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

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

ް5 

 

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބައ�ދަލުވަނީ ްމި ްމިއަދު  10ވަނ�8ްްައާދެ،

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެނ�މެހާ ްދެއ�ވި ްވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ޖަލ�ސާ.

ްއެޖެ ްޖަލ�ސާގެ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްމަރުޙަބާ ނ�ޑާއާއިގެނ�ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްވާހަކައެއ�ް ްއޮތ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްފެށުމުގެކުރިނ� ްދާނ� ކުރިއަށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްތެރޭގައި ްހަފ�ތާތަކުގެ ްދިޔަ ްނިމިގެނ� ްމި ްއެއީ އެބައޮތ�.

ްބޭއ�ވިް ްޖަލ�ސާއެއ� ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ްމަޖިލީހުގެ  15ޚާއ�ޞަ

ްމުޤަް ްކޮމިޓީގެ ްމިހާރު ްވަނީ ްއެޖަލ�ސާއިނ� ްއާދެ، ްހޮވިފައި. 11ްއ�ރިރަކު

ް ްމަޖިލީހުގ2886ްްެއޭޕ�ރީލ� ްޚާއ�ޞަ ްބޭއ�ވި ްދުވަހުގެރޭ ްއަނ�ގާރަ ވި

ްބައ�ދަލުވުމުގައިް ްދެވަނަ ްކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ދިރާސާކޮށ�

ް ްތިއ�ބެވި 19ްްޙާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްތެރެއިނ� މެނ�ބަރުނ1�ް�ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއަޣ�ލަބިއ�ް ްކޮމިޓީގެ ްއާދެ، ްމުޤައ�ރިރަކަށް�ވޯޓުދެއ�ވައިގެނ� ްކޮމިޓީގެ  20ޔަތުނ�

ްއިސ�މާޢީލ�.ް ްއިބ�ރާޙީމ� ްއަލ�ފާޟިލ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ހޮވުނީ

ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�.ް އެހެނ�ވީމާ،ްއެްވާހަކަްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްއަޅުގަ

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއޮތީ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްޖަލ�ސާގެ ްމިއަދުގެ އާދެ،

ްބެހޭގޮތު ްއިތުރުްޙައ�ޤުތަކާ ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ްފާޅުކުރައ�ވަނ� ްމެނ�ބަރުނ� ނ�

ްބަޙުސ�ކުރެއ�ވުނ�.ް ްތަކާމެދު ްހުށަހެޅުއ�ވުނ� ްއެ ްހުށަހެޅުއ�ވުމާ  25ޚިޔާލުފުޅު

އާދެ،ްމިހެނ�ްމިދަނ�ނަވާލާްއިރުގައިްއިތުރުްޚިޔާލުތަކޭްދެނ�ނެވިފައިްމިވަނީް

ްޚިޔާލުފާޅުކުރު ްމައ�ސަލާގައިވެސ� ްމި ްވަނީ ްމަޖިލީހުގައި މުގެްމީގެކުރިނ�
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ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޚިޔާލުފުޅުތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްއައިސ� ވަގުތެއ�

ްވަކިްމާއ�ދާއަކުނ�ް ްޖަލ�ސާތަކުގައިްދިޔައީ ްމީގެކުރީގެ ހުށަހަޅުއ�ވާފައި.ްދެނ�

ްކުރެއ�ވުމަށ�ް ްޚިޔާލުފާޅު ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވަކިނ�  30ވަކިވަކިކޮށ�

ްނަމަވެ ްގެނ�ދިޔައީ�ީ�ީ. ްއަރުވަމުނ� ްމާްފުރުޞަތު ްގެނ�ދިޔުނ� ްއެގޮތަށ� ސ�

ްމިހާރުް ްގޮތުނ� ްއަވަސ�ކުރުމުގެ ްމިކަނ�ތައ� ްފެނ�ނާތީ ްދާކަމަށ� ލަސ�ވަމުނ�

ްޚިޔާލުފުޅުތައ�ް ްވާހަކަފުޅުތަކާ ްހުރި ްދެއ�ކެވިފައި ްމިހާރު ްޖުމ�ލަކޮށ� މިބާބުގެ

ްޚިޔާލުފުޅުް ްއެ ްއޮތ�ނަމަ ްޚިޔާލުފުޅެއ� ްއިތުރު ްބައ�ލަވާފައި ްމައ�ޗަށ� އޭގެ

ްގެނ�ދަން�ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ްކުރިއަށ� ްމަޖިލީހުނ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  35މިހާރު

ްހުރިްޚިޔާލުތައ�ވެސް� ްފާޅުކުރެވިފައި ްމިހާރު ޤަސ�ދުކުރެވިފައިްމިވަނީ.ްއަދި

ްވަނީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަރިހަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މީގެކުރިނ�ވެސ�

ްހަނދުމަފުޅުކޮ ްއެކަނ� ްއަނެއ�ކާ ްމިއަދުވެސ� ްނަމަވެސ� ށް�ފޮނުވިފައި

ްއިސާހިތަކުް ްއަރިހަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގޮތުނ� އާކޮށ�ލުމުގެ

ްހުށަހެޅުނ�ތަކުގެް ްޚުލަސާ ްޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ްހުށަހެޅުނ� ްއެ  40މޭޒުކޮޅުމައ�ޗަށ�

ްމިދަނ�ނަވާފައިް ްމިހެނ� ްއާދެ، ްފޮނުވާލެވޭނެ. ްއަރިހަށ� ްތިބޭފުޅުނ�ގެ ޙުލާސާ

ް ްއެހެނ� ްދެނ�ނެވިހެނ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެން�މިހާރު ހެދުމަށ�ފަހު

ްއަދިް ްޚިޔާލުތަކާ ްހުށަހެޅޭ ްއެގޮތުނ� ްވަނީ ޤަސ�ދުކުރެވިފައި

ްއޮނ�ނަނ�ް ްބާބެއ� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއެް ްނިނ�މަވާފައި ްއެގޮތަށ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ�ވަނަމަ  45މިތަނުނ�

ްޚިޔާ ްބޭފުޅުނ�ގެ ްހުރިހާ ްޚިޔާލުތަކުގައި ްއެއ�ގޮތ�ވާްހުށަހަޅުއ�ވާ ލުފުޅު

ްމިް ްފޮނުވުމަށ� ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ްއެއ�ކޮށ� ޚިޔާލުތަކެއ�

ްކުރިއަށ�ް ްމަސައ�ކަތ� ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިނ�މުމަށ���. މަޖިލީހުނ�

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެނ�ދިއުމަށ�ޓަކައި

ްމިހާރުް ްމެނ�ބަރުނ� ްބެހޭގޮތުނ� ްބޭނުނ�ފުޅުވާްްޙައ�ޤުތަކާ  50ފާޅުކުރައ�ވަނ�

ްދެއ�ކެވުމަށް� ްވާހަކަފުޅު ްއެކަމަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވިނަމަ ްޚިޔާލުފުޅުތައ� އިތުރު

ްވާހަކަް ްއެހެނ�ވިމާ، ްހުޅުވާލަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެރުވުމަށ� ފުރުޞަތު

ްދެއ�ކެވުނ�ް ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ދައ�ކަވަނ�
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ްމިއަރުވަނީްއެދެނ�.)ވަގު ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއާދެ، ތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

 55ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްޝަރީފަސ�.

ް

ްފުޅާްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްވަރަށ� ްފުރަތަމަވެސ� ްއެނ�މެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކާމެދުްމިްމަޖިލީހުގައިްވަނީްދާއިރާްއެއ�ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް

ނޑުމެނ�ްޙަޤީޤަތުގައިްވަކިްމާއ�ދާއަކުނ�ްމާއ�ދާއަކުން� ބަޙުސ�ކޮށ�ފައި.ްއަޅުގަ

ްބަޙުސ�ކުރަން� ނޑުމެނ�ގެްކުރިމަތީގައިްނެތިްއެ ްއަޅުގަ ްޑ�ރާފ�ޓެއ�  60އެއ�ވެސ�

ްހެ ްގަވާއިދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްގަވާއިދުްފެށިފެށުމަކީ ްއެ ދުމުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފުށުއަރާކަމެއ�. ްމުޅިނ� ްބޭނުމާ ްއޭގެ ްމަޤ�ޞަދާ އެކުލަވާލުމުގެ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ރައީސ�،ްމިްމަޖިލީހުނ�ްފުރަތަމަްޚިޔާލުފާޅުްކުރުމުގައިްއަޅުގަ

ްވާހަކަް ްޙައ�ޤުތަކާމެދު ްއަސާސި ްދާއިރާއެއ�ގައި ްފުޅާ ްކަމަކީ ކުރެވޭނެ

ްވަ ްމިހާރު ްއެކަނ� ްމިހާރުްދައ�ކާލުނ� ްއޭގެއިތުރަށ� ްދެނ� ްކޮށ�ނިމިފައި.  65ނީ

ްބަޙުސ�ް ްދިގުކޮށ� ްމިތާނގައި ްމާއ�ދާއަކުނ� ްކޮނ�މެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ އޮތ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއަދި ްމަޤ�ޞަދާ ްގަވާއިދުގެ ްކަމީ ހުޅުވާލެވުނު

ްހުރަސ�އަޅާކަމެއ�ް ްއެކުލަވާލުމަށ�ވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްއަދި ބޭނުމަށ�ވެސ�

ްއެކަ ްޔަޤީނ� ްކަނ�ތައ�ްކަމުގައި ްހިނގާދިޔަ ްތަކުގައި ްދުވަސ� ްވޭތުވެދިޔަ ނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްސާބިތުވޭ. ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  70ތަކުނ�

ްޚިޔާލަކީް ްފާޅުކުރާނެ ްދެނ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްއިތުރަށ� ްކޮބައިބާވައޭ ހިތަށ�އަރާ

ްމިއުޅެނީކީް ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޙައ�ޤުތަކާމެދު. އަސާސީ

ްތަނެއ�ގައިވެސް�ްއަލަށ� ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްނޫނ� ްކުރާކަށެއ� ްއީޖާދު ކަމެއ�

ްއިނ�ސާނީް ްހިމެނެނ�ވާ ްއެއ�ގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތެއ�ގައި ޢާނ�މު

 75ޙައ�ޤުތަކާބެހޭްމާއ�ދާތައ�ްއޮނ�ނަްގޮތ�ްވަރަށ�ްރަނގަޅަށ�ްއެނ�މެނ�ނަށ�ވެސް�

ްމުވާހަދާތަކާ ްޤަރާރުތަކާ ްނޭޝަނ�ސ�ގެ ްޔުނައިޓަޑ� ްމިގޮތުނ� އަދިްްއިނގޭ.

ްފަރާތ�ތަކުން� ްކުރާ ްމަސައ�ކަތ� ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްއިނ�ސާނީ މިނޫނ�ވެސ�

ްއެނގެނ�.ް ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްއެބަހުރި ްއުސޫލުތަކެނ� ްޢާނ�މު ޤަބޫލުކޮށ�ފައިވާ

ްކުރައ�ވައިފިް ްއިޢުލާނ� ްދެނ�މެގައި ްދާދި ްރައީސ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި މިހާރު

ްވެއ�ޖެކަ ްފެށޭގޮތ� ްމަސައ�ކަތ�ވެސ� ްކޮމިޓީގެ ްކޮމިޓީއަށ�ްޑ�ރާފ�ޓ� ްއެ  80މަށާ
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ްއޮތ�އިރުް ްކަނ�މިހެނ� ްވާހަކަ. ްކުރެވިފައިވާ ްޢަ�ައ�ޔަނ� މުޤައ�ރަރަކުވެސ�

ްމިް ްޙައ�ޤުތަކާމެދު ްއަސާސީ ްއިތުރަކަށ� ްދެނ� ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްމާއ�ދާއަކުނ�.ް ްމާއ�ދާއަކުނ� ްކަމަކަށ� ްބަޙުސ�ކުރަނ�ޖެހޭ މަޖިލީހުގައި

ްއަ ްވަނީވިއ�ޔާ ްމަސައ�ކަތް�އެހެނ�ވެއ�ޖެކަމަށ� ްމިއުޅޭ ްކުރަނ� ނޑުމެނ� ޅުގަ

ްމުއ�ދަތެއ�ގެް ްއަވަސ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްނުކުރެވޭނެ  85އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމުނ�، ްނުލިޔެވޭނެ. ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ތެރޭގައި

ްބޭރުގެް ްއޮތީ ްނިނ�މާފައި ްކޮމިޓީނ� ްޑ�ރާފ�ޓ� ްއޮތީ ްނިނ�މާފައި މިހާރުވެސ�

ްމާހިރުނ�ގެ ްއަދިކަމަށް�ްފަނ�ނީ ްގޮތުގެމަތިނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްއިރުޝާދާ ލަފަޔާ

ްހޯދައިގެން� ްއެހީތެރިކަނ�ވެސ� ްމާހިރުނ�ވެސ� ްޤާބީލު އެކަޝޭނަށ�

 90އެކަށީގެނ�ވާްރަނގަޅުްޑ�ރާފ�ޓެއ�ްކޮށ�ގެނ�ްމިތަނަށ�ްގެނ�ނަނ�.ްއެްޑ�ރާފ�ޓް�

ްއޮވެއ�ޖެއ�ނަމަް ްބައެއ� ްއިތުރުކުރަނ� ްއެއަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގެނައިމާ

އިތުރުކޮށ�ްމަދުކުރަނ�ޖެހޭްބައިތައ�ްމަދުކޮށ�ްއިޞ�ލާޙުްގެނ�ނަނ�ވާްބައެ�ެއ�ް

ްމަޖިލީހަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާސ�ކުރުމަކީ ްގެނަސ� ްއިޞ�ލާޙު ބައިތަކަށ�

ްމިކަނ�ް ްނޫނ�ގޮތަކަށ� ްމި ްމިގޮތަށ� ްކަމެއ�.ްމިކަނ�ކުރެވޭނީވެސ� ކުރެއ�ވިދާނެ

ނޑުމެނ�ްކުރިމަތީގައި  95ނެތިްއަމާޒެއ�ްްކޮށ�ގެނ�ްބަޙުސ�ކުރާނެްއެއ�ޗެއ�ްއަޅުގަ

ްވަނީވިއ�ޔާް ްދާނ�ވެއ�ޖެއ�ކަމަށ� ްމިގޮތަށ� ްއެގޮތަށ� ްނެތި ްހުނ�ގާނެ ނެތި

ްމަސައ�ކަތާއިގެނ�ް ްމިއޮތ� ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ފަހަރު އަދިވެސ�

ްބަޙުސް� ްމާއ�ދާއަށ� ްއެއ�ވަނަ ްހުށަހަޅަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދެވޭނެ. ކުރިއަށ�

ްރައ� ްއަދި ްބަނ�ދުކުރުމަށ� ްނިނ�މަވަން�ހުޅުވާނުލާ ްމަޖިލީހުނ� ްމި ޔިތުނ�

ްހިމެނިފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޗެޕ�ޓަރެއ� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ  100މިހާރު

ްކޮމިޓީން� ްޑ�ރާފ�ޓ� ްއަދި ްހުށަހަޅަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� އޮނ�ނަނ�ވާނޭ

ްބޭބޭފުޅުނ�ގެް ްއެކި ްއެކަމާމެދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއައީމަ ްކޮށ�ގެނ� ޑ�ރާފ�ޓ�

ްގެނ�ނަ ްބައިތަކާމެދުްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްއިތުރުކުރަނ�ވާ ްއިޞ�ލާޙުތަކާ ނ�ވާ

ްދެވަނަް ްއަލީގައި ްފާޅުކުރާ ްކުރެވޭ ްއެގޮތުނ� ްބަޙުސ�ކުރާނީއޭ އިތުރުކުރުމަށ�

ްކަނ�މިހެން� ްކުރެވިދާނެކަމެއ�. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހެދުމަކީވެސ�  105ޑ�ރާފ�ޓެއ�

ްވެއ�ޖެއ�ނަމަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކުރުނ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމާޒީ ްއޮތ�އިރު

ްނޭނގެ.ް ްހަމަ ްއެއ�ޗެއ� ްދަނ�ނަވާނެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްއެއާއި ދެނ�
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ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ�ވެސ� ްމަޖިލިހުގެ ްމި ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރިމަތީގައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރިމަތީގައި ްޤާނޫނުގެ ހިއެއ�ނުވޭ

ްއެ ްވިދާޅުވާނެހެނ�. ްނޫނ�ކަމަށ� ްބައެއ� ްހަމަހަމަ ްއެްރައ�ޔިތުނ�ނެކޭ  110ކަމަކު

ްދުވަހުް ްކިތައ� ްނޭނގެ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްމިތާނގައި ްހުށަހެޅިގެނ� މާއ�ދާއެއ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބަޙުސ�ކުރެވުނު. ްގިނަދުވަހު ްލައ�ކަ ްބަޙުސ�ކުރެވުނީކީ ކަމެއ�

ްނިކުތް� ްކުރެވުނުގޮތުނ� ްމިކަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ް ްއެއީ ދަނ�ނަވާނީ

ްއަނެއ� ްނަތީޖާ ްހިތި ްއެ ްއެހެނ�ވިއިރު ްތަކުރާރުކުރަން�ނަތީޖާއެކޭ. ކާވެސ�

ނޑުް ްވީމާ،ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ�. ްފަށ�ފަށުނ� ްވާހަކަ ްނުފެނ�ނަށ� ނޑަށ�  115އަޅުގަ

ް ްއ1ްްެހުށަހަޅަނ� ްގެނައުމަށ�ޓަކައި ްޑ�ރާފ�ޓެއ� ްކޮމިޓީނ� ޑ�ރާފ�ޓ�

ްދިނުނ�.ް ްއެކަމެއ� ްބޭނުނ�ވާނަމަ ްކޮމިޓީއަށ� ްމެނ�ޑޭޓެއ� ްނުވަތަ އިޚ�ތިޔާރެއ�

ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްގައި ްއޮތުމަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާބެއ� ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްއެއަށ�ފަހުް ްފާސ�ކުރުނ�. ްކަމުގައި ްސިފައެއ� ްއަސާސީ ްއެއީ ފާސ�ކުރުނ�

ް ްނިމުމަށ�ފަހު ްމައ�ސަލަ ްދެ ްމި ްބަޙުސ�ކުރުނ4ް�ްމިއަދު ްމާއ�ދާއަށ�  120ވަނަ

ްވެރިކަމެއ�ގެް ްކޮނ�ކަހަލަ ްއޮނ�ނަނ�ވާނީ ްރާއ�ޖޭގައި ްއެއީ ހުޅުވާލުނ�

ްދެނ� ްމައ�ސަލާމެދު ްމި ްއެނޫނ�ްްނިޒާމެއ�ތޯ ްގެނ�ދިޔުނ�. ބަޙުސ�ކުރިއަށ�

ްނުފެނޭް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާކަށ� ްކުރިއަށ� ްބަޙުސ� މައ�ސަލަތަކާމެދު

ް ްމިތަނުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްް�ހަމައެކަނި ްއޮތ�ކަމަށ� ްނުނިމި ްގޮތެއ� މާއ�ދާއެއ�

ްބާބެއ�ް ްދެނ�ނެވިގޮތަށ� ްމި ްވަނީވިއ�ޔާ ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ�  125ރައީސަށ�

ްފެނ�ނަ ްކުރާްއޮނ�ނަނ� ްޑ�ރާފ�ޓ� ްއިޚ�ތިޔާރު ްކުރުމުގެ ްޑ�ރާފ�ޓ� ްއަދި ކަމަށާ

ްނިނ�މުމަށް� ްކަމުގައި ްސިފައެއ� ްއަސާސީ ްއެއީ ްދިނުމަށާ ކޮމިޓީއަށ�

ްރައީސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްވާހަކަދަނ�ނަވަމުނ� ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ

ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�ޓަކައި.ް

ް130 

ްޝުކުރިއ�ޔާްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްދާދިްް`. ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝަރީފ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްދެނ�މެއަކު

ްއިތުރަށ�ްް ްއޭގެ ްއަދި ްތާއީދުކުރަނ�، ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ހުށަހެޅި

ްތަ ްކުރީދުވަސ� ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑުމެނ�ްއަޅުގަނޑު ްއަޅުގަ ކުގައި
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ްއެއ�ް ްހަމައެކަނި ްހިމަނަނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއިރުގައި  135ވާހަކަދެކެވުނު

ްނުވާތީް ްބަޙުސ�ކުރެވިފައި ްމިތަނުގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ކަމެއ� މާއ�ދާ

ްއެް ްޤާނޫނުއަސާސީގަ�ައި ްތަނ�ތަނުގައި ްގިނަ ްވަރަށ� ްދުނިޔޭގެ އެއީ

ްކަމުގަ ްމާއ�ދާއެއ� ްއޮނ�ނަ ްހަމައެކަނިްމާއ�ދާއެއ� ްއެކަނ� އިވާތީ

ްއާދެ،ް ްއެއީ ްއާދެ، ްއިށީނ�ނާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭގެފަހުގައި ހުށަހަޅާލާނަނ�.

ްވާއިރުް ްއެއ�ޗަކަށ� ްއަސާސީ ްއެނ�މެ ްދިރިހުރުމަށ� ްއިނ�ސާނަކު  140ކާނާއަކީ

ްއެކިް ްއެހެނީ ްއެނގެނ�ޖެހޭނެ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްކޮބައިކަނ� އެކާނާއަކީ

ް ްނުވަތަ ްއެކާނާއަކީ ްއެއ�ޗެއ�.ްޤައުމުތަކުގައި ްތަފާތު ްފުޑަކީ ސ�ޓޭބަލ�

ނޑޫ،ްހަކުރު،ްފުށ�،ް ްހަ ްބޭނުނ�ވާ ްއެކާނާއަށ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ އެހެނ�ކަމާއެކު

ްތަކެތިް ްބޭނުނ�ވާ ްކާނާއަށ� ްއަސާސީ ްގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެނ� މަސ�،

ްލިބިދުނުމުގެް ްލިބިގަތުމާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއެތަކެތި ްދެނެގަނެ  145ކަމުގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީގަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޔަޤީނ�ކަނ� ްއޮތުމަކީވެސ� ްދެވިފައި އި

ްބާބެއ�ކަން� ްބެހޭ ްލިޔެވިފައި ްވާހަކަ ްތަކާބެހޭ ްވާޖިބު ްޙައ�ޤުތަކާ އަސާސި

ްމިް ްހަމައެކަނި ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްބައިތަކެއ� ހިމަނަނ�ޖެހޭނެ

ްފަހުގައިް ްއެއަށ� ްދެނ� ްވާހަކައަކީ ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްޢި ނޑުްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއަޅުގަ ްޝަރީފަށ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު  150އ�ޒަތ�ތެރި

ްކަމެއް� ްމުހިނ�މު ްގެނ�ދިޔުނ�ްއެއީްވަރަށ� ްމިްމަޖިލިސ� ްއެގޮތަށ� ތާއިދުކޮށ�

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްދަނ�ނަވާލީ. ްވާހަކަ ްއެ ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު ްއަޅުގަ ކަމުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްރަްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްގެނ�ދެވޭތޯްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރިއަށ� ްގޮތަށ� ްކުރެވިފައިވާ ް،ްއެޖެނ�ޑާ  155ްއީސ�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުޢިއ�ޒު ނޑުްްއަޙ�މަދު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވާހަކަދެކެވުނީ ްކުރީގަ ްބަލާނަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ް ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ްގޮތުގައި ްމިއަދ1�ްްުހަނދާނ�ވާ ްދެނ� ްދަށުނ�. ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙަ ްފާޅުކުރަން�މިއޮތީ ްމެނ�ބަރުނ� ްބެހޭގޮތުނ� އ�ޤުތަކާ

ްްބަޙުސ�ކުރުނ�.ް ްހުށަހެޅުނ�ތަކާމެދު ްއެ ްހުށަހެޅުމާ ްޚިޔާލު ްއިތުރު ބޭނުނ�ވާ

ް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ 14ްްއެގޮތުނ� ްބަލާލާނަނ� ްމާއ�ދާއަށ�  160ވަނ14ްްަވަނަ

ްއެޙައ�ޤުް ްނިގުޅާގަތުމާ ްޙައ�ޤު ްރައ�ޔިއ�ތެކަމުގެ ްމިބުނަނީ މާއ�ދާގައި
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ްމިްްދޫކޮށ�ލެވޭ ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ްދުވަހުވެސ� ްކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތ�.

ޢަމަލުކުރަނ�ްފެށުނީް ވަނަްއަހަރުްއަސ�ލުްމިއަދ199�ްްުޤާނޫނުއަސާސީއަށް�

ްލިބިދީފައިވާް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދުވަހެއ� ްވެރި ްހިތާމަށ� ްވަރަށ� މީ

ްހެދިފައިް ްޤާނޫނުތައ� ްހަވާލާދީފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި  165ޙައ�ޤުތައ�

ްއެއ�ޗެއ�ްްނެތުމު ްއޮތ� ްކަރުދާހުގައު ްނުލިބި ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްސަބަބުނ� ގެ

ްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއެކުލަވާލުމަށ�ޓަކައިްމަޖިލިސް�ް�އަނެއ�ކާް އަހަރުފަހުނ�

ްއެބަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދައ�ކަނީ. ްމިވާހަކަ އެއ�ކޮށ�ގެނ�

ްލަފަ ްމީހަކު ްނުލިބުނީ ްޙައ�ޤުތައ� ްމި ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ އެއް�ދައ�ކަނ�ޖެހޭ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްގޮތެއ�ތޯ. ްވީ ްވަޑައިގެނ� ްއޮޅުނ�އަރާ ްރައީސަށ�  170ދިނ�ގޮތުނ�

ްއެދެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ވުނ� ްސާފުކޮށ� ްޖެނަރަލ�އަށ� ްއެޓަރނީ މިކަނ�

ް ްއެބަބުނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޙައ�ޤުްްޕެނ�ޝަނ�މިހާރު ލިބުމުގެ

ނ�ނަށ�ްއެްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްލިބިގެނ�ވެއޭ�ޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްކީއ�ވެގެނ�ތޯްރައ�ޔިތު

ްވާހަކަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަނެއ�ކާ ްމިއަދު ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުލިބުނީ. ޙައ�ޤު

ް ްއަނެއ�ކާވެސ�ްްޕެނ�ޝަނ�ދައ�ކަނ�ވީތޯ ްވާނެ. ްއޮނ�ނަނ� ްޙައ�ޤު  175ލިބުމުގެ

ްމިް ްގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ� ްރޯޑ�މެޕ�ގައި ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ނިނ�މަނ�ވީތޯ

ްޤާނޫނު ްއޮނ�ނަނ�ވެއ�ޖޭ.ްއާ ްލިބޭގޮތަކަށ� ްހެދިޔަކަސ�ްޙައ�ޤުތައ� އަސާސީއެއ�

ްހިއ�ޕާގެނ�ް ްމިހާރުްތާނ�ސިރީްއަނ�ވަރުްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� އެކަމެއ�ްނުވާނެ

ވަޑައިގަނ�ނަވާްޚަބަރުްއެބަލިބޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެނ�ްބޭނުނ�ވަނީްއާް

ްޢަމަލުކުރެވޭް ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޫނ�. ްގެނ�ނާކަށ�  180ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޙަ ްހުރި ްލިބިދީފައި ްމިހިދުން�ޤާނޫނުއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހި އ�ޤުތައ�

ްއަދުން� ްލޮލެއ�ގައި ްމީހެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްހެދުނ�. ްލިބޭގޮތ� މިހިދަށ�

ްޤައުމަކަށ�ް ްމި ްހިތާމެއ� ްމޫސާ ްއަނ�ވަރެއ�، ްތާނ�ސިރީ އަޅުވާކަށެއ�

ްލިބިދީފައިވާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭނުނ�ވަނީ ްޤައުމަށ� ްމި ބޭނުމެއ�ނުވޭ.

ްފު ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްވަރަށ�ްޙައ�ޤުތައ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްލިބިދޭ.  185ރިހަމައަށ�

ްއަލީގައިް ްރޯޑ�މެޕ�ގެ ްއާ ްލިޔުމުގައި ްމި ްއަނެއ�ކާވެސ� ްދުވަހެއ� ހިތާމަށ�ވެރި

ްޙައ�ޤުތައް� ްހުރި ްލިބިދީފައި ްމި ްވާހަކަދައ�ކާ ްހޯދާ ްޙައ�ޤުތަކެއ� އިތުރު

ް ްބަލައިލާނަނ� ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއަށ�،14ްްލިބިދޭނ�ވީ. 14ްވަނަ
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ްމާއ�ދާް ްމެނުވީްވަނަ ްގޮތުގައި ނޑައެޅިގެނ�ވާ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްމިބުނަނީ ގައި

ނޑުްމިްއުސޫލުް ްނިގުޅައެއ�ްނުގަނެވޭނެ.ްއަޅުގަ ްކަމުގެްޙައ�ޤު�ު  190ރައ�ޔިތެއ�

ްއިސ�ތިސ�ނާއީް ްވަރަށ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ.

ްނުވާނެ ްނިގުޅައިގަނެވިގެނ� ްޙައ�ޤު ްރައ�ޔިތެއ�ގެ ްމެނުވީ އެއީްްޙާލަތެއ�ގައި

ްނެހެދޭނެްސަރުކާރުނ�ް ްސ�ޓޭޓ�ލަސ�ްޕާސަނ�އަކަށ� ްމީހަކު ްބޮޑުކަމެއ� ވަރަށ�

ްގަވާއިދަކުނ�ް ްފާސ�ކުރާ ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނޫނީ ްގަވާއިދަކުނ� ހަދާ

ްބަޔާނ�ކުރެވެނ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޙާލަތުތައ� ްއިސ�ތިސ�ނާއީ ްއެކަމުނ�  195ނެތ�.

ްފާހަގަކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއޮނ�ނަނީްވާނެ. ްދެނ� ނ�.

ްއެކަނ�ވާނެް ްމީހަކަށ� ްއެދިއ�ޖެ ްދޫކޮށ�ލުމަށ� ްޙައ�ޤު ްރައ�ޔިތެކަމުގެ ދިވެހި

ްއެދުނުް ްއެކަނ� ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ްގޮތުގައި ްއެނގިފައިވާ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމިއަދާް ްއަދި ްއުސޫލުތަކެއ� ްދުކޮށ�ލެވޭނެ ްއެކަނ� ކަމުގައިވިޔަސ�

ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތ�. ްބަޔާނ�ކުރެވިފައެއ� ްހިތާމަކުރަން�ްހަމައަށ�ވެސ�  200ވަރަށ�

ްވަޑައިގެނ�ް ްމިއަދު ްވަޒީރު ްޚާރިޖީ ްވިދާޅުވާނ� ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� މިކަމާ

ްއެނގިފައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްހިތ�ވޭ ްއަޑުއަހާ ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނެތީމަ

ްނުވޭ.ް ްބަޔާނ�ކުރެވިފައި ްއުސޫލެއ� ްއެފަދަ ްވެއ�ޖެއ�ޔާ އޮނ�ނަގޮތުނ�

ްގޮތެ ްދުކޮށ�ލެވޭނޭ ްއެކަނ� ްނެތ�.ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑައެޅިފައެއ� ްކަ އ�ވެސ�

ް ްޢަ�ަް�އެހެނ�ވީމާ، ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްމިވީ ްދާތާްއަހަރު  205މަލުކުރެވެމުނ�

ް ްމިއޮތީ 15ްްދެނ�، ްމާއ�ދާ. ނޑ15ްްުވަނަ ްއަޅުގަ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ް ްމީހަކު ްއެއ�ވެސ� ްމިބުނަނީ ްއޭގައި ްދިގ24ްްުބަލައިލާނަނ�. ގަޑިއިރަށ�ވުރެ

ހައ�ޔަރުގައިްބަހައ�ޓަނ�ޏާްއެމީހެއ�ގެްސަބަބުްމުއ�ދަތަކަށ�ްބައ�ދުގައިްނުވަތަް

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަނ�ގަނ�ޖެހޭނެއޭ. ްސަބަބު ްހުނ�ނަ ހައ�ޔަރުކޮށ�ފައި

ްސަބަބެއް� ްހައ�ޔަރުކުރަނ�ޖެހެނީ ްމީހަކު ްފުރަތަމަވެސ� ްވެއ�ޖިއ�ޔާ  210ގޮތުގައި

ްގަޑިއިރުވީމައެއ�ްނޫނ�ްއެމީހަކުްހައ�ޔަރުކުރެވުނ24ްްުއޮވެގެނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ް

ްމީހަކުް ްހިނދުކޮޅަކަށ�ވެސ� ްކުޑަ ްކިތަނ�މެ ްބުނަނ�ޖެހޭނީ. ސަބަބު

ްދެނ�،ް ްބުނަނ�ޖެހޭނެ. ްސަބަބު ްހައ�ޔަރުކުރެވޭ ްއެމީހަކު ހައ�ޔަރުކުރެވޭނަމަ

15ްް ްމީހަކު ްބަނ�ދުކުރެވޭްއެއ�ވެސ� ްމިބުނަނީ ް)ރ(ްގައި 7ްވަނަްމާއ�ދާގެ

ްޤާ ްބަހައ�ޓަނ�ވާނީ ްބަނ���ދުގައި ްމުއ�ދަތަކަށ� ްދިގު  215ނޫނުގައިވާްދުވަހަށ�ވުރެ
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ް ްމިވާގޮތަކީ ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމަ، ްހައ�ޔަރުކުރ7ްްާގޮތަށޭ. ދުވަ�ަސ�ވަނ�ދެނ�

ްމީހުން� ްގޮ�ަތަކަށ� ްނުޖެހޭ ްޖަވާބުދާރީވާނ� ްފަރާތަ�ަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ފަރާތުނ�

ް ްދެނ�، ްބެހެއ�ޓޭ. ްއޮނ�ނ7ްްައެބަ ްއެކުލަވާލެވިފައި ްމިހާރު ދުވަސ�ވީމަ

ްކޮމިޓީތަ ްކޮނ�މެވެސ� ްބުނާގޮތުނ� ްޤާނޫނުގައި ްގޮސ�ގެނ� ްމިދަނީ. 15ްކަކަށ�

ްބެހެއ�ޓޭ.ްދެނ�،ްއެްދޭް ްފަހުނ22ް�ްދުވަހު ްއޭގެ  220ދުވަސ�.ްދެނ�،ްއަނެއ�ކާ

ނޑުް ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނ�ޖެހެނީ. ްމި ްމައ�ޗަށ� ްކުރިފުޅު ޤާޟީއެއ�ގެ

ް ްމީހަކު ްވެއ�ޖިއ�ޔާ ްގޮތުގައި ްދިގ4�ްްުޤަބޫލުކުރާ ގަޑިއިރަށ�ވުރެ

ްމިހާ ްބަހައ�ޓަނ�ޏާ ްކަނ�ތައ�ތަކާްމުއ�ދަތެއ�ގައި ްމުޢާސަލާތީ ްރާއ�ޖޭގައި ރު

ްޤާޟީއެއ�ގެް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތ�ގޮތުނ� ްހަމެޖެހިފައި ދަތުރުފަތުރު

ްއުސޫލެއ�ް ްއިތުރުކުރާ ްމުއ�ދަތު ްބަނ�ދުގެ ްގެނ�ގޮސ�  225ކުރިމައ�ޗަށ�

ްމިނިވަނ�ކަމަށް� ްމީހުނ�ގެ ްބޮޑަށ� ްމާ ްއެހެނ�ނޫނީ ތަޢާފަރ�ކުރަނ�ވެއ�ޖެ�ެހެނ�.

ްފުރު ްހައ�ޔަރުކުރީމަްއަރައިގަތުމުގެ ްއަނެއ�ކަމަކީ ްދެނ�، ްމިއޮނ�ނަނީ. ޞަތު

ްފަރާތަކަށ�ތޯް ްކޮނ� ްއޭނަ ްލިބޭނީ ްޙަ�ައ�ޤެއ�ތޯ ްކަހަލަ ްކޮނ� އޭނައަ�ަށ�

ްވަނީް ްހައ�ޔަރުކޮށ�ފައި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއޭނަ ްހޯދަނ�ދާނީ ްހައ�ލެއ� އެކަމުގައި

ްކަމަށ�. ްނެތ�ކަމެއ�ގެ ްއަސާސެއ� ްއެއ�ވެސ� ްޚިލާފަށ�ކަމަށ� ްގަވާއިދާ  230ްޤާނޫނާ

ްނެތ�.ް ްދޮރެއ� ްޓަކިދޭނެ ްހޯދަނ� ްފަރުވާއެއ� ްއެކަމަށ� ްރާއ�ޖޭގައި މިވަގުތު

ްޕާޓީތަ�ައ�ް ްމިހާރު ްދެނ� ްލެވިދާނެ. ްސިޓީއެއ� ްބޭފުޅަކަށ� ކޮނ�މެވެސ�

ްދެން� ްދެނ�ނެވިދާނެ ްގޮސ� ްވެރިނ�ނަށ� ްޕާޓީތަކުގެ ްއެކި ްހުރީމަ އުފެދިފައި

ްއަނެއ�ބައިފަހަރު ްކަނ�ނޭނގެ ްވޭ ްކާމިޔާބުވެސ� ނުވޭްްބައެއ�ފަހަރު

ްމުހިނ�މުް ްމިފަދަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިދަނީ. ްގޮތަކަށ� ްއެކަހަލަ  235ކަނ�ނޭނގެ.

ްޤާނޫނާް ްހުރީ ްހައ�ޔަރުގައި ްއޭނަ ްބަހައ�ޓަނ�ޏާ ްހައ�ޔަރުގައި ކަމެއ�ގައިވެސ�

ޚިލާފަށ�ކަމަށ�ްބުނެްފަރުވާއެއ�ްހޯދަނ�ްހައ�ލެއ�ްހޯދަނ�ްދެވޭނެްއިދާރާއެ�ެއ�ް

ްއަޅުގަް ނޑަ�ައެޅެނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްކަ ްދެނ�،ްޤާނޫނުގައި ްދެކެނ�. ނޑު

ް ްއަދި ްބަލައިލަނ� ްހަމަ 15ްްއަޅުގަނޑު ްމާއ�ދާގެ ްކޮނ�މ2ްްެވަނަ ށ�.ްއެއީ

 240ރައ�ޔިތަކަށ�މެްއަނިޔާއެއ�ްލިބޭނަމަްއެްއަނިޔާއެއ�ގެްވާހަކަްބަޔާނ�ކޮށ�ްކަމާް

ްޙައ�ޤުް ްއިލ�ތިމާސ�ކުރުމުގެ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ� ްވެރިނ�ނަށާ ބެހޭ

ްމީހުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްވާހަކަްްލިބިގެނ�ވޭ. ްއަނިޔާތަކުގެ ްކުރާ ޖަލުގައި
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ްސަބަބުނ�ް ްނުދެވުމުގެ ްސަމާލުކަނ� ްދޭނ�ވާ ްއެކަމަށ� އިލ�ތިމާސ�ކުރެވުނު.

ްމިް ްމެދުވެރިވީ. ްހިނގަނ� ްޙާ�ާދިސާ ްހިތާމަވެރި ްމަރުގެ ްނަޞީމ�ގެ އީވާނ�

ްލިބިއ�ޖެް ްސިޓީ ްސިޓީއެއ�ލާއިރަށ� ްހަމަ ްއެކަމަކު، ްއިނގޭތޯ. ްއޮތޭ  245މާއ���ދާ

ްމިދެ ްޖަވާބެއ� ްނެތް�އެކަހަލަ ްހަމަޖެހިފައި ްމެކެނިޒަމ�އެއ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ވެނީ

ްޕަބ�ލިކް� ްމިއަދުވެސ� ްމައ�ސަލައަކީ. ްއެއީ ްބެލޭކަށ�، އެކަނ�ތައ�ތައ�

ްއެނ�ޓިް ްކޮމިޝަނ�އާއި، ްރައިޓ�ސ� ްހިއުމަނ� ްބިއުރޯއާއި، ކޮމ�ޕ�ލެއިނ�ސ�

ްކަރަޕ�ޝަން� ްއެނ�ޓި ްއެކަމަކު، ްއެބަހުރި. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްބޯޑާ ކަރަޕ�ޝަނ�

ްބުނާގޮތުނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާްމިސާލަ ްގަވާއިދު ްބިއުރޯ  250ކަށ�،ްޕަބ�ލިކ�ްކޮމ�ޕ�ލެއިނ�ސ�

ޝާއިޢުކުރަނ�ޖެހޭްއަހަރީްރިޕޯޓާްއެއ�ޗެހިްއަދިވެސ�ްޝާއިޢުްނުކުރެވޭކަމަށ�ް

ްހިއުމަން� ްދެނ�، ްއޮނ�ނަނީ. ްއެނގިފައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމަށ� ވަނީ.

ްކަރުދާހުގައި ްއެހެނ�ނޫނ�ތޯ ްނެތ� ްކޮމިޝަނ�އެއ� އޮތަކަސ�ްްރައިޓ�ސ�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްނޭނގެ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ޙަޤީޤަތުގައި.

ްބަދަލެއ�ކަމެއ�ް ްކޮނ� ްގެނ�ނާނީ ްވަކި ްމިކަމުނ�  255އިޞ�ލާޙުކޮށ�ގެނ�

ްބެހޭްފަރާތަށް� ނޑުމެނ�ްމިވާހަކަްދައ�ކައިގެނ�.ްމައ�ސަލަތަކުގައިްކަމާ އަޅުގަ

ށ�ްނިނ�މަވާފައި.ްއެްލިޔުނީމަްއެބަބުނޭްސިޓީްލިބިއ�ޖެ،ްއެކަނ�ްވަނީްއެގޮތަ

ްޝަކުވާކުރާް ްނުކުރަނ� ްޤަބޫލެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއިލ�ތިމާސ�ކުރީމަ ްއެ ނިމުނީ.

ްވަނީް ްއެކަނ� ްނޫނީ ްކަމަކަށ�.ްސިޓީްލިބިއ�ޖެ ްޖަވާބު ްލިބެނ�ޖެހޭނެ ފަރާތަށ�

ްނުޖެހޭް ްތާކުނ�ތާކު ްވަރަށ� ްއެއީ ްނިނ�މަވާފައޭ ްއެގޮތަށ�  260އެފަރާތުނ�

ްދެނ� ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަވާބުކަމަށ� ްލިބެނީް، ްޖަވާބު ްގޮތަކަށ� މިނޫނ�

ްދަނ�ނަވާލައިގެނ�ް ްގޮތަކަށ� ްޚާއ�ޞަ ްމެދުވެރިކޮށ� ްބޭފުޅަކު ކޮނ�މެވެސ�

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތ�ތައ� ްމިއީ ްގޮސ�ގެނ�. ްމަގަކުނ� އެހެނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވީމަ، ްކަމެއ�. ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ

ްކިހިނެއ�ތޯއޭ ްމިކަނ� ނޑުމެނ�ްްއިޞ�ލާޙުކޮށ�ގެނ� ްއަޅުގަ  265ރަނގަޅުކުރާނީ.

މިކަނ�ްރަނގަޅުކުރަނ�ްނުތިބިއ�ޔާ.ްމިހާރުވެސ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްލިޔެފައޭް

ްއަނިޔާކުރެއޭްބައ�ލަވާށޭ،ްބައ�ލަވާއޭ.ް ްބަޔަކުްލިޔުނޭްޖަލުގައި މިއޮތީްއެތައ�

ްއެހެން� ްނޭޅުނޭ. ްފިޔަވަޅެއ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއެކަމަކު .ް ްގެނޭ ސަމާލުކަމަށ�

ްޙާ ްއެ ްޢުމަރުްވެގެނ�ނޭ ްމަނިކުއާއި ްއިބ�ރާހީމ� ްދާނ�ޖެހުނީ.ްއިސ�ތަފާ ލަތަށ�
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ްނޫނީް ްނިޒާމު ްޕެނިޓެނ�ޝަރީގެ ްރާއ�ޖޭގައި ްމުޅި ްހަވާލުކޮށ�ގެނ�  270ޒާހިރުއާއި

ވަނ16ްްަކަރެކ�ޝަނ�ގެްނިޒާމުްހަވާލުކުރީ،ްހަލާކުކުރީ.ްދެނ�،ްމިއޮނ�ނަނީް

ްކޮނ� ްސާބިތުނުވާ ްކުށެއ� ްމައ�ޗަށ� ްއެމީހެއ�ގެ ްމިބުނާ ްމީހަކީްމާއ�ދާގައި މެ

ްޖަމ�ޢިއ�ޔާއެއ�ް ްއެހެނ�. ްއެބައޮތ� ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައި ްމީހެކޭ. ްނެތ� ކުށެއ�

ްޖެހިފައިް ްއޭގައިްމިވެނިްމައ�ސަލައެއ� ްބުނެފާނެ ްދިޔައިމަ ރަޖިސ�ޓ�ރީކުރަނ�

ްކުށެއ�ް ްނޭނގެ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްނެތޭ. ްވާކަ�ަށ� ްއެކަނ�  275އެބައޮތޭ.

ްކޮސާ ްވަކިކުރެވޭ ްމަޤާމުނ� ްމީހުނ� ްއެއ�ވުމެއ�ގައިްބިތުނުކޮށ� ނ�މެ�ެވެސ�

ްކުށެއް� ްމައ�ޗަށ� ްއޭނަގެ ްނުކިޔަމަނ�ތެރިވެގެނ�. ްއަމުރަށ� ބައިވެރިގެނ�

ްގޮތުގައިވެއ���ޖެއ�ޔާް ްދަނ�ނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ްނުވޭ. ސާބި�ިތެއ�

ްޗިޓ�ް ްވަކިކުރި ްވަޒީފާއިނ� ްމީހަކުވެސ� ްދާއިރާގެ ްނިސ�ބަތ�ވާ ނޑު އަޅުގަ

ްކޮ ްއޮނ�ނަނީ ްއޭގައި ްދުށިނ�. ނޑު ްއެއ�ވުމެއ�ގައިްއަޅުގަ  280ނ�މެވެސ�

ްނޭނގެް ްއެއަކުނ� ްދެނ���، ްނުކިޔަމަނ�ތެރިވުނ�. ްއަމުރަށ� ބައިވެރިވުމާ

ްކަނ�ނޭނގެް ްއެނގެނ�ޖެހެނީ ްދެނ�, ްކަމެއ�ވެސ�. ްއެއ�ވުމެއ� ްކޮނ� ބައިވެރިވީ

ގައިްކަނ�ނޭނގެްއެމ�.ޑީ.ްޕީނ�ްބޭއ�ވިްބައ�ދަލުވުނ�ކަނ�.19ްްއެއީްޖެނުއަރީް

ްއެހެނ�ހެ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްކުށެއ�ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނިސ�ބަތ�ކުރަނީ. ްއެ ނ�

ްހުރިް ްމާނައެއ� ްއެއ�ވެސ� ްމީހެކޭ ްނެތ� ްކުށެއ� ްމީހަކީ  285ސާބިތު�ުނުވާ

ްއެް ްބުނެފާނެ ްދިޔައިމަވެސ� ްރަޖިސ�ޓ�ރީކުރަނ� ްޖަމ�ޢިއ�ޔާ ްނުވޭ. އެއ�ޗަކަށ�

ްނެތޭ.ް ްވާކަށ� ްއެކަނ� ްހުނ�ނާތީ ްހުށަހެޅިފައި ްގިނައިނ� ްވަރަށ� މައ�ސަލަތައ�

ް ްމިހެނ� ްނޫނ�.ްދެނ�، ްމާއ�ދާއެއ� ްހުރި ްމާނައެއ� ްމާބޮޑު ްއޮތަކަސ� ލިޔެފައި

ްތަކުރާރުކުރަނ�ޖެހޭނެ.ް ްގޮތެއ�ވިޔަސ� ްކޮނ�މެ ްމާއ�ދާ ްމި ްދެނ� އަނެއ�ކާވެސ�

ްޝަރީޢަތާް ްއިސ�ލާމީ ްބަރީޢަވުމަށ� ްތުޙުމަތުނ� ްކުށުގެ ްމިއޮނ�ނަނީ  290ދެނ�،

ްމީހަކަށ�ް ްކޮނ�މެ ްޙައ�ޤު ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމުގެ ްގޮތުގެމަތިނ� ްޚިލާފުނުވާ

ްކޮނ�މެް ްބޭނުނ�ވެއ�ޖެ ްއެހީއަށ� ްވަކީލެއ�ގެ ްޤާނޫނީ ްއަދި ލިބިގެނ�ވެއޭ.

ްދޭނ�ވާނެއޭ.ް ްފުރުޞަ�ަތު ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދާ ްއެހީ ްއެފަދަ ހިނދެއ�ގައި

ް ްފެށު�ުނީ ްޢަމަލުކުރަނ� ްޙައ�ޤ9�ްްުޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްމި ްއަހަރު. ވަނަ

ްނުލިބިވެސ� ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްދިޔައީ. ްލިބެމުނ� ްސިފަސިފައިގައި  295ދިޔަ.ްްއެކި

ްކުށުގ2884ްްެ ްހަނދާނ�ވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަހުގައޭ ްއެޕ�ރީލ� ްއަހަރުގެ ވަނަ
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ްކުރީގައިް ްއޭގެ ްދިޔައީ. ްލިބެމުނ� ްޙައ�ޤު ްމި ްމީހުނ�ނަށ� ތު�ުޙުމަތުކުރެވޭ

ްބޭފުޅުނ�ނަށް� ްބައެއ� ްފުނ�ނާބުއުސ� ްދާއިރާގައި ްޝަރުޢީ ްމި ްރާއ�ޖޭގެ ދެނ�

ްލިބިގެނ� ްމުސ�ލިމުނ�ނަށ� ްމިއީ ްނުކުރެވޭ ްޙައ�ޤެއ�ކަމަށ�.ްޤަބޫލުފުޅު ވާ

ްމައ�ސަތަކުގައިް ްޖިނާޢީ ްކަމެއ�ކަމަށ� ްހުއ�ދަކުރާ ްޝަރީޢަތުގައި  300އިސ�ލާމީ

ްއަނ�ގައިގެނ�ް ވަކާލާތުްނުކުރެވުމަކީ.ްއެނ�މެްފަހުނ�ްދައުލަތުގެްމަތީްވެރިޔާ

ވީ.ްމިއީްދެނ�ްވަރަށ�ްހިތާމަހުރިްކަމެއ�.ް ްކަނ�ނޭނގެްއެކަން�

ް

ްމިނެޓ�ވެއ�ޖެ.18ްްތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިހާރުްދެން�ޢިއ�ޒަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް305 

ނޑައަޅާފައިތޯްއޮތީ.18ްްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމިނެޓ�ތޯްކަ

ްްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިއޮނ�ނަނީ ްގޮތުނ� ްފަހަރ15ްްުއުސޫލެއ�ގެ ްފުރަތަމަ ްއިނގޭތޯ މިނެޓ�

ދެނ�ނެވިފައިްއޮނ�ނާނީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްވާހަކަދެއ�ް ޢާނ�މުކޮށް�  310ްކުމަށ�.ްއެކަން�

ް

ްބޭނުން�ްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްގުޅިގެނ� ްތިއާއި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،

ްމާއ�ދާްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޮނ�މެ ްއޮތީ ްނިނ�މާފައި ްއޭރު ްއެއީ ްރައީސ�. އެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްވާހަކަދައ�ކަނ�. 1�ްްވަކިވަކިނ� ްއޭރު ްބެހޭގޮތުނ�. ްމާއ�ދާއާއި 18ްވަނަ

ްހަމައެކަނިް ްވާހަކަދައ�ކަނ�ޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްއޮތީ. ްއަރުވާފައި  315މިނެޓ�

ް ްބަލާއިރުވެސ� ްމާއ�ދާތަކަށ� ްހުރި މާއ�ދާއާއ16ްްިޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްޢިއ�ޒަތ� ްދެނ� ްނޭނގެ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވީމަ، ތެރިްބެހޭގޮތުނ�.

