތަކުގެް ްމި ްވާހަކަދައ�ކާ ްމިތަނުގައި ބައ�ޓަނ�ކޮށ�ލެވޭނެގޮތަށ�

ްމައ�ޗަށ�ްގެނ�ގޮސ�ްބޭއ�ވުމޭްމީގައިްއެނ�މެްރަނގަޅީ.ް

ް2050 

ްނިޒާމާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއެއ�ްރ.އަތޮޅުގެ ބެހޭ

ްނަނ�ގަވައިފިްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2055 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްދެނ�މެއަކު...ްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް
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ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްއަލ�އުސ�ތާޛާްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީ.ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް

 2060ްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްކޮނ�ްްްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްއުޅުއ�ވީ ްވިދާޅުވަނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ އާދެ،

ްވާހަކައެއ�ތޯ.ް

ް

 2065ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްއެްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްގޮތުގެމަތިނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްގަވާއިދާ ްއުޅުނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ

ްއަދިްްްދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޢަލީްވަޙީ ްނަމާ ްވިދާޅުވާއިރު ްނަނ� ްބޭފުޅެއ�ގެ ްނިސ�ބަތ�ކުރެވޭ ނަނ�ގަނެވޭ،

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްކުރައ�ވައިފި. ްއެކަނ� ްވިދާޅުވުމަށ�. ދާއިރާ

ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާތީްް ްއެމަނިކުފާނަށ� ްއެއ�ޗެއ� ްއޮތ�  2070ހިތުގައި

ނޑުްއިތުރުްވާހަކަނުދައ� ްކާްއިށީނ�ނާނަނ�.ްއެހެނ���ވީމަ،ްއަޅުގަ

ް

ް

ްގެނ�ދެވުން�ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

 2075ްއެދެނ�ްއެގޮތަށ�.ް

ް

ްމިފަދަްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްތެރެ�ެއަށ� ްމަސައ�ކަތ�ތަކުގެ ްއެގ�ޒެކެޓިވ� ްއާދެ، ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާތި.

ްތެރެއިނ�ްްްކެވުނ�:މަނިކުްވާހަކަދެއ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހިނގައިދާނެކަމަށ� ްވަދެގެނ� ކޮމިޝަނ�ތަކެއ�

ބައެއ�ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްޚިޔާލުފުޅުްކުރެވިފައިްއެބަހުރި،ްއެހެނ�ްމިހާރުްމިވަނީ.ް

ްމިހާރުް ްމަޖިލީހުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ  2080އަޅުގަ

ް ްބަލާއިރުގައި ްހުރިގޮތަށ� ްޙާލަތު ްއޮތް�އަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ހައ�ދުނ�މަތީގައި

ްކަމުނުގޮސ�ގެން� ްސިއ�ޙީމަރުކަޒު ްހައ�ދުނ�މަތީގެ ްމައ�ސަލާގައި ހެލ�ތ�ގެ

ްއަނެއ�ްމެނ�ބަރުްތެދުވެްއެކަމާްހެލ�ތ�ްމިނިސ�ޓަރަށ�ްއެއ�ޗެހިް ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއަމިއ�ލަފުޅަށ�.ް ްތިބޭފުޅުނ� ްވިދާޅުވަނ�ވީ ްވާނީ. ްކިހިނެއ�ތޯ ކިޔައިފިއ�ޔާ
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ްމީ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްހަމަ،ްމެނ�ބަރުކަން�އަޅުގަ ްއިނގޭތޯ ްއެބަތިއ�ބޭ  2085ހުނ�

ްގަދަވެގެނ�ވެސް� ްތަޅާ ްހަމަ ްއެކަމަކު، ްއެބަތިއ�ބޭ. ްމީހުނ�ވެސ� ކުރާނެ

ްހަމަް ްއިނ�ނަވާއިރުގައި ްހަދައިގެނ�ވެސ� ްގޮތެއ� ްކޮނ�މެ ްވަދެ އޭގެތެރެއަށ�

ްއެބައޮވޭ.ް ްއަތ�ޕުޅުގައިވެސ� ްބޭފުޅެއ�ގެ ްކޮނ�މެ ްހައިސިއ�ޔަތެއ� ތިނ�ހަތަރު

ްއެކުލަވާލެވިއ�ޖިއ�ޔާްއެހެނ�ވެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާ އ�ޖެ

ްނިޒާމަކަށް� ްދެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްގޯސ�ވާނެ.  2090އަނެއ�ކާވެސ�

ްއެކުލަވާލެވޭް ްތެރެއިނ� ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ވާހަކަދައ�ކާއިރުގައި

ްނިޒާމަކަށ� ްބަރުލަމާނީ ްމިބުނަނީ ްއޮނ�ނާނެކަމަށ� އަތުވެއ�ޖިއ�ޔާ.ްްކެބިނެޓެއ�

ްވަކިކޮށ�ފައިް ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްމި ްހަމަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ

ްމީހަކުް ްބޭނުނ�ވާ ްއަނ�ނަނ� ްމުޢައ�ސަސާތަކަށ� ްމި ްއަދި ބެހެއ�ޓިދާނެ.

ްމަޤާމަކުން� ްއެ ްދޫކޮށ�ފައި ްމަޤާމެއ� ްހުރި ްދާއިރާގައި ްސިޔާސީ  2095އެމީހަކު

ްވަ ްމީގެތެރެއަށ� ްއައިސ�ވެސ� ްބޭނުނ�ވަނީްވަކިވެގެނ� ްހުރެވިދާނެ. ދެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްޖެނެރަލ�ގެ ްއޮޑިޓަރ ްއާދެ، އިޚ�ލާސ�ތެރިކަނ�.

ްހުނ�ނަވައިގެނ�ް ްޖެނެރަލ�އެއ� ްއޮޑިޓަރ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ދަނ�ނަވާއިރުގައި

މިވީހާތަނަށ�ްދިވެހިްދަޢުލަތުގެްފައިސާއިނ�،ްސަރުކާރުްފައިސާްހޭދަކޮށ�ފައިް

ނޑުމެ�ެނ�ނަ ްއަޅުގަ ްމިހާރުްއޮތ�ގޮތ� ްއެއ�ޗެހިނ� ްނޫސ�ތަކުނ�ނާ ްމިއޮތީ  2100ށ�

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށް� ްފައިސާ ްދަޢުލަތުގެ ފެނ�ނަނ�.

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ފެނިވަޑައިގެނ�ނެވީމަ

ްއެބަހުނ�ނެވި.ް ްޖެނެ�ެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ްއެބަހުރި ލޯނުދީފައިވެސ�

ްއެކަ ްނުގަނ�ނަވާ ްއެނގިވަޑައެއ� ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެމަނިކުފާނަކަށ� މެއ�.

 2105ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަކަށ�ްހުނ�ނަވާްބޭފުޅެއ�ގެްވަކިތަކުނ�ްސަލާމަތ�ކޮށ�ފައިް

ްއެކަމަށ�ޓަކައިވެސ�ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްދާއިރާއެއ�. ްމިފަދަ ްމުހިނ�މޭ ބެހެއ�ޓުނ�

ްއެއީް ްފައިސާ ްހަމަްދަޢުލަތުގެ ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެްދާއިރާވެސ� ހަމަ

ްއެް ްއެނ�މެނ�ގެ ްނޫނ�.ްރައ�ޔިތުނ� ްއެއ�ޗެއ�ސެއ� ްބައެއ�ގެ ްވަކި އ�ޗެހި.

ްއެމީހުނ�ނަ�ަށް� ްދީފައި ްމުސާރައެއ� ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށ� ްމީހުނ�ނަށ� އެއ�ބައި

ްޚިދުމަތެއް� ްސިއ�ޙީ ްކަހަލަ ްއެއ�ވެސ�  2110މަސައ�ކަތ�ނުކުރެވޭނެގޮތަށ�

ްފޭބޭނެގޮތެއ�ް ްރަށަށ�އަރާ ްއަޅައިނުދީ ނޑެއ�ވެސ� ްފާލަނ�ގަ ނުލިބޭގޮތަށ�
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ްއަނެއ� ްއައިސ�ްްނުބާއ�ވާފައި، ްބޭސ�ކޮށ�ގެނ� ްސިނ�ގަޕޫރުނ� ްގޮސ� ބަޔަކު

ްމިް ްއުޅެފައި، ްހިފައިގެނ� ްލޯނ�ޗ� ްއޮނަބައ�ތިރީސ� ްފައިބާފައި ބޮޑުފާލަމުނ�

ްހަމަގައިމުވެސ�ް ްފައިސާއަކީ ްދަޢުލަތުގެ ނޑިގެނ�ދާނެއޭ ްކެ ސިސ�ޓަމ�

ްލިބޭް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމަސައ�ކަތުނ� ްކުރާ ްއަމިއ�ލައަށ�  2115ރައ�ޔިތުނ�

ްދަޢު ްނޫނ�،ްއެއ�ޗެއ�ކުނ� ްއެކަނ�ޏެއ� ްސަރުކާރަށ� ްފައިސާ. ްދޭ ލަތަށ�

ްހުރިހާްކަމެއް� ދަޢުލަތަށ�ްދޭްފައިސާ.ްއެހެނ�ކަމަށ�ްވަނީވިއ�ޔާްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއެް ްއެކަމަކު، ްބޭނުނ�ކުރެވިގެނ�ނެވެ. ްފައިސާގެ ްއެ ތަރައ�ޤީކުރެވެނ�ޖެހޭނީ

ްޖެނެރަލް� ްއޮޑިޓަރ ްބެލުމަށ�ޓަކައި ްގޮތެއ� ްހިނގާނުހިނގާ ފައިސާ

ްމުޢައ�ސަސާއަކުނ�ްމަސައ�ކަ ްމިނިވަނ� ްރިޕޯޓ� ްޖެނެރަލ�ގެ ްއޮޑިޓަރ  2120ތ�ކޮށ�

ްއިނގެއޭް ްއަނ�ގައިދިނީމަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމެދުވެރިކޮށ� ްރޭޑިއޯ ޓީވީއާއި،

ްމިދައ�ކަނީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާގޮތ�. ްފައިސާއަށ� ްއެމީހުނ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްރައ�ޔި ްނޫނ�. ްވާހަކައެއ� ްހަދައިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަޔަކަށ� ތުްވަކި

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްހިމެނޭ. ްހަމަ ނޑުމެނ�ވެސ� ްއަޅުގަ އެނ�މެނ�ނަށ�،ްއޭގެތެރޭގައި

ްއެނ�ޓިް ްއޮތީ ްދެނ�، ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ. ްޖެނެރަލ�ވެސ� ްއޮޑިޓަރ  2125ހަމަ

ްއެނ�ޓިް ްމިތަނުގައި ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްބޯޑ�ގެ ކޮރަޕ�ޝަނ�

ްކަ ްވިދާޅުވީ ްއެ ްދެނ�މެވެސ� ްބެހޭގޮތުނ� ްބޯޑ�އާއި ތީބުނ�ނަށް�ކޮރަޕ�ޝަނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްހަމަް ްކަތީބުނ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ ްއެ�ެއީ އޮނ�ނަްބޯޑެކޭ

ް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްއެބަހުއ�ޓޭ ްއިނގި ްފާޅުގައި ނޑައެޅިގެނ� ��11ްކަ

ްތިބިްމީހުނ�،ް ްމަޤާމުތަކުގައި ްތިބިްސަރުކާރުގެްބޮޑެތި ްމުސާރާގައި  2130ރުފިޔާގެ

ްގެނ�ގު ްޢިމާރާތާ ްބޮޑެތިވިޔަކަސ� ްއަދި ްއެ�ެއ�ޗެތިްމަޤާމު ޅޭ

ްފައިސާް ްދަޢުލަތުގެ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ބޮޑެތިވާކަށ�ނުޖެހޭހެނ�

ްއެބަހުއ�ޓޭް ްކުރެވިފައި ްއެކަނ�ކަނ� ްފާޅުގައި ްހަމަ ބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�.

