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ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވ�75ްްިރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޖަލ�ސާއަށ� ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށ� ްމަރުޚަބާ. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� މެނ�ބަރުނ64ް�ްއެނ�މެހާ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ފި.

ްދެވަނަް ްއެޖެނ�ޑާގެ ްޖަލ�ސާގެ ްމިރޭގެ ްފަދައިނ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނޭ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއޮތީ  15ވަނ��4ްްައައިޓަމަކަށ�

ްކަނ�ް ްވޯޓުގެ ްޢާނ�މު ްގޮތުގެމަތިނ�، ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ ކަން�ޖަލ�ސާއިނ�

ް ްއެކުލަވާލެއ�ވި ްމަޖިލީހުނ� ްބެލުމަށ�ޓަކައި މެނ�ބަރުނ�ގެްް��ހިނގާގޮތ�

ްގަވާއިދުގައިވާް ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، ްހުށަހެޅު�ުނ�. ްމަޖިލީހަށ� ްރިޕޯޓ� ކޮމިޓީގެ

ްއެހެނ�މެް ްހަމަ ްއަދި ްހުށަހަޅަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިރިޕޯޓ� ްމަތިނ� ގޮތުގެ

ްޚިޔާ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާޅުކުރެއ�ވުމަށް�މިރިޕޯޓާމެދުގައި  20ލުފުޅު

ްދަނ�ނަވާލާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެޔާއެކުގައި ްހުޅުވާލަނ�. ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްހަމަް ްލިބިވަޑައިގެނ�ފައި. ްއެރިޕޯޓ�ވާނީ ްމިހާރު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްނިމިގެން� ްމިމައ�ސަލަ ްމިޖަލ�ސާގައި ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ އެޔާއެކީގައި

ްޢިއ�ޒަ ްއެއ�ގޮތަކަށ� ްނިނ�މާލަދެއ�ވުމަށ�.ްކޮނ�މެވެސ� ްމެނ�ބަރުނ� ތ�ތެރި

ނޑުމެނ�ވަނީްދެފަހަރެއ�ގެްމަތިނ�ް  25ތަފާތުްގޮތ�ގޮތަށ�ްމިމައ�ސަލައިގައިްއަޅުގަ

ްމިރޭް ްއެޔާއެކީގައި ްހަމަ ްބަޙުސ�ކުރެވިފައި. ްޖަލ�ސާއެއ�ގައި ދެތިނ�
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ްއަނ�ނަް ްދެނ� ްދެއ�ވައިފިއ�ޔާ ްނިނ�މަވައި ްމިކަނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްފެށިގެނ�ދާނެްްޖަލ�ސާއަކަށ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ� ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްދަނ�ނަވާލާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ޖަލ�ސާކަމުގައިްދަނ�ނަވާލަނ�.ްއާދެ،ްއެޔާއެކީގައި

ްމިޖަލ�ސާގައިް ްތެރޭގައި ްބައިގަޑިއިރުގެ ްމިއޮތ� ްކުރިއަށ�  30މިހާރު

ދެން�ްބަޙުސ�ކުރައ�ވަނ�ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްބޭފުޅުނ�ްނަނ�ްނޯޓ�ކުރެއ�ވުމަށ�.

ްބޭފުޅުނ�ނަށް� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށިގެނ� ްމިވަގުތުނ� ހަމަ

ފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ްއާދެ،ްވޯޓާްބެހޭގޮތުނ�ްފުރުޞަތުް

މެނ�ބަރުނ�ގެްކޮމިޓީގެްް��ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްއެރުވުމުގެްކުރީގައިް

ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމިރިޕޯޓާ ްފުރުޞަތުްްމުޤައ�ރިރު  35ވިދާޅުވެދެއ�ވުމަށ�

ނޑުްއަރުވާނަނ�.ް ްއަޅުގަ

ް

ްްފެލިދެއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްކޮމިޓީގެްް��`. ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ްދަނ�ނަވާލުމަށް�ްްނިޒާރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއ�ޗެއ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމިރިޕޯޓާ ްހުށަހެޅުނު ފަރާތުނ�

ނޑަށ�ްފުރުޞަތުްދެއ� ނޑުްއަޅުގަ  40ވިްކަމަށ�ޓަކާްޝުކުރުްދަނ�ނަވަނ�.ްއަޅުގަ

ްގުޅޭގޮތުނ�ްދައ�ކާކަށ�ްނެތިނ�.ްސަބަބަކީްޚާއ�ޞަް ްވާހަކައެއ�ްމިކަމާ މާގިނަ

ްމަސައ�ކަތ�ްބެލެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކާް ްވޯޓުގެ މަޖިލީހުގެްފަރާތުނ�ްމިނެގިގެނ�ްދިޔަ

ްފަރާތުން� ްކޮމިޓީގެ ްހަވާލުކޮށ�ފައިވާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެކަމާބެހޭ ނޫނިއ�ޔާ

ް ނޑުމެނ�ވާނީ ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓ� ްތައ�ޔާރުކުރި ނޑުމެނ� 27ްއަޅުގަ

ް ްމަހުގެ ްމިދިޔަ ްއާދެ، ްމަޖިލީހަށ27ް�ްސެޕ�ޓެމ�ބަރުގައި ްދުވަހު  45ވަނަ

ްއަދިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްއެވަނީްފޮނުވިފައި.ްއާދެ،ް ނޑުމެނ�ްހުށަހަޅާފައި އަޅުގަ

ްއެއ�ޗެއ�ް ްދެތިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއ�ވީތީ ްފުރުޞަތު ްނަމަވެސ� އެހެނ�

ްބަލާފައިވާނީްދަނ�ނަ ްތައ�ޔާރުކުރުމުގައި ްމިރިޕޯޓ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވާލާނަނ�.

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތައ�ް ްހަވާލުކޮށ�ފައިވާ ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުނ� ޚާއ�ޞަ

ްރިޕޯޓް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ްއަދާކުރެވުނުގޮތާ ނޑުމެނ�ނަށ�  50އަޅުގަ

ްއެހެނ�ް ްވިސ�ނާފައިވާނީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތުގެްތައ�ޔާރުކުރުމުގައި ވީމަ،

ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތައ�ް ްހަވާލުކުރެވިފައިވާ ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ މަތިނ�

ްބައެއ�ް ްމަޖިލިސ�ގެ ްފަދައިނ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނޭ ތިބޭފުޅުނ�ނަށ�ވެސ�
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ްއެގޮތުން� ްއާދެ، ްހަވާލުކުރައ�ވާފައި. ނޑުމެނ�ނަށ�ވަނީ ްއަޅުގަ ޖަލ�ސާތަކުނ�

ްހަވާލުކު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްމިކަމާްއެނ�މެ ްމަސައ�ކަތަކީ  55ރެވުނު

ގުޅޭގޮތުނ�ްއާދެ،ްވޯޓުނެގުމާްބެހޭގޮތުނ���ްލިޔުމެއ�ްތައ�ޔާރުކޮށ�ްހުށަހެޅުނ�.ް

ްމިކަނ�ް ްތެރޭގައި ްމަސައ�ކަތ�ތަކުގެ ްކުރި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްގުޅޭގޮތުނ� މިކަމާ

ްއަދިް ްހުށަހެޅީމު. ްމަޖިލީހަށ� ްއަޅުގަނޑުމެނ� ްލިޔުމެއ� ކުރާނެގޮތުގެ

ނ ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްއެޔާއެކުގައި ްކަރުދާހަކާއި ްމަޢުލޫމާތު ްދެނިޒާމާބެހޭ ޑުމެނ�

 60އެއީްއެލިޔުމުގެްއެނެކ�ސ�އެއ�ގެްގޮތުގައިްހަމައެޔާކުގައިްމިވޯޓާބެހޭްގަވާއިދުް

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްހުށަހެޅިނ�. ްމަޖިލީހަށ� ްފަރާތުނ� ްކޮމިޓީގެ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްދެނ�ް ްކޮށ�ނިނ�މުމަށ�ފަހުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިމަސައ�ކަތ�ތައ�

ްމިކަމާގުޅޭްއަޅުގަް ްމަސައ�ކަތަކީ ްއޮތ� ްހަވާލުކުރެވިފައި ނޑުމެނ�ނަށ�

މަޢުލޫމާތުްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްއޮޅުނ�ފިލާނެްގޮތަށ�ްއާދެ،ްދެނިޒާމުގެްމަޢުލޫމާތުް

ނޑުމެނ�ވާނީް ްއަޅުގަ ްމިމަސައ�ކަތ�ވެސ� ްއެހެނ�ވީމަ،  65ތައ�ޔާރުކުރުނ�.

ްވަރަށ� ްތަފ�ޞީލ�ތައ� ްގޮތުގެ ރަނގަޅަށް�ްކޮށ�ފައި.ްމިމަސައ�ކަތ�ކުރެވިފައިވާ

ނޑުް ްމައިގަ ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްހިމަނާފައިވާނެ. ްރިޕޯޓ�ގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތެއ�ގައި

ްމީޑިޔާގެް ްއެއީ ްއާދެ، ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްވިސ�ނާފައިވާ އެމަސައ�ކަތ�ކުރުމުގައި

ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�ްރައ�ޔިތުނ�ނާްހަމައަށ�  70މަޢުލޫމާތުތައް�ްއެކިއެކިްވަސީލަތ�ތައ�

ްބެލީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮށ�ދެވޭތޯ ްފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި ްއަވަހަކަށ� ވީހާވެސ�

ްފަދަް ްރޭޑިޔޯ ްޓީވީ ްޕޯސ�ޓަރާ ްއަދި ްނޫސ�މަޖައ�ލާތަކާއި އެހެނ�ވީމަ،

ްކޮށ�ފައިވާނީ.ް ްއެކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ� ވަސީލަތ�ތައ�

ްމެ ްކޮމިޓީގެ ްއެމަސައ�ކަތ�ތައ�ވެސ� ްއެކުލަވާލެއ�ވިްއެހެނ�ވީމަ، ނ�ބަރުނ�

ްބައެއް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްއާދެ، ްއަލީގައި  75މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

ްމައ�ޗައ�ް ްދެނިޒާމުގެ ްތައ�ޔާރުކޮށ�ދެއ�ވާފައިވާ މެނ�ބަރުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއަސާސެއ�ކަމުގައި ްމަޢުލޫމާތުތައ� ތައ�ޔާރުކޮށ�ދެއ�ވާފައިވާ

މެނ�ބަރުނ�ގެްޚިޔާލުފުޅާއެކުގައިްއަދިްްބަލައިގެނ�.ްއެހެނ�ްނަމަވެސ�ްކޮމިޓީގެ

ްގެނ�ދާް ްހިނ�ގަމުނ� ްމިދެނިޒާމ� ްޤައުމުތަކުގައިވެސ� ްއެހެނިހެނ� ދުނިޔޭގެ

ްސިސ�ޓަމ�ތަކުގައިް ްމަޝ�ހޫރު ްދުނިޔޭގެ ްއާދެ، ްޤައުމުތަކުގައި  80މަޝ�ހޫރު
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ްރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވާފައިް ްމައ�ޗައ� ްއުސޫލުތަކުގެ ްޤަބޫލުކުރައ�ވާ އެބޭފުޅުނ�

ްމިދަނ�ނަވަނީ.ްްތައ�ޔާރުކުރެއ�ވި ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ކަރުދާސ�ތަކުގެ

ްއެތައ�ޔާރުކޮށ�ފައިވާނީ.ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބަލައިގެނ� އެމަޢުލޫމާތުތައ�

ްތައ�ޔާރުކުރެވިްރައ�ޔިތުނ�ނާްހަމައަށް� ްއެގޮތަށ� އެހެނ�ވީމަ،ްއެމަޢުލޫމާތުތައ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްމަސައ�ކަތ�ކުރީމު. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  85ފޯރުކޮށ�ދެވޭތޯ

ްތައ�ޔާރުކުރެވުނުްދަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ްބޭނުނ�ވަނީ ނަވަނ�

ްކުރީއ�ސުރެް ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ވާނީ ްއަޅުގަ ްޓީވީނ� ްރޭޑިޔޯއާއި މަޢުލޫމާތުތައ�

ް ްރިޕޯޓުގެ ްފަށާފައި ްފޮނުވަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޞަފ�ޙާގައ9ްްިފެށިގެނ� ވަނަ

ްތާރީޚު ްހުނ�ނާނެ. ްދީފައި ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްތަފ�ޞީލ�ތައ� ތަކާއިްއޭގެ

ނޫނިއ�ޔާްރޭޑިޔޯްސ�ޕޮޓ�ތަކާއިްޓީވީްސ�ޕޮޓ�ތަކާއިްމިބައިތައ�ް  90އެޓީވީްސ�ޕޮޓް�

ްމިތާރީޚުތަކަށް� ްދުވަސ�ތަކާއި ްއަދަދުތަކާއި ްދިޔަ ްފޮނުވަމުނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއެވާހަކަތައ�ް ްއެހެނ�ވީމަ، ްހުނ�ނާނެ. ްހިމަނާފައި ްރިޕޯޓ�ގައި ދާނ�ދެނ�

ް ްގޮތުނ� ްދިގުކުރުމުގެ ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއެގޮތަށް�އަޅުގަ ްނެތިނ�.ްހަމަ ދައ�ކާކަށ�

ްގޭބިސީތަކަށ�ް ްއެކިއެކި ްރާއ�ޖޭގެ ްތަކެތި ްބުކ�ލެޓ�ފަދަ ްލީފ�ލެޓާއި ޕޯސ�ޓަރާއި

 95އާދެ،ްރާއ�ޖޭގައިްމީހުނ�ްދިރިއުޅޭްހުރިހާްގޭބިސީއަކަށ�ްފޯރުކޮށ�ދިނުމަށ�ޓަކާް

ްރިޕޯޓުގައިް ްތަފ�ޞީލ�ވެސ� ްމަސައ�ކަތުގެ ްކުރެވުނު ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުން�ހިމެނިފައިވާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެވާހަކަތައ� ްއެހެނ�ވީމަ، ނެ.

ްއެގޮތަށ�ް ްހަމަ ްހީކުރަނ�. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށ� ްހުނ�ނާނެ ވިދާޅުވެލައ�ވާފައި

ްއިނ�ތިޒާމް� ްއިދާރީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިވޯޓުގެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްކުރެއ�ވިް ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްއޮފ� ްކޮމިޝަނަރ  100ހަމަޖެއ�ސެވުމަށ�ޓަކާ

ްބެލުނ�ވެ ްއެމަސައ�ކަތ�ްމަސައ�ކަތ� ްއޮތ�. ްހަވާލުކުރެވިފައި ްކޮމިޓީއާ ސ�

ްނިނ�މާފައިވާް ްކޮމިޓީނ� ްފަރާތުނ� ްކޮމިޓީގެ ްކުރެވުނުގޮތ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ް ްރިޕޯޓުގެ ްވާހަކަވެސ� ްގޮތުގެ ްކޮށ�ފައިވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވަނ�2ްްަގޮތާއި

ްހިމަނާފައިް ްވާހަކަ ްތަފ�ޞީލ�ތަކުގެ ްއޭގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ޞަފ�ޙާގައި

ނޑުމެނ�ްއޮނ�ނާ ްއަޅުގަ ްބައ�ލަވާލަދެއ�ވުނ� ްއެކަނ�ކަނ� ްއެހެނ�ވީމަ،  105ނެ.

ްގެނ�ދަވާއިރު.ްއާދެ،ްމިކަނ�ކަނ�ް ްޚިޔާލުފާޅުކުރައ�ވަމުނ� އެދެނ�.ްމެނ�ބަރުނ�

ނޑުމެނ�ްކުރުމުގައިްކޮމިޓީއަށ�ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ްލިބުނުްވަގުތުކޮޅުގެް އަޅުގަ
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ްހުރިހާްމެނ�ބަރުނ�ވެ ސ�ްވަރަށ�ްގިނަްވަރަށް�ތެރޭގައިްކޮމިޓީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހަނދާނ�ވާގޮތުނ�ް ްއަޅުގަނޑު ްހޭދަކުރެއ�ވި ްކޮމިޓީގައި ްވަގުތު ގިނަ

ް ްނިނ�މާލެވުނުއިރުގައި ްމަސައ�ކަތ� ްކޮމިޓީގެ ނޑުމެނ�ނަށ�  �31ް110އަޅުގަ

ްކޮމިޓީގެް ްރަސ�މީކޮށ�ްބޭއ�ވިފައިވޭ.ްއެޖަލ�ސާތަކަށ� ްކޮމިޓީ ްޖަލ�ސާ އެތަކެއ�

ވަ ޑައިގެނ�ްއެބޭފުޅުނ�ގެްޚިޔާލުފުޅުތައ�ްހަމަްގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްމެނ�ބަރުން�

ްއެއ�ބާރުލުން� ްފުރިހަމަ ްވަރަށ� ްމަސައ�ކަތަ�ަށ� ްކޮމިޓީގެ ދެއ�ވާ

ްމިރިޕޯޓ�ގައިް ްއާދެ، ްފާހަގަކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ދެއ�ވާފައިވާކަނ�

ްމައ�ޗައް� ްކަނ�ތައ�ތަކުގެ ްބައެއ� ްއެހެނިހެނ� ްފާހަގަކޮށ�ފައިވާ ނޑުމެނ�  115އަޅުގަ

ްބަލައިލާއިރުގަް ނޑުމެނ� ްމިފަދަްއަޅުގަ ްބޭނުނ�ވޭ ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އި

ްކަނ�ތައ�ތައ�ވެސ�ް ްބައެއ� ްފާހަގަކުރެވޭ ްނިމިގެނ�ދާއިރުގައި ްކަމެއ� ބޮޑު

ްފާހަގަކުރެވުނުް ްމިގޮތުނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއާދެ، ހުނ�ނާނެ.

ްކޮމިޓީއަށް� ނޑުމެނ�ްހިމަނާފައިވާނެ ްކަނ�ތައ�ތަކުގެްވާހަކަވެސ�ްއަޅުގަ ބައެއ�

ްހިމެނިފައިްހު ްވާހަކަވެސ� ްބައިތަކުގެ ްމިފަދަ ްޝަކުވާތަކާއި ްބައެއ�  120ށަހެޅުނު

ްބޭނުނ�ވޭް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެޔާއެކުގައި ްހަމަ އޮނ�ނާނެ.

ްފާހަގަކޮށ�ލާފައިް ްމިރިޕޯޓުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނަރާ އިލެކ�ޝަނ�ސ�

ް ްނަނ�ބަރު ްޞަފ�ޙާ ްއާދެ، ްހުނ�ނާނެ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ްބައެއ� 27ްހުރި

ްއަތ�ޕުޅުގައިވެސ�ް ްތިބޭފުޅުނ�ގެ ްރިޕޯޓުނ� ްއޮތ� ްއަތުގައި ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްއުނ�މީދުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްދިމާވާނެ  125އެޞަފ�ޙާ

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ްވޯޓުނެގުމުގައި ްޢާނ�މު އިނ�ތިޚާބ�ތަކާއި

ްކޮމިޓީއަށ�ް ްކަމަށ� ްހަރުދަނާކުރަނ�ޖެހޭ ްއިތުރަށ� އިލެކ�ޝަނ�ސ�އިނ�

ްބަ ްމިފަދަްފާހަގަކުރެވުނު ްމުސ�ތަޤުބަލުގައި ްއެއީ ްއާދެ، ްކަނ�ތައ�ތައ� އެއ�

ްނެގެމުނ�ދާއިރުގައިް ްރާއ�ޖޭގައި ްއިނ�ތިޚާބުތައ� ްމިފަދަ ްނުވަތަ ވޯޓުތައ�

ްބައެއ�ގެް ްބަލަނ�ތިބި ނޑުމެނ�ނަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ  130ޙަޤީޤަތުގައިވެސ�

ހައިސިއ�ޔަތުނ�ްކޮމިޓީގެްގިނަްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްވަރަށ�ްމުހިނ�މުް

ްއުނ�މީދުކުރަނީްކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެވިފައި. ނ�ތައ�ތަކެއ�ވަނީ

ްފާހަގަކުރެވުނުް ްކުރިމަސައ�ކަތުނ� ނޑުމެނ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްމި މުސ�ތަޤުބަލުގައި

ކަނ�ތައ�ތަކުގެްއަލީގައިްރާއ�ޖޭގައިްނެގޭްދެނ�ްމީގެްފަހުނ�ްނެގޭްވޯޓުތަކަކީް
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ްހަރު ްވަރަށ� ްކަމެއ�ވެސ� ްހުރިހާ ްވަރަށ� ްގޮތުނ�  135ދަނާްމިދެނ�ނެވި

ްއަދިް ްމިފަހަރަށ�ވުރެވެސ� ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްމަތިނ� އިނ�ތިޒާމެއ�ގެ

ނޑުް ްކަނ�ތަކަށ�ވާނެްކަމަށ�.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވޭނެ މާރަނގަޅަށ�ްކުރިއަށ�

ްނެތިން� ްދާކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްތަފ�ޞީލަކަށ� ްނުކުތާއެއ�ގެ ްއެއ�ވެސ� މިއިނ�

ްއެ ްއޮނ�ނާނެތީ. ްމިބައިތައ� ްއަތ�ޕުޅުގައި ްނަމަވެސް�ތިބޭފުޅުނ�ގެ ހެނ�

ްނިނ�މާލަމުނ�ވެސް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިރިޕޯޓ� ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ނޑު  140އަޅުގަ

ްއޮނ�ނަނ�ް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްއާދެ، ްމިފަހަރު ްފަދައިނ� ދަނ�ނަވާފައިވާނޭ

ްސިއ�ރުް ްޢާނ�މު ްނެގުނު ނޑައެޅުމަށ�ޓަކާ ްކަ ްނިޒާމ� ްވެރިކަމުގެ ފެނ�ނަ

ްނެގިފައިވާ ްމިހާތަނަށ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްއަދިްްވޯޓަކީ ްބޮޑު ްހާމަކަނ� އެނ�މެ

ކަނ�ހިނގާގޮތ�ްބެލުމުގެްފުރުޞަތުްއެނ�މެްގިނަްފަރާތ�ތަކަށ�ްއެނ�މެްބޮޑަށް�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްމިރިޕޯޓ�ގައި ްވޯޓުކަމުގައި ްނެގިފައިވާ  145ހުޅުވާލެވިގެނ�

ނޑުމެން� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްފާހަގަކުރެވޭނެ ްކަނ�ތައ�ތަކުނ� ފާހަގަކޮށ�ފައިވާ

ްމިރިޕޯޓ�ގަ ނޑުްއޮނ�ނާނީ ްއަޅުގަ ްއެގޮތުނ� ްއާދެ، ްހާމަކޮށ�ފައި. އި

ްކުރިއަށް� ްކަނ�ކަނ� ްވޯޓުގެ ްސިއ�ރު ްޢާނ�މު ދަނ�ނަވާލާނަނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ގެނ�ދެވިފައިމިވަނީ

ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާް ްމަޖިލީހުނ� ްއަދި ްއެކުލަވާލި ްއެއ�ގޮތަ�ަށ�  150ޚިޔާލުފުޅާ

ް ްކަމަށ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްއެގޮތަށް�ގަވާއިދާ ްހަމަ ްދަނ�ނަވާލަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ްމިއީް ްހަމަޖެހިފައިވުނ� ްއިނ�ތިޒާމ� ްވޯޓުގުނުމުގެ ްރަށ�ރަށުގައި ވޯޓުނެގި

ްތާރީޚުގައިވެސ�ް ްރާއ�ޖޭގެ ްއަދި ްހަނދާނ�ވާގޮތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ރާއ�ޖޭގައި

ްހަމަް ްފަހަރު. ްދިޔަ ްހަމަޖެހިގެނ� ްމިގޮތަށ� ްމިއިނ�ތިޒާމ� ްފުރަތަމަ އެނ�މެ

 155އަހަރުވެފައިވާްކޮނ�މެްދިވެހިްރައ�ޔިތަކަށ�ްއެއ�ވެސ�8ް�ްނ�ްއެގޮތަށ�ްޢުމުރު

ްފުރުޞަތުް ްވޯޓުދިނުމުގެ ްގޮތަކަށ� ްފެނ�ނަ ްއެމީހަކަށ� މަޖުބޫރުކަމެއ�ނެތި

ްއެގޮތަށ�ް ްހަމަ ްލިބިގެނ�ދިޔަ. ްމިފަހަރު ްފުރުޞަތު ްހުޅުވާލެވުނު ލިބިފައި

ްމޮނިޓަރކުރުމުގެް ްބަލާ ްގެނ�ދާގޮތ� ްކުރިއަށ� ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްޢާނ�މު

ްސިޔާސީް ްހުރިހާ ްރަޖިސ�ޓ�ރީކޮށ�ފައިވާ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ފުރުޞަތު

ްފަހަރެއް� ްވޯޓުނެގުނު ްހުޅުވާލެވިގެނ� ްނޫސ�ވެރިނ�ނަށ�  160ޕާޓީތަކަށާއި

ްގެނ�ދާގޮތް� ްކުރިއަށ� ްކަނ�ކަނ� ްވޯޓުގެ ްޢާނ�މު ްއެގޮތަށ� ްހަމަ މިފަހަރަކީ.
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ްކޮމަނ�ވެލ�ތުް ްޔޫރަޕިއަނ�އަނ�އާއި ްފުރުޞަތު އޮބ�ޒާރވ�ކުރުމުގެ

ްދަްސެކ� ްއޮފ� ްރައިޓ�ސ� ްހިޔުމަނ� ްސެކ�ރެޓޭރިއޭޓ�، ްސާކ� ރެޓޭރިއޭޓ�،

ްނަމަވެސް� ްއެހެނ� ްހުޅުވާލެވުނު. ްފަރާތ�ތަކަށ� ްމިފަދަ މޯލ�ޑިވ�ސ�

ްގޮތުގައިް ްއޮބ�ޒާވަރުނ�ގެ ްއިނގޭނެ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  165މިމަސައ�ކަތުގައި

ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ�ނެވިް ްސެކ�ރެޓޭރިއޭޓުނ� ްކޮމަނ�ވެލ�ތު ްއާދެ، ްދުނިޔޭގެ

އަދިްރާއ�ޖޭގެްހިޔުމަނ�ްރައިޓ�ސ�ްކޮމިޝަނ�ްއޮފ�ްދަްމޯލ�ޑިވ�ސ�އިނ�ވެސ�ް

ްއަލީގައިް ްކަނ�ކަމުގެ ްމިފަދަ ްއެހެނ�ވީމަ، ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ�ނެވި.

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަލީގައި ްފުރުޞަތުތަކުގެ ްއިތުރު ލިބިގެނ�ދިޔަ

ްމިފަ ްއެއ�ބަސ�ވެވިފައިއޮތީ ްކޮމިޓީއަށ�ވެސ� ނޑުމެނ�ގެ ްމިއީްއަޅުގަ  170ހަރަކީ

ްސާފުކޮށް� ްވަރަށ� ްއެނ�މެނ�ނަށ�ވެސ� ްހުޅުވާލެވި ްއަދި ްހާމަކަނ�ބޮޑު އެނ�މެ

ްމަތިން� ްއެގޮތުގެ ްވޯޓެއ�ކަމަށ�. ްނިމިގެނ�ދިޔަ ްއިނގޭގޮތަށ� މިކަނ�ކަނ�

ްމެނ�ބަރުން� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮމިޓީގެ ްރިޕޯޓުގައިވެސ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްނި ްކުރިއަށ�ގޮސ� ްމިވޯޓު ްފަދައިނ� ްމިކަމަށް�ފާހަގަކުރައ�ވާ މިފައިވަނީ

ނޑުމެނ�ވާނީް ްއަޅުގަ ްކަމަށ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ނޑައަޅުއ�ވާފައިވާ  175ކަ

ނޑުމެނ�ްކޮމިޓީގެް ްއަޅުގަ ރިޕޯޓ�ގައިްފާހަގަކޮށ�ފައި.ްއާދެ،ްއެހެނ�ވީމަ،ްމިއީ

ްނުކުތާތައ�.ްވަރަށ�ް ްހިމަނާލެވިފައިވާ ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައިްމިރިޕޯޓ�ގައި ފަރާތުނ�

ްއަޅުް ްމިރިޕޯޓް�ޚުލާސާގޮތެއ���ގައި ްއެހެނ�ވީމަ، ްމިދަނ�ނަވާލީ. ނޑު ގަ

ްކޮމިޓީގެް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއައިއިރުގައި ްމިހިސާބަށ� ްއެކުލަވާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްގުޅޭގޮތުނ� ްމިކަމާ ްނިމިފައި.  180މަސައ�ކަތ�ވެސ�މިވަނީ

ްދަނ�ނަވާ ނޑުްއިތުރަށ� ްއަޅުގަ ްނަމަވެސ� ްއެހެނ� ްއެއ�ޗެއ�ނެތ�. ނެ

ްދަ ްކުރިނ� ްއިދާރާއިނ�ނާއިްނިނ�މާލުމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިކަމުގައި ނ�ނަވާލަނ�

ްފުރިހަމަް ްދެއ�ވި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ އަދި

ްކޮމިޝަނަރގެް ްއިލެކ�ޝަނ� ްއަދި ްފާހަގަކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ އެއ�ބާރުލުނ�

ްކަނ�ކަނ�ް ްމުވައ�ޒަފުނ�ނާއި ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްއަދި ްކޮމިޝަނަރާއި  185ބޭފުޅުނ�

ޒާމ�ކޮށ�ދިނުމާއިްކޮމިޓީއަށ�ްއެއ�ބާރުލުމާއިްއަދިްކޮމިޓީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއިނ�ތި

ްމިކަމުގައިް ްއަޅުގަނޑަށ� ްއެއ�ބާރުލުމާއި ްދެއ�ވި ނޑަށ� ްއަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�

ްބޮޑަށް� ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށ�ޓަކާވެސ� ްފޯރުކޮށ�ދިނ� އެހީތެރިނ�
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ްބޭފުޅުނ� ްތިޔަ ްއުނ�މީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ނަށް�ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�.

ްހިތ�ޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާް ްތިބޭފުޅުނ� ްމަސައ�ކަތުނ� ްމިކުރި ނޑު  190އަޅުގަ

ްދެއ�ވީތީް ްފުރުޞަތު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަށ�. ްކަމުގައިވާނެ މަސައ�ކަތެއ�

ްޝުކުރުްދަނ�ނަވަނ�.ްވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޝުކުރިއ�ޔާ ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްމިހާރުްްއާދެ، ްއާދެ، މެނ�ބަރު.

ް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްމުޤައ�ރިރުްް��ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮމިޓީގެ  195މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްނަމަވެސ�ް ްސިފައިގައި ްޚުލާސާއެއ�ގެ ްކުޑަ ްކުރެއ�ވިގޮތ� މިމަސައ�ކަތ�

ްއަދިް ްމުޤައ�ރިރަށާއި ްކޮމިޓީގެ ްއެކަމަށ�ޓަކާ ްދެއ�ވައިފި. ހުށަހަޅުއ�ވާ

ްހުރިހާް ްމަސައ�ކަތ�ކުރެއ�ވި ްނުހަނުްްކޮމިޓީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްއެކަމަކީް ްޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�. ްއަދި ްޝުކުރުއަދާކުރަނ� އިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކު

ްހުރިހާް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތެއ�ކަނ� ްބުރަ  200ވަރަށ�

މެނ�ބަރުނ�ވެސ�ްޤަބޫލުފުޅުކުރައ�ވާނެ.ްދެނ�ްއެހެނ�ވީމަ،ްއިތުރުްވަގުތުތަކެއ�ް

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްްނުނަގާ ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ� މިބަޙުސ�ގައި

ްއަރުވާނަނ�.ް ްފުރުޞަތު ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބޭފުޅުނ�ނަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދެކުނުބުރީގެ ްމާޅޮސ�މަޑުލުގެ ްއާދެ، )ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(

ްމިގޮތުނ�ް ްއާދެ، ްއަރުވަނ�. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްފާޢިޒަށ� ްޢަލީ  205މެނ�ބަރު

ްއަޅުގަް ްއަރުވާނީ ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުނ�ނަށ� ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ްމިރޭ 4ްނޑު

ކޮނ�މެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަކަށ�ވެސ�.ް ްމިނެޓ�ގެްފުރުޞަތެއް�

ް

ްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރިޕޯޓުން�ް��`. ްކޮމިޓީގެ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ނޑަށ�ްްޢަލީްފާޢިޒ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޒިނ�މާއުފުލާްްއަޅުގަ ްކޮމިޓީގެ ްއެއ�ޗަކީ ްޔަޤީނ�ކުރެވުނު  210އިތުރަށ�

ްވޯޓުނެގުމުގެް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކަމަށ�. ްއަދާކުރެއ�ވި މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު

ް ްލިޔުމުގެ ްގެނ�ދާނެގޮތުގެ ްއެއ�ޗަކާމެދ5ްްުކަނ�ތައ� ްއެބުނާ ްގައި ް)ހ( ގެ

ްމިވޯޓުނަގަނ�ް ްޤަބޫލުމިކުރެވެނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްވިސ�ނީމަ އިތުރަށ�

ްއެލިޔުމުގައިްފެ ްގެއ�ލިފަކަމަށ�. ްއޮތީ ްޞައ�ޙަކަނ� ްމިވޯޓުގެ އ�ޓިއިރުވެސ�

ްރަޖިސ�ޓ�ރީް ްމީހުނ�ގެ ްލިބިފައިވާ ްޙައ�ޤު ްވޯޓުދިނުމުގެ ްފަދައިނ�  215ބުނާ
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ްތިނ�ގޮތަށް� ްތިނ�ފަހަރު ްއަދަދު ްމީހުނ�ގެ ްޙައ�ޤުވާ ްވޯޓު ްނަމަ ފުރިހަމަކުރި

ބުނަނ�ްނުކެރިްކެއ�ްސީދަލަށ�ްބުނަނ�ޖެހޭްވާހަކަތައިޢުލާނ�ވެގެނ�ނެއ�ނުދާނެ.ް

ްބަލާފައިް ްލިޔަނ�ވާނެކަމުގައި ްއެއ�ޗެއ� ްކޮނ�މެވެސ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ތިބެ

ްނަތީޖާއާް ްވަގުތީ ްއެބަހުރި. ްލިޔެވިފައި ްއެއ�ޗެހިތަކެއ� ްނުހިފޭ ބޭނުނ�

 220ހަމައިނ�ްއަޅުގަނޑުމެނ�ްބުނަމުނ�ްދިޔައީްޝަކުވާްއުފުލިފައިްހުރިްފޮށިތައް�

ްއެ ްޗެކ�ކުރަނ�ވާނެއޭ. ްގުނާ ްމިހާރުްއަލުނ� ްއެކަނ� ްނުކޮށ�. ްއޮތީ ކަނ�

ްދުވަސ�ތަކުގައިް ްމިދިޔަ ްފަހުނ� ްވޯޓުގެ ްނެތ�. ްބޭނުމެއ�ވެސ� ކުރުމުގެ

ފޮށިފޮށީގެްނަތީޖާްވަގުތީްނަތީޖާއާްއެއ�ގޮތ�ކުރަނ�ްފޮށިތަކަށ�ްކަރުދާސ�ްއަޅާް

ްމިއޮތީް ްކޮމިޝަނަށ� ްވަރަކަށ�ވެސ� ްކިތަނ�މެ ްފުރުޞަތު ްހަމަކޮށ�ލާނެ ނަގާ

ްކޮމިޓީގެްލިބިވަޑައިގެނ�ފައި ްބެލުމާމެދު ްގުނާ ްވޯޓު ްފަހަރަކަށ� ްދެވަނަ .225 

ްއެއޮތީް ްސަބަބު ްކުރެއ�ވި ްއިޢުތިރާޟ� ްބައިވެރިނ� ްއޭނާގެ މުޤައ�ރިރާ

މެނ�ބަރުނ�ގެްކޮމިޓީއާްް��ފެނ�ނަނ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިްމަޖިލީހުނ�ް

ްނުބާއ�ވާް ްޖާގަ ްއުފެދޭނެ ްޝައ�ކު ްހިތުގައި ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ހަވާލުކުރި

ްއޮތީްއެގޮތަކަށ�ްނޫނ�.ްހަމަކަމާއެ ްއެވޯޓުްނަގައިދޭނ�.ްއެކަނ�ްކޮށ�ފައި ކުގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްކޮނ�ޓ�ރޯލ�ގެ ްސަރުކާރުގެ ްރައީސ�،  230ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަނޭޅުނީް ްކަ ްނިޒާމެއ� ްވެރިކަމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއޮތ�. އަޣ�ލަބިއ�ޔަތު

ްމަދު ްތެރެއިނ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނެތީމާ. ްކުރައ�ވަނ� ްއެކަނ� ްސަރުކާރުނ�

ްވެރިކަމުގެް ްވޯޓަކުނ� ްޢާނ�މު ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއެއ�ގޮތަށ� ްހިފުމަކާ ްހިފި ބަޔަކު

ްނެގުމަށ�ްމިދިޔަް ްއެހެނ�ވެގެނ�.ްއެވޯޓު ނޑައަނ�ްނިމިގެނ�ްދިޔައީ ްކަ ނިޒާމ�

 235އަހަރުގެްޖޫނ�ްމަހުގެްނިނ�މާްއެކަމަކު،ްއެކަނ�ްކުރިއަްނުދެއ�ވާްމިއަހަރުގެް

ްމި ްބޭއ�ވީމާ ްބައ�ލަވާފައި ްހަމައަށ� ްއެއ�ޗަކީްއޯގަސ�ޓާ ފެނ�ނަ

ްނިނ�މަވަން� ްއެކަނ� ްގެނ�ދަވާ ްހަލުވިކޮށ� ްމަސައ�ކަތ� ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްދެ ްއަތުގައޭ ްތިމަނ�ނަމެނ�ގެ ްނުވާކަނ�. ްބޭނުނ�ފުޅު ސަރުކާރުނ�

ްމިއީް ްމިހިނ�ގަނީ. ްސަރުކާރު ްތިމަނ�ނަމެނ�ނޭ ްއޮތީ. އަޣ�ލަބިއ�ޔަތު

ްދައ�ކަވާފަ ްއިސ�ވެރިނ� ްޒަޢީމ�އާ ްވާހަކަތައ�.ްޑީ.އާރ�.ޕީގެ ްހުރި  240އި

ްނުދައ�ކާް ްއެއީ ްކިހިނެއ�ތޯ ްއަހާފައި. ްބަޔަކުވަނީ ްގިނަ ްއަޑު އެވާހަކަފުޅުގެ

ްނިޒާމުގެް ްދެ ްކުރިނ� ްވޯޓުގެ ްއާދެ، ްހައ�ދަވާނީ. ްމިއަދު ވާހަކަކަމުގައި
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ްރަނގަޅަށ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްސިފަތައ� ްނުރަނގަޅު ްސިފަތަކާ ރަނގަޅު

ްމަޖި ްމި ްދޭނ�ވާނެކަމުގައި ްއެކަނ�ްއޮޅުނ�ފިލުވާލަ ނޑައަޅާފައި. ްކަ ލީހުނ�ވަނީ

 245ކުރެވުނުތޯ،ްނުކުރެވޭ.ްކީއ�ވެތޯްނުކުރެވުނީ.ްސަރުކާރުނ�ްއެކަނ�ްކުރައ�ވަން�

ް ްކުރެއ�ވުމަށ� ްއެކަނ� ްލިބިްް�ބޭނުނ�ފުޅުނުވީ. ްމުއ�ދަތު ްދިގު އަހަރަށ�ވުރެ

ްއޮޅުނ�ފިލުވާލަދޭން� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްނިޒާމ� ްދެ ްތާނގައި ްނުކުރެއ�ވި އެކަނ�

ްކަ ްރައ�ދުްޗާޕ�ކުރި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްކަރުދާސ� ްބަރުލަމާނީ ރުދާހުނ�

ްއޮފީހުގެް ްރަށ�ރަށުގެ ްބައެއ� ްވަނ�ދެނ� ްދެދުވަހަކަށ� ްވޯޓުލާނ� ނުކުރައ�ވާ

ްވާހަކަް ްއުޅުއ�ވި ްއުކާލައ�ވަނ� ްގޮނޑަށ� ްބަހައ�ޓާފައި ްދަށުގައި  250ބެލުމުގެ

ްކިޔައިދެއ�ވާ ްޢާދިލ�ވަނީްމިްމަޖިލީހުގައި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ފައި.ްހދ.ގެ

ްމެނ�ބަރުނ�ނާް ްނިސ�ބަތ�ވާ ްއެމ�.ޑީ.ޕީއަށ� ްލަސ�ވަނީ ްނުނިމި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޙަޤީޤަތް� ްއެއީ ްނަމަވެސ� ްދެއ�ކެވި ްވާހަކައެއ� ްކިތަނ�މެ ްވިދާޅުވެ ހެދިއޭ

ްއަނެއް� ްނެތ� ްއޮޅުވާލުމެއ� ްގިނަ. ްވަރަށ� ްމިއަދު ްމީހުނ� ްދަނ�ނަ ނޫނ�ކަނ�

ްބޭނުނ� ްކިތަނ�މެ ްޒަޢީމ� ްޑީ.އާރ�.ޕީގެ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް�ޙަޤީޤަތަކީ  255ފުޅުވިޔަސ�

ްނިނ�މުމަކަށް� ްއެފަދަ ްއަދި ްނުދެއ�ވާނެ. ްވޯޓު ްނިނ�މުމަކަށ� ގެއ�ލުނ�ހުރި

ްމިއަދުް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނަމަވެސ� ްމަދުނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްހައ�ދަވާނެ ދެކޮޅު

ްގޮޅިއެއ�ގައިް ްކުޑަ�ަ ްގެނ�ދަވާ ްއެމެނ�ބަރުނ� ްއާދެ، އެބަތިއ�ބެވިކަނ�.

