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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 

 

ް

 10ރިޔާސަތުނ�ްޖަލ�ސާްފެއ�ޓެވުމަށ�ފަހުްހޭދަވިްފުރަތަމަްދިމާވިްޓެކ�ނިކަލ�ްމައ�ސަލައެއ�ގެްސަބަބުނ��ެް)ް

ނުލިބޭތީްއެބައިްޔައުމިއ�ޔ�1ްްާ މިނެޓ�ގެްއަޑުްޖަލ�ސާކުރާްމާލަމުން�

ްކުރެވިފައެއ�ނުވޭ(

ް

ްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްމައ�ސަލައަކަށ�ފަހު( ްއެއ�ް)ޓެކ�ނިކަލ� ްކޮނ�މެވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޤާނޫނުން�ްޠާހިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްބިނ�ވަޅުނެގިފައި ްއެވާހަކަވެސ�  15ހިސާބެއ�ގައި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްކަމުގައި. ްއިސ�ލާމ�ދީނ� ްމާތ�ވެގެނ�ވާ ްދީނަކީ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްބެލެހެއ� ްޚި�ިމާޔަތ�ކޮށ� ނޑުމެނ�ގެްއެދީނ� ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ޓުމަކީވެސ�،

ްމިދީން� ްގެނެސ�ދީފައިވާ ްހަމައަށ� ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ ކާބަފައިނ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ�. ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ޚިމާޔަތ�ކުރުމަކީ

ްޚިލާފަތުތަކުން� ްދީނުގެ ްއުފެދިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ  20އަޅުގަ

ްލޮބުވެ ނޑުމެނ�ގެ ްދީނާބެހޭްއަޅުގަ ްކުރުމަށ�ޓަކައި، ްސަލާމަތ� ްރައ�ޔިތުނ� ތި

ްމަޖިލީހުގެް ްމަތީ ްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމީ ްބަލަހައ�ޓާނޭ ކަނ�ތައ�ތައ�

ްފެނ�ނަކަމެއ�.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތުމަކީވެސ� ްމަޖިލީހެއ� ނަމުގައި

އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެްމަޖިލިސ�ްކޮނ�މެްގޮތަކަށ�ްއެކުލެވުނުްކަމުގައިވިޔަސ�،ް

ްމަޖިލީހު ްއެއިރަކުްއެ ްހުނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ްވެރިއަކަށ� ްމަތީ ްއެނ�މެ  25ގެ

ްވެރިއަކު.ްއަދިް ްމަތީ ްއެނ�މެ ްނުވަތަ ްރައީސ�އަކު ްހުނ�ނަވާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއެކަން� ްޚިލާފަށ� ްއެއާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމަތިނ� ްހަމަތަކުގެ ދީނީ
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ނޑުްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުނ�ތަކެ އ�.ްކުރެވޭކަށ�ވެސ�ނެތ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިއީްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުކުތާތަކަކީ ްމިދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޮޑަށ�ް ްވަރަށ� ްދޭތެރޭގައި ްމިއާއި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  30ދެކޭގޮތުގައި

ްއެދެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްނުކުތާތަކެއ�. ްޖެހޭނެ ވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވަނ�

ްމިއާދޭތެ ްދާއިރު ްނިމިގެނ� ްމާއ�ދާތައ� ްމި ރޭގައިްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޢަލައިކުމް� ްވައ�ސަލާމ� ްވިސ�ނާވަޑައިގަތުނ�، ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވަބަރަކާތު.ްهللاްވަރަޙ�މަތު

ް35 

ްޢަދުލުއިނ�ސާފުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްވަނީް ްއެބައި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި، ްވާހަކަތަކެއ� ްހިމެނޭ ބައިގައި

ްބެހޭގޮތުން� ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުނ� ްބަޙުސ�ކޮށ� ްމީގެކުރިނ� ނޑުމެނ� އަ�ަޅުގަ

ްފޮނުވިފައި.ް ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ� ްނިނ�މާފައި ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� އެއ�ބަސ�ވެ

ްއެބައިް ްހިމެނޭ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  40އެހެނ�ވީމާ،

ްޖެހޭ ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްމަޤާމުގައި ްމި ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްކަމަކަމަށް�އަޅުގަ ނެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްނުފެނޭ. ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްނަޢީމ�އަށ�. ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ހައ�ދުނ�މަތީގެ

މިތަނ�ވަޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޖަލ�ސާގައިްވަޑައިގެނ�ްނެތ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ް

ްދެ ްމިލަދުނ�މަޑުލު ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްދެނ�  45ކުނުބުރީ

ްމެނ�ބަރުްޢަލީްމުޙަނ�މަދަށ�.ް

ް

ނޑަށ�ްމިްފުރުޞަތުގައިްމާްދިގުްްމިލަދުނ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްވަރަްޢަލީްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްސަބަބަކީ ްއެއީ، ްނުކުރަނ�. ްގަސ�ދެއ� ްދައ�ކާކަށ� ށް�ވާހަކައެއ�

 50ގިނަްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ�ްވަނީްހުށަހެޅިފައި.ްއަދިްމިހާރުްމިްބަޙުސ�ކުރެވެމުނ�ް

ދާްމަޢުޟޫޢުގައިްވަރަށ�ްގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްވަނީްވަރަށ�ްތަފާތުް

ްވާހަކަް ްބަދަލުތަކެއ�ގައި ްގިނަ ްވަރަށ� ްފާޅުކުރައ�ވާ، ސުވާލުތަކެއ�

ނޑުވެސ�ްކު ރުްގޮތެއ�ގައިްދަނ�ނަވާލާނީ،ްދައ�ކަވާފައި.ްއެހެނ�ކަމާއެކުްއަޅުގަ

ްހުށަހަޅާފައިވާް ްހިތ�ހަމަޖެހޭގޮތަށ� ްބޮޑަށ� ްއެނ�މެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ މިހާރު
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ްޖަލ�ސާގައިް ްކުރީދުވަހުގެ ްފެނ�ނަނީ ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ  55އިޞ�ލާޙެއ�ކަމަށ�

ްޢަފީފް� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްދެކުނުބުރީ ްމާޅޮސ�މަޑުލު ހުށަހަޅަމުނ�ދިޔަ

ްހުށަހެޅުމަ ނޑުްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ށ�.

ްއަދިް ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެބައޮތ� ްދީފައި ތާއީދުވެސ�

ްހުރިހާް ްއަދި ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަމުނ�، ްދޭވާހަކަ ްތާއީދު އިތުރަށ�

ްއަލަށ�ހެދޭް ްފަދައިނ�،ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްމި ްޤަބޫލުކުރެވޭ  60މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�

ްލިޔެވިފައިްޤާނޫނުއަސާސީ ްފުރިހަމައަށ� ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ގައި

ްކަނ�ތައ�ތަކުގައިް ްއިލެކ�ޝަނ� ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ� އޮނ�ނަ�ަނ�ޖެހެނެ،ްއަޅުގަ

ްކަހަލަް ްގެނ�ދެވޭ ްއިނ�ސާފުނ� ްހަމައާއި ްއަދި ްއޮމާނ� ްއަމާނ� ވީހާވެސ�

ްހެދުމަށ�ޓަކައިް ްގޮތަކަށ� ްބޭއ�ވޭކަހަލަ ްއިލެކ�ޝަނ�ތައ� ްބޭއ�ވޭކަހަލަ ގޮތަކަށ�

ްމުސ�ތަޤީއ�ލުްއި ްމިނިވަނ� ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ްއެއީ، ްކޮމިޝަނަރެއ�  65ލެކ�ޝަނ�

ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ް ްޖެނެރަލެއ� ްއޮޑިޓަރ ްއޭގެއިތުރަށ� ްވާނ�ޖެހޭނެ. މީހަކަށ�

ްގިނަް ްވަރަށ� ްއެހެނ�މެ ްހަމަ ްއަދި ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� މިހާރު

ްހު ްޖެނެރަލެއ�ވެސ� ްޕ�ރޮސިކިއުޓަރ ްވާހަކަދެއ�ކެވި ނ�ނަން�ބޭފުޅުނ�

ްފާހަގަކުރަން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ޖެހޭނެކަމަށ�.ްދެނ�،ްކޮމިޝަނ�ތަކުގެ

ްއަދިް ްކޮމިޝަނ� ްސިވިލ�ސަރވިސ� ްކޮމިޝަނާ،  70ހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ�

ްމައ�ސަލަތަކަކީް ްކޮރަޕ�ޝަނ�ގެ ްއެއީ، ްކޮމިޝަނ�. އެނ�ޓިކޮރަޕ�ޝަނ�

ްމިހާރުްހުސ�އެކަނިްރާއ�ޖެއިނ�ނެއ�ްނޫނ�ްބައިނަލ�ް ނޑުމެނ� އަޤ�ވާމީްއަޅުގަ

ްދީގެނ�ް ްއަހަނ�މިއ�ޔަތެއ� ްބޮޑު ްވަރަށ� ްކަނ�ކަމަކީ ްމިފަދަ މަސ�ރަޙުގައިވެސ�

ްހެދޭް ްމި ްއަލަށ� ްއެއ�ކޮށ� ްއެހެނ�ކަމާ ްކަނ�ތައ�ތައ�. ކުރަމުނ�ގެނ�ދާ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއޮތުމަކީ ްކޮމިޝަނެއ� ްމިފަދަ ްމިވާ  75ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ް ްރަނގަޅު ްމިހާރަށ�ވުރެނ� ްމުސ�ތަޤ�ބަލުގައި ްއަޑިްރާއ�ޖެ ްވީހާވެސ� ގޮތުގައި

ްކަމެއ�ވެސ�ް ްހުރިހާ ްއެއ�ކޮށ� ްހާމަކަމާ ްވީހާވެސ� ްގޮތަކަށ� ފެނ�ނަ

ްމައ�ސަލަތަކާް ްޖެހޭ ްދާއިރާގައި ްހިނ�ގުމުގެ ކުރެވެމުނ�ދާނެކަމަށ�.ްމިދެނ�ނެވީ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެއީ ްކޮމިޝަނ� ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ� ްއެހެނ�މެ ހަމަ

ްހިއުމަނ�ރައިޓ� ްމިވަނީ ްއުފެދިފައި.ްރާއ�ޖޭގައި ްކޮމިޝަނެއ�  80ސ�

ްރަނގަޅަށް� ްވަރުގަދަކޮށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކޮމިޝަނުގެ ްމި އެހެނ�ނަމަވެސ�،
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ނޑުމެނ�ްމިް ހިނ�ގުމަށ�ޓަކައިްއަދިްހަމަްއެހާްމުހިނ�މުްކަމަކަށ�ްވާތީްއަޅުގަ

ްފުރިހަމައަށް� ްވަރަށ� ްއެބައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހެދޭ ްމި އަލަށ�

ނޑުްމިްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭްކަމަށ�ްފެނ�ނާތީ،ްއެ ކަނ���ވެސ�ްހާމަކޮށ�ލަމުނ�ްއަޅުގަ

ްތާއީދުކުރެވޭް ނޑަށ� ްއަ�ަޅުގަ ްއިޞ�ލާޙަށ� ްއެ ްބޭނުނ�ވީ ްހަމަ  85ފުރުޞަތުގައި

ވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ްދެނ�،ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިހާްގިނަްވާހަކަްދައ�ކައިގެނ�ް

ްއައުމަކީވެސ�ް ްބަދަލުތަކެއ� ްއަނެއ�ކާ ްއިޞ�ލާޙަށ� ްމި ފަހަރެއ�ގައި

ްހަމަްއެކަށީގެނ�ވާކަމެއ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، .

ްމިް ްއެހެނ� ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއިޞ�ލާޙަށ�ވެސ� ހުށަހެޅިފައިވާ

ްދާއިރާއެއ�ވެސ�ް ްހުރިހާ ްރާއ�ޖޭގެ ްބޭނުނ�ވޭ ްއަޅުގަނޑުމެނ�  90ދަނ�ނަވަނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްގުޅޭގޮތުނ�ވެސ� ްދާއިރާއަކާ ްހުރިހާ ރަނގަޅުކުރަނ�،

ްއޮނ� ނޑަކަށ�ްހިމެނިފައި ްއަޅުގަ ްއެއީކީއެއ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނަނ�.

ްދާއިރާތަކެއ�ގެް ްހުރިހާ ްބޭނުނ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ހިއެއ�ނުވޭ

ްނުހިމެނުނުް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހިމެނޭނެހެނ�ނެއ�. ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމޮނިޓަރްކުރެވޭނެް ްބަލާ ްދާއިރާތައ� ްއެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  95ކަމުގައިވިޔަސ�

ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތުގައިްްބައިވަރު ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްއެތަނ� ްއަދި ހުނ�ނާނެ.

ްހުނ�ނާނެ.ް ްގޮތ�ތައ�ވެސ� ްހިނ�ގޭނެ ްގޮތުގައި ްތަނ�ތަނ� މުސ�ތަޤީއ�ލު

ްނުހިމެނިކަމުގައިވިޔަސ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެނ�ކަމާއެކު

ްވާހަކަް ްބެހޭގޮތުނ� ްބައިތަކާ ްހިމަނަނ�އުޅޭ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިހާރު

ްޚިޔާލުބަދަލުކޮށް�ދެއ�ކުމަށ� ްވާހަކަދައ�ކާ ްއިތުރަ�ަށ� ްމިދެނ�ނެވީ  100ޓަކައި

ްޚިޔާލުތަކެއް� ްހުރިހާ ްމި ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ދިރާސާކުރުމަށ�ޓަކައި

ްމިތަނުގައިް ްއެއީ، ްފެނ�ކަމެކޭ. ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ގެނ�ދިއުމަކީ

ްހުރިހާ ްޚިޔާލުތައ� ްހުރިހާ ްމި ްހިނގައިފި ްބަޙުސ�ތަކެއ� ްދިގު ްވަރަށ�

ްހުށަހެޅުނ�ވެސް� ްހުރިހާ ްއެ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްބެހޭގޮތުނ�ވެސ�. ހުށަހެޅުމަކާ

ްފޮނުވަނ�.ް ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްފެނޭ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑަށ�  105އަ�ަޅުގަ

ްބައިް ްބަޙުސ�ކުރެވޭ ްވާހަކަދެކެވޭ ްމި ްމިހާރު ްކޮމިޓީނ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ އެއީ،

ް ްމަޖިލީހުގެ ްއައިސ�ގެނ� ްމިތަނަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ވެގެނ� ފ�ލޯއަށް�ނިމިގެނ�

އައިސ�ގެނ�ްއެވާހަކަތައ�ްއަލުނ�ްއަނ�ނަްކަހަލަްގޮތެއ�ްނިނ�މައިގެނ�ްއެކަނ�ް
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ްފުރުޞަތުް ްދެއ�ވި ްމި ްމިހާރު ނޑަށ� ްއަ�ަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދާނީ. ނިމިގެނ�

ޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް  110ްދެނ�ްމިހިސާބުނ�ްނިނ�މާލާނަން�

ް

މެނ�ބަ�ަރުނ�ނަށ�ވެސ�ްފާހަގަކުރެއ�ވޭނެްފަދައިނ�ްއަޑުގެްްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއާދެ،ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްވަގުތުކޮޅެއ�ް ްކުޑަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހީވަނީ. ްއުޅޭހެނ� މައ�ސަލައެއ�

ްދަނ�ނަވާނަނ�.ް ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްބައ�ލަވާލެއ�ވުމަށ� ްއެކަމަށ� ޓެކ�ނިކަލ�ގޮތުނ���

ްތަނ�ކޮޅެއް� ްއިވޭގޮތ� ްއަޑު ްދައ�ކަވާއިރު ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ�  115އެއީ

ްމަށ�ްލަފާކުރެވޭތީ.ްކުޑަކަ

ް

ް)ޓެކ�ނިކަލ�ްމައ�ސަލަކައަށ�ފަހު(

ް

ްކުރިއަށ�ވުރެނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޑު ްމިހާރު ްގެނ�ދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ްޖަލ�ސާ ްމިހާރު  120އާދެ،

ްއުނ�މީދުކޮށ�ގެން� ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްވިދާޅުވަނީ. ރަނގަޅުވާނެކަމަށ�

ްދެނ� ްއާދެ، ްގެނ�ދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ްމިްްޖަލ�ސާ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްއަޙ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ އަރުވަނީ

ްޝަރީފަށ�.ް

ް125 

ްކުޑަކުޑަްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.

ްދަނ�ނަވާްއަޙ�މަދުްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކައެއ� ްމިކަހަލަްދެ ނޑުމެނ� ްއަ�ަޅުގަ ްވާހަކައަކީ، ްއެއ� ލަނ�.

ްދަނ�ނަވާލަން� ްވާހަކައެއ� ްކުޑަކުޑަ ްއިނ�ސ�ޓިޓިއުޝަނ�، މުޢައ�ސަސާތައ�

ްބޭނުމަކީް ްއެއ� ްހެދުމުގެ ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްމިކަހަލަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެއީ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްޢާނ�މު ްއަދި ްބެލުނ�. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހިނ�ގާ  130ސަރުކާރުނ�

ްކުރީގައިްއެކަށީގެނ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދިނުނ�. ްޚިދުމަތ�ތައ� ްގޮތެ�ެއ�ގައި ވާ

ނޑުމެނ�ނަކީް ްއަޅުގަ ްފަދައިނ� ްވިދާޅުވި ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްބައެއ� ވާހަކަދެއ�ކެވި

ނޑަށ�ްފަޙު�ުމ�ވޭްބައެއ�ް ކުޑަކުޑަްޤައުމެއ�.ްމީސ�ކޮޅުްމަދުްޤައުމެއ�.ްއަޅުގަ

ްމުސ�ތަޤީއ�ލުް ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްމިފަދަ ްގިނަ ްވަރަށ� ބޭފުޅުނ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްސަބަބު. ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ްހަދަނ�  135މުޢައ�ސަސާތަކެއ�
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ްލީޑ�ކުރަނ�ް ްޓ�ރަސ�ޓ� ްދިނުމުގައި ްޚިދުމަތ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޢާނ�މު ތެރޭގައި

ްބަލާް ްޙާލަތަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ބޭނުނ�ފުޅުވާތީ.

ް ްއެއީ ްޚިޔާރުކުރުނ� ްމެދުމިނ�ވަރު ްމިކަމުގައި ނޑުމެނ� ފެނ�ނަކަމެއް�އަޅުގަ

ްހުށަހެޅުނ�ތަކުގެް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާލާ، ްއެވާހަކަ ކަމުގައިވާތީ

ްކޮށ�ލައ�ވައިގެން� ްބޭފުޅުނ�ްމަޝ�ވަރާ ްތިއ�ބެވި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި  140ތެރެއިނ�ްއެ

ްމުއަ�ައ�ސަސާތަކުގެް ްމި ްމިނ�ވަރަކަށ� ްމެދު ްއެކަށީގެނ�ވާ މެދުމިނ�ވަރަކަށ�

ްމުއައ�ސަސާތަ ްއެ ްގެނެސ� ްގެނެވިއ�ޖިއ�ޔާްއަދަދު ްފަނ�ކ�ޝަނ�ސ�ތައ� ކުގެ

ްމިމަސައ�ކަތް� ްފައިދާހުރިގޮތެއ�ގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްސަލާމަތް� ްވަގުތުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްގެނ�ދެވިދާނެހެނ�. ކުރިއަށ�

ްވައ�ސަލާމް� ްއިށީނ�ނާނަނ�. ްދަނ�ނަވާލާފައި ްމިވާހަކަ  145ކުރުމުގެގޮތުނ�

ްޢާލައިކުމ�.ް

ް

ް ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއުތުރުބުރީގެްްރިޔާސަތުނ� ްމިލަދުނ�މަޑުލު ްމިއޮތީ ްލިސ�ޓ�ގައި ްދެނ� ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްލުބ�ނާްމުޙަނ�މަދުްޒާހިރުްޙުސައިނ�.ްއެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

 150މެނ�ބަރުްމިވަގުތުްޖަލ�ސާގައިްވަޑައިގެނ�ނެތ�.ްދެނ�ްއެހެނ�ވީމާ،ްފުރުޞަތުް

ްހު ްއިބ�ރާޙީމް�މިއަރުވަނީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ވަދުއަތޮޅު

ްއަށ�.ްهللاޙަލީލ�ްޢަބ�ދު

ް

ްއައ�ސަލާމ�ްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމެނ�ބަރުނ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި `ް

ްމުސ�ްهللاްއިބ�ރާހީމ�ްޙަލީލ�ްޢަބ�ދު ްހިމެނިފައިމިވާ ްއެޖެނ�ޑާގަ ްމިއަދުގެ ްއާދެ،  155ްތަޤިއ�ލުްޢަލައިކުމ�.

ްފެނ�ނަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމަޢުޟޫޢުގައި ްބެހޭ ްއިދާރާތަކާ ްމަރުކަޒީ މަޤާމުތަކާ

ްބޭނުނ�ކުރާނަނ�.ް ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށ�ޓަކައި ޚިޔާލެއ�

ްމަސައ�ކަތް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދުނިޔެއެއ�ގައި ްއަނ�ނަ ްކުރިއަރަމުނ� އާދެ،

ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއިސ�ލާމ�ދީން�ްކުރަނ�ވާނީ ްފުހެވެމުނ�ދާ ްނެތެމުނ� ތެރެއިނ�

ްއެހެނ�ކަމުން� ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްޙިމާޔަތ�ކުރުމަށ�ކަމަށ�  160ރައ�ކާތެރިކޮށ�

ްއެކަށޭނެް ްއެނ�މެ ްމިފަދަކަމަކަށ� ްމަރުޙަލާއަކީ ްމިދާ ްދަތުރުކުރަމުނ� މިހާރު

ްއެއ�ފަހަރުް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި މަރުޙަލާއެއ�
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ްހީބިހިްއި ްގައިނ� ްބައެއ�ފަހަރު ްމަނ�ޒަރުތަކުނ� ްފެނ�ނަ ްޚަބަރުތަކުނ� ވެމުނ�ދާ

ްއެކަނ�ޏެއ�ނޫން� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަދޭ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްހިސާބަށ� ނަގާ

ްމިހާރުް ްކުރަމުނ�ދާނެ. ްއިޙ�ސާސ� ްމި ްހަމަ  165އެހެނ�ބޭފުޅުނ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ްމިތިބީްބައެއ�ކަހަލަްދޫނިްސޫފާސޫފިްޙި�ިމާޔަތ�ކޮށ�ގެނ�.ް އަދިްއަޅުގަ

ްމަރުވެް ްނުވިތާކަށ� ްއަދި ްޙި�ިމާޔަތ�ކޮށ�ގެނ�. ްމަސ�މަހާމެހިވެސ� ބައެއ�ކަހަލަ

ްއަދިް ްޙިމާޔަތ�ކޮށ�ގެނ�. ްފަރުތައ�ވެސ� ްބައެއ� ްފެނިގެނ� ނެތެމުނ�ދާކަމަށ�

ްއެހެނ�ކަމުން� ްޙި�ިމާޔަތ�ކޮށ�ގެނ�. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ� ްއެތައ� މިހެނ�ގޮސ�

ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެއ�ޖެ ނޑުމެނ� ްއަދިްްއަޅުގަ ްސަޤާފަތ�  170އިސ�ލާމ�ދީނާ

ްޙިމާޔަތ�ކޮށް� ްމިކަނ� ްބިރަށ�ޓަކައި ްހިނިގައިދާނެކަމުގެ ްނެތި ްބަސ� ދިވެހި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ދެމެހެޓުމަށ�ޓަކައިްމިހާރުްމިހެދޭްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމިނިވަނ�

ްހުށަހަޅަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްހިމެނުމަށ�. މުއ�ސަސާއެއ�

އަދިްދިވެހިްބަސ�ްރައ�ކާތެރިްކުރުމަށ�ޓަކައިްްއިސ�ލާމ�ދީނާްދިވެހިްސަޤާފަތ�

ނޑުް އޮތުމަށ�.ްއެހެނ�ކަމުނ�ްއަޅުގަ މުސ�ތަޤިއ�ލުްމުއައ�ސަސާއެއ��ް�  175މިނިވަން�

އެގޮތަށ�ްހުށަހަޅަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްރަނގަޅުްޙިޔާލުފުޅަކާްރަނގަޅުް

ްއުއ�މީދުކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސ�ނަވާނެކަމަށ� ްމިކަމަށ� ނ�.ްވިސ�ނުނ�ފުޅެއ�ގައި

ްއެހެނ�ކަމުން� ްވެދާނެކަމެއ�. ްބަދަލުއައުމަކީ ްހުނ�ނަގޮތުނ� ްމޫޑ� ބައެއ�ފަހަރު

ްފާޅުކުރެއ�ވިް ްޚިޔާލު ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދުވަސ�ތަކުގައި ފާއިތުވީ

ްޚިޔާލުފުޅެއ�ް ްއެކަހަލަ ްމިއަދުވެސ� ްތަފާތުކޮށ� ްއިދިކޮޅަށ�  180ޚިޔާލުފާޅުކުރެއ�ވުމާ

ްދެކެނ�. ްއަޅުގަނޑު ްވަރަށ�ބޮޑަށް�ްކުރައ�ވާނެކަމަށ� ްފުރުޞަތަށ� ްދެއ�ވި ދެނ�

ްޝުކުރިއ�ޔާްވައ�ސަލާމ�ްޢަލައިކުމ�.

ް

ްފަހަރެއ�ގައިވެސ�ްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްހުށަހަޅާކަށ�ނޫނ�.ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުއައ�ސަސާތަކެއ� ްއާ ްނެތ�  185ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއޭގެްއެހެނ� ްމުއައ�ސަސާތަކަކީ ްހުރި ްމިހާރު ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ނަމަވެސ�،

ްމިނިވަނ�ކަނ�،ް ްއަދި ްބާރު ްއާރާ، ްއަދާކުރެވޭވަރުގެ ފަނ�ކ�ޝަނ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްހެދުމަށ� ްމުއައ�ސަސާތަކެއ� ްމިފަދަ މުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�،

ްކަމުގައިް ްކޮމިޝަނ�ތަކެއ� ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްމުއައ�ސަސާތަކަކީ ްއެ ފެނ�ނާތީ
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ްއެވާހަކަްއޮތު ްހަމައެކަނި ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަމަށ� ްމުހިނ�މު  190މަކީ

ްބޭފުޅުން� ްވަރަށ�ގިނަ ްބެލިބެލުމުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތުނ� ދަނ�ނަވާލަނ�.

ްނުވާނެް ްހިމަނައިގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްތެރޭގައި ްއެއ�ޗެހި ހުށަހެޅުއ�ވި

ްޤާނޫނު ްހަމައެއާއެކީ ްއެބަހުރި. ްތަނ�ތަނެއ�ވެސ��� އަސާސީގަްއެތައ�

ްބައެއް� ްހުރި ްމިހާރުވެސ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިވެސ� ްއަދި ހިމަނަނ�ޖެހޭ

ްފާހަގަކުރެވޭ.ް ްއުނިވެފައިވާކަނ�ވެސ� ްލިސ�ޓ�ތަކުނ� ްމި  195މުއައ�ސަސާތައ�

ްހެދޭް ްއަލަށ� ްމިހާރު ްއަދި ްމުސ�ތަޤ�ބަލުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިގޮތުނ�

ްގޮތުގަ ްޝަޙ�ސި�ިއ�ޔަތެއ�ގެ ްމިނިވަނ� ްދަށުނ� އިްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްބަދަލުވެގެނ�ދާއިރުް ކާއިްއަދިްޕ�ރިމ�ްކޯޓަސުދިވެހިރާއ�ޖޭގެްޝަރުޢީްނިޒާމު

ްއަދިް ނޑިޔާރުނ�ނާ ްފަ ްއެތަނ�ތަނަށ� ްއޮނ�ނައިރު ްކޯޓ�ތައ� ްދަށުނ� އޭގެ

ްރޯލެއ�ް ްއިސ� ްވަރަށ� ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމުގައި ްމީހުނ� ްމަޤާމ�ތަކަށ�  200އެހެނިހެނ�

ްޖުޑީއަ ްއެކުލެވިފައިވާ ްމިހާރުވެސ� ްއަދި ްސަރވިސަސ�ްއަދާކުރާނެ. ލ�

ްފާހަގަކުރެވޭ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްލިސ�ޓުގައި ްމި ްނެތ�ކަނ� ކޮމިޝަނ�

ްކޮމިޝަނަކީް ްސަރވިސ� ްޖުޑިޝަލ� ްފެނޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ކަމުނ�،

ްމީހުން� ްއިދާރާއާއަށ� ްއެ ްއޮތުމާ، ްގޮތުގައި ްއިދާރާއެއ�ގެ މުސ�ތަޤިއ�ލު

 205ހެނ�ކަމުނ�،ްޢައ�ޔަނ�ކުރާނެްގޮތ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބަޔާނ�ވެފައިްއޮތުނ�.ްއެ

ްކޮމިޝަން� ްސަރވިސ� ްޖުޑީޝިއަލ� ްހުށަހެޅުމެއ�ގޮތުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ް ްކޮމިޝަނ�ތަކަކީ، ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތުނ�، ް-�ހުށަހަޅަނ�.

ްއިލެކ�ޝަނ�ް ްއެބަ ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ްކޮމިޝަނ�. އިލެކ�ޝަނ�

ްއިލެކ�ޝަނ�ް ްނުފެނޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު، ކޮމިޝަނަރވެސ�.

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަނ� ްގޮތުގައި ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްއެއީ  210ކޮމިޝަނ�ގެވެސ�،

ްއެއީ،ް ްދޫކުރާކަނ�. ްއެކަނ� ްމައ�ޗަށ� ްއަތ� ްބޭފުޅެއ�ގެ ްއެނ�މެ ފެނ�ނަނީ

ްއެް ްކޮމިޝަނ�. ްއިލެކ�ޝަނ� ްހުނ�ނަނީ ްތަނ�ތަނުގައިވެސ� ްއެހެނ� ދުނިޔޭގެ

ް ްކޮމިޝަނަރއެއ�. ްއިލެކ�ޝަނ� ްޗީފ� ްހުނ�ނަ�ަވާނީ ް-2ކޮމިޝަނުގައި

ްޖެނެރަލ�.ްމި ްއޮޑިޓަރ ްއިދާރާއެއ�، ްހުރި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ހާރުވެސ�

ްކޮމިޓީގެް ްމާލީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާރު ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނޑަކީ  215އަޅުގަ

ްއެމަނިކުފާނުގެް ްއަދި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ މެނ�ބަރެއ�.
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ްމިކަން� ްއިދާރާއަކުނ� ްއަދާކުރެވޭފަދަ ްވާޖިބުތައ� މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުގެ

ްދުވަހަށް�ތަޙުޒީބު ްދުވަހުނ� ްދަތިތައ� ްދިމާވާ ްސަބަބުނ� ްނެތުމުގެ ވެފައި

ްމަޤާމް� ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލ�ގެ ްއެހެނ�ކަމުނ�، ްމީހުނ�. އިޙ�ސާސ�ކުރެވެމުނ�ދާ

ްއަދިް ްގޮތުގައި، ްއިދާރާއެއ�ގެ ްމިނިވަނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްއެއީ،  220އޮތުމަށާ،

ްއޮފީހެ ްއަދާކުރެވޭފަދަ ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ްހަވާލުކުރެވޭ ްއަދިްއެމަނިކުފާނާ އ�

ްފެނޭ.ް ނޑަށ� ްލާޒިމ�ކަމަށ�ްއަޅުގަ ްލިބިގެނ�ވާްފަރާތެއ�ކަމުގައިވުނ� ބާރުތަކެއ�

ްމިހުނ�ނަނީް ްޖެނެރަލ� ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްމިހާރު އާދެ،

ވަނަްމަޤާމަކަށ�ވެސ�3ްްއެޓަރނީްޖެނެރަލ�ްއޮފީހުގެްދަށުގައި.ްއެހެނ�ވީމާ،ް

ްއެނ�މެްރަނގަޅު.ްއެހެނ�ވީމާ ްދަޢުލަތުގެްނުވަތަް،ްއެތަނ�ްއޮތުނ� ނޑު  225އަޅުގަ

ްޖެނެރަލް� ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްދަށުގައި ްމިނިސ�ޓަރުގެ ްކެބިނެޓ� ސަރުކާރުގެ

ްމިކަން� ްގޮތުގައި ްއިދާރާއެއ�ގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްބަދަލުގައި ހުރުމުގެ

އޮތުނ�.ްއޭގެްބޭނުމަކީ،ްރައ�ޔިތުނ�ްމިހާރުްކުރަމުނ�ދާްޝަކުވާްސަރުކާރުގެް

ްމައ�ް ްއާދެ،ްޝަރީޢަތ�ތަކުގެ ްކުޑަކުރުނ�. ްޝަކުވާ ްފޯރުވޭނެ ްނުފޫޒު ޗަށ�

ްކޮމިޝަނ�.ް ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ� ްހުރިތަނެއ�، ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި  230މިހާރުވެސ�

ްވެނިމިފައިވަނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްމިހާރު ްގޮތުގައި އެއީ،ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްތަނެއ�ގެ

ްފުދޭނެ.ްސިވިލް� ްއެކަނ� ްއިތުރުކޮށ�ލުމުނ� ްމަޤާމ� މިްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ްއެ

ްހެދެމުނ�.ްސަ ްސުވާލުދަނީ ްޤާނޫނަށ� ްކޮމިޝަނުގެ ރވިސ�

އެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރު،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްސިވިލ�ްސަރވިސ�ްކޮމިޝަނެއ�ް

ްއެކޮމިޝަނުގެް ްއަދި ްގޮތާ، ްޢައ�ޔަނ�ކުރާނެ ްމީހުނ� ްއެކޮމިޝަނަށ�  235އޮވެ،

ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަމުގައިް ްއޮތުމަކީ ްބަޔާނ�ވެފައި ްއަދާކޮށ� މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު

ނޑަ ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ�، ްފެނޭ. ްސަރވިސ5ް�ްށ� ްސިވިލ� ްއިދާރާއަކަށ� ވަނަ

ް ްއާދެ، ްފެނޭ. ްއޮތުނ�ވެސ� ނޑަށ�6ްްކޮމިޝަނ� ްއަޅުގަ ްއިދާރާއަކަށ� ވަނަ

ްއެނ�ޓިް އެނ�ޓިްކަރަޕ�ޝަނ�ްކޮމިޝަނ�.ްއާދެ،ްމިހާރުވެސ�ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއަދާކުރަނ�ޖެހޭް ްއެތަނުނ� ްމައ�ސަލައަކީ، ްއެބައޮތ�. ްބޯޑެއ�  240ކަރަޕ�ޝަނ�

ްއޯގަނައިޒ�ކޮށް�މަސ� ްތަނ� ްއަދާކުރެވޭނެގޮތަކަށ� ްވާޖިބު ޢޫލިއ�ޔަތާ

އިނ�ތިޒާމ�ކުރެވިފައިްނެތުނ�.ްއެހެނ�ކަމުނ�،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުނ�ްއެފަދަް

ްއެތަނާް ްކޮމިޝަނ�އަކީ ްކަރަ�ަޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ްއަދި ްލިބިގެނ�ވާ އާރާއިބާރު
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ް ްއަދާކުރެވޭފަދަ ްވާޖިބުތައ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތަކާ ތަނަކަށް�ހަވާލުކުރެވޭ

ްއޮތުމަކީް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރެވިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  245ހެދޭނެގޮތަކަށ�

ްމިހާރުް ްމިއީވެސ� ްމީގެއިތުރަށ�، ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ މުހިނ�މުކަމެއ�ކަމުގައި

ްއިތުރަށް� ްމީގެ ްކޮމިޝަނ�ތައ�. ްހުރި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްބޭފުޅުނ� ބައެއ�

ް ްލިސ�ޓަށ�، ްމި ްއިތުރުކުރަނީ ްމިއަށ� ނޑު ބަޑ�ސ�މަނެއް�އޮމ�ް-7އަޅުގަ

ްމަޤާމަށް� ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�ގެ ްފޯ ްކޮމިޝަނަރ ްޕާލިމެނ�ޓ�ރީ ނުވަތަ

ްޕަބ�ލިކް� ްނެތީނަމަވެސ� ްނަމެއ� ްއެފަދަ ްމިހާރު ްޢައ�ޔަނ�ކުރުނ�.  250ބޭފުޅަކު

ްއެކަނ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެބަހުރި. ްތަނެއ� ްކިޔާ ްބިޔުރޯ ކޮމ�ޕ�ލެއިނ�ސ�

ްރައ�ް ްގޮތުނ� ްއޯގަނައިޒ�ކުރުމުގެ ްބަލާ،ްއިނ�ތިޒާމ�ކޮށ� ްޝަކުވާތައ� ޔިތުނ�ގެ

ްއަޅަނ�ޖެހޭް ްއެއާދޭތެރޭ ްހުށަހެޅިގެނ� ްއެކަނ� ްމަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއެތަން� ްއޮފީހަކަށ� ްއިނ�ތިޒާމ�ކުރެވިފައިހުރި ްއެޅޭކަހަލަގޮތަކަށ� ފިޔަވަޅުތައ�

ްޕާލިމެނ�ޓ�ރީް ްނުވަތަ ްވަޒީފާ ްއޮމ�ބަޑ�ސ�މަނެއ�ގެ ްއެހެނ�ކަމުނ�،  255ނުވޭ.

ްއެޑ�މިނިސ� ްފޯ ްއެއީވެސ�ްކޮމިޝަނަރ ްމަޤާމ�، ޓ�ރޭޝަނ�ގެ

ްޖަވާބުދާރީވާނ�ޖެހޭް ްމަޖިލީހަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަދި އިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ�

ް ްދެނ�، ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތުމަށ� ްގޮތުގައި ވަނައަށ8ް�ްއިދާރާއެއ�ގެ

ްކޮމިޝަނެއ�.ް ްސަރވިސަސ� ްޖުޑީޝިއަލ� ްހުށަހަޅަނީ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްމި ްކޮމިޝަނެކޭ. ްއޮތ� ްމިހާރުވެސ� ްރާއ�ޖޭގެްްމިދެނ�ނެވީ  260ކޮމިޝަނަކީވެސ�

ްއަދިް ްޢައ�ޔަނ�ކުރުމުގަޔާ ނޑިޔާރުނ� ްފަ ްނިޒާމުގައި ްޝަރުޢީ ްހެދޭ އަލަށ�

ްއަޚ�ލާޤީް ްސުލޫކާ ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްކަނ�ތައ�ތަކާ ްޝަރީޢަތާބެހޭ އެހެނިހެނ�

ްއެް ްބަލާ، ްއެކަނ�ކަނ� ްކޮށ�ފިނަމަ، ްކުށެއ� ނޑިޔާރުނ� ްފަ ްއަދި ނޑާ މިނ�ގަ

ްގޮތެއ�ް ްބެލެހެއ�ޓޭނެ ްކުރުމަށ�ޓަކައިްޕ�ރޮސެސ�ތައ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ގެމަތީނ�،

ްފެނޭ.ްމިް ްއޮތުމަށ� ްގޮތުގައި  265މިވެސ�ްމިނިވަނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްކޮމިޝަނެއ�ގެ

ނޑ8ްްު ްއަޅުގަ ްހުނ�ނަނ�. ްރާއ�ޖޭގައި ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ އިދާރާ

ްވާހަކައަކީ،ް ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ްމިވަގުތު ނޑިވަޅުގައި މިދަ

ްކޮމި ްއެނގެއޭ ނޑަށ�ވެސ� ްކުއ�ލިއަކަށް�އަޅުގަ ްހަމަ ްހެދިޔަސ� ޝަނ�ތަކެއ�

ްހުރިހާކަމެއ�ް ްޤާއިމ�ވެ، ްޢަދުލުއިނ�ޞާފ�، ްޤާއިމ�ވެ، ްޑިމޮކ�ރެސީ ރާއ�ޖޭގައި

ްއިނ�ސ�ޓިޓިއުޝަނ�ތައ�ް ްނުދާނެކަނ�.ްއެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމި  270ރަނގަޅުވެގެނ�
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ްމިް ްމުހިނ�މުކަމެއ�. ްވަރަށ� ްމިއީ ްއެޅުނ� ްމިވަގުތު ްބިނ�ގާ ބިނާކުރުމުގެ

ްއަޅައި ްމީހުން�ބިނ�ގާ ްބޭނުނ�ވާ ްތަނ�ތަނަށ� ްއެކި ނޑު ްއަޅުގަ ގެނ�

ްއެކަށީގެނ�ވާގޮތަށ�ް ްހޯދާ، ްމީހުނ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއެތަނ�ތަނަށ� ތަމ�ރީނުކޮށ�،

ނޑުްް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހެދޭނީ. ްއިދާރާތައ�ކަމުގައި ފަނ�ކ�ޝަނ�ކުރާ

ްވާނ�ޖެހޭނެ.ް ްފިޔަވަޅެއ�ކަމުގައި ްއަޅާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  275މުސ�ތަޤ�ބަލަށ�ޓަކައި

ްކި ްއެްއެއީ، ްހިނ�ގިކަމުގައިވިޔަސ� ްކޮމިޝަނެއ� ްރަނގަޅަކަށ� ތަނ�މެ

ްނުވަތަް ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ� ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްއެ ްހިނގުމާ ކޮމިޝަނެއ�ގެ

ްމެނ�ޓަލް� ްމީހުނ�ގެ ްއަނ�ނަ ްކޮމިޝަނަށ� ްއެ ްބިނާވެފައިވާނީ މިނިވަނ�ކަނ�

ްޢަދުލުވެރިމަކަމާް ްއަދި ްޤާބިލިއ�ޔަތާ ްކެޕޭސިޓީއާ ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްވަރކާ ފ�ރޭމ�

ްމައ�ޗަށ�.ްއި ްމިނ�ވަރެއ�ގެ ްހުރި ްކިބައިގައި ްއެބޭފުޅުނ�ގެ  280ނ�ޞާފު

ްމީހުން� ްޤާބިލު ްއަމާނާތ�ތެރިކަމަށ� ްތެދުވެރި އެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރު،

ްހުއ�ޓާލުމެއ�ނެތިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ތައ� ްކުރަނ�ޖެހޭ ހޯދުމަށ�ޓަކައި

ްޓައިމް� ްއިނ�ސ�ޓިޓިއުޝަނ�ތަކަކީ ްއެ ްގެނ�ދަނ�ޖެހޭނެ. ކުރިއަށ�

ްހަނދާން�ދިގު ްމިވަގުތު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗެއ�ކަމަށ�ވެސ� ވަމުނ�ދާނެ

ްބިލ�ޑ�ކުރަނ�ް ްއިނ�ސ�ޓިޓުޝަނެއ� ްމިފަދަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،  285ބަހައ�ޓަނ�ވާނެ.