ްމީހެކޭް ްމިވެނި ްއެބަހުރި. ްފާޅުބޮޑުކޮށ� ްހަމަ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއެބަތިބި ްމީހުނ� ްކެރޭ ްދިއ�ކުރަނ� ްއިނގިލި ްގޮސ� ްދަޢުލަތުގެްކިޔާފައި .2135 

ްހަދައިގެން� ްގޮތެއ� ްކޮނ�މެ ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ްވަރަކަށ� ްކިތަނ�މެ ފައިސާ

ްކުއ�ލިދަތުރުގައިް ްއާންމިހާރުްދެނ� ފުރައިގެނ�ދިޔައިމަްރޭޑިއޯއިނ�ްގޮވާފާނެ

ްގެނެސ�ފައިް ްއަނެއ�ދުވަހު ް ްކުރީއޭ، ްވައ�ކަނ�ވެސ� ފުރާވަޑައިގަތީއެވެ،
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ްބައިނ�ދަ ްތަނުގައި ްދީފައި ްމަޤާމު ްބޭފުޅަކުްއަނެއ�ކާ ްދެނ�މެވެސ� ފާނެ.

ްއެް ްހަމަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްވާހަކަވެސ�. ްމައ�ސަލާގެ ްއެފ�.ޕީ.އައި.ޑީ  2140ވިދާޅުވެއ�ޖެ

ްމިނިވަނ�ކަމާއެކީގައިް ްހަމަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ މުޢައ�ސަސާވެސ�

ްމުޢައ�ސަސާް ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކަމާއެކީގައި ްހަމަ އޮނ�ނަނ�ވީ.

ްދި ްގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެ ްބައ�ޓަނ�ވެގެން�ބާއ�ވަނ�ވީ. ްވެރިކަނ� ވެހިރާއ�ޖޭގެ

ދިޔަކަމުގައިވިޔަސ�ްދަޢުލަތުގެްފައިސާއާއިްރައ�ޔިތުނ�ގެްތަކެއ�ޗާްދޭތެރޭގައިް

ްރާއ�ޖޭގެް ްކޮނ�މެހެނ� ްހިފާހައ�ޔަރުކުރަނ�ޖެހޭނީ ްފަރާތ�ތައ�  2145ޚިޔާނާތ�ތެރިވާ

ރައ�ޔިތުނ�ގެްތެރޭގައިްވެރިކަނ�ކުރަނ�ްނިކަމެތި،ްރަށ�ތަކުގައިްތިބިްނިކަމެތިް

ްބަރަހަނާކުރާް ްކަތީބުނ� ްހޯދުމަށ�ޓަކައި ްވޯޓު ްކުރިމަތީގައި ްމީހުނ�ގެ ތިބި

ްހަމަް ްއެވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްވެގެނ�ނުވާނެ. ްއެ ްބޯޑަކަށ� އެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނ�

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީް ްހަމަ ްއެވެސ� ްނިމޭއިރުގައި ްހަދާ ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްވާހަކަ ްކޮމިޝަނ�ގެ  2150މިތަނުގައިްްރަނގަޅަށ�.ްއާދެ،ްއިނ�ސާނީްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްމިް ްބަޔަކަށ�ތޯ ްކޮނ� ްމިއޮތީ ްޙައ�ޤުތައ� ްއިނ�ސާނީ ްދެކެވިއ�ޖެ. ހަމަ

ްޙައ�ޤުތަކުގެް ްއިނ�ސާނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ޤައުމުގައި.

ވާހަކަދައ�ކާއިރުގައިްދެނ�މެވެސ�ްބޭފުޅަކުްވިދާޅުވެއ�ޖެްއިނ�ސާނީްޙައ�ޤުތައ�ް

ްކުރަނީ ްކުށ� ްބެހޭގޮތަކުނ�، ްކުށ�ވެރިނ�ނާ ކީއ�ވެގެނ�ތޯ.ްްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީ

 2155ދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްއުފައ�ދާްއެއ�ޗެއ�ްނޫނ�ްމަސ�ތުވާތަކެއ�ޗަކީ.ްއޮށަނިއަޅާހެން�

ްހައ�ދާް ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ްއެއ�ޗެއ� ްއަޅައިގެނ�އުޅޭ ްޤައުމުގައި މި

ނޫނ�.ްހަމަްއެތެރެވެސ�ްވާވަރަކުނ�ވަނީްވެގެނ�ް އޮތ�ްއެއ�ޗެއް� މަގޫފަތ�ގޮތަށް�

ްބޭ ްބަޔަކު ްބޭނުނ�ކުރާ ްވާނެްއޭގެ ްއެމީހުނ� ްދެނ�، ނުނ�ކުރަނީ.

ްޙައ�ޤުތަކާް ްއިނ�ސާނީ ްދޭތެރޭގައި ްއެމީހުނ�ނާ ްދެނ� ހަތަރެއ�ޗެއ�ވީމަ

ްބަޔަކުް ްތިބޭ ްހިނ�ގަނ� ްސަރުކާރު ްނުވަތަ ްފަރާތުނ� ްދަޢުލަތުގެ  2160ބެހޭގޮތުނ�

ްބޮލަށ�،ފަޒާއަށ�،ޖައ�ވަށ�ް ްސުނ�ނާފަތިކޮށ� ްމަރާ ްތަޅާ ްޖަލަށ�ލާ އެމީހުނ�

ްބަޑިޖަހާ ްފިޔަވަޅުއަޅަނ�ވެގެނ�،ްއެތަނ�މިތަނަށ� ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ ްދެނ� ފައި

ްޙިމާޔަތ�ކުރަނީއޭ،ް ްކުށ�ވެރިނ� ްނިކުތީމަ ްޙައ�ޤުތަކަކުނ� އިނ�ސާނީ

ްދޭނ�ޖެހޭް ްއެމީހުނ�ނަށ� ްކޮބައިތޯ ްކުށ�ވެރިވީ، ްއެމީހުނ� ކީއ�ވެގެނ�ތޯ�ޯ

ްދަޢުލަތުގެް ްކޮބައިތޯ ްތަރުބިއ�ޔަތު، ްދޭނ�ޖެހޭ ްއެމީހުނ�ނަށ� ްކޮބައިތޯ  2165އަދަބު،
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ްފައިސާ،ްފައިސާ ްހޭދަކުރި ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްކުރުމަށ�ޓަކައި ްމިކަނ� އިނ�

ްފައިސާއިނ�ް ްދީފައިހުރި ްއެހީގެގޮތުގައި ްޤައުމުތަކުނ� ްބޭރު ކޮބައިތޯ

ްއުފައ�ދާފައިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްތަރުބިއ�ޔަތުކުރުމަށ� ްސ�ކޫލ�ތަކާ އަޅާފައިހުރި

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްދެނ�، ްނެތ�. ްއެއެއ� ްމީހުނ� ްތިބި

ްކުށ�ވެރިއަކަށ�ް ްނުކުމެ ްފަރާތުނ� ްކޮމިޝަނ�ގެ ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ  2170އިނ�ސާނީ

ްއެއުޅެނީް ްކުށ�ވެރިނ�ްޙިމާޔަ�ަތ�ކުރަނ�ށޭ ްބުނީމަްމިހާރުްދެނ� އަދަބުްނުދޭށޭ

ްރަނގަޅުް ްއެނ�މެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނޫނ�. ްއެއެއ� ްނިކުމެ، އެމީހުނ�

ްވާހަކަދައ�ކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބައިތިއ�ބާފައި ްސުނާމީްކުށ�ވެރިނ� ނ�ވީ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ ްމިލިޔަނ� ްކިތައ�ކިތައ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި އައިފަހުނ�

ްތެރޭގައިް ްމަސ�ދުވަސ� ްފުރަތަމަ ްމެދުވެރިކޮށ�ގެނ�  2175ޓީވީއާއި،ރޭޑި�ިއޯ

ްނުދައ�ކާް ްއެވާހަކަ ްރޭޑިއޯއިނ� ްޓީވީއާއި، ްކީއ�ވެގެނ�ބާ ްމިއަދު ދައ�ކައިފިތޯ.

ްފުނ� ްވާހަކަދައ�ކާފައި ްކީއ�ވެގެނ�ބާއޭްބަޣާ�ާވާތާބެހޭ ްމިއަރަނީ މަފުނ�މައިގެނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ް ްރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހިތަށ�އަރާ. ނޑު އަޅުގަ

ނޑުްއެއަތޮޅަކަށ�ްނިސ�ބަތ�ވާްހައ�ދުނ�މަތީގެްރައ�ޔިތުނ�ްއެތިބީްކޮން� އަޅުގަ

ްރޭޑިއޯް ްޓީވީއާއި، ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކީއ�ތޯވާނީ ްބަލައިލަނ�  2180ތަނެއ�ގައިތޯ

ްނަގައިް ްޙައ�ޤުތައް�ގޮސ� ްއިނ�ސާނީ ްއެމީހުނ�ގެ ްދައ�ކައިގެނ�، ގެނ�

ްބިނ�މަތީގައިް ްއެގޮތަށ� ްއެމީހުނ� ްއަހަރުތޯ ްކިތައ�ކިތައ� ހޯދައިދިނިއ�ޔާ.

ްއެމީހުން� ްއަހަރުތޯ ްކިތައ� ްބައިތިއ�ބަނ�ވީ. ްއަދިވެސ� ނިދަނ�

ްއެކަކުް ްބައިތިއ�ބަނ�ވީ. ްތެރޭގައި ްޓިނުތަކުގެ ްތިބި ފަޅައިގެނ�ގޮސ�ފައި

ްފެނ� ްފިރިހެނ�ދަރިނ�ނަށް�މައިމީހާ ްބޮޑެތި ްދަރިނ�ނަށ� ްހުނ�ނައިރުގައި  2185ވަރަނ�

ްއެކަން� ްކާކަށ���ތޯ ްހުނ�ނައިރު ްއޮރިޔާނ�ވެފައި ނޑު ްޓިނުގަ ފެނ�ނަވަރަށ�

ްއިދިކޮޅުް ްސަރުކާރާ ްވާނީ. ްކިހިނެއ�ތޯ ްބަލައިފިއ�ޔާ ްގޮސ� ްއެކަނ� ފެނުނީ.

ްސަރުކާރު ްބަލާއިރުގައި ްމަސައ�ކަތ�ކުރީ. ްކޮމިޝަނ� ްރައިޓ�ސ� ން�ހިއުމަނ�

ްދަތުރުކުރަނ�ވެސ�ް ްއެހިސާބަށ� ްކޮމިޝަނެއ�ވީމަ ްހޮވި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްޙަޤީޤަތާ ްކެރޭނެ. ްނުވެސ� ްކުރަނ�ވެސ� ްއެކަނ�  2190ބުރަ.

