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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 

 

ް

ނޑުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްތިއ�ބެވި. ްއެބަ ްބޭފުޅުނ� ްއިތުރު  10އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ

ްފުރުޞަތުް ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްއެބޭފުޅުނ�ނަށ�. ްއަރުވާނަނ� ފުރުޞަތު

ށ�.ްއާދެ،ްޠާހިރަްރާހީމ�އިބ�މިއަރުވަނީްއައ�ޑުއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް

ްފުރަތަމަް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދުވެސ� ްދެއ�ކެވުމުގައި ވާހަކަފުޅު

ްވާހަކަފުޅުް ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާ ފަހަރު

ްދެވަނ�5ްްަ ްއަދި ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ� ްނިނ�މަވާލަ ްތެރޭގައި  15މިނެޓުއިރު

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްމިހާރުްފަހަރަށ� ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ވާ

ް ްފުރަތަމ3ްްައޮނ�ނަގޮތުނ� ްއެނ�މެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފުރުޞަތެއ�. މިނެޓުއިރުގެ

ް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްމިއަރުވަނީ އިބ�ރާހީމް�ފުރުޞަތު

ް.ޠާހިރު

ް20 

ްރައީސ�.ްއާދެްްއިބ�ރާހީމ�އައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުް ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކާް،ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރަމުނ�ދާްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްޠާހިރު�ު ްބަޙުސ� ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްމިޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބެހޭގޮތުނ�

ްކޮނ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިވަނ�ނަނީ ްހިތަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ މައ�ސަލާގައި

ްބޭނުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއުނިވެގެނ�ބާވައޭ ވާްމާއ�ދާއެއ�

ްމިދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީް ްމިހެނ� ްއާދެ، ްނުދަނީ. ްލިބެމުނ� ްޙައ�ޤުތައ�  25އަސާސީ

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާތީ ްއެކުލެވިފައިވާ ްސަބަބުތައ� ްގިނަ ްވަރަށ� މީގައި

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އާދެ،
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ްހަމައެ ްއަދި ްއެކުލެވިފައިވޭ. ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްގިނަ ނޑަށ�ްވަރަށ� ްއަޅުގަ ހެނ�މެ

ްޤައުމުތަކުގެް ްއަވަށ�ޓެރި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ްހުރިހާް ްލިބިދޭ ްދަށުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤައުމުތަކުގެ ްއެ  30ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްދަށުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ޙައ�ޤެއ�ވެސ�

ްލިބިދީފައިވޭ. ނޑުމެނ�ގެްްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްޚާއ�ޞަކޮށ� އަދި

ްވެރިކަމެއ�ް ްއިސ�ލާމީ ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްތެރެއިނ� ްޤައުމުތަކުގެ އަވަށ�ޓެރި

ްއާއިް ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެލޭޝިޔާގެ ޤާއިމ�ކުރެވިފައިވާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހުރިކަމަކަށ� ްތަފާތުތަކެއ� ްމާބޮޑު ނޑުމެނ�ނާވެސ�  35އަޅުގަ

ްބަޔާނ�ކު ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްއެ ްހަމަ ްއެއް�ނުދެކެނ�. ްދާދި ްހަމަ ރަނީ

ްމެލޭޝިޔާގެް ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްއަޅުގަނޑު ްމިގޮތުނ� ްއާދެ، ވާހަކައެއ�.

ް ްއެއ�ގޮތ�ވ7ްްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނާއި ްބަޔާނ�ކުރޭ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްދީގެނ�ނުވާނެކަމުގައި.ް ްއަދަބެއ� ްމީހަކާމެދު ްއެއ�ވެސ� ްމެނުވީ ގޮތުގެމަތިނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ްހަމަ ްމ8ްާއަދި ްޤާނޫނުގެްވަނަ ްބަޔާނ�ކުރޭ  40އ�ދާގައި

ްޤާނޫނުގެް ްއަދި ްބަޔަކޭ. ްވެގެނ�ވާ ްހަމަހަމަ ްއެނ�މެނ�ނަކީ ކުރިމަތީގައި

ްހަމަހަމަް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ވެސ� ްހުރިހާ ްލިބުމުގައި ރައ�ކާތެރިކަނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ްއަދި ްލިބިދޭނ�ވާނޭ. ވަނ�1ްްަފުރުޞަތުތަކެއ�

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްބަޔާނ�ކުރޭ ްކޮނ�މެްްމާއ�ދާގައި ްހަމަ މިނިވަނ�ކަމަކީ

ްއަދިް ްގޮތުގެމަތިނ�. ްއެއ�ގޮތ�ވާ ްޤާނޫނާ ްއެ ްލިބިގެނ�ވާކަމެކޭ  45މީހަކަށ�ވެސ�

ްލިބިގެނ�ވާް ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެއ�ވެއުޅުމަކީ ްގޮތުގެމަތިނ� ްޚިލާފުނުވާ ޤާނޫނާ

ްހަމަް ްވާހަކައަކީވެސ� ްހުރިހާ ްމިދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ކަމެކޭ.

ްޤާނޫނުއަސާް ނޑުމެނ�ގެ ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްބައިތައ�. ްހިމެނިފައިވާ ސީގައިވެސ�

ް ނޑުމެނ�ގ�3ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަޅުގަ ްމިދެނ�ނެވީ ްމާއ�ދާގައި، ވަނަ

ް ްޤާނޫނުގ�3ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަޔާނ�ކުރޭ ްމާއ�ދާގައިވެސ�  50ވަނަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްބަޔެކޭ. ްވެގެނ�ވާ ްހަމަހަމަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަކީ ްހުރިހާ ކުރިމަތީގައި

ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭްދަނ�ނަވަނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ އުޅޭ

ްމިް ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްރާއ�ޖޭގެ ގޮތުގައި

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދާ
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ްހިމެނިފައިް  55ލިބެމުނ�ްމިދަނީކީްކޮނ�މެހެނ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއެްމާއ�ދާއެއ�

ްޤާނޫ ްއެ ްނޫނޭ. ނޑަށ�ްނުވާތީއެއ� ްއަޅުގަ ްއެބަހުއ�ޓޭ. ނުއަސާސީގައި

ނޑުމެނ�ް ްމައ�ސަލަތަކެއ�ްއަޅުގަ ްކުރުމުގެ ްއެްތަނ�ފީޒު ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްހައ�ލުނުކުރެވޭް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްތަނ�ފީޒުކުރުނ� ްއެ ްއަދި މިއުޅެނީ.

ްޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަމަށ�ވާނަމަ

ްފަށުވި ްއެއަކުން�ްމިއަށ�ވުރެނ� ްލިޔުނުކަމުގައިވިޔަސ�  60ޢިބަރާތަކުނ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްނޯނ�ނާނެ. ްމަނ�ފާތަކެއ��� ްމާބޮޑު ްކުރާނެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއަވަސ�ވެގަނ�ނަނ�ޖެހެނީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ ްމިހާރުވެސ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްތަ ްފޯރުކޮށ�ދިނުމަށ�.ްޙައ�ޤުތައ� ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނ�ފީޒުކޮށ�

ްޙައ�ޤު�ުތަކާް ްއަސާސީ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްދުވަހުވެސ� ްކުރީ  65އެހެނ�ވީމާ،

ްކޮނ�މެހެނ�ްމިއަދުގެްފުރުޞަތުް ްއޮތުމާއެކު ްދައ�ކާފައި ްވާހަކަތައ� ބެހޭގޮތުނ�

ްއެހެ ްނެތިނ�. ްދައ�ކާކަށ� ްވާހަކަތަކެއ� ްމާދިގު ނޑު ްއަޅުގަ ނ�ވީމާ،ްނަގާލާކަށ�

ްޝުކުރުދަނ�ނަވަމުން� ްފުރުޞަތައ� ްދެއ�ވި ނޑު ްއަޅުގަ މިހިސާބުނ�

ްއިށީނ�ނާނަނ�.ްވައ�ސަލާމުޢަލައިކުމ�.

ް70 

ްމިްްްމޫސާްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރު ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްފުރުޞަތަކަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްނިޒާރު ްދަނ�ނަވާލުމަށ� ްއެއ�ޗެއ� ްދަނ�ނަވާލީްމަޢުޟޫގައި ްއެދި ށ�

ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްގެނ�ދާ ްބަޙުސ�ކުރަމުނ� ްމިހާރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވާހަކަް ްބައެއ� ްޚިޔާލުކުރެވޭ ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ޙައ�ޤުތަކާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްގިނަ ްވަރަށ� ްމަޢުޟޫގައި ްމި ްއާދެ،  75ދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި.

ްމިތަނުގަ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދައ�ކަވާްބޭފުޅުނ�، ްވާހަކަ އި

ނޑުވެސ�ްޤަބޫލުކުރާް ޚިޔާލުފާޅުކޮށ�ފި.ްއޭގެތެރެއިނ�ްގިނަްޚިޔާލުތަކަކީްއަޅުގަ

ްއަދިް ްވާހަކަ. ްޙައ�ޤުތަކެއ�ގެ ްލިބެނ�ޖެހޭނެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ގޮތުގައި

ްބަޔާނ�ކުރެވިފައިް ްމިވާހަކަތައ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްފާހަގަކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިތަނުގައިްވާކަނ�ވެސ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،  80ނ�.

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްދިޔައިރުގައި ްބަޙުސ�ކުރެވެމުނ��� ވާހަކަދެކެވެމުނ�



 4 

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާހަކަވެސ� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްބައެއ� ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނަނ�ވީްމިހާރުް ދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްއާދެ،ްއެނ�މެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްއައި ްމުޖ�ތަމަޢަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްދޭތެރޭގައި.ްއަޅުގަ ްބަދަލުތަކާ ސ�ފައިވާ

ްދިރިއުޅެމުން� ްމީގެކުރިނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދައ�ކާއިރުގައި ްވާހަކަ  85ޙައ�ޤުތަކުގެ

ްދިރިއުޅެނީކީ.ް ްމި ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ގަނޫނ� ްމުޖ�ތަމަޢު އައި

ްގޮތަކަށ�ނޫން� ްޚިޔާލުކުރެމުނ�އައި ްމީގެކުރިނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމި ްޚިޔާލުތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްސިޔާސީގޮތުނ�ވެސް�ްއަޅުގަ ހުރިކީ.

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްއިޤ�ތިޞާދީގޮތުނ�ވެސ� ްއަދި އިޖ�ތިމާޢީގޮތުނ�ވެސ�

ނޑުމެނ�ނަށް� ްބަދަލުތަކެއ�ްމިއަނ�ނަނީްލިބެމުނ�ްނުވަތަްއަޅުގަ  90ވަރަށ�ްބޮޑެތި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްމިދަނީ. ްފެނ�ނަމުނ� ްކުރިމައ�ޗަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ އެކަނ�ކަނ�

ްހިތަށ�އަރަނީ ނޑު ްއަސާސީްްއަޅުގަ ްދައ�ކާއިރުގައި ްވާހަކަތައ� މިފަދަ

ްބަޔާނ�ކުރަން� ްމިވާހަކަތައ� ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ްވާހަކަދައ�ކާ ޙައ�ޤުތަކުގެ

ްފުނ�ކޮށް� ްވަރަށ� ްމިކަމާދޭތެރޭގައި ްދާއިރުގައި ްވިސ�ނަމުނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑަށ�ްފާހަގަކުރެވޭްނުވަތަް  95ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ްއާދެ،ްމިގޮތުނ�ްދެކަމެއ�ްއަޅުގަ

ްބޭނުނ�ވޭ.2ްް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ޗެއ� ްއިތުރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނުކު�ުތާއަކަށ�

ްހިތަށ�އަރަނީް ނޑު ްވާހަކަ.ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކަމުގެ ްއެއ�ވެއުޅުމުގެ އާދެ،ްއެއީ

ްމާއ�ދާތައ�ް ްމިފަދަ ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވާ ްޙާލަތައ� ްމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްމުޖުތަ ްމި ްބޮޑަކަށ� ްވީހާވެސ� ްދާއިރުގައި ްހުރިހާްލިޔަމުނ� ްދިރިއުޅޭ މަޢުގައި

ްފުރިހަމައަށް� ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްއެމީހުނ�ނަށ�  100ބަޔަކަށ�ވެސ�

ްއާދެ،ް ްލިޔަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމައ�ދާ ްމި ލިބިދެވޭގޮތަށ�

ްކަހަލަް ްއެއ�ވެސ� ްމާއ�ދާތައ� ްމިފަދަ ްޑިމޮކ�ރަސީތަކުގައި ްބޮޑެތި ދުނިޔޭގެ

ް ްމިނިވަނ�ކޮށ� ްވަރަށ� ްދޫކޮށ�ލެވިފައިްހައ�ދެއ�ނެތި ލިޔެވިފައި

ްރިޢާޔަތް� ްމުޖުތަމަޢު ްމިކުޑަ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އޮތ�ކަމު�ުގައިވިޔަސ�

ްއެއ�ވެއުޅުމުގެް ްސަބަބަކީ ްކަމެއ�. ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްއެއީ  105ކުރެއ�ވުނ�

ްދޫކޮށ�ލީމަް ްލިޔެފައި ްއެގޮތަށ� ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނޭ މިނިވަނ�ކަނ�

ްތެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިފެނ�ނަނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއެފަދަްއަޅުގަ ރޭގައި

ޙައ�ޤުތަކުގެްބޭނުނ�ްބައެއ�ފަހަރުގައިްކުރެވޭއިރުގައިްމުޖުތަމަޢުގައިްދިރިއުޅޭް
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ްބެލުމެއ�ނެތިް ްކަހަލަ ްއެއ�ވެސ� ްޙައ�ޤުތަކަށ� ްފަރުދުނ�ގެ އެހެނ�

ްމައ�ދާް ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްއާދެ، ްއަރާގަނެވޭތަނ�. ނޑުމެނ�ނަށ�  110އަޅުގަ

ްދައ�ކާއިރުގަް ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުގެ ްމި ނޑުމެނ�ނަކީްލިޔާއިރުގައި ްއަޅުގަ އި

ނޑުމެނ�ްޤަބޫލުކޮށ�ގެނ�ްތިބެް އިސ�ލާމީްމުޖުތަމައެއ�ކަނ�ްއެނގޭގޮތަށ�ްއަޅުގަ

ްދެނެތިބެް ްމުޖުތަމައެއ�ކަނ� ްކުޑަކުޑަ ްމުޖުތަމައަކީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އަދި

ްބޮޑަކަށ�ްމިފަދަްޙައ�ޤުތައް� ްރިޢާޔަތ�ކޮށ�ްވީހާވެސ� މިކަމުގެްވާހަކަްމިކަމަށ�

ް ްލިޔެ ނޑުމެނ� ްމީގެތެރޭްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ްއެނ�މެނ�ގެ ްއިރުގައި  115ދޫކޮށ�ލާ

ްމީގެް ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްލިޔުމަށ� ްއެ ޝާމިލުވާގޮތަށ�

ްއެް ްއެނ�މެނ�ވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދާކަށ�ނެތިނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ތަފ�ސީލަކަށ�

ްހިނގަމުން� ްކަނ�ކަނ� ްމިފަދަ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ވާހަކަދައ�ކަމުނ�

ްގޭ ްކުޑަކުދިނ�،ްއަނ�ހެނުނ�،ްމަގުމަތީްދާއިރުގައި ްއާދެ ްއާއިލާތައ� ްތިބޭ ގައި

ްތެރެއިނ�ް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހެނ�ގޮސ� ްމީހުނ� ްދުއ�ވާ ްމީހުނ�،  120ހިނގާ

ވަކިބައެއ�ގެްހިތުގައިްއުފެދޭްޝުޢޫރެއ�ްޚިޔާލެއ�ްފާޅުކޮށ�ލުމަށ�ޓަކައިްއެއ�ވެް

ްޙައ�ޤު ްބައެއ�ގެ ްއެހެނ� ްއެތައ� ްޖަމާ�ާވާއިރުގައި ތަކަށ�ްއެއ�ތަނަކަށ�

ްބަޔަކުް ްގިނަ ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ގެްމުޖ�ތަމަޢުގެ ްއަޅުގަ ްދާކަމަކީ އަރާގަނެވެމުނ�

ްވަރަށ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފާހަގަކުރާކަމެއ�. ްކަނ�ބޮޑުވެ ވަރަށ�

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެް ްޙައ�ޤު ްއެ ްނުކުތާއެއ�. ްބޭނުނ�ވާ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�  125ބޮޑަށ�

ްމިނިވަ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ނ�ކަނ�

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ް ްފުރުޞަތުތައ� ްފާޅުކުރުމަށ� ްޝުޢޫރުތައ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ނޑައެޅިފައި ްކަ ްމައިދާނ�ތައ� އެފަދަ

ްއެް ްމުޖުތަމަޢެއ�ގައި ްއެ ްކޮނ�މެކަމަކީ ްއެއިނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�

ްހު ްލިބިފައިވާ ްމުޖުތަމަޢަކަށ� ނޑައެޅިފައިވާ ްތެރޭގައިްކަ  130ދޫދުގެ

ްލިޔެވިް ްކުރެވިގެނ� ްބައ�ޓަނ� ްވިސ�ނުނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ މިދަނ�ނަވާގޮތަށ�

ްއެވާހަކަް ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްއެއ�ޗެއ� އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ

ްދޭތެރޭގައިވެސ�ް ްމިނިވަނ�ކަމާ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ދަނ�ނަވާލަނ�.ްހަމައެގޮތަށ�

ްވިސ�ނުމެ ްމިފަދަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ނޑުމެނ�ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ އ�

ްތަމ�ސީލުކުރާގޮތަށ�ް ްރައ�ޔިތުނ� ްއެއީ ްޑިމޮކ�ރަސީއަކީ  135ގެނ�ގުޅެނ�ޖެހޭނެ.
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ްޢަމަލުކުރެވެމުނ�ދާްއެއ�ޗެއ�.ްރައ�ޔިތުނ�ްކުރާް ްއެއަށ� ލިޔެވިްބައ�ޓަނ�ކުރެވި

ވެރިކަމެއ�ގެްގޮތުގައިްޑިމޮކ�ރަސީްމާނަްމިކުރަނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެް

ްއެމީހުނ� ްވާހަކަ ްދައ�ކަނ�ޖެހޭނެކަން�ްޙައ�ޤުގެ ްހިސާބެއ�ގައިވެސ� ހުރިހާ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްޤަބޫލުކުރޭ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްލަފ�ޒުނ� ޑިމޮކ�ރަސީގެ

ްއެއަށް� ްކުރިނ� ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ްމުޖ�ތަމައަކީ ްމި ނޑުމެނ�ގެ  140އަޅުގަ

ްވާތީް ްމުޖ�ތަމައަކަށ� ްނިސ�ބަތ�ކުރާ ްއުސޫލުތަކެއ� ްއިސ�ލާމީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ްބޮޑެތި ްޒަމާނުގެ ްދެވިފައިވާްމި ްޚިޔާލުފަޅުކުރުމަށ� ް ޑިމޮކ�ރަސީތަކުގައި

ްމިނިވަނ�ކަން� ްއެ ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްދަރަޖައަކަށ� ްއެއ�ފަދަ މިނިވަނ�ކަމާ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވާނެކަމަށ� ދޫކޮށ�ލާކަށ�

ްވިސ�ނަމުނ�ދާް ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްލިޔުމަށ� ްމައ�ދާ ްމި  145ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމިދަނ�ނަވާގޮތަށ�ްވަގުތެއ�ގަ ްނުވަތަ ްޤައިދުކޮށ��� ްމައ�ދާ ްމި ްމިގޮތަށ� އި

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްލިބުމުގައި ްއެމިނިވަނ�ކަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްޘަޤާފަތާއި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދީނާ، ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑެއ�ގެް ްމިނ�ގަ ްކަހަލަ ް ްކުރެވޭނެ ްރައ�ކާތެރި ްމިކަނ�ކަނ� އާދަކާދައާއި

ްކަމެއ�ކަމަށް�ތެރޭގަ ްބޭނުނ�ތެރި ްކޮނ�މެހެނ� ްލިޔުމަކީ ްމައ�ދާ ްމި  150އި

ްމީހަކުް ްއެއ�ވެސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމީގެކުރިނ� ްދެކެނ�. ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްދަރަޖައަކަށ� ްނުވަތަްމިފަދަ ްމިފަދަކަމެއ� ޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�

ްމިނިވަނ�ކަ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްހިނގާފާނެކަމަކަށ�. ްކަނ�ތައ� މުގެްތެރޭގައި

ްބަޔަކަށ�.ްއާދެ،ްއެްފުރުޞަތުގެް ްމަދު ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ނަމުގައި

ނޑުްދަނ�ނަވާނީް  155ނުވަތަްއެްމިނިވަނ�ކަމުގެްބޭނުނ�ހިފެނީްވަރަށ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ްވާނ�ޖެހޭނެްޑިމޮކ�ރާސީގެްނަމުގައިް ނޑުމެނ� ނާތަޙު�ުޒީބުްގޮތެއ�ގައޭ.ްއަޅުގަ

ްތަ ްބޭނުނ�ކުރާއިރުގައި ްފުރުޞަތުތައ� ްވާނ�ޖެހޭނެ.ްއެފަދަ ްބަޔަކަށ� ޙުޒީބީ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްނުދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްފަރާތެއ�ގެ ވަކި

ތެރެއިނ�ްކޮނ�މެްމީހަކުވެސ�ްވާނ�ޖެހޭނެްއެނ�މެްފުރަތަމަްމިކަހަލަްމީހަކަށް�

ްއެް ްއިރުގައި ްފާޑުކިޔާ ްމައ�ޗަށ� ްއަނެކާގެ ްބަޔަކަށ�. ްމިކަހަލަ  160ނުވަތަ

ްޝަޙ�ޞަށ��� ްމީހާގެ ްނުވަތަްްފާޑުކިޔުމަކީ ްކުރާ ްމަސައ�ލައަށ� ްއެ ނުބަލާ

ކިޔާްފާޑަކަށ�ްވާނ�ޖެހޭނެ.ްއާދެ،ްއެްޚުދޫދުނ�ްބޭރުވެގެނ�ްދާކަމަށ�ވަނ�ޏާްއެް
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ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމުން� ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީ ްދޭޚިޔާލަކީ ްއެ ްނުވަތަ ކިޔާފާޑަކީ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިޔާލެއ�ކަމަށ� އެއ�ކިބަވެފައިވާ

ްތަނަވަސ�ކުރަނ�ްޤާނޫނުއަސާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުތައ� ްމިފަދަ  165ސީގައި

ދާއިރުގައިްމިދެނ�ނެވިްކަހަލަްޚިޔާލުތަކަށ�ްނުވަތަްމިދެނ�ނެވިގޮތަށ�ްޝުޢޫރުް

ްނުދެވޭނެގޮތަށް� ްފުރުޞަތު ްއެ ްފަރާތ�ތަކަށ� ްބޭނުނ�ވާ ފާޅުކުރަނ�

ނޑު ނޑުްދެކެނީ.ްއެއީްމީގެކުރިނ�ްއަޅުގަ މެނ�ްލިޔަނ�ޖެހޭކަމަށ�ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްވިސ�ނުނ�ތައް� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއައިގޮތަކަށ�ނޫނ� ވިސ�ނަމުނ�

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހިތަށ�ނައަރާގޮތަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  170މިހިރީކީއެއ�.

ްހީނުކުރަން� ްމީގެކުރިނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިދަނީ. ކަނ�ތައ�ތައ�

ނޑުމެނ�ގެްތެރޭގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭްއިރުގައިްމިކަހަ ލަްކަނ�ތައ�ތަކަށ�ްއަޅުގަ

ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ.ް ްއެއ�ވެސ�ގޮތަކަށ� ްކަމަކަށެއ� ްރިޢާޔަތ�ނުކުރާނެ މީހުނ�

ްއޮއިވަރުް ްމުޖ�ތަމަޢުގެ ްމުޅި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްހައ�ދެއް� ްކަހަލަ ްއެއ�ވެސ� ްމިކަނ�ކަމުގެ ްދިޔުމާއެކުގައި  175ބަދަލުވެގެނ�

ްތެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއޮތީްމިނ�ވަރެއ�ނެތިގޮސ� ްކަނ�ތައ�ތައ� ރޭގައި

ްހަމަް ްލިޔުމުގައިވެސ� ްމައ�ދާ ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްގޮސ�ފައި. ބޮއ�ސުނ�ލައިގެނ�

ްއިނ�ތަކެއ�ް ްހައ�ދުތަކެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިކަނ� ކަނޑައެޅިގެނ�

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށް� ްލިޔެފައި ްބަޔާނ�ކުރެވޭގޮތަށ� ނޑައެޅޭގޮތަށ� ކަ

ްދަނ�ނަ ނޑުްދެކޭތީްއެވާހަކަ ނޑުމެނ�ްމިްމަސައ�ކަތ��ް�އަޅުގަ  180ވާލިނ�.ްއަޅުގަ

ްތަޙުޒީބް� ްމިއަށ�ވުރެނ� ްޤައުމު ްމި ްހަދައިގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ކުރަނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީން� ްހަދަނ�. ްޤައުމަކަށ� ްތަރައ�ޤީވެފައިވާ މިއަށ�ވުރެ

ްފުޅާކުރަނ�.ް ްމިއަށ�ވުރެނ� ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމަ ްއެގޮތަށ� ނޑުމެން�އެހެނ�ވީމާ، ްއަޅުގަ ް ްއިރުގައި ސައ�ކަތ�ކުރާ

ްރަނގަޅުް ްޙާލަތައ�ވުރެނ� ްމިތިބަ ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑުމެނ�  185ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެ

ްއެއީް ްއަދި ްމާއ�ދީގޮތުނ�ވިޔަސ� ްއެއީ ްދާނ�. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޙާލާތަކަށ�

ްކަމުގައިވިޔަސ�ް ްއަޚ�ލާޤީގޮތުނ� ްއަދަބު ްމިދަނ�ނަވާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްތަޙުޒީބުވާނ� ނޑުމެނ� ްނުވަތަްއަޅުގަ ްދާނ� ްކުރިއަށ� ްމިހާރަށ�ވުރެނ� ޖެހޭނީ

ްއުސޫލުތައ�ް ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްރަނގަޅުވާނ�. މިހާރަށ�ވުރެނ�
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ްކަހަލަް ްއެއ�ވެސ� ްތެރެއަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ްގެނެސ� ނޑުމެނ�  190އަޅުގަ

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްފާއ�ދާލާއިރުގައި ބެލުމެއ�ނެތި

ްއަށަގަނެވިފަ ްސިފަތަކާްއިހުޒަމާނުއ�ސުރެނ� ްއަޚ�ލާޤީ ްރީތި ްހުރި އި

ްބޮލާލާް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްއޮޔާލާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އުސޫލުތައ�

ްއެއަނ�ނަނީް ްމުޖުތަމައަކަށ� ްއެފަދަ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްނުވާނެ. ޖަހާގެނެއ�

ްއެއަނ�ނަނީ�ީކީް ްމުޖުތަމަޢަށ� ްއެފަދަ ްތަހުޒީބެއ�ނޫނ�.  195ތަރައ�ޤީއެއ�ނޫނ�

ްއެފަ ްއަދި ްނޫނ�. ްއަސާސީްއިޞ�ލާޙެއ� ްހޯދާދެވެނީ ްއެ ްމުޖުތަމަޢުއަކަށ� ދަ

ްޙައ�ޤެއ�ނޫނ�.ް ްމިނ�ކުރެވޭނެ ްދަރަޖައެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ކީއ�ކުރަނ�ތޯ

ްތިބޭފުޅުނ�ނަށ�ްވިސ�ނާވަޑައިގަތުމަށ�ް ްމިކަމާމެދުގައި ނޑު އެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްމާއ�ދާތައ�ް ްމިފަދަ ްވިސ�ނޭގޮތުގައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ�. އިތުރަށ�

ްކަ ނޑުމެނ�ްއެއ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްލިޔުމަކީ ްއުސޫލެއ�ނެތި  200ހަލަ

ްއެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްލިޔުމުގައި ްމާއ�ދާތައ� ްމި ކުރަނ�ވާނެކަމެއ�ނޫނ�.

ނޑަށ�ް މާއ�ދާތައ�ްއިތުރަށ�ްޤައިދުކުރުމަށ�ްމިހާރުްވިސ�ނަނ�ޖެހޭކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްމިކުރީ.ް ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްދަނ�ނަވާލަނ� ްވާހަކަ ްއެ ފެނ�ނާތީ

ނޑަށ�ްފުރުޞަ ތުްދެއ�ވިކަމަށ�ޓަކައިްރިޔާސަތަށ�ްއަދިވެސ�ްއެއ�ފަހަރުްއަޅުގަ

 205ްޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�.ްވައ�ސަލާމުޢަލައިކުމ�.

ް

ްނަޢީމަށް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޔޫސުފ� ްމެނ�ބަރު ްޢި�ިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްޖަލ�ސާއަށ�ް ްމިވަގުތު ްކުރިނ� ްއެރުވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްއޭނައަށ� އާދެ،

ްއާދެ،ްޙާޒި ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްއަދަދު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްތިއ�ބެވި ރުވެވަޑައިގެނ�

ް ްތިއ�ބެވީ ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްދެނ72ް�ްމިހާރު  210މެނ�ބަރުނ�.

ްމެނ�ބަރުް ްޢި�ިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެ�ެލިދެއަތޮޅުގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްޔޫސުފ�ްނަޢީމ�.

ް

ްޢިއ�ޒަްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ްދެވަނަް`. ްއެޖެނ�ޑާގެ ްމިއަދުގެ ްރައީސ�. ތ�ތެރި

 215ްނަނ�ބަރުގައިވާް
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ްއެއީްްްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކައަކީ ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� މައ�ސަލައާއި

ްއަދިް ްފަދައިނ� ްދަނ�ނަވާފައިވާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލ�ސާގައިވެސ� މީގެކުރީގެ

ްއެ ްޖަލ�ސާގައި ްނިމިގެނ�ދިޔަ ްމެނ�ބަރުނ�ގެްއެނ�މެފަހުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހެނ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގެމަތިނ� ްއެގޮތ�ވާ ްހުރިގޮތާ ޚިޔާލުވެސ�

ްބެހޭގޮތުން� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމީ ްމިވަގުތަކީ  220ވާހަކައަކީ

ްމިއީް ްމިވަގުތަކީ ްވަގުތެއ�ނޫނޭ. ްފާޅުކުރަނ�ވި ްޚިޔާލުތަކެއ� މާގިނަ

ްމަޖިލީހު ްމި ނޑުމެނ� ްދެނެގަނެްއަޅުގަ ްކޮބައިކަނ� ްޙައ�ޤުތަކަކީ ްއަސާސީ ނ�

ްކޮބައިކަނ�ްދެނެގަނެް ޤާނޫނުއަސާސީގައިްހިމެނެނ�ވާނެްއަސާސީްސިފަތަކަކީ

ްވަގުތޭ. ްފާސ�ކުރަނ�ވީ ްއެހެނ�ްްއެކަނ�ތައ�ތައ� ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ،

ްޚިޔާލުތަކެ�ެއ�ް ްމާގިނަ ްމިތަނުގައި ްމިވަގުތު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  225މިދަނ�ނަވަނީ

ްބެ ްއެކަމާ ްނިނ�މާްފާޅުކޮށ� ްދައ�ކާ ްވާހަކަތަކެއ� ްމާގިނަ ހޭގޮތުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްފާސ�ކުރާއިރު ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްއަސާސީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްނުވެއ�ޖެއ�ޔާް ްޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިދެނ�ނެވީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލެއ� ްހަދާނީ. ްކިހިނެއ�ތޯ ދެނ�

ްއަސާސީްްމިދަނ�ނަވަނީކީ ްއެއީ ްނިޒާމު ްވެރިކަމުގެ  230މިސާލަކަށ�،

ްކަމެއް� ްއެކަހަލަ ްމިސާލަކަށ�، ްނޫނ�. ްނުހިމެނޭނެއެކޭ ސިފައެއ�ކަމުގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ވީމަ، ްހަދާނީ. ްކިހިނެއ�ތޯ ްދެނ� ދިމާވެއ�ޖެއ�ޔާ

ްއަސާސީް ްކޮނ�މެހެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްމިވަގުތަކީ މިދަނ�ނަވަނީ

ްގިނަ ްމިހާ ްއެކަމާްްޙައ�ޤުތަކާމެދު ްނޫނޭ. ްވަގުތެއ� ްކުރަނ�ވީ ބަޙުސ�ތަކެއ�

ނޑުްހަމަްކުރިނ�ްދެނ�ނެވިްފަދައިން� ނޑުމެނ�ްވަނީްއަޅުގަ  235ބެހޭގޮތުނ�ްއަޅުގަ

ްމިް ްދެކެވި ްވާހަކަތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްފާޅުކުރެވި ްޚިޔާލުތަކެއ� ްގިނަ ވަރަށ�

ްދެނ���،ް ްޙިއ�ސާކުރެވިފައި. ްވަނީ ްއެކަނ�ތައ�ތައ� މަޖިލީހާ

ނޑުމެނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެްްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްއޮތ� ްދެނ� ކުރިއަށ�

ްމަސައ�ކަތެއ�ް ްކޮނ�މެވެސ� ްކޮމިޓީއާއި ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ދިރާސާކޮށ�

ްއެބޭފުޅުން� ްއާދެ، ްމިދަނ�ނަވަނީ. ްއަޅުގަނޑު  240ހަވާލުކުރަނ�ވީއޭ

ްހޯދުނ�ތައް� ްގިނަ ްއެއ�ކުރަނ�ވީ ްމަޢުލޫމާތު ްއިނގޭތޯ ދިރާސާކުރައ�ވަނ�ވީ

ްއެް ްހޯއ�ދަވާފައި ްގެނ�ނަވައިގެނ�ްހޯއ�ދަވަނ�ވީ. ްޑ�ރާފ�ޓެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ކަމާ
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ްކަމަކީް ްމިޖެހޭ ްނިނ�މަނ� ްމިވަގުތަށ� ްމިވަގުތުނ� ްހަމަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއަސާސީް ްއެ ްކޮ�ޮބައިކަމާ ްޙައ���ޤުތަކަކީ ްއަސާސީ ްހަމަ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެކަމާް ްދެނ� ްފާސ�ކޮށ�ފައި ްމަޖިލީހުނ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  245ޙައ���ޤުތައ�

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ނޑަށް�ބެހޭގޮތުނ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވީމަހެނ� ްވާހަކަ ްކުރިއަށ� ނ�

ްކުރިއަށ�ް ްމިކަނ� ްގޮތަށ� ްއެކަށީގެނ�ވާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަޅުގަޑުމެނ�ނަށ� ހީވަނީ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސް� ނޑުްވަރަށ�ްމަޢާފަށ�ްއެދެން� ގެނ�ދެވޭނީ.ްދެނ�،ްއަޅުގަ

ްކޮނ�މެވެސ�ް ްވާހަކަ ްކަމެއ�ގެ ްނެތ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުނ�

ްދެކޭގޮތުގައިްމިއީްހަމަް ނޑު ްދައ�ކާލެވޭތީ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ  250ވަރަކަށ�

ްޤަބޫލުކޮށ�ގެނ�ް ްވާހަކައެއ�ކަ�ަމަށ� ްދައ�ކާލަނ�ޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ކޮނ�މެހެނ�

ްމިވާހަކަްމިދަނ�ނަވާލީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް255 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާޅުގައިްް`. ްމެނ�ބަރަކު

ްވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދާކަމަށް�ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްބެހޭގޮތުނ� ްނެތ�ކަމަކާ ްއެޖެނ�ޑާގައި

ްމިްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިނ�ނަވާތީ ްއަޅުއ�ވާނުލައ�ވާ ްމަނިކުފާނު އިޝާރާތ�ކުރަމުނ�ދާއިރުވެސ�

އިޝާރާތ�ކުރުމަކީްނިޒާމުގެްތެރެއަށ�ްއެނބުރިްވަޑައިގަތުމަށ�ްއެްމެނ�ބަރަށ�ް

ް ްކަމެއ�ކަމަށ�ވާތީ ްކުރަނ�ޖެހޭނެ ްދަށުނ22ް�ްމަނިކުފާނު ްމާއ�ދާގެ  260ވަނަ

ްއެް ްމަނިކުފާނަށ� ްބޭނުނ�ހިފާ ްޙައ���ޤުގެ ްލިބިފައިވާ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްޝަރަފުް ްހަނދާނ�ކޮށ�ދިނުމުގެ ްއެކަނ� ްމަނިކުފާނަށ� ފުރުޞަތުގައި

ްލިބިގަނ�ނަނ�.ްޝުކުރިއ���ޔާ.ް

ް

ް265 

ނޑަށ�ްހީވަނީްއަދިްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުގެްވާހަކަފުޅުްްނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވު އަޅުގަ

ްނުދެނ�ނެވިގެން� ްއެއ�ޗެއ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްއެއަށ� ްގެނ�ދަވާފައި ކުރިއަށ�

ްނެނ�ގެވީއޭ.ް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހަމަ އުޅެނިކޮށ�

ްއެޖެނ�ޑާގަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިދާޅުވިްއެ ްވާހަކަ ްކަމެއ�ގެ ްނެތ� އި

ްއެހާތަނަށް� ްމިހާރު ްގެނ�ދެވީ ްދައ�ކަވަމުނ� ްވާހަކަފުޅު  270ކަމުގައިވިޔަސ�ވެސ�
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ްވާހަކަ.ް ްކަމެއ�ގެ ްއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާގައި ްގެނ�ދެވީ ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ� ހަމަ

ްނޫނީް ްފެނިވަޑައިްނުގަނ�ނަވައޭ ްއެޖެނ�ޑާގައިްއޮނ�ނަނ� އިޝާރަތ�ކުރައ�ވަނީ

ނޑުްބޭނުނ�ްކަމެއ�ްނޫ ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްކޮނ�މެހެނ� ނޭްއެގޮތަށ�

ްމެނ�ބަރުގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްއިނީ. ްނުދަނ�ނަވާ ްއެއ�ޗެއ� އެއަށ�

 275ްވާހަކަްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ްއެދެނ�.

ް

ްފާހަގަކޮށ�ްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްޔޫސުފ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލަން�ޝުކުރިއ�ޔާ

ނޑުމެނ�ްްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްއަޅުގަ ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްއާދެ، ްބެހޭގޮތުނ�. ްއެޖެނ�ޑާ�ާއާއި ބޭނުނ�ވަނީ

ް ްއެބައޮވޭ ްއެ�ެޖެނ�ޑާގައި 2،3،4،5ް،�ބަލައިލާއިރު ްއާދެ،5ްް. ނަނ�ބަރު.

ްތައ�ޔާރުކުރައ�ވާފައިް ްއެޖެނ�ޑާ ްރިޔާސަތުނ� ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު  280އަޅުގަ

ްއެދުވަ ްވަރަކަށ�ްމިއޮނ�ނަނީ ްގެނ�ދެ�ެވޭނެ ްމަސައ�ކަތ� ްޖަލ�ސާގައި ހެއ�ގެ

ްކަމަށ�ވަނ�ޏާް ްއެހެނ�ވެއ�ޖެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ވިސ�ނަވާފައިކަމަށ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައިވާ ްމަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވަނ�ވާނެ ރިޔާސަތުނ�

ްގޮތުގައިް ްޤަބޫލުކު�ުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްގެނ�ދެވުމަށ�ވެސ�. ކުރިއަށ�

ްކު�ުރިއަށް�ރިޔާ ްއެކަނ�ތައ�ތައ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްދެ ްމި  285ސަތުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިދަނ�ނަވަނީ ްއެހެނ� ްނުވޭ. ގެނ�ދަވާފައެއ�

ްވާހަކަދައ�ކަމުން� ްމިހާރު ްބެހޭގޮތުނ� ްމައ�ސަލައާއި ްމިގެނ�ދާ ބަޙުސ�ކުރަމުނ�

ްފުރުޞަތުްކުރިއަށް� ްހަމަ ްމިއީ.ްއަދިވެސ� ގެނ�ދާތާްމިހާރުްދެވަނަްދުވަސ�

ްބޭނުނ�ފުޅުވާް ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްހުޅުވާލެވިފައި. އޮތީ

ްދެނ�މެް ްހަމައެއާއެކުގައި ްއަދި ްއެބައޮތ�. ްފު�ުރުޞަތު  290މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�

ްބޭރުގައިް ްމަޢުޟޫއިނ� ްއެދުވަހު ްމެނ�ބަރު ްނެނ�ގެވި ްއެ ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްއިޝާ ްއެކަމަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވަނިކޮށ� ރާތެއ�ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�

ްވާހަކައަށ�ް ްއެބޭފުޅާގެ ްވިދާޅުވަނީ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކޮށ�ލެވީމަވެސ�

ްމިް ްރިޔާސަތުނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ހުރަސ���ނާޅުއ�ވާށޭ.

ްނުކުރައ�ވާ.ް ްމަސައ�ކަތެއ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްގެނ�ދަވާކަނ� ްކުރިއަށ�  295ކަނ�ތައ�ތައ�

ްފާހަގަކޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަނ�ވެސ� ނޑުްއެހެނ�ވީމަ، ްއަޅުގަ ށ�ލުމާއެކުގައި
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ްދެން� ްނިނ�މަވާލައ�ވާ ްބަޙުސ� ްމިގެނ�ދާ ްކުރިއަށ� ްމިހާރު މިއެދެނީ

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްވަޑައިގަތުމަށ�. ްނަނ�ބަރަށ� ްއޮތ� ްއެޖެނ�ޑާގައި

 

 300 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`

ްނުކުތާއެއް�

ްމައ�ސަލާގައިްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  305ްމިނެގީ

ްމެނ�ބަރުން�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މިއޮނ�ނަނީ

ްވާހަކަފުޅުް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޚިޔާލު، ްއިތުރު ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ފާޅުކުރަނ�

ް ްކަމަކަށް�ދެއ�ކެވި ްހުށަހެޅި ްޚިޔާލެއ� ްއިތުރު ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ތިނ�

ްޙައ�ޤުތަކާއި،ް ްއަސާސީ ްސިފަތަކާއި، ްއަ�ަސާސީ ްނުފެނޭ. ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށ�.ް ްވާހަކަދެއ�ކުމާއި ްމިނިވަނ�ކަމާއި، ްއުޅުމުގެ  310އެއ�ވެ

ްއިދާރީްކޮމިޓީނ�ްލަފާދީފައިް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�އަށ�

ނޑަށ�ްހީވަނީްމިގޮތަށް� އޮތީްއިތުރުްޚި�ިޔާލުްހުށަހެޅުނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ

ްނަގާފާނެހެނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްހަމަް މިކަނ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނ�ޏާްވަރަށ�ްވަގުތު

ގެނ�ނެވީ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް ްމަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށް�

ް315 

ް

ްޝުކުރިްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވާްއާދެ، ްތިޔަ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އ�ޔާ.

ްއެއަށް� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ވަރަށ� ނޑެކޭ ްއަޅުގަ ނުކުތާއަކީ

ްއެ�ެޖެނ�ޑާގައިް ްއާދެ، ްނުކުތާއެއ�. ްއެދޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ވަނ� ސަމާލުކަނ�

ްދެއ�ވަނ�.ްއި ްޚިޔާލުފުޅެއ� ްއިތުރު ްއޮތިއ�ޔާ ްޚިޔާލުފުޅެއ� ްއިތުރު  320ތުރުްމިއޮތީ

ްއެދިވަޑައިް ްފުރުޞަތަށ� ްވަނީވިއ�ޔާ ްނެތ�ކަމަށ� ޚިޔާލުފުޅެއ�

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވެސ�ް ްއަދި ްރަނގަޅުވާނެ، ްއެނ�މެ ނުގެނ�ނެވީމަވެސ�

ްއިށީނދެވަޑައިގަތީމަވެސ�ް ްވިދާޅުވެފައި ްނެތޭ ްޚިޔާލުފުޅެއ� ްއިތުރު ތިމަނ�ނަ

ްދައ�ކަވަނ�ް ްވާހަކަފުޅު ްގިނަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ރަނގަޅުވެދާނެ.
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ްވާނެް ްނިނ�މާލައިފިއ�ޔާވެސ� ްދެނ� ްނާރުވާ ްފުރުޞަތު ްމި  325ހައ�ދަވަނިކޮށ�

ްހުއ�ޓާް ްވާހަކަދައ�ކަނ� ްބައެއ� ްދޭތެރެ ްމިއާ ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްއަދި ގޮތަކީ

ްވިދާޅުވާތަނ�ް ްއެހެނ� ްމިދިޔައީ. ްނިމިގެނ� ްމިކަނ� ްހުއ�ޓައޭ ލިބޭނެކަމަށ�

ްއެރުވިފައި ްފުރުޞަ�ަތު ްމިއޮތީ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއައިސ�ފައި. .ްއޮނ�ނާނީ

ްއޮތިއ�ޔާް ްޚިޔާލުފުޅެއ� ްއިތުރު ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެދެނ� ނޑު އަޅުގަ

ްނުދައ�ކަވާް ްވާހަކަފުޅު ްނެތިއ�ޔާ ްޚިޔާލުފުޅެއ� ްއިތުރު ްދެއ�ވުނ�  330ވިދާޅު�ުވެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްއަރުވަނ�. ްފުރުޞަ�ަތު ްބޭފުޅުނ�ނަށ� އެހެނ�

ްޢިއ�ޒަތ� ްދެކުނުބުރީގެ ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްމިއަރުވަނީ ްމެނ�ބަރުްފު�ުރުޞަތު ތެރި

ްދެން� ްނެތީމަ ްވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިވަގުތު ްއޭނާ ްފާއިޒ�. ޢަލީ

ްޝިޔާމް� ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ނިލަނ�ދެއަތޮޅު

 335ްމުޙަނ�މަދުއަށ�.ް

ް

ްވަރަޙުމަތުްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ� .`ް ްއާދެ،ްهللا ްވަބަރަކާތު.

ްރައ�ޔިތުނ�ގެްްދުްޝިޔާމ�ްމުޙަނ�މަދުްއަޙ�މަ ްޚިޔާލުތަކަކީ ްފާޅުކުރަމުނ�ދާ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ

ްފާޅުކުރައ�ވަނ�ްބޭނުނ�ވާްއިތުރުްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރުނ� ްބެހޭގޮތުނ� އަސާސީްޙައ�ޤުތަކާ

ްދެނ�މެް ްއާދެ، ްބަޙު�ުސ�ކުރެވުނ�. ްހުށަހެޅުނ�ތަކާމެދު ްއެ ްހުށަހެޅުމާ  340ޚިޔާލު

ްއަތޮޅު ްއާްދ. ްމިތަނުގައި ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ްމެނ�ބަރުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެ

ްދެކޮޅުވާކަށ�ް ްމާބޮޑަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާ ްނާދެއޭ. ްބޮޑަކަށ� ޚިޔާލުތަކެއ�

ްމިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްކަނ�ނޭނގެ. ްވާހަކައެއ� ްރަނގަޅު ްއެއީ ނުޖެހޭ

ްކަނ�ތައ�ތަް ްއަސާސީ ްޙައ�ޤު ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއަސާސީ ކާްޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ

ްމިއޮތް� ްމިހާރު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރު  345ބެހޭގޮތުނ�

ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްފުރިހަމައަށ� ްވަރަށ� ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ�

ްއެބައޮތ�.ް ްލިޔެފައި ްބާބުތަކުގައި ްމި ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ���ޤުތަކާ އަސާސީ

ްހެދި ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްރަނގަޅު ްކިތަނ�މެ ްމީގައި ނޑުމެނ� ކަމުގައިްއަޅުގަ

%ް ްއޭގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ް%51ވީނަމަވެސ� ްއަނެއ� .51ް

ްއެބޭފުޅުން� ްވެރިނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިބި ްހަވާލުވެ ްކަނ�ކަމާ ނޑުމެނ�ގެ  350އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއިޚުލާސ�ތެރިވެގެނ�ްނޫނިއ�ޔާްއަޅުގަ ޢަމަލުކުރެވޭްގޮތ�.ްއެބޭފުޅުނ�

ްހެދިކަމު ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްވަރުގަ�ަދަ ގައިވިޔަސ�ްކިތަނ�މެ
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ްލިބިގެނެއ�ް ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްއަސާސީ ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެނ�ނަކަށ� އަޅުގަ

ްދައުލަތުގެް ްދަނ�ނަވާނަމަ ްމިސާލަކަށ� ްމިހާރު ްއެއީ ނުދާނެ.

