
   

 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.               .1

 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ލީހަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި، މަޖި               .2

 ވަނަ މާއްދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. 55ހުށަހެޅުއްވި ގަވާއިދުގެ 

 

ވަަނ  41ޖަލްސާ ފެށުނީ. އާދެ މިއަދު މި ބޭއްވެނީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚަބާ ޖަލްސާ. ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިެގންނެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މަރު

ދަންނަވަން. ޖަލްސާގެ އެެޖންޑާަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއޮތީ ޚާްއަޞ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުްް ކޮމިޓީްނ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ވަަނ މާއްދާއާމެދު ގޮތެްއ ނިންމެވުން. އާެދ، އެހެންީވމާ ވަގުތުަތކެްއ ނަގާނުާލ  55

ވެސް މި ާމއްދާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަރިހަށް ހުށަހަޅާލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ

 އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވަނާލާނެ އެހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތގޮތް.

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް  55ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވވިެއވެ 

 

 

ވަނަ ާމއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުްނ ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ގޮތަށް  55އާދެ، މިަގާވއިދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބައެއް ފަރާތުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަހުރި ބައެްއ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ 



ރުޞަުތ މިހާރު މި މާއްދާއާއި މެދުގައި މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރެްއވުމުގެ ފު

އާދެ، އެ މި ބަހުސްގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިހާރު  ހުޅުވާލާނަން.

އަތްޕުޅު އުފުއްަލއްވާލާފައި އިޝާރާތްކޮށްލެްއވުން އެދެން. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން މި ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުުމަގިއ 

ްއިވގޮްތ ހާމަކޮށްދެއްވުމަށްޓަަކއި ރ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުޅު

މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ޝާހީން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުމަްށ 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. އާދެ، މިހެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލިއިރު މިހާރު 

ހުރި މައިކް ދިއްލި  މަޖިލީހުގެ ބައެްެއް މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި 

އެގޮްތގޮތްވަމުންދާތީ އެހެންީވމާ ސިސްޓަމް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ވިދާޅުެވ، 

އެހެންވީމާ ކުަޑއިރުކޮެޅއް އެބަދޭ. ދެން މިވަގުުތގަިއެވސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ 

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އަތްޕުޅުނަންަގވާ ިއޝާާރތްކުރެްއވުމަށް އެދޭވާަހކަ 

 ން. އާދެ، ރ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު.ދަންނަވަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ވަނަ މާއްާދާއއި ބެހޭގޮތުން  55އިޝާރާތްކުެރއްވި ފަދައިން ިމ ގަާވއިދުގެ  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީން ވިސްނުން ގެންގުުޅއްވި ގޮތަށް އެކަންތައް ކުިރއަްށ   ެކވުން:ވާހަކަެދއް

ނޑަށް ހީވަނީ. މި  ގެންދެިވގޮތް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ދަންނަވާލުން މުހިންމުހެން އަޅުގަ

މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ކޮމިީޓގެ ދެތިން ޖަލްސާއެްއަގއި ބަޙުސްކުރެވުނު. ިމގޮތުން 

 10އަދި  2005އޯގަްސޓް  9ޞަ ގޮތެްއގަިއ މިކޮމިީޓން ގޮތެްއ ނިންމެވުމުަގއި ޚާްާއް

ދެދުަވހުގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ ބައްލަވާެލއްވުމުްނ  2005އޯގަްސޓް 

ނުޑ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ކޮމިޓީން މައްސަލަ، އާދެ ޑްރާފްޓް ކުރެްއވުމުަގއި މަިއގަ

އެއްެޗއްކަމަްށ ވިސްނާވަަޑއިގެންަފއިވަީނ  ގޮތެްއގައި ބައްަލވަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު 

ވަނަ މާއްދާއަށް. އަދި ެއއީ ެއާއ  102ވަަނ މާއްދާއާއި  101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގުޅޭމާއްާދއެްއކަމަށް ވާތީާއއިެއކު އެމާއްދާއަްށވެސް ތަޢާރުޟު ނުވާގޮުތގެ މަތިން 



ކަށީގެްނާވގޮތަށް މި އެމާއްދާަގއި ބުނެފަިއވާ ކަންަކން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ެއންމެ އެ

ގަާވއިދު ޑްރާފްޓު ކުެރވޭޯތ ބެއްލެީވ. އެތުްނ ކޮމިީޓގަިއ ވާހަކަެދއްެކވިއިުރ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަބއެްއ  101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނުވަތަ މާއްދާއެއް ވަކިން ިއޞްލާޙު ކުރެވިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަަގކުރަްއވާ. 

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާގޮތުން ާޚއްަޞ  102ހަމައެއާިއއެކު ޤާނޫނުައސާސީގެ  އަދި

މަޖިލީހުން މާއްދާއެއް ފާސްކޮށްނިންމުމުން އެމާއްދާ ތަސްދީޤުކުރަްއވަން މަކި 

މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ފޮނުވަްނ ޖެހޭކަންވެސް ފާހަަގކުރެްއވި. މި ފާހަގަކުރެްއވުމުަގިއ 

މަޖިލީހުން މާއްދާތަކެއް ނުވަތަ މާއްާދއެްއ  ވަނަ މާއްދާ މިގޮތަްށ އޮވެ 102

ފާސްކުރަްއވާ ތަސްދީޤުކުަރއްަވން ފޮނުއްވުމަށްފަހު، ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ަމއްޗަްށ 

ވިސްނަވާ ޭއަގއި ހިމެނޭ އެންމެ މާއްދާއަކާމެދުވެސް ދެަވނަ ފަހަރަށް ވިސްނުމަށް 

އްަވއިފިނަމަ ދެން މަޖިލީހުން ފޮނުއްވިދާނެކަންެވސް ފާހަގަުކރެއްިވ، އަދި އެގޮތަށް ފޮނު 

އެާއއިމެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ ނޫނީ މަޖިލީހުން ތިންބައިކުަޅ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަެތއް 

ލިބިގެންކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާަފއިާވކަމަށް. މިގޮތުން އޮތުުމން މަސައްކަތް ކުިރއަށް 

ވުމުގައި ވީހާެވްސ ގެންދާއިރު ބޮޑަްށ ކޮމިޓީންވެްސ ވިސްެނވީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެ

ފުޅާކޮށް އެކަމާމެދު ބަޙުސްކުރެވި ތަސްދީޤުކުރުާމިއ ހަމައަށް ދާންދެންވެސް 

ޤަބޫލުކުރެވޭ މާއްދާތަެކއް ހިމެނޭގޮތެއް ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާތައް ުނވަތަ 

ޗެޕްޓަރުތައް ޑްރާފްޓްކުެރވެމުން ދާގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުވެްސ އެކުލެިވގެންވޭތޯ. އާެދ، 

މާއިރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން މި ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިގެންގޮްސ މިހެން ނިން 

މަސައްކަތް ފެށިގެން ފުރަތަމަކަމަކަށް މިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނިގެންާވ 

ނޑު އުސޫލުތަާކއި ސިފަތަކާއި މެދު މަޖިލީހުން ބަޙުސް ކުރެއްވުންކަން  މައިގަ

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މި ބަޙުސް  24ފާހަގަކުރެްއވި. އެއީ މިހާރު ާފސްކުރެވިަފއިވާ 

ކުރުމަށްފަހު ދެން މަސައްކަތް ފެށެނީ ޑްރާފްޓްކުރުމަށްކަންވެސް ފާހަގަކުރެިވގެން ދޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ޑްރާފްޓިްނ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ 

ކަްނ ޑައިރެކްޝަްނއެްއ އޮންނާނެަކމަށާއި ެއއީ ކޮން ާމއްދާތަަކކަށް އިސްދޭްނވީ މި



އިނގެންޖެހޭނެކަން މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ފާހަަގކުރެްއވި. އާދެ ކޮމިޓީަގއި ދެެކވުނު 

ވާހަކަތަކުން އެކި މެންބަރުން ޑްރާފްޓް ހުށަހަޅުއްވާ އެމެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި 

ޑްރާފްޓްތަކާއި މެުދގަިއވެްސ ވާހަކަދެެކވުނު. ވާހަަކދެއްކުމަށްފަހު ކޮމިޓީން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އެގޮތަްށ  55އްީވ ކުީރގަިއވެސް ޑްރާފްޓްކުރެްއވި އޮތް ގަސްތުކުރެ 

ބާއްވާަފއި ޭއގެ ފަހަތަށް )ށ( އަާކއި އަދި )ނ( އެްއ ިއތުރުކުރެްއވުމަށް. މި )ށ( 

ނުޑ ޮގތެއްަގއި ބައްަލވާފަިއވަނީ.  އަދި )ނ( އިތުުރކުރުމުަގއި މިދެންނެވިހެން މައިގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއާވގޮތުގެ މަތިން  102ދާއާއި ވަަނ މާއް 101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފާސްކުރުމުގަިއވެސް އެ މާއްާދތަކަށް ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެއްެގ މަތިން މި މަޖިލީހުން އެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ގެންނަންޖެހޭ ބާބުތަކާއި އަދި މާއްދާތައް ކުރިއަްށ 

ންގ ކޮމިޓީއަްށ، އިނގޭެނގޮތަކަށް ބަޙުސްކުެރިވ އަދި އެ ބަޙުސަށްފަހު ޑްރާފްޓި

މަޢާފުކުރައްވާ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ޑްރާފްޓިންގ އެންޑް ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް، މި ގަާވއިދު 

ްްޔާ. ެއކޮމިޓީއަށް ދެވޭ އިރުޝާުދގައި ޮކން ތަރުތީބަކުންތޯ ނުވަތަ  ބުނާގޮތުން ވެއްޖެއް

)ށ( ކޮން މުހިންމުކަމެއް ދީގެންތޯ ގެންދާނީ. އެގޮތަށް ބައްަލވާފަިއ އޮތީ. އެހެންވީމާ 

މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއ ެއއޮތީ ެއގޮުތގެ މަތިން. އަދި )ނ( ހިމަނާފަްައި އެއޮީތ 

އެއްބާބަކަްށވުރެ ގިނަބާބުަގއި ުގޅޭ މާއްދާތައް ހުރެދާނެ ކަމަްށޓަކައި އެ ގުޅޭ މާއްދާަތއް 

އަދި ތަޢާރުޟުނުވާނެ ގޮތަަކށް ހުރިހާ މާއްދާއެއް ހިމެނުމަށްޓަކައި އެކަމަްށވެސް 

ނޑު ވިސްނާނެޖާ ގަ ދިނުމަށްޓަަކއި. މިއީ ކޮމިޓީން މިމާއްދާ ެއކުލަވާލެްއވުމަށް މަިއގަ

ނުޑ  ގޮތެްއގައި ވިސްނެްއވިގޮަތކީ. މިކަން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވިއިރު އަޅުގަ

ފާހަގަކުރަން، ކޮމިޓީން ނިންމެވިއިރު ކޮމިޓީަގއި ގޮަތކަށް ނިމުނީ ކޮމިޓީގެ 

ކޮމިީޓަގއި ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން  ތެރެއިންވެސް ވޯޓަކަށް ޮގސްގެން. ެއއީ

ކޮމިޓީގަިއވެސް ިތއްެބވުމާއި އެީކގައި އެ ޚިޔާލުަތކަށްވެްސ ހަމަ ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް 

ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން އެހެންނަމަވެސް އަޣްލަބިއްޔަތުން ގޮެތއް ނިންމޭތޯ ވޯޓެއް ެނގިގެްނ 

 ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 



ނޑު  ްނބަރު އައްުޑއަޮތޅު މެ  ވަނަ މާއްާދއަށް... 55ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި، މިހާރުވެސް މައިކްގެ މަްއސަލަ އެބައުޅޭ އިނގޭތޯ. އެހަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.މަޑުކޮށްލެްއވުމަށް އިނގޭތޯ.. ިމހާރު ރަނގަޅު 

 

 ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކޮށްަފިއ އޮންނާތީ  102ވަނަ މާއްާދއާއި  102އާދެ،  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން ޑްރާފްްޓ ކުރުމުގަިއވެސް ޢަމަލުކުރެވޭީނ އެ ދެމާއްދާގެ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ޤަބޫލުކުރެވޭީތއާިއވެްސ އެކު، ކުީރގައި ކުރީަގިއ  ދާއިރާގެ ތެރޭަގއިކަމަށް ައޅުަގނޑަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ  101ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުރަްއވާފައި އޮްތގޮތް ެއއީ މި ދެންނެވި 

ވަނަ މާއްާދެގ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ  102މާއްދާއާއި 

 މަތިން ވަރަށް......

 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މަިއކްގެ ަމއްސަލަެއއް އެބަޖެހޭ ިއނގޭތޯ ސިސްޓަްމގައި. ޢި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެްެހެންވީމާ އެހަށް އިށީނދެަވޑަިއގެން ދެްއވުން އެދެން.
 

 )ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަަލއަކަށްފަހު(

 

 ށް ެގންދެވުން އެދެން.އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  އުޅުނު ދަންނަވަން ނޑު`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

ނޑު އިޞްލާޙެްއެގ އ ހުށަހެޅިގޮތޭ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް  ކުީރގައި ވާހަކަައކީ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ޝަރީފް ްަޅުގަ

މި ހުށަހަޅަންޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ  ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ. އެހެން



މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުަގއި ވީާހވެސް ފުޅާދާއިާރއެްއަގިއ 

މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަަކށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުދާނޭ ތަނަވަސްވެަފއި އޮތުާމއި، ަގާވއިދަކުން މަޖިލީހުގެ އަާތއި ަފއި ބަންދެިވގެން 

ގޮތެްއގެ މަތިން ހުރިހާ ގޮަތކަށްވެްސ މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތުގައި ުފޅާދާއިރާެއްއަގިއ 

ވަަނ  101މަޖިލީހަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ ާމްއދާގައި ަބޔާންެވގެންވާ އުޫސލާއި ހަމަތަކުގެ ތެޭރގަިއ  102މާއްދާއާއި 

މިނިވަންކަން އެްނމެ ބޮޑަށް ލިބިދެވޭ ޑްރާފްޓެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަްށ ލިބެންވާނެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ައޅުަގނޑު މި ހުަށހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙާިއ  55ފެނުނީ މިހާރު މި 

ވަަނ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންެގ  102ވަނަ މާއްދާއާއި  101އެްއގޮތަށް އޮތުން. އޭރުން 

އިޚްތިޔާރުތަެކއް ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާުޙ ކުރަމުްނ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ހުރިހާ

 101ދިޔުމުގަިއ ލިބިދެވޭ. އެނޫން ހުރިހާ އެއްެޗްއގަިއ މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ަވނަ މާއްދާއިން ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް  102ވަނަ މާއްދާާއއި 

ކުގެ ދާއިރާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ުކރަމުން ދިޔުމުގައި ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ތަ

ހަނިކޮށް އެއަށް ކޮންމެސް ޮގތްތަކެއް ަކނަޑއެޅުމުަގއި ަދތިތަކެއް ދިމާވާ ގޮތަކަްށ 

އެކުަލވާ ލެވިފަިއ. ދެން އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ ކޮމިީޓގަިއވެްސ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ަބއެްއ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުގަިއ އަޅުގަ

ނަކީ މިކަހަލަ ކަމަކަށް އެހާ އެކަީށގެންވާ މިްނވަަރކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މެންބަރުން

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ނުވާތީ ފަހަރެއްގައި ލިެޔވޭ ގޮަތކުން ތަޢާރުޒުވެދާނެތީާއިއ 

އަދި މިނޫންވެސް ސަބަބުތަާކ ހުރެ މިކަހަލަ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ކަމަށް. އެކަަމކު 

ވެީނ އޭރުެގ މާހިރުންނާއި ަކމާބެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާއަރުވާ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެ

ފަރާތްތަކާއި ޓެކްނިކަލް އެހީާއއި އަދި މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ ލިބިގެން ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙު ދެން ކުރެިވގެން ދާއިރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރިހަމަ 

ޑްާރފްޓްކުރުމުގައި ެއއް މާއްާދ އިޚްތިޔާރު ލިބިފަިއ އޮތްކަމަްށ ވިައސް ޤާނޫނުއަސާީސ 

އަނެއް މާއްާދއާއި ތަޢާރުުޒެވ މިކަހަލަ ގޮތްތަކެއް ނުވާެނއޭ. ެއއަށްވުރެ މެންބަރުން 



ނޑު މި މާއްދާ  ވިސްނާަވޑަިއގެން ކަންތައްަތްއ ގެންދަވާނެ ކަމަށް އެހެންވެެގން އަޅުގަ

ވާތީ ައޅުަގނުޑ ހުށަހެޅީ މިއީ ވަރަށް ދިގުޮކށް ވާހަކަދައްކާަފއި އޮތް މާއްދާއަކަށް 

އަކުްނ  102ކާއި  101މިވާހަކަ މާ ދިގެއް ނުކުރާނަން. ބޭނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލިބިދޭ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އޮތުން ެއއްެވސް އެހެްނ 

ފަރާތަކަށް ަގވާއިެދއްގެ ގޮުތން ވިއަްސ މި ކަމަކަށް ުހރަސްއެޅޭނެ ގޮތަކަށް އަދި 

ވަަނ  55ރުތައް ކުަޑެވގެންދާނެ ގޮތަކަށް މާއްދާަތއް ޑްރާފްްޓެވފައި ނެތުން. އިޚްތިޔާ

މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓން އޮތް ގޮތުންވެްސ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ހުރަސްތަެކްއ 

ނުޑ ޑްރާފްްޓގައި އޮތް  ނޑު ހުށަހެިޅ މާއްދާ ފާސްނުވަންޏާ ައުޅގަ އެބަހުރި އަުޅގަ

ެހންނަމަވެސް ެއއީ އަޅުަގނުޑ އެންމެ އެޭދގޮތް ނޫންކަން ގޮތަށްވެްސ ވޯުޓ ދޭނަން. އެ

މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅީ ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް 

އެ މަޖިލީހުން ކުރަްއވާ މަަސއްކަުތގައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ ާދއިރާަގއި ލިބިދެޭވ އެންމެ 

 ރިްއޔާ.ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އެ މަޖިލީހަށް އޮތުން ޝުކު
 

މެންބަރުން.  89ޝުުކރިއްޔާ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ދެން އަޅުގަ

 މުޙަންމަދު މަޖުްުދީ އިބްރާހީމަށް.

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަްށ މިއަދު  ންަބރު އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެ

 ގެނެވިަފއި ހުރި ކަރުދާސްތަކުެގ ތެރޭގައި ހުދު ކުލާަގއި މިހާރު މިދެކެވޭ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ޅުމަށް ފުންކޮށް މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ހުށަހެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޒަރު ހިންގާ ބަލައިލުމުން ރީނދޫ ކަރުދާހަށްވުރެ ަވކި މޮޅުތަކެއް ނެތްކަްނ 

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ މިއާެއކުަގއި މި މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ނުޑ ނެތިން. އަޅުަގނޑުމެްނ  ދެންމެ މޭރުން ކުރެއްވިފަދަ ބިރެއް ގަންނާކަށް އަުޅގަ

ފޮނުވާ ފޮނުުވމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެއއަްށ  ފާސްކޮށްފައި



ނޑުމެންާނ ހަމައަށް ގެންނައުމަކުން  މުރާޖުކޮށް، މުރާޖާކޮށްގެން ފެންނަ ނަތިޖާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސިހުންވާކަްށ ނުޖެހޭނެ. އެއަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ވާކަްނ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން  25ރު ދެލިކޮޕީގައި ދަލީލުކޮށްދޭނެ. މި ނަޒަރުން ވިސްނާ މިހާ

ގެނެސްފައި އޮތް ގޮތަށް މި މާއްދާ ފާސްކުރުން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަްނ 

 ޝުކުރިއްާޔ.
 

ނުޑގެ މި ފުރުަޞތުގެ ބޭނުން  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނިޑއްޖެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. މިހެން މި ދެންނެވީ އަރިއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި  :ޠާހިރު ވާހަަކދެއްެކވުން ކެ

ނޑު ދަންަނވަން އުޅުނު ވާހަަކވެްސ  މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް އަުޅގަ

ނޑުެވސް އުޅުނީ  ވަނަ ާމއްދާ މި ޑްރާފްޓްގަިއ އޮތް ގޮތަްށ  55ދަންނަވާފައިވާތީ އަުޅގަ

ަގނޑަށް ެފންނަ ވާހަކަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅު

 މަޖުދީއަށް ތާއީދުކުރަމުން ފުރުޞާތު ދޫކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ކަކާ އެުކގައި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ތިންހަތަރު އިޞްލާޙުތަ ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުވެސް އެބައޮތް. މި ކަންތައްަތްއ ބަލައިލާއިރުަގއި، ހުރިހާ 

ނޑަށް މިހާރު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައި އޮްތ  ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައިލާ އިުރގައި އަުޅގަ

ކަށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ޭއަގއި ަކނޑަެއޅިގެން އަނެއްާކވެްސ އިޞްލާޙާ މެދުގައި އެއަ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ދިގުލަިއގެން ދާނެ ކަހަލަ މާނަތަކެއް ޭއގެން އެބަ ދޭހަޭވ. 

އޭަގއި )ށ( ގަިއ ނިންމާލަމުން އަނެްއކާ ައޅުަގނޑުމެން ަވިކ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކޮށްފައި 

ށް ދެން ހަދާނީ ކޮންގޮތެއްތޯ ނިންމަން. އަލުން އަނެްއކާވެސް އެބަޖެހޭ އެއަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަވކި މާއްދާއަކަށް ުނވަަތ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

މާއްދާތަކަކަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމަށް ފަހުގައި ދެން އެއޮީތ އެންމެފަހު މަރުހަލާއާ 

ނޭނގެ އެކަާމ ހަމައަށް އާދެވިފައިހެން. އެެހންވީމާ، ކޮންމެހެން ދެން ނުޖެހޭނެ ކަން



ބެހޭގޮތުން އަނެއްކާ އަލުން ިކހިނެއްތޯ ދެން އެ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާ ދޭތެރޭގައި 

ގޮތެއް ނިންމާނީތޯ ނުނިންމާނީތޯ. އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަަކށްވެސް ެއގޮތަށް އޮތީމަ 

ނޑަށް ވަރަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަްށވެސް ލަްސެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑކަށް ތާއީެދއްނުކުެރވޭ. އެއީ އެއަްށ ތާއީދުނުކުެރޭވ ބޮޑަށް ފެ ންނާތީ އެައކަށް އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަަބީކ މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި ދެ 

ނޑަްށ  މެންބަރުންވެސް އެބައޮްތ ދެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޒެއް މީގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޮއތީމަ ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީން ހީވަނީ ކޮންމެސް ކަހަލަ ނުފޫ 

ބޭރުގައި އެ ދެ މެންބަރުން އަލުން މިއަށް އިޞްލާޙެއް ފޮނުއްވާފައި މިއޮީތވެސް. 

އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް ތާއީދުނުކުެރވޭތީ ައްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެްެރި 

ނޑަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރެވޭތީ. މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅު ގަ

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގިއ  އެހެންވީމާ، ެއއަށް އަުޅގަ

ހުށަޅާފައި އޮތިއްާޔ. ނޫންނަމަ އެއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ އެ ހުށަހަޅާލަން. 

ޅުަގނޑު ެއއަްށ ނޫންނަމަ އެއީ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެްއެޗއް ކަމަށްވަްނޏާ އަ

ނޑުމެން މި  ތާއީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަ، ވަރަށް ޤަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ އަޅުގަ

ކުރަން ބޭނުންވެފައި މަސަްއކަތް އިތުރަށް ހަލުވި ކުރުަމށްޓަކާވެްސ، ލުއިފަސޭަހ 

ނޑަށް ހީވަީނ އޭގެން އެބަ ލިބިދޭހެން. ުޝކުރިއްޔާ.  ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރުމަށް މި  ޙުަސއިން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުހޯދީ އައްޑުއަޮތޅުގެ ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި  ރަޝީދު ޙަސަން 

ނޑުެގ އަޚް ިރޔާްޟ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރަން. ނަމަވެސް މީެގ ކުރިން ައޅުގަ

ނޑު ދައްކަްނ ރަ ޝީދު އެގޮތަށް ތާއީުދކުރެްއވުމާއެކު ދެން މި ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

 ބޭނުން އިތުރު ވާހަކަެއއް ދަްއކަން ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ވަނަ ާމއްދާއަްށ އިޞްލާޙެއް  55ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަކީެވސް  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 



 ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ މީހެއް. އެހެން ނަމަވެސް އަވަްސުކރުމުގެ ގޮތުން  ރު ަނސީهللا ޢަބްދު

ޑްރާފްޓިންގް ކޮމިޓީން ފޮނުްއވާފައިމިވާ ޑްރާފްޓްވެސް ަރނގަޅުކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެގ ިއޞްލާޙު އަނބުރާ ގެަނިއ  ފެންނާތީއާއި ެއކީަގއި ައވަސްުކރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 ކަދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަ

 

 `. އާދެ، ހުރިހާ ދާއިާރއެްއގައި ޤާނޫނުައސާސީ އިްޞލާޙު ކުރުމުގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

ކަންތައް އެންމެ އެެދވޭ ައަވސް މިނެއްގައި ގެންދެވޭނެ ޮގތަކީ ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙު  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތަކުގެ ތެރެއިން އަްއޑުއަ

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަަކްށ 

އެދި ދަންނަވާލީ އެ އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރުމުެގ ގޮތުްނ އެެހން ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ 

ފަިއވަނީ. އާދެ، އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ބޭފުޅުން އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ެއ މަނިކުފާނު އެ އިޞްލާޙު ހުަށހަޅުއްވާ ސަބަބު ވަރަްށ 

ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެްއަވއިފި. އަދި މީގެ ކުީރގެ ބަެއއް މަޖިލިސްތަކުަގއިވެްސ 

ވާހަކަފުޅުތަެކއް  ވަނީ ެއ މަނިކުފާނު ެއގޮތަްށ އެ އިޞްލާޙާމެދު ވަރަްށ ތަފްޞީލު

ނޑުެވސް އިތުރަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅަްށ  ދައްކަވާަފއި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ތާއީދުކުރުން ފިޔަވާ އިތުަރށް ދައްކާނެ ވާހަަކއެއް ެނތްކަމުގައި ދަންނަވާލަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 އްދާއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވަނަ މާ 55`. ައއްސާލަމްޢަލައިކުްމ. އާދެ،  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އިޞްލާޙަށް ބަލާއިުރގަިއ ައދި، ަގާވއިދުގެ ެދވަނަ ެދލިކޮޕީގަިއ ެއ މާއްާދ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްްްކެވުްނ:

ނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަެވވެނީ ދެވަަނ  ބަޔާންކުރެިވގެންވާ ގޮތަށް ަބލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ބްރާހީމް ޝަރީފް ދެލިކޮޕީގަިއ އޮްތގޮތް. ައދި އަްއޑުއަތޮުޅ މެންބަރު އި

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް. ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުގައި މި މާއްދާއަކީ މި ަގވާއިުދަގިއ 

އޮންނަން ބޭނުންވާ މާއްދާެއއްވެސްނޫން. ޤާނޫުނއަސާީސަގއި މިކަންކުރަްނވީ ގޮްތ 



 ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ިލޔެިވ ބަޔާންވެފަިއ އޮްށވާ މިކަަމށް ަގވާއިުދގަިއ މާއްދާެއއް 

ނޑު ހައިރާްނެވ  ހިމަނަްައިގެން މާއްދާއެއް ބޭުވމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭކަން މިއީ އަުޅގަ

އަންތަރީސްާވކަމެއް. ބޭނުމެްއ އޮތްކަމެއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަކނަޑއެޅި 

ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތަށް ކަންކުަރންޖެހޭނެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކަންކުރެޭވ 

ެރވެނީ ކުެށއް. އެްއވެސް ަބޔަކަްށ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ކަެމްއ ކަމަށްވަންޏާ ެއ ކު

ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ މާލޭގައި ފުލުހުން ނުކުެމ  ނުކުރެވޭނެ. މި ދޭތެރެއިްނވެްސ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ގަިއަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ގަދަބާރުންތަޅާ އަނިޔާކޮށް ތަންތަން 

 ދުޅަކޮށް ހެދިތަން....

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.... ތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

 

ނޑު ކުށްވެިރކުރާ ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ. މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   އެއީ އަުޅގަ
  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްްްކެވުްނ:

 

އެދެްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މައްސަލައާމެދު ވާަހކަދެއްެކވުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިނގޭތޯ. ޮކޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް.

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދެންނެވީ މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ައޅުގަ

ވާ ގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ފޮނުއްވާފައި 55 ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މިއީ ަވކި ގޮތަކަްށ  އަޅުަގނޑަށް ހިާވގޮތުަގއި ައޅުގަ

ގެންދިޔުމަށްޓަކާ މި މާއްދާ ިމގޮތަށް ޑްރާފްޓްކޮށްަފއި މިއޮތީ. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން 

 102ވަނަ މާއްދާއާއި  101ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން އެއީ ކޮްނ ބޭނުމެއްގައި އެކަންަތްއ ވަނަ މާއްދާ މި

ވަަނ  101ކުރީަގއި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު 



ވަނަ ާމއްދާ އޮތް ގޮތުން މި މަޖިލީހަށް ެއއްވެްސ އިޚްިތޔާރެއް ނެްތ  102މާއްދާއާިއ 

ށް އިޞްލާުޙ ކުރަމުން ެގންދިޔުމަކަށް. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުއަސާސީ ރަްއޔިތުން އެޭދގޮތަ

އެ މާއްދާ ެއގޮތަށް ބާްއަވިއގެން ޤާނޫނުއަސާސީ ަރއްޔިުތން އެދޭގޮތަށް ިއޞްލާޙު 

ނޑުމެްނ  ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ުއވާލުން. އެހެްނވީމާ، ވަިކ  އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ެއ ދެ މާއްދާ

މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ، މުޅި ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ 

ކުރިން އުވާލަންޖެހޭ މާއްދާތަެކއް. އެހެންވީާމ، އެފަދަ ކަްނތައްތައް ނުކުެރވޭ ކަހަަލ 

ވިަފއިާވ ގޮތަކަށް މި މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްގެން ކުިރއަށް ެގންދިޔުމުގައި ފޮރު

ނޑަށް ޔަޤީން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިހެންކަމުން  ސިއްރެއް މީަގއި ާވކަން އަުޅގަ

ކުރީަގއި މި ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ައއްުޑއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ތާއީދުކުާރ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުށަހެޅުްއވުަމށް އަޅުގަ

 ކަދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.ވާހަ

 

 ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނުޑވެސް މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު

ނޑު  އަްޙމަދު ަސމީރު   ހުށަހަޅާފައިވާނެ އެހެން ނަމަެވސް އެ އިޞްލާުޙގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން ބައެްއ  102އްދާއާއި ވަަނ މާ 101ފާހަގަކޮށްފަިއވާނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަތައް. އެހެން ނަމަވެްސ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރޫޙަށް ވިސްނާއިރު ައޅުަގނޑަށް، 

ދެންމެ ދާދި ދެންމެއަކު އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ 

ހެން ނަމަވެްސ އިޞްލާޙުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންޮކޅެއް އެަބއޮވޭ. އެ

އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ޭއގައި އެ މަނިކުފާނު އެ ހުށަހެޅުއްިވއިރު މި މާއްދާތަްއ 

ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެޭއ އެބުނާ އެ ކޮން އިަރކުންތޯ ެއކަްނ 

ކުރަްއވާނީ. ޤާނޫނުއަސާީސެގ އެކުަގއި ތަސްދީޤުކުރުމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ވެސް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާެނއޭ. އެެހންވީމާ، އެއީ ކޮްނ ހުށަހެޅުމަށް

މަރުހަލާއެއްަގއިތޯ އެކަން ުކރާނީ އެ މާއްދާ ފާްސެވގެްނ ދާއިރު، ިޢއްޒަތްތެްެިރ 



މެންބަރު ސާފުކޮށްދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ދެން ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނުޑ 

ގޮތަށް ބަލާފައާއި އަިދ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު މިވަގުތު މަޖިލީހުގެ ރޫޙު ހުރި 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަސައްކަުތަގއި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށްަފއި 

ނޑުެގ އިޞްލާުޙ  އޮތް ޑްރާފްްޓކޮށްފައި އިްޞލާޙު އެގޮތަްށ އޮތުމާެއުކގަިއ އަުޅގަ

މިވަގުތު ހުށަހަޅަން ޤަސްުތނުކުރާ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސަށް ދަންނަވަން. 

 ރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.ޝުކު
 

އާދެ، މިހާރު މި މަޢުޟޫގައި ވާހަކަދަްއަކވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ހުރިހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. އާދެ، މިހެން އަޅުަގނޑު ދެންނެވީމަ އަެނއްާކ 

ެއީއ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަތްޕުޅު އުފުއްލަަވއިފި. 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މިައދުގެ މި  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

މެންބަުރ  ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ައއްުޑއަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުާރ 

ހުށަހެޅުމެކޭ. އެހެން ކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އަދި އިޞްލާީޙ 

ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެެނވޭތޯ ގޮތަކަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް 

ކުރާނަން. ެއގޮތުން އެ މަނިކުފާނުގެ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ބާރެއްެގ އަޅުަގނޑު ާތއީދު

ގޮތުން ެއ މަނިކުފާނުގެ ުހށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީުދކުރާ ވާހަކަދަންަނވާލަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑވެސް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު   ވަނަ  55އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ ދެ ނުކުތާެއއް މިވަގުތު  މަދު ާޠރިޤް މުޙަން   މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙުތަާކއި އަިދ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ



ނޑު މެްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް ދެލިކޮޕީއަށް ބަލާއިރު ދެލިކޮޕީގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ާމ ކަމުދާގޮެތއް ނޫން. ހަމަ  ކުރިމައްޗަށް ިމ ައއިސްފަިއާވ ގޮތަީކވެްސ އަުޅގަ

އެާއއިެއކު ައއްުޑއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

ނޑަށް މާ ކަމުދާގޮތެއް ނޫން. މީގެ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި  ގޮތަީކވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް ައއިސްފައި ިމާވ އަޅުަގނޑު ފުރަތަ މަ ދެލިކޮީޕގައި އަުޅގަ

އިޞްލާޙާއި ދޭތެޭރގައި ވިްސނާލާއިރު ފާހަގަކޮށްލެްއވޭ ެއންމެ މުހިންމު ނުކުތާއަީކ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަަސއްަކތް ފެށުމުގެކުރިން ތަސްދީޤު ކުރުމައްޓަަކިއ 

ައއްުޑއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ފޮނުވަންޖެހޭގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭކަން. ހަމަ އެއާިއއެކު 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިްޞލާޙު، އެ އިޞްލާޙުން 

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ މަސަްއކަތްކުރަމުްނ 

ދާއިރުވެްސ މާއްދާެއއް ުނވަތަ ބާބެއް ނުވަތަ ޤާނޫުނއަސާސީ އެްއކޮށް ފާސްވިނަަމވެްސ 

ޤު ކުރުމައްޓަަކއި އަިދ ވަކި ފާސްކުރުމެއް މި ަތނުން ފާސްކުރަންޖެހޭކަން. ތަސްދީ

ނޑަށް ިމ ދެ އިޞްލާޙުން ފާހަގަުކރެވުނު ތަފާތަކީ ެއްއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ބާރު ލިބެނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މަސަްއކަްތ  އިޞްލާޙަކުން އަުޅގަ

އްަޓކަިއ ފޮނުވަންޖެހޭނެ ގޮތްތަެކްއ ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނުއަާސސީ ތަސްދީޤު ކުރުމަ

ނިންމުން. ހަމަ އެއާއިއެުކ އައްުޑއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

އިޞްލާޙުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ މަަސއްކަތްކުރަމުން ދާއިރުވެްސ ތަސްދީުޤ 

ނުޑ ކުރުމައްޓަަކއި ފޮނުވާެނގޮތެްއ ނިންމިދާނެކަން އެބައޮޭވ. ހަމައެާއއެުކ ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާާއއި ދެވަނަ މާއްދާއިްނ  101ފާހަގަކޮށްލާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ މައްޗަށް. އެ ދެ މާއްދާ ރަނގަަޅ 

ދުވަުހގެ  7ބަލައިލުމުން އަޅުަގނޑަށް ދޭަހވަނީ މި މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކޮށްފިނަމަ 

އަރިހަށް ފޮނުވަންޖެހޭކަމައް. އެހެންވީމާ، ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

ވަނަ މާއްާދއާއި ެދވަނަ މާއްާދގަިއ  101ހަމަގައިމުވެސް ޤާނޫުނއަާސސީގެ 

އަޅުަގނޑަށް ދޭހަވާ ެއއްޗަާކއި މި ދެ އިޞްލާހުަގއި މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ 



ގެނެސްދޭ ެއއްަޗކާއި ވަރަްށ ބޮޑު ތަފާތު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މި ދެ 

ލާޙަށްވެސް ާތއީދު ނުކުރެވެނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަްށ އިޞް

ހަމަގައިމުވެސް  އައިސްަފއިމިވާ ދެލިކޮީޕގައި ިމ އޮންނަ ގޮތަށްވުރެން 

އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވިގޮތް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު. ސަބަބަީކ 

މެއް ނިންމުމަވުރެން ކުރަމުން ދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސަްއކަތް ފެށުމުގެކުރިން ކަ

ޙާލަތާއި ުގޅޭގޮތުން ކަމެްއ ނިންމުން މާ ފަސޭހަވެދާނެކަމަށް ޤާބޫލުކުރެވޭތީ. 

އެހެންވީމާ، މި ދެނުކުތާ ދަންނަވާލުން އަޅުަގނުޑގެ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމަކީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   ޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ދެތިން ނުކުތާއަކީ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފާއިުތވިތަނުން  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުާމއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 6ބިގަންނަން. ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކޮށް އެައށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިތާ ޢިބުރަތްތަކެއް ލި

ށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫުނއަސާސީ އަެނއްކާ ބަދަލުކުަރންޖެހުން އެއީ އެކަމަކުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލެވުުމގަިއ ވިސްނަންވީ ވަރަްށ 

ނަވާނީ. އެހެންވީމާ، ިމ ވިސްނިފާނެތްކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމެކޭ އަޅުަގނޑު ދަން

 6މަރުޙަލާގައި އަނެްއާކވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދެން ޢަމަލުކުރާގޮތަކުން އަެނއްކާ 

އަހަރުން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ މި ޤައުމުގެ ދުރު 

މުސްތަޤުބަލަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެިޅގެންދާ ވަރަށް ޮބުޑ 

ނޑުމެން ެއކި ދުވަސްވަރު ިކޔައިފީުމ ހު ރަހަކަށްވެދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑިމޮކްރަީސެގ އުސޫލުތަށް ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ.  އެހެންނަމަވެްސ 

ޑިމޮކްރަސީާއއި ބެހޭގޮތުން އެކިމީހުން ދެކެނީވެސް އެިކގޮތަށް ެއކިމީހުން އެާއިއ 

. އެކި ަޤއުމުަގއި އެިކގޮތަްށ އޮންނަ އެްއޗެްއކަމަށް ހަވާލާދެނީވެސް އެިކގޮތަށް

ވާހަކަދެެކވެމުންވެްސ އެބަދޭ. ކޮންމެއަަކސް ައޅުަގނޑަްށ އެނގިހުިރ މިންވަރަކުްނ 



އަޅުަގނޑަށް އެްއޗެއް ދެންެނވޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަގޮުތަގިއ 

ންމެ ގޮތެްއަގއި ޑިމޮކްރަސީެއއް ކަުމގަިއވާަނމަ އޭގެ ތަފްސީލުތަްށ ކޮ

ހުރިކަމުގަިއވިައސް އެ ޤައުމެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ެއ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުްނެގ 

ރަޢުޔާ އިދިކޮޅަށް ަވކިމީހަކަްށ ނުވަތަ ވަކި ބަަޔކަށް ަކންތައްތައް ކުެރވޭގޮަތކަށް 

ނޑު އަސާްސ ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ެއއީ  އޮެވގެންނެއް ނުވާނެ. މި ދެންނެވި މައިގަ

ނޑުމެްނނަކަށް ނުކިޔޭނެ ދެްނ ެއއަށް ކިޔަންޖެހޭނީ ކޮންމެވެްސ ޑިމޮކްރަ ސީެއކޭ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހުނު ގޮތަކީ ިޢއްޒަތްތެިރ  އެހެން ެއއްެޗއްކޭ. މި ނުކުާތ އަުޅގަ

ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އިވެމުންއެބަޭދ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކުރަސީޭއ 

ވާހަކަ. މިހެން އޮންނައިރު ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން  ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމްކުރުމުގެ

ވަަނ  102މެންބަރަކުވެސް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަށް ެއީއ  101މާއްދާ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި  ވަނަ މާއްދާއަްށ ވުެރވެސް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ަގއި ައޅުަގނޑަްށ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫާލއި ަކނޑަެއޅިގެން ޚިލާފު ެއއްެޗއްކަމު

ދެންނެވޭނީ. ރައްޔިތުްނގެ ަމންދޫބުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެާބއި ހަމަހަމަ ގޮތެްއގަިއ 

ނޑުމެން ބަލަމާ ހިންގަވާ އެއީ ރަްއޔިތުންެގ  މަންދޫބުންނަށް ބެހިގެންވިއަްސ އަޅުގަ

ުކ ތިންބައިކުޅަ ދެބަިއކަމަށް ރަްއޔިތުންގެ ތިންބަިއކުޅަ ދެބައި މި އެްއވަރުވަނީ އެަވގުތަ

ވަނަ މާއްާދ  102ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަްށ 

ަވނަ މާއްދާ މިހާރު ބުނާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ތިންބަިއކުަޅ  102ބުނާގޮތުން. މާނައަކީ 

ދެބަޔަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބުނިއްޔާނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ގޮތަށްނޫންގޮތަށް ކަމެއް ކުެރވޭކަށް ނެތް. އެހެންވީާމ، ީމ އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަ ޑިމޮކްރަސީގެ ުއސޫލާއި ަކނޑަެއޅިގެން ޚިލާފުކަމެކޭ.  ޑިމޮކްރަސީގެ އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވަނީ ދެންމެގައި  މި ނުކުތާ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޖެހުނީ އަޅުގަ

ޢަފީފްއޭ މި ނުކުތާ ފާހަގަކުެރއްީވ  ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން

ތަފްޞީލެއް އެރުވުުމގެ ގޮުތންނާވެސް އެުކަގއި އަދި އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަްށ 

ތާއީދުވެްސކުރުމަށް އަދި ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުިރމަތީގައި މިއޮްތ ޚާއްަޞ 



 ވަނަ މާއްދާެގވެސް މިކަމާިއ އިޝާރާތްކޮށްފަިއވާތީ. 55މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްްޓ ކުރައްވާ އަުޅގަ

 102، 101ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވެސް  55ކުރިމައްޗަށް ފޮނުްއވާފައި މިޮއތް 

އަދި ައއްުޑއަތޮުޅެގ . 102، 101ހަވާލާ ދެްއވާފައި އެބައޮްތ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ްށ  102ާއއި  101އްވި އިޞްލާުޙގަިއވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ުހށަހެޅު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަްނ މިވަގުުތ ައޅުަގނޑުމެން  އެބައޮތް އިޝާރާތް ކުރަްއވާަފއި. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުުކރުމުގެ މަސައްކަްތވެސް ގެންދަންޖެހޭނީ މިހާރު 

ން. ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ދާއިރާެއއްގެ ތެރޭަގއިކަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ  މިހާރު އަޅުގަ

ްނ  101. 101އިޞްލާޙެއް ގެނައުުމގެ ވާަހކަ މި އަންނަ މާއްދާއަީކެވސް 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލެއް ގެނައުުމގެ ވާހަަކއެއް މި ދެއްކެނީ. އެހެންވީާމ، ެއ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އޭގެތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާއްދާތަކަށް ޙަވާލަދޭްނވެސް ައޅުގަ

ނޑުހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތްކުެރވޭނީ. އެކަްނ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރަގއި ާރއްޖޭގެ ދުރު މުސްތަޤްބަލަށް ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫުލ 

ނޑުމެން ބޭނުންކަމަްށވަންޏާ މި ޤާނޫނުއަސާީސ  ތަޢާރަފުކޮށް އެ ޤާއިމުކުރަްނ އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ކުރުމުގަިއ އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑަްަށް ވިސްނޭ މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ   101ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާ ުއވާލުން. ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން ަވކިގޮަތކަށް  102ވަނަ މާއްދާ އާިއ 

ނަޑއަޅާ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި  މެދުގައި ޚާއްަޞކޮށް ނިންމީމާ ދެން އޭގެ މައްޗަްށ  ކަ

ނޑަކަްށ  އިތުރު ބަހެއް ބުނާނޭ އެްއވެސް ފަރާތެއް ހުރެގެްނވާެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި  ބަދަލު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 55ަވންޏާ މި ގަވާއިދުގެ މެންބަރުންނަށް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގެން ގެންނަަވއިފިކަމަ

ނޑަްށ  ވަނަ މާއްދާއަްށވެްސ ބަދަލެްއ އަންނާނެ ނުވަތަ އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަައކީ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވިސްނޭ. މި މޭރުމުން އަޅުގަ



ވަަނ  55ރައީސް، މިހާރު ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް ްޑރާފްޓްގެ )ނ( 

ދާގެ )ނ( ގެ ގޮތުަގއި ަބޔާންކޮށްފައި މި އޮތް ބަޔަށް ިވސްނާލީމާވެސް ައޅުަގނުޑ މާއް

އެބަ ހިތަށްއަރާ އެބައިން ެއ އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ ވަަރށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅަކަޭށ 

އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ގަވާއިދުަގއި ނުލިއުނަސް ކުރާނެކަމެްއ 

ނުޑމެން ބަލަންޖެހޭ އެހެން  އެްއކަންތަށް އަނެްއކަންތަކާއި  ތަޢާރުޒުވޭތޯ މިހެން އަުޅގަ

ބެލިފައި ނެތުމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީން 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑު ޤާނޫނުއަސާީސ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ އަނެއް ުނކުތާައކީ އަ  ޅުގަ

އިޞްލާޙު ކުރުމާމެދު ވިސްނި ވިސްނުމުގައި ައޅުަގނަޑށް މި ބުރަވެވެނީ މި 

ޤާނޫނުއަސާސީ ހެޔޮގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ުކރާކަމަށްވާނަމަ ހެޔޮގޮތުަގއި 

އަޅުަގނޑު މި ދެންެނވީ ޑިޮމކްރަސީގެ އުސޫލުތަށް ފުރިަހމައަށް ރާއްޖޭަގއި ާޤއިމް 

ނޑުމެންނަށް ކުރުމުގެ  މަޤްސަދު ޙާސިލު ުކރުމަށް އިޞްލާޙު ކުރާކަުމގަިއވާނަމަ އަުޅގަ

ހަމަޖެހޭނެއޭ މި މަސައްކަތުގެ އެކި ހިސާބުން އެއް މާއްދާ ފާސްކޮށް ފަހަތުން އެހެން 

މާއްދާއަކަށް ބަދަެލއް ގެނައީަމ ކުރީަގއި ފާްސކުރި މާއްާދައށްވެސް ބަދަލު ގެންނަން. 

ނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވާނެކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭ އެހެންޖެހޭނެ ތަންތަން އަ ޅުގަ

ނޑުމެން އަލުްނ  މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ތަާބވެތިބެގެްނ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަވާާލ ކަމުަގއިވަންޏާ. އެެހންވީމާ، ެއއްފަހަރުން 

ނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނިްނމޭނެކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުވިސްނޭ މާއްދާތަށް ތަރުތީބުކުރާނީ މިހިންނޭ އެ ނިންމާފާއި އެ 

ނޑަށް ިވސްނޭގޮތުަގއި އެއްފަހަުރ  ނޑު ހަމަ ދެންނެވޭނީ އަުޅގަ ދޫކޮއްލެވޭނޭ. އަުޅގަ

ނިންމާފާ އޮތްއެއްަޗކަށް ައލުން އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާަޔތްކޮށް އެއަށް ރުޫޖއަެވ 

ނޑަށް ވިސްނެނީ ިމ މުރާޖާކޮށް އެބަދަލުކުރެވުްނ އެ ކަހަލަގޮަތކަށްކަމަށޭ އަުޅގަ

ގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިޓީން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ )ށ( ާއިއ 

ނޑަކަށް އެހާ ހިތްހަމަޖެހެއޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  )ނ( އަުޅގަ



އްުޑއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ެދގޮތުންކުރެ އަ 

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވިގޮތް އެއީ އެ ހުށަހަޅުްއވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙު ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެންކުރަން އޮތް މަސައްކަތަށް ބަލާއިުރގައި ދެންމެގައި މި ދެންނެވި 

ނޑުމެން މަަސއްކަތަށް ފަޭސހަވެގެންދާނެ ގޮެތއްކަމަްށ  ނުކުތާތަކަށް ިވސްނާއިރު އަުޅގަ

ނޑު  އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭތީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ޅުަގނުޑމެން ބަހުސް ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،ާއއި އަދި މިަވގުތު އަ   ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ވަނަ މާއްދާއި ބެހޭގޮތުން. އާދެ، މީގެ ކުރިންވެސް މި  55ކުރެވެމުން މިދަނީ   މެންަބރު ޖަޢުފަރު ީޢސާ 

މާއްދާއި ބެހޭގޮތުން ދެ ުދަވހަކުވަނީ ހުސްވިމަހު ބަހުްސކުރެވިފަިއ ޭއގެފަހުން    އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ގެންދެވި އިދާރީ ކޮމިޓީްނ  ބަހުސަށްފަހު އިދާރީ ކޮމިޓީައށް އަލުން

އަލުން މިވަނީ އަލުން ޑްރާްފޓް ކުރެިވގެން ގެެނވިފައި. ޑްރާފްޓް ކުރެވިަފއިާވއިރު 

އިތުރު އަދި ބަެއއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފަިއޭވ 

ޅުއްވި އިޞްލާޙުތަަކކީެވްސ އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާގޮތުން އެބޭފުޅުން ހުށަހެ

އޭގެ ޒާތުަގއި އެބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙުތަކެއް. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަްށ 

ބުރަވެވެނީ މިހާރު އިދާރީ ޮކމިޓީން ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިޞްލާޙަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ 

ލާޙުަގިއ އިޞްލާޙުކަމަށް. ކޮންމެހެން ިއދާރީ ކޮމިޓީން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞް

ނަޑކަށް ފާހަގަެއއްނުކުރެޭވ. ވަރަށް  ފޮރުވިފައިވާ ބޮޑު ސިއްރުަތެކއްާވކަމަކަށް އަުޅގަ

ޞަރީޙަކޮށް ދިވެހިބަހުން މީގައި ބުނަންވީ އެްއޗެއް ފުރިހަމަ ބަހުން ބުނެވިފައިވާީތ 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުިރ  55އަދި 

ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުން ދާއިރު އޭގެ ދަތިތަކެްއ  ކަމުގަިއވީ

ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް ެއއްގޮަތަކށްވެސް ައޅުަގނޑަށް ނުފެންނަ ވާހަކަދަންނަވަން. ދެްއިވ 

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. 



 

 މިހާރު މި  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑެވސް ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު 

 ވަަނ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކާއި  55ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލާަނން. އާދެ، ައޅުަގނޑަކީ ިމ  

ރިން ކުެރވުނު ވަނަ ާމއްދާ ކުީރގަިއ ްޑރާފްޓްގައި އޮްތގޮތަށް މަޖިލީހުގައި ީމގެ ކު 55

ބަހުސްތަކުގަިއވެސް ޑްރާފްްޓގައި އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެްނ 

ހުށަހަޅަމުން އަދި އެ ބަހުސްގޮތަށް ވާހަކަަދއްަކވަމުން ގެްނދިޔަ މީހެއް. އަދި ހަމަ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ ހަމައެގޮތް ެއއީ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާީސ  މިއަދުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރަމުން ގެންދާއިުރގަިއ  އިޞްލާޙު ކުރުުމގެ މަަސއްކަުތގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަށްގޮުތގަިއ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންނަވަމުްނ 

ނޑުމެންަނށް މި މާއްދާ މިހާރު  ގެންދާ އިޞްލާޙުތަާކއި ގުޭޅގޮތުންވެސް އަުޅގަ

އްެގ ަވުގތުޖެހުމުން އެ މާއްދާއެްއ ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތް ފެނޭ. އެީއ ަވކި ކަމެ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙު ކުރަމުންދާއިރުަގއި އެ މާއްދާެއއް 

ނޑުމެންނަށް ތަސްދީޤުކުރަން ފޮނުވިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކޮްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ  55އެހެންނަމަވެސް،  ގެ މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި މި އޮތްގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަިކ މާއްދާައކުން ފުދޭވަ ރެްއގެ ދަތިތަކެްއ ެއ ގޮތަށް ފާސްކުރުން އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީވޭ.  ނޑުމެްނނަށް އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަ ފާސްކުރުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނުނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުން ދާިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޤައުމަށް މިގެންނަމުންދާ އެްއވެސް ެއކަހަލަ ދަތިތަކެ އް ހުރެގެންނުވާނެ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކައި ގުޭޅގޮތުން އެަވގުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފެންނަ މާއްދާއެއް 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ފާސްކުރުމުގަިއ ެއއްެވސްކަހަަލ ދަތިތަކެއް ހުރުމަކީ މި ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަ ނޑު ދަތިވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަްށ އަޅުގަ ން. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ވިސްނާފައި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަްނ 

އަޅުަގނޑުމެން މިފަހަރު ޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތުގައިވެްސ އެހާ ައވަސް އަވަހަްށ 



އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސ ތިންދުވަހުން އެއްދުވަހު ފާސްކުރަން ނުޖެހޭނެ ގޮތެއްެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތް. މަތިންނޭ  ނޑުމެން އެކަްނކަން ގެންނަން ޖެހޭނީ. އެއީ ައޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިަކން ކުރަމުން ގެންދަްަން  އެހެންވީމަ، ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާފައި އަުޅގަ

ޖެހޭނީ. އާދެ، މިހާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މީގެކުރިން މިދޭތެރެއިން ދާދިފަހުން 

ންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބިލު އަދި ފާސްކުރެވުނު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި ހިއުމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްތީޤްކުރެްއވި މިހާރު 

އެއޮތީ ެއއަށް އިޞްލާޙު ގެްނނަން ޖެހިފައި. މިއަންނަ ދައުރުގައި އެހެންވީމަ، ެއކަހަލަ 

ދޭކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ގޮތްތަެކއްވުން ެއއީ ައޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެސް އެ

ވަރަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވަންޖެހޭނެ 

މިކަންކަމުގައި. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ެއގޮަތއް މި ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮަތްއ 

ތައީދުނުކުރެިވގެން މިއުޅެީނ އެްެްއގޮތަކަްއވެސް ޑްާރފްޓްގައި އޮްތގޮތް ެއީއ 

ގަޅުގޮަތކަްއ ނުވާތީީކ ނޫން އެހެން ނަމަވެސް، ހަމަ މައްސަލަތަކެްއ ރަނ

ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގަިއ ހަމަ އަތުވެދާނެތީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަްށ 

ޖެހިލުންވޭ. މި މަސައްކަތް ޙަޤީޤަތުގައި ލަސްެވގެން ހިނގައިދާނެތީ. އެހެންވީަމ، 

ތުން މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި ކުރިން އެ ޑްރާފްްޓ އެހެންނަމަވެސް މި ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮ

އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި ޑްރާފްޓްގައި އޮްތގޮތައް ާފސްެވގެން ހިނގައްޖެނަމަ 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގަިއ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކު ރެވޭ. އެހެްނވީމަ، އެްއވެސް ދަތިތަކެއްްް އަންާނނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަާވލީ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ޯހދީވެސް ެއކަމަށް. ވަރަށް  އެވާހަކަ އަުޅގަ

ނަޑށް ދެއްވި ފުރުޞަތަްއ، ޝުުކރިއްޔާ.   ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

 

އާދެ، މިހާރު ވާހަކަދެްއކެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުން އަަލްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ޭބފުޅުން ގާތްަގނަޑކަށް ނިމުނީ. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެްެ

އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ެއބަ ތިއްބެވި. ދެން މިހިން 



އަޅުަގނޑު ދެންނެވީމަ އަެނއްކާ މިފަހަރުވެސް ބޭފުޅެްއގެ އަތްޕުޅު އުފުއްަލވާ 

ނުޑ ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާެއުކ  ލެއްވިތަން ައޅުަގނޑަށް ފެނިއްޖެ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ދަންނަވަން ދެން ކުރިއަށް ޮއތް ދެތިން މިނެޓެއްހާއިރު ތެރޭގައި އަލަށް ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު ހުންނެިވއްޔާ އެކަމަށް އިޝާރާްތ 

ނޑު މަސައްކަތް މިކުރަީނ ކޮށްލައްވާަފއި ބޭްއވެވުން. އެހެންވީ މަ، ދެން އަުޅގަ

ޖަހާލާކައް ހާއިރު އަދި ވާަހކަދައްަކވަން ތިބި ބޭފުޅުްނ  10އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާ 

ވާހަކަދަްއކަވާ ނިމުމަށްފަހު މި މާއްދާއަށް ޯވޓައް އެހޭތޯ ބަލަން މަްަސައްކަތް ކުރަމުްނ 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މިގެންދަނީ. ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަޙީދައް. 

 

ނޑު މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ، އަުޅގަ

 އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަތްަތއް ހަލުއިކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް. މެންަބރު ައޙްަމދު 

އެހެންކަމާއެކު ޑްރާފްޓިންގް ޮކމިޓީން މިހާރު ފޮނުއްވާފައި ޮއތްގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ އެހެން  ޝަޙީދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ެއއަށް  ދިއުމާމެދު އަޅުަގނުޑގެ  މެންބަރުންނަށް ފެންގޮތް ކަމުގަިއވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ަބއެއް ކޮންސާރންސް ހުރި  މާބޮޑު މައްސަލަެއއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި ިމހާރު މިއޮތް ދެލިކޮޕީަގިއ ވާހަކަތަްއ ދަން ނަވާލާނަން. ައޅުގަ

މިވާގޮތަކީ ެއއްގޮަތކުން ބަލައިފިއްޔާމުން ޭއަގއި ބަާޔންކުރަން ނުޖެހޭ ބައެްއ 

ވާހަކަތަްއވެސް ޭއގަިއ ހިމެނިފައި ާވކަން. ނުވަަތ މީެގ ކުޑަ ޞުރުީހކަމުަގއިާވ 

ގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުުރމަށް ފާސްކުރުމު

މިގޮތް އެކަީށގެްނވާގޮތް ަބޔާންކުރެވިފަިއ ނެތުން. މިހިން މިދެންނެވީ ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ 

މި އައި ގޮުތގެ )ހ( އަށް ބަލައިާލއިރު ެއކަްނ އެބައޮްތ ަކވަރުކޮށްފަިއ 

ކުރަްނ ވަަނ މާއްދާއިން. އެއަްށވުރެ ޮބޑުގޮތަކަްށ މި ަކވާ 101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބޭނުންވާކަމުަގއި ވާނަމަ މީަގިއ އެބަުއޅޭ ކޮންެމވެސް އަދި އަޑި ނޭނގޭ ކޮންެމވެސް 

ކަމެއް މީގައި އަދި ބަޔާން ނުްުކުރެވި އޮތްކަެމއް. އެހެން ނޫންނަމަ ކޮންމެހެން މި 



ްި ވީނަަމވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުން ދާނީ ެއގޮަތއް.  މާއްދާގަިއ )ހ( އެހެން ނެްތކަމުގައި

ފަހުން ދެންނެވި ވާހަކަ އެީއ ކުަޑ ޞުރުޙީަގިއ އެބުނާ ކަންތަްއ މުޅިން  ދެންއޮތީ ހަމަ

މީގައި ބަޔާން ނުކުރެވޭ ވާހަކަ. އާދެ، ައޅުަގނުޑ ހިތުން މި ދައްކަނީ 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮުތގެ ވާހަކަ. މީގެތެރޭަގއި އެަބއުޭޅ 

ަހކަ. ދެން )ހ( ގައި އެއީ ޕްރޮސެްސ ސަބްސްޓަންސްގެ ވާހަކަާއއި ޕްރޮސެސްގެ ވާ

ކަމުގައި ވާނަމަ އަދި މުޅިައކުންނެއް ފުރިހަމައެއް ނުވޭ. ދެންނެވިގެން ހިނގައްެޖ 

ްަ މާއްދާ އެއޮީތ ޑިމޮކްރަސީއާއި ޙިލާުފ 102ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީ  102

ނޑު ހީކުރަން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް  މާއްދާއެްއގެ ގޮުތގައޭ. ދެްނ އަޅުގަ

އިނގިރޭިސ ވިލާުތގަާއއި ިނުއޒިލެންޑް ތަންތާނަގއި މިއޮްނނަނީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަީސ 

ކަމުގައި. އެތަންތާނަގއިވެްސ ޤާނޫނު ފާސްކުރުމުގައިވެްސ ހުރޭ އެކިއެކި މަރުޙަލާ. 

