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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

وعلى آله  ،الم على خامت األنبياء واملرسلي، والصالة والساحلمد هلل رب العاملي 
 وصحبه أمجعي .

  

 އެހާރާއި މިހާރު   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުވާގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް 

 

ގައި ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ    1953ން ފެށިގެން  1932
ކަންކަމާއި ފަތުވާގެ ޙާލަތު  ޤާއިމުވުމާ ހަމަޔަށް ދީނީ  

 އޮތްގޮތް 
ެއއާ ެއއްޮގތަްށ   ދިެވހިާރއްޭޖގައި ާޤނޫނު އަސާީސއެްއ ފާސްކޮްށެގން،

ަވނަ  10ަވނަައހަރުެގ ޑިެސންަބރުމަުހެގ  1932 ޢަމަލުކުރަްނ ފެީށ،

 އޭރު ިދެވހިާރއްޭޖެގ ރަްސކަލަކަށް ހުްނެނީވ ޖަލާލަުތއްސުލްާޠން  ދުަވހުެއެވ.

 .ަވަނއެެވ 3 ންމުޙަްއމަުދ ަޝްމސުއްދީ 

ަރއްިޔތުްނެގ ެތރެއިްނ މީހަުކ  އޭުރެގ ާއަދ ކާަދ ނިޔާކުާރޮގުތން،

 ދާްނޖެެހނީ، ދީީނ މަްއސަލަެއއް ޮއޅުންފިުލަވން ބޭުންނެވްއެޖނަމަ،
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މާލޭަގއިަނމަ ފަނޑިޔާެރްއެގ ައރިހަެށެވ. ނުަވަތ ާނއިބު ބޭކަެލއްެގ 

އަރިަހށެެވ. މާެލ ފިޔަަވިއ އެެހންަރށްރަުށަގިއ ދާްނެޖހެީނ ނާއިބު ބޭކަެލއްެގ 

 އަރިަހށެެވ.

މާލޭަގއި ުހްނނަާވ އުްއތަަމ  އޭުރެގ އާދަކާަދ އޮތް ޮގުތން،

ނާިއބު  ންާނއި،ިޑޔާރު ާމލޭަގިއ ިތއްަބާވ އެހެިނހެްނ ަފނ ފަނޑިާޔރާއި،

 ، ާރއްޖެެތރޭެގ ަރށްަރށުަގއި ިތއްަބާވ ނާއިބު ބޭކަުލްނަނކީ ،ބޭކަލުންާނއި

ރަްއޔިުތންަންށ ބޭނުްނާވ ީދނީ  ޝަރީޢަްތ ކުރެްއުވުމެގ ިއތުަރށް،

 ކަންކަމުަގއި ފަުތާވ ދެްއާވ ބޭކަލުްނނެެވ.

 

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުވަސްވަރު 
 ފަތުވާއާއި ދީނީކަންކަން އޮތްގޮތް 

ިދެވިހރާްއޖެ   މިހެްނ ިމޮގތަްށ ކަންަތއް ިހނަގުމްނ ަދނިކޮްށ ފެުނނީ،

ދުަވހު ިދެވހިާރްއޖެ  1953ަޖަނަވީރ  1މިިނަވްނުވުމެގ ކުރިން 

 ،ރުުނ ަތެނެވ. ރަީއސުލްޖުްމހޫރިްއާޔައކީޖުމްޫހރިްއާޔ އަަކށް އެނބު 

ިމީއ ަވރަްށ ުޢމުުރ ުކރު ފަޚާމަުތއްަރއީްސ މުޙަްއމަުދ އަީމްނ ދީީދ އެެވ. 

 21ން    1953ޖަަނަވރީ    1  ޖުމްޫހރިްއޔާއެެކެވ. މިޖުމްހޫިރްއޔާ ެދމިއޮތީ،

 ުދަވހުެގ ުމއްަދތަެށެވ. 21ށެެވ. ެއންމެ ހަްތ މަާހއި  1953އޮަގސްްޓ 
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ތަޢުީލމުެގ   މުޅިާރއްޭޖަގއި   މިޖުްމހޫިރއްާޔެގ ރައީސް އަީމްނ ީދދީއަކީ،

ަމދްރަާސަތއް ބިނާކުަރއްަވިއ ަތޢުލީުމ ާޢއްުމ  ދަްނމަުރ އުފުއްަލަވއި،

ރައީސް އަީމންދީދީ ުފަވްއމުލަކުަގިއ  އަުޅަގނޑަކީ، ކުރެއްިވ ބަޠަެލެވ.

ަމދްރަާސއިްނ އެއްމަދްަރސާެގ ދަިރަވރެެކެވ. ެއއީ  4ބިނާކޮށްދެްއިވ 

 އަލްަމދްރަަސތުލްަފއިިޟއްާޔއެެވ.

އަދަބުލިޭބ  ޢިލްުމ އުނެގނުމަކީ، އެަމނިކުފާުނެގ ކުރިން،

ްއދަާވފައި އޮްތ ދުަވސް ަވރެްއެވްސ ދިަޔއެެވ. ައޅުަގުޑެގ ކުށެއްކަުމަގިއ ހަ 

ހިުރނދު ަގސްތަެކއްެގތެޭރަގއި  މަްނމަ ާޢއިަޝުތ މުަޙއްަމުދ ީދީދއަކީ،

 ފިލައި ުހރެެގން އުރްދޫ ބަސް ިކޔެުވމުެގ ކުުށަގިއ އަދަުބލިބުނު ެއކެ

ެއީއ  ނާއިުބެގައްށ ެގްނޮގްސ ުދއްަރއިްނތަޅަިއެގްނެނެވ. އަދަބުިދނީ،ކެެވ.