ް ްމީހަކު ްވަކި ްރަނގަ�ަޅުވާނީ. ްމީގައި ްކަނ�ނޭނގެ �8ްވާހަކަދެއ�ކުނ�

ްހުށަހެޅީމަްނުވަތަްހުށަހެޅުމެއ�ްމިތަނަށ� ްބިލަށ� ގެނައީމަްްކޮމިޝަނ�ވާގޮތަށ�
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ްބަދަލުކުރަން� ްރާގު ްކޮނ�މެހެނ� ްކިޔައިގެނ� ްކަމަކުނުދެއޭ ްއެއެއ� އުހުނ

ްބާރުގައިް ްވެރިކަމުގެ ްނޭވާލާލާ ްއަމިއ�ލައަށ� ްނެތ�. އުޅުއ�ވާނެކަމެއ�

ްބޭނުނ�ވަނީް ްނޫނ�. ްބޭނުނ�ކަމެއ� ްކޮނ�މެހެނ� ްއެއީއަކީ  2195ދެމިތިބުމަށ�ޓަކައި

ްމިތާްމިތިބީްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްހަދަ ނޑުމެނ� ނ�ތޯ،ްނޫނިއ�ޔާްމިހާރުްއަޅުގަ

ްދަމަހައ�ޓަނ�ތޯ.ް ްހަމައަށ� ްޤިޔާމަތާ ްމިއޮތ�ގޮތަށ� ްވެރިކަނ� މިއޮތ�

ްކެޕ�ސޫލަކުނ�ނޭް ްހަމަ ްދަނ�ނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްވަނީވިއ�ޔާ އެހެނ�ކަމަށ�

މިކަނ�ްނިނ�މަނ�ޖެހޭނީ.ްއެއ�ވެސ�ްމާގިނަްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައިްނީނ�ނާނެް

ްހަވީރު ްކެޕ�ސޫލެއ� ްހެނދުނު ްހިތުގައިްްކެޕ�ސޫލެއ�. ްބޯލީމަ  2200ކެޕ�ސޫލެއ�

ްއޮތީް ްދެނ� ްއާދެ، ްއެކަނ�. ްނިމުނީ ްރައީސ�އެއ� ްއެނ�މެ ްހަމަ އިނ�ނާނީ

ްނަފ�ސަށް� ްއަމިއ�ލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނ�. ްސަރވިސ� ޖުޑިޝަލ�

ްއޮތަސ�ް ްބޮޑަށ� ްކިތަނ�މެ ްކޮމިޝަނ� ްސަރވިސ� ްޖުޑިޝަލ� މިދަނ�ނަވަނީ

ްނެތ� ްމިހާރަކު ްއަދި ނޑުމެނ�ްދާްމައ�ސަލައެއ� އެކަނ�ްސަލާމަތ�ވާނެްްއަޅުގަ

ްޚިލާފަށް� ްގަވާއިދާ ްދާނ�ވީ، ްއެތަނަށ� ްގޯސ�ވެގެނ�ތޯ ްމައ�ސަލައެއ�  2205ގޮތެއ�.

ްދާނ�ވީ،ް ްއެތަނަށ� ްޝަރީޢަ�ަތ�ކުރީމަތޯ ްދޭތެރޭގައި ނޑުމެނ�ނާ އަޅުގަ

ްމިގޮތަށް� ްއާދެ، ްއަތުވެއ�ޖެ. ްނޯޓެއ� ްދާނ�ވީ. ްއެތަނަށ� ކިހިނެއ�ތޯ

ބަނ�ދުކޮށ�ފައިހުރިްބެނ�ކެއ�.ްއެްްއަޅުގަނޑުމެނ�ްދާއިރުގައިްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ް ްބަނ�ދުކުރިތާ ްގެނ�ގޮސ��2ްްބެނ�ކ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދުވަސ�ފަހުނ� އަހަރު

ްއޮތ�ް ްވެފައި ްކުރީޒަމާނުގައި ްއިނ�ޓ�ރެސ�ޓ�ދޭނ�.ްމާ ްއެތަނަށ�  2210ޙުކުމ�ކޮށ�ފިއޭ

ްއިތުރުް ްމިއީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނޫނ� ްނުދަނ�ނަވާކަށ� ްވީ.ސީ.ސީ.އައި ކަމަކަށ�.

ްކޮނ� ްނޫނޭ. ްއެހެނ�ވީމާ،ްްވާހަކައެއ� ްދާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ކޮމިޝަނަކަށ�ތޯ

ްކޮން� ްމިއޮނ�ނަނީ ްގުޅިފައި ްއައިސ� ްމިއީ ްމިނިވަނ�ވާނ�ޖެހޭ. ްހަމަ މިއީވެސ�

ްސަރުކާރުގެް ްހުރީ ްބަނ�ދުވެފައި ްބެނ�ކ� ްވީ.ސީ.ސީ.އައި އެއ���ޗަކާތޯ.

ްއޭގެތެރެއަށ�ް ްބަޔަކު ްތިބި ްބާރުގައި ްސަރުކާރުގެ ްބަޔަކު ްތިބި  2215މުށުތެރޭގައި

ްބެހޭގޮތުން�އަތ�ބާނައިް ްއެކަމާ ްނުކުރެވުނީ. ްސަލާމަތ� ްއެ ްއޮތީމަ ގެނ�

ްދަމާްގެނ�ގޮ�ަސ�ްދެއަތ�ް ްބެހުނީ ްދަޢުލަތުގެްސިޔާސަތާ ވާހަކަދައ�ކައިފިއ�ޔާ

ްމިނިވަނ�ކުރެވޭތޯް ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވެގެނ� ްހައ�ޔަރު. ްބިޑިއަޅާ ފުރަގަހަށ�ލާފައި

ް ްސަރުކާރުގައި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަގައިމުވެސ� �8ްމިބަލަނީ.
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ްމިހާރުް ްދިމާވާގޮތަށ�ވެސ� ްމިނިސ�ޓ�ރީއަކަށ� ްކޮނ�މެ ްހުރިއ�ޔާ  2220މިނިސ�ޓ�ރީ

ްއެކިް ްއެމީހުނ� ްހަދައިގެނ� ްހަދަނ�. ްކޮމިޝަނެއ� ްމިނިވަނ� ވެއ�ޖެ

ްމިް ްމިހާރު ްހިސާބަށ� ްބައިތިއ�ބާ ްހިސާބުގައި ްއަތ�ނުޖެހޭ އަތޮޅުތަކުގައިވެސ�

ްވަރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގޮސ�ފައި. ްމިއޮތީ ްކަނ�ތައ� ރީއ�ޗަށ�ްްޤައުމުގެ

ްމިނިވަން� ްމިއުޅޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑުމެނ�ނަށ�8ް�ްކޮމިޝަނ�ތަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްނުލިބިގެނ� ްލާރިދޭނ�  2225ކޮމިޝަނަށ�

ް ްއިހަށ�ދުވަހު ްވާހަކަދައ�ކާއިރު ްބަޖެޓ�ގައި ްނެރުނީ.31ްްމިތަނުގައި ރިޒޯޓ�

2�111ްކިޔައިގެނ�ްްއަޅުގަނޑުމެނ�ްމިތަނުގައިްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްހަދާނަމޭ

ްތިބޭތާް ްހިތ�ޕަވާހިތ�ޕަވާ ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމުސާރަ ރުފިޔާގެ

ް ްބާލަނ�ވީނޫނ�ތޯ ްއެއ�ޗެތި ްއެ ްމިވީ. ްދުވަހަށ�1ް�ްކިތައ�އަހަރުތޯ އަހަރު

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްހަދާލާފައި ްކޮމިޝަނ�ތަކަށ� ްމިހަދާ ނޑުމެނ�  2230އަޅުގަ

ްމަސައ�ކަތ�ކުރާ ްކޮމިޝަނ�ތަކުނ� ްޤާނޫނީގޮތުން�ނިކުނ�ނަނ�ވީ ްބާރު ނެކަމުގެ

ްދަށުން� ްބާރުގެ ްލިބޭ ްއެ ްޤާނޫނީގޮތުނ� ްއެއިރަށ� ްދީފައި. އެބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްމަޖިލީހެއ�،ް ްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމީ ްއާދެ، ްކުރަނީ. ްއެކަނ� އެބޭފުޅުނ�

ްމަޖިލީހެއް� ްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމީ ްޤަބޫލުކުރަނ� ްހަމަ ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްއެހެ ްމިްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�. ްދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ  2235ނ�ނަމަވެސ�،

ްފެށިގެން� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްލާނ�ވީ. ްއެ ްނުނޭ ްތެރެއަކަށ� ކޮމިޝަނ�ގެ

ްފުރިހަމަް ްދިވެހިރާއ�ޖެއަކީ ްމިއޮނ�ނަނީ، ްލިޔެފައޭ ްއެމީހުނ� އަނ�ނައިރުގައި

ްބިނާކުރެވިފައިވާް ްއުސޫލުތަކުގެްމައ�ޗަށ� ްއިސ�ލާމީ ްލިބިގެނ�ވާ މިނިވަނ�ކަނ�

ްވެރިކަނ� ްލިޔެފައި.ްއެކަމަކު،ްއަމިއ�ލަ ްއެބައޮތ� ކުރާްދަޢުލަތެކޭ.ްމިހާރުވެސ�

ްއަހުލ�ސުނ�ނަތުލް� ްއުޅެނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޭނގޭ ނޑުމެނ�ކަމަށ�  2240އަޅުގަ

ްވައ�ޙާބީް ްނޫނިއ�ޔާ ްދީނުގައިކަމެއ�، ްވައ�ޙާބީ ޖަމާޢަ�ަތުގައިކަމެއ�،

ްމިސުރުން� ްމިއަނ�ނަނީ ްމަޒުޙަބުވެސ� ްދެ ްނޫނީ މަޒުޙަ�ަބުގައިކަމެއ�

ްމަޒުޙަބެއ���،ްކިޔަވައިފި ްކިޔަވައިފިއ�ޔާ ްޕާކިސ�ތާނުނ� ްމަޒުޙަބެއ�، އ�ޔާ

ްގިނަވެގެނ�ގޮސް� ްއެއ�ޗެހިތައ� ްމި ްމަޒުޙަބެއ�. ްކިޔަވައިފިއ�ޔާ އިނ�ޑިޔާއިނ�

 2245މިހާރުްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ްމިއަދުްމިތިބީްއުޅޭނެގޮތ�ްނޭނގިފައި.ްވެރިކަމުގެް

ްދަ ްދިގިއ�ޔާ ްތުނބުޅި ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއާނ ްއަނ�ގަފާނެ ްގެނ�ގޮސ�ްފަރާތުނ� މާ
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ްއެކަމަކު،ް ްބާލާށޭ. ްތުނބުޅި ްލައިގެނ� ްސޯސ� ްޓޮމާޓޯ ްޖަލަށ�ލާފައި އެމީހުނ�

ްއޮނ�ނަކަމެއް�هللاްސައ�ލަްهللاްރަސޫލު ްވަސައ�ލަމުގެްސުނ�ނަތުގައި ޢަ�ަލައިހި

ްހުރިް ްހިނގާފައި ްރާއ�ޖޭގައި ްމި ްމިއީ، ްއުޅުނ�. ްބަހައ�ޓައިގެނ� ތުނބުޅި

ްބެހޭ  2250ގޮތުނ�ްއެކަމަށ�ޓަކައިްދަޢުވާްކަނ�ތައ�ތަކެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެްކޮމިޝަނާ

ްއަނެއ�ކާް ްދިޔަމީހާ ްހުށަހަޅަނ� ްދަޢުވާ ްކޮމިޝަނަށ� ްއެ ހުށަހަޅައިފިއ�ޔާ

ްމިއޮނ�ނަނީް ްކޮމިޝަނ� ްކަނ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމީ ްއެއީ، ކުށ�ވެރިވާނީ.

