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 10ވަނަ ޖަލްސާ.  �5ދު މިފެށެނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އާދެ، މިއަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ�ަށް 

ހާރު ދެންނެވިފައިވާ މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި މި

ކަންތަކައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އޭގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަދަކީ ވަރަށް   15ދެތިން އެއްޗެއް އެބައޮތް. އާދެ، އަޅުގަ

ތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތްތެރި ވަހެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ބަރަކާތްދު ޚީ�ީތާރީ

ނޑުމެން  27 ވިލޭރޭ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އަލިވިލިގެން އައިދުވަހެއްގައި އަޅު�ުގަ

މި ފައްޓަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް. 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި 

ނޑުމެން ޢަމަ ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ  މި މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ  20ލުކުރާނީ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  26ގަވާއިދުގެ 

ގެންދިއުމަށް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި 

ނޑު ދަންނަވާލީ  ޖަލްސާގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 އި ހިމަނަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙީ ސިފަތަކާއި، އުސޫލުތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

 25ބެހޭގޮތުން އެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް 

ނޑު ދަންނަވާލިން  ފޮނުއްވާލަދެއްވުމަށް. އެކަން ދަންނަވާލިއިރުވެސް އަޅުގަ

ނޑު  މި އެރުވޭ ފުރުޞަތަކީ ވަރަށް ކުޑަ ފުރުޞަތެއްކަން އަޅުގަ
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އަދި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަމަށް އިތުރު ޤަބޫލުކުރަމޭ 

ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަމޭ. ކޮންމެއަކަސް 

 30ވަރަކަށް  15އެހެން ދަންނަވާލި އެ ކުޑަ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައިވެސް 

ބޭފުޅު�ުން އެބޭފުޅު�ުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ވަރަށް ކުރުކުރު ގޮތަކަށް 

ލައްވާފައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވައިދެއްވި. އެހެންކަމާއެކުވެސް ނޯޓްކޮށް

ނޑަށް  ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރީ އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން އަޅުގަ އަޅުގަ

ލަފާދެއްވީވެސް މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެހާ ކުޑަ ފުރުޞަތެއް 

 35މެންބަރުންނަށް އަރުވާފައި އަދި އެ ހަމައެކަނި ލިޔުމުން 

ހަޅުއްވާލެއްވުމަށް އެ ފުރުޞަތު އަރުއްވާފައި ދެން އެއިން ވަކި ހުށަ

ކަންތައްތަކެއް ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް 

ނުވާނެކަމުގައި. މިކަމުގެ މުހިންމުކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ 

ލުތަކުގެ ވާހަކަ މުހިންމު ސިފަތަކާއި، އަސާސީ ސިފަތަކާއި، އަސާސީ އުސޫ 

 40އެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖިލީހުގައި އެ 

ކަންތަކާ މެދުގައި ވާހަކަދެއްކިގެން ގޮތެއް ނިންމަމުން ގެންދިއުން 

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް. އެހެންވީމަ، އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން 

ވަނަ  26ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ�ެޖެންޑާ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި މިވަނީ އާދެ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  26މާއްދާގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 45ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާނެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި، 

އަސާސީ އުސޫލުތަކާ މެދު ބަޙު�ުސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ތިން ސްޓޭޖްއަކަށް 

ކުރިއަށް ގެންދަން. އާދެ، ފުރަތަމަ  އާދެ، ތިން މަރުޙަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން

މަރުޙަލާއަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމުގެ މަރުޙަލާ، ދެވަނަ މަރުޙަލާއަކީ 

ބަޙުސްކުރެއްވުމުގެ މަރުޙަލާ، އަދި ތިންވަނަ މަރުޙަލާއަކީ އެއާމެ�ެދު ގޮތެއް 

ނޑުމެން އެންމެ  ނޑައެޅުއްވުމުގެ މަރުޙަލާ. އެހެންވީމަ، މިއަދު އަޅުގަ  50ކަ

އާދެ،  ޅުވާލަނީ މިކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ.ފުރަތަމަ މި ހު

ނޑުމެންގެ މަޤުޞަދަކީ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއޭ ދެންނެވީމަ އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ހުރި ޚިޔާލުފުޅުތައް ހާމަކޮށްދެއްވުން. އާދެ، 

 ބަޙުސެއްކުރެއްވުމުގެ މަޤުޞަދުގައެއް ނޫން. މިހެން މިދެންނެވީ އެއް 
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 55ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމަ�ަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ 

އެކަން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ވާހަ�ަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ފުރުޞަތެއް 

ނޫން މި ފުރުޞަތކީ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް 

ވަޑައިގަންނަވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނުއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ފެނި

ނޑުމެން  ސިފަފުޅުތަކާއި، އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގެ ވަގުތެއް. އަޅުގަ

 60ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް އެއްކޮށްގެން 

އޭގެ ތެރެއިން އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްގެ ސްޓޭޖް ފަހުން ގެންނާނެ އެ 

ބަޙުސްކުރެއްވުމުގެ ވަގުތުގައި މި ގަވާއިދުގެ  ބަޙުސްގެ ސްޓޭޖްގައި އާދެ،

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް. އާދެ، ކޮންމެ  26

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަ�ަށްފަހުވެސް އެ މައްސަލައެއްގެ ބަޙުސްގެ ވަގުތު 

 65ހުޅުވާލާ އެ މައްސަލައަ�ަކާއިމެދު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މެންބަރުން 

ކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދޭންވާނެ. ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ވާހަ

އާދެ، އެހެންވީމަ، އެ ބަޙުސްގެ ވަގުތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

ވަގުތެއް.  މިހާރު މިވަގުތަކީ ކުރިންވެސް މި ދެންނެވިހެން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

 70އެހެންވީމަ، ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާއިރު މިދެންނެވިހެން ބަޙު�ުސަކަށް ނުހައްދަވާ 

ނޑު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވުން އަޅުގަ

އެދެން. އާދެ، މިކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް 

ނޑު އުންމީދުކުރަން. އާދެ،  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަގުތުގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް  އެހެންކަމަށްވާއިރު އަޅުގަ

 75ވަރަކަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާނުލާ ގެންދެވިއްޖެއްޔާ މިކަން ވަރަށް 

ދިގުވެގެން ވަރަށް ދުރަށްވެސް ހިނގާދާނެ. އެހެންވީމަ، ،މި މަރުޙަލާގައި 

ނޑު އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލެ އްވުމުގެ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ

މިނެޓަށްވުރެ ދިގު ނުކުރައްވާ  15މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް 

ވާހަކަފުޅު ކޮންޓްރޯލްކުރެއްވޭތޯ ބެލުން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 80ތަނުން ހީފުޅުކުރައްވަފާނެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ފެށޭ

ނޑައަޅާ އެކަމަށް ދަތިކުރަން ޤަސްދު�ުކުރަނީ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ ވަގުތު ކަ
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ނޑު މިދެންނެވިހެން ހުރިހާ  އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައްވެސް އަޑުފުޅުތައްވެސް އަހަން ބޭނުންވާތީ މި 

ވަރަކަށް  15ރަކުން ޚިޔާލުފުޅުތައް އޮއްސާލުމުގެ ވަގުތު ވީހާވެސް، ވީވަ

 85މިނެޓް ތެރެއަށް ފައްތަވާލެއްވުން ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލީ. 

ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ބަޙުސްކުރެއްވުމުގެ ވަގުތުގައި މިއަށްވުރެ 

ދިގުކޮށް އަދި  މިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. އެހެންވީމަ،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަން

ނޑު އެދެނީވެސް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނުން   90ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވީމަ އަޅުގަ

ލިސްޓް ތަރުތީބުކޮށްލާފައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓްވެސް 

ރުންނަ�ަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ތައްޔާރުކޮށްލާފައި ބާއްވަން. އޭރުން މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

މިއަދު މި ގަޑި، މިވެނި ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ�ަ މި ޖަލްސާގެ މިހާ 

 95ހިސާބުގައ ދެން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާނީ މިވެނި ބޭފުޅެއްކަމާއި، 

ކޮން ބޭފުޅެއްކަމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްވެސް  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނީ

ވަޒަންކޮށްލެއްވުމަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ. އެހެންވީމަ، މީގެ ކުރިން 

މިނެޓް ވާހަކަފުޅު  15މިދެންނެވިހެން އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު 

ނޑު ދަންނަވާލީމަ ދެން  15ދައްކަވާށެކޭ ނޫން އަދި  މިނެޓްވީމަ އަޅުގަ

 100އްވުމަށް އެދެނީ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެބޭފުޅަކު ކުރުކޮށްލަދެ

އެގޮތަށް ބައްލަވައިގެން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާށޭ ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެން މި  ނޑު ބޭނުންވަނީ. އާދެ، ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުގަ އަޅުގަ

ފައްޓަނީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު މި 

ނޑުމެންނަށް ބަރަކާ ގެ هللا ތްތެރި ދުވަހު މި ފަށާ މަސައްކަތަކީ އަޅު�ުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ކުރިންވެސް   105ރަޙުމަތާއި، ބަރަކާތް ލައްވާނެ އަޅުގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި  2ދެންނެވިހެން އެޖެންޑާގެ 

ހިމެނެންވާނެކަމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

ނޑު އަސާސީ  ސިފަތަކާއި، އަސާސީ އުސޫލުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ
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ފުރުޞަ�ަތު ހުޅުވާލަން. ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 

 110 އިޝާރާތްކޮށްލެއްވުން އެދެން.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތައް   ފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝަރީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން.  އެބަހުރި. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ނުކުތާ އަޅުގަ

 115އެއްކަމަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން މިޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ. އަދި 

ތަކަށް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ބައެއް މާއްދާ

ޢަމަލުކުރަމުން ނުދަނީ ކީއްވެގެންތޯ. މީގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު  ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ބައެއް ނުކުތާތައް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ މި މާއްދާގައި ބަޔާން  28ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 120ގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޕެންޝަން ޙައްޤުވާނެ، މިކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ

އަހަރު  7އެކަމަކު މި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން 

ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް މިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރެވިފައެއް ނެތް. 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ފާސްކުރާއިރު އެ  މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޭ މާއްދާތަކަކީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެ

 125މާއްދާތަކެއްކަމުގައި ވާން އެބަޖެހޭ. ޢަމަލުނުކުރެވޭނަމަ އެ ޢަމަލުނުކުރެވެނީ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން  ކީއްވެގއެންތޯވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު  ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭއިރު އަޅުގަ

ފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެތައް މާއްދާތަކަކަށް ވަކިން ފާސްކޮށް

ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލީ ނައިސް 

 130އެއާއި އެއްގޮތަށް އެ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައި ނުވަނީ 

ކީއްވެގެންތޯ ބަލާ ދިރާސާކުރުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާއްޖޭގެ މާލީ ޙާލަތު އަޅު ގަ

ހުރިގޮތުން ފަހަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޕެންޝަން ދެވެން 

ސާސީ ފާސްކުރާއިރު ޤާނޫނުއަގޮތެއް ނެތީކަމަށްވެދާނެ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ 

 135ޢިއްޒަތްތެރި  އެއަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް އަންނާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި މި
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި  މަޖިލީހުން ވިސްނަވަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް މާއްދާއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މާއްދާއެއް 

ވަނަ  156ނޫން. އެކަމަކު ބެހޭ މާއްދާއެއްވެސްމެ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މާއްދާ. މި މާއްދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ރާއް

 140ފަތްކޮޅެއް ދެވިފައި ހުންނަ އަތޮޅުވެރިއަކު ހުންނަންވާނެ. ހިތާމައާއެކު 

ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ޢަމަލުކުރެވިފައެއް ނެތޭ އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި. މިގޮތަށް މިކަން އޮތުމުން ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ރާއްޖޭގައި 

ންވާ ފަރާތެއް ނެތީކަމަށް ނުވަތަ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަތޮޅުވެރިކަން ބޭނު

ފަރާތެއްވެސް ނެތީކަމަށް. އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަނީވިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 145އެލުލަވާލުމުގެ ކުރިން މިތިބަ މިތިބަ ކަންކަމަށް ވިސްނާ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަކީ 

ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ، މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހަދަންފެށުމުގެ ކުރީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑުމެން  އިޞްލާހުކުރަން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންކަމާ�ާ ދޭތެރޭގައިވެސް އަޅުގަ

ފުންކޮށް ވިސްނާ އެއަށް ނަޒަރު ހިންގަންޖެހޭ، ޤާނޫނުއަސާސީން 

 150ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްސަދުތަކާއި އެއިން ދިވެހި ރައް�ްޔިތުންނަށް 

ބިދެނީ ކޮން ޙައްޤުތަކެއް ކަމާއި، އެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ލި

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާ  ދެމެހެ�ެއްޓޭނީ ކޮންގޮތަކައްކަން އަޅުގަ

ޤަނޫނުއަސާސީގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަންތައްތައް 

ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ 

 155ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ބަރާބަރަށް ޙިމާޔަތްކޮށް، ބެލެހެއްޓޭބެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމަށްވަނީނަމަ 

ނޑު ދަންނަވަން  ޤާނޫނުއަސާސީ�ޫ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަ

ތުންނަށް މިއުޅޭ އެއްޗަކީ މިހާރުވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔި

ލިބިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް އެބަހުއްޓޭ، މައްސަލައަކީ މި 

 160ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްނުކުރެވޭ މައްސަލައޭ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އިޞްލާޙުކޮށް އޭގެމައްޗަށް 

ތުންގެ ރުހުމާއި، ތާއީދު ޢަމލުކުރަން ފެށޭއިރު އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ރައްޔި
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ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރުތަކާއި،  އޮންނަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށްވާންޖެހޭ.

އިޙްސާސަތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ރައްޔިތުން 

 165ބަލައިގަންނަ ގޮތަ�ަކަށް ލިޔެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށްވާންޖެހޭ. 

ކަމެއްކަމަށް  މިހެންކަ�ަމަށްވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޤަނޫނުއަސާސީ ހަދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ  އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި، ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި، ރައްޔިތުންގެ 

ބައިވެރިވުން އޮވެގެން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށްވުން 

 170. ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކަށްވުން

ތާރީޚުގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ 

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު�ުކޮށްފައިވާ، މިނިވަން އިންތިޚާބަކުން ކޮށްފައިވާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހެއް މި ރާއްޖެއަކު އެކުލެވިފައެއް ނުވެއޭ. މިހެންކަމުން

ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކޮންމެ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ 

 175އެއްބާރުލުމާއި. ތާއިދު އެ މައްޗަށް އޮންނަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް 

ވެފައެއްނުވޭ. ވރަށް ލަދުވެތިކަމާއެކު، ވަރަށް ހިތާމައާއެކުވެސް ދަންނަވަން 

ފަދަ ގޮތަކަށް މިޖެހެނީ ހަމަ މި ޙާޤީޤަތް. މިއަދި �ިއޮތް މަޖިލީހަކީވެސް އެ 

އެކުލެވިފައި އޮތް މަޖިލީހަކަށް ނުވޭ. މިކަން ސަރުކާރުންވެސް މިހާރު ވަނީ 

އެކްނޮލެޖްކުރައްވާފައި. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 180ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙީ އެ�ެ ޖެންޑާއެއްގައިވެސް އެބައޮތް ދެން އޮންނަ 

މެންބަރުންނާއި، އަދި މީނުންވެސް  މަޖިލިސްތަކުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުނުކުރެވޭ ބޭފުޅުން ނުތިއްބަވާނެކަމަށް. އެހެންކަމުން މި 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގައިވެސް މި 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތިން ހަތަރު މާއްދާއަކަށް ފުރތަމަ އިޞްލާޙުކޮށް އޭގެ 

 185ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެދޭނީ ރައްޔިތުންގެ  އެ�ެހެންނޫނިއްޔާ އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި، ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާ 

ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޑޮކިއުމެންޓެއް ހެދުނު  ޤާނޫނުއަސާސީއެ�ެއް.