 މަްނމަ އުްރދޫބަްސ ކިެޔުވމަށް މަަސްއކަތް ކުރިކަމަށް ިއޢުތިރާުފުވުމންެނެވ.

ީދނީ ހުރިހާަކމެއް  ރައީްސ މުަޙއްަމުދ ައމީުނެގ ަރީއސް ކަުމަގއި،

މަޙްކަަމތުްލއައުޤާުފެގ ނަުމަގއި  ުވޒާާރއެއް،ބަލަހައްަޓަވިއ ުކރިއަުރާވޭނ 

ފަޟީލަުތއްަޝއިްޚ  . ެއ މަޙްަކމާެގ ެވިރއަކަްށ ލެްއީވ،އުފެްއެދިވެއެވ

 އިބްރާީހމް ރުްޝީދ އަްލއަޒްހަީރެއެވ.

ެގ ައދަބިްއޔާުތ ކުިރ ިދެވިހ ބަހު   ރައީްސ ައމީްނ ީދދީެގ ޒަާޢމަުތަގއި،
ކުިޅަވުރެގ ޫރޙު   އި،ެރްއުވަމށާ ެވރިކަުމެގ ރޫުޙ އިތުރުކުެޅން  އި،އެރުްއވުމަށާ

 އިްޖތިާމޢީ ޭއުރ ުމޖުަތމަޢުަގިއ ފެުތިރފައިވީ  އާލާކުރެްއުވމަށާއި،
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ަވަރށް ބޮޑަށް މަަސއްަކތް ޮފހެލެްއވުމަށް  ަބއްެޔއް ނުރައްާކތެރި

  ކުރެއްިވެއެވ.

ރަީއްސކަމުަގއި ފެއްެޓިވ އެްނމެ މުިހއްުމ   އަދި ރައީސް އަީމން ީދީދެގ

އިސްާލމީ ޝަރީަޢތުަގއި ކަނޑައަުޅއްާވަފިއާވ ަޙްއދުތަްއ ޤާިއުމ   އެއްކަމަކީ،

. އެއީ އޭުރ ތިއްެބިވ ިޢލްުމެވރިން ދެްއިވ ފަުތާވެގ ެވކުރައްަވން ެފށްެޓުވމެ 

 މައްޗަްށ ބިާނ ކުަރއްަވއިެގްނނެެވ. ިމޮގުތން، ީމހަކު ެމރި ީމހެްއެގ މައްަޗށް

މީެހއްެގ  3 ޤިާޞޞް ހިުފމާއި،ޤާތިލުެގ ކިބަިއން  ކުށް ސާބިުތެވެގްނ،

 މީުހްނެގ އަތް ެކނޑުމާިއ،   3އެ    މައްޗަށް ަވއްކަުމެގ ކުށް ސާބިުތެވެގން،

 ުދންަފުތެގ އިސްތިުޢމާލު ކުރުން މަނާކުުރާމއި، ރާއްޭޖެގ ރަްއޔިުތންަނށް،

 ދުންަފުތެގ އެްއެވސް ބާަވތެްއ ިއްމޕޯޓު ކުުރްނ ަމާނކުރުން ހިެމނެެއެވ.

 

އި ދީނީކަންތައްތަކާއި ފަތުވާގެ  އިންޤިލާބީ ވެރިކަމުގަ

 ޙާލަތު 

ދުަވުހ  1953އޮަގްސޓް  21ރައީސް އަީމން ދީީދ ެގ ެވރިކަްނ 

 22 ެވިރކަން ެފށުނީ، ނިުމމަކަށް ެގނައުމަށްފަުހ އިންޤިާލބީ ލީޑަުރެގ

 1954މާްޗ  7ދުަވހުެއެވ. ިމެވރިކަްނ ެދމިއޮީތ  1953އޮަގސްުޓ 

ެވ. އިންިޤލާބީ މަހާިއ ފޮިއ ުދަވހަށެ  6ްތަގނޑަކަްށ ދުަވހަެށެވ. ާގ



 

5 

 

ސިޔާީސ ޤަރާުރ ިދެވހިާރއްޭޖަގއި،  ސަރުކާރުެގ ކުުރމުއްދަުތަގއި،

 .ީދނީކަންަތއް ހުީރެވސް ެއޮގަތށްކަމަްށ ލަފާކުެރެވެއެވ ކަމެއްެނތުުމން،

 

މަދު ފަރީދުލްއައްވަލްގެ  ޖަލާލަތުއްސުލްޠާން މުޙައް 
 ތު ރަސްކަމުގައި ދީނީ ކަންކަމާއި ފަތުވާގެ ޙާލަ 

ރަސްަކމަްށ ިއސްެވ  ލްއަްއަވލް ުމޙަްއމަުދ ަފރީދު ޖަލާލަުތއްސުލްާޠްނ 
ަވަނ ުދަވުހއެެވ. ިމރަުދްނ   1954ާމޗް    7  ،  1373ރަަޖބު    1  ަވޑަިއަގތީ 

 ދުަވހު ރަސްކަްނ ކުރެްއވުމަށްަފުހ، 19،މަާހއި 1 އަހަާރއި، 15

ޮނެވމްަބރު  11ދިެވހިާރއްޭޖަގިއ ދެަވނަ ޖުްމހޫރިްއޔާ ޤާިއމުިވ ުދަވހު 

 މިރަދުްނެގ ރަސްކަްނ ނިމުަމކަށްއަީއއެެވ. 1968

ަދއުލަތްިހްނގަަވްނ ބޮޑުަވީޒރަކު  މިރަުދްނެގ ަރސްކަމުަގއި،

ހުްނނެިވއެެވ. ުސމުްއުވލްައމީުރ ިއބްރާހީްމ ާނޞިަރށް ބޮުޑަވޒީރުަކްނ 

 ުދަވުހއެެވ. 1957ޑިެސމްބަރު  12ދެްއީވ 

 ލިުބނީ، ަގއ1965ިޖުލާއި  26 ިމނިަވންކަން،ރާއްޖެއަށް ފުރިަހމަ 

 ޮބޑުަވޒީުރެގ ަޢހްުދަގެއެވ. ރަުދންާނއި، އިސްެވ ަބޔާްނވެިދޔަ
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ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި  
ކިލެގެފާނުގެ ރައީސްކަމުގައި ދީނީކަންކަމާއި ފަތުވާގެ  