ްއަތ�ޕުޅުގެްދަށުގައިކަމަށ�ވާތީ.ްއެއިރެއ�ގައިްޤައުމަށ�ް ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްރަސޫލުްބޮޑެތިވާ ްޤައުމެއ�ގައިވެސ� ްކޮނ�މެ هللاްސައ�ލަްهللا

ްބޮޑެތިް ްދިމާވާ ްޤައުމަކަށ� ްއެ ްޙަޔާތ�ޕުޅުގައިވެސ� ްވަސައ�ލަމ�ގެ  2255ޢަ�ަލައިހި

ްމީހުނ�ނަށް� ްޚުތުބާކިޔާ ްހަދާ ްއެއ�ޗެހި ްބެހޭގޮތުނ�،ްޚު�ުތުބާތަކާ ކަނ�ތައ�ތަކާ

ްޚުތުބާ.ް ްބެހޭގޮތުނ� ްކަމަކާ ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްޤައުމުގައި ވާހަކަދައ�ކައިދޭ.ްމި

ހާރުްދެނ�ްވަރަށ�ްސަކަރާތޭްދެނ�ްވަކިްޕާޓީއަކުނ�ްބަޣާވާތެއ�ްގެނ�ނަނީއޭްމި

ކިޔައިގެނ�ްދެނ�ްހަމަްޢާޔަތ�ތަކާްއެއ�ޗެހިްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�ްޚުތުބާްހަދައިގެން�

ްއިސ�ލާމ�ދީނުގައިް ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރަނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ�  2260ކިޔަނ�ވީ

އޮތ�ގޮތޭ.ް ްއެކަން�

ް

ހަމަވެއ�ޖެްއެހެނ�ވެްދަނ�ނަވާލީ.�5ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިހާރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިނެޓް�

ް

ްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްއުޅޭނެ ނޑަށ2ް�ްއަދި ްއަޅުގަ ްދޭތެރެއަކުނ�  2265ްމިނެޓ�ވަރު.

ްއެްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރަނގަޅު ްވަރަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދިޔަތަނ�ކޮޅު ްނެގީމަ ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ރުޞަތުްދެއ�ވިއ�ޔާ.ްއާދެ،ްދެނ�ްއޮތީްޒުވާނުނ�ގެްޤައުމީްމަޖިލިސ�.ްމިއީްފު

ްޤައުމީް ްޒުވާނުނ�ގެ ްނޫނ�ކަމުގައިވިޔަސ� ްގޮތުގައި ްކޮމިޝަނެއ�ގެ އަދި

ް ްމަޖިލީހުގައި ްއެ ްމިއީ ނޑު ްއުފެދުނުފަހުނ�ްއަޅުގަ އަހަރުދުވަހ2ްްުމަޖިލިސ�

ްބަ ްމަސައ�ކަތ�ކުރި ނޑާއެކީ ްއަޅުގަ ްމީހެއ�. ްއިތުރުްމަސައ�ކަތ�ކުރި  2270އެއ�

ްރާއ�ޖޭގެްޒުވާނުން� ނޑުމެނ�ގެ ްއެބަތިއ�ބެވި.ްއަޅުގަ ބޭފުޅުނ�ވެސ�ްމިތަނުގައި

ްޒުވާނުނ�ގެް ްއާބާދީގެ ްއެނގޭނެ. ްރަނގަ�ަޅަށ� ްޙާލު ްތިބި މިއަދު

މަސ�ތުވާތަކެތިްބޭނުނ�ކޮށ�ފައި.ްމަސައ�ކަތ�ކުރާނެްމީހަކ71ްްު�ުތެރެއިނ�ް%
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ްހަމަ ްމިއަށ�ވެސ� ްނެތިފައި. ްމިއޮތީ ްޤައުމުގައި ްއިނގޭތޯްްމި ބޭނުނ�ވާނެ

ނޑުް ްއުފައ�ދަނ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްމީހުނ�ތަކެއ� ްއިތުރު ްހަދައިގެނ�  2275ކޮމިޝަނެއ�

ްމިހުރިހާް ްރޫޙުގައި ްޖިނ�ސުއ�ލަތީފުގެ ްދަނ�ނަވާނީ ްނިނ�މާލަމުނ� ހަމަ

ްއެއ�ބަޔަކު،ް ްތިބޭނީ ްހަމަ ްވަނަސ� ްދިވެހިރާއ�ޖެއަށ� ްއޮތ�އިރުގައި އެއ�ޗެއ�

ްއެނ� ްހިނ�ގަނ�ތިބި ްސަރުކާރު ްތިބޭނީ.ްހަމަ ްމީހުނ� ްތިބި ްއިސ�ކޮށ� މެ

ްދައ�ކަވާފައިް ްވާހަކަފުޅު ްފަރިއ�ކުޅުއ�ވާފައި ްރީއ�ޗަށ� ްވަރަށ� އެބޭފުޅުނ�

ްއަދަބަށ�ް ްބަހާއި ްދިވެހި ްނުވަތަ ްނިނ�މާފައި، ްކުޅިވަރުކުޅޭނެގޮތ�  2280ނާދީގައި

ްއެް ްވާހަކަދައ�ކަނީ ްމިހާރު ްރައ�ޔިތުނ� ްނިކުނ�ނައިރުގައި ޚިދުމަތ�ކޮށ�ފައި

ްގެނ� ނޑާލައިފިއޭ،ްތަނ�ތަނަށ� ްކަ ްތަނ�ތަނަށ� ްމިކިޔަނީ ދަނ�ވެސ�

ްކަނ�ތައ�ް ްރޫޙުގެ ްއާދެ،ްޖިނ�ސުއ�ލަތީފުނ�ގެ ްއުފުރާލައިފިއޭ. އުފުލާލައިފިއޭ،

ް ްހަމަްމޮޅުކަމުނ� ްމިއީ ްމިހުރިހާކަމެއ�ވެސ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްމިއިނ�ް ްއިނގޭތޯ. ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްހުރި ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ�  2285އަޅުގަ

ްހުނ� ްވަގުތުްކޮނ�މެތަނަކަށ� ްފައިސާދީގެނ� ްދީގެނ� ްބަޖެޓ� ްސަރުކާރުނ� ނާނެ

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްބާއ�ވާފައިވެސ�. ްކަނ�ކަނ� ހޯދައިގެނ�

ްމާލެއަތޮޅުް ްވިދާޅުވާނެކަމެއ�ނެތޭ. ްއެއ�ޗެއ� ްނުސީދާކޮށ� ކޮނ�މެހެނ�

ްއެއ�ޗަށ�ް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމާރިޔާ ްއަލ�އުސ�ތާޛާ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްތާއީދެއ�ނުކުރާނަމޭްއިދިކޮޅު ްހުށަހެޅުމަކަށ� ްމާރިޔާގެ  2290ހަދާކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާ

ްމާރިޔާް ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމާރަނގަޅުވާނެ. ްބުނެލިއ�ޔާ ފާޅުގައި

ްހަދައިގެނ�ނޭް ްހަދަނ�ވީއޭ.ްހަމަ ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްރަނގަޅީ ްމީގައި ހުށަހެޅުއ�ވި

ްފު ްއެ ްވެރިކަމެއ�އަޔަސ� ްވައ�ތަރެއ�ގެ ްކޮނ�މެ ރޮޅާލަން�މިކަނ�ކުރެވޭނީ.

ނޭނގޭކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާްއެއީްމިމަޖިލީހުގައިްއިނ�ނަނ�ްތަސައ�ރަފ�ްނުފުދެނީ.ް

 2295ްވަބަރަކާތު.هللاްވައ�ސަލާމުއަލައިކުމ�ްވަރަޙ�މަތު

ް

ނޑުވެސް�ްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`

ްމިއަދުް

ޙުސަށ�ްހުޅުވާލެވިފައިްމިވާްމަޢުޟޫޢުގައިްއެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�.ްބަްޝާހީނ�ްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމަޤާމުތަކާއިް ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  2300އާދެ،
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ނޑުވެސް� ްއަޅުގަ ްމިހެނ�ދަނ�ނަވާއިރު ްމަޢުޟޫޢު. ްއިދާރާތަކާއިބެހޭ މަރުކަޒީ

ްޕޮއިނ�ޓ�ތައ� ްކުދިކުދި ްބައެއ� ްބޭނުނ�ވާ އެބަހުރި.ްްދަނ�ނަވަނ�

ްމިހާރުް ްއެއ�ކަމަކީ ްވިސ�ނާލި ްވިސ�ނާލާއިރު ްމިކަމަށ� ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްމިމަޢުލޫޢުގައިް ްކޮބައިތޯ ްކޮނ�ކަމެއ�ތޯ؟ ްކުރަނ�މިއުޅެނީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ބަޙުސ�ކޮށ�ގެނ�ްހާސިލ�ކުރަނ�ްބޭނުނ�ވާްމަޤ�ޞަދަކީ.ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް  2305މިގޮތަށް�

ދައިގެނ�ްކުރަނ�ްބޭނުނ�ވެގެނ�ްއިދާރާތަކެއ�ްނުވަތަްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ްއުފައ�

ްއޭގެް ްދެކޭގޮތުގައިވެއ�ޖިއ�ޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކޮނ�ކަމެއ�ތޯ. މިއުޅެނީ

ްދަޢުލަތް� ްވާގޮތުގެމަތީނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއ�ބޭނުމަކަށ�ވާނީ

ްއަދިް ްއެކައުނ�ޓަބިލިޓީ. ްނުވަތަ ްޖަވާބުދާރީކުރުވުނ� ހިނގަމުނ�ދާގޮތ�

ްއެ ްދަށުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްލިބިގެނ�ވާްއޭގެއިތުރުނ� ްލިބޭ،  2310ކިފަރާތ�ތަކަށ�

ްއެފަރާތ�ކަށ�ް ްއެޙައ�ޤުތައ� ްކޮށ�ދިނުމާ، ްޙިމާޔަތ� ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބެނ�ޖެހޭ އަދި

ްނުވަތަް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްމަޤ�ޞަދުތަކުގެ ނޑު ްމައިގަ ްމިއީ ފޯރުކޮށ�ދިނުނ�.

ްދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ�ކަމުގައި ްބެލެވޭ މަޤަޞަދުކަމުގައި

ްދަޢު ްނުވަތަްމީގެއިތުރުނ� ްފަސޭހަތަކާއި ްލިބެނ�ޖެހޭ ްއެ ްހިނ�ގުމުގައި ލަތ�

ްމީގައިް ނޑުމެނ� ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ�ްއެއީްއަޅުގަ  2315ހިނ�ގޭނެްގޮތ�ތަކާއިްމިކަހަލަ

ނޑުމެނ�،ް ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ�ބަލާއިރު ްބަލަނ�. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ކަމުގައި ހިމެނޭނެ

ްބާވަތެއ� ްމިހުރިހާ ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭނީ ްދެނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްނުވަތަްއަޅުގަ ގެ

މިއިނ�ްކޮނ�މެްދާއިރާއަކަށ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްކޮމިޝަނެއ�ްނުވަތަްމުސ�ތަޤިއ�ލުް

ްމިހާރުް ްއަދި ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭކަމެއ�. ްހަމަ ްމިއީ ްބޭނުނ�ވޭތޯ. މުޢައ�ސަސާއެއ�

ްއަދިް ްހުރިކަމުގައިވިޔަސ� ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްކިތައ�މެ  2320ހިނގަމުނ�ދާގޮތުގައި

ްހުރިކަމުގައިވިޔަސ� ްގޯސ�ތަކެއ� ްރަނގަޅުކުރުމަށ�ޓަކައިްްކިތަނ�މެ އެކަނ�

ްއާދެ،ް ްއުފެދެނ�ޖެހޭތޯ. ްކޮމިޝަނ�ތަކެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިފަދަ ކޮނ�މެހެނ�

ްނުވަތަް ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވެގެނ� ްމުޢައ�ސަސާތަކަކީ ްހުރި މިހާރު

ްމިކަނ�ތައ�ތަކަކީް ްކަމެއ�ތޯ ްނުކުރެވިގެނ�އުޅޭ މުސ�ތަޤިއ�ލުނުވެގެނ�

ް ްމިގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުްބަލަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�. ްއަޅުގަ  2325ވާހަކަދައ�ކާއިރު

ްމިއަދުގެް ްބޭނުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއަޅުގަނޑު ްއަދި ހަނދާނ�ކުރަނ�

ްދެއ�ކެވިް ްމުޢިއ�ޒު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.ގެ މިޖަލ�ސާގައި
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ްރަނގަޅުް ްވަރަށ� ްދެއ�ކެވި ްތާއީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކަފުޅުތަކަށ�

ްފާހަގަ ްއަދި ްހިމެނޭ. ްއޭގައި ްމުހިނ�މުްވާހަކަތަކެއ� ްވަރަށ� ކުރެއ�ވި

ްވަޒީރުނ�ގެް ްއިވިގެނ�ދިޔަ.ްހަމައެއާއެކު ނޑުމެނ�ނަށ�  2330ނުކުތާތަކެއ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ްދެއ�ކެވިް ްނަޝީދު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ

ްތާއީދުކުރަނ�.ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ް ނޑު ވާހަކަފުޅަށ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ްއުފަ ްނުވަތަ ްމިއުޅެނީްއުފެއ�ދުމުގައި ްބޭނުނ�ވެގެނ� އ�ދަނ�

ްމިހުރިހާް ްވާހަކަފުޅުތަކުގައި. ްދެއ�ކެވި ްމިމޭރުމުނ� ކޮނ�މަޤ�ޞަދެއ�ގައިތޯ

ްއެނ�މެް ްމިހާރު ްބޭނުނ�ވަނީ ްބަލާލަނ� ްއަޅުގަނޑު ްދެނ�  2335ގޮތ�ތަކަށ�ބަލާއިރު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލެއަތޮޅު ްހުށަހެޅުމަށ�.ްއެއީ ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ތަފ�ސީލުކޮށ�

އަޙ�މަދުްދީދީްހުށަހެޅުއ�ވިްހުށަހެޅުމަށ�ްއުސޫލެއ�ގެްގޮތުނ�ްްމެނ�ބަރުްމާރިޔާ

ްކަނ�ތައ�ތައ�.ް ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކަކީ ްގިނަ ްހިމެނޭ އޭގައި

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްފުރިހަމަނުވާނެހެނ� ްދަނ�ނަވައިގެނ� ްއެވަރުނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްބަ ްތަފާތުވާ ްޚިޔާލު ްމީގައި ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،  2340އެއ�ްހީވަނީ.

ްދަނ�ނަވާލުން� ްފާހަގަކޮށ�ލާ ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްހުރީމަ ކަނ�ތައ�ތައ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްފުރަތަމަ ނޑަށ�ްވިސ�ނޭ.ްއެނ�މެ ްއަޅުގަ ރަނގަޅުކަމަށ�

ްޖެނެރަލް� ްއެޓަރނީ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�. ްޖެނެރަލުގެ ްއެޓަރނީ ފާހަގަކުރަނީ

ނޑުމެނ�ްޢާނ�މުކޮށ�ްމިކިޔަނީްދަޢުލަތުގެްބަނ� ޑާރަްނާއިބުކަމަށ�.ްއެއީްއަޅުގަ

ްހުނ�ނަވާް ްމިކަމަށ� ްލަފާދެއ�ވާ ްގުޅޭގޮތުނ� ްއެކިކަނ�ކަމާ  2345ދަޢުލަތުގެ

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ް ްއެއީ ްބޭފުޅެއ�ކަމަށ�ވުނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ބޭފުޅެއ�ކަމަށ�ވާތީ

ްގިނައިނ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްބޭނުނ�ކަމެއ�. ވިސ�ނާއިރު

ްޤައުމުތަކުގަ ްގިނަ ްއަދި ްޖެނެރަލުގެްމިފެނ�ނަނީ ްއެޓަރނީ ްމިފެނ�ނަނީ އި

މަޤާމަކީްސަރުކާރާއިްގުޅުނ�ހުރިްމަޤާމެކޭ.ްސިޔާސީްމަޤާމަކަށ�ްވެގެނ�ވެސ�ް

ްނުވަތަް ްކެބިނެޓ�ގައިވެސ� ްއެ ްވަރަށ�ގިނަފަހަރު ްއެބޭފުޅަކު ްއަދި  2350ދަނީ.

ްވިސ�ނާކަމުގައިވާނަމަް ްމިއުސޫލުނ� ްހިމެނޭ. ްކެބިނެޓ�ގައިވެސ� އެސަރުކާރު

ްހީވަނީ ނޑަށ� ްދަޢުލަތުގެްްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްޖެނެރަލެއ� ްއެޓަރނީ މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްކުރީގައިް ްމީގެ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްނުބެހެއ�ޓޭނެހެނ�. ްނާއިބެއ� ބަނ�ޑާރަ

ްވިދާޅުވިފަދައިން� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްދެއ�ކެވި ވާހަކަފުޅު
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ްއެބައޮވޭ.ް ްމައ�ސަލައެއ� ްއޮތ� ްނުނިނ�މި ްއަދި ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ  2355އަޅުގަ

އީްދަޢުލަތ�ްހިނ�ގުމުގެްނިޒާމު،ްޕާލިމެނ�ޓ�ރީްނިޒާމަކަށ�ްދާކަމުގައިވާނަމަްއެ

ްކުރުވުމުގެގޮތުން� ްޒިނ�މާދާރު ްޕާލިމެނ�ޓަށ� ްޖެނެރަލުވެސ� އެޓަރނީ

ްޕާލިމެނ�ޓ�ގެް ްއޭގެއިތުރުނ� ްއަދި ްމެނ�ބަރަކަށ�ވެ ކެބިނެޓ�ގެ

ްބޭނުނ�ތެރި ްހަމަ ްވުނ� ްގާތ�ކަމެއ�. ްވަރަށ� ްހަމަ ވެސް�މެނ�ބަރަކަށ�ވެސ�ވުނ�

ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭް ްމުޅިނ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްމިސަބަބުތަކަށ�ޓަކައި  2360ކަމެއ�.

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްހިމެނިފައިވާގޮތަށ� ްމިހުށަހެޅުމުގައި ްއެއީ ްޖެނެރަލ� އެޓަރނީ

ްސަބަބެއ�ކަމަށ�ް ްމީގެއިތުރު ްލިޔަނ�ޖެހޭކަމަކަށ�. ްކޮނ�މެހެނ� ބޭފުޅެއ�ގޮތަށ�

ނޑުްދަނ�ނަވާނީްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިް އޮތ�ްހުށަހެޅުމުގައިްއޮތ�ްދެވަނަްއަޅުގަ

ްޖެނެރަލުގެް ްޕ�ރޮސިކިޔުޓަރ ްޖެނެރަލ�. ްޕ�ރޮސެކިޔުޓަރ ްއެއީ ކަނ�ތައ�.

ްއެއީް ްރަނގަޅުކަމެއ�. ްއެނ�މެ ްއެއީ ްބޭއ�ވުނ�  2365މުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�

ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިް ްނިނ�މަވަނ�ޖެހޭކަމަށ� ްޖެނެރަލ� ޕ�ރޮސެކިޔުޓަރ

ރައ�ވާްކަނ�ތައ�ތަކާ،ްމިކަނ�ތައ�ތަކާްމިއޮތީވެސ�ްދަޢުލަތުގެްފަރާތުނ�ްދަޢުވާކު

ނޑައަޅުއ�ވާްފަރާތ�.ްއެފަރާތުން� ބެހޭގޮތުނ�ްއެނ�މެްފަހުބަސ�.ްއާދެ،ްގޮތ�ްކަ

ްބަހެއ�ް ްއިތުރު ްޖެނެރަލ�ގެ ްއެޓަރނީ ނޑައަޅުއ�ވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްކަ އެގޮތ�

ްނުވަތަް ްކަމަކުނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްޖެނެރަލުގެ ްއެޓަރނީ  2370ބޭނުމެއ�ނުވާނެ.

ްއެގޮތަށ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުނޫނ�ކަ ްބުރޫއަރަ�ައިގެނ�ނުވާނެ. ްއެއަށ� މަކުނ�

ްއެޓަރނީް ްއަނެއ�ކާވެސ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ އޮނ�ނަކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްއަދިް ްމަޖުބޫރެއ�ނޫނޭ. ްކޮނ�މެހެނ� ްހިމެނުނ� ްމީގެތެރޭގައި ޖެނެރަލ�

ްނުވަތަް ްއެކަނި ްފަރާތ� ްދަޢުވާކުރާ ްކޮނ�މެހެނ� ްޖެނެރަލަކީ ޕ�ރޮސެކިޔުޓަރ

ްބައި ްނޫނ�ތޯވެސް�ްދަޢުވާކުރުމުގެ ްނުވަތަ ްފަރާތެއ�ތޯ ްއޮނ�ނަ  2375އެކަނި

ްފަރާތުން� ްދައުލަތުގެ ްއެއީ ްވިސ�ނާލަނ�ވާނެ. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއިޚ�ތިޔާރެއ�ގައިް ްދެނ� ްއެއީ ްހިމެނޭކަމެއ�. ްމީގައި ްއެއީ ދިފާޢުކުރުނ�ވެސ�

ްއެއަށ�ް ްއައިސ�ފިއ�ޔާ ްދަޢުވާއެއ� ްނޫނ�ކަނ�ނޭނގެ. އޮނ�ނަކަމެއ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ްްޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަނ�ނަވަނ� ްއެއ�އުސޫލަކުނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ. ޖެހޭނެ

ްޖެނެރަލުގެް ްއޮޑިޓަރ ްދެނ� ްރަނގަޅު. ްވިސ�ނާލުނ�  2380މިކަނ�ތައ�ތަކަށ�ވެސ�

ްއެއީް ްދައ�ކަވައިފި. ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވަރަށ�ގިނަ ވާހަކަ
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ްނޫނ�ކަނ�ނޭނގެ.ް ްވާހަކައެއ� ްމަޤާމެއ�ގެ ްކުރަނ�އޮތ� ްބަޙުސ�ތަކެއ� މާގިނަ

ްނުވަތަްއެނ�މެފަހުނ�ްމަޖިލީހަށް�ްއެއީ ްއަލ�ޓިމޭޓ�ލީ ްއަދި ހަމަްމުސ�ތަޤިއ�ލު

ްވާހަކަް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވައި ްފަރާތެއ�ކަމުގައި ޖަވާބުދާރީވާނ�ޖެހޭ

ްޕަބ�ލިކ�ް ްމިއޮތީ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްހަތަރުވަނައަށ� ްދެނ�  2385ކުރުކޮށ�ލާނަނ�.