ްޤަބޫލުކުރެވޭނީވެސ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވެއ�ޖެކަމުގެ،

ްއާދެ،ް ްއައިސ�ގެނ�. ްވާހަކަތަކެއ� ްމިފަދަ ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައި

ް ނޑިވަޅުގައި ްބޭނުނ�.ްމިދަ ްދަނ�ނަވަނ� ްވާހަކައެއ�ވެސ� ްއެހެނ� ނޑު އަޅުގަ

ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި،ްމިްމުޢައ�ސަސާތަކާބެހޭްވާހަކަކަމުގައިވިޔަސ�ްއަތޮޅުވެރީން�

ްމިއިން� ްމިހާރު ްއެބައޮތ�.ްއެވާހަކައެއ� ްޗެޕ�ޓަރު ްއެ ްމިހާރުވެސ� ްވާހަކަ  290ތިބޭ

ްއަތޮޅު ްއެހެނ�ކަމުނ�، ްނުފެނޭ. ްއޮތ�ތަނެއ� ްތަނެއ�ގައި ވެރިނ�ނަކީްއެއ�ވެސ�

ްފެނ�ނަް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަޖެއ�ސުމަށ� ްގޮތުގައި ްބައެއ�ގެ އިނ�ތިޙާބުކުރެވޭ

ްކަނ�ނޭނގެް ްއަނ�ނައިރު ްބައިތައ� ްވެރިކަމާބެހޭ ްއެ ްދަނ�ނަވަނ�. ވާހަކަ

ްބޭނުނ�ވާް ްދަނ�ނަވަނ� ްއަޅުގަނޑު ްއެހެނ�ކަމުގައިވިޔަސ� ްދެކެވޭނީ. އެވާހަކަ

ް ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްވަގުތަކީ ްމި ްބެހޭގޮތުން�ވާހަކައަކީ،  295މައ�ސަ�ަލަތަކާ

ްއެއ�ް ްކޮނ�މެވެސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްވަގުތުކަމުގައިވިޔަސ� ވާހަކަދައ�ކާ

ްމިހާރުް ްމަޤާމަކީ ްއަތޮޅުވެރީނ�ގެ ްމިދެނ�ނެވި ްކުރާއިރު ްމިކަނ�ކަނ� ބޭފުޅަކު
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ްބޭނުނ�ވާް ްހަދަނ� ްމަޤާމަކަށ� ްއިނ�ތިޙާބ�ކުރާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ރައ�ޔިތުނ�

ްހަމަ ްވާހަކަވެސ� ްދަނ�ނަވާލީއޭ.ްމަޤާމ�ތަކުގެ ނޑިވަޅުގައި ްމިދަ އެކަނި

 300 ޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ްވާހަކައެއ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކުޑަ ްމިހިސާބުނ� ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ްއެއިޑ�ސ�އާް ްމިދުވަސ�ވަރަކީ ްޤަބޫލުކުރަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލާނަނ�.

ްދުް ްޙަރަކާތ�ތެރިވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެކަމާްދެކޮޅަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ވަސ�ވަރު.

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބެޖެއ� ްގެނ�ގުޅުއ�ވާ  305ގުޅިގެނ�

ްނަމަވެސ�،ް ްއެކަށީގެނ�ވާކަމެއ�. ްއެއީ ްހުރުނ� ބޭނުނ�ކުރައ�ވާފައި

ް ްގަވާއިދުގެ ނޑުމެނ�ގެ 21ްްއަޅުގަ ްޖަދުވަލުގެ ްހަވާލާދީ ްމާއ�ދާއާ 9ްވަނަ

ކަށ�ްއިޝާރާތ�ކުރާްނިޝާނެއް�ގައިވާްގޮތުގެމަތީނ�ްމިއޮނ�ނަނީްއެއ�ވެސ�ކަމަ

ްއެކަށީގެނ�ް ްއެއީ ްވަޑައިގަތުމަކީ ްޖަލ�ސާއަށ� ްމި ްޖައ�ސަވައިގެނ� ހެދުމުގައި

ްއަރިހުން� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ،  310ނުވާކަމެއ�ކަމުގައި.

ްމަޖިލީހުގެް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެވާހަކަ ނޑު އަޅުގަ

ްއަް ްހިފެހެއ�ޓުމަށ� ނޑުްގަވާއިދު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްދަނ�ނަވާލަނ�. ނޑު ޅުގަ

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލު ްމިއަރުވަނީ.. ފުރުޞަތު

 ރިޔާޟ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވައިފި.ް

 315 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްރައީސ� ްދެނ�މެ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޅުވިްއާދެ،

ްސީދާްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނަނ� ްބައެއ�ގެ ްތިބި ްޖަހައިގެނ� ްބެޖެއ� ްއެފަދަ ްއެއީ، އެއ�ޗަކުނ�.

ްހާމަ�ަކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެހެނ�.ް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވަގުތުގައި  320މިފަދަ

ްނެތ�.ް ްބެޖެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއަތުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ އެހެނ�ނޫނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ،

ްއެހެނ�ވެއ�ޖެކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްބަޔަކަށ�.ް، ްގިނަ ްވަރަށ� ްރައ�ދުވޭ މިކަމުގައި

ްއެއީ،ް ްފާހަގަކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެހެނ�. ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،ްއެކަނ�

ްކަމެއ�ް ްބޮލުގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ނޑައެޅިގެނ� ކަ

ްކޮނ�ް ްއެއީ ްހާމަކުރާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެގޮތަށ� ްއެއީ ްނޫނީ  325އެޅުވެނީކަމަށ�ވެދާނެ
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ްރިޔާސަތުނ�ް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެވެސ� ްތިބީ. ްޖަހައިގެނ� ްބެޖ� ބައެއ�ތޯ

ްރިކޯޑަށ�ް ްމިފަދަ ްއަނ�ގަނ�ޖެހޭނީ. ްއެކަނ� ްއެފަރާތ�ތަކަށ� ހާމަކޮށ�ފައި

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްކާކުކަނ� ްދައ�ކަވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެވާހަކަ ްފާޅުކޮށ� އަރާގޮތަށ�

ްހީވަނީްއެނގެނ�ޖެހޭނެހެނ�.ް

ް330 

ް

ްއިޢުލާން�ްކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ� ްނަނ� ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ އާދެ،

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުބައިކޮށ�. ްދެނ�ނެވުނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނަނ� ްއެ ކުރިއިރުގައި

ްރިޔާޟް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލު ްއެއީ، ްއެދެނ�. ްމަޢާފ� އެކަމަށ�

ްނުކު ްނެނ�ގެވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟ� ްދެނ�، ނޑުްރަޝީދު. ްއަޅުގަ  335ތާއަކީ

ްމަޖިލިސ�ތަކުގެް ްއެކަހަލަ ްނޫނޭ. ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްއެއީ ދަނ�ނަވާނީ

ްއިޢުލާނ�ކުރާއިރު،ްއެކަން� ްމަޖިލީހުނ� ްމިކަހަލަްކަނ�ތައ� ޢަދަބުްހުނ�ނަގޮތުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިކުރީ. ްއިޢުލާނ� ނޑު ްއަޅުގަ ކޮށ�އުޅޭގޮތަށ�

ްނަނ�ފު ްބޭފުޅުނ�ތަކެއ�ގެ ްދެން�ވަކި ްއާދެ، ްނެތީމު. ްއިޢުލާނ�ކުރާކަށ� ޅުތައ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހައ�ދުނ�މަތީގެ ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު  340އަޅުގަ

ްމުޙަނ�މަދުްނަޢީމަށ�.ް

ް

ްމިއަދުްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިތެދުވެލީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، އައ�ސަލާމުޢަލައިކުމ�.

ްމިް

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްްއ�ކެވުނ�:ނަޢީމ�ްވާހަކަދެ ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  345ބަޙުސ�ކުރަމުނ�ދާ

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ް ްޝުޢޫރު ްޚިޔާލާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� މުޢައ�ސަސާތަކާ

ްބޭފުޅުން� ްގިނަ ްވަރަށ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްބޭފުޅުނ�ނެކޭވެސ� ްއެހެނ� ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއެނ�މެ ްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމީ ްމަޖިލީހަށް�ްހުށަހަޅުއ�ވައިފި، މަތީ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްއޭގެތަފ�ސީލެއ� ްބޭފުޅަކު އޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�.ްދެނ�،ްއެއ�ވެސ�

ްވަރަކަށ�.ް ްއެކަށީގެނ�ވާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަފުޞީލެއ� ްއޭގެ ްބޭފުޅަކު  350އެއ�ވެސ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުވޭ. ްދެއ�ވާފައެއ� ްވަރަކަށ� ްކޮނ�ވިނ�ސ�ކުރެވޭ އަޅުގަޑަށ�

ް ްހުށަހެޅުނ� ްއެ ނޑުވެސ� ްދެކޭގޮތ�ްއަޅުގަ ްނަޒަރުގައި ްއަމިއ�ލަ ނޑު އަޅުގަ
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ްވާހަކަތަކެއ�ް ްއިތުރު ްބޭނުނ�ކުރާނަނ�.ްމާދިގު ްފުރުޞަތުގެ ްމި ދަނ�ނަވާލަނ�

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްއޮނ�ނާނެގޮތާ ްމިހުށަހެޅުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ނުދައ�ކާ

ްއެނ�މެް ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްދަނ�ނަވާލަނ� ްގޮތ�ތައ� ްހުރި  355ޚިޔާލުގައި

ްކުރާ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހެއް�ް-�ނީ. ްމަތީ ްއެނ�މެ ްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ އިސ�ލާމީ

ްމުހިނ�މުް ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެ ްތެރޭގައި ްމަޤ�ޞަދު ްމަޖިލީހުގެ ްމި އޮތުނ�.

ް ް�ކަނ�ތައ�ތަކަކީ، ް ްމުސ�ލިމް�، ްސައ�ތަ ްސައ�ތައިނ� ދިވެހިރާއ�ޖެއަކީ

ްއެް ްވަކިކުރެވޭ ްބާރުތައ� ްދަޢުލަތުގެ ްއުސޫލުނ� ްޑިމޮކ�ރެސީގެ ޤައުމަކަށ�ވާތީ

ްޢަދުލުްބާ ްއިސ�ލާމ�ދީނާ ްމަޝ�ވަރާދީ ްފާރާތ�ތަކަށ� ްހިނ�ގާ  360ރުތައ�

ްމަސައ�ކަތ�ކުރުނ�.ްށ ްނުދިނުމަށ� ްދުރުހެލިވިޔަ ްބާރުތައ� ްއެ ް-އިނ�ޞާފުނ�

ްޤަވާއިދުތަ�ައް� ްޤާނޫނުތަކާއި ްއެނ�މެހައި ްއެކުލަވާލެވޭ ރާއ�ޖޭގައި

ްނ ްއިޞ�ލާޙުކުރުނ�. ްއެތަކެތި ްބަލައި ްއެއ�ގޮތަށ�ތޯ ް-އިސ�ލާމ�ދީނާ

ްރާއ�ޖޭގައިްރާއ�ޖޭ ްދީނ� ްޣައިރު ްފާޅުކުރުމާއި ްޝިޢާރު ްއިސ�ލާމީ ގައި

ް ްނުދިނުނ�. ްމަޖިލީހުގައިްް-2ހިނ�ގިޔަ ްމި ްމަދުވެގެނ�،  365މަޖިލީހުގައި

މިްމަޖިލީހުގައިްރައީސަކާއިްނައިބުްް-3މެނ�ބަރުނ�ްތިބުނ�.�5ްްމަދުވެގެނ�ް

ް ްހުރުނ�. ްއިސ�ލާމީްް-4ރައީސަކު ްމެނ�ބަރުނ�ނަކީ މަޖިލީހުގެ

ްކުއ�ލިއ�ޔާއަް ްބަޔަކަށ�ވުނ�. ްނިމިފައިވާ ްއެއ�ވެސް�ް-5ކުނ� ސިޔާސީ

ްޕާޓީއެ�ެއ�ގައިް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްނުވުނ�، ްމެނ�ބަރަކަށ� ޕާޓީއެއ�ގެ

ް ްނުވުނ�. ްމީހަކުކަމުގައި ްމަ�ައ�ސަލަތަކުގައ6ްްިޙަރަކާތ�ތެރިވާ  370ދީނީ

ް ްކަމުގައިވުނ�. ްފަހުބަސ� ްއެނ�މެ ްދަޢުލަތުގެ ްބަހަކީ މިްް-7މަޖިލީހުގެ

ްފަރާތުނ� ްބޮޑެތިްްމަޖިލީހުގެ ްދީނީ ްނެރެނ�ޖެހޭ ްފަތުވާ ްސަރުކާރުނ� ދިވެހި

ްފަރާތަކަށް� ްއެއ�ވެސ� ްފަތުވާދިނުމުގައި ްމަޝ�ވަރާދީ މައ�ސަލަތަކަށ�

ްސިފަް ްތަޤ�ވާވެރިކަމުގެ ްއެކު ްއަމާނާތ�ތެރިކަމާ ްތެދުވެރިކަމާއެކު ޖެހުމެއ�ނެތި

ްބޮޑުގޮތ�ް ްމަޞ�ލަޙަތު ްއެނ�މެ ްރަނގަޅު، ްއެނ�މެ ްތިބެ  375އިޚ�ތިޔާރުކޮށ�ގެނ�

ްހާ ްއެހެނިހެނ�ވެސް�ް-8މަކުރުނ�. ްޢައ�ޔަނ�ކުރާނީ ްމެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހަށ�

ްމަޖިލީހުނ�،ް ްޢައ�ޔަނ�ކުރާގޮތަށ� ްމީހުނ� ްކައުނ�ސިލ�ތަކަށ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާއޭ.ް ްމަޝ�ވަރާގެމަތިނ� ްދޭ ްމަޖިލީހުނ� ްހަދާ ޤާނޫނު

ްވަރަ ްސަބަބާމެދު ްހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނެ ްމިގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރުކޮށް�އާދެ، ށ�
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ްބޭނުނ�ކުރަނ�.ް ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ޗެއ�  380ދެތިނ�

ްސިޔާސީް ްހިނގަމުނ�ދާ ްރާއ�ޖޭގައި ްމިހާރު އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްދަޢުލަތުގައިް ްދިވެހި ްއުސޫލުނ� ްޑިމޮކ�ރެސީގެ ްތެރެއިނ� އިޞ�ލާޙުތަކުގެ

3ްބުނާްވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްގައ4ްްިހިމެނެނ�ޖެހޭނެކަމަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްބާރު،ް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްބާރު، ްހިނ�ގުމުގެ ްވެރިކަނ� ްއާދެ، ބާރު

ްތިނ�ް ްވަކި ްވަކި ްބާރުނ� ްތިނ� ްމި ްބާރު، ްޤާއިމ�ކުރުމުގެ  385ޢަދުލުއިނ�ޞާފު

ްނުލިބިް ްޖާގައެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއިސ�ލާމ�ދީނަށ� ްބެހިގެނ�ދާއިރު ބާރެއ�ގެގޮތުގައި

ނޑަށ�ްފެނ�ނާތީ ނޑުްމިވާހަކަްްދިއުމަކީްވަރަށ�ްގާތ�ކަމެއ�ކަމަށ�ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްމިހެނ�ްހުށަހަޅަނ�ްމިޖެހެނީ.ްސިޔާސ2ްްީމިދެނ�ނެވީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ވަނައަށ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަދަލުވެގެނ�ދާއިރު ނޑު ްއޮތ�7ްްއޮނިގަ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއެހެނ�ގޮތަކަށ�ް ްޢިބާރާތެއ�ނޫނ� ްދީނަކީްއިސ�ލާމ�ދީނޭ،ްމި  390ދިވެހިްދަޢުލަތުގެ

ްޙިމާ ްއިސ�ލާމ�ދީނ� ނޑަށ�ވެސ�ްރާއ�ޖޭގައި ްއަޅުގަ ޔަތ�ކުރެވޭނެކަމަށ�

3ްްނުފެނ�ނާތީ.ް ްސަބަބަކީ،ްމިދެނ�ނެވި ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ ްމިހެނ� 7ްވަނައަށ�

ްއިސ�ލާމ�ދީނާް ްމިހާތަނަށ�ވެސ� ްއޮއ�ވާވެސ� ްޤާނޫނުއަސާއީގައި ްމާއ�ދާ ވަނަ

ްމިހާރުވެސ�ް ްއަދި ްހެދިފައިހުރުމާ، ްޤާނޫނުތަކެއ� ްކިތަނ�މެ ފުށޫއަރާ

ްމަޖިލީހަށ� ނޑުްްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދާކަމީ ްހުށަހެޅެމުނ� ްބިލުތައ�  395އެފަދަ

ްޤަބޫލުކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްސާފުވެއ�ޖެކަމުގައި ްވާހަކައިނ� މިދަނ�ނަވާ

ްހިނ�ގުމުގައިް ްވެރިކަނ� ްމާނައަކީ ްބުނުގެ ްއިސ�ލާމ�ދީނޭ ްދީނަކީ ރާއ�ޖޭގެ

ް ްއެއ3ްްީމިއޮތ� ްމަގަކުނ�ކަމަށ�. ްއެއ� ްހިނގަމުނ�ދާނީ ބާރުވެސ�

ްއަނ�ގާް ްބެހިގެނ�ްއިސ�ލާމ�ދީނ� ްބާރަކަށ� ްކިތަނ�މެ ްވެރިކަނ� ގޮތަށ�

ނޑުމެނ�ްމުސ�ލިނ�ގެް  400ދިޔަކަމުގައިްވިޔަސ�ްވެރިކަމުގެްއަސ�ލުްފަރާތ�ްއަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްހަމަޔަޤީނ�. ްނުވާނެކަނ� ްނައ�ތާލައިގެނ� ްހަނދާނ� ްތިބެގެނ� ގޮތުގައި

ްވަރަށ�ްهللاް ްއަލީގައި ްޤުރުއާނުގެްސޫރަތ�ތަކުގެ ްކީރިތި ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަހޫ

ްއަނ�ނަގަވާފައިވޭ.ްްގިނަ ްތަފ�ޞީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްމިވާހަކަ ތަނ�ތަނުގައި

ްއަނ�ޢާމް� ްފާހަގަކޮށ�ލާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްތަނ�ތަނ� ްބައެއ� އޭގެތެރެއިނ�

ް 57ްްސޫރަތުގެ ްސޫރަތުގެ ްޔޫޞުފ� ްއާޔަތާ، 41ްްވަނަ ްއާޔަތާ،  69ް405ވަނަ

ް ްސޫރަތުގެ ްއާޔަތާ،ްޤަޞަސ� ްއާޔަތާ،71ްްވަނަ ްއާޔަތުނ�81ްްވަނަ ވަނަ
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ްއެނގޭގޮ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީ ްބިނ�މަތީގައި ްމި ްވެރިކަނ�.ްهللاތުގައި ގެ

ްއަޅުކަމާއިް ްއިސ�ލާމ�ދީނަކީ ްނުވަނ�ޏާ ްކުށ�ކަމުގައި ްމަޢުލޫމާތު ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމަދަނިއ�ޔަތާއި،ް ްޢުމ�ރާނިއ�ޔަތާއި، އިޖ�ތިމާޢިއ�ޔަތާއި،ްއިޤ�ތިޞާދިއ�ޔަތާއި،

ްއިނ�ސާނުނ�ނާ  410އިްއަދިްސިޔާސާތާއި،ްވެރިކަނ�ްހިނ�ގާނެގޮތާއި،ްޞުލ�ޙަޔާއި

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްބަޔާނ�ކުރުމުގެ ްޙައ�ޤުތައ� ްމަޚ�ލޫގުނ�ގެ ްއެނ�މެހާ ކީއ�ތޯ،

ްޝާމިލުވެް ްއެކުއެކީގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެނ�މެހާ ްބާރުއަޅާ، ހޯދައިދިނުމަށ�

ްދީނުގެް ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދީނެއ�ކަމުގައިވާތީ ފުރިހަމަވާ

ނޑުމެނ�ގެްއަތުނ�ްކުރާްކަ ްމަކީ..އަހުލުވެރިނ�ކަމުގައިވާއިރުްއަޅުގަ

ް415 

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްއަޑުގެްމައ�ސަލައެއ�ްއެބައުޅޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްކުޑަކޮށް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމަޑުކޮށ�ލަދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ް)ޓެކ�ނިކަލ�ްމައ�ސަ�ަލައަކަށ�ފަހު(

ް420 

ްރަނގަޅުވެއ�ޖެކަމަށ�ވަނީ.ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކަނ�ތައ� ްއަޑުގެ ްމިހާރު އެހެނ�ވީމާ،ްްއާދެ،

ްގެނ�ދެވުނ�ް ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހައ�ދުނ�މަތީގެ

ްއެދެނ�.

ް

ްއެނ�މެހާްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދިޔައީ ްދަނ�ނަވަމުނ� ނޑު ްއަޅުގަ  425ްއާދެ،

ހޯދައިދިނުމަށ�ްބާރުއަޅާްމިްްމަޚ�ލޫޤުނ�ގެްޙައ�ޤުތައ�ްބަޔާނ�ކޮށ�ްއެްޙައ�ޤުތައ�ްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްދީނެއ�ކަމުގައިވާތީް ްފުރިހަމަވާ ްޝާމިލުވެ ްއެކުއެކީ ްކަނ�ތައ�ތައ� އެނ�މެހާ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއަހުލުވެރިނ�ކަމުގައިވާއިރު، ްދީނުގެ ްއެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ްދީނަކީ ްއެ ްކަމަކުނ� ްކުރާ ްހަމައެކަނިްއަތުނ� ްމިއޮނ�ނަހެނ� މިހާރު

ްފުއ�ދާް ްހަމައިނ� ްއާދެ،ްމިސ�ކިތ�ތަކާ ްވެގެނ�ނުވާނެ. ްދީނެއ�ކަމަކަށ�  430ލަނ�ޖެހޭ

ް ްދީނުގ38ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިސ�ލާމު ްބުނާގޮތުނ� ްމިހާރު ްމާއ�ދާ ވަނަ

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއޭ.ް ްވެރިޔަކީ ްފާޅުކުރުމުގެ ްޝިޢާރުތައ� އެނ�މެހާ

ނޑުމެނ�ްމިހާރުްމިހަދަމުނ�ދާްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ނަމަވެސ�ްހިތާމައަކީްއަޅުގަ
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ްބެ ްއޮނ�ނާނީްބާރުތައ� ްމިބާރު ްއަތުނ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ހިގެނ�ދާއިރު

ްބަޔަކުް ްހަމައެކަނި ްދީނަކީ ްދޫވެގޮސ�ފައި. ްއޮނ�ނާނީ ްއެލަގަނ�  435ނުވަތަ

ްތަރުޖަމާވެގެން� ްބަދަލުވެގެނ� ްގުދުވެލުމަކަށ� ްގުދުވެލާ މިސ�ކިތ�ތަކަށ�ގޮސ�

ްކަނ�ތައ� ްއިސ�މާލީ ްރާއ�ޖޭގައި ްމިހާރު ްގާތ�ކަމެއ�. ްވަރަށ� ތަކާބެހޭްދިޔުމަކީ

ނޑެކޭް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރައ�ވާނެ ްތިބޭފުޅުނ�ވެސ� ްއޮވޭ. ްމަޖިލީހެއ� އެނ�މެ

ްހެދިފައިް ްއޮފީސ� ްމި ްއަދި ްއޮތ�ކަމަކު ްމިމަޖިލީސ� އެއ�ފަދައިނ�

ްތަނެއ�ކަމަށް� ްހިނގަމުނ�ދާ ްނަމެއ�ގައި ްހަމައެކަނި ްއެއީ  440ހުރިކަމުގައިވިޔަސ�

ްނޫޅުއ�ވާނެ ްބޭފުޅަކު ްއެއ�ވެސ� ްއެތަނުގެްއިޢުތިރާޟ�ކުރައ�ވާނެ .

ްމިސ�ކިތ�ތަކުގައިް ްފެނ�ނަގޮތުގައި ްމިހާރު ނޑަށ� ްއަޅުގަ މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތަކީ

ްވަރަށް� ްސާބިތުކުރުނ�ކަނ� ްހަނދު ްއީދުގެ ްރޯދަ ްދިއ�ލުމާއި ބިގަރު

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ�ް ްމިނޫނ� ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�ޖެހޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ހިތާމައާއެކީގައި

ނޑަކަށެއ� ްއަޅުގަ  445ހަމަގައިމުވެސ�ްނުފެނޭ.ްއަދިްްއެްއިދާރާއިނ�ްއަދާކުރާތީއެއ�

ްއެތަނަށ�ް ްބާރެއ�ވެސ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތަކާއި ްއަދާކުރުމުގެ އެނޫނ�ކަމެއ�

ްޚާއ�ޞަް ްއެނގޭކަށެއ�ނެތ�. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަކަމަކަށ�ވެސ� ލިބިދީފައި

ްމިއިނ�ް ްކަމުގައިވިޔަސ� ްމަޖިލީސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މަޖިލީސ�ކަމުގައިވިޔަސ�،

ްދީނާބެ ްސީދާ ްމައ�ސަލައަކާމެދުްމަޖިލީހެއ�ގައި ހޭ

ްރަޢުޔުއެއ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމިދެނ�ނެވި  450ބަޙުސ�ކުރެވެމުނ�ދާއިރެއ�ގައި

ްމިދެނ�ނެވިް ްއަދި ްނޯވޭ. ްއެނގިފައެއ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ހޯދަނ�ޖެހޭކަމެއ�ވެސ�

ްގެނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�ވެސް� ްރަޢުޔުއެއ� ްއެކަމާބެހޭ ްމަތީމަޖިލީހުނ� މަޖިލީހަށ�

ނޑަށ� ނޑުމެނ�ގެްވެރިޔާްްއެނގިފައެއ�ްނޯނ�ނަކަނ�ްއަޅުގަ ހަމަްޔަޤީނ�.ްއަޅުގަ

ްދީނާއިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގެއ�ލިގެނ�ދަނީ ްހެދެމުނ� ްގަވާއިދެއ� ޤާނޫނަކާއި

ްތިބެް ްއެއ�ކިބާވެ ްޤާނޫނާއި ްއިލާހީ ްބާއ�ވާފައި ްދުރުގައި  455ޘަޤާފަތ�

ްއެއަށ�ް ްއިސ�ކަނ�ދީގެނ� ްރަޢުޔުއަށ� ްއަމިއ�ލަ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގޮތުނ�ްްފުއ�ދައިގެނ�ކަމުގައި ްމިސާލެއ�ގެ ްއަލިގަދަ ްމީގެ ދެކެނ�.

ްލުއިފޮތެއ�ގެް ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނުނ�ްނެރެްބަހަމުނ�ދިޔަ މިދޭތެރެއިނ�

ްދިނާއިް ްއިސ�ލާމު ްއެފޮތުގައި ްއަޑުއަހާފައި. ްވާނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވާހަކަ

ްކިޔާހެދުމަކީް ްއެފޮތ�ްރާއ�ޖޭގައިްބަހާ ްވާހަކައާއި ްހުރިކަމުގެ ްވާހަކަތައ�  460ޚިލާފު



 18 

ްމަޖިލީހުން� ްމަތީ ްކަނ�ތައ�ތަކާބެހޭ ްއިސ�ލާމީ ްކަމެއ�ކަމުގައި މަނާ

ްއެއީް ްއިދިކޮޅަށ� ްއެނޫސ�ބަޔާނާއި ްއަނ�ގަމުނ�ދަނިކޮށ� ްނެރެ ނޫސ�ބަޔާނެއ�

ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�ް ްމިނިސ�ޓ�ރީއާއި ްފޮރިނ� ްހަދާ ްއެއ�ޗަކަށ� ބާޠިލ�

ްމާތް� ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގެނ�ގޮސ� ްނެރެމުނ� ްނޫސ�ބަޔާނ� ކޮމިޝަނުނ�

ްތިއިނ�ް ްތަރުޖަމާވެފައިވާކަނ� ްމިކަނ�ތައ� ްގޮތަކަށ� ްއޮޅޭފަދަ  465ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްކުރެވުނުް ްމަޖިލީހަށ� ްމަތީ ްވަނ�ހަނާވެގެނެއ�ނުވާނެ. ްބޭފުޅަކަށ� އެއ�ވެސ�

ްރާއ�ޖޭގައިް ްއެހެނ�މެ ްހަމަ ްޔަޤީނ�. ްހަމަ ްނެތ�ކަނ�ވެސ� އެއ�ވެސ�ކަމެއ�

ްއެ ްފެތުރުމަށ� ްދީނ�ތަކަށ� ްއެހެނ� ްނޫނ� ްދީނ� ްފަރާތ�ތަކުން�އިސ�ލާމު ކި

ްހަދަމުނ�ދާއިރުވެސ�ް ްބަހާ ްފޮތ�ތައ� ްއެދީނ�ތަކުގެ މަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�

ްފިޔަވަޅެއ�ނެތ�ކަން� ްއެޅުނު ްމަޖިލީހުނ� ްމަތީ ްއަދާހަމައަށ�  470އެކަނ�ކަމާމެދު

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާހަގަކުރަނ�. ްހިތާމައާއެކީގައި ނޑު އަޅުގަ

ްބޭފުޅު ްޢިލ�މުވެރި ްވަރަށ�ްދީނީ ްގިނަްމަޢުޟޫޢުތަކަށް�މީގެއިތުރުނ� ްތަފާތު ނ�

ްމުޢައ�ސަސާތަކުނ�ް ްކަމާބެހޭ ްސަރުކާރުގެ ްއޭތި ްހަދާ ްފޮތ�ތައ� ދީނާބެހޭ

ްފޮތ�ތައ�ް ްބައެއ� ްނެރެވޭ ްމިހެނ� ްއަދި ްނެރެފައިވޭ. ފާސ�ކުރުމަށ�ފަހު

ްކަހަލަް ްމިދަނ�ނަވާ ްކުރިމަތިވޭ ްދަތިތަކާ ްތަފާތު ްވަރަށ�ގިނަ  475ނެރުމުގައި

ްސަބަބު ްނެތުމުގެ ްފޮތެއ�ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްފަހަރެއ�ގައި ްމިގޮތުނ� ްއަދި ނ�.

ްނުފޫޒާއިް ްބޭފުޅެއ�ގެ ްކޮނ�މެވެސ�ްބާރުގަދަ ފާސ�ވެގެނ�ްނެރުނުކަމުގައިވިޔަސ�

ްމީގެް ްފޮތ�ތަކެއ�. ްބަނ�ދުކުރެވިފައިވާ ްފޮތ�ތަކަކީ ްރަނގަޅު ްގިނަ ބާރުނ�

ްމިފަހަކަށ�އައިސ�ް ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� އެއ�މިސާލެއ�ގެ

ްއާދެ،ްްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްހިމެނޭ. ްފޮތ�ވެސ� ްދައ�ޖާލު ްނެރެވުނު  480ތެރޭގައި

ްމިް ްމިހާރު ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްސަބަބުތަކަށ�ޓަކައާއި މިދެނ�ނެވި

ްއަމިއ�ލައަށް� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްސަބަބުނ� ްއޮއެވަރުތަކުގެ ްދީނީ ބަދަލުވަމުނ�ދާ

ްކުރިމަގަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްއެއ�ގޮތަށ�ްއިޞ�ލާޙު ްމުޢައ�ސަސާތަކެކޭ ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ވެގެނ�ދާއިރު

ްބައެއ�ގެް ްވަކި ްއަދި ްބަލާނެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްދީނުގެ ްއިސ�ލާމު ނޑުމެނ�ގެ  485އަޅުގަ

ް ްއެއ�ކިބާވެފައިވާ ްބާރުނ� ްނުފޫޒާއި ްބަޔަކުްهللا ްތިބި ްތެދުވެރިވެގެނ� އަށ�

ްނޭނގި ްވަރަށ�ބޮޑު. ްމުހިނ�މުކަނ� ްއޮތުމުގެ ްމަޖިލީހެއ� ތިބެްހިމެނޭ
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ްޝުޢޫރުތައް� ްޚިޔާލާ ްމީހުނ�ގެ ްވާހަކަދައ�ކާ ްހަދައިގެނ� ްކަމަށ� އެނގިގެނ�ތިބެ

ްޝުޢޫރުތަކާއިް ްލާދީނީ ްޘަޤާފަތާއި ްލާދީނީ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ބަލާ

ްދިވެހިް ްދިޔުމުގައި ްތަރުޖަމާކުރެވުނ�ދާ ްނުބައިކޮށ� ްކަނ�ތައ�ތައ�  490ދީނުގެ

ްޙަޤީޤަތ� ްއަސ�ލާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމިކަން�ްސަރުކާރަށާއި އެނގޭގޮތަކަށ�

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�.ް ބެލެހެއ�ޓޭނެްމުޢައ�ސަސާއެއ�ްއޮތުމުގެްމުހިނ�މުކަނ�ްއަޅުގަ

ްއެދެނީް ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްތިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ މީވާ،

ްއެް ްވާނަމަ ްއިޞ�ލާޙެއ� ްމިހުށަހެޅުމަށ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ނޑަށ� ނޑުގެްްއިޞ�ލާޙެއ�ކޮށ�ލެވުމާއެކުގައިވެސ�ްއަޅުގަ  495ތާއީދުކޮށ�ދެއ�ވާްއަޅުގަ

ްއަނ�ނަން� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްބަލާގަނެ ްމިމަޖިލީހުނ� ްތިބޭފުޅުނ� މިހުށަހެޅުނ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްޘަޤާފަތާއި ްޤައުމުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޖީލުތަކަށ� އޮތ�

ްގޮތެއ�ގައިް ްގާތ�ކުރާފަދަ ްއަހަރާ ްއެއ�ހާސ� ްދެމިއޮތ� ްޒަމާނުނ�ސުރެ ތެރޭގައި

ްޕ� ްދީން�އަޅުގަނޑުމެނ� ްއިސ�ލާމު ްމިދާ ްކުރަމުނ� ރެކ�ޓިސ�

ްހެޔޮވިސ�ނުނ�ް ްތިބޭފުޅުނ�ނަށ� ްދުޢާއަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ  500ޚިމާޔަތ�ކޮށ�ދެއ�ވުނ�.

ް ްދީނ�ްهللا ްޤައުމާއި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދެއ�ވާ ސުބ�ޙާނަހޫވަތަޢާލާ

ްވާހަކަކޮޅުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެއ�ވުނ�. ްތަޢުފީޤ� ްހެޔޮމަގަށ� ސަލާމަތ�ކުރާނެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްތާއީދުކޮށ�ދެއ�ވުމަށ�ްކުރުކޮށ�ލާނީ ްތިބޭފުޅުނ� ްމިހުށަހެޅުމަށ� ގެ

ްއެދި.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް505 

ްހިމެނެނ�ޖެހޭްްޢަލީްهللاްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`ް

ްބެހޭގޮތުން�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިދާރާތަކާއި ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި މުސ�ތަޤިއ�ލު

ނޑަށ�ވެސ�ްފެނ�ނަ އެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްމިގޮތުނ�ްމިމަޖިލީހުގައިްްއަޅުގަ

ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށް� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމިހާރު ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްތާއީދުކުރެވޭ. ްވަރަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ� ނޑަށ�  510އަޅުގަ

ނޑުް ނޑަށ�ވެސ�ްފެނ�ނަްހުށަހެޅުމެއ�ްހުށަހަޅާލުމުގެްބޭނުމުގައިްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްފުރު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދުނީ. ޞަތަކަށ�

ްގޮތުގައިް ްއިދާރާތަކުގެ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހިމެނެނ�ޖެހޭ

ްމަޤާމުތަކާއިްއިދާރާތައ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނުމަށް� ތިރީގައިްމިދަނ�ނަވާ
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ނޑުްހުށަހަޅަނ�.ް  515ް-2،ްކޮމިޝަނ�ްއޮފ�ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ްކޮމިޝަނ�ް-�އަޅުގަ

ްޖެނެރަލ�،ް ްް-3އޮޑިޓަރ ްޖެނެރަލ�، ހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�ްް-4ޕ�ރޮސިކިޔުޓަރ

އެނ�ޓިްކަރަޕ�ޝަން�ް-6ސިވިލ�ްސަރވިސަސ�ްކޮމިޝަނ�،ްް-5ކޮމިޝަނ�،ް

ކޮމިޝަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްް-7ކޮމިޝަނ�،ް ޖުޑިޝަލ�ްސަރވިސަސް�

ްމަރުކަް ްމަޤާމުތަކާއި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ޒީްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްހާލަތަށް� ްއަދުގެ ްރާއ�ޖޭގެ ްބައިތަކަކީ ްމިހުށަހެޅި ްގޮތުގައި  520އިދާރާތަކުގެ

ްދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބައިތަކެއ�ކަމުގައި ްމުހިނ�މުކަނ�ބޮޑު ްވަރަށ� ބަލާއިރު

ްބައެއ�ގެް ްވަރަށ�ގިނަ ްކޮމިޝަނަކީ ްސަރވިސަސ� ްސިވިލ� އޭގެތެރެއިނ�ވެސ�

ްރައ�ކާތެ ްވަޒީފާގެ ްކަމެއ�. ްގުޅިފައިވާ ްމަސ�ލަޙަތާއި ގެްޕެނ�ޝަނުރިކަމާއި

ޙައ�ޤުްފަދަްކަނ�ކަނ�ްއެކަށީގެނ�ވާފަދަްގޮތެއ�ގައިްހިނ�ގުމަށ�ްމިކޮމިޝަނަކީް

ްދަނ�ނަވާނަމަް ްމިސާލަކަށ� ްބޭނުނ�ތެރިކަމެއ�. ްވަގުތަށ�ވެސ�  525މިވަގުތުނ�

ް ްކުރ28ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ� ްއެބަބުނޭ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްމީހަ ްކޮނ�މެ ްހަމަ ްއަދާކުރާ ްގޮތުގެމަތީނ�ްވަޒީފާ ްޤާނޫނުގައިވާ ކަށ�މެ

ްޕެނ�ޝަނު ްރާއ�ޖޭއ�ގައި ްނަމަވެސ� ްލިބިގެނ�ވޭ. ްޙައ�ޤު ގެްޕެނ�ޝަނުގެ

ް ްމިގޮތަކަށެއ�ނޫނ�. ްހިނގަމުނ�ދަނީ ްސަރުކާރުގެްްޕެނ�ޝަނ�ކަނ�ތައ� ލިބެނީ

 530ވަޒީފާގައިްއުޅޭްމީހުނ�ނަށ�ްއެކަނި.ްއަދިްސަރުކާރުގެްކުނ�ފުނިތަކުގައިްއުޅޭް

ްތެރެއިނ�ވެ ްފުދޭނެްމީހުނ�ގެ ްމިސާލަކަށ� ްމީގެ ްއެކަނި. ްބަޔަކަށ� ްވަކި ސ�

ްމަސ�ބަނ�ދުކުރާް ްހުނ�ނަ ްފެލިވަރުގައި ްޅ.އަތޮޅު ްއަތޮޅު، ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްބައެއ�ް ްތެރެއިނ� ްމީހުނ�ގެ ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްއެތަނުގައި ކާރުޚާނާއަކީވެސ�

ް ްްޕެނ�ޝަނ�މީހުނ�ނަށ� ްއަނެއ�ބަޔަކަށ� ްއެކަކަށ�ްޕެނ�ޝަނެލިބޭ ްނުލިބޭ. އ�

ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފައިްްޝަނ�ޕެނ� ްގިނަދުވަހު ްވަޒީފާގައި ްއެއަށ�ވުރެ  535ލިބޭއިރު

ް ްއެބަހުރޭ ްމީހަކު ްމައ�ސަލަތަކަކީްްޕެނ�ޝަނ�ހުނ�ނަ ްމިފަދަ ނުލިބި.

ްސަބަބުން� ްނެތުމުގެ ްކޮމިޝަނެއ� ްސަރވިސ� ްސިވިލ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްފަރާތ�ތަކުގައިް ްއަމިއ�ލަ ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްހުރި ހައ�ލުނުވެފައި

ްވަ ްމީހަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްއަދާކުރާ ްއަދިްޕެނ�ޝަނެޒީފާ ްނުލިބޭ. އ�

ް ްފަދައިނ28ް�ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިޝާރާތ�ކޮށ�ފައިވާ ްމާއ�ދާގައި  540ވަނަ

ބެހޭްޤާނޫނެއ�ވެސ�ްއަދިްމިހާތަނަށ�ްތަޢާރަފ�ވެފައެއ�ްޕެނ�ޝަނާޢަމަލުކުރާނެް
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ްނުތަނަވަސ�ކަނ�ް ްވަޒީފާގެ ްއަނެއ�ކޮޅުނ� ްދަނ�ނަވާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ނެތޭ

ްމިވަނީް ްއެނ�މެނ�ނަށ� ްރައ�ކާތެރިނ� ްވަޒީފާގެ ްކުރިމަތިވަމުނ�. މިދަނީ

ްވަޒީފާް ްމީހުނ�ނަށ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރާ ްސޮސައިޓީގައި ްސިވިލ� ބޭނުނ�ވެފައި.

ްމިނިވަން� ްކުލަނުޖެހި ްސިޔާސީ ްއޭގައި ްވަކިކުރުމަކީ ްވަޒީފާއިނ�  545ދިނުމާއި

ްމިނޫނ�ގޮތަކަް ްކަމެއ�. ްހިނ�ގަނ�ޖެހޭ ްގޮތެއ�ގައި ްއެކަނ�ކަނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ށ�

ްމިނިވަން� ްބަލާނެ ްއެކަނ�ކަނ� ްހުށަހެޅި ްޝަކުވާތައ� ްއެކަމުގެ ވާކަމަށ�ވާނަމަ

ްބޭނުނ�ކަމެއ�.ް ްކޮނ�މެހެނ� ްހަމަ ްހުރުމަކީ ްމުޢައ�ސަސާއެއ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްމީހާް ްގެއ�ލިގެނ�ދާ ްޙައ�ޤު ްކަނ�ކަމުގައި ްމިކަނ�ކަމާގުޅޭ އެހެނ�ކަމާއެކުވެސ�

ްނެތުނ� ްތަނެއ� ްހޯދަނ�ދާނެ ްހޯދައިދިނުމަށް�އެޙައ�ޤު ްޙައ�ޤު ްއޭނާގެ .550 

ްނެތުނ�.ް ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްމިނިވަނ� ްދަޢުލަތުގެ ްދިވެހި މަސައ�ކަތ�ކުރާނެ

ްމިހިނދުން� ްކޮމިޝަނަކީ ްސަރވިސަސ� ްސިވިލ� އެހެނ�ކަމުނ�

މިހިނދަށ�ވެސ�ްބޭނުނ�ތެރިކަމެކޭްއަޅުގަނޑުްމިފުރުޞަތުގައިްދަނ�ނަވާލަނ�.ް

ްޝުކުރިއ�ޔާ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް555 

ްކުރިއަށ�މިދާްްޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުްވަ ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ،

ްކަނ�ތައ�ތައް�ްމުޙަނ�މަދުްޖަމީލުްއަޙ�މަދުް ްބައެއ� ްތާއީދުކުރެވޭ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްބަޙުސ�ގައި

ނޑަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ށ�ްފެނ�ނަްއެއ�ޗެއ�ްހުރުމާއެކީގައިްއެކަނ�ތައ�ތަކާްބެހޭގޮތުނ�ްހަމަްއަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްބޭނުނ�ކުރަނ�. ްމިފުރުޞަތުގެ ްދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި ްކުޑަކޮށ� ވަރަށ�

ނޑަށ�ވެސް� ްއަޅުގަ ްއޮތުމަށ� ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  560ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ތާއީދުކުރެވޭ.ްމީގެްގިނަްސަބބަބުތަކެއ�ްއެބަހުރި.ްކުރީގައިވެސ�ްމެނ�ބަރުން�

ް ްފާޅުކުރެއ�ވި ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމަޖިލީހުގައި ްމިފަދަ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގައި

ްއިތުރަށް� ްޚިދުމަތ� ްދެވޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ކޮމިޝަނ�ތަކުނ�

ނޑަށ�ވެސ�ް ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވުމަށ� ްވިދާޅުވެފައިވާ ޚަރުދަނާވެގެނ�ދާނެކަމަށ�

ްމުއ�ތަޤިއ�ލުް ްއުފެދި ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްމިފަދަ ްނަމަވެސ�  565ތާއީދުކުރެވޭ.