ްރައ�ޔިތުް ްނިގުޅައިގަނެްހައ�ޔަރުކުރައ�ވާފައި ްއިތުރަށ� ްޙައ�ޤުތައ� ނ�ގެ

ްނިނ�މާލާނެް ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަކަށ� ްބޭނުނ�ފުޅުވާ  260ސަރުކާރުނ�

ްނެތީ.ް ްމިއަދު ްގައިގައި ްވެރިނ� ްތިއ�ބެވި ްހިނ�ގަވަނ� ްސަރުކާރު ހިތ�ވަރު

ްމިއަދާް ްނުނިނ�މާ ްމަސައ�ކަތ� ްއިޞ�ލާޙުކުރަނ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެއީ އާދެ،

ްދައ�މާފައި ްދިގު ްތަޅާފޮޅުއ�ވަން�ްހަމައަށ� ްއާދެ، ްމިއޮތ�ގޮތަކީ. ބޭއ�ވިފައި

ްދެއ�ވިް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއީ. ްޙަޤީޤަތަކީވެސ� މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ

 265ްފުރުޞަތަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ނޑުްވާހަކަްްތިލަދުނ�މަތީްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ

ނޑުްމިކަމާްގުޅުނ�ްނެތ�ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއެއ�ޗެއ�ްްމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އަޙ�މަދުްސަް ފެށުމުގެްކުރިނ�ްއަޅުގަ

ްހީނުކުރާނެކަމަށް� ްބުރައެއ� ްއެކަމާ ްމެނ�ބަރަކު ްއެއ�ވެސ� ދަނ�ނަވާލުމުނ�
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ްހުރިހާް ްއުނ�މީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިއެއ�ނުކުރަނ�. ނޑު  270އަޅުގަ

ްކުރަ ްޤަބޫލުފުޅު ްއެކަނ� އ�ވާނެކަމަށ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ�

ް ްވީ 29މި ްމަހުގެ ްވޭތުވެދިޔަ ްދުވަހު، ްދުވަހުްވީ 29ހޮނިހިރު ހޮނިހިރު

ދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްހިނގާދިޔަްނުރައ�ކާތެރިްޙާދިސާއަކީްދިވެހިްރައ�ޔިތުނ�ނަށާް

ްޚާއ�ޞަކޮށ�،ް ްބިދޭސީނ�ނަށ� ްއެތައ� ްޒިޔާރަތ�ކުރާ މިރާއ�ޖެއަށ�

ްއަމާޒުކޮށ�ް ްޙާދިސާއަކަށ�ްފަތުރުވެރިނ�ނަށ� ްނުރައ�ކާތެރި ްހިނ�ގި  275ގެނ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްކުރިމަގުގައިވެސ�ްނުރައ�ކާތެރިކަމާް ްޙާދިސާއަކީ ްއެ ވާހިނދު

ްހިނ�ގިް ްއެކަނ� ްޙާލަތ�ތަކަށ�ވާއިރު ްކަހަލަ ްކުރިމަތިވެދާނެ ްހަލާކާ ގެއ�ލުމާ

ްއުތުރުބުރީގެް ްތިލަދުނ�މަތީ ްޢިބާރާތުނ� ްހަރުކަށި ްވަރަށ� ފަރާތ�ތައ�

ްއަދިްްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްކުށ�ވެރިކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ނަމުގައި

ނޑުްގޮވާލަނ�....  280ްހަމަްމިނޭވާގައިްއަޅުގަ

ް

ްމުޙަނ�މަދުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 ނަޝީދު.ް

ް

 285ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްޢިއ�ޒަްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއެ ްއެޖެނ�ޑާއަށ� ްޖަލ�ސާގައި ްމިރޭގެ ްރައީސ�، ްތ�ތެރި

ްހުރިހާްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެހެނ�ނޫނީ، ްދަނ�ނަވަނ�. ްދެއ�ކެވުމަށ� ްވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރު

ްވާހަކަދައ�ކަން� ްއިޝޫއަކަށ� ްއެހެނ� ްމުޅިނ� ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިވާހަ ްނުވާތީ ްބޭނުނ� ްބޭކާރުވާނ� ްޝުކުރިއ�ޔާްމިޖަލ�ސާ ްމިދަނ�ނަވާލީ.  290ކަ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ް

ްއެހެނ�ވީމާ،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްބަލައިގަނ�ނަނ�ޖެހޭ. ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްކުރިއަށ�ް ްއެޖެނ�ޑާއާއިގެނ� ްދަނ�ނަވާލާނަނ� ްމެނ�ބަރަށ�  295ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ�.ް
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ްވާހަކައެއ�ކަމުގައިްްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުްތިލަދުނ�މަތީް ްގުޅުނ�ހުރި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑަށ�، ްއަޅުގަ

ްއެހެނ�ގޮތަކަށ�.ްްއަޙ�މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުޅިނ� ްނަނ�ގަވާނީ ްއެކަނ� ްދެނ� ދަނ�ނަވައިފިއ�ޔާ

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްނުދައ�ކާނަނ�. ްދެނ� ްއެވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ  300އެހެނ�ވީމާ،

ނޑު ްއެނ�މެްްއަޅުގަ ްވީހާވެސ� ްމައ�ސަލައިގައި ްމި ްގޮވާލަނ� ސަރުކާރަށ�

ްހިނ�ގެވުމަށ�ފަހުގައިް ްތަޙުޤީޤު ްކުރެއ�ވުމަށ�ފަހުގައި، ްއެކަނ� ރަނގަޅަށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށް� ްބޮޑަކަށ� ްވީހާވެސ� ްއެކަނ� ްނުފޮރުއ�ވާ ވަކިކަމެއ�

ްރައ�ޔިތުނ�ް ްހޯދަދީ ްއިނ�ޞާފުވެރިކަނ� ްއެ ްއެނ�މެނ�ނަށ� ހާމަކޮށ�ގެނ�

ްމިއަދުްޙިމާޔަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  305ތ�ކޮށ�ދިނުމަށ�.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްއެމައ�ސަލައަކީ. ްމައ�ސަލައެއ� ކަނ�ބޮޑުވާނ�ޖެހޭ

ްއަނެއް� ްކަނ�ބޮޑުވާނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނުދައ�ކާނަނ�. އެވާހަކައެއ�

ް ްއެބޭފުޅުން�ް��މައ�ސަލައަކީ ްޒިނ�މާ ްހަވާލުކުރި ްކޮމިޓީއާ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއަދާ ްދެތިން�، ްމިތަނުގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއަދާކުރެއ�ވި ފުރިހަމައަށ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ް ްހިތާމަހުރިކަމެއ�. ްޖެހުނުކަމީ ްދައ�ކަނ�  310ޖަލ�ސާއެއ�ގައި

ްމީގެކުރީގައިް ްކީއ�ވެގެނ�ބާވައޭ ްއެބޭފުޅުނ� ްހިތަ�ަށ�އަރާ ނޑު އަޅުގަ

ްމިް ްތެރެއިނ� ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްކުރީގައި ްބޭއ�ވުމުގެ އެޖަލ�ސާތައ�

ްސޮއިކުރައ�ވާްއެނ�މެްފުރިހަމައަށ�ްމަސައ�ކަތ�ކުރެއ�ވިް އިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކު

ްކުޅޭް ްކުޅޭ ްމިއީ ްނުދެއ�ވީ. ްނިނ�މާ ްއެކަނ�ކަނ� ްސޮއިކުރައ�ވާ ްއެ ބޭފުޅުނ�

 315މަޖިލީހަކަށ�ްހައ�ދަވަނީތޯއޭ.ްއެބޭފުޅުނ�ްސަމާސަކުރައ�ވަނީތޯއޭްމިމަޖިލީހަށ�.ް

ް ްނަހައ�ދަވާށޭ. ްކޮމިް��އެހެނ� ްޒިނ�މާްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްހަވާލުކުރެއ�ވި ޓީއާ

ްޖަލ�ސާތަކެއ�ް ްއިތުރު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދާކުރެއ�ވިއިރު ފުރިހަމައަށ�

ް ްނުކުރެއ�ވިކަމާ ްއެބޭފުޅުނ� ްއެކަނ� ްކޮމިޓީގެްް��ބާއ�ވައިގެނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމިތާނގައިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއިހުމާލުވެވަޑައިގެނ�ނެވި މުޤައ�ރިރު

ްމިް ްނެތ� ްއެކަމަށ� ްއިޝާރާތ�ްްދެއ�ކިއިރު ްވަރަކަށ� ްއެއ�ވެސ�  320ރިޕޯޓުގެ

ްމިް ްއޮތީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއަޅުގަނޑު ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ކުރައ�ވާފަކާއެއ�.

ްބެއ�ލެވުމުން� ްބެއ�ލެވި ްމިކޮމިޓީނ� ްލިޔުއ�ވާފައި ްއެބައޮތޭ ރިޕޯޓުގައި

ްނަތީޖާއަކަށ�.ް ްވަގުތީ ްނުފެނ�ނާތީ ްއައިސ�ފައިވާކަމަށ� ްބަދަލެއ� ނަތީޖާތަކަށ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްގޮތުގައިް، ްނަތީޖާގެ ްދާއިމީ ްނަތީޖާއަކަށ� ވަގުތީ
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ްތަފާތުް ްމި ްވޯޓު ްވަރެއ�ގެ ްކޮނ�މެވެސ� ްފަސ�ސަތޭކަ  325އިޢުލާނ�ކުރެއ�ވިއިރު

ްއެނަތީޖާތައް� ްއަތުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ހުރިކަނ�

ްއަނެއް� ްދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހޭ ްހަމަމިއާއެކުގައި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެބަހުރި.

ްވާހަ ްް��ކައަކީ ްކޮމިޓީގެ ްމ7ްްިމެނ�ބަރުނ�ގެ ްސޮއިކުރައ�ވާ މެނ�ބަރުނ�

ް ްފޮނުއ�ވިއިރު، ްމިކޮޅަށ� ްފޮނުއ�ވިއިރ31ްްުރިޕޯޓު ްމިކޮޅަށ� ްރިޕޯޓ� ޕޭޖުގެ

ްޤަބޫލުކުރަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެކަމަށ� ްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވަނ�  330އެބޭފުޅުނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރައ�ވާނެކަމަށ� ްއެކަނ� ްރިޕޯޓުގައި އުނ�މީދުވެސ�ްްއަދި

ްވީހާވެސ�ް ްއެމައ�ސަލަ ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ކުރިނ�

ްނިނ�މެވިް ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްބައ�ލަވާދިނުމަށާ ބޮޑަކަށ�

ްބޮޑަކަށ�ް ްވީހާވެސ� ްއެކޮމިޓީނ� ްރޫލިނ�ގއާމެދު ްނެރުއ�ވި ްއަދި ނިނ�މެވުމަށ�

ްއެސޮއިކު ްބައ�ލަވާ ްއެކަނ� ްއެއަށ�  335ރެއ�ވިްވިސ�ނާވަޑައިގެނ�

ްނެތް� ްރިޕޯޓަކު ްމި ްވާހަކައެއ� ްގޮތުގެ ްޢަމަލުކުރެއ�ވި ސޮއިކުރެއ�ވުމުގައި

ްމުޤައ�ރިރުް ްފަރާތުނ� ްމިކޮމިޓީގެ ްއޮތީ ްލިޔުއ�ވާފައި ލިޔުއ�ވާފަކާއެއ�.

ްބަލައިގެނ�ފީމޭ.ް ްސޮއެއ�ކަމުގައި ްރަނގަޅު ްސޮއަކީ ކުރައ�ވާފައިވާ

ްމި ްކީއ�ވެގެނ�ތޯއޭ ްވާހަކައަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ މަޖިލީހުގެްްއެހެނ�ވީމާ،

ްވާހަކަް ްނުކުރެވި ްއެކަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބާއ�ވައިގެނ�  340ޖަލ�ސާތަކެއ�

ްނިނ�މާް ްއެކަނ� ްއޭގެކުރިނ� ްއެބޭފުޅުނ� ްއެކަނ�ތައ�ތަކަށ� ދެއ�ކެވިއިރު

ްތެރޭގައިް ްސަބަބުތަކުގެ ްމިދާ ްލަސ�ވަމުނ� ްހެދުނ� ްޤާނޫނުއަސާސީ ނުދެއ�ވީ.

ްކުރެ ްއެކަނ� ްމާނައިގައިތޯއޭ ްލަސ�ކުރުމުގެ ްއިތުރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ް��އ�ވީ.

ްބޭނުނ�.ް ްމިސުވާލުކޮށ�ލަނ�ވެސ� ްމުޤައ�ރިރާ ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެއ�ވެސ�ް ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްހުރިއިރު، ްކަނ�މިހެނ� ްރައީސ�،  345ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވަރަކަށ�ްނެތ�ްލިޔެވިފަކާއެއ�ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިްމިފަހަރުްމިނެގިްއިނ�ތިޙާބުގެް

ްކަރުދާ ްކިތައ� ްޗާޕ�ކުރެއ�ވީ ްނެތް�ތެރޭގައި ްއަދަދު ސ�ކޮޅުކަމެއ�.

ް ްކިހާވަރަކަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްކޮމިޓީއަށ�ްް��ލިޔުއ�ވާފަކާއެއ�. މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެދެނ�.ްދެނ�،ް ްބައ�ލަވާްދެއ�ވުނ� ްއެކަނ�ކަނ� ްބެއ�ލެވިފައިވޭތޯއާ މިކަނ�ކަނ�

ްމިއޮތީްމެޖޯރިޓީްތާއީދުކޮށ�ް ްދައ�ކާކަށ�.ްމިހާރު ްއެވާހަކަ ނޑުްނެތިނ�  350އަޅުގަ

ނޑުްްމެނ�ބަރުނ�ގެްް�� ްއަޅުގަ ްސޮއިކޮށ�ފައިކަމަށ�ވާތީ ްފަރާތުނ� ކޮމިޓީގެ
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ްބަރަކާތ�ތެރިް ް ްމި ްއޮތީ ްދަނ�ވަނ� ްވާހަކައެއ�. ްއެނ�މެ ްއޮތީ ދަނ�ނަވަނ�

ްމެނ�ބަރުނ�ނާް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްބަރަކާތާއެކުގައި ްމަހުގައި ރަމަޟާނ�

ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކާް ްޒިނ�މާ ްފުރިހަމަ ްހަވާލުކުރެއ�ވި ރައ�ޔިތުނ�

ނޑުްއަމާނާތ�ތެރިކަމާ ްއަޅުގަ ްސޮއިކުރެއ�ވީތީ ްއެބޭފުޅުނ� ްއަދާކުރިކަމަށ�  355އެކު

ްމިވާހަކަް ްމިހާހިސާބުނ� ްނެތޭ. ްވާހަކައެއ� ްދައ�ކާނެ ްއިތުރަށ� ދެނ�

ްހިނގާށޭ.ް ްދަމާ ްހެދުމަށ� ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ހުއ�ޓާލާފައި

ދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�.ް ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސް�

ް

ްއެދިްްމެނ�ބަރުްްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  360ްޝުކުރިއ�ޔާ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް� ްމިްް��ދަނ�ނަވާލީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްފަރާތުނ� ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެނ�މެް ނޑަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްބަލައިލިއިރު ްރިޕޯޓު ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ މަޖިލީހަށ�

ްބުރަްފުރަ ްއަދި ްމުހިނ�މު ްކުރައ�ވާފައިވާ ްމިކޮމިޓީނ� ތަމަ

ްމިް ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްއެނ�މެހާ ްއެކޮމިޓީގެ މަސައ�ކަތ�ތަކަށ�ޓަކައި

ްމިް ްދަނ�ނަވަނ�. ްޝުކުރު ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާއެކީގައި ްވަރަށ�  365ފުރުޞަތުގައި

ްހިނގާދިއުމުގައިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްމި ްފާހަގަކުރައ�ވާފައިވޭ، ރިޕޯޓުގައި

ްހި ްހުރިއިރުްއަދި ްކުރެވިފައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއިދާރީގޮތުނ� ނގާދިޔައިރު

ްރަނގަޅުކުރުމަށ�ް ްއޮތ�ތާނގައި ްކުރިއަށ� ްމުސ�ތަޤ�ބަލުގައި އިތުރަށ�

ްއަދިް ްކަނ�ތައ�ތަކާ ްކަހަލަ ްވިސ�ނައިގަނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްއެފިޝެނ�ޓ�ކޮށ� ްމިއަށ�ވުރެވެސ� ްފަސޭހަ،  370މިއަށ�ވުރެވެސ�

ްއެބަލިބޭ.ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓުނ� ްމި ްއުނ�މީދުތައ� ކުރެވިދާނެކަމުގެ

ްއެއ�ވެސ�ް ްޤައުމެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްދުނިޔޭގެ ްޤަބޫލުކުރަނ� ނޑު އަޅުގަ

ްތަނެއ�ގައިް ްހުރިހާ ްއިދާރީގޮތުނ� ްހިނގާދާއިރުގައި އިނ�ތިޙާބެއ�ގައި

ްސައ�ތަ ްނޫނ�. ްޕަރފެކ�ޓ�ކޮނ�ނެއ� ްއެނ�މެ ްހިނގާދަނީ އިނ�ްހުރިހާކަމެއ�

ްފަހުގައިް ްވޯޓަކަށ� ްމިކަހަލަ ްކޮނ�މެ ްނޫނ�. ްރަނގަޅަކަށ� ްއެނ�މެ  375ސައ�ތަ

ނޑުވެސ�ް ްއަޅުގަ ްފެނިގެނ�ދާނެކަނ� ްއެތައ�ކަމެއ� ރަނގަޅުކުރަނ�ޖެހޭ

ްރިޕޯޓަށް� ްމުޅި ނޑުގޮތެއ�ގައި ްމައިގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ޤަބޫލުކުރަނ�.

ްމަސައ�ކަް��ބަލާއިރު،ް ްކުރައ�ވާފައިވާ ްކޮމިޓީނ� ްމިްމެނ�ބަރުނ�ގެ ތ�ތަކަކީ،
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މަޖިލީހުނ�ްއެކޮމިޓީއަށ�ްހަވާލުކޮށ�ގެނ�ްކޮށ�ފައިްހުރިްމަސައ�ކަތ�ތަކުގެްބޮޑުް

ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ�ކަމަށް� ްރަނގަޅު ްޙައ�ޤު ްތަޢުރީފ� ްވަރަށ�ވެސ� ްހަމަ  380ބަޔަކީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ�. ްފާހަގަކޮށ� ނޑު ްއަޅުގަ އަނެއ�ކާވެސ�

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްމިހާރު ްއެނ�މެްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ްމައިގަ މަޖިލީހުގެ

ްބާބުް ްފުރަތަމަ ްބާބުތައ�، ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަސައ�ކަތ�ކަމުގައިވާ މުހިނ�މު

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްމެނ�ބަރުނ�، ްމިހާރު ްމިއޮތީ ްހަމައަށ� ނޑުމެނ�ނާ އަޅުގަ

ްމަސައ�ކަތ�ތައ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެހެނ�ވީމާ، ްފޮނުވާފައި.  385އަތ�ޕުޅަށ�

ނޑަ ްއަޅުގަ ްމިްއަވަސ�ކުރުމަށ�ޓަކައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓު ްމި ްފެނ�ނަނީ ށ�

މަޖިލީހުނ�ްހެޔޮނިޔަތުގައިްބަލައިގަނެްމިކަމާްބެހޭގޮތުނ�ްވަރަށ�ްގިނަްވާހަކަް

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިނަތީޖާ ްދައ�ކާފައިވާތީވެ ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްގިނަ ވަރަށ�

ްތަފާތަކުން� ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތަކުނ�، ްބޮޑު ްވަރަށ� ްނިނ�މުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ދޭނ�.

ްޙުކުމ�ްއަޅުގަް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްދިވެހި ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެބަފެނޭ.  390ނޑުމެނ�ނަށ�

ްމާއ�ދާތައ�ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނިނ�މާ ްމިކަނ� ްމިހާހިސާބުނ� ބަލައިގަނެ

ްފާސ�ކުރުމުގެްމަސައ�ކަތާއިގެނ�ްއަވަސ�ވެގަތުމަށ�.ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ްވަރަ�ަޙ�މަތުްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްއައ�ސަލާމުޢަލައިކުމ� ްމިރޭްهللاް`. ްއާދެ، ްވަބަރަކާތުހޫ.

ނޑުމެނ�ްމިްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަދައ�ކަމުނ�ްމިދަނީްްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:  395މެނ�ބަ�ަރުނ�ގެްް��އަޅުގަ

ްބެހޭގޮތުން� ްގޮތާ ްހިނގާދިޔަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްމި ްއެބޭފުޅުނ� ކޮމިޓީނ�

ްފޮށި ްވޯޓު ްބުނާގޮތުނ� ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްއާދެ، ްމައ�ޗަށ�. ްރިޕޯޓުގެ ތައް�ގެނައި

ްވޯޓުް ްނުވުމާ ްބެލެހެއ�ޓިފައި ްރަނގަޅަށ� ްއެކަނ� ްމީހުނ�ނަށ� ްތިބި ކައިރީގައި

ްކަރުދާސ�ް ްވޯޓު ްފޮށ�ޓަށ� ްވޯޓު ްގެނ�ދިއުމާ ްބޭރަށ� ްނުލާ ްފޮށ�ޓަށ� ކަރުދާސ�

ްކުރުނ�ް ްއޮބ�ޒަރވަރު ްފާހަގަކުރެވޭ. ްލާފައިވުނ� ްއެއ�ޗެހި ްއިތުރު  400ނޫނ�

ްތަނުގައި ްގުނި ްނަތީޖާ ްވަގުތީ ްފޮށިްްހުރަސ�އަޅާފައިވޭ. ްނުކޮށ� އިޢުލާނ�

ްތަނުގައިް ްގުނާ ްވޯޓު ްއެބަވޭ. ްފާހަގަކޮށ�ފައި ްއެކަނ�ވެސ� ބަނ�ދުކޮށ�ފައިވޭ.

ްފޮށިް ްވޯޓު ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްނުވާކަމަށ� ްލިބިފައި ްހުއ�ދަ ތިބުމުގެ

ްކަރަނ�ޓުް ްވެއ�ދުމާއެކު ްފޮށި ްދެތަނަކަށ� ްގެނ�ދިޔަ ބަނ�ދުކުރުމަށ�ފަހު

ްބަނ�ދު ްފާހަގަވޭ. ނޑާލާފައިވާކަނ� ްފޮށިްކަ ްވޯޓު ްތަނެއ�ގައި  405ކޮށ�ފައިވާ
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ްވޯޓުލާނ�ް ްފޮށިތައ� ްވޯޓު ްބައެއ� ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްދިޔަކަނ� ގުނަމުނ�

ްވޯޓުް ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްބަނ�ދުކޮށ�ފައިވާކަނ�ވެސ� ްތިއ�ބާ ްމީހުނ� ބޭނުނ�ވާ

ް ްރޭގަނޑު ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްބަނ�ދުކުރެއ�ވުމަށ� ްފަހުނ7:11ް�ްފޮށި ގެ

ްވޯް ްނެތި ްމީހަކު ްބެހެއ�ޓިކަނ�ވެސް�ވޯޓުލާނެ ްބަނ�ދުނުކޮށ� ްފޮށި ޓު

 410ފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ.ްވޯޓުްފޮށިްކައިރީގައިްތިބިްމީހުނ�ްބާކީްހުރިްވޯޓުކަރުދާސ�ް

ްފޮށިް ްވޯޓު ްނިމުމުނ� ްވޯޓުލާ ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްއަޅާފައިވުނ� ފޮށ�ޓަނ�

ްވޯޓުް ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްގެނ�ދިޔަކަނ� ްތަނަކަށ� ްނުފެނ�ނަ މީހުނ�ނަށ�

ްބާ ްނޭނގުނުކަނ�ވެސ�ްކަރުދާހުނ� ްވީގޮތެއ� ްކަރުދާހަށ� ްހުރި ކީ

ްވޯޓުް ްވޯޓުލުމުގައ�ޔާ ްމީހުނ� ްނިސ�ބަތ�ވާ ްޕާޓީއަކަށ� ްވަކި ފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ.

ްބައެއ�ް ްއާދެ، ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްޙަރަކާތ�ތެރިވީކަނ�ވެސ�  415ގުނުމުގައި

ްވަރަ�ަށ�ވުރެް ްއެކަށީގެނ�ވާ ްބެހެއ�ޓިފައިވަނީ ްފޮށި ްވޯޓު ރަށ�ރަށުގައި

ްދާނ�ޖެހޭްްމަދުނ�ކަނ� ްރަށަށ� ްއަނެއ� ްއެއ�ރަށުނ� ްވޯޓުލާނ� ފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ.

ްއެކަން� ްނުދީ ްހުއ�ދަ ްފަރާތުނ� ްދިނ� ްވަޒީފާ ްދިއުމަށ� ްއެރަށަކަށ� މީހުނ�

ްއެތެރެް ްފޮށި ްވޯޓު ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ހިފަހައ�ޓާފައިވާކަނ�ވެސ�

ް ްވޯޓު ްމީހުނ�ނަށ�ްނުދައ�ކާ ްވޯޓުލާނ�ްއަނ�ނަ ްފުރަތަމަ  420ފޮށިްދެއ�ކުމަށ�ޓަކައި

ްލިބުމުގެް ްވޯޓު ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްފަށާފައިވާކަނ� ްވޯޓުލާނ� ގެނ�ދިޔަގޮތަށ�

ްއަދަދުް ްއިޢުލާނ�ކުރެވުނު ްއަދަދުކަމަށ� ްމީހުނ�ގެ ްއިޢުލާނ�ކޮށ�ފައިވާ ޙައ�ޤު

ްދޫކުރެވުނުް ްކަރުދާސ� ްވޯޓު ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްނޫނ�ކަނ�ވެސ� ރަނގަޅު

.ްވޯޓުްލުމުގެްޙައ�ޤުްއިތިރުވާްއަދަދަށ�ްވޯޓުލާފައިްނުވާކަނ�ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ

ްޗާޕ�ކޮށ�ފައިވާކަނ�ވެސ�ް ްކަރުދާސ� ްވޯޓު ްއިތުރަށ�  425އަދަދަށ�ވުރެ

ްފޮށިް ްވޯޓު ްއޮއ�ވާ ްބެހެއ�ޓެނ� ްފޮށި ްވޯޓު ްމަގުމަތީގައި ފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ.

ްބަހައ�ޓާފައިވާކަން� ްސިއ�ރުނ� ްއެތެރޭގައި ްއިމާރާތ�ތަކުގެ އެކިއެކި

ްގުޅޭ ްވޯޓާ ްޢާނ�މު ްތެރެއިނ�ްްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ްޢާނ�މުނ�ގެ މަސައ�ކަތ�ތައ�

ްވަކިް ްނުވަތަ ްތިބި ްވަޒީފާގައި ްސަރުކާރުގެ ްތިއ�ބާ ްލިބެނ� ްމީހުނ� ރަނގަޅު

ްބަޔަކުް ްހުނ�ނަ ްވިސ�ނުނ� ްވަކިގޮތަކަށ� ްނިސ�ބަތ�ވާ  430ޕާޓީއަކަށ�

ްފާހަގަކޮށ�ފައިް ްހައ�ތަހާވެސ� ްމިހިރީ ްފާހަގަކޮށ�ފައިވޭ. ނަގާފައިވާކަނ�ވެސ�

ްއެހެ ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްރިޢާޔަތ�ކޮށް�ހުރި ްމައ�ޗަށ� ްމިކަ�ަމުގެ ނ�ވީމާ،
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ނޑަށ�ްއަމިއ�ލައަށ�ްވިސ�ނުނުްވިސ�ނުމަކީްމިްވޯޓަކީްޞައ�ޙަްވޯޓެއ�ް އަޅުގަ

ް ްއަދި ްޞައ�ޙަްް��ނޫނޭ ްމި ްދެނ�މެއަކު ްމުޤައ�ރަރު ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްވިދާޅުވުމެއ�ް ްރަނގަޅު ްވިދާޅުވުމަކީ ްއެވިދާޅުވި ްއެބޭފުޅާ  435ވޯޓެއ�ކަމަށ�

ްއަ ްއަދިްނޫނ�ކަމަށ� ްނިނ�މައިފިނ�. ްއަމިއ�ލައަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ނޑު، ޅުގަ

ް ްބޮޑަށ�، ްވަރަށ� ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާނީ ްމިކަނ� ނޑު ް��އަޅުގަ

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ްއަދި ްނިޒާރު ްމޫސާ ްރައީސ�، ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްދެބޭފުޅުން� ްމަނިކާ ްއަޙ�މަދު ްކދ. ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްއޮފ� ކޮމިޝަނަރ

ްރައ� ްމިވޯޓުްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްއެދި ްމަޢާފަށ� ްމިކަމަށ� ްކިބައިނ�  440ޔިތުނ�ގެ

ްނިޒާމުް ްމި ްތިމަނ�ނާމެނ� ްކުރީ ްތިމަނ�ނާމެނ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ� އޮޅުވާލާ

ްކިބައިނ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއިޢުލާނ�ކޮށ� ްފާސ�ކުރަނ�ވެގެނ�ކަނ� ކޮނ�މެހެނ�

ްވައ�ސަލާމުޢަލައިކުމް� ްނިމުނީ. ްމިކަނ�ތައ� ްނިމުނީމާ ްމިގޮތަށ� ްއެދި މަޢާފަށ�

ްވަބަރަކާތޫ.هللاްޙ�މަތުވަރަ

ް445 

ްއެހެން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ އާދެ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރީގައި ްއެރުވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްމެނ�ބަރަކަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްމ�1ްްިދަނ�ނަވާލާނަނ� ްއެނ�މެފަހު، ްދެނ�ނެވިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ޖަހާއިރަށ�

ކަފުޅުްދައ�ކަވަނ�ްއެދިވަޑައިގަނ�ނަވާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުން�ޖަލ�ސާގެްވާހަް

ް ްކައިރިވެއ�ޖެ ްވަރަށ� ްކޮށ�ލައ�ވާށޭ. ްނޯޓ� ްއެހެނ�ވީމާ،�1ްްނަނ�  450ޖަހަނ�.

ްއެބަތިއ�ބެވި.ް ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްވަޑައިގެނ�ނެވި ްއޭގެފަހުނ� ްދެނ�، ދަނ�ނަވާލީ.

ނަވާލާފައިްދެން�ޖަހަމުނ�ދާތީްއެވާހަކަްދަނ��1ްއެހެނ�ވީމާ،ްދެނ�ްއެވާހަކަ،ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދެކުނުބުރީގެ ްނިލަނ�ދެއަތޮޅު ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ފުރުޞަތު

ްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�.ް

ް455 

ްއަނެއ�ކާްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމިރޭވެސ� ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް

ްމިްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްބަޙުސ�ކުރަމުނ� ނޑުމެނ� ްވޯޓުގައި،ްއަޅުގަ ްނެގުނު ްފަހުނ� ްއެނ�މެ ްދަނީ

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިޢުލާނ�ކޮށ� ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ްމިްް��އާދެ، ްކޮމިޓީނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހަށ�ްހުށަހަޅަނ�ޖެހޭްރިޕޯޓުްހުށަނޭޅިގެނ�ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް
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ްވަކިގޮތަކަށ�ް ްގެނ�ނަވާ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެމައ�ސަލަ  460މަޖިލީހަށ�

ްއަލުނ�ްނު ްދެއ�ވާ ްފުރުޞަތު ްއެކޮމިޓީއަށ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނިމިގެނ�

ްމިދަނީ.ް ްބަހުސ�ކުރަމުނ� ްމިރޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅައިގެނ� ރިޕޯޓު

ްމިރޭް ްގެނެވި ްހަމައަށ� ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްތ.އަތޮޅު ްދެނ�މެ ްރިޕޯޓުގައި ބަޙުސ�ކުރަމުނ�ދާ

ްރިޕޯޓާްޝަ ްމި ްވިސ�ނާ ްނުކުތާތަކަށ� ނޑު ްމައިގަ ްފަދައިނ� ްއެވިދާޅުވި  465ރީފ�

ގުޅޭގޮތުނ�ްއެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާލާއިރުގައިްމިްރިޕޯޓުގައިްހުރިްމަދުްކަނ�ތަކަށް�

ްޞައ�ޙަް ްމިވޯޓަކީ ްލާހިކެއ�ނޫނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ވިސ�ނާލާއިރުވެސ�

ްނެް ްވޯޓުގައި ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދަނ�ނަވަނ�. ތ�ްވޯޓެއ�ކަމަށ�

ްކޮމިޓީއަށް� ްއަދަދު ްމީހުނ�ގެ ްޙައ�ޤުވާ ްވޯޓު ްވިސ�ނާލާއިރުގައި ކަނ�ތަކަށ�

ްނަތީޖާ،ްރަސ�މީް ްގެނެސ� ްމާލެއަށ� ްއަލުނ� ްފޮށިތައ� ްވޯޓު ްނެތުމާ  470ބެލިފައި

ްއައ�ޑޫ،ް ްނެތުމާ، ްޗެކ�ކުރެވިފައި ްކުރިނ� ްއިޢުލާނ�ކުރުމުގެ ނަތީޖާ

ްގަނޑު، ްވޯޓު ްއިތުރު ްފަސ�ދޮޅަހަކަށ� ްނެގުނު އެވޯޓުތަކަކީްްދެފޮށ�ޓަކުނ�

ްވޯޓު ްހުރި ްއެޅިފައި ްފޮށ�ޓަށ� ްއެވޯޓު ްބެލިފައިްކޮނ�ދާއިރާއަކުނ� ތަކެއ�ތޯ

ް ްމަތިން�ނެތުމާއި ްތިނ�ފަހަރެއ�ގެ ްމީހުނ�ގެ ްޙައ�ޤުވާ ްވޯޓު ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްއަދަދުް ްމީހުނ�ގެ ްޙައ�ޤުވާ ްވޯޓު ްކޮމިޝަނަރ  475އިލެކ�ޝަނ�

ްއަޅުގަ ްނެތ�ކަނ� ްބެލިފައި ްއެކަނ� ްފާހަގަކުރަނ�.ްއިޢުލާނުކުރިއިރުވެސ� ނޑު

ްވޯޓުތަކުގެް ްއެ ްވޯޓުތައ� ްއިތުރުވި ްފޮށިތަކުނ� ްވޯޓު ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ އާދެ،

ްސަރަޙައ�ދަކަށ�ް ްކޮނ� ްވޯޓުތަކަކީ ްއެ ްފަސޭހައިނ� ްވަރަށ� ނަނ�ބަރުތަކުނ�

ްސަރަޙައ�ދުން� ްއެ ްވޯޓުތައ� ްއެ ްބެލޭނެ. ްވޯޓުތަކެއ�ކަނ� ްހުރި ދޫކޮށ�ފައި

ް ްއެ ްލެވިއ�ޖެނަމަ ްފޮއ�ޓަކަށ� ްނަތީޖާވެސ�ްއެހެނ� ްސަރަޙައ�ދުގެ ްދޫކުރި  480ވޯޓު

ްތިބިް ްސޮއިކޮށ�ފައި ްރިޕޯޓ�ގައި ްމި ްއާދެ، ްނަތީޖާއަކަށ�. ްބާޠިލ� ވާނީ

ްއަޙ�މަދުް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،ްހއ.ގެ ްބަލާއިރުގައި މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްކަނ�ް ްފ�ލޯރގައިވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެމަނިކުފާނަކީ މުޢިއ�ޒު،

ްހިތ�ހަ ްއެނ�މެ ްބޭފުޅެއ�.ްހިނގާދިޔަގޮތ� ްއެއ� ްވާހަކަދެއ�ކެވި މަނުޖެހިގެނ�

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްރެކޯޑަށ�ޓަކައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި  485އާދެ،

ްއިލެކ�ޝަނުން� ްއޮފ� ްކޮމިޝަނަރ ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ްމި އެމަނިކުފާނަކީ
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ްމަނިކަށް� ްއަޙ�މަދު ްކދ ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްބިނާ ްޤާނޫނީ އިޢުލާނުކުރުމަށ�

ްގޮތަ ްކޮނ�މެވެސ� ްބޮޑުްދައ�ކަވައިގެނ� ްވަރަށ� ްއޮޅުވާލުމުގައި ްވޯޓު ްމި ކުނ�

ްމިރޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްއާދެ، ްބޭފުޅެއ�. ްއެއ� ްކުރެއ�ވި މަސައ�ކަތެއ�

ްސޮއިކުރައ�ވާފައިވާް ްއެއާއެކު ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލަނ�.  490ޔައުމިއ�ޔާއަށ�ޓަކައި

ްލުބ�ނާް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ް ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްއާދެ، ްބޭފުޅަކީ، އަނެއ�

ްޒާހިރު ްބޮޑުްްމުޙަނ�މަދު ްވަރަށ� ްބައ�ޕާފުޅަކީ ްއެކަމަނާގެ ޙުސައިނ�.

ްމިހާރުް ްތެރޭގައި ްމިކަމުގެ ްއާދެ، ްބޭފުޅެއ�. ްލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާ މުސާރައެއ�

ްދެން� ްއާދެ، ްގޮސ�ފައިވަނީ. ްމައ�ޗަށ� ްކިޔާފައި ްފަތުއަޑު ވަޒީފާ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބޭފުޅަކީ،ްއއ.ްއަތޮޅުގެ ްއަނެއ�  495ސޮއިކުރައ�ވާފައިވާ

ްޒުބައިރަކީްއާދެ،ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ...ްްއަޙ�މަދު

ް

ްމެނ�ބަރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ްނުކުތާއެއ� އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްމުޙަނ�މަދުްސަލީމ�.ް

ް500 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެނ�ބަރުް ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްގަވާއިދުގައިްްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްމުޙަނ�މަދުްސަލީމް� ްދައ�ކަވާއިރު ްވާހަކަފުޅު ްމެނ�ބަރަކުވެސ� ްކޮނ�މެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްދެ�ެއ�ކެވުމަކީް ްވާހަކަފުޅު ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރައ�ވައިގެނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�  505އެހެނ�

ްއަޅުގަނ ްގަވާއިދުގައި ްއެއީ، ްމުހިނ�މުކަމެއ�. ްމައ�ޗަށ�ްވަރަށ� ޑުމެނ�ގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއެއ�ވެސ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއޮނ�ނަކަމެއ�. ބާރުއަޅާފައި

ްވާހަކަދައ�ކާއިރުް ްދިއ�ކޮށ� ްއިނގިލި ްސީދާ ްމެދުގައި މެނ�ބަރަކާ

ްއޭނަގެް ްގޮތ�ހެނ� ްއިނ�ސާފުވެރި ްއެނ�މެ ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްއަޅު ްދަނ�ދެނ� ްއާއިލާއަށ� ްމަނ�މައާއި، ްއެއީ،ްބައ�ޕައާއި، ނޑުމެނ�.  510ގަ

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްބޭފުޅުނ�. ްމައުސޫމ� ްމައ�ސަލާގައި ްމި އެބޭފުޅުނ�ނަކީ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްނިސ�ބަތ�ކުރާއިރު ްއެގޮތަށ� ްމެނ�ބަރަކަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްފާހަގަކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެް ްއެކަނ� ްރައީސ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ފެނ�ނަނީ
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ްމެނ�ބަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮނ�މެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަޖިލީހުގެްކަނ�ނޭނގެ. ްމި ރަކީ

ްބޭފުޅެއ�.ް ްދައ�ކަވަނ�ޖެހޭނެ ްވާހަކަފުޅު ްއިޙ�ތިރާމ�ކޮށ�ގެނ�  515ގަވާއިދަށ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ްއެވާހަކަްހަމައެކަނިްދަނ�ނަވާލުމަށ�ޓަކައި.ް

ް

ް

ްރަނގަޅުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއެއީ ްއާދެ، ްބަލައިގަނ�ނަނ�. ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމެނ���ބަރެއ�ގެްވާހަކަފުޅެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއ�ވެސ� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� .520 

ނޑުމެނ�ގެްގަވާއިދުގައިްއޮނ�ނަގޮތާްޚިލާފަށ�ްވާހަކަފުޅުް އަބުރަށ�ްއަދިްއަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްއެދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ނުދެއ�ކެވުނ�

ްކުރިއަށ�ް ްވާހަކަފުޅު ްއެއ�ގޮތަށ� ްއެއާ ްއެހެނ�ވީމަ، އަރިހުނ�ވެސ�.

ްނ�ގޮސ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްގެ

ް525 

ްއެއ�ވެސް�ްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރެއ�ގެ..ްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްއަނެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމ.ްއާދެ، ްނުކުތާއެއ�. ްނިޒާމާބެހޭ އ�ކާވެސ�

 530ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޝަފީޤ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނެގީްމިްމަޖިލީހުގެްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�.ްއަޅުގަ

ްއެއ�ގޮތަށ�ްޝަފީޤ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ް ްއެކަމަށ�ްްގަވާއިދާ ްގެނ�ދަވަނިކޮށ� ްވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�  535މެނ�ބަރަކު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްނުކުތާއެއ�. ްނިޒާމީ ްހަމަގައިމުވެސ� ްއެއީ ހުރަސ�އެޅުއ�ވުނ�

ގަވާއިދުްމަނަލެއ�ްނުކުރޭްނުވަތަްހުރަހެއ�ނާޅާްކަމެއ�ގެްޙަޤީޤަތ�ްހާމަކަ�ޮށް�

ްއެގެނ� ްވާހަކަ�ަދައ�ކަވަމުނ� ްމެނ�ބަރު ްއެ ދަވަނީްވާހަކަދެއ�ކުމަކަށ�.

ްގޮތުގެްޙަޤީޤަތ�ްހާމަކޮށ�ްއެކަނ�ކަމާބެހޭްމަޢުލޫމާތުް މިކަނ�ކަނ�ްހިނގާފައިވާ

ނޑައެޅިގެން� ްކަ ްއެ�ެއީ ްހުރަސ�އެޅުނ� ްއެކަމަށ� ްއެހެނ�ވީމަ،  540އެދެއ�ވަނީ.



 21 

ްނަގައިގެނ�ް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްބަޔަކު ްބޭނުނ�ވާ ްގެނ�ދަނ� ްވަކިގޮތަކަށ� މިކަނ�

ްބަލައިނުގަނ� ްއެކަނ� ްވާހަކަ. ްދައ�ކާ ްބޮޑު�ުްމިތާ ްވަރަށ� ްއެއީ ނަކަނ�

ްމައ�ސަލައެއ�.ް

ް

ް545 

ްނުކުތާއެއ�ކަމަށް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނިޒާމާބެހޭ ްނެނ�ގެވީ ްތިޔަ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްއެކަމާް ްދަނ�ނަވައިފިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�މެއަކު ްނެތ�. ބަލައިގަނެވޭކަ�ަށ�

ނޑަށ�ްފެނ�ނަގޮތ�.ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްއަޅުގަ ދ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްބެހޭގޮތުނ�

ްމެނ�ބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ގޮސ�ްނިނ�މާލަދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ް

ް550 

ްއިނ�ނަްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޒިޔާރަތުގައި ްނެތިނ� ްދައ�ކާކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ލަފުޅަށ�ްނީލަނ�ްކިޔުއ�ވާފައިްއަމިއ�ލަފުޅަށ�ްނަގާްހައިވަކަރުްބެރިއެއ�ްއަމިއ�މުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމިހުރިހާް ްނެތީމަ ްހަމަހަމަކަނ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ވާހަކައެއ�.

ްވަޒީފާގެް ްއޮވޭ ްމިދަނ�ނަވަނީ، ްހަމަ ްސަރުކާރުނ� ްދިމާވަނީ. ކަމެއ�

ް ްގަވާއިދެއ� ްދިނުމުގެ 4ްްޕ�ރޮމޯޝަނ� ްއެހެނ�ތ4ްްޯއަހަރުނ�  555އަހަރުނ�.

ްއިނ� ްބައ�ލަވާްކޮމިޓީގައި ްއެއޮތީ. ްދެއ�ވާފައި ްޕ�ރޮމޯޝަނ� ްޒުބައިރަށ� ނަވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްވާތީކަނ�ތޯ. ްމިގޮތަށ� ްމިކަނ�ކަނ� ްބޭފުޅުނ�. ޑީ.އާރު.ޕީގެ

ް ްމާލެއިނ� ްއެއޮތީ.3111ްްރައީސ�އަށ�ވެސ� ްދެއ�ވާފައި ްބިމެއ� އަކަފޫޓ�ގެ

ހަދާްމަނިކުފާނަކީްޑީ.އާރު.ޕީގެްނާއިބުްޒަޢީމ�.ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެ،ްޤާނޫނުް

ްފައިސާއާއިބެހޭް ްރުފިޔާއާއި، ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްރައީސ�.  560މަޖިލީހުގެ

ްގޯހުނ�ގޯހަށ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްކުރެވޭތީ ްމިކަނ���ކަނ� ްމިހެނ� މިނިސ�ޓަރު.

