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 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން. .1

 

 رسول على والسالم والصلة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 ފެށުނީ. ޖަލްސާ .وااله وهن وصحبه آله وعلى هللا

 5 

 
 ވަނަ މާއްދާގެ ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުން. 55ގަވާއިދުގެ    .2

 
އަދުެގ ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގެ ނަންަބރުތަކަށް ފެށުމުގެ ` އާދެ، މި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުންެެ:

 10ކުރިން އަޅުަގނޑު އަދާކޮށްަލންޖެހޭ ވާޖިބެއް އެބައޮތް ކަމުގައި ދެކެން. އާެދ 

އެއީ ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުެގ އަމީން ޢާންމުގެ މަޤާމަށް އަލަށް ިއްސެވ 

ނެވުން. ވަަޑއިގެންެނވި އަލްުއސްތާޒް އަޙްމަދު މުޙަންމަެަދަށް މަރުޙަބާ ދެން

އާދެ، އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިްނ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ާވގޮތުގެ މަތިން ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 15މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައްވެސް ބަލަހައްަޓވާނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގިއ  އަމީން ޢާންމު ކަންދިމާވިޮގތުން ރައްޔިތުންގެ 

ެެ ކުރިން ާއ އަމީން ޢާންމަށް މި ބައިވެިރެވ  ބައިވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނވުމުގެ

ވަަޑއިގަެނވެނީ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި. އެހެްނވީމަ، މަޖިލީހުެގ 

ނޑުގެ ނަމުގައި އާ އަމީން ޢާންމު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގަާއއި އަުޅގަ

 20މަދު މުޙަންމަދަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. މިފުރުޞަތުަގިއ އަލްއުތާްޛ އަޙް

މީގެކުރިން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމުގެ މަޤާމުގައިހުންނެިވ 

އަލްއުސްާތޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށްވެސް އޭނާ ކުރެްއިވ ހީވާގި އަިދ 

ްނ އިޙްލާސްތެރި އަދި ވަެަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްެްޕުެުޅު ތަކަށްޓަކައި އެކަ

ފާހަގަކޮށް އޭނާއަށް ޝުކުުރެގ ބަހެއް ދަންނަވާލުމަކީވެސް އަޅުަގނޑު ކުރަްނ 

 25ބޭނުންވާކަމެއް. އާެދ، އެހެްނވީމަ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަމުގަާއިއ 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނުޑގެ ނަމުަގއި އަލްުއސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަުޅގަ

ދެ މިއަުދގެ އެެޖންޑާަގއި މިއޮީތ ޝުކުރުއަދަކުރާ ވާހަކަ ފާަހަގކޮށްލަން. އާ

ވަނަ ާމްއދާގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ެގންދިއުން. އެނިގ  55ގަާވއިދުގެ 
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ވަނަ މާއްދާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  55ވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި 

 30ވަަނ ޖަލްސާއަށް ެއ  34ަގއި ޭބއްވުނު މަޖިލީހުގެ  2005ޖުލައި  12

ޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ، ދެން ބަހުސްގެ މާއްދާއިން އެްއވެސް އިްޞލާ

ވަަރކަށް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކުވމަށްފަހު މާއްދާ  16ވަގުުތަގއި 

ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ފާސްުކރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ޯވޓަށް ދެންނެވުމުން 

މެންބަރުން.  44ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާކަމަށް ވޯޓްދެްއވާފަިއވަނީ 

 35އެހެންވީމާ، އެ މާއްާދ އޮްތގޮތަށްވެްސ ފާސްނުެވގެން އަލުން ބަޙުސަްށ 

ހުށަހަޅާލާފައި އަދި ވާހަކަދައްަކވަން ފެއްޓިފަިއވަނީ. ެއގޮތުން އެރުވުުނ 

ެމންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި. މިހާރުވެސް މި  7ފުރުޞަތުގައި އެދުވަހު 

މެންބަރުން  30މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ާވހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް 

އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބވޭ. އާދެ، އެހެންވީމަ މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ެއ 

ނޑު އެ ފުރުޞަތު އަރުަވމުން ގެންދާނަން.   40ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އާދެ، އެ ފުރުޞަތު އަުރވަމުން ގެންދާނީ ކުރީުދވަހު ޖަލްސާގަިއ ައޅުަގނުޑ 

ފައިވާ ތަރުތީބުގެ މަތިން އެގޮތުގެ މަތިން އެބޭފުޅުންގެ ނަންތަށް އިޢުލާންކޮށްލާ

އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ެގންދާނަން. ދެން 

ނޑު އެދެން ވާހަކަފުުޅ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

 45ދެއްކެވުުމގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ މާއްދާއަށް މި މަޢުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުުޅ 

ގެންދެވުން. ހަމަ އެާއއިެއކު ވާހަކަފުޅު ވީާހެވސް ކުރުކުރެްއވޭޯތ  ކުރިއަށް

ބެއްލެވުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އެ މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް 

މިނެުޓ  10މިނެޓު ހަމަވުމުން އޭގެ މާނަޔަކީ ހުރިހާބޭފުޅުން  10އަރުވާނީ 

ނޑު އެދެމެކޭނޫން. އެ  10ހެންނަމަވެސް ވަންދެން ވާހަކަދަްއކަވަން ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަމޭ. އެހެންވީމަ، ީމ   50މިނެޓަށްވުރެ ދިގުެވގެން ދަންޏާ އަޅުގަ

އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ކުިރއަްށ ގެންދެވުން އެދޭ ވާހަކަަދންނަވަން. އާދެ، 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވީނ  އެގޮތުން މި އަދު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ބްރާހީމް ޝަރީފަށް. އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 55 

 ވަނަ ާމއްދާއާއި  55` ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 
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ނޑު ހަމަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން މި ބޭުނންވީ ެއއީ މިހާރު އިްބރާހީމް ަޝރީފް   ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ވަަނ  55މުގެ ބޭނުމެްއަގއެްއ ނޫން. އޮތް ގޮތާއި ޙިލާފު ގޮތަކަްށ ވާހަކަދެްއކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން އެެެކުލަވާލާފައި ެއވަނީ މި ޢިެިއްޒަތްތެރި 

 60މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ ޙިޔާުލތަކުގެ މަްއޗަްށ 

ރިޢާޔަތްކޮށް އެބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ. 

މާ، މި މާއްާދ އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަުކ އެހެންވީ

ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތީ. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި މާއްދާ ފާސްނުވެ ދިއުމުން 

އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު ހައިރާންަކމެއް މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަަކއި. 

 65ވީދާޅުވެަފެއްއ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާހިސާބަށް ފާޅުކުރެއްވި ބޭފުޅުންެވސް

ނުވޭ މި މާއްދާއަށް ގެންނަންވީ ކޮން އިޞްލާޙެއްކަން ިއޞްލާޙު ގެންނަންީވ 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ  ވަަނ  50ކީްއވެގެްނކަން ކޮންގޮތަކުްނަކން. އަޅުގަ

 މާއްދާގައި މިހާރުއޮތް އުސޫލު...

 
 70 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
 މްޢަލަިއކުމް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޚާއްަޞ މަޖިލިސް އައްސަލާ  މެްނަބރު ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

އެކުެލވިގެްނވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާޟް ާވހަކަެދއްކެުވން: މުޙަްނމަދު

މެންބަރުންނާއި ވަޒީރުްނގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން އެހެންވީމަ މި މަޖިލީހުގެ 

 75ިމވަގުތު ިމޮއތީ. އަދި ހަމަ  ހަކަށް ޕަސެންޓް ަވޒީުރން މަދުވެފައި 50

އެާއއިެއކު މިނިސްޓްރީއޮފް ެޖންޑާގެ ނަމުަގއި ޒާހިޔާ ޒަީރރު އެއިންެނީވ 

އެކަމަނާ ެއއަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މިނިސްްޓރީއަށް އެހެްނ 

 ވަޒީަރކުވެސް ަޢއްޔަނުކޮށްަފއި ވުމާއެކު....

 

 80 

ބެހޭ ނުކުތާ މިގެންދަނީ ގަވާއިާދއި ޙިލާފުާވ މެންބަރު މި ނިޒާމާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މައްސަލަެއއްަގއި ނުވަތަ މިާހރު ޖަލްސާގައި ިހގަމުންދާ މައްސަލަެއއްަގިއ 

ގަާވއިދާިއ ޙިލާފްގޮތަކަްށ އެެހންވީމަ މިހާރު ތި ގެންަނވާ ަމއްސަލަައކީ މުޅިްނ 
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އިތުރު މައްސަލަެއއް. ެއހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ެއދެން އިށީނދެ 

 85 ންަނވަން އިނގޭތޯ. ވަަޑއިގަ

 
 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 
ނޑަށް ިމ  ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުަޑކުަޑ އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން. ައޅުގަ

 90 ސުވާލަެަށް ޖަވާބުދެްއވުްނ އެދެން. އެކަމަނާ އިންނެވީ ކޮން  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޟް 

 ހައިސިއްޔަަތކުންތޯ މި މަޖިލީހުގައި.  :ވާހަކަެދއްެކވުން

 

 
އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެއިންެނވީ ރަްއިޔތުން މަޖިލީހަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 95ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުްނ. 

 އާދެ އަްއޑުއަޮތޅު މެންބަރު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 
ނޑު ދެންނެވީ ޢިެިބާރާތްކުރުމުގައި މައްސަަލއެްއ އޮވެއްޖެނަަމ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   އާދެ، އަުޅގަ

އެ ޢިެިބާރާތަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިދާނެެެއޭ. މިފަދަ ވާހަކައެްއވެސް އަިދ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 100 މި

ވަަނ  101ައސާީސގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިމަްއޗަށް އަިއސްފައެއްނެތް. ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާ ލިޔެަފއިވާ އުސޫާލިއ  55މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް ކުާރއިރު މިހާރު 

ނޑަަކްށ  ޙިލާފް ގޮތަކަށް މި މާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ 

 105ަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ ިމ މަޞްެްލަޙަެަތު ހުރިގޮތެއް ަކމަށްވެސް ައޅު

މަޖިލީހުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާިއ ވާޖިބުތަށް އަދާކުރުުމަގއި އެންެމ 

ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި އެހެްނ ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތުންކަމަށްވެްސ 

ނޑު ހައިާރންކަމެއް ލިބުނީ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ނުއަސާސީ އިްޞލާޙު ކުރައްވަްނ ވަކި ސަބަެބއް ބަޔާންނުކޮްށ މި ޤާނޫ

 110ފެނިވަޑަިއގެން މި މަޖިލިސް އެއްކުެރްއވި ފަރާތް ތަމްސީލު ކުރައްވަްނ 

ތިއްބެވި ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މާއްދާއަށް ވޯޓު ދެއްވާަފިއ 
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ނުވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް އިޞްލާުޙ 

ލާޙު ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ކަންތައްތަްއ ގެންނަން ބޭނުންނަމަ އިޞް

ވަަނ  101ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. މިހިންކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ 

ެަ މަޖިލީހަށް ދޭ އިޙްތިޔާރާއި ބާރުގެ ދަށުން   115މާއްދާ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ

ވަނަ މާއްާދ އެކުަލވާލެވިފަިއވާެާ އުސޫލަްށވުރެ ފުރިހަމަ  55މިހާރު 

ދާ އެކުަލަވއި ލެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް އުސޫލަކަށް އެ މާއް

ނުކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި މަޖިލީހުގައި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިރު ަބއެއް ފަރާތްޕުޅުތަކުްނ ތަކުރާރުކޮށް 

 120 ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާެާ ވާަހކެއް މި މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރިއަށް ގެންެދވުމުަގއި ލަސްުކރައްވަން ުނވަަތ 

ހުރަސްއަޅުްއވަން މަސަްއކަްތ ކުރަްއވާ ވާހަަކ. މިއަދާިއ ހަމައަށްވެްސ 

އަޅުަގނޑު މީ އެވާހަކަ ޤަބޫުލކޮށް ވާހަކަަދއްކާ މީހެއްނޫން. އަޅުަގނޑަްށ 

ބަރަކު އަިދ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތީ އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ެމން

 125ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަށް އަދި ޤައުމުގެ މަސްލަޙަތު ކުރިއަށް ނެރުމަށް އަދި 

ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ުހވާކުަރއްާވއިން ިތްއބެވި ބޭފުޅުްނ 

އެއީ ަރއްޔިތުން އިންތިޙާބް ުކރެއްވި ބޭފުޅުން ކަުމގަިއވިަޔްސ އަދި އެނޫން 

ހުގައި ިތއްބެިވ ފަރާތްތަކެްއ ަކމުގައި ވިަޔްސ ގޮތަކަށް ވަަޑިއގެން މި މަޖިލީ

މިދެންނެވި އުސޫލުތަކާއި ިޙލާފަށް މަސައްކަތެއް ކުަރްއވާފާނެ ކަމަށް 

 130އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުނުކުެރވެނީ. އެހެންެވގެން ައޅުަގނޑަށް ަހމަ ޝޮކްޖެހުނީ 

ކުރީދުވަހު ެއްއވެސްކަހަލަ އުސޫލީ ޙިެިލާފެއް ނެތި ިމ މަޖިލީހުގަިއ 

ނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މާއްދާއަށް ޯވޓު ނުދެއްވީ. ތިއްބެވި ގި

އަޅުަގނޑަށް އަދިވެސް ޤަޫބލުކުރަން ދަތި މީހަމަ ހިނގިކަމެއް ާބވަޭއ 

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނަޑީކ މި ޑްރާފްޓް 

ނަޑކަްށ ދެން ނޭނ  135ގޭ ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތްކުރަމުްނ އަންނަ މީހެއް އަޅުގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް މި މާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން ދިޔާަމއި ޑްރާފްޓްކުާރ 

ެިބާރާތެއް ބަދަުލ  ކޮމިޓީން މި މާއްދާއަށް ލިާޔނީ ކޮންގޮތަކަށް ކަމެއް. ޢި

ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަެަށް ވަނީވިްއޔާ ެއވެސްެް ުހށަހަޅުއްވަނިކޮްށ 
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ނެ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެާއއި މެދު ގޮތެްއ ނިންމިދާ

 140ވަނަ މާއްދާ ލިޔެފައި  55ވަރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި 

އޮތީ ވަރަށް ސާުފކޮށް ަޝރީހަކޮށޭ. ކޮންމެކަމެްއވެސް އަދި ކޮންމެ 

އެްއޗެްއވެސް ލިއުުމގައި ތަފާތު ޢިބާރާތްތަކެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. 

ވަނީިވއްާޔ ބަރާބަރަށް އޭްނ އެހެންނަމަވެސް އުސޫލީ ފަަރގެއް ނެްތކަމަށް 

އެދޭހަ ކުރަންވާ މާނަ ދޭހަވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މި މާއްދާއިްނ ޢިއްޒަތްތެރި 

 145މެންބަރުން ވޯޓް ނުދޭންވީ އެްއވެސް ސަބަެބއްނެތް. ޤާޫނނުއަސާސީއަްށ 

ހަޤީޤީ މާނާގައިވެސް ިއޞްލާޙެއްގެނެސް ާރއްޖެއަށް މިހިނދުން މިހިނދަށް 

ލާޙުތަށް ގެނައުމަށް ުހރަސް އަޅަްނ މިވަގުތަށް ބޭނުންާވ ިއޞް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ބައެއް ބޭފުޅުްނ ބޭނުންފުޅު ާވަކމުގައި ުނވަީނ 

ނަމަ އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވުނު ޙަޤީޤަތުަގވެްސ އެކަްނއޮީތ 

 150ވަނަ  102ވަނަ މާއްދާ އުވާލާފައި ައދި  101އެގޮތަށް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ަވނަ މާއްދާއަށް އެހެން ގޮތެއް ހެދޭނެކަމަކަށް  55 މާއްދާވެސް ުއވާލާފައި

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. މިވާހަކަ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާލުކަމަށް ޓަކައި. ބަެއއް ބޭުފޅުން މިތާގަިއ 

ިކ ހުށަހެޅުއްވިއިރު ވިދާުޅވި މާއްދާއަކުން ނޫނީ ވަކި މާއްދާެއްއ ނުވަތަ ވަ

 155ބާބެއް ފާސްކޮށްފައި އޮންނަނިޮކށް ފަހުން އެއަންނަ މާއްދާތަެަކަކުން އެާއިއ 

ތަޢާރަޒްވެ އޮޅުން ބޮޅުން އަާރފާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނަޑކަްށ 

އެއީ ޤަބޫލުކުެރވޭ ވާހަަކއަކަށް ނުވޭ. ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއާވ 

ދާާއއި ތަޢާރުުޒޭވތޯެޯ ބެލުމުގެ އެްއޗެހި ެއއް މާއްދާާއއި ައެަނެއް މާއް

ޤާބިލުކަން މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ކިބަިއގަިއ ާވނެ. އެގޮަތްށ 

 160އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ މި ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން ތިބުމުގެ ހައްޤެއް ނެތް.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސްޢޫލިއްަޔތާއި ވާޖިުބ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އަޅުގަ

އަދާނުކުރެޭވ ބަެއއްކަުމގައި ޤަބޫލުކޮށްގެން މަޤާމުން އިްސތިޢުފާ ދީފަިއ 

ގެއަެަށްދާން. ަރއްޔިތުންެގ މިހާބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަާތއި ހައްޤުތަެކްއ 

 165އަޅުަގނޑުމެން ޮކނުޑއަަޅިއގެން ތިބެންވާނީ އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 
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އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަާދކުރެވޭނެ ކަުމެގ އަދާކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގަިއ 

ޔަގީންކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮެވގެން. އެ އިތުބާުރ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮެވގެން. އަޅުަގނޑަްށ ޔަޤީެީން މާއްާދައކުން ފާސްކޮްށ 

އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަަޔސް ބާބަކުން ޢަމަލު ކުރަމުން ދިޔަޔަސް އަިދ 

 170ތަެކއް ފާސްކޮްށ ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަޔަސް ފަހުން ހެދޭ ވަކި މާއްދާ

މާއްދާތަކާއި ައޅުަގނޑަށް ޔަީޤނުންވެސް ތަޢާރަޒް ނުެުވާގޮަތކަށް އޭތި ލިެޔ 

ނުޑގެ ކިބަިއގަިއ ވާކަން. ީމ  ފާސްކުރުމުގެ ޤާބިލިްއޔަުތ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަހަލަ ވާހަކަތަށް ިމ 

ތެރި މަޖިލީހުގައި ަދްއކަމުން ދާއިރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިވެިހ ޢިއްޒަތް

 175ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވެފަިއވަނީ ވީހާވެސް ައވަސް ގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާީސ 

ފާސްކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަުއ ސިޔާީސ މަސްރަޙަށް މި އަންނަމުންާދ 

 ބަދަލުތަކާއި އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ޤައުމު ތަރައްޤީގެ މަގުަގއި 

ގޮްސވާހިސާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެް އެއަށް ފަހިވާނެ ގޮތެްއެގ މަތިން އަދި 

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތެްއގެ މަތިން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮްށ 

 180ނިންމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނުޑ ކުރީފަހަރުވެސް 

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ދެންނެވިްނ މީ މި މާއްދާއާއި ުނގުޅޭ ވާހަކަައކަށްެވްސ 

ދާނެ. އެހެން ެވއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާމުން މާފްކުރެއްވުން އެދެން. ވެ

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބާރު ލިިބދީފައި ިވޔަްސވެސް  އެިތކަލް ގޮތުްނ 

މޯރަލްގޮތުން އަޙްލާގީ ގޮުތންނާއި މިނޫންވެސް ގޮްތޮގތުން ކުރަން 

 185ހެޔޮނުވާވަުރގެ ކަންތައްަތކެްއ އެބަހުއްޓޭ. އޭގެ ތެރެއިްނ އެއްކަމަކީ ިމ 

ލީހުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ މެޖޯރިޓީ ނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ މަޖި

ޚާއްޞަެަ މަޖިލިސްކަމުގެ ިސފަ ގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް އެްއެވސް ފަރާތަކުން 

ޢަމަލުނުކުރެއްވުން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ  ސުވާލު އުފެދިދާނެ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ކީކޭކަން. އަޅުގަ

 190މިދަންނަވަން އުޅޭ އެއްަޗކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނ 

އިންތިޙާބްކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތު ެގއްލޭަފދަ ގޮތަކަށް 

ވަލުދޮރާށިން ވަދެގެން މި ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިތުރުވަމުންެް ދާކަމަށް 
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، ވަނީިވއްޔާ ޤާނޫނުއަާސީސ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މާަނ ގެއްލޭނެެެއޭ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 195 

ނޑަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އަޅުަގނޑު ހަނދާންނެތިގެން ާއދެ، އަުޅގަ

ނޯޓްކުރެވިފަިއ ހުރި ބަިއގައި ނޯޓްކޮށްލެވިފައި ެއގޮތަށް ނެތިގެން ައޅުަގނުޑ 

އަތުން ދިޔަކަމެއް އަނބުާރ އިޢާދަކުރަން. ެއއީ ކުީރ ދުވަހުގެ ޖަލްާސ 

ޔައިރު ވާަހކަފުޅު ދައްކަވަން ހުންނެވީ ތިލަދުްނމަތީ އުތުރުބުރީެގ ނިމިގެންދި

 200ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ މުޢިއްޒު. އޭނާއަށް އޭރު ދަްނނަވާލީމަ އިށީނދެ 

ނަޑށް ދެންނެވުނު ދެން އަންނަ ދުވަހަކުން  ވަަޑއިގެންެނވިއިރު އަުޅގަ

ވާނަމޭ. އެހެންވީަމ، ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ފުރުޞަތު އަރު 

އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ނޭރުވި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ތިލަދުންމަތީ  ދެވުނީ. އެހެންވީމަ، ދެން ައޅުގަ

 205 އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒަށް. 

 
 ވަަނ މާއްދާ މި އޮތްގޮތަށް ފާސްުކރަން އަޅުަގނޑަށް  55އީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ވަރަށްބޮޑަށް ފެނޭ. އާދެ މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަކުންނެްއ މި ދިމާވާނެ  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

މައްސަލަތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށްވެސް ނުފެނޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 210ލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ފާްސާވނީ އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ައޤް

މަޖިލީހުގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން މި ނިންމަނީ ވަކި މާއްާދެއއްެގ އިބާރާެތްއ 

ރަނގަޅު ކޮށްލާފައި ރަީއސްައށް މިދަންނަވަނީ ތަސްތީޤު ކޮށްދެއްވާށޭ. ފާްސާވ 

ކޮންމެ މާއްދާެއއް ތަސްދީްޤ ކުރަން ަރއީސްއަްށ ދަންނަވާ ވާހަކަެއއްނޫްނ 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިއޮތީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުން މި

 215ފާސްކުރެވިދާނެ. ވަކި ާމއްދާެއއް ނޫނީ މާއްދާތަެކއް ނުވަަތ ވަކި ބާެބއް ނުވަަތ 

ނޑު ކުީރ ދުވަހު ދެންނެވިފަދައިން  ވަނަ ާމއްާދ  107ބާބު ތަކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޒުވާްނ މިސާލެއް ގޮުތގައި ައޅުަގނުޑ ދެންނެވީ 

އަހަަރ  25ައހަރު ފުރިފައިތިބި ނުލިބޭތީ އުމުރު  30ތަޢުލީމީ އަތޮޅުވެރިން 

 ްެ ހަނގު ކުރެވިދާނޭ، އޭރުން ރާއްޖެތެރޭގެ ތަރައްީޤއަށް އިުތރު ކުރިއެރުމެއެ

 220އަންނާނޭ މީހުން ނުލިބިގެން ގޯތި ނުދެވިގެން އެކަހަަލ މައްސަލަތަށް 
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. އެހެންމެ އެފަދަށް ކުޑަ ކެމެވެސް އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ދިމާވަމުން ނުދާނެ

ފުރުޞަތު މިއޮތީ. އަދި އަުޅަގނޑު ކުީރ ދުވަހު ދެންނެވިްނ އަދުލު އިންސާުފ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާބުަތއްވެްސ އިޞްލާޙު ކުެރވިދާނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަްށ 

ަގިއ އުފެދިގެން ދާއިރު ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ރާއްޖޭގެ މަޤާމެއް ިލބިގެން ދާއިރު

 225އަދުލު އިންސާފު ާޤއިމްކުރުުމގެ ދާއިާރެގ އެންމެ މަތީ ެވރިއަކީ ސުޕްރީމް 

ކޯޓެއް ހެދުން އެއީ ރަނގަުޅގޮތް ކަމަްއވާތީ ެއގޮތަށް މަޖިލީހަށް ފެނިގެން 

އަވަސް ގޮތެްއަގއި އެކަން ިނންމަން ވެއްޖެނަމަ އެފުރުޞަތުވެސް އެަބއޮތް. 

. ކޮންމެއަކަްސ މިފުރުޞަެަތުެގ އެހެންވީމަ، މިފުރުޞަެަތު ނަގާލާކަށް ނުވާނެ

ނޑުމެންނަށް. އަދި، ައޅުަގނޑުމެން މިހެން  ބޭނުން ހިފުން މިއޮތީ އަޅުގަ

 230ނިންމިކަމުގައިިވޔަސް ދެވަނަ ވިސްނުމެއް ވިސްާނވަަޑއި ަގންނަވާ ފަރާތެން 

ނޑުމެން ނިންމާފައިާވ  އެބަޮއވޭ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނިންމެވިދާނެ އަުޅގަ

ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ތަސްދީޤް ނުކޮށް  ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު

އަނބުރާ ފޮނުއްވިދާނެ. ެއގޮަތކަވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން 

ވަނަ މާްއދާ މިއޮތްގޮތަްށ  55މިފުރުޞަެަތު ދޫކޮއްލާކަެށއް. 

ެާނޭ މެންބަރުންގެ   235ފާސްކުރުމަކުންނެއް ެއއްވެްސކަހަލަ އޮޅުންތަކެއް ނަރާ

 އޭ ިމއޮތީ ގޮެތްއ ނިންމުނެ ޝުކުރިއްޔާ.އަތްޕުޅު މަތީގަ

 
ޝުކުރިއްާޔ. ދެން، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެަތު އަރުވަން އޮތީ ފާދިއްޕޮޅުެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެު ޙުސައިން އިބްރާހީމަށް.ެް އެެހންނަމަވެސް އޭަނ 

 240މިއަރުވަީނ  މިއަދު ޖަލްސާއަށް ސަލާން ފޮނުއްވާފަިއވަނީ. ދެން ފުރުޞަެަތު

 މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝާފީޤަށް.
 

 ވަނަ  52` ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އާދެ، ަގާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

މާއްދާއާމެދު ކުރެވެމުންމިދާ ބަހުސްގައި ދަންނަވާލަން ުއުޅނު ވަރަށް ގިަނ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކުން:

 245ށް އަްއޑުއަޮތޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަތަ

ދަންނަވާދެއްަވއިފި. އިބްރާހީމްެް ޝަރީފް އެދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ތާއީދުކުރަން. 

ނުޑ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންާވ  ޕޮއިންޓަކާިއ މެދު  2އޭެގ އިތުރުން އަުޅގަ

ގައި ެއޮއއްގޮަތީކ ވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީ 55އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު 
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ނޑަށް ރަނަގޅު ކަމުދާގޮތެއް. އަދި، އެނޫން ގޮތަކަްށ  ވަރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަށް ވަަރްށ   250އެބަދަލުެވގެން ހިނގައްޖެނަމަ އަޅުގަ

ދަތި އުނދަގޫގޮެތއް މެދުވެރިެވ މިމަސައްކަތް ދިގު މުއްދަތަކަށް ލަސްވެެގްނ 

އްވަން މަސައްކަތް ކުަރއްވާ ބޭފުޅުންެވްސ ހިނގައިދާނެ، އެކަން ެއގޮތަްށ ކުރަ

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ އެެހން ނަހައްދަވާށޭ ރަްއޔިތުން ޙައްޤުޤައި މިކަްނ 

އަވަްސވާނެ ގޮތަކަށް ޤާޫނނުއަސާސީ އަވަްސވާނެ ޮގތަކަށް އެބޭފުޅުްނ 

 255 102ވަނަ މާއްދާ  101ވިސްނުންފުޅު ބެހެއްޓުން އެެދމެވެ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ގަިއ ވަރަށް ާސފުކޮށް މިވާހަކަތަށް ަބޔާންުކރެވިފައި އެބައޮތް. ވަނަ މާއްދާ 

މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި ެއއޮްތގޮތާ ޚިލާފަށް އެއްފަހަާރ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙުކޮށްެް ނިންމާފަިއ ތަސްދީޤުކުރަން ުހށަހެޅޭކަމަށްވާނަމަ 

 ވަނަ މާއްދާއިްނ މިކަމަށް އޮޅިަފިއވާ  102ވަަނ މާއްދާ  101ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 260ދާއިރާާއއި ޚިލާފުކަމަކަށް ެއކަންެވގެންދާނެ. އާދެ، ކުިރން ނިންމާފައިާވ 

މާއްދާއަކަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވިދާނެކަމަށް ދެެކވުނު ވާހަކަފުޅުތަަކްށ 

ވަނަ މާއްާދ  56ބަލައިލާ އެްއޗެއް ދަންނަވާަނމަ މިގަވާއިދު ދެލިކޮޕީގެ 

ގެ މާެާއްދާެއއް ފާސްެވ ހާއްސަވެަފއިވަނީ ެއކަމަށް ުކރިން ޤާނޫނުއަސާސީ

ތަސްދީޤުކުރެވި އޭގެފަހުްނ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަަކށް އެމާއްދާައކުްނ 

 265ކޮންމެހެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭނަމަ އެބަދަލުކުރެވޭނެގޮތް އެާމއްދާަގއި އެަބއޮތް. 

އެހެންވީމަ މާއްދާއެއް ފާސްކޮްއގެން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަން ފެށިގެްނ 

ށިގެންވެސް ޤާނޫނުއަާސސީެގ ފަހުން އޮތްބައި ތަސްދީޤުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިޔަކީ މާބޮުޑ  ހެދުމަކަށް ހުރަހެއްނެތް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ބަހުސްއެއް އޮތްާމއްދާެއއް ނޫންެެސް މިހާރު. އެހެންވީމަ މިހިސާބުން 

 270 އަޅުަގނޑު އިށީނދެލާނަން ވަްއސަލާމްޢަލައިމުން.

 
 

 
މެންބަރުން.  73ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ޖަލްސާައށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެީވ   ރިޔާސަތު ވާހަކަެދއްކުން:

ނޑު ފުރުޞަެަުތ މިއަރުވަީނ ކޮޅުމަޑުުލގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު   275ދެން، އަުޅގަ

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން.
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ނޑު މިފުރުޞަެަތުެގ ބޭނުންކުރާކޮޅުމަޑުލު މެްނބަރު ުޙސައިން  ނީ ` އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަޅުގަ

 މިހާރު 

ނޑަށް ފެންނަށްގޮތް  ރަޝީދު ޙަސަން   280 ބަހުސް ކުރެވެމުންމިދާ މައްސަލައާމެދު އަުޅގަ

ނޑު ދައްކަން ބޭނުންވި ވަރަްށ ގިނަ ވާހަަކ    ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްެް ޝަރީފް އާއި ހއ. އަތޮުޅެގ 

ޙްމަދު މުޢިއްޒު އަދި މ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޝަފީޤް މެންބަރު އަ

ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވިދާުޅެވ ދެއްަވއިފި. އާެދ ހަމަ، އެޭބފުޅުން އެދެއްެކިވ 

 ްެ ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ  285ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

އްދާ ބާއްވާަކްށ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވާ ގޮތަށް މިމާ 101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއާިއ  101އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޚިލާފުވާގޮތަކަށް މިމާއްދާ ްޑރާފްޓް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

ތިއްބެވި ނަަމވެސް ެއގޮތަށް އެކަމެްއ ނުކުެރވޭނެ. ސަބަބަީކ، ައޅުަގނޑުމެްނ 

 290ސް އެަގާވއިުގގެ މަްއޗަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ ބާުރ ކޮންމެ ގަާވއިދެއް ހެދިނަމަވެ 

ހިނގާނެ. އަދި، ހަދާ ގަވާއިެދއްވާނީ މަންސޫޙު އެްއޗަކަށް. މިމާއްާދ 

ފާސްކުރުމަށް މިމާއްދާ މިގޮތަށް މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަްށ ފާސްނުކުރުމަށް 

ިރެވ ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ނޫނިއްޔާ މިމާއްދާ ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

ވަަނ  101ވަަޑއި ނުގެންނެވި ބޭފުޅުން މިބޭނުންފުޅުވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 295މާއްދާގައި އޮްތގޮތާއި ޚިލާަފށް މިމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށްކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. ިމީއ 

ދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެބޭފުޅުްނެގ އަސްލު މަޤްސަދާމެ

ވިސްނަންޖެހޭވެސް މައްސަަލެއއް. ޭއގެ ތެރެއިން ަބއެއްބޭުފޅުން ވިދާުޅވެއްެޖ 

ތިމަން ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އެއްޮކްނ 

 300އިޞްލާޙުކޮށް ތަސްދީޤް ކުރުމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ހުށަހެޅުމަށޭ.  