ްކިޔަ�ަނ�ތެރިވުން� ްޤާނޫނަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި  355އިޚުލާސ�ތެރިކަމާއި،

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދައުލަތަށ� ްއެބައޮތ�. ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކިޔަމަނ�ތެރިވުމަކީްއިޚުލާސ�ތެ ްޤާނޫނަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރިވުމާއެއ�ކޮށ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްލާޒިމ�ކަމެއ�. ްމައ�ޗަށ� ްމީހެއ�ގެ ްކޮނ�މެ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްގޮތުން� ްހުނ�ނަ ްބައެއ�ފަހަރު ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތަ ްމިގޮތަށ� ްފާހަގަކުރެވެމުނ�ދޭ ްއަދި ްދޭހަވޭ ނޑުމެނ�ނަށ�  360އ�ްއަޅުގަ

ނުވާކަނ�.ްމިސާލަކަށ�ްބުނާނަމަްކޮރަޕ�ޝަނ�ގެްކަނ�ތައ�ްބޮޑުވުނ�.ްނޫނިއ�ޔާް

ްނޫން� ްރަނގަޅު ްއެކަށީގެނ�ނުވާ ްބިޑ�ތައ� ްއެ ްބިޑ�ކޮށ�ފައި ްތަނ�ތަނަށ� އެކި

ް ްދޫކޮށ�ލުން� ްއެއ�ޗެހި ްއެ ްގޮތ�ގޮތަށ� ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްމީހުނ�ނަށ� އަދި

ްކު ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްބޭއިނ�ސާފަކުން�މިހުނ�ނަނީވެސ� ރެވޭ

ްއޭގެް ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެ  365އަޅުގަ

ްވުމާއެކު،ް ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްނުދާކަމުގެ ްލި�ިބިގެނ� ްގޮތުގައި ފުރިހަމަ

ނޑުމެނ�ް ނޑައަޅަނ�ވީްއަޅުގަ ްކޮނ�މެްމީހަކުވެސ�ްޢަޒުމ�ްކަ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑައަޅަ ްކަ ްޢަޒުމ� ްބޭފުޅަކުވެސ� ނޑުމެނ�ނަކީްކޮނ�މެ ްއަޅުގަ ނ�ވީ

ނޑުމެނ�ނަކީް ްއަޅުގަ ްބައެއ�ކަނ�. ްޚިދުމަތ�ކުރަނ�ޖެހޭ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ނޑިތަކަށ�ް ްސިކު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެ ްޚާދިމުނ�ކަނ�.  370ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްކަމުގައިް ްލިބުނު ްބޮޑުްމަޤާމެއ� ްކިތަނ�މެ ނޑު�ުމެނ� ވިސ�ނައިދޭނ�ވީ.ްއަޅުގަ

ްޤައުމު ނޑުމެނ�ނަކީ ްއަޅުގަ ްއަދި ްލިބިފައިްވީނަމަވެސ� ްލޯބި ްއެނ�މެނ�ގެ ގެ

ހުރިްމީހެއ�ކަމުގައިްވީނަމަވެސ�ްއަދިްއެހެނ�ްގޮތަކުނ�ްތިބިްބައެއ�ްކަމުގައިް

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްނޫނިއ�ޔާ ްއިޚުލާސ�ތެރިވެގެނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ނަމަވެސ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްވަރަކަށ� ްކިތަނ�މެ ްހަދައިގެނ�  375ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްޙައ�ޤުގައި ްވާހަކަްްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ރައ�ޔިތުނ�

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްއެކަމެއ� ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ްދެއ�ކިޔަސ� ްވަރަކަށ� ކިތަނ�މެ

ްގިނަކުރާް ްއޭގައި ްޢަމަލު ްމަދުކޮށ�ފަ�ައި ްބަސ� ްވާނ�ވީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދުވާލުް ްރެއާއި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައި ްގޮތުގައި. ބައެއ�ގެ
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ނޑުމެނ�ްްހޭދަކުރާ ްއަޅުގަ ްވާނ�ޖެހޭނެ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  380ބައެއ�ކަމުގައި

އެއަރކޮނ�ޑިޝަނ�ްކޮށ�ފައިްހުރިްރީ�ީތިްކާރުކޮޅުގައާއިްއަދިްކޮޓަރިކޮޅުގައިް

ްޙާލުް ްއުޅެމުނ�ދާ ްރައ�ޔިތުނ� ްނިކަމެތި ްރާއ�ޖެތެރޭގެ ތިއ�ބަވާއިރުގައި

ްއެކަނ�ް ްތަޞައ�ވުރުކުރެވެނ�ޖެހޭނެ. ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްނުކުރެވިގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއައިސ�ފައިް ްގިނަފަހަރު ްއެއ�ޗެހި ްމައ�ސަލަތަކާ ްހިސާބަށ� ނޑުމެނ�ނާ  385އަޅުގަ

ްބައެއ�ް ްވަޒީރުނ�ނާްއަދި ްޙަވާލުވެފައިްތިއ�ބަވާ ްކަނ�ކަމާ މިހުނ�ނަނީ.ްބައެއ�

ްގޮ ްރަށ�ރަށަށ� ްއިސ�ވެރިނ� ްތިބި ްހަވާލުވެފައި ްކުރައ�ވާްކަނ�ކަމުގައި ސ�ފައި

ްމިފަދަް ްހުވާތަކާއި ްކުރައ�ވާ ްކިޔައިގެނ� ްކޮށ�ދޭނަމޭ ކަނ�ތައ�ތައ�

ްކޮށ�ދޭނަމޭް ްއެކަނ� ްނޫނިއ�ޔާ ްހުވާކުރައ�ވާފައި ްޙަޤީޤަތުގައި ކަނ�ތައ�ތަކުނ�

ްމިކަނ�ތަ�ައ�ތައ�ް ްފޮނުވާ ްއެއ�ޗެހި ްމެސެޖ�ތަކާ ްފަހަރަކު ްއެތައ�  390ކިޔައިގެނ�

ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމާޔޫސ�ވާްްމިވަނީ ރައ�ޔިތުނ�

ްމީހަކުވެސ�ް ްކޮނ�މެ ްކުރާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ކަނ�ތައ�ތަކަށ�.

ްކުރެވޭނެކަނ�ް ްއެކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޮތިއ�ޔާ ްކުރެވެނ� ްކަމެއ� ކުރަނ�ވީ

ްއެކަނ�ް ްނެތިއ�ޔާ ްކުރެވެނ� ްކަމެއ� ްއަނ�ގަނ�ވީ. ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްނޫނިއ� ްނެތޭ ްކުރެވޭކަށ� ްއަހަރުވެސ�ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަނ�ނަ  395ޔާ

ނޑުމެނ�ް ކުރެވޭކަށ�ްނެތޭްއަނެއ�އަހަރުވެސ�ްކުރެވޭކަށ�ްނެތޭްމިގޮތަށ�ްއަޅުގަ

ްބަދަލުގައިް ްއޭގެ ްހާމަކޮށ�ދީފައި ްހާމަކޮށ�ދޭނ�ވީ. ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްކަމަކުނުދާނެ.ް ްހެދީމަ ްއެހެނ� ްގޮތަކަށ� ްބޭނުނ�ވާ ްރައ�ޔިތުނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިއީ ްމިއީްްއެހެނ�ވީމަ، ްވާހަކައެއ� ްބޭނުނ�ވާ ދައ�ކާލަނ�

ްވިސ�ނަނ�ވީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޯވަރއޯލ�ކޮށ� ްދަނ�ނަވާނަމަ  400ޙަޤީޤަތުގައި

ްމިް ްއަމިއ�ލަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިޞ�ލާޙުވާނ�. ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއިޞ�ލާޙުވާނ�.ް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިއ�ބެވި މަޖިލީހުގައި

ްއިް ްއަމިއ�ލަ ނޑުމެނ�ގެ ްނޫނިއ�ޔާްއަޅުގަ ްއިޞ�ލާޙުވެގެނ� ޞ�ލާޙުތަކަ�ަށ�

ނުލެވޭނެ.ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްއިޞ�ލާޙަކަށ�ްގޮވައެއް� ްދެނ�ްތިބޭްބަޔަކަށ�ްއަޅުގަ

ް405 

ްވާހަކަްކުރިއަށ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއޮތ�ްމަޢުޟޫޢުއަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިްއެޖެނ�ޑާގައި

ް..ްގެނ�ދެވުނ�،ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ްގެނ�ނަްއިޞ�ލާޙު
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ް

ނޑުްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްމިދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ

ްވިސ�ނާލާއިރުްްއަޙ�މަދުްޝިޔާމ�ްމުޙަނ�މަދުް ްބ�ރޯޑ�ކޮށ�ްޙަޤީޤަތުގައި ްވާހަކައަކީްމި  410ްދައ�ކާލަނ�ްބޭނު�ުނ�ވާ

ްއަޅުްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިޞ�ލާޙުވެގެނ�ނޭ ނޑުމެނ� ްއިޞ�ލާޙުްއަޅުގަ ްޤައުމު ްމި ނޑުމެނ�ގެ ގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްމިހުރިހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްމިހާރުވެސ� ވެވޭނީ.

ްލިބެނ�ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަފ�ސީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްހަމަ ްޙައ���ޤުތައ� ލިބެނ�ޖެހޭ

ްކުރީދުވަހުް ްއިލ�ތިމާސ�ކޮށ�ލަނީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، އެބަހުރި.

ްދެއ�ވީ ނޑަށ�ްފު�ުރުޞަތު ްވަރަށ�ްރީތިްގޮތެއ�ގެްއަޅުގަ ްމިްމަޢުޟޫޢުއަށ�  415މަ

ްވާހަކަް ްބެހޭ ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްލިބެނ�ޖެހޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� މަތިނ�

އޮނ�ނާނީްދެއ�ކިފައި.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިހާރުްއިތުރުްޚިޔާލުތަކެއ�ްހުށަހެޅިް

ްމިވާހަކަް ްހިތަށ�އެރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބުނީމަ ްފުރުޞަތެއ� ވާހަކަ

ްވަބަ�ަރަކާތު.ްهللاްލާމ�ޢަލައިކުމ�ްވަރަޙުމަތުްދަނ�ނަވާލާނަމޭ.ްވައ�ސަ

ް420 

ްދެކުނު�ުބުރީގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުވަދުއަތޮޅު ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވަނީ ްދެނ�، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޒާހިރުްއާދަމ�.ްއޭނާވެސ�ްމިްޖަލ�ސާގައިްވަޑައިގެނ�ް

ްރަ ްމިއަރުވަނީ ްފު�ުރުޞަތު ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމަ، އީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްނެތ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢާޒިމާްޝަކޫރަށ�.ް

ް425 

ްބޭނުނ�ވާްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްވާހަކަދައ�ކަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްލިސ�ޓެއ�ްްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްޚިޔާލުތަކުގެ ްހުރި ްފާޅުކުރެވިފައި ްމިހާރު ްމަޢުޟޫޢުގައި

ްއެހެނ�ވީމަ،ްްްދެއ�ކެވުނ�:ވާހަކަ ްއެބައޮތ�. ްދެއ�ވާފައި ްސ�ކ�ރެޓަރިއޭޓުނ� ްއަތަށ� ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމިއަށ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭރުނ� ްލިސ�ޓުނ� ްއެ ްވާހަކަ ްދައ�ކާ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބަލާނަނ�. ްލިމިޓ�ކޮށ�ލެވޭތޯ ްޚިޔާލުތަކަށ� ްބޭނުނ�ވާ  430ހުށަހަޅަނ�

ްދެ ްބަލައިލާފައި ްލިސ�ޓަށ� ްމި ްފުރަތަ�ަމަ ނޑުްއެނ�މެ ްއަޅުގަ ްއިތުރަށ� ނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްޙައ���ޤުތައ� ްއަސާސީ ްބޭނުނ�ވާ ހުށަހަޅަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްފުރަތަމަް ްވަކިނ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްއެނ�މެ ްވާހަކަތައ� އިތުރުކުރަނ�ްބޭނުނ�ވާ

ނ ްއަޅުގަ ްއިތުރަށ� ްލިސ�ޓުގެ ްމިއޮތ� ްވަކިްމިހާރު ްބޭނުނ� ްއިތުރުކުރަނ�  435ޑު



 17 

ްދި�ިވެހިް ްކޮނ�މެ ްޙައ�ޤަކީ ްއިޙ�ތިރާމ�ގެ ްކުރަނ�ޖެހޭ އިނ�ސާނަކަށ�ވީތީ

ރައ�ޔިތަކަށ�ްއެހެނ�ްމީހުނ�ގެްފަރާތުނ�ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެްޙައ�ޤެއ�ކަނ�.ްއެކަނ�ް

ްޙައ�ޤުް ްދިރިހުރުމުގެ ްހަމައެއާއެކު ްއިތުރުކުރަނ�. ްބޭނުނ� ނޑު އަޅުގަ

ްރަް ްދިވެހި ްކޮނ�މެ ނޑުްއެއީވެސ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްލިބިދޭނ�، އ�ޔިތަކަށ�ވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަހުނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްވާހަކްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ  440މިދަނ�ނަވާ

ްވަކިް ްޙައ�ޤަކީވެސ� ްކޮނ�މެ ްދަނ�ނަވާނަނ� ްތަފ�ސީލުކޮށ� ވަރަށ�

ްލިބިދޭނ�ޖެހޭް ްތެރެއިނ� ްޤާނޫނުތަކެއ�ގެ ްވަކި ކޮނ�ޓެކ�ސ�ޓަކުނ�

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ�ްޙައ�ޤުތަކެއ�ކަމަށ� ްއެ ްހަމަމިއާއެކު ދެކެނީ.

ްލިބިދޭ.ް ްބައެއ�ފަހަރަށ� ްޤާނޫނުތަކުގައި ްއޮތޯރިޓީވެސ� ލިމިޓ�ކުރުމުގެ

ްމިް ްޙައ�ޤުތައ� ްމި ްދަށުނ� ްކޮނ�ޓެކ�ސ�ޓ�ގެ ްއެ  445އެހެނ�ވީމަ،

ްމިވާހަކަް ްކަމަށ�ވާތީ ްބޭނުނ�ކަމެއ� ްވަނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށ�

ްދަނ�ނަވާ ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްކޮނ�ޓެކ�ސ�ޓ�ގެްދަނ�ނަވާލާފައި ްއެ ފައި

ނޑުްހަމަް ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދާނަނ�.ްހަމައެއާއެކުްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކަވެސ�

ްޙައ�ޤުް ްނުލިބުމުގެ ްޢަދަބު ްޚިލާފު ްއިނ�ސާނިއ�ޔަތާ ްބޭނުނ� އިތުރުކުރަނ�

ްޢަދަބެއ�ް ްއެއ�ވެސ� ްޚިލާފު ްއިނ�ސާނިއ�ޔަތާ ްރައ�ޔިތަކަށ� ްދިވެހި  450އެއ�ވެސ�

ްޤާނޫނު ްނުވާނެކަނ� ްލިޔެވިފައިްލިބިގެނ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ އަސާސީގައި

ްދިވެހިް ްއިނގޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާއިރު ްމިހެނ� އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.

ްމުޢާޙަދާތަކުގެް ްބައިނަލ�އަޤ�ވާމީ ްހުރި ްތަނ�ފީޒުކުރައ�ވާފައި ސަރުކާރުނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްހަޔަރްރައިޓ�އެއ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެއަށ�ވުރެ ވާހަކަ.

ްލިޔެވެނ�ޖެހޭ ްއެވާހަކަވެސ�ްމިވާހަކަ ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ  455ނެކަމަށ�

ްނުދޭް ްފެނިގެނެއ� ްލިސ�ޓުނ� ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކު ދަނ�ނަވާލީ.

ްއެއީް ްޙައ�ޤުވެސ� ްއެ ްނުވާނެކަނ�. ްއަޅުވެތިކުރެވިގެނ� ްދިވެއ�ސަކު އެއ�ވެސ�

ްވެގެނ�ވާނެް ްއަޅަކަށ� ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްއަޅުވެތިކުރެވިގެނ� ދިވެއ�ސަކު

ނޑައެޅިގެން�މީހެއ�ްނޫ ނ�ކަނ�.ްއެްޙައ�ޤުވެސ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްވަރަށ�ްކަ

ްފާހަގަކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ� ްލިޔެވިފައި  460ޢިބާރާތުނ�

ްދިވެހިް ްމައ�ސަލައެއ� ްކަނ�ބޮޑުވާ ްވަރަށ� ނޑު�ު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ހަމައެއާއެކު

ްނުވަ ްއަމަނ�އަމާނ�ކަމާއެކު ްނުވަތަ ްފަސޭހަކަމާއެކު ތަްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�
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ްދިރިއުޅުމުގެް ްއަމަނ�އަމާނ�ކަމާއެކު ްވަރަށ� ްލައިފ�. ްއޮފ� ްރައިޓ� ޕީސ�ފުލ�

ްޙައ�ޤެއ�.ް ްލިބެނ�ޖެހޭނެ ްރައ�ޔިތަކަށ� ްދިވެހި ްކޮނ�މެ ޙައ�ޤަކީ

ްޙައ�ޤާް ްއަނެކެއ�ގެ ްގޮސ� ްޙައ�ޤު ްއެކެއ�ގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑުމެނ���  465އަޅުގަ

ްމިނިވަ ްއަނ�ނާނެ. ްހިސާބުތަކެއ� ްކޮމ�ޕ�ރޮމައިޒ�ވާ ނ�ކަމުގެްއަރާހަމަވެ

ްއުޅުމުގެްޙައ�ޤުް ްއެއ�ވެ ްނުވަތަ ްއެސެމ�ބ�ލީ ްއޮފ� ްފ�ރީޑަމ� ްނުވަތަ ޙައ���ޤު

ްއަނެކާގެްދިރިއުޅުމުގެްޙައ�ޤާްއަރާް ނުވަތަްޚިޔާލުފާޅު�ުކުރުމުގެްޙައ�ޤުްއެއީ

ްމިދަނ�ނަވަނީް ްމިހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤެއ�. ްހުއ�ޓެނ�ވާނެ ހިސާބުނ�

ްފަރުދީ ްގޮތުގައިވެއ�ޖެއ�ޔާ ްދަނ�ނަ ނޑު ްމުޖުތަމަޢުގެްްއަޅުގަ  470ޙައ�ޤުތަކާއި،

ްޙައ�ޤުތަކަށް� ްމުޖުތަމަޢުގެ ްފަހަރަށ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްއަޅާކިޔާލާއިރު ޙައ�ޤުތަކާ

ްމިކަމާް ްޙާލަތުތަކެއ� ްލިބެނ�ޖެހޭ ްޕ�ރައިރިޓީ ްމައ�ޗަށ� ްޙައ�ޤުތަކުގެ ފަރުދީ

ްބައ�ލަވަލައވައިފިއ�ޔާް ްރަނގަޅަށ� ްތިޔަބޭފުޅުނ� ްލިޔުނ�ތަކުގައި ބެހޭ

ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރައ�ވާްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްދިރާސާކޮށ� ްއެހެނ�ވުމާއެކު، ނެ.

ްކިޔާް ްމިނ�ގަނޑު ްޙައ�ޤުތައ� ްފަރުދީ ްޙައ�ޤުތަކާއި، ްއިޖުތިމާޢީ  475ކޮމިޓީނ�

ްއަމަނ�އަމާނ�ކަމާއެކުް ްރައ�ޔިތަކީ ްދިވެހި ްކޮނ�މެ ްބައ�ލަވާފައި އަޅާގޮތެއ�

ްއާއިލީް ްއަމަނ�އަމާނ�ކަމާއެކު ްއެމީހަކަށ� ްއަދި ްޙައ�ޤު ދިރިއުޅުމުގެ

ްބައެއ�ގެްދިރިއުޅު ްއެހެނ� ްޙައ�ޤު ްއެ ްމީހެއ�ކަމަށާ ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްޙައ�ޤު މުގެ

ްއެއީވެސ�ް ްނުވާނެކަނ� ްއަރައިގަނެވިގެނ� ްތެ�ެރެއަށ� މިނިވަނ�ކަމުގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަމަށ� ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ްލިޔެވިގެނ�  480ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްބޭނުން� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަށ� ްހަމައެއާއެކު، ްދެނ� ދެކެނ�.

ްމުދާްތަ ްއަދި ްޙައ�ޤު ްއަދާކުރުމުގެ ްވަޒީފާ ްޙައ�ޤާއި، ްލިބިގަތުމުގެ ޢުލީމު

ްލިބިފައވާް ްރައ�ޔިތަކަށ� ްދިވެހި ްކޮނ�މެ ްޙައ�ޤަކީވެސ� ލިބިގަތުމުގެ

ނޑަށ�ްްޙައ�ޤެއ�ކަމަށ� ްއަޅުގަ ްލިޔެވެނ�ޖެހޭ. ްކަޑައެޅިގެނ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމިކަނ� ްމުޖުތަމަޢުގައި ްދިވެހި ްގޮތުގައިްމިހާރުވެސ� ްހަމަޖެހިފައިްއެނގޭ  485ކަނ�

ްނިގުޅައިނުގަނެވޭނެް ްއަދި ްލިބިދޭ ްމިޤާނޫނުއަސާސީނ� އޮތ�ނަމަވެސ�

ްމިހާރުވެސް� ްހަމައެއާއެކު ްބަޔާނ�ކުރަނ�ޖެހޭނެ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޙައ�ޤެއ�ކަނ�

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއިް ްތެރޭގައި ްލިސ�ޓ�ތަކުގެ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްހަ ްޙައ�ޤުވެސ� ްލިބިގަތުމުގެ ްޞަރީޙަކޮށް�މަޢުލޫމާތު ނޑައެޅިގެނ� ްކަ މަ
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ްކުރިމަތިލުމާއިް ްއިނ�ތިޚާބަށ� ްހަމައެއާއެކު ްދެނ� ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.  490ބަޔާނ�ވެފައި

ްއެމީހެއ�ގެްމައ�ޗަށ�ް ްހަމައެއާއެކުްކޮނ�މެްމީހަކީ ްއަދި ްޙައ�ޤާއި ވޯޓުދިނުމުގެ

ްކުށުން� ްއެމީހަކީ ްނުވަތަ ްއިނަސެނ�ޓ�، ްހިނދަކު ްސާބިތުނުވާހާ ކުށެއ�

ްމީ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބަރީޣަވެފައިވާ ްޙައ�ޤުވެސ� ްލިބިދިނުމުގެ ހެއ�ކަމަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާފައި ްމިހެނ� ްވާހަކަ ްމިޙައ�ޤުތަކުގެ ލިޔެވެނ�ވާނެ.

ްލިސ�ޓ�ގައިް ްއޮތ� ްލިބިފައި ްއަތަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބޭނުމީ  495ދަނ�ނަވަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއިޞ�ލާޙުކޮށ�ލަނ� ްވާހަކައެއ� ްއޮތ� ްލިޔެވިފައި ނޑައެޅި ކަ

ްޤާނޫނުއަސާސީން�ބޭނުމޭ ްއެބައޮތ� ްލިޔެވިފައި ްލިސ�ޓ�ގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ .

ްދެޖިނ�ސް� ްލިބިދިނުމާއި ްހަމަހަމަގޮތުގައި ްޙައ�ޤެއ� ްހުރިހާ ލިބިދޭ

ނޑައެޅުމަކީް ްކަ ްއުސޫލެއ� ްތަފާތު ްޖިނ�ސަކަށ� ްވަކި ހަމަހަމަކުރުމަށ�ޓަކައި

 500ލަކުނ�ްފިތުރީްއުސޫލާއިްޚިލާފުްކަމަކަށ�ވާތީްކޮނ�މެްބަޔަކަށ�ވެސ�ްއެއ�ްއުސޫ

ްބޭނުނ�ވީް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަ ްއޮތުނ�. ްގޮތަށ� ވާދަކުރެވޭނެ

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ްގޮތުގައިވެއ�ޖިއ�ޔާ ްހަނދާނ�ވާ ނޑު އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަދި ްޙަމީދު ްފާޠިނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބައިނަރަ ްކަހަލަ ްވަކި ްވެސ� ްއަޙ�މަދު ްއަނީސާ ްގުރޫޕ�ތަކަކަށ�ްމެނ�ބަރު ބަލ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްކަމަށ� ްބޭނުނ�ކަމެއ� ްލިބިދިނުމަކީ ްޙައ�ޤުތަކެއ�  505ވަކި

ްހަމަް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި.ްހަމައެއާއެކު ްވާހަކަދައ�ކަވާފައި މަޖިލީހުގައި

ްކޮނ�މެވެސ�ް ްއޮނ�ނާނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިްލިސ�ޓ� ްއެވާހަކަދައ�ކާފައި އެގޮތަށ�

ްކޮމި ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްވަޑައިގަނ�ނަވާއިރުްވަރަކަށ� ޓީއަށ�

ްއެވާހަކަވެސ�ް ްކަމަކަށ�ވާތީ ްބޭނުނ�ކަމެއ� އިޞ�ލާޙުކޮށ�ލުމަކީވެސ�

ްޙައ�ޤުތަކުގެް ްބޭނުނ�ވާ ްއިތުރުކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަށ� ްމީގެ  510ދަނ�ނަވާލީ.

ްނުވަތަް ްގުރޫޕ�ތަކަކީ ްވަކި ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރީގައިވެސ� ތެރޭގައި

ްއެ ްބަޔަކީ ްވަކި ްތެރޭނ� ނޑުމެނ�ގެ ްހުރިގޮތުން�އަޅުގަ ްހާލަތު މީހުނ�ގެ

ްމަށ�ޗަށް� ްއެހެނ�މީހުނ�ނަށ�ވުރެ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްވަކި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެވާހަކަތައ�ވެސ�ް ްދެކޭތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބައެ�ެއ�ކަމަށ� ލިބިދޭނ�ޖެހޭ

ްއެހެނ�ް ްދެކޭގޮތ�.ްމިއާއި ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ  515ދަނ�ނަވާލަނ�.ްމިއީ

ްއަ ްއިޢުތިރާޟ�ކުރެއ�ވިޔަސ� ްޚިޔާލުކަމަށް�ބޭފުޅަކު ްއަމިއ�ލަ ނޑުގެ ޅުގަ
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ްމިގޮތުން� ްއުނ�މީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އިޙ�ތިރާމ�ކުރައ�ވާނެކަމުގައިވެސ�

ްޕޮސިޓިވ�ް ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ އެނ�މެ

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެް ްލިޔެވިގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާހަކަ. ޑިސ�ކ�ރިމިނޭޝަނ�ގެ

 520ޤުތަކެއ�ްލިބިދިނުމުގައިްޤާނޫނުއަސާސީގައާއި،ްކޮނ�މެްރައ�ޔިތަކީްހުރިހާްޙައ�

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްހަމަހަމަ ްބަލައިގަތުމުގައި ްޤާނޫނު ްހެދުމުގައާއި، ޤާނޫނު

ްބަޔަކަށ�ް ްވަކި ްޙާލަތ�ތަކެއ�ގައި ްވަކި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްބައެކޭ. ލިބިގެނ�ވާ

ްމަނާކުރާކަމެއ�ނޫނޭ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްމި ްލިބިދިނުމަކީ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ވަކި

ނޑަށ�ްއެހެނ� ްއަޅުގަ ްލިޔެވިފައިްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ� ވެސ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްތެރޭގައިް ްބައެއ�ގެ ްފެނ�ނަ ްލިބިދޭނ� ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްޚާއ�ޞަ ްމިގޮތަށ�  525ފެނޭ.

ްމައ�ސަލަ.ް ްކުޑަކުދީނ�ގެ ްފާހަގަކޮށ�ލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ އެނ�މެ

ްވަ ްދެއ�ކޭތޯ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްމިވާހަކަ ނޑު ރަށ�ގިނަްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްކުރީނ�. ްމަސައ�ކަތ� ދުވަހު

ްދެވޭތޯް ްކުރިއަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމާގެނ� ްއޮތުމާއެކު ްލިބިފައި ފުރުޞަތެއ�

ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނޭް ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްތިޔަ ްކުޑަކުދިނ�ނަކީ  530ބަލާނަނ�.

ްއެ ްޙައ�ޤުތައ� ްއަމިއ�ލަ ްއެމީހުނ�ގެ ްބަޔަކުްފަދައިނ� ްއެހެނ� މީހުނ�ނަށ�

ްއަމިއ�ލަް ްއެމީހުނ�ގެ ްއެމީހުނ�ނަކީ ްބައެއ�. ްނުލިބޭނެ ްނޫނީ ހޯދައިދިނިއ�ޔާ

ްޙައ�ޤުވެސ�ް ްކުރުމުގެ ްތަސައ�ރަފު ްމުދަލުނ� ްއަމިއ�ލަ ްއެމީހުނ�ގެ ޙައ�ޤުގައި

ްއަމިއ�ލަް ްއެމީހުނ�ގެ ްއެމީހުނ�ނަކީ ްބައެއ�. ްލިބިނުދޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކޯޓުތަކަ ްޝަރުޢީ ްޙައ�ޤުވެސ�ްޙައ�ޤުގައި ްކުރުމުގެ ްވަކާލާތު  535ށ�ގޮސ�

ނޑީގެް ްސިކު ްއެމީހުނ�ނަކީ ްހަމައެއާއެކު ްބައެއ�. ްލިބިނުދޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޙިމާޔަތާއިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުނ�ވެސ� ްޖިސ�މާނީ ްއަދި ގޮތުނ�ވެސ�

ްކުޑަކުދީނ�ގެް ްއެހެނ�ވުމާއެކު ްބައެއ�. ްބޭނުނ�ވެފައިވާ ްއެހީ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްޙިމާޔަތ� ްއެކުއ�ޖެއ�ގެްޙައ�ޤުތައ� ްކުޑަކުއ�ޖަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ކުރުމަށ�ޓަކައި

ްއެނ�މެްރަނގަޅަށް� ްއާރާސ�ތުކުރެވޭނެްނުވަތަ  540ދިރިއުޅުނ�ްއެނ�މެްރަނގަޅަށ�

ްމިކަމާް ްހޯދައިދިނުމަކީ ްޙައ�ޤުތައ� ްއެކުއ�ޖާގެ ްފަދަޔަކުނ� ބައ�ޓަނ�ކުރެވޭނެ

ްއެކަމަށ� ްޒިނ�މާއެއ�ކަމަށާއި ްދާއިރާތަކުގެ ްސަރުކާރުގެ ޓަކައިްއުޅުއ�ވާ

ްއިތުރުް ްނުވަތަ ްހުރިނަމަ ްއެހީތަކެއ� ްޚާއ�ޞަ ްއިތުރު ްބޭނުނ�ވާ އެކުދިނ�ނަށ�
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ްއެކުދިނ�ގެް ްހޯދައިދިނުމަކީވެސ� ްއެޙައ�ޤުތައ� ްހުރިނަމަ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ޤާނޫނީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްލިޔެވެނ�ވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  545ޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި

ްކުއ� ްކޮނ�މެ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްއެކުއ�ޖެއ�ގެްޤަބޫލުކުރަނ�. ޖަކީވެސ�

ްކޮނ�މެސް� ްލިބޭ ްއެހީތެރިކަނ� ްވަރަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ� މައިނ�ބަފައިނ�ނާއި

ްހަމަޖެހެނ�ވާނެކަމުގައިވެސ�ް ްކުދިނ�ކަމުގައި ްއޮނ�ނަ ްގުޅުމެއ� ވަރަކަށ�

ްދެވަނައަށ�ް ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްލިޔެވެނ�ވާނެކަމަށ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްބޭނުނ�ވާ ްބަލާލަނ� ްމިގޮތުނ� ނޑު ްމުސ�ކުޅިނ�ގެްްއަޅުގަ ްގުރޫޕަކީ  550ޚާއ�ޞަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްމުސ�ކުޅިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ޙައ�ޤުތައ�.

ލިބިވަޑައިގެނ�ފައިްތިބިްްޕެނ�ޝަނ�އިކޮނޮމިކ�ްއެކ�ޓިވިޓީނ�ްބެރުވެފައިްތިބިް

ްބިނާކުރުމަށް� ްޤައުމު ްއަސާސ�ތަކަށ� ްޤައުމުގެ ްޤައުމަށ�، ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްޅަދުވަހުގަް ްއެހެނ�ނަމަވެސް�އެބޭފުޅުނ�ގެ ްކުރައ�ވާފައި ްމަސައ�ކަތ� އި

ްމުސ�ކުޅިނ�ނަށް� ްތިބި ްދޫކޮށ�ފައި ްމިޤައުމު ްއަތ�މައ�ޗަށ� ނޑުމެނ�ގެ  555އަޅުގަ

ްޙައ�ޤުތައް� ްބޭނުނ�ވާ ްއެމީހުނ�ނަށ� ްޙިމާޔަތާއި ްބޭނުނ�ވާ އެމީހުނ�ނަށ�

ްޤާނޫނުނ�ނާއިް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްޙާއ�ޞަ ްވަކި ހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި

ްލިބެ ްލިޔުމަކީވެސ�ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނ�ވާނެކަމަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށ� ްބޭނުނ�ކަމެއ�. ްކޮނ�މެހެނ� ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްދިރިއުޅުމުގެް ްމުޖުތަޢުގައި ްއިޙ�ތިރާމާއެކު ްތެރޭގައި ްޙައ�ޤުތަކުގެ  560ފާހަގަކުރާ

ްމީހުނ�ނެކޭް ްއެހެނ� ްދިރިއުޅުމުގައި ްއިޖުތިމާޢީ ްހަމަ ްއަދި ޙައ�ޤާއި،

ްއެއ�ފަދަ ްޙައ�ޤު، ްބައިވެރިވުމުގެ ްމިހުރިހާްޕެނ�ޝަނުއިނ� ްޙައ�ޤު ގެ

ނޑުް ނޑުްދެކެނ�.ްމީގެއިތުރުނ�ްއަޅުގަ ވާހަކަތަކެއ�ްލިޔެވެނ�ވާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްމިގޮތަށް� ްހަމަ ްޙައ�ޤުތަކަކީވެސ� ްމީހުނ�ގެ ްނުކުޅަދޭ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

 565މިވާހަކަތަކުގެްޤާނޫނުއަސާސީގައިްވަކިނ�ްފާހަގަކުރެވެނ�ވާނެްކަނ�ތައ�ތަކެއ�.ް

ްދަނ�ނަވައިފިނ�.ް ްކުރީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ކޮނ�ޓެކ�ސ�ޓ�ގެ

ްމީހަކީވެސް� ްކޮނ�މެ ްހުށަހަޅަނީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ކޮނ�ޓެކ�ސ�ޓެއ�ގޮތަށ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްލިޔެވިފައި. ްމީހެއ�ކަމަށ� ްލިބިގެނ�ވާ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ހަމަހަމަ

ްޙާ ްގުރޫޕުތަކެއ� ްޚާއ�ޞަ ްވަކި ްބައެއ� ްޚާއ�ޞަ ްޙައ�ޤުތަކެއ�ްވަކި އ�ޞަ

ލިބެނ�ޖެހޭްތިބޭނެކަމަށ�ްލިޔެފައި.....  570ްޙާއ�ޞާްޙިމާޔަތ�ތަކެއް�
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ް

ްއާދެ،ްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސަްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްބައ�ލަވާލައ�ވަނ�ްއާދެ، ްލިސ�ޓ� ްމި  575ްށ�

ްމިބުނާްްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެޖެނ�ޑާގައި ްއެއ�ޗަކާއި ްމިބުނާ ްމީގައި ްއެއީ ދަނ�ނަވާލަނ�.

ްމިދައ�ކަނީް ްވާހަކަ ްޚިޔާލުތަކެއ�ގެ ްއާ ްއިނގޭތޯ. ްދިމައެއ�ނުވޭ އެއ�ޗަކާއި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްވާހަކަ ްޚިޔާލުތަކުގެ ްމިހުރި ްމީގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ރިްއިނގޭތޯ.

ްރައީސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދައ�ކަވަމުނ�ްގެނ�ދަވާއިރުވެސ� ްއެވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރު

ްދެއ�ވާް ްގޮތުނ� ްނަގާލުމުގެ ްވަގުތު ްއެއ�ޗެއ�ްވިދާޅުނުވާތީވެ،ްމިއީ  580އެކަމާމެދު

ދަނ�ނަވާލީ.ްޝުކުރިއ�ޔާ. ސާފުކޮށ�ލަން� ްފުރުޞަތެއ�ތޯ.ްއެހެނ�ވެްއެކަނ�ތައް�

ް

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަށް�އަޅުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުކުތާްނެނ�ގެވި ްއިހަށ�ްމިްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ގަ

ްއަރުވާނަނ�.ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލާފައި  585އެއ�ޗެއ�

ްއެހެނ�ް ްއަރުވަނީއޭ ްފުރުޞަތު ްނަގާލަނ� ްވަގުތު އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްގެނ�ދެވޭތޯް ްއޮތ�ގޮތަށ� ްމިއެޖެނ�ޑާގައި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ހީފުޅުނުކުރައ�ވާ.

އެގޮތަށ�ްވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވާއިރުްބައެއ�ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްމިހާރުްމިއު ޅެނީ.ްދެން�

ްގެނ�ދެވޭ.ް ްއެބަ ްކުރެވެމުނ� ްތަކުރާރު ްއޭގެތެރޭގައި ްނުކުތާވެސ� ްބައެއ� ހުރި

ްއަދިް ްފާހަގަކުރެއ�ވުނ� ްވީހާވެސ�ބޮޑަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްހަމަ ްއެކަނ�ތައ�  590ދެނ�

ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރެއ�ވުނ� ްރިޔާސަތުގައިްއެކަމަށ� ްސަބަބަކީ .

ްފާޅުކުރެވިފައިް ްމިހާރު ްތިއީ ްވިދާޅުވާއިރަށ� ްއެއ�ޗެއ� ްހަމަ ްމީހަކު އިނ�ނަ

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްގެނ�ދިޔުނ� ްއެހެނ�ދަނ�ނަނ�ވަމުނ� ްޚިޔާލެކޭ އޮތ�

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްބޮޑުކަމަކަށ�ވާނެހެނ�. ްކުރެވޭވަރަށ�ވުރެ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްދިޔަސ�ވެ ްއެހެނ� ްޚިޔާލުފުޅުްބައެއ�ފަހަރު ްއިތުރު ްޚިޔާލު ްއާ  595ސ�

ްކުރިއަށ�ް ްއޮތީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށ� ްއެރުވިފައި ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ްފުރުޞަތު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްދެނ� ްދަނ�ނަވަނ�. ްއެދޭވާހަކަ ގެނ�ދިޔުމަށ�
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ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިް ްނުކުތާއަކަށ� ްނިޒާމާބެހޭ ްޝަރީފ� ްއިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު

 އޮތީމަ.

ް600 

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްމިހާރުްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެހެނ�ވީމާ،ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެހެދޭނެހެނ�. ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްގޮތުނ� މިޢަމަލުކުރާ

ްބޭކާރުކުރަނ� ްވަގުތު ްމިތާގައި ްކިޔާފައި ްހަދާށޭ  605ތިބުމުގެްްޤާނޫނުއަސާސީ

ްކޮނ�ޑަކ�ޓ�ް ްމަޖިލިސ� ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މާނައެއ�ނެތ�.

ްނުކުރައ�ވަނ�ޏާް ްކުރައ�ވަނ�ވީ. ްކުރައ�ވަނ�ޏާ ްހެދޭނެގޮތަށ� ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބަތ�ކައ�ކާް ްދުވަހަކު ްކޮނ�މެ ްދައ�ކާފައި ްވާހަކައެއ� ްހިތަށ�އެރި ްއެމީހަކު ހަމަ

ްފޯކަސ�ކުރައ�ވައިގެނ�ް....ްކުޅެފައިްދާނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�

ް610 

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިށީނދެވަޑައިގަތުނ�ްއެދެނ�.ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�(

ް615 

ްވާހަކަދައ�ކާްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްއެއ�ފަހަރު ްކުރައ�ވާށޭ. ްމަސައ�ކަތ� ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްމި

ްއަނެއ�ކާވެސ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްޝަރީފ� ްހަމަ ްހުޅުވައިގެނ� ްޗެޕ�ޓަރު ްއެ ްއަނެއ�ކާ ނިމުނީމާ

ްތަކުރާރުކޮށ�ްއެއ�ދުވަހުްދެއ�ކިްވާހަކަ.ްމިތާނގައިް....

ް

ް620 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިށީނދެވަޑައިގަތުނ�ްއެދެނ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�(
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ް625 

ްވާހަކަްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްދައ�ކާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ވާ ްފުރުޞަތު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަޑުއައ�ސަވާ.ްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިއީ ްއެދެނ�. ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުނ� ްމެނ�ބަރު  630ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގޮތުނ� ްއިށީނދެވަޑައިގަތުނ�ްްނުކުތާއެއ�ގެ ްވާހަކައެއ�ނޫނ�. ދައ�ކަވަނ�ޖެހޭ

އިނގޭތޯ. ްއެދެން�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ގެނ�ދެވުނ�(

ް635 

ްކުރެވޭނެގޮތަކަށް�ްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުކުތާއެއ�ނޫނ�ތޯ ްނިޒާމާބެހޭ

ްއިތުރަށް�ރިޔާސަތުނ�ްޢަމަލުްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢަމަލުނުކުރައ�ވާ ްއަދިްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ކުރައ�ވާ

ްމިގޮތަކަށ�ްގެނ�ދަވާކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާ.

ް

ް640 

ްއެދެނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢަދަބުވެރިކަމާއެކު ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްއާދެ، އިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ.

ްދެން�މެ ްއެދެނ�. ްގެނ�ދެވުނ� ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ނ�ބަރު

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްވިދާޅުވާނީ. ްނުކުތާތަކޭ ްއާ ްވިދާޅުވި ވާހަކަފައ�ޓަވަމުނ�ވެސ�

ގެނ�ދެވުނ�ްއެދޭވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.  645ްއެގޮތަށ�ްކުރިއަށް�

ް

ްއޮނ�ނާްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްދަނ�ނަވާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްވާހަކަްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނެ

ްމިތާގައިްްއާއިޝަތުްއާޒިމާްޝުކޫރުް ްކުރީގައިވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެކު ްހަމަ ްފައ�ޓަވަމުނ�ވެސ�

ްވާހަކަދައ�ކަނ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބެހޭގޮތުނ� ްކޮނ�ޓެކ�ސ�ޓާއި ްވާހަކަތަކުގެ ްހުރި ދެކެވިފައި

ނޑުގެްޙައ�ޤެއ�ްއެއީްޤާނޫނުއަސާސީް  650ބޭނުމޭ.ްއަޅުގަނޑުްދެކޭގޮތުގައިްއަޅުގަ

ްދާއިރުް ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރުމާބެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�،
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ްއަމިއ�ލަް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްގޮތަކާއި ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ މިކަނ�ތައ�

ްދެކޭގޮތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްހުށަހެޅުމަކީ ްފެނ�ނަގޮތެއ� ޚިޔާލަށ�

ްމިވާހަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެކު ްއެހެނ�ވީމާ، ްޙައ�ޤެއ�. ނޑުގެވެސ� ކަްއަޅުގަ

ނޑުްދެނ�މެްމިދެނ�ނެވިްޚާއ�ޞަް  655މިގޮތަށ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނ�ްބޭނުނ�.ްއަޅުގަ

ްމިހާރުް ްބޭނުމީ ްދަނ�ނަވަނ� ްދެނ� ްދަނ�ނަވާފައި ްވާހަކަ ގުރޫޕ�ގެ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްލިސ�ޓ�ގައި ްއޮތ� ްލިބިފައި ްހަމައަށ� ނޑުމެނ�ނާ އަޅުގަ

ްޑުއަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްވާހަކަ. ްސިޓިޒަނ�ޝިޕ�ގެ ްއެބައޮތ� ލ�ްނެތޭ

ްކަނ�ކުރާނެގޮތެއ�ް ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްހާލަތ�ތަކުގައި ްއަނ�ނަ ސިޓިޒަނ�ޝިޕ�ގެ

ްވާހަކައެކޭ.ް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ްލިޔެވިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގައި  660އެއީވެސ�

ްމާއ�ދާގައިް ްއެވާހަކަވެސ�ްޤާނޫނުއަސާސީގެްޙައ�ޤުތަކުގެ އެހެނ�ކަމަށ�ވުމާއެކު

ްސިޓި ްޤައުމުތަކުގައި ްއެހެނ� ްލިބުމަކީްސިޓިޒަނ�ޝިޕަކީ، ޒަނ�ޝިޕ�

ްނިނ�މައިފިކަމަށ�ވަނ�ޏާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި ދިވެހިރައ�ޔިތެއ�ގެ

ްކަނ�ކުރާނެް ްއެކަމާބެހޭގޮތުނ� ްހާލަތ�ތަކުގައި ްއަނ�ނަ ްސިޓިޒަނ�ޝިޕ� ޑުއަލ�

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ްއިތުރުް ނޑުްދެކޭގޮތުގައި ްއަޅުގަ  665އުސޫލެއ�ްލިޔުމަކީވެސ�

ްއަނ�ނާނެގޮތެ ނޑުްފުރިހަމަކަމެއ� ްއަޅުގަ ްވާހަކައެއ� ްއިތުރު ްހަމަމިއާއެކު އ�.

ްމިހުރިހާް ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވޭ. ދަނ�ނަވަނ�

ްކޮނ�މެހެނ�ވެސް� ްއެއީ ްސ�ކޯޕ� ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްލިޔެވިފައި ްވާހަކަ ޙައ�ޤުތަކުގެ

ނޑައެޅިގެނ�ް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހާރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއޮތ� ްއެހެން�ްބަޔާނ�ކުރަނ�ޖެހިފައި ްދެކެފައިހުރި ނޑު ްއަޅުގަ  670ވާހަކައެކޭ.

ނޑައެޅުމާބެހޭް ްކަ ްޙައ�ޤުތައ� ްއެހެނ� ްނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީތަކުގައި

ްވާހަކަވެސ�ް ްސ�ކޯޕ�ގެ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްލިޔެވިފައި ްޙައ�ޤުތައ� މުޢާހަދާތަކުގައި

ްއަނ�ކޮނ�ޑިޝަނަލ�ްނުވަތަް ްބޭނުމަކީްކޮނ�މެްޙައ�ޤަކީ ލިޔެވިފައިވޭ.ްމިކަމުގެ

ްއަނ�ކޮނ�ޑިޝަނަލް�އަނ�ރެސ� ްނުވަތަ ްއެނގުނ�. ްޙައ�ޤެއ�ނޫނ�ކަނ� ޓ�ރިކ�ޓަޑ�

ްޙައ�ޤުތަކުގެް ްއެހެނ� ްކޮބައިކަމާއި ްޙައ�ޤުތަކަކީ ްއަނ�ރެސ�ޓ�ރިކ�ޓަޑ�  675ނުވަތަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރީގައި ްކިހިނެއ�ތޯ، ްކުރެވެނީ ްޑިފައިނ� ސ�ކޯޕ�ތައ�

ްޙައ� ްފަރުދީ ްޙައ�ޤުތަކާއި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމިސާލަކަށ� ޤުތަކާއިްދެނ�ނެވިހެނ�.

ްކޮން� ްކިހިނެއ�ތޯ ނޑައަޅާނީ ްކަ ްއެޙައ�ޤުތައ� ްޙާލަތ�ތަކުގައި އަރައިރުނ�ވާ
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ނޑައެޅޭނެް ްކަ ްޤާނޫނުތަކުނ� ްއަދި ްމިބައިތައ� ޤާނޫނުތަކަކުނ�ތޯ.

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމިބައިތަކުގައިވެސ� ްކޮބައިތޯ. ނޑުތަކަކީ  680މިނ�ގަ

ްއަނ�ނަނ�ޖެހޭނެް ްކޮނ�މެހެނ�ވެސ� ްޗެޕ�ޓަރގައި ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްދަނ�ނަވަން�ވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހެނ� ްދަނ�ނަވަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ހަކަތަކެއ�ކަމަށ�

ްޙާލަތުް ްމުޖުތަޢުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބޭނުނ�ވަނީ ކޮނ�މެހެނ�

ްބަޔަކަށް� ްވަރަށ�ގިނަ ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ މިއޮތ�ގޮތުނ�

 685އެއީްްއަމަނ�އަމާނ�ކަމާއެކުްދިރިއުޅުމަކީވެސ�ްމިހާރުްލިބިގެނ�ްނެތ�ްޙައ�ޤެއ�.