 ޙާލަތު އޮތްގޮތް 
ިދެވިހރާްއޖޭަގއި އޮްނނަްނ  ޯވޓަުކން،ދެްނއަީއ ަރއްިޔތުްނެގ 

ިދެވިހާރއްޖެ ެދަވަނ ފަަހރަްށ  ޖުމްޫހރީ ިނޒާމޭފާސްުކރުމުން، ފެންަނނީ،

ޮނެވްމބަރު  11ޖުމްޫހރިްއޔާއަަކްށ ބަދަުލވެެގން ިދޔަ ަމންޒަެރެވ. އެއީ 
 ދުަވހުެއެވ. ެދަވަނ ޖުމްހޫިރއްާޔެގ ުފރަތަަމ ރަީއަސކީ، 1968

ާނޞިރު ރަްނނަ ބަނޑޭރި ކިެލެގާފނެެވ.  ސުމުްއުވލްައމީުރ އިބްާރހީމް 

ަވނަ  3 ،ައހަރުެގ ެދ ދައުުރ ފުިރހަމަކުެރްއވުމަށްފަހު  5މިރައީްސ 

 ާރއްޖެިއްނ ބޭރަްށ ަވޑަިއަގީތއެެވ. ދަުއރަކަށް ކުިރަމތި ނުލަްއަވއި،

ިސޔާސީ ޮގުތން ަޤރާރުކަމެްއ ެނތި  އިސްެވ ެދންެނިވ ރާްއޖޭަގއި،

 ބޮޑުަވޒީރަކު ިތްއބަަވިއެގްނ ަދއުލަތް ރަސްކަލަކާއި ދިޔަ ުދަވސްތަާކިއ،

ރަސްަކަމކުން ޖުމްހޫިރްއާޔއަކަށް ބަދަުލވެެގން  ހިްނގެިވ ުދަވްސތަކާއި،
ރައްިޔތުްނ ިއންިތޚާބުކުރާ ރައީސަުކ  ދައުަލތް ިހންެގިވ ދުަވސްތަކާއި،

ސަރުާކރަށާއި ރަްއޔިުތންނަށް  ުދަވސްތަުކަގިއެވސް، ެވރިކަންުކރެްއވި 

 ަފތުވާދެްއަވނީ، ަމއްަސލަތަކުެގ ޙުކުްމ ބަާޔންކޮށްދެްއަވއި،ބޭނުްނާވ 

އެެހނިެހްނ ޢިލްުމެވިރންެނެވ.  އޭރަުކ ުހންަނާވ އުއްަތަމ ަފނޑިާޔރަކާއި،
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ރަްއިޔތުްނނާ ުގޅުްނހުރި ަޙއްާސސް  އަދި އެަމއްަސލައަކީ،

ެއމަްއސަލަެއއް ތުވާއަށްަފުހ ޢިްލމުެވރިްނެގ ފަ  މައްސަަލއެްއނަމަ،

. ރަްއޔިުތްނެގ މަޖިީލހުްނ އެ ަރްއޔިުތންެގ ަމޖިލީަހށެެވ ފޮނުްއަވނީ،

އެ   މައްސަަލއަކާ ުގޭޅ ޮގުތން ބިލެއް ުނަވތަ ާޤނޫެނއް ާފސްކުރެްއުވުމން،

ސަރުކާުރްނ ަޢމަުލ ކުަރއްަވނީެއެވ. މިފަދަ ޤާނޫާނ ެއްއޮގަތށް 

ާމލޭަގިއ ުހރި ަވްޤފު  ަވަނ އަަހރު 1970 މައްސަަލތަކުެގ ިމސާލަކީ،
ޢިމާރާތްތަާކ ބެޭހ ޮގތުްނ ރަްއޔިުތންެގ ަމޖިީލހުްނ  ބިންތަކާއި،

ާމލޭަގިއހުރި ަވޤްފު  ފާސްކުރެްއިވ ާޤނޫެނެވ. އެޤާޫނާނ އެްއޮގތަށް،

 ިޢމާރާްތތަކާިއ، ،ރުްއަގާހއިެއބިންތަުކަގިއ ުހރި  ބިންތަކާއި،

އެްއަވުރެގ އެބިްނތަކާ   ބަދަުލ ެދްއާވފައި، މެުދެވރިކޮށް  ޯކޓު ފެންަވޅުތަކަށް،

ބިމެެކެވ. އެީއ  29އެީއ  ބިންތަކެްއ ައރި އަތޮުޅ ޮތއްޑޫިއްނ ެދއްިވެއެވ.

ސުމުްއުވލްައމީުރ އިްބރާީހްމ ާނޞިުރ ަރންނަަބނޑޭިރ ކިލެެގާފނުެގ 

 ރައީްސ ކަުމަގެއެވ.