އެއްގެ ބައިވެރުވުން ކަމުގައިވިޔަސް އިންސާނީ ތަބީޢަތް ހުންނަ ގޮތުން އެބަ
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 190ފުރިހމައަށް ނެތް އެއްޗެއް އެބަޔަކު ބަލައި ނުގަންނަތަން އޮންނަނީ ދާދި 

ނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ގާތުގައި. މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ ބަދަލުކޮށް  64ވަނަ މާއްދާއާއި،  93ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އިޞްލާޙު ފުރަތަމަ ކުރުމަށް. އެ ކުރުމަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީވެސް ތަޢާރަފްވެފައިވުމާއެކު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ބައިވެރިވާ 

 195މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިންތިޚާބަކުންހޮވޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހަކުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ޤާނޫނުއަސާސީ 

ން ގޮތަކަށް ކުރީމަ މިވާގޮތަކީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން. މި ނޫ

ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކަށް އުފެދޭ 

ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ކަމުގައެއް ނުވޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެވަނަ 

 200ވަނަ މާއްދާއާއި  151އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން  ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. 152

ނުވަތަ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު 

ނޑެނީ.  ތަސްދީޤުކުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން މިވާގޮތަކީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ބާރުކެ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް މިހާރު އެކުލެވިފައި އޮތްގޮތުން 

 205ރަން ފޮނުވުމަށްފަހު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި ބިލެއް ތަސްދީޤުކު

ކަމަށްވާނަމަ ފެން މިވާގޮތަކީ އަލުން އެ މާއްދާއެއް ފާސްކުރެވޭނެ އެއްވެސް 

 16ގޮތެއް ނޯންނާނެ، އެއީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާ 

ވޭ ހުރިހާ މެންބަރުން އެކުލެ މެންބަރުންނަށް އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހެއްގައި ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޢްލަބިއްޔަތު ހޯދޭނެ އެއްވެސްގޮތެއް 

ނޑުމެންނަށް މި   210ނޯންނާނެ، އެއީ، މުޞްތަޙީލުކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޤާނުނުއަސާސީގައި އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ މުޞްތަޙީލު ކަންތައްތަކެއް 

ނޑުމެންނަކީ އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ އެކުލެވިފައި. އަޅުގަ

ޙައް�ްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން މި 

ޤައުމުގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާ އަމަންއަމާންކަމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މާއްދާތައް   215ލިޔާ ބައެއްކަމުގައިވަނީނަމަ އަޅުގަ

ކަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިޞްލާޙުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަ
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ނޑުމެންގެ މުޞްތަޤްބަލުގެ ޖީލުތަކަށްޓަކައި  އެމީހުނަށްޓަކައި އަދި އަޅުގަ

މިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު ޝާމިލުވާ އެއްޗެއްކަމުގައި 

ހަދަން. މިގޮތަށް މިކަންކުރެވޭނީ މިދެންނެވި މާއްދާތައް 

ނޑު   220ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިޞްލާޙުކޮށްގެންކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ  މި ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިއެއްނެތް، މި ޤާނޫނުއަސާސީ މިހަދަނީ 

ކީއްކުރަން ކޮންކަހަލަ މަޤްޞަދެއްގަ�ައިކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ގެމައްޗަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތެއް އޮވެގެން އެ ދަޢުލަތް އޭ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް   225ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ލިޔެވޭއިރު އަޅުގަ

ނުއަސާސީއިން ހާސިލްކުރަންވާ މަޤްޞަދާއި މުހިންމުކަމެއް އެބައޮތް. އެޤާނޫ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭނުން. އޭގެތެރެއިން އަޅުގަ

ދަމަހައްޓާ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާ  ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާ އަމަންއަމާންކަން

މަންފާއަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަގުން އެންމެން އެއް އުސޫލަކުން 

 230އެއް ހަމައަކުން ކަންތައްކުރެވޭ ކަހަކަ ދަޢުލަތެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 

ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ލިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަން. އެހެންވެގެން 

ރު ނެތް ޗެޕްޓަރެއް ނުވަތ ފްރީ އެންބްލްއެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާ

ނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ 

 235ތަރުޖަމާކުރުމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔުމުގެ 

ވިފައިއެއްނުވޭ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ސަބަބެއް މަޤްޞަދެއް ބަޔާންކުރެ

ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޗެޕްޓަރެއް ނުވަތަ ބިލް އޮފް ރައިޓްސްއެއް 

އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ކޮންމެހެން ލިބިދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމުގައި 

ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޒުކުރާ މުޢައްސަސާތަކެއް  އަޅުގަ

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރަން ޤަބޫލެއްނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ވަ  240ރަށް ޞަރީޙަކޮށް ކަ

އެބަޖެހޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީ މިލިޔަނީ ކީއްވެގެންކަން، ކީއްކުރަންކަން، ކޮން 

މަޤްޞަދެއް ހާސިލްކުރަންކަން. މިހެންކަމުން ޢަދުލު އިންސާފު 

ޤާއިމްކުރެވޭނެ ވާހަކައާ ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސީ އިޖްތިމާޢީ އަދި 
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ވެސް ހޯދައިދިނުމަށް ލިޔެވޭ އެއްޗެއްކަން ބަޔާންކޮށް ފިކުރީ ޙައްޤުތައް 

 245އެނގެންވާނެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ 

ފުރުޞަތާ ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއްހަމައަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ 

ވަކި މީހަކު ވަކި އާއިލާއަކަށް ވަކި ރަށަކަށް ވަކި ޖިންސަކަށް 

ތްވީތީ އެމީހަކަށް ލިބިދޭ ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކެއް ނެތްކަން ނިސްބަ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާންވާނެ. މި މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ކަ

 250ޤާނޫނުއަސާސީގައި މެކޭނިޒަމްތަކެއް ނުވަތަ ނިޒާމްތަކެއް�ް ރޭވި 

ޢަމަލުކުރެ�ެވެންޖެހޭނެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި  ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑުމެން މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް ކިތަންމެ ފުރިހަމަ  އޮންނަންވާނެ. އަޅުގަ

ކިތަންމެ ފަށުވި އިބާރާތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ލިޔުނުކަމުގައިވިޔަސް 

 255އީ ވަރަށް އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ތިބި ބައެއްގެ އިޚްލާސްތެރިކަން މި

މުހިންމުކަމެއް. ތިންބާރުވެސް ވަކިކުރެވިދާނެ، ވަކިކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. 

އެކަމަކު، އެބާރުތައް އެކުލަވާލެވޭ ގޮތާ އެބާރުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮށް 

އިސްކުރެވޭ ގޮތާ އަދި އިސްކުރެވޭ މީހުންގެ ސިފަތަކާ އެ 

ނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކަކީ ވަރަށް  ...އިސްކުރުމަށްޓަކައި ކަ

 260 

މިނެޓުވެއްޖެ. އެހެންވެ ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ.  15ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާދެ.

 

ނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާލާނަން. އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް   އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 265ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންއެބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް މިކަންކަން އަޅުގަ   ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑިޔާރަކަށް  ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަބުރުގެއްލިފައިތިބި މީހުނަށް އިސްފަ

ދޭކަމަށްވަނީވިއްޔާ. ގުންޑާ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންނަށް 

ޔާ އެބާވަތުގެ މަޤާމްތަކަށް ޢަޔަންކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ތިބިކަމަށްވަނީވިއް 

ތަނުގެ އަދުލު އިންސާފާ ޢަމަންއަމާންކަމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

 270ރައްޔިތުންގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާ އެމީހުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެމީހުންގެ 
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ލާބައާ މަންފާއަށްޓަކައި ފާސްކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަން 

ދެއްވައިފިއްޔާ  އެބަޖެހޭ، ވާންއެބަޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފުރުޞަތެއް

ނޑު އަދި ފަށައިގަންނަން  ނޑުގެ ވާހަކަ ނިމުނީކީނޫން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު  15އުޅެނިކޮށް ތިޔަވިދާޅުވީ  މިނެޓު ހަމަވެއްޖެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު އިތުރު ފުރުޞަތެއް   275އިހަށް އިށީންދެލާންނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ކަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ބޭނުން. މިއީ ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަދައް

މިނެޓަކުން ނިންމެންއޮތްކަމެއްނޫން.  15މިނެޓުން  �އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ނޑު އަދިކިރިޔާ މިއުޅެނީ ވާހަކަ ނުފެށިގެން. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ  ނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޚްލާސްތެރި ބައެއްކަމަށްވަ   280ންޏާ އަޅުގަ

ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާ ޢަމަންއަމާންކަމާ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާ މަންފާއަށްޓަކައި 

ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ފުރިހަމަ ނިޔަތުގައި ފާސްކުރަން ބޭނުން 

ވަނަ މާއްދާއާ  93ބައެއްކަމަށްވަނީވިއްޔާ ފުރަތަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  152ކުރައްވަމާ އުޅޭށޭ. އަދި ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙު 64

 285އެއްވަނަ މާއްދާވެސް އިޞްލާޙުކުރަމާތޯއޭ. އޭގެފަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ރައްޔިތުން އިންތިޙާބްކުރާ މިނިވަން މުޞްތަޤިއްލު އިންތިޙާބަކުން އުފެދޭ 

ނޑު  މަޖިލީހަކުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮށްގެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ނުހެދޭނެއޭ.  ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑު  15ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  މިނެޓުވެއްޖެއޭ ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   290މިހިސާބުން ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަ

އެއްވެސް އަސާސީ އުސޫލީ ސިފަޔަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ. 

ހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރިގޮތަކަށް އެ

ނޑު އެއާ ދޭތެރޭ ފަހުން ފުރުޞަތަކަށް އެދޭނަން.  ބަލާފައި އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދޭވާހަކަ  އިށީންނަނީ، އިށީންނަމުން އަޅުގަ

 295 ދަންނަވަން. 

 



 12 

ނޑު ދަންނަވާލަން އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ވާހަކަފުޅު، އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް މިއާ ދޭތެރޭގައި، އުސޫލީ 

މައްސަލަތަކާމެދުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ ފުރުޞަތު ފަހުން  

 300ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއޭ. މިހާރު ހަމަ ޚުލާސާކުރައްވާފައި ކުޑަކޮށް އެ 

މިނެޓު ތެރޭގައި އެކަންތައް  15ދެއްވުން އެދެމޭ. ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅުއްވާލަ

އެގޮތަށް ކޮށްދެއްވުން އެދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަފުޅު 

ދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތު ހަމަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ އެވާހަކަދައްކަން. ދެން، 

ރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 305 މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. 

 

 `. ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ތިޔަ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

 މިސްރާބުކުރެއްވި ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ރައްދުކުރަން. މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް 

ފަދައިން މިއަދަކު މިހިނދަކުނޫން މިކަން ފެށިގެން އިޝާރާތްކުރެއްވި   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ގޮވާލާ   310މިއަންނަނީކީ. އެކަން ޔައުމިއްޔާއިން ބަދަލު�ުކޮށްލެވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކައާއިގެން ކުރިއަށް  ގޮވާލުމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ދިއުމުގެ ކުރިން ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަށް މިހިނދު ބޭނުންވޭ. 

އްޒަތްތެރި ރައީސް، ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއެއް އިދާރީ ކޮމިޓީއެއްގެ ޢި

ބޭނުންތަކެއް ނޫނީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި 

ނޑުމެން އެކުލަވާލި މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި   315ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑު ފު ރަތަމަ އެބަމިސްރާބުކުރުވާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުން ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބޭނުމަކީ އިދާރީ 

 ކޮމިޓީ ކޮށްދޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ. 

 

ނޑު އެދެނީ މިހާރު އެޖެންޑާގައި އޮތް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  320ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 ން، އިނގޭތޯ.މަޢުޟޫޢުއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކުރިއަށް ގެންދެވު

 

ނޑު މަޢުޟޫޢުއަކުން ބޭރަކަށް ނުދަން. މީގެ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު   އަޅުގަ

 އެބައޮތް ޚިޔާލުކުރާ ކަންތައްތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުދީފައި. ވަރަށް  މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް 
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 325ޢާޔަތްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހާ އަޚުންނާއި ރަނގަޅަށް މިއަށް ރި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

އުޚްތުން އަދި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ 

މެންބަރުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މިއޮތީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު  ނޑުގެ ޚިޔާލު މި މަނިކުފާނަށް އަރިސްކުރަނީ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ރެއްގައިވެސް އެކަހެރިވެއެއްނުލަމޭ އިނގޭތޯ މަނިކުފާނު މިއަދު ފަހަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު   330ގެނެސްދެއްވި އެޖެންޑާއަކުންނެއް. އަޅުގަ

މިވާހަކަ އަރިސްކުރަނީ ތިބޭފުޅުން ނިކަން ބައްލަވާށޭ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް 

ރަށް ވަނަ މައްދާ ވަ 24ވަނަ މާއްދާ. ގަވާއިދުގެ  24ގަވާއިދުގެ 

ރަނގަޅަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ކިޔުއްވާލަ ބައްލަވާށޭ. އެއަށްފަހު އެނބުރި 

ވަނަ  24ވަނަ މާއްދާއަށް. އެމާއްދާއިން  �2ވަޑައިގަންނަވަ ބައްލަވާށޭ 

 335ވަނަ މާއްދާއަށް. މިއިން ކޮންމެ  35މާއްދާއަށް. އެމާއްދާއިން 

ން ނިންމަންޖެހޭނެ މާއްދާއެއްގައި ހުރި ހަރުފަތްތަކުގައި މިއަ�ަދަށްވުރެ ކުރި

ނޑުމެންގެ  ކަންތައްތަކެއް ދަލީލުކޮށްދޭނެކަން މިސްރާބުކުރުވައޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިސްރާބެއް  ނޑިއެއް ކުރިމަތީގައި އޮއްވާ އަޅުގަ ނޑުދަ ލަ

ނޑުމެންގެ މި  ދައްކަދީފައި އޮއްވާ އެއިން އެކަހެރިވެގެން ދިޔައިމާ އަޅުގަ

 340ކި ދޮރުދޮރުން ނުކުމެގެންދާތަން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ

ފެންނަނީ މަދެއްކޮށްނުން. އެހެންވީމާ، އެއްގޮތަކަށްވެސް މި މަޖިލީހުގެ 

ކަރާމަތާ މި މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތަށް މިފަދަ މާތް ކަންތައްތަކަށް 

ގެއްލުންލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ 

ނ ނޑު ކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަ ޑެއް ނުދެކެން. އަދި އެކަން އަޅުގަ

 345ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރަން. މިހެން މިދެންނެވީ މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް  އަޅުގަ

ނޑައަޅާ އެކަން ނިންމުމަށްފަހު އެއާއެއްކޮށް  ނޑުމެން ޢަޒުމް ކަ އަޅުގަ

ކުރިއަށްދާންޖެހޭނެ. މިއަދު ތި ޢަމަލުކުރައްވަނީ  އެއާއެއްގޮތަށް

ނޑުވެސް ޤަބޫލު...  އަޅުގަ

 350 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނުއްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަސާސީ ސިފަތަކާ އަސާސީ އުސޫލުތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާކަމަ�ަށްވަންޏާ 

ނީ ވާހަކަ ކުރިއަށް ނުގެންދަވާ ދެން އިށީންދެ އަޅުގަނޑު އެދެ

ވަޑައިގަންނަވަން، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެޖެންޑާގައި އޮތީ މި 

ނޑުމެން ހިންގުމުގެ   355ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މައްސަލަ. ގަވާއިދު އަޅުގަ

ކަންތަ�ަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާށްނޫން މިވަގުތުދެނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް 

 ދެވުން އެދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. ކުރިއަށް ގެން

 

ނޑު ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އުފަންނުވާ ކަމަކަށް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު   އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނާ ވިސްނާ މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް  ނޑުމެން ޚިޔާލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ  360 އަޅުގަ

ނޑަ   ވާހަކަދެއްކެވުން: ކަށް ނޭނގުނޭ. ފުރަތަމަ އިދާރީ ކޮމިޓީން ކޮށްދޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑު ސުވާލުކުރީ މިޚިޔާލުގައިއޭ. އެހެން ދެންނެވީ، އެކަމައިގެން  އަޅުގަ

ނޑު އަމިއްލައަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މިކަން  ޖަވާބެއް ނުދެއްވީމާ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާޖިބެއް. މިހެން މިދެ ންނެވީ އިޝާރާތްކުރާނަން. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ކަމެއް ގެނެސް   365ފުރަތަމަ އިދާރީ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ފެންމަތިކޮށްނުދީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޚިޔާލުކުރަން އަޅުގަ

އިޝާރާތްކުރައްވާ ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ބަޙުސްކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާ 

ނޑައަޅަން އިން  ޒާރުކޮށްފައި މިއޮތީ ތިންވަނަ މަރުޙަލާގައި ގޮތްތަކެއް ކަ

 ކީއްކުރަންބާވައޭ. މިކަންކަމުގެ ވާހަކަނުދައްކާނަމަ..