ްހި ްދެކަމެއ� ްމީގައި ްބެހޭގޮތުނ�. ްއެބަވޭ.ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�އާއި މެނިފައި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްއޮތުމާއި، ްސާރސިސ�އެއ� ްސިވިލ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު އެއ�ކަމަކީ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމީގައިވެސ� ްއޮތުމާއި، ްކޮމިޝަނެއ� ްސަރވިސ� ސިވިލ�

ްސިވިލ�ް ްބައެއ�. ްވަކި ްއަދި ްސާރވިސ�އަކީ ްސިވިލ� ްތަފާތުވަނީ ޚިޔާލު

ނޑުމެނ�ްސަރުކާރަށ�ްދަޢުލަތުގެް  2390ޚިދުމަތުގައިްއުޅުއ�ވާްސާރވިސ�އަކީްއަޅުގަ

ްނުވަތަް ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވެ ްބޭފުޅުނ� ްމިހުރިހާ ްމިގޮތަށ�ބަލާއިރު ބޭފުޅުނ�.

ްއޮތުނ�ް ްއޮނ�ނަގޮތަކަށ� ްގޮތުގައި ްސަރވިސ�އެއ�ގެ ްސިވިލ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްއެފަރާތ�ތަކުގެް ްބަޔާނ�ކުރާކަށ�ނުޖެހޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ކޮނ�މެހެ�ެނ�

ްމަ ްއެފަރާތ�ތަކުގައި ްބޭފުޅުނ�ގެްމަސައ�ކަތ�ޕުޅާއި، ްހުރިހާ ސައ�ކަތައ�ކުރައ�ވާ

ްވަކިކުރުމާް ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމާ ްމަޤާމުތަކަށ� ްއެބޭފުޅުނ�ގެ  2395ޝަކުވާތަކާއި

ްއޮނ�ނަކަމަށ�ވަނ�ޏާް ްބެލެވޭގޮތަކަށ� ްގޮތެއ�ގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މިކަނ�ތައ�ތައ�

ްވާހަކައެއް� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވާނ�ޖެހޭ ްސަރވިސ�ކޮމިޝަނ� ްސިވިލ� އެ

ްއަ ްމިނިވަން�ލިޔާކަށ�ނުޖެހޭނެހެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްހީވަނީ. ނޑަށ� ޅުގަ

ްއެނ�މެް ްއެއީ ްއޮތުނ� ްކޮމިޝަނެއ� ްސަރވިސ� ްސިވިލ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިވާް ްތެރޭގައި ްމަސައ�ކަތުގެ ްއެކޮމިޝަނުގެ  2400ރަނގަޅުގޮތެއ�.

ްމީހުނ�ނާް ްއެނ�މެހާ ްގުޅޭ ްމީހުނ�ނާއި ްހިމެނޭ ްސަރވިސ�ގައި ްސިވިލ� ގޮތަށ�

ްތަ ްފަހަރެއ�ގައި ނޑުްބެހޭ، ްއަޅުގަ ްއޮތ�ގޮތަށ� ްމީގައި ކުރާރުވެދާނެ.

ދަނ�ނަވާލަފާނަނ�.ްސިވިލ�ްސަރވިސ�ގައިްހިމެނޭްމީހުނ�ނާއިްގުޅޭްއެނ�މެހާް

ްނުފޫޒުތަކުން� ްއެހެނިހެނ� ްއަދި ްސިޔާސީ ްކަނ�ކަނ� ްއެނ�މެހާ ްބެހޭ މީހުނ�ނާ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްޖުމުލަގޮތެއ�ގައި ްބެލެހެއ�ޓުނ�.ްއާދެ،ްމިގޮތަށ� ްތިބެ  2405އެއ�ކިބާވެ

ްބޭފުޅުނ�ގެްމާ ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ ްސަރވިސ�ގެ ްސިވިލ� ނަކުރެވެނީ

ްދެނ�ް ްއޮތުނ�. ްގޮތަކަށ� ްބެލެހެއ�ޓޭނެ ްފަރާތަކުނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހުރިހާކަމެއ�

ްކޮމިޝަނެއް� ްސަރވިސ� ްސިވިލ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� އެހެނ�ވީމާ،
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ްއޭގެތެރޭގަް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްޤަބޫލުކުރެވިދާނެ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ އިްއޮތުނ�

ްވާހަކައެއ�ް ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ ްސަރވިސ�އެއ� ްސިވިލ�  2410މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްބޯޑަށް� ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނ� ްމިއޮތީ ްދެނ� ްނުޖެހޭ. ްކޮނ�މެހެނ� ބަޔާނ�ކުރާކަށ�

ްވާހަކަް ްއެކޮމިޝަނ�ގެ ްވާހަކަ. ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނ� ނުވަތަ

ް ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.ގެ ްމީގެކުރީގައި މުޢިއ�ޒުްދައ�ކާއިރު

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނާލަނ�ްއެބަޖެހޭްމިފަދަްކޮމިޝަނ�ތައ�ް ވިދާޅުވިފަދައިނ�ްއަޅުގަ

ްމަދުް ްނުވަތަ ްއެއ�ކޮމިޝަނަކުނ� ްޖުމ�ލަކޮށ� ްމަދުކޮށ�  2415ވީހާވެސ�

ްއެއީް ްއެއ�ކޮށ�ލުނ� ްމަސައ�ކަތ�ތައ� ްއެއ�ބާވަތުގެ ްކުރެވޭ ކޮމިޝަނ�ތަކަކުނ�

ްފަހަރެއ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމެއ�ކަމަށ�. ްއެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނ�ގެްރަނގަޅުވެދާނެ ގައި

ްމީގައިް ްބެލެވިދާނެ. ްކަމެއ�ކަމަށ� ްއެއ�ކޮށ�ލެވިދާނެ ްހަމަ މަސައ�ކަތަކީވެސ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅު ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްގޮތުގައިް ްމަސައ�ކަތުގެ ްއެކޮމިޝަނުގެ ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި  2420ހުށަހެޅުއ�ވި

ްދަޢުލަތުް ްމިވަނީ ްއޮފީސ�ތަކާމެދުްވިދާޅުވެފައި ްމުވައ�ޒަފުނ�ނާ ްއެނ�މެހާ ގެ

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްމިވަރު ްތަޙ�ޤީޤުކުރުނ�. ްތުހުމަތުތައ� ްކަރަޕ�ޝަނ�ގެ ކުރެވޭ

ްފުޅާކޮށް� ްމިއަށ�ވުރެ ްވާނ�ޖެހޭނީ ްމަސައ�ކަތަކަށ� ްމިކޮމިޝަނުގެ މާހަނި.

ްބެލުނ�.ް ްފުޅާކޮށ� ްއެއަށ�ވުރެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބެލެވޭ ްގޮތުގައި ކަރަޕ�ޝަނ�ގެ

ްސަރުކާރުގެްއެހެނ�ވީ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގެތެރޭގައި ްމިދެނ�ނެވި  2425މާ،

ްމަޖިލިސ�ވެސ�،ް ްޚިދުމަތެއ�ގައި ްދައުލަތުގެ ްނޫނަސ� ވަޒީފާގެތެރޭގައި

ްއެމެނ�ބަރުނ�ގެވެސ�ް ްހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ. ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� މަޖިލީހުގެ

ްބެލެނ�ޖެހޭނެް ްއެވެސ� ްއުޅޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްމައ�ސަލައެއ� ކަރަޕ�ޝަނުގެ

ްއަމިއ�ލަފަރާތ�ތަކުގައިވެސ�ް ްހަމައެއާއެކު ްކޮމިޝަނަކުނ�. ކަރަޕ�ޝަނ�

ްކަރަޕ�ޝަން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހިމެނޭ. ްމައ�ސަލަތައ�ވެސ�  2430ކަރަޕ�ޝަނ�ގެ

ްއެކަނ�ޏެއ�ނޫނ�.ް ްފަރާތުނ� ްދަޢުލަތުގެ ްކޮނ�މެހެނ� ހުއ�ޓުވަނ�ވިކީ

ްހަމަް ްހުޅުވާލެވެނ�ޖެހޭނީ ްހުއ�ޓުވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްކަނ�ތައ� ްކަރަޕ�ޝަނުގެ

ްހުއ�ޓުވޭނެގޮތަކަށް� ްއެކަނ�ތައ� ްރާއ�ޖޭގައިވެސ� ްމުޅި ޢާނ�މުކޮށ�

ްބޭއ�ވުމުގެް ްހަނިކޮށ�ފައި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، މަސައ�ކަތ�ކުރަނ�.

ްމިވަނީް ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިއޮތ� ްދެނ�  2435ބޭނުމެއ�ނެތ�.
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ްވިދާ ްމިހުށަހެޅުމުގައިވެސ� ްބައެއ�. ްޚިދުމަތާބެހޭ ޅުވަނީްފުލުހު�ުނ�ގެ

ްމިނިވަނ�ް ްއަދި ްމަދަނީ ްވާނ�ވާނީ ްޚިދުމަތ� ްފުލުހުނ�ގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްޚިދުމަތަކަށ�ކަނ�. މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްދެނ�ނެވިޔަސ�ް ްމިހެނ� ްހާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ކަމެއ�.

ްކަނ�ތަ ްކުރެވޭ ްޚިދުމަތުގައި ްފުލުހުނ�ގެ ްމިހާރު  2440އ�ތަކަކީްމިދަނ�ނަވަނީކީ

ްވާހަކައެއ�ނޫނ�.ް ްއެކަހަލަ ްނުވަތަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ނޫނ�ކަމެއ� ބެލެވިގެނ�ވާނެ

ްބޭނުނ�ހާގޮތަކަށް� ްއަނ�ގާހާގޮތަކަށ�، ްވަކިފަރާތަކުނ� ްފުލުހުނ� އަދި

ްމުއ�ތަޤިއ�ލުް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްވާހަކައެއ�ވެސ�ނޫނ�. ޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭ

ްމާނަކު ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވީމާ ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ތޯ.ްއެއީްޚިދުމަތެކޭ ރަނީ

ްސަރުކާރަށ�ވެސ�ް ްނުވަތަ ްނުވާގޮތަށ� ްޖަވާބުދާރީ  2445ސަރުކާރުގެވެސ�

ްނުވަތަް ްޕާލިމެނ�ޓެއ� ްތަނެއ�ތޯ ްއޮނ�ނަ ްގޮތަކަށ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ނޑުމެނ�ްއެކަން�މަޖިލީހަށ�ވެސ�ްޖަވާބުދާރީްނުވާގޮތަށ�ް ްއަޅުގަ ކިހާވަރަކަށ�ތޯ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްއެ ްނުވަތަ ްކޮބައިތޯ.ްބަލައިގަނ�ނަނ�ވީ. ްމާނައަކީ ވުމުގެ

ްޤާނޫނުް ްސަރވިސ�އަކީ ްޕޮލިސ� ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ްއަދި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޤާނޫނުް ްއެއީ. ްފަރާތ� ްއެއ� ްހިނ�ގަނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނު ްއަތ�. ްއެއ�  2450ހިނ�ގުމުގައި

ްއެއ�ްފަރާތ�ްއެއީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްޤާނޫނުްތަނ�ފީޒުކުރުމުގެް ތަނ�ފީޒުކުރަނ�ޖެހޭ

ްފަރާތ� ްއޮނ�ނަ ްއެފަރާތުގެްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ްބަލަނ�ޖެހޭނެ. ތަކަށ�ވެސ�

ްޚިދުމަތެއ�ްއެއީ.ްއެއ�ވެސ�ް ްބޭނުނ�ކުރެވޭނެ ްއަދާކުރުމަށ�ޓަކާ މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު

ްޤާނޫނުތަކާއިް ްޚިލާފުވެގެނ�ނުވާނެ. ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ހާލެއ�ގައި

ްތަނ�ފީޒުކުރުމަށ�ޓަކާް ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�  2455ޚިލާފުވެގެނ�ނުވާނެ.