ްމިރާއ�ޖޭގައިް ްއެބަފެނޭ ނޑުމެނ�ނަށ��� ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިދަނީ

ްކިތަނ�މެްޒުވާނަކު.ްމަނިކުފާނު ްތިބި ގެްމިނިސ�ޓ�ރީން�ދިރިހުއ�ޓާްމަރުވެފައި

ްއަނެއް� ްކޮބާތޯ ްބޮޑުކުރައ�ވާއިރު ްމުސާރަ ްކުޑަކަތީބުނ�ނަށ� ކަތީބުނ�ނާ

ްތަކެތީގ35111ްްެ ްބާޒާރުގައި ްޙައ�ޤު. ްމުވައ�ޒަފުނ�ގެ  565ސަރުކާރު

ްތިބީ.ް ްރައ�ޔިތުނ�ތޯ ްކިތައ� ްދިރިއުޅޭނެ ްމިރާއ�ޖޭގެ އަގުބޮޑުވަނީ.

ްމެނ�ބަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނެތ�. ްމައ�ސަލައެއ� ރުނ�ނަކަށް�މަނިކުފާނަކަށ�
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ނޑުމެނ�ްމިކަމާް މައ�ސަލައެއ�ްނެތ�.ްއާދެ،ްމިހިރަްކަނ�ތައ�ތައ�ްބަލާްއަޅުގަ

ްކަނ�ކަން� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްކޮބާތޯ ްނޫނީ ްވިސ�ނައިގެނ� ދޭތެރޭގައި

 570ހަމަޖެއ�ސެނ�.ްއާދެ،ްމިްކޮމިޓީގައިްކަނ�ހިނގާދިޔަްގޮތަކީ،ްމިްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްއެނގި ްއެނ�މެ ްކަނ�ތައ�ތައ�.ްމިްމަޖިލީހުގެ ވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ްދިޔަގޮތަކީވެސ�ް ްކަނ�ކުރެވެމުނ� ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅުނ�ނާ ްތިއ�ބެވި ކޮމިޓީގައި

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްއެނ�މެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި އެއީ

ްދައ�ކާް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއާދެ، ްކަނ�ތައ�ތައ�. އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

 575ްވާހަކައަކަށ�...ް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްްހަކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާ ްހަމަވެއ�ޖެ ްވަގުތު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ.ް

ް

 580ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟް�

ް

ންކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. .`ް ްމެނ�ބަރުނ�ގެް��ޑު

ްފަހުން�ްްރަޝީދުްޙަ�ަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރިޕޯޓ� ްހުށަނޭޅުނު ްދުވަހަށ� ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްއެ ކޮމިޓީނ�

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްބަލާލައިފިނ�. ްރިޕޯޓ� ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ  585ހުށަހެޅުއ�ވީމަ

ްއެނ�މެފަހުން� ްހުށަހެޅުމަށ� ްރިޕޯޓ� ްމި ްއެއ�ކަމެއ� ފާހަގަކުރެވުނު

ްބޭއ� ނޑުމެނ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�އަޅުގަ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްމަނިކުފާނު ްޖަލ�ސާގައި ވި

ްސޮއެއ�ް ްކުރެއ�ވި ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްއަނ�ގަވާފައިވޭ އަމުރުކުރެއ�ވިއިރުގައި

ްމުޤައ�ރިރުް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްރިޕޯޓ�ގައި ްމި ްއަމުރަށ� ްއެ ރަނގަޅުކުރައ�ވަނ�.

ްނުކު ްފާހަގައެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްހިއ�ތެވި  590ރެވުނު.ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�

ްދެނ�،ް ްފާހަގަކުރަނ�. ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޕޮއިނ�ޓ� ްއެ އެހެނ�ވީމަ،

ް ްލިބުނު ނޑަށ� ްއަނެއ4ް�ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށ�ލާނެ ނޑު ްއަޅުގަ މިނެޓ�ގައި

ްފޮނުވިް ްމަނިކުފާނަށ� ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްއޮފ� ްކޮމިޝަނަރ ޕޮއިނ�ޓަކީ

ްއެބަ ްއޭގައި ްލިބިއ�ޖެ. ްކޮޕީއެއ� ްއޭގެ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ�މެ ބުނޭްސިޓީއެއ�

ް ްދިނީ ްމީހުނ�ނަށ� ްވޯޓުލީ ްް�ވޯޓުލުމަށ�ޓަކައި 55ްްލައ�ކަ  891ް595ހާސ�
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ް ްއެބަހުއ�ޓޭ ްސ�ޓޮކ�ގައި ްއޮފީހުގެ ްއެމަނިކުފާނުގެ 2265ްކަރުދާހޭ.

ް ްއެހެނ�ކަމުނ� ްް�ކަރުދާސ�ކޮޅު. 44ްްލައ�ކަ ކަރުދާސ�ކޮޅަށ581ް�ްހާސ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިކަމާ ްއެހެނ�ވީމަ، ްނޭނގޭކަ�ަމަށ�. ްއެމަނިކުފާނަށ� ްވީގޮތެއ�

ްސ�ޓޮކ�ގައިް ްއޮފީހުގެ ްމި ްވިދާޅުވެފައިވަނީ ްއެމަނިކުފާނު ްކަނ�ބޮޑުވޭ. ވަރަށ�

ްކަރުދާހ2265ްްާ ްވޯޓު ްލެވިފައިވާ ްފޮށިތަކަށ� ްއެބަހުއ�ޓޭ ްކަރުދާސ�ކޮޅު  600ވޯޓު

ްވޯޓުް ްދޫކުރި ްސަރަޙައ�ދަކުނ� ްއެ ްފޮއ�ޓަށ� ްބެހެ�ެއ�ޓި ްސަރަޙައ�ދެއ�ގައި އެ

ްއެ ްއެނގޭނީ ްނުވާކަނ� ްލެވިފައިވާކަމާ ްބެހެއ�ޓިްްކަރުދާސ� ސަރަޙައ�ދެއ�ގައި

ްރިޕޯޓ�ް ްގޮތުގެ ްކަނ�ހިނގި ްފުރިހަމަކުރި ްއިސ�ވެރިޔާ ްފޮއ�ޓެއ�ގެ ވޯޓު

ްއެް ްބުނީ ްއޭނަ ްވާހަކަ ްނެތ� ްބެލެނ� ްރިޕޯޓ� ްއެ ްއެކަމަކު، ބަލައިގެނޭ.

ްދެނ�،ް ްވިދާޅުވަނީ. ްތަކުރާރުކޮށ� ްއޭނަ ްވާހަކަ ްނެތ� ްދެވެނ�  605ފުރުޞަތު

ްގެ ްސަމާލުކަމަށ� ްމަނިކުފާނުގެ ްޕޮއިނ�ޓަކީްއަޅުގަނޑު ްއަނެއ� ނ�ނާނެ

ް ްގަވާއިދުގެ ްނަތީޖ23ްްާމަޖިލީހުގެ ްވަގުތީ ްބުނާގޮތުނ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ް ްނަތީޖާްް��އިޢުލާނުކުރުމަށ�ފަހު ްދާއިމީ ްޖެހެއޭ ްކޮމިޓީނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ް ްދަނ�ނަވާނަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނ�، ްމާއ�ދާގައ23ްްިއިޢުލާނުކުރުމުގެ ވަނަ

ްއޮނ�ނަނީ ްއޭގައި ްޢިބާރާތ�. ްނަތީޖާްްއޮތ� ްފުރިހަމަ ްރާއ�ޖެއަށ�  610މުޅި

ްނަތީޖާް ްނިމި ްވޯޓުގުނާ ްސަރަޙައ�ދެއ�ގެ ްހުރިހާ އިޢުލާނުކުރާނީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މެނ�ބަރުނ�ގެްް��ސާފުކުރުމަށ�ފަހު

ްމިް ްކުރިކަމަކަށ� ްއެކަނ� ްޗެކ�ކުރުމަށ�ފަހުގައި. ްނަތީޖާ ްފަރާތުނ� ކޮމިޓީގެ

ްފާހަގަކުރައ�ވާފައެއ�ް ްވޯޓުގެްްރިޕޯޓ�ގައި ްޢާނ�މު ްވިދާޅުވެފައިވަނީ ނެތ�.

ްފުރުޞަތުް ްމޮނިޓަރކުރުމުގެ ްބަލާ، ްގެނ�ދާގޮތ� ްކުރިއަށ�  615ކަނ�ތައ�

ްޕާޓީތަކަށާއި،ް ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްރަޖިސ�ޓ�ރީކޮށ�ފައިވާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ްދޮގެއ�.ް ްބުހުތާނ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްމިއީ ްހުޅުވާލެވުނެވެ. ނޫސ�ވެރިނ�ނަށ�

ްފުް ްޕާޓީތަކަށ� ްސިޔާސީ ްވޯޓުލީްއެއީ، ްދިޔައިރު ްވޯޓުލަމުނ� ްނުދޭ ރުޞަތެއ�

ް ްގުނިއިރުގައި ްވޯޓު ްފުރުޞަތުދިނީ ްބަލާކަށ�. �1ްްގޮތ� ފޫޓ��5ްްފޫޓ�

ްދުރުން� ްވޯޓުގުނާތަނ� ްބަލާގޮތަށ� ްމީހުނ� ްހަވާއަރުވާތަނ� ްތިބެގެނ�  620ދުރުގައި

ްރިޕޯޓ�ގައިް ނޑައެޅިގެނ�ްއޮޅުވާލުމަށ�ްމި ްހަމަްކަ ބަލަނ�.ްއެހެނ�ކަމުނ�ްމިއީ

އޮތ�ްދޮގެއ�ކަނ�ްމިްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްދަނ�ނަވަނ�.ްދެނ�،ްހަދާފައިް
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މިނެޓ�ްތެރޭގައިްމީގައިްހުރިްމެރިޓާމެދުްވާހަކަދައ�ކަނ�ްވަރަށ�ްދަތިވާނެ.4ްް

ްބޮޑުް ްގިނަ�ައިނ� ްތެދަށ�ވުރެ ްހުރީ ްރިޕޯޓ�ގައި ްމި ްދަނ�ނަވާނަމަ ޖުމ�ލަކޮށ�

ްރިޕޯް ްމި ްހަމަގައިމުވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްމައ�ޗަށ�ްދޮގު.  625ޓ�ގެ

ބިނާކޮށެއ�ްމިްނެގުނުްވޯޓުގެްޞައ�ޙަކަނ�ްޤަބޫލުކުރަނ�ްނެތ�ްވާހަކަްވަރަށް�

ް ްމި ްޚިލާފަށ� ްއެއާ ްދަނ�ނަވަނ�. ްކޮމިޓީން�ް��ހިތާމައާއެކު މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްރިޕޯޓުން� ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ްހެކި ްއަދާނުކުރާކަމުގެ ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު އެމީހުނ�ގެ

ްހިތ�ހަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމާމެދު ނޑުްލިބޭތީ ްއަޅުގަ ްމިކަމާމެދު މަނުޖެހޭކަމާ

ޝުކުރިއ�ޔާ.ް  630ްފިޔަވަޅުއަޅާނެްވާހަކަްދަނ�ނަވަނ�.ްވަރަށ�ްބޮޑަށް�

ް

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

 635ްތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްމާލޭގެްޢިއ�ޒަތ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

 

ްމިރޭވެސް�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމައ�ސަލައަކީްްްއާޠިފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިވާ ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްމިއުޅެނީ ްވަރަކަށ� ްކޮނ�މެވެސ�  640ހަމަ

ްމި ްމަޖިލީހުން�ކޮބާކަނ�.ްމީގައި ްބެލުމަށ�ޓަކައި ްހިނގާގޮތ� ބުނަނީ،ްކަނ�ކަނ�

ް ްހުށަހެޅުނ�.ްް��އެކުލަވާލެއ�ވި ްމަޖިލީހަށ� ްރިޕޯޓ� ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްކުރީް ްމިހާރު. ްކޮނ�ކަމަކާތޯ ްވާހަކަދައ�ކަނ�ވީ ްއަޅުގނޑުމެނ� ދެނ�،

ްމައ�ސަލައަކަށ�ވެގެނ�ް ްއެއީ ްހުށަނޭޅިގެނ� ްރިޕޯޓ� ްްކޮމިޓީގެ ްއެ ޖަލ�ސާގައި

ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަ ްއެޅުނީ. ްމި ްމިހާރު ްވާހަކަދެއ�ކީ. ނޑުމެނ�  645ޅުގަ

ްރިޕޯޓ�ް ްނުވަތަ ްޤަބޫލުކުރަނ�ވީތޯ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުނުކަމަށ�

ްކީކޭތޯް ްބަލައިނުގަނ�ނަމޭ. ްނުވަތަ ްބަލައިގަނ�ނަމޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑަށް� ްއަޅުގަ ްއެއެ�ެ�ެއ� ްކަމަކީ. ްމިއުޅޭ ްބަޙުސ�ކުރަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްކޮނ�މެވެސ� ްޝުކުރިއ�ޔާ ްމިއުޅެނީ. ްއޮޅިގެނ� ރަކަ�ަށ�

 650ްރައީސ�.
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ް

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްފާހަގަކުރެއ�ވި ްތި ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްއަދިްހަމަް ްއޮތ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދުގައިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގައި  ދަނ�ނަވާނީްމި

ްބެ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާްއެހެނ�މެ ްމަޖިލީހުނ� ްމި  655ލުމަށ�

ްވޯޓުގެް ްސިއ�ރު ްޢާނ�މު ްނަގާ ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި ްކަ ްނިޒާމު ވެރިކަމުގެ

ް ްކުރިއަށ2117ް�ްގަވާއިދު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ް ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށ� ްކަ ގެ

ގެނ�ދަނީ.ްދެނ�،ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގައިްއޮނ�ނަނީްމަޖިލީހަށ�ްމައ�ސަލައެއ�ް

ްދޭނ�ވާނެކަ�ަމަށ�.ްްހުށަހެޅިއ�ޖިއ�ޔާ ްފުރުޞަތު ްބަޙުސ�ކުރުމަށ� އެއަށ�

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގެނ�ދަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށ�  660އެހެނ�ވީމަ،

ްމަޖިލީހުގެ ްނޫނ�ތޯ ްނުވަތަ ްރިޕޯޓެއ�ތޯ ްރަނގަޅު ްމިއީ ްރިޕޯޓ� ްމި  ގޮތުގައި

ްއެވާހަކަް ްފެނ�ނާތީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެނ�ޑޯޒ�ކޮށ�ދެނ�ޖެހޭނެކަމަށ� ޖަލ�ސާއަކުނ�

ްނުކުތާއެއ�ްއެކަ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްގެނ�ދަނީ. ްކުރިއަށ� ްމިބަޙުސ�ކުރަނ� ނ�

ްމާލޭްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދު.ް

ް665 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާހަކައާއިްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުް ްތިވިދާޅުވި ްދެނ�މެ ްރައީސ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްބަޙުސަށ�ފަހުގައިްްްނަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ްއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ ްބޭނުނ�ވަނީ ްދަނ�ނަވާލަނ� ގުޅިގެނ�

ްރޫލިނ�ގއެ�ެއ�ް ްނިނ�މެވި ްރައީސ� ްނޫނީ ްއޮނ�ނާނެތޯއޭ،  670ވޯޓެއ�

ްއޮނ�ނަކަމަށ�ވާނަމަް ްވޯޓެއ� ްމިބަޙުސަށ�ފަހުގައި ްއެހެނ�ވީމަ، ދަނ�ނަވާނީތޯއޭ.

ްޤަބޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުޅުވާލެއ�ވިދާނެކަމަށ� ްމަނިކުފާނަށ� ލުކުރަނ�.ްބަޙުސަށ�

ްތަފާތުް ނޑުމެނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމިތާނގައިްރިޕޯޓ�ްހުށަހެޅީމާްދެނ�ްއަޅުގަ

ްނަތީޖާއެއް� ްކަހަ�ަލަ ްއެއ�ވެސ� ްއެއިނ� ްވާހަކަދައ�ކާފައި ްނެރެ ޙުކުމ�ތައ�

މިްމަޖިލީހުގެްތަޅުނ�ްހުޅުވާލަނ�ޖެހޭް  675ޙާސިލ�ނުކުރާްވާހަ�ަކަތަކެއ�ްދައ�ކާކަށް�

ްނު ްޤަބޫލެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްއެއީއެއ�ްކަމަކަށ� ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކުރެވޭ

ްގަވާއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްރޫޙަކީ. ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޫނ�
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ރޫޙަކީްމަޖިލީހުގެްކަމެއ�ްކުރުމަށ�ްނިނ�މަނ�ޖެހޭްކަހަލަްކަމެއ�ްއޮވެއ�ޖިއ�ޔާް

ްކަމެއް� ްމިއީ ްބަޙުސ�ކުރެވެނ�ޖެހޭނެއޭ. ްހުށަހެޅުނީމަ ްމައ�ސަލައެއ� އެ

ްފެނިގެނ�ްމިދަނީކީ.ްނިނ�މަނ�ޖެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަދި  680ހޭްކަމެއ�ކަމަކަށ�ްނޫނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނެތި ްކަމެއ� ްނިނ�މާނެ ްމަޖިލީހުގައި އެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ

ްނަތީޖާއެއ�ތޯ.ް ްކޮނ� ްމިއުޅެނީ ްޙާސިލ�ކުރަނ� ްއެއިނ� ބަޙުސ�ކޮށ�ގެނ�

 ޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ް685 

ތިދެއ�ކެވިްވާހަކަފުޅުްއެއީްނިޒާމާބެހޭް،ްއާދެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ގެްދަށުން�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމާލޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�، ްބަލައިގަނެވޭކަށެއ�. ނުކުތާއެއ�ކަމަށ�

ްހަމަް ްއެސުވާލު ްއަނެއ�ކާ ްފަހުނ� ްއަޙ�މަދުްއާޠި�ިފަށ�ްޖަވާބުއެރުވި މެނ�ބަރު

ްދަނ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްތިކުރެއ�ވީ. ްގަވާއިދުގައިްތަކުރާރު�ުކޮށ� ްމިއޮތީ ނަވާލަނ�

ްމައ�ސަލައެއް� ްމަޖިލީހަށ� ްފެނ�ނަގޮތުނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ  690އޮތ�ގޮތުނ�

ްއެހެނ�ވީމަ،ް ްހުޅުވާލަނ�. ްބަޙުސަށ� ްފ�ލޯރގައި ްއެބަޖެހޭ ހުށަހެޅިއ�ޖިއ�ޔާ

ްމަޖިލީހުން� ްމިމައ�ސަލާގައި ްދަނ�ނަވައިފިނ� ނޑު އަޅުގަ

ސަލައެއ�ްހުށަހެޅިއ�ޖިއ�ޔާ.ްއެނ�ޑޯޒ�ކޮށ�ދޭނ�ޖެހެއޭ،ްމަޖިލީހަށ�ްއެއ�ވެސ�ްމައ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްދަނ�ނަވާލީ. ްއޮނ�ނަގޮތ� މިކަނ�

ްސ.އަތޮޅުގެް ްމަޑުކޮށ�ލައ�ވާ ްނުކުތާއެއ�. ްނިޒާމާބެހޭ ްޝަރީފ�  695އިބ�ރާހީމ�

ްލ ްމެނ�ބަރު. ްމަނިކުް.ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމޫސާ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި އަތޮޅުގެ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް700 

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނެގީްމަނިކުފާނުގެްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްއަޅުގަ

ްވާހަ�ަކަ.ްްްމަނިކުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއުޅޭ ްހުށަހެޅި�ިގެނ� ްމައ�ސަލައެއ� ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ވާހަކަފުޅުގައި

ްޚާ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއޮނ�ނަނީ ްއެޖެނ�ޑާގައި ްމަޖިލީހުގެ ވަނ��4ްްައ�ޞަ

ްކަނ�ކަން� ްވޯޓުގެ ްޢާނ���މު ްގޮތުގެމަތިނ� ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ ޖަލ�ސާއިނ�
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ްކޮމިޓީގެް ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްއެކުލަވާލި ްމަޖިލީހުނ� ްބެލުމަށ�ޓަކައި  705ހިނގާގޮތ�

ްމައ�ސަލައެއ�ް ްވިދާޅުވީ ްމަނިކުފާނު ްހުށަހެޅުނ�. ްމަޖިލީހަށ� ރިޕޯޓ�

ްބަޙުސ�ކު ްއެއަށ� ްރިޕޯޓަށް�ހުށަހެޅިއ�ޖިއ�ޔާ ްއެހެނ�ވީމަ، ރަނ�،

ްބަޙުސް� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެ�ެހެނ�ކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާ ބަޙުސ�ކުރަނ�ޖެހޭތޯ.

ކުރިއަށ�ްގެނ�ދަނ�ޖެހޭނީ.ްދެނ�،ްއެނ�މެފަހުނ�ްމިކަމާްބެހޭގޮތުނ�ްގުޅިގެނ��ިް

ްނެރުއ�ވާފައިް ްރޫލިނ�ގއެ�ެއ� ްއަމިއ�ލަފުޅަށ� ްމަނިކުފާނު  710ޖަލ�ސާވެސ�

ނޑުމެނ�ްލައ�ވާްމުޅިއެތިްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ކަ މަށ�ްނިނ�މެވީ.ްމިރޭވެސ�ްއަޅުގަ

ްކިޔުއ�ވާފައިް ްނެހެއ�ދެވިއަށ�ްއެއ�ޗެހި މިތަނުގައިްމިްރަމަޟާނ�މަހުްހެއ�ދެވި

ްކަމެއ�ތޯް ްކުރާ ްކީއ�ކުރަނ� ްކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔާ ްނިނ�މަވާނެ ްއެގޮތަށ� އަނެއ�ކާ

ްމިތަނު ްމިއީ.ްނޫނީ ްތަނެއ�ތޯ ްބާއ�ވާ ްކަލަގޮވަނ� ން�މިއީ.ްއެކަކުްއަނެކަކަށ�

ްނޫނ�ކަމާ.ް ްނުވަތަ ްޞައ�ޙަކަމާ ްމި ްނިނ�މޭނެތޯ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ  715މިރޭ

ްތިއޮތީް ްމަނިކުފާނު ްބުނެފައި ްއެއ�ޗެއ� ްތިހުރިހާ ްރިޕޯޓ�ގައި ްދޭތެރޭ އެކަމާ

ނޑުމެނ�ނަށ�ވެސް� ްއަޅުގަ ްކޮބައިތޯ ްއެހެނ�ވީމަ، ްވިދާޅުވެފައި. ނޫނެކޭ

ް ްރައީސ�ކަމުގެ ްއިނގޭތޯ ްއެނގެނ�ވާނެ ްވަރަކަށ� ނޑީގައިްކޮނ�މެވެސ� ގޮ

ނޑުމެނ�ނަކީވެސ�ްބުއ�ދިްސަލާމަތުނ�ްހުރިް ްއަޅުގަ އިށީނދެލައިގެނ�ްނެތަސ�

ްމިތިބެނީ.ް ްލާފައި ްހޮވާފައި ްމީހުނ� ްމިތަނ�ތަނަށ�  720މީހުނ�ކަމަށ�ވެގެނ�

ްވާހަކަް ްމެނ�ދަނ�ވަނ�ދެނ� ްރޭނގަޑު ްލައ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ އެހެނ�ވީމަ،

ްލިޔެފައިވާ ްތިމަނ�ނަ ްހާރުދަނ�ގަޑީގައި ްމާއ�ދާގ99ްްެްދައ�ކުވާފައި ވަނަ

ްވަލުދޮރާށިން� ްމަނިކުފާނު ްކިޔައިގެނ� ްހަދައިފީމޭ ްމިހެނ� ބާރުގެދަށުނ�

ނޑަށ�ްހީވަނީ.ް ްނިކުމެވަޑައިގަތީމާްކަމަކުނުދާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ް725 

ް

ްމިހާރުވެސް�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކުނ�: ްދަނ�ނަވައިފިނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްގަވާއިދުގެް ްކޮނ�މ24ްްެްމި ްމަޖިލީހަށ� ްމިވަނީ ްގައި ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްވަގުތުް ްބަޙުސ�ގެ ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްއެ ްހުށަހެޅުމަށ�ފަހުވެސ� މައ�ސަލައެއ�

ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ�ް ްމެނ�ބަރުނ� ްފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި ްމައ�ސަލައަކާމެދު ްއެ  730ހުޅުވާލާ

ްވާ ްއެ ްދޭނ�ވާނެއޭ. ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތު ޖިބުްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ



 28 

ްވޯޓުް ްގަވާއިދުގައި ްމި ްމަސައ�ކަތ�ކުރަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ�ަ އަދާކުރުމަށ�

ްހުށަހަޅަނ�ވާނެކަމަށ�.ް ްރިޕޯޓ� ްމި ްމިއޮނ�ނަނީ ްގަވާއިދުގައި ނެގުމުގެ

ްބުނާތީް ްމިކަނ� ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިކަނ� ްދެގޮތަށ� ްމި އެހެނ�ވީމަ،

ްދެ ނޑު ްއަޅުގަ ްލާޒިމ�ވާކަމަށ� ްކުރަނ� ްއެކަނ� ނޑު ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ  735ކޭތީ

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެނ�ދަނީ.ްއާދެ،ްސ.ްއަތޮޅުގެ ްކުރިއަށ� މިކަނ�ްމި

ްއިބ�ރާހީމ�ްޝަރީފ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް740 

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ް ްކޮމިޓީއަކުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހަށ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ���ތެރި

ްރައީސ�،ްްް:ޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމީކީ. ްނޫނ� ްރިޕޯޓެއ� ްހުށަހެޅި ްފުރަތަމަ ތާރީޚުގައި

ްބާއ�ވައިފި.ް ްގިނައިނ� ްވަރަށ� ްމަޖިލިސ�ވެސ� ްޚާއ�ޞަ�ަ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

ްއޮވެގެން� ްޤައުމުގައި ްމި ްމަޖިލީހެއ�ވެސ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއަހަރުތަކުގައި ތަފާތު

ްއެހެނ� ްއޮވޭ. ްލިޔެ�ެފައި ްގަވާއިދުގައި ްތިޔަްއެބަހިނގާ. ްމަނިކުފާނު  745ވީމަ،

ްތާރީޚުގައިް ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްމިހާތަނަށ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްރޫލިނ�ގއަކީ ދެއ�ވާ

ްނުވަތަް ްއިޢުލާނެއ� ްނެރުއ�ވާ ްހިނގާފައިނުވާގޮތަށ� ްކަނ� ދުވަހަކުވެސ�

ްނުހެއ�ދެވޭނެ.ް ްއެގޮތަކަށ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނިނ�މެވުމެއ�. ނިނ�މަވާ

ްކަމަ ްތިކުރައ�ވާ ްކަލަގޮވުމަށް�ޙަޤީޤަތުގައި ްބޭކާރުކޮށ� ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ކީ

ްމަޖިލީހުގެް ްމަޖިލީހަށ� ްކުރައ�ވަނީ. ްއެގޮތަށ� ްއެކަނ�ކަނ�  750ފުރުޞަތުދެއ�ވާ

ްމިރާއ�ޖޭގައިް ްއެއީ، ްއެހިސާބުނ�. ްނިމުނީ ްއެ ްއެކަނ� ްހުށަހެޅިމާ ރިޕޯޓ�

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޕ�ރޮސީޑެނ�ޓެއ� ްއޮތ� ނޑައެޅިފައި ްކަ ޤާއިމ�ވެ

ްއެ ްގެނ�ދެވިްްމަނިކުފާނު ްމިހާރު ްޢަމަލުކުރައ�ވަމުނ� ްޚިލާފަށ� ރޫލިނ�ގއާއި

ްއިއ�ޔެް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްނޫނ� ްއަލަކަށ� ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނަމަވެސ�.

ްމަހުވެސ�،ްއޭގެްކުރީމަހުގައިވެސ�،ްހަމަް ްއިހަށ�ްދުވަހުވެސ�،ްމިދިޔަ  755ނޫނ�

އޮވެގެނ�ްކޮނ�މެްމަ�ަހަކުވެސ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެްމަޖިލީހަށ�ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުް

ްނިނ�މާކަށް� ްގޮތެއ� ްރިޕޯޓ�.ްމިތަނަކަށ�ްމައ�ސަލައެއ� މަޖިލިސ�ްކޮމިޓީތަކުނ�

ްނެތ�.ް ްމައ�ސަލައެއ�ވެސ� ްނިނ�މަނ�ޖެހޭ ްހުށަހަޅަނ� ްނެތ�. ހުށަހެޅިފައެއ�
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ްވޯޓު ްނެގި ބާޠިލުކުރަނ�ތޯްްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްރައ�ޔިތުނ�

ްމި ްއެއީކީ ްނިނ�މަނ�ވީ. ނޑުމެނ� ްމެނ�ޑޭޓެއް�ްއަޅުގަ ްލިބިގެނ�ވާ  760މަޖިލީހަށ�

ްމަޖިލީހަކަށް� ްމި ްނިނ�މޭނެ. ްނުވެސ� ްއެގޮތަކަށ� ްއެހެނ�ކަމުނ� ނޫނ�.

ްބާޠިލުް ްއެއީ ްވޯޓެއ� ްނިނ�މި ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނުނިނ�މޭނެ

ްބާޠިލުކުރާކަމެއ�ް ްވޯޓު ްޚިލާފުކަމެއ�، ްގަވާއިދާ ްއެކަމާ ވޯޓެއ�ކަމަކަށ�.

ްއިް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްގޮސ�ގެން�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ްއިދާރާތަކަށ� ްޝަރީޢަތާބެހޭ ސ�ލާމީ

ްނިނ�މޭނީ.ް ްނިނ�މުމެއ� ްނިނ�މާ ނޑައަޅައިގެނ� ްނިޔާކަ ްމުޢައ�ސަސާތަކުނ�  765އެ

ްވޯޓާމެދުް ްއަދި ްބާ�ާޠިލުކޮށ�ފައި ްވޯޓު ްވޯޓުނަގާފައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިއިކީއެއ�. ްއޮތ�ކަމެއ�ނޫނ� ްމިގޮތަކަށ� ގޮތ�ކިޔާފައި

އ�ޖޭގެްޤާނޫނުއަސާސީްހަދާްމުޢައ�ސަސާ.ްމިްމުޢައ�ސާސާއަށ�ްމިއީްދިވެހިރާ

ްކުރެވެމުން� ްމިހާރު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްބަދަލުގައި ްހެދުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްމިދިޔައީ ްގެއ�ލިގެނ� ްޖަލ�ސާތޯ ްކި�ިތައ� ްކޮބައިތޯ. ްކަމަކީ  31ް770މިދާ

ްތިބެ.ް ނޑައަޅައިގެނ� ްކަ ްނިނ�މަނ� ްހަދާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޮވެނ�ބަރަށ�

ނޑުްޢިއ�ޒަތ� ްއަޅުގަ ްގޮތެއ�ނޫނ�. ްކުރެއ�ވޭނެ ްމިކަނ� ްމިއީ ްރައީސ� ތެރި

ްމަނިކުފާނުް ްމިދަނ�ނަވަނީ ްޤަސ�ދުގައި ްއެނގިހުރެ ނޑައެޅިގެނ� ކަ

26ްތިރޫލިނ�ގއަކީްނުބައިްރޫލިނ�ގއެކޭ.ްތިގޮތަކަށ�ްގަވާއިދަކުްނޯނ�ނާނެއޭ.ް

ްމުޅިް ްދަށުނ�ވެސ�. ްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްއެހެނ� ްއަދި ްދަށުނ�ވެސ� ްމާއ�ދާގެ  775ވަނަ

ްތިކަން�ގަ ވާއިދުްބެލިޔަސ�ްނިނ�މޭކަށ�ްނޯނ�ނާނެއޭ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްމަނިކުފާނު

ްއެގޮތަށ�ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްނިމުނީ. ްއިއ�ވީމަ ްރިޕޯޓ� ްމަޖިލީހުގެ ގެނ�ދަވަނީ،

ްނުހައ�ދަވާށޭ.ް

ް

 780ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

މިްއިށީނ�ނަނީ.ްއަޅުގަނޑުްމިދަނ�ނަވަނީްްނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެ ްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސް�

ްއެހެނ�ްނަހައ�ދަވާށޭްއާދޭސ�ކޮށ�ފައި.ްޝަރީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް
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ްމާލޭގެްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމިމައ�ސަލާގައި ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު  785އާދެ،

ްރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްއާޠިފ�.ޢިއ�ޒަތ�ތެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްޙަވާލާތިދެއ�ވަނީ ްމަނިކުފާނު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  790ްވަނ24ްްަޝުކުރިއ�ޔާ

ްހުށަހެޅުމަށ�ފަހުވެސް�ްްއާޠިފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމައ�ސަލައެއ� ްކޮނ�މެ ްމަޖިލީހަށ� ްށ�. ް)ށ( މާއ�ދާގެ

ްމައ�ސަލައެއ�ގެ ްއެމައ�ސަލައަކާމެދުްްއެ ްހުޅުވާލާ، ްވަގުތުގައި ބަޙުސ�ގެ

ްފުރުޞަތުް ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ� ފުޅާދާއިރާއެއ�ގައި

މަޖިލީހުގެްރައީސ�ްދޭނ�ވާނެއޭ.ްއޭގެްފަހަތުނ�ްއަނ�ނަް)ނ(ްގައިްމިބުނަނީް

ްނިމު ްޚިޔާލުފާޅުކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްވަގުތުގައި ްބަޙުސ�ގެ  795މުން�މައ�ސަލައެއ�ގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމައ�ޗަށ� ްމައ�ސަލައިގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރި މެނ�ބަރުނ�

ްމިް ްއެކުލަވާލުމަށ�ޓަކައި ްޑ�ރާފ�ޓ�ތަކެއ� ްމާއ�ދާތަކެއ�ގެ ްނުވަތަ މާއ�ދާއެއ�

ް ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރ26ްްާގަވާއިދުގެ ްދިރާސާކޮށ� ްބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ފޮނުވަނ�ވާނެއެވެ.ްމަނިކުފާނުްކޮމިޓީއަށ�ްމަޖިލީހުގެްރައީސ�ްމިމައ�ސަލައެއ�ް

ްއަނެއ�ކާް ްއެއ�ޗެހި ްފާސ�ވާ ްމިތަނުނ� ްހައ�ދަވާނީ. ްކިހިނެއ�ބާ  800ދެނ�

ްހިތަކަށް� ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްގެނ�ދާނީތޯ. ޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ�

ްމިް ްގޮތުގައި ްމާއ�ދާއެއ�ގެ ްއުޅޭ ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރަނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނުވަދޭ

ނ ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ނޑުމެނ�ްމައ�ސަލަ. ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކީ ްމިދަނ�ނަވާ ޑު

ްނޫނ�ތޯ.ް ްނުވަތަ ްރަނގަޅޭ ްރިޕޯޓ� ްމި ްވިދާޅުވާށޭ. ްކަމެއ� ބަޙުސ�ކުރަނ�ވީ

ްއަދިް ްރަނގަޅަސ� ް ްއަދި ްރިޕޯޓ� ްނޫނ�ތޯ. ްއަދި ްހުށަހެޅުނ�ތޯ  805ރިޕޯޓ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްކޯއ�ޗެއ�ތޯ ްނޫނ�ތޯ. ްސައ�ޚަތޯ ްވޯޓު ނުރަނގަޅަސ�

ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްޝުކުރިއ�ޔާްބަޙުސ�ކުރަނ�ވީ. ްއެއ�ޗަކީ. ދަނ�ނަވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްކުރީގައިވެސ�.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދަނ�ނަވާލެވިއ�ޖެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑަށ� ްއަޅުގަ  810އާދެ،

ްތިވިދާޅުވިް ްމާއ�ދާ، ްހުށަހެޅުނު ްމައ�ސަލަ ްމި ްރަނގަޅަށ�. ްހަމަ ތިވިދާޅުވީ
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24ްް ްސުރުޚީ ްއަރިމަތީ ްމާއ�ދާގެ ބައ�ލަވާލެއ�ވީމަްވަނަ

ްއެް ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެހެނ� ްއެހެނ�ވީމަ، އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމިމައ�ސަލާގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދާކަށ�ނެތިނ�. ބަޙުސ�އަކަށ�

ްއެނގޭނީ.ް ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނިނ�މީމަ ްވާހަކަފުޅުދައ�ކަވާ  815މެނ�ބަރުނ�

ްފެނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު، ްދަނ�ނަވައިފިނ� ނޑު ްގޮތ�.ްއަޅުގަ ނަ

ްނިޒާމާބެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލާގައި ްމި ްއިތުރަށ� ްދެނ� އެހެނ�ވީމާ،

ްކޮޅުމަޑުލުގެް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއަރުވާކަށެއ�ނެތިނ�. ްފުރުޞަތު ނުކުތާއަކަށ�

ްގެނ�ދެވުން� ްކުރިއަށ� ްވާހަކަފުޅު ްރަޝީދުގެ ްރިޔާޟ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 820ްއެދެނ�.ް

ް

ނޑުވެސ�ްްޝުކުރިއ�ޔާްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�ް ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްމިމަޢުޟޫޢުގައި ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިްްްރަޝީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްބޭނުނ�. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްއެއ�ޗެއ� ކޮނ�މެވެސ�

ްހިމެނޭް ްކޮމިޓީއެއ�ގައި ްހިނގާދިޔަ ްމަސައ�ކަތެއ� ްބުރަ ްމިހާ މަސައ�ކަތ�

ްމަޖިލީހަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްއޮތް�މެނ�ބަރެއ�. ްދަނ�ނަވާލަނ� ްމި  825ށ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްކުރިއަތ�އޮތ�ތަނުގައި ްނޫނިއ�ޔާ ްމުސ�ތަޤ�ބަލުގައި ވާހަކައަކީ

ްބޮޑަށް� ްވަރަށ� ްހޮވުމުގައި ްކޮމިޓީ ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި ްމިކަހަލަ ކުރާ

ނޑަށ�ްމިކަމުގައިްމިް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާށޭ.ްއަޅުގަ

ްރިޕޯޓުނ� ްބަލާލީމާ ްމީގެއިން�ްރިޕޯޓ� ްނޫނ�ނަމަ ްނަތީޖާ ފެނިގެނ�ދިޔަ

ްއޮނ�ނަނީް ްރާއ�ޖޭގައި ްނިޒާމު، ްނެގުނު ްމި ްއެއ�ޗަކީ ްފެނުނު ނޑަށ�  830އަޅުގަ

ްހިތުގައިް ްދޭތެރޭގައި ްސައ�ޚަކަމާ ްވޯޓުގެ ްމި ްނިޒާމެއ�ކަނ�. ކޮނ�ކަހަލަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިއުޅެނީކީ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއުފެދިގެނެއ�ނޫނ� ޝައ�ކެއ�

ގެްކުރިނ�ވެސ�ްބޭއ�ވިްޖަލ�ސާތަކުގައިްމިްވޯޓުގެްކުރިނ�ވެސ�ްދެނ�ނެވިނ�ްމީ

ްމައ�ސަލައެއ�ނެތޭ.ްހަމަް ްއެއ�ވެސ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ސައ�ޚަކަމާްދޭތެރޭގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައެއ�ނެތޭ. ްއެއ�ވެސ� ނޑުގެ ްއަޅުގަ  835ޔަޤީނުނ�ވެސ�

ްނިޒާމެއ�ކަމަށ�ް ްރިޔާސީ ްއޮނ�ނާނީ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްމިއޮތީ ޤަބޫލުކުރަމޭ

ްރަ ނޑުމެނ�ނަށް�ދިވެހި ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެނ�ވީމަ، ްނިނ�މާފައޭ. އ�ޔިތުނ�

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްއެބަހުރި ްރިޕޯޓ�ގައި ްހުށަހެޅިފައި. ްރިޕޯޓ� މިއޮތީ
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ްއައިސ�ފައިހުރިް ްޝަކުވާތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްހުރިއިރުގައި ފާހަގަކޮށ�ފައި.

ްފިޔަވަޅުް ްއެޅި ްމައ�ސަލަތަކުގައި ްއެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްއެބަހުރި.  840ްވާހަކަ

ްބޮޑަށ�ް ްވާހަކަ ްމިރޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނެތ�. އެނގޭކަށެއ�

ްކުރިއަތ�އޮތ�ތަނުގައި.ް ްމަސައ�ކަތ� ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޭނުނ�ވަނީ ދައ�ކާލަނ�

ނޑުމެނ�ްމިހާރުްމިތިބީްމާދަމާްކަނ�ނޭނގޭްޤާނޫނުއަސާސީގެްބާބުތައ�ް އަޅުގަ

ްބަޙުސ�ކުރަނ�ވެފައި ްއެއާބެހޭގޮތުނ� ްގެނެސ� ްމިހާްމިތަނަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، .

ްގެނެސ�ގެނ�ް ްރިޕޯޓެއ� ްމިކަހަލަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނޑިވަޅެއ�ގައި ްދަ  845މުހިނ�މު

ްކޮނ�މެހެން� ްވާހަކަދައ�ކާ ްމިކަމާ ްބަޙުސ�ކޮށ� ްމިއަށ� ްގެނެސ� މިތަނަށ�

ްއެވިދާޅުވާހެން� ްމެނ�ބަރުނ� ްއެހެނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނަގާލުމަކީ ވަގުތުތައ�

ްހިނ�ހަނަޖެހޭކަމެއ�ނޫ ްމާ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއަޅުގަނޑުވެސ� ްއެހެނ�ވީމަ ނ�.

ްހަމަް ްއެބައޮތ�. ްކަމެއ� ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ރައީސ�،

ްކަމެއ�ް ްކޮނ�މެވެސ� ްނިނ�މިދާނެ ްމަޖިލީހުނ� ްމާދަމާވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ�  850އަޅުގަ

ްމަޖިލީހުން� ްމި ްކޮނ�މެވެސ�ކަމެއ�ކުރަނ� ްދިރާސާކޮށ� ްކޮނ�މެކަމެއ� ބަލާ

ނޑުްދަނ�ނަވަނ�ްމިއުޅޭްވާހަކައަކީްކޮމިޓީއެއ�ްނަގާފާނެ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަ ޅުގަ

ްމިކަން� ްޤާބިލު ްމިކަމަށ� ްބޭފުޅުނ�ނަކީ ްނެނގޭ ްކޮމިޓީތަކަށ� ްނަގާ މިހެނ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާނ�ޖެހޭ. ްބަޔަކަށ� ް ްތަޖުރިބާހުރި ްމިކަމުގެ ކުރެވޭވަރުގެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްބަދުނާމުތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްބޮލުގައި ްކޮމިޓީގެ  855ނުދަނ�ނަވަނ�

ްއަދިް ްއެބަްމެނ�ބަރުނ� ްބައެއ�ްބޭފުޅުނ�ްއަޅުއ�ވަމުނ� ދިވެހިްރައ�ޔިތުނ�ވެސ�

ްމިކަން� ްމައ�ސަލައަކީ ްބޮޑު ްއެނ�މެ ްމިދިމާވި ްޙަޤީޤަތުގައި ގެނ�ދަވާ.