ްނިނ�މެވިް ްނިނ�މެވި ްކޮމިޓީނ� ްއިދާރީ ްމިގޮތަށ� ރައީސ�އަށ�

ް ްހަމަ 18ްްނިނ�މެވުމުގައިވެސ� ްއުސޫލަށ�15ްްމިނެޓ�، މިނެޓ�ގެ

ްދެން� ްކަމެއ�. ްއޮތ� ްލަފާއަރުވާފައި ްކަމެއ� ްއޮތ� ްނިނ�މާފައި  320ޢަމަލުކުރައ�ވާ

ްވާހަކަް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކުރުކޮށ� ްވީހާވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ކޮނ�މެއަކަސ�

ނޑުްްގެނ�ދެވޭތޯ ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްއަޅުގަނޑުގެ ްކޮނ�މެއަކަސ� ބަލާނަނ�.

ްބުނެފައިވާް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުކުރާނަމޭ ޤަބޫލެއ�

ްފަރާތުން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއިޞ�ލާހުކުރާއިރުގައި ްޙައ���ޤުތައ� އަސާސީ
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ްވާހަކަތައ�ްމިްވޭތުވެދިޔަް ްތަޖު�ުރިބާތަކުގެްް�ދައ�ކަނ�ޖެހޭ ްކުރެވުނު  325އަހަރު

ްއެއ�ޗެއ�ްވާ ްކޮނ� ްފޮނުވާލާނީއޭ. ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގެ ްނުދައ�ކާ ހަކަ

ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�ތޯްކޮނ�ްއެއ�ޗެއ�ގެްއަލީގައިްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�ތޯްފޮނުވަނ�ވީ.ްމިް

ްތަކުރާރުް ްއެކަނ�ތައ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�ޖެހޭނީ. ްއަލީގައި ްތަޖުރިބާގެ ކުރެވުނު

ްރައ�ޔިތު�ު ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�ޖެހޭނީ. ްގޮތަކަށ� ްޙައ���ޤުތައް�ނުވާނެ ނ�ގެ

ްރަނގަޅުް ްކޮމަނ�ވެލ�ތަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�ޖެހޭނީ. ްގޮތަކަށ� ްލިބޭ  330ފުރިހަމައަށ�

ްފޮނުއ�ވީމަް ްމެސެޖެއ� ްކ�ލިނ�ޓަނ� ްބިލ� ްޕ�ރެޒިޑެނ�ޓ� ްބުނާކަށ� އެއ�ޗެކޭ

ްނޫނީް ްބުނާކަށ� ްއެއ�ޗެކޭ ްމޮޅު ްވަރަށ� ްގޮވާ ްޓީވީނ� ްރޭޑިއޯއާއި އެކަނ�

ްރާއ�ޖޭ ްމުޅި ްބާއ�ވާފައި ްކޯނިކޯނ�ޏަށް�ދަރުބާރެއ� ްދިދަ ްގެނެސ� ްއެނ�މެނ� ގެ

ްމީގައިްތަޞ�ދީޤުކުރާްދަރުބާރެއ�ްނޫނ�ްމުހިނ�މީްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ޖަހައިގެނ�

ްއެބަބުނޭްގޯތ1�ްްިމިްޙައ�ޤުތައ�ްލިބުނ�ްމުހިނ�މީ.ްދެނ�،ް  335ވަނަްމާއ�ދާގައި

ްބަޔާނ�ވާް ްޤާނޫނުގައި ްފަހެ ްތަނ�ތަނޭ. ްޙު�ުރުމަތ�ތެރިވެގެނ�ވާ ގެދޮރަކީ

ްމަތި ްމިްގޮތެއ�ގެ ްހަމަ ްވަދެގެނ�ނުވާނެ. ްތަނަކަށ� ްއެއިނ� ްމެނުވީ ނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމ19��ްްިރާއ�ޖޭގައި ްމާއ�ދާ ވަނަ

��ްް ްމި ްއަހަރު ްއެކުލަވާލަނ�2ް�ްވަނަ ްއަހަރު ްވަނަ ކަނ�ނޭނގެ

ްއޮނ�ނަނީ.ް ްކަނ�ނޭނގެ ްޢިބާރާތުނ� ްމި ްހަމަ ްމާއ�ދާ ްމި  340ފެށުނިއ�ސުރެ

ްއެބަ ްމިހެނ� ްމިްމިހާރުވެސ� ްބާއ�ވާ ްދަރުބާރު ްއެއ�ކަލަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އޮތ�

ްބެހޭް ްއެއާ ްނުވޭ. ްއިތުރެއ� ްޙައ�ޤެއ� ްވަ�ަކި ްހެދީމަވެސ� ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަރާފައިް ްބޫޓަށ� ްހަމަ ްމީހުނ� ްބޭނުނ� ްހަމަ ްނެތ�. ްހެދިފައެއ� ޤާނޫނެއ�

ްއެއ�ވެސ�ް ްގެނ�ދަނ�ވީ. ްހެދުމާއެކީގައިވެސ� ްނިދާ ްބޭނުނ�އިރަކު. ވަނ�ނަނ�ވީ

ްދެން�ްޙުރުމަތެއ� ްސަބަބެއ� ްނުހެދެނ�ވީ ްޤާނޫނު ްނުހެދޭ. ްޤާނޫނެއ�  345ނޯވެ.

ްޕަބ�ލިކް� ްވަދެވޭނެ. ްފޮނުވިޔަސ� ްއިދާރާއަކުނ� ްކޮނ�މެ ްސަރުކާރުގެ ނޭނގެ.

ްވަދެް ްވަނ�ނަނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ްހަމަ ްބޭފުޅަކު ްބެހޭ ްކަމާ ްލެބޯޓ�ރީނ�ވެސ� ހެލ�ތ�

ްގެނ�ދަ ްއެމީހުނ� ްއެއ�ޗެހި ްމަޢުލޫމާތަކާ ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ނ�ވީ.ްއެބޭފުޅުނ�

ްގޮތުގައިް ްޙައ�ޤެއ�ގެ ްއަސާސީ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއޮނ�ނަނީ. ްގޮތަކަށ� އެކަހަލަ

ްއެހެނޫނ�ތޯ.ްދެނ�،ްމިއޮތީް ްތެދެއ� ްއެބައޮތ� ްލިޔެފައި ްނޫނ�  350މާބޮޑުްމާނައެއ�

ްތަކެތީގެްޕ�ރައިވަސީްނަގާް ްމެސެޖ�ފަދަ ްހިނގާްސިޓީއާއި މީހުނ�ގެްމެދުގައި
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ްފު ްއެއ�ވެސ� ްނުވާނެއޭ. ްހަދައިގެނ� ްކޮން�ފާޅުކޮށ� ްނެތ�. ްޤާނޫނެއ� ރިހަމަ

ްއޮތޯރިޓީނ�ްހަމަް ްހުނ�ނަނީ.ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނ� ްސީ.އީ.އޯއަށ� ތަނެއ�ތޯްމި

ްއެް ްޕޯސ�ޓުނ�ނާ ްވަތަނިއ�ޔާއިނ�ނާ ްދިރާގުނ�ނާ ްފޮނުވާލަނިކޮށ� ނޯޓެއ�

 355ބޭނު�ުނ�ްއެއ�ޗެއ�ްދޭނެ.ްއެއ�ވެސ�ްއުސޫލެއ�ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައެ�ެއ�ްނެތ�ްމިއީް

ްމި ްޙައ�ޤުގައި ްމިއޮތީ.ްޒަމާނުއ�ސުރެްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޙައ�ޤު ްއެހެނ�ނޫނ�ތޯ އޮތީ

ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ�ްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަނެއ�ކާވެސ� ްއޮވޭ. ްލިބިދީފައި ްޙައ�ޤު މި

ްދައ�ކާކަށ�ތޯް ްވާހަކައެއ� ްކޮނ� ްދެނ���، ްބާއ�ވައިގެނ�. ްމާއ�ދާ ްމި މިއުޅެނީ

ނޑުމެނ�ް ްފާސ�ކުރަނ�ވީތޯ.ްއެ�ެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ އަނެއ�ކާވެސ�ްހަމަްމިގޮތަށ�

ްކިހިނެއ�ތޯްބަ ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ. ްނުލިބެނީ ްޙައ�ޤުތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  360ލަނ�ވީ

ްލިބޭނެތޯް ްޙައ�ޤުތައ� ްމި ްއޮވެގެނ� ްސަރުކާރު ްމި ްއެހެނ�ނޫނ�ތޯ. ހަދަނ�ވީ

ްމައ�ސަލައެއ�ތޯް ްސަރުކާރުގެ ްމިއީ ްވާހަކައަކީ. ްއަސ�ލު މިއެއ�ނޫނ�ތޯ

ދާނެްމީހުން�ޢަދުލުއިނ�ޞާފުްޤާއިމ�ކުރާްދާއިރާގެްމައ�ސަލައެއ�ތޯްޤާނޫނުްހަ

ްޤާނޫނުްނުހެދުމުގެްމައ�ސަލއެއ�ތޯ،ްނޫނީްރައ�ޔިތުނ�ްމިްއުސޫލުް ނެތިގެނ�

ްދަށުން� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނޫނީ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހެނީތޯ ްމިގޮތަށ�  365ޤަބޫލުކުރާތީ

ގިޔާމަތާްހަމައަށ�ްމިްޤާނޫނުްނުހަދާްއޮތަސ�ްއެްމައ�ސަލައަކަށ�ްނުވަނީތޯ.ް

ްހޯދަ ްޖަވާބު ްހަމަ ްހައ�ތަހާވެސ� ްހަމަ ްމިކަމާމެދުްމިއީ ްމައ�ސަލަތައ�. ނ�ޖެހޭ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްވާހަކަދައ�ކަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ްއެއެއ�ނޫނ� ްނޫނ� ްޙައ�ޤު. ްގެނ�ގުޅުމުގެ ްހޯދުމާ ްމުދާ 2�ްބަ�ަލައިލާނަނ�

ްރައ�ކާތެރިކުރުނ�.ް ްޙައ�ޤުތައ� ްވެރިފަރާތ�ތަކުގެ ްމުދަލުގެ ްމާއ�ދާއަށ�.  370ވަނަ

ްބަލައިލަ ްއަޅުގަނޑު ްއޭގެ ްއޭގެ ްބޭނުނ� ްނަނ�ބަރަށ�.2ްްނ� ވަނަ

ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާް ްޤާނޫނުގައި ްއަދި ްމަނ�ފާއަކަށ�ޓަކައި ޢާނ�މުވެގެނ�ވާ

ފަދައަކުނ�ްއެްއެއ�ޗަކަށ�ްޢަދުލުވެރިްބަދަލުދީފައިްމެނުވީްއެއ�ވެސ�ްމީހެއ�ގެް

ްމީހުނ�ގެް ްމިއޮނ�ނަނީ ްދައުލަތަށ� ްނުވާނެ. ްނަގައިގެނ� ްދައުލަތަށ� މިލ�ކެއ�

ްބައ� ްބަލާްބިނ�ވެސ� ްއަގެއ� ްޢަދުލުވެރި ްއޭގައި ްއަގެއ�.  375ލަވައިގަނ�ނަ

ްވެލާނާގެް ްވެލާނާގެ ްމިސާލަކަށ�، ްއެބައޮވޭ، ްމާއ�ދާ ްމި ގޮތެއ�ނޯވެ.

ްއިނގޭ.ް ނޑަ�ަށ� ްއަޅުގަ ްއުސޫލު ްދެއ�ވި ްއަގު ރުފިޔާއަށ188ް�ްސަރުކާރަށ�

ްއެހިސާބުގެް ްމާލޭގެ ްވަޑަ�ައިގަނ�ނަވާ ްވިސ�ނަވާ ްއެކަމަކު، ްފޫޓެއ�. އަ�ަކަ
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ްއަގު ްނެތ�.ްބިމުގެ ްރިޢާޔަތ�ކުރުމެއ� ްއެއަކަށ� ްނިސ�ބަތ�. ްހުނ�ނާނެ ތައ�

ނޑުްޤަބޫލެއް�  380ކޯޓުނ�ްމިހެނ�ްނިނ�މާފައިްއެއޮތީްދެނ�ްނިނ�މީމަްދެނ�ްއަޅުގަ

ނުކުރަނ�ްކޯޓުނ�ްނިނ�މެވިޔަސ�ްއެއީްއަދުލުވެރިްބަދަލެއ�ގެްގޮތުގައިްމާލޭގެް

ް ްފޫޓަކީ ްއަކަ ްއ188ްެބިމުގެ ްނެނ�ގެވުނ� ްބައ�ލަވާ ްހަމަޖެހޭްރުފިޔާކަމަށ� އީ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، އުސޫލެއ�ކަމަކަށ�.

ްމިއޮތީް ްދެނ�، ްއެކުލަވާލާއިރުގައި. ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްއަލުނ� މިއޮނ�ނަނީ

 385ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްމިނިވަނ�ކަނ�.ްއިނ�ފޮމޭޝަނ�ްމިނިސ�ޓަރުކަމާްމުޙަނ�މަދުް

ްކުރި ްވަޑައިގަތުމުގެ ްހަވާލުވެ ްވެރިނ�ްދެން�ނަޝީދު ްއެތާްތިއ�ބެވިްއިސ� ނ�

ްނޫނީް ްނޫނ�ކަމެއ� ްލިބިގެނ�ކަމެއ� ްއިރުޝާދު ްފަރާތުނ� ްދަނ�ނަވާ އެ

ްމުހިނ�މުް ްއެނ�މެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްއެ ްދަމަހައ�ޓަނ�ކަމެއ� ސިޔާސަތު

ްބޭނުނ�ފުޅުް ްފައިނ�އަރުއ�ވާފައި. ްއޮތީ ްނޫނސ�ވެރިކަމަށ� ވަސީލަތ�ކަމުގައިވާ

ްދެނ���ް ްހެއ�ދެވީ. ްގޮތަކަށ� ްޖެހޭނީ.ް، ްނޫނ�ތޯ ްތިބޭކަށ� ްލާލާ ްސިޓީ  390ހަމަ

ްހެދޭނެްއެއ�ވެސ�ް ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތަކުނ� ްމަތީ ްނުލާހިކު ްހުރޭ ްހޮވިފައި ވެރިއަކު

ްނޫސ�ތަކާް ްވަޑައިގެނ� ްނަޝީދު ްދެނ�، ްތިބެނީ. ްލާލާ ްސިޓީ ްނެތ�. ގޮތެއ�

ްއޮތީ.ްތަފާތެއ�ް އެއ�ޗެހިްރަޖިސ�ޓ�ރީކޮށ�ދެއ�ވައިފި.ްހަމަްމިްޤާނޫނުއަސާސީ

ްނެތޭ.ް

ް395 

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކ15ްްަމިހާރު ްދެނ� ްއެދެނ� ްއަޅުގަނޑު ްހަމަވެއ�ޖެ. މިނެޓ�

ްކުރުކޮށ�ލެއ�ވުމަށ�.ް

ް

ްމިްރައ�ޔިތުނ�ގެްޙައ�ޤުގައިްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްހަމަ ނޑު ްއާދެ،ްޝުކރިއ�ޔާ.ްއެކަމަކު،ްއަޅުގަ

ނޑުގެްމިވާހަްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  400ކަތައ�ްމިކަމާބެހޭްވާހަކަމިދައ�ކަނީ.ްމިވާހަކަތައ�ްނުދައ�ކާްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއިށީނ�ނާކަށ�. ްމިއަދު ްޤަބޫލެއ�ނުކުރޭ ޟަމީރު

ްއުޅުމުގެް ްއެއ�ވެ ްދެނ�، ްބޭނުނ�. ްކުރިއަށ�ދާނ� ްމަޢާފާއެކު ވަރަށ�

ްޣަ ްއެއ�ވުނ�ތައ� ްއެބައޮވޭ ްޤާނޫނުލ�ޢުޤޫބާތުގައި ްޤާނޫނީްމިނިވަނ�ކަނ�. އިރު

ްއެއާް ްމިހާރު ްއެބައޮވޭ ްރޯޑ�މެޕ�ގައި ްދެނ�، ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ްވާނެ އެއ�ވުމަށ�

ްހަދާް ްޤާނޫނުތަކެއ� ްނޫނީ ްއަވަހަށ� ްވަ�ަރަށ� ްގަވާއިދުތަކެއ� ްތަފ�ސީލު  405ބެހޭ
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ް ްދެއ�ތޯ ްރަނގަޅުތާ ްދެނ���، ްރޯޑ�މެޕ�ގައިވެސ�ްް�ވާހަކަ. ްފަހުނ� އަހަރު

ް ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަނ� ްވާހަކައެއ� ނޑުްއެކަހަލަ ްއަޅުގަ ްއެކަމާ އައިކަނ�.

ްފޮތެއް� ްރީތި ްނޫނ�. ްއޮވެގެނެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެއީ އުފާކުރަނ�.

ްނެޓ�ގައިްވަރަށ�ްކުލަޖައ�ސާފައިް ްއަދި ްޗާޕ�ކޮށ�ލާފައި ްއެހެނ�ނޫނ�ތޯ އެބައޮތ�

ްނޫނ�.ް ްއޮވެގެނެއ� ްއެހެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެހެނ�ވީމަ،  410ހު�ުރީ.

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވައިް ްއިމ�ތިޔާޒެއ�ްމަނިކުފާނަށ� ްދެއ�ވާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ގެނ�

ްކުރައ�ވާް ްބީދައިނ� ްކުރައ�ވާ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްއޮވެގެނ� ްގޮތުގައި ޙައ�ޤެއ�ގެ

ްމިއޮތީް ްދެނ�، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ކަމެއ�ގެ

ހަމަް..... ްޖަމ�ޢިއ�ޔާތަކާްޖަމާޢަތ�ތައ�.ްމިކަނ�ވެސް�

ް415 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަދިްްޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ްކޮޅުމަ ްބަލާއިރުގައި ްއާދަކާދައަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބަލައިލާއިރުގައިްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުރިގޮތަށ� ްހިނގާފައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްތަނުގައި ވޭތުވެދިޔަ

ްވަރަށް� ްމެނ�ބަރުނ�ތަކަކަށ� ްވަކި ްނިނ�މުނ�ތަކަކީ ްނިނ�މާ ްރައީސ�  420މަޖިލީހުގެ

ްޢަމަލުކުރުމުން�ހަ ްއެގޮތަށ� ްއަދި ްއަނ�ގާ ްއެނ�ގުނ�ތަކެއ� ްގޮތަކަށ� ރުކަށި

ްވާހަކަދައ�ކަމުން� ްމިހާރު ްދެނ�، ްވީ. ްގެނ�ގޮސ�ފައި ްތަނުގައި ވޭތުވެދިޔަ

ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ�ް ްވާހަކަފުޅަކީ ްދައ�ކަވާ ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެނ�ދާ

ްމަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްވާހަކައެއ�. ްމުހިނ�މު ްރިޔާސަތުން�މަޖިލީހަށ� ޖިލީހުގެ

ް ްގަވާއިދުގެ ްޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭ ްމަޖިލީހުނ� ްގަވާއިދުގެ ްމާއ�ދާގައ2ްްިމި  425ވަނަ

ްއިޚުތިޔާރުގެް ްބާރާ ްލިބިގެނ�ވާ ްރިޔާސަތަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ވާގޮތުގެމަތިނ�

ްހަމަހަމަް ްއެނ�މެނ�ނަށ� ްޖެހޭނެހެނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިކަނ� ދަށުނ�

އެބަޖެހޭްރިޔާސަތުނ�ްހަނދުމަފުޅުގައިްގޮތަކަށ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވަނ� .ްމިކަން�

ްގޮތ�.ް ްގެނ�ދަވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްރިޔާސަތުނ� ބަހައ�ޓަވަނ�

ްއެް ްނުފޫޒާ ްއެ ްވާހަކަދައ�ކަވާއިރުގައި ްތެދުވެ ްމެނ�ބަރަކު ްވަކި  430އެހެނ�ވީމަ،

ްޔައުމިއ�ޔާއަށ�ް ްއެތަނ�ކޮޅު ްނާނ�ގަވާށޭ. ްއިށީނ�ނަނ� ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ބާރު

ްތުރުކޮށ�ލަނ�ްހަމަްބޭނުނ�ވާތީ.ްއި

ް
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ް

ނޑަށ�ްހީވަނީްތިޔަްވިދާޅުވަނީްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނޫނ�ހެނ�.ްއެއީްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  435އަޅުގަ

ްފުރަތަމަް ްބޭފުޅަކަށ� ްވާހަކަދައ�ކަވާ ްމިއޮނ�ނަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިހާރު

ް 15ްްފަހަރު ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްދެނ�، ްއަރުވަނ�. ްދެން�މިް�މިނެޓ� ނެޓ�.

އަރުވައިފިނ�ްދެނ�ް ނޑުްމިހާރުްހަނދުމަފުޅުކޮށް� އެހެނ�ވީމަ،ްއެގޮތުނ�ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.އަތޮޅުގެ ްޔަޤީނ�ކުރަނ� ނޑު އެގޮތަށ�ްއަޅުގަ

ްނުކުތާއެއ�ް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިވަގުތު ްގެނ�ދަވާނީ. ްކުރިއަށ�  440ތާއީދުކުރައ�ވައިގެނ�

ްގަވާް ްއެއީ ްބޭނުނ�ފުޅުވަނީ ްޚި�ިލާފުވާތީތޯްވިދާޅުވަނ� ްމާއ�ދާއެއ� ްކޮނ� އިދުގެ

ްވިދާޅުވެދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް445 

ްވިސ�ނަނ�ްމީނީްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްހަމަ ްފެށުނީނ�ސުރެނ� ނޑުްމިއަދުގެްޖަލ�ސާ ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްޖަލ�ްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްނުފެނުނ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގަވާއިދުނ� ްތަކުރާރުކޮށ�ްއެއީ ްސާތަށ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަށުނ�ކަމެއ�. ްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްކޮނ� ްގެނ�ދަވަނީ ްތި ރިޔާސަތުނ�

ްދަނ� ނޑު ްމާއ�ދާގެްނައަޅުގަ ްދެވަނަ ްގަވާއިދުގެ ްއެއ�ޗަކީ ްމިއުޅޭ ވަ�ަނ�

 450ދަށުނ�ްމިއަދުގެްމިްޖަލ�ސާއަކީްރިޔާސަތުނ�ްހަމަޖައ�ސާފައިްމިްއޮތ�ގޮތުނ�ް

ްރި ްއެ�ެޖެނ�ޑާްތަކުރާރުވާ ްއެގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްޖަލ�ސާއެކޭ. ޕީޓ�ވަމުނ�ދާ

ްމިކަމާް ްމާއ�ދާއާްބެހޭގޮތުނ� ްމި ްވަގުތުތަށ�ްނަގާނުލައ�ވާށޭ ހަމަޖައ�ސައިގެނ�

ްއޮތް� ްނިމިފައި ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްޚިޔާލުފާޅުކުރެވިފައޭ. ްވަނީ ބެހޭގޮތުނ�

ްޖާގައެއ���ް ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ ްޚިޔާލުފާޅުކުރާކަށ� ްއިތުރަށ� ްކަމެއ�ގައި

އެހެނ�ްހައ�ދަ�ަވައިގެނ�ް  455ނޯނ�ނާނެއޭްއަނެއ�ކާވެސ�ްތިހައ�ދަވަނީްހަމަްގޯހެއް�

ްމިތާް ްހަމަ ްނުގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވާށޭ. ްމަޖިލިސ� ްމި ްދާގޮތަށ� ދިގުލައިގެނ�

ްގަވާއިދުް ނޑަކަށ�ްނޭނގޭްމި ްއިނގޭތޯ.ްއަޅުގަ ްވާހަކަތަކެއ� ްއެއ� މިދެކެވެނީ

ރިޔާސަތުނ�ްތިްވިސ�ނަވަނީކީ. ގޮތަކަށ�ކަމެއް� ްްކޮން�

ް

ް460 
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ްބަލައެއ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަނޑަށ� ްތިގޮތަށ� ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްތިވިދާޅުވި އާދެ،

ްދެނ�ނެވިން� ްވަރަށ�ްސާފުކޮށ� ްފަށައިގެނ�އިރު ނޑުްޖަލ�ސާ ނުގަނެވޭ.ްއަޅުގަ

ްއެް ްވާނަމަ ްއޮތ�ކަމަށ� ްއިތުރަށ�ްޚިޔާލެއ� ްޚިޔާލުތަކުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު

ްމެނ�ބަރުްހުށަހަޅުއ�ވާލަދެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، އ�ވާށޭ.

ްއަދިް ްނެތ�ކަމަށާ ްޚިޔާލުފުޅެއ� ްއިތުރު ްއެބައޮތ� ްމިހާރު  465ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަން� ްމައ�ސަލަ ްމި ްއެކީގައި ްޚިޔާލުތަކާ ްހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު

ްތާއީދު ްއެއަށ� ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ� ްލިބިފައިްފޮނުވަނ� ވެސ�

ްވާހަކަފުޅުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްހއ. ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ވަނީ.

ްބައެއ�ް ްތެރޭގައި ްވާހަކަފުޅުތަކުގެ ްދައ�ކަވާ ްއެ ްގެނ�ދަވާއިރު ދައ�ކަވަމުނ�

ްކުރެވޭއިރުް ްޢިބާރާތ� ްއެނ�މެ ްއަލުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެ ްއެބައާދޭ  470ޚިޔާލު

ްއަދި ްގޮތަކަށ� ްހިމެނޭނެ ްއޭގައި ްރިޔާއަތ�ްްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� މި

ްވާހަކަް ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްބައެއ� ްބޭނުނ�ވާ ްކުރަނ� ްޢި�ިބާރާތ� ކުރެވޭނެގޮތަށ�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއޮތ� ްމިހާރު ްދައ�ކަވަނީ ްވާހަކަފުޅު ްކުރައ�ވާ އިޝާރާތ�

ހިނ�ގުމުގައިްއެއާްއެއ�ގޮތަށ�ްޢަމަލުނުކުރެވިގެނ�ްދިޔަްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ްއެހެން�

ްވިދާޅު ނޑުްކޮނ�މެހެނ� ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްވިދާޅުވަނީ ްމަޤ�ޞަދުގައި  475ވުމުގެ

ްއެކަނ�ތައ�ް ްއެހެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައި ްލިޔާ ްދެނ� ްއެކަމަކު ނުދެކެނ�.

ްބަޔާނ�ވެފައިް ނޑައެޅި ްކަ ްއެކަނ�ކަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވާނެގޮތަށ�

ްވާހަކަފުޅުތަށް� ްގެނ�ދަވާ ްދައ�ކަވަމުނ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ� ހުރުނ�

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަމުނ�ްމިދަނީ.ްއެްމާއ�ދާްކަމުގަ އި.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

 480އޮތުމާްނެތުމާްދޭތެރޭގައިްއެއ�ޗެއ�ްވިދާޅެއ�ްނުވޭްއެހެނ�ވީމާ،ްމިްވާހަކަފުޅުް

ްމިް ްމިހާރު ްދެނ�. ްކުރުކޮށ�ލައ�ވާފައި ްވީހާވެސ� ްއެ�ެދެނީ ނޑު އަޅުގަ

ްވާހަކަފުޅުްނިނ�މަވާލަދެއ�ވުނ�ްއެދޭވާހަކަްދަނ�ވަނ�.ް

ް

ްވަރަށް�ްލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްތި ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބަލައިލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްދިވެހިްޕެނ�ޝަނުކުރުކޮށ�ލާނަނ�. ްޙައ�ޤު  485ގެ

ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުގައިވާ ްމީހަކަށ� ްކޮނ�މެ ްވަޒީފާއަދާކުރާ މަތިން�ްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްހަމައެކަނިްޕެނ�ޝަނު ްއޮނ�ނަނީ ްކުރީގައި ްލިބިގެނ�ވެއޭ. ްޙައ���ޤު ގެ



 19 

ް ްމުވައ�ޒަފުނ� ްޙިދުމަތ�ކުރީމ28ްްަސަރުކާރުގެ ްވިދިވިދިގެނ� އަހަރުދުވަހު

ްފާސ�ކޮށ�ގެނ�ްްޕެނ�ޝަނ� ްމިގޮތަށ� ްމާއ�ދާތަށ� ްމި ްދެނ� ލިބޭގޮތަށ�.

ްރޭރޭމަތި ްއެކި ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ްއެބަހުރި ްހަނދާނ� ނޑު ްޓީވީއަށ�ްއަޅުގަ  490ނ�

ްއެއ�ް ްއެގޮތުނ� ްވާހަކަދެއ�ކެވި ްމޮޅު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރު އަރުއ�ވާ

ލިބޭގޮތް�ްޕެނ�ޝަނ�ނުކުތާއަކަށ�ްފާހަގަކުރެއ�ވިްމިހާރުްމުޅިްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ް

ްވަޒީފާއަދާކުރާް ްހަމަ ްނޫނޭ. ްމުވައ�ޒަފުނ�ނެއ�ވެސ� ްސަރުކާރު ވީއޭ

ްއެއ� ްކިހިނެއ�ތޯ ްޙާލަތުއޮތީ ްމިއަދު ްނެތ�.ްއެނ�މެނަށޭ. ްތަފާތެ�ެއ� ވެސ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގެ.ް ްދައ�ކާލަށ�ތޯ ްވާހަކައެއ� ްކޮނ� ްއެހެނ�ވީމާ،  495ބައ�ލަވާ

ްޤާނޫނުތަށް� ްމި ްއެކީގައި ްއަނ�ވަރާ ްތާނ�ސަރީ ްގެނ�ނަނ�ވީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދެން� ްނުފެނޭ. ނޑަކަށެއ� ްއަޅުގަ ްއެނޫނ�ކަމެއ� ްބޭފުޅެއ�ނޫނ�ތޯ. ހަދާނެ

ްޙަ ްބައެއ� ްއިތުރު ްއަދި ްބޭނުނ� ނޑު ްދަނ�ނަވާލަން�އަޅުގަ ްވާހަކަ އ�ޤުތަކުގެ

ް ްކޮނ�މެ ްރައ�ޔިތަކަށ� ްކޮނ�މެ ްދިވެހި ްމ1�4ްްިމިސާލަކަށ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

 500އޮނ�ނަނީްތިރީގައިމިވާްސިފަތަށ�ްހުރިްކޮނ�މެްމީހަކަށ�ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއާް

ްވޯޓުތަކުގައިް ްޢާނ�މު ްއިނ�ތިޙާބުތަކާ ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ޤާނޫނުގައި

ްލިބިގެް ްޙައ�ޤު ްދިވެހިްވޯޓުދިނުމުގެ ްކަމުގައިވުނ�. ްމުސ�ލިމަކު ނ�ވޭ.

ްކަމުގައިވުނ�.ްއުމުރުނ�ް ްހަމަޔަށ21ް�ްރައ�ޔިތެއ� ްވެފައުވުނ�.ްބުއ�ދި އަހަރު

ްމިއަކުް ްނުވުނ�. ްމީހެއ�ކަމުގައި ްބަނ�ދުގައިވާ ްހުކުމެއ�ގައި ްޝަރުޢީ ހުރުނ�.

ްމަސައ�ކަތ�ކުރާް ްސިފައިނ�ގޭގައި ްބާރުތަށ� ްސަލާމަތީ ްރާއ�ޖޭގެ  505ނެތ�

ްމީހެއ�ކަމުގަ ްބަލައިލަނ�ޖެހޭ ްމިއާއެކީގައި ްދެނ� ްނުވުނ�. ވަނ�1ްްައި

ްލިބިގެނ�ވާް ްބާރު ްޤާނޫނުގެ ްނުވަތަ ްގަވާއިދެއ� ްޤާނޫނެއ� މާއ�ދާއަށ�.

ްޙައ�ޤުތަކާް ްއަސާސީ ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާ ްބާބުގައި ްމި ްވިޔަސ� އުސޫލެއ�ކެމުގައި

ްއެް ްނުވަތަ ްގަވާއިދަކުނ� ްއެ ްނުވަތަ ްޤާނޫނަކުނ� ްއެ ތައާރަޛުވާނަމަ

ްއެއ�ޗަކަށޭ.ްްއުސޫލަކުނ� ްބާތިލު ްވާނީ ްމިނ�ވަރެއ� ްތައާރަޛުވާ ްޙައ�ޤުތަކާ  510އެ

ްމަތ1�4ްްީ ްއެނ�މެ ްސިފައިނ�ގޭގެ ްދަޢުލަތުގެ ްއޮއ�ވައި ްމާއ�ދާ ވަނަ

ްއަނ�ގަވާް ްއެބަ ްހުނ�ނަވައިގެނ� ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ވެރިއަކަށ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުލެވޭނެއޭ. ްވޯޓެއ� ސިފައިނ�ނަކަށ�

ްލިބިދެވޭނީ.ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިޙައ�ޤު ްދެނ� ްލިޔެގެނ�ތޯ ްކޯއ�ޗެއ� ގައި
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ްބުނަނީް ްމި ްހަދަނ�ވީކީ.ްމީގައި ްކިހިނެއ�ކަމެއ� ްދެނ� ްނޭނގޭ ނޑަކަށ�  515އަޅުގަ

ްޤާނޫނީް ްހުރިއ�ޔަކާ ްބަނ�ދުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްލިބިގެނ�ވެއޭ ްޙައ�ޤު މި

ްޝަރުތުް ްއެ ްއެހެނ�ނޫނީ ްނުލިބޭ. ްޙައ�ޤެއ� ްއެ ްހުރިއ�ޔަކާ ބަނ�ދެއ�ގައި

ްހަމަ ްލިބޭ. ްގަވާއިދަކުނ�1�8ްްވަނ�ޏާ ްއެހެނ� ްބުނަނީ ްމި ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްވާނީ.ް ްއެއ�ޗަކަށޭ ްބާތިލު ްއެއީ ްއުސޫލަކުނ�ވިޔަސ� ްއެހެނ� އެނ�ގެވިޔަސ�

ްމިއަދުވެސ�ް ްއޮނ�ނަނީ ްމަނާކޮށ�ފައި ްސިފައިނ�ނަށ� ްހަމަ  520އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއެހެނ� ްވާނ�ވީ. ްއެހެނ� ްކީއ�ވެތޯ ްވޯޓުދިނުނ�. ްމަނާ ްމިްސިފައިނ�ނަށ� ވީމާ،

ްހަދަނ�ވީް ްކިހިނެއ�ތޯ ްއެބަހުރިތޯ، ްމާނައެއ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމީތިް ްއަނެއ�ކާ ްއެބައޮތ�ތޯ ްއިތުބާރެއ� ްއެއ�ވެސ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކަމެއ�ވާނެކަމުގެ.ް ްހަދައިގެނ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްރޯޑ�މެޕާއި އިޞ�ލާޙުކޮށ�ގެނ�

ްއެއީް ްރަނގަޅުވާނީ. ްމިކަނ� ްހަދައިގެނ�ތޯ ްކިހިނެއ�  525އެހެނ�ވީމާ،

ްބޭނުން�އަޅު ްބަލައިލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްސުވާލަކީ. ްމިއަދުގެ ނޑުމެނ�ގެ ގަ

ްބެހޭގޮތުނ�.ް ްޙައ�ޤުތަކާ ްބައެއ� ްފެނ�ނަ ްއިތުރުކުރަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� މި

ްދެވަނަް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައި

ްފޮނުވާފައިވާ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ްއެބަބުނޭ ޚިޔާލުތަކަށ�ވެސ�ްްމާއ�ދާގައި

ކުރެވެނ�ވާނެއޭ.ްއެގޮތުނ�ްދަްލޯްސޮސައިޓީްއޮފ�ްދަްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެް  530ރިޢާޔަތް�

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއޭގައި ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްހުށަހެޅުނ�ތަކެއ� ފަރާތުނ�

ްބައެއ�ް ްފެނ�ނަކަމަށ� ްގެނ�ނަނ� ްޗެޕ�ޓަރަށ� ްބެހޭ ްވާޖިބުތަކާ ޙައ�ޤުތަކާ

ްވާނެ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞ�ލާޙުތަކުގެްއިޞ�ލާޙުތަށ� ްހުށަހެޅި ްއެގޮތުނ� .

ްޙައ�ޤު.ް ްދިރިހުރުމުގެ ްއެބަވޭ ްހިމަނާފައި ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްއިތުރު ްއެބަ ތެރޭގައި

ްޖިނ�ސާް ްޙައ�ޤު. ްލިބުމުގެ ްރައ�ކާތެރިކަނ� ްއަޅުވެތި�ިކަމުނ�  535އަނިޔާވެރިކަމާ

ްނުކުރުމުގެް ްތަފާތު ްކަނ�ކަމާްހުރި ްފަދަްވަކިވަކި ްނަސަބ� ްއިޖ�ތިމާއީ އުމުރާ

ްއެހެނ�ވީމާ،ްޙައ�ޤު ްޙައ�ޤު. ްބައިވެރިކުރުމުގެ ްއިނ�ތިޙާބުގައި ްވޯޓުދިނުމާއި .

ްބަދަލުވާނެކަމެއ�.ް ްމި ްނޭނގޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްބަދަލުވުމަކުނ� ްޗެޕ�ޓަރު މި

ްގުޅޭް ްވަޒީފާއާ ްޙައ�ޤުތަށ� ްގުޅޭ ްއާއިލާއާ ްމިނިވަނ�ކަނ� މަޢުލޫމާތުގެ

ްކު ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްސިފަތަށ�. ްކާނާއާ ްގެދޮރާ  540ރުކޮށ�ލާނަން�ޙައ�ޤުތަށ�

ްމިް ްޙައ�ޤުތަކުގައި ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހާރު ްވާގޮތަކީ ްމި މީގައި
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ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްލިބިގެނ�ވެއޭ ްޙައ�ޤު ްމި ްމަތިނ� ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުގައިވާ ބުނަނީ

ޤާނޫނުްހެދުމުގެްދާއިރާްވަރަށ�ްފުޅާގޮތެއ�ގައިްމިްއޮނ�ނަނީ.ްއަދިްޤާނޫނުގެް

ސ�ކުރާްޤާނޫނުގެްއިތުރަށ�ްސަރުކާރުގެްމާނާގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުނ�ްފާ

ްމާނަކޮށ�ފައިް ްޤާނޫނު ްގޮތަކަށ� ްހިމެނޭ ްގަވާއިދުތަށ�ވެސ� ްހަދާ  545އިދާރާތަކުނ�

ްހެދޭއިރުގައިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެނ� ްގޮތަކަށ� ްމިފަދަ ްއެހެނ�ވީމާ، މިވަނީ.

ނޑަށ�ްވަރަށ�ް ްއެކުލެވިގެނ�ްނުވާނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ އަސާސީްޙައ�ޤުތަށ�

ްޗެޕ�ޓަރަށ�ްްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެ ްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ� ްދަ ްއޮފ� ްސޮސައިޓީ ްލޯ ދަ

ްއިޞ�ލާޙުވެގެނ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެއ�ގޮތަށ� ްއިޞ�ލާޙުތަކާ ހުށަހަޅާފައިވާ

ްއުސޫލުތަކާް ްއިސ�ލާމީ ްނުދަނ�ނަވަނ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ  550ދިއުނ�.

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދާނ�ޖެހޭނެއެކޭ. ްއިޞ�ލާޙުވެގެނ� ްޙިލާފަކަށ�

ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނަނ�ވީ ްހަމަ ްއަހަރުގ1997ްްެއަދިވެސ� ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްޤައުމުތަކުގެ ްގިނަ ްދުނިޔޭގެ ްހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީނ�ވެސ�

ލިބިދީފައިވާްޙައ�ޤުތަށ�ްވަނީްލިބިދީފައޭ.ްއަށ�ްއަހަރުްވީއިރުވެސ�ްނުލިބެއޭ.ް

ްހަދަ ްޤާނޫނުތަށ� ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނެހެދެއޭ. ްއުޅެނ�ވީްޤާނޫނުތަކެ�ެއ�  555ނ�

ްއެކ�ސ�ޕާޓުން� ްއެކަމާބެހޭ ްހުއ�ޓާލާފައި ްމިކަނ� ްމިހާރުވެސ� ނޫނ�ތޯއޭ

ްގޮވައިގެން� ްއަނ�ވަރެއ� ްތާނ�ސަރީ ްހިތާ ްމޫސާ ގެނ�ނަނ�ވީނޫނ�ތޯއޭ.

ްމަޖިލީހުނ�ވެސް� ްނޭނގޭ ްއިތުރުކޮށ�ލައ�ވާ ްބޭފުޅުނ�ކޮޅެއ� ްއަދި އަނ�ނައިރު

ްފާހަގަކުރައ�ވާފަ ްޤާނޫނުތަށ� ްހަދަނ�ޖެހޭ ްދަށުނ� ްއެްމީގެ ްނެތ�ކަމެއ�. އި

ްމިހާރުގެް ްހަދާ ްޤާނޫނުތަކަށ� ްމި ްފުރަތަމަވެސ�  560ޤާނޫނުތަކަށ�

ްލިބިދޭނ�ވީހެން� ްރައ�ޔިތުނ�ނަ�ަށ� ްޙައ�ޤުތަށ� ްލިބިދޭ ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްއަތޮޅުގެް ްހއ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަށ� ްއެހެނ�ވެ ްހީވަނީ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމި ްގޮވާލަނ�. ްއިދާރާތަކަށ� ްކަމާބެހޭ ްފަރާތުނ� ހާރުްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްޙައ�ޤުތަށް� ްއަސާސީ ްލިބިދީފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްދައ�ކަނ�.ް ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއިތުރު ްފަހުނ� ްއޭގެ ްލިބިދޭ  565ފުރިހަމައަ�ަށ�

ްމިް ްކަމެއ�ތޯއޭ ްކުރާ ްކީއ�ކުރަނ� ްނުދައ�ކާ ްމިވާހަކަ އެހެނ�ވީމާ،

ްނުގެނެވިގެ ްއިޞ�ލާޙުތަށ� ްލަސ�ވެއޭ ްއިޞ�ލާޙުކުރަމޭ ން�ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިއުޅެނީްމިކަނ�ްލަސ�ވެގެނ�ތޯ.ް
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ް

ްދެން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާހިސާބުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ�ތޯ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު  570ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނިނ�މަވާލެއ�ވުނ�ްއެދޭވާހަކަ.ްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވާހަކަފުޅުްވަރަށް�

ްހު ްއޮތީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްގެނ�ދަވައިފި.ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ�ގެްދިގުކޮށ� ރިހާ

ްފުރަތަމަް ްމިއޮތ�ގޮތަށ� ްޚިޔާލުކޮށ�ފައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެދެނީ އަރިހުނ�ވެސ�

ްފަހަރަށ15ް�ްފަހަރުް ްދެވަނަ ްއަދި ްދެނ� ްކުރައ�ވައިގެނ� ްބޭނުނ�ފުޅު މިނެޓު

ްމިނެޓުް ްތިނ� ްއަރުވާނަނ� ްފުރުޞަތުވެސ� ްއެ  575އެދިވަ�ަޑައިގަނަނ�ވަނ�ޏާ

ްކުރި ްވާހަކަފުޅު ްއެގޮތަށ� ނޑުމެނ�ގެްއެރުވޭނީ. ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވަނ�.ްއަދި އަށ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއިޞ�ލާހުކުރުނ�. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއޮތީ ްމިއަދު ކުރިމަތީގައި

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްގެނ�ނަނ� ްއިޞ�ލާޙު ްމާއ�ދާތަކަށ� ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެް ްއޮތިއ�ޔާ ްމާއ�ދާއެއ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއިތު�ުރުކުރައ�ވަނ� ގޮތަށ�

ްވާހަކަ ްގުޅޭްްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއޮތ� ްމިހާރު  580ވިދާޅުވުނ�.

ްއަދިް ްއެއީ ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްއޮތުމާ ްނުހިނގާ ްއެކަނ� ްނުހެދުމާ ޤާނޫނުތަށ�

ްނަމަވެސ�،ް ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވި ްދޭތެ�ެރޭގައި ްއެއާ ްކަމެއ�. އެހެނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްނުޖެހޭގޮތަށ� ްހަދަނ� ްއިތުރަށ� ްޤާނޫނުތަކެއ� އެހެނ�ވީމާ،

ނޑައަ ްކަ ްއެގޮތަށ�ްލިއުއ�ވަނ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޏާ ްއެގޮތަށ� ޅުއ�ވާ

ްދެން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމެއ�. ްކުރެއ�ވިދާނެ ްއެވެސ� ްދެއ�ކެވިޔަސ�  585ވާހަކަފުޅު

ްހެދެމުނ�ވެސ��ް� ްއިތުރަށ� ްޤާނޫނުތަށ� ްބައެއ� ނޑުްދަނ�ނަވާނީްމިހާރު އަޅުގަ

ްދާކަމަށް� ްހިނގަމުނ� ްޤާނޫނުތަށ�ވެސ� ްނުހިނގާހުރި ްކުރިނ� ްއަދި އެބަދޭ

ްއެހެނ�ވީމާ،ްޢިއ� ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވި. ްވާހަކަފުޅުގައިވެސ� ްމެނ�ބަރުގެ ޒަތ�ތެރި

ްމިހާރުް ްމިހާރުވެސ�. ްއެބަދޭ ްރަނގަޅުވަމުނ� ްހަމަ ްކަނ�ތައ�ތައ� އެކަހަލަ

ް ްތިއ�ބެވީ ްމި ްޙާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްދެނ74ް�ްޖަލ�ސާއަށ�  590މެނ�ބަރުނ�.

ްޢިއ�ޒަ ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމެއަޅުގަނޑު ނ�ބަރުްތ�ތެރި

ްށ�.ްޙަސަނ�ްޢަފީފަ

ް

ްރައ�ޔިތުނ�ގެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ
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ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެ ްއެކުލަވާލާ ްބާބެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ  595އަސާސީ

ްމި ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ�ވެސ� ްބެހޭގޮތުނ� ްއިއުތިރާޛ�ްހިމެނުމާ ތާނގައި

ްބެހޭގޮތުން� ްޙައ�ޤުތަކާ ްމިވާ ްޗެޕ�ޓަރުގައި ްމި ްއަދި ްނެތ�. ކުރައ�ވާފައެއ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްކުރެވިފައިވަނީ. ްޚިޔާލުފާޅު ްމިތާ ްދާއިރާއެއ�ގައި ްފުޅާ ވަރަށ�

ްހުށަހެޅުއ�ވިހެނ�ް ްޝަރީފ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އައ�ޑުއަތޮޅުގެ

ްބަ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީްމިހާރު ްގެނ�ދިއުނ�ވެސ� ްގެނ�ދާ ްކުރިއަށ�  600ޙުސ�

ނޑުވެސ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނަގާލުނ�. ްވަގުތުތަކެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާފައިް ްއެއ�ޗެކޭ ްމައ�ޗަށ� ްނުކުތާއެއ�ގެ ްދެތިނ� ްހަމަ ކުރުކޮށ�ލާފައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްނިނ�މާލާނަމ�. ްބޭނުނ�ކުރުނ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްއާދެ ްރައީސ�، ްއަސާސީް، ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� މިހާރުގެ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ްއެބައޮތ�. ްހިމަނާފައި  605ޙައ�ޤުތަށ�

ްއެބަޖެހޭް ްވިސ�ނަނ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްއަޅުގަނމެނ� ްވިދާޅުވިހެނ� ްއެ މުޢިއ�ޒު

ްޙައ�ޤުތަށް� ްއަސާސީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ކީއ�ވެގެނ�ތޯ

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ްނުލި ްބޭނުނ�ވާ ްބޭނުނ�ވީމަ ްވަކިްމީހަކު ބިގެނ�ްމިއުޅެނީ.ްއާދެ،

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ނަކަށ� ްބައ�ޓަނ�ކުރަނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ްޤާނޫނު ދެވޭގޮތަށ�

ްމިް ްދަނަވަނ�ޖެހެނީ ްހިތާމައާއެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު  610ނުލިބޭނެ.

ްއެނ�މެ ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްއަސާސީ ްބަޔާނ�ކުރާ ްމި ބޮޑަށް�ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމިނިސ� ްފަރާތަކީ ްއިސ�ހުރަސ�އަޅާ ރޒ�ގެ ްހޯމ�އެފެއާ ްއޮފ� ްއެްޓ�ރީ ވެރިނ�ނާ

ްވެރިނ�ނޭ.ް ްއިސ� ްފޯހުގެ ްޕޮލިސ� ްއޮނ�ނަ ްދަށުގައި މިނިސ�ޓ�ރީގެ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއާދެ،ްއެއ�ވެސ�ްޤާނޫނެއ�ގެްއެއ�ވެސ�ްމާއ�ދާއެއ�ގައިް

ްމީހު ްޙައ�ޔަރުކުރާއިރުގައި ްކުރީމަ ްކުށ� ްމީހަކު ްއަނިޔާކުރަނ�ްނުބުނޭ  615ނ�ނަށ�

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ�ތޯ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ޖެހޭނެކަމަކަށ�.

ްހަދާފައިް ްގޮތުގައި ްބައެއ�ގެ ްމަދަނީ ްފުލުހުނ� ްވަމުނ�ދަނީ. ކަނ�ތައ�ތައ�

ްޓ�ރޭނިނ�ގް ްމިލިޓ�ރީ ްއިތުރުކުރީ ްތެރެއަށ� ްއެމީހުނ�ގެ ފުރަތަ�ަމަވެސ�

ްގައިގައިްތަޅާ ނެްސ�ޓާރފޯސ�އެއ�.ްމިއީްރައ�ޔިތުނ�ގެްލިބިފައިްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްހުރިް ްކުރައ�ވާފައި ްމިނިސ�ޓަރު ްހޯމ� ްމިއަދުގެ ްހިމާޔަތ�ކޮށ�ދޭނ�  620ޙައ�ޤުތަށ�

ްމިތާް ްއެމަނިކުފާނު ްކުރީދުވަހު ްއާދެ، ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަނ�ތައ�ތައ�.
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ް ްއޮގަސ�ޓ� ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްއޮފީހުގައ1�ް12ްްިއޮގަސ�ޓ� ްފުލުސ� ގައި

ްހެޑ� ްޕޮލިސ� ްމެނ�ބަރަކުްނޫނީ ްކޮނ�މެވެސ� ްވާހަކަ ްއިނެވި ކުއާރޓަސ�ގައި

ްއިނ�ނެވީް ްއެމަނިކުފާނު ްއެވަގުތު ްވިދާޅުވީ ްމެނ�ބަރަކު ްއެހެނ� ވިދާޅުވީމަ

 625ްއެތާކުްނޫނޭ.ްއާދެ..

ް

ްމަޖިލީހަކުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްހަނދާނ�ވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނޫނ� ްވާހަކައެއ� ްއެދެނީްދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްދައ�ކަވަނީ. ްތި .

ްވާހަކަް ްޤާނޫނުއަސާސީއާބެހޭ ްއޮތ� ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

 630ްދައ�ކަވަމުނ�ްގެނ�ދަވަނ�.ް

ް

ްދައ�ކާއިރުްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާދެ،

ނޑުމެނ�ނަށ�ްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކީއ�ވެތޯްްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ްނުލިބިގެނ� ްޙައ�ޤުތަށ� މި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ްބަލައިލަނ�. ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރަނގަޅަކަށ�ވެސ�ް ްކިތަނ�މެ ްޤާނޫނު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  635ފާހަގަކުރެއ�ވިހެނ�.

ްއެފަދަް ްބައެއ�ގައި ްތިބޭ ްހިނ�ގަނ� ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، އެކުލަވާލެވިދާނެ.

ްކުރާނީ.ްސ�ޓަރްއި ްކީއ�ތޯ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނެތިއ�ޔާ ޙ�ލާސ�ތެރިކަމެއ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހައ�ދައިގެނ� ްފޯސ�އާއި ްއެހެނ� ފޯސ�އާ

ްޙައ�ޤުތަށް� ްއަސާސީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްވެއ�ޖިއ�ޔާ އަނިޔާކުރަނ�

ްއެތަް ްކަމެއ�. ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ  640ށ�ްލިބިދޭނެބާ.