 ސުމުްއުވލްައމީުރ އިބްރާީހމް ާނިޞރު ަރްނނަ ަބނޭޑރި ކިެލެގފާުނެގ

 ެގ ނިަޔލަށެެވ. 1978 ޮނެވމްބަރު  10ެވރިކަްނ ދެިމ އޮތީ 

ސުމުްއުވލްައމީުރ އިބްރާީހްމ ާނިޞރު ރަްނނަބަނޭޑިރ ކިލެެގފާުނެގ 

ރައްިޔތުްނނަްށޓަކައި ެއމަނިކުާފުނ ކޮށްެދއްިވ ފާަހަގ  ރައީސްކަުމަގއި،

ިދެވހިރާްއޖެައށް ުފރިހަމަ  ކޮށްލެޭވ ބޮޑެިތ ކަންތައްތަުކެގ ތެޭރަގއި،
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ާރއްޭޖެގ  ަވިއެދއްުވމާއި،ަގއި ހޯްއދަ 1965ޖުލާއި  26މިިނަވންަކން 

ަވރަްށ ުބރަ  އިޤްތިާޞުދ ބިޭދސީންެގ އަތްދަުށްނ ސަލާަމތްކޮށްދެްއުވާމއި،

ރާްއޭޖެގ  މަސައްކަުތން ުހޅުލޭަގއި ެއއާރޯޕޓެއް ަހްއދަަވއިެދއްުވމާއި،

 ދަލުކޮށް ެދްއުވްނ ިހމެެނއެެވ.ީމ ނިާޒމު ިއނިގރޭސި ނިޒާމަށް ބަ ތަޢުލީ

 

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން  ފަޚާމަތުއްރައީސް  
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ރައީސްކަމުގައި ދީނީކަންކަމާއި  

 ފަތުވާގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް 
 11ދެްނއައީ ފަޚާަމތުއްރައީސް މަުއމޫން ޢަބްދުޤަްއޔޫމު ެގ ދަުއރެެވ.  

ަރްއޔިުތންެގ ަވރަްށމަތީ  އެަމނިކުފާނު  ން ފެިށެގން،1978ނޮެވމްބަުރ 

ަދއުރު  6ެވ ަވަޑިއެގްނ ރިއާީސ އަޣްލަބިްއޔަތަުކްނ ިއންތިޚާބު 

 އަަހރުެގ ިދުގ މުއްދަެތކެެވ. 30ފުރިހަމަުކރެްއިވެއެވ. އެީއ 

ރައީސް މަުއމޫަނކީ ރާއްޭޖަގިއ އެފަދަ ދެަވނަެއއް ނެތްފަދަ ބޮުޑ 

ދީނީ ަކންކަުމގައި އެެހންޢިލްުމެވިރއެްއެގ ަރއުަޔކަްށ   ޢިލްމުެވރިއަކަްށާވތީ،

ެއނިގ   އެކަންކަުމެގ ޙުުކްމ އޮްނަނޮގތް އެަމނިކުފާނަށް    އެިދަވޑަިއުނަގތަްސ،

 ަވޑަިއަގްނަނާވެނެއެވ.
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ދީީނ  އެހެންަކމާ އެކުެވސް ެއމަނިކުާފުނެގ ތަާވޟުުޢެވިރކަމުން،

ޢިލްުމެވިރންެގ ަމޝްަވާރ  ކަންކަމުަގއި ެއމަނިކުާފނުަވަޑއިަގތީ،

 ހޯްއދަަވމުެނެވ.

ަބޔާްނވެދިަޔޮގތަށް ޢިލްމުެވރިްނެގ   މަުއމޫުނެގ ރިއާަސތުަގއި،ރައީސް  

ިފޠުުރ   މަްޝަވާރ ޯހއްަދަވއިެގްނ ިނންެމިވ ޮބޑެތި ަކންތައްތަކުެގ ެތރޭަގއި،

ފަޤީރުްނނަށް ެއންމެ މަންާފ ބޮޑުެވފައި ލުިއފަސޭހަަކން   ޒަކާތް ނެުރުމަގއި،

ީފ މަޛްަހބުަގިއާވ ޙަނަ  މަްޛހަބުެގ ެތރެިއން،  4ސުްނނަްތ ޖަމާަޢތުެގ    ބޮޑީ،

ފައިާސއިްނ  ޮގަތށް އޮށްަޓރުްނ ފިޠުރުަޒކާތްނެުރމުެގބަދަުލަގއި،

ބަިލެވއިްނނަ އަންހެނާ  ފިޠުރުޒަކާްތ ެނެރވޭޮގތަްށ ަހމަެޖްއސެުވާމއި،

މަސްކަމުަގއި  12ހަނުދމަުހެގ  ބަލިެވިއނުުމެގ ެއންމެ ިދުގުމއްަދަތކީ،

 ،ފިރިހެުނން ނެަތސް 40 ހުކުުރނަާމދުެގ ޖަމާަޢތުަގއި ހަމަެޖއްެސުވާމއި،

އަްނހެުނންެގ  ހުކުރުަނމާުދ ޞައްަޙާވނޭަކމަްށ ހަަމޖެއްެސުވމާއި،

 ަޝރްޠުތަަކކާއެކު ވައްޓައިުލން ބަނޑުަގއިާވ ުނުޠފާ ުނަވަތ ަޖީނން،

ައަހރު ނެރުްއިވ ފަުތާވ ަވނަ 1999ހުްއދަާވނޭކަަމށް ކަނޑައަުޅއްަވިއ 

ދަްނަނާވަފއިާވ ަފުތާވ ަރީއސުލްޖުްމހޫރިްއާޔެގ ހިމެެނެއެވ. ެއންމެފަހުން 

އެީއ އިސްާލމީ  ރަްއާވަފއިެވެއެވ.ިގރޭސިބަހަްށ ތަރުަޖމާކުނއި އޮފީުހން،

ބައެއްޤައުމުތަުކްނ އެަފުތވާެގ ޮކޕީެއއް ހޯްއަދަވްނ ިދެވިހސަރުކާަރށް 

 ހުށަހެުޅްއުވުމންެނެވ.
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 ަކިއ،ދިެވހިަރއްިޔތުްނނަށްޓަ ރައީސްަމއުޫމުނެގ ަރއީސްކަުމަގއި،

