
   

 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.               .1

 

 آله وعلى هللا رسول على والسالم والصلة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ލާމެދު ވަނަ މާއްދާއާ އެމާއްދާއާގުޅޭ ޖަދުވަ  22ވަނަ މާއްދާއާއި  2ގަވާއިދުގެ               .2

 ގޮތެއް ނިންމެވުން.

 

ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު މި ބޭއްވެނީ.  42ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލިސްގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެެެންބަރުންނަށް މަރުޚަބާ 

ރުގައި މިވަީނ ދަންނަވަމުން. އާދެ، މި ަޖލްސާގެ އެޖެންޑާގެ ެދވަނަ ނަންބަ

ވަނަ މާއްާދއާއި ެއމާއްދާއާުގޅޭ ޖަދުވަާލ  22ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ މާއްދާއާިއ 

ވަނަ ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު  41ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވުން. އަޅުަގނޑުމެން 

ވަނަ މާއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން. އާދެ  2ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެެކވެމުން ަދނީ ަގވާއިުދގެ 

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް ުކރައްވާ ފޮނުްއވި ގޮްތ ވަނަ މާއްާދއަށް  2

ހުށަހެޅުނުއިރު މާއްދާއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. 

އެހެންވީމާ، އެާމއްދާއަށް ޖަްލސާގައި މަޖިލިްސގައި ބަޚުްސކުރުން ކުރިއަށް ދަމުން 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު  16ްއޒަތްތެރި އެދުވަހުެގ ޖަލްސާަގއިވެްސ ެއމާއްދާއަށް ޢި

ދައްކަވާަފިއވޭ. ހުށަހެޅިފައިަވނީ އެންމެ އިޞްލާޙެއް. ައދި ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު 

 2މެންބަރުްނ ވާހަކަދަްއަކވަން އެިދވަަޑއިަގންނަވާފައިވޭ. އަދި  12ޢިއްޒަތްތެރި 

އޭރުވެްސ  ބޭފުޅަކަށް 2ވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަފުުޅ ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެްނވެސް 

ވަނަ ފަހަރަށް  2ފުރުޞަތު އެރުވިފަިއވޭ. އަނެއްާކވެސް އިތުރަށް 

ބޭފުޅަުކވެސް މިހާރުވެސް އެިދވަަޑިއގަންނަވާފައި އެބައޮތް.  4އެދިަވޑަިއގަންނަވާ 



ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑި މަސައްކަތް ކުރަމުްނ މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރަމުން  ގެންދާތާ، މެދުނުކެ

މަސްދުަވސް ާވނެ މި އޯގަސްޓް މަސް ިނމޭއިރަށް. އެހެންވީމާ،  3ގެންދާތާ 

ދުވަުހ  92އަޅުަގނޑުމެން މިފާސްކުރަމުންދާ ގަވާިއެިދުގެ މާއްާދގަިއާވ ގޮތުން 

ދުވަހުގެ ޗުއްީޓ ދިނުމަށްެވސް އެ ާމއްދާަގއި  15މަސައްކަތް ކުރީމާ 

ވިަފއިވޭ. އެހެްނީވމާ، މި މަޖިލިސްގެ ެމންބަރުންގެ ތެރޭަގއި ބަޔާންކުރެ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އިްއޔެ އެމަޖިލިްސގެ ަދއުރުގެ އެންމެ ފަހު 

އެމަޖިލީހުގެ ޗުއްީޓ  މަސް ދުވަސް އެއީ 1ޖަލްސާ ބާއްވަވާަފއި ކުރިއަްށ އޮތް 

ނޑުމެންނަށް މީެގ  ދުވަސް ކަމުަގިއވެސް ވަީނ އަންަގވާފައި. ދެން އަުޅގަ

ކުރީފަހަރުވެސް މިހެން ދިމާވީމަ އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައިވެސް ގިަނ 

މެންބަރުންވެސް އެގޮތަށް ުޗއްޓީއަށް ެވސް އެދިވަަޑިއެގންފައި. އެހެންވީމާ، 

ޗުއްީޓއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ުކރިން އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެްނވެސް މި ކަހަލަ

ނޑުެމންގެ މަސައްކަާތިއގެން  ކުރިމަތީގައި ިމއޮތް ަގވާއިުދ ނިންމާލާ އަދި އަޅުގަ

ކުރިއަށް ދެވޭެނގޮތަށް ކަންތަްއތައް ތައްޔާރުކޮށްލާަފއި ޗުއްީޓއާއި ދިމާލަށް ދިޔުން 

ނޑަށް ފެ ންނާތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާނެަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން ކުރިމަތީގައި ިމއޮތް  މާއްދާ ފާސްކޮށް އަިދ  2އަރިހުން އެދެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހޮވަންޖެހޭ އިާދރީ ކޮމިޓީއާއި ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓ ހޮވުމުގެ މަސައްކަްތ 

ންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަން ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔުުމގެ ކުރިން. އެހެ

މިއަދުގެ ޖަލްާސގައި ވާހަކަުފޅު ދައްަކވާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންވެސް މިކަމަށް 

ވިސްނާަވޑަިއގެން ވީާހވެސް ވަގުުތކޮޅު ބޭނުންފުޅު ހިއްޕެވުން އެީއ، ކުަޑކޮްށ 

ހިއްޕަވަިއގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުމަކީ ައޅުަގނޑު ެއދޭއެދުމެއް ކަމުަގއި 

ވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންެމ ދަންނަވާލާފައި މިއަދު އެދި 

ފުރަތަމަ އޮތް ނަންފުޅުގެ ނަން ދަންނަވާނަން. އާދެ، އެއީ ކޮޅުަމޑުލުެގ 



 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާ ހެނދުނު ހެނދުނާ ފުރުޞަތު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް 

ނުޑ  ކަެދއްެކވުން:ރަޝީދު ވާހަ ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ ދެއްވީީތވެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއާިއ  2ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު ބަޚުސްކުެުރެވެމުންދާ ދެލިކޮޕީެގ 

ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީވެ. އެއީ ދެލިކޮޕީގަިއާވ 

މައްސަލައަީކ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނުނިމިގެން އަލުން ޑްރާފްޓް ގޮތުގެ މަތީން މި

ކޮމިޓީއަށް ޮގސްގެން ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން އަލުން މައްސަަލ މިއޮތީ އިތުުރގޮތަކަށް 

ޑްރާފްޓް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަން. އަދި ހަމަ މިއަށް އިތުރު 

އޮތް. އެގޮތުން ށ. އަތޮުޅ އިޞްލާޙުތަކެްއވެސް މިހާރު ހުށަހެލިފައި އެބަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

އިސްލާޙުެގ ސުރުޚީ މިހާރު ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ފޮުނއްާވިއން ސުރުޚީއަށް ވުރެ 

އަޅުަގނޑުމެން މިކުރަންއުޭޅ މަެަސައްކަެަތާ ތަންކޮޅެްއ ގުޅުން ބޮޑޭ ހީވޭ. 

އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑަްށ ވަރަްސ ބޮޑަްށ ތާއީދުކުެރވޭ. އެީއ އެހެންކަމުން އެ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ަހމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އުނި އިތުރު ގެަނއުމުެގ 

އެ އިޚްތިޔާރު ލިިބގެންވާ މަިޖލީހަކީ މި މަޖިލިސް ކަމަށްވާއިރު އެފަދަ ސުރުޚީއެްއ 

ނޑު މެން ކުަރން މިއުޅޭ މަސައްކަްތ އޭަގއި އޮތުމަކީ އެއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ.  ދޭހަވެގެންދާ ޙަޤީޤަތެްއ ަކމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށާއި އަދި  މި  ހަމައެއާެއކު މިހާރު މިމާއްދާައށް އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞްތުތަކެއް ހުޅުވިަފއި 

އެބައޮތް. އެއީ ޤާނޫނުއަާސީސ އިޞްލާޙުކުރަމުން ދާއިރުަގއި ޚިޔާލުފޮނުވުމަށާިއ 

އަދި ޚިޔާލުހުށަހެޅުމަށް އަދި އޭެގ ިއތުރުން ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސް މި މަޖިލީހަށް ޚިޔާލުފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު މީގެއިން 

ރީ ދުވަެހއްަގއި ގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިެޔވިފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް ކު



މެންބަރުން މި  16މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އިރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވާފައި ައދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް ެއކުލެވުނީމާ ކޮންމެހެން 

ކީ ބޭނުންތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޚިޔާުލ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ މަގެއް އޮތުމަ 

ނޑަްށ  ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުނަެަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެވުނު. އެހެން ނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އދ. އަތޮުޅގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްލފާޟިލް އިބްރާހީމް ޤާސިމް ވިދާުޅވި ފަދައިން 

ޔިތަކަށް އެލިބިފަިއވާ އެ އިޚްިތޔާރާއި ެއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ިދވެހި ރައް

މިނިވަންކަމާއި އެހުރިހާ ޙަްއޤުތަކަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެވްސ 

ލިބިފައި އޮންނަންޖެހޭން ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީވެ އެކަން ޭއަގިއ އޮތުމަކުންނެއް އަިދ 

ދި އެހެން ނެތް މައްސަލަެއއް އޮތްކަމަކަށް ައދި އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަ

ކަމުގަިއވީ ނަމަެވސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔުެާ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ އިޞްލާެޙއް ިމ 

މަޖިލީހަށް އައުމުގެ މަގުަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ ބަލާލީ ކޮންމެ ދިމާލަކުންމެ 

ފެންނަން އެބައޮތް. އެހެްނީވމާ، ޭއގައި ޮއވެ އެކަން ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅަިއ 

ުގ ަވުގތު ތަކެއް މިހެން ހޭދަޮކށްފި ކަމަށްވެއްިޖއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން މާދި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެްއކާެވސް ހަމަ މިއާއި އިތުރު ގިނަ ދުވަސްތަެކއް މިކަމުގަިއ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްގޮަތކަށްވެްސ  ބަހުސްކުރެވެމުން ދާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މްހޫރިއްޔާއަްށ އެކަން އެއީ ނުކުރަން ޮއތްނަމަ އެ ފުރުޞތު ރައީސުލްޖު

ނޑުމެްނ  ނޯންނަގޮތަކަށް މިކަން ބަދަލުުކރާށޭ. ދެން އެގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ހަނދާނަށް ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އެއީ މިހާރު 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ވަރަށް ގިަނ 

ފައި އޮތީމަ އޭގެ ނިކަމެތިކަން ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބު

ވާހަކަެވސް ބަެއއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް މި މަޖިލީހުގަިއ 

ވިދާލުވަމުން. އެހެން ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޫނޭ. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން މި  އަމިއެެްލައަށް ހައްަދވާފައި އޮތް އެްއެޗއް



މަޖިލީހުގައި ކުރީަގއިވެސް މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި މީހުން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

އަމިއްލަ ކޮންމެވެސް ބޭުނމެއް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަަކއި ނޫންނަމަ އެބޭފުޅުން 

ވެްސ އަމިއްލައަށް ަހއްދަވާަފއިއޮތް އެްއޗެއް ެއއީ. އެހެްނވީމާ، ެއއީކީ އެްއގޮތަކަށް 

އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގައި ކަންޮބޑުވެ މިކަން ކުާރކަށް ެއއްގޮަތަކށްވެސް ެއއާއި ދޭތެރޭ 

ނޑުމެން މިއަދު މިތިބީ މަޖިލިސް  ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު އޮްތކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

އެްއކޮށްގެން ައއު ޤާނޫނުއަާސސީއެއް ހަދަން. ހަމަ އެޤާނޫނު އަސާސީ ހެދޭއިރުަގިއ 

ވެގެން ޮގްއސިކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއޮތީ އެބާރުތަށް ވަކި 

އާރަނގަޅު ޤާނޫުނއަސާީސއެްއ ލިބިފައި. އެެެހެންވީމާ، ޭވތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ިމ 

ޤާނޫނުއަސާސި ހަދާފައި އޮްތ ބައެްއގެ ބޮލުަގއި އެމަްސޢޫލިއްޔަތު އެުޅވުމަްށ 

ދު ވަކިފަރާތެްއެގ އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ، ޭއގައި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަ

ބޮލުގައި ެއކަން އަޅުވާ ެއކަްނ އެހެން ކުރުމުގެ އެއްވެސް ރޫޙެއް އޮތް ކަމަކަށް 

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެެެހެްނވީމާ، ެއާވހަކަވެސް ައޅުަގނުޑ 

ދަންނަވާލީ. އެއީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިނަގމުން މިދާގޮތުންވެސް 

ފަހަުރ އެބަހިތަށް އަާރ ައޅުަގނޑުމެނަށް ރަނގަުޅ އަޅުަގނޑަްށ ބަެއއް 

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ހެދޭނެބާއޭ. އެއާއި ދޭތެރޭ ައޅުަގނަޑށް ޝައްކު އުފެދޭ. 

އަޅުަގނަޑކަށް އެްއގޮތަކަްށެވސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެްނ ނަމަވެސް މަޖިލިސް 

ނޑު މެންނަށް ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު ދުވަހާއި ގުިޅގެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްެއރި އަޅުގަ

ރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާީސެއއް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެެނސް ދެވޭނެޔޭ. އެހެން 

ނަމަވެސް އެއުންމީދު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުިރއަށްވުެރ 

ނުޑ އުންމީދު ކުރަން  ެެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ ކުޑަެވގެން ހިނގައްޖެ. އެ

ތެރި މެންބަރުންނަކީ މީ ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް

އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ރަްއޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބައަްށއެދޭ ިގނަ މެންބަރުން ތަކެއް 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަޖިލީހަކަށް ވާތީވެ ރައްޔިތުްނގެ އިހްސާސްތަކާއި މިަވގުުތ 

ސްނުޖެހި ޤައުމަށް ބޭނުންމިވާ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަށްޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ފަ



ނޑު ބޭނުންާވ  ނޑި ހާސިލްކުރުމަށްަޓކަިއ އަުޅގަ ނޑުދަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ލަ

އެ އިޞްލާޙީ ހެޮޔ ބަދަލުތައް ގެަނއުމަށްޓަަކއި އެބޭނުްނވާ އެ ލިބެންޖެހޭހާ 

ފުރުޞަތުތަކެއް ޤާނޫނުައސާސީަގއި ހިމެނިގެންދާނެކަމަށް. އެހެންވީާމ، 

ބޮޑަށް ބަސްއަހާަބއެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަީކ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް 

އަބަދުވެްސ ޤަާވއިދުެގ ގޮތުްނެވސް ޤާނޫނެއް ތަްސ ެއއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބޯލަނބާ 

ެައި ހިތަށްއަރާ ކޮންމެހެން  ނުޑ ބައެއް ޙާލަތްަތކުގަ ބައެއްކަމަްށވާތީެވ، އަުޅގަ

ރަލްއެްއ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް މިތަނަކަްށ ބޭނުންމެއް ނުވެޔޭ. މޮޅު އެޓަރނީ ޖެނެ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ހުރީމާ އެްނމެ ރަނގަޅުވާެނޔޭ. ެއވެްސ ދެން އަުޅގަ

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން ވިސްނާފައި ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރިއަށް ގެންދާކަމަްށ 

ވަންޏާ ގެންދާނީ. އެކަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވަންޏާ މިއޮތް ގޮތަށް މިކަން 

މެ ގޮތަކުންވިަޔސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭއްިވވެސްދާނެ. އެެެހެންވީމާ، އެ ކޮން

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްރެރި ރައީސް.

 

އާދެ، އެުދވަހު އެިދވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ދެން ދަންނަވާލަން އޮީތ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އި މިއަދު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު ޢާދަމް ޖަލްސާގަ

ވަަޑއިގެން ނެތީ. އެހެްނީވމާ، ދެން އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދަށް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މިމާއްާދއާއި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

ބެހޭގޮތުން ކުރިންވެސް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކވުނު ދުވަސް ުދވަހުަގއިވާނީ  ެދއްކެވުްނ:އަްޙމަދު ޝަީހދު ާވހަކަ

ވާހަކަދަްއކާފައި. އަދި ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އަނެއްކާ އިތުރަްށ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން 

ވާހަކަދަްއކަން ޖެހޭތީ. އާދެ، ްޑރާފްޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓް މިހާރު 

ނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅު. އެހެން ނަމަވެސް ިއޞްލާޙެއް އޮތްގޮތް އަ ުޅގަ

ހުށަހެޅިފައިވާތީވެ އެކަމާ ބެހޭޮގތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. އާދެމ އަޅުަގނޑަށް 



ވިސްނޭ ގޮުތގައި މިހާރު އޮތް އިޞްލާޙުަގއި މަޖިލީހުގެ އެޖެްނޑާއަކީ މިހާރު 

އަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

މަސައްކަތްކުރުމޭ. މިހެން އޮުތން މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަކަށް 

ނުފެނޭ. އިތުރުކަމެއް ސާފެްއެވސް ނުވޭ. މި ދެންނެވީ، ފެހި ކަރުދާހުގައި މިހާރު 

އޮތް ގޮތަްށވުރެ މިގޮތް މާ ާސފުވުން ކުޑަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މީގެއިން މި 

ވެނީ، ހަނދާނަށް ައންނަނީ އެމެރިކާގެ ކުީރގެ ނާިއބު ރައީސް ވިދާުޅވި ބަޔާންކުރެ

ވާހަކަެއއް. ދަންނަވާލާނަން. ހަވާއީ އިޒް އެން ައއިލޭންޑް ަސރައުންޑަޑް ަބއި 

ވޯޓަރ އެންޓަރޔަލީ ފްރޮމް އޯލް ސައިޑްސް. އެކަހަލަ ވާހަަކއެއް މީަގއި 

ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މިއަންނަނީ. ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކަށް ބާރެއް ނެތް ދިވެ

އިޞްލާޙުކުރުން ނޫން މަސައްަކތެއް ކުރުމަށެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮންމެހެން 

ބުނުން މާ ފައިދާހުރި ނުވަތަ އޭގެ މާބޮޑު މާނަެއއް އޮތް ވާަހކަެއއް ނޫންހެން 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ދެން އޮތީ އެކަމުަގއި ެއއްެޗއް ބުނަންޖެހޭނަމަ ކޮންމެވެސް 

ނައެއް ދޭހަވާ ޭއގެ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ކަހަލަ މާ

ބަޔާންކޮށްލުން. އާދެ، ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ޑްާރފްޓަށް ބަލައިލާއިރު 

ނުޑމެންނަށް އެބައިނގޭ  1ކަމެްއ އެބަވޭ.  2މިކަން އެބަވޭ. މީަގއި  ކަމަކީ އަުޅގަ

ގޮތަކަށްކަން.  2ދާ ނުވަތަ އެްއުކރެވޭނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތތަށް ފެށިގެން

އެްއގޮތަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން އެކަމަށް ޤަރާރެއް ފާސްުކރައްަވއިގެން 

އެްއކުރެްއވުން. ކަން ހިނގާފަިއވަނީ ެއގޮތަކަެށއްނޫން. ދެން އޮތީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކަމަށް ހާއްޞަ މަޖިލިސްެް އެއްކުެރްއވުން. ކަން 

އެގޮތަށް. ދެން ކޮންމެއަކަސް އެ ތާރީޚު އެފެްކޓް ކޮންމެހެން ނޯޓް ހިނގާފައިވަނީ 

ނުކުރިކަމުަގއިވީ ނަމަެވސް އިުތރު ބޭނުން މީގައި އެބައޮތް. ިމހާރު ޑްރާފްޓް 

ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ގޮތަށް މިަތން ބޭއްވުމަށް. ެއއީ މީަގއި ެއބައާދޭ 

ނުއްިވ ލިޔުމުގަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހެއް އެއްކޮށް އެމަޖިލީހަށް ފޮ

ނޑަށް ދޭހަވާ  ފަދައިން. އާދެ، ފަދައިން މިީއ ވަރަށް މުހިންމު މާނައެއް ައޅުގަ



ކަމެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނެއް ިއޞްލާޙު 

ކުރާކަށެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ މިއުޅެނީ ކަމެއް، ރަނގަޅު ަކންތައްތަކެއް ކުރެވޭތޯ. 

ށްވުރެ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެސީއެއް ގެެނވޭތޯ، ޒަމާނަށްފެތޭ ރާއްޖެއަށް މިހާރަ

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބިދެވޭފަދަ ހިނެގުންތެރި ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރެވޭތޯ. އެހެންވީމާ ވަަރށް އިޖާބީ ޕޮޒިޓިވް ކަންތައްތަެކއްެް ކުރަން 

ނި އިޞްލާޙުކޮށްލުމޭ އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. އެެެހެންވީމާ، ހަމަެއކަ 

ބުނާ ބުނުމަށްވުރެ އިޞްލާޙު ުކރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ރިޢާަޔތް ކުރަންވާނެ 

ނުވަތަ ބަލަންވާނެ ވެިލއުޒްތަަކކަށްވެސް އިޝާރާތްެް ކުރަްނާވނެކަން އޮތުން މިއީ 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މި ގޮތުން ބަލާއިރު މީގައި މި ޢިޝާރާތްކުރާ ސިޓީަގއި 

އި ައޅުަގނޑުމެްނ ޚާއްޞަކޮށް މިަވގުތު އަދި ުކރިއަށްމިދާ އެބައާދޭ މީގަ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ވެލިއުޒްތަެކއް. މީގެ  ގޮތުަގިއވެސް އަުޅގަ

ތެރޭގައި މި އަންނަނީ އިތުރަްށ އަޅުަގނޑު މި ސިޓީ ދަންނަާވލާނަން. މިއަންނަނީ 

އަމާންކަމާިއ ހަމަޖެހުމާއެކީގައި މިކަންކަން އިތުރަށް މަގުފަހިޮކށްދޭ އޮމާންކަމާއި 

ގެނެވޭނެ ގޮތެްއގެ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މައްޗަށް 

ނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން  މަެަެަސައްކަތްތައް ގެންދާ ވާަހކަ. އަުޅގަ

އެޖެންޑާެއއްގެ ވާހަކަަދއްކާއިުރ ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ އެޖެންޑާ 

ތައްތައް ކޮށްލުން މިގޮތުން ަބލާއިރު މިހާރު ޙާސިލްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ެއކަން

ށ.އަތޮޅު މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާހަށްވުރެ ޑްރާފްޓް ކޮިމޓީން ފޮނުއްވާފަިއވާ 

ގޮތަށް ބަލާއިރު މިދެންވި ކަހަަލ ކަންތައްތައް ތަކަށް ބާުރއެޅޭ މިންބަރު ބޮޑުވޭ. 

ީވ އިޞްލާޙުކުރާއިރު އަޅުަގނޑަށްމީ ވަރަށް މިހުންމު ވާހަކަެއއް. އެހެން މިދެންނެ

ހަމަވެދާނެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިވސްނުން ހުންނަ ގޮތަކުން ޑިމޮކްރަސީއާ އެްއގޮތްނޫން 

ގޮތަކަށް ކަންަތއް ގެންެދވިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެން ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ 

މަޤްޞަދަކީ މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ާޤއިމުކުުރން. ކަންކަން 

ކު ގެންދިޔުން ިއޞްލާޙުގެ ޕޮޒިޓިބް ގޮތަކަށް ެގންދިޔުން. އެހެންވީމާ، އޮމާންކަމާއެ



މިކަހަލަ ބައެއް ވެިލއުޒް ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް ސިީޓއަކަށް ިއޝާރާތެއް އޮތުމަކީ 

ނޑު  ނުޑ ހިތުން އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ފާހަގަކުރި ފަދައިން ދެއްކިން  ފާހަގަކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑު ުކރީ ފަހަރުވެސް

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ އޯޕަން މައިންޑް ސެެޓްއ ގެންގުޅުން. އަނެްއކާ 

އިޞްލާޙަށްހުރި ދޮރުތައް ވީހާެވސް ފުޅާކޮށް ހުޅުވިފައި ހުރުން. އެހެންވީމާ، 

ނޫން. އެްއވެސް ފަރާތަކަށް އޮތް ފުުރޞަތެއް ބަންދުކޮށްލުމަކީ މާތާީއދުކުރެވޭ ކަެމއް

އެއީ ޢާންމު ރައްޔިަތކަށްިވއަްސ އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ވިައސް. އަދި އެހެން 

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމްކުރަން ިމއުޅެނީ ޒަމާނީ 

ޑިމޮކްރަސީެއއް. މީގެ އެންމެ މުހިންމުވަނީ އިންސްޓިޓިއުަޝންތަކެއް ރަނގަޅަށް 

ހިންގުމުގެ ުނވަތަ ވެިރކަމުގެ ހުރުން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ 

އިންސްޓިޓިއުޝަނުން އެއް ިއންސްޓިޓިއުޝަން އަެނއް އިްނސްޓިޓިއުޝަނަށް 

އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީވެސް ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެން ނޫނިއްަޔކާެއއް ޙަޤީޤަތުަގއި 

އިންސްޓިޓިއުޝަންަތއް ތަރަްއޤީވަމުން ކުރިއަރަމަކުން ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، 

މެން ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ އަޅުަގނޑު

މަޖިލިސް މިއީ އެއް ދާއިާރއެްއގެ އިންސްޓިިޓއުޝަންތަެކއް. ހަމަ އެހެންމެ 

ވަރިކަން ހިންގުމުގެ އިންސްިޓޓިއުޝަންތައް ހުންނަކަން. އެ 

މިދެންނެވި  އިންސްޓިޓިއުޝަންަތއް ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު

އިޖާބީ ގޮތެްއަގއި. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނަޑކަށް ނުވިސްނޭ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެ 

ނޑުމެންގެ  ދައްކަވާ ވާހަަކއިަގއި ެއްއވެްސ ކަހަލަ ކޮންސާރނެއް. މިދެންނެވީ އަުޅގަ

މަސައްކަތައް އެްއވެސް ކަހަލަ ނު ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރިމަިތެވދާނެއެކޭ. ދޮރުތައް 

ގައި މިއޮތް ވާހަކަ.  3ގެންނެއް. ދެްނ ފެހި ކަރުދާހުގައި )ށ( ގެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައި 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ 

ޚިޔާލުތަކަށާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް އާދެ، ައޅުަގނޑު ކުރީ ުދވަހުެވސް ދަންނަވާލިން 

ރިއަށް މޫނު ބަހައްޓަިއގެންނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ުހންނަންޖެހޭނީ ކު



އަހަރެްއގެ ާވހަކަ ނުވަތަ  17ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއިަގއި އާދެ 

އެހެންވެސް ނުވަަތއެްއގެ ވާހަަކ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިއުެޅނީ ކުރިއަށް 

ހިނގަން. ކުރިއަށް ހިނގޭނީ ުކރިއަށް މޫނުތައް ބަހައްޓަިއގެން. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ކުރިއަށް މޫނު ނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ އަުޅގަ ތައް ބަހައްަޓއިފި ނަމަ އަޅުގަ

މިހާރު މި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ  ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ އުފެދޭ 

އެކި ޖަމާޢަތްތައް. ޑިމޮކްރަީސެގ ވަރަށް މުހިން ބައެއް މިއީ ސިވިލް ސޮަސއިޓީއޭ 

ރު އެ ޑްރާފްޓްގައި އެަކން ނެތިގެން މިކިޔާ ބައިތަްއ. އެހެންވީމާ، ުކރީ ފަހަ

ފާހަގަކުރުމުން މިހާރު މިއޮތީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ެއކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިވިލް 

ސޮސައިޓީ ޖަމާޢަތްތަކުން އެްއޗެއް ފޮނުވޭ ގޮތަސް ކަންނޭނގެ މިހާރު އިބާރާތް 

 ކުރަްއވާފައި މިވަނީ. ީމގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހިުއމަންރައިޓްސް

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ކޮމިޝަން އެިކއެކި ޕާޓީތައް ައދި އަޅުަގނޑު ހިތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އާކަންތައްަތއް ކުރާީތވެ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި  ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އިންޕުްޓެވސް މީގައި ލިބޭނެ ގޮެތއް އޮުތން. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

މްނެސިޓީ އިންޓަރނޭޝަލް، ޔޫ.އެން ބަލައިގަންނަން މީގެ ތެރެއަށް އެ

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން ފަދަ ފަރާތްތަކުގެވެސް އިންޕުޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑަށް މީަގއި ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ  ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް އޮންނާނެކަން. ދެން އަޅުގަ

ގޮތަށް ކޮންމެހެން މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް އައުެމއް ނޫން. ސީދާ މަޖިލީހަށް ލިބޭ 

އޮތުމުން އޭގެ ފައިދާ ޮބޑު. ެއހެން ނަމަވެސް އެއީ ދަތި ކަެމއްކަމުަގިއވާނަމަ 

މިހާރު މިއޮތްގޮތްވެސް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު 

ނޑަށް މިހާރު މި ޑްރާފްޓް  މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން އޮތީމާ ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

ަކރުދާހުގައި މިވާ ޑްރާފްޓަށް ާތީއދުކުރެވޭ ވާަހކަވެސް  ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ފެހި

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

މެންބަރުން. ދެން  79ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެީވ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



ތެިރ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމައރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތް

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދަށް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުރީ ދުވަހު އެންމެ ފަހުން އޮތް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު 

ނޑުވެްސ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލިން މިހާރު  ޢަލީ މުޙަންަމދު ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

ްށ ހުށަހެޅި ވާހަކަދެެެކެވެމުންިމދާ ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރި މަްއޗަ

ެް ނިންމުމުގެ ކަންތައް.  ދެލިކޮޕީގެ ޑްރާފްްޓގެ ެދވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް

ނޑުމެންގެ ކުރި މައްޗަްއ މިއޮތީ ތިން ވަނަ ްޑރާފްޓްހެން އައިސްފަިއ  މިހާރު އަޅުގަ

ފައި ަގާވއިދުގެ ެދވަނަ މާއްާދ މި މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން. ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުވާ

ފޮނުވާފައި އޮްތގޮތާއި އަދި ުކރީ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑަށް ާވހަކަދެކެިވގެން ދިޔަީއ 

ވަރަށް ކަމުދާ އިޞްލާޙެއް ަކމަށް ވާހަކަދެކެވެމުން ދިޔަީއ ހަމަ މި މާއްދާއަށް 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން 

ހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެ އިޞްލާަޙށް ބަލައިލާއިރު ޮބޑަށް ހުށަ

ތަފްޞީލުވެފައި ސާފުކަން ބޮުޑވަނީ ހަމަ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މި ފޮނުވާފައި އޮތް 

ނޑު ައތްއުފުލާލީ އެ ދުވަހު  އިޞްލާޙު. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދުވަހު އަޅުގަ

ރި މެންބަރުން ިމ މާއްދާއަށް މެންބަރު ވާހަކަދެްއކި ވަރަށް ގިނަ ިޢއްޒަތްތެެެ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ތާީއދުކުރެވެމުން ވާހަކަަދއްކަމުންާދތީ ޙަޤީޤަތުގައި މާބޮުޑ 

ނުޑ  ތަފާތެއްނެތް މި ދެ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރުގަިއވެސް އެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްެކވި ޢި ްއޒަތްތެރި ދަންނަވާނީ ކުރިން ދެންމެ އަުޅގަ

މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައި މިހާރު، 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ފޮނުވާފައި އޮތްގޮތަށްވުރެ ތަންކޮޅެްއ 

ނޑުގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް މި ދެ ގޮތަށްވެްސ ވަރަްށ  ތަފްޞީލުކަން ބޮޑުވޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުންކޮށްލަން ކުޑަުކޑަ ތަފާތެއް މިހުރީ. ެއހެ ންވީމާ، މި ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ބޮޑަށް ބުރަެވވެނީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީްނ  ހާމަ ކޮށްލަން އަޅުގަ



ނޑަްށވެސް ވަރަްށ  ފޮނުވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު ަކމަށް. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަ

ތެރި ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ހަމަ މިައށް ދެވަނަ މާއްާދއަށް )ށ( އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތް

މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށްވެސް. ދެން ހަމަ އެދުވަހު ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ މިއަދުވެސް މެންބަުރ  ގިނަ މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީުދކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން. ުޝކުިރއްޔާ.