ްދަރުބާރުް ްކިޔާފައި ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ ްރަނގަޅު ްވަރަށ� ްވީއިރުގައި އަހަރެއ�

ްފަހުން� ްއަހަރު ްއަށ� ްސޮއެކޮށ�ފައި ްއޭގައި ްފާސ�ކޮށ� ްމި ބާއ�ވާ

ްޙައ�ޤުތަށ�ް ްއަސާސީ ްބުނާ ްމި ްމީގައި ްމިއުޅެނީ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްމިބުނާ ްމީގައި ްނުދެވިގެނ�. ްފޯރުކޮށ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްހަމަްނުކު ްހަދާފައި ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްމި ްދެނ�ވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ،  645ރެވިގެނ�

ްމިއަދުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޫނ�ތޯ. ްއެގޮތެއ� ްވާނީ ްހަވާލުކޮށ�ފިއ�ޔާ އެމީހުނ�ނާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ްވިސ�ނަނ� ްރައ�ޔިތުނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ރައީސ�،ްްމިކަނ�ތައ�ތައ�ްމިްހަވާލުކުރައ�ވަނީްކޮނ�ްބަޔަކާކަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއަނިޔާކޮށ�ގެނ� ްދަނ�ނަވާމީހުނ� ްމި ްހަމަ ްމިހާރުވެސ� އާދެ،

ްމިއީް ްބާއ�ވާފައި. ްހޮސ�ޕިޓަލުގައި ްއެބައޮތ� ްމެނ�ބަރަކު  650ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އަސާސީްޙައ�ޤުތަށ�ްއެތަނުނ�ްފޯރުކޮށ�ދެވޭްގޮތ�ތޯ.ް ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ

ް

ްނުކުތާއެއ�.ްއާދެްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

 655ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްމިތަނުގައި ްމިހާރު ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،

ްވާހަކަދައ�ކަނ�ޏާމުން�ްއަޙ�މަދުްތަސ�މީނ�ްޢަލީް ްބެހޭގޮތުނ� ްޢަމަލުކުރާގޮތާ ްފުލުހުނ� ްވަޒީފާއަދާކުރާގޮތާ

ްވާނ�ވެސް�އެްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަވާބުދާރީ ްއެއަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުދެއ�ވަނ�ޏާ ކަމަށ�

ްއެބަހުރިް ްވާހަކަ ްދައ�ކާނެ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދެނ�  660ފުރުޞަތުދެއ�ވަނ�ވާނެ.

ްމިހާރުް ްއެއީ ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، އިނގޭތޯ.

ނ ްއަޅުގަ ްވާހަކަތަކަށ� ްދައ�ކާ ްއެ ްއެއީ ްއެދަނީއަކީ. ޑުްމަޢުލޫއަކާގެނ�ހެނެއ�

ނޑަށ�ވެސ�ް ްއަޅުގަ ްވަނ�ޏާ ްވިދާޅުވާކަމަށ� ްއެހެނ� ްއެބަހުރި. ޖަވާބުދޭނ�ވެސ�

ްމިް ްމިއަދު ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ފުރުޞަތުދެއ�ވާ.

ގެނ�ދަވަނ�ވާނީ.  665ްމަޢުޝޫއާއިގެހެނ�ްކުރިއަށް�

ް

ް

ްނުކުތާއެއ�ގެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިދާޅުވިްްއާދެ، ްއެ ގޮތުނ�

ނޑުވެސް� ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްމެދުގައި ނުކުތާއާ

ްމަސައ�ކަތ�ކުރާގޮތާް ްއިދާރާއަކުނ� ްވަކި ްސަރުކާރުގެ ްމިތާނގައި  670ޤަބޫލުކުރަނ�

ްފުރުޞަތުގައިް ްމި ްއެއީ ްހެއ�ދެވުނ� ްދައ�ކަވާ ްވާހަކަފުޅު ދެކޮޅަށ�

ް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްނޫނ�. ްމާއ�ދާއާްބޭނުނ�ކަމެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެދޭވާހަކަ ްގެނ�ދިއުނ� ްދައ�ކަވަމުނ� ްވާހަކަފުޅު ގުޅޭގޮތުނ�

ްދަނ�ނަވަނ�.ް

ް675 
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ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙަސަނ� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްޙިލާފުވެގެނ�ތޯ.ްްނުކުތާްނަނ�ގަވަނީްކޮނ�ްގަވާއިދުގެްކޮނ�ްމާއ�ދާއަކާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް680 

ނޑައެޅިގެން�ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާހަކަ ްނުދެކެވޭނެ ްމިތަނުގައި ްއާދެ،

ނޑުމެނ�ްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ބަޔާނ�ވެގެނ�ްއެބައޮތ�.ްމިއުޅެނީްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްހަދަނ�.ްއަޅުގަ

ްހަދާ ްނުދެކެވޭނެްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިތަނުގައި އިރުގައި

ވާހަކަތަކަކީްއިސ�ލާމ�ދީނުގައިްއަސ�ލުްއުސޫލުތަކާްޚިލާފުވާްވާހަކަ.ްއެނޫނ�ް

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްއިޙ�ތިޔާރު ްބާރާ ްދެއ�ކުމުގެ ްވާހަކައެއ�ްމިތަނުގައި  685ކޮނ�މެ

ްއިނ�ނަވާފައި ްތިތާ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްހިނދު ްލިބިދޭ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ

ްނޫނޭް ްވާހަ�ަކައެއ� ްދެކެވިގެނ�ވާނެ ްތިއީ ްނުދެއ�ކެވޭނެއޭ ްވާހަކައެއ� މިވެނި

ްމަނިކުފާނަށް� ނޑު ްއަޅުގަ ްހުވާގެމަތިނ� ްކުރެއ�ވި ްމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާއިރު

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ނޑުމެނ�ްމިއުޅެނީ ްއަޅުގަ ހަނދާނ�ކުރުމަށ�ްދަނ�ނަވަނ�.ްއަދި

ްމިތަނުގަް ްވާތީ ްކަމަށ� ްހަދަނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްގެ ްހއ.  690އި

ްވާހަކަފުޅުފަދަް ްދައ�ކަވާ ްއެ ްޢަފީފ� ްއަދި ްވާހަކަފުޅުފަދަ ްދެއ�ކެވި މެނ�ބަރު

ްރޫޓ�ް ްމައ�ސަލަތަކުގެ ްމިއުޅޭ ްއުފެދިގެނ� ްމިހާރު ްކޯސަސ� ްރޫޓ� އަސ�ލު

ްހެދީމަް ްއަނެއ�ކާވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްނުދައ�ކާ ްވާހަކަ ކޯސަސ�އާމެދު

ްއަނ� ްނުކުރެވޭތަނ� ްތަނ�ފީޒ� ްދެކެ�ެވެނ�ްއޭތި ްމިތާ ްވާހަކަ ްއެކަމުގެ ނާތީ

ްއެކަމާމެދުް ްބޭފުޅުނ� ްވަޑައިގަނ�ނަވާ ްކަނ�ބޮޑުވެ ްއެކަމާމެދު  695ޖެހޭނެ.

ްބޭރަށް� ްނުތިއ�ބެވެނ�ޏާ ްމިތާނގައި ކަނ�ބޮޑުވެވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޏާ

ްނިކުމެވަޑައިގަނ�ނަވާނީ.ްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ްދްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަދި ްރިޔާޒ�ވެސް�މިހާރު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ .700 

އެބައޮތ�.ް ްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ްވިދާޅުވަން�

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮތެއ�ގައިްްޅުްދެކުނުބުރީްނިލަނ�ދެއަތޮ ނޑު ްމައިގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ `ް705 

ްނެްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޒ�ް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑުމެނ� ްޙުސައިނ�ްއަޅުގަ ްޑޮކ�ޓަރ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގި

ނޑުްދޫކޮށ�ލާނަނ�.ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރަޝީދުްއެްގެނ�ނެވީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ް

ް

ްމިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފަށ�ފަށުނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދަނ�ނަވަނ� ްއަޅުގަނޑު  710އާދެ،

ްއަޅުް ްވާހަކައޭ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިްދަނ�ނަވަނީ ނޑުމެނ� ގަ

ްސަބަބުތަކުގެް ްބޭނުނ�ވާ ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ� ްދައ�ކަވާށޭ ްއެވާހަކަ ދައ�ކަނީ.

ްގެނ�ދަވާް ްދައ�ކަވަމުނ� ްތި ްބޭ�ޭފުޅުނ� ްބައެއ� ްތިވިދާޅުވާ ތެރޭގައި

ްވެދާނެ.ް ްސަބަބުތަކެއ�ކަމުގައި ްއެކަށީގެނ�ވާ ްހަމަ ްއެއީ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ

ްހާމަކުރައ�ވާ.ްއެހެނ�  715ނަމަވެސ�،ްވަކިްދިމާލަކަށ�ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެްސަބަބުތަށ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްވިދާޅުވުނ� ްއެއ�ޗެހި ްބަޔަކަށ� ްވަކި އިޝާރާތ�ކުރައ�ވާ

ްބޭ ްދާއިރާއިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދެވޭހެނ�. އެކަން�ރަށ�

ްޢިއ�ޒަތާް ްއަބުރާ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެއީ

ްވާހަކަދައ�ކަ ްގަވާއިދުގައިްބެހޭގޮތުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްނުވާނެކަމަށ� އިގެނ�

ްމައ�ސަލައަކާް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށ� ްދައ�ކާނީ ްމަޖިލީހުގައި  720އެބައޮވޭ.

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއެބައޮތ�. ްކަނ�ތައ�ކަމުގައިވެސ� ްގުޅުނ�ހުރި ްއެއާ ބެހޭގޮތުނ�

ްކުރިއަށ�ް ްއެގޮތަށ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ

ްޢަފީފް� ްޙަސަނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއާދެ، ގެނ�ދެވުނ�.

ްއިދާރީމޭޒުން� ްއާދެ، ްއެދެނ�. ްގެނ�ދެވުނ� ްކުރިއަށ� ވާހަކަ

ްއިބ�ރާހީމް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ  725އިޝާރާތ�ކުރައ�ވައިފި

އިސ�މާޢީލ�ވެސ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށ�ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި،ްއަދިްޅ.އަތޮޅުގެް

ްއަރިއަތޮޅުް ްމިހާރު ްއަދި ްއިބ�ރާހީމ�ވެސ� ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ވެސ�ްވަނީް

ްގަވާއިދާް ްހަމަ ްއެދެނ� ނޑު ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި.ްއަޅުގަ ްނުކުތާއަށ� ނިޒާމާބެހޭ
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 730ފުވާކަމެއ�ްއެކަމަކަށ�ްހަ�ަ�ަމަްޚިލާފުވާްކަމެއ�ްނުވަތަްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާ

ްސީދާްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާްވާހަކަފުޅުްދެއ�ކެވުނ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެނ�ބަރުްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  735ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއެފާހަގަްްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙަސަނ�ވެސ� ްރަޝީދު ްމަނިކުފާނުްޙުސައިނ� ްނުކުތާއަށ� ކުރެއ�ވި

އަދިވެސ�ްތަކުރާރުކޮށ�ްޤާނޫނުއަސާސީއާްއެއ�ގޮތ�ްނުވާގޮތަށ�ްޖަވާބުދެއ�ވާތީް

ދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިްއެބައޮތ�ްމިްޢިޒަތ�ތެރިް

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވާހަކަ. ްނުދެއ�ކޭނެ ްވާހަކައާ ްދެއ�ކޭނެ މަޖިލީހުގައި

ްހުރިްޙައ���ޤުތަ ްނުލިބި ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްއެ ްވާހަކަދައ�ކާއިރުގައި  740ކުގެ

ްހިނގާގޮތް� ްކަނ� ްރިޢާޔަތ�ކުރަނ�ޖެހޭ. ްމަޖިލީހުނ� ްމި ސަބަބުތަކާދޭތެރޭ

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�ް ބަލަނ�ޖެހޭ.ްދެނ�،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ގޮތުނ�ްދެނ�ްއަޅުގަ

ްވަޒީފާް ްއޭނަގެ ްވަޒީރަކު ްއެއ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކައަކީ ގެްއޮތ�

ްއެބަހުއ�ޓޭް ްކުރީްބަރީގައި ްވިދާޅުވަނ�ޏާ ްއެއ�ޗެއ� ހައިސިއ�ޔަތުނ�ްމިތާނގައި

ްކޮނ�މެހެން� ްތިއ�ބަވައިގެނ� ނޑީގައި ްގޮ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑިބަރިތަކެއ�.  745ގޮ

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްނެތޭ. ްޖަވާބުދެއ�ވާނެކަމެއ� ްމަސ�އޫލިއ�ޔަތަށ� ވަޒީރުނ�ގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް

ްމާއ�ދާއަކަށ�ްްނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  750އާދެ،

ްމާއ�ދާގައިް ްއެ ްދަނ�ނަވަނ� ްއަބަދުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ އިޝާރާތ�ކުރައ�ވާ،

ްވޯޓުދޭް ްމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްވާހަކައަކުނ� ްދައ�ކާ ްމަޖިލީހުގައި އޮނ�ނަނީ

ްވާހަ ްކުށ�ވެރިއެ�ެއ�ްނުވާނެއޭ.ްއެހެނ�އޮތުމަކުނ�ްހުރިހާ ކައެއ�ްމިތާްގޮތަކުނ�

ްއަނެއ�ކާް ްބުނަނީކީނޫނ�.ްދެނ�، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެ ްކޮނ�މެހެނ� ދައ�ކާކަށެއ�

ްމަޖިލީހުގެް ްއެބައޮވޭ ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްދަނ�ނަވަނ�  755ދެނ�

ްމައ�ސަލައަކާމެދުގައޭ.ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެވަގުތަކު ްވާހަކަދައ�ކާނީ ޖަލ�ސާގައި
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ްގުޅު ްއެކަމާ ްއޮތ�ކަމުގައިވިއަސ� ްނުވަތަްމިހެނ� ްސީދާގޮތުނ�ވެސ� ނ�ހުރި

ްއެހެނ�ވިމާ،ް ްވާހަކަދެއ�ކިދާނެއޭ. ްގުޅުނ�ހުރި�ަކަމާމެދު ނުސީދާގޮތުނ�ވެސ�

އެގޮތުނ�ްއެދައ�ކަވާްވާހަކަތައ�ްހުޅުވިގެނ�ދަނީ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިތާނަގައިް

ްހިތަށ�އެރިހާް ްއެވަގުތަކު ްއެއ�ޗެއ� ްހުރިހާ ްދައ�ކަނ� ްވާހަކައެއ�  760ހުރިހާ

ްކިޔާކަށެް ްހަމަްއެއ�ޗެއ� ްއެކަނ� ްމިއޮތީ. ްހުއ�ދަދީފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ އ�ނޫނ�

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުރާއ�ވާނެހެނ�. ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްނުކުތާއަކަށ�ް ްނިޒާމާބެހޭ ްހަމަ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ދެނ�

ްޙުސައިނ�ް ްމެނ�ބަރު ްއިޢޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްޅ. އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ

 765ްހީމަށ�.ްއިބ�ރާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޖިލީހުގައިްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސަ�ައިނ�ް ްމި ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ް`ްއާދެ،

ްއެޖެނ�ޑާގައިްްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ްމިއަނ�ނަނީ ްވާހަކަދެކެވުމުނ�  770މިހާތަނަށ�ވެސ�

ްރައ�ޔިތުނ� ްގޮތުގެމަތީނ� ނޑައަޅުއ�ވާފައިވާ ްބެހޭގޮތުން�ކަ ްޙައ���ޤުތަކާ ގެ

ްޢަފީފ�ގެް ްޙަސަނ� ްއޮނަރަބަލ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްލިބެނ�ޖެހޭް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއެއ�ކިބާއެއ�ނުވެ. ްމަޢުޟޫއުނ� ވާހަކަފުޅުވެސ�

ްއެމަނިކުފާނުް ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްނިޒާމީ ްދައ�ކަވަމުނ�ދަނިކޮށ�  775ނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވައިގެނ�ްމިވަގުތުްްވާހަކަފުޅު

މިނިސ�ޓަރްއޮފ�ްހޯމ�ްއެފައާޒ�ގެްމަޤާމުގައިްހުނ�ނެވިްބޭފުޅަކުްބ.އަތޮޅުގެް

ްދެއ�ކެވިް ްއިނ�ނެވައިގެނ� ނޑިކޮޅުގައި ްގޮ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެއ�ޗެއ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރެއ�ވުމާމެދު ްތާއީދުކުރައ�ވި ްމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅަށ�

ްޙާލެއ�ގައިްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ވެސ� ްއެއީ ްނެގީ. ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ވެގެނ�

ްއެވަގުތުް ްހިތަށ�އެރީ ްއަޅުގަނޑު ްއެއީ ްވާހަކަފުޅަކީ ްދެއ�ކެވި  780އެމަނިކުފާނު

ްމީހަކުް ްކިޔައިހެއ�ޔޭ ްއެބަ ްމެށޭވެސ� ްވީގޮތަށ� ްމީހާއަށ� ްހުޅުޖެހި މިސ�ކިތ�

ްއެއ�ވެް ްއެއީ ނޑަށ�، ްއަޅުގަ ްމޭރުމަކުނ� ްމިކަހަލަ ްބުނުމަކަށ� ސް�ބުނި

ޙާލެއ�ގައިްއެމަނިކުފާނަށ�ްރައ�ދުކޮށެއ�ނޫނ�ްއެބޭފުޅަކުްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުން�
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ްނިޒާމީް ްއަޅުގަނޑު ްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ� ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ދެވީކީ.

 785ްނުކުތާްނެގީ.ް

ް

ް

ްއެއ�ގޮތަްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުްހަމަ ްއަޅުގަ ކަށ�ވެސ�ްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު

ްމެނ�ބަރުނ�ނާް ްއެހެނ� ްދެނ�ނެނ�ވީ. ްވާހަކައެ�ެއ�ނޫނ� ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ވަކި

ްއަބުރަށް� ްޢިއ�ޒަތާ ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްނުދައ�ކަވަނ�. ްވާހަކަފުޅު  790ގުޅޭގޮތަށ�

ްދަނ�ނަވާފައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދަކަވަނ� ްވާހަކައެއ� ްލިބޭކަހަލަ ގެ�ެއ�ލުނ�

ް ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަ�ަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، އަރިއަތޮޅުްއޮނ�ނާނީ.

ްއިބ�ރާހީމަށ�.ް ްމަޖުދީ ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އުތުރުބުރީގެ

ނޑުްއެދެނ�ްވީހާވެސ�ްކުރުކޮށ�ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްވިދާޅުވުނ�.ް ްއަޅުގަ

ް795 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާ�ާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްމިްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނެގީް`ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ

ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްގޮތުގެމަތީނ� ްމިއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމާއ�ދާގެދަށުނ1�ް�ްމިއަދުގެ ްވަނަ

ްލިޔެފައިއޮތް�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިބާރާތ� ްމި ްކުރަނ�ވާނެ ްއިޙ�ތިރާމ� ްމެނ�ބަރުނ�  800ރައީސާ

ް ްއެޖެނ�ޑާގެ ްމިއަދުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގ2ްްްެއޮތުމަށ�. ްނަނ�ބަރުގައި ވަނަ

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ގެްްއަސާސީ ްއަސާސީ ްއޮތުމާއެކު ްލިޔެފައި ްވާހަކަ ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްގަވާއިދުގެް ްއަޑުއައ�ސަވާ ްހުއ�ޓުވާނުލާ ްއެކަނ� ްދެކެވެމުނ�ދަނިކޮށ� ވާހަކަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސަށް� ނޑައެޅިފައިވާްމާއ�ދާގެދަށަށ�ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ� ކަ

ްއެކަމުނ�ްވަނަްމާއ�ދާގެދ25ްަލަފާްއެރުވުމަށ�ޓަކައި.ްއާދެ،ް ްވަޑައިގެނ�  805ށަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަވަސ�ވެގަތުމަށ� ްމަނިކުފާނު ްހޯދެއ�ވުމަށ� ޚިޔާލު

ްއިޝާރާތ�ކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް
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ްއެކަމަކުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގެނ�ދެވޭތޯ. ްއެހެނ� ްމަސައ�ކަތ�މިކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ  810އާދެ،

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްނުކުތާއަށ� ްނިޒާމާބެހޭ ްއެއ�ބޭފުޅަކު.ްްއަދިވެސ� އެބައޮތ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމީގެފަހުނ� ްދެނ�، ްއަރުވާނަނ�. ްފުރުޞަތު އެބޭފުޅަކަށ�

ްމެނ�ބަރަށ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުނ�ނެވި ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްއަރުވާނީ ފުރުޞަތު

ްޙަސަން� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ އާދެ،

ބޭނުނ�ފުޅުވޭ.ްއަދިވެސ�ްއެއ�ފަހަރުްއެއ�ޗެއ�ްވިދާޅުފުޅު  815ްވާން�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،

ްއިއ�ވާއިރުގައިްްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިއ�ވަނީއޭ. ްޙުކުމ� ްއިނ�ނަވާފައި ނޑިކޮޅުގައި  820ގޮ

ްމިތަނުގަް ނޑައެޅިފައިވާްބައ�ލަވަނ�ޖެހޭނެއޭ ްކަ ްވާހަކަދެއ�ކުމަށ� އި

ް ްމީގެ ްމައ�ޗަށ�. ްކަމެއ�28ްްއުސޫލުތަކުގެ ްބުނާކަހަލަ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްޙަސަން� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްބޮޑުް ްވަރަށ� ްދިގުކޮށ�ްބަޙުސ�ކުރެވުނުްމީގެ ްވަރަށ� ޢަފީފެއ�ްނުކުރައ�ވާ.ްމީ

ްއޮތ� ްކަނ�ތައ�ތަކުތެރޭގައި.ްލިސ�ޓެއ� ްއެކަށީގެނ�ނުވާ ްކުރުނ� ްފުރަތަމަ .825 

ްނުހިމެނޭްމިް ްއިރެއ�ގައިްމިދެނ�ނެވީ ްއެއ�ވެސ� ްކަމެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� އެއިނ�

ްއޭނަް ްނޫނީ ްބެހޭގޮތުނ� ްވަޒީރަކާ ްދައުލަތުގެ ްމިދެނ�ނެވީ މަޖިލީހުގައި

ް ްއެކަށީގެނ�ނުވާކަމަކަށ�. ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްބެހޭގޮތުނ� ްކަމަކާ އެކަމަކުްކުރައ�ވާ

ްއެއީް ްއާނއެކޭ ްތިވިދާޅުވަނީ ްމަނިކުފާނު ްވިދާޅުވާއިރަށ� ްބޭފުޅަކު ްވަކި ހަމަ

ްމިް ްމަނިކުފާނަށ� ްނަހައ�ދަވާށޭ. ްއެހެނ� ްއޮތީ. ްމިކަނ� ްމިހެނ�ނޭ  830ތެ�ެ�ެދެކޭ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ްނުކުރެވެނ�ޏާްއަނެއ�ކާވެސ� ްއެއ�ގޮތަށ� ގަވާއިދާ

ްހު ްއިސ�ތިޢުފާއަށ� ްމަނިކުފާނުގެ ްހަދަނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާްޖެހޭނީ ްއެކަނ� ށަހަޅަނ�.

ްމަނިކުފާނުް ްމިދަނ�ނަވަނީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުރާނަނ�. ްއެކަނ� އަނެއ�ކާވެސ�

ްއޮތ�ގޮތަށ�ް ްގަވާއިދުގައި ްމި ްއެކަމަކު ްކޮށ�ދެއ�ވާނެ، ްކޮށ�ދެއ�ވަނ�ޏާ މިކަނ�

ްއަމިއ�ލައަށ�ް ްނުކުރެވެނ�ޏާ ްއެކަނ� ްމަނިކުފާނަށ� ްނޫނިއ�ޔާ  835ކޮށ�ދެއ�ވާށޭ.

ޝުކުރިއ�ޔާ.ްވަކިވެވަޑައިގަނ� ްނަވާށޭ.ްވަރަށ�ްބޮޑަށް�

ް
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ްދަނ�ނަވަން�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ� ްއިށީނދެވަޑައިގެނ� އާދެ،

ް ްގަވާއިދުގެ ްޖަލ�ސާތަކުގައ17ްްިއޮތީ ްމަޖިލީހުގެ ްމިބުނަނީ ްމާއ�ދާގައި  840ވަނަ

ްއަސ� ްދީނުގެ ްއިސ�ލާމ� ްވާހަކަދައ�ކަނ�ވާނީ ް ްޚިލާފުނުވެްމެނ�ބަރުނ� ލުތަކާ

ްހިތައިގެން� ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ްއަދަބުތަކަށ� ްއުޅުމުގެ ްބަސ�މޮށެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްކަރާމާތަށް� ްޢިއ�ޒަތާ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ރީތިބަހުނ�

ްމުޚާތަބުކޮށޭ.ް ްރިޔާސަތާ ްޖަލ�ސާގެ ްގޮތުގެމަތީނ� ްނާނ�ނޭ އުނިކަމެއ�

ްމާއ�ދާގެދަށު ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއަޒަތ�ތެރިްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދަނ�ނަވަނީ  845ނ�

ްހަމައެކަނިް ްއަރިހުގައި ްނުވަތ28ްްަމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއޮތީ ވަނަްމާއ�ދާއެއ�ނޫނ�

ނޑ17ްްު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބައޮތ�. ްމީގައި ްމާއ�ދާވެސ� ވަނަ

ްބޭފުޅުނ�ް ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްހުށަހަޅުއ�ވަނ� ްހަމަ އިސ�ތިޢުފާދޭނ�

ްއިސ�ތިޢު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުނ�ގެްހުށަހަޅުއ�ވަނ�ވީ. ްގިނަ ފާދޭތީ

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަނ�ގަވައިފިއ�ޔާ ނޑަށ� ްއަޅުގަ  850ތާއީދުނެތ�ކަނ�

ްކުރަނ�ް ްއެކަނ� ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭނަނ�. އިސ�ތިޢުފާވެސ�

ްއާް ްއަޑުއަހާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދޭނަނ�. ްއަޅުގނޑު ފެނިއ�ޖެއ�ޔާވެސ�

ްއެް ްބޭފުޅުނ� ްވިދާޅުވާ ްއެހެނ� ްހަމަ ްމިހާރަކު. ްވިދާޅުވެްއަޑެއ�ނޫނ� ހެނ�

ްމިތާގައިް ްއެވެސ� ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްތިއ�ބަވަނީ. ްއެ ވިދާޅުވެ

ްއެކަން� ްއޮތ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދުގައި ްއެ ްނުހެއ�ދެވުނ�. ްއެއ�ޗަކަށ�  855ތަކުރާކުރުވާ

ްޙަސަން� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއާދެ، ްގެނ�ދެވުނ�. ކުރިއަށ�

ްއެދެނ�.ްްޢަފީފ�ްވާހަކަކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�

ް

ްއުނިކަމެއް�ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަން� ްކަރާމާތަށ� ްޢިއ�ޒަތާ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތާްްްްޢަފީފް� ްމެނ�ބަރެއ�ގެ ްކޮނ� ްތިވިދާޅުވިއިރު ްވާހަކަދައ�ކާށޭ  860ނާނ�ނަގޮތަށ�

ްމިއުޅެނީ.ްއަް ްއައިސ�ގެނ� ްއުނިކަމެއ� ްމިވާހަކަދައ�ކަނީްކަރާމާތަށ�ތޯ ނޑު ޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްމުޢައ�ސަސާތކުގެތެރެއިނ� ްއުފެދިފައިވާ ރާއ�ޖޭގައި

ްމިް ްވެރިނ� ްތިއ�ބަވާ ްވެރިނ�ނަށ� ްއެތަނ�ތާނގެ ކުރަނ�ވާއިރު

ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށް� ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ދޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއާދެ ްވާހަކަ. ްހުރަސ�އަޅާ ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްއެ ްނުހިތާ  865ވަޒީފާއަކާް،
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ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްއޭނަކުރާ ްއަމިއ�ލައަށ� ްނަފ�ސުނ� ްއަމިއ�ލަ ހަވާލުވާނ�ޖެހޭނީ

ްވަޒީފާއަކާް ްއެ ްހަވާލުވާނ�ޖެހޭނީ ްވަޒީފާއަކާ ްގޮތަކަށ�ނޫނ�. ްގެނ�ނަ ތެރެއަށ�

ްމީސ�މީހުނ�.ް ްލެވޭކަހަލަ ްކުރިމަތި ްކެރިގެނ� ްކަނ�ތައ�ތަކާ ހަވާލުވެގެނ�ކުރާ

ްބ.އަ ްއާދެ، ްރައީސ�، ްހަމަްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމެނ�ބަރުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތޮޅުގެ

ްވާހަކައެއ�ް ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ްއެބޭފުޅާ ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވި  870ފުރުޞަތަކަށ�

ްބެހޭގޮތުން� ްޙައ�ޤުތަ�ަކާ ްއަސާސީ ްއާދެ، ްދެއ�ކެވޭނެ. މިތާނގައި

ްއިނގޭތޯ،ް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޙައ� ްއަސާސީ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ްއަޅުގަ ްނުލިބި ޤުތައ�

ްކުރާގޮތުނ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމުޢައ�ސަސާތަކުނ� ހަވާލުވެފައިވާ

ްއަނެއ�ކާވެސ�ް ްދައ�ކަނ�. ްމިތާނގައި ްއެވާހަކަ  875ނުލިބޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްއަކުލަވާލަ�ައ�ވާް ްމާއ�ދާތަކެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްހަމަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްބާއ�ވާފަ ްދަރުބާރެއ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމިްއެފާސ�ކޮށ� ްއޭގައި އި

ްއަސާސީް ްއެ ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ްސޮއިކުރުމަކުނ�ނެއ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލިބިއެއ�ނުދޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްހއ.އަތޮޅުގެ ޙއ�ޤުތަކެއ�

ްމިތާނގައިް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ތައ�ތައ�  880ފާހަގަކުރެއ�ވިފަދައިނ�

ްކު ްމައ�ޗަށ� ްއޭގެ ްއަދި ްމައ�ޗަށ�ްފާހަގަކުރަނ�. ްތަޖުރިބާތަކުގެ ރެވިފައިހުރި

ްތާނގައިް ްއޮތ� ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ބަލައިގެނ�ނޫނިއ�ޔާ

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ްނުކުރެވޭނެ. ްއިޞ�ލާޙެއ� ކަނ�ތައ�ތަކެއ�

ްހިމެނެމުނ�ދާއިރުގައިް ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެއ�ް ްބަލަނ�ޖެހޭ ނޑުނ� ްއެއ�ވެސް�އަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިދޭ ްމި  885ކަމަކީ

ްޙައ�ޤެއް� ްއެ ްބުނަނ�ޖެހޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްޙައ�ޤެއ� އަސާސީ

ްއެހެން� ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްޙާލަތ�ތަކެއ�. ްވަގުތަކާ ނިގުޅައިގަނެވޭނެ

ޤާނޫނަކުނ�ްނުވަތަްގަވާއިދަކުނ�ްނިގުޅައިގަނެވޭްގޮތަކަށ�ްމިްޤާނޫނުއަސާސީް

ްޙާލެއ�ގައި ްއާދެ،ްްއެއ�ވެސ� ްނުވާނެ. ްއެކުލަވާ�ާލައިގެނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދީފައިްދެން�  890މިހާރުްމިއޮތ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއަސާސީްޙައ�ޤުތައ�ްމީގެނ�

ްރައ�ޔިތުން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެ ްގަވާއިދަކުނ� ްނުވަތަ ްޤާނޫނަކަށ� ހަދާ

ްއެބައޮތ�ް ްޙައ�ޤުތެރޭގައި ްއަސާސީ ްއާދެ، ްމިގަނ�ނަނީ. ްނިގުޅައި ކިބައިނ�
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ނޑު ްޕާޓީގެްއަޅުގަ ްސިޔާސީ ްއެކަމަކު ްމިނިވަނ�ކަނ�. ްއުޅުމުގެ ްއެއ�ވެ މެނ�

ގަވާއިދޭްކިޔައިްގަވާއިދަކުނ�ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ްއެބަްނިގުޅައިގަނޭ.ްއެހެނ�ވީމާ.ް

ްއާދެ،ް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�. ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  895މިހިރީ

ްއެް ްލިބޭއިރުގައި ްމި ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއުޅުމުގެ ްއެއ�ވެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމިްމި ްބަޔާނ�ކުރަނ�ޖެހޭނެ ްޙާލަތ�ވެސ� ްނިގުޅައިގަނެވޭނެ ްއެ ނިވަނ�ކަނ�

ްނޫނ�.ް ްނޫނ�،ްގަވާއިދަކުނ�ނެއ� ްޤާނޫނަކުނ�ނެއ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި.ްއެހެނ�

ްއެް ްދިނީމާ ްހަދަނ� ްގަވާއިދު ްދެނ� ްހަދާފައި ްޤާނޫނެއ� ނޑުނ� އަޅުގަ

ްމިދަނީ ްހެދެމުނ� ްމިހާރު ްގަވާއިދުތަކެއ� ްބާރުގަދަ ްމާ  900.ްޤާނޫނަށ�ވުރެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭކަމެއ�. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ އެހެނ�ވީމާ،

ްކިބައިން� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްއާދެ، ރައީސ�،

ްއެއ�ވެސް� ްޤާނޫނެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްމިއިނ� ނިގުޅައިގަނެވޭގޮތަށ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނުވާނެ. ްބާއ�ވައިގެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މާއ�ދާއެއ�ގައި

ް ްބަލަނ�ްދުނިޔޭގެ ްހިނގާގޮތަށ�ވެސ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްތަނ�ތަނުގައި  905އެހެނ�

ްހިނގާް ްވެރިކަނ� ްއަނިޔާވެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ްދުނިޔޭގެ ްއާދެ، އެބަޖެހޭ.

ްނިގުޅައިގަނ�ނަނީް ްމި ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްއިނ�ސާނުނ�ގެ ޤައުމުތަކުގައި

ްރައ�ޔިތުނ�ް ްއެތަނެއ�ގައިްއޮނ�ނަ ްހަދާްއޭރު ްމިފަދަްގަވާއިދުތަކާްޤާނޫނުތައ�

ްސިފައިން� ްއަދި ްޕޮލިހާ ްއޮނ�ނަ ްއުފައ�ދާފައި ްކިޔާފައި ޙިމާޔަތ�ކުރާށޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިފަދަގޮތަކަށ� ްއާދެ،  910މެދުވެރިކޮށ�.

ްރައ�ޔިތުން� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ އެކުލަވާލައިގެނ�ނެއ�

އެއ�ވެސ�ްބޭނުނ�ވާްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކެއ�ްފޯރުކޮށެއ�ްނުދެވޭނެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ް

ްފުލުހުނ�ވެސް� ްއަދި ްސިފައިނ�ވެސ� ްދަމަހައ�ޓަނ� ްވެރިކަމެއ� އަނިޔާވެރި

ްއެފަދަް ްނުވާނެ. ްތަނ�ދީގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްމި މަސައ�ކަތ�ކުރެވޭގޮތަށ�

ްސިފައިނ�ވެސ�ް ްއޮނ�ނަކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްރައ�ޖޭގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  915ވެރިކަމެއ�

ްއެކުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ްތިބެނ�ޖެހޭނީ ްވެރިކަމެއ�ގެްްފުލުހުނ�ވެސ� އެފަދަ

ްމިް ްގޮތަކަ�ަށ� ްމިފަދަ ްއާދެ، ްތައ�ޔާރުގައި. ްގެނައުމަށ� ނިމުނ�

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެކުލަވާލަނ�ޖެހޭނީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަސާސީް ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްހިމެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައި ްމި އާދެ،
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ްވަރަ ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްވާހަކަ ްގިނަްޙައ�ޤުތަކުގެ  920ށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދައ�ކަވާފައި. ޖަލ�ސާތަކުގައިވަނީ

ްތާއީދުކުރަމުން� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ މެނ�ބަރު

ނޑުގެްވާހަކަްނިނ�މާލަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއަޅުގަ

ް

ްރައީސ�ްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ޗެއ�ްޝުކުރިއ�ޔާ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، .ް925 

ްމަނިކުފާނުްތިްްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމައަށ� ނޑުމެނ�ނާ ްބޭނުނ�ވަނީްމިއަދުްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލަނ�

ްވާހަ�ަކައަކީް ްދައ�ކާ ްމި ްމާއ�ދާގައި ްއެއ�ވަނަ ްއެޖެނ�ޑާގެ ގެނެސ�ދެއ�ވި

ްއަް ްދައ�ކަމުނ� ްމިްމަޖިލީހުގައި ްމިހާތަނަށ� ނޑުމެނ� ްއަލުނ�ްއަޅުގަ ްވާހަކަ އި

ްޤަބޫލުކުރެވޭތީް ްއަދި ްވިސ�ނޭތީ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ތަކުރާރުކުރުނ�ކަމަށ�

ްއެނގިފައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްއެއ�ޗެއ�  930އެއާބެހޭގޮތުނ�

ްސިފަތަކާް ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތ�ގޮތުނ�ވާނަމަ

ްދައ�ކާގޮތަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއެބަބުނޭ.ްއުސޫލުތަކުގެ ްގަވާއިދުނ� ށ�

ްކޮބައިކަން� ްއުސޫލުތަކަކީ ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްމި ްމިހާރު އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ނޑަށ�ްވިސ�ނޭ.ްއާދެ،ް ނޑުމެނ�ނަށ�ވެސ�ްއޮޅެނ�ްފަށައިފިކަމަށ�ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްމާއ�ދާތަކާް ްއެކިއެކި ްހިމެނެނ�ޖެހޭ ްއޭގެ ްއެބުނަނީ ްސިފަތަކޭ  935އަސާސީ

ްވާހަކަދެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�.ްބެހޭގޮތުނ� ްނޫނ� އ�ކުމެއ�

ްމިދައ�ކަނީ.ް ްވާހަކަ ްބައިތަކުގެ ްއެކުލެވެނ�ޖެހޭ ްމީގެ ްސިފަތަކަކީ، އަސާސީ

ްއެއީް ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނެ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެގޮތުނ�،

ްއަދިް ްކުނ�ފުނ�ޏަކަށ�ވިޔަސ� ްޖަމ�ޢިއ�ޔާއަކަށ�ވިޔަސ�، ޖަމާޢަތަކަށ�ވިޔަސ�،

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ްދައުލަތަކަށ�ވިް ްގަވާއިދެއ� ްއަސާސީ ްހިނ�ގާނެ ްއެތަނެއ�  940ޔަސ�

ްއެްޖަމ�ޢިއ�ޔާއެއ�ގެްނުވަތްޖަމާޢަތެއ�ގެް ްއެތަނެއ�ގެ ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ އެ

ބަޔަކުްއެތަނެއ�ްހިނ�ގަނ�ޖެހެނީ.ްއެއީ،ްހިނ�ގާނެްއަސާސީްގަވާއިދު.ްއެއަށ�ް

ްއެހެ ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ. ްމިކިޔަނީ ްދައުލަތެއ�ނަމަ ނޑުމެނ� ނ�ވީމާ،ްމިްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާނަމަް ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމިހާރުގެް ްފުރަތަމަވެސ� ްއެނ�މެ ްއޭގައި ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ނޑަށ�  945އަޅުގަ

ްދައުލަތަކީް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްފަދައިނ� ްއެއޮތ� ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ�
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ްއަނ�ނަނީ ްފެށިގެނ� ްބާރުތައ� ްދައުލަތުގެ ްއޭގެްްކޮބައިކަމާ، ނުވަތަ

ްހިނ�ގުމަށ�ޓަކައިް ްދައުލަތ� ްބާރުތައ� ްއެ ްއަދި، ްކޮބައިކަނ� އޮރިޖިނ�އަކީ

ްބާރުގެް ްއަނެ�ެއ� ްއެއ�ބާރު ްއޭގެ ްއަދި، ްކިހިނެއ�ކަނ� ްއޮނ�ނާނީ ބެހިފައި

ްކިހާް ްނުފޯރާނީ ްނުވަތަ ްމިނ�ވަރަކަށ�ކަނ� ްކިހާ ްފޯރާނީ ްނުފޫޒު  950މައ�ޗަށ�

ްއޭގަް ްއަސާސ�ތަކެއ� ްމިކަހަލަ ްއަދި،ްމިނ�ވަރަކަށ�ކަނ�، ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނީ. އި

ްތަފ�ސީލުތަކަކަށް� ްއޭގެ ްކޮބައިކަނ�. ްވާޖިބުތަކަކީވެސ� ްޙައ�ޤުތަކާ އަސާސީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދާކަށ�ނުޖެހޭނެ. ްތިބެގެނ� ްވެކިއުމ�އެއ�ގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޤަބޫލ�ކުރާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއަސާސ�އަކީ ްމި ޖެހޭނީ

ްޑ�ރާފ� ްމައ�ޗަށ� ްއޭގެ ްއެްއެއ�ޗެއ�ކަމަށ�ވާނަމަ ްއެކުލަވާލަނ�.  955ޓެއ�

ްމެނ�ބަރަކުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ވެސ� ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ޑ�ރާފ�ޓުގައި

ބޭނުނ�ފުޅުވާްމާއ�ދާއެއ�ްނުވަތަްބައެއ�ްނުހިމެނޭނަމަްއެބޭފުޅުކަށ�ްއިޚ�ތިޔާރުް

ްވާހަކަދައ�ކަވާް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްބެހޭގޮތުނ� ްއެއާ އެބައޮތ�

ްފެނި ްއެ ްހިމަނާްއެބޭފުޅަކު ްއޭގައި ްބައެއ�ވެސ� ވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްވެކިއުމ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވަނ�. ްތިބެގެނ�  960އެހެނެއ�ނޫން�އެއ�ގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމިހާރުގެވެސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޖެހެނީކީއެއ�. ވާހަކަދައ�ކަނ�

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްފަދައިނ� ްއެވިދާޅުވާ މެނ�ބަރުނ�

ްއެްބަޔާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނެތީކީއެއ�ނޫނ�. ނ�ކުރެވިފައި

ްމިއަދުް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކީއ�ވެގެނ�ކަނ� ލިބިނުދެނީ

ްވަރަށް� ްމިއީ ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ްއާދެ،  965އެވާހަކަދެކެވޭ.

ްއެއ�ޗެއ� ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ ްކަމެއ�ވީމާ ްހުރި ްއެނގެނ� ްމިއަށ�ްސާބިތުކޮށ� .

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއ�ވުމުގައިް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރިޢާޔަތ�ކުރައިވައިގެނ�

ްއެއިން� ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވުމަކީ ކުރިއަށ�

ނޑުްދެކެނ�.ްމިއަދުގެްޤާނޫނުއަސާސީގެް ފައިދާއެއ�ކުރާނެްކަމެއ�ކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްވާހ26ްަ ްސިފަތަކުގެ ްއަސާސީ ްމާއ�ދާ، ްތެރޭގައިްވަނަ ްދެއ�ކުމުގެ  970ކަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްވާހަކަ. ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްމިދައ�ކަނީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ވަނަްމާއ�ދާގައިްމިބުނަނީްޤާނޫނާއިްޚިލާފުނުވ26ްްާއެގޮތުނ�ްދަނ�ވަނީްމި.ް

ްޢިބާރާތ�.ްޤާނޫނާއިްޚިލާފުނުވާްގޮތުގެމަތީން� ގޮތުގެމަތީނ�ްބައ�ލަވާްރީތިކަނ�



 37 

ްމީސ� ްލިބިގެނ�ވާްސުލ�ޙަވެރިކަމާއެކު ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެއ�ވެއުޅުމަކީ ތަކުނ�

ްހަމަް ްއެއީ ްއެއ�ވެއުޅުމަކީ ްސުލ�ޙަވެރިކަމާއެކު ްދަނ�ނަވަނ�ތޯ  975ކަމެކޭ.

ނޑައެޅިގެނ�ްމިނިވަނ�ކަނ�ްލިބިގެނ�ވާކަމެއ�.ްހަމައެހެނ�މެްއޭގައިްއެބަބުނޭް ކަ

ްޤާނޫނާއިްޚިލާފުނުވާްގޮތުގެމަތީނ�ނޭ.ްޤާނޫނާއިްޚިލާފުނުވާްގޮތުގެމަތީނ�ވެސ�ް

ްޤާނޫނަކީް ްހެދޭ ްއެ ްލިބޭ. ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެއ�ވެއުޅުމުގެ ސުލ�ޙަވެރިކަމާއެކު

ްނިގުޅައިގަނެވޭނެް ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެއ�ވެއުޅުމުގެ ސުލ�ޙަވެރިކަމާއެކު

ްދޭހަވޭ.ް ްސާފުކޮށ� ްފިސާރި ްމާއ�ދާއިނ� ްމި ްވެގެނ�ނުވާނެކަނ�  980ޤާނޫނަކަށ�

ްއެ ްމާނަކުރަނީ. ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ތޯ ހެނ�ތޯްއެހެނ�ނަމަވެސ�

ްމައ�ސަލަތަކާހެދިް ްމިހިރަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިކުރަނީ. ްޢަމަލު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިދަނީ.ް ްނުލިބި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއެބައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� އެއީއަކީއެއ�

ް ްޗެޕ�ޓަރ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްއެހެނ�ކަމުނ�  985އަދިްނެތިގެނ�ނެއ�ނޫނ�.

ްމިހާރުް ްހުށަހަޅަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްލިޔެވިގެނ�ދާއިރު ްޗެޕ�ޓަރ ވާޖިބުތަކުގެ

ނޑުމެނ�ްލިޔެފައިްމިއޮނ�ނަގޮތަށ�ްއެނ�މެްޢިބާރާތަކުނ�ްނުވަތަްއެނ�މެް އަޅުގަ

ޖުމ�ލައަކުނ�ްއެއަސާސީްޙައ�ޤުތައ�ްބަޔާނ�ކުރުމުގެްބަދަލުގައިްއެއީްކިހިނެތް�

ްއޮ ްއެނގިފައި ްޙައ�ޤުތަކެއ�ކަނ� ްއޮތުނ�ްލިބެނ�ޖެހޭ ްބަޔާނ�ކުރެވިފައި ތުނ�.

ްމިޖެހެނީް ްދަނ�ނަވަނ� ްމިހެނ� ްގޮތުގައި. ްމުހިނ�މުކަމެއ�ގެ ްވަރަށ�  990އެއީ

ްއެނ�މެނ�ނަކީް ްކުރިމަތީގައި ްޤާނޫނު ްއެބަބުނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރުގެ

ްކޮބައިކަނ�ް ްހަމަހަމަވުމަކީ ްމި ްދަނ�ނަވަނ�ތޯ ްބަޔެކޭވެސ�. ހަމަހަމަވެގެނ�ވާ

ްމީހުނ�ނަށ� ްގިނަ ްކުރިމަށ�ޗަށ�ްްމިއަދު ްޝަރީޢަތުގެ ްއެއީ ްއޮޅެމުނ�ނޭ. ދަނީ

ދިޔައީމާްނުވަތަްތަޙުޤީޤެއ�ގެްކުރިމަށ�ޗަށ�ްގެނ�ދެވުނީމަްހަމަހަމަްގޮތެއ�ގައިް

ްކުރިއަށް� ްޝަރީޢަތ� ްނުވަތަ ްގެނ�ދިޔުނ� ްކުރިއަށ� ްތަޙުޤީޤު  995އެތާނގައި

ްދަނ�ނަވަނ�ތޯް ްމާނަކުރެވޭ. ްމީހުނ�ނަށ� ްބައެއ� ްކަމަށ�ވެސ� ގެނ�ދިޔުނ�

ްކުރިމަތީގައިްމީހުނ�ްހަމަހަމަވުމަކީ.ްއޭގައިްއެއީް އެއ�ނޫނ�ްހަމައެކަނިްޤާނޫނު

ްއޭގެް ްއަދި ްޖަސ�ޓިސ�. ްސޯޝަލ� ްނުވަތަ ްޢަދާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ އެބައޮތ�

ްރިޢާޔަތ�ކޮށ�ް ްމަފ�ޙޫމުތަކަކަށ� ްމިހުރިހާ ްޖަސ�ޓިސ�. ްނެޗުރަލ� ދުރަށ�ދާނަމަ

ްކުރިމަ ްޤާނޫނު ްޙައ�ޤުތަކެއ�ކަމަށ� ްއަސާސީ ްމިއޮތ�ްދަނ�ނަވާނަމަ  1000ތީގައި
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ްއިނ�ސާނަކާއިް ްއެއ� ްދާއިރާއެއ�ގައިވެސ� ްހުރިހާ ްއެއީ ްއެބުނަނީ ހަމަހަމަވުމޭ

އަނެއ�ްއިނ�ސާނަކާއިްނުވަތަްއެއ�ފަރުދަކާއިްއަނެއ�ްފަރުދަކާއިްހަމަހަމަވާނެް

ްޢަމަލުކުރަމުން� ްއެގޮތަށ� ްއޮތުނ�. ްހަމަޖެހިފައި ްކަނ�ތައ�ތައ� އުސޫލަކުނ�

ްއަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްމިއަދުވެސް�ގެނ�ދިޔުނ�. ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ޅުގަ

ްމާދަމާވެސް� ްނުވަތަ ްގެނ�ދަނީ ްކުރަމުނ�  1005އިނ�ޓަރޕ�ރިޓ�

ްފައިދާް ްއެނ�މެ ްއެވަގުތު ްއެބަޔަކަށ� ްމުޅިނ� ތަރުޖަމާކުރެވެމުނ�ދަނީ

ްކަމެއ�.ް ްއެ�ެނގެނ�ހުރި ްހާމަކަނ�ބޮޑުކޮށ� ްހަމަ ްމިއީ ހުރިގޮތަކަށ�.

ްމި ްދަނ�ނަވަނ� ްނުވާނެގޮތަކަށ� ްމިހެނ� ްއަސާސީްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއ�ޗަކީ އުޅޭ

ްކޮނ�މެް ްއޭނ� ްލިޔަމުނ�ދާއިރު ްޗެޕ�ޓަރު ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޙައ�ޤުތައ�

ްއެއ�ޗެއ�ކަނ�ް ްއަނ�ނަ ްކިހިނެއ� ްދާއިރާއެއ�ގައި ްކޮނ� ްއެއީ  1010ޙައ�ޤެއ�ވެސ�

ްލިޔެވެނ�ވާނެކަމަށ�ް ްމީގައި ްއޮޅުވާނުލެވޭގޮތަށ� ްމާނަ ްގޮތަށ� އެނގޭ

ްއަ ްއެހެނ�މެ ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްޗެޕ�ޓަރްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ސާސީ

ްފަރާތ�ތަކަށް� ްހަވާލުކުރެވޭ ްބާރުތައ� ްހިނ�ގުމުގެ ްދަޢުލަތ� ފަހަނައަޅާ

ްލިޔެވެމުނ�ދާއިރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްބޭނުނ�ކުރަނ�ވާނެގޮތުގެ އެބާރުތައ�

ްބޭނުނ�ކުރެވޭނީ،ް ްއެބާރުތަކުގެ ްކިހިނެތ�ކަނ� ްއެއީ ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ  1015އޭގައިވެސ�

ްއެް ްއުސޫލަކުނ�ކަނ� ްނޫނ�ތޯްކޮނ� ްނުވަތަ ްއުސޫލަކުނ�ނ�ތޯ ްޑިމޮކ�ރެޓިކ� އީ

ްވަރަށް� ްމިއީ ްބޭނުނ�ކުރަނ�ވާނީ. ްއެބާރުތައ� ްގޮތަކަށ�ތޯ ްޚުދުމުޙ�ތާރު ނުވަތަ

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްޗެޕ�ޓަރުގައި ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ސާފުކޮށ�

ޅުްއަދިްއެބާރުތަކާއިްޚިލާފުވެވެނީްނަމަްދެނ�ްއެފަރާތަކާއިްދޭތެރޭގައިްފިޔަވަް

ްއެނގެނ�ް ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ކަނ�ވެސ� ްއުސޫލަކުނ� ްކޮނ�  1020އެޅޭނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައިް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހުނ�ނަނީ އޮނ�ނަނ�ވާނެ.