ރަނގަޅަށ�ްބަލާްމިކަނ�ްގެނ�ދެވޭނެގޮތ�ްމިކަމުގެްތަޖުރިބާްޙަޤީޤަތުގައިްނެތީް

ްވ.އަތޮޅުގެް ްނެގިފައިހުރި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހިނ�ގަނ� ްކޮމިޓީ މި

ނޑުްދަނ�ނަވާނީ.ްއެއީްޢި  860އ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމޫސާްނިޒާރުގެްނެތީއޭްއަޅުގަ

ްގެނ�ދަން� ްވަކިގޮތަކަށ� ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްމި ްދިމާވި.. ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްނެތިނ�.ް ްދަނ�ނަވާކަށެއ� ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ކުރިއެކޭ ވަކިގޮތަކަށ�

ްނުކު ްމިކަނ� ްރޭވުމެއ�ގެދަށުނ� ްމި ްމިގޮތަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމިކަމާގުޅިގެނ� ރެވި

ްމިް ްކުރެވިގެނ�ދިޔައީމަ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްއުފެދޭގޮތަށ� ްސުވާލު މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްމިކަމާް ްޖަލ�ސާތަކެއ� ްގިނަ ްވެގެނ� ްމައ�ސަލައަކަށ� ްމިހާބޮޑު  865މައ�ސަލަ
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ްއޮތް� ްހުށަހެޅިފައި ްމި ބަޙުސ�ކުރަނ�ްމިޖެހުނީ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައި

ްފާހަގަކުރެ ްމިއޮތީ ްއައިކަމާްރިޕޯޓ�ގައި ްޝަކުވާތަކެއ� ްމިއޮތީ ވިފައި

ްއެހެނ�ވީމާ،ް ްމިއޭ. ްކުރީ ްބައެކޭ ްކޮނ�މެވެސ� ްކުރިކަމާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�

ްކުރި.ް ްކޮމިޓީނ� ްނެތ� ްއެނގޭކަށެއ� ްމާބޮޑަކަށ� ްނަތީޖާއެއ� މީގެއިނ�

ްއެބަހުރި.ް ްލިޔެފައި ްވާހަކަތަކެއ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްމީގައި  870އެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްމުސ�ތަޤ�ބަލުގަް ްވާނ�ޖެހޭނެްއެހެނ�ވީމަ، ްކޮމިޓީތައ� ްނެގޭ ްމިހެނ� އި

ްއަދިް ްމަޢުލޫމާތުހުރި ްގިނަ ްވަރަށ� ްތަޖުރިބާހުރި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްޖެހިލުނ�ނުވާް ްކުރުމަށ� ްކަމެއ� ްމިފަދަ ްނުކުމެގެނ� ްކުރިމައ�ޗަށ� ރައ�ޔިތުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްވަރަށ�.. ްއެއީ ްއެމީހުނ�ނަކީ ްއަދި ްވާނ�ޖެހޭނެ. ބަޔަކަށ�

ް ްވަރަށ� ްއެބައޮތ�ްމިތިބީ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްއެހުވާގައި ްހުވައެއ�ކޮށ�ގެނ�.  875ބޮޑު

ްވާހަކަ.ް ްޙައ�ޤުތަކުގެ ްބައެއ�ގެ ްގިނަ ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްހޯދަދޭން� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޙައ�ޤުތަކެއ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިތިބީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްގޮތަށް� ްސަލާމަތ�ވާނެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ނުކުމެފައި.

ްކޮމިޓީގެްއަޅުގަނޑުމެ ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ްކުރަނ�ޖެހޭނީ. ްމަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ނ�

ްމިދިޔައީް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެޅިގެނ� ްބަދުނާމުތަކެއ� ްބޮޑެތި ްމިހާ  880ބޮލުގައި

ްމީގައިް ްއިސ�ކޮށ� ްފަރާތ�ތައ� ްހިނ�ގަނ�ހުރި ްކޮމިޓީނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމިގޮތަށ� ްމިކަނ� ްކުރެއ�ވިގޮތުނ� ްއެކަނ� ްފަރާތ�ތައ� ްމަސައ�ކަތ�ކުރެއ�ވި

ްމިް ްވިދާޅުވިހެނ� ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެހެނ�ވީމާ، ނުކުމެގެނ�ދިޔައީ.

ްމިއަށް� ްހުށަހެޅި ްމިއަށ� ްއޮތީ ްމީގައި ްގޮސ�ގެނ� ްމިކަނ� ްބަޙުސ�އަކަށ� ބޮޑު

 885ވޯޓެއ�ްހޯދާްމިކަނ�ްބަލައިގަނ�ނާނީތޯްބަލައިނުގަނ�ނާނީތޯ.ްއެއީްރިޔާސަތުނ�ް

ްޤަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ،ްކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�ކަމަށ� ބޫލުކުރަނީ.

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްމިއަކަށ�ްމާބޮޑުްބަޙުސ�އަކަށ�ްދާކަށ�ްބޭނުމެއ�ނޫނ�.ް އަޅުގަ

ްމީތިް ްމިއޮތީ ްބަލައިގެނ�ފިނ�. ްމިކަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޔަޤީނ�ނުނ�ވެސ� ހަމަ

ްކަނ�ތައ�ތަކުގައިް ްމިހިރަ ްމީގައި ްއެހެނ�ވީމަ، ްހުށަހެޅިފައި. މަޖިލީހަށ�

ްޢިއ�ް ްމައ�ސަލަތައ� ްގެނ�ދަވާްމިދިމާވި ްތިކުރައ�ވަމުނ� ްމެނ�ބަރުނ�  890ޒަތ�ތެރި

ްއޮތ�ް ްއުފެދިފައި ްހިތުގައި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝަކުވާތަކާއި

ްކަނ�ތައ�ތަކުގައިް ްދިމާވާ ްމިހެނ� ްމުސ�ތަޤ�ބަލުގައި ނުތަނަވަސ�ކަނ�
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ްވިސ�ނައިގެނ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްއެކަނ�ތައ�ތަކާ ނުއުފެދޭގޮތަކަށ�

ްކަ ނޑުމެނ� ްރަނގަޅަށ�.ްއަޅުގަ ްހުނ�ނާނީ ްގެނ�ދިޔައީމަ ްކުރިއަށ� ނ�ތައ�ތައ�

ްހަމަް ްދޭތެރޭގައި ްމަސައ�ކަތާ ްކޮމިޓީގެ ްމި ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައި  895މިފަހަރު

ްތިް ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެނ� ްހިނ�ހަމައެއ�ނުޖެހޭ. ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްފަހުން� ްއެނ�މެ ްމީގެ ްއެއީ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިނ�މުމަކީ ނިނ�މަވާ

ްޢި ނޑުމެނ�ނަށ�ްނިނ�މުމޭ. ްއަޅުގަ ްމީގެކުރިނ� ްރައީސ� އ�ޒަތ�ތެރި

އެކިފަހަރުމަތިނ�ްމިކަނ�ްއަވަސ�ކޮށ�ދިނުމަށ�ޓަކައިްފޯނުނ�ނާއިްއަދިްސިޓީން�

އެކަނ�ްއިޝާރާތަށ�ްގެނައި.ް ނޑުމެނ�ނަށް�  900ްއަޅުގަ

ް

ްނިޒާމާބެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްހަމަވެއ�ޖެ. ްވަގުތު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހޭްއާދެ،

މ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޝަފީޤ�. ްނުކުތާއެއް�

ް

 905ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުނ�ވީްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްމި ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމާބެހޭ

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަލ�ސާއެއ�ްޝަފީޤް� ްދެ ްއޮތ� ްމީގެކުރީގައި ްސާފުކޮށް�މަނިކުފާނުގެ ްވަރަށ� ގައި

ް ްއޮތީ ްނަތީޖާްް��ވިދާޅުވެފައި ްދާއިމީ ްވޯޓު ްކޮމިޓީނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްޚިލާފަށ�ްކުރައ�ވާް ްގަވާއިދާ ްއެއީ ްސޮޔަކީ ްއޮތ� ްކުރައ�ވާފައި  910އިޢ�ލާނ�ކުރަނ�

ްއޮތ�ވާްއެްމައ�ޗަށ�ްބިނާކޮށ�ްމިްރިޕޯތ�ްއައީމަް ސޮއެކޭ.ްއެްސޮއިްއެގޮތަށ�

ްރިޕޯޓެއ� ްސައ�ޚަ ްމިއީ ްރިޕޯޓ� ްގެނ�ނެވީްމި ްފ�ލޯރއަށ� ްގޮތުގައި ގެ

ނޑައެޅުއ�ވިްނިޔާއާއިް ނޑައެޅުއ�ވިްއެނ�މެްފަހުްޖަލ�ސާގައިްކަ މަނިކުފާނުްކަ

ްމިއީް ްނެތ�ކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެހެނ� ްމިއޮތީ. ްވެފައި ްމިކަނ� އެއ�ގޮތަށ�ތޯ

ްއެއީް ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ްސާފުކޮށ�ލަނ�. ްއެކަނ� ްއެހެނ�ވީމަ،  915މައ�ސަލައެއ�.

މިއީ.ްނިޒާމާވެސ�ްޚިލާފުކަމެއ�.ްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ްދާކަމެ ްއް�

ް

ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބަލައިނުގަނ�ނަނ�. ްއަޅުގަނޑު ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމިއޮތީް ްމައ�ސަލަ ްއަދި ްވާހަކަފުޅުދެކެވި ްފ�ލޯރގައި ްމި އެކަމާބެހޭގޮތުނ�
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ްހުށަހެޅިފަ ްމިއޮތީ ްރިޕޯޓ� ްމި ްއެހެނ�ވީމާ ްގަވާއިދުގައިވާްހުށަހެޅިފައި.  920އި

ްހުވަދުއަތޮޅުް ްއޮތީ ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ގޮތުގެމަތިނ�.

ްއުތުރުބުރީގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަދ�ނާނ�ްޙަލީމަށ�.

ް

ނޑަށ�ްމިކަމާބެހޭގޮތުނ�ްމިކުރެވޭްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރިްރައީސ�ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްއާދެ،ްްމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އަދ�ނާނ�ްޙަލީ ްލިބުނުކަމަށ�ޓަކައި. ްފުރުޞަތު ްދަނ�ނަވާލާނެ ްއެއ�ޗެއ�  925ބަޙުސ�ގައި

ްޞަފ�ޙާގައިް ްއެއ�ވަނަ ްރިޕޯޓ�ގެ ްދެކިލޯ ްމަޝ�ހޫރު ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ކޮމިޝަނަރްއޮފ�ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ްއޮފީހުނ�ްކޮމިޝަނަރްއޮފ�ްއިލެކ�ޝަސ�ް

ްނެރުއ�ވާފަ ްސޮއިކުރައ�ވާ ްމަނިކު ްއަޙ�މަދު ްދެވަނަްކދ. ްބަސ�ކޮޅުގެ އި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއިބާރާތެއ� ްލިޔުއ�ވާފައިވާ ްފަށ�ޓަވަމުނ� ޕެރެގ�ރާފ�ގައި

ްވާގިފުޅާއެކުްމިްވޯޓުގައިްމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފައިވާނީްهللاދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްމާތ�  930ގެ

2117ްް ްޖޫނ�މަހުގެ ްއަހަރުގެ ްރައ�ޔިތުނ�ގ25ްްެވަނަ ްދުވަހުގެރޭ ވަނަ

ްވެ ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ ްމަޖިލީސ� ްނިޒާމުްޚާއ�ޞަ ރިކަމުގެ

ް ްގަވާއިދު ްވޯޓު ްސިއ�ރު ްޢާނ�މު ްނަގާ ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި ކާއ2117ްްިކަ

ް ްލިޔެފައިވާ ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމަށ� ްވޯޓުގެ ްމި ްގޮތުގެމަތިނ� 61ްއެއ�ގޮތ�ވާ

ްގަވާއިދާއިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްތެރޭގައި ްމުއ���ދަތުގެ ްކުރު  935ދުވަހުގެ

ްކުރިއަށ�ގެނ�ދިޔަގޮތ� ްގޮތޮގެމަތިނ� ްމިްްއެއ�ގޮތ�ވާ ްމުޅި ބަޔާނ�ކުރުމަށޭ.

ްގެނ�ދިޔަގޮތ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްމަސައ�ކަތ�ކުރީ ވޯޓުގައި

ްކދ.އަޙ�މަދުް ްބުނަނ�ކަނ� ްގަވާއިދުނ�ކަނ� ްގެނ�ދިޔައީ ބަޔާނ�ކުރުމަށ�ކަނ�،

ްއިޢ�ތިރާފުން� ްއަމިއ�ލަ ްއިނގޭ. ްއެބަ ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ްރިޕޯޓުނ� މަނިކުގެ

ް ްމިއީ ްއެނގޭ. ްއެބަ ްމިއީްއެކަނ� ްއިބާރާތެއ�ނޫނ�. ްހެދި ނޑު  940އަޅުގަ

އިލެކ�ޝަނ�ްކޮމިޝަނ�ގެްއޮފީހުނ�ްއެމަނިކުފާނުްސޮއިކުރައ�ވާްނެރުއ�ވާފައިް

ްދެވަނަް ްލިޔުމުގެ ްފުރަތަމަ ްރިޕޯޓ�ގެ ްދެކިލޯގެ ްފޮނުވި ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްއިބާރާތ�. ްފުރަތަމަ ްއޮތ� ޕ�ރެގ�ރާފ�ގައި

ްބޭނުނ�ވަނީ ްއަނެއ�ކާވެސ�ްްދަނ�ނަވާލަނ� ްކުއ�ލިގޮތަކަށ� ްދެނ�މެއަކުނ� ދާދި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްސިޓީގައި ްލިބުނު ްއޮފީހުނ� ްކޮމިޝަނ�ގެ  945އިލެކ�ޝަނ�

ް ްއެހެނ� ްބޭނުނ� ްއޮތަސ�.6ްްތަކުރާރުކޮށ�ލަނ� ްވިދާޅުވެފައި ބޭފުޅުނ�
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ްއެއ�ވެސ�އިރަކުް ްމީގެކުރިނ� ްޗާޕ�ކުރިކަނ� ްވޯޓުކަރުދާސ� ތިނ�ލައ�ކަ

ްއަނ�ގާފަް ނޑުމެނ�ނަށ� ްރިޕޯޓ�ގައިވެސ�ްއަޅުގަ ްދެކިލޯ ްމަޝ�ހޫރު އެއ�ނުވޭ.

ްތިނ�ލައ�ކަް ްނުވޭ. ްނުބެފައެއ� ްޗާޕ�ކުރިވާހަކައެއ� ްވޯޓުކަރުދާސ� ތިނ�ލައ�ކަ

ްފަނ�ސާސް� ްއެއ�ލައ�ކަ ްމީހުނ�ނަށ� ްވޯޓުލުމަށ�ޓަކައި ްޗާޕ�ކުރިފަހުނ�  950ވޯޓު

ްއެނގޭ.ް ްއެބަ ްދޫކުރެއ�ވިކަނ� ްކަރުދާސ� ްނުވަދިހަ ްއައ�ސަތޭކަ ފަސ�ހާސ�

ްއެއ�ލަް ްކަރުދާސް�ބާކީ ްފަސ� ްސާޅީސ� ްއައ�ސަތޭކަ ްހަހާސ� ްސާޅީސ� އ�ކަ

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްއެބައިނގޭ. ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެކަނ�

ް ްއެނ�މެ ްއުޅެނީ، ްހުރެގެނ� ްބާކީ ްއޮފީހުގައި 2265ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�

ްވޯޓުް ްއަށ�ޑިހަ ްފަސ�ސަތޭކަ ްހަތަރުހާސ� ްސާޅީސ� ްއެއ�ލައ�ކަ  955ކަރުދާސ�.

ްނޭ ްވީގޮތެއ� ްނޫނ�ކަން�ކަރުދާހަށ� ްނުވަތަ ްސައ�ޙަކަނ� ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ނގެ.

ްކަރުދާހާއިްދޫކުރެ�ެވުނުް ްވޯޓުލާނ�ްގެނ�ދިޔަ ްކުރިްކަރުދާހާއި ްޗާޕ� އެނގޭނީ

ްހަލާކުވިް ްތެރޭގައި ްވޯޓުލުމުގެ ްކަރުދާހާއި ްހުރި ްބާކީ ްދޫނުކުރެވި ކަރުދާހާއި

ްއެނ�މެބޮޑަށް� ްއެނގިގެނ�. ްހިސާބު ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ގެ ްމިހުރިހާ ކަރުދާހާ

ްލިސ�ޓުގެްމައ�ސަލައިގައި.ްކަ ްލާފައިވާްމީހުނ�ގެ ްވޯޓު ްމިއުޅެނީ  960ނ�ބޮޑުވެގެނ�

ްމިއެނގެނީ،ް ްއެކިކަނ�ކޮޅުތަކުނ� ްރާއ�ޖޭގެ ްނެތ�ގޮތުގައި ްއޮޅުމެއ� އެއ�ވެސ�

ދަތުރުްހަދައިގެނ�ްގޮސ�ްއެކިްރަށ�ރަށަށ�ްވޯޓުލާފައިވާކަނ�.ްމިފަހަރަކުްނެތް�

ްވޯޓު ްމީނަ ްދިއުމުނ� ްވޯޓުލާނ� ްނުލާތޯްްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްނުވަތަ ލައިފިތޯ

ްކަރުދާސް� ްދިޔަވަރަކަށ� ްހަމަ ްފުރުޞަތެއ�. ްއެހުމުގެ ްފަރާތަކަށ� އެހެނ�

ްމިއުޅެނީް ްބަލައިނުލެވިގެނ� ްލިސ�ޓ� ްއެހެނ�ވީމާ ްގެނ�ދިޔައީ.  965ދޫކުރަމުނ�

ްއޮތީމަ.ް ްތަކުރާރުވެފައި ްނަނ� ްއެކެއ�ގެ ްމާގިނައިނ� އެލިސ�ޓ�ގައި

ްއެ ްނިނ�މާލަނ� ްވާހަ�ަކަކޮޅު ނޑުގެ ްނިނ�މާލަމުން�އަޅުގަ ްބޭނުނ�ވޭ. ބަ

ނޑުްކުޑަްއެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާލާނަނ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެް އަޅުގަ

ްދައ�ކަވާފައިވާް ްމަނިކުފާނު ްނިނ�މަވާލަމުނ� ްޖަލ�ސާ ްބޭއ�ވުނު އެނ�މެފަހުނ�

ްދެް ްދަނ�ނަވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްވިދާޅުވީ، ްމަނިކުފާނު ްއާދެ  970ވާހަކަފުޅު.

ްފާހެއ� ްގަވާއިދުގައިްްހުށައެޅުނ�ވެސ� ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެނ�ވީމާ ނުވި.

ްޢާނ�މުް ްނަގާ ނޑައެޅުމަށ�ޓަކައި ްކަ ްނިޒާމު ްވެރިކަމުގެ ްއަދި ބުނާގޮތުނ�،

ް ްޚިލާފުވެފައިވާތީވެ ްގަވާއިދާއި ްވޯޓުގެ ްކޮމިޓީއިނ�ްް��ސިއ�ރު މެނ�ބަރުނ�ގެ
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ްނުވިއަސ�،ް ްފާހެއ� ްހުށައެޅުމެއ�ވެސ� ްހުށައެޅުމުނ�ކުރެ ްދެ މިހުށައެޅުނު

ްމިދެނ�ނެ ްބަޔާނ�ވެގެނ� ނޑައެޅި ްކަ ްހަމަ ްގޮތަށ�  975މެނ�ބަރުނ�ގެްް��ވި

ްއަދާނުކުރައ�ވާފައިވާކަން� ްވާޖިބެއ� ްއަދާކުރަނ�ވަނ�ޖެހޭ ކޮމީޓީއިނ�

މެނ�ބަރުނ�ގެްކޮމިޓީއިނ�ްމިކަނ�ްނިނ�މުމަށް�ް��ސާބިތުވެފައިވާތީ،ްމިކަމަކީް

�1ްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދީ،ްމިކަނ� ްމުއ�ދަތެއ� ްމާއ�ދާގ99ްްެދުވަހުގެ ވަނަ

ްއަނ�ގާް ްއެގޮތަށ� ްދަށުނ�ްއެކަނ� ދަށުނ�ްމަޖިލީހުގެްރައީސަށ�ްލިބިދޭްބާރުގެ

ްމިކަނ�ތައ�ތައ��1ްް ްސޮޔާ ްއެކުރައ�ވާފައިވާ ްއެފަރާތުނ� ްތެރޭގައި  980ދުވަހުގެ

ްވޯޓުނެގުމާބެހޭް ްސިއ�ރު ްޢާނ�މު ްއަދި ްމަތިނ�، ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ

އިދާްއެއ�ގޮތ�ވާގޮތުގެްގަވާއިދާވެސ�ްއެއ�ގޮތ�ވާގޮތުގެްމަތިނ�،ްމަޖިލީހުގެްގަވާ

ނޑުްމިރޭގެްޖަލ�ސާް ްއަޅުގަ މަތިނ�ްއެކަނ�ްކުރުމަށ�ްދަނ�ނަވައިްމިހިސާބުނ�

ްގަވާއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުވަނީ، ްމަނިކުފާނު ްއާދެ ނިނ�މާލަނ�ޖެހުނީ.

ްކަމެއ�ް ްކޮމިޓިއަކުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފަށ� ްމާއ�ދާއަކާ  985ހިމެނިފައިވާ

ްޤަބޫ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވިްނިނ�މާފައިވާތީވެ ްމަނިކުފާނު ލުކުރެވުނުގޮތުގައި

ްމުޤައ�ރިރުް ްމިކޮމިޓީގެ ްފުރަތަމަވެސ� ްއެނ�މެ ްދޭހަވަނީ، ޢިބާރާތުނ�

ްރިޕޯޓުގައިް ްތިމަނ�ނައަށ� ްނެތި ްބަހެއ� ްކޮމިޓީގެ ވިދާޅުވާނ�ޖެހެނީ

ްސޮއިކުރެވިއ�ޖެއޭ...

ް990 

ްބަރު.ވަގުތުްހަމަވެއ�ޖެްއިނގޭތޯްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްނަތީޖާްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރު�ުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއެހެނ�ވީމާ ްސޮއިކުރެވިއ�ޖެއޭ ްރިޕޯޓުގައި ްމިނިނ�މާލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ

މަޑުކޮށ�ދެއ�ވާށޭ.ްއެހިސާބުނ�ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ްކޮމިޝަނަރްވިދާޅުވާނ�ޖެހެނީްްއަދުނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް ްމަޢުލޫމާތުގެ ްނުބައި ްލިބުނު ްޚިލާފަށް�ތިމަނ�ނައަށ� ްގަވާއިދާ  995މައ�ޗަށ�

ްއިޢުލާނ�ކުރެވުނީ.ް ްނަތީޖާ ްތިމަނ�ނައަށ� ްމައ�ޗަށޭ ްއޮތ�ްސޮއެއ�ގެ ކުރެވިފައި

ްރަނގަޅުްސޮއިްލިބުނީމަްނަތީޖާްއެބަްއިޢުލާނ�ކުރަމޭ.

ް
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ްދެނ�ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ ްޝުކުރިއ�ޔާ. ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ްއެދެނ�. އިށީނދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްފުރުޞަތު ްދެކުނުބުރީގެ ްނިލަނ�ދެއަތޮޅު ްއޮތީ،  1000އަރުވަނ�

ްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްނާޝިދަށ�.ް

ް

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްއާދެްހުށައެޅިފައިވާްރިޕޯޓާމެދުްދައ�ކާނެްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް

ްމިއީްްއަޙ�މަދުްނާޝިދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެތ�. ްވާހަކައެއ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްއިތުރު ްދިހަ. ްފަހު ރަމަޟާނ�މަހުގެ

ްސަވާބުް ްކިޔެވިއަސ� ްޤުރުއާނ� ްއަރާ ްމިސ�ކިތަށ� ްރަނގަޅުވާނެ  1005ރައީސ�،ްމާ

ްފުރުޞަތަށ�ޓަކައިް ްދެއ�ވި ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްނެތ�. ްވާހަކައެއ� ްއިތުރު ލިބޭނެ.

ްސައ�ޙަނޫނ�ކަމާމެދުގައިް ްސައ�ޙަކަމާއި ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްމިރިޕޯޓުގެ ވަރަށ�ބޮޑަށ�

ް ްދިވެހިްދައ�ކާނެ ްނޫނ�ކަނ� ްފުރިހަމަ ްފުރިހަމަކަމާއި ްމީގެ ްނެތ�. ވާހަކައެއ�

ްރައ�ޔިތުނ�ްބަލައިގެނ�ފި.ްވަރަށ�ބޮޑަށ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް1010 

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްބައެއ� ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ވަރަށ�ބޮޑަށ�

ްނިޒާ ްއެބަގެނ�ދަވާ ްސުވާލުކުރައ�ވަމުނ� ްދަށުނ�ްމެނ�ބަރުނ� ްނުކުތާގެ މާބެހޭ

ްމިސުވާލުކުރައ�ވަނީ.ް ްރިޕޯޓެއ�ތޯްނުވަތަްނޫނ�ތޯ ްރަނގަޅު މިރިޕޯޓާބެހޭގޮތުނ�

ްޢާނ�މުް ްމިގަވާއިދުގައި، ްޖަވާބަކީ، ްއޮތ� ްއަރުވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެސުވާލަށ�

ްއެބަޖެހޭ،ް ްމިހުށައަޅަނ� ްމަތިނ� ްގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ ްނެގުމުގެ ްވޯޓު  1015ސިއ�ރު

ްގަވާއިގުގަް ްހުށައެޅިއ�ޖެއ�ޔާްމަޖިލީހުގެ ްމައ�ސަލައެއ� ްބުނާގޮތުނ� އި

ްއެފުރުޞަތުް ްއެހެނ�ވީމާ ްއަރުވަނ�ޖެހޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ބަހުސ�ކުރަނ�

ްމިމަޖިލީހުން� ްރިޕޯޓެއ�ކަމަށ� ްގޯސ� ްރިޕޯޓަކީ ްމި މިއަރުވަނީ.

ްއެއ�ޗެއ�ކަމަށް� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްމާނައަކީ، ްއޭގެ ނުނިނ�މަވައިފީވިއ�ޔާ

ްއެހެނ�ވީް ްއެވާހަކަްބަލައިގަނެވޭނެކަނ�. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1020މާ

ްކުރިއަށ�ްފުރުޞަތުްއަރުވަން� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއަރުވަމުނ� ހަނދުމަފުޅުކޮށ�

ްޢަބ�ދުއ�ލަޠީފް� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްނިލަނ�ދެއަތޮޅު އޮތީ،

ްމުޙަނ�މަދަށ�.

ް

ްއާދެްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމިްްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. ްމޫސުމުގެ ްމިބަރާކާތ�ތެރި  1025ްކޮނ�މެއަކަސ�
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ްމިކުރަމުނ�ދާްްޢަބ�ދުއ�ލަޠީފ�ްމުޙަނ�މަދުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރޭގައި ްބަރަކާތ�ތެރި ްމި ްމަހުގެ ްބަރަކާތ�ތެރި

ްއަނެއ�ކާވެސ�ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަސައ�ކަތ� ްމިރަމުނ�ދާ ްމިރޭގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މަސައ�ކަތ�

ްކު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިދަނީ.ްތަކުރާރުކޮށ� ްތަމ�ސީލުވެގެނ� ރިމަތީގައި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފުރަތަމަވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ ްނެތ�. ްކޮޅެއ�ވެސ� ހިތާމައިގެ

ްއޮފް� ްކޮމިޝަނަރ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާލާނީ،  1030ރައީސ�

ްފޮނުވާފައިވާް ްރައީސަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ްއޮފީހުނ� އިލެކ�ޝަނ�ސ�

ްޢިއ� ްޕެރެގ�ރާފެއ�. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ސިޓީއެއ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ޒަތ�ތެރި

ްފުރަތަމަް ްވޯޓުކަރުދާސ� ްމިއޮތީ ްގައި ްހ. ްދަނ�ނަވާލާނަނ�. ނޑު އަޅުގަ

ްދެް ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްކަރުދާހޭ. ްވޯޓު ްތިނ�ލައ�ކަ ޗާޕ�ކުރީ،

ްއިތުރަށ�ް ްޖެހުމާއެކު، ްނަގަނ� ްވޯޓު ްދެވަނަފަހަރަށ�  1035ސަރަޙައ�ދެއ�ގައި

ް ްކަރުދ5111ްްާޗާޕ�ކުރި ްވޯޓު ްވޯޓުކަރުދާސ�3ްްހާއެކު ްފަސ�ހާސ� ލައ�ކަ

ް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި 2117ްްޗާޕ�ކުރެވުނެވެ. �8ްްއޯގަސ�ޓ� 22ްއަދި

ްމީހުނ�ނަށް� ްއައި ްވޯޓުލާނ� ްވޯޓުގައި ްސިއ�ރު ްޢާނ�މު ްނެގި ްދުވަހު ވަނަ

ްދޫކުރެ ްް�ވިފައިވަނީ ްފަނ�ސާސ� ްނުވަދިހަްލައ�ކަ ްއައ�ސަތޭކަ ފަސ�ހާސ�

ްހުނ� ްބާކީ ްކަރުދާހެވެ. ްއައ�ސަތޭކަްވޯޓު ްހަހާސ� ްސާޅީސ� ްއެއ�ލައ�ކަ  1040ނާނީ

ްދުއިސައ�ތަް ްދެހާސ� ްސ�ޓޮކ�ގައި ްމިއޮފީހުގެ ްވޯޓުކަރުދާހެވެ. ސާޅީސ�ފަސ�

ްވޯޓުް ްލެވިފައިވާ ްފޮށިތަކަށ� ްވޯޓު ްއެބަހުއ�ޓެވެ. ްކަރުދާސ� ްވޯޓު ފައ�ދޮޅަސ�

ކަރުދާހާއިްއެސަރަހައ�ދެއ�ގައިްބެހެއ�ޓިްފޮއ�ޓަކަށ�ްއެސަރަހައ�ދަކުނ�ްދޫކުރިް

ްއެސަރަހައ�ދެއ�ގައިްވޯޓު ްއެނގޭނީ ްނުވާކަނ� ްލެވިފައިވާކަމާއި ކަރުދާސ�

ްރިޕޯޓ�ް ްކަނ�ހިނގިގޮތުގެ ްފުރިހަމަކުރި ްއިސ�ވެރިޔާ ްވޯޓުފޮއ�ޓެއ�ގެ  1045ބެހެއ�ޓި

ްފޮށިތަކާއިް ްވޯޓު ްބެލޭނީ ްރިޕޯޓ� ްބައެއ� ްހިނގިގޮތުގެ ްކަނ� ބަލައިގެނ�ނެވެ.

ްފޮށިތަކާއިް ްވޯޓު ނޑައިގެނ�ނެވެ. ްކަ ްއުރަތައ� ސެކިޔުރިޓީްްސެކިޔުރިޓީ

ްޝަރީޢަތަށް� ްނިމި ްމުޅިނ� ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްގޮތުނ� ްއުސޫލެއ�ގެ އުރަތަކަކީ

ްނިމުމުން� ްމުޅިނ� ްއެމައ�ސަލައެއ�ވެސ� ްހުށަހަޅާފައިވާނަމަ މައ�ސަލައެއ�

ްއިތުރުް ްވޯޓުކަރުދާހާބެހޭ ްތަކެއ�ޗެވެ. ްބެހެއ�ޓިފައިވާ ނޑާގޮތަށ� ްނުކަ  1050ނޫނީ

ްއެޓޭޗ�ކުރެވިފަ ްސިޓީއާއެކު ްމި ްމިހުރިހާވެސް�މަޢުލޫމާތު ްއާދެ، އިވާނެއެވެ.

ް ްއެ ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގ2117ްްެމައ�ސަލައަކީ
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ްއިޢުލާނ�ކުރުމަށ�ފަހުް ްނަތީޖާ ްވަގުތީ ްފަދައިނ� ްއެނަނ�ބަރުގައިވާ ގަވާއިދުގެ

ްއަބަދުވެސ�،ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިޢުލާނ�ކުރުމަށ�ޓަކައި ްނަތީޖާ ދާއިމީ

ްކުރަމުނ� ްއަލަށ� ނޑުމެނ� ްްއަޅުގަ ނޑަކީވެސ� ްއަޅުގަ  38ް1055އަނ�ނަކަމެއ�ނޫނ�.

ްއެހެނ�ކަމަށ�ވުމާއެކުް ްމީހެއ�. ްކުރި ްކަތީބުކަނ� ްރަށެއ�ގެ އަހަރުވަނ�ދެނ�

ްތަޢުލީމެއ�ނެތ�ނަމަވެސ�ް ްމާބޮޑު ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިބާވަތުގެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްވޯޓުލީް ްފޮށި، ްވޯޓު ްލިބިފައި. ްތަޖުރިބާއިނ� ްވަނީ ނޑުމެނ�ނަށ�ވެސ� އަޅުގަ

ވޯޓުފޮށީގައިްހުރިްކަރުދާހާއިްއަދިްމިްވޯޓުގެްނަތީޖާއާއިްމިހުރިހާްމީހުނ�ނާް

 1060އެއ�ޗެއ�ްއެނގޭނީްއެްވޯޓުލީްމީހުނ�ގެްލިސ�ޓާއިްއެވޯޓުްފޮށީގައިްހުރިްވޯޓުް

ްމީގެް ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްއެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ ްހަމަޖެއ�ސުމުނ�. ްބަލައި ކަރުދާހާއި

ްއަޅުގަް ްހިތުނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނޭނގޭނެ. ްނަތީޖާއެއ� ްޞައ�ޙަ ްމި ް��ނޑުމެނ�

ްބޭފުޅަކަށް� ްއެއ�ވެސ� ްތެރެއިނ� ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްފަހަރެއ�ގައިް ްނުދަނ�ނަވަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްހިއެއ�ނުވޭ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްއެހެނ�ް ްނެތ�ކަމެއ�ވެސ�. ްފެނިފައި ްފެކުހެއ� ްއޭގެ ްމުޤައ�ރިރަށ�  1065ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަކަށ�ްހިއެއ� ނުވޭްރާއ�ޖޭގެްއެއ�ވެސ�ްރަށަކުނ�ްއެއ�ވެސ�ްބޭފުޅަކަށ�ްއަޅުގަ

ްއަނެއ�ކާް ްހުނ�ނާނެކަމެއ�. ްބައ�ލަވާފައި ްއެބޭފުޅުނ� ްފެކުހެއ� ފޮނުއ�ވި

ްއެނގޭް ްއެބަ ްސިޓީއިނ� ްކޮމިޝަނަރުގެ ްއިލެކ�ޝަނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްބަރާބަރަށް� ްހަމަ ްފޮނުވިގޮތަށ� ްފޮށިތައ� ްވޯޓު ްހަމަ އެރަށ�ރަށުނ�

ް ްކިހިނެއ�ތޯ ްހުރިކަނ�. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް�ް��ބަނ�ދުކޮށ�ފައި  1070ކޮމިޓީގެ

ްވޯޓުް ްމީދޫއިނ� ްދ.އަތޮޅު ްމިސާލަކަށ� ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ، އެހެނ�ވީމާ

ދިނީްމިތަށ�ްމީހުނ�ކަނ�،ްވޯޓުްފޮށީގައިްއޮތީްމިތައ�ްކަރުދާސ�ކޮޅުކަނ�ްއަދިް

ްއެބޭފުޅުނ�ނަށް� ްކިހިނެއ�ތޯ ްމިއަދަދުކަނ�. ްއޮތީ ފެކުހުގައި

ް ްހުރިހާ ްމި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ. މައ�ސަލައަކީވެސ�

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެ ްރަނގަޅުކުރައ�ވާފައި ްމިމައ�ސަލަތައ� ްމިއީ.  1075ް��ރައީސ�،

ްހޯއ�ދަވައިގެނ�ް ްއަޣުލަބިއ�ޔަތުނ� ްއޭގެ ްމެނ�ބަރުނ� ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމިް ްޚިޔާލުތަކެއ� ްހިތާމަވެރި ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްސޮއިކުރެއ�ވިނަމަ އޭގައި

ްމަޖިލީހު ްހުރިހާވެސް�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިޖެހޭ ްނުޖެހުނީސ�. ްފާޅުކުރާކަށ� ގައި

ްހުރިހާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ. ްހަމަ މައ�ސަލައަކީ
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ްފޮނުވިް ްހުރިގޮތަށ�. ްއެހުރީ ްފޮށިތައ� ްވޯޓު ްފޮނުވި  1080ރަށ�ރަށުނ�ވެސ�

ްއެހުރީް ްއެއ�ޗެއ�ވެސ� ްމިހުރިހާ ްލިސ�ޓާއި ްމީހުނ�ގެ ްވޯޓުލީ ޔައުމިއ�ޔާއާއި

ްބަނ�ދު ްގަބުރުްހަމަ ްމީހެއ�ގެ ްމަރުވެފައިވާ ްގަބުރު ކުރެވިފައި.

ްއެއ�ވެސ�ް ްމިއިނ� ްބޭފުޅަކަށ� ްއެއ�ވެސ� ްމިއިނ� ބަނ�ދުކުރެވިފައިވާގޮތަށ�.

ްއޮތީް ްސޮއިކުރައ�ވާފައި ްބޭފުޅުނ� ްހުރިހާ ްއެކަމަކު ްނުފެނޭ. އެއ�ޗެއ�

ނޑުމެނ�ގެްރިޕޯޓަކީްޞައ�ޙަްރިޕޯޓެކޭ.  1085ްއަޅުގަ

ް

ްއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްވަގުތުްހަމަވެއ�ޖެްއިނގޭތޯްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު.ޢިްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްރަނގަޅަށޭ.ްްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްސޮއިކުރައ�ވާފައިވަނީ ްމުޤައ�ރިރު�ު ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ

 1090ްވަބަރަކާތު.هللاްއައ�ސަލާމުއަލައިކުމ�ްވަރަޙ�މަތުްޢަބ�ދުއ�ލަޠީފ�ްމުޙަނ�މަދުް

ްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ނޑުްްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާމަނިކުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ .`

ްއަބަދުވެސް�

ްހައ�ދަވާްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެތުފުޅު ްވަރަށ� ްމަނިކުފާނު ްހުނ�ނަނީ ޤަބޫލުކޮށ�ގެނ�

ްތިބޭފުޅާް ްމިތަނުގައި ްއަޅުގަނޑު ްހިތައ�އަރާ ްއެހެނ�  1095ބޭފުޅެއ�ކަމަށ�.

ްހޮވަ ްނުދެނ�.ްރައީސަކަށ� ްވޯޓެއ� ނޑެއ�ވާ ްއަޅުގަ ްއުޅުނުއިރުވެސ� ނ�

ނޑުްވަރަށ�ްގިނަްމީހުނ�ގެްކައިރީގައިވެސ�ްބުނެފައިް އެހެނ�ނަމަވެސ�ްއަޅުގަ

ްއިބ�ރާހީމް� ްޤާސިމ� ްވަޑަ�ައިގަނ�ނަވާފިއ�ޔާ، ްތިތަނަށ� ްޤާސިމ� ހުނ�ނާނެ

ްމިފެނ�ނަނީް ްމިއަދު ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްގޯހެއ�ނުކުރާނޭ. ްކަމެއ� އިނ�ނަވައިގެނ�

ްއަމިއ�ލަފުޅަށ�ްމަ ްމަނިކުފާނު ްބަސ�ތައ� ްބައެއ� ްހުރި ްވިދާޅުވެފައި  1100ނިކުފާނު

ްއާދެ،ް ްރިޕޯޓުގެ، ްމި ްއާދެ، ްއިނ�ނަވާތަނ�. ްދޮގުކުރައ�ވައިގެނ� ހަމަ

ްވާހަކައެއ�ް ްސިއ�ރުކިޔާ ްއެޤަތުލުގެ ްއޮތީ ްދަނ�ނަވާހިތ� ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްޑިޓެކ� ްވަރަށ� ްފުރިގެނ�ވާ ްސުވާލުނ� ްމުޅިނ� ްއޮނ�ނާނެ. ޓިވ�ްކުރީގައި

ްރިޕޯޓ�ގެް ްމި ްއެގޮތަށ� ްގެނ�ގުޅޭ.ްހަމަ ްްކުޑައިރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ވާހަކައެއ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމީގައި ްމިއޮތީ. ްގޮސ�ފައި ްކަނ�ތައ� ްވޯޓުގެ  1105ކަނ�ތަކާއި

ްރޯދަމަހުް ްނޭނގޭ. ްޖަވާބުދޭނ�ވެސ� ްމިއަށ� ްސުވާލުކޮށ�ފައި އަމިއ�ލައަށ�

ްބުއ�ދިްފަސ�ވެދާނެ.ްއެހެ ްމީތިްބަލައިފިއ�ޔާ ްބިރުގަނޭްދުވާލު ނ�ވީމާ،ްވަރަށ�
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ދުވާލުްބަލަނ�ވެސ�ްނުކައިހުރެގެނ�.ްއެއީްމީގައިްދައ�ކާފައިްހުރިްވާހަކައާއިް

ްއުޅެއުޅެ.ް ްދިމާނުކުރެވުނީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ކިޔާއެއ�ޗަކާ

ްލިބުނުތާް ްރިޕޯޓ� ްމި ނޑަކަށ� ްއެމަސައ�ކަތ�24ްްގާތ�ގަ ނޑު ްއަޅުގަ  1110ގަޑިއިރު

ްރައ�ޓެހިނ� ްކަމަކަށް�ކުރީމު. ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދެއ�ކީމު. ނަށ�ވެސ�

ްއެހުމުގެް ްވޯޓަކަށ� ްރިޕޯޓަށ� ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިކަމުގައި ހުށަހަޅާލަނީ

ްވ.އަތޮޅުގެް ްފެނޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްބަދަލުކޮށ�ލުމަށ�ޓަކައި ްރައީސ� ކުރީގައި

ްމީގައިް ްއެކަކު ްކޮނ�މެވެސ� ްގައިމުވެސ� ްއެއީ ްރައީސަކަށ�ލާނ�. މެނ�ބަރު

ްމިދަނީްދޮގުހަ ްފާހަގަކުރެވިގެނ� ްބޮޑަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްތެދުހަދާތީ.  1115ދާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާތި ްހައ�ދަވާކަމަށ�. ްއިތުރުފުޅު މަނިކުފާނު

ްވަރަށް� ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްރަމަޟާނ�މަހެއ�. ްމިއީ ރައީސ�.