 

ނޑުމެން މި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ދެވަނަ ާމއްދާ ޑްރާފްތް ކޮމިޓީން ފޮުނވާފަިއވާ ގޮތް މިއޮތީ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި. އާދެ، ދެން ހަމަ އެާއއެުކަގއި ެއއަށް ފޮނުވާފަިއާވ 

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އެބައޮތް. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުވެސް އަޅު   94ގަ

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއޮންނަނީ މަޖިލިސް 

އެކުަލވާލުމާއި އަދި މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާަގިއވާ މަސަްއކަތް ނިމުމުން އެ މަޖިލިސް 

މި ފޮނުވާފަިއވާ އިޞްލާޙާިއ  އުވާލުން. އާދެ، އެހެން ކަމަށްވާއިުރގައި އަޅުަގނޑަށް

އަދި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިހާރު ނިންމަވާފައިވާ ގޮތާިއ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް 

އަޅުަގނަޑކަށެއް ނެތް. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ކަންތައްތަކެއްހެން މިހާރު 

މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހިނގަމުްނ މިދަނީ. އެއީ މިސާލަކަްށ ެއ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 

ވާ ފަދައިން ެއ ތަންކޮޅު ކަންނޭނގެ މީގައި މައްސަލަެއއް ލިޔުމުގައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން މިއުޅެނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެއީީކއެްއ 

އަޅުަގނަޑކަށް މާ ބޮޑު މަްއސަލައެއް ނޫން. ސަބަަބކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޯނު 

ންވީމާ، އެ ލިޔުމަކުން ކުރަްއވާފަެއއް ވިދާެޅއް ނުވާެނ މިތަނަކަށެއް މިގޮތަކަށް. އެހެ 

ނަޑކަށް މަްއސަލައެއް ނޫން. ދެން  ކަންނޭނގެ ފޮނުވާނީ. ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙގައި ިމއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންާޑއަކީ 

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ 

ކުރުމޭ. ެއގޮަތކުންވެސް މައްސަަލއެއް ެނތް. މި ދެގޮތްވެސް މަސައްކަތް 



އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅު. ދެން ލުބްނާ ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮންނަނީ ދެން ހުރި 

މާއްދާތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާރު މައްސަލަޖެހިގެން އުޅޭ މާއްާދއަކީ ީމގެ 

ނުވަތަ ފޮނުވާފަިއވާ.  )ހ( ގެ ެއއްވަނަ ނަންަބރުގައި ިމއޮންނަނީ ފޮނުވާ

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކުރަމުން ދާއިރުގައި 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ުކރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފެނިވަަޑއިެގްނ 

އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހަށްވަނީ ހުށަހަޅުއްާވ ދެްއވާފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ  31

ޢާންމު ރައްޔިތުންވެްސ މަޖިލިސް މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވެން ހުރިހާ 

އެބައޮތް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަްއވެްސ 

މީގައި ބޭނުންކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް 

ިއ ެއ މަނިކުފާނަށްވެްސ އެ ޤާނޫުނއަސާީސ ދިވެހިރައްޔިަތކަށް ވާ ހިނދުގަ

ނޑިވަުޅަގއި އެ ފެންނަ ިއޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް  އިޞްލާޙު ކުރަމުންދާ ދަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެީއ  ފޮނުއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮްނނަންޖެެެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެހިސާބުން އެކަން ކްލޯްޒކޮށްފައި އޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެންގެ ދި ވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުަރން އޮންނަ ޤާނޫނުއަާސސީ އަުޅގަ

އަސާސްކަމަށް ވާހިނދުަގއި މި ހެދެންޖެހޭނީ އެންމެންގެ ޚިޔާލުތަކާ އެްއގޮތްާވ 

ގޮތުގެ މަތިން މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އެކަން 

ނޑުމެ ން ރައްޔިތުންނަށްވެްސ ބަންދުކުރެވިފައި އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަ

އެކަން ވަކި ުމއްދަތަކަށް ަބންދުކުރާ ގޮތަކަްށ ނޫން މިޮއންނަނީ.  އެހެންވީމާ، 

ލުބްނާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމއޮންނަ އިޞްލާޙުަގިއވެސް ހަމަ ެއކަން ވަރަށް ސާުފކޮްށ 

އެބައޮތް އިނގެން އަދި ޑްރާފްޓްަގއިވެްސ މިގޮތަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، 

ީހވަނީ މީަގއި ާމބޮޑު މައްސަލަތަެކއް ނެތްހެން އަޅުަގނޑުމެން ވަގުުތ އަޅުަގނޑަށް 

މިހާރު ބޭކާރުކޮށްނުލާ. އަުޅަގނޑުމެން މި މާއްދާތަްއ ނިންމާފައި ޤާނޫނުއަސާީސ 

ނޑުމެން ވަރަށް  އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ އަސްލު މަސައްކަތް ފެށޭތޯ މިހާރު އަޅުގަ

ގައި މިއޮތީ، ހަތަރެއްގައި މިއޮީތ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަންެވްއޖެ. އާދެ، ދެން މީ



ގެ  2224ޖޫން  32ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަކާިއ 

ނަޑށް އެނގިފަިއވާ  ގޮތުެގ ހުށަހެޅުންތާކާއި. އާދެ، އެ ޚިޔާލުތައް މިހާރު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ވިާދޅުވި ގޮތުަގއި މިހާރު ހުރީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް 

ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެްއވެސް ިމހާރު ފޮނުއްވާފައި. އާދެ، އަދި ޭއގެ އިތުރުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް އެ ޚިޔާލުތަުކެގ 

ޖިލީހަށް އެބޭފުޅުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙ އިތުރަށްވެސް ައޅުަގނޑުމެން މަ

ކުރަމުންދާ ވަގުތުަތކުެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޢާންމު ަރއްޔިތުންނަށް ފެންނަ 

ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، 

އެއްުނވޭ. އަޅުަގނޑުމެން މާ ބޮޑު ބަޙުސަކަށް މިކަމުގައި ދާން އޮތްހެނެއް ހި

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުއންމީދު ކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިކަމަށް ޚިޔާލު ބަހައްޓަވަިއގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެން އަދި ޕާޓީ ިސސްޓަމަށް ނުގޮެަސް މިކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންގޮްސ 

އަަވހަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފެށޭނެ ގޮތެއް ހެދުން އެއީ މިކަން ނިމެނޭނެ ގޮތެއް 

ނޑުމެްނގެ ކުިރއަށް މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްާކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ެއީއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތަްއ  މަޖިލިސް ބަންދުވަނީ. އެހެންީވމާ، މިއަދުވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ އާ ދައުރު ފެޭށއިުރގައި ޤާނޫނުައސާސީެގ  ނިންމާ ދެން އަޅުގަ

ނޑުެމން އަލަށް ފަށާ ދުވަަހކުން އެކަމަށް ބަަލއިގެްނ  މަސައްކަތް އެީއ އަުޅގަ

 މިކަންތައް ނިންމޭނެ ގޮތެއް ހައްދަަވއި ދެްއވުން. ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެެެރި ރައީްސ، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު   ވަން. އަުޅގަ

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ފުރުޞަަތކަްށ  އިްބރާހީމް ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

އެދުނީ މި ހުށަހެޅިފައި މިއޮށް ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓްެގ ދެވަނަ މާއްދާއާބެހޭ 

ސްާނލާފައި މި އަވަހަށް ގޮތުން ފާޅުކުރަްއވަމުން ގެންދެވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވި



ނޑުމެން މި  ނިންމޭނެ ގޮތެއްވޭޯތ މަސަްއކަތް ކުރުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި. އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދަނީ މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

އިޞްލާޙާއި އަދި ށ.އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު 

ޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙާއި އާދެ، މި ދެ އިޞްލާޙާބެހޭ ގޮތުން ޙުސައިން ހުށަހަ

ނޑު ބަލައިލިއިރު  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަމުްނ މި ގެންދަނީ. ދެން މީގައި ައޅުގަ

މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް. ހަމައެކަނި އަންނަ ތަފާތަކީ )ހ( އަށް އަިއސްފައި ޮއްތ 

މަޖިލިސް އެއްކުެރްއީވ  ކުޑަުކޑަ އިޞްލާެޙއް. ތެދުފުޅެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެއީ އެ މަނިކުފާނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ 

ބާރެއް. ކުރީަގއި ޚިޔާލުފާޅުކުެރއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވިފަަދއިން މުފަދަ 

ށާިއ ފުރުޞަތެއް އޮންނަނީ ހަމަެއކަނި ދެފަރާތަކަށް. އެީއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ނޑުމެްނގެ މިހާރު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްާލޙެއް ގެންނަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެފނިވަަޑއިގެންކަމީ ެއގޮތަށް އެ މަނިކުފާުނ 

ނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހު  މާއި އުފަލާއެކު މި ދެކެވަަޑިއގެންކަމީ އެއީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެެެރި މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮެޅއް. އެހެން ނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ވާހަކަދަްއކަނީ މި މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދާ ބެޭހގޮތުން. 

ގަާވއިދުގެ މާއްާދއަކާ ބެހޭގޮތުން. މީގައި ައޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި 

އްޔާއަށް ފޮުނއްވި ލިޔުުމގަިއވާ ފަދައިްނނޭ އެހެން ނެތަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލިސް އެއްކުެރއްވީ އެ މަނިކުފާނު. ދެން އެއަށްފަހު މި 

ނޑު ދަންނަވަން،  މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެއަށްފަހު މި މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނޭނީ މިހާރު 

ހިނގަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން. ޭއގައި އިޞްލާޙުކުރަްނ 

ބޭނުންވާގޮތް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތްެވސް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް މި 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެބަހުރި. އޭގެ )ހ( ގައި އެބައޮްތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 



ލުފުޅުތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެހެން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާ

ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިލޔުމުގަިއވާ ފަދައިންޭނ 

ނޑުމެންނަށް މި މާްތ މަސައްކަާތއިގެްނ  އެހެން ނެތަކަސް އަުޅގަ

ހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އަިދ ދިވެހި އެންމެ

ނޑުމެްނގެ މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް  ރައްޔިތުންެވސް ބޭނުންވާ ޮގތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެން. ދެން ކުީރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ގެންދޭވެނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވިދާޅުވިފަަދއިން ފޮނުްއވި ލިުޔމުގަިއވާ ފަދައިންނޭ މިހެން ިމ ޢިބާރާތް ަގވާއިުދގަިއ 

ށްވަންޏާ ކުރެވެމުންދާ ތަޖުރިބާތަކުންނާއި ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނައިފި ަކމަ

އަހަރު ދުވަްސވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުިރ  17

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ީވގޮތާިއ މިހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ިވސްނާލާއިރު ދަތިތަކެްއ 

ސް ކުރިމަތިވުަމކީ ކުރިމަތިވުމަކީ، މިފަދަ އިބާރާތެއް އޮެވގެން ދަތިތަކެއް އަެންއކާވެ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ެއހެންވީމާ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާައީކ 

ނޑުމެން ކުރަްނ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރން. މި މަސައްކަތް އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ހުޅުވާލަދެއްީވ  ޖެހިއްޖެކަމަށް ދެކެވަަޑިއގެން މި ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ. ތާރީޚުަގިއވެސް ެއވާހަކަ ލިޔެވޭނެ. އެހެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް

ނަމަވެސް ގަާވއިދުަގއި މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތެކޭ ތާރީޚަކު ނުލިޔާނެ. 

ނޑުމެންގެ މަސައްަކްތ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކުިރއަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ މަެައްސަލަ ނުޖެހި އޮމާންކަމާއެުކގައި ގެންިދޔުމުެގވެސް ބޭނުމުގަ އި އަުޅގަ

ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވެނީ ށ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެެެރި މެންބަރު ުލބްނާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

ނޑު ކުީރގައި މި ދަންނަވާލީ.  އެއޮތް އިޞްލާޙަށް. މީގެ ސަބަބުވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ އިޚްލާސްތެރިކަމާެއުކ  އެހެންވީމާ، މި ސަބަބަށްަޓކާހުރެ އަުޅގަ

ންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް އެދެން ކުީރގައި ކުެރވިފައި ހުރި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުން  17ތަޖުރިބާތައް ހަނދުމަފުޅު ނައްތާނުލައްވާޭށ. 

އެކުަލވާލެވުނު ޤާނޫނުއަސާީސއާ ބެހޭގޮތުން އެިކއެކި ިޢއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން 



ން ދިަޔ ދުވަސްވަުރަގއި. ެއީއ ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވަަޑއިގެންަފއިެވއޭ އެ ތަޢާރަުފވެގެ

ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީއެްއ ަކމަށްވެސް ބަެއއް ފަހަރު ވާަހކަދެކެވިަފއި އެބަހުރި. 

އަދި ވަރަްށ ޑިމޮކްރެިޓްކ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ކަމަށްވެސް ަބއެްއ ފަހަރު 

ނޑުމެންނަށް މި  ވާހަކަދެެކވިފައި އެބަހުރި. ެއހެން ނަމަވެސް މިއަދު ައޅުގަ

ނީ އެހެންނެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އެހެން ިވޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަހަަލ ޤަބޫލުކުރެވެ

ނުޑ ޖެހިލުންވާތީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ިމ  ގޮތަކަށް ހިނަގއިދާނެތީ އަުޅގަ

ށ.އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެއޮތް އިޞްލާާޙއެުކ 

ެވސް ހާލެއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކޮށްަލމާތޯއޭ. މީކީެއއް ެއއް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކުރެޭވ ބޭ އިޚްތިރާމެއް ނޫނޭ. ޝުުކރިއްޔާ. 

ނޑުެވސް މިހާރު  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ޤަސްތުކުރަން. ކުރީ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޑްރާފްޓާބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް  ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ނޑު މި މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަނުަދއްކާ ަމޑުކޮށްލީެވސް ަވގުުތ  ދުވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ސަލާމަތްވެދާނެ ކަމަށްހީކޮށް. އެހެން ނަމަވެސް މި މަޢުޟޫަގއި އަުޅގަ

ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ފެންނަލެއް ގިނަކަމުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަދިވެސް މިާއ 

ނަޑކީ މި ގަވާއިދު ކޮމިީޓގަިއ ދޭތެ ރޭގައި ގޮެތއް ނުނިންމިގެން މިއުޅެނީ. އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާލާނީ މި ޑްރާފްޓް  ހިމެނޭ މެންބަރަކަށްވާތީވެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައި މިވަނީ ކޮމިޓީގެ ައޢްލަބިއްޔަތުންނޭ. އާދެ، 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނ ފާސްކޮށްފައި އޮންނަ  ކިތަންމެ ކުޑަ އަޢްލަބިްއޔަތަުކންވެސް

ނޑުމެންެގ  އެްއޗަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ، އެައށް އަޅުގަ

ވިސްނުން ެއގޮތުަގއި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ، އަޅުަގނޑު މިހެން 

މިދަންނަވާލީ، ކުރީ ދުވަހުވެސް ބަެައެއް މެންބަރުން މި ޑްރާފްޓް ނިމިގެން 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކިއިުރގައި ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ޮބޑަށް ގިނަ މެންބަރުން  އަިއގޮތާ

ނޑު މިދަންނަވަނީ  މިއަށް ދެކޮޅު ެހއްދެވި ވާަހކަ ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތީމާ ައޅުގަ

އެގޮތަށް އެކަންކަން ހިނަގއިާދނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން ނިންމާފައި 



ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ އޮތް މި ޑްރާފްޓަކީ ކޮމިޓީގެ އަޢް ލަިބއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮްތ  އައިސްާފއޮތް ޑްރާފްޓެކޭ. އެހެންވީމާ، މި ޑްރާފްޓާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޚިޔާލު  ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

އި މިއޮތް ތަފާތުވެގެން ުއޅޭ މައްސަލަައީކ ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަ

ނޑު ދަންނަވާލަން، މި  މައްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގެ ކުރިން މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކި  މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

ނޑިވަެޅްއގައި ެއއްވެސް ޙާެލއްަގއި އަޅުަގނުޑމެންގެ މެންބަރުންގެ  އެްއވެސް ދަ

ޔާލު ތަފާތުވެފަިއވެސް އޮތް މައްސަލަެއއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ މެދުގައި މާބޮޑަށް ޚި

އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާުތވެގެން އުޅުނު ަމއްސަލަތައް މިހާރު މި ގަވާއިުދެގ 

އިތުރު ނަންބަރުތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަވެގެން ހިނގައްޖެ. އެހެްނވީމާ، 

ބޮޑު ބަޙުސަކަށް ައއިސްެގްނ  މިވަގުތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ މިހާ

މިއުޅޭ ކަމާއިދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ހައިރާންެވސްވޭ ޙަޤީޤަުތގައި. އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑު ހަމަމިއާެއުކގައި ށ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ 

ނުޑ ހަމަ އިޙްތިާރމު އެކަމަނާގެ ިޚޔާލާ  އެމަނިކުފާނުގެ އެ ޚިޔާލަްށ އަުޅގަ

ނުޑ އަ ޅުަގނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމްުކރަން. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް މާ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ގެންުގޅޭ ވާހަަކެއްއ ދަންނަވާކަށް ނެތިން. 

ކޮންމެއަކަްސ، މި ނުކުތާަގިއ އަޅުަގނޑު އެންމެ ބޮޑަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ 

ަވނަ މާއްދާ ތިޔަބޭފުޅުްނ  94ނަ ާމއްދާާއއި ވަ 92ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނުޑމެންނަށް މި )ހ( ގައި ލިޔެިވފައި މިއޮތް މައްސަލަ  ބައްލަވާށޭ. އޭރުން އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަޙއްުލވެގެން ހިނަގއިދާނެއޭ. އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ިމ  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮށްފައި ވާއިުރގަިއ މިއޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީ ހެދުމާިއ ބަޔާން

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އުނިއިތުުރ ގެނައުުމގެ ބާރު ލިިބގެންވަނީ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ 

މަޖިލީހަށޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެއްއވެސް ުއނިއިތުރެއް ގެނެްސ 



މުަގިއވިއަްސ މި މަޖިލިސް އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ބާރު ލިބެނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ކަ

ވަނަ ާމއްދާއިން ދީފަިއވަނީ  94އެްއކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުައސާސީަގއި 

ދެފަރާތަކަށް. އާދެ، އެއްފަާރތަކީ ކުރިންވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި އޭެގ އިތުރަްށ 

ޖިލިސް. މަޖިލިސް އެއްކުރާ ފަރާތަކުން އެ މަޖިލިސް އެއްކުާރ ރައްޔިތުންގެ މަ

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަެމއް ައންގަންޖެހޭނެ. އާދެ، އެްއކުރަްއވަނީ ޤާނޫނުއަާސީސ 

އިޞްލާޙުކުރަންކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން ަބހައްޓަންވީ އެކިފަހަރު 

ނޑުމެން އެކިކަހަލަ ކަންތައްަތއް މެދުެވރިވެގެން އެ މަޖިލި ސް އެްއުކރާނީ. އަޅުގަ

ބަލަމާ ހިނގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަހަރު ެއއްކުރަްއވާފަިއއޮތް މަޖިލިްސ 

ނޑުމެންގެ އެމަނިުކފާނު ބޭނުންފުޅުވެގެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ މިާހރު އަުޅގަ

އެްއކުރެވޭ މަޖިލީހެއްކަމަްށާވތީ އެމަނިކުފާނުގެ އެޖެންާޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެަޮއތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ބާއްވާފަިއ ބަ ޔާންވެފަިއގޮސްފައި އެބަ

އަޅުަގނޑުމެން ދަމާ ހިނގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިފަދަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެއް 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކޮްށ އެްއކޮށް ގެނެސްިފކަމަށްވަްނޏާ ހަމަ މި މައްސަލަ 

އްަޞ މަޖިލިސް އެްއކޮށް ރަްއޔިތުންެގ އަންނާނެ، އިނގޭތޯ. އެީއ، ަރއްޔިތުންެގ ޚާ

މަޖިލިސް މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއްގެ ވާހަކަ އަންނާނެ. ެއ 

ޤަރާރުގައި ބަޔާންކުރާނެ އެ މަޖިލީހުން އެފަހަރަކު ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެންނަްނ 

ބޭނުންވަނީ މިވެނި ކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެކޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ޤަރާރަށް 

ވާލާދޭއިރުަގއި، ަބޔާންކުާރއިރުަގއި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެކަން ހާ

ނިންމައިފިކަމަށްވަންޏާ އެވާހަަކވެސް ަބޔާންވެަފއި އޮންނާނެ، 

ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ 

ފަިއއޮތް ކަމުަގއިިވޔަސް އެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ލިބި

ނޑައަޅާ ކަންަތއްތަެކއްެގ  މަޖިލިސް އެއްކުރުމުގެ ބާރު ިލބޭ ފަރާތުން، އެފަރާތުން ކަ

ވާހަކަ ބަޔާްނކޮށްފައި އޮުތމަކީ ެއއީ އަޅުަގނުޑ ހިތުން ކުރަން ހަމަ 



ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާެނކަމެއް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެްއކަމަށްވެސް އަުޅގަ

ޖުލަިއ  2224ން. އެހެންވީމާ، ީމގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެފޮުނއްެވވި ދަންނަވަ

ަގއި ފޮުނވި ސިޓީފުުޅަގއި ވާހަކަ މިތާނަގއި ާބޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކުންނެްއ  19

އަޅުަގނޑުމެންނެއް މި ކުރަންއުޅޭ މައްސަްއކަތަށް އެްއވެްސ ކަހަލަ ހުރަހެއްވެްސ 

ނޑުމެ ނަށް ލިބޭނެ އެްއވެްސ އުނިކަމެއްނެތްކަމަްށ ނޭޅޭކަމާ އަދި މިކަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އުނިކަމެްއ ނުލިބޭ ކަމެއްގަިއ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ައޅުގަ

އާޅުަގނޑުމެން ދެން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި އެހާބޮޑު ިފކުރެްއ ގެންގުޭޅކަށް ނުޖެހޭނެ 

ހެްއ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ އުސޫލީ މަްއސަލަތަކަށް ިމއާ މެދުަގއި ހުރަ

ނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  އެޅޭކަުމގަިއވަންޏާ، މައްަސލައެއްނެތް އަުޅގަ

ބަޙުސްކޮށްގެން އެ މަްއސަލައާއި ދޭތެޭރގަިއ ގޮެތއް ނިްނމަންވީ. ެއކަމަކު، ިމ 

ނޑުމެން ކުރިން  ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއިވެސް ައޅުގަ މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

ގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން އެހާ ބޮޑަށް ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަ

ބަޙުސްކުރެވޭ މައްސަަލއެއްޫނން. ސަބަބަކީ، މި އިބާރާތް މިގޮތަށް އޮތުމުެގ 

ސަބަބަކުންނެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ މިކަމަށް މަސައްަކތަށް އެޅޭ އެްއވެްސ 

ނަމަވެސް، ހުރަހެއްވެސް ނެތް. އަދި، ަދތިވާނެ ެއއްވެސް ދަތި ވުމެްއނެތް. އެހެން

 94އޭގެ އިތުރަށް މިއިން މި ފާަހގަކޮށްދެނީ ޤާނޫނީ ޕޮއިންެޓއް. އެެެީއ، ސަބަބަކީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ މަޖިލިސް އެްއކުރުމުގެ ބާރު ލިޭބ ފަރާތުން އެއްކުެރއްިވ 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދޭ ވާހަެަކަ މިތާނގައި މިބުނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ނުކުތާ 

ުޑ ދެކެނީ ޤާނޫނީގޮތުންވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި. ެއއީ، އޮންނަންޖެހޭކަމަށް އަޅުަގނ

ނުޑމެންނަކަށެއް ނޭނގޭ ަރނގަޅު އެޖެންާޑއަީކ  ނެތްކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރން ކަމުގައިިވޔަސް ެއއްކުާރ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 

ނެ. ހުށަހެޅުންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ސަމާލުކަން ނުވަތަ ވިސްުނން ބަހައްޓަންޖެހޭ

ނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ޚިޔާުލވެސް މީެގ ތެރޭގައި އެަބއޮތް.  އޭގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑު  އެހެންވީމާ، ދެން، އަނެއް ަމއްސަލަައކީ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ



ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެްއ މައްސަލައަކީ މި ލިޔުމުގަިއވާ ފަދައިންނޭ އޮތީމާ 

ފުޅު ތަންކޮޅެްއ ތަފާތުެވގެންދަނީ. އެީއ، އެާވގޮަތީކ ބައެއް މެންބަރުންެގ ިވސްނުން

އެ ސިޓީަގއި މިއޮތް ވާހަަކއާިއ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ޚިޔާލުކުރަނީ. ބަެއްއ 

މެންބަރުންނަށް ހީފުޅުވަނީ ކަންނޭނގެ އެ ސިީޓގައި ވަިކ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ 

ންކޮށްަފއި ޮއވެދާނެޭއ ނުވަަތ ވަރަށް މަޙްދޫދުކޮށް ނުވަަތ ަވެަރަށް ލިމިޓްކޮށް ބަޔާ

އޮތީމައޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ހަމައެކަނި އެ މައްަސލަތަކަށް ވާހަެަކަދަްއކާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެ ސިޓީ ތިޔަބޭފުޅުްނ  ގޮތެއް ނިންމާފައި ދެން ނިމުނީއޭ. އަުޅގަ

ބައްލަވާށޭ. އޭަގއި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އެ ްސކޯޕް ހުޅުވާލާފަިއއޮީތ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ ފޮނުއްވި އިޞްލާުޙތަކަށް ބަލާއިރުގަިއ 

ނޑުމެްނގެ މި ޤަުއމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

މިހާރަށްވެސް ކުރިއަްށއޮްތ ދުވަސްތަކަްށވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަްއ 

ޖޭެގ އިޤްތިޞާދާ ރާއްޖޭެގ ލިބިދޭނެގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުމަށް. ރާއް

އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާީސގޮތުންެވސް މިނިަވންކަމާ މި ޑިމޮކްރެސީ 

އުސޫލުތައް ގެނެޭވގޮތަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުުކރުމަށް އެމަނިކުފާނުެގ 

ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުންތަކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ މީެގ 

ީކ. އަޅުަގނޑަށް ެއއްގޮަތކަށްވެސް ެއކަމެއް ނުިވސްނޭ. ދެން، އަނެއް މައްސައަ

މައްސަލައަކީ ކުރިްނވެސް ަބއެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިގޮތަށް މިތާނަގއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނވާ ޚިޔާލުތަާކ ކަންތައްަތއް ިރޢާޔަތްކުރުމަށް އޮތުމަީކ 

ހާ ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑަިއގަންނަާވކަމެްއ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ

ނޫންކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ޑރ.އަޙްމަުދ 

ޝަޙީދުވެސް ުސވާލުކުރެްއވި ފަދައިން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެންމެވެސް މިކަުމގަިއ 

ޝާމިލުވާންޖެހޭނެއޭ. އެންމެ އާދަިއގެ ރައްޔިތުްނެގ ޚިޔާލު މިކަމުގަިއ 

ނުޑމެންގެ ދަޢުލަތު ހިންގަން ތިބޭ ޢިއްޒަތްތެރި ގެނެ ޭވކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ވެރިންނަށްވެސް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ގޮތުން ެއ 



އެންމެންނަށްވެސް ެއ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހިތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސް ހަމަ އެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތަށް ލިބޭނެ އިތުރު ބާރަކަށްވާނެޭއ، އެއީ އިތުރު 

ނުޑ  ކުރިއެރުމަކަްށވާނެއޭ، އިތުރު އެހީއަކަްށވާނެއޭ. މި ސަބަބުަތކަށްޓަކަިއ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަިއ މިއޮތް ޑްރާފްޓަކީ 

ދެޭކގޮތުަގއި ެއއްވެސް މައްސަަލއެއް އޮްތ ޑްރާފްޓެއްނޫނޭ. މި  އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ަހމަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ތާއީދުކުރަްއވާ މިއަްށ  ޑްރާފްޓަށް އަުޅގަ

ވޯޓުދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަދި، ބައެއް މެންބަރުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް 

ބަތްވާގޮތަށް އެތާ ނަން ލިޔެިވގެން މިތަނުގައި ަވކި ބޭފުޅެއް ވަިކ ފަރާތަކަށް ނިސް

އައިްސއޮތުމުގެ މައްސަަލއެްއ އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީވެސް ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ަވކި މީހެއްގެ ނަމެންނޫން  ހައިރާންވާކަމެްއ. ސަބަބަީކ، އެީއ، އަުޅގަ

އެތާނަގއި ލިޔެފައި އޮތީކީ. ދަޢުލަތުގެ އެންމެ އިްސެވރިޔާއަށް ނިސްބަތްކޮްށ 

އެއިެރއްގެ ހުންނަ ވެިރއަކަްށ ނިސްބަތްވާގޮތަށް އޭާނއަްށ ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ 

ބާރެއްގެ ދަށުން ލިބިގެން އަންނަ ނިސްބަތްކުރާ ނިސްބަތްކުރުމެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން 

އެކަމަށް އޮންނަ ގޮތް އެީއ. އަޅުަގނޑަްށވެސް ފަހަރެއްަގއި ހިތަށްއަރާފާނެ 

ނަން އެތަނުަގއި ާބއްވަން ބޭނުްނވެދާނެއޭ. އަޅުަގނޑަްށވެސް ނިސްބަްތާވގޮތަށް އެ

ނަޑކަށް  އަޅުަގނުޑވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް، މިވަގުތު އަުޅގަ

ހިއެއްނުވޭ ައޅުަގނަޑކަށް ެއ ފުރުޞަތު ލިބޭނެހެންނެއް. އެހެންވީމަކާ އެކަމެްއ 

ނޑު ދަންނަވާލަ ން ބޭނުންވޭ. އެގޮަތކަށެއް ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، އެވާަހކަވެސް އަުޅގަ

މިކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާއިރުަގއި މި ހުރިހާ ނުކުތާތަކަކަށް ސަމާލުކަން 

ނުޑމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ހަމަ މަގުފަހިވާނެ  ދިނުމަކީ މިކަންކަން އަޅުގަ

ނޑު ދެެކން. ދެން، މަސައްކަތް ކުރިައށްދާނީ ހަމަ މިގޮތަށް  ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ން ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން ޚިޔާލު ފާޅުކޮްށެގން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެ

ވާހަެަކަދަްއކަންވީ އުސޫލީ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ 



މުހިންމުނޫން ކަންތައްތަކުގެ ެތރޭގައި ިމކަހަލަ ބަޙުސްތައް ިދގުކުރަން ފަށައިިފއްާޔ 

ގުުތ ހަމަ ެގއްލިދާނެ. އަޅުަގނުޑވެސް އެކަާމ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްާވހެން ވަ

ނޑުމެންވެްސ  ވަރަށް ބިރުގަނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  هللا ވިސްނުންތެރި ކަމާއިެއކު މަސައްކަތްކުާރކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 ތޯ. ރަނގަޅު ހެޔޮމަގު ަދއްަކވާނެއޭ. ވައްސަލާމުޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭ

 

ނޑު މި ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ވަކި މީހެްއގެ ނަން ޖެހުމުގައި ޝައުުގވެރިކަަމކުނޫން އަުޅގަ

 ތެދުވީކީ. ފުރޮޅިފަިއވާ އިޞްާލޙާ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން. އަްޙމަދު މުިޢއްޒު 

ރު ލުްބރާ ޒާޙިރު ޙުސެއިްނ އަޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުެރވެނީ ށ.އަތޮޅު މެންބަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް. ިމހާރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި އިޞްލާުޙަގއި 

ވަނަ ދުވަހު  19ޖުލައި  2224މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަކީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލިސް އެއްކޮށް އެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައިވާ 

އިްޞލާޙުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމޭ. ދެން، ބަލާލަންޖެހެނީ ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ސިޓީަގއި ވަިކ ޕްރޮސީޖަރެްއ، ޚާއްަޞ ގޮތްަތކެްއ 

އެބައޮތްތޯ ބަޔާންކޮށްފަިއ، ފަދައިންނޭ ކިޔާފައި ނިންމަން. ދެން، އަޅުަގނޑު ސިީޓ 

ނުކުެރވޭ. ރައީސް ސިީޓ ބަލާލިއިރަކުެއއް އެފަދަ ިއބާރާތެއް ފާހަގައެއް 

ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ  92ނިންމާލަމުން ވިދާޅުވެފައި ިމއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ގޮތުގެމަތިން ދިވެރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ 

މަސައްކަތް ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފީމޭ. ވަކި ގޮތެއްނެްތ 

ރޑަންސް ވިތް ިމގޮތަށޭ ގެންދަންޖެހޭނީ  ބުނެފައި، ފަދައިނޭ ބުނެފައި، އިން އެކޯ

ވަނަ މާއްާދަގއި  92އެކަހަލަ ޢިބާރާތެއް މިައކުެނތް ބަޔާންކޮށްފަެއއް. ދެން، 

ވަނަ މާއްާދގައި ިމޮއންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  92މިއޮންނަނީ، ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނައުުމގެ ބާުރ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމާއި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އުނިއިުތރު ގެ

ލިބިގެންވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށޭ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ވިދާޅުވާްނީވ 



ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސ  92

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފީމޭ 

ޓީަގއި ވިދާުޅވެފައި މިއޮްނނަނީ. ވަކި ގޮތްތަެކއް، ތިމަންނަ. އެއީ، ރައީސް އެ ސި

ގެންދަންވީ ގޮތްތަކެްއ ަރއީސް ިއޝާރާތްކުރަްއވާފަެއއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެގޮަތށް ފަދައިންނޭ މި މާއްދަގައި ލިޔުނީމާ އިތުރު 

ނޑަށް ޮބޑަށް ފެންނަ ނީ ލުބްނާ ސުވާލުތަެކއް އުފެދޭކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޒާޙިރު ޙުސެއިން ހުށަހެުޅއްިވ ގޮތަށް މާއްދާ ފާްސވުމަށް. ދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ަބލައިގެންފައި އެްއވަނަ  ގަާވއިދުގެ އެްއވަނަ މާއްދާަގިއ އެބައޮވޭ އަުޅގަ

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ، މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަާސސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ވަނަ  94ފެންނަކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ޤާޫނނުއަސާސީގެ  އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް

 19ޖުަލއި  2224މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެމަިތން 

ވަަނ  92ވީ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ެއއްކުރި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ންކަން ހިްނގާނެ މާއްދާގައި ނަްނގަނެިވގެްނވާ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަ

ނޑުމެންގެ ަގާވއިދުގެ   1އުސޫލުތައް ަބޔާންކުުރގެ ަގާވއިދެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ިމަވނީ މި މަޖިލިސް އެއްކުެރވުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ނިންމެވުމެއްގެ މައްޗަްށކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ެއހެންވީމާ، އެކަންެވްސ 

ލީހުން ބަލައިގެންފައި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިއީ މިހާރު މިވަނީ މަޖި

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އޮްތގޮތަށް ފާސްވުމުން ބައެއް ފަހަުރ މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ 

ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އަތުވެާދނެ ކަންނޭނގެ އެހެންނޫންތޯ. މިހާރު މިގެނެވޭ 

ިއވާ ގޮތުގެމަތިން ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވިދާުޅވެފަ

ނޑަްށވެސް ދެން ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މި ސިީޓ  އިޞްލާޙެއްތޯ ނޫންތޯ. އަޅުގތަ

ބަލާއިރުަގއި ވަކި ގޮތްތަެކއް ބަޔާްނކުރަްއވާފައި އޮްތކަމަކަށްވެސް. ދެން، 

ނޑު ލުބްނާގެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދޭނަން. އެގޮތަށް ފާސްނުިވއްާޔ  ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

 ޓީން ހުށަހެޅި ގޮތައްވެސް ވޯޓު ދޭނަން. ޝުކުިރއްޔާ. ޑްރާފްޓް ކޮމި



 

ނުޑވެސް ިމއީ މަޖިލީހުގެ ޙަޤީޤީ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މަސައްކަތައް ައވަހަށް ދިއުމަށް ވަެަރަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް. އެހެންވީމާ،  ފާޠިން ޙަީމދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށް ދެވޭތޯ ބަލާނަން. މީގައި ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ 

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑަށްެވސް ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރެވނީ ޑްރާފްޓިންގ 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ފޮނުވާފަިއވާ  ވަނަ މައްދާގެ  2ކޮމިޓީން މިހާރު އަޅުގަ

ރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިޞްލާޙުކަމަށް. މިގޮތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫ

ޑރ.ޝަޙީދު ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅަށާއި އަދި ފެލިދެއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. މީގައި ައޅުަގނޑު  މޫސާ ނިޒާރު ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅަށް އަުޅގަ

ވޭ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ގިނަ ނުކުތާތައް އެބޭފުޅުްނވެސް ފާހަގަކޮށްަލވާފައި 

މީގައި ައޅުަގނޑު ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާޙިރު ޙުސެއިން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙުެވްއޖެނަމަ  2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް 

އުނިކަމެއް ައންނާނެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަސައްަކތައް ވަރަށް ބޮޑު

ނޑުގެ މި ބިރަކީ މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި  އަޅުަގނޑަށް ފެނެއޭ. އެީއ، ައޅުގަ

މި މަޖިލިސް އެއްކުރަްއވާ ފަާރތުން އޭގެ ސްކޯެޕއް އަްނަގވާ މި މަޖިލިސް 

އެްއކުރެްއވިދާނެ ހަމަ ވަކިަވކި ދެތިން މާއްދާއެއް އިޞްލާުޙުކރައްވަން ނަމަވެސް. 