ްހުނ�ނަނ�ވާނެް ްއުސޫލުތައ� ްއަސާސީ ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ހުނ�ނަނ�ޖެހޭ

ނޑުމެނ�ްނުޖެހޭްވަކިވަކިްމާއ�ދާއިނ�ްމިތާ ްވެކިޔުމެއ�ގެްގޮތަކީ.ްއަޅުގަ ނގައި

ްވަގުތުނަގާލާކަށެއ�.ް ްވާހަކަތަކެއ�ދައ�ކާ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްތިބެގެނ� ތެރޭގައި

ްއެއ�ބަސ�ވާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއުސޫލުތަކާއި ްމިދެނ�ނެވި ްނިކަނ�  1025ފުރަތަމަ

ްތައ�ޔާރުކޮށ�ލަބައ�ލަވާ.ް ްޑ�ރާފ�ޓެއ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްއަސާސ�ތަކާ އުސޫލުތަކަކާއި

ް ްމި ްހިނ�ގަވާ ްމިތަނަށް�އަޅުގަނޑުމެނ� ްތައ�ޔާރުކޮށ�ގެނ� ޑ�ރާފ�ޓެއ�
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ްމޫސަބޭް ްކުޅުދުއ�ފުށީ ްއިނގޭތޯ ްނުޖެހޭނެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގެނ�ނަނ�.

ްމިކަން� ްގެނެސ�ގެނ�ވެސ� ްމޫސަބެއެއ� ްނަމަވެސ� ްމެލޭޝިޔާއިނ� ނުލިބުނީމަ

ްނޫނޭް ްނޭނގޭތީކީއެއ� ްކުރެވޭނެ. ނޑުމެނ�ނަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ  1030ކުރާކަށެއ�.

ްހަ ްހަމައެކަނި ްރަނގަޅުްމިއުޅޭނީކީއެއ�. ްމަޤ�ޞަދު ްބޭނުނ�ނުވާތީ ދަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަތަކާއެއ�ކޮށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ނުވެގެނ�

ްއިބ�ރާހީމް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ ްބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ�

ްދެން� ްތާއީދުކުރަމޭ. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށ� ްއެހުށަހެޅުއ�ވި ޝަރީފ�

ްއިތުރަށ� ނޑުްްމިއާބެހޭގޮތުނ� ްއަޅުގަ ްނަގާލާކަށ� ްވަގުތު  1035ވާހަކަތަކެއ�ދައ�ކާ

ްކަނ�ތައ�ތައް� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކޮނ�މެގޮތެއ�ވިޔަސ� ނެތީމޭ.

ްލިޔެވިފައިް ްއެވާހަކަތައ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިނގަމުނ�ދަނީކީ

ްއެބަހުއ�ޓޭް ްއެތަރުޖަމާކުރުމުގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ނެތިގެނ�ނެއ�ނޫނޭ.

ްޤާ ްއަދި ްރޫޙާއެއ�ގޮތަށް�މައ�ސަލަތަކެއ�. ްއޭގެ ްއެއ�ގޮތަށ� ނޫނުއަސާސީއާއި

ްޤާނޫނުތަކެއ�ވެސ�ް ްބާރުލިބިދޭ ްއެއަށ� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ  1040އަޅުގަ

ްހެދިފައެއ�ނެތޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ްއެޖެނ�ޑާްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްކުރެވިފައިްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްމި ްއޮތީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްވާ

ްބަޙުސ�ކުރެވިފައިްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިކަމާބެހޭގޮތުނ� ްފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި ްވަރަށ�  1045މަޖިލީހުގައި

ްއިތުރަށ�ވެސް� ްބެހި ްބައިތަކަކަށ� ްއޭގެފަހުނ�ވެސ� ްއަދި ވަނީ.

ްރަް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑުްވާހަކަދެކެވިފައިވަނީ. ްއަޅުގަ އީސ�،

ްމިއޮތީް ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައި ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއަދު ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްހައ�ދުހަފަނައަޅާފައިް ްއަނިޔާވެރިކަނ� ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި މިދުވަސ�ކޮޅަކީ

ްމިް ްވާހަކަދައ�ކާލުމަށ�ކަމަށ� ްއިތުރަށ� ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްއާދެ،  1050އޮތ�އޮތުމަށ�

ްސަް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ މާލުކަމަށ�

ނޑުްޤަބޫލުކުރާގޮތ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްޤާނޫނުއަސާސީގައި..... ްއަޅުގަ

ް
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ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ޗެއް�ްރިޔާސަތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކަށ� ްތިވިދާޅުވި ްދެނ�މެ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެޖެނ� ްމިތާނގައި ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްއެއީ ްމިއޮތީްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ.  1055ޑާކޮށ�ފައި

ްރިޔާސަތުގެް ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްއެއީ ްވިދާޅުވީމަ ްމަޤ�ޞަދެއ�ގައޭ ވަކި

ްމިކަނ�ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްގެނ�ދިޔުނ�. ްއެކަނ�ތައ� ްއެގޮތަށ� މަޤ�ޞަދެއ�ނޫނ�

ްމިހާރުް ްމިއޮތީ ްހަމަޖައ�ސާފައި ްމިގޮތަށ� ްމިކަނ� ްމިއޮތީ ކުރެވިފައި

ްއޮ ްމިވާހަކަދެއ�ކިފައި ްމެދުގައި ްކުރިނ�.ްމިމައ�ސަލައާއި ތީ

ްއަދިްއިތުރަށ�ްމިކަމާދޭތެރޭްމެނ�ބަރުނ�ގެްޚިޔާލުްހުރިތޯް ނޑުމެނ�ނަށ�  1060އަޅުގަ

އަދިްނުވަތަްމެނ�ބަރުނ�ގެްމެދުގައިްޚިޔާލުްތަފާތުވާްބައެއ�ްކަނ�ތައ�ްހުރިތޯ.ް

އެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށ�ްރިޔާސަތުނ�ްޢިލ�ޒާމ�ްއަޅުއ�ވައިގެނ�ްވިދާޅުވީމާްއެއަށ�ް

ްޖެހި ްޖަވާބުދޭނ� ނޑު ްކުރިއަށް�އަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދެނ�ނެވީ. ގެނ�

ްގެނ�ދަވާ.

ް1065 

ނޑު....ްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟް�

ް

ްނިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިސ�މާޢީލ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ޒާމާބެހޭްއާދެ،

ްކިހިނެތ�ވެގެނ�ބާއޭް ްމިއެރީ ްހިތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނެނ�ގެވީމަ  1070ނުކުތާއެއ�

ްވިދާޅުވާން� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްވާހަކަދައ�ކަނިކޮށ� ރިޔާސަތުނ�

ްޖެހިވަޑައިގަތީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1075 

ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްރައީސ�، ްނަގަނ�ޖެހުނީްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރިޔާސަތުން�ްްއިސ�މާޢީލ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ޗަކަށ� ްވިދާޅުވާ ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެނ�ބަރުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުއ�ވާލައ�ވާފައިްވާހަކަްހުއ�ޓުވާލައ�ވާފައިް ޖަވާބެއ�ްދެއ�ވަނ�ވާއިރަށ�ްމެދުކަ

ްދައ� ްމެނ�ބަރަކު ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބަގެނ�ދަވާ. ކަވާްއެހެނ�ގޮތަކަށ�

ްއެމެނ�ބަރަކުް ްއޮތިއ�ޔާ ްދެއ�ވަނ� ްޖަވާބެއ� ްވަކި ްރިޔާސަތުނ�  1080ވާހަކަފުޅަކަށ�

ްވިދާޅުވަން� ްރިޔާސަތުނ� ްއެއަށ� ްދެނ� ްނިމިވަދައިގަތީމާ ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާ
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ްތިޔަކަން� ްމަނިކުފާނުވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްވިދާޅުވާނީ. އޮތ�އެއ�ޗެއ�

ްއެވާހަ ްހީވާތީ ްކަމަށ� ްނޫނ� ްރަނގަޅަށ� ްދަނ�ނަވާލީ.ްތިގެނ�ދަވަނީ ކަ

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް1085 

ް

ނޑައެޅިގެނ�ްރިޔާސަތަށ�ްއެއ�ޗެއ�ްއިޝާރާތ�ކޮށ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އާދެ،ްބައެއ�ފަހަރުްހަމަްކަ

ްއެގޮތަށ�ް ނޑަށ�ޖެހޭނެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެއ�ކެވީމަ ްއިހާނަތ�ތެރިކޮށ� ރިޔާސަތަށ�

ްގެނ� ްއެގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިނ�މަނ�. ްއާދެ،ްއެކަނ�ތައ� ދިޔައީ.

ްކުރިއަށް� ްވާހަކަ ްރިޔާޟ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1090ދ.އަތޮޅުގެ

ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް

ނޑުްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމަ:ްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�ް ްމި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޤަބޫލުކުރާގޮތޭ ްފުޅާދައިރާއެއ�ގައި ްވަރަށ� ރުޙަލާގައި

ްއޮތުމާއެކުް ްދައ�ކަވާފައި ްވާހަކަފުޅު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުގައި ްމި  1095މެނ�ބަރުނ�

ްސަމާލުކަމަށް� ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްމިކަނ� ްގޮތުގައި ްމައ�ސަލައެއ�ގެ އިތުރު

ްއަނިޔާވެރި ްސަރުކާރުގެ ްމި ްމިއޮތީ ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައި ްއަދި ކަނ�ްގެނ�ނަނ�.

ްމިް ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަނ� ްއޮތުމާއެކު ހައ�ދުފަހަނައަޅާފައި

ްގެނ�ނަމޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްސަމާލުކަމަށ� ްމަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޤަބޫލުކުރާގޮތ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ  1100މިކަމާބެހޭގޮތުނ�.

ްޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީްއެކަށީގެނ�ވާ ކަމެކޭްދަނ�ނަވަނ�.ްްއެއީްދެނ�ްފަހަރެއ�ގައި

ްވާހަކައަކީް ްމިއުޅޭ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަނ1�ްްީޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބައޮތ� ްމާއ�ދާގައިވެސ� ވަނަ

ޤާނޫނުްކުރިމަތީގައިްހަމަހަމަވެގެނ�ވާްބައެއ�ކަމާއިްޤާނޫނުގެްރައ�ކާތެރިކަނ�.ް

ްމައ�ޗަ ްމަފ�ޙޫމުގެ ްއެނ�މެނ�ގެ ްރައީސ�،ްއާދެ، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1105ށ�.

ްމިނިވަނ�ކަނ�ވެސ�.ް ްއެއ�ވެއުޅުމުގެ ްއެބައޮތ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްވަރަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއަދި ްމިނިވަނ�ކަނ�ވެސ�. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްކަނ�ކަމުގެް ްއެހެނިހެނ� ްއަދި ްޙައ�ޤުތަކާއި ްއަސާސީ ޞަރީޙަބަހުނ�
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ްއެބަ ްލިޔެފައި ްތަފ�ސީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްއެހެނ�ނަމަވެސް�މައ�ޗަށ�ވެސ� އޮތ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ. ްލިބެމުނ�ނުދަނީ ްމިއަދު ްއެއ�ވެސ�ކަމެއ�  1110މިއިނ�

ރައީސ�،ްވަރަށ�ްހިތާމައާއެކުްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީްކަނޑައެޅިގެނ�ްޚުދުމުޙަތާރުް

ްބޮޑތިް ްމި�ިކަމުގައި ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ� ްދަމަހައ�ޓަނ�ވެގެނ� ވެރިކަމެއ�

ްޢި ްކުރަމުނ�ދަނީ. ްހިތާމައާއެކުްއަނިޔާތައ� ްވަރަށ� ްރައީސ�، އ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްމިއަދުްދަނ�ނަވަނީްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުނ�ްއެއ�ވެްއުޅުމަށ�ް އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްވަގުތުގައިވެސ� ްދިޔަ ްހޯދަމުނ� ްބަޔަކު ްމިނިވަނ�ކަނ�  1115ލިބޭ

ްވަނީް ްމިއަދު ްރާފިސ�އަރުވާފައި ްތަޅާ ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގައި

ްޔައުމިއ�ޔާއަށ�ޓަކައިްއައިސީޔޫގަް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމުގައި ްއެޑ�މިޓ�ކޮށ�ފައޭ. އި

ްއާދެ،ް ްވެރިނ� ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްހަވާލުވެއުޅޭ ްއެކަމާ ްއާދެ، ހިތާމަކުރަނ�.

ްއެމުޢައ�ސަސާތަކުގެް ްދިމާކުރެވޭނީ ްއެވާހަކަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހިފަހައ� ްނުދީ ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ  1120ޓާތީ.ްވެރިނ�ނަށ�.

ްމީގައިް ްމިސާލަކަށ� ްއޮތީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިއަދުް ްހަމަހަމަގޮތުގައި، ްވަސީލަތ�ތައ� ްހުރި ްޤައުމުގައި އެބައޮތ�

ްމީގެް ްމިސާލަކަށ� ްއެތި. ްއޮތ� ްއައިޓަމ�ކޮށ�ފައި ްމި ްމަނިކުފާނު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނ�ްވިދާޅުވިްދިވެހިްއޮނަރަ�ަބަލ���ްވަޙީދުއ�ދީނުްމީގެްތިނ�ހަތަރުްމަސ�ްކުރި

ްދޮޅުއަހަރެއ�ހާް ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްވަޢުދުތައ� ްއޮތ�  1125ސަރުކާރުނ�ވެފައި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްކޮނެދޭނަމޭ. ްފަޅުވެސ� ްހުރިހާ ްދޭނަމޭ. ދުވސ�ތެރޭގައި

ްމިވާހަކަްނުދައ�ކާނެތޯ.ް ްއަހަރުްފަހުނ�ްއަޅުގަނޑުމެނ� ހަދަނިކޮށ�ްމީގެްއެއ�

ްޢިއ� ްދިމާކުރެވޭނީ ްހަމަ ނޑުްމިވާހަކަ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމިނިސ�ޓަރަށ�. ޒަތ�ތެރި

ްއެވާހަކަފުޅުް ްއެވަގުތަކަށ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ްހަމަޖައ�ސާލަން� ްއެގޮތަށ� ްރައ�ޔިތުނ� ްވަޒީރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1130އެދެއ�ކެވީ

ކުޑަވަރެއ�ގެްވެކ�ސިނެއ�ްދިނުމަށ�ޓަކައި.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ް

ްދާއިރާއެއ�ގައިްއަޅުގަނޑުމެ ްޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�ްމިްމަރުޙަލާގައިްވަރަށ�ފުޅާ ނ�

ްކަމަކަށ�.ް ްވާހަކަދެއ�ކޭނެ ްމިކަމުގައި ްއިތުރަށ� ްއޮތުމާއެކު ވާހަކަދެއ�ކިފައި

ްހުރިހާް ްމިތާގައި ްކަމަކާބެހޭގޮތުނ� ްމިއޮތ� ްލިޔުމުގައި ްމިއޮތ� މިހުށަހަޅާފައި

ްއެހެނ�ް ްމިދައ�ކަނީ. ްވާހަކައޭ ްއިތުރު ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�  1135ވީ�ިމާ،
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ްތާއީދުކޮށ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅަށ� ްއެދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުގެްވާހަކަްކުރުކޮށ�ލާނަނ�.ް ްއަޅުގަ

ް

ްވަރަށ�ބޮޑަށ�ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްފެން�ްފެނ�ފޮދަކަށ�ްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުތޯ ްއެނ�މެ ްމިއިނީ.  1140ބޭނުނ�ވެފައި

ްބޯލައިގެނ�ްއައިސ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދިޔަޔަސ�.ް

ް

ްއަދިްއެއ�ފަހަރުްވިދާޅުވެލައ�ވަްބައ�ލަވާ.ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްރަްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްއެނ�މެ ްބޭނުނ�ވެފައޭ. ްފެނަށ� ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ްމިހުރީ ނޑު  1145ްނގަޅުތޯއޭްއަޅުގަ

ްކުރިއަށ�ްްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަ ްއައިސ� ްބޯލައިގެނ� ްފެނ�ފޮދެއ� ްބޭރަށ�ގޮސ� ނޑު އަޅުގަ

ްގެނ�ދަން� ްކުރިއަށ� ްމިހާރު ްއުނދަގޫ ްތަނ�ކޮޅެއ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ގެނ�ދިޔަސ�.

ްވާހަކަ.ްނޫނީްފުރުޞަތުްއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާްގެއ�ލޭނެތޯ.

ް

ްވަޑައިގެނ�ނެވި،ްްއާދެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފެނ�ފޮދުހިއ�ޕަވައިގެނ� ްބޭރަށ�ވަޑައިގެނ�  1150މިހާރު

ްގެއ�ލުނަް ްއެހެނ� ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިވަގުތު އެކަމަކު

ްފުރުޞަތުް ްވާހަކަދެއ�ކުމަށ� ްމެނ�ބަރަކަށ� ްއެހެނ� ނުދިނުމަށ�ޓަކައި

ްގޮތުނ�ް ްއުސޫލެއ�ގެ ްއެރުވޭނީ ްފުރުޞަތު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ� އަރުވާނަނ�.

ްދެން�މި ްފަހަށ� ްއެނ�މެ ްބޭފުޅުނ�ގެ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްގޮތަކީ ގެނ�ގުޅޭ

މިގެނ�ގުޅޭްގޮތަކީ.  1155ްފުރުޞަތުްއަރުވާގޮތަށ�.ްއެއީްމީގެކުރިން�

ް

ްތަނ�ކޮޅެއ�ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްދެނ� ްނުބޯނަނ�. ްފެނެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ްރައީސ�،

ްމަސައ�ކަތ�ްކުރުކޮްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެވޭތޯ ްއެދިމާލަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަވަސ�ކޮށ�ލަނ� ށ�ލާފައި

ްމިއޮތ�ް ްއެޖެނ�ޑާގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކުރާނީ.

ްމިވާހަކަދައ�ކަމުނ�ގެނ�ދާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބަލާއިރު  1160ކަނ�ތައ�ތަކަށ�

ްއަޅުް ްމިކަނ�ތައ�ތަކަކީ ްވާހަކައަށ� ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއަދިްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުވެސ� ގަ

ްފުޅާް ްވަރަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްއެހެނ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި
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ްއޮތ�ކަމަކަށ�ވާތީވެް ްވާހަކަދައ�ކާފައި ްދުވަހު ްގިނަ ްވަރަށ� ދައިރާއެއ�ގައި

ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަމަށް� ްވާހަކަދެއ�ކުމަކީ ްއިތުރަށ� ްމިކަމާމެދު ކޮނ�މެހެނ�

ްނުދެކެނ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ނޑުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުން�ްއަޅުގަ  1165ބައެއ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޝުޢޫރުތަކަކީ ްމި ްޚިޔާލުތަކާއި ްއެދާ ްފާޅުކުރަމުނ� ވާހަކަ

ނޑުމެނ�ްއަޑުއަހަނ�ވެސ�ޖެހޭްޝުޢުރުތަކަކާއިް އެނ�މެނ�ްވަރަށ�ްކަނުލާްއަޅުގަ

ްމުޢިއ�ޒުް ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހއ.ގެ ްއެގޮތުނ� ޚިޔާލުތަކެއ�.

ްމޭޒު ނޑުގެ ްމިއަދަކުނެތ�.ްއަޅުގަ ްޓޭބަލ�ވެސ� ްއޮނ�ނަ ްކުރީގައި މަތީގައި

ްނަން� ްމެނ�ބަރުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސާފުކޮށ� ްއެއަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ  1170އެހެނ�ވީމާ،

ްއެް ްއެދެނ�. ްމަޢާފަށ� ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ގޯސ�ވެއ�ޖެ

ނޑުމެނ�ްފާހަގަކުރަނ� ޖެހޭްމެނ�ބަރުްއެފާހަގަކުރެއ�ވިްޙަޤީޤަތުގައިވެސ�ްއަޅުގަ

ްއެހެން� ްއަދި ްދަނ�ނަވާނީ ްމީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ކަނ�ތައ�ތަކެއ�.

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްމި ްފަދައިނ� ްފަހަގަކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރިނ�،ް ްމީގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޭރު ްވާހަކަދެއ�ކި. ްޙައ�ޤުތަކެއ�ގެ  1175ނުލިބޭ

ްކި ްޑިމޮކ�ރަސީއެކޭ ްފަހުނ� ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ޔައިގެނ�ްއަޅުގަ

ްމިއަނ�ނަނީ.ް ްދައ�ކަމުނ� ްނޫނިއ�ޔާ ްއޮތީ ްޖެހިފައި ްމިހެނީ. މިވާހަކަދައ�ކަނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްހަމަްރަނގަޅުްއެގޮތ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިއަދުް އޭގެްކުރިނ�ްއަޅުގަ

ްމިބަދަލުތައް� ްބަދަލުތަކެއ�. ްމިއުޅެނީ ްބޭނުނ�ވެގެނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއަ ްމަޑުމަޑުނ� ްއަނ�ނަމުނ�. ނޑުމެނ�ގެްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  1180ނ�ނަމުނ�.

ްބެހޭގޮތުން� ްހެޔޮބަދަލުތަކާ ްވިދާޅުވަނީ ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްހިނގާށޭ. ްއަނ�ނަމާ ްއެއ�މޭޒުދޮށަށ� ްހިނގާށޭ. ވާހަކަދައ�ކަމާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިއަދު. ްއެބައޮތ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ މިފުރުޞަތު

ްއެއ�ވުމުް ްއުޅެނީ ްނުލިބޭކަމަށ�ވަނ�ޏާްމިބޭނުނ�ވެގެނ� ްމިނިވަނ�ކަނ� ގެ

ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ގެނެއ�ް ްކުރަނ� ްއެއ�ވެގެނ�ްމިކަނ� ްތަނ�ތަނަށ� ނޑުމެނ�  1185އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ނޑަކަށ�ްހިއެއ�ނުވޭްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަކަށ�ްހިއެއ�ނުވޭ،ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްއެހެން� ްހާސިލ�ވެދާނެހެނ�. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމަޤ�ޞަދު ބޭނުނ�ވާ

ްއެކަނ�ްއެކަނ�ކުރާކަމަށ�ވަ ްއެގޮތަށ� ްއެއީ ްލިބޭނީ. ްއަނިޔާ ްހަމަ ނ�ޏާ

ްމިއަދުް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ކުރާކަމަށ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ.ްއެހެނ�ވީ�ިމާ،ްއެކަނ�
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ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކަނ�. ްއެނ�މެނ� ްއައިސ� ްއެއ�ތަނަކަށ� ނޑުމެނ�  1190އަޅުގަ

ްފަހަރެއ�ގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެނގޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހެނ�ދައ�ކާއިރު މިވާހަކަ

ްމިއުޅެނީްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހީވެދާނެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހަކަދައ�ކާގޮތުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްދައ�ކާށޭ. ްވާހަކަތަކެއ� ްއެހެނ� ކޮނ�މެވެސ�

ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްމިދައ�ކަނީ ްމިވާހަކަ ްއިޙ�ލާސ�ތެރިކަމާއެއ�ކޮށ� ވަރަށ�

ނޑުމެނ�ްއަނ�ނަނ�ްއޮތ�  1195ޖީލަށ�ވެސ�ްމީގެނ�ްްދިވެހިްސަރުކާރަށ�ްއަދިްއަޅުގަ

ްމިހެދޭް ްއަދި ްއެދޭތީވެ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްހެޔޮ ރަނގަޅު

ްއެއ�ވެް ްމީގެއިނ� ްއެނ�މެނ�ނަށ�ވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ވެސ�ް ްހުރިހާ ްއަސާސީ ްއަދި ްމިނިވަނ�ކަމާއި އުޅުމުގެ

ްއަޅުް ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްލިބެނ�ޖެހޭނެކަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ނޑަށް�އަޅުގަ ގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްމިހާރުގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1200އެނގިހުރެ.

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤެއ�ކަމެއ� ްކޮނ� ްނުލިބެނީ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްވާހަކަވެސ�ް ްޙައ�ޤުތަކެއ�ގެ ްހުރިހާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނެތ�. އެނގޭކަށެއ�

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއަސާސީ ްއެ ްއެބައޮތ�. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރު

ްޙައ�ޤުތައ�ްއަޅުގަނ ްމިއަސާސީ ްއުޅޭއިރުގައި ްނުލިބިގެނ� ޑުމެނ�ނަށ�

ްކޮނ�މެގޮތެއ�ވިޔަސ�ް ްމިބުނާ، ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1205ހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި

ްމިހާބޮޑުް ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދެފަރާތެއް� ްއެބައޮތ� ްމިއަދު ްމިއުޅެނީ ްގޮސ�ގެނ� ްމިކަނ�ތައ� ބަޙުސަކަށ�

ްހުރިހާްނު ްއެބައުޅޭ ްބަޙުސ�ތަކެއ� ްތެރޭގައި ްތިނ�ފަރާތެއ�ގެ ވަތަ

ނޑުް ްމައިގަ ްއަސ�ލު ްމީގެ ްމިހާރު، ްބޭނުމަކީ ްމީގެ ކަމެއ�ގައިވެސ�.

ްޕާޓީް ްމައ�ސަލައޭ. ްޕާޓީގެ ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  1210މައ�ސަލައަކީ

ްޚިޔާލުތަފާތުވުނ�ތަކަކާް ްމިހާބޮޑު ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އިްއުފެދުނުފަހުނ�

ްވާހަކަދެކެވެމުން� ްމިއަދު ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކެއ�ގެ ްމިހާބޮޑު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްބޭނުނ�ވާް ްޙައ�ލުކުރަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިކަނ�ތައ� ްއެހެނ�ވީމާ، މިދަނީ.

ްއެބައޮތް� ްފެނ�ނަނ� ްފަރާތ� ްރަނގަޅު ްމީގެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ހިނދު

ްއެް ްވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ. ްއެދިމާލަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ނޑަށް�މިހާރުވެސ�. ްއަޅުގަ  1215އީ

ްޕާޓީއެއ�ގައިް ްއެއ�ވެސ� ްތިއިނ� ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްދިމާލެއ�ނޫނ�. ްއޮތ� ދެވެނ�
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ނިސ�ބަތ�ވާްމީހެއ�ނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެފަރާތަށ�ްވަޑައިގެނ�ްތިބޭފުޅުނ�ްމީގެް

ްވޭތުވެދިޔަތަނުގައިް ްވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ. ްމިތަނަށ� ްހޯއ�ދަވަނ� ޙައ�ލެއ�

ްހުރިގޮތުގެްވާ ްވަގުތުތައ�ްކަނ�ތައ�ތައ�ްހިނގާފައި ހަކަދައ�ކައިގެނ�ްމަޖިލީހުގެ

ްނުދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްކުރަނ�ޖެހޭނެ ްކޮނ�މެހެނ� ްކުރުމަކީ  1220ބޭކާރު

ްއެހެން� ްކީއ�ވެބާއޭ ްމިދައ�ކަނީ ްމިވާހަކަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�

ނޑަކީްމިކަމުގައިްޙައ�ލުް މެނ�ބަރުނ�ްހޮތ�ޕުޅަށ�ްއަރާވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.ްއަޅުގަ

ްތަކުރާރުވެގެނ�ދާނ�ްްހޯދަނ� ްމިހެނ� ްމިކަނ� ްއެއީ ްމީހެއ�. ބޭނުނ�ވާ

ްމިދައ�ކަނީ.ް ްމިވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެގެނ� ްމީހެއ�. ބޭނުނ�ނުވާ

ްއެނގޭނެް ްބައ�ލަވާލެއ�ވީމާ ްޔައުމިއ�ޔާ ްކުރީގައި ނޑު ްއަޅުގަ  1225ޙަޤީޤަތުގައި

ްދެނ�ނެވިން� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ްދެތިނ�މަސ�ދުވަސ� ްމީގެ ނޑު އަޅުގަ

ނޑު ްބޭނުމެއ�ނުވާނެއޭ.ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަކަށ� މެނ�

ްކީއ�ވެތޯ. ްކޮނ�މެހެން�ްއެއީ ްއައީ ްކުރިނ�ވެސ� ްމީގެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ޤާނޫނުއަސާސީއަކުނ�ްމާްބޮޑުްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ްލިބޭތީއެއ�ނޫނ�ްއަޅުގަ

ްވަރަށ�ް ްދިވެހިނ�ނަކީ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްދިރިއުޅެމުނ�އައީކީއެއ�.  1230ްދިވެހިނ�

ްހުރިހާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ތަކެއ�ކަނ� ްކިޔަމަނ�ތެރި ބަސ�އަހާ

ްމިއަދުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްޤަބޫލުފުޅުކުރޭ ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކަނ�ކަނ�ް ްމިއީ ްބަދަލުތަކަކީ ްއަނ�ނަމުނ�ދާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްފަތުރަމުނ� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްހެދިގެން�އިނގޭްމީހުނ�ްއަޅުގަ ްވާހަކަތަކާ ދާ

ްމިއުޅެނީ.ް ްއައިސ�ގެނ� ްބަދަލުތަކެއ� ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� ްޚިޔާލުތަކާ  1235އެމީހުނ�ގެ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްފުރިހަމަް ްވަރަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ނުވެގެނ�ނެއ�ނޫނ�.

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެގެނ� ނޑުމެނ�ނަކަށް�އެއ�ޗެއ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނީ މި

ްހަނދާން� ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްއެއ�ޗެއ� ްމުހިނ�މު ްއެހާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ

ްޝަރީފް� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  1240އެބަހުރި

ްވަޑައިގެނ�ފައިް ްޒިޔާރަތ�ކުރައ�ވަނ� ްއަތޮޅަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ވިދާޅުވި

ްބޭނުމެއ� ްއެމީހުނ� ްބޭނުނ�ވަނީްވިދާޅުވި ްއެމީހުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ނުވެއޭ

ްހުރިގޮތ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހަމޭ. ބޯފެނ�އަޅާނެ
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ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްއެހެނ�ވީމަ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޙަޤީޤަތ� މިއީ

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްގެއ�ލިފައިވާ ްއެ ްގެއ�ލިފައިވާނަމަ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ނޑުމެނ�ގެ  1245އަޅުގަ

ްއެއ�ތަނަކަށ�ްއަޅުގަް ްސުލ�ޙަވެރިކަމާއެކު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހެއ�ދެވުމަކީ ްހޯއ�ދެވޭނެގޮތ� ްމިޙައ�ޤުތައ� އެއ�ވެގެނ�ތިބެ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހަމަ ްހައ�ލޭ. ްއޮތ� ްމިކަމުގައި ދަނ�ނަވާނީ

ްއޭރުވެސ�ް ްހެއ�ދެވިއިރުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްފަދައިނ� އެފާހަގަކުރައ�ވާ

ްއެބޭފުޅުން�ތި ްތިއ�ބެވީ. ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދުވެސ� ްމެނ�ބަރުނ�ނޭ  1250އ�ބެވި

ްއޭރުް ްޚިޔާނާތެއ�ނޫނ� ްއެއީ ނޑުމެނ�ނަށ�. ްއަޅުގަ ްހިޔާނާތ�ތޯ ްއެވީ އޭރުގައި

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްކޮށ�ފައި. ްއެކަނ� ްއެއޮތީ ްބޭނުނ�ވިގޮތަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްބަދަލުކޮށ� ްމީތި ްގޮތަށ� ްބޭނުނ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރުމަކީްްމިއަދު މިކަނ�

ްކަމެއް� ްމުހިނ�މު ްކަމެއ�. ްއޮތ� ްކުރަނ�ޖެހިފައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ މިއަދު

ްގައިމުވެސ�ް ްހަމަ ްހިނގާ. ްއަވަސ�ކުރަމާ ްކަމެއ�. ްއޮތ�  1255އަވަސ�ކުރަނ�ވެފައި

ްޤަބޫލެއ�ނުކުރާނަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުޅޭކަށ� ްބައި ްމެދުވެރިއެއ�ގެ ނޑު އަޅުގަ

ްއަޅުް ްއެއ�ފަރާތުގެްއެއ�ފަރާތަކަށ�ވެސ�.ްއެހެނ�ނަމަ ްތައ�ޔާރަށ� ްމިހުރީ ނޑު ގަ

ްދޭތެރޭގައިް ްދެފަރާތުގެ ްމިއީ ްފޯރުވަދޭނ�ވެސ�. ްފަރާތަކަށ� ްއަނެއ� މެސެޖ�

ްމިކަން� ްއޮތ�ކަމެއ� ްއިނގެނ� ްސާފުކޮށ� ްމިއީ ްމިއީ. ްބަޙުސެއ� ހިނގާ

ްމަސައ�ކަތ�ކުރިް ްބޮޑަކަށ� ްކިތަނ�މެ ްއޮޅުވާލަނ�  1260ރައ�ޔިތުނ�ދަނޭ.

ް ްބަޔަކު ްކޮނ�މެ ްމިއީްކަމުގައިވިއަސ� ްކަމުގައިވިއަސ� ްކުރި މަސައ�ކަތ�

ްމިދަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބަޙުސެއ�. ްހިނގާ ދެފަރާތުގައި

ނޑުމެނ�ް ްވާހަކަްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްރައީސ�،ްމި މަޢުޟޫއަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހުރިހާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤަކީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ދައ�ކާއިރުގައި

ްބޭނުނ�ވާް ްޤާނޫނުއަސާސީްްރައ�ޔިތުނ�ވެސ� ްމިސާލަކަށ�  1265ޙައ�ޤެއ�.

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއެ ްޙައ�ޤުތައ�. ްލިބިދޭ ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބޭ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކީއ�ވެތޯ ްމިއުޅެނީ ްނުލިބިގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭްކަމެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ސުވާލުކުރައ�ވައިފި.ްއެއީްއަޅުގަ

ްވަރަށ�ްގިނަްރައީސ�.ްމި ްބަލަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނާލާއިރުގައި ހެނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްތެރޭގައި ްއޭގެ ްއެބަހުރި.  1270ކަނ�ތައ�ތަކެއ�
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ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކަމުގައިވިއަސ� ވިސ�ނާލި

ްހަމަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްވިސ�ނާލިކަމުގައިވިއަސ�ވެސ� ްޙައ�ޤުތަކަށ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިނ�ވަރަށ� ްތިބެނ�ޖެހޭ ްމަޑުކޮށ�ލައިގެނ� ކުޑައިރުކޮޅެއ�ގައި

ްބޯފެން� ްމިއަދު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކީއ�ވެތޯ ްގެއ�ލިފައިއޮތީ. ޙައ�ޤުތައ�

ްގޮތަކުން� ްކުރި ްކަނ���ތައ� ްމީހަކު ްކޮނ�މެވެސ� ްމިތަނުގައި  1275ނުލިބުނީ.

ްފެނަ ްމިހިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެނ�ނެރުނީ ްހުރިގާ ްބޭނުނ�ވެފައި.ްމިތާނގައި ށ�

ްމީހުނ�ނަށް� ްގޮތަކީ. ްހުރި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ މިއީ

ްކޮށ�ފިއ�ޔާް ްކަމެއ� ްނުބައި ްކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްއެކަމެއ�ކޮށ�ފި ވިސ�ނޭގޮތަކީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްނޫނ� ްމިއެއ� ްބުރިކޮށ�ލަނ�ވީ. ްގުނަވަނެއ� ްކޮނ�މެވެސ� އޭނަގެ

ްހައ�ލު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީން�ްރައީސ�،  1280ނުވަތަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްލިބޭްޙައ�ޤަކީްމިއެއ�ްނޫނ�.ްމިގޮތަށ�ްމިކަނ�ްމާނަކުރެވޭް އަޅުގަ

ްމިހިރީ.ް ްއުނދަގޫވެފައި ްވާހަކަދައ�ކަނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޭނުނ�ވާތީ ްފެނަށ� ްއަޅުގަނޑަށ� ޙަޤީޤަތުގައިވެސ�

ްފެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަކަށ�ްއެހެނ�ވީމަ، ްދެނ� ްނޫނިއ�ޔާ ްއައިސ� ނ�ބޯލައިގެނ�

ްފުރުޞަތުް ްނުގެނ�ދެވޭނެ. ްކުރިއަކަށ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ  1285ރައީސ�

ްއާދެ،ް ްޖެހިލާނަނ� ްއިހަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދެއ�ވިއަސ� ްދެނ� ދެއ�ވަނ�ޏާދެއ�ވާ

ްއަތަކަށ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްދަނ�ނަވާލީްޝުކުރިއ�ޔާ ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގުޅިގެނ�ްްއަޙ�މަދުްޒާހިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފުޅަކާއި ްދެއ�ކެވި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1290ސ.އަތޮޅުގެ

ްއެވާހަކަފުޅުް ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްނިޔަތުގައި. ްސާފުކޮށ�ލުމުގެ އެއ�ޗެއ�

ްޢިއ�ޒަ ްގިނަ ްވަރަށ� ްވާހަކަދެއ�ކެވުމާްދެއ�ކެވުމަށ�ފަހު ްމެނ�ބަރުނ� ތ�ތެރި

ްދެތިން� ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭ ްއިތުރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސ� އެކީގައި

ްވިސ�ނިފައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެބައޮތ�. ނުކުތާއެއ�

ްއަދިް ްއިރުވެސ� ްއެކުލަވާލެވުނު ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްވެއ�ޖެއ�ޔާ  1295އޮތ�ގޮތުގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްޚިޔާލުފުޅުްމަޖިލީހުގެ ްދެއ�ކެވިއިރުވެސ� ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ� ރި

ްބެހޭގޮތުން� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ބިނާކުރައ�ވާފައިވަނީ
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ްދެން� ްނިމުމުނ� ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއަކުނ� މާއ�ދާއަކުނ�

ްޚިޔާލުފުޅުތަކެއ�ް ްއިތުރު ްބާބަށ� ްއެ ްނޫނިއ�ޔާ ްޗެޕ�ޓަރަށ� ްއެއ� ްއިތުރަށ�

ްމަސައ�ކަތ�ް ްއެ ްއެއަށ�ފަހުގައި ްނިނ�މަވަނ� ްއެބައި  1300ގެނ�ނަވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ނިމުނީކަމަށ�ްބަލައިގަނ�ނަްގޮތަށ�.ްކޮނ�މެްއަކަސ�ްސ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްނިމިއ�ޖެއ�ޔާް ްއެބައިތައ� ްގޮތަށ� ްވިދާޅުވި ްއެ ްވާހަކަފުޅުގައި މެނ�ބަރުގެ

ްކު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހީވަނީ ނޑަށ�ވެސ� ްގެނ�ދަނ�ޖެހޭނީްއަޅުގަ ރިއަށ�

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެއަކަސ� ްމަސައ�ކަތަކާއިގެނ�ހެނ�. ްއެހެނ� ކޮނ�މެވެސ�

ްމެނ�ބަރުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަފުޅުނ�ވެސ� ްރައީސ�ގެ  1305ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމަރުހަލާތައް� ްދެނ�ނެވި ްމި ްފާހަގައެއ�ނުކުރެވުނު ވާހަކަފުޅުނ�ވެސ�

ްހަމަގައިމުވެސް� ްދިޔައިރު. ްގަވާއިދުްްކަޑަތުކޮށ�ފައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

އެކުލަވާލިއިރުްގަވާއިދުްއެކުލަވާލީްމިދެނ�ނެވިްގޮތަށ�ްބަލާފައި.ްމާއ�ދާއަކުނ�ް

ްއިތުރުް ްޗެޕ�ޓަރަށ� ްއެ ްދެނ�ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިޔުމަށ�ފަހުގައި މާއ�ދާއަކުނ�

ްޚިޔާލުފުޅެއް� ްއެ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއިތުރުކުރާ ްބައެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1310ބައެއ�

ްފަހުގަ ްލިބުނުްނިނ�މުމަށ� ްކުރިނ� ްމީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިއަށ�ދާނީއޭ. އި

ނޑަށ�ް ފުރުޞަތުގައިްއޮނ�ނާނީްދަނ�ނަ�ަވާފައިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ

ްމިް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްވާހަކަ.ްދެނ� ްބައެއ�ގެ ްއިތުރުކުރަނ�ވާ ްމާއ�ދާއަށ� މި

ްބައެއް� ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްސަބަބަކީ. ްއެދުނު ނޑު ްއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ނޑަށ�ްޢިއ�ޒަތ� ްއަޅުގަ ްއަލީގައި ްޚިޔާލުފުޅުގެ ްފާޅުކުރެއ�ވި ްމެނ�ބަރުނ�  1315ތެރި

ްދަނ�ނަވާލަން� ްއެއ�ޗެއ� ްއިތުރު ްއައިސ�ގެނ� ްޚިޔާލުތަކެއ� ްއެހެނ� މިހާރު

ްކޮމިޓީން� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބޭނުނ�ވޭ.

ް ްއެކުލަވާލިއިރުގައި ްޑ�ރާފ�ޓ�ތައ� ްތެރޭގައ4�ްިބައެއ� ގޮތެއ�ްްގަޑިއިރު

ނިނ�މަނ�ްވިސ�ނަވާލައ�ވާއިރުގައިްޚިޔާލުފުޅުގައިްބާއ�ވަނ�ްއެބަޖެހޭްރާއ�ޖޭގެް

ްމިހާރުްއޮތ�ގޮތަށ�.ްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ�ްވަސީލަތ�ތަކުނ�ް ްއަތޮޅުތަކުގެްޙާލަތު  1320އޭގެ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްގުޅާނުލެވޭ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަދިވެސ� ގުޅާލެވުނަސ�

ް ްދަނ�ނަވަނ�ޏާ ްމިސާލަކަށ� ްރަށެއ�ގައިްއެބަހުރި. ްކޮނ�މެ ްއަތޮޅުގެ ރާއ�ޖޭގެ

ްމީހަކުް ްވަގުތުނ� ްދިމާވެދާނެ ްޙާލަތެއ� ްނުހުނ�ނަވާ. މެޖިސ�ޓ�ރޭޓަރއެއ�

ް 24ްްބަނ�ދުކުރައ�ވަނ�. ްތެރޭގައިވެސ� ްތެރޭގައިވެސ�4�ްްގަޑިއިރު ގަޑިއިރު
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ނޑިވަޅުތައ�ް ްދަ ްވަޑައިނުގެނ�ނެވޭ ްރަށަކުނ� ްކައިރި  1325މެޖިސ�ޓ�ރޭޓަރަކަށ�

ްމިދެ ްއެހެނ� ްމެޖިސ�ޓ�ރޭޓަރަކުްއަނ�ނާނެ. ްރަށެއ�ގައި ްކޮނ�މެ ނ�ނެވީ

ްހުނ�ނަވަފާނެް ްބޭފުޅަކު ްކިޔާފައި ްމެޖިސ�ޓ�ރޭޓަރެކޭ ްދާއިރާ ނުހުނ�ނަވާތީ

ްނަނ�ގަވަފާނެް ްލިބިވަޑައިނުގެނ� ްރަށެއ�ގައި.ްއޭނައަށ�ްދޯނ�ޏެއ� ވަރަށ�ްދުރު

ްހާލަތ24ްްު ްއަތޮޅުތަކުގެ ްރާއ�ޖޭގެ ްވީމާ، ްމުއ�ދަތު. ްދިގު ގަޑިއިރަށ�ވުރެ

ނޑުމެނ�ްމިއެދޭްގޮތަށ�ްއަދިހު  1330ރިްގޮތުނ�ްއެހާްފަސޭހަްކަމަކަށ�ނުވާނެްއަޅުގަ

4�ްް ްނުވަތަ ްތެރޭގައި ްކަނ�ތައ�ތައ24ް�ްގަޑިއިރު ްތެރޭގައި ގަޑިއިރު

ްމިކަމާމެދުގައިް ްވަޑައިގަތަސ� ްޑ�ރާފ�ޓަކަށ� ްކޮނ�މެ ްވީމާ، ނިނ�މާލަނ�.

ް ްކަމަށ�ކަށ�ވާތީ ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ގުޅުމަކީ އެވާހަކަްވިސ�ނުނ�ފުޅެއ�

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުގައިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދަނ�ނަވާލީ.

ްލިބޭް ްޖަލުގައި ްމިދައ�ކަނީ ްވާހަކަދައ�ކާއިރުގައި ްއަނިޔާގެ ްގޮތެއ�ގައި  1335ޢާނ�މު

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްދައ�ކަނ�ޏާ ްވާހަކައެއ� ްއަނިޔާއެއ�ގެ އަނިޔާގެްވާހަކަ.ްދެނ�

ްމުޒާހަރާ ްޚާއ�ޞަކޮށ� ްމިއިވެނީ ްވާހަކަ.ްއަޑު ްއަނިޔާއެއ�ގެ ްލިބޭ އެއ�ގައި

އަނިޔާްލިބެނީްހަމައެކަނިްޖަލެއ�ގައެއ�ްނޫނ�.ްހަމައެކަނިްމުޒާހަރާއެއ�ގައެއ�ް

ްމީހުނ�ގެްޢާއިލާއަށް� ްލާފައިްތިބޭ ނޫނ�.ްމިސާލަކަށ�ްބަލަނ�ްއެބަޖެހޭްޖަލަށ�

ްމިއަށ�ވުރެް ނޑު ްއަޅުގަ ްމި ްވީމަ، ްއަނިޔާވެސ�. ްލިބޭ ްނުސީދާގޮތުނ�  1340އެ

ނޑުްްފުޅާކުރާކަށ� ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބޭނުމެއ�ނުވޭ. ނޑު އަޅުގަ

ްނޫނ�ް ްމަޢުޟޫގައި ްމިހާރުވެސ� ްކަނ�ނޭނގެ. ްބޭރުވެދޭނެ މަޢުޟޫއިނ�ވެސ�

ްކަމުގައިވެސ�ް ްމަޢުޟޫގައި ްމިއުޅެވެނިކީއެއ�. ްނޭނގެ ކަމެއ�ވެސ�

ްބަހެއ�ް ްމުސ�ކުޅި ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްދަނ�ނަވާކަށ�. ްނޭނގެ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްއުޅޭގޮތަށޭ.ްވީމަ،ްްއޮވޭްރޫމ�ގައި ްރޫމ�ްމީހުނ� ްއުޅެނ�ވާނީ ްއުޅޭއިރު  1345މީހުނ�

ްގެނ�ދެވެނީ.ް ްމި ްމިވާހަކަވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ނޭނގެ ްއެގޮތަށ� ދެނ�

ްރައީސ�،ްމިއީް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަދައ�ކާއިރުވެސ� ްއަނިޔާގެ އެހެނ�ވީމަ،ްމި

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެނ� ްކަމެއ�. ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޖެހިފައި.ްބައެއ� ްކުލަ ްޕާޓީ ްފެނ�ނަނީ ްމި ްމަސ�ރަޙު ސިޔާސީ

ްކޮނ�މެް ްވިދާޅުވިގޮތަށ� ްވާހަކަފުޅުގައި ްދެނ�މެ  1350މެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްވީމާ، ްއެބައޮތ�. ްކުލަޖެހިފައި ްޕާޓީ ކަމެއ�ގައިވެސ�
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ކަމެއް�ްޤާނޫނުއަސާސީްމިހާރުްއެކުލަވާލާއިރުގައިްވަރަށ�ްބޮޑުްއަހައ�މިއ�ޔަތު

ްޕާޓީް ްއެއ�ވެސ� ްހިމާޔަތ�ކޮށ�ގެނ� ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އެބަދެވޭ

ްލިބިދެވޭނެް ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްއެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްނުޖެއ�ސި ކުލައެއ�

ްވިސ�ނާލާއިރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ� ްކޮށަނ�. ްމަގެއ� ްގޮތަކަށ�  1355ކަހަލަ

ްހީވާގޮތުގައިވިއ�ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޗެޕ�ޓަރަށް�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ޔާ

ްފުރިހަމަް ްކޮމިޝަނ�ތަކަށ� ްއެކިއެކި ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނުލެވުނަސ�

ްނޫނިއ�ޔާް ްހިމަނަނ� ްބާބެއ�ގައި ްކޮނ�މެވެސ� ްލިބޭގޮތަށ� މިނިވަނ�ކަނ�

ް ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްމިސާލަކަށް�އަސާސީ ްދެނ�ނެވީ ްމި ްހިމަނަނ�. ބައިގައިވެސ�

ްފުރިހަމަް ްކޮމިޝަނަށ� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއިނ�ސާނީ ްމިހާރު  1360ދަނ�ނަވަނ�ޏާމުނ�

ްއެއާއެކީގައިް ްހަމަ ްދެނ� ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައިވޭ. މިނިވަނ�ކަމެއ�

އެނ�ޓިކަރަޕ�ޝަނަށ�ްފުރިހަމަްމިނިވަނ�ކަމެއ�ްލިބެނ�އެބަޖެހޭ.ްއިލެކ�ޝަނަށ�ް

ްމި ްބިއުރޯއަށ�ްފުރިހަމަ ްކޮނ�ޕ�ލޭނ�ސ� ްޕަބ�ލިކ� ްލިބެނ�އެބަޖެހޭ. ނިވަނ�ކަނ�

ްއެް ްތަނ�ތާނގައި ްއެހެނ� ްދުނިޔޭގެ ްނޭނގެ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސ�

ްއެއެއ�ވެސ�ް ްނޭނގެ. ްދަނ�ނަވާކަށެއ� ްގޮތެއ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރާ  1365ބިއުރޯ

ނޑުމެނ�ްބަލައިލާފައިްއެްބިއުރޯވެސ�ްމުސ�ތަޤިއ�ލުްތަނަކަށ�ްހަ ދާފައިްއަޅުގަ

ްމިހާރުގެް ްޖެނެރަލ�އަށ� ްއޮޑިޓަރ ްއެބަޖެހޭ. ްދޭނ� މިނިވަނ�ކަނ�

ނޑުމެނ�ްފުރިހަމަްމިނިވަނ�ކަނ�ްއަރުވާފައިް ޗެޕ�ޓަރުގައިވެސ�ްއެބައޮވޭްއަޅުގަ

ްމުސ�ތަޤިއ�ލުް ްމިނިވަނ� ްއެއަށ�ވުރެވެސ� ްހިވާގޮތުގައިވިއ�ޔާ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއަޅު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެބަވާނ�ޖެހޭ. ނޑުމެނ�ގެްބޮޑީއަކަށ�  1370ގަ

ްވާހަކަތައ�ް ްމިދެކެވޭ ްޚިޔާލުފުޅުގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގައި

ްއަސާސީް ްގެނ�ދަނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްހަމައަށ� ްމަނ�ޒިލާ ޙަޤީޤީ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނުހިމެނުނަސ� ްމިބައި ްބާބުގައި ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްބާބެ ްއެހެނ� ްދެނ�ނެވިްއިޞ�ލާޙުވަމުނ�ދާއިރުގައި ްމި ްނަމަވެސ� އ�ގައި

ްލިބިގެނ�ވާް ްމިނިވަނ�ކަނ� ްފުރިހަމަ ްމުސ�ތަޤިއ�ލު  1375ކޮމިޝަނ�ތަކަކީ

ްއެއީް ްއެބަޖެހޭ. ްހަދަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނ�ތައ� ްމި ކޮމިޝަނ�ތަކަށ�

ްކުރިއަށް� ްތަކުރާރުނުކޮށ� ްކުށ�ތައ� ްކުރެވުނު ނޑުމެނ�ނަށ�ްމި ްއަޅުގަ މާޒީގައި
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ޏާ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށް�ގެނ�ދަނ�ްބޭނުނ�ވާްކަމަށ�ވަނ�

ޝުކުރުްދަނ�ނަވަނ�. ބޮޑަށް� ްވަރަށް�

ް1380 

ްއަރުވަނ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ްޢާދަމ�.ްއެް ްޒާހިރު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު މިއޮތީ

ްފުރުޞަތަކަށް�ްމެނ�ބަރު ްދެނ� ްނެތ�. ްވަޑައިގެނ� ޖަލ�ސާއަށ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސ�މަޑުލު އެދިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ

ްކައިރިވެފައިމިވަނީ.ް ްވަރަށ� ްވަގުތު ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްއާދެ، ްޙަމީދު.  1385ޝާހީނ�

ނޑުްއެްވަގުތުްއަރުވާނަނ�. އަޅުގަ ްއެހެނ�ްނަމަވެސް�

ް

ްވަރަށ�ްްމެނ�ބަރުްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްހަނދާނ�ވާްްޝާހީނ�ްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާނަނ�. ްނިނ�މާލެވޭތޯ ްވާހަކަ ްމި ކުރުކޮށ�

ްޖުމ�ލަް ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1390ގޮތުގައިވެއ�ޖެއ�ޔާ

ނޑުމެނ�ްމީގެްކުރީގައިްޚިޔާލުފާޅުކުމުގެްގޮތެއ�ގައިްފުޅާދާއިރާއެއ�ް ގައިްއަޅުގަ

ްއެދެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިޔާލުތައ� ްއެ ްވާހަކަދައ�ކާފައިވާނެ މަރުހަލާގައި

ޤާނޫނުއަސާސީްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރައ�ވާްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީނ�ްއެްޚިޔާލުތަކަށ�ވެސ�ް

ްވާހަކަދެއ�ކުމު ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްދެނ� ގެްބައ�ލަވައިލެއ�ވުމަށ�.