ިއވާ ފަދައިްނ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ަވނަ މާއްދާގަ 101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާއަކަެަށް ުނވަތަ ބަަޔަކށް ހަމައެކަނި އިޞްލާުޙ ެގނެސް ހަމައެކަިނ 

އެމާއްދާ ނޫނި އެމާއްދާތަށް ނޫނީ އެބައިތަށް ތަސްދީޤް ކުރުމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމަކީ ތިމަން ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫނޭ. 
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 305 101ޅުންނަށް ދަންނަވާ ހިތްވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަޅުަގނޑު އެފަދަ ބޭފު

ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތްެއއްެޗްއ ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވެަލއްވާށޭ. ތިބޭފުޅުންނަކަށް 

މަޝްވަރާެއއް މިމަޖިލިސްއަށް ދިނުން ރަނގަޅުކަމަށް ނޫނޭ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ވަނަ މާއްާދގައި އެުބނާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިމާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް 101

މިމަޖިލީހަށް ދެއްވުމަކީ. އާދެ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މިއީ ބަހުސް ކުރަންވީ ކަމެްއ 

ނޑު މާގިނަ ަވގުެތއް މިކަމަކަށް ނުނަގާނަްނ   310ނޫން، އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މިމަޖިލީސްއަކީ ހެޮޔވިސްނޭ ރަނަގޅު މަޖިލީސްއެްއކަމުގަިއ ލެްއވުްނ 

ނޑު ަވިކވެލާނަން ވަރަްށ  ގެ ކިބައަށް ދުޢާދަންނަވަމުންهللاއެދި މާތް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 
 315ޝުކުރިއްާޔ. ދެން، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަެަތު ިމއަރުަވނީ މިލަދުންމަޑުލު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އުތުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ލުބުނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންނަށް. 

. ދެން، ފުރުޞަެަތު މިއަރުވަީނ އާދެ މިޖަލްސާގަ މިަވގުތު ަވޑަިއގެންނެތް

 އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރަށް.

 
 320`. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން  ެް ހީމއައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާ

 އައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ނުޑވެސް މިދެންނެީވ ވަބަރަކާތޫ. ފުރުޞަތަކަށް އެދި هللا ވަރަޙްމަތު  ޠާހިރު ވާހަަކދެއްކުްނ: އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންވެސް ޚިޔާލުފާޅު ކުރެްއވިަފދައިން ަގވާއިުދެގ 

ވަނަ ާމއްދާާއއި ބެހޭގޮުތން ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ެދންނެވުމަށް. އާދެ،  55

 325ގަާވއިދު ކަުމގައި ވިޔަސް ައދި ޤާނޫނު ކަމުގައި ިވޔަސް އެކިމީހުން އެާއިއ 

ނީ ެއކި އޭންގަލުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ޚިޔާލަކީ ވަރަްށ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ

ވަނަ މާްއދާއާއި ބެޭހގޮތުން  133ތަފާތުއެއްޗެ. މިގޮތުން މިޤާޫނނުއަސާސީެގ 

ނޑުމެން ވާހަކަ ދިޔަދުވަްސވަރުެވްސ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ

ފައި. ާއެދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންަތއްތައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޖްރިބާ ކުރެވި

 330ޤާނޫނުއަސާސީގަ އޭގެ ުސރުޚީއަކީ ޭއގެ ަބއެްއކަމުަގިއ ބަޔާންކޮއްަފއި 

ނުވާހިނދުވެސް އެސުރުީޚެވސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމަނާއިގެންވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެްނވަނީ ވާހަކަދަްއާކފައި މިދެންނެވީ ޚިޔާލު މިހެންނޭ ހުރީ، ތަފާތު 
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ނޑުމެން ތަރޭގައި ހުންނާނޭ. އެ ނުޑ ޚިޔާލުތަށް އަޅުގަ ހެންމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އުފެދޭ ޚިޔާލު  ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކައކީ މިގޮތުން އަުޅގަ

 335ތަފާތުވުމާ ގުޅިގެން އެޚިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުންނަކީ ނުވަތަ މެންބަރުންނަކީ އެއީ 

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކަްށ ނޫންކަމެއް އެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަީނ 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދެއްެކވުމަީކ  އެހެންހާމަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް މި

 އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި އެއީ.....
 

 340 އާދެ، ކުިރއަށް ގެންަދވާ. ރިޔާސަތުނަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 
 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
 ްށ ރައީސް އެިދވަަޑއިގަންަނވަމުން ގެންދަވާ ހުށަހެޅިފައި އޮްނނަށް މާއްދާއަ މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 345ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައަށް ވާހަކަދަްއކަވާ މިހާރު ެއވާހަަކދައްކަވަމުްނ   ޝަފީޤް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ތިގެންދަވަނީ އެ މާއްދާއަށްޯތ އެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮުތންތޯ، ކީއްވެޯތ 

މަނިކުފާނު އެކަން ނުހުއްުޓވީ ައޅުަގނޑު ަމއިކް އެަކނިތޯ މަނިކުފާނު 

 ކުިރއްޔާ.އޯފްކޮށްލަްއވަނީ ޝު

 
 350އާދެ، އަޅުަގނޑު އަދި އެަދއްަކަވމުންދާ ވާހަކައިގަ މަޢުޟޫިއން ބޭރަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން:

ވަނަ  55ދިޔަކަމަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކޭީތ. އެހެންވީމަ، ކުރިއަށް ގެންަދވާ 

މާއްދާއަށް ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން. އެކިމާއްދާ ަގވާއިުދގެެވސް އަިދ 

މާނަ ކުުރމުގެ ތަފާތެއްެް ހުރެދާނެއޭ ެއގޮތަށް  ޤާނުނުގެވެސް

ވިދާޅުވެަފއްަޓވަިއގެން ކުރިއަްށ އެގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑަްށ 

 355ފެންނަނީ އަދި ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވަން. ކޮންމެ ގޮތެްއގަިއވެްސ 

މަޢުޟޫއަށް ވާހަދެްއކެވުްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެްސ ބާރުއެުޅއްވުްނ 

 ން ޝުކުރިްއޔާ. ކުރިއަށްގެންަދވާ.އަޅުަގނޑު އެދެ

 އާދެ، ދަންވަން މިއުޅޭ ާވހަކައަކީ އެފަދަ ޝުޢޫރުތަށް ފާޅުކުރުމުެގ   އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

މިދެންނެވީ އެހެނިހެން މެންބަރުން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ޠާހިރް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 360ރި ގޮތުަގއެްއ ނޫނޭ އެހެން ވާހަކަދަްއކަވަނީ ަރއްޔިތުންަނށް ފައިދާ ހު
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ނޑުމެން ތެރެިއން އެްއެވްސ  ބުނުމުގެ އެއްެވސް ކަހަލަ ޙައްޤެއް އަުޅގަ

ނުޑ. އާދެ،  މެންބަރަކަށް ލިބިގެންނެނުވޭ. އެވާހަކަދަންަނވަންެވގެން ައުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ވޯޓުުނދޭ މެންބަރެއް  55އަޅުަގނަޑކީެވސް މިގަާވއިުދެގ 

ނޑު  މިވޯޓް ނުދިނީއަކީ ަފހަރެއްަގއިވެްސ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 365ވަކިބަަޔކަށް އެމާއްދާ ފާްސކުރުމަކަށް ނުވަަތ ރަްއޔިުތންނަށް އެއިްނ 

ގެއްލުމެއްހުިރގޮތަކަށް ކުރުަމކަށްނޫން ވޯޓް ނުދިނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ 

އަޅުަގނޑަށް ެއވޯޓްދޭން ނުފެނުނީ ސަބަބަކީ އާދެ، ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެިރ 

އްަކވަމުން ވިދާޅުވިފަަދއިން ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާައީކ މެންބަރުން ވާހަކަދަ

އެއްމާއްާދއަާކއި އަނެއް މާއްާދއަކާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ މާއްާދތަކަކަށް ާވއިުރ 

 370އެފަދަ މާއްދާއެއް ތަސްދީުޤކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުްނ ވަރަށް ބޮޑު 

 ހުރަސްތަކެއް ައޅުަގނޑުެމންގެ މަސަްއކަތަށް ކުިރމަތިވެދާނެކަމަށް

ނޑު ދަންނަަވން މި ލިޔުން  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތި. މިގޮތުން އަުޅގަ

ތިނަކީވެސް، މިއަުދގެ ޖަލްާސގަިއ ބަހުސައަށް ހުށަހެޅޭ ިލުޔން ތިނަކީވެްސ 

ހަމަ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮއްފަިއވާ ލިޔުން ތިނެއް. ހަަމ 

 375ނަށް ދަތި ޤަރާރެއް އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ައޅުަގނުޑމެން

އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާތީ، މިއަދު އަނެއްާކވެސް ިމއޮތީ ބަހުސްއަްށ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަންހުރި  ހުށަހެޅިފައި. އެހެންވީމަ މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑު މިމާއްދައަށް ވޯޓްުނދިން ސަބަބަކީ  ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

މާއްދާއަކުްނ މިދެންނެވި ގޮތަށް އޭަގިއ ވަިކ މާއްދާައކުން ަވިކ 

 380ފާސްކޮށްގެން ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤްކުރާ ގޮތަށް އެހުށަހެޅިފައިވާީތ 

އެހެންވީމަ، އެކަން އަުޅަގނޑަށް ނުފެންނާތީ އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙު ކުރުމަީކ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންެގ ވަރަްށ ބޮޑަށް އަވަްސކުރުުމެގ 

ހުރަސް އެޅިދާނެކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަކަްށވާހިުދ އެކަމަކަށް 

މާއްާދިއ  101އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ. ދެން އޮތީ ބައެއްމެންބަރުން 

 385ބެހޭގޮތުންވެސް މިމަޖިލީހުގަިއ މިހާރު ވާހަކަދައްކަަވއިފި. އަޅުަގނޑު އެާއ 

މާއްާދގަިއ އަޅުަގނަޑކަްށ  101ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނައިފިން 

ނޑުމެން ވަކި މުޅި ޤާނޫނުައސާސީ ނުވަަތ ހިއެއްނުވޭ ކޮންމެހެން އަޅުގަ 
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ނޑަްށ  ވަކި މާއްދާެއއް ފާސްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ހެންނެއް. އޭގަިއ އަޅުގަ

މާނަކުރެވޭ ގޮުތަގއި ޭއަގއި ުބނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާެއއް ނުވަަތ 

 390ބައަކަށް ެއްއވެސް ބަދަލެ ނުވަތަ އުނިއިތުެރއްެް ގެނެޭވނީ އެހެންވީަމ 

ގެ ވާހަކަ ެއއީ ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ކަމަކަށް ވާކަމަްށ ގެނެވޭނެ ގޮެތއް 

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. އެހެްނވީމަ އެވާަހކަެވސް އަުޅގަ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. މިވާަހކަ ދަންނަވަން އަުޅަގނޑު ުފރުޞަެަތަކަށް 

 އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 
 395 

ރުޞަތުއަރުވަން މިއޮތީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީެގ ޝުކުރިއްާޔ. ދެން ފު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންއަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު ފުރުަޞެަތު އަރުވާނީ  ޖަލްސާއަށް ވަޑަިއގެން ނެތީމަ. ދެން، އަޅުގަ

އަރިއަތޮޅު ެދކުނުބުރީގެ ޢިޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން 

 400 އަށް.هللاޢަބްދު

 
ނޑުެވސް ކުެރވެމުން މިދާ ބަހުސްގައި އަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނަބރު އަރި   `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

ނުޑ  55ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2އާދެ  هللاޢަބްދުލްުމުޙސިން ޢަްބދު  ވަނަ ާމއްދާއާިއ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ދެކޭގޮތް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހާމަކޮއްލާނަން. އަޅުގަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 405ވަނަ މާއްދާައކީ މީގެ ރޫަޙްއ  55ގޮތުަގއި މިހާރު ޑްރާފްޓް ވެަފއި މިއޮތް 

ނުޑ  ބަލާއިރު މިކަން ކުެރވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ެއއްގޮްތކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާއަށް ފުންކޮށް  102މާއްދާއި  101ދެކެނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަން ކުެރވޭނެ ގޮުތެގ ބަލާލައިފިނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެގެނީ މި

ވަނަ މާއްދާ އެކުަލވާލެިވފައިއޮތްކަމަްށ.  55އެމާއްދާތަާކއި ެއއްގޮތަށް މި 

 410ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަިކ މާއްދާއެއް ނޫނިއްޔާ ބާެބއް ފާސްކުރަްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަިދ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން 

ށް ޮބޑު މަރުޙަލާއެއްކަަމ މިޖެހެނީ. އެހެންވީމަ ެއވެސް ވަރަ

އަޅުަގނޑުެދކެނީ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ފާސްކުރަނީ ދެން އަނެއްކާ ފޮނުަވްނ 

މި ފާސްކުރަނީ  ފާސްކޮށްފަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިރއަަހށް ފޮނުއްވީމަ 

 415ވަނަ ިވސްނުމަކަށް އަނުބރާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  2
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ަޑިއގެންފައި އެބައޮތް. ދެން އަދި މިމަޖިލިސްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިިބވަ

 90ބަހުސްކޮއްފައި އިޞްލާޙެްއ ެގންނަންޏާ ގެނެސްފައި ފޮނުަވިއގެންވެްސ 

ދުވަހުގެ ިދގު މުއްދަތެްއ އެަމނިކުފާނަށް ލިބިވަޑަިއ ގަންަނާވ އެކަހަލަކަމެްއ 

އިޞްލާޙުކޮށް ނޫނިްއޔާ ަތސްދީޤު ކުރަން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، 

ނޑުމެން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެައށް މިގެންނަށް އަޅުގަ   420ނޑު ެދކެނީ އަުޅގަ

ސިޔާސީ ިއޞްލާޙުތަކާ ެއްއޮގތަށް ބައެއްކަހަލަ ކަންކަން، ިއދާރީ ކަންކަން 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ގެނެސްގެން ނޫނީ ުކރެވޭނެކަމަކަްށ 

އަޅުަގނެޑއް ޤާބޫެލއް ނުކުަރން. މިހެންމިދެންނެވީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ 

އްކަހަލަ މާއްދާތަށް މީެގ އެބަހުރި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ. ޙާއްސަކޮްށ ބައެ

 425އިލެކްޝަނާ ބެހޭ މާއްދާތަށް އެބަހުރި އޮޑިޓަރޖެެެނަރަްލ އާއި ބެޭހ 

މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި ޤާނޫނުައސާސީއަށް ެއއިންކަމެއް އިްނިޑޕެންޑެންޓްކޮށް 

ޞްލާޙެްއ ނޫނިއްޔާ ވެރި ކަމުެގ ނިޒާާމއި ަވކިން ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ އި

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރަން. އެހެންވެ މިމާއްދާައީކ  ނުގެނެސް ކުރެވޭެނކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ގޮތަށް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކޮްނމެހެން އަޅުގަ

 430ނޫނިއްޔާ މިކަން ޕްރެކްޓިކަީލ ޢަމަލީގޮތުން ކުރަމުންދާއިރު ކޮންމެހެން 

ތަކެއް ފާްސކޮށްފައި އޮްއާވ ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެކޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާ

އެއިން ބަެއއް ތަސްދީޤު ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޮފނުވުން. އެީއީކ 

އެހާ އަުޅގަނަޑު ދެކެީނ އެހާބޮޑު މައްސަލަެއްއ އޮތްކަމެއްނޫން. 

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް މާއްދާއަކަށް ގިަނ  ދެންއޮންނާނީ އަޅުގަ

 435ޙެއް ގެންނަންެވއްޖެިއްއޔާ ކިހިނެއްޯތ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާފަދައިން ިއޞްލާެާ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ެއއިރުެވސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ  ގެންނާނީ. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާނީ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެ މާއްދާއަްށ 

ފުށޫއަރާ ކަމަށްވަންޏާ އެ މަްއދާއަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ފުރުޞަތުވެްސ 

ދެކެނީ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ އަލަށް ޤާނޫނުއަސާީސ ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 440ހަދާއިރު ެއގޮތަށް ފުުށއަރާ މާއްާދއެްއ ޮއވެާދނެ ކަމަކަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީންވެސް މިޒަމާުނގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖާގައެއް ދެވިދާެނ 

ބައެއްކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫނިްއާޔ އެ އުފައްދާ ނިޒާެމއްގެ ަސބަބުން އެހެން 
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ނުޑ ފުށުއަރާ މާއްދާ އެއް އިޞްލާޙުުކރަން. މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކައަކީ ެދްއވި ފުރުޞަތައް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 445 ޝުކުރިއްާޔ. 

 
ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އާދެ، ފުރުޞަުތ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަ

ރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. އަރުވަްނއޮތީ މާޅޮސްމަޑުލު ުއތު

ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންނެތުމުން ދެން މި ފުރުޞަތު މިއަރުަވނީ ފުވައްމުލަުކެގ 

 450 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމަށް. 

 
 ހުސްގަިއ އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ ޭބނުން މިހިފަނީ މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ބަ ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއސަލް 

 ބައިވެިރވެ އަޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެޭވގޮތް ހާމަކުރުމުގެ ގޮުތން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ނަސީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައީސް ސަރުކާރު ހިންގުުމގެ ނިޒާމަށް މިހާރު ގެނިވެފައިވާ ބަދަލުތަާކ  

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިން   455ގުިޅގެން ހަމަ ަވގުތުން ަވގުަތށް އަުޅގަ

ތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ާއދެ، ދަންނަވަން ބަދަލު

ވަނަ މާްއދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެވިގެްނ އަންނައިރު މި  55މިއުޅޭވާހަަކއަކީ 

މާއްދާ އޮންނަންވާނީ މިދެްނނެވި ކަނަތައްަތކަށް މަގުފަިހވާ ގޮތަށޭ. އާދެ، 

ވާގޮތަެަްށ އަޅުަގނޑުމެނަްށ އެއިރުން އަތޮޅުތަުކގެ ހިްނގުން ރައްޔިތުން ބޭނުން 

ނޑުެދެކން. ޢިއްޒަތްތެިރ   460ވަރަށް ައވަހަށް ބަދަލުކުރެިވދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ރައީސް، މިހާރު މި މާއްާދ ޮއތްގޮތުން ކުީރގަިއ ދެންނެވި ަކންތައްތަކަށާ ައިދ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިްޞލާޙީ އެޖެންޑާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސް 

ނުޑ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ މިހާރު އެބައަޅާ. އާދެ، އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެއްފަހަުރ މި މާއްދާ ފާސްކޮށްފައި އަލުްނ 

 465ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފާްސކުރަން އެަބޖެހޭ. އެހެންވީމަ، 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ 

ލާޙު ގެެނުއމަށްފަހު ވަކި މާއްދާއެއް ުނވަތަ މާއްދާތަކެްއ ގޮތުގެމަތިން އިޞް

ނުވަތަ ބާބެއް ނުވަތަ ބާުބތަކެއް ނުވަތަ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުަގިއ 

ތަޞްދީޤު ކުރުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް އާދެ، 

ނޑުމެން އެއްފަހަ  470ރު މިހާރު އިތުރަށް ފާސްކުރާކަށް ނުޖެޭހނެ އިނގޭތޯ އަުޅގަ
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ނުޑ  )ހ( ދަށުން ފާސްކުރަނީ އެހެންވެ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލުމަްށޓަކައި އަުޅގަ

 މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފަން ޝުކުރިއްާޔ.

 
 ވަނަ މާއްާދގެ ދެލިކޮޕީގައި މިހާރު  55`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 475 ކުރުމަްށ  ކޮމިޓީއަށްދާއިުރ  މިހާރު  ލިޔެފައިާވގޮތަްށ ލިޔެފައިާވގޮތަށް މުރާޖާ މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

 ގެންގޮސްެދއްވުމަށް  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާ   ލަފާ   އަރިސްކުރާ  ވާހަކަ. އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ ދެލިކޮޕީަގއި މިހާރު އެވާގޮތަީކ  55ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  

މުންދާ އެދުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިުތން އެދެ

ހަމައެކަނި ފުރުޞަތު ކަމަށްވާތީ. އެއީ ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނާ 

 480މެންބަރުންނާ ވަޒީރުން ސަރުކާުރެގ މުވައްޒަފުން ިމ  16ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މަޖިލީހުގައި ހިމަނާ ހިމެނުން ބޭނުން ނުވާކަން އުފުލަމުންދާ އަޑުތަކުން މުިޅ 

ހި ޤައުމުވަނީ ގުގުމާލާފައި. މިހިނދުން މިހިނދަެަށް މިކަންވަނީ ރަނަގުޅ ދިވެ

މަގަކަށް ގެންނަންޖެހިފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހިނދު ރައްޔިތުްނެގ 

ވޯޓަކަށް ދާނަމަ މި މަޝްވަރާ ރައްޔިތުްނގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ލިބޭނޭކަން 

 485މާއްދާ މިގޮތަށް  ވަނަ  55އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކޮށްދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނިންމުމަކީ މިހިނދު ރައްޔިތުންގެ އެދުންކަމަްށވާތީ މިވާހަަކ މި މަޖިލީހުގަިއ 

އަޅުަގނޑު އަރިސްކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޏ. އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ދެންމެ އެ ހުށަހަޅައިލި ހުށަހެޅުމަށްވެސް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުާރ 

 ށް ައރިސްކުރަން ޝުކުރިްއޔާ. ވާހަކަ މިަވގުތުަގއި ހާމަކޮ

 490 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޑްރާފްޓްގެ ދެަވަނ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު 

 
ނޑުމެން ބަހުްސކުރަމުން މިގެންދާ  55ދެލިކޮޕީގެ  އިްބރާހީމް ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން:  ވަަނ މާއްާދގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއްެވްސ  މާއްދާ އާދެ،  މި މާއްދާއަކީ މީގައި މިބުނާ އެއްެޗއް އަުޅގަ

 495މެންބަރަކަށް އޮޅިފައިއޮތް އެްއޗެއްނޫން އަދި އަުޅަގނޑުމެން މިކުރާ 

މަސައްކަތަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަެަ ދަތިކަމެއް ނުވަތަ އުނދަުގލެއް ކުރިމަތިާވޭނ 

ިއ ެއކުލެވިަފިއ ވާހަކަެއްއވެސް ނޫން މި ާމއްދާަގއި މިބުނަނީ. މި މާއްާދގަ

ވަނަ މާއްާދަގިއ  102ވަނަ މާއްާދއާ  101މިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ނަޑއެޅިފައި ެއއޮްތގޮތަށް ހަމަ އެމަޤްޞަދުގައި އެ ރޫޙުގައި އެހެްނވީމަ،  ކަ

 500އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ޅުަގނަޑކަްށ އިޞްލާޙުކޮށްދެން ހަވާލުެވ ތިބި ބައެއްގެ ގޮތުްނ އަ

ނުޑމެން މި މާއްދާ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގޭ ޚިާޔލަށްވެސް ނުގެނެވޭ އަުޅގަ

މިގައި އޮެވގެން އުނދަޫގވާްނވީ ގޮތެއް ުނވަތަ މި ފާްސނުކުރަންވީ ގޮތެއް. 

މިއާ ބެހޭގޮތުން އެންމެފަހުން އޮތް ޖަލްާސގަިއ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން 

ނޑަށް ދޭ  505ހަވީ ަބއެއް ބޭފުޅުން ދެކިވަަޑިއގަންަނާވ ދެއްކެިވ ވާަހކަފުޅުން އަުޅގަ

ކަމަށް މިގޮތަށް ވަކި ާމއްދާއަކުން ުނވަތަ ވަކި ބާބަުކން ނުވަތަ ުމިޅ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުުކރަން ބޭނުންވެގެްނ  ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއްކޮްށވެްސ އަުޅގަ

އެގޮތަށް ފާްސކޮށް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރަްއވައިފިނަަމ 

ދެން އިތުރަށްގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ ދަތިތަކަާކ  އަޅުަގނޑުމެނަށް

 510ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް. މިއީ އަޅުަގނޑު ަހއިރާންވާްނވީ ަކމެއް މި ވިސްނުާމ 

ދޭތެރޭގައި. މިހެން މިދަންނަވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ ޢަމަލުކުރަމުން 

ޅެނީ އެ މިގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ހަމަ އެއޮްތގޮތަށް އޮްއވާ ައޅުަގނުޑމެން މިއު

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަސައްކަތް ފަަށއިގެން. އެހެންކަމަށްވާނަަމ 

އެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ުކއްލިގޮތަކަށް ގެންނަންޖެހިްއޖެ އިޞްލާޙެްއ 

ނޑުމެން އިތުރަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަެކްއ   515ގެނައުމަކުން އަުޅގަެަ

ނުޑެގ ގެނައުމަކަށް އެްއވެސް ކަހަަލ ދަތިކަމެއް ކުރި މަތިވާނެކަަމކަށް އަުޅގަ

ބުއްދިއެއް ޤަބޫެލއްނުކުރޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި މާއްދާ ފާސްކުރަން 

ފެނިވަޑައި ުނގަންނަވާ ކަމަްށ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެންމެފަހުން 

ނިމިގެންދިޔަ ޖަލްސާަގއި ޯވޓުދެއްވި ގިނަ މެންބަރުންނަީކ ނުވަތަ ހުރިހާ 

 520ސީދާގޮުތންނާ ނުސީދާގޮތުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަްށ  މެންބަރުންނަކީވެސް

ނޑު ހައިާރންވާންޖެހޭ ކަމަކީ  ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން. މީގައި އަުޅގަ

ނޑީަގއި ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަކީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުަގނުޑގެ ިސކު

އިސްނަންަގވަިއގެން މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުތަެކްއ ގެންނަވަން ިމ 

މަޖިލިސް ެއުކލަވައި އަދި ައޅުަގނޑުމެްނނާ މިމަސައްކަތް  ޢިއްޒަތްތެރި

 525ހާވާލުކުރަްއވާފަިއ އޮްތއިުރ ކީްއެވގެންބާަވއޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 
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ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުން މި 

އިޞްލާޙުގެންަނވަން ބޭނުންފުޅު ނުވަނީ ނުވަަތ ނުވާގޮަތކަްށ 

ނޑުމެންނަށް މިދޭހަވެެގން މިދިޔައީ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއ. އަޅުގަ 

ެެްއ   އަޅުަގނުޑ ތަކުރާކޮށް ިމ މަޖިލީހުގައި ދަންނަވަުމންދާ ވާހަކައެ

 530ދިވެހިރައްޔިތުން ބޭނުންެވއޭ މި އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން. ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ 

ނޑުމެންގެ ދި ެވހިރާއްޖޭގައި އޮްތ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން އަިދ މިހާރު އަޅުގަ

ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް މިައންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ ކުއްިލގޮތަކަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މިގެންދާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބަެއްއ 

މާއްދާތަކަށްވެްސ އިޞްލާުޙ ގެންނަން ޖެހިދާނެކަމަށް ސަލާމަތް ބުއްިދ 

ނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމް  535އޮތީކީެއއް ިސޔާސީ ޕާޓީ ތަކުެގ  ޤަބޫލުކުރޭ. އަުޅގަ

ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންެގ ެވރިކަން އުފެއްދޭެނ ކަހަލަގޮަތކަށެއްނޫން ނުަވަތ 

ނޑުމެންގެ ިއންތިޚާބާބެހޭ ބައި  އިންތިޚާބަކަށް ދެވޭނެގޮތަކަެށްއ ނޫން. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންތިޚާާބބެހޭ ވާހަކަ ހުރީވެްސ ހަމަ އެކަހަލަ 

ނޫން. މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މެުދގަިއ ޢަދްލު އިންސާފު  މިނިވަންގޮތަކަެށއް

 540ގާއިމުކުރުމަށް ވިސްނާނަމަ އެއަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އެދޭނަމަ މިހާރު 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެަބއި ަކނޑަެއޅިފައި އޮްތގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލު 

ނޑު ކެރި  ގެްނ އިންޞާފު ާގއިމުކުެރވޭނެ ުދވަހެެެއް ނާންނާނެ. މިީއ ައޅުގަ

ދަންނަވަން ބޭނުން ވާހަކަެއއް. )ޔައުިމއްާޔއިން އުިނކުރެވިަފއި( ެއއީ ހުރިާހ 

ބާރެއް އެަކްއޗަކަްށވެފައި އޮީތމަ ޢަދްލު އިންޞާފު ގާއިމުުކރުމުގެވެސް އެންެމ 

 545 އިސްފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ....

 
ނޑު މި ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެން ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ ހާރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ައޅުގަ

އިޞްލާޙުގެންނަން މިތާ ަބއްދަލުވެ މިތިބީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާުރ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ރާއްޖޭގައި ޢަދްލު އިންޞާފު ގާއިމުނުކުރެވޭނެއޭ އެކަހަަލ 

 550ގޮތަކަށް ވިާދޅުވުން އެއީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ަޙއްޤު ބަްސފުޅެއް ނޫން އެ 

މާ، ައޅުަގނޑު ެއވާހަކަ ޔައުމިްއޔާއިްނވެސް ވަިކކޮށްަފިއ ވިދާޅުީވކީ އެހެންވީ

 އެވާހަކަ ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ުނެގންދިއުމަށް އެދި ދަންނަވަން. 
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 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 555 

 ކުރިއަށް ގެންދަްނވީތޯ. އާދެ، ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުަޅުކ ޤާނޫނު މާނަކޮށް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 ޤާނޫނުގެ ރަޢުޔުބަލާ ޤާނޫނުގެ ރޫޙަށް ބެއްލެވިއިރު މަނިކުފާނު ވިދާޅުީވ  ެދއްކެވުްނ: ޝަފީޤް ވާހަކަ 

އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދެވޭެނއޭ. މިހާރު ފުވައްމުލަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވީަމ އެމަނިކުފާނަށް ކެއްތެރި ފުެޅއް ނެތް. އެކަްނ 

 560ކަމެްއ އެއީ އިނގޭތޯ އެގޮތަށް ަކން ވާކަން، ދެން ހުއްޓުަވއިފި ވަރަށް ދެރަ

އެްއވެސް ބޭފުަޅކުވިދާުޅވި ާޤނޫނު ހުއްދާކުރާ ވާހަަކއެެެްއ ޔައުމިްއޔާިއްނ 

ނޑާލުމަކީ ހަމަަގއިމުވެސް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ކަެމްއނޫން. އެހެންވީމަ،  ކަ

ނުޑްއވަެއއް ނުލެްއވޭނެ އިނގޭތޯ. ެއހެން ނު ހައްދަވާ. އެގޮތަށް މަނިކުފާނަށް ކަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 565 

 އާދެ، ޏ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިައށް ގެންދަވާ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަނިކުފާނު ތިޔަ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްވެްސ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު 

 އަޅުަގނުޑ އިޙްތިރާމްކުރަްނ އެހެންނަމަވެސް އެީއ މަނިކުފާނުެގ  ވާހަކަެދއްކެުވން: އިްބރާހީމް ދީދީ

 570 17ޚިޔާލުފުޅުކަމަށްވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  

ނޑުމެްނ އެކުަލވައިިލ  އަހަރު ދުވަހުގެ ގިނަ މުއްދަެތއް ނަަގއިގެން އަުޅގަ

ގިނަ މުއްދަތެއް ނެގީެވްސ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވައިުލމުގައި އެހާ 

މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާހުރެއޭ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްކުރަްނ ބޭނުންވެފަިއ 

އޮތީމައޭ. އެހެްނވީމަ، ައޅުަގނޑު ކެރިގެން މިދަންނަވަނީ ެއހުރިހާ ބާރެއް 

 575އެްއވެފައި ޮއެވގެންނޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދްލު އިންޞާފެއް ގާއިެމްއ 

 ނުކުރެވޭނެ ޝުކުިރއްޔާ. 