ްއުފެދިގެނ�ދާއިރުގަް ްމިމަޖިލީހުގެްމުޢައ�ސަސާތައ� ްހަމަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އި

ްބައެއް� ްބަހައ�ޓަނ�ޖެހޭ ްވިސ�ނުނ�ފުޅުގައި ްމެނެ��ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިގޮތުން� ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރިކަމަށ� ކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ�
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ްމުޢައ�ސަސާތައ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ކަމަކީ ްފެނ�ނަ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމުޢައ�ސަސާ ްއިތުރު ްއިތުރުކުރަމުނ�ދާއިރުގައިްމުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ�  570ތަކެއ�

ްމިފަދަް ްކުރާއިރުގައި ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްމިގޮތަށ� ްއެބަޖެހޭ ވިސ�ނަނ�

ްމުޢައ�ސަސާތައ�ް ްނުވަތަ ްމަސައ�ކަތ�ތައ� މުޢައ�ސަސާތަކުގެ

ްއާދެ،ް ްކުރުނ�. ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަތީނ� ތަކުރާރުނުވާގޮތެއ�ގެ

ްމިހާ ްވާހަކަ ްކޮމިޝަނ�ތަކުގެ ްގިނަ ްއިތުރަށް�ވަރަށ� ްދެނ�މެ ްދެކެވިއ�ޖެ. ރު

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްހުށަހެޅުއ�ވި،  575ބޭފުޅަކު

ްއެއީް ްއައިސ�ފައި. ްއިތުރުކަމެއ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމިވަނީ ހުށަހެޅުމުގައި

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްއެބައޮތ�. ްއައިސ�ފައި ްވާހަކަވެސ� އޮމ�ބަޑ�ސ�މަނެއ�ގެ

ްހުށަހެޅިފަ ްކޮމިޝަނަރއާއި،ްމިހާރު ްއިލެކ�ޝަނ� ްހުށަހެޅުނ�ތަކުގައި ްހުރި އި

އޮޑިޓަރްޖެނެރަލާއިްއަދިްވަކިގޮތެއ�ގެްމަތީނ�ްޕ�ރޮސިކިޔުޓަރްޖެނެރަލ�އާއިް

 580ހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނ�،ްސިވިލ�ްސަރވިސ�،ްއެނ�ޓިްކަރެޕ�ޝަނ�ްމިް

ްއޮތުމަށް� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ� ްމިފަރާތ�ތައ� ްއަދި މުޢައ�ސަސާތައ�

ނޑަ ނޑުމެނ�ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްތާއީދުކުރެވޭ. ށ�ވެސ�

ްއިތުރަށް� ްމިހާރު ްދެނ�ނެވިފަދައިނ� ްކުރީގައިވެސ� ްއެބަޖެހޭ ވިސ�ނާލަނ�

ްއަތުވެއ�ޖެ.ް ްވާހަކަ ްއޮމ�ބަޑ�ސ�މަނެއ�ގެ ްހުށަހެޅުމެއ�. މިއޮތ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްއަދި ްއެނގޭ ްނުވެސ� ްރަނގަޅަކަށ� ނޑުމެނ�ނަށ�  585އަޅުގަ

ްމަ ްދައުރަކީްރަނގަޅަކަށ�، ްނެތ� ްފާޅުކުރެވިފައެއ�ވެސ� ޖިލީހަކަށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްގިނަ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްނުވަތަ ްމީހެއ�ގެ ކޮބައިކަނ�ވެސ�.

ްވެގެނ�ދާނެކަނ�ނޭނގެް ްއޮޅުމަކަށ�ވެސ� ްވަރަށ�ބޮޑު ްހީވަނީ ނޑަ�ަށ� އަޅުގަ

ްނިމިގެނ�ދާއިރުް ްހަދާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ދެނ�

ްރަނގަ ްއެލަފ�ޒ�ތަކުގައިްއިނގިރޭސިބަހުނ�، ްއިނގިރޭސީނ�ނަށ�ވެސ�  590ޅަށ�

ްއިތުރުވެގެނ�ދާއިރުގައިް ްމަޤާމުތަކެއ� ްއެތަކެއ� ްދޭހަނުވާ ްކީކޭކަނ� އެބުނަނީ

ްގިނަވެގެނ�ތޯް ްމަސައ�ކަތ� ްކުރާ ްމުޢައ�ސަސާތަކުނ� ްހުރި ްއުފެދިފައި މިހާރު

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްޙުދޫދ� ްމިމަސައ�ކަތުގެ ްކިހާހިސާބަކުނ�ތޯ ނޫނިއ�ޔާ

ނޑައަޅަނީ ްއެނގެން�ްކަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްދަމާލަނީ ްލައިނ� ނޫނީ

 595ލައ�ކައަކަށ�ވުރެްކުޑަްއާބާދީއެއ�ގެްތެރޭގައ3ްްިއެބަޖެހޭ.ްއެހެނ�މިދަނ�ނަވަނީް
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ްކޮމިޝަނ�ތަކެއް� ްބައިވަރު ްވަރަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކުރުމަށ�ޓަކައި މިހާރުގެސ�

ްކޮމިޝަނެއ� ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ� ްއުފެދިއ�ޖެ. ނޑުމެނ�ނަށ� ވެސ�ްއަޅުގަ

ްހާލަތެއ�ގައިް ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއެބައޮތ�. އުފެދިފައި

ްސިވިލ�ް ްއެބައޮތ�، ްކޮމިޝަނ� ްހިޔުމަނ�ރައިޓ�ސ� ްނާދޭ ވިސ�ނުމަކަށ�

ްކޮމިޝަނެއ�ްދެން� ްކަރަޕ�ޝަނ�ސ� ްއެބައޮތ�،ްއެނ�ޓި ްކޮމިޝަނ�  600ސަރވިސ�

ްބި ްކޮމ�ޕ�ލެއިނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއިތުރުނ� ޔުރޯްއޭގެ

ްމުޢައ�ސަސާތައް� ްދެނ� ްކިހާވަރަކަށ�ތޯ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެބަހުރި.

ްމިކަން� ްމަސައ�ކަތ�ތަކަކީ. ްގިނަ ްމިހާ ްކޮބައިތޯ އިތުރުކުރަނ�ވީ.

ްމިކަނ�ތައ�ތައ�ް ްނޫނިއ�ޔާމުނ� ްއެބަޖެހޭ. ްއެނގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްއިދާރާތައ�ް ްމި ްވިސ�ނާލިނ�ތޯ ްއެއ�ފަހަރުވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  605ކުރާއިރު

ްބާރުްފެ ްމީގެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ވެސ� ްހަމަ ްދިޔުމާއެކީގައި ތުރިގެނ�

ްވާހަ ްޚަރަދުތަކެއ�ގެ ްމި ްމިދައ�ކަނީ.ްބޮޑުވެގެނ�ދާކަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ކަ

ްއެބަޖެހޭްމިޚަރަ ްވިސ�ނާލަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ�ކުރާއިރުގައި ދުތައ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިމަސައ�ކަތ� ްގޮތެއ�ގައި ްއެކަށީގެނ�ވާ އެކަމާ

ްކުރެވޭތޯ.ތީބުކުރެތަރު ްއިނ�ތިޒާމ� ްނުވަތަ ްމިްްވޭތޯ. ްއަޅުގަނޑު  610އެހެނ�ވީމަ،

ްބޮޑަށ�ް ްވަރަށ� ްއަޅުގަނޑަށ� ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ފުރުޞަތުގައި

އަޅުގަނޑުމެނ�ްހަމަްއެނ�މެނ�ވެސ�ްވަރަށ�ްރަނގަޅަށ�ްވިސ�ނޭްފެނ�ނަކަމެކޭް

ްއިތުރުކުރަމުނ� ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްކޮމިޝަނ�ސ�ތަކާއި ްއިތުރު ދާއިރުގައިްމި

ްގޮތެއ�ގެމަތިން� ްނުވާނެ ްޑުބ�ލިކޭޓ� ްނޫނިއ�ޔާ ްގޮތެއ�މަތިނ� ތަކުރާރުނުވާނެ

ްއެވާހަކަް ްވީމާ، ްބެހެއ�ޓުނ�. ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްވިސ�ނުމުގައި ނޑުމެނ�ގެ  615އަޅުގަ

ްމިއޮތް� ްމިހާރު ްއޮނ�ބަޑ�ސ�މަނ�ގެ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެނ�މަށ� ދަނ�ނަވާލަމުނ�

ށ�ްތާއީދުނުކުރެވޭްވާހަކައާއިްޕަބ�ލިކް�ކޮނ�ސެޕ�ޓަށ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްއޮތ�ގޮތަ

ްބިޔުކޮނ�ޕ�ލޭ ްއެކަމަށް�ނ�ސ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކުރުމަށ� ްހަރުދަނާކޮށ� ްއިތުރަށ� ރޯ

ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރެވޭ ނޑަށ� ްދެއ�ވިްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ދަނ�ނަވަނ�.

ޝުކުރުްދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް  620ްފުރުޞަތަށް�

ް

ް ްފައިޞަލ� ްމެނ�ބަރު ްއަދިްޢިއ�ފުވައ�މުލަކު ްމިނިވަނ� ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސިގައި ްރައީސ�. ްޒަތ�ތެރި
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ްއެއ�ޗެއ�ްްްނަސީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޮނ�މެވެސ� ްމައ�ޗަށ� ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ މުސ�ތަޤިއ�ލުވާނ�ޖެހޭ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހިފަނ�. ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކަށ�ޓަކައި

ްއެ ްތަފާތު ްމަޢުޟޫ�ައަކީ ްމި ްވަރަށ�ްރައީސ�، ްމަރުޙަލާތަކުގައި  625ކި

ްމިނިވަން� ްއާދެ، ްމަޢުޟޫއެއ�. ްބަޙުސ�ކުރެވިފައިވާ ފުޅާދައިރާއެއ�ގައި

ްޙާލެއ�ގައިް ްއެއ�ވެސ� ްއެއ�ޗެއ�. ްދައ�ކަނ�ޖެހޭ ްއަމަލުނ� ްކަމަކީ މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްބަޔަކުް ްއެއީ، ްބުނ�ޏަސ� ްދުލުނ� ްކޮމިޝަނަކީ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ�

ްކަމަކަށ�ްނުވާނެ.ްޤާް ނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނިފައިްނެތަސ�ްމިފަދަްޤަބޫލުކުރާ

ްވަކިް ްމައ�ސަލައަކީ ްއާދެ، ްއުފެދި�ިފައި. ްމިހާރުވެސ�  630ކޮމިޝަނ�ތަކެއ�ވަނީ

ްނުކެރުނ�.ް ްކުރަނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްނޫނީ ްގޮތަކަށ� ްއަނ�ގާ ފަރާތަކުނ�

ްމިފަދަް ްކޮނ�މެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�،ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކޮމިޝަ ްމައ�ސަލަތައ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަމާއެކު ްވާނ�ވާނީ ނެއ�

ްއޮނ�ނަފަދަް ްޢިތުބާރު ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއާދެ، ްކޮމިޝަނަކަށ�. ްނިނ�މޭ ބަލާ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްފަރާތަކަށ�. ްއޮނ�ނަ ްހަމަޖެހިފައި ްކަނ�ތައ�ތައ�  635ގޮތަކަށ�

ްކަމުނ�ް ްޒިނ�މާއެއ�ގޮތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއޮތީ ްމިހުރިހާކެމެއ�ވެސ� މިހާރު

ްނިނ�މުނ�.ް ްއެނ�މެފަހުގެ ްކޮނ�މެގޮތަކީ ްނިނ�މާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރަކުވެސ�ް ްކޮނ�މެ ްއު�ުނ�މީދުކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ހަމަކަށަވަރުނ�ވެސ�

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހެޔޮގޮތ�ކަމުގައި. ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ބޭނުނ�ވާނީ

 640.ްމިނިވަނ�ްކޮމިޝަނ�ތައ�ްގިނަވުމީްއެއ�ވެސ�ްޙާލެއ�ގައިްމައ�ސަލައެއ�ްނޫނ�

ްހުރިހާް ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ގޮތުނ� ްޙާލަތު ްރާއ�ޖޭގެ ްމި މިއަދު

ްކުރަނީް ްކަނ�ތައ� ްމުޢައ�ސަސާކުރާ ްއާދެ، ްބެލެހެއ�ޓެމުށ�ޓަކައި ދާއިރާތައ�

ްމިފަދަް ްބޭނުނ�ވޭ. ްއެބަ ްބަޔަކު ްމިނިވަނ� ްޙަޤީޤީ ްބެލުމަށ�ޓަކައި ކިހިނެއ�ތޯ

ްކަނ�ތައ�ތަ ްދިމާވެފައިވާ ްސަބަބުނ� ްނެތުމުގެ ްމިހިރަދަނީްބަޔަކު ްމިހާރު އ�

ްފާސ�ވަމުނ�ދާއިރުް ްއެއ�ޗެހި ްބަޖެޓ�ތަކާ ްއަތ�ނުފޯރާވަރުގެ  645ފެނ�ނަމުނ�.ްއާދެ،

ްމިފަދަް ްވުމާއެކު ްބޭނުނ�ވާނެ. ްއެނގެނ� ްދިވެހިނ�ނަށ� އެއަށ�ވާނުވާވެ

ްއެޅުމަށ�ޓަކައިް ްފިޔަވަޅު ްބަލާ ްމިހާރަށ�ވެސ� ްމިހާރުނ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްއޮޑިޓަރްޖެ�ެ ްކޮމިޝަނާއި، ްސަރވިސ�ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްޖުޑިޝަލ� ނެރަލ�،

ްމިނިވަނ�ް ްމަޤާމުތައ� ްކޮމިޝަނާފަދަ ްކަރެޕ�ޝަނ� ްއެނ�ޓި ްއަދި ކޮމިޝަނ�
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ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްފެނ�ނަކަމުގައި ްހަމަޖައ�ސަނ� ްމަޤާމުތައ�ކަމުގައި  650މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްއަވަހަށ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްމި ްދެނ�ނެވީ ްމި ްމިހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްނުވާ ްމަސައ�ކަތަކަށ� ްމަސައ�ކަތަށ�ްނިމެނ�އޮތ� ްމި ްއަދި، ތީވެސ�މެ.

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނަގާފާނެތީ. ްދުވަސ�ތަކެއ� ްގިނަ ހީނުކުރާހާވެސ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހައ�ދުނ�މަތީ ްދެނ�މެއަކު ްދާދި ްއިށީނުމުގެކުރިނ� ނޑު އަޅުގަ

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުރާ ްހުށަހެޅުމަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްނަޢީމ� ްމުޙަނ�މަދު  655މެނ�ބަރަކު

ްރިއ�ޔާ.ދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކު

ް

ްނުދަނ�ނަވަނ�.ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއެއ�ޗެއ� ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި ްހުރީ ނޑު އަޅުގަ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް

އިބ�ރާހީމ�ް ޙުސައިން� ްނަޢީމް�ްއިލ�ޔާސް� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްއަޚ� ނޑުގެ  660ްއަޅުގަ

ްހުށަހެޅުމަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހެޅުއ�ވި ްދެން�އެ ްއެދުނީ. ްމި ްފުރުޞަތު ްތާއީދުކޮށ�ލަނ� ށ�

ްއެް ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ� ްނުލިބި ްފުރުޞަތު ނޑަށ� އަޅުގަ

ްލިބުނީމާް ްފުރުޞަތެއ� ްމިފަދަ ްދެނ� ްހިއ�ޕަވައިފި. ްބޭނުނ� ފުރުޞަރުގެ

ްދަނ�ނަވާލުން� ްޚިޔާލުވެސ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކަނ�ނޭނގެ ގޯސ�ކަމެއ�ނޫނ�

ް ްމަޢުޟޫއެއ�ގައި. ްމިދަނީްމިކަހަލަ ްބަޙުސ�ކުރަމުނ� ނޑުމެނ�  665އަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްބެހޭގޮތުނ�. ްހަރުދަނާކުރާނެގޮތާ ްވެރިކަމެއ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްމައ�ސަލަތަކެއ�ް ްމިއުޅެނީ ްޤާއިމުނުކުރެވިގެނ� ްދުނިޔޭގައި ވެރިކަމެއ�

ްސަރުކާރަކަށ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިވަނީ ްއެއ�ޗެކަށ� ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ހުރެގެނ�.

ްމައ�ޗަށ�ްްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�. ްއޮނ�ނަނ�ވީގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ އެއަށ�ފަހު

ްމިހާރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ްއެ ްނިނ�މުނ�. ްގޮތ�ތަކެއ�  670ބަޙުސ�ކޮށ�

ްމިހާރުް ްއާދެވިފައި ްހިސާބަށ� ްއެއ� ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްއުޅޭވަގުތު މިއުޅެނީ.

ްހަރުދަނާކުރަން� ްސަރުކާރެއ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަސާސީއެއ�ގައި މިތިބީ.

ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ްމުސ�ތަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްނުވަތަ ްމަޤާމުތަކެއ� ޤިއ�ލު

ްހިނ�ގޭނީ.ް ްއެދޭގޮތަށ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްސަރުކާރެއ� ބަހައ�ޓައިގެނ�ތޯްރައ�ޔިތުނ�

ްބަހާލައިގެނ�ތޯ.ް ްބާރުތައ� ްއެހެނ�ގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ� ްއެނޫނ�  675ނުވަތަ

ްކުރިއަށ�ޖެހިލާ ްތަނ�ކޮޅަށ� ްއަނ�ނަނީ ްމި ްވިސ�ނުމަށ� ނޑުގެ އިރުވެސ�ްއަޅުގަ
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ްދީ ްސަމާވީ ްބަލައިއިލާހީ ްމުޢައ�ސަސާތަކެއް�ނ�ތަކަށ� ްމާގިނަ ލާއިރު

ްއެމީހަކުް ްބޭނުނ�ވަނީ. ްއެއަށ� ްއެކަކު ްހަމަ ްޒިނ�މާދާރު ބޭނުމެއ�ނުވޭ.

ްސަރުކާރުް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދޫކޮށ�ލީމާ ްޒިނ�މާދާރުކޮށ�ފައި ރަނގަޅަށ�

ްއޮނ�ނަނީ ްހިނގަމުނ�ދޭ.ްދެނ� ްގޮތެއ�ގައި ްހަރުދަނާ  680ބާވާލާފައިްްފުދޭވަރަކަށ�

ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޝަރީޢަތ� ްޝަރީޢަތެއ�. އޮނ�ނަ

ްޝަރީޢަތް� ްދިމާވަނީ. ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްމައ�ސަލަތަކެއ� މިހުރިހާ

ްއިށީދެް ްމީހުނ� ްބަޔަކު ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެއ�ކިބާކޮށ�ލާފައި

ްއުފައ�ދަނ�. ްއެއ�ޗެހިތަކެއ� ްރަނގަޅު ްއެއަށ�ވުރެ ްއެއ�ޗެއ�ްްއަމިއ�ލައަށ� އެ

ްދިމާވަނީ.ް ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަތައ� ްދިމާވާ ްމި  685ނުއުފެއ�ދިގެނ�

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްއެއ�ވެސ�ް ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށ� ްކުރެވޭ ްޒިނ�މާދާރު ޙަޤީޤަތުގައި

ްޖެހެނީް ްމި ްބާވާލައ�ވަނ� ްމަތިނ� ްފޮތ�ދޭތީ ްމި ްއިނ�ސާނުނ�ނަށ� އެއ�ޗެއ�

ްޝަރީޢަ ްއެ ްޝަރީޢަތެއ�. ްކަހަލަ ްކަހަލަްކޮނ�މެވެސ� ްއެއ�ވެސ� ތުގައި

ްކަމަކުނުދިޔަ.ް ްމިއެއ� ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ްނުހުނ�ނާނެ. އުނިކަމެއ�

ްމާޒީއަށް� ްނެތ�. ްކުރެވިފައެއ� ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ްގޮތަށ�  690ޒިނ�މާދާރުކުރެވޭ

ްއެް ްހުނ�ނެވި. ްޖެނެރަލ�އެއ� ްއޮޑިޓަރ ްހަމަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ބަލާލާއިރު

ްނެރެވިގެނ� ްއޭނަ ްއެނ�މެފަހުނ� ްއެގޮތް�ްއޮފީހުނ� ްކުނިކަހަނ� މަގުމަތީގައި

ްހަމަް ްއެވެސ� ްދާނ�ޖެހުނީ. ްނިޔާވެ ްމަރުވެ ްއެނބުރިފައި ްއެނބުރި މިގޮތަށ�

ްއެމީހުނ�ގެް ްބާރެއ�. ްފޯސ�ކިޔާ ްބިނ�ބި ްއުފެދުނު ްސަރުކާރުގައި ހިނގަމުނ�ދާ

ްޔައުމިއ�ޔާއިނ�ް (ް ްބޭފުޅެއ�... ްއިސ� ްމާ ްކިޔާ ްޑީޑީ ްޤާބިލު  695ތެރޭގައިހުރި

ްޖެނެރަލް�ްއުނިކުރެވިފައި(..އޭނަ ްއޮޑިޓަރ ްފޮނުވައިގެނ� ްބަޔަކު ނުކުމެ

ްއެމީހާް ްހިސާބަށ� ްމި ްވަގަށ�ނަގާ ްފައިލ�ތަކެއ� ްހުރި ނޑުގައި ވަތ�ގަ

އެދުވަހުވެސ�ްގޮސ�ގެނ�ްއެނ�މެފަހުނ�ްއެމީހާްމޮޔަވެގެނ�ްމަރުވާނ�ޖެހުނީ.ްމިް

ްއުޅެގެން� ްކުރަނ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްޙާލުގައި ްނުކުރެވޭ ްޒިނ�މާދާރު ހުނ�ނަނީ

ްއެދެނީްދިމާވެގެ ްއަޅުގަނޑުވެސ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ�  700ނ�.

ްދެނ�ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއުޅެނީ. ްތަނ�ކޮޅެއ�ކުރީގައޭ ްމަޢުޟޫޢުތަކުގައި މިކަހަލަ

އަދިް... ޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭްމިްރި�ިޔާސަތުގެްދަށުން� ްހަމަްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސް�

ް
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ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.މާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް705 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެދެއ�ކެވިްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ްއެޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ  710ްއާދެ،

ވާހަކަފުޅުގައިްވަކިފަރާތުގެްނަނ�ްހާމަކޮށ�ްމިްސާބިތުނުކުރެވޭްކަހަލަްބައެއް�ްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްދައ�ކަވަ ްޔައުމިއ�ޔާއިން�ވާހަކަފުޅުތަކެއ� ްއެވާހަކަތައ� ްއެހެނ�ވީމާ، އިފި.

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްދަނ�ނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އުނިކުރަނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް715 

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއީ ްނުކުތާ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްނުދެކެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްދެކުނުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު .

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެދެނ�. ްގެނ�ދެވުނ� ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރު

ްދައ�ކަވާއިރުް ްއެވާހަކަފުޅު ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�  720ހުރިހާ

ްބޭފުޅުނ�ވެސ�ް ްހުރިހާ ްދެއ�ކެވުނ� ްވާހަކަފުޅު ްއެއ�ގޮތަށ� ޙަޤީޤަތާއި

ްދެއ�ވުމަ ް ްމެނ�ބަރުްސަމާލުކަނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު ށ�.

އެދެނ�.ް ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުން�

ް

ްބިނާކުރަނީްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަބަދުވެސ� ްވާހަކަތައ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ  725ްއާދެ،

އިބ�ރާހީމ�ްއި ޙުސައިން� ްފެނިފައިްލ�ޔާސް� ނޑިއަށ� ްސިކު ްކުޑަކުޑަ ްމި ްޙަޤީޤަތ�ތަކާއިްއަޅުގަނޑުގެ ްހުރި

ްހިފާފައިހުރިްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަތުނ� ްއެއ�ޗިއ�ސާއި ްފެނިފައިހުރި ްލޮލަށ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްވަރަށ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނ�ތަކީ ްބިނ�ބިފޯސ�ގެ ްބިނާކޮށ� އެއ�ޗިއ�ސައ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�.ްކާށިދޫް ްދެކެފައިހުރި ްލޮލުނ� ްހިފާފައި ްއަތުނ� ްހަމަ ރަނގަޅަށ�

ްބޭ ްކިޔާ ްޖަވާހިރުވާދީްޙުސައިނ�ފުޅޭ ްފޮނުވައިގެނ� ްއެމީހުނ�  730ފުޅަކު
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ނޑުްއަތުލައިގަތިނ�.ްއަތުލައިގެނ�ފައިްޢިލ�ޔާސ�ް ފުރާޅުމަތީގައިްއޮށ�ވާްއަޅުގަ

ޑިފެނ�ސަށ�ްފޮނުވިނ�.ްހަމަވީްއެއ�ވެސ�ްކަމެއ�ްނެތ�.ް ްއަރިހަށް�

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހަމަްއާދެ، ގެނ�ދަވަނ�ވީ.

ްއެދިް ްއެދޭވާހަކަވެސ� ްގެނ�ދެވުނ� ްތެރޭގައި ްމަޢުޟޫޢުގެ ްބޮޑަށ�  735ވީހާވެސ�

ްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް

ނޑުްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑުްތެދުވެއ�ޖެއ�ޔާްއަޅުގަ ނޑުްދަނ�ނަވާްވާހަކައަކީ.ްއަޅުގަ ްމިއީްއަޅުގަ

އިބ�ރާހީމ�ްއި ޙުސައިން� ްކަނ�ތައ�ތަކެްްލ�ޔާސް� ްވަރަށ�ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ްވާހަކަދެއ�ކޭނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބުނެދޭ. ްއ�

ްދެއ�ވަނ�ޏާްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއ�ގޮތަށ�.  740ޙަޤީޤަތާއި

ްމިް ްމިދަނ�ނަވަމުނ�ދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދެއ�ވާ. ްނުދެއ�ވަނ�ޏާ ދެއ�ވާ.

ްގޮތަށ�އޮވެް ްމިއޮތ� ްޞަފު ްދެ ްފުރަތަމަ ްއަދި ރިޔާސަތުގައި

ނޑު ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްއަޅުގަ ްޒިނ�މާދާރު ްއެދޭކަހަލަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މެނ�ނަށ�

ްމަނިކުފާނަކީް ްއާދެ، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ހެދޭނެކަމަކަށ�

ްނާސިރުް ްއިބ�ރާހީމ� ްއިނ�ނަވައިގެނ� ްމަތީގައި ްގެއެއ�ގެ�ެ ްދެބުރި  745ފުރަތަމަ

ްގޮ ްދިނ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޢަމީނ� ްމުޙަނ�މަދު ްދޭނ� ްދޭން�ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ތަށ�

ނޑެއ�ް ްއަޅުގަ ްރިޔާސަތުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްބޭފުޅެއ�. ްހުނ�ނެވި ނިނ�މާފައި

މިކަހަލަްޒިނ�މާދާރުްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްހެދޭނެްކަމަކަށ�.. ްނުދެކެން�

ް

ްއޮތ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޢުޟޫއަކުގައިވެސ� ްގެނ�ދަވަނީ ްތިޔަ ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު  750ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްނޫނ�. ްވާހަކަތަކެއ�.ްވާހަކަ ްޚިލާފުވާ ްއަދަބުތަކާއިވެސ� ްމަޖިލީހުގެ އަދި

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަ ްމަޢުޟޫޢުގައި ްނުދައ�ކަވާ ްއެވާހަކަތައ� އެހެނ�ވީމާ،

ްގެނ��ެދެވުނ�ްއެދޭްވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.

ް

ްވާހަްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ�ގެ ްޒިނ�މާދާރު ްދަނ�ނަވާލަނ�އޮތީ ނޑު ްއަޅުގަ  755ްކަްދެނ�

ްޒިނ�މާދާރުްްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްއެ ްގިނަކުރުމަކުނ�ނެއ� ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްދެކެވެމުނ�ދާއިރު،
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ްހުއ�ޓަސް�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެކަކު ްރަނގަޅު ްހަރުދަނާ ްނޫނޭ. ކުރެވެނީއަކީ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރެވިދާނޭ ްވެރިކަމެއ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ޒިނ�މާދާރުގޮތެއ�ގައި

ްޚުލާސާް ްމީހުނ�ނަށް�ވާހަކައިގެ ްގިނަ ްހަދާފައި ްމުޢައ�ސަސާތަކެއ� ްގިނަ އަކީ.

ްރައ�ޔިތުނ�ތަކެއ�ް ްކުދިކުދި ްރައ�ޔިތުނ�ތަކެއ� ްގިނަ ްހަމަ ްބަހާލުމަކީ  760މި

ްބާރުދިނުނ�.ް ްގޮޅާތަކަކަށ� ްކުދިކުދި ްބަހުރުވައިނ�ނަމަ ްމިހާރުގެ އުފައ�ދަނ�

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހީވާގޮތުގައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ އޭގެނ�

ްވިސ�ނުމެއް�ދިފާޢު ްމިކަހަލަ ްދެނ�، ްހަދައިގެނ�. ްއެހެނ� ްނޫނ� ކުރެވެނީއަކީ

ްމިް ްރަނގަޅުގޮތަކަށ� ްވީހާ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހުރީ. ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމަދުްބާރުތަކަކަށ�ް ްކޮނ�މެވެސ�ްއެކަކަށ�  765މަޢުޟޫޢުގައިްހުށަހެޅުމެއ�ްހުށަހެޅި

ްޤާނޫނުއަސާސީގަް ްބެހޭގޮތަށ� ްބާރުތައ� ްމި ްގޮތަކަށ� ްމިްޒިނ�މާދާރުވާ އި

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްއެދޭގޮތެއ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދިއުމަކީ ްއޮވެގެނ� މަޢުޟޫޢު

ނޑާްބައ�ދަލުކުރާްގިނަް މަޖިލީހަށ�ްވަދެމިހުރިްދާއިރާގެްގިނަްމީހުނ�،ްއަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުން� ްބޮޑުގޮތަކަށ� ްޒިނ�މާދާރު ްވީހާ ްއެގޮތަށ�. ްޚިޔާލުއޮތީ މީހުނ�ގެ

ްނިމިގެނ�ދިއު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއެހެނ�ވީމާ،ްރުހޭގޮތަކަ�ަށ�  770ނ�.

ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސް� ްތިއ�ބެވި ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްއެދުމެއ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމަޢުޟޫޢުތަކަށް� ްމި ްވީއ�ލާއިރު ްބާބު ްމި ްމުޤައ�ރިރަށ�ވެސ� ްއޭގެ އަދި

ްމިް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްރަނގަޅު ްގޮތަ�ަކަށ� ްޒިނ�މާދާރު ވިސ�ނައިގެނ�

ގެނަސ�ދެއ�ވުނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްމަޖިލީހަށް�

ް775 

ްނަޝީދުްްްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްޝުކުރިއ�ޔާ. އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް780 

ްމެނ�ބަރުގެްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއާދެ،
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ްތަނ�ކޮޅުްވާްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްއަނ�ނަ ްއުނިކުރެވިފައި( ް)ޔައުމިއ�ޔާއިނ� ހަކަފުޅުގައި

ްރައީސ�ް ްގޮތުގައި ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމީ ްއެއީ، ނޑާލަދެއ�ވުނ�. ކަ

ނޑަށ�ްހީވާތީްދަނ�ނަވާލި.ްޝު�ުކުރިއ�ޔާ.ް ްޤަބޫލުކުރައ�ވާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ް785 

ް

ނޑުްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނެނ�ގެވިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްއަޅުގަ

ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްވަޙީއައުނ� ްއެއީ، ްބަލައިގަނ�ނަނ�. ޒާތުފުޅަށ�ްهللا

ްއެް ްއެގޮތަށ� ނޑުމެނ� ްނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ ްބަހެއ� ނޫނީްނިސ�ބަތ�ކުރާ

ްއުނިކުރާނެް ްއެބައި ްޔައުމިއ�ޔާއިނ� ްވާހަކަ ްނުބާއ�ވާނެ ްޔައުމިއ�ޔާގައި  790ވާހަކަ

ްދަނ� ްޙުސައިނ�ްވާހަކަ ްއިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްދެކުނުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު ނަވަނ�.

ްއިބ�ރާހީމ�.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް795 

ްމައ�ސަލައެއ�ނެތ�.ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއިނގޭތޯ. ްކާފަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއިބ�ރާހީމ�އަކީ ްއިލ�ޔާސ�

އިބ�ރާހީމ�ް ޙުސައިން� ްއެްއިލ�ޔާސް� ްވައ�ދާފައި ްޙުސައިނ� ްތެރެއަށ� ނޑުްއޭގެ ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވަނިކޮށ�. ްހެނ�

ްބޭނުނ�ކުރީްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމާނަ ްވަޙީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކީ ްމިއުޅޭ ދަނ�ނަވަނ�

ްއެް ްބޭނުނ�ކުރާގޮތެއ�. ްވަޙީ ްޢަދަބުގައި ްދިވެހި ްނޭނގޭ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

 800މާނަ�ައެއ�ގައެއ�ްނޫނ�.ްވަޙީއަކީްސިއ�ރުނ�ްއެހެނ�ްމީހުނ�ނަށ�ްނޭނގޭގޮތަށ�ް

ްމީހަކަ ނޑުްވަކި ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްވަޙީއެއ� ްއެނ�ގުމަކީ ްކޮނ�މެ ްއަނ�ގާ ށ�

ްދެކޭގޮތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ކުރީ. ްބަސ� ްއެ ްމިތާގައި މާނަކޮށ�ގެނ�

ްއެހެން� ްނޫނ�. ްވާހަކައެއ� ްއުނިކުރަނ�ޖެހޭ ްކޮނ�މެ�ެހެނ� ޔައުމިއ�ޔާއިނ�

ްހުނ�ނާނެް ްއުނިކުރަނ� ްވާހަކަތައ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްވެއ�ޖިއ�ޔާ އުނިކުރަނ�

ްބޭނުނ�ކުރިގޮތް�އިނ ްލަފުޒު ްއެ ްވަޙީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެ،  805ގޭތޯ.

ްދަނ�ނަވާލަނ�ްމިފުރުޞަތުްއެދުނީ.ް

ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއީ، ްއެބަސ� ްވަޙީގެ ްބަހުގައި ްދިވެހި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ގެްهللا

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ްނޫނ�. ްބަހެއ� ްބޭނުނ�ކުރާ ްނޫނިއ�ޔާ  810ޒާތުފުޅަށ�

ްއުނިކުރާނަނ�.ްކުރި ްއެގޮތަށ� ްއެބައި ްޔައުމިއ�ޔާއިނ� ްނިނ�މިގޮތަށ� ނ�

ްއެް ްވިދާޅުވި ްއެވާހަކަފުޅުގައި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީ އަރިއަތޮޅު

ްމާނަކުރާގޮތަށް� ްބަހުގައި ްޢަރަބި ްމާނައާއި ްއެބަހުގެ ްމެނ�ބަރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެހެނ�ވީ ްވިދާޅުވުނ� ްއެހެނ� ްވިދާޅުވާއިރު ްހީވަނީްއެއ�ޗެހި ނޑަށ� ްއަޅުގަ މާ،

ްމިއަރުވަނީް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްއެދިޔައީ. ްރަނގަޅަށ�ހެނ�  815ވަރަށ�

ްނުކުތާއަކަށ�ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަނެއ�ކާ ްމިހާރު ްއާދެ، ްމަޖިލީހުގެ، ވަޒީރުނ�ގެ

ްރަޝީދު.ް ްރިޔާޟު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލު އެދިވަޑައިގެނ�ފި.

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

 820ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެނ�ބަރުްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްއދ. ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ

ްއަރާއޮތ�ްްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރާޅުމައ�ޗަށ� ްއެގޭ ްމީހަކު ްކޮނ�މެވެސ� ވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވިއިރުގައި

ްއަޅު ްކީއ�ކުރަނ�ތޯ ްއެއީ، ްވިދާޅުވި. ްސާފުކޮށ�ލަން�ވާހަކައެއ� ްބޭނުނ� ނޑު ގަ

 825އެްއަރާއޮތީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޔައުމިއ�ޔާްކުރެވިފައިްއޮނ�ނައިރުްއޭގެްތަފ�ޞީލުް

ްރަނގަޅުް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މުކަމުގައިވާތީވެ ްއޮތުނ� ޔައުމިއ�ޔާގައި

ްސާފުކޮށ�ލަދެއ�ވިޔާްކީއ�ކުރަނ�ތޯްފުރާޅުމަތީގައިްއޮތީ.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބަލައެއ�ނުގަނ�ނަނ�.ްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްނުކުތާއެއ�  830ނިޒާމާބެހޭ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދެނ�،ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުްމަޙ�މޫދުްޝަޢުޤީއަށ�.ް

ް

ްފުރަތަމަްްވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ�ަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

 835ްއ�ޒަތ�ތެރިްޢި
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ްއިނ�ްްމަޙ�މޫދުްޝަޢުޤީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްސަފުގައި ްފުރަތަމަ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްޔަޤީނ�ކަނ�އަރުވަނ� ރައީސ�އަށ�

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްދަށުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަ ްވީނަމަވެސ�، މީހެއ�ކަމުގައި

ްއަދާކުރަމުނ�ދާް ްމަސ�އޫލިއ�ޔަތެއ� ްއެޅިފައިވާ ނޑުގައި ްކޮ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމަސ�އޫލިއ�ޔަތުްމީހެއ�ކަމުގައިް ްއެ ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކީގައި ވާތީ،

ްދަނ�ނަވަމުނ�.ް ްވާހަކަ ްޤަސ�ދުކުރާ ްދެމިހުނ�ނަނ� ްމަތީގައި  840އަދާކުރުމުގެ

ްމިހާތަނަށް� ްޤަސ�ދުކޮށ�ފައިއޮތީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްޚިޔާލުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްހުރި ހުށަހެޅެމުނ�ގޮއ�ސަ

ްއި ްކަމެއ�ްތެރޭގައި ްއެއީ،ްރަނގަޅު ްވިސ�ނާއިރު ްނަޒަރަކުނ�ވެސ� ޤ�ތިޞާދީ

ްސެނ�ޓ�ރަލް� ްހިތަށ�އަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެނ�ނާތީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކަމުގައި

ްފައިސާގެް ްމަސ�އޫލުވާ ްސިޔާސަތަށ� ްފައިސާގެ ްއެއީ، ްގަވަރނަރ  845ބޭނ�ކ�ގެ

ްބަލަހައ�ޓާް ްޒިނ�މާވެ ްޚަޒާނާއަށ� ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްފައިސާނެރެ ސިއ�ކަޖަހާ

ްމިނިވަނ�ވެފައިވާްފަ ްސަރުކާރަކުނ� ްއޮނ�ނަ ްއެއިރެއ�ގައި ރާތަކީވެސ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މުކަމުގައި ްވަރަށ� ފަރާތަކަށ�ވުނ�

ްއަދިވެސ�ް ްހުށަހެޅިފައިހުރިއިރު ްހުށަހެޅުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� މިހާތަނަށ�

ްހުށަހެޅު ްވަކި ްއޮތީމައާއެކީގައި ްފުރުޞަތުވެސ�  850މެއް�އިޞ�ލާޙުގެނައުމުގެ

ހުށަހެޅުމުގެްބަދަލުގައިްހަމަްޚިޔާލެއ�ގެްގޮތުގައިްފައިސާގެްޒިނ�މާވާްފަރާތް�

ްއެއީ،ް ްމިނިވަނ�ކަނ�އޮތުނ� ްފަރާތ� ްޒިނ�މާވާ ްޚަޒާނާއަށ� ފައިސާޖެހުމާ،

ްނޑުް ްއަޅުގަ ްޚިޔާލު ްއެ ްފެނ�ނާތީ، ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ރަނގަޅުކަމެއ�

ްހުށަހަޅަނ�.ްޝުކުރއި��ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް855 

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި ްމިހާތަނަށ� ްޝުކުރިއ�ޔާ. އާދެ،

ްނަނ�ފުޅުތައް� ްބޭފުޅުނ�ގެ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްފަހަރަށ� ފުރަތަމަ

ްފުރަތަމަް ްމި ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ްމިހުސ�ވީ. ްއަތުނ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްފުރު ްއެދިވަޑައިގަތުމުގެ ްވާހަކަދައ�ކަނ�ްފަހަރަށ� ްއަދި ޞަތު،

ްގަޑިއާް ްއިނ�ޓަވަލ� ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު  860އެދިވަޑައިގެނ�ނެވުމުގެ

ްމިހާރުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެނ�ނެވިފައިވާނި. ްވާހަކަ ްނިނ�މާލާނެ ހަމައިނ�

ްބޭފުޅުނ�ނަށް� ްތިއ�ބެވި ްއެދިވަޑައިގެނ� ްފުރުޞަތަށ� ްދޭނަނ� ނޑު އަޅުގަ
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ްއާ ްފައ�ޓަނީ. ްމި ްފުރަ�ަތަމަްފުރުޞަތުއަރުވަނ� ްއެނ�މެ ްއެގޮތުނ� ދެ،

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފުވައ�މުލަކުގެ ްމިއަރުވާނީ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްފުރު�ުޞަތުގައިް ްދެވަނަ ްއާދެ، ްދީދީއަށ�. ްއިބ�ރާހީމ�  865މުޙަނ�މަދު

ް ްމިލިބެނީ ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްއެކަނ�3ްްވާހަކަދައ�ކަވާ ްއެހެނ�ވީމާ، މިނެޓުއިރު.

ް.ހަނދުމަފުޅުކޮށ�ްއެރުވުމާއެކީގަ

ް

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްްްފުވައ�މުލަކުގެްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް

 870ްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްއިބ�ރާހީމަށ�،ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްއުތުރުބުރީ ްއ.އަތޮޅު އާދެ،

ފުރުޞަތުއަރުވަނ�.ް ްއަޅުގަނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް�

ް

 875ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޖިލިސް�ްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއަދު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`ް

ްނިޒާމާބެހޭްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ނޑު ްއަޅުގަ ްގުޅިގެނ� ްރޫލިނ�ގއާ ްނެރުއ�ވި ްފައ�ޓަވާދެއ�ވެވިއިރު

ްދެވަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްނެގީ. ްމިނަގަނ�ޖެހުނީްނުކުތާއެއ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނަފަހަރަށ�

ްތިކުރެއ�ވީް ްއިޝާރާތ� ްހަމަ ްދެވަނަފަހަރަށ�ވެސ� ްރައީސ�،  880ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާހަކަދެއ�ކުނ�ް ްމަރުޙަލާގައި ްފުރަތަމަ ްފެށިގެނ� ްމިހިސާބުނ� މިއަދު

ްކުރިނ�ވެސ�ް ްމީގެ ްމަޖިލިސ� ްމި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނިނ�މަވާލެއ�ވިކަމަށ�.

ްމަ ްފުރަތަ�ަމަ ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްމ3ްްިރުޙަލާގައި ްފުރުޞަތު މިނެޓުއިރުގެ

ްގަވާއިދާް ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެއ�ވަމުނ�ދާތީއާ، މަޖިލީހަށ�

ްމިގޮތަށ�ް ްދެއ�ވާފައިނުވާތީ ްބާރު ްމި ްމަނިކުފާނަށ�  885ްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްނުވާނެކަމަށ� ްލަފާއަރުވަނ�.ްޢަމަލުކޮށ�ގެނ� ްރައީސ�އަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަމަށ�

ްޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްޝުކުރިއ�

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު ްދެނ� އާދެ،

މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުނ�ްއެް  890ދަނ�ނަވާނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްބަޔާނ�ކުރާގޮތުން�
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ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރައ�ވަ ްމެނ�ބަރުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްއަމުރަށ� ްޙުއ�ދަ ނ�ްކުރާ

ްހަމަް ްމިގެނ�ދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.