ނޑުމެނ�ްވާހަކަދެއ�ކީްހަމައެކަނިްހަމަހަމަް  1395ފުރުޞަތުްލިބުނުއިރުްއޭރުްއަޅުގަ

ްބޭފުޅުން� ްގިނަ ްވަރަށ� ްމިއަދުވެސ� ްމިހާރު ކަމާބެހޭގޮތުނ�.

ނޑުމެނ�ްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކާްބެހޭގޮތުން� ޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވައިފިްމިހާރުްއަޅުގަ

ްބަް ްމަޢުޟޫ ްމި ްމިހާރު ްދައ�ކައިފިކަމަށ� ްވާހަކަތަކެއ� ނ�ދުކުރަނ�ވެއ�ޖެްގިނަ

ްމަރުހަލާގައިް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްވެއ�ޖެއ�ޔާ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށ�.

ްކަމެއ�ްސ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް ނޑުމެނ�ްނިނ�މަނ�ވާްއެއ�  1400އަޅުގަ

ްބާބެއް� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްހަމައެކަނި ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްވިދާޅުވީ. އެ

ްބަޔާނ�ކުރުމު ްކަމަށ� ްފަހުން�އޮނ�ނާނެ ްއޭގެ ްމިއަދު ްނުފުދޭކަމަށ� ނ�

ްއެބަް ްވާހަކަފުޅުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ވާހަކަދެއ�ކެވި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހއ.ގެ ްތާއީދުކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއ�ޞަގޮތެއ�ގައި އިނގޭ.
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 1405މެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒުްމިއަދުްދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅުތަކަށ�.ްއެގޮތުނ�ނާއެކުް

ނޑު ްޙައ�ޤުތައް�ްއަޅުގަ ްއެ ްބާބެއ� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ދަނ�ނަވާނީ

ްގޮތުގައިް ްސިފައެއ�ގެ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިތުރުނ� ބަޔާނ�ކުރުމުގެ

ްގޮތެއް� ްހިމާޔަތ�ކޮށ�ދެވޭނެ ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ްފާހަގަކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްނިގުޅައިގެނ�ފިް ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ްއެއާއެކު ްހަމަ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭކަނ�.

ްނުވަތަްޙާލަތެއ�ގައިްއެކަމާމެދުްޢަމަލުކުރެވޭނެްގޮތެއ�ވެސ�ްދަ  1410ނޑިވަޅެއ�ގައި

ްއަސާސީް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައިްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެްކަނ�ްއެއީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްކަމެއ� ްތިނ�ވަނަ ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ސިފައެއ�

ްކުރީ ްމީގެ ްނޫނ�ކަނ� ްއެކަނި ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްއަސާސީ ްއެހެން�ދެކެނީ ގައި

ްއިތުރުނ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރަކުވެސ�ްވިދާޅުވެއ�ޖެްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކުގެ

ްވާޖިބުތަކެއ�ވެސ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއޮނ�ނަކަނ� ްވާޖިބުތަކެއ�ވެސ�  1415ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑިވަޅުގައިް ްދަ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްމިއީ ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެކަނ�. އެބާބުގައި

ްޤާނޫނުއަ ްކަމަކީ. ްބޭނުނ�ވި ްއަސާސީްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްހުނ�ނަވާނެ ސާސީގައި

ްއަދިް ްބާބުގައިްނުވަތަ ްބަޔާނ�ކުރާ ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްތެރޭގައި ސިފަތަކުގެ

ްހިމާޔަތ�ކޮށ�ދެވެނ�ޖެހޭނެް ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ްވިއަސ� ްހިސާބެއ�ގައި އެހެނ�

 1420ކަމަށާއިްއެްޙައ�ޤުތަށ�ްނިގުޅައިގަނެއ�ޖެނަމަްއެކަމަށ�ްފިޔަވަޅުްއެޅެނ�ޖެހޭނެް

ްރައ�ް ްއަދި ްމީގެްގޮތަކާއި ްކަމަށ�. ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްވާޖިބުތަކެއ� ޔިތުނ�ގެ

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ކަނ�ް ްޙައ�ޤުތަކަކީްނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ްއަސާސީ ްބައެއ� އިތުރުނ�

ްސިފައެއ�ް ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެއީވެސ� ފާހަގަކުރެވެނ�ޖެހޭނެ.

ްވާހަކަް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހިސާބުނ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ކަމަށ�.

ްބޮޑަށް�ކުރުކޮށ�ލާ ްވަރަށ� ްފުރުޞަތަށ� ްދެއ�ވި ްއިށީނ�ނާނަނ�.  1425ފައި

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޖަލ�ސާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� އާދެ،

ް 13�8ްްހިނގަމުނ�ދާތީ ްގޮތުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ މިނެޓުގ�8ްްެމިނެޓ�ވީމަ

ްހުސ�ވަގު ްއެ ްދެނ� ްމިއަރުވަނީ. ްޖަލ�ސާްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ� ތުކޮޅަށ�ފަހު

ނޑުްވާހަކަދެއ�ކެވުމަށ�ްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�ް  1430ފެށޭއިރުްއެނ�މެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްދެން� ްއާދެ، ްނަޝީދަށ�. ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ މިއޮތީ
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ް ްއ11ްްެއެހެނ�ވީމަ، ްއޮނ�ނާނެ. ްބައ�ދަލުވުނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ޖަހާއިރު

މިނެޓުގެްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ�ްއަރުވަނ��8ްްއެދިްގަޑިއަށ�ްވަޑައިގެނ�ްދެއ�ވުނ�ް

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް1435 

ް]ށ�11388ްނ183�8ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްޖަލ�ސ�8ްްާ`. ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ މިނެޓަށ�ފަހު

ްހަމަނުވެގެން� ްއަދަދު ްޤާނޫނީ ްއަދަދު، ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއާދެ، މިފެށެނީ.

ްލަސ�ް ްދެނ�ނެވިހެން�ކުޑަވަގުތުކޮޅެއ� ްކުރިނ�ވެސ� ްމިހާރު  1440ވެފައި.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލޭގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކަދެއ�ކުމަށ�

ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދަށ�.ް

ް

ްހުށަހެޅިފައިވާްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމި ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްކުރީގައިްމަޢުޟޫްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފެށުމުގެ ްވާހަކަދައ�ކަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ  1445އާއިގެނ�

ްރައީ�ުސލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއަދި،ް ްވާހަކަފުޅަށާ ްދެއ�ކެވި ްޒާހިރު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާހަކަފުޅަށް� ްދެއ�ކެވި ްމުޢިއ�ޒު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހއ.އަތޮޅުގެ

ްއަ ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑުވެސ� ްއަހަރުގ19�1ްްެޅުގަ ވަނަ

 1450ވަނަްދުވަހުްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްފުރަތަމަްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�19ްްމާރޗ�ްމަހުގެް

ްއެދުވަހުނ�ް ްއެއާއެކު، ްދިޔައީ. ްއިޢުލާނ�ކުރެވިގެނ� އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ްފަރާތ�ތަކު ްބޭރުގެ ްމިއަނ�ނަނީ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއެހީްފެށިގެނ�ވެސ� ގެ

ްކުރަމުނ�.ް ްމަސައ�ކަތ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ލިބިގެނ�

ްއައިއިރުވެސް� ްމިހާތަނަށ� ްދަނ�ނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ނަމަވެސ�،

ްކޮޅުމައ�ޗޭް ްނެހޭދޭކަމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްކަމުދާ ނޑުމެނ�ނަށ�  1455އަޅުގަ

ްމައ�ސަލައަށް� ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްއާދެ، ްމިދަނީ. ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްބަލަ ްއަދާކުރުމާއި ްވަޒީފާ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޕެނ�ޝަނ�އިލާއިރުގައި

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްއެނ�މެ ްގޮތުގައި ްޙައ�ޤެއ�ގެ ްއަސާސީ ްއެއީ ްޙައ�ޤު ލިބުމުގެ

ްނަމަވެސ�،ް ްއެބަ�ައޮވޭ. ްބަޔާނ�ކުރެވިފައި ްގޮތުގައި ްޙައ�ޤެއ�ގެ ލިބެނ�ޖެހޭ
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ނޑުމެނ�ނަށ�ްްވަޒީފާްއަދާކުރުކުގެްޙައ�ޤުްމިގޮތަށ�ްލިބިފައިވީނަމަވެސ�  1460އަޅުގަ

ްއެމީހަކުް ްވަޒީފާތަކުގައި، ްސަރުކާރުގެ ްދާއިރާތަކުގައި ްބައެއ� އެބަފެނޭ

ްގޮތުގައިް ްވަޒީފާއެއ�ގެ ްވަގުތީ ްކޮލިފައިވުމަށ�ޓަކައި ްވަޒީފާއަކަށ� ސަރުކާރުގެ

ް ްހޭދަކުރަނ�ޖެހޭ ްޚާއ�ޞަކޮށ�5ްްއެބަ ްއަދި، ްދުވަސ�. ްއަހަރު ވަރަކަށ�

ްސ�ކޫ ްބައެއ� ްދާއިރާތަކުގެ ްމަސައ�ކަތުްތަޢުލީމީ ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ ލ�ތަކަށ�

ް ްވަޒީފާއަކީ ްވަޒީފ5ްްާމީހުނ�ގެ ްއެމީހުނ� ްވަނ�ދެނ� ްދުވަސ�  1465އަހަ�ަރު

ްވަރަށް� ްއަޅުގަނޑު ްމިވަނީ. ްވަޒީފާ ްއެ ްވަޒީފާއަކަށ� ްދާއިމީ އަދާކުރީމާ

ްއަދިް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްމިވަގުތު ދެރަވޭ

ނ�ްމިނިސ�ޓ�ރުްމިތާނގައިްވަޑައިގެނ�ްނެތީމާވެސ�.ްވަޒީރުނ�ގެ..ްއެޑިއުކޭޝަ

ނަމަވެސ�،ްމިފަދަގޮތަކަށ�ްކަނ�ތައ�ތައ�ވުމުގެްސަބަބުނ�ްއެއ�ކަލަްމިދެނ�ނެވިް

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއަރައިގަނެވޭކަމަށ� ްއެބަ ްޙައ�ޤަކަށ� ްއަސާސީ  1470މީހުނ�ގެ

ްމިހާރުގެް ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތ�ގޮތަކަށ� ްމިކަހަލަ ފެނ�ނަނީ.

ްއޮތ�ނަމަވެސ�ް ްބަޔާނ�ވެފައި ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްއެބަ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ�

ް ްދެނ�، ނޑުްްޕެނ�ޝަނ�ްމިއޮތީ. ްއަޅުގަ ްދައ�ކާއިރު ްވާހަކަ ލިބިމުގެ

ް 28ްްހިތަށ�އަރަނީ ްބަދަލުގައި ްދުވަހުގެ ްްޕެނ�ޝަނ�ްއހަ�ަރު 15ްލިބުނ�

ްފެނ�ނާތީވެް ްރަނގަޅުވާނެކަމަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތުނ� ްދުވަހަށ�  1475އަހަ�ަރު

ްލިބޭްއެ ްދަނ�ނަވާލާނަމޭ.ްއާދެ،ްމިގޮތަށ� ްއެގޮތަށ� އަކީްޕެނ�ޝަނ�ވާހަކަވެސ�

ްއަދިް ްފުއ�ދުނ�ތެރިކަމާ ްއިޤ�ތިޞާދީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތަކަށ�ް ްހުރިހާ ްމި ްޚަރަދާ ްދިރިއުޅުމަށ�ކުރާ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ް ްވާނ�ޖެހޭނެ. ްޚަރަދުތަކެއ�ކަމަށ�ވެސ� އެއް�ނ�ޝަނ�ޕެރިޢާޔަތ�ކުރެވިފައިވާ

ްއިނ�ފ�ލޭޝަނ�އާް ްޚަރަދުތަކާ ްދިރިއުޅުމުގެ ްއޮތީމާ ްލިބިފައި  1480މާކުރީގައި

އެއ�ްޕެނ�ޝަނ�މިހުރިހާްއެއ�ޗެއ�ްމަތިވެގެނ�ދާއިރުގައިްއެއީްމާކުރިނ�ްލިބުނުް

ނޑުްނުދެކެމޭ.ް ްގޮތެއ�ކަމުގައިްއަޅުގަ ްއޮތުމަކީވެސ�ްއިނ�ސ�ފާވެރި އެގޮތުގައި

ް ްމި ނޑުމެނ� ްމިދެނީޕެނ�ޝަނެއަޅުގަ ްޙިދުމަތ�ތައް�ްއ� މީހެއ�ގެ

ްދިނުމުގެް ްމުއ�ދަތެއ�ގައި ްއެކަށީގެނ�ވާ ްފެނ�ވަރެއ�ގައި އެކަށީގެނ�ވާފަދަ

ްއަގުވަޒަނ�ކުރުމުގެް ްއެކަނ� ްނުވަތަ ްގޮތުގައި ްއިނާމެއ�ގެ ްއެކަމުގެ  1485ސަބަބުނ�

ްބަދަލުގައިް ްއެއ�ޗެއ�ގެ ްދެވޭ ްނަމެއ�ގައި ްއެއީ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ، ގޮތުނ�.
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ްކަ ްދިރިއުޅުމުގެ ްޑީސެނ�ޓ�ްއޭނާގެ ްމިނ�ވަރުގެ ްފުއ�ދޭ ނ�ތައ�ތައ�

ްއެވާހަކަވެސް� ްފެނ�ނާތީވެ ްއަޅުގަނޑަށ� ްވާނ�ޖެހޭނެކަމަށ�ވެސ� އެއ�ޗެއ�ކަމަށ�

ް ްމިތާނގައި ްވާހަކަ ްބަނ�ދުކުރުމުގެ ްދެނ�، ްއާދެ، ވަނ15ްްަދަނ�ނަވާލީ.

ނޑުވެސ�ް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވައިފި. ްބޭފުޅުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްހަވާލާދީ  1490މާއ�ދާއާ

ްދަނ�ނަވާލާހިތ�ވޭ ްމީހެއ�ގެް، ްއެއ�ވެސ� ްނޫނީ ްވާގޮތުގެމަތީނ� ޤާނޫނުގައި

ްހަމަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނެހެދޭނެއޭ ްހިފާްހައ�ޔަރުކޮށެއ� ްއަތ�ލާްނުވަތަ ގަޔަށ�

ް ްމިގެނ�ދަނީ ްބުނަމުނ� ްހަވާލާދީ.15ްްތަކުރާރުކޮށ� ްއާ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ނެ،ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްތިޔަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސަށ�ވެސ�ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްމިވަގުތުވެސ�ވީް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ނޑުމެނ�  1495އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްރ.އަތޮޅުގެ ްއަދި، ްއެނދުމަތިކުރެވިފައި. ހަސ�ފަތާލުގައި

ްއިއ�ޔެނޫން� ްހަމަލާތަކެއ�، ްއަނިޔާވެރި ްފުލުހުނ�ގެ މެނ�ބަރަށ�ވެސ�

ްދަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްލިބިފައި. ްދުވަހުވަނީ ްހުކުރު ނ�ނަވާނީްއިހަށ�ދުވަހު،

ްއަނިޔާތައ�ް ްމިކަހަލަ ްއެބަތިއ�ބެވިއޭ ްމަޖިލީހުގައިވެސ� ްމި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްމިފަދަްޙައ�ޤުތައ�ްދިވެހިް ްބަޔަކު.ްތިބިއިރުގައި  1500ތަޖުރިބާކޮށ�ފައިްތިބިްއެތައ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްބިރުގަނ�ނަނީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުލިބިދާނެތީ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްޔައުމިއ�ޔާއަށ�ޓަކަް ްއަދި، ްދަނ�ނަވާލަން�ރައީސ�، ނޑު ްއަޅުގަ އިވެސ�

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްހުއ�ޓާ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްމައިދާނުގައި ްޖުމ�ހޫރީ ބެނުނ�ވޭ.

ްދުރުމިނަށް� ްފޫޓ� ްހައެއ�ކަ ްގެނ�ގޮސ� ްފުލުހުނ� ްހިފާފައި ްފައިގައި ހަތަރެސ�

ްފުލުހުން� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަނިޔާތައ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްހޫރާލާ ނޑުވެސ�  1505އަޅުގަ

ްކޮށ�ފައިވޭ ނޑަށ�ވެސ� ްއޮތ�ްއަޅުގަ ްދައ�ކަނ� ްމިވާހަކަތައ� ްނަމަވެސ�، .

ްއަލަށް� ްބޭނުނ�ވަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީކީ. ްކަނ�ނޭނގެ ްނޫނ� މާލަމެއ�

އިޞ�ލާޙުވެގެނ�ްއަނ�ނަްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައިްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްލިބޭްމިފަދަް

ްއޮތުނ�.ް ްނުކުރެވޭނެގޮތެއ� ްއަނިޔާ ްމި ްގޮތެއ�. ްހުއ�ޓޭނެ އަނިޔާތައ�

ނޑުމެނ�ގެް،ްއެހެނ�ކަމަށ�ނުވާނަމަ ްއަޅުގަ ްމިވަގުތު ްއުފާވޭ ްވަރަށ� ނޑު  1510އަޅުގަ

ްއެހެން� ްނާއިބުވެސ� ްމިނިސ�ޓ�ރީގެ ްހޯމ� ްއެ ްމިނިސ�ޓަރާ ހޯމ�

ްމިް ްއެބޭބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ� ްތިއ�ބެވީތީ. ްމިތާނގައި ހައިސިއ�ޔަތުތަކަކުނ�

ްމިފަދަް ްއުނ�މީދުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާނެކަމަށ� މެސެޖ�
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ްތަކު ްގޯތިގެދޮރުގެްކަނ�ތައ�ތައ� ްދެނ�، ްއެދެނީ. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ރާރުނުވުނ�

ްމިއީް ްވާހަކައެއ� ްދައ�ކާ ްއަބަދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަ�ަކަ  1515ޙުރުމަތ�ތެރިކަމުގެ

ނޑުމެނ�ގެް ްގެދޮރުގެްޙުރުމަތ�ތެރިކަމުގެްވާހަކަވެސ�.ްނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ ގޯތި

ްކަޅު ްއަރައިގަނ�ނަނ�ވީ. ްއަރައިގަނ�ނަނ�ވީމާ ްހަ�ަމަ ްގެދޮރަށ� ތެޔޮްްގޯތި

ޖަހަނ�ވީމާްކަޅުްތެޔޮްޖަހަނ�ވީ.ްބިސ�ްއުކަނ�ވީމާްކޮނ�މެވެސ�ްކުދިްބަޔަކަށް�

ްކަހަލަް ްއެއ�ވެއ� ްބެލޭނެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިފަދަ ްބިސ�އުކަނ�ވީ. ްދިގެނ� ލާރި

ްމިއަދުވެސް� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނގޭތޯ ްނެތޭ ްޤާއިމ�ވެފައި  1520ނިޒާމެއ�

ްކަ ްމިފަދަ ްކުރިމަތިވަނީ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ ނ�ތައ�ތައ�.

ްއެް ްޖެހިދާނެްމިފަދަްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްއޮވެފައި ްފަހަރުގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޤާނޫނުް ްނުކުރެވޭނެނަމަ ްތަނ�ފީޒު ްމާއ�ދާތައ� ްމި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވެއ�ޖެނަމަ، ްނަގަނ�. ްއަތަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއަ ްހަ�ަ�ަމަނުޖެހުނ� ްދާޚިލީ ްކޮނ�ޓ�ރޯލެއް�އުފެދޭ ނޑުމެނ�ނަށ�  1525ޅުގަ

ްހިފުމުގެް ްލޮލެއ� ްލޮލަކަށ� ްނުކުނ�ނާނީ ނޑުމެނ� ނުކުރެއ�ވޭނެ.ްއޭރުނ�ްއަޅުގަ

ްދެއ�ތޯ.ްއެކަމަކު،ް ްއެނގިދާނެތާ ްބައެއ�ވެސ� ްގަދަވާ ްދެނ� ރޫޙުގައި.ްއޭރުނ�

ްނޫނ�ވީމާް ްއެދޭކަމެއ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެކަނ�ވުނ� އެހެނ�

ްކަނ�ތައ� ްއެފަދަ ނޑުމެނ� ްއެްއަޅުގަ ްތިއ�ބެވި ްބައ�ލަވަނ� ތައ�

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްވެރިނ�  1530މުޢައ�ސަސާތަކުގެ

ްމުހިނ�މުކަމެއ�.ްއެހެނ�ނޫނ�ކަމުގައިވާނަމަ،ް ްވަރަށ� ްހިތުމަކީ ޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޮޑ12ްްުއެއީ ްއެނ�މެ ްއެވާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްޤަބޫލުކުރެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަސާސީްޚިޔާނާތ�ކަމުގައި ްއެހެނ�ކަމުނ�، ވެނީ.

ްދެކެނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މުކަމެއ�ކަމަށ� ްވަރަށ� ްގޮތުގައި ޙައ�ޤެއ�ގެ

ްއަސާސީް ްލިބޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ، ނޑުމެނ�ގެ  1535އަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއާބެހޭް ް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވާނެކަމަށ� ޙައ�ޤަކަށ�

ްއަޅުގަނ ްއޭރުނ� ްއޮތުނ�. ްޚިލާފުވާްކޯޓެއ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ޑުމެނ�

ްގޮތ�ތަކެއ�ް ްމާނަކުރެވޭނެ ްމާއ�ދާތައ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ްހޯދާ ފާރާތ�ތައ�

ނޑައެޅިްމިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމިްބުނާްކަނ�ތައ�ތައ�ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްކަ އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮށ�ދެވޭނެކަމަށ� ްހަމައަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ނޑުމެނ�ގެ  1540އަޅުގަ
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ް ްއާދެ، 25ްްފެނޭ. ްމާއ�ދާއާއި ްވާހަކަވެސ26ް�ްވަނަ ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމިނިވަނ�ކަމުގެް ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްދައ�ކަނ�. ްތަކުރާކޮށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޙުދޫދެއ�ގެް ްވަކި ްމިނިވަނ�ކަމަކީ ްމި ްއާދެ، ްދައ�ކަމު. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވާހަކަ

ްޤަބޫލުކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކަމެއ�ކަނ�ވެސ� ްލިބެނ�ޖެހޭނެ ތެރެއިނ�

ްއަރައިްއާ ްޢިއ�ޒަތަށ� ްޢަބުރާ ްއަނެކުނ� ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްއަނެކުނ�ގެ  1545ދެ،

ްތެރެއިނ�ް ްމީޑިއާގެ ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްތެރެއިނ� ްޙުދޫދުގެ ްއެ ނުގަނެވޭނެގޮތަށ�

ްކޮނ�މެއަކަސ�،ް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ލިއ�ބައިދެވެނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ� ްތެރޭގައި ްދާއިރާގެ ްމިްނޫސ�ވެރިކަމުގެ މެނ�

ްހިފެހެއ�ޓިފައިް ްވަކިވަރެއ�ގައި ްމިނިވަނ�ކަނ� ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްކަހަލަް ްބައެއ� ްއިނގޭތޯ ްއެބަހުރި ްސަރުކާރުނ�  1550އޮތ�ނަމަވެސ�،

ްވެބ�ސައިޓ�ތަކަށ�ް ްއަނެއ�ބައި ްބަނ�ދުކުރައ�ވާފައި ވެބ�ސައިޓ�ތައ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްފެނ�ނަގޮތަށ� ްސިގ�ނަލ�ތަކެއ� ްކަހަ�ަލަ ްތާއީދުކުރައ�ވާ

ްބޭބޭފުޅުނ�ވެސް� ްފަނ�ޑ�ކުރައ�ވާ ްވެބ�ސައިޓ�ތައ� ްބައެއ� ޢަމަލުކުރެވިފައި.

ްހަ�ަމަް ްވެބ�ސައިޓ�ތަކުގައި ްއެ ްނޫނ�. ްނޭނގެނީކީއެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

 1555ބޭނުނ�ގޮތަކަށ�ްއެއ�ވެސ�ްކަހަލަްހުރަހެއ�ނެތިްއެްވެބ�ސައިޓ�ތަކަށ�ްވަދެވޭނެް

ްއިނ�ތިޒާމ� ްވެބ�ސައިޓ�ތަކަށ� ްއެ ްނެތި ްއަނެއ�ްގޮތ�ތަކެއ� ްހަމަޖެހިފައި ތައ�

ްބަނ�ދުކުރެވިފައިް ްވެބ�ސައިޓ�ތައ� ްއެ ްނުވަދެވޭނެގޮތަށ� ވެބ�ސައިޓ�ތަކަށ�

ނޑުމެނ�ގެް ނޑުމެނ�ނަށ�ްއެބަްފާހަގަކުރެވޭ.ްއަޅުގަ ހުނ�ނަްހުރުނ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ްމިނިވަނ�ކަނ�.ް ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްމިއޮތީ ކުރިމަތީގައި

ނ ްއަޅުގަ ްހިނގާކަމަށ�ވާނަމަްއެއާޚިލާފަށ�، ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްތެރޭގައި  1560ޑުމެނ�ގެ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްހަމަހަމަވާނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްއެނ�މެނ� ްކުރިމަތީގައި ޤާނޫނުގެ

ްވަކިް ްނުވަތަ ްބައެއ� ްވަކި ްތާއީދުކޮށ� ްޕާޓީއަކަށ� ްވަކި ްއެއީ، ފެނ�ނަނީ.

ްއެމީހުނ�ގެް ްބަޔަކު ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ކުރާ ްޕ�ރޮމޯޓ�ކުރަނ� ނޑެއ� ބައިގަ

ނޑަކަށ�ްފަހަ ްއަޅުގަ ްއަނ�ނާނެކަމެއ�ކަމަކަށ� ްތަފާތުކެއ� ްތިއ�ބެއ�ކަމަކު ތުގައި

ނޑުމެނ�ްމިދައ�ކަނީ.ް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްމިނިވަނ�ކަމުގެ ްއުޅުމުގެ  1565ނުފެނޭ.ްއެއ�ވެ

ްގޭހެއް� ްކަރުނަ ްކޮނ�މެވެސ� ްއެބަ ްއެއ�ވާއިރަށ� ްހަމަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެއ�ޗެ ްކަހަ�ަލަ ްމިރުހެއ� ްދުނ� ްކޮނ�މެވެސ� ްއެބަްނުވަތަ ްއަޅާ އ�
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ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއުޅުމުގެ ްއެއ�ވެ ްމި ބައިބައިކޮށ�ލާ.

ްމިް ްނޭނގެ. ްގޮތަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ނޑުމެނ�ނަ�ަކަށ� ްއަޅުގަ ލިބޭނެގޮތ�ތަކެއ�

ްއުޅުމުގެް ްއެއ�ވެ ްއެ ްވާތީކަމެއ� ްމިހާރު ްޚިލާފަށ�ކަމެއ�  1570ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްނަމަވެސ�، ްމިއުޅެނީ. ްނުލިބިގެނ� ްމާްްމިނިވަނ�ކަނ� ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުމެނ�ގެްތެރެއަށ�ްހުށަހެޅިގެނ�ްމިއުޅެނީ.ް ްއަޅުގަ މޮޅުްރޯޑ�ްމެޕެއ�ްމިހާރު

ްރަނގަޅުް ްޤަބޫލުކުރަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި، ްމެޕ�ގައި ްރޯޑ� އެ

ްހުށަހެޅިފައި.ްމިްރޯޑް� ކަނ�ތައ�ތަކެއ�.ްގިނަްކަނ�ތައ�ތައ�ްރަނގަޅުްއެބަހުރި

ްއޭޕ�ރީ ްމި ްއެބަބުނޭ ްއުޅުމުގެްމެޕުނ� ްއެއ�ވެސ� ްކުރިނ� ްނިމުމުގެ ްމަސ�  1575ލ�

ްޚިޔާލުފާޅުކުރީތީވެް ްއެއ�ވީތީވެ ްހަމަ ްއެކަމަކު، ްދެއ�ވާނަމޭ. މިނިވަނ�ކަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހަމަ، ްއެބަތިބި. ްބަނ�ދުކޮށ�ފައި ްމިހާރުވެސ� ްގެނ�ގޮސ� މީހުނ�

ްއެބަތިބިް ްބަނ�ދުކުރެވިފައި ްމީހުނ� ްއަދަދެއ�ގެ ްގިނަ ްމީހުނ�،ްވަރަށ� ދަނ�ނަ

ްނޫނ�.ްއެމީ ްސާބިތުވީކީއެއ� ްކުށެއ� ްކަހަ�ަލަ ްއެއ�ވެސ� ްމައ�ޗަށ� ހުނ�ގެ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިތިބީ. ްބަނ�ދުކުރެވިފައި ްއެމީހުނ�  1580ނަމަވެސ�،

ްތަމ�ސީލުކުރަމުން� ްއެމީހުނ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްލިބިދޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނޑުމެނ�ގެްރާއ�ޖޭގެް ދަނިކޮށ�ނޭްއިނގޭތޯްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްމިއީްއަޅުގަ

ްމިބުނަނީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޮއ�ވާ ްމިގޮތަށ� ްއޮތ�ގޮތަކީ. ްމިއަދު ޙާލަތު

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޙައ�ޤުތަކެއ�ތޯއޭ. ްކޮނ� ްބޭނުނ�ވަނީ ރައ�ޔިތުނ�

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ތޯ.ް ްކޮނ� ނޑައަޅާނީ ްކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި  1585ޙައ�ޤުތަކެއ�ގެ

ް ްވިސ�ނާއިރުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ނޑައަޅާނެ ްކަ ނޑުްއެ އަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ދަނ�ނަވާނީ

ލިބިދޭްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކެއ�ގެްގޮތުގައިްހިމެނެނ�ޖެހޭނެއޭްއެކށީގެނ�ވާވަރުގެް

ްލިބޭނޭގޮތް� ްހިޔާވެއ�ސަކުނ� ްދިރިއުޅޭ ްއެމީހަކު ްފުރުޞަތުތައ� ތަޢުލީމީ

ްޚިދުމަ ްސިއ�ޚީ ްހަ�ަމަ ްއެގޮތުނ� ްއެކަށީގެނ�ވާްހަމަޖެއ�ސުނ�.  1590ތ�ތައ�

ްލިބެން� ްކަނ�ކޮޅުތަކުނ� ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ފެނ�ވަރެއ�ގައި

ްރައ�ޔިތަކަށ�ްލިބޭް ްކޮނ�މެްދިވެހި ލާޒިމ�ކުރުނ�ވެސ�ްމިއީްއަސާސެއ�ގެގޮތުނ�

ްއަދި،ްހަމައެހެނ�،ް ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްވާހަކަ ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ ޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި

ްގެދޮރު ްގޯތި ްއަދި، ްކާޑާ ްއަދި ްސަބަބުން�ބޯފެނާ، ްޙައ�ޤުތަކުގެ ފަދަ
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ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނިކަމެތިވެގެނ�ދާތަނ� ްރައ�ޔިތުނ� ނޑުމެނ�ގެ  1595އަޅުގަ

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނގޭތޯ ްނެތޭ ްތިބެވޭކަށ� ބަލާކަށ�

ްދިވެހިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ ްހަމަހަމަ އެހެނ�ކަމަށ�ވާނަމަ،

ްޙަ�ައ�ޤުތަ ްމިދެނ�ނެވި ނޑުްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އ�ވެސ�ްލިބެނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ްބޯފެން� ްސާފު ްއެކަށީގެނ�ވާވަރަށ� ްރަށ�ރަށުގައި ްބައެއ� ްރާއ�ޖޭގެ ދެކެނ�.

ްމަޖިލީހެއ�ގައިް ްމިފަދަ ްމައ�ސަލަތަކަކީ ްސިއ�ޚީ ްދިމާވާ ްސަބަބުނ�  1600ނުލިބުމުގެ

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމައ� ްއާދެ،ްރިޢާޔަތ�ކުރަނ�ޖެހޭނެ ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ސަލައެއ�ކަމުގައިވެސ�

ްއެބައޮވޭް ްވާހަކަތަކުގައި ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްމި ްއިތުރުނ�، ްއޭގެ އަދި،

ްލިބިގެނ�ވ22ްްާ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްވިއ�ކުމުގެ ްހޯދުމާ ްމުދާ ްމާއ�ދާގައި، ވަނަ

ްއެއ�ޗެއ�ވެސ�ް ްމިލ�ކުގައިވާ ްއަމިއ�ލަ ްއެމީހެއ�ގެ ްހަމަ ްނަމަވެސ�،  1605ވާހަކަ.

ްކުށ�ވެރިވޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްނުއަގުް ްއެބަ ްފަހަރު ްބައެއ� ްވިއ�ކާލައިގެނ�ވެސ� ގައި

ްކަނ�ތައ�ތައ�.ް ްވިސ�ނަނ�ވެއ�ޖެ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްކަނ�ތައ�ތަކަކީ މިކަހަލަ

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނޫނ� ްރޫޙެއ� ްކުށ�ވެރިކުރުމުގެ ހަމައެކަނި

ްތެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރޫޙެއ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ރޭގައިްއޮނ�ނަނ�ވީކީ.

ްހަމަޔަކަށް� ްކާމިޔާބާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނޫނީ  1610އޮވެ�ެގެނ�

ްއެވާހަކަވެސ�ް ްނުފެނ�ނާތީވެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަ ވާސިލ�ވެވިދާނެކަމަކަށ�

ނޑުްބޭނުނ�ވޭ.ްއެހެނ�ކަމުނ�،ްއާްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ް ދަނ�ނަނާވާލަނ�ްއަޅުގަ

ްބަލަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާއިރުގައި ްމި ނޑުމެނ� 144ްްއަޅުގަ

ް ްނުވަތަ ްއިޢުލާނ�ކޮށ�ގެނ�ވެސ� ްމާއ�ދާ ްބުނ145ްްާވަނަ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއަރައިގަނެވޭކަމަށ�ވާނަމަ،ް ްޙައ�ޤުތަކަކަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1615ގޮތުގެމަތީނ�ވެސ�

ްވަކިް ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ްއަރައިގަނެވޭކަމުގައިވާނަމަ ްޙައ�ޤުތަކަށ� އަސާސީ

ްހަމަ ްއެއީ ްހިފެހެއ�ޓޭކަމުގައިވާނަ�ަމަ އެކަނިްމިނ�ވަރަކަށ�

ްހިތ�ޕުޅަށް� ްއަރަ�ައިވަޑައިގެނ�ނެވިއިރަކުނ� ްހިތ�ޕުޅަށ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ

ްއޮވެގެނ�ނުވާނެކަމަށް� ްހިފެހެއ�ޓެވެނ� ްޙައ�ޤުތަކެއ� އަރައިވަޑައިގެނ�ނެވި

ްއެހެނ�ކަމުނ�،ް ްފެނޭ.ްއާދެ، ނޑަށ� ްދަށުނ�ވެސ144ް�ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާގެ  1620ވަނަ

ްހި ްއެ ްހިފެހެއ�ޓޭނަމަ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްޙައ�ޤުތައ�ވެސ�ްއަސާސީ ފެހެއ�ޓޭ
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ްލިޔެވިފައިް ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްޤަރާރުކުރެވިފައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްހަމަް ްދެކެނ�.ްއެހެނ�ނޫނ�ކަމުގައިވާނަ�ަމަ، ނޑު ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ް ްއެބަހުރި ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްމާނައެއ�ނެތ� ްދަށުނ�144ްްއެއ�ވެސ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްޢިއ�ޒަ ްމި ްމެނ�ބަރުނ�ނެއ�ވެސ�ްހިފެހެއ�ޓިފައި. ްއެތައ� ްމަޖިލީހުގެ  1625ތ�ތެރި

ް ްސެޕ�ޓެމ�ބަރު ްޙާދިސާގައ1�،12ްްިހައ�ޔަރުކުރެވިގެނ� ގެ

ްފަހަރަށް� ްދެވަނަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކުރަނ�ޖެހުނު ްތަޖުރިބާ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްނުވާނެކަމަށ� ްޖެހުނަދީގެނ� ްތަޖުރިބާކުރަނ� ްރައ�ޔިތުނ� ދިވެހި

ްއެވާހަކަވެސ� ްއައިމާްްފެނ�ނާތީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ްދެނ�، ދަނ�ނަވާލަނ�.

ްވިދާޅުވި.ް ނޑުްމަޑުކޮށ�ލާނަނ�..ްއާދެ،ްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ްނޫނ�ކަމަށ�  1630އަޅުގަ

ްނުކުތާއަކީް ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެއަކަސ�، އާދެ،

ްއެބަހުއ�ޓޭް ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްމިއޮތ� ްމިއަދު ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްޙައ�ޤު ްޙައ�ޤުތައ�ްއަސާސީ ްއެ ްލިޔެވިފައި. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ތަކެއ�

ްމިއުޅެނީކީ.ް ްނުލިބިގެނ� ްޙައ�ޤުތައ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިވެހި ނެތިގެނ�ނެއ�ްނޫނޭ

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްއާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނެތިގެނ�ނަމަ ްޙައ�ޤުތައ�  1635އެ

ްހިމެނިދާނެއޭ.ް ްމީގައި ްޙައ�ޤުތަކެއ�ވެސ� ްގިނަ ްކިތަނ�މެ ލިޔެވިދާނެއޭ،

ްހަމައަށް�ނަމަވެ ްރައ�ޔިތުނ�ނާ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ްހިމަނާ ްމި ސ�،

ފޯރާނީްކިހާްމިނ�ވަރަކަށ�ތޯްމިއީްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެްއުފެދޭްސުވާލަކީ.ްއެކަމާް

ްބޮޑަށް� ްވަރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެކަމާ ްކަނ�ބޮޑުވަނީވެސ�. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްލި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްލޮބުވެތި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަސާސީްކަނ�ބޮޑުވެ  1640ބެނ�ވާ

ްލިސ�ޓުކުރެވޭް ްހަމައެކަނި ނޑައެޅިފައިނެތި ްކަ ްގޮތެއ� ްލިބޭނޭ ޙައ�ޤުތައ�

ްކިތަނ�މެް ްމޮޅު ްކިތަނ�މެ ްބޭނުނ�ވަނީކީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ޙައ�ޤުތަކެއ�

ްލިޔެވިދާނެ.ް ްމިތާނގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްލިސޓުތަކެއ�ވެސ� ފުރިހަމަ

ްނުކުރެވެއޭ ްޢަމަލެއ� ްލިސ�ޓުތަކަށ� ްއެ ްރައީސ�،ްްނަމަވެސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑައަޅާފައޭ ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ� ްޢަމަލުކުރެވޭނެ  1645އެގޮތަށ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއޮނ�ނަނ�ވާނީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ްބެހޭގޮތުން�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ
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ްގެނ�ދަވާ.ްްކަދެއ�ކެވުނ�:އިސ�މާޢީލ�ްވާހަ ްފާޅުކުރައ�ވަމުނ� ްޚިޔާލުތައ� ްތަފާތު ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއަރަނީ ްހިތަށ� ނޑު  1650އަޅުގަ

ްވަރަށ�ްތަފ�ސީލުކޮށ�ވެސ�ް ްވާހަކަ ްކަނ�ކަމުގެ އަސާސީްޙައ�ޤުތަކުގެްއެކިއެކި

ްއެ ްގެނ�ދެވިދާނެއޭ. ްމިވަގުތުްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ� ހެނ�ނަމަވެސ�،

ނޑުގެްހިތަށ�ްއެބަވަދޭ،ް ނޑުމެނ�ގެްއަމާޒަކަށ�ްވާނ�ވެއ�ޖެކަމަށ�ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްބާބުް ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްނިނ�މެވުނ� ްމަޖިލީހުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި

ްބުރަވެހުރެް ްއެއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްގޮތަކާމެދު. ްލިޔާނެ  1655ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްދަނ�ނަވާލާނީ ްއެއ�ޗެއ� ނޑު ްމެނ�ބަރުނ�ތަކެއް�އަޅުގަ ްގިނަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .

ްފަދައިން� ްގެނ�ދަވާ ްއެ ްވިދާޅުވަމުނ� ްގެނ�ދެވިއިރު ޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވަމުނ�

ްލިބޭކަމަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤުތަކެއ�، ްބަޔާނ�ވެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ބަޔާނ�ކުރެވިފައިހުރިްޙައ�ޤުތަކެއ�ްނުގުޅައިގަނެވޭްއެތައ�ްއެތައ�ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް

ްވާހަކަފުޅުތައ�ްއަ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެބަދެއޭ. ްފެނިގެނ� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ  1660ޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނ�އިރު އަޑުއަހަނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްއޮތ� ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިދާ ޢަމަކުރަމުނ�

ްމާއ�ދާ ްހުރި ްޗެޕ�ޓަރުގައި ްވާޖިބުތަކުގެ ްޙައ�ޤުތަކާ ނޑުްއަސާސީ ްއަޅުގަ ތައ�

ްއެބަް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބަލައިލިއިރު ްފަހަރު. ްއެއ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްބަލައިލީ މި

ް ްއެއ16ްްީފާހަގަކުރެވޭ ްވާހަކަ، ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ގެ ްވަކިވަކި  1665މާއ�ދާއެއ�

ްއޮތުނ�.ް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްޙައ�ޤުތަކެއ�ކަމުގައި ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްލިބިދޭްއަސާސީ

ް ްތަކުރާރުކޮށ� ްރައީސ�، ްނަމަވެސ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުދެނ�ނެވި ތަފ�ސީލުކޮށ�

ް ްމި ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ 16ްްހިތާމައާއެކީ ްނުވަތަ ްތެރެއިނ� 16ްކަމުގެ

ް ްތެރެއިނ� ްއެކ1�ްްިޙައ�ޤުގެ ްސަރުކާރުގެ ނޑާމެދުވެސ� ްއަޅުގަ ްޚުދު ޙައ�ޤު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަހުއ�ޓޭ. ްނިގުޅައިގެނ�ފައި  1670މުޢައ�ސަސާތަކުނ�

ްދައ�ކަވަމުނ�ް ްވާހަކަފުޅެއ�.ްމެނ�ބަރު ްރަނގަޅު ްހަމަ ްވާހަކަފުޅަކީ އެގެނ�ދަވާ

ްފާޅުކުރެއ�ވިް ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެް ްއަދި، ްތާއީދުކުރަނ�. ްވަރަށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ޚިޔާލަކަށ�

ތަށް�ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއެްހުށަހެޅުއ�ވިްތިނ�ްނުކުތާގެްމައ�ޗަށ�ްހިމެނޭގޮ

ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގް ްނަގާ ްވޯޓެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ނޑުމެނ�  1675އަޅުގަ
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ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޑަށ�ްފެނޭ.ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއަޅުގަ ކޮމިޓީއާްހަމައަށ�ްފޮނުވަނ�

ްހުށަހެޅުމަށް� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ްނުކުރުއ�ވާނަމަ ްއިޢުތިރާޟ� މެނ�ބަރު

ްމާނަ ްބާބުގައި، ްމި ްއިތުރުކޮށ�ލާހިތ�ވަނީ ނޑު ްއަސާސީްއަޅުގަ އަކީ

ްކިބައިން� ްރައ�ޔިތެއ�ގެ ްޙައ�ޤެއ� ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ ްބާބުގައި، ޙައ�ޤުތަކުގެ

ްބާބުގައިް ްމި ްގޮތ�ވެސ� ްޢަމަލުކުރާނެ ްމީހަކާމެދު  1680ނިގުޅައިގެނ�ފި

ްގޮތެއ�ކަނ�.ް ްކޮނ� ްދެނ�، ްއެ�ެއީ، ްއޮނ�ނަނ�ވާނެއޭ. ބަޔާނ�ކޮށ�ފައި

ގްކޮމިޓީނ�ްވިސ�ނަވާްކިހިނެއ�ކަނ�ްއެއާްދޭތެރޭގައިްޢަމަލުކުރާނީްޑ�ރާފ�ޓިނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްހުށަހެޅުއ�ވިދާނެ. ްމަޖިލީހަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި

ްއެނ�މެް ްއޮތ� ްލިޔެވިފައި ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ޙިމާޔަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައި

ފާހަގަކުރެވެނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް ނޑަށް�  12ް1685ވަރުގަދަްމާއ�ދާއެއ�ކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްބާ ްމިބުނަނީ ްމާއ�ދާގައި ްއެ ްމާއ�ދާ. ްނުވަތަްވަނަ ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ރުގެ

ްޤާނޫނުއާސާސީް ްޚިލާފަށ� ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީއާ ްނުވަތަ ބިރުދައ�ކައިގެނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމީހާއާ، ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފި ްއުވާލުމަށ� ްމީހާއާ، އުފާލައިފި

ްމީހާއާ ްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފި ނޑުވާލަނ� ްކަ ްބާރު ްމީހާް، ްރާވައިފި މިއިނ�ކަމެއ�

ްކުށުް ްޚިޔާނާތުގެ ްބޮޑު ްޤާނޫނީްއެނ�މެ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްކުށ�ވެރިވާނެއޭ.  1690ނ�

ްޚިޔާނާތުގެް ްއެނ�މެބޮޑު ްނުފެނޭ ްއަދިއެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ނޑަކުނ� އޮނިގަ

ްއޮތ�ް ްމީގައި ްއެއީ، ްކިހިނެއ�ކަމެއ�. ްވަނީ ްމީހާއަށ� ްކުށ�ވެރިވާ ކުށުނ�

ނޑުްދެކެނ�.ްއެްކުށ�ްކޮށ�ފިްމީހާއަށ�ްދެވޭްއަދަބަކީް އުނިކަމެއ�ކަމަށ�ްއަޅުގަ

ް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިްކޮބައިތޯ، ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްސާފުކޮށ� ވަރަށ�

ްއަސާސ�ކަމަށ�ް ްމިހުރިހާކަމެއ�ގެ ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ  1695އޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފެނ�ނަނީ ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، 15ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޢަމަލުނުކުރެވޭް ްއެވާގޮތަށ� ްއޭގައި ް)ހ(، ްނަނ�ބަރު ްއެއ�ވަނަ ްމާއ�ދާ ވަނަ

ްއޭ ްލިބިދިނުމާްކަނ�. ްލިބުމާ ްރައ�ކާތެރިކަނ� ްޤާނޫނުގެ ްބުނަނީ ްމި ގައި

ްކޮނ�މެް ްކުރެވުމަކީ ްކަނ� ްއެމީހަކާމެދު ްގޮތުގެމަތިނ� ޤާނޫނާއެއ�ގޮތ�ވާ

ްއެް ްނުވަތަ ްކިބައިނ� ްރައ�ޔިތެއ�ގެ ްދިވެހި ްއެއ�ވެސ� ްވީނަމަވެސ�  1700ތަނެއ�ގައި

ްއެއ�ވެސ�ްމީހެއ�ގެްކިބައިނ�ްނިގުޅައި ގަނެވޭނެްްހިނދަކުްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިވާ

ްގެނ�ދިޔަސ�ް ްވާހަކަދައ�ކަމުނ� ްއެކިގޮތަށ� ްޢިބާރާތުނ� ްއެކި ްނޫނޭ. ޙައ�ޤެއ�
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ްވާހަކަް ްލޯގެ ްއޮފ� ްރޫލ� ްމިކިޔާ ްއެއީ ްވިސ�ނޭގޮތުގައި ނޑަށ� އަޅުގަ

ްޤާނޫނަށް� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއުޅެނީ ްނެތިގެނ� ްމީއ�ޗެއ� މިއަނ�ނަނީ.

ްވަކިބައެް ްމީސ�މީހުނ� ްއެކި ްބަދަލުގައި ްއަމުރުތަކަކަށް�ތަބާވުމުގެ  1705އ�ގެ

ްބެލުމެއ�ނެތި.ް ްޤާނޫނުތަކަށ� ްބެލުމެއ�ނެތި، ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ތަބާވުނ�.