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ްބައެއ�ގެ ްވަކި ްބަޔަކަށ� ވަކި

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްކަލެކ�ޓިވ� ްމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ދޫކޮށ�ލަނ�ޖެހިފައިވާތީ

ްދާތީ.ް ްކޮމ�ޕ�ރޮމައިޒ�ކުރަމުނ� ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އޭގެތެރެއިނ�

ްބޭނުނ�ކަ ްކޮނ�މެހެނ� ްލިޔެވުމަކީ ްމިކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� މެއް�އެހެނ�ވީމާ،

ްވަރަށ�ގިނަް ްއެނގޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކު ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ  690ކަމުގައި

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްތެދުވެވަޑައިގަނ�ނަވާނެކަނ�. ްފުނ�މައިގެނ� ބޭފުޅުނ�

ްޙާއ�ޞަް ްވަކި ްހަމަ ްބޭނުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ނިނ�މާލުމުގެ

ްއަނ�ހެނު ްތެރޭގައި ްމީހުނ�ގެ ްލިބިފައިވާ ްޙައ�ޤުތަކުގެްޙައ�ޤުތަކެއ� ނ�ގެ

ނޑުްބޭނުނ�ވަނީް ވާހަކަވެސ�ްލިޔެވެނ�ޖެހޭނެ.ްމިވާހަކަތައ�ްދަނ�ނަވަނ�ްއަޅުގަ

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްޙާއ�ޞަ ްވަކި ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  695އަނ�ހެނުނ�ނަކީ

ްއެކިއެކިް ްއަޤ�ވާމީ ްބައިނަލ� ްދުނިޔޭގެ ްބައެއ�ކަމަށ� ލިބިދޭނ�ޖެހޭ

ްޔޫ ްއިނ�ޓަރޕާލިމެނ�ޓ�ރީ ްއެކިއެކިްލިޔުނ�ތަކުގައާއި ނިއަނ�ގެ

ްއެކިއެކިް ްފަދަ ްޕ�ލެޓ�ފޯމ� ްކޮނ�ފަރެނ�ސ� ްބެއިޖިނ�ގ މުޢާހަދާތަކުގައިއާއި

ްމުޢާހަދާތަކުގައިވެސ�ް ްހުރި ްޤަބޫލުކޮށ�ފައި ްސަރުކާރުނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްވަކިް ްހޯދައިދޭނ�ޖެހޭ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްހޯދުމަށ�ޓަކައި ްޙައ�ޤުތައ�  700އަނ�ހެނުނ�ގެ

ނޑުތަކުގެްޙައ�ޤުތަކަކާއި،ްސަރުކާރުނ�ް ޕ�ރޮވައިޑ�ކޮށ�ދޭނ�ޖެހޭްޤާނޫނީްއޮނިގަ

ްއޮތް� ްޤަބޫލުކޮށ�ފައި ްސަރުކާރުނ� ްދިވެހި ްއެއީ ްއަދި ްލިޔެވިފައިވާތީ. ވާހަކަ

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއެމީހުނ�ގެ ްއަނ�ހެނުނ�ނަށ� ްވުމާއެކު ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ކަމަށ�ވާތީ.

ްސީޓ�ތަ ްވަކި ްއެސެމ�ބ�ލީތަކުގައި ްއެކިއެކި ްޤާނޫނީ ކެއ�ްހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި

ްއެއީް ްކުރަނ�ޖެހުނަސ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްއެހެނ� ްނުވަތަ ްޖެހުނަސ�  705ހޯދައިދޭނ�
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ްމިހާރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިއީ ްކުރަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވާހަކަތައް� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވުމާއެކު ްހަމަތައ�. ްބައިނަލ�އަޤ�ވާމީ ޤަބޫލުކުރާ

ދިްޙައ�ޤުތަކުގެްސ�ކޯޕ�ތައް�ނިނ�މާލާނީްމިހާހިސާބުނ�ްމިޙައ�ޤުތައ�ްލިޔެވިްއަ

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްމުޖުތަމަޢުގެ ްޙާއ�ޞަކޮށ� ްވަކިނ� ްޑިފައިނ�ކުރުމާއި، ކޮނ�މެހެނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކުރުމަކީ ްޑިފައިނ�  710ކަލެކ�ޓިވ�ރައިޓ�ސ�އަށ�

ްޝުކުރިއ�ޔާް ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްއެވާހަކަ ްކަމެއ�ކަމަށ�ވާތީ ޖެހިފައިވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ނޑުްްޅުްމެނ�ބަރުްފާދިއ�ޕޮް ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއާދެ، .`ް

އިބ�ރާހީމ�ް ްމަރުޙަލާގައިްްޙުސައިން� ްމި ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ  715ްހަނދާނ�ވާގޮތުގައި

ނޑަށ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްރިޔާސަތުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� އެދިފައެއ�ނުވާނެ.

ްދެއ�ވައިފީމު.ްއެ ްދަނ�ނަވާލުމަކީްފުރުޞަތެއ� ްއެއ�ޗެއ� ްކޮނ�މެސ� ހެނ�ކަމުނ�

ނޑުްދެކެނ�.ްވަރަށ�ގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެރި..... ްއެއީްއޮތ�ކަމެއ�ކަމުގައިްއަޅުގަ

ް

ްއެދިވަޑައިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތު ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްމެނ�ބަރު  720ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްކުރި ްވާހަކަފުޅު ްދެނ� ްވިދާޅުވެފައި ްއެއީްނުގަނ�ނަވާކަމަށ� ްގެނ�ދެވުނ� އަށ�

ްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ�ް ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްގޮތެއ�ނޫނ�ހެނ�. ރަނގަޅު

ްގޮތަކަށ�ް ްކޮނ�މެވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދަނީ. ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ސިސ�ޓަމެއ�

ްނެގިފައިް ްނަނ�ފުޅު ްނޯޓ�ކުރެވިގެނ� ްމިތަނަށ� ްދެއ�ވެވުނީމަ މެސެޖެއ�

ްބޭނުނ�ފުޅު ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްދެނ� ްވިދާޅުވީމާްއޮނ�ނާނީ.  725ނޫނ�ކަމަށ�

ވަގުތުްއެހެނ�ްބޭފުޅުނ�ނަށ�.... ނޑަށ�ްހީވަނީްދެން� ްއަޅުގަ

ް

ްދެނ�ނެވީްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ. ްބޭނުނ�ނުވާ ްނުދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ

އިބ�ރާހީމ�ް ްއެދިފައިވާކަމަކަށ�.ްްޙުސައިން� ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހަނދާނެއ�ނެތޭ ނޑު ްއަޅުގަ

ނޑުްނުދަނ�ނަވަނ�.ްްްދެއ�ކެވުނ�:ވާހަކަ ނޑުްބޭނުމެއ�ްނެތ�ކަމަކަށ�ްއަޅުގަ  730ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ް
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ްއެހެނ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހާކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއާދެ، ްގެނ�ދަވާނީ. ްކުރިއަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، އާދެ،

ްބޭފުޅަކަށް� ްނެތ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްމިޖެހެނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ވިދާޅުވީމާ

ނޑު ްއެހެނ�ވީމާ،ްްއަޅުގަ ްދެނ� ްގެނ�ދާކަމަށ�ވާތީ، ްއަރުވައިގެނ� ފުރުޞަތު

ކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާްނިނ�މަވާލަދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް  735ްވާހަކަްއަވަހަށް�

ް

ްމިހާރު.ްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުް ްނަނ�ގަވައިފިހެނ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ

އިބ�ރާހީމ�ް ްްޙުސައިން�

ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް740 

ްއުޅުއ�ވީްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްރިޔާސަތުނ� ްވިދާޅުވަނ� ްމެނ�ބަރުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްހީވަނީ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްހަނދުމަފުޅުކޮށ�ދެއ�ވަނ�ހެނ�.ް ްހުރިހާކަމެއ� ްރިޔާސަތަށ� ްއެއީ އެވާހަކަހެނ�.

ްއެހެނ�ވީމާ.....

ް

ްޢިއ�ޒަްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުް ްމިތާނގެ ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ ްރިޔާސަތަށ�  745ްތ�ތެރިްކިހިނެއ�ތޯ

އިބ�ރާހީމ�ް ްނުކުރައ�ވަނީސ�.ްްޙުސައިން� ްއެޚިޔާލުފާޅު ްއޭނަ ްހުރިގޮތެއ�. ްޚިޔާލުފުޅު ްމެނ�ބަރެއ�ގެ

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާްވާހަކަްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެން�

ް750 

ްވަްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުް ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއާދެ، ްރަށ�ގިނަ

އިބ�ރާހީމ�ް ްޙައ�ޤުތަކާއިްބެހޭގޮތުނ�ްވަރަށ�ގިނަްޙުސައިން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީ ްވަނީ ްމެނ�ބަރުނ�

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެނ�މެ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި. ްމިތަނަށ� ޚިޔާލުފުޅުތަކެއ�

ްޚިޔާލުފުޅުތަ ްވަރަށ�ގިނަ ްމެނ�ބަރުވެސ� ްވަނީްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެކަމަނާ ކެއ�

ްތަކުރާރުް ްއެޚިޔާލުފުޅުތައ� ްދެނ�މެވެސ� ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި.  755މީގެކުރީގައިވެސ�

ްވަރަށ�ގިނަް ްދެއ�ކެވި ްވާހަކަފުޅު ްމީގެކުރިނ�ވެސ� ްއާދެ، ކުރެއ�ވީ.

ްހުށައެއ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�ްއެބޭފުޅުނ�ނަކަށ�ްއާްޚިޔާލުފުޅުތަކެއ�

ްވިދާ ްއެބޭފުޅުނ�ވެސ� ްވަރަށ�ގިނަްނޭޅުއ�ވޭ. ްމިހާރު ޅުވެފައިވަނީ

ްދެކެނީް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއ�ވިފައިކަމަށ�.ްއާދެ، ްވަނީ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއ�
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ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�ޓަކައިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދިއެއ� ްޚިޔާލެއ� ްމިވެނި  760ވަކި

ްމިހެނ�ބުނެް ްހުށައެއ�ނޭޅެއޭ ްއަދިއެއ� ްޚިޔާލެއ� ްމިވެނި ްވަކި ބޭނުނ�ވާނެ

ްދިއ�ކޮށ�ލެ ްމާތަނަވަސ�ގޮތެއ�ގައިްއިނގިލި ްމާފުނ�ކޮށ� ްވަރަށ�ވުރެ ވޭ

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކުރީގައިް ްމީގެ ނޑަކީވެސ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްހުށަހަޅުއ�ވާފައި. ޚިޔާލުފުޅުތައ�

ްހުށަހެޅިް ްޚިޔާލުތަކެއ�ްމިތަނަށ�  765އަސާސީްޙައ�ޤުތަކާއިްބެހޭގޮތުނ�ްވަރަށ�ގިނަ

ްހަމަްއެކެނ� ްޚިޔާލުތަކަކީ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިތަނަށ� ްހަމަގައިމުވެސ� .

ްތެރެއިނ�ް ްޚިޔާލުތަކުގެ ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިތާގެ

ްބައެއ�ްޚިޔާލުފުޅުތައ�ް ްޚިޔާލުތަކަކަށ�ވާނެ.ްއާދެ،ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްގިނަ ހަމަ

ނޑުމެނ�ނަ ްއަޅުގަ ްހީވާގޮތުނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްލިބިފައިމިވާްއަދިވެސ� ށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެވޭތީ، ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނެތ�ކަމަށ�  770ކަރުދާހުގައި

ްމިް ްޚިޔާލުފުޅުތަކެއ�ވެސ� ްހުރިހާ ްޚިޔާލުފުޅުތައ�ވެސ� ހުށަހަޅާފައިވާ

ްއާދެ،ް ްއުނ�މީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމަނުއ�ވާނެކަމަށ� ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރުމުގައި

ްހުށަހެޅިދާނެ ްޚިޔާލުތަކެއ�ވެސ� ްމޮޅު ްމޮޅަށް�ކިތަނ�މެ ްކިތަނ�މެ ްއަދި .

ްމުހިނ�މީް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްކުރެވިދާނެ. ްއިޞ�ލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ވެސ�

ްޤައުމުް ްއަދި ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެނ�ގެ  775އަޅުގަ

ްއިޙ�ލާސ�ތެރިވެވަޑައިގަތުނ�.ް ްވެރިނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިއ�ބެވި ހިނ�ގަވަނ�

ްއެކުލަވާް ްއެއ�ގޮތަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ްއެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ލަނީ

ްޢަމަލުކުރާކަށ�ނޫން� ްޚިލާފަށ� ްއެއާއި ްޢަމަލުކުރަނ�. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއޮނ�ނަނީކީއެއ�. ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްބައެއ�ް ްހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްތެރޭގައި ްވެރިނ�ގެ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ  780ފެނ�ނަނީ

ްމިޤާނޫނު ްއެބޭފުޅުނ�ގެްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްބައެއ�ފަހަރު ްޚިލާފަށ� އަސާސީއާއި

ްހިތާމަކުރަނ�ޖެހޭް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއާދެ، ްބެހެއ�ޓޭކަނ�. ޢަމަލުފުޅުތައ�

ްކަމެއ�.

ް

ްއެޖެނ�ޑާގައިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވަނ� ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު  785ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް.އޮތ�ްމަޢުޟޫއަށ�ްވާހަކަދައ�ކަވާށޭ
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ނޑުގެްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްމަޢުޟޫއަށ�. ްއެޖެނ�ޑާގެ ްމިގެނ�ދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ

އިބ�ރާހީމ�ް ްއިނގޭތޯ.ްްޙުސައިން� ްމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިޔާލެއ� ްއާ ްހުށަހެޅުމެއ�. ްޚިޔާލު.

ްކަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީ މެއ�.ްއެހެނ�ވިމާ،

ްމައ�ޗަ�ަށް� ްމިކަނ�ކަމުގެ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  790ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރައ�ވާ

ްކޮނ�މެހެނ�ވެސް� ްއެއީ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރެއ�ވުމަކީ ސަމާލުކަނ�ދެއ�ވައިގެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއ�ކަމުގައި ބޭނުނ�ތެރި

ްނެތ�ކަމަ ްޚިޔާލު ްބައެއ� ނޑަށ�ްފާޅުކޮށ�ފައިވާްޚިޔާލުތަކުގެްތެރޭގައި ްއަޅުގަ ށ�

ްމީގެކުރީގައިވެސ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއެބަހުރި. ްޚިޔާލުތަކެއ� ދެނ�ނެވިފައިވާ

ްޤަބޫލުކުރާް ްދީނީގޮތުނ� ްއެމީހަކު ްމީހަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ  795ދަނ�ނަވާފައިވާނެ

ްއެގޮތ�ތަކުގައިް ްތަބާވެ ްއުސޫލުތަކަކަށ� ްހުއ�ދަކުރާ އިސ�ލާމ�ދީނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއާދެ،ްހިފެހެއ�ޓުމުގެ ްލިބިދޭނ�ވާނެކަމަށ�. ނ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭ.ް ްނުފެނެއޭ ްއަދި ްމިބައި ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްލިބެނ�ޖެހޭނީް ްކުރާނަމަ ްއެއ�މަ�ަސައ�ކަތެއ� ްމީހަކަށ�މެ ްކޮނ�މެ އަދި

ްފެނޭ.ްއާދެ،ްހަމަް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޮތުނ�  800އެއ�ވަރެއ�ގެްމުސާރައެއ�ކަމަށ�ވެސ�

ްޚިޔާލެއ�ވެް ްއާ ްއަދި ްޚިޔާލެއ�ވެސ�ްއެހެނ� ްއާ ްމުޅިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ސ�

ްކުރެވޭނެް ްފިރިހެނުނ�ނަށ� ްއަނ�ހެނުނ�ނާ ްއާދެ، ްޤަސ�ދުކުރަނ�. ހުށަހަޅާލަނ�

ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިް ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްނުކުރެވޭނެ ކަނ�ތައ�ތަކާ

ްޙައ�ޤުތަކުގެް ްމިއީވެސ� ްއާދެ، ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�

ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�ޖެ ްމިވާހަކަްމަރުޙަލާއިނ� ްމިހެނ� ްއެއީ ްއާދެ، ްކަމެއ�.  805ހޭނެ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ�ް ްހުއ�ދަނުކުރާ ްއިސ�ލާމ�ދީނ� ދަނ�ނަވަނ�ޖެހުނީ

ްހުއ�ދަނުކުރާް ްހައި�ިސިއ�ޔަތުނ� ްޖިނ�ސ�ގެ ްއެ އެއ�ޖިނ�ސަކަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމި ްލާޒިމުކުރާގޮތަށ� ްޖިނ�ސަކަށ� ްއެ ކަނ�ތައ�ތަކެ�ެއ�ވެސ�

ްވާހަކަދެކެވެމުނ�ދާ ްވަރަށް�މަޖިލީހުގައި ްހަމަ ްއެއީވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ތީ

ްމަރުޙަލާގައިް ްމި ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެކޭ  810މުހިނ�މު

ްޚިޔާލުފުޅުތަކެއ�ް ްމާގިނަ ްވާހަކަތަކެއ� ްމާގިނަ ްދެނ�ނެވިފަދައިނ� ކުރިނ�ވެސ�

ްދެކެނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްވަގުތުް ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރުްހުށަހަޅާކަށ�ްނޯނ�ނާނެކަމަށ�

ނޑުްމިވަގުތުްއިށީނދެލާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްސަލާމަތ�ކު އަޅުގަ ްރުމުގޮތުން�
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ްބެހޭގޮތުން�ްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއާދެ، ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.

ްކުރުގޮތަކަށ�ްްްނަޢީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަރަށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރު ްމަޖިލީހުގައި  815މި

ނޑުމެނ�ގެތެރޭގައިް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްޚިޔާލު ނޑުގެ އަޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރެވެމުނ�ދާ ްމާއ�ދާއިނ�3ް�ްހެދިގެނ� ވަނަ

ް ްވާހަކ3�ްްަފަށައިގެނ� ްޙައ�ޤުތަކެއ�ގެ ްގިނަ ްވަރަށ� ްނިޔަލަށ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއަޅުް ްބަހުނ�. ްޞަރީޙަ ްވަރަށ� ްއެބަހުރި ްލިޔެވިފައި ްއެްބަޔާނ�ކޮށ� ނޑު ގަ

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނުލިއެއ�ކަމަކު ްވަކިވަކިނ�  820މާއ�ދާތައ�

ްމިް ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްބޭފުޅަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ނޑުމެނ�ގެތެރެއިނ� އަޅުގަ

ްމިތާނގައިް ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެހެނ�. ްއެއ�ޗެއ� ްމިބުނާ މާއ�ދާތަކުގައި

ްމިޙައ�ޤުތަކާ ްބޭފުޅުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްތަފާތުްްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ބެހޭގޮތުނ�

ްވާހަކަތަކުގެް ްމިދެއ�ކުނު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްވާހަކަދައ�ކުވައިފި. ގޮތ�ގޮތަށ�

ްސިފާގައިް ްނޯޓެއ�ގެ ްމިހާރުވަނީ ްރިޔާސަތުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  825އަލީގައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެނގެނ�. ްވާހަކަތައ�ވެސ� ދެއ�ކުނު

ްހުށަހެޅުމަކުނ�ނެއް�ްމިވާހަކަދައ�ކާްމަޢުޟޫގައިްއާ ވާހަކަ�ަތަކަކާްޚިޔާލުތަކެއ�

ްއަތޮޅުގެް ްސ. ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިހާރު ނުދެއޭ.

ްވަނީް ްވޯޓަކަށ�ްއައ�ސަވައިދެއ�ވުމަށ� ްމައ�ސަލާގައި ްމި ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު

ްހުއ� ްމިވާހަކަތައ� ްހަމައިނ� ްވާހަކަތަކާ ްދެއ�ކުނު ްމިހާރު  830ޓާްހުށަހަޅާފައި.

ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގެް ްމައ�ޗަށ� ްވާހަކަތަކުގެ ްމިދެއ�ކެވުނު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުވެސ�ް ްއަޅުގަ ްފޮނުވިދާނެކަމަށ� ްކުރުމަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ� ްމާއ�ދާތައ� މިކަމާބެހޭ

ްއިލ�ތިމާސ�ކުރަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަވަސ�ކޮށ�ދެއ�ވުމަށ� ްއެކަނ� ދެކޭތީ

ް ްމާއ�ދާތައ� ްމި ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްލިޔެވިގެން�ހަމައެއާއެކު އަލުނ�

ް ްމިދެނ�ނެވި �3ްްއަނ�ނައިރު ްފެށިގެނ� ްމާއ�ދާއިނ� ްމާއ�ދާގ3�ްްެވަނަ  835ވަނަ

ްބަހުން� ްޞަރީޙަ ްވަރަށ� ްވާހަކަ ްމާއ�ދާތަކެއ�ގެ ްހުރިހާ ްމިހިރަ ނިޔަލަށ�

ްސަރުކާރުގެް ްމާއ�ދާއަކަށ� ްމިއިނ� ްވީނަމަވެސ� ްހުރިކަމުގައި ދެއ�ކިފައި

ް ްޚިލާފުވެގެނ� ްމުއައ�ސަސާއަކުނ� ްގެއ�ލިއ�ޖެްއެއ�ވެސ� ްޙައ�ޤު ރައ�ޔިތެއ�ގެ

ްޕ�ރެކ�ޓިސ�ް ްމިތަނުގައި ްއަދި ްނިޒާމެއ� ްބެލޭނެ ްއެކަނ� ހިނދެއ�ގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވީމާ، ްނެތޭ. ްފެނ�ނާކަށ� ނޑަކަށެއ� ްއަޅުގަ  840ކުރެވެމުނ�ދާތީއެއ�
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ްޞަރީޙަް ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްވަރަށ� ްހެދޭ ްމިފަހަރު ްމިކަނ� އިލ�ތިމާސ�ކުރަނީ

ްމަތިނ�ފަށައިް ްއެނ�މެ ްޙައ�ޤުްބަހުނ� ްމީހެއ�ގެ ްތިރިއާހަމަށ�ވެސ� ގެނ�

ްބެލޭނެް ްއެކަނ� ްކަނ�ތައ�ތައ�ކުރެވި ްދޭތެރޭގައި ްއެމީހަކާ ގެއ�ލިއ�ޖެނަމަ

ްމުހިނ�މުް ްވަރަށ� ްއޮތުމަކީ ްތަޢާރަފ�ވެފައި ްމެކޭނިޒަމެއ� ްނުވަތަ ނިޒާމެއ�

ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެް ްބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ� ްދަނ�ނަވަނ�.ްހުރިހާ  845ކަމެއ�ކަމުގައި

މިހާރުްމިްމަޢުޟޫގައިްވަރަށ�ްގިނަްވާހަކަތަކެއ�ްދެކެވިފައިްހުރީމާްްފަދައިނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމަޢުޟޫ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނުދައ�ކާ ްވާހަކައެއ� ްއިތުރު ނޑު އަޅުގަ

ްޤާ ްޕޮއިނ�ޓާމެދު ްމިދެނ�ނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްކުރުކޮށ�ލާނަނ�. ނޫނުއަސާސީގެ

ްޑ�ރާފ�ޓ��� ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�މާއ�ދާ ްމިކަމަށ� ްބޭފުޅުނ� ވާްކުރައ�ވާ

ްމެކެނިޒަމެއ�ް ްބެލޭނެ ްޙައ�ޤެއ� ްއެ ްގެއ�ލިޖެނަމަ ްޙައ�ޤު  850މީހެއ�ގެކިބައިނ�

ްމާއ�ދާތައް� ްމި ްގޮތަކަށ� ްތަޢާރަފ�ވެގެނ�ދާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މިފަހަރުގެ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަމުނ� ްކަމެއ�ކަމުގައި ްމުހިނ�މު ބަޔާނ�ވެގެނ�ވުމަކީ

ނޑުްކުރުކޮށ�ލާނަނ�.ްވައ�ސަލާމ� ްޢަލައިކުމ�.ްވާހަކަކޮޅުްއަޅުގަ

ް

ްއޮތީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްވާހަކަދައ�ކަވަނ� ްދެނ�،  855ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްސަޢީދު.ް ްދިޔާނާ ްފާތިމަތު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ްއެރުވެނ�ނެތީ.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ްނެތުމުނ� ްވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމި އޭނަ

ފައިްއޮތ�ްވަޒީރުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްދެނ�،ްއެދިވަޑައިގެނ�

ްދެނ�،ް ްދޫކޮށ�ލަ�ައ�ވާފައި. ްފުރުޞަތު ްއެ ްވަނީ ްނަޝީދު މުޙަނ�މަދު

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއޮތީ ްއަރުވަނ�  860ފުރުޞަތު

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްވަޑައިގެނ�ނެތ�. ްޖަލ�ސާގައި ްއޭނާވެސ� ްމިވަގުތު އަސ�ލަމ�.

ްއުތުރުބުރީގެްްދެނ� ްއަރިއަތޮޅު ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމަށ�.ް

ް

ްބައ�ވާވަރުވެއ�ޖެ.ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްކަނ�ފަތ� ްއަޑުއަހާ ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ `865 

ްޙައ�ޤުތަކަކީް

ްއަޑުއިވިއ�ޖެ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްކޮބައިކަނ�ްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްމަސައ�ކަތ� ްކުރިްހުރިހާ ްއޮޅުވާލުމަށ�
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ްޙުސައިން�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ���ޒަތ�ތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްދާދިދެނ�މެ ރައީސ�،

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްއެހާމަކުރެއ�ވީ އިބ�ރާހީމ�

ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްޚިޔާލަކީްފާހަގަކުރެވޭ. ްއިތުރު  870އުޅުނު

ްވަރަ�ަށ�ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރު ްޚިޔާލު. ްއެ ްއޮތ� މި�ިތުރުކޮށ�ލަނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމުސ�ލިމުނ�ކަމަށ� ނޑުމެނ�ނަކީ ްއަޅުގަ 7ްޞަރީޙަކޮށ�

ްކުރެވޭނެް ްފިރިހެނުނ�ނަށ� ްއަނ�ހެނުނ�ނާ ްލިޔެވިފައިވީހިނދު ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ނޑުމެނ�ގެްކަނ�ތައ�ތަކާްނުކުރެވޭނެްކަނ�ތައ�ތަ އ�ްވަރަށ�ްރަނގަޅަށ���ްއަޅުގަ

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ.ް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްބަޔާނ�ކުރެވި  875ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްދުވަ�ަހަށ� ްއަނެއ� ްއެއ�ދުވަހުނ� ްރާއ�ޖެ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްމަގުމަތީގެ ްކުދިނ�ތަކާ ްމަގުމަތީގައި ދޫކޮށ�ލެވިގެނ�

ްފަހަރެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމައިނ�ގެްފެނ�ނަމުނ�މިދަނީ ްނުދަނ�ވަނ� އ�ގައިވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާކަށ� ްއެވާހަކަ ްއަދާނުކޮށ�ގެނޭ. ްފުރިހަމައަށ� ޙައ�ޤުތައ�

ްބޭރުގެް ްހިނގައ�ޖެ. ްއޮޔާލާ ްރީތިއާދަކާދަތައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ  880ނެތިނ�.

ްއަވަދިނެތިް ްމައިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތަކުގެތެރޭގައި ތަހުޒީބީ

ްމިހި ްލޮ�ޮލުން�އުޅެނ�ފަށައިފި. ްހަމަ ްއިނ�ސާނަކު ްކަނ�ތައ�ތަކަކީ ްމިހިރަ ރަ

ްމިހާރުް ްބުރުގާއިނ� ްރާއ�ޖެ ްކުދިނ�ނޭ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�. ކަރުނައަޅާވަރުގެ

ްބިރުގަނ�ނަް ްއުޅެނ� ްދިގުކޮށ� ްތުނބުޅި ްމުދިނ�ކަމަށ� ފަވާލެވޭވަރުވޭ.

ްވަރަށ�ް ްޙައ�ޤުތައ� ްމިހަރަ ްމިހިރަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  885ކަމުގައިވޭ.

ްޤާ ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމުގައިްރަނގަޅަށ� ްބަޔާނ�ކުރެވިފައި ނޫނުއަސާސީގައި

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްއަރިސ�ކުރަނ�. ްމިވާހަކަ ްމިތުރުކޮށ�ލާ ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް

ްބައިގައިްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްނިނ�މާލުމުގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއަސާސީްްްވުނ�:ނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެްޢަދު ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްބަޔާނ�ކުރަނ�ވާނެ  890ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއާް ްބައެއ�ކަހަލަ ްވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދާއިރު ްޚިޔާލުގެ ްއިތުރު ސިފަތަކުގެ

ްއާް ްވާހަކަތަކަށ� ްދެކެވިފައިހުރި ްއަދި ްއަޑުއިވޭ. ްއެބަ ވާހަކަތައ�ވެސ�

ް ްޤަބޫލު�ުކުރަނ�ޖެހޭ. ްދާކަމަށ� ްއެބަ ްލިބެމުނ� ްޚިޔާލުތައ�ވެސ� �997ްއާދެ،

ްފަށައިފައިވާް ްބޭނުނ�ކުރަނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއަހަރު ވަނަ
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ްލިބިދޭ.ް ްއެބަ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްއަސާސީ  895ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ�

އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްއެްއަސާސީްޙައ�ޤުްލިބިދިނުމަށް�

އ�ްބާރުއަޅާްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާްމާއ�ދާތަކުގެްމާނަކުރުމުގައިްނުވަތަްއެްމާއ�ދާތަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމާއ�ދާތައ� ްއެ ްނުވަތަ ްރައ�ދުކުރުމުގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްހުރިކަމަށ� ްތަފާތުތަކެއ� ްހުރި ްލިބިގަތުމުގައި ބަލައިގަނެ

ްކުރީކޮޅުގައިވެސް� ްޖަލ�ސާގެ ްމިއަދުގެ ްމިސާލަކަށ� ްއާދެ،  900ފާހަގަކުރެވޭ.

ްއަ ްމީ ްކޮބައިތޯ ްއުޅުމަކީ ްއެއ�ވެ ްފަދައިނ� ނޑުމެނ�ްވާހަކަދެކެވުނު ޅުގަ

ްކޮނ�ތާކަށ�ތޯ،ް ްކޮބައިތޯ،ްއެއ�ވާނ�ޖެހެނީ ްއެއ�ޗެއ�.ްއެއ�ވުމަކީ ވިސ�ނަނ�ޖެހޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްހިތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްތަނަކަށ�ތޯ، ްވަކި އެއ�ވެވޭނީ

ްއެއ�ވުމުގެް ްނުލިއުނަސ� ްމިވެނިތަކަށޭ ްއެއ�ވާނ�ޖެހޭނީ ނޑައެޅިގެނ� ކަ

ްލިބި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމާނަ ްއެއ�ވުމުގެ ްއަދިްމާނައިނ�  905ގަނ�ނަނ�ޖެހޭ.

ްބަޔަކަށ�ް ްގިނަ ްޝަރަހަކުރާއިރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮބައިކަނ� އެއ�ވުމަކީ

ރަނގަޅުް އެބަްޖެހޭ.ްއާދެ،ްވަރަށް� އޮޅިގެނ�ނުދާނެގޮތަކަށ�ްއެްޝަރަޙަކުރަން�

ްއެއ�ވާނ�ޖެހޭނީް ނޑައެޅިފައިއޮތުނ� ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަމެއ�

ްމިތަނު ްތަނަކަށޭ. ްމިވެނި ްވަކި ނޑައެޅިގެނ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައިްކަ ްކުރީގެ ގައި

ްއެއ�ވާނެް ްރަށެއ�ގައިވެސ� ްކޮނ�މެ ްވިދާޅުވި ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަމުނ�  910ބޭފުޅަކު

ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެއޭ.ް ްއިނ�ތިޒާމުކުރެވިފައި ްހެދި ްމައިދާނ�ތައ� ރަނގަޅު

ްސިފަތަކުގެތެރެއަށ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ގެ ްމިއީކީ ްހިތުނ� ނޑު އަޅުގަ

ްއެ ްކަމެއ�ނޫނ�. ްކޮނ�ތަނަކަށ�ކަން�އަނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްއެއ�ވާނ�ޖެހޭނީ ވަގުތަކު

ްއިނ�ތިޒާމުކުރާް ްއެއ�ވުމެއ� ްއެ ނޑައަޅާނީ ްކަ ްނުވަތަ ނޑައަޅަނ�ޖެހޭނީ ކަ

ްއެއ�ވުމުގެތެރެއިން� ްކަނ�ތައ�ތައ�، ްދަތިވާނެ ްއެއ�ވުމުގެތެރެއިނ�  915ބަޔަކު.

ްއެއ�ވުމުގެތެރޭގައިް ްއެހެނ�މެ ްހަމަ ްކަނ�ތައ�ތައ�ްހުނ�ނާނެ.ްއަދި ފަސޭހަވާނެ

ނޑުމެން�ފާޅުކުރާ ްއަޅުގަ ްމިވެސ� ްޝުޢޫރެއ�ތޯ ްކޮނ� ްޚިޔާލެއ�ތޯ، ްކޮނ� ނީ

ްއެބަް ްމިހާރު ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ކަމަށ� ްލިޔަނ�ޖެހޭ ނޑައަޅައި ކަ

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެް ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ވާހަކަދެކެވެމުނ�ދޭ.

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްކުރިއަށ�ް ްބުނުމަކީ ްބުނާ ްމިހެނ� ްއޮނ�ނާނެއޭ  920ްމިނިވަނ�ކަނ�

ްވާހަކަތަކެއ�ް ްދައ�ކަނ�ހުރި ްހަމައެކަނި ްބެހޭގޮތުނ� ްކަނ�ތައ�ތަކާ ރާވާ
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ްބެހޭގޮތުން� ްކަނ�ތައ�ތަކާ ްވެނިމިފައިހުނ�ނަ ްނޫނ�. ދެއ�ކުމެއ�

ްއަތުވެދާނެ.ް ްފާޅުކުރުމުގެތެރޭގައި ްޚިޔާލު ްމި ވާހަކަދެއ�ކުނ�ވެސ�

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ް ްމިއީ ްވާހަކަދެއ�ކުނ� ްޚިލާފު ްޙަޤީގަތާ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްމީހުނ�ގެް ްވާހަކަދެއ�ކުމާ، ްޚިލާފު ްޙަޤީގަތާ ްނޫނ�.  925ކުރެވިގެނ�ވާނެކަމެއ�

ްމިކަހަލަް ްބެހު�ުމާ، ްއަބުރާ ްދެއ�ކުމާ، ްވާހަކަތައ� ްހުތުރުވާކަހަލަ އަބުރަށ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްއަދަބުލިބޭނެ ްދަޢުވާކުރެވި ްމައ�ޗަށ� ްމީހުނ�ގެ ކަނ�ތައ�ތަކުނ�

ް ްއާދެ، ްއެބަހުރި. ްފެނ�ނަނ� ްޤާނޫނުތަކުނ� ްހާލެއ�ގައިްއެހެނ� އެއ�ވެސ�

ްޙައ�ޤެއ�ް ްއަސާސީ ްނުވަތަ ްބޭނުމުގައި ްލިބިގަތުމުގެ ްޙައ�ޤެއ� އަސާސީ

ްއަނެކާގެް ްހުތުރުވެ، ްޙައ�ޤަށ� ްއަސާސީ ްއަނެކާގެ ްބޭނުމުގައި  930ހޯދާގަތުމުގެ

ްމިއީް ްދެއ�ކިގެނ�ނުވާނެ. ްމީހަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްވާހަކަތައ� އަބުރުގެއ�ލޭކަހަލަ

ްޙަޤީ ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެްއަޅުގަ ްއާދެ، ގަތެއ�.

ްކަނ�ތައ�ތަކުގެް ްގޮސ�ފައިވާ ްމާޒީވެގެނ� ްނުވަތަ ވާހަކަދައ�ކާއިރު

ްކަނ�ތައ�ތައ�ކުގެް ްސާބިތުވެ،ްސާބިތުހިފިފައިވާ ްޝަރީޢަތަށ� ވާހަކަދައ�ކާއިރު

ނޑުމެނ�ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެްވާހަކަތަކަކީ،ްދައ�ކަނ�ޖެހޭނެް  935ވާހަކަްއެއީްއަޅުގަ

ްމީހަކަ ްމީހެއް�ވާހަކަތަކަކީ. ްދައ�ކާ ްވާހައެއ� ްމައ�ޗަށ� ްޚިޔާލުގެ ްރޭވިގެނ� ށ�

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްވާހަކަދެކެވިގެނ�ނުވާނެ. ްވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި އަބުރު

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއެއ�ވެއުޅުމުގެ ްހަމައެކަނި އިޝާރާތ�ކުރީ

ްވާހަކަް ނޑައަޅައި ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކިހާމިނ�ވަރަކަށ�ތޯ ްލިބިދޭނީ

ްދެނ�،ް ްއެކެއ�ޗެއ�. ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދިއުމެއ�ގައި  940ދެކެވެމުނ�ދާ

ްހުޅުވިގެނ�ދާއިރުް ްމިނ�ވަނ�ކަނ� ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްމިދަނ�ނަވާލީ ނޑު އަޅުގަ

ްދެނ�ނެވިް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްހިސާބެއ�ގައިކަނ� ްކޮނ� ްފާޅުކުރަނ�ޖެހޭނީ ްޚިޔާލު އެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިްމި ތަނުގައިްބައެއ�ްބޭފުޅުން�ވާހަކައެއ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފަދައިނ� ްއަހަރ�997ްްުއެފާހަގަކުރެއ�ވި ވަނަ

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ�  945ބަލައިގެނ�ފައިވާ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްކުރިއަށ�ްއޮތ�ތަނުގައިވެސ�ްލިބެނ�އޮތީ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނާްފިކުރުކޮށ�ލަނ�ޖެހޭނެްކަ ނޑުމެނ�ނަށ�ްމިްއަޅުގަ ްއަޅުގަ މަކީ

�2ްއަސާސީްޙައ�ޤުްނުލިބިގެނ�ްމިއުޅެނީްކިއެއ�ވެގެނ�ތޯ.ްޤާނޫނުއަސާސީގެް
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ްދެރަް ްއެނ�މެ ްކަހަލަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިޝާރާތ�ކުރަނީ ްއެ ްމާއ�ދާއިނ� ވަނަ

ްހަމަް ްހަމަ ްކުރިމަތީގައި ްއެނ�މެގެ ްއެއީ ްނުވަތަ ްމީހާއަށ�ތޯ،  950ނިކަމެތި

ް ްހުރި ްމިހެނ� ްއާދެ، ނޑުމެން�މާއ�ދާއެއ�. ްއަޅުގަ ްމިހުރީ މާއ�ދާތައ�

ްއާދެ،ް ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަނ�. ްއެއީ، ްކަމެއ�. ްއެނ�މެ ްހަމަ ބޭނުނ�ވަނީ

ްކައިރިް ްނިނ�މާލަނީ. ްވާހަކަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްމިވާހަކަކޮޅާއެކުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއަދިް ްމަސައ�ކަތ�ކުރެވި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ� މުސ�ތަޤުބަލެއ�ގައި

ްޙަ ްލިބިދޭ ްމިހާރުވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްއަޅުގަ  955އ�ޤުތައ�

ްލިބެމުނ�ދާނެްދުވަހަކަށ�ްއިނ�ތިޒާރުކުރަމުނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްއެހެނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިް ްއަދިވެސ� ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާލަނ�. އެރުވުމުގެކުރިނ�

ް ނޑަކަށ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވިްގާތ�ގަ ްމިއަދު ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވެސ�  960އަލަށ�

ްދެވަނަފަހަރަށް� ްއަދި ްއެބަތިއ�ބެވި. ްބޭފުޅުނ� ްއަށެއ�ކަ ބޭފުޅުނ�ނާއެކުގައި

ްއުޅުއ�ވާ.ް ްއެބަ ްހައެއ� ްފަހެއ�، ްބޭފުޅުނ�ގެވެސ� އެދިވަޑައިގެނ�ނެވި

ްގެނ�ދަވާއިރު ްދައ�ކަވަމުނ� ްވާހަކަފުޅު ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ގައިްއެހެނ�ވީމާ،

ްކޮނ�މެވެސ�ް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްނިނ�މާލާފައި ްބަޙުސ� ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްނިނ�މުމަށ�ފަހުް ްގޮތެއ� ްފާސ�ކުރަނ�ޖެހޭ.ްއެއީ،ްމިތަނުނ� ްމިތަނު�ުނ�  965ގޮތެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްމިގެނ�ދެވެނީްޑ�ރާފ�ޓ�ްކޮމިޓީއަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށ�ް އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު ްވަކިްްމިހާރުްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއެބައޮތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

ްހުށަހަޅުއ�ވާް ްއެގޮތަށ� ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ގޮތަކަށ�،

ްމިދެނ�ނެވީް ްމިހެނ� ްދެއ�ވާފައި، ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްލިއުމުނ� ހުށަހެޅުއ�ވުމެއ�

ްއެއަށް� ްހުށަހެޅުއ�ވިފަހުނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  970އައ�ޑުއަތޮޅުގެ

ްބޭފުޅު ްބައެއ� ްގެނ�ނަނ�ވެސ�ްތާއީދުކުރައ�ވި ްއިޞ�ލާޙު ްއެއަށ� ނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަހުރި. ހުށަހަޅުއ�ވާފައި

ްއެއަށ�ް ްދެއ�ވާފައި ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްލިއުމަކުނ� ްފާސ�ކުރުމެއ� ފާސ�ކުރެވޭނެ

ްއެކަހަލަްްތާއީދެއ� ްގޮތަކަށ� ްފާސ�ކުރެވޭނެ ްލިބިގެނ� ްއެކީގައި މާއ�ދާއާއި

ްހު ްމިތަނުނ� ްއެހެނ�މެ،ްކަމެއ� ްހަމަ ްދެނ�، ްއެދޭކަމެއ�.  975ށަހަޅައިދިނުމަކީ
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ްގިނަް ްމަޖިލީހުގެ ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްމިހާރު ްދަނ�ނަވަނ�، ނޑު އަޅުގަ

ްފަދައިން� ްގެނ�ދަވާ ްޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވަމުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިހާރުް ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަފެނޭ. ްޚިޔާލުފާޅުކުރެވިއ�ޖެކަމަށ� ްއެކަށީގެނ�ވާވަރަށ�

ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ� ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި ްއިތުރަށ� ދެނ�

ްމާނައަކީްކުރިއަށ��1:�5ްްބޭފުޅުނ�ްތިއ�ބެވިއ�ޔާް ްކުރިނ�،ްއޭގެ  980ހިނގުމުގެ

ް �1ްްއޮތ� ްތެރޭގައި ްމިނެޓުގެ ްކުރިނ�1:�5ް�ްވަރަކަށ� ހިނގުމުގެ

ްއެދެނ� ްރަޖިސ�ޓ�ރީކުރުނ� ްމިތާނގައި ްނަނ�ފުޅުތައ� ްދެނ�،ްއެބޭފުޅުނ�ގެ .

ްވާހަކަފުޅުް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހިސާބުނ�

ްއެގޮތަށ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުއ�ޓާލާނަނ�. ްއެރުވުނ� ްފުރުޞަތު ދެއ�ކެވުމުގެ

ްދެން� ްދަނ�ނަވާފައި ްވާހަކަ ްޤަސ�ދުކުރާ ްގެނ�ދަނ�  985ކުރިއަށ�

ްޢިއ�ޒަ ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުނ�މަޑުލު ްމެނ�ބަރުްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިއޮތ� ތ�ތެރި

ވާހަކަފުޅުްދެއ�ކެވުމުގެްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް ްމޫސާްރަމީޒަށް�

ް

ްބެހޭގޮތުން�މިލަދުނ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،

ްކޮނ�މެހެްމޫސާްރަމީޒުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކައިގައި ްދަނ�ނަވާލަން�ދެއ�ކެވި  990ނ�ވެސ�

ްހުރުމާއެކު،ްއާދެ،ް ްވާހަކަ ްބައެއ� ްފެށިގެނ�997ް�ްބޭނުނ�ވާ ވަނަްއަހަރުނ�

ްގިނަް ްވަރަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްލިބިފައިމިވާ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްލިޔެވިފައިް ްލިޔުނ� ްލިބިދެވޭކަމުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤުތަކެއ� އަސާސީ

ނޑުްދަނ�ނަ�ަވަނ�ްބޭނު ނ�ވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއަސާސީްއެބަހުރި.ްއަޅުގަ

ްއޭގެޒާތުގައިް ްޙައ�ޤެއ�ވެސ� ްހުރިހާ ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްގޮތުނ�  995ޙައ�ޤެއ�ގެ

ްއެއ�ވެސ�ް ްލިބިނުދެވޭގޮތަކަށ� ްއެ ްއެނޫނ�ގޮތަކަށ�، ލިބިދެވެނ�ޖެހޭނެއޭ.

ްފާހަގަކޮށ�ލަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވާނެއޭ. ްއޮވެގެނ� ްލިޔެވިފައި މާއ�ދާއެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްތެރޭގައިްްބޭނުނ�ވަނީ ްނޯޓުތަކުގެ ްމި ލިބިފައިހުރި

ްހަމަހަމަގޮތެއ�ގައިްޚިދުމަތ�ތައް� އެބަހުރިްމީހުނ�ްދިރިއުޅޭްކޮނ�މެްރަށެއ�ގައި

 1000ފޯރުކޮށ�ދެވެނ�ްޖެހޭނެްނިޒާމެއ�ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށާ،ްއާބާދީްކުޑަނަމަވެސ�ް

ްހަމަހަމަް ްއެނ�މެނަށ�ވެސ� ްބައިތިއ�ބާނަމަ ްމީހުނ� ްރަށ�ރަށުގައި ވަކި

ްރަށެއ�ގައިވެސް�ޚިދުމަ ްކޮނ�މެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުނ� ްލިބެނ�ޖެހޭނެކަމަށާ، ތ�ތަކެއ�

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށާ،ް ްނިޒާމެއ� ްފޯރުކޮށ�ދޭނ�ޖެހޭނެ ްޚިދުމަތ�ތަކެއ� ހަމަހަމަ
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ްބޭނުނ�ވަނީް ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާތަކެއ�. ްމިކަހަލަ މިކަހަލަ

ްފާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްލިޔެވިގެނ� ްމިގޮތަށ�  1005ސ�ވުމަށ�ފަހުްޤާނުނުއަސާސީގައި

ްނޫނީވިއ�ޔާް ްގޮތުގެމަތިނ�، ްއެދޭ ްމިހާރުވެސ� ްރައ�ޔިތުނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްއުނ�މީދުތައ�ް ްރަށ�ރަށުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްބޮޑަށ� ްއެދޭގޮތަށ�ވުރެ މިހާރު

ްއެގޮތަށ�ްފުރިހަމަވާނެތޯއޭ.ް ްއުނ�މީދުތައ� އާލާވެގެނ�ދާނެހެނ�.ްއެހެނަސ�،ްއެ

ްނުވާނެކަމަށ�ވަ ްފުރިހަމަ ްލިޔެވިފައިްއެގޮތަށ� ްމިގޮތަށ� ްމިވާހަކަ ްކޮނ�މެ ނ�ޏާ

ްދިރިއުޅޭް ްމީހުނ� ްރާއ�ޖޭގެ ްސުވާލަކީ ްބާވައޭ. ްއެބައޮތ� ްބޭނުމެއ�  1010އޮތުމުގެ

ްރަށ�ރަށޭ.ް ްހުރި ްމިހާތަނަށ� ްބޮޑުކޮށ� ްތަފާތުކަނ� ްވަރަށ� ރަށ�ރަށަކީ

ްމީހުން� ްރާއ�ޖޭގެ ްމިލިޔެވެނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުގައި އެހެނ�ނަސ�،

ްކޮނ�މެ ްފޯރުކޮށ�ދިނުމުގެްްދިރިއުޅޭ ްޚިދުމަތ�ތަކެއ� ްހަމަހަމަ ރަށެއ�ގައިވެސ�

ްވިލިނގިއ�ޔާ،ް ްހުޅުމާލެއާ، ްމާލެއާ، ްއޭގައި ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�. އުސޫލެއ�

 1015އައ�ޑުއަތޮޅާ،ްމާލޭގެްއެނ�މެ،ްރާއ�ޖޭގެްއެނ�މެްއުތުރުގެްއަތޮޅުތަކަކާްއެނ�މެް

ްއޮނ�ނަ ްއާބާދީ ްބޮޑެތި ްއެނ�މެ ްރަށ�ރަށާ ްއޮނ�ނަ ްއާބާދީ ރަށ�ރަށަކާްްކުދި

ްތަފާތުކުރުމެއ�ނެތިް ްމިކަހަލަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުކުރެވެއޭ. ްތަފާތެއ� އެއ�ވެސ�

ްލިޔެވިް ްމިގޮތަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނެތި ްއިޝާރާތެއ� ްއެއ�ވެސ� މިކަހަލަ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްޙައ�ޤުތައ� ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ފާސ�ކުރުމުނ�

ްކުރެް ްހިތުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްމިކަހަލަްފޯރުކޮށ�ދެވޭނެތޯ ްސުވާލު.  1020ވޭ

ްރާއ�ޖޭގެް ްނެތި ްނުކުތާތަކެއ� ްފާހަގަކުރެވޭ ްފާހަގަކުރުމެއ�ނެތި، އެއ�ވެސ�

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ް ްޙާލަތު ްރަށ�ރަށެއ�ގެ ްހުރިހާ ްދިރިއުޅޭ މީހުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފާސ�ވީމާ ްލިޔެވިގެނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ްރައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރަށ�ވުރެ ްހަމަނުޖެހުން�ދަނ�ނަވާނީ ޔިތުނ�ގެ

ްގޮތަކަށ�ް ްއެއ�ވެސ� ްމިކޮށެނީ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�  1025ބޮޑުވެގެނ�ދާނެހެނ�.