 
ނުޑވެސް ފުަވއްމުލަކުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޮތޅު މެްނބަރު ިއބްާރހީމް މާލެ  `. އާދެ، އަުޅގަ

މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދެއްކެިވ ވާހަަކއަަކއަށް ާތއީދުކުރަން އަދި ރަީއްސ   ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 580އެވިދާުޅވި ވިދާުޅވުން ަޔއިމިްއޔާަގއި ނުހިމަނާށޭ އެ ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުްނ 

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ެއވާހަކަފުޅު ހުރިގޮތަށް ޔައުމިްއޔާަގއި ލިޔުަމށް އަޅުގަ
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ހުށަހަޅަން. ފުވައްމުލަކުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލެއް ކުރައްަވއިފި. ެއ 

ނޑު ދޭން ހަމަ ޤަސްދުކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ ނުޖަހާށޭ  ސުވާލުގެ ަޖވާބު އަުޅގަ

އަސްލުަގިއ މިހާރު މި  ބުނެފައި އަނެްއއަތުން މިބުނަނީ ޖަހާށޭ. މިއީ

 585މަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ވަމުން ދާގޮތަކީ. އިޞްލާީޙ އެޖެންޑާއަށް 

ހުށަހަޅާފައި ދެން މިބުނަނީ ކަލޭމެން އެއާ ވާހަކަނުދައްކާށޭ އަޅާނުލާށޭ މިއީ 

މީގައި އަޞްުލގައި މައްސަަލއަކީ އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ަކހަލަެަ އުސޫލީ 

ނުދިނުމުން އަޅުަގނޑަށް މިަކްނ ވަނަ މާއްދާ ޯވޓު 55ޚިލާފެއްނެތި 

ޔަޤީންވެއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ަޔޤީންވެއްޖެ. މި ޤާނޫނުއަސާީސ ކުރިއަށްޮއްތ 

 590ތިންއަހަރު ތެރޭގައި ފާސްުނުކރަން ބަޔަކު ޢަޒުމް ަކނަޑއަަޅއިގެން ތިބިކަްނ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެއްޗަީކ ޝުކުރިއްޔާ.   ޔަޤީންވެއްޖެ. ެއއީ އަުޅގަ
 

އާދެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާއިުރ ހުށަހެޅިފަިއާވ    ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ  މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އެދެން. އާދެ ދެން އަޅުގަ

ެްތެރި މެންބަރު   595ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތް

 ޢަލީ މުޙަންމަދަށް.

 
  34`. ައއްލަސާމްޢަލައިކުްމ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ަމޖިލީހުގެ ްނމަޑުލު ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު މިލަދު

ވަަނ މާއްދާއަށް ނެގުނު ވޯުޓްނ  55ވަނަ ޖަލްސާަގއި ހުށަހެޅިގެްނ ވޯޓަށް  ޢަލީ މުޙަންަމދު ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

 600 އެ މާއްދާ ފާސްުނވުމުން މިހާރު މި މާއްދާ މިއުޅެނީ މި މަޖިލިސްގެ

ގަާވއިދު އެކުަލވާލާ ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީއަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީަގއި. ެއ 

ކޮމިޓީއަށް ދިއުމުގެ މަގުމަީތގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މި މާއްދާ ފޮނުވާއިުރ 

އަޅުަގނޑު ިޚޔާލުެވސް މީަގިއ އެކުަލވާލަން ބޭނުންވާތީެވ  މި ފުރުޞަތައް 

ނޑުވެ  ްސ ބޭނުންވަނީ އެދި ދަންނަވާލީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަުޅގަ

 605ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރމުގެ ކަންަތްއ 

ކުރިއަށް ގެންޮގސް އަޅުަގނޑުމެން މި ިއޞްލާޙުުކރުމަށް މިއުޭޅ 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުން.  ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ ދެކޭ ހުރިހާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިްސ  އެއިރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެއކި ރަށްރަށުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޯފރުވެގެން އަުޅގަ
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 610ތިބި މީހުންނަށް އޭގެ ރަނގަޅު ހެޔޮއަސަރު ފޯރަމުން ދާނެކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާމިަވނީ ދެބަޔަކަށް  55އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. މި މާއްދާަގއި 

ރުމާ އަދި އެއަށްފަުހ ބަހާލެވިފައި. ެއއްބަަޔކީ އެއީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކު

ދެވަނަ ބައިަގއި މިއޮންނަނީ އެ ފާސްކުރާ ފާސްކުރުން ތަޞްދީޤުކުރުމާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ވީހާެވސް  ނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅގަ ބެހޭގޮތުން. އަުޅގަ

 615އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ކަމަށްވަނީނަމަ 

ނަޑކަށްެވގެން އެަބިއވެގެން ިމ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެކަތި  ގަ

މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއްކޮށް ތަޞްީދޤުކުރަންވީޭއ. 

އެއިރުން ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިކަން ވީހާވެސް އަވަހަަކްށ 

އަންނާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ަވކި މާއްދާތަކަްށ ތަޞްދީޤުކޮށް 

ނޑުމެން ދެކޭގޮުތަގިއ ފަހަރެއްަގއި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނަ  620ަމ އަުޅގަ

ދެން ހުރި މާއްދާތަކަށް ދެންހުރި މުހިންމުކަން ކުޑަ ނޫނިއްޔާ ދެންހުރި 

މާއްދާތަކަށް ފަރަހަރެއްަގއި އިންޓަރެސްޓް ނެތިގެްނ ނޫނިއެެްޔާ ޭއެގ 

ޝައުުގވެރިކަން ކުަޑވެގެން ިދޔުމަކީވެސް އެކަީށގެންވާ ކަމެއް އެހެންވީަމ، 

އްދާތަކަށް ވާހަކަަދއްކާ އެއްފަހަރާ ފާްސކޮްށ އަދި އެއަްށ ހުރިހާ މާ

ނޑުެވސް އެންމެ އެދޭގޮތް. ދެން   625ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަށްެވްސ ފާހަގަކުރެޭވ ެއއް ޕޮއިންެޓއް  އެަބއޮތް.  ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަެއއް ޢިެިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކދައްކަވަނީ ެއ 

ވާ މާއްދާެއއް ތަސްދީޤުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. ފާސް

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެްސ މިއުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލުުމެގ 

 630އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަރުޙަާލގަިއ. އެހެންކަމަށްާވއިރު ައޅުަގނޑުމެން ިމ 

އަވަްސައވަހަެަށް މި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް އަންނައިރުގައި ފާްސވާ 

ެްގެ މާއްދާ އަާކއި ޖެހިގެން ދެން ހުރި މާއްދާތަކާއި ކޮންމެވެްސވަރެއް

ތަފާތުވުންތަކެއް ނޫނީ ތަޢާުރޟުވުންތަެކއް ެއއީ އުޅޭކަމެކޭ އެކަހަލަ ކޮންެމ 

ނޑުމެންޖެހޭނީ އެކަމެއް ރަނަގޅު ކުރުމަށްޓަކަިއ  ޙާލަތެއްަގއި އަުޅގަ

 635 ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަިޖލީހަށް ގެންނާށޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް 

އަޅުަގނުޑ ޙަޤީޤަތުަގއި މާ ިދގު ވާހަކަެއއް ަދއްކާކަްށ ގަްސތެއްނުކުރަން. 
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އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ޕޮއިންޓް ފާހަގަކޮށްލާ ޢިއްޒަތްތެިރ އެހެން ގިނަ 

ނޑުެވސް ބޭނުންވަނީ މި  މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ ފަދައިން އަުޅގަ

ެު މަސައްކަތް ވީހާވެްސ ައވަަހކަެަށް ައޅުަގނޑުމެން ވީހާވެ ސް ޮބޑު

ނޑުމެން މިދާ   640ހިތްވަރެއްލަިއގެން ކޮށް ިނންމާލަން. މިހާރު އަޅުގަ

މަރުޙަލާއަކީ ަގާވއިދު ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މި ގަާވއިުދ 

ނޑަކަށް ހަމަ ޔަޤީން ާޤނޫނުއަސާސީެގ  އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ައޅުގަ

ވޭނެހެނެެެއް. އަސްލު ިއޞްލާޙު ގެންނަ ާމއްދާތަކާިއ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެދކެ

އެހެންކަމާއެކު ައޅުަގނުޑވެްސ ބޭނުންވަނީ ހަެަމަ ވީހާވެސް އަވަެަހަކަްށ 

 645މި ގަވާއިުދގެ ކަންތައް ނިންމައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ައސްލީ މަސައްކަތަްށ 

 ރުޖޫޢަވުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 
ނޑު މި ފުރުޞަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކއްކެވުްނ: ތު އަރުވަނީ މީގެ ކުރިްނ އަޅުަގނޑަްށ އާދެ، ދެން އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅެްއގެ ނަން މިތާނގައި ދަންނަވާެލވިފަިއވާ މިލަދުންމަޑުލު 

 650 އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންއަށް. 

 
  ފުރުޞަތެއް ދެްއވި ކަމަށްަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރުދަންނަވަން. މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

ެަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން އައި ތަރުތީބުން  ަބރު ުމޙަންަމދު މެން ނޑަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 
ނޑަށް އާެދވިފައި ނެތީމަ  ޙުަސއިން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:  655އަޅުަގނާޑއި ހަމައަށް އައިިއރު މިތާ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަށް އެޮގްތ 

މަށްވަންާޏ އެހެން މެންބަރުން ވާހަަކފުޅު ދައްަކާވ ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްޭވ ކަ

ނިމުނީމަ ދެން ފުރުޞަތެއް އޮތިްއޔާ އަޅުަގނޑު ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 660 

ނޑު އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ކުރީ ޖަލްސާތަކުަގއިެވްސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ޞަތު އެ ބޭފުޅަކަްށ ޖަލްސާއަށް ގެންގުޅެަފއި އޮތީ ވާހަކަދެްއުކމުގެ ފުރު

ނަޑށް ރަނގަީޅ  ވަަޑއިގެންެނވީމަ އަުރވަން. ދެން އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންެދވިްއޔާ ވާަހކަފުޅު. 
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 އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިތޔަ ނިންމެިވ ނިންމެވުމަށް  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭުނން ހިފާނަން. އިޙުތިރާމުކު މެންަބރު ުމޙަންަމދު   ރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު މަސައްކަތްކުރާނީ.  ޙުަސއިން ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ވަރަށް ކުރުކޮށް އެްއޗެއް ަދންނަވާލެވޭތޯ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިވަނީ ވޯޓަކަށްފަހު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް  55އާދެ، މި 

ނޑު  ނޑަްށ  ހުޅުވިފައި. ވޯުޓގެ ކުރިން އަުޅގަ  670ެއއްެޗއް ދަންނަވާނުީލ އަުޅގަ

ވަރަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ އުސޫެލްއ މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ. އާދެ، 

ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އުސޫލު އެ އުސޫލަްށ 

އަޅުަގނޑު ތަރުހީބު ދޭީތވެ ވޯޓުެގ ކުރިން އެްއޗެއް ނުެދންނެވީ. ވޯުޓެގ 

ނޑު ެއއްެޗްއ މި ދަންނަވަނީވެސް ހަމަ އެ އުސޫލަްށ ފަހުން އަޅުގަ

 675އަޅުަގނޑަށް ތަރުހީބު ދެވޭތީ. އާދެ، ޑްރާފްޓް ކުރެިވގެްނ އައިސްަފިއާވ 

ގޮތަށް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެ އެ 

ފުރުޞަތުގައި އެ ފާޅުކުރަްނވާ ޚިޔާލަކަށް ތަންލިބިގެންިދއުެުން. އާދެ، 

ނޑު މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ ވަރަށް ބޮ ޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެތިން ނުކުތާއެއް އޮތީ. ެއއް ނުކުތާއަކީ ިމ 

 680މާއްދާއަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން މި ކުރައްާވ މަސައްކަުތެގ 

ސްކޯޕް ނުވަތަ ދާއިރާ ަކނޑަައޅައިދޭ މާއްދާކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ވަީނވިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން އެދެމޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ ދެކޭކަމުަގއި

މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންެގ ކޮމިޓީން މި މާްއދާއަށް އަލުްނ 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވއިރު ސްކޯޕްާއއި ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނ 

 685އެންމެނަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮާތއި ެއްއގޮތަށްތޯ މިފަހަރުގެ 

މިއޮީތ ބައްލަވާލަދެްއވުން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ބުނެވުން ބުނެވިފައި 

ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ އެޖެންޑާ ސްޕެސިފިކް މަޖިލީހެއް. 

ނަޑއެިޅ އެކަންަތއްަތއް ނިމުމުން  އެޖެންޑާަގއި ވަކި ކަންތައްަތކެއް ކަ

އުޭވގޮތަށް އޮންނަ މަޖިލީހެއް. ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން މިހާރު 

 690މަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި މިެވނި ގޮތަކަށް ޢަ

ކަންތައް ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެަފއި ެއވަނީ. ާއދެ، މިހާރު 

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް 
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އެްއކުރެވިަފއި މިެިވަނީ. ެއހެންވީމަ، އަދި ބުނަން މިއުޅެނީ އެހެްނ 

ވާހަކަެއއް ކަންނޭނގެ ެއވާަހކައަކީ މިފަހަރުގެ މަަސއްކަުތގެ ދާއިާރއަީކ 

ނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ މިފަހަރު ރައްޔިތުންެގ   695ނުވަތަ ސްކޯޕަކީ ކޮަބއިތޯ. ައުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްުކރެވިފައި މިވަނީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާީސ 

ތަ ވަިކ އިޞްލާޙުކުރުމަށްކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާއްދާެއްއ ނުވަ

އެހެންވީަމ، މަޖިލީހަށް  މާއްދާތަކެއް އިޞްލާޙުކުރުަމށް ނޫންކަމަށް.

ލިބިފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ިރފަރެންސް ދިރާސާ ކޮށްލެއްވުަމކީ މި މާއްދާ 

ނޑުމެްނގެ ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީްނ   700އަލުން ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާިއރު އަުޅގަ

އަުޅަގނޑަށް ސުވާުލ ، ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ެއދޭކަމެއް. އެހެންވީމަ

އުފެދެނީ މިފަހަރު މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން ނޫން ގޮތަކަްށ 

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުެގ ސްކޯޕް އަުޅަގނޑުމެންނަެަށް 

ނުޑެގ  ޑިފައިންކުެރވިދާނެބާއޭ. އާދެ، އެއީ ިމ މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުްނ އަުޅގަ

 705ތެިރ މެންބަރުންގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ. އަުޅަގނޑު ކޮމިީޓގެ ިޢއްޒަތް

ވިސްނުންފުޅަށް ދަންނަވާަލން ބޭނުން އަނެއް ުނކުތާއަީކ މި 

އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ވާހަަކ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުުރމުގެ ވާހަަކ 

ގެންނަާވއިރު އިޞްލާުޙކުރުން އެއީ ވަރަށް ޢާންމު ބަހަކަެަށް ވާތީވެ ިމ 

ނޑުމެންނަށް މިކުރެވޭ މަސައްކަުތގެ  ދާއިާރއަްށ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

 710ބައްލަވާަލއްވާަފއި މި ދާއިރާގައި ބޭނުންކުެރވޭ އިޞްތިާލޙުގެ މައްޗަްށ 

ނޑުމން ބަލާގޮުތގަިއ މާްއދާއެއް ޤާނޫީނ  ނަޒަރެއް ެދއްވުން. އާެދ،  ައޅުގަ

އިޞްލާޙެއް ކޮށްފިކަމަްށވަނީިވެިއްޔާ އެ ޤާނޫނެއް ުއވިެގނެއް ނުދާނެ. 

ޔާ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖީލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާގޮުތަގއި ކަމަެަށްވަނީިވއް

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސަްއަކތުގައި ޤާނޫނެއް ިއޞްލާޙުކުުރމޭ ބުނަނީ އެ 

 715ޤާނޫނުގައި ހުންނަ ާމއްދާތަކަށް ބަދަލުގެަނއުމަށް. ޤާނޫނެއް 

ނޑުމެން ބުނަނީ މިވެނި ޤާނޫނެއް ުއވާލުުމެގ  އުވާާލކަމަށްވަނީިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބޭނުންކުރަނީ. އެހެންވީމަ، ބިލު އެކަހަލަ ޢިބާރާތްތަކެއް  އަޅުގަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކަ އޭގެ ދާއިާރގެ ތަފްސީލަެަކަްށ 

ދިއުމަށް މި މާއްދާގައި ވާަހކަދައްާކކަމަށްވަނީިވއްޔާ އަުޅަގނޑު އެދެނީ 
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 720ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެކަމާބެޭހގޮތުން ގެންނަވާަފއިވާ ގޮތަށް ކޮންމެވެްސ 

ބޭނުންކުރެްއވުން. އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް މަޖިލީހުން ބަދަލެއް  މިންވަރެއް

ނުވަތަ އުނިއިތުެރއް ގެަނއުުމގައި އެ ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްދެއްވުން ެއީއ 

އިޞްލާޙަކީ މިދެންނެވި ކަހަލަ އިޖުމާލީ ގޮތެްއަގއި ނިސްބަތްކުެރޭވ 

ލަފްޒަކަށްވާތީ ޭއގެ ތަފްސީލެއް ނުވަތަ އޭގެ ސްެޕސިފިސިޓީެއްއ 

 725ނެސްދެްއވުން ައޅުަގނޑު ެއދެން. އާދެ، ތިްނވަނަ ކަމަކަްށ މި މާއްދާާއިއ ގެ

ނޑުމެންގެ ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީްނ  ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވއިރު ަބއްލަވާލަދެްއވުން އެޭދކަމަީކ އަޅުަގނުޑ 

ނޑު މެްނގެ މި މަޖިލީހަކީ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ އާދެ އެޖެންޑާ އަުޅގަ

އެޖެންޑާ ސްޕެސިފިކް މަިޖލީހަކަށްވާތީ މި ފާސްކުާރ މާއްދާތަކާިއ 

 730ތަސްދީޤުކުރަން ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ ތަސްދީޤުކުރުމާ ދޭތެޭރގައި އޮންނާނެ 

ގުޅުމެްއގެ މަްއޗަށް އަިދވެްސ އިތުރަށް ނަޒަރު ހިންަގވާަލދެއްވުން. އާދެ، 

ނޑު އެކަން އޮންނާނީ މިވެނިެި ގޮތަކަށޭ  ެަށް އަޅުގަ އެހެން ދަންނަވާކަ

ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި ގިަނ މެންބަރުން 

ތިއްބަވާ ކޮމިޓީައކުން ޑްރާްފޓްކުރަްއވަނީ ެއ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް 

ނޑަްށ އެނގޭ. އެހެންވީމަ، މީގައި މިބުާނ   735ރަނގަޅަށް ަބއްލަވާނެކަްނ އަުޅގަ

އްދާަތއް ތަސްދީޤުކުރުމަށް ފޮނުވަމުން ދިއުމަކީ މާއްދާތައް ފާސްކޮށް މާ

ދުވަުހެގ  7އެދުވަހަކު ފާްސކުރާ މާއްާދއެްއ ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

ތެރޭގައި ތަސްދީޤުކޮށްދެްއުވން އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްެްޔާއަްށ 

ނޑުެުމެން  ހުށަހަޅަމުގެންދިއުެުންތޯ ނުވަތަ ކިހިނެތްތޯ. ައޅުގަ

 740ންާދއިުރ އެއްުދވަހަކާ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްެް ފާހެްއ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެ

ނުވެސް ކުެރވޭނެ. އެހެންވީަމ، ކީކޭތޯ އެ ބުނަނީ އެަކމާ ދޭތެރޭގަިއ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީްނ ވިސްނަަވިއ 

ދެއްވުން. އާދެ، ިމއީ ައޅުަގނޑު މި މާއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން ދަންނަވާލަްނ 

ނުކުތާތަކަކީ. ފުުރޞަތު ދެއްވިކަމަށްަޓކައި ައދިވެސް ވަރަްށ  ބޭނުންވި

 745 ވަބަަރކާތޫ. هللا ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު 
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ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުަވީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ނަޞީރަށް. هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީެީގެ ޢިއްޒަ

 
 750 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 
އާދެ، އެ މެންބަރުވެސް ަވޑަިއގެން ނެތް. އާެދ، ިމ ފުރުޞަތުގަިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ކުަޑ ެއއްެޗއް ަދންނަވާލާނަން. އާދެ، މިހާރު މި މާއްދާއަްށ 

ން ބަެއއް ބޭފުޅުްނ އިތުރަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވން އެދިވަަޑއިގެ

ނޑަްށ އެބަފެނޭ.   755އަތްޕުޅުއުުފއްލަވާ އިޝާރާތްުކރައްވަމުންދާތަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މި މާއްދާ އަލުން ބަހުސަށް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލާފައި އެަވގުތު ދެންެނވިން މިހާރު މި ހުޅުވާެލވެނީ މި ވާހަކަިއަގިއ 

ދޭ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިހާރު ބައިވެިރވެ ވަަޑިއގަންނަވަން އެ

މިތަނަށް އިޝާރާތްކޮށްލެއްވުްނ އެދެމޭ. އަދި އެނަންތައް އަޅުަގނޑުމެްނ 

 760ނަންތައް ނޯޓުކުރަމުން ގެންދާނަމޭ އަނެއްކާ ގަޑިޖެހެން ާއދެ އެދުވަހުެގ 

ނުޑ ދަންނަވާލިން  5ޖަލްސާ ނިމެން  ވަރަކަށް ިމނެޓަށްވެފައި އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑު މިދަންަނވާލަނީ މި ޖަލްސާ ނިމުމުގެ ކުރިން މިއަދު އަ ުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ނަންނޯޓުކޮށްލެއްވުން އެދެޭމ އަދި އޭގެފަހުން އެިދވަަޑއިގަންަނާވ 

 765ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑަށް ިމ މާއްދާއަށް ވާހަކަދަްއކަން ދެން ފުރުޞަތު 

ިއ. އެހެްނީވމަ، ކޮމިޓީ ަވގުތު ނިންމާލާ ޮގތަށް އެދުވަުހ އަރުވަން ދަތިކަުމގަ

ނުޑ  ނޑު ހަނދާންވެސް ކުރިން މިހެން އަުޅގަ އަދި މިއާެއކީ އަުޅގަ

ދަންނަވާއިރު ޖަލްސާއަްށ ވަަޑއިގެންެނވި ބަެއްއ ބޭފުޅުންވެްސ 

ތިއްބަވާނެކަން އެނގޭ. އެެހންނަމަވެސް މީގެ ކުރީގެ ޖަލްސާގަިއވެްސ 

ެެ އެހެން ދިމާވީމަ ފަ  770ހުން އަނެއް ދުވަހު ޖަލްާސގައި އެދިަވޑަިއގެންނެިވ

ބޭފުޅުންނަެަށް އެ ފުރުޞަތު ނާރުވާ ކުރިއަްށގެންދެވިަފއިވަީނ. އެހެންވީމަ، 

އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ އިތުަރށް ފުރުޞަތު 

، އަރުވަން ދަތި ވާހަކަ ދަންަނވާލާ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނދާނަން. އާދެ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އާދެ ދެންެވސް އަޅުަގނުޑ  ދެން އަޅުގަ
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 775ދަންނަވާލަންވީ ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ނުޑ  އަސްލަމްއަށް. އަސްލަމްވެްސ ވަަޑިއގެނެއް ނެތް. ދެްނ އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާީނ އަިރައތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 ސް ޙުަސއިން އިބްރާހީމަށް.އިލްޔާ

 
 780 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެިދ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީެީ މެްނބަރު 

ނޑު މި މަރުޙަލާގައި  55ދަންނަވާލީ ދެލިކޮޕީގެ  އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް   ަވނަ މާއްދާއާއިމެދު އަުޅގަ

 ދަންނަވަންވެގެން. ިމ މާއްދާ މިހާރު މިވަނީ ފާސްނުވެ އެނބުރި ޚިޔާލަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަނެއްާކވެސް ގަާވއިދު ކޮމިީޓއާއި ހަމައަށް ދިއުމުގެ ަމުގމަތީގައި. މި  

ނޑުގެ ިޚޔާލުހުރި ޮގތަކީ މިހާރު  މާއްދާއާއި ދެތެޭރގައި ައޅުގަ

 785އެކުަލވާލެވިފައި މިއޮްތގޮތުން )ހ( އާއި )ށ( އަށް މި ދެބައި މިއިނީ 

ށް ރަނަގޅަށް ޤާނޫނުައސާސީގެ ރޫޙާ ެއއްގޮތަށް އެކުަލވާލެވިފަިއ. ވަރަ

އެހެންނަެަމަވެސް އަނެއްާކެވސް އެނބުރި ދާންއޮތީ ހަމަ ގަވާއިުދ 

ޖަްލސާއެްއ ކުރިްނ  2ކޮމިޓީެީއަށް. ަގވާއިދު ކޮމިޓީައށް ބަލައިލާއިރު ީމގެ 

ނޑަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަެަށް ރިާޔސަތުން ބައްސަވައި ދެްއވި ގަ

 790ަގނޑު ވިސްނާާލއިރު ީމގައި ަގވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އަޅު

ނޑަކަށް  ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެިވ. އަޅުަގނުޑގެ  4ހާޒިރުނުވާ ގާްތގަ

ވިސްނުމަެަށް މި އަންނަނީ މި ގަވާއިދު ކޮމިީޓއަށް ބަދަލެއް ނައިްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް މިތާނގައި ބަހުސްކޮްށފައި އަނބުާރ 

ާވއިދު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާިލަޔސް ެއއަކަށް މާބޮޑު ބަދަެލއް ނާންނާނެކަމަށް. ގަ

 795އެހެންވީމަ، މިހާރު ކުއްލި މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު މިކަންތަްއ 

ގެންނަން ގަސްތުކުރަން. މި ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ަގވައިދުްނ ހާޒިރުނުވާ 

ން އެހެން ބޭފުޅުން ބޭފުޅުން ބަދަލުކޮށް މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތި

އެތަނަށް ލައްަވިއގެން ކުިރއަށްގެްނގޮސް ދެްއވުން. ދެން މިކަން 

ނޑުގެ މި  ރިޔާސަތުން ކޮންމެވެސް ގޮަތަކށް ހަމަޖައްސަވައި ދެްއވީމަ ައޅުގަ

 800 55ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފިނިކަމެއް އަންނާނެ. ދެން މީގައި މި 

ވެސް މިދިޔަ ދުވަހު ޖަލްސާގަިއ ވަެަނަ މާއްދާ ފާސްނުވީމަ ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑު ހިތުގައި ޖެހުނު އެއީ މިހާ ޤައުމީ ރޫޙާއި  އަޅުަގނޑު އިްނއިރު އަުޅގަ
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ޤައުމީ މަސްލަޙަތު އެކުލެިވގެްނވާ މާއްދާެއއް އެހާ ހުތުރު މުޑުދާރު ގޮތަކަްށ 

ނޑު ހަަމ  ފެއިލްެވގެން ދިޔައީތީ. ެދން މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަ

 805ންޖެހޭ ތަންކޮޅެއްވެސް އެަބއޮތް. ެއއީ ރައްޔިތުްނެގ އުފަލާއެކުެު ފާހަގަކޮށްލަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިވަގުުތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަކަްށ 

ނޑު  އިންނެވީ އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޒާހިރު މި މާއްދާއަށް ވޯޓުދެއްީވތީ އަޅުގަ

 ވަރަށް އުފާކުރިން. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު

ނޑު ހަމަ  މަޒީނާވެސް މިއަށް ވޯޓުދެްއވި. މިއީ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިެެ މާއްދާތައް   810ހިތުގެއަޑިން އުފާކުރާނެކަެމއް. އަުޅގަ

ފާސްކުރަމުންދާއިރު މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރޫޙާ އަދި ޤައުީމ މަސްލަޙަތާއި 

ނޑުމެން ޚާްއޞަ މަޖި ލީހުގެ ގުޅިފައިހުރި މާއްދާތައް ފާްސކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދެެކން. ދެން މި  އެންމެ އިސް މަސްޢޫލިއްަޔތުކަމުގައި އަުޅގަ

ފުރުޞަތުގައި މިއަށްވުރެ ިދގުކޮށް ވާހަކަަދއްކާކަށް ަގސްތެއްނުކުރަްނ 

 815އަޅުަގނެޑއް. ދެން ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުން އަީމން ޢާންމަށް 

ނުޑ  ޝުކުރުދެންނެވި އެ ޝުކުރުަގއި  ހިތާމައާއެީކ އަޅުގަ

ނޑު ބައިވެިރވާކަްށނެތީމޭ. އެީއ ދަން ނަވަންޖެހެނީ ހިތާމައަކީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒަޢީމް މިވަުގތު އެ ހުންނެވީ ވަކި ބަެއްއެގ ޒަޢީމަކަށްެވ 

ނޑަްށ  ވަަޑއިގެން. އެހެންވީމަ، ެއ ޒަޢީމް ކުރަްއވާ ކަންަތކަްށ އަުޅގަ

 820 މިވަގުތު މަރުޙަބާ ދެންނެވޭކަްށ ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 
އަޅުަގނޑު މިހާރު އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ  ތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު އަތުަގއި ޮއތް ކަރުދާސް  ޙުސައިން އިބްރާހީމްއޭ ދެންނެވުނީ އަުޅގަ

ކޮޅަކަށް ބަލަިއގެން އަޅުަގނަޑށް ދެންނެވުނީ އެއީ ކުށެއް އެކަން ރަނގަުޅ 

 825ިލޔެފައިވާނީ އަރިއަތޮޅު ެދކުނުބުރީ މެންބަރު  ކޮށްލާފައި ޔައުިމއްާޔގައި

އިލްޔާސް ޙުެުަސއިން އިބްރާީހމް. އާދެ، ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮްނ 

 ވާހަކަެއއްތޯ. 

 
 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 830 
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ެަެއއް ދަންނަވާލަްނ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   އަޅުަގނޑު ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެްނގެވީ. ދެ ވާހަކަ

 ބޭނުންވެގެން. އެއް ވާހަަކައކީ ތި ޢަމަލުކުރެްއވި ގޮްތ ބަދަލުކޮށްލައްވާޭށ  ްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް މުޙަ

ދަތިފުޅުކަމަކަށްވިަޔސް އެކަމުްނ ބަރީޢަވެ ވަޑަިއގަންނަވާށޭ. އެދިަވޑަިއގަންނަާވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެގ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. ިމއީ ހަމައެކަިނ މި މަޖިލީހު

 835މެންބަރަކަށް އޮތް ޙައްޤަކީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ވާހަކަެދއްކުން އެ ޙައްުޤ 

 ނިގުޅައި ުނގަންނާށޭ ޣަސްބުން ފޭރި ނުގަންނާށޭ. ޝުކުރިއްާޔ.