ހަމަ އެހެންމެ ހަމަ ފެންނަމުން ދާކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން 

އިެވސް ހަމަ ރިފަރެންޑަމަށްވެސް ދާތަން. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަްށ ފާސްކުރުމަށް ފަހުގަ

އަރަނީ މިކަހަލަ ބަެއއް މިަކންތައްތައް ގެންދާނެ ޕްރޮެސސްއާިއ ބެހޭގޮތުން ަބއެްއ 

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ހުންނައިރު އަޅުަގނޑުމެްނ މި ފާސްކުރީމަ ވާނީ 

މައްޗައް ގެނެްސގެން ެއ  އަވަސްާބއޭ ނޫނީ ލަސްބާއޭ. ނޫނިއްޔާ މިކަންތައްެވސް

ވާހަކަދަްއކާލަން ވީކީނޫންާބއޭ. ހަމަ ގައިމުވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ 

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އެ އަނެްއ ދުވަހުން އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންނޫންކަމުގައި ވާނަަމ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަޖެހޭ ޭއގެ ހުރިހާ ބައިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޖުމްލަގޮތެއްަގިއ 

ން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ކަންކުރާ ގޮތަށްްް ބަލައިލާއިުރަގއި ވިސްނާލަން. ދެ

ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައް ކުރަނީކީވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން 

ޑްރާފްޓްކޮށްގެންެނއް ނޫން. އެކަުމގެ މާހިރުން ކުަރއްަވއިގެްނ ޭއގެ މަްއޗަށް 

ަޑއިގެން ގޮތްތަެކއް ނިންމަވައިގެން. މެންބަރުން އުސޫލީ ގޮތުން އެއްބަސްވެ ވަ

ނޑަކަށް ހަމަ ސިފަކުރަން ދަތި ޤާނޫނުއަސާީސގެ މުޅި ޕިކްޗަރ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެްއކޮށް ވޯުޓ ބައިބަޔަށް ގެންދިަޔއީމަ  ނޭނގި ޭއގެ ަބއިބަޔަށް އަުޅގަ



ރުމަށް. ދެން އޭގެން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއެއްްް އޮންނާނެ ގޮތަކަްށ ތަސައްވުރު ކު

ނޑަްށ ހީަވނީ މީގައި އެބަހުރިހެން އަުޅަގނޑަށް މަްަސަްއކަތްތަްއ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ލަސްވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް. ފުރަތަމަ ބަލައިލާއިރު ހިތައްއަާރ 

)ށ( މިހެން އޮތީމަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ލަސްތަކެއް ވާނެޭއ، އާދެ، ެއއްެވްސ 

ފާސްނުވެ ހިނގަިއދާނެ އެތައް މަސްތަކެއް އެއީ ހަމަ ވެދާނެކަމެއް.  އެްއޗެއް

އެހެންނަމަވެސް، )ހ( ައށް ބަލައިލާފިއްޔާމުން އެަބ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަިދ 

އެއަްށވުރެެވސް ދުރު މަުރޙަލާއެއަކަްށ މަްަސަްއކަތް ގޮސްފާނެކަމަށް. އާދެ، 

ބެހޭގޮތުން އަނެއްާކވެްސ  ސަބްސްޓަންސްގެ ވާހަކަދެއްުކމުގެ ކުރީަގއި ޕްރޮސެސްާއއި 

ބަހުސްތަކެއް ފެށިގެންގޮސް އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަެކްއ ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ. 

ވަނަ މާއްާދ އުވާލަން ބޭނުންާވއިރު ހަމަ ރިފަރެންޑަމްއަކަށް  102ވެދާނެ 

މިފަހަރުވެސް ދެވޭގޮަތކަށްެވސް ހަމަ ހުށަހެޅުމެއްެވސް އަިއސްެވސްދާނެ. 

މުން އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ މި މުޅި ޕްރޮސެސް އަލުން އެހެންވެއްިޖއްޔާ

ނޑަށް ީހަވނީ  ވަަނ މާއްދާަގިއ  55އޮންނާނެ ގޮތާމެދު ވިސްނާލަން. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

މިހާރު މިބުނާ ކުޑަ ޞުރުޙީަގއި އެބުނާ ކަންަތއް ޙަޤީޤަުތގައި މި ޑްރާފްްޓކޮށްފައި 

ކޮށްދެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ މަސައްކަތް އަަވސްކުރުމުެގ އޮތްގޮަތކުންނެއް މި ބަޔާނެްއ ނު

ގޮތުން އަދި މިކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ބަލަނީ މަސައްކަތްަތއް މިގެންދެވެނީ ވަރަށް ހެޮޔ 

ނިޔަތެއްަގއޭ. އެހެންކަމުަގިއ ވާނަްަމަ ައޅުަގނުޑ ިވސްނަނީ )ހ(،)ށ(،)ނ( 

ތައްތަްއ މިބައިތައް މިއޮތީ އަުޅަގނޑުމެން އަވަްސކުރަން ބޭނުންވާ ކަން

ނޑު ުއސޫލުތަކާިއ  ފާސްޓްރެކްކޮށްފައި. އެހެންަނމަވެސް، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ މައިގަ

އަސާސްތަކާްާމެދު ެއއްކޮށް ިވސްނާ އެއަށްފަހު ތަރުތީބު ތަކެއް ކުރެިވގެން ދާނެގޮތެްއ 

ނޑު  ނެރުމަކަމަށް އޮތް ޑްރާފްޓެއް ކަމަށް މީ. އެހެންވީަމ، މިގޮތުން އަުޅގަ

ވާލާފަިއ އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ައިއ ކޮންސާރންސް ދަންނަ

ދެލިކޮޕީއަކީ ގިނަ މެންބަރުންނަށް މަޤުބޫލު ގޮތެްއކަމަށްްް ާވނަމަ އަޅުަގނުޑ ެއގޮަތްއ 

 ދާންތައްޔާރަށް ހުރި ވާހަކަެވްސ ދަންނަވާލަން، ޝުކުރިްއޔާ. 



 

 ވަަނ މާއްދާގެ  55އިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް، ަގވާ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

ނޑު މިާއއި ދޭތެރޭގައި ވަރަށް  އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް  ނޑު އަަތއްެއރީއްސުރެ އަުޅގަ  އިޞްލާޙު އަުޅގަ

 ވިސްނާފިން. ހަމަ ވިސްނާ ިވސްނާވެސް ެއްއގޮތަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނގުނު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރެ ރަނގަޅަށް މި ޢިބާރާތް ކުރެވިގެން އައިސްފައި އޮްތކަމެއް. މި ކުރިން އޮތްގޮތައްވު 

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން އެ  25އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ މިާއމެދު ގަާވއިދު ކޮމިީޓގެ 

ވިސްނާ ވިސްެނވުމުަގއި ަވކި އާ ެއއްެޗއް ފުރާނާލެިވގެންނެއް ނުގެެނވޭހެން. 

ނުޑގެ ޚިޔާލަކީ އެނބުރި މިހާ ރު މިއޮތް ރީނދޫ ކަރުދާހައް އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ބަލައިލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިމާލަށް ބޮޑަށް މީގެ ކުލަވަރު ގޮސްފައި ހުރީ. 

ނޑުމެން އުަފއްދާފަިއ  27އެހެންވީމަ، ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއީ  އަހަރު ވަންދެން އަުޅގަ

އޮތް ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް. އެހެންވީމަ. ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ 

ގޮތައް މި ޤާނޫނުައާސސީ ފާސްކުރުމުގެ މަަސއްަކތުގެ މާއްދާ ދޫކޮށްލާފަިއ އެއޮތް 

ވަނަ މާއްދާ މި ގަވާއިުދގަިއ  55ބޭއްވުން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ، 

ނަޑަކށް ހަމަ އެއްގޮަތކަްަށްެވސް ަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ. ެއއީ ަވކި  އޮންނާކަށް މިހާރު އަުޅގަ

އް މިއަށް ުނގެނެވޭތީ. މިހާުރ މިވާގޮަތކީ ހައްތަހާވެްސ މިއަށްވުރެން ރަނަގޅު ވާހަަކއެ 

ވަގުތު ީމގެން ބޭކާރުކޮށްެލވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މީތި މި މާއްާދ 

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގިއ މިހާރު މި ެވގެންއުޅެީނ  އިޞްލާޙުެވގެން މި އަންނަނީ. އަުޅގަ

ސަަލެއއް. އިންސާނުން އެބަޖެހޭ މުޅިން ދިމާވެގެން ިމއުޅެީނ މުޅިން އެހެން މައް

ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ކަްނތައްތަކާމެދު ިވސްނާ އިްޙލާސްތެރިވާން. ކޮންެމ 

ނެޑއްަގިއވެސް އެަބޮއޭވ ފާޑެއްގެ ޭލގުަޅއެއް ެއއްކޮަޅށް ހިމަވެފައި އިންނަ. ެއ  ހަށިގަ

ނޑު މި ހިންާގއެްއޗަކީ. އެީއ ގުަނވަނެއް ފާޑެއްެގ. އެ ގުަނވަްނ  މުޅި ހަށިގަ

ނޑު ހަމަ ރަނގަުޅވެެގން އެބަދޭ. އަދި އެ ރަނ ގަޅުެވއްޖިްއޔާ މުޅި ހަށިގަ

ނޑު އެދަނީ ބޭކާރުއެްއޗަކަށް ެވގެން.  ގޯްސވެއްޖިްއޔާ ފާސިދުެވއްޖިްއޔާ މުޅި ހަށިގަ

މިތާ ތިބޭނެކަމެއް ނެތް ރީތި ކަރާމާތްތެރި ެގއެްއަގއި އައިސް. ެއއެތި ިމ 



ޅު ކުރައްވަނީ އެއީ ޯކްއޗެއްހޭ. ރަނގަޅުކުރަން ޖެހެނީ ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސްފު

އެެއއްަޗކީ ޙަބަރުދާރޭ ވިދާުޅެވފައި ވިދާުޅވަނީ ެއއީ ތިަޔ އިންސާނުންގެ ހިތޭ ހިތް 

ނުޑ  ރަނގަޅުކުރާށޭ ހިތް އިޙްލާްސތެރި ވެގެންނޫނީ ހަމަ އެއްެވސް ކަމެއް އަުޅގަ

ންޖެހިޔަްސ ދެކޭގޮުތގައި ުނކުރެވޭނެ. އެެހންވީމަ، މަްއޗަށް ފަާޒއަށް ަބޑިޖެހިޔަސް ވަޒަ

އަދި ރަބަރުަވޒަނުން މަްއޗަްށ ަވޒަންޖެހިޔަސް މީހުންގަަޔށް ޖެހިޔަސް ރަްއޔިތުން 

ނުޑ  ފިސްފިސްކޮށްލިޔަސް ހަމަ ކުރެވޭނެ ެއއްވެސް ކަެމްއ ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން އޮތީ މި މަޖިލީހުގެ ކުރީސަފުަގއި މިތިއްެބިވ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް 

ސް ދަންނަވާލަން އޮތީ އިޙްލާސްތެރިވާޭށ އިޙްލާސްތެރި ެވގެންނޫީނ ސަމާލުކަމަށް ގެނެ

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ިއޞްލާޙެްއ ނުކުރެވޭނެޭއ. ކިތަންމެ ިގނަ ވަގުެތއް ަނގަިއގެްނ 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ހަަމ  މިކަހަލަ ގަާވއިދެްއ އިޞްލާުޙކުރަން އަުޅގަ

ރު ަވންދެން އަޅުަގނޑުމެން އަހަ 27ރަނގަޅު އެްއޗެްއ ނުނިުކންނާނެ. 

ނޑެއްހެން މޮޑުުނއެތި މިއޮތީ ކުރިމަތީަގއި މީތި ަކމުނުގޮސްގެން ިމއުޅެނީ.  ފުއްގަ

އެހެންވީމަ، މި ަގާވއިދާބެހޭ މާގިނަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއާކކަށް މިތާނގައި ބޭނުމެްއ 

ނޑު ިމ ގަވާއިުދގެ  ނޑަށް ހީވަީނ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ ވަނަ  55ނޫންހެން އަޅުގަ

އްދާ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަަކށް އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ކަމަަކށް ނުދެކެން އެހެންވީމަ، މާ

މިއަށް ވޯޓުދޭަކްއވެސް ނެތިން. މިއަށްވުރެ ރަނގަުޅގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙު ކުެރވިގެްނ 

ނުޑ  ނޑު ެއއަްށ ވޯޓުދޭނަން. ައޅުަގނޑު ަމޝްވަރާކޮށްލިން އަުޅގަ އައިސްިފއްޔާ އަުޅގަ

ބި ވަަރށް ގިނަ ަރއްޔިތުންނާ. އެބޭފުުޅން މިހާރު ބޭނުންފުޅުވަނީ މިތަނަށް ވައްދާފަިއ ތި

ވީހާ ައވަހަކަށް ޤާނޫުނއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަަސއްކަްތތައް ކުިރއަށް ގެންދަން. 

މިގޮތަށް މީތި ތަޅުވާކަށް ބޭުނންހާގޮތަކަށް ދަމާ ވާންކޮށް ަރއްޔިތުން ފިސްފިސްކޮށްާލ 

ނޑު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންހާ ގޮތެއް  ހަދާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވީހާ އަވަސް ިމކަންކޮށްދޭށޭ މި 

ގަާވއިދުގެ ކަންތައްަތއް ދޫޮކށްލާފައި މި މާއްދާތަކާއި ެމދު މިހާރު ބަހުސްކުރާނެ 

ކޮށް މި މަޖިލީހުގަިއ ކަމެއްނެތޭ. މި ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވީހާ އަަވހެއް



 ހަރަކާތްތެރި ވެދެްއވާށޭ، ޝުުކރިއްޔާ. 

 

ދެން މިހާރު މި އަޅުަގނޑު ިމ ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންަފިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތިއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، އެންމެ ފުރަތަމަ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީެގ 

ނޑު އެދެން ިމ ޢިއްޒަތް ތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. ދެން އަުޅގަ

ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވާ ބޭފުޅުން ވާހަަކފުޅު ތަންކޮޅެްއ ކުުރކޮްށ 

ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމަ، ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 މަޖުދީ އިބްރާހީމް. 

 

 ޢިއްޒަރްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުންދާ ާވހަކައެއް  ތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު އަިރއަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ޙައްަޤކަށް ހުރަސްނާޅާށޭ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް،  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

 މަ މި މޭރުމަށް ވިސްނާ ވަރަށް މަޢާފާއެކު މިވާހަކަ ތަުކރާރުކޮށްލަން. ހަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްްްދާާއއި ެބހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިއޮްތ  55އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ  

ނުޑ މި މަޖިލީހުގަިއ  ހުށަހެޅުންތަކަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ފެނުންވާނީ އަުޅގަ

ނޑުވެސް ތަފާތު ޚިޔާލު ނެތީއަކީެއއްނޫްނ. އެހެންނަމަވެސް، ތ.  ހާމަކޮށްފައި. އަުޅގަ

ޅުގެ ިޢއްޒަްަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢާފީފް އިޝާރާތްކުރެްއވި ޤާނޫނުއަސާީސެގ އަތޮ

މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮތްހާ ހިނދަކު މިނޫންގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދިއުަމީކ  101،102

އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނަ ކަމަަކށް ވާތީވެ މިގޮތަށް ފާްސކުަރން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ. 

ހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގަިއވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަބއިަބިއ  އެހެން ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައި

މެްނބަރުން ނިންމަވައިގެްނ މި  25ވަިކވަކިން ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ތަންދޭތީއާއި 

މަޖިލީހަށް ގެނެސްދެއްވި ީރނދޫ ކަރުދާހުގައި މި އޮތްގޮތަީކވެސް ބައިބަޔަްށ 

ނޑު ެއގޮތައް ާތއީދު ކުިރން. އެހެންނަމަވެސް، ތ. ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަކަށް ވާތީ ައޅުގަ

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް އިޝާރާތްކުރެއްވި އިޝާރާތްކުރުމުަގިއ 

ވަނަ މާއްދާ އުވާލަން ޖެހޭކަމަށް  102ވަަނ މާއްދާ އާއި  101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



 ކުރެްއވި ިއޝާރާތް ފާހަގަކުަރން. މި ދެމާއްދާ ުއވާލަން ހުށަހެޅުނު ނަމަ އެކަމަށް

ނުޑ ވީމުސް. ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ތާއީދުކުރާ މީހަކަށް އަޅުގަ

ޢަފީފް އިޝާރާތްކުރެްއވި ކުުރމާއި އެުރވި ލަފައާއި ފާުޅކުެރއްވި ުޝއޫރުތަުކަގއި މި 

މަޖިލީހަށް އެއްވެސް ފަރާެތއްގެ ނުޫފޒެއް ނުފޯރާނެ ގޮތަކީ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ނޑުވެްސ  އުވާލަން ކަމުަގއި  101،102 ފާޅުކުރެްއވި ެއއީ ޙަޤީޤަތެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. މިހެންވެ މިވާހަކަ މިމޭރުމުން މި އަރިސްކޮށްލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަުޅަގނޑު މި ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި މިއޮތްގޮާތއި އެހެްނ 

ފާތެއް ެނތްވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައި އޮްތގޮތާއި ތަ

 ފާޅުކުރަްަމުން މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުުރއަދާކުރަން، ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު މީގެ ކުީރގައި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އާެދ، އަުޅގަ

 ހަރެއްގައި ެއ މާއްދާގައި ހުރި ދެންނެވި ވާހަކަތަކުން ބަެއއް މެންބަރުންނަށް ފަ  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ބައެއް ކަންތައްަތއް ސާފުެވވަަޑއިނުގަތީ ކަންނޭނގެ. ެއހެންނަމަވެސް، ބައެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަންނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް  ވާހަކަތަަކކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު ެދކެން. މިގޮތުން ހުރި ވާހަކަެއއް މިހާރު އަުޅަގނޑު ދަން

ނުޑ ބަލައިލާނީ މިހާރުވެސް ާވހަކަ ދެކެވިަފއި ިމވާ  އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެްނ  101ވަަނ މާއްދާއަށް.  101ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

ބުނެފައި ެއވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އުނިއިތުރެްއ ގެެނވޭީނ ޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއގަިއ 

ހޫރިއްޔާ ތަސްތީޤްކުރާ ޤާނޫނަުކންނޭ. އެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅިގެން ރައީސުލްޖުމް

ނުވަތަ އެކަން ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްކުރުމުގަިއ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުައާސސީ އިޞްލާޙުކުެރިވގެން  ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެހެީނ އަުޅގަ

. ޤާނޫނުއަސާީސއަށް މި މަޖިލީހަށް އަންނާނީ ކޮންމެވެސް ޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއަގއި

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ނުވަތަ ދެވަނަ އިޞްލާޙު ނުވަތަ ތިްނަވނަ އިޞްލާޙު މިގޮތަށް 

އިޞްލާޙު ކުރުމަށްްް ޤާނޫނެއްގެ ސިފަ ގެނެިވގެްނ އެ ހުށަހެޅެންވާނީ. 



އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ކުރިމައްޗަށް ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ވަކިވަކި މާއްާދއެްއ 

ްއ ަވކިން ހުށަހަޅާ ކަމުގަިއ ިވޔަސް ެއ ބައްޓަން ކުެރވިގެްނ ކޮންމެ މާއްދާއެ

އަންނަންވާނީ ޤާނޫނެްއގެ ިސފައިަގއި. ެއ ޤާނޫނުގެ ސިަފއިަގއި މި މަޖިލީހުން 

ވަނަ މާއްާދަގއި މިާވގޮުތގެ މަތިން  102ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ 

ްށ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ޢަމަލުކުރެވިގެން ތަސްތީޤްކުަރން ފޮނުވެންޖެހޭނެ. އެއަކަ

ނޑުމެން މި ނިންމަން މިއުޅެނީ މި ޤާނޫނު އާދެ،  ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެންނަްނ 

ހުށަހަޅާ ޤާނޫނުގައި ހިމަނާނީ ކޯއްެޗއްތޯ. މިއަދު ެއއްބަިއ މެންބަރުން ޚިޔާލު 

ވަަނ މާއްދާ އުވާލުމަށޭ.  102ފި ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންވީ ފާޅުކުރަްއވައި

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނެްއގެ ސިފައިަގއި ހުށަހެޅިގެން އެޮގތައް ބަހުސްކުެރވިގެްނ 

ފާސްވެގެން އެކަްނ ނިމިގެން ދާންޖެހޭނީ. މި ޤާނޫނެއްގެ ސިފަ ގެންނައިރު ކޮން 

ަކނަޑއަޅާނީ އެީއ  އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނާނެ ެއއްެޗއް އިރަކުން ކޮންބައެއްތޯ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބުނަން މިއުޭޅ  55އަޅުަގނޑުމެން މި )ށ( ގަިއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެބަބުނޭ މާއްދާތަކަކަށް ނުވަަތ  55އެްއޗަކީ. ފުރަތަމަ 

ވަކި ބާބަކަށް ބަދަލު ގެނެވި ނުވަތަ އެގޮތަށް ފާސްކުެރވިާދނެއޭ، މިގޮތަށް ބުނެފައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަހުސްތަކެއްކުެރވި އުސޫލުތަެކއް  24އަޅުަގނޑުމެން 

ނަޑއަަޅއި ނިންމާލާފައި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް ނުވަަތ ޑްރާފްޓިން ރިވިއު  ކަ

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާނީތޯ، ކިހާ ހިސާބަކުން ކޮންފަރާތަކުންތޯ 

ިއޞްލާޙުގެ ޤާނޫނެއްތޯ. ނިންމާނީ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާނީ ކޮން މާއްދާތަެކއް ހިމެނޭ 

އަޅުަގނޑުމެން މި )ށ( ގައި ބާރުދޭންވެގެން ގަސްުތކޮށްފައި މިއޮތީ މި މަޖިލީހަށް. 

މިގޮތަށް ނުލިޔެވިއްްްޖެ ަކމަށްވަންޏާ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު 

ނޑައަޅާ ތަރުތީބަކުން ފޮނުާވނީ ނުވަތަ މިހާރު  ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ކަ

ނޑަައޅާ އަޅުަގނޑުމެން މަ ޖިލީހުން ނިންމާފައި މިއޮތް އިދާރީ ކޮމިޓިްީން ކަ

ތަރުތީބަކުން ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންީވ ކިތައް މެންބަރުންތޯޭއ 



މެންބަރުން  25އެގޮތަށް ނިންމަން ބަިއވެރިާވނީ. ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީަގއި ިތއްބާވާ 

ދަވާނީ. އިދާރީ ކޮމީޓިން ނިންމަވާ ނިންމަވާގޮތަކަށްޯތއޭ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެން

ތަރުތީބަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްތޯއޭ މަޖިލީހުން ނިންމަވާނީ. ނުވަތަ މިހާުރ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަންވީތޯއޭ މި މަޖިލީހުންނޭ އެ ތަރުތީބެއް ނުވަތަ ެއ 

ނޑައަޅާނީ. ައޅުަގނޑުމެން )ށ(  ވަނަ މާއްާދެގ  50ނިންމަންވާ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑައަާޅ ނިމިގެން މަޖިލީހުން  )ށ( ގައި ބުނެދީފައި މިއޮތީ އެ އުސޫލަކެއް ކަ

ނަޑއަުޅއްވާށޭ ޑްރާފްޓިްނ ކޮމިޓީން އެ ނިންމަންާވ ތަރުތީބެއް ތަރުތީބޭ  ކަ

އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ކޮްނމެ މާއްދާއެއް އިންނަންވީ ކޮން ތަރުތީބަކުންތޯ، 

ތަެކއްތޯ ޤައުމަށް މުހިންމީ. މި އެހެނެއްނޫން. ކޮން މާއްދާތަކެއްތޯ، ކޮން ބާބު

ޤައުމަށް މިހާރު ދިވެހި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވެގެްނ މިއުޭޅ ބަދަލުތަކުގަިއ ކޮްނ 

މާއްދާތަކެއް ކޮން ބަެއއްޯތ އެންމެ ައވަހަށް ފާްސކުރަން ބޭނުންވަނީ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  24ވަނަ މާއްދާގެ އާދެ، ަގވާއިުދގެ  24އަޅުަގނޑުމެން 

ާކއި ުއސޫލުތަކަކާއިމެދު ބަހުސްކުާރއިރު އެކަންަތއްތަާކިއ އަސާސީ ސިފަތަ

ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ޔަގީން ވަރަށް ފުންކޮްށ، ވަރަށް ފުޅާކޮށް 

ނޑަްށ  ވާހަކަދެެކވޭނެކަން. ެއވާހަކަދަްއކާ ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެ ވަގުތުހެން އަޅުގަ

ފަހު މަޖިލީހުން ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅީ ެއ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ވިްސނެވުމަށް

މިވެނި ބާބެއް ކުރިން ިނންމެވުމަށް ނުވަތަ މިވެިނ މާއްދާތަކެއް ކުރިން 

ނިންމެވުމަށް އިދާރީ ކޮމިީޓއަްށ ހުށަހެޅުއްވުން. އެހެން ހުަށނާޅުއްާވ ކަމަށްވަންޏާ 

އެހުރިހާ ބަހުސްތަކަކަށް ބައްލަވާފައި މަޖިލީްިހުން ނިންމަވާ އުސޫލުތަކަްށ 

ނޑައަުޅއްާވ ބައްލަވާފައި އިދާރީ ކޮ މިޓީންނާއި އަދި ނުވަތަ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ކަ

އުސޫލެްއގެ މަތިން މަޖިލީހަށް ލިބޭނެ. އަދި، މިއިން ވަކިގޮެތއް މިގޮތަށް 

ނޑަނާޅާ ކަމުަގއިވާނަމަ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ނުވަަތ އިދާރީ ކޮމިޓީން  ކަ

ނަޑއަަޅއިފިއްާޔ މިހިސާބަށް އާދެ މަޖިލިހާއި ހަމަައށް އެ އިޞް ލާޙެްއ ކަ

 55އަންނާނީވެސް. މީަގއި މިހާރު މީގެކުރީަގއި ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި އޮތް މާއްދާގެ 



ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވއިރު ކޮންއިަރކުން ކަމެއް އެކަން 

ނިންމާނީކީ ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުން މި )ށ( 

އި ުނވަތަ ާއގޮތަކަށް ޑްރާފްޓްުކރެވިގެން ހުށަހެޅިފައި. މިއޮތީ އިތުރުކުެރވިފަ

ްެވެސް ބޭފުަޅުކ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްހެން. އެއް

ވާހަކަެއއްނުދަްއކަވާ ވަކި މާއްދާތަކެއް ނުވަތަ ބާބުަތކަކުން ނިންމުމަކީ 

ޅުން ކުރެިވގެންވާނެކަެމއް ނޫންަކމަކަށް. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ގިނަ ބޭފު

ޤަބޫލުކުރައްވާހެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކީަގއި ނިންމާފައި ޢަމަލުކުރަން މަޑުކުރާ 

ކަމަށްވަންޏާ އެ އަވަހަށް ގެްނނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ބަދަލުތައް ނުގެނެވިދާނެކަމަށް 

ބައެއް ިއޞްލާޙުތައްްް މި ޤަްައުމަށް ބޭނުންވެގެން ބަެއއް އިޞްލާޙުތަށް ައވަހަށް 

މުޅިްނ ނިންމާފައި ޢަމަލުކުރަން މަޑުކުރުމުގެ ެއ  ނުގެދެވިދާނެކަމަށް

އެްޑވާންޓޭްޭޖްތަްއވެސް ހުންނާނެ. ހަމަ އެގޮތުގެމަތިްނ އަވަހަށް ބަދަލުކުރަން 

ބޭނުންވާ ކަންތައްވެސް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހުރިހާ ގޮތަކަށް ވިސްނެވުމަށްފަުހ 

ނަޑއަޅުއް  ވާ އެގޮަތކަްށ މި ޑްރާފްޓްކުރަން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ކަ

ނިންމަވާލަދެއްވާށޭ. އެ ނިންމެވުމުގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ އަތުަގއި ބާްއވާށޭ. މަޖިލީހުެގ 

ޖަލްސާގައި މިކަން ނިންމާގޮތަށް ބާއްވާށޭ. ެއގޮތުގެމަތިން މި ޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ 

ނޑުމެްނެގ  މިއޮތީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އުސޫލަށް ގެންދަވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އި ެއްއވެސްކަެމއް ފޮރުވިފައި އޮންނަކަމަކަށް ޤަބޫެލއް ނުކުރަްއވާނެ، މި ތެރޭގަ

ނޑައަުޅްއވާ ތަރުތީބަކުން ޑްރާފްޓިން  މަޖިލީހުން ބަހުސްކުރެވިގެން މަޖިލީހުން ކަ

ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުެރވިގެްނ ހުށަހެޅި އެާއއިމެދު ަބހުސްކުރެވި ވަިކވަިކ 

 ން ތަސްދީުގކުރަން ފޮނުވޭނީ.ޤާނޫނުތަކެއްގެ ސިަފއިަގއި ާފސްކުރެިވގެ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި. ބައެއް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްދައަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  50ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ނޑު އިޞްލާޙު ސާފު މުޅިން ުނާވކަމަށް ވިދާ ވާހަކަެދއްެކވުން: ުޅވާތީ އެވާަހކަ ަދންނަވާލުމަްަށް އަުޅގަ



ނުޑ  މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ކޮންމެއަކަސްްް ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި އޮތްގޮާތއި އަުޅގަ

މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙާއި އޮތީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ތަފާތެއް. ރީނދޫ ކަރުދާހުަގިއ 

ން ހާސިލުކުރެވޭނެ. އޮތް ހުރިހާ މަޤްޞަދުތަކެއް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙު

ހަމައެކަނި އޮތް ތަފާތަީކ ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި އޮްތޮގތުން މާއްދާއެްއވިަޔސް، 

ބާބެއްިވޔަސް އަދި ވަިކ ބައެްއިވޔަސް ތަސްީދގުކުރަން ފާްސކޮށްގެްނ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  24ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަރިަހށް ފޮނުވޭނީ ފުރަތަމަ 

ންމެ ފުރަތަމަ އެވާހަކަދައްާކ ގޮތެއް ފާސްކޮށްފައި އޮްތ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮްތ  ކަންތައްތައް އެކަނި. އެހިސާބުން ލިމިޓްވީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޑްރާފްޓްަގއި އެ  ޑްރާފްޓާއި މިދެންނެވި ތަފާތު އޮތީ އަޅުގަ

ެގފަހުން އިޞްލާޙުކުރަމުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދި އޭ 24ފަށާވަގުުތވެސް 

ކުރަމުންގޮސްެވސް ވަކިހިާސބަކުން ވަކި މާއްދާެއއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ފެނިވަޑަިއގެންފި ހިނދެއްގައި އަދި ފާސްކުަރއްަވއިފި ހިނދެއްގަިއ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށް ަތސްދީގުކުަރއްވަން ފޮނުްއވިާދނެ. ހަމައެކަނި މި 

ވަަނ މާއްދާަގިއެވސް އޮތީ ހަމަ މިހާރުވެްސ  1މިއިނީ. ދެން، ފަންޑަމެންޓަލް ތަފާތު 

ޑްރާފްޓްަގއި ވާގޮތަށް ެއްއެވސް ފަރަގެއްނެތި ބާބެއްވިަޔސް މާއްދާއެްއވިޔަސް އަިދ 

މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއްޮކށްވެސް ިއޞްލާޙުކޮށްފައި ޮފނުވިދާނެއޭ. އެހެންވީމާ، 

މެންބަރަކަށް އޮޅުންއަރާ ގޮތަަކްށ  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ ެއއްވެސް ޢިްއޒަތްތެރި

އޮތްހެންނެއް، ވަރަށް ޞަީރޙަކޮށް ބަޔާންކުެރވިފައި މިޮއތީ )ށ( ަގއި މިއޮީތ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ަވކި މާއްދާެއއް ނުވަތަ ބާެބއް ނުވަތަ މާއްދާތަެކއް 

ތަސްދީގުކުަރއްވަން މަޖިލީސް ޤާނޫނުއަްަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުންދާ މަރުޙަލާގައި 

ސްކުރަްއވައިފިނަމަ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގެންފިނަމަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަްށ ފާ

ތަސްދީގުކުރަން ފޮނުްއވިދާނޭ. އަދި، ެއ ޤާނޫނެއްެގ ގޮތުަގްައި އެއަށް ޢަމަލުކުރަްނ 

ފެށޭނޭ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިއީހެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެވސް އަދި ިމ 

ނޑު މަޖިލީހުގައި ވަރަށް  ތަފްސީލުކޮށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކެގެވސް ނަތީޖާއަށް އަޅުގަ



ވިސްނާލާއިރު މަޖިލީހުގެ ޢާްނމު ވިސްނުންފުޅު އޭރު ހުރިޮގތަކީ މިހާރު ބަދަލުފުޅުވީ 

ނޑު ކޮންމެހެން  ކަންނޭނގެ. އެހެންެވގެން މިހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވިސްަނއި، އަޅުގަ

މަ މުޅި މަޖިލީހުން މިތާނގައި ކުެރވުުނ އެކަނި ކުިރ ޚިޔަލެއްނޫން މީީކއެއް. ިމއީ ހަ

ބަހުސްތަކަށް ބަލާއިރު ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވީ ގޮތްކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަގީންނުްނވެސް ވިސްނުނުގޮތް. ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި އޮްތގޮތަކީ އެ 

އުސޫލުތަާކއި  ވަނަ މާއްދާގައި ފުރަތަަމ އަސްލު 24އިޚުތިޔާރު ލިމިޓްވަނީ. 