ްއައިއިރުގައިް ްމިހާތަނަށ� ްހިތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގެމަތިނ�. ގަވާއިދުގައިވާ

ްދައ�ކަވަނ�ް ްވާހަކަފުޅު ްނެތީމަ، ްއެދިވަޑައިގެނ�ފަ�ައި މެނ�ބަރަކު

 895ށ�ްނިނ�މާްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްހުރިހާްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްފުރުޞަތުްއެރުވުނީކަމަ

ްފުރަތަމަފަހަރަށް� ްއައިއިރު ްމިހިސާބަށ� ްކަމެއ�. ްކުރެވޭނެ ްއެއީ ނިނ�މުމަކީ

އެދިވަޑައިގެނ�ފައިްއޮތ�ްއެއ�ވެސ�ްބޭފުޅަކުްނެތީްއެއީްމިކަމަ�ަށ�ްވާހަކަފުޅުް

ް ްގަވާއިދުގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނެތީ. ްމިހާރު ްބޭފުޅަކު ވަނ�8ްްަދައ�ކަވަނ�

ްވާހަ ްމައ�ސަލާގައި ްބަޔާނ�ކުރާ ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްމާއ�ދާގައި ކަދައ�ކަވަނ�

ްބެލޭނެ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެރުވުނީކަމަށ� ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުނ�ނަށ�  900ހުރިހާ

ްފުރުޞަތުް ްމިހާރު ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ދެވަނަފަހަރަށ�

ްދިމާވާފަހަރުް ްމިހެނ� ްކޮނ�މެފަހަރަކު ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިގެނ�ދަނީ. އަރުވަމުނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީްްއަރިއަތޮޅުގެ ްނެނ�ގެވީމަ ްމިކަނ� ްމިގޮތަށ� މެނ�ބަރު

ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭވަރުް ްދޭތެރެ ްއެކަމާ ނޑުމެނ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްހިތުނ� ނޑު އަޅުގަ

ްދެން� ްއާދެ، ްމީގެފަހުނ�. ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުހެއ�ދެވުނ� ްއެހެނ�  905ކަމެއ�.

ނޑުްމިްފުރުޞަތުްއަރުވަނީްކުރިނ�ވެސ�ްދެނ�ނެވިހެނ�ްފުވައ�މުލަކުގެް އަޅުގަ

ްތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީއަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�

ް

ްމިހާރުްްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއާދެ،

ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެްްްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިގެނ�ދަނީ  910ވާހަކަދައ�ކަމުނ�

ްމުޢައ� ްމަޢުޟޫޢުގައިްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމި ްވާހަކަ. ސަސާތަކެއ�ގެ

ްކޮނ�މެވެސ�ވަރަކަށ�.ް ްވާހަކަދައ�ކާފައިވާނީ ްކުރީދުވަހުވެސ� ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެވުނުއިރު ްމިހާހިސާބަށ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްހުރީމަް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްފާހަގަކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑަށ� ްހުރިގޮތުނ� ޚިޔާލުފުޅުތައ�

ްދިގުްްއެވާހަކަ ްވަރަށ� ްއާދެ، ްބޭނުނ�ކުރީ. ްފުރުޞަތުގެ ްމި  915ދަނ�ނަވާލަނ�

ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެް ްއާދޭ. ްލިސ�ޓ�ވެސ� ްކުރު ްއެބައާދޭ،ްވަރަށ� ލިސ�ޓ�ވެސ�

ްބޭނުމުގެް ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްއެ ްއަދި ްމިދެނ�ނެވީ. ްވާހަކަ ލިސ�ޓ�ގެ
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ްތަކުރާރުކޮށ�ް ްގިނައިނ� ްއެނ�މެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްދެކެވޭ. ްއެބަ ވާހަކަވެސ�

ްލަފ�ޒުް ްދެ ްމި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްއަދި ްމިނިވަނ� ްވާހަކައަކީ، އިވޭ

ްމިނިވަނ�ވަނީް ްހިތަށ�އަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްދެކެވޭ  920ބޭނުނ�ކުރެވިގެނ�

ްއެހެން� ްހަމައެކަނި ްއެއީ، ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ތޯއޭ. ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވަނީ ނުވަތަ

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށް� ްއެގޮތަށ� ްނޫނިއ�ޔާ ްވާކަމެއ�ތޯއޭ، ބުނެލީމަ

ނޑުްލިސ�ޓ� ްއަޅުގަ ްވާކަމެއ�ކަމަކަށ� ްއެހެނެއ� ްވާކަމެއ�ތޯއޭ. ކުރެވުނީމަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެހެނ�ވާކަ�ަމަށ�. ްނޭނގުނު ހޯދިހޯދުމަކުނ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް  925ދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވަނީ،ްކޮނ�މެްމުޢައ�ސަސާއެއ�ވިޔަސ�ްއެ

ްމުސ�ތަ ްބުނިކަމުގައިވިޔަސ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ޤިއ�ލުްމުޢައ�ސަސާއެއ�ކަމަށ�

ްއެް ްގޮ�ަތަކުނ�ނެވެ. ްފަނ�ކ�ޝަނ�ކުރާ ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްއެ ވެވެނީ

ްއެް ްގޮ�ަތަކުނ�ނެވެ. ްގެނ�ދަވާ ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� މުޢައ�ސަސާއެއ�

ްއެް ްނިމިގެނ�ދާނީ ްގޮތެއ� ްގެނ�ދަވާ ްކުރިއަށ� މުޢައ�ސަސާއެއ�

ްގޮތެއ�ގެްް ްޢަމަލުތައ�ހުރި ްބައެއ�ގެ ްޙަވާލުވެތިބި ްހިނ�ގުމަށ�  930މުޢައ�ސަސާއެއ�

ްގެނ�ދަވާް ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ގެ ްއެ ްއެބަޔަކު މައ�ޗަށ�.

ްޤާނޫނުއަސާސީތަކަށ�ް ްގިނަ ްދުނިޔޭގެ ްއެހެނ�ކަމާއެކު، ްމައ�ޗަށ�. ގޮތެއ�ގެ

ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ކަމަށ�،ް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްނުވަތަ ްއަދި ްމިނިވަނ� ބަލައިލާއިރު

ްބަޔާ ްއޭގައި ްހެދުމަށ�ޓަކައި ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްއޮނ�ނަނީްމިދެނ�ނެވީ ނ�ކޮށ�ފައި

ްއެގޮތުނ�ް ްއިނ�ނަނީ. ްބުނެލާފައި ްކޮނ�މެވެސ�ވަރަކަށ� ްގޮތ� ްހިނ�ގަނ�ވާނެ  935އެ

ްފަރާތުގައިވިޔަސ�ް ްހިނ�ގާ ްޤާނޫނު ްއަދި ްފަރާތުނ�ވިޔަސ� ްހިނ�ގާ ސަރުކާރު

ްނޯނ�ނަގޮތަށް� ްމުޢައ�ސަސާތަކަށ� ްއެ ްކޮނ�ޓ�ރޯލ�އެއ� ސީދާ

ްވާހަކަދައ�ކާ ްމުޢައ�ސަސާގެ ްއޮވޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުގައި ްބާރުއަޅާފައި އިރު

ްރިސޯސ�،ްނޫނިއ�ޔާް ްބޭނުނ�ވާ ްހިނ�ގުމަށ� ްއެްމުޢައ�ސަސާތައ� ހަމައެގޮތުނ�

ްބާރުއަޅާފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްފަހިކޮށ�ދޭނ�ވާނެކަމަށ�ވެސ�  940ވަސީލަތ�ތައ�

ްހުނ�ނަް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްގޮތުނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކުރުމުގެ ްއެ ްމިވެސ� އޮވޭ.

ްހަ ްދެނ�، ްމީހުން�ބަޔާނ�ކުރުނ�ތަކެއ�. ްއިސ�މަޤާމުތަކަށ� މައެހެނ�މެ

ްނުފޫޒެއް� ްސިޔާސީ ްކަހަލަ ްއެއ�ވެސ� ްވަކިކުރުމުގައި ޢައ�ޔަނުކުރުމާ

ްޢައ�ޔަނުކުރަނ�ވާނެކަމަށ�ވެސ�ް ްމީހުނ� ްމުޢައ�ސަސާތަކަށ� ްއެ ނޯނ�ނަގޮތަށ�
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 945ޤާނޫނުއަސާސީގައިްބާރުއަޅާފައިްހުރޭ.ްއަދިްހަމައެހެނ�މެްއެްޢައ�ޔަނުކުރެވޭް

ްއެކަށީް ްމަސައ�ކަތެއ�ްމީހުނ�ނަކީ ްޙަވާލުކުރެވޭ ްއެކަމާ ްޤާބިލ� ްނުވަތަ ގެނ�ވާ

ްމަޤާމުް ްއެ ްމީހުނ�ނަށ� ްހުރި ްޤާބިލ�ކަނ� ްގެނ�ދިއުމުގެ ްފުރިހަމައަށ� އެނ�މެ

ްދެން� ްއާދެ، ްހުރޭ. ްބާރުއަޅާފައި ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުގައި ދިނުމަށ�ވެސ�

ްމަސައ�ކަތ�ކުރެއ�ވުމުގަް ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ނޑާ، ްމިނ�ގަ ްއަޚ�ލާޤީ އިްއެބޭފުޅުނ�ގެ

ްގޮތެއ�ގެމަތިން� ްއޮނ�ނާނެ ްމައ�ޗަށ� ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްއިތުބާރު  950ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްގެނ�ގުޅުއ�ވަނ�ޖެހޭް ްއެބޭފުޅުނ� ްގެނ�ދެވުމުގައި ކުރިއަށ�

ްގޮތެއ�ގައިް ްޢާނ�މު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަށ� ްއެބަހުރޭ. ނޑުތަކެއ�ވެސ� މިނ�ގަ

ްއެއީް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނޑެވެ. ްމިނ�ގަ ްއަޚ�ލާޤީ ްމިއުޅެނީ ކިޔައިގެނ�

ްކޮނ�ސެޕ�ޓ�އެއ�ްދިވެ ްފުރިހަމަ ްއެނ�މެ ްއެއ�ޗަކަށ�ވާތީ ްދަނ�ނަވާ ހިބަހުނ�

ްއެހެނ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެއަކުނ�. ްނެރެވޭ ްނުއެއ� ނޑަކަށ�  955އަޅުގަ

ްކަނ�ނޭނގެ....

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު ްމި،3ްްޢިއ�ޒަތ�ތެއރި ްގަޑި ްވެއ�ޖެ، މިނެޓ�ވެސ�

ްއިނ�ޓަރވަލ�ގެްގަޑި...

ް960 

ހަމައެހެނ�މެްއިނގޭތޯްްވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްފު ނޑުްމިްނިނ�މާލަނީ.ްދެން� ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ

ްބާރުްްްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިނ�ގޭނެ ްގޮތެއ�ގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމުޢައ�ސަސާތައ� އެ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކުރު ްހަމަ ްއޮވޭ.ްއެވެސ� ްލިބިދީފައިވެސ� މުގެްޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްމުވައ�ޒަފުނ�ގެް ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްއެ ްހަމައެހެނ�މެ ްއަދި ބޭނުމުގައި.

ްމުޢައ�ސަސާތައ�ް ްއަދި ްވަކިކުރުމާ ްއިސ�ކޮށ� ްމުވައ�ޒަފުނ� ްއަދި  965މުސާރައާއި

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްގޮތެއ� ްކުރަނ�ވާނެ ްކަމެއ� ްހުރިހާ ްމިހިރަ އުވާލުމާ

ްމިދެނ�ނެވިގޮ ްއޮވޭ. ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ތަށް�ކޮނ�މެވެސ�ވަރަކަށ�

ްބަޔާނ�ކުރަނީް ްވާހަކަ ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްމި ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިކިޔަމުނ�ދާ ްތަކުރާރުކޮށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެހެނ�ކަމުން� ްބޭނުމުގައި. ްހެދުމުގެ ްއެތަނ�ތަނ�  970މުޢައ�ސަސާތަކަ�ަކަށ�

ްކޮމިޓީނ�ވެސ�ް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއުނ�މީދުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ
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ްވިސ�ނަވާފައިްމިްމުޢައ�ސަސާތައ�ްޤާއިމ�ކުރެއ�ވުމަށ�ްްމިހުރިހާ ގޮތ�ގޮތަކަށ�

ނޑުމެނ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ގައިްބާރުއަޅަނ�ވާނެކަމަށ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް އަޅުގަ

ްރައީސ�.ް

ް975 

ްނ.އަތޮޅުގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްއާދާގައި... ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޝުކުރިއ�ޔާ. އާދެ،

ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޠާރިޤ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް980 

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްްމިލަދުނ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް

ްްމުޙަނ�މަދުްޠާރިޤ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްއ7ްާމިނެގީ ް)ރ( ްމާއ�ދާގެ ްއާދެ،ްވަނަ ްދަށުނ�. ްގެ ް)ބ( އި

ްގެނެސ�ދިނުމަކީް ްޖަލ�ސާއެއ�ވެސ� ް ްކޮނ�މެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިވަނީ ްގައި )ރ(

ްގައިް ް)ބ( ްމާއ�ދާގެ ްމި ްފާސ�ނުކުރާހާހިނދަކު ްމަޖިލީހުނ� ްގޮތަކަށ� އެހެނ�

ް ްޖުމ�ލަ ްހިމނަނައިގެނ� ްހުސ�ވަގުތުކޮޅުވެސ� 3ްްބަޔާނ�ކުރާ  31ް985ގަޑިއިރާ

ްމަ ްމިއޮނ�ނަނީ ްގައި ް)ބ( ްމަސައ�ކަތ�ްމިނެޓ�އެވެ. ްޖަލ�ސާއެއ�ގެ ޖިލީހުގެ

31ްމިނެޓ�ވުމުނ�31ްްގަޑިއިރާްް�މިނެޓ�.31ްްގަޑިއިރާްް�ހިނގަމުނ�ދާތާް

ްގޮތުގައިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭނ�ވާނެއެވެ. ްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ� މިނެޓ�ގެ

ނޑައެޅިގެން� ްކަ ްގަވާއިދު ްއަނ�ނަގޮތަށ�ވުރެ ްކަނ�ކުރަމުނ� މަޖިލީހުގައި

ްމިއޮއ� ނޑުްްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްބާރުގަދަވާނެ.  990އެއ�ޗެއ�

ް ްއެރުވޭނީ ްހުސ�ވަގުތުކޮޅު ްމިއަދު ްއ�1:4�ްްެޤަބޫލުކުރަނީ ގައިކަމަށ�.

ނޑައެ�ެޅިގެނ�ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިްއެބައޮތ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިް ގަވާއިދުްއެގޮތަށ�ްކަ

ނޑުްފާހަގަކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ގެްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ް

ް995 

ނޑުްްްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާ ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްމަޖިލިސް� ްނުގަނ�ނަނ�.ްއެއީ،ްމީގެކުރިނ� ްބަލައެއ� ްނުކުތާއަކަށ� ނިޒާމާބެހޭ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއޮތީްމިގޮތަށ�.ްއަނެއ�ކާ ްއައިސ�ފައި ްހިނގަމުނ��� މިހާތަ�ަނަށ�
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ް 9:11ްްދެކޭގޮތުގައި ްކޯރަމް�ޖެހީއ�ސުރެ ްދެނ�، ްތިއ�ބެވި. ްމެނ�ބަރުނ� މިތާ

 1000ހަމަނުވެގެނ�ްއެކަނ�ްނުފެށިްއޮތުނ�ްއަދިްއެއީކީއެއ�ްޖަލ�ސާްހިނގަމުނ�ދާތާް

ނޑުްހަމަް ނޑުްމާނަކުރާނެްތަނެއ�ްނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ އެގޮތަށ�ްއަޅުގަ

ް ްއޮތ� ްކުރިއަށ� ްޤަސ�ދުކުރަނީ ްމި ްތެރޭގައ2ްްިމިހާރު މިނެޓެއ�ހާއިރުގެ

މިނެޓ�ގެްވަގުތުކޮޅުްއަރުވަނ�.ްއެކަމަކު،ްއޭގެްކުރިނ�31ްްޅު،ްހުސ�ވަގުތުކޮ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްތިއ�ބެވުމަށ�.ްއާދެ،ްމިހާރު ނޑުްއެދެނ�ްއަދިްމެނ�ބަރުނ� އަޅުގަ

ްފުރުޞަތަށް� ްފުރަތަމަ ްކުރިނ� ްވަގުތުގެ ްއިނ�ޓަރވަލ� ްދެނ�ނެވިހެނ�  1005ކުރިނ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރ3ްްިއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްފުރުޞަތުްއޮތީމަްއެގޮތަށ�ް

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ���ނަށ� ްއެ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފި. މެނ�ބަރަކު

ްފުރަތަމަް ްއެނ�މެ ްފެށޭއިރު ްއަލުނ� ްޖަލ�ސާ ްދެނ� ްއަދި އަރުވާނަނ�.

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވާނީވެސ�ްއެގޮތުނ�ްފުރަތަމަްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާް އަޅުގަ

ްނިލަނ�ދެ ްއެގޮތުނ� ްމެނ�ބަރަކަށ�. ްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1010އަތޮޅު

ްފުރަތަމަް ްއެނ�މެ ްއިބ�ރާހީމ�އަށ� ްޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއިތުރަށ� ްއަދި ްދެނ�، ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްއަރުވާނެ ފުރުޞަތު

ްއެބަހުރި.ް ްހުށަހެޅިފައި ްހުށަހެޅުނ�ތައ� ްތަފާތު ްމިހާރު ްބޭނުނ� ދަނ�ނަވާލަނ�

ްހުށަހެޅުނ�ތައ�ް ްއެ ްމިްްއެހެނ�ވީމަ، ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުށަހެޅުއ�ވި

ްހުށަހެޅުނ�ތައް� ްއެ ްދައ�ކަވާ ްވާހަކަފުޅު ްވަގުތުގައިވެސ�  1015އިނ�ޓަވަލ�ގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއެދޭ ްމަސައ�ކަތ�ކުރެ�ެއ�ވުނ� އެއ�ގޮތ�ކުރެއ�ވޭތޯ

ްވާހަކަް ްއެދޭ ްއެކަމަށ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ދަނ�ނަވަނ�.

ނޑުްމިއަރުވަނީް،ްދަނ�ނަވަނ�.ްދެނ� ނޑުްމިހާރުްއަޅުގަ މިނެޓ�ގ31ްްެއަޅުގަ

ް ްފެށޭނީ ްޖަލ�ސާ ްދެނ�، ްއެހެނ�ވީމަ،15ްް:��ހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ�. ގައި.

 1020ްއެވަގުތަށ�ްމިތަނަށ�ްވަޑައިގެނ�ްދެއ�ވުނ�ްއެދިްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް

ް]ށ�11ް.��ނ�1.31ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް

ްހުސ�ވަގުތ31ްުްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުްމިނެޓުގެ ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ކޮޅަކަށ�ފަހު

ްވާހަކަދެއ�ކުމަށް� ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ�  1025ފަށާނަނ�.
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީގެ ްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްނިލަނ�ދެއަތޮޅު ނޑު އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރުްއިބ�ރާހީމަށ�.ް

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއަްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމިދަނ�ނަވާލީ ްއެދި ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑުވެސ� ްޅުގަ

ްއިދާރާތަކާްްޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި ްއެހެނިހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  1030ްހިމެނެނ�ޖެހޭ

ްއެއ�ޗެއ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބަޙުސ�ގައި ްކުރެވެމުނ�ދާ ބެހޭގޮތުނ�

ް ްއިބ�ރާހީމް�ދަނ�ނަވާލުމަށ�. ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްބ.އަތޮޅުގެ މިގޮތުނ�

ްތާއީދުކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ވެސ� ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ޢަފީފ�

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ްދީދީ ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްކ.އަތޮޅު ްއެހެނ�މެ ހަމަ

ްޢިއ�ޒަތ� ްމި ްއިހ�ތިރާމ�ކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ  1035ތެރިްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ވެސ�

ްސަރުކާރުގެް ްހީވަނީ ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާއިރުގައި ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� މަޖިލީހުގައި

ްފަރާތެއ�ގެް ްވަކި ްއިދާރާތަކަކީ ްނުވަތަ ްމުޢައ�ސަސާތަކަކީ ހުރިހާ

ްވާހަކަފުޅުްދެކެވިފައިް ްކަމަށ�ްދޭހަވާގޮތަށ�ވެސ� ްއޮތ�ްތަނެއ� އަޅުވެތިކަމުގައި

ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްތަނެއ�ގެްްއެބައޮތ�. މިއުޅެނީ

ްވެރިއެއ�ގެް ްހުރި ްހިނ�ގަވަނ� ްއެތަނެއ� ްމިއޮނ�ނަނީ ްހިމެނިފައި  1040މިނިވަނ�ކަނ�

ްނުވަތަް ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްމައ�ޗަށޭ. ްކަމެއ�ގެ މުސ�ތަޤިއ�ލު

ނޑައެޅިގެނ�ްމިނިވަނ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްމިހެނ�ްލިޔެވިފައިް ލިޔުމެއ�ގައިވެސ�ްކަ

ްނުވާނެއޭ.ްއަޅުް ްއެކަމެއ� ްމިސާލެއް�އޮތުމަކުނ� ްރީތި ްވަރަށ� ްއެކަމުގެ ނޑު ގަ

ްއޮތ�ް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްމި ދައ�ކާލާނަނ�.

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްއެބައޮތ�  1045ހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްކުރީގައި ްމީގެ ްހުނ�ނަނ�ވާނެއޭ. ްޖެނެރަލ�އެއ� އެޓަރނީ

ްކޮނ�މެ ްނެތ� ނޑައެޅިފައެއ� ްއެޓަރނީްކަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ހެނ�

ްއެހެން� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްވާހަކަ. ޖެނެރަލ�އެއ�ގެ

ްބޭފުޅަކުް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްހިނ�ގަވަނ� ްމުޢައ�ސަސާ ްއެ ނެތަސ�

ްދިޔައީ.ް ްހިނގަމުނ� ްއެތަނ� ްގޮތެއ�ގައޭ ްމިނިވަނ� ްވަރަށ� ްއިރުގައި  1050ހުނ�ނެވި

ްމިދަ ްމިހެނ� ނޑު ްކޮނ�މެްއަޅުގަ ްދަޢުވާކުރާ ްނަމުގައި ްދަޢުލަތުގެ ނ�ނަވަނީ

ްޖެނެރަލ�ގެް ްއެޓަރނީ ްތަޙުޤީޤުކުރެވިގެނ� ްފަރާތަކުނ� ްވަކި މައ�ސަލައަކީ
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ްމުޢައ�ސަސާއަކުން� ްދަޢުލަތުގެ ްމައ�ސަލައެއ�. ްހުށަހެޅޭ އޮފީހަށ�

ްމައ�ސަލައެއް� ްހުށަހެޅުނު ްއޮފީހަށ� ްޖެނެރަލ�ގެ ްއެޓަރނީ ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެނ�

ްޖެނެ ްޝަރީޢަތަށް�އެޓަރނީ ްމިއީ ްވިދާޅުވި ްބައ�ލަވާފައި ްއޮފީހުނ�  1055ރަލ�

ްމައ�ސަލަް ްވިދާޅުވެ ްއެހެނ� ްނޫނޭ. ްމައ�ސަލައެއ� ްއޮތ� ސާބިތުކުރެވެނ�

ްމައ�ސަލަް ްހަމަ ްއެބައޮތ�. ްއެނގެނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްފޮނުވާލިކަމަށ� އަނބުރާ

ްއެމައ�ސަލަް ްއެކީގައި ްޕ�ރެޝަރާ ްއެއަށ�ވުރެ ްއެކީގައި ްއައުމާ އަނބުރާ

ްއެްމައ�ސަލަްއެޓަރނީް ްޖެނެރަލ� ްއޮފީހުނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާ.ްއެޓަރނީ ޖެނެރަލ�

ްއެޅުމުގެް ްއެއ�ޗެއ� ްތޫނު ްގައިގައި ްއިނ�ސާނެއ�ގެ ްވިދާޅުވަނީ  1060ބައ�ލަވާފައި

ްމީހެއ�ގެް ްފިލިއަސ� ްނުފިލާނެއޭ. ްލަކުނެއ� ްޒަހަމ�ގެ ްއުފެދޭ ސަބަބުނ�

ްލަކުނެއ� ްޒަހަމުގެ ްއުފެދޭ ްހިތުގައި ްއިނ�ސާނެއ�ގެ ްއުފެދޭ ްހިތުގައި

ްތަނެއ�ްނޫނޭް ްކަނ�ތައ�ކުރާ ނުފިލާނެއޭ.ްތިމަނ�ނާއަކީްނަނ�ބޯޑަށ�ްބަލައިގެނ�

ވިދާޅުވެްއަނެއ�ކާްމައ�ސަލަްއަނބުރާްފޮނުވާލި.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމީގެނ�ްއިނގޭް

ްމިހެން� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްކޮނ�މެހެނަކުނ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމިނިވަނ�  1065އެއ�ޗަކީ

ްމިނިް ްއެކަމުގެ ްއޮތުމަކުނ�ނެއ�ނޫނޭ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�ްލިޔެވިފައި ވަނ�

ްހިނ�ގަވަނ�ްހުނ�ނެވިްވެރިއެއ�ގެްމުސ�ތަޤިއ�ލުްކަމަކާއިް އޮނ�ނަނީ.ްއެތަނެއ�

ްތިބޭފުޅުނ�ނަށް� ްއޮނ�ނަނީ. ްމިކަނ� ްބިނާކޮށޭ ްމައ�ޗައ� އިޚ�ލާސ�ތެރިކަމެއ�ގެ

ްހުނ�ނެވީް ްޖެނެރަލަކަށ� ްއެޓަރނީ ްދަޢުލަތުގެ ްއޭރުގެ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްމި ްއަޙަށ�މަދު ްބަނ�ޑާރްރައ�ޔިތު ްބޭފުޅަކު ްހުނ�ނެވި ްމަޝ�ހޫރުވެފައި  1070ނަމުނ�

ްދިޔައީ.ް ްހިނގައިގެނ� ްމައ�ސަލަ ްމި ްހުނ�ނަވަނިކޮށ� އަޙަށ�މަދަކަށ�ވެފައި

ްފަހަރެއ�ގައިވެސ�ް ްމިއުޅެނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ްއޮނ�ނަް ްހިމެނިގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިނިވަނ�ކަމަކީ މުސ�ތަޤިއ�ލުކަމާއި

އެއީްއެކަމެއ�ްހިނ�ގަވަނ�ްހުނ�ނެވިްނުވަތަްއެތަނެއ�ްހިނ�ގަވަން�ްކަމެއ�ނޫނޭ.

ްމައ�ޗައ�ް ްކަމުގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ�ކަމާއި ްބޭފުޅެއ�ގެ  1075ހުނ�ނެވި

ްއެވާހަކަދަނ�ނަވާލަން� ްހަމައެކަނި ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމެކޭ. ގެނެވިފައިވާ

ނޑަށ�ްފުރުޞަތަކަށ�ްއެދުނީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�. ްއަޅުގަ

ް

ްކުރަމުނ�ގެނ�ދާްްهللاްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ
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ްހިމެނެނ�ޖެހޭްްމަސީހ�ްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދުވަސ�. ްތިނ�ވަނަ ްމިއީ ްމިއަދު  1080ބަޙުސ�

ްއިދާރާތަކާބެ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި ްއެހެނ� ްމަޢުޟޫ.ްއާދެ،ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހޭ

ްއެނ�މެް ްދޫކޮށ�ލުމަކީ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދައ�ކާނުލާ ްމަޢުޟޫއެއ�ގައި މިފަދަ

ްފުރުޞަތުގެް ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއެއ�ކޮށ� ްނުވެދާނެތީއާވެސ� ްކަމަކަށ� ރަނގަޅު

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާލީ. ްއަރިހުގައި ްމަނިކުފާނު ބޭނުމަށ�ޓަކާ

ްގިނަްްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނޭްފަދައިނ�ްވަރަށ�  1085ގިނަްހުށަހެޅުނ�ތަކާއިްވަރަށ�

ްހިއ�ސާވެގެނ�ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިހާރު ްބެހޭގޮތުނ� ްމިކަމާ ވާހަކަފުޅުތަކެއ�

ްހުރިހާް ްމި ްގޮތުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ހިނގައ�ޖެ.

ްބަލައިގަނ�ނަނ�ޖެހޭް ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްޒާތުގައި ްއޭގެ ވާހަކަތަކަކީވެސ�

ްއުފެއ�ދުމާއިްްވާހަކަފުޅުތަކެއ�. ްމަޤާމުތަކެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� އާދެ،

ްބެހޭގޮތުން� ްއުފެއ�ދުމާ ްއިދާރާތަކެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ�  1090ނުވަތަ

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވާހަކަދައ�ކާއިރު

ކެއ�ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނެްއެްއުފައ�ދަނ�ޖެހޭްމަޤާމުތަކެއ�ކަނ�ްނުވަތަްއިދާރާތަ

ްއެބަސ�ނުވެވިގެނ�އުޅޭް ްމީގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ކަނ�.

ްމީގެް ްބެހޭގޮތުނ� ްއަދަދާ ްމީގެ ްފާހަގަކުރެވެނީ ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކަމަކަށ�

ްއެފަދައިން� ްހަމަ ްބެހޭގޮތުނ�. ްކަނ�ތައ�ތަކަކާ ްމިކަހަލަ ްބެހޭގޮތުނ�  1095ދާއިރާއާ

ްކަނ� ްކުރާނެ ްކޮމިޝަނަކުނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްއަދިްމިފަދަ ްބެހޭގޮތުނ� ތައ�ތަކާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަދައ�ކާއިރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެފަދައިނ� ހަމަ

ބަލައިލަނ�ޖެހޭނެްމިއީްމީގެްކޮނ�ޕޮޒިޝަނާްދޭތެރޭގައިވެސ�.ްއާދެ،ްއެގޮތުން�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ބަލާއިރު

ްމަޤާމުތަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމާނައެއ�ްމިނިވަނ� ްބަހުގެ ްބުނާ ްއުފެއ�ދުމޭ  1100ކެއ�

ނޑަށ�ްޤަބޫލުކުރެވެނީްއޭގެްމާނައަކީްއެއީްވެރިކަނ�ްހިނ�ގުމުގެް ކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުހެދުމުގެް ްބަޔަކަށ�ވުމޭ. ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ�ވެ ބާރުނ�ވެސ�

ްޢަދުލުއިނ�ސާފުް ްއަދި ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވުމޭ. ްމިނިވަނ�ވެ ބާރުނ�ވެސ�

ްބާރުނ�ވެ ްކަނ�ނޭނގެްޤާއިމުކުރުމުގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވުމޭ.ްމިއީ ްމިނިވަނ�ވެ ސ�

ދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހެނީ.ް ނޑަށ�ްމިްމާނަްދޭހަވާގޮތެއ�ްކަމަށ�ްއަޅުގަނޑަށް�  1105އަޅުގަ

ްކީއ�ކުރަނ�ތޯއޭް ްއެއީ ްބަލަނ�ޖެހެނީ ްމި ްދެނ� ްބަލާއިރު ްއެގޮތުނ� އާދެ،
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ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމިކުރަނީ. މިކަނ�ތައ�ތައ�

ްއެްމިކަ ްއުސޫލުނ� ްބެލެނ�ސ�ގެ ްއެނ�ޑ� ްޗެކ�ސ� ްއެއީ ްމިކުރަނީ ނ�ތައ�ތައ�

ްޗެކ�ކުރުމުގެް ްބަލާ ްދާއިރާއަކުނ� ްއަނެއ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްއެކުރާ ދާއިރާއިނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާއިރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ� ްއާދެ،  1110ވާހަކަ.

ނޑަް ްކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި އަޅާްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ

ްއެް ްނޫނިއ�ޔާ ްމަޤާމުތަކަކުނ� ްއެ ްމަޤާމުތަކަކީވެސ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ�

ްބަލާނެް ްފަރާތަކުނ�ވެސ� ްއެހެނ� ްއަދި ްކުރާމަސައ�ކަތ� އިދާރާއިނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްއާދެ، ްއިދާރާތަކެއ�ކަނ�. ްނޫނީ މަޤާމުތަކެއ�ކަނ�

ްއެނ� ްމީގައި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބާރުގަދަްބަލާއިރު  1115މެ

ްއާދެ،ް ްމަޖިލިސ�. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވެގެނ�ދާނީ ްއާޚިރުގައި ބަޔަކަށ�

ްމަޖިލީހަކީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްތަނުގައި ްއޮތ� ްކުރިއަށ� ްމިދެކެނީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެއީް ްމިހާރުވެސ� ްކަމުގައި. ްވެގެނ�ދާނެ ްމަޖިލީހަކަށ� ްބާރުގަދަ ވަރަށ�

ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްބާރެއ�. ޤާނޫނުއަސާސީގައާއިްްވަރުގަދަ

ްރަނގަޅަށް� ްވާޖިބުތައ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތަކާއި ްޤާނޫނުތަކުގައި ްހެދޭ  1120އަދި

ނޑައެޅިގެން� ްކަ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ� ްއެ ްދިޔައީމަ ލިޔެލެވިގެނ�

ްމިހާރުް ްބަލާއިރު ްއެގޮތުނ� ްއާދެ، ްއެކަނ�ތައ�. އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްބައެއ� ްފާހަގަކުރެވިފައިމިވާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްނަޒަރެއ�ްްއަޅުގަ ހުށަހެޅުނ�ތަކަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދެކުނުބުރީގެ ްމާޅޮސ�ޑުލު ްމި ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހެނީ ހިނ�ގާލާއިރު

ްއެވާް ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްޢަފީފ� ްއިބ�ރާހީމ�  1125މެނ�ބަރު

ްއެގޮތުނ�ް ްއާދެ، ްކަނ�ތައ�ތަކެކޭ. ްތާއީދުކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކަނ�ތައ�ތަކީ

ސ�ްކޮމިޝަނަރގެްވާހަކަްވިދާޅުވެފައިްއެބައޮވޭ.ްއާދެ،ްބަލާއިރުްއިލެކ�ޝަނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްވަކިދާއިރާއެއ� ްއެއީވެސ� ްފަދައިނ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްއެނ�ޑް� ްފ�ރީ ްމިނިވަނ�ކަމާ ްއިނ�ތިޚާބުތައ� ްއިލެކ�ޝަނ�ތައ� ްއެ އެބަޖެހޭ

ްއާދެ،ް ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ވުނ�. ްމަތިނ� ްގޮތެއ�ގެ ްބޭއ�ވޭނޭ ްއިލެކ�ޝަނ�  1130ފެއަރ

ްއެގޮތަށ�ް ްއެދާއިރާ ްއެބޭނުނ�ވަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ްފަދައިން� ްދެނ�ނެވި ްކުރިނ�ވެސ� ްއާދެ، މުސ�ތަޤިއ�ލުކުރަނ�.

ްނޫނީް ްކަމަށ�ވާނަމަ ްކުށ�ކުރެވޭ ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި އެދައިރާއިނ�ވެސ�ކުރާ
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ްހުނ�ނާނެ.ް ްފަރާތ�ތައ�ވެސ� ްއުފުލޭނެ ްޝަކުވާ ްކަމަށ�ވާނަމަ ޝަކުވާހުރި

ްޢަދުލު ްހުށަހެޅޭނެ.ްްއާދެ، ްޝަކުވާ ްފަރާތަށ�ވެސ� ްޤާއިމުކުރުމުގެ  1135އިނ�ސާފު

ްހުދޫދުގެްތެރޭގައޭްމުސ�ތަޤިއ�ލުވެގެން� ްއެ ްއެއީއޭ އެހެނ�ވީމަ،ްމިދަނ�ނަވަނީ

އެދަނީ.ްދެނ�ްއަޅުގަނޑުމެނ�ްމިދައ�ކާްވާހަކައަކީްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލ�.ްއާދެ،ް

ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްހިސާބުކިތާބު ްދައުލަތުގެ ްޖެނެރަލަކީ އޮޑިޓ�ކޮށ�ްްއޮޑިޓަރ

ްޚަރަދުތައ�ކުރެވެނީް ްއެއ�ގޮތަށ�ތޯ ްފާސ�ކުރާގޮތ�ތަކާ ްމަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއެތަނ�ވެސ�ް ްއެއީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްހަމަ  1140މިކަނ�ތައ�ތައ�ްބަލާނެްމުޢައ�ސަސާއެއ�

ްބައެއ�ް ްއުސޫލުނ�ކުރާނެ ްބެލެނ�ސ�ގެ ްއެނ�ޑ� ްޗެކ�ސ� ްއެ އިތުރަށ�

ް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލ� ްމަޖިލިސ�. ްރިޕޯޓުްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއޮޑިޓ� ްހުށަހަޅުއ�ވާ އެ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްހުށަހެޅުއ�ވީމަ ްހުށަހަޅުއ�ވަނ�ވާނެ. ްމަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއެް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެބަޙުސ�ކުރައ�ވާނެ. ްކޮމިޓީތަކުނ� ްކަމާބެހޭ މަޖިލީހުގެ

ްއުސޫލުް ްބެލެނ�ސ� ްއެނ�ޑ� ްޗެކ�ސ� ްމިދަނ�ނަވާ ނޑުމެނ�  1145އަޅުގަ

ްމުޢައ� ްއެ ްހަމަ ްއެއޮތީްޤާއިމުވެގެނ�ދާނެ ްދެނ� ްތެރެއިނ�ވެސ�. ސަސާގެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޖެނެރަލ� ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްޖެނެރަލ�. ޕ�ރޮސެކިއިޓަރ

ްކަމަށް� ްފަރާތެއ� ްދަޢުވާކުރާނެ ްޕ�ރޮސެކިއުޓ�ކުރާނެ ްއެއީ މިދަނ�ނަވަނީ

ްދަޢުވާް ްކުރުމަކުނ� ްއަދި ްއެދަޢުވާ ްނޫނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެހެނ� މިބެލެވެނީ.

ްކުށ�ވެރިވީކީއެއ�ް ްމީހާ ްމިްއުފުލޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ،  1150ނޫނ�.

ްކުރިމައ�ޗައ�.ް ްބާރުގެ ްޤާއިމުކުރާ ްއިނ�ސާފު ްޢަދުލު ްމިގެނ�ދަނީ ދަޢުވާ

ްދަޢުވާކުރައ�ވާް ްއެ ްޖެނެރަލ� ްޕ�ރޮސެކިއުޓަރ ްއެ ްއެތަނުނ� އެހެނ�ވީމަ،

ްދާނީ.ްއެހެނ�ވީމަވެސ�ް ްދަށުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ ްއޮނ�ނަ ްއެ ްދެނ� ކުރެއ�ވުމުގައި

ްއަ ްމި ނޑުމެނ�ނަށް�އަނެއ�ކާވެސ� ްއަޅުގަ ްބެލެނ�ސ� ްއެނ�ޑ� ްޗެކ�ސ� ނ�ނަނީ

ްވާހަކައަކީް ްމިދައ�ކާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމިއަނ�ނަނީ.  1155ޤާއިމުވެގެނ�

ްރައިޓ�ސ�ް ްހިޔުމަނ� ްއަދި ްވާހަކަ. ްކޮމިޝަނ�ގެ ްރައިޓ�ސ� ހިޔުމަނ�

ްޚިލާފުް ްޙައ�ޤުތަކާ ްއިނ�ސާނީ ްއެއީ ްއާދެ، ްވާހަކައަކީ ކޮމިޝަނުގެ

ްތުޙު ްކަމަށ� ްހިޔުމަން�ކަނ�ތައ�ތައ� ްމައ�ސަލަތައ� ްހުށަހެޅޭ މަތުކުރެވިގެނ�

ރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނުނ�ްބައ�ލަވާްދެއ�ވާނެ.ްއަދިްހަމަްއެފަދައިނ�ްއިނ�ސާނީް

ްއާލާކުރުމުގެް ްދަމަހައ�ޓާ ްއެކަނ� ްރާއ�ޖޭގައި ްކުރިއަރުވާ  1160ޙައ�ޤުތައ�
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ްރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނުނ�ްކުރައ�ވަމުނ�ްގެނ�ދަވާނެ.ް މަސައ�ކަތ�ވެސ�ްހިޔުމަނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްއެހެނ�ވީ ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްމީގެ ްބަލާއިރުގައި ްއެގޮތަށ� މަ،

ްވާހަކަްއާދެ،ް ްއެއ�ްހުށަހެޅުމެއ�ގައިްމީޑިއާްކައުނ�ސިލ�ގެ ހުށަހެޅިގެނ�ްދިޔަ

އެކ�ސ�ޕ�ރެޝަނ�ްމިސާލަކަށ�.ް އޮފް� މިހާރުްއަސާސީްޙައ�ޤެއ�ްއެއީްފ�ރީޑަމް�

ްވަް ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްބެހޭގޮތުނ�ވެސ� ްއެކަމާ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ  1165ކިްއެހެނ�

ްއެކަމަށ�ް ްދާއިރާއަކުނ� ްކަމާބެހޭ ްވީނަމަވެސ� ްނެތ�ކަމުގައި ކޮމިޝަނެއ�

ްހިޔުމަން� ްގޮތުނ� ްރެމެޑީއެއ�ގެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ހުރަސ�އަޅާ

ްގިނަް ްއިތުރު ްއޮނ�ނާނެ.ްއެހެނ�ވީމަ، ްޖާގަ ްދިޔުމުގެ ްކޮމިޝަނަށ� ރައިޓ�ސ�

ްޙައ�ޤުތަ ްއިނ�ސާނީ ްދައިރާގައި ްއެ ްނޫނީްމުޢައ�ސަސާތަކެއ� ްދާއިރާ ކާބެހޭ

ްއުތުރުް ްދާއިރާގައި ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ނޑުމެނ�ގެ  1170އަޅުގަ

ްހިޔުމަން� ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްވީނަމަވެސ� ްނެތ�ކަމަށ� މުޢައ�ސަސާތަކެއ�

ްރެމެޑީް ްއެކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްތެރެއިނ� ްމުޢައ�ސަސާގެ ްކޮމިޝަނުގެ ރައިޓ�ސ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަ ްހޯދިގެނ�ދާނެ. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއެކަނ�ތައ�ތަކަށ�ްއަޅުގަ ނޑު ޅުގަ

ްވާހަކައަކީްސިވިލ�ްސަރވިސ�ް ނޑުމެނ�ްމިދައ�ކާ ްއަޅުގަ ތާއީދުކުރަނީ.ްދެނ�

ްމިހާރުް ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްކޮމިޝަނަކީ ްސަރވިސ� ްސިވިލ�  1175ކޮމިޝަނ�.