 370 

ނޑަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް  21ގަވާއިދުގެ 

 އްތެވުމަށް، ދަންނަވަންޖެހެނީ. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހި

 

ނޑަކީ ވެރިންނަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު  ނޑު ދެންނެވިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ  375 އަޅުގަ

ނޑު މިވާހަކަ މިދަންނަވަނީ މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް   ވަރަށް ކިޔަމަންތެރި އިޚްލާސްތެރިއެކޭ. އަޅުގަ
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ޑުގެ ކަށީގައިވެސް ހަށީގައިވެސް ހުރިކަމަކަށްވާތީ. އެކަމަކު، މި އަޅުގަނ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް، 

ކުރެވޭނެކަމެއް، ކުރުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކުރާކަމެއް. ބަރަކާތްތެރި 

 380ނަ ދިވެހި ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ އިޝާރާތްކުރެއްވިއިރު އެއީ ވަރަށް ގި 27

 ރައްޔިތުން ދަންނަ ނަންބަރަކަށް މިހާރުވަނީ ވެފައި. އަދަދަކަށްވަނީވެފައި. 

 

ނޑު ދެން އަނެއްކާ ދެވަނަ ފަހަރުވެސް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

މިދަންނަވަނީ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް. ދެން، 

 385 ންނަވާ، އިނގޭތޯ. އިށީންދެވަޑައިގަ

 

 ޝުކުރަން. ވަނިޢުމަތުން ވަބަރަކަތަ. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

 މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:

 390 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 49ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  24މަނިކުފާނު ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ގަވާއިދުގެ  ކެވުން:އަޙްމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤަނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ފުރަތަމަ 

ބަޙުސްކުރާނީ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ އަސާސީ ސިފަތައްކަމަށް ބަޔާންކުރޭ. 

ނޑުވާނީ އެދުވަހު އެވިދާ  395ޅުވި ފަދައިން ލިޔުމުން އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މަނިކުފާނު އަރިހަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައި. އަދި ހަމައެއާއެކުގައި، 

ނޑު  ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަ ކަމެއްގެ ވާހަކަތައް މި  �1އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮ ށްފައި މިއޮތީ ދިވެހި ރައީސް، އަޅުގަ

 400ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް 

ވަނަ ކަމަކަށްމ ރައްޔިތުންގެ  2ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާށޭ. 

އަސާސީ ޙައްޤުތައް އެޤާނޫނުއަސާސީގައި ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާށޭ. 

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާ މަޢުލޫމާތު ވަނަ ކަމަކަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ  3

 4ފެތުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވާށޭ. 
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 405ގައި�ި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ވެރިކަމުގެ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމެއްކަން. 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމް  ވާހަކަދައްކާ ބަޙުސްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ރިއަކަށް އަދި ދަޢުލަތުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނާނީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ވެ

އެކަކުކަމުގައި އޮތުމަށާ ދެވަނަގޮތަކީ ބަރްލަމާނީ ނިޒާމްކަމުގައި ސަރުކާރުގެ 

ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ މީހަކާ ދަޢުލަތުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނާނީ 

 410ދެމީހެއްކަމަށްވާތީ މިދެ އުސޫލަށްވެސް މިދެކަމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނޑު ބަޙުސްކުރުމަށް ފަހުގައި ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

 �އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށްކަމަށް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ނޑު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނައަށް އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު 

 415ންމެން ރައްޔިތުންގެ އާންމު ވޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ފުރިހަމާ އެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާށޭ. އަދި އެކަމަށް ބަޙުސްކޮށްދެއްވާށޭ. 

ނޑު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިވަން  6 ވަނަކަމަ�ަކަށް އަޅުގަ

ވަނަ  6ގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް. ހަމަމިއާއެކު 

ނޑު ހުށަހަޅާލާފައި މިއޮތީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ  މައްދާގެ )ހ( ގައި އަޅުގަ

 420ނިސްބަތުން ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޙާބްކުރުމުގައި ހަމަހަމަ 

ގައި  7އުސޫލަކުން މެންބަރުން ހަމަޖެއްސޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުން. 

ނޑައެޅުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަދުލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުތައް  ކަ

ބަޔާންކޮށްދެއްވާށޭ. މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސުޕްރީމްކޯޓެއް 

އުފައްދަވައިދެއްވުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ހައިކޯޓް އަދި 

ނޑު ހުށަހަޅާލަނީ ހ،ށ.ނ،ރ ގެ   425ދަށުކޯޓްތައް  އަދި މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ނެއް އޮތުން މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތާބެހޭ ކޮމިޝަ

ވަނަ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  8ދަންނަވާލަން. ހަމަ މިއާއެކުގައި 

ބޭރުދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 

ހަމަހަމަ ވެގެންދާނެގޮތެއް މަތިން ޢަމަލު ކުރެވޭނެ މަގުތައް ޤަނޫނު 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ  9ށޭ. އަދި އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާ  430ވަނައަށް އަޅުގަ

ސިވިލް ސާރވިސް  -15އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުން. 
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އިންތިޙާބު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތައް ޤާނޫނު  -12ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުން. 

ނޑައެޅި ލިޔެވިފައި އޮތުން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ވޯޓް  އަސާސީގައި ކަ

ނޑު މި ދަންނަވާލީ. ނަގަންޖެހޭ މަޤާމުތަކު ޢާންމު  -13ގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

 435އިންތިޙާބުތަކުގައި އިންތިޙާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށް ވޯޓުލުމުގެ ބަދަލުގައި 

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ދާއިރާއަކުން  މީހަކު އިންތިޙާބު  2އަޅުގަ

ވޯޓުލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް  2ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ 

ވޯޓުކަމުގެ އުސޫލު ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީ  1ލެވޭނީ 

ބަޔާންކޮށް ދެއްވާށޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފަދިޔަ މިހާތަނަށް އާއިރު 

 440ވޯޓުވިއްކާ އުސޫލު އަނެއް ވޯޓުދޭ އުސޫލުގެ ހަމަހަމަކަން ނަހަމަގޮތުގައި  1

ނެކަމަށް ބޭނުންކުރެވެމުންދާތީ އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ގެނެވޭ

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ.  ވަޒީފާ އަދާކުރާ  -14އަޅުގަ

ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޕެންސަން ލިބުމަށް ހަމަޖެއްސުން. މި 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރުވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮތް މާއްދާއެއް. 

 445ލެއް ޤާނޫނެއް އެހެންނަމަވެސް އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް އުސޫ 

މިހާތަނަށް ހަމަޖެއްސިފައި ނުވާ ކަމަކަށް ވާތީ�ެ މިކަމާއި މެދަށް އަލުން 

ނޑު  މަޝްވަރާކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކަންތައްތައް ހިމެނުމަށް އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކުން  -�1ހުށަހަޅަން. 

ހަމަޖެއްސުމާއި ބިދޭސީއަކަށް  ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ނުދެވޭނެ ގޮތެއް

ނޑައެޅުން. ޢިއްޒަތްތެރި   450ރާއްޖޭގާއި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

ނޑު މިކަން ހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަހަރުވެފައި  25ރައީސް، އަޅުގަ

ތިބި ބިދޭސީންވެސް އެބަތިބި. އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށްވެސް ތިބި މީހުން 

ންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ މީހުންނަށްވެސް މިތަނުގައި ވަޒީފާ އެބަތިބި. އެހެ

ނޑައެޅި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި  އަދާކުރެވޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

 455އަހަރުގެ މުއްދަތަށްފަހު  2އަހަރުން ނުވަތަ  1އޮންނަ އުސޫލު�ުންވެސް 

 އަހަރު ފަހުންނޭ، މިގޮތައް  15އަހަރު ނުވަތަ  �އެނބުރި ދެން އާދެވޭނީ 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިންގެ ވަޒީފާތައް 

ލިބޭނެ މަގު ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ 
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ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

 460ގެ ވާހަކަތައް ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ސުރުޚީތަކު

ނޑުގެ އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތް  ދަންނަވާލަން އޮތުމާއެކުގައި އަޅުގަ

ދަންނަވާކަށެއް. އެހެންވީމާ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށް މި ވާހަކަތައް 

މަޖިލީހުގެ ބަޙުޘަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 465 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން ކުޑަކޮށް  ބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑު މި މަޖިލީހަށް އައިސްހުރި   އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެހިލުންވެސްވޭ. އެއް ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން  ނޑީގެ ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ ގޮތުން. މި އިން ގޮ

ސް، ރައްޔިތުންނަށް އިޙްލާސްތެރި ހާދިމުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ނޑު މި   470ސެޓްފިކެޓެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިފައެއްނުވޭ. ވީމާ އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް އައިސް މިފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން. 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި  އެހެންވުމާއެކީ އެކަމުގެ ހިތްވަރު ލިބިގެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނިފައިވާ  ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ ރައީސް، އަޅުގަ

 475ކަންތައްތަކާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެނގިފައިވާ އެއްޗަކާއި ލިބުނު 

ނޑު މިދަންނަވާ  ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަންނަވާ ވާހަކައެއް. އަޅުގަ

ނޑު މި ވާހަކަ ނޑުގެ ކޮލީގުން އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަ އަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް އައިގޮތައް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން 

އެއްބަސްވެ ވަޑައިނުގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް. އެއީ ލާޒިމް ކަމެއް ނޫން. 

ނޑުގެ މައްސަލައެއްނޫ  480ން. އެބޭފުޅުންގެ އެއްބަސްވެ ވަޑައިނުގަތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ  މައްސަލައެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑަށް  2 ނޑު ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތައް އަޅުގަ ނުކުތާއަކަށް. އެއީ އަޅުގަ

ޔަޤީން މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ގެންނަވާނެކަން. 

ހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި. އެއް މައްސަލައަކީ މިހާރުވެސް ބައެއް މެންބަރުން އެވާ

 485ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައް މިހާރަށްވުރެ ލުއިވާން 
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ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ މީހުން ދެކޭގޮތުގަވިއްޔާ  އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ކުރުމަކީ އެއީ ވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫން. ބޭރުން 

ނޑު މެންނަށް ލިޔުންތަކުން ފެންނަގޮތުންވެސް އެ މަޖިލިސްތަކުގައި އަޅުގަ

ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާ އަޑުއިވުމުންވެސް މި ހީވަނީ 

 490ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަ�ަށްފަހު ދެން އެއަށް އިޞްލާޙެއް 

އަހަރު ފަހުންވެސް  4އަހަރު ފަހުންވެސް   7އައިސްގެން ނުވާނެއޭ. 

 235އް އަތުވެއްޖެއްޔާ�ާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް. އެހެނެއްނޫން. އަޞްލާޙެ

އިޞްލާޙު.  35އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އައީ 

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، މަދު އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް ހައިކޯޓްގެ 

ނޑިޔާރުން ޤާނޫނުއަސާސީ ތަރުޖަމާ ކުރަ�ައްވަމުން ގެންދަވާ. އެހެން   495ފަ

ނިއްޔާ އެ އެމެރިކާ އެ ކުރިއަށްދާގޮތައް ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ އުނދަގޫ ނޫ

ކަމަކަށްވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުން އަންނަގޮތައް 

މުޖުތަމަޢު ބަދަލުވަމުން އަންނަގޮތައް މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ ފަރުދުންގެ 

ހޭ. ނުލެނބޭ ޚިޔާލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ލެނބެން އެބަޖެ

 500ކަމަށްވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީ ދާނީ ބިންދައިގެން ނޫނީ މުގުރައިގެން. ވީމާ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިއަށްވުރެ ފަސޭހަގޮތަކަށް އިޞްލާޙުވެވޭވެނެ ނިޒާމެއް 

ނޑުމެން ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު  އަޅުގަ

ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ނިޒާމެއް.  މިއޮތް ނިޒާމަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިޒާމެއް.