ންނޫނީ، ހަމަ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރިޔަސް މީގައި އެހެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިފަހަރު ދެއްވާފަިއ، މި މަޖިލިސް އެްއކުރެްއވުމަށް 

ދެއްވާފަިއއޮތް ސްކޯޕް ަބޔާންުކރާ ނުވަތަ އެ ބަޔާންކުެރވޭ ިލޔުމަކަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ . އަޅުަގނޑުމެން އިޝާރާްތކުރަްނޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

އެެެހެންނޫންނަމަ، މަޖިލީހަށް އިޙްތިޔާރު އެަބއޮތް އެޖެންޑާ ަފހުން ނިންމެވުމުގައި 

ތިމަންނާމެން ހަމައެކަނި އިްޞލާޙުކުރާނީ މިވެނި މާއްދާތަކެޭކ ކިޔާ ެއގޮތަށްެވސް 

ނިންމާލެއްވިދާނެ. މިހެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރު ހީވޭ، އިނގޭތޯ. އެއީ، ަބއެެެއް 



އްވާ ތިމަންނާ ބޭނުމީ މިވެނިމިވެނި މައްދާތަކެއް ބޭފުޅުން އެބައިޝާރާތްކުރަ 

އިޞްލާޙުކުރާށޭ. އެހިސާބުން ެއބަނިންމާލައްވާ. އެެެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ސްކޯޕެއް 

އޮތްކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމުްނވެސް އަޅުަގނޑުމެނަށް އުިނކަމެއް ައންނާނެކަމަށް 

ނޑައެިޅގެން ފެލިދެއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތް ތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަިދ، ކަ

ވަނަ މާްއދާގައި އޮންނަގޮތުން މި  94މޫސާ ނިޒާރު ވިދާުޅވިހެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލިސް އެއްކުރުމުގެ ބާރު ިލބިގެންވަނީ ދެ ފަރާތަކަށް. ެއިއން ކޮންމެ 

ފަރާތެއްވެސް މި މަޖިލިސް ެއކުރެްއވި ކަމުަގިއވިޔަސް އެ މަޖިލީހަށް އެދެއްވާ 

ކުެރވޭ ލިޔުމެއް އިޝާރާތްކުެރވެްނ އޮތުމަކީ ޤާނޫނީ ސްކޯޕް އޮފް ވޯރކް ބަޔާން

ނޑަށްވެސް ފެނޭ. އެހެން ފެންނަ  ގޮތުންވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް އިޝާާރތްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މީގެ އިތުުރން ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި ިމވާ ދެލިކޮޕީގެ  4ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  2 މިހާރު އަޅުގަ

ށް. މިއީވެސް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮންމެހެން ބަޔާންކުެރވިގެން 

އޮންނަޖެހޭކަމެއް. ެއއީ، ައޅުަގނޑުމެންޖެހޭނީ މި މަސައްކަތްކުރާއިރު ވީާހވެސް 

އިންކްލޫިސވް ގޮތަކަށް ވީހާެވސް ގިނަ މީހުންގެ ޚިޔާލު ވީާހވެސް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް 

އް ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނަން. އެްއގޮތަކަްށެވސް އެްއވެސް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެ

ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލު އަންނާނެ ެއއްވެސް ދޮެރއް ބަންދު ނުކުރެޭވގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، 

މިހާރު މިގޮތަށް އޮތުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވޭ ވާހަކައަކީ 

ގެ  2224ޖޫން  32 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލަޙުކުރުުމގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން

ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނވާފަިއވާ 

ނޑުެމން ބަލާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަން ހަމަ  ޚިޔާލުފުޅުތަްއވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންާވގޮތަކަްށ އެއީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް  ކަ

ބޭްއުވން. ހަމައެގޮތުން ފަހުންވެސް މިކަހަލަ ޚިޔާލުތައް އިންކްލޫިސވްކޮށް މިކަން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  2ހަމަ އައުމަށް ޖާގަ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެެެހެންވިމާ، މިގޮތުން 

ގައި މިހާރު އޮތް އިބާރާތަށް އަޅުަގނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭ. އެއީ،  1ގެ 



ުޅންތަކަށް. ރައީސިލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށާއި ހުށަހެ

މިގޮތަށްވެސް ހަމަ މި އިބާރާތް މިހެން އޮތުން ތާއީދުކުރެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

ނޑަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރެވެނީ މިހާރު މިވާ ދެ ޑްރާފްޓުގެ ތެރެ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަީޢދު   އިން އަުޅގަ

ނޑު ެއގޮތަށް    ވާހަކަެދއްެކވުން: ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާަފިއވާ ޑްރާފްޓަށް. ދެން، ީމގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަންކަމަްށ  ބުރަވެވޭ ސަބަބުތަެކްއވެސްވޭ. އޭގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ށް ވ.ައތޮޅު މެންބަރު މޫސާ ގަސްތުކޮްށގެން ހުރި ސަބަބުތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮ

ނިޒާރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ެއ ސަބަބުތަކަށް އަިލއަުޅވާލެއްވި. އެހެންނަމަވެްސ، 

އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް ކުުރކޮށް ޚުލާސާ ކޮށްެލވޭތޯ ަބލާނަން. އޭގެ އެންމެ 

ނުޑމެން އެޖެންޑާގެ ވާހަކަެއއް ދައްާކއިުރ  ފުރަތަމަކަމަކީ އަޅުގަ

ޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ލިޔުމަށް ރިފަރެންސް ދީފައި އޮތުްނ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަ

މުހިންމުވާ ސަބަބެއް އެބަވޭ. އެީއ، މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަކީ މަޖިލިސް އެއްކުރެްއިވ 

ފަރާތަކުން އެ ެއއްކުެރްއވުމުަގއި މަޖިލީހަށް ދެއްވި މެންޑޭްޓގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ 

ެެއްެޗއް ކަުމަގއި އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ ނަޑއެޅޭ އެ ވަަނ  94. ޤާޫނނުއަސާސީެގ ކަ

މާއްދާގައި ބުނެަފއި ާވގޮތުްނ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަިޖލިސް އެްއކުރެްއވުމަށް 

ނިންމެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް. ވީމަ، 

އެދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންމެަފރާތަކުން މަޖިލީސް އެްއކުެރއްިވ ނަމަވެސް، ެއ 

ނޑަައޅުްއވާނީ ެއ އެއްކުަރްއވަނީ ކޮން ކަމަކަްށކަން. މިދެންނެވީ ވަިކ ފަރާތަކުން  ކަ

މާއްދާއެއް އިޞްލާޙުކުރެްއވުަމށްތޯ ނުވަތަ ވަކި ބަެއއް އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށްޯތ 

ނުވަތަ މުޅި ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށްތޯ. ވީމާ، ވަިކކަމަކަްށ 

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އެްއކުރެްއވޭ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަަކށް މަެަެަސައްކަ ތް ކުރެވޭީނ ައޅުގަ

އެ ެއއްކުެރއްޭވ ބޭނުމެއްެގ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި. އެހެންގޮަތކަށް ދަންނަވަންޏާ ެއ 



އެްއކުރެްއވޭ މެެެންޑޭޓެްއގެ ުހދޫދުގެ ތެރޭގައި. އެ މެންޑޭްޓގެ އަީލގައި އެޖެންޑާ 

ނަޑއެޅޭނީ އެ މެންޑޭޓް އެނގެނީ މަޖިލިސް އެްއކުަރއްވާ ފަރާތަކުން އެ   ކަ

އެްއކުރަްއވާ ބޭނުމެއް ބަޔާންުކރާ ލިއުމެއް ނުވަތަ ޤަރާރަކަށް ރިޔާއަތް ކޮށްގެން ެއ 

އެްއޗެްއގެ އަލީަގއި. ވީމާ، އެ ސަބަބަށްޓަަކއި ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީެގ ޑްރާފްޓަށް 

އަޅުަގނޑަށް މި ބުަރެވވެނީ. ދެވަނަ ކަމަކީ ަތކުރާރުކޮށް ިޑމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ ިމ 

ދާއިުރ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގައި ދެކެވެމުން

އަޣްލަބިއްޔަތަށް ތަާބވާން ވިސްނުންބެހެއްޓުމަކީ މުހިްނމު ކަމެއް ކަުމގަިއ 

އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ. މި މަޖިލީހުގައި ައޑުިއިވގެން ިހނގައްޖެ ތަކުރާުރކޮްށ 

ންމެ ވޯެޓްއެގ އަުޑއިިވގެން ހިނަގއްޖެ ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް ފާްސވެފައި ިމއޮތީ އެ

ެެއްެގ ތަފާތުން ަކމުގަިއވިޔަްސ ކޮމިޓީެގ  ތަފާތުން ކަމުގައި. އެންެމ ވޯޓެ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައިިމވާ ފެހި ކަރުދާހުގަިއ  އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިފަިއވަނީ ައޅުގަ

މިއޮތް ޑްރާފްޓައް. ވީމާ، ިމ އުސޫލީ މައްސަލަެއއް ުނާވ ހިނދުގައި ޑްރާފްޓް 

އިޙްިތރާމްކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުަގއި ައޅުަގނޑަްށ  ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުމަށް

ފެނޭ. އެހެންވީމަ، މިދެންނެިވ މައިަގނޑު ދެ ސަބަަބއްޓަަކއި ައޅުަގނޑަށް ޮބޑަްށ 

ނުޑ  ބުރަވެވެނީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީްނ މި ފޮނުއްވާފަިއވާ ޑްރާފްަޓއް. ދެން އަުޅގަ

އްޞަ ަމޖިލީސް އެްއކުރެްއވުުނ އިށީނުމުގެ ކުރިން އަދި ކުރިްނދުވަހު ކުރިން މި ޚާ

ދުވަހު ހަމަ މި ޑްރާފްޓަށް ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ލ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެިރ 

މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވި ިވދާޅުވުމަކާމެދު އެްއެޗްއ 

ނުޑ ބޭނުން. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި މިިއްނ  ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނެއްަގއި ރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވާަހކަ އޮންނަނީ ީކއްެވގެންތޯ، މިތަުނގަިއ ކޮންމެތަ

އެ މެންބަރުގެ ނަންފުޅުވެސް ލިޔަންވީ ނޫންތޯ. އެމޭރުމުން އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުުޅ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ދެއްކެީވ. އަުޅގަ

ކަްށވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަިމއްލަފުުޅ އަމިއްލަފުޅު ހައިސިްއޔަތުން އެްއގޮތަ

ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނުެގ އަމިއްލަ ނަންފުޅެއް މީންެް އެްއވެސް ތާކުނުެވއޭ. 



މިލިއިމުގައި މިހެން މިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުެރްއވުމުގެ ބާުރ 

ބާރުގެ ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ހިނދު އެ

އެްއކުރަްއވާފަިއވާ މަޖިލީހަކަށްވާތީ ެއކަމާއި ގުޭޅގޮތުން ރިފަރެންސް ދެވަފަިއ 

ނޑު ދަންނަވާ އިލްތިމާސްއެްއވެސް އެަބއޮތް. މި  އޮތީއޭ. ދެން މީގައި އަދި ައޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަކީ މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަސާސީ ޤާނޫނު 

ވިަފއިވާ މަޖިލީހެއް އެހެންވީަމ، ވީހާ ވަރަކުްނ އެކުަލވާލުމަށް އެްއކުރެއް 

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީ މަފްހޫމްތަކުގެ މައްަޗއް ބިނާކޮށްގެްނ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުްނ 

ނޑުމެން  ނޑަްށ ފެނޭ. އެހެންނޫންކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުގަ މުހިންމު ކަމުގައި އަުޅގަ

ހަކަތަކެއް ދަންކަންެވއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހިތުަގެވސް ހުރި ކޮންމެ ހުރިހާ ވާ

ނޑުމެންެގ އަމާޒައް ވާސިުލވުމަށް ނަެަގާަވގުތު ހައްތަހާ ދާީނ  ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 ދިގުލަމުން، ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ، މިހާތަނަށް ވާހަކަދައްަކވަން އެިދވަަޑއިެގންފައި އަލައް ތިއްެބިވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުނީ. ދެން ދެވަނަފަހަރަށް އެދިވަޑަިއގެްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ެއޮގތުން އެންމެ ފުރަތަމަ 

 ފާދިއްެްޕޮެޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެެެިރ މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް. 

 

 ލަދުންމަޑުެުލު އުތުރުބުރީގެ ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުްސތާޛާ ލުބްނާ ޒާހިރު ޙުސައިން ވާހަކަފުޅު  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ދެއްކެވުުމގެ ކުރިން ައޅުަގނުޑ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅުއްވި އިޞްލާުޙ ލުބްނާގެ ިއޞްލާޙަްއ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާތިފް ހުށަހެ

އިތުރުކޮށްދެްއވާތޯ ދަންނަާވލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. ަނމަވެސް، ެއކަމަނާގެ 

ވާހަކަފުޅުން އެނގުނީ ގިަނ ބޭފުޅުންގެ ާތއީދު އޮތީ އެާއއި އިދިކޮޅަށްކަމަްށ 

އެކަމަނާއަށް އެނގިަވޑަިއގެްނފައި ވާީތ ެއކަމަނާ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާުޙ 



ނެކަމަށްޓަކަިއ އެ އިޞްލާުޙ ގެންަނވަން ެއކަމަނާއަށް ފާސްނުވެދާ

ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާީތކަމަށް. އާދެ، ކޮންމެއަަކސް މި މައްސަލާގައި އަޅުަގނުޑ 

ނުޑގެ ވިްސނުމަކަށް އިތުރުބަދަލެއް  މިހުރީހަމަ ކުރީގެވެސް ވިްސނުމުގައި. އަުޅގަ

ދާއަށް ދެވަނަ ާމއްދާެގ ނާދޭ. އެހެންކަމުން ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ދެވަނަ ާމއް

)ހ( އަށް އަލްއުސްާތޒާ ލުްބނާ އެ ހުެުށަެަހެޅުްއވި ހުށަެހޅުއްވުާމއި އިޞްލާޙާިއ 

އަދި އެ އިޞްލާޙަްއ، އިޞްާލޙު ގެންނަވަން ޖެހިވަޑަިއގެްނނެވި ސަބަބު ކަމުގައި 

އެކަމަނާ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ 

 ން، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެެެރި ރަީއސް. ދަންނަވާލަ

 

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރިެީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

 ޙުސައިން ަގާވއިދުގެ ެދވަނަ މާއްދާއަށް ފޮނުްއވި ިއޞްލާޙައް ޒާހިރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރީ ީކްއެވގެންކަން އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްދެވޭތޯ. މިހެން މި  

މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީން ގެނެސް ދެްއކި  25ދެންނެވީ ސަބަބުތަކެްއ ނެތިެއއްނޫން. 

ންމަޑުލު ިއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ފެހިކަރުދާހުގައި )ހ( ަގއި ެއވާ އިބާރާތް މިލަދު

މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އިްޞލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުއްވި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮުތން ކޮން ފަރާތަކުންތޯ  94އިޞްލާޙުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެިވގެން މިނަޒަރުންވެްސ  މިކަންކުރީ ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަ

ލި ވާހަކަ ހާމަކޮށްލަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންެގ ވިސްނާ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތޯ. މިނަޒަރުން ވިސްނަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ކުރެވެމުންދިޔަ ކަންަތއްތަކަްށވެސް ބަލަމުން ދިޔައިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ށް މިކަންކަން ހާމަކޮށްދީފައި. ކުރެވިފަިއވާ ކަންަތއްތަްއވެްސ ވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤަާވއިދު ފެށުން އެކެއްގެ )ހ( ގައި މިކަންކުީރ 

ކޮންފަރާތަކުންކަން އެނގޭތީ މި ޤަވާއިުދގެ ެދވަނަ މާއްާދގަިއ ދެވަނަ ފަހަރަްއ 



ދެވަނަ ތާކު ނުލިއުނަސް މި ޤަވާއިދު ފަށައިގަންނަ ހިާސބުން ކާކު ކޮންއިރަކު 

ނޑު މި ކި ހިނެއްކަން މިކަންކުރީ އިނގޭތީ. އަދި ހަމަ މިއާިއއެުކގައި އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރީ ކީްއވެގެްނކަންވެސް ާތއީދުކުރަުމންވެސް ވާނީ ވަރަްށ 

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި. ުލބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ އިޞްލާޙުަގިއ 

ވާހަކަ ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ތާރީހުތަކާއި އެ ނަންފުޅު ލިެޔވިފައި ނުވާ

ނޑަަކއް ެއއްބަހެއް ނުެވވޭ. އެީއ  ފާހަގަކުރަްއވައި ެދއްެކވި ާވހަކަތަކަށް އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ދައްކަވަން ޖެހޭނެ ވާހަކަެއއްކަަމކަށް. އަދި ިމ ދެވަނަ މާއްދާަގިއ 

ކުރީ މި ލިޔަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށްވެްސ އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނަ ާވހަކަ މިހާމަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަމުންވެްސ ފަލަ ސުރުހީއެްއެގ  ގަާވއިދުަގއި އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މިވަނީ ެއވާހަކަ ކަމަްށ ވާތީ. އަދި ފެހި ކަރުދާހުގަިއ ގެނެސްދީފައިވާ )ށ( 

ގެ ެއކެްއ، ދޭްއ، ތިނެއް އަިދ ހަތަރަކަށްވެސް އެްއވެސް ުއނިއިތުރެއް އައިސްަފއި 

މި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކުރީ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ނުވާތީ. ައޅުަގނޑު 

ކަރާމަތާއި ހައިބަަތއް ެއްއވެްސކަހަލަ ލޮޅުމެއް އަރާކަމަށް ލުްބނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު 

ނޑު ވާނީ ވަރަށް  ޙުސައިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުން ނުފެންނާތީ ކަމުގައިވެސް ައޅުގަ

ނޑު މިަލދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތަފްސީލުކޮށް ޔަޤީންކޮށްދީފައި. މިހެ ންވެ އަުޅގަ

މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އެ ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ 

އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުިރކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ. ދެން ަބއެއް ޢުެުސްާތޒުންެގ 

ލުމުން ބައެްއ އަރިހުން އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލިން. ކޮއްލި ކޮއް

ނޑަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްދިނުމުގައި އެބޭފުޅުން ެއ  އުސްތާޒުްނގެ ވާހަަކއިން އަުޅގަ

ތަރުޖަމާކޮއްދެއްވަނީ ރަނގަަޅށްކަމަށް ވާނަމަ މީަގއި މިާވގޮތުން މެންބަރުން މި 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ލިއުންތަކަށް ބަލަިއގެން ކުރިައށް ދިޔާމަ ހުންނާނީ 

ބަ ސާބިތުޭވ. މީގަިއ އެބަބުނޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަްއ ރަނގަޅަށްކަމަށް އެ

ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަާކއި ހުށަހެުޅންތަކަށް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 

ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަްށ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް އާންުމ 



ހެޅުންތަކައް. އަދި ެއއަށްވުެރްއ ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހައް ފޮނުއްވާ ޚިޔާލުތަާކއި ހުށަ

ކުރިއަށް ޖެހިލާފައި ހަތަރުވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި 

ގެ ނިޔަަލްއ ޢާންމު ފަރާތްތަކުން 32ޖޫން  2224ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފޮނުވާފަިއވާ ޚިޔާލުަތކާިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް. މިކަންކަމަ

މަޖިލީހުން ރިޔާއަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށް. ރިޔާއަތް ކުރުމަީކ ބައެއް އުސްާތޒުން 

ވިދާޅުވަނީ އެއީ ބަލާލުމޭ. އެހެންވީމަ، އެކަމަށް ބަލާލައިގެން ކުރިއަްށ 

ނަޑށް ފެންނާތީވެ މި  ގެންދާއިުރގައި ރަނގަުޅެވެގން ދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ިއ އަުޅަގނުޑ ތާއީދު ކުރިކަްނ މި އެްއވެސްކަހަލަ ބަދަުލވުމެއް ނެތުމާއި އެުކގަ

ނުޑ އަިދވެސް އެއްފަހަރު ތަފްޞީލުކޮށް ދެމުން  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ

ނޑު މި ތާއީދުކުރީ ކީއްެވެގންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް  މިވާހަކަ ހުށަހަޅާލަން. އަޅުގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބުނެދިނުމައްޓަކައި މިަވގުތުޮކުޅގެ ައޅުަގނޑު މި 

ނޑެއް ނުބުނާނަން.  ބޭނުންހިފަނީ. ފަހަރެއްގަިއެވސް މިގޮތައް ވޯޓުލާެށކޭ ައޅުގަ

ބައެެެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އެބަބުނޭ އެބަހާމަކުރޭ މިޮގތައް ވޯޓުލާށޭ. އެހެނެްއ 

އަޅުަގނެޑއް ނުބުނާނަން. އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަގޮތަކަށް އެ މެންބަރަކު ވޯޓުދޭނީ. 

ނޑު ހަމަ ގައިމުެވސް ލުބްނާ މުޙަންމަދު  އެއީ އެ މެންބަރެއްގެ ޙައްެޤްއ. އަޅުގަ

 ޒާހިރު ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯޓު ދޭނަން، ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ، އާދެ، ކުެރވެމުން މިދާ ބަހުސްގައި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ށ. ައތޮޅުގެ  އަޅުަގނޑު މިއަދު އެްއޗެއް ޙުސަން ރަޝީދު ޙަަސން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ުކރީދުވަހުވެސް ތާއީުދކޮށްފައި ާވނެތީ. އަދި މިއަދު އެ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އަުޅގަ

ވާ ސަބަބާއި ހުއްޖަތް ދައްަކވަމުން ހުށަހެޅުން އެއީ ރަނގަޅު ހުަށހެޅުމެއްކަމަށް ނު

ވާހަކަދެްއކެވި ަބއެއް ބޭފުޅުްނނަށް އަޅުަގނުޑގެ ހިތުގެ ވަަރށް އިޙްލާސްތެރި ކަމާިއ 

އެްއކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ބައެްއވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 



ން ފޮނުއްވާފަިއ ކުރީ ދުވަހުވެސް ފާހަަގކުރެވިަފއި ވަނީ މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީ

މިއޮތް ޑްރާފްޓަކީ އެ ކޮމިޓީަގއި ބަހުސް ކުެރވުނު އިރުެވސް ވަރަެަށް ކުޑަުކަޑ 

ވޯުޓގެ ތަފާތަކުން ފާްސުކރެވިގެން މި މަޖިލީހައް  9ވޯާޓއި  8ތަފާތަކުން އާދެ، 

ވޯަޓކީ.  9ވޯޓާއި  8ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަަމށް. ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ތަފާތެއް 

ވޯުޓގެ ތަފާތަކަށް ބަލާ މެޖޯރިޓޭރިއަނިޒަމްގެ ުއސޫލުން  9ވޯޓާއި  8އެކަމަކު 

މިތަނައް މި އައިސްފައި މިޮއތީ. ޙަޤީޤަތުގައި ބައެއް ބޭުފޅުން މާނަކުރާގޮތުަގއި 

ޑިމޮކްރަސީައކީ މެޖޯރިޓޭރިއަނިޒަމް ކަންނޭނގެ އެބޭފުޅުން މާނަކުރައްވާ ގޮތުަގިއ 

އް ދަންނަވާނަން. ދަންނަވަން މިއުޭޅ އެކަމަކު އެކަާމއި ައޅުަގނޑު ފަހުން އެއްޗެ 

އެްއޗަކީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ތަފާތަކުންނޭ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތްޮގްތ 

ވޯޓު ލިިބގެން މިތަނައް އަންނަން ދިމާވީ. ެއއީ ޙަީޤޤަތެއް ެއއީ ފެކްެޓއް.  9ގޮތައް 

ނޑު ދަެަންނަވަން ބޭނުންވަީނ ޤާނޫނު  92އަސާސީގެ ދެވަނަ ވާހަަކއަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ދިވެހި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމާިއ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އުނިއިތުުރ ގެނެއުުމގެ ބާރު ލިިބގެންވަނީ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ 

މަޖިލީހައް އެކަނި. އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤާނޫނުައސާސީ ހެދުމުގެ ބާރު 

ޅުަގނުޑ ފާހަކޮށްލަން ބޭނުން ކީްއވެެގންކަން އެހެން ެއގޮަތްއ ލިބިގެންނެއް ުނވޭ. އަ

އެކަން އޮންނަން ވަނީ. އެއީ ޤާނޫނު ހިންގާ ފަރާތައް އޮންނަނީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ 

ނީ އެފަރާތައް އޮންނާނީ ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ބާރު. ބާރެއް ނޫން. އޭނައަށް އޮންނާ

ތާއި، ެއއްފަރާތަކަށް ެވއްޖިއްާޔ އެކަމަކު ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާއި، ޤާނޫނު ހިންގާފަރާ

ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްެރެެސްޓް އޮންނާނެ. އެހެންީވމަ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ވެރިކަން ކުާރއިރުަގިއވެސް ައދި އެހެން ތަންތަނުގައި ވެިރކަން ކުރާއިުރގަިއވެްސ 

ތީއޭ ޤައުމެްއގެ ވެރިކަން ބަަޔކަިއ ހަވާލުކުރާއިުރގަިއ ައޅުަގނޑުެމން މިބުނަނީ މިއޮ

ސްޓޭންޑަޑް ތަކަކީ އުސޫލުަތކަކީ ޤަާވއިދު ތަކަކީ ނޫީނ ޤާނޫނުތަކަކީ. މިއާއި 

އެްއގޮތައް ވެރިކަން ހިންގަޭދށޭ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޒް 

ކުރުމުގައި ދަތިތަެކއް އަރާނަަމ އަދި ވެރިކަން ހިންގަން ތިބިމީހުންނަށް މިގޮތައް 



ޫނނީ ފައިދާއަށް އެންމެ ފެއާރއަްށ ނޫނީ ބެނިފިޓައް ޢަމަލުކުރުމުން ޤައުމުގެ ވެލް

ލިޔެވިފަިއ ހުރި ގޮތްަތކަީކ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ޮގތް ކަމުަގއި ުނވާނަމަ 

އެބޭފުޅުންނަށް އޮންނާނެ ާޤނޫނު ހެދިފަރާތަށް ނޫނީ އުސޫލު ހެދިފަރާތަށް 

ހިރީ ދަންނަވަން ތިމަންމެންނަށް ފެންނަގޮތުގައި މިހާރު އުސޫުލތަށް ހެދިފައި މި

އެންމެ ރަނގަަޅކަށް ނޫނޭ. ޤައުމަށް ލިބެންވާ އެންމެ ޮބޑު ފައިދާ ިމއަކުން 

ނުލިބެއޭ. އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުތަެކްއ ގެންނަން ފެންނަކަމަށް ދެކެަވޑަިއގެން މި މަޖިލިސް 

މަނިކުފާނުގެ ސިޓީފުޅުަގއި ެއވާހަކަ ވަރަްށ އެްއކުރުވުުމގެ ބޭނުމަކީ އެީއ އެ

ޞަރީޙަބަހުން ވިދާޅުވެދެްއވާފައި އެބައޮތް. އެްނވީމާ، ެއ އުސޫލުން އެކަމަުކ 

ނޑަށް ަޔޤީން ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުަރއްާވނެކަން އެމަނިކުފާުނ  އެމަނިކުފާނު އަުޅގަ

އެކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެއްެދވުމުގެ ޙައްޤު އެމަނިކުފާނަށް އޮތްަކމަކަށް ނޫނީ 

އަންޑިއު އިންފްލުއެންސެއް އެމަނިކުފާނު ބެނުންފުޅުވާ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު 

ވިދާޅުނުވާނެ އަދި އެކަހަލަގޮަތކަށް މި މަޖިލިސްއަށް ވިސްނާދޭކަށް އެމަނިކުފާނު 

ނޑަށް ޔަޤީން. އެއީ އަޅުަގނުޑ  މަސައްކަތެއް ުނކުރަްއވާނެަކމަށް އަޅުގަ

ސްއަށް އެމަނިކުފާނު އިްޙތިރާމް ކުރައްވާނެތީ. ދެކޭގޮުތގައި ނެޗުރަލް ޖަްސޓި

އެހެންވީމަ، އެްއވެސް ބޭފުަޅުކ މިތާގައި އެފަދަ މޭރުމަކުން އެްއޗެއް ވިދާޅުުނވުން 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ެއގްޒެެކޓިްވއަށް ާޤނޫނު ހެދުން ނޫނީ 

ނޫނީ  ވަިކގޮތަކަށް ޤާނޫނު ބަްއަޓންކުރުމަށް މި ދެންނެވި ބާރުއަޅުްއަވއޭ

ނޑައަުޅްއވައިިފޭއ  އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގެ ަވސީލަތުން އެޖެންޑާ ކަ

ނޑައަުޅއްވަން މަަސއްކަތް ކުރަްއވާފިއޭ ެއއީ ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ނޫނީ ކަ

ނޑު ބުނާނީ.  ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ރަްއދުކުރެވޭ ކުޑާމީސް ބަހެްއކަަމށް އަުޅގަ

ޖިލީހުން ނުވަތަ ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިގެންވަނީ ދެން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ނޫނީ ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ިލބިގެންވަނީ ހަމަެއކަނި 

ނޑައަޅާ އެބާރު. ދެން ޭއގެދަށުން  ވަނަ މާއްާދެގ  94މަޖިލިސް އެއްކުރުމަށްެް ކަ



ނޑަެއޅިދާނެކަމަށް ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އެއްކުުރއްވަނީ ެއއް ކުރުމަްށ ކަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީ މި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް 

އިސްނަަގިއގެންވެސް އަިދ އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފިއްާޔ އެފަދަ ޙާލަތުގައި 

ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްަޞ މަޖިލިސް އެއްކުރަްއވަންެޖހޭކަމަށް. ހަމައެގޮތަށް 

މިްއލަފުޅު ހަެައިސިއްޔަތުްނ ފެނިވަޑަިއގެންވެްސ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ

ނަޑއެުޅއްިވދާނެ އެފަދަ ޙާލަތުގަިއ  އެމަނިކުފާނަށް މި މަޖިލިސް އެްއކުރެްއވުމަށް ކަ

މި މަޖިލިސް އެއްކުެރވޭނެަކން. އެީއ އެމަނިކުފާނަށް ޮއތް ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް. 

ޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ކޮންމެއަކަސް މި ފަހަރު މިަކން ކުރެވިފަ މިއޮތީ ިދވެހިރާއް 

ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ލިބޭ ބާރުގެދަށުން އެމަނިކުފާނު އެކަން އެގޮތަްށ 

ފެނިވަޑަިއގެން. ފެނިވަަޑިއގެްނ މި މަޖިލިސް އެއްކުރެްއވީ. އެހެންވީމަ، ެއކަމާމެދު 

ނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ނޑުމެން ބަހުސްކުރަނީ އަޅުގަ ނޫން އަޅުގަ

ނޑަެއޅުމަށް ރަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ސިޓީފުޅަކީ މި މަޖިލިސްގެ އެޖެންޑާ ކަ

ނޑުމެންގެ ވިްސނުން ބައްޓަންކުރުމަށް  ބާރުފޯރުވުމަށް ނޫނީ ވަކިގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ކެިރހުރެގެން ދަންނަވާީނ  ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅެއްތޯ ނޫްނތޯ. އަުޅގަ

އެފަދަ ިސޓީފުޅެއް މިތަނަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ

ނޑު އެނބުރިލާީނ  ނުވެސްފޮނުްއވައޭ ފޮނުވާަފއެްއނުވެސްނެތޭ. އާދެ، ދެން ައޅުގަ

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙާމެދު އަދި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން 

މިއޮންނަނީ ފޮނުވާފައި އޮްތ ފޮނުއްވުމާމެދު. ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުްއވި ލިޔުމުގަިއ 

 19ޖުލައި  2224ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާައކީ  2

ވަނަ ދުވަހު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލިސްެއއްކޮށް ެއ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 

ލިޔުމުގަިއވާ ފަދައިން  ާޤނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތްކުރުމޭ. 

ޙުސައިން މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްިވ ލިޔުމުގައި ތަފާތުކަން  ހަމައެގޮތަށް ލުބްނާ ޒާހިރު

މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ އެެޖންޑާއަީކ މިހާރު ޢަމަލުކުރެެވމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމޭ. މި ދެ ލިއުމަ 



ިއ ކޮމަން އެލަމެންޓް ޓްކްސްޓް އެނަލިސިސްެއއް ހަދައިފިއްޔާ ފެންނާނެ މީގަ 

އެބަހުރިކަން. ދޭތީ ގަިއވެްސ މި ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަީކ ޤާނޫނުއަސާީސ 

އިޞްލާޙުކުރުމޭ ެއކަމަކާމެދު އެްއވެސް މީހަކު ަޝއްކަތްުނކުރޭ ދެން މި އުފެދޭ 

ސުވާލަކީ ީމގަިއ މިއޮންނަށް މި ދެ ޓެކްސްްޓގަިއ މިއޮންަނށް ތަފާތު މި ޑްރާފްޓް 

ވަަނ  19ޖުލައި  2224ނުއްވި ލިއުމުަގއި މިއޮންނަނީ އެޖެންޑާރ އަކީ ކޮމިޓީން ފޮ

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މަޖިލިސްއެއްކޮްށ ެއ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 

ލިޔުމުގަިއވާފަދައިންނޭ. އެހެންވީމަ، ވަިކގޮތަކަްށ ަވކިފަދައަކުން ކުރުމަކީ ެއ 

ތަށް ކަމެއްކުރުން. އެހެންވީމާ، ސިޓީއެްއަގއި އެބުނާ އިންސްްޓރަކްޝަންއާިއ ެއއްގޮ

އަޅުަގނުޑ ބަލަންޖެހޭ އެިވދާޅުވާ ސިީޓއެްއގެ ަހވާލާދޭ ސިޓީެއއްަގއި އޮީތ 

ކޯްއޗެއްތޯ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ުމހިންމުކަމެއް އެީއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިެދންނެވީ އެ ފެކްުޗއަލީ ރޯންްގ ކަމެއް ކުރެވުނުކަމަށް 

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާ ހިތްވަނީ މި އަޅުަގނޑު ެއއްބަސް  ެވގެންނެ ނުވާނެ. އަުޅގަ

މަޖިލިސް އެއްކުުރވުމަށް ފަހުގަެއއް ނޫނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޓީފޮުނވީކީ ެއ 

ފެކްޗުއަީލ ރޯންގް އެީއ ޙަީޤޤަތާއި ޚިލާފުބަހެކޭ. މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ގައި އެމަނިކުފާނު މިތަނަށް ފޮނުއްވި ސިީޓއެްއކަމަށް ބުނުއްވާ ިސޓީ

ަގއި. އެހެންވީމާ، ިމ  2224ޖުލައި  15ސޮއިކުަރއްވާަފއި މި އޮންނަނީ 

ދުވަުހ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  19ޖުލައި  2224ޑްރާފްޓްަގއި މިއޮންނަނީ 

މަޖިލިސްއެއްކޮށް އެމަޖިލިސްައށް ފޮނުއްވި ިލޔުމުަގއިވާފަދަިއންނޭ މިހާރު ޙަޤީޤަތަކީ 

ނޑުމެން ހުވާކުީރ މި މަޖިލިސްއެއްކޮްށ އަޅު  ގަ. އެހެންވީަމ،  2224ޖުލަިއ  19ގަ

އެއަށްފަހުން އެއްކުރުމަށްފަުހ އިނގޭތޯ މަޖިލިސް އެއްެެކޮށްފަެއއް ނޫނޭ 

ސިޓީފޮނުއްވީ އޭގެ ކުރިންނޭ ސިޓީފޮނުއްވީ. އެހެންވީމަ، ިމތަނުގައި ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ބައި ބުނުމެއް މިހެންނުވެސް ބުނެވޭނޭ އެޮގތަށް ބުނެފިއްޔާވާނީ ތާރީޚީޮގތުން ނު

ބުނުމަކަށޭ އެއީ ެފކްުޗއައަީލ ކަރެކްޓް ްސޓޭޓްމެންޓެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމަ، ިމ 

އިޞްލާޙުަގއި މިއޮްތގޮތަށް މި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއިން ފޮނުްއވި ލިއުމުގައި އެހެންނެްއ 



ނުވެސް ލިެއވޭނެއޭ އެއީ ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި 

ގައޭ ދެން މީގައި މި  2224ޖުލައި  15ސިޓީ ފޮނުއްވާަފވަނީ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި

ބުނަނީ އެއްކުރުމަށްެްފަހު މަޖިލިސްއެކޮށް އެ މަޖިލިސްއަްށ ފޮނުއްވި ިލއުމުަގއިާވ 

ފަދައިންނޭ މަޖިލިސްއެއްކޮފަެއއް ނޫން ލިޔުންފޮނުއްވީކީ އޭެގކުރިން އެއީ ެއ 

ިރ މަޖިލީހުގެ ވަގުީތ ލިއުމުގަިއ ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވެފަ އެބަހު

ރައިެީސްެްއަށް އިންސްޓްަރކްޝަންތަކެއް ދެްއވާަފިއ އޭނައާއި އެކަން 

ހަވާލުކުރެްއވި ކަުމގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، އެްއކޮށްފަެއއް ޫނނެއް ނޫންތޯ ެއއްކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް  އިންސްޓްރަކްޝަންސް ެއއްޭދނީ އޭގެ ކުރިންނޫންތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ންވީަމ، މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮަތށް ފާސްކުރެްއވިްއޔާ ޔަޤީންވާކަެމއް. އެހެ

އަޅުަގނޑަްށ އިނގޭ މެޖޯރިޓީ އޮތް މިއޮންނަށް ކަންތައްަތއް ފާސްކުެރވިދާނެކަްނ 

އެއީ މެޖޯރިޓޭރިއަނިޒަމް. އެަކމަކު އެވާނެތޯ ޙައްޤަށް އެާވނެތޯ ރަނގަޅުގޮތަށް. 