ް ނޑަކަށ� ްއުޅޭކ31111ްަގާތ�ގަ ްމުވައ�ޒަފުނ� މަށ�ްސަރުކާރުގެ

ްމިދަނީ.ްއާދެ،ް ްއަޑުއިވިގެނ� ްހިސާބުތަކުނ� ްއެނ�މެފަހުގެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްއެް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެއީ. ްއާބާދީއެއ� ްބޮޑު ްވަރަށ� ްއެއީ އެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ

ްގޮތުނ�ނަމަް ްމިކިޔާ ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނިއ�ޔާ ްތެރޭގައި އާބާދީގެ

ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނިއ�ޔާ ްމުވައ�ޒަފުނ� ްދައުލަތުގެްސަރުކާރުގެ ްކީދާނެ  1180ނަށ�

ްކަނ�ތައ�ތަކާް ްއެހިނގާ ްތަނ�ތަނުގައިވެސ� ްއެ ްއާދެ، މުވައ�ޒަފުނ�ނޭވެސ�.

ްއެތަނުގެް ްއޮނ�ނާނެ ްރޯލެއ� ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސ� ްސިވިލ� ބެހޭގޮތުނ�

ްހުށަހެޅުމާއިް ްޝަކުވާ ްއަނ�ނައިރު ްލިޔެލެވިގެނ� ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު ވާޖިބުތަކާއި

ްމިްހުރިހާ ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެޕޮއިނ�ޓ�މަނ�ޓ�ތަކާއި ްހިމެނިގެނ�ދާނެ. ްމީގައި ކަމެއ�

ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެދާއިރާއިނ�ވެސ� ްހީވަނީ ނޑަށ�  1185އަޅުގަ

ްކޮނ�މެް ްމިއިނ� ްހަމަ ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ްކުރިނ�ވެސ� ވެގެނ�ދާނެހެނ�.ްހަމަ

ްއޮނ�ނާނެް ްދައުރެއ� ްބޮޑު ްވަރަށ� ްމަޖިލީހުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެއީ ބައެއ�
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ނޑުމެނ�ްްބައެއ�. ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްޗެކ�ކުރުމަށ�ޓަކައި. ްމިތަނ�ތަނ� އެއީ،

ްއެކަމާް ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްކޮރަޕ�ޝަނ�ގެ ްއެނ�ޓި ްވާހަކައަކީ، ދައ�ކާ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްވާހަކަތައ� ްދެނ�ނެވި ްކުރިނ� ްހަމަ  1190ބެހޭގޮތުނ�ވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމަ ްއާދެ، ތަކުރާރުކޮށ�ލަނ�ޖެހެނީ.

ްހުރީމަްްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްނުކުތާތަކެއ� ްބޭނުނ�ވާ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ހުރުމާއެކު

ްހަމައެފަދައިން� ްދެނ�، ްއެދުނީ. ްފުރުޞަތަކަށ� ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްވާހަކަ. ްއޮމ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ�ގެ ްއަޑުއިވޭ ްއެބަ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްމިއީ ްއާދެ، ްޕަރސަނ�. ްއޮމ�ބަޓ�ސ� ްނޫނީ  1195އޮމ�ބަޓ�ސ�މަނ�

ްހަނދާނ�ވާްސ�ކެނ�ޑިނޭވިއަ ނޑު ްއަޅުގަ ްސ�ވީޑ�ނ�ގައި ްހިސާބުގައި ނ�

ްއައީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެްޤައުމު�ުތަކުގައިް ގޮތުގައިްފުރަތަމަްބަހެއ�ްއުފެދިގެނ�

ްމީގެް ްނޫނ�. ްބަހެއ�ވެސ� ްއިނގިރޭސި ްސީދާ ްއެއީ، ްބަހެއ� ބޭނުނ�ކުރާ

ްމިް ްމިއޮނ�ނަނީ ްއެނގިފައި ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ތަރުޖަމާއެއ�ކަމަށ�

ް ްދަނ�ނަވާކަމަށ�ވަނ�ޏާްގ�ރީވަނ�ސ� ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� ްއާދެ،  1200އޮފިސަރކަމަށ�.

ނޑުމެނ�ނަށ�ް މިހާރުްޕަބ�ލިކ�ްކޮމ�ޕ�ލެއިނ�ސ�ްބިއުރޯއިނ�ްއެްކުރައ�ވާްއަޅުގަ

ްއޮމ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ�ް ްއެއީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަސައ�ކަތަކީ ތަޞައ�ވަރުކުރެވޭ

ްމިް ްއެހެނ�ވީމަ، ްމަސައ�ކަތ�. ްޕަރސަނ�އެއ�ގެ ްއޮމ�ބަޓ�ސ� ނުވަތަ

ްއެހެން� ްއަދި ނޑުމެނ�ނަށ�. ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކަމެއ� ްއެނ�މެ އޮތުމަކީވެސ�

ްހުށަހެޅުމެއް� ްވަކި ްނަމަވެސ� ްނަމުގައި ްމި ްނޫނީ ްނަމަވެސ�  1205ނަމެއ�ގައި

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއައިސ�ފި ްހުށަހެޅުމެއ� އެފަދަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްއާދެ، ްނެތިނ�. ްދަނ�ނަވާކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ރިްތާއީދުނުކުރެވޭނެއެކޭ

ްމިް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ރައީސ�،

ްމަޤ�ޞަދާ،ް ްކޮމިޝަނ�ތަކުގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިބެލީ ްއަލިއަޅުވާލެވޭތޯ ބޮޑަށ�

ްއުސޫލުން� ްބެލެނ�ސ�ގެ ްއެނ�ޑ� ްޗެކ�ސ� ްއެ ްކޮމ�ޕޮޒިޝަނ�އާއި،  1210އޭގެ

ް ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�. ްވާހަކަ ްތަނ�ތަނ�ކަމުގެ ދެއ�ވިްޤާއިމ�ކުރާ

ނޑުްއިށީނދެލާނަނ�.ް ޝުކުރުްދަނ�ނަވަމުނ�ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތަށް�

ް
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ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިއ�ބެވީ ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިވަގުތު ްއާދެ، 64ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްމުލަކަތޮޅުގެް ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑު ްދެނ�،  1215މެނ�ބަރުނ�.

ްޝަފީޤަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް

ް

ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްމިނިވަނ� ްއާދެ، ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. .`

ްބަޙުސް�

 1220ވަރަށ�ްފުރިހަމައަށ�ްމަޖިލީހުގައިްކުރިއަށ�ްހިނގައ�ޖެ.ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ�ވެސ�ްްްޝަފީޤ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ނޑުވެސ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްހުށަހެޅިފައި. ފާހަގަކޮށ�ލަން�ްމިވަނީ

ްބޭނުނ�ކޮށ�ލަން� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްހުރީމަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބައެއ� ބޭނުނ�ވާ

ްބޭނުނ�ވަނީ،ް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ޤަސ�ދު�ުކުރީ.

ްޝަޢު�ުޤީް ްމަޙ�މޫދު ްމެނ�ބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުނ�ގެ ްޖަލ�ސާގައި މިއަދުގެ

 1225ކަމަށ�ވަނ�ޏާްނޫނީްހުށަހެޅުމެއް�ްއެްފާޅުކުރެއ�ވީްއެމަނިކުފާނުގެްޚިޔާލުފުޅެއ�

ްއެއީ،ް ްވާހަކަ. ްތާއީދުކުރާ ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްވާހަކަ.ްއަދިް ްހުށަހަޅާ ްހުށަހެޅުނ� ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ޚިޔާލުފުޅެއ�

ްދިވެހިް ްއެއީ ްއުނ�މީދުކުރަމުނ�، ްލިބޭނެކަމަށ� ްތާއީދު ްހުށަހެޅުމަށ� އެ

ްސެނ�ޓ�ރަލ� ްމިތަނުގައިްްދަޢުލަތުގެ ްއޮތޯރިޓީ ްމަނިޓަރީ ްނުވަތަ ބޭނ�ކ�

ްވާން� ްމަޤާމަކަށ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްއޭނައަކީ ްގަވަރުނަރު،  1230ހުނ�ނަވާ

ްފައިސާް ްދަޢުލަތުގެ ްދިއުމުގައި ްގޯހުނ�ގޯހަށ� ްޙާލަތު ްޤައުމުގެ އެބަޖެހޭ.

ްމިއޮތީް ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްދިޔަތަނ� ްބޭނުނ�ކުރަމުނ� ނުހަމަގޮތުގައި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްމަޤާމުތަކާއި، ފެނ�ނަނ�.

ްހި ްސަރުކާރު ްމިއޮނ�ނަނީ ްސަބަބަކަށ�ވެފައި ްބޮޑު ްއެނ�މެ ނ�ގަން�ނުވުމުގެ

ްހަ ްމިކަނ�ކަމާ ްބަޔަކު ްތިބޭ ްބަޔަކަށ� ްތިބޭ ްހަމައެއް�ވާލުވެގެނ�  1235އެއ�ވެސ�

ްފުރާލަނ�ދެން� ްއުނގު ްއަތ�ގަދަކޮށ� ްފައިސާއިނ� ްސަރުކާރުގެ ލަމައެއ�ނެތި

ްމިމަޖިލީހުގެްފައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއޮނ�ނައޮތުނ�. ްއަޅާލެވިފައި ސާ

ްނަމުގައިް ްލޯނުތަކެއ�ގެ ްލުއިކޮށ�ދެވުނު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ� ވަރަށ�ގިނަ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްޚިލާފަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމާލިއ�ޔާއިނ� ދަޢުލަތުގެ

ްފައިސާް ްއަތ�ގަދަކޮށ� ްމާލިއ�ޔާއިނ� ްފާސ�ކުރުމެއ�ނެތި  1240ްމަޖިލީހުނ�
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ް ްމިކަނ� ްމިހެނ� ްޙަޤީޤަތެއ�. ްމިއީ ްމަނިޓަރީްބަހާލެވިފައިވާކަނ� މިވަނީ

ްގަވަ ްއެނ�މެްއޮތޯރިޓީގެ ްހުނ�ނެވި ްހިނ�ގަނ� ްއެތަނ� ްނުވަތަ ނަރ

ްއިސ�ވެރިއަކީވެސ� ްއެނ�މެ ްހަވާލުވާނެ ްއެކަމާ ސަރުކާރުްްއިސ�ވެރިއަކީވެސ�

ްޢަ ްފަރާތުނ� ްފަރާތަކަށ�ހިނ�ގެވުނު ްހަވާލުކުރާ ްއެމަޤާމު ވެފައިްއ�ޔަނ�ކުރާ

ްހުނ�ނަް ްހިނ�ގަނ� ްސަރުކާރު ްއެމަޤާމުނ� ްނުކޮށ�ފިއ�ޔާ ްއެގޮތަށ�  1245އެކަނ�

ްއޮނ�ނާތީވެް ްވަކިކުރެވޭގޮތަށ� ްއެފަރާތ� ްއެކަމުނ� ްއިސ�ވެރިއަކަށ� އެނ�މެ

ްއެގޮތަށ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަނ�ކޮށ�ދޭނ�. ްރުހޭގޮތަކަށ� ްސަރުކާރު އެބަޖެހޭ

ްޙަޤީޤަ ްއެގޭ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދަޢުލަތުގެްކަނ�ތައ�ވެގެނ�ދަނީ. ތަކީ

ްމިލ�ކެއ�ނޫނ�.ް ްސަރުކާރުގެ ްފައިސާއަކީ ްދައުލަތުގެ މުއ�ސަނދިކަމަކީ

ްދަޢުލަތުގެް ްމިނ�ވަރެއ�. ްހޭދަކުރާ ްރައ�ޔިތުނ� ްޚަރަދުކުރެވެނީ  1250ސަރުކާރުނ�

ްކުރަން� ްވެރިކަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއ�ޗެއ�. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ފައިސާއަކީ

ް ްކޮށ�ފައި ްއިނ�ތިޚާބު ްރައ�ޔިތުނ� ްފަރާތެ�ެއް�ހުނ�ނަފަރާތަކީ ހުނ�ނަ

ްއަތ�ގަނދައެއ�ް ްނުހައިމައިނ� ްމާލިއ�ޔާއިނ� ްދަޢުލަތުގެ ކަމުގައިވިއަސ�

ްއެކަން� ްކުރެވޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެކަނ� ްނުވާނެ. ްކުރެވިގެނ� ނުކުރެވޭނެ.

ްއެގޮތ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްބޭނުނ�ވަނީ ްހަދަނ�.ްރައ�ޔިތުނ� ްޖެހޭނީ  1255ނުކުރެވޭގޮތަށ�

ްޢިއ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ނޑު ްވަޒީރުނ�ގެްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޒަތ�ތެރި

ްއެއީް ްޚިޔާލުފުޅު ްޝައުޤީގެ ްމަޙުމޫދު�ު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްވާހަކަ ްތާޢީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ހުށަހެޅުމެއ�

ްމިނިވަން� ްއެބަޖެހޭ ްމަޤާމު ްއެ ްމިދަނ�ނަވާލީ. ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހަޅާވާހަކަ

ްމަޤާމަކަ ްއޮޑިޓަރްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިކޮށ�ލެވެނީ ްފާހަނގަ ްދެނ�  1260ށ�ވާނ�.

ްމިއޮނ�ނަނީް ްވިސ�ނޭނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޖެނެރަލ� ްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ�.

ްކުރެވެމުނ�ދާއިރުގައިް ްވެރިކަމެއ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިވަނީވެސ� ޙަޤީޤަތުގައި

ްކުރެވޭގޮތ�ް ްޚަރަދު ްފައިސާއިނ� ްދަޢުލަތުގެ ްއާދެ، ްފައިސާ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްބަޖެ ްއަޅަނ�ޖެހޭްސަރުކާރުގެ ްފިޔަވަޅު ްއޮޑިޓ�ކޮށ� ްބަލާ ްޚަރަދުކުރެވޭގޮތ� ޓ�

ްދަޢުލަތުގެް ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާއި ްޤާނޫނާއި ްނުހަމައިނ�  1265ފަރާތ�ތަކާމެދުގައި

ްފިޔަވަޅުތައ�ް ްއަޅަނ�ޖެހޭ ްފަރާތ�ތަކާމެދުގައި ްބޭނުނ�ކޮށ�ފައިވާ ފައިސާ

ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްބެލެހެއ�ޓުނ�. ްއޮޑިޓ�ކޮށ� ނަށ�ްއެޅުމަށ�
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ްމިނިސ�ޓ�ރީތައް� ްބައެއ� ްއޮފީސ�ތައ� ްކުނ�ފުނިތަކާއި ްމިދަނީ ފެނ�ނަމުނ�

ްމިއީް ްދާތަނ�. ްއަހަރު ްހަތ� ްހައަހަރު ްފަސ� ްނުކުރެވި އޮޑިޓ�

ްނުވަތަް ްނެތިގެނ�ނެއ� ްމުވައ�ޒިފުނ� ްއޮފީހުގައި ްއޮޑިޓ�  1270ފަހަރެއ�ގައިވެސ�

ްމުވައ�ޒިފުް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއ� ްބުނާބުނުނ� ްނެތިގެނ�ނެތ� ނ�ްވަޞީލަތ�

ްވަސީ ްއުފައ�ދައިގެނ�ވެސ�ްނެތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްވަޞީލަތ� ްމަދިއ�ޔާ ލަތ�

ްކޮނ�މެވެސ�ް ްކުރަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�. ްމިއީ ްޤައިމުކޮށ�ގެނ�ވެސ� މުވައ�ޒިފުނ�

ްއޮޑިޓ�ް ްއެތަނ�ތަނ� ްއޮނ�ނާތީވެ ްމެދުވެރިވެފައި ްބާރުތަކެއ� ފަރާތެއ�ގެ

ްއޮޑިޓ� ްއަދި ްޔަޤީނ�ވާކަމެއ�. ްހަމަ ްއެއީ ްއޮނ�ނަނީ.  1275ކުރެވިގެނ�ްްނުކުރެވި

ްފެނ�މަތިވެގެން� ްއެބައުޅޭ ްމިހާރުވެސ� ްމައ�ސަލަތައ� ްފެނ�ނަ އެތަނ�ތަނުނ�

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�ް ްޖެނެރަލ�ވަނީ ްއޮޑިޓަރ ްމައ�ސަލައެއ�. މީގެ

ްއޮނ�ނަނީް ްމައ�ސަލަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްލިޔުއ�ވާފައިވެ�ެސ�މެ މިމައ�ސަލަ

ްބައި ްމިކަހަލަ ްއަލަށ�ވާކަމެއ�ނޫނ�. ްމިއަކީ ްމައ�ސަލަތައް�ނުބެލި. ވަރު

ްއޮޑިޓަރް ްމެދުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފެނި ްޚިޔާނާތ�ތައ� ްބޮޑެތި  1280ފެނ�މަތިވޭ.

ްޚުދް� ްހުނ�ނަފަރާތަށ� ްކުރަނ� ްވެރިކަނ� ޖެނެރަލ�އަށާއި

ްއެނ�މެބޮޑުް ްނަފ�ރަތުތައ� ްއެނ�މެބޮޑެތި ްމެދުވެރިވި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�

ްކަނ� ްމިފަދަ ްދިޔައީ ްމެދުވެރިވެގެނ��� ްއެގޮތަށ�ްރުޅިވެރިކަނ� ތައ�ތައ�

ްވެރިކަނ�ް ްއިނ�ތިޚާބުކޮށ�ފައި ްމީހަކު ްވެރިކަމަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ހުރެގެނ�.

ްއޮނ�ނަް ްއެފަރާތަށ� ްރައ�ޔިތުނ� ްއެބަވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ްހަވާލުކުރާއިރުގައި  1285ކުރަނ�

ްވެރިކަމުން� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްދަޢުލަތުގެ ްއިޙ�ތިރާމ�ްދެމިއޮނ�ނަގޮތަކަށ� ލޯތ�ބާއި

ްހު ްނުކުރެވޭގޮތަކަށ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވެފައި ްއަތ�ގަނދަ ްމުއައ�ސަސާތަކަށ� ނ�ނަ

ްއެކަން� ްހަމަޖައ�ސަނ�.ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� އެމުއައ�ސަސާތަކުގެ

ްދަޢުލަތުގެް ްމިވާގޮތަކީ ްމިހާރު ްއެކަނ�ކަނ�ވާނީ. ްއޮވެގެނ� ްއެގި ބަޔާނ�ވެ

ްއެފައިސާް ްބޭނުނ�ކުރާއިރުގައި ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� ްހިނ�ގުމުގެ ްސަރުކާރު  1290ްފައިސާ

ްގަވާއިދާއިް ްޤާނޫނާއި ްއޮނ�ނަގޮތަށ�ތޯ ނޑައެޅިފައި ްކަ ބޭނުނ�ކުރަނީ

އެއ�ގޮތަށ�ތޯްބަލަނ�ްހުނ�ނަްމީހާްއައ�ޔަނ�ްމިކުރަނީވެސ�ްއެްޚަރަދުތައ�ކުރާް

ްމިހެން� ްމިކަނ�ކަނ� ްމައ�ސަލައެއ� ްމައ�ސަލައެއ�.ްވަރަށ�ބޮޑު ފަރާތުނ�.ްމިއީ

ް ްމިސާލަކަށ� ްމިވަނީ. ްމެދުވެރި ްމިމައ�ސަލަތައ� ްކޮމިޝަނަރްއޮތީމާ މިއަދު



 49 

ްއައ�ޔަނ�ކުރީް ްތިމަނ�ނާ ްދަނ�ނަވާނަމަ ްޢިބާރާތުނ� ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ގެ��  1295އޮފ�

ްކޮނ�ކަމެއ�ހޭް ްނޫނިއ�ޔާ ްގޮތަކަށ� ްއަނ�ގާ ްއެފަރާތުނ� ްފަރާތަކުނ�ނޭ ވަކި

ްއެފަރާތުން� ްއެބަޖެހެއޭ ްކޮނ�މެކަމެއ�ގައި ްތިމަނ�ނާ ްކުރެވޭނީ. ތިމަނ�ނާއަށ�

ްއަނ�ގާގޮތެއ� ްއެފަރާތުނ� ްހޯދަނ� ްނަމަކާްްލަފާ ްނުރުހޭ ްއެފަރާތ� ބަލަނ�.

ްނޯނ�ނާނޭ.ް ްކަނ�ކުރެވޭކަށެއ� ްތިމަނ�ނާއަކަށެއ� ްކަނ�ކަމެއ�ގައި ނުރުހޭ

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއެބަދޭ. ްވިދާޅުވަމުނ�  1300ފާޅުގައި

ްވީތީވެް ްދަޢުލަތަކަށ� ްމިއީ ްވިސ�ނާލާއިރުގައިވެސ� އިލެކ�ޝަނ�ސ�އަށ�

ްމަޤާ ްވެރިޔާގެ ްއެނ�މެމަތީ ްމަޖިލީހާއިްދަޢުލަތުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަދި މާއި

ްބާއ�ވާް ްއިނ�ތިޚާބުތައ� ްޢާނ�މު ްމިފަދަ ްމެނ�ބަރުކަމާއި ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްދަޢުލަތުގައިް ްކުރުމަށ�ޓަކައި ްއިނ�ތިޚާބު ްފަރާތެއ� ްކުރަނ�ޖެހޭ އިނ�ތިޚާބު

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްމިމުއައ�ސަސާއަކީ ްއަދި ްއެބަޖެހޭ. ްހުނ�ނަނ�  1305މިމުއައ�ސަސާ

ްއެކު ްމިނިވަން�ވެރިކަމެއ� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ ްއޮނ�ނަތަނެއ�ގައި ލެވިފައި

ްއެފަރާް ްމިދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލޭ ްމިނިވަނ� މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްވާހަކައެއ�ނޫނ�.ްމިތާނގައިް ްފިޔަވަޅުތައ�ްނޭޅޭނެ ްއަޅަނ�ޖެހޭނެ މެދުގައިވެސ�

ްބޮޑަށް� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްމިދެކެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްނުފޯރުވޭްމާނަ ްބާރު ްނުފޫޒާއި ްފަރާތަށ� ްހުނ�ނަ ްވެރިކަމުގައި ްމިދަނީ  1310ވެގެނ�

ްދަޢުލަތުގެް ްމިވާގޮތަކީ ްމިހާރު ްހުރުނ�ކަމަށ�. ްމިމުއައ�ސަސާތައ� ގޮތަށ�

ްމިއޮނ�ނަނީް ްމުއައ�ސަސާތައ� ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ� މިނިވަނ�

ްދަޢުލަ ްއެކީގައި ްއޮނ�ނާތީއާވެސ� ްނިޒާމެއ� ްރިޔާސީ ތާއިްމިތަނުގައި

ްމިގޮތަށ�ް ްދަޢުލަތުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެކަކު. ްމިވަނީ ްވެރިއަކަށ� ސަރުކާރުގެ

ްހިނ�ގަން� ްސަރުކާރު ްމުއައ�ސަ�ަސާތަކަށ�ވެސ� ްމިނިވަނ�  1315ހުނ�ނަނ�ޖެހޭ

ްމިހެން� ްފޯރާފައި. ްއޮނ�ނަނީ ްފަހަނަޅާވަރަށ� ްހައ�ދު ްބާރު ްމީހާގެ ހުނ�ނަ

ްއަދިް ްވަކިކޮށ�، ްއިނ�ތިޚާބުކޮށ�، ްމަޤާމުތަކަށ� ްއެ އޭނާއާމެދުްްމިވަނީ

ްބޭނުނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާް ްޕ�ރޮމޯޝަނ�ދީ ްފޮނުވާލާ ްގެއަށ� ްނޫނީްއޭނާ ޝަރީއަތ�ކޮށ�

ނޑައެޅިް ްކަ ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�އޭ ްއޮފ� ްކޮމިޝަނާ ްއެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްފެނ�ވަރަށ�ވެސ�ް ްމިނިސ�ޓަރކަމުގެ ްސ�ޓޭޓ� ްއޭނާ ްއޮތަސ�  1320ބަޔާނ�ވެފައި

ްއު ްފެނ�ވަރަށ�ވެސ� ްމިނިސ�ޓަރުކަމުގެ ްއަދި،ްއުފުލާ�ާލެވިދާނެ. ފުލާލެވިދާނެ.
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ްސެކ�ޓ�ރީއޭވެސ� ްގޮތ�ގޮތ�.ްްއޭނާއަކީ ްރަނގަޅު ްހަމަ ްއެއީ ބުނެވިދާނެ.

ްވަކިކުރެވޭނެް ްމިކަނ�ކަނ� ްއެއީ ްމިދަނީ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއުޞޫލަކަށ� މިކަހަލަ

ްނެތޭް ްމިހާރަކުނެތ�. ްރާއ�ޖެއަކު ނޑެއ� ްއޮނިގަ ްމިނިވަނ�ކުރެވޭނެ ނުވަތަ

ްއު ްމިސާލަކަށ� ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސް�އަޅުގަ ްއެދިޔަ  1325ފެދިގެނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްރައީސަކަށ� ްކޮމިޝަނުގެ ްހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ� ކޮމިޝަނ�.

ނޑުްކުރީގައިްމިދެނ�ނެވިް މަޖިލީހުނ�ްއިސ�ކުރެއ�ވިްބޭފުޅާްއެބައިނގޭްއަޅުގަ

ްމިއަދުް ްބޭފުޅެއ�ކަނ�. ްއެޅިފައިވާ ްބައެއ� ްއޭގެ ްބައިއެޅި ްލޯނުނ� ލުއި

ްމިނިސ�ޓަް ްފޮރިނ� ްހިނގަނީްސަރުކާރުގެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިތާ ްއަރިހުގައި ރ

ްއޭނާް ްކޮޅުކޮޅަށ� ްއެކި ްބޭރުގެ ްވަޑައިގެނ� ްދަނ�ނަވާ  1330ރަނގަޅަށޭ

ްވާކަނ�.ް ްމިކަނ�ކަނ� ްމިގޮތަށ� ްހިތާމަހުރިކަމެއ� ްމިއީ ވަޑައިގަނ�ނަވަނީ.

ްކަނ�ތައ�ް ްބައިވަރު ްއަރައިގަނެފައިވާ ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްއިނ�ސާނީ މިރާއ�ޖޭގައި

ްފެނ�ނަމުނ� ްހައ�ލުކުރަން�ްފެނ�މަތިވެ ްބަލާ ްމިހިރަދަނީ.ްއެކަނ�ކަނ� ހިގަމުނ�

ްފާސ�ކޮށ�ް ްޤާނޫނެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ� މިނިވަނ�

ްނުވަތަް ްކުރެވުނުއިރު ްއިނ�ތިޚާބު ްމެނ�ބަރުނ� ްކޮމިޝަނަށ�  1335އައ�ޔަނ�ކުރި

ްރައ�ޔިތުނ�ް ްއަދިވެސ� ްގޮތަކަށ� ްމިކަހަލަ ްއިރުގައި.ްމިހިރީ ްއައ�ޔަނ�ކުރެވުނު

ްފެނިގެނ�ދާކަމަކަށް� ްކޮމިޝަނަކުނ�ވެސ� ްއެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަމެއ� ބޭނުނ�ވާ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކުރަން� ްމިގޮތަށ� ްމިކަނ� ްއެބަޖެހޭ ްވިސ�ނާލަނ� ްއަދި ނުފެނޭ.

ްމިް ްމަޤާމުތަކަށ� ްމި ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ބޭނުނ�ވާ

ްނު ްކުރިކަމަށ�ވިއަސ� ްއައ�ޔަނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްމިތަނުން�ކޮމިޝަނ�ތަކަށ�  1340ވަތަ

ްއެް ްހޮވިކަމަށ�ވިއަސ�. ްމީހަކު ްމަޤާމުނ� ްފާސ�ކޮށ�ގެނ� ްނަގައިގެނ� ވޯޓެއ�

ްހިނ�ގަން� ްސަރުކާރު ްއެއީ ްހުށަހެޅުނ�ވެސ� ްމީހުނ� މަޤާމުތަކަށ�

ްއެފަރާތުން� ްނުވާނެ. ްއޮވެގެނެއ� ްކުރާކަމެއ�ގޮތުގައި ހުނ�ނަފަރާތުނ�

ްމަ ްނަނ� ްހުށަހަޅާ ްއެފަރާތުނ� ްއޮވެފައި ޖިލީހުން�އެހުށަހަޅާކަމަށ�

ްއެފަރާތުން� ްހުވައެއ�ކޮށ�ފައި ްކުރިމަތީގައި ްއެފަރާތުގެ  1345ފާސ�ކޮށ�ފައި

ްއެއ�ް ްއެކައ�ޗެއ�. ްހަމަ ްފެނިގެނ�ދަނީ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އައ�ޔަނ�ކުރީމާވެސ�

ްމުއ�ސަސާތަކުނ�ް ްއެ ްއަދި ްއެކައ�ޗެއ�. ްކުރެވޭނީވެސ� ްސިފަ މަނ�ޒަރެއ�.

ްއެނ� ްއާދެ، ްއެގޮތަށ�. ްހަމަ ްކުރަނީ ްބޯޑަށް�މަސައ�ކަތ�ވެސ� ްކަރަޕ�ޝަނ� ޓި
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ްރައީސ�ް ްއަނ�ގަވަނީ ްބަލަނ� ްމައ�ސަލަތައ� ްހުށަހެޅޭ ްއެތަނުނ� ބަލާއިރުގައި

ްސަރުކާރުް ްމައ�ސަލައެއ�. ްވަރަށ�ބޮޑު ްއެވެސ� ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ  1350އޮފީހުނ�

ްބޮޑެތިް ްބޮޑެތި ްއޮފީސ�ތަކުނ� ްސަރުކާރު ްވެރީނ� ްތިބޭ ހިނ�ގަނ�

ްއެއ�ޗެހިތައ� ްރިޕޯޓ�ތަކާ ްއޭގެ ްހާމަވެްްޚިޔާނާތ�ތައ�ވެގެނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ް ްކުރީމާ، ްޝަކުވާތައ� ްއެްކުރެވޭ ްފަރާތުނ� ްހުނ�ނަ ްހިނ�ގަނ� ސަރުކާރު

ްކިހިނެއ�ތޯް ްދެއ� ްވަނ�ޏާ ްޖެހޭކަމަށ� ްހޯދަނ� ްހުއ�ދަ ްބަލާނެތޯ، މައ�ސަލަ

ްކަމުގެް ްބޭނުނ�ވާ ްބަލަނ� ްއެކަނ�ކަނ� ްސަރުކާރުނ� ްކުރާނީ.  1355އެކަނ�

ްމިސާލަކަ ްއެބަދޭ. ްފެނ�ނަމުނ� ްވަނ�ޏާްކުލަތަކެއ�ވެސ� ްދަނ�ނަވާކަމަށ� ށ�

ްއެް ްރިޕޯޓާއި ްއޮޑިޓ� ްމައ�ސަލަ ްސ�ޓެލ�ކޯގެ ްއެއުޅޭ ްފެނ�މަތިވެގެނ� މިހާރު

ްބަލަން� ްސަރުކާރުނ� ްމައ�ސަލަ ްއެ ްމައ�ސަލަ. ްސިޓީތަކުގެ ފޮނުވާފައިހުރި

ްއޮފީހުނ�ްފޮނުވީމަވެސ�ްމިއޮތ�ްހުރިހާްދުވަހުްއެް ްއޮޑިޓ� ްނުވާތީްއެ ބޭނުނ�

ްމިހާރުވެް ްއޮނ�ނަނީ. ްއެ ްކުރީގައިްނުބެލި ްއަދި ްފަރާތ�ތަކުނ�ނާ ްއެކިއެކު  1360ސ�

ްތަފާތުް ްއަދި ްވާހަކަފުޅުތަކުނ�ނާ، ްބޭފުޅުނ�ގެ ްހަވާލުވެތިބި އެކަނ�ކަމާ

ްއެޓަރނީް ްއެބަހުރި. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްފެނ�ނަނ�ހުރި ލިޔެކިއުނ�ތަކުނ�

ްއެތައ�ް ްމިފަދަ ްބޯޑުގައާއި، ްކޮރަޕ�ޝަނ� ްއޮފީހުގައާއި،ްއެނ�ޓި ޖެނެރަލ���ގެ

ްއެކިް ްފަރާތ�ތައް�ތަނެއ�ގައި ްއެކިއެކި ްތިއ�ބަވައިގެނ� ްމަޤާމުތަކުގައި އެކި

ްރިޕޯޓ�ތައ�ް ްޚިޔާނާތ�ތަކުގެ ްވެފައިހުރި ްފައިދާތަކާ، ްނާޖާއިޒ�  1365ނަގާފައިހުރި

ްޝަރީއަތަށް� ްތައ�ޔާރުކުރެވި ްފޮނުވަނ� ްމަރުޙަލާއަށ� ޝަރީއަތުގެ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތ� ްވެރިކަނ�ކުރާ ްފަރާތުނ�، ްވެރިކަނ�ކުރާ ފޮނުވަނ�ވީމަ

ްއަރިހުގައިްދަ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްރައީސުޖުލ�ހޫރިއ�ޔާ، ނ�ނަވަނީ

ްވިދާޅުވީމަް ްމަޑުކޮށ�ލާށޭ ްއަދި ްހޯދަނ�ޖެހޭތީވެ ްހުއ�ދަ ދަނ�ނަވައިގެނ�

ްއެް ްފޮނުވައިފިކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްމައ�ސަލަތައ� ްމައ�ސަލަތައ�.ްއެ  1370ބެހެއ�ޓިފައިހުރި

ްވަކިވާ ްކަނ�ކަމުނ� ްކުށ�ވެރިވީމަ ްކުށ�ވެރިވާނެ. ްވަކިވަނ�ްފަރާތ�ތައ� ނެ

ްލިބިފައިް ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށ� ްނުވެވެސ�.ްއަޅުގަ ްވަކި ޖެހޭނެ.ްދެނ�،ްއެބަހުރޭ

ް ްއެބަތިބި ްކަތީބުނ�ވެސ� ްރަށ�ރަށުގެ ްބައެއ� 4ްްއޮތ�ގޮތުގައި 3ްއަހަރުގެ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްކަނޑައަޅާފައި ްޝަރީއަތުނ� ްޙުކުމ� އަހަރުގެ

ްކަ ްޙުކުމ� ްމި ްޙިޔާނާތ�ވެގެނ�ނޭ ްބޮޑެތި ްމިހުރީ.ްކަތީބުކަމުގައި.  1375ނޑައަޅާފައި
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ްތިބިް ްޙުކުމ�ކޮށ�ފައި ްމިހާރުވެސ� ްއެބަތިބި ްރާއ�ޖޭގައި ްޙަޤީޤަތެއ� ްހަމަ މިއީ

މީހުނ�ވެސ�ްވެރިކަމުނ�ްވަކިނުކޮށ�.ްދެނ�ްމިއީްމިކަނ�ްއޮތ�ގޮތ�.ްމިހެނ�ްމިް

ްވެރިކަމުް ްވާގޮތަކީ، ްކުރެވުނަސ�. ްޙުކުމ� ްވަކިކުރެވޭކަށެއ� ްނެތޭ ވާގޮތަކީ

ްވެރިކަމުގަ ްފަރާތ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް�ހުނ�ނަ ްފަރާތ�ތަކުނ� ްއެ ްހުރެވެނީ ްމި އި

ްވޯޓާއިް ްއެ ްހުރަސ�އަޅައިގެނ� ްފޮށ�ޓަށ� ްވޯޓު ްހަދައިގެނ� ްމިގޮތ�  1380އެގޮތ�

އެއ�ޗެހިްލައިގެނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެފަރާތ�ތައ�ވެސ�ްޙިމާޔަތ�ކޮށ�ދޭނ�ްއެބަޖެހޭ.ް

ްފަރާތުން� ްވެރިކަނ�ކުރާ ްއިޙ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކީގައި ޢަ�ަދުލުވެރިގޮތުގައި

ްރާއ�ޖެއަކުނ�ްވެ ްއުސޫލެއ� ްއެއ�ވެއ� ްހަމައެއ� ްއެއ�ވެސ� ްކުރެވޭނެ ރިކަނ�

ްހުރިހާް ްމަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�ދާގޮތާ، ްނިޒާމާއި، ްމުޅި ްމި ްނެތ�. ފެނ�ނާކަށެއ�

ްއުސޫލުން� ްހަމައާއި ްކިލަނބުވެ ްމިގޮތަށ� ްމިއޮތީ  1385ކޮމިޝަނ�ތައ�

ލުކުރުމުގެްއެއ�ކިބާވެފައި.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިވަރަށ�ްމިްމައ�ސަލަތައ�ްމުސ�ތަޤީއ�

ްބައެއް� ްތިއ�ބެވި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއާދެ، ްދެކެވެނީވެސ�. ްމި ވާހަކަ

ްދިއ�ކުރެވިފައިް ްއިނގިލިތައ� ްޝައ�ކުގެ ްމިފަދަ ްމައ�ޗަށ�ވެސ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްހާލުް ްއެ ްހަމަ ްމަޖިލިސ�ވެސ� ްއެބަޖެހޭ.ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ވާކަނ�

ް ްއެކަނ� ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިްއެފަދަ. ްކިހިނެއ�ތޯ  1390އޮތ�އިރުގައި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�ް ްކޮމިޝަނެއ�ގެ ްމިއިނ� މަޖިލިސ�ތަކުނ�ވެސ�

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުރެވޭނީ. ްމަސައ�ކަތެއ� ދެމެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި

ްމަޖިލީހުގެް ްވިދާޅުވި، ްއެއ�ބޭފުޅަކު ްވާހަކަދައ�ކަމުނ� ްމަޢުޟޫޢުއަށ� މި

ްއެކިއެކިްނާޖާއި ްފައިދާތަކާ،ްސައ�ޙަނޫނ�ގޮތަށ�ްދެވޭްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްދެވޭ ޒ�

ްބައިް ްއަޅައިދޭ ްމުއ�ސަނދިކަމުނ� ްދަޢުލަތުގެ ްއަދި ްފައިދާތަކާ،  1395މާލީ

ްދެވުނީް ްއެ ްވިޔަސ� ްއެހެނ�ކަމެއ� ްރިޒޯޓެއ�ކަމަށ�ވިޔަސ� ްއެއީ އެޅުނ�ތައ�.

ްހުޅުވާލެވިފައިް ްއެނ�މެނ�ނަށ� ްރައ�ޔިތު ްއުސޫލާ ްއޮނ�ނަ ްދޭނ� ޢާނ�މުކޮށ�

ކުރުމަށ�...އޮނ�ނަްނުވަތަްޤާނޫނު ްގައިްވަކިްތަފާތެއް�

ް

 1400ްމިނެޓުވެއ�ޖެްއެހެނ�ވެްދަނ�ނަވާލީ.�5ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްމައ�ސަލަްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްއެ ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްނޫނ�ކަމަށ� ްއެއ�ޗެއ��� ްދޭ ްނިނ�މާލަނީ. ްއާދެ،ްމި
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ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްްޝަފީޤް� ްއެއީ ްމެނ�ބަރަކުވެސ�ްބެލި ްއެ ްމެނ�ބަރެއ�ކަމަށ�ވިޔަސ� މަޖިލީހުގެ

ްމުސ�ތަޤީއ�ލުް ްތަކަކުނ�ވެސ� ްމަޖިލިސ� ްމި ްނޫނިއ�ޔާ ްވެގެނ� ވަކުރެވޭގޮތަށ�

 1405ގޮތަކަށ�ްކޮމިޝަނެއ�ްބެލެހެއ�ޓުމަކީވެސ�ްވެވޭނެކަމެއ�ްނޫނ�.ްއަދިްޢައ�ޔަން�

ްނޫނ�. ްވެވޭނެކަމެއ� ްއެއީ ްޢައ�ޔަނ�ވުމަކީވެސ� ްމީހަކު ްމަޤާމަކަށ� ްއާދެ،ްއެ

ްވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.

ް

ްއެކިއެކިްްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްސުރުޚީގައި ްމި ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްލަފުޒުްްފާތިމަތުްދިޔާނާްސަޢީދުް ްދެ ްދިޔަ ްތަކުރާރުވެގެނ� ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�ދިޔައިރު  1410ްބޭބޭފުޅުނ�

ނޑަށ�ްމީގެނ�ްދޭހަވަނީްއ�ލުްމިްދެްލަފ�ނ�ްއަދިްމުސ�ތަޤިމިނިވަްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ޒަކީ.ްއަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީނ�ްއުފައ�ދާްމަޤާމުތަކާްކޮމިޝަނ�ތަކެއ�ްކާމިޔާބުްސަކ�ސަސ�ް

ްނުވަތަް ްމިނ�ވަރަކަށ�ކަށ� ްމިނިވަނ�ކުރެވުނު ްމަޤާމުތައ� ްއެ ބިނާވެގެނ�ދަނީ

ްއެް ްއެހެނ�ކަމުނ� ްއާދެ، ްމިނ�ވަރަކަށ�ކަށ�. ްކުރެވުނު މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްއެތަނ�ތަނުގެްމިނިވަނ�ކަމާއިްމަޤާމުތަ  1415ކާއިްކޮމިޝަނ�ތައ�ްބައ�ޓަނ�ކުރަނ�ވާނީ

ްރައީސ�،ްދެނ�ްއުފެދޭް މުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�ްގެރެނ�ޓީކުރެވޭގޮތަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ�ް ްމިނިވަނ�ކަމާއި ްމަޤާމުތަކުގެ ްއެ ސުވާލަކީ

ްހުނ�ނާގެ ްގޮތ�ތަކެއ� ްކިތަނ�މެ ްއާދެ، ްކިހިނެއ�ތޯ، ނެ.ްރެނ�ޓީކުރެވޭނީ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްއާދޭްއަސާސީްއިސ� ްއެއ�ގޮތ�ކަމަށ� އޭގެތެރެއިނ�

ްނުވަތަް ްޕ�ރޮސެސ� ްސިލެކ�ޝަނ� ްހޮވޭ ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� ްއެ  1420ފެނ�ނަނީ

ްޕ�ރޮސީޖަރއެއ�ގެގޮތުގައިް ްމިނިވަނ� ްއެއީ ްޕ�ރޮސީޖަރ ސިލެކ�ޝަނ�

ްސިލެ ްޕ�ރޮސީޖަރއެއ� ްއެފަދަ ްކޮނ�މެއަކަސ� ްއާދެ، ކ�ޝަން�ބައ�ޓަނ�ކުރުނ�.

ްއެް ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްމިނިވަނ�ކުރެވިއ�ޖެ ްޕ�ރޮސީޖަރ ްނުވަތަ ޕ�ރޮސެސ�

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް� ްނުވަތަ ްމީހުނ� ްއަނ�ނަ ްފުރޭނިގެނ� ޕ�ރޮސެސ�ތެރެއިނ�

ްޕަރޮބަބ�ލިޓީް ްއޭގެ ްނުވަތަ ްދެކެނީ. ްއަޅުގަނޑު  1425މިނިވަނ�ވާނެކަމަށ�

ްސިލެކ�ޝަނ�ް ްކޮނ�މެއަކަސ� ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ހައިވާނެކަމަށ�

ްނުހިނގާްޕ�ރޮ ްނުފޫޒު ްފަރާތުގެ ްވެރިކަނ�ކުރާ ސެސ�އަކީ

ްފޭވަރކުރާް ްބަޔަކަށ� ްވަކި ްސިޔާސީގޮތުނ� ްއެއީ ޕ�ރޮސެސ�އަކަށ�ވާނ�ވާނެ.