ސުލ�ޙަވެރިކަމާްދިމާކޮށެއ�ްޢަމަލަކަށ�ްނުވާނެއޭ.ްއަދި،ްމިގޮތަށ�ްފާސ�ވުމުން�

ްކޮނ�މެހެން� ނޑުމެނ� މިކަނ�ްކުރަނ�ޖެހޭނެއޭ.ްނުކުރެވޭނެކަމަށ�ވަނ�ޏާ،ްއާޅުގަ

ްފާސ�ކުރާނެކަމެ ނޑުްމިގޮތަށ� ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަ ްއާދެ، ްނެތޭ. އ�

ްތެރެއިނ�.ް ްނުކުތާތަކުގެ ްމި ްބޭނުނ�ވީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ޚާއ�ޞަގޮތެއ�ގައި

ްމަޢުޟޫޢުގައިް ްމި ްއާދެ، ްބޭނުނ�ވަނީ، ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ  1030އިތުރަށ�
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ްއޮތުމާއެކުގައިް ްދެކެވިފައި ްވާހަކަތައ� ްގިނަ ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްމިްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްގޮތުގެމަތީނ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ްމެނ�ބަރުވެސ� ރި

ްނިނ�މާލުމަށ�ފަހުގައިް ްމަރުޙަލާ ްވަގުތު ްބަޙުސ�ކުރުމުގެ މަޢުޟޫޢުއަށ�

ްމައ�ސަލަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހިސާބަށ� ްހަވާލުކޮށ� ްކޮމިޓީއާ ޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ

 1035ްގެނ�ދަނ�ޖެހެނީ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާްވަރަށ�ްބޮޑަށ�.ް

ް

ްރަޝީދުްްް:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްރިޔާޟ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

 1040ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއަކަށ�ްމިނެގީްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްނިޒާމީ ނޑު ްރައީސ�.ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްރައީްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެއ�ޗަކުނ�. ްވިދާޅުވި ްދެނ�މެ ސ�

ްމިް ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު، ްވެދާނެ. ްއޮޅުމަކަށ�ވެސ� ފަހަރެއ�ގައި

ްއިޢުލާނ�ކުރައ�ވާފައިހެން� ްރިޔާސަތުނ�ވަނީ ްޖަލ�ސާގައި ްފަހުގެ  1045އެނ�މެ

ްފުރުޞަތަށް� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ފުރުޞަތަށ�

ްއެް ްލިސ�ޓެއ�ްއެދެނ�. ްއޮތީ ްއެދުވަހު ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ގޮތުނ�،

ްއެގޮތަށ�ް ްއިތުރަށ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމިއަދު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ނަގާފައިހެނ�.

ްރިޔާސަތުން� ްދެއ�ވަނ� ްފުރުޞަތު ްއެ ްބޭފުޅުނ�ނަށ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްފުޅާވެގެނ�ް ްއެބައި ްއަނެއ�ކާވެސ� ްހިތަށ�އެރީ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑައެޅުއ�ވިއިރު  1050ކަ

ްމިއަދުްދިޔަ ްއެނގޭ ްޔަޤީނުނ�ވެސ� ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްބާވައޭ. އީ

ނޑުމެނ�ްއެނ�މެނ�ވެސ�ްބޭނުނ�ވޭްއެބަް މިކަނ�ްއަވަސ�ކުރުމުގެްބޭނުނ�ްއަޅުގަ

ްމިހާރުްބާކީް ްއެއީ އަވަސ�ކުރަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްރިޔާސަތަށ�ްކުރެވިދާނެކަމެއ�

ްވާހަކަދައ�ކާނީް ްއިތުރަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނޫނ�ނަމަ،ްތިބި ތޯ.

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްދާނީތޯ. ްވޯޓަށ� ްއޮތ�ގޮތަށ� ްހުށަހެޅިފައި ްއެ  1055މިހިސާބުނ�،

ްއެްފާހަގަކުރައ�ވާހެނ�ްމިހާރުްގިނަް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއެްހުރިހާ

ްކުރިނ�ވެސ�ްހަމަްމިް ްއެްޚިޔާލުތަކަކީްއެއީްމީގެ މެނ�ބަރުނ�ްފާޅުކުރަމުނ�ދާ
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ްބަދަލުކުރެވިފަ ްޚިޔާލު ްއެކަނ�ްމަޖިލީހުނ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަނ�ތައ�ތައ�. އިހުރި

ްސާފުވެސ�ްކޮށ�ލަނ�ްބޭނުނ�ވާތީވެ.ް

ް1060 

ް

ްފުރުޞަތުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެ ްކުރީދުވަހު ްމިގެނ�ދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހަމަް ްމިއަދުވެސ� ްއަނެއ�ކާ ްދެނ�، ްބޭފުޅުނ�. ްއެދިވަދައިގެނ�ނެވި ހުޅުވާލީމާ

ްފެށު ްޖަލ�ސާ ްނެތީވިއ�ޔާްމި ްބަނ�ދުކޮށ�ފައި ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެއީ ނުއިރު

ްހަމަް ްއަނެއ�ކާ ްއޮނ�ނާނެ. ްފުރުޞަތު ްއެދިވަދައިގަނ�ނަވަނ�  1065އަބަދުވެސ�

ްހަތަރުް ްމިހާތަނަށ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްއަލަށ� މިއަދު

ްމިދެނ�ނެވީް ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބައޮތ�. ބޭފުޅަކަށ�އެދިވަޑައިގެނ�ފައި

ްބޭފުޅުން�ހ�1:�5ްި ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްކުރިނ� ނގުމުގެ

ްގެނ�ދާގޮތ�.ް ްކުރަމުނ� ްކަނ�ތައ� ްޖަލ�ސާގެ ްއެއީ، އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ.

ްދެން� ްއެހެނ�ވީމާ، ްނޫނ�. ްގެނ�ދަނީކީ ްތަފާތުގޮތަކަށ�  1070އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ް.ްޢަލީއަށ�هللاްޢަބ�ދު

ް

ނޑުްްޢައ�ސަލާމުޢަލައިކުމ�.ްهللاްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްވަރަށް�ްްޢަލީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްމިހާރުވަނީ ްމަޢުޟޫޢުއަށ� ްމި  1075ދެކޭގޮތުގައި

ްމިް ްވީމާ، ްޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވާފައި. ްއަދި ްވާހަކަދައ�ކާ ފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި

ްނުދީްމަޢުޟޫޢު ްފުރުޞަތު ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްއިތުރު އަށ�

ްވަކިް ްއޮތ�ނަމަ ްޚިޔާލެއ� ްއިތުރު ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޢުޟޫޢުއަށ� ްމި އަދި

ްއެޖެނ�ޑާގެް ްފޮނުއ�ވާދެއ�ވުމަށާއި ްމަޖިލީހަށ� ްލިޔުމުނ� ްކުރިނ� ދުވަހެއ�ގެ

ދިއުމަށ�ްއެދޭވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ްޝު ކުރިއަށް�  1080ްކުރިއ�ޔާ.ްދެވަނަްމާއ�ދާއަށް�

ް

ްއުތުރުބުރީގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަރިއަތޮޅު ްމިވަނީ ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާފައި ްދެނ�، އާދެ،

ްމިވަގުތުް ްއޭނާވެސ� ްމުޙަނ�މަދު. ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެރުވެން� ްފުރުޞަތު ްއޭނާއަށ� ްސަބަބުނ� ްނެތުމުގެ ްވަޑައިގެނ� ޖަލ�ސާގައި

ނޑު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްނެތީ.ްދެނ�،ްއަޅުގަ ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއަރުވަނީ  1085މިްފުރުޞަތު
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ްއުތުރުބުރީް ްއަރިއަތޮޅު ްއާދެ، ްޙަސަނ�އަށ�... ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� މެނ�ބަރު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1090 

ްމަޖިްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް`. ްލީހުގެ

ްމެނ�ބަރަކުްްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކައެއ� ްހުރަސ�އަޅާ ްވާޖިބަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ްކުރިއަ�ަށ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުދީ ްޖަވާބެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއެއަށ� ހާމަކުރެއ�ވުމުނ�

އަރުވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ ް.ްވަޑައިގަނ�ނަވާތީްއެވާހަކަްހަނދުމަފުޅުކޮށް�

ް1095 

ް

ްމަސައ�ކަތް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްވާހަކައަކީ ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްއެކަން� ްދަނ�ނަވާފައި ްފޮނުއ�ވަނ� ްލިޔުމަކުނ� ްހުއ�ޓާލާފައި މިހާހިސާބުނ�

ްނުފެނ�ނާތީް ްރިޔާސަތަށ� ްމަޖިލީހުގެ ްގެނ�ދަނ� ްކޮނ�މެހެނ� ގެނ�ދަނ�.ްއެހެނ�

ްޖަލ� ނޑު ްމިހާރުްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިގެނ�ދަނީ. ްކުރިއަށ�  1100ސާ

ްދޭތެރޭގައިް ްމިއާ ްއަރުވާފައި ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުނ�ނަށ� އެދިވަދައިގެނ�ފައިވާ

ްއާދެ،ް ްނިމުނީ. ްމައ�ސަލަ ްއެ ްއެހިސާބުނ� ްނިނ�މީމާ ްގޮތެއ� މިތަނުނ�

ްވާހަކަް ްޙަސަނ� ްރަޝީދު ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ް.ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ

ް1105 

ްފުރުޞަތުްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްމި ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއައ�ސަލާމުޢަލައިކުމ�. .`ް

ްމައ�ޗަށ�ްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްޚިޔާލުތަކުގެ ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިހާތަނަށ� ބޭނުނ�ކުރާނީ

ްއެއީ،ް ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްޚިޔާލެއ� ްނުވާ ްހުށަހެޅިފައި ބަލާފައި

ްވާޖިބުތައް�ޤާނޫނުއަސާސީ ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްހިމެނޭ ގައި

ްއެއ�ް ްނޫނީ ްމާއ�ދާއެއ�ކަމަށ� ްއެއ� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްބާބުގައި  1110ބަޔާނ�ކުރާ

ްއަމުރުތަކަށް� ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްދެކެނ�، ނޑު ްއަޅުގަ ސިފައެއ�ކަމަށ�

ނޑައެޅިް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެއީ، ްޙައ�ޤު. ކިޔަމަނ�ތެރިނުވުމުގެ
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ްޣައިރުްބަޔާނ�ވެގެނ� ްއަމުރުކުރިޔަސ� ްފަރާތަކުނ� ްކޮނ�މެ ްޚިލާފަށ� ްގޮތާ ވާ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްޙައ�ޤު ްނުވުމުގެ ްކިޔަމަނ�ތެރި ްއަމުރަކަށ� ޤާނޫނީ

ްކިބައިން� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްޙައ�ޤަކީ ްމި  1115އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.

ްމިކަނ�ް ްމިހެނ� ްވާނ�ޖެހެނީ. ްޙައ�ޤެއ�ކަމުގައިވެސ� ްނުގަނެވޭނެ ްނިގުޅުގައި

ްކުރެވޭނެކަމަކަށ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވެރިކަމުގެ ްއެއ�ގޮތަށ� ްޤާނޫނާ ވެގެނ�ނޫނީ

ނޑަކަށ�ްއަޅުގަނޑުްނުދެކެނ�.ްރޫލ�ްއޮފ�ްލޯްތަނ�ފީޒުކުރެވޭނެ ކަމަކަށ�ްއަޅުގަ

ްއަމުރުތަކަށ�ްޤަބޫލެއ� ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއެހެނ�ކަމުނ�، ނުކުރެވޭ.

ްލިބިގެ ްމީހަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްޙައ�ޤު  1120ނ�ވާކަމަށ�ްކިޔަމަނ�ތެރިނުވުމުގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހިމެނުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމާއ�ދާއެއ� ބަޔާނ�ކުރާ

ްމިނިވަނ�ކަމާް ްއުޅުމުގެ ްއެއ�ވެ ްވާހަކައަކީ، ްއަނެއ� ްދެނ�، ހުށަހަޅަނ�.

ްއެކަނ�ކަނ�ް ްބެހޭގޮތުނ� ްމިނިވަނ�ކަމާ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްއަދި ބެހޭގޮތުނ�،

ްއެއ�ވެ ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްދެކެވެމުނ�ދާ ްއޭގެްްލިމިޓ�ކުރުމަށ� ްބުނީމާ އުޅުމޭ

ްނޫނ�.ް ްވާހަކައެއ� ްތިބުމުގެ ްތިބޭ ްއެއ�ވެ ްގޭތެރެއަށ� ްއެމީހުނ�  1125ދޭހަވަނީ

ްތިބޭް ްމީހުނ� ްކޮޓަރިއެއ�ގައި ްއޮތ� ްބަނ�ދުކުރެވިފައި ނޫނިއ�ޔާ،

ްތަނ�ތަނަށް� ްމިނިވަނ�ކަމާއެއ�ކޮށ� ްއެއީ،ްރައ�ޔިތުނ� ްނޫނ�. ވާހަ�ަކައެއ�ވެސ�

ްދެ ްއޮތުނ�. ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއުޅުމުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްއެއ�ވެ ނ�،

ްހުރިހާް ްރާއ�ޖޭގެ ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްމިހާރު މިނިވަނ�ކަނ�

ްތެރޭގައި.ް ްޙުދޫދެއ�ގެ ްވަކި ްމިއިނ�ނަނީ ްދެވިފައި  1130ޤާނޫނެއ�ގައިވެސ�

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްލިޔެވޭ ްލިޔެވެމުނ�ދާ އެހެނ�ވީމާ،

ްއޮނ�ނަ ްރެސ�ޓ�ރިކ�ޓ�ކުރެވެނ� ްއެނ�މެްމިނިވަނ�ކަނ� ްހަ�ަމަ ނ�ވާނީ

ްއަސ�ލުް ްއިސ�ލާމ�ދީނުގެ ްއެއީ، ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ޙުދޫދެއ�ކަމަށ�

ްމިނިވަނ�ކަން� ްއުޅުމުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްގޮތުގެމަތީނ� ްޚިލާފުނުވާ އުސޫލުތަކާ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްމި ްލިބިގެނ�ވާކަމަށ�  1135ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްކުް ްއާދެ، ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ޑަްބަޔާނ�ކުރެވެނ�ވާނެކަމަށ�

ްރެސ�ޓ�ރިކ�ޝަނ�ތަކެއ�ް ްކަހަލަ ްވަކި މުޖުތަމަޢުއަކަށ�ވީތީ

ްޤަބޫލުކުރޭ.ް ްއެބަ ްބޭފުޅުނ� ްބައެއ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ްއާރގިއުމަނ�ޓެއ�.ް ްސައ�ޚަނޫނ� ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްއާރގިއުމަނ�ޓަކީ ްމި އާދެ،



 43 

ްމި ްޚުދުމުހުތާރުވެރިއެއ�ވެސ� ްޤައުމަކަށ�ވީތީ ްކުޑަ ނޑުމެނ�  1140ތާނގައިްއަޅުގަ

ހުރުމަށ�ްމިްބީދައިނ�ްބަޙުސ�ކުރެވިދާނެ،ްވަކާލާތުްކުރެވިދާނެ.ްއަދި،ްބައެއ�ް

ްކަނ�ކަނ�ކުރުމަކީް ްތިބެގެނ� ްވެރިނ� ްޚުދުމުހުތާރު ްވިދާޅުވޭ، ބޭފުޅުނ�

ްއެފިޝެނ�ޓް� ްތަނ�ކޮލެއ� ްބަލާނަމަ ްއުސޫލުނ� ްވިޔަފާރި އޭގެޒާތުގައި

ްޚުދުމުހުތާރު ްނަމަވެސ�، ްވެދާނެއޭ. ްދޫކޮށް�ގޮތެއ�ކަމަށ�ވެސ� ވެރިކަނ�

ްކޮނ�މެވެސ�ް ްއޭގެތެރޭގައި ްމިދަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއުސޫލަށ�  1145ޑިމޮކ�ރެޓިކ�

ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައިް ްނަމަވެސ�، ްހުރުމުނ� ްއިނ�އެފިޝަނ�ސީތަކެއ� ވަރަކަށ�

ްއެހެނ�ކަމުނ�،ް ްބޮޑުވާތީ. ްފައިދާ ްމަނ�ފާއާއި ްލިބޭ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިނިވަނ�ކަނ� ްމިދެނ�ނެވިްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ރިނ�

ްފާޅުކޮށް� ްގޮތެއ�ގެމަތީނ� ްޚިލާފުނުވާ ްއުސޫލުތަކާ ްއަސ�ލު އިސ�ލާމ�ދީނުގެ

ްވަކިް ްކިބައިނ� ްއެމީހުނ�ގެ ްއަދި، ްލިބިގެނ�ވާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  1150އުޅުމަކީ

ްސޮ�ަސައިޓީއެއ�،ް ްޑިމޮކ�ރެޓިކ� ްއޮތުމަކީ ްޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި ނުކުރެވޭނެ

ްބިނާވެް ގެނ�ވާްސޮސައިޓީއެއ�ްރާއ�ޖޭގައިްޑިމޮކ�ރެޓިކ�ްއުސޫލުތަކުގެްމައ�ޗަށ�

ްކުށެއ�ް ްމީހަކު ްވަކި ްބޭނުނ�ވާކަމެއ�. ްކޮނ�މެހެނ� ދެމިއޮތުމަށ�ޓަކައި

ްބުނެފާނެތީް ްއެއ�ޗެއ� ްދި�ިމާލަށ� ްމީހަކާ ްވަކި ްމީހަކު ްވަކި ކޮށ�ފާނެތީ،

ްމިނިވަނ�ކަން� ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ، ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1155އެމީހުނ�

ްމަނާކުރާ ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްކަނ�ކަނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ނަމަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްބުނަނ� ްއަބަދުވެސ� ނޑުމެނ� ްއަ�ަޅުގަ މަނާކުރަނ�ޖެހޭނެ.

ްދީނެއ�ގެް ްއެ�ެއ� ްވާހަކަދައ�ކާ ްއެއ�ބަހަކުނ� ްޤައުމެކޭ. ްކުޑަކުޑަ ޤައުމަކީ

ްވަރަށް� ްބިނާކޮށ� ްމައ�ޗަށ� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްމި ްބުނެފައި ްމިހެނ� މީހުނ�ނޭ.

ްޙައ�ޤު ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް�ގިނަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްނޫނީ  1160ތަކެއ�

ްލިބިދިނުމަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ްނޫނިއ�ޔާ، ކޮށ�ނުދޭނ�،

ްތަރައ�ޤީވަމުނ�ދާް ްކުރިއަރާ ްނަމަވެސ�، ްވަކާލާތުކުރަނ�. ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްހިފަހައ�ޓާލެވޭނީް ްސަފުގައި ްބައިނަލ�އަޤ�ވާމީ ދިވެހިރާއ�ޖެއަށ�

ްރާއ�ޖެއަކީްދިވެހިރާއ�ޖެ ްއަދި، ްހެދިގެނ�. ްސޮސައިޓީއަކަށ� ްޑިމޮކ�ރެޓިކ� އަކީ

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްޚިޔާލުތަކާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްލޯބިކުރާ،  1165އިޞ�ލާޙަށ�

ްހުނ�ނަް ްއެމީހުނ�ގެ ްހެދޭނީ ްދެއ�ކޭގޮތ� ްޢަމަލީގޮތުނ� އުފެއ�ދުނ�ތެރިކަނ�
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ްޚިޔާލުް ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްބަދަލުކޮށ� ްކަނ�ކަނ� ްޚިޔާލުތަކާ އުފެއ�ދުނ�ތެރި

ްލިބިގެނ�.ް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްމިނިވަނ�ކަނ� ްފާޅުކުރެވޭނެ އެމީހުނ�ނަށ�

ްކުރިނ�ް ްމިދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަތައ� ްމި އެހެނ�ކަމުނ�،

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެް ްމިނިވަނ�ކަމާ ްއުޅުމުގެ ްއެއ�ވެ  1170މިދެނ�ނެވިހެނ�،

ްމިދެނ�ނެވީ،ް ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްކިބައިނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މިނިވަނ�ކަމަކީ

ްޙައ�ޤެއ�ގޮތުގައިްރައ� ްއަސާސީ ްލިބިގެނ�ވާ ްމީހަކަށ�ވީތީ ޔިތަކަށ�ވީތީ،

ްގިނަް ްވަރަށ� ްމަޢުޟޫޢުގައި ްމި ްއާދެ، ްހުށަހަޅަނ�. ްއަޅުގަނޑު އޮތުމަށ�

ްނުދައ�ކާނަނ�.ް ްމިއަދު ްވާހަކައެއ� ްއިތުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކެވިފައިވާތީ ވާހަކަ

ްހު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަވަހަކަށ� ްވީހާ ްއުނ�މީދުކުރަނީ ނޑު  1175ށަހަޅާފައިްއަޅުގަ

ްޑ�ރާފ�ޓ�ކޮށް� ްބާބު ްވާޖިބުތަކުގެ ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މިވާ

ްވަރަ ްފޮނުވުމަށ�. ްކޮމިޓީއަށ� ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްދިރާސާކުރާ ްބޮޑަށ� ށ�

ްޢަލައިކުމ�.ވައ�ސަލާމ�

ް

ްއަލަށ�ް ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިމުނުއިރު ްޖަލ�ސާ ްކުރީދުވަހުގެ ްއާދެ،  1180ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްފުރުޞަތުްވާހަކަދަ ްމިހާރު ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްހުރިހާ ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވި އ�ކަވަނ�

ްޖަލ�ސާގައިް ްމިއަދުގެ ްފަށ�ޓަނީ ްމި ްމިހާރު ްމިއަދު ްދެނ�، ްނިމުނީ. އަރުވާ

ްއެނ�މެް ްއާދެ، ްބޭފުޅުނ�ނަށ�. ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވި ްއަލަށ� ވާހަކަދައ�ކަވަނ�

ްއަޙ� ްމާރިޔާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅުގެ ްދީދީއަށް�ފުރަތަމަ މަދު

 1185ްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް

ް

ްވަރަށް�ްމާލެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމާރިޔާް ްބޭނުނ�ވަނީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއިވިގެން�ްއަޙ�މަދުްދީދީްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްދަނ�ނަވާލަނ�. ްއެއ�ޗެއ� ކުޑަކުޑަ

ްވާހަކަ.ްހިނގައ�ޖެްފަރުދީްޙައ�ޤާ،ްއިޖ�ް ްޙައ�ޤުގެ ތިމާޢީްނުވަތަްމުޖުތަމަޢުގެ

ނޑަށ� ްވަކިކޮށ�ލުމަކީްްއަޅުގަ ްމިްދޭތިްހަމަ ްއަލީގައި  1190އެނގިފައިވާްއެއ�ޗެއ�ގެ

އެހާްފަސޭހަކަމެއ�ނޫނ�.ްމިސާލެއ�ގެްގޮތުނ�ވެސ�ްހަމަްދިޔަްއެއ�ވެްއުޅުމުގެް

ްމިސާލަކަށް� ްވާހަކަ. ްމިނިވަނ�ކަމުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަނ�ކަމާއި

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްދަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެމެރިކާގެ ނ�ނަވަނީނަމަ
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މިނިވަނ�ކަމުގެްދަށުނ�ްލިބޭްމިނިވަނ�ކަމެއ�ްއެއ�ވެްއުޅުމުގެްމިނިވަނ�ކަމަކީ.ް

ްއެހާް ްޙައ�ޤަކީ ްއިޖ�ތިމާޢީ ްޙައ�ޤާއި ްފަރުދީ ްމިދަނ�ނަވާހެނ�  1195އެހެނ�ވީމަ،

ް ްއޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްތަފާތުކުރާކަށ�. މިސާލެއ�ވެސ�ްފަސޭހަކަމެއ�ނޫނ�

ްއުޅުމުގެް ްއެއ�ވެ ްރާއ�ޖޭގައި ްދުވަހަކު ްއިހަކަށ� ްމިސާލަކަށ� ދަނ�ނަވާލާނަނ�.

މިނިވަނ�ކަމުގެްދަށުނ�ްލިބުނުްނުވަތަްލިބިދޭްޙައ�ޤުގެްދަށުނ�ްމަސ�ވެރިނ�ގެް

ްއެތަނަށ�ްދިޔައީް ނޑު ްދިޔައިނ�.ްއަޅުގަ ްއެތަނަށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ޙައ�ޤުގައި

ް ްމާއ�ދ25ްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްވަނަ ްލިބިދޭ ްދަށުނ�  1200ގެ

ްގޮތުނ�.ް ްޝުޢޫރުފާޅުކުމުގެ ްޚިޔާލާއި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަށުނ� މިނިވަނ�ކަމުގެ

ްއޭގައިް ްހުރިނ�. ްއަޅުވައިގެނ� ްކަރުގައި ްބޯޑެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެތާނގައި އަދި

ްއެހެނ�ް ްއެއީ ްގައިމުވެސ� ްހަމަ ްވަޒަނ�ކުރޭ. ްއަގު ްމަސ�ވެރިކަމުގެ އޮތީ

އެހެނ�ްމީހެއ�ގެްޙައ�ޤަކަށ�ްްމީހެއ�ގެްޙައ�ޤަކަށ� ބުރޫްއަރާްއެއ�ޗެއ�ވެސ�ނޫން�

ްއެހެން� ްނޫނ� ްބެހުމެއ�ވެސ� ްއަބުރާ ްމީހެއ�ގެ ްޙާލަތެއ�ގައި  1205އެއ�ވެސ�

ްދެއަތ�ް ްތޮށިމަތީގައި ްހެނ�ވޭރުކޮޅު ްއެތާނގައި ނޑު ްއަޅުގަ ކަމެއ�ވެސ�ނޫނ�.

ްމުޢައ�ސަސާއެއ�ް ްދަޢުލަތުގެ ްހުއ�ޓާ ްހުއ�ޓިލައިގެނ� ފުރަގަހަށ�ލައިގެނ�

ްކަރުގައިްކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވަޑައިގެނ� ްބޭކަލުނ�ތަކެއ� ްފުލުހުނ�ގެ މުގައިވާ

ްއަދިް ްފޭރިގެނ�ފައި. ްޙައ�ޤުވަނީ ްމި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފަޅާލައ�ވާ ްބޯޑު އެއޮތ�

ްމިް ްހަމަ ނޑާމެދު ްއަޅުގަ ްހިނ�ގީކީނޫނ� ްމާރާމާރީ ްހަމައެކަނި ނޑާމެދު  1210އަޅުގަ

ނޑަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީނ�ްލިބިދެވޭްޙަ އ�ޤުްފޭރިގަނެްއަދިްދަނ�ނަވާހެނ�ްއަޅުގަ

ްބޯޑުް ްކަމުގައިވާ ނޑުގެްމުދަލެއ� ްއޮތ�ްއެތިްއަޅުގަ ނޑުގެްއަތުގައިްއެ އަޅުގަ

ްވަރަށ�ް ްއަޅުގަނޑަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްގޮސ�ފައި. ްފޭރިގަނެގެނ� ވެސ�ވަނީ

ްއެްވިދާޅުވިހެނ�ްޣައިރުްޤާނޫނީް ްވަރަށ�ްމުހިނ�މޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްއަޅުގަ ްނުކުރެވޭނެހެނ� ްލިޔެފައިްއަމުރުތައ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  1215ނޑުމެނ�ގެ

ްއެއ�ޗެއ�ނޫނ�.ްއެްނުލިޔުނަސް� ްލިޔޭ ްއެހެނ�ްތަނ�ތާނގައި އޮތުނ�.ްދުނިޔޭގެ

ްއެއ�ޗެއ�ް ްމަގުމަތީގައި ްތަނެއ�ގައި ްބަޔަކު ްހަމަ ްއެއ�ޗެއ�. އިނގޭ

ްއެް ްކާނ�ތިއ�ބާ ްބަޔަކު ްހަމަ ްނޫނ�. ްމަނާކަމެއ� ކާނ�ތިބުމަކީވެސ�

ްފޭރިގަނ�ނަނ�ވީމަ، ްކުރަނީްްއެއ�ޗެހިވެސ� ްމި ްމިކަނ� ްއަދި ފޭރިގަނ�ނަނ�ވީ.

ނޑުް  1220ޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ްބޯލެނ�ބުމަށ�ްހުވާކޮށ�ގެނ�ްތިބޭްމީހުނ�.ްމިއީްއަޅުގަ
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ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާހަކައެއ�. ްދަނ�ނަވަނ�ތޯ ްއަދި ްކަމަކީ. ްދެރަވާ އެނ�މެ

ްދަނ�ނަވަނ�ޏާް ްމިސާލަކަށ� ްޖޫރިސ�ޓިކ�ޝަނ�ގައި ދަނ�ނަވަނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްފޭރިގެނ�ފިްްއިނ�ޑިއާގައިވެސ� ްޙައ�ޤެއ� ލިބިދޭ

ްދެވޭނެް ްހޯދުމަށ�ޓަކާ ްޙައ�ޤު ްއެ ްނިގުޅައިގަނެވުނީމަ ްޙައ�ޤު ްއެ ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްއޮނ�ނަް ްހިމެނިފައި ްގޮތުގައި ްޙައ�ޤެއ� ްއަސާސީ ްހަމަ ްއެއީ ްއޮތުމަކީ  1225ކޯޓެއ�

ްއަސާސީް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ކަމެއ�.

ްޤާ ްމި ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުއަސާސީން�ޙައ�ޤު ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ނޫނުއާސާސީނ�

ްނުވަތަް ްހޯދަނ� ްޙައ�ޤު ްއެ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްނިގުޅައިގަނެވިއ�ޖެ ްޙައ�ޤެއ� ލިބިދޭ

ްގޮތެއ�ވެސ�ް ްއެހެނ� ްނޫނ� ްއެ ްނުވަތަ ްބަދަލު ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްއެ ްޙައ�ޤުގެ އެ

ްއެހެން� ްމިހާރު ްދެކޭގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑު ްއޮތުނ�. ްކޯޓެއ�  1230ތަނ�ފީޒުކުރެވޭ

ްމިތާނގައިވެސ�ްމިހާރުވެސ�ްހުރިހާްހުރި ްކަމަކަށ�ވުރެވެސ�ްމުހިނ�މުްއެއީ ހާ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ�ް ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ްއިރުގައި ްވާހަކަދެއ�ކެވި ބޭފުޅުނ�

ްޙައ�ޤުް ްބައިވައިވަރު ްވަރަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްއޮތ� މިހާރު

ްމިތިބެނީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްލިބިދޭކަމަށ�. ނޑުމެނ�ނަށ� އެްްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްނޭނގިފައި. ްތަނެއ� ްދާނެ ްހޯދުމަށ�  1235ޙައ�ޤު

ްހުނ�ނަް ްރައ�ކާތެރިކުރުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި މުޢައ�ސަސާތަކުނ�

ްލިބިދޭް ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްއެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ މުޢައ�ސަސާތަކުނ�ދަނީ

ްމިް ްހުށަހަޅާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްފޭރެމުނ�. ޙައ�ޤުތައ�

ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތައ� ްލިބިދޭ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްއެޙައ�ޤުްފޭރިގެނ�ފައިވަނ�ޏާްނުވަތަް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ްއެކަމުގައި  1240ލިބިދިނުމަށ�

ްމުހިނ�މުކަމެކޭ.ް ްއޮތުމަކީްއެއީްވަރަށ� ްކޯޓެއ� ނިގުޅައިގަނެފައިވަނ�ޏާްދެވޭނެ

ް ްގޮތުގައި ްޙައ�ޤެއ�ގެ ްއަސާސީ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްއެއީ ލިބިދޭނ�ޖެހޭްއަދި

ްހިމެނެނ�ވާނެް ްމިބައި ްޗެޕ�ޓަރުގައި ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ޚިދުމަތެއ�ކަމުގައި.

ްއިށީނދެލާނަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަމުނ� ްއެގޮތަށ� ްއަދި ވާހަކަދަނ�ނަވަމުނ�

 1245ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްކުރިްމިލަދުނ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއޮތ� ްތެރޭގައ5ްްިއަށ� ްމިނެޓ�
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ނޑުވެސް�ްޢަލީްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްބަލާނަނ�. ްނިނ�މާލެވޭތޯ ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމިް ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްވާހަކައަކަށ� ފުރަތަމަ

ްއަސާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްވާހަކަ ްވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދާ  1250ސީްޚިޔާލުފާޅުކުރަމުނ�ދާ

ްވަރަށް� ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަށ� ްތަފ�ޞީލުކޮށ� ްވަރަށ� ްބެހޭގޮތުނ� ޙައ�ޤުތަކާ

ްއެހެނ�މެް ްހަމަ ްއަދި ްވާހަކަދައ�ކަވާފައޭ. ްމެނ�ބަރުނ�ވަނީ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގިނަ

ްގިނަް ްވަރަށ� ްފުރުޞަތުގައިވެސ� ްހުޅުވާލި ްފަހުނ� ްޚިޔާލަކަށ� އިތުރު

ްޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވާފައޭ ްމެނ�ބަރުނ�ވަނީ ްއެހެނ�ވީމަ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި .

ްޚިޔާލުތައް� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑުވެސ�  1255އަޅުގަ

ްއަސ�ލުް ްއެ ްގެނެސ� ްމަޖިލީހަށ� ްގެނ�ގޮސ�ގެނ� ްކޮމިޓީއަށ� ޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ

ްއެހެނ�ކަމާއެކުް ްވަގުތޭ. ްއޮތ� ްފެށުމަށ�. ްމަސައ�ކަތ� ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެ ްސޭވ�ކޮށ�ގެނ� ްބޮޑަކަށ� ްވީހާވެސ� ްވަގުތު ނޑުމެނ� ްކުރިއަށ�ްއަޅުގަ ކަނ�

ްއެއ�ވެް ްދެކޭގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑުވެސ� ްއާދެ، ްކަމުގައި. ްރަނގަޅު ގެނ�ދިޔުނ�

ްޚުދޫދުގެް ްއެކަމުގެ ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެްމިނިވަނ�ކަނ�  1260އުޅުމާއިްޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި

ްހަމަް ްހިމެނެނ�ޖެހޭނެ. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ތެރޭގައި

ްކޮނ� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތަކާވެސ�ްއެހެނ�މެ ްކޮނ�މެ ްމީހަކަށ� މެ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްރީތިްބަހުނ�ނޭ.ްއެއީ ްއަދަބުވެރިކަމާއެކު މުޚާތަބުކުރެވެނ�ޖެހޭނީ

ްމީހަކަށ�ް ްއެއ�ވެސ� ްހިމަނާލަނ�. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޕޮއިނ�ޓ� ްއެ ބޭނުނ�ވޭ

ްކުރިނ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްނުވާނެ. ްމުޚާތަބ�ކުރެވިގެނ� ްބަހުނ�  1265ހަޑިހުތުރު

ްކުރިނ�ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްޚިޔާލަކަށ� ްފާޅުކުރެއ�ވި މެނ�ބަރަކު

ްކުރުކުރުކޮށް� ްވަރަށ� ްއޮތުމުނ� ްނިނ�މާފައި ްދަނ�ނަވާލަނ� އެއ�ޗެއ�

ްއެނ�މެން� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްހިމެނުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ދަނ�ނަވާލާނަނ�.

ްދިރިއުޅޭް ްރައ�ޔިތުނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްރަށެއ�ގައި ްކޮނ�މެ ްވާހަކަދެކެވެނީ ްމި

 1270ކޮނ�މެްރަށެއ�ގައިްހަމަހަމަޔަށ�ްހުރިހާްކަހަލަްފެސިލިޓީޒ�ތަކެއ�ްޤާއިމުވެފައިް

ްމިހެން� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ހުރުނ�.

ްކުރުމަށ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވީނަމަވެސ� ލިޔުނުކަމުގައި

ްތަފާތުވުނ�ތަް ްބޮޑު ްވަރަށ� ްކ�ރައިޓީރިއާތަކުގައި ްއެބައުޅޭ.ްގެނ�ގުޅޭ ކެއ�

ް ްގޮތުނ� ްއާބާދީގެ ްބުނަނީ ްމި ްހަމަވީމައ2111ްްޭއަޅުގަނޑުމެނ� މީހުނ�
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ް ްގޮތުނ� ްއާބާދީގެ ްކަރަނ�ޓ�ލިބޭނީ ްނުވަތ2111ްްަފުރިހަމައަށ�  1275މީހުނ�

ްމިް ްސިއ�ޙަތާއި ްތަޢުލީމާއި ްހަމަވީމައޭ ްމީހުނ� ްއަދަދަކަށ� ްމަތީ އެއަށ�ވުރެ

ް ްލިބޭނީ.ްކޮބައިތޯ ްޚިދުމަތ�ތަކެއ� ްނ511ްުހުރިހާ 611ްްވަތަ �111ްނުވަތަ

ްމިކަނ�ތައ�ް ްރަށެއ�ގައި ްހުރިހާ ްރަށ�ރަށ�. ްއުޅޭ ްއާބާދީ ްދަށުގެ ވުރެ

މިހާރުވެސ�ްހުނ�ނަނީްހަމަހަމައަކަށ�ްނޫނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް

ްގޮތަކަށ�ް ްބަލައިގަނެވޭނެ ްކުރެވޭވަރު ްއެކަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  1280ލިޔެވޭއިރު

ްއެހެ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ. ްލިބިދޭްލިޔެވިފައި ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްމި ނ�ވީމަ،

ްވާނ�ޖެހޭނީް ްކ�ރައިޓީރިއާތައ�ވެސ� ްސެޓ�ކުރެވޭ ޙައ�ޤުތަކަށ�

ްދެން� ްދަނ�ނަވާނީ. ްކަމުގައޭ ްއެއ�ޗެއ� ްހަމަހަމަ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމިއީް ްފުރުޞަތު ްވަ�ަޒީފާގެ ްއެއ�ޗަކީ ްއަނެއ� ްއޮތ� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްވަރަށ�ްބޮޑުކަމެއ� ނޑުމެނ�ގެްރާއ�ޖޭގެްްވަރަށ�ްމުހިނ�މުކަމެއ�  1285މިހާރު.ްއަޅުގަ

ްވަރަށ�ް ްފުރުޞަތު ްލިބުމުގެ ްވަޒީފާ ްބޮޑުވަމުނ�ދާއިރު ްއާބާދީ ޒުވާނުނ�ގެ

ްދިވެއ�ސަކުް ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ�ކަމާއެކު ްތަނަވަސ�ވެގެނ�ދާނ�ޖެހޭ ބޮޑަށ�

ްވަޒީފާް ްބިދޭސީއަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްހުއ�ޓާ ްއެދިއެދި ވަޒީފާއަކަށ�

އެްވަޒީފާއަކަށ�ްއެކަށީގެނ�ވާްމީހަކުްހުރިހާްްލިބިގެނ�ނުވާނެ.ްއެއީްރާއ�ޖޭގައިް

ްވަޒީފާް ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެހެނ�ވެއ�ޖެ  1290ހިނދަކު.

ްފުރުޞަތުް ްލިބުމުގެ ްވަޒީފާ ްފަރާތ�ތަކަށ� ްގިނަ ނުލިބިފައިތިބޭ

ްއަނެއ�ް ްބޭނުނ�ވާ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ތަނަވަސ�ވެގެނ�ދާނެ.

ްހިޔާވެ ްކޮނ�މެްނުކުތާއަކީ ްއެއީ ްޙައ�ޤު. ްގޯތިގެދޮރުގެ ހިކަމުގެ

ްދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި ްލިބެނ�ޖެހޭނެ ރައ�ޔިތަކަށ�ވެސ�

ްކޮޓަރިް ްކުޑަކުޑަ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ްއެނ�މެނ�ވެސ� ނޑުމެނ�  1295އަޅުގަ

ްއެއ�ތަނެއ�ގައިް ްއަނ�ނަނީ. ްދިރިއުޅެމުނ� ްއާޢިލާއެއ� ްބޮޑު ނޑެއ�ގައި ގަ

ްއާޢިލާ ްއެ ްއެކުދިން�އުޅޭއިރުގައި ްދެނ� ްބޮޑެތިވެގެނ� ްދަރިނ�ތައ� އެއ�ގެ

ްއެއީް ްމިނިވަނ�ކަނ� ްގޯތިގެދޮރުގެ ްކަމާއެކު ްއެހެނ� ްޙާލު. ްބިކަ އުޅެނ�ޖެހޭނެ

ްކުޑަކުދިނ�ގެް ްއެހެނ�މެ ްހަމަ ްއެއ�ޗެއ�. ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެ އެނ�މެނ�ނަށ�ވެސ�

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއެ ްއެނ�މެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރު  1300ޙައ�ޤުތަކުގެ

ްމުހިނ�މުްސަލާ ްވަރަށ� ްކުރަނ�ޖެހޭނެ ްހިމާޔަތ�ކުރުމަށ�ޓަކާ މަތ�ކުރުމަށ�ޓަކާ
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ްޙައ�ޤުތައ�ް ްކުއ�ޖެއ�ގެ ްއެ ްކުއ�ޖަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްއެއީ ްއެބައޮތ�. ކަމެއ�

ްރަނގަޅުް ްމައިނ�ބަފައިނ� ްކުއ�ޖެއ�ގެ ްއެ ްބޭނުނ�ވަނީ ލިބިދިނުމަށ�ޓަކާ

ވެސ�ްއެްކުއ�ޖެއ�ގެްބިނ�ގަލެއ�ގައިްތިބުނ�.ްއެހެނ�ކަމާއެކުްކޮނ�މެްކުއ�ޖަކަށ�ް

 1305މައިނ�ބަފައިނ�ގެްލޯބިްލިބުމަށ�.ްއާދެ،ްމިްދެނ�ނެވިްއެއ�ޗަކީްމައިނ�ބަފައިން�

ްބޮޑުް ްއެނ�މެ ްލިބޭނެ ްކުއ�ޖާޔަށ� ްއެއީ ްގޮތެއ�ވުމަކީ ްއުޅެވޭނެ އެކީގައި

ްހަމަް ްދެނ� ްކަނ�ތައ�. ްއެއ� ްފައިދާހުރި ްއެނ�މެ ްކުއ�ޖާއަށ� ްއަދި ނިޢުމަތ�

ް ްބޭނުނ�ވޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލަން�އެހެނ�މެ ްޚިޔާލު އިތުރަށ�

ްދެނ�ނެވީް ްމި ްމީހުނ�ނާއި ްނުކުޅެދޭ ްއުޅޭ ްމުޖ�ތަމަޢުގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްފަރާތ�ތަކަށ�. ްބޭނުނ�ވެފައިވާ ްއެހީއަށ�  1310ޚާއ�ޞަ

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ް ްޚާއ�ޞަ ްވަކި ްއެފަރާތ�ތަކަށ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމީހު ްނޯމަލ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވަރަށ�ވުރެވެސ�ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެ. ްލިބޭ ނ�ނަށ�

ްޚާއ�ޞަް ްއެ ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްތަފ�ޞީލުކުރެވިފައި ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ބޮޑަށ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�މެ ްހަމަ ްފަރާތަކަށ�. ްކޮނ�މެ ްބޭނުނ�ވާ އެހީއަށ�

ްއާބާދީއެއ�.ް ްބޮޑުވަމުނ�ދާ ްދުވަހަށ� ްއަނެއ� ްދުވަހުނ� ްއެއ� ްއާބާދީ  1315ރާއ�ޖެއަކީ

ނޑުމެް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�މެ ްދައ�ކާގޮތުނ�ްހަމަ ްހިސާބުތައ� ްތަފާސ� ނ�ގެ

ްމިވަނީް ްޢުމުރު ްލަފާކުރެވޭ ްކަމަށ� ްދިރިއުޅޭނެ ްއާބާދީގެ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްބަލާއިރުގައިް ްރިޢާޔަތ�ކޮށ� ްއެއަށ� ްގޮސ�ފައި. ްމައ�ޗައ� ްބޮޑަށ� ވަރަށ�

ްއޮތ�ް ްކުރިއަށ� ްއަދަދަކަށ� ްގިނަ ްއެކަށީގެނ�ވާ ްރާއ�ޖޭގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދުވަސ�ވީ ްއެމީހުނ�ގެްްތަނުގައި ްއެހެނ�ކަމާއެކު ްއުޅޭނެ.  1320މީހުނ�ތަކެއ�

ްފުރިހަމައަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްދިނުމަށ�ޓަކާ ްރައ�ކާތެރިކޮށ� ޙައ�ޤުތައ�

ްދަނ�ނަވަމުން� ްކަމުގައި ްކަމެއ� ްމުހިނ�މު ްއޮތުމަކީ ްލިޔެފައި ތަފ�ޞީލުކޮށ�

ްފާހަގަކުރެއ�ވިް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުރިނ� ްމިހާރު ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްނިމުމަށ�ފަހުގައިް ްމަރުހަލާ ްދާ ްމި ްއަވަހަކަށ� ްވީހާވެސ� ްމި ފަދައިނ�

ްމިް ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްނިނ�މާފައި ްގޮތެއ� ްމިކަމަށ�  1325ބޭނުނ�ވަނީ

ްމިް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެވިގެނ� ްކޮމިޓީގައި ްޑ�ރާފ�ޓ� ްގެނ�ގޮސ�ގެނ� ޚިޔާލުތައ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްޝުކުރިއ�ޔާ ްގޮތެއ�. ްނިމޭނެ ްމިކަނ� ްގެނެސ� ރިްމަޖިލީހަށ�

ްރައީސ�ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�ޓަކާ.
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ް

ްނިޒާމީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝަރީފ� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ  1330އާދެ،

ްނުކުތާއެއ�.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްލިސ�ޓުނ�ްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއޮތ� ްކުރިމަތީގައި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،  1335ްްޝުކުރިއ�ޔާ.

ްފާޅުކުރެވިފައިވާްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާޖިބުތަކާމެދު ްޙައ�ޤުތަކާއި ްއަސާސީ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ް ްފޮނުވާފައި. ްކުރިމައ�ޗައ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ އާދެ،ްޚިޔާލުތައ�

ްދެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކާގައި ްދުވަހުގެ ްކުރީ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްމިް ްނަމަވެސ� ްހުށަހަޅާފައި.ްއެހެނ� ްޚިޔާލުވަނީ ްފާޅުކުރެއ�ވި ްއެ މެނ�ބަރުނ�

ނޑަށ�ް  1340ޚިޔާލުގައިްއެްޚިޔާލުތަކެއ�ްގެނެސ�ފައެއ�ްނެތ�.ްއެހެނ�ވީމަހެނ�ްއަޅުގަ

ްއެވާހަކަފުޅުތަކެއ� ްއެބޭފުޅުނ� ްއެއ�ްްހީވަނީ ްތެރެއިނ� ްއޭގެ ްނަނ�ގަވަނީ. އެ

ްނޭނގިއ�ޖެް ްމާނަކުރަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާދެ، ްޕ�ރީއެމ�ބަލ� ްއެއީ ކަމަކީ

ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެް ްކޯޓެއ� ްހޯދުމަށ�ދާނެ ްގޮތެއ� ްއެމާނަކުރާނެ ޙާލަތެއ�ގައި

ްދުވަހުް ްކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްލިޔެވެނ�ޖެހޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަމަށ�

ނޑުްދެނ�ްދެވަނަްކަމަކަށ�...ހުށަހެޅިނ�.ްއާދެ،ްއަ  1345ްޅުގަ

ް

ް

ްނޫން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގޮތުނ�ނެއ� ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްތިވާހަކަތައ�ްވިދާޅުވަނީކީއެއ�.ް

ް1350 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްނުކުތާއެްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމިްނިޒާމާބެހޭ ްމިއަދުގެ ްވާހަކަ�ަތައ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ އ�

ްލިސ�ޓުގައިް

ނޑުްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްޚިޔާލަކީ ްއެ ްވާހަކަދެކެވެމުނ�ދާތީ ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ  1355ނެތީމަ.