ނޑު ދަންަނވާނީ  ިމގޮތަށް މި ސް ޭޓޓްމެންޓްގަިއ ޮއެވގެން މީތީ އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ފާސްކޮށްގެން ނުވާނެޭއ. ދެން އަދި އެހެން ވާހަކަެއްއވެސް ެއބައޮތް ދަންނަވަންޖެހޭ 

އެވާހަަކއަީކ މަޖިލީހަށް ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ އެްނގެީވ ކޯްއޗެއްތޯ ޭއގެ އޮްތ 

ފަދައިންކަމެއް ކުާރއިރުަގިއ ކޮންއެްއޗެއްތޯ އެންގެވީ. ިޢއްޒަތްތެިރ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅަވނީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލް

ވަނަ ދުވަހުން  1ަވނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  1998ޤާނޫނުއަސާސީައކީ 

 6ފެށިގެން ހިނަގަމުން އަންަނ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ކަމަްށުވމާއިއެކު ވޭުތވެދިޔަ 

ައއިސްފަިއވާ ބަަދލުތަކަށާއި ދުނިޔެއަްށ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ދިެވހިރާއްޖެއަށް 

އަންނަށްމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ދަޢުލަތް ހިންގުމުގެ ދިމުކްރާީތ 

ނޑުަތއް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްަޓކައި ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ނިޒާމްތަކާއި އޮިނގަ

ހުރިކަމަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާުޙތަކެއް އެބަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީއޭ އިނގޭތޯ. އެމަނިކުފާނަްށ ފެނިވަޑައިގަންަނވަނީ 

މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުާރއިރު ދެވިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަާސސީ  އިޞްލާުޙކުރަން 



ވެއްޖެކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެން އެއްވެސް މީހަކަ ނޫން ފެނުނީކީ ރައްޔިތުންެގ 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލިްސެގ މެންބަރުންފުޅަކަށް  މަޖިލީހަށްވެސްެް ފެނުނީކީ ނޫން

ފެނިގެން ެއވާހަކަފުޅުދެްއކެީވކީވެްސ ނޫން ޢާންމު ފަރުދަކަށް ފެނިގެްނ 

އެވާހަކަެދއްީކކީވެސް ނޫްނ ހަމަ ދެއްކިކަމަށްިވއަްސ މި ދެންނެވީ އެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައި ހަމަަގއިމުވެސް އޮްތކަމަކަްށ 

ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. އެވާހަކަ ކުރިން ދެއްެކވި ބޭފުޅުންނަށް ކުޑާމީސް  އަޅުަގނަޑކަށް

ބަހެއް ބުނާކަށްނޫން އެފަދަ ާވހަކަތަށް ޢާންމު ސަމާލުކަމަށް ނުގެނެޭވގޮތަށް ސިއްުރ 

ނޑަްށ  ސިއްރުން ދެްއކެވި ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެކަން ޔަޤީން ދެްއކެިވކަންވެސް އަުޅގަ

. އެކަަމކު މި ދެންނެވީ އެ ޤާނޫުނއަސާީސ އިނގޭ ހުންނާނެކަންވެްސ ދެއްކިފައި

އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީގޮތުން އެވާހަކަ ހަމަ ދެއްެކވި އެަކކުެވސް ނެތި 

 15ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެނިވަެަަޑއިގެން ެއކަންކުރެްއވި ސަބަބު 

ވެަފއި މިއޮތީ. ޖުލައި ސިޓީފުޅުގައި ަރއީސުުލޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ޞަރީޙަޮކށްވިދާޅު

 ދެން މިތަނުން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި...............

 

މިނެޓްވެއްޖެ އެހެްނވީމަ، އެވާހަަކ ދަންނަވާލީ  12ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު. 

 

  22ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑު އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

މިނެޓްވެސް ނަގަންޖެހޭ ދުވަހެއްހެން މިއީ އިނގޭތޯ މަނިކުފާނުގެ ހުއްދަ އޮތިއްޔާ.   ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ދެން އޮތީ މިކަންކުރުމަށް ެއއްވެްސ އިންސްޓްަރކްޝަނެްއ މި ޤާނޫނުއަސާީސ 

ިކގޮތެްއ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެްއވެސް އިންސްޓްަރްކޝަނެއް ވަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްނެގވިތޯ. އާެދ، ައޅުަގނޑު ދާނީ ސިޓީގެ ދެވަަނ 

ޕެރަގްރާފަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދެވަނަ ޕެަރގްރާފްަގއި ިވދާޅުވެފައި މިއޮންނަީނ 

އެމަނިކުފާނަށް މިކަން އެްއކުރުމަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ ަޙއްުޤ 



ހަކަފުޅުތަކެއް އިނޭގތޯ އެއީ އެކަމާމެދު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާގޮާތއި މިަކހަލަ ވާ

ޝައްެކއްނެތް ފަހަރެއްގަިއ އެއްވެސް މީހަކަށް ޝައްުކވެދާނެ ކިހިނެއްކަްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ މިބާރު ލިބެނީ. އެހެންވީމަ، ެއާވހަކަފުޅު ވިދާުޅވެފައި. 

ދާުޅވޭ. ވަނަ ޕެރަގްރާްފގައި އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ޮބޑުވާހަަކއެއް ވި 3އެކަމަކު 

އެކަމަކު އެ މިދެންނެވީ ދަންނަވާ ވާހަަކވިދާުޅވެފައި އޭ ޮކންކަހަލަ ވާހަކަެއއްތޯ 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  3އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. މަނިކުފާނު 

ނޑުމެންގެ ިދެވހިރާއްޖޭއަކީ މިހާރު މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުަވނީ އަދި އަުޅގަ

އެމީހުން މިހާރު ދިރިުއޅޭ މީހުންނާއި އަދި ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ މީހުންނާއި 

މުސްތަޤްބަލުގައި ާރއްޖޭަގިއ އުޅެން ތިބި މީހުން އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު 

އަމާންކަމާއި، އަމާންކަުމގައި ުއޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި ވޭތުވެދިަޔ 

ދަމުންގެންދާ އަހަރުތަކުަގއި ާރއްޖޭ ޙާިސލުކޮށްެްފައިާވ އަދި މިހާުރވެސް ހޯ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި އިްޤތިޞާދީ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓާ އެ ތަރައްޤީާއިއ 

ކުރިއެރުން އިތުރު އުދަރެސްތަކަކަށް ގެންދިއުމަށާިއ މިކަންކަމަށް އިުތުރ 

މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ބަދަލުތައް އޮމާންކަމާއި، އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި އެކީގައި 

ިތން ޤާނޫނުއަސާސީ އިްޞލާޙުކުރުމުގެ މަްއޗަށް ގެނެވޭނެ ގޮތްތަުކގެ މަ

ގެ ހަޟްރަތުގައި ދުާޢ هللاއަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ތަޢުފީޤުދެއްވުން އެދި 

ވަަނ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ  92ދަންނަވަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޚާއް ޞަ މަޖިލިސްއަށް ހަާވލުކޮއްފީމޭ. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި ހުރިހާ ވާހަކަުފޅުތަކެއް އެމަނިކުފާނު 

ގެ ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ދަންނަވަމުންނޭ. އެއީ އެމަނިކުފާނު ކުރެްއވި هللاވިދާޅުީވ 

އިންސްޓްރަކްޝަންނެ ނޫނޭ އެއީޭއ  ދުޢާއެކޭ މަޖިލިސްގެ ރައީސްައށް ފޮނުއްވި 

އެކަން އޮތްގޮަތކީ. އެހެްނީވމާ، ޖުމްލަ ޕެރެގްރާފް ެއއްެޗއްހި މެދުތެރެއިން 

ކޯޓްކުރަްއވާފައި ެއގޮތަށް ވިާދޅުނުވާށޭ އެވާނީ ފެކްްޓއަލީރޯންގްކަމަކަށޭ ޙަޤީޤަތާިއ 



ނޑަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ެވްސ ޚިލާފުވާހަކައަކަށޭ. އާެދ، ައޅުގަ

ނޑު މަޢާފަ  މާގިނަ ވާހަކަދެއްކިެޖއްހެން އިނގޭތޯ ރިޔާސަތުން އަޅުގަ

އެދެންޖެހޭކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން މި ޙާލަތުގައެްއ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތް 

ނޑު ކޮށްގެންހުިރ  ހާމަކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު އަަބދުވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް ައޅުގަ

ށް ނޫނީ އަްޣލަބިއްޔަތު ލިބިގެްނވާ ހުވާެގގޮތުން. ދެން އޮތީ މެޖޫރިޓޭރިއެޒަމްއަ

މީހުން ބޭނުންގޮެަތަކަށް ަކންކުރުން ެއއީ ޑިމޮކްަރީސ އުސޫލުތޯ ވަރަށް 

ނުޑ މަޢުލޫއިން ބޭރުވި ވާހަކަިވދާޅުންނުވުން އެދެން  އަދަބުވެރިކަާމއިެއކު އަުޅގަ

އެހެންބޭފުޅުންވެސް މި މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަދެްއެކވީތީ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް 

ކަާމއި އެުކ ދަންނަވަންޖެހޭނީ އަޣްލަބިއްޔަތު ނޫިނއްާޔ އަދަބުވެރި

މެޖޯރިޓީލިބިގެންތިބި މީހުން ބޭނުންހާގޮތަކަށް ކަންކުރުމަީކ މެޖޯރިޓޭރިއަނިޒަމްއޭ 

ނަޑށް ހީވަނީ ކިއޭނީ .....  އެއަށް ިދވެހިބަހުން އަޅުގަ

 

 ްނގަވަނީ.ކުރިއަްށގެންދަވާ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަ  ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށްވެސް ހަމަ އެނގިަވޑަިއގެން  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

ހުންނަވާ އެބަވިދާުޅވޭ މަޢުޟޫއިން ބޭރުން ވާހަކަދައްަކވާތީ އަޅުަގނޑު ނިޒާމާބެޭހ  ފާތިން ޙަީމދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިއުޅެނީ މި  ނުކުތާއެއް ެނގީ. އެހެންއެަކން ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

މަސައްކަތް ައވަހަށް ނިންމާލެވޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ދެންމެވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ 

މިނެޓްވެސްެވއްޭޖ އެހެންވީމަ، އެކަން  12ރައީސްެވސް ވިދާޅުެވެެއްެޖ 

 ވާލަދެްއވާ. ޝުކުިރއްޔާ.ފާހަގަކޮށްދެްއވާ ޢިއްޒަތަތެރި ެމންބަރަށް އެކަން އަންގަ 

 

 



ނުޑ ހަމަ ވަރަްށ އަދަބުވެިރކަމާިއއެކު އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ފަށަމުންވެްސ  ވާހަކަފުޅު ކުެުރުކޮށްލަެދއްވުްނ މިހާރު އިނގޭތޯ. އެއީ ައުޅގަ

 12ށް ުހއްދައެއްޯނވޭ  ެއކަމަކު ދެންނެވިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެްއވެސް ބޭފުޅަކަ

މިނެޓްީވ ާވހަކަވެސް ދަންަނވައިފިން. ެއހެންވީމަ، ައޅުަގނުޑ  12މިނެޓްވީމަ 

އެދެން ކުރުކޮށްލަދެްއވުން ިއނގޭތޯ. ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ މ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢައްސަލާމުޢަލައިކުމް އާދެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު އެ މެންަބރެއްގެ ހިތަށް  މަދު މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަޙް 

ތަދުވުމުން ވަގުތުން ބުނަްނ ބެނުންވާ އެްއޗެހި ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީްސ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ދެއްވާކަަމވަންޏާ ެއއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ެއގޮތަށް ެއއީ ނިޒާމީ ުނކުތާެއްއ 

 ނޫން އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ނަންގަަވިއގެން ެއވާހަކަ ވިދާޅުުނެވވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 

 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަވެސް ައޑުއަހާލާނަންެް :ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މި ޖަލްސާ  ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުން އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

 ފެށިއިރުގެ ކަންަތއް ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތަށް ވިސްނާާލއިރު މިހާރު  އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދައްކަވަމުންދާ ވާަހކަފުޅުތަކަީކ ކޮންމެހެން ހަމަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:ެެ

ވާހަކަތަެކއް ކަމަެަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ އެވާަހަކ މިމަޖިލިސްއަށް ބޭނުންފުޅުވާ 

ދަންނަވާލަން. މިވަގުުތ ހޯދުމުގެ ބޭނުމަކީ. އެހެްނވީމަ، ެއކަން ކުިރއަްށ 

 ގެންދެްއވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެ ފުރުޞަތު ދެްއވުން އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. 



 

 

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މުން މި ގެންދަނީ އިނގޭތޯ. އެކަަމުކ އާދެ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ިވސްނާަވަޑއިގަތުން ހަމަ އެދެމޭ 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަން މިއުޅޭ ކަންތައް ނިންމާލެވޭޯތ ބަލަން މިހާރު ހަމަ 

ާވ މިއަދު މި މައްސަލަިއގަިއ ާތއީދުެުކުރަްއވަނީ ާތއީދުެުކުރަްއވާ،  ާތއީދުނުކުަރއް

ނޑުމެން  15ަގޑި  1ސަބަބު ވިދާޅުވާން  މިނެޓް ހިނގަިއގެން މިދަނީ. އަޅުގަ

 12ވޯޓަކުން ނިންމާލަން އޮތްަކމެއް އެހެންވީމަ، ކުރުކޮށްަލން ދެންނެވިން 

މިނެޓްވީމަ އެވާހަަކވެސް ދެންނެވިން. ދެންމެވެސް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީމަ އަުޅަގނުޑ 

ޅުަގނޑު ދެންވެްސ ހަމަ ވީހާ ކުރުކޮށް އެްއޗެއް ނުދަންނަވާ މިއިނީ. ވީމާ، އަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަލއްވާަފއި ިނންމާލަދެއްވުން. ޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ މެންބަރު 

ޙުެުސައިން ރަޝީދު އަޅުަގނޑު އެދެން ވީހާވެސް ހަމަ ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ 

 ނިންމަވާލަދެއްވުން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އާދެ، ައޅުަގނޑު މިދަްނނަވަނީ ވީހާެވސް ކުުރޮކށް މަޢުޟޫގައި  އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަލއްވާަފއި ނިންމަވާލަ ދެއްވުން އެދެމޭ. އަޅުަގނޑު އެދެމޭ 

 އިނގޭތޯ. 

 

 އަޅުަގނާޑއި މުޚާތަބުކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް ވިދާުޅވި ހުރިހާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާނަން.  ސަން ރަޝީދު ޙަ  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަޤާމަށް ހުއްޓި މިހުންނަނީކީ އެއް އޭގެ މާބޮުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެއް އޮންނާތީކީ ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި ޢިްއޒަތާއި ނުަލިއވެސް ައޅުަގނޑު ކުާރ 

ނޑަށް ކުރެވޭނެ. އާދެ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން އުޅުނު މަސައްކަތެއް  އަުޅގަ



ވާހަކަައކީ މިތަނުގައި މަޢުޟޫާއއި ޚިލާފަށް ވާހަކަތަެައް ވިދާުޅވަމުންދާއިރު މާ ކުރީ 

ދުވަހެއްަގއި ދެްއކެވި ވާހަކަ ވާހަކަފުޅު ވިދާުޅާވއިރުަގިއެވސް މަނިކުފާނަށް ހަމަ 

މަކު ހުއްުޓާވކަށްވެްސ ނޫޅޭއޭ އަދި އިތުުރ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަކަށްުނވެއޭ. އެކަ

ބޭފުޅަކުވެްސ ނިޒާމީ ނުކުާތެއއް ނަަގިއގެން ހުއްާޓކަށްވެްސ ނޫޅޭއޭ. އެކަަމކު، 

ނޑު ހަމަ މިއަދު އެްއޗެއް ދަންނަވަންޖެހޭ އިރުގައި ހަމަެއކަްނ  ނިކަމެތި އަޅުގަ

ަކ ައވަހަށް ހުއްޓުވަނީޭއ ެއވާހަކަ އިތުރަްށ ނުދައްކާ އަޅުަގނޑު ަދއްަކންވާ ވާހަ

ނޑަށް ހީވަނީ ރިޔާސަތުން އެކަމަްށ  ނޑު ބަލާނަން. އަޅުގަ ނިންމާލެވޭތޯ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ެދްއާވނެހެން. އެ ފުރުޞަތު ދެްއާވއިފީމޭ ވިދާުޅވެއްެޖއްޔާ 

ނޑު ދެކޭީނ އަޅުަގނޑަށް އިތުރު  އަޅުަގނޑު ގެންދާނީ. އެހެްނނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 .ފުރުޞަތު ނުދެއްވަނީކަމަށް

 

ނޑު އެދެީނ ވީހާވެސް އަވަހަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އެރުީވ. ދެން އަޅުގަ

 ކުރުކުރަން. 

 

ެަރު ޙުަސއިން   އާދެ، ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާލާނަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް އަވަހަްށ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންބަ

ނޑު ދަންނަވަން އުުޅނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަަކ ނިންމާލާނަން އިނގޭ ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން: ތޯ. އާދެ، އަޅުގަ

މިތާ މި ދެކެވެނީ ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާުޙކުރެޭވ ޑިޮމކްރެޓިކް އުސޫލުން. 

އެހެންވީމަ، ޙަޤީޤަތުަގއި މިާއިއ ބެހޭ ވަރަށް ގުޅޭކަެމއް މިީއ އެއީ ޑިޮމކްރަސީައކީ 

ކްަރސީއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކޯްއޗެއްކަން އެްއވެސް މީހަުކ އޮޅިގެން ނުވާނެ. ޑިމޮ 

އަޅުަގނޑުމެން ޑިޮމކްރަސީޭއ ކިަޔއިގެން ިމއަދު ވާަހކަދައްކަނީ ލިބަރަްލ 

ޑިމޮކްރަސީއަށް. ލިބަރަލް ޑިމޮކްރަސީައކީ އެްއވެްސގޮތަކަށް މެޖޯރިއޭޓިޒަމްެއއް ނޫން 

އެއީ ބައި ގިނަ މީހުންގެ ގޮށްެްމުށުގެ ބާރެްއވެސް ނޫން އެއީ އަޣްލަބިއްޔަުތ 

ވާ މައިނޯރިޓީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބެލުމާއި އެމީހުންގެ ވިސްނުާމިއ ލިބިގެންނު

ފިކުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާެއުކ އެމީހުންނަށްވެސް އެކޮމަޭޑޓް، އެމީހުންނަށްވެްސ 



ވޯޓުްނ  8ވޯޓު  9އެކޮމެޑޭްޓެވވޭނެ ގޮތަކަށް ަކންތައްތައްކުރުން. އެހެންވީމާ، 

ންމެން އެގޮތަށް ކަމެއް ނިމިފައި އޮތީަމ  އެހެންވެ ހުރިހާ އެ

އެއްބަްސވަންޖެހޭނެކަމަށް ވާަހކަދައްަކވާ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ޙުއްޖަތެްއކަމަށް 

ވާހަކަދެެކވުން ެއއީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ރަނގަުޅގޮތެއް ޫނން. އާދެ، އަުޅަގނުޑ 

ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާނީ ށ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު 

ންގެ ހުށަހެޅުއްވުަމކީ ޓުރޫއިޒަެމއްކަމަްށވިޔަސް އިނގޭތޯ، ޒާހިރު ޙުސައި

އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިހެން ބުނާއިރު ޭއގެ މާނަ އެނިގވަަޑިއނުގަތް ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

ތިއްބެވިދާނެކަމަށް ެއކަމަުކ ތަފްޞީލުކޮށްދިއުމަށް ވާހަކަދެއްކެމުގެ ަޙއްޤެްއ 

ިއަޒމެއްކަމަށްވިަޔސް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް. އެ ސްޓޭޓްމެންޓަީކ ޓުރޫ

ސްޓޭޓަމަންޓް މިހާރު އޮތް ސްޓޭޓްމަންޓަށްވުރެ ރަނަގޅޭ. ސަބަބަކީ މިހާރުވެްސ 

ސްޓޭޓްމަންޓް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަިއ އޮތް ސްޓޭޓަމަންްޓ 

ފެކްޗުއަީލވެސް ކަެރކްޓެއް ނޫޭނ. އަދި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި 

ފަދައިންނޭ ުބނާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނެތޭ އެއްވެްސ ސިޓީަގއިވާ 

ުޖލައިަގއި ފޮނުއްވި ސިީޓގަިއ ވިދާޅުވެފަެއއް. މި  15އިންސްޓްރަކްޝަެނއް 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަމަލުކުރަްއވާކަށް އަދި މަޖިލިސް ކަންަތްއ ހިންގެވުމަކަްށވެސް. 

ފާނު ބޮުލގައި ކަމެއް އަުޅވާފަިއ އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ އެފަދައިްނނޭ ކިޔާފަިއ އެމަނިކު

ކުރުމަކީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ެއމަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެމަނިކުފާނު ބޮލުގަިއ 

އަޅުވަްނވީ ކަެމއްނޫނޭ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ހުންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ 

ގޮތަކަށޭ.  ޤަެަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ވަކިފަރާަތކަށްނުޖެހި މި ކަންތަކުެގ ެއންޕެއަރެްއގެ

އެފަރާތަކަށް ޖެހިވަަޑއިގެން ުހންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތަކަށް ނޫނޭެޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

އާދެ، މިހާރު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި، ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖެ. ދެން، އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުިވއް



މާއްދާއަށް އަޅުަގނުޑ ވޯޓަްށ ދަންނަވަން ގަސްުތކުރަނީ، އެހެންވީމާ، މިހާރު ވޯޓަްށ 

ދެންނެވުމުގެ ކުރިން ވަރަްށ ދިގުކޮށް މި ވާހަކަދެއްކިަފއި އޮތް ކަމަކަށްވާީތ 

މޭޒުން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު އެ އިދާރީ

އެ އިޞްލާޙު އިްއވާލަން ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އެ ިއޞްލާޙު ދަންނަވާފައި 

އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާނީ. އިދާރީޭމޒުން އެ އިޞްލާޙު 

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

    

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(       

 

 ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުންވެސް އަުޅަގނޑު އެބަ ސާފުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ.  މެންަބރު  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

ދެންމެގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅަގއި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓެގ  ަޙމީދު ވާހަކަެދއްކެުވން: ޝާހީން

އޮތްެް ލިޔުމުގައި ފެކްުޗއަލްގޮުތން ނުވަތަ ޙަޤީޤަތާއި  ފަރާތުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި

ޚިލާފު ގޮތަކަށް ލިެޔވިފައި ޮއތްކަމަށް ވިދާޅުވެަފއިވާތީ އެަކން އެގޮތަށް އޮްތކަމަްށ 

ޓަށް ދެންނެވުމުންެް ވޯޓުދެްއވާ ޮގްތ މެންބަރުންނަށް ޤަެަބޫލުފުޅުކުރެއްިވގެން ވޯ 

 ތަފާތުވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން....

 

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންދެްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މަޑުކޮށްލެްއވުން އެދެން އިނޭގތޯ. އާދެ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(      



 

 ނިޒާމީނުކުތާއެއް ނަްނގަަވިއގެން އަނެއްކާ މިހާރު އިތުރު ވާހަަކފުޅު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ދެއްކެވުުމގެ ޙައްެޤއް ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރަީއސަށްވެސް  އިން ަރޝީދު ަޙސަން ޙުސަ 

ލިބިވަޑައިުނގަންނަވާނެހެން ެއީއ އެމަނިކުފާނު އެ އިންނެވީ ައސްލުގައި މި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރިޔާސަތުަގއެއް ނޫން. އެމަނިުކފާނު އެ އިންނެވީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަތޮޅެްއގެ 

އްގެ ގޮތަށް. އެހެންވީާމ، އިތުރު ތަފްޞީލު މި މަޖިލީހަށް ދޭންވެއްޖެއްޔާ މެންބަރެ

ވަރަށް ގިނަ މީހުން އިތުރު ތަފސީެީލުދޭންޖެހޭނެ. ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކައަށް 

ރައްދުދިނުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަހަމަކަމެއް 

 ނޯންނާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

ނޑު އެްއގޮތަކަްށެވސް މީގައި މިހާރު  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

މިހިސާބުން އަނެއްކާ އިތުރު ބަހުސްއެއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ 

ނޑަްށ  ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދޭކަށް އަޅުަގނޑު ނޭދެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު އިނދެފައި ައޅުަގނޑަްށވެްސ ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ރި ޔާަސތުގައި އަުޅގަ

އެބަޖެހޭހެން ބައެއް ވާހަކަަދންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ަގވާއިދު ކޮމިޓީެއއްަގިއ 

ކަންތައްތައް ގެްނގޮސްފައިެި އޮތްގޮާތއި ެއކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ދެއްވަނީ 

ނޑު ެއ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ނާއި ބުރަ އީސަށް އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އެއްެޗއް ވިދާުޅވަން 

ނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ. ދެން، ނިޒާމާބެހޭ  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާފަިއ ދެން، އަޅުގަ

ނުކުތާއެްއގޮތުން ލ.އަތޮުޅެގ މެންބަރު ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެްއޗެްއ 

 ވުން އެދެން ވީހާ ކުރުކޮށް.ވިދާޅުވެެދއް 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(                     

 



 އާދެ، ައޅުަގނޑު މިއަުދގެ ވާަހކަާއއި ގުިޅގެނެއް ނޫން. އެންމެފަހުން  މެންަބރު ޫމސާ  ހައްުދންމަތީ

ޅުަގނުޑގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ުދވަހު ނެގުނު ވޯާޓއި ދޭތެރޭގައި އަ  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހިތްހަމަނުޖެެެހޭތީވެ ގުނުމުގެ ކަންތަތަކާއި އަދި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޢަދަދުތަާކއި 

ދޭތެރޭ މައްސަލަތަކެއް ުއޅޭތީެވ އަޅުަގނުޑގެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އޮތް ވާހަކަ 

ެަިއގެން ތިއްެބވި  ދަންނަވާލާފައި މިއަދު ވޯޓަށް އައްަސާވއިރު ހާޟިރުެވވަޑަ

ހުން ދޮރުހުޅުވާފައި ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ފަ

ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ތަފްޞީލުވާ ގޮތަށް ދަންނަވަންޭޗ. ެއީއ، ލިބޭ ވޯޓާއި 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭވަާރއި، ާފސްާވވަރާއި ދޭތެރޭަގއި މެންބަރެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ 

ތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރީމަ އެވާހަކަ އެއީ މަްއސަލައަކަްށވެދާނެތީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހި

 ދަންނަވާލަން އެ ނިޒާމު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 

އާދެ، ލ.އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވި ވާހަކަުފޅަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމެއް ދިމާނުވެވޭތޯ ވަރަްށ  ހިތުގެ އަޑިން ތާއީދުކުރަން. މިއަދު ކުރީދުވަހު ދިމާވި

ން. އާދެ، ދެން ބޭފުޅު 86 ބޮޑަށް ބަލާނަން. މިހާރު ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެން ިތއްެބވީ

 ނާއިބު ރައީސް ޝާހީެީން ޙަމީދު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުން އެދެން.

   

 ޓީގައި ދަންނަވާލަން ބެނުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސި  މެންަބރު  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

 ވިދާޅުވެަފއި މިވަނީ ދެވަނަ ެޕރެގްރާފްަގއި ވިދާުޅވެފައި ިމަވނީ.... ަޙމީދު ވާހަކަެދއްކެުވން: ޝާހީން

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެްސ މި ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ައއްަސވާލަްއވަްނ އަުޑއައްަސވާލަްއވަން މަޑުކުަރއްވާ އިނގޭޯތ، މިވާހަކަފުުޅ އަޑު

މަޑުކުރަްއވާ އިނގޭތޯ. އާެދ، އެހެންނަމަވެްސ ނާއިުބ ރައީސް ވާހަކަފުުޅ 

ކުރިއަްށގެންދަވާ. މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީ. 

ނޑު. ކުިރއަށްގެންަދާވ އިނގޭތޯ.  އެހެންވީމާ، ެއކަމާދޭތެރޭ އެްއެޗއް އަުޅގަ



 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދެ، ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ސިޓީފުުޅގައި ވަނީ މި ހިނގާ އާ މެންަބރު  އުތުުރބުރީ މަޑުލުމާޮޅސް

ނޑަައޅާ. އެެހންވީމާ، ޑްރާފްްޓގަިއ  19ޖުލައިމަހުގެ  ަޙމީދު ވާހަކަެދއްކެުވން: ޝާހީން ވާ ހޯމަދުވަުހ އެްއކުރުމަށް ކަ

ކީ ިއޞްލާޙުކުރެވިދާނެކަމެްއ. އެްއކޮށްކަމަށް ލިޔެވިފައި އޮީތ އެއީ ކުށަކުން. އެބައަ

ނޑައަޅާ އެ މަޖިލީހަށް  19 ޖުލައިުދވަހު ރައީސުލްުޖމުހޫރިއްޔާ އެްއކުރުމަށް ކަ

ވި ލިޔުމުގަިއވާ ފަދަިއންނޭ އޮތުމަކުންނެއް މި ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތެްއ ފޮނު

 ގޯހެއްނުވާެނކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 މަނިކުފާނަށް ބާރުދީފައި އޮތުމަކުންނެއް މަނިކުފާނު އެބާރުގެ ބޭނުން  ަބރު އަްޙަމދު ެމން މުލަކަތޮޅު

ނުގަިއވައިދުން ކުރަްއވަިއގެެނއް ނުވާނެ. މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީވަގުތު ނިމުނީމަ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

 ނިޒާމީނުކުތާއޭ ިކޔައި ތެުދެވ މިތާނގައި މެންބަރުން ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަަތކާއި 

ގުޭޅގޮތުންެް ެއކަމާއި ބެހޭޮގތުން އިތުރު ތަފްސީެީލުތަކެްއދެވި ވާހަކަެދކެިވކެްނ 

ނޑަެއޅިގެން އެނގިލަްއވާނެ ެއއީ ުކރެވިގެންުނވާނެ ކަމެކޭ.  ނުވާނެ. މަނިކުފާނަށް ކަ

އެކަމަުކވެސް މަނިކުފާނު އެ ފުރުޞަތުދެއްވަިއގެން ކުިރއަްށ ތި ގެންދެވީ. ވަިކ 

އްގެ ދަރިއަކަށްވީމަ ެއކަން ެއގޮތަށް ކުރަްއވަިއގެން ނުވާެނ މީހަކަށްވީމަ، ވަކި ބޭފުޅެ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް. ތިތަނުަގއި އިންނަނަވަެަިއގެން ޢަދުލު އިންސާފަކައް ކަންަތްއ 

 ނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ ތިތަންދޫކޮށްލާފައި ވަަޑއިގަންަނވާ. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 



ނޑު ދާންޖެހުނީމަ އެކަން ހަދާންކޮށްދެއްވާނީ ތިޔަބޭފުޅުން ހަމަ އެކަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަެަބޫލުކުރެވިއްޖެްއޔާ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. ދެން، އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ަދންނަވާލަފާނަން މިހާރު  އަޅުަގނޑު ދާނަންވެސްމެ. ައޅުގަ

ހެންވީމާ، މިަވގުތު ެދން ނިޒާމީނުކުތާއެްއގެ ޚިލާފު އެއްެވސްކަމެއް ުނކުަރން. އެ

ނޑަްށ  ވިދާޅުވާެނކަމެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ދެން، އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. އަުޅގަ

ނުޑ އެެެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ެއބަޖެހޭހެ ން. އެއީ، މި ހީވަނީ މިހިސާބުން އަޅުގަ

މިީޓއަްށ ގަާވއިދުގެ )ހ( ަގއި މިއޮތީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގަވާއިދު ކޮ

ވަަނ  19ޖުލައި  2224ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުމުގައި މިޮއތީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަކީ 

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މަޖިލިސް އެއްކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ިލޔުމުަގިއާވ 

ވަނަދުވަހު. އެއީ ހަމަ  19ފަދައިންނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ޖަްލސާ އެްއކުރަްއވާފަިއވަނީ 

ތް. އެއްކުރިްއވާަފއި ފޮނުއްވި ލިޔުމޭ ބުނީމި ފޮނުއްވި ލިޔުމުަގއި ެއ ތާރީޚީ ޙަޤީޤަ

ތާރީޚުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މި ބުނަނީ. އެދުވަހު މަޖިލީހަށް އެ ފޮނުއްވި. އެހެންވީާމ، 

ެއއްެވސް ޙާލެއްަގއި ެއއީ އަެނއްކަހަލަ ޙަޤީޤަތެއް އޮުޅވާލުމެއް  އަޅުަގނޑު ހިތުން

އަކަެށއް ނުވޭ. އެދުވަހު އެ ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއ ނުވަތަ ޭއގެ ކުށެއް އޮތް ާވހަކަ

އޮތީ، އެުދވަހު ފޮނުއްވީ ިމވެނި ތާރީޚެްއގެ ލިޔުމެކޭ ެއހެން އޮތްނަމަ އޭެގ 

ނޑު ހުރީ އެވާހަކަ މިތާނަގިއ  މައްސަލައަކަްށވީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ އެދެނީ ދެ ްނ ބަހުސްކުރާކަމަކަށް ނުހަދާ އެ ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން، އަުޅގަ

ފުރުޞަތު މިހާރު ދެން ނުނަންގަވާ ތިބޭފުޅުްނގެ ޯވުޓ ދެއްވުމަކުން ިމކަން 

 ނިންމަވާލަދެއްވުން އޭރުން ހަަމ ރަނގަޅަށް މިކަން ނިމިގެންދާނެ އިނގޭތޯ.