ްމިގޮތުނ�ް ްވެގެނ�ނުވާނެ. ްޕ�ރޮސެސ�އަކަށ� ްޖާގަދޭ ްހުޅުވުމަށ� ބަޔަކު
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ްޕ�ރޮސެސ�އެއ�ް ްސިލެކ�ޝަނ� ްނުޖެހޭ ްފަރާތަކަށ� ްވަކި  1430މިދެނ�ނެވިފަދަ

ްއަް ްފުރަތަމައިނުނ�ވެސ�ްބޭއ�ވުމަށ�ޓަކައި ްއެނ�މެ ްފެނޭ ނޑަށ� ޅުގަ

ްއެް ނޑައަޅަނ�. ްކަ ްޤާނޫނުއާސާސީނ� ްކައުނ�ސިލެއ� ކޮނ�ސ�ޓިޓިއުޝަނަލ�

ްމީހުން� ްމަޤާމުތަކަށ� ްމިދެނ�ނެވި ްވާނީ ްމެނ�ޑޭޓަކަށ� ކައުނ�ސިލ�ގެ

ް ްކ�ރަހޮވުމަށ�ޓަކައި ްއެްއޮބ�ޖެކ�ޓިވ� ްއަދި ްއެކުލަވާލުނ�. އިޓީރިއާއެއ�

ްދުރާލާ ްހުށަހަޅާްްކ�ރައިޓީރިއާއެއ� ްއެ ްއިޢުލާނުކުރުމަށ�ފަހުގައި  1435ޢާނ�މުކޮށ�

ްއަދި،ް ްގެނައުނ�. ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� ްއެ ްވަޒަނ�ކުރުމަށ�ފަހު ފަރާތ�ތައ�

ްއެނ�ޑޯޒ� ްއެްމަޖިލީހުގެ ްކުރާގޮތަށ� ްމީހުނ� ްއާދެ،ްމަޤާމުތަކަށ� ގެނައުނ�.

ްގޮތެއ�ްނިނ�މާއިރުްމިދެނ�ނެވިްމަރުޙަލާއަކީވެކޮނ�މެއަކަސ�ްމި ސ�ްމަޖިލީހުނ�

ނޑައެޅުމަކީް ްކަ ްބައ�ޓަނ�ވެގެނ�ދާގޮތަށ� ްމަރުޙަލާއެއ�ކަމުގައި މިނިވަނ�

ްކޮމިޝަނ�ތޯް ްކިތައ� ްސުވާލަކީ ްއޮތ� ްދެނ�، ްއާދެ، ްފެނޭ. ނޑަށ�  1440އަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްކޮނ�މެއަކަސ� ްއުފައ�ދަނ�ވީ. ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްއާދެ،ް ްކޮމިޝަނ�ތައ�. ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްމާތ� ްއެނ�މެ ނޑައަޅަނ�ވާނީ ކަ

ްބާވަތ�ތައ�ްކޮމި ްއަދަދުތަކާއި ްއޭގެ ްނުވަތަ ްއުފެއ�ދުމުގައި ޝަނ�ތައ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްފީސި�ިބިލިޓީއަށ� ްއޭގެ ނޑައެޅުމުގައި ކަ

ް ްއާދެ، �4ްްދެކެނ�. ނޑައެޅިދާނެ ްކަ  1445މަޤާމުވެސ�4ް�ްކޮމިޝަނ�ވެސ�

ނޑައެޅިދާނެ.21ްްއުފެއ�ދިދާނެ.ް ްކަ ްއެގޮތަށ�ވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވެސ�

ްމިނެއ�ގައިއެ ްއެދެވޭ ްއެތަނ�ތަނ� ްކުރުވޭނެްފަނ�ކ�ްހެނ�ނަމަވެސ� ޝަނަލ�

ްލިބިފައިވާް ްތަމ�ރީނުތައ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއެވަރަށ� ްއާދެ، ްއެބަހުރިތޯ، ފަނ�ޑު

ްކިބައިގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރިސޯސަސ� ްއެވަރަށ� ްއެބަތިބިތޯ، މީހުނ�

ނޑުމެނ�ްހަނދާނ�ކު ނޑުމެނ�ްބަލަނ�ޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭްހުރިތޯ  1450ރަނ�

ްހިފެހެއ�ޓުމަށް� ްއިނ�ޓަގ�ރިޓީ ްކޮމިޝަނ�ތަކުގެ ްއުފައ�ދާ ޤާނޫނުއާސާސީނ�

ްނުފޫޒުތަކުން� ްއެފަދަ ްރިޝ�ވަތާއި ްއެއީ ްއަދި ްބާރެއ�ގެގޮތުނ�ވެސ� އެޅޭ

ްބާރެއ�ގެގޮތުނ�ވެސް� ްއެޅޭ ްހެދުމަށ� ްބަޔަކަށ� ްތިބި އެއ�ކިބާވެގެނ�

ްއެލަވަނ�ސާް ްމުސާރައާ ްއެކަށީގެނ�ވާ އިނާޔަށ�ތައ�ްްއެމީހުނ�ނަށ�ވެސ�

ްކިބައިނ�.ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހަމަ ްއަނ�ނަނީ ްފަނ�ޑުތައ�ވެސ� ްއެ  1455ލިބިދޭނ�ޖެހޭ.

ްއުފެއ�ދުމުގައިް ނޑައަޅާ ްފައިސާ.ްވީމަ،ްކޮމިޝަނ�ތައ�ްކަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އެއީ
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ްލެވަލ�އަކީް ްމެނޭޖުރެވޭނެ ްއުފެއ�ދުމުގައިވެސ� ނޑައަޅައި ްކަ މަޤާމުތައ�

ްއެބަޖެ ްބަލަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގިނަްކޮމިޝަނ�ތަކަށ�ވުރެްކޮބައިތޯ ހޭ.ްމީގައި

ޕ�ރެކ�ޓިކަލ�ްމިނ�ވަރަށ�ްކޮމިޝަނ�ތަކާްމަޤާމުތައް�ފީސިބަލ�ްއާދެ،ްމުހިނ�މީް

ްކޮމިޝަނ�ތައް� ްއެފަދަ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްހަރުދަނާކުރުނ�. ްއެތަނ�ތަނ�  1460އުފައ�ދައި

ްއެގޮތުނ�ް ްއަދި، ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނަނ�ވެސ� މާގިނަނުކުރުމުގެ

ްމަޖި ްއަޙ�މަދުްވަޒީރުނ�ގެ ްޖަމީލު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ލީހުގެ

ްތާއީދުކުރެވޭ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއިސ�ތިސ�ނާއަކުނ� ްއެއ� ްވާހަކަފުޅަށ� ދެއ�ކެވި

ްއެމަނިކުފާނަށް� ްބެހެއ�ޓުމަށ� ްއޮމ�ބަޓ�ސ�މަނެއ� އާދެ،

ްކޮނ�މެއަކަސް� ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވި. ްދޭހަވާގޮތަށ�  1465ފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާކަމަށ�

ްއޮމ�ބަޓ�ސ�މަނޭްއޮމ�ބަ ްއަދި، ްއެއީ ްމުހިނ�މު. ްވަރަށ� ްދައުރު ޓ�ސ�މަނެއ�ގެ

ްކީް ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ� ްފޯ ްކޮމިޝަނާ ްޕާލިމެނ�ޓ�ރީ ްނުވަތަ ކީނަމަވެސ�

އަޅުގަނޑަށ�ްފެނޭ.ް ނަމަވެސ�ްއެފަދަްމީހެއ�ގެްދައުރުްވަރަށ�ްމުހިނ�މުކަމަށް�

ްޚާއ�ޞަް ްދާއިރާތަކަށ� ްވަކި ްކޮމިޝަނ�ތަކަކީ ްއެހެނިހެނ� އެއީ

ްގުޅޭް ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނާއި ްމުޅި ްސަރުކާރުގެ ްވާއިރު  1470ކޮމިޝަނ�ތަކަށ�

ްބާރުް ްރިޕޯޓ�ކުރުމުގެ ްތަޙ�ޤީޤުކޮށ� ްމައ�ސަލަތައ� ްގުޅޭ ކަނ�ތައ�ތައ�

ްބިއުރޯއެއް� ްކޮނ�ޕ�ލެއިނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� ްއާދެ ްއޮނ�ނާނެ. އޮމ�ބަޓ�ސ�މަނ�އަށ�

ްހުރުމުގެްބޭނުނ�ތެރިކަނ�ްއަޅުގަް ްއޮމ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ� ނޑަށ�ްފެނޭ.ްބަދަލުގައި

ްޢާނ�މުކޮށް� ްތަނ�ތަނ� ްފަދަ ްބިއުރޯ ްކޮނ�ޕ�ލެއިނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� އެއީ

ްއޯނ�ް ްއާދެ، ްމައ�ސަލަތައ�. ްހުށަހެޅޭ ްއެތަނ�ތަނަށ� ްބަލަނީ  1475މައ�ސަލަތައ�

ްއަމިއ�ލަް ްއެތަނ�ތަނުގައި ްމިދެނ�ނެވީ ްނޯވޭ. ްއިނ�ވެސ�ޓިގޭޝަނެއ� މޯޝަނ�

ްތަޙ�ޤީ ްކުރާ ްއިސ�ނަގައިގެނ� ްއަމިއ�ލައަށ� ްހުރޭ.ްޒާތުގައި ްނުވެއ� ޤުތަކެއ�

ްމިއިނ�ް ްގޮތަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްމިއިނ� ްގަބޫލުކުރަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ދެނ�،

ްމެނ�ޑޭ ްފަރާތެއ�ގެވެސ� ްޤާނޫނުން�ްޓ�ކޮނ�މެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްބިއުރޯް ްކޮނ�ޕ�ލެއިނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� ްއަނެއ�ކަމަކީ ްމީގެ ްއާދެ، ނޑައެޅިދާނެ.  1480ކަ

ްފަރާ ްގިނަ ްއެކަކަށ�ވުރެ ްކޮމިޝަނަކީ ްއެކުލެވޭްނުވަތަ ްމައ�ޗަށ� ތ�ތަކެއ�ގެ

ްބިއުރޮކ�ރޮސީް ްތަނ�ތަނުގެ ްއެފަދަ ްގިނަފަހަރަށ� ްވީމާ، ތަނ�ތަނ�.

ްބިއުރޮކ�ރޮސީް ްއެއ�ވަރަކަށ� ްހަމަ ްބިއުރޮކ�ރޮސީއާ ްއާދެ، ބޮޑުވެގެނ�ދޭ.
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ްޚިލާފަށ�ް ްއެއާ ްބޮޑުވެގެނ�ދޭ. ްޚަރަދުވެސ� ްދާވަރަކަށ� ބޮޑުވެގެނ�

ްމައ�ސ�އޮނ�ބަޓ� ްމީހެއ�ގެ ްއެނ�މެ ްވާތީްމަނ�އަކީ ްއޮފީސ�ތަކަށ� ްއެކުލެވޭ  1485ޗަށ�

ްފެނ�ނަނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމަޤާމެއ�ކަމަށ� ްއިފެކ�ޓިވ� ްމާ ްޑައިނަމިކ� ްމާ ްއެއީ

ް ްއޮނ�ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މައެގޮތުނ� ްއާދެ، ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހުރުނ� ނެއ�

ްމިދަނީް ްރިޕ�ލެކ�ޓ�ވެގެނ� ްބޮޑަށ� ްވިސ�ނުނ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ބެލެނ�ސ�

ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުމުނ�ކަމަށް�ްބ.އަތޮޅުގެ ްޢަފީފ�ގެ އިބ�ރާހީމ�

ނޑަށ�ްފެނ�ނަނީ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�ްއެމަނިކުފާނުނ�ގެްހުށަހެޅުއ�ވުމުގައިް  1490އަޅުގަ

ްއޮނ�ބަޓ� ްއާދެ، ްކޮނ�ސެޕ�ޓ�، ްކީނަމަވެސް�ސ�އޮނ�ބަޓ�ސ�މަނެއ�ގެ މަނޭ

ްކީނަމަވެސް� ްއެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޝަނ�އޭ ްފޯ ްކޮމިޝަނަރ ްޕާލިމެނ�ޓ�ރީ ނުވަތަ

ް ްކޮނ�ސެޕ�ޓ� ްވަކިްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނެތ�. ްފެނ�ނާކަށ� ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްއޮނ�ބަޓ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑު ްއަޅުގަ މަނެއ�ގެްސ�ހުށަހެޅުމެއ�ގެގޮތުނ�

ނޑައަޅާްއޮތުމަށ�ްވަކިްހުށަހެޅުމެއ�ގެގޮތުގައިްހުށަހަޅަނ�.ްއަދިްމިް  1495މަޤާމުްކަ

ްތާއީދުކޮށ�ދެއ�ވާނެކަމަށ�ވެސ�ް ްބޭފުޅަކު ްކޮނ�މެސ� ހުށަހެޅުމަށ�

ްކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.އުނ�މީދު

ް

ްމައ�ސަލައެއ�ގައިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިދާރީ ްކުޑަކުޑަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހިސާބުނ� ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްދަނ�ނަވާލަން� ްއެދެމުނ� ްމަޢާފަށ� ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ  1500ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާހަކަދައ�ކަވަނ�ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅުގެ ްއެއީ އެބަޖެހޭ.

ްމާލެއަތޮޅުގެްއެދިވަް ްއެއީ ްވިދާޅުވޭ. ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ ްވާކަމަށ� ޑައިގެނ�ފައި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްޢާފިޔާ. ްމަރިޔަމ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްލިޔެވިފައިް ްލިސ�ޓުގައި ްމި ްނޯޓުކުރެވިފައިމެ ްމޭޒުނ� ްއިދާރީ އެކަނ�ތައ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްއެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްވިދާޅުވަނީ ްއެބޭފުޅުނ� ްމިކަމާ  1505ރިްނެތީމަ

ްވިދާޅުވެފައިް ްއޮތ�ކަމަށ� ްނޯޓުކުރެވިފައި ްއަދި، ްއެރުވުނ�. މެނ�ބަރަށ�

ްމިް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްވިދާޅުވީ. ްގާތު ނޑު އަޅުގަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމަރިޔަމ�ްޢާފިޔާއަށ�.

ް

ްރައީްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމަރިޔަމ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއެދުނީްޝުކުރިއ�ޔާ ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ  1510ްސ�.
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ްމަރުކަޒީްްޢާފިޔާްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޤާމުތަކާ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމަނަނ�ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްޚިޔާލުގައިވެސ�ް ްއަދި ްވިސ�ނުމުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� އިދާރަތަކާ

ްހުށަހެޅިއ�ޖެ. ްހުށަހެޅުނ�ތައ� ްގިނަ ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްވަރަށ� ތަޖުރިބާްްހުރިގޮތ�

ްދައ�ކަވައިފި.ް ްވާހަކަފުޅުވެސ� ްބޭފުޅުނ� ްޤާބިލު ްތިއ�ބެވި ލިބިވަޑައިގެނ�

ްވާހަކަފުޅުތަކަށ�ވެސ�ް ްހުށަހެޅުނ�ތަކާ ްބޭފުޅުނ�ގެ ްހުރިހާ ނޑު  1515އަޅުގަ

ްމާލެއަތޮޅުގެް ްބަލާއިރު ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ� ްހުށަހެޅިފައިވާ އިޙ�ތިރާމ�ކުރަނ�.

ް ްއުޚ�ތު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ްއަޙ�މަދުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާރިޔާ އަލ�އުސ�ތާޛާ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްބައެއ� ްތާއީދުނުކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމުގައި ދީދީގެ

ްޖެނެރަލ�ކަމާއިް ްމަޤާމުތަކުގެތެރެއިނ�ްއެޓާނީ ްހުށަހެޅުއ�ވި އެބަހުރި.ްއެކަމަނާ

ްސެކިއުރިޓީއާް ްނެޝަނަލ� ްޚި�ިދުމަތާއި ްފުލުހުނ�ގެ ްޚިދުމަތާއި  1520މިލިޓ�ރީ

ްސަރވި ްއެވިދާޅުވާގޮތަށް�ޖުޑިޝަލ� ްކޮމިޝަނ�ތަކަކީ ްފަދަ ސ�

ްއެކަމަކާއަށ�ވެސ�ް ްޚުދު ްނޫނ�ކަނ� ްބައެއ� މުސ�ތަޤިއ�ލުކުރެވޭނޭ

ްޖުޑިޝަލް� ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްމީގެތެރެއިނ�ވެސ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.

ްއެހެނ�ް ނޑުްފާހަގަކުރަނ�.ްއެބައެއ�ގެްމައ�ޗަށ� ސަރވިސ�ްކޮމިޝަނ�ްއަޅުގަ

ްބުނެވެނ�އޮ ްފަހުބަސ� ްވެވޭނޭްފަރާތަކުނ� ްމުއ�ތަޤިއ�ލު ްބަޔަކީ ްއެއ�ވެސ�  1525ތ�

ްމުސ�ލިމުނ�.ް ްސައ�ތަ ްސައ�ތައިނ� ނޑުމެނ�ނަކީ ްއަޅުގަ ފަރާތެއ�ނޫނ�.

ްމާއ�ދާއަކީް ްލިޔެވިފައިވާ ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއެމާއ�ދާއާް ްވާހަކައެއ�. ްބިނާވާނ�ޖެހޭ ްމައ�ޗަށ� ްއުސޫލުތަކުގެ އިސ�ލާމީ

ްއެ ްދެނ� ނޑެއ�ްފުށޫއަރާގޮތަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަކަށެއ� ްލިޔެވިދާނެ ްމާއ�ދާއެއ� ހެނ�

ްޚިޔާލުް ްމިހާތަނަށ� ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1530ނުދެކެނ�.

ްމިހާރުވެސް� ްމުއައ�ސަސާތަކުގެތެރޭގައި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ފާޅުކުރެވިފައިވާ

ްއެް ްއެބަހުރި. ްމުއައ�ސަސާތައ� ްގިނަ ްހިމެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ް ްދެކެވޭްމުއައ�ސަސާތަކުގެ ްވާހަކަ ްނުހިފޭ ްފުރިހަމަގޮތުގައި ްއެނ�މެ ބޭނުނ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްއެްމަޤާމުތަށ� ްނުކުރެވެނީ ްއެބައިވޭ.ްއަދި،ްއެކަނ� އަޑުވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެކަމަކު، ްއެބައިވޭ. ްއަޑުވެސ� ްބުނެވޭ  1535ނުވާތީކަމަށ�

ްތެދުވެރިކަމާް ްމައ�ސަލައަކީ ްހުރިހާވެސ� ްވާހަކައެއ�ނޫނ� ގަބޫލުކުރާ

ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްއަމާނާތ� ްމިސާލެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތުނ�. ތެރިކަނ�
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ްއެްކޮމިޝަނާް ްއެބައޮތ�.ްއެކަމަކު، ްކޮމިޝަނ�ްރާއ�ޖޭގައި ހިއުމަނ�ރައިޓ�ސ�

ްދެކޭގޮތުގައިްއެއީް ްގޮތަކީްކޮބައިތޯ،ްއެމީހުނ� ްޢާނ�މުްފަރުދުނ�ްދެކޭ ދޭތެރޭ

ްހުރަ ްޝަރީޢަތަށ� ްބައެއ�.ްއިސ�ލާމީ ްތިބޭ ްޙިމާޔަށ�ކުރަނ�  1540ސ�އަޅާްކުށ�ވެރިނ�

ްކޮމިޝަނުނ�ވެސް� ްއެ ްދިމާވަނީ ްދާނ� ްދެކެމުނ� ްދެކެމުނ� ްމިގޮތަށ� ބައެއ�.

ްއެމީހުނ�ނަށް� ްމައ�ސަލަތައ�ކަމުގައި ްއެބާވަތުގެ ބަލަމުނ�ދަނީ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ްގެނ�ދެވިގެނ�ް ްހުނ�ނާތީ.ްމިނޫނ�ގޮތަކަށ� ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތެއ�ވެސ�

ްދެނ�، ްނުފެނޭ. ްބަދަލުވާނެކަމަކަށ� ްވިސ�ނުނ� ްމި ނޑުމެނ�ްްނޫނީ އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ް ްއުފެދިގެނ�ނޫނީ ްކޮމިޝަނ�ތަކެއ� ްގިނަ  1545މިދައ�ކަނީ

ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެްވާހަކަ.ްމިްވާހަކަްޤަބޫލުކުރާނީްހުޅަނގުގެްއުސޫލުތަކަށް�

ްއިސ�ލާމީް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހުނ�. ތަބާވާ

ްފޯ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތ�. ްދައ�ކާފައިވާ ްހުރިްތާރީޚ� ރުނ�ތެރިކަނ�

ްތަބާވެގެނ�،ް ްދީނަށ� ްވިސ�ނައިގެނ�، ްޘަޤާފަތަށ� މިނ�ވަރަކުނ�،

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ގެނ�ނޫނީ ްއެނ�މެނ�  1550އެއ�ބައިވަނ�ތަކަމާއެކު

ްނުފެނޭ.ް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްކުރެވޭނެކަމަކަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ� މިބޭނުނ�ވާގޮތަށ�

ްމަސައ�ކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްދިވެހިްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތ�ކުރަނީ

ްތަފާތުތަކެއ�ް ްވިސ�ނުމުގައި ްވިސ�ނައިގެނ�. ްމަނ�ފާއަށ� ްލާބަޔާ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްމަސައ�ކަތ�ކުރުއ�ވަނީް ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްމިތިއ�ބެވި ހުރިނަމަވެސ�،ްމިތާ

ްމުޢައ�ސަސާތައ�ް ްނަނ�ނަމުގައި ްތަފާތު ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ،  1555ހަމައެގޮތަށ�.

ްޤާއިމ�ކޮށ�..

ް

ްމިްްކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަ ްއާދެ، ްޖަލ�ސާއިނ�.. ްއިހަށ� ްމިތަނ�ވަޅު ްއިހަށ� ްމެނ�ބަރު، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޭރަށް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެއ�ލޭނެ ްކޯރަމ� ްމިހާރު ޖަލ�ސާގެ

ްއެދެނ�.ްް ްދެއ�ވުނ� ްއިށީނ�ދެވަޑައިގެނ� ްއެހެނ�ވީމާ،  1560ވަޑައިގެނ�ފީވިއ�ޔާ.

ްއާދެ،ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ް

 

ްޤާއިމ�ކޮށ�ްްއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމަރިޔަމ�ްމާލެ ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްނަނ�ނަމުގައި ްތަފާތު ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ،

ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭްްޢާފިޔާްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރު މުސ�ތަޤިއ�ލުކުރަނ�

ްއެދެން� ްއެބަހުރި.ްމަޢުޟޫޢުއިނ�ްބޭރުވަނީކަމަށ�ްނުބެއ�ލެވުނ�  1565ކަނ�ތައ�ތަކެއ�
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ްދަޢުލަތެއ�ގެްވެރިއަކީް އާއިްއެކަލާނގެްهللاްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްމުސ�ލިމ�

ްބައެއ�ް ްފޯރުވޭނެ ްނުފޫޒު ްފަރާތަކުނ� ްއެހެނ� ްފިޔަވާ ްއަމުރުފުޅު ރަސޫލާގެ

ްއޮތ�ކަމަކަށ�ް ްމަޤާމެއ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްއެއަށ�ވުރެ ްއެހެނ�ކަމުނ�، ނޫނ�.

ްމިހެނ�ްހުރުމާއެކުވެސ�،ްއަބަ ނޑެއ�ްނުދެކެނ�.ްކަނ� ދުވެސ�ްއިވެމުން�އަޅުގަ

ްހުނ�ނަން� ްވެރިކަމުގައި ްހަމައަށ� ްދުވަހަހާ ްމަރު ްވެރިއަކު ްއެފަދަ  1570މިދަނީ

ްވާހަކަ،ް ްހޯދައިނުދެވޭ ްޙައ�ޤުތައ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވާއިރުވެސ� ބޭނުނ�ފުޅު

ްމިއީް ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްވާހަކަ. ނުދެއ�ވާ

ްވެރިް ްނޫނޭ. ްވާހަކައެއ� ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްހުނ�ނަން�އަޅުގަ ްމަޤާމުގައި އަކު

ްއައ�ސަވާނެ.ް ްބައ�ލަވާ ްއިޙ�ސާސ�ތައ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ބޭނުނ�ފުޅުވާނަމަ

ްކޮށ�ނުދެވޭނެް ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްހުރިނަމަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�  1575ކޮށ�ނުދެވޭ

ްބަލާް ްހޯދާ، ްއެކަނ�ކަނ� ްވާޖިބަކީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހުނ�ނާނެ. ސަބަބުތަކެއ�

ްކުރެވޭނެމަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ްނުކުރެވޭނެ ްއަޅުގަ ްފަހިކޮށ�ދިނުނ�. ގު

ްޚިދުމަތް� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނެތިގެނ�ތޯ ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްކޮނ� ވިސ�ނަނ�ޖެހެނީ

ްޤާއިމ�ކުރަނ�ވީ.ް ްމުޢައ�ސަސާތައ� ްއެފަދަ ްމިއުޅެނީ. ްނުދެވިގެނ� ފޯރުކޮށ�

ްހުށަހެޅުނ�ތަކުގެް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްވިސ�ނާލިއިރު، ްހުރިހާކަމަކަށ�  1580މިފަދަ

ްއަޅުގަނ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވަނީްތެރެއިނ� ްހުށަހެޅުމެއ� ްތާއީދުކުރެވޭ ޑަށ�

ްއެހެނ�ކަމުނ�،ް ްޢަފީފ�. ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބ.އަތޮޅުގެ

ްތާއީދުކުރަނ�.ް ްވާހަކަފުޅުތަކަށ� ްއެދެއ�ކެވި ްހުށަހެޅުމާ ްއެ ނޑު އަޅުގަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމި ްތ.އަތޮޅުގ�25ްްެހަމައެއާއެކު، ްޖަލ�ސާއަށ� ވަނަ

ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްޙަސަނ� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު  1585ރި

ްމައ�ސަލައާއިްދޭތެރޭގައިވެސ�ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ.ްސަބަބަކީ..

ް

ްމަޖުދީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު އާދެ،

ްއިބ�ރާހީމ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

 1590 

 ކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްޖަލ�ސާއެއ�ކުރައ�ވާތީްްއަރިއަތޮޅުްއުތުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއެހެނ� ްރައީސ� ްނާއިބު ްކަނުގައި ްއެއ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި
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ްބޮޑަށް�ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްވަރަށ� ްއަރިސ�ކޮށ�ލަނ�ވެގެނ�. ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހަމަ

 1595ްޝުކުރިއ�ޔާްއިނގޭތޯ.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

އާދެ،ްމަޖިލިސ�ްހިނގަމުނ�ދާއިރުްބައެއ�ްފަހަރުްއެްހުށަހެޅުނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާްްހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްމިކަހަލަ ްމަސައ�ކަތ�ކުރުވުނ�، ްއެއ�ގޮތ�ކުރެއ�ވުމަށ� ބޭފުޅުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެކަމާ ްގެނ�ދާނެ. ްކުރައ�ވަމުނ� ްދަތިނުވާގޮތަށ�  1600ޖަލ�ސާއަށ�

ްއެހެނ�ނަ ްދެނ�، ްނާޅަނ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްހުރަހެއ� ްއެކަނ�ކުރައ�ވާ މަވެސ�،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކޮށ�ދެއ�ވުމަކީ ްއެކަނ� ްސަމާލުވެވަޑައިގެނ� ްއެކަމަށ� މެނ�ބަރުނ�

ްމެނ�ބަރަކީް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީ ްއަރިއަތޮޅު ްދެނ�، އެދޭކަމެއ�.

ްގެނ�ދިއުމަށް� ްއެއ�ގޮތަށ� ްނިޒާމާ ްކަނ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ އަބަދުވެސ�

ނޑުްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާްބޭފު  1605ޅެއ�.ްވީމާ،ްދެނ�މެްނެނ�ގެވިްނުކުތާއަށ�ްއަޅުގަ

ްބަލައެއ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ�ްގޮތަށ� އިޙ�ތިރާމ�ކުރަނ�.ްދެނ�،ްނިޒާމާބެހޭ

ްނެތީމާ.ް ްއޭގައި ްޚިލާފ�ވާކަމެއ� ްގަވާއިދާ ްއެއީ ްސަބަބަކީ، ނުގަނ�ނަނ�.

ްހުރިހާ ްއެކަމަށ� ްޙާލުގައި ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރާ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްކ.އަތޮޅުގެް ްގެނ�ދާނަނ�. ްކުރިއަށ� ްއިލ�ތިމާސ�ކޮށ�ފައި މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�

 1610ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވާހަކަްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ްްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމަރިޔަމ�ް ްމަޖިލީހުގެ ްމެނ�ބަރ�25ްްުމި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްޖަލ�ސާއަށ�

ރަޝީދުްޙަސަނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާްމައ�ސަލައާއިްދޭތެރޭގައިވެސ�ްޙުސައިން�ްޢާފިޔާްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްއަތޮ�ޮޅުތައ�ް ްސަބަ�ަބަކީ، ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވާހިނދުް ްއަތޮޅުވެރީނ�ކަމަށ� ްބޭފުޅުނ�ނަކީ ްތިއ�ބަވާ  1615ތަމ�ސީލުކުރައ�ވަނ�

ްކުރިއެރުމާް ްތިބުމަކީ ްވެރިނ�ތަކެއ� ްހިތ�ހަމަނުޖެހޭ ްރައ�ޔިތުނ� އަތޮޅުގެ

ްގުޅުނ�ްތަރައ� ްދެފަރާތުގެ ްއެ ްދެކޭތީ. ްއެމީހުނ� ްހުރަހަކަށ� ްއެޅޭ ޤީއަށ�

ްލިބޭނެކަމަކަށް� ްކުރިއެރުނ� ްލިބެނ�ވާ ްއަތޮޅުތަކަށ� ްނޫނިއ�ޔާ ރަނގަޅުވެގެނ�

ްއެބަހުރި.ްތ.އަތޮޅުގެް ްފެނ�ނަނ� ްދިމާލަކުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްހެކި ނުފެނޭ.ްމީގެ

ްއެހުށަހެޅު ްޙަސަނ� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު  1620އ�ވިގޮތަށ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްދިމާވެދާނެް ްބޭފުޅުނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެނަމަ ްއިނ�ތިޙާބ�ކުރެވޭ އަތޮޅުވެރީނ�ނަކީ

ްއެކަމާް ްއެހެނ�ކަމާއެކު، ްއެކަށީގެނ�ވާކަމެއ�. ްހުރުމަކީވެސ� މައ�ސަލަތަކެއ�

ްޢައ�ޔަނ�ކުރެއ�ވިޔަސ�،ް ްކޮނ�މެއަކަސ�، ްއެބަޖެހޭ. ްވިސ�ނާލަނ� ދޭތެރޭވެސ�

ްކައުނ�ސިލ� ްއަތޮޅު ްޤަބޫލުކުރާ،ްއަތޮޅުވެރިޔާއަކީ، ްކައުނ�ސިލ�ތައ� ްރަށު އާ

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްވާނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްމީހަކަ�ަށ� ްބަލައިގަނ�ނަ  1625އެމީހުނ�

ްކޮނ�މެވެސ�ވަރެއ�ގެް ްޙާދިސާތައ� ްމިދިމާވާ ްމިހާރު ްސަބަބަކީ، ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމަށ�ް ްމަގުގައި ްތަ�ަރައ���ޤީގެ ްއައިސ� ޙައ�ލެއ�

ް ްލަފާކުރެވޭތީ ނޑުގެްމަގުފަހިވާނެކަމަށ� ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަމުނ� ްޚިޔާލު މި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްނިނ�މާލަމުނ� ްނިނ�މާލަނ�. ވާހަކަކޮޅު

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅަށ� ް ްނަޢީމ�ގެ  1630މުޙަނ�މަދު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްފުރުޞަތަށ� ްދެއ�ވި ދަނ�ނަވަނ�.

ްރައީސ�.ްް

ް

ްފުރަތަމަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ް ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ްޝުކުރިއ�ޔާ. އާދެ،

ްމެނ�ބަރުނ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްވާހަކަދައ�ކަވަނ�  1635ފަހަރަށ�

ްނިމުނީ.ް ްވާހަކަދަ�ައ�ކަވާ ްބޭފުޅުނ� ްހުރިހާ ްތިއ�ބެވި ްޖަލ�ސާގައި މިހާރު

ްލި ްއޮތ� ްއަތ�ޕުޅުގައި ްމިލަދުނ�މަޑުލުްތިޔަބޭފުޅުނ�ގެ ްފަދައިނ� ސ�ޓުގައިވާ

ްޙުސައިން� ްޒާހިރު ްމުޙަނ�މަދު ްލުބ�ނާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އުތުރުބުރީގެ

ްފުރުޞަތުް ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްނެތީމާ ްވަޑައިގެނ� ޖަލ�ސާއަށ�

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާް ްފުރުޞަތަށ� ްދެވަނަ ްމި ްދެނ�، ްއާދެ، ްނެތީ.  1640މިވަގުތު

ްމެނ� ްގެނ�ދާނަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަމުނ� ްއަޅުގަ ބަރުނ�ނަށ�

ްޖައުފަރުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުނ�މަތީ ްމިހާރު އާދެ،

ްފުރުޞަތަށް� ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްއުފުއ�ލަވާ ްއަތ�ޕުޅު ްއާދަމ� ޢީސާ

ނޑު،ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްފެނޭ. ްގެނ�ދަވާތަނ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވަމުނ�

ްފުރުޞަތުްހަމަ ްވާހަކަދެއ�ކެވުމަށ� ްފަހަރަށ� ްފުރަތަމަ ްގޮތުގެމަތީނ�  1645ޖެހިފައިވާ

ްފުރުޞަތުް ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ އެރުވިނަމަވެސ�،

ް ްފުރުޞަތުގ3ްްެއަރުވާނީ ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފުރުޞަތު. މިނެޓުއިރުގެ
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ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުނ�މަތީ ްއެދެނ�. މެނ�ބަރުްބޭނުނ�ކުރެއ�ވުނ�

ްޢަބ�ދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅު ްއާދެ، ްއާދަމ�. ްޢީސާ هللاްޖައުފަރު

 1650ްޢަލީ.

ް

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެހެނ�ނަ�ަމަވެސ�،ްްهللاފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު ްއެދިފައިވާނެ. ްފުރުޞަ�ަތަކަށ� ްދެވަނަ ނޑުވެސ� އަޅުގަ

 1655ްމިް

ްވަްޢަލީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމާފަހުނ� ްފުރުޞަތުްލިސ�ޓުގައެއ�ނެތ�. ްފުރަތަމަ ްބޭފުޅަކަށ� ޑައިގެނ�ނެވި

ްހިމަނަން� ްފުރުޞަތުގައިވެސ� ްދެވަނަ ްނަނ�ވެސ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދެއ�ވާއިރު

އެދޭތީވެްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއުސޫލަކުނ�ްގެނ�ދަވާށޭ.ް

ރަނގަޅުވާނެ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްއޭރަށް�

ް1660 

ް

ްޢަބ�ދުްފާދިއ�ޕޮޅުގެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށަހެޅުއ�ވިްهللا ޢަލީ

ްބަލައެއ�ްނުގަނ�ނަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ މައ�ސަލައަކީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ގޮތަށ�

އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްސާފުކޮށ�ލަްދިނުމުގެގޮތުން�

ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ  1665ނ�މެްދަނ�ނަވާލަނ�،

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްތައ�ޔާރުކޮށ�ފައި ްލިސ�ޓު ްތައ�ޔާރުކުރެވުނު ްމި ފަހުނ�

ްއެހިސާބަށް� ްވަގުތުގައި ްއިނ�ޓަވަލ� ްބަހާލެވިފައިވަނީ. ްއިހަށ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްއެދިވަޑައިގެނ�،ް ްއޭގެފަހުނ� ްބޭފުޅުނ�ނަށ�. ްތިއ�ބެވި އެދިވަޑައިގެނ�ފައި

ްބޭފު ްފަހަރަށ�ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވިްބައެއ� ނޑުމެނ�ްމިހާރުްދެވަނަ ްއަޅުގަ ޅުނ�

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްހަމަ ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ� ްއެބަހުރި. ްލިސ�ޓުކުރެވިފައި  1670މިތާނގައި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅު ްއޭގެތެރޭގައި ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.

ްޢަބ�ދު ްއެނ�މެްهللا ްއަބަދުވެސ� ްދެނ�، ްއެބަހުރި. ްނަނ�ފުޅުވެސ� ޢަލީގެ

ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްއުސޫލުނ�.ްްފުރަތަމައަށ� ްއަރުވާ ބޭފުޅުނ�ނަށ�ްފުރުޞަތު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުނ�މަތީ ްފަހަރަށ� ްފުރަތަމަ އެހެނ�ވީމާ،

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްއޮތީމާ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްއާދަމ� ްޢީސާ ްޖައުފަރު  1675މެނ�ބަރު
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ް ްއޮނ�ނާނީ ްމެނ�ބަރަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، 3ްމިއަރުވަނީ.

ް ްކުރިއަށ�ްމިނެޓުއިރު. ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާލީމާ އެ

ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ނޑުްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތަށ�ޓަކައި. ްދެއ�ވި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1680ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްގިނަްްޖައުފަރުްޢީސާްއާދަމ�ް ްވަރަށ� ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ްކުޑަކުޑަ ްމިތެދުވީ ްމިްްހަމަ ްބޭފުޅުނ�

ްވަރަށ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޞަރީޙަކޮށ�، ްވަރަށ� ްދިގުކޮށ�، ްވަރަށ� މަޢުޟޫޢުއާއިގެނ�

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރުމާއެކު، ްކަނ�މިހެނ� ްދައ�ކައިފި. ްވާހަކަ ތަފ�ސީލުކޮށ�

،ްމިްފުރުޞަތަށ�ްއެދިްދަނ�ނަވާލީ،ްކުރިނ�ވެސ�ްދެނ�ނެވިްފަދައިނ�ްއިސ�ވެ

ް ްދަްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތާއީދުކޮށ�ލުމުގެގޮތުނ�.ްމެނ�ބަރަކު ްވާހަކަފުޅަށ�  1685އ�ކަވާފައިވާ

ްދިޔާނާް ްފާޠިމަތު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ އެގޮތުނ�

ްހުރުމަށ�ޓަކާް ްހުށަހެޅުނ�ްއާދެ،ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ސައީދު

ނޑުްތާއީދުކުރާްވާހަކަްމިް ފުރުޞަތުްއެްހުށަހެޅުއ�ވިްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް1690 

ނޑުްދެނ�،ްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްދެވަނަފަހަރަށް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިއ�ބެވި ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ފުރުޞަތަށ�

ްދެ ްނިލަނ�ދެއަތޮޅު ްފުރަތަމަ ްމެނ�ބަރުްއެނ�މެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކުނުބުރީ

ްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�.

ް1695 

ްދާްމިްރައީސ�.ްމިހާރުްވާހަކަދެކެވެމުނ�`.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް

ްބެހޭގޮތުނ�ްްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްކޮމިޝަނ�ތަކާ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނޑުވެސ�ްދެްނުކުތާއެއ�ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�ްއަސ�ލުްމިްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ދެއ�ކޭްވާހަކައިގައިްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއެދުނީ. ްފުރުޞަތަކަ�ަށ� ދެވަނަ

ްއެބައިވޭ.ް ްގިނައިނ� ްވަރަށ� ްދައ�ކަވާއިރުގައި ްވާހަކަފުޅު  1700މަޖިލީހުގައި

ްއަތ�ނުފޯ ްނުކުޅަދާނަވެ ްބަޖެޓަށ� ްގިނަވީމާ ރާހަމަ�ައަށ�ގޮސ�ްކޮމިޝަނ�ތައ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަ. ްނުވެދާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�
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ްބައެއ�.ް ްކުރާނެ ްކަނ�ކަނ� ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު ްޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުނ�ވަނީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނަނ� ްދެ ްމި ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްނެތީމާ އެބަޔަކު

ނޑުމެނ�ްހިތުގައިްއޮނ�ނަ  1705އެއ�ޗެއ�ގެްގޮތުގައިްމިްވާހަކަްްތަކުރާރުކޮށ�ްއަޅުގަ

ްޕޮލިސް� ްކޮމިޝަނާ، ްޖުޑިޝަލ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިދައ�ކަނީ.

ްކޮމިޝަނާ ްމިްމިްއިނ�ޓަރގ�ރިޓީ ްއަދި ްއެބައޮތ�. ކޮމިޝަނ�ތައ�ވެސ�

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއެބަހުރި. ްލެވިފައި ްމީހުނ� ތަނ�ތަނަށ�ވެސ�

ްއަ ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާއިރު ްއެބަހީވޭްމެނ�ބަރުނ� ްމޭރުނ�ވާގޮތުނ� ނޑަށ� ޅުގަ

ްއެޅުއ�ވުމަކީް ްމަގަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްމި ްހެދުމާ ްގަވާއިދު  1710މިތަނ�ތަނުގެ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްކަމެކޭ. ްކުރަނ�ޖެހޭ ްރައ�ޔިތުނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާް ްމިހާރުވެސ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މޭރުނ�ވާގޮތ�.