ފާޅުކޮށ�ފައިްއޮތ�ްޚިޔާލެއ�ްއެްޚިޔާލުްތިބޭފުޅުނ�ްމިއަށ�ްނުގެނެ�ެސ�ްދެއ�ވާް
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ްބޭ ްކޮނ�މެވެސ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްއެވާހަކަްމިއޮތީ ނުނ�ފުޅެއ�ގައި.ްއެހެނ�ވެގެނ�

ްޢަމަލުތަކަށް� ްޤާނޫނީ ްގަޢިރު ްއެއީ ްހުށަހަޅާލީ. ްމި ނޑު އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤު ކިޔަމަނ�ނުވުމުގެ

 1360ްހުށަހަޅާލަނ�.ް

ް

ް

ވުނ�ްއެދެނ�ްއިނގޭތޯ.ްމިހާރުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ްދެއ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްޖަލ�ސާގެްހުސ�ވަގުތުގެްމިް

ް1365 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްގެނ�ދަވަނީްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްމި ްނުގެނެސ� ްމިއަށ� ްކަނ�ކަނ� ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ވީމަ،

ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވިދާޅުވެ ްޚިޔާލުތަކެއ� ްއިތުރު ްނުގެނ�ދިޔުމުގެްމިއަށ� ްކުރިއަށ� ްކަނ�ކަނ� މި

ނޑުްޤަބޫލުކުރާތީ.ް  1370ްމަޤ�ޞަދުގައިްކަމުގައިްއަޅުގަ

ް

ް

ނޑުގެްބޮލުގައިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްވަރަށ�ްގިނަްއިލ�ޒާމ�ްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހެނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްއަޅުވާ. އެބަ

ްތިޔަްމެނ�ބަރުން�އިޚ�ލާސ�ތެ ްމަސައ�ކަތ�މިކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކީގައި  1375ރިކަމާ

ްމިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހިމަނައިގެނ� ްއެއ�ޗެއ� ްހުރިހާ ްއެކަހަލަ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ

ްމިް ްޔައުމިއ�ޔާގައި ްއަދި ްފޮނުވުމޭ ްމައ�ސަލަތައ� ްމި ްކޮމިޓީއަށ� ޑ�ރާފ�ޓ�

ްއެއ�ގޮތަް ްއެހެނ�ވީމަ، ްހުނ�ނާނެވެސ�މެ. ްވާހަކަތައ� ްއެހެނ�ްހުރިހާ ކަށ�ވެސ�

ްވަކިް ްނުވަތަ ްނުގެނ�ދަވަނ� ްޚިޔާލުފުޅު ްބޭފުޅެއ�ގެ ްވަކި ހީފުޅުނުކުރެއ�ވުމަށ�

ްމިތާނގައިް ްއަޅުގަނޑު ްމަސައ�ކަތެއ� ްއެ ްނުގެނ�ދަނ� ްޚިޔާލު  1380ބޭފުޅެއ�ގެ

ްމީހަކަށ�ޖެހެނީް ްކުރާ ްއެކަނ� ްހިތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރާނެ.ްއަދި އިނދެގެނ�

ްބޭޒާރުވެގެނ� ްއަމިއ�ލައަ�ަށ� ްއެނގިގެ�ެނ�ްއެމީހާ ްފާޅުކޮށ� ްއެހާ ްއެއީ ދާނ�.

ްނުދެއ�ކެވުނ�ް ްއެވާހަކަފުޅު ްއެގޮތަށ� ްމިއީ.ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމެއ� ހިނގަމުނ�ދާ

ްދަނ�ނަވާލިހެން� ްކުރިނ�ވެސ� ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑު ްދެނ� ްއެދެނ�. ނޑު އަޅުގަ
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ްގޮތަކަށް� ްފާސ�ކުރާނެ ްވާހަކަދައ�ކަވާއިރު ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1385ދެނ�

ްއޮނ� ްދެން�ފާސ�ކުރުނ� ްދެއ�ވުނ�. ްހުށަހަޅުއ�ވާލަ ްލިޔުމުނ� ްގޮތެއ� ނާނެ

ްއަރުވާނީް ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްވަގުތުކޮޅަށ�ފަހު އިނ�ޓަވަލ�ގެ

ް ްމިހާރު ްއާދެ، ްސަލީމަށ�. ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު 31ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ް ްއަރުވާނަނ�. ްތިބޭފުޅުނ�ނަށ� ްހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ� ޖަހާއިރުްް��މިނެޓ�ގެ

ްއެދެނ�.ްްޖަލ�ސާ ްގަޑިއަށ�ްވަޑައިގެނ�ްދެއ�ވުނ�  1390ފެށޭތޯްހުރިހާްބޭފުޅުނ�ވެސ�

 ޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް]ށ�11ް.��ނ�1.31ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް

ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ ްދެނ� ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ�  1395ފައ�ޓަނީ.

ްމެނ�ބަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްމުޙަނ�މަދުްއަރުވަނީ ރު

ްސަލީމަށ�.

ް

ްދެއ�ވިްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްބައެއް�ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްސަލީމ�ް ްއަނ�ނަ ްވިސ�ނުމަށ� ްއަޅުގަނޑުގެ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ  1400ްފުރުޞަތުގައި

ްފާޅުކޮްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަށުނ� ްމަޢުލޫގެ ްމި ްބޭނުނ�ވޭ.ްއާދެ،ްއޭގެތެރޭގައިްޚިޔާލުތައ� ށ�ލަނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްމިް ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ޚިޔާލުފާޅުކުރާއިރު

ްބަޙުސ�ތަކެއ�ް ްމާއ�ދާއަކާމެދު ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްތިބެގެނ� މަޖިލީހުގައި

ްފާޅުކުރާް ްޚިޔާލުތަކެއ� ްމިއަދުގެްކުރާއިރު ްއިއ�ޔެއާ ނޑުމެނ�ނަކީ ްއަޅުގަ  1405އިރު

ްލިބުނުް ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްތަޖުރިބާއިނ� ްއެ ްތަޖުރިބާއިނ� ޚާލަތުގެ

ްއުފާވެރިް ްމިއަށ�ވުރެނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްމާދަމާ ްއަލީގައި ފިލާވަޅުތަކުގެ

ްހޯދުމަށ�ޓަކައިް ްދުވަހެއ� ްހާސިލުވެވޭވަރުގެ ްދިރިއުޅުމަކަށ� ްހިތ�ފަސޭހަ އަދި

ނޑު ްމިކަމަށ�ްއަޅުގަ ްއެކީގައި ްމިނިވަނ�ކަމާ ްވަރަށ� ްއެބަޖެހޭ މެނ�

ްލިބިދީފައިވާް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހި ްއާދެ، ްގެނ�ދަނ�.  1410ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުނ�

ްބަޔާނ�ކުރެވިފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސ� ްމިއަދުވެސ� ްޙައ�ޤުތައ� އަސާސީ

ްތަޖުރިބާއިނ�ވެސ�ް ްޙަޔާތުގެ ްކުރު ްމި ްއަޅުގަނޑުގެ އޮތ�ނަމަވެސ�،
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ްބައެއ�ްއަޅުގަނ ްހެދިފައިވާ ނޑުމެނ�ގެްތެރޭގައި ޑަށ�ްއެނގިގެނ�މިދަނީްއަޅުގަ

ްއަދިް ްސަބަބުނ�ނާ، ްބާރުގަދަވުމުގެ ްމާ ްޤާނޫނުތަކަށ�ވުރެނ�ވެސ� ގަވާއިދުތައ�

ްބައެއް� ްޒަމާނ�ވީ ްގެނ�ގުޅޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނިނ�މުމުގައި ްކަނ�ކަނ�  1415ބައެއ�

ްޙު ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްގިނަ�ި ްވަރަށ� ްސަބަބުނ�ވެސ� ދުްސަޤާފަތުގެ

ޤާނޫނުއަސާސީނ�ްލިބިދޭްޙައ�ޤުތަކެއ�ވަނީްމަޙ�ރޫމ�ވާނ�ްފަށާފައޭ.ްއަދިްދަނީް

ްވަރަށ�ް ްޤައުމަކީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދަކުނޫނ� ްއެއީ ްވެގެނ�ނޭ. މަޙ�ރޫމ�

ްމިް ްތެރޭގައި ްޒަމާނ�ތަކެއ�ގެ ްގިނަ ްވަރަށ� ްޤައުމެއ�. ްއޮތ� ްމާޒީއެއ� ދިގު

 1420ވެގެނ�ްދާކަނ�ްއެއީްހަމަްތެދުްޙައ�ޤުތަކުނ�ްވަރަށ�ްގިނަްރައ�ޔިތުނ�ްމަޙ�ރޫމ�

ްޙައ���ޤުތަށް� ްއެ ްރައ�ޔިތު�ުނ�ނަށ� ްއެކުއެކީގައި ްއެއާއި ްހަމަ ޙަޤީޤަތެއ�.

ްއެވެސ�ް ްދާކަނ�ވެސ��� ްކުރެވެމުނ� ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ލިބިދިނުމުގައިވެސ�

ްވަރަށ�،ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމެއ�. ްޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ ްހަމަ މިއަދު

ްޤަބޫ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްލިބިދޭްއަޅުގަނޑަށ�ވެސ� ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ލުކުރެވޭ

ްއެއީވެސ�ް ްއޮނަނ�ޖެހޭނެ. ްހަމަ ްކޯޓެއ� ްދެވޭނެ ްނިގުޅައިގެނ�ފިނަމަ  1425ޙައ�ޤެއ�

ްހިނގަމުނ�ދާއިރުް ްބަޙުސ�ތައ� ްފަރުމާކުރާއިރު ްމާއ�ދާ ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިތާނގައިް ްއެވާހަކަ ްޚިޔާލަކަށ�ވާތީ ްފެނ�ނަ ްވަރަށ� ްހަމަ ނޑަށ�ވެސ� އަޅުގަ

ްއަދި ްހަމަްްފާހަގަކޮށ�ލުނ� ްއެވާހަކަ ްތާއީދުކުރެވޭތީ ްވަރަށ� ނޑަށ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްބޭނުނ�ވޭ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްވާހަކަވެސ� ްތާއީދުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްރައ�ޔިތުނ�ް ްރާއ�ޖޭގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްގޮތެއ�ގައި ްޚާ�ާއ�ޞަ  1430ރައީސ�،

ްވާސިލުވުމަށ�ޓަ�ަކައިް ްދިރިއުޅުމަކަށ� ްހިތ�ފަސޭހަ ްއުފާވެރި ވަރަށ�

ފަސޭހަްދިރިއުޅުމެއ�ްހޯދައިދިނުމުގައިްލިބިދޭނ�ޖެހޭްއަސާސީްްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއެބަޖެހޭ.ް ްލިބިދޭނ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޙައ�ޤުތައ�

މިގޮތުނ�ްމިހާރުވެސ�ްއާބާދީގެްނިސ�ބަތުނ�ްބައެއ�ކަހަލަްޙިދުމަތ�ތައ�ްބައެއް�

ްބަލާއިރުް ްތުނިމިނަށ� ްބޯ ްއާބާދީގެ ްލިބިދެވޭއިރު  1435ބައެއ�ކަހަލަްްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްހަމަް ްއެއީ ްވާކަނ� ްނުލިބިފައި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްބައެއ� ްޙައ�ޤުތައ� އަސާސީ

ްހަމަް ްމިއީ ްފާހަގަކުރަމުނ� ްމިކަނ� ްކަމެއ�. ފާހަގަކޮށ�ލަނ�ޖެހޭ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްދެނެތިބެ ްޙަޤީޤަތެއ�ކަމުގައި ްމިއަދުގެ ޙަޤީޤަތުގައިވެސ�

ްޤާނޫނުއަ ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ސާސީއަށ�ްވިސ�ނެނީ
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ްތަރައ�ޤީް ްއާބާދީއާ ްދާއިރު ްފަރުމާކުރަމުނ� ްގެނެސ�  1440އިޞ�ލާޙުތައ�

ްޙައ�ޤުތައ�ް ްއެ ްމިއަދު ްތެރެއިނ�ވެސ� ްމަސައ�ކަތުގެ ްއާ އެއ�ފަސ�ކުރުމުގެ

ްގޮތަކަށ�ް ްލިބިދެވޭނެ ްއިތުރަށ� ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނިލިބިތިބި

ްވިސ�ނަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބައ�ޓަނ�ކުރުމަށ�ޓަކައި ްމިްވިސ�ނުނ� ްއެބަޖެހެއޭ ނ�

ްސަޤާފީް ްބައެއ� ްތެރެއިނ�ނާ ްގަވާއިދުތަކުގެ ްއާދެ، ްފަރުމާކުރުމުގައި. ޤާނޫނު

ްމިސާލަކަށް� ްއެކިގޮތަށ�. ްދަނީ ްކަނ�ކަނ� ްއެކި ްތެރެއިނ�  1445އުސޫލުތަކުގެ

ްފަޅުރަށަކަށް� ްއެ ްފަހުގައި ްކުރުމަށ� ްއިޢުލާނ� ްފަޅުރަށެއ�ގެ ފަޅުރަށަކަށ�

ްގޮތު ްއަސާސީ ްޙައ�ޤު ްލިބިދީފައިްއެޕ�ލައިކުރުމުގެ ްރައ�ޔިތަކަށ� ްކޮނ�މެ ނ�

ްއެކިް ްމީހުނ�ނަށ� ްދިރިއުޅޭ ްއެކިތަނުގައި ްލިބުމުގައި ްމާކ�ސ� ވީނަމަވެސ�،

ްއެބަް ްމީހުނ� ްބައެއ� ްޙައ�ޤުނ� ްލިބުމުގެ ްފަޅުރަށ� ްއެ ްލިބިގެނ� ޕަސެނ�ޓޭޖ�

ްކުނިކަހާް ްތަނ�ތަނ� ްބައެއ� ްމާލޭގައި ްމިސާލަކަށ� ްއެކަހަލަ  1450މަޙ�ރޫމ�ވޭ.

ްއުޖޫރަލި ްޙިދުމަތ�ކުރާްމީހުނ�ނަށ� ްއެ ްރަށ�ރަށުގައި ްރާއ�ޖެތެރޭގެ ބޭއިރު

ްއެކަމުން� ްއެއ�ބަޔަކަށ� ްކަމަކަށ�ވީތީ ްކުރަނ�ޖެހޭ ްހިލޭސާބަހަށ� މީހުނ�ނަށ�

ްއާމ�ދަނީން� ްއެ ްއަނެއ�ބަޔަކަށ� ްއޮވޭ ްޙައ�ޤު ްލިބުމުގެ އާމ�ދަނީއެއ�

ްތަޖުރިބާކުރަމުނ�.ް ްމިދަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކަނ�ކަނ�ވެސ� މަޙ�ރޫނ�މުވުމުގެ

ނޑުްވަރަށ�ްއެހެ ނޑުމެނ�ގެްތެރޭގައިްއަޅުގަ ްއަޅުގަ  1455ނ�ކަ�ަމާއެކީގައިްމިއަދު�ު

ނޑުމެނ�ްމިްމާއ�ދާްފާސ�ކުރާއިރުްއަދިް ބޮޑަށ�ްބާރުއަޅަނ�ްބޭނުނ�ވޭ،ްއަޅުގަ

ްގިނަް ްވަރަށ� ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްރައ�ޔިތު�ުނ�ނަށ� ްބައ�ޓަނ�ކުރާއިރު ްމާއ�ދާ މި

މަްއެްގަވާއިދުތަށ�ްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކަކު�ުނ�ްމަޙ�ރޫމ�ވާްގަވާއިދުތަށ�ްހުރިނަ

ްނަމަވެސް� ްއިޞ�ލާޙުކޮށ�ގެނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގަވާއިދުތައ� ްއެ ދެނެގަނެ

ްހޯދައިދިނުމަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤުތަށ� ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ  1460ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއިޝާރާތ�ކުރާް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބާރުއަޅަނ�ޖެހޭނެކަނ�. ްބޮޑަށ� ވަރަށ�

ްމި ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްހެދިފައި ނޑުްގަވާއިދުތައ� ްއަޅުގަ އަދަކުނޫނ�.

ްއޮތ�ް ްމާޒީއެއ� ްދި�ު ނޑުމެނ�ނަކީ ްއަޅުގަ ްފަދައިނ� ްދެނ�ނެވި ކުރިނ�ވެސ�

ްދެކެފީމު.ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްސަރުކާރުތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ޤައުމެއ�.

ނޑުމެނ�ގެްތެރޭގައިްހިނގަމުނ�އައިް ްއަޅުގަ  1465އެހެނ�ވީމާ،ްމިއަދާްހަމައަށ�ވެސ�

ްތެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްދިނުމުގައި ްއައިްޙިދުމަތ� ްދެމިގެނ� ރޭގައި
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ްމިއަދަކީް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެބައޮތ�. ްއަދިވެސ� ސަޤާފަތ�ތަކެއ�

ްމިއަދަކީް ްނޫނ�. ްދުވަހެއ� ްބަލަނ�ޖެހޭ ްސަޤާފަތަކަށ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްޙައ�ޤުތަކެއް� ްއަސާސީ ްހަމަހަމަ ްއެނ�މެނ�ނަށ� ްހުރިހާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްހަމައެ ްއެހެނ�ކަމާއެކީގައި ްދުވަހެއ�. ްއާދެ،ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ ްޚިޔާލުތައ� ްމި  1470ކަނި

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހާމަކުރަމުނ� ްޝުޢޫރު ްމި ނޑުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްވަރަށ�ްގިނަްބޭފުޅުނ�ނަށ�ްމިވަނީްމިް މިހާހިސާބަށ�ްއައިއިރުްއަޅުގަ

ނޑަކަށ�ް ްގާތ�ގަ ްބަޙުސ�ކުރެވި ްފުނ�ކޮށ� ްވަރަށ� މަޢުލޫގައި

ް ްނެތޭ ްދާއިރާއެއ�ވެސ� ްއެއ� ްހުރިހާްއިނގިލިޖައ�ސާނުލެ�ެވޭ ބުނާހާވަރަށ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުނ� ްބައ�ޓަނ�ކުރެވިފައޭ. ްވިސ�ނުނ�  1475ދާއިރާއަކަށ�

ްއިތުރުް ްއާދެ، ްކޮމިޓީއަށ� ްދިރާސާކުރާ ްކުރުކޮށ� ްވީހާވެސ� ބަޙުސ�ތައ�

ްފޮނުވުމަކީް ްފަރުމާކުރުމަށ� ްމާއ�ދާ ްމި ްވިސ�ނުނ�ތަކަށ� ދިރާސާތަކަށާްއިތުރު

ްތާއީކުރެ ްވަރަށ� ނޑަށ�ވެސ� ްޝުކުރިއ�ޔާްއަޅުގަ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްކަމެކޭ ވޭ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް1480 

ްތިއ�ބެވި�ިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙާޒިރުވެވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާއަށ� ްމިހާރު ްއާދެ، ޝުކުރިއ�ޔާ.

ް ްއަދަދަކީ ްމުލަކަތޮޅުގ6�ްެމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްދެނ� .

ްނަށ�.ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްސުލައިމާ

ް

ްބައެއ�ްއައ�ސަލާމ�ްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ  1485ްޢަލައިކުމ�.

ްބައެއ�ްްސުލައިމާނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޚިޔާލަކީ ްއަޅުގަނޑުގެވެސ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްޚިޔާލުފުޅާ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްގި ްވަރަށ� ްމިހާރު ްވިދާޅު�ުވިގޮތަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޚިޔާލުތަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނަ

ްނިނ�މާލާފައިް ްމަރުޙަލާ ްފާޅުކުރުމުގެ ްޚިޔާލުތަށ� ްމި ްއައިސ�ފައި. މިއޮތީ

ްލިސ�ޓެއް� ްދިގު ްޖެހިލަނ�ޖެހޭއެބަ.ްވަރަށ� ްދިމާލަކަށ� ްއެހެނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްލިސ�ޓުގައިް ްމި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެބައޮތ�. ްކުރިމަތީގައިވެސ� ނޑުގެ  1490އަޅުގަ

ްދަ ްނުކުތާއެއ� ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ނޑުގެްނެތ� ްއަޅުގަ ނ�ނަވާލުމަކީ

ްހިފީ.ް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްދެކި ވާޖިބެއ�ކަމުގައި

ްދައ�ކާއިރުް ްވާހަކަ ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްމި ްމިގޮތުނ� ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްނުކުތާއެއ� ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށ� އަޅުގަ

ް ްދެނ�ނެވުނ�. ްމިވާހަކަ ްވާޖިބެއ� ްއެކަލާނގެްްއަށ�هللا  1495އަޅުކަނ�ކޮށ�

ްވޭތުކުރުމުގެްޙައ�ޤުް ްޚަޔާތ� ްކޮށ� ްހުރިހާކަމެއ� ްއިމުގެތެރޭގައި އަނ�ގަވާފައިވާ

ްއިތުރުް ްމީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެ. ްފަރުދަކަށ� ްކޮނ�މެ ދިވެހި

މިސާލަކަށ�ްއިނދެްވަރިކުރުމާް ތަފ�ޟީލާްމިސާލުްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްމިގޮތުން�

ްފޭރާނ�ް ްއެއ�ގޮތަށ� ްޙައ�ޤުްްސުނ�ނަތާ ްފާޅުކުރުމުގެ ްޝިޔާރު ްދީނީ ލުމާއި

ްދިނުމާް ްމުދާ ްލިބެނ�ޖެހޭނެ. ްފަރުދަކަށ� ްކޮނ�މެ ްދިވެހި  1500ހަމަ�ަހަމަގޮތެއ�ގައި

ްމިނިވަނ�ކަން� ްވިޔަފާރިކުރުމުގެ ްރަޙުނުކުރުމާ ްއަދި ްލިބިގަތުމާ ވާރުތަމުދާ

ްއަނެކުނ�ގެް ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެ. ްހަމަހަ�ަމަގޮތެއ�ގައި ްފަރުދަކަށ� ްކޮނ�މެ ދިވެހި

ްމާއ�ދާއެއ�ްޙަ ްމަނާކުރާ ްކަނ�ކަނ� ްމެރުނ�ފަދަ ްމީހުނ� ްޤަޒ�ފުކުރުމާ އ�ޤުގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްމުހިނ�މުކަމެއ� ްހިމަނާލުމަކީ ްމީގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްހަނދާނަށް� ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަމުނ�ދާއިރު ްތަފ�ޟީލު ްއާދެ  1505ދަނ�ނަވަނ�.

ްދޫކޮށ� ްބާތިލ� ްފުރިހަމަވާނީ ްޙައ�ޤު ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ� ްކީރިތިްއާދޭ ލެވިގެނ�.

ޤުރުޢާނ�ްގޮވާލަނީްއެގޮތަށ�.ްޙައ�ޤާއިްބާތިލަކީްއެއ�ވަގުތެއ�ގައިްއެއ�ތަނަކަށް�

ްދެކަނ�.ް ްއެފަދަ ްއެއީ ްއަލިކަނ�ވެސ� ްނޫނ�.ްއަނދިރިއާއި ްދެކަމެއ� ވެރިވާނެ

ްއަނ�ގަވަނީް ްއިސ�ލާމ�ދީނ� ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ� ނިނ�މާލުމުގެ

ްޖަމާއަް ްޙައ�ޤުތަކާ ްމުޖ�ތަމަޢުގެްފަރުދުނ�ގެ ްފުށުއަރާނަމަ ްޙައ�ޤުތަށ�  1510ތުގެ

ްޢަލައިކުމް� ްވައ�ސަލާމ� ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްދިނުމަށ�. ްއިސ�ކަނ� ޙައ�ޤުތަކަށ�

ްވަބަރަކާތު.ްهللاްވަރަޙ�މަތު

ް

ްވާހަކައެއ�ްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށ� ްއަޅުގަނޑު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްކުރިނ�ްްރުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްއަބޫބަކުް ްއެއީ ްބޭނުނ�މިކުރީ. ްފުރުޞަ�ަތުގެ ްމި  1515ްދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި

ްޙުސައިން�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްމެނ�ބަރުނ�ކަމުގައިވާްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ްދެ ވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވި

ްތާއީދުކުރެއ�ވިްމުޙަނ�މަދުްމަޖުދީްއިބ�ރާހީމ�ގެް ްއަދިްއޭނާއަށ� އިބ�ރާހީމ�އާއި

ްއަ ްބެހޭގޮތުނ� ްދަނ�ނަވާލުމުގެްވާހަކަފުޅާ ްއެއ�ޗެއ� ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ޅުގަ

ބޭނުމުގައި.ްއެއީްއެއ��ެބޭފުޅަކުްވިދާޅުވީްދީނީގޮތުނ�ްމިނިވަނ�ކަނ�ްލިބިގެނ�ް

ްގޮތަކަށް� ްފެނ�ނަ ްއެމީހަކަށ� ްލިބިގެނ�ވުނ�. ްމިނިވަނ�ކަނ� ްއުޅުމުގެ  1520ދީނަށ�
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ްމިނިވަނ�ކަން� ްއުޅުމުގެ ްއެނގޭގޮތަށ� ްއޭނާއަށ� ްގޮތ�ކަމަށ� ްއޮނ�ނަ ދީނުގައި

ނޑުްކޮ ްއަޅުގަ ްއެވާހަކަ ްއެއީ ްއޮތުނ� ްލިބިގެނ� ްމީހަކަށ�ވެސ� ނ�މެ

ްއެއ�ޗަކީް ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވަނީ. ދަނ�ނަވާލަނ�

ްމުސ�ލިމަކަށ�ވުނ�....

ް1525 

މިހާރުްއ.ްއަތޮޅުްދެކުނުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިލިޔާސ�ްޙުސައިން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްއެއ�ްނަނ�ގަވައިފި.ްނިޒާމީްނުކުތާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1530 

ްޖަލ�ސާއެއ�ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްމިއީ ްބުނާގޮތުނ� ްއެޖެނ�ޑާ ްއާދެ،

ްރިޔާސަތަށް�ްއިލިޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްއެހެނ�ވެ ްނޫނ�. ްޖަލ�ސާއެއ� ްބަޙުސ�ކުރުމުގެ

 .ްހަނދުމަފުޅުކޮށ�ދެނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް1535 

ްނުކުތާްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެނ�ގެވި ްއެ ްނުކުތާއެއ�ގޮތުނ� ްނިޒާމާބެހޭ ްޝުކުރިއ�ޔާ. އާދެ،

ްދައ�ކަވާް ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހެނ� ްމިވަގުތު ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްއެކަމުގައިް ްޚިޔާލު ްނުހައ�ދަވާ ްވަގުތަކަށ� ްޖަވާބުދެއ�ވުމުގެ ވާހަކައަށ�

ްކު ްވިދާޅުވެފައި ްއެދެނ�.ްއޮތ�ގޮތެއ� ްގެނ�ދެވުނ� ރިއަށ�

 1540ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ް

ް

ްމައ�ސަލައާްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ްއެ ްބޭނުނ�ވަނީ. ްނޫނ� ްދޭކަށ� ްރައ�ދެއ� ްވާހަކައަށ� ނޑު ްއަޅުގަ

ްބޭނުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއިތުރުކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ނޑަށް�ބެހޭގޮތުނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗެއ� ްނ�ވާ

ްޙާ�ާލެއ�ގައިްްއަބޫބަކުރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ވެސ� ްބޭނުނ�ވަނީ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްޚިޔާލެއ� ފެނ�ނަ

ްދެނ�ނެވީް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ްނިޔަތެއ�ގައެއ� ްބައިވެރިވުމުގެ  1545ބަޙުސެއ�ގައި

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްއަދި ްވާއިރުގައި ްދިވެއ�ސަކު ްކޮނ�މެ މުސ�ލިމަކަށ�

ްކޮނ�މެހެން�ދަޢު�ުލަ ްވާއިރުގައި ްކަމުގައި ްސަރުކާރެއ� ްމުސ�ލިމ� ތަކީ
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ްހިމެނޭކަށް� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާހަކަ ްޚިޔާލުތަކުގެ ްދީނީ ްއަދި މަޒ�ޙަބުތަކާ

ްފެނ�ނަް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްބާވައޭ. ްހިނގައިދާނެ ްނުޖެހި ފަހަރެއ�ގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްބޭނުނ�ވަނީ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ  1550ޚިޔާލެއ�ކަމަށ�

ްތިބޭފުޅުން� ްވާހަކައިނ� ްފިރިހެނުނ�ގެ ްއަނ�ހެނުނ�ނާ ްބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވަނ�

ްކުރެވޭނެް ްއަނ�ހެނަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްތާއީދުކުރެއ�ވި ްމަޖުދީ މުޙަނ�މަދު

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްނުކުރެވޭނެ ްކަނ�ތައ�ތަކާ ްކުރެވޭނެ އަނ�ހެނުނ�ނަށ�

ނޑައެޅިފައިްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމ�ްވިދާް ޅުވީމަްއެކަމަށ�ްކަ

ްއިތުރުކޮށ�ލަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްނަޒަރުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ  1555ތާއީދުކުރެއ�ވީ.

ްވަޒީފާް ްފިރިހެނުނ� ްއަނ�ހެނުނ�ނާ ްވާހަކައަށ� ްމި ްވާހަކައަކީ ބޭނުނ�ވާ

ްލިބިދީފައިވާް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއެއީ ްޙައ�ޤާ ްހަމަހަމަކަމާ އަދާކުރުމުގެ

ްއެ ްވާއިރުގައި ްކަމުގައި ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްއޮނ�ނަނ�ވާނީްްޙައ�ޤާ ކަނ�ތައ�ތައ�

ހަމަްއެކަހަލަްގޮތެއ�ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްނަނ�ގަނެވިގެނ�ވާްގޮތަށޭ.ްއެްވަކިް

ްކަނ�ތަކެއ�ް ްމިވެނިކަހަލަ ްއަނ�ހެނުނ�ނަށ� ްހަދައިގެނ�  1560މާއ�ދާއަކަށ�

ްއެހެން� ްކުރެވޭނެކަމަށ� ްކަނ�ތައ� ްމިކަހަލަ ްފިރިހެނުނ�ނަށ� ކުރެވޭނެކަމަށ�

ްލާޒިމ�ވެގެ ްއެއީކީ ްއަމިއ�ލަްއޮތުނ� ްއެމީހުނ�ގެ ްއެއީ ްނުނޭ. ނ�ވާކަމެއ�

ްކޮނ�ކަހަލަް ްއިޙ�ތިޔާރުކުރާނީ ްއޭނަ ްކަމެކޭ. ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ އިޙ�ތިޔާރުގައި

ްއަނ�ހެނަކުް ްބަލާއިރުގައި ްސައިކޮލޮޖީގޮތުނ� ްމިސާލަކަށ� އަމަލެއ�ކަނ�.

 1565އިޙ�ތިޔާރުްނުކޮށ�ފާނެކަނ�ނޭނގެްފިރިހެނަކުްއިޙ�ތިޔާރުްކުރާކަހަލަްޢަމަލެއ�.ް

ްވާހަކައެއ�ްއަޅުގަް ްއެކަމާގުޅޭކަހަލަ ްހުއ�ދަދީފިއ�ޔާ ްތިޔަބޭފުޅުނ� ނޑު

ްހަމަހަމަގޮތެއ�ގައިް ްފުރުޞަތު ްވަޒީފާގެ ްއެމެރިކާގައި ދަނ�ނަވާލަފާނަނ�.

ްއަދަދަކަށް� ްގިނަ ްއެނ�މެ ްބޮޑެތި ްއެނ�މެ ްފަހަރެއ�ގައި އިޢުލާނ�ކުރެވުނު

ްމިކިޔާް ްވޯކ�ސ� ްސޮފ�ޓ� ްނުވަތަ ްހަރުކަށި ްކުރިމަތިލީ ފިރިހެނުނ�

ްއަނ�ހެނުން�ކަ ްމަސައ�ކަތ�ތަކަށ�. ްގަދަފަދަ ްތަނ�ކޮޅެއ� ްނޫނ�  1570ނ�ތައ�ތަކަ�ަށ�

ްތަބީއަތާް ްއެމީހުނ�ގެ ްތަނ�ކޮޅެއ� ްނާޒުކު ްތަނ�ކޮޅެއ� ްވަނީ ކުރިމަތިލީމަކަށ�

ްމިއީް ްއެހެނ�ވީމާ، ްދައ�ކަނީ. ްދިރާސާއިނ� ްއެ ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ�ކަމަށ� ގުޅޭ

ްކަނ�ތައ�ތަ ްމިކަހަލަ ްމައ�ސަލައެއ� ްކޮނ�މެހެން�ސައިކޮލޮޖިކަލ� އ�

ްވިސ�ނޭގޮތުގައިް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީ ްހިމެނުނ� ްތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ްއެވާހަކަް ްފެނިގެނ� ްނޫނ�ކަމަށ� ްކުރަނ�ޖެހޭނެކަމެއ� ްކޮނ�މެހެނ�  1575އެއީ

ްބޭނުނ�ކޮށ�ލީްޝުކުރިއ�ޔާ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމިފުރުޞަތުގެ ދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި

ްރައީސ�.ް

ް

ްދެތިން�ްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމަޢުލޫގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްބޭނުނ�ވަނީ.ްްއަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލަނ� ްބޭނުނ�ވާތީ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ްއަލަށ�  1580ނުކުތާއެއ�

ްނުދެއ�ވޭނެް ްފޯރުކޮށ� ްނުވިސ�ނޭ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްހަމަ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްފޯރުކޮށ�ް ްޙައ�ޤުތަކެއ�ްްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއަސާސީ ނުދެއ�ވޭނެ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަކަށ�ް ްފައިދާއެއ� ްކުރާނެ ްއޮތުމަކުނ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެފަދަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްކަމަކަށެއ�. އޮނ�ނާނެ

ްމައ�ޗަށް� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްއެ ްލިއުއ�ވާއިރުވެސ� ްއަދި  1585ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާއިރުވެސ�

ްމު�ުހި ްދިނުނ� ްހަމަްސަމާލުކަނ� ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ނ�މުކަމަށ�

ްނުވަތަް ްދިމާވެއ�ޖެނަމަ ްގެއ�ލޭގޮތ� ްއަބުރު ްރައ�ޔިތެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� އެއާއެކު

ްއަދިް ްއަބުރަށ� ްރައ�ޔިތެއ�ގެ ްއެއ���ވެސ� ްސަބަބުނ� ްފަރާތެއ�ގެ އެއ�ވެސ�

ްއެް ްދިމާވެއ�ޖެނަމަ ްގެއ�ލޭގޮތ� ްޢިއ�ޒަތ� ްއަބުރާ ްސަބަބުނ� ްއަމަލެއ�ގެ ކުރާ

ް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�.ްއަބުރާ ްޤާނޫނީގޮތުނ� ްމަގެއ� ްހޯދޭނެ  1590ޢިއ�ޒަތ�

ްދެކެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމަނަނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްއޭގެތެރެއަށ� ްއެބައި އެހެނ�ވީމާ،

ްކުރުކުރުކޮށ�ް ްވަރަށ� ްދަނ�ނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއާއެކުގައި ްހަމަ ދެނ�

ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބައެއ� ްނެތ� ްލިސ�ޓ�ގައި ްހިމަނާފައިވާ ްމިހާރު ކަމަށ�ްއެއީ

ްދިވެހިް ްދަނ�ނަވާލަނީ. ްމި ްނުކުތާތައ� ްބައެއ� ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްނަމަވެސް� ްބޭރުގައި ްޤައުމުނ� ްއަމިއ�ލަ ްއެމީހުނ�ގެ  1595ރައ�ޔިތުނ�ނަކީ

ްއެމީހުނ�ނަށް� ްޙައ�ޤުތައ� ްއަސާސީ ްލިބިދޭނ�ޖެހޭ އެމީހުނ�ނަށ�

ް ްމިހިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްވާނ�ޖެހޭނެ. ްބައެއ�ގޮތުގައި މިްހޯދައިދެވެނ�ޖެހޭނެ

ްހައިރާނ�ވާް ްތަނ�ކޮޅެއ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ދަނ�ނަވާލުމުނ�

ްބައެއް� ްމިްދަނ�ނަވާލަނީ ނޑުްމިހެނ� ކަމަކަށ�ްދިމާވެދާނެކަނ�ނޭނގެ.ްއަޅުގަ

ްއަދިް ްކަނ�ކަމުގައާއި ްއަމިއ�ލަ ްއެބޭފުޅުނ� ްރައ�ޔިތުނ�  1600ދިވެހި

ްސަ ްއުޅުއ�ވާއިރު ްބޭރުގައި ްރާއ�ޖެއިނ� ރުކާރުން�ދިރިއުޅުމުގައިވެސ�
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ްއެމ�ބަސީތަކާް ްހުނ�ނަ ްދިނުމަށ�ޓަކައި ްޙިދުމަތ� އެބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްމިނ�ވަރުން� ްކުޑަ ްއެނ�މެ ްދިއުމުނ� ްޖެހިގެނ� ްޚާލުގައި ތަނ�ތަނަށ�ވެސ�

ްދެވެނ�ޖެހޭނެކަން� ްފެށިގެނ� ްއެހިސާބުނ� ްއެބޭފުޅަކަށ� ްޙައ�ޤުތައ� އަސާސީ

ްއޮނ�ނަނ� ްހިމެނިފައި ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގގައި ްއެ ްގޮތަކަށ�  1605ވާނެކަމަށް�އެނގޭނެ

ްއޭގައިް ްދަނ�ނަވާކަށ� ްނެތިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތެއ� ްވަކި ްދެނ� ނޑު އަޅުގަ

ްރައ�ޔިތަކީވެސ�ް ްކޮނ�މެ ްދިވެހި ްމިއާއެކުގައި ްއެހެނ�ވީމާ، އޮނަނ�ނަވާނީއަކީ.

ްބަސ�ތަކާް ްބޭފުޅުވަނ�ތަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބަސ�މޮށުނ�ތެރިކަމުގައި އެމީހެއ�ގެ

ްބަް ްއެއަށ�ވުރެނ�ްމާތ�ްތަފާތުްއެތައ� ނޑުމެނ�ނަށ�ްއެބަްއަދި ްއަޅުގަ ސ�ތަކެއ�

ްދިވެހިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމުޙާތަބ�ކުރުމުގައި.  1610ގެނ�ގުޅެވޭ

ްއުސޫލުް ްކުރުމުގެ ްމުޙާތަބ� ްއުސޫލަކުނ� ްއެއ� ްމުޙާތަބ�ކުރުމުގައި ރައ�ޔިތުނ�

ްއަސާސީް ްލިބިދޭނ�ޖެހޭނެ ްރައ�ޔިތަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ްޤާނޫނީގޮތުނ� އެއީ

ްޤާނޫނުއަ ްއެއަށ�ވުރެނ�ްޙައ�ޤެއ�ކަމުގައި ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�.ްދެނ� ސާސީގައި

ްޒާތުގައިް ްއަމިއ�ލަ ްއެބޭފުޅެއ�ގެ ްއެއީ ްވާހަކަދެއ�ކެވުމަކީ ރީތިކޮށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއާއެކުގައި ްހަމަ ްކަނ�ނޭނގެ. ްވެދާނެ  1615އޮތ�ކަމެއ�ކަމަށ�ވެސ�

ްނޫނ�ގޮތަކަށް� ްއެއ�ގޮތަށ� ްޤާނޫނާ ްއެއ�ގޮތ� ްޤާނޫނާ ްބޭނުނ�ވޭ ފާހަގަކޮށ�ލަނ�

ްތެރެއިން�ޤާނޫނާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިވެހި ްއަމުރުތަކަށ� ްކުރެވޭ ްޚިލާފަށ� އި

ްއަމުރަކަށް� ްއެފަދަ ްއަދި ްނުޖެހޭނެކަމަށާ ްކިޔަމަނ�ވާނ� ްމީހަކު އެއ�ވެސ�

ްނުލިބޭނެކަމުގެް ްއަނިޔާއެއ� ްއެމީހަކަ�ަށ� ްސަބަބުނ� ްނުވުމުގެ ކިޔަމަނ���

ްޙައ�ޤުގެތެރޭގަް ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިވެހި ްޤާނޫނުގައި ްއެ  1620އިްޙައ�ޤު

ްއެވާހަކަވެސ�ް ްފާހަގަކުރެވޭތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ހިމެނެނ�ޖެހޭނެކަމަށ�

ބައެއ�ްގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޑަށް� ދަނ�ނަވާލަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ

ްތާއީދުކުރަނ�ް ނޑުވެސ� ްވާހަކަފުޅުތަކަށ�ްއަޅުގަ ްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވި މެނ�ބަރުނ�

ްއާދެވި ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހިސާބުން�އެއާއެކުގައި ފައިހުރި

ްވަރަށް� ްވާހަކަތަކެއ� ްދައ�ކަނ�ހުރި ްބެހޭގޮތުނ� ްމިކަމާ ނޑުމެނ�ނަށ�  1625އަޅުގަ

ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިމިފައި. ްދެއ�ކެވި ްމިހިރީ ްގޮތ�ގޮތުނ� ގިނަ

ްނޫނިއ�ޔާް ްއައިސ�ގެނ� ްފަހުގައި ްއޭގެ ްފޮނުވާލެވިފައި ކޮމިޓީއަށ�

ްމީގެނ� ްމަގެއ� ްއިތުރު ްދެނ� ްދެވިދާނެކަމަކަށ�ްްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ކުރިއަށ�
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ްދަނ�ނަވާލަން� ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމާ ްނުފެނޭ. ނޑަކަށ�ވެސ� އަޅުގަ

 1630ްމިފުރުޞަތުގެްބޭނުނ�ކުރަނ�ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ްއަލަށް�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ޝުކުރިއ�ޔާ.

ްފަހުްމެނ�ބަރަށ�.ްއާދެ،ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްބޭފުޅުނ�ގެތެރެއިނ�ްއެނ�މެ ފައިވާ

ްމުޙަނ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުނ�މަޑުލު އެއީ

 1635ްޙުސައިނ�އަށ�.ް

ް

ްއައ�ސަލާމ�ްމިލަދުނ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީް ްވަރަޙ�މަތުޢަ`. ްލައިކުމ� ްއާދެ،ްވަބަރަކާތޫهللا .

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް

ްއިސ�ލާމީްޝަރީއަތް�ްއިން�މެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޙުސަ ްވާޖިބުތަކާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީ ްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކާ

ްބޭނުނ�ގޮތެއ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތިމާ ްކަނ�ކަމުގައި ްއެކިއެކި ްގޮތެއ�ގެމަތިނ�  1640ހުއ�ދަކުރާ

ްމިނިވަނ�ކަން� ްއިޙ�ތިޔާރީ ްއޮނަނ�ޖެހޭ ްލިބިގެނ� އިޙ�ތިޔާރުކުރުމަށ�

ްއު ްޑިމޮކ�ރަސީގެ ްބާބަކީ ްހިނ�ގުމުގެްބަޔާނ�ކޮށ�ދޭ ްކަނ�ތައ�ތައ� ސޫލުނ�

ްބިނާވެގެނ�ް ްއުސޫލުތައ� ްއެކިއެކި ްޕޮލިސީތަކާ ްއެކިއެކި ްއަދި ބިނ�ގާ.

ްހިް ްފަރާތުނ� ްސަރުކާރުގެ ްނުވަތަ ްފަރާތުނ� ްއެކިއެކިްދަޢުލަތުގެ ނ�ގާ

ް ްފ�ރޭމ�ވޯކ�ގެްޕޮލިސީތައ� ްމި ްއަނ�ނަނ�ޖެހޭނީވެސ� ްބިނާވެގެނ�  1645 އުސޫލުތައ�

ްޤާނޫނުސަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދެނ�ނެވިހެން�ތެރޭގައި. ނޑު ްއަޅުގަ އާސީގައި

ްމިނިވަނ�ކަމުގެް ްއިޚ�ތިޔާރީ ްވާޖިބުތަކާއި ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްޒިނ�މާގެް ްއުފުލަނ�ޖެހޭ ްފަރާތުނ� ްސ�ޓޭޓ�ގެ ްއެކަމުގައި ްލިޔާއިރުގައި ބާބު

ްބޭއ�ވުމަކީް ްގެނެއ�ސައި ްމިފަހަރު ްޞަރީޙަގޮތެއ�ގައި ްވަރަށ� ބައި

ނޑަށ�ްވަރަށ�ްފެނ� ނޑުްމިްދަނ�ނަވާލީްމިހާރުްއަޅުގަ  1650ނަކަމެއ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްވާޖިބުތަކަކާއިް ްޙައ�ޤުތަކަކާއި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިދެނ�ނެވިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއެބައޮވޭ. މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތަކެއ�

ްއެް ްފަރާތުނ� ްދަޢުލަތުގެ ްނުވަތަ ްފަރާތުނ� ްސ�ޓޭޓ�ގެ ްމަތިނ� ގޮތުގެ

ް ްބަޔާނެއ�ްކަނ�ކަމާބެހޭގޮތުނ� ްތަފ�ސީލީ ްގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަނ�ވީ

ްވާޖިބަކަށް� ްދަޢުލަތުގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ  1655ގެނެސ�ފައެއ�ނުވޭ.
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ްއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާނ�ޖެހޭނެ

ްއިޚ�ތިޔާރީް ްއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ ްލިބިފައި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ޙައ�ޤުތަކާއި

ްހިމާޔަތ� ްބައި ްގެއ�ލުމެއ�ްމިނިވަނ�ކަމުގެ ްކަމަކަށ� ްއެއިނ� ކޮށ�ދިނުމާ

ްއެކަނ�ކަން� ްއަދި ްވި�ިޔަނުދިނުމާއި ްކަނ�ތައ�ތައ� ވެދާނެގޮތަކަށ�

ްކޮނ�މެް ްދަޢުލަތުގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމަސައ�ކަތ�ކުރުނ�.  1660ކުރިއެރުވުމަށ�

ްއަދާކުރުމުގައިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއަދާކުރަނ�ޖެހޭ ްގުނަނަކުނ� ްއެ ގުނަނަކުނ�ވެސ�

އާދެ،ްމިދެނ�ނެވިްބާބުގައިްހިމެނިގެނ�ވާްޙައ�ޤުތަކާއިްމިދެނ�ނެވިްކަނ�ކަމަށ�ް

ްއެކަނ�ކަން� ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�ހިތުމާ ްމިނިވަނ�ކަމަށ� އިޚ�ތިޔާރީ

ްއެކަނ�ކަނ�ް ްއަދި ްކުރިއެރުވުމާއި ްއެކަނ�ކަނ� ހިމާޔަތ�ކޮށ�ދިނުމާ

ްވާޖިބެއ�ކަމުގައިް ްއަދާކުރަނ�ޖެހޭ ްގުނަނ�ތަކުނ� ްއެ  1665ފުރިހަމަކޮށ�ދިނުމަކީ

ް ނޑައެޅިފައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްކަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ކަމެއ�ކަމުގައި އޮތުމަކީ

ްޚިލާފުވެއ�ޖެނަމަް ްކަމަކާ ްމިއިނ� ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ދެނ�،

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްވޯކެއ�ވެސ� ްފ�ރޭމ� ްގޮތަކާބެހޭ ކަނ�ތައ�ކުރެވޭނެ

ް ްއެއީ ްއާދެ، ްފެނޭ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައ2ްްިއޮނ�ނަނ� ްއެކަމާ މަގަކުނ�

ްހިނގި ްލަފާކުރެވެނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގޮތުން�ް�ދާނެކަމަށ� ްއިދާރީ  1670މަގަކީ

ްނުވަތަް ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ްމުޢައ�ސަސާތަކުގެ ްހުނ�ނަ އުފެދިފައި

ްމައ�ސަލަތަކަށ�ް ްއެ ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ްއޭޖެނ�ސީތަކުގެ އެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޓިވ�

ްއޮތުނ�.ް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ރިޢާޔަތ�ކުރެވޭނެގޮތެއ�

ްރޯލް�މިދެނ�ނެ ްއޮނ�ބޮޑ�ސ�މަނ�ގެ ްޤައުމުތަކުގައި ްއެހެނ� ްބައެއ� ވީ

ްގެނައުނ�.ް ްއެބައި ްގޮތަކަށ� ްއޮނ�ނަފަދަ ްގެނެސ�ފައި  1675ޤާނޫނުއަސާސީއަށ�

ްސަރުކާރުގެް ްތެރޭގައި ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތ�ތަކުގެ ްއޮނ�ބަޑ�ސ�މަނ�ގެ އާދެ،

ްނާް ްނުވަތަ ްއިނ�ސާފު ްބޭ ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްކަމެއ�ގައި ްކުރާ އިދާރާއަކުނ�

ްޝަކުވާކުރުނ�،ްއިނ� ްއެކަމުގެ ްވަނީވިއ�ޔާ ްކުރެވޭކަމަށ� ްކަމެއ� ސާފުގޮތަކަށ�

ްއޭނާގެް ްއެކަމާމެދު ްވަނީވިއ�ޔާ ްކުރާކަމަށ� ްކަމެއ� ްއެކީގައި ހަރުކަށިކަމާ

ްނުވަތަް ްނެތި ްފެނ�ވަރެއ� ްއެއ�ވެސ�ކަހަލަ ްއަދި، ްއުފުލުނ�.  1680ޝިކާޔަތު

ްދާއި ްޚިދުމަތުގެ ްހިމެނޭގޮތެއ�ގައި ްލަސ�ކުރުނ� ރާގައިްއެކަށީގެނ�ނުވާ

ްއެް ްއާދެ، ްހިމެނޭ. ްޝަކުވާކުރުނ� ްމެދު ްއެކަމާ ްވަނީވިއ�ޔާ ގެނ�ދެވޭކަމަށ�
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ްބައިތަކަށް� ްމިދެނ�ނެވި ްމެދުވެރިވެގެނ� ްއޭޖެނ�ސީއެއ� އިދާރީ

ްތެރޭގައިް ްވަޒީފާގެ ްކޯޓުތަކުގެ ްއިތުރަށ� ްއޮތުމުގެ އެޑ�ރެސ�ކުރެވޭގޮތަށ�

ްދާއި ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވާ  1685ރާއަށް�ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްކަމެއ�ް ްނިގުޅައިގަނެވޭގޮތަށ� ްޙައ�ޤެއ� ްއެއިނ� ްނުވަތަ ހުރަސ�އެޅޭގޮތަށ�

ހިނގާކަމުގައިްވަނީނަމަްއެކަމެއ�ްބަލައިްއެކަމަކަށ�ްދޭނ�ވީްފަރުވާއެއ�ްއަދިް

ްޚުދުް ްއެނ�ޕަވަރކޮށ�ދީފައި ްލިބިދެވޭނެގޮތަށ�ްކޯޓުތަށ� ްބަދަލު ްޙައ�ޤު އެކަމުގެ

ްޤާނޫނު ްލިބިދީފައި ްބާރު ްވަރަށ�ްކޯޓުތަކަށ� ްއޮތުމަކީ އަސާސީގައި

ްއެކިއެކިް ްއޭގެތެރޭގައި ްއާދެ، ނޑަށ�ފެނޭ. ްއަޅުގަ  1690މުހިނ�މުކަމެއ�ކަމުގައި

ްހެދިފައިް ްއެކިއެކިްއުސޫލުތަކާއި ްބޭނުނ�ކުރެވޭ ްހިނ�ގުމުގައި ސިޔާސަތުތަކާއި

ްއަސާސީް ްތެރެއިނ�ވެސ� ްދާއިރާތަކުގެ ްމިކަނ�ކަމުގެ ްގަވާއިދުތަކާ ހުނ�ނަ

ްލިް ްއުނިކަމެއ� ްކޯޓުގެްޙައ�ޤަކަށ� ްއެކަމެއ� ްވަނީވިއ�ޔާ ބޭކަމަށ�

ްހިމާޔަތް� ްރައ�ކާތެރިކޮށ�ދިނުމަށ� ްޙައ�ޤު ްއެ ްބެލެވި ދާއިރާގެތެރެއިނ�

ްލިޔެވިފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްޢަމަލުކުރެވޭގޮތަށ� ްކޯޓުނ�  1695ކޮށ�ދިނުމަށ�

ްމެނ�ބަރުން� ްވަރަށ�ގިނަ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ އޮތުމަކީ

ޤާނޫނާއިްގަވާއިދުްހިނ�ގުމުގެްދާއިރާގެްވެރޭގައިްްވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވިްފަދައިނ�

ްހައ�ލުކުރުމަށް� ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއުނި ްފެނ�ނަމުނ�ދާ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްފެނޭ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވާނެކަމަށ� ްބާރަކަށ� ްވަރަށ�ބޮޑު ްއެހީއަކަށ� ވަރަށ�ބޮޑު

ްރިޔާސަތަށް� ްދެއ�ވިކަމަށ�ޓަކައި ްފުރުޞަތު ްމި ނޑަށ� ްއަޅުގަ  1700އާދެ،

ްވަރަޙ�މަތުވަރަށ�ބޮޑަ ްވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ� ްޝުކު�ުރުވެރިވަނ�. هللاްށ�

ްވަބަރަކާތޫ.