  

 
އާދެ، ައޅުަގނޑު އެ ފުުރޞަެަތު ނާރުވަެއއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

ނޑުމެންނަށް މި ކު  840ރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮންމެވެސް ކަހަަލ މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ައދަބުވެރިކަމާެއކު  ހަމަތަކެއް ގެންުގޅެގެން. ެދން އަޅުގަ

ޢިެިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަިރހުން އެެެދެން ޣަެަސްބުން ފެރުމޭ މިކަހަލަ 

ފާޑުފާޑުގެ ބަްސ ބޭނުންކުަރއްަވއިގެްނ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތަށް އެކަހަަލ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަށް ބަސް ރައްދުކުރުްއވު ން. އަުޅގަ

 845ދެންނެވޭ ކޮންމެ އެްއޗަކީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެެވސް ހަމަ 

އިސްތަށުފުޅުަގއި އެޅޭ ކަހަލަ ކަންތަކޭ ެއއީ. އެހެންވީމަ، ެއކަހަލަ އެްއޗެިހ 

ނޑު ފުރުޞަތު  ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. ދެން އަުޅގަ ވިދާޅުނުވުން އަުޅގަ

މިއަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙަންމަދު 

 ރިޔާޟަށް.
 850 

 ވަަނ މާއްދާ މި ފްޯލރއަށް ހުށަހެިޅ  55ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެލިކޮީޕގެ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑު މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޟް   މެންނާ ހިސާބަށް މިކަމާ ބަހުސްކޮށް ޯވޓަށް ައހައި ފާސްނުެވ އަުޅގަ

އައިސް އަނެްއާކވެސް މިޮއތީ އިތުރަށް ބަހުސަށް ފެށިފައި. އާެދ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެލިކޮީޕއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ވަގުތުދީ އަިދ 

 855އިޞްލާޙެްއވެސް ހުށަނޭޅި މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް ވޯޓަށް އަހައި މި 

ންނަވަންޖެހެނީ މި މަޖިލީހުގެ މި މާއްދާއަށް ފާސްނުވީ. ހިތާމައާއިެއކު ދަ

ވޯޓު ނުދެްއވި ބޭފުޅުންނަީކ މިއަށް އިޞްލާެޙއްެވސް ނުފޮނުވާ އަިދ 

ވޯޓުެވސް ނުދެްއވާ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މިކަމާ ަބހުސްނުކުރައްާވ 
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ބޭފުޅުންނޭ ގިނަ ބޭފުޅުެުންނަކީ މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަަރްށ 

 860ވަނަ މާއްދާާއިއ  101ދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އާ

ވަނަ ާމއްދާއާއި މާބޮުޑ ތަފާތެއްނެތް. ާޤނޫނުއަސާީސެގ  55ދެލިކޮޕީގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮްނނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކަށް ނުވަަތ  101

ބަޔަކަށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނިއިތުެރއް ގެެނވޭީނ  ރައްޔިތުންެގ 

ގެ މެންބަރުންގެ އަޤްލަބިްއޔަތުން ލިބޭވޯޓަުކން ފާސްކޮށް ޙާއްޞަ މަޖިލީހު

 865ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަްސތީޤު ކުރުމުން. އާދެ، މިގޮތަެަށް 

ެަްށ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް މިވަީނ އަދި ދެލިކޮީޕގަިއވެްސ މިކަހަލަ ގޮތަކަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ  55މިވަނީ. އާދެ، 

އިޞްލާޙު ގެނެވުމުގައި މާއްދާައކަށް ނުވަތަ މާއްދާ ތަކަކަެަށް.  މަޖިލީހުން 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛު މައުމޫްނ 

 870ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާއަށް އެމަނިކުފާނު އެަބ ބޭނުންފުޅުވޭ 

އްދަވަން. އެމަނިކުފާނުގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި ނުތިބެވޭގޮތަެަްށ ހަ

އާދެ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި  ކަމާއި ވިސަނާ އެމަނިކުފާނުގެ އިޞްާލީޙ 

އެޖެންޑާަގއި އޮތްގޮތަށް އެންެމ ފުރަތަމަވެސް މި މަޖިލީހުގައި އިޞްލާުޙ 

ކުރަންޖެހޭ އެއްކަން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 875ރަން. އާދެ، ހަމަ މިއާއިއެުކ އެއްމާއްާދކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި ޤަބޫލުކު

މިނިވަން އިލެކްޝަން ކޮިމޝަނެއްވެސް އެބަބޭނުންވޭ. ސިޔާސީ ނިޒާމު 

ނޑުމެްނގެ ފުރޮޅިފައި. އިެލކްޝަން ކޮމިަޝނެއް ބޭނުންޭވ  މިއޮތީ އަުޅގަ

މިނިވަން އޯޑިޓާރ ޖެެނރަލްއެއް ބޭނުންވޭ. ހަަމއެާއއިެއއްކޮްށ، 

ނިޒާމެްއ ތަޢާރަފްވެފައި. އަޅުަގނޑުމެންނަެަށް މިހާރު މިއޮތީ ޕާޓީ 

 880ހަޤީޤަތުގައިެވސް ކުިރއަށް ދެވޭނެ މަގުމިއޮތީ މިއަުދ ބަންދުވެފައި. 

އެހެންވީމާ، މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙު ކުރުމުގަިއ 

މި މުހިންމު މާއްދާތަކަށް ކުރީދުވަހު މުޢިއްޒު ވިދާުޅވިހެން އެބަޖެހޭ ވަިކ 

ނުޑގެ އަްޚ މާއްދާތަކަށް އިސްކަންދީ ފައި މިކަން ގެންދަން. ދެންމެ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އައްުޑައތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީން ޠާހިރު 

 885ވިދާޅުެވއްޖެ ވިސްނުމަީކ ތަފާތުއެްއޗެކޭ. ތެދުފުެޅއް ވިސްނުމަީކ 
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ނަޑއެިޅގެން  ތަފާތުއެއްެޗއް. ެއކަމަކު، ާޤނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއެއް ކަ

އޭްނގަލަކުން ިވސްނޭނެ ކަމެއްކަމަްށ  55ޮއއްަވއި އޭގެ  ލިޔެފައި

ނުޑެގ  ނޑިެއއް ޤަބޫލެއްނުކުރޭ. މިީއ އަޅުގަ އަޅުަގނުޑގެ މި އުނި ސިކު

ަވނަ މާއްދާގަިއ  101ވިސްނުން އަދި ހަމަ އެއާިއއެުކ މަނުކުފާނު ވިދާޅުވި 

 890 މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާއަކަްށ ނުވަތަ ބަަޔކަށް ެއވެްސ ަބދަލެއް ނުވަތަ 

އުނިއިތުރެއް މިއީެީ ގެނެވޭ ވާހަކަެއއް. ތެދުފުޅެއް މިއޮތީ ގެނެވޭ ވާަހކަ. 

ނޑަކަްށ ހިއެއްނުވޭ މި މާއްާދ އެހެންގޮތަކަްށ  ,އެހެންވީމާ  އަޅުގަ

މާނަކުރާކަށް އެމަނިކުފާނަށްެވސް އެ ިޢއްޒަތްތެރި ޭބފުޅަކަެަށްެވްސ 

ނޑު ަދއްަކންހުރި ވާ ހަަކ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުެޅވެން. އާދެ، އަުޅގަ

 895ވަރަެަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް. 

އެހެންވީމާ، ަވގުުތވެސް ުކރުކޮށްލުމާއިެިެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު އިތުުރ 

ނުޑ  ފުރުޞަތު ނަގާލާކަށް ޭބނުމެއްނޫން. ހަމައެއާިއއެކޮްށ އަުޅގަ

ނަފުޅާއިއެުކ ިމ ދަންނަވަން ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަނިކުފާނުގެ އިޒު 

މަޖިލީހުގެ އަލަށް އެކުލެވުުނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ވަޒީރުންެގ 

 900މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި އެކުނުެލވޭގޮތަްށ އިންތިޒާމްކޮްށ 

އެކަން ކުެރވިފަިއވާނަމަ އެީއ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑު ިމ 

ތެރި މެންބަރުން ޢިއްޒަްތތެރި ވަޒީުރްނ ސުވާލަށް ޖަވާެބއް ބޭނުން ޢިއްޒަތް

ނަޑްށ  ކީްއވެތޯއޭ މި މަޖިލީހުގަިއ މިއަދު ނުތިއްބެވީ. އާދެ، އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުިރއްާޔ. 

 905 

އާދެ، ތިޔަކުެރްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބު ހަމަ ވަެަރަށް ތެދުވެރިކަމާއިެއކީަގިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިްއަޒތްތެރި ވަޒީރުން އަދި ޤާޫނނުއަސާސީަގިއވާ ދަންނަވާނަން. ބައެއް 

ގޮތުގެމަތިން ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމާއި ހަވާލުވެަވަޑއިގެން ެއކަން 

ކުރަްއވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ޤާނޫނީ ހުވާ އަދި ނުކުަރްއވާ. އެހެންވީމާ، 

 910ންތަްށ އެބޭފުޅުން މިއަދު މި ޖަލްާސަގއި ބަިއވެިރވެ ވަަޑއެއްުނގަންނަވާ. އެކަ

ވީހާވެސް ައވަހަެަށް ކުިރއަށްގެންެދވޭތޯ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުްނ 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު  އެބަގެންދޭ. ދެން، އަުޅގަ

 ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ފާއިޒްއަށް.
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 915 ، `. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ވަަނ މާއްދާއަްށވުރެ  55ދެލިކޮީޕގަިއ  2އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ަގާވއިުދގެ  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް 

ވަކި މުހިންމު އެހެން އެްއެވސް މާއްދާއެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެ ާމއްދާ ފާސްނުކޮށް ދޫކޮށްލެުވނުކަން މިީއ 

ނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރާކަމެއް. މި މާްއދާ ފާސްނުކޮށް ހަމަގައިމުވެ ސް އަުޅގަ

ނޑު ދެެކނީ މިފަހަކަށް   920ދޫކޮށްލުމުން މިއީ ކުރެވުނު ކަމެއްކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ ގިނައިން އަހަުމން އަންނަ  އައިސް އަުޅގަ

އެްއއަެޑއްކަމަށްވާ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާީޙ 

ޑާާއއިމެދު އާންމު ރައްޔިތުގެ ހިތުގައި އިތުރު ޝައްުކއުފެއްދުން. އެޖެން

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަރުޙަލާގައި އެ މަސަްއަކތް ހިނގަމުން 

 925ދާއިރު، މުޅި ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުެގ މަސައްކަތްޮކްށ 

 ނިންމާލެވެންދެން އިޞްލާޙީ ބަދަލުގެ މާބޮޑު ނަތީޖާއެއް ނުެފނި އިޞްލާޙީ

ބަދަލުތަކެއްގެ އިންިތޒާރުަގިއ ހަމައެކަނި ދެއްކޭ ވާހަކަތަކެއް އަުޑއަހަްނ 

ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި. ޤާނޫުނއަސާީސގެ ަވކި މާއްދާތަެކްއ ރައްޔިތުްނ 

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށގެންގޮްސ 

 930ދަތެއްެގ ތެރޭަގިއ އެކަން ނިންމާ ޭއގެ ނަތީާޖއެްއގެގޮތުްނ ައވަސް ުމއް

އިޞްލާޙީ ބަދަލު އެއީ ފާޅުަކންބޮޑު ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ހުޅުވިފައި އޮްތ 

ނޑުމެން މި ެއޅި ފިޔަވަޅަީކ  ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ބަންދުޮކށްލުމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދ  55އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފަހަަތށް އެޅުނު ފިޔަަވޅެކޭ. 

ނުގަތް މި ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުން ެއީއ އެއޮްތގޮތަށް މި މަޖިލީހުން ބަލައި

 935ރައްޔިތުން ހިންހަމަޖެހުމާއި އުފަލާއިެއކު ބަލަިއގަންނާނެ ދޫކޮށްލުމަކަށް 

ހެދިދާނެކަމަކަށް އަޅުަގނުޑެގ ވިސްނުން ޤަބޫލެއް ުނކުރި. އާދެ، 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަވކި މާއްދާތަކެއް އިޞްލާޙުކޮށް އިޞްާލޙީ ބަދަލުތަކާިއ 

ވަެަަނ  101ެއކު ދިއުމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިމާލަށް ހަލުއިކަމާއި

މާއްދާގައި ހުުޅވާލަދީފަިއއޮްތ ކުރުމަގެއް ބަންދުކޮށްލުަމށް ރައްޔިތުން 

 940އިންތިޙާބް ކުރަްއވާފައި ތިްއބެވި މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން 

މަސައްކަތް ކުރެްއވުމުން އެކަން މާނަކުރެވެނީ އެ މެންބަރުންނަށް 
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ްއވާފަިއާވ މަސްއޫެޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގަިއ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރަ 

އަދާކުރެްއވުންކަުމގައިތޯ ނޫނީ ނޫންތޯ މި ސުވާލު ނުއުފެދިާދނެ ކަމެއްނޫން. 

ވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ވަރަްށ  101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 945 ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ޭބނުން ނުހިފާ އެ އެއްލާލުމަށް މަސައްކަތް 

ނުޑ  ކުރެވޭކުރުަމކީ ހިތާމަހުރިކަމެކޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ިމ  އެކަންދެކޭ އަދި ޤަބޫލުކުާރ ގޮތްވީމާ. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ރަްއޔިތުން ތަމްސީލު ކުރެްއވުމަށް ަރއްޔިުތން އިންތިޙާުބ 

ން މި މާއްދާއަްށ ކުރަްއވާފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް މެންބަރު

 950ވޯޓު ނުދެއްވުން އެއީ ަރްއޔިތުނަށް އެގޮުތގައި ފައިާދޮއތް ރައްޔިތުން 

ބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވާނެ ޮގތަކަމަކަށް ހަމަގައިމުެވްސ އަޅުަގނުޑ 

ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުެމން ކިތަންމެ 

ށް ބަދަެލއް ނުކުެރވޭނެ. މަސައްކަތެްއ ކުރިނަމަވެްސ ކަޅުކުލަ ހުދުކުަލއަކަ

ކަޅުވާނީ ހަމަ ކަޅަށް. ހުުދާވނީ ހުދަށް. ދެނުބައި އެއްކޮްށލައިގެން އެްއ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ަކމެއްނޫން.   955 55ރަނގަޅު އުެފއްދުން މިއީ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ ކިތަންމެ ފަހަރަުކވެސް ަޤވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވައި އެ މާއްާދ 

ދަުލކުރެވިދާނެ. އެކަމަުކ، މިހާރު އެ ާމއްާދ ކިތަންމެ ގޮތަކަްށވެސް ބަ

ޑްރާފްޓްަގއި ެއ އޮްތގޮތަށްވުެރ ވަިކ ރަނގަުޅގޮތަކަށް އިްޞލާޙީ ބަދަލުެގ 

ތެރޭގައި އެ މާއްދާ ޭބނުންހިފަން ގަސްތުކުރާނަމަ އެ މާއްާދ 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަިދ، ޤަބޫލެއްވެްސ   960ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަކަށް އަުޅގަ

ރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެ

 ޝުކުރުވެިރވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 
 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނުޑވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެިދ  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

 965  55ދެލިކޮޕީގެ  2ދަންނަވާލީ މިހާރު ބަހުޞްކުރެވެމުންދާ ަގވާއިުދގެ  މެންަބރު ޢަްބދުލްޣަފޫރު 

ވަނަެަ މާއްދާ ފާސްުނވެގެްނ މި ކުރެވެމުންދާ ބަހުްސގަިއ ެއއްެޗްއ  ްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:އި

ނޑު މި ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުަގއި އެްއެޗއް ނުދަންނަވާ  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

މަޑުން އިނދެވޭތޯ ބަލަމުން ެގންދިޔައީ ައވަްސކުރުމުގެ ނަުމގައި. އެކަމަްށ 

ވޭތޯ ބަލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއިކ ހުރަސްއަޅާ މީހަކަެަށް ނުވެ 
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 970ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅުތަްއ އަހާ ޤަބޫލުކުރުމުގައި ައޅުަގނޑު ގެްނުގޭޅ 

އުސޫލަކީ ބަސްބުނާ މީހާއަށް ނުބަލައި އެބުނާ ބަހަެަށް އަުޑއަހާ އެީއ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ބަހެއްނަމަ އެ ބަސް ޤަބޫލުކުރުމުގެ އުސޫލު. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑަީކ ރައީސް، އަޅު  ަވނަ މާއްދާ މިހާރު އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރުމަެަށް  55ގަ

ނޑު ެއގޮތަށް ވޯޓުދިނީ ިމ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވޯޓުދިން މީހެއް. އަުޅގަ

 975މަޖިލީހުގައި ހއ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒުާއިއ 

އަްއޑުއަތޮުޅގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި މ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު 

ވަަނ  102ާއިއ ވަނަ ާމއްދާ 101މަދު ޝަފީޤް ޤާނޫނުއަާސސީގެ އަޙް

މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ ދެްއެކވި ވާަހކަފުޅުަގއި ދަްއކަަވމުން ގެންދެިވ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވިފަިއވާތީާއިއ  ހުއްޖަތާއި ޤަބޫލު ހުއްޖަތާއި ދަލީލް އަޅުގަ

 980ވަނަ މާއްެްދާ ދެލިކޮޕީގައި ާވގޮތަެަށް ފާސްނުވެއްޖެނަަމ  55މި 

ޅުަގނޑުމެްނގެ ލޮބުވެިތ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާން ކުރަްއވާފަިއވާ އަ

ނޑުމެންެގ  އިޞްލާޙީ އެޖެންާޑއަށް މިިއންދުވަހަކު ކުލަޖެހޭތަން އަޅުގަ

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފެނިދާނެެެއޭ ހީނުވާތީއާއި ަރއްޔިުތން މަޖިލީހުން 

ބޮޑުެވ ފުރާވަރަެަްށ ދުވަސްނުފުރާ އުފަންކުަރއްވާަފއިވާ ސިޔާސީ ޕާީޓ ހެދި

 985އަރަން ބޭނުންވާ ރަނގަުޅ މާހަޢުލެއް ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެގެން 

އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅަގނުޑ 

މަނިކުފާނަެަށް ވަރަެަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނަން. އަިދ، ކުރިއަެަްށ 

ންކަމުން، މަޢުޟޫޢުއިން އޮތްތާަގއިެވސް އެކަން އޮްނނާނީ އެހެން. އެހެ

ބޭރުނުވެ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުިވ 

ނޑު ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލާނަން.   990ވިދާޅުވުަމކާއި ގުޭޅގޮތުްނ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަށް މިއައި ތަރައްޤީާއއި ުގޅިގެްނ ވަރަށް ބޮޑު 

ލޮނު ފެނަށް ހެދުން. ރަނގަޅު  ބަދަލުތަކެއް އަުތވެއްޖެ. ިމގޮތުން

ނުރަނގަޅަށް ހެދުން. އިންސާފް ބޭއިންސާފަށް ހެދުން. ތެދުވެރިން 

ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް ހެދުން. އިޚްލާސްތެރިން އަނިޔާވެރިންނަށް ހެދުންވެސް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ   995ހިމެނޭ. މިފަދަ އޮޅުވާލުންތަކެްއ އޮޅުވާލާ މީހުން އަުޅގަ

 ތިބިކަމަެަށް ވާނަމަ..



 37 

 
ނޑު އެދެން މާއްދާާއިއ ބެހޭގޮތުން      ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ައޅުގަ

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ގެންދެވުން އިނގޭތޯ. ދެން، މަޢުޟޫޢުއިން ބޭރަށް 

ނޑަށް ފެންނާތީ ހަމަ ދަންނަވާލީ.   1000 ވަަޑއިގަންަނވަނީކަމަށް އަުޅގަ

 

 ައޅުަގނޑު ހަމަ މަޢުޟޫއާިއގެން ކުިރއަށް ދެވޭތޯ ބަާލނަން. ، އާދެ ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 
 މެންަބރު ައބްދުލްޣަޫފރު 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:
 1005 

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންަދވާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
ނުޑ ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތް މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   1010 ތެރި ރައީސް، އިޙްތިރާމާއި އެކީަގއި އަުޅގަ

 
 

ބޭނުން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅ  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދައްކަވަމުން ގެންަދވާއިުރަގިއ ތަކުރާރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، 

 1015ވާހަކަ ުހއްޓަަވިއ ޢިއްޒަތްތެިރ  މެންބަރުންގެ ކުރި މަރުއްވާލަްއވާ

މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަަކައށް ފާޑުވިދާޅުވެ ެހއްދެވުމަްށ އަދިއެއް ިމ 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ހިންގާނެ އެްއވެސް ަގވާއިެދއް އޮތީކީެއއްނޫން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސއަކަށް ިއޙްތިޔާރުތަކެއް އޮީތކީެއއްނޫން. އެހެންވީމާ، 

މާސް ދަންނަވަން ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބަޔާްނކުރާ ޙުދޫދުން އަޅުަގނޑު އިލްތި

 1020ބޭރަެަށްނުގޮސް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ގެންދަާވއިރުަގިއ 

 އެހެން ނުހެއްދެވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 
ނުޑ އެންމެ ބޮޑަށް މިގޮތަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުމުްނ: ށް ދަންނަވަންޖެހެނީ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަުޅގަ

 1025އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ަގވާއިެދއް ހެދިފައި ނެތީމާ. އަޅުަގނޑުމެްނ 
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ގަާވއިދާއި ދޭތެޭރގައި އޮްތގޮަތެަށް ވާހަކަދައްަކވާފައި އެއްަބސްެވވުނީ އާެދ 

ނޑަްށ މިދަންނަވަނީ. އެްއގޮތަކަްށެވސް އެއްަބްސ  އެއްބަްސެވވުނީއޭ އަުޅގަ

ގީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މިހާރު އޮތް ނުވެިވގެން އަޅުަގނޑުމެން ިމ ނެ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާއި އެ އެްއޗަކަެަށް ަބލައިގެން އަިދ 

 1030އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޑްރާފްްޓ ކުރަންވެފަިއއޮތް އެްއޗެްއވެްސ އޭަގއި އޮްތ 

ރޫޙަށް ބަލައިގެން ކުރިއަްށގެންދިއުން. ޤާނޫނުއަސާސީްނ މަޖިލީހުގެ 

ޚްެްތިޔާުރެގމަތިން އެގޮތަށް ެއކަން ކުރިއަެަްށ ރައީސްއަށްދޭ އި

ގެންދާނެކަމުަގއި އަުޅަގނުޑ ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްކުރަުމން މިދަނީ އެގޮތަެަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ެއއްގޮަތކަށްެވްސ   1035މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިމަރާލާކަށް އަޅުގަ

އަދި، ޤާނޫނުއަސާސީ ހުއްދަ ޭދކަމަެަށް ވިދާުޅާވ މަސައްކަތެްއ ނުކުރަން. 

މާއްދާ ފުންކޮށް ވިދާޅުެވއްޖެނަމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ާޤނޫނުއަސާީސެގ 

އެ މާއްދާއިން ބަޔާްނކުރަނީ މިތާގައި ެދއްކޭ ވާހަކަައކުން ނުވަތަ ވޯޓުެދްއާވ 

ގޮތަކުން މެންބަރަކު ކުށްެވރިނުވާނެކަން. އެހެންނަމަވެްސ، މެންބަރަކު 

 1040ބޭނުންފުޅު ހުރިހާ ވާހަކައެްއ މިތާނގައި ދެއްެކވުމަކަށް އެ މާއްދާއަުކްނ 

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެީނ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ިއޝާރާތެްއނުކުރޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެޭވ ހަމަތަކަކާިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަ ވަމުން ގެންދަންވާނީ. އުސޫލުތަެކއްގެ ތެެރއިންނޭ އަުޅގަ

ނުޑ މިދަންނަަވނީ ހުރިހާ  ނޑުމެްނ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1045ބޭފުޅުންގެވެސް ަވގުުތ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ 

މަޢުޟޫޢުއެއްަގއި ެއ ަވުގތު ވާހަކަދެެކވޭ މައްސަަލއެްއގެ ވާހަަކ 

ެަވަމުން އެދޭ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އާދެ، އެހެްނ އަޅު ަގނޑަްށ ދައްކަ

ނޑު  ގިނައިން ދެންނެވޭީތ ެއކަމާ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްކުރަްއާވތީ އަުޅގަ

ހިތާމަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެހެން ދިމާވެއްޖެްއޔާ 

 1050އަދިވެސް ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކފުޅު ކުރިއަށް 

 ގެންދެވުން އެދެން. 
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ނޑުގެ ވާޖިބަެަށް  ރީ ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުބު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަނިކުފާނު އަޅުގަ

 1055 ހުރަސްނާޅުއްވާނެ 

ނުޑ ޔަޤީންކުރަން. މިފަދަ އޮުޅވާލުތަްށ  ކަމުގަިއ ހަމަގައިުމވެސް މެންަބރު ައބްދުލްޣަޫފރު    އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތިބިކަމަށް ވާނަ އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ގެ ެހޮޔ هللا ަމ އޮޅުވާލާ މީހުން އަުޅގަ

ރަޙްމަތްފުޅާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހެޔޮ ވިސްނުންފުޅުްނ މިފަދަ މީހަކު 

ދުރުކުރެއްވި ކަުމގަިއވާނަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

 1060ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީްސ، ތަނަާކއިމެދު ބެލެވޭ ދަރަޖަ 

މަލަ ފެންނަގޮތް ބަދަލުވާނެކަމީ  ނުވަތަ މިސްރާބު ތަފާތުވުން އެތަނެްއގެ

ކޮންމެ ކެޕްޓަނަކުވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ތެދު ހަޤީޤަތެއްކަމުަގިއ 

ނުޑ މަޢުޟޫޢުއިން  އަޅުަގނޑުެދކެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ބޭރުނުވެ އަދިވެސް ކުޑަ މިާސލެއް ދަންނަވާލާނަން. ދިވެހި ހަރުބަހެއްގަިއ 

ނޑު  ބުނާ އަޑުއަހަން ތިޔައީ ގަަހށް  1065ފެންނަގޮތޭ. ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަ

ދުށިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައިވާ ކޯޭޓއަށް އެރިމީހަކު މަތީގައި ޮއވެެގްނ 

ނެގިފޮޓޯެއއް. އެ ފޮޓޯއިން ިގނައިން ފެންނަނީ ފެންނަންހުރީ މީހުންގެ ބޯ. 

ނުޑ  މޫނުގެ ސިފަ ފެންނަނީ ވަރަށް ުކޑަކޮށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ެފންނަގޮތް ބަދަލުވަނީ ހަމަެއކަނި ގަހަްށ  ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ

ނިޑއަެަށް އެރުމުންވެސް.   1070އެރުމަކުންނޫނޭ. ފެންނަގޮތް ބަދަލުވެއޭ ދިދަ ދަ

ނޑިއަެަށް އެުރމުން ފެންނަނީ ބޮލޭ މޫނެއް ނޫނޭ. މޫނު ދެކެ  އެީއ، ދިދަ ދަ

އެބައިމީހުންގެ އަޑުީނވޭ ބަެއްއ މީހުންނަެަށް ރައްޔިތުންގެ ިއޙްސާސްތަކާިއ 

ވަަނ މާއްދާ މިހާރު  55ށް ދެނެގަނެ ދެެނގަުތން ދަތިވާނެެެއޭ. ޝުއޫރުތަ

ނޑު ެދކޭ ސަބަބެކޭ  އޮތްގޮތަށް ފާސްނުވި ސަަބބެއްކަމަެަށް އަުޅގަ

 1075 އެީއވެސް. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 
އާދެ، އަިދވެސް އެހެން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެކުިރްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ަހމަ މި މަޢޟޫޢުގައި ވާހަކަުފޅުދައްަކވަމުން އަޅު

ގެންދެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. އާދެ، ދެން، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި 

 1080އަރުވަނީ މުލަކައޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ސުލައިމާނަށް. 

 އާދެ، ކުިރއަށް ގެންަދވާ.
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 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
 1085 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނުޑ  ޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮ

 ނިޒާމާއިބެހޭ ނުކުތާެއއް މި ނަގަންޖެހުނީ މި މަޢުޟޫއާއި ބެހޭގޮތަކުންނެއް  އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

ނޑަްށ ލިބުނު ކުރު ނޯޓަާކއި ގުިޅގެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ނޫން. އަުޅގަ ން. އަުޅގަ

ފުރުޞަތަކަެަށް އެދި ދަންނަވާލީ މިއަދު ހިނގައިދިަޔކަމަކާ ބެހޭގޮތުްނ 

ނަޑށް ހީވަނީ ެއ   1090އެކަމަެަށް ތާއީުދކޮށްލުމުގެ ޮގތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑަްށ ދެްއުވން ރަނގަުޅވާނެހެން އެބައޮްތތޯ އަުޅގަ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ނަވާލަން. އެކަމަެަށް ތާއީދުކޮށްލުުމގެ ފުރުޞަތު ދަން

 
 

ނުޑ ހަމަ މި ދަންނަވަނީ ައޅުަގނޑުމެްނ މި ގެންާދ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  1095އާދެ، އަުޅގަ

އެޖެންޑާަގއި އޮތް ކަންތަށް އިހަށް ކުރިއަށް ގެންދަން  ހަމަ ފުރުޞަތު 

ދެއްވުން އެދޭ ވާހަެަކަ. އެހެްނވީމާ، މިތަނަށް ކުއްިލއަކަށް ިދމާވި ކަމަކަްށ 

ނޑަށް މި ވަގުތު ފުރުޞަތު އެރުވެްނ ތާއީދުކުރަްއވާ  ހެއްދެވުން ެއީއ އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނާވނަން.   ނެތްކަމެކޭ އަުޅގަ

 1100 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 
 ދެން، އެކަންތަށް ދަންނަވާލުމުގެ ިއޒުނަ އެބައޮތްތޯ. އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 
 އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

 1105 ެކވުން:ވާހަކަެދއް

 

 
އަޅުަގނޑަްށ ރަނގަީޅ ދެން އިހަށް ވިދާޅުުނވެ މި މަޖިލީުހގެ މަަސއްކަާތގެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ފުރުޞަތުދެއްިވއްޔާ.  ކުރިއަށް ދާން އަުޅގަ

 1110 



 41 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 
ނޑަށް ހީވަީނ ދެން ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ޚިލާ އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ފްނުވާހިނދު އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑަްށވެސް މި ުޝޢޫރު ފާލުކުރެވޭނެހެން. ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

 1115މާއްދާތަށް އެ އޮންނަގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު ވީދާޅުެވއްޖެްއާޔ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިށީންނާނަން. މައްސަލައެއް ޯނންނާނެ. 

 

 
ވަަނ  55` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅަގނޑު  ކަތޮޅު މެްނބަރު މުލަ

 1120 މާއްދާ 

 ފާސްނުވެ ދިަޔއިރު ައޅުަގނޑަކީ އެ މާއްާދގެ ފާސްުނެވދިއުމުގަިއ ވޯުޓ  އަްޙމަދު ސުަލއިާމން 

 
ނޑު  22ނުދިން  ވާހަކަެދއްެކވުން:  މީހުންގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑިަވޅުަގއި ތާއީުދކުާރނީ ކުރީދުވަހުެގ ޖަލްސާަގިއ ވާހަކަދެްއެކވި  މި ދަ

 1125ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް ބޭފުޅުްނ އޭގެތެޭރަގއި ޙާއްަސކޮށް ހައްދުންމަތީގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދު ވަޑަިއގެންެވސް ނެތްކަންނޭެގ. މޫސާމަނިކު 

ފުޅަށް ވަރަށް އަދި އެފަދަ ޢިއްޒަތްތެިރ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަ

ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. ޙަޤީަޤތުގަިއވެސް މާއްާދއެްއ ފާސްނުވެ ދާއިރު ެއ 

މާއްދާއަށް ވޯޓު ނުދެްއވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ިމ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ   1130މަޖިލިސްގެ މި މަސައްކަތައް ހުރަސްއަޅުްއވާ ބޭފުޅުން. އެަކމާ އަޅުގަ

މާއްދާއެއް ފާސްނުވެ ދިއައިރު ެއއިްނ  އެއްބަްސވަން. ެއގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ

ކޮންމެ މާއްދާއަކަްށ ވޯުޓ ނުދެއްވި ކޮންމެ ބޭފުޅަީކެވސް ހަމަ ޭއގެ 

ބޭފުޅެއް. މިއިން އެްއވެސް ބޭުފޅަކަށް ރެކިަވޑަެއއް ނުގަެނވޭނެ. އެހެންވީމާ، 

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސްަގިއ ހިނގައި ކަމަކުން ޤާނޫނީ ކޯޓަކުން ނުވަަތ 

 1135ކުން ސުވާލުނުކުރެވުނަސް ިމ މަޖިލިސްގަިއ ޝަރުޢީ ކޯޓަ

ސުވާލުކުެރވެންޖެހޭނެ. ހަމަ ތެދުފުޅެއް އެއީ ސުވާުލކުރެވެން ވާނެ. އަދި ެއ 

 44ސުވާލަށް ޖަވާބުވެސް ލިބެންާވނެ. މިގޮތުން ވޯޓުދެއްވި ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއީވ  22މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
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ނޑުެވސް ވޯޓު ުނދިން ސަބަބު މިހެންވެގެންކަން  ވިދާުޅވުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން ވޯޓުނުދިން ބޭފުޅުން އެކަންޏެއްނޫްނ   1140ދަންނަވާނަން. އަޅުގަ

ެެއް. ވޯޓުދެްއވި ހުިރހާ ބޭފުޅުން  ސަބަބު ދަންނަވަން ޖެހޭނީކީއެ

އެހެންވެއްެޖއިްއޔާ ހަމަ ސަބަބު ދަންނަވަންޖެހޭނެ. ދެކޮޅުވެްސ 

އެހެންވީމަ، ެއގޮތުން ދެންވާނީ ޖަވާބު ޔަޤީްނ  އޮންނަންވާނެ މީގައި.