ވަރަށް ވަގުތު ނަގާ ނިޒާމެއް. މިއަށްވުރެ އަވަހަ�ަށް މިކަންތައް 

 505ވާންއެބަޖެހޭ. ދެން ބަލަންވީ މިއިން ލިބެނީ ކޮންކަހަލަ ގެއްލުމެއްތޯ. 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައިވިއްޔާ މިއިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކެއް ނެތް. އަދިވެސް  އަޅުގަ

ނޑު ދުނިޔޭ  ގެ މިސާލަކަށް ދާނަން. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްފަހަރު އަޅުގަ

ޑިމޮކްރަސީއަކަށްވާ އިންޑިޔާއަށް ބަލައިލަމާތޯ. އިންޑިޔާ އުފެދީނީއްސުރެ 

އަހަރު ތެރޭގައި އެތަށް ފަހަރަކު ޤާނޫނުއަސާސީ  �8މިހާރު 

ނޑުމެން މިދަނީ   510އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެބައޮތް. ފަހަކަށް އައިސް އަޅުގަ

މާލަށް. އެވެދާނެ މެލޭޝިޔާއިން ޤާނޫނީ ޢިލްމު މެލޭޝިޔާގެ ޤާނޫނުތަކާ ދި

ހޯއްދަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ގިނަވީކަމަށްވެސް. އެއީ ބައެއް 
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ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ  އަޅުގަ

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ނުފޫޒު ވަރަށްބޮޑަށް ފޯރާފައި އެބަހުރި. މެލޭޝިޔާއަށް 

 515އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ވޭތުވެދިޔަ  48އިލާއިރުވެސް އެނގޭތޯ ބަލަ

އިޞްލާޙު  42އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  48މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ 

އިޞްލާޙަކީ ކޮންމެ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން  2ގެނެސްފައި އެބައޮތް. އެ 

އަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައި  655މުޅިޖުމްލަކޮށް ބަލައިލާއިރު 

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ އެ ބައޮތް. އެހެންވުމާ އެކީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު   520ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ކުރުމަށް މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ މަގެއް ފެނޭތޯ ބަލަން އެބަޖެހެއޭ. ދެން މިއިން 

ހާރުވެސް ނުކުމެދާނެ މައްސަލަތަކަކަށް ބަލަމާ ހިނގާތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީ މި

އިޞްލާޙުކުރަން މިއޮންނަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އުފެދިގެން ޚާއްޞަ 

މަޖިލިސް މިހޮވެނީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ލައިގެން. ވޯޓް ގިނައިން 

 525އެލިބޭ ބަޔަކީ މިސާލަކަށް ޕާޓީ ސިސްޓަމް އޮތްތަނެއް ވެއްޖިއްޔާ އެ 

އޮންނަބަޔަކަށް ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ވޯޓުދޭނީ. ޕާޓީގެ ތާއީދު 

ވޯޓުދޭނީ. އެބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންނާނީ. އެބަޔަކު ބޭނުން 

ގޮތަކަށް ރަ�ައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލުތަކެއް ބައްޓަންކޮށްގެން ޤާނޫނުތަކެއް 

ނޑަށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ފާސްކުރާނީ. ވީމާ އަޅުގަ

 530ގެ  3/2ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ލުއިކުރުމުގެ ގޮތު

އަޢުލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙްވެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް 

ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި 

ބެހޭގޮތުން އަސާސީ ޙައްޤަށް ބަދަލެއް ގެންނަކަމަށްވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ 

ހެންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ރެފަރެންޑަމަކަށް ގޮސްގެން ވޯޓަކަށްދާން. އެ

 535އެއިން ލިބޭ ސިންޕަލް މެޖޯރިޓީއަކުން އެބައި ބަދަލުވާގޮތަކަށް އޮންނަން. 

މިހެން ދެންނެވީމާވެސް އަތުވެދާނެ�ެ ނުރައްކަލެއް އަތުވެދާނެ. މިސާލަކަށް 

މުގެ ދަންނަވަންޏާ ސިރީލަންކާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މި ދެންނެވި ބަދަލު ގެނައު

ސަބަބުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 

އަހަރު ދުވަހަށް ދިގުކޮށްލަން. އެއީ ވަރަށްބޮޑު ގޯހެއް  �ޢުމުރު 
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 540ކަންނޭނގެ. އެހެންނުވާނެ ކަހަލަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ސީ އިޞްލާޙު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިއޮތްކަހަލަ ދަތިގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާ 

ނޑު ހިތުން މިޒަމާނަށް  ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބޭއްވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޢާސަލާތީ ކަންތައްތައް  ފެތޭކަމެއްނޫން. އެއީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދަތުރުފަތުރު ކަންތައްތައް  އޮންނަގޮތުން މިދެންނެވީ އަޅުގަ

 545ކި ދިމާލަށް ގޮސްގެން، އޮންނަގޮތުންވެސް ޖެހެނީ ވޯޓުފޮށި ހިފައިގެން އެކިއެ

ދެން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތައް ބޭކާރުވާ ކަމަކަށް މިކަންތައްތައް ވެގެން 

ނޑަށްފެނޭ މިކަމާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  މިދަނީ. މިހެންވުމާއެކީ އަޅުގަ

ނޑު  މަޖިލީހުން ވިސްނަވާލައްވަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއާއި  4ޤާނޫނުއަސާސި  އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 550ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ ބާރުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް.  4ބެހޭގޮތުން. 

މިޒަމާނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސެޕަރޭޝަން އޮފް ޕަވަރއަށް ބަލައލާއިރުގައި 

ނޑުމެންނަކަށެއް  ޙަޤީޤީ ސެޕަރޭޝަން އޮފް ޕަވަރެއް�ް މިޒަމާނަކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސި އުފަންވި ނުފެނޭ. މިހެން މިދެން  ނެވީ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސި ސިޔާސީ ވިސްނުންތެރިއެއް ވަނީ  1932އަހަރު 

 555ފާހަގަކޮށްފައި ޒަމާނީ ޑެސްޕޮޓިޒަމޭ ކިޔާއެއްޗެއް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފްވެގެން 

އަންނާނޭ. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ ޕާލިމެންޓްގައި ބާރު 

އަތުލައިގަންނާނެ. އެގްޒެކްޓިވުން މަޑުމަޑުން ޕާލިމެންޓްގައި އެގްޒެކްޓިވުން 

ބާރު އަތުލައިގަންނަކަން އެއީ މިހާރު ތަޢާރަފުވަމުން އަންނަ ކަމެކޭ. 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޢާރަފުވި އަހަރު މިކަންތައްތައް ވަނީ  އަޅުގަ

 560މަށް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފުވެފައި. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީއެއްކަ

މިދެކޭ އިނގިރޭސިވިލާތުން މިކަންތައް ވަނީ ފެށިފައި. އެކަމަކު އެހިސާބުން 

ގޮސް މިހިސާބަށް އާއިރު އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިހާރު ހަރުދަނާ 

ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ދާންވެގެން މަގުކޮށައިގެން ދާއިރު މިހާރު މިވަނީ 

ގެ ތެރެއަށް މިދެންނެވި އެ ޑެސްޕޮޓިޒަމް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން

 565އެންކްރޯޗްވެފައި. ވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހެން 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން 
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އެކަންތައްތައް ނުދާކަމަށްވަންޏާ ދެންމެ ކޮންމެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި 

އެއް ކަހަލަ އުނގަދޫތަކާއި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިފަދައިން ބަ 

ނޑަށް ފެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ  4އެބަ ކުރިމަތިވޭ. ވީމާ އަޅުގަ

 570މާއްދާގެ އެންމެ ފަހުބައިގައި އެއޮންނަ ބަޔާބެހޭގޮތުން އިތުރަށް 

ނޑު ދަންނަވާފާނަށް އޭގެ މިސާލެއްވެސް  ވިސްނަވާލައްވަން. އަޅުގަ

ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި

ނޑުމެންނަށް މަލާތްމަތްކުރަން  މަޖިލީހަށް، ފާސްކުރާ މަޖިލީހަށް. އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއްކުރިން ބުނަމުން އާދޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިއީ 

ނޑުޖަހާ މަޖިލީހޭ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ރައޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ   575ތައްގަ

ނޑުޖަހާ މަޖިލިސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކަންޏެ އްނޫން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތައްގަ

ނޑުޖަހާ މަޖިލީހަކަށް މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް.  ތަނެއްގައިވެސް ތައްގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ލެޖިސްލޭޝަން ފާސްކުރޭ. ރަނގަޅު ވާހަކައެ�ެއް 

ނޑުމެން ވޯޓުދީގެން އަޅުގަނޑުމެން ފާސް. އެކަމަކު ލެޖިސްލޭޝަން  އަޅުގަ

 580ކޮންބެއްތޯ އެގްޒެކްޓިވް. ރައްޔިތުންގެ  އަންނަގޮތް ޑިސައިޑްކުރަނީ 

މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބަވާ މިހާރު މިދަންނަވަނީ ސަޕަރޭޝަން އޮފް 

ޕަވަރގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު މިދައްކަވަނީ ލެޖިސްލޭޗަރާއި ޖުޑީޝަރީއާއި 

އެގްޒެކްޓިވް އާއި ތަފާތުވާނެ. އެކަމަކު ޕާލިމެންޓްރީ ވެސްޓް މިނިސްޓަރ 

ރުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެބަތިއްބަވާ ސިސްޓަމަށް ދާއި

 585މިނިސްޓަރުން އެބަ ތިއްބަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ގޮތުގައި. އެކަމަކު އެއީ ލެޖިސްލޭޗަރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނަށް ތިއްބަވާ މިނިސްޓަރުން ފާސްކުރައްވާ އެކިއެކި ބިލުތައް. 

އެއޮތީ ލެޖިސްލޭޗަރާ މިކްސްވެފައި، އެއްވެފައި. އަނެއްކޮޅަށް ، އެހެންވީމާ

ބަލައިލާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެކިއެކި މައްސަލަތައް މި ފޮނުއްވަނީ 

 590ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރައްވާ ބަޔަކީ 

ޑާ ލެޖިސްލޭޗަރުން. ކެބިނެޓުން ތައްޔާރު ކުރައްވާ ޤާނޫނީ އެޖެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަންނަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައީމަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ފާސްކުރެވެނީ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ ވެރިކަން ކުރަން 
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އޮންނަ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ތާއިދު އޮތިއްޔާ. މެޖޯރިޓީ ޕާޓީއަށް ފެންނަގޮތަކަށް 

 595އެކަންތައް އޮންނަގޮތް. އެފާސްވެގެންދާނީ. އެއީ ހުރުހާތަނެގައިވެސް 

އަނެއްކޮޅުން މެޖޯރިޓީ ޕާޓީން މި ނިންމުންތައް މިއޮންނަގޮތަކީ އެ ޕާޓި 

ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޕާޓިގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޕާޓީގެ 

ހުރިހާ މެންބަރުން ދާން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ޑިސިޕްލިނަރީ އެކްޝަން 

މައްސަލަތަކުގައި. ވީމާ ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ  އެބަނެގޭ ބައެއް ކަހަލަ

 600 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ސަޕަރޭޝަނެއް ނެތޭ މިހާރަކު. 

 

 އާދެ، ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ނިޒާމީ ނުކުތާ ވިދާޅުވޭ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(  

 605 

 މިދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮން މަރުޙަލާއަކުންބާ. މިހާރު ކުރިއަށް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

ނޑު އިޝާރާތްކުރިން  މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް   ވަނަ  26އެޖެންޑާގެ ކޮން މަރުޙަލާއަކުންބާ. އަޅުގަ

މާއްދާގައި މުޤައްރިރެއްގެ ވާހަކަ ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮށް މަނިކުފާނު  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ބޭންދެވީ.   އަޅުގަ

 610 

 

 އިށީންނަވާ އިނގޭތޯ. އިށީންނަވާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން(  

 615 

 

 މިކޮޅުން ތިކޮޅަށް ޖެއްސެވި ގޮންޖެހުން ނޭނގޭތީ އޮޅުން ފިލުވާދެއްވާތީ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

 ނީތޯ. އިންނެވިކަމަށްވަންޏާ ޝުކުރިއްޔާ.ހިމޭނުން އިންނަވަ މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:

 620 
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ނޑު ބަލައެއް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހާރު ތިނެންގެވި ނުކުތާއަކީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ނެތިން،  ނުގަންނަން. އަދި ތިއަ�ަށް ޖަވާބު އަރުވާކަށްވެސް އަޅުގަ

  އާދެ، ވާހަކަ ކުރިއަށް ދެންދަވާ.

 

ނޑާބެހޭ ނިޒާމެއް ނޫން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ  625 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު މިދައްކަނީ   އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކަންނޭނގެ އެއީ. އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަ

ޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަކިބައެއް އޮންނަ ވާހަކަ. ކޮންބައެއްތޯ ގެންނަން

ނޑަށް މިހާރު މިވާހަކަދެކެވެނީ  ކޮންބައެއްތޯ އުނިކުރަން ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ޤާނޫނުއަސާސީން އުނިކުރަންޖެހޭ ބައެއްގެ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުގެ މައްސަލައެއް ނޫން  ނޑު މިދަނީ ހަމަ ނިޒާމުގައިހެން. އަޅުގަ  630އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކަންނޭނގެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެންވުމާއެކީ  ގައި އަޅުގަ

ހީކޮށްގެން މިއުޅޭ ބާރުތައް ވަކިވުމެއް ފެންނާކަށެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި 

ބާރުތައް ވަކިވުން މިއޮންނަނީ ސްޓްރަކްޗަރަލީ. ފަންކްޝަނަލީ ބާރުތަކެއް 

ނޑުމެންގެ  ނޑުގެ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ ވަތްކެއްނުވޭ. އެހެންވުމާ އެކީގައި އަޅުގަ

 635އި މިހާ ޞަރީޙަކޮށް އޮންނަންޖެހޭ މިގޮތް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިބަ

ނޑު ވަރަށް  މިހާރުގެ ގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭބާއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑަކީ މީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މި  ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން ޖެހެނީ އަޅުގަ

މާއްދާ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މީގެ ކުރީގައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ކައި ވަރަށް ތާއީދުކުރި މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޝާމިލުކުރުމަށްޓަ

 640މީހާއަށް ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މީހާގެ ޚިޔާލުވެސް ބަދަލުވޭ. އެކަމަކު 

ނޑުމެން އެބަ  ނޑަށް ފެންނަގޮތުގައިވިއްޔާ މިބަޔަށް އަޅުގަ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ދެންމެ ކޮންމެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅުގައި 

ވިދާޅުވިފަދައިން ބައެއްކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ 

 645ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ދެއްކޭނެ ކަންތައްތައް. ވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑު ވަ ރަށް ބޮޑަށް މި ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވިސްނަވާލެއްވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެދޭކަމެއް. ދެން އަޅުގަ
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ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށެއް ނެތިން. އެއީ 

ނޑު ބޭނުންވާ ބައެއް ވާހަކަތައް ދައްކަވައިފި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ވިދާޅުވި ފަދަ  650އިން އަޅުގަ

ނޑު  ފުރުޞަތެއް ލިބެން ބަޙުސްއާއިގެން ކުރިއަށް ދާން. ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ މިދެންނެވި ދެނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ އެއްނުކުތާއަކީ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން މިއަށްވުރެ ފަސޭހަގޮތެއް  އަޅުގަ

ނޑުމެން ބާރުތައް ވަކިވުމުގެ  ވަނަ 2ހޯދަން އެބަޖެހޭ.  ނުކުތާއަކީ އަޅުގަ

 655ވާހަކަ މިހާރު ލިޔެވިފައި މިއޮތްގޮތައް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ. އެއަށް 

ބަދަލުވާން އެބަޖެހެއޭ. އެއީ ބާރުތައް ވަކިވެފައި މިއޮންނަނީ 

ސްޓްރަކްޗަރަލީއޭ. ބާރުތައް ވަކިވެފައި އޮތީ ފަންކްޝަނަރީ ބާރުތައް 

އެއީ މިޒަމާނުގެ ހުރިހާ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައިވެސް  މިއޮންނަނީ އެއްވެފައޭ.

ހުރިހާ ޕާލިމެންޓްތަކެއްގައިވެސް އެކަން އޮތްގޮތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

 660 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

ނޑަށް ދެއްވި  މުޙަންމަދު ފުވައްމުލަކު މެންބަރު    `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ފުރުޞަތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިއަދު މިއީ  އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން އިސްލާމުން ވަރަށް މާތް  27ރަމަޟާން މަހުގެ  ދުވަސް. އަޅުގަ

 665ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއްމެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

އްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާ ބޭނުންވެފަ އޮތްކަމެއް ދުވަހެއްގައި ދިވެހިރާ

ނޑުމެންނަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ފަށައިގަނެވޭނެކަން އިއްތިފާޤުވިކަމީ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް އުފާކޮށް އަދި ތާރީޙުގައިވެސް  އެކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަ ވެގެންދާނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

 670ސް، މި ފަށަންއުޅޭ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީ

ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކެވި. މާފްކުރައްވާތި.....