ކީރިިތ ޤުްރާއން  ދީީނޮގުތްނ ކޮްށެދއްިވ ބޮޑެިތ ކަްނތައްތަުކެގ ތެޭރަގއި،

މާލޭެގ އެްނމެ  ދިެވހިބަަހށް ތަުރޖަމާކުަރއްަވިއ ޝާއިުޢ ކޮށްދެްއުވާމއި،

މަސްިޖދުއްސުްލާޠން  އިސްާލީމ ަމރްކަޒާއި، އިސް މަލަކަުމަގއިާވ،

ރާއްޭޖެގ ީމހުްނ  މުޙަްއމަުދ ތަުކރުފާނުލްއަުޢޡަްމ ިބނާކުރެްއުވާމއި،

 ަޒމާނީ ސްކޫލުތަކާިއ،  ރީތި ިމސްކިތްތަކާއި، ދިިރއުޅޭ ހުރިާހ ަރށެްއަގއި،
ދިެވިހބަސް ރައްާކތެރިކޮށް   ޝަރީޢަތްުކރާޭނ ކޯޓުތައް ިބނާ ޮކށްދެްއުވާމއި،

ކީރިިތ  ކުރިއަުރާވޭނ ާޚއްަޞ ަމރްކަޒެްއ ޤާއިުމ ކޮްށެދއްުވމާއި،

ެގ ަޢަރބި ބަސް ިދެވީހން   ކީރިިތރަސޫލާެގ ސުްނަނތުެގޢިްލމާއި،  ޤުރްއާާނއި،

 ިއސްލާިމއްާޔއާިއ، ިދރާސާތިލް  މަުޢހަުދއް  ެފތުުރްއުވަމށްޓަކައި،މެުދަގިއ 

ޤުރްާއާނބެހޭ  ިއސްލާިމއްާޔއާއި، ޢަރަިބްއޔަތުލް  އަލްަމދްރަަސތުލް 

އި އެކަީށެގންުނާވ ަތންަތުނގަ  ކޯުޓ ަވަރށް 8މާޭލަގިއހުރި  މަރްކަޒާއި،

ތައް ހިްނާގނޭ އެްއފުރާެޅްއެގ ދަުށަގިއ ެއކޯޓު ،ްނގަަވމުްނަދނިކޮށްހި

ބިލްޑިްންގ ެގ ނަުމަގިއ ބިނާކޮށްދެްއުވން  ސްޓިޢިމާރަެތއް ޖަސް 

 9ީއސުލްޖުްމހޫރިްއާޔ މިިޢމާރާްތ ހުޅުްއަވިއެދއްީވ ރަ  ހިމެެނެއެވ.

އޭުރ ޖަސްިޓސް ިމނިސްޓަރަަކްށ  ަވނަ ުދަވހުެއެވ. 1992ނޮެވމްބަުރ 
ހުީރ މިޮފޅުަވތްަތއް ިލުޔުނ ޤަލަުމެގ ެވރިާޔއެެވ. ަޖސްޓިސް ބިލްިޑްންގ 

މްާރނީ ޮގުތން އެްއެވސް ޖުިޑޝަރީ ދާިއރާއަްށ ޢު  ހުޅުްއަވިއެދއްުވމަްށފަހު،
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 ދިެވއްސަކު  ށް ހެޮޔއެދޭ ކޮންމެމިަޤއުމަ ެނތްކަމީ، ކަމެއް ކުަރއްާވަފއި

 ެވ.ކަެމކެ ހިތާމަކުާރނޭ 

މިަޒާމނާ  ރައީްސ މަުއމޫުނެގ ަރއީސްކަުމަގއި، އަިދ މީެގ އިުތުރން،

 އެްއޮގަތށް ަރީއސުލްޖުްމހޫރިްއާޔެގ އޮފީްސ ބިނާކުރެްއުވާމއި،

ރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާކަްނ ކުރަްއާވ ބޭފުޅަުކ ިދިރއުޅުްއާވނޭ ަޒާމނީ 

 ހިެމެނއެެވ.ަގނުޑަވެރއް ިބާނކުރެއްުވްނެވސް ޭއެގތެޭރަގއި 

 

ފަޚާމަތުއްރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރައީސްކަމުގައި  

 ދީނީކަންކަމާއި ފަތުވާގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް 
މުޙަްއަމދު ނަީޝދު ރަީއސްކަންކުރެްއިވ ދެްނ ައއީ ަފޚާމަުތއްރަީއސް  

ފެްބުރަވރީ  7ން ެފިށެގްނ  2008ނޮެވމްބަުރ  11ދުަވްސަވރެެވ. ެއއީ 

ލާމިްކ އިސް   ެވ. ެއަމނިކުފާުނެގ ރިއާަސތުަގއި،ވަނަ ދުވަހާ ަހމަަޔށެ  2012

ީދީނ   ެގ ަނމުަގއި،  "މިނިސްްޓރީެގ ދަުށަގއި، "އިސްާލީމ ފިޤްހު އެކަޑަމީ

އެކަޑަީމެގ ެއ    ކަންކަމުަގއި ފަުތވާދޭޭނ ުމއައްަސާސއެްއ ޤާއިމުުކރެްއިވއެެވ.