ސަބަބު ވިދާޅުވާނޭކަން. ުސވާލުކުެރވެންވާނެ އަދި ސަަބބު ވިދާޅުވަނީ. 

 1145ހަމައެގޮތަށް މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުެވގެން ރަނަގުޅ 

ނޑުމެން ނިކުންނައިރު ވަލު ދޮރައަށިންވެްސ  ދޮރައަށިން އަުޅގަ

ނޭނގި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކުޑަދޮުރގަިއ ތިއްބަާވއިުރ  ވަދެަވޑަިއގަންނަވަން

 އެ ބޭފުޅުން،

 
 1150ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން މިދަންނަވަނީ މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައިއޮތް މާއްާދއާ ބެޭހގޮތުން ވާަހކަފުޅު ދެްއކެވުްނ އެދެމޭ. އެހެން 

ަކާވ އެ މާއްދާއަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އެޭދ އިތުރު ވާހަކަފުޅު ނުަދއް

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 
 1155 އާދެ، ައޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސްގެ ތިޔަ ވާހަަކފުޅަށް އިޙްތިރާމް  ައޙްަމދު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު

 ރައީސްެގ  އަދާކުރަން. ައޅުަގނުޑވެސް ެދކެނީ ތިޔައީ ހަމަ ތިޔަ ޢިްއަޒތްތެރި ސުލައިާމން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޚިޔާލުފުޅުކަމަށް. އަޅުަގނުޑ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެހެންވީމަ، އެގޮތުްނ 

އެބޭފުޅުންނާވެސް ސުވާުލކުރަްއވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ ހަމަޔަޤީން ޖަވާބުދެއްވާެނ 

އެއީ ކީްއވެގެްނކަން. ހަމަޔަޤީން ޝައްކެއްނެތް އެކަްނ އެގޮތަށް ވާނީ. 

 1160ޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުގަިއ އެހެންވީމާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަ

ނޑުމެން ފަހުން ފާސްކުރާ  މި މާއްދާ އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ އަުޅގަ

މާއްދާއަކުން ކުީރގެ މާއްެެދާައކަށް ފުށޫއަރާފާނެ ކަމަށް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ. އަެނއްބަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިާދޅުވަނީ އެގޮަތކަށް

ނުވާނެއޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ެއގޮތަށް ނުވާނެނަމަ ގަނެެގން އުޅޭ ިމއަރެްއ 

 1165ފެންތިލަވާފަދައިން ހިނދު ހިނދުކޮޅާ ލިޔުން ފެންތިލަ ވާކަންނުޖެހޭނެ 

ނޑު ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާލަން  ޔަޤީންނުންވެސް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
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ނާޑ ސުވާުލކޮށް ނޑުމިހިރީ އަުޅގަ ފި ކަމުަގއިވާނަަމ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ވޯޓުނުދިން ސަބަބު ދަންނަވާށޭ އެހެންނަމަވެސް ހަމައޭގެ އަނެްއކޮުޅ 

ވޯޓު ދެްއވި ބޭފުޅުްނވެްސ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެހެންެވއްޖެއިްއޔާ ސަބަުބ 

 1170 ދަންނަވަންޖެހޭނެއޭ ޝުކުރިއްާޔ. 

 
 ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮުތްނ  55އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދި ދަންނަވާލީ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

ނޑު ަދއްކަންުހރީ ގާތްަގނޑަކަްށ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް   އެްއޗެއް ދަންނަވާލުުމގެ ނިަޔތުގައި. އަުޅގަ

ެެްއ ސ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ހުރިހާ ވާހަކައެ މް މައިގަ

 1175ޝަރީފާ ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އަދި ޏ. 

އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ ދެއްކުމާ ުގޅިގެްނ 

ވަނަ ާމއްދާ ޑްރާފްޓިްނގ  55އަޅުަގނުޑ ދެތިން ެއއްެްެޗއް ދަންނަވާލާނީެް. 

ނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ މިނޫންގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީއަެަށް ދިަޔކަމުަގއި ވިައސް އަުޅގަ

ޑްރާފްޓުެވގެން އަންނާނެހެނެއް. މިނޫންގޮތަކަށް ޑްރާފްޓްވެގެން އަންަނ 

 1180ކަމަށްވަންޏާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙީ އެެެޖެންޑާާއ 

ނުޑ ޝަްއކުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން.  ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ދޭތެރޭަގިއ އަުޅގަ

ދަންނަވަން މިޖެހުނީ މިހާސާފުކޮށް މި މާއްދާ އޮތްއިރުވެސް ބަެއްއ މިހެން

ނޑު އެކަާމ  ބޭފުޅުން މި މާއްދާއަށް ވޯޓުނުދެއްވީމަ އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތައް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 1185 ޝުކުރިއްާޔ. 

 
ނޑުމެންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ރި ރަީއސް އާދެ، އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ފާސްނުވީމާ އަުޅަގނޑުެވސް ވަރަްށ  55ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕަގއިވާ  މަީސޙް هللا ޢަބްދު

ނުޑ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެރަވި އެުދވަހު އާދެ، އަދި އޭގެ ކުރީގެ ުދވަހެްއގަިއެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުިރއްސުެރ ފެށިގެން ިމ ވަރަށް ދެރަވެަފއި ހު  1190ރީ. އެީއ އަުޅގަ

ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުެރވޭތޯ މިދެންނެވީ މި ަގވާއިދު ައވަހަށް ފާސްކުރެޭވޯތ 

މަސައްކަތްތަެކއްވަނީ ކޮށްފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއގޮުތން އަޅުަގނުޑ 

ދުވަހުގެ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގިއ މިގަާވއިދު  14ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި 

ނިންމަން އަޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު. އެދުވަުހވެްސ ފާސްކޮށް



 44 

 1195އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން ައޅުަގނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްެވސް އެކަމަެަްށ 

ޗެލެންޖްކުރަން ބޭނުމޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހެޭއ ވީާހވެްސ ައވަހަކަށް ިމ 

ކުރިމަތިލާން.  ގަާވއިދު ފާސްކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަަތއް

އެހެންނަމަވެސް ެއއީ އެދުަވްސ މިއަދު މިއީ މިުދވަސް އާދެ، އެދުވަހު ެއއީ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް ވަރަށްހެޔޮ ނިޔަތެްއަގިއ ހެޔޮ ހިތުން 

 1200އެގޮތަށް ާތއީދުކުރީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެނަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަުކގައި އަާސީސ 

ކަންތައްަތކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙުކުރަން ފެށުމުެުން ަވރަށްގިނަ

ވާހަކަދެެކވި ކުިރއަށް ެދވޭނެީތ ެއގޮތް ޤަބޫލުކޮްށގެން. އާެދ، ައޅުަގނުޑ 

ވަނަ މާއްާދައށްވެސް އަދި އޭެގ ކުރީދިަޔ މާއްދާތަކަށްެވްސ  55އަބަދުވެްސ 

ވޯޓުދީފަިއވެސް ހުންނާނީ އަދި އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަަކދައްކާފަިއވެްސ 

 1205އިރަކު ައޅުަގނަޑށް އެލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާފަިއ ހުންނާނީ އެ

އަޅުަގނުޑ ެއއާ ދޭތެރޭަގިއ ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްާނފައި. އާެދ، 

ވަނަ މާއްދާއާ ބެޭހގޮތުން މިމަޖިލީހުގެ  55ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރީދުވަުހ 

ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށްގިަނ ބޭފުޅުން ތަފާތު އޭންގަުލން ވާހަކަފުުޅ 

ކަވާަފިއވޭ. އާދެ، ެއާވހަކަ ފުޅުތަެަކުގައި އަޅުަގނޑަށް ކުރިްނ ދައް

 1210ވިސްނާނުލެވި ހުރި ކަންތައްަތެަކަކާ ބެހޭގޮތުްނވެސް ބޭފުުޅން ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަވާަފިއވޭ. އެހެން އެވާަހކަފުޅު ދެއްެކވީމާ ވާގޮަތކީ އެދުވަހު ެއީއ 

ނުޑވެްސ އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު އިތުުރ މަޢުލޫމާތެއް އެހެންވީމަ، އަޅުގަ 

ބޮޑަށްބެލީ އަޅުަގނޑު ެއަކމަކާ ދޭތެރޭގައި ސުވާުލ އުފެދޭކަމެްއ 

ހިނގައިކަމަްށވާނަމަ ދެން ކިހިނެއްތޯއޭ ކަންަތއްކުރާނީ. އެހެންވީމަ، 

ނޑު ެއާއ   1215އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ނަފްަސށް ތެދުވެރިވުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަ

މެފުރިހަމަ ވަނަ މާއްދާ މިއޮތްގޮތުން ެއއީ ފަހަރެއްަގިއ އެން 55މިހާރު 

ނޑަްށ ހީވާތީ ައޅުަގނޑު ޖެހިުލންވީ އެުދވަހު  ނޫންގޮތަށްކަމަށް އަުޅގަ

އެކަމުަގއި ބަިއވެިރވާން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެީއ ކަންނޭނެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މިުއޅޭ މަސައްކަތަީކވެސް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1220ވާހަކަފުުޅ  ބޭފުޅަކުވެސް އެބޭފުޅަާކ ެއ ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ގޮަތަކށް

ދައްކަވާަފއި އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި އެއީ ަވރަށް މުހިންމު 
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ނުޑ  ނިންމުމެއް ވޯޓުދެއްވުން ވޯުޓނުދެއްވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަ

ވިސްނާލާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރިމަތިލާފައި މިވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން 

ން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަްނ މެންބަރަކުވެސް ފާހާގަކުެރއްިވ ފަދައި

 1225އޭގެ މާނައަކީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިމިވަނީ. 

އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެޝަންއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޚާްއޞަ މަޖިލިސް 

އެްއކުރެވިަފއިމިވަނީ އެބޭުނމަށްޓަކައި. ބައެއްފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ 

އެއް އިޞްލާޙުކުރުމަްށވެްސ ހަމަ މި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަކި މާްއދާ

މަޖިލިސް އެއްކުެރވިދާނެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އެްއކުރަްއވަފައި މިޮއީތ 

 1230ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ހުރިކަމަށް 

ފެނިވަޑަިއގެން ެއގޮތުގެމަތީން މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އެނަޒަުރން ބައްލަވާފަިއ 

ނޑުމެން މިހާރު މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އި  ޞްލާޙު ކުރަްއވާ އަުޅގަ

ކުރިމަތިމިލާ ތަރައްޤީގެ ައއު ކަންތައްތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެކަންތައްަތާކ 

ފައި ހަމަވާގޮތެްއގައި ޤާނޫނުއަސާީސވެސް އޮތުން ޑިމޮކްޮރސީވެސް ޭއެގ 

 1235އެންމެ ފުރިެަހަމަ ގޮތުގަިއ ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކަންަތއްތަެކްއ ކުރެްއވުން. 

ހެންވީމަ، މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމެގ މިޝަނެއްގަިއ އާދެ އެ

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުެރވިފައި ވާއިރު ފަހަރެްއގައި ހަމަ އުނދަގޫތަެކްއ 

ނޑަށް ހިތުތެރޭގައި ަޝއްެކއް އުފެދެނީ އެހެންވީމަ،  ދިމާވެދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި އަ  ޅުގަ

 1240މިޝަނަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާގޮުތގައި އެެެ މިޝަނަކީ ހަމަ މުޅި 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުުރން. އެހެންވީމާ އެ މަޤްަޞދު ހާސިލުވާ 

ގޮތެްއގަިއ އެކަންަތއްތައް ުކރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތެްއަގއި މި ގަާވއިދުެގ 

ނޑުެވސް  އެދޭގޮަތކީ.  ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްެވސް ޮއތުން އެއީ އަުޅގަ

ވަނަ  55އެހެންވީމަ ކޮންމެގޮެތއް ީވކަުމގައި ވީނަމަވެސް މި ގަާވއިުދގެ 

ނޑުމެްނގެ ހިތުތެރޭަގިއ   1245މާއްދާ މިއޮތީ ފާސްނުވެފައި. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

މިއުފެދޭ ސުވާލުތަުކގަިއ ދަންނަވަންޖެހޭ އެއިރުން ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީްނ 

ބޭފުޅުންެވްސ ވިސްނަވާނެ މިކަންތައްތައް އިތުރަށް ަބއްލަާވއިރު އެ

ކަންތައްތަެކއް އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ފަހަރެއްގަިއ 
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ވެދާނެ ހަމަ މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށްެވސް ހަމަ ފަހަރެއްަގިއ 

 1250ވެދާނެ ހަމަ މިގޮތަށް ކަމަްށވެސް އަންނާނީ. އެީއކީ މަްއސަލައެއްނޫްނ 

މި މާއްދާއާ ހަމައަށް އާދެވުނީާމ  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް

އަޅުަގނޑުމެން ހިތުގަިއ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލުތަެކްއ 

ނޑު ހިތުގައި ސުވާލުތަެކްއ  އުފެދޭކަމަެަށްވަންޏާ ހަމޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

އުފެދޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ އެކަްނ ޔަޤީންކޮށްލަން. 

 1255ަގނޑަްށ މިކަމުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެއީއ ސަބަބާހެދި އަޅު

ނޑު އެދެނީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އާެދ  ފަސްޖެހެވުނީ. އެހެންވީމަ ައޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ވިދާުޅވިަފދައިން ޑްރާފްްޓ 

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެވސް މިކަމުގަިއ ެއއްބާރުލާ ދެއްަވއިެގްނ 

ހަކަެަިއގެ ޚުލާާސެއއްގެ ަމއްޗަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިދެކެވޭ ވާ

 1260ބައްލަވާފައި އެކަމަކު ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

އެެެންމެ ރަނގަުޅގޮތަކަށް އަލުން މި މާެާއްދާ ޑްރާްފޓް ކޮށްލާފަިއ 

ނޑު ބޭނުންވަނީ ހަމަ މި މަސްނިމުމުެގ  ފޮނުއްވައިެދްއވުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާްސވުން އާދެ، ައޅުަގނުޑ ކުރިންވެސް ިމ ަގވާއިުދ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ  އެދޭގޮތަީކ ެއއީ. އެެެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑު ހީކުރާހިްތއޮތީ ައުޅގަ

 1265ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެދިަވޑަިއގަންނަވަީނ 

 ހަމައެގޮތަށް ކަމަށް ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 
ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާލޭގެ މެންބަރު އަޙްމަދު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަ

މިނެޓްގައި ވާހަކަފުުޅ  2މިނެޓް،  2އާޠިފަށް. ދެން މިވަގުތުއޮީތ 

 1270ދައްކަވާދީަފއި ދެން ފަހުން އެދިަވޑަިއގެންފިްއޔާ އިންޓަވަލް ފަހުންެވްސ 

 ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ. 
 

ނުޑގެ ވަގުތު ހަމަވީަމ ޝުކުރި މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، އަުޅގަ

 އަންގާލަ 

ނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ހުރި ވާހަކަ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:  1275 މިނެޓަްށ  2ދެއްވުން އެދުން. އަުޅގަ
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ނުފެތިދާނެކަމަށް ހިތައްވަންނަނީ. މި މާއްދާ އެނބުރި ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީއަްށ  

ނޑު ހު ށަހަޅައިާލ ޢިބާރާތެއް ދަންނަވާލާނަން. ޤާނޫނުއަސާީސ ދާއިރު އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްަކތުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ަވިކ މާއްދާއަކަްށ 

ނުވަތަ މާއްދާތަަކކަށް ނުވަަތ ވަކި ބާަބކަށް ނުވަަތ ަވކި ބާުބތަކަކަށް ނުވަަތ 

 1280ުރ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމަީކވެސް މަޖިލީހަށް އިޚްތިޔާ

ނޑު ދެްނ ހުށަހަޅައިލާ  ލިބިގެންވާ ކަމެކޭ. އެގޮތަްށ ލިޔަން އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިން އިޞްލާޙުގެނެވިދާެނޭއ  އެއްސަބަަބކީ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަ

މިހެން އޮތީމަ ނުގެނެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް އޮންނާތީ އެއީެވްސ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަ  މައްސަލައަކަށް ވެގެްނ އަޅުގަ

ެަ ބަހުސްކޮ  1285ށްފާނެކަމެއް ވަރަްށ ކުދުކުދި މިކަހަލަ ޢިބާރާތްތައް ކަހަލަ

ނޑުމެން ބަހުސްކޮށްފައި މިތިބީ އެތައްުދަވހެއް ވަންދެން  ކަންތަކާ އަުޅގަ

އެހެންވީމަ، ެއކަން ވީހާެވްސ ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު މިކަހަލަ 

ފުދޭ  ޢިބާރާތެއް މިހުށަހަޅައިލަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މި މާއްދާއަކީ ނެތަސް

ނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   101މާއްދާއެްއކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ަވިކވަކިން މާއްާދ   1290ގައި އެބަ ިއޝާރާތްކުޭރ އަުޅގަ

ގައި މިބުނާ ހުރިހާ  55އިޞްލާޙުކުެރވިދާނެ ކަމަށް. މި މާއްދާ ނެތަސް 

ަގނޑަްށ ގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނޑުމެަނށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅު

ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހުށަހެޅިފައި އޮތުން މިހާރު މައްސަލަެއއް 

ނިކުމެގެން މިއުޅެނީ. ދެން އެީއވެސް އެކަަމކު ކުޑަކޮށް ބިރުވެރިކަމެްއ 

 1295އަޅުަގނޑު ހިތަްއވަދޭ އަެންއކާވެސް އެކަހަލަ ދުވަހެއް ައތުވެއްޖެިއއްާޔ 

އީ އަދި ެއހެން ލިޔެވިފައި އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަހުސްެވސް ނަގައިގެން އެ 

ނޑުމެން އެހެންނަމަވެްސ  101އޮތް މާއްދާެއއްނޫނޭ  އެއީީކ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއަށް އޮންަނ ކަމަށްޓަކަިއ  75ވަޒީރުްނގެ ވާަހކަދެއްިކއިރު 

ނީޑަގއި ތިއްބެވިދާނެކަަމށް މިވަކާލާތު  ވަޒީރުންނަށް އަތޮޅުތަުކގެ ޮގނޑި ގޮ

 1300ވެސް. ެއ  101ނަ މާއްދާއެއް މިއީ ކުރަނީ އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ޮއން

މައްދާއަށް އިޝާރާތްކުޭރ އެކަމަކު ަވކިަވކިން މި މަސައްކަްތ 

ހިންގިދާނެކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަދި )ށ( ށް 
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ފުވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް އެފާހަގަކުރެްއިވ 

 ނުކުތާވެސް. 
 1305 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު އިށީނދެ ވަޑަިއގެންފައި  ެދއްކެުވން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 އިންޓަވަލްފަހުން ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. 

 
 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 
 1310 އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 
މިނެޓްވީާމ  01:30ރު ޖަލްސާ ހިނގަމުން އަންނަތާ އާދެ، އެހެންވީމަ މިހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަރުާވ  މިނެްޓެގ  30އާދަިއގެގޮތުން އަުޅގަ

ޖަހާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ  11ހުސްވަގުުތކޮޅު މިއަުރވަނީ. ދެން 

 1315ޖަލްސާފެއްޓޭނެ. ޖަލްސާއަށްވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގަޑިައްށ 

 ަކ ދަންނަވަމުން ފުރުޞަތުއަރުަވން.ވަަޑއިގެންެދއްވުން އެދޭ ވާހަ

 
 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [

 
 1320ޖަލްސާ ހުސްވަގުތުޮކޅަކަށް ހުއްޓާލިއިރު ވާހަކަުފޅުދަެައްަކން ހުންނެވި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުންެެ:

ނުޑ  މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް. އަޙްމަދު އާޠިފަށް އަޅުގަ

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން

 
 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވަންފެށި ވާހަަކއަކީ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

 1325 މި މާއްދާގެ )ށ( މިއޮތްގޮތުގެ ވާހަކަ. )ށ( ާއއި  މެދު ފުވައްމުލަކުގެ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑަްށވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ހުށަހެޅުއްވިގޮތް އަުޅގަ 

ތާއީދުކުރެވޭ. އާދެ، މިހާރު މި މާއްދާ އޮްތގޮތުން މީގަިއ މިބުނަނީ )ހ( 

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިޞްލާެޙއް ގެނައުމަށްފަހު ަވކި މާްއދާއެއް ނުވަަތ 

މާއްދާތަކެއް ނުވަތަ ވަކި ާބބެއް ނުވަތަ ަވކި ބާބްތަކެްއ ނުވަތަ މުިޅ 

 1330ދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ އެުކގައި ތަްސދީޤް ކުރުމަށް އެ

ނޑު  ހުށަހެޅުމަށްވެސް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނޭ. މިހެންއޮންާނތީ އަުޅގަ
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ހިތަށް ވަންނަނީ މިވެދާނޭ ވަރަށްބޮޑު ބަހުޘަކަށް މި. ފާސްކުރާނީތޯ ނުވަތަ 

ނޑަށްެވްސ  ނޫންތޯ. އޭގެބަދަލުަގއި ފަިއސަލް އެ ވިދާުޅވާފަދައިން ައޅުގަ

ރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހުށަހެޅީދާނޭ ފެންނަނީ ތަސްދީޤް ކު

ނޑަށް އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކޮށްލަން. މީގެއިތުރުްނ   1335އެގޮތަްށއޮތުން. އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުންވޭ. އާދެ، އެީއ  އަދިވެސް ހުށަހެޅުމަކަށް ާތއީުދކޮށްލަން އަުޅގަ

 )ކ( އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ޔައުމިްއޔާ އިން 

ބައެއް އުނިކޮށްނުލުމަށް ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަން. 

އާދެ، ބަެއއްބޭފުޅުން އެބަ ާވހަކަފުޅުދައްަކވާ މިތާނގައި ާޤނޫނުއަސާސީ 

ނޑުމެންނަްށ ހަވާލުެވގެްނ   1340އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މައްަސއްަކތް މިހާރު އަުޅގަ

ތަށޭ އެކަްނ މިއުޅެނީ މުޅި ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށޭ އެގޮ 

ނޑުމެން ފާސްކުރިއިުރ  މާނަކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިގަވާއިދު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މިފެންނަނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  1އަޅުަގނޑަށް 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީައށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުރިކަމަްށ 

 1345ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބަޔާންކޮށް ެއގޮތަށް އޮންނަީނ އިނގޭތޯ. ިދވެހި

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނިގެން އޮތްމާއްދާެއްއެގ 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު  ގޮތަކަށްނޫން މިލިޔެވިެިަފއިޮއތީ. ދެން އަޅުގަ

ވާ އިޞްލާޙުތަކެްއވެސް. ެއލިބުނުއިރުވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއް

 1350މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އަކަށްނޫން އޭތި އަމާޒުކުރަްއވާފައި އޮންނަނީ. ހަމަ 

ވަކި ޚިޔާލުަތކެއް ވަިކވަކިން މާއްދާތަކަށް ނުވަތަ ަވކި ިއޞްލާޙުތަކެްއެގ 

ނުޑ  ގޮތުަގއި އެ ހުށަހެޅިފަިއ މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އެއްފަހަރުން އިޞްލާޙުކޮށްާލ  ހިތަށްވަންނަނީ މުޅި

ގޮތަކަށްނޫނޭ މިކަން ހުށަހެޅިގެންވެސް ިމއުޅެނީީކ މިފަހަރު 

ެަްއކަތް ހަވާލުީވއިރަުކ. ެއކަން އެޖެންޑާ ވާީނ   1355އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެބަދެެކޭވ  އެގޮަތކަށް ނޫނޭ. ދެން އަޅުގަ

ރެްއވި މާއްދާެއއްގެ ަސބަބުން ފަހުން އަނެްއވާހަކަައކީ ކުރިން ފާސްކު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެތޯ ނުވަތަ 
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ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިގޮތްގޮްތ  ދައްެޗއްވެދާނެތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މައްސަްއކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީކީ.   1360ބަލާއިގެނެއްނޫނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެއް މިސާލަކީ ރާއްޖޭަގިއ އެންމެފަހުން އަޅުގަ

ޕާޓީސިސްޓަމް ތަޢާރަފްވެގެްނ ދިޔަތަން. ވަރަށްުކއްލިގޮަތަކށް. އެކަންތަްއ 

ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔައިުރ އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ ރައްޔިތުްނ 

މަޖިލީހުންވެސް ވިސްނާލެއްވިެހންނެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރާއިރު ޕާޓީ 

 1365ނެތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ. އެކަން ޙުއްދަ ާވނެތޯ ނޫންތޯ. ނިޒާމް އޮވެދާ

ނޑުމެން ނިންމަންެްޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭގޮުތގަިއ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ައކުންކަްނނޭނގެ ޕާޓީސިސްޓަްމ އޮންނަންޏާ 

އޮންނަންވާނެކަން. ނޯންންނަޏާ ނޫންކަން. އެކަން ަބލާނުލާ މިހާރު 

ން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަމަލުވެސް ކުރަމުްނ ޕާޓީސިސްޓަމް ފާސްކޮށްލަިއގެ 

ނޑު ހިތަށްވަދޭ ފަހަރެއްގައި ާޚްއޞަ މަޖިލީހުން   1370މިއޮތްގެންދަނީ. އަުޅގަ

ނިންމަވާފާނެ ކަންނޭނގެ ޕާޓީސިސްޓަމް ޮއވެގެން ާވނެ އެްއޗެްއ 

ނޫންކަމަށްވެސް މި މާއްދާ ާފސްެވގެންދާއިރު. އެކަހަލަ ގޮެތެެއް ެވއްޖިްއާޔ 

ނ ޑުމެން އަނެްއކާ މި ފާސްކުރި އެްއޗާއި ގުޅެންޖެހިފަިއ ފަހުން އަޅުގަ

އޮންނާނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ައދި ހަމަ ރިޔާޞަތަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ 

 1375ދެތިން ސުވާލެއް އެބައޮތް. ެއއީ ޔައުމިްއޔާއިން ބަެއއް އުިނކުރެވޭނެ ގޮތް. 

ނޑައެިޅގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ގަާވއިދުގެ   43ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކަ

ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ފާސްކުރެވިފަޭއ 

އޮންނާނީ މިހާރު. ކުރީދުވަހެއްަގއި ވިދާުޅވި މަނިކުފާނު ފާސްކުރަމުންދާ 

ގަާވއިދެްއގެ މާއްދާަތކެއް މަިތން އަމަލުކުރަްއވާ ވާހަަކ. އެެހންކަމަށްވަންޏާ 

 1380ފާްސވެފަިއ  43ނެއްނެތް އެކަން އޮތްގޮްތ އަުޅަގނުޑ މާބޮޑަކަށް ހަދާ

ނޑުމެން ފާްސކޮށްފައި އޮީތ  ނޑު ހަނދާންވަނީ އަުޅގަ އޮތްގޮެތއް. އަުޅގަ

އެބޭފުޅަކު ދަްއކަވާ ވާހަަކއެްއ އެބޭފުޅަކު ދެއްެކިވގޮތަށް ޔަޢުމިއްާޔގަިއ 

ނޑަށް ބޮޑަްށ ހަނދާންވަނީ. ދެން އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ  އޮތުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ އޭެގ ޖަވާބް ެދއްވުްނއެދެން . ދެން އަދި އެްއވާހަކަައެަަކށް އަުޅގަ

 1385ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފުރުޞަތުގެ ތަރްތީބު ކިހިނެއްާބއޭ އަޅުަގނޑުމެްނ 
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ވަަނ  15ގެންދާނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ފުރުޞަތު ތަރްތީބުގެ ވާހަކަ 

ނޑުމެންނަްށ  މާއްދާގައި އެބަދަްއކާ. އެހެންަނމަވެސް، މިހާރު އާކަެމއް އަުޅގަ

ށާފި. އެއީ، ހޮސްިޕޓަލްގެ ނަންބަރު ނެންގުން ކަހަލަގޮތަކަްށ ދިމާވާންފަ

މިހާރު ވެފައި މިއޮންނަނީ. ކުރީދުވަހު ނަންބަރެއް ނެގިފަިއ މިއޮންނަނީ. 

 1390ދެން އެބޭފުޅަކު ވަަޑއިނެތްަކމަށްވަންޏާ އެނަންބަރު ކަޓަިއގެން އަނެްއާކ 

ވީމާ، ފަހުން އެނަންބަރަށް ޖައްސާ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަދޭ. އެހެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން އެޑްރެސް ކުެރވިފައި ނެތްަކމެއް މިހާރު 

ނޑުމެން ިމ  އައިސްަފއި މިއުޅެނީ. ފުރުޞަތު ތަރުތީބްގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ގަާވއިދު ފާސްކޮށްަފއި އޮތްއިރު މިކަާމއިމެދު ހަދާނެއްގޮތެްއ 

 1395ޖެހޭ ފާސްކުރެވިފަެއއްނެތް. އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަްށ ނިންމަން 

މައްސަލަެއއްކަމަށް އަުޅަގނުޑ ދެކެންމިވެސް. ދެން އޮްތ ވާހަކަައީކ 

ކޯރަމްގެ ވާހަކަ. ުނވަތަ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ އަދަދުގެ ވާހަކަ. މިއަުދ 

ކިތައްބޭފުޅުންގެ މަޖިލީހެއްގައިޯތ ެީ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ މިކުރަނ

ން ވިދާޅުެވއްެޖ އަޅުަގނޑު އެ އޮޅުންފިުލވާލަން ބޭނުންވޭ. މަނިކުފާނު ކުރި

 1400އަލަށް ވަަޑއިގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ހުވާ ނުކުރައްާވކަމަށް. 

އެހެންކަމަށްވަންޏާ، އަދި ވިާދޅުވި ެއކަން ވަރަްށައވަހަށް ުކރަން އިންތިޒާމް 

ކުރަމުންނޭ މިގެންދަނީ. ދެން އެކަމަކީ ާޚއްޞަ މަިޖލީހުގެ ރައީްސ 

ންޏާ އަޅުަގނުޑ އިންތިޒާމް ކުރަްއވާ ކަެމއްތޯ. ކުރަްއވާކަމަްށވަ

ބަލަންބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ ޖަލްސާއެއް ފަށަންާވއިރަށް ެއކަން ނުކުރެިވ 

ނުޑގެ ިހތުގައި އުފެދޭތީ   1405މިއޮތީ ކީްއވެތޯ. އާދެ، ިމސުވާލުތައް އަުޅގަ

އެވާހަކަ ދަންަނވާލީ. މިސުާވލުތަކަށް ޖަވާބު ދެްއވުންެވސް އެދޭވާަހަކ 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ ޢި 
 

އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނީ ޔައުިމއްާޔއިން އުނިުކރުމުގެ ވާހަކަ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން އަދި ގަވާިއުދ   1410އެކަންތައް މިކުރަމުން ގެންދަނީ ގަވާއިދުން އަުޅގަ

ެަކަށްވެްސ މުޅިން ފާސްވެފަިއއޮތް ގަާވއިދެއްނޫންކަ ްނ މިއޮތީ ެއއްގޮތަ

 45ވަނަ ާމއްދާ ާއއި  43އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑު ވަނީ ފާސްޮކށްފައި. އޭަގިއ  44ވަނަ މާއްދާ އާއި  ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ
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ހުރި ނުކުތާތަކަށް ބަލާފައި ެއކަހަލަ މަޖިލީހުގައި ދައްކަްނ އެކަީށގެންނުާވ 

 1415އްކާ ވާަހކަާއއި ނުުގޅޭ ވާހަކަެއއްކަމަށް ެވއްޖިއްާޔ އަދި މަޖިލީހުން ދަ

ނޑާލަން އޮންނަގޮތަށް. ެދން ކުރިންވެްސ  ވާހަކަެއއްކަމަށް ވެއްިޖއްޔާ ެއ ކަ

ނޑުމެންނަން އެއްބަސްެވވިފައި ޮއތީ ރައްޔިތުްނ  ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ގަވާއިދު އޮތްގޮތަްށވެސް އެަކން ގެންދަން. 