ްޚިދުމަ ްމުސ�ތަޤި�ިއ�ލުކުރެވޭނެތޯްބޭނުނ�ކުރާ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެއީ. ތެއ�

ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭް ނޑުމެނ� ކިހާވަރަކަށ�ތޯްމުސ�ތަޤިއ�ލުްކުރެވޭނީްމިއީްއަޅުގަ

ްމިގޮތަށ�ް ްޚިދުމަތަކަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްއެ ްމުޅިއަކުނ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ކަމެއ�.

ްގޮތުގައިް ްހުށަހެޅުމެއ�ގެ ްފާސ�ކުރާ ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްނުވަތަ ބަޔާނ�ކޮށ�

ްއެއަށ�ފަހުްމު ްނަމަވެސ� ްތާއީދެއ�ނުކުރެވޭނެ.ްއެހެނ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ  2460ޅިއަކުނ�

ްއެް ްޝަކުވާތަކާއި ްއުފުލޭ ްގުޅޭގޮތުނ� ްޚިދުމަތާ ްފުލުހުނ�ގެ އެވިދާޅުވާ

ްނުވަތަް ްޝަކުވާތަކާއި ްއުފުލޭ ްފަރާތުނ� ްމީހުނ�ގެ ްއުޅޭ ޚިދުމަތ�ތަކުގައި
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ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްކުރިއެރުމާ ްމީހުނ�ގެ ްއުޅޭ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްްއެޚިދުމަތުގައި ބަލާ

ްޚިދުމަތާވެސް� ްފުލުހުނ�ގެ ްއެކޮމިޝަނަކީ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ކޮމިޝަނެއ�

ްއުފެދޭް ްތެރެއިނ� ްއެޚިދުމަތުގެ ްކޮމިޝަނަކަށ�ވާނ�ޖެހޭނެ.  2465މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްއެއުސޫލުނ�ް ްނުވަތަ ްއެބޭނުމުނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުވާނެ. ކޮމިޝަނަކަށ�ވެގެނ�

ްކޮމިޝަނެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްްއޮނ�ނަ ފުލުހުނ�ނާބެހޭ

ްމިް ްހިމެނޭ ްމީގައި ްތާއީދުކުރެވޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތުނ� ކޮމިޝަނެއ�

ްއާދެ،ް ްގުޅޭގޮތުނ�. ްމިއާ ްއެބައޮވޭ ްނުކުތާއެއ� ްއެހެނ� ްހިމެނޭ ހުށަހެޅުމުގައި

ްޖަވާބުދާރީވާނީް ްކޮމިޝަނުނ� ްޝަކުވާބަލާ ްފުލުހުނ�ނޭބެހޭ  2470ވިދާޅުވާގޮތުނ�

ްމީ ްމަޖިލީހަށޭ. ްދެކަމެއް�ރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ގައި

އެބައޮވޭ.ްއެއީްފުލުހުނ�ގެްޚިދުމަތ�ްއެއީްމަދަނީްޚިދުމަތެއ�ގެްގޮތުގައިްއޮވެް

ްޚިދުމަތެއ�ް ްމިނިވަނ�ނުކުރެވޭ ްވަކިނ� ްމިދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ� ނޑު އަޅުގަ

ްއެް ްދަށުގައި. ްވުޒާރާއެއ�ގެ ްކޮނ�މެވެސ� ްއޮނ�ނާނީ ކަމުގައިވަނ�ޏާ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެްްވުޒާރާއެއ�ގެ ްއެވަޒީރަކު ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއޮނ�ނަ  2475ދަށުގައި

ްއޭގެް ްގުޅޭގޮތުނ�. ްޚިދުމަތާ ްފުލުހުނ�ގެ ްޒިނ�މާދާރުވާނ�ޖެހޭނެ މަޖިލީހަށ�

ްކޮމިޝަނުން� ްޝަކުވާބަލާ ްފުލުހުނ�ނާބެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދި އިތުރުނ�

ްގޮތެއ�ް ްޖަވާބުދާރީވާނ�ވާ ްމި ްމަޖިލީހަށ�. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ޖަވާބުދާރީވަނީ

ްމިހެން� ްކަނ�ނޭނގެ. ްތަފ�ޞީލުވާނ�ޖެހޭނެ ްރަނގަޅަށ� ތަނ�ކޮޅެއ�

ްއަހަރަށް� ްއަހަރުނ� ްހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ ްއެ ްމާނައަކީ  2480އެޖަވާބުދާރީވުމުގެ

ްމިކަނ�ތައ�ވެސ�ް ްނޫނ�ތޯ. ްނުވަތަ ްހުށަހެޅުނ�ތޯ ްރިޕޯޓ� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ

ްމިލިޓަރީ ްމިވަނީ ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްދެނ� ްބެލެވެނ�ޖެހޭނެ.

ްގުޅިގެނ�ް ްމިއާ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމުގައިވެސ� ޚިދުމަތުގެްހުށަހެޅުމެއ�.ްމި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ދަނ�ނަވަނ�

ްމަތިން� ްއެގޮތުގެ ްލިސ�ޓެއ�ގައި ްބަޔާނ�ކުރާ ްގޮތުގައި  2485މުޢައ�ސަސާތަކެއ�ގެ

ްރަ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްއެއީ ްލިޔުމެއ� ްޚިދުމަތ� ްގޮތެއ�ނޫނ�.ްމިލިޓަރީ ނގަޅު

ްއެނ�މެް ްދަޢުލަތުގެ ްޖަވާބުދާރީވަނީ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްޚިދުމަތ� މިލިޓަރީ

ްޗީފް� ްއިނ� ްކޮމާނ�ޑަރ ްހަމަ ްއެއީ ްމުސ�ތަޤިއ�ލެއ�ނޫނ�. އިސ�ވެރިޔާއަށ�.

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެބައޮވޭ. ްފަރާތެއ� ްވަކި ްޖަވާބުދާރީވާ ކިޔާފައި
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ްމުޢައ�ސަސާތަކެ ްނުވަތަ ްމިބައިްކޮމިޝަނ�ތަކެއ� ްލިސ�ޓުގައި  2490އ�ގެ

ނޑަކަށ�ްނުވިސ�ނޭ.ް ރަނގަޅުވާނެްކަމަކަށ�ްއަޅުގަ ގެނ�ދިޔުން� ްހިމަނައިގެން�

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްދަނ�ނަވާލ�5ްްީޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމަ، ްހަމަވެއ�ޖެ. މިނެޓު

ނޑު.ް ްއަޅުގަ

ް2495 

ްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއާދެ،ްއާދެ، ްނިނ�މާލާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަވަސ�ކޮށ�ލާފައި

ްހިމެނިގެން�ްޝާހީނ�ްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެގޮތަކަށ� ްވިސ�ނޭގޮތުގައިވެއ�ޖެއ�ޔާ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއެއީް ްކައުނ�ސިލަކީވެސ� ްސެކިއުރިޓީ ްނެޝަނަލ� ރަނގަޅެއ�ނުވާނެ.

ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްބެލެވިގެނ�ނެއ� ްގޮތުގައި ްބައެއ�ގެ ހިއެއ�ނުވޭްްމުސ�ތަޤިއ�ލު

ްދަޢުލަތުގެް ްކައުނ�ސިލަކީ ްސެކިއުރިޓީ ްނެޝަނަލ�  2500ރަނގަޅުވާނެހެނ�ނެއ�.

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްކޮމިޓީއެއ�. ްއެލަފާދޭ ްއާދެ، ްބެލެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކާ އަމަނ�ޢާނ�މު

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިް ްގޮތަކަށ�ވެސ� ްހިމަނާ ްގޮތުގައި މުސ�ތަޤިއ�ލުްކޮމިޝަނެއ�ގެ

ނ�ްރަނގަޅެއ�ނުވާނެ.ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ްއޮތީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިްލިސ�ޓުގައިްއޮތު

ްދައ�ކާކަށ�ްނެތިނ�.ް ްއިތުރަށ� ނޑު ްކޮނ�މެހެނ�ްއަޅުގަ ކޮމިޝަނ�ގެްވާހަކައެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިް ްގިނަ ްވަރަށ� ްވާހަކަ ްކޮމިޝަނ�ގެ ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�  2505އަދި

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރު ްދައ�ކަވައިފި.ްމީޑިއާްކޮމިޝަނ�ގެ މެނ�ބަރުނ�

ްކޮނ�މެ ްމުހިނ�މެއ�ނޫނ�ހެނ�.ްހީވަނީ ްލިޔާކަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ހެނ�

ްމިހާރަށ�ވުރެް ްމަޖިލިސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިހާރަށ�ވުރެ ްހެދެނ�ޖެހޭނެ ޤާނޫނުތައ�

ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވައިގެނ�ް ްއެބޭފުޅުނ� ްސިފައެއ�ގައި ްއަމަލީ ފުރިހަމައަށ�

ްއުފެދެނ�ޖެހޭް ްޤާނޫނުތަކުނ� ްއެ ްޤާނޫނުތަކާއި ްބޭނުނ�ވާ  2510ރާއ�ޖެއަށ�

ްއެކަނ�ްއޮ ްއުފައ�ދަވައިގެނ� ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްއެފަދަ ތޯރިޓީތަކާއި

ްކޮމިޝަނ�.ް ްސަރވިސަސ� ްޖުޑިޝަލ� ްމިއޮތީ ްދެނ� ކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެ.

ްވެއ�ޖެއ�ޔާްޖުޑިޝަލ�ްސަރވިސަސ�ްކޮމިޝަނ�އަކީް ނޑުްދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ

ްއެް ްއޮޅުނ�އަރާނެ. ްލިޔުއ�ވީމަ ްގޮތުގައި ްކޮމިޝަނެއ�ގެ މުސ�ތަޤިއ�ލު

ް ްދަށުނ�.ްޖުޑިޝަލ� ްޖަސ�ޓިސ�ގެ ްޗީފ� ްއޮނ�ނާނީ ްކޮމިޝަނ�  2515ސަރވިސ�

ްއުސޫލުތަކެއ�ް ްވަކި ްއަދި ްލަފާދޭ ްޖަސ�ޓިސ�އަށ� ްޗީފ� ްމިދެނ�ނެވީ އެހެނ�
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ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްކޮމިޝަނަކަށ�ވާނ�ޖެހޭނެ. ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

ްބަރާވެސް� ްތިނ� ްދައުލަތުގެ ްވާގޮތަކީ ްއޮތީމަ ކޮމިޝަނެކޭ

ްއެކަނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވެގެނ�ދަ ްއޮތުމަށ�ވުރެ ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ނީ.