އަްލމަރްޫޙްމ އޭުރެގ ިއސްލާމިކް ިމނިްސޓަރު  ރައީސަކަށް ހުްނނެީވ،

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުްލމަޖީދު ޢަްބދުލްާބރީެއެވ. ެއމަނިުކފާނު އަރިުހ ެއ 
އޭުރ ިތއްބެިވ ަބއެްއ ޢިލްުމެވރިްނ ެމންބަުރންެގ ޮގުތަގިއ  އެކަޑަމީަގއި،
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އެއް ޤަާރރުތަާކއި ފަުތާވަތްއެވސް މަސައްކަްތ ކުެރއްިވއެެވ. އަދި ބަ

 ާވަފއި ެވެއެވ.އް ނެރު

 ސް މުަޙއްމަދު ަނޝީުދ ވިާދޅުެވެގން،ަރށް ރައީ އަދި މީެގ އިތު 

ިގަނ ޢަަދެދްއެގ  ިގނަަޢދަދެްއެގ ސުާވލުތަެކއް، ރައީސް އޮފީުހްނ،

 އެސުާވުލތަކުެގ ަޖާވުބ ހޯއްދެވުމަށް، ފޮުންއިވެއެވ. ޢިލްމުެވރިންނަށް،

އިސްާލމްީދުނަގިއ  ސުާވުލ ފޮުންއުވުމން، 50އަޅުަގނޑަްށެވްސ 

 ީވެމެވ.ންކޮށް އެރު އެކަންކަުމެގ ޙުކުްމ ޮއންަނޮގްތ ބަޔާ 

 

ޚާމަތުއްރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ފަ 
ޙަސަންމަނިކުގެ ރައީސްކަމުގައި ދީނީކަންކަމާއި  

 ފަތުވާގެޙާލަތު އޮތްގޮތް 
ަޙއްމަދު ަވޙީދު ޙަަސން ރ މުދެން ައއީ ފަާޚމަތުއްަރއީސް ޑޮކްޓަ 

 2012ފެބްރުަވރީ  7މަނިކު ރައީސްަކންކުރެްއިވ ުދަވސްތަކެެވ. އެީއ 

 ެގނިޔަަލށެެވ. 2013ޮނެވމްބަރު  16 ަވަނ ުދަވުހްނ ެފށިެގން،

ކުިރންއޮތް "އިސްލާީމ  ޑޮކްޓަރ މުަޙއްމަދު ަވީޙދުެގ ިރާއސަތުަގއި،

ފިޤްހު އެކަޑަމީ" އަލުްނ އެކުަލާވެލއްިވއެެވ. މި އެަކޑަމީ ހިނަގުމްނިދޔައީ 
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ސީާދ ރަީއސުްލޖުމްޫހރިްއޔާެގ ެބއްލެުވމުެގ ދަުށްނނެެވ. ިމއެކަޑަީމެގ 

ރައީސަކަްށ ެމްނބަރުްނ ިއންތިޚާުބ ކުރެްއީވ ައުޅަގނުޑ )ުމޙަްއމަދު 

ލަތަކުަގއި ފަުތާވ އަށް ހުަށހެޅޭ މަްއސަމިއެކަޑަމީ   ރަީޝދު އިބްާރހީްމ(އެެވ.

ެމުދަގއި ހުށަެހޅިފަިއާވަމއްސަލައާ ެމުދ  މެންބަުރްނެގ ،ރެުމންދިަޔއީނެ

 ަގެއެވ.ަވރަށްބޮޑަށް ަބޙްުޘކޮށް ިދރާސާކުުރަމށްފަހު 

 ޑޮކްޓަރ ުމޙަްއމަުދ ަވޙީުދ ޙަަސންަމނިކުެގ ިރއާސަުތެގ ުދަވްސަވރު،

ބޭުފޅުްނ ކޮޅެއް، ިދެވިހރާއްޭޖަގއި ހުރިާހ ޢިލްމުެވރިްނެގ ެތރެއިްނ 

 މުސްތަިޤއްލުަފތުާވޭދނޭ  ުހްނނަފަދަ  ،އިސްލާީމ ޤަުއުމތަކެއްަގއި

 މުއަްއސަސާެއއް ހުރުުމެގ މުިހއްުމ ކަމާމެދު މަްޝަވރާކުެރއްވުމަށްަފހު،

 ެއމައްސަަލ ަރއީސަށް ުހށަހެުޅްއިވެއެވ. ސިޓީފުޅަކުން،

ްއުވަމށްފަހު ަވަރްށ އެސިޓީުފޅުަގިއާވ މައްސަަލ ދިރާސާކުރެ ރައީސް 

" އުެފއްެދުވމަށް އަަވހަްށ "އިސްާލމީ ަފތުާވޭދ ެއްނމެ މަީތ މަިޖިލސް

ދީނީ އެއްަބއިަވންަކން  94/6 މަުގަފހި ކޮްށެދއްުވމުެގ ގޮތުން،

ފަުތާވ މަޖިިލސް  ޙިމާަޔތްކުރުުމެގ ޤާނޫނަްށ އިޞްާލޙުެގްނެނުވަމށްފަހު،

 ޮފުނއްިވއެެވ. ަރއްިޔތުްނެގ މަޖިީލހަށް ުވމަށް،އުފެްއދެ 

ޮނެވމްަބުރ  16ނަަމެވްސ ެއމަިނކުފާނުެގ ރިއާަސތުެގ މުއްދަުތ 
 ގައި ހަަމިވ އިުރެވސް އެބިްލ އޮީތ ަރއްިޔތުްނެގ މަޖިީލހުަގއެެވ.2013
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ޔާމީން  هللا ޚާމަތުއްރައީސް ޢަބްދު ފަ 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެރައީސްކަމުގައި ދީނީކަންކަމާއި ފަތުވާގެ  