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްދިއުމުގެތެރެއިނ� ްތަބާވަމުނ�ދާ އެހެނ�

ްއޮފް� ްރޫލ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދަނީ. ްނިގުޅައިގަނެވުމުނ� ްތަކުރާރުކޮށ� ކިބައިނ�

ްޤާނޫ ްތަބާވެ ްޤާނޫނަށ� ްނުވަތަ ްބަސ�ކަމަށް�ލޯ ްފަހުގެ ްއެނ�މެ ްއެއީ ނު

ނޑުމެނ�ގެްއިޖ�ތިމާޢީްނިޒާމުވެސ�ްބަދަލުވެގެނ�ް  1710ޤަބޫލުކުރެވޭނެގޮތަކަށ�ްއަޅުގަ

ނޑަކަށ�ް ްކަމަކަށ�ްއަޅުގަ ްހައ�ލުކުރެވޭނެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ މެނުވީްމިކަމެއ�

ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑ1�ްްުނުފެނޭ. ްއަޅުގަ ްވާހަކަ މާއ�ދާއެއ�ގެ

ް 15ްްދަނ�ނަވާލީމު، ްއޭގެ ްމާއ�ދާ 1ްވަނަ ްޚިލާފުވެފައިހުރ2ްްި، މިއީ

16ްްކަނ�ތައ�ތައ�.ް ްމާއ�ދާގެ 2ް،1�ްްވަނަ ްމާއ�ދާ ްމާއ�ދ19ްްާވަނަ ވަނަ

ްމާއ�ދ28ްްާ ްމާއ�ދާގ2�ްްެވަނަ 24ްް،ް�،2ް،1،2ވަނަ ްމާއ�ދާ  26ް1715ވަނަ

ް ްމާއ�ދާ 27ްްވަނަ ްމާއ�ދާ ްރައީސ�،2�ްްވަނަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާއ�ދާ. ވަނަ

ްމަޖިލީ ްޝަރީޢަތުގެ ނޑުްމިއީ ްއަޅުގަ ްޤަރީނާއާއެކު ްހެއ�ކާ ްފުރިހަމަ ހެއ�ނަމަ

ްމީކީް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްސާބިތުކޮށ�ދިނީމުސ�. ްމިތާނގައި ްވާހަކަ މިދަނ�ނަވާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްނޫނ�. ްމަޖިލީހެއ� ްއޮތ� ްދައ�ކަނ� އޭވާހަކަތައ�

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަނ�ކަނ�. ްހިނގާ ްމިއީ ްހިނ�ގަވާ  1720ފުއ�ދާލަމާ

ްވަރަށް�ޤާނޫނުއަ ްހަމަ ްމިނިވަނ�ކަނ�، ްއެއ�ވެއުޅުމުގެ ްމިބުނާ ސާސީގައި

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްމިއީ ްމިކަނ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެބަބުނޭ ސާފުކޮށ�

ްއެއ�ވާނެކަމުގެް ްބަޔަކު ްއެކަމަކު ްޙައ�ޤެއ�ކަމަށ�. ްއަސާސީ ލިބިގެނ�ވާ

ްހޯމް� ްއޮފ� ްމިނިސ�ޓ�ރީ ްމީޑިއަރއިނ� ްދަޢުލަތުގެ ވާހަކަދެކެވޭއިރަށ�

ްކަން�އެފެޔަ ްއަދި ްނަފީކޮށ� ްޙައ�ޤު ްއަސާސީ ްއެ ްއެބަގޮވާ ްއިޢުލާނު  1725ރޒުނ�

ްއެބަް ްކަމަކަށ� ްދެ ްއިޢުލާނުގައި ްއެ ްބައ�ލަވާ ްއަދި، ްކުރީގައި. ހިނގުމުގެ

ްކުށަކަށ�ް ްކުރި ްއެމީހަކު ްއެބަބުނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިނގޭތޯ، ނަފީކުރެޔޭ

ްނުވާނެއޭ. ްދެވިގެނ� ްއެމީހަކަށ� ްނޫނީ ްޢަދަބެއ� ްއިނ� ނޑައެޅިފައި ހޯމް�ްކަ

ްމަނާވަނީް ްއެ ްދެނ�، ްމަނާކަމެކޭ. ްމިއީ ްއެބަކުރޭ ްއިޢުލާނު މިނިސ�ޓ�ރީނ�
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ްކަމެއ�ވެސް� ްގަވާއިދަކުނ� ްކޮނ� ްޢާނ�މުކުރެވިފައިވާ ްނުވަތަ ްޤާނޫނަކުނ�  1730ކޮނ�

ްއިޢުލާނުގައިް ްއެ ްއެބަބުނޭ ްއިތުރުނ� ްއޭގެ ްބައ�ލަވާ ްއަދި ްބުނޭ. ނުވެއ�

ްބައިވެރިވެއ�ޖިއ�ޔާ ްމީގައި ްމުވައ�ޒަފަކު ްއެމީހަކަށް�ްސަރުކާރު އަނެއ�ކާ

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކިހިނެއ�ތޯ، ްވާހަކަވެސ�. ްވާނެގޮތެއ�ގެ ވަކިނ�

ްމިހެން� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްވުޒާރާއަކުނ� ްއެއ�ވެސ� ސަރުކާރުގެ

ްލިޔުނުް ްއިޢުލާނު ްއެ ްކުރެއ�ވޭނީވެސ�. ްއިޢުލާނު ްމިކަހަލަ  1735ލިޔެފައިއޮއ�ވާ

ްބ�ރޯޑ�ކާސ�ް ްއެ ްމީހަކާ ްސޮއިކުރި ްއޭގައި ްދިން�މީހަކާ ްހުއ�ދަ ޓ�ކުރުމުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިއ12ްްީމީހަކާވެސ� ްކުށ�ވެރިވޭ. ްދަށުނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނާ

ްބަޔާނ�ވެފައިހުރިް ްފާޅުވެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމުޅި ްއެނގެނ� ްސާފުކޮށ� ހަމަ

ްޓީ.ވީް ްއަޑާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްނޫނ�. ްވާހަކައެއ� ްތޯތޯ ްމީކީ ކަނ�ކަނ�.

ްބެއ�ލެވީމަ ްރެކޯޑ�ތައ� ްއޮނ�ނާނެ.ްްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ� ްފެނ�ނަނ�  1740މިހާރުވެސ�

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�ްމިއުޅެނީ.ް އެހެނ�ވީމާ،ްމިގޮތަކަށެއ�ްމިކަމެއ�ްނުވާނޭްއަޅުގަ

ްއެއ�ޗެއް� ްނިގުޅައިގަނެވޭނެ ްއެއީކީ ްބުނަނ�ޏާ ްޙައ�ޤުތަކެއ�ކަމުގައި އަސާސީ

ްޤާނޫނަކަށް� ްއެހެނ� ްކޮނ�މެވެސ� ްލިޔަނ�ވާނީވެސ� ްމީގައި ނޫނޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،

ްމާގިނަްހަވާލާތަކެއ�ްނުދީްވަރަށ�ްސާފުކޮށް�އެހެނ�ނޫނީްއެހެ ނ�ްގަވާއިދަކަށ�

ްމުޅިް ްމިނ�ވަރުވެސ� ްޒައ�ރެއ�ގެ ްޙައ�ޤުތަކުނ� ްއެ ްކޮބައިކަމާ ްޙައ�ޤުތަކަކީ  1745އެ

ްހިފެހެއ�ޓޭނޭްގޮތަކާް ްމުޖުތަޢުގެްމަނ�ފާއަށ�ޓަކައިްހިފެހެއ�ޓެނ�ޏޭ ޤައުމާްމުޅި

ްކުރެް ްނޫނ�ގޮތަކަށ� ްބަޔާނ�ވެގެނ� ްޤާނޫނުގައި ވިގެނ�ނުވާނެ.ްމުއ�ދަތަކާ

ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާް ްޤާނޫނުގައި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެކަނ�ް ްމާނަކުރެވޭ ްއެބަ ްބައެއ�ފަހަރަށ� ްދެނ� ްބުނީމަ ްމަތިނ�ނޭ ގޮތުގެ

ްނެތް� ްދެނ� ްއެއީ ްއެހެނ�ނޫނީވިއ�ޔާ ްޤާނޫނުގައި ްއޮނ�ނަނ�ވާނޭ  1750ލިބެނ�ވާގޮތ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނެއ�ނޫނޭ ނޑުމެނ�ްްއެއ�ޗެ�ެކޭ. ްއަޅުގަ ްމިއީ ރައީސ�،

ްޙައ�ޤުް ްއެ ްދެނ� ްޙައ�ޤުދީފައި ްއެއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� މާނަކުރަނ�ޖެހޭނީ.

ްޖެހޭނީް ްގޮތ�ތަކެއ� ްހިފަހައ�ޓާނެ ްޙާލަތ�ތަކެއ�ގަ�ައި ހިފަހައ�ޓަނ�ޖެހޭ

ްއޮނ�ނަނ�.ް ްލިޔެފައި ްޤާނޫނެއ�ގައި ްފާސ�ކުރާ ްމަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްއޮފީހެއ�ގެްމޭޒުދޮށުް ްއިނ�ނަްމީހަކުްމިއަދުްއިރުއަރާގޮތަކުން�ސަރުކާރުގެ  1755ގައި

ްއެއ�ވެސ�ް ްލިބިދޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްގަވާއިދަކުނ� ލިޔެލާ
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ްބައެއް� ްމާއ�ދާތައ� ްބައެއ� ްއަދި، ްނުހިފެހެއ�ޓޭނެ. ްޙައ�ޤެއ� އަސާސީ

ްދެކޭގޮތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުނ�ނާނެ ޙައ�ޤުތައ�

ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްނުގަނެވޭނެ.ް، ްނިގުޅައި ްޙާލެއ�ގައި އެއ�ވެސ�

ްމީހާް ްވަޞީލަތ�ތަކުނ� ްބޭނުނ�ވާ ްދިރިހުރުމަށ� ްމީހާ  1760މިސާލަކަށ�

ްކުށެއ�ގެް ްނުވާނެ. ްއޮވެގެނެއ� ްޙާލަތެއ� ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ މަޙ�ރޫމ�ކުރެވޭނެ

ތުޙުމަތުގައިްހައ�ޔަރުކުރެވިފައިްއިނ�ނަްމީހަކަށ�ްޤާނޫނުގެްޙިމާޔަތ�ްއޭނާޔަށ�ް

ްހުނަް ްޤާނޫނުތައް�ލިބިދޭނ� ްބެލުނ�، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަސީލަތައ�ތައ� ނ�

ްކަމަކަށ�ްހިފެހެއ�ޓޭނެް ްވަކީލެއ�ގެްމަޝ�ވަރާްލިބުނ�ްމިއިނ� ބެލުނ�،ްޤާނޫނީ

ްހަމަް ްމިހިރީ ްއެކަމަކު ްނުވާނެ. ްއޮވެގެނެއ� ްޙާލަތެއ� ްއެއ�ވެސ�  1765ހަމަ

ްވިސ�ނުމެއ�ް ްއެއ�ވެސ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ�ނެވޭނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްސަރުކާރުގެްްފިކުރެއ� ްނެތި ްރިޢާޔަތ�ކުރުމެއ� ްކަމަކަށ� ްމީނ� ނެތި

ްކަނ�ކަމޭ.ް ްއައިއ�ސަހުރި ްކުރައ�ވަމުނ� ްމިހާތަނަށ� މުޢައ�ސަސާތަކުނ�

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް ްއިޞ�ލާޙުކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުގަނޑުމެނ� އެހެނ�ވީމާ،

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދެކެނީ ްއަޅުގަނޑު ްބާބެއ�ކަމުގައި ްމުހިނ�މު  1770އެނ�މެ

ްޢިބާރާތުން�ޙަ ްޞަރީހަ ްސާފު ްމާނަނުކުރެވޭނެ ްގޮތ�ގޮތަށ� ްއެކި ްމި އ�ޤުތައ�.

ްމީހަކާް ްނިގުޅައިގެނ�ފި ްކިބައިނ� ްރައ�ޔިތެއ�ގެ ްޙައ�ޤެއ� ްއެއިނ� ލިޔެ

ްޢަމަލުކުރެވޭނެް ްދޭތެރޭ ްއެމީހަކާ ްނުވަތަ ްޢަދަބުވެސ� ްދެވޭނެ ދޭތެރޭގައި

ްއޮނ�ނަނ� ްލިޔެވިފައި ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްބާބުގައި ްމި ޖެހޭނެ.ްގޮތ�ވެސ�

ްވެރިކަމުގައިް ްބަޔަކު ްކޮނ�މެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1775އެހެނ�ނޫނީވިއ�ޔާ

ްމީހަކުް ްކޮނ�މެ ްހުއ�ޓަސ� ްވެރިކަމުގައި ްމީހަކު ްކޮނ�މެ ތިއ�ބަސ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްމަސ�ލަޙަތައ�ޓަކައި ްއަމިއ�ލަ ްހަމަ ްހުއ�ޓަސ� ވަޒީރުކަމުގައި

ްދުވަހެއ� ްއެއ�ވެސ� ްނުގަނ�ނާނެ ްނިގުޅައި ްޙައ�ޤުތައ� ނާނ�ނާނެ.ްްއަސާސީ

ްޙައ�ޤެއ�ް ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތެއ�ގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ އަދި

ްމުޅިން� ްއެމައ�ސަލަ ްއުފުލޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްޝަކުވާ  1780ނިގުޅައިގެނ�ފިކަމުގެ

ްކޮނ�މެވެސް� ްހުކުމ�ކުރެވޭނެ ްއެއަށ� ްބެލި ްގޮތެއ�ގައި މު�ުސ�ތަޤިއ�ލު

ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ނޑައެޅިފައި ްކަ ްމީގައި ގެްއުސޫލެއ�

ްނުލިބޭނެކަމަށް� ްމުސ�ތަޤިއ�ލުކަނ� ްއެ ްހުނ�ނަގޮތުނ� ްރޭވިފައި މުޖުތަމަޢު
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ްލިޔުނަސ�،ް ނޑަށ�ްމައ�ސަލައެއ�ްނެތ� ްމީގައިްއަޅުގަ ނޑުމެނ� ވަނ�ޏާްއަޅުގަ

 1785ދިވެހިރާއ�ޖޭގެްރައ�ޔިތެއ�ގެްކިބައިނ�ްއަސާސީްޙައ�ޤެއ�ްނިގުޅައިގެނ�ފިކަމުގެް

ްއިނ� ްބަލާނީ ްއެކަނ�ތައ� ްއުފުލައިފިއ�ޔާ ްއޮފ�ްޝަކުވާ ްކޯޓ� ޓަރނޭޝަނަލ�

ްއަސާސީް ްމި ްހަދައިގެނ�ވެސ� ްއެހެނ� ްލިޔުނަސ�. ޖަސ�ޓިސ�އިނ�ނޭ

ނޑުމެނ�ް ޙައ�ޤުތައ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްކިބައިނ�ްނިގުޅައިނުގަނެވޭނެްގޮތެއ�ްއަޅުގަ

ްމުޖުތަޢުގައިް ްޤާއިމުކޮށ� ްޢަދުލުއިނ�ސާފު ްރާއ�ޖޭގައި ްމި ްނޫނީ ހޯދައިގެނ�

ްއެއ�ވެސ�ގޮ ްހަމަ ްގެނެވޭނެ ނޑަކަށ�ްހަމަޖެހުނ� ްއަޅުގަ ްއޮތ�ކަމަކަށ�  1790ތެއ�

ްރައީސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހަމަވެގެނ�. ްވަގުތު ްއިޝާރާތ�ކޮށ�ލައ�ވައިފި ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާހަކައަކީ. ްއޮތ� ދަނ�ނަވަނ�

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ްތާއީދުކޮށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�

ްއެް ްތަނ�ކޮޅު ްމިދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވަނ�ޏާ  1795މެނ�ބަރު

ނޑަށ�ްއެނ�މެްރަނގަޅު.ްޝުކުރިއ�ޔާް ލިޔުމަށ�ްއިތުރުކޮށ�ލައ�ވަނިކޮށ�ްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެން�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަލ�ސާގައި ްމަޖިލީހުގައި ްމިވަގުތު މިހާރު

ް ްވަޑައިގަނ�ނަވަނ�57ްްމިތިބީ ްބޭރަށ� ްބޭފުޅަކު ްއެހެނ�ވީމާ،  1800މެނ�ބަރުނ�.

ްހުއ�ޓާލަނ�.ް ްއެކަނ�ތައ� ްޖެހޭނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެދިވަޑައިގަނ�ވަނ�ޏާ

ވަނީްއެހެނ�ވީމަ،ްއެވާހަކަްކުރީނ�ްދަނ�ނަވާލީ.ްއާދެ،ްދެނ�ްފުރުޞަތުްމިއަރު

ްމަޖުދީް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

ްއިބ�ރާޙީމަށ�.ް

ް1805 

ްއައިއިރުްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީް ްދުނިޔެއަށ� ްއިސ�ލާމ�ދީނ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި `

ްދުނިޔޭގެް

ްއުސޫލުތަކާްްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީް ްއިޖ�ތިމާޢީ ްހަމަތަކާއި، ްއިނ�ސާނީ ްއި،ްދުސ�ތޫރީްކަނ�ކޮޅުތަކުނ�

ްތާރީޙުން�ްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިސ�ލާމީ ްގެއ�ލިފައި. ްފިލައިގެނ�ގޮސ� ސިފަތައ�ވަނީ

ްއޭރުް ްގެނ�ދަނީ ްކުރަމުނ� ްވެރިކަނ� ްއާދެ، ްދިވެހިރާއ�ޖެ  1810މިކަނ�އޮޅުނ�ފިލާ.
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ްދުނިޔޭގެް ްމުޅި ްއާދެ، ްމުޖ�ތަމަޢު ްއިނ�ސާނީ ްމުޅި ސިފަކުރެވުނުގޮތުނ�

ްގެނ� ްކުރަމުނ� ްމިހިނދުްވެރިކަނ� ްއުސޫލުނ�ކަނ� ްހެދުމުގެ ްގަދަކެޔޮޅުނ� ދަނީ

ްހަމައާއިް ްނުފޫޒު. ްއެވެރިނ�ގެ ްގޮސ�ފައިވަނީ ްދެކެމުނ� ްކަމަށ� ޚައ�ޤެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފާހަގަކުރެވިފައި. ްބާރުކަމުގައިވަނީ ްހަތިޔާރާއި އިނ�ސާފަކީ

ްއިސ�ލާމީް ްދުވަހެއ�. ްފިކުރުކުރަނ�ޖެހޭ ްވިސ�ނާ ްމިއީ ްމިއަދު  1815ރައީސ�،

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއުސޫލުތަ ްދުވަހެއ�. ްއެނގެނ�ވީ ްވަނ�ތަކަމަކީ ްއިނ�ސާނީ ކާއި

ްފޮޅިގެނ�ް ްއުފަލުނ� ްމިދުނިޔެ ްމަހަކީ ްރަބީޢުލ�އައ�ވަލު ްމިހިނގާ ރައީސ�،

ްއިޞ�ލާޙާއިް ްއަމާނ�ކަމާ ްމައ�ސަރު. ްޤަބޫލުކުރި ްމުޅިދުނިޔެ ދިޔަކަނ�

ްއިނ�ސާފަށް� ްހަމަހަމަކަމާއި ްމައ�ސަރު. ްފެތުރިގެނ�ދިޔަ މަޞ�ލަޙަތު

ްވެ�ެރިވެފައިވާްއަދު ްމުޅިދުނިޔެއަށ� ްމައ�ސަރު. ްޢާނ�މުވެގެނ�ދިޔަ  1820ލުވެރިކަނ�

ް....އަނިޔާއާއި،ްބޭއިނ�ސާފާއި،ްނަހަމައާއި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭނުކުތާ(

ް

ްއެޅާނީްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ްހަމައެކަނިްސާފުކޮށ�ލަނ�ްބޭނުނ�ވަނީްމަޢުޟޫއަށ� ނޑު  1825ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްއެއ�ޗަކީ.ްކޮްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޭނުނ�ވާ ްސާފުކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ނ�އިރަކުނ�ތޯ.

ނޑަށ�ްއެނގޭނެްބޭރަށ�ްނިކުމެލާފައިްއެތެރެއަށް� ޝުކުރިއ�ޔާ.ްއޭރުނ�ްއަޅުގަ

ްވަނ�ނަނ�.

ް

ް1830 

ްނަނ�ގަވާނީްހަމަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމީްނުކުތާގެްގޮތުގައި ްއެދެނ� ނޑުްވަރަށ�ބޮޑަށ� އަޅުގަ

ްޚިލާ ްވާހަކަދައ�ކަވަމުން�ގަވާއިދާ ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަނ�ތައ�. ފުވާ

ްނުކުތާް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެޅުމުގެގޮތުނ� ްހުރަސ� ްއެއަށ� ގެނ�ދަވަނިކޮށ�

ްބަލައެއ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެ ްއާދެ، ްއެދެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ނުނެނ�ގެވުނ�

ްވާހަކަފުޅުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއެއ�ކަމަކަށ�. ްނިޒާމީ  1835ނުގަނ�ނަނ�

ްބޭރަށް�ކުރިއަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްއާދެ، ްގެނ�ދަވާ. ށ�

ްގިނިކަނ�ޏާް ްޝާހިދު ްހުއ�ޓޭނެ. ްޖަލ�ސާ ވަޑައިގެނ�ނަވައިފިއ�ޔާ
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ްއަރިއަތޮޅުގެް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްރަނގަޅު ްއެނ�މެ ވަޑައިގެނ�ނެވުނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ގެނ�ދަވާ.

ް1840 

ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީް ްފެތުރިގެނ�ދިޔަްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސުލ�ޙަމަސ�ލަސ�ކަނ� ްއަމާނ�ކަމާ ްރައީސ�.

ްއެނ�މެން�ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީް ްމިދުނިޔޭގެ ްމިޢިޝާރާތ�ކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމައ�ސަރުކަމުގައި

ޞުބުޙާނަޙޫްهللاްޤަބޫލުކުރާްއަދިްއެނ�މެނ�ްތަބާވެގެނ�މިދާްކީރިތިްޤުރުއާނ�.ްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ޢަލައިޙިވަޞައ�ލަމ�ްهللاްރިތިްރަސޫލާްމުޙަނ�މަދުްރަސޫލާްޞައ�ލަވަތަޢާލާްކީ

ްދުސ�ތޫރައެއ�ކަމުގައިް ްމީސ�ތަކުނ�ގެ ްއެނ�މެހާ  1845މެދުވެރިކުރައ�ވާ

ބަލައިގަތުމަށ�ްއިޢުލާނުވެގެނ�ދިޔަްދިއުމާއިްމިކަނ�ކަނ�ްއެނ�މެހާްމުސ�ލިމުން�

ްދެކެވަޑައިގެނ�ނެް ްއަލިކަނ� ްމިދުނިޔޭގެ ްޙަބީބ� ްމުޙަނ�މަދު ވިްފާހަގަކުރާ

ްޞުލ�ޙަް ްއަމާނ�ކަމާ ްހެކިވާތީ. ްތާރީޙ� ްމިކަނ� ްޤަބޫލުކުރާތީ. މައ�ސަރުކަނ�

ްއިނ�ސާފަށް� ްހަމަހަމަކަމާ ްމައ�ސަރު ްފެތުރިގެނ�ދިޔަ މަސަލަސ�ކަނ�

ްވެރިވެފައިއޮތ�ް ްދުނިޔެއަށ� ްޢާނ�މުވެގެނ�ދިޔަްމައ�ސަރު.ްމުޅި  1850އަދުލުވެރިކަނ�

ްނެ ްޖާހިލުކަނ� ްނަހަމައާއި، ްބޭއިނ�ސާފާއި، ްއަދުލުްއަނިޔާއާއި، ތިގެނ�ގޮސ�

ްމައ�ސަރުކަން� އިނ�ސާފާއި،ްހަމަހަމަކަމާއި،ްޢިލ�މުވެރިކަނ�ްފެތުރިގެނ�ްދިޔަ

ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭގޮތުން� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިފާހަގަކޮށ�ލީ ނޑު އަޅުގަ

އިތުރުކޮށ�ލާްމިތުރުކޮށ�ލަނ�ްތިދެއ�ވިްފުރުޞަތުގައި.ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭްއެނ�މެް

ްދި ްއެއ�ވާހަކައަކީ ްވީހިނދުްމުޙިނ�މު ްއިސ�ލާމުނ�ކަމަށ�  1855ވެހިނ�ނަކީ

ްއަސާސީް ްޚިލާފުނުވާ ްޤުރުއާނ�އާއި ްކީރިތި ްދުސ�ތޫރު މުސ�ލިމުނ�ގެ

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްތަނ�ލިބޭ ްނިޒާމަކަށ� ްފަދަ ްފަރުމާކުރެވޭ ޙައ�ޤުތައ�

ްކޮށ�ދިނުމަށް� ްބައ�ޓަނ� ްދުސ�ތޫރަ ްދިވެހި ްއަސާސަކަށ� ްތަނ�ލިބޭ ޙައ�ޤު

ްރައ� ްއުތުރުބުރީ ްގޮވާލަނ�.ްއަރިއަތޮޅު ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްފަރާތުނ� ޔިތުނ�ގެ

ްއިސ�ލާމުން� ްއިސ�ލާމ�ދީނ�. ްދީނަކީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްރައީސ�  1860ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއާއިލާއާއިް ްއަނ�ގައިދީފައިވޭ. ްއުޞޫލުތަކެއ� ްހަމަތަކަކާއި، އުޅެނ�ވަކި

ްމިއަދުްދިވެހިްމަގުތައ�ވަނީްވަރަށ�ް ްއުޅެނ� ްމަގުމަތީގައިްހިގާބިގާވެ އެކުގައި

ްވަކިވެްރީތިކޮ ްމައިދަރީނ� ްއެހެނަސ� ްދެއ�ވާފައި. ްސާފުކޮށ� ްކުނިކަހާ ށ�

ްހެދުނ�އަޅާް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްސައ�ތައިނ�ސައ�ތަ ްއުޅޭ އިސ�ލާމ�ދީނަށ�
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ްވަރަށ�ފުރިހަމައަށް� ްގޮތ�ތައ� ްއެއ�ވެއުޅޭނޭ ްނިކުމެއުޅޭނޭ  1865މަގުމައ�ޗަށ�

ްއަރިއަތޮޅުް ްގޮވާމިލަނީ ްޖަ�ިލީހަށ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނޭކަމަށ�

ްމިހާރުް ްއެއ�ވެއުޅުނ� ްމިނިވަނ�ކަމާއެކު ްފަރާތުނ�. ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އުތުރުބުރީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި، ްމިދާ ވަނ1�ްްަޢަމަލުކުރަމުނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަހަމަކޮށ�ދީފައިވޭ. ްއެނ�މެނ� ވަނ26ްްަމާއ�ދާގައި

ްޞުލ�ޙަވެރި ްގޮތުގެމަތީނ� ްޚިލާފުނުވާ ްޤާނޫނާއި  1870ކަމާއެކުްމައ�ދާގައި

ްލިބިގެނ�ވާކަމެއ�ކަމުގައިް ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެއ�ވެއުޅުމަކީ މީސ�ތަކުނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްމިފަހަރުހެދޭ ްރައީސ� ބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައިވޭ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރެވޭނޭގޮތާއިް ްހިމާޔަތ� ްހުނ�ނަމީހަކު ްވެރިކަމުގައި ްކުރެވޭނޭގޮތާއި މުޒާހިރާ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްބޭލޭނޭގޮތާއި ްއެްވެރިކަމުނ� ްޙައ�ޤުތައ�ްނުލިބިދާނަމަ އަސާސީ

ްރައ�ޔިތަކަށ�ް ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ްއަޑުގަދަކުރާ ްއެއ�ވެތިބެ ްވާހަކަ  1875ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްގޮތ�ތަކެއ�، އަޑުއުފުލޭނޭ

ްމުޒާހިރާް ްތަމ�ފީލުވާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްމިހާރު ްރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރެް ްނުކުރަނ�.ްމިނިވަނ�ކަމާއެކު ްސިފައެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ވޭކަމަކަށ�

ްސިފައިނ�ރައ�ޔި ްއިވެމުނ�ދަނީ ްވާހަކަ.ްްތަޅާތުނ�ނަށ� ްއަނިޔާކުރާ ވާހަކަ.

ްޓެކ�ސީތައ�ްް ްނުކުރެވޭތީ. ްވިޔަފާރި ްހުސ�ވަނީ ްގޮތ�  1880ްވިޔަފާރިވެރިނ�

ްމަސް�ް ްގެނ�ނަ ްމަސ�ވެރިނ� ްމާރުކޭޓަ�ަށ� ްދަތުރުނުކުރެވޭތޯ. ކަނ�ބޮޑުވަނީ

ްވިއ�ކާ ލާްކުނިވަނ�ްހުނ�ނަނ�ޖެހެނީްގަނ�ނަނ�ދާނެްމީހަކުްނުވާތީ.ްނުއަގުގައި

ްނުގެނެވޭފަދަް ްޚިޔާލަށ�ވެސ� ްދަނީ ްގެއ�ލިގެނ� ްކޮނ�މެކަމެއ�ގައިވެސ� މިއިނ�

ކިތައ�ްޙައ�ޤުތޯ.ްކިތައ�ްކިތައ�ްޙައ�ޤުތޯ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިފަހަރުްމިް

ްމާކަމެއ� ްއުޅުމުގެ ްއެއ�ވެ ްމިނިވަނ�ކަމާއެކު ްއަސާސ�ގައި  1885ނުވަތަްްހަދާ

ްދިރިއުޅޭް ްމީހުނ� ނޑައެޅިފައި ްކަ ްތަނެއ� ްނުވަތަ ްޕާކެއ� ްނުވަތަ ޖަގަހައެއ�

ްމިް ްމިހެނ� ްދެކެނީ. ްއަޅުގަނޑު ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްރަށެއ�ގައި ކޮނ�މެ

ްޖަމާއަތަކަށް� ްނުވަތަ ްފަރުދަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްޙައ�ޤަކީ ްޖެހުނީ ދަނ�ނަވަނ�

ްނުދެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްދާނ�ޖެހޭނެ ްދެނ�ނެވީްގެއ�ލިގެނ� ްމި ކޭތީ.ްމިހެނ�

ްކޮމިޓީއަށް� ްޑ�ރާފ�ޓ� ްމެސެޖ� ްމި ްވާހަކާގައި ްޙައ�ޤުތަކުގެ  1890މި

ްގޮވާލުމަށ�ޓަކައި.ް ްމަޖިލީހަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ގެނ�ގޮސ�ދިނުމަށ�
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ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްރައީސ�،ްމިހިރަްމިހިރަްޙައ�ޤުތަކަކީްކިޔާކިޔާްކޮޅުނ�ލާނ�އޮތ�ް

ްފަރުދާކޮށ�ގެ ްޙައ�ޤުތަށ� ްމި ްޙައ�ޤަކީްކަމެއ�ނޫނ�. ްނެތ�. ްތިބެވޭކަށެއ� ނ�

އެއ�ވެސ�ްޕާޓީއެއ�ގެްޙައ�ޤެއ�ްނޫނ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޙައ�ޤު.ްޖަމާއަތުގެްޙައ�ޤު.ް

ްވެރިކަނ�ް ްވަކާލާތުކުރަނީ ްމި ްދެކިގެނ� ްޙައ�ޤުކަމުގައި  1895ޕާޓީއެއ�ގެ

ްރައ�ޔިތުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްކުރާކަމެއ�ކަމުގައި ބޭނުނ�ވެގެނ�

ްޕާޓީ ްކޮނ�މެ ްޕާޓީއަކަށ�ްހާމަކުރަމުނ�ދޭ. ްއެ ްކުރަނީ ްމަސައ�ކަތ� އަކުނ�ވެސ�

ްފަހަރެއ�ގައިވެސ�ް ްމިއީ ްހޯދުމަށ�. ްގޮތެއ� ްފޭރިގަނެވޭނެ ްވެރިކަނ� ރާއ�ޖޭގެ

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްރައ�ޔިތުނ�ްޤަބޫލުކުރާްނިޒާމެއ�ްނޫނ�....ް

ް1900 

ްވާހަްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބަހުނ� ްރީތި ްމޮށެއުޅޭއިރު ްބަސ� ްމެނ�ބަރު ކަދައ�ކަނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�.ް ްއެބައޮވޭްއެހެނ�ވީމާ،ްއެވާހަކަްއަޅުގަ

ް

ނޑުްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްބަސ�ފުޅަށ� ްރައީސ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްވާނީ ްމިކަނ� ްމެ. ްކުރާނެ�ެވެސ� ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރަނ�. ްބޮޑަށ�  1905ްވަރަށ�

ްއަދާކުރުމަކީްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކިޔަމަނ�ތެރިކަނ� ްވެރިނ�ނަށ� ްހާމަކޮށ�ދީފައި. މަޖިލީހުގައި

ްވާނީް ްކަމެއ�ކަމުގައި ްހުނ�ނަ ްހިފާފައި ްހަށީގައި ްކަށީގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްނޫނޭް ްވާހަކައެއ� ްތޯތޯ ްކޮށ�ދީފައި.ްމިއީ ްއަރިސ�ކޮށ�ފައި.ްޔަޤީނ� މަޝ�ވަރާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްރައީސ�. ްހަމަްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޙ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ރި

ްފެނ�ފޮދަކަށް� ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްފަދައިނ�  1910އިޝާރާތ�ކުރެއ�ވި

ްވަރަށ�ް ްރޯގާޖެހިގެނ� ްވަނީ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ބޭނުނ�ވެއ�ޖެ.

ްގޮސ�ފައި.ް ްހިސާބަކަށ� ްނާޒުކު ްވަރަށ� ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ކަރުތެރޭގެ

ްނާޒު ްހަމަ ްއެ ްހަމަ ްޖެހޭނީ ނޑު ނޑުގެްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްމިގެނައީ ްވާހަކަ ކީ

ނޑެކޭ.ް ްމޭގަ ްބޮޑު ްހާދަ ްއެބަބުނޭ ްއަޙުނ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއިނ� ކައިރީގައި

ނޑަށ�ްއޭތިްސިފަކުރެވެނީްހަމަްގައިމުވެސ�ްއަޅައިގެނ�ްއުޅޭްހެދުމުގެް  1915އަޅުގަ

ްވާހަކަ.ް

ް
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ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީގެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�. ޙުސައިން� ްއިލިޔާސް�

ް1920 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެކިއެކިްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްނަގަނީ ްމި ްމައ�ސަލައެއ� ްނަގާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަބަދުވެސ� ްއާދެ،

ްްމެނ�ބަރުްއިލިޔާސ�ްޙުސައިނ�ް ްއެޖެނ�ޑާ ްމިތަނަށ� ްބައ�ސަވާލައ�ވައިގެނ� ްދުވަހުވެސ�ްމަރުޙަލާތަކަށ� ްގެނައި

ްހަމަްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެގިނ�. ްއެއ�ފަ�ަހަރު ްމިއަދުވެސ� ްއަނެއ�ކާ ްނެގިނ�. ްމައ�ސަލަ  1925މި

ްއަހާލުން� ްއެއ�ގޮތަށ�ތޯ ްއެޖެނ�ޑާއާ ްހަމަ ްހިނގަނީ ްމި މިހާރުވެސ�

ްނުކުތާގެް ްނިޒާމީ ްމިއަދުގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލުނ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްރުްޚިޔާލުތޯއޭްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްބޭނުމަކީ.ްމިދަނީްއިތު

ް

ް1930 

ްމިދަނީ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްއެއ�ގޮތަށޭ ްއެޖެނ�ޑާއާ ްމި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްއުތުރުބުރީގެް ްއަރިއަތޮޅު ްއަނެއ�ކާ ްނެތޭ ްޚިލާފުވާތަނެއ� ްގަވާއިދާ މީގައި

ް ްއޭނަ ްދެއ�ކެވުމުގައި ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރު ހުށަހަޅުއ�ވާްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެބަް ްވިދާޅުވަމުނ� ްހަމަ ްޚިޔާލުތަށ�ވެސ� ްއިތުރު ްބައެއ� ޚިޔާލުތަށ�ވެސ�

ްމެނ�ބަރުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއަރިއަތޮޅު ްއެހެނ�ވީމާ،  1935ގެނ�ދަވާ.

ް ްމިހާރު ްދެނ� ްއެދެނ�. ްގެނ�ދެވުނ� ްކުރިއަށ� މިނެޓ18ްްުވާހަކަފުޅު

ހާރުްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށް�ހަމަވެއ�ޖެ.ްދެނ�ްކުރިއަށ�ްއޮތީްފަސ�ްމިނެޓުްމި

ގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.ް ްކުރިއަށް�

ް

ްވާހަކަްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�،  1940ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދިޔައީްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްފެނިގެނ� ްނޫސ�ތަކުނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްފަހުނ� ްއިޝާރާތ�ކުރާއިރުްދާދި

ްޢިއ�ޒަތަށ�ްްނ�:ވާހަކަދެއ�ކެވު ްކަރާމަތާ ްމެނ�ބަރަކުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ މި

ްދައ�ކަނ�ޖެހޭް ްކޯޓަށ� ްދަނިކޮށ�. ްލިޔެވިގެނ� ްވާހަކަ ހުރަސ�އެޅޭކަހަލަ

ްއެް ްފިއ�ތައިގެނ� ްގޮތ�ގޮތުނ� ްއެކި ްއޭނަ ްއޮވެގެނ� ްނުދައ�ކާ ފައިސާތަކެއ�
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ްދެކި ްގޮތުގައި ްއުފާކުރާކަމެ�ެއ�ގެ ްސަރުކާރު ްއަތުލުމަކީ ްދިޔަްފައިސާ  1945ގެނ�

ްމީހާގެވެސ�ް ްދިނ� ްއޮނ�ނާނެ. ްޙައ�ޤެއ� ްއޭނަގެވެސ� ްތެދެއ�މެ ވާހަކަ.

ްއަދިް ްއޮނ�ނާނެ. ްޙައ�ޤެއ� ްމީހާގެވެސ� ްނުދިނ� ްއޮނ�ނާނެ. ޙައ���ޤެ�ެއ�

ްދައ�ކަމުނ�ދާް ްވާހަކަ ްބައިތުލ�މާލުގެ ްހަޒާނާ ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްރާއ�ޖޭގެ މިހާރު

ގެްވެރިކަނ�ކުރާްމީހުން�ވާހަކައާްރާއ�ޖޭގެްއެނ�މެްއަގުބޮޑުްތަރިކަްމިްޤައުމު

ްމިއަށ�ވުރެނ�ް ްކުރަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�. ްކޮނ�މެހެނ� ްމިއީ  1950ޙިމާޔަތ�ކޮށ�ދިނުނ�

ްނިކަން� ްނުވާނެ. ްޤައުމުގައި ްމި ްގައިމު ްހަމަ ްތަރިކައެއ� އަގުބޮޑު

ްރާއ�ޖޭގެް ްހެކިދެއޭ ްއެބަ ްތާރީޙު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ވިސ�ނާލަބައ�ލަވާ.

ްވެރިނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވެރިކަނ�ކުރި ްއެކިްްމަޝ�ހޫރު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްއިތުރުް ްޙަސަނ�ކީ ްފަރީދޭ ްވާހަކަ. ްގޮތ�ތަކުގެ ްދިޔަ ްގެއ�ލިގެނ� ގޮތ�ގޮތުނ�

ްދިޔައީމަ.ް ްއަރައިގެނ� ްލިސ�ޓަށ� ްޝަހީދުނ�ގެ ްނަނ�ފުޅު ްއެ  1955ހެޔޮ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދައ�ކައިދޭނީ.ްއެއީ ްކޯއ�ޗެއ�ބާ ްދަރިފަސ�ކޮޅަށ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ް ްޙައ�ޤުގެ ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްދަނ�ނަވާ ްވިސ�ނަވާލައ�ވާްމި ވާހަކައަކީ.

ްމަރުޙަލާތަކަށް� ްއުސ� ްފުނ�ނާބު ްތަރައ�ޤީގެ ްމިދެކޭ ްމިހާރު ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްތެރެއިން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިވެހި ްޢަމީނ�އަށ� ްމަގުފަހުކޮށ�ދިނ� ވާޟިލުވުމަށ�

 1960ްމާލޭގައިތިބިްމަދުްބަޔަކުްނުކުމެްކޮޅުފައިނ�ްތަޅާްމަރާްއެއ�ލާލިްވާހަކަ....ް

ް

ްމަޢުޟޫގައިްްކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަ ްވީހާވެސ� ްހަމަ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ގެނ�ދެވުމަށ�.ް ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށް�

ް

ްމޭރުނ�ކުރުމުގެްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�،  1965ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނޑުްމިވާހަކަ....ގޮތުނ�ްއަޅުގަްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް�

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްނުކުތާއަކަށ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

 1970ްއެ�ެދިވަޑައިގެނ�ފި.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްފާހަގަކޮށ�ލަްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްނުކުތާގައި ްނިޒާމީ ްމި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްން�ޝުކުރިއ�ޔާ

ްނުނޭ.ްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރައ�ޔިތުނ�ނެއ� ްމާލޭގެ ްކަނ�ތަކަށ� ްއަވަހާރަވުމުގެ ްޢަމީނ�  1975ބޭނުނ�ވޭ

ްއެވާހަކަް ްތަމ�ޟީލުކުރާތީވެ ްރައ�ޔިތުނ� ްމާލޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ދެނ�

ްޢަމަލެއް� ްކުރި ްރައ�ޔިތުނ� ްމާލޭގެ ްއެއީ ްދަނ�ނަވާލީ ރިކޯޑަށ�ޓަކައި

ްރިްރައީސ�.ނޫނ�ކަމުގައި.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެ

ް

ް1980 

ްދަނ�ނަވަނީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު ްމަޢުޟޫގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްއެދެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކުރިމަތިވެދާނެތީ. ްމައ�ސަލަތަށ� މިކަހަލަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްލިޔާ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ހަމަ

ްސި ްވާހަކަފުޅުްހުނަނ�ވާނެ ްމައ�ޗަށ� ްމައ�ސަލަތަކުގެ ްއުސޫލީ ފަތަކާ

 1985ްކުރިއަ�ަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދޭވާހަކަްދަނ�ނަ�ަނ�.ް

ް

ްހަމަްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރަމުނ� ްހަމަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްއަޅުގަނޑު ްއެނބުރިލަނީ. ްމިްޙައ�ޤުތަކައިގެނ� ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްހަމަ

ްބޭނުމޭްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދަރިފަސ�ކޮޅަށ� ްއަޅުގަނމެނ�ގެ ދައ�ކަނީ

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްވެރިނ� ްވެރިކަނ�ކުރި ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ�ގެ  1990އަޅުގަ

ްވަޒަނ�ކޮށ�ް ްމިގޮތަށ� ްޙައ�ޤުތަށ� ްއަގު ްޙިދުމަތ�ތެރިނ�ގެ ޙިދުމަތ�ކުރި

ނޑުމެނ�ނާްސިފަކުރުވަނ�.ްދައ�ކަް ްއަޅުގަ ްކާބަ�ަފައިނ� ނޑުމެގެ އިދޭނ�.ްއަޅުގަ

ްއެތަނ�ތަން� ްމަޤ�ބަރާތަށ�. ްޒިޔާރަތ�ތަކާ ްއެބަހުރި ްގެނެސ�ދެވިފައި ހަމައަށ�

ްއެތަނ�ތަނުގެް ްދައ�ކަމު. ްދަރިނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެބަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރާއ�ޖޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެކަމު ްއެބަހުރި. ްލިޔެވިފައި ްތާރީޚުގައި  1995ގައިްވާހަކަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވުމަކީ ްނެތިދާގޮތަށ� ްވަސ�ވެސ� ްމީހެއ�ގެ ްދިޔަ ވެރިކަނ�ކޮށ�ފައި

ްބާނީް ްމިނިވަނ�ކަމުގެ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްވިސ�ނާލަބަލަ ްނޫނ�. ޤަބޫލުކުރާގޮތެއ�

ްތަރައ�ޤީގެް ްމިދެކޭ ްމިއަދު ްބައ�ސާލީ ްފައ�ސާލީ ްނާސިރު އިބ�ރާހީމ�

ްމަސައ� ްމަދަރުސާތަކުގައި ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްގިނަްބާނީކަމަށ� ކަތ�ކުރާ
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ްގިނަް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ޓަކައި ްމިއަދު ްގޮވަމުނ�ދަނީ  2000ދަރިވަރުނ�

ްދުއ�ވައިދިން� ްނައު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްވެރިކަނ�ކޮށ�ދީ ދުވަސ�ތަކެއ�ގައި

ްޒަޢީމ�..

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު ްއިނގޭތ15ްްޯޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވަނީ. ްހަމަވެފައި މިނެޓ�

ް ްނެނ�ގެވ15ްްީއެހެނ�ވީމާ، ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ� ްހަމަވެއ�ޖެ  2005މިނެޓު

ްކުރުކޮށ�ލަދެއ�ވުނ�ް ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮތީ ްދެނ� ދެމިނެޓެއ�ހާއިރު

ނޑުްއެދެނ�.ް ްއަޅުގަ

ް

ްވެރިކަނ�ކުރުްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޤައުމުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނިނ�މާލާނީ ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް�ްޖުދީްއިބ�ރާހީމް�މުޙަނ�މަދުްމަ ްމީހުނ�ނާ ްއަނ�ނަ ްކުރަނ� ްވެރިކަނ� ްމީހުނ�ނާ  2010ްހުރިހާ

ްނިޒާމެއ�ގެްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްލިބޭނޭ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްހުރިހާ ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްފަރާތުނ� ވެރިކަމުގެ

ްދުސ�ތޫރުް ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތެއ�ގައި ްޙި�ިމާޔަތ�ކުރެވޭނެ ްރައ�ޔިތުނ� ދަށުނ�

ްގޮ ްއަނ�ނާނެ ްދިރާސާކޮށް�ރޭވިގެނ� ްކޮމިޓީއާ ްއިދާރީ ްފަރުމާކުރުމަކީ ތެއ�

ްހިނ�ގަނ�ޖެހޭނެް ްފިކުރުނ� ްވިސ�ނާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްކޮމިޓީނ� ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ

 2015ްކަމެކޭ.ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.ް

ް

ްއޮތީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްދެނ� ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޝަކޫރުްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްއާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެން� ްނަނ�ފުޅު ްއެ ްނެތުމުނ� ްވަޑައިގެނ��� ްޖަލ�ސާގައި މިތަނ�ވަޅު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީގެ ނޑު  2020އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދުއ�ލަޠީފ�ްމުޙަނ�މަދަށ�.

ް

ްމިްޢަލައައ�ސަލާމ�ްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްއަޅުގަނޑުވެސ� ްއާދެ، ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އިކުމ�.

ްގުޅޭގޮތުން�ްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދުއ�ލަޠީފ�ް ްމަޢުޟޫއާ ްދެކެވޭ ްމި ްމިއަދު ްހިފަނީ ްމި ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތުގެ

ްމިއަދުްްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެތ� ްޝައ�ކެއ� ްދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި. ްއެއ�ޗެއ�  2025ކޮނ�މެވެސ�

ްއަސާް ނޑުމެނ�ގެ ްއެކަން�އަޅުގަ ްއަދި ްއުސޫލުތަކާ ްއަދި ްޙައ�ޤުތަކާ ސީ
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ްމީގެް ްވާހަކަތަކެއ��� ްގިނަ ްވަރަށ� ްދެމެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި ސަލާމަތ�ކޮށ�

ްއަގު�ުހުރިް ްވަރަށ� ްމިއަދުވެސ� ްއަދި ްދެއ�ކިފައިވަނީ. ކުރިނ�ވެސ�

ްޝައ�ކެ�ެއ�ނެތް� ްއާދެ، ްދައ�ކަވައިފި. ްބޭބޭފުޅުނ� ްއެކިއެކި ވާހަކަފުޅުތަކެއ�

ްނޫ ްބަހެއ� ްޢަމަލު.ްއެއ�ޗަކީ ްހަރުދަނާ ްޢަމަލު، ްއެއ�ޗަކީ  2030ނ�.

ނޑުމެނ�ނަށ�ްކިތަނ�މެްރީއ�ޗެއ�ކޮށ�ވެސ�ްފަރުމާްކުރެވިދާނެ.ްކިތަނ�މެް އަޅުގަ

ްއޭގެް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްލިޔެވިދާނެ. ްޢި�ިބާރާތ�ތަކެއ� ރީއ�ޗެއ�ކޮށ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނަތީޖާއަކީ ްއަގުހުރި ްއޭގެ ސަލާމަތަކީ

ް ްހެޔޮްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރަނގަޅު ްދެމެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި ްސަލާމަތ�ކޮށ� ޙައ�ޤުތަށ�

ްވާހަކަތަކެއް� ްގިނަ ްމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމޭރުމުނ� ްމި ްކުރުނ�.  2035އަމަލުތަކެއ�

ްއޮތީްހަމަހަމަކަމާް ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ� ްނުކުރަނ�.ްއަޅުގަ ްގަސ�ތެއ� ދައ�ކާކަށ�

ްރާއ�ޖޭގެް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްހަމަޖެއ�ސުމުގެ އުސޫލުތަށ�

ނޑުމެނ�ގެްގާތ�ގަް ނޑަކަށ�ްވަރަށ�ްގިނަްއަދަދެއ�ގެްރައ�ޔިތުނ�ްމިވަނީްއަޅުގަ

ްރަށ�ތަކުގައިް ްރާއ�ޖޭގެ ްމަތީނ� ްގޮތުގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއުސޫލުތައ� ޤުދުރަތީ

ްޖަލ�ސާް ްމި ްޖަލ�ސާތައ� ްމި ްއާދެ، ްގެނ�ދަނީ. ްއެ ްދިރިއުޅެމުނ�  2040އެމީހުނ�

ްފެށިގެނ� ްފުރަ�ަތަމަ ްޖަލ�ސާ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ އައިއިރުްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްގެނ�ދާނެް ްވާހަކަ�ަ�ައ�ކަމުނ� ްއަދި ްއުސޫލަކާ ްވޯޓުދޭނޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިހާރުް ްނިޒާމުތަށ� ްއެ ްކޮނ�މެއަކަސ� ްއައީ. ްދައ�ކަމުނ� ްވާހަކަ ނިޒާމެއ�ގެ

މިވަނީްހަމަޖެހިފައި.ްހަމަހަމަްއުސޫލެއ�ގެްމަތިނ�.ްވޯޓުދޭނޭްސިސ�ޓަމ�ވެސ�ް

ްވާހަކަދެކެވޭ ްއަދި ްޤާއިމ�ކުރެވިފައި. ްމިވަނީްމިއޮތީ ްނިޒާމ�ވެސ�  2045ނޭ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްހަމަޖެހިފައި. ްމަތިނ� ްގޮތުގެ ްއެދުނު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކަނ�ކޮޅުތަކުގައޭް ްރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްއުޅޭ ދަނ�ނަވަނ�

ްމިދަނީ.ްމާލޭގައިް ްދިރިއުޅެމުނ� ްގިނަްރައ�ޔިތުނ� ނޑުމެނ�ގެްރާއ�ޖޭގެ އަޅުގަ

ްނު ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްއުޅުއ�ވާ ްއެހެން�މި ްފިޔަވައި ްމީހުނ� ްހާސ� ްއަށ� ވަދިހަ

ްގެނ�ދަނީްރާއ�ޖޭގެްކަނ�ކޮޅުތަކުގައޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ް  2050އެނ�މެނ�ްދިރިއުޅެމުނ�ްމި

ްޙިދުމަތ�ތައް� ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގޮތުނ� ްހަމަހަމަކުރުމުގެ ްޙިދުމަތ� އަސާސީ

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިް ްއަދި ްހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަދުލުވެރިކަމާް ްޢަމާނ�ކަމާ ްއަމަނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އެކު
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ްއުފާފާގަތިކަ�ަމަށ�ޓަކައިް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްލާބައާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ހިތ�ހަމަޖެހުމާ

ްހެދޭތޯް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ ްމިއުޅެނީ ނޑުމެނ�  2055އަޅުގަ

ްކަމަޖެހުމަށ�ޓަކައި ްމަތިނ� ްއެގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރަނ�.ްއެ ްމަސައ�ކަތ�

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކުރުމަށ�ޓަކައި ްއެ ްނުވަތަ ހަމަޖެއ�ސުމަށ�ޓަކައި

ްގެނ�ދަވާނެ.ް ްދައ�ކަވަމުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްވާހަކަތައ� ދައ�ކަނ�ޖެހޭ

ްއަޑުް ްއެވާހަކަތަކުގެ ްދެއ�ކުމުގައި ްއެވާހަކަތައ� ްމަތީނ� އެގޮތުގެ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަ ްތި�ިބި ްރަށ�ރަށުގައި ްރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއިވޭނޭގޮތ�ްއަޅުގަ  2060ށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހުރިހާ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހިތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވުމަކީ ވަގުތުނ�

ްމިް ްމައ�ސަލައަކީ ްމި ްއަދި ްކަމެއ�. ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާނޭ މެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ްއޮތ�ް ްވާހަކަދެއ�ކިފައި ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްމަޖިލީހުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްރާއ� ްވަގުތުނ� ްލައިވ�ކޮށ� ްއެއީ ްކަނ�ކޮޅުތަކަށ�ްމައ�ސަލައެއ�. ޖޭގެ

ްވާހަކަތައ�ް ްދައ�ކަމުނ�ދާ ްކުރަމުނ�ދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެނ�ގެ  2065އަޅުގަ

ްޝައ�ކެއ�ނެތް� ްއާދެ ްކޮށ�ދެއ�ވާ. ްއިނ�ތިޒާމ� ްމަޖިލިސ� ްމި އަޑުއިވޭގޮތަށ�

ްދެކެމުނ�ދާނޭް ްމަޖިލީސ� ްމި ްލައިވ�ކޮށ� ްއެގޮތަށ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްއަ ްކަނ�ތައ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި�ި ްއިނ�ފޮމޭޝަން�ގޮތަކަށ� ނޑުމެނ�ގެ ޅުގަ

ްނަމަް ްހަމަޖައ�ސަވާދެއ�ވައިފި ްފަރާތުނ� ްމޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ ްޓީވީ މިނިސ�ޓަރު

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ނޑުމެނ�ގެ  2070އަޅުގަ

ްއެއ�ވެސ�ް ްހިތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްލިބޭނެއޭ. ްފައިދާތަކެއ� ްބޮޑު ވަރަށ�

ްބޭނުނ� ްމެނ�ބަރަކު ްމެނ�ބަރަކަށ�ްމަޖިލީހެއ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްނުވާނެ ފުޅެއ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްފާޅުކޮށ� ްރަނގަޅަށ� ްޙިޔާލު ްމިނިވަނ� ބޭނުނ�ފުޅުވާ

ްޕާޓީް ްމިއުޅޭ ްވެގެނ� ްބިރުވެރިކަމަކަށ� ްޒާތެއ�ގެ ްމި ްމިހާރު ތެރޭގައި

ްބައ�ލަވާނެް ްބޭފުޅަކުވެސ� ްކޮނ�މެ ްނެތިގޮސ� ްމުޅިނ� ްރޫޙ� ްއެ  2075ސިސ�ޓަމ�

ްއަް ްއެނ�މެ ްއެއ�ވެސ�ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްވާހަކަދެއ�ކެވޭތޯ. ްގޮތަކަށ� ގުހުރި

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްދެރަގޮތަކަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްނުވާނެ ްބޭނުނ�ފުޅެއ� ބޭފުޅަކު

ްގެއ�ލޭގޮތަކަށ�ް ްޙައ�ޤުތައ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްގެއ�ލޭގޮތަކަށ� ްޢަމާނ�ކަނ� އަމަނ�

ްނުދައ�ކަވާްތިއ�ބަ ްވާހަކަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ވާްވާހަކަދައ�ކާކަށެއ�.ްއަދި

ްއަދިް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ވެސ� ްމާލޭގެ ްބޭނުނ�ފުޅުވާނެއޭ  2080ބޭފުޅުނ�ވެސ�
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ްނިޔަނެތިް ްރާއ�ޖޭގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދިރިއުޅެމުނ�ދާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއަޑުއިވުމަށ�.ް ްދާއިރާއެއ�ގެ ްއެ ްއެބޭފުޅެއ�ގެ ރައ�ޔިތު�ުނ�ނަށ�ވެސ�

ްމިް ްދެއ�ކޭގޮތަކަށ� ްވަގުތުނ� ްލައިވ�ކޮށ� ްމަޖިލިސ� ްމި އެހެނ�ވީމާ،

ްޤާނޫނުއަސާސީން�މަޖި ްމި ްދެއ�ވުމަކީ ްހަމަޖައ�ސަ�ަވާ ްއިނ�ތިޒާމ� ލިސ�ގެ

ްޙިދުމަތަކަށް� ްބޮޑު ްވަރަށ� ްކުރެވޭ ްގެނެސ�ދިނުމަށ�ޓަކައި  2085ރައ�ޔިތުނ�ނަ�ަށ�

ްމިް ްނަމަ ްހަމަޖެހިއ�ޖެ ްއެގޮތަށ� ްޝައ�ކެއ�ނެތ� ްއެހެނ�ވީމާ، ވާނެއޭ.