ްކޮ ްއުފައ�ދާފައިހުރި ްމަދެއ�ނޫނ�.ްޤަރާރަކުނ� މިޝަނ�ތަކެއ�

ްބޭފުޅުނ� ްތިއ�ބެވި ްކޮބައިތޯްއެ�ެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިތަނ�ތާ ްބައެއ�ތޯ ްކޮނ� ނަކީ

ްބެކ�މި ްފުނ�ކޮށް�ގ�ބޭފުޅުނ�ގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމިއީ  1715ރައުނ�ޑަކީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ، ްކަމެއ�. ވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ

ްމެނ�ބަް ްއެނ�މެހާ ްއަމިއ�ލަްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާނީ ރުނ�ވެސ�

ްއެބޭފުޅުނ�ް ްފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި ްވަރަށ� ްވިސ�ނޭގޮތުގައި ބުއ�ދިއަށ�

ްވިސ�ނާލާއިރުގައިް ްމިގޮތުނ� ްއާދެ، ްގޮތަށ�ކަމަށ�. ޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްމިހެދުނުގޮތުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ  1720ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްމަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަްމި ްމި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޖިލީހުގައިވެސ�

ްމިއޮތީް ްހެދިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްޤަބޫލުނުކުރަނީ. ްކަނ�ކަނ� މިދައ�ކަނީ

ްހިތާމަހުރިް ްގޮތުގަ. ްލިބާހެއ�ގެ ްފަހާލެވޭ ްގަޔަށ� ްމީހެއ�ގެ ްއެނ�މެ ހަމަ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސ�.ްއާދެ،ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރާއ�ޖެއަށް� ްމި ްވާހަކަފުޅުގައި، ްދެއ�ކެވި ްއިއ�ޔެ ްޝާފީ  1725އިބ�ރާހީމ�

ްދީން� ްވާހަކައާއި،ްކ�ރިސ�ޓިއަނ� ްޑީޕޯޓުކުރެވުނު ްބޭފުޅަކު ްކިޔާ ހާޑިނ�ގހަމ�

ްފަހަތަށް� ްވާހަކަފުޅުގެ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއާދެ، ްދެއ�ކެވި. ްވާހަކަ ފަތުރާ

ްދަނ�ނަވަނ�އޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއެއ�ބާރުލާދޭނަނ�. ނޑު ްމިްއަޅުގަ ތީ

ްކޮން� ްމިއޮތީ ްގެނެވިފައި ްލަޤަބު ްޖީ.ސީ.އެމ�.ޖީ. ރާއ�ޖެއަށ�
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 1730މުޢައ�ސަ�ަސާއެއ�ްނެތިގެނ�ތޯ.ްއާދެ،ްއެްރިސީވ�ކުރަނ�ްފުށ�ޖަހައިގެނ�ްދިޔަް

ވަރަށ�ްގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްމިްމަޖިލީހުގައިްއެބަތިއ�ބެވި.ްޓީ.ވީނ�ް

ްކިޔާތަ ްއޭ.އެމ�.ޑީ.ސީ. ްއާދެ، ްދެއ�ކި. ްމިްލައިވ�ކޮށ�ވެސ� ްހަދައިގެނ� ނެއ�

ްނެތިގެނ�ތޯ.ް ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްކޮނ� ްފެތުރީ ްދީނ� ްކ�ރިސ�ޓިއަނ� ރާއ�ޖޭގައި

ްބޭފުޅުނ�.ް ްއެ ްކޮބައިތޯ ްބޭފުޅުނ�ނެއ�ތޯ. ްކޮނ� ްތިއ�ބެވީ ްމިތަނުގައި ކޮބައިތޯ

ްމިް ްއާމިނާވަދޫދު ްބޭފުޅުނ�ތޯ. ްވަޒީފާއަދާކުރެއ�ވި ނޑުވަރެއ�ގައި ްގަ  1735ކޮނ�

ްސަރުކާ�ާ ްގެނަސ�ގެނ� ްއެކިްރާއ�ޖެއަށ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްޝީނ� ްގުޅިގެނ� ރާ

ްމިް ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްކޮނ� ްފެތުރީ ްއެއ�ޗެއ� ްފެތުރި ްއެ ކަނ�ކޮޅުތަކުގައި

ްމިހާރުވެސް� ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއާދެ، ްނެތިގެނ�ތޯ. ރާއ�ޖޭގައި

ްގޮވައިގެނ�ގޮސ�ް ްއާމިނާވަދޫދު ްކަނ�ކޮޅުތަކަށ� ްއެކި ްރާއ�ޖޭގެ އެބަތިބި

ްބަޔަކު. ްދޭތެރޭްްފަތުވާދިނ� ްއާމިނާވަދޫދާ ްމިހާރު ްޤައުމުތަކުނ�  1740އިސ�ލާމީ

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްކިހިނެއ�ތޯ. ދެކެނީ

ްކިޔައިގެނ�ް ްހާޑިނ�ގހަމޭ ްކަމެއ�. ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްކީއ�ވެތޯ ްވާހަކައިގައި ދައ�ކާ

ްމިއީ،ްރައ�ޔިތުނ�ނަ ްފޮރުވާފައިއޮތީ. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްސަރުކާރުނ� ށ�

ްރާއ�ޖޭގެް ްމި ްގޮތެއ�ގައި ްފާޅުކަނ�ބޮޑު ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ�  1745އަޅުގަ

ްލޮލުން� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ކޮޅުތަކުނ� ްއެކި ްރާއ�ޖޭގެ ނޫސ�ތަކުނ�ނާްމި

ހިފާފައިހުރިްކަނ�ތައ�ތައ�.ް ްފެނިްއަތުން�

ް

ްމިނެޓުްހަމަވެއ�ޖެ.ްއެހެނ�ވެްދަނ�ނަވާލި.3ްްދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް1750 

ްކާޅެއ�ްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްއޮތިއ�ޔާ ްއަނގަ ްބުނެއުޅޭ ްމުސ�ކުޅިނ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނުކާނޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ްްމެނ�ބަރު

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްމަޢުޟޫޢުގައިްްނ�ބަރުްމެްްއުތުރުބުރީލުްމާޅޮސ�މަޑު ްމި ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ `ް1755 

ްކުރީގައިްްޝާހީނ�ްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވީ ްދަނ�ނަވަނ� ްއެއ�ޗެއ� ދެވަނަފަހަރަށ�

ްމިް ްފަހުނ�ވެސ� ްއޭގެ ްއެއީ، ްގުޅުވާލައިގެނ�. ްވާހަކައަށ�ވެސ� ދެނ�ނެވި
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ްފުރިހަމަްހުށަހެޅިގެ ްއެނ�މެ ްއަދިވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނ�ތަކުނ� ނ�ދިޔަ

ްހުށަހެޅުނ�ތަކުގައިް ްމި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްޤަބޫލުކުރެވެނ�އޮތ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނުވަތަ

ްއެް ްނުވަތަ ްފުށުވެސ�އަރާ. ްހުށަހެޅުނ�ތައ� ްބައެއ� ްނުވިސ�ނޭތީ.  1760ހިމެނޭކަމަށ�

ްހުށަހެޅުނ�ތަ ްއެހެނ� ްއެއ�ޗެހި ްހުރި ްއަދިްހުށަހެޅުނ�ތަކުގައި ްއެބަހުރި. ކުގައި

ްދީދީް ްއަޙ�މަދު ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅު ްމާލެ ްކުރީގައި މީގެ

ްވާހަކަދައ�ކާފައި.ް ްވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވުމާ ހުށަހެޅުއ�ވި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްބ. ްބަލާއިރު ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ� ްހުރި މިހާރު

ްކޮނ�މެވެސ�ްއިބ�ރާހީމ�ްޢަފީފ�ްހު ނޑު  1765ށަހެޅުއ�ވިްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްއޭގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްދެނ�ނެވިނ�. އެއ�ޗެއ�

ްބޭނުނ�ވާް ްސާފުކުރަނ� ްނުވަތަ ްހިތ�ހަމަނުޖެހޭތީ ްމުޅިނ� އަދިވެސ�

ްފުރުޞަތުގެް ްމި ްދަނ�ނަވާލުމަށ� ްއެކަމަށ� ްހުރީމާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�

ްއަޅުގަ ްކަނ�ތަކަށ�ްބޭނުނ�ކުރަނ�. ްހުރި ްހުށަހެޅުމުގައި ްމިދެނ�ނެވި ނޑު

ްއޮތ�ް ްބެހޭގޮތުނ� ްޚިދުމަތާ ްމިލިޓަރީ ްއަދި ްފުލުހުނ�ގެ  1770ވިސ�ނާލާއިރު،

ްޕޮލިސް� ްމިދެނ�ނެވީ ްއެހެނ� ްނުހިމެނޭ. ްއެއަކު ްބައެއ� އެއ�ވެސ�

ްޚިދުމަތް� ްފުލުހުނ�ގެ ްއަދި ްވާހަކަދެކެވޭ. ްކޮމިޝަނެއ�ގެ އިނ�ޓަރގ�ރިޓީ

ްރައ�ޔިތުނ� ްވަރަށ�ްްހަރުދަނާކޮށ� ްއެއީ، ްހުރުނ� ްމިނ�ވަރަށ� އިތުބާރުކުރާ

ްމިހެން� ްބަލަނ�. ްއެބަޖެހޭ ްމައ�ޗަށ� ްއެކަނ�ތައ�ތަކުގެ މުހިނ�މުކަމަކަށ�ވާތީ

 1775ދެނ�ނެވިޔަސ�ްހިޔުމަނ�ްރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނ�ގެްމެނ�ޑޭޓ�ގެްތެރޭގައިްނުވަތަް

ްވެދާނެ.ް ްބެލޭނެކަމަށ� ްޝަކުވާ ްފުލުހުނ�ނާބެހޭ ްތެރޭގައި މަސައ�ކަތުގެ

ްނުވަތަްއަޅުގަް ްފުލުހުނ�ނާބެހޭ ްހަމައެކަނި ްވާހަކައަކީ ްމިދަނ�ނަވަނ�އުޅޭ ނޑު

ްނޫނޭ.ް ްވާހަކައެއ� ްޝަކުވާއެއ�ގެ ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްކުރާ ފުލުހުނ�

ްބައެއް� ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްފުލުހުނ�ގެ ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

 1780ށް�މައ�ސަލަތައ�ްއެމީހުނ�ގެްތެރެއިނ�ްނުކުނ�ނަްޝަކުވާތަކާްއަދިްއެމީހުނ�ނަ

ްގޮތެއ�ގައިް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިކަނ�ތައ�ތަކަށ�ވެސ� ްކުރިއެރުމާ ލިބޭނެ

ްމަޤާމުތައް� ްމުހިނ�މު ްކޮމިޝަނަރްފަދަ ްޕޮލިސ� ްޚާއ�ޞަކޮށ� ބެލެނ�ޖެހޭނެ.

ްޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭއިރުް ްމީހުނ� ްމަޤާމުތަކަށ� ޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭއިރު،

ްއެހެނ�ނޫ ްވާނ�ޖެހޭނެ. ްކަމެއ�ކަމުގައި ްކުރެވޭ ނިއ�ޔާްމުސ�ތަޤިއ�ލުގޮތެއ�ގައި
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ްޚިދުމަތ�ތަކާބެހޭް ްމިފަދަ ްޚިދުމަތާ، ްފުލުހުނ�ގެ ްނުވިސ�ނޭ ނޑަކަށ�  1785އަޅުގަ

ްލިބިގެން� ްފުރިހަމައަށ� ްއިތުބާރު ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހަރުދަނާގޮތަކަށ� ގޮތުނ�

ްހިނގާދާނެކަމަކަށ�.ް ްރަނގަޅުވެގެނ� ްއިތުރަށ� ްނުވަތަ ހިނގާދާނެކަމަކަށ�.

ްމަ ްކޮމިޝަނުގެ ްރައިޓ�ސ� ްހިޔުމަނ� ްތެރޭގައިްއެ�ެހެނ�ވީމާ، ސ�އޫލިއ�ޔަތުގެ

ްސިވިލ�ސަރވިސަސ�ް ްވިސ�ނެނީ ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުހިމެނޭކަމަށ� އެބައި

ްމަސ�އޫލިއ�ޔަތުް ްކޮމިޝަނ�ގެ ްއެ ްއެބައޮތ�. ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި  1790ކޮމިޝަނެއ�

ްރަނގަޅުް ްއެނ�މެ ްއެއީ، ްހިމަނުއ�ވުނ�ވެސ� ްއެބައި ފުޅާކުރައ�ވައިގެނ�

ްހުރިހާްޚި ްވެދާނެ.ްޕަބ�ލިކ� ްމިކަހަލަްޚިދުމަތ�ތަކުގެްގޮތެއ�ކަމަށ� ދުމަތ�ތަކުގެ

ްމިކަނ�ތައ�ތައ�ް ްއިތުރަށ� ްއެބަޔަށ� ްއެހެނ�ވިމާ، ކަނ�ތައ�ތައ�.

ސާފުކޮށ�ދެއ�ވައިފިއ�ޔާްވަރަށ�ްރަނގަޅު.ްނުވަތަްހިމަނާދެއ�ވައިފިއ�ޔާްވަރަށ�ް

ްހުށަހެޅުމެއ�ވެސ�ްހުށަހަޅަން� ނޑު  1795ރަނގަޅު.ްއެހެނ�ްނޫނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާްއަޅުގަ

ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްޤަސ�ދުކުރަނ�. ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ ގޮތުނ�

ްތެރޭގައިް ްއިދާރާތަކުގެ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ހިމަނަނ�ޖެހޭ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްއުފުލާނެ ްޝަކުވާ ްގުޅޭގޮތުނ� ްޚިދުމަތާ ފުލުހުނ�ގެ

ްމާނަކުރާގޮތުން� ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްމީގެ ްއޮނ�ނަނ�ވާނޭ. ކޮމިޝަނެއ�

ްއެްވެއ�ޖިއ� ްނުވަތަ ްމައ�ސަލަ ްޚިދުމަތުގެ ްއެ ްތެރެއިނ�ވެސ� ްފުލުހުނ�ގެ  1800ޔާ

ްބެލެވޭގޮތަށ�ް ްމައ�ސަލަތައ�ވެސ� ްއުފުލާ ްއެ ްމީހުނ�ގެ ްއުޅޭ ޚިދުމަތުގައި

ނޑުްއަނބުރާް ނޑުްމިދަނ�ނަވަނީްމިްހުށަހެޅުނ�ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނ�ވާނި.ްއަޅުގަ

ް ްހުށަހެޅުމަށ� ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްބ. އެބައިްގެނ�ނާނަނ�

ްފާހަގަކޮށ�ލަން� ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، އިޞ�ލާޙުކޮށ�ދެއ�ވައިފިއ�ޔާ.

ްނުވަތަް ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ� ްޕާލަމެނ�ޓ�ރީ  1805ބޭނުނ�ވާކަމަކީ

ްވިސ�ނޭގޮތުގައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެކެވޭއިރު އޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ�ގެ

ްވެއ�ޖިއ�ޔާްއޮނ�ބަސ�ޓ�މަނ�އެއ�ްޕާލިމެނ�ޓ�ގެްތެރެއިނ�...

ް

ްމިނެޓުްވެއ�ޖެ.ްއެހެނ�ވެ،ްދަނ�ނަވާލި.3ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްް:ްސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�ރިޔާ

ް1810 

ްބާރުގެްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއާދެ، ްކުރުކޮށ�ލާނަނ�. ްވަރަށ� ް ްއާދެ،
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ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޝާހީނ�ްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިމެނޭކަމެއ�. ްޤާނޫނުތަކުގައިްްތެރޭގައި ްފާސ�ކުރާ މަޖިލީހުގެ

ްއުފެއ�ދުނ�.ް ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�އެއ� ްޕާލިމަނ�ޓ�ރީ ްއިތުރުނ�ވެސ� ްއޭގެ އަދި

ްހިމަނާކަށް� ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްއިތުރު ްނަމުގައި ްއެ ްކޮނ�މެހެނ� އެހެނ�ވީމާ،

ްވާހަކައަކީް ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ްހަމަ ްދެނ� ްހިއެއ�ނުވޭ.  1815ޖެހޭހެނެއ�

ް ްމި ްއެއ�ޗެކަށ�ވާތީްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�ގެ ްއޮޅިދާނެ ްކުޑަކޮށ� ލަފުޒަކީ

ްބަސ�ތައް� ްގޮތަކަށ� ްކޮނ�ސިސ�ޓަމ� ްއެއ�ގޮތަކަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވެއ�ޖިއ�ޔާް ގެނ�ގުޅެމާހޭ.ްކޮމިޝަނ�ްވެއ�ޖިއ�ޔާްކޮމިޝަނ�.ްއޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�

ްކޮނ�މެވެސް� ްމި�ެގޮތަށ� ްބޯޑު. ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ްބޯޑު ްނުވަތަ އޮނ�ބަޓ�ސ�މަނ�.

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއެއ�ގޮތަށ�ކުރަމާހޭ. ްއަތޮޅުގެ ްދ. ްދެނ�މެގައި ްމިއަދު  1820ދެނ�

ްފާހަގަކުރައ�ވައިފި.ް ްވަރަށ�ްމުހިނ�މުްނުކުތާއެއ� ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ� މެނ�ބަރު

ްޤާނޫނުގައިް ްނުވަތަ ްނެތި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭތޯ ކޮމިޝަނެއ�

ްވިސ�ނާލަދެއ�ވުނ�ް ްނުކުތާއާމެދުވެސ� ްމި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއޭ. ްނެތި

ްއެދެނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް1825 

ްދިމާވަނީްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަނ�ނަގޮތ� ްހުއ�ޓުނ� ްމި ްކުޑަކޮށ� ނޑު އާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ

ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްފަހަރަށ� ްފުރަތަމަ ްއެއީ، ްތަރުތީބުނ�. ްގެނ�ދަނ�ޖެހޭ މި

ް ްމިހާހިސާބުނ�ވެސ� ްއަދި ްދެނ�ނެވިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ގެްމިނިޓ�3ްބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްފަހަރަށް� ްފުރަތަމަ ްމިހާހިސާބަށ� ްދެނ� ްއަރުވާނަމޭ. ފުރުޞަތެއ�

ްއެގޮތުނ�ް ްއެބަދިމަވޭ. ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ�  1830އެދިވަޑައިގަނ�ނާ

ްއަބ�ދުއ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްމިހާރު ޝާހިދުްهللا

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ރިްއެދިވަޑައިގެނ�ފި.

ްއަބ�ދުއ� ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާނީްهللاްމެނ�ބަރު ްއަރުވަނ�. ްފުރުޞަތު ޝާހިދަށ�

ްމިނިޓ�.3ް

ް1835 

ްދަނ�ނަވަނ�އޮތް�ްهللاްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަބ�ދު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްމަސައ�ކަތ�ްްޝާހިދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލެވޭތޯ ްތެރޭގައި ްމިނިޓ�ގެ ްތިނ� ކުރާނަނ�.ްވާހަކަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައީސާއި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާނުލެވިއ�ޖެނަމަ އެގޮތަށ�
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ނޑުް ްއަޅުގަ ް ްކަމަށ� ްމަޢާފުކުރައ�ވާނެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާދެ،  1840އުނ�މީދުކުރަނ�.

ްދަނ�ނަ ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްއިދާރާތަކާ ްމަރުކަޒީ ވާއިރުްމަޤާމުތަކާއި

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަކަމަކީ ްއެނ�މެ ްގޮތަކީ ްވިސ�ނުނ�ހުރި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްގިނަް ްއޮބިނޯނ�ނަހާ ްނިޔަތުގައި ްހުޅުވާލުމުގެ މަޤ�ޞަދަކަށ�ވާނ�ޖެހޭނީ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްއުފެއ�ދުމެއ� ްމަޤާމުތަކެއ� ްނުވަތަ އިދާރާތަކެއ�

ްއެއ�ބަސ� ްމިހާރު ްބަލާއިރު ްބާރުތަކަށ� ްމިނިވަން�ދަޢުލަތުގެ ްމިއޮތީ  1845ވެވިފައި

ްކަމަށ�.ްއެއީ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހާއި،ް ްއޮނ�ނާނެ މުސަތަޤިއ�ލުްތިނ�ްބާރު

ްބާރުގެް ްތިނ� ްމި ްބާރަކާއި. ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދ�ލުއިނ�ޞާފު ސަރުކާރަކާއި،

ްމިނިވަން� ްއެއ�ބަސ�ވެވިފައި. ްމިއޮތީ ްމިހާރު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވާހަކަ

ްވާ ްބާރުގެ ްމިއިން�މުސަތަޤިއ�ލުގެ ްދައ�ކަނީ ްމި ްދެނ� ްދައ�ކާއިރު ހަކަ

ްނުބުނެވޭް ްބަހެއ� ްމައ�ޗަށ� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްއެ ްބާރަކަށ�ވެސ�  1850އެއ�ވެސ�

ްހިތުގައިް ނޑުގެ ްވާހަކަތޯ.ްއެއީ،ްއަޅުގަ ްބާރުތަކެއ�ގެ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްސުވާލެއ�. އުފެދޭ

ްއެކުލެް ްއޮނ�ނަްބާރުތަކެއ� ްޤައުމެއ�ގައި ްއެ ްވީކަމުގައިވިޔަސ� ވިގެނ�

ްހިސާބެއް� ްކޮނ�މެވެސ� ްމަސ�ޢޫލުވާނ�ޖެހޭ ްއެބަޔަކު ްމަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްދަޢުލަތް� ްމުޅި ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްނޫނ�ނަމަ ްއެ�ެހެނ�  1855އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.

ްދާނ�ޖެހޭނީް ްރޭވިގެނ� ްދަޢުލަތ� ްގޮސ�ފައި. ްރޫޅިގެނ� ްބައިބައިވެ އޮނ�ނާނީ

ނޑުް ްރޭވިގެނ�ދާނ�ޖެހޭނީްްއަޅުގަ ްދަޢުލަތ� ްނޫނ� ްސަރުކާރެކޭ ްދަނ�ނަވަނީ މި

ްމަތިނ�.ް ްއުސޫލެއ�ގެ ްހިނގަމުނ�ދާނެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްދަޢުލަތުގެ ހަމަޖެހުމާއެކު

ްބަޔަކާއިް ްއަނެއ� ްއެއ�ބަޔަކު ްގޮސ�ފައި ނޑުވެގެނ� ނޑުފު ްފު ރޫޅިގެނ�ގޮސ�

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަށ� ްހިމެނިގެނ�ދާ  1860އެކުލެވިގެނ�ްްދިމާކުރުމުގެްމާޙައުލަކަށ�

ްމަސައ�ކަތ�ކުރެވޭނެް ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު ްބޭނުނ�ވަނީ ްނުވާނެ. ގޮސ�ގެނ�

ްނޫނ�.ް ްއިތުރުކުރުމެއ� ްއަދަދު ްބޭނުނ�ވަނީ ްއޮތުނ�. ްރޭވިފައި ގޮތ�ތަކެއ�

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމަޤާމެއ�. ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްކޮމިޝަނަރަކީ އިލެކ�ޝަނ�

ްދެއ� ްމިނިޓ� ްތިނ� ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ، ްދިމަދިމާލުން�މަޤާމެއ�. ވާފައި

ްތިކަހަލަް ްރިޔާސަތުނ� ްއަދި ްތެދުވެވަޑައިގެނ� ްގޮތ�ގޮތަށ�  1865ބޭފުޅުނ�
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ްއެބަް ްވަރަށ� ްހަމަކުރަނ� ްމިނިޓ� ްތިނ� ްގެނ�ދަވާތީ އިޝާރާތ�ކުރައ�ވަމުނ�

ްއުޅުނުް ްދަނ�ނަވަނ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެއަކަސ� ްދެނ� ްއިނގޭތޯ. ދަތިވޭ

ްއިލެކ� ްދަނ�ނަވަނ�ޏާ ްމިސާލަކަށ� ްއެއީ،ްވާހަކައަކީ ްކޮމިޝަނަރަކު. ޝަނ�

ްސަރުކާރުގެް ްމަޖިލީހާއި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްކޮމިޝަނަކީ އިލެކ�ޝަނ�

ްފަރާތ�.ް ްއިނ�ތިޚާބުކުރައ�ވާނެ ްމަޤާމުތައ�  1870އިނ�ތިޚާބުކުރަނ�ޖެހޭ

ްކަމުގައިވިޔަސ�ް ްއިދާރާއެއ� ްތަނ�ފީޒީ ްއެގޮތުނ� ްއެފަރާތަކީ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްހު ްމައ�ސަލަތައ� ްފާހަގަކުރައ�ވާ ްފަރާތުނ� ށަހެޅެނ�ޖެހޭނީްއެ

ްޢަދ�ލުއިނ�ޞާފުް ްހުށަހެޅިގެނ� ްފަރާތަށ�. ްޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަ�ަދ�ލުއިނ�ޞާފު

ްކޮމިޝަނަރުގެް ްއިލެކ�ޝަނ� ްބާރަކީ ްނުވަތަ ްފަރާތަކީ ޤާއިމުކުރި

 1875ނިނ�މެވުނ�ތަކަށ�ްއެނ�މެްފަހުބަސ�ްބުނާްފަރާތ�ކަމުގައިްމިވަނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ް

ްކޮމިޝަނަ ްއިލެކ�ޝަނ� ްވިސ�ނާއިރު ްމިނިވަނ�ްޙަޤީޤަތަށ� ްނުވޭ ރު

ްބާރުގެް ްތިނ� ްއަސާސި ްހިމެނޭ ްމި ްދަޢުލަތުގައި ްބާރަކަށ�. މުސ�ތަޤިއ�ލު

ްދޭތެރޭގައިް ްމިކަމާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުވޭ. ްބާރަކަށ� ްބަސ�ބުނެވޭ މައ�ޗަށ�

ްފެނ�ވަރުތަކުގައިް ްލެވެލ�ތަކާ، ްއެހެނ� ކޮމިޓީތަކާއި،

ްޢިއ� ްއުނ�މީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ  1880ޒަތ�ތެރިްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާނެކަމަށ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްހަމަވެއ�ޖެއޭ. ްމިނިޓ� ްތިނ� ްތިވިދާޅުވަނީ ްމިހާރު ރައީސ�،

ްކަމުގައިވިޔަސ�ް ްނުދެނ�ނެވުނު ްތަފ�ސީލު ްވާހަކަ ްހުރި ްގޮތުނ� މިކަމާބެހޭ

ްތިބޭފުޅުނ�ނަށް� ްވާހަކައިގެްމަޤ�ޞަދުްމިހާރު ްއުޅުނު ނޑުްދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

ްހީކު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްބޮޑަށް�ވިސ�ނިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްވަރަށ� ރަނ�.

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްލިބުނީތީ. ްމިނިޓ� ްތިނ� ްއަޅުގަނޑަށ�  1885މަޢާފުކުރައ�ވާތި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްމެނ�ބަރަކަށް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާކަހަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވި ްފަހަރަށ� ްފުރަތަމަ ްހަމަ އަދި

ްއަރުވާނަނ�. ްފުރުޞަތެއ� ްމިނިޓ�ގެ ްތިނ� ްމާލޭގެްްއަނެއ�ކާވެސ� އެއީ،

 1890ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދު.

ް

ްމިްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއެދި ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ
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ްޝަފީޤް�ްްނަޝީ�ީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ދަނ�ނަވާލީ

ްހު ްއެއީ،ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްއާދެ ްގޮތުނ�. ްތާއީދުކޮށ�ލުމުގެ ށަހެޅުމަށ�

ްސިޔާސަތުތައ�ް ްފައިސާގެ ްގަވަނަރ ްބޭނ�ކ�ގެ ްސެނ�ޓަރަލ�  1895ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްޚަޒާނާއަށ�ް ްދަޢުލަތުގެ ްއަދި ްފައިސާނެރެ ްސިއ�ކަޖަހާ ްފައިސާގެ މަސ�ޢޫލުވާ

ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްމިނިވަނ� ްފަރާތަކީ ްބަލަހައ�ޓާ ޒިނ�މާވެ

ް ްއެއީ،ްގޮތުގައި ްހުށަހެޅުނ�. ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްއޭނަ ްފެނ�ނަކަމަށ� އޮތުމަށ�

ވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމަޙ�މޫދުްޝަޢުޤީގެްވާހަކަފުޅާް

ްތާއީދުކުރާތީވެ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއޭނަ  1900ޙަވާލާދެއ�ވާ

ްސ�.ްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީް

ް

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތަކަށް�ްރިޔާސަތުނ� ްދެވަނަ ްފަހަރަށ�، ްދެވަނަ ްދެނ� ްއާދެ ޝުކުރިއ�ޔާ.

ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާްބޭފުޅުނ�ގެްތެރެއިން�

ރަޝީދަށ�ްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް  1905ްރިޔާޟް�

ް

ްްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްްކޮޅުމަޑުލު ްފުރުޞަތު ނޑަށ� ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްދުވަހުވެސ� ްކުރީ ްދެއ�ވީތީ،

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަސައ�ކަތ�ކުރިނ�. ްވަރަށ� ްވާހަކަދެއ�ކޭތޯ މަޢުޟޫޢުގައި

ްއެދުވަހުވެސ�ް ްދެނ� ްއިށީނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވެގެނ� ްދެވޭގޮތ� ްކުރިއަށ� ހަމަ

ްކަ ްގިނަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ކުރީ ްހުށަހަޅަނ� ނޑު  1910ނ�ތައ�ތަކެއ�ްއަޅުގަ

ްމިކުރަނީް ްމިކަނ�ކަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިކަނ�ތައ�ކުރަނީ ހުށަހަޅާ

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ނޑުމެނ�. ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވެގެނ� އެކަނ�ކަމަށ�

ްރިޔާސީް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހެދޭ ްދެނ� ްބޭނުނ�ވޭ ހުށަހަޅާލަނ�

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަ ްއޭގެ ްއެއީ، ްކަމަށ�. ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ތަކީްކޮމިޝަނެއ�

ްހުނ�ނަް ްއެވަގުތެއ�ގައި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު  1915އަޅުގަ

ްގޮތާއިް ްޙިމާޔަތ�ކުރެވޭނެ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްހުނ�ނަ ްއެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްގޮތަކަށ�ް ްލިބިދެވޭނެ ްއޭނައަށ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްއިމ�ތިޔާޒުތަކާ ްލިބޭ އޭނައަށ�

ްއެކަނ� ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްޤާނޫނުގައި ނޑައަޅާްްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ކަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ނޑު. ްމައިގަ ްއޭގެ ްއެއީ، ްކަމަށ�. އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ



 72 

 1920އުނ�މީދުކުރަނ�ްމީތިްޑ�ރާފ�ޓ�ވެގެނ�ްއަނ�ނައިރުްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީނ�ްމީތިް

ްގެނ�ނާނެް ްތަފުސީލާއެކު ްމީގެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމީގައިހުރި ްރަނގަޅަށ� ވަރަށ�

ްއަޅުގަނޑުގެ ނޑު ްމައިގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްގޮތަކީ.ްްކަމަށ�. ްހުރި ވިސ�ނުނ�

ްމިހާތަނަށް� ްމީހަކީ ްހުނ�ނަ ްވެރިކަނ�ކޮށ�ފައި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ހަމައެއާއެކު

ްނިމުމަށ�ފަހުްހުނ�ނަްމީހެއ�ްނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެް ދިވެހިރާއ�ޖޭގެްވެރިކަނ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއޮވެގެނ�. ްސަބަބުތަކެއ� ްވެސ� ްކޮނ�މެ ްމިޖެހެނީވެސ�  1925ދާނ�

ްހުރެވޭނެްކަހަ ނޑުމެނ�ްމިްއޭނައަށ�ްމިތާ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ްގޮތ�ތަކެއ�ވެސ� ލަ

ދެނ�ނެވިްރިޔާސީްކޮމިޝަނުގެްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުގެްތެރޭގައިްއެފަރާތަކަށ�ވެސ�ް

ްމީތިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ. ްހަމަޖެހިފައި ްއިނ�ތިޒާމުތަކެއ� އެކަހަލަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްގެނ�ނާނެ ްކޮމިޓީނ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްމީތި ތަފ�ސީލުކޮށ�

ްމިހާރުވެސް�އުނ�މީ ްމިޖެހެނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�  1930ދުކުރަނ�.

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްބާރުތަކާއި ްލިބިގެނ�ވާ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްއެކަނ�ކަމުގައިް ްފަރާތުނ� ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، އެބައޮވޭ.

ްއެނ�މެފަ ްމިކަނ�ކަނ� ްވާހަކަތަކާއި ްދޮގު ްދެކެވޭ ްބަސް�ބައެއ�ފަހަރު ހުގެ

ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ ްބަހެއް�ްނޫނ�ނަމަ ްހަމައަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްސ�ޕޯކ�ސ�މަނެއ�ގެ ްކޮނ�މެވެސ� ްގެނެސ�ދެނީ ްބޭފުޅެއ�.ްްމި ްހުނ�ނަ  1935ގޮތުގައި

ްނޫނ�ނަމަް ްއިނ�ތިޙާބުކޮށ�ފައި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ އޭނައަކީ

ްބޭ ްހުނ�ނަ ްއަރިހުގައި ްއެނ�މެ ްއެބޭފުޅާްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ފުޅަކަށ�ވާތީ،

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނުކުރޭ. ްޤަބޫލެއ� ްރައ�ޔިތުނ� ްފަހަރަށ� ްގިނަ ްވާހަކަ ދައ�ކާ

ްއޮވެއ�ޖެކަމުގައިް ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްމިކަހަލަ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްނެރޭނީ.ް ްފަހުބަސ� ްއެނ�މެ ްއޭގެ ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްއެފަރާތުނ�  1940ވެއ�ޖިއ�ޔާ�ާ

ްއެކަނ� ްވަނ�ޏާ ްތަނ�ކޮޅެއ�ްްއެހެނ�ވެއ�ޖެކަމަށ� ްޤަބޫލުކުރަނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްލިބިދޭ ްރައީސުޖުލ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ފަސޭހަވާނެ.

ްރައީސ�އަށ�ް ްމިހާރުވެސ� ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްހުރިހާ ްހުނ�ނަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއެކަނ�ކަނ�ް ްއަދި ްނުކުރަނ�. ްޤަބޫލެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާކަނ�

ްކުރަް ްނުވެސ� ނޑުމެނ�ގެްބޭނުނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްދެނ�  1945އ�ވާ.

ްދައ�ކަވާް ްވާހަކަފުޅު ްބޭބޭފުޅުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ތެރޭގައި
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ރައީސުޖުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާްވަރަށ�ްގިނަްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ްބޭނުނ�ފުޅުްކުރައ�ވަމުން�

ްމިކަމާދޭތެރޭގައިް ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ދަވާކަމަށ�.

ްމިހާރު ްއަދި ްވެރިކަން�ްވިސ�ނާ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާވެސ� ހުނ�ނެވި

ްއަދިް ްއެދެނ�. ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހުނ�ނަނ� ްޤައުމުގައި ްމި  1950ދޫކޮށ�ލުމަށ�ފަހު

ްޙައ�ޤުތައ�ްފިޔަވައިްމިއަށ�ވުރެން� ްހަމަްމިހާރުްއެްލިބިފައިވާ އެމަނިކުފާނަށ�

ްބެލޭނެް ްއެކަނ�ކަނ� ްއަދި ްލިބި ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްޙައ�ޤުތަކެއ� ފުޅާކޮށ�

ްމިދެނ�ނެވިްގޮ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެދޭކަމެއ�. ްއަޅުގަނޑު ްއެއީ ްއޮތުނ� ތެއ�ވެސ�

ްދޭތެރޭގައިް ްފަރާތ�ތަކާ ްއެފަދަ ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތެއ� ކޮމިޝަނުގެ

ްދައުވާއަކީް ްއެފަދަ ްބުނާއިރުގައި، ްމީހުނ� ްބައެއ�  1955ދައުވާކުރާނެކަމަށ�ވެސ�

ްނި ްއެކަނ�ވެސ� ނ�މާނީްކުރެވޭނެްދައުވާއެއ�ތޯްނޫނީްނުކުރެވޭނެްދައުވާއެއ�ތޯ

ްއެް ްއެފަރާތުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްދަނ�ނަވާނީ. ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްކޮމިޝަނުނ�ނޭ މި

ްބަހެއް� ްފަހު ްއެނ�މެ ްއެފަރާތުގެ ްޤަބޫލުކޮށ� ްކުރެވޭނެކަމަށ� ދައުވާއެއ�

ްވެރިއަކާް ްއެފަދަ ްޝަރީއަތަށ� ްމައ�ސަލަތައ� ްއެފަދަ ްނޫނިއ�ޔާ ހޯދައިގެނ�

ްއޮނ�ނަނ�ވާ ްމިކަނ� ްނޭޅޭނެކަމަށ� ްހުށަވެސ� ްމީގެްދޭތެރޭގައި ްމިވެސ�  1960ނެ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީނ�ކަމަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާނީ ްއިތުރަށ� ތަފ�ޞީލު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއަތޮޅުގެ ްރ. ްދެނ�މެގައި ްއެއާއެއ�ކޮށ� ްހަމަ ްދެނ� ހުށަހަޅަނ�.

ްއެއަށ�ް ްދެނ�، ްހުށަހެޅުމެއ�. ްހުށަހަޅުއ�ވައިފި ްޙަމީދު ްޝަހީނ� މެނ�ބަރު

ްއެކަމަކުް ްތާއީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްމިކުރަނީް، ްތާއީދު އެއަށ�

ްފ.ް ނޑާ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްސިފައިނ� ްހުކުރުވިލޭރޭގައި ްމިދިޔަ ނޑުވެސ�  1965އަޅުގަ

ްވަރަށް� ްހައ�ޔަރުކޮށ�ފައި. ްދެމީހުނ� ްމެނ�ބަރާއި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަތޮޅުގެ

ްބައިތިއ�ބާގޮތަށް� ްއަޅާފައި ްބިޑި ްފުރަގަހަށ� ްދެއަތ� ްވަނ�ދެނ� ގިނައިރު

ްމަގުމަތީގަ ްދިމާލުނ� ްވަނ�ދެނ�.ްސ�ޓެލ�ކޯއާއި ްދެގަޑިއިރު ްބައިތިއ�ބާފައި އި

ްކުރާް ްއެ ްއެމީހުނ� ްއެދެނ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްކަނ�ތައ�ތައް� ްއެކަހަލަ ްއޮނ�ނަނ�. ްބެލޭނެގޮތެއ�  1970ކަނ�ތައ�ތައ�

ްތާއީދުކުރަނީ.ް ްމި ްއެ�ެއަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިމަތިވާތީ ނޑަށ�ވެސ� އަޅުގަ

ލޭނެގޮތެއ�ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�.ްދެނ�،ްއެފަރާތ�ތަކުނ�ްކުރާްކަނ�ތައ�ތައ�ްބެ

ްއުތުރުބުރީް ްހުވަދުއަތޮޅު ްތާއީދުކޮށ�ލަނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެއ�ކޮށ� ހަމަ
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ްޢަބ�ދު ްޙަލީލ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާްهللا

ްތާއީދުކުރަނ�.ްދެނ�ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބައޮތ�،ްއެއަށ�ވެސ�  1975ހުށަހެޅުނ�ވެސ�

ްވާހަކަތައ�.ްްއެއާއެކު ްގިނަ ްދެނ�ނެވިނ� ްކުތީދުވަހުވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ް ްމިއަދު ްއެނގޭ ނޑަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރ3ްްިއަޅުގަ ްދިޔައިރުވެސ� ްވެގެނ� މިނެޓު

ރައީސ�ްނުހުއ�ޓުވާ.ްއެއީ،ްއަޅުގަނޑަށ�ްއެނގޭްކުރީދުވަހުްއެގޮތަށ�ްއެކަން�

ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުރީ. ްއެ ްނުހުއ�ޓުވާ ްއެ ްވީމަކަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެދުވަހު ްއެނބުރިލާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަޔަށ� ްދެނ�  1980ހަމަ

ްއޮޑިޓަރް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްވާހަކައަކީ، ދައ�ކަމުނ�އައި

ްމިތަން� ްގޮތުގައި ްތަނެއ�ގެ ްއިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓ� ްމި ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތާ ޖެނެރަލ�ގެ

ްހިތ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްޖެހެނީ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަނ�

ްމިނިސ�ޓަރުް ްފިނޭނ�ސ� ްހުނ�ނަނީ ްމި ްއަދަދުތައ� ްބޮޑެތި ފަޅައިގެނ�ދާވަރުގެ

ްދިޔަގޮތެއ�ް ްޚަރަދުވެގެނ� ްއޭތި ްއެކަމަކު ްގޮތުގައި. ްބަޖެޓ�ގެ ްހުށަހަޅަނީ  1985މި

ްނޭނގޭ.ް ނޑުމެނ�ކަމަށ� ްއަޅުގަ ްދާއިރުވެސ� ްނިމިގެނ� ްއަހަރު ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެނ�ްވަރަށ� ބޮޑަށ�ްފިކުރުބޮޑުވަނ�ޖެހޭްްއަނެއ�ކާްމިއީްޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުގަ

ްދައ�ކަމުނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރީދުވަހު ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއީ. ކަމެއ�

ް……އައީ

ް1990 

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްއިނގޭތޯ.3ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވާލީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ މިނެޓުވީމަ

ްތިނ�މިނެޓުްވެއ�ޖެްމިހާރު.ް

ް

ްހީވަނީްކުރީްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ނޑަށ� ްއަ�ަޅުގަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބާކީބައި ްދުވަހުގެ

ްއެއ�ކޮށ�ްގެނ�ދެވޭނެްގޮތެއ�ްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  1995އޮނ�ނާނެހެނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއޭގެތެރޭގައިްއެއާއި

ްނުވާނެތޯ.ް

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިއަދު ްދަނ�ނަވާލީ.3ްއާދެ، ްމި ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްހަމަ ްވީމަ ދެން�ްމިނެޓު

ްކުރިނ�ް ނޑު ްއެދެނ�.ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ ްނިނ�މަވާލަދެއ�ވުނ� ވާހަކަ

ްފުރުޞަތުް ްރަޝީދަށ� ްރިޔާޟ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2000ކޮޅުމަޑުލުގެ
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ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެ ްއޮތ� ްލިސ�ޓ�ގައި ްކުރިނ� ްއޭގެ އެރުވިއިރު

ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުދަނ�ނަވާ ްވާހަކަ ްނެތ� ްވަޑައިގެނ� ގެނ�ދެވުނީ.ްްޖަލ�ސާގައި

ްޙަސަ�ަން� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމިއޮތ� ްމިހާރު ްދެނ� އާދެ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނެތީމަ ްވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިއަދު ޢަފީފ�ވެސ�

ްޔޫސުފ�ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްމިއަރުވަނީ  2005ފުރުޞަތު

ްނަޢީމ�އަށ�.ް

ް

ްޤާނޫްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ނޑުމެނ�ނަށ�ް` ްއަޅުގަ ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްނުއަސާސީގައި

ްމުއައ�ސަސާތަކާބެހޭްްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުސ�ތަޤީއ�ލު ްމިނިވަނ� ްމިގެނ�ދާ ވަކާލާތުކުރަމުނ�

ްމިހިރީް ްމޭޒުމައ�ޗަށ� ނޑުގެވެސ� ްއަ�ަޅުގަ ްދިޔައިރު ްމިހާހިސާބަށ�  2010ބަޙުސ�

ްޢިއ�ޒަ ްޖަމާވެފައި. ްހުށަހެޅުނ�ތައ� ްގިނަ ްއާދެ،ްވަރަށ� ްރައީސ�، ތ�ތެރި

ްމީގައިް ްވިސ�ނާލާއިރު ްކުޑަކޮށ� ްދޭތެރޭގައި ްހުށަހެޅުނ�ތަކާ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްވަރަށ�ްދިގު.ް ްހުށަހެޅުނ�ތައ� ްއެބަހުރި.ްބައެއ� ްހުށަހެޅުނ� ްމިނ�ތަކުގެ ތަފާތު

ްމީގެތެރެއިނ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުރު. ްވަރަށ� ްހުށަހެޅުނ�ތައ� އަނެއ�ބައި

ް ްކޮނ� ްތާއީދުކުރާނީ ނޑު ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްކުޑަކޮށ�  2015ހުށަހެޅުމަކަށ�ތޯ

ްއެބޭފުޅުން� ްމަޝ�ވަރާކޮށ�ލިއިރު ްބޭފުޅުނ�ނާ ްޤާނޫނީ އެކަނ�ތައ�ތައ�

ްމުއައ�ސަސާތަކަކީް ްމުސ�ތަޤީއ�ލު ްމިނިވަނ� ްމިފަދަ ވިދާޅުވަނީ،

ްނޫނޭ.ް ްކަނ�ކަމެއ� ްލިޔެވިފައިހުނ�ނަ ްގިނައިނ� ްއެހާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްލިޔެވިފަ ްގިނައިނ� ްކޮނ�މެހެން�ޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހުނ�ނަނީ އި

ްއެހެން� ްދުނިޔޭގެ ްއާދެ، ްމުއައ�ސަސާތަކެކޭ. ްމަދު  2020ހިމަނަނ�ޖެހޭމުހިނ�މު

ްމިބާވަތުގެް ްއަދަދަކަށ� ްގިނަ ްމިކަހަލަ ްބަލާލާއިރުގައިވެސ� ޤާނޫނުތަކަށ�

ްއާދެ،ް ްނުފެނޭ. ނޑަކަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްހުއ�ޓައެއ� ްލިޔެފައި ކަނ�ކަނ�

ް ްމުހިނ�މު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގިނަްޙަޤީޤަތުގައި ްމީގެނ� ކަމަކީ

ނޑުމެނ�ް މުއައ�ސަސާތަކުގެްވާހަކަްޤާނޫނުއަސާސީގައިްލިއުމެއ�ްނޫނ�ްއަޅުގަ

ްއެކަނ�ތައ�ތައް� ްމިނިވަނ�ކޮށ� ްމުއައ�ސަސާތައ� ްމަދު ްލިޔާ  2025އެ

ނޑުމެނ�ްހޯދުނ�ކަނ�ނޭނގެ.ް މިނިވަނ�ކަނ�މަތީްހަރަކާތ�ތެރިވެވޭނެގޮތެއ�ްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެްވަރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްދެްމެނ�ބަރަކުްއާދެ،ްްއެކަމާބެހޭގޮތުނ�ްއަޅުގަ
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފުވައ�މުލަކުގެ ްއަދި ްމެނ�ބަރު، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އައ�ޑުއަތޮޅުގެ

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދައ�ކަވައިފި. ްވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރުވެސ�

ްނުކުރެވުނީމަް ްހަރަކާތ� ްމިނިވަނ�ކަމާކު ްހަދާއިރު  2030މުއައ�ސަސާތައ�

ްވެގެނ�ދާގޮ ްދެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ތ�ވެސ�

ްމުޢީއ�ޒުގެް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ްއާދެ، މެނ�ބަރަކު

ްވިދާޅުވެފައި.ް ްކުރީދުވަހަކުވަނީ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ވާހަކަފުޅުގައިވެސ�

ްރަހަް ްލީ ްއޭގެނ� ްނުދިޔައީމަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތުގައި ރަނގަޅު

ްއެނގިފައި. ްވަނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްގޮތުގައިްްއަޅުގަ ްރަނގަޅު ްކަނ�ތައ�ތައ�  2035އަދި

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްރަހަވެސ� ްލާ ްރަހަވެސ� ްދޭ ްއެ ްދާއިރު ކުރިއަ�ަށ�

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްއެނގެމުނ�. މިދަނީ

ްމިނިވަނ�ކުރުމާް ްމުއައ�ސަސާތައ� ްހޮވާ ްޢައ�ޔަނ�ކުރާ ްމިކަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދެ ްއެ ްއެބޭފުޅުނ� ނޑުްބެހޭގޮތުނ� ްއަޅުގަ ްއިތުރުނ�ވެސ� ްވާހަކަތަކުގެ އ�ކެވި

ްއެއީް ްއާދެ، ްގަސ�ތުކުރަމޭ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްކުޑަ  2040އަދި

ނޑުމެނ�ގެް ްބޮޑުްމުއައ�ސަސާ.ްއާދެ،ްއަ�ަޅުގަ ްއެނ�މެ ްއޮތ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްހިސާބަކަށް� ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައިގައިވެސ� ކުރީދުވަހުގެ

ްރައ� ްވާނެ ްއާދެ،ްއަލިއަޅުވާލާފައި ްވާހަކަ. ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުނ�ގެ

ްމިދާގޮތުން� ްބައ�ޓަނ�ވެގެނ� ްވެރިކަނ� ްއޮތ�ތަނުގައި ްކުރިއަށ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްމަޖިލީހަށ�ވެސް� ްއެ ްމަޖިލިސ�ކަމަށ�ވާތީ ްޤާނޫނުހަދާ ްމަޖިލީހަކީ  2045ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެޅިފައި. ްބައެއ� ްބައިކުރެވި ްބާރު މިވަނީ

ްއަ ްވަނ�ޏާްދަނ�ނަވާނީ ްކުރާކަމަށ� ްމިނިވަނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމި ނޑުމެނ� ޅުގަ

ްއާދެ،ް ްއިޞ�ލާޙުވާނ�. ްފުރަތަމަ ްއެބަޖެހޭ ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމަޖިލިސ�.ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްވަ�ަކިނ� ްއަދި ްމަޖިލިސ� ޚާއ�ޞަ

ްއިޙ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކުް ްއަޑި�ިނ� ްހިތުގެ ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ  2050އެބޭފުޅުނ�ނަށ�

މާޞ�ކުރަނ�،ްއެބޭފުޅުނ�ްމިހާރުްކަނ�ތައ�ތައ�ްކުރަމުނ�ްގެނ�ދަވާގޮތުގެްއިލ�ތި

ްފައިދާއާއިް ްއަމިއ�ލަ ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްއިޙ�ލާތެރިވެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އިތުރުނ�

ްގެނ�ގޮސ�ގެނ�ް ްކުރިއަށ� ްރަނގަޅުގޮތުގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބަދަލުގައި މަނ�ފާގެ

ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރަމޭ ްޤަބޫލެއ� ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްމިްނޫނިއ�ޔާ މެނ�ގެ
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ްމިވާހަކަް ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމަކަށ�. ްމިނިވަނ�ކުރެވޭނެ  2055މުއައ�ސަސާތައ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއިތުރުނ� ްއޭގެ ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްއަދި ްއާދެ، ދަނ�ނަވާލަނ�.