ރަމުން ެގންދަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެމަތިްނ އެކަްނ ކު

 1420އެސުވާުލކުރެްއވި އޮތީ ހުވާުނކުރެވި އޮތީ ީކްއވެގެންތޯ. ާއދެ، އަޅުަގނުޑ 

ދަންނަވާލާނީ ބަންދު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބޭފުޅުންގެ މަޤާމުތަކާއި 

ހަވާލުެވވަަޑއިގަީތ ބުރާސްފަތި ދުވަހެްއގެ ހަވީުރގެ ަވގުެތއްަގއި. ދެްނ 

ހިރު ގޮސް އާިދއްތަ ދުވަހު ވަަރށް ހެނދުނާ ހުކުރު ދުވަހާއި، ހޮނި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ މިފެށުނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ެއކަންތައް ދެން 

 1425އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ހުވާކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަން 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ގަވާިއދުން ފާސްކުރި މާއްދާއެއްަގއި އޮންނާެނ 

އި އެަކންތައް ހަމަޖައްސާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. މެންބަރުން ހުވާކުރުމާ

އެގޮތުން އެކަން ކުރަންޖެހޭ މައްސައްކަްތ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ކުރާގޮަތްށ 

އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނޭ ހުވާލަިއދޭ ބޭފުޅަކާިއ 

 1430ރުން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިފުޅުމަތީަގއި މި ހުވާކު

މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއފަރާތްތަކާއިވެްސ ވާހަކަަދއްަކއިގެން އެކަްނ 

ހަމަޖެހެމުންދަނީ. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ ހަމަ ބަންދު ދެދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ 

އެކަންތަްއ ދިމާވީމާ އެކަންަތއް ނުކުެރވި އޮތީ. އިރާދުުކރެއްިވއްާޔ ހަމަ 

ވެސް ދެންނެވިހެން. އާދެ، ދެން ލަހެއްނުވެ ެއކަންތައް ކުރާަނން ކުރިން

 1435އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 
 

 އާދެ، މާލޭ މެންބަރު ކުރިއަށްެގންދަވާ އިނގޭތޯ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 
ނޑު ުސވާެލއް ދަންނަވާލިން މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   1440 މިއަދު މަޖިލީހުގެ އަދަދަީކ  އާދެ، ދެން އަުޅގަ
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ކޮބައިތޯ. އެވާހަކަ ވިދާުޅެވ ދެއްވާފައި ދެން ކުރިއަްށ ގެންދެިވއްާޔ  އާތިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 ރަނގަޅު. ޝުކުިރއްޔާ. 
 

ނޑު ިމއަދު މަޖިލީހުގެ އަޣްލަިބއްޔަުތވެސް ދަންނަވާލާކަްށވެްސ  ރިޔާޞަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

 1445ވޭ. މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖެހިލުމެއްނު

. 57. އެހެންީވމާ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަަތކަށްވާނީ 113އަދަދަކަށްވާނީ 

އާދެ، ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު 

 ކުރިއަްށގެންދަވާ. 

 
 1450 

 
ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް އޮތީ  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:  ކުރީދުވަހު ކުޑަދަށުން މިއަުރ ތިލަވުމާއި ގުިޅގެންެް އަުޅގަ

ބޭނުން މިއަދު  އެފުރުޞަތުގެ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ެގއްިލފައި. އެހެންެވ،  

ނޑު މަްއސަްއަކތް ކުރާނަން.   1455ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑުމެްނ ހިފޭތޯ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން. މި  55މިހާރުެު ވާހަކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ވަރަްށާސފުކޮށް މިކަން  މާއްދާއަކީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅފައި އޮތްގޮތް. އެެެހެްނވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސ  ކުރަން މިހާރުވެސް ކަ

ނޑުމެން ެއއްެވްސ އިޞްލާެޙއް އާިއ ޚިލާފަކަށް މިކަންނުކު ެރޭވނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނަށް.   1460ނުވަތަ ަގވާއިެދއް ހަދާކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަގވާއިަދކަްށ އޮތްގޮތްނޫން  ޤާނޫނުގައި ނެތްކަމެއް ައުޅގަ

އެހެންގޮތަކަށް އަނބުރާ މީހަކު ބޭނުންވާގޮތަކަށް އެކަންތަްއތައް ކުރެޭވެނ 

ސް މަެގއްއޮްތކަމަކަްށ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެްއވެ

ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަްށގިނަ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ. ދެން ވޯޓް ނުދީފަިއ 

 1465ހަޤީޤަތުގައި ވޯޓް ނުދިންސަބަބު އެބަޖެހޭ ބަޔާންކުރަން ވަިކ 

ހާލަތްތަކެއްަގއި. އެކަްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޮއތް ކަންނޭނގެ. 

މަޖިލީހުަގިއ ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ވާހަކަެދކެވިފަިއ. އަިދ  މީގެކުރީަގިއވެސް

އެއަށް ަޝއްކެތް ވާކަމަްށަވންޏާ ވޯޓް ނަގަންޖެހޭ ުއސޫލްތަކެްއވެްސ 



 54 

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ޝައްކު އުފެދޭކަމަށްވަންޏާ ެއކަންކުރަންޖެހޭ 

 1470ޯވްޓ  އުސޫލަާކއި، އަދި މަޖިލީހުގެ މައްސައްކަތަށް ދަތިާވގޮތަށް ަގސްދުގައި

ނުދީފިއްޔާ ެއއަށް ޖަވާބްދާީރވާން އެޖެހޭ އުސޫލެއް އޮުތމަކީ އެއީހަަމ 

ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ވަރަށްބޮޑަްށ 

ނޑުމެން މީގެކުރިން ފާސްކޮށްފައި އޮްތ  ޤަބޫލްކުރެވޭ. ދެން މާއްދާ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިހާ ރު ދައްކަން. ބައެއްކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަެވސް އަުޅގަ

 1475އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ކަންތައްތަެކއް. 

ނޑުމެންނަްށ  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙް ގެންނައިރުަގއި ައުޅގަ

ނޑަށް ަހމަޔަޤީނުންވެސް.  އެބައޮޅުްނއަރާ މިހާރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްނޫން. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަާރ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޖެންޑާއަކީ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ކޮންގޮތަކަްށ ރައީސު

ނޑަށް   1480އިޞްލާޙު ކުރަްނކަން މި ަމޖިލިސް އެްއކުރީ. އެ މިހާުރ އަުޅގަ

ސުވާލްއުފެދޭ ހިސާބަށްިހގައްޖެ. އެކަންމިހެން ވާންމިޖެހުނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޖެންޑާގެ ޚިލާފަށް ބައެެެްއ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޚިޔާލާއި އަދި އެމަޝްވަރާ ނޫނީ އެކަން ވާހަކަ ެއގޮތަށް  މެންބަރުން

ދައްކާފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް އޮޅުންއަާރއިފި. 

 1485އަޅުަގނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއެވސް އެކަން ސާފްކުރަން ބޭނުންވޭ. ކޮބަިއކަން 

ްނ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް އެްއކުރުމުގެ ހަޤީޤީބޭނުމަކީ ކޮބައިކަ

މާއްދާއަކަށް އިޞްލާެޙއް ގެަނއުމަށްތޯ. ނުވަތަ މާއްދާ ތަކަކަށް އިޞްލާްޙ 

ގެނައުންތޯ. ުނވަތަ ެއއްކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުންތޯ. ިމ 

ނޑުމެްނނަށް އެގެންޖެހޭ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަގވާއިުދ ހަދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަ  1490ވާނީ މި މުސްތަޤިއްލު ކަމެއްހެން. އެކަން ެއގޭނަމަ އަޅުގަ

ކޮމިޓީން މިކަމާއި ދޭތެރޭަގިއ ވިސްނަވާަފއި. ކޮންމެހެން މި މާއްދާއަށް. 

އަދި މި މާއްދާނޫން އެހެން މާއްދާތަކަާކއި ބެހޭގޮތުން ކަންަތއްތައް ކުރަމުްނ 

އައިުރގައި ުލއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ހަމަޔަޤީންވެސް ކުރިމަިތެވގެން ދިޔަސް. 

ނޑު މިކަމާ އި ދޭތެރޭގައި ވިސްނިވިސްނުމުްނ އަޅުަގނޑަްށ ދެން އަޅުގަ

 1495ވަނަ މާއްާދއަކީ އެްއގޮތަެަަކށްވެސް ީމަގިއ  55ވިސްނުނުގޮުތގަިއ މި 
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އޮންނަންޖެހޭނެ މާއްދާއެއްޫނން މިއީކީ. މިހާުރވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނުޑމެންނަން ލިބިގެންވާ ޙައްޤްަތކެއް އެބައޮްތ.  ޤާނޫނުއަސާސީއިން އަުޅގަ

ސާީސއަްށ ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެ ިއޞްލާޙެއްވެްސ އަދި މި ޤާނޫނުއަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  101ގެނެވޭނީ މިހާރު ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެބުނާ 

 1500އެހަވާލާދީފައި. އެ ޤާނޫުނ ބަދަލުނުެުވާހިނދެއްަގއި މި މަޖިލީހުން 

އެކަންކުރަންޖެހޭނީ މިހާރުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްގޮތަްށ. އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް ވަރަށްބޮޑަްށ ޤަބޫލްކުރެވޭ. މި މާއްދާ އުވާލަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަ

ހަމަޔަޤީންކަމެއް ެއއީ. ޤަބޫލްކުރެވެނީކީނޫން. ޔަޤީންކަމެްއއެއީ. 

އެްއގޮތަކަްށވެސް މި މާއްދާ ބޭއްވުމަކީ ކޮތްގެން ވާނެކަެމއްނޫން. ދެން 

 1505އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ކޮންގޮތަކަށް ކިހިނެއްކަެމއް މި ދެލިކޮޕީއަށް 

ވަނަ މާއްާދގެ ގޮތުަގއި ބާބެއް ނުވަތަ ބާބްތަކެއް ނުވަަތ  55 ކޮންމެއަކަސް

މާއްދާއެްއ ނުވަަތ މާއްދާތަެކއް ނުވަަތ ޤާނޫނެއް ުނވަަތ ޤާނޫނުތަކެއް. 

ނޑުމެންނާިއ  އެހެންވީމާ، މި އެމީހުން ހަދާނެއް ގޮތެއްހަދަިއގެން އަުޅގަ

ގޭީތވެ. ހަމައަށް މިގެންނަނީ ކޮންުއސޫލެއްގެ ދަށުންކަން އަޅުަގނޑަށް ނޭ

ނުޑ   1510ދެން އެކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ސާފްކޮށްލަދޭން ބޭނުންވަންޏާ އަޅުގަ

މައްސަލަެއއްނެތް ސާފްކޮށް ފަހުންދެއްވިޔަސް. މިމަޖިލީހުގައި އަިދ 

ނުދެއްވިަޔސް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުަށވެސް އަޅަްނ. އަދި މި 

ރާުފޓް ކުރެިވގެްނ ކޮމިޓީއަށް ައޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. މީތި އަލުން ޑް

ވަަނ މާއްދާ މި ގަވާއިދުން އުިނކުރުމަށްފަހުގަިއ  55އަންނައިރުަގއި މި 

 1515އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ެގނައުން. އެީއ، މިބޭނުންނެތްކަމަކަށް ވާތީެވ، 

މައްސައްކަތް މަޖިލީހުގެ މަްއސައްކަތްތަކަށް ުނވަތަ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ެވސް މީގެން އިތުރުހުރަސްތައް މީގެްނ މިކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް

ވަރަށްބޮޑަށް ކުރިމަތިވަމުން ދާތީވެ، މިބޭނުންކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނަޑކަްށ 

ނުފެންނާތީވެ، ެއވާހަކަެވްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، 

 1520ވަަނ  02އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ުއްއމީދުކުރަން މި މާއްދާ އޮންނާނީ 

ގެްނ އަންނައިުރގައި މި މާްއދާ އުނިެވގެްނ ދެލިކޮޕީގައި އިޞްލާުޙވެ
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ނޑުމެންނަން ތަރުތީބު ކުރެިވގެްނ  މާއްދާއަކީ ނެްތއެްއޗެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު އުްނމީދުކުރަން...   އަންނާނެކަމަށް އަުޅގަ

 
 1525 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެގައި މާލޭގެ ޢި މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

މަޖިލީހުގެ އަދަދާއި ގުިޅގެްނ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ޢިްއޒަތްތެިރ  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑށް އޮޅުންއަރާަފިއ  ރައީސް ވިާދޅުވި އެްއޗަާކއި ދޭތެރޭގައި ުކޑަކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް ވިސްނިފަިއއޮތް ގޮތުަގިއ މި   1530ޢިއްޒަތްތެިރ އިނީމަ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

މެންބަރުން ތިއްބަވަނިކޮށް ޭއގެތެރެއިން ަބއެއް މެންބަރުން،  111މަޖިލީހުގައި 

ށް ވުރެން  111ބައެއް ަވޒީރުން އެމަޤާމުން ވަިކވެަވޑަިއގަތުމާއި ގުޅިގެން 

އަދަދު މަދުވެފަިއ އޮންާނނީ. ދެން އަލުން ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހަށް 

ހުގެ ހުވާ އަދި ނުކުަރއްވާ ކަމަށްވަންާޏ ޢައްޔަނުކުެރވުނު ބޭފުޅުން މި މަޖިލީ

 1535އެއީ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ަކމުގައި ނުބެލޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއަދުެގ 

ނޑަްށ  111އަދަދަކީ  ށް ވުރެން މަދު އަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ކަމަށް ތިބެއްލެވި ގޮެތްއ  113ވިސްނެނީެީ. އެހެންވީމާ، މިކަން 

 އްޔާ ވަރަށް ަރނގަޅު.ސާފުކޮށްލަދެއްވި 

 

 1540 

އާދެ، މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ނުކުތާއަކީ ހަަމ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުކުތާއެްއ. ެދން އެހެންނަމަވެސް މިާވގޮތަީކ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ނޑު މާއްދާގެ ނަންބަރު ދަންނަަވން ހަނދާންނެތީ.  ބަޔާންމިކުރަނީ އަުޅގަ

ރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަުރން އެީއ، މި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންކަމުގައި. ވަޒީ

 1545އެހެންވީމާ، ަވޒީރުންގެ ަމޖިލީހަށް އެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ހަމަ 

ހަވާލްެވވަަޑއިގަތުާމއި އެުކގަިއ އެބޭފުޅުން ހަމަ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ންބަރުންގެ ަވޒީާފ ކަމުގަިއ ަވޑަިއގެްނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލިސް މެ 

އަދާކުރަެަްއވަން މިތަނަން ވަަޑއިގެންެނވޭނީ ޤާނޫނުގަިއ އޮންނަ ހުވައެްއ 

ނުޑ  ކުރަްއވަެިއގެންނޭ މި ބަާޔންކޮށްފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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 1550އެގޮުތގެ މަްއޗަށް ބުަރވެފައި. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ހަމަޖެހިގެން 

ޖެއްސެވިއިުރ، ޭއގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ދިޔަ ވަޒީރުން މަޖިލިސް ހަމަ

މެންބަރުން  13އެްއވެސް ހައިޞިްއޔަތަކުްނ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 

 50އެބަތިއްެބވި. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ 

 100މެންބަރުންނާއި އެއަދަދަށް ހޮވުނު މެންބަރުންނާއި، އެކުަގއިވާ 

 1555މެންބަރުން ތިއްބަވާނެކަމަށް އެގޮތަށް ބަލާފަިއ  13އިތުރަށް އެ  މެންބަރުންގެ

އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ. އެޭބފުޅުންނަން އަދި ހުވާކުަރްއަވއިގެން މިތަނަްނ 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ަމޖިލީހުގެ އަދަދަށް  ވަަޑއިނުގެންެނވި ތިއްެބވުން ެއއީ، އަުޅގަ

ދެންކުިރއަށް ނ.އަޮތޅުެގ  އަންނަ އުނިކަުމގަެއއް ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، އާދެ،

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

 1560 

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އާެދ، މިހާރު މިކުރެވެމުންމިދާ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 ބަހުސްގައި، ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ، މިމާއްދާ ފާސްނުވެ ދިއުމާ  މެންަބރު ުމޙަްއމަދު ޠާިރޤް 

ގުިޅގެން އަލުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ މިދެމެދު ކުރެވެމުންމިދާ ބަހުސްގަިއ  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފާހަގަކޮށްެލޭވ ނުކުތާއެއް ދަންނަވާލަން. ާއދެ، އަޅުަގނޑަީކ 

 1565މިމާއްދާ ފާސްކުރަން  ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރަްނ ވޯޓްދިން މީހެއް. 

ނުޑ ކޮންމެހެން މިކަން ހާމަކު ރާކަށް ނުވެސްޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

މިވަގުތު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭުނންވާ، ުނކުތާއަީކ، މިމާއްާދ ފާސްކުރުމާމެދު 

ނޑު ދަންނަާވަކށް ނެތިން ވޯޓް  ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުން އަޅުގަ

ނުދެއްވާ މެންބަރުންނެކޭ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ަވޑަިއގެްނނެވި މެންބަރުން 

ނޑު މިހެން މިދެންނެވީ، ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަޭށ  ބޭ  1570ނުންފުޅުވާގޮތަށް، އަުޅގަ

ނޑު ވިސްނާލިއިުރ،  މިދެންނެވީ ގިނަބޭފުޅުންެގ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

އެންމެބޮޑަށް އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް މިމާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއ 

ނުޑެގ އޮތްއިރު، އެމާއްދާ ފާސްނުެވ ދިޔަ ސަބަބަކީ، ކޮބައި ާބަވއޭ އަުޅގަ

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް  އެިދ  ހިތުގައި މިުސވާލު އުފެދޭލެްއ ބޮޑުކަމުން އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުކުރެވުނު ގޮުތގަިއ މިމާއްދާ މިހާރު   1575މިދަންނަވާލީ. އަޅުގަ

ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި އޮީތ، މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކޮށް ނިމިގެްނ 

ދީޤްކުރަން ފޮނުވާގޮތަށް. ިމީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަިރހަށް ތަޞް
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ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ަގިއ  55އަޅުަގނޑަށް މިމާއްދާ މާނަކުރެވުން ގޮތް. 

ނޑަްށ ، ލިޔެފައި އޮްތ ެއއްެޗއް ރަނގަޅަށް ވިސްނަިއގެން ިކޔާލުުމން އަުޅގަ

 1580ދޭހަވިގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ މިކަހަލަ އެްއޗިްއސަކީ، އަޅުަގނޑު ކަހަލަ 

އްނޫން، ލިޔެފައި އޮންނަ ެއްއޗެއް. އަޅުަގނޑު މިހެްނ މީހަކަށް އިނގޭނެ ެއއްޗެ 

މިދަންނަވާލީ، މިހާރު މިމާއްދާ  އޮތްގޮތުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާެއްއ 

ނުވަތަ ބާބެއް ެއއްެޗއް، މިަމޖިލީހުން ފާސްކުރިއަސް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އަރިހަށް ތަޞްދީޤްކުރަން ފޮނުވޭކަށްނެތް. މިމާއްދާ މިހާރު 

 1585ތުްނވެއްިޖއްޔާ، އެފަދަ ގޮތަކަން މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރެވޭނީ، މަޖިލީހުން އޮތްގޮ

އަލުން ވަިކގޮެަތަކަށް ފާސްކޮްށގެން. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑު ވޯޓް ދިްނ 

ނުޑ ވޯުޓ ދިނީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިޞްލާީޙ  ރޫޙާ ޚިލާފުކަމެއް. އަުޅގަ

ކަމަށް ވިސްނާފަިއ. އެހެންނަމަވެސް އެޖެންޑާައއް. މިމާއްދާއިން ުފރުޞަތު ލިބޭ

މިމާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތުންެވސް، އެކަން ެއގޮތަށް ކުރެވޭނީ، މަޖިލީހުން 

ނޑު މިކަުމަގިއ   1590ވަިކގޮތަކަށް ނިންމައިގެްނކަން އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. އަުޅގަ

ވޯޓް ދިނުމުގައި ވިސްިނގޮތަީކ، އެ އެޖެންާޑއަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން، 

މުމެއް ނިންމުމުގައި މިމަޖިލީހަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެކަމަްށ އެފަދަ ނިން

ވިސްނާފައި. މިމަޖިލީހުގެ ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެފުރުޞަތު 

ދިނުމަށްޓަކައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ފާސްކުރުމެއް، ފާސްކުރަްއވާނެކަމަްށ 

 1595ހަރަށް، ވިސްނާފައި އަުޅަގނޑު ެއގޮަތށް ވޯޓުދިނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަފަ

ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް މިމާއްދާ ދާގޮތަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން މިތަންނު އިވުުނ 

އަޑުތަްއ، ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވުނު. ރައީސް މިމަޖިލިސް އެްއކުރެްއީވ، 

ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙްުކރަންކަން. ޤާނޫނުއަސާީސއަކީ ކޮބައިޯތ 

ތަކެްއ އެކުލެިވގެންވަީނ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިހުރިހާ މާއްދާތަކެއް، ބާބު

 1600އެހެންކަމަށްވަންޏާ، ޤާނޫނުައސާސީގެ މާއްާދއެއް ުނވަތަ ބާބެއް ެއއްެޗއް މުިޅ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އެްއކޮން ފާސްކުރެވޭެނގޮތެއް ައޅުަގނަޑކަށް ނުވިސްޭނ 

ެާއްދާެއއް، ފަހަރަކު މާއްާދއަކާ ދޭތެޭރގަިއ  އެއްފަހަރާ. ފަހަރަކު މާ

ްށ މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެކަމަކަްށ ބަހުސްކުރެިވގެން ނޫންގޮތަކަ

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، 
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 1605މިމަޖިލީހުގައި ފުވައްމުލަކުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނުކުތާއެްއކަމަށް.  ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުާތއަކީ، އަުޅގަ

މިހާރު މިމާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި އޮތްގޮތުްނ، ޤާނޫނުައސާސީގެ މާއްާދެއްއ 

ނުވަތަ ބާބެއް، ފާސްުކރިއަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ އަރިހަށް 

ތަޞްދީޤްކުރަން ފޮނުވެން މިއަންނަނީ، މިމަޖިލީހުން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްގެްނ 

 1610ރާފްޓް ކުރަްއވަިއގެްނ، އެހެންވީމާ، ދެވަނަފަހަރަށް ަގވާއިދު ކޮމިޓީން މި ޑް

މަޖިލީހަށް ގެންނަވާއިރު، މިކަން މިނޫންގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުން އެީއ 

ނޑު ަވރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެްއ. ައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގިއ  ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ، މަޖިލީހުން މާއްދާއެއް ނުވަތަ ބާބެއް ފާސްވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ، 

އްޔާ އަރިހަށް، ތަޞްދީޤްކުރަން ޮފނުވެންޖެހޭނެކަމަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ނުޑ ބޭނުންވަނީ.   1615ފޮނުވިދާނެއެކޭ އޮންނާަކށްވެސްނޫން އަުޅގަ

ނޑަެައެޅިގެން ބަޔާްނކުރަން. މިހެން މިދެންނެވީ،  ފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ކުރިައށް މިދާ، އިޞްލާޙީ ަކންތައްތަކާ އަިދ 

ރޭަގިއ މިއޮތް، އިތުބާާރ މިކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެ

ނުޑ ހަމަގައިމުވެސް،  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އެާމއްދާ ްޑރާފްޓް ކުރާއިުރ   1620ގަާވއިދުކޮމިީޓގައި މަަސއްކަްތުކރާނީ، އަުޅގަ

ނޑު ބަލާނީ، މާއްދާެއއް ނުވަތަ ބާބެްއ  ބޭއްވޭތޯ. އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  7ވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފާސްވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ، އެާފސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަރިހަްށ ތަޞްދީޤްކުރަން ފޮނުވޭ ކަަހލަގޮތަކަށް ނުވަަތ 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންުކރެވިފައި އޮންނަ  ފޮނުވަންޖެހޭކަހަލަ ގޮތަކަްށ ކަ

 1625ކަހަލަގޮތަކަށް އޮތުން އެީއ  ހަމަގައިމުުއވެސް ައޅުަގނޑު އެންމެބޮަޑްށ 

 ދުކުރާގޮްތކަމުަގއި ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީ

 
މެންބަރުން. ދެން  66އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާިޒރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1630 އިބްރާހީމް ޢަފީފަށް.

 
 ވަަނ  55` ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، މިހާރު މި ބަހުސްކުަރމުންދާ،  ނުުބރީ މާޮޅސްމަޑުލު ދެކު 
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ނުޑ  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް  މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ، ކޮްނމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް އަޅުގަ

ވަަނ  55މި ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އާދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ދޭަހވަީނ މާއް  1635ދާއަށް ޯވޓް ނުދެްއވާ ގިަނ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

އެބޭފުޅުން މިމާއްދާއަށް ޯވޓް ނުދެއްވީ އެމާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓް 

ކުރެވިފަިއާވގޮތުން ޤާނޫނުައސާސީގެ ަބއެްއ މާއްދާަތއް ިއޞްލާޙްކޮްށ 

ރައްަވއިފިނަމަ މުޅި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނވުމުން އެމާއްދާ ތަޞްދީޤް ކު

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަަސއްކަްތ ނިމޭއިރު ކުރިން ފާސްކުަރއްާވފައިވާ ާމއްދާތަާކ 

 1640ތަޢާރުޟުވާ މާއްދާތަކެްއ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ުހރެދާނެކަމުގެ ބިރު 

އެބޭފުޅުންނަށް ހީވާތީ. އާދެ، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަީނ 

ގެންަދވާއިރު އެާބވަުތގެ ކަންތައްަތްއ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް

ބަލައި ދިރާސާކުރާ ރިިވއު ޮކމިޓީއެއް އޮންނާނެއޭ. ެއއީ ިމގަާވއިދުަގިއވެްސ 

އެކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. ެއީއ ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީ. އަޅުަގނޑަްށ 

 1645ރަތަމަ ލަފާކުރެވޭގޮުތަގއި ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ބެޭހގޮތުން މިމަޖިލީހުގައި އެންމެފު

ބަހުސްކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަން ފެންނަނީ، ކޮންވައްތަެަެރްއެގ 

ނިޒާމެއްތޯ އާދެ، ވެރިކަްނ ކުރާނީ ކޮންވައްތަރެްއެގ ނިޒާމަކަށްތޯ. 

މިމައްސަލައާއި މެދު. އެީއ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްތޯ ނުވަތަ ޕާލިމެންޓްރީ 

ނޑުމެން ދާނީ ނިޒާމެއްތޯ. މިމައްސަލަިއަގއި ބަހުސް ނިމުމަށްފަހު، ދެ ން އަޅުގަ

 1650އަސްލު މަސައްކަތަށް. ެއއީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙްކުުރމުގެ މަސައްކަތް. 

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް  މިމަސައްކަތާ ގުިޅގެން މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ޖޫންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުްއިވ  9ލިބިފައި އެބަހުރި. އެއީ 

ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރުދުން އެމަނިކުފާނަށް  ގެ  2004ޖޫން  30އިޞްލާޙްތަކާ، 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތައް. އެހެންކަމުން މިމަސަްއަކތް ފެށުމުގެގޮތުްނ 

 1655މިދެންނެވި ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަލީަގއި، އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ނިޒާމަާކ 

ޭވ. ގުޭޅގޮތަށް ޑްރާފްޓްެްކޮށް  ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓްތައް ތައްޔާރުކުރެ 

އާދެ، ެއގޮތުން ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ތައްޔާުރކުރާ އެންމެފަހުގެ 

ނުޑ  ޑްރާފްޓަކީ ެއއީ މިމަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެވޭނެ ޑްރާފްޓްކަުމގައި އަުޅގަ

ެްގެ މާއްދާތަްއ، ފާސްކުެރވެމުންދާއިރު ެއއްމާއްާދ  ދެކެން. މިދެންނެވި ޑްރާފްޓް
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 1660ާއއި، ޤާނޫނުައސާސީެއްއަގއި ހިމެނެންވާނެ އަނެއް މާއްާދއަކާ ތަޢާރުުޟވޭތޯ

ނޑު ބައިަތއް ހިމެނިފައިވޭޯތއާިއ، ފަންނީ އެހީތެރިަކން ވަރަށްބޮޑަެަށް  މައިގަ

މިމަޖިލީހަށް ލިބިދާނެކަމަށް ބަލަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން މިމާއްދާއަށް ވޯްޓ 

ނުދެއްވާ ބޭފުޅުން ވޯޓް ނުެދއްވި ސަބަބު އިތުރަށް ފެްނމަތިވެދާނެކަމަކަށް 

އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. އާެދ، ދެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ޤާނޫނުއަސާީސ 

 1665އިޞްލާޙު ކުރުމުެގގޮތުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ވަކި އަމާެޒްއ 

ނެތި މަސްހުނިކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުެުންތަކެއް. އާދެ، މިހެން މިދެންނެވީ 

ޅުންތައް. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލި ހުށަހެ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުންތަާކ ޢާއްމު ފަރުދުން އެމަނިކުފާނަށް ހުށަހެޅުއްިވ 

ހުށަހެޅުއްވުންތަކަީކ ަވކި ނިޒާމަކަށް ބައްޓަންކޮްށގެްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

 1670ހުށަހެޅުންތަކަކަށް ނުވާތީ. އާދެ، ޤާނޫުނއަސާީސ އިޞްލާޙްކުރުުމެގ  

ކަތް ފެށިގެން ކުރިއަްށދާއިރު  މިދެންނެވި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭަގިއ މަސައް

ނޑުމެން ފާސްުކރާ ނިޒާމާ ނުގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ފުރަތަމަވެްސ  ހިމެނޭ އަޅުގަ

އެްއކިބާ ކޮށްލަންޖެހޭ. އެއީ ެއންމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައިވެްސ ފުރާނާލުމަށްފަހު 

ސާސީ އިޞްލާޙް ުކރުމުގެ މަސަްއކަްތ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ބައިތައް. އާދެ، ޤާނޫނުއަ

 1675ވަނަ މާއްދާއާިއ  55އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ދެކެވެމުން ދިޔައިރު 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާްޙކުރުމަށޭ. އާދެ، 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު އާތިފް ފާހަގަ ކުރެްއވި ފަދައިން  މާލޭގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ަމޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތީކީ ޤާނޫނުއަސާސީެއްއ 

 1680ހައްދަވާފައި ޤާނޫނުއަާސސީއެއް ިއޞްލާޙްކުރަްއާވކަށް ނޫން. 

ެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތީ އެ މަނިކުފާނު

ހުށަހެޅުންތަކެއް. ެއއީ ޤާނޫުނއަސާީސއަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙްތަެކްއ  

ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުންތަެކްއެް. އެއީ އެިކއެިކ 

މާއްދާތަކަށާ އެިކއެކި ބާބުތަަކށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްާލޙްތަކެއް. އެްއެވްސ 

 1685އަސާސީއެކޭ ދެންނެވޭކަށްނެތް. އާދެ، އެހެންކަމުން ޙާލެއްަގއި އެެީ މުޅި ޤާނޫނު

ވަނަ މާްއދާ ފާސްކުރައްވަން ވޯޓްނުދެްއވި ބޭފުޅުން ެއ  55މިމަޖިލީހުގައި 
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ނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު އޮންނާނެހެނެތް  ވޯޓްނުދެްއވި ސަބަބު އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ. ެއީއ އެބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވާ ސަަބބުތަކުގެ މަްއޗަށް 

ނާކޮށް މި ޤަާވއިދު އެކުަލވާލެވިފަިއ ެއވަނީ ެއހުރިހާ ކަމަކަށް ބި

ނޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަޅުކަަމކަށް ސަބަބެއްނެިތ   1690ވިސްނުމަށްފަހު. ދެން އަޅުގަ

ދެކޮޅުހެދުމަށް ހަމައަށް ލޯބިނުކުރުމަކީ އިންސާފުން އެްއކިާބވުން ނޫންބާވައޭ. 