ބަހުސްކުރެވޭ ވަގުތު ވަިކ މާއްދާއެއް ފާްސކޮށްފައި ަތސްދީގުކުރަން ހުށަހަޅަން 

ނަޑއަޅާފައި ނެތްކަމަްށވަީނވިްއޔާ ޭއގެފަހުން މަޖިލީހަށް އެ އިޚުތިޔާރު މުޅިން  ކަ

ނޑު ުހށަހަޅާފައި އޮތްގޮތުން ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި  ގެއްިލގެންދަނީ. އަުޅގަ

ތަކުގަިއ ަވކި ބާބެއްިވޔަސް، ާމއްދާތަެކްއވިޔަްސ އަދި ެއއް މަރުޙަލާ

މާއްދާކަމުަގއިިވޔަސް މަޖިލީހުން ތަސްދީގުކުަރއްވަން ފޮުނވަން ފާސްކުަރއްަވއިފިނަމަ 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރީނދޫ  އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި ހުށަ ހެޅިގޮތް ރަނގަޅޭ. އަިދ، ޢިއްޒަތްތެިރ ކަރުދާހުގައި އޮތްގޮތަްށވުރެ ައޅުގަ

ވަނަ  101މަޖިލީހުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަްށ ކަންތައްަތއް ކުރުމަާށއި ޤާޫނނުއަސާސީެގ 

މާއްދާއަށް މި މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ އަދި ހަނި ނަމަވެސް ދާއިރާެގ އިޚުތިޔާރު އެކަީށގެންާވ 

 .ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންކުެރވޭނީ މިހެން އޮވެގެންނޭ. ުޝކުރިްއޔާ

 

ނޑު  މާލޮސްަމޑުލު އުތުުރބުރީ  ނޑު ިމެއދުނީ އަޅުގަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އަުޅގަ

 ކުރިން ހިއެއްނުކުރަން މި ބަހުސް މިހާ ދިގުވެގެން ހިނަގއިާދނެ ކަމަކަށް. މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ށް ފަސޭހަކަމާއިެއކު ެއގޮތަކަްށ އެހެންވެ، ވަރަށް ުކޑަގޮަތކަްށ އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަްަ ވާހަކަެދއްްްެކވުން:

ބުނެލާފައި އިށީނީ. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެހެންނަމަެވސް މި މައްސަަލއަީކ 

ނޑުެވސް ނުވިސްނާ މަސައްަލއެްއ ނޫން. އަދި، ބަެއއް އެހެްނ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ސަމާލުކަމަށް ނުގެންނަ މައްސަލަެއއްވެސް ނޫން.  މީހުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑު އެހެން މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންނުވާ ، އަދި އަުޅގަ



މައްސަލަެއއްވެސް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގަިއ ވީހާވެސް ައވަްސގޮތަކަްށ 

އަދި އިޞްލާޙުކުެރވޭ ޤާނޫނުައސާސީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އާދެ، މިހާރު ދުނިޔޭގަިއ 

ތުރުން އަންނަން ތިބި މީހުންނަށް ވީހާވެްސ ތިބި މީހުންނަށާއި އަދި ދުިނޔެއަށް އި

އަމާންކަމާއިެއކު ފަސޭހަ ލުއިގޮތެްއގައި ދިިރއުޅެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމީހުން އެޭދ 

އިޚްތިޔާރުތަާކއި ގޮތްތައް ެއމީހުންނަށް ލިބިދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޑްރާފްޓްކުެރވޭތޯ 

އަމިއްލައަށް ލޮލުން  ބެލުމަކީ އެއީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

ޗަށް މިއަދު އޮްތ ވާޖިބެއް. އެހެންކަމުން ބޮލުން އެދިގެން ތިބި މީހުންގެ މައް

އަޅުަގނޑު މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެްއ ނުކުތާ ދަންނަވާލާނަން. 

ނޑު ަދންނަވާލަން ބެނުންވަނީ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މި  އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި ބަހުސްކުރި ނަމަވެސް މިތަނުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ނިންމޭނީ މިހާރު 

ބާރާއި އިޚުތިޔާާރއި އަޣްލަިބއްޔަތު ލިބިފަިއވާ ބަޔަްަކު ނިންމި ގޮތަކަށޭ. އެީއ، 

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއޮތަސް އެއީ ވެިރކަން ހިންގަން ތިބި ބައަކަށް ފައިދާއޮތަްސ 

ވިސްާނލަންވީ އެންމެކަމެއް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަމާ އެގޮތަށޭ. ނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށްޓަކައި ކުާރކަމެްއ ނޫންކަމަށް، މިއަުދ  ހިންގަވާށޭ މިީއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތިބީ ބާރުލިބި އިޚުތިޔާރުލިބި އަދި އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެްނ 

ވަހެކޭ. އަިދ، ކަމުގަިއވީކަމަްށ ވީނަމަެވްސ މާދަމާއަކީ ޙާލަތު ބަދަުލވެދާނެ ދު

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ މި ދުނިޔެއަާޅ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް  ކީއްކުރަންތޯ އަުޅގަ

ދަތުރުކުރާނެވެސް މީހެއް. އެހެންވީމާ، ދެން އަންނަން ތިިބ ބަޔަކު އެއީ ީމގެ ހެޮޔ 

ލާބަ ލިބިގަންނާނެ ބައެކޭ. މިގޮތަށް ހިންގަވާށޭ ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނަވަން. ދެން، 

ހަމަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ަކހަލަ އާދެ، ތަރައްޤީނުާވ  އަޅުަގނޑު

އަދި ކުަޑކުޑަ މީސްކޮޅުމަދު ިތންލައްކަެއއްހާ މީހުންވެސް ހަމަނުވާ ކަހަލަ ޤައުމެްއގަިއ 

މި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ނުވަތަ ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިން އަހަރަމެން އަމިއްލަ ބޭނުމުގެ 

ްސ ގިނަފަހަރު އޮންނާނީ މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގަިއވެްސ ވާހަކަ އެދޭގޮުތގެ ވާހަަކވެ

ހާމަކުރަން ނުކެރިފައޭ. އަިދ، ދުލުން ގަލަމުންވެސް ފާޅުކުރަން ނުކެރިފައޭ. 



ނޑުމެްނ ހިންގަވަމާ ދެއްތޯޭއ  އެހެންކަމުަގއިވާނަމަ އެކަްނ ދެނެދިބެ އަޅުގަ

ނ ޑުމެންނަްށ އެބޭފުޅުންނަށް ލާބައާއި ަމންފާހުރި ޤާނޫނުއަސާސީ ލިބޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަގުތީ ބޭނުންތަކެްއ  ނޑުމެންނަށް ފައިދާހުރި އަޅުގަ މަންފާހުރި އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން  ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ޤާޫނނުއަސާސީެއއް ނޫނޭ. ދެން، އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއަކނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

މެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާކުރެވުނު ދުވަހަށްފަހު އެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ެއން

އަހަރުދުވަހަށްވުެރވެސް ފަހުެގ ދުވަހެއްގަޭއ. އަދި، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ 

ޙަޤީޤީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރީގައި ގަާވއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުަގިއ 

ނޑު މާ ދިގުކޮ  ށް ވާހަކަދައްާކކަށްނެތީމު އަޅުަގނޑުމެން މިތިބެނީ. ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަށް ގަިޑވެސް ފެނޭ. ައދި، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި 

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަންޖެހެނީ ކޮން ވާހަކަެއއްކަްނވެްސ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުްނވެގެން އުޅޭނީ ކޮްނ ކޮންކަެމއްކަްނެވސް އެނގޭ. އެކަމަުކވެްސ 

ކަްށ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިހާރުގެ ރޭޑިޯއއިންނާއި، ޓީވީަތކުން ކުރުގޮތަ

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އިިވވަަޑއިގަްނނަވާނެ އިރާާގއި ބެހޭގޮތުން ިއރާގުގެ ޤާނޫނުއަާސސީާއިއ 

ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް. އެހެންވީމާ، މިއިންވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޢިބުރަތެްއ 

ނޑުމެން މިގޮތުަގއި ކިހާ ދުވަހަކަށްތޯޭއ ނަންގަވާމާ ހިންަގވާށޭ. ވީާމ،  އަުޅގަ

މިގަސްތުކުރަނީ. ދެން، ހަމައެއާިއެއއްކޮށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ 

ބައެއްބޭފުޅުން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަަޑއިގަތަްސ އަދި ުނގަތަސް ކޮންމެވެސް މިންވަަރކަށް 

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ސަބަބަކަށްވަނީ ޚާއްަޞކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލުމާިއ ގުޅިގެން ެއކުލަވާލުމަްށ 

ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުައސާސީ ެއކުލަވާލުުމގެ މަސަްއކަތަށް މި ޚަރަދުެވގެންާދ 

 ބޮޑު ފައިާސއަީކ މުސްތަޤުބަލުގަިއ މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެަޓށް ޭއގެ ހެޔޮިކޔަސް އަދި 

ނުބައިކިޔަްސ އަސަރުަތކެްއ ނުފޯރާ ނުދާނެކަމެއް ަކމަށް ޝައްެކއްވެސްނެތް. 

ނޑުމެްނ  ނުޑ ހިންަގމާ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަމާ ހިންގަވާށޭ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލިސް މިއީ އެކަމަށް އެންމެ ލުއިކޮށް ސަުރކާރަށާއި އަިދ 

ްށ ދަންނަވާނަމަ މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެންކަްނ ރައްޔިތުންނަށް، އެހެންގޮަތކަ

އެންމެ ބޮޑަށް އެކަމާއި އެއްާބރުލާނީ ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަުކރުމަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭޯތ 

 ބެލުމަށް.

 

ްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މާއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން ވާަހކަދެއްެކވުމަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް.

 

ނޑުގެ މި ވާހަަކއަކީ އެކަާމއި ުގޅުންހުރި  މާލޮސްަމޑުލު އުތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު   ވާހަކަެއއް. މި ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ޑްރާްފޓްކުރަން މަސަްއކަތްކުރާ ވިސްނަިއގެން ނޫންގޮ ވާހަކަެދއްްްެކވުން: ަތކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިލްތިމާެސއް  ކަމަށްވާނަމަ މިކަމެއް މިގޮތަަކށް ނުހިނގާނެއޭ. ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަްށ މިހެން ދަންނަވާލެވިގެްނ  މީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމވަރުގެ އެްއޗެއް އަުޅގަ

މަވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަްށ ނޫނިއްޔާ ކުރިައކަށް ނުވެްސ ގެންދެވޭނެ. އެހެންނަ

އަޅުަގނޑު ކުރާ އިޙްތިރާމެއްެގ ގޮތުން ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލާފައި އިށީދެލާނަން. 

އެއީ  އެހެން މަްއސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަައކީ  މިހެންހުރި ކަންތައްތަކެްއ 

ނަގޅަށް މިހެންހުރިއިރުގައި ެއއްބޭުފޅަކު ތެދުެވވަަޑިއގަންނަާވ ވަރަށް ރަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ިކޔާދެްއވާ މިގޮތަށް، ހަމަ ދެން ޖެހިވަޑައިގަންނަާވ 

ތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކަްށ އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަކަށް ިކޔާދެްއވާ. ދެން ބޭފުޅަކަށް 

އަދި ެއއަށްވުރެ މާ ރަނަގޅަްށ ސާފުކޮށްދެއްވާ. ިމއިން ކޮަބއިކަމެއް ޤަބޫލުކުރަްނީވގޮތް 

ނޑުމެން މި އެއްބަސް ވާންީވގޮތެއް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ިމީއ ކޮބައި ކަެމއް އަުޅގަ

ހަމައެކަނި ދާދި ދެންމެއަކު އދ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްޔާސް ޙުްުސައިން ެއ 

ނޑުމެންގެ ހިތުގައި އޮތް މައްސަލަެއއް މިހާރު ެއ  ވިދާޅުވި ފަަދއިން އަުޅގަ

ންޖެހޭނީ ހިތުގެ އިޚުލާސްތެރިކަމުން. މައްސަލަެއއް މި މައްސަލަ ހައްލު ހަމަކުރަ



މިނޫން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިަކން ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު މިހުރީ 

ހަމަ ކޮންމެގޮތަކަށްެވސް މި ޫރޙުްުގަިއ ކޮންމެކޮަޅކަށްވެްސ ާތއީދުކުރަން. އެހެންމަވެސް 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ދެޮކޅެއް ނޑު ދެކެނީ ައޅުގަ ނެތްކަމަށް. ެއީއ،  އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަދި މިތިބެނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ދެްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަުނކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކޮެޅއް އެބަ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެ ޕާޓީ ނިޒާމާއި، ޕާޓީ ސިސްޓަމާއި، ޕާީޓެގ  އެހެންވީމާ، އަދި، އަުޅގަ

މަްަށް އަދި ނުއުފެދޭ، އެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ ހިންގަވާށޭ ައޅުަގނޑުމެްނ ވެރިކަ

 ވިސްނާފައި އަޅުަގނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް ެއއްބަސްވަމާ. ުޝުކރިއްޔާ.

 

ނުޑވެސް ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ބަެއއް ނުުކތާތަކާއި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް  ކުރީގައި ައޅުގަ

ބެހޭގޮތުން އޭެގ ޙަޤީޤަތް މުިޅން ރަނގަޅަށް ައޅުަގނޑަށް ާހމަކޮށް ނުދެވޭކަމަށް ބަެއއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ައޅުަގނަޑށް އިޙްސާސްކުެރވުނީމަ. 

ދަންނަގޮތުަގއި ޤާނޫާނއި، ޤާނޫނުއަސާީސާއއި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު

ކުޑަނަމަވެސް ތަފާތެއް ުހރޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަގޮުތގައި ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ 

އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޤައުމެްއގަިއވެސް ޤާނޫނުތައް ނުވަތަ ގިނަ ޤައުމުތަުކގައި ާޤނޫނުތައް 

މަށްފަހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ޕާލަމެންޓުގައި ފާްސކުރު އަދި

ތަޞްދީޤުްުކުރުމަކީވެސް އޮްނނަކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑު ނުދަންނަން، 

ނޑު  ނޑުގެ މަޢުލޫމާތު މަދީ ކަންނޭނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ނުދަންނަން އެއްވެސް ޤައުމެްއގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙެއް ގެނެސްފައި ދެން ެއ 

ތަ ވަިކ މީހަކު ތަޞްދީޤުކުރަން ޮއންނަކަމަށް. އަދި ހަަމ ވަކި ފަރާތަކުްނ ނުވަ

އެހެންމެ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ފާހަގަެވގެން ހިނަގއްެޖ 

އިނގިރޭސި ވިލާތުަގއިެވްސ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ނުދަންނަން 

ްއވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ޤާނޫުނއަސާީސއެއް އޮންނަ ކަމެ



ނޑުމެން  އެތަނުަގއިވެްސ ހެދޭ ޢާންމު ޤާނޫނުތައް ތަޞްދީޤުކުރޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުޑަކޮށް ވިސްނުން ބަަހއްަޓން އެބަޖެހެއޭ، ޤާނޫުނއަާސސީއާިއ ޤާނޫނުތަކާިއ، މި 

ދެބައިގެ ތަފާތު، މުހިންމު ތަފާތަކަށް. ޤާނޫނުއަސާީސއަކީ އަޅުަގނުޑގެ ަނޒަރުަގިއ 

ނޫނުއަސާސީެއއްގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ އެ ޤައުމެއްަގއި ދިރިއުޭޅ ޤާ

ރައްޔިތުންެގ، ެއއީ އަދި ކިަތންމެ ކުޑަ މިކިޔާ މައިނޯރިީޓއަކަށް ވީކަމުަގިއވިއަްސ، 

އެހުރިހާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަެކްއ އެްއވަަރކަށް ޙިމާޔަތްކޮށްެދޭވ އެްއޗަކަްށ ހެދުން އެީއ 

ފުރަތަމަ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ިވސްނުނީ.  ޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ އެންމެ 

ދެވަނަކަމަކީ، އެ ޤައުމެްއަގިއ ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން ހިންގާނެ، 

ނޑަެއޅުން. ޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި  ނުޑ އުސޫލުތަެކއް ކަ އެއްބަްސެވވޭ މަިއގަ

ައޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑަށް އެންމެ އިސްަކންދެވޭ ދެކަމަކީ މިއީ. ރިފަރެންޑަމްއަކީ

ްުޔު ހޯދުން. ެއއީ، ހަަމ  ދަންނަގޮތުގަިއ ރަްއޔިތުންގެ، މުޅި ރައްޔިތުްނގެ ރަޢު

ނަޑއެިޅގެން އެންމެ މީހަކުގެ ރަޢުޔާއި މުޅިން ޚިލާފަށް އޮންނަ ގޮތަކަށް ކިޭޔ  ކަ

ނޑުމެްނ  އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ނުކުތާތައް އަުޅގަ

ށް ވިސްޭނ، ޤާޫނނުއަސާސީެގ މަސަްއކަތް ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަ

ނޑަށް އެނގިހުިރ  ގެންދާއިުރގައި. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކުރާއިރުގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާީސއެއް އެކުެލވިގެްނ 

ދުން، ވަނަ އަހަރު. އެީއ، އޭުރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ 1932ތަޞްދީޤުވެގެން ައއީ 

އަލްއުޞްާތޛު މުޙަންމަދު ޝަމްސުއްދީން އިްސކަންދަރު ސިރީ ކުލަ ސުންދަަރ 

ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންެގ ރަސްކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއެްއ 

އެކުެލވުނީ. އޭރު ދިވެހިާރއްޖޭގައި އޮތީ ވިރާސީ ރަްސކަެމއް. އެްެހެންވީާމ، އޭރު، 

ތަޞްދީޤުކުރެްއވި ެއއަށް ޤާނޫނީ އަދި ނުވަަތ  އޭރުގެ ރަދުން އެ ޤާނޫުނައސާސީ

ނުޑ ނުދެނެހުރިން އޭގެފަހުން  ވެރިކަމުެގ ހައިިސއްޔަތު ެގންނެވުމަށްޓަކައި. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އެިކ ބަދަލުތައް އަންނަމުން އަިއއިރުެވްސ މިހާރުްު އަުޅގަ

އިސްފަރާތް ތަޞްދީޤުކުާރ މި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީަގްައި ނޫނީ ވެިރކަމުެގ އެންމެ 



ގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެްއވެސްކަެމއް އޮތްކަމަށް. ތިޔަބޭފުޅުން ވިދާޅުވާެނ، 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢަމަލުކުރެވެމުން މިދާ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ތިޔަބޭފުޅުންެގ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި އޮންނާނެ މި ޗާޕްެވގެން ނުކުމެގެްނ 

ރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފްޙާގަިއ މިއޮތީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިއއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ޤަރާރު. މިޤަރާރުގެ 

ޢިބާރާތާއި ޝަމްސުއްދީން ރަދުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވި ޤާނޫނުއަާސީސ 

 ގެ..ތަޞްދީޤުކުރެއްިވއިުރގައި ނެުރއްވި ޤަރާރު 

ނޑުމެްނގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއިެއުކ އެދެން އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 ވަނަ ާމއްދާާއއިމެދު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވމުން ގެންދިއުމަށް.  55ކުރިމައްޗަށް އޮތް 

 

 ދާއަށް، ައޅުަގނޑު ކުީރަގއި ދެއްކި ވަނަ މާއް 55ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ވާހަކައަްށ އިތުުރ ތަފްސީލު މިއަރުވަީނ، އިނގޭތޯ. މި ދެޤަރާރުގެ ޢިބާރާުތެގ   އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއގޮތްކަން، ރޫޙު ެއްއގޮތްކަން ތިޔަބޭފުޅުން ފާހަގަކުަރއްވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ހާރު ޢަމަލުކުރެވެުމން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މިއުޭޅ އެްއޗަކީ، މި

އިޞްލާޙުކުެރވި މި ވުޖޫދުގެ ތެރެއަށް ގެނެވުނީ މީގެ ކުީރގަިއއޮތް ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ދަށުންނޭ. މީގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ައޅުަގނުޑ ހަނދާނެއް ނުވޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޞްލާެޙއް

އެްއވެސް ފަރާތަކުްނވެްސ ަތޞްދީޤުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ލިޔެފައި އޮންނާނެކަމަކަށް. 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށވެްސ ބަޔާނެއް ނެރެވިދާނެ ޤާނޫުނއަސާސީ ތަޞްދީޤުނުކޮށް، 

ނުކޮށްފީމޭ ކިޔާފައި. އެހެންީވމާ، ދަންނަވަން މިއުޭޅ ެއްއޗަކީ ޤާނޫނުައސާސީެއްއ 

ނޑުމެން މިޒަމާނުގަިއ މިދަންނަ ޑިމޮކްރެސީަގިއ ޑިމޮކްރެސީެއްއގައި އަޅު  ގަ

ޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި އެއަްށ ގެންނަ ބަދަލެއް ތަޞްދީަޤަކށް ބޭނުންވާކަމުަގއި މުިޅ 

ރައްޔިތުންގެ ރިފަރެންޑަމްެއއް ނުވަތަ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓެއް ފިަޔާވ 

ނަޑކަށް ހަމަ އިތުރު އެްެހެން އެްއވެސް އެްއޗަކަށް ޖާަގއެއް އޮ ންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ



ޤަބޫލެއްނުކުރެެވއޭ. ަވކި މީހަުކ ނުވަތަ ވަކި ަބއެްއގެ ރަޢުުޔ، ރައްޔިތުްނގެ ރަޢުޔުެގ 

މައްޗަށް ިކޭޔގޮތަކަށް އޮްނނަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންަނ ހަމަތަކަކުން ެއއީ 

ވިހެން ޑިމޮކްރެސީެއއްކަުމގައި ނުބެޭލނެއޭ. ދެން، ކުީރގަިއވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެ 

އެއަށް ިކޔަންޖެހޭނީ ކޮންމެެވސް އެހެން ނަމަކޭ. ދެން، ެއއީވެސް ަރއްޔިތުން އެންމެ 

ޤަބޫލުވާގޮެތއް ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން އެާއ އަޑުއުފުލާކަށް ނެތީމު. 

ނޑަްށ ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެްެހެންވީމާ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

އްުޑއަތޮޅު ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަްަހަޅުއްވާފަިއާވ މާއްދާއަށް އަ 

ނޑަްށ ތާއީދުކުރެވޭ އިޞްލާޙަީކ. އަދި، އެންމެ ފަހުން އެ  އޮތް އިޞްލާޙޭ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްވި ވާހަކަފުުޅގަިއ ެއ ފާހަގަުކރެއްިވ ނުކުތާ، އިތުރަްށ 

ނުކުތާއެއް ކަމަށް ފެނެއޭ. ސަބަބަކީ، އޭާނ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންެޖހޭ 

ހާމަކޮށްދެއްވައިފި ަގާވއިދު ޮކމިޓީން ފޮނުއްވާފައިއޮތް ޑްރާްފޓް. މިޑްރާފްޓްގައި މިއޮތް 

ކަންތައްތައް ހާސިލުކުެރިވ އޭގެ އިތުރުން މަޖިލީހަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ލާޙުގަިއ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ގޮތްތަެކްއ އޭނާ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞް

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ވާހަަކއަކަްށވާތީެވ  ހިމެނިގެންވާކަމަށް އެީއވެްސ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ، މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަެވގެންދާނީ އަްއޑުއަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

މި މާއްާދ ފާސްެވގެންކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ އެވާަހަކ އެއޮްތގޮތަށް 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

ނޑު މީގެ ކުަޑއިރުކޮެޅއް ކުރިްނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ވަްަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ދެން، އަުޅގަ

ނޑު ދެންެނވިން، ވަރަކަށް މިނެ 15އާދެ، މީގެ  މިނެޓެްއވެްސ  15ޓު ކުރިން އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ނޑު ދެންނެވިން  25ނޫން ގާތްގަ ހަކަށް މިނެޓް ކުރިން އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކޮށްަލއްވަން. ދެްނ، އޭުރ ެއ 

ކަން ފުރުޞަތު އެްއގޮތަކަްށވެސް އިޝާރާތްުކރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަދައް 



އަރުވާ ނިިމއްޖެ. ޭއގެ ފަހުންވެސް ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއެގންނަވާ. އެހެންނަމަވެްސ، 

އެްެހެން ދަންނަވާފައި އޮތީމާ އަޅުަގނޑު މިހާރު އެ ފުރުަޞތު ދެން ނާރުވާ ކުރިއަށް 

ގެންދަން މި ގަސްތުކުރަނީ. ާއދެ، ފަހަރުގައި ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭއިރު މީގެ ފަހުން 

ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަޭމ އެހެން ނުދެންނެވި މިދަންނަވާލެވެނީ ކުރިއަްށ މިއޮްތ ދެން 

މިނެޓް ތެރޭަގއި އެިދވަަޑިއގަންނަވާޭށ  5ދެތިން މިނެޓް ތެރޭގައި ނުވަތަ 

އެބޭފުޅުންނަށް އަރުވާފައި ދެްނ ނިންމާލާނީއޭ. އެްެހެން ދެންނެވީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން 

އިގެން ވާަހކަފުޅު ދައްަކވާ. ދެން، އަޅުަގނޑަްށ އެކަހަލަ ތަންކޮޅުަގއިެވސް ހިއްޕަވަ 

ހީވަނީ އިތުރު ޚިޔާލެއް ެނތިއްޔާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތީ 

އިޞްލާޙަާކއި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްިވ ގޮާތއި ދެގޮތްހެން. ެއދެގޮތަްަށް ވޯޓަށް އަހާފަިއ 

މަށް ދަންނަވަން. އާދެ، މި އިންޓަވަްލގެ ކުރިން ނިްނމަން އަޅުަގނުޑ ގަސްުތކުރާކަ 

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްައކީ ދިވެހި ބަހަށް ވަރަށް ކުޅަދާނަ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ރާގަކަ   ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:  ށް އަދި އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަވާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނުޑމެންނަށް ސާފުވާނެގޮތަށް  

ނޑުްއވާލަްއވާަފއި ނޫންނަމަ އެގޮަތކަށް ނިންމާއިރުގަިއ  އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް މެދުކަ

ތަންކޮޅެއް ތަފްސީލުކޮށް އެނގޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އެކަންތައް ކުިރއަްށ 

ނ ޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ސާފުވާނެެހން. އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ގެންދަަވއިފިއްޔާ އަުޅގަ

ދިވެހި ބަހަށް އެހާ ނުފަރިތަ މީހުންނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެބައޮޅުން އަާރ 

 10:00ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެވިާދޅުވާ އެްއެޗއް. ރަީއސް ޭއރުގަިއ ވިދާުޅވީ 

ނައަކީ ޭއގެފަހުން ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ގެްނދަވާނަމޭ. އެހެންވީާމ، ޭއެގ މާ

ނޑު ވަރަްށ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދެްެއްވާނަމެކޭ ނޫން. ދެން، މިއަދު އަުޅގަ



ދެރަވެސްވޭ ަބެއއް ޙާލަތްތަކުަގއި ބަެއއް މެންބަރުންގެ ޙައްުޤތައް ެގއްލޭފަދަ ގޮތަަކްށ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަިޖލީހުގެ ކަންތައްަތއް ކުިރައށް ގެންދަވާީތވެ ބަެއއް 

ނޑަކީ ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުން އެކަން ފާހަގަކުރަްއވާތީވެ. ައޅުގަ

ވަގުެތްއގަިއވެސް މީގެ ކުރިންވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސއަްށްް ވަރަށް އިޙުތިރާމްކުާރ 

އަބަދުވެސް ރަީއސް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިކަންތައްަތއް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެޭދ 

ނޑަށް ހީވަނީ ފާހަގަކުރެވިަފއި  މީހެއްކަން ރައީސްއަށް ުކރިންވެސް އަުޅގަ

އޮންނާނެހެން. ދެން، މިއަދުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙައްޤުަތއް ގެއްިލގެންދެއޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަްށ 

ނޑު ފާހަަގވެސްކުާރ ވަރަށް ުމހިންމު ޕޮއިންޓެއް މިީއ،  އެދޭ އެދުމެްއ ެއއީ އަުޅގަ

ވަރަށް ސާފުކޮށް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވިދާުޅވާށޭ މި ަމޢުޟޫއަށް ވާަހކަދައްކާީނ 

މިވެނި ަވގުތެްއަގއޭ މިވެިނ ަގޑިެއއްަގއޭ، ޭއގެފަހުން ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއޭ. އެހެްނ 

ނޑަށް އެައކަށް އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ނެތް.  ބުނެފައި އެ ފުރުޞަުތ ނުދިނަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރުޞަތު އެގޮތަްށ އެ ހެންނަމަވެސް، މަންދޫބެްއ ފޮނުވަިއގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޙައްޤުތަކަށް މަނިކުފާނު  ގެއްުލވާލުމަކީ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އަރަިއގަތުން ނުވަތަ އެ ފުުރޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދިނުން. އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު ޙައްޤެއް ކަންނޭނގެ އެއީ. ެދން، އެހެ ންވީމާ ެއވާހަކަ، ެއަކމަކު، އަުޅގަ

 އިތުރު ފުރުޞަތެއް ބޭނުމެއްެވސް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުްނ ވިދާުޅވަން ބޭނުން ހުރިހާ ެއއްެޗއް ވިދާޅުވެަފއި ދެްނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަްސ މައްސަލައެއް ނޫން. އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭުނންނޫންކަމުގައި ވިދާުޅވި 

ނޑު ދެންނެވި ެއއްެޗއް މަޖިލީހުގެ ގިަނ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަގައިމު  ކޮންމެއަކަްސ، އަުޅގަ

ނޑު  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ދެން، އަުޅގަ އެނިގވަަޑއިގެން ިތއްެބވިކަްނ އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަށް އޮތްތާނގައި ދަންނާވާނަްނ، ދެން މީގެ ފަހަކުން 



މޭވެސް ދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ޖަލްސާގެ ެއގޮތަށް ކުރިއަްށ ނާރުވާނަ

ނުޑ މި އިންޓަވަްލގެ ަވގުތު  ގެންދަން ގަސްުތކުރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ގެންނާނީ ވޯުޓގެ ކަންތައް ނިންމާލާފައިކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ަވން ފައްޓާނަން. އާދެ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ދަންނަވާލާފައި ވޯޓަށް ދަންނަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގަިއވެސް އަދި ރަްއޔިތުންގެ  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

މަޖިލީހުގައިވެސް މިހާރަކަށްައިއސް ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަކީ ފުުރޞަތު ބަންދުކުރެއްވުމުެގ   އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރީަގއި އެކަން އިޢުލާނު ކުރެއްވުން. މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެގޮތަށް އިޢުލާްނ ކު

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއކި ދުވަހު އެިކ  ނުކުރާއްާވކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެްއވުން ެއީއކީވެސް ރަނގަުޅގޮތެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. 