ްވެރިކަމުގައިް ްނުވަތަ ްބޭނުނ�ވެގެނ� ްވެރިކަނ� ގިނަބަޔަކު

ވެގެނ�ވެސ�ްކޮށ�ފާނެްމިކަހަލަކަމެއ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�ްދިވެހިނ�ނަކީްދެމިތިބެނ�

ްމިހާރުް ްބައެއ�ކަނ� ްއުޅެނ�މުނ�ދާ ްމާޙައުލެއ�ގައި ްއަމާނ� ްއޮމާނ�  1120ވަރަށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްއެނގެމުނ�. ްމިދަނީ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްފާޅުބޮޑުކޮ ްވަރަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްރިޕޯޓާ ްމި ްއޮތީ ށް�ދަނ�ނަވާލާހިތ�

ްކޮށާމަށައިް ްމީތި ްރީއ�ޗަށ� ްކިތަނ�މެ ްކޮނ�މެގޮތަކަށ� މިދަނ�ނަވަނީ

ްވޯޓުގައިް ްނެގުނު ްއެނ�މެފަހުނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްގެނަޔަސ� ލިޔެލާޖަހައިގެނ�

 1125މެނ�ބަރުނ�ގެްް��ވަރަށ�ބޮޑަށ�ްސަރުކާރުނ�ްމަކަރުހަދާފައިވެއޭ.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްހައ�ދަވާފައި ްއިތުރުފުޅު ްބޭފުޅުނ�ވެސ� ްއެއ�ފަހަރުްކޮމިޓީގެ ްއަދިވެސ� ވޭ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެއަށ�ފަހު ްއާދެ، ްޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ މިވޯޓު

ދަނ�ނަވާލަނ�ްއޮތީްއޭގެފަހަތުނ�ްކިތަނ�މެްރީއ�ޗަށ�ްދެނ�ްނަގަނ�ވީްވޯޓެއ�ގެް

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްބަލަނ�ވީ. ްކަމެއ�ނޫނ� ްދެނ�ކުރަނ�ވީ ްލިޔުނަސ�، ވާހަކަ

ްކަނ�ތައ�ްބަ ނޑުމެނ�ްމިތަނަށ�ްއެއ�ވެްމިހާރުްކޮށ�ގެނ�ްމިއުޅޭ  1130ލަނ�ވީ.ްއަޅުގަ

ްނަގައިގެން� ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްދެނ�ނެވިގޮތަށ� ްކުރީގައިވެސ� ނޑު ްއަޅުގަ މިތިބީ

ްކަލަގޮވާކަށ�ނޫނޭ.ް ްއަނެކަކަށ� ްއެކަކު ްތެރޭގައި ްވާހަކަދެއ�ކުމުގެ ނުވަތަ

ނޑުމެނ�ނަކީް ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މު. ްވަރަށ� ްހަމަ ްވަގުތުތައ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެްކޮނ�މެްބޮޑެތިްފައި ސާވެރިްމަހުޖަނުނ�ްނޫނ�ކަމުގައިވިޔަސ�ްއަޅުގަ
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ްއަޅުގަނޑުމެނ�ގެވެސ�ް ްއެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރު ްވަގުތެއ�. ްމުހިނ�މު  1135ވަގުތަކީވެސ�

ްއެކަކުް ްއަބުރު. ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްނަފ�ސަކާއި ްޢިއ�ޒަތުނ� އޮނ�ނަނ�ޖެހޭ

ްސަލާމަތ� ްޤާނޫނީ ްމިލިބޭ ްމިތަނުނ� ްހަމަ ްމިތަނަށ�ވަދެ ކަން�އަނެކަކަށ�

ްއާއިލާއާއިް ްއެނ�މެފަހުނ� ްއެއ�ޗިހިކިޔާ ްއަނެކަކަށ� ްއެކަކު ބޭނުނ�ކޮށ�ގެނ�

ވަކިވެްނުވަތަްދިމާވެްމަގުމަތިނ�ްއެކަކުްއަނެކަކުްގަޔަށ�ްކުޅުޖަހާްހިސާބަށް�

ްއާދެ،ް ްވޯޓު ްފެނ�ނަ ްނަގަނ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި  1140ދާކަށ�ނުޖެހޭ.

ްހެދުމަށ� ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ� ނޑުމެނ�ްްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައި އަޅުގަ

ްމަކަރުހަދާފައިވާކަނ�ް ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ްވޯޓުގައި ްނުފެނ�ނަ ްފެނ�ނަ ނެގި

ްމިއޮތީް ްކަރުދާސ�ތައ� ްވޯޓު ްއިޢުތިރާފ�ވެފައި. ްއެއޮތީ އަމިއ�ލަފުޅަށ�

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ ްވާހަކަ ްކަރުދާސ�ތަކުގެ ްވޯޓު އޮޅުވާލިކަމަށާއި

ްނެ ްމީގައި ްވާހަކަ ްފޮށިތަކުގެ ްއެނ�ދި ްކީއ�ވެގެނ�ބާއޭްހިތަށ�އަރާ  1145ތީ

ްސިނގިރޭޓ�ް ްއޮޅިގެނ� ނޑަށ� ްކޮމިޝަނަރްލިޔުއ�ވާފައި.ްއަޅުގަ އިލެކ�ޝަނ�

ވެއ�ޓިގެނ�ްއެނދީއޭްފޮއ�ޓެއ�.ްއެހެނ�ވެސ�ް ބޯނ�ހުއ�ޓާްލައިޓަރުްއޭގެތެރެއަށް�

ްހަމަް ްދެނ� ްލިޔެވިފައި. ްއިނ�ނާނެތާއޭ ްއެބައިވެސ� ްގައިމު ލިޔެލިނަމަ

ް ްރަށަކުނ� ްހައ�ދުނ�މަތީ ްނުބައިްއެއާއެކީގައި ްހުރީ ްއައިސ�ފައި ްފެކ�ސ� އައި

ްފުރަތަމަް ްހުރީ ްގުނިފައި ްއެފެކ�ސ�ގައި ްއޭރުގައި  1150ނަނ�ބަރަކުނ�ނޭ.

ްއެހެން� ްސަރުކާރުގެ ްއަނ�ނަނ�ޖެހޭނީ ްފެކ�ސ� އަނ�ނަނ�ޖެހޭ

ްތަނަކަށ�ވާތީް ްކޮނ�މެވެސ� ްއެހެނ�ވެސ� ްނުވަތަ މުޢައ�ސަސާއެއ�ކަމަށ�ވާތީ

ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްލިޔެލާފައި. ްނެތީ ްމިވާހަކައިގެްއެކަނ�ވެސ� ްހަމަ ްމިރޭ ނޑު

ްއޮތީ.ް ްދަނ�ނަވާހޮތ� ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ�ނެވިގޮތަށ� ްކުރިނ� ފުރިހަމަކޮށ�ލާފައި،

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކިހިނެއ�ތޯއޭ ްއިނ�ނަވައިގެނ� ްތިމަޤާމުގައި  1155މަނިކުފާނު

ްޤަސ�ތުކުރައ�ވަނީ.ްކޮނ�މެް ްތި ްމިހާރު ްޢަމަލުކުރައ�ވަނ� ްދޭތެރޭގައި މަޖިލީހާ

ށ�ްމަނިކުފާނުްކޯފާވެފައިްތިވިދާޅުވަނީްވަރަށ�ބޮޑަށ�ްލޯފުޅުްއެއ�ޗެއ�ްބުނާއިރަ

ްއެހެން� ްނިމުނީ. ްވަގުތުހަމަވީ. ްއިށިނ�ދެވަޑައިގަނ�ނަވާ. ބޮޑުކުރައ�ވާފައި

ްމަނިކުފާނަކީވެސ�ް ްރައ�ޔިތުނ�ގެ، ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްމިއީ ނުހައ�ދަވާށޭ.

ްމިއަ ްމެނ�ބަރެކޭ ްއިނ� ްހޮވާފައި ްދާއިރާއަކުނ� ްގޮތަށ� ނޑުމެނ�  1160ދުްއަޅުގަ

ްއަމިއ�ލަފުޅަށ�ް ްމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ވީމާ، ްއިނ�ނެވިޔަސ�. ނޑީގައި ތިގޮ
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ވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާށޭްތިމަނ�ނަްމިއީްދިވެހިރާއ�ޖޭގެްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަް

ްމިް ްމިއަދުވެސ� ްމަޤާމެކޭ. ްޤަދަރުވެރި ްވަރަށ� ްރައީސ�އޭ. މަޖިލީހުގެ

ްމަޤާމެ ްފަދަ ްހަވާލުވެލެވޭ ްހިނ�ގުމާ ްކަނ�ކަނ� ްއެމަޤާމުގައިްދަޢުލަތުގެ ކޭ.

ްގޯހުނ�ނޭ.ް ްވަރަށ� ްމިއޮތީ ްމިހާރު ް ްތިވިދާޅުވަނީ ްއެއ�ދުވަހު  1165އިނ�ނަވާފައި

މެނ�ބަރުނ�ގެްކޮމިޓީގެްމުޤައ���ރިރުވެސ�ްް��ތިމަނ�ނަްޤަބޫލުކުރަނީްމިހާރުް

މިއޮތީްގޯސ�ކޮށ�ްކަނ�ތައ�ކުރައ�ވާފައޭ.ްމިްސޮއިްތިމަނ�ނަްޤަބޫލެއ�ނުކުރަމޭ.ް

ްއަނެއ�ް ްއަނެއ�ދުވަހު ްއަތ�ޕުޅުން�ްއަނެއ�ކާ ްމަނިކުފާނުގެ ްހަމަ ރިޕޯޓެއ�

ްކަނ�ތައ�ކުރެއ�ވީ.ް ްއެމަނިކުފާނު ްރަނގަޅަށޭ ްހާދަ ތިބުނުއ�ވަނީ

ްތިމަނ�ނަް ްގޯހޭ. ްވަރަށ� ްތިމަނ� ްއިނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ްތިރީގައި  1170އެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ

ނޑިއަށ�ް ްގޮ ްއ.އަތޮޅުގެ ްވަކިކޮށ�ދީ ްމިކަމުނ� ްސަލާމަތ�ކޮށ�ދޭށޭ، މިތަނުނ�

ްފޮނުއ�ވާދެ ްއާދެ،ްތިމަނ�ނަ ްއެބައޮތ�. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އ�ވާށޭ.

ްމިް ްސަރުކާރާއި ްމި ްރައ�ޔިތުނ�ނަކަށ� ްރައީސ�،ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އިލެކ�ޝަނ�ްކޮމިޝަނަރއާއިްމިްސިސ�ޓަމުގެްތެރޭގައިްޢަދުލ�ްއިނ�ސާފުން�

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްކަމެއ�ނޯނ�ނާނެ. ްއެއ�ވެސ� ްހަމަ  1175ކުރެވޭނެ

ްއިތުރަށް�ހިތުގެއަ ްދެނ� ްވޯޓު ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނ�. ޑިނ�

ް ްބަލަނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއުޅޭނެކަމެއ�ނެތ�. 31ްޞައ�ޙަކުރާކަށ�

ްނޮވެނ�ބަރަށ�ްޤާނޫނުއަސާސީްހެދޭތޯ.

ް

 1180ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްވަގުތުްހަމަވެއ�ޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ްމަނިކުފާނަށ�ވެސ�ްސަލާމ�.ްްނިކުްހައ�ދުނ�މަތީްމެނ�ބަރުްމޫސާމަ

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްމައ�ސަލައަށް�ްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްނަޝީދުް ްހުށަހެޅިފައިމިވާ ްމިހާރު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1185ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްބޭނުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހުށަހަޅާލަނ� ްއިޞ�ލާޙެއ� ްދެތިނ� ނޑު ްފުރަތަމަްއަޅުގަ ވޭ.

ްއިޞ�ލާޙުް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަނީ، ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގައި އިޞ�ލާޙެއ�ގެ

ްދަނ�ނަވަނ�.ް ްވާހަކަވެސ� ްފޮނުވާލާނެ ްލިޔުމުނ� ްރައީސަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބޭނުނ�ވަނީް ްހުށަހަޅަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްއިޞ�ލާޙެއ�ގެ ފުރަތަމަ
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ް ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއ�ޞަ ްކޮމިޓީގެްމެނ�ބަރުްް��ރައ�ޔިތުނ�ގެ  1190ނ�ގެ

ްސޮއިކުރައ�ވާފައިވަނީް ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި ްވޯޓުގެ ްމި މުޤައ�ރިރު

ްކޮމިޓީން� ްދެނ� ްގުޅިގެނ� ްރޫލިނ�ގއާއި ްނެރުއ�ވާފައިވާ ރަނގަޅަށ�ނޫނ�ކަމަށ�

ްހިމެނުމަށ�.ްދެން� ްރިޕޯޓ�ގައި ްގޮތުގައި ްބާބެއ�ގެ ްވަކި ްކުރިގޮތ� ކަނ�ތައ�ތައ�

ްފުރަތަމަ ްބާބުގައި ްފުރަތަމަ ްއިތުރުނ� ްބަޔަށ�ވެސ�ްްއޭގެ ްއޮތ� ޞަފ�ޙާގައި

ްސުރުޙީތައް� ްބައެއ� ްއެއީ ްބޭނުނ�ވޭ. ްހުށަހަޅާލަނ� ްއިޞ�ލާޙެއ� ނޑު  1195އަޅުގަ

މިހާރުްތަޢާރަފ�،ްއެްސުރުޙީފެށުމަކަށ�ްބަދަލުކުރުމަށ�ފަހުގައިްދެނ�ްކޮމިޓީގެް

ްއެބައިް ްމިއޮތ�ބައި، ްނަބަރުގައި ްތިނ�ވަނަ ްކުރިއަށ�ގެނ�ދިޔުނ� މަސައ�ކަތ�

ްމަސައ�ކަތ� ްއިޞ�ލާޙުކޮށ�ލަނ�ވެސ�ްްކޮމިޓީގެ ްއެގޮތަށ� ހިނގާދިޔަގޮތ�،

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞ�ލާޙުތައ� ްފެނޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމި ނޑަށ� އަޅުގަ

ްއަތޮޅުތަކުގެް ްއިތުރުނ� ްމީގެ ްދެނ� ްފޮނުވާލާނަނ�. ްލިޔުމަކުނ�  1200ރައީސަށ�

ްއެއަތޮޅުތައ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޒަމާނުއ�ސުރެ ްއިރުގައި ްލިޔެފައިވާ ނަނ�ތައ�

ްމީތިްކިޔާގޮ ްގޮތުގައި ްރިޕޯޓެއ�ގެ ްހުރީމާ ްލިޔެފައި ްއެނަނ�ތައ� ތަށ�

ްމިް ްއެހެނ�ވީމާ، ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްބޮޑަށ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ޞައ�ޙަވާނެކަމަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްދަނ�ނަވާލަނ�ވާއިރަށ� ްވޯޓަކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ އިޞ�ލާޙުތައ�

ްއެހެނ�ނަމަވެސް� ްދެނ� ްދަނ�ނަވަނ�. ްވާހަކަ ްއަރިސ�ކުރާނެ  1205ރައީސަށ�

ްނުކުތާއެއ�ްއަޅުގަް ްނިޒާމީ ްވާހަކައަކަށ� ްވިދާޅުވި ްރައީސ� ްދެނ�މެ ނޑަށ�

ްކަމެއ�ް ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްމަޑުކޮށ�ލީ. ްއެރުމަށ�ޓަކައި ްޖަވާބު ނުނަގާ

ްހުށަހެޅެނ�ޖެހޭނީ.ް ްހުރިހާކަމެއ�ވެސ� ްޕޮޒިޓިވ�ކޮށ� ްއޭތި ހުށައެޅުނީމާ

ްއެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާް ްހުށައަޅަނ�ޖެހޭނީ. ްމިބަލައިގަނޭތޯ އެހެނ�ވީމާ

ްއެއ�ޗަކަށ�ވީއޭ.ްބަލައިނު ްމިބަލައިނުގަނ�ނަ ްމާނައަކީ ްއޭގެ  1210ގެނ�ފިއ�ޔާ

ްހުށައަޅަނ�ޖެހޭނީކީ.ް ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްބަލައިނުގަނޭތޯއެއ�ނޫނ� އެހެނ�ވީމާ،

ްދެފަހަރުް ްމައ�ސަލައެއ�ވެސ� ްއިތުބާރުނެތ� ްރައީސ�ގެ ްމަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަ

ްހަމަނުވިޔަ ްވޯޓު ްދިނީމާވެސ� ްވޯޓު ްދެފަހަރު ްއެ ްހުށައެޅުނު. ސ�ްމަތިނ�

ްނުލިބޭ.ް ްތާއީދެއ� ްވޯޓަށ� ްވަރަށ�ވެސ� ްހުނ�ނެވޭ ްމަގާމުގައި ރައީސަށ�

ް ްވަކިކުރަނ� ްމަގާމުނ� ްއޭނާ ްމަގާމުނ57ް�ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނުލިބޭތީވޭ  1215ވޯޓު

ްމިހުށަހެޅޭް ްމިއަދު ްއެހެނ�ވީމާ، ްހުނ�ނެވީ. ވަކިވެވަޑައިނުގެނ�
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ްރިޕޯރޓ�ް މައ�ސަލައިގައިވެސ�ް ްއެ ްފާސ�ނުވިޔަސ� ވަކިގޮތަކަށ�

ްޖާގައެއ�ްޞައ�ޙަ ްޤާނޫނީ ްކަހަލަ ްއެއ�ވެސ� ްނިނ�މާނެ ްރައީސ� ވީކަމަށ���

ްދަނ�ނަވާލަނ�.ްދެން� ްނުފެނ�ނާތީްއެވާހަކަވެސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ އޮނ�ނާނެކަމަށ�

ްވާހަކަް ްއަރިސ�ކުރާނެ ްލިޔުމުނ� ްމަނިކުފާނަށ� ްއިޞ�ލާޙުތައ� ނޑުގެ  1220އަޅުގަ

ްދަނ�ނަވަނ�.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް

ްދަނ�ނަވާނީްްްކަދެއ�ކުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ އާދެ،

ްހުށައެޅުމެއ�ް ްއެއ�ވެސ� ްހުށައަޅުއ�ވާ ްއިޞ�ލާޙުކުރުމަށ� މި�ިރިޕޯރޓ�

ްމިމަޖިލީހުން� ްރިޕޯޓަކީ ްއެއީ ްނޯނ�ނާނެ. ްބަލައިގަނެވޭކަށ� ނޑަކަށ�  1225އަޅުގަ

ްހައ�ދަވާފަ ްދަށުނ� ްނިނ�މެވުމެއ�ގެ ްނިނ�މަވާފައިވާ މެނ�ބަރުނ�ގެްް��އިވާ

ްރިޕޯރޓެއ�.ް ްސޮއިކުރައ�ވާފައިވާ ްލިބިގެނ� ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު ކޮމިޓީގެ

ނޑެއ�ް ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާކަށ� ްކުރާކަށ� ްއިޞ�ލާޙު ްރިޕޯޓ� ްއެ އެހެނ�ވީމާ،

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެނ� ްއާދެ، ްނާރުވާނަނ�. ފުރުޞަތެއ�

 1230ނ�ބަރުްމުޙައ�މަދުްއިބ�ރާހީމް�އަރުވަނ�ްމިއޮތީްފުވައ�މުލަކުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެ

ްފުރުޞަތުް ްދެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮޅުމަކުނ�. ްދެނ�ނެވުނީ ްކުރީގައި ދީދީ.ްއާދެ،

ްނަސީމ�.ް ްފައިޞަލ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފުވައ�މުލަކުގެ ްމިއޮތީ އަރުވަނ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުކުތާއެއ�ްމާލޭގެ ނޑުްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުގަ އޭގެކުރިނ�

ްށ�.މުޙައ�މަދުްނަޝީދަ

ް1235 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިގެނ�ދަނީްްމާލޭްމެނ�ބަރުްމުޙައ�މަދުްނަޝީދުް ްދަނ�ނަވަމުނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،

ހިނގަމުނ�ދާްބަޙުސެކޭްްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާއިްޚިލާފަށް�

ނޑުްހާމަކޮށ�ދިނުމުގެްގޮ  1240ތުނ�،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�ްމިްމިއީ.ްއެކަނ�ްއަޅުގަ

ްއިޞ�ލާޙެއ�ް ްތިވިދާޅުވަނީ ްރައީސ� ްހުށަހެޅީވެސ�. އިޞ�ލާޙެއ�

ްރަނގަޅަށ�ް ްއެއ�ޗެއ� ްތިވިދާޅުވާ ްރައީސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ހުށައެއ�ނޭޅޭނޭ.

ްވިސ�ނާވަޑައިގެނ�ްވާހަކަފުޅުްދައ�ކަވާށޭ.ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.

ް
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ް1245 

ްއާދެްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކުނ�: ްފުވައ�މުލަކުގެް، ްނުގަނ�ނަނ�. ްބަލައެއ� ްކަމަށ� ްނުކުތާއެއ� ނިޒާމާބެހޭ

ނަސީމ�ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްފައިޞަލް�

ް

ްބޮޑަށ�ްްފުވައ�މުލަކުގެްމެނ�ބަރުްފައިޞަލ�ް ްވަރަށ� ްމިހިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްކޮމިޓީގެްް��ހައިރާނ�ވެފައިްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްްް:ނަސީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�  1250މެނ�ބަރުނ�ގެ

27ްް ްނިނ�މާލުމުނ2117ް�ްސެޕ�ޓެމ�ބަރު ްރިޕޯރޓ� ްދުވަހުގެ ވަނަ

ް ްގުޅިގެނ� ްވޯޓާއި ްޢާނ�މު ްމެދު. ްއެއ�ޗަކާއި ް��އެބަޔާނ�ކޮށ�ފައިވާ

ްމައ�ސަލަތަކެ ްބޮޑެތި ްވަރަށ� ްޤަބޫލުކުރައ�ވާ ްކޮމިޓީނ� އ�ްމެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެއ�ވެސ�ް ްއަދި ްއެކަމަށ� ްފާހަގަކުރެވިފައި. ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ހުރިކަމަށ�

ް ނޑުމެނ� ްރައީސ�،ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުގެނެވި.  1255މެނ�ބަރުން�ް��ޙައ�ލެއ�

ްއޮތ�ްއިނ�ތިޙާބުތަކުގައިްއިތުރަށ�ްހަރުދަނާކުރަނ�ޖެހޭް ކޮމިޓީްހޮވީކީްކުރިއަށ�

ްތިބޭކަ ްގޮތުގައި ްބައެއ� ްދަސ�ކުރާ ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ް��ށ�ނޫނ�.

ްއުޅޭފަދަް ްމިދިމާވެގެނ� ްމިއަދު ްބޭނުމަކީ ްހޮވި ްކޮމިޓީ މެނ�ބަރުނ�

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްވަ�ަގުތުގައި ްއެކަމުގެ ްނުދިނުމަށ�ޓަކައި މައ�ސަލަތައ�ްދިމާވިޔަ

ްމައ�ޗަށ�ް ްމިކޮމިޓީގެ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްހޯދުނ�. ްޙައ�ލު ްއެކަމަށ� ްއަދި  1260ބަލާ

ްބޮ ްއޮތ�ވަރު ްނުފޫޒު ނޑުމެނ�ްސަރުކާރުގެ ްއަޅުގަ ްއެމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޑުކަމުނ�

ްއާދެ،ް ްގޮތެއ�ނުވި. ްކުރެވޭ ްޞައ�ޙަގޮތުގައި ްމަސައ�ކަތ� ހަވާލުކުރި

ްއަލުނ�ކުރާް ްކިހިނެއ�ތޯ ްއޮތ�ކަމެއ� ްލިޔެފައި ްގޮތަކަށ� ޞައ�ޙަނޫނ�

ްމިގޮތަށް� ްއަދި ްނިނ�މާނީ. ްޞައ�ޙަކަމެއ�ކަމަށ� ްއެއީ ސޮއިތަކަކުނ�

ްއެކަނ� ްބައެއ�ތޯ ްކޮނ� ްރައީސ�،ްްނިނ�މިޔަސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1265ޤަބޫލުކުރާނީ.

ްރަނގަޅުކުރަނ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމައ�ސަލައަކީ ހުރިހާވެސ�

ްދިޔައީް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްނޫޅެވޭކަނ�. ްތަނ�ނުދެނީސ� ްޙާލަތު މަޖުބޫރީ

ްކޮށ�ގެނ�ް ްޝަކުވާތަކެއ� ްއެތައ� ްމިއެނގުނީވެސ� ްބަލަނ� ރަނގަޅަށ�ތޯ

ް ްހިސާބަށ� ްގޮތަކަށ�ްމަޖުބޫރުވާ ްއެއ�ވެސ� ްމިއީ ްއާދެ، ްދިޔުމުނ�. ކަނ�

ނޑުމެނ�ްކުރާް ްކޮށ�ގެނ�ވާނެްގޮތެއ�ނޫނ�.ްއަޅުގަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�  1270އަޅުގަ

ްއާދެ،ް ްކުރާކަމަކަށ�. ްހެޔޮނި�ިޔަތުގައި ްވާނ�ޖެހެނީ މަސައ�ކަތ�ތައ�

ްއިސ�ކަނ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައ�ކާތެރިކަމަށ� ްމަސ�ލަޙަތަށާއި ވަކިފަރާތެއ�ގެ
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ްއޮތީްޤައުމަށާއިްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�.ްމިކަން�ދިނުމުނ�ް ހުރިހާވެސ�ްނުރައ�ކަލެއ�

ްފުރަތަމަް ްރަމަޟާނ�މަހުގެ ްބަރަކާތ�ތެރި ްމި ްބޮޑުގޮތެއ�ގައި ްފާޅުކަނ� ވަރަށ�

ނޑުމެނ�ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ްރާއ�ޖޭގެްއެކިް  1275ދުވަސ�ތަކުނ���ްފެށިގެނ�ވެސ�ްއަޅުގަ

ްތަޙައ�މަލުކުރަމުނ� ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްމިދަނީ ްއާދެ،ްހިސާބުތަކުނ� .

ްޚާއ�ޞަް ްމިހާރު ްސަރުކާރުނ� ްގޮވާލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ މިފުރުޞަތުގައި

ްމައ�ޗަށ�ވެސ�ް ްއަޅާލުމެއ�ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްފަދަްލޯތ�ބަކާއި މަޖިލީހަށ�ްމިއޮނ�ނަ

ްނުބެހިް ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްމަސައ�ކަތާއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާއ�ވާ

ނޑުމެނ�ނަށ�ްމުޅީ  1280ނ�ްދޫކުރުމަށ�.ްމިމައ�ސަލަތައ�ްކުރިއަށ�ްގެނ�ދިޔުނ�ްއަޅުގަ

ްވީހާވެސް� ްމިމައ�ސަލަތައ� ްބޭނުނ� ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްއެއާއިއެކު ްހަމަ އަދި

ްނިނ�މޭނީް ްއަވަހަށ� ްމަސައ�ކަތ� ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށ� ްނިނ�މަނ�. އަވަހަކަށ�

ްކަނ�ނޭނގެް ްއެއީ ްހުރެގެނ�ހެނ�. ްއިޙ�ލާޞ�ތެރިކަނ� ްގައިގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްގައިގައިްނެތ�ްއެއ�ޗަކީ. ްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއަޅުގަ

ް1285 

ްމަޖިލީހުގެްްފުވައ�މުލަކުގެްމެނ�ބަރުްމުޙައ�މަދުް ްޚާއ�ޞަ ްރައީސ�.ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްނުނިމ�74ްްިްްއިބ�ރާހީމ�ްދީދީްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްވަކިގޮތަކަށ� ްއެހި ްވޯޓަށ� ްބަޙުސ�ކުރެވި ްޖަލ�ސާގައި ވަނަ

ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްް��ދިޔައީ ްއެކޮމިޓީން�މެނ�ބަރުނ�ގެ ްމައ�ސަލަ. ކޮމިޓީގެ

ްކުރައ�ވަނ�ޖެހޭް ްއެއ�ގޮތަށ� ްގަވާއިދާ ްއޮތ� ްނިނ�މާފައި މަޖިލީހުނ�

ްމަޖިލީހަށް� ްއަދި ްމައ�ސަލަ، ްނުކުރައ�ވާހުރި  1290ސޮއިތައ�ވެސ�

ްމައ�ސަލަ.ްއެމައ�ސަލައިގައިް ްއޮތ� ްހުށަނާޅުއ�ވާ ްރިޕޯރޓ� ހުށައަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ

ްހުށަހެޅު ްތަފާތު ްއައ�ސަވައިގެނ� ްއައ�ސަވައިގެނ�ްވޯޓަކަށ� ްވޯޓަށ� ނ�ތަ�ައ�

ްޚުދުް ްނިނ�މެވީ ްވަކިގޮތެއ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުނިމުނީމާ ވަކިގޮތަކަށ�

ް ްވިދާޅުވެފައިވޭ ްނިނ�މެވުމުގައި ްމަނިކުފާނު މެނ�ބަރުނ�ގެްް��މަނިކުފާނު.

ސޮއިކުރައ�ވާފައިްއޮތ�ްސޮއިކުރެއ�ވުމަކީްގަވާއިދާްޚިލާފަށ�ް  1295ކޮމިޓީގެްރައީސް�

ްއަދިްކުރައ�ވާފައިއޮ ްއެނގޭކަމަށ�. ްސާބިތުކޮށ� ްވަރަށ� ްސޮއެއ�ކަމަށ� ތ�

ްކޮމިޝަނަރުް ްއިލެކ�ޝަނ� ްނަތީޖާ، ްވޯޓުގެ ްވިދާޅުވެފައިވޭ ހަމައެހެނ�މެ

ްމިގޮތަށ�،ް ްމަނިކުފާނު ްއޮތ�ްނަތީޖާ ްކޮމިޓީގެްް��ފޮނުއ�ވާފައި މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްނެތ�ކަމަށ�ވެސ�.ްއާ ްއޮތީމާްބަލައިގަނެވެނ� ްސޮއިކުރައ�ވާފައި ދެ،ްމުޤައ�ރިރު
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ް ްދެއ�ވީ ްފުރުޞަތެއ� ްއަނެއ�ކާވެސ� ްމަނިކުފާނު ްއެއ�ކޮށ� ްޙަޤީޤަތާއި  1300ް��އެ

ްއާދެ،ް ްހުށަހެ�ެޅުމަށ�. ްތައ�ޔާރުކޮށ� ްރިޕޯޓ� ްއަލުނ� ްކޮމިޓީއަށ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެް ްބެހޭގޮތުނ�. ްރިޕޯޓާއި ްއެ ްކުރަނީ ްމިބަޙުސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ މިރޭ

ނޑުމެނ�ްވާހަކަދެއ�ކު މުގެްފުރުޞަތުްހުޅުވާލުމުން�ރިޕޯޓާއިްބެހޭގޮތުނ�ްއަޅުގަ

މެނ�ބަރުނ�ްކޮމިޓީގެްް��އެނ�މެްފުރަތަމަްމަނިކުފާނުްފުރުޞަތުްދެއ�ވީްއެް

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވާހަކާގައި ްމުޤައ�ރިރުގެ ްއެ  1305މުޤައ�ރިރަށ�.

އެނ�މެްހާމަކަނ�ްބޮޑުްރާއ�ޖޭގައިްމިހާތަނަށ�ްނެގުނުްވިދާޅުވެފައިވޭްމީްދިވެހި

ްނެގު ްއޮމާނ�ކޮށ� ްއެމަނިކުފާނުްއެނ�މެ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވޯޓުކަމަށ�. ނު

ްނެތިނ�.ް ްގޮތަކަށ� ްވަކި ްދެބަސ�ވާކަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކަށ� ްވިދާޅުވި އެ

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�.ް ްކިތަނ�މެ ްދެބަސ�ވާނ�ޖެހޭ ްއެބަހުރި އެހެނ�ނަމަވެސ�،ްއޭގައި

ްމިހާތަނަ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ނޑުްޤަބޫލުކުރަނ� ްރައީސ�،ްއަޅުގަ  1310ށް�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނެގުނުްވޯޓުތަކުގެްތެރެއިނ�ްމިްވޯޓަކީްއެއ�ވެސ�ްކަހަލަްމަޖުބޫރީްޙާލަތަކަށް�

ްވަކިގޮތަކަށް� ްގޮސ�ގެނ� ްހުރިްވޯޓެއ�ކަމަށ�.ްވޯޓުލާނ� ްލާފައި ްނުގޮސ� މީހަކު

ްކުރީގައިް ްމިއީ ްނެތ�ކަމަށ�. ްހުރަސ�އަޅާފައި ްއެކަމަށ� ްބޭނުނ�ވީމަ ވޯޓުލާނ�

ްމި ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކަނ�ތައ�ތައ�. ްކަމެއް�ޢާނ�މު ްމިކަހަލަ ްވޯޓަކު ފަހަރުގެ

ްބެލެވިދާނެް ްބޮޑުކަމަށ� ްހާމަކަނ� ްއެވިދާޅުވާގޮތަށ� ްއެހެނ�ކަމުނ�  1315ނެތ�.

ްމިހުރީް ްމައ�ސަލަތައ� ްހުރި ްއިދާރީގޮތުނ� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، އެކަނ�ތައ�.

ްހަމައަށް� ނޑުމެނ�ނާ ްއަޅުގަ ްމިރޭ ްމަނިކުފާނު ްއެނގެނ�. ްބޮޑުކޮށ� ފާޅުކަނ�

ް ްއިލެކ�ޝަނ� ްމިވާްތިފޮނުއ�ވި ްސިޓީފުޅުގައި ްފޮނުއ�ވި ކޮމިޝަނަރު

އަދަދުތަކާ،ްވޯޓުލާނ�ްދިޔަްމީހުނ�ގެްއަދަދާއި،ްބާކީހުރިްކަރުދާހުގެްއަދަދާއިް

ްފައ�ސަތޭކަް ްހަތަރުހާސ� ްސާޅީސ� ްއެއ�ލައ�ކަ ްނޭނގޭ ްވީއެއ�ްނުވީއެއ�  1320އަދި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފާހަގަކުރަނ�. ްއަޅުގަނޑު ްވާކަނ� ްކަރުދާސ�ކޮޅު އަށ�ޑިހަ

ތަށ�ްވޯޓުގެްކަނ�ތައ�ތައ�ްއިދާރީގޮތުނ�ްގެނ�ގޮސ�ފައިްއޮއ�ވައިްރައީސ�،ްމިގޮ

ްބޭފުޅުނ�ނެއް� ްގިނަ ްކިތަނ�މެ ްމިރިޕޯޓ�ގައި ްކިހިނެއ�ތޯ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްޞައ�ޙަް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިއީ ްމިރިޕޯޓަކީ ްއޮތަސ� ސޮއެކުރައ�ވާފައި

ްޢިއ�ޒަ ްނިނ�މޭނީ. ްރިޕޯޓަކަށ� ްބަލައިގަނ�ނަނ�ޖެހޭ ްމިވޯޓު  1325ތ�ތެރިްވޯޓެއ�ކަމަށ�

ްބަރަކާތ�ތެރިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަނ� ްހިތާމައާއެކު ްވަރަ�ަށ� ރައީސ�،
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ްމިތަނަ�ަށ�ްއެއ�ވެްމިތިބީކީއެއ�ްމިބަރަކާތ�ތެރިް ރަމަޟާނ�ްމަހުގެްރެއެއ�ގައި

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ްދިރުވާކަށެއ� ްއިޙ�ޔާކޮށ� ްރޭތަށ� ްމަހުގެ ރަމަޟާނ�

ްބަރަ ްމަހުގެ ްމިރަމަޟާނ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްލިބިގެން�މިތިބީ ކާތ�ތެ�ެރިކަނ�

ްއެހެނ�ކަމުން� ްނިނ�މާދޭނ�ވެގެނ�. ްހެޔޮގޮތެއ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  1330ދިވެހި

ްއައ�ސަވަނ�ވީް ްވާހަކައެއ�. ްނެތ� ްދައ�ކާކަށ� ްއިތުރަކަށ� ްދެނ� ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމާދަމާވެސ� ްދެއ�ވާފައި ްގޮތަކަށ� ްދެއ�ވާނެ ްވޯޓު ވޯޓަށ�.

ްމިތިބީްރޯދަްހިފަނ�ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ްހަދަމުނ�ދާްްލޭްމެނ�ބަރުްމުޙަނ�މަދުްމާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1335ްޝުކުރިއ�ޔާ

ވަގުތެއ�ގައިްރާއ�ޖޭގައިްބާއ�ވަނ�ްފެނ�ނަްވެރިކަމުގެްނިޒާމާއިްބެހޭގޮތުނ�ްމިްްޝިޙާބ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްބަޙުސ�ކޮށ�ްވޯ ްމަތިނ� ްބަޙުސ�ކޮށ�ްދެފަހަރެއ�ގެ ޓުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމަޖިލީހުގައި

ްހަމައަށް� ްރައ�ޔިތުނ�ނާއި ްދިވެހި ްނުނިނ�މިގެނ� ްވަކިގޮތެއ� ނަގައިގެނ�

ްމިއޮތީް ްނިނ�މަނ� ްމިހާރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްފޮނުވާފައި ްފޮނުވީ. މިމައ�ސަލަ

ްނިޒާމެއ�ތޯ،ްބަރުލަމާނީް ްރިޔާސީ ްބާއ�ވާނީ ްރާއ�ޖޭގައި ްމި  1340އަ�ަޅުގަނޑުމެނ�

ްވޯޓެއ�ތޯ ްޞައ�ޙަ ްވޯޓަކީ ްމިދިނ� ްރައ�ޔިތުނ� ްނޫނ�ތޯ.ްްނިޒާމެއ�ތޯ، ނުވަތަ

ް ްމިރިޕޯޓ� ްރައީސ�، ްް��ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ް��މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެބަްއިނގޭް ނޑަށ� ްބަލައިލީމަްވަރަށ�ްސާފުކޮށ�ްއަޅުގަ މެނ�ބަރުނ�ގެްރިޕޯޓ�

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިް ްވޯޓެއ� ްޞައ�ޙަ ްނިނ�މެވިގޮތަށ� ްމަޖިލީހުނ� މިޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ް ްނިނ�މާލައ�ވަމުނ� ްނުވާކަނ�. ްމިވޯޓުްނެގިފައި ްގޮތެއ�ގައި ްޢާނ�މު  1345ވިދާޅުވަނީ

ްއެް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެޢާނ�މުގޮތަކީ ްކޮބައިތޯ ްރަނގަޅޭ. އެނ�މެ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ްފާހަގަކުރައ�ވާފައިްއެބަހުރިްބައިވަރުްމައ�ސަލަތައ�.ް

ްބައެއް� ްއޭގެ ްވިދާޅުވެދައ�ވައިފި ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްމެނ� ްމައ�ސަލަތައ�.ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްބައެއ� ްވިދާޅުވެދެއ�ވައިފި ްޝަރީފ� ބަރު

ްރަނގަޅަށް� ްވަރަށ� ްއެބައޮތ� ްމިރިޕޯޓ�ގައި ްރައީސ�،  1350ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި

ްނިޒާމަށް� ްވޯޓޭ.ްރިޔާސީ ްމިތަ�ަށ� ްލިބުނީ ްނިޒާމަށ� ްބަރުލަމާނީ ވިދާޅުވެފައި

ްބާތިލުް ްމިހާވަރޭ، ްއަދަދަކީ ްޖުމ�ލަ ްވޯޓުގެ ްޞައ�ޙަ ްވޯޓޭ، ްމިތަށ� ލިބުނީ

ްމިހާވަރޭ.ްްވޯޓުގެް ްޖުމ�ލައަކީ ްމީހުނ�ގެ ްދީފައިވާ ްވޯޓު ްމިހާވަރޭ، ޖުމ�ލައަކީ
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ްބައެއ�ތޯް ްކޮނ� ްއެއީ ްނެތޭ. ްއަދަދެއ� ްމީހުނ�ގެ ްވޯޓުދޭނ�ވީ އެކަމަކު،

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްދެވޭނީ. ްވޯޓެ�ެއ�ތޯ ްކޮނ� ްނޭނގިދެނ� ްބައެއ�  1355ވޯޓުދޭނ�ވީ

ްއިޢުލާނ�ކުރަ ްކުރިނ� ްދެހަފ�ތާ ްއެބައޮވެއޭ ްގަވާއިދުގައި ނ�ޖެހޭނެްފާސ�ކުރި

ްވޯޓުދޭނ�ވީް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްފުރަތަމައިނުނ�ވެސ� ްއެހެނ�ވީމާ، ކަމަށ�.

ްހަމަް ްދެނ� ްނަގާކަށ�ތޯ. ްވޯޓެއ� ްކޮނ� ްދެނ� ްނެތ�. ްލިސ�ޓެއ�ވެސ� މީހުނ�ގެ

ްދެނ�މެް ްވާކަމަށ�. ްފޮހެވިފައި ްފާހަގަ ްއިނގިލީގައިޖަހާ ްއެބައޮތ� މިރިޕޯޓ�ގައި

ނޑުމެނ�ނަށ�ްމިްލިބުނުްއިލެކ�ޝަނ�  1360ސ�ްކޮމިޝަނަރްފޮނުވިްސިޓީން�އަޅުގަ

ްނޭނގިކަން� ްވާނުވާ ްބާކީތައ�ވެސ� ްއޭގެ ްކަރުދާސ�ތައ� ްވޯޓު ްއިނގޭ އެބަ

ްސުވާލަކީް ްބޭނުނ�ވާ ްކޮށ�ލަނ� ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއޮތީ. އަދިވެސ�

ް ްއެއ�ވެސ�ްް��ޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްކޮމިޓީގެ ްބޭފުޅަކު ްއެއ�ވެސ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްޗެކ�ކޮށ�ލައ� ްފޮށިތޯ ްކިތަށ� ްފޮށީގައިްބޭފުޅަކު ްވޯޓު ްއޭގައިހުރި ްބެއ�ލެވީ ވާ

ްޗެކ�ކުރެއ�ވިނ�ތޯް ްފޮށ�ޓެއ�ވެސ� ްއެނ�މެ ްދިމާވޭތޯ. ްކަރުދާސ�ކޮޅުތައ�  1365ހުރި

ްއާދެ،ް ްކަނ�ނޭނގެ. ްދެފޮށި ްފިޔަވައި. ްފޮށި ްގެނައި އައ�ޑުއަތޮޅުނ�

ްފާސ�ކޮށ�ފައިް ްމިތަނުނ� ްކަމެއ� ްވަކި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުމެނ�ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ްކޮމިޝަ ނަރާއިްހަވާލުކުރީްދެނ�ްމިރިޕޯޓ�ގައިްއަޅުގަ

ްއިލެކ�ޝަނ�ސް� ްދެނ� ްއިލެކ�ޝަނެއ�ގައި ްނުޖެހެއެއ�ނޫނ�ތޯ ލިޔާކަށ�

ްކަނ�ތައް� ްއޮފީހުނ� ްކޮމިޝަނ�ގެ ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�  1370ކޮމިޝަނަރު

ްމިކަނ�ތައ�ތަކެއ�.ް ްކަނ�ތަކާއި ްރަނގަ�ަޅުކުރަނ�ޖެހޭ ކުރަނ�ޖެހޭނެގޮތާއި

ްވަރަށ�ް ްމިއިނ� ްކަނ�ތައ�ްްއެހެނ�ވީމާ، ްމިވޯޓުގެ ްއެބައިނގޭ ރަނގަޅަށ�

ްވޯޓެއ�ް ްމިތަނުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނެތ�ކަނ�. ްގޮސ�ފައެއ� ރަނގަޅަށ�

ނިނ�މަނ�ވީްމިރިޕޯޓ�ްރަނގަޅުތޯްނޫނ�ތޯ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްކިހިނެއ�ތޯް ނަގައިގެން�

ްބަޔަކުް ްއޮތ� ްމެޖޯރިޓީ ްމިތަނުގައި ްނުނިނ�މެނީ. ްކޯއ�ޗެއ�ތޯ  1375މިނިނ�މަނ�ވީ

ްވޯޓުލީްގޮތަށ�ތޯްލާގޮތަށ�ް ވޯޓުދޭްގޮތަކަށ�ްނިނ�މީމަްއެއޮތީްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭނެކަމެއ�.ްހަމަްޞައ�ޙަް ްއަޅުގަ ނިނ�މިފައި.ްމިވެސ�

ްއެއ�ކަލަްރިޕޯޓ�ްމިތަނަށ�ްއައީް ވޯޓެއ�ްނެގީްހުރިހާކަމެއ�ްބާރާބަރަށ�ްދިޔައީ

ްއެޞައ�ޙަް ްބަޔަކު ްތިބި ްމެޖޯރިޓީ ްމިތަނުގައި ްނުވަތަްއެކަމަކު، އެއ�ނޫނޭ

 1380ޞައ�ޙައޭްކިޔާފައިްގޮތެއ�ްނިނ�މީމަްއެއީްދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ްނިނ�މިްގޮތަށ�ތޯް
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ްމިވެސް� ްއެދަނީ. ްނިމިގެނ� ްގޮތަށ�ތޯ ްނިނ�މި ްކުރިނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭނެކަމެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްމިފާސ�ނު ްއައ�ސަވާފައި ްވޯޓަށ� ްމިރޭ ްކިހިނެއ�ތޯްއެހެނ�ވީމާ، ވެއ�ޖިއ�ޔާ

ްކިޔާކަށ�ް ްމާއ�ދާތައ� ނޑު ްއަ�ަޅުގަ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްމިރިޕޯޓުނ� ވަނީ.

ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ް ްމިވޯޓަކީ ްއެނގޭ ްއެބަ ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ�  1385ބޭނުމެއ�ނެތ�

ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިް ްމަޖިލީހުނ� ްމިޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނޫނ�ކަނ�. ްވޯޓެއ� ޞައ�ޙަ

ްނޫ ްއޮތ�ްވޯޓެއ� ނ�ކަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްދެނ�ްކަނ�ކުރަނ�ވީްއޮތ�ގޮތަށ�ްނެގިފައި

ްރަނގަޅަށ�.ް ްހުނ�ނާނީ ްނިނ�މެވީމަ ްމަޖިލީހުނ� ްމިޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގޮތ�

ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައިް ްމިވެރިކަމުގައި ްއެއ�ޗަކީ ްއެނގުނު ނޑުމެނ�ނަށ� އަ�ަޅުގަ

ްމިއީް ްނުނެގޭނެކަނ�. ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ްވޯޓެއ� ްޞައ�ޙަ ްވެރިކަމުގައި  1390މިއޮތ�

ްޔަޤީ ްއެނގޭނެކަމެއް�ހަމަގައިމުވެސ� ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހި ނ�ކަމާއެއ�ކޮށ�

ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ނޑުމެނ�ްްކޮޅުމަޑުލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ް ްއަޅުގަ ްކޮނ�މެއަކަސ� ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެ�ެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްވޭތިވެދިޔަްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރާއ�ޖޭގައި ްމިދައ�ކަނ�ޖެހެނީ ްްއަނެއ�ކާވެސ�  31ް1395ތާނގައި

ްރިޕީޓ�ވެގެނ�ް ްހުރިގޮތ� ްކަނ�ތައ�ކޮށ�ފައި ްވޯޓަށ� ްތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ

ް ްމި ްބުނެދީފައިްް��ދާވާހަކަ. ްރަނގަޅަށ� ްވަރަށ� ްކޮމިޓީ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްވޯޓަށް� ްމީހުނ� ްތިބި ްހިނ�ގަނ� ްބަދަލެއ�ނުވޭ.ްސަރުކާރު ްއެޘަޤާފަތު އެބައޮތ�

ްކަރު ްވޯޓު ްއޮޅުވާލައޭ ްވޯޓު ްހަދައޭ ްއެކިްމަކަރު ްބޭނުނ�ކުރެއޭ ދާސ�ތައ�

 1400ގޮތ�ގޮތަށ�ްވޯޓުލާނ�.ްވަރަށ�ްރަނގަޅަށ�ްއެކަނ�ތައ�ްއެބައޮތ�.ްދެނ�ްއަނެއ�ކާް

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްގެނ�ނަވައިގެނ� ްމިކަނ�ތައ� ްމިޖަލ�ސާގައި މަނިކުފާނުވެސ�

ްގޮވަނ�ވެގެނ�ް ްއެއ�ޗެހި ްޒަޢީމަ�ަށ� ްޕާޓީގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްހަމަ ލައ�ވާ

ްފުރުޞަ ނޑުމެނ�ނަށ� ްބޭނުމިއ�ޔާްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްއާދެ، ްތިދެއ�ވަނީ. ތު

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއާދެ، ްގޮވާގޮތަށ�. ްއެއ�ޗެހިވެސ� ްމިތިބީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްސިޓީ.ް ްފޮނުވި ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްއޮފ� ްކޮމިޝަނަރ ްމިއޮތީ  1405ރައީސ�،

ް ްނަހަދަނ�ޏާ.3ްްކީއ�ކުރަނ�ތޯ ްމަކަރު ްޗާޕ�ކުރަނ�ވީ ްކަރުދާސ� ްވޯޓު ލައ�ކަ

ްއާބާދީއަކީ ްރާއ�ޖޭގެ ްއިނގ3ްްޭްމުޅި ްއެބަ ްމީގެނ� ްމީހުނ�ނޭ. ލައ�ކައެއ�ހާ
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ްމީހަކުް ްއެހެނ� ްސ�ޓޮކ�. ްވޯޓުގެ ްނެތ�ކަނ� ްއަތ�ޕުޅުގައިވެސ� އެމަނިކުފާނުގެ

ްވޯޓުް ްދިނ� ްއޭނައަތަށ� ްއެހެނ�ވީމަ، ްކަރުދާސ�ތައ�. ްވޯޓު ްދެނީ އޭނައަށ�

ްބާކީް ްދެނ� ްވަރެއ�. ްކޮނ�މެވެސ� ްދެހާސ� ްމިއޮތީ ްބާކީ ްތެރެއިނ�  1410ކަރުދާހުގެ

ްޒަޢީމުގެްއަނެއ�ބަ ްއެވެދާނެ ްއަތ�ޕުޅުގައިވީ. ްބޭފުޅެއ�ގެ ްއެހެނ� ްއެއ�ޗެހި އި

ްޘަޤާފަތެއް� ްމި ްއެއ�ޗަކީ ްއޮތ� ްބުނެވެނ� ްއެހެނ�ވީމާ، އަތ�ޕުޅުގައިވެސ�.

ނޑުމެނ�ގެްތެރެއަކުނ�ްބަދަލެއ�ްނުވާނެއޭްމިވެރިކަނ�ްއޮތ�ހާްދުވަހަކު.ް އަޅުގަ

ްއެނ ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ގޭކަމެއ�.ްމިއީ

ްމިކަހަލަް ްހަމަ ްދައ�ކަވަނ� ްލައ�ވާ ނޑުމެނ� ްއަ�ަޅުގަ ްއެވާހަކަ  1415އެހެނ�ވީމާ،

ްދެއ�ވަނީ.ް ްތި ްމިފުރުޞަތު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްތިބާއ�ވަނީ، ޖަލ�ސާތައ�

ްނޫނީް ްބެހޭގޮތުނ� ްމިވޯޓާއި ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ްމިރޭ ްދެނ� ްރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްބު ްނޫނެކޭ ްމިމަޖިލީހުނ� ްބެހޭގޮތުނ� ްމިއީްމިރިޕޯޓާއި ްބަލާނީ ްމި ނެފިއ�ޔާ

ްވިދާޅުވާް ްތި ްމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ވީމާ، ްބަލާނީއޭ. ްއެއ�ޗެއ�ކަމަށ� ޞައ�ޙަ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއޮތ�ތާނގައި ްކުރިއަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1420ވާހަކައަކީ

ްމާއ�ދާް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއައ�ސަވާނީ ްވޯޓަށ� ްމަނިކުފާނު މާއ�ދާތަކަށ�ވެސ�

ްއެހެނ�ނޫ ްނުފެނޭތޯ ްފާސ�ކުރަނ� ްވޯޓަށް�މިމާއ�ދާ ްނެގެޓިވ�ކޮށ� ްއެއީ ނ�ތޯ.

ްފާސ�ކުރައ�ވާކަށ�ް ްމާއ�ދާ ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްތިވިދާޅުވަނީ. ްވާހަކަ އައ�ސަވާ

ްމީހުން� ްނުފެނ�ނަ ްފާސ�ކުރަނ� ްމިމާއ�ދާ ްއައ�ސަވާނީ ްނާއ�ސަވާނެ. ވޯޓަކަށ�

ްއެް ްއޮތިއ�ޔާ ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތު ްމީހުނ�ގެ ްވޯޓުނުދޭ ްއޮތ� ްބާކީ ްދެނ�  1425ވޯޓުދޭށޭ.

އިްއެކަހަލަްވާހަކައެއ�ްމިރޭވެސ�ްތިވިދާޅުވަނީ.ްމިްކޮމިޓީން�މާއ�ދާްފާސ�ވެފަ

ްއެއީް ްބަލާނީ ްތިމަނ�ނަ ްފާސ�ނުކުރައ�ވައިފިއ�ޔާ ްރިޕޯޓ� ްމިއޮތ� ހުށަހަޅާފައި

ރަނގަޅުްއެއ�ޗެއ�ްކަމަށޭ.ްއެހެނ�ވީމާ،ްކޮނ�ްގޮތަކަށ�ތޯްވޯޓަށ�ްއައ�ސަވާނީ.ް

ް ްއެހެނ�ވީމާ، ްފާސ�ނުކުރަނ�ތޯ. ްނޫނީ ްފާސ�ކުރަނ�ތޯ މިވެސ�ްމިރިޕޯޓ�

ްރައީސ�،ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއާދެ، ްކަމެއ�. ްސާފުކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ�  1430އަޅުގަ

ްވާހަކަް ްމިކަހަލަ ްރޭތަކުގައި ްމިބަރަކާތ�ތެރި ްމަހުގެ މިރަމަޟާނ�

ްނުބޭއ�ވިއ�ޔާް ްޖަލ�ސާތައ� ްމިކަހަލަ ްދައ�ކަވަނ� ްލައ�ވާ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްމަކަރު ްމިކަހަލަ ްމިވޯޓުގައި ްއިނގޭތޯ. ްރަނގަޅީ ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ

ްއަހަރުގެް ްމިދިޔަ ްއެނގިފައި. ްއޮތީ ްމާކުރިއ�ސުރެނ�ވެސ� ހަދާނެކަނ�
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ްއެކިް ްހުއ�ޖަތާއި ްފާޑުފާޑުގެ ްއެކި ްވޯޓެއ� ްއޮތ� ްނަގަނ�  1435ސެޕ�ޓެމ�ބަރުގައި

ްމިއޮތީް ްއައިސ� ްއެނ�މެފަހުނ� ްމިކަނ�ތައ�ތައ�ކޮށ� ްލަސ�ކުރުމާއި ގޮތ�ގޮތަށ�

ްއެހެނ� ްނިނ�މާފައި. ްމިކަނ�ތައ� ްބޭނުނ�ފުޅުވާގޮތަށ� ްދެނ�ވެސ�ްޒަޢީމ� ވީމާ،

ްމަސައ�ކަތާއިގެނ�ް ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްރަނގަޅަކަށ�ްނުކުރެވޭނެ،ް ްހަމަްއެއ�ކަމެއ�ވެސ� ކުރިއަށ�ްދާނ�ވީ.ްޒަޢީމަކަށ�

 1440ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ް

ފުރުޞަތުްއެރުވުމުގެްކުރިނ�ްްއާދެ،ްދެނ�ްއެހެނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރަކަށ�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމިމަޖިލީހުގެް ްވިދާޅުވޭ ްތަކުރާރުކޮށ� ްއެބަ ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ވަރަށ�

ް ްމިމަޖިލީހުގެ ްމަތިނ� ްގޮތުގެ ްޖަލ�ސާގައ��4ްްިގަވާއިދުގައިވާ ވަނަ

ްހިނގާގޮތ�ް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގެ ްޢާނ�މު ްގޮތުގެމަތިނ�  1445ފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ

ްއެކުލަވާލި ްމަޖިލީހުނ� ްރިޕޯޓ�ްް��ްބެލުމަށ�ޓަކާ ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްނިނ�މެވުމެއ�.ް ްއޮތ� ްނިނ�މަވާފައި ްއެމަޖިލީހުނ� ްމިހުށަހަޅަނީ. ނޑު އަޅުގަ

ް ްމީގައި ްހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާއިރު ްމިރިޕޯޓ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރ7ްްިއެހެނ�ވީމަ،

ްބުނަނީް ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަވޭ. ްސޮއިކުރައ�ވާފައި މެނ�ބަރުނ�

ްއަޣ�ލަބިއ� ްނިނ�މަވަނ�ވާނީްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއ� ްއެކޮމިޓީނ� ްލިބިގެނ�ނޭ  1450ޔަތު

ް ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތަކީ 6ްްއެހެނ�ވީމަ، ްއެހެނ�ވީމަ، ްބެލިދާނެ. ްކަމަށ� 7ްއެއ�

ްއެއ�ޗެއ�ް ްރަނގަޅުނޫނ� ްމިއީ ްމިރިޕޯޓ� ްސޮއިކުރައ�ވާފައިވާއިރު މެނ�ބަރުނ�

ްއެބާޠިލެއ�ނުކުރެވޭނެ.ް ްމެނުވީ ްފާސ�ކުރައ�ވައިފިއ�ޔާ ްމިމަޖިލީހުނ� ކަމަށ�

ްއެރުވުމުގެް ްހަނދުމަފުޅުކޮށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ�ވީމަ،

ނޑުް  1455ވަކިގޮތަކަށ�ްނިނ�މަނ�ްބާރުއަޅަނީކީނޫނ�ކަން�ގޮތުނ�ްދަނ�ނަވާލީ.ްއަޅުގަ

ްދެން� ްއާދެ، ްއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޖެހޭނެ. ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްޢިއ�ޒަތ�ތެ ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ްއޮތީ ްޙުސައިން�ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ� ްމެނ�ބަރު ރި

ްއިބ�ރާހީމ�.

ް

 1460ްއާދެ،ްޝުކުރިއ�ޔާްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ް`...ްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް

ްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް
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ްޢަދުނާން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ ްގއ. ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޙަލީމ�.ް

ް1465 

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްހަނދުމަފުޅުކޮށް�ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްމަނިކުފާނުްްޢަދުނާނ�ްޙަލީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްޖަލ�ސާގައި ްބޭއ�ވުނު ްފަހުނ� ްއެނ�މެ ްބޭނުނ�ވަނީ އަރުވާލަނ�

ްގަވާއިދާް ްމަޖިލީހުގެ ްތަކުރާރުކޮށ� ްފަހަރަށ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްޚިލާފަށ�  1470ް��އި

ްނަތީޖާގައިް ްވޯޓުގެ ްދާއިމީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޤައ�ރިރު ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެް ްމަނިކުފާނު ްއަދި ްވިދާޅުވެފައި. ްވަނީ ސޮއެކުރައ�ވާފައިކަމަށ�

ްމިް ްދޮގެއ�ކަނ� ްބުހުތާނ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްވިދާޅުވުމަކީ ވިދާޅުވެފައިވާ

ްއެ ްއޭނަ ްމި ްއެއީ ްބުނެފައި. ްއެބައޮތ� ްސޮއެކުރުމަކީްރިޕޯޓ�ގައި ސޮއެކުރި

ް ްމިސޮއެކުރެއ�ވި ްމިރިޕޯޓ�ގައި ްސޮއެއ�ކަނ� ްއެބ6ްްަރަނގަ�ަޅު  1475މެނ�ބަރުނ�

ްމަނިކުފާނުް ްމައ�ސަލައެއ�. ްބޮޑު ްވަރަށ� ްމިއީ ްއެހެނ�ވީމާ، ވިދާޅުވޭ.

ްޔައުމިއ�ޔާް ނޑައަޅުއ�ވާ ްކަ ްވިދާޅުވެފައި ްއަނ�ގަވާފައި ްނެރުއ�ވާ ރޫލިނ�ގއެއ�

ްޚި ްގަވާއިދާއި ްމިއޮތީ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ްކުރައ�ވާފައި ްގިނަ ްވަރަ�ަށ� ލާފު

ްގޯސ�ކޮށ�ކަމަށް� ްވިދާޅުވީ ްމަނިކުފާނު ްރަނގަޅުކަމަށ� ްއެކަނ� ކުރެއ�ވިކަމަށ�.

ްވިދާޅުވޭ.ް ްއެބަ ްމިރިޕޯޓ�ގައި ްއިތުރުފުޅެއ�ކަމަށ� ްހެއ�ދެވީ  1480މަނިކުފާނު

އެހެނ�ވީމާ،ްމިއީްވަރަށ�ްބޮޑުްމައ�ސަލައެއ�ްމިއީ.ްމިއީްވަރަށ�ްބޮޑުްނިޒާމީް

ްޝުކުރިއ�ޔާްްމައ�ސަލައެއ� ްވާނެ. ްމިނުކުތާ ްނުކުތާއަކަށ� ްނިޒާމީ މިއީ.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�.ް

ްއެހެން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެތ� ްބަލައިގަނެވޭކަށެއ� ްގޮތުގައި ްނުކުތާއެއ�ގެ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

 1485އެހެނ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވިދާޅުވިޔަސ�.ްއެރިޕޯޓ�ގައިްފާހަގަކުރައ�ވާފައިް

އެކަމާއިްބެހޭގޮތުނ�ވެސ�ްތިޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްްއެބަވޭ

ްއިބ�ރާހީމް� ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ އާދެ،

ވާހަކަފުޅު..އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްތ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުް

ްޙުސައިނ�ްރަޝީދުްޙަސަނ�.ް
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ް1490 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްޑުލުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްކޮޅުމަ ްގަވާއިދުގެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ 22ްްއާދެ،

ްރޫލިނ�ގއާމެދުްްރަޝީދުްޙަސަނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދެއ�ވި ްދެނ�މެ ްމަނިކުފާނު ްއާދެ، ްދަ�ަށުނ�. ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްމިވަ ްނުކުތާއަކަށ� ްނިޒާމީ ްވާހަކައެއ� ްބޭނުނ�ވާ ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު  1495ނީ.ްއަ�ަޅުގަ

ްއެއީް ްކޮމިޓީއެއ� ްއެއ� ްއޭގެތެރެއިނ� ްއެބަހުރި. ްކޮމިޓީތައ� ްތަފާތު މަޖިލީހުގެ

ްކޮމިޓީން� ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ްދިރާސާކޮށ� ްކޮމިޓީ. ްޑ�ރާފ�ޓ�ކުރާ ދިރާސާކޮށ�

ްމަޖިލީހަށް� ްފާސ�ކޮށ� ްއަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ� ްއެކޮމިޓީގެ ްޑ�ރާފ�ޓ� އެކުލަވާލި

ްމަނި ްމަޖިލީހުގައި ްއެހެނ�ވީމާ، ްއޮތީ. ްއައ�ސަވާނީްފޮނުވާފައި ްވޯޓަށ� ކުފާނު

ްއެއުސޫލުނ�ް ްހަމަ ްތިވިދާޅުވަނީ. ްޤަބޫލުނުކުރާނެތޯއޭ  1500އެޑ�ރާފ�ޓ�

ް ްކޮމިޓީއެއ� ްއެކުލަވާލި ްމިމަޖިލީހުނ� ްސަބަބަކީ، ް��ޢަމަލުކުރެއ�ވުނީތީ

ް ްކޮމިޓީއަކީ. ްރިޕޯޓް�ް��މެނ�ބަރުނ�ގެ ްފޮނުވި ްކޮމިޓީނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއައް� ްވޯޓަށ� ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެބީދައިން�ޤަބޫލުނުކުރާނެތޯ ްހަމަ ސަވަނ�ވާނީ

ކުރެއ�ވޭްކަމަކަށ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްމަނިކުފާނަށ�ްމިއަދުްމިމަޖިލީހުގައިްއެގޮތަށ�ް

ްކަމަކަށ�.ް ްކުރެއ�ވޭ ްޚިލާފަށ� ްމިގަވާއިދާއި ްއެއ�ސެވެނ�ވާނީ  1505ވޯޓަށ�

ްއެގޮތަށް� ްދަނ�ނަވަނީ. ްއެވާހަކަ ްސަމާލުކަމަށ� ްމަނިކުފާނުގެ އެހެނ�ކަމުނ�

ްއަ ްވޯޓެއ�ގައި ްވާހަކަްނަނ�ގަވާ ްނުވެވޭނެ ްބައިވެރިއެއ� ނޑެއ� ޅުގަ

ްދަނ�ނަވަނ�،ްޝުކުރިއ�ޔާ.ް

ް

ް1510 

ްމިމަޖިލީހުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްރަނގަޅަށ� ްވަރަ�ަށ� ްބެހޭގޮތުނ� ްޑ�ރާފ�ޓާއި ްމަޖިލީހުގެ އާދެ،

ްވޯޓުގައިް ްގޮތާއި ްއަހަނ�ވީ ްވޯޓަށ� ްބަޔާނ�ވެގެނ�ވޭ ނޑައެޅި ްކަ ގަވާއިދުގައި

ްކުރަނ�ވީ ްްކަނ�ތައ�ތައ� ްމި ްއެހެނ�ވީމާ، ްކޮމިޓީގެްް��ގޮތ�. މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށް� ްއެޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެއީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ރިޕޯޓ�ގެ

ްނޫން� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްއެރިޕޯޓ� ްއެހެނ�ވީމާ،  1515ހަވާލުކުރައ�ވާފައިވާކަމެއ�.

ްއެއ�ޗެއ�ގެް ްއެޞައ�ޙަ ްމެނުވީ ްނިނ�މަވައިފިއ�ޔާ ްމިމަޖިލީހުނ� ރިޕޯޓެއ�ކަމަށ�
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ްބެލޭ ްދެން�ގޮތުގައި ްއެހެނ�ވީމާ، ްމިދަނ�ނަވަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ނެ

ްއިބ�ރާހީމަށް� ްޙުސައިނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ނޑު އަޅުގަ

ްތ.ްއަތޮޅުގެް ްނުކުތާއެއ� ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަނ�.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ އަޅުގަ

ޢަފީފ�.ް  1520ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޙަސަން�

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޞައ�ޙަްްލުްމެނ�ބަރުްޙަސަނ�ްކޮޅުމަޑު ްމިއީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއ� ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ

ްމަނިކުފާނަށް�ްޢަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިރުގައި ްތިބާރުއަޅުއ�ވާ ްމަނިކުފާނު ްނިނ�މަނ�  1525އެއ�ޗެއ�ކަމަށ�

ްއެބައޮތ�ް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިމައ�ސަލާގައި އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާތޯ

ްއެހެން�ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްޝަރިއަތުނ� ްދާނ�. ްޝަރީޢަތަށ� ްދީފައި ފުރުޞަތު

ްމަނިކުފާނު.ް ްހައ�ދަވާނީ ްކިހިނެއ� ްދެނ� ްނިނ�މަވައިފިއ�ޔާ ގޮތަކަށ�

ްކިހިނެއ�ތޯް ްނުނިމެނީސ� ްގޮތެއ� ްޝަރީޢަތުނ� އެހެނ�ވީމާ،

ނޑުމެނ�ނަށ�ްވޯޓާއިްބެހޭގޮތުނ�ްމިތާނގައިްގޮތެއ�ްނިނ�މޭނީ.ް  1530ްއަޅުގަ

ް

ް

ްޅ.ްްވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެް ްއާދެ، ްނެތ�. ްބަލައިގަނެވޭކަށ� ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށ�ްގެނ�ދަވާ.ް

ް1535 

ްމެނ�ބަރުނ�ގެްކޮމިޓީނ�ްހުށަހެޅުއ�ވިްރިޕޯޓާއިްބެހޭގޮތުނ�.......ް��ްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް

ްް:އިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�

ްވަޒީރުނ�ގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވާ. ްއިހަށ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭް ްނަޝީދު ްމުޙަނ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ

 1540ްނުކުތާއެއ�.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޢިއ�ޒަްވަޒީރުނ�ްމަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުް ްނުކުތާއެއ� ްހަމަްނިޒާމާބެހޭ ްނެގީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ� ތ�ތެ�ެރި

 1545ްގިނަް

ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނަޝީދު ްއެޝުޢޫރުްމުޙަނ�މަދު ްހަމަ ްއެއ�ގޮތަށ� ްމެނ�ބަރުނ�ނެކޭވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމަޖިލީހަށް� ްމިރިޕޯޓ� ްބުނަނީ ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްމިރޭ ފާޅުކޮށ�ލުމަށ�.

ްޖެ ްފާސ�ކުރައ�ވަނ� ްމިރިޕޯޓ� ްނުވަތަްހުށަހަޅުއ�ވަނ�ވާނެކަމަށ�. ހޭނެކަމަކަށ�

ްވާނެކަމަކަށ�ް ްނަނ�ގަވަނ� ްވޯޓެއ� ްނުވަތަ ްކަމަކަށ��� ފާސ�ނުކުރައ�ވަނ�ވާނެ

ްބަޔާނ�ކުރައ�ވާފައެއ�ނުވޭ.ް ްތަނެއ�ގައި ްއެއ�ވެސ� ްގަވާއިދުގެ  1550މަޖިލީހުގެ

ްއަދިް ްހުށަހެޅުއ�ވީމަ. ްރިޕޯޓ� ްއަދާކުރެ�ެއ�ވޭ ްވާޖިބު ްރައީސ�ގެ މަޖިލީހުގެ

ްރިޕޯޓާ ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްދެކެވަޑައިގަނ�ނަވާގޮތ�ްމަޖިލީހުގެ ްބެހޭގޮތުނ� އި

ފާޅުކުރެއ�ވުމަށ�ްފުރުޞަތުވެސ�ްދެއ�ވައިފި.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްހަމަްވޯޓަކާއިް

ްއެއީް ްނުފެނ�ނާތީ ްހަމަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވަޑައިގެނ�ނެވޭނެކަމަށ� ހަމައަށ�

ްމެނ�ބަރުނ�ގެް ްބައެއ� ްކަމެއ�ކަމަށ�ވާތީ.ްއެހެނ� ްކުރެއ�ވޭނެ  1555ނިޒާމާއިްޚިލާފަށ�

ްހަމަްޝުޢޫ ްދަނ�ނަވާލުމަށ� ްމަނިކުފާނަށ� ްހަމަ ްމިކަނ� ްބައިވެރިވެ ރުތަކާއި

ނޑުްމިކުރީ.ް އަދަބުވެރިކަމާއިއެކުްމިފުރުޞަތުގެްބޭނުނ�ްއަ�ަޅުގަ ްވަރަށް�

ް

ް

ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނުގަނ�ނަނ�. ްބަލައެއ� ްނުކުތާއެއ�ކަމަށ� ްނިޒާމާބެހޭ  1560އާދެ،

ް ްމަޢުލޫމާތު ްދެއ�ވަމުނ�ްތިދެއ�ވި ްއެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަދިވެސ�

ްފުރުޞަތުް ްބަޙުސ�ކުރުމަށ� ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ގެނ�ދަވާ.

ްމިރިޕޯޓް� ްއެއީ ްމިމަޖިލީހުނ� ްމިދަނ�ނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ހުޅުވާލަނ�ޖެހޭނެއޭ.

ްރަނގަޅުް ްމިއީ ްމެނުވީ ްނިނ�މަވާފައި ްއެއ�ޗެއ�ކަމަށ� ްނޫނ� ްރަނގަ�ަޅު މިއީ

ްގޮތު ްތަކުރާރުކޮށް�އެއ�ޗެއ�ގެ ްއެވާހަކަ ްއެހެނ�ވީމާ، ްބެލެވޭނެ.  1565ގައި

ްމެނ�ބަރުް ދަނ�ނަވާލަނ�ްއަނެއ�ކާވެސ�.ްއާދެ،ްދެނ�ްޅ.އަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމަޢާފ�ކުރައ�ވާތިް ްބޮޑަށ� ްވަރަށ� ްއާދެ، ްގެނ�ދަވާ. ްކުރިއަށ� ވާހަކަފުޅު

ްޖެހުނީމަް ްގަޑި ްހުސ�ވަގުތުކޮޅުގެ ްއިނ�ޓަވަލ�ގެ ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްހުސ�ވަގުތުކޮޅުްއަރުވަނ�ްއަ�ަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުނ31ް�ް:��ޅުގަ ށ�

 1570ްވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�.

ް
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ް]ށ�23.31ްނ23.11ް�ްއިނ�ޓަވަލް�[

ް

ނޑިކޮޅުތަކުގައިްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްގޮ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ .`

ް ްމިހާތަނަށ� ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ�  1575ނ�ބަރުން�މ59ްެއިށީނދެވަޑައިގެނ�

ްދައ�ކަވަނ�ް ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު، ްއާދެ، ްދެއ�ވައިފި. ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްފާދިއ�ޕޮޅުގެ ްއެރުވިފައި�ިވަނީ ްފުރުޞަތު ނޑަށ� އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމ�.ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމ�،ްވާހަކަފުޅު.

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްޝުކުރިއ�ޔާ .`ް ްއާދެ، ްރައީސ�.  1580ްމެނ�ބަރުނ�ގެްް��ރި

ްހުށަހެޅުއ�ވިްރިޕޯޓާްބެހޭގޮތުނ�ްއެއ�ޗެއ�ްދަނ�ނަވާނަމަްދެނ�ނެވޭނީްްއިބ�ރާހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ކޮމިޓީނ�

ްއަދިް ްމަކަރާ ްދޮގާއި، ްބޮޑަށ� ްހާމަކުރެއ�ވުމަށ�ވުރެ ްޙަޤީޤަތ� މިރިޕޯޓަކީ

ްބެހޭގޮތުނ� ްއެކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްމަސައ�ކަތާ ްފަރާތުން�ްއެބޭފުޅުނ�ގެ ކަމާބެހޭ

ްގޮތުނ�ް ްއޮފ�ދާރުކުރުމުގެ ްތަޢުރީފ�ކޮށ� ްކަނ�ތައ�ތަކަށ� ކޮށ�ފައިވާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްއާދެ، ްމަސައ�ކަތެއ�ކަމަށ�. ްކުރައ�ވާފައިވާ  1585ލިޔުއ�ވާފައިވާ،

ްފަދައިން� ްއެނގިވަޑައިގެނ�ފައިވާނެ ްބޮޑަށ� ްމަނިކުފާނަށ� ރައީސ�،

ްލިބިދޭްއެނ�މެް ްޤާނޫނުއަސާސީ ބޮޑުްބާރަކީްއިނ�ތިޚާބީްބާރުްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ނުވަތަްއެްޙައ�ޤަށ�ް ވީހިނދު،ްއެްބާރަށް� ނުވަތަްވޯޓުްދިނުމުގެްޙައ�ޤުކަމަށް�

ްޖަރީމާއެއ�ތޯ،ް ްބޮޑު ްކޮނ�ފަދަ ްއަނިޔާއެއ�ތޯ، ްބޮޑު ްކޮނ�ފަދަ އަރައިގަތުމަކީ

ްކާކަށ�ތޯ.ް ްނޭނގެނީ ްމިކަނ�ކަނ� ްއާދެ، ްޚިޔާނާތެއ�ތޯ. ްބޮޑު  1590ކޮނ�ފަދަ

ްކީއ�ތޯް ްމާއ�ދީްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްމިދުނިޔޭގެ ްމިވަނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ކުރާނީ.

ްފައިސާއަށ�ް ްމަޤާމާ ްޖާހާ، ްވެރިކަމާ ްގެއ�ލިފައި، ްހެއ�ލި ދަޅަތަކަށ�

ްނުވަތަް ްކުޅެލުނ� ްވޯޓާ ްވެރިކަމުގައި ްމިއޮތ� ްމިރާއ�ޖޭގައި އަޅުވެތިވެފައި.

ްޚާއ�ޞަކޮށ�،ް ްހަދާފައި. ްޘަޤާފަތަކަށ� ްމިވަނީ ްހެދުނ� ްޙީލަތ� ްމަކަރާ ވޯޓަށ�

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމިވޭތު ްފާހަގަކޮށ�ލެވޭ. ްމިގޮތުނ� ްއަހަރު ްއޮނަތިރީހަކަށ�  1595ވެދިޔަ

ްބެހޭގޮތުނ�ް ްވޯޓާ ްސިއ�ރު ނޑައެޅުމާބެހޭ ްކަ ްނިޒާމ� ްވެރިކަމުގެ ރައީސ�،

ްސާބިތުް ްމައ�ސަލައެއ� ްސަ�ަތޭކަ ްއެތަކެއ� ްފަރާތުނ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ލޮބުވެތި

ްކަމަކަް ްއެއ�ވެސ� ްއެއިނ� ްހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށ� ްފަރުވާލެއ�ްހެކިތަކާއެކު ށ�
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ނެތި،ްތަށަށ�ްކިޔަނީްމަރިޔަނބުހޭވެސ�ްއަހާލުމެއ�ްނެތިްތިމާއަށ�ްލިބިފައިވާް

ްނަތީޖާް ްފުރިހަމަ ްވޯޓުގެ ްހިއ�ޕަވާ ްގޮތުގައި ްނާޖާއިޒ� ްބޭނުނ� ްނުފޫޒުގެ  1600ބާރާ

ްޢަމަލުް ްއެ ްކުރެއ�ވިކަމަށ�ޓަކައި ްއިޢުލާނ� ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ކޮމިޝަނަރްއޮފ�

ް ްއަދި ްކުށ�ވެރިކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިމައ�ސަލައިގައި ް��ހަމައެފަދައިނ�،

ްނިޒާރުް ްމޫސާ ްއައ�ޝައިޚ� ްމުޤައ�ރިރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްރައީސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއަދި ްޚިލާފަށ� ނޑައެޅިގެނ� ްކަ ްގަވާއިދާ މަޖިލީހުގެ

ްނަތީޖާް ްގޮތެއ�ގައި ްޚުދުމުޚުތާރު ްގޮނ�ޖައ�ސަވާ ްމަޝ�ވަރާއަށ�ވެސ�  1605އެރުއ�ވި

ނޑުްޝީޓ�ގައިްސޮއިް ކުރެއ�ވިްކުރެއ�ވުނ�ވެސ�ްވަރަށ�ްހަރުކަށިކަމާއެކުްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހަށް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކުށ�ވެރިކުރަނ�.

ްބުރަދަނ�ހުރިް ްއޮތ�ްދެކިލޯގެ ްފޮނުއ�ވާފައި ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ކޮމިޝަނަރްއޮފ�

ްނެ ްއަގެއ� ްއެއ�ވެސ� ްއޭގައި ްކުރިމަތީގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ތ�ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،

ްޖަލ�ސާތަކުގައިް ްމިމަޖިލީހުގެ ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1610ރިޕޯޓުނ�ނާ

ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ގެް ްއޮފ� ްކޮމިޝަނަރ ްވާހަކަފުޅުތަކުނ�ނާ ްހުރި ދައ�ކަވާފައި

ްއަނ�ގަވާފައިވާް ްއޮފީސ�ތަކަށ� ްއަތޮޅު ްއޮފީސ�ތަކަށާ ްރަށު އޮފީހުނ�

ްއަޅު ްރިޢާޔަތ�ކޮށ� ްގޮތަށ� ްޢަމަލުކުރައ�ވާފައި ނޑަށ�ްއެނ�ގެވުނ�ތަކުނ�ނާ ގަ

ްނޫނ�ކަމަށ�.ް ްވޯޓެއ� ްޞައ�ޙަ ްއިތުބާރުކުރެވޭ ްމިވޯޓަކީ ޔަޤީނ�ވަނީ

ްފުރަތަމަްފާހަގަކޮށ�ލާނީް ްއެނ�މެ ނޑު ްއަޅުގަ  1615ޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރައީސ�،ްމިގޮތުނ�

ް ްވޯޓުގައި ްޢާނ�މު ްއަދަދެއ�ގ�8ްްެމިނެގުނު ްގިނަ ްވަރަށ� ްދަށުގެ އަހަރުނ�

ްލާފައިވާކަ�ަނ�.ްމިގޮ ްވޯޓު ްގަވާއިދާްޚިލާފަށ� �6ްްތުނ�،ްކުދިނ� �7ްއަހަރާ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްބެލެވޭ. ްވާނެކަމަށ� ްވޯޓުލާފައި ްކުދިނ� ްއެތަކެއ�ހާސ� އަހަރުގެ

ްވަރަށ�ް ްކޮށ�ފައިވާ ްރާވައިގެނ� ްދުރާލާ ްކުރީއ�ސުރެ ްހަމަ ްމިކަމަކީ ރައީސ�،

ްއިލެކ�ޝަނ�ސ�ް ްމިދަނ�ނަވަނީ ްމިހެނ� ްއާދެ، ްޢަމަލެއ�. ްޚިޔާނާތ�ތެރި  1620ބޮޑު

ް ްއޮފީހުނ� 2118ްކޮމިޝަނުގެ ްއޮފީހުން�އި، ްކޮމިޝަނުގެ ލެކ�ޝަނ�ސ�

އަނ�ގަވައިގެނ�ްދެތިނ�ްއިނ�ތިޙާބެއ�ްކުރިމަތީގައިްއޮތ�ކަމުގެްބަހަނާްދައ�ކަވާް

ްހިމަނައިގެނ��8ްްޑިސެނ�ބަރުްމަހުގެްނިޔަލަށ�2118ްް އަހަރުްފުރޭްކުދިނ�

ްއަނ�ގަވ�8ްްާ ްތައ�ޔާރުކުރުމަށ� ްލިސ�ޓެއ� ްމީހުނ�ގެ ްމަތީގެ އަހަރުނ�

ްތައ�ޔާރުކުރި ްމިްްމިގޮތުނ� ްއަދި ްބޭނުނ�ކޮށ�ފައިވާތީ. ްމިވޯޓުގައި  1625ލިސ�ޓު
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ްލައ�ވ�8ްްާލިސ�ޓުގައިވާް ްއަ�ަދަދެއ�ގެްކުދިނ� ްގިނަ ްވަރަށ� ްނުފުރޭ އަހަރު

ްލިސ�ޓުް ްމީހުނ�ގެ ްދިނ� ްވޯޓު ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލައ�ވާފައިވާތީ. ވޯޓު

ްއެލިސ�ޓުގައިް ްސިއ�ރުތަކެއ� ްކިތަނ�މެ ްމިކަހަލަ ްއެއުޅުއ�ވަނީ ނުދައ�ކަވަނ�

ްދޫކޮށ�ފައިްއެ ްދުނިޔެ ްލިސ�ޓުގައި ްމި ްހަމައެފަދައިނ�، ްއަދި ކުލެވިގެނ�ވާތީ.

ްހިމަނާފައިވޭ.ް ްނަނ�ތަކެއ�ވެސ� ްމީހުނ�ގެ ްއަދަދެއ�ގެ ްގިނަ  1630ދެހާހަށ�ވުރެ

ްމީހުނ�ގެް ްލިބިފައިވާ ްޙައ�ޤު ްދިނުމުގެ ްވޯޓު ްބޭނުމަކީ ްހިމެނުމުގެ މިނަނ�ތައ�

ްޙަޤީޤަ ްއޭރުނ� ްދެއ�ކުނ�. ްގިނަކަނ� ްމީހުނ� ްވޯޓުލުމުގެްއަދަދުގެ ތުގައި

ނޑިްސަލާމަތުނ�ްނެތ�ްމޮޔައިނ�ނާް ޝަރުތުްހަމަވާްމީހުނ�ގެްއިތުރުނ�ްސިކު

ްފޮށ�ޓަށ�ވުރ�8ްްެ ްއެއ� ްތަކުރާރުކޮށ� ްއަދި ްވޯޓާ ްކުދިނ�ލާ ްދަށުގެ އަހަރުނ�

ްރާވައިގެނ�ް ްނޭނގޭނޭގޮތަށ� ްއެތަނ� ްލިޔަސ� ްވޯޓު ްއެކަކު ްފޮށ�ޓަށ�  1635ގިނަ

ްޢިއ� ްޢަމަލެއ�. ްޚިޔާނާތ�ތެރި ްއިލެކ�ޝަނ�ސް�ކޮށ�ފައިވާ ްރައީސ�، ޒަތ�ތެރި

ްދެކޮޅުް ްއޭގެ ްދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ ްބަލައިލާއިރުވެސ� ްރިޕޯޓަށ� ކޮމިޝަނުގެ

ްއަތޮޅު،ްއާދެ،ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ.ްމިހެނ�ްމިދަނ�ނަވަނީ ްފޫނުބުދޭ ނުޖެހޭ

ްކޮމިޝަނަރްއިޢުލާނ�ކުރެއ�ވިް ްހަމަވާްމީހުނ� ފާދިއ�ޕޮޅުގެްވޯޓުލުމުގެްޙައ�ޤު

ްމަރުޙަލާއެއ�ގައ3ްި ްއާދެ، .�ްް ްކުރެއ�ވި ްދުވަހުގައި  3ް1640މަސ�

ބޮޑުްތަފާތުްއެބަހުރި.ް ވަރަށް� ްއިޢުލާނެއ�ގައިވެސް�

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވަގުތުްހަމަވެއ�ޖެ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްޙައ�ޤުްްފާދިއ�ޕޮޅުްމެނ�ބަރުްޙުސައިނ�ް ްވޯޓުލުމުގެ ްނައިފަރުގައި ްޅ. ްމިގޮތުނ�، ްކުޑަކުޑަ..  1645ްއާދެ،

ްްހީމ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:އިބ�ރާ ްކުރެއ�ވ2117/8/9ްްިހަމަވާކަމަށ� ްކޮމިޝަނަރ ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ގައި

ްއައ�ޑިހަްހަްމީހުނ�.ްދެވަނައަށ�ް ްތޭރަސަތޭކަ 2117/8/28ްއިޢުލާނ�ގައިވަނީ

ްއައ�ޑިހަް ްސަތާރަސަތޭކަ ްއަދަދަށ�ވުރެ ްއެ ްއިޢުލާނ�ގައިވަނީ ްކުރެއ�ވި ގައި

ްތިނ� ްއަދި ްއަދަދެއ�. ްގިނަ ްމީހުނ� ްއިޢުލާނ�،ްއާދެްފަސ� ްކުރެއ�ވި ވަނައަށ�

ްފަނ�ސަވީސ2117/8/31ް�ް ްއަށާރަސަތޭކަ ްއިޢުލާނ�ގައިވަނީ ްކުރެއ�ވި  1650ގައި

ްމީހުނ�....