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްހުރިހާ މަޖިލީހުގެ

ްލާބަހުރިްޚިޔާ ްއެނ�މެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްގެނ�ދަވާނީ ްފާޅުކުރަމުނ� ލުފުޅުތަށ�

ްގޮތަށ�.ް

ް2090 

ްއެއީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިނގޭތޯ ްއެބަފެނޭ ްނުކުމެވަޑައިގަނ�ނަވާތަނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނުވާނެްއިނގޭތޯ. ްމިހާރުްޖަލ�ސާގެްއަދަދުްހަމައެއް�

ް

ްއެއ�ވެސ�ްއެހެްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ނޑީގައި ްގޮ ްހަމަ ްތިއ�ބަވާނީ ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ްނޫނ�ނަމަ ްނ�

ްޖަވާބުނުދެއ�ވާ.ްްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދުއ�ލަތީ�ީފ�ް ްމައ�ސަލައަކަށ� ްހުށަހެޅޭ ްއެ ްފާޅުނުކުރައ�ވާ.  2095ްޚިޔާލެއ�

ނޑުމެނ�ގެްްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްއެދޭކަމެއ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްޓީވީނ�ްހަމަހަ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްހަމަޖެއ�ސުމަށ�ޓަކައި ްއުސޫލުތަށ� މަކަމާ

ްމައ�ޗަށ�ް ްގޮތުގެ ްފެނ�ނާނޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމިޖަލ�ސާތަށ� ވަގުތުނ�

ްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާް ްވެއ�ޖެނަމަ ްއެހެނ� ހަމަޖައ�ސަވައިދެއ�ވުނ�.

ްހަމަހަމަކަމާް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނިމިގެނ�ދާނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ�  2100އަޅުގަ

ްނިމިގެނ�.ްއުސޫލު ްފުރިހަމަވެގެނ� ްހަމައަށ� ްކަމެއ� ްހުރިހާ ްޙައ�ޤުތަކާ ތަކާ

ްވާހަކަް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެއީ ްދުވާއަކީވެސ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއެދެމުން� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ� ްނުކުރަނ�. ްގަސ�ތެއ� ދިގުކުރާކަށ�

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ� ްނިނ�މާލަނ� ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަޅުގަ

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުްްލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމާ ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައީސ�،  2105ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ�ްހަމަްްޝިހާބް� ވަރަށ�ްގިނަްވާހަކަދައ�ކަނ�ްއެބަހުރި.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ

ްހަމަް ްލިޔެވޭނީވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާހަކައެއ�. ްއެ�ެއ� ދެއ�ކެނ�އޮތީ
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ްމިއޮނ�ނަްދާ ްލިޔެފައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައަކީ ްއެއ�ގޮތަކަށ�. ދީ

ްބޮޑުް ްއެނ�މެ ްމިއީ ްވާހަކަ. ްއަމަލުނުކުރާ ްއެއ�ގޮތަށ� ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްޙައ�ލުކުރެވޭނީ ްމިކަނ�ތައ� ްއެހެނ�ވީމާ،  2110މައ�ސަލައަކީ

ްއެއަށ�ް ްނޫނ�. ްމާއ�ދާތަކަމުނ�ނެއ� ްލިޔާ ްޙައ�ޤުތަކުގައި އަސާސީ

ްއެކަމާްއަމަލު ްއާދެ، ްޢަމަލުކޮށ�ގެނ�. ްއެއ�ގޮތަށ� ްޤާނޫނާ ްބަޔަކު ކުރަނ�ތިބޭ

ްވާހަކަފުޅުް ްއިސ�މާޢީލ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބެހޭގޮތުނ�ްމާލޭގެ

ްމުޢިއ�ޒުވެސ�ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ްއަދި ދައ�ކަވައިފި.

ްވާހަކަތަކެް ްދިގު ްއެހެނ�ވީމާ، ްދައ�ކަވައިފި. ނޑުމެނ�ްވާހަކަފުޅު ްއަޅުގަ  2115އ�

ނޑުވެސ�ްމިއީް ްތިބެވިދާނެ.ްއަޅުގަ ްދައ�ކަދައ�ކާްމިތާ ްވަރަކަށ�ވެސ� ކިތަނ�މެ

ް ްވަރަކަށ�17ްްމި ްކޮނ�މެވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހެދި ްދުވަހު އަހަރު

ނޑުވެސް� ްއަޅުގަ ބައިވެރިވީްމީހެއ�.ްއެގޮތުނ�ްއަސާސީްޙައ�ޤުތައ�ވެސ�ްހަމަ

ނޑަށ�ްފެ ނޑުގެވެސ�ްތާއީދާްއޭގައިްބައިވެރިވެގެނ�ްއަޅުގަ ނ�ނަގޮތަކަށ�ްއަޅުގަ

ްލިޔެވޭނީް ްހަމަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�ވެސ� ްފާސ�ވެފައި. ްއެއޮތީ  2120އެއ�ކޮށ�

ްހަމަް ްހުނ�ނަނީވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުގައި ްއާދެ،ްގިނަ ްގޮތަކަށ�. މިކަހަލަ

ްދެން� ްޢަމަލުނުކުރީމާ ްލިޔެގެނ� ްމިގޮތަށ� ްމައ�ސަލައަކީ ްގޮތަކަށ�. މިކަހަލަ

ްޙައ�ޤަކާއިްްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއަސާސީ ްކޮނ�މެ ްއެއ�ޗެއ�ގައި ްމިލިޔާ މިހާރު

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްޗެޕ�ޓަރެއ� ްބޮޑު ްއެއ�ވަރަށ� ްޤާނޫނަކާއި ބެހޭގޮތުނ�ްބޮޑު

ްކުރާގޮތެއ�ނޫނ�.ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމީހުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިއީ  2125ލިޔެވިދާނެ.

ްޢިއ� ްމާލޭގެ ްމިއަދު ްތާއީދުކުރެވޭ ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ނޑަށ�ވެސ� ޒަތ�ތެރިްއަޅުގަ

ްއެހުށަހެޅުއ�ވިްހުށަހެޅުއ�ވުނ�.ްސ.އަތޮޅުގެް މެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްއިސ�މާޢީލ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުގެްއެހުށަހެޅުއ�ވިްހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ްއިތުރުކުރެއ�ވިްބައި.ް

ްމިއޮތީް ްމިހާރު ްތާއީދުކުރަނ�. ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއިތުރުކުރަނ� އެބައި

ް ްކޮމިޓީއެއ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްއެކޮމިޓީގެްދިރާސާކޮށ� ްއެހެނ�ވީމާ،  2130ހޮވިފައި.

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިނގޭ ްއެބަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ނަމުނ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ ްއެބަޖެހޭކަނ�. ދިރާސާކުރަނ�

ްއާއިރުް ްމިހާތަނަށ� ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބިދޭ ްމި ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއަޅު ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްލިބިދީފައިނެތީ. ނޑުމެނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ްއަޅުގަ ގަ



 80 

ްހަމައެކަނިް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކޮށ�ގެނ� ްބަލަނ�ވެއ�ޖެ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  2135ދިރާސާކޮށ�

ްޢަމަލުކުރެވެމުނ�ދާް ްމި ްނިނ�މާލެވޭކަށ�ނެތ�. ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ގެނައީމަ

ްލިބިފައިް ްމީގައި ްޙައ�ޤުތައ� ްމިބުނާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކީއ�ވެގެނ�ތޯ ގޮތުނ�

ްއު ްޒިނ�މާ ްމިކަމުގައި ްކޮނ�ބައެއ�ތޯ ްމިްނެތީ. ްކޮނ�ބައެއ�ތޯ ފުލަނީ.

ްއެނ�މެބޮޑުްޚިޔާނާތަށ�12ްްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމިބުނާގޮތުނ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްޢަމަލުް ްމިމީހުނ�ނާއިމެދު ްޒަމާނަކުނ� ްކޮނ�މެސ�  2140ފެތިފައިވަނީ.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމިތަނުގައި ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ކުރެވެނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ް ްދައ�ކަވައިފި ްވާހަކަފުޅު ްމިސާލެއ�ގެްނ�ޝަނުޕެމެނ�ބަރުނ� ްހަމަ ްވާހަކަ. ގެ

ް ްއެބަބުނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިދަނ�ނަވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޕެނ�ޝަނ�ގޮތުނ�

ްމިހާރުް ްޙައ�ޤެކޭ. ްލިބިގެނ�ވާ ްރައ�ޔިތަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްދިވެހި ލިބުމަކީ

 2145ްޕެނ�ޝަނ�ްޢަމަލުކުރެވެމުނ�ްމިދާގޮތުނ�ްދިވެހިްސަރުކާރުގެްމުވައ�ޒަފުނ�ނަށް�

ްކޮނ�މެ ްލިބޭ ްކޮނ�ޤާނޫނެއ�ގެްއެބަ ްނޭނގެ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތަކުނ�. ސ�

ްނެތް� ްޤާނޫނެއ� ްގައިމުވެސ� ްހަމަ ްމިހާރު ްލިބެނީކީ. ްމި ދަށުނ�ކަމެއ�

ްހަމަް ްމިހެނ�ވާއިރު ްމިލިބެނީ. ްކަނ�ނޭނގެ ްދަށުނ� ްގަވާއިދެއ�ގެ މިކަމާބެހޭ.

ްސަރުކާރުް ްދިވެހި ްމިލިބެނީ. ްއެކަނި ްމުވައ�ޒަފުނ�ނަށ� ްސަރުކާރުގެ ވާގޮތަކީ

ްމާނަކު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހ6ްްިރާގޮތުގައި ްއެބައޮވޭ ްމާއ�ދާގައި  2150ވަނަ

ްޤާނޫނުގައިވާް ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ސަރުކާރަކީ

ްހިނ�ގާް ްބާރުތައ� ްހިނ�ގުމުގެ ްދަޢުލަތ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ގޮތުގެމަތީނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފަރާތ�ތައ� ްހިނ�ގާ ްހިނ�ގުމުގައި ްދަޢުލަތ� 4ްފަރާތ�ތަކޭ.

ްޤާނޫނުްވަ ްހިނ�ގާފަރާތ�، ްވެރިކަނ� ްމިއޮނ�ނަނީ ްއޮނ�ނައިރު ްމާއ�ދާ ނަ

 2155ހެދުމުގެްބާރުްލިބިގެނ�ވާްފަރާތ�ްއެއީްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލިސ�،ްދެނ�ްޢަދުލް�

ްހިމެނިވަޑައިގަނ�ވާް ްމަޖިލީހުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމި ްއެކަމަކު އިނ�ސާފު.

ް ްޕެނ�ޝަނެބޭފުޅަކަށ� ްނުލިބޭ. 28ްްއ� ށ�ދާ،ްއަހަރ25ްައަހަރުވެގެނ�

ްޙައ�ޤުް ްއަސާސީ ްބޭފުޅުނ�.ްމި ްއޭގެ ްއެބަތިއ�ބެވި ްމިތާ ްނޫނަސ� ނޑު އަޅުގަ

ްހަމަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްމިއުޅެނީ. ްނުލިބިގެނ� ކީއ�ވެގެނ�ތޯ

ްބައިވަރުް ްމިހެނ�ހުރި ްއާދެ، ްރަނގަޅުކަމެއ�. ްއެނ�މެ  2160ސުވާލުކޮށ�ލަނ�

ްބެހޭގޮތުނ�ް ްމިއާއި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި ކަނ�ތައ�ތައ�
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ްހުރި.ްވާހަކަދަ ްގެއ�ލިފައި ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްމި އ�ކަނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ

ްވާހަކަދެއ�ކިދާނެ.ް ްވަރަކަށ�ވެސ� ްކިތަނ�މެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،

ްލިޔެވޭނީވެސ�ް ްހަމަ ްދިޔައީމާ ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޢަމަލުނުކުރާ ްމިއާއިދޭތެރޭގައި ްއެކަމަކު ްގޮތަކަށ�. ްމިކަހަލަ  2165ކަމަށ�ވަނ�ޏާްހަމަ

ް ްބޭނުމެއ�ނެތ�. ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އަހަރ17ްްުދެނ�

ްދެއ�ކީމުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހެދިއިރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ދުވަސ�ވީ

ް ްދެއ�ކީމު ްހަމަގައިމު ްބަޔަކު ްތެރެއިނ� ްވަކިކުރާްް�އަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ބާރު

ްވަކިވެގެ ްކަމަކީ.ްމިބާރުތައ� ްމުހިނ�މު ްއެނ�މެ ްއަސާސީްވާހަކަ.ްއެއީ ނ�ނޫނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްމިއޮނ�ނަ ްމިހާރު ްނުލިބޭނެ. ްމީހުނ�ނަކަށ�  2170ޙައ�ޤުތަކެއ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްފަރާތެއ�ގައި. ްއެނ�މެ ްމިއޮތީ ްބާރުތަކެއ� ްހުރިހާ މިއޮތީ

ނޑުމެނ�ނާް ްއަޅުގަ ްއަދި ްދަނ�ނަވަނީނަމަ ްތެދުތެދަށ� ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްއޮތ� ްލިޔެފައި ްގޮތަށ� ްޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ނޫން�ްހަމައަކަށ�

ްކުރިކަމުގައިވިޔަސ�ް ްމީހަކު ްކޮނ�މެ ްފަރާތުނ� ްވެރިކަނ�ކުރާ މިއޮތީކީއެއ�.

 2175މާނަކުރާގޮތަކަށ�ްމާނަކޮށ�ގެނ�ްޢަދުލ�ްއިނ�ސާފުްޤާއިމުކުރުމުގެްއެނ�މެްމަތީް

ްބާރަކީވެސ�ް ްމަތީ ްއެނ�މެ ްހިނ�ގުމުގެ ްވެރިކަނ� ްއެފަރާތ�، ބާރަކީވެސ�

ްހެދުމު ްޤާނޫނު ްދެނ� ްއެފަރާތުން�އެފަރާތ�. ްމިއޮނ�ނަނީ ްބާރުވެސ� ގެ

ްހަމަް ްދެނ�ވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހެނ�އޮނ�ނައިރު ކޮނ�ޓ�ރޯލ�ކުރެވިފައި.

ްމިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�. ްއޮނ�ނަ ްގޮތަކަށ� ްމިކަހަލަ ލިޔެވޭނީ

ްއިތުރަކަށ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިބައިތަކެއ� ްޙައ�ޤުތަކުނ�  2180އަސާސީ

ްކަމަކަ ްނަމަވެސް�ތަފ�ސީލުކުރެވޭނެ ްނުކުރަނ�. ްޤަބޫލެއ� ނޑެއ� ްއަޅުގަ ށ�

ްގެނ�ނަް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްބައިތަކުނ� ްއެހެނ� ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްސަލާމަތ�ވެދާނެކަމަށް� ްމިކަމުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ބަދަލުތަކަކުނ�

ްމިކަމާދޭތެރޭގައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްފެނޭ. ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްބަދަލުްޝައ�ކު. ްފުރަތަމަ ްގޮތުގައި  2185ޤަބޫލުކުރާ

ްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްރަނގަޅު ގެނެވިގެނ�ނޫނިއ�ޔާ

މިތަނުގައިްނެހެދޭނެތީ.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްބޭނުނ�ވާްޤާނޫނުއަސާސީއެއް�

ް
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ްއިބ�ރާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ހީމ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްއެް ްވަޑައިގެނ�ނެތީމަ ްޖަލ�ސާއަށ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ  2190އާދެ،ްމިވަގުތު

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްމިއަރުވަނީ ްދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ްއަޙ�މަދުްއާޠިފަށ�.

ް

ްއިވިގެްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�ް ްވާހަކަތައ� ްވަރަށ�ގިނަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ން�ޝުކުރިއ�ޔާ

ްވަރަށ�ބޮޑަށ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަތަކަށ� ްބޭފުޅުނ�ގެ ްއެކި  2195އެދިޔައީ.

ްހއ.ގެް ްބޭނުނ�ވޭ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއ�ޞަކޮށ� ތާއީދުކުރަނ�.

ްވާހަކަފުޅު.ްޤާނޫނުތަކެއް� ްދެއ�ކެވި ްމުޢިއ�ޒު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްނުވަތަ ްމިއުޅެނީްްހަދާ ްޢަމަލުނުކުރެވިގެނ� ްއެއަށ� ހަދާ

ްބޭނުނ�ކަމެއް� ްކޮނ�މެހެނ� ްހަމަ ްބަލަނ�ޖެހޭނޭ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ކީއ�ވެތޯ

ްދެން� ްނުކުރެވެނީ. ްއެކަނ� ްކިހިނެތ�ވެގެނ�ތޯ ްބަލަނ�ޖެހޭނެ ނޑުމެނ�  2200އަޅުގަ

ްކޮނ�މެވެސ�ް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައި ްހަދާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްހަދާފައި ްހުށަހެޅެން�ްގޮތެއ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،

ްލިޔެލާއިރުް ްމާއ�ދާއެއ� ްދެފޮޅުވަތެއ�ގެ ްފޮޅުވަތެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އޮތ�ގޮތަކީ

ްއޮޅޭނެކަމަށ�ވަނ�ޏާމުން� ްމާނަކުރާގޮތ� ްއެމާއ�ދާ ްދެނ� ްއިތުރަށ� އެލިޔެލުމުގެ

ްއެހެ ްއަދި ްކިޔާފައި ްއެއ�ޗެކޭ ްމާނައަކީްމިވެނި ްފޮޅުވަތެއ�ވެސ�ްމިމާއ�ދާގެ  2205ނ�

ލިޔަނ�.ްނުވަތަްޖަދުވަލެއ�ްކަހަލަްކޮނ�މެވެސ�ްބައެއ�ްއިތުރުކޮށ�ގެނ�ްހުރިހާް

ްޢަމަލުކުރެވޭނީް ްނުވަތަ ްމިނ�ވަރަށ� ްއެނގޭނެ ްވަކިވަކިނ� ްމާނަ މާއ�ދާއެއ�ގެ

ނޑުމެނ�ނަކީް ްބާއ�ވަނ�.ްއަޅުގަ ްލިޔެފައި ްއެހާވަރަށ�ވެސ� ްގޮތ�ގޮތަކަށ�ތޯ ކޮނ�

ްޤައު ްއެކިއެކި ނޑުމެނ�ްދުނިޔޭގެ ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ�ކުރާގޮތ� މުތަކުގައި

ނޑުމެނ�ވެސ�ް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެނގެއޭ. ްނުވަތަ  2210ދަނ�ނަމޭ

ްބުނެގެނ�ްފުއ�ދާލެވޭްކަހަލަްބައެއް� ކަނ�ތައ�ތައ�ކުރަނ�ވާނީްއެކަހަލަްގޮތަކަށޭ

ްދަނ�ނަވާލަނ�ޏާް ްމިސާލެއ� ްކުޑަކުޑަ ްފެނ�ނަނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނޫނ�ކަމަށ�

ްފޯްްކުޑަކުދީނ�ނަށ� ްބީ ްއެޕ�ލ�، ްފޯ ްއޭ ްކިޔަވައިދޭނ� ްއެބަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކިޔަވައިދޭް ްމިހެނ� ްމިއަކުރު ްއެކަމަކު ްއަކުރުތަކެއ�. ްމިކަހަލަ ްކަހަލަ ބޯލ�،

ްކިޔާއިރުްމިވާގޮތަކީް ްއެޕ�ލ� ްފޯ ްއޭ ްފެށިއިރުްމިވާގޮތަކީ  2215ޤައުމެއ�ގައިްމިކަނ�
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ްކި ްއެގޮތަށ� ްބަޔަކު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުޑަކުއ�ޖާ. ްއެ ްދަނޭ ޔަވައިދޭތީްއެޕ�ލ�

މާލޭގައިވެސ�ްމިކިޔަވައިދެނީްއޭްފޯްއެޕ�ލ�،ްބުނާއިރުްމިްކުޑަކުއ�ޖާްނުދަނޭް

ްހަމަް ްއަދި ްކުރާކަމެއ� ްބަޔަކު ްއެހެނ�ވީމާ، ްކޮނ�އެއ�ޗެއ�ކަމެއ�. ްއެއީ އެޕ�ލ�

ްނުނެރެވޭނެ.ް ނޑުމެނ�ނަކަށ�ްރަނގަޅުްނަތީޖާއެއ� ްއަޅުގަ ކޮޕީކޮށ�ލުމަކުނ�ނެއ�

ްމިސާލެއ�ްދަނ�ނަވާލަް ްޤައުމުތަކުގައިްއަދިވެސ� ނޑު.ްއެހެނ� ްއަޅުގަ  2220ނ�ފާނަނ�

ްރީނދޫކުލައިގެް ްދެކޭ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްދުއ�ވާއިރު ްއެއ�ޗިހި މަގުމަތީގައި

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްފަށާނީ. ްމަޑުކުރަނ� ްއެއ�ޗިހި ްދުއ�ވާ ްފެނުނީމާ ލައިޓ�

ްދުއ�ވާނީ.ް ްބާރަށ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްފެނުނީމާ ްލައިޓ� ްރީނދޫކުލައިގެ ޤައުމުގައި

ް ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިކަހަލަ ްތެރޭގައި. ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްމިހުނ�ނަނީ ތަފާތުތަކެއ�

ްކަމެއް� ްހުރިހާ ްހަމަ ްކަނ�ތައ�ތައ�ކުރާްގޮތަށ�  2225އެހެނ�ްޤައުމުްޤައުމުގައިްއަދި

ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނެތ�ކަމަށ� ކޮޕީކޮށ�ލެވޭކަށ�

ްބޭނުނ�ް ްބަލާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާތަކަށ�ދާއިރު ވަނ15ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް 15ްްމާއ�ދާ. ްމާއ�ދާގެ ްކުށެއ�ގ1ްްެވަނަ ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ރ( ގެ

ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާް ްޤާނޫނުގައި ްމީހަކު ްއެއ�ވެސ� ްބަނ�ދުކުރެވޭ ތުޙ�މަތުގައި

ް ްމެނުވީ ްމަތީނ� ްބަނ�ދުކޮށ�ފައ7ްްިގޮތުގެ ްމުއ�ދަތަކަށ� ްދިގު  2230ދުވަހަށ�ވުރެ

ްލި ްހުއ�ދަ ްއެބަ ްމިހެނ�ބުނުމާއެކު ްހަމަ ްބަހައ�ޓައިގެނ�ނުވާނޭ. 7ްބޭ

ދުވަހަށ�ވުރެްކުރުްމުއ�ދަތަކަށ�ްޤާނޫނުގައިްބަޔާނ�ވެގެނ�ނުވާްގޮތ�ގޮތަށ�ވެސ�ް

ްއެއ�ޗަކީ.ް ްމިދަނ�ނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހުއ�ދަ، ްބެހެއ�ޓުމުގެ ބަނ�ދުކޮށ�ފައި

ްމާއ�ދާތައ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތ�ގޮތަށ� ްކަހަލަ ްމާނަކުރެވޭ ްމިގޮތަށ� އެގޮތ�

ްއަޅުގަ ްމިހިސާބުނ� ްމިނަގަނީ.ްހުރެގެނ�ނުވާނޭ. ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ  2235ނޑު

ްޖަލ�ސާއެއ�ް ްމިތާނގައި ްއެބަ ްއުނދަގޫވާގޮތަކަށ� ްވަރަށ� ނޑަށ� އަޅުގަ

ްފިޔަވަޅެއ�ް ްކޮނ�މެވެސ� ްއެކަމާމެދު ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަދޭ. ހިނގަމުނ�

ްއަޅުއ�ވާލަދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.

ް

ްމެނ�ބަރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްމިހާރުްްއާދެ، ްމެނ�ބަރު ްމާލޭގެ  2240އަދި

ްވިދާޅުވެއ�ޖެ.ް ްވާހަކަ ްދަތިފުޅުވާ ްމެނ�ބަރަށ� ްދައ�ކަވަނ�ްހުނ�ނެވި ވާހަކަފުޅު

ްއާދެ،ް ްދަނ�ނަވަނ�. ްރަނގަޅުކޮށ�ލަނ� ްއެކަނ� ނޑަށ�ޖެހޭ ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމާ،



 84 

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަ ްއާޠިފ� ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މާލޭގެ

ް.ގެނ�ގޮސ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�

ް2245 

ްދަނ�ނަވާލަން�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ްބޭނުނ�ވިް

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޤާނޫނުގައ7ްްިވާހަކައަކީ ްބަނ�ދުކުރަނ�ޏާ ްމުއ�ދަތަކަށ� ްދިގު ދުވަހަށ�ވުރެ

ްޤާނޫނުގައިް ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ްމިއޮނ�ނަނީ. ްކުރަނ� ވާގޮތަށ�

ްކަހަލަްނެތ�ގޮތ�ގޮ ްމާނަކުރެވޭ ްގޮތަކަށ� ްމިކަހަލަ ްހުއ�ދަ. ްކުރަނ�  2250ތަށ�ވެސ�

ް ްއެއ�ޗަކީ. ްމިދަނ�ނާވާ ްއަޅުގަނޑު ްނުވާނޭ ްހުރެގެނ� ްމާއ�ދާ 15ްގޮތ�ގޮތަށ�

ގައިްމިއޮނ�ނަނީްދިވެހިްކޮނ�މެްރައ�ޔިތަކަށ�މެްއަނިޔާއެއ�2ްްވަނަްމާއ�ދާގެް

ްވެރި ްކަމާބެހޭ ްބަޔާނ�ކޮށ� ްވާހަކަ ްއަނިޔާއެއ�ގެ ްއެ ނ�ނަށާއިްލިބޭނަމަ

ްލިބިގެނ�ވެއޭ.ް ްޙައ�ޤު ްޢިލ�ތިމާސ�ކުރުމުގެ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�

ްކުރީދުވަހެއ�ގައިވެސ�ް ްމާއ�ދާއެއ�. ްކަހަލަ ްނުކުރެވޭ ްތަނ�ފީޒު  2255އަނެއ�ކާވެސ�

ްޖަލެއ�ގައިް ްއެބަތިބޭ ްމީހުނ� ްބައެއ� ްލިބޭ ްއަނިޔާއެއ� ނޑުްދެނ�ނެވިނ� އަޅުގަ

ްއޭނައަ ްބަނ�ދުކުރެވިފައިވެސ�. ްދެވިފައިްގޮޅިއެއ�ގައި ްޙައ�ޤެއ� ްމާބޮޑު ށ�

ްއިނގޭތޯ.ް ްނޯނ�ނާނެ ްގޮތެއ� ްއެއ�ވެސ� ްހެދޭނެ ްހަމަ ްއޭނައަށ� އޮތުމުނ�

ް ްނޮވެނ�ބަރު ްމިތާ ްދުށިނ� ްހިނގަމުން�ް�އަޅުގަނޑު ްޝަރީޢަތ�ތައ� ގެ

ވަކީލުނ�ްގެނެވިދާނޭް ކަލޭމެނ�ނަށް�  2260ދިޔައިރުްބޭރުގެްއެކިއެކިްމީސ�މީހުނ�ނަށް�

ްބުނެގެ ްއަނގައިނ� ްއެތާ ްޙައ�ޤެއ�ްއެމީހުނ� ްއެއޮތީވެސ� ްދެނ� ްނުވާނޭ. ނ�

ނޑުްމިދަނ�ނަވާް ދެވިފައިްމިސާލަކަށ�.ްއެކަހަލަްގޮތ�ގޮތަށ�ްދޭްޙައ�ޤު.ްއަޅުގަ

ްބަޔާނ�ކޮށް� ްވާހަކަ ްއަނިޔާއެއ�ގެ ްއެ ްލިބޭނަމަ ްއަނިޔާއެއ� އެއ�ޗަކީ

ްމަގެއ�ް ްޢިލ�ތިމާސ�ކުރެވޭނެ ްބަދަލުގައި ްއޮތުމުގެ ްޙައ�ޤު ޢިލ�ތިމާސ�ކުރުމުގެ

ްކަމަށް�ްތަނަވަސ�ކޮށ� ްލިބިނުދެވުނީ ްއެޙައ�ޤު  2265ނުދެވޭކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްނެތް� ްބޭނުނ�ވޭ.ްކުށެއ� ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަދިްއަޅުގަ ބަލަނ�ޖެހޭނެ.ްދެނ�

ްކުށެއ�16ްްމީހާގެްވާހަކަްމިއަނ�ނަނީް ވަނަްމާއ�ދާގައި.ްއެމީހެއ�ގެްމައ�ޗަށ�

ްގޮތުނ�ްބުނެ ްމީހެކޭ.ްޤާނޫނީ ްނެތ� ްކުށެއ� ްމީހަކީ ްކޮނ�މެ ވިދާނެްސާބިތުނުވާ

ްއެނ�މެނ�ނަކީް ްސާބިތުނުވާ ްކުށެއ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްމިއީ. އެއ�ޗެއ�ކަނ�ނޭގެ
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ްބޮޑެތިް ްކޮނ�ކަހަލަ ްއިނގޭތޯ. ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީހުނ�ނެއ�ނޫނ� ްނެތ�  2270ކުށެއ�

ްސާބިތުނުވެފައި.ް ްކުށެއ� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިތިބީ މުޖުރިމުނ�ތޯ

ްނުވެސ� ްގޮތެއ� ްސާބިތުކުރެވޭނެ ްމިއުޅެނީ.ްްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ނެތިގެނ�

ްކުށެއް� ްދަނ�ނަވަނ�ޏާ ްއެކަމަކު ްހަމައަކުނ� ްޤާނޫނީ އެހެނ�ވީމާ،

ްހަމައެފަދައިން� ްމީހެއ�ކަމަށ�ވާނެ. ްނެތ� ްކުށެއ� ްއެމީހަކީ ސާބިތުވަނ�ދެނ�

ްނިމުނީމާް ްތަނ�ފީޒުކުރެވި ްކުށެއ� ްމައ�ޗަށ� ްއެމީހާގެ ްސާބިތުވުމަށ�ފަހު  2275ކުށެއ�

ްއެއީވެސ� ްމީހާއަށ�ވެސ� ްއެހުނ�ނަ ްމީހެއ�ކަމަށް�ްދެނ� ކުށެއ�ނެތ�

ްއެމީހާއާމެދުވެސް� ްޤަބޫލުކުރަނ�.ްއޭގެްމާނައަކީ ނޑު ްއަޅުގަ ވާނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ްފަހަރަށް� ްބައެއ� ްނުވާނޭ. ްކުރެވިގެނ� ްޑިސ�ކ�ރިމިނޭޓ� ްގޮތ�ގޮތަށ� އެހެނ�

ްރަނގަޅުް ްއެނ�މެ ްހަމަ ްއިނގޭތޯ. ްއެބަހުރި ްނުކުރެވިފައިވެސ� ްކަނ� އެހެނ�

 2280ސާބިތުވުމަށ�ފަހުްކޮނ�މެސ�ްރަނގަޅުްވުޒާރާއެއ�ގެްްބޮޑެތިްވައ�ކަމުގައިްބެދި

ްޙުކުމް� ްކުށެއ�ގެ ްއެނގެނީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްހަވާލުވެހުރޭ. ްއެބަ ބަޖެޓާވެސ�

ްއަނެއ�ބައިް ްއެކަމަކު ްނެތ�ކަނ�. ްކުށެއ� ްއޭނާ ްނިމުނީމާ ްކުރެވި ތަނ�ފީޒު

ްކަމަކުން� ްހުނ�ނަ ްކޮށ�ފައި ްޒުވާނ�ކުއ�ޖަކު ްކަހަލަ ްކޮނ�މެސ� ފަހަރަށ�

ްއޮވެގެން�ްބައިސ�ކަލ� ްކޮނ�މެވެސ�ްކަމެއ�ކޮށ�ފައި ބައ�ތިްނުދިއ�ލާްނަމަވެސ�

ްއެކަހަލަް ްމިސާލަކަށ�. ްއޮވެދާނެ ްހިފެހެއ�ޓިފައި ްނުދޭނ� ްވަޒީފާ  2285އޭނާއަށ�

ްއޭނައަށް� ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮވެގެނ�ނުވާނޭ ޑިސ�ކ�ރިމިނޭޝަނ�

ްގޮތ�ގޮ ްއެކި ްއަނެއ�ކާވެސ� ްއޮތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ. ްތަނ�ފީޒިވެފައި ތަށ�ްޙުކުމ�

ް ްދަނ�ނަވާލަފާނަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްކަހަލަ 17ްމާނަކުރެވޭ

ް ްމާއ�ދާގެ ްއެއ�ކުށަކަށ�ްް�ވަނަ ްމީހަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްމިއޮނ�ނަނީ ގައި

ްއެއ�ޗަކުނ�ް ްމިދަނ�ނަވާ ްއަޅުގަނޑު ްދެނ� ްދީގެނ�ނުވާނޭ. ްޢަދަބު  2290ދެފަހަރަށ�

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެ ްނުގެނ�ނަވާތި ްހިތ�ޕުޅަށ� ްއެއ�ޗެއ�ްތިބޭފުޅުނ� ްހެއ�ވާ ސ�

ް ްނުކުރޭ ްމަނައެއ� ްއުޅެނީއޭ.ްމީގައި ްދިނުން�ް�ދަނ�ނަވަނ� ްޢަދަބު ފަހަރަށ�

ފަހަރަށ�ްޢަދަބުްދީފިއ�ޔާްއަނެއ�ކާްޤާނޫނާްއެއ�ގޮތަށ�ްް�އިނގޭތޯ.ްމީހަކަށ�ް

ދެވުނީ.ްދެނ�ްއެހެނެއ�ނުހަދާނެްނޫނ�ހެއ�ޔޭްކޮނ�މެސ�ްބޭފުޅަކުްވިދާޅުވެދާނެް

ްހަދާނެ ްއެހެނ� ނޑުްްކަނ�ނޭނގެ. ްއަޅުގަ ްހަދާނެކަމަށ�  2295އިނގޭތޯ.

ްރަސ�މީް ްސީދާ ްއޮފީހުނ� ްރައީސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތަކީ މިދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ
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ްހޯމ�ް ްއޭރު ްއިނ�ތިޚާބެއ�ގައި ްއެއ�ފަހަރު ްއެބައޮތ� ްދެއ�ވާފައި ޖަވާބެއ�

ްއިޢުލާނުގައިް ްނެރުއ�ވިއިރު. ްއިޢުލާނ� ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ގެ އެފެއަރޒުނ�

ްރަނ ްނަނ� ްދެ ްއޮނ�ނަނީ ްއެނގޭގޮތަށ�ްބުނެފައި ްކިޔަނ� ގަޅަށ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްބާޠިލ�ވާނޭ. ްކަރުދާސ�ކޮޅު ްވޯޓ�  2300ނެތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްގުނައިގެން� ްނަނ�ތަކެއ� ްއެފަދަ ްނިމުނުއިރު ްގުނާ ްނަތީޖާ އިނ�ތިޚާބުގެ

ް ްގުނިގެނ� ްވޯޓ�ތަކެއ� ްގެއ�ލ2�8ްްިވަކިވަކި ްނޭނގި ްވީނުވީއެއ� ވޯޓަށ�

ްސިޓީ ްއޮފީހަށ� ްރައީސ� ްއެކަމާމެދު ްދެއ�ވިްދިޔައީމާ ްލިޔުނީމާ އެއ�

ްސުވާލުކުރިނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ޖަވާބެއ�ގައި ްތެރެއިނ� ޖަވާބުތަކުގެ

ްވިދާޅުވީް ްއޮފީހުނ� ްރައީސ� ްއޮތީ. ްއިޢުލާނ�ކޮށ�ފައި ްކުރިނ�  2305މިގޮތަށ�ނޫނ�ހޭ

ްބާޠިލ�ވާނީ.ް ްނެތިއ�ޔާއޭ ްގޮތަށ� ްއެނގޭ ްކިޔަނ� ްރަނގަޅަށ� ްނަނ� ްދެ އެއީ

ްއެނގޭގޮތަ ްކިޔަނ� ްރަނގަޅަށ� ްނަނ� ްބާޠިލެއ�ނުވާނޭ.ްއެއ� ްނެތަސ� ށ�

ްމިދަނ�ނަވަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްޖަވާބެއ�ގެ ްދެއ�ވި ްއޮފީހުނ� ރައީސ�

ްއިނގޭތޯ.ްތީގައިް ްވިދާޅުވެދާނެ ްހަމަ ްއެއ�ޗެއ� ރަސ�މީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިވަރު

ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުދޭވާހަކައޭ. ްޢަދަބު ްދެފަހަރަށ�  2310ފަހަރަށް�ް�ތިއޮނ�ނަނީ

ްއެހެނ�ވިދާޅުވެދާނެކަމަް ްމިކަހަލަްދެވޭނޭ. ްކުރެވެނީ ްޔަޤީނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއ�މާއ�ދާއެއ� ްއަދިވެސ� ްދެނ� ްހުރީތީ. ޖަވާބުދެއ�ވާފައި

ް 2�ްްފާހަގަކޮށ�ލާނަނ�. ްމާއ�ދާގެ ްއެއ�ވެސ�ްް�ވަނަ ްބުނޭ ްއެބަ ގައި

ްހިފައިގެން� ްމިލ�ކެއ� ްމީހެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� ްބަދަލުގައި ްކުށެއ�ގެ ބާވަތެއ�ގެ

ްމި ްއަނެއ�ކާވެސ� ްއެއ�ޗަކަށ�ްނުވާނޭ. ްކަހަލަ ްދާނ�ޖެހޭ ްމާނައަށ�  2315ލަފ�ޒުތަކުގެ

ްފައިސާ.ް ްއެމީހެއ�ގެ ްހިމެނޭނެބާއޭ ްތެރޭގައި ްމިލ�ކުގެ ްމީހެއ�ގެ އެބަވޭ.

ްބަދަލުގައިް ްކުށެއ�ގެ ްޖޫރުމަނާ. ްއެއ�ޗެއ�ބާއޭ ްދެއ�ކޭ ްފައިސާއިނ� އެމީހާގެ

ްފައިސާކަމަށ�ވެފަ ްޖޫރުމަނާއަކީ ްކުރެވޭ.ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްޖޫރުމަނާ އިްއެބަ

ްޚިލާފުވެވޭ.ް ްޤާނޫނާއި ްމި ްއެބަ ްމިލ�ކެއ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާްއަނެއ�ކާ ްއެމީހާގެ އެއީ

ްމާއ�ދާތައ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތ�ގޮތަށ�  2320މިކަހަލަ

ްވަރަށ�ބޮޑަށ�ް ްމިކަނ�ކަމަށ� ްއެހެނ�ވެގެނ� ްމިހުނ�ނަނީ. ލިޔެވިފައި

ްދަނ�ނަވަނ�ވެގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަތައ�ްސަމާލުވާނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ނ�

ް ނޑުމެނ2�ް�ްމިދަނ�ނަވަނީ. ްއަޅުގަ ްބަލާލާއިރު ްމާއ�ދާއަށ� ވަނަ
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ް ްބާރުލާފައި ްވަރަށ� ްދައ�ކަމު ްއެބަ ްވާހަކަ.ްޕެނ�ޝަނުއެނ�މެނ�ވެސ� ގެ

ްޤާނޫނުގައިް ްމީހަކަށ�މެ ްކޮނ�މެ ްވަޒީފާއަދާކުރާ  2325ދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ކުރެ

ް ްއެޕެނ�ޝަނުވާގޮތުގެމަތީނ� ްލިބިގެނ�ވޭ.ްދެނ� ްޙައ�ޤު ްވާހަކަތައ�ްގެ ވިދާޅުވާ

ްބޭނުނ�ވަނީް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަށ� ްތެދު. ްމުޅިނ� ހަމަ

ްޕެނ�ޝަނު ްމިޖެހެނީ ްކަނ�ތައ� ްއަދާކުރީމާ.28ްްގެ ްވަޒީފާ އަހަރުވަނ�ދެނ�

ްއަދާކުރީމާވެސ�ް ްވަޒީފާ ްމަސ�ދުވަހު ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްޤާ ްދެނ�ޖެހޭްއިނގޭތޯ.ްއެއ�ވެސ� ްއެބަ ްވަޒީފާއެއ�ްމުސާރަވެސ� ްނެތ�  2330ނޫނެއ�

ްނެތް� ްމާއ�ދާއެއ�ވެސ� ްއެކަހަލަ ްދޭނ�ޖެހޭނޭ. ްމުސާރަ އަދާކުރީމާ

ްމިއުޅޭް ްދައ�ކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްތެރެއަކު. ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްވާހަކަހެނ�.ް ްސެކިޔުރިޓީއެއ�ގެ ްސޯޝަލ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ވާހަކައަކީ

ނޑުްމިދަނ�ނަވާލީ ްއަޅުގަ ްކިތަނ�މެްްމުސާރައިގެްވާހަކަ މުސާރަނުދީްއެބަހުރި

ްހަމަް ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. ްކުރުވާފައި ްމަސައ�ކަތ� ްބަޔަކު ްކިތަނ�މެ  2335ތާކުނ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާއެއ�ކަމަށ� ްރަނގަޅު ްއެނ�މެ ްއޮވެލަނ�ވެސ� ޤާނޫނެއ�ގައި

ނޑުް ްމިރަށުގައި.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްހިނގާ ްއެބަ ްއެކަނ�ވެސ� ްމިނ�ވަރަށ� ފެނ�ނަ

ްޙަޤީޤަ ްއުޅުނީ ްސެކިޔުރިޓީއެއ�ގެްދަނ�ނަވަނ� ްސޯޝަ�ަލ� ްމި ތުގައި

ްބޭނުނ�ވެގެނ�ް ްނަގަނ� ްބޮޑަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހީވަނީ މައ�ސަލަހެނ�

ްއަމަށުން� ްއޭނާއަށ� ްދުވަހަކުނ� ްމުސ�ކުޅިވެދާ ްމީހާ ްއެއ�ޗަކީ.  2340މިއުޅޭ

ްއޮނ�ނާނެ ްގޮތެއ� ްއޮނ�ނަން�ްދިރިއުޅެވޭނެ ްނިޒާމެއ� ްކޮނ�މެވެސ� ކަހަލަ

ްއަޅުގަނޑަ ްމިޖެހެނީްބޭނުނ�ވެގެނ�ހެނ� ްޑިޒައިނ�ކުރަނ� ްމާއ�ދާ ްމި ްހީވަނީ ށ�

ްރަނގަޅުކަމަ�ަށ�ް ްއޮނ�ނަނ� ްމިއާއެކުގައި ްހަމަ ްއަދި ނޑުމެނ�ނަށ�. އަޅުގަ

ްނުވަތަް ްމަސައ�ކަތ�ކުރުނ� ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްފެނޭ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްދެވޭް ްކުޑަ�ަކޮށ� ްއެނ�މެ ްނަމަވެސ� ްޤާނޫނެއ�ގައި ްބެހޭ ްއަދާކުރުމާ  2345ވަޒީފާ

ްމިދެނ��� ްހިމެނެނ�ވާނެކަމަށ�.ްމުސާރަ ްކަހަލަްމާއ�ދާއެއ� ނެވީްމިނިމަމ�ްވޭޖ�

ނޑުމެނ�ގެް ދެނ�،ްމިވާހަކަްމިްމަރުޙަލާގައިްދަނ�ނަވަނ�ްމިޖެހޭްގޮތަކީްއަޅުގަ

ްޤާނޫނެއް� ްބެހޭ ްވަޒީފާއާއި ްނުވަތަ ްމަސައ�ކަތ�ކުރުނ� ްހަމަ ތެރޭގައި

ްއެހެނ�ވެދާ ްމާއ�ދާއެއ�. ްމިކަހަލަ ްހިނގައިދާނެ ްނެތިވެސ� ނެްފާސ�ވެދާއިރު

މިދަނ�ނަވާލީ.ް ނޑުްމިވާހަކަްމިހިސާބުނ�ވެސް�  2350ްކަމަށ�ޓަ�ަކައިްއަޅުގަ

ް
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ްމިނެޓ�ވެއ�ޖެ،ްއެހެނ�ވީމަ،ްްދަނ�ނަވާލީ.18ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިހާރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ނޑުމެނ�ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއަނެއ�ބައި ްދެނ�، ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްއެއީްްފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އާޠި ްދޫކޮށ�ލަނީ ްމި ްނުހިމަނާ  2355ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްނެތ�ް ްމަނާކޮށ�ފައެއ� ްމިސާލަކަށ�، ްހީނުވާތީ. ްވެދާނެހެނ� ްކަމެއ� އެކަހަލަ

ނޑުމެނ�ގެްތެރޭގައިްއެއ�ވެސ�ްމާއ�ދާއަކުނ�ްއަޅުނ�ްގެނ�ގުޅުނ�ްކަހަލަް އަޅުގަ

ްއެބަހުރޭ ްޤައުމުގައި ްބައެއ� ްދުނިޔޭގެ ްއަސާސީްްކަނ�ތައ�ތައ�. އިނގޭތޯ

ްމަސައ�ކަތް� ްލައ�ވާ ްމީހުނ� ްގޮތުގައި ްއަޅުނ�ގެ ްތެރޭގައި ޙައ�ޤުތަކުގެ

ްޒަމާނެއ�ގައިް ްއެއ�ވެސ� ްދެނ�، ްމާއ�ދާވެސ�. ްމިކަހަލަ  2360ނުކުރެވޭނެކަމަށ�

ް ްމީގެ ްކަމެއ�ވީމ28،�8ްްްަނުވަތަ ްހީނުވާ ްވެދާނެހެނ� ްފަހުނ�ވެސ� އަހަރު

ްއެކަ ްމިއުޅެނީ. ްނުލިޔެ ްއަޅާނުލާ ނޑުމެނ� ްމީހަކުްއަޅުގަ ްކޮނ�މެވެސ� މަކު،

ނޑުމެނ�ްއެކަ�ަމާްތެޅިފޮޅިގަނ�ނަް މީހަކުްގަނެގެނ�ކަމެއ�ްކުރީމަްދެނ�ްއަޅުގަ

ްމަނާކުރަނ�ޖެހޭނެް ްއެހެނ�ވީމަ، ްކުރަނީ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްފަހަރަށ� ްގިނަ ގޮތަށ�

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ� ްލިޔެވިފައި ްއެކަނ�ވެސ�  2365ކަމެއ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްބޭނުނ�ްހަމަްފެނޭ.ްދެނ�،ްއަޅުގަ ްއަދި ްކުޑަކޮށ�ްވިސ�ނާލަނ� 25ްނޑުވެސ�

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެް ްއެބައޮވޭ ްމިހާރުވެސ� ްބެހޭގޮތުނ�. ްމާއ�ދާއާއި ވަނަ

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްމިބުނަނީ ްމާއ�ދާގައި ްއެ ްމާއ�ދާއެއ�. ްއެއީ މިނިވަނ�ކަނ�

ްހިފެހެއ�ޓު�ުމާއި،ް ްމަސ�ލަޙަތު ްޢާނ�މު ްދެމެހެއ�ޓުމާއި، ްވެރިކަނ� އަމިއ�ލަ

ްމަނާްްއިސ� ްޤާނޫނު ްރައ�ކާތެރިވުމަށ�ޓަ�ަކައި ްއަސ�ލުތަކަށ�  2370ލާމ�ދީނުގެ

ްކަނ�ތައ�ތަކަކަށ�ޓަކައިްޤާނޫނުްމަނާނުކުރާހާް ނުކުރާހާްހިނދަކު.ްއެްވަކިވަކި

ްއެއީް ްމިއޮނ�ނަނީ. ްމީގައި ްނޫނ� ްކަމަކަށ� ްކޮނ�މެ ްހަމަ ހިނދަކު.