ްހުށަހެޅުމުގައިް ްއޮތ� ްދެނ� ްއާދެ، ްރަނގަޅު. ްވަރަށ�  2520އިޞ�ލާޙުކޮށ�ދެއ�ވިއ�ޔާ

ްޖެހޭނެް ްވާހަކައެއ�ްދައ�ކާކަށ� ްއިތުރު ްކަނ�ތައ�ތަކާްބެހޭގޮތުނ� ހުށަހެޅިފައިވާ

ޝުކުރިއ�ޔާްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�.ް ހިއެއ�ނުވޭ.ްވަރަށ�ްބޮޑަށް� ްހެނ�ނެއް�

ް

ްމިހިރީ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވެފައި ްމިނެޓަށ� ްދެތިނ� ްގަޑިޖެހެނ� ްމިހާރު ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްވާހަކަދައ�ކަވަނ�ް ްއަތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެވުނުއިރު  2525މިހާތަނަށ�

ްއެޔާއެކުް ްހަމަ ްނެތ�. ްނަނ�ފުޅެއ� ްބޭފުޅެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެް ނޑުވެސ� ްމެނ�ބަރުްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްމާލެއަތޮލުގެ ހެނީ

ްއާދެ،ް ްތާއީދުކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ހުށަހަޅުއ�ވާ

ްހުށަހަޅުއ�ވާް ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި މާލެއަތޮލުގެ

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2530ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްތިޔަްހުށަހެޅުއ� ްއައިރުވެސ� ްމިހާތަނަށ� ްއަދިވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ވުނ�

ްއިދާރީމޭޒުން� ްމިހާރު ްފޮނުވާނުލެވެއޭ. ްއަރިހަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޞަފ�ޙާތައ�ް ްއާދެ، ްކަމަށ�. ްކުރައ�ވާ ްއެކަނ� ްއަވަހަށ� ްވަރަށ� ވިދާޅުވަނީ

ްނުހައ�ދަ ްގޮތުގައި ްއެއ�ޗެއ�ގެ ްނެރުއ�ވާ ްކޮނ�ޕިއުޓަރުނ� ވާ.ްގިނަކަމާއެކު

ްކަމަށ�.ް ްހިނ�ގަވާ ްމަސައ�ކަތ� ްޗާޕ�ކުރުމުގެ ްމިހާރު ްބައިނ�  2535ޗާޕ�ކުރައ�ވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްތިޔަ ްކުރިނ� ްނިމުމުގެ ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ އެހެނ�ވީމަ،

ްމަސައ�ކަތ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވޭތޯ ްހުށަހެޅުނ� ްއަރިހަށ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްދަނ�ް ްމިހެނ� ްދެނ�މެ ްއަޅުގަނޑު ްމިހާރު ްއާދެ، ްފަހުން�އެބަކުރަނ�. ނަވާލި

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސ�މަޑުލު

ްފުރުޞަތުް ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދިވަޑައިގެނ�ފި.  2540ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ�

ްހަމަްމިހާރުްއޮތީްއެނ�މެްތިނ�ްމިނެޓ�.ް އަރުވާނަނ�.ްއެކަމަކުްދަނ�ނަވާލަނ�

ނ�ްފުރުޞަތުްއަރުވާނެްވާހަކަވެސ�ްދެނ�ްވާހަކަފުޅަށ�ްދެނ�ްއަނ�ނަްދުވަހަކު
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ްޢަލީް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއާދެ،ްމާޅޮސ�މަޑުލު ދަނ�ނަވަނ�.

ްވަޙީދު..

ް2545 

ްޚާއ�ޞަްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިމެނިފައިވ�24ްްާމަޖިލީހުގެ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމިއަދުގެ ްޖަލ�ސާގައި ވަނަ

މަޤާމުތަކާއިްމަރުކަޒީް ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުްއެހެން�

ްޚިޔާލުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބަޙުސ�ގައި ްމައުޟޫޢުގެ އިދާރާތަކާބެހޭ

ްބޭނުނ�ވަނީް ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްފުރަތަމަްއަޅުގަ  2550ދަނ�ނަވާލަނ�ކަމަށ�.ްއެނ�މެ

ްގިނަްމުސ�ތަ ްވަރަށ� ްވާހަކަ ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްއިދާރާތަކާއި ޤިއ�ލު

ްއެހެނ�ކަމުން� ްހާމަކުރައ�ވާފައޭ. ްގޮތެއ�ގައި ްތަފ�ޞީލީ ްވަރަށ� ބޭފުޅުނ�ވަނީ

ްމުޢައ�ސަސާތައ�ް ްއެ ްޤަސ�ތުކުރަނީ ްބިނާކުރަނ� ްވާހަކަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމީހުނ�ް ްޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭ ްމުޢައ�ސަސާތަކަށ� ްބަދަލުގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވުމުގެ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްއުފެދޭގޮތ� ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްބުނާނަމަ ްގޮތަކަށ�  2555އެހެނ�

ްކުރުކުރުް ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްބިނާކޮށ�. ްމައ�ޗައ� ްކަމުގެ ްމުހިނ�މު ކުރުމުގެ

ްމާރުކޭޓް� ްރޯމަސ� ްމާލޭގެ ްގޮތުނ� ްމިސާލެއ�ގެ ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ގޮތެއ�ގައި

އެނ�ވަޔަރމަނ�ޓަށ�ްްހަދާްބިނ�ްހިއ�ކުމުގައިްއެްތަނާްހަވާލުވެްހުރިްފަރާތުނ�

ްޖޫރިމަނާކުރެއ�ވީް ްސަބަބުނ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމުގެ ްނުބަލާ ްވަރަށ� ބަލަނ�ވާ

ްމިއީް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްފާރު. ނޑު ްހަތަރުގަ  2560މުނިސިޕަލ�ޓީގެ

ްނުވަތަް ްމަސައ�ކަތ�ކުރީ ްއެ ްކާނ�ދިނުނ�. ްވެނަށ� ްވެނުމަސ� ޙަޤީޤަތުގައި

ްޚިލާފަށ�ް ްގަވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްހިނ�ގީ ކަމަށ�ވާނަމަްްއެކަމެއ�

ްއެކަމެއް� ްޖެހެނީ ްހޯދަނ� ްފައިސާ ްޖޫރިމަނާގެ ްނުވަތަ ޖޫރިމަނާކުރަނ�ޖެހޭނީ

ްމުޢައ�ސަސާތައ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްފަރާތަކުނ�. ހިނ�ގި

ްއެއ�ބައި.ް ްވާހަކައިގެ ްދައ�ކަނ�ހުރި ްބެހޭގޮތުނ�  2565މުސ�ތަޤިއ�ލުކުރުމާ

ް ްފެނޭ. ްގަޑިވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނޑ�2.31ްްުއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއަޅުގަ ވާތީވެ

ްރަނގަޅުވާނީ.ް ްދިނިއ�ޔާއޭ ްމިނެޓ�ވަރު ްއެއ� ްރައީސަށ�ވެސ� ްއަރަނީ ހިތަށ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްދުވަހަކު ްއަނ�ނަ ްދެނ� ްއިށީނ�ނާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވެ

ްފުރުޞަތުްދެއ�ވާނެްކަމަށ�ްޔަޤީނ�ކުރަމުނ�.ް
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ް

ްއާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަޑިްޝުކުރިއ�ޔާ. ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްނިނ�މާލަނ� ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ދެ،

ްނިނ�މާލާނަނ�.ް ްޖަލ�ސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، އައިސ�ޖެހިއ�ޖެ.

ްމިއެދެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްބަހާލެވޭތޯް ްމިހާރުވެސ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2575ތިޔަ

ްއެ ްމަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ� ްފަދައިނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ �11ްގެނ�ދަނީ

ްއެްހީރަސ�ޖަހާްހަދަނ�ްވަގުތުކޮޅެއ�ްނަގާތީ.ް ްތައ�ޔާރުކޮށ� ށ�ވުރެްގިނަްކޮޕީ

ްވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ް ްހިތ�ޕަވައިގެނ� ްއެ ްނިމުނަސ� ްޖަލ�ސާ އެހެނ�ވީމަ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވުނ� ްއެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްދެ ްމެނ�ބަރުން�އެދެނ�. ްބައެއ� ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްޖަލ�ސާގައި ްމިއަދުގެ  2580ނ�

ްވަކިގޮތަކަށ�ް ްނިޒާމު ްވެރިކަމުގެ ްއެއީ ްނުކުތާއެއ� ފާހަގަކުރެއ�ވި

ްމުޢަ�ައ�ސަސާތައ�ް ްމި ނޑަނޭޅި ްކަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ބަށ�ޓަނ�ކުރަނ�

ްފަދައިން� ްދަނ�ނަވާލި ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ހަމަޖެއ�ސިދާނެތޯ.

ްނިނ�މާްއަޅުގަނޑުމެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަދައ�ކާ ްމިހާރުވެސ� ނ�

 2585ނިނ�މުނ�ތަކެއ�ްދާނީްދިރާސާކޮށ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާްކޮމިޓީއަށ�ްދެނ�ްއެްކޮމިޓީނ�ް

ްހަމަޖެހިގެނ�ދިޔުމުން� ްނިޒާމު ްވެރިކަމުގެ ްގެނ�ދަވާއިރު ްކުރައ�ވަމުނ� އެކަނ�

ް ްއެ ްބަދަލުތައ� ް ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްގެނ�ނަވަނ� ްގުޅޭގޮތުނ� ޤާނޫނުގެްއެއާ

ްއައިސ�ގެން� ްމަޖިލީހަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްގެނ�ނަވާނެ. މާއ�ދާތަކަށ�

ް ްގަވާއިދުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވާއިރުގައި ްފާސ�ވެގެނ�ދާނީ. 56ްއެ

ްބަދަލެއް� ްގެނ�ނަނ�ޖެހޭ ްއެވަގުތަކަށ� ްބަޔާނ�ކުރާގޮތުނ� ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ  2590ވަނަ

ްއިޚ�ތިޔާ ްއެ ްގެނެވިދާނެ. ްއަލުނ� ްލިބިގެނ�ވޭ.ްމަޖިލީހުނ� ްމަޖިލީހަށ� ރު

ްމިއިން� ްގެނ�ދަނީ. ްމަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ްއައުނ�ް ްހަލުވިކަމެއ� ްމަސައ�ކަތަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އިރާދުކުރެއ�ވިއ�ޔާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހުރިހާ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއަކުނ�ނުވާނެ. ްކަމެއ� ްއެހެނ� ފިޔަވާ

ްޤަ ްއެގޮތަސ� ްމައ�ސަލާގައިްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްމި  2595ބޫލުފުޅުކުރައ�ވައިގެނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދެކެނ�. ްކަމަށ� ްވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ކުރިއަށ�

ްމުސ�ތަޤުބަލާް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�
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ްތަރުޖިބާޔާް ްތާނގެ�ެ ްވޭތުވެދިޔަ ްޚިޔާލުކުރައ�ވައިގެނ� ްރަނގަޅަށ� ދޭތެރޭގައި

ނޑުމެނ�ނަށ�ްްއެކުގައި ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވާށޭ. ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުނ�

ްހެދޭނެކަމުގެް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ްރަނގަޅު  2600އިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ

ްމަސައ�ކަތ�ޕުޅުް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ޔަޤީނ�ކަމުގައި

ްނިނ�މާލާނީ ްމިހާތަނުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ްއާދެ، .ްކޮށ�ދެއ�ވާށޭ.

ް ްނޮވެމ�ބަރުމަހުގެ ްއާދެ، ްމާދަމާ ްއޮނ�ނާނީ ްޖަލ�ސާއެއ� ްހޯމ27ްްަދެނ� ވާ

ް ްދަނ�ނަވަމުނ9ް�ްދުވަހު ްއެދި ްދެއ�ވުނ� ްވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ޖަހާއިރު.

 2605ްމިއަދުގެްޖަލ�ސާްނިނ�މާލާނީ.ް

ް
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