ް
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ްވަގުތު،ްއިށީންރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްއެދެނ� ްދެއ�ވުނ� ދެވަޑައިގެނ�

ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްވަރަށ�ބޮޑަށ� ްއާދެ، މެނ�ބަރު.ްނިނ�މާލަދެއ�ވާ.

ްއުތުރުބުރީގެް ްހުވަދުއަތޮޅު ްމިއޮތީ ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ  1655ދެނ�

ްޖާބިރު.ްهللاްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަބ�ދު

ް

ްމިްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިރޭގައި ްމިއަދު ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ

ްވާހަކަްްޖާބިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:هللاްޢަބ�ދު ނޑަކީ.ްް��ދައ�ކަމުނ�ދާ ްއަޅުގަ ްމެނ�ބަރެއ� ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްދައ�ކަވައިފި.ް ްވާހަ�ަކަފުޅު ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ�  1660ދެނ�

ްވަރަށް� ްލިބުނުކަމަށ�. ްއެއ�ޗިތި ްއެކިއެކި ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ� އެކިއެކި

އެއ�ވެސ�ްއެއ�ޗެއ�ްނުލިބޭ.ްދެނ�ްއަދިްއެް ނޑަށް� އ�ޗެއ�ްދެރަވެއ�ޖައިނ�ްއަޅުގަ

ްރަނގަޅަށ�ް ްއެއެއ�ޗެތިވެސ� ްބޭފުޅުނ�ނަށާއި ްނުލިބޭ ްބޭފުޅުނ�ނަށާއި ލިބުނު

ްވިދާޅުވެއ�ޖެ.ް ްމެނ�ބަރުނ� ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަށ� ްއެނގޭނެ ސާފުކޮށ�

ްޤައުމުގައިް ނޑުމެނ� ްއަ�ަޅުގަ ްގޮތުގައިވެއ�ޖިއ�ޔާމުނ� ްވިސ�ނޭ ނޑަށ�  1665އަޅުގަ

ްނޫނ�ހެ ްދަ�ޭތެރޭގައެއ� ްމިރިޕޯރޓަކާ ްހީވަނީްކަނ�ބޮޑުވާނ�ވީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ނ�

ްޢަދުލުް ްގޮތ�ގޮތަށ� ްމިފަދަ ްކަނ�ބޮޑުވާނ�ވީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިހާރު މިހާރު.

ްޤައުމުގެް ްހިނ�ގުމާއި ްޤައުމު ްނެގުމާއި ްވޯޓު ްއެއ�ކިބާވެގެނ� އިނ�ޞާފުނ�

ްކުރުމުގައިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްގޮތަށ� ްގެއ�ލޭ ްމަސ�ލަޙަތު ްދޭތެރޭގައި ފަރުދުނ�ގެ

ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއިތުރުްްމިދުވަސ�ތައ� ްފަހަނައަޅައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1670އެބަޖެހޭ

ްޤައުމެއ�ގައިް ްކުޑަ ްކަހަ�ަލަ ްރާއ�ޖެ ްމިދެނ�ނެވީ ްއެހެނ� ްދާނ�. ސ�ޓެޕަކަށ�

ްމިދަނީ.ް ްހިނގަމުނ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްބައިވަރު ނުހިނގާނ�ޖެހޭ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގެއ�ލިގެނ�ނޭ ްއިނ�ޞާފު ްއޮނ�ނަނ�ވާ ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ

ްމިރި ްއޮތީ. ްއެބަހުރިްދަނ�ނަވަނ� ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި ްހުރި ްލިޔެފައި ޕޯރޓުގައި

ްއެބަހުރި.ް ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ވެސ� ްނެތ� ްޙަޤީޤަތ� ްއޭގައި ްއަދި  1675ޙަޤީޤަތ�ވެސ�

ނޑަ�ަކީް ްއޭގައިްސޮއިނުކުރެވުނީ.ްއަޅުގަ ނޑަށ� އެކަނ�ތަކުގެްމައ�ޗަށ�ްއަޅުގަ

ނޑަށ�ވެސ�ް ްއަޅުގަ ްއިޚ�ލާސ�ތެރިކަމާއެއ�ކޮށ� ްވަރަށ� ްމެނ�ބަރެއ�. ްކޮމިޓީގެ

ްވަކިގޮތަކަށ�ް ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްކުރިނ�. ްމަސައ�ކަތ� ްދުވަހަކުގޮސ� ދެވުނު

ްކުރާް ްރާވައިގެނ� ްވަކިބަޔަކު ްބައ�ޓަނ�ކުރަނ� ކަނ�ތައ�ތައ�ކެއ�
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ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްއެއ�ކިބާކުރެވޭ ްއިނ�ޞާފުނ� ްމިކަހަ�ަލަ  1680ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ގައި

ްނެގު ްވޯޓު ްއެއީ ްހިނގަމުނ�. ްމިދަނީ ްމިރާއ�ޖޭގައި މުގައިްތަކުރާރުކޮށ�

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކުރުމުގައިވެސ�.ްއެ�ެއީ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްއެހެނިހެނ� ވިޔަސ�.ްއެއީ

ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�.ް ްމިމަޖިލީހުގެ ްވާހަކައަކީ ްއޮތ� ދަނ�ނަވަނ�

ްމިތާް ްނިޒާމެއ� ްވަކި ްބޭނުނ�ވަނީ ްޙާޞިލ�ކުރަނ� ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްކަ�ަމަށ�ވަނ�ޏާް ްނިޒާމު ްރިޔާސީ ްއެއީ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްމިއޮތީްްބާއ�ވަނ�  1685އޭތި

ްއެޅިޔަސ�ް ްވޯޓު ްދެމީހަކު ްނިޒާމަށ� ްބަރުލަމާނީ ްދެނ� ހޮވިފައި.

ްއޮނ�ނަނ�ވާނެް ްކަމުގައިވިޔަސ� ްމީހުނ� ްމައިނޯރިޓީ އެމީހުނ�ގެވެސ�

ްދިޔަް ްހުރަސ�ވެގެނ� ްމަގުތައ� ްއޮތ� ްބެލުމަށ� ްއެޙައ�ޤުތައ� ޙައ�ޤުތަކެއ�.

ްކޮ ްގެނ�ދިޔަ ްކަނ�ތައ�ތައ� ްމިވޯޓުގެ ްއަޅުގަނޑަށ� މިޓީގެްދިޔުމުގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުވެވުނީ. ްއެއ�ބަސ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަނ�ތައ�  1690މެނ�ބަރަކަށ�ހުރެ

ްމުސ�ތަޤުބަލ�ގައިް ްނެގޭނެ ްރާއ�ޖޭގައި ްމީކީއެއ�ނޫނ� ްއަދި އުނ�މީދުކުރަނީ

ްވޯޓުތައ�ް ްބައިވަރު ްމުސ�ތަޤުބަލ�ގައިވެސ� ްއަދި ްވޯޓަކީއެއ�. ްހުރިހާ ނެގޭނެ

ްޒިނ�މާ ްވާނެކަނ�ނޭނގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްޕާލަމެނ�ޓަކަށ�ވެސ�ްނެގޭނެ. ދާރު

ނޑުްމިތާނގައިް ވާނ�.ްޚާއ�ޞަްމަޖިލިސ�ްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވެސ�ްވާނ�.ްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަދި ްޙައިސިއ�ޔަތުނ�. ްގއ.މެނ�ބަރުގެ ްދައ�ކަނީ  1695މިވާހަ�ަކަ

ްމައިނޯރިޓީް ްއެވާހަކަ�ަްވާނީްއެއީ ްނަމަވެސ� ކޮނ�މެްވާހަކައެއ�ްމިތާްދެއ�ކި

ްއެއީ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ނޑުވަނީ ްވާހަކައަކަށ�ްްއަޅުގަ ްޤަދަރުކުރެވޭނެ އެއަކަށ�

ްމިކުޑަކުޑަް ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ� ްހަމަ ްއުނ�މީދުކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ނުއެއ�ވާނެ.

ްފަސޭހަކަމާއެއ�ކޮށ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްޤައުމުގައި ލޮބުވެތި

ްއެހާް ްއިރެއ�ގައި ްއޮތ� ްކުރެވެނ� ްކަމެއ�ވެސ� ްހުރިހާ ނޑުމެނ�ނަށ�  1700އަޅުގަ

ްކަނ� ްތާށިކޮށ�ގެނ� ނޑުމެނ�ްބޮޑަށ� ްއަޅުގަ ްއުސޫލު ްކުރުމުގެ ތައ�ތައ�

ނޑުމެނ�ްމިތާްދެއ�ކިްނަމަވެސ�ް އަޅުގަ ދޫކޮށ�ލަނ�ވީ.ްކިތަނ�މެްމޮޅުވާހަކައެއް�

ނޑައަޅައިގެނ�ްޢަޒުމުް ނޑުމެނ�ނަށ�ްވަކިގޮތަކަށ�ްނިނ�މަނ�ްކަ އެއަކަށ�ްއަޅުގަ

ްއެނޫން� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއެކަނ� ްކަމެއ�ގައި ްގެނ�ދާ ނޑައަޅައިގެނ� ކަ

ްކިތަނ�މެްްއެހެނ� ްތަނެއ�ގައި ްނެތ� ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްބަދަލު  1705ގޮތަކަށ�

ްއެއ�ކޮށ�ް ްފޯރިއާއި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކިތަނ�މެ ްކުރިއަސ� ްވަކާލާތު ވަރަކަށ�
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ްބަޔަކުް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއެކަނ� ްދެއ�ކިޔަސ� ްހެއ�ކެއ� ްބައިވަރު ކިތަނ�މެ

ްނެތް� ްފަރާތެއ� ްދެވޭނެ ްޖަސ�ޓިސ� ްއެކަނ�ކަމަށ� ްއަދި ނެތ�ތަނެއ�ގައި

ްރައ�ޔިތުން� ްނިކަމެތި ްކޮނ�ކަމެއ�ތޯ.ްހަމަ ްކުރާނީ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ތަނެއ�ގައި

ްނޫނ�ް ްއެއީކީ ްކަމަށ�ވަނ�ޏާ ްއެހެނ�ވެއ�ޖެ ްޙާލުގައި. ްތިބި ްއިހު  1710ތިބޭނީ

ްސަރުކާރުވެސ�ް ްނޫނ� ްއެއީކީ ްގޮތަކީ. ްބޭނުނ�ވާނެ ްޤައުމު ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްބޭނުނ� ްރިޔާސަތުނ�ވެސ� ްނޫނ� ްއެއީކީ ްގޮތަކީއެއ�. ވާނެްބޭނުނ�ވާނެ

ްބޭނުނ�ވާނެް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްމިމަޖިލީހުގެ ްނޫނ� ްއެއީކީ ގޮތަކީއެއ�.

ްއަދިް ްތާނގައި ްމިދިޔަ ްފެނިގެނ� ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ވީމަ، ގޮތަކީއެއ�.

ްމެނ�ބަރެއ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޙައިސިއ�ޔަތުނ�ނާއި ްމެނ�ބަރެއ�ގެ  1715މިކޮމިޓީގެ

ްވަް ްކަނ�ތައ�ތަކުގައި ްގިނަ ްވަރަށ� ްގެނ�ދަން�ޙައިސިއ�ޔަތުނ�ވެސ� ްގޮތަކަށ� ކި

ްދޫކޮށ�ލާފައިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެގޮތ� ްމިކުރެވެނީ. ްމަސައ�ކަތ� އަބަދުވެސ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ�ވެސ� ްކުރުމުގެ ްއިޞ�ލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަސައ�ކަތެއ�ހެން� ްމުހިނ�މު ްވަރަށ� ްހީވަނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ކޮށ�ފިކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްގޮތަކަ ްކޮނ�މެ ްމިކުރަނީ. ނޑުމެނ� ްކަނ�ތައ�ތައް�އަޅުގަ ްރާއ�ޖޭގެ  1720ށ�

ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ�.ް ްގެއ�ލުނ�ވާނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީގައި ދިޔަނަމަވެސ�

ރައ�ޔިތުނ�ގެްތެރެއިނ�ްއެނ�މެްއާޢިލާއަކަށ�ްނުވަތަްބައިވަރުްއާޢިލާތަކަކަށެއ�ް

ްއެކަމުގައިް ްއާޢިލާތަކަކަށ� ްހުރިހާ ްގެއ�ލުނ�ވާނީ. ްއެކަމުގައި ނޫނ�

ްއެކަ ްއެހެނ�ވީމަ، ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ްގެއ�ލުނ�ވާނެ. ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނ�ކަމަށ�

ްބަނަވަމުނ�.ްމިހެނ�ްމިވަނީް ނޑުމެނ�ގެްރާއ�ޖެްމިދަނީްނާމާނ�ްވަމުނ�  1725އަޅުގަ

ްނުވާް ްކުރިނ� ްބަލަނ�ވެސ�.ްމީގެ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ކީއ�ވެގެނ�ތޯވެސ�

ްސަރުކާރުގެް ްތެރޭގައިވެސ� ްވޯޓުނެގުމުގެ ްމި ްއެބަވޭ. ްކަނ�ތައ�ތައ� ބައިވަރު

ްމިކަނ�ކަމުގެްމުޢައ�ސަ ްގޮތާއި ްކުރެއ�ވި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްސަރުކާރުނ� ސާތަކާއި

ްވާހަކަްތަކުރާރުކޮށ�..ް

ް1730 

ްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވަގުތުްހަމަވެއ�ޖެ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްދަނ�ނަވާްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމިނިނ�މާލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ްއާދެ، ްލަނ�
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ްފެނުނުްްޖާބިރުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:هللاްޢަބ�ދު ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްކުރިއިރުގައި ްމިމަސައ�ކަތ� ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކައަކީ

ްމިް ްމުސ�ތަޤުބަލ�ގައި ްކުރެވޭ ްއުނ�މީދު ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު  1735ކަނ�ތައ�ތަކަށ�

ނޑުމެނ�ގެްތެރޭގައިްޚާއ�ޞަްމަޖިލިސ�ްނުވަތަް ކަހަ�ަލަްމަސައ�ކަތެއ�ްއަޅުގަ

ްމިނިވަނ�ކަމާއެއ�ކޮށް�ރައ�ޔިތު ްކުރެވެނ�ޏާ ްވެގެނ� ްއިނ�ވޯލ� ްމަޖިލިސ� ނ�ގެ

މަޖިލީހުގެްމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ްއެކަނ�ްކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއޮނ�ނަނ�ވާނެްކަމަށ�.ް

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްމިނެގުނީ ްމިވޯޓު ްޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ހަމަގައިމުވެސ�

ްވޯޓުނަގާ ްސިއ�ރު ްޢާނ�މު ނޑައެޅި ްކަ ްމަޖިލީހުނ� ްއެްްޚާއ�ސަ  1740ގޮތަށ�ކަމަށ�.

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ްޝުކުރިއ�ޔާ ްނިނ�މާލަނީ. ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ހިސާބުނ�

ްވަބަރަކާތޫ.هللاްރައީސ�ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�.ްވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�ްވަރަޙ�މަތުް

ް

ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްއާދެ، ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ް ްޢަލީްއަރުވަނ� ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސ�މަޑުލު  1745މިއޮތީ

ވަޙީދު.ްއާދެ،ްއެޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިވަގުތުްވަޑައިގެނ�ްނޫޅުއ�ވާތީްދެން�

ްއަރުވަނ�ްމިއޮތީްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޑުްފުރުޞަތު އަޅުގަ

ްމެނ�ބަރުްއިމާދުްޞާލިޙ�.ް

ް

ްވަރަޙ�މަތުްނ�ބަރުްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްމެ ްއައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ� .`ް ްއާދެ،ްهللا  1750ްވަބަރަކާތު.

ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިގެނ�ްްްއިމާދުްޞާލިޙ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިރޭ ްދަނ�ނަވާލީ ްއެދި ްފުރުޞަތަކަށ� ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ނޑުގެވެސ�ްޝުޢޫރުްހަމަް ކުރިއަށ�ްމިގެނ�ދެވޭްބަޙުސ�އާއިްބެހޭގޮތުނ�ްއަޅުގަ

ް ްގޮތުނ�. ްއެއ�ޗެއ�ްފާޅުކޮށ�ލުމުގެ ްނަގައިގެނ� ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ނޑުވެސ�ްދަނ�ނަވާލާްހިތ�ްއޮތީް ްއަޅުގަ ނުދަނ�ނަވަނ�ވެގެނ�.ްއާދެ،ްފުރަތަމަ

ްދޭތެރޭގައިް ްރޫލިނ�ގއާއި ްނެރުއ�ވި ްދެނ�މެ ްރިޔާސަތުނ�  1755ރައީސ�،

ްޤަބޫލުކުރެވޭް ްހަމަ ނޑުވެސ� ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްކަނ�ބޮޑުވާ ނޑުވެސ� އަޅުގަ

ްނިނ�މުމަށ� ްބަޙުސ� ްމި ްބެހޭގޮތުނ�ްގޮތުގައި ްމިއާ ްނުވަތަ ފަހުގައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށ� ްދެވަނަ ްނޭއ�ސެވޭނެ. ްވޯޓަކަށ� ވާހަކަދެއ�ކުމަށ�ފަހުގައި

ް ްމި ްމެނ�ބަރުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގިނަ ްވަރަށ� ްބޭނުނ�ވަނީ ް��ފާހަގަކޮށ�ލަނ�

ްއޮތް� ްހިމެނިފައި ްރިޕޯޓ�ގައި ްއޮތ� ްފޮނުވާފައި ްކޮމިޓީނ�  1760މެނ�ބަރުނ�ގެ
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ް ްއާދެ، 8.3ްްލިސ�ޓެއ�، ްއެއީ ްލިސ�ޓ� ްއޮތ� ްހިމެނިފައި ް��ގައި

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްގޮތުގައި ްމައ�ސަލަތަކުގެ ްފާހަގަކުރި ްކޮމިޓީނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެއީް ްހިތުނ� ްއަޅުގަނޑު ްވިދާޅުވެއ�ޖެ. ްބޭފުޅުނ� ްގިނަ ވަރަށ�

މައ�ސަލަތަކަށ�ވުރެްބޮޑަށ�ްފާހަގަކުރައ�ވާފައިްމިއޮތީްއެްވޯޓުގެްކަނ�ތައ�ތައް�

ްދިޔައި ްއެހެނ�ވީމަ،ްކުރިއަށ� ްގޮތުގައި. ްޝަކުވާތަކުގެ ްހުށަހެޅުނު  1765ރު

ްވަރަށ�ް ްހަމައެއާއެކީގައި ްބޭނުނ�ވޭ. ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ އެކަނ�ވެސ�

ްރަނގަޅުކުރުމަށ�ޓަކައިވެސ�ް ްއޮތ�ތަނުގައި ްކުރިއަށ� ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ރަނގަޅު

ްފާހަގަކޮށ�ލަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ކަނ� ްފާހަގަކޮށ�ފައި ްރިޕޯޓ�ގައި މި

ްމިްއަ ްހަމައެކަނި ްކަނ�ތައ�ތަކަކީ ްހުރި ްފާހަގަކުރެވިފައި ްމި ްހިތުނ� ނޑު ޅުގަ

ްކޮމިޝަނުން� ްރައިޓ�ސ� ްހިއުމަނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނޫނ�،  1770ރިޕޯޓެއ�

ްހުރިކަން� ްފާހަގަކުރެވިފައި ްހަމަ ްމިކަނ�ތައ�ތައ� ްރިޕޯޓ�ގައިވެސ� ފޮނުވުނު

ްޖުމ�ލަގޮތެއ�ގަް ްދެނ�، ްބޭނުނ�ވޭ. ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ އި

ް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްހިތ� މެނ�ބަރުނ�ގެްް��ދަނ�ނަވާ

ްއެއ�ގޮތަށ�ް ްމެނ�ޑޭޓާ ްޙަވާލުކުރި ްމަޖިލީހުނ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމި ކޮމިޓީއާއި

ްމިް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހަމަގައިމުވެސ� ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްކުރެވި،  1775ކަނ�ތައ�ތަކެއ�

ްވޯޓުގެ ްބެހޭގޮތުނ�. ްރިޕޯޓާ ްމި ްވޯޓުގެްްބަޙުސ�ކުރަނީ ޞައ�ޙަކަމާ

ްމިކުރާް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިރޭ ްކަނ�ނޭނގެ ްނޫނ� ްއެއެއ� ޞައ�ޙަނޫނ�ތޯ

ްމަޖިލީހަށް� ްރިޕޯޓ� ްމި ްބެހޭގޮތުނ� ްރިޕޯޓާ ްމި ްއެހެނ�ވީމަ، ބަޙުސަކީ.

ްހުރިް ްހިމެނިފައި ްރިޕޯޓ�ގައި ްނޫނ�ތޯ.ްނުވަތަ ްނުވަތަ ްފެނޭތޯ ބަލައިގަނ�ނަނ�

ްވާހަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބެހޭގޮތުނ� ނޑަށް�ކަނ�ތައ�ތަކާ ްއަޅުގަ  1780ކަދައ�ކާއިރު

ނޑައެޅިއ�ސުރެނ�ް ްކަ ްމަޖިލީހުނ� ްނެގުމަށ� ްވޯޓު ްމި ްޢާނ�މުގޮތެއ�ގައި ހީވަނީ

ްޖެހެނ�ދެން� ްހިސާބާ ްއިޢުލާނ�ކުރި ްނަތީޖާ ްދާއިމީ ްވޯޓުގެ ްނިމިގެނ� ވޯޓު

ްމައ�ސަލަް ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނަމަވެސ�، ްކުރުގޮތަކަށ� ކަނ�ހިނގާދިޔަގޮތ�

ްމީހަކު ްނުދަނ�ނަ ްވަނީނަމަްްމިސާލަކަށ�، ްކިޔައިފިކަމަށ� ްރިޕޯޓ� މި

ްހުރިކަން� ްހިމެނިފައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްރިޕޯޓ�ގައި ްމި ްގޮތަކަށ�  1785އެނގޭފަދަ

ނޑުްހަމަްދަނ�ނަވާް ނޑުްފާހަގަކޮށ�ލަނ�ްބޭނުނ�ވޭ.ްއެހެނ�ވީމަ،ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްފާހަގަކުރެއ�ވިް ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުރިހާ ްއޮތީ ހިތ�
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ްއަޅުގަް ްމަޖިލީހަކީްސެނ�ޓިމެނ�ޓ�ތަކަށ� ްމި ްއިޙ�ތިރާމ�ކުރަމުނ� ްހަމަ ނޑުވެސ�

މިއަށ�ވުރެްޒިނ�މާދާރުްމަޖިލީހަކަށ�ްވާނ�ޖެހޭނެ.ްތިނ�ްޖަލ�ސާއެއ�ްބާއ�ވާފައިް

ނޑުމެނ�ްވަރަށް� ނޑުމެނ�ްހަމަްމިްއިޝޫގައިްމިްމައ�ސަލާގައިްއަޅުގަ  1790އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްމިރޭ ްވާހަކަދެއ�ކުމަށ�ފަހުގައި ނެގެޓިވ�ކޮށ�

ްވާހަކަ ްހަމަ ްމިޖެހެނީ ްއޮތް�ް��ދައ�ކަނ� ްނިނ�މާފައި ްކޮމިޓީނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްހަމައެހެނ�މެް ްއަދި ްކަމުގައި. ްނިނ�މުމެއ� ްރަނގަޅު ްހަމަ ނިނ�މުމަކީ

ްނިނ�މެވިް ްރައީސ�، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޖަލ�ސާގައި ްބޭއ�ވި އެނ�މެފަހުނ�

ނޑުްތަކުރާރުނުކުރިްކަމުގައިވި  1795ޔަސ�ްނިނ�މެވުމުގައިްވިދާޅުވިްޢިބާރާތ�ްއަޅުގަ

ް ްމި ްމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތަށ�ްް��ވިދާޅުވަނީ ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

އިޙ�މާލ�ވެފައިވާތީވެްއެކަނ�ްރަނގަޅުްކުރައ�ވައިގެނ�ްއެްސޮއިތައ�ވެސ�ްއެއީް

ްސޮއެއ�ކަމުގައިް ްގެނ�ނަވާ ްކުރައ�ވައިގެނ� ްމަތީނ� ްއެއ�ގޮތުގެ ގަވާއިދާ

ް ްމަޖިލީހަށ� ްމި ްދެއ�ވ�1ްާހައ�ދަވައިގެނ� ްމުއ�ދަތެއ� ފައި،ްދުވަހުގެ

ްކޮމިޓީއަށ�ްް��މިދެނ�ނެވީް ްދެއ�ވާފައ�1ްްިމެނ�ބަރުނ�ގެ ްމުޙ�ލަތު  1800ދުވަހުގެ

ްރިޕޯޓް� ްމަތިނ� ްޤަވާއިދުގެ ްއެ ްއެހެނ�ވީމަ، ްހުށަހެޅުއ�ވީމަ. ރިޕޯޓ�

ްމިް ްއެހެނ�ވީމަ، ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތ�ކަމަށ� ހުށަހަޅާފައި

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްް��ފުރުޞަތުގައި ްކޮމިޓީނ� ްބުރަްމެނ�ބަރުނ�ގެ ކުރެއ�ވި

ްވާހަކަް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވަމުނ�، ްޝުކުރު ްހަމަ މަސައ�ކަތަށ�

ވަރަޙ�މަތު  1805ްވަބަރަކާތު.ްهللاްކުރުކޮށ�ލަނ�.ްވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމް�

ް

ްްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމަޖިލީހުނ� ްބޮޑު ްއެރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއޮތީ ްއެޖެނ�ޑާކޮށ�ފައި ްމަޖިލީހުގެްމިރޭ

ްތައ�ޔާރުކުްް��ްބ�ރާހީމް�އިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއި ްއެމެނ�ބަރުނ� ްބެހޭގޮތުނ�. ްރިޕޯޓަކާ ްރިޕޯޓް�ރެއ�ވި

ްމިއަޅުްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްހަމަ ްރީތި ްވަރަށ� ްދުށީ ނޑު ްއަބަދުވެސ�ްގަ ސަރުކާރުނ�

ްރިޕޯޓެއ�ގެް ްރީތި ްވަރަށ� ްއެކުލެވިގެނ�ވާ ްޗާލާކީ ްދައ�ކާ ނޑުމެނ�ނަށ�  1810އަޅުގަ

ްނަގާ ްމައ�ސަލަތައ� ްއިތުރު ްއޭގެ ްއެނެކ�ސ�ގޮތުގައި. ްނަގާފައިްފައި، ތައ�

ްބަލައި ްއެބައޮތ�ްއޭގައި.ްމ31ްިްލާއިރުއެއަށ� ްމިޒަމާނަ�ަށް�ޞަފ�ޙާ ރިޕޯޓަކީ

ްވަރަށ�ް ްހިމެނިފައިވާ ްއުކުޅުތައ� ްއެކިއެކި ްހުނަރުތަކާ ްއެކަށީގެނ�ވާ ވަރަށ�

ްރިޕޯޓ�ގެް ްއަޅަ�ައިގަތީ ްއަޅުގަނޑު ްބޮޑަށ� ްރިޕޯޓ�ގެ ްރިޕޯޓެއ�.ްމީގެ ފުރިހަމަ
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ްމާއ�ދާއ7ްަ ްވަނަ 7ްްށ�. ްމިހިނގާދިޔަ ްމިއޮނ�ނަނީ، ްމާއ�ދާގައި  �8ް1815ވަނަ

ްނަތީޖާއާއިބެހޭް ްވޯޓުގެ ްސިއ�ރު ްނުފެނ�ނަ ްފެނ�ނަ ްހިނގާދިޔަ އޮގަސ�ޓ�ގައި

ް ްއައިސ�. ްއައިޓަމ�ތަކެއ� ްއެބަހުރި ްއޭގައި 7.3ްވާހަކަތައ�. އޭގައިް،

ްކޮމިޓީއާއިް ްއެ ްރިޔާސަތުނ� ްމަޖިލީހުގެ ްބޮޑު ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މިއޮނ�ނަނީ

ްހި ްއެްގުޅިގެނ� ްވާހަކަ. ްވާހަކަތަކެއ�ގެ ްޙީލަތ�ތެރި ްވަރަށ� ްއޮތ� ނ�ގާފައި

ްމިއީ. ްމީހެއ� ްއިނ� ްއެތާނގައި ްއަޅުގަނޑު ްހިނގާދިޔައިރު  1820ވަރަށ�ްްޖަލ�ސާ

ްމިމާއ�ދާގައިްރަނގަޅަށ�ްކަނުލާް ްކިހިނެއ�ތޯ ްމިރިޕޯރޓަށ� ްދިޔައިނ� ބަލަމުނ�

ް ްމިރިޕޯޓ�، ްމިއެނގުނީ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްގެނ�ނަނީ. 31ްމިވާހަކަ

ްރި ްބަލައި�ާޞަފ�ޙާގެ ްއަތަށ�އަރައި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަްޕޯޓ� ލިއިރު

ްވާހަކަ ްމިނަތީޖާގެ ްހޯދީ ނޑު ްބަލައިްއަޅުގަ ްހިސާބެއ�ގައިތޯ. ްކޮނ� ލާްއޮތީ

 1825ގައިްމިވާހަކަްމިއޮތީ.ްވަރަށ�ްރީއ�ޗަށ�ްއެބޮތ�ްއޭގައ7.3ްްިމިކަނ�ްބެލިއިރުް

ްގޮތ� ްތަފާތު .ްއޭރުްމަޖިލިސ�ގެްލިޔެފައި،ްކޮމިޓީގެްމެނ�ބަރުނ�ތަކުގެްޚިޔާލު

މެނ�ބަރަކުްމައ�ސަލައެއ�ްހުށައަޅާފައިްއޮތ���ްރައ�ޔިތުނ�ގ25ްްެޢިއ�ޒަތ�ތެރިް

ްދާއިރާތަކުގެް ްތިއ�ބެވި ްޢަ�ައ�ޔަނ�ކޮށ�ފައި ްއެމެނ�ބަރުނ� ފަރާތުނ�

ްވޯޓުގެް ްދިޔަ ްމިހިނގާ ްރައ�ޔިތުނ� ްލޮބުވެތި ްރައ�ޔިތުނ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްހު ްފާހަގަވެގެނ� ްހުރިކަނ� ްއޮތީ.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،ްމައ�ސަލަތަކެއ�  1830ށައަޅާފައި

ްބީރުް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްއަޅާނުލައ�ވާ ްއެއަށ� ްރިޔާސަތުނ� މަޖިލީހުގެ

ްއަޅުގަް ްދިނީ. ްމިކަނ�ފަތެއ� ްމިހިސާބުނ� ްއެދުނިނ� ްނަތީޖާްނޑުމެނ�

ްމި ްމިހިސާބުނ� ް ްގޮތެއ�ްހިފަހައ�ޓާދޭށޭ، ްމިނޫނ� ްހިފަހައ�ޓާދޭށޭ. ނަތީޖާ

ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްނޯނ�ނާނެއޭ. ްްމިޔަކު މެނ�ބަރުނ25ް�ްބޭނުނ�ވަނީ،

ްހަމައެކަނިް ްމީގައި ްނޫނޭ. ްބަދަލުކުރާކަށ� ްމިނަ�ަތީޖާ  1835ބޭނުނ�ވަނީ

ްޗާޕ�ކުރިްކަރުދާސ�ކޮޅުތަކާއިްނަނ�ތަކާއި ްކަނ�ތައ�ތައ� ވޯޓުލީްްހިނގާފައިހުރި

ނޑުމެނ�ްލައ�ވާްމީހުނ�ނާްމިއެއ�ޗެހިްބަލައި ލަނ�ށޭ.ްމިކަނ�ްނުކުރުވާ،ްއަޅުގަ

ްފެށުނީއ�ސު ްހަމަ ްދިމާކޮށް�މިްރެމިހިނގީ ްވޯޓަކާ ްކޮނ�މެ ސަރުކާރުނ�

ނޑުމެނ�ްއ�ްކުރު ްއަޅުގަ ްބައިވެރިވަނީ ްބޮޑަށ� ްއެނ�މެ ްއޭގެ ްކަނ�ތައ�ތައ�. ވާ

ްމިކަހަލަް ްކޮނ�މެ ްއެއީ، ްއިނގޭތޯ. ްރިޔާސަތު ްސީދާ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގެ  1840ބޮޑު

ްމިވާގޮތަކީް ްއޭގެ ްދިމާކުރާނެ. ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްކުރިމަތިވާއިރު އިނ�ތިޚާބެއ�
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ްރުއ� ްދިވެހި ްމަސައ�ކަތ�ް، ްބަޔަކު ްހޯދަނ� ްއެތެއ� ްނުފޯދޭ ްރުކުގައި ދިވެހި

ްހޯދަނ�.ް ްފޫޅު ްކުއ�ޖެއ�ގެ ނޑުްލިބޭނީ.ްހަމައެހެނ�،ްނުވިހާ ކޮށ�ފިއ�ޔާްމިްލަ

ް ްމިތާ ނޑުމެނ� ްކޮށ�ބަލ��3ްްައަޅުގަ ްމަސައ�ކަތ� ްހޭބަލިވަނ�ދެނ� މީހުނ�

ްކަނ�ތައ�ް ްއެކަހަލަ ްހަމަ ްނުހޯދޭނެ. ްޙަޤީޤަތެއ� ްއޭގެ  1845ްކިހިނެއ�ތޯވަނީ.

ްލާފައިް ްމުށުތެރެއަށ� ްބާރެއ� ްލިބިދޭ ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްހުރިހާ މިކުރެވެނީ.

ްގޮތެއ�ް ްބޭނުނ�ހާ ްވަކިބަޔެއ� ްބާރެއ�ނެތި ްއެއ�ވެސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑަށ�ް ްއަޅުގަ ްރީތިކޮށ� ްއެނ�މެ ްހަމަ ްމިފެނ�ނަނީ ނޑަށ� ހަދަމުނ�ދަނީ.ްއަޅުގަ

ް ްއިރާޤަށ� ްމީހުނ� ްއެމެރިކާ ްމީހުނ�، ްއިރާޤު ްނެގެނީ އަރާްމިސާލެއ�

ްމީހެއް� ްކިޔާ ްމާލިކޭ ްއަލ� ްނޫރީ ްސަރުކާރު. ްއުފައ�ދާދިނ� ްއެ  1850އެތާނގައި

ްކަހަލަް ްވޯޓަރ ްބެއަކ� ްލައިގެނ� ްފަހަތަށ� ްސިފައިނ�ގެ ްރެޔާދުވާލު އެއުޅެނީ

ްގެނެސ�ގެނ�. ްކުލީސިފައިނ� ްކުނ�ފުނިތަކުނ� ްނޭނގެްްއެކި އޭނައަކަށ�

ްވީ ްއަނެއ�ބަޔަރައ�ޔިތުނ� ްއެއ�ބަޔަކު ްރައ�ޔިތުނ� ްތަޅާފޮޅަނީ.ްހިސާބެއ�. ކަށ�

ްމިފެނ�ނަނީ.ް ނޑުމެނ�ނަށ�ވެސ� ްއަޅުގަ ްމަނ�ޒަރުތަކެއ� ްއެކަހަލަ ހަމަ

ްތި ްތެރޭގައި ނޑުމެނ�ގެ ްމާއަޅުގަ ްކިޔާ ްމޯލ�ޑިވ�ސ� ްނިއު  1855މޮޅެތިްއ�ބެވި

ްރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްބައެއ�، ޚިޔާލުގެ

ްބަް ްކިޔާ ްނޯޓެޑ� ްއެނ�ޑ� ްހީލ� ްދެއ�ވައިފި. ްއެމީހުން�ޚިޔާލު ްއެބައުޅެއޭ ޔަކު

ްމިވައ�ދަނ�ް ްޖަމާޢަތެއ� ްކޮނ�މެ ްމިކަހަލަ ްމިތަނަށ�. ްހިނގާށޭ ގެނ�ނަމާ

ްނޫރީް ނޑުނީމަ. ްކެ ްގުޅުނ� ްސަރުކާރަކާ ްއެއޮނ�ނަ ްރައ�ޔިތުނ�ނާ މިޖެހެނީ

ްވަކިތަކެއ�ް ްމިހުނ�ނަ ްމިހާރު ްމިޤައުމުގެ ްހަމަ ްއެއޮތީ  1860އަލ�މާލިކީއަށ�

ްކިޔައިގެނ� ްޒޯނޭ ްގ�ރީނ� ްއެތާްްލައިގެނ�ފައި. ްއުޅެނީ. ްހަދައިގެނ� ޒޯނެއ�

ްބުނަނ�ްބޭނުނ�ވަ ނޑު ނީްނުހިނގާކަމެއ�ްނެތ�.ްގ�ރީނ�ްޒޯނަށ�ްމިއަދުްއަޅުގަ

ް ްއިނގިރޭސިނ� ްއެއީ. ްޒުލެކޭ ްޒޫ.ްފެހި ްގ�ރީނ� ްބުނާނީ، ްކީކޭ ބުނަނ�ޏާ

ްއެނ�މެް ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްމިރާއ�ޖޭގައިވެސ� ްއެއީ. ްތަނެއ� އެކަހަލަ

ް ްރަނގަޅު ްއެނ�މެ ްމިމީހުނ�ނަކަށް�ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެތަނ�  1865ސަ�ަރަޙައ�ދު،

ްއެދަނީ.ް ްކުރަމުނ� ްބަޔަކު ްބޭނުނ�ހާ ްކަނ�ތަކެއ� ްބޭނުނ�ހާ ނުބެލެހެއ�ޓޭ.ްހަމަ

ްއެގޮއ�ވާލިް ްދުވަހަކު ްއިހަކަށ� ްޢަމަލު، ްއެހިނ�ގި ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްއެކަން� ްއެހެނ�ނަމަވެސ�، ްކުށ�ވެރިކުރަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެ ބޮނ�،
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ްސަބަބުތައ� ްއެއ�ވެސ���ްްހިނގަނ�ޖެހުނު ްއެދެނީ ްއަޅުގަނޑު ބަލަނ�ޖެހޭނެ.

ްއެތަޙުްްޙާލެއ�ގައި ްލައ�ވާ ްސިފައިނ� ްނުކުރުވާްމިޤައުމުގެ  1870ޤީޤު

ނޑުމެނ�ގެ... ްއަޅުގަ

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު،ްވަގުތުްހަމަވެ�ެއ�ޖެ.ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކުނ�:

ް

ްހޮވާފައިްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްރައ�ޔިތުނ� ްއެކަނ�ތައ�ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުނ� ްރައ�ޔިތުނ�  1875ްތިބި

ްމިްްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްމިކަހަލަ ްއޭރުނ� ްކުރަނ�. ްއުފައ�ދާފައިްް��ރިޕޯރޓ�ތައ�، ްމެނ�ބަރުނ�

ްޗާލާކީއާއިްއޭގެްރީތިކަމާއި..ްލަ�ަްރިޕޯރޓ�ތަކުގައިްހުނ�ނަްއެ�ެމިއޮތ�ކަހަްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްގުތުްހަމަވެއ�ޖެްއިނގޭތޯ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރު.ްވަްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކުނ�:

ް1880 

ްދެން�ްއަރިއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްއެނގޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއޭރުނ�. ްބަދަލުކުރެވޭނީ ްޙަޤީޤަތަކަށ�

ްގޮތ�.ްްއިލ�ޔާސ�ްޙުސައިނ�ްއިބ�ރާހީމް� ްއޮނ�ނަ ްމިކަނ� ްއެއީ ްނުދެއ�ވާނެކަނ�. ްފުރުޞަތެއ� ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ

ނޑުްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނޫނ�.ްއަޅުގަ ްއަނ�ނަްމީހެއ� ްލިޔެގެނ� ްއެއ�ޗެއ� ްމިއީ�ީ ނޑަކަށ� އަޅުގަ

ްދައ�ކާވާހަކަް ނޑުގެގާތު ްއަޅުގަ ްރައ�ޔިތުނ� ްތިބި ްވައ�ދާފައި މިތަނަށ�

ނޑުްހުވާކޮށ�ގެނ�ްހުރީް ްއަޅުގަ ްމިތާްބަޔާނ�ކުރަނީ.ްއެއީ ނޑުްއައިސ�  1885އަޅުގަ

ނޑުް ނޑުްއެދެނ�ްއަޅުގަ ބޭނުނ�ްވަރަކަށ�ްއެކަނ�ްކުރަނ�.ްއެހެނ�ވީމާ،ްއަޅުގަ

ްދޭނ�،ް ްފުރުޞަތު ްމަޢުޟޫޢުއަކަށ� ްކޮނ�މެ ްމީގެނ� ވާހަކަދައ�ކަނ�

ްއެހެނ�ނޫނީ..

ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކުނ�: ްމިހާރު ްނިނ�މާލަދެއ�ވާ ްދެނ� ްމިހާރު ްމެނ�ބަރު، ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި 31ްއާދެ،

ް ްވެއ�ޖެ. ްގިނައިރު ްހިނގައިފި.41ްްސިކުނ�ތައ�ވުރެ  1890ސިކުނ�ތު

ްދެން�ްއިށީނދެވަޑައިދެއ�ވާ. ްމެނ�ބަރު. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ އާދެ،

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެ ްއޮތީ ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ްމިވަގުތު.ް ްނެތ� ްވަޑައިގެނ� ްޝަރީފ� ްއިބ�ރަހީމ� ްޝަރީފ�. އިބ�ރާހީމ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްމާޅޮސ�މަޑުލު ްދެނ� އެހެނ�ވީމާ

އަ  1895ްފީފ�.އިބ�ރާޙީމް�
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ް

ްޖަލ�ސާގެްްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމިރޭގެ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ `ް

ްއައިޓަމަކަށ�ްމިއޮތީްރައ�ޔިތުނ�ގެްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްްްއިބ�ރާޙީމ�ްއަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކުނ�: އެޖެނ�ޑާގައިްފުރަތަމަ

ްމަތ��4ްި ްގޮތުގެ ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ ްޖަލ�ސާއިނ� ްވޯޓުގެްވަނަ ްޢާނ�މު ނ�

ް ްއެކުލަވާލެއ�ވި ްމަޖިލީހުނ� ްބެލުމަށ�ޓަކައި ްހިނގާގޮތ�  1900ް��ކަނ�ކަނ�

ްނަނ�ބަރުް ްހުށައެޅުނ�.ްއާދެ،ްއެ ްމަޖިލީހަށ� މެނ�ބަރުނ�ގެްކޮމިޓީގެްރިޕޯރޓ�

ްމިހާރުް ްނަނ�ބަރާބެހޭގޮތުނ� ްއެ ްއެދިޔައީ. ްފުރިހަމަވެގެނ� މިހާރު

ްދެ ްމިވާހަކަދައ�ކަނީ. ްބަހުސ�ކޮށ� ނޑުްއަޅުގަނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ނ�

ްދެވަނަް ްއެއ�ކޮށ�، ްނިމުމާ ްއައިޓަމ� ްދެވަނަ ްމިރޭގެ އުނ�މީދުކުރަނ�

ްމަޖިލީހުން� ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްމިއޮނ�ނަނީ  1905އައިޓަމ�ގައި

ްސިއ�ރުް ްޢާނ�މު ްކަނޑައެޅުމާބެހޭ ްނިޒާމު ްވެރިކަމުގެ ފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަތިނ�23ްވޯޓުގެ ްގޮތުގެ ްގައިވާ ް)ށ( ްމާއ�ދާގެ ޢާނ�މުްްވަނަ

ނޑުްއުނ�މީދުކުރަނީ،ް ސިއ�ރުްވޯޓުގެްނަތީޖާްނިމުނުގޮތ�ްދެނ�ނެވުނ�.ްއަޅުގަ

ްއަވަހަށް� ްވަރަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްނިމިގެނ� ްމިކަނ�ކަނ� މިރޭ

ްމިހާހިސާބަށް� ްއާދެ، ްފެށޭނެކަމަށ�. ްމިމަސައ�ކަތ���  1910ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވިސ�ނާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދިޔައިރު، ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ލަނ�ޖެހޭްމިމަސައ�ކަތ�

ްއަހަރަކާއިް ްމީގެ ްމަސައ�ކަތަކީ ްބަހުސ�ކުރާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިރޭ

ް ްއާދެ، �8ްްތިނ�މަސ�ކުރިނ�، ްހުށައެޅުނ2116ްްުޖޫނ� ްމިމަޖިލީހަށ� ގައި

ް ްއޭގެފަހުނ� ްއަދި ްބަހު�ުސ�ކޮށ�، އޯގަސ�ޓ��8ްްމައ�ސަލައަކާބެހޭގޮތުނ�

 1915ލާނ�ކޮށ�،ްގައިްއެކަމާއިްބެހޭގޮތުނ�ްވޯޓެއ�ްނަގާްއޭގެްނަތީޖާްއިޢ2117ްު�ު

ް ްއެކުލަވާލި ްމަޖިލީހުނ� ްޚާއ�ޞަ ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ް��އެކަމާބެހޭގޮތުނ�

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްރިޕޯރޓާބެހޭގޮތުނ� ްއެކުލަވާލި ްކޮމިޓީއިނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިމައ�ސަލައިގައި ްއެ�ެހެނ�ވީމާ ްބަހު�ުސ�ކުރަނީ. ްމި މިއަދު

ް ްހޭދަކޮށ�ފި ްދުވަސ�ް�މިމަޖިލީހުނ� ްތިނ�މަސ� ްއާއަހަރާއި ދެ،ް.

ނޑުމެނ�ްވިސ�ނާލަނ�ވީް އައިއިރުްދެނ�ްއަޅުގަ ނޑުމެނ�ްމިހާްހިސާބަށް�  1920އަޅުގަ

ްމަސައ�ކަތް� ްޙަވާލުކުރި ްރައ�ޔިތުނ� ްދިވެހި ނޑުމެނ�ނާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްކިހާހިސާބަކަށ�ތޯ.ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްގެނ�ދެވުނީ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ
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ްމަސަ ްއޮތ� ްޙަ�ަވާލުކޮށ�ފައި ްރައ�ޔިތުނ� ނޑުމެނ�ގެ ްރަނގަޅުްއަޅުގަ އ�ކަތަކީ

ްފޯރުކޮށ�ދިނުނ�.ް ްހަމައަށ� ްއެބައިމީހުނ�ނާއި ްހަދާދީ ޤާނޫނުއަސާސީއެއ�

ްކިހާވަރަކަށ�ް ްއެމަސ�އޫލިއ�ޔަތު ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްހިތަށ�އަރާ ނޑު  1925އަޅުގަ

ްގޮތަށް� ްހިނގަމުނ�ދާ ްކަނ�ކަނ� ްމިމަޖިލީހުގެ ްއާދެ، އަދާކުރެވިއ�ޖެބާއޭ.

ނޑުމެނ�ނާްހަވާލުކޮށ�ފަ އިވާްމިމަސައ�ކަތ�ްކުރެވެމުނ�ްމިދަނީްބަލާއިރުްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ްކޮނ�މެްމެނ�ބަރަކުވެސ�ް ރައ�ޔިތުނ�ްޝުޢޫރުތަކާްއެއ�ގޮތަށ�ތޯްއަޅުގަ

ްދަނ�ނަވަނ�.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމުހިނ�މުކަމުގައި ްސުވާލުކޮށ�ލުނ� އަމިއ�ލަްނަފ�ސާ

ްކޮނ�މެް ްމައ�ސަލައަކީ ްބަހުސ�ކުރާ ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިރޭ  1930އާދެ،

ްއަ ްނިނ�މަނ�ޖެހޭނެްމައ�ސަލައެއ�.ްގޮތެއ�ގައިވިޔަސ� ްގޮތެއ� ނޑުމެނ�ނަށ� ޅުގަ

ްނެތ�.ް ްތިބެވޭކަށ� ްދިގުދަނ�މަދަނ�މާ ްބަހުސ� ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ

ްދެން� ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ްނިނ�މަނ� ްގޮތެއ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ މިކަމާދޭތެރޭގައި

ް ނޑުމެނ� ްކޮނ�މެްް��އަޅުގަ ްހަ�ަވާލުކުރީ ްކޮމިޓީއާ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްބަ ްމަސައ�ކަތެއ�ތޯ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީއާްް��ލާއިރު،  1935މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްކަނ�ތައ�ތައ�ް ްވޯޓުގެ ްސިއ�ރު ްޢާނ�މު ްމި ްމަސައ�ކަތަކީ، ހަ�ަވާލުކުރި

ްއެް ްހާމަކޮށ�ދިނުނ�. ްސިފައިގައި ްރިޕޯޓެއ�ގެ ްމަޖިލީހަށ� ްމި ހިނަގާދިޔަގޮތ�

ްއެދިޔައީ.ް ްހުށަހެޅިގެނ� ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށ� ްމި ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ރިޕޯޓ�

ްއެ ްއަދި ްމި ްރިޕޯޓާބެހޭގޮތުނ� ްހިނގާދިޔަގޮތ�، މެނ�ބަރުނ�ގެްް��ކަނ�

ްމެނ�ބަރުްމޫސާްނިޒާރުވެސް� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  1940ކޮމިޓީގެްމުޤައ�ރިރު،ްވ.އަތޮޅުގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދައ�ކަވައިފި. ްވާހަކަފުޅު ްރިޕޯޓާބެހޭގޮތުނ�ވެސ� އެ

ޔަގޮތ�،ްްދެކޭގޮތުގައިްމަޖިލީހަށ�ްރިޕޯޓެއ�ްހުށަހެޅަމަކީްއެއީްކަމެއ�ްހިނގާދި�ި

ްއަދިް ްބަޔާނ�ކޮށ�ދިނުނ�. ްހާމަކޮށ�ދީ ްމަޖިލީހަށ� ްހިނގާދިޔަގޮތ� ކަމެއ�

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ްޤާނޫނާ ްހިނަގާދިޔަ އެކަމެއ�ގައި

ްއަދިް ްބަޔާނ�ކުރުނ�. ްރިޕޯޓ�ގައި ްއެ ްއެކަނ�ތައ�ތައ�  1945ހިނގާފައިވާނަމަ

ް ްއިޙ�މާލުވުނ�ތަކެއ� ްނުފޫޒުތަކާ ްނުރަނގަޅު ހިމެނިފައިވާނަމަްއެކަމެއ�ގައި

ްއެހެނ�މެް ްހަމަ ްއޮތުނ�. ްފާހަގަކޮށ�ފައި ްރިޕޯ�ޯޓ�ގައި ްއެ އެކަމެއ�ވެސ�

ްހިނގާފައިވާނަމަް ްކަނ�ތަކުގައި ްވޯޓުގެ ްމި ްމިކަނ� ްކަނ�ކަނ� މިދެނ�ނެވި

ްމިބާވަތުގެް ްވޯޓުތަކުގައި ްމިފަދަ ްނެނގޭ ްދިވެހިރާއ�ޖޭގައި މުސ�ތަޤ�ބަލުގައި
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ްއެޅި ްހިނގިޔަނުދިނުމަށ�ޓަކައި ްއެްކަނ�ކަނ� ްފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުނ�ވެސ�  1950ދާނެ

ްއަލިއަޅުވާލުނ�.ްއެހެނ�ވީމާްމިދެނ�ނެވިްހުރިހާްކަމެއ�ްމިހާރުްއެް ރިޕޯޓ�ގައި

ްދެން� ްއެހެނ�ވީމާ ްހިނގައ�ޖެ. ްފާހަގަވެގެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ރިޕޯޓުނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްހިސާބުނ� ްއެ ްދޫކޮށ�ލާފައި ްއެކަނ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްވޯޓުގައި ްހިނގާފައިހުރިއ�ޔާްްއެނގިއ�ޖެ ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ނުރަނގަޅު

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ްކުރެވިފައިހުރި ްރަނގަޅަށ� ްއަދި  1955ހިނގާފައިހުރިކަނ�.

ްހުރިކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާްހުރިކަނ�.ްއެކަނ�..

ް

ްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވަގުތުްހަމަވެއ�ޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްކަނ�ތައ�ތަކެއ�ްްރީްމެނ�ބަރުްމާޅޮސ�މަޑުލުްދެކުނުބުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއަލީގައި  1960ްއެކަނ�ތައ�ތަކުގެ

ްބަހު�ުސް�ްއިބ�ރާހީމ�ްއަފީފ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހިސާބަށ� ރަނގަޅުކުރަނ�ޖެހޭނެކަނ�.

ްމިހާރުް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްހިނގާށޭ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ� ނިނ�މާލާފައި

ްމަސައ�ކަ ްއުނ�މީދުކުރަނީްކުރިއަށ�ގެނ�ދަނ�ހުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ތ�.

ްބުދަދުވަހުގެރޭް ްއަނ�ނަ ްއެއ�ގޮތަށ� ްއެޖެނ�ޑާއާ ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

ްމަސައ�ކަތ�ް ްޤާނޫނުއަ�ަސާސީގެ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ  1965އިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ

ޝުކުރިއ�ޔާ.ް ްފެށޭނެކަމަށ�.ްދެއ�ވިްފުރުޞަތަށ�ްވަރަށ�ްބޮޑަށް�

ް

ް ްމެނ�ބަރު ްދެކުނުބުރީ ްމިްޝުކުރިމިލަދުނ�މަޑުލު ްވާހަކަދެކެވެމުނ�ދާ ްމި ްއާދެ،ްމިރޭ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއ�ޔާ

ްްޢަލީްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްނެގި ްމަޖިލީހުނ� ްކޮމިޓީއާބެހޭގޮތުން�ް��ޚާއ�ޞަ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެް ްއަދި ްވާހަކަދެކެވި، ްޖަލ�ސާތަކުގައި ްއަދި ްވާހަކަދެކެވި  1970މީގެކުރީގައިވެސ�

ްރިޕޯޓ�ް ްކޮމިޓީގެ ްވަކިްްޖަލ�ސާތަކުނ� ްލަސ�ވެގެނ�ދިއުމާގުޅިގެނ� ހުށަހެޅުނ�

ްނިނ�މުމަކާގުޅިގެނ�ް ްނިނ�މި ްހުށަހެޅުމަށ� ްރިޕޯޓ� ްތެރޭގައި މުއ�ދަތެއ�ގެ

ނޑުމެނ�ގެްކުރިމައ�ޗަށ�ްމިްރިޕޯޓ�ްހުށަހެޅިފައި.ްއާދެ،ް މިހާރުްމިވަނީްއަޅުގަ

ްނަމަވެސް� ްހުށަހެޅުނ�. ްރިޕޯޓ� ްރިޕޯޓާބެހޭގޮތުނ�، ްމި ްމިއޮތީ އެޖެނ�ޑާގައި

ްގިނަްއަޅު ްވަރަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެއ�ޗަކީ، ްއޮތ� ްދަނ�ނަވަނ� ނޑު  1975ގަ

ްކަނ�ކަމާބެހޭގޮތުން� ްރިޕޯޓާގުޅޭ ްއަދި ްރިޕޯޓާ ްމި ްމެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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ްމިދާް ްމިހާރު ްއެބަގެނ�ދޭ. ްދައ�ކަވަމުނ� ްވާހަކަތަކެއ� ްތަފ�ޞީލ�ކޮށ� ވަރަށ�

ްމައ�ސަލަް ްމި ްމަރުޙަ�ަލާއަކަށ� ްއެހެނ� ްއިތުރަށ� މަރުޙަ�ަލާގެ

ްކުރިން�ހިނ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ގައ�ޖެކަމަށ�ވަނ�ޏާ

ްބޮޑުް ްވަރަށ� ްނިނ�މުނ�ތަކާ ްނިނ�މާފައިވާ  1980މިކަމާބެހޭގޮތުނ�

ްމިދެނ�ނެވީް ްކަމެކޭ. ްއެކަށީގެނ�ވާ ްއައުމަކީ ތަޢާރުޟުވުނ�ތަކެއ�

ނޑުމެނ�ްމިްމަޖިލީހުނ�ްބޭނުނ�ވިް ނޑުމެނ�ްކުރިމައ�ޗަށ�ްމިވަނީްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްސި ްނަތީޖާވެސް�ޢާނ�މު ްއޭގޭ ްނިނ�މާ ްރައ�ޔިތުނ� ްވަކިގޮތެއ� ްވޯޓަށ� އ�ރު

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްމިރޭ އިޢ�ލާނ�ކުރެވިފައިވަނީ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުވިޔަސ�، ްފާސ�ވިޔަސ� ްވަކިގޮތަކަށ� ްމިކަނ�  1985ވޯޓެއ�ނަގައިގެނ�

ްވިސ�ނަނ�ޖެހޭް ްއަބަދަށ��� ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ހިތަށ�އަރަނީ

ްމިްމައ� ްއޮނ�ނާނީ. ްނުނިމި ްވަކިގޮތަކަށ� ްއެކަނ�ތައ� ްއޮނ�ނާއޭ ސަލައަކަށ�

ްއަބަދަށ�ްހަމަްކުރަމުނ�ްގެނ�ދެވޭނެ.ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ�ް ޝަކުވާތައ�ްއަބަދުގެ

ްއެބަހުރި.ް ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްއެބަހުރި ްރިޕޯޓ�ގައި ްއޮތ� ްހުށަހަޅާފައި މި

ްއެބަހު ްމައ�ސަލަތަކެއ� ްއެޑ�ރެސ�ކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ�  1990ރި.ްއަޅުގަ

ްއަދިް ްއެބަހުރި. ްކަނ�ތައ�ތަކެއ� ްބައިވަރު ްރަނގަޅުކުރަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ް ްރިޕޯޓ�ގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެހެނ�މެ ްކޮމިޓީނ�ްް��ހަމަ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެބަހުރި.ް ްހުށަހަޅާފައި ްކަނ�ތައ�ވެސ� ްގިނަ ްވަރަށ� ކޮށ�ފައިހުރި

ްތަފ�ޞީލަކަ ްމާބޮޑު ްރިޕޯޓަށ� ްއެހާ ްއަޅުގަނޑު ްދާކަށް�އެހެނ�ކަމުނ�، ށ�

ްވާހަކަް ްދެކަމެއ�ގެ ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ�،  1995ނެތިނ�.

ްފުރަތަމަް ްއާދެ، ްއިށީނ�ނާނީ. ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ދަނ�ނަވާލާފައި

ނޑުމެނ�ނަށ�،ްމިދެނ�ނެވީް ނޑުްދަނ�ނަވާނީްމިްވޯޓަކީްއަޅުގަ ކަމަކަށ�ްއަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނ�8ްަ ްއަޅުގަ ްވޯޓަކީ ްނެގުނު ްވޯޓުގައިްއޯގަސ�ޓ�ގައި ްނެގުނު ށ�

ްވޯޓުތަކާއިް ްއެހެނ� ނޑުމެނ�ނަށ� ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށ�ލެވޭ.ްއޭގެތެރޭގައި ދެކަމެއ�

ް ްފުރުޞަތ�8ްްުޚިލާފަށ� ްމި ްރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ްހުރިހާ ްމަތީގެ  2000އަހަރުނ�

ްވޯޓުލުމާއި،ް ްއެރަށެއ�ގައި ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓާބެހޭ ްއަނެއ�ކާ ހުޅުވާލެވިފައި،

ްހިނ�ގުމާއިް ްކަނ�ތައ�ތައ� ްވޯޓުގުނުމާއި،ްނަތީޖާ،ް،ްވޯޓުގެ ްހަމައެހެނ�މެ އަދި

ްކޮމިޓީގެ،ްމިް ނޑުމެނ�ްމިއޮތީްމި ްއަޅުގަ ވަގުތީްނަތީޖާްއިޢުލާނ�ކުރުނ�ވެސ�
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ްމިއޮތީް ްބުނާގޮތުނ� ްގަވާއިދުގައި ްވޯޓުލުމާބެހޭ ްފާސ�ކުރި މަޖިލީހުނ�

ްދަނ�ނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްދޫކޮށ�ފައި.  2005އިޚ�ތިޔާރުތައ�

ްއަ ްބޮޑު،ްމިހާތަނަށ� ްވަރަށ� ްޚިލާފަށ� ްވޯޓުތަކާ ްނެގުނު ނޑުމެނ�ނަށ� ޅުގަ

ްއެނ�މެނ�ނަށް� ްހުރިހާ ްހިނގާގޮތ� ްމިކަނ� ްޓ�ރާނ�ސ�ޕޭރަނ�ޓ�ކޮށ� މިދެނ�ނެވީ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްހެދުމަށ�ޓަކައި�ާ ްހިތ�ހަމަޖެހޭގޮތަކަށ� އެނގޭގޮތަށ�

ްމިއީް ްދަނ�ނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ކަމުނ� ްކަމެކޭ. ކޮށ�ފައިއޮތ�

ްޚިލާފަށް�ޙަޤީޤަތުގަ ްވޯޓުތަކާ ްލާފައިހުރި ްކުރިނ� ްވޯޓު،  2010އިވެސ�

ނޑުވެސ�ްހަމަްޤަބޫލުކުރަނ�ްމިކަނ�ކަމަކީްމިހާރުްބަދަލުވަމުނ�ްއަނ�ނަް އަޅުގަ

ްތެރޭގައިް ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދެކެނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ހެޔޮބަދަލުކަމުގައި

ްބޮޑުް ްވަރަށ� ްވާހަކާއިގައި ްދެއ�ކި ްޖަލ�ސާތަކުގައިވެސ� ްބޭއ�ވި ކުރީގައި

ްވޯޓުކަރުދާހެއ�ތޯް ްކިހާ ްމައ�ސަލަ. ްވޯޓުކަރުދާހުގެ ްވެގެނ�ދިޔަ މައ�ސަލައަކަށ�

ްބާކީހުރީް ްބޭނުނ�ކުރެވިފައިއޮތީ. ްވޯޓުކަރުދާސ�ތޯ ްކިތައ�  2015ޗާޕ�ކުރީ.

ްޖަވާބުް ްސުވާލުގެ ްކޮމިޓީގެްް��ކިހާވަރެއ�ތޯ.ްޙަޤީޤަތުގައިްމި މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްމި ްއިލެކ�ޝަނ�ސ� ްއޮފ� ްކޮމިޝަނަރ ްއަދި ްމިތަނަށް�ރިޕޯޓަކުނ�ވެސ� ރޭ

ްދޭހައެއ�ނުވޭް ނޑަކަށ� ްއަޅުގަ ްސިޓީއަކުނ�ވެސ� ްއޮތ� ފޮނުވާފައި

ްއެއ�ޗެއ�ް ްފެނ�ނަ ނޑަށ� ްއަޅުގަ ްމީގަ ްބޭނުނ�ކުރެވުނީ. ކިހާވަރެއ�ކަމެއ�

ްއެއ�ލައ�ކަް ނޑަކަށ� ްގާތ�ގަ ްއެބައޮތ� ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިދަނ�ނަވަނީ، ނޑު  2020އަޅުގަ

ްކަރުދާސ�ކޮޅު ްސާޅީސ�ފަސ� ްއަށ�ސަތޭކަ ްހަހާސ� ްއެއީްސާޅީސ� .

ްވޯޓުލީއިރުގައިްއެކަމާބެހޭގޮތުނ�ްތައ�ޔާރުކުރިްރިޕޯޓ�ގައިްމިކަމާްބެހޭގޮތުނ�...

ް

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްވަގުތުްހަމަވެއ�ޖެްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް2025 

ްމިހާހިސާްމިލަދުނ�މަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްބުން�އާދެ،

ްފުރުޞަތުްދެއ�ވިކަމަށ�ޓަކާްޝުކުރިއ�ޔާ.ްއިށީނދެލަނީ.ްްޢަލީްމުޙަނ�މަދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ްމިްްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ
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ްްޙުސ�ނުއ�ސުޢޫދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމަޖިލީހުގައި ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްބަހުސ��ް�ވޯޓާބެހޭގޮތުނ� ްމިއަނ�ނަ  2030ކުރަމުނ�

ްމަސައ�ކަތ�ް ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނޫއަސާސީ ްގެނ�ނަނ�ވެއ�ޖެ. ނިމުމަކަށ�

ްއޮތް� ނޑައަޅާފައި ްކަ ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްކުރިއަށ�ގެނ�ގޮސ� ބާރުސ�ޕީޑެއ�ގައި

ްއެް ްއެހެނ�ކަމުނ�، ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަނ� ްނިނ�މޭތޯ ްމަސައ�ކަތ� ްއެ ތާރީޚަށ�

ްނިޔަ ްއަވަސ�ކުރުމުގެ ްމަސައ�ކަތް�މަސައ�ކަތ� ނޑުމެނ�ގެ ްއަޅުގަ ތުގައި

ްމިރޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުމުގައި  2035ހަލުވިކުރުމުގެ

ނޑުމެނ�ް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހުށަހެޅުމަކީ، ްއެ ްހުށަހަޅަނ�. ްއެބަ ހުށަހެޅުމެއ�

ްމިް ްހުށަހެޅުމެއ�. ްހުށަހަޅާ ްރިޕޯޓާބެހޭގޮތުނ� ވާހަކަދައ�ކަމުނ�ގެނ�ދާ

ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއ�ޞަްމަޖިލީހުގެްްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅަނީ،ްރައ�ޔިތުނ�ގެ މި

ްވޯޓުގ��4ްްެ ްޢާނ�މު ްގޮތުގެމަތީނ� ްފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ ްޖަލ�ސާއިނ� ވަނަ

ް ްއެކުލަވާލެއ�ވި ްމަޖިލީހުނ� ްބެލުމަށ�ޓަކާ ްހިނގާގޮތ�  2040ް��ކަނ�ކަނ�

ްފެނ�ނަކަމަށ�.ް ްބަލައިގަތުމަށ� ްމަޖިލީހުނ� ްމި ްރިޕޯޓ� ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްއެހެނ�ވީމަ ްދެން�، ްހުށަހަޅަނ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިގަތުމަށ� ްރިޕޯޓ� އެ

ނޑުް ނޑުްމިްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމުގެްބޭނުމަކީްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�،ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްރިޕޯޓ�ގެް ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްނިޔަތަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްހުށަހަޅާ މި

ްގޮތެއ�ް ްއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ� ްނޫނ�ކަމާމެދު ްޞައ�ޙަ ްނުވަތަ  2045ޞައ�ޙަކަމާމެދު

ްގަވާއިދުގެްކަނ ްވޯޓާބެހޭ ްމިދެނ�ނެވީ ްމިހެނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނ�. ޑައެޅުމެއ�

ނޑ25ްްު ްއަޅުގަ ްޞައ�ޙަ�ަކަމާމެދު ްވޯޓުގެ ްވާގޮތުގެމަތީނ� ްމާއ�ދާގައި ވަނަ

ްއިޝޫއެއް� ްއެއ�ވެސ� ްނަތީޖާއެއ�ގެގޮތުނ� ްހުށަހެޅުމުގެ މިހުށަހެޅި

ނޑުްދެކޭގޮތުގައި ނޑުްދެކޭްވާހަކަ.ްއަޅުގަ ވޯޓުގެްްނުނިކުނ�ނާނެކަމަށ�ްއަޅުގަ

ްޝަރުޢީްކޯޓަކުނ�.ް ްދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ްކަނޑައަޅަނ�ވާނީ ްގޮތެއ�  2050ޞައ�ޙަކަމާމެދު

ްކޯޓަކުނ�ް ްޝަރުޢީ ްހުށަހެޅި، ްކޯޓަކަށ� ްޝަރުޢީ ްމައ�ސަ�ަލައެއ� އެފަދަ

ްޞައ�ޙަް ްވާނ�ޖެހޭނީ ްމިވޯޓު ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ނުނިނ�މާހާހިނދަކު

ްއެ ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާގޮތ�. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ނޑުްވޯޓަކަށ�. ްއަޅުގަ ނޭވާގަ

ް ްމިހުށަހަޅަނީ، ްއެކުލަވާލެއ�ވިްް��މިހުށަހެޅުނ� ްކޮމިޓީއިނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްރައީސ�.ް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްޝުކުރިއ�ޔާ ްފެނ�ނަކަމަށ�. ްބަލައިގަތުމަށ�  2055ްރިޕޯޓ�

ް
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ގެްއާދެ،ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްތިްހުށަހެޅުއ�ވިްހުށަހެޅުނ�ްމިހާރުްހުށަހެޅުމުްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްރިޕޯޓެއ�ކަމަށ�ް ްރަނގަޅު ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްމިހާރު ްއެއީ ްނެތ�. މާނައެއ�

ްބަލައިގަނ�ނާތީކަމަށް� ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްބަލައިގަނ�ނާތީ، ނޑުމެނ� އަޅުގަ

ްއަޅުގަް ްއެގޮތަކަށ� ްއެހެނ�ވީމާ، ްދަނ�ނަވައިފިނ�. ނޑު ްވޯޓަށ�ްއަޅުގަ  2060ނޑަށ�

ްމިހުށަހަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެނ� ްވާހަކަ. ްވާހަކަފުޅުނޭހޭނެ ްއޮތީްޅާނީ، ދައ�ކަވަނ�

ްނުކުތާއެއ�ް ްނިޒާމާބެހޭ ްޝަފީޤ�. ްއަޙ�މަދު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި މުލަކަތޮޅު

ްރ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

 2065ް(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ)

ް

ްނިޒާމާބެހޭއައ�ސަލާމ�ޢަްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްލައިކުމ�

ްއުފެދިގެނ�.ްްލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:ޢަ ްމައ�ސަލައެއ� ްނިޒާމީ ްޙަޤީޤަތުގައިވެސ� ްހަމަ ްމިނެގީ ނުކުތާއެއ�

ްއިބ�ރާހީމ�،ް ްޤާސިމ� ްއޮނަރަބަލ� ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ދެނ�މެއަކު

ްރައީސ�ގެް ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުވެއ�ޖެ ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްގެ  2070އދ.

ްތިމަނ� ްރިޕޯޓެއ�ކަމަށް�ްހައިސިއ�ޔަތުނ� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްމިރިޕޯޓ� މަނިކުފާނު

ްއެއޮތީް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހިސާބުނ� ްދެނ� ޤަބޫލުކޮށ�ފީމުއޭ.

ްއޮތީވެސް� ްއެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި ްމި ްމިކަމާބެހޭގޮތުނ� ްނިމިފައި ޖަލ�ސާވެސ�

ްވާހަކައެއ�ތޯއޭް ްކޮނ� ްއިތުރު ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްދެނ� އެކަމާބެހޭގޮތުނ�.

ްރައީސަށ�ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮނ�ނާނީކީ. ްދައ�ކަނ� ްދެނ�  2075ރައީސ�

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރީރޭވެސ�99ްްލިބިދޭ ްދަށުނ�، ްމާއ�ދާގެ ވަނަ

ްހަމަް ްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްޔަޤީނުނ�ވެސ� ްހަމަ މަނިކުފާނުވަނީ

ްރޫލިން� ްމަނިކުފާނުގެ ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދުތަކާ ްލިޔެވިފައިވާ ޔަޤީނުނ�ވެސ�

ްކުރެވޭނެކަމެއް�ނެރުއ�ވަް ްޤަބޫލުކުރީ ްހިތާދެކޮޅަށ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެބަތިބި އި،

ްއެއ�ޗެކޭް ްމިޖެހެނީްމެޖޯރިޓީއަށ�ްތާއީދުކުރަނ�.ްކޮނ�މެ  2080ނޯނ�ނާނެ.ްއަބަދުވެސ�

ް ްބޭނުނ�ވަނީ ްމިތަނަށ� ްވާނެގޮތަކީ، ްކެމެނ�57ްްބުނިކަމުގައިވިޔަސ� ވޯޓު

ް ްއެއީ ްނުނިނ�މަނ�ވެސ�. ްއަދި ްމަނ57ްިނިނ�މަނ�ވެސ� ކުފާނަށް�ވޯޓު

ްއެއީް ްނިނ�މެވީ. ްތި ްމަނިކުފާނު ްއެހެނ�ކަމުނ� ްލިބޭނެކަނ�، ޔަޤީނ�ކަނ�އޮވޭ

ްމިތިބީް ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ގަވާއިދާއިްޚިލާފަށ�ްކުރެއ�ވެވިކަމެއ�.ްއެހެނ�ނަމަވެސ�
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ނޑުްހިތުނ�ްމިއައީްވަރަށ�ްއުފަލާއެކު،ް ްއަޅުގަ  2085ޤަބޫލުކޮށ�ލައިގެނ�.ްދެނ�ްމިރޭ

ނޑަށ�ްމަނިކުފާނުްސީދާްވިދާޅުވިްތިމަނ� ނަްމިރޭ،ްވާހަކަފުޅުނ�ްދޭހަވިްއަޅުގަ

ްކޮނ�މެގޮތެއ�ގައިނަމަވެސ�ްމިރޭގައި...ް

ް

ް

ް2090 

ްއާދެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްމިހާރުްބޭނުނ�ފުޅުވާްވާހަކަފުޅުްވިދާޅުވެއ�ޖެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށ�ްގެނ�ދެވުނ�(

ް

ްވާހަކަފުޅުނ�ްްމާޅޮސ�މަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެނ�ބަރުް ްމަނިކުފާނުގެ ްރައީސ� ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްނުނިމޭ. ްއަދި  2095ްނޫނ�

ނޑުމެނ�ގެްމަޖިލީހުނ�ްގޮތެއް�ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ނޑަށ�ްދޭހަވިްމިރޭގައިްމިކަމުގައިްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްއެނ�ޑޯޒ�ް ްވިދާޅުވި ްކުރެއ�ވެވި. ްމަނިކުފާނު ްއިޝާރާތެއ� ނިނ�މާނެކަމުގެ

ްމަޖި ްއަދިްކުރަނ�ޖެހޭނެއޭ ްމަޖިލީހުނ� ްއެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެނަމަ ލީހުގައި.

ްރައ�ޔިތުނ�ގެް ްނިނ�މުމަކީ ްނިނ�މާ ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްނުކުރޭ. އެނ�ޑޯޒެއ�

ްކުރެވުނީކީް ްއެނ�ޑޯޒ� ްމަޖިލީހުގައި ްގަވާއިދުގައިވާގޮތުނ� ްމަޖިލީހުގެ  2100ޚާއ�ޞަ

ނޑުމެނ�ގެ...ް ްނޫނ�.ްއަޅުގަ

ް

މެނ�ބަރުްމިހާރުްއިށީނދެވަޑައިގެނ�ްދެއ�ވުނ�ްއެދެނ�ްއިނގޭތޯ.ްްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމަޖިލީހުގެް ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނ�. ްދެއ�ވުނ� އިށީނދެވަޑައިގެނ�

ްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްއެދެނ�. ްހިތ�ތެވުނ� ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ�  2105ގަވާއިދަށ�

ްއެއ�ފަ ްއަދިވެސ� ްއެދި ްހިތ�ތެވުނ� ްޙުރުމަތ�ތެރިކޮށ� ހަރުްގަވާއިދަށ�

ްމިއޮތީ،ް ްއަރުވަނ� ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްދެނ� ްއެހެނ�ވީމާ ްއާދެ ދަނ�ނަވަނ�.

ްމުލަކަތޮޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުްޝަފީޤ�.

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެނ�ބަރުްއަޙ�މަދުް ްޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ ްރިޔާސަތު.  2110ްް��`ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްކޮމިޓީްޝަފީޤް� ްވަކިގޮތެއ�ްމެނ�ބަރުނ�ގެ ްރިޔާސަތުނ� ްތިޔަގޮތަށ� ްރިޕޯޓާމެދުގައި ގެ

ްމެނ�ބަރުނ�ނާް ްމަޖިލިސ� ނޑުމެނ� ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަކަ ނިނ�މާލެވޭނެކަމަކަށ�.

ްއައ�ޑުއަތޮޅުގެް ްއެހެނ�ވީމާ ްނުޖެހޭނެ. ްގެނ�ނަވާކަށ� ްމިރިޕޯޓ� ހަމައަށ�
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ްހުށައެޅުއ�ވުމަށ� ްއެހުށައެޅުއ�ވި ްސުޢޫދު ްހުސ�ނު ްމެނ�ބަރު ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމިމައ�ސަލައަށ�ް ްދަނ�ނަވަނ�. ްތާއީދުކުރާވާހަކަ ްސާފުކޮށ� ްވަރަށ� ނޑު  2115އަޅުގަ

ްބައެއ�ް ްބޭނުނ�ވާ ްފާހަގަކޮށ�ލަނ� ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިނަމަވެސ� ްތާއީދު މިގޮތަށ�

ް ްޚިލާފަށ� ްގަވާއިދާ ްއެގޮތުނ� ްއެބަހުރި. މެނ�ބަރުނ�ގެްް��ކަނ�ތައ�ތައ�

ްސައ�ޙަކު ްސޮއި ްކުރައ�ވާފައިވާ ްމުޤައ�ރިރު ްނެތ�ކަން�ކޮމިޓީގެ ރެވިފައި

ނޑުްފާހަގަކުރަނ�.ްއަދިްޗާޕ�ކުރިްކަރުދާހުގެްއަދަދުވެސ�ް މިރިޕޯޓ�ގައިްއަޅުގަ

ްނެތ�.ް ްއަދަދެއ�ވެސ� ްކަރުދާހުގެ ްހުރި ްނެތ�.ްބާކީ  2120މިރިޕޯޓ�ގައިްހިމެނިފައެއ�

ްނެތ�.ް ްއަދަދެއ�ވެސ� ްމީހުނ�ގެ ްވޯޓުލީ ްފަހަރު ްގިނަ ްއެއ�ފަހަރަށ�ވުރެ އަދި

ްމަރުވެފައިވާ ްނެތ�.ްމީހުނ�ްއަދި ްއަދަދެއ�ވެސ� ްވޯޓުލެވިފައިވާ ްނަމުގައި ގެ

ްމީހުނ�ގެް ްވޯޓުލެވިފައިވާ ްނަމުގައި ްމީހުނ�ގެ ްތިބި ްބޭރުގައި ރާއ�ޖެއިނ�

ްފޮށިތަކުގެްއަދަދުވެސ�ް ްނުގުނާްފޮރުވާފައިވާ އަދަދެއ�ވެސ�ްނެތ�.ްފޮށިތަކެއ�

ްނުވަތަް ްޝައ�ކުކުރެވިފައިވާ ްއަނ�ދާލިކަމަށ� ްނެތ�.  2125އިނގޭކަށެއ�

ްނެތ�.ްއަނ�ދާލިކަމަ ްއެނގޭކަށެއ� ްއަދަދެއ�ވެސ� ްވޯޓުފޮށިތަކުގެ ްއެބުނާ ށ�

ް ްއަދަދެއ�ވެސ��8ްްޢުމުރުނ� ްއެކުދިނ�ގެ ްވޯޓުލާފައިވާ ްކުދިނ� ްނުފުރޭ އަހަރު

ްޤަބޫލެއ�ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަތީޖާ ްމިވޯޓުގެ ްއެހެނ�ވީމާ ްނެތ�. އެނގޭކަށެއ�

ްނޫނީ ްނިމިގެނ� ްވަކިގޮތެއ� ްމިރިޕޯޓާމެދުގައި ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްނުކުރަނ�.

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ްއަޅުގަ ްމަސައ�ކަތާގެނ� ްއިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ  2130ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަދިް ްކުރިނ� ްނިނ�މާލުމުގެ ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނެތަތީވެ ްދެވެނ� ކުރިއަށ�

ްނޭގޭް ްވީގޮތެއ�ވެސ� ްކަރުދާސ�ކޮޅަށ� ްވޯޓު ްހަތަރު ްސާޅީސ� އެއ�ލައ�ކަ

ްއައ�ޑުއަތޮޅުް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެނ�ނަމަވެސ� ްމިއޮތީ. ްމިކަނ� ގެްޙާލުގައި

ްހުސ�ނުއ� ްމެނ�ބަރު ްއަޅުްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްހުށައެޅުއ�ވުމަށ� ނޑުްސުޢޫދުގެ ގަ

 2135ްޢަލައިކުމ�.ތާއީދުކުރަނ�.ްވައ�ސަލާމ�

ް

ނޑުްދަނ�ނަވައިފިނ�ްހުސ�ނުްސުޢޫދުގެްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމެނ�ބަރު،ްއަޅުގަ ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި އާދެ

ްއަ ްވާހަކަ. ްނާހާނެ ްވޯޓަށ� ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުވެސް�ހުށައެޅުއ�ވުމަށ� ްއެ ދި

ްއަރުވާނަނ�ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެނ�ވީމަ ްވާހަކަ. ނުކުރާނެ
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 2140ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްއިބ�ރާހީމ�ްޝާފިޢުއަށ�.ްއާދެް

ްދ.ްއަތޮޅުގެްޢިއ�ޒަތ�ތެރިްމެނ�ބަރުްރިޔާޟ�.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސ�ގެްޝުްނިލަނ�ދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެނ�ބަރުް ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސ�. ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި  2145ްކުރިއ�ޔާ

ްމަޖިލީހުގެްްމުޙަނ�މަދުްރިޔާޟ�ް ްމިޢިއ�ޒަތ�ތެރި ްސުވާލަކީ، ްބޭނުނ�ވާ ްކޮށ�ލަނ� ްއަރިހުނ�

ްމިބަހުސ�ކުރެވޭްްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްދާނެތޯ ްހުށައެޅި ްހުށައެޅުމެއ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ްމައ�ސަލައިގައި.ް

ް

ް2150 

ްދަނ�ނަވައިފިނ�.ްްކަދެއ�ކެވުނ�:ރިޔާސަތުނ�ްވާހަ ްވާހަކަ ްހުށައެޅޭނެ ްހުށައެޅުމެއ� ްއަޅުގަނޑު ްމިހާރު އާދެ

ް ްމި ްމިރިޕޯޓ�، ްމެނ�ބަރުންް��ހުށައެޅޭނީ ްކޮމިޓީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ްރިޕޯޓެއ�ކަމަށ�.ްއެގޮތަށް� ްނޫނ� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްރިޕޯޓ� މިހުށައަޅުއ�ވާފައިމިވާ

ްޤަބޫލުނުކު ްމި ްހިނދަކު ްނުކުރެވޭހާ ްވާހަކަ.ްއެނ�ޑޯޒ� ރެވޭނެ

ްޢިއ�ޒަތ�ތެރިް  2155އިށީނދެވަޑައިގެނ�ދެއ�ވާ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްސ.ްއަތޮޅުގެ

ްމެނ�ބަރުްހުސ�ނުްސުޢޫދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުރެގެން�ްއައ�ޑުއަތޮޅުްމެނ�ބަރުްހުސ�ނުް ްމިތާ ްވަކީލަކަށ� ްރައ�ޔިތުނ�ގެ ްއައ�ޑުއަތޮޅު ްރައީސ�.  2160ްޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ްމުޚ�ތާރުކަމުން�ްނ�:ސުޢޫދުްވާހަކަދެއ�ކެވުް ްޚުދު ްރައީސ� ްމަޖިލީހުގެ ްހުށައެޅުނ� ްހުށައެޅި ނޑު އަޅުގަ

ްނިކުނ�ނަނ�.ް ްދޫކޮށ� ްމިޖަލ�ސާ ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ބަލައިނުގަތީތީވެ

ްޝުކުރިއ�ޔާ.

ް

ް2165 

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްނާރުވާނަނ�.ްދެން�ްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ދެނ�ްމިމައ�ސަލައިގައިްއަޅުގަ

ްއަރުވާކަށ�ްމިކޯ ްމައ�ސަލައިގައި ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމީގައި ްމިހާރު ރަމ�،
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ްރިޕޯޓެއ�ކަމަށް� ްރަނގަޅު ްއެއީ ްރިޕޯޓ� ްހުށައެޅިފައިވާ ްނެތ�. ޖާގައެއ�

ނޑު...ް ްއަޅުގަ

ް2170 

ް)ޖަލ�ސާގެްޤާނޫނީްއަދަދުްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުނ�ްޖަލ�ސާްހުއ�ޓާލެވިފައި(

ް

ްްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�: ްމިހާރުްްމާލޭގެްއާދެ، ްއިސ�މާޢީލ�، ްއިބ�ރާހީމ� ްމެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

އިނގޭތޯްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއ�ްއަރުވާކަށ�.ް ްކޯރަމެއ�ްނެތް�

ް2175 

  

ް

މެނ�ބަރުނ�ްމިހާރުްވަޑައިގެނ�43ްްއާދެ،ްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްކޯރަމެއ�ްނެތ�،ްްރިޔާސަތުނ�ްވާހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ްމިޖަލ� ްއެހެނ�ވީމާ ނޑުްތިއ�ބެވީ. ްއަޅުގަ ްދެނ� ްނެތުނީމަ ްކޯރަމެއ� ސާގައި

ްމިހާްހިސާބުނ�ްނިނ�މާލަނ�..ް)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ްމިހާރުް ްމިޖަލ�ސާ  2180ޖެހޭނީ

ްކޯރަމ�ް ްބުނާގޮތަށ� ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއުޅެނީ، ޤަސ�ދުކޮށ�ގެނ�

ްބަޔާނ�ވެގެނ�ް ނޑައެޅި ްކަ ްގަވާއިދުގައި ްއިތުރަށ� ްދެނ� ގެއ�ލިއ�ޖިއ�ޔާ

ްއިތުރަ ްއެހެން�އޮނ�ނާތީ ްވަރަށ� ްއެއީ، ްނުބަލަނ�. ްމީގެފަހުނ� ްވަގުތު ށ�

ްމައ�ސަލައަކަށ�ވާތީ.ް ްފާހަގަކުރަމުނ�ގެނ�ދާ ްމެނ�ބަރުނ�ވެސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުްޖެހޭނީްނިނ�މާލަނ�.ްދެނ�،ްް  2185އެހެނ�ވީމަ،ްމިހިސާބުނ�ްމިްޖަލ�ސާްއަޅުގަ

ް ްއޮނ�ނާނީ 12ްްޖަލ�ސާއެއ� ްރ2117ްްޭއޮ�ޮކ�ޓޯބަރު ްދުވަހުގެ ްއަނ�ގާރަ ވާ

ްގައި.9:31ްް
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ް2190 
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