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ަރއްވާަފއި ރައީސް ސޮއިކުަރްއވާފައި އެބައޮތް އެުދވަހު މި ސޮއިކު މަޖިލީހުގެ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

ަގއި ސިޓީ ލިބިވަަޑއިގެްނކަމަށް. ެއހެންވީމާ، ވިދާުޅވެގެން  15.7.2224މިއޮންނަނީ  ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވަަނ ދުވަހުއޭ. ސަބަބަކީ މި ސިީޓން އެބަފެނޭ  19ނުވާނެ ލިބިވަަޑއިގަތީ 



ކުރާގޮތުަގއި ލިބިވަޑަިއގަތް ުދވަހުގެ ތާރީޚު. ތިރީގައި އެބައޮތް ައޅުަގނޑު ޤަެަބޫލު

ޙަމީދުގެ ސޮއިފުޅު އެދުވަހު އެަބޮއތް ތާރީޚު هللا އެއީ އޮނަރަބަލް ޢަބްދު

ަގިއ ލިބިވަޑަިއގަތްކަމަށް. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަެަތާއި  15.7.2224ޖައްސަވާަފއި 

ަމއްޗަށް  ޚިލާފު ވާހަކަފުޅު ނުދައްަކވާށޭ. ދައްކަަވއިފިްއޔާ ހަމަ އޭގެ

 ން ނުހައްދަވާށޭ. އާދޭސް މިދަންނަވަނީ.ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންށޭޖެހެނީ ތިހެ

 

   

އަޅުަގނޑު ހިތުން ޙަޤީަޤތާއި ޚިލާފު ވާހަކަދެްއކުްނ އެއީ އެބޭފުޅަކު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގައި ސޮިއކުރަްއވާފަިއ އެއޮތީ ރައްޔިތުްނެގ  15.7ޤީޤަތެއް ޤަެަބޫލުކުރައްވާ ޙަ

އް ނޫން އޭަގއި ޮސއިކުަރއްވާަފއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް. ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެ 

އެއޮތީީކ. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ ރައީްސއަށް ސިޓީފުުޅ ފޮނުްއވާފައި އޮތީ. އެކަމަުކ 

ޖުލަިއ  19ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އެ ސިޓީފުޅު މި މަޖިލީހަށް އިްއެވވީ 

ނޑު ހިތުން މިއަކު ނެތް އެއްެވސް އޮޅުމެއް 2224 . ގަިއ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުން ހަމަ ރީތިކޮށް އެނގޭ މިކަން މި ހިނގާ ގޮތް. އެހެްނވީމާ، 

ނޑު އަިދެވސް އެދި ޢިއްޒަތްތެިރ  އެކަހަލަ ތަންތަންކޮޅަށް ބަހުސް ނުކުރައްވާ އަުޅގަ

ނޑުެމން ވޯޓަކުން މިކަން  މެންބަރުން އަރިހުން އެދި މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތުނިންމަވާލާށޭ. ވޯޓުެނގުމަށް ައޅު އަުރވާޭށ. އާދެ، އެހެންވީމާ،  ގަ

މިހާރު މި ށ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ިއޞްލާުޙ 

 މަޖިލީހަށް އިއްވަވާލަެދއްވުން އެދެން.

 
 

 

މަޑުލު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ ދެވަނަ ާމއްދާއަށް މިލަދުން އިާދރީމޭުޒން ިއއްެވވުން:

އްވާ އަިރއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަހަޅު



އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވާ އިޞްލާުޙަގއިވަީނ 

)ހ( މަޖިލީހުގެ  -2ދެވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

ލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޖެންޑާައކީ މިހާރު ޢަެަމަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރމުގެ މަސައްކަތެވެ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަްތ މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ 

ނުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮ -1މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ  -2ހުށަހެޅުންތަކަށާއި، ހުށަހެޅުންތަކަށް. 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް  -3ޚިޔާލުތަކަށާިއ، ހުށަހެޅުންތަކަށް. 

 -4ޢާންމުފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުަތކަށާއި، ހުށަހެޅުންތަކަށް. 

 2224ޖޫން  32ިޚޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮުތން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގައި 

ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަާރތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްެްހޫރިއްާޔއަށް ފޮނުވާފަިއާވ 

ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް. )ނ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ނީ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަން 

ލަފައާއި، އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ބާރާއި، އެ މަސަްއކަތާިއ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް 

ހޯދައި އޭެގ  ބޭނުންވާ ކަމަށް ފެންނަ އެހެނިހެން ލަފައާއި، ޚިޔާލާއި، ަވސީލަތްތައް

 ބޭނުން ހިފުމުގެ ބާރުވެސް މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއޭ.

 

 

ވަނަ މާއްދާެގ  2ލާޙު މިހާރު ގަވާއިުދގެ އެއްެސިވ އިޞް އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙު  ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއި އޮތް ޑްާރފްޓަށް އެ

 ގެންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުެުން އެދެން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 
 

ައޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ މިަވގުތުކޮުޅ ެތރޭގަިއ ދަންނަވާލަން.  ޝުކުރިއްާޔ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 



އަޅުަގނުޑ ގަސްުތކުރަނީ ިމ ޑްރާފްޓް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން 

ފޮނުވިގޮތަްށވެސް އެ ޑްރާފްޓަށްވެސް ވޯޓަށް ދަންނަވާލާފައި ިއންޓަވަލްގެ ަވގުތުޮކުޅ 

ވީމާ، އެާހއިރުވަންދެން ިމ ޖަލްސާ ކުިރއަށްދާނެ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށް. ެއހެން

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(        

 

ނޑު ލަފާކުެރވެނީ ތިވިާދޅުިވ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ....ރައީސް ނިންމެވީކަމަށް އަުޅގަ

 ންތޯ، ައދި އެހެންނޫންތޯ.އެްއޗަކުން. މިހާރު މި ވޯޓު ުގނައެއް ނުނިމެއެއް ނޫ އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 

 ކީކޭތޯ، ިތވިދާޅުީވ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނެއް ުނުކރައްަވއޭ. އެހެްނވީމާ، ނަތީޖާ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ގެން ވިދާޅުވި ެއްއޗެްއކަމަށޭ އެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ފާސްނުވިކަމަށް ނިންމަވައި  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އަނެއްގޮތަްށވެސް ވޯޓަށް އައްަސވާނެކަމަށް ވިދާުޅވާތީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 

ނޑަށް ެއހެން ދެންނެވުނު ކަމަށްވަންޏާ އެއީ ހަމަ ގޯސްކޮްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އެހެން އަުޅގަ

ދަންނަވާފަިއ ދެން ވާގޮތަކުްނ  އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނީ. މީގެ ނަތީޖާ



އެހެންވެއްެޖއްޔާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ ތިަކން ހަނދާކޮށްދެއްވީތީ. 

ނުޑ  ނޑަްށ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑު އަިމއްލައަށް މިހެން ނަޒަރު ހިންގާލިއިރު އަޅުގަ

ނޑަްށ  އަނެއްހެން ގުނަިއގެެނއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ފެނުނު ގޮތުން އަުޅގަ

 އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިާދނެހެން. އެހެންވެގެން ެއގޮތަށް ދެންނެވުނީެީ. ހީނުވަނީ

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަޖުދީ   އިބްރާހީެީމް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 86 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 38 ވޯޓު ދެްއވީ:

 47      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

  

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު މި މާއްދާއަށް ގެންނަން ފާހެއްނުވި. އާދެ، ދެްނ،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން  2އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ ގަވާއިުދގެ 

ނުޑ  ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަށް. އާދެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަލުން އަޅުގަ

ދަންނަވާނުލައި ހަމަ އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު 

ކޮމިޓީން  ވަނަ މާްއދާ ގަވާއިދު 2ދިނުމަށް އެދި ދަންނަވަެަން. އާދެ، ަގވާއިުދގެ 

އަލުން ޑްރާފްޓްކުެރއްިވ ގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެްނ.



   

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 86 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 59 ވޯޓު ދެްއވީ:

 26      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

  

ވަނަ ާމއްދާ ޑްރާފްްޓ  2އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން މި  ަގާވއިދުގެ   ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްުކރައްވާަފއި ފޮނުވި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އާދެ، ދެްނ 

ނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓްގެ  32މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ބައްދަުލވުން ހުސްވަގުުތކޮޅެ ްއ އަުރވާލަން. އެހެންވީމާ، އަލުން އަުޅގަ

 ވަަޑއިގެންެދއްވުން އެދެން 11:25ަގއި.  11:25ފެށޭނީ 

 

 ]ށް 11.22ން  12.32އިންޓަވަލް [
 

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ފައްޓަން އަުޅަގނޑުމެންގެ އެެޖންޑާަގއި މިހާރު މިއޮތީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާާއއި ެއ މާއްާދއާގުޭޅ ޖަދުވަލާެމދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް  22އިދުެގ ގަވާ 

ނިންމެވުން. އެހެންވީމާ، އެްނމެ ފުރަތަމަ އިދާރީ މޭޒުން މި ޖަދުވަލު، ަގާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްާދއާގުޅޭ ޖަުދަވލު ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުްނ ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ގޮތް  22

 ދަންނަވާލާނަން.

 



 

ވަނަ މާއްާދގެ ޖަދުވަްލ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން  22ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ [ ޒުން އިްއވުން:އިާދރީ މޭ

 ]ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވިވއެވެ 

 

 

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާޭނ ފަދައިން މިހާރު މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރިން މަޖިލީހުގެ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ވާހަކަދެއްކި ަގވާއިުދ މާއްދާއަީކވެސް ކު

ކޮމިޓީއަސް ެދވަނަ ފަހަރަށްވެސް ފޮނުިވގެން ޑްރާފްޓްުކރެވިގެން ައއިސްފަިއާވ 

ޑްރާފްޓެއް ިމއޮތީ. މީަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ާމއްދާއަްށވުރެ ބޮޑަށްެަ މެންބަރުންެގ 

އި ހިމެނޭ ކަންތަކާބެހޭ ގޮތުން. މެދުގައި ޚިޔާލުފާުޅކުރެވިަފއިަވނީ މީގެ ޖަދުވަލުގަ 

އެހެންވީމާ، މިއަށް އިްޞލާޙުވެސް ހުށަހެޅިފައި ހުރީ މިދެންނެވިހެން، 

އިޞްލާޙުވެސް ހުރުމާ އެީކގައި މި މާއްދާާއއި މި މާއްދާއާުގޅޭ ޖަދުވަލް، 

މަޖިލިސްގައި ބަޙުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވ 

 ރި މެންބަރުން އިާޝރާތްކޮށްލެއްވުން އެދެން. ޢިއްޒަތްތެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުީރ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް. އާދެ، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކާވއިުރ 

ކޮމިޓީން މިކަުމގަިއ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއިވ ގޮްތވެސް މަޖިލިސްެގ  ގަާވއިދު

 ނާއިބު ރައީްސގެ ގޮތުން ހާމަޮކށްދެއްަވވާނެ.

 

ނޑު އަތްއުފުލާލި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ެމންަބރު   `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ



ންމެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އިޝާރާްތުކރެއްިވ ފަދައިން މި ބޭނުމަކީވެސް ދެ ޝާހީން ަޙމީދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ވަނަ މާއްާދގެ ޖަދުވަުލ ޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި  22ގަާވއިދު ޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިޓީްނ 

ވިސްނެވުން ގެންގުުޅްއިވ ގޮތް ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި. އެންމެ ފުރަތަމަ 

އްދާތަކާބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނުޑވެސް ފާހަަގކުރަްނ ބޭނުންވަނީ މި ޖަދުވަލުެގ މާ

މެންބަރުން ވާހަކަދެއްެކވިއިުރ މެންބަރުންވެސް ފާހަގަުކރެއްވީ މި ޖަުދވަްލ 

ފާސްނުވެގެން ިދޔަީއ އެންެމ ވޯެޓއް މަދުެވގެން ކަން. އަދި އެހެން ނަމަެވސް 

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި ެއންމެ ވޯޓެއް ިވއަސް މަދުެވގެން މި ދިޔައީ އެ  މައިގަ

ވަނަ އައިޓަމާމެދު ގިަނ  15ވަނަ އައިޓަމާއި އަދި  12ވާ ޖަދުވަލުގައި ހިމެނިފައި

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި އޮތުމުން ކަމަށް. އެހެން ކަމުން ކޮމިޓީގަިއވެްސ 

ނޑު ގޮތެްއަގއި ވާހަކަެދކެވުނީ އެ ކަންތައްަތކުގެ މަްއޗަށް. ގިނަ މެންބަރުން  މައިގަ

ވަނަ  12އަވަހަށް ނިމިެގންދާނީ މި ދެކެވަަޑިއގަތީ މި މަޖިލީހުން މިކަން އެންމެ 

ވަނަ އައިޓަްމ އުނިކޮށްގެން ކަމަށް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެްނ  15އައިޓަާމއި 

އާދެ، ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެ ދެ ނަންބަރު އުނިކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ނިމުނީ. 

ބަެއްއ  މިހެން ދެންނެވިއަސް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ

މެންބަރުންވެސް ޚިޔާލުފާޅުުކރެއްވީ އެއީ ކޮންމެހެން އިންނަންޖެހޭނެ ނުވަތަ 

ހުންނަންޖެހޭނެ ދެ އައިޓަމް ކަމަށް. އެއީ މަޖިލީހުގެ ޑިސިޕްލިންއާއި މަޖިލީހުގެ 

ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދިޔުމުަގއި ބޭނުންާވ ދެ އައިޓަމްކަމަށް 

އްދާ ނުވަތަ ޖަދުވަާލ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީްނ ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވާތީ. އާދެ، މި މާ

 ނިންމަވާފައި ހުށަހަޅާފައި އެަވނީ މިދެންނެވި ސަބަބުތަކަށްޓަކާ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ހަމަ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ވަނަ މާއްދާގެ  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ފޮނުވާަފިއ އެއޮީތ ައޅުަގނޑަށް ޖަދުވަލަ އަްޙމަދު ަސމީރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ށް އިޞްލާެޙއް ނޫން. ދެން އަުޅގަ

ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިމްލާ ުކށެއް އިންކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭީތ އެތަންކޮޅު އިޞްލާުޙ 

ކުރެވެީނވެސް އިޞްލާެޙއްގެ ޮގތަށް ފޮނުވިގެން ކަމަށްވާތީވެ އެކަން ފާހަގަކޮށްލުމުެގ 



ނޑު ފޮނުވާލީ. އެ އީ ހަތަރުވަނަ މާއްާދގަިއ، ހަތަރުވަނަ ނަންބަރުގަިއ ގޮތުން އަުޅގަ

މި އިންނަނީ މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް ޭއނާއަށް އުނދަގޫވެދާފަަދ 

ަވނަ ނަންބަރުގައިވެްސ  5އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުން. ހަމަ އެއާ އެކުަގއި 

ވަނަ  4ުކ ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ގެންދަނިކޮށް އިންނަަތން އެކަމަ 5މިއިންނަނީ 

ނަންބަރުގައި މިއިންނަނީ ގަންދާއިރުއޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ތަންކޮޅު މީގަިއ 

އެްއގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލައިިފްއޔާ މީގެ ރޫޙަކަށްވެސް ބަދަެލއްނާދެއޭ އަދި ހަމަ އެ 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންދާ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ަގންދަވަނިކޮށް ދަނިކޮްށ 

ކަމެއް ހިނގާ ވާަހކަ އެތަނަށް އެ އަންނަނީ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ ޢިމްލާ މި ހުރިހާ 

ނޑަށް ބޮޑަށް އެތަން އަެނކަތިކުރީ. އެހެންވީމާ،  ކުށެއް ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ އެ އިްޞލާޙެއްގެ ގޮުތގަިއވެްސ  އިޞްލާޙަކަްށވުރެ ބޮޑަށް ައޅުގަ

އެތަްނކޮޅު އިޞްލާޙުކޮށްަލ  ނުބައްލަވާ ެއކަން ކުރެވެްނ އޮތްކަމުަގއިވާނަމަ

ނޑު އެތަންކޮުޅ  ދެއްަވއިގެން ކުިރއަށް ގެންިދޔުމަކީ އެދޭ ކަމަކަްށވާތީ ައޅުގަ

އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވަނަ  22ނުޑވެސް މި ޖަދުވަުލގެ `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅުގަ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 މާއްދާގެ ޖަދުވަލާ ބެހޭގޮތުން ިއޞްލާޙެއް ފޮނުވާފަިއވާ މެންބަރެއްކަން  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގިއވާ ކަރުދާސްތަކުްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހަާޅފައިވާ އިޞްލާޙަީކ މި ފެންނާނެކަން އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަން. އަ ުޅގަ

ޖަދުވަލު އުވާލަން. މީ ކީްއވެގެްނކަން މިކަންކުީރ ކޮންމެސް ވަރަކަްށ 

ނުޑ  މޭރުންކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއކަމުގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޢިބާރާތެއް ބަދަލުކުރައްވަން ެއ 

ނޑު ނަޒަރު ހިންާގލިން. އަޅުަގނޑު ހަަމ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނަމަ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވާހަކަދަްއކާނީ، ވާހަަކގެންދާނީއެއް ޫނން. އަޅުގަ



އެތަން އިޞްލާުޙކޮށްލާނީ ވާހަކަދަްއކަނިކޮށް އަނެއް ބައިވެްސ ެއގޮތަްށ 

މުސް އަޅުަގނުޑ އިޞްލާޙެއް އެބަޔަްށ ވާހަކަދަްއކަނިކޮށް ެއގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލީ

ގެންނަ ނަމަ. އެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ނަމަވެސް އެ ބުނާ އެއްެޗއް މޭރުންވާތީ 

އިްނ  17،19ވަނަ މާްއދާ،  16އަޅުަގނޑު ޫދކޮށްލީ ެއގޮތަްށ އެވާަހކަ. 

އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއްާކއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކުެގ 

ނޑުމެންނަށް ވާ ހަކަ މި ގަވާއިުދގަިއވަީނ ގެނެސްދެވިފައި. އަދި، އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ެއވަީނ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  21އަދަބުދެވިދާނެ ގޮތްތައް 

ވަަނ މާއްދާގަިއ އެ އޮންނަ  22ގެނެސްދީފައި. އެހެންވީމާ، ޮކންމެހެން މި ޖަދުވަލު 

ނޑަށް ނުފެންނަނީ. އެ މެންބަރުން  25ޢިބާރާތުގައި  ޢިބާރާތުން ބާއްވަން އަޅުގަ

ލިޔުްއވާފަިއވަނީ އެކަށީގެންުނާވ ކަމެކޭ. އެކަށީގެންނުވާ ކަމެޭކ އެހެން ލިޔުއްވާފަިއ 

ނަޑއަުޅއްވާަފިއ  އޮންނާތީ، އެހެން ލިޔުްއވާފައި އެއަށް ދޭނެ އަދަބުތަެކއް ކަ

ކަމެްއ ނުވާކަމަށްވަންޏާ ެއއީކީ ބާްއަވން ބޭނުންކަމެއްނޫން. އެއްވެްސ ޝައްކެއް އޮތް

ނޫން. މީގައި ިމއޮތް ކަެމއް ުކރިއަސް ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަީށގެންނުވާ ކަމެޭކ 

މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މި މާއްދާ ބާއްވާކަށް ނުއެއްޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. 

އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއް ހަމަ ކުރެވިދާނެ އިނގޭތޯ. އެކަމަަކށް އަދަބެއް ނުދެވޭނެ. 

 ތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ުހށަހަޅާފައި  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

މިވަނީ މީގެ ތެރެއިން ބައިތަެކއް އުނިކޮށްލުމަށް. ދެން މަޖިލީހުގެ ތާއީދު އޮންނަ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ާތއީދުވެސް ައޅުަގނުޑވެްސ  ގޮތެއް ބަލާފައި މުޅި ޖަުދަވލު އުނިކޮށްލުމަށްވެސް

ކޮށްފާނަން ފަހުން. އެހެންނަމަވެސް މިަވގުތު މި އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާލާނަން 

އަޅުަގނޑު. ިއޞްލާޙު ވަކި ގޮތަކަށް ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ނޭނގެނިސް އިޞްލާޙު 

ހުށަނާޅާ ދޫކޮށްލުމުން ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދު އެބަލިބޭ އިޞްލާޙަށްވެސް. 

މާ، އެހެން ނުހެދުމަށްޓަކާ ދެވަނަ ފުރުޞަެތއްަގއި އަދި ފަހަުރގަިއ އެހެންވީ



ނޑު ދަންނަވަން. އެހެން ނަމަވެސް  އިޞްލާޙު ދޫކޮށްލަފާނޭކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ޤަސްދުކުރަނީ. އާދެ،  ނޑު އިޞްާލޙު ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ މިވަގުތު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ  22ބަރަކީ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އުނިކޮްށލަން މި ހުށަހަޅާ ނަން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ިމ ބުނަނީ ޢާންމުކޮށް  1ވަނަ ނަންބަރު.  1ޖަދުވަލުގެ 

ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިަޔވާ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަމއްސަލަައކާމެދު 

ނުވަތަ ކަމަކާމެދު ދެކޭގޮތް ަކމުގައިބުނެ ހާމަކުރުން. ދެން މިކަހަލަ މައްސަލައެްއގެ 

ނޑަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މިސާލެއް މިތަނުގައި ހުށަހެޅުނު އެއް ދުވަހު އަުޅގަ

ގޮތުަގއި އެފަދަ ވާހަަކއެއް ެދއްކެންޖެހޭނެ. އެއީ މި މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 

ކުރި ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމާމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްޮގސް ބަޔަކު ވާހަކަތަެކްއ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުކުމެ 

ދެއްކި. އެ ދުވަހު ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި ތިމަންނަ ތިކަމާމެދު ޤާނޫނީ 

ޚިޔާލެއް ހޯދާފައި މަޝްވަރާެއއް ދެއްވާނަމޭ. ެއވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި މަޖިލީހުގައި 

މެދު ދެޭކގޮތް ނުވަތަ ހާމަކުރި ދެންނެވިން އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކި ކަމަކާ

ނޑަށް ބުނެވުނީ ިމތާނގައި. އެކަން ހުއްަދވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ގޮތް އަުޅގަ

ވަނަ ނަްނބަރު އޮންނަން ނުފެންނަ ވާހަކަ މިދެންނެވީ. ެއއީީކ  1ޤަބޫލުކުރާތީ މި 

. އެހެްނ ޢާންމުކޮށް ބަޔާނެއް ެދއްާވ ިއޢުލާނެއް ވިދާުޅެވގެން ދެްއވި އެްއޗެްއ ނޫން

ނަމަވެސް އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި ެދއްކެންވާނެ ވާހަކަެއއް 

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ެއވާހަަކ މި މަޖިލީހުގައި އެހެން ފަހަރަކު ދަންނަވާފަވެސް 

އޮންނާނެ. ދެން ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ިމއޮންނަނީ ޖަލްސާ އަުޑއަހަން އަިއސްތިޭބ 

އި ބަޙުސްުކރުމުގައި ަބއިވެިރކުރެވެީނ ަކމަށް ބެލޭފަދަ ގޮތަކަށް މީހުން މަޖިލީހުގަ

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން. އެ ނަންބަރުވެްސ 

ނޑު ހިތަށް ވަންނަނީ  ނޑު ިޚާޔލުކޮށްފައި މިއޮތީ. އަުޅގަ އުނިކޮށްލަން އަުޅގަ

ނޑަ ށް މިހާރުެވސް އެބަފެނޭ މިތަނުން ޖަލްސާ އަޑުއަހަން ައއިސްތިޭބ މީހުން އަޅުގަ

އެއް ފަރާެތއްަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން އަނެއް ފަރާެތއްަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެންއ 



ނުފެނޭ ރަނގަޅަކަށް. މިބޭފުޅުން ބައިވެރިކުރެވޭ ކަމަށް ބެލޭގޮތަކީ، ޯކއްެޗއް ބާޭއ 

ޑު ހިތަކަްށ ޖަދުވަލުގައި ބުނަން ުއޅެފައި މިއޮތީ. އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ އަޅުަގނ

ނުވަދޭ. ދެން ޑްރާފްޓް ކުރެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ނާއިުބ 

ނުޑ ހިތަށް އަރަނީ  ރައީސްެގ ވާހަކަފުަޅކުންވެްސ އެކަން ދޭހަވާ ގޮތެއްުނވި. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ އިރުއިރުކޮާޅ އެބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް މިހެން ބަލައިލަބަލައިލާފައި 

ބޭފުޅުން ބަިއވެރިުކރެވެނީ ކަމަށް ބެލިދާނެ ކަންނޭނގެ. ނުވަތަ ފާޑަކަްށ ހުއްޓަށް އެ

އެއްލޯ މަރާލިއަސް ދޭތެރެައކުން އެީއވެސް ބަިއވެރިކުެރވެނީ ކަމަށް ބެލިދާނެ 

ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ކޮްނމެސް އެއްެޗއް ބުނެވެންވާެނ ކަންނޭނގެ މިވަރުެގ 

ނަޑކަށް މާއްދާއެއް ެވއްޖެއްޔާ. އެހެްނވީމާ، ެއ އަކު ުރވެސް ާބްއވާކަށް އަުޅގަ

ނޑު އުިނކޮށްލަން މި ހުށަހަޅާ ނަންބަރަކީ  ވަނަ ނަންބަރު.  7ނުފެނޭ. ދެން އަޅުގަ

އެއީ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާގުޅޭ އެްއވެސް ވާހަަކެއއް ދެއްކުން. ހިނގަމުންދާ 

ޝަރީޢަތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްނުލާ ހުރިހުރިހާ ޝަރީޢަތް އަޅުަގނުޑ 

ކޭގޮުތގައި. ދެން ދަޢުވާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ވާހަކަދެކެވި ެއހެން ނަމަވެސް ދަޢުވާ ދެ

ދޫކޮށްލާނެކަން ނޭނގި ހުރި ޝަރީޢަތްވެސް އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، ހިނގަމުންދަނީ 

ކޮން ޝަރީޢަތެއް ކަެމއް ޮއޅޭ ދަރަޖައަށް މިހާރު މިކަން ގޮސްފަިއ މިހިރީ. 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން އެހެންވީމާ، މި ނަންބަރުވެސް އުނި ކޮށްލަން އަުޅގަ

. މަޖިލީހުގަިއ 12އުނިކޮށްލަން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ އަނެއް ނަންބަރަީކ 

ވާހަކަދެެކވެމުންދާ މައްސަލަެއްއގެ ަވގުތު ނިމުނީ ކަމަށް ރިާޔސަތުން އެންގުމަށްފަހު 

ކަެއއް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުށަހަަޅން މެނުވީ އެ މައްސަލަައކާ މެދު އިތުރު ވާހަ

ދެއްކުން. އާެދ، މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްގެ ވަގުތު ނިމުނަސް ަމއްސަލަައކާމެދު ފަހުން 

ވާހަކަެއއް ދެެކވިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އަިދ މާއްދާއެއް ފާސްކުާރ 

ފަހުންވެސް އެ މާއްދާައާކ ހަވާލާދީވެސް ވާަހކަދެކެިވދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ދެްނ ފަސްވަނަ ނަންބަރު އަކުުރވެސް އުނިކޮށްލަ ން ައޅުގަ

ނޑު ހިތަށްެްވަންނަނީ.  ވަނަ ނަންބަރުަގިއ  5ގޮތަކަށްެް އިޞްލާޙުކުރަން ައޅުގަ



މިބުނަނީ މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިޮކށް އެ މެންބަރަކާިއ 

ންނައިރު ރިޔާސަތާއި ދެމެދުން ހުރަްސކުރުން. މީަގއި ައޅުަގނޑަްށ މަންޒަރު ފެ

ނޑުމެން  ބޮޑަށް ލޮލަށްެް އުނދަޫގވަީނ ނުވަތަ ބޮލަށްެް އުނދަޫގވަނީ އަުޅގަ

މިހާރަކަށް އައިސް އެބަހުރޭ ޓީވީތަކުން ފެންނަގޮތަށްެް ައބަދުވެސް ވާހަކަދަްއކާ 

ނޑުެގ ފުރަގަހުްނ  މީހާ ފެންނަން ހުއްޓައި މިވާގޮތަީކ މިސާލަކަށްެް ައޅުގަ

ެް ބޭފުޅަކު މިދޭތެރެއިން އަޅުަގނުޑގެ ބުރަކަށީަގއި ައޅާ ކޮއް ޕާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހިއްޖެްއޔާ މި އެްއޗިހިން ފެންނައިރު އަިދ މާބޮޑަށް އުނދަޫގޭވ 

ތި ދޭތެރެއިން ތަންކޮޅަކުްނ މީހަކު ހުރަސްކޮށްލުމަށްވުރެެވްސ ލޮލަށްެް އެހެންވީމަ، 

ނޑަށްެް ފެނޭ ފުރަގަހަ ށްެް ވަދެގެްނ މި މާއްދާ ބާއްވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑިަތކާއި ެއއްޗެހި ޮކއްަޕން ޖެހިގެން އެދޭތެރެއިން ިހނގަން ނުޖެހޭ ކަހަލަ  ގޮ

ގޮތަަކއް ޢަމަލުތައް ބެހެެެއްޓެޭވނެ ގޮތަށް މި މާއްދާވެސް އިޞްލާޙުވެފައި އޮންނަްނ 

އޮންނާނެ ކަމަށްވަންޏާ. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން މުޅި ޖަދުވަލު 

ކޮށްލުްނވެސް ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ވެދާނެހެން ހީވޭ. އެްއކޮށް އުނި

ނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަަހޅާލާނަން. މިއަށް ބޮޑު  އެހެންނަމަވެސް، ިމވަގުތު ައޅުގަ

ތާއީދެއް ލިބޭކަމަށްވަންޏާ މި އިޞްލާހައިގެން ކުރިއަށްދާީނ ނުލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ 

ޅު މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ މުޅި ޖަދުވަލު އުނިކޮށްލެއްވުަމށް އ. އަތޮ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްފާނަން ފަހަރެއްަގއި.  ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

އެހެންވީމަ، އަދި އަިރއަތޮުޅ އުތުރުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

  ނޑުމެން އަދި ފާހަަގެއއް ނުކުރަން.  އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުެރއްިވކަމަށް އަޅުގަ 

 

 މިވަގުތު އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު މިހުށަހެޅީ ތާއީދު ލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ބާއްވާނަމޭ މިދެންނެވީ. މި ބޮުޑ ތާއީދެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ އެ އިޞްލާޙަށް  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ދޫކޮށްލަފާނަމޭ އެއީ މަސައްަކތް އަވަްސކުރުމުގެ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްފައި މީިތ 



ގޮތުން. މިއަދުގެ ޖަެަލްާސގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުކުރާ ަބއިތައް ނިންމާލެވޭތޯ 

 ބަލަންވެގެން. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު ދަންނަވާލަން. އެހެންވީަމ، އަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ދި މިހާހިސާބުން އަދިވެސް ެއއްފަހަރު އަުޅގަ

 ހަމަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވީ އަނެއް ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުެރްއވީކީ ނޫން. 

 

ނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން   ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމެް، އަުޅގަ

 ދާދިދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި އާ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިެިފް  ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑ ެއ   އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ާތީއދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް  މަނިކުފާނަށްެް ތާއީދުކުރާ ސަބަބުތައް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ ކުރިންވެްސ  އެ ފާހަގަެަކުރެްއވީހެން. ދެން އަޅުގަ

ެޫގައި ެދއްކި ވާހަަކިއގައި ިމފަދަ ޖަދުވަލެއް މި  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޢުޟޫ

ގަެަާވއިދުަގއި އޮތުުމގެ ބޭނުން ކުޑަކަމާއިމެދު ވާަހކަދެެކވިފައޭ ވާނީ. ނަމަވެްސ، 

އަބަދުވެސް އަުޅަގނޑުމެން ައޣްެްލަބިއްޔަތަށްެް ތާއީދުކުރަްނ ޖެހޭގޮތް އޮންނާތީ 

ެްވުމާިއއެކު ހަމަ އެންެމ  މިތަނުގައި އަޣްެްލަބިއްޔަތު ޮއންނަނީ ވަިކގޮތަކަށްެް ކަމަށް

ވޯޓެްއގެ ތަފާތުން މި ޖަުދވަލު ކުީރގަިއ ފާސްނުވެަފިއ އޮތުމާވެްސ ެއއްކޮށް 

އަޅުަގނުޑ މިަވގުތު މަުޑކުާރނަން އަރިއަތޮުޅ އުތުރުބުީރ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

މަޖުދީ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި މުޅި ޖަދުވަލު އުވާލުމަށްެް މި ތާއީދުނުކޮށް 

ނޑު ވަރަްށ ނަމަވެ ނޑު ދަންނަވާހިތްެްވޭ އުސޫެލއްގެ ގޮުތން އަޅުގަ ސް، އަުޅގަ

 އެދޭކަމެކޭ މި ޖަދުވަލު ނެތުން އެއީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. 

 

މެންބަރުން.  77ޝުކުރިއްާޔ، މިހާރު ޖަެަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން މި ތިއްބެވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތު މިއަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު ެދކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ

 މެންބަރު ޢަެަބްދުއް ލަޠީެީފް މުޙަންމަދަށް. 