ް

ްއަލަށ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ� ްމައުޟޫޢުގައި ްމި ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ� އާދެ،

ްއަރުވާް ްފުރުޞަތު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ  1705އެދިވަޑައިގެނ�ނެވި

ނޑުގެްކުރިމަތީގައިްއެބައޮތ�ްމިްނިމުނީ.ްދެނ�،ްމިހާ ބޭފުޅުނ�ގ9ްްެރުްއަޅުގަ

ްވާހަކަދައ�ކަނ�ްއެދިވަޑައިގެނ�،ް ްދެވަނަްފަހަރަށ�ްމިްމައުޟޫޢުގައި ނަނ�ފުޅު

ްދެވަނަް ްގެނ�ދަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްމިހާރު ްދަނ�ނަވާލަނ� އެބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްމިނެޓ�ގެް ްތިނ� ްހަމައެކަނި ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ފަހަރަށ�
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ް ްއެގޮތަށ� ްވާހަކަފުޅު ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއަރުވަމުނ�.  3ް1710ފުރުޞަތެއ�

ްދަނ�ނަވަމުނ�،ް ްވާހަކަ ްއެދޭ ްގެނ�ދެވުނ� ްފައ�ތަވާލައ�ވައިގެނ� މިނެޓ�ތެރެއަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލޭގެ ްއޮތ� ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ މިގޮތުނ�

ނޑުްފުރުޞަ ްތުްއަރުވަނ�.މެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދަށ�ްއަޅުގަ

ް

ްގިނަްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދުް ްމިތާނގައި ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1715ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްދެއ�ވިްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުރެވޭތީވެ ްވާހަކަފުޅުތަކަށ� ްދެއ�ކެވި މެނ�ބަރުނ�

ްދަނ�ނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ްޤަސ�ދުކުރާތީވެ ްދޫކޮށ�ލަނ� ޝުކުރިއ�ޔާްްފުރުޞަތު

ްޢިއ���ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްވަގުތުްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1720ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްކުރިން�ްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދޫކޮށ�ލަނ�. ްފުރުޞަތު ްމިއަދުގެ ސަލާމަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައި

ްމަޖިލީ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްހަދާނިއ�ޔޭ. ްއެގޮތަށ� ހުގެްހީކޮށ�ގެނ�ހުރީ

ްމުހިނ�މުހެން� ްވަރަށ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދާގޮތުނ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްއެއީ، ވާހަކަދެއ�ކުނ�.

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްބޭނުމަކީ ނޑު ްމައިގަ ްބޭފުޅުނ�ގެ  1725މަޖިލިސ�

ްކަނ�ތައ�ތަކެް ްބޭނުނ�ވާ ްރައ�ޔިތުނ� ްހަދައިދީ ްއަވަހަށ� އ�ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެޔާއެކުގައި ްހަމަ ްފޯރުކޮށ�ދިނުނ�. ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ްއަސާސީން� ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޢަމަލުކުރަމުނ�ދާ މިހާރުވެސ�

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިވެސ� ްޙައ�ޤެއ�ތޯ ްކޮނ� ްނުލިބެނީ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްބަލައިލިރުގައިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްސުވާލެއ�.  1730ހިތަށ�އަރާ

ްޤާނޫނުއަސާސީން�ވަރަ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ށ�ގިނަ

ްމިނ�ވަރަކަށ�ކަނ�ް ްކިހާ ްލިބެނީ ްމީގެނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ލިބިދޭނ�ޖެހޭ.

ްތަފ�ޞީލުކޮށް� ްވަރަށ� ްޚިޔާލުފުޅު ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިތާނގެ

ްނުލިބޭް ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްޙައ�ޤާ ްލިބެނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު

ްމިކަނ�ތައ�ތަކުގައިް ްޙައ�ޤުތަކާއި ްހުރި ްލިބެނ�ޖެހޭކަމަށ� ްއެކަމަކު  1735ޙައ�ޤުތަކާއި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެބައުޅޭ.ްއަދި، ްތަފާތުތަކެއ� މީގެ
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުމެނ�ނަށ� ްގޮތ�ތަކަކަށ�ްއަޅުގަ ްތަފާތު މާނަކުރުމުގައިވެސ�

ްއެބަ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅު ްމިްމާނަކުރެވެމުނ�ދޭ ްމިހާރަށ�ވެސ� ނޑުްމިހާރުނ� ގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްމިހާރުް މަޖިލީހުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްގޮވާލަނ�ްއަޅުގަ

ްމިހާރަށ�ވެސް� ްމިހާރުނ� ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްހުރިހާ ްލިބިގެނ�ވާ  1740ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްދިވެހި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްހުރިހާ ލިބުނު

ްގޮވާލަމާްފޯރުކޮށ�ދިނުމަށ�ޓަކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަށ� ްމިހާރުގެ އި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކޮށ�ދިނުމަށ� ްމިގޮތަށ� ްމިކަނ� ްއަދި، ހިނގާށޭ.

ްމިހާރުް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނިމެނ�ދެކަށެއ� ްހަދާ ްކޮނ�މެހެނ� ޤާނޫނުއަސާސީ

ްނުޖެހޭނެ.ް ްއޮނ�ނާކަނ� ްއެގޮތަކަށ� ްކޮނ�މެހެނ� ްޙައ�ޤެއ� ްއޮތ�  1745ގެއ�ލިފައި

ްޙައ�ޤުތަކެއ�ްްއެހެނ�ވީމަ، ްބޭނުނ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރަށ�ވެސ� މިހާރުނ�

ްޙައ�ޤެއ�ް ްއެ ްޙައ�ޤަކަށ�ވާނަމަ ްނުލިބިފައިވާ ްޙައ�ޤެއ� ްއެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްސަރުކާރުގައިް ްއެކަނ� ްއެއީ ްވާޖިބެއ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި

ްއަޅުގަ ްގެނ�ދިއުނ�. ްކުރިއަށ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުްދަނ�ނަވައިގެނ�

 1750އަހަރަކުނ�ްނޫނ5ްްީދެކޭގޮތުގައިްމިްޤާނޫނުއަސާސީއެއ�ްއަދިްކުރިއަށ�ްއޮތ�ް

ްމިއަދ4ްްު ްރޫޙު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްނުހެދޭނެ. ްމިއެއ� އަހަރަކުނ�ނެއ�

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ްް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރުގައި މިހުރިގޮތުނ�

ްކުރެވިދާނެކަ ްމިގޮތަކަށ� ްމިކަނ�ތައ� ނޑުްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ ްއަޅުގަ މަކަށ�.

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްރައީސުލ�ޖުމުހޫރިއ�ޔާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުފާވި ވަރަށ�

ްއެޔާއެއ�ގޮތަށ�ް ްފޮނުވި. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޗާޓެއ� ްމަގު  1755ހެދުމަށ�ޓަކައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވިއ�ޖެކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްކުރިއަށ� މިކަނ�ތައ�ތައ�

ނޫނުއަސާސީގެްފައިދާްމީގެން�ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްމީގެނ�ްވަރަށ�ްއަވަހަށ�ްއެްޤާ

ްއެގޮތަށ�ް ްއެމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްލިބިގެނ�ދޭނެ. ްޙައ�ޤުތައ� ލިބޭ

ްކަނ�ކަމަށް� ްއެމަނިކުފާނު ްވީނަމަވެސ� ްބޭނުނ�ފުޅުކަމުގައި ްކުރައ�ވަނ� އެކަނ�

ްމިކަން� ްބޭފުޅުނ�ނެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްތިބި  1760އިސ�ކުރައ�ވާފައި

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްނުވޭ.ްއެކަނ�ްވަރަށ�ްސާފުކޮށް�ްކުރައ�ވާކަށ� ބޭނުނ�ފުޅެއ�

ްދުވަހުން� ްފެށުނު ްމަޖިލިސ� ްމިދަނީ ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްމަޖިލީހުނ� މި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްރައ�ޔިތުނ� ްމިދަނީ. ްފެނ�ނަމުނ� ްހަމައަށ�ވެސ� މިއަދާ
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ްޤައުމުގައިް ްދައ�ކާއިރުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްހަމަހަމަވާ ކުރިމަތީގައި

ްފުރުޞަތުތަ ްވާހަކަދައ�ކާއިރުގައިްހުރި ްހަމަހަމަވެގެނ�ދާ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  1765އ�

ްހުރިް ްމިހެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހިތަށ�އަރާ ނޑު އަޅުގަ

ްއަދި،ް ްލިބިގެނ�ދަނީ. ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިނ�ވަރަކަށ� ްކިހާ ފުރުޞަތުތައ�

ނޑުމެނ�ނަށް� ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިފަދަ ްއޮތ�ތަނުގައި ކުރިއަށ�

ްކަނ�ކަނ�ްހަމަހަމަގޮތެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްކިހިނެއ�ކަނ� ްލިބިގެނ�ދާނީ އ�ގައި

ްވިސ�ނަނ���ޖެހޭކަމެއ�.ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިވެސ�  1770ބައ�ޓަނ�ކުރެވިގެނ�

ްޤާނޫނުއަސާސީްމާނަކުރުމުގައިް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްމިއަދުްވިދާޅުވެއ�ޖެ

ްދާނަމަް ްއުނިވެގެނ� ްމީހަކަށ� ްޙައ�ޤެއ� ްލިބޭ ްއޭގެނ� ނޫނ�ނަމަ

ްފަރާތެއް�އެކަމާބެ ްނޫނ�ނަމަ ްކޯޓެއ� ްހުށަހަޅާނެ ްމައ�ސަލަ ްއެ ހޭގޮތުނ�

ްދާއީދުކުރާކަމެއް� ްވަރަށ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި އޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�.

ްހަމަް ްކަމެއ ްއެވެސ� ްހަމަ ްހިތަށ�އެރި ްމިދޭތެރެއިނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ  1775އެއީ.

ްނުވެގެނ� ްވާނ�ޖެހޭކަމެއ� ްދެނ� ްނުވެގެނ� ްކޮނ�މެސ�ކަމެއ� ދާނެްްނުވެގެނ�

ނޑުމެނ�ް ނޑުވެސ�ްހަމަްއުޅެނ�ޖެހުނު.ްމިއީްއަޅުގަ ދިމާލެއ�ްނެތިގެނ�ްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެްއަދިްނިކަމެތިްއެނ�މެް ވަރަށ�ބޮޑަށ�ްހައިރާނ�ވާނ�ޖެހޭކަމެއ�.ްއަޅުގަ

ނޑުްދައ�ކާވާހަކައެއ�ް ނޑުްހުރެގެނ�ްއަޅުގަ އާދައިގެްމީހެއ�ގެްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ްއަ ްއަދި ްހިތަށ�އަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޭނގެްމިއީ، ްކަނ�ކަނ� ނޑަށ�ވުރެ  1780ޅުގަ

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްއޮޅުނ�ފިލުވަނ�. ްކަނ�ކަނ� ްއުނދަގޫވާނޭ ްހާދަ ްއަދި މީހަކަށ�

މިހާރަށ�ވެސ�. ްމިއީްއަޅުގަނޑުމެނ�ްމިހާރުން�

ް

މިހާރުްހަމަވެއ�ޖެްއިނގޭތޯ.3ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިނެޓް�

ް1785 

ްއަދިްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟުް ްދެނ�ޖެހޭނީ. ްއިށީނ�ނާނ�ނ�ތޯ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،

ނޑުގެްއިނގޭތޯ.ްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: އެބައިނޭްއަޅުގަ ްކުޑަކުޑަްވާހަކަކޮޅެއް�

އަވަހަށ�ްކުރުކޮށ�ލަދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ،ްވީހާވެސް�

ް

ްވާހަކައަކީްއަޅުގަްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟުް ްމިއުޅޭ ްދަނ�ނަވަނ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1790ްނޑު
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ްޙައ�ޤުތައް�ްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްލިބެނ�ޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްމިހާރު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްހަމަްއެގޮތަށ�ް ނޑުމެނ�ނަށ�ްކުރިއަށ�ްދާނ� މިހާރުނ�ްމިހާރަށ�ްނުލިބިްއަޅުގަ

ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެ ްދޭނީތޯ،ްނޫނ�ނަމަްްއަޅުގަ ޚިޔާލު

ްލިބިފައިވާް ްޤާނޫނުއަސާސީނ� ްލިބިފައިވާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ މިހާރު

ްލިބޭނެގޮތެއް� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރަށ� ްމިހާރުނ�  1795ޙައ�ޤުތައ�

ނޑުމެން� ްއަޅު�ުގަ ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ްމިހާރަށ� ްމިހާރުނ� ހޯދުމަށ�ޓަކައި

ްވިސ�ނަ ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހަމަްފަށާނީތޯ، ްއަދި ނ�ޖެހޭކަމެއ�.

ްފުރުޞަތުތައް� ްމި ްފުރުޞަތުތައ�، ްހުރި ްޤައުމުގައި އެޔާއެއ�ކޮށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދ.އަތޮޅު ްއިރުގައި ްބޭނުނ�ކުރާ ްކަނ�ކަމުގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެ�ެހެނ� ްއަދި ްފަދައިނ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްމިއަދު  1800މެނ�ބަރުވެސ�

ްފަދައިނ� ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްހުރިްްމެނ�ބަރުނ� ްޤައުމުގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްހިސާބަކުން� ްވަކި ްބިޑުނ� ްއެ ްބިޑަކަށ�، ްމިދަނީ ްގިނަފަހަރު ފުރުޞަތުތައ�

ނޑުމެނ�. ްއަޅުގަ

ް

ްމައުޟޫއުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެނ� ްމެނ�ބަރު  1805ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަށް�ވާހަކައެއ�ްނޫނ�ހެނ�ްތިޔަްދައ�ކަވަނީވެސ�.ްއެހެނ�ވީ މާ،ްދެނ�،ްއަޅުގަ

ްރަނގަޅީްވާހަކަފުޅުްނިނ�މަވާލައ�ވާފައިްއިށީނ�ނެވުނ�.

ް

ްމިްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟުް ްމައުޟޫއުގައިހެނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހަމަހަމަްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފުރުޞަތުތައ� ްހުރި ްޤައުމުގައި ްއެއީ، ްއިނގޭތޯ.  1810ްވާހަކަދައ�ކަނީ

ްމީގެް ްދެނ�، ްއެބައޮވޭ. ްލިބެނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ފުރުޞަތުތަކެއ�

ްމިް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކީއ�ވެގެނ�ކަނ� ްބޭނުނ�ވޭ ްޙަޤީޤަތުގައި ތަފ�ޞީލެއ�

ފުރުޞަތުގެްވާހަކަްމިްދައ�ކަނ�ޖެހެނީ.ްސަރުކާރުނ�ްވަރަށ�ްބޮޑަށ�ްބޭނުނ�ވޭް

ްހަމަ ްއެނ�މެނ�ނަށ� ްފުރުޞަތުތައ� ްހުރި ްކުރިއަށ�ްޤައުމުގައި ހަމަގޮތެއ�ގައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލަތައ� ްހުރި ްމީގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�  1815ގެނ�ގޮސ�ދޭނ�.

އެބަޖެހޭްބަލަނ�.ްކީއ�ވެގެނ�ްއެްޙައ�ޤުްގެއ�ލެނީ.ްމިސާލަކަށ�ްމިްވޭތުވެދިޔަް

ްތަނުގައި.

ް
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ްހަމަްމިހާރުްމިްދަްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ނޑުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ނ�ނަވަނީ

ްވާހަކަް ްމިހާރު ްމަތިނ� ްއެއ�ގޮތ�ވާގޮތުގެ ްގަވާއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ  1820އެދެމޭ

ްމިއަރުވަނީް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއާދެ، ކުރިއަށ�....

ދީދީއަށ�. ްފުވައ�މުލަކުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްއިބ�ރާހީމް�

ް

ްޙައ�ޤުތަކާްްފުވައ�މުލަކުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން�ްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި  1825ބެހޭގޮތުނ�

ްއެް ްޖަލ�ސާތަކެއ�ގައި ްވަރަށ�ގިނަ ްދުވަސ�ވެއ�ޖެ ްވަރަށ�ގިނަ ދާތާ

ްމި ްއެއ�ްމަސައ�ކަތ�ކުރެއ�ވިއ�ޖެ. ްހަމަ ްދެވެނީ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ހާރު

ްވިދާޅުވެސ�ް ްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ� ްކަމަށ�ވެސ� ްތަކުރާރުކުރަމުނ� ޚިޔާލުތަކެއ�

ްކުރެވޭ.ްއެހެނ�ކަމުން� ްޤަބޫލުވެސ� ްއެބަ ްއެގޮތަށ� ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ވެއ�ޖެ،

ްބޭނުމެއ�ނޫނ�.ް ްނަގާލާކަށ� ްމިކަމަށ� ްވަގުތުތަކެއ� ްއިތުރު ނޑުވެސ�  1830އަޅުގަ

ްބޭނުމަކީްސަބަބަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެވެސ� ްއަދި ްބޭނުމަކީ ނޑުމެނ�ގެވެސ� ްއަޅުގަ ކީ

ްމިް ްއާދެ، ްނިނ�މުނ�. ްއިޞ�ލާޙުކޮށ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއަވަހަކަށ� ވީހާ

ްއެތައ�ް ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްޖެހިއ�ކަމަށ� އަވަސ�ކުރަނ�

ްނުގޮސް� ްއެއ�ޗަކަށ� ްހުރިހާ ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއެބަހުރި. ސަބަބުތަކެއ�

ނޑުްބޭނުނ�ވޭ.ްކޮ  1835ނ�މެސ�ްމިނ�ވަރަކަށ�ްއެްސަބަބުވެސ�ްދަނ�ނަވާލަނ�ްއަޅުގަ

ްހިމަނާފައިް ްތެރޭގައި ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްއަސާސީ ްމިޖެހެނީ ްދަނ�ނަވަނ� މިހެނ�

ނޑުމެނ�ގެް ްއަޅުގަ ްހިސާބުގައި ްއޮޅޭ ްމިހާރު ްކޯއ�ޗެއ�ކަނ�ވެސ� ނުހިމަނާނީ

ތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްތެރޭގައިްކަނ�ތައ�ތައ�ްއެބަްތަކުރާރުވަމުނ�ްއެބަދޭ.ްމާލެއަ

މެނ�ބަރުްމާރިޔާްއަޙ�މަދުްދީދީްއެްވިދާޅުވެދެއ�ވިްޙާދިސާްމީހެއ�ގެްއަސާސީް

ްމިއީް ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްހިނގާދިޔައިރު ްއެ ްޙާދިސާ ްނިގުޅައިގަތ�  1840ޙައ�ޤު

ްދުށިނ�ް ްއަޅުގަނޑު ްހިނގަމުނ�ްދިޔައިރު ްދުއ�މީހެއ�.ްއެކަނ� ްލޮލުނ� އެތަނ�

ްނުވަތަ ްއިސ�ވެރިޔަކަށ� ްއެވަގުތުްްފުލުހުނ�ގެ ްކޮމާނ�ޑަރަކަށ� އިސ�

ްވިދާޅުވަމުނ�ދިޔަް ްދިޔަގޮތ� ްއޯޑަރުދެއ�ވަމުނ� ްބޭފުޅަކު ްހުނ�ނެވި އެތާނގައި

ްއެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްދިޔަގޮތ�. ްއަމުރުކުރައ�ވަމުނ� ްކުރަނ�ވީގޮތަށ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްމީހުނ�ގެް ްދިޔައީ ްޢަމަލުކުރަމުނ� ްއެދުވަހު ްފުލުހުނ� ްއެއ�ގޮތަށ�  1845އަމުރާ
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ްނިް ްޙައ�ޤު ްއަޙ�މަދުްއަސާސީ ްމާރިޔާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްދިޔައީ. ގުޅައިގަނ�ނަމުނ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލެއަތޮޅުގެ ްފަދައިނ� ްއެވިދާޅުވި ދީދީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެކަހަލަ އެވިދާޅުވިފަދައިނ�

ްމިއަދުގެް ްފާރާތެއ� ްހުށަހަޅާނެ ްމައ�ސަލަ ްއެ ްނުވަތަ ްފަރާތެއ� ދާނެ

ްރައ�ޔިތުނ�ނަކަށ�ްދިވެހިރާއ� ްދިވެހި ްގިނަ ްއޮތ�ކަމަކަށެއ�  1850ޖޭގައި

ްއައިް ްއެވަގުތު ްޚިޔާލަށ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމުނ� ޤަބޫލެއ�ނުކުރެވޭ.

ްއިނ�ސާނަކަށ�ް ްޙައ�ޤެއ� ްދިފާޢުވުމުގެ ްޙައ�ޤަކީ. ްދިފާޢުވުމުގެ ކޮބައިބާވައޭ

ްއެް ްކޮމާނ�ޑަރު ްއެ ްހަމަ ްއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްބާވައޭ. އޮވޭ

ްއެމީހުނ�ްއަމުރުކުރެއ�ވި ްމީހަކަށ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ފަދައިނ�

ްކުރެވޭނެކަމަށ�ް ްއަމުރުވެސ� ްޢަމަލުކުރަނ� ްނުވަތަ ްނުކުނ�ނަނ�  1855ދިފާޢުކުރަނ�

ްއެް ްއޭރުނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްހިތަށ�އެރި، ްއެވަގުތު ްއެދުވަހު ނޑަށ� އަޅުގަ

ްހަމަގައިމުވެސ�ް ްއެހެނ�ކަމުނ� ްޤާނޫނެއ�. ްޖަނ�ގަލީގެ ނިމިގެނ�ދަނީ

ްއިޝާރާތެއް�އަޅު ްމީހަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްއެކަހަލަގޮތަކަށ� ްބޭނުމެއ�ނުވި ނޑެއ� ގަ

ްމީހުން� ްގޮތުނ� ްދިފާޢުވުމުގެ ްދާނަމަ ްމިދާގޮތަށ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ކުރާކަށ�.

ްއަޅާފާނެކަމާމެދުވެސް� ްފިޔަވަޅެއ� ްއަޅަނ�ޖެހޭ ްނުވަތަ  1860ކުރަނ�ޖެހޭކަމެއ�

ްދެނ�ނެވިހެ ްކުރިނ� ްއާދެ، ްޝައ�ކެއ�ނުކުރަނ�. ްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަޅުގަނޑު ނ�

ްވާހަކަދެއ�ކިއ�ޖެ.ް ްދިގުކޮށ� ްވަރަށ� ްބެހޭގޮތުނ� ްޙައ�ޤުތަކާއި އަސާސީ

ނޑުްހުށަހަޅަނީްއިނ�ސާނީްކަރާމާތަށ�ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރުމަކީް އެހެނ�ކަމުނ�ްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބަލައިގެނ� ްއަސާސ�ކަމަށ� ްއެނ�މެބޮޑު މީގެ

ްއަލީގައި ްޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ްމިްްފާޅުކުރެއ�ވި ްދިރާސާތަކާއެކު ްއިތުރު  1865އަދި

ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަން� ްހިމެނުމަށ�ޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ޗެޕ�ޓަރު

ްނުވަތަް ްހުއ�ޓާލާ ްބަޙުސ� ްމި ްމިހިސާބުނ� ްމިހާރު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްނިނ�މާލަނ�ވިއ�ޔޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްއަޅުްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްރައީސ�. ްހުށަހެޅުނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއޮތ� ްހުށަހަޅާފައި ްކުރީދުވަހު ނޑު  1870ްގަ

ްއެވާހަކަްްއަނެއ�ކާވެސ�ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހެޅަނ�ޖެހޭތީ ްސިފައިގައި ލިޔުމެއ�ގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއެދުނީ. ްމި ްފުރުޞަތަކަށ� ްދެވަނަ ދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި.
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ްޙައ� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ޤުތަކާއިްހުށަހަޅާގޮތަކީ

ްއަސާސީް ްޤާނޫނުއާސާސީގެ ްހިމެނުމަކީ ްބާބެއ� ްބަޔާނ�ކުރާ ވާޖިބުތައ�

ްޙައ�ޤުތެރެއިނ�ް ްއަސާސީ ނޑައަ�ަޅައިްއެްބާބުގައިްހިމެނޭ  1875ސިފައެއ�ކަމަށ�ްކަ

އެއ�ވެސ�ްހާލެއ�ގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެްކިބައިނ�ްނިގުޅައިްނުގަނެވޭނެްޙައ�ޤުތައް�

ްއެ ްއަދި ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށާއި ނޑައެޅިފައި ްޙައ�ޤަކަށ�ްކަ ްއަސާސީ އ�ވެސ�

ްހިފެހެއ�ޓޭނަމަް ްޙައ���ޤެއ� ްއެއ�ވެސ� ްނުވަތަ ްގެނެވޭނަމަ އުނިކަމެއ�

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށާއިް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްއުސޫލުތައ�ވެސ� ޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭނެ

ްއަނބުރާް ްޙައ�ޤެއ� ްއެ ްގެއ�ލިއ�ޖެނަމަ ްޙައ�ޤެއ� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  1880އަދި

ް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފަ�ައި ްއަސާސީްހޯދޭނެގޮތެއ� ނޑައަޅާ ްކަ އޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ�

ްފާޅުކުރެވިފައިވާް ްމިހާހިސާބުނ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކު�ުމަށ�ޓަކައި ްބާބު ޙައ�ޤުތަކާބެހޭ

ްހަވާލުކުރުނ�.ް ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީއާ ްދިރާސާކުރާ ޚިޔާލުތަކާއެކުްޑ�ރާފ�ޓ�ކޮށ�

ް ްއާދެ، ްހުށަހަޅާގޮތަކީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްވިދާވެފައ2ްްިއާދެ، ބޭފުޅަކު

ްމި ްރ.އަތޮޅުގެްްއެބައޮތ� ްއެއީ، ްތާއީދުކުރައ�ވާނެކަމަށ�.  1885ހުށަހެޅުމަށ�

އ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޝާހީނ�ްޙަމީދާްއައ�ޑުއަތޮޅުގެްޢި

ްލިޔުން�ޙުސ�ނުއ�ސޫ ނޑުްދަނ�ނަވާލަނ�.ްއަދިްމި ްއަޅުގަ ދު،ްމިްވާހަކަވެސ�

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަށ�ފަހު ްއާދެ، ްހުށަހަޅަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އެއ�ޗެއ�ްރިޔާސަތަށ�

ްބޭނުނ� ްދަނ�ނަވާލަނ� ްފާޅުކުރެއ�ވި ްމިތާނގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެް. ޚިޔާލެއ�.

ްނެތީް ްފަރާތެއ� ްހޯދައިދޭނެ ްޙައ�ޤުތައ� ްއެ ްގެއ�ލުނަސ�  1890ޚައ�ޤުތައ�

ްއެް ްއޮތ�ގޮތުނ�. ްހަމަޖެހިފައި ްމިހާރު ްނިޒާމ� ްޝަރުޢީ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ސ�ްއަދި،ްޚާއ�ޞަްނިޒާމ�ްއިޞ�ލާޙުކޮށ�ލެއ�ވުމަކީްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުނ�ވެ

މަޖިލީހުނ�ވެސ�ްއަދިްސަރުކާރަށ�ވެސ�ްކުރެއ�ވިދާނެކަމެއ�.ްނުކުރައ�ވާކަމެއ�.ް

ރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްމިހާރުްދިރިއުޅުމަށ�ވަނީްދަތިވެފައި.ް

ްވަރަށް� ްއެމީހުނ�ނަށ� ްވަކާލާތުކުރާތީ ްމިތާނގައި ްޙައ�ޤުގައި  1895ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ްދެމުް ްހަމަލާތައ� ްމާއ�ދާތަކުގެްބޮޑެތި ްމި ްނޫނ�. ްއޮތ�ކަމެއ� ްޝައ�ކެއ� ނ�ދާތީ

ްމިހާރުް ްއަޅުގަނޑު ްހަމަލާދީފި. ްދެފަހަރު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ތެރޭގައިވެސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގޮވާލަނ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ޤަސ�ދުކުރަނީ

ްހިމާޔަތ�ކޮށ�ދެއ�ވަނ�ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވާށޭ...ް

ް1900 
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ްވަޑައިގަނ�ނަވާކަމަށ�ްޢިއ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޭރަށ� ްމަޢުޟޫއިނ� ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު، ޒަތ�ތެރި

ހަމަްދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭްއިނގޭތޯ.ް ނޑަށް� ްއަޅުގަ

ް

ްމިްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭކަމަކަށ�ވާތީ ްމިއީ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،

ްއަޅުްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގޮވާލަނ� ްއެބޭފުޅުނ�ނަށް�ދަނ�ނަވާލަނީ. ްޤަސ�ދުކުރަނީ. ނޑު  1905ގަ

ްގެނ�ގުޅެވުނުްކޮނ�މެްހަތިޔާރަކާއެކު...ް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްނަހައ�ދަވަނ� ްއެހެނ� ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގަވާއިދާްއެއ�ގޮތ�ވާްގޮތުގެމަތީނ�ްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�ް މަޖިލީހުގެ

ްސާފުކޮށ�ލަން�ްއެދެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުގެ  1910ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހުށަހެޅުއ�ވުމުން� ްހުށަހެޅުއ�ވުނ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއަލުނ� ްތިޔަ ްމިހާރު ބޭނުނ�ވޭ

ްއެހެން� ްގެނ�ދެވީތޯ. ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުނ� ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިއޮތ� ކުރިނ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ް

ް

 1915ްއޮތ�ގޮތަށ�ްތަނ�ކޮޅެއ�،ްއިޞ�ލާޙުތަކެއ�ްކޮށ�ލައިގެނ�ްތަނ�ކޮޅެއް�ްއާދެ،ްއޭރުްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް

ްހުށަހެޅުމަކީ.ްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރުގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއެހެނ�ވީމާ، ކުރުކޮށ�ލީމި.

ނޑުގެްކަރުދާސ�ްރިޔާސަތާްހަވާލުކޮށ�ލައ�ވާ.ް ްއަޅުގަ

ް

ްދެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްއޮތީްއާދެ، ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައި ްފުރުޞަތަށ� ނ�،

ްއޭނާް ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1920މާޅޮސ�މަޑުލު

ްދެނ�،ް ްނެތީ. ްއެރުވެނ� ްފުރުޞަތު ްއެ ްނެތުމުނ� ްޖަލ�ސާގައި ވަޑައިގެނ�

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

ްޝާހީނ�ްޙަމީދަށ�.ް

ް

ްދެނ�މެގަްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`1925 

ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެް
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ްމީގެްްޝާހީނ�ްޙަމީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަނޑު ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެނ�ނެ ްފުރުޞަތުގައި ްލިބުނު ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްއެހެނ� ވިްކުރީގައި

ނޑުްތާއީދުކުރާް ކަނ�ތައ�ތައ�ްހިމަނުއ�ވާފައިވާތީއާއެކުްއެްހުށަހެޅުމަށ�ްއަޅުގަ

ްއަނެއ�ް ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްދަނ�ނަވަނ�.ްހަމައެއާއެކު،ްއަޅުގަ  1930ވާހަކަ

ްމިް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއ�ވުމުގައި ްމެނ�ބަރު ްއެކި ްމީގެކުރީގައި ވާހަ�ަކައަކީ

ްދި ްބެހޭގޮތުނ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމާ ރާސާކޮށް�ޤާނޫނުއަސާސީ

ްހުށަހަޅާފައިވާް ްފަރާތުނ� ްސޮސައިޓީގެ ްލޯ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށ�

ްގަވާއިދުގެް ްމި ްފެނ�ނާތީ، ްލިބިފައަ�ިވާކަމަށ� ްތާއީދު ްވަރަށ� ހުށަހެޅުމަކަށ�

ް)ށ(ް ްގަވާއިދުގެްދެވަ�ަނަްމާއ�ދާގެ ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެ  1935އާދެ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެ

ް 3ްްގެ ްސޮސައިޓީގެ ްލޯ ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްދަށުނ� ފަރާތުން�ގެ

ްމެނ�ބަރުކަމުގެް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޑު، ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނ� ތައ�ޔާރުކޮށ�ފައިވާ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާނެ ހައިސިއ�ޔަތުނ�

ްމިހާރުް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ްއަދި، ދަނ�ނަވަނ�.

ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައި ްރިޕޯޓ� ްއެ ްވާނީ ްވާހަކަތަކަށ�ްއެހެނ�ނޫނަސ� ްއޭގައިހުރި .1940 

ްއުނ�މީދުކުރަމުން� ްބައ�ލަވާނެކަމަށ� ްކޮމިޓީނ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރައ�ވާ ދިރާސާކޮށ�

ްނެތިނ�.ް ްދިގުކުރާކަށ� ްމާ ްވާހަކަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނީ. ްމި އެވާހަކަ

ްހުށަހެޅުމަށް� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު ްއައ�ޑުއަތޮޅު ދެނ�މެގައި

ނޑުްތާއީދު ްކުރަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ

ް1945 

ްދެވަނަްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްފުރުޞަތަކަށް�ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްހުށަހަޅާލަނ� ްއިތުރުކަމެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ފުރުޞަތުގައި

ްމިއެދުނީ.

ްޢިއ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްރައީސ�، ްބޭފުޅުން�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ްމަޖިލީހުގައި ޒަތ�ތެރި

 1950މައިގަނޑުްގޮތެއ�ގައިްދެއ�ކިްވާހަކަތަކުގެްތެރޭގައިްއަނިޔާވެރިކަމުގެްވާހަކަް

ްމިފަހަރުް ްހިތަށ�އަރާ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިދެކެވުނީ.

ްބާވައޭް ްކިހިނެއ�ވާނެ ްލިޔެވިގެނ�ދާއިރުގައި ްއެކުލެވި ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްހުނ�ނަވާްމިސާލަކަށ�، ްހަވާލުވެ ްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްވެރިޔާގެ ފުލުހުނ�ގެ
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ްފުލުހުނ�ނަށް� ްހިނދު ްދިމާވާ ްކަނ�ކަނ� ްޙާލެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ބޭފުޅަކު

ްސިފައިގައިް ްބާބެއ�ގެ ްއަނިޔާކުރުމުގެ ްތަޅާ ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހި  1955އަނ�ގައިގެނ�

ްއެއ�ޗެސ�ް ްމާލަމަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްޙާލަތެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްއާދެ، ބާއ�ވަނ�.

ްހޯދުމަށް�ތަ ްޙައ�ޤެއ� ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީއިނ� ްއެއ�ވެ ނަކަ�ަށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ް ްއެ ްތެރެއިނ� ްހޯދުމުގެްޙުދޫދުގެ ްމިނިވަނ�ކަނ� ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްހާލަތަކަށް� ްއެކަނ�ްނުރައ�ކާތެރި ްޙާލަތެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުނ�ދާ

ް ްވެރިޔައަ�ަކަށ� ްހުނ�ނަ ްއެއިރެއ�ގައި ްފުލުހުނ�ގެްއަތުވެދާނެކަމަށ�  1960ނުވަތަ

ްއަދި،ް ްފުލު�ުހުނ�ނަށ� ްނުވަތަ ްވިސ�ނިވަޑައިގެނ�، ްއެކަނ� ވެރިޔަކަ�ަށ�

ްރައ�ޔިތުން� ްދިވެހި ްއަނ�ގައިގެނ� ްފޯސ�އަށ� ްސ�ޓާރ ްދަނ�ނަވާނަމަ މިހާރުނ�

ްފައިގައިްނަގާް ްހަތަރެސ� ްމިހާރު ްބިޑިއަޅައިގެނ� ްފުރަގަހަށ� ްއަނިޔާކޮށ� ތަޅާ

ްޖި ްގެނެސ� ްއެހެނ� ްއުސޫލުނ� ްކަހަލަްއެއ�ލާލާ ްއެއ�ލާލެވޭނެ ްތެރެއަށ� ޕު

ްމިހާރުް ްއެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ، ްބާވައޭ. ްލިޔެވިދާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި  1965ބާބެއ�

ްނެތިް ްއެއ�ވެސ�ކަމެއ� ްމިއިނ� ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިއުޅޭގޮތަކީ ވެގެނ�

ްދެނ�،ް ްމިއުޅެނީ. ްޖެހިގެނ� ްމައ�ސަލައެއ� ްހުރިހާވެސ� ްކުރާތީއޭ މިކަނ�ތައ�

ް ްފުލުހުނ� ްމިދާްއަނެއ�ކަމަކީ، ްއިތުރުވެގެނ� ްއަދަދަކަށ� ްގިނަ މާ

ްހުނ�ނަް ްކައ�ކާފައި ްގޭގޭގައި ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހި ނޑިވަޅުގައި ދަ

ްރައ�ޔިތުން� ްދިވެހި ްގެނ�ގޮސ�ގެނ� ްމާލަނ�ތަކަށ� ްބައެއ� ްއަދި  1970ކާއެއ�ޗެއ�ސާ،

ނޑުހައިް ްބަ ްއެއ�ޗެހިވެސ� ްމިކަހަލަ ނޑިބަތާ ްބޮ ްހުނ�ނަ ްހަދާފައި ކާނ�

ްތަހައ�މަ ްއެބޭފުޅުނ� ްއެްހޫނުކަނ� ްކައިފައި ްގެނ�ގޮސ�ގެނ� ލ�ކުރުމަށ�

ްމިކަހަ�ަ�ަލަް ްހަވާލުކޮށ�ލެވިދާނެތޯ. ްވެރިނ�ނަށ� ްއޭގެ ހުސ�ތެލިތައ�

ނޑިވަޅުގައިް ނޑަށ�ްހީވަނީްމިހެނ�ްމިދިމާވާްމިދަ މަރުޙަލާއެއ�ގައިވެސ�ްއަޅުގަ

ްއެކަމާް ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހި ްއޮތީމާ ްލިޔެވިފައި ްމިކަނ�  1975ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނ�.ްއަނެއ�ްޙާލަތަކީްއެއ�ވެްއުޅެްމިްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްޝަކުވާއެއ�ްނުކުރާކަ

ްމިސާލަކަށް� ނޑިވަޅެއ�ގައި ްދަ ްވާހަކަދެކެވެމުނ�ދާ ްމި މަރުޙަލާގައި

ްޚާއ�ޞަް ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމީހަކަ�ަށ� ޤަބޭލަތީފ���އަނ�ގާރު

ްފުލުހުނ�ގެް ްނުވަތަ، ްއެރިދާނެތޯ ްގައިކޮޅަށ� ްމެނ�ބަރެއ�ގެ މަޖިލީހުގެ

ްދިވެހިްޙިމާޔަ ްއަނ�ގާ، ްގައިގައި ްރައ�ޔިތެއ� ްދިވެހި ްހުނ�ނަ ްދަށުގައި  1980ތުގެ
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ްފޯސް� ްސ�ޓާރ ްއަރުވާލާއިރުގައި ްރާކިސ� ްތަޅާ ްބޭފުޅަކު ްއަނ�ގާ ފަރުދަކު

ްއެއ�ވެސ�ް ްއަދި، ްތިބެވިދާނެތޯ. ްދިލުވައިގެނ� ްދަތ�ކޮޅު މީހުނ�ނަށ�

ްމަޖިލީހުގެް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑިވަޅެއ�ގައި ްދަ ްމިކަހަލަ ޙާލަތެއ�ގައި

ްއަރާްމެނ� ްގައިކޮޅަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ބަރުނ�ނަށާ

ްފުލުހުނ�ގެް ްއަދި ްވެރިމީހާވެސ� ްޤައުމުގެ ްއަދި ްދާއިރުގައި  1985އަނިޔާކޮށ�

ްއެއ�ވެސ�ް ްޙާލަތެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްވެރިޔާވެސ�، ްސިފައިނ�ގެ ވެރިޔާވެސ�،

ްހުރެވޭނެް ްޖަހައިގެނ� ްބަނޑުކޮޅަށ� ްއެތެރެކޮށ�ގެނ� ްހަތިޔާރެއ� ގޮތަކުނ�

ްމިއީް ްއާދެ، ްލިޔެވިދާނެތޯ. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަހަލަގޮތެއ�

ްމުހިނ�މުކަމެއ�ގެް ްވަރަށ� ްއަދި، ްހުށަހަޅާލަނ� ްއިތުރަށ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްމެނ�ބަރުން� ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި  1990ގޮތުގައި

ދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްފިކުރުކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�ކަމަށް�

ް

ްމެނ�ބަރުްްްނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްއ.އަތޮޅު ދެނ�،ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވަނީ

ްވަޑައިގެނ�ނެތ�.ްއާދެ،ް ްޖަލ�ސާގައި ްމިވަގުތު ްއިބ�ރާހީމ�. ްމަޖުދީ މުޙަނ�މަދު

 1995އޭނާްޖަލ�ސާއިނ�ްބޭރަށ�ްވަޑައިގަތީްރިޔާސަތަށ�ްއެކަނ�ްއަނ�ގަވާލައ�ވާފައި.ް

ްމެނ�ބަރުްދެނ�،ްމިފުރުޞަތުްއަރުވަނީްރައީސުލ� ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އަޙ�މަދުްޒާހިރަށ�.ްމިއީްމިްމަޢުޟޫޢުގައިްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާނެްއެނ�މެްފަހުް

ްމެނ�ބަރު.ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޒާހިރު.ް

ް

ްފުރުޞަްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ނޑަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަޅުގަ ްލިބުނުއިރު  2000ްތު

ްއެއީ،ްްއަޙ�މަދުްޒާހިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގެއ�ލިޖެހެނ�. ްމަޤ�ޞަދުވެސ� ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ހީވަނީ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްނަގައިގެނ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްނަޒަރުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްރައީސ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީ، ްނުދެނ�ނެވޭނެ. މިވާހަ�ަކައެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްވާހަ ްބެހޭގޮތުނ� ްޗެޕ�ޓަރާ ްމި ްއޮތީ ްވިދާޅުވެފައި ކަފުޅުގައިވެސ�

ްދެން� ްނިނ�މެވުމަށ�ފަހު ްދައ�ކަވާ ްވާހަކަފުޅުތަކެއ� ްދައ�ކަވާ  2005މެނ�ބަރުނ�

ްދެއ�ކެވޭނީ.ް ްވާހަ�ަކައޭ ްއެ ްގެނ�ނަވަނ�ޏާ ްބައެއ� ްއިތުރު އިތުރަށ�

ްވާހަ ްއިތުރު ްދިޔައީ ްއަޑުއިވިގެނ� ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑަށ� ކަތަކެއ�ްއަޅުގަ

ްއެނ�މެް ްއެއީ ްވާހަ�ަކަވެސ� ްކޯޓެއ�ގެ ްދަނ�ނަވަނ�ޏާ ްމިސާލަކަށ� ނޫނ�.
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ްވާހަ�ަކައެއ�.ްވީމާ،ްއެއ�ވެސ�ްއިތުރުް ްދައ�ކާ ްފެށިގެނ� ްދުވަހުނ� ފުރަތަ�ަމަ

ްހޭދަވެގެނ�ް ްވަގުތުތަކެއ� ްހަމަްބޭކާރު ނޑުގެްނަޒަރުގައި  2010ވާހަ�ަކައެއ�،ްއަޅުގަ

ްއެވާހަކަ ްތަކުރާރުކޮށ� ްހަމަ ްއެއީ، ްއެވާހަކަްމިދިޔައީ. ްމިދެއ�ކެވީ. ފުޅުތަކެއ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެދުނީ. ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�

ްދެނ�މެއަކުް ްބޭނުނ�ވޭ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު، ރައީސ�،

ްކުރެއ�ވުމަކީް ްތާއީދުކުރެއ�ވި ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގަް ނޑުގެްނަޒަރުގައިްމަޖިލީހުގެ ްނޫނ�.ްއެއީ،ްމިްއަޅުގަ ްތަނ�ދޭކަމެއ�  2015ވާއިދު

ްކޮމިޓީއަށ�ް ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްހުށަހެޅުމެއ� ްކޮނ�މެ ްހުށަހެޅޭ މަޖިލީހަށ�

ްއިތުރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާކަ�ަށެއ� ދާނ�ޖެހޭނެ.ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީއަށ�

ހުށަހެޅުމެއ�ްހުށަހަޅާކަށ�ްނުޖެހޭ،ްތާއީދުވެސ�ްކުރާކަށ�ްނުޖެގޭ.ްޚިޔާލުފުޅެއ�ް

ްކޮމިޓީއަށ�ދާނެ.ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށް�ހުށަހަޅުއ�ވަ އިފިއ�ޔާްއެްޚިޔާލުފުޅެއ�ްއެ

 2020ްވަރަށ�ްބޮ�ޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަ�ަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްގޮތެއ�24ްްއާދެ، ްމަޖިލީހުނ� ްބުނާގޮތުނ�، ްމާއ�ދާ ވަ�ަނަ

ްއެ�ެ ްގެނ�ދަނީ. ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްމިހާރުްނިނ�މުމަށ�ފަހު ހެނ�ވީމާ،

ްސިފައެއ�ކަމުގައިް ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނިނ�މަވަނީ ްމި މަޖިލީހުނ�

ްޤާނޫނުގައިް ްބައެއ� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ ްއަސާސީ ްއެ ްއަދި  2025ބައ�ލަވާފައި

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަ�ަވާކަމަށާ،ްއެްހިމަނުއ�ވާއިރު،ް ހިމަނުއ�ވާކަމަށ�ްމަޖިލީހަށ�

ްއެް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްހިމަނަނ�ޖެހޭނެ އުސޫލުތަކެއ�ްްއޭގައި

ްހަމަް ްމިއީ ްމިހާރު ްނިނ�މަވަނީމި. ްނިނ�މެވުމެއ� އިޝާރާތ�ކުރައ�ވާފައިވާ

ްނިނ�މާް ްދިއުމަށ�ޓަކައި ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އަނެއ�ހެނ�

ްމިތަނުން� ްމިގޮތަށ� ްއަދި، ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ  2030ނިނ�މުމެއ�ކަމަށ�

ހުރިހާްޚިޔާލުތަކެއ�ްހަމަްްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހުްދެނ�،ްމަޖިލީހުގައިްފާޅުކުރެވުނު

ްފޮނުވައިދެވޭތޯް ްއިދާރާއިނ� ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ދިރާސާކޮށ�

ްބާބުގެް ްމި ްޤާނޫނުގެ ްދިރާސާކުރައ�ވާ ްއިތުރަށ� ްއެބޭފުޅުނ� ބަލާނަނ�.ްއަދި،

ްމަޖިލީހުން� ްދެނ�، ްގެނ�ނަވާނެ. ްމަޖިލީހަށ� ްއެކުލަވާލައ�ވައިގެނ� މާއ�ދާތައ�

 2035ތަކާމެދުްޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވާްމަޖިލީހުނ�ްއެްފާސ�ކުރައ�ވާނީ.ްވަކިވަކީނ�ްމާއ�ދާ
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އެއީ،ްއެކަނ�ްދާނެގޮތަކީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިހާރުްހުށަހެޅިްތާއީދުްލިބިފައިވާގޮތް�

ްދެނ�،ް ްހުށަހެޅިފައި. ްމިހާރުވަނީ ްކުރިފުޅުމައ�ޗަށ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިއޮނ�ނަ ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުދެއ�ވުމުގެ ްދެއ�ވުމުގެްބައ�ލަވާލައ�ވާފައި ްވޯޓު ނީ.