ން ކުރާއިުރ އާދެ، މިބާވަތުގެ ަޤއުމީ މަސައްކަތެއް ައޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތުަގއި ޤައުމީ ލޯބި އޮންނަންޖެހޭ. އިޙްލާސްތެރިކަްނ 

ނުޑމެންގެ އަމިއްަލ  އޮންނަންޖެހޭ. ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްކަންެްޖެހޭ. އަުޅގަ

 1695އެދުންތަކެއް އިސްނުކޮށް ގުރުބާނީތަކެްއވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ 

ކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން އެޭދ ބޭނުންވަނީ ޤައުމު އެޭދގޮަތކަށް ކަންތައް 

ގޮތަކަށްނޫން ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހޭނީކީ. އެހެންވީމާ މިމައްދާ އަލުން 

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިީޓއަށް ގޮްސ ދެން އަލުން މިމަޖިލީހަށް ައންނައިރު މިމާއްދާ 

ނަޑްށ  މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެްސގޮެތއް އަުޅގަ

 1700 ކަތައް ިމ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ނުވިސްނޭތީ މިވާހަ

 
ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މީެގ ކުޑައިރުޮކޅެްއކުރިން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުެވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަާވލީ. އޭގެ ފަހުން  66ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  މެންބަރުންނޭ އަޅުގަ

އެހެންވީމަ މިހާރު ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން ޙާޟިރުވެ ވަަޑއިގެންފި.  3މިހާރު 

ނޑު މި ފުރުޞަތު  69ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ   1705މެންބަރުން. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

އަރުވަނީ  ކުރީދުވަހު ާވހަކަދައްކަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކުރިން ދަންނަވާލިއިރު ވަަޑއިގެން ނެްތ 

މިހާރު އިންނެވި ިޢްއޒަތްތެރި ބޭފުޅެއް.  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޖަލްސާގައި 

 ނަސީރަށް. هللا އެއީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 1710 

 ވަަނ  55ޢައްސަލާމްޢަލައެކުމް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިހާރު މިވާހަަކދެކެވޭ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 ން އަުޅަގނޑު ހިތުން ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން ވަރަށްގިަނ މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތު ނަީސރު هللا މެންަބރު ޢަްބދުެު

ނޑު ފާހަގަކޮްށގެން ހުރި  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވާހަކަތަެކއް ވަނީ ދަްއކަވާަފިއ. އެހެންވީމަ އަުޅގަ

ނުކުތާތަެަކާމެދުވެސް މިހާރު ވާހަކަ ދެެކވިފަިއވާނީ. ނަމަެވސް ކޮންމެވެްސ 
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ނުޑވެްސ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ  1715ނުންވާތީ ަދންނަވާލަން. އާދެ، ވަރަކަށް އަުޅގަ

ަގއި މިއޮންނަީނ  55އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަަކދައްކާ މާއްާދ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މަޖިލީހުން އިޞްލާޙް ގެނައުމުަގއި ވަކި މާއްދާައކަްށ 

ނުވަތަ މާއްދާތަކަކަްށ ނުވަތަ ވަކި ބާބަކަްށ ނުވަތަ ބާބުތަަކަކށް  ނުވަތަ މުިޅ 

ލާޙް ގެނެވިދާނޭ. ދެން )ށ( ގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށްެް ެވްސ އިޞް

 1720މިއޮންނަނީ ހަމަ  އެކަންތައްތައް ބަޔާންކުަރއްވާަފއި. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ފޮނުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ތަސްދީގުުކރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ނޑުމެންނަށް  ފާސްކުރެވިދާނޭ އެގޮތަށް. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުގަ

ވަިކ މާއްދާެއއް ފާސްެވ،    ރިބާކުރެވެމުންމިދާ އުސޫަލށް ބަލާެާއިރުަގއި ތަޖު

މިތަނުން ފާސްވުމަކީ އެއްޮގތަކަށްވެސް އުނަދގޫކަމެއްޫނން މިގޮތަށް މި 

ނޑު ހިތުން އަޣުލަބިއްޔަުތ   1725އޮެވއްޖިްއޔަކާ. މިހާރު ޕާޓީނިޒާމުގެ ދަށުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރި މިއޮތީ ހޯދާލުމަކީ މާއުނދަގޫ ކަމަކަްށނުވާނެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހަާދ  ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ އަުޅގަ

. އެާއއިމެދުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިއުޅެނީ 3ޤަވާއިދުްނވެސް މިސާލަކަށް ލިޔުން 

މިހާރު އެ ފާސްކުރެވިފަިއ އޮތްގޮތުން އުނދަގޫަތކެްއ ކުރިމަތިވެގެން. 

 1730ޤާނޫުނައސާސީަގއި ވަކި ާމއްދާެއއް ފާސްކުރަްއވާފަިއ އެހެންވީމަ އެގޮތަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤްކުރަްއވަން ހުށަހެޅުްއވީމަ، އެންމެ ފަހު 

މަރުޙަލާ އެމަނިކުފާނު ތަސްދީގުކުރެްއވުމަށް ފަހު ދެން ތަންފީޒްކުރެޭވެނ 

ރެއްޖިއްާޔ މުޖުތައަށް. ތަންފީޒުކުރެވޭއިުރަގއި ދެން އޭގައި އުނިކަންަތއްަތކެއް ހު

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް އުނަދގޫތަެކއް ކުރިމަތިވާެނ.  އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ   1735އުނިކަންތައްަތކެކޭ އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ފަހެއްކޮެޅއް ބަލާލެވިފައެއްނެތް. ދެން އަޅުގަ

ނޫނީ ކޮންާވހަކަތަކެއް ކަެމްއ،  ވާހަކަދަްއކާނީ ކޮންބާބަކާބެހޭ ގޮތުންކަމެއް

ކޮންޚިޔާލުތަކެްއކަމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭންގެ. އެހެންވީމަ އެއަންަނ 

ޚިޔާލުތަކެްއގެ ސަބަބުން ކުރިން ތަންފީޟްކުރެވިފައި އޮތް މާއްދާއަަކްށ 

 1740ފުށުއަރާކަހަލަ ގޮތެއް ެވއްިޖއްޔާ ދެން އެމާއްދާާއއި ެއކަށީގެްނވާ ގޮތުން 

ާމއްދާ ހަދަން އުޅެން ހަަދއިގެން އެމާއްާދ އުނިވުަމކީެވްސ އަޅުަގނޑުމެން 
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ނޑުމެން ީމެގ  އެކަީށގެންާވކަމެއް. މިކަހަލަ ަބއިވަުރ ކަންތައްަތްއވެދާނެ. ައޅުގަ

ކުރީަގއި ބޭއްވި ޖަލްސާަގއި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެއީ މިހާރު މިފާސްކުރަންއުޭޅ 

ާމއްދާ އެއޮްތގޮތަްށ މިހާރު މިވާހަކަދެކެވޭ މާއްދާގެ ކުރީ މާއްދާއަށް، އެ

 1745ފާސްކޮށްލަން ތިމަންނާއަށް ނުފެންނަނީއޭ އޭގެ ކުރީ މާއްާދައށް ހަވާލާދެވޭތީޭއ 

އޭގެ ކުީރގެ މާއްދާއަކީ ފާްސވެފައި އޮތް މާއްދާެއއްނޫނޭ. އަދި ވާހަކަފުޅު 

ދައްކަވަމުން ވިދާުޅވި. ިމގޮތަށް ތިމަންނައަށް ވޯޓް ދީިފއްޔާ ތިމަންނައަށް ޯވްޓ 

ންނުވާ ުކއްޖަުކ ނަމުގައި ެއގުރިމެންޓެއް ިލޔުންކަހަލަ ކަމަކަްށ ދެއްވެނީ އުފަ

ނަޑށް ފެންނަގޮތުގައި.  އެއްބަްސެވވުމޭ. އެއީ ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ތެދުފުޅެއް އަޅުގަ

 1750ގަާވއިދުން އެކަހަލަ ކަންަތއްތައް ފާހަގަކުެރޭވއިރު ޤާނޫނުގައި މާބޮޑެިތ 

ޑުމެންނަށް އެއުނިކަންަތއްތަްއ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުެރވޭނެ. ަގވާއިދުން އަުޅގަނ

ފާހަގަކުރެިވގެން ގެއްލުން ިލބި ނުހިނގަިއގެން ުއޅެންޖެހޭއިރު  ޤާނޫުނ 

ތަންފީޒު ކޮށްގެން މުޖުތަމަޢު ހިނގަންފަށަެައިފިއްޔާ އެ މުޖުތައަށް ވަރަށްބޮެޑިތ 

ނުބައި އަސަރުތަެކއް ކުާރނެ. ދެން ބައެއްބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުޭވ 

 1755ބީ އަސްލު މަސައްކަތަށް ރުޖޫޢު ނުވެިވއޭ. އަސްުލ އަޅުަގނޑުމެން  މިތި

ނޑުމެންަނށް މި މަރުޙަލާ  މަސައްކަތާ ހަމައަށް ދެެެވެން އަންނަނީ އަޅުގަ

ކަޑައްތު ކޮްށގެން. އެހެންވީަމ މި މަރުހަލާގައި އަޅުަގނުޑމެން ދަތުރުކުރަނީ. 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިެވސް ހަމަ އަސްލު މަސައްކަތުގެ ބައެއް. ދެްނ 

ނޑުމެން ހަމަ  ބައެއްބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްެޖ ކުރީ ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

 1760ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެޭރަގއި ަވިކ މާއްދާއެްއވެްސ ހަމަ އިޞްާލޙު ކޮށްލަްއވަނީއޭ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަ ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އިޞްލާޙުޮކށްލައްަވއޭ ެއަބ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ެއގޮތަްށ 

އިޞްލާޙުކޮށްލަެަްއާވއިރުަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ނޫންހޭ މިގޮތަށް 

ނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ  އޮތުންވެސް. ެއގޮތަށް އިޞްާލހުކޮށްލައްާވއިރުަގއި އަުޅގަ

 1765މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އެއްޮކށް ފުށުއަރަނީ ކޮން މާއްދާއަކަށްތޯ ނޫނީ 

ޯތ މިހިރަ މިހިރަ އިޞްލާޙުކުރަން މިުއޅޭ ބަިއ ބިނާކުރާނީ ކޮްނގޮތަކަށް

ނޑަށް ާފހަގަކުރެވޭ އެނގޭ. އެހެންވީަމ، އެ ބަލަިއގެން  ކަންތައްތައް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރަން ެއނގޭ. ކުރިން އަުޅަގނޑު ިމދެންނެވި ފަދައިން 



 65 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤާނޫނުައސާސީގެ ފަހުބަެއއް ެއްއގޮތަަކށްވެސް ނުފެނޭ. 

 1770ނަ ގޮތުަގއި މިއޮތްގޮތަށް ފާްސކޮށްފިއްޔާ ވަރަްށ އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑަށް ފެން

ނުޑ  ބޮޑެތި އުނދަގޫތަަކކާ ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެންނަލެއް ބޮޑުކަމުން އަޅުގަ

މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލީ. އާެދ، ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަށް ދާއިރު އަުޅަގނުޑ 

ްށ މިދަންނަވާލި ވާހަކަފުޅުތަކަްށވެސް ޚިޔާލު ބަހައްަޓވަިއގެން ކުރިއަ

 ގެންދަވާނެކަމަށް ހީކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ.

 1775 

 އާދެ، ކުިރއަށް ގެންަދވާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 
 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
 1780 ކުރިއަށް އޮތް ނަންބަރުތަކުަގއިވެްސ ހަމަ އެޮގތަށް ފެންނަގޮްތ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 އިރު ހުއްޓުވާ ނުލުމަށް އަޅުަގނޑު އިާޝރާތްކުރަން. ެއީއ ހުށަހަޅަމުންދާ މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ފެންނަގޮތްކަމަށް އިޝާރާްތކުރަމުން ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަދެްއކެިވއިރު އެކަމަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ރިޔާސަުތން ވިދާޅުނުވާތީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 1785 

 
ިރޔާސަތަށް ފަށްފަށުން ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވާ ބޭުފޅުންނަށް ވަރަްށ ، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ކުިރއަށް ގެންެދވޭތޯ ބަލާނަެަން. އާދެ،  ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ  55މިހާރު މި 

 1790ހެންވީމަ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަެަތުއަރުވާ ިނމުނީ. އެ

ވަަނ މާއްދާ އަލުްނ  55އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން 

 ޑްރާފްޓްކުރުމަެަށްޓަކައި ަގވާިއދު ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ެގންދާނެ. 

 
ގަވާއިދު ފާސްކުރެއްވުމުގައި މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ    .3

 1795އިވާ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަފަ

 އުސޫލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.
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ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަެަށް އެނގިވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންޑާަގއި މިއަދު ހިމަނާފައި އެބައޮތް އިތުރު ކަމެއް. އެީއ 

 1800ތަާކއިމެުދ ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގަިއ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙު

ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާެާފަިއވާ އުޫސލަށް އިޞްލާޙެްއ 

ނޑުމެން ކިޔަމުން އަންނަ ލިޔުން  ްށ  3ގެނައުން. މިހާރު ކުރިން އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއް ގެނައުން. ދެްނ މި މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ 

އްވާ ަތއީދުލިބިެގން. އާދެ، ެއީއ ކުރީދުވަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ހުށަހަޅު

 1805ހަމައެކަނި ސަބަބެއް ނޫން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެކިަފހަރު މަތިން މި 

މައްސަލައަށް މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދެއްކިަފއިވުާމއެީކަގއި މެންބަރުންގެ 

ނުޑ  ޝުޢޫރުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމުގެ ގޮތުން މި ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ން ތިަޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހަށް މިގެނައީ. އެޖެންޑާަގއި ހިމަނައިގެ

ނޑު ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް  ދެން އަޅުގަ

 1810މިހާރު ލިބިވަޑަިއގެންފައި ުހންނާނެކަމާއެކުަގއި މިއަށް ިއތުރު ބަހުސަކަށް 

ނަވާޯތ ހުޅުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ިމ އިޞްލާޙު ގެންނަވަން ފެނިވަޑަިއގަން

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާީލމަ އެއަށް ހަމަ އިޖާބަ ދެްއވުން އަުޅގަ

އެދެނީ. ސަބަބަކީ މި ވާހަަކއަކީ ެއއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު މަޖިލީހުގައި 

ނުޑ  ދެއްކިފައި އޮތް ވާހަަކއަކަްށވާތީ. އެހެންވީމަ، އިދާރީ މޭޒަށް އަުޅގަ

 1815އިޞްލާޙު އެ އޮތްގޮތަށް ތިަޔ  ދަންނަވާލާނަން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ، މިހާރުވެސް ތިަޔ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަީތގަިއވެސް އެ އިްޞލާޙު އޮންނާނެ އެ 

ނުޑ އެ އިޞްލާޙު ލިޔުން  ށް ގެންނަވަން  3ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނ ޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އިޞްލާުޙ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ އަުޅގަ

 1820 އިްއވަަވއި ދެްއވުން އެދެން. 
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ެގ  3ަގއި ާޚްއޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާަފއިވާ ިލޔުން  2005މާރޗް  27 އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 1825)ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙު ކުރެްއވުމަްށ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަީނ 

މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކު.  ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

އާޠިފް. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮަތކީ )ހ(، ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއާވ 

ުހ ގަާވއިދުގެ މާއްދާަތއް ަވކިަވިކން ސެކްރެޓޭރިއަޓުން މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށްފަ

 1830އިޞްލާޙެްއގެ ނޯޓިސް ލިބިފައިވާނަމަ އެ މާއްދާެއއް ބަޙުސަށް ހުޅުވާލުން. 

އެްއވެސް ިއޞްލާޙެްއގެ ނޯޓިސް ލިބިފައި ނުވާނަމަ ޑްރާފްޓްގަިއވާ ގޮަތްށ 

 ވޯޓަށް އެހުން.

 

 
 1835 2005މާރޗް  27އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ެއއްެސވި އިޞްލާޙު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުރަްއވާފަިއާވ  14އޮތް ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން  ގައި 

ެއްއގެ )ހ( އަްށ ގެންނަވަން ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެިރ  3ލިޔުން 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްެވވުން ެއދެން. 

 

 1840 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސާ މަނިކުހައްދުންމަތީ މެންބަރު މޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ:

 1845 މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް     ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 67   ވޯޓު ދެްއވީ:

 04          ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 
 1850ށް ގެންނަން ފާސްވެއްޖެ. ދެން މި  3ވީމާ، މި އިޞްލާޙު ލިޔުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރުޞަތުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން އިރާދަކުރެއްާޔ ފު
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ދެން ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި ިމ ަގވާއިދު ފާްސކުރުމުެގ ކަްނތައް ގެންދާނީ މި 

ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން. މިހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި 

ކު ވާހަަކއެއް ދަންަނވާލަން މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ވަަރށް މަޢާފަށް އެދުމާއެ

 1855 3އެބަެަޖެހޭ އެ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް މިއަދު ފޮނުވިފައިވާ ެއޖެންޑާގައި ޭއގެ 

ވަަނއިަގއި މިއޮންނަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  4ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިދިޔަީއ 

ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާސާކުރަްއވާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ވާހަަކ ކުިރއަށްގެންދަން. އެހެންނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެިރ މާއްދާތަކުެގ 

ނޑުމެްނ  މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާފަިއވާނެ ފަދައިްނ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ އަތުަގއި އޮތް ަގވާިއދުގެ މާއްދާަތްއ   1860މިގެންދަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ފާސްކުެުރަމުން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

މަކުން އެވާހަަކ ނުލިެޔ އެޖެންޑާަގއި ިމގޮތަށް ޭބއްވިަފއިެި އޮތީ. އޮޅު

އެހެންނަމަެަވެސް އަޅުަގނޑުެމން މިހާތަނަށްވެސް ހިނގަމުން މިއަންނަ ގޮަތްށ 

ވަނަ މާއްާދައއިގެން ކުރިއަްށ  56ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން ަގވާއިުދގެ 

ނުޑ  ދިއުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް  1865އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ އިދާރީ ޭމޒުން ޢިއްޒަތްތެިރ  56ހުށަހަޅާލާނަން. އާދެ، ގަާވއިުދގެ 

 މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނެ. 

 
 ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. 11ގަވާއިދުގެ     .4

 1870 

 
ަވަނ  56އި އޮްތ ގޮތަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީގަ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]މާއްދާ އިްއެވވިެއވެ 

 

 1875 

އާދެ، މިހާރު މި މާއްދާއާިއމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަނީ. އާދެ، އެހެން ހަދަން މިޖެހެނީ މި 

 އެަބއޮތް.  މާއްދާއަށް ދެފަރާތަކުން އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި
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 1880 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(    

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ުއސޫލެްއގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ

މިއަރުވަނީ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް. އެީއ 

 މުެުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް. 

 
 1885 ަވނަ މާއްދާއަށް 56` ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އާދެ، ދެލިކޮީޕގެ  ތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު މުެުލަކަ

އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅީ އެ މާއްދާަގއި އޮްތ ޢިބާރާތް އެ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

 މާނަދޭހަވާ

ގޮތަށް ތަންކޮޅެއް ރަނަގުޅކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެެހންެްނަމަވެސް  

މަސައްކަތް އަަވސްކުރުމަށް މިހާރު ފެންނަމުން މިދާ ރޫާޙ  މަޖިލީހުގެ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙު އަނބުރާ   1890އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަުޅގަ

ގެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމައެފަދައިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮްތ 

ީނ ވާހަކަައކީ މި މަޖިލިސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުިރއަްށ މިގެންދެވެ

ވަންދެން. އެެހންވީމަ، މަޖިލީހުގައި މި މަސައްކަްތ  12:30

ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް މިހާރު ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޫޙެއް އޮްތކަމަށް ދެންމެ 

 1895ށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙާ ގުޅިެިގެން ވިސްނޭ. އެހެންވީމަ،  3ލިޔުން 

ވަންދެން ުކރިއަށްގެންދަން.  1:30އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއަުދެގ ޖަލްސާ 

ެްާޔ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުާފވާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.   އެކަމަށް ތާއީދެއް ލިިބއްޖެއް
 

 އައްސަލާމްޢަެަލަިއކުމް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑވެސް ހަމަ އެއްެޗއް  ހުވަުދއަޮތޅު އުެުުތރުުބރީ 

 1900 އްދާ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮަތށް މި މާ ާޖބިރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ފާސްކުރުމަށް ވޯަޓކަށް އެުހމަށް އެދިގެން ދަންނަވާލުަމށް. މިހާރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙވެްސ އަނބުރާ ގެނައީމަ އަުޅަގނޑު ހިތުން 

އަވަްސކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަްނ ކޮށްލަދެއްވުން ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެހެން. 

 އީސް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

 1905 

ނުޑ ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އަދި ބައެއް ބޭފުޅުން އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާނަމަ ެއގޮތަްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. އިްބރާހީމް ަޝރީފް 
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  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 
ނޑުވެްސ މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   1910 ސް. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙުަގިއ  މެންަބރު ައޙްަމދު 

ފާހަގަކުރެޭވ ބަެއއް ުނކުތާތައް ހުރުމާެއކުަގއި.  އަޅުަގނޑަށް   ސަީމރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަވާފަިއވާީތ އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާުނ އެ ހުށަ

އަޅުަގނޑު އެ އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާަކށްނެތިން. ދެން 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ އައްުޑއަތޮުޅެގ   1915ހަމައެއާެއކުަގއި މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ޢިެިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް އެ މާއްދާ 

އިެދއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ވޯޓަށް ައއްަސވަ

ވަނަ މާއްދާއަްށ އެހެން ޭބފުޅަކު މާލޭެގ  56ދެން އެހެންނަމަވެސް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ިއޞްލާޙެއް އޮުތމާއެކީަގއި ެއ 

ނޑަކަށް މިާހރު އޮތްގޮތަްށވުރެ ފުރިހަމަވާެނކަމަކަށް ނުފެ  1920ނޭ އިޞްލާހު އަުޅގަ

މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތގޮތް އެތަނަްށ ވަނުމަކުން. 

އެހެންވީމަ،އަޅުަގނޑަށް ބުަރެވވެނީ މިދެންނެވީ ހަމަ އަޅުަގނޑުގެ ިޚޔާލު 

ނޑަށް ބުރަެވވެނީ  ވަނަ މާއްދާ ެއޮއތްގޮތް މިހާރު  56އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ތެރި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީަގއި ޮއތްގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. ޢިއްޒަތް

 1925 ރައީސް ޝުކުިރއްޔާ. 

 
ނުޑވެްސ ނޯޓިސްއެްއ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ފޮނުވާފައިވާނެ މި މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑު ދެން ފޮނުވިއިރު ވިސްނާފަިއއޮތީ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އެއަކުުރަގިއ  މާއްދާގެ ެއއް އަކުުރގަިއ އެގޮތަކަށް ބުނެފައި ދެން

 1930އެހެންބުންޏަކަސް އެހެނެއް ނުވާނޭ އެހެން ބުނާ ދެވަނަ އަކުރެއް އޮތުްނ 

ނޑަށް ނުފެންނާތީ އެނޫން ގޮަތކަށް ެއވާހަަކ  އެއީ ރީިތގޮތެްއކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާރު އެބަ ވިސްޭނ  ގެންނަންެވގެން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނުޑ ނުގެނެސް ޫދކޮށްލައިިފއްޔާ މި ާމއްދާ  ފަހަރުގައި މި އިޞްލާޙު ައުޅގަ

މިެިއަދު ފަހަރެއްގަިއ ފާސްވެދާނެކަމަށް. އެހެން ހިތަށްވަންނާތީ ިމ 
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 1935އިޞްލާޙު ގެންނަން ޚިޔާލުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއާޔ 

 ޢިެިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކުރާކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ބޭނުން މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

 ޤަސްތެއް 

 ނުކުރަން.  މެންަބރު މުހަްނަމދު ޙުަސއިން 
 1940 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އަޅުަގނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބަެއއް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

އިޞްލާޙުެުތައް ވުމާއެުކަގިއ އަދި މިއަށް ބުރަެވ ވާހަކަެއއް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

 ލުމުގެ އަރިސްކޮށް

 1945ބޭނުމުގައި. އެހެންނަމަވެސް މިދެލިކޮޕީގައި އޮްތގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމަށް   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުގެ އެދުްނ  ވިދާޅުވެ އެކަމަށް ާތއީދު ދިނުމާއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ހާސިލުވެއްޖެ. އެހެންވުާމއެުކަގއި އަދި މ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ލްސާ ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގެ ަވގުތު އިތުރު ކުުރމަށް އެހުށަހެޅި މިއަދުގެ ޖަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކވެސް މިފުރުޞަތުގަިއ  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 1950 އަރިސްކޮށްލަން ޝުކުިރއްޔާ.

 
ނޑުވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުުނ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

 
 ބޭނުންމިހާރު ހާސިލުވެއްޖެ. އަޅުަގނޑު ުއޅުނީ މިމާއްދާ ޑްރާފްޓްގަިއ  ޢާޒިމާ ޝުކޫރު  ޢާއިޝަތު

 1955 އޮތްގޮތަށް ތާއީދު ކޮށްލަންެވެގން އެހެންވީމަ ޝުކުރިްއޔާ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 
ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު މިމާއްދާއަށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަްނ އެއްެވސް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުންެެ: 

ތްތެރި މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންަފއެއްުނވޭ. އެހެންީވމަ، މިމާއްދާ ޢިއްޒަ

ބަހުސްއަށް ހުށަހަޅާ ލެވިފައިވާ ަވގުތު މިހާހިސާބުން ނިންމާލާފައި 

 1960މާއްދާއަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާަނން. އާދެ، ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސްެގ 

ވިފަިއވާ ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އެލިޔެ  56ވަނަ ދެލިކޮޕީައށް  2ގަާވއިދުގެ 
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ގޮތަށް އެމާއްދާ ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން 

 ވޯޓު ދެްއވުންއެދެން. ޝުކުިރްއޔާ.

  

 1965 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 
 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1970 66   ވޯޓު ދެްއވީ:

 01      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 
އެހެންވީމާ، މިމާއްދާ މަޖިލިސްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްެޖ. އާދެ ދެން  ކަެދއްކުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އެހެން މާއްދާއަކަްށ ދިއުމުެގ ކުރިން މިތާަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ 

 1975މިނެްޓ  1:30ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު ލިބިަފިއ އެބަވޭ. ިމއަދުގެ ޖަލްާސ 

ންަނވާކަމަށް، އެހެންވީމަ، އެހެްނ ވަންދެން ކުރިއަްށގެންދަން ފެނިވަަޑއިގަ

މާއްދާއެްއގެ މަސަްއކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެގަިޑައށް ގެންދަން 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަންކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަސްދުކުރަން. 

 ްެ މިހެން ދަންނަވާލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ އެޖެންާޑަގއި ހުރި ކަންތައްތައް

ނޑުމެން އޭެގކުރިން ނިމިއްޖީވިއް   1980ވަންދެްނ ކޮންމެހެން  1.30ޔާ ައޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އާދެ، އެހެންވީމަ  ނުތިބޭނެކަންވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަާވލަނީ މިއަދުެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަިރހުގައި އަުޅގަ

ޖަލްސާ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގެ ކަންތައްތައް ުނނިމި ކުރިއަްށ 

ވަންދެން ކުިރއަށް ގެންދަން  1.30ަމވާނަމަ ގެންދެވެން އޮތްކަ

 1985ފެނިވަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެިދ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 1990 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 33   ވޯޓު ދެްއވީ:

 
 

 1995 33          ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 
ވަންދެން ކުިރައށް ގެންދަން  1:30އެހެންވީމަ މިއަދުގެ ޖަލްާސ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

މިމަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި. އާދެ، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަްށ 

 2000 މިހުށަހަޅާލަނީ ގަވާއިދުެގ......

 
 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
 އަށް މަޖިލީސް ކުރިއަށް  1:30. ދެންމެ ތިނެންގެވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 2005 ގެންދަވަން ޭއގެ ކުރިން ނެންގެވި ވޯުޓގައި ެއއީ ިއއްތިފާޤުތޯ ނޫނިއްާޔ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

މަޖިލީސްގެ އަޣްލަބިްއޔަތުޯތ، ެއކަން ސާފުޮކއްލަެދއްވާޯތ،    ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދަންނަވާލަން.

 

 
ނޑު ވަރަށް ސާފުކޮްށ ދެންނެވިން. މަޖިލިސް އަޣްލަބިއްޔަެތްއ  އްކުްނ:   ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެ  2010އާެދ، އަުޅގަ

ޖަލްސާގެ ިއއްތިފާޤު ކަމަށް ދެންނެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީސް 

އަޣްލަބިއްޔަތު ކަމުަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ. އާދެ ދެން، އަޅުަގނޑު ިމ 

ވަަނ  57ލަނީ ގަވާިއދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިއަހަށް ދަންނަވާ

 މާއްދާ. އެމާއްދާ އިދާރީމޭޒުން ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ދަްނނަވަން.

 2015 
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ަވަނ  57ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި އޮްތ ގޮތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]މާއްދާ އިްއެވވިެއވެ 

 

 2020 

 

ަނ މާއްދާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަ 57އާދެ، މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

ވަނަ މާއްދާއަްށވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން  57މިދަންނަވާލެވުނީ. 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ެއބަވޭ. އެހެންވީމަ، މިބަހުސްައށް ހުށަހަޅާލާ 

 2025 މިފުރުޞަތު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 

 
 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 
ނޑު ހުށަހަޅަން ދެލިކޮޕީގަިއާވ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 2030 ގޮތަށް މިމާއްދާ ފާސްކުރަން. އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ މިއީ މާބޮޑު  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްުކން:

ސްގެ މައްސަލަެއއް އޮތްމާއްާދއެއްެހނެއް. އެހެން މިދެންނެވީ މިމަޖިލީ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވޭނެ ގޮތަާކ އިސްތިޢުފާ 

ޤަބޫލިކުރައްވާނެ ގޮަތކާ ދޭތެރޭގައި ޮއއްކަމެހެން. އެހެންީވމަ މަޖިލިސްގެ 

މަސައްކަތަކަށް މާބޮޑު ަމްއސަލައެއް މިކަަމކުން ދިމާނުާވނެ. އެހެންވީމަ 

 2035ން އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާ މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި ހުށަހެޅިފައިާވގޮތަށް ފާސްކުރަ

 ވާހަކަދަންނަވަން ޝުކުިރއްޔާ. 
 

ނޑުމެންނަށް ވާަހކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަުތ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

މިލިބެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަިއވާތީ. ފަހުން  :އަުޙމަދު މުިޢއްޒު ވާހަކަެދއްކުން

 2040އިޞްލާޙު ހުށަހަުޅއްވަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ވިދާުޅވީމަ އަޅުަގނޑުމެްނ އެ

ދައްކާ ވާހަަކއެްއގަިއ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތްކަން ނޭގެ. އެެހންވީމަ އެންެމ 

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދެއްވާއިުރ އެބޭފުޅަުކ އިޞްލާޙު ކުރިައށް ގެންދަަވްނ 

ފުރުޞަތު ދެއްވިްއޔާ  ބޭނުންފުޅުތޯ އައްސަވާފައި ެދން، އެހެންބޭފުޅުންނަށް

ރަނގަޅުވާނެ. މިާމއްދާގެ ަދށުން އަޅުަގނޑު ާމއްދާާއިއ ބެހޭގޮތުން 
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 2045ވާހަކަދަްއކަން ހޯދި ފުރުަޞތަކަށް ނުބައްަލވާ ައޅުަގނަޑށް ފުރުޞަތު 

 ދެއްވާފިްއޔާ ޝުކުުރވެިރވާނަން ޝުކުރިއްޔާ.