 

 ވަބަަރކާތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، هللا އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު 

 ނުން މިހިފީ މި މައްސަލައާއި ގުޭޅގޮތުން އާދެ، ައޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުެގ ބޭ އަްބދު ލަތީފް މުޙަްނމަދު 

ނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ދެންނެވި ގޮތަށްެް ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ައޅުގަ

ދެންނެވުމަށްޓަކައި. އާދެ، ޝައްެކއްނެތް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހަީކ 

ރާއްޖެއިްނ ހޮވާލެވިފަިއވާ އެންމެ  ވަރަށް ޤާބިލު، ވަރަށް ކަމަށްެް އެކަށީގެްނވާ މުޅި

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމ ޖަދުވަލުގައި މިވަީނ  ޚާއްޞަ މަޖިލީސް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަށްެް މިފަދަ މަޖިލީހަކާއި މަޖިލީހެއްގައި ުކރުން އެކަށީގެންުނާވ 

ކަންތައްތަެކއް ކަމުަގއި ަބޔާންެވގެން މިފަދަ މަޖިލީހަކާއި ުގޅުަވއިގެްނ 

ޓާވަުރގެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެފަދަ ކަންތައްތަުކެގ ބަހައް

ތެރޭގައި މިޖަދުވަުލަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މިއަށްެްވުރެ މާމުހިންމު އަދި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ެއަކންކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެންދާ 

ނުޑގެ ކުރިމަތިން ފެނި ގެންދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަންތައްތައް އަުޅގަ

މިޖަދުވަލުގަެއއް ނެތް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށްެް ވަޑަިއގެންފައި މަޖިލީހުން 

ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވާނެ އުޫސލެއްވެސް މިސާަލކަށްެް. ަމޖިލިސް ނުނިމެނީސް 

މަޖިލީހުން ބޭރަށް ވަޑައިގަްނނަވާ އުސޫެލއް ނެތް ހަމަަގއިމުވެސް ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ފަދައިން ފެށިއިރު 

ހައް ބަދަލުވަމުންދާކަން އެއީ މީގެ ތެދު ޙަޤީޤަތެއް.  52، 66، 77މިހާރު  89

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ ޝައްެކއްނެތް މި މަޖިލީހަށްެް ވަޑަިއގަތުމުަގިއވެްސ 

ެއއް ޖަހާިއރު ޖަލްސާ ފެށެންވާނެ  9މިއޮންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންނަށް

ކަމަށް. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް 

ހަމަގައިމުވެްސ ައއްަގޑި ަފންސާސް ފަހެއްަގއި މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ 

ނޑިެއއްަގއި އިށީނެދ  ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮ ނިޑކޮޅުތަުކަގއި އެބޭފުޅެްއގެ ކަ ގޮ

ނޑުމެންގެ ވަ ަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ



ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތުގެމަިތން އެކި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަްނނަވަނީ އެކި ަގީޑގަިއ 

ބައެއް ބޭފުޅުން އިންޓަވަްލ ނިމޭފަހުން އަނެއްބައި ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުަޅ 

ހަމަ އެއާިއއެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން މި މަޖިލީހުގެ އެެެއްަބއި ދާފަހުން. 

އިންޓަެަވަްލއަށް ނިމިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަކިވެަޑއިގަންަނވަނީ ކޮން 

 ްެ ެެއްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްެް ނޭނގޭ. ރިެިޔާސަތަށް ގޮތަކުން ކަމެ

ްސ އެނިގވަަޑއި ނުގަންނަާވކަމެްއެވސް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ނޑުމެންނަށް އެކަން އެނގޭނެ ކަހަލަ ެއްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ައޅުގަ

ކަހަލަ ނިޝާނެއް ނެތް. ެއހެންވުމާއިެއކު މި ޖަދުވަލަީކ ކޮންމެހެން މިފަދަ 

މަޖިލީހަކާއި ގުުޅވަިއގެން މީަގއި މިހުރި ކަންތައްތަަކކީ ުކރުން އެކަށީގެން ުނާވ 

ނަންވާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ހުން

ފެން ބުއިން، ބަނަސްކެއުން، ކައިގެން ނުވާނެކަމަށް ެއީއ މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑު ކުރީުދވަހުަގއިވެސް ދެްނނެވި ފަދައިން މިފަދަ 

ހަތަރެއްގެ ކުދިްނވެސް  ބޭފުޅުން ކުރަންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ހަމަގައިމުވެސް ގްޭރޑް

ނުޑ  ނުކުރައްވާެނ ެއކަހަލަ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއހެންވީމަ، އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިެިލް މުޙަންމަދު މަޖުދީ 

އިބްރާހީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން 

ެްވެސް މި ޖަދުވަލަކީ މިފަދަ މަޖިލީހަކާއި ގުޅައިގެން މީަގއި މިހުރި އެްއގޮ ތަކަށް

މާއްދާތަކަކީ ކުރުން އެކަީށެގންނުވާ ކަންތައްަތކަށްެް ބަހައްޓަން ހެޔޮނުާވވަުރެގ 

ކަންތައްތައް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެްނވީމަ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރަން. މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް އެ ހުށަހެ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅަގނޑުގެ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް މިކަން 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން ޖެހޭެނ. މިއީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އެކެީށގެންާވ 

މެންެގ ކަންތައްތަެކއް ނޫން ެއއަްށުވރެ މާ މުހިންމު ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑު

ކުރިމަތިން ފެނިގެން އެބަދޭ. މި މަޖިލީސް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ކިތައް 



ބޭފުޅުންެްކަމެއް ަވޑަިއގަްނނަވަނީ ބާަވއެްއ ނުެވ އެބަދޭ. އެީއވެްސ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުރުމަެައެްއ އެކަީށގެން ާވވަުރގެ ކަެމއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގައި 

ވަލްއަްށ ވަޑަިއގެންފަިއ ބައިވެިރވެ ަވޑަިއގެންެނވުމަށްފަހު އިންޓަ

ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަނީ. ފެންފޮދެއް ހިއްޕަވަްނ، މި ޤަޟާެާހާޖާކުރައްވަްނ 

ވަަޑއިގެންަފއި ަވޑަިއގަންނަަވނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަކަްށ 

ނުވަތަ މި މަޖިލީހަކަށް އެނގުމެއް ނެތް. އެހެންވީމަ، އެފަދަ ކަންތައްތައް 

ޖިލީހުގައި ކުރުން އެކަށީގެން ނުާވކަންތައްަތކައް ލިޔެ ފާހަގަކުރަްނ މާރަނގަޅު މި މަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއެވިވ ފުރުޞަތަށްެް ޝުކުރިއްޔާ. ވަެައްސަލާމްޢަލަިއކުމް 

 ވަބަރަކާތް. هللا ވަރަޙްމަތު

 

  އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރަން އއ. މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު 

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:  އިބްރާހީމްގެ އެ އުނިކުރުމަެަށް. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި މީގެކުރިން މި ަގެަވާއިުދގައި ފާްސވެގެން ހިނގައްޖެ ހެދުން އެޅުމުގެ  

ނޑުމެްނ  ކަންތައް. އެކަންަތއް އެ ފާސްެވގެން އެެެދިޔައީ ކޮންެމހެން އަޅުގަ

ނުވޭ ވަިކވައްަތރެއްގެ ހެދުމެއްލަިއގެން އަންނާކަށްެް އެކަަމުކ ބޭނުމެއް 

އަޅުަގނޑުމެން މި އަދިވެްސ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ފެންނަނީ ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް އިޙްިތރާމާއި، ވަރަށް ޤަދަރުވެިރކަމާއި ެއީކގައި ިމ 

ނޑުމެން ކޮ ންމެހެން މި ދ. އަތޮޅުެގ މަޖިލީހަށްެް ހާޒިރުވާތަން. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

މެންބަރު ޢަެަބްދުއްެު ލަޠީެީފް ވިދާުޅވި ފަދައިން މި ގްޭރޑް ހަތަރެްއގެ ނުވަަތ 

ނަޑކަށް  ތިނެއްގެ ކުދިން ކުރާ ކަހަަލ ކަންތައްތަެކއް މީަގއި އޮުތން މީކީ އަުޅގަ

އެހާ މުހިންމުކަމެއް ނޫން މިއީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް މި މަޖިލީހަށްެް 

މެންބަރަކު މަޖިލީހުގައިވެސް ނުކުަރްއވާނެ މީގައި މިހިރަ ކަންތައް ނޫން  އެްއވެސް

ނުޑގެ ުބއްދި ޤަބޫލެއްނުކުރޭ.  އެްއވެސް ކަމެއް ކުރަްއވާެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ެއދޭކަމެއް. އެހެންވީމަ،  އެހެންވީމަ، މި ުއވާލުން މިީއ އަުޅގަ



ކަންތައްތައް މީގައި ނުބެހެއްޓުމަީކ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިކަަހލަ ކުދިކުދި 

ކޮންމެހެން މި ގަެަވާއިުދަގއި އޮތުން ެއއީ އެހާ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަިއ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި މާއްދާ  އަޅުަގނަޑކަށެއް ނުފެނޭ. ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ  އަދި ފާސްވެަފއި ނެތްކަުމގަިއ ވީނަމަވެްސ މިހާރުވެސް ައޅުގަ

ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަން ހުންނަވަނިކޮްށ އެއް 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަކަށް. މިއަުދެވސް އަުޅގަ ހުރަސްކުރާތަނެއް ނުފެނޭ ައޅުގަ

ފެނިގެން ދިޔަ ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ފަހަތްޕުޅުން ވަަޑއިގެން ެއކިގޮްތގޮތުން  ވާހަކަ ދައްަކވަން ހުންނެވިރުގައި ހަމަ

ދަތިވެގެން އިށީނދެވަަޑއިުނގެން ތިއްަބވާފައި ވަރަށް ފަހުން ވާހަކަފުޅު 

ނިންމެވުމަށްފަހުގައި ނިންމަވަންދެންވެސް ކޮޅަށް ހުންނަވާފައި ދެން ފަހުން 

އިށީނދެ ވަަޑއިގެންެނވި މަންޒަރު. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު އަލްފާޟިެިްލ 

ދު މަޖުދީއަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަމުން މި މާްއދާ އޮންނަން ނުފެންނަ މުޙަންމަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

ެަވާއިުދގެ  ނިެިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ވަނަ މާއްދާގެ  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ގަ

ނޑަށްވެސް ފެ މެންަބރު ައޙްަމދު ނާިޝދު   ންނަ ެއއްެޗއް ދަންނަެަވާލާނަން. ޖަދުވަލާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ފެންނަ އެއްޗެްއގެ އިތުރުްނ އަޅުަގނޑަީކވެސް ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރަކަށްވާތީވެ ެއގޮތުްނެވސް އަޅުަގނޑު ެއްއޗެއް ދަްނނަވާލަން މިފުރުޞަތުގެ 

އްދާ އަލުން ބޭނުންކުރަން. ފުރަތަމަ ކަމެެެއްކަމަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީްނ މި މާ

ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއި ވިސްނުްނ ގެންގުޅުނު ގޮތް މަޖިލީހުގެ ނަެައިބު ރައީސް 

ވިދާޅުވެެެެދްއވައިފި. މި މާްއދާ އުވާލުމަށް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު 

ދައްކަވަމުން އެަބގެންދަވާ ހަަމ ެއގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ްޑރާފްޓިން ކޮމިޓީންވެްސ 

އުާވލުމާއި ދޭތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، ޑްރާފްޓިްނ ވިސްނިން މި މާއްދާ 

ވޯޓުލިބިގެން ާތީއދެއް ޮއވެގެން އެންމެ  55ކޮމިޓީއަށް މި މާއްދާ ައއިރުަގއި މިއީ 



ވޯޓެއް މަދުެވގެން ައއިސްަފއި އިން މާއްދާައކަށްވާީތެވ މިޖަދުވަލު އުވާލުމަކީ 

ެީގެންވާ ކަމަކަށް ނުފެ ންނާތީވެ އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ކުރުން އެކަށީ

ވިސްނީ ކޮބައިތޯ މިއަށް ތާއީދެއް ނުލިބުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ. 

ެަާވއިދުގެ ެދވަނަ ޑްރާފްޓްަގއި ާވގޮތުން  ކޮންމެއަކަސް ބަަލއިލިެިއިުރަގއި މި ގަ

ވަނަ މާއްދާ. މަޖިީލހުގައި ަރއީސް ވާަހކަ ދައްަކަވނިކޮށް ޖަލްސާއިންެް  12އެއީ 

ން މިއީ މެންބަރުން ވަރަށް ކޮންސާރްނިވ މައްސަލަައކަށްވަނީ. ބޭރަށް ނުކުތު

ސަބަބަކަށްވަނީ އެއްަބއި ބޭުފޅުން މިތަނުގަެަިއ ފާހަގަކުެރއްިވ އެބޭފުޅުންނަީކ 

ނޑުމެން  ނޑުވޭުނގެ މައްސަަލވެސް ހުންނަ ބޭފުޅުންކަމަށް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ ބަ

ނާޔަތެްއ ދިނުމުގެ ގޮތުން ެއ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ނިންމީ ެއފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ޢިެި

މާއްދާ މިއިންެް އުިނކޮށްލަން. އެީއ ހަމަގައިުމވެސް އެބޭުފޅާ ވިދާުޅވި ގޮުތގަިއ 

ނޑުެމންނަށް ހަމަގައިމުވެސް  ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ޮގތުގައި ެއއްވޯުޓ އަުޅގަ

ެގ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްިނގޮތުަގިއ ލިބޭނެ އެ މާއްދާ އުނިކޮށްލުމުން އެއީ އެބޭފުޅެއް 

ނޑުވޭުނަގއި ުއޅުްއާވ  ެްވެފައި ިއންނަނީ އެބޭފުޅުންނަކީ ބަ ކޮންސާރންއަކަށް

ބޭފުޅުންނަށްވާތީއޭ. ދެން ައނެއް މާއްދާައކީ މެންެެބަރަުކ ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު 

 2ވަނަ މާއްދާ ެއއީ  15ވާހަކަދަްއކާ ނިމުމާއެކީަގއި ަމޖިލިސް ދޫކޮށް ދިއުން. 

ަބއި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ގޮުތަގއި ެއއީ ހަމަ ެެވަނަ ޑްރާފްްޓގެ. ެއކަންެވސް އެއް

ކުރުން އެކަށީގެްނވާ ކަމަަކށްވާތީވެ ައޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން 

ކޮންމެއަކަސް އެ މާއްދާެވސް މިއޮތީ އުވާލާފައި. ދެން ފުދޭވަރެއްގެ ބޮުޑ 

ނޑުމެން ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން މިއޮތީ ގެނެސްފައި މިާއއިުރ  އިޞްލާޙެއް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އަތްމަީތ ފޯނު. މި އަސްލު  14ރު މި ފެހިކަރުދާހުގައި މިވާ މިހާ

ޑްރާފްޓްަގއި ދެވަނަ ޑްރާފްްޓަގއި މިއޮންނަނީ ކެސެޓް ރޭިޑޯއއާއި އެފަދަ ބައިވަރު 

ތަކެތި ހިމެނޭގޮތަށްެް އެހެންވީމަ، އެބަިއވެސް އެއޮތީ ފުދޭަވރަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

މަދުކޮށްފައި. މުިޅ ޖަދުވަލަށް ބަެަލަެައިލާއިުރ  އެބައިން ވަރަށް ގިނަ ަބއިަތކެއް

އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނގަުޅ ހަމަ ކޮންމެގޮތެއްެވސް މި ޖަދުވަލު ނެތަސް. 



ނޑުމެން މި ކަމާިއ  އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ީމގަިއ ވިސްނުން ހުރިގޮތަކީ. އަުޅގަ

ރާފްޓްެގ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަަދއްކަމުން ާދއިރުަގއި މިހާރު މިއޮީތ އާެދވިފައި މި ޑް

އެންމެ ފަހުއައިޓަމަށް. ެއހެންވީމަ، މި ައއިޓަމާިއ ބެހޭގޮތުން ވާހަަކ 

ނަޑްށ  ދައްކާލުމަީކވެސް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ލިބޭ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ހީވަނީ. އެއީ މިފަދަ ކަމެްއ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީނުވޭ ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި ނަމަވެސް އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުރަންާވަވރުކަމެއް . އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ ރިކޯޑެްއ ޤާއިމްކޮށްފައި. އަޅުަގނޑުެމން މިތާނގައި ވަރަށް 

އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ޤާނޫނުައސާސީެއއް ހެދި ވާހަަކ  17ވާހަކަ ދަްއކައިފިން 

 އަޅުަގނޑުމެން ހަމަަގއިމުވެްސ ދެން އަންނަ މަޖިލީހެއްެގ ބޭފުޅުން ދައްކާނެ 

ެަވާއިެދއް ހެދި ވާހަކަ. މިީއ  އަޅުަގނޑުމެން ެއއްއަހަަރއްުވރެ ގިނަ ދުވަހުން ގަ

ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ބަަޔކު ުކރިކަމެއް ނޫން. ެއއްެވސް ާޤނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކުން 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ތަަސއްރަފު ފުދޭ ވަރަށް މޮުޅ ބަޔަކު ހަމަަގއިމުވެްސ 

މި ރިކޯްޑ ހަދައިފިން. އެހެންވީަމ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގި ނަމަވެސް

އަޅުަގނޑު މި ރިޯކޑް ހެދުމުގައި އެންމެފަހު މާއްދާއަށް ވާހަކަަދއްކާލުުމެގ 

ފުރުޞަތުވެސް ައޅުަގނުޑވެްސ މި ހޯދާލުމަށް ޙަެަޤީޤަތުގައި މި ފުރުޞަތުގެ މި 

 ބޭނުންކުރީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށެް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑަށްެވސް މި ތެދުވެވުނީ ދ.  هللاރު ޢަްބދުފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ރެކޯެޑްއގައި  ޝާހިދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ބައިވެިރވުމުގެ ގޮތުން. އެނިގެގން ނަމަވެސް ނޭނގި ނަމަެވސް ރިކޯެޑއްަގއި މިއޮީތ  

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިފަދަ މަޖިލިސްތަކުގަިއ ބައިވެިރވެ  ވިފައި. އާދެ، ައޅުގަ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ލިެޔިވފައި އޮންނަންޖެހޭ. އެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން 

ގާތްަގނޑަކަްށ ެއއްއަހަާރއި ުދވަސްޮކޅެއް ވަންދެން މިކުރީެީ. ދެން އެ މަޖިލީހުގަިއ 

ދާނެ ނުވަަތ ުކރުން އެކަީށގެންނުވާެނ ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަްއ ލިޔާިއރު ނުކުރެވި



ކަންތައްެކއްގެ ވާހަކަވެސް ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ބުނެލާފައި އޮތުމަކީ އެންމެ 

ރަނގަޅުކަމެއް ކަންނޭނގެ. ެއކަމަށް ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަެަބްދުއް 

ން މިފަދަ ލަޠީެީފްވެސް ދެންމެ އިޝާރާތްކުރަްއވައިފި. ެއކަންތައްތަަކކީ އަޅުަގނޑުމެ

މަޖިލީސްތަކުގަިއ ކުރާނެ ކަންތައްތަކެްއ ނޫންކަމަށް ވާހަކަުފޅު ދައްަކާވ ބޭފުޅުން 

ވަކާލާތުކުަރްއވަމުން ގެންދަަވނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި މަޖިލީހައް ވަދެ 

އިށީނުމާއި، ތެދުވުާމއި، ފެްނބުއިމާއި، މިފަދަ އެނޫންެވްސ ކަންތައްތައް ކުރަމުން 

ނޑުމެން ލިޔެލާފައި ބޭްއވުމަކީ ހަމަ އެންމެ  ގެންދާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ނުވަތަ ނުލިޔެ އޮތްނަމަވެސް ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން 

ނުކުރާނެކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުަރއްާވ. ާއދެ، އެހެންވިދާުޅވަމުްނ 

ނޑުެވސް މި ައކުރު ނުވަަތ ގެންދަވާތީ ވާހަކަ ިދގުކުާރކަްށ ކޮންމެހެން ނަކުން އަުޅގަ

ނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމ  މި މާއްދާ އޮތަސް ނެތަސް ައޅުގަ

މާއްދާގައި ކުރުން އެކަީށގެްނނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެަފއި އޮތްކަމެއް އަޅުަގނުޑ 

ެެއްނުކުރަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މާއްދާ ދިގުލައި ދިއުމުެގ  ކުރާކަށް ގަސްތެ

ނޑުމެން ވާހަކަދެްއކުމުަގިއ  ސަބަބުން ނުވަތަ މި މާއްދާއާއި ދޭތެޭރގައި އަުޅގަ

ވިސްނުންގެްނގުެޅވިފައި ާވޮގތުގެ ސަބަބުން ޢިެިބާރާތްކުރުމުގައި މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި މިވާ ފެހިކަރުދާހުގައި ަބއެްއ މައްސަލަތައް އެބަހުރި. 

ޢާންމުކޮށް ާހމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  -1އަކުރު އެީއ   އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ

ފިޔަވަިއ އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަްއސަލައަާކއިމެދު ނުވަަތ 

ކަމަކާއިމެދު ދެެކވޭ ގޮތްކަަމށް ބުނެ ހާމަކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނު 

ގައި ތިބި މީހުން. އެކުަލވާލުމުގެ ޤާނޫނުއަސާީސ އެކުލަވާލުމުގެ މަސަްއކަތު 

އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެަފއި ޮއންނަ އެްއޗެއް އޮންނަންޖެހޭނީ ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިހާުރ  ސާދާކޮށް އޭަގއި ބުނާެއއްަޗކަށް އޮޅުން ނާރާގޮތަށް. އަުޅގަ

ަގއި ލިެޔިވފައިވާ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހުން  1ނަންބަރު 

ނޑު މެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނޫހާ ރޭޑިއޯއާިއ ފާސްކޮށްފިނަމަ އަޅުގަ



ޓީވީން ޢާންމުކޮށް ޝާޢިޢުކޮށްފައިވާ ހާމަކޮށްފަިއވާ ކޮންެމ ވާހަކަެއްއވެސް ެއީއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި އެްއޗެްއކަމެއް ބުނެ މި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކުރުުމެގ 

ނޑުމެްނ  ވަނަ 1ނުވަތަ ހާމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ.  ނަންބަރުގައި އާުޅގަ

ލިޔަންޖެހޭނީ އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ޢިެިާބރާތް އޮންނަންޖެހޭނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަކާެމދު ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެްއ ނުވަތަ ކަމަކާމެުދ 

ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ޢާންމުކޮށް ޝާޢިޢުކުރެވިފައިވާ ެއއްަޗކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް މިތަނުގައި ހާމަކުރެވިދާނެއޭ. މިހާރު ފުރަތަމަ އޮވެފަ އި ދެން އެ ައޅުގަ

ޢިބާރާތް އޮތްގޮތުން އެމެރިކާެގ ރައީސް ނުވަތަ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ނުވަތަ އެ ނޫން ފަރާތަކުންވެސް ޢާންމުކޮށް ޝާޢިޢުކޮށްފައި އޮެވއްޖެްއާޔ 

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުިވ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ިތބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެްނ  އެްއޗެކޭ ިކޔާފައި ވާަހކަދެްއކިޔަސް މި ޢިެިބާރާތް އޮތްގޮތުން އަުޅގަ

އެްއވެސް މީހަކަށް އެ ަގާވިއދުން ބޭރުވަނީކީނޫން. ަގވާއިުދން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫުނއަާސސީ އެކުަލވާލުމުެގ  ހުއްދަކަމެއް އެއީ. އަުޅގަ

ނޑު އުންމީދުކުަރނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މަސައްކަުތގަ އި ތިބި މީހުންކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭގަިއ  މައްދާތައް ލިޔެިވގެންދާއިރު މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ެަ ނަންބަރު. ޖަލްސާ  ވިސްނުން ބަހައްޓާނެކަމަށް. އާދެ، ދެން އޮތީ ދެވަނަ

ސްގަިއ ބައިވެިރކުރެވެީނކަމަށް އަުޑއަހަން އަިއސް ތިބޭ މީހުން މަޖިލީހުގެ ބަޙު

ބެލެވޭފަދަ ގޮތަކަްށ މަޖިލީހުަގއި ވާހަކަދެްއކުން ނުވަަތ އެަފދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން. 

މި މަޖިލިސް އަޑުއަްއސަވަން ަވޑަިއގެން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަީކ 

ޝައްެކއްނެތްގޮުތގައި މި މަިޖލީހުގައި ދެެކވޭ ވާހަކަތަކާމެދު ހަމަގައިމުވެސް ވަރަށް 

ސަމާލުކަމެްއ ދެްއވާީތ މިތަނަށް ވަަޑއިގެްނ ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން. އަދި  ބޮޑު

މިތާނގައި ދެއްެކވޭ ހުރިހާ ާވހަކަތަކަީކވެސް އެބޭފުޅުންނާ ައދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ 

ެާވެގެންދާ ވާހަކަތަެކއް.  ެިއްޞާ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން ޭއގަިއ ހިމެނިގެން އެބޭފުޅުން ޙި

ރެ އަޅުަގނޑު ދަްއކާ ކޮންެމ ވާހަކަެއއްެވސް މި އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިތާހު



ނޑުމެންނާ މިތަން އަޑުއައްަސވަްނ ވަޑަިއގެން ތިއްބެިވ  ރައްދުވަނީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ހިމެނިގެންދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މިތަނުަގއި 

ނުޑމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ބެހޭގޮތުން ނޑަކަްށ  ތެދުވެހުރެ ރާއްޖޭގެ އަުޅގަ އަުޅގަ

ހަމަގައިމުވެސް އެްއވެސް ވާހަކަެއއް މިތަން އަޑުައއްަސވަްނ ވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 

ނޑު ދަްއކާ ކޮންމެ ވާހަކަެއްއ  ބޭފުޅުން ބައިވެރި ނުކޮށެއް ނުދެއްކޭނެ. އަުޅގަ

މިދެއްކެނީ އެބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން 

ނޑު ތެުދވެ ދަްއާކ ކޮންމެ ވާަހކަެއއްަގިއ ބައިވެިރކޮށްގެން. ާޚއްޞަ  ކޮށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަޮތޅުގެ ލޮުބވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެްސ ބައިވެރިކުެރވޭކަމަްށ 

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންީވމާ، އެ ޢިެިބާރާތް އެއޮތްޮގތުންވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ހުންނާނީ  ގަވާއިދުްނ  މިތާނގައި ތެދުވެ ވާހަަކއެްއ ދައްކައިފިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ތިން ވަނަ ނަންބަރުގައި ވިދާޅުވެފައި މިއޮީތ  ބޭރުވެފައިކަމަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުންދާއިރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް 

ގުޅުމެއްނެްތގޮތަކަށް ނޫސް ުނވަތަ މަޖައްލާ ނުވަތަ އެނޫްނެވސް އެފަދަ ލިޔުންތައް 

ނޑު އޮޅުންފިލުވާލާހިތްއޮތީ ިކހިނެއްތޯ އެ ގުޅުމެއް ކިޔުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ 

ނުޑ ހަވީުރ ނޫސް ހިފަިއެގންއައިްސ މިތާ އިނދެ  އޮތްގޮތަށް އެކަްނކުރާނީ. ައުޅގަ

އެ ިކޔައިިފއްާޔ ެއއަކާ ގުޅުެމއްނެތް. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެޮގތެއްަގއިެވސް ގުޅުމެްއ 

ނަޑކަ ށްނެތް. އެހެންވީމާ، އޮތްގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭެނ އެްއވެްސގޮތެްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިތަުނގައި އެ ޢިެިބާރާތް އޮތީމާ މުޅި ކަންތަކަށް އޮޅުން 

އަރަިއގެން އެބަދޭ. މީަގިއ އޮންނަންވީ މިތަނަކީ ޫނސް މަޖައްލާ ކިޔަްނ 

އަންނަތަނެއް ނޫންކަން ސާފުކޮށް ބުނެފައި ބާއްވަން. ފޮތް ކިޔަން އަންނަ ތަނެއް 

ނޑު މި ވާހަކަތައް މިގޮތަްށ ނޫންކަން ސާފުކޮ ށް ބުނެފައި ބާއްވަންީވ. އަުޅގަ

މިދަންނަވާލީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރެކޯޑެްއގެ ދަށުން އެްއ އަހަަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ފާސްކޮށް ނިންމާ ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހު މާއްދާއަށް 

ބޭނުންވާ ވާހަެަކައަީކ  އެްއޗެއް ދަންނަވާލާއިރު ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން



ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢިެިބާރާތްކުުރމާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަވާުލމުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ 

މި ގަވާއިދު ެއކުލަވާލުމުަގއި ޢިެިބާރާތްތައް މި ކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރަމުްނ 

ގެންދިޔަގޮތަްށވުރެ ޮބޑަށް ުނވަތަ އެކުަލވާލަމުން ގެންދިަޔ ގޮތަްށވުރެ ބޮޑަްށ 

ޢިެިބާރާތްކުރުަމށް ސަމާލުކަންދޭން އެބަޖެހޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި  އަޅުަގނޑުމެން

މާއްދާއަށް ވޯޓަށް ެއއްެސވީމާ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވަީނ 

މި މާއްދާ މިއޮތްގޮތަްށ ބާއްވަްނކަމަށް ފެންނަންޏާ އަޅުަގނުޑވެްސ 

ކޮންެމހެން މިކަން ދަންމަން  އަތްއުފުއްލާލާނަން. އެީއ އިުތރު އެްއއަހަރު ުދވަހު

އަޅުަގނޑު ބޭނުންނުވާީތ. ހަމައެާއއިެއކު ގިނަ ބޭފުޅުންނަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވަިނ 

ނޑު އަތްަނގާނަން.  މި މާއްދާ އުނިކޮށްލަންކަމަށްވަންޏާ އުނިކޮށްލަންވެސް އަުޅގަ

އޭގެ ބޭނުމަކީެވސް މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ެއއްއަހަރު ދުވަހަށް މި ގަވާއިުދ 

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް ބޭނުންނުވާތީ. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަީނ  ހެދުން ދަންމަން އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ައވަހަށް ިއޞްލާޙުވެ ެއއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. އެހެންވީމާ، 

މިކަންތައްތައް ިތޔަބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ިރޔާސަތުެގ ސަމާލުކަމަށް 

ނޑަށް  ނުޑ ގެނައުމަށްފަހު އަުޅގަ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ަދންނަވަމުން އަުޅގަ

 ވަބަރާތޫ. هللا އިށީންނަން. ވައްސަލާމުޢަލަިއުކމް ވަރަޙްމަތު
 

ނުޑވެސް ކުރިމަތީަގއި މި ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ގޮތުން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ ބަޙުެުސްކުރެވެމުން މިދާ ޖަދުވަލާ ބެހޭ  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ. އެީއ، ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތަެަްއ ެގއްޭލގޮތަށް ެއްއވެސް ޤާނޫނެްއ ނުވަތަ ަގާވއިދެްއވެސް 

ވަލުގަިއ މިހާރު ހެދުމަކީ އެއީ ކުރެިވގެން ވާެނކަމެއްނޫން. ހަމަޔަޤީނުންވެސް މި ޖަދު

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ  ނޑުމެްނގެ މިނިވަންކަން ނޫންނަމަ އަުޅގަ މިވާގޮތުން އަުޅގަ

އިޚްެްތިޔާރުތައް އެބަޤާނޫނުައސާސީން އަޅުަގނޑުމެނަށް ދީފައިވާ އިޚްެްިތޔާރުތަާކ 

އެ މިނިވަންކަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިގެންދޭ. އެހެންވިމާ، 



ނަޑަކށް ނުފެނޭ ޖަދުވަލަކީ މީގައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެްއގޮތަކަށް  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ  އެްއޗެްއކަމަކަށް. ެއއީ، އެެެެހން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭެނ ކަންނޭނގެ މިހާރުވެސް ައޅުގަ

ންމު ކަންތައްތައް މީަގއި އެބަހިނގާ ކަންތައްތަެކއް. މިއަށްވުރެ މާ މުހި

ހިމަނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތަްއތައް އެބަހިނގާ. ހަމަ ޚާްއޞަކޮށް ހަމަ ޔަޤީނުން 

އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަތިބި. ައޅުަގނުޑ 

ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ނޫންަނމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަިކ ބަޔަކު މިތަނުން 

ުރގައި ބޯ ގޮތްގޮތަށް ހޫރުމާއި ތުްނފިއްތުމާއި މިހުރިހާ ވާހަކަދަްއކާއި

ކަންތައްތަެކއްެވސް މިތާނަގއި އެބަހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް، ެއވާހަަކއެްއ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މީގައި ހަމަ ހިމަނަން މުހިންމުވާ  މީގަިއއެއްނެތް. އަުޅގަ

ެއކަންއެަބ،  ކަންތައްތައްހެން އެހުންނަނީ. އެީއ، ހިންހަމަނުޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި

ކޮންމެ އިޝާރާތަކުން އެކަްނ އެބަގެންަނވާ ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ީހވާގޮުތަގއި ވަެަރަށް މުހިންމުކަމެއް ެއއީ މީަގއި 

މިކަންތައްތައް މިހެން އޮތުން. އަދި، ފަހަތަށް އެނބުރި ވާހަކަދަްއކަން ހުންނަ 

ގޮސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް މިތަނުގައި އެބަހިންގާ. މީހާއަށް ބެލުމާއި މިހެން

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ހަމަ ގެންނަން މުހިންމު ކަންތައްތައްހެން އެހެރީ. 

އެީއ، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ެއކަމާ ހެދިގެން އުނދަގޫ ަބަޔކަށް ވާކަމަްށވެއްެޖއްޔާ 

ނިފައި އެކަން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މީގައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ހިމެ 

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ. ދެން، އެާއއިެއުކގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ އެއްެވސް ޙައްެްޤަކަށް ުއނިއިތުރެއް، އުންޏެްއ 

އާދެވޭ ކަހަލަ ގޮަތަކށް އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް ަގވާއިެދއް 

ނޑަކަށް ޤަބޫެލއްނުކު ެރވޭ. ެއެެހެންވީމާ، ފާސްކޮށްގެންވާެނކަމަކަށް ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން މި ޖަދުވަލު އުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 



 ަވނަ މާއްދާއާގުޅޭ  22`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ،  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

ޔާލުތަކަށް އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ޖަދުވަލާ ބެހޭގޮތުން މި ފާޅުކުރެވެމުންދާ ޚި  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެވެސް ިޙއްޞާެާކޮށްލުަމކީ ހަމަ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީެވ 

ނުޑ  އަޅުަގނުޑވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ. އާެދ، އެންެމ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރވެިރކަމާއެކު ފެލިދެއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޝާިޙދު ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅަށް ިއޙްތިރާމާއިއެކު ޝުކުުރ هللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް

އަދާކޮށް އަދި އެމަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އާދެ، މީގައި އެމަނިކުފާނު 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެއަށް ތާއީުދކޮްށ  އެދެެެެެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަކަީކ ހަމަ އަޅުގަ

ޢިެިބާރާތްކުުރމުގައި ހަމަ އެންމެ ، އަދި ެއ ޤަބޫލުކުރާ ކަންަތްއތަކެއް. އާދެ

އަކުެރއްގެ ތަފާތުންވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އޭެގ މާނައަށް އަތުވެދާނެ. 