ކަނ�ތައ�ްފެށ�ޓެވުމުގެްކުރިނ�ްއެނ�މެްފުރަތަމަްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްދަނ�ނަވާލަން�

ްހުރިް ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައި ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރީދުވަހު  2040ޖެހެނީ

ްކާޑުް ްއެ ްމައިކ�ރޯފޯނ�ގައި ްއެހެރަ ްކުރިމަތީގައި ްއެބޭފުޅުނ� ކާޑުތައ�

ްޖައ�ސަވާ ްދިމާލަށ� ްއެ ްކާޑުގައިވެސ�ްޖެއ�ސެވުނ�. ްއެ ްއެއީ ްއާދެ، ލައ�ވާށޭ.

ްމަކުގައިް ްމި ްތީރު ްއެ ްބަދަލުގައި ްޖެއ�ސެވުމުގެ ްއެތެރެއަށ� ްތީރު ހިމެނޭްއެ

ްއެއ�ްމިސ�ރާބަށ�ްހުނ�ނަވާނެގޮތަށ�ްބަހައ�ޓަވައިގެނ�ް ްއެހެރަްތީރާ ކުރެހިފައި

ްއެތެރެއަށ�ްޖައ�ސަވާލައ�ވަނ�ވީ.ްއެތެރެއަށ�ްޖައ�ސާލެއ�ވުމުން� ްކާޑު  2045އެގޮތަށ�

ްރަޖިސ�ޓ�ރީްހު ްއިނ�ނެވިކަނ� ްވަޑައިގެނ� ްމިތަނަށ� ްބޭފުޅެއ�ވެސ� ްކޮނ�މެ ރި

ްވޯޓަށ�ް ްބަހަ�ައ�ޓަވާފައި ްއެގޮތަށ� ްގުޑުވާނުލައ�ވާ ްދެނ� ްކާޑު ްއެ ކުރެވެނީ.

ްބޭފުޅުނ�ވެސް� ްހުރިހާ ްކާޑު ްއެހެނ�ވީމާ، ްއާދެ، ްދެއ�ވާނީ. ްވޯޓު ދެނ�ނެވީމާ

ްމޭޒު ްއިދާރީ ްމިވަގުތު ްދެނ�، ްއެދެނ�. ްހުށަހެޅިްޖައ�ސަވާލެއ�ވުނ� ްމިހާރު ނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްގޮތ� ްލިބިފައިވާ ނޑުްްތާއީދު ްއަޅުގަ  2050ދަނ�ނަވާލުމަށ�

ްދަނ�ނަވާނަނ�.ް

ް

ްމާޅޮސ�މަޑުލުް[ްްއިދާރީްމޭޒުނ�ްއިއ�ވެވުނ�:ް ްހުށަހަޅުއ�ވާ. ްޝަރީފ� ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު އައ�ޑުއަތޮޅު

ްހުށަހެ ްތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާ ްޙަމީދު ްޝާހީނ� ްމެނ�ބަރު ޅުމަކީްއުތުރުބުރީ

ްވާޖިބުތައ�ް ްހައ�ޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ  2055ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްކަމަށް� ްސިފައެއ� ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހިމެނުމަކީ ބަޔާނ�ކުރާބާބެއ�

ްއެއ�ވެސ�ް ްހައ�ޤުތަކުގެތެރެއިނ� ްއަސާސީ ްހިމެނޭ ްއެބާބުގައި ނޑައަޅައި، ކަ

ްހަ ްނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ްކިބައިނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އ�ޤުތައް�ހާލެއ�ގައި

ްހައ�ޤަކަށ�ް ްއަސާސީ ްއެއ�ވެސ� ްއަދި ްކަމަށާއި ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ނޑައެޅިފައި ކަ

ްހިފެހެއ�ޓޭނަމަް ްހައ�ޤެއ� ްއެއ�ވެސ� ްނުވަތަ ްގެނެވޭނަމަ  2060އުނިކަމެއ�

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށާއި،ް ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްއުސޫލުތައ�ވެސ� އަމަލުކުރަނ�ޖެހޭ

ްގެއ�ލިއ�ޖެނަމަ ްހައ�ޤެއ� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަނބުރާްްއަދި އެހައ�ޤެއ�

ްއަސާސީް ނޑައަޅައި ްކަ ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށ� ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްގޮތެއ� ހޯދޭނެ
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ްކުރުމަށ�ޓަކައިްމިހާހިސާބަށ�ްފާޅުކުރެވިފައިވާް ހައ�ޤުތަކާއިްބެހޭބާބުްޑ�ރާފ�ޓ�

ދިރާސާކުރާްކޮމިޓީްއާއިްހަވާލުކުރުނ�.  2065ް]ޚިޔާލުތަކާއިއެކުްޑ�ރާފ�ޓ�ކޮށް�

ް

ް

ްހުރިކަނ�ް ްވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެް ްނުޖައ�ސަވާ ްރަނގަޅަށ� ްމުޅިނ� ްކާޑުކޮޅު ްބޭފުޅުނ� ބައެއ�

ްވިދާޅުވާނ�ް ްއެއ�ޗެ�ެއ� ްމެނ�ބަރަކު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމަ، އެބައިނގޭ.

ްކަނ�ނޭނގެް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްއެބަފެނޭ.  2070އިޝާރާތ�ކުރައ�ވާތަނ�

ްދަނ� ްވޯޓަށ� ްއެއީ ްވިދާޅުވެވޭނީ. ްވިދާޅުވަނ�ޏާ ްހިސާބަށް�މިހާރު ނަވާ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއޮތީ. ްމިހާރު ގޮސ�ފައި

އެއ�ޗެއ�ްވިދާޅުވުމަށ�. ްމުޙަނ�މަދުްޙުސައިން�

ް

 2075ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތަނ�ކޮޅެއ�ްްމިލަދުނ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްދަނ�ނަވާލަނ� ްދަށުނ� ްނަނ�ބޯޑުގެ ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެނ�،

ްދަތިްވާހަކައެއ�.ްއެހެނ�ްނަމަވެސ�ްވޯޓުްދިނުމުގެްޝައުޤުވެރިކަނ�ްއޮތ�ލެއ�ްްނ�މަދުްޙުސައިނ�ްމުޙަ

ްއެހެނ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބޭނުނ�ވަނީ ްއޮޅުނ�ފިލުވާލަނ� ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކީގައި ބޮޑުކަމާ

ްބެހޭގޮތުން� ްއެްޤަރާރާ ްއެކިއެކިްޤަރާރުތައ�ްހުށަހެޅުނީމަ ްފަހަރުވެސ�  2080ފަހަރު

ްފުރުޞަތުްްއެއ�ޗެއ� ްއެ ްމީހަކަށ� ްބޭނުނ� ްހޯދަނ� ްފުރުޞަތެއ� ބުނެލާނެ

ްއެކަހަލަް ްމިފަހަރު ްއޮނ�ނަނީ. ްވިސ�ނިފައި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ދެއ�ވާކަމަށ�

ނޑަކަށ�ްލަފައެއ�ްނުކުރެވޭ.ްއަދިްމިހާރުް އަޅުގަ ފުރުޞަތެއ�ްލިބުނުްކަމަކަށް�

ކުރެވޭްމިްފާސ�ކުރެވޭްޤަރާރަކީްގަވާއިދުގެްކިތައ�ވަނަްމާއ�ދާގެްދަށުނ�ްފާސ�

ްދެނ�ް ްއިނގެއ�ޖެއ�ޔާ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ�  2085ޤާރާރެއ�

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ވެސ� ްފަސޭހަވާނެ ްވަރަށ� ްގެނ�ދަނ� މަސައ�ކަތ�ކުރިއަށ�

ްނޫނަސް� ްދަށުނ� ްނުކުތާއެއ�ގެްނަނ�ބޯޑުގެ ްނިޒާމީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ފެނޭ.ްދެނ�

ބޮޑަށ�ްޝުކުރުްއަދާކުރަ ްނ�.މިްފުރުޞަތުްދެއ�ވިްކަމަށ�ޓަކާްވަރަށް�

ް

ް2090 
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ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގަވާއިދުގެ ްމި ްބަޔާނ�ކުރަނ24ްްީއާދެ، ްގައި ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމެނ�ބަރުން� ްގުޅިގެނ� ްމައ�ސަކަތާ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެނ�މެް ްމަޖިލީހަށ� ނޑައެޅުމަށ�ޓަކާ ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ� ްމަޖިލީހުނ� ޚިޔާލުފާޅުކޮށ�

ްޤާް ްހުށަހެޅެނ�ވާނީ ްއަސާސީްފުރަތަމަ ްހިމެނެނ�ވާނެ ނޫނުއަސާސީގައި

ްމައ�ސަލައޭ.ް ްބަޙުސ�ކުރުމުގެ ްއުސޫލުތަކާމެދު ްއަސާސީ  2095ސިފަތާކައި

ްގައިް ް)ށ( ްއޭގެ ްދެނ� ްހުށަހަޅާފައި ްއެގޮތަށ� ްފުރަތަމަ ްއެނ�މެ އެހެނ�ވީމަ،

ްއެް ްފަހުގައިވެސ� ްހުށަހެޅުމަށ� ްމައ�ސަލައެއ� ްކޮނ�މެ ްމަޖިލީހަށ� މިއޮނ�ނަނީ

ްބަޙުސ� ްމައ�ސަލައާމެދުްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްއެ ްހުޅުވާލާ ްވަގުތު ގެ

ްފުރުޞަތުް ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ� ފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި

ްމިއޮނ�ނަނީް ްގައި ް)ނ( ްދެނ� ްދޭނ�ވާނެއޭ. ްރައީސ�  2100މަޖިލީހުގެ

ްނިމުމުނ�،ް ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ� ްވަގުތުގައި، ްބަޙުޘ�ގެ މައ�ސަލައެއ�ގެ

ްޚިޔާލުފާޅު ްޤާނޫނުމެނ�ބަރުނ� ްމައ�ޗަށ� ްމައ�ސަލައިގެ ގެްއަސާސީކުރި

ްއެކުލަވާލުމަށ�ޓަކައި،ް ްޑ�ރާފ�ޓެއ� ްމާއ�ދާތަކެއ�ގެ ްނުވަތަ މާއ�ދާއެއ�ގެ

ވަނަްމާއ�ދާގައިްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާްދިރާސާކޮށ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރ26ްްާމިގަވާއިދުގެް

ްފޮނުވަނ�ވާނެއޭ ްއެމައ�ސަލައެއ� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްތިން�ކޮމިޓީއަށ�، ްމި .2105 

ްގޮތ�ތަކެއ�ްއަކު ްމަޖިލީހުނ� ްއެބަްބަޔާނ�ކުރޭ ް)ހ(ްގައި ރަށ�ްވިސ�ނާއިރުގައި

ނޑައެޅުމުގެް ްކަ ްގޮތ�ތަކެއ� ްމަޖިލީހުނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ނޑައެޅުމަށ�ޓަކާ. ކަ

ްއޭގައިް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމާއި ްބައި ްމި ްޤާނޫނުގައި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގޮތުނ�

ްހިމަނަނީ ްމި ްކަމެއ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްމިވެނި ނޑައަޅާފައިްހިމަނަނ�ވާނީ .ްއެކަ

ްވިސ�ނަވައިފިް ްށ� ް)ނ( ްހަމައެކަނި ްފޮނުވަނީ. ްމި  2110ދިރާސާކުރުމަށ�

ކަމަށ�ވަނ�ޏާްޚިޔާލުފާޅުކޮށ�ްނިމުނީމަްފޮނުވަނީްއެހެނ�ްނަމަވެސ�ް)ހ(ްގައިް

މިހެނ�ްބުނީމަްޚިޔާލުތަކެއ�ްތަފާތުްގޮތ�ތަކަކަށ�ވެސ�ްއަތުވެދާނެްއެހެނ�ވީމަ،ް

ނޑައަޅަ ްކަ ްގޮތެއ�ވެސ� ްތެރެއިނ� ްމިްއޭގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިވަގުތު ނ�ޖެހޭނެ

ްމިގޮތަށް� ްމިކަނ� ްމަޖިލީހުނ� ްފެށޭއިރުވެސ� ްފުރަތަމަ ހިސާބުގައިވެސ�

ްއެގޮތަށ�ް ްތާއީދު ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު ްމަޖިލީހުގެ  2115ގެނ�ދަނީ

ްމިގެނ�ދަނީ.ް ްނިނ�މަމުނ� ްމި ްމިގޮތަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމަށ�. އޮވެގެނ�ދަނީ

ްމިހާ ްހީވަނީ ނޑަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއަޅުގަ ްއެއ�ވެސ� ްއޮޅުމެއ� ްމީގައި ރު
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ްގޮތުނ�ް ްމިއޮތ� ްމީގައި ްއަނެއ�ކާ ްދެނ� ްހިއެއ�ނުވޭ. ްއޮތ�ހެނެއ� މެނ�ބަރަކަށ�

ްމާއ�ދާތައް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދި ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށ�ވެސ� ްދޭތެރޭގައި މިއާ

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްފާސ�ކުރައ�ވާނީ. ްމަޖިލީހުނ� ްމާއ�ދާތައ�ވެސ� ްއައީމަ  2120ލިޔެގެނ�

ްއެއ�ވެސް�މިގޮ ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދިޔުމުގައި ްކުރިއަށ� ތަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހަމަ ްމެނ�ބަރެއ�ގެ.ްއާދެ،ްމިހެނ�ްދަނ�ނަވާއިރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އަތ�ޕުޅުްއެބަްއުފުއ�ލަވާ. ްމެނ�ބަރެއް�

ް

 2125ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުގަްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�، ްވާހަކައެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށ� ްތެދުވީ ްމި ްނޑު

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ދަނ�ނަވާލަނ�.ްއެއީްދަނ�ނަވާލަނ�ްބޭނުނ�ވާްވާހަކައަކީްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިވާްްއިބ�ރާހީމ�ްޢަފީފް�

ްހުށަހެޅިގޮތަށް� ްއަހާއިރު ްވޯޓަށ� ްމައ�ސަލާގައި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގޮތަށ�

ްވޯޓުދޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއީްފާސ�ނުވެއ�ޖެނަމަ ްކޮނ�ގޮތަކަށ�ބާވައޭ.  2130ނީ

ޤާނޫނުއަސާސީގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކާއިްވާޖިބުތަކާބެހޭްބާބެއް�

ްއުނިވެގެނ�ވެސ�ް ްބާބު ްއެ ްފާސ�ނުވެއ�ޖެނަމަ ްފެނ�ނަކަމަށ� އޮނ�ނަނ�

ް ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، 24ްހިނގައިދާނެ.

ްގޮތުް ްބުނާ ްއެ ްމާއ�ދާގައި ްނިމިފައިވާތީްވަނަ ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްމިހާރު ގެމަތީނ�

ްމެނ�ބަރުް ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްގޮތަށ�. ްހުށަހެޅުއ�ވި ްއެ  2135ކުރިނ�ވެސ�

ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީއަށ�ް ްމައ�ސަލަ ްމި ްގޮތަށ� ްހުށަހެޅުއ�ވި ްޒާހިރު އަޙ�މަދު

ްއެވާހަކަް ްއެހެނ�ވެގެނ� ްނުގޮސ�. ްވޯޓަކަށ� ްއިތުރު ްފޮނުވާލަނ� މިހާރު

ްނ�.ދަނ�ނަވާލަ

ް

ް2140 

ްއަރަނީްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހިތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނީ. ްމި ްބަޙުސ� ްއާ ްމުޅިނ� މިހާރު

ްދެން� ްގެނ�ގޮސ�ފައި ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްކަނ�ތައ� ްމި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެއީް ްދާނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްއެހެނ� ްގެނ�ގޮސ�ފައި ްވަކިގޮތަކަށ� އަނ�ނަކަނ�ތައ�

ްމައ�ސަލައޭ.ްއެހެ ްއަނެއ� ނޑުމެނ�ްހަމަްއަނެއ�ކާ ނ�ވީމަ،ްމީގައިވެސ�ްއަޅުގަ
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ްކީއ�ތޯއޭް ްގެނ�ދިޔުނ� ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްވަޑައިގެނ� ްއެއ�ބަސ�ވެ ްބޭފުޅުނ�  2145ހުރިހާ

ްއޮތ�ހެނ�ނެއް� ްކަމެއ� ްތަފާތުވާ ްޚިޔާލުފުޅުގެ ްތަފާތެއ� ްއެއ�ވެސ� މީގައި

ްގެނ�ދަން� ްކުރިއަށ� ްމިކަނ� ްމިހިސާބުނ� ްހިއެއ�ނުވޭ. ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ޑަ�ަށ�ްހަމަްއެގޮތަށ�ްފެނ�ނާތީ.ްއާދެ،ްމިހާރުްތަނ�ކޮޅެއް�ހުށަހެޅުނ�ްއަޅުގަނ

ްމިހިސާބަށް� ްހައިރާނ�ވެއ�ޖެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދަނީ. ްދިގުވެގެނ� ްކަނ�ތައ� މި

ްމިހެނ�ނޭް ްގެނ�ދާނީ ްމިކަނ� ްދުވަހުވެސ� ްކުރީ ްމީގެ ްއައިރު  2150މިކަނ�ތައ�

ްތާއީދުކުރައ�ވާފައިް ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްމިގޮތަށ� ްމިކަނ� ްމިއޮތީ ދަނ�ނަވާފައި

ްފާސ�ކުރާނެްގެނ� ްދެނ�ނެވިނ� ްޖަލ�ސާގައިވެސ� ްމިއަދުގެ ްއަނެއ�ކާ ދަނ�.

ްމިް ްމިހިސާބަށ� ްމިކަނ�ތައ� ްދަނ�ނަވާފައި ްއެހެނ� ްހުށަހަޅުއ�ވާށޭ އެއ�ޗެއ�

ްމިހާރުް ްހައިރާނ�ވެއ�ޖެ. ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއައީމަ މައ�ސަލަ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްއެބަތިއ�ބެވި  2155އެދިވަ�ަޑައިގެނ�ފައި

ްޢަބ�ދުމުޙަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ްޙުސައިނ�. ޢަލީ.ްهللاްނ�މަދު

ްތިން� ްމި ްނަޝީދު. ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ އަދި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެނ� ްއަރުވާނަނ�. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްމެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމިއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނ�ބަރުްއެނ�މެ

 2160ްމުޙަނ�މަދުްޙުސައިނަށ�.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމިލަދުނ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްގަވާއިދުގެ ްވާހަކަފުޅުގައި ްރައީސ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ.  24ްް2165އާދެ،

ނޑުްއުނ�މީދުކުރިނ�ްްމުޙަނ�މަދުްޙުސައިނ�ް 55ްްވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްށ�ވެސ�ްހަވާލާދެއ�ވީމު.ްއަޅުގަ

ްހިތުނ�ްްއ�ކެވުނ�:ވާހަކަދެް ނޑު 55ްވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްށ�ވެސ�ްހަވާލާދެއ�ވާނެްކަމަށ�.ްއަޅުގަ

ްމިއީ.ް ްފާސ�ކުރުމެއ� ްފާސ�ކުރެވޭ ްދަށުނ� ްގެ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްގެނ�ދަން� ްކުރިއަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްފާސ�ކުރަނ�ފެނޭ. ްމިގޮތ� ނޑަށ�ވެސ� އަޅުގަ

ްކުރިއަ ްމަސައ�ކަތ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނީްފެނޭ.ްއެހެނ�ްނަމަވެސ� ްމި  2170ށ�

ްއެނގިގެނ�ް ްހިސާބަކުނ�ކަނ� ްކިހާ ްދަށުނ� ްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްކޮނ� ކޮނ�ގޮތަކުނ�
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ްތާނގައިވެސ�ް ްއޮތ� ްކުރިއަށ� ްކަނ�ނޭނގެ ްގެނ�ދިޔައިއ�ޔާ ކުރިއަށ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްދެވޭނީ. ްކުރިއަށ� ްހަލުވިކަމާއެކު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ް ްވާހަކަފުޅުގައި ްރައީސ�ގެ ްމާއ�ދ24ްާޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކަްވަނަ ގެ

ް ްކޮށ�ނުލައ�ވާތ55ްްީވިދާޅުވެފައި ްއިޝާރާތެއ� ްށ� ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ  2175ވަނަ

ްރަނގަޅަކަށ�ް ްވިހާ ްމިކަނ� ްއެނ�މެނ�ނަށ�ވެސ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްފެނިގެން� ްކަމަށ� ްބޭނުނ�ތެރި ްވަރަށ� ްފާސ�ކުރުނ� ްތިބެ އޮޅުނ�ފިލައިގެނ�

ްމިކަހަލަް ްއިރުއިރުކޮޅުނ� ްދަނ�ނަވާލީ. ްއަނެއ�ކާވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ނޑެއ�ްވާ ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއެދެނ�. ްމަޢާފަށ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ހަކަދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭތީ

 2180ްނުދަނ�ނަވާނަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް

ްޢަލީ.هللاްއާދެ،ްޅ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް

ް

 2185ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެްهللاްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު ްމާއ�ދާއާްޝުކުރިއ�ޔާ ްމި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްރި

ްމިްްޢަލީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްހަމަ ްނުޖެހޭކަމަށ�. ްވޯޓަށ�ދާނ� ބެހޭގޮތުނ�

ްދެކޭގޮތުގައިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ގޮތަށ� ްމާއ�ދާއެކޭ ްހުރިހާ މައ�ސަލަ

 2190ްފޮނުވަނ�ޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް

ނޑުްނިޒާމީްނުކުތާއެއ�ްމިްނެގީްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާްގަވާއިދާްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް  2195ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްނުކުތާްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމީ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމެނ�ބަރަކަށ� ްތިނ� ޚިލާފަށ�

ްމިހެ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ްއެއީ ްދެއ�ވީމަ. ްފުރުޞަތު ްބާރަށް�ނެނ�ގެވުމުގެ ނ�

ް ްކަމަށ� ްއުފުލާލަނ�ވާނެ ްއަތ� ްބަޔާނ�ކުރެވިފައ22ްްިބުނެ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ
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ްދިޔައީމަް ްހުޅުވިގެނ� ްބަޙުސަކަށ� ްޢަމަލުނުކުރަނީސ� ްއެގޮތަށ� ވަނިކޮށ�

ްވަގުތުހެނ�ނެއ�.ް ްހުޅުވެނ�ވީ ްބަޙުސަކަށ� ްމިއީ ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ�  2200އަޅުގަ

ްއެގޮތަށ� ްފެނ�ނާތީ ްވަގުތުކަމަށ� ްދަނ�ނަވާލީ.ްްވޯޓަކަށ�ދާނ�ވީ އެވާހަކަ

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ް

ްރަނގަޅުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަރަށ� ްވާހަކައަކީ ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްއެ ްމެނ�ބަރު  2205ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްގިނަް ްމިކުރަނީ ްމަސައ�ކަތ� ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކައެއ�.

ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ްޚިޔާލުފުޅާއި ްއަޑުއަހައިގެން�ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްވާހަކަ ދައ�ކަވާ

ްއުޅޭް ްނަގަނ� ްވޯޓެއ� ްމި ްމިހާރު ްއާދެ، ްގެނ�ދެވޭތޯ. ކުރިއަށ�

ްކޮމިޓީގައިވެސ�ް ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ މައ�ސަލައަކީވެސ�

ނޑަށ�ްލިބިފައިްއޮތ�ްގޮތެއ�ގެް  2210ވާހަކަދެއ�ކިްއިދާރީްކޮމިޓީގެްލަފާވެސ�ްއަޅުގަ

ްއެ ްމައ�ސަލައެއ�. ްގެނ�ދާ ްމަތިނ� ްގަވާއިދުގެ ްމީގައި ވަނ55ްްަހެނ�ވީމަ،

ް ްއާދެ، ްއިޝާރާތ�ކުރައ�ވައިފި. ްމާއ�ދާގައިވެސ�55ްްމާއ�ދާއަށ�ވެސ� ވަނަ

އެބަްބަޔާނ�ކުރޭްމިްމާއ�ދާތައ�ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާނެްގޮތާއިްތަރުތީބުކުރާނެްގޮތާއިް

ްގޮތެއ�ް ްމަޖިލީހުނ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްކުރުމަށ� ްކަނ�ތައ� މިކަހަލަ

ް ް ނޑައަޅަނ�ވާނެއޭ. ނޑުމެނ�ްކަ ްއަޅުގަ ްއަދި ްހިތުނ� ނޑު  2215އަޅުގަ

ނޑުްމިްޤާނޫނުްމާނަކުރާްގޮތުގައިް މިއުޅެނީކީއެއ�ްއެްސ�ޓޭޖަކުނޫނ�.ްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްމިދަނީް ވަނަްމާއ�ދާގެް)ހ(ްގައ24ްްިވަނަްމާއ�ދާއަށ�.24ްްއަޅުގަ

ނޑައެޅުނުް ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައޭ.ްގޮތެއ�ްކަ ނޑައެޅިގެނ�ްއެބަްބުނޭްގޮތެއ�ްކަ ކަ

ްމަ ްގޮތެއ�ްކަމަށ�ވާނީ ްއެހެނ�ވީމަ، ްފާސ�ވީމަ. ްގޮތަކަށ� ޖިލީހުނ�

ްއެް ްގެނ�ދަނ�ޖެހޭނީ. ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑައަޅައިގެނ�  2220ކަ

ނޑައެޅިގެނ�ްއެބައޮތް� ޚިޔާލުފާޅުކޮށ�ްގެނ�ދަނ�ްނަމަވެސ�ް)ހ(ްގައިްހަމަްކަ

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، އެހެނ�.

ްކުރި ްމި ނޑު ްބާރުދެއ�ވާ.ްއަޅުގަ ްގެނ�ދިޔުމަށ� ްކުރިއަށ� ްގެނ�ދާގޮތަށ� އަށ�

ްބައިވެރިވެް ްވޯޓުދެއ�ވުމުގައި ްދަނ�ނަވާފައިވާ ްއަރިހުގައި ްތިބޭފުޅުނ�ގެ މިހާތު

ްހުރިް ްކުރިއަށ� ްއަދި ްކުރިއަށ�ދާނެ. ްމި ްއެގޮތުނ� ްއާދެ،  2225ވަޑައިގަތުނ�.
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ްގެނ�ދާނީ. ްކުރިއަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްކަނ�ތައ� ްމި ްމިގޮތަށ� ްތާނގައިވެސ�

ްކާޑުތައް� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ� މިހާރު

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްފަހުނ� ްއެނ�މެ ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ� ްހައ�ދަވައި ޖައ�ސަވާލައ�ވާ

ްރަނގަޅަށް� ްއަދި ްކާޑު ްބޭފުޅުނ� ްހުރިހާ ްލިބިފައިވަނީ ްމޭޒުނ� އިދާރީ

ްކަމުގައި.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ްއާދެ،ްކޮޅުމަޑު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްނުޖައ�ސަވާ  2230ލުގެ

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�. ްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަން�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެނ�މެްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްމެނ�ބަރުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމިތަނުގައި  2235ްއާދެ،

ްއެބައުޅޭްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމީގައި ްފަދައިނ� ްދެނ�މެްްފާޅުކުރެއ�ވި ްދެނ� މައ�ސަލައެއ�.

ް ްވިދާޅުވި ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވިއިރު ްއާއ24ްްިރިޔާސަތުނ� ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްވޯޓުއަނ�ނަނީް ްމި ްގުޅޭގޮތުނ�ނޭ ްއާވެސ� ް)ނ( ްއާއި ް)ށ( ްގުޅިގެނ� އަދި

ްއިނގޭތޯ.ްމިހާރުްމިޖެހޭް ްއެއ� ްމީގެ ް)ށ(55ްްމައ�ސަލައަކީ ވަނަްމާއ�ދާގެ

ްރަނގަޅަ ްވަރަށ� ްއެއ�ޗެއ� ްމިބުނާ ްމިްގައި ްނޫނިއ�ޔާ ްއެނގިގެނ�  2240ށ�

ްހަމަގައިމުވެސ�ް ްނަމަވެސ� ްފާސ�ކުރި ްމިއަދު ްއަދި ްބެހޭގޮތުނ� މާއ�ދާއާއި

ްމަސައ�ކަތެއ�ް ްއެކުލަވާލުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމާއ�ދާއަ�ަކާމެދު އެއ�ވެސ�

ވަނަްމާއ�ދާގެް)ށ(ްގައިްމިބުނަނީްމިްމާއ�ދާގެް)ހ(ްގައިވ55ްްާނުފެށޭނެ.ް

ްމިބުނަނީ ްގައި ް)ހ( ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ�ްްގޮތުގެމަތިނ� ޢަ�ަމަލުކުރަމުނ�ދާ

ްވަކިް ްނުވަތަ ްމާއ�ދާއަކަށ� ްވަކި ްގެނައުމުގައި ްއިޞ�ލާޙު  2245މަޖިލީހުނ�

ްމުޅިް ްބާބުތަކަކަށ�ްނުވަތަ ްވަކި ްނުވަތަ ްބާބަކަށ� ްވަކި ްނުވަތަ މާއ�ދާތަކަކަށ�

ް)ށ(ް ްދެނ� ްއިނގޭތޯ. ްގެނެވިދާނޭ ްއިޞ�ލާޙު ްއެކުގައިވެސ� ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިބުނަނީްމިްމާ ްމިދެނ�ނެވީް)ހ(ްގައި ނޑުްކުރިނ� ް)ހ(ްގައިްއަޅުގަ އ�ދާގެ

ްއިޞ�ލާޙުް ްގޮތުގެމަތިނ� ްގައިވާ ް)ހ( ްމައ�ދާގެ ްމި ް ްއެއ�ޗެއ�. ްއޮތ� ގައި

ް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްއަސާސ24ްްީގެނައުމުގައި ްގޮތުގެމަތިނ� ްމާއ�ދާގައިވާ  2250ވަނަ

ްމިހާރުް ްފާސ�ކުރުމަށ�ފަހު. ްމަޖިލީހުނ� ްއުސޫލުތަކެއ� ސިފަތަކާ

ްކު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީ ްދަށުނ24ް�ްރަނ� ްމާއ�ދާގެ ވަނަ
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ްއުސޫލުތަކެއ�ް ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްހުނ�ނަނ�ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްފެށުމުގެް ްއެކުލަވާލުނ� ްމާއ�ދާތައ� ްވަކި ްއެކަމަކު ްމިއުޅެނީ. ފާސ�ކުރަނ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބަޖެހޭ ްދެވަނ�1�ްްަކުރީގައި ްމާއ�ދާއާއި  2255ވަނަ

ް ްގޮތުގެމަތިނ�ް�މާއ�ދާގައި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާއަށް�ްގައިވާ

ްގެނ�ދާނެގޮތެއ�ް ްނިނ�މަވަމުނ� ްމަޖިލީހުނ� ްމާއ�ދާތައ� ްއެ ފޮނުއ�ވުމަށ�ޓަކައި

މަޖިލީހުނ�ްފާސ�ކުރަނ�ޖެހޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްދަނ�ނަވަނ�ްމިއުޅޭްއެއ�ޗަކީްމިއަދުް

ްހަމަގައިމުވެސ�،ް ްނަމަވެސ� ްފާސ�ކުރި ްއެގޮތަށ� ްލެއ�ވިއ�ނަމަވެސ� ވޯޓު

ްމާއ�ދާއެއ�  2260ވަނަްމާއ�ދާގ55ްްެގެްޑ�ރާފ�ޓ�ްމަސައ�ކަތެއ�ްނުފެށޭނެްއެއ�ވެސ�

ްއެކަނ�ް ްއިނގޭތޯ ްފާސ�ކުރުމަކާނުލާ ްއިތުރުްފާސ�ކުރުމެއ� ްއަދި މިބުނާގޮތަށ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްއެނގިގެނ�ނޭްމިކަނ�ކުރަނ�ޖެހޭނީ.ްމިހާރުްމިއަދުްމިނެގޭް އަޅުގަ

ް ްމި ްނިނ�މަނ�ޖެހ24ްްޭވޯޓު ްގޮތުގެމަތިނ� ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްކޮމިޓީއަށ�ްނި ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްއެކަމުނ� ްވޯޓެކޭ ްނަގާ ްނިނ�މުމަށ� ނ�މުނ�ތަކެއ�

ްމާއ�ދާތައ�ް ްވަކިވަކި ްއެއ�ވެސ� ްމިދެނ�ނެވީ ްމިއާއިމެދު  2265ފޮނުވިނަމަވެސ�

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ�ް ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ް ްކުރީގައި ްފެށުމުގެ އެކުލަވާލަނ�

ްނިނ�މައި ްމިއަދު ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ގެނ�ްއެބަހުއ�ޓޭ.

ްއެކަމެއ�ވެސ�ް ްފޮނިވިޔަސ� ްމިއަދު ްކޮމިޓީނ� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ނޫނިއ�ޔަކާ

ބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްނުކުރެވޭނެ.ްވަރަށް�

ް2270 

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްވާހަކައަށ� ްދެއ�ކެވި ްއެ ްގޮތުނ� ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްދޭނ� ްޖަވާބެއ� ްމިވަގުތު ްހަމަގައިމުވެސ� ްވާހަކައެއ�ްރިޔާސަތުނ� ްކަހަލަ ޖެހޭ

ްމިހާރުް ްމިތާނގައި ްއެއީ ްއަނެއ�ކާ ްނުދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ވިދާޅުވިކަމަކަށ�

ްކަމެއ�ކަމަށ�ވެސ�ް ްޚިލާފުވެގެނ�ދާ ްގަވާއިދާ ްކަނ�ތަކުގެ ްމިދާ�ާ  2275ހިނގަމުނ�

ްއޮތ�ގޮތުނ�ް ްގަވާއިދުގައި ްއެބަޔާނ�ކުރެއ�ވީްމިހާރު ބަޔާނެއ�ްނުކުރައ�ވާ.ްހަމަ

ްއަޅުގަް ްވޯޓެއ� ްއެހެނ�ވީމާ،ްނަގަނ�ޖެހޭ ްގެނ�ދާކަމެއ�. ްނަގަމުނ� ނޑު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ނޑު އަޅުގަ

ްވަޑައިގެން� ްބައިވެރިވެ ްދެއ�ވުމުގައި ްވޯޓު ްމި ްއަރިހުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ
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ްމިހާރުް ްދެއ�ވާ ްވަޑައިގެނ� ްބައިވެރިވެ ްދެއ�ވުމުގައި ްވޯޓު  2280ދެއ�ވުނ�.ްއަދިްމި

ްހަމަޖެހިފައި ްތިޔަްމި ްގެނ�ދިއުމަށ� ްކުރިއަށ� ްމައ�ސަލަ ްމި ވާގޮތަށ�

ްހާމަކޮށ�ދެއ�ވުނ�ް ްގޮތެއ� ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެދެނ�.ްްް

ް

 2285ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

މެނ�ބަރަކުްކާޑުްރަނގަޅަށ�ްނުޖައ�ސަވާްތިބިކަނ�2ްްއަދިވެސ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްކޮށ�ލަދެއ�ވުނ�ްފާހަ ްއެކަނ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ްއެ ްއެހެނ�ވީމާ، ގަކުރެވޭ.

ްވޯޓުގެް ްފަހުނ� ްއެއީ ްއެގޮތަށ� ްތިއ�ބެވިއ�ޔާ ްވަޑައިގެނ� ްޖަލ�ސާގައި އެދެނ�.

ްލެ�ެއ�ވެވިދާނެ.ް ްވޯޓު ްއެގޮތަށ� ްނުގެނ�ނެވުމާ ްވަޑައިގެނ�ނެވުމާ  2290ބައިވެރިވެ

ްރަނގަޅުކޮށ�ލުމަށ�ޓަް ްހާ�ާޒިރީ ްޖަލ�ސާގެ ްހުރިހާްއެހެނ�ވީމާ، ކައި

ްވާހަކަް ްއެދޭ ްތިއ�ބެވުނ� ްޖައ�ސަވައިގެނ� ްރަނގަޅަށ� ްކާޑު ްމި ބޭފުޅުނ�ވެސ�

ްދަނ�ނަވަނ�.ްްް

ް

 2295ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޙުސައިނ�ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުނ� ްޢިލ�ޔާސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެ

ްނުކުތާއެއ�.

ް

 2300ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެގީ.ްްއަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމައ�ސަލަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދާތީ ްލަސ�ވަމުނ� ްޖަލ�ސާ ްމިހާރު

ްއުޅެނީްްއިބ�ރާހީމ�ްްޙުސައިނ�ްއިލ�ޔާސ� ްއަރައިގެނ� ްއޮޅުނ� ްއެވިދާޅުވާގޮތުނ� ްރިޔާސަތުނ� ްޙަޤީޤަތުގައި

ނޑަށ�ްމައިކ�ގައިްއިނ�ނަްބޮކިްދިއ�ލެނ�ދެނ�ްމިްވައ�ދާލާްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ށޭްވިދާޅުވީމަްއަޅުގަ

ހަ�ައ�ލުވާނެހެނ�.  2305ްހީވަނީްވަރަށ�ްފަސޭހައިނ�ްއެކަން�

ް
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ް

ްއެދެނ�.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްކާޑުޖެއ�ސެވުނ� ްދިއ�ލެނ�ދެނ� ްބޮކި ްހުނ�ނަ ްމައިކ�ގައި އާދެ،

ްމިކަނ�ތައ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަލަށ� ްއަދި ްދަނީ ްދިގުވަމުނ� ޖަލ�ސާ

ްއިރާދަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްކުރަނ�ޖެހޭތީ ްއަތޮޅު ްޅ. ްރަނގަޅުވާނެ.  2310ކުރެއ�ވިއ�ޔާ

ްނިޒާމާބެހޭް ްވިދާޅުވާނ� ްއެއ�ޗެއ� ްއިބ�ރާހިމ�ވެސ� ްޙުސައިނ� މެނ�ބަރު

ްނުކުތާއެއ�ްނަނ�ގަވާފައިްއޮތ�ކަމަށ�ްފާހަގަކުރެވެނީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2315 

ްއަްޙުސައިނ�ްފާދިއ�ޕޮޅު�ުްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްމިްއާދެ، ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްޅުގަ

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ްއިބ�ރާހީމ�ް ްވޯޓެއ�55ްްމަރުޙަލާގައި ްނޫނ�ގޮތަކަށ� ްދަށުނ� ްގެ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ްވަނަ

ްް ްއެއީ ްނުދެކެމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ 24ްނަނ�ގަވަނ�

ްވަނަްމާއ�ދާގެ...........

ް2320 

ް

ްއިނގޭތޯ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެދެނ� ްބަހުސ�ނުކުރެއ�ވުނ� ްތިޔަ ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު ރި

ްދެން� ްދަނ�ނަވާއިފިނ� ްއެވާހަކަ ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑު އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްއިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ. ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. އިށީނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ

ްދެނ�މެް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއެދެނީ ްއަރިހުނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2325މިހާރު

ްމެނ�ބަރުްްތިޔަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްދެނ�ނެވުނު ބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްހުށަހަޅުއ�ވާ ްޝަރީފ� އިބ�ރާހީމ�

މެނ�ބަރުްޝާޙީނ�ްޙަމީދ�ްތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާްގޮތަށ�ްމިްމައ�ސަލަްކުރިއަށ�ް

އެ ްދިްދަނ�ނަވަނ�.ްގެނ�ދަނ�ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާްބޭފުޅުނ�ްވޯޓުްދެއ�ވުން�

ް2330 

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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 2335ްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްޝަރީފ�.ްހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަރު:

ޙަމީދު.ްތާއީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު: ްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްޝާހީން�

ް

64ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

 15ް2340ްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:

13ްްްްްްވޯޓުނުދެއ�ވާ:ްވަކިގޮތަކަށ�

ް

ް

ްމިނެޓުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑައެޅިފައިވާ ްއެކަ ްގޮތަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްދޭތެރޭގައި ްވޯޓާ އަދި

ްހަމަް ްނުވަތަ ްނޭނގެ ްނުދެއ�ވުނީކަމެއ� ްތެރޭގައި ްސިކުނ�ތުގެ  2345ތެރޭގައި

ްއެގޮތަ ްނޭނގެ ްތިއ�ބެވީކަމެއ�ވެސ� ްނުދެއ�ވާ ްތިއ�ބެވި ބޭފުޅަކުވެސ�8ްްށ�

ްއެހެ ްމިދައ�ކަނީ. ްމިއިނ� ްނަތީޖާްއެބަތިއ�ބެވިކަނ� ްވޯޓުގެ ްމިނެގުނު ނ�ވީމާ،

ް ްގޮތުނ� ްއޮތ� ްފާހެއ�ނުވި. ްގޮތެއ� ްހުށަހެޅުނު ްދެނ�މެ އާދެ،ްގޮތުނ�

ްއެހެން� ްޢަފީފ� ްޙަސަނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ އެނ�މެފުރަތަމަ

ްއެހެނ�ނަމަ ްއަވިދާޅެއ�ނުވެ. ްއިނ�ނެވީމަްވެސ�، ްނަނ�ގަވައިގެނ�  2350ްތ�ޕުޅު

ނޑުް ްފުރުޞަތުްއަރުވާނަނ�.ްްއޭނައަށ�އަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓުްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަން� ްމި ްމިގޮތަށ� ްޤަބޫލެއ�ނުކުރެވެ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ނޑަކަށ�  2355ްއަޅުގަ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކަމަކަ�ަށ�.ްއެހެނ�ވީމާްްޢަފީފް� ްރިޔާސަތުނ�ް،ްހިނގައިދާނެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު އަޅުގަ

ްވޯޓުްސާފުކުރަނ�.ް ނޑުމެނ�ްރޯލ�ްކޯލަކަށ�ްގޮސ�ގެނ�ވެސ�ްމި އެދެނ�ްއަޅުގަ

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް2360 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްއެދިްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރިޔާސަތުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަށ�ްޔަޤީނ�ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުން�ްސިމ�ްއިބ�ރާހީމް�ޤާ ްދަނ�ނަވަނީްހަމަކަށަވަރުނ�ްއަޅުގަ

ްބޭފުޅުން�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްހުރިހާ ްނިނ�މެވުމަށ� ްމިކަނ� ްއިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާއެކު  2365ވަރަށ�

ނޑުމެނ�ްއިޙ�ތިރާމ�ްކުރަނ�ޖެހޭ.ްއެގޮތުން� ްއަޅުގަ ފާޅުކުރެއ�ވިްޝުޢޫރުތަކަށ�

ނޑަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހީވަނީ

ްބައިވެރިވެް ްދެއ�ވުމުގައި ްވޯޓު ްމި ސާފުވެވަޑައިނުގަނ�ނަވައިގެނ�ހެނ�

ްތަނ�ކޮޅެއ�ްސާފުކޮށ�،ްވަރަށް� ވަޑައިނުގެނ�ނެވުނީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްރިޔާސަތުނ�

 2370ސާފުކޮށ�ްމަޢުލޫމާތުްދެއ�ވާފައިވަނީްލިއެކިއުމުގައި.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްބައެއ�ް

އެ ބޭފުޅުނ�ގެްހިތ�ޕުޅުގައިްއެކަނ�ްރަނގަޅަށ�ްވަޒަނ�ނުކުރެވިްހުރީމަްފަހަރަށް�

ްފަދައިން� ްވިދާޅުވެދެއ�ވި ްރިޔާސަތުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނުލެވުނީ އޮބާ

ްރަނގަޅަށް� ްއެކަނ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ އާސިސ�ޓަމަކަށ�ވާތީ.