ަގާވިއދުގެ ެއކި މާއްދާަތކަށް ހަމަ އެކަީށގެންވާ ިދގުމިނުަގއި  މީގެ ކުީރގަިއވެްސ މި

ބަހުސްކުރެވެމުން ދިޔައިުރެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެހެން ފުރުޞަތު 

ކުރުކޮށްލަްއވާފަެއއް ނެތް. އެެހންވީމާ، ެއގޮތަށް ނާންަގވާ ީމގެ ކުީރގައި ޢަމަލުކުެރއްިވ 

ިވ ބަދަލަށް އަޅުަގނުޑ އިޢުތިޖާޖުކޮްށ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ިމއަދު ނިާޒމަށް ތިޔަގެންނެ

އިންކާރުކުރާ ވާހަކަ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސްއަށް ދަންަނވަން. އަދި، މި ޢިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު މެންބަރުން ތިބިކަމަށްވަންޏާ އަދި އެ 

ޑަިއގަންނަވާެނ ކަމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ދެްއވަން ެޖހިވަ

އަޅުަގނޑު ެދކެން. މިހެން މިދެންނެވީ މީގެ ކުީރގައި ާމްއދާތަކާއި ބަހުސްކުރުމުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ހޭދަކުިރ ަވގުތަށް ބަލާއިުރަގއި އަިދ މިއަދަކުެއއް ވަގުތުަތކެްއ 

ނޑަކަްށ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ،  ހޭދަވެގެން ގޮސްފަިއވާ ަކމަްަކަށްވެސް އަުޅގަ

ސް ެއއްގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރެްއވުމުން އަޅުަގނޑުމެންަނށްވެސް މަސައްކަްތކުރަން ކޮންމެވެ

ފަސޭހަވާނެ. ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާ ވާަހކަދައްަކވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއި ތިއްެބިވ 

ފުރުޞަތު ނުދެްއާވ ކަމަށްވަންޏާ ެއއީ ިމ މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 މަޖިލިސް ހިންގެވުމުގެ އުސޫާލއި ޚިލާފަށް ގެންދަވާކަެމއް. ޝުކުރިއްާޔ. 



 

ނޑު އަުޑއަހާލާނަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  ތ. އަތޮޅު މެންބަރުގެ ވާހަަކެވސް އަުޅގަ

  

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ ނުުކތާއެއް މި ނަގަންޖެހުނީ، އެޫނން އެްއވެސް އާދެ،  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

 ގޮތަކަށް މަނިކުފާނު ފުރުޞަތު ނުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާުޅވުމާިއ މިކަމަކީ ރަޝީދު ޙަސަން 

 ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަައކަށްވާީތވެ.    ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ދެނީ ފުރަތަމަ ނިޒާމީ މައްސަލަިއގެ ވާހަކަ ވިާދޅުވަން، އިނގޭތޯ.އަޅުަގނޑު އެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

ނޑު ދަންނަަވންވާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން   އެވާހަކަ މިދަންނަވަނީ، އިނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

 މަ ކުޑަކޮށް ވާހަކަެވސް މަނިކުފާނު ވިދާުޅާވ ހިސާބަށް ދިޔައި ރަޝީދު ޙަސަން 

ަގިއ މި މަޖިލީހުގެ  2005ޖޫން  5އުނދަޫގވެދާނެހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ.     ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން  75އިއްތިފާޤުން، މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ އިއްތިފާޤުން އެީއ، 

މެންބަރުން  74ހާޒިރުވިއިުރަގއި ޭއގެތެރެއިން މަނިކުފާނު ވޯޓުނުދެއްވާީތވެ 

ޓުދެްއވަިއގެން ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެފައި އޮތީ ވާހަކަެދއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އެދުމާއި، ވޯ

އެ ފުރުޞަތު ދިނުން. އެހެންވީމާ، އެގޮަތކަށް ނޫން މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރަމުން 

ތިޔަގެންދަވަީނކީ. އަދި މި މަޖިލީހުން މީގެ ކުރިން މީހުން ވާހަކަދެއްެކވުމުގެ 

ްށ ތަފާތުކޮށް ހުށަހެޅި އެގޮތްެވސް ފާސްނުވެފަިއވާތީ. ފުރުޞަތު ރެސްޓްރިކްޓްކުރުމަ

އެހެންވީމާ، ުއސޫލެްއގެ ގޮތުްނ މި މަޖިލީހުގައި މީހުން ވާހަކަދެއްކުން މަނާކުރާނެ 

އުސޫލެއް ނެތުމާިއ، އަދި މީެގ ކުރިން މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރައްވަމުން 



ތިމަންމަނިކުފާނު  ގެންދެިވއިރުަގިއވެސް ފުރުޞަތު ރެސްޓްރިކްޓްކުަރއްާވއިރުަގއި

ފުރުޞަތު ދެއްވާނީ މިވެނި މިނެޓޭ އެގޮތަށް ވިދާޅުވުާމއި އަިދ މިއަދު ވާހަކަދަްއކަން 

އެދޭ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުުމގައި ިމވެނި ަވގުތެްއގެ ަފހުން ފުރުޞަތު 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު  ނުދެއްވާނެކަމަށް ވިާދޅުވެަފއިނުވާތީ އަުޅގަ

ނުދެއްވާ ގެންދިއުމަކީ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަްށވާނެ. ަޙޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު  މިއަދު

ދަންނަވަން އުޅުނީ މި މަޖިލީހުން ކުރިން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ފާސްކުރުމެއް ޮއއްވާ 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް ގެންދިއުމަކީ  55މިހާރު 

ނޑަށް ތަފްސީލް ދެންނެވޭނީ މި ބޭނުންތެރިކަމަކަށްނުވާނެއޭ. ެއކަމަކު، އެ  ވާހަކަ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ީދގެން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް 

ނޑަށް ނުދެއްވާ  ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ޙަްއޤު މަނިކުފާނު އަޅުގަ

ނުޑގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގއި ހިތާމަކުރާ  ވާހަކަ ދަންނަވަމު. ކުރިއަްށގެންދަވާީތވެ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

ނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ެދންނެވުނު ެއއްެޗއް މާނަކުރެްއުވމުގައި ތަފާތީ. އަުޅގަ އާދެ، ދެން، އަުޅގަ

ނަޑްށ  ކައިީރގައި އިދާރީ މޭޒުން އަމީންޢާންމުވެސް އެވިދާޅުވަނީ އަުޅގަ

އެދިވަަޑިއގަތް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކާވ ދަންނަވާފައިއޮތީ މިހާރު ައލަށް 

ނިމުނީއޭ. ދެވަްަނަ ފަހަރަށް އެދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބަެއްއ ބޭފުޅުން އެތިއްެބވީއޭ. 

މިހެން ދަންނަވާލިއިރު ބޭފުޅަކު އަތްޕުިޅ އުުފއްލަވާަލއްވާަފއި ނުކުތް، އެބަފެނެޭއ. 

މިނެޓެއްހާއިުރގެ ތެރޭަގއި މި  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެދެޭމ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން

މަޢޫޟޫޢުގައި ވާަހކަދައްަކވަްނ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އަތްޕުޅު އުފުއްލަްއާވ 

ނޑު މިެގންދިޔައީ. ދެތިން މިނެޓު  އިޝާރާތްކޮށްލަްއވަން. އެހެން ދަންނަވައިގެން އަުޅގަ

ބަރުން އެގޮތަްށ ކީއްކުރަންތޯ ެއއަށްވުރެ މާިގނައިރު ވީފަހުން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

އެދިަވޑަިއގެން ތިޔަުއޅުްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ ދެންނެވުނު އެްއޗެްއ 



ގޯްސވެގެންނެއްނޫން. ހަމަ އެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ބޭނުންފުޅުވީމާ މިހާރު 

 1:30އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ. ދެން، ކޮންމެއަކަސް މިހާރު މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފައި. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ވޯޓަްށ އަހަިއގެން ކުިރއަްަށް މިނެޓުވެ

ގެންދެވޭކަށްނެތް. ވޯޓަށް އަހާނީ އިންޓަވަްލގެ ފަހުން. ދެން، އިންަޓވަލްގެ ަވގުތުަގިއ 

އަދި ައޅުަގނޑު އިތުރަށް ިވސްނާފައި އަދި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާވެސް ވާހަަކ 

ޖެހިއްޖެއްޔާ ހަދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އުސޫެލްއެގ ދައްކާލާފައި އެހެން ގޮތެއް ަހދަން

ނޑަށް ދެންނެވިފައި އެބައޮތް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް، ހަމަ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު  މިވަގުުތގެ ތެރޭގައި އެދިަވަޑއިގަންަނވާށޭ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ޞަތު ނާރުވާ މިގެންދަނީ. އަރުވާނަމޭ. ެއަވގުތު ދިޔައިުރ އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާތީ ފުރު

ނޑަށް ހީަވނީ އެގޮތަށް އެންމެ ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާނެހެން.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޖަހާއިރު  11:00މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވާނަން.  30އާދެ، ދެން މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ ފެށޭނެ. ޖަލްސާ ފެށިގެން ދެން އޮންނާނީ ވޯޓު އެހުމަށް. 

ްެގެންދެްއވުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ަވޑައި

 އެދެން. 

 

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [
 

އާދެ، އިންަޓވަލަށް ހުއްޓާިލިއރު ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަުމން ގެންދަވާަފވޭ. އެއީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮތުަގއި ވާހަކަފުޅު ަދއްކަ 

ނުޑ ެއގޮތަްށ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި ފުރުޞަތު ނުދިނުމާ ގުޅިގެން ދެން އެަކން އަުޅގަ

ނޑު  މިނެޓް އެާހކަންހާއިރު ހުއްާޓ، ައޅުަގނުޑ  10ެއއް ޖަހަން  10ނިންމީ އަޅުގަ

ގެްނނެވި ބޭފުޅުން އަލަްށ ދަންނަވާލިން މިހާރު ވާހަކަްަދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑައި 

ނަޑކަށް ވާހަކަދަްއކާ ނިމުނީ. ދެން ދެވަަނ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭުފޅުން ގާްތގަ

ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިއްބެވި ިޢއްޒަތްތެރި ބޭފުުޅން އެބަތިއްެބވި. މިހެން 



ްއވިތަްނ ދެންނެވީމާ އަނެއްާކވެސް މިފަހަރުވެސް ބޭފުޅެއްގެ އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާލެ 

ނޑު ވަރަށް އަދަުބވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން ކުރިއަްށ  އަޅުަގނޑަށް ފެިނއްޖެ. ވީމާ ައޅުގަ

އޮތް ދެތިން މިނެޓެއްހާއިރު ތެރޭގައި އަލަށް އެދިަވަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރަކު ހުންނެވިއްޔާ އެަކމަށް އިޝާރާތްކޮށްލާފައި ބޭްއވުން. އެހެންވީމާ، ދެްނ 

ޖަހާލާ އެހާކަށްހާއިރު ވަންދެްނ  10މި މަސަްއކަތް މިކުރަނީ މި މާއްދާ އަޅުަގނޑު 

ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތު 

އެރުވުމަށްފަހު މި މާއްާދއަށް ވޯޓަށް އެހޭތޯ ބަލަން މި މަަސއްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީާމ، 

ނަޑށް ދެ ންނެވިފައި މިއޮތީ ދެތިން މިނެޓްއިރު ތެރޭގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ޖަހާލާ އެހާކަށްހާއިރު ތެރޭގައި އެިދވަަޑިއގަންނަާވ  10އެދިަވޑަިއގަންނަވަން. އަދި 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ދެން އެކަން އެެހން ގެންދަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑަކަށް  ެނތް ދެންނެވިފައެްއ ޭއގރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެެހން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހެން ދެންނެވުނީމަ ދެން އޭގެ  ފަހަކުން ނާރުވާނަމެކޭއެއް. ައޅުގަ

އަނެއްބައި އެއީ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުރިްނވެްސ 

ެއ ދެންނެވިހެން އަޅުަގނުޑ ޤަސްތުކުރަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާާޙއި އަދި 

އިޞްލާޙު ފާސްނުެވއްޖެނަމަ ިއޞްލާޙާއެުކގަިއ މި ަގާވއިދު ޮކމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

 ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް ައޅުަގނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވަން. އާދެ، ުކރިއަށް ގެންދަާވ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ބޮޑަށް މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގައި އެންމެ އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ނިގުޅައި ުނގަތުމަށް ބާރުއަޅާ ވާހަކަދަްއކަމުން އަުޑއުފުލަމުންދާ މީހަކީ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އަޅުަގނޑު. އެހެންކަމަްށވާތީ އަދިެވސް މިއަުދވެސް އަޅުަގނޑަްށވާނީ މިވާަހަކ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ވަިކ ގޮަތކަށް ިނންމާފައިވަނިކޮށް އެްއވެްސ ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވިފަިއ އަޅު  ގަ

ހާލެއްގައި ަރއީސް ތިގޮތަށް ނިންމަވައިގެން ުނވާނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިހެން 



ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ މީގެ ކުރީަގއިެވސް މަނިކުފާނުވަނީ ވާހަކަަދއްކަްނ 

ށޭ ވިދާޅުވެފައި. މިއީ ވަރަށް ބޭނުންފުޅު މީހަކު ނެތްކަމަށްވަންޏާ ދެން އަހާނީ ވޯޓަ

ރަނގަޅު ނިޒާެމއް. މި ނިާޒމު ދޫކޮށްލާފައި ތި ކުިރއަށް ވަަޑިއގަންނަވަނީ ިމ 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތަށާއި ކަރާމާތަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް ކުރިއަްށ 

 އްޔާ.ވަަޑއިގަުނގެންނެވުމަށް ައޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާްސކުަރން. ޝުކުރި

 

 

ނުޑ ވަަރށް ސާފުކޮށް މިކަން ނިންމިޮގތާއި ކުިރއަށް ގެންދާގޮްތ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ދެންނެވިން. ދެން އިޢުތިރާޒްކުރަްއވާ މެންބަރުން ތިއްބެުވމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއ. 

ނޑުމެން  ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަ މި ގެންދަނީ އެކަން އަުޅގަ

ކޮންމެސް އުސޫލަކަށް. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ާދނަން. އާދެ، އެހެންވީމާ، 

ނޑު ެއދެނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް، އެ އިޞްލާޙު  އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނުޑ ވޯޓަްށ  އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލަން. ދަންނަވާލެްއވީމަ ެއ އިްޞލާޙު އަުޅގަ

 .ދަންނަވާލާނަން

 

 

ވަަނ މާއްދާއަށް އައްުޑއަތޮުޅގެ  55ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ   އިާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ކޮޅުމަޑުުލެގ 

 55 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވަނީ އިޞްލާުޙގައި

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  55ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙު ކުރުން. 

)ހ( ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ މަޖިލީހުން  55ގޮތަށް ިއޞްލާޙު ކުރުން. 

އިޞްލާޙު ގެަނއުމުަގއި ަވކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ާމއްދާތަަކކަށް ނުވަތަ ަވކި ބާބަކަްށ 

ކަށް ުނވަތަ މުޅި ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ އެުކގަިއވެސް އިޞްލާޙު ނުވަތަ ަވކި ބާބުތަކަ



)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަުހ ގެނެވިދާނެ. 

ވަކި ާމއްދާެއއް ނުވަތަ ާމއްދާތަކެއް ުނވަތަ ަވކި ބާބެްއ ނުވަަތ ވަކި ބާބުަތކެއް ުނވަަތ 

މަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއެުކގަިއ ތަސްދީޤުކުރު

 ހުށަހެޅުމަށްވެސް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެޭއ.

 

 

އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާުޙ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުަރއްވާަފއިާވ އަދި ކޮޅުަމޑުލުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދު ތާއީދު

 އިޞްލާޙު ގެންނަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުެދްއވުން އެދެން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މި ދަންނަވާއިރުަގއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ނޑަްށ އަޅުަގނޑަށް މަޢާފްއެދުމާ އެުކގައި ދަންަނވަ ން ޖެހިއްޖެ ިއދާރީ މޭޒުން އަުޅގަ

. 84އޭރު ޖަލްސާަގއި ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު އެބޭފުޅުން ުގނުއްވާފަިއ ވިދާުޅވީ 

ވަަޑިއގެން  85ދެން އޭރު ވެެދވަަޑއިގެން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ެއްއކޮށްލާފައި 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ނަމަވެސް ވޯޓު ނަން ގަަވއިގެން ވޯޓު ގުުންއިވ ތިއްބެވި ކަމަށް އަުޅގަ

އިރުަގއި ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެގެްނ ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، 

 އެ ވާހަކަދަންނަވާލާަފއި ވޯުޓެގ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރީފްްް.އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:



 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ތައީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 89 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 28ޯވުޓ ދެްއީވ:                       

       61    ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

އްވާފައިވާ ޑްރާފްަޓށް ފާހެއްނުވި. ދެން ވީމާ، މި އިޞްލާޙު ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ފޮނު ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ވަަނ މާއްދާ ގަާވއިުދ  55އަޅުަގނޑު މި ދަންަނވާލަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއި މި ފޮނުއްވި ގޮތަށް، އާދެ، ަވގުުތ 

ރި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަލުން ތަކުރާރުކޮށް ނުދަްނނަވާ ތި ޢިްއޒަތްތެ

ވަނަ ާމއްދާ ަގާވއިދު  55މެންބަރުންގެ އަތްޕުުޅގައި އޮްނނާނެ. އެހެންވީމާ، ަގވާއިުދގެ 

ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރައްވާަފއި ފޮނުއްވި ގޮތަށް ފާްސކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

 ޢިއްޒަތްތެްެރި މެންބަރުން ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން. 

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 90 ރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒި

 62 ވޯޓު ދެްއވީ:

 27      ވޯޓު ނުދެްއވާ:



 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް  55ވީމާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ  3ާއދެ އެޖެންޑާގެ ކުރެްއވިގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. 

މާއްދާާއއި،  2ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ގަާވއިދުެގ 

ވަނަ މައްދާއާއި ުގޅޭ ޖަދުވަލާމެދު ގޮތެއް  20ވަނަ މާއްާދއާއި އަދި އެ  20

ވަނަ މާއްދާ. ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2ނިންމެވުމަށް. އެންމެފުރަތަމަ 

ގަންަނވާނެ ފަދަިއން މި މާއްދާއަކީ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އެ އެނިގވަަޑއި

އޮތްގޮތަށް ފާސްނުެވގެން ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން އަލުން ޑްރާފްޓް ކޮށްގެްނ 

ގެނައިާމވެސް ފާސްުނވެގެން ިތންވަނަ ފަްަހަރަށް ގޮްސގެން އެގެެނވިފަިއވާ މާއްާދއެްއ. 

ެގ ދެވަނަ މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް އެހެންވީމާ، މިހާރު ގަވާއިދު 

 ކުރެްއވިގޮތް އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލާނެ.

 

ވަނަ މާއްދާއާ އެމާއްދާއާގުޅޭ ޖަދުވަލާމެދު  20ވަނަ މާއްދާއާއި  2ގަވާއިދުގެ               .3

 ގޮތެއް ނިންމެވުން.
 

 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް  02ެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވވިެއވެ 

 

 

 



އާދެ، މި މާއްދާއަށްވެސް ިއޞްލާޙު ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައި އެބަޭވ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތުން ގެްނގުޭޅ  އެހެންވީމާ މި މަޖިލީހުގެ ބަުޙސަށް ހުށަހަޅާލުން އެީއ ުއސޫލެއްގެ 

ގޮތްކަމަށްވާީތ މި މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިގަންަނާވ 

ނޑު  ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނީ މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަދި 

 ަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ޝާހީން ޙަމީދަށް. އަޅު

 

ނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ މި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދ ފަހުން  2ގަާވއިދު ޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިޓީން، ގަާވއިދުގެ މި  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ޑްރާފްޓުކުރެްއވި އިރު ގެންުގުޅއްިވ ޚިޔާލުތަާކއި އަދި މިގޮަތށް ޑްރާފްޓްކޮށް ނިންމެިވ   ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

ސަބަބުތައް ދަންނަވާލެވޭތޯ. މި ޑްރާފްޓްގެ މަސައްކަތް ފެއްެޓވިއިރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީެގ 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރީަގއި މި މަޖިލީހުގައި ެއ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ 

ނުކުތާތަކާއި އެ ފާޅުކުެރއްިވ ޚިޔާލުތައް އެނގޭނެ ލިުޔމެއްވެސް މެންބަރުންނަށް 

އެރުވުނު. އެ ނުކުތާތަުކގެ މައްޗަށް ވިސްނަވާ ވަރަށް ފުާޅކޮށް ވާހަކަދެްއެކވި. ގިަނ 

މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިގޮުތަގއި މި މަޖިލީހަށް މި މާއްާދ ކުރީަގއި ހުށަހެިޅގެން 

ިއަގނޑު ެއއް ސަބަބަީކ، މައިަގނޑު ސަބަބަކީ އޭުރ ފާސްނުވެގެން ދިޔަ މަ

ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި އޮްތގޮތުްނ ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ފޮނުއްވާފައި އޮތް ޚިޔާލުތަާކިއ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ވާހަކަ ކުީރގެ ޑްރާފްޓުަގއި ހިމެނިފައި 

ނިަވަޑއިގެން އެގޮތަށް ާތއީދު ނުވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ ހިމެނިފައި ނެތްކަމަށް ވިސް

ނުކުރެއްވޭ ބޭފުްުޅުން ތިއްެބވުމުން. މީގެ ކުރީަގއިެވްސ ޑްރާފްޓް ކުރިއިރުވެްސ 

ކޮމިޓީން އެވާހަކަަތކާއި އަިދ އެޚިޔާލުތަާކއި ހުށަހެޅުންތައް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ 

މިޓީން ކުރިއަށް ގެންެދވުމުަގއި ރިޢާޔަތް ކުރައްވަން ފެނިަވަޑއިގަންަނވާކަމަށް ކޮ

ވަނަ  2ވިސްނަވާަފއިވަނީ. ިމގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމެވީ މިކަމަށް ވަކި އައިޓަމެއް 

މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ހިމެނުމަށް، އޭރުން އެކަްނ ފުރިހަމައަށް ސާފުެވގެން ދާނެކަމަށް. 



އަދި މިޚިޔާލު މިގޮތަށް ެގނގުޅުްއިވއިރު ފާހަގަކުެރއްީވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ހެޅުންތައް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް ބަލާިއރު އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޚިޔާލާއި ހުށަ

އިތުރުން ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާެވސް ހިމެނިފައިވާތީ، ޢާންމު ފަރުދުން މިހެން އޮތުމުގެ 

ބަދަލުގައި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މިގޮތަށްްް އޮންނަން ރަނގަުޅވާނެކަމަްށ 

އިތުރުކުރެްއިވއިރު ހަމަ  4ާދގެ )ށ( ގެ ވަނަ މާއް 2ވިސްނިަވޑަިއގެން. އެހެންކަމުްނ 

އަށް އެ ގެންނެވި އިޞްލާޙު އެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު  3އެ )ށ( ގެ 

ވަަނ  2ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މީގެ އިތުރުން މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާހަކަިއގައި 

މާއްދާގެ )ހ( ާއއި ބެހޭގޮުތންވެސް ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއގައި ވާހަކަެދއްެކވި. 

ނޑު ގޮތެްއަގއި ފާލުކުރެވުނު ޚިޔާލަކީ މި މާއްދާއަށް ކޮންމެހެން މައި ގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ސިޓީއަށް ހަވާލާދޭކަްށ ނުޖެހޭކަމަށް އެއްބައި 

މެންބަރުން އެގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގެން ވާހަކަެދއްެކވި. އަދި އެޮގތަށް ވާހަކަދެއްެކވުުމގަިއ 

ނޑު ސަބަބެއްކަްަަމށް  ވިދާުޅވީ އެިސޓީއަށް ަހވާލާދެއްވުުމގައި ފަހަރެްއަގިއ މީގެ މަިއގަ

އެހެން ބޭނުމެއް ނުވަތަ އެެހން ގޮތަކަށް މި މާއްދާ މާނަކުރެވިދާނެ ފުރުޞަތެްއ 

ލިބިދާނެކަމަށް. އެީއ އެިސޓީއަށް ހަވާާލ ދިނުމުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙ 

ވަކި ކަންަތއްތަެކްއ  ކުރުމުގަިއ، އިޞްލާޙު ކުެރޭވނީ އެސިޓީަގއި ހަވާޅާެދއްވާަފއިވާ

ކަމުގަިއވެދާނޭ. އެހެންކަމަކަްށ ވެއްެޖއްޔާ އެންމެ ފުޅާޮކށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙު ނުކުރެވިދާނޭ މިކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅުކުރެުވނު. އެހެންނަމަވެސް އެ 

ސިޓީަގއި އޮތް ޢިބާރާތްތަކާިއ، އެ ސިޓީަގއި ވަކި މާއްާދައކަށް އަދި ަވކި ގޮަތކަށް 

ޙުކުަރއްވަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ނުވާކަން ރިޔާސަތުްނ އިޞްލާ

ފާހަގަކޮށްދެްއވި. އަިދ ސިީޓެވސް މެންބަރުން ބައްލަވާ ެއކަން ޤާބޫލުކުރެްއވި. އެ 

ނޑު ގޮެތއްަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަވަްނ  ސިޓީަގއި މައިގަ

ތުރުން ދެން ެއ ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ވަިކ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަްަށް ވިާދޅުވުމުެގ އި

ގޮތްތަެކއް ވަކި މާއްދާތަެކްއ އެކަހަލަ އެއްެވސް ވާހަަކއެއް ހިމަނުއްވާަފއެއްުނވޭ. 

އެހެންކަމުން މެންްްބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަތީ ެއގޮތަށް ސިޓީއަށް ހަވާލާދީފަިއ 



ރާައކަށް ހަނިވެގެންނެްއ އޮތުމަކުންނެއް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަެކއް ވަކި ަދއީ

ނުދާނެކަމަްަށް. އަދި މި މާއްދާގެ އިތުރުން މި ގަާވއިުދ އެހެން މާއްދާތަްއވެްސ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިެވސް ބުނާ އެއްޗަކުން މުިޅ  2ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުންނާއި 

ޤާނޫނުއަސާސީވެސް އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ވީހާެވްސ ފުޅާކޮށް ގެންދިއުން ެއއީ 

މަޖިލީހުން، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ކުރެްއވިދާނެ ކަމެްއަކން ފެންނަކަމަށް. އާދެ 

މިނުކުތާތަކަށް ވާހަކަދަްއކަވާ ޑްރާފްޓްކުރެވުނު ގޮތްތަކަށް ދެކޮޅަށްވެސް ިޚޔާލުހުރި. 

އެހެންކަމުން މިފަހަރުވެސް ކޮމިޓީގަިއ ގޮެތއް ނިންމެީވ ވޯަޓކަށް ައއްަސވަިއގެްނ 

ަވޑަިއގެންނެިވގޮތަށް. އާދެ ެއީއ މި މާއްދާ ޑްރާފްްޓ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ފެންނި

ކުރެްއވުމުަގއި ކޮމިޓީން ގެންގުޅުްއވި ގޮތް. އިތުރު ެއއްެވސް ކަމެއް ސާުފވެަވަޑިއ 

ނޑަށް ޖަވާބުދެވެން އޮްތ  ނުގަންނަވާކަމަްށވާނަމަ ސުވާލެއް ކުރަްއވައިފިނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ޖަވާުބދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ  .މިންވަރަކުން އަުޅގަ

 

ނޑު  2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަގވާއިުދގެ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ   ވަނަ މާއްާދއަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ  މެންަބރު ލުބްނާ ުމޙަްނމަދު   ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ސަބަބު ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ

 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލިސް ވަނަ ދުވަހު ރަ  2004ޖުލައި  19އިޞްލާޙުަގއި  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

އެ އެމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ލިޔުުމގަިއވާ ފަދައިން މިބައި އޮންނާީނ  އެްއކޮށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ މިހެން ހުށަހަޅަން ފެނުނީ އަޅުަގނޑަްށ، މިހެން  ނޑާލާފަިއ. އަުޅގަ ކަ

ޔިތުންްެެގ ވަނަ މާއްދާއިން ރައް 92ޤަބޫލުކުރަން ފެނުނު ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމާިއ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އުނި އިުތރުގެނައުމުެގ ބާރު ލިބިގެްނަވނީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ 

މަޖިލީހަށް ކަމަށްވާތީ. އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާުޙ 

އް ނުވޭ ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަާސސީ ހެދުމަށް ރައްޔިތުންެގ ގެނައުުމގެ ބާރެއް ލިބިގެނެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރުމަްށ ބާރު ލިބިގެންވޭ. ވީމާ ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް 

އެްއކުރެވޭ ަވގުތުން ފަށަްައިގެން އެހުރިހާ ބާރެއް ލިބިދެނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ 



ކޮުޅ އިޞްލާޙުކޮށްލުންކަމަްށ މަޖިލީހަށްކަމަށްވާތީ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ އެތަން

ނުޑ  ނޑަްށ ޤަބޫލުކުެރވޭ އެންެމރަނގަޅުގޮތަްށ އަުޅގަ އެންމެރަނގަުޅވާނީ. ވީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ ދެވަނަ ސަބަބަކީ ގަާވއިދު ނޫނީ  އެތަންކޮޅު އިޞްލާުޙކުރީ. ައޅުގަ

ޚެއް ޤާނޫނު އެއްޗެހި ޑްރާފްްޓކޮްށއުޅޭ ުއސޫލަށް ބަލާލާއިރުަގއި... މިސާލަކަށް ތާރީ

ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލިސް އެްއކޮށް  2004ޖުލައި  19ޖަހާފައި 

އެމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ލިޔުުމގަިއވާ ފަދައިން މިހެން ހުންނަ ތަންތަން އަޅުަގނުޑ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ަގވާިއދުގައި ކޮންމެހެން އެހެްނ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދެކެން. ައދި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއވެްސ މީހަކު އިޢުރާުޒކުރާ ނޫީނ ނުޖެހިކަމުގައި ވި އަްސ އަުޅގަ

ޝައްކުކުާރކަމެއް ނޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިމަޖިލިސް އެއްކުެރއްިވކަން. ވީާމ 

ނޑުމެން ެއންމެންވެސް ެއއްބަްސވާކަމެްއ އެކަަމކީ ޔަޤީްނވާކަެމްއ  އެކަމަީކ އަުޅގަ

ރެއްވި ސަބަބުތަްއވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލިސް އެއްކުެރްއވި، ެއއްކު 

އެްއކުރެްއވީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާަގއި މިހާރު ޢަމަލުުކރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  2އިޞްލާޙުކުރަން. ވީމާ ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަީކ 

ހޫރިއްޔާެގ އަށް މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ނުޑ މި ހުށަހެޅީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރުމޭ. މިހެްނ އަުޅގަ

ނޑު މި ހުށަހެޅީ މުޅި މާއްދާ، ދެވަނަ މާއްދާ ެއއްކޮްށ  މިހެން އަޅުގަ

އޮތްކަމުަގިއވިއަްސ އަުޅަގނުޑ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅާފައިވާީނ ދެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 

ނޑު އެްއކޮށް ލިޔުނު ސަބަބަކީ )ނ( ގައި އެބަިއ އަށް. ދެން މުޅި އިޞްލާޙު  އަޅުގަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި މިހެން 

އޮންނާތީ ހަވާލާދޭ މާއްދާއެއް އޮތުމާއެކު މުޅި މާއްދާ އެްއކޮްށ ހުށަހެޅި ކަމުގައިިވއަސް 

ދެވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަށް. ވީމާ،  އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަަހޅާފައި އޮންނާނީ

ަވނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ފުރިހަމަ އެންމެހާ ބާރު ލިބިގެންވާތީ، އަުޅގަ

ފެނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަދި ަގވާއިދު ފަދަ ެއއްޗެހީަގއި ލިޔުންތަުކަގިއ 



މެހެން ތާރީޚާއި އަދި ލިުޔންތަކަށް ހަވާލާދީފައި މިހެން ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ކޮން

 ްް މި ކުރަންއުޅެނީ ކޮންކަމެއްަކން އޮތުމަކީ ނޫނީ ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ޔަގީްނވާ ގޮތަށް

ނޑު ދެކޭތީ،  ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއ އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަަމށް އަުޅގަ

ނޑު  މިޖެހީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސ އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަޭތ އަޅުގަ

އެޖެންޑާައކީ. ވީމާ، ިމވާހަަކ އަޅުަގނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ބޭނުމަށްވެސް ނޫނީ 

 ވިސްނުމަށްވެސް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ފެހިކަރުދާހާއި، ހުދުކަރުދާހަށް ބަލައިލުމުން  ުރބުރީ މެންަބރު އަިރއަތޮޅު އުތު

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އެ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ނުޑވެްސ ޤަބޫލުކުރަން. މިމޭރުމުން ފާޅުކުރި ޚިޔާލުތަުކގައި ޮއއްަޓރެއް ހުރިކަން އަުޅގަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ވިސްނާނަމަ އެކަމަށް ތާީއދުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ައޅުގަ

ނުޑ  އެހެންކަމަށްވާއިރު މިކަން ޤަބޫލުކުރާ މީހަކު މިކަމަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭނެތީ އަޅުގަ

ހަމަ އެ  ތާއީދުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތެދުތެދަށް ދަންަނވާނަމަ ދެންމެ

އިޝާރާތްކުެރއްވި ތާރީޚު ީމގައި ނެތަސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށވެްސ 

ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ތަކެތި ކިޔަން އިނގޭ މީހަކަށްވިްއޔާ އިނގޭނެ ެއީއ 

ތެދު ޙަޤީޤަތެއްކަން. އަދި ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ފާޅުކުރެްއވި 

ކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ެއއްެޗއް ބުނާނަމަ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޝުޢޫރުތަކާއި ވާަހކަތަ

ޙުސައިން އެ ފާުޅކުރެްއިވ ފާޅުކުރެްއވުމާއި މާ ޮބޑު ތަފާތުވުމެއް ނެތް. 