 ޙާލަތު އޮތްގޮތް 
ަވަނދުަވުހ ފެުށީނ ަފޚާމަުތއްރަީއސް 2013ނޮެވްމބަރު  17 ދެން 

 ާޔމީްނ ެގ ދަުއރެެވ.هللا ޢަބްދު

ރައީްސ ޑޮކްޓަރ މުަޙއްަމުދ ަވީޙުދ ޙަސަްނމަނިުކ ަރއްިޔތުްނެގ 

މަޖިލިްސ އުެފްއުދމާ  ެއްނމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ފޮުންއިވ އިސްާލމީ ަފުތވާޭދ  

ަވަނ އަހަުރެގ  2016 ބެހޭ ބިްލ ރަްއޔިުތންެގ މަޖިީލހުްނ ފާސްކުރެްއީވ،

ާޔމީްނ ެއބިލް هللا ކުރީކޮޅުަގެއެވ. ރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާ ޢަބްދު

 ދުަވުހއެެވ.2016އެޕްރީްލ  25ތަޞްދީޤުކުރެްއީވ 
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"  މަޖިލިސް   "އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމަތީ 
 އުފެއްދެވުން 

މަީތ  ބުނެިވިދޔަ ާޤޫނނާ އެްއޮގަތްށ "އިސްލާމީަފތުާވޭދ ެއންމެ 

ފަޚާަމތުްއރައީސް  ދުަވހު އުެފއްެދީވ، 2016އެޕްީރލް  25 މަޖިލިސް"

 ާޔމީްނ ޢަބްދުލްޤަްއޔޫްމ ެއެވ.هللا ޢަބްދު

ިއސްލާީމ ފަތުާވޭދ ެއންެމ  ބުނެިވިދަޔ ޤާޫނނުަގއިާވޮގތަށް،

 2016ޑިސެމްބަރު  29މެންބަުރން ޢަްއަޔންކުރެްއީވ،  5މަތީަމޖިލީަހށް 

 ަރީއސަކާއި، ަވަނުދަވހުެއެވ. ެއފަްސ މެންބަުރެގ ެތރެއިން،

 ކުެރްއވީެވސް ަހމަ އެުދަވުހއެެވ. ނާއިބުަރއީސަކު ަޢއްަޔން

 

 2017ޖަަނަވީރ  18މަޖިލީުހެގ ަރއީަސށް މަޤާުމެގ ފަތްޮކޅުދެްއީވ 
 ުދަވުހެއެވ.ަވަނ 

 އިސްލާީމ ފަުތާވޭދ ެއންެމ ަމތީ މަިޖލިސް އެކުެލވިެގްނާވ ޮގތް:

 ރަީއސް      މުޙަްއމަުދ ަރޝީދު އިބްާރހީމް  -1

 ާނއިބު ރައީސް     އިބްރާީހމް އަޙްަމުދ         -2

 ެމންބަރު   ޙަސަން ތައުފީްޤ            -3
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 ެމންބަރު    މޫސާ އަްނަވުރ            -4

 މެންބަރު      އިސްޙާޤު މުޙަްއަމދު ުފޅު   -5

 

ިއސްލާމީ ފަުތވާޭދ އެްނމެ މަީތ  ބުނެިވ ދިަޔ ޤާޫނނުަގއިާވޮގތަށް،

ަވނަ ުދަވހު(  2016ެއްޕރީލް  25) މަޖިލިސް އުފެްއެދުވުމން

 އިސްލާީމ ފިޤްހު އެކަޑަމީ" ުއިވްއޖެެއެވ.ކުރީެގ "
ިއސްލާީމ ަފުތވާޭދ އެްނެމ  ާޤނޫުނަގިއާވޮގުތން، ބުނެިވ ިދޔަ

މިނިސްްޓރީ ޮއފް އިސްލާމިްކ އެފެއާްޒެގ  މަތީަމޖިލީހަކީ،

 ބެއްލެުވމުެގ ދަުށަގއިާވ މުްސތަޤިއްުލ ުމއައްސަާސއެެކެވ.

ެމންބަރަުކ ަޢއްަޔންކުރެްއިވ ދުަވހުްނ  5ބުނެިވިދޔަަމޖިލީަހށް 

 ނުލިބިެގން، މަޖިިލސްެގ މަަސއްކަްތ ކުާރނެަތނެއް  ފެށިެގން،

 ުހށަެހޅޭ ަމއްސަލަަތއް ދިރާސާކޮްށ ފަުތާވނެރުަމށް، މަޖިލީަހށް

އިސްާލމިކް މިނިސްަޓރު   މެންބަުރން ޭބުންނކުރައްަވމުްނ ެގްނދެީވ،

ާޚއްަޞ ކުރަްއާވަފއިާވ ކޮޓަިރ  މެހްާމނުްނާނ ބަްއދަލުކުރަްއަވން

 ކޮޅުަގެއެވ.

އިސްލާީމ ަފތުާވޭދ ެއންެމމަީތ މަޖިލިްސ ިހްނާގނެ ަވުގީތ 
 1 ޖިލީުހެގ މަަސއްކަްތ އެަތުނަގއިފެށުނީ،މަ ތަެނއްލިބިެގން،

ދުަވހުެއެވ. ަވނަ  2017ސެްޕޓެްމބަރު  21 ، 1439މުޙައްަރމް 
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ަވަރށްކުޑަތަެނކެެވ. އެަތނަކު ިރސާޗްކުރާެނ  އެީއ ާޖަގިއެގ ޮގުތން

 މަކްތަބާެއއް ނުަވަތ ލައިބްރަީރއެްއ ހަދާނެ ތަންޮކޅެްއެވސް ނެެތެވ.

 ަވރަށްާކރީަގިއާވަތނަކަްށާވތީ،އަިދ ެއީއ ޕަބްިލކް ފާޚާާނތަކަކާ 

އެަތނުަގއި މަަސއްކަތްކުރަްއާވ ުމަވއްޒަުފްނނަްށ ަވރަށްބޮެޑތި 

 އުނދަޫގތަްއ ފޯަރއެެވ.