ްދިވެހިރާއ�ޖޭ ްދެމެހެއ�ޓުމަށ�. ްވެރިކަނ� ްއަމިއ�ލަ ގައިވެސ�ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއަމިއ�ލަް ްމީހެއ�ގެ ްމިވެނި ްއެއީ ްވެރިކަނ�. ްއަމިއ�ލަ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ އެއީ

ްނުވަތަް ްރާއ�ޖޭގެ ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްމިއޮނ�ނަނީ. ްނޫނ� ްއެގޮތަކަށ�  2375ވެރިކަނ�

ދިފާޢުކުރުމަށ�ޓަކައި.ްދެނ�،ްއަނެއ�ކަމަކީްޢާނ�މުް ޤައުމުގެްއަމިއ�ލަްވެރިކަން�

ްޢާ ްއެވެސ� ްހިފެހެއ�ޓުމަށ� ްމާނަކުރެވެނ�ޖެހޭނީްމަސ�ލަޙަތު ްމަސ�ލަޙަތު ނ�މު

ްމިއޮނ�ނަނީް ްދެނ�، ްބަލަނ�ޖެހޭނީ. ްރައ�ޔިތުނ�ކަމަށ� ްމުޅި ްޢާނ�މު ހަމަ
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ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެް ްއެވެސ� ްރައ�ކާތެރިވުމަށ�ޓަކައި ްއަސ�ލުތައ� އިސ�ލާމ�ދީނުގެ

ްއެއ�ޗެކޭް ްކޮނ�މެވެސ� ްގޮތަ�ަކަށ� ްނޫނ� ްރައ�ކާތެރިވުމަށ�ޓަކައި  2380އަސ�ލުތައ�

ް ްއަދި ްމިްކިޔައިގެނ� ްދިމާކުރިޔަސ� ްމަނާކުރަނ� ޤާނޫނަކުނ�

ްސަބަބުތަކަށ�ޓަ�ަކައިް ްމި ްދެނ�، ްއެއ�ޗެއ�. ްޚިލާފުވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ްގޮތ�ތަކާް ްފެނ�ނަ ްބުއ�ދިއަށ� ްއެމީހެއ�ގެ ްހިނދަކު ްމަނާނުކުރާހާ ޤާނޫނު

ްގޮތ�ގޮތުނ�ް ްއެނޫނ�ވެސ� ްނުވަތަ ްގަލަމުނ� ްނުވަތަ ްދުލުނ� ޚިޔާލުތައ�

ްމިނިވަނ�ކަ ްލިބިގެނ�ވެއޭ.ްފާޅުކުރުމުގެ ްރައ�ޔިތަކަ�ަށ� ްކޮނ�މެ  2385ނ�

ްވާހަކަދެއ�ކެވިހެނ�ް ްބޭފުޅުނ� ްއެކިއެކި ްކުރީގައި އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްހޮލީވުޑ�ް ްޙައ���ޤަކީ ްއޮނ�ނަ ްލިބިފައި ްބޮޑަށ� ްއެނ�މެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ފިލ�މުތަކުގައިްއެބުނެލާްމީހުނ�ްހައ�ޔަރުކުރާއިރުްޔޫްހޭވ�ްދަްޓުްރިމައިނ�ޑް�

ްއެއީ ްޙައ�ޤެއް�ްސައިލެނ�ޓ�. ްއޮނ�ނަ ްލިބިފައި ްވަރުގަދައަށ� ްވަރަށ� ދެނ�

ްއޮނ�ނަް ްގޮތަ�ަކަށ� ްއެކަހަލަ ްގޮތެއ�ގައި. ްދާއިމީ ނޑުމެނ�ނަށ�  2390އަޅުގަ

ްމިދަނ�ނަވަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ���، ްގޮތަކަށ�. ްމާނަކުރެވޭ އެއ�ޗެއ�ހެނ�

ނޑާް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ކީކޭކަނ�

ްކައި ްކުރީގައިވެސ�ްވަރަށ� ްތަނ�ކޮޅެއ� ްބޭފުޅަކު ްއެއ� ްއިނ�ނެވި ރީގައިވެސ�

ނޑަކީވެސ�ްމީޑިއާގައިވެސ�ްދުވަސ�ކޮޅަކުް އެބައިނ�ނެވިްއެއ�ްބޭފުޅަކު.ްއަޅުގަ

ްލިބިފައިް ްމިނިވަނ�ކަނ� ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްމީހެއ�ކަމަށ�ވާތީ  2395މަސައ�ކަތ�ކުރި

ްއެބަހުރި.ްކޮ ްވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ްފެނިފައި ނ�މެއަކަސ�ްމިހާރުްހުނ�ނަްގޮތ�ގޮތ�

ްމިދަނ�ނަވަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުނ�ވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއޮތ�

ްމިބުނާް ްމީގައި ްހަމައެކަނި ްހިފެހެއ�ޓެނީ ްމިނިވަނ�ކަނ� ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްހަމަް ްއެ�ެއީ ްހިފެހެއ�ޓުނ� ްހިފެހެއ�ޓޭ ްއެ ްގޮތ�ގޮތަށ� ްއެނޫނ� ތިނ�ގޮތަށޭ.

ްހިފެ ްޚިލާފަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ނޑައެޅިގެނ� ްހިފެހެއ�ޓުނ�.ްކަ  2400ހެއ�ޓޭ

ްބެލުމަށ�ފަހުް ްކަމަކަށ� ްހުރިހާ ްމިދެ�ެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ްމިހަދާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެބުނާް ްމާއ�ދާތަކުގައި ްއެ ްލިޔަނ�ވާނީ ްމާއ�ދާތައ� ްހަދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްފޮޅުވަތ�ތަކެ ްގޮތަކަށ� ްތަނ�ފީޒުކުރެވޭނެ ްކޮށ�ގެނ�ްއެއ�ޗެއ� ްއިތުރުކުރަނ�ޏާ އ�

ްއެހެނ�ް ްވޮލިއުމ�އެއ� ްއިތުރު ްނުވަތަ ްކޮށ�ގެނ� ްއިތުރުކުރަނ�ޏާ  2405ޖަދުވަލެއ�
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ްކުރެވޭނެް ްއެކަނ�ކަނ� ްނަމަވެސ� ްލިޔެގެނ� ްއެއ�ޗެއ� ްއެހެނ� ފޮތެއ�ގައި

ްބައެއ�ް ްފަހަތުނ� ްމާއ�ދާތަކުގެ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގޮތަކަށ�

ްފެ ްއަޅުގަނޑަށ� ްއެބައޮތ�ްއިތުރުކުރަނ�ޖެހޭނެ�ެކަމަށ� ްމިހާރުވެސ� ނޭ.

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްމާނަވެސ�. ްލަފ�ޒުތަކުގެ ްއަދި ްޖަދުވަލެއ� މީގައިވެސ�

ްމާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްދިގުކޮށ�ގެނ� ްލިސ�ޓ� ނޑުމެނ�ގެ  2410އަޅުގަ

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްތައ�ޔާރުކުރަނ� ްފޮތެއ� ްކޮނ�މެވެސ� ްއެހެނ� ބޯވާކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްފެނޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ނޑުްމިއަދުްޖަލ�ސާގައިްްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްމާޅޮސ� ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ

ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުނ�ވަނީ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްފުރަތަމަ  2415ވަނ2ްްައެނ�މެ

ް ްއ4ްަބާބުގެ ްހަމަ ްދެނ� ްމިއީ ްބެހޭގޮތުނ�. ްމާއ�ދާއާއި ނޑުްވަނަ ޅުގަ

ްރައީސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހީކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލުމެއ�. ދަނ�ނަވާލާ

ްހއ.ގެް ްއެއީ ްއިޙުތިރާމ�ކުރައ�ވާނެކަމަށ�. ްދެނ�ނެވުމަށ� ްމި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު

ްދެ�ެ ްވާހަކަފުޅު ްމުޢިއ�ޒުގެ ްއަޙ�މަދު ްތެރޭގައިްމެނ�ބަރު  2420އ�ކެވުމުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްބެހޭގޮތުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްވިދާޅުވި އެމަނިކުފާނު

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބެހޭގޮތުނ�. ްސިފަތަކާ އަސާސީ

ްއޭގައިް ްވާހަކަކޮޅެއ� ްދިގު ްތަފ�ސީލު ްވަރަށ� ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ އަސާސީ

ްބަ ްހުރި ްވާހަކަފުޅުގައި ްނިމުމާްއެމަނިކުފާނުގެ ްހަމަ ްއުނިކަނ�ތައ� އެއ�

ްވަގުތުގައިް ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްގުޅިގެނ� ްނިމުމާ ްދައ�ކަވާ ްވާހަކަފުޅު  2425ގުޅިގެނ�

ްއާދެއެއ�ނޫނ�ތޯ.ް ްރަނގަޅުވަމުނ� ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްމިހާރު ޖަވާބުދެއ�ވެވި

ްއެް ްމަނިކުފާނަށ� ްއެބަބުނޭ ްއަކުރު ްއެ ްމާއ�ދާގެ ްއެ ްގަވާއިދުގެ އެހެނ�ވީމަ،

.ްއެއ�ވެސ�ްކަހަލަްބަޙުސެއ�ގައިްބައިވެރިއެއ�ްނުވެވޭނެއޭ.ްކުރެއ�ވުނީްކުށެކޭ

ްމެނ�ބަރުގެް ްއެ ްނިމުނީމަ ްދައ�ކަވާ ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރަކު އެހެނ�ވީމަ،

ްފަރާތުން� ްގަވަރނ�މެނ�ޓ�ގެ ްއޮފ� ްބިހާފ� ްއޮނ� ްޖަވާބުގައި  2430ވާހަކަފުޅުގެ

ްބަޙުސ�ގައިް ްއެ�ެހެނ�ވީމަ، ްބެލެވެނީ. ްޖަވާބެއ�ކަނ� ްދެއ�ވެވި މަނިކުފާނު

ްވާހަކާގައިް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހީކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގަނެވުނީ. ބައިވެރިވެ
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މަނިކުފާނުްއެގޮތަށ�ްކަނ�ތައ�ްނުކުރައ�ވާނެކަމަށ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްހަމަް ްމަނިކުފާނު ްހިތ�ވަނީ ްކުރިއަށ�ޖެހިލާ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ރައީސ�،

ްމިހުނ�ް ްހަމަ ްމަތިނ� ްއާދައިގެ ްފަދައިނ� ްއެޖެނ�ޑާއަށ�.ްތިވިދާޅުވި  2435ނަ

ނޑުްޙަޤީޤަތުގައިްޤަބޫލުްނުކުރިނަމަވެސ�ްމަޖިލީ�ީހުގެް އެޖެނ�ޑާކަމަށ�ްއަޅުގަ

އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުްލިބިގެނ�ްއެކަމަށ�ްތެދުވެްވާހަކަދައ�ކަނ�ްހަމަޖެހޭނީްއެގޮތަށ�.ް

ނޑުްޙަޤީޤަތުގައިްޤަބޫލުކުރާްހިތ�ވަނީްދެކޭހިތ�ވަނީްމިގޮތަށ�ްއެޖެނ�ޑާް އަޅުގަ

ށ�.ްނަމަވެސ�،ްމިއޮތީްކުރައ�ވާފައި.ްދެނ�،ްޖެހޭނީްމިގޮތަށް�ނުކުރެއ�ވޭނެކަމަ

ްމިްމަޖިލީހުގައިް  2440ޢަމަލުކުރަނ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކާްބެހޭގޮތުނ�

ްބުނަނ�ޖެހޭނެް ްއެމީހަކު ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްބޭނުނ�ވާނަމަ ވާހަކަދައ�ކަނ�

ްމެދުގައިް ްތިޔަބައިމީހުނ�ގެ ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ އެއ�ޗެއ�ކަ�ަމަށ�

ްއެހެން�ރަ ްދެނ�، ްސުވާލު. ްއެ ްޙައ�ޤުތަކެއ�ވޭހޭ ްއަސާ�ާސީ އ�ޔިތު�ުނ�ގެ

ްއާނއެކޭް ްލިބިގަނ�ނަނީ. ްއަމިއ�ލައަށ� ްހީވާތީ ްޖަވާބުނުދޭނެހެނ� ބޭފުޅަކު

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްއެއީ ް ްއެކަމަކު، ްލިޔެފައި. ްފޮތެއ�ގައި  2445ވެއޭ،ްނަމުގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްކުރިނ�ވެ�ެސ� ްހެދުމުގެ ްއެ ްއަދި ވެސ�ްހެދިފަހުނ�ވެސ�

އެނ�މެްއެ�ެދެވޭްގޮތުގައިްޢަމަލުކުރަމުނ�ްއައިްކަމެއ�ްނޫނޭ.ްމިއީްޖަވާބަކީ.ް

ްގަޑިވެސް� ްކަނ�ނޭނގެ. ްނެތ� ްބޭނުމެއ�ވެސ� ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ދިގުކޮށ�

ްބެހޭގޮތުން� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްމިއީ ްފެނޭ. ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްދުވަސ�. ްފުރަތަމަ ްހެދުމާއެކުްްވާހަކަދައ�ކާ  2450ގަވާއިދު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިދަނީ. ްފެށިގެނ� ްފަހަރަކަށ� ްދެވަނަ ްފުރި ްއަހަރު އެއ�

ް ްނުކުރަނ�.18ްްހަނދާނ�ވަނީ ްބޭނުމެއ� ްއަޅުގަނޑު ްނޫނީ ްމިނެޓ� ވަރަކަށ�

ްޤާނޫނުތަކެއ�ގެް ްއެބަބުނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވާ ްހަދަނ�ޖެހޭނެކަމުގެ ްޤާނޫނުތަކެއ� ްވެފައިްވާހަކަ، ްއެކަމެއ� ްމާޒީގައި ހަކަ.

ްހިއެއ�ނުވޭް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްނޫނިއ�ޔާ ްލިބިގެނ� ްތަޖުރިބާ ްގޮތުގެ  2455އޮނ�ނަ

ްގޮތަކަށ�ް ްއެހެނ� ްކުރެވޭނެހެނެއ�. ްރަނގަޅަށ� ްކަމެއ� ްއެއ�ވެސ� ކުރިއަށ�

ްއޮތ�ް ްކުރިއަށ� ްތަޖުރިބާއިނ� ްހިތި ްލިބިފައިވާ ްމާޒީގައި ދަނ�ނަވާނަމަ

ްބިނާކުރެވިދާނެ ްތިއަރީއެއ�ްމުސ�ތަޤުބަލު ްއެހެނ� ްދޫކޮށ�ލާ ްއުސޫލު ްމި .

ްނިކަމެތިް ްމިއީ ްނުޖެހޭނެ. ްފުރިތަނ�ވެސ� ްހަމަ ބޭނުނ�ކުރައ�ވައިފިނަމަ
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ނޑުް ނޑުމެނ�ނަށ�ްމިއަދުްވެފައިވާްގޮތ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ  2460އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހއ.އަތޮޅުގެ ްވަގުތެއ�ގައި ްކުރީގެ ްތަނ�ކޮޅެއ� ްމިއަދުގެ ހިތުނ�

ްގޮތަކަށ�ްބުނާނަމަްމެނ�ބަރުް ްވާހަކައަކީްކުރު ްއެްދެއ�ކެވި އަޙ�މަދުްމުޢިއ�ޒު

ްނިމިފައި.ް ްއެއޮތީ ްއެކަނ� ްފުރަ. ްބުނާނަމަ ްބަހުނ� ްއައ�ޑޫ ްވާހަކަ. ހުރިހާ

ްވާހަކަްއޮތީްދައ�ކާްނިމިފައި.ް އަލުނ�ްވާހަކަދައ�ކަނ�ްބޭނުމެއ�ްނެތ�.ްހުރިހާ

ްދަނ�ނަވާލަ ްކޮނ�މެހެނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދެތިން�އެހެނ�ނަމަވެސ�،  2465ނ�ޖެހޭ

ްމިް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްއޮތުމާއެކު އެއ�ޗެއ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިދަނ�ނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ

ްގޮތ�ް ްހީކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިވާހަކަދައ�ކާ މައ�ޗަށ�

ް ްނުވާނަމަ 14ްްކުށ�ކަމުގައި ްމާއ�ދާ، ްމާއ�ދ15ްްާވަނަ ވަނަ

ްގުޅިފައިް،19،28،21،22،24،25،26،27،2�ް ްމާއ�ދާއަކާވެސ� ްހުރިހާ  2470މި

ްހަދަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�.ް ްޤާނޫނެއ� ްމިދަނީްޤާނޫނެއް�ް�ހުރީ ްނިމިގެނ� އަހަރުވެ

ްކުރަނ�ޖެހޭނެް ްހަދައިގެނ� ްޤާނޫނު ްކިހިނެއ�ބާ ްނުހަ�ަދާ ްޤާނޫނެއ� ނުހަދާ.

ްކު ްކުރާ ްސަރުކާރުނ� ްއެއީ ްއަނެއ�ކާ ްމިގެނ�ދަނީ. ްކުރަމުނ� ށެއ�ްކަމެއ�

ްއަލީގައިް ްއެއ�ޗެއ� ްމިހުރިހާ ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ްކުރުކޮށ� ްއަދިވެސ� ނޫނ�ބާއޭ.

ްމީގެް ްކޮބާހޭ ްދެނ� ްވިދާޅުވި ްމުޢިއ�ޒު ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2475އެ

ްމިހުނ�ނަވާް ްވެރިކަމުގައި ްރާއ�ޖޭގެ ްމިހާރު ްހައ�ލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ހައ�ލަކީ.

ްމައުމޫނ� ްއަލ�އުސ�ތާޛު ްރާއ�ޖޭގެްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ޢަބ�ދުލ�ޤައ�ޔޫމ�

ްނެތޭ.ް ްހައ�ލެއ� ްއެނޫނ� ްހައ�ލަކީ ްއެ�ެއޭ ްވަކިވެވަޑައިގެނ�، ވެރިކަމުނ�

ްދަނ�ނަވަން� ްއިޚުލާސ�ތެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްމިވަނީ ްމިހާރު ްއެކުލަވާލުމަށ�ޓަކައި  2480ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަޖި ްހަމަތަކުގެްމަތިނ� ްޤާނޫނީ ްއެކުލަވާލައ�ވާފައި.ްމިފަދަްރައ�ޔިތުނ� ލީހެއ�

ްގޮތުނ�ވިޔަސ�ް ްފަރުދެއ�ގެ ްއަމިއ�ލަ ްވަގުތެއ�ގައި ްއެކުލަވާފައިވާ މަޖިލީހެއ�

ްމަޤާމުގައިް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްގޮތުނ�ވިޔަސ� ްޖަމާޢަތެއ�ގެ އަމިއ�ލަ

ްވަގުް ްނުވަތަ ްޗާޓެއ� ްމަގު ްއަމިއ�ލައަށ� ްގޮތުނ�ވިޔަސ� ްބޭފުޅެއ�ގެ ހުނ�ނަވާ

ްދިވެހިްޗާޓެއ�ްނުވަ ްނެތ�.ްއެއީ ްހެދުމުގެްއެއ�ވެސ�ްޙައ���ޤެއ�  2485ތަްރޯޑ�މެޕެއ�
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ްއެއ�ވެސ�ް ްއެއަކަށ� ްޙައ�ޤެއ�. ްއަސާސީ ްދީފައިވާ ްމަޖިލީހަށ� ްމި ރައ�ޔިތުނ�

ބާރެއ�ްނުދެއ�ކޭނެ.ް ްބޭފުޅަކަށް�

ް

ްދެއ�ކެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފުޅު ްމަޢުޟޫނ� ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ވުން�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްގެނ�ނަވަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� ްގެނ�ދަވަނ�.  2490ކުރިއަށ�

ްވާހަކަް ްތިޔަ ްމިހާރު ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�. ްއެގޮތަށ� ްއޮތިއ�ޔާ އިޞ�ލާޙެއ�

ނޑައެޅިގެން� ްކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭރުނ�ކަމަށ� ްމަޢުޟޫނ� ގެނ�ދަވަނީ

 ދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ.ް

ް

ްމަޢުޟޫއައިގެން�ޢިއ�ޒަތ�ްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްބަލާނީ ްއަބަދުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�،  2495ްތެރި

ްކަށީގައިްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ� ްހަމަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ކުރިއަށ�ދެވޭތޯ.

ްވާގޮތަކީް ްބައެއ�ފަހަރު ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ްމަނިކުފާނަށ� ހިފާފައިވާކަނ�

ހީފުޅުވެްވަޑައިގަނ�ނަވަނީްއެްއިނ�ނަވަނީްްރިޔާސަތުގައިްއިނ�ނަވާްބޭފުޅަކަށ�

ްޝަޚުސެކޭް ްފެނ�ވަރުގެ ްއެއ� ްތިމަނ�ނައާއި ްކަމަށ�ވާތީ ރިޔާސަތުގައި

ްމަޖިލިސް� ްބޮޑު ްމިއޮއ� ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާ ްހުނ�ނާނީ.  2500ދެނ�ވެސ�

ް ްބުނާގޮތުނ� ނޑުމެނ� 121ްްއަޅުގަ ްވިދާޅުވާގޮތުނ� ގ11�ްްެތިޔަބޭފުޅުނ�

ްމަޖިލީހުގެ ްއެކުލެވޭ ނޑުމެނ�ްްމައ�ޗަށ� ްއަޅުގަ ްތެރެއިނ� ްއެނ�މެނ�ގެ މިއޮއ�

ްއެމަނިކުފާނު.ް ްހަމަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިޔާއަކީ ްއިނ� ްނަނ�ގަވާފައި ހޮވައިގެނ�

ްގޮތާް ްހީފުޅުކުރައ�ވާ ްއިނ�ނަވައިގެނ� ްރިޔާސަތުގައި ތިޔަމަނިކުފާނު

ްކޮޅަށ�ް ްއަތޮޅުތަކުނ� ްތިބެގެނ� ްކައިރީގައި ނޑިތަކުގެ ްމިގޮ ނޑުމެނ�  2505އަޅުގަ

ްހުނ�ނައިރު ްތަފާތުވާނެ.ްްތެދުވެ ްގޮތ� ްހިތަށ�އަރާ ްވަރަށ� ްގޮތާ ވާހަކަދައ�ކާ

ްކަނ�ނޭނގެް ްތިގޮތަށ� ްހަމަ ްއިނ�ނަމަވެސ� ނޑީގައި ްގޮ ްތިޔަ ނޑު އަޅުގަ

ްދެނ�،ް ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހިތަށ�އަރާނީ ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްއެއ�ވެސ�ް ްބޭފުޅަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ދަނ�ނަވާލަނ�

ްއެފަދަްފަ ްގެނައުމަ�ަކަށ�. ްހަދާފައި ްޗާޓެއ� ްމަގު ްނެތޭ ްޙައ�ޤެއ�  2510ރާތަކަށ�

ްނަމަވެސް� ްބަޔަކު ްއެހެނ� ްއަދި ްކަމަށ�ވާނަމަ ްކު�ުރައ�ވައިފި ކަމެއ�

ްހުރަހެކޭ.ް ްއަޅާ ްމަސައ�ކަތަށ� ްމި ްއަސ�ލުގައި ްއެއީ ކޮށ�ފިކަމުގައިވާނަމަ

ްމަ ްވެރިކަމުގެ ްއެއީ ްގޮނ�ޖެހުމެކޭ. ްޖަހާލާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އ�ޗަށ�ްދިވެހި
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ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްވާހަކައަކީ. ްދަނ�ނަވާ ްމިއީ ްވެރިވެގަނެވެނިއ�ޔޭ. އަމިއ�ލައަށ�

ްމަސައ�ކަތ�ް ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ްދެނ�، ްދެނ�.  2515އަޑުއައ�ސަވާ

ްމަގުް ްބޭނުނ�ވަނީ ްމިހާރު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވާނަމަ އަވަސ�ކުރުނ�

ްހަފ�ތާއަ ްބޭނުނ�ވަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ްޗާޓެއ� ްމިގޮތަށ�5ްްކު ދުވަހު

ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވޭްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ޖަލ�ސާްބޭއ�ވުމޭ.ްއަދިވެސ�ްއަޅުގަ

ްމާބޮޑަށް� ނޑަށ�ވުރެ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅާއަށ�ވެސ� ްތިޔަ ރައީސ�،

ްދިރާސާކުރައ�ވާް ްޚަބަރުތައ� ްދުނިޔޭގެ ްއެއީ  2520އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްސަމިޓެއ�ގަ ްކުރީގެ ްތަނ�ކޮޅެއ� ްއެފ�ރިކަނ�ްބޭފުޅެއ�ކަމަށ�ވާތީވެ އި

ްއެފ�ރިކާއަ�ަކަށ�ް ްވިދާޅުވީ ްޣައ�ޒާފީ ްކާނަލ� ްޒަޢީމ� ްލީބިޔާގެ ސަމިޓެއ�ގައި

ނޑުތަކަށ�ްފެނ�ޖަހާް މިއަދުްބޭނުނ�ވަނީްޑިމޮކ�ރަސީއެއ�ްނޫނޭްބޭނުނ�ވަނީްދަ

ނޑުމެނ�ވެސ�ްމިއަދުް ޕަމ�ޕ�ތަކެކޭ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްހަމައެގޮތަށ�ްއަޅުގަ

ްމއުޅެނީްމަގުްޗާޓެ ނޑުމެނ�ނަށ�ްބޭނުނ�ވެގެނ�ްބޭނުނ�ވެގެނ� ްއަޅުގަ  2525އ�ްނޫނ�

ްގެނ�ދެވޭނެް ްކުރިއަށ� ްއަވަސ�ކުރުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމިއުޅެނީ މިހާރު

ްރައ�ޔިތުނ�ގެްފަރާތުނ�ްދެއ�ކުން� ްއަދިްޢާނ�މު ގޮތެއ�ްވެރިކަމުގެްފަރާތުނ�ނާ

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ޗަކީ. ްއުޅޭ ްބޭނުނ�ވެގެނ� ްމި އެއީ

ް ނޑުްވ26ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަޅުގަ ްގުޅޭގޮތުނ� ްމާއ�ދާއާއި ނަ

ްދަސ�ކޮށ�ދީގެނ�ް ްމީހުނ�ނަށ� ްޢާނ�މުކޮށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ  2530ދަނ�ނަވާލާނަނ�

ްސުލ�ޙަވެރިކަމާއެކުް ްމަތިނ� ްގޮތުގެ ްޚިލާފުނުވާ ްޤާނޫނާ ްމާއ�ދާއެއ�. އުޅޭ

ްމިް ްދެނ�، ްކަމެކޭ. ްލިބިގެނ�ވާ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއުޅުމަކީ ްއެއ�ވެ މީސ�ތަކުނ�

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްބުނަނީކީްމާއ�ދާ ްމާއ���ދާގައި ްމި ްދަސ�ކޮށ�ދެނީ ްމީހުނ�ނަށ� ނ�

ްތިމަނ�ނައަކީް ްބުނަނީ ްމާއ�ދާ ްމި ްނޫނޭ. ްއެހެނެއ� ްހުއ�ދައެކޭ ކޮނ�މެހެނ�

ްހެކިދޭް ްތިޔަބައިމީހުނ�ނަށ� ްލިބިގެނ�ވާކަނ� ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއުޅުމުގެ  2535އެއ�ވެ

ްއެ.ްއެް ްގަދަވީ ްތަކުރާރުވީ.ްބާރުވެސ� ްމަތިމައ�ޗަށ� އީްހެއ�ކެކޭ.ްއެްޑަބަލ�ވީ

ްދުނިޔެއަށް� ްމި ްތިމަނ�ނަ ްވާހަކައަކީ ްމިނިވަކަނ� ްއުޅުމުގެ ްއެބުނަނީ މީގައި

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްތިގޮތުގައޭ. ްތިބީ ްކަލޭމެނ� ްއައިއިރުވެސ� ވުޖޫދަށ�

ްކުރަމޭ.ް ްމަނާނުވެސ� ްތިމަނ�ނަ ްމަނާނުކުރެވޭނެއޭ ްއަލުނ� ތިމަނ�ނައަކަށ�

ްތިޔަްއެހެނ�ވީމަ،ްތިޔަބައިމީހުނ�ނަށ�ްވިސ�ނާ ްއެދެމޭ ްމީހުނ�ނަކީްމިއަދު  2540ބައި
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ްއެކުގައިް ްސުލ�ޙަވެރިކަމާ ްބައެކޭ. ްލިބިގެނ�ވާ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްޒާތުގައި އޭގެ

ްރަށުތެރޭގައިް ްމަގުމަތީގަޔާއި، ްގޭތެރޭގަޔާއި، ްއެއ�ވެ ްނިކުމެ މަގުމައ�ޗަށ�

ްމިތާް ްމިހާރު ްހަމަ ްއުޅުމުގެ ްމިތަނުގައި ްއެތަނ� ހޮޅުއަށިތަކުގައާއި

ްއެއ�ވެ ްވާހަކަދައ�ކަމުނ� ްޤާނޫނުން�ްމަޖިލީހުގައި ްމިއީ ްއެއީ.ްއަދި އުޅޭގޮތަށ�

ްމިބުނަނީް ްއަހަރުމެނ� ްއިތުރުނ� ްއޭގެ ްހެކިދެނީ. ްބޮޑަށ�  2545ތަނ�ކޮޅެއ�

ްބުނަނ�ވެސ�ބުނޭް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރަނގަޅު ްބުނަނީއޭވެސ�. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެހާލަތުގައޭް ްޤައުމުއޮތީ ްއައިއިރުވެސ� ްތިމަނ�ނަ ްއިތުރުހެއ�ކެއ�ވެސ�ދޭ އަދި

ްޞުލ�ޙަވެރިކާ ްމަގުމައ�ޗަށް�ޤައުމުއޮތީ ްމިވަނ�ކަމައެކީ ްއުޅެވޭގޮތަށޭ. ްއެކީ މާ

ނިކުމެްވާހަކަދައ�ކާްއެހެނ�ވީމަ،ްއެގޮތަށ�ްއުޅޭށޭްތިމަނ�ނައަކަށ�ްނުބުނެވޭނޭް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެއީކީ ްކަމެއ�ނޫނޭ ްޙައ�ޤުލިބިގެނ�ވާ ްތިމަނ�ނައަށ�  2550ނޫނެކޭ.

ނޑުްމަލޭގެްބޮޑުްމަގެއ� މަތީގައިްރައީސ�.ްއެގޮތުނ�ްރޭގެްކުރީރޭްޚުދުްއަޅުގަ

ްދެވޭވަރަކަށ�ް ްފަހަތަށ� ްއެނ�މެ ްޕޭމަނ�ޓ�ގައިވެސ� ްމަޑުކޮށ�ލައިގެނ� ހަމަ

ްޖެހިލާފައިް ނޑުގައި ްގަ ްބިއ�ލޫރި ްޢިމާރާތުގެ ްގުޅިފައިހުރި ޕޭމަނ�ޓާއި

ްމިހާރުް ްބަޔަކުބުނީ ްކޮނ�މެވެސ� ްހުށީނ�. ްހަނުހުރެލައިގެނ� މަޑުމަޑުނ�

ްމަނިކު ނޑު  2555ފާނަށ�ްމިދަނ�ނަވާލަނީްސިފައިނ�ްއެތަނަށ�ްއެބަްއެއ�ވެއޭ.ްއަޅުގަ

ްމިއުޅޭް ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� މިމައ�ދާއައި

ްމިދައ�ކާް ްލިޔަނ�ޖެހޭނެ ްލިޔާއިރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއަލުން� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްކަނ�ނޭނގެ ްލިބިގަނެގެނެގެނ� ްޢިބުރަތ� ވާހަކައަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދުވަސ�ކޮޅަކަށ�. ްއެބުނާްްލިޔަނ�ނުޖެހޭނީ ރައީސ�،

 2560ސިފައިނ�ނެއ�ްއެބައާދޭ.ްވަރަށ�ްކެރިހުރެްމިދަނ�ނަވަނީްއަޅުގަނޑުްއުމުރުގެް

ްއުޅެތާް ްމާލޭގައި ްމިދަނީ. ްގުނަމުނ� ްކަނ�ނޭނގެ ްދުވަސ�ކޮޅު އެނ�މެފަހު

%ް ްސިފައިނ�ނެއ�98ްްއުމުރުގެ ްދިވެހި ްމިހިނގަމުނ�ދަނީ.ްއެކަމަކު ވަރަކަށ�

ްގޮ ްއެފަދަ ްފުލުހުނ�ނެއ� ްދިވެހި ްތަކެއ�ގައިްނުވަތަ ްޔުނީފޯމ� ތަކަށ�

ްއުޅޭތަނެއ�ް ްނުކުމެގެނ� ްމަގުމައ�ޗަށ� ްހިފައިގެނ� އައ�ޑަނަތަކެއ�

ްޓީ.ވީނ�ނާއިް ްއެހެނެއ�ނޫނ� ްނުދެކެނ�. ްލޮލަކުނ�  2565ޙަޤީޤަތުގައިވެސ�

ބައެއ�ފޮޓޯތަކުނ�ްދެކެނ�.ްއެއ�ވެސ�ްބާވަތެއ�ގެްމިހާތަނަށ�ްމިދިޔަްނޮވެމ�ބަރުް

11ް،ް ްއެއ�ޗެއ�19ް،28ްްްސެޕ�ޓަމ�ބަރު،12ް،1�ްއޯގަސ�ޓ� މިއެއ�ވެސ�
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ްހިނ�ގަވާލާް ްނެރެ ްއިނ�ތިޒާމުކޮށ�ގެނ� ްޕާޓީތަކުނ� ްތަފާތު އަދި

ްކަމެއ�ގައިް ްމިއެއ�ވެސ� ްމަނ�ޒަރުތަކުގައި ްފެނ�ނަ ހިނ�ގާލުނ�ތަކުގައި

ްއަދިް ްބައިވެރިއެއ�ނުވަނ�. ްމިހާތަނަކަށ� ްގޮތެއ�ގައި ްޢަމަލީ  2570ޙަޤީޤަތުގައި

ްހިތަށ� ްދެކެނ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ� އެރީްމަރުވުވުމުގެްކުރީނ�ވެސ�ްއަދިްނުވެސ�

ްކައ�ވަޅުގެް ްފަހަރެއ�ގައި ްރަނގަޅުކަމެކޭ ްދެކިލުމަކީ މިއިނ�ކަމެއ�

ްރަނގަޅުކަމެކޭ.ް ްކޮށ�ލުނ� ްމިއީވެސ� ްއަތުވެދާނޭ.ްއެހެނ�ވީމާ، ސުވާލެއ�ވެސ�

ްއެބޭފުޅުން� ްއެބަފެނޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހުއ�ޓާ ްހަމަ. ްމަޑުކޮށ�ލައިގެނ�ހުރީ ދެނ�

ނޑަށ�ްވަޑައިގެނ�ނަވާތަނ� ްއަޅުގަ ްފާރެ�ެއ� ްޚިލާފު.ްބިއ�ލޫރި ްއާދަޔާ  2575.ްވަރަށ�

ްދުވަހުް ްފުރަތަމަ ްހަޔާތުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކުރެވުނީ. ތަޞައ�ވަރު

ްހުރީް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުނ� ްފެށޭ ްސޯސަނ�މަގު ްމަގުނ� ްމަޖީދީ ލައިވ�ކޮށ�.

ްހަމަް ްދޮރުމަތީގައި ްފަރމަސީގެ ްހުނ�ނަ ްކުރިމަތިނ� ްހޮސ�ޕިޓަލ� އޭ.ޑީ.ކޭ

ްލެ ްހަރަކާތ�ތައ�ްރީތިކޮށ� ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްހުރީ ްމަތީގައި ްޕޭމަނ�ޓ� ގިލައިގެނ�

ްޤަބޫލެއ�ވެސ�ް ްހަމަ. ްޚިލާފުކަމެއ� ްއާދަޔާ ްރީތި ްވަރަށ�ވެސ�  2580ބަލައިލަނ�.

ްހަމަ.ް ްކަމަކަށ�ވެސ� ްއޮތ� ްއެވަރުގެކަމެއ� ްބިމުގައި ްދިވެހި ނުކުރެވޭ

ްބުނަ ްކައިރީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަތުވެއ�ޖެ. ްހިސާބަށ�ވެސ� ްހުރި ނޑު ނީްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ވެސ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްދާށޭ. ްނުކުމެގެނ� ްމިތަނުނ� ދާށޭ

ނޑުބުނީް ްއަޅުގަ ްނުބުނަނ�. ްގަވާއިދެއ�ވެސ� ްޤާނޫނެއ� ްއަދި ކިޔައިނުދެނ�.

ްފުލުހުން� ްދިވެހި ްބުނެއުޅޭޔޭ ްމީހުނ� ްމިހިރީ ްމަޑުކޮށ�ލައިގެނ� ނޑު  2585އަޅުގަ

ްމީހުނ�ގައިގަ ްއެއ�ވެއުޅޭއިރު ްނުކުމެ ްމީހުނ� ްއަނިޔާކުރާްމިގޮތަށ� ްތަޅާ އި

ްބަލައިލަން� ްހިނގާކަމެއ�ތޯ ްކިހިނެއ� ްއެއީ ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ވާހަކަ.

ްހިތުން� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދެނ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިއ�ޔޭ މަޑުކޮށ�ލާފައި

ނޑަށ�ހީވަނީ.ް ްއަޅުގަ ްނަހައ�ދަވާނެހެނ� ްދެކޮޅު ްމިކަމާ ރައީސ�ވެސ�

ނޑަ ްއަޅުގަ ްބުނުމާއެކު ްއެހެނ�ބުނިނ� ްހަމަމިހާރުްއަޅުގަނޑު ްމަޖ�ބޫރުކުރީ  2590ށ�

ނޑަކަށ�ް ްގާތ�ގަ ނޑުގެ ްހަށިގަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއައިސ� ްކިޔާފަ ދާށޭ.

ްކައިރިވެއ�ޖެ.ް ްވުރެނ�ވެސ� ްބައިއިނ�ޗިއަށ� ްގަމީހުގެ ލައިގެނ�ހުރި

ްދެން� ްމިހާރު ްއޭނަކައިރީ ްބުނިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހިއ�ޖެ. ނޑަކަށ� ގާތ�ގަ

ްއެހެނ�ބުނަނ�ވާއި ްދޮގެއ�ތޯއޭ. ްއަރަނީ ްކޮނ�ގަޔަކަށ�ްގަޔަށ�ވެސ� ްބުނީ ރަށ�
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ްގައިގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްކިޔާފައި ްމިތަނުނ� ްދާނ�ވީއޭ ްހަމަމިހާރު  2595އަރަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވަށާލީ. ްއައިސ� ްއަށެއ�ކަމީހުނ� ހިފައިގަނެގަތީ.

ްއަހަރެނ�ނަކީް ްތިވަނީ ްކިހިނެއ�ހޭ ްއޭއި ްދެނ�ނެވިނ� އިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު

ްތިކު ްތިބޭފުޅުނ� ްރީތިކޮށ� ްހަމަ ްމިތަނުގައި ްބަލައިލަން�މިއީ ްއަނިޔާތައ� ރާ

މީހުނ�ްބުނެގެނ�ްއައިސ�ހުރިްމީހަކީމޭ.ްހަމަްއެހެނ�ްބުނާއިރަށ�ްބުނެފައިއޮތީް

ނޑުް ްދާނ�ވީއޭ.ްއަޅުގަ ްހަމަމިހާރު ްދައ�ކާކަށ�ހޭ ްވާހަކައެއ�  2600ކޮނ�ްއަނިޔާއެއ�ގެ

ްތިބޭފުޅުން� ްއައީ ްނޫނޭއައީކީ. ްދާކަށެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނެކޭ ބުނިނ�

ްބަލައި ްބެލިދާނެްކުރާކަނ�ތައ�ތައ� ްހުރެގެނ� ްދުރުގައި ްބުނަނީ ްބުނީމަ ލާށޭ.

ްހުރެގެން� ްކުރާކަމެއ�ްކައިރީގަ ްތިޔަބޭފުޅުނ� ނޑުްދެނ�ނެވިނ� ނޫނ�ހޭ.ްއަޅުގަ

ްގިނަް ްބުނީ ްބުނީމަ، ްއެހެނ�ވެގެނ�ނޭ. ްފެނ�ނާނީ. ްރީތުކޮށ� ްނޫނ�ހޭ ބެލީމަ

ްނަނ�ގަނ�ނަނ�ތޯް ްބުނިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ނެތޭ. ްދައ�ކާނެ  2605ވާހަކަތަކެއ�

ްއަތޮޅުގެްވާހަކަ ްރ. ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއީ ނޑަކީ ްއަޅުގަ އެއ�.

ްކަދޮޅުދޫއޭ.ް ްވަޙީދޭ.ްއަހަރެނ�ގެްރަށަކީ ްކިޔަނީްޢަލީ ނޑަށ� މެނ�ބަރޭ.ްއަޅުގަ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްކިޔާކަށ�ހޭ ްކޮނ�މެނ�ބަރެކޭ ްބުނަނީ ބުނަނ�ވާއިރަށ�

ްލަޓިބުރިނ� ްނުލަފާވެގެނ�ވާ ްގެނ�ގުޅޭ ްސިފައިނ� ްއެ ްމިކަނައަތުފައިގައި

ނޑުގެްފައިގައިޖެހީ.ްރޭގެްކުރީރޭްބައ�ލަވާް  2610އަނިޔާވެގެނ�ވާްލަޓިބުރިނ�ްއަޅުގަ

ްބުނިނ�ް ްމަ ްދެރަވެލާފައި ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްރައީސ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޞުބުޙާނަ ްމަބުނިން�هللا ްކިޔާކަށ�ހޭ. ްކޯއ�ޗެކޭ ްބުނާއިރަށ�ބުނީ ްއަހަރެނ� އޭ

ްވެރިޔާް ްފުލުހުނ�ގެ ްސިފައިނ�ނާއި ްއަހަރެނ� ްދަނ�ނަވާނަމޭ.ްތިވާހަކަ އަށ�

ްބުނާގޮތަށޭް ްވެރިޔާއާއި ްފުލުހުނ�ގެ ްވެރިޔާއާއި ްސިފައިނ�ގެ ބުނީމަބުނީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެމީހުނ�. ްދިނ�ޖަވާބަކީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްކުރަނީ.  2615ކަނ�ތައ�

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްހަދާ ްތާނގައި ްއޮތ� ްކުރިއަށ� ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ރައީސ�.

ްމިހުރިހާްކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވެރިޔާވެސ�،ްހަދާއިރުގައި ްސިފައިނ�ގެ ނ�ތަކުނ�

ްމަޖިލީހުގެް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަދި ްފުލުހުނ�ވެސ�، ްއަދި ްވެރިޔާވެސ� ފުލުހުނ�ގެ

މެނ�ބަރުނ�ވެސ�ްމިހުރިހާްމީހުނ�ވެސ�ްޤާނޫނާއިްގަވާއިދުތައ�ްއެްއެނ�މެނ�ގެް

 2620މައ�ޗަށ�ްހަމަހަމަކޮށ�ްހިނ�ގޭްކަހަލަްރަނގަޅުްހަރުދަނާްއުޞޫލެއ�ގެްމަތީނ�ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްކުރަނ�ޖެހޭނެ ކަނ�ތައ�
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ްނޫނ�ކަމުގައިް ްއެހެނ� ްދަނ�ނަވަނ�. ްއިލ�ތިމާސ�ކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� އެނ�މެހާ

ނޑުްމިކުރާްހުރިހާްމަސައ�ކަތަކީްހަމަްބޭކާރުކަމަށ�ވާނެ.ް ވާނަމަްމިއީްއަޅުގަ

ްއަނި ްއެހެނ�ވީމާ، ްޙަޤީޤަތ�. ްދުއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޚުދު ޔާގެްމިދެނ�ނެވީ

ްއަނިޔާކުރާް ްވާހަކަދައ�ކާއިރު ްލިބިގަނ�ނަގޮތުގެ ްއަނިޔާ  2625ވާހަކަދައ�ކާއިރު

ްއަޑުއައ�ސަވާލައ�ވާ.ް ްބަސ� ްވިދާޅުވި ްއެ ްބަލަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރު މީހުނ�ގެ

ްމިކުރަނީ.ް ްކަނ�ތައ� ްބުނާގޮތަކަށޭ ްވެރިޔާ ްފުލުހުނ�ގެ ްވެރިޔާއާއި ސިފައިނ�ގެ

ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ. ްބުއ�ދިއަކަށ� ނޑުގެ ްކުރާނީްްއަޅުގަ ްކީއ�ތޯ އެކަކަމު

ްއެް ްވަޑައިގަނ�ނަވާފައި ްދެބޭފުޅަކު ްކޮނ�މެސ� ްއެތަނުނ� އިރުކޮޅެއ�ފަހުނ�

ނޑުގައިް ްކަރުގެހިސާބުގަ ްބައެއ�ގެ ްކޮނ�މެސ� ްމީހުނ�ގެތެރެއިނ�  2630އަށެއ�ކަ

ްދު�ުރުކުރީް ނޑާ ްއަޅުގަ ްވައ�ދާފައި ްވައ�ދާލާކަހަލަ އެކުވެރިކަނ�މަތީގައި

ނޑު ްއަޅުގަ ްދުރުކޮށ�ފައި ްދުރުވެްްއެމީހުނ�. ްދެނ� ްބުނީ ްމަޑުމަޑުނ� ކައިރީ

ނޑުްމިހުރީްދާކަށ�ނޫނޭް ދެއ�ތޯއޭ،ްމަބުނީްނޫނ�ނޫނ�ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ނޑުް ނޑުްދާނީ.ްދެނ�،ްއަޅުގަ ްބަލައިލާފައޭްއަޅުގަ ްޢަމަލުތައ� ތިޔަބޭފުޅުނ�ގެ

 2635ހަމަްހުރީ.ްއިރުކޮޅަކުނ�ްހަމަްއާދައިގެްޔުނީފޯމެއ�ގައިްހުރިްހަމަްފުލުހުނ�ގެް

ްއޭނައަކީްމީހަ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ްމުޚާތަބުކޮށ� ްއެމީހުނ�ނަށ� ކު

ްކަނޭނގެ.ް ްނޫނ� ްމީހެއ� ްހުރި ްގުޅުނ�ވެސ� ްހިނ�ގުމާ ްޙަރާކާތ� ްއެ އެރޭގެ

ްއުފުރާލުމަށ�.ް ްލުހެލުމަށ� ްއޮތީ ްދީފައެއ�ނޫނ�ހޭ ްއަމުރު ްކަލޭމެނ�ނަށ� ބުނަނީ

ނޑުްހުނ�ނާނެްކަމެއ�ްނެތޭ. އަޅުގަ ްއޭނަދޭްތަޤުރީރަށް�

ް2640 

މިނެޓ�ްހަމަވެއ�ޖެ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެވާހަކ15ްްަޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިހާރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�. ްއަޅުގަ

ް

ްއެހުރިތަނުން�ްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއުފުރާލުމަށ�، ްނޫނ�ހޭ ްލިބިފައެއ� ްއަމުރު ްއޮތީ ްކަލޭމެނ�ނަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްނ�:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވު ްމެނ�ބަރެއ�ހޭ. ްމަޖިލިސ� ްކޮނ� ްގެނ�ދާށޭ.  2645އުފުރާލައިގެނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްއެނ�މެހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ރައީސ�،

ދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވާްވާހަކައަކީ.ްއަޅުގަނޑުްއިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާްދެނ�ްލިބޭް

ްވާހަކަ ްއެހެނ�ކަނ�ތަކުގެ ްހުރި ްދެނ�ވެސ� ދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްްފުރުޞަތެއ�ގައި
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ްއެް ްހަމަ ްމާކުރިނ� ްމައ�ސަލައަށ�ވުރެ ްމަރުގެ ްނަސީމ�ގެ ްއީވާނ� ޙަޤީޤަތުގައި

ްމީހަކަށް� ްދިވެހިްސަރުކާރަށ�ްރ.އަތޮޅު ްގުޅޭގޮތުނ�  2650ފެނ�ވަރުގެްމައ�ސަލައަކާ

ްކަމާބެހޭް ްސަރުކާރުގެ ްލިޔުނ� ްރަސ�މީ ްކުރިކަމުގެ ްއެގޮތަށ� ްއަނިޔާ ްއެ ހަމަ

ްވާ ްދަނ�ނަވާފައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްފަރާތ�ތަކަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނެކަނ�

ްއީވާނ�ް ްޢަމަލުކުރެއ�ވިނަމަ ްލިޔުމަށ� ްއެ ްދަނ�ނަވަނ�. މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނުހިނގާނެ. ްއެގޮތަކަށ� ްމަރު ްނަސީމ�ގެ އަޒަލުގައިްهللا

 2655ކަމެއ�ްލިޔެފައިްވާނަމަްއަދިްއެއީްއެހެނ�ްމައ�ސަލައެއ�.ްއެއ�ވެސ�ްމީހަކަށް�

ްކަމެއ� ްފޯރުވޭނެ ނޑުްބާރެއ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީކީ. ނޫނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްހެދުމުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްދަނ�ނަވާލަނ� ހިތާމައާއެކު

ްކިޔަނ�ވެއ�ޖެ.ް ނޑެއ� ްއެކަތިގަ ްއެނ�މެނ� ްއެއ�ބާރުލާނ�ވެއ�ޖެ. އެނ�މެނ�

ްބޭފުޅަކުވެސް� ްއެހެނ� ްނޫނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދާދި ްހިތުނ� ނޑު އަޅުގަ

ްޕާ ްމި ްއަޅާފަ�ައިްވިދާޅުވިފަދައިނ� ްތެރެއިނ� ްސިސ�ޓަމ�ގެ  2660ޓީ

ްއުނދާގޫތައ�ވޭ.ް ްދަތިތަކާ ްއެބަ ްވަރަށ� ްމިކަމަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްއަނބުރާް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްދެނ�މެ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްކުރިއަށ�ް ްސިސ�ޓަމ� ްޕާޓީ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްޖައ�ސާފައި ްމި ފަހަތުނ�

ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެން�ގޮސ�ގެނ� ްފަހަތައ�ޖެހުނަސ� ނޑުމެނ�

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްނުދާނެހެނ�. ްފަހަތަކަށ� ްސިސ�ޓަމެއ� ްޕާޓީ  2665ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ނޑުްއިށީނދެލާނަނ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ

ް

  

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވައިފި ްމިމައުޟޫގައި ްމިއަދު ްމިހާރު  2670ޅުނ�.ްބޭފ16ްުއާދެ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެބަވޭ. ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްބޭފުޅުނ� ްވަރަށ�ގިނަ އަދިވެސ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއެއީ، ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްނަނ�ތައ� އެބޭފުޅުނ�ގެ

ްމޫސާް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްޠާހިރު، ްއިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު

ްމެނ�ބަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްނަޢީމ�،ްނިޒާރު، ްޔޫސުފ� ރު

ްފާއިޒ�،ް ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީ  2675މާޅޮސ�މަޑުލު
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ްސިޔާމް� ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ނިލަނ�ދެއަތޮޅު

ްޒާހިރުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު މުޙަނ�މަދު،

ްމެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެ ްއާޒިމާްއާދަމ�، ްޢާއިޝަތު ނ�ބަރު

ްއަދިް ްއިބ�ރާހީމ� ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ޝުކޫރު،

ްނަޢީމ�،ް ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހައ�ދުނ�މަތީގެ ްއިތުރަށ�  2680މީގެ

ްސަޢީދު،ް ްދިޔާނާ ްފާޠިމަތު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާގެ

ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްދެނ� ްމިހާރުްްއާދެ، ްބޭފުޅުނ�ވެސ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްބޭފުޅުނ�ގެް ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްފަހަރަށ� ްފުރަތަމަ ްއާދެ، އެބަތިއ�ބެވި.

ތެރޭގައިްވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދު،ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލޭގެ ްތެރޭގައި ްބޭފުޅުނ�ގެ ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ  2685ދެވަނަފަހަރަށ�

ނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދު،ްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްރިޔާޟް�މެ

ްޝަރީފ�،ް ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ރަޝީދު،

ްވަޙީދު،ް ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސ�މަޑުލު

ދެ،ްމިްކޮ�ޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަނ�.ްއާ

ްފުރުޞަތުްއަރުވާނަނ�.ް ްދުވަހަކުނ� ްއަނ�ނަ ްދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ  2690ބޭބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްއާދެ،ް ްމާދަމާ. ްއޮނ�ނާނީ ްޖަލ�ސާއެއ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެނ� ްމިހާރު އާދެ،

ް ްމަހުގެ 17ްްއޭޕ�ރީލ� ްދުވަހު ްހޯމަ ްޖަލ�ސ9:88ްާވާ ްމިއަދުގެ ްއެހެނ�ވީމާ .

ްވުނ�ްއެދިްދަނ�ނަވަމުނ�.މިްނިނ�މާލަނީްމާދަމާގެްޖަލ�ސާއަށ�ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ް

ް
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ް
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