 
 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަމަްށ  ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ހަަމ ބަލާލަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

ނޑަށް   2050އެދިަވޑައި ގަންނަވާޯތ، އެކަަމ އެދިަވޑަިއ ނުގަންަނވަނީްސ އަުޅގަ

ނުދެންނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެދިވަަޑއި ގެންނެވީމަ. ެއންމެ ފުރަތަމަ 

މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އެ އިޞްލާޙެއް ފޮނުްއަވވާ ބޭުފޅަކަށް. އާެދ، 

ތެިރ މެންބަރު އަޙުމަދު އާތިފް ެއދިވަަޑއިގެންފި މިހާރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތް

ނޑު އެމެންަބރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.   އެހެންވީމަ އަުޅގަ

 2055 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ުކޑަކޮށް މަޑުކޮއްލަންޖެޭހ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

 އޭ ބަެއއްފަހަރު އެބަހިތަންއަާރ ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލު ހުރީ ކިހިނެއްބާ އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާެޙއް މިދޫކޮއްލަނީ އެްއގޮތަަކވެސް އެ އިޞްލާުޙ  

ނޑު ހަމަ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް ކަމުނުދާތީއެއް ނޫން.  މުޅިން އަޅުގަ

 2060ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ސަަބބެއް ޮއެވގެން އިޞްލާެޙ މިހުށަހަޅަނީ. 

ކުރުުމގެ ގޮތުްނ ދޫކޮށްލިއްާޔ  އެހެންނަމަވެސް މަސަްއކަްތ އަަވސް

އަވަްސވާނޭ އެހެން ހިތަންއަރައިގެން ގިނަފަހަރަށް އިޞްލާުޙ މިދޫކޮށްލަނީ. 

ނޑު ލިޔުުމން ފޮނުވާފައި މިވާ  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  57ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑގެ ދަުޢވާެއއް އެބައޮްތ  އެނޯޓިސް ދެްއވިފަިއ އޮްތ ގޮތާއިމެދު އަުޅގަ

ނޑު ުހށަހަޅާފައި މިއޮންނަނީ )ނ( އާދެ، އަކުެރއް އިނގޭތޯ. އެީއ އަޅު   2065ގަ

އިތުރުކުރަން ޢިބާރާތް ފޮނުއްވާފައި އޮންަނގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ލިޔުމުން 

ނިޑ  ފޮނުވި ގޮތާއި ތަފާތު. މީގައި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ގޮ

ނޑިެއްއ  ހުސްވެއްޖެނަމަ، ައޅުަގނުޑެގ ލިޔުމުގައި އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ ގޮ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  60މަ މިގޮތަށް. ދެން މިއޮންނަނީ ހުސްވެއްޖެނަ

 2070އެޮގނިޑއަށް އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނުވަތަ އައްޔަްނ 

ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންްސ ނުވަަތ 

ނޑި ހުސްވާތާ  ދުވަުހގެ ެތރޭގައި. އެހެން  7ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގޮ
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ުދވަުހގެ ތެޭރގައި.  60ޔުމުަގއި މިއޮންނަނީ ލިޔެފައި އޮތްތަން މިލި

ބާކީއޮތްބައި އެްއގޮތްކަމަށް ެފންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅން ޖެހޭނޭ 

ނިޑ ހުސްވުމަށްފަހު މަދުވެގެްނ   2075ދުވަްސ  60މިގޮތަށް ހުށަހަޅާނީ ގޮ

ވަންދެން މަޖިލީސް ދެމިއޮންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ފެންނަށް 

މައޭ. އެހެންވީމަ މިލިޔުން ތަފާތުވެގެން ައިއގޮތެްއ އަެަޅުަގނުޑ ކަމުގަިއވާނަ

އޮޅުން ފިލުވާލަން ކުަޑކޮްށ ބޭނުންވޭ އެއީ ުދވަްސޮކޅެ ވަންދެން 

މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ނޯޓިސްއެއް ގޮތުަގއި މިއޮތީ މިލިޔުން އޮތްއިުރ 

ނުޑ މިއޮތީ އަޅުަގނޑު ފޮނުވިގޮާތިއ ޚިލާފުކޮށް ކަމަށްވާތީ. މިމާއްދާ އަ  2080ޅުގަ

ނޑިެއްއ ހުސްވެގެްނ  ނޑި ދެތިން ގޮ ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރި ސަބަބަކީ ގޮ

ނޑިއަށް ބޭުފޅުން ނުހޮިވ  3،4މިމަޖިލީހުގައި  މަްސވެެގން ދާއިރު ެއގޮ

ވަގުތުަތކެއް ާފއިތުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ޙައްެލއް ހޯދާނަމޭ ހިތާ. 

ކްޝަންްސ އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީސްގެ ރައީސް މިކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެ

 2085ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް މިކަން އަންގަަވއިގެން އޭެގފަހުން އެކަން 

ނުވެގެން ދަނީކަުމގަިއވަންޏާ ަމޖިލީސްގެ ރަީއސްެގ މާބޮޑު ަމސްއޫލިްއޔަތެްއ 

އެކަމުގެ އަުޅވާނެ ގޮެތއްވެްސ އަޅުަގނަޑކަށް މާ ރަނގަަޅކަށް ނުވިސްޭނ 

ނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީސްެގ ރައީްސގެ ޒި  އްމާެއއްކަމަްށ އަުޅގަ

ފެންނާތީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދަންނަވާފައި ބޭއްވުްނ، ނުވަތަ ދެންނެވިކަްނ 

 2090އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނގަވާ ެދއްވުން. އެހެންކަމަ ފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑު ހުށަހެޅީ. މަސައްކަްތ  މިމާއްދާއަށް އިޞްލާޙެްއގެ ޯނޓިސްއެއް އަުޅގަ

ނޑު މިހުީރ މިއިޞްލާޙު އަވަްސވާނެކަމަްށވަން ޏާ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދޫކޮށްލަން. މާބޮޑަކަށް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިޔަސް 

އެތާއީދު ލިބިދާނެކަމަކަށް މިހާރު ވާހަކަދައްކަވާ ގޮތުން ބޭފުޅުން. 

 2095އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މިއިޞްލާޙު ދޫކޮށްލާފަިއ 

ްށ ބޮޑު އުންމީއްެދއް ޑްރާފްްޓަގއި ޮއްއގޮތަްށ އެހެންނަމަވެސް ވަރަ

ނޑަކަެށއް  ފާސްވުން އެީއ. އެހެންނަމަެވސް ޝަރުތެއް ނުކުރެވޭނެ ައޅުގަ

 މިއިޞްލާޙު ދޫކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 2100ޝުކުރިއްާޔ. ރައީސުލްޖުމުޫހރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

ޝުކޫރަށް ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

އެވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅަށް ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެީއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ނުބައިކޮށް ލިޔެވިަފއި އޮތްަކމަވަންޏާ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ދެރަކޮށްވެފަިއ 

ރި މެންބަރުން އޮތްކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ މި ޑްރާފްޓް ޢިއްޒަތްތެ

 2105އައްޕުުޅަގއިވެްސ އަިދ އެހުަށހެޅުއްިވ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރުެގ 

އައްޕުުޅަގއިވެސް އޮންނަތާ ދުވަސްކޮެޅެވއްޖެ. ތަންކޮޅެ ކުރިން މިކަން 

އަންަގވާލަދެްއވިނަމަ ައޅުަގނޑަށް މިކަން ރަނގަުޅ ކުރެވުނީްސ. 

ނޑަށް ެދންނެވެންއޮތީ ެއއީ ހުށަހެޅުްއިވ އިޞްލާޙުަގިއ  ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

އޮތްގޮާތއި ޚިލާފަށް ލިެޔވުުނކަމަށްވާނަމަ ެއއީ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހަމަ 

 2110އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ގޮްސފައި އޮތްކުށެކޭ. މަޢާފް ކުރެއްވުްނއެދެމޭ. 

މިހާރު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވން ޤަސްތު ނުކުރައްވާ އަނބުރާ ގެންދެވުމުން 

 މީގެވެސް މައްަސއެްއވެސް ނެންެހން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދެން

 
ނުޑގެ ވާަހކަދެއްކުން ބިނާވެގެްނވާނީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

 2115 ުޒ، ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުއިއް ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު 

ޙްމަދު މުޢިއްޒު އެހުށަހުއްވި ހުށަހެޅުްއވުުމގައި ވާގޮތުްނ މެންބަރު އަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޚު އަނބުރާ ގެންަދވާއިފިން އެހެންވީމަ މިހާުރ ފުލޯރގަިއ 

ނަޑކަށްެވސް ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ އިތުރަްށ  އިޞްލާޙެއް އޮތްކަމަކަށް އަުޅގަ

ނަޑކަށް އޮތްހެެނއް ހީެއއްނުޭވ  ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަުތ އަުޅގަ

 2120 ށްލަދެއްވާިފއްޔާ ރަނަގުޅ.ސާފުކޮ

 
ނޑު ގަާވއިދު މިައދު މިއަލަށްއައި އިޞްލާޙު އޮތްގޮތުން،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން: އާެދ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙުަގއި މިއޮންނަނީ ިއޞަލާޙެއް ނެތްނަމަ ފުރުޞަތެއް ނެތި ހަމަ 

ނޑަށް ފުރުޞަތު  ވޯޓަށް އެހުން. އެކަމު ިއްޞލާޙެއް އޮތީމަ ދެން އަޅުގަ

 2125ވެނީ. މިއެރުވޭ ފުރުޞަތު ެިއެދިވަަޑއިގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެރި މިދެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ައިދ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދީ ނިންމާލުން އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް އެގެެނވުުނ އިޞްލާޙުންވެސް އަުޅަގނޑަށް ލިބެވޭ 
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 ބާރެއްނޫން.... ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު

ސަމީރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 2130 މެންބަރު... 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 
 މިހުށަހެޅިފައި އޮތް އިްޞލާޙު އަނބުރާ ގެންދިއުުމން ބެލެވޭނެ މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 2135ުޅވާ ގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަްނ އިޞްލާޙެއްނެތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ ތިވިދާ ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑުމެން އަވަްސކުރުމުގެ ގޮތުން އެގޮތަްށ  އެއީ ރަނަގޅު ގޮެތއްނޫން. ައޅުގަ

އެކަންކުީރވެސް. އެހެންވީމަ އޭގެ މާނަ ެގއްލި އަެނއްކާ ދިގުދެމިގެންާދ 

ގޮތަށް އެކަންކުަރއްވާ ކަުމގަިއވަންޏާ އެއީ ޤަސްތުަގިއ މަނިކުފާނު 

 ކުރަްއވާކަމެއް.

 2140 

 
އާދެ، އެހެްނވީމަ އަުޅަގނޑު އަިދވެސް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު   ތުން ވާހަކަެދއްކުން:ރިޔާސަ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެހެންވީމަ، މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަށް އަނބުރާ ގެންދެވުމުން މިމާއްދާއަީކ 

 2145ދައްަކވަން އިޞްލާޙެއްނެތް ާމއްދާެއްއ ކަމުަގއި ބަލާ ާވހަކަ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންަނށްވެސް ފުރުޞަތު ނައަުރވާ މިމާއްދާ 

އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ވޯޓަްށ ދަންނަވާނަން. އާދެ، އެެހންވީމަ މިހާރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަނީ. ޙާްއސަ މަޖިލީހުގެ 

އެ ޑްރާފްްޓ ކުރެވިފަިއާވ ވަނަ މާއްދާ  57ވަނަ ދެލިކޮޕީަގ   2ގަާވއިދުގެ 

 2150ގޮތަށް އެމާއްދާ ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން 

 ވޯޓު ދެްއވުންއެދެން.

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2155 
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 64 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 62   ވޯޓު ދެްއވީ:

 01          ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 2160 

 
ވަނަ މާއްދާ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ. އާެދ،  57ވީާމ، ގަާވއިދުގެ ން ވާހަަކދެއްެކވުން:  ރިޔާސަތު

ވަނަ  58ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ދަންނަވާލަނީ ގަާވއިުދގެ 

 މާއްދާ. އިދާރީ މޭޒުން މި މާއްދާ ދަންނަވާލާ. 

 2165 

 
ަވަނ  58އިދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި އޮްތ ގޮތަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]މާއްދާ އިްއެވވިެއވެ 

 
ނޑު އެހެން ގޮތަެަކަށް ގެންދާނީ. އެީއ، މި އިޞްލާޙެއް   ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން:  2170އާދެ، މިފަހަރު އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު. އެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް 

ޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން މި އިޞްލާޙަިއގެން ކުިރައށްވަަޑއިގަންަނވަން އަޅުަގނ

 ޤަސްތުކުރުމަށް. އެީއ، މުލަކަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. 

 
 2175 އާދެ، މަނިކުފާނު ތި ވަގުތު ކުރުކޮށްލިތަން އަުޅަގނޑުެވސް ަވގުތު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ން. މި މާއްާދއަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާަފއިއޮތް އިޞްލާުޙ ކުރުކޮށްލާނަ އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

 އަނބުރާ ގެނެސްފިން. ޝުކުިރއްޔާ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި މާއްދާއަީކެވްސ  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން:

 2180ލާ މިހާރު ދެންމެ ތިޔަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިނެތް މާއްދާއެްއގެ ގޮުތގައި ބަ

ވަނަ ާމއްާދ  58ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތަށް ތިަޔ އެްއސެިވގޮތަށް ގަާވއިުދގެ 

ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުްނ 

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ 
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 2185 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 64 ގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުން

 2190 63   ވޯޓު ދެްއވީ:

 01          ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 
ވަނަ މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ.  58ވީމާ، މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން ިމ ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވަަނ  59އާދެ، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނީ ގަާވއިދުގެ 

 2195 ިއއްަވާވލައްވާ.  މާއްދާ. އިދާރީ މޭޒުން

 

 
ަވަނ  58ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި އޮްތ ގޮތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]މާއްދާ އިްއެވވިެއވެ 

 2200 

 

އާދެ، މި މާއްާދއަށްވެްސ އިޞްލާޙެއް ިލޔުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި

އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މި އިޞްލާޙައިގެން ކުރިއަްށ 

 2205 ވަަޑއިގަންަނވަން ޤަސްތުކުރަްއވާތީ ދަންނަވަން. 

 

 ށް ވަނަ މާއްދާއަ 59`. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. އާދެ، ދެލިކޮޕީގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާ މި އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް.  ޝަފީޤް ވާަހެަކަެދއްކެވުްނ:

ނޑަށް މި ގެއްލިގެން އުނިވަމުންދާ ބަިއ   އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ

 2210އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ިމހާރު މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް މިހުރިގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީ މި އޮތްގޮުތން އަޅުގަ
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ގެނައިކަުމގަިއިވޔަސް ެއ ިލބޭނެހެން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙާއިމެުދ 

ނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ޤާނޫނިއަސާސީއަްށ  ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެނަށް އެ ަޙއްުޤ ލިބިގެންދިއުން.  އެ ބަދަލު ގެނެްސގެން ައޅުގަ

 2215ން މި އިޞްލާޙު ގެނައިކަމުަގިއވިޔަސް އަދި، ރިޔާސަތުން ކަން އަޅުަގނޑުމެ

ކުރާގޮތާމެދުަގއި ދަޢުވާކުާރނެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގައިިވޔަސް އެީއީކ 

ނޑަކަްށ ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ.  ކުރެވޭނެކަެމއްކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނުޑ  ތަޖުރިބާވެފައިހުރިކަމަކަށް ފެންނާކަށްވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަނބުރާ ގެންަނއީ. އިޞްލާޙު

 2220 

އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. އެެެހެންވީމާ، މި މާއްދާއަކީވެސް މިހާުރ އިޞްލާޙެްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައި ނެތް މާއްދާއެްއޮގތުގައި ބަލާ މި މާއްދާ ގަވާިއދުގެ ދެލިކޮޕީގަިއ 

ނޑު  ވޯަޓްށ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުަރން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ައޅުގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް މި  ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ައޅުގަ

 2225ވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއ  2ދަންނަވާލަނީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ލިޔެވިފަިއވާގޮތަށް އެ މާއްދާ ފާސްކުރަްނ  59

 އްވުން އެެދން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުދެ

    

 
 2230 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 66 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 64   ވޯޓު ދެްއވީ:

 01          ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 2235 

 
ވަަނ މާއްދާ ދެލިކޮޕީަގއިާވގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ  59ވީާމ، ަގާވއިދުގެ ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ން ފާސްެވއްޖެ. އާދެ، ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަޢްލަބިއްޔަތު
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ވަނަ މާއްދާ. އިދާރީ މޭޒުން އެ  60އަރިހަށް ހުށަހަޅާލަނީ ގަވާއިުދގެ 

 2240 މާއްދާ ދަންނަވާލާ. 

 

 
ަވަނ  60ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި އޮްތ ގޮތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]މާއްދާ އިްއެވވިެއވެ 

 2245 

 
އާދެ، މި މާއްދާއަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއްނެްތ.  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން:

ނޑުމެން މިއަދު އިޞްލާުޙ ގެެނވުނު ިއޞްލާޙާ އެްއގޮތަްށ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި މާއްދާ ފާސްކުރަން ފެނިަވޑަިއގަންނަވާތޯ ވޯޓަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. 

 2250 60ވަަނ ދެލިކޮޕީގައި  2ތުންގެ ާޚއްސަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އާދެ، ރަްއޔި

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ލިެޔވިފަިއވާގޮތަށް ފާްސކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 
 2255 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 66 ގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުން

 65   ވޯޓު ދެްއވީ:

 2260 --          ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 
ވީމާ، މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އިއްތިާފޤުން އަދި މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ. އާދެ، ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް 

 2265 ަވނަ މާއްދާ. އިދާރީމޭޒުން މާއްދާ އިްއވާލަްއވާ.  61ހުށަހަޅާލާނީ ގަވާއިުދގެ 
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ަވަނ  61ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި އޮްތ ގޮތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 2270 ]މާއްދާ އިްއެވވިެއވެ 

 

 
ހަޅުއްވާފަިއޭވ. މެންބަރަކު އިޞްލާޙު ހުށަ 2އާދެ، މި މާއްދާއަށް ޢިްއޒަތްތެރި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  2އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 2275އަރުވާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ މުލަކަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ޝަފީޤް. 
 

 ނަ ވަ 61`. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. އާދެ، ގަާވއިދުގެ ދެލިޮކޕީގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 މާއްދާއަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު މިއީ ީދނީކަމަކާބެހޭގޮތުްނ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނުޑ    2280ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކަެަްށވާތީވެ މި އިޞްލާޙު ބާްއވަން އަުޅގަ

ޚިޔާރުކުރަން ގަސްތުކުރަން. އެެެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. މި 

އި މި ޮއންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މާއްދާގައި ދެލިކޮީޕގަ

ނޑަކަްށވާނީ ސަރުކާުރ އޮފީސްއޮފީހުގެ ވެރިން ރަސްމީ ގަޑީަގިއ  މިންގަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައިމިއޮްތ މި އިޞްލާަހީކ  ހެދުންއެޅުމަށް އޮންނަ މިންގަޭޑ. އަުޅގަ

 2285ކާުރެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހެދުންއެޅުމުގެ މިންަގނަޑކަށްާވނީ ސަރު

ނުޑެގ  އޮފީސް އޮފީހުެގ ވެރިން ރަްސމީގަީޑގައި ހެދުން ެއޅުމަށް ޮއންނަ މިންގަ

ނޑޭ. އާދެ، މިހާރު ިމ  ތެރެއިން ައއުރަ ނިާވާވގޮތަށް ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ

ރާއްޖޭގެ މަޝްރަޙުން އިވެމުންދާ ވާހަކައެއް މި ދީނީ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ. 

ެަކަ އައުރަ ިނާވނުކުރެވޭ ވާހަެަަކ. ދީނީ ކަންތައްތައް ފަރުވާުކަޑކުރެ ވޭ ވާހަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ   2290މަގުމަތީގައި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އައުރަ ކަްސވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  މުޖުތަމަޢުގައި އެކަުމގެ ސަަބބުން ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދި އަުޅގަ

ީވ ތެރެއިން ދީނީ އަޤީދާ ެގއްލިދާވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، މިކަްނ ސާބިތުކޮށްދޭން

އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމްދީނާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ މިންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް 

ދައްކައިދޭްނވީ މި ާރއްޖޭަގިއ އެންމެ މަތީ މުޢައްސަާސއަކީ މިމަޖިލިްސ  
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 2295ކަމަށް ފެންނާތީ މިމަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން 

ަވިއެގން މިމަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން އައުރަ ނިވާވާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅުއް

ވަަޑއިގެންެނވުމަކީ  ކޮންމެހެން  ބޭނުން ކަމަކަށްވާތީ މިއިްޞލާޙުގެންނަންފެނޭ 

 އަޅުަގނޑަށް. ުޝކުރިްއޔާ.
 

 2300 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިމާއްދާމިވީ ގޮުތން ދޫކޮށްލައިގެން  މާލޭގެ މެްނަބރު އަްޙމަދު 

ެުވެސް އަވަްސވެދާ އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:  ނެކަމަކަށް ހިެއްއނުވާ. އަދި، އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ސަބަބުދަންނަވާލާނަން. މިފާސްވާނެހެނެްއ  

ހުޔެއްނުވޭ. ދެން އަދި މުލަަކތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

ޙުޘަކަށް ހެްނ އެހުށަހެޅުއްިވ އިޞްެްލާޙު ާފސްނުވެ ހިނަގއިދާނެ. ދެން ދިގު ބަ

ނޑުމެން ދުށިން ެއއްދުވަހަކު މިހާުރ   2305ހީވަނީ މިހާރު މިވާގޮތުން. ާއދެ، އަުޅގަ

ނޑި ީޓޝާޓެއް ލަިއގެްނ  މިމަޖިލީހަށް އެއްބޭފުޅަކު ީރނދޫ ކުލައިެގ ޮގޅިކެ

ވަަޑއިގަތީމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަެކްއ ދެެެއްކެވިތަްނ 

ިއ ނޫންނަމަވެސް. ދެން އެެހންވެފައި އޮްތާވ ފެނިފަ އެބައޮތް. މަޖިލީހުގަ

ނޑުމެންެގ   އަޅުަގނޑަްށ މިފެންނަނީ މިމާއްދާ ަގާވއިދުަގއި ހުށަހެިޅގެން އަުޅގަ

ނޑަކީ ޢާންމު ގޮތެްއގައި ވަރަްށ   2310ތެރެއަށް ފާސްވާން އަންނާތީ. ދެން އަޅުގަ

ރުޅިމަޑު މީހެއް. އެހެންނަމަެަވެސް ކުޑަކޮށް ރުިޅގަަދވެގެން މިމާއްދާ 

ނޑު މިހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ އު ނިކޮށްލަން ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އަުޅގަ

ހަމަގައިމުވެެެސް ލަދުން ފިއްކަަޑިއގެންދޭ ދަންނަވާ ަކހަލަ ހެދުމެއްގަިއ 

މިތަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު ވަޑަިއގެން އިންނެވިތަންެެ ދެކިފައި މިހެން 

ނޑިޔާރު ފޮތި މިދެންނެވީ. ކޮންބޭފުޅެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އު  2315އްތަމަ ފަ

މާއްޔެއް ކަހަލަ ހެދުމަށްގައި މިތަނަށް ވަޑަިއގެްނ ހުވާކުރުމުެގ 

ރަސްމިއްޔާތެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުވާލައިދެްއިވ. އެހެންވީމާ، 

އެވަުރކަންކަން އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވޭ އިުރަގއި މިތާނގައި އެހެންބަޔަުކ 

ނޑަށް ނުފެނިގެްނ  އަޅާނެ ހެދުމެއްެް މަޖްބޫރުވެފައި އޮންނަން އަުޅގަ

 2320އަޅުަގނޑު މިމާއްދާ އުނިކޮްށލަން  ހުށަހެޅީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.
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`. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ގަެަާވިއދުގެ ފުރަތަމަ  އަިރއަތޮޅު އުތުުބރީ މެްނބަރު 

 ދެލިކޮޕީގެ 

 ތަށް އެއްަބސްެވ ވޯޓުދިނުމަކީ ިއސްލާމްދީނަށްވަނަ ާމއްދާަގއި ާވގޮ 61 މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

 2325 އަށް ގޮންޖެހުންފަދަ ކަމަކަށްهللا ގޮންޖެހުން ފަދަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެބާ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު....     ނުވާނެބާ. އަުޅގަ
 

ނުޑ ވަރަށް ރިޔާެާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން: ބޮޑަްށ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރި ތިބާވަތުގެ ާވހަކަ ނުދެއްކެވުން އަުޅގަ

 އެދޭ އެދުމެއް.

 2330 

 ަވނަ މާއްދާަގއި ލިޔެަފއިާވގޮތަްށ ވޯާޓއި ހަމައަށް  61ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ދިއުމުގެ ކުރިން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ތެދު ޙަޤީޤަތަކީ ދިެިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބާރޙީމް 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ  7ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޖުމްހޫެޫރިއްޔާގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިސްލާމްދީނޭ މިހެން އޮވެފައި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިމަޖިލީހުގެ  

 2335މެންބަރުކަމަށް ކުރެއްވި ހުވާަގއި އިސްލާމްދީނާިއ ދިވެހިރާއްެްޭޖެގ 

هللا ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސއަށް ޙުެުރުމަތްތެރިކޮށް ހިުތމަށް މާތް 

ދީ ހުވާކޮްށގެން ތިބިކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެްނެގ ގަންެް

ޤައުމަކީ ަސއްތައިން ސަްއތަ އިސްލާމީ ޤައުެމއް. އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ވާރުތަީވ  އަޖުދާދުންގެ ފަރާތުން  މިޤައުމު އަުޅގަ

 2340 61އީސް، ސައްތާއިން ަސއްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި. ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

މިފެންނަނީ ކުރީގެ ދިވެހި ދީބެއްނޫން. އިސްލާމީ އާދަާކދަތަކާއި މަތިެވިރ 

އުސޫެޫލުތައް ފަހެ ވަމުންދާދީބެއް. ިއސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ ދަންމަރު އަލިކަްނ 

ނޑުެވގެން ދާދީބެއް. ޢިެިްއޒަތްތެރި ރައީ ްސ، އޮފީސްތަުކގެ ވެރިން ރަސްީމ ފަ

ނޑެއް ކަމަށް ދެލި ކޮޕީގެ   2345ވަަނ  62ގަީޑގައި ހެދުން އެޅުމަށް އޮްތ މިންގަ

މާއްދާގައި ލިުޔްއވާ މިމަޖިލީހާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދެްއވުމުން ހައިރާން ކުރުާވ 

ގިނަގުނަ ކަންަތއް ތަެކއްާވަކން އަރިސްކޮށް ދަންނަވާލަްނޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި 

މިނިސްޓްރީ އިންފޮމޭޝަން  އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން ރައީސް، 

ވަނަ ައހަރުގެ މޭމަހުގެ  2005މީލާދީން ، 1426ނެރުއްވި ޙިޖްރައިން 
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 2350ވަނަ އާޔަުތގެ ތަރުޖަމާ  26ކަލަންޑަރުަގއި ސޫރަތުލް އަޢުރާެާފްގެ 

ލިޔުްއވާފަިއވަނީ "އޭ އާދަމްގެ ދަރީންނޭވެ، ތިޔަ ބައިމީހުންގެ އައުރަތައް ިނާވ 

މަން ރަސްކަނލާގެ ތިޔަބަިއ iރަނިވި ހެދުން އެޅުމާ ޒީނަތްތެރި ފޭރާން ތކު

މީހުންނަށް ދެއްވީމޭ. ައދި ތަޤްވާގެ ފޭރާން މާހެޔޮކަން ބޮޑޭ. 

ގެ ާއޔަތް ތަކުގެ ތެެރއިންނޭ. އެއީ އެބައިމީހުްނ هللاއެކަންތައްަތްއވަނީ 

 2355ހަނދުެުމަ ކުރުމަށްޓަކައޭ" މިހެންވެ އެއީ ކޮންަބއެއްތޯ އެްއެވްސ 

ނޑަްށ ޝަ އްެކއްނެތް ެއއީ އެންމެހާ އިންސާނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ބެލުން މަދުކަމަށްވެދާނެ. މިހާރު ސަރުކާުރގެ އޮފީސް ތަުކގެ ވެރިންެގ ހެދުމާިއ 

ބެހޭގޮތުން އެްއވެސް އަންހެންބޭފުޅެއްގެ ހެދުމަށް ސާިކއުލާރ ައއިކަެމްއ 

ހާރު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކެގ އަޅުަގނޑު ބެލިބެލުމުން ފެނިފައެއެެްނެތް. މި

 2360ވަަނ  61ވެރިން އަޅަމުން އަންނަ ހެދުމައް ރިޢާޔަތްކޮށް ނަޒަރު ހިންގާ 

 2މާއްދާގައި ލިުޔްއވިއިރު ެއވެިރން އަޅަމުން ގެންދާ ކަެަރުވަުޅބޮޑު ހެދުތަކުން 

އުރަމަތި ދޭތެރެވެސް  2އުރަމަތި އެއްަބއި އޮންނަނީ ހާމަޔަށް ފެންނަން. 

ފެންނަން. ފުރަގަހަށްެް ދެބޮމަފަޅި މައްޗާއި މައިބަދަިއެގ އޮންނަނީ ހާމަކޮށް

ބަޔަކާިއއެކު ފެންނައިރު ަކނދުރާ މަތިވެސްވަނީ ހާމަކޮށް ފެންނަން. 

 2365ަވނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮތަްސ އެއީކީ އިސްލާީމ  61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 ސަޤާފަތުންބޭރު އިސްލާމްދީން ހުއްދަކުރާ ހެދުމަށްކަމަށްވާނެބާއޭ. ނޫނީ

 އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖަހާ ފާހިޝް ޢަމަލަކަށް ނުވެދާނެބާ. 

 
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅުގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންގެ މިމާއްާދ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2370އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ސަބަބު ވިދާޅުވަމުންދަީނ 

އިންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހެދުމުގެ ކަމަށްެް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކޮްށގެން މި

ނޑަށް ހަމަ އެއްގޮތަަކށްވެސް ެއީއ  ބަޙުޘް މިތަނަށް ގެންނެވުމަކަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމެއްކަމަކަށް ހިެއއްނުޭވ މިސްޓޭޖްގަިއ 

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވިސްާނ ވަަޑއިގެން ވާހަކަފުޅު ކުރިައށް ގެންދެވުްނ 

 2375 އެދެން.

 
 ވަނަ މާއްދާ އެވާ ެހދުމުގެ ވާހަކަ  61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެލިކޮީޕގެ  އުތުުރބުރީ މެންަބރު  އަިރއަތޮޅު
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ނޑު މުރުޞިލުންގެ ދަރުޘް ތަކުގެތެރެއަށް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް   ގެނެސްދީފާިއވާ  ގޮތުންެް އަޅުގަ

 މާތް ކަލާމްފުޅު މާތް ވަދެ މުތާލިޢާކޮށްލިން. ހަދާނަށް އަންނަނީ ކީރިތި އެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2380ތަރުޖަމާ އެއިވުމުން ހީބިހިނަގާ ހަދާނުން ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮހޭނެ. ތެދެކޭ  

އެޖީލް އުސްާތޒް ނެތުމުން މިގައުމު ރޯނޭ. އަލްއުސްާތުޛ އަލްމަރުޙޫމް 

 މުޙަންމަދު ޖަމީލް.....
 

ނޑުދެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ގަޑިޖެހިއްޖެ. އެ ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން: ހެންވީާމ، އަުޅގަ

 2385ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިުހން އެދެން މިއަދު ވާހަކަފުޅު ކުރުކޮށް ލެްއވުން. 

ދެން އޮންނަ ދުވަހަކުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު 

 އަރުވާނަން.

 

 ޖަލްސާ ނިންމެވުން.                 .5

 2390 

އާދެ، މިހާރު ގަޑި ޖެހުނީމާ ޖަލްސާ ނިންމާލަންޖެހޭތީ އިށީނދެވަަޑއިގަތުްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު މިއަުދގެ ޖަްލސާ ނިންމާލުމުގެ 

ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ދެވާހަަކެއއް އެަބއޮތް. އެްއވާހަަކއަީކ 

ަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ  8:30 މިމަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ

 2395ރޫމްގައި ބޭްއވުމަށް ޤަސްތުޮކށްފައިވާ ވާަހކަ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 

ގަާވއިދުެު ކޮމިޓީ މެންބަރުން އަދި އެވާހަކަ އަުޅަގނޑު އިތުރަްށ 

ދަންނަވާނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލްސާެއއް އޮްނނާނީ މާދަމާނޫން 

ވާ އަްނގާަރ ދުވަހު ހެނދުނު  19ަގސްޓްމަހުގެ އަނެއްުދވަހު. އާދެ، އެއީ އޮ 
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