ނޑުމެންގެ  ނޑުގެ ހަނދާނަށް އައީ އަޅުގަ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަ

ގެ މަސައްކަތް ތެރެއަށް ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ތަޢާރުފުކުރުމު 

ހިނގަމުން ދިޔައިރު އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމުގެ 
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ނޑުމެންގެ   675މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި އެއްބޭފުޅަކު ކަމަށްވާ، އަޅުގަ

ތާރީޚުގައިވެސް ވަރަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅަކު އެ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވި 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އިހުރި ގޮތުން ވާހަކައެއް. އާދެ، އެބޭފުޅަކީ އަޅުގަ

ވެއްޖެއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެފުރަތަމަވެސް ޑިމޮކްރީސީއެއް ނުވަތަ 

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގެ ވާހަކަދެއްކެވިވެސް ބޭފުޅެއް. އާދެ، އަލްމަރުޙޫމް 

 680އިބްރީހީމް ފާމްދޭރި ކިލެގެފާނު، އެއްގަމުގޭ ކިލެގެފާނު. ކިލެގެފާނު ވިދާޅުވި 

އަހަރެއް ފަހުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ވާހަކައެއް މިއަދު އެއްތައް 

އަނެއްކާވެސް ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކުރެއްވީމަ އެކަން 

ނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤާބޫލުކުރަން. މިހެން މިދެންނެވީ  އަޅުގަ

އަލްމަރުޙޫމް އިބްރީހީމް ފާމްދޭރި ކިލެގެފާނު އެ މަޖިލީހުގައި 

 685ގެންދެވިއިރު ވިދާޅުވިކަމަށްވޭ ތިމަންނަމެން  މަ�ަސައްކަތްކުރައްވަމުން

މިހެން ބަޔަކު މީހުން އެއްވެ ތިބެގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިވެހި 

ރައްޔިތުންނަށް އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ އެއީ ރައްޔިތުން އެދޭ 

ގޮތަކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ވާނެބާވައޭ އަދި 

މަނިކުފާނަށް ޤަބޫލުވެސް ނުކުރެވޭ ވާހަކަ. އާދެ، އެކަން އެވާނެކަމަކަށް އެ

 690ރައްޔިތުން ޝާމިލްވާ ގޮތަކަށް އެކުލެވިފައި އޮތް އެއްޗަކަށް 

ނުވާކަމަށްވަންޏާ ވާނީވެސްއެހެން. ދެންމެ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް ސ.އަތޮޅުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ވާހަކައިންވެސް އެކަން ވަނީ 

ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ދިވެހިރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އެ�ެހެންކަމަށް

ނޑުމެންނަށް އިވެމުންދާ ޝަކުވާގެ  ތަޖުރިބާތަކުންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެވާހަކައާ މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑު   695އަޑުތަކުންވެސް އަޅުގަ

ނޑު  ގުޅުމެއް އެބަހުރިކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން އަޅުގަ

ނޑަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން  މިދަންނަވަނީ ޚުދު އަޅުގަ

މިދާ ޤާނޫނޫއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރެވެމުން ދިޔަ މަރުޙަލާގައި އެ 

މަސައްކަތުގައި ކުރު މުއްދަތަކަށްނަމަވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު 

ނޑަށް   700މީހެއް. އެއިރުގައި އޮތް މަޖިލީހާ، މިހާރުގެ މިއޮތް މަޖިލީހާ އަޅުގަ

ދެންނެވޭނީ އެކުލެވިފައި އޮންނަ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލާއިރު މާބޮޑު 
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ނޑުމެން އިޞްލާޙެއްގެ މަސައްކަތް  ތަފާތެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ފަށައިގެން އުޅޭއިރު އެންމެންގެ ލާބަޔާ، އެންމެންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާ، މުޅި 

ނަން ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގެން

ނޑުމެން ވަރަށް   705އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަ ވާހަކަދައްކާއިރު މީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ގޮތްތަ�ަ�ައް މީގެ  ބޮޑަށް ސަމާލުވާންއެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން  ތެރޭގައި ނުހިމަނާ މުޅި މުޖުތަމަޢު ފޯކަސްކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ. ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް އަޅުގަ

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދަންޖެހޭ މީހެއް. އަދި ޠަބީއީގޮތުން 

 710އިން�ްސާނުންނަކީ އެމީހުންގެ ގައިގައި ދަހިވެތިކަންވެސް ލައްވާފައިވާ 

ނޑުމެން  ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހިރެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަ�ަށް އަޅުގަ

އްގައި އިންވޯލްވެގެން އުޅޭއިރު ނުވަތަ ޝާމިލުވެގެން މިފަދަ މަސައްކަތެ

ނޑަށް  ނޑުމެން ވަރަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ އުޅޭއިރު އަޅުގަ

ނޑު އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން  ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިހެން މިދެންނެވީ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން މިއުޅޭ   715މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ކުރެވުނު ޤާ ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަ

ތަޖުރިބާތަކަކީ މިދެންނެވީ. މިއީ އެންމެންނަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް 

ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަ�ަ�ަތަ ވަކި ބަޔަކު 

ވެރިކަމުގައި ތިބުމަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައުމަށް 

ނޑުމެން މަގުފަ  720ހިކުރުމަށް މިކަހަލަ އެއްވެސް ރޫޙެއް މަޤްޞަދެއް އަޅުގަ

ނޑު  މިފަށައިގެން މިއުޅޭ މަސައްކަތުގައި އޮވެގެން ނުވާނޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތް މިގޮތަށް  ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ

ހަލަ ފަށަންމިޖެހޭ ސަބަބަކީ މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް މިކަ

މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާތީއޭ ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ. 

 725އެގޮތުން ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް އެވިދާޅުވި ފަދައިން 

ނޑުމެން  ނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ މި މާތް މަސައްކަތް އަޅުގަ އަޅުގަ

މިފަށައިގަންނަނީ ކޮން ބޭނުމަކު، ކޮން މަޤްޞަދެއްގައި، ކޮންކޮން 

ނޑައެޅުން. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކަ ންތައްތަކެއް ހާސިލުކުރަންތޯ ކަ
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މިބާވަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައިވެސް އަދި ޔޫ.އެން ގައިވެސް ކަންތައްތަކެއް 

 730އެކުލަވާލާއިރު ފުރަތަމަ އެއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ، 

ނޑައަޅައި، އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެ މަޖިލީހުގައި، އެކަމު ގައި ބައިވެރިވާ ކަ

އެންމެން އެއަކަށް އެއްބަސްވާތަން އާދޭ. އެއީ އެ މަސައްކަތަށް 

މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި 

އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން 

ނޑުމެން މިހާރު މިފަށަ�ައިގެން އުޅޭ މަސައްކަތް އާދެ  735މި ، އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުން، މި އިޞްލާޙުކުރެވޭ 

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން  ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމުގެ އަޅުގަ މަޤްޞަދުތަކެއްތޯ، އަޅުގަ

ނީ ބަ�ައްޓަން ކުރަންއުޅެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެ

 740ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭން ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން އަސާސީ 

ނޑުމެން މިއެކުލަވާލަނީ ކޮން ރޫޙެއްގައި ކޮން  ޙައްޤުތަކެއްތޯ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  މަޤްޞަދެއްގައި ކޮން އުސޫލުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެއްޖެޔޭ  ދަމަހައްޓަންތޯ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަ

ނޑައަޅަން. އަޅުގަނ ޑުމެން އެންމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް ކަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނޭ އަސާސީ   745އަޅުގަ

ނޑުމެން  ސިފަތަކުގެ ތަފްސީލަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި  އެއްބެސްވެވެން ޖެހިއްޖެކަމެއް. އެގޮތުން އަޅުގަ

ކެއްވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ވަކި ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައްތަ

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުން އެހެން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު  ކުރީގައި އަޅުގަ

ނޑުވެސް އެހުށަހަޅައިނަމަ ކުރަންޖެހޭނެ   750އަޑުއެހުމަކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

އި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެން ފުރުޞަތެއްގަ 

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް  ނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅައިނަން. އެއީ ހަމަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ މަސައްކަތަށް ލުއިގޮތެއް ފަސޭހަ ގޮތެއ �ްއަދި  އަޅުގަ

 755ވާ ޒަމާނާގުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި މުޅި ޤައުމަށް އެންމެ އެކަށީގެން 
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ވަނަ ޤަރުނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޞައްވުރާ ގުޅޭނެ  21

ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ވެގެންދޭތޯ ބަލަން އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކޮށްފައި އޮތް 

މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމަ، މިވަގުތު މާގިނައިން ވާހަކަނުދައްކާ އަދި އެހެން 

ނޑު އެދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. މިދެ އްވި ފުރުޞަތަށް ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަ

 760 ޝުކުރުދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ.

 

 78ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުން. މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިނަށް. 
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 ވަބަރާކާތޫ. އާދެ، هللا ` އައްސަލާމްޢަލައިކުން ވަރަޙުމަތު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

ނޑުމެން މިއަދު މިފަށައި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު މުޙަންމަދު   އަޅުގަ

ންވާ ރައީސް އިޝާރާތްކޮށްލައްވާފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުންނަ  ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަސާސި ސިފަތަކާ، އަސާސީ އުސޫލތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް 

 770ދަންނަވާލުމަށް. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސިގައި ހިމަނަންވާނެ އަސާސީ 

ސިފަތަކާ، އސާސީ އުސޫލތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާއިރު، 

އެދަންނަވާ އެއްޗެއް ބިނާވެގެންވާނީ އެ ޤާނޫނުއަސާސީން ހާސިލުކުރަން 

ޞަދުތަކާ، އެ ޤާނޫނުއަސާސީން ޤައުމަށް ލިބުމަށް ބޭނުންވާ މަޤް

ނޑުމެން ދެކެން  އުންމީދުކުރެވޭ ނަތީޖާތަކާ، އަދި އެ ނަތީޖާތަކުން އަޅުގަ

 775އެދޭ އުފަކާރެއް. އާދެ، އެގޮތަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާ 

ކަންތައްތަކާ ދޭތެ�ެރޭގައި ޝާމިލް ލިސްޓެއް ދަންނަވާލުމަކީވެސް އެހާ 

ނޑު ސިފަތަކާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ޤަނޫނުއަސާސީގައި ހުންނަންޖެހޭ މައިގަ

އަސާސީ އުސޫލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެންމެބޮޑުވަރަކަށް ކުރޭވެނެކަމަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ އޭގައި ހިމެނެއްވާނެ ކަންތައްތަކުގެ ކޮންމެވެސް  އަޅުގަ

ނޑު ކުރިންވެސް   780މިންވަރެއްގެ ލިސްޓެއް ދަންނަވާލުން. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ސިފަތާކާ، އަސާސީ ދެ ންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

އިސޫލުތައްކަމުގައި ޤާސްދުކުރާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖެއާ 

ނޑުމެންކުރާ އުންމީދުތަކުގެ މައްޗަށް. އެ ސިފަތަކާ  ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު ބައްޓަންވެގެން  އުސޫލުތައް ހިމެނޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެދޭ ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާ، އަ  785ންނަން އަޅުގަ

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޤަ�ަ�ައުމު މިހާރު މިއޮތް ހިސާބުން 

ލޮންދާ ކަޗޯރު މަގަކުން ސޮހެމުން ސޮހެމުން ތިރިއަށް ނާންނާނޭ ކަން 

ނޑައަޅައި ހަރުދަ ނާ ޔަޤީންކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބިނާކުރާ، ކަ

އުސޫލަތަކެއް އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ގޮތެ�ެއްގެ މަ�ައްޗަށް. އާދެ، 

 790މިފުރުޞަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާ ކަމަށް ފެންނަ އަސާސީ 

ސިފަތަކާ، އަސާސީ އުސޫލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަކި ކޮޅަކަށް ނުވަތަ ވަކި 

ތެއް އަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގޮތްތަކެއް ބަޔާންކޮށް ބަޙުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަ

ނޫންކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެލައްވާފައި އޮތުމާއެކީގައި 

ނޑަށް ދަންނަވާލެވޭނީ ހަމައެކަނީ  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

 795ސުރުޚީތަކެއްހެން. މީގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން އެފަދަ 

ސުރުޚީތައް ވަނީ  މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުވެސް އެބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ސުރުޚީތަކާ އެކީގައި  އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލުގައި މިވަގުތު ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި  ދަންނަވަމުން ގެންދާނަން. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި ދިވެހި ޤައުމު ނުވަތަ މި   800އަޅުގަ

ހިރާއްޖޭގެ ބޮޑުމިނާ މި ޤައުމު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ބަޔާންކުރެވިފައި ދިވެ

އޮންނަން ވާނެ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތް ބަޔާންކޮށްދެވިފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ. 

އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އަދި ވެރިކަން ހިންގައި ނުވަތަ ވެރިކަން ކުރާ  25

ނޑުމެންގެ ޖުޙްރާފީ ބެހި ގެން ވުމުގައި ރަށެއްގެ މައްޗަށް މިއޮތް އަޅުގަ

 805އެމީހުންގެ ޤައުމު މިއޮންނަނީ ދައުލަތްތަކުގެ  ހިމެނިގެންވާ ރައްޔިތުން

ނޑައެޅިފައި  ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ނިޒާމަކަށް ފެތިފައިކަން ކަ

ނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުން  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަންވާނެ. މިހާރު އަޅުގަ

ލަތަކީ، ދައުލަތްތައް ބެހިގެންވާ ގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސިގައިވެސް ދިވެހި ދައު

ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ދައުލަތެއްކަން 

 810ބަޔާންކޮށްފައި އޮވޭ. އެގޮތަށްތޯ އޮންނަންވީ ނުވަތަ އެޔަށް ބަދަލެއް 
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ނޑުމެން އެ މަޢުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން ދައުލަތް  އަންނަންވީތޯ އެއީ، އަޅުގަ

ކުރާ ބަޙުސްގައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ތަފްސީލީ  އޮންނަންވީ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން

ނޑުމެންގެ ސިޔާދަތާ،  ވާހަކަތައް ދައްކާނޭ ތަނެއް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ވެރިކާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އަޅުގަ

 815ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެ. މީގެ އިތުރަށް ދިވެހިރައްޔިތަކީ ކާކުކަމާ، 

ލިބޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ، އަދި ރައްޔިތަކަށްވުމުން ރައްޔިތަކަށް ވުމުން 

ރައްޔިތަކު އަދާކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ވާޖިބުތަކުގެ މައްޗަށް 

ނޑު ދެކެން.  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަލާލެވިފައި އޮތުން ބޭނުންކަމަށް އަޅުގަ

އަދި ހަމައެއާއެކީގައި ދިވެހި ޤައުމު ހިނގައި ފަރާތްތަ�ަކަކީ ކޮބައިކަމާ 

 820ޔިތުންގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލެވެނީ އެފަރާތްތައް ރައް

ކޮންއުސޫލަކުން ކިހިނަކުންކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 

ނޑު ދެކެން. މީގެ  އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް، އާދެ، ރައްޔިތުންގެ ގެ 

ތަ ރައްޔިތު�ުންގެ ގެތަކެއް ހުންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ، އެ ނުވަ