އެހެންކަމަާވއިރު އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަރާމަތާއި 

ނުޑވެސް ހަމަ އެމަނިކުފާނަށް ލިބޭ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތެއް ީމގަ އި އުނިނުވާީތވެ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ިނާޒމު ދިވެހިންނަށް ރައްޔިތުންނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަަކިއ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ ނަސީބަީކ ޢަދުލުވެރި ވެރިއެްއގެ 

ތުކޮށް ހާމަކޮށްދެއްވުަމ އިންސާފުވެރި ޢަމަލުކަން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ސާބި



އިސްލާމީ މަރުކަުޒގަިއ ބޭްއިވ ޖަލްސާގައި ވަރަށް ކަނުާލ އަުޑއަހަން އިނިދެ ެއ 

 ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރާތީވެ މިގޮތަްށ ތާއީދުކުރީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ުފރުޞަތަކަށް އެދި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ދަންނަވާލީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު  ަބރު ިއބްާރޙީމް ޢަފީފް މެން

ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އާދެ، ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގިއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފިވެގެންޮގސް މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮުތން ބަހުސްކުރެވުނުއިރު ބަހުސް ދެކަ

އެންމެފަހުން ދެންމެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ަރއީސް އެވިާދޅުިވޮގތަށް ވޯޓަކަްށ ދާންޖެހުނީ 

އަޅުަގނުޑގެ ހަނދާން ބަލި ނޫންކަމުގަިއވާނަމަ މި މައްސަލަިއގައި ހަމަ އެންެމ 

ވޯޓެްއގެ ތަފާތުން ޑްރާފްްޓގަިއ މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްެވގެްނ ދިޔައީ. ދެން ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން މިހަދަނީ ގަވާއިދެއް ނުވަަތ އޭރު ވެސް ބާރުލާ ވާހަކަދެްއީކ މިއީ އަޅުގަ

ޤާނޫނެއް. އެ ޤާނޫނީ ލިއުންަތކަކީ ޭއަގއި ވީާހވެސް ބޮަޑކަށް އިތުރުވާހަކަަތއް ބޭކާުރ 

ވާހަކަތައް ނުހިމަނާ އެ ބޭނުންވާ ޖުމްލަތަކެއް ހަމަ އެ ކޮންމެ ޖުމްލައަކީވެސް ޤާނޫނީ 

އި މާަނއެއް ދޭހަވާނެ އެްއެޗއް ަކމަށް އެ ކޮމިޓީަގއިެވސް އެްއޗެްއގައިނަމަ އޭގަ 

ވާހަކަދެްއކެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވަކި ތާރީޚެއް ޖަހާފައި 

ވަކި ސިީޓއަާކއި ހަވާލާދެްއވާ އެގޮތަށް ލިޔެފިކަަމވާނަމަ އޭަގއި ކޮންމެވެސް މާނަެއްއ 

މަވެސް ެއއީ ހަމައެކަނި ާތރީޚަށްޓަކައި ކުާރ ކަމެްއ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންނަ

ނޑުމެން އޭރުވެސް އިޝާރާްތކުރި އެވާހަކަ އޮންނަންޖެހޭނީ  ކަމުގަިއވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ތާރީޚީ ލިއުންތަކުގައޭ  ޤާނޫނީ ލިއުންތަކުގަެއއް ނޫނޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުން ތާއީދުކުރެވުނު ސަބަބު މިދަންނަވާލީ. އަދި މިކަމުގައި އަ

ގޮތެއް ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެަކމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު 

 ޙުސައިންގެ ހުށަހެޅުމަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ްއ އިޞްލާެޙއް ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ މާލޭެގ ޝުުކރިއްޔާ. އާދެ، މިހާތަނުން މާއްދާއެ ރިޔާސަތުްނ ވާހަަކެދއްކެވުްނ:



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިްިފް އެދިަވޑަިއގަންފަިއާވތީ އަޅުަގނޑު އޭނާއަްށ 

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން އޭގެ ކުރިން އެިދވަަޑިއގެންފަިއ އޮތް އެހެން މެންބަރެްއ 

ނޑުމެން މިގެންދާ ގޮތުން އިޞްލާޙު  އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަޙުމަދު އާިޠްިފްއަށް އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު އާތީފް 

އި މިވަނީ. ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ހަމަ އަްށ އިްޞލާޙު ފެށިފަ 2އިޞްލާޙުަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  -1އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތްގޮތަކީ )ށ( 

މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާުލތަކަށާއި، ހުށަހެޅުންތަކަށް. އާެދ، އެ ރިާޢޔަތްކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ޮއންނަންވީ ގޮތަކީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް 

ނޑު އިޞްލާުޙ ފޮނުވާފަ އިވާ ޚިޔާލުތަކަާށއި، ހުށަހެޅުންތަކަށް މިގޮތަށް އަޅުގަ

ހުށަހަޅާފައި އޮންނަށް ސަބަަބކީ މިހެން ނެތްކަމަށްވަންޏާ ދެން މިއޮންނަ ގޮތަީކ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށާއި، ހުށަހެޅުންތަކަށް 

ނުޑ އެހެންކަމަވަންޏާ އެއީ ާތއަބަދު ކުރެވެމުން  ގެންެދވޭނެކަމެއް. އަުޅގަ

ބޭނުންނުވެގެން މިއުޭޅގޮތަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭތެެރ ދޭތެރެއިން ސިޓީެއއް 

އެްއޗެއް ފޮނުްއވާަލއްވާަފއި ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅުްއވާ މިކަަހލަ ގޮތްގޮތް ހެއްެދވުން 

މީގެ  ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި  އެ ޚިޔާުލގައި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙެއް މިއީ. ދެން

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރެވުމުން މިދާ މަޝްހޫރު  އަހަރުްނ  17ކުރިން މިހާރު އަުޅގަ

 ްް ފާސްކުރެވުނު ޤާނޫނުައސާސީ ފާސްކުެރވުނުއިުރވެސް ދޭތެރެައކުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޓީެއއް ފޮނުއްވާނެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްަވއިގެން އެާއއިމެުދ 

ޚިޔާލުގޮްތ ގޮަތށް އެނެބުރި މިކަހަަލ  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާ މެންބަރުންގެ

ނޑުްު މި މާއްދާ ކޮންމެހެން  ގޮތްތައް ވާތަން ފެނިފައި ހުރުމާއިއެުކަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ މިއާިއއެކު ފާހަަގކޮށްލަން  އިޞްލާޙުކުރަންެވގެން ހުށަހެީޅ. ދެން އަުޅގަ

ޔާައކީ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 75ބޭނުން ޤާނޫނުއަސާސީ 



ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވަޑައިގެންެނވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން. އެއީ އެމަނިކުފާނަކީ ިމ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  75މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫންކަމުގަިއވާތީ. 

މި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ވާަހކަދެއްެކވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފަިއ އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ޖިލީހާއި މެދުަގއި މިކަހަލަ މާއްދާއެްއ ނެތް ައދި އެކަހަލަ ހުއްަދެއްއ ޚާއްޞަ މަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. ދެން މީގެ އިތުރަށް  ދީފައެއް ނޯވޭ. އެހެްނވެ އެކަްނވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަކަައީކ މި މާއްދާގެ )ހ( ށ.  ދެން އަޅުގަ

ބްނާ އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ެއީއ އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލު

އަޅުަގނޑަްށވެސް ވަރަށް ަތއީދުކުރެޭވ ިއޞްލާޙަކަށް ެއބަވޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ުއސޫލުތައްްް މިއޮންނަ ގޮތުްނ މާއްދާއެްއގެ ވަިކވަިކ 

ްަކަށް  ވޯޓަށް ައހާ ގޮތްގޮތް ހެދޭކަށް ނޯްނނާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  އަކުރުތަކަ

ންނަނީ. އެންވީމަ، މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މިފެންނަނީ ފެ

ނޑު ތާއީދުކޮށްފައި އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ  ލުބްނާ އެ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ،  އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންިދއުންކަމަށް އަުޅގަ

ބަރު ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމާިއ އަޅުަގނުޑވެސް ށ.އަތޮުޅެގ މެން

އެުކގައި ައޅުަގނޑު މި ިއޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންދަން މި ޚިޔާލުކުރަނީ. އެއީ 

 ހުށަނާޅާ ދޫކޮށްްްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު އުޅުނީ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 އަޙުމަދު އާތިފް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމަށް. ނަމަވެސް މިހާރު އެ  ާއދިލްމެންަބރު ައޙްަމދު 

ނޑުގެ ވިސްނުމަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިޞްލާޙުވަނީ އަނބުރާ ގެްނދަވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ެގ )ށ(  2އަންނަ ދެތިން ެއއްެޗއް ދަންަނވާލާނަން މިގޮތުން އާތިފް ހުަށހަޅުއްވާަފއިޭވ 

އަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ ޚިޔާލުތަކާއި، ހުށަހެޅުންތަށް.  1 ގެ

ނޑަށް ބުަރވެވެނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުވާފައިވާ އިނގޭތޯ  އަދިވެސް އަުޅގަ

ޚިޔާލުތަކަށާިއ، ހުށަހެޅުންތަކަށް މިގޮތަށް މި މާއްދާ އޮތުމަށް. އޭގެ އެންމެ ބޮުޑ 



މެންބަރުން މިތާ އެބަ  16ދެެކނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ބޭނުމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު

ތިއްބަވާ އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓްވެސް މިތާ އެބަތިއްެބވި. އެހެންވީމަ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚިޔާލުުފޅެއް ނޫނީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ  އެބޭފުޅުން 

ވޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް މެދުވެރިކޮށް މިތަނަށް ެއ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއް

ހުރަހެއް ނެތް ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާލަކާިއ، އިޞްލާޙަާކއި ެއއްެޗއް މިތަނަށް ފޮނުވޭކަށް. 

ނޑަށް ބުރަެވވެނީ އެގޮތަްށ  އެ މަޤްޞަދަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑު އަިދވެސް ޮބޑަށް އަުޅގަ

އުނިކުރަންވެްސ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  2މި މާއްދާ ބާއްވަން. ދެން ހަމައެގޮތުން 

ްައި މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. އޭގަ

ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާިއ، ހުށަހެޅުންތަށްވެސް މިކޮޅަްށ 

ަވނަ މާއްދާަގއި މަޖިލީހުގެ  2ފޮނުވޭގޮތަށް. ހަމަ މީަގިއެވސް އެަބއޮތް މީގެ 

ްް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެންބަރުން ހުށަހަ ޅާ ޚިޔާލުތަކާއި، ހުށަހެޅުންތައް

މެދުވެރިކޮށްވެސް ޢާންމު ފަރާތްތަކަށްވެސް ޚިޔާލުފޮނުޭވނެ. އެހެންވީމަ، މިީއ 

ނޑަްށ ނުފެންނާތީ މިވާހަކަ  ކޮންމެހެން މި މާއްދާ މިގޮތަށް އޮންނަން އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން ހުންނަވަނިކޮށް ހުއްޓާލައިިފއްާޔ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއީ ވަރަށް ޮބޑު މަްއސަލައަކަްށވާނެ. އެހެންނަމަެވސް މިހާރު އިޞްލާުޙ 

ހުށަނޭޅުއްވީމަ ދެން އެއަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ވާަހކަފުޅު ދަްއކަވާނެ ފުރުޞަތެއް ހަމަ 

ނޑު ަދންނަވާލަން. އެހެންވީމާ،  އެއީ އޮންނާނެ ފުރުޞަތެއް  ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު އެދެނީ ެއގޮތަްށ މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑިއެގން ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް 

ގެންދެވުން. ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙުސައިން އިބްރާހީމް.

 

 ުޝކުރިްއޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުެވސް ، `. އާދެ ފާދިއްޮޕޅުގެ މެންަބރު ުޙސަިއން 



ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާޠިްިފްގެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުުކރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން. 

ތްތެރި ރިޔާސަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެމުން އާދެ، ައޅުަގނޑު ޢިްއޒަ

އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުަތއް ހުށަހަޅާލެވޭތޯ ބަލައިލާނަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު އެންމެ 

 ވަނަ މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން ..... 2ފުރަތަމަ ގަވާއިުދގެ 

 

އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އުސޫލެއް  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެންގުޅެން އެބަޖެހޭހެން. ެއ މެންބަރުންގެ ަވގުތާއި ެއކަހަލަ ކަންތައްތަްއވެްސ 

ބެލުމަށް. މިހާރު އެބޭފުޅަކު އިޞްލާޙު ހުށަހަނާޅުއްވާނެ ވިދާޅުވީމަ ދެން އެއަްށ 

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަުޅކަމެއް ޫނންހެން އިނގޭތޯ.  ވާހަކަދެްއކެވުން އެއީ އަުޅގަ

 

 އާދެ، އެހެްނވެއްޖިްއޔާ ދެން ތާއީދުކުރާ އުސޫލު ދޫކޮށްލާަފއި އަޅުަގނޑު  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

ްަވާއިުދގެ   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުގެ ިޚޔާލު. ާއދެ، ގަ ވަަނ  2އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ުކރީގެ ދުވަެހއްަގިއވެސް އެ  މާއްދާއާިއ ބެހޭގޮތުން ވާހަަކދެއްކި ުދވަހުވެްސ މީގެ

މާއްދާ އެގޮތަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަދައްކާފާވާނެ އަޅުަގނޑު. އާެދ، 

ވަނަ ނަންބަރަށް އެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  2އެހެންކަމުން މިއަދުވެސް ގަާވިއދުގެ 

މަޖިލީހަށް   މަނިކުފާނު އެ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު އެއީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ

ފޮނުވާފައިާވ ޚިޔާލުތަކަާށއި، ހުށަހެޅުންތަކަށް މިގޮތަށް އިޞްލާޙުްު ގެނައުމަްށ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަވާހަކަ ަދންނަވަން. އާދެ، ައޅުަގނުޑ މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙު 

ނުޑ  ގެނައުމަށް ާތއީދުކުރި ސަބަބަކީ ކުީރގެ ޖަލްާސއެްއގަިއވެްސ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖޭެގ ދަންނަވާފައިވާނެ ފަދައިން 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ވަރަށް ގިަނ 

އިޞްލާޙުތަކެްއ މި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި. ޙަޤީޤަުތގަިއ 

ޔާގެ ދައުރަީކ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއް



ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުަމށްޓަކައި މި ޢިއްޒަތްތްތެރި ަމޖިލީސް އެއްކުެރއްވުާމއި، 

އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ިއްޞލާޙުކުރުމަށްފަހު މި މަޖިލީސް އުވާެލްއވުން. އާދެ، 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތުަގއި މިނޫން އިުތރު ދައުރެއް ޢިްއޒަތްތެިރ 

މްހޫރިއްޔާއަށް އޮންނާކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މިހެން މިދެންނެވީ ރައީސުލްޖު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް އެމަނިކުފާނުގެ މަތިވެިރ 

ނޑުމެން ބޭނުންނުކުރާނެ ވާހަކައެްއ ނޫން. އަދި އެކަމަށް  ތަޖުރިބާތައް އަޅުގަ

ަގނޑު ހަަމަގއިމުވެސް އިޢުތިރާފުވަން އަޅުަގނޑުމެން އިޢުތިރާފުެވސްވަން. އަޅު

އެމަނިކުފާނުގެ ޢިލްމީ އަިދ ތަޖުރިބާއަށް. ނަމަވެސް މާީޒގަިއ ހިނގާފަިއވާ ަބއެްއ 

ނުޑ ދަންނަާވ  ކަންތައްތަާކއި އިވިަފއިާވ ބަެއއް އަޑުތަުކގެ ަމއްޗަށް ބުަރެވހުރެ އަުޅގަ

ންތައްތައް ދިއުމަީކ ދެންނެވުމެއް މިއީ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ގޮތަކަށް މިފަހަރު ކަ

ނޑު ެއދޭކަމެއް ނޫން. އަދި އެފަދަ ުފރުޞަތަކީ ޤާނޫނުއަސާީސ  ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަަތށް ފަހަރުގައި ދަތިތަކެއް ައރާފާނެ ކަމެއްކަމުގަިއވެްސ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ މިގޮަތށްްް ތާއީދުކުރެވެނީ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 އީސް.ރަ

 

 ވަނަ ާމއްދާއަށް މިހާރު  2`. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އާދެ، ަގާވއިދުގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 ލިބިފައި މިއޮތް ޑްރާފްޓާއިމެދު ވިސްނާލާއިުރގައި މި ޑްރާފްާޓިއމެދު  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑުެމންގެ ޤާނޫ  ނުއަސާސީްނ ހިންހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ އަުޅގަ

މިހާރުވެސް ފެންނަމުންދާ ދަތިތަކާއި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރިނުެވވި މިދަނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބފައި އޮތް ބާރުތަކެްއގެ ބޮުޑަކމުން. އެހެންވީމާ، އެފަދަ 

ބާރުތަކެއްްް އަނެއްާކވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ގެނައުމަށްޓަަކިއ 

ވޭ އެފަދަ މަްަސައްކަތްަތކަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުބަހުން ދެކޮޅުހަދަން. އަދި ކުރެ

އެކަމަށް އިންކާުރވެސްކުރަން. ށ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ޭއގެ އިތުރުން  ޒާހިރު ޙުސައިން އެ ހުށަހެުޅްއވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ



އެުދނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދުްު އާޠިްިފްެގ  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް

އިޞްލާޙަށްވެސް ާތއީދުކުރުުމގެ ނިޔަތުަގއި. އަޅުަގނުޑ ދުށްްްގޮތުަގއި މާއްދާެގ 

ނޑު ވިސްނީ އެ ެދ  އެިކއެކި ބައިަބޔަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ޞްލާޙަށްވެސް ވޯުޓ އިޞްލާޙަށްވެސް ތާއީުދކުރެިވދާނެކަމަށް. އާދެ، އެ ދެ އި

ދެވިދާނެކަމަށް. އެ ދެ ބަޔަްށވެސް ިއޞްލާޙު ައއިމަ، ަބދަލު އައިމަ މި މާއްދާ 

ނޑަށް މި  އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާީތވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ެދރަކޮށް އަުޅގަ

ދިމާވީ. އެއީ އަޙްމަދު އާޠިފް އެ އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންަދވައިފި. ައޅުަގނޑު އެދެނީ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޙްމަދު އާޠިްިފް އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ބަލާއިރުަގިއ  އަދިވެސް

ނޑަށް ހީވަނީ ލުބްނާ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ މަިނކުފާނަށް އޮިޅވަަޑއިގަތީހެން. ައޅުގަ

ޒާހިރު ޙުސައިންގެ އިޞްލާުޙވެސް ޮއވެފައި އަދި މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ުޙވެސް ބޭްއވިދާނެހެން. އެހެން ހައްދަވައިެދއްަވއިފިްއާޔ އަޙްމަދު އާޠިފްގެ އިޞްލާ

ވަރަށް ރަނގަޅު. އަދިެވްސ އެފުރުޞަތު އޮވެއްޖެްއާޔ އެ އިޞްލާޙު އަނބުރާ 

ނޑު ެއދޭކަމެއް. އެ ދެ އިޞްލާޙަށްެވސް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުާރ  ގެނެސްދިނުމަކީ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

 `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނީ  ަސއިން ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙު

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން  ރަޝީދު ޙަސަން 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަްަކަ ދަްނނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި އެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެއްހެން. ސަބަބަކީ މިކަމާއި ހުށަހެ ޅުމަކީ އަޅުގަ

ގުިޅގެން ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގައި ވާަހކަދެކެވުނު ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދެްއ 

އެކަމަނާގެ އިޞްލާޙަށް ލިބުނުކަން ފާހަގަެވގެން ދިޔަ ހަމައެކަނި އެންމެ ވޯެޓްއގެ 

ނީ. މިހާރު ފޮނުވާފައި މިއޮތް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީެގ ތަފާތުވުންކަމަށް މި ފާހަގަކުރެވެ

ހުށަހެޅުމާއި ލުބްނާގެ ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތުެވގެން ދިޔައީ. މިއިން ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދެއް ލިބުނުކަމަށް. ދެްނ ހަމަ އެގޮތަށް މާލޭެގ 



ިމ ބުނާ ބައި ެއއީ ފޮނުާވ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ އާޠިފްގެ ހުށަހެުޅއްވުުމގައި

ގަިއވާ ފޮނުާވ އިޞްލާޙުތަކޭ ބަދަލުގައި  1އެ މި ދެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ނުޑ  ފޮނުވާފައިވާ އިޞްލާޙުަތކޭ އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނަމަ ހާދަ ރަނގަޅޭ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ ެއގޮތަްށ ލުބްނާގެ އިޞްލާޙު  ހިތަށްއަރާ. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

އީ ހަމަގައިުމވެސް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުން އެ އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙުެވއްޖެނަމަ މި

ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އަދި މީގެ އެއް ބޭނުމަކީ ިމވާހަކަ ދެންނެވުމުގެ ެއއް ބޭނުމަީކ 

އަޅުަގނޑުމެން މި މަަސއްަކތްކުރަނީ ވީހާ އަވަަހކަށް ިމ މާއްދާތައް ފާްސެވގެން 

ތައް ފެށުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ ައސްލު މަސައްކަތް

ވަރަށް ޢަދަބުވެރިކަާމއިެއކު ލުބްނާގެ އަރިހުން އެދެން. މި ދެންނެވި އިޞްލާުޙ 

އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުގަިއވާ އެަބއި ލުބްނާެގ އިޞްލާޙަށް ގެނެސް މި 

 ޔާ. އިޞްލާޙު ބަދަލުކޮށްދެްއވަފާނަންތޯ. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއް

 

 އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމަށް މި ފުރުޞަތު ހޯދީ މިލަދުންްްމަޑުލު  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 އުތުރުުބރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު އެ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ޮއތް މެންަބރު ާޤސިމް ިއްބރާހީމް 

ހަކަ ދަންނަވާަލން. ހަމައެއާިއއެުކގައި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން ފުރަތަމަ އެ ވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ހުރިހާ ބޭފުޅަކަށް އަދި މި 

ހުރިހާ ބޭފުޅަކަށްވެސް ފުރުޞަތު އެބަދޭ ޚިޔާލު ފޮނުވަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

އްާޔއަށްވެސް އެ މެދުވެރިކޮށް. އެހެން ކަމަށްވަްނޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ފުްުރުޞަތު އޮެވގެންދާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ. މިހެން 

މިދެންނެވީ އެ މަނިކުފާނަްަކީެވސް ދިވެއްެސއް. ދިވެހި ަރއްިޔތެއް. ހަމަކަށަވަރުންެވސް 

އަދި ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަެތއް ހަވާލުކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުެޅއް. ެއހެންކަމަށްވަންޏާ އޭގެ 

ތުރަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޢަްއަޔނުކުރައްވާަފއިވާ އެތައް މެންަބރުންތަކެއްެވސް އެބަ އި

ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، އެ ހަިއސިއްޔަތުްނވެސް އެ ބޭފުޅާ ޮފނުއްވިދާނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މީގެ އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތްހެން 



ައދި އެހެން ރައްޔިތަކު ފޮނުްއިވޔަސް ހަމަ އެްއވެސް  އެ މަނިކުފާނު ފޮނުއްވިޔަސް

ނޑުެމންނަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މައްސައްކަަތިއގެން  ތަފާތެއްނެތްހެން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާންވީެހން. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަސްލު މަސައްކަތަކީ 

ވިދާޅުވޭ. ަތކުރާރުކޮށް  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުްނކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެބަ 

އެބަ ވިދާުޅވޭ. އެހެންކަމަްށވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަސްލު މަޤްޞަދާއި ހަމައަށް 

ނޑުމެން އެްއވެސް  ނޑުމެންނަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް ައޅުގަ ދިއުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުަރން. ކޮންމެ ބޭފު ޅެއްގެ ބޭފުޅަކު އެޅުމަކަށް ޚިޔާުލކުރާަކމަށް އަޅުގަ

ނޑު  ޝުޢޫރުތައް އެ ބޭފުޅަކު ފާޅުުކރައްވާނީ. ވީމާ، މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައސްލު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުން އެދެނީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ައޅުގަ

މަޤްޞަދާއި ހަމައަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގެއް ޯހއްދަަވއި ދެްއވާޯތ ދަންނަވަން. ދެއްވި 

 ކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް ޝު

 

ބޭފުޅަކު އެދިަވޑައިަނވާފަިއ  4ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާރު އަލަށް އެދިަވޑަިއގެން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4އެބައޮތް. ހަމައެހެންމެ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑައިަނވާފަިއވެސް 

ނޑު ައވަސްކުރަ  ން އުޅުނަސް މިކަްނ ބޭފުޅަކު އެބައޮތް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އަވަްސާވކަށެއް ނެތް. ދެން އެކަން ކުރިއަށް ައވަސްކުރުުމގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑަްށ 

ކޮށްދެވިދާނެ ކަމެއް އެބައޮތް. އެއީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްާވފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާފާނަން. އޭރުން ފަހަރެއްގައި އެ ބޭފުޅުން  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅެްއގެ އިޞްލާޙަްށ ބަދަލެއް ގެންަނވަން ބޭނުންފުޅަސް އެީއވެސް 

ކުރެވިދާނެކަމެްއ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު މި އޮތްގޮތުން. އެހެންވީމާ، މާލޭގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު އާޠިފް ކުރިން އޮތީ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ. 

ރާކަމަށް ވިދާުޅވެފައި. އެކަމަކު މިހާރު އަނެއްާކ އެކަމަކު އެ ހުށަނާޅުްއވަން ަގސްތުކު

ނޑު މާލޭެގ  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން އެަބ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އޭެގ މާނައަކީ އެހެން ބޭފުޅަކަްށ 



ަހމަ އެކަން ަޙއްލުކުެރވޭެނ  ފުރުޞަތު ނާރުވާކަށް ނޫން. މި އަަވސްކުރުމުެގ ގޮތުން

 ގޮތެއް ހޯދޭތޯ ބަލަން. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު އިޞްާލޙު ހުށަނާޅަން  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

އިޞްލާޙު އެްއކޮށް ގެެނވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަްށ  ޤަސްތުކުރީ، ެއއީ، މި ދެ އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހިތަށްއަރައިގެން. އެހެންނަމަވެސް، މ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

އެ ވިދާުޅވާ ފަދައިން ވަިކަވކިން ދެ އަކުރަށް އިޞްލާުޙ ގެނެވޭނެ ކަމަށްވަންޏާ 

ނޑު މި ހުށަހަޅާ )ށ(. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އަޅުަގނުޑ އަިދވެސް ބޭނުްނ އަުޅގަ

މަޖިލީހަށްްް ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުތާކާިއ، ހުށަހެޅުންތަކަށް މިގޮތަށް އެތަން ބޭއްޭވ 

ނުޑ މި އިޞްލާޙު ނުގެންނަން ޚިޔާލުކުރިިއުރ  ކަމަށްވަންޏާ ބާްއވަން. ދެން އަުޅގަ

ރު އަޅުަގނުޑ ކުަޑކޮށް އުންމީދުުކރިން. ށ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ލުބްނާ ޒާހި

ނޑުމެން ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން އަކުރަކަށް ފިަޔކަށް މި  ޙުސައިން. އަުޅގަ

ބަދަލު ގެންނަ ފަދައިން އެ ފޮނުވާފައިވާ އެ ައކުރަށް ބަދަލެއް ގެންނަަވއި ދެއްވުްނ 

އެއީ ކުެރއްވިދާނެ ކަެމއް ކަމަށްވަންޏާ ކޮއްލަދެްއވަން. ދެންމެ ވާހަކަދެއްކެިވ 

ރަކު ވިދާުޅވި ފަދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަކި ފުރުޞަުތ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ބެދިފައި އޮންނަން ފެނިވަަޑިއނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ވިާދޅުވާ ވިދާޅުވުާމއި ދޭތެރޭ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ. އޭނާ ވިދާޅުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަީކވެސް ދިވެިހ 

ނޑަށް އެނގޭގޮތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ މާލޭގެ ަރއްޔިެތއް.  ރައްޔިތެކޭ. އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މެދުެވރިކޮށްވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިތަނަށް ޚިޔާލެްއ 

ފޮނުއްވެންވާެނ އެހެންކަމަށްވަްނޏާ. އެހެންވީމާ، އެމަުގ ބަންދުވެފަެއއް ނޫން ެއއޮތީީކ. 