ްއަދިވެސ�ް ްދާނެހެނ� ްރަނގަޅަށ� ްމިކަނ� ްވިދާޅުވެއ�ޖެއ�ޔާ ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވާފައި

ްޒީރޯކަމަށް� ްއެއިނީ ްމެދުތެރޭގައި ްއޮއ�ޕަވަނ�، ްޕ�ލަސ�އަށ�  2375ކޮނ�ފަރާތަކަށ�،

ްމިހާރުް ްއެއިނ�ނަ، ްކަނާއަތ�ފަރާތުގައި ްނުޖެހި ްފަރާތަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ދެނ�،

ްއެބައިނދޭ.ްއ5ްްެމިތާގައިވެސ�ް ޕަޓ�ނ�3ްްޕަޓ�ނ�ގެތެރެއިނ�ްއ5ްްެޕަޓ�ނ�

ްހު ނޑުމެނ�ނަށ�ވަނީ ްއަޅުގަ ްރީތިކޮށ� ްދެއ�ވާފައި.ްކުރައ�ސަވާފައި ށަހަޅުއ�ވާ

ްވިދާޅުވިހެނ�ް ްރިޔާސަތުނ� ްހަމަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްއޮޅުނ�އަރީތީއޭް ްމިޖެހުނީ. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްރިޕީޓ�ކޮށ�ލާފައި  2380އެނެއ�ކާވެސ�

ނޑުްތ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް އެހެނ�ްމިދިމާވީ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްވިދާޅުވިފަދައިް ްޢަފީފ� ްނިނ�މަވައިދެއ�ވުނ�ްޙަސަނ� ްމިކަނ� ްނަމަވެސ� ނ�

ނޑަ�ަށ�ް ްއަޅުގަ ްދިގުނުދައ�މަވާ ްއިތުރަށ� ްމި ްއެދެނ�. ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްނިނ�މުމަށ� ްބަޙުސ� ްމި ކަށަވަރުނ�

ްބޮޑަށް� ްވަރަ�ަށ� ްއެއ�ފަދައިނ�. ްމަނިކުފާނެކޭ  2385ބޭނުނ�ފުޅުވާކަ�ަނ�

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް2390 
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ްމެނ�ބަރުްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއުޅުނުްްވާހަކަްތ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުްދައ�ކާލަނ� ްއަޅުގަ

ްއަދިްއދ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްދައ�ކަވާފައިވާތީވެްފުރުޞަތުްދޫކޮށ�ލަނ�.ްްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް

 2395ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްމ�ްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްމިދެނ�ނެވީ ްއެހެނ� ްދާނ� ްކޯލަކަށ� ްރޯލ� ނޑު ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެ ްމިހުރީ ްހައިރާނ�ކަމެއ� ްވަރަށ� ްޤަބޫލެއ�، ބުއ�ދި

ްމިް ްފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާކަނ� ްއޮނ�ނަނ� ްބާބެއ� ްޙައ�ޤުތަކާބެހޭ އަސާސީ

ްފާސ�ކުރައ�ވާފާނެ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�.ްމަޖިލީހުނ� ްޤާބޫލެއ�ނުކުރެވޭ  2400ކަމަކަށ�

ްއެހެނެ��ވީމާ،ްރޯލ�ްކޯލަކަށ�ދާނ�ްހުށަހަޅަނީ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2405 

ްމިނެގުނީ.ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްވޯޓެއ� ްޞައ�ޙަ ްހަމަ ްބުނާގޮތުނ� ްގަވާއިދު ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއާދެ،

އިބ�ރާހީމ�ް ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�ނޭްވޯޓުްނަގަނ�ޖެހޭނީ.ްގަވާއިދުގައިްއޮނ�ްޢިލ�ޔާސ�ްޙުސައިން� ްމިްސިސ�ޓަމ� ްނަނީ

އެނޫނ�ގޮތަކަށ�ްމިތާކުްވޯޓެއ�ްނުނެގޭނެއޭ.ްއެ�ެހެނ�ވީމާ،ްމިްވޯޓަކީްޞައ�ޙަްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްވޯޓެއ�.ްކޮނ�މެވެސ�ްއެހެނ�ގޮތަކަށ�ްދެނ�ްގެނ�ދަވާ.ް

ް2410 

ް

ްނިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަނ�ނަނ�ކަމަށް�އާދެ، ނ�މުމަކަށ�

ް ްގަވާއިދު ްއެއީ ްގައ36ްްިޤަސ�ދުކޮށ�ފިނ�. ް)ނ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްދިމާވެއ�ޖެް ްމައ�ސަލައެއ� ްއޮތ� ްއެނގެނ� ްފާޅުގައި ނޑަ�ައެޅިގެނ� ކަ

ްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ�ް ްގޮތުގެމަތީނ� ް)ހ(ްގައިވާ ްމާއ�ދާގެ ްމި ްމެނުވީ  2415ޙާލަތެއ�ގައި

ްވޯޓަކާމެ ްނަގާ ްމެދުވެރިކޮށ� ްސިސ�ޓަމ� ްސުވާލެއ�ްވޯޓިނ�ގ ްއިތުރު ދު

ްފާޅުކުރެއ�ވިް ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިތާނގައި ްމިހާރު ނުކުރެވޭނެއޭ.

ްވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދާް ްހާޒިރުވެ ްޖަލ�ސާއަށ� ޚިޔާލާްއަދި
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ްމައ�ސަލައެއ�ް ްއޮތ� ްއެނގެނ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްބަލާއިރު ްކަނ�ތަކަށ� މިކަހަލަ

ްދިމާވެއ�ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރުްމިހާރު ްއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ްއެހެނ�ވީމާ،  2420ޖެ.

ްފެނ�ނަނީ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެވިދާނެކަމަށ� ްކުރިއަށ� ްވޯޓައިގެނ� ްމި އަލުނ�

ްދެން� ްއެހެނ�ވީމާ،ްމިހާރު ްގެނ�ދަނ�. ްކުރިއަށ� ްއެކަނ� އެހެނ�ވީމާ،ްއެގޮތަށ�

ް ްދާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަކިވަކިނ�38ްްސުވާލަކީ ްމާއ�ދާގައިވާގޮތަށ� ވަނަ

ްކުރީގައިްްސުވާލުކޮށ�ގެނ�ތޯ ްއަނެއ�ކާ ްއަލުނ� ްވޯޓު ްމި ްމިހާރު ނުވަތަ

ްމިއާދެތޭރޭގައިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްސުވާލަކީ. ްމީ ްރިޕީޓ�ކުރާނީތޯ  2425ނެގިގޮތަށ�

ް ްމެނ�ބަރުނ�ނ36ްްާއެބައޮތ� ްވަކިވަކިނ� ްފެށޭތާނގައި ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްއަދިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްފާސ�ނުކުރާހާހިނދަކުއޭ. ްނެގުމަށ� ްވޯޓު ސުވާލުކޮށ�ގެނ�

ނޑަށ�ްްއެގޮތަކަށ� ްއަޅުގަ ްފާސ�ނުކުރަނ�ޏާ ްއެހެނ�ވީމާ، ްނުކުރައ�ވާ. ފާހެއ�

ްވޯޓިނ�ގް ްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ� ްދެވަނަފަހަރަށ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ދާނ�ޖެހޭނީ

ްކުރިއަށ�ް ްއެކަނ� ްފެނ�ނާތީވެ ްއޮތީކަމަށ� ްގޯހެއ� ްއޭގެކުރިނ�  2430ސިސ�ޓަމަށ�.

ްނުކުތާއަށ�ް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިގެނ�ދިޔައީ. ނޑު އަޅުގަ

ްބޭފުޅުނ�.ްއެ ްބައެއ� ްތިއ�ބެވި ްއެބަ ްވިދާޅުވެފައި ދިވަޑައިގެނ�

ްއެނ�މެް ްޒާހިރަށ� ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވާނަނ�.ް ްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް2435 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްނިޒާމާބެހޭ ްރައީސ�، ްއެއ�ޗެއ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ްކުތާއެއ�

ްމިްްްއަޙ�މަޒުްޒާހިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފެ�ެއިލ�ވީ. ްވޯޓު ްމި ްމިހާރު ްއެއީ ްބޭނުނ�ވޭ. ސާފުކޮށ�ލަނ�

ްއޭގެް ްއެހެނ�ވީމާ، ްފެއިލ�ވީ. ްއެއ�ޗެއ� ްނެނ�ގެވި ްނަމަވެސ�  2440ރެޒޮލިއުޝަނ�

ްއެއީް ްމައ�ސަލަ. ްނުދަނީތޯއޭ ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްދެނ� ްމާނައަކީ

ްއަދިވެސ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސ�ނޭގޮތުގައިވިއ�ޔާ ނޑަށ� އަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިވިއ�ޔާ މާނަކުރާގޮތުގައިވިއ�ޔާ

މެނ�ބަރުނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިހުރިްހުރިހާްޚިޔާލުތަކަށ�ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގްކޮމިޓީއަށ�ް

ްއެ ްއަނ�ނަނ�ވާނީ. ްމިތަނަށ� ްއޭގެފަހުނ� ްގޮސ�ފައި  2445އީްދާނ�ވާނެ.

ް ނޑުވެސ� ްރައީސ�24ްްއަޅުގަ ްއެހެނެއ�ނޫނ� ްމާނަކުރެވޭގޮތ�. ްމާއ�ދާ ްނަ ވަ
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ްމައ�ސަލަް ްމި ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްބޭނުނ�ފުޅިއ�ޔާ ްކިލ�ކުރައ�ވަނ� މި

ްތަރުޖަމާގެް ްއެއީ ްދޭނަނ�. ްވޯޓު ްއޮތ�ގޮތަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނެތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްނޫ ްސާފުކޮށ�ދެއ�ވިއ�ޔާ ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިއުޅެނީ. ނިއ�ޔާްމައ�ސަލަ

ްނުވާނެް ްމާފަސޭހައެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްދޭއިރުވެސ� ްވޯޓު  2450ދެނ�އަނ�ނަފަހަރު

ްނުދާކަމަށ�ވަނ�ޏާް ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްމި ްއެއީ ްދެނ�، ކަނ�ނޭނގެ

ްބޮޑުް ްވަރަށ� ްއެއީ ްދެނ� ްނުދާކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްފާސ�ވީމާ ްމި މިސާލަކަށ�،

ނޑުމެނ�ްބޭނުމެއ�ނުވެްއެގޮތަކަށެއ�.ް 24ްއެކަމަކުވެސ�ްމައ�ސަލައެއ�.ްއަޅުގަ

ނޑަކަށ�ްމާނައެއ�ްނުކުރެވޭްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ވަނަްމާއ�ދާއަކަށ�ްއަދިވެސ�ްއަޅުގަ

 2455ްރައީސ�ްމާނަްތިކުރައ�ވާްގޮތަކަށެއ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ް

ްއެބައޮތ�ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެދިވަޑައިގެނ�ނެވިފައި ްބޭފުޅުނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްމިހާރު އާދެ،

ްކޮޅުމަޑުލުގެްއިނ ްއަރުވާނީ ްފުރުޞަތު ްދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ގޭތޯ.

 2460ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަނ�އަށ�.

ް

ނޑުްފުރުޞަތަކަށ�ްނޭދެނ�.ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްއަޅުގަ

ްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

 2465ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްهللاްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޢަބަދު ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްމާއ�ދާގައ24ްްިއަޅުގަ ވަނަ

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސް�

ްއެކަނ�ްްްޢަލީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ�ވީމާ، ްވާހަކައެއ�. ްނަގާ ްވޯޓެއ� ްނެތ� ބުނެވިފައެއ�

 2470ްސާފުކޮށ�ލުމުގެގޮތުނ�ްއަދިވެސ�.

ް

ް
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ްއިށީނދެވަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރުނ� ްދެނ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ޑައިގެނ�ނެވުނ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮޅުގެ ް)ނ( ްއަރުވާނީ ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

 2475ްމުޙަނ�މަދުްޠާރިޤ�.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރޯލ�ްްމިލަދުނ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްް ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްހަމަ ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއ�ޔާ ްއާދެ،

ްފާޅުކޮން�ްްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޠާރިޤ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްހަމައެއ� ްއެއ�ވެސ� ްދެވޭނެ ްކޯލަކަށ�  2480ްނުވިސ�ނޭ

ްނުކުރެވުނު.ްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްފާހަގައެއ� ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައެއ� މީގައި

ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާތީް ްފިޔަވައި. ްފާސ�ނުވުނ� ްހުށަހެޅިގޮތަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމައ�ސަލަ ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށ� ްއިތުރަށް�ްއަޅުގަ ްޖެ�ެހޭނީ ދެނ�

ްމައ�ޗަކަށޭއ�ް ްހުށަހެޅުމެއ�ގެ ްއިތުރު ްބަޙުސ�ކޮށ�ފައި ްގެނެސ�ގެނ� ފ�ލޯރއަށ�

ްއަލުނ�ް ްއެއީ. ްވިސ�ނޭގޮތަކީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއަހަނ�ޖެހޭނީ.  2485ވޯޓަށ�

ްދޭތެރޭގައިް ްހުށަހެޅުމާ ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު އެނ�މެރަނގަޅު

ްމެނ�ބަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވަގުތެއ� ްނެތ�.ްބަޙުސ�ކުރާނެ ްލިބިފައެއ� ރުނ�ނަކަށ�

ްހުށަހެޅުމާދޭތެރޭގައިް ްއޮތ� ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމިސާލަކަށ� އެހެނ�ވީމާ،

ްއަލުން� ްނަމަވެސ� ްގެނެސ�ފައިވެސ� ްއިޞ�ލާޙެއ� ްއެއަށ� ބަޙުސ�ކޮށ�ފައި

ްއެނގެނ�އެބައޮތ�ް ްފާޅުކޮށ� ްމީގައި ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްޖެހޭނީ. ްއަހާށޭ  2490ވޯޓަކަށ�

ްއި ްފިޔަވައި ނޑަކަށ�ްމިްފާސ�ނުވުނ� ްމިްވޯޓަކުނ�ްއަޅުގަ ތުރުްމައ�ސަލައެއ�

ްފާހަގައެއ�ްނުކުރެވުނީމާްއެވާހަކަދަނ�ނަވާލީްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަނ�ނަވާލަން�ްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2495ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއަްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްޝިޔާމ�ް ްއިސ�ލާމީްބޭނުނ�ވަނީ ްސައ�ތަ ްސައ�ތައިނ� ނޑުމެނ�ނަކީ ްޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުރިހާ ްމިތިބި ްމިތަނުގައި ްއަދި ޤައުމަކަށ�ވުމާ

ްއިސ�މާލ�ދީނުގެް ްމާތ�ވެގެނ�ވާ ްހިޔާރުކޮށ� ްއިސ�ލާމ�ދީނ� މެނ�ބަރުނ�ނަކީވެސ�

ްމެނ�ދު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްވާހިނދު ްބޭފުޅުނ�ކަމަށ� ްއުޅުއ�ވާ ރުްމަގުގައި
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ްމިް ްހުށަހަޅަނ� ްއަޅުގަނޑު ްއެހެނ�ވީމާ، ްގޮވައިފި. ްބަނ�ގި ްވަގުތު  2500ނަމާދުގެ

ް ްނޫނިއ�ޔާ ްމެދުކަނޑާލުމަށ� ްވަގުތު ްބަނ�ގި ްމަޖިލީހަށ� �2ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއެބޭފުޅުނ�ް ްއެއީ ްނިނ�މާލުމަށ�. ްޖަލ�ސާ ްމަޖިލީހުގެ ްޙާއ�ޞަ ްމި ޖަހާއިރު

ް.ްނަމާދަށ�ދިއުމުގެްފުރުޞަތުްއެއިރަށ�ްލިބޭނެްޝުކުރިއ�ޔާް

ް

ް2505 

ްނެނ�ގެވިްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްތި ްނުކުތާއެއ�ގޮތުނ� ްނިޒާމާބެހޭ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްދެނ�ނެވިހެން� ްކުރިނ� ްނެތ�.ްއަޅުގަނޑު ްބަލައިގަނެވޭކަށެއ� ްއެގޮތަށ� ނުކުތާ

ް ްދެނ�މ36ްްެގަވާއިދުގެ ްބަލާއިރު ްމިއޮތ�ގޮތަށ� ްގައި ް)ނ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްވޯޓުގައި ްމައ�ސަލައެއ�ްްނެގުނު ްއޮތ� ްއެނގެނ� ްފާޅުގައި ނޑައެޅިގެނ� ކަ

ްނިނ�މައިފީމޭ.ް ްހަމަގައިމުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ�  2510ދިމާވެއ�ޖެކަމަށ�

ްކަމެއ�ކަން� ްދިމާވި ްހަމަ ްއެކަނ� ްއެއީ ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވިމާ،

ްއަތޮޅުގެް ްޅ. ްދެނ� ްއެނގޭ. ްއެކަނ� ްވާހަކަފުޅުނ�ވެސ� ްދެއ�ކެވި މެނ�ބަރުނ�

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްވިދާޅުވޭ.ޢިއ�ޒަތ�ތެ ްރިްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް�

ް

 2515ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެގީްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްދާހެނ�ހީވާތީވެ.ްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރު ްޚީލާފަށ� ްއެޖެނ�ޑާއާ ްއެޖެނ�ޑާގައިްްމި އާދެ،

ް ްޙައ�ޤުތަކ2ްްާމިއޮނ�ނަނީ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްނަނ�ބަރަކަށ� ވަނަ

ްޚިޔާލުް ްއިތުރު ްބޭނުނ�ފުޅުވާ ްފާޅުކުރައ�ވަނ� ްމެނ�ބަރުނ�  2520ބެހޭގޮތުނ�

ްމިް ްއެޖެނ�ޑާގެ ްމި ްމިހާރު ްބަޙުސ�ކުރުނ�. ްހުށަހެޅުނ�ތަކާމެދު ްއެ ހުށަހެޅުމާ

ްއެހެނ�ވީމާ ްދެނ�، ްނިމިފައި. ްއައިޓަމ�ވަނީ ްއައިޓަމަކީް، ްއޮތ� ދެނ�

ްއަސާސީް ްސިފަތަކާ ްއަސާސީ ްހިމެނެނ�ވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްސިފައެއ�ް ްއަސާސީ ްޙައ�ޤަކީ ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ އުސޫލުތަކުގެތެރެއިނ�

ްމިބަޔަށ�ހެން� ްދެނ� ްއެއީ ްއިނގޭތޯ، ްނިނ�މުނ� ްގޮތެއ� ްމަޖިލީހުނ�  2525ކަމާމެދު

ްމިވެގެނ� ްމިހާރު ްދާނ�ޖެހޭނީ. ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ވަނ2ްްައުޅޭގޮތަކީ
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ްވޯޓެއ� ްނެތ� ްގަވާއިދުގައި ްމި ްނިމުމަށ�ފަހު ްމިްްނަނ�ބަރު ނަނ�ގަވައިގެނ�

ްބޭކާރުކޮށ�ލެއ�ވެއޭ.ް ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަގުތުތައ� މަޖިލީހުގެ

ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�ވެގެނ�ްމި.ް

ް2530 

ްބޭކާރުކުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްނުހައ�ދަވާްއާދެ، ނޑުކަމަށ� ްއަޅުގަ ްމީހަކީ ރާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހަމަ ްމިދަނީ ްބޭކާރުވަމުނ� ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ އިނގޭތޯ.

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެއީ ްއެދިވަޑައިގެނ� ްދައ�ކަވަނ� ްވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރުނ�

ްނަމަވެސް� ްގޮތަކުނ� ްއެހެނ� ްނޫނީ ްގޮތުނ� ނުކުތާއެއ�ގެ

ނޑުްނުދެކެނ�ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަ�ަވައިގެނ�ްވާހަކަފުޅުްދަ  2535އ�ކާވަތީކަމަށ�.ްއަޅުގަ

ްފާޅުކުރެވެން� ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްކަމަކަށ�. ްބޭކާރުވަނީ އެއީ

ނޑުމެނ�ް ހުރިްޚިޔާލުްރަނގަޅުްޚިޔާލުތައ�ްއެއަނ�ނަނީ.ްއެއާއިްދޭތެރެްއަޅުގަ

ްތިޔަް ްހަމަ ްމިހާރު ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަނީ. ވިސ�ނަމުނ�

ްމިއަ ްއިޝާރާތ�ކުރެއ�ވި ްއެޖެނ�ޑާގެ ްކަނ�ތަކ3ްްޭދުގެ ްނަނ�ބަރުގައިވާ ވަނަ

ްނެގިް ްފާސ�ކުރަނ� ްމިއުޅެނީ. ްފާސ�ކުރަނ� ްމި ްމިހާރު ނޑުމެނ�  2540އަޅުގަ

ްއެއީް ްނުލިބުނީ ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ވޯޓުގައި

ްއުޅެނީކަމަށ�.ް ްމައ�ސަލައެއ� ްވޯޓުގައި ްޤަބޫލުކުރަމޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ނޑައެޅިގެނ� ްދިމާވެގެން�ކަ ްމައ�ސަލައެއ� ްއޮތ� ްއެނގެނ� ފާޅުގައި

ްއެހެން� ްދާނ� ްވޯޓަށ� ްފަހަރަކަށ� ްދެވަނަ ްއެހެނ�ވީމަ، އުޅެނީކަމަށ�.

ް ްހަމަ ްމި ްދަނ�ނަވާއިރު ްދަނ�ނަވަނީ. ްޤަސ�ދުކޮށ�ގެނ� ނޑު  2545ވަނ36ްްައަޅުގަ

ްގޮތަ�ަކަށ�ް ްއެހެނ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްބަޔާނ�ކުރޭ ްގައި ް)ހ( މާއ�ދާގެ

ްކަމަށ�ވާނަ ްފާހެއް�ފާސ�ނުކުރާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށ� ްއެހެނ� މަ

ްފާސ�ނުކުރާް ްއެހެނ�ވީމަ، ްދާކަށ�. ްރޯލ�ކޯލ�އަކަށ� ްއަދި ނު�ުކުރަނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ްހަމަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ކަމަށ�ވާނަމަ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްބައެއ� ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެބަ  2550އެނ�މެނ�ނަށ�ވެސ�

ްނުދެއ�ވީކަމަށ�. ްނަގައިގެނ�ވެސް�ްއޮޅިވަ�ަޑައިގެނ� ްފަހަރަށ� ްދެވަނަ ދެނ�،

ްހެދިދާނެ.ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްފާސ�ނުވީކަމަ�ަށ� ްއެ ފާސ�ނުވެއ�ޖެ�ެއ�ޔާ

ްވޯޓަށ�ް ްއެގޮތަށ� ްއެދެނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު އެހެނ�ނަމަވެސ�،
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ްފުރުޞަ�ަތުް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތިޔަ ގެނ�ދިއުމަށ�

ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއެދެނ�.ްއެރުވުމަށ�. ްއެހެނ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ�  2555ނޑު

މިހާރުވެސ�ްވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވަނ�ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްވަރަށ�ްގިނަްބޭފުޅުން�

ްނުފެނޭ.ް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްވަގުތެއ� ްވާހަކަދައ�ކަވަނ�ވީ އެބަހުރިްމިއީ

ްފުރުޞަތުް ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްހުރިހާ ްއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ްމިއަދުްއަރުވައިފި ްނުނިމި ްގޮތެއ� ްއެއ�ވެސ� ްމައ�ސަލާގައި ްމި އ�ޔާ

ްމިއެދެނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނިމިގެނ�ދާނީ. ްމިކަނ�  2560ގަޑިޖެހިގެނ�

ނޑުްއެދެނީްމިހާރުްމިކަނ�ްއަޅުގަނޑުްމިދަނ�ނަވާްގޮތަށ�ްވޯޓައިގެން� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ވެސް� ްހުރިހާ ްއެހެނ�ވީމަ، ްދެއ�ވުމަށ�. ްވޑައިގެނ� ކުރިއަށ�

ްއާދެ،ްއެގޮތަ ްއެދެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ވާނެކަމަށ� ްއެހީވެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ށ�

ްސަލީމް� ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ މިހާރު

 2565ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއުޅެނީކީްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްނަގާލާކަށ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވަގުތު ްއެއ�

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވީހާވެސ�ްްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް� ްވަގުތު ްމަނިކުފާނަށ� ްހަމަ ްމަޤ�ޞަދަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ  2570ްނޫނ�.

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެރުވުނ�. ްމިކަމުގައި ްމަގެއ� ްފަސޭހަ ކުރުކޮށ�

ްޖެހިގެނ�ް ނޑާ ްއަޅުގަ ްޚުދު ްއެއ�ކަމަކީ ްފާހަގަކުރެވުނު ނޑަށ� އަޅުގަ

ްދެނ�މެްއަޅު ްބޭފުޅާއަކަށ�ވެސ� ްއިނ�ނެވި ްކަނާތ�ފަރާތުގައި ނޑުގެ ގަ

އެނގިވަޑައެއ�ްނުގަނ�ނަވާްވޯޓުްދެނ�ްދޭނ�ވީްކަމެއ�.ްއަދިްފިއ�ތާލައ�ވަނ�ވީް

ްމިކަހަލަް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަމެއ�. ްމައިނަސ�އަށ� ްކަމެއ�  2575ޕ�ލަސ�އަށ�

ްވަރަކަ ްކޮނ�މެވެސ� ްދޭއިރު ްވޯޓު ްސިސ�ޓަމަކުނ� ްވިދާޅުވެްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ� ށ�

ްއަދިވެސ�ް ްހީވަނީ. ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މުކަމެއ�ހެނ� ްވަރަށ� ލެއ�ވުމަކީވެސ�

ްބޭފުޅުނ�ނަކަށް� ްމިހުރިހާ ްދެނ�، ްއެބައުޅޭ. ްތެރޭގައިވެސ� ްނޭނގުމުގެ ހަމަ

ްދިމާވިް ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްނޫނ�. ްވާހަކައެއ� ްދަނ�ނަވާ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ް ްއިތުރަށ� ްއޭގެ ްދަނ�ނަވާލީ. ްހަމަ ްދަނ�ނަވާލަން�ޙާދިސާއެ�ެއ� ނޑު  2580އަޅުގަ

ްފުރުޞަތުް ްދެއ�ވުމުގެ ްމިސާލަކަށ� ްވޯޓު ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބޭނުނ�ވޭ
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ްވިދާޅުވެް ްޢިބާރާތެއ� ްމިކަހަލަ ްފައ�ޓަވާ ްވޯޓުދެއ�ވަނ� ްވަގުތު ހުޅުވާލައ�ވާ

ްސަމާލުވެް ްމެނ�ބަރުނ� ްދެއ�ވަނ� ްވޯޓު ްތެރޭގައި ްވަގުތުކޮޅު ހިމެނިގެނ�ވާ

ްތަނ�ކޮ ްދެވަނަ ްމެނ�ބަރުްވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްށ.އަތޮޅުގެ ޅަކީ

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްޙުސައިނ�ވެސ�  2585މުޙަނ�މަދު

ްވާހަކަފުޅަށ�ވެސ�ް ްއެދެއ�ކެވި ްޒާހިރުވެސ� ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނެތިގެނ�ދާް ްޚިލާފުތަކެއ�ވެސ� ްމިހުރި ްކިރިޔާވެސ� ްމީގައި ރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވާ

ްގޮ ްޙާސިލ�ކުރުމުގައިްކަހަލަ ްވޯޓު ްމި ްފަސޭހަކަމާއެކު ްއެއ�ސެވިނަމަ ތަކަށ�

ްމަނިކުފާނުް ްމިކަނ�ކަމާމެދު ްކާމިޔާބުވީހޭ. ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

 2590ްވިސ�ނާވަޑައިގަތުމަށ�ްދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް

ްވާހަކަފުޅުނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެއ�ކެވި ްދެނ�މެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރު ވެސ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއޮޅިވަޑައިގެނ�ް ްދިނުމުގައި ްވޯޓު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްހަމަ އެނގެނީ

ްއެއ�ޗެއ�ް ްއެއ�ވެސ� ްއެހެނ� ްހުރިކަނ�. ްދިމާވެފައި  2595ކަނ�ތައ�ތަކެއ�

ްއުޅުއ�ވާް ްވަޑައިނުގެނ� ްސާފުވެ ްދެނ�، ްނޭނގެ. ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެނގޭވަރުނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްސާފުވޭތޯ މައ�ސަލަވެސ�

ް ްހުރިހާ ްނޭނގޭނެ.ްދަނ�ނަވަނ�. ްއަޅުގަނޑަކަށ� ްޚިޔާލުފުޅު މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމާނަކުރާް ްމިކަނ� ްއެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދަނ�ނަވަނީ ްހަމަ ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްހަމަްމިް ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްލަފައާއިްއަދި ްކޮމިޓީގެ  2600ގޮތެއ�ްނޫނ�.ްމިއީްއިދާރީ

ްއޮތ�ގޮތުގެް ްގެނ�ގުޅެފައި ްޚިޔާލު ްމިކަމުގައި ްހެދިއިރުގައިވެސ� ގަވާއިދު

ްމިހާރުވެސް�މައ�ޗަ ްދެނ�، ްމިގެނ�ދަނީ. ްދަނ�ނަވަމުނ� ްއެއ�ޗެއ� ްހަމަ ށ�

އެދިވަޑައިގެނ�ފައިްއެބައޮތ�ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް

ްޢަދުނާނުްޙަލީމ�ވެސ�.ް

ް2605 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްނ�ނަވާލަނ�ްއުޅުނީްވަރަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއަޅުގަ
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ްްްޢަދުނާނުްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެޖެނ�ޑާގެ ްމިއަދުގެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ، ްވާހަކައެ�ެއ�. ވަނ3ްްަސާދާ

ްމިހާރުްމިވަނީްފެއިލ�ވެފައި.ްދެނ�،ް ްގޮތުގެމަތިނ�ްނެގިްވޯޓު  2610ނަނ�ބަރުގައިވާ

ްއަ ްގެނ�ގޮސ�ގެނ� ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ްއެ�ެހެނ� ްބަޙުސަކަށ� ލުނ�ްއިތުރު

ްކަމެއ�.ްމިހާރުް ްއޮތ� ްއަތ�ޕުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެއީ ްނުކުރުނ� ފާސ�ކުރުމާ

ް ްނަނ�ބަރު ްއެޖެނ�ޑާ ްދާނ�ޖެހޭނީ ނޑުމެނ� ްނިޒާމ4ްްާއަޅުގަ ްވެރިކަމުގެ ށ�.

ްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ�ް ްމިހާރު ްހުޅުވާލުނ�. ްބަޙުސ� ްމަޢުޟޫޢުއަށ� ބެހޭ

ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްނޭނގެ ނޑުމެނ�ނަކަށ� ްއަޅުގަ ްވޯޓުްސިސ�ޓަމެއ�ގައި  2615ވެސ�

ްއަދިް ްދިމާވާނެކަމަށ� ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްނޭނގޭ ްގޮތ� ްނުދޭނ�ވީ ްގޮތ� ދޭނ�ވީ

ްވަރަށް� ްއެނ�މެނަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދާނ�ޖެހޭނެކަމަށ�. ރޯލ�ކޯލަށ�ވެސ�

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ކަމަށ� ްދީފައި ްވޯޓު ްއެނގިގެނ� ރަނގަޅަށ�

ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް2620 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑަކަށ�ްްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްްތިލަދުނ�މަތީ ްދެވުނީްރަނގަޅަށ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއަޅުގަ ްނޫނ�ްވޯޓު ްއޮޅިގެނެއ�

ްމީގައިްްއަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޓެކ�ސ�ޓެއ� ްކަހަލަ ްވަކި ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއ�

ްމައ�ސަ ްމީގައި ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަމަކަށ�. ްފާސ�ކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެ  2625ލަްލިޔެގެނ�

ް ްއެއީ ްވިދާޅުވެއ�ދެއ�ވާތީވެ ްއެތަނ�ކޮޅު ްމާއ�ދާގައިވ24ްްާމިނުކުތީ. ވަނަ

ްމަޖިލީހުން� ްމި ްއުސޫލުތަކޭ ްސިފަތަކާއި ްއަސާސީ ގޮތުގެމަތިނ�

ްހުށަހެޅުއ�ވުނ�ތަކާް ްހުށަހެޅުއ�ވި ްމެނ�ބަރުނ� ްބުނީމަ ފާސ�ކުރުމަށ�ފަހުއޭ

ްމި ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްކަނ�ތައ�ތަކާ ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވަނ�ޖެހޭ ހާހިސާބުން�އެއަށ�

ްހީވާގޮތުނ�ްމިްމަޖިލީހުގެް ްއަޅުގަނޑަށ� ްރައީސ�  2630ނިމުމަށ�ފަހުގައިްމަޖިލީހުގެ

ފ�ލޯރއަށ�ްއަނ�ގަވަނ�ޖެހެނީްމިހާހިސާބުނ�ްމެނ�ބަރުނ�ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިްހުރިް

ްއެކަނ�ތައ�ތައ�ް ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ްރިޢާޔަތ�ކޮށ� ހުށަހެޅުނ�ތަކަށ�

ްއަ ްމިހާހިސާބުނ� ްމާއ�ދާްފޮނުވުމަށ�ޓަކައި ްބެހޭ ްޙައ�ޤާ ސާސީ

ްފޮނުވުމަށް� ްކޮމިޓީއަށ� ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ އެކުލަވާލުމަށ�ޓަކައި

ްއޭގެް ްފޮނުވަނ�ވާނީ. ްއެގޮތަށޭ ްނޫނ�ތޯ. ްނުވަތަ  2635ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާތޯ

ްކުރިއަށ�ް ްމިކަނ� ްމިއުޅެނީ ްގޮތަކުނ� ްއެހޭ ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ބަދަލުގައި



 98 

ްހަ ްފާހަގަކުރެވޭތީ ްއެހެނ�ކަމަށ� ްމަޢާފާއެކުގައިްނުގޮސ�ގެނ�. ްވަރަށ� މަ

ްނުގޮސ�ގެން� ްކުރިއަށ� ްމިކަނ� ްއެ�ެހެނ�ކަމަށ�ވާތީއޭ ދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ

ްދީފައިް ްވޯޓި ްނޫނޭ. ްނޭނގިއެއ� ްނުވަތަ ްއެނގިގެނ� ްދެވެނީ ްވޯޓު މިއުޅެނީ.

ްއަދިް ްމެނ�ބަރުވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަތޮ�ޮޅުގެ ްށ. ްއަދި ްރަނގަޅަށޭ،  2640އެހެރީ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްޒާހިރުްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރުވެސ� ރި

ނޑަށ�ް މިދެނ�ނެވީްމުޙަނ�މަދުްޙުސައިނ�ވެސ�ްއެްވިދާޅުވިްބަސ�ފުޅަކީްއަޅުގަ

ްމިދެނ�ނެވިް ްގޮތުގައި ްޔަޤީނ�ކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ހީވާގޮތުގައި

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްފާހަގަކުރެއ�ވީ. ްއެ ްއެބޭފުޅުނ�ވެސ� ްގުޅޭގޮތުނ� ކަނ�ތައ�ތަކާ

ްޓެކ�ސ�ޓ�ކޮޅެއ�ް ްއެއ�ޗެއް�ްވަކި ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްނޫނީ ްލެޓަރއެއ�  2645ކަވަރިނ�ގ

ްޤަބޫލެއް� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދަވަނ�ޖެހޭނެކަމަކަށ� ފާސ�ކުރައ�ވައިގެނ�

ްހުށަހެޅުއ�ވިް ްއެއ�ޗެހި ްހުށަހެޅުއ�ވި ްކޮމިޓީއަ�ަކަށ�. ްޑ�ރާފ�ޓިނ�ގ ނުކުރެވޭ

ނޑަށ�ްޤަބޫލުކުރެވެ ނީ.ްްގޮތަށ�ްއެގޮތުގެްމަތިނ�ްފޮނުއ�ވަނ�ޖެހޭނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްފާސ�ވެދާނެ.ް ްއެކަނ� ްވިދާޅުވަނިކޮށ� ްރިޔާސަތުނ� ްއެގޮތަށ� އެހެނ�ވީމަ،

ްގޮތެއ�ގެް ްވާނެ ްމިގޮތަށ�ްފާސ�ނުވީމަްދެނ� ްކަމަކީ  2650ދެނ���،ްއަނެއ�ކާްއަނެއ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްދިވެހި ްހަމަގައިމުވެސ� ްއެބަޖެހޭ. ްއަނ�ނަނ� ވާހަކަ

ްޙައ��� ްއަސާސީ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިވެހި ްއަސާސީ، ނޑުމެނ� ޤުތަކެއ�ްއަޅުގަ

ްނުހަދާނެ.ް ްމަޖިލީހަކުނ� ްޚާއ�ޞަ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ނެތ�

ްއެއ�ޗަކަށ�ތޯ.ް ްކޮނ� ްވަނީ ްދެނ� ްފާސ�ނުވީމަ ްމިތަނުނ� އެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްހަމައެއާއެކުް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްވަރަށ�، ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްމިއީ  2655އެހެނ�ވީމަ،

ްއަޑުއައ�ސަވަނ� ްމިތާނގައި ްއަދި ްބޭނުނ�ވޭ ތިއ�ބެވިްްފާހަގަކޮށ�ލަނ�

ްޙާލަތެއ�ގައިް ްކަހަލަ ްއެއ�ވެސ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމިއާއި ް ނޫސ�ވެރިނ�ވެސ�

ްއަސާސީް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްކަނ�ނޭނގެ ްނުވާނެ ލިޔުއ�ވައިގެނ�ވެސ�

ފާސ�ނުވާްގޮތަކަށ�ްމިތަނުނ�ް... ްޙައ�ޤުތަކެއް�

ް2660 

ް

ނޑަށް�ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްމިހާރުްނިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: މެއ�ޖެހެނ�ްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވަނ�.ްއަދިވެސ�ް ްހުށަހެޅުނ� ްވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ްމި ނޑު ހީވަނީ.ްއަޅުގަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްހުށަހެޅުނ� ްމި ނޑު ްއަޅުގަ އެއ�ފަހަރު
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ްތިޔަް ްވިސ�ނާވަޑައިގަތީމަ ްދޭތެރޭގައިވެސ� ްހުށަހެޅުމާ ްހަމަ  2665މެނ�ބަރުނ�

ްހިމެ ްމީގައި ްކަމެއ� ްހުރިހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްވިދާޅުވާ ްއެބައޮތ�. ނިގެނ�

ރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙައ�ޤުތަކާްވާޖިބޔު�ައ�ްބަޔާނ�ކުރާްބައެއ�ްހިމެނުމަކީް

ްހިމެނޭް ްބާބުގައި ްއެ ނޑައަޅާ ްކަ ްސިފައެއ�ކަމަށ� ްއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކިބައިނ�ް ްޙާލެއ�ގައިްރައ�ޔިތުނ�ގެ އަސާސީްޙައ�ޤުތަކުގެްތެރެއިނ�ްއެއ�ވެސ�

ްނުގަނެ ްއަދިްނިގުޅައި ްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށާ ނޑައެޅިފައި ްކަ ްޙައ�ޤުތައ�  2670ވޭނެ

ްއެއ�ވެސ�ް ްނުވަތަ ްގެނެވޭނަމަ ްއުނިކަމެއ� ްޙައ�ޤަކަށ� ްއަސާސީ އެއ�ވެސ�

ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިް ްއުސޫލުތައ�ވެސ� ްޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭ ްހިފެހެއ�ޓޭނަމަ ޙައ�ޤެއ�

ްގެއ�ލިއ�ޖެނަ ްއަދިްރައ�ޔިތުނ�ގެްއަސާސީްޙައ�ޤެއ� މަްއެްއޮނ�ނަނ�ވާނެކަމަށާ

ްކަމަށ�ް ްއޮނ�ނަނ�ވާނެ ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައި ްގޮތެއ�ވެސ� ްހޯދޭނެ ްއަނބުރާ ޙައ�ޤެއ�

ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރުމަށ�ޓަކައިް ްބާބު ްބެހޭ ްޙައ�ޤުތަކާ ްއަސާސީ ނޑައަޅާ  2675ކަ

ްދިރާސާކުރާް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކޮށ� ްޚިޔާލުތަކާއެކު ްފާޅުކުރެވިފައިވާ މިހާހިސާބަށ�

ޔާލުފާޅުކުރެވިފައިްހުރިްކޮމިޓީއަށ�ްހަވާލުކުރުނ�ްމިއޮތީ.ްމީގައިްމިތާނގައިްޚި

ްއޭގައިް ނޑައެޅިގެނ� ްއެބައޮތ�ްކަ ްމީގައި ްވާހަކަވެސ� ްގެނ�ދާ ްޚިޔާލެއ� ހުރިހާ

ްވަރަށް� ްމި ްއެބައޮތ�. ްބަޔާނ�ކުރެވިފައި ްއުސޫލުތަކެއ�ވެސ� ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެ

ްކޮށ�ފައިް ްއުނިކަމެއ� ްމީގައި ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްމިއޮތީ. ްހަމަ  2680ރަނގަޅަށ�

ްހު ްހުށަހެޅިފައު ްލިޔުން�މިތަނަށ� ްމި ްހަމައެކަނި ްނުފޮނުވާ ްޚިޔާލުތައ� ރި

ްފާ ްނޫނ� ްވާހަކައެއ� ްއެހެނ�ވީމަ،ްފޮނުވާ ްދެނ�ނެވުނީ. ްވޯޓަށ� ްމި ސ�ކުރަނ�

ްބަޙުސ�ކުރައ�ވަނ�ްބޭނުނ�ފުޅުވާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޑަށ�ްހީވަނީްމީގައިްމި އަޅުގަ

ްކޮނ�މެް ްނުކުތާއެއ�ގައި ްކޮނ�މެ ްހަމަ ްބަޙުސ�ކުރައ�ވަނ� މެނ�ބަރުނ�

ނޑުްމަރުޙަލާއެ ްއަޅުގަ ްނުހެއ�ދެވުނ� ްއެހެނ� ްބޭނުނ�ފުޅުވެއޭ.  2685އ�ގައިވެސ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ްދެނ�މެްމިްވޯޓުްދިނުމުގައިް ްއަޅުގަ ްއެދެނީ ނޑު އެދެނ�.ްއަޅުގަ

ްއެބޭފުޅުނ�ނަށް� ްވިދާޅު�ުވޭ ްއެބަ ްހަމަގައިމުވެސ� ްތިއ�ބެވްބޭފުޅުނ� އޮޅިގެނ�

ްވަގުތުްލިބިވަޑައިނުގަތީއޭްނުވަް ތަްރިޔާސަތުން�އޮޅިގެނ�ްނުވަތަްއެކަށީގެނ�ވާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްތިއ�ބެވީ. ްއެނގިވަޑައިނުގެނ� ނުދެނ�ނެވިގެނ�

ްގެނ�ދެވޭތޯް ްރަނގަޅަށ� ްހަމަ ްކުރުކޮށ�ލާފައި ްއަވަހަށ�  2690އެކަނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިއުޅެނީ. މަސައ�ކަތ�ކުރަނ�
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ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްއެދެނ� ްއަރިހުނ� އަށް�މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްދޫކޮށ�ލައ�ވާފައިް ްފުރުޞަތު ްއެ ްބޭފުޅުނ� ްތިއ�ބެވި އެދިވަޑައިގެނ�ފައި

ްތިޔަބޭފުޅުނ�ނަށް� ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ްވޯޓަކަށ� ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ްދެއ�ވާނެް ްވޯޓު ްއަދި ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު  2695ތައ�ޔާރުވެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ނޑަކަށ�ް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްރަނގަޅަކަށ� ްވީހާ ްގޮތ�ވެސ�

ްވޯޓުް ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާކަމުގެ ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްހުރިހާ ނުދެނ�ނެވޭނެ

ްވަރަށ�ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްނުދެނ�ނެވޭނެ. ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނެއ� ދެއ�ވާ�ާށެކޭ.

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްހުށަހެޅުނ� ްމި ްދެނ�ނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ވިސ�ނާފައި

ނޑުްއެގޮތަށ���  2700ކުރިއަށ�ްްބޭފުޅުނ�ްވޯޓުްދެއ�ވާށޭ.ްއާދެ،ްއެހެނ�ވީމަްްއަޅުގަ

ް ްއެނ�މެ ްގަޑިޖެހެނ�ވެސ� ްމިއޮތީ ްމިހާރު މިނެޓަށ�ވެފައި.5ްްގެނ�ދަނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްއެދޭ ްއެހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ް ްގަވާއިދުގެ ްމިކުރަނީ 36ްމިކަނ�ތައ� ްބަޔާނ�ކުރާްް ް)ނ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމައ�ސަ ްއޮތ� ްއެނގެނ� ްފާޅުގައި ްކަނޑައެޅިގެނ� ްއަދި ލަ�ައެއް�ގޮތުނ�.

ްގޮތެއ�ް ްއެހެނ� ްމަޖިލީހުނ� ްދާއިރުގައި ްދަނީ. ްވޯޓަށ� ްއަލުނ�  2705ދިމާވެފައިވާތީ

ފާސ�ކޮށ�ފައިްނެތީމަްއަނެއ�ކާވެސ�ްހަމަްއިލެކ�ޓ�ރޯނިކ�ްސިސ�ޓަމަށ�ްވޯޓަށް�

ްހައ�ދަވަނ�ޖެހިް ްމި ްފިޔަވަޅަކަށ� ްފުރަތަމަ ްއެހެނ�ވީމަ، ދާނ�.

ްވަޑައި ްދެނ�ނެވިހެނ� ްކުރިނ�ވެސ� ްހުރިހާްވަ�ަޑައިގަނ�ނަވަނީ ްތިއ�ބެވި ގެނ�

ްމެނ� ްއެ ްމެނ�ބަރުނ� ްމައިކަޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްކާޑުކޮޅު ްމި ށް�ބަރުނ�ގެ

ްދިއ�ލޭް ްޖެއ�ސެވީމަ ްކާޑ� ްމައިކ� ްއެ ްއާދެ، ްޖައ�ސަވާލެއ�ވުނ�.  2710ރަނގަޅަށ�

ްއެދެނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖައ�ސަވާލަދެއ�ވުނ� ްގޮތަށ� ްހުނ�ނަ ްދިއ�ލިފައި ބޮކި

ްއާ ްބޭފުޅުނ�. ްހުރިހާ ްމިހާރު ްދެ، ްވޯޓަށް�އާދެ، ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްމިހާރު ްއިރުގައި ްއެދަނ�ނަވާލާ ްމިއުޅެނީ. ދަނ�ނަވާލަނ�

ްހުރިތަނަށ�.ް ްފާހަގަ ްއެއ�ކުރާ ްފިއ�ތަވާލަށ�ވާނީ ްމި ބޭފުޅުނ�

ްހުރިތަނަށ�.ް ނޑާފާހަގަ ްކަ ްފިއ�ތަވާލައ�ވާނީ ްބޭފުޅުނ�  2715ފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާ

ްބައިވެރިވަޑައިނުގަނ�ނަވާ ްްސުމެއ�ްްވޯޓުގައި ްއެއީ ްހުރި ްމެދުގައި ބޭފުޅުނ�

ްއެއ�ް ްދަނ�ނަވާތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހެނ� ްއާދެ، ްފިއ�ތަވާލަށ�ވާނީ. އޮތ�ތަނަށ�

ްއެދެނ�.ް ްވޯޓ�ދެއ�ވާްނިނ�މެވުނ� ްބޭފުޅަކުވެސ� ްކޮނ�މެ މިނެޓ�އިރުްްތެރޭގައި
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ްއާދެް ްގެއ�ލިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. ްފުރުޞަތު ްލަސ�ވެއ�ޖެޔާ ްމިނިޓަށ�ވުރެ އެއ�

ްމަޑުކޮށ�ލަނީ.ްްއެހެނ�ވީމަ، ްކުޑަކޮށ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާތީ ްމެނ�ބަރަކު  2720މިހާރު

ްވޯޓުދޭްް ްމިހާރު ްއާދެ، ްއަދި ްވިސ�ނަވާލަށ�ވާ. ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ހުރިހާ

ްއަވަހަށ�ް ްއިށީނދެވަޑައިގެނ� ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްހުރިހާ ވަގުތުވީމަ

ްހީވަނީް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަދެ، ްއެދެނ�. ތައ�ޔާރުވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�

ްއެނގިވަޑައިގެނ�ފިހެނ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިހާރުްްހުރިހާ ބޭފުޅުނ�ނަށ�ްރަނގަޅަށ�

ްފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްގެނ�ދަނ� ްކުރިއަށ� ްމިކަނ�ތައ� ްގޮތަށ�  2725މިހުށަހެޅިފައިވާ

ްމިކަމުގައިް ްއާދެ، ްއެ�ެދެނ�. ްވޯޓުދެއ�ވުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވޯޓުދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ް2730 

ްއެހެނ�ވީމަ،ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ް ްނިނ�މާލާނީ. ްޖަލ�ސާ ްދަނ�ނަވާލާފައި ްނަތީޖާ ްވޯޓ�ގެ އާދެ،

ްއެދެނ�.ްއާދެ،ްމިހާރުް ްއެހާތަނަށ�ްބައ�ލަވާލެއ�ވުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�

ްމިްދަނ�ނަވާލަނީްދެނ�މެްނެގުނުްވޯޓުގެްނަތީޖާ.ް

ް

ް2735 

ް

ް]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2740ްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްޝަރީފ�.ްްރު:ހުށަހެޅުއ�ވިްމެނ�ބަ

ޙަމީދު.ްތާއީދުކުރެއ�ވިްމެނ�ބަރު: ްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްޝާހީން�

ް

66ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ްތިއ�ބެވިްމެނ�ބަރުނ�ގެްއަދަދު:

6�ްްވޯޓުްދެއ�ވީ:

 2745ް�ްްްްްްވޯޓުްނުދެއ�ވާ:
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3ްްްްްްވަކިގޮތަކަށ�ްވޯޓުނުދެއ�ވާ:

ް

 

ްގޮތަށ�ްމަޖިލީހުގެްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްހުށަހެޅުނުްމައ�ސަލަްއެ ްމި ވީމާ،ްމިހާރު

ްއެގޮތަށް� ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްފާސ�ވެއ�ޖެ.  2750އަޣ���ލަބިއ�ޔަތުނ�

ްކުރިއަށ�ގެނ�ދާނެްވާހަކަްދަނ�ނަވާލަނ�.ް

ް

  

ް

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާހިސާބުނ� ްދެން�އާދެ، ްނިނ�މާލަނީ. ްމި ްމިހާރު ްޖަލ�ސާ  2755މިއަދުގެ

26ްޖަހާއިރު.ްއާދެ،ްއެއީްއޭޕ�ރީލ�ްމަހުގ9ްްެޖަލ�ސާއެއ�ްއޮނ�ނާނީްމާދަމާް

ް ްދުވަހު ްހޯމަ ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ�އެދ9ްްިވާ ްޖަލ�ސާއަށ� ޖަހާއިރު.

ްދަނ�ނަވަމުނ�ްމިއަދުގެްޖަލ�ސާްނިނ�މާލަނީ.

ް

 2760ްނިމުނީ.ޖަލ�ސާްް.ا�����ي�ްربް� وا���دް

ް

ްްްްް______________ް