 825ގެތަކެއް އެއީ ކޮންކޮން ގެތަކެއްތޯ، އެ ގެތެކަށް މެންބަރުން 

އިންތިޚާބުކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެ. އަދި 

އެކަމާބެހޭ ތަފްސީލުތައް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެން ވާނެކަމަށް 

ންނަވާލަން. އަދި ޢަދްލު އިންޞާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރު އެކުލެވިފައި ދަ

އޮންނާނީ ކިހިނެއްކަމާ އަދި އޭގެ އިތުރަށް ޤައުމު ހިންގާ ފަރާތްތަކާ، 

 830ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކާ، ޢަދްލުއިންސާފު ގާއިމުކުރާ 

އި ފަރާތްތަކާ، މިފަރާތްތަކަށް ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފަ

ނޑައެޅިފައި އޮންނަވާނެ ކަމަށް  އޮންނާނެ ބާރުތައް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

ފެނޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިވާ ތަންތަނާ، ތަކެއްޗާ، 

ފައިސާއާ، މިކަ�ަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޮންޓްރޯލަރ ނުވަތަ އޮޑިޓަރ 

 835އެކަންކަން ޖެނަރަލްގެ ދައުރާ ވާޖިބުތަކާ، އޭނާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ 

އިންތިޒާމްކުރެވިފައި އެބަ�ައޮތް. ޤާނޫނުއަސާސިގައި ރަނގަޅަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން. މީގެ  ބަޔާންވެގެން ވުމަކީ ބޭނުންކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ
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އިތުރަށް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ޒިންމާއާ 

ރާތް ރައްޔިތުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކާ ކަމާ، އެފަ

 840ކޮން އުސޫލަކުން ކިހިނެއްކަމާއި ފަރާތުން އުފެދިގެން އަންނަނީ 

ނޑު އަސާސީ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް  އިންތިޙާބާބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ މައިގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެ�ެގެން އޮތުމަކީ ބޭނުން ކަމެއް ކަމުގައި 

ނޑު މި ދަންނަވާލާ ކަ ންތައްތައް މި ދަންނަވާލަން. އާދެ، އަޅުގަ

ދެންނެވިނީކީ�ި އެއްވެސްގޮތަކުން މި ކަންތައްތަކުގެ ވަކި ތަރުތީބަކަށް 

 845ބެލިގެނެއްނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި�ި ބައިތައް ހިމަނުއްވަމުން 

ގެންދަވާއިރުގައި އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަންވާ ތަރުތީބަކުން ގެނައުމަކީ 

ނޑު ހިތުން އަ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މުހިންމުކަމަކަށްވާނެ. އަޅުގަ ޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދަޢުލަތުގެ ދީނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމަކީ 

މުހިންމުކަމެއް. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ދަޢުލަތުގެ ރަސްމީ ބަހަކީ ކޮބައިކަން 

 850ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމަކީވެސް ބޭނުންކަމެއް. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ކި ފަރާތްތަކާ ދިވެހި ދަޢުލަތާ ދެމެދުގައި އެކިއެކި މުޢާހަދާތައް ބޭރުގެ އެކިއެ

ކުރެވޭނި ކޮންއުސޫލަކުން ކިހިނެއްކަމާ ދޭތެރޭގައި ބަލާލެވިފައި 

އޮންނަންވާނެ ކަމަށްފެނޭ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ 

ކޮންގޮތަކުން ކިހިނެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން އެ މަޢުޟޫއާބެހޭގޮތުން  އޮންނަންވާނެ  855ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން އެއީ  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިވެސްފި.  އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައް އޮންނާނެގޮތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް 

ތަނަވަސްގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ވަރަށް 

 860ފުރުޞަތުލިބޭނެ. އާދެ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ހުންނަންޖެހޭނެ ބައެއް އުސޫލީ ކަންތައްތަކާ ބައެއް އުސޫލީ ސިފަތަކާ 

ނޑަށް ޚިޔާލުކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްތައް. މި  ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު މި ދެންނެވި ފަދައިން ބައެއްކަހަލަ މި ކަންތައްތަކު  ގައި އަޅުގަ

ކަންތައްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލުތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުގައި މި 
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 865ކަންތައްތައް އޮންނަންވީ ގޮތާމެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުދެމުން ގެންދަވާނެކަމަށް ޔަޤީންކުރެވޭތީވެ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފައިދާބޮޑީ ވަކި މިއިން އެއް  ވެސް ކަމަކާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

މިވެނިގޮތަކަށް އޮތުންކަމާ ދޭތެރޭގައި މި ފުރުޞަތުގައި އެ�ެއްޗެއް 

ނޑު ބޭނުންނުކުރީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ދަންނަވަން އަޅުގަ

 870 ވަބަރަކާތޫ. هللا ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 ވަބަރަކާތޫ. هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު އުތުރުބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ  މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ރިކަމުގެ މަރުހަ�ަލާގައި ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ކޮންކަހަލަ ވެ  ޝަހީދު ޒަކީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން.   875ނިޒާމެއްތޯއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލަކުން  ރާއްޖޭގައި އޮންނަން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  އެކުލެވޭ ރިޔާސީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް. އެގޮތުން އަޅުގަ

މިޔާބުކުރާ ސިޔާސީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާ

ޕާޓީއެއްގެ ޒައީމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން 

 880ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް ހޮވޭމީހާ. ބޮޑު ވަޒީރާ ކެބިނެޓްގެ އެހެނިހެން 

ވަޒީރުންނަކީވެސް ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން 

ކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެން. އިންތިޙާބު ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ވުމަ

ނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި މިނިވަން ޢާންމު  އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެ

އިންތިޙާބެއް ބޭއްވިގެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން 

ނޑު   885ހޮވާފައިވާ ބަޔަކު ވެރިކަން ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ މައިގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން އުސޫލެއްކަމަށް ވާތީ. އަޅުގަ

ބާރުކަމަށްވާ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރާ ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރާ އަދުލު 

އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަންޖެހޭނީ ވީހާވެސް މިނިވަން 

މުސްތަޤިއްލު ގޮތަކަށް. ހަމަ އެއާއެކު އެތަނުން އެއްވެސް ބާރެއް އެހެން 

 890ވިޔަ ނުދިނުމަށް ޗެކްސް އެންޑް ބެލެންސަސް ބާރާކަށް މާބޮޑަށް ނުފޫޒް ފޯރު 

ނޑު ދެކެން.  ނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ ތަކެއް ކަ
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ނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް  އަޅުގަ

ތަމްސީލު ނުކުރާ އަދި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 

ރިއަކު ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން ގަދަރުވެރި ޢިއްޒަތްތެ

 895ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސް ކަމުގައި ރައްޔިތުން އިންތިޙާބު ކޮށްފައި 

ހުރުން މުހިންމު. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ އިސްތިޤްލާލް ދެމެހެއްޓުމާ 

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޖުޑިޝަލް 

ސް ކޮމިޝަނާ، ސިވިލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނާ، ސަރވިސަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ، އޯޑިޓް ކޮމިޝަނާ، އިންސާނީ ޙާއްޤުތަކާބެހޭ 

 900ކޮމިޝަން ފަދަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ 

ނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އޮންނަންވާނީ ދިވެހި  މުޢައްސަސާތަށް އަޅުގަ

ދަށުގައި. ހަމަ އެއާއެކު ބޮޑުވަޒީރުގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ

ލަފާގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ނަމުގައި އެކިއެކި މުޢާހަދާތަށް ކުރުމާ ސަލާމަތީ 

ބާރުތަކުގެ އެ�ެންމެ އިސްވެރިކަމަކީވެސް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެގޮތުން   905މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައި އޮތުން އަޅުގަ

އްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

އިސްވެރިޔާވެސްމެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރުގޮތަކަށް މިދަންނަވާލީ 

ނޑަށް ފެންނަ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރާއިރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން އަޅުގަ

ނޑަށް  ނޑު ބައިތަށް. އަޅުގަ ދެއްވި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމްގައި މައިގަ

 910ފުރުޞަތަށް ރިޔާސަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް 

 هللا. ވަރަޙްމަތު

 

ނޑަށް ހީވަނީ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ނޑު އަދި ފުރުޞަތަކަށް ނޭދެން އިނގޭތޯ. އަޅުގަ  އަޅުގަ

 އޮޅުމެއްހެން އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑު.  ޖާބިރު هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 915 ވާހަކަދެއްކެވުން:

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މި ބަރަކާތްތެރި  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީ 

 ދުވަހު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމާއެކީ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު 
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ނޑުވެސް ވަރަށް ކުރުކުރުކޮށް އެޖެންޑާގައި ޙުސައިން ވާހަދެއްކެވުން: އޮތް ގޮތުގެ މަތިން  އަޅުގަ

 920ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާނެ އަސާސީ ސިފަތަކާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ 

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން. މީގެ  ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ  ކުރީ ދުވަހު މަނިކުފާނު ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ފައި މިހާރުވާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ލު ވަރަށް ކުރުކޮށް ލިޔެބައެއް ޚިޔާ

ހަވާލުކޮށްފައި. އެއާއެކުގައި މިއަދު މި ދެއްވި ފުރުޞަތުގައިވެސް 

ނޑު  ނޑަށް ފެންނަ ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އަޅުގަ  925އަޅުގަ

މިތާނގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގިނަ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި 

ނ ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ އެކަހަލަ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ ޑުގެވެސް ތާއީދާ އަޅުގަ

ގޮތަކަށް އޮތުން. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ ވާންޖެހޭނީ އަމަލީ އެއްޗަކަށް 

ޚާލަތާ ގުޅޭގޮތަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް. އެހެންވީމަ، އެކަމާމެދުގައި 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް   930އަޅުގަ

އަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނު

ނޑަށް ފެނޭ. އެއީ އެހެން ހެދުމުގައި އެއީ  ވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތައް ވިސްނެނީ. އެއީ މާ  ވަރަށް ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ ކަމެކޭ އަޅުގަ

ދޫދޫކޮށް ކޮންމެ ޚާ�ާލަތަކަށް ފެތޭގޮތަށް އޮންނަކަމަށް ވަންޏާ އެ 

 935ކުރެވޭލެއް ވަރަށް ކުޑަވާނެ. ހަމަ އެއާއެކީގައި މާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭނުން

ތަފްޞީލުކޮށް ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ދެން 

ޚާލަތު ބަދަލުވާލެއް އަވަސްކަމާއެކީގައި ޢަމަލުކުރަން ވަރަށް ދަތިވާނެ. 

އެހެންވީމަ، މީގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ މެދު މިނެއް ހޯދައިގެން އަމަލީ 

އްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އެއްޗެ

 940އިޞްލާޙުކުރެއްވުމުގައި ވިސްނާވަ�ަޑައިގަންނަވަން ވާނެކަމަށް�ް 

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ. ޝައްކެއް ނެތް ޚާލަތުދާނީ ބަދަލުވަމުން  އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާނީ އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަމުން.  އަބަދުވެސް އަޅުގަ

ތަށް ފަސޭހައިން އެޖެސްޓްކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއިރެއްގެ ޚާލަ

ނޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމް އޮތުމަކީވެސް އަޅުގަ

 945ފެންނަކަމެއް. މާ އުނދަގޫ ނިޒާމެއް އޮތުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަށް 
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ނޑުމެން ދެން ތަކުރާރުނުކޮށް މިކަމާއެދުގައި ޚިޔާލު ބަހައްޓަވައިގެން  އަޅުގަ

ނޑުމެން މިފަހަރު ޤާނޫ ނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ނޫން ބަޔަކު ތިބެގެން ނަމަވެސް ކުރާ ދުވަހަކުން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ 

ނޑައަޅަންޖެހޭ. އާދެ، މިހެން ދަންނަވާލާއިރު  ނޑުމެން ކަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި އަތްމަތީގައި މިއޮތް   950ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑު ގިނަ ސުރުޙީތަކާ އާންމު ޤާނޫނުއަސާސީގަ  އި މި ހުރި މައިގަ

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން.  އުސޫލުތަކަށް އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ކޮންކަހަލަ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ  ވެރިކަމެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ކަ

 955ލަތް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ. ބާރުތަށް ހުރިގޮތް ދިވެހި ދައު

ނޑައެޅިފައި  ނޑައަޅަންޖެހޭނެ. ދައުލަތުގެ ދީން ފަދަ ކަންތައްތައް ކަ ކަ

ނޑައެޅިފައި ހުންނަންވާނެ ދެން  ހުންނަންވާނެ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަށް ކަ

ނޑު ސުރުޙީތަކަށް  މިހެންގޮސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިހާރު ހުރި މައިގަ

ޑަށް އެއްބަސްވެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވަކި މާއްދާތަކަށް ދާއިރު އަޅުގަނ

 960އިޞްލާޙުކުރަމުން ދާއިރު ވަރަށް ގިނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު އަންނާނެކަން 

ނޑަށްވެސް ބައެއްކަހަލަ އިޞްލާޙު މިހާރުވެސް  ނޑަށް ފެނޭ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ނޯޓުކުރެވިފައި ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަހުރި. އޭގެ  ތެރެއިން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން އެއީ  އެންމެ މިސާލެއް ދެ މިސާލެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  މިސާލަކަ�ަށް ދަންނަވަންޏާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

 965މިހާރު އެއީ މާނަކުރުމުގެ ދާއިރާއަށްވުރެން ބޮޑަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ނޑައެޅިގެން ސާފުކޮށް އެކަމާމެދުގައި�ި އެއްޗެއް ބުނަ ންވެއްޖެ ކަ

ނޑަށް އެނގޭ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ  ކަމެއްހެން. ހަމަ އެއާއެކީގައި އަޅުގަ

ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތުވެސް ވެދާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ނާއިބު ރައީސްއަކީ އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް މަޤާމަކީ 

 970އެ މަޖިލީހުން އެދެ  ޢައްޔަންކުރެވޭ މަޤާމަކަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ

މަޤާމުވެސް އިންތިޙާބު ކުރާގޮތަށް ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ދެ 

ނޑަށް ފެންނަކަމެއް. އާދެ، ދެން މިހިސާބަށް  މަޤާމްކަމުގައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ
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ނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  މިވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި ދެން އަޅުގަ

މިހާރުވެސް އެބައޮތް ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ދަންނަވާލާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 975އިލެކްޝަންސް އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފަދަ ބައެއް މިނިވަން މުޢައްސަސާގެ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި  ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައި. މިހާރަށް އަޅުގަ

ހުރި މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް ހިމަނަން ފެންނަ ފަރާތްތަށް 

އުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އިންސާނީ ޚައްޤުތަކާބެހޭ�ޭ މިސާލަކަށް ހި

ކޮމިޝަންސް ފަދަ ކަންތައްތައް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިހާރު އިތުރުކުރެވެން 

ނޑަށް ފެނޭ. އަދި އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް   980ވާނެކަމަށްވެސް އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައި ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެކަމަށްވެސް ފެނޭ. އާދެ، 

ނޑުގެ ވާހަ ނޑަށް އަޅުގަ ކަ މާދިގެއް ނުކުރާނަން. މިހިން އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ދަންނަވަން ވެއްޖިއްޔާ ވަރަށް ގިނަ 

ނޑު ހަމަ ކުރުކޮށްލާފައި  ވަގުތު ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އަމަލީ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި   985ދަންނަވާލާނީ އަޅުގަ

ސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކެއްތެރި ކަމާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަ

މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކޭ. އެހެންވީމަ، އެކަމުގައި 

ނޑުމެން ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަރަށް ބޮޑަށް މިފަހަރު  އަޅުގަ

ނޑުމެން އުޅެންޖެހިދާނެކަމަށް ބައެއްކަހަލަ ޢާންމު އުސޫލުތަކަށް  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ބަދަލުއަތު ނޑަށް ފެނެއޭ. އަޅުގަ  990ވެދާނެކަމަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު އޭގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން ދަންނަވަމުން  ޚިޔާލުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ  ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނިންމާލާނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޔާ. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއް

 995 

ނޑުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ  މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަނީސާ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު  އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިޞްލާޙު ކުރެވޭއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނަންވާނެ މައިގަ

ންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގެ އަސާސްތަކާ އުސޫލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަ 

ބޭނުން ހިފަނީ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން މިހާރުވެސް 
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ނޑު ދަންނަވަން ހުރި ގިނަ ބައިތަކުގެ ވާހަކަ ގެންނަވައިފި.   1000އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދެއްވާފައި 

ނޑުވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  ވެސް ބައެއް ވާހަކަތައް ވާތީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  ދަންނަވާލާނަމޭ ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެކުލަވާލެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް 

 1005އިޞްލާހުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމާ 

ޖްތަމައެއްގައި އަސާސީ ޙައްޤުތަށް އަމަންއަމާންކަށް ޤާއިމްވެފައިވާ މު

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވިފައިވާ ގޮތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ދިރިއުޅުމެއް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭނެ މަގު ތަނަ�ަވަސް ކޮށްދިނުން. 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މިދެންނެވި  ޤާނޫނުއަސާސީއަކުން އަޅުގަ

 1010މާލުކަންދީ އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހި ކޮއްދެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ. ކަންކަމަށް ސަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޤާނޫނުއަސާސީއެއްގެ ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑު ބަލާލަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޑު ސިފަތަކެއް ކަމުގައި އަޅުގަ މައިގަ

ނޑައެޅިފައި   ރާއްޖޭގެ ނަމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ކަ

އޮންނަންވާނެ ހަމަ އެފަދައިން ދައުލަތުގެ ދީނާއި ރަސްމީ ބަސްވެސް 

 1015ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާނެ. ދައުލަތް އެކުލެވިގެންވާނެ ގޮތްވެސް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނިފައި ވާންޖެހޭނެ. މިހާރު މި އޮންނަގޮތަށް 

ޔުނިޓްރީ ދައުލަތެއްތޯ ނޫނީ ފެޑްރަލް ދައުލަތެއްތޯ މިކަންކަން 

ނޑައެޅެންވާނެ. ދެން ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތަށް ޤާނޫ ނުއަސާސީއަކުން ކަ

ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައިފި މިހާރުވެސް ދައުލަތް 

 1020ހިންގުމުގެ ބާރުތަށް ވަރަށް މުސްތަގިލް މިނިވަންކަމާ އެކީގައި 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަން. އައުލަތް ހިންގުމުގެ އެއް ބާ ރުކަމަށްވާ ކަ

ނޑު ދެކޭ  ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު އޮންނަންވާނެ ގޮތްކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް  ނޑަށް  އަޅުގަ ދަންނަވާލާނަން އާދެ، ނޫން އަޅުގަ

ފެންނަގޮތް ފަހުން ދަންނަވާނަން ޑިބޭޓްގެ ފުރުޞަތުގައި. އެހެން ނަމަވެސް 

 1025ނޫނުހެދުމުގެ ބާރުގެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެ ޤާ

ނޑުމެންގެ  ބައިތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ މިހާރު މިއޮންނަ ގޮތަށް އަޅުގަ
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ހަމަ އެއް ގެއަކަށް އޮންނާނީތޯ ނޫނީވިއްޔާ ތިރިގެއަކާއި މަތި ގެއެކާ 

އޮންނާނެތޯ. ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެވޭނެ ގޮތާއި 

ން އިންތިޚާބުކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މެންބަރު

ނޑު ދެކެން.  ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ  1030މިބައިބައިވެސް ކަ

ދެން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

ނޑައެޅިފައި އޮންނައިރު އިޖްތިމާއީ ޢަދުލުގެ ބައިތައް ކަމުގައިވާ  ކަ

ނޑައެޅިފައި ޕެންޝަން ފަދަ ރައްޔިތު ންގެ ޙައްޤުތައްވެސް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައި ވާންޖެހޭނެ. ހަމަ އެހެން  ވާންޖެހޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

 1035މަދައްނިއްޔަ މިނިވަންކަން ސިވިކް ލިބަޓީޒްވެސް ކޮން ގޮތަކަށްތޯ 

ނޑައެޅިފައި  އޮންނަންޖެހޭނީ ކޮން ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައިތޯ އެކަންކަން ކަ

ނޑު  އޮންނަންވާނީވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާނެ�ި ކަމަށް އަޅުގަ

ދެކެން. އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ޤައުމީ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޖިލީހެއް އޮންނާނެކަމާއި އެ މަޖިލިސް 

 1040އެކުލެވޭނެ ގޮތާއި އެ މަޖިލީހުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައްވެސް 

ނޑު ދެކެން. ދެން ޤާނޫނުއަސާ ސީގައި ހިމެނިފައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޢާންމު އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވޭނެ ގޮތް ވޯޓުދެވޭނެ ގޮތްވެސް 

ނޑު ދެކެން.  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި، މުދަލާ ތަކެއްޗަކީ   ދެން އަޅުގަ

 1045ކޮބައިކަންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން އެނގެން އޮންނަންވާނެ. އަދި ދައުލަތުގެ 

ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރަނގަޅަށް 

ލިޔެވިފައި ވާންޖެހޭނެ. ދައުލަތައް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނުވަތަ 

ރި ކަމެއް ކަމުގައި ތަކެތި ނެގޭނެ ގޮތްވެސް ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ ބޭނުންތެ

ނޑު ވިސާނާލާއިރު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ނޑު ދެކެން. ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ

 1050ހާލަތާއި ޤުދްރަތީ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ގޮތްވެސް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން އެއީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް. ދެން 

ނޑު ދެކެނީ ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އަނެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅު ގަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކައް ޤާނޫނީ ބާރު ރާއްޖޭގައި ލިބވިދެވޭނެ 
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ގޮތްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. އާދެ، 

 1055ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިން ވާހަކަދައްކަވާފައި ވާނޭ 

ނޑަށްވެ  ސް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ ގޮތް ފަދައިން އަޅުގަ

މިހާރު މިއޮންނަ ގޮތަށްވުރެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް 

ނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިފަހަރު ހިމެނުން އެއީ ބޭނުންތެރި  އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާލީ ހަމަ ވަރަށް  ކަމެއްހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނ ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. މައިގަ  1060ޑު ބައިތަކެއް ނުވަތަ އުސޫލުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބައިތައް ކަނޑައަޅާފައި ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު  އަޅުގަ

ނޑު  މީގެ ހުރިހާ ތަފްޞީލުތަކައް ދާންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް މި ފުރުޞަތަކީ ތަފްޞީލުތައް ދަންނަވާނެ 

ނޑު މިހާ ހިސާބުން ކުރުކޮށްލަން. ފު ރުޞަތަކަށް ނުވާތީ އަޅުގަ

 1065 ޝުކުރިއްޔާ.

 

`. ހަމްދާ ޝުކުރުހުރީ ވެރިކަން ހިންގަންވީ އެންމެ މަތިވެރި  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު 

 އުސޫލު 

ރު ކީރިތި ކަމުގައިވާ ވައަމްރަހުމް ޝުޢޫރާގެ މަތިވެރި އިލާހީ ޢަމު އިބްރާހީމް ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1070ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަދި هللا ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވި މަތިވެރި 

ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ 

މަތިވެރި އުސޫލު ޢަމަލީ ގޮތުން މި އުންމަތައް ދައްކަވައި ދެއްވި މި 

އަލައިހި ވައްސަލަމް. އާދެ،  هللاއުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙަންދު ޞައްލަ

މިއަދަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަހެއް. އާދެ، ދިވެހި 

 1075ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން ފެށޭ ދުވަސް. އާދެ، ދިވެހި 

ނޑުމެންގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލަން ފެށޭއިރު އަޅުގަ

އިޙްލާސްތެރިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާކު  ހިތުގައި ތެދެވެރިކަމާ

ނޑުމެންނާ  ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ އެއީ ރައްޔިތުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

 1080މެންބަރަކުވެސް ދެކެންޖެހޭނެ. އާދެ، މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 
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ނޑުމެން  ޤައުމަށް ވަފާތެރިވާންވާނެ އިޚްލާސްތެރިވާންޖެހޭނެ. ޢަދުލު އަޅުގަ

އިންސާފު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އުންމީދީ މުޖްތަމައެއްގައި އުޅެން އަންނަން 

ނޑުމެން. މި  އޮތް ޖީލުތަކައް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދޭން ތިބި ބަޔަކީ އަޅުގަ

 ދެންނެވި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރެވޭނީ ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމް 

 1085ހަރުދަނާ ކުރެވިގެން. އާދެ، މި ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި 

ނޑުމެންނަކީ ނުވަތަ ތިމާއަކީ ވަކި މީހަކައް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ވަކި  އަޅުގަ

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށްވުރެ ތިމާއަކީ ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް 

މު ކަމެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން މި މަސައްކަތް ފެށުމަކީ ވަރަށް މުހިން

ނޑު ދެކެން. އާދެ، ރައްޔިތުންނަކީ މި ޤައުމުގައި އެއް  ކަމުގައި އަޅުގަ

 1090ވަރަކަށް ހިއްސާކުރާ އެއްވަރަކަށް އެމީހުންގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭ ބައެއް. 

އެހެން ކަމުން މި ޤައުމަކީ ވަކި މީހަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ 

ންތިބީ ދިވެހި ތަނެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެ. މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅެ 

ރައްޔިތުންނާއި އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް އުޅެން އޮތް 

ތަނެއް ކަމުގައިވާތީ އެތަނަކީ އަމާން އޮމާންކަމާއެކު އެންމެންނަށް 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް   1095ދިރިއުޅެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި ހެދުމައް އަޅުގަ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެ. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ  ކުރުމުގައި އަޒުމް ކަ

ނޑު އަސާސީ  ސިފައެއް  4އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މައިގަ

ނޑުމެން ގެންގުޅެންޖެހޭ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  އެކަމުގައި އަޅުގަ

ކަމަކީ ހަމަހަމަކަން. އާދެ. އެ ހަމަހަމަ ކަމަކީ ޤާނޫނުގެ ކުރި މަތީގައި 

 1100މަ ބަޔަކަށްވުން. އަދި ދިވެހި އެންމެހާ އަފުރާދުންނަކީވެސް ހަމަހަ

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ ފަރުދަކާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަހަމަކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ. އަދި 

ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ 

. އާދެ، ދެވަނަ ކަމަކީ ޢަދުލު އިންސާފު އާދެ، ބައެއް ކަމުގައިވާންޖެހޭނެ

 1105ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް 

މުހިންމު ކަމެއް މި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ބަޔަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ 

ކަންތައްތައް އެއީ ހަރުދަނާވެ އެކަމައް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފުރިހަމަ 
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ބިގެންވާ ތަނަކަށް ވެގެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މިނިވަންކަން ލި

ނޑުމެންނަށް  ޤައުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަ

 1110އިނގޭ ގޮތުގައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާ އެއް 

ދާއިރާއަކީވެސް ޢަދުލު އިންސާފު. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު 

މި ދާއިރާއާއި ދޭތެރޭގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް  ކުރުގައި

ނޑު މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން. އާދެ، ތިންވަނަ ކަމަކީ މިނިވަންކަން  އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދާއިރު މި ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ  އާދެ، އަޅުގަ

 1115އް އެއްވެސް ބޭރުގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެގެންނުވާނެ. އަނެ

ކަމަކީ މަޝްވަރާކުރުން. މަޝްވަރާކުރެވޭ އަދި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 

ޖާގަދެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވާންޖެހޭނެ. އާދެ، މި 

ނޑު  ނޑު މިހާރު މަޖިލީހަށްވެސް  4މައިގަ ސިފައަށް ފަހު އަޅުގަ

ނޑު އަސާސީ  ހުށަހަޅާފައިވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކުލެވެންޖެހޭނެ މައިގަ

 1120ފަތަކާއި އަސާސީ އުސޫލުތަކާބެހޭ ކަރުދާހެއް. އާދެ، އެ ކަރުދާހުގައިވާ ސި

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ބަޙުސަށް  ކަންތައްތައް ކުރު ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވޭ އިރު 

ކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހި ދައުލަތާއި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ދީނަ

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ބަޔާންކުރުން. އަދި ދިވެހި ދައުލަތަކީ 

 1125މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ދިމުގްރާތީ ވެރިކަމެއް ކުރާ ޤައުމެއް ކަމުގައި 

ބަޔާންކުރުން. ދެން މިކަންކަން ފެށުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓް 

ނޑަށް ފެންނަ ހަމައަކީ ރިޔާސީ ސިސްޓަ މެއް އޮތުން. ކުރުމުގައި އަޅުގަ

އާދެ، މިހެން މިދެންނެވީ ބާރުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެންމެ 

ނޑު  މިނިވަންކަމާއެކު ވަކިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމަކީ އެއީ ކަމުގައި އަޅުގަ

 1130ދެކޭތީ. އާދެ، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ވާޖިބުތައް 

ޖެހޭނެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން 

ޤަނޫނުއަސާސީގައި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ކަމުގައިވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ 

ބާރާއި ޢަދުލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރާއި 

ވަކިކޮ�ަށް މިތިން ބާރު މިނިވަން ތިން ބާރުކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ކޮންމެ 
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 1135އްވެސް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭ ބާރަކަށްވެސް އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރަށް އެ

ގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ، ވެރިކަމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ގިނަވަގެން 

އަހަރުގެ ދެ ޓަރމްގައި ކަމަށާއި މި ދެ ޓަރމަކީ ޖެހިޖެހިގެން  4ހުރެވޭނީ 

 އަންނަ ދެ ޓަރމް ކަމުގައިވެސް މުހިންމު. 

 

ނޑު ހަމަ މިހާރު  ޢިއްޒަތްތެ�ެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  1140ވީމާ  15.35އަޅުގަ

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދިނުމަށްފަހު އަދި 

ނޑަކަށް   6ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ގާތްގަ

މިނެޓްއިރު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މިވަގުތައް 

ނޑާލަން ކަމަ  ށް. މެދުކަ

 1145 

 އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 

ނޑުގެ ކުރިމަތީގައި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި  15އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

 1150ބންވެސް މެންބަރުން އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް. އަދި އެންމެ ފަހު

ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން 

ނޑު މިއަރުވަނީ.  35ގެންދާނަން. މިހާރު  މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަ

އެއަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކަވާނީ މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަން 

ވާހަކަދައްކަވާނީ  ހުންނެވި ޢިއްޒަތެރި މެންބަރު އަދި އޭގެ ފަހުން

 1155ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް. ދެން ހުވަދުއަތޮޅު 

ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޒާހިރު ޢާދަމް، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޙުސައިން އިބްރާހީމް. އާދެ، މި ދެތިން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު އިއްވާލާފައި 

މިނެޓްގެ  35ބަތިބި. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އެހެން ބޭފުޅުން އެ

ނޑު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިހާރު އަޅުގަ

 1160 

 

 ]ށް 11.55ން  15.35އިންޓަވަލް [
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ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަން މިފައްޓަނީ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނެޓުގެ  35ދެވަނަ ބައި އަޅުގަ

ނޑަލާއިރު ވާ  1165ހަކަދައްކަން ހުންނެވީ ބ. އަތޮޅުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް މެދުކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢާފީފަ�ަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 އަރުވާނަން.