ނޑު މި  ވެސް ކޮންމެހެން ބާްއވަްނ  3( ެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ 2އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ނުފެންނަކަމަށް ދަންނަވާފައި އެއޮތީ. އަބަދުެވސް މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް 

ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސް އޭާނގެ މެންބަރުން 

ރަށެއްތޯ މެދުވެރިކޮށްވެސް އަދި އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެްއެގ ރަށަކީ ކޮން 

ބެލުމަށްފަހު، ދެން އެ އަތޮޅަކުން ހޮވިފައިވާ މީހާ މެދުވެރިކޮށްވެސް އެކަން ކުެރވެން 



އޮންނާނެ އެ ވިދާޅުާވގޮތަށް ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަހަލަ ކުޑަކުަޑ 

ބަދަލެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ލުބްނާ ގެނެސްދެްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނގަުޅ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ވެސް އިޞްލާޙުވެަފއި އަދި )ށ(  2ބޭނުންވާ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑު 

ނުޑ  މި ދެގޮތަށް އިޞްލާޙުވުން. އެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށްަވންޏާ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ށް އެއިނީ އަުޅަގނޑު  2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ

 ގައި އެވާ  1ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ  2އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަިއވާނީ.  މެންަބރު ލުބްނާ ުމޙަްނމަދު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާިއ، ހުށަހެޅުންތަކަށް މިހެން  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

ކުރިން އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިފައިވަނީ. ފޮނުވާަފއިވާ ައދި މިފަދައިން އެނގޭތޯ.  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

ނަމަވެސް، ެއގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިފައިުނވުމާއި މަޖިލީހުގައި ގިނަ 

ނުޑ އެބައި އަނެްއާކވެްސ  ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު މިކަމަށް ލިބިފައިނުވާތީ އަުޅގަ

ރީ. ެއއީ، މިޮގތަށް ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ އަނެއްާކވެސް ދާނީ ގަާވއިުދ އިޞްލާޙުނުކު

ނޑުމެންގެ އަތުންާދ  ކޮމިޓީއަށް. އަނެްއާކވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުނުކޮށް ައޅުގަ

އިތުރު މުއްދަތުތަކެއް ފާއިުތވެގެންދާތީ މިކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު މި ގޮތަްށ 

ގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  1ެގ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. ދެވަަނ ސަބަބަކީ )ށ(

މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާިއ، ހުށަހެޅުންތަކަށް މިހެން ޮއންނައިރުގަިއ )ށ( ަގިއ 

ނަޑްށ  އޮތް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނޭ މިތަނަށް ބައްލަަވއިލެްއވުން ރަނގަުޅވާނެހެން އަުޅގަ

އަންނަނިިވ ހީވަނީ. އެއީ، މީގެ މިއޮްނނަނީ މަްަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި 

ކަންކަމަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންްްވާނޭ. ރިާޢޔަތްުކރުމަކީ ރެފަރެންސްދިނުން. 

ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ެއ ފޮނުއްވާ ބޭފުަޅކު ުނވަްަތަ ފޮނުއްވާ ފަރާތަކުން ެއ 

ފޮނުވާ ގޮތަކުން ޤަބޫުލކޮށް ޫނނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމެއް ނޫން. އެކަން މަޖިލީހުގެ 

ރުން ބަހުސްތަކުގައި ޫނނީ ވިސްނުން ގެްނގުުޅއްވުުމަގއި ބަހުސްކުެރއްވުުމގަިއ މެންބަ



ހަމައެކަނި ރިޢާޔަތްކުރަްއވަންވާނީ އެކަމަށް ބައްލަވަންޖެޭހނެ. ތިންވަނަ ސަބަބަކަށް 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ މިސާލަކަށް ރައްޔިތުން މަޖިީލހުން ޚާއްޞަ މަޖިލިސް 

ަމވެސް ހަމަ މިތަން މިގޮތަްށ އޮންނާނެ. ރަްއޔިތުންެގ އެްއކުރެްއވި ކަުމގަިއވާ ނަ

ނޑު މި  މަޖިލީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށާިއ، ހުށަހެޅުންތަކަށް މިހެން އަޅުގަ

ދަންނަވާލީ މަޖިލިސް އެްއކުރާ ފަރާތަށް ކޮންމެވެްސ ފުރުޞަތެއް ދިނުން 

ޖިލިސް އެއްކުރީ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ސަބަަބކީ މަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށްވިޔަސް މަޖިލިސް އެއްކުެރްއވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ކަމުގަިއވިަޔސް އެ ބޭފުަޅކު ެއފޮނުއްވާ ނުވަތަ އެފަރާތަކުން އެ ފޮނުއްަވވާ ިޚޔާލުތަކަްށ 

ހަމައެކަނި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ. ރިޢާޔަތްކުރަން މިބަްސވެސް ގެނެވުީނ އެަތްއ 

ނޑަށް ާފހަގަކުރެޭވ. އެންމެފުރަތަމަ ވަ ރަކަށް ކޮމިޓީން ބަހުސް ކޮށްފައިކަން އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ޑްރާފްޓްގަިއ ރިޢާޔަތްކުރުން މިބަސް ނޯންނާނެ. އެހެން ބަހެއް ޭއެގ 

ބަދަލުގައި އޮންނާނީ. އެހެންީވމާ، ރިޢާޔަތްކުރުން މިއީ ަވރަށް ވިސްނާފައި ކޮމިޓީ 

ވިަފއި ައދި މަޖިލީހުގައި ކުރިން ެއތައް ފަހަރެއްެގ މަތިން ތެރޭގައި ބަހުްސކުރެ

ނޑުމެން އެބަ  ފޮނުވާފައިވާ މިގޮތަށް ާފސްނުވުމުގެ ސަބަބުންކަްނ އަޅުގަ

ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އެތައް ބައިވަރު ަވގުތުތަެކއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ފާއިުތވެގެްނ 

މަ ބަހުސްކުރަން ވަނަ މާްއދާގައި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެފުރަތަ 2ގޮއްިސކަން. 

ފެއްޓިއިުރގައި ވަރަށް ގިަނ ަވގުތުތަކެްއ ހޭދަކުރިކަން. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ 

ގޮތްތަކަްަކަށް ވިސްނާަފއި ާޤނޫނުއަސާސީ އެންމެ އަވަހަްށ އިޞްލާޙުކުރަން ފެްއޓޭނެ 

ގޮތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދި މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. ލުކުރެއްވިދާނެ ގޮތެއްތޯ ަބލާ، ވިސްނާޤަބޫ ފައި އަުޅގަ

ނޑު ފޮުނވާފަިއވާ ެއއީ ރިޢާޔަތްކުރުްނ އޮންނާތީ ރިޢާޔަތްކުރަން  އެހެންވެގެން އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. ރިޢާޔަތްކުރަން މިޖެހެނީއަކީ ހަމައެކަނި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް 

ށް ނޫީނ ހުށަހެޅުންތަކަކަށް ޚިޔާލުތަަކކަށް ނޫން. އަދި އެބައޮްތ ފޮނުއްވާ މަްއސަލަތަކަ

ގޮތެއް. ެއއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކަށާއި،  3އިތުްުރަށް 



ހުށަހެޅުންތަކަށް. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގައި ޚިޔާުލ  ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށާިއ، ށަހެޅުންތަކަށް.

ގެ ިނޔަލަށް ޢާންމު ފަރާތްތަކުން  2004ޖޫން  30ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފޮނުވާފަިއވާ ޚިޔާލުަތކާިއ، ހުށަހެުޅންތައް އެހެންވީާމ، ވަރަށް 

ވަުރ ބައިވަރު ިޚޔާލުތަެކއް ވަަރށް ބައިވަުރ ފުްުރުޞަތުތަކެއް ވަރަށް ަބއި

ވަަނ  2ކަންތައްތަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވިދާެނ ގޮތްތަކަށް މި 

ނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރަން އިޞްލާޙުކުރަްނ  މާއްދާގަިއ މަޖިލީހުގެ އެޖެންާޑގަިއ އަުޅގަ

މިއުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އިްޞލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރވެން ހުޅުވާލާފައި މިއޮީތ. 

ފޮނުވާލާަފއިާވ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުއްިވ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ  ވީމާ، ެއގޮތަށް

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފާއިއެކު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނުޑގެ ސަބަބުތައް މި ބަޔާންކޮށްދިނީ. 

އަޅުަގނޑު ފޮުނވާފައި ނުޖެހީ މަޖިލީހުގެ ކުރިން މިގޮތަށް ފާސްނުވެފައި އޮތީމަ. 

ނުޑ ިއޞްލާޙެއް ގެަނއީ. އެީއ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 2ނަމަވެސް،  ށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެ އިޞްލާޙު ެއގޮތަްށ 

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އެއީ، މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ 

ން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތް މިހެ

ވަަނ  2އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއގޮތް މާ ސާފުހެން މި މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގެ 

މާއްދާގެ ސަިއޑްްް ހެޑިން ނުވަތަ އަރިމަތީ ސުރުޚީްީ އެ އޮތްގޮާތވެސް ވަރަްށ 

ވަަނ  2ކައިރިކުރާހެން. ސިޓީެއއްެގ ވާހަްަކަ ނޫނީ ިލޔުންތަކެްއެގ ވާހަަކ މި 

ނޑަްށ މާއްދާގަިއ މި ަގވާއިދު ުނވަތަ ޤާނޫ ނީ ސިޓީ ޑްރާފްޓް ކުެރވޭ އުސޫލުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއގޮތް ރަނގަޅުހެން. ވީމާ،  ފެންނަ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާތީއާއި އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް އެދެން. އަޅުގަ

ނޑު މި ދެންނެިވ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާުޙ ޤަބޫލުފުޅުކުރެްއވޭނަމަ ައޅުގަ

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ިމއަށް ތާީއދުކޮށްދެއްވަން. ދެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އޮީތ 

ނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް އެދެން ިމ  ހަމައެކަނި ޖަދުވަލް. ވީމާ، ައޅުގަ



 އިޞްލާހަށް ތާއިދުކޮށްދެްއވަން. ޝުްުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑަށް ވާހަކަެދއްުކމުގެ ފުރުޞަތު ޝުކު ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ލިބުނުއިރު، މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފްވެްސ ދެވަނަްަ  މެންަބރު ޢަދުާނން ޙަލީމް 

ނާ ފަހަރަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާަފިއ އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ލުބް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންވެސް ދެވަނަފަހަރަށް ވާހަަކފުޅު ދައްކަަވއިފި. މި 

މާއްދާގެ )ހ( ްށ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ގެްނނަވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަީކ 

އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ވަރަށް ެއަކށީގެންވާ އިޞްލާެޙއް. 

އްަކވާަފއިވާ ވާހަކައަްށ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގައި ދަ 1ހަމައެއާިއއެުކގައި )ށ( ގައި 

މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ ްޑރާފްޓިން ކޮމިޓީގަިއ 

ނުޑވެްސ  އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަދެްއކިފައިާވ، އަުޅގަ

ން ގެންދާ ވާހަކަދެްއކީ މިއަދު މިތާނަގިއ ބައެްއ ބޭފުޅުން ހަމަ ޚިާޔލުފާޅުކުރަމު

ފަދައިން، ޙަޤީޤަތަކީ މި އެންމެފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްކުރެވުނުއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ނޑުމެން އަތަށް ލިބިފައި ނެްތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ ޚިޔާލުަތއް އަުޅގަ

މައްސަލަ. އޭުރއޮތީ ކުިރއަށްވާން އޮތްކަމެްއގެ ޮގތުގައި އޭގެފަހުން 

ިޚޔާުލތައް ރައީްސގެ ޕްޮރގްރާމް ލިބިގެން ދިޔައީ. އާދެ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑުމެން ެއ  އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ައތަށް އެ އެރުމަށްފަހުގަިއ ދެން އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރވުނީ އެކަންވެ ނިމިފައިާވ  ގަާވއިދު ލިޔާއިރު ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެެރއިން ކަމެއްެގ ގޮުތަގއޭ އޮންނަންެޖހޭނީ އަދި ހަމައެހެންމެ އަ ުޅގަ

ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްގޮަތކަށްވެސް މަުގ 

ބަންދެްެއްނުވޭ އެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާލުތައް މިތަނަށް 

މެންބަރުން  16ފޮނުއްވުމަށް. ެއއީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްއވާަފއިވާ 

ބެވުމާއި އަދި އެ މަިނކުފާނުގެ ކެބިނެްޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ ތިއް

ބޭފުޅުންވެސް މިތަނުގައި ަބއިެވރިވަަޑއިގަތުާމއި އަދި ޭއގެ ިއތުރުން އެ މަނިކުފާނު 



ބޭފުޅުްނ  4އެ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަްަިއގަންނަވާ މާލެްޭއިްނވެސް 

ނޑަްަ ކަށް ެއްއގޮތަކަްށވެސް އެމަުގ ވަަޑއިގަންަނވާތީާއއި އެީކަގއި އަުޅގަ

ބަންދުވެފައި އޮްތކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ހަަމއެާއއިެއކީަގއި ައޅުަގނޑަްށ 

ކުރީދުވަހުވެްސ ފާހަގަކުެރވުނު އެއް ުނކުތާެއއް މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން މެދުވެރިކޮށް 

 ދާއިރާތަކުން އަންނަ ޚިޔާުލތައް މީގެ މާނައަކީ ކޮަބިއތޯއޭ. އާދެ، ހުރިހާ

ދާއިރާެއއްގެ ބޭފުޅުންނަްށވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިަވޑަިއެގންފައިވާ މިތިބި ެއ 

ްެއްގެ މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުކުރައްވާ ނުވަތަ ުގޅުއްވާ އެ ބޭފުޅަކަްށ  ދާއިރާއެ

ފެނިވަޑައގަންްިނަވާ އެްއޗެްއ ދެންނެވުން. ނުވަތަ ސިޓީގެ ޒަރީޢާއިްނވެްސ 

ނޑު ހިތެއް ނުބުނޭ އަދި އެބޭފުޅަކަށް ދަންނަވާލުން. ެއްެހެން ނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑ ކޮމިީޓގަިއވެސް ވާހަކަދެްއކި ފަދައިްނ  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ އަުޅގަ

އެްއވެސް ދާއިާރެއއްގެ ބޭފުަޅކަށް މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް އެްއޗެއް މިޮކޅަްށ 

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަކަށް. އެައށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން އެއަށް ވާހަަކދެއްކެމަށްޓަަކއި ނުވަތަ ރި ޢާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަަތ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއާއއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނުމަށްޓަަކއި. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

އޮތީ ކޮންމެ ހައިޞިއްޔަަތުކން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނަމަވެސް އެ ދާއިރާެއއްެގ 

ކަމަށްވަންޏާ  އްެޗއް ނުވަތަ ޤަބޫލުފުޅުކުެރޭވ އެްއޗެއް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި އެ ބޭފުޅުން، 

އެ އެްއޗެްއ މިކޮޅަްަށް ހުަށހެޅުއްވުން. އާދެ، އެހެންކަަމްަށް ވާީތއާިއއެީކގަިއ 

ފަހުން ލުބްނާ އެވިދާޅުވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ފާސްުނެވ ހިނގައިދާނެތީ ގަންނަ 

ތާއީދުކުރާ  ބިރެއްގެ ބޮޑުކަމުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަށް

 ވާހަކަދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ކުރީދުވަހެްއގައި ވާހަކަްަެދއްުކމުގައި ައޅުަގނޑު އަޑުމަުޑެވެގން، ތަންކޮޅެއް  އިްބރާހީމް ޠާިހރު 

ޑުމަުޑވެގެން ވާހަކަދަްއކާފަިއވާތީވެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟެއްނެިތއްާޔ އަ ވާހަކަެދއްެކވުން:



ނޑު ގަސްުތދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ  މިއަދު ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފަށައިަގތުމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ފުރުޞަތަކަށް އެިދ 

ނުޑެގ  2ނެވީ މި ގަވާއިުދގެ އަޅުަގނޑު މިދެން ވަނަ މާއްދާއާިއ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ޚިޔާލުވެސް ފާޅުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް ުމޅި މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލާއި 

ނޑު ބޭނުްނވަނީ މިއަދު  އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާާލއި ވަރަށް ތަފާތު ކަންނޭނގެ ނުވަތަ އަުޅގަ

ން. އާދެ، ށ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ރަހަ ތަފާތުކޮށްލަ

ލުބްނާ ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ިޚޔާލަީކވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ޚިޔާެލއް. 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކޮންމެ މީހެްއ ކަމުަގއިިވއަސް އެމީހަުކ 

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ. ކުރާ މަސައްކަުތގެ ކްެރޑިޓް ލިބެންޖެހޭނެ. ޙައްޤު ޖަޒާ އަޅު ގަ

 2004އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ެއއްކުެރވިފަިއވާ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަކީ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިްސލާމީ މަރުކަޒުގައި ޭބއްިވ  9ވަނައަހަރު ޖޫން މަހުގެ 

ޖަލްސާއެްއގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުެރއްވި އިޢުލާނަާކިއ ގުޅިގެން ައޅުަގނޑުމެން 

ވަަނ  2ރެވިަފއިވާ މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ެއވާހަަކ މި ގަާވއިދުެގ އެްއކު

މާއްދާގައި އޮތުަމކީ އެއީ ކޮްނމެހެން މިއަށް ލިބޭ އެއްވެްސ ކަހަލަ އުނިކަމެއްކަމަކަށް 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  94އަޅުަގނޑު ނުދެކެން އަދި ހަމައެއާިއއެކު ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ެއއްކުރުމަށް ލިބިގެްނވަީނ ދެފަރާތުގެ އިޚުިތޔާރުތައް. ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލިސް 

އޭގެތެެރއިން އެއްފަރާަތީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އަނެއްފަރާތަކީ ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑުމެްނ  މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ގޮތެއްަގއި ކޮންމެ ހައިސިްއޔަތަކުން އަުޅގަ

ޖުލައި މަހުގެ  2004ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 2ބެލިކަމުގަިއވިައސް ގަާވއިުދގެ 

ވަނަ ދުވަހު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދެއްެކވި ާވހަކަފުޅާ ހަވާލީ ނުވަތަ  19

ނޑު ނުދެކެން. ދެްނ  އެމަނިކުފާނާ ހަވާލާ އޮތުމަީކ ގޯހެްއކަމަކަށް އޮތުމަީކ ައޅުގަ

ަގއި މިބުނާ  1ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލުަގިއ މަޖިލީހަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ޖިލީހަށް ފޮނުއްވައި  މިކަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ިޚޔާުލ ތަފާތުވެފައި އެބަހުރި. މަ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ބޭުނންވާ ވާހަކަައކީ މިހާރުވެްސ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތަގއި 



މާްއދާގެ މަްއޗަށް ެއކުލެޭވ  33އެބައޮތޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ 

ބަލުގައި އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވާ އެްއެޗްއ އިޞްލާޙެއް އެހެންވީމާ، މުސްތަޤް

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރުުމގަިއ ކޮބައިތޯ އުނިކަމަކީ ހަމަ މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން ެއއަކަށް އިންކާެރްއ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ،  އެއޮތީ ފުރަތަމަދުވަހުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެްއވެްސ  މުސްތަޤްބަލަްަށް ފޮނުއްވައި އެްއޗެްއވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަހަލަ އުނިކަމެއް ހުރިކަމެްެްއ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނެވގެން ައޅުގަ

 

ްިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ފުރަތަ ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ   މަ ތާއީދުކޮށްލަން ޝުކުރއް

ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ފަހުން  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަނެއްާކވެސް އެ ނުގެންަދވާެނ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ ެއއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަްނ 

އްވާފަިއވާ އެގޮތަްށ އޮތުން އަދި ެއގޮތަށް ާތއީދުކުރަްނ ޖެހެނީ މަޖިލީހަށް ފޮނު

ފެންނަނީ. ކުރިން މިހާރު ފޮނުއްވާކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ 

ހައިސިއްޔަެތއް ގެންގުުޅްއވާަކން ކޮންމެވެސް ވަރަްަކަށް އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ. 

ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލާއިރު ޕާޓީގެ ވެިރއަކަށް ހުންނެވުުމން ފަހަރުގައި މިހާރު 

ރުކުެރވޭ އެްއެޗއްސަކީ ނުވަރަ ޚިޔާލުފުަޅކީ ޕާީޓގެ ޚިޔާލުތަކަށް ވެއްޖެކަމަްށ ތައްޔާ

ވަނީިވއްޔާ ރާއްޭޖގައި ހުރި ެއހެން ޕާޓީތަކަށްވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުނިކަމަކަށްެވްސ 

ވެދާނެ ފުރުޞަތު ނޯންނަކަމަށް ވަނީިވއްޔާ، ދެން ހަމަ އިންސާނުން ބަދަލުވެގެންާދ 

ާޔލުތައް ބަދަލުެވގެންދާގޮތަީކެވސް ވަރަށް ވަްސވާްސ ގޮތާއި އިންސާނުންެގ ޚި

އެްއޗެްއކަމަށްވާީތވެ އަޅުަގނަޑށްވެސް ފަހަރެްއގަިއ މާދަމާ ބަދަލެްެއް އަުތވެދާނެކަމަްށ 

ނޑަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ވަރަށް ހީވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސ ނުވަތަ ރަްއޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް ދިވެ

ނުޑ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން އައިސްަފއި ހުރި މީހަކަށްވާތީވެ އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަތކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން އެއީ އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު 



އިރަްށ އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތެއް ުހރިކަމުގަިއިވއަސ. އެހެންވީާމ، އެބަދަލުވާްނވާ

ނޑަށްެވސް އޭަގއި ކުޑަކޮްށ އޮތުން ފެްނނޭ. ދަންނަވަން މިއުޭޅ  ވީހާވެްސ އަުޅގަ

އެްއޗަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން މެންބަރުންތަކެއް މިތަނަށް ލާފައި 

ނޑުމެން މިބަހުސްކުރެވޭ ގޮތުން އެމަނިކުާފނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ  ތިބޭއިރުަގއި އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަންފުޅު ކޮންމެހެން ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ

މީގައި  ގެނެްސގެން ހަމަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެ ދެ ޞަފްާޙ ދޭތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު 

ނަންފުޅާއި ައއިޑީާކޑުެގ ނަންބަރު ޖަހަން ބޭނުންކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އަުޅަގނުޑވެްސ 

ވާނެ ލ. އަތޮުޅެގ މެންބަރު ގެންނަ ހުރިހާ ބޭނުން ބާއްވާލަން ވަރަށް ަރނގަޅުކަމަށް 

ޚިޔާލުތައް ފަހަތުން ލ. އަޮތޅުގެ ަރއްޔިތުންނަްަށް ހުރިހާ ޭގގެ ެއޑްރެސް އެވާަހަކ 

އަޅުަގނޑު މިގޮތަށް މިދެންނެވި ކަމުަގއިިވއަސް ާވގޮަތކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެްސ 

ހާ ކަމެްއ ވިސްނާލީމަ އިނގި ވަަޑއިަގންނަވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން މިހުރި

މިކުރައްވަނީ. ހުރިހާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކްއވެްސ އަދި ބައެއްފަހަރު 

ނުބައިކަންތައްަތއްވެސް ކުެރވިފައި ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ރަނގަުޅ 

ކަންތައްތައް ކުަރއްާވއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ މިކަންތައްތައް ދާގޮތް. 

ނޑުމެން މި ގަވާއިުދގައި ނަމެއްޖަހަން ނުވަތަ ކަމެއްކުރަން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޖަހާއިރުގައި ޙައްޤު އެމަނިުކފާނަށް ނެތްކަމަށް މިތަނުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ 

ޚިޔާލުކުރަްއވާއިރު ނުވަަތ ވާހަކަދައްަކވާއިުރަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މެންބަރުން އެބަތިއްބަވާ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެމަނިކުފާުނގެ 

އަނެއްކާ ދެންމެަގއި މާލޭެގ މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް 

އެމަނިކުފާނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުްނވެސް އެަބއޮޭވ. މިހުރިހާކަމެްެއް މިގޮތަށް އޮްތ 

ފުޅު އިރުަގއި އަެނއްކާ ހަމަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގަާވއިދުަގއިެވްސ އެމަނިކުފާނުގެ ނަން

ނޑު އެންމެބޮަޑށް އާްާޠިފްގެ ހުށަހެޅުމަށް  މީގައި ގެނައުން ައޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ކަމަކީ މިހާރު ެއމަނިކުފާނުވަނީ ކުރިން ިޚޔާލު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ޭއެގ 

އިތުރުން ދެން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން ހަމަ 



ނިކުފާނަށް އެ ޕާޓީގެ ަރއީސްކަމުން ިއޞްތިޢުފާ ދެއްވައިިފއްާޔ ފެންނަނީ އެމަ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެެހންނޫނީ ޕާޓީ މީގެތެރެއަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަެދ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އަނެްއކާ ޕާޓީއަށް ވާގޮތަށް ހެދިއްޖެްއޔާ އެހެން ޕާޓީތަކަށާއި އަިދ 

ބޮޑު އުނިަކމެއް ލިބިދާނެކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަކަށް ވަރަށް 

ފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑު އާޠިްފގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަްަ ދަންނަވާލަން 

ހަމަ އެއާއެީކަގއި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ ހުށަހެޅުއްވި 

ވެްސ ިމ އިޞްލާޙުވެްސ ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅުކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެންނަމަ

އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގަިއ، ިއޞްލާޙު ގެންނަވާއިުރގައި ިމ އިޞްލާޙުގެ އުނިކުރަން 

ފެންނަ މާއްދާއަކީ އާްާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މާއްދާައކުން ބައްލަަވއި އޭތި އެގޮތަްށ 

ނޑަްށ  އިޞްލާޙުކޮށްދެްއވުން އެދޭ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން، އެގޮތުން އަުޅގަ

 އީދުކުރީ. ޝުކުިރއްޔާ. މިއަށް މި ތާ

 

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ވަނަ ފަހަރު  2އާދެ، އަޅުގަ

ފުރުޞަތުގަިއވެސް އެ އިޞްާލހު ހުށަހެޅުއްވާ ގޮތަކަށް ނޫްނ ވާހަކަފުޅު ދެްއެކވީ ެއ 

ޞްލާޙަްށ ބަދަލެއް ގެންަނވަިއގެްނ އިޞްލާޙު ށ. އަތޮޅުެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ އި

އޭގެތެެރއިން ގެންެނވިދާނެތޯ ބައްލަވަން، ދެން އެކަމަށް ށ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު އިޢުތިރާޟްކުރެްެއްވީމަ އެހެންވެްެސް ގޮަތކުްނ އެ އިޞްލާޙެއް ެއ 

ރެޭވކަްނ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅުއްވިފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް ގޮތުަގއި ެއއަށް ޢަމަލުކު

ނެތް. އެހެންވީމާ، އެވާަހކަފުޅު ދައްަކވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެގޮތަްށ 

ނަޑށް ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން. ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ވިސްނާަވޑަިއގަތުން އަުޅގަ

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަްަށް. 

 

 ތްތެރި ަރީއސް. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

އާޠިފް އެ ފާހަގަކުެރްއވި ނުކުތާއާއި ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުެވސް ެއއީ ފެންނަ   އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:



ކަމެއްކަުމގައި ކުީރަގއިވެސް ިމ މާއްދާއާއިމެދު ވާހަކަެދއްކުުނއިރުަގއި ދަންނަވާފަިއވާނީ. 

ޞަތަކަށް އެދުނުފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައއްުޑއަތޮުޅެގ އަޅުަގނޑު ފުރު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާހިރު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން އެވިދާުޅވި އެްެްއޗަާކިއ 

ދޭތެރޭގަިއވެސް އެބަ ވިސްާނލަންޖެހޭހެން ހީވަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ 

ގަިއ  2004ޖޫން  9ބޭނުްނ  ޔައުމިްއޔާެގ ރެޯކޑަށްޓަަކއިެވސް ފާހަގަކޮށްލަން

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަްނ 

ްެްއެގ  ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް އެމަނިކުފާނަނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ އިޞްލާޙުތަކެ

ވާހަކަ ޙިއްާސކޮށްލެްއވިއިރު ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލިސް ވަނީ އިންތިޚާބުކޮްށ 

ނޑަށް ހީވަީނ އޮޅުމަކުން ވިދާޅުެވވުނު ެއްއޗެއްހެން އެއީ އެ ޙިއްސާ ނިމިފައި. އަޅުގަ

ކޮށްލެްެއްިވ ޙިއްާސކޮށްލުމުަގިއ އިޢުލާންކުރެްއވިކަމަށް ާޚްއޞަ މަޖިލިސް އެްއކުރަން. 

އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަ މަޖިލިސް އެްއކުރަްއވާ ޤާނޫނުއަސާީސައށް އިޞްލާހު ގެންނަވަްނ 

ކުފާނު ނިންމަވާފައިވަނީ އޭެގ ކުރީގައި ދެން، މިހާރު ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް އެމަނި

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ އެްެއް އިޞްލާޙު އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު އާޠިފް ދެްެންމެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އެގޮތަށް މިަބދަލުވުމަކުން ޢިއްޒަތްތެރި 

ބޭނުންފުޅުވާ ެއްއވެސް ޚިޔާލެްއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަން

މިތަނަށް ފޮނުއްވުމަކަށް، ބައެއް އެހެން މެންބަރުންވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިްނ 

މެންބަރަކާ އެއްުދވަހުން  16ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަނުކުަރއްާވ 

 އަނެއްުދވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށްވެސް އެ މެންބަރުންވެސް

އެބަތިއްެބވި ެއއީ ހައްތަހާވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ޚިޔާލުފޮނުްއވުމުެގ 

ނަޑށް ފެނޭ އަދި ހަމަ އަުޅަގނޑުެވސް ދަންނަވާލަން  ވަސީލަތްތަްއކަމަށް އަުޅގަ

ބޭނުންވެގެން ހުރި ނުކުތާއެއް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވީ މިަވގުުތ 

އެބަިތއްބެިވ ދިވެހިރައްޔިަތކަށްވެ ވަަޑއިގަތީތީ އެމަނިކުފާުނ  މަޖިލީހުގައި

ނުޑމެންނަށްވެސް އެފުރުޞަތު  3ތަމްސީލުކުރަން މިތާނގައި ތިބި  މެންބަރަކު. އަޅުގަ

އެމަނިކުފާނަށް އެރުވިދާނެ ައރުވާނަން، ބޭނުންފުޅު ކަމަްށވަންޏާ ދެން ސަރުކާރު 



ެގ ހުސްވެަފއިާވ ޮގނިޑއަށް އެހެން ހިންގުމުގެ ދާއިާރއިން ހަުލވިކަމާެއކު މާލޭ

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ އަނެއްާކވެސް ިއތުރު ބޭފުޅަކު މިތާނގަިއ 

އިންނަވާނެ ހަމަ އެމަނިކުފާނު ތަމްސީލުކުރައްވަން. އެހެްނވީމާ، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުީރ 

ނޑު  ދަންނަވަން އޮތީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިްމ ވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅަްަށް އަުޅގަ

މިކަމާއި ފިކުރުބޮޑު ނުކުރަްއާވށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޚޔާލުފުޅު ހަމަ 

މި މަޖިލީހުގެ ކަނުންކަނަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތަށް މިހާރުވެސް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެަފޭއ 

ހަަކއެްއ އެއޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު މިހާރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެއްވާ

ށ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ އެ ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑަްށ 

ތާއީދުކުރެޭވ ކޮންމެހެން މީގަިއ ަގވާއިުދގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ނުލިޔުމަްށ 

އަޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟްކުރަީނއެއް ނޫން. މިޒާމަނަކީ ކޮންޕިއުޓަރ ޒަމާނުަގއި ހުްޓ 

ގޮުތގައި ހަަމ ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ނޯޓްގެ

އިޢުލާނުކުރަްއވަިއގެން އެިދވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ެއއްކުރެްއިވ މަޖިލީހެއްކަން ލިޔެފައި 

ބޭއްިވއަސް ައޅުަގނުޑގެ މައްސަލަެއއް ނެތް އެކަަމކާ އިންކާރެްއވެސް ނުކުރާެނ. 