ްއެހި،ް ްވޯޓަށ� ްހުށަހެޅުނ�ތަކަށ� ްހުށަހެޅިފައިމިވާ ްމިއަދުގެ އުނ�މީދުކުރަނީ

ްއަ�ަޅުގަ ްފާސ�ވެ، ްހުށަހެޅުމެއ�ވެސ� ްރަނގަޅު ނޑުމެނ�ގެްމީގެތެރެއިނ�

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަދެއ�ކުމަށ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްއޮތ� ްދެނ� އެޖެނ�ޑާގައި

ޝުކުރިއ�ޔާ.ް  2060ްދެވޭނެކަމަށް�

ް

ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްދައ�ކާއިރުްްމުސ�ތަޤީއ�ލުްއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޢިްއަޙ�މަދުްމު ްވާހަކަ ްދާއިރާތަކުގެ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާ، އެހެނ�

ްކަން� ްރިޕޯޓ�ތަކާ ްމައ�ސަލަތަކުގެ ްބަލަމުނ�ދާ ްއިދާރާތަކުނ� ްމަރުކަޒީ އެފަދަ

ްމުހިނ�މުކަމެއ�.ް ްވަރަށ� ްޝާއިޢުވުމަކީ ްހިނދަށ� ްހިނދުނ�  2065ހިނގަމުނ�ދާގޮތ�

ްކޮމިޝަނެ ްހަމައެކަނި ްމުހިނ�މު. ްވަރަށ� ްރޯލު ްމީޑިޔާގެ އް�މީގައި

ްރޯލެއ�ވެސ�ް ްމީޑިޔާގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުވާނެ. ްރަނގަޅެއ� އުފެއ�ދުމަކުނ�

ްޑީ�ީގެް ްއައި ްޕީ ްއެފ� ްއެހެނ�ނޫނީ ްވާނ�ޖެހޭނީ. ްއެކަނ� އޮނ�ނަގޮތަށ�

ްރައީސ�އަށ�ް ްދާނ�ވާނީ. ްކަނ�ތައ� ްގޮތަށ� ްނިމިގެނ�ދިޔަ މައ�ސަލަ

ްއެފ� ްހު.އައިް.ޕީ.އެނގިވަޑައިނުގެނ� ްހަވާލުވެވަޑައިގެނ� ްކަނ�ތައ�  2070ނ�ނެވިްޑީގެ

ްހިތ�ޕަވައިގެން� ްކުއ�ޔަށ� ްއަމިއ�ލައަށ� ްބޯޓެއ� ްރާއ�ޖެއިނ� މިނިސ�ޓަރު

ްބޯޓުް ްއަރުއ�ވައިގެނ� ްދަތުރަށ� ްނައިބު ްމިނިސ�ޓ�ރީގެ ްޑިފެނ�ސ� އެއިރުގެ

ްސަފީރުް ްހުނ�ނެވި ްއެ ްއެއިރު ްދެނ�ނެވީ ްމަރުޙަބާ ފުރާވަޑައިގަތީ.ްސިލޯނަށ�

.ްދުވަސ�ކޮޅަކަށ�ފަހުްއާއިްސެކަނ�ޑ�ްސެކ�ރެޓަރީްޝަހީދުهللاްއަޙ�މަދުްޢަބ�ދު

ްމާލެް ްބޭސ�ފުޅަކަށ�ފަހު ްމެނ�ބަރު ްމާލޭ ްގޮވީ ްރެޑިއޯއިނ� ްވަޑައިގަތީމަ  2075މާލެ

ްކުރީގައިް ްއޭގެ ްކަލޭގެ. ްރައ�ކާވި ްފިލައިގެނ� ްއެއ�ކަލަ ްމިއީ ވަޑައިގެނ�ފި.

ްމީހަކާް ްކިޔާ ްސަޓޯ ްވާހަކަދެއ�ކީ ްވައ�ދައިގެނ� ްފޯނެއ� ްޖަލަށ� ކަނ�ނޭނގެ

ްއެ ްއިބ�ރާހީމ�އާއި. ްއެހީ،ްްއިލ�ޔާސ� ްއަޑު ްއެކަނ� ްނުވި މައ�ސަލައަކަ�ަށ�

ްކަނ�ތައ�ް ްރާއ�ޖޭގައި ްމިއީ ްކަމަކަށ�ވީ. ްމައ�ސަލަ ްރަފީޢުގެ ޔޫސުފ�

ްނައ�ތާލައިގެނ�ް ްހަނދާނ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  2080ހިނގާދިޔަގޮތ�.

ްނުވާނެ.ް
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ް

ްޢިްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވަނ�، ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަށ� ްމެނ�ބަރުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އ�ޒަތ�ތެރި

ްއިނގޭތޯ.ް ްއެދެނ� ްއަޑުއެއ�ސެވުނ� ްއެއ�ޗެއ� ްދަނ�ނަވާލާ ްމި ނޑު އަ�ަޅުގަ

ްއަނ�ނާނެް ްއަބުރާ،ްޢިއ�ޒަތަށ�ްއުނިކަމެއ�  2085މަޖިލީހުގެްއެއ�ވެސ�ްމެނ�ބަރެއ�ގެ

ްމަނާކުރާކަމެއ�.ް ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްދެއ�ކެވުމަކީ ްވާހަކަފުޅު ގޮތަކަށ�

ް ްއެދެނ� ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްވާހަކަފުޅުްއެހެނ�ވީމާ، ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�ްހިއ�ތެވުނ� ް.ދެއ�ކެވުމުގައިްއެއަށް�

ްްްް

ްނުދައ�ކަނ�.ްްމެނ�ބަރުްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީ ްވާހަކައެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގުޅޭގޮތުނ� ްމަޤާމާ ްމެނ�ބަރު  2090ްމަޖިލީހުގެ

ްއިބ�ރާްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒު ްޢިލ�ޔާސ� ްހަވާލުވެހުރެްއެނ�ދެރިމާގޭ ްކަނ�ތަކާ ްއެފ�.ޕީ.އައި.ޑީގެ ހީމ�

ްމިދައ�ކަނީ.ް ްވާހަކަ ްގޮތުގެ ްކަނ�ތައ�ކުރި ްއޭނަ ްދިޔައިރު ފުރައިގެނ�ގޮސ�

ްނުދައ�ކަނ�. ްވާހަކައެއ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ނޑު ްއަޅުގަ

ް

ްނަމަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިޔަވިދާޅުވި ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ްމިމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިވަގުތު  2095ކީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރެއ�ގެްނަނ�ފުޅު.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިދެނ�ނެވި......

ް

ްމިތިބަްްމެނ�ބަރުްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީ ްމިތާ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�. ްމަޤ�ޞަދަކަށ�ނުވާނެ ްއެމާއ�ދާގެ ްއެއީ

ް..މެނ�ބަރެއ�ގެްވާހަކަދައ�ކަނ�..ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒު

ް2100 

ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްސަމާލުކަނ�ދެއ�ވައިގެނ� ްއެގޮތަށ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�. ްއެދޭވާހަކަްއަޅުގަ

ް

ްްމެނ�ބަރުްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީ ްސިއ�ރުނ� ްޖަލަށ� ްކޮނ�މެގޮތެއ�ވިޔަސ� ްއެވާހަކަްފޯނުވެއ�ދިއާދެ، ްދެނ� .ް

ްމީސ�މީހުނ�.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްޒުއަޙ�މަދުްމުޢިއ� ްކަހަލަ ްޔޫސޭމެނ� ްޝަރީފ�، ްވިނ�ޓަރ  2105އަޑުއެހިކަމަށ�ވަނީ

ްއެވާހަކަދެއ�ކިް ްވައ�ދައިގެނ� ްފޯނު ްޖަލަށ� ްދަޢުވާކުރީ ްމައ�ޗަށ� އެމީހުނ�ގެ

ްޖެނެރަލުގެް ްއެޓަރނީ ްއެނ�މެފަހުނ�ގޮސ� ްކަމަކަށ�ނުވި. ްކަނ�ތައ� މީހުނ�ގެ

ްފޮނުވުނުއިރުގައި ްމައ�ސަލަ ްރިޕޯޓެއ�ްްއޮފީހަށ� ްފޮނުވި ކޮމިޝަނުނ�
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ްމައ�ސަލައެއ�ް ްއަމިއ�ލައަށ� ްލައ�ވާ ްވާވުޅަހުއ�ތު ނުވޮނުވާ.

ް ްސ�ޓީލޭތަޙ�ޤީޤުކުރައ�ވައިގެނ� ްފ�ރީ ްދަޢުވާކޮށ�ގެނ�ްްޑިމ�  2110ކިޔައިގެނ�

އެލީތާކަށ�ލީ.ްދެނ�ްޙަޤީޤަތަކީްޑިފެނ�ސ�ްމިނިސ�ޓ�ރީއާއިްއެސ�ޓީއޯގެްތަކެތިް

ްރަށަ ްކިޔާ ްއަރިޔަދޫ ްއެއ�ޗިހިްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ްރަށަކާއި ްކިޔާ ްހިމިތީ ކާއި

މިނިސ�ޓ�ރީގެްކޯސ�ޓ�ްގާޑާއި..... ްހެދިކަނ�.ްޑިފެނ�ސް�

ް

ްދައ�ކަވަމުން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު،  2115ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގަވާއިދާްޚިލާފުްވާހަކައެއ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ްތިގެނ�ދަވަނީްމަޖިލީހުގެ

އެދޭވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�. ްގަވާއިދަށ�ްޚުރުމަތ�ތެރިކޮށ�ްހިތ�ތެވުމަށް�

ް

ނޑުމެނ�ގެްތަޖުރިބާގެްވާހަކަްމިދައ�ކަނީ.ްކުރީގައިްްމެނ�ބަރުްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީ ްއާދެ،ްމިވާހަކައަކީްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒު ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކޮމިޝަނުގެ ްދިޔަްއުފެދުނު ްހިނގާ ްލޯމަތީ  2120ގެ

ްމިނިސ�ޓ�ރީގެް ްޑިފެނ�ސ� ްކަމެކޭ. ްޖެނެރޭޝަނުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ތަނެކޭ.

ް ްވަސީލަތ�ތަކާއި ްއެސ�ޓީއޯގެ .ޕީ.އައި.ޑީގެްއެފ���ވަސީލަތ�ތަކާއި

ްހެދީ.ް ްތަނ�ތަނ� ްހިމިތީއާއި ްއަރިޔަދޫއާއި ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�ނޭ ވަސީލަތ�ތަކާއި

ްގެނ�ދި ްމުވައ�ޒިފުނ�ވެސ� ްތިބި ްބައިވަރުްއެތަނ�ތާ ްދަނ�ނަ ްއެކަނ� ޔައީ.

ްއަދިވެސ�ް ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަތިއ�ބޭ. ްމިރާއ�ޖޭގައި  2125މީހުނ�

މިކޮމިޝަނ�ތަކުނ�ވެސ�ްބެލޭގޮތަށޭްއެކަނ�ތައ�ތައ�ްކުރަނ�ޖެހޭނީ.ްއަލަށ�ްހެދޭް

ްއެރިޕޯޓ�ތައ�ް ްބެލެނ�ޖެހޭނޭ. ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ކޮމިޝަނ�ތަކުނ�ވެސ�

ް ްއެކަނ�ތައ� ްބެލެނ�ޖެހޭނޭ.ްނެގެނ�ޖެހޭނޭ. ްމައ�ސަލަ ްމީހުނ�ގެވެސ� އޮއ�ބާލި

ްބެލެނ�ޖެހޭނެއޭ.އެއަރްމޯލ�ޑިވ� ްމައ�ސަލަވެސ� ްހާރިޖީްްސ�ގެ ްރާއ�ޖޭގެ އަދި

ްއެއީް ްނެގިނަމަ ްފައިސާ ްލިޔެގެނ� ްއަމީރުނ�ނަށ� ްއަރަބި  2130ވަޒީރަކަށ�ހުރެ

ްބަ ްނެގެނ�ޖެހޭނެއޭ.ޚިޔާނާތެއ�ކަމަށ� ްއެމައ�ސަލަވެސ� ްއެބައޮތ�ްްލާ މިއަހަރު

ް ްއެއަރ ްކަނ�ތައ� ްއަޕ�އަށ�މޯލ�ޑިވ�ސ� މިލިޔަނ��1ްްްވައިޑިނ�ގ

ްއެބަޖެހޭ.ް ްބަލަނ� ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްއެކަމަކު ްލާފައި. ރުފިޔާކަނ�ނޭނގެ

ްޔާނަތ�ތެރިވީ.ްޚިކާކުގެްއިހ�މާލުނ�ތޯްއެކަނ�ްއެދިޔައީ.ްކާކުތޯްއެއަށް�

ް2135 
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ްހަމަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަނޑު ްމެނ�ބަރު، ްވަރަށް�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަނެއ�ކާވެސ�

ްމަޖިލީހުގެް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްދަނ�ނަވަނ� އަދަބުވެރިކަމާއެކު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއ�ފަހަރު ްއަދިވެސ� ްހިތ�ތެވުމަށ� ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ގަވާއިދަށ�

ްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް2140 

ްމިކަނ�ތައ�ްމެނ�ބަރުްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީ ްމިރާއ�ޖޭގައި ްމިދައ�ކަނީ ނޑު ްބޮޑެތިްއަޅުގަ ްވީވާހަކަ. ްތައ�

ްޚިޔާނާތުގެްވާހަކަ.ްއެއަރްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެްވާހަކަ.....ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒު

ް

ްނުކުތާއެއ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްމަޑުކޮށ�ލައ�ވާ. ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްރިޔާޟ�.ނަނ�ގަވައިފި  2145ްޙަނ�މަދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ،

ްވާހަކަފުޅުގައިްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްދައ�ކަވާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2150ްހަދަމުނ�ދާއިރުގައި

ްމަޖިްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިއ�ތިފާޤުނ�ވީކަމެއ�ްމިޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެކަނ� ްމެނ�ބަރަކަށ� ލީހުގެ

ނޑުމެނ�ްމާޒީން� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްދެނ�ްއެވާހަކަްނުދައ�ކަނ�ވީތޯ.ްއަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްގޮތުގައި ްފިލާވަޅެއ�ގެ ްހަނދާނ�ކޮށ�ގެނ� އެއ�ޗެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމިޖެހެނީ. ްވާހަކަދައ�ކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އިޙ�ސާސ�ކޮށ�ގެނ�

ްއިނ�ނަވައިގެނ�.ްރައީސ� ނޑީގައި ްތިގޮ ްތިތާ ްއެގޮތަށ� ްވިދާޅުވި  2155ވެސ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަކަށ�ވީތީ ްމަޖިލީހުގެ ްމިޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ�ވީމާ،

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގޮސ�ގެނ�ނުވާނެ ްނުދައ�ކާ ްހަނދާނ�ނައ�ތާލާ އެވާހަކަތައ�

ްރަނގަޅަށ�ނޫނ� ްއެނ�މެ ްކަނ�ތައ�ކުރައ�ވަނީ ްތިޔަ ކަމަށ�ްރައީސ�.ްއެހެނ�ވީމާ،

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ްއަޅުގަ

ް2160 

ް
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ްނުކުތާއެއ�ގޮތަށ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްނެނ�ގެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްކަމެއ�ގެް ްހުރި ްހިނގާފައި ްޙަޤީޤަތުގައި ްނުގަނ�ނަނ�. ްބަލައެއ� ނޑު އަޅުގަ

ްފަހަރަކު ްއެއ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވިޔަސ� ްއަދި ހުއ�ޓުވާފައެއ�ްްވާހަކަ

ްގެނެސ�ް ްބޭފުޅުނ� ްވަކިވަކި ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްނަމަވެސ�  2165ނުހުނ�ނާނެ.

ްއެއީް ްދެއ�ކުނ� ްއެވާހަކަތައ� ްހުތުރުވާގޮތަށ� ްއަބުރުފުޅަށ� އެބޭފުޅުނ�ގެ

ްމިދަނ�ނަވަނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެވާހަކަ މިމަޖިލީހުގެްގަވައިދާްޚިލާފުކަމަކަށ�ވާތީ

ްޢިއ�ޒަ ްހުރިހާ ްހަމަ ްއެގޮތަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް�އެހެނ�ވީމަ، ތ�ތެރި

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެދެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އިޙ�ތިރާމ�ކުރެއ�ވުނ�

ްއެއާއިބެހޭގޮތުނ�ް ްއަދި ްވާހަކަދެއ�ކޭނެ. ްކަނ�ތަކުގެ ްހުރި  2170ހިނގާފައި

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްފާޅުކުރެވެނ�ޖެހޭނެ. ްޚިޔާލުވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްވަކި ްމީހަކަށ�، ްވަކި ްމަޤ�ޞަދަކީ. ްނަގާލުމަށް�ްއެއެއ�ނޫނ� ްއަބުރު މީހެއ�ގެ

ްމައ�ސަލަް ްއެހިސާބަށ� ްތަފާތުކަމަކަށ�ވެގެނ�ދާތީ ްއެއީ މަސައ�ކަތ�ކުރުނ�

ްމަޖިލީހުގެް ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ދާކަމަށ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްދެނ� ްއާދެ، ްޚިލާފުވާކަމަށ�.  2175ގަވާއިދާ

ްނުކުތާއެއ�.ރިޔާޟ�ްރަޝީދުްނިޒާމާބެހޭް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެނ�ގެްްރިޔާޟ�ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްއެނގިވަޑައިގަނ�ވާނެ ްނެގީ ްނުކުތާއެއ�  2180ްނިޒާމާބެހޭ

ްހުރީްވާހަކަްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަރަށ�ގިނަްފަހަރުމަތީނ�ްވޭތުވެދިޔަތަނުގައިވެސ� މިމަޖިލީހުގައި

ްއެހެނ�ވީމާ، ްްއެގޮތަށ�ދައ�ކާފައި. ްމާއ�ދ�5ްްާމިގަވާއިދުގެ ވަނަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްދެކެވޭނެ. ްވާހަކަތަށ� ްގުޅުނ�ހުރި ްއެކަމަކާ ބުނާގޮތުނ�ވެސ�

ްވާޙަކަފުޅުް ްއާނ�މުގޮތެއ�ގައި ްމުޢިއ�ޒަކީ ްދެކެވިގެނ�، ްއެވާހަކަ އެގޮތަށ�

ްވަކިބަޔަކުް ްނޫނީ ްހުއ�ޓުވީތޯ ްއެގޮތަށ� ްމެނ�ބަރަކަށ�ވާތީވެ  2185ނުދައ�ކަވާ

ްވާހަ ްއެވާހަކަ ނޑުްދެއ�ކީމަތޯ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެކަނ� ްހުއ�ޓުވަނ�ޖެހެނީ. ކަ

ްއެގޮތުނ�ްސާފުކޮށ�ލަނ�ްބޭނުނ�ވީ.

ް
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ް

ްދެން�ް:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްބަލައެއ�ނުގަނ�ނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްނިޒާމާބެހޭ  2190އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭް ްއިބ�ރާހީމ� ްޙުސައިނ� ްޢިލ�ޔާސ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އދ.ގެ

ްނުކުތާއެއ�.

ް

ް

ް2195 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްމެނ�ބަރުްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީ ްއަބުރެއ�ނެތ� ްވާހަކަދެއ�ކޭނީ. ްއަބުރުގެ ްއޮވެގެނ�ނޫނ�ތޯ އަބުރެއ�

އިބ�ރާހީމ�ް ޙުސައިން� ްބޭނުން�ްއިލ�ޔާސް� ްމިތަޅުމުގައި ްމިތާދެއ�ކޭނެ. ްވާހަކައެއ� ްބޭނުނ� ްއެހެނ�ވީމާ،

ްދެއ�ކޭނެްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެއ�ކޭނެ.ްވާހަކައެއ� ްވާހަކަވެސ� ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ .2200 

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިހާރު ްދެއ�ކޭނެ. ްވާހަކަވެސ� ްޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ްއިޞ�ލާޙު.....

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްއިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ ްމެނ�ބަރު  2205ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނުކުތާ....

ް

ްރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކު

ް

ނެރެފައިްހުރިްއޯޑަރުްއިނގޭތޯ.ްމެނ�ބަރުްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީ  2210ްމިއީްހަމަްރިޔާސަތުން�

ްްއިބ�ރާހީމ�ްޙުސައިނ�ްއިލ�ޔާސ�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްއިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2215އިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ.

ްއުތުރުބުރީގެްއިނގޭތޯ ްތިލަދުނ�މަތީ ްހުނ�ނެވި ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްއާދެ، .
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ްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާ.ް ްވާހަކަފުޅު ްމުޢިއ�ޒު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިހާރުްމިނެޓެއ�ގެއިރުްއޮތީ.

ް

ްވާހަކައަކީްްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،  2220ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްއޮތ�ވާހަކައޭ.ްްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އަޙ�މަދުް ްނެރުއ�ވާފައި ްނޫސ�ބަޔާނ� ްއޮފީހުނ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ްރައީސ�ް ްއަދި ްވާހަކަ. ްފުރާވަޑައިގެނ� ްއެބޭފުޅާ ްނޭނގި ތިމަނ�ނައަށ�

ްނޭނގެް ްވަޑައިގަތީމަ،ްދެނ� ްއަނެއ�ކާ ްފަހުނ� ްހަމަ ްޚަބަރުނެރުއ�ވީ އޮފީހުނ�

ްމެނ� ްމާލޭ ްވާހަކަ.ްކީއ�ވެގެނ�ކަމާއި ްމާލެވަޑައިގެނ� ްބޭސ�ކޮޅަށ�ފަހު ބަރު

ްހުށަހެޅިދާނެ.ް ްހުށަހަޅަނ�ޖެހިއ�ޖިއ�ޔާ ްއެކީ ްޑޮކިޔުމެނ�ޓ�ރީ  2225މިކަމުގެ

ްއަބުރާބެހޭް ްވާހަކައެއ�ނޫނ�. ްދައ�ކާ ްހަދައިގެނ� ްމިއީ އެހެނ�ވީމާ،

ްނަނ�ކިޔަސ�ް ްމަޤާމު ްކިޔާފައި ވާހަކައެއ�ނޫނ�.ްޚިޔާނަތ�ތެރިއަކަށ�ްއޮނަރަބަލ�

ްވަގަކަށ�.ްރައ�ޔިތުނ�ނެ ްވާނީ ްވަގެއ� ްއޮނަރަބަލ�އަކަށ�. ްޤަބޫލެއ�ނުކުރާނެ އ�

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް2230 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެ ްދެއ�ކެވުމުގައި ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ އާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޢިބާރާތާއިް ްވާހަކަފުޅާއި ްއެމެނ�ބަރެއ�ގެ މެނ�ބަރަކުްއެދައ�ކަވާްވާހަކަފުޅަކުނ�

ްއެހެނ�ވީމާކަނ� ްއެނގިގެނ�ދާނީ. ްހުނ�ނަގޮތ� ްދަނ�ނަވަނ�ް، ތައ� ނޑު އަޅުގަ

ްހުތުރުވާގޮތަށ�ް ްއަބުރަށ� ްބޭފުޅެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� މިއުޅެނީ

ްޢިއ�ޒަތް�...ވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވުމަކީް ްޤަދަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، .2235 

ްވާހަ ްއެގޮތަށ� ްއަތ�ޕުޅުގައި. ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްހަމަ ްއޮތީ ކަފުޅުްހިފެހެއ�ޓުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދޭވާހަކަ ނުދެއ�ކެވުނ�

ްމާޅޮސ�މަޑުލުް ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްމިހާރު ްއަރުވަނީ މިފުރުޞަތު

ްމިތަނ�ވަޅުް ްއާދެ، ްޢަފީފަށ�. ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދެކުނުބުރީގެ

 2240ނ�ވީމާ،ްދެނ�ްފުރުޞަތުްއިބ�ރާހީމ�ްޢަފީފ�ްޖަލ�ސާގައިްވަޑައިގެނ�ނެތ�.ްއެހެ

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު މިއަރުވަނީ

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްއިބ�ރާހީމަށ�. މަޖުދީ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.
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ް

 2245ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރެކޯޑަށ�ޓަކައިވެސ�ްްރިޔާޟ�ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރު ްއެއީްްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުނ�ވޭ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްވާހަކައެއ�

ްނެގީްް��ރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ްމީގެކުޑައިރުކޮޅެއ�ކުރީނ� ނޑު ްއަޅުގަ ދެނ�މެގައި،

ްވާހަކަފުޅުގައިް ްދެއ�ކެވި ްމުޢިއ�ޒު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހއ.ގެ

ްރިޔާސަ ްދެނ�މެ ްނޫނ�ނަމަ ްއިބ�ރާހީމ� ްޢިލ�ޔާސ�  2250ތުން�އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްއެވާހަކަދައ�ކަން� ްހުތުރުވާގޮތަށ� ްއަބުރަށ� ްމެނ�ބަރުގެ ތިފާޅުކުރެއ�ވި

ްފަހުން� ްއެބަސ�ނެރުނުއިރު ްރިޔާސަތުނ� ބާރުއަޅާކަށެއ�ނޫނ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�

ްއަނ�ނަކަހަލަގޮތަކަށ�ް ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއޭގެއިނ� ްބޮލަށ�ވެސ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއެއާއެއ� ްހަމަ ްދެނ� ްބަސ�ވިދާޅުވީތީވެ. ްވާހަކަފުޅުްއެނ�މެފަހުގެ ްދެނ�މެ ކޮށ�

ްއުނިނުކުރައ�ވާނަމޭް ްޔައުމިއ�ޔާއިނ� ްއެއ�ޗެއ� ްއެވިދާޅުވި  2255ނިނ�މަވާލައ�ވަމުނ�

ްސަމާލުކަމަށް� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެކަމަށ�ވެސ� ްވިދާޅުނުވީތީވެ މަނިކުފާނު

ްޔައުމިއ�ޔާއިނ�ް ްއެތަނ�ކޮޅު ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ނަނ�.

ްރިޔާސަ ްއެހެނ� ްދެން�އުނިކުރާމަނޭ ްއިޢުލާނ�ކުރަނ�ޖެހޭނެހެނ�. ތުނ�

ްއެބެއ�ލެވީމަްއެނގިދާނެތާްވީގޮތެއ�.ް

ް2260 

ް

ނޑުްހަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ދިމާވެފައިްމަްއަމިއ�ލަގޮތުނ�ްމިކަމުގައިްއާދެ،ްމިމައ�ސަލާގައިްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ްދޭތެރޭގައިވެސ� ްގޮތާ މިހިރަ

ްދެނ�ނެވޭްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާނެކަ ްމިކަމުގައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއިނގޭ. ނ�

ނޑުްއަމިއ�ލަްއެދުމަށ�ްދަނ�ނަވާްއެއ�ޗަކަށ�.ް ްއަޅުގަ  2265ކޮނ�މެްއެއ�ޗެއ�ްމިވަނީ

ްވިދާޅުވީް ްއެއ�ޗެއ� ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްހއ. ދެނ�،

ްއެއ�ޗެހިް ްވިދާޅުވާ ްނެތިސ� ްމައިކ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްނޫނ�. ްހުއ�ޓައެއ� މައިކ�

ްއެވާހަކަްޔައުމިއ�ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުހުނ�ނާނެ. ްލިޔެވިފައެއ� ޔާގައި

ްއާދެ،ް ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ދަނ�ނަވާލާނަނ�.

ްކައިރިވެފައިވާކަން� ްގަޑިޖެހެނ� ްވަރަށ� ްއަރުވާއިރުވެސ� ްފުރުޞަތު  2270މިހާރު
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ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަނީްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެް އެހެނ�ނަމަވެ�ެސ�،ްއަޅުގަ

ްޢި ްއާދެ، ްއިބ�ރާހީމ�އަށ�. ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު 3ްއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިނެޓ�އިރު.ް

ް

ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .`ް2275 

ްމަްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްބެހޭ ްއިދާރާތަކާ ްމަރުކަޒީ ްމަޤާމުތަކާއި، ްއެހެނ� ްޢުޟޫޢުގެްމުސ�ތަޤިއ�ލު

ްކޮމިޓީގެްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިދާރީ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަރުޙަލާގައި ްމި ބަޙުސ�ގައި،

ްލާޒިމ�ކުރުވާފައިވާް ްހިމަނުއ�ވާ ްދެވަނައަށ� ް ްއެޖެނ�ޑާގެ ލަފާފުޅާއެކު

ްމަޤާމުތަ�ަކާއި،ް ްއެހެނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލު ްހިމަނަނ�ޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްބެހޭގޮތުނ�ް ްއިދާރާތަކާ ްފިކުރުްްމަރުކަޒީ ްނަޒަރުހިނ�ގާ ްއެޖެނ�ޑާއަށ�  2280ދެއ�ކި

ހިނ�ގާނަމަްދިރާސާކޮށ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާްކޮމިޓީގެްމޭރުމަށ�ްކަނ�ދެއ�ކުމަށ�ޓަކައިް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމުސ�ތަޤިއ�ލު، ްމިނިވަނ� ްހާމަކުރުމަކީ ްއެއ� ހާމަކުރަނ�ޖެހޭ

ްކޮން� ްދެނ�ވާނީ ްމިނިވަނ�ކޮށ�ފިނަމަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ� ްގަވަރުނަރު ރައީސ�،

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުވުނ�ްގޮ ްމިނިވަނ� ްނުވެވެނީބާ. ްހޭލުނ�ތެރި ްއަދިވެސ� ތެއ�ބާ.

ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްތަނ�ދޭނ�ވާނީ ްތަނ�ދޭްޙައ�ޤުތަކުގެ ްރައ�ޔިތުނ�  2285ތެރެއިނ�

ްކޮނ�މެް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތެރެއިނ�. ްއުސޫލުތަކެއ�ގެ އަސ�ލަކާ،

ްއެް ްއެކުލަވާލެވުނަސ� ްމުޢައ�ސަސާއެއ� ްކޮނ�މެ މައ�ސަލައެއ�

ްމިނިވަނ�ކަމާ،ްމުޢައ� ްދެވޭނެ ްވެރިޔަކަށ� ް ްއިސ�ކުރެވޭ ސަސާއަކަށ�

ްލިޔެް ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްގޮތ�ތައ� ްމިނ�ވަރާއި، މުސ�ތަޤިއ�ލުކުރެވިފައިވާ

 2290ބަޔާނ�ކޮށ�ފައިްއޮތުނ�ްވަރަށ�ްމުހިނ�މު.ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާްމިްމަޖިލީހަށް�

ްބަ ްމި ްދިޔާނާ ްފާޠިމަތު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޙުސ�ގައިްޢައ�ޔަނުކުރެއ�ވި

ްމިނިވަނ�ކަމުގެް ްފާޅުކުރެއ�ވި ްވިދާޅުވި ްފައ�ޓަވަމުނ� ްދައ�ކަވަނ� ވާހަކަފުޅު

ްދެވޭް ްކޮބައިކަމާ، ްމިނިވަނ�ކަމަކީ ްފާހަ�ަގަކޮށ�ލަނ�. ފާހަގަކުރުނ�

ްމިއިނ�ް ްކޮބައިކަނ� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަމަކީ ްލިބިފައިވާ ްކޮބައިތޯ. މިނިވަނ�ކަމަކީ

ްތަ ްތަރުޖަމާއަކަށ� ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ. ްނުވާނެ.ްފެނ�ނަނ� ްއޮވެގެނ�  2295ނ�ދީފައި

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްރަޝީދު ްރިޔާޟ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުރާ ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�
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ްހާމަކުރީް ްމި ްމިހެނ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހާމަކުރަނ�. ްމަޖިލީހުގައި މި

ްބޮޑު ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްވެރިކަނ�ކުރާްްއަޅުގަ ްޤައުމުގެ ްމި ތަރިކައެއ�

ްވަރަށ�ް ްޙިމާޔަތ�ތައ� ްޢިނާޔަތ�ތަކާއި، ްދެވެނ�ޖެހޭ ްފަރާތަކަށ� ްއެ  2300ފަރާތަކީ.

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ް ްބަޔާނ�ވެފައި ްލިޔެވި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ރަނގަޅަށ�

ްގެއ�ލިގެން� ްތަރިކައެއ� ްމިފަދަ ްޖީލަށ�ޓަކައި ްއަނ�ނަނިވި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްގޮތަކަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްދެވޭނެ ްނުވާނެތީ. ްތަނ�ދީގެނ� ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްރައީސ�،ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�ޓަކައިްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް2305 

  

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަޑިޖެހެނ� ްއެހެނ�ވީމަ،2ްްއާދެ،ްމިހާރު ްކުޑަވެއ�ޖެ. މިނެޓ�އިރަށ�ވުރެވެސ�

ްއަޅުގަ ްމިވަގުތު ްމެނ�ބަރަކަށ� ްއިތުރު ްދެތިން�ދެނ� ްނާރުވާ ްފުރުޞަތު ނޑު

ްނިނ�މާލާނީ.ް ްޖަލ�ސާ ްމިއަދުގެ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްދަނ�ނަވާލާފައި  2310އެއ�ޗެއ�

ްތާއީދުް ްހުށަހެޅި ްމިހާރު ްއެއ�ޗަކީ ްއޮތ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ް 8ްްލިބިފައިވާ ނޑުމެނ�ގ8ްްެގޮތެއ�، ްއަޅުގަ ްއެބައޮތ� ހުށަހެޅުމެއ�

ްއަޅުގަނ ްމިހާރު ްއަދި ްކުރިމަތީގައި. ްއައުމުނ� ްމި ްއަތަށ� ހުށަހެޅުމަށ9ް�ްޑު

ް ްމި ްމިދިޔައީ. ްއެއ�ގޮތ�ވ9ްްާވެގެނ� ްވަރަށ� ހުށަހެޅުމުގައިވެސ�

ްބޮޑަށް� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެބަހުރި.  2315ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ�

ްހުރިް ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�ތަކުގައި ްމި ްއެދެނ� ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެއ�ް ްކަނ�ތައ� ްހަމައަށ�ދާނ�ވާއިރުްއެއ�ގޮތ�ވާ ްވޯޓަކާ ްދެއ�ވާފައި ގޮތ�ކޮށ�ލަ

ްއެއީް ްގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުނ� ްގޮތަކަށ� ްއޮނ�ނަ ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� ްމަދު ވީހާވެސ�

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެގޮތަށ� ްގޮތަކަށ�ވާނެތީ ރަނގަޅު

ްހުރިހާް ްދެއ�ކެވި ްވާހަކަފުޅު ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި  2320މަސައ�ކަތ�ކޮށ�ދެއ�ވުނ�.

ްވާހަކަ ްބޭނުނ�ތެރިްބޭފުޅުނ�ގެ ްއަދި ްއަގުހުރި ްވަރަށ� ފުޅުތަކަކީވެސ�

ްމުޢައ�ސަސާތަކަކީވެސ�ް ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްއަދި ްދެކެނ�. ވާހަކަތަކެއ�ކަމަށ�

ްއެކަށީގެނ�ވާް ްހިމެނުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެކަށީގެނ�ވާ ހަމަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްޤަބޫލުކުރައ�ވާތީް ްއެ ްހަމަ ކަނ�ތައ�ތައ�ކަމުގައިވެސ�



 87 

ްމެނ�ބަރުން�ހުށަ ްއެްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެދެނ� ނޑު  2325ހަޅުއ�ވަނީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވައިގެނ�ްމިއާްދޭތެރެްގޮތެއ�ްހޯއ�ދަވައިދެއ�ވޭތޯްބެއ�ލެވުނ�.ް

ްހަމަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ނޑު ދެނ�،ްމިްފުރުޞަތުގައިވެސ�ްއަޅުގަ

ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކާގައިްްދަނ�ނަވަނީ، ދައ�ކާ

ްއުނިކަން� ްޝަރަފަށ� ްޤަދަރާއި، ްމީހެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވާހަކަދެއ�ކޭނެ.ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަނުދައ�ކަވާވެސ�  2330އަނ�ނާނެގޮތަށ�

ްސަމާލުކަން� ްހަމަ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްއެގޮތަށ� އެ�ެހެނ�ވީމަ،

ްއަޅުް ްގެނ�ދެވުމަކީ ްކުރިއަށ� ްވާހަކަ ްބޮޑަށ�ްދެއ�ވައިގެނ� ްވަރަށ� ނޑު ގަ

ްކަނ�ތައ�ވެސ�ް ްސާބިތުވެފައިހުރި ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި ްއާދެ، އެދޭކަމެކެވެ.

ްހުނ�ނާނެ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްތުޙުމަތުގެް ްކަނ�ތައ�ވެސ� ްތުޙުމަތުވާ ްއަދި ހުނ�ނާނެ

ްއަދިް ްނުވާނެ. ްދައ�ކައިގެނެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހަމަގައިމުވެސ�  2335ވާހަކަ

ނޑަށ�ްއިވިފައިްއޮނ�ނަްއަޑަކީ އެއީްއެކަމުގައިްއޮތ�ްއެނ�މެްރަނގަޅުްްއަޅުގަ

ްދެއ�ކެވުން� ްވާހަކަވެސ� ްއެކަހަލަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހަދައިގެނ� އަޑުކަމުގައި

ްމިކަހަލަް ްވާހަކަދެއ�ކެވުމުގައި ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުވާނެ. ްގޮތަކަށ� ްރަނގަޅު އެއީ

ްސަމާލުކަން� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ކަނ�ތައ�ތަކަށ�

ްވާހަ ްދެނ�ްދެއ�ވައިގެނ� ްއާދެ، ްދަނ�ނަ�ަވަނ�. ްވާހަކަ ްއެދޭ  2340ކަދެއ�ކެވުމަށ�

ނޑުމެނ�ގެްޖަލ�ސާއެއ�ްއޮނ�ނާނީްމާދަމާ.ްއެއީ،ްމިްޑިސެމ�ބަރުމަހުގެް އަޅުގަ

ްްވާްހޯމ4ްަ ްދެއ�ވުމަށ9:11ް�ްދުވަހު ޖަހާއިރު.ްއެްޖަލ�ސާއަށ�ްވަޑައިގެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� އެދި

ްޖަލ�ސާްދަނ� ްގަޑިއަށ� ްވަޑައިގަނ�ނަވާއިރު ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނަވަނ�

ް ްމިތާނގައ9:11ްްިފެށޭގޮތަށ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްހަމަ  2345ޖަހާއިރަށ�

ްނުކުތ�ކަހަލަް ްމިއަދު ްއޭރުނ� ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ� ްވަޑައިގެނ� ތިއ�ބަވާގޮތަށ�

ްހިނގަމުނ�ދާތާ ްޖަލ�ސާ ްއާދެ، ްނުނުކުނ�ނާނެ. 31ްްމައ�ސަލައެއ�ވެސ�

ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމި ްް�މިނެޓ�ވެގެނ� ްހުއ�ޓާލ31ްްީގަޑި މިނެޓ�ވެގެނ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްނުނިކުނ�ނާނެ. ްގޮތެއ� ްތަފާތުވާ ޖަހާއިރ9:11ްްުމައ�ސަލާގައި

ްއެދޭް ްދެއ�ވުނ� ްވަޑައިގެނ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ  2350ފެށޭގޮތަށ�

މިއަދުގެްޖަލ�ސާްމިްނިނ�މާލަނީ. ްްވާހަކަްދަނ�ނަވަމުން�

ް
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