 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތަތެރި ރައީސް، އާދެ، އިންޓޯލުގެ ވަގުތު  މާޅޮ�ަސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ�ެ މެންބަރު 

 1170 ޖެހުނުއިރު 

 ޅަމުން ގެންދިޔަ ކަރުދާހުގެ ނުނިމިއޮތްބައިގެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ހުށަހަ :އިބްރާހީމް ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން 

ނޑު ގެންދިޔަ ހިސާބުން ފައްޓާނަން.   ކުރިއަށް ދާނަން. އާދެ، އޭރު އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ކަރުދާހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ  އާދެ، އަޅުގަ

ފައި ވާތީ ޑްރާފްޓް ކުރެވެންވާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

 1175ޕާރލިމެންޓްގައި ހިމޭނޭ އެއްވެސް މެންބަރަކު ކެބިނެޓްގައި ނުހިމެނުމަށް 

ބަޔާންކުރަން. އަދި ޕާރލިމެންޓް މެންބަރަކު ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރަކަށް 

ހަމަޖައްސައިފިނަމަ�ަ ޕާރލިމެންޓްގެ ގޮޑިން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް. 

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްއަކީވެސް، ދެން މިނިވަން އޮޑިޓަރޖެނެރަލްއެއް ހުރުން. އެ 

މަޖިލީހުން އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން އެމަޤާމަށް އަންނަ މީހެއް ކަމުގައިވުން. 

 1180މިނިވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަރެއް ހުރުން އެއީވެސް މަޖިލީހުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ހޮވޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން. ދެން އަތޮޅުތަކުގެ 

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ މީހެއްކަމުގައި  އަތޮޅުވެރިންނަކީ އެއަތޮޅެއްގެ 

ހަމަޖެއްސުން. ދީނީ ކަންކަމާއިބެހޭ ފަތުވާނެރޭނެ މިނިވަން މަޖިލީހެއް 

އުފައްދާ އެމަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު 

 1185 ޙައްޤުތަށް�ް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން. އިންސާނީ 

ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޝަނެއް  ޙައްޤުތަށްމަށްޓަކައި އިންސާނީ ކުރުހިމާޔަތް�ް

އުފައްދާ އެކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރމަން އާއި އެހެނިހެން މެންބަރުންނަކީ 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައިވުން. ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ތަނެއް އެއްޗެއް ރާއްޖޭން ބޭރު
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 1190ފަރާތަކަށް ނުވިއްކުމަށާއި ކުއްޔަތްދޭނަމަ ކުއްޔަތްދޭންވާނީ މަޖިލީހުން 

ފާސްކޮށްގެންކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ދިވެހިންގެ އަސާރީ ތަންތަނާ 

ދެމެހެއްޓުމަކީ  ޙިމާޔަތްކޮށް ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަ ރައްކާތެރިކޮށް 

ބެއްކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޤައުމީ ވާޖި

ސިޔާސީޕާޓީތަށް އުފެއްދުމާއި ހިންގުމަކީ މިނިވަންކަންލިބިގެންވާ ކަމެއްކަން 

 1195ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ 

އެއްވެސް މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 

ން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަޔާއި ރައްޔިތުން ޚާއްސަ މަޖިލީހުގައި ނުތިބު

ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތައް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން ކުރުން. އެދާއިރާއަކުން ހޮވޭ މަޖިލީހުގެ 

 1200މެންބަރުންނަކީ އެދާއިރާގެ ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްހޮވޭ މީހާކީ  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު މީހަކަށްވުން. ރައީ

ވޯޓު ލިބެންޖެހޭ މީހެއްކަމުގައި  �1ލިބިގެންވާ މީހުންގެ މަދުވެގެން %

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ ކެބިނެޓަށް 

ޒީރުން އައްޔަންވާނީ އެކަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މަޖިލީހުގެ ވަ

 1205ގެމަތިންކަން. ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާ

އެންމެ އަދުލުއިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ހޮވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 

ނޑިޔާރު ކަމަށާއި އެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކީ  އިސްފަރާތަކީ އުއްތަމަފަ

އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮ�ޮވާ މީހެއްކަމުގައިވުން، ރާއްޖޭގަ 

ސުޕްރީމްކޯޓެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ އެންމެފަހުގެ 

 1210ނިންމުންތައް ނިންމާނީ އެތަނުންކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައި  އޮތުން. އާދެ މި ދަންނަވާލެވުނީ އަޅު�ުގަ

 ވި ފުރުޞަތަށް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްބައިތައް  ހިމެނޭ 

 

 ވަބަރާކާތޫ. އާދެ، މިއަދަކީ هللا ` އައްސަލާމްޢަލައިކުން ވަރަޙުމަތު ކޮޅުމަޑުލެ މެންބަރު 

 1215  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ވަނަ ދުވަސް. އާދެ،  72ރަމްޟާން މަހުގެ  މުޙަންމަދު ޝަރީފް 
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ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މި ޤާނޫނު  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަސާސީ މިއަދު އަޅުގަ

އިސްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދާއި ދިމާކޮށް ދެއްވާ މިކަންތައް 

ޙަޒުރަތައް  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެهللا މިގޮތަށް މެދުވެރިކަމަށްޓަކައި 

ނޑު އެނބުރިލާނީ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަ

ނޑު ކޮންމެހެން މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ�ެރި ވަ  1220ރަށް ގިނަ އަޅުގަ

މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އެއްޗެއްހި ހުށަހަޅަމުން މިހާރު މިގެންދަނީ. 

ނޑުމެން  ނޑު ފުރަތަމަ މިއަދު ދާނީ އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑު ޚިޔާލުކޮށްލާނީ. އާދެ، މިއަދުގެ  އެޖެންޑަރގެ މައްޗަށް އަޅުގަ

ގޮތްތަކެއް އެޖެންޑަރ ގައިވަނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ބަހުސްކުރުމަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަކު ހުށަހެޅުމެއް ނެތޭ.  ނޑައެޅުން. އާދެ، އަޅުގަ  1225ކަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އެއްބަސްވާން  ޝައްކެއް ނެތްއާދެ،  އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ ހުށަހަޅާނެ ގޮތެއް މީ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ނިންމަންޖެހޭނެ 

ގެ ޚިޔާލު ކަމެއް.  އާދެ، ހުށަހަޅާނީ މެންބަރަކު ތެދުވެ އޭނާ

ހުށަހަޅާއިގެންތޯ އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާނީ މެންބަރުންގެ ކޮން 

 1230އޯޑަރަކުންތޯ ނުވަތަ ހުށަހާޅާނީ މެންބަރުންގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ފޮނުއްވާފައިވާ ތަސައްވަރު ނުވަތަ އެތަސައްވަރަކީ މި މަޖިލީހުގައި 

ރަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްތޯ، ރިޢާޔަތް ކިހާވަރެއްގެ ރިޢާޔަތް އޭގެ މައްޗަށް ކު

ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާނަމަ އަދިހަމަ އެހެންމެ އެއްވެސް ރިޢާޔަތް 

ކުރަންހުރި އެފަދަ ލިޔުމެއް  ވޭތޯ. އާދެ ޢިއްޒަ�ަތްތެރި ރައީސް، އެފަދަ 

 1235ލިޔުމެއްވާނަމަ ހުށަހަޅާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އާއި އަދި އެލިޔުންތަކަކީ ރަމްޒީ�ީ 

ހައިސިއްޔަތެއްލިބިގެންވާ އެއްޗެއްތޯ ބަލާ އޭގެ މައްޗަށް އެއްޗެއްތޯ އެއީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދައްކަންވެސް ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގާއިމުކުރާ މޮޑެލިޓީ ނުވަތަ  ރައީސް، އެހެނީ މިއަދު އަޅު�ުގަ

މެތަނަލޮޖީއަކީ އޭގެސަބަބުން މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ތައްޔާރުވެގެން 

 1240ނައިރު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނޫފޫޒެއް ހިނގާނެ ކަމަކަށްވާތީ އެފަދަ އަން

ކަންތައްތައް ބަހުސްކުރަންވީ. ބަހުސްކުރެވި އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ކަމަށް އަޅުގަ
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ދު މިތަނުގެ ގަވާއި އެހެންނުވެއްޖެއްނަމަ، މި މަޖިލީސް ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި

ހެދުމުގައިވެސް ދިމާވެފައިވާ ގޮތަކަށް ވަކިހިސާބަކުން މަޑުޖެހި ކުރިއަށް 

 1245ނުގެންދެވޭގޮތް ދިމާވެދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

ނޑުގެ މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ  ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ން މަރުޙަލާ މަރުޙަލާއާއިއެކު ފޮނުވާފައިވާ އެޖެންޑަރގައި ހިމެނޭ އަނެއް ތި

ނޑައެޅުން މިގޮތަށް  އާދެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން، ބަހުސްކުރުން، ގޮތްތަކެއް ކަ

ނޑައެޅިފައި އޮތުން ރަނގަޅުވާނެ  މަޖިލީސް ކުރިއަށް ދާގޮތަށް މެކޭނިޒަމް ކަ

ނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން.  ނޑަށް ފެނޭ. އަދި އަޅުގަ  1250ކަމަށް އަޅު�ުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަރުޙަލާއެކޭ. އާދެ، މިކަމުގައި 

އެ�ެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒާއި ބާރު މި މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ޤައުމުގެ 

ނޑައެޅުމުގައި ފޯރުވިގެންނެ ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އަސާސު ކަ

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ކަ  1255މަކީ މިއީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރުމަށް  ޤާނޫނެއް ފާސްކުރަން ނޫންކަމަށާއި އަޅުގަ

ނޑައެޅުން ކަމަށްވާތީ އެ އަސާސް  މިކުރިމަތިލާކަމަކީ ޤައުމުގެ އަސާސް ކަ

ނޑައަޅަންޖެހޭނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީގެ ނުފޫޒެއް ނެތި  ކަ

މަޤްޞަދެއް ޙާސިލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި  އަދި އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ 

 1260ވެސް އެ އެއްޗެއް ބާރުހިނގާ އިތުބާރު އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށްޤައުމަށް 

ކުރަނިވި ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ވާންޖެހޭނެތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ކޮންމެ ތިންއަހަރުން ނުވަތަ ފަސްއަހަރުން 

ކަށް ވާނަމަ އެއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ނޫން އެއަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަ

ނޑު ދަންނަވާއިރުވެސް  ކިޔާނީ ޤާނޫނުތަކެއް. އާދެ، މިހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭ ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ދާގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީ   1265އަޅުގަ

ނޑު�ުމެން  އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭނެކަން. ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ

. ވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ހެދުމަށްސީ މިކުރިމަތިލަނީ ޤާނޫނުއަސާ

ދެމިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ކަމުގައި ޖީލުތަކަށް އެތަކެއް 

ނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭނެ. މިހާރު  ކަމުގެ މުހިންމުކަން އަޅު�ުގަ
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 1270ޢަމަލު ކުރެވުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދުވަސް 

ނޑު މި ހަމަވެފައިވާ ތީ އެކަމުގައި ބަޔަކު ޒިންމާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މާޒީން  އިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގޮވާލަނީ އަޅުގަ

ތަޖުރިބާލިބިގަނެ ދެންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި 

ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހައި�ި މެންބަރުން 

 1275ބުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެނީ ސަރުކާރަކީ ދުރުހެލިވެ ތި

ނޑުމެންގެ ޤައުމު އަސާސު  ބަދަލުވަމުން ދާ އެއްޗެއް ނަވެސް އަޅުގަ

އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެއްނަމަ ޤައުމުދާނީ ހުންގާނު 

ނެތް އޮޑިއެއްގެ މިސާލުގައި. އާދެ، އެއްވެސް ޙަރުދަނާ އަސާސްއެއް ނެތް 

އްގައި އެ ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ޤައުމެ

 1280ނުލިބޭނެ. ޝައްކެއް�ްނެތް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިގެން 

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ޚިޔާލު ލިބިގެން މި މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ 

ސީއެއް ވާނީ ޤާނޫނުއަސާޝައްކެއް ނެތް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހެދިއްޖެއްނަމަ 

ނޑުމެން މިތިބީ މި  ހަރުދަނާ އެއްޗަކަށް. އެހެންކަމާއިއެކު މިއަދު އަޅުގަ

އޮޑިއަށްއަރާ އާދެ، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންދަން 

ނޑުމެން. އެހެންކަމާއިއެކު، މިކަމަށްވެސް މިއަދު   1285މިތިބީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ވީމާ، ވަ ރަށް އަވަހަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށަންޖެހޭނެ. އާ�ަދެ،  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން ލަސްކުރެވޭކަށެއް ނެތް. އާދެ، އައްޑުއަތޮޅުގެ  އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި 

 1290އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ހުށަހެޅުންތަ�ަކަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި

ހުށަހެޅުމެއް އަދި ހަމައެއާއިއެކު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ނޑު ވަރަށް  އިބުރާޙީމް ޝަހީދު ޒަކީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއްކަމުގައިވެސް  ބޮޑަށް ޤާބޫލުކޮށް އެއަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ  ދަންނަވަން. އާދެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަތުގައި އެބައޮތް ނަމަވެސް އެއަށް   1295މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މައްސައަކީ.  ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ
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ނޑައެޅިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

ނޑުމެންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހޮވުމުގައިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީ  ކުރިމަތީގައި އޮތް އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގުނު. މިއީ    1300މާނަކުރާކަށް އެދުވަހަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން އެބައޮވޭ އާންމު އިންތިޚާބުތަކުގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަން.  ކަ

ނޑުމެން އެދުވަހު އެ  ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރިމަތީގައި  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން  އޮއްވާ އޭގެފައްފުއްތަކަށް ޢަމަލުނުކޮށް އެ ގަނޑުލައްޕާލާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް   1305ވޯޓުލީ އަންނަގާއިގެން. އެއީ އަޅުގަ

ވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ އެންމެ ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެން

ތުއްތުކުއްޖާއަށްވެސް އޭގައޮތް މާނަ އެއީ އެނގޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެ�ެއަށް މިއަދު ނެރެންޖެހޭނީ. އާދެ،  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަކީ ކިޔަވާއިގެން ޑޮކްޓްރީ  އަޅުގަ

 1310ތި ދެރަމީހުން އެބަތިބި ތަފާތު ފާސްނަގާފައި ތިބިބަޔެއް ނޫން. ނިކަމެ

ތަޢުލީމީ މީހުން އެބަތިބި ތަޢުލީމުނެތް މީހުން އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެންގެ   ނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ  ހުރިހާގޮތަކުން މާނާ ކުރާއިރުވެސް އެންމެންނަށްވެސް 

ތް އެއްޗެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވިފައި އޮ

ނޑުމެން އެގޮތަ�ަށް   1315އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ.  ވިސްނާއިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ވިސްނާލާއިރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނާލާއިރު އެންމެ މުހިންމު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ކަމު ގައި އަޅުގަ

ކަމެއްގައި އޮތީ ތިންބާރު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ. އާދެ، ޝަރުޢީ ނިޒާމު، 

 