ޒަތްތެރި މެންބަރަކު، ލުބްނާ ެއވިދާުޅިވ އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ޢިއް

ވާހަކަްަފުޅަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

ނުޑ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރެޭވކަމަށް. އެހެންީވމާ، އެކަން އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ދެން އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ނިންމާލުމުގު ކުީރގަިއ އަުޅަގނުޑ 

ރައީސް އަރިހުން ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ އެންމެ ފަހުން މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ 

ބޭއްވުނު ފަހުން ވަޒީރުްނެގ މަޖިލީހުގައިވާ އަދަދަްަްށ އަނެއްާކވެސް ބަދަލެްއ 

އައިސްަފއޭވަނީ. އެހެންވީާމ، މިހާރު މި މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާްސކުރުމަށް 

ން އަނެްއކާެވސް ަކނޑައަޅާަފއި ރެޯކޑަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ އަދަދަކީ ކޮބައިކަ

ބޭއްވުން އެއީ ރަނގަުޅކަމެްެްއކަމަށް ފެނެއޭ. ދެން ކޮންމެެވސް ގޮތަކުން ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނުޑގެ އެދުމެްއ މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަްށ ދަންނަވާލާ ކޮންމެވެްސ  ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެދއްވިދާނެތޯ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ބަދަލުވުން ނިމޭނެ  ގޮތަކުން އަުޅގަ



ގޮތެއް އެބައޮތްތޯ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކޮށް ނިމެންދެން މިކަމާ ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް 

ނޑުމެން ިވސްނާލަންވެްެއްޖެހެން ހީވަީނ ހަމަ އެއްދުވަހު ގޮތަކަށް  ވަރަކަށް އަުޅގަ

ދަލުވޭ. ވިސްނަިއގެން ނިންމައިގެްނ އަންނައިރު އަނެއްދުވަހު ޤާނޫނީ އަދަދު ބަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ކަމެއްކަން އެކަްނ  އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ މިހާރު އަޅުގަ

ޤަބޫލުނުކުރަނީއެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް އުސޫލަކަްަށް މިކަންވެްސ 

ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފަސޭހަވާނޭކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ދަންނަވާލީ. 

 ތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި މާއްދާއާއި  މަޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ބެހޭގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަކުރިން އަޅުަގނޑު ެގންގުޅުނު ރޫޙު،  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ށް މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެ ރޫޙާއި ގުޭޅގޮތުން އެންމެ ބޮޑަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަދެެކވެނީ ތާރީޚުތަކެއް ޖަާހފައި ހުރުމުން ތާރީޚުތައް އުނިކުރުމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފައި ހުށެހެޅުްއވުންތަެކއްގެ ާވހަްަކައާއި އަލުން 

ޞަތެއް ޮއވެްެދާނެތިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފާނެ އޮތިްއޔާ ދެން ހުށަނޭޅުއްވޭނޭ ކަހަލަ ފުރު

ނޑު ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް،  ދެން އެކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް. ީމގެ އަީލގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ 

ގެ އަަހރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ  2000ހައިސިއްޔަތުން 

ގޮތުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިހާރު ދެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  މެންބަރެްެއްގެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ހުންނަވައި ބޭުފޅަކަށް، މީަގއި ަވކި 

ބޭފުޅަކަްަށް ނިސްބަތްވާތީީކއެްއ ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ުއސޫލު ނައްތާލެވޭތޯ 

ހޫރިއްޔާ ެއނަމުން ނުގެނައަސް މަސައްކަތްކުރާ މީހެްއގެ އުޫސލުން ރައީސުލްޖުމް

ކޮންމެހެން ކަންތައްތަކެއް ހުަށހެޅުއްވުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކުލަވާެލއްވި ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން، 

 އެބޭފުޅުން ޤަނޫނީ ހަމަތަކާއި، އުސޫލުތަާކއި ެއއްގޮްތވާ ގޮުތެގ މަތިން ގެންނަވާ



ކަންތައްތަެކއް ގެންަނވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންެދއްވުން. ިމއީ ުކރިއަށް އޮތްތަނަްަށް 

ފަހަރެއްގަިއވެސް މި ހިނގާ ަތނަކަށެއ ްްނޫން ކުރިއަށް އޮްތތަނަށް އަންނަން 

ނުޑގެ ހިތުަގއި ކުެރވޭ ވަރަށް ބޮޑު  ނޑު ހުުޅވާަލ ދިނުމަށް އަޅުގަ އޮތްތަނަށް އަުޅގަ

ނުވެއްޖެނަމަ ހައްތަހާވެސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން އުންމީދެއް މިހެން މިކަން 

 80ކިޔައިލަ ކިަޔއިލާ އެބިުރވެރިަކންމަތީގައި ދިވެހި ޤައުމު އޮންނާނީ ކުރިއަށް އޮތް 

އަހަރާހަމަައށްވެސް. އެްެހެްނވީމާ، މި ބިރުވެރިކަމާއި މި  100ކީއްކުރަންތޯ 

ރައްިޔތުން ކުރަމުން މިގެންދަނީ  ނާމާންކަން ސަލާމަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ވެިރކަމެްއކަން

ވާހަކަައކީ މި ޚިޔާލު އިންސާުނންގެ ހިތްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދިންކަމަށް 

ފަހަރެއްގަިއވެސް މި ހިނގާްި ދައުރަކަށް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންކަމުން 

އިން އަޅުަގނޑު އެދެނީ ށ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ ޒާހިރު ޙުސަ

އެވިދާުޅވި ފަދައިން މިހާރު ަކނޑަެއޅިގެން ވަކި ތާރީޚެއް ެޖހިފައި އޮތް އުސޫލު އެ 

ނޑާލުމަްަށް އެއީ ަހމައެކަނި މި ގަާވއިުދގަެއއް ނޫން މި  އުސޫލު ކަ

ނޑުމެންނަށް ޖަހަންޖެހޭ ކަހަލަ  ގަާވއިދުތަުކގަިއވެސް ދިމާވާ ާޙލަތްތަކުގައި އަުޅގަ

ނިޑއްޖެއްޔާ އަނެްއކާ ިއޞްލާޙެއް ގޮުތގައި  ގޮތަކަށް ނަމަވެސް އެ މުޢާމަލާތް ކެ

ގެނެސް ޖެހޭ އެބައި އިޞްލާހުކުރަންވެސް މިއީ ހަމަ ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތެއްކަން ހިނގާ 

ވަނަ ނުކުާތައކަށް ދަންނަވާލަން  2ދިޔަގޮތް ހިނަގއިދާ ގޮތް. ދެްނ އަޅުަގނޑު 

ފާޟިލް ޤާސިމް ބޭނުންވަނީ އެކަމާއި ބެޭހގޮތުން އދ ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލް

އިބްރާހީމްވެސް ކަންބޮުޑވެ ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ހާމަކުރެްއެވވި. އަދި ބަެއއް އެހެން 

ބޭފުޅުން ޚާއްޞަކޮށް ރަހަ ތަފާތުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ސ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑގެ ވާަހްަކައަކީ  މެންބަރު ޠާރިޤްވެސް އެވާހަކަުފޅު ދެއްެކވި އަުޅގަ

ނޑުގެ ރަހަތަފާތުކޮށްލުމެ ނުޑގެ ހަމަ އަުޅގަ ހުރިގޮތަށްްް މިހުރީ  އް ނޫން އަޅުގަ

އެްއވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ެއއީ އަންނާނެ ަކމެއްވެސް ނޫން. 

 އަޅުަގނޑު ނިމިދާނީ މިގޮތުަގިއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ޔޭ މި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިުއޅެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރުތަކެއް ލިބެންެވއްޖެ 



ްްޔާ. ެއކަން ޖެހޭނީ  ބާރެއް ނުލިބޭނެޔޭ ބާރުއޮތް ަފރާތުން ހަވާލުކުރެްއވިްއޔާ ނޫނީވިއް

ބާރުއޮތް ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރަްއވާށޭ ެއއީ ިމއަދު ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކޮއްދެންވީ ކަމެްއ 

ނޫނޭ، އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީުލތަކަށް ވެދެްއވާ ހަދިާޔއެކޭ ެދްއވަވާ އިނާމެކޭ  އަމިއްލަ 

ފްސަށްްް ވެަވޑަިއގަންަނވާ ޤުްުރުބާނީއެކޭ. ދީނަށާިއ ދުނިޔެއަށްޓަަކއި ކޮށްްްދެްއާވ ނަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި މަޖިލީހަށް  މާތްކަމެކޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޞްާލޙެއް ނުވަަތ އިޞްލާޙުަތެކއް މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ 

ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފެށިެގްނ މަސައްކަތް އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު

ހިނގަމުންދާއިރު ފޮނުއްާވކަމުގައި ވާނަމަ ހަމަ ޔަގީުނން އަޅުަގނޑު ހަަމ 

ފަޚުރުވެރިކަމާިއއެކު ކެރިހުރެ ބުނަންކެރޭނެ މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްަބާވ 

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ފަހަރެއްަގއިެވސް ތިއިން ެއްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ބުނާ 

ހެއް ނޫނ މިއީ ބައްލަވާަލއްވާނީ ހުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާޙަކަށް ނޫން. ކުޑާމިސްބަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ީވތީވެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް. މިއީ ވޭުތވެދިަޔ 

ތަނުގަިއވެސް އަދި ަބއެއް އެހެން ކަންތައްތަކުަގިއވެސް މި މަޖިލީހުގައާއި މި މަޖިލީހޭ 

އަހަރުގެ ދިުގ މުއްދަތަށްްް ހިނގައިދިަޔ  17ނގައިދިޔަ މިދެންނެވީ މީގެ ކުރީގައި ހި

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަުތން ދިގު ޒަމާންތަކެއްަގިއ 

ދެއްވާފައި ވާީތވެ އޭގެ ތަޖުރިބާގެ އަީލގަިއ هللا މި މަޖިލީހުގައި އުޅުުމގެ ނަސީބު މާތް

ނޑަިއގެން ދޭތޯ  މުސްތަޤްބަލުގައި ތިޔަބޭފުޅުްނ އެ ހިތްތަކުން ބިރުވެރިަކން ކަ

އިޙްލާސްތެރިކަމާއި އެީކގައި ވަރަށް ކެރިހުރެގެން ބުނާބުނުމެއް. ބަލާފައި ހުރީ ހަމަ 

އެގޮތަށްްް. ބެލޭނީވެސް އެގޮަތށް އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނަގިއ ބަލާނީވެސް އެގޮތަށްްް. 

އަހަރުގެ  15 އެކަމަކު އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން މިދިޔައަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މި

ހަކަށް އަހަރުފަހުން މިހާރުއްސުރެ ފަށައިގެްނ  50ތެރޭގަިއ މިކަމެއް ުނވާނެ. ީމގެ 

މަސައްކަތްކުރަންޏާ ކަންނޭނެގ ޙަޤީޤީ މިހާރު މިކިޔާ ޑިމޮްކރަސީ ނުވަތަ ޑިމޮކްރާތީ 

ދެން ކޮންމެ އެްއޗެްއ ކީނަމަެވސް އަހަރެމެން މިކިޔާ އިންާސނީ ޙައްޤާިއ، އަހަރެމެްނ 

ނުންވެގެން މިއުޭޅ މިނިަވންކަމާއި ރަްއޔިތުންގެ ވެރިކަްނ ހިންގަންފެށުމުގެ ފެށުން މި ބޭ



ނޑަކަށް ިތންހާހާއި ކައިރިންކަމަށް.  ނޑު ބަލަނީ އެއީ ގާތްގަ އަދި ސްޓާޓްވާނީ. އަުޅގަ

އެއީ މިހެން މިދެންނެވީ މި އުސޫލު ނުގެންގުޅޭހާ ހިނދަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ވޭެނހެން. ކުރީފަހަރުގައި އަުޅަގނޑު ދެންނެވި ފަދައިން މިކަމެއް ހައްލެއް ނުކުރެ

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިިބވަަޑއިގެން ތިއްބެވި ބާުރއޮތް ނުފޫޒުއޮތް ބޭފުޅުންތައް އެބަ ތިއްަބާވ 

އެހެންކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީެގ ަވގުތު ހަމަ ނިންމާލުމަށް 

ތު ުހއްޓާލަްއވަިއ ެއއަށް ތާއީުދކުރަްއަވިއ ރިޔާސަތުަގއި ދަންނަަވިއގެން ކޮމިޓީަވގު

 ްް ވޯޓަށްްް އައްަސވާނެ ކޮމިޓީަވގުތު ނިންމާލަން އެްނގެވީމަ. ދެން ކޮމިޓީަވގުތަށް

ނިންމާލުމަށްޓަކައި ވޯޓު ނެންގެވީމަ އެވޯޓަށް ތާއީދު ލިބޭނެ. ފާސްވާނެ ކޮމިޓީ ވަގުުތ 

ޅުވެ ވަަޑިއގަންނަާވގޮތެއް. ހުއްޓާލުމަށް. ދެންހަމަ ހުށަހަޅުއްވާީނ އެބޭފުޅުން ބޭނުންފު 

އަޅުަގނޑު ިމވާހަކަ މި ދަްއަކނީވެސް ސަބަބުތަެކއް ނެތިެއްއވެސް ނޫން. ައޅުަގނޑަށް 

އެނގޭ ެއއްޗެހިަތކެްއވެްސ ހުރެްެގެން. ޢާންމުގޮތެއްގައި މިހާރަކަށް ައއިްސ 

އަޅުަގނޑަށް ިމވާހަކަ ދެްއުކމުގެ މިއޮތީ ފަހުރުވެިރއަކަްށ ވާތީެވ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑަކީ ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނުހިމެނޭ އަިދ މި ގަސްތުކުރަނީ ަވިކ ރަ އީސް، އަުޅގަ

ޕާޓީއަކަށް ނުހިމެނި ވޭތޯވެްސ ބެލުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިދުވަސްކޮޅު ޕާޓީތަުކަގިއ 

މިގެންގުޅޭ ސިާޔސަތަކީ ޕާީޓތަކުން މަޖިލީހުގައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހާއި، ޚާއްޞަ 

 ިރން ޕާޓީތަކުން ގޮތްތަކެއް ނިްނމެވުމަށް...މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާވުމުގެ ކު

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިމޭނުން އިނދެއްޖައިން. އެހެންނަމަވެްސ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ާވހަކަފުޅު ދައްކަވަން ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން 

 އިނގޭތޯ. 

 

ނޑު ހަމަ މިގެންދަނީ މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ  ތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު އު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ވާހަކަ ަދއްާކއިރު މާއްދާާއއި ުގޅުންހުރި އެކަހަލަ  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

އެހެްނ  މިސާލެއް ނުބުނެވޭ ކަުމގަިއ ވާނަމަ އަސްުލގައި ވަަރށް އުނދަޫގވާނެ ވާހަކަެދއްެކވުން:



ނޑު ަދއްކާ ވާހަަކިއގެ އަސްލު އަސަރު އެފަރާތްތަކަްށ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހެންވީމަ، އެއީ. އެހެންވީމަ، ޕާޓީަތކުން އަންނަނީ ނިމިގެން 

އެހެންކަމަށްވެްެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑު މިއަހާލީ ީކއްކުރަންތޯއޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ 

ންީވކީ. ކޮމިޓީ ވަގުތު ހުއްޓާަލއްވަން ައއްސަަވއި ެއކަން އެގޮަތްށ ވަގުތު ނަގާަލްއވަ

ނިމުނީމަ ވޯޓަށް ެއއްެސވީމަ އެ އަޣްލަިބއްޔަތު އޮތް ޕާީޓެއއް އޮންނާނީ ގަދަވެަފއި 

ނޑުގެ ހުކުން މިތާނަގއިެވސް ހިންގީމަ ނިމުނީ.  އެގޮތަށް ނިމުނީ ހަމަ ކަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު  5އާދެ، މިހާރުވެސް އަލަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއި އެބަ ތިއްެބވި  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

ދައްކަވަން. އަދި ދެވަނަފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންވެސް ތިންބޭފުޅެއްެގ 

ނޑުމެންނަށް މިއަުދގެ  ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު އަތުަގިއ އެބައޮތް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

އިރަށް މި މާއްދާއާއިމެދު ގޮެތއް ނިންމާނުލެވޭނެކަން އެަބއިނގޭ. ގަޑިޖެހެންވާ 

އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ދަންނަވަން މިހާރުން 

ފެށިގެން ފަސްމިނެޓުއިރު ތެރޭގައި މި މާއްދާއަްށ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން 

މަ އެބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ތިއްބެިވކަމަށް ވާނަ

ހިއްލަވާލަްއަވއިގެން ނަންަގާވލަ ދެއްވުން އެދެން. އާދެ، އެއަށްފަހު ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާގެ ވާހަކަ ދައްާކކަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް މިބޭފުޅުންނަކަށް 

 ނާރުވާނަން. އެހެންވީމަ، މިފަހަރު ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާގޮތަށް މިދެންނެވީ.

އެހެންވީމަ، ދެން އަންނަ ދުަވހަކުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭނީ 

މިއަދު އެދިވަަޑއިގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެްެރި މެންބަރުންނަށޭ. އެގޮތަށް 

ނޑު މިދެންނެވީ އެީއ  5އެދިަވޑަިއގެންނެވުން އެދެމޭ. އާދެ،  މިނެޓޭ ައުޅގަ

ން އެކަން ކޮށްްްލަދެއްވުމަށްޓަަކއި މިހެން ގަޑިޖެހުމުގެ މިނެޓެއްހާއިރު ުކރިން. އެހެ

މިދެންނެވީ އެކަން ެއގޮތަށްްް ގެންދެވުން އެދެން. އާދެ، ެދން ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުއަށް.  



 

 ުޑވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެްެރި ަރއީސް، އަުޅގަނ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ދަންނަވާލީ ށ. އަތޮޅުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޒާ ލުބްނާ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

މުޙަންމަދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރެވޭތީާއއި އެުކގައި. ދެްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންނަވާލަން ބޭނުންވާ އިތުރު ނުކުތާއަީކ ދެންމެ ވަރަްށ ހަމައެއާިއއެުކގަިއ ައޅުަގނޑު ދަ

ގިނަ ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވިއިރު ވިދާުޅވެއްޖެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުްނ 

މިތާނގައި މި ތިއްބަވާ ެމންބަރުން އެއީ ަވޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި 

މެންބަރުން  8ނޑު ހިތަށްްްއަރަނީ އެ މެްނބަރުންނާއި އަުޅގަ 8ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބުނާ ވާހަކަ ބުނުްއވަން މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަާވ 

ބޭފުޅުންބާއޭ ނޫނިއްާޔ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ހުާވކުރެްއވުމަށް ފަހުގައި އެބޭފުޅުން މިތާ 

ބޭނުންވާ ވާހަކަފުޅު.  ދައްކަވަންޖެހޭނީ އެބޭފުޅުްނގެ އަމިއްލަފުޅު ޚިޔާުލަގއި ދަްއަކވަން

އެއީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަމަކަްށ 

ފޮނުވާކަމަށްވަންޏާ ހާއްޞަޮގތެއްަގއި ވަކި ބޭފުޅަކު ެއކަމަށް ޢަްައްޔަނުކުރަްއާވ 

 މިތަނަށް ފޮނުއަވަންޖެހޭނީ. މީގެ ކުީރގައި ޖަލްސާތަެކްއގަިއެވސް އެވާހަަކ.....

 ކުތާ()ނިޒާމާބެހޭ ނު

 
 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެްެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 މެންބަރުން، ޝުކުރިްއޔާ.  16އިޞްލާޙުކޮށްލެްއވުން. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުގެ ކުެށއް ރަނަގޅުޮކއްލަ ދެްއވީތީ ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ އި ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ނގޭތޯ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅަގނުޑ ހަމަ މި ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ނޑުމެންނަށް ާވހަކަދެއްކިފައި އެބައޮޭތ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކުރީގެ ބައްދަުލވުންތަުކގަިއެވސް އަުޅގަ



ހޫރިއްޔާ ކަމަަކށް ފޮނުއްވާ ކަމަށްވަންޏާ އެއީ ޚާއްޞަބޭފުޅަުކ ރައީސުލްޖުމް

އެމަނިކުފާނު ވަިކގޮތަކަށް ަޢްައްޔަނުކުަރއްަވއި މިޮކޅަށް ފޮނުއްވާފައި އެބޭފުޅަީކ 

އެނަމުގަިއ ަވޑަިއގަންނަާވ މިތަނަށް ނުވަތަ ެއވިދާުޅަވން ބޭނުންވާ ބަސްފުެޅއް 

މަނިކުފާނު ޢަްައްޔަނުކުަރްއވާފަިއާވ ވިދާޅުވަންޖެހޭ ބޭފުޅެކޭ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އެ

ނޑައެިޅގެްނ އެމަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލުފުޅު މިތަނުގައި ފާޅުކުރަްއަވއި  މެންބަރުންނަކީ ކަ

އެނަމުގައި ބަސްފުޅު ވިދާުޅަވން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންކަމަކަށް ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުރެއްވޭ. 

ޒުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންކަްނ އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަްށެވސް އެބައިނގޭ އެމަނިކުފާނު ރަމް

 އެތިއްެބވީ. އަުޅަގނެޑއް މި މަޖިލީހުގައި ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

 

 އާދެ، އަޙްމަދު ކުިރއަށް ގެންަދވާ.  ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑަެއޅިެގން އެބުނާ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ   އެްއޗެްއގެ މާނަތޯޭއ މިކުރަނީ އެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

އޮޅުންފިލުވާލަންެވގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުން މިތަނަށް ފޮނުވި  މަނިކުްު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ބަލައިލަން  މިއުޅެނީ.  އޭތި ހަމަ ވަރަށް   ޙައިޞިްއޔަތުންތޯ މިތަނަށް އަޅުގަ

ނ ޑައެިޅގެން ބުނެފައި އެބަޮއޭވ ބޮޑު ނިޒާމަކަށްެވއްޖެ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ނޑު  ނަޑެއޅި އަޅުަގނޑަކީ ހައްދުންމަީތގެ މެންބަރު. އަޅުގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

އަންނާނީ ހައްދުންމަތީގެ ީމހުންގެ ފަރާތުން. އެހެންވީާމ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ނަޑށް އެނގޭ ގޮުތގައި  އެީއ މިތަނުގައި މެންބަރުން ބައިތިއްބާފައި ތިބިްއޔާ އަުޅގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާ ކަންތައްަތއް ގެންަދވަން  ތިއްބަވާ މެންބަރުން.

 

 

މިހާރު ވާހަކަ ދައްަކވަނީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއވީމަ ެއ ގަާވއިްިދާިއ ޚިލާފުާވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 



އްެދވުްނ ކަމަށްވީމަ ެއ ވިދާުޅވީމަ އެނިމޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އެހެން ހެ

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށްގެްނދެވުން(

 

 އާދެ، ެއއާއި އެްއކޮށް ައޅުަގނޑަށްވެސް ލިބިފައި ހުރި އިތުުރ ވާހަކަތައް  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ 

 ހަމަ ގަްަސްތުަގއި އިނގޭތޯ.  ދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްލަނީ އެހެން ހަދަނީ މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 

 އާދެ، ހއ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަްަކަފުޅު ކުރިއަށް ެގންދެވުން.  ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 ހީވަނީ މިވާހަކަ ފުރިހަމަކުރަން ފުރުޞަތު ނުދެއްވަންހެން ދެއްތޯ  އަޅުަގނޑަށް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނުޑވެްސ ހަމަ ޤަްަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ. އަލްއުސްާތޛު  އެހެން މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު   އެވަނީ. އަުޅގަ

މައުމޫނު ޢަބްދުލްްްޤައްޔޫމް ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ަޙއިޞިްއަޔތުން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން މެދުވެރިކުރައްަވއި ޚިޔާލުފުޅު ފޮނުއްވުަމކީ ހަމަ ކުރަްއވޭނެ ކަމެްއ ެއކަްނ 

ޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއކަމަކަށް އެްއވެސް ަޝއްެކްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނ

އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ މި ބޭފުޅުން މިތަނަށް ފޮނުވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

މެންބަރުން ގޮތުގައާިއ، ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްބަާވ 

ރުންެގ މަޖިލީސްކަމުގައި ިވއަްސ ބޭފުޅުންނަކީ އެބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ަވޒީ

އެބޭފުޅުންނަކީ ކޮންމެހެން  އެމަނިކުފާނުގެ ސީދާ ޚިޔާލުފުޅު މިތާ ފާޅުކުރައްވަންޖެހޭނެ 

ނޑުމެންނާއި ެއއް ހުަވެއއް  ނޑަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވ.  އަުޅގަ ބައެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

މެންނެޭކ ކުރަްއވަިއގެން ތިއްެބވި ަކމަށްވަންޏާ އެ ޙައިިޞއްަޔތު އަޅުަގނޑު

ނޑު ދެކެނީ. އެއީ އެހެންވީމަ ެއކަހަލަ  އެއްފަދައިން ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަމަށޭ އަޅުގަ



ނޑަށް އެވާހަލކަ ދަންަނވާލެވުނީ ހަމަ މަޢާފާއެކީ ޢިއްޒަތްތެިރ  ގޮތަކަށް އޮތީމަ އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެހެން ޤާނޫނު މާނަކޮށްދޭކަށެއް ނޫން  މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދެން. އަޅުގަ

ޅެނީކީ. އެހެްނވީމާ ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ެއއްެޗއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މިއު

 އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

އާދެ، މިހާރު ގަޑިޖެހެން ވަަރށް ކައިިރވެފައި ހުރުމާއެީކަގިއ ދެން އިތުރު މެންބަރަކަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާަލން ހުރި ބައެއް ދެތިން ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ހުރުމާއެީކަގއި ދަންނަވާލާފައި މިއަދުގެ ަޖލްސާ ނިންމާލަންކަމަށް 

ޚިޔާލުކުރަނީ. އާދެ. ައޅުަގނުޑ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި ވާހަކަުފޅުގަިއ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ 

ހެން މިހާރުވެސް އަދަދާއި ބެޭހގޮތުން ުސވާލު ކުރެްއވީ. އާދެ، ކުރިންވެްސ ދެންނެވި

. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އަޣްްްލަބިއްޔަތުކަމަްށ 113މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަަދކީ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން 57 ނޑިވަުޅގައި ައޅުގަ . ެއއީ އެކަން އޮްތގޮތް. ދެން މިދަ

މެންބަރުން  111މަޖިލިސް ފެށުނުއިރުވެސް ޙަީޤޤަތުގަިއ ެއގޮތަށް އެކަން އޮތީ. އާދެ، 

ބޭފުޅަކު ދެ  މިނިސްޓްރީއެްއގެ   2ތިއްެބވީ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ އޭރު 

މިނިސްޓަރުން އޭރު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު ނުކުަރްއވާ އޮތީމަ އެ ދެބޭފުޅުން 

ނުޑމެން  ދަންނަވަމުން އަންނަނީ.  އެހެންނަމަވެސް އާެދ،  111ނެތުމުން  ށް އަުޅގަ

ންބަރުންނަށް އޭރު ކިާޔގޮތަށްިވއްޔާ މިނިސްޓްީރ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢިްއޒަްތތެރި މެ

އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެްނޑް ޕަބްލިކް ވޯރކްްސއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްެގ 

ދަންނަވަމުން ދިޔައީ.   111މިނިސްޓަރު އޭރު ވަަޑިއގެން ނެތީ. އެހެންވީމަ، 

ެއއަްށވުރު   ވާނީ. އެހެންވީމަ، މިާހރު އެންމެ 113އޭރުވެްސ ޖުމްލަ އަދަދަކަށް 

އެްއވެސް ތަންކޮެޅއް އިތުރު ެވގެނެއްނުދޭ. އަދި އިހަށް  ދުވަހު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަުކ ގެންނެވި ކަުމގަިއިވއަސް އެީއ މަޖިލީހުގައި އަތޮެޅްއ 

ރެޕްރެޒެންޓްކުރަްއވާ  މެންަބރެއް. އެހެްނވީމާ، އެައކުން ކޮން އަދަދަކަށް ެއއްވެްސ 

. ދެން އަނެއްހެން 113ބަދަލެއް ނާދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް ތިއްބެވީ  ކަހަލަ



ނަޑއަޅާފައި ބާްއވަން ވަރަށްދަތި ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތްގޮތުްނ  ބަދަލެއް ތިވިދާޅުވީހެން ކަ

ހަމަ އިތުރު ވުޒާާރއެއް އުަފއްދަވާ އިތުރު މިނިސްޓަރަކު ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ ެއއަދަދު 

ނޑު އެަކން މަޖިލީހަށް އަންގަމުން އިތުރުެވގެންދާނެ. އެހެން ދި މާވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު ދަންނަވާލަނީ މިހާރު އެދިަވޑަިއގެން ިތއްބެިވ  ގެންދާނަންްް. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ދެން އަންނަ ދުވަހަކު މި  ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް އަުޅގަ

ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ެއއީ

މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު 

އާދަމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދު، 

ެގ މިލަދުންމަޑުްުްުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު، ކޮޅުމަޑުލު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް، ފުވައްމުލަކު ޢިއްޒަތެރި މެންބަުރ 

އިބްރާހީމް ދީދީ، ފެލިދެއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޫމސާ ނިޒާރު، ތިލަދުންމަތީ 

އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާތިމަތު ދިޔާނާ ފާތިން ޙަމީދު، 

ސައީދު. ދެން  ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދި ވަޑައިގަންަނވާަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ 

ނަންފުޅުތައްވެސް ދަންނަނަާވލާނަން. ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީްީމް، އަިރއަތޮޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއް 

އިބްރާހީމް، ކޮޅުމަޑުުލގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ރަޝީދު ޙަސަން، 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ޢަްަލީ ވަޙީދު. އާދެ، މިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު މިހިސާބުން މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަދަްއކަން އޮތްބަިއ  އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 ނިންމާލާނަން. 

 ޖަލްސާ ނިންމެވުންްް.               .4
 

ނޑުމެން ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާެނ ދުވަހެއް ދަންނަވާލާނަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާތަނަށް އަުޅގަ

ާވ  30އާދެ، ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ މާދަން ނޫން އަނެއް ދުވަހު އެއީ މިމަހުގެ 



ޖަހާއިރު މި މަޖިލިސްކުރާ ގޭަގއި ޖަލްސާ އޮންނާނެ  9:00ރަ ދުވަހު ހެދުނު އަންގާ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން.

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.. العالوين رب هلل والحود
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