އޭގެ ވަރަށް ރަނގަޅު މިސާލެއް އެމަނިކުފާނު އެ ދައްކުަވއިދެްއވީ. އާެދ، 

ނުޑ އެެދން އެ އިޞްލާޙުަތއް ޢިްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތުްނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެނެސްދެްއވުން. އެކަހަލަ އުޅުން ނާރާނެގޮަތކަށް. އާދެ، ދެން،  ނަމަވެސް

ނޑު މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާޠިފް  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުާރ ހުށަހެޅުމެއް. އާދެ،  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުަމކީވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އިންކާރުކޮްށ  ކޮންމެއަކަސް މި ޖަދުވަލާމެދު އަޅުގަ

ވާހަކަދެްއކި ދެ މާއްާދއަްށ މިހާރުވަނީ އުނިކުަރްއވާފައި. އާދެ، އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑަށް އެހާ ގޯހެއްނޫނޭ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު މި ޖަދުވަލު އޮްތގޮތް. 

 އެހެންނަމަވެސް، ކުރުން އެަކށީގެންނުވާ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވިދާޅުވި ފަދައިން ކުރުން އެަކށީގެންނުވާ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރޭ. 

އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަަލ ޖަދުވަލެއްަގއި ެއ ހުރިހާ ކަންތައްތައް 

ނޑު ދަންނަވާނީ.  ބަޔާންކުރުމަކީެވސް ެއއީ ަހމަ އެކަީށގެންނުވާކަމެޭކ ައޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ތާއީދުރެެވއޭ  އެ ޖަދުވަލު އުވާަލންވެސް. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިއިން ކޮންމެ ގޮތަކަެަށްވެްސ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވޯޓު ދޭނެ ވާހަެަކަ ދަންނަވާލުން 



އަޅުަގނުޑގެ، ފުރުޞަަތކަށް އެދި ދެންނެވުމުގެ މަޤްޞަެަަދކީ. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 އަުޅަގނޑު މި ގަާވއިދު ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން މުއްދަތު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ 

ނަޑީކ  :  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން ދިޔަގޮތުން އުފަލެއްެވސްނުވޭ. އަދި ެއކަމަކާ ޖޯކުޖަހާކަްށވެްސ ނެތިން. އަުޅގަ

ގަާވއިދު ހެދުމަށް ފަށައިގަތުމުގައި ފަހު ހާފުގައި ބައިވެިރެވފައިހުރި މީހަކަށްވާތީވެ 

ނޑުމެން މިތަނުގައި މަަސއްކަްތ  އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ހިތާަމކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް މިކަން ނުނިމިފައި މިއޮތީ.  ނުކުރެިވގެނެއްނޫން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ޖަލްސާ ނުބޭއްިވވެސް ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސްަތކެްއ ހިނަގއްޖެ. ދެން، މިއަދު 

ނޑުމެނަށް ެއނގޭ ެއއް ަޗކީ މިތަން މިތަނުގައި ފެނިގެން ދިޔަ ަމންޒަރުން އަުޅގަ

ނިންމޭ ވަރަށް، ކަމެއްެް ނިންނަވެގެން ބޭނުންފުޅުވެއްެޖއްޔާ ވަކި ަގޑިަގޑީަގއި ހަމަ 

ވަކި ދޮރުދޮރުން ވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުން ަވޑަިއަގތުމަށްފަހު ކަންކަން 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރީތި މިސާލެއްގެ ގޮތުަގިއ  ނިންމާލެވިދާނެއޭ. އަުޅގަ

ާވިއދު ނުނިމިގެން މިދިޔައީ ކީްއވެގެްނކަން. ެއއީ، ފެނިގެން މިދިޔައީ، ގަ 

އެއްބާރުލުން ދޭންވާ ހުރިާހ ފަރާތްތަކުން ނުދެވިގެންަކން. ފަހަރެއްގަިއވެްސ 

ޖަދުވަލުގެ ނުވަތަ އެންމެ ފަހު މާއްދާއަށް ވާހަކަދަްއާކލުމުގެ ފަޚުރުވެރިކަްނ 

ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާއެކީ ދަންނަވަްނ  ހޯދާލުމެއްނޫން. ބޭނުމަކީ އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ އަރިއަތޮޅު އުުތރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް 

ނޑަށް ފެނޭއޭ. ޭއެގ  22ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް މި  ވަނަ މާއްދާ އުވާލަން އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލާނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ތަކުރާުރކޮށް މި  ދެތިން ސަބަބެއް އަުޅގަ

ނޑުގެ އަޚް މާއްދާތައް ވިާދވެ އްޖެ. ޭއގެ ެތރޭގައި ހަމަ ވަރަށް ފާހަގަކުެރވޭ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި މިއޮތް ފެންބުއިން ފިޔަވާ ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ެކއުން ބުއިްނ  8މި 

މިއޮންނަ ތަންކޮޅަށް ބަލާއިުރގައި ދެންމެެވސް ެއވިދާުޅަވނީ ތިމަންނަ އަބަދު 

ޅުން ެއކަމާ އަނެއްކާ މިތަނުން ނެރެން ނިޔަފަތި ފަރިއްކުޅުވާ ބޭފުޅެޭކ އިއރުއިުރކޮ



ޖެހިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ދަިތވާނެެެއޭ. އެކަހަލަ ަބއިވަުރ ތާކުންާތކުންނުޖެހޭ ކަންތައް، 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ެއއްވެްސ  7

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި   ވާހަކަެއއްދެްއކުން. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާުމ އޮވެދާނެ ގޮަތކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މެުދގަިއ 

ނޑުމެްނގެ  ޢަދްލު އިންޞާެާފު ޤާއިްމކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް ުނަވތަ އަުޅގަ

ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ ކަްނތައްތައް ހުންނަ ގޮތަށް ބަލާިއރުގައި ދާދި ފަހުންވެްސ 

ފައި ދޭތެރެއަށްެް އަތްބާނަިއގެން ނަގާ ޝަރީޢަތަކަށް މީހަކު ވައްަދއިފި ދެ

ނޑަށްަލއިގެްނވެސް. އެހެންީވމާ، ަގޔަށް އަތްާލ ުއޅުމުގެ ިމނިވަންކަމާ ބެހޭގޮތުްނ  ކޮ

ނޑު  ފަހަރުގައި ޖެހިދާނެ  ވާހަކަދެެކވޭއިރު ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް އަުޅގަ

ރުމާއެކީަގއި ފާޑުކިޔާދޭން. އެހެންވިމާ، ެއކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްަތްއ މީގައި ހު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫުނއަސާީސގައި ިދވެހިެާރއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާިއ 

އަދި ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަދެއްެކވުމާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއަޞ 

މަޖިލީހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢަމަލުތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވަރަށް ފުާޅ 

ނޑުމެން ކުރިަމތިލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާެއއްގަ  އި ދީފައި ާވއިުރގައި އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުުރމަށްކަމަށް ވާއިުރގަިއ މިތަނުގައި ަބނުޑވޭނުެގ 

ކަންތައް ނުވަތަ އެހެންވެްސ ކަމަކާހެދި އިރުއިުރކޮޅުން މީހުން ނުރެރުމަށްވުރެ 

ނޑީަގއި ނުއިންނަ ގޮތަކަ ށް ަވރަށް ދާއިރާ ފުޅާކޮށް އެކަހަކަ ކަންތައްަތއް ސިކު

ވިސްނޭގޮަތކަށް އޮތުން ވަަރށް ރަނގަުޅވާނެއޭ. މިހެން ަގވާއިެދއް އޮތުމުެގ 

ސަބަބުން ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ނަގާ ެއއްފަހަރު ެއއްަކކަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަުތ 

ނޑު ވޭނަށް  ނުކުތް މީހާއަށް ދެަވނަ ފަހަރަށް ފާޚާނާއަށް   ލިބޭނެ. އަނެއް ފަހަރު ބަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ދާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. އެކަހަލަ ކަންތައްތައް މިއަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް  ނަޑށް ފެންނަނީ މީތި އުވާލާށޭ. އަޅުގަ ބާރުލާ ދަންނަވަނީ، އަުޅގަ

މިތިބީ ހަމަ ދެންމެ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިހެން ހަމަ ޓައީއާއި ގަމީހާ 

ވަދެއޭ އަދި ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރަްއވާފައި އަންހެން  އެްއޗެހި ލައިގެން މިތަނަށް



ނޑުމެން ހެދުމުގެ ގަާވއިދުވެސް މިއޮީތ  ބޭކަނބަލުންވެސް އެތިއްެބީވ އަޅުގަ

މިނިވަންކަމާއިެއކީަގއި ދޫކޮްށލާފައި. އެެެހެންވީމާ، މީަގިއ މިހިރަ މިދެންނެވި 

ދިކުދި ކަންތައްަތްއ ނިޔަފަތި ކެއުން އެަކކު އަނެަކކަށް ނޭފަތްކޮށްޓުން އެކަހަލަ ކު

މީގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ަމްއސަލައަކަށް ުނވާގޮތަށް މިހެްނވެދާނެ. އެހެންނޫނިއްާޔ، 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދޭތެރެއަކުން ޖެހިދާނެ ބައްލަވާ މިއޮތް ނިޔަފަތި ފަރިއްކުޅުވަނީޭއ، 

އެހެން ބުނަން ޖެހިދާނެއޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަނެްއކާ އެްއއޮތީ ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑު ވަރަށް  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ުނގެންދެވިފައޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހިތާމައާއިެއކީަގއި ދަންނަވަީނ އުފަލާއިެއީކގައި ފާހަަގއެްއ ނުކުރަމޭ ގަާވއިުދ 

ނޑަށް ީހވަީނ  އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ނުކޮށޭ. އެކަުމގެ ޒިންާމ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ކަމުގަިއވިަޔސް. ، ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އުފުލަްނޖެހޭނެހެން. އަދި

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ނިންމަން ހިފައިފިއްޔާ އެކަން ނިމޭނެއޭ. 

އެެެހެންވިމާ، އަޅުަގނުޑގެ ާވހަކަ ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ނީންމާލަންވީހެން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކު ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޔޫސުފް   ރާނީ މާއްދާއަކުން `. އާދެ، އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގެ ޖަދުވަލާ  22މާއްދާއަކުން ފާސްކުރަމުން މިގެންދާ ގަާވއިދުގެ   ނަޢީމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޗެއް ދަންނަވާަލން. އާދެ، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގއި މި ޖަދުވަުލ ބެހޭގޮތުން އެއް 

ިއ މިފަދަ އުވާާލކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެއީ، ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަ

ނޑުަތކެްއ ހުންނަންވާނީ ބަޔާންކުރެވިަފއި. ިރވެިތ  މަޖިލިސްތަކުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނޑުމެން  ސިފަތަކެްއގެ ވާހަކަ ހުންނަންވާނީ ލިޔެވިފައި. ެއއީ، ކޮްނމެހެން އަޅުގަ

މިއީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނޭ ކިޔާފައި އަޅުަގނޑުމެން އެކަންތަްއ 

ނެތް. އެގޮތަށް ބަލާފައި އެވާހަަކތައް ނުލިޔުމަކީ އެީއ ނުކުރާނެކަމަށް ބެލޭކަށް

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ބުއްިދވެރިކަމެއްނޫން. ެއއީ، ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ކަންތަްއ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ  އެގޮތަްށވަނީ ހިނގާފައި އަދި އެކަންތައްަތކާ އަުޅގަ



ން މިފަދަ ތިޔަބޭފުޅުންވެސް ެއއްބަްސެވލައްވާނެ. އާެދ، ދުނިޔޭެގ އެހެ

މަޖިލިސްތަކުގައި ކަންތައް ހިނގާގޮުތގެ ވާހަކަ ދަންނަާވކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ. 

އެވާހަަކ ދަންނަވާކަށްނޫން މިުއޅެނީކީ. ެއކަމަކު، މިތަނުގަިއ ވާހަކަދަްއކާފައި ަބއެްއ 

ނޑަށް ެއނގުނު ގޮުތަގއި ެއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކައިން އަުޅގަ

އި މަޖިލިސް ފުރިހަމަ ވަނީވެސް މިފަދަ ރިވެތި ސިފަތަުކެގ މަޖިލިސްތަކުގަ

ވާހަކައިން މަޖިލިސްތަުކގެ އެޖެންޑާަގއި ނުވަތަ ގަާވއިުދގެ ލިެޔވިފަިއވާތީކަން 

އަޅުަގނޑަްށވަނީ އެނގިަފއި. އެހެންވީމާ، މި ަގވާއިުދ ކޮމިީޓން، ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން 

ޙުކޮށްފަިއ މިވާގޮތަށް ާތއީދުކުާރ މިހާރު ޖަދުވަލު ހުށަހަޅާފައި މިވާ ގޮތަށް އިޞްލާ

 ވާހަެަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 `. ައއްސަލާމުޢަލައިކުްމ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުގެ ކުރިން ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ މެްނބަރު 

ްއގަިއ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެ ޖާިބރު ވާހަަކދެއްެކވުން هللا ޢަބްދު

ވާހަެަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި. ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މި ެފނިވަަޑއިގަންަނވަނީ މި 

ޖަދުވަލު އުވާލަން. ސަަބބެއްކަމަށް ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި  ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ މި ޖަުދވަލު އޮތަސްނެތަސް އަުޅގަ

މަޖިލީހާ ގުޅޭގޮތަށްކަމަށް. އަޅުަގނުޑވެސް ެއގޮތް  މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި 

އެގޮތަށް ެދކެނީ. މިހާރު، ުކރީގައި ވާހަކަެދއްެކވި ދ.އަޮތޅުގެ މެންބަރު ވިދާުޅިވ 

ފަދައިން އަހަރެއްހާ ދުވަްސ ގަާވއިދެއް ހަދަންެވގެން އަޅުަގނޑުމެން މިވަީނ 

ތުރު ަވގުތު ިމ ފާއިތުކޮށްފައި. މިީއ ވަރަށް ބައިވަރު ަވގުތު. ދެން، އަިދ އި

ޖަދުވަލު ފާސްކުރަން ނަގަންާޏމުން އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތުތަކެއް ަނގާނެ. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނގެ އަސްލު މަަސއްކަަތއް ދިއުމަށްޓަަކއި 

މިހާރު ޚިޔާލުހުރިގޮތުން ފްލޯރގައި ޚިޔާލު ދިޔަގޮތަށް  އަވަްސވާެނގޮތެްއކަމަށް

ނޑު ހިތުން މިޖަދުވަލު އުނިކުރުމަށް އުވާަލން ވޯޓަކަށް އަްއސަާވ  ބަލާއިރު އަުޅގަ

އެކަން އަަވސްކުެރވޭނެ ގޮެތްއ ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްަސވާއިިފއްޔާ ިމއަށް  ގޮތެްއ 



ނިމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ިއސްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަުތ 

ނޑުމެން އަވަްސވާނެތީާއިއވެސްެއކު މީގައި މިހުރި ކަންތައްތައް ނެތަސް  އަޅުގަ

ނޑު  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީއާިއވެްސއެުކ މިވާހަކަ އަުޅގަ ޢަމަލުކުރާނީ އަޅުގަ

މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރު ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު 

 ަވނަ މާއްދާގެ  22މި ފުރުޞަތު ދަންނަވާނީ މި ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ  އިްބރާހީެީމް ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

ޖަދުވަލަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ައޅުަގނުޑ  

ބޭނުންވޭ މިޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިޓީަގިއ އިޙުތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން 

ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ހަެަިއސިެިއްޔަތުން މިބަހުސްެްކުެރވެމުން މިދާ ޑްރާފްޓް 

ވަަނ ޑްރާފްޓާއި ބެހޭގޮތުން  2ވަނަ ޑްރާފްެްޓް.  2ގަެަާވއިެިދުގެ ޑްރާފްޓްގެ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަުމން ދިޔައިރު މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއވާފަިއާވ 

ކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށެގން އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި މި ޖަދުވަލަށް ޚިޔާލުފުޅުތަ

އިޞްލާޙު ގެނަީއ. އެހާ ފުާޅގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން 

ގެންދެިވއިރުވެސް އޭރު ހާމަނުކުރައްވާ ހުރި  ކިތަންެމ ކަންތައްތަެކއް މިއަދު 

މިއުޭޅ ެއއްަޗކީ ައޅުަގނޑުމެްނ ހާމަވެގެން އެބަދޭ. އެހެންީވމަ، ދަންނަވަން 

ެަވާިއެިދު ެއކުލަާވލުމުގެ ރެކޯެޑއް ިމ  ެަ މަޖިލީހުގެ ގަ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ

މުގުރާލެވެނީީކއެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް ަވކި މީހަކު އެގޮތަށް ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫން. 

. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަޣްެްލަބިއްޔަތާއި އެްއގޮތަށް ދެވެނީއޭ

ނޑު މަޖިލީހުގައި މިދެންނެީވ މިޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިީޓގަިއެވްސ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ދަންނަވަމުން އައިން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާއި ެއއްގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ނުޑމެންގެ މަސަްއކަތް ނިމުމަކަްށ ގެެނވޭނީ. ެއގޮތުން  މިނިންމާލެވިގެންނޭ އަުޅގަ

ަތއް ކުީރގައި މެންބަރުން ޚިޔާުލފާޅުކުރަްއވާފައި ހުރި އަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް މާއްދާ



ފަދައިން ބައެއް ނަންބަރުތައް އަޅުަގނޑުމެން އެއިން ުއާވެވސްލިން. އަދި އިސްލާޙު 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުިރ މާއްދާތަކަށް ިއޞްލާޙުވެސް ގެަނއިން. 

އަދު އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ގޮތަްށ އެ އިޞްލާޙު ގެނެސް ޮއންނަނީ. ދެން މި

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އާކަްނތައްތަކެއް ފެިށގެން މިއުޅެނީ. މިއީ އަނެްއކާވެްސ 

އެްއކަލަ ރެކޯޑް ުމގުރާލުމުގެ ހިސާބުަގއި އިތުރު ަމރުޙަލާއަކަށް ނުދެވޭޭނ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  ކަމެއްބާަވޭއވެސް ައޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރާ. އަުޅގަ

އި ައޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ދުނިޔޭގެ ާމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުގަ

ކުރިއަރާފަިއވާ ަޤއުމުތަުކގަިއ މާބޮޑަށް ތަރައްީޤވެފައި ުހރި ޤައުމުތަުކގައި ާމ 

ެަވާއިުދަގއި  ޑިމޮކްރެޓިވް ަޤއުމުތަުކގަިއވެްސ މިފަދަ މަޖިލީސްތަކުގައިެވްސ އޮވޭ ގަ

ނަމަވެްސ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޯޑެއް. ެއއީ އެކަން ދުނިޔޭަގއި އޮންނަ ގޮތް. އެހެން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިެިދުަގިއ އެކަހަލަ ޯކޑެއް އޮންނަން ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވ 

ކަމަށްވަންޏާ އެީއވެސް މައްަސލައެއް ނޫން. ހަމަ އެގޮތަށްެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ހެންވީމަ، އިތުރު ބަހުސްތަކަކަށް ނުޮގސް އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާލެވިދާނެ. އެ

ނިންމާލެވޭނެ ގޮތެްއވުމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުން އެންމެންވެސް ބޭނުންާވކަމެއް. 

ހަމަގައިމުވެސް ިދވެހިރައްޔިުތންނާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެްސ 

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާކަމެއް. އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑު ވަރަށްއެ

މިޖަދުވަލަށް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ިއޞްލާހެއް އޮްތކަމަށްވަްނޏާ މި މަޖިލީހުގެ މި 

ޖަލްސާގައި އެހުރިހާ ިއޞްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުްއާވ މިނިމުމަކަށް ގެނެވޭޯތ 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެވގެްނ މަސައްކަތްކުރަން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު ނިޔަތެްއަގިއ މިރޮ ނގުން އިތުރު ވާހަކަތަެކއް އަުޅގަ

ދައްކަމުން ދިޔަކަމުަގިއވިައްސ ހަމަ އެއްކަލަ އަޅުަގނޑުެމން މި ޤާއިމްކޮށްގެން 

ނޑުދެކެނީ.  މިއުޅޭ ރެކޯޑް އަނެްއކާވެްސ އިތުރަށް ޤާއިމްކުެރވެނީ ަކމަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންަނވަން. އެހެންވީމަ، ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް



 

އާދެ، މިހިސާބަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަނަން. މިހާރު މިބަޙުސްެް ފެށުނު ފަހުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި. ައދި އަޅުަގނޑު އަުތގަިއ  15

އި އެބައޮތް. އަިދ އިތުރު ފަސް ބޭފުަޅކު ހަވާލަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާފަ

ދެވަނަފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެްނފައިވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބައޮތް. ދެން 

މިބަޙުސްެްގައި ަބިއވެރިެވ ވަަޑއިގަންަނވަން އެިދވަަޑިއަގންނަވާ އިތުރުބޭފުޅުން 

މިނެޓްތެރޭަގިއ އިޝާރާތްކޮށްލެްއވުްނ  5ތިއްބެވި ކަމަށްވާނަމަ ކުރިައށް އޮތް 

ނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ ހަމަ އެޖެންޑާވެސް މިއަދު  އެދެން އެއީ އަުޅގަ

ނިންމާލެވޭތޯ. ދެން އެވަުރ ނުވިްއޔާ ުކޑަމިނުން މި މާްއދާއާއިމެދު ގޮެތއް މި 

ޖަލްސާގައި ނިންމާލެވޭތޯ އަުޅަގނޑު ބަލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމަ، ެއގޮތަށް ހުރިހާ 

ން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެިރެވވަަޑއި ދެއްަވއިގެ

މިނެޓް ތެރޭގައި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ  5ގެންދަވާނެކަމަށް. އާދެ، ދެން 

މިތަނަށް ނަން ނޯޓުކޮށްލެެެއްުވން އެދެން. ދެން ޭއގެ ފަހުން އިތުރު ބޭފުޅުންނަށް 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ނާރުާވނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން މި ފުރުޞަތު ދެނީ 

 މަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤަށް.މިލަދުން

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި  މިލަދުްނމަޑުލުދެކުުނުބރީ މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަޔާްނކުރާ ޖަދުވަލަކީ މަޖިލީހުގެ އަްޚލާޤީެީ  22 މުޙަްނމަދު ާޠރިޤް 

ނޑަައޅަިއދޭ މާއްދާއެއް މި މާއްދާގެ މިހިމެނޭ  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ނޑުތަެކއް ކަ ނަންބަރު  14މިންގަ

 16، 15ނަންބަރަށް ބަދަލުވެފައި. އެހެންނަމަވެްސ ކުރީަގއި  14މިހާރު މިއޮތީ 

ވެސްެް އޮތް. ުދވަހަކުން ދުވަހަކަށް މަދުވަމުން މިައންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި 

ެވސް ދިގުކޮށް ާބއްވަން ވާހަކަަދއްކަމުން ައއި މީހެއް. އަޅުަގނަޑކީ މިޖަދުވަލު ވީހާ 

ކޮމިޓީގަިއވެްސ އަުޅަގނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން ދިޔަީއ ހަމައެގޮތަށް. ސަބަަބީކ 

ނަޑއެޅިަފއި  ނުޑތަކެއް ކަ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި މަޖިލީހުގެ އަޚުލާޤީ މިންގަ



ތެރޭގައި ނަަމވެސް  އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިެިންމުަކމެއް. ެއއީ ކޮންމެ ބަެއްއގެ 

ނުޑތަކަކީ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ ރީތި އެބަެއއްގެ އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނޑު ޤަބޫލުކޮށްގެން ުހރީ މިޖަދުވަލު ވަރަށް  ސިފަތަކަކަށްވާނެ. އެހެންކަމުްނ އަޅުގަ

ދިގުކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނާއި ހިސާބަށް އަންނާނެ ކަމަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް. އަިދ 

ގެ މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅުވެސް ކުރަްއވާނެ ކަަމށް. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހު

އެއްުދވަހުން އަނެއްުދވަހަށް މިޖަދުވަލުގެ ނަންބަރުތައް މަދުވަމުން މިއަންނަނީ 

ނޑަށް  މިކަމުގައި ވަރަށް ގިަނ ސަބަބުތަކެްއ ހުންނާނެކަމަށް އަުޅގަ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާިއ  ޤަެަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެްނވީމަ، މިފަހަކަށް އައިސް ިމއައި 

ނޑު މި އިާޝރާތްކުރަނީ މި ގަެަާވއިެިދަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކުގެ  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑަށް މިވިްސނެނީ މި މަޖިލީހަށް  ވާހަކަ. މިބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުތަކެއް ބޭނުން ނުވާކަމަށް. މީގެ ސަބަބުވެސް ވަރަްށ  މާބޮޑު އަޚުލާޤީެީ މިންގަ

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ހާމަކަންބޮ ޑު މީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބެއްކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްެްދާ އުވާލަން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާކަްނ.  61ގަެަާވއިދުގެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި މި ގަާވއިުދެގ  ވަނަ މާއްާދއަީކ  61އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނުޑ ބަޔާން ކުާރ މާއްދާ. އެ މާއްދާ އުނިކުރަން ިމ އެންމެ ފުރިހަމަ އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނެޑއް މި މަޖިލީހުން ކޮންމެހެން  މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން އެއީ އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަކަން ނުޖެހޭނެކަން ދޭހަކޮށްދޭ ސަބަބެއް. އެހެންކަމުން  ކަ

ނުޑ އަޅުަގނޑު މިހާރު ބޮޑަށް ުބރަވަނީ މިޖަދުވަލު އުނިކޮށްަލންކަމުގައި އަޅު  ގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

ެީމް  ނޑު މިހުންނަނީ ހައިރާންކަމެްއގެ އައްުޑއަޮތޅުގެ މެންަބރު ިއބްރާހީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ތެރޭގައި. ވާުނވާެއއް ނޭނިގފައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ   ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވަނަ ެދލިކޮޕީގައި މިއޮތީ މި  3ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން މިއައި  ެަމަޖިލީހުގައި މިހާރު

މަޖިލީހުން މީގެ ކުރީ ޖަލްސާތަކުަގއި ޤަބޫލުފުޅުކުެރްއިވ މާއްދާތައް އެކަނި. 

ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ މާއްާދއެއް ޮއެވއްޖެއްޔާ އެ މާއްދާއެއް ުއވާލާފައި. މިީއ 



ނަޑށް ހީވަނީ ވަރަށް ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މިކަން އޮތްގޮތަކީ އަުޅގަ

އަޑުފުޅަށް ެލއްވުނުހާ ބާެރްއލައްަވވާފައި ވިދާުޅވަމުން ެއބަގެންދަވާ ަރއްޔިތުްނ 

ބޭނުންފުޅުވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދާށޭ. ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ހަދާށޭ. މި 

މަސައްކަްތވެސް ައވަސްކުރަްނވެސް ބޭނުންފުޅުވޭ. އެކަމަުކ ޢަމަލުފުޅުތަކުންނެއް 

ނޑު ވަރަށް ހިތާަމއާިއއެުކ، ވަރަށް ލަދުވެިތކަާމއިެއކު ދަންނަވަންޖެހޭ ހަމަ އަޅު ގަ

 ީެ އެކަން ފާޅުެވގެނެއް ނުދެޭއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޚުލާޤީ

ނެޑއް ކޯްޑއޮފް ކޮންަޑކްޓެއް ނެތި ޤާނޫނޫއަސާީސ ޑްރާފްޓިންއެއް ނެތި  މިންގަ

ވާލު އުފެދެނީ. މިތާނގައި ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮާތއި ދޭތެރޭގައި ސު 

އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއަރައިިފއްޔާ ތަޅާފޮޅަިއގެންފައި ފުންމަފުންމައިގެންގޮްސ 

އެއްމޭޒުން އަނެއްމޭޒަށް ޮގސްފައި މިހެން ހަދަންވެއްޖެ ކަމަށްވަނީިވއްާޔ 

އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުުމގެ ޤާބިލިއްޔަުތކަން މި 

ށް ލިބިފައި އޮތްކަމަކަށް. އަދި އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަަމކަށްވެސް އަދި މިހާރު މަޖިލީހަ

މިކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތުންނާއި ގޮސްފަިއވާ ގޮތުން ެއާއިއ ދޭތެރޭ ޝައްުކވެްސ 

އުފެދެންފަށައިފި. އެއްުދވަހު ެއއްބަސްވާ ގޮތް ޭއގެ އަނެއްުދަވހު އެއްބަހެއް ނުެވވޭ. 

ޮކށްފައި ފުރަތަމަވެސް ގެނައި ޖަދުވަލުގައި އޮތް ެއ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް

ކުރުން އެކަށީގެންުނވާ ކަންތަްއތައްތަކަކީ ދުނިޭޔގެ މިބާވަތުެގ މަޖިލީސްތައް އެތައް 

ސަތޭކަ އަހަރުވަންދެން ހިނގާ އެތަންތަނުަގއި ކޯްޑއޮފް ކޮންޑަކްޓް މައްޗަްށ 

އް. އެއީ ދުނިޔޭގެ މީހުންގެ ބިނާވެގެން ބަލައިގެން ޑްރާްފޓްކުރެވިަފއި އޮތް އެްއޗެ

ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސވީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީސްތަކުގެ ތާީރޚުތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ 

ކަންތައްތައް ކުެރވެން އޮންނަ ގޮތްކަމަށް ބެލެިވގެން އެކަންަކން އެގޮތުަގއި އޮތުން. 

ިއ އޭގެ ތެރެއިްނވެސް މި މަޖިލީހަށް ބޭނުންފުޅުނުވި އެތައް ކަމެއް އުނިކުެރވިފަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މިއައި  ވަަނ ޑްރާފްޓްގައި ނުވަަތ  3މިވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ފެހިކޮޕީގައި މިއޮތް ގޮތަކީ ިމމަޖިލީހުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅުކުރަްއަވއިގެން 

އެއްބަްސވެފަިއ އޮްތގޮތް. އެންމެފަހުންވެސް ވަރަށް މަދު ދެމާއްދާއެްއެގ 



ވޯޓަކުން ފާސްވީ. މިއަދު ކުއްލިައކަށް މައްސަލަޖެހިގެން ވަރަށްމަދު 

އެހެންގޮތަކަށް.އެހެންވީމަ، މިޮގތަށް މިކަންތައް ކުރެވޭ ކަމަްށވަނީިވއްޔާ ކިހިނެއްޯތ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ފަދަ މުހިެިންމު މަސައްކަތަކަިއގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ. 