އެކިއެކި ސަބަުބތަކާހުެރ ަމޖިީލހަްށ ފުރިަހމަުނކުރެިވުހރި 
އެަތނުަގއި ަމަސއްކަތްކުާރނޭ ުމަވއްޒަުފްނ  ކަންތަްއތަކަކީ،

އެަތނުަގއި ހަަދންއުޭޅ  ިއ،އެކަށީެގްނާވ ަޢަދދަކަށް ނުލިބުމާ 

ެއަތން ިހންަގން  ެވބްސައިުޓެގ ަކންަތއް ފުިރހަަމުނކުރެުވާމއި،

ަވަނ  18ޤާޫނުނެގ  އެކަށީެގްނާވ ަވުރެގ ޖާަގއެްއ ނުިލބުމާއި،

  މަޖިީލހުެގ ެމންބަުރންަނށް ުމސާރަެއއް މާްއދާަގިއވާޮގތަށް،

 ކަނޑައަުޅއްާވަފިއ ެނތުެމެވ.
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އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުގެ  
 މުހިއްމުކަން 

 ދުިނޭޔެގ ހުިރާހ ިއސްލާީމ ޤައުމުތަެކއްަގޔާއި، -1

ފަތުާވޭދ  ،މުސްލިުމންިގަނ ުމސްލިމްޫންނ ޤާުއުމތަކެއްަގިއެވސް

 އޮފީެހއް ޤާިއމުކުެރިވފަިއހުުރން.

އިްސާލމީ  ޤާއިމުުކރެުވމުން،ފަތުވާދޭ ޮއފީެހއް  -2

 ެގ އަސާީސ ރުކުެނއް ުފރިަހމަުވން.ދައުަލތެްއެގ އޮިނަގނޑު 

 ފިުތަނެވރި ފަުތާވަތއް، އަމިްއލަައމިއްަލައށް -3

 .ްނނަްށ އެކަުމެގ ޮދރުބަްނދުުވންސޯޝަލްމިިޑއާަގިއ ފަތުރާ މީހު

އް މުޖްަތމަުޢަގިއ ެއްއބައިވަންތަަކމުެގ ރޫޙު އާާލެވ ސަުފތަ -4

 ބަދަިހުވން.

ިދެވިހާރއްޖެާއ ެދމެދު ަގިއ  ސްލާމީ ަޤއުުމތަކާއި،އި -5

 ްތތެރިކަުމެގ ުގުޅްނ ބަަދހިުވން.އޮްނނަ އުޚުްއަވ

އިްސލާމީ  ައހަރުފަުހން،  889ދިެވހިާރއްޖެ އިްސލާމްވިތާ   -6

 ދައުަލތެްއަގިއ ހުްނނަންޖެހޭ މުހިއްުމ ުމއަްއސަސާއެއް 

 ަމސްއޫުލ ެވރިްނަނށާއި، ޤާއިމުކުރުުމެގ ިހތްހަަމޖެުހން،

 ރައްިޔތުްނނަްށލިިބެގްނ ިދުއން.
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ިދެވިހރާއްެޖއަީކ  މަީތަގިއ ަބޔާްނވެދިަޔ ކުުރމަޢުލޫާމތު ކޮުޅން،

 ސަތޭކަިއން ަސޭތކަ  މުސްލިުމން ދިިރއުޅޭ ަޤއުމަކަްށުވުމން،

ވާދޭޭނ މުއަްއސަސާެއްއ ުހރުމަީކ ދީނީަކންކަުމަގިއ ަފތު

ްނެވސް ަރްއިޔތު  ކަމެއްަކމުަގިއ ިތޔަ ލޮުބެވތި   ކޮންމެެހްނ ބޭުނން 

މެދަުކ އަުޅަގނޑު  އި ކަމާ  ދެކެަވަޑއިަގންަނާވނޭ

 ޝައްކެްއނުކުަރެމެވ.

 

 

      އިބްާރހީމް  މުޙަްއމަުދ ަރޝީދު 

 އިސްލާީމ ފަުތާވޭދ ެއންެމ ަމތީ މަިޖލީހުެގ ރަީއސް 
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 ފިހުރިސްތު 
 1 .................................... މިހާރު އެހާރާއި އޮތްގޮތް ޙާލަތު ފަތުވާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ދީނީ ހަމަޔަށް ާޤއިމުވުމާ ޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރަތަމަ ގައި 1953 ފެށިގެން ނ1932ް
 1 .............................................................. އޮތްގޮތް  ޙާލަތު ފަތުވާގެ  ކަންކަމާއި

 2 .... އޮތްގޮތް  ދީނީކަންކަން ފަތުވާއާއި ދުވަސްވަރު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 4 ................................... ޙާލަތު  ފަތުވާގެ  ދީނީކަންތައްތަކާއި ވެރިކަމުގައި  އިންިޤލާބީ

 ފަތުވާގެ   ކަންކަމާއި ދީނީ ރަސްކަމުގައި ފަރީދުލްއައްވަލްގެ މުޙައްމަދު ޖަލާލަތުއްސުލްޠާން
 5 ................................................................................................ ޙާލަތު

  ރައީސްކަމުގައި  ކިލެގެފާނުގެ ރަންނަބަނޑޭރި ނާިޞރު އިބްރާހީމް ސުމުއްވުލްއަމީރު
 6 ......................................................... އޮތްގޮތް  ޙާލަތު ފަތުވާގެ   ދީނީކަންކަމާއި

 ދީނީކަންކަމާއި ރައީސްކަމުގައި ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމުގެ މައުމޫން އަލްއުސްތާޛު  ފަޚާމަތުއްރައީސް
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