ންމެެވްސ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝަްއކު އުފެދެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަާއިއ، ޢަމަލާއި އެބަޖެހޭ  އިންސާފުވެރި ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަެަ މަޖިލީހުން  ސީދާވާން. އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގެން މި މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަްށ  

ކަމަށްެވއްޖެއްޔާ އެ މާއްާދއެއް އުނިކުެރވިގެންޭނ  އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުނުވާ ެއްއޗެއް

މިހާރު މީތި ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، މީތި ުއނިކުރައްވާ ވާހަކަފުުޅ 

ނޑުމެން ލިޔަން ބޭނުންނުވާ  ދައްކަވާ ކަމަށްވަީނވިްއޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަ

ނުޑ ކަމަށްވެސް  މިތަނުގައި ފާްސކޮށްފައި ެގއަށްދާންވީ. ެއކަހަ ލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ހިތަށްއަރާ މިތާ ހުންނައިރު އެއްަބއިފަހަރު ވިދާުޅވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ 

އަވަްސކުރަން ބޭނުންފުޅުެވއޭ. އެކަމަކު ވާހަކަފުޅު ިދގުެވގެްނގޮސް ެއްއގޮތަކަްށވެސް 

ނާޑއި ޯކޑްއޮްފ  އެކަމަށް އޮންނަ ގޮަތކަށް އެކަން ކުރަންވީ އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނޑުމެން  ކޮންޑަކްޓްސް އަދި މަޖްބޫރުޮގތަކަށް އޮތްކަެމއް ނޫން މިއީކީ. މިއީ އަުޅގަ

ރިފަރެންސް ޕޮއިންެްޓެއްގެ ޮގތުގައި ކަންަތއްތައް ދާނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސއަށް 

ެަވާިއދުތަކުގައިެި ރޫލްްސ  ފަސޭހަފުޅުކުރުމަށްޓަކައި އޮްތަކމެއް. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގަ

މަޖުބޫރުކަމަކަށް. ނިކަން ބައްލަވާ އިންިޑއާެގ އޮފް ޕްރޮސީޖަރއާއި މިކަންތަްއ ވަނީ 

ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރްސއާއި ރޫލްސް އޮފް ބިޒްަނސް. މީގައި ިމއޮތް 

ކަންތައްތަކަކީ މަޖުބޫރު ކަންތައްތައް ގޮުތަގއިވަނީ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 

ންުނާވ އެއަްށވުރެެވސް ބޮޑުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުރުން އެކަށީގެ

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. މިވަުރެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެީނ ނުކުރެވިގެން. ދެން 

ކިހިނެއްތޯ  ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަވާލުުމެގ ކަންތައްތަްއ ެއކަށީގެްނާވ ގޮތެްއަގއި ކުރަން 



ނޑުމެން ވާންެޖހޭ. ހަމައެއްގެ މަތީން ބޭނުންނަމަ އުސޫލަކަށް ތަބާވާ ބަޔަ ކަށް އަުޅގަ

ނަޑކަްށ  ކަންތައްތަްއކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ކޯޑް އޮފް ޮކންޑަކްޓާއި ދޭތެޭރގަިއ ެއކި ުދވަސްމަތިން ެއއްބަސްެވ 

މެފަހު ދުވަހު އަހަރެމެން އެންމެން އެއްބަސްެވގެން ނިންމި ގޮތަށްެް އޭގެ އެން

އެއްބަސް ުނވެިވގެން ުއޭޅ ބަޔަކަށް ޤާނޫނުއަސާީސ ހެދިދާނެ ކަމަކަށެއް. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުވެސް މި ފަހަކަށްައއިސް ގަާވއިދުގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ެްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ންދާއިރުަގއި ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާ އިންނަނީ މާއްދާތަކާއި ބެޭހގޮތުން ވާހަަކދައްކަމު މުޙަން

ނޑު ވާހަަކ  ހަމަ އަވަހަށް މިކަން ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެީއ އަޅުގަ

ދައްކަިއގެްނވެސް ަވގުތުތަެކްއ ގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެތީ. އެހެންނަމަވެސް މި 

ށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާހުކުރުުމގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދިުއެުމަށް އެންމެ ބޮޑަ

ެްކުރުމަށް ވާހަކަދައްަކވާ ބޭފުޅުން މި ގަާވއިދާއި ދޭތެރޭަގއިވެްސ  އެންމެ އަވަސް

އެންމެ ދިގުކޮށް ވާހަކަދަްއކާ ވަގުތު ަނގާލަްއވަމުން ގެންަދވަނީ. ވާހަަކ ދިގުކޮްށ 

ދައްކަން ނުލިބިއްޖެކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގައިގެްނވެސް އެބޭފުޅުްނ 

ނުޑ ބޭނުންވަނީ ވީހާެވްސ ވާހަކަ ކުިރއަށް ގެންދެ  ވޭތޯ ބައްލަވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ވާހަަކނުދާއްކާ މިހާ ދުވަުހ  އަވަހަކަްށ މިކަން ނިންމަން ކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ނުޑވެސް ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ވާހަަކއެްއ ދެްއިކދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  މިއިނީ. އަުޅގަ

ކޮންމެ މީހަކަސް އަޅުަގނޑުމެން މި ހަމަ ވާހަކަނުދައްކާ މަޑުކުރެޭވތޯ ބެލީ. އާދެ، 

ގަާވއިދުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަެކއް މިހާރު މިވަނީ ނިމުމަކާއި ހަމައަށް އަިއސް  

އެންމެފަހުގެ މާއްދާއައި ދޭެތރޭގައި މިއަދު ވާހަކަދެެކވެނީ. އިންޓަވަްލގެ ފަހުން 

މުޅިން މި ވާހަކަދެއްކެުމންދަނީ އެންމެ މާއްދާއަާކއި ބެހޭގޮތުން. މި 

ދެްއކުމުަގއިވެްސ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ގިނައިން މި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުްނ ވާހަކަ

މިގެންދަވަނީ ައވަހަށް ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްަޓކަިއ ބާރުއަޅުްއވާ ބޭފުޅުްނ 



އަވަްސކުރަން ބޮޑަށް ވާހަކަަދއްަކވާ ބޭފުޅުން. އެކަަމކު ެއބޭފުޅުންގެ ވާހަކަަތކުން 

ގިނައިން. އެހެންވީމާ، ބަެއއްބޭފުޅުން ރީތިބަހުން  މިވަގުތު ެގއްލިގެން ދަނީ

 ޖެއްސުމުގެ ވާަހކަވެސް ަދއްަކވާ. 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ދައްަކވާއިރު އެހެން މެންބަރުންނަށް ކުޑާމީސް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅު ކުރިއަްށ ބަހަކަށް ނުވަތަ އިހާނަތްތެރި ބަހަކަށް ވެދާނެ ކަހަލަ ގޮތަށް ވާހަކަފު

ނޑު ވަރަްށ އެދެން.  ނުގެންދެވުން އަުޅގަ

 

ނޑުެވސް މިބަލަނީ ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މެންބަރުންނަށް ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   އާެދ، ައޅުގަ

ެްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންނަމަވެސް މި ަކންތައްތައް މިދާގޮތުްނ  ކުޑާމީސް ބަހެއް ނުދަންނަާވވޭތޯ. މުޙަން

ވަނަ މާއްދާަގއި  22ކޮށް މިވާަހކައަށް އަިލއަުޅާވލަން ޖެހުނީ. އާދެ، ގަވާއިުދެގ ކުޑަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިމއޮންނަނީއަކީެއއް މަނާކޮށްފަިއވާ ކަްނތައްތަކެްއގެ ވާހަަކއެްއ 

ނޫން. ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ކަހަލަ ކައްތައްަތކެްއެގ ވާހަކަ. ކޮންމެވެްސ 

ނޑުމެން ފަދަ މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހެއްގައި މެދުމިންވަރެއްގެ ޑިސިޕްލި ްނެއއް އަުޅގަ

އޮންނަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫުނއަސާސީ އިޞްލާޙްކުެރވެމުންދާ 

ނޑިަވޅެްއގައި ަގާވއިދެއް ހެދޭއިރު އެ ަގވާއިުދގަިއ ެމންބަރުންގެ އަޚުެްލާޤީ  ދަ

ނެޑއް ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ާބްއވަިއގެން ނޫިނއްޔާ ކު ރިއަށްިދއުެުން މިންގަ

ނޑުމެންނަށް  ދަތިވާނެ. އެހެންނޫނިއްާޔ ބައެއްފަހަރު ފަހަރަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަެއއް މެްނބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުތައް ެދްއކުން ހުންނަ ގޮތުން 

ށް ވުރެވެސް ދަުށގެ ކްލާސްތަކެްއަގއި އުޭޅ  4އެބަހީވޭ ައޅުަގނޑުމެން މި ްގރޭޑް 

ހަރުވެސް އެަބއާދޭ. ެއއީ އެެހންވީމާ އެ ފެންވަރަްށ ކުދިބައެއްހެން ހީވާފަހަރު ފަ

ހިނގެއްޖެ ކަމަށްވަީނިވއްޔާ މިފަދަ ކުޑަކުޑަ ަގވާއިެދއްަގއި މިފަދަ ކުޑަުކަޑ 

ނޑެއް ަކނޑާފައި އޮތުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ  އަޚުެްލާޤީ މިންގަ

ގެ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންކަމެްއހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ައއްުޑއަތޮޅު 



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ާވހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތް ޖަދުވަލަކީ، ޖަދުވަލުަގއި ހިމެނިފައިާވ 

މައްދާތަކަކީ ހަމަ މީގައި ކޮްނމެހެންވެސް ހުރުން އެކަށީގެްނވާ މާއްދާތަެކއް. ދެން 

އޮންނަކީެއއް މުޅިން މަނާކުރާ ކަންތަކެއް ނޫން މި އަނެއްޮކޅުން މި މާއްދާތައް މި 

މާއްދާތަކުަގއި ހިމަނާފައި ހުރީކީެއއް. މީގައި ކުރުން ެއކަީށގެންނުވާ ކަންެްތަެކއް. 

މީއީ ހަމަ އެބޭފުޅަކު ކުރަންޏާ ކުރިއަެަސް ކުރާނެކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް 

ނަޑއެިޅގެން ނުކުރާށެކޭ މީގައި ބަޔާްނކޮށްފައެއި ނެތް . ކުރުމަކީ ރީތިކަމެްއ ކަ

ނޫންކަމަށް ބުނެދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ 

ޖަދުވަލުގެ މިބައިަތއް މި ެގނެސްދީފައި މިހުރީ. އެހެންީވމާވެސް، އެހާ ުކޑަކުަޑ 

ގޮތެްއގައި ގެނެސްދީފައި މިަކން އޮތުމާއެކުަގއި އަުޅަގނަޑށް ފެންނަނީ ހަމަ މި 

ނޑަކަށް ިވއްސަކަށް މެންބަރުންެގ ޑްރާފްޓް ކޮމި ނޑުމެން ހުށަހެޅި ގާތްގަ ޓީގެ އަުޅގަ

ބުރަ މަސައްކަތުން އެކުލަާވލާފައި މިއޮތް ޖަދުވަލު މިއޮތްގޮތަށްެް ފާސްވުްނ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްެޗއްކަމުަގިއ 

ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަާކިއ  އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަެއއް

ޢަމަލުތައް ހުންނަގޮތަށް ބަލާއިރު. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަމުން އިށީންނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި  ޙަސަން   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރިެި ަރއީސް. އާެދ، އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގެ ޖަދުވަާލިއ  22މިހާރު މި ބަހުސް ހުޅުވާލެވިެގން މިދާ ގަާވއިދުގެ  އްކެވުްނ:ޢަފީފް ވާހަކަދެ 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވާ ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިތާނގަިއ ހާމަކުރައްަވއިފި މި 

ޖަދުވަލު އުވާލަްނވެސް އަދި އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ހާމަކުަރއްަވއިފި މި ޖަދުވަލު 

ނުޑވެސް ޤަބޫުލކުަރން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީގައި ާބއްވަްނވެ ސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އަޚުލާޤީ މިންގަެޑއް  ނެޑއް އޮްނނަންވާނެ. އަުޅގަ އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނޑު ހަމަ މިދިޔަ  އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  1އެބައޮތް. އަުޅގަ



ނަޑކުން  ބޭރުެވގެްނ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވިއިުރަގއިެވސް މިފަދަ އަޚުެްލާޤީ މިންގަ

މިތާނގެ ެއއްެވސް މެންބަރަުކ މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރައްވާަފއެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، 

ނޑަކީ ކޮންެމހެން ވަކި އެއްެޗްއގައި ލިެޔވިފައި އޮންނަންޖެހޭ  އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނޑަީކ  އެްއޗެްއކަމަކަށް އަުޅަގނޑަަކށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އަުޚެްލާޤީ މިންގަ

ލުތަެކއް ޤަބޫލުކޮްށގެން އަޅުަގނޑުެމން އަމިއްަލއަށް ެއއަްށ އަޅުަގނޑުމެން އެ އުސޫ

ނޑުމެންނަށް އެކަްނތައްތަކެްއ ކާމިޔާާބިއ  ޢަމަލުކުރުމުން ގެންދިއުެުމުން އަުޅގަ

ހަމައަށްވެސް ގެންެދވޭނީ ައދި އެކަމެއް ކުިރއަށްެވްސ ގެންދެވޭނީ. އާެދ، 

ކުގެ އަޚުލާީޤ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ުދނިޔޭގެ ގިނަ މިކަހަލަ މަޖިލީސްތަ

ނޑުތަކަށްވުެރ  ނޑުަތއް އެބޭފުޅުން އެގެންގުުޅްއވާ އަޚުެްލާީޤ މިންގަ މިންގަ

ނޑުމެން މިތާނގަިއ  ނޑުަތއް މާވަުރގަދައޭ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚުލާޤީ މިންގަ

މަޢުޟޫެޫއަކާއި ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަާކއި ބެހޭގޮތުން 

އްަކވަުމންގެންދަވާއިރު އެހެން އެްއެވސް ބޭފުޅަކު އެއްެޗއް ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ދަ

ނޑުމެން  ވިދާޅުެވ އެބޭފުަޅކަށް އުނަދޫގވާ ގޮތަކަށް ކަންަތއްކުަރއްވާަތނެއް އަުޅގަ

އަދިެއއް ދެކެފައެއް ނެތް މި މަޖިލީހުގައި އަދި އެހެން، މީގެކުީރގައި މިހާރު މި 

ދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުިރ ހިނގަމުން އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މިގެން

ނޑު އެތާނަގއި  ނެޑްއ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ  1992މަޖިލީހުގައިވެސް އަުޅގަ

އާއި ހަމައަށް އައިުރގަިއވެސް އެފަދަ  98ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ައއިސް 

އެްއވެސް ޢަމަލެއް ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ކުރެްއވިތަނެއް އަޅުަގނޑެއް ނުދެކެން. އަިދ 

ސީ ފާސްކުރަުމން ދިޔައިރު އޭުރގައި އެ މަޖިލިސް ހިންގަވަމުން އެ ޤާނޫނުއަސާ

ނޑައަަޅިއގެންނެްއ  ނޑުތަކެްއ ކަ ގެންދިޔަ ަގވާއިުދގަިއވެސް މިފަދަ އަޚުެްލާޤީ މިންގަ

ނޫން ގެންދިޔައީ. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަިމއްލައަށް ެއކަްނތައްތައް ޤަބޫލުކޮްށގެން 

މަލުކުރަމުން ެގންދިޔައީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލައަްށ އެއަށް ޢަ

އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން މިދަންނަވަނީކީ މި އަޚުެްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ނޫނީ މީގަިއ 

ވަނަ މާއްދާ މިބުނާ ޖަދުވަލު ކޮންމެހެން  22މިބުނާ މާއްދާތައް މި 



ނޑުމެން  ނުބާއްވާށެޭކވެސް ނޫން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ  އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގަ އި މި މަޖިލިސް ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ަރީއސްއަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި.  21އެބައޮތް ވަރަށް ބޮުޑ އިޚުެްިތޔާރެއްދީފައި މި ަގވާއިުދގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަމުރަްށ ކިޔަމަންތެރި ނުވެއްޖެއްޔާ ދެން ކަންތައްކުރާނެ 

ނޑު ގޮތެއް މީަގއި އެބައޮތް ަބޔާންކޮ ށްފައި. އެހެންވީާމ، ެއހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުން ބޭރަށް އެދަނީ  ދެކޭގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޚުެްލާޤީ މިންގަ

އެހިސާބަށް ދިޔައީމަ. ހަަމ އެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އެްނގެވުންަތކަށް 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާ އެކަންތައްތައް ކުިރއަށް ެގންދިއުެުމުން. އާދެ، 

ނޑު މި ކޮން ަވނަ މާއްދާގެ ޖަދުވަުލ  22ވަނަ މާއްދާ، އާދެ  22މެމީހަކަސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ  22ވަނަ މާއްދާ އެްއކޮށް އުވާލަންޖެހެނީ. އެއީ  22އެކަންޏެއް ނޫން 

ފުރަތަމަ މިބުނަނީ މި ޖަދުވަލުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ެއ ޖަދުވަލު އުިވގެން 

ތްަބއިގެ ބޭުނމެއްވެސް  ނޯންނާނެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދެން އޮ 22ދިއުެުމުން މި 

ވަނަ މާްއދާ އެއްކޮށް އުވާލަންޖެހެންޏާ ޖެހޭނީ އުވާލަން  22އެހެންވީމާ، 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްގޮތަށް ެއގޮތަށްެް ދާކަމަށްވައްޏާ. އާދެ، އަިދ 

އެގޮތަށްެް މި ފާސްނުވިޔަްސ މި ޖަދުވަލު މިހާރު އޮތްގޮތަށްެް ފާސްކުރަންވެސް 

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަ ޅުަގނުޑ ވޯޓުދޭނަން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެހެން އެއްެޗްއގައި ިލޔެެގން ގަާވއިދުތަެކއް ކަންަތއްތަެކއް ނުކުރާށޭ ބުނުމަކުްނ 

ނޑަައޅަނީކީ. ެއއީ  ނޑުމެްނ ކަ ނޑު އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ އަޚުެްާލޤީ މިންގަ ނޫނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެގން ގުޅެފައި ހުންނަ އުސޫލުަތކާއި، އަުޅގަ

ގެންގުޅޭ އާދަކާދަާއއި ިމކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުެމން އިޙްތިރާމްކުރެވޭ 

ނޑުތަެކއް  ެްލާޤީ މިންގަ ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަ ރަނގަޅު އަޚު ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ން ނުވަތަ އޮންނާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ ިމގޮތުން މިޖަދްަވލް އޮތުމަކު

ނޑަކަށް މަްއސަލައެއް ނެތް އަދި މިޖަދްވަލުގައި މިބުނަނީ ކުރުން  ނެތުމަކުން އަޅުގަ

އެކަީށގެންނުވާ ަކއްަތއްތަކެްއަކން އެކަންެްތައްަތއް ކުރުމަުކން އެ މެންބަރަކާިއ 



ދޭތެރޭގައި އެޅޭނެ ފިަޔވަެޅއްވެްސ ނެތް މިައކު. ެއހެންވީމާ، ެއކަހަލަ 

ފުުޅާވ ބޭފުޅަކު ކުަރއްވާނެ ީމަގއި އޮތަްސ ނެތަސް. ކަމެއްކުަރއްވަން ބޭނުން

ނޑުމެންގެ ހުރިާހ  ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ ައޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީެވސް އެފަދަ ކަންތައްތަެކއް ުކރައްވާނެ މެންބަރުންނެއް 

ނޭ. އެހެންވީމާ، ނޫނޭ. އެއަށްވުރެ މާ އަޚުާލޤީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭފުޅުން

އަޅުަގނޑަްށ މިތާނގަިއ މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ިޢއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުންގެ އަޚުލާޤީ 

ނޑު ޔަޤީްނކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ  ނޑު އެހިސާުބގައި ޮއތްކަމަށް އަޅުގަ މިންގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑަށް  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   ފުރުޞަތު `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ދެއްވީތީ. އާދެ، ފުރަތަމައިނުްނވެސް މަޖިލީސްތަކުގެ އަދަބު އަޚުެްލާޤާއި ބެހޭގޮތުން  ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން:

އެކަންކަން ޭބއްވުމަށް ާތއީދުުކރާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑެވސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ އު  ސޫލުތަްއ ތާއީދުކުރަން. އަދި ދުނިޔޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދައްކާފަިއވާ ނަމޫނާެގ  ތަޢާރަފްކޮށްދީ އެކަމުެގ މޭްސތިރިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއިްނ ކަމުދާ ރީތި ަކންތައްތަކުަގއި ހިފުމަށް  ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނވެސް ބާރުއަޅަްނޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް މި އެގޮތުން އަްއޑުއަތޮުޅގެ 

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރަން. ދެން  މަޢުޟޫެޫގައި ވިާދޅުވި ވާހަަކތަކަށް އަުޅގަ

ެް މި ޖަދުވަލުގަިއ އެބަހުޭރ  ބައެއް މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުުމަގއި ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ އޮޅުންނުފިލާ ކަހަލަ 

އްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ފާހަގަކުރެްއވި. މަ

އަޅުަގނުޑވެސް ެއކަމަކާއި ުމޅިން ދެކޮޅެއް ނުހަދަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަށް ޢިބާރާތްކުރުމުގައި އެިކ  ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ މަެައްސަލަތައް އަުޅގަ

ވިސްނާގޮާތއި ސީދާ ދިާމވާގޮތަށް ފަހަރެްއަގއި  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި އެމެންބަރުން



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިބާރާތް ނުކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުގަިއ ބަޔާންކުރާ ވާހަކަތަްއ ގިނަ މެންބަރުންނަށް 

ނުޑެވސް ދަންނަވާލަން. އާދެ، ެއޮގތުން ޖަދުވަލުގެ ވަނަ  2 މޭރުންވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނަންބަރުގައި ިމވާ ނުކުާތގަިއ އާދެ ޖަލްސާ އަުޑއަހަން އައިްސ ތިބޭ މީހުން 

މަޖިލީހުގައި ބަހުެުސްގައި ބަިއވެރިެވވޭނީކަމަށް ބެލެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގައި 

ވާހަކަދެްއކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން މިނުކުތާގަިއ ޚާއްޞަކޮށް ޑްރާފްްޓ 

ެދއްިކއިރުަގިއ މަޤްޞަދަކީ ނުވަތަ ވާހަަކދެއްކުނު ކަމެްއކަމަށް ކޮމިޓީގަިއ ވާހަކަ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ވިސްނިަފއިަވނީ އެއީ ސީދާ މިތަނަށް އަޑުައއްސަވަން ަވޑަިއގެްނ 

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް މުޚާތަބުކުރަްއވާ އެމީހުންެް ެއވާހަކަިއގައި ަބއިވެިރވާެނ 

ވުނު މާނަިއަގއިކަމަށް. އެހެންވީާމ، ގޮތަށްެް ވާހަކަަތއް އެ މެންަބރަކަށް ސީދާކުރެ

ނޑު ދަންނަވާލަން  މިތަނުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ މަޤްޞަދަކީ އެއީކަމަށް ައޅުގަ

ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ،  އެފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުަމކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

ނެ. މެންބަރަކު ވާހަކަދައްަކވާއިުރ ކުރައްަވއިގެން ެއކަށީގެްނާވނެ ކަމަކަށެއް ނުވާ

ކޮށްގެްނވާނެ ކަމަކަށްެވސް ނުވާނެ. އާދެ، ދެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަނީ މި 

އުސޫލުތައް ގަާވއިދުތައް އަުޅަގނޑުމެން ލިޔަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަންކަން ހިންގަވަން 

ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށްވެްސ ފަސޭހަފުޅުވާނީ ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް 

ބަޔާންކުރެވިފައި ފެންނަން އޮތީމައޭ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން

ޖަލްސާގެ ކަންތައްތައް ހިންެގުވމަށް ނުވަތަ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، 

އެއީ ިރޔާސަުތގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ެއކަންކަްނ ރަނގަޅަށް ކުރިއަްށ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުަތކެްއ ސާ ފުކޮްށ ލިޔެވިަފއި އޮެވގެން. ގެންދެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުރާ ޢާންމު  އެހެންވީމާ، އެ އުސޫުލެގ މަތިން އަޅުގަ

ކަންތައްތަެކއްގެ ަމއްޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންވެސް ެއއީ 

ރަނގަޅު ކަންަތއްކަމަށް ޤަބޫުލކުރާ ަކއްތައްަތއް ލިޔެފަިއ މިތާނގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ 

ނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މާ ވާހަކަ ިދގުނުކޮށް ދަންނަވާީނ މިއޮން



އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންވެސް ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށޭ ިމ 

ޖަދުވަލާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންވަނީ ވަރަށް ގިނަ ަފހަރު ބަހުެުސްކޮށްފައި. 

ނޑުމެންނަ ށް މި ޖަދުވަލު ފާސްނުކުރެިވ އެފަހަރު ހަމަ އެންމެފަހުންވެސް އަުޅގަ

ދިޔައީ އެންމެ ވޯަޓކުން. ެއހެންވީމާ، މިހާރުވެސް މީހާވެސް ގިނަ މެންބަރުން 

ނުޑމެންނަށް މި ޖަދުވަލު  ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީމަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

މިހާރުވެސް ެއގޮތުަގއި ާފސްކުރެވިދާނޭ. އެހެންވީމާ، ގިނަ މެންބަރުން 

އްސަލަަތއް މިއޮތީ ޖަދުވަލުން އުނިކުެރވިފައޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ ޚިޔާލުތަފާތުވި މަ

ތިބޭފުޅުން ވިސްނަވާށޭ. އެހެްނވީމާ، މި މަްއސަލަައކީ ައޅުަގނޑުމެން މިހާދިގުކޮްށ 

ބަހުެުސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް ނޫންކަމަށްވާީތވެ އަޅުަގނޑު މިވާހަަކ 

 ތެރި ރަީއސް. ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރުޞަތަކަށް އެދި އަުޅަގނޑު  އައްުޑއަޮތޅުގެ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ނުޑގެ އަްޚ އައްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޠާހިރު ވާހަަކދެއްެކވުން: މިދެންނެވީ އަޅުގަ

ސް އެުކަގއި. ދ.އަތޮޅު މެންބަރު ޝަރީފް އެދެއްެކވި ވާހަކައަްށ ތާއީދުކުރުމާވެ

 1ނާޝިދު ވިދާޅުވި ފަދައިން މިއަދަކީ ަގވާއިުދގެ މާއްދާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް 

އަހަރު ދުވަސް ފުރި ނިމުމަކަށް ދާދުވަހު އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދެްއކުމުެގ 

، ޝަރަފުވެސް ލިބިގަތުމަށްޓަަކއި. އެޝަރަުފވެސް ލިބިަގތުމާއެކީ އަުޅަގނޑު 

ނޑުވެސް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗްއ  އެހެންނަމަވެސް ދެން ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ަގވާއިުދެގ  ދަންނަވަން ބޭނުން. އެގޮތުްނ އަުޅގަ

ފުރަތަމަ މާއްދާގައި މި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިޯތ އެީއވެސް ައޅުަގނޑު  ފިޔަވައި އެހެން މަޢުލޫމާތު. އެ

ނޑުމެން މި  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއްެޗއް. އެ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއްެވސް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ހާމަކުރެވިދާނެތޯ. މިދެންނެވީ އެހެނިހެން ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާ 

ށްފައިވާ މަޢުލޫމާތޭ ބުނީމަ ޢާންމުކޮށް ނުވަތަ ކޮން ފަާރތަކުން ހާމަކޮ



މަޢުލޫމާތެއްކަންވެސް އެނގެްނ ބޭނުންވޭ. ދެން އަދި ހަމައެއާެއކު މި މަޖިލީހުގެ 

ބައެއް މެންބަރުން މި ފާހަގަުކރެއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ިހނގަމުންދާއިރު، ދެްނ 

 4އަނެއް މާއްދާަގއި މި ހިނގަމުންދާއިރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންގެންދާއިރަށް ޭއގެ 

ނަޑކަށް މާބޮޑު ތަފާތެްއ ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި ބުނާ މި ދެ ޢިބާރާތުގައި އަުޅގަ

ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް ފެންަނގޮތުަގއި ހަމަ އެއީ ަވކި މަްއސަލައެްއ ނޫން. ހަމަ 

ދޭތީގަިއވެސް މިބުނެވެނީ ހަމަ އެަކއްެްެޗއް. ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ 

ނުޑ ތަފާތުތަކެއް ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ބުނެވޭ އެ ތި އެަކށްޗަކަށްވީމަ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި އޭގެ ވަކި މަްއަސލައެއް ނޫން. އަދި ހަމަެއއާިއއެކު ައޅުަގނަޑކީވެްސ 

މިތާނގެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގަާވއިދެއް ުއސޫލެއް އޮތުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހަކަށްވާީތ 

ކަްށ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ޖަދުވަލު އުވާލުމަށްެވސް ހުށަހަޅަމުންދާތީ އަޅުަގނޑަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޖަދުވަލުަގއި ހުރި ބަެއްއ  ނުފެނޭ އެ ޖަދުވަލު އުވާލުމަަކށް. އަުޅގަ

ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް އިްޞލާޙުކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާެވްސ ޖަދުވަލެއް އޮތުން. 

ނޑު މިދެންނެވީ.  އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރި ދެ ނުކުތާވެސް އަުޅގަ

ކުތާ. އެއީ ފުރަތަމަ މާއްދާއާއި ތިނަކާިއ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ދެ ނު

ނޑު ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ދެން  ހަތަރެއް. ދެން އެވާހަކަ ދެންނެވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ޖަލްސާ ނިމުމުގެ ކުރިން  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ވާ ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ުކރިމަތިވެފައި މިއޮތް އެޖެންާޑަގއި ހިމެނިފައި

ކަންތައްތައް ނިންމާފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދެވޭ ަކހަލަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ 

ނޑަްށ  ނޑުމެން ޖަލްސާ ނިންމާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ އަުޅގަ ނިންމާފައި އަުޅގަ

އަހަރަށް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަްސެވގެްނ  1ފެންނަކަމެކޭ. އެހެން މިދެންނެވީ މިހާރު 

ނ ޑުމެންނަށް އަދި ވަނީ މިމައްސަލަ ނުނިމިފައި. މިއަދު ދިޔައިރު އަުޅގަ

ނިންމައިފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެން އިތުރަށް މި ަގވާއިުދގެ މާއްދާތަާކއި 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާތަކާއި ބެހޭގޮތުން.



ނޑަށް ެފންނާތީ އެވާހަަކވެސް ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ. ދެއްިވ  އެގޮަތއްެވސް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

މިހާރު ދެންމެ ތިޔަ އައްޑުައތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ިތ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަވެްސ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނގޮްސ ހުށަހެޅުއްވި މިއަުދގެ ޖަލްާސ ގަޑިޖެހުނީ

 އެޖެންޑާަގއިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންނާލަން އެހެންތޯ އެއެއް ސާފުކޮށްލަން.

 

 އެހެން ގެންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ. އެއީ މި މަޖިލީސް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

ން ވާހަކަދެްއކެވުުމގަިއެވސް އެކަމަށް ވަރަށް ފެށުމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރިާޔސަތު  ޠާހިރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ބޮޑަށް ބާރުއެުޅއްވި. ިމއަދުެގ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ 

ކަންތައްތައް ނިންމާލުމަށް. އެމަނިކުފާނު އެހެން ބާރުއެުޅއްވީ. ިއއްޔެ ޭބއްިވ 

ޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަީކވެސް މިއަހަރު ަރއްޔިތުންެގ މަ

ުދވަހުެގ  92ދެވަނަދައުރުެގ އެންމެފަހު ޖަލްސާކަމަށްވާތީ ޤާނޫުނގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން 

ނަޑއެޅިފަިއވުމާިއ  ތެރޭގައި ހަމަވީމަ އެބޭފުޅުންނަށް ޗުއްޓީ ދެއްވުމަށް ޤާނޫނުަގއި ކަ

ނޑު ެއގޮތަށްެް ހުށަހަޅަން.  ގުިޅގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި  ރު ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންބަ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ެުމުގެ  ޙުަސއިން ޙިްލމީ   ދަންނަވާލީ މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ަވގުތު  ކުިރއަށް ގެންދިއު

ހުށަހަޅާލަންވެގެން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެކަންަތއް އެެހންބޭފުޅަކު ކުރަްއވާފަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ކުުރކޮށްލާނަން. އޮތީ. އެހެން ވީމާ، އެކަމަްށ ތާއީދުކޮށްލޮެައްވާަފއި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
 

ނޑު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިހާރު އަލަށް އެދިވަޑަިއގެްނފައި އޮތީ އެންމެ ބޭފުޅަކު ކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ލިބުނު ކަންތަކުގެ އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުާވފައި ދެން މިހާރު އެ ތާއީދު 



ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަީނ  ނުޑ ދަންނަާވލާނަން. މިހާރު އަޅުގަ ވޯޓަކަށް އަުޅގަ

 ނަޞީރު.هللا ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަެަބްދު

 

ނޑަކީ މި ޖަދުވަލު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބީރގެ މެްނބަރު   ޢައްސަލާމްޢަލައެކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް އުވާލަން ފެްނނިވަަޑއިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންަނށް ތާއީދުކުރާ  ަނޞީެީރު ވާހަކަެދއްކެުވން:هللا ޢަެަބްދު

ނަޑކަށް ނުފެނޭ މި އުވާާލކަށް. މިއީ ކޮންމެހެން  މީހެއް. އެްއގޮތަކަްށވެސް ައުޅގަ

ލުކުރީ އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްެޗއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ައޅުަގނުޑ ފުރަތަމަ ޤަބޫ

މި ޖަދުވަލުގެ ސުރުޚީެީ ބަދަލުކުރަްއވާފައި ެއކަށީގެންުނވާ ަކންތައްތަކުގެ ބަދަުލގަިއ 

މަނާ ކައްތަްއކެްއގެ ގޮުތަގއި އޮތުން ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް. ދެން އެކަމެއް މަނާ 

ކަންތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ސުުރޚީެީގައި ިލޔުްއވާފައި ދެްނ އެކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ 

ނޑަށް ފެނުީނ  2ަގއި ފާހަަގކުރުން. ދެން ކަންތައްތަެކއް ތިރީ ވަނަ ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

ވިސްނުމަށް ައއީ އެކަީށގެންުނވާ ހަމަ ހުރިހާކަމެއް ިލޔުްއވަން. އެގޮްތ، އެއީީކ 

ނޑަްށ ފެންނަގޮތަކީ ހަމަ  ވާނެކަމެއް ނޫން. އެހެްނީވމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ވަަރށް ބޮޑެތި ފައިދާތަެކްއ ކޮންމެހެންވެސް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ެއއީ މި އޮތުމުން 

ނޑުަތކެއް އެކަށަައޅާފައި ޮއތުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް  ކުރާނެ. އެއީ އަޚުެްލާޤީ މިންގަ

ބޭނުންކަމެއް. ެއއީ އެކަީށގެންނުވާ ކަންތައްތަެކްއެގ ގޮުތގައި ނަަމވެސް. 

ނޑު ާގތުގައި ސްަޕވަިއޒަުރ  އަޅުަގނަޑކީ ސްކޫލް ީޓޗަރެްއ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

މިވެނި ކްލާހެއް ވަަރށް ބޮޑަށް އިންަޓވަލް ގަީޑގަިއ އިްއޔެ ަސކަރާތްގަތޭ، ވިދާޅުީވ 

އެތަނަށް ދޭބަލާށޭ. ައޅުަގނުޑ ދެންނެވިން މިއަދު އަދި ުނދިޔަެަސް ރަނަގޅުވާނޭ. 

ނުދަން. އެދުވަހު ފަންކާ އަނބުރާ، ބިސްޖަހާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްފަިއ 

ތުަގއި ސުަޕަވއިޒަުރ ވިދާުޅވިދާށޭ. ދެްނ ހުރި. އަނެއް ުދވަހު އަޅުަގނޑު ގާ

ނޑު ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑު އާދޭހޭ ދަންނަވާފައި ދިަޔއީ. އެތާ ައޅުގަ

މަސައްކަތެއްުނކޮށް ރީްއޗަށް ައންގައިން ނުބުނެެވސް ހުރިން. އެހެން ނަމަވެސް އެ 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގަިއ  ދުވަހު އެ ކަންތައްަތކެއް ުނހިނގާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



ީށގެންނުވާ ކަންތައްތަުކެގ ގޮުތގަިއވެސް ކަންތައްަތކެްއ އެކަަށއާޅާފަިއ އޮތުްނ އެކަ

 ވަރަސް ބޭނުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

އާދެ، މިހާރު  މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެޖެންޑާގަިއވާ ކަންތައްަތއް ނިމެންދެން ކުރިއަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަާވ ކަމަށް އައްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެންދަވަން ފެނިވަަޑިއގަން

އިބްރާހީމް ޠާހިރު ހުށަހަޅުއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ިމހާރު ތި ޢިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން ޙިލްމީ ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާތީ. އަުޅގަ

ން ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެިދ މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި އެކަަމށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅު

ވީމާވެސް ހުްއޓާނުލާ  12.32ދަންނަވާލާނަން. އާދެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ 

އެޖެންޑާަގއިާވ ކަންތައްަތއް ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންަދން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

 ޢިއްޒަތްތެެެރި މެންބަރުން ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށްފަހު އެްއޗެއް ދެންނެވޭނީ އިނގޭތޯ.  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާީހމް ޠާހިރް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު ޙުސައިން ޙިލްމީ. ތައީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 72 ން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެ



 16 ވޯޓު ދެްއވީ:

 55      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 ޖަލްސާ ނިންމެވުން.              .3
 

އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އެޖެންާޑ ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ނުނިމުނު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަށް ކައިިރއަށް އަިއސްފައި މިއޮތީ. ދެްނ އެހެންވީމާ، މިހާރު ޖަލްސާެގ ނިމުމާ ވަ

ނޑު ވާަހކަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް  މިއަދު މިހާރު އަޅުގަ

ބޭފުޅުން. ޙަޤީޤަތުގަިއ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއ ދަންނަވަން  4އެދިަވޑަިއގެން 

ޅުވާން. އެހެންވީާމ، އޮންނާނީ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ަކމެއްދަންޏާ އެކަމެްއގެ ވާހަކަ ވިދާ

އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު އަުރވާކަށް ޤަސްެދއްނުކުރަން މިަވގުތަުކއެއް. އާދެ، ެއ 

ނޑު. މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ހަތަރު މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ދަންނަވާލާނަން އަުޅގަ

މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދީ އިބްރާހީމް، ކޮޅުމަޑުުލގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް މުޙަންމަދު މަޖު

ރަޝީދު، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް 

ނޑު މި ޤަސްދުކުރަނީ ޖަލްސާއެްއ ބާއްވަން ބުރާސްފަިތ  މުޙަންމަދު. ދެން އަޅުގަ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ވަނަ ުދވަސް. ަރއް 1ދުވަހު. އެއީ ސެޕްޓަމްބަރު މަހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެހިސާބުން އެ މަޖިލީހަށް ޗުއްޓީ އަުރވާފަިއ 

ވީކަމުަގއި ިވއަސް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު އެދެީނ 

ނޑު މިބާްއާވ ޖަލްސާގައި ހުރިހާ  1ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ  ވަަނ ދުވަހު އަުޅގަ

ވާ ބުރާސްފަތި  1ވަަޑއިގަތުން. އާދެ، ސެޕްޓެމްބަުރ މެންބަރުންވެސް ބައިވެިރވެ 

ޖަހާއިރު މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ  9ދުވަހު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުމާއެުކ މިއަދުެގ ޖަލްސާ މިހާތަނުން 

 ނިންމާލަނީ. 

 



 ޖަލްސާ ނިމުނީ.. العالوين رب هلل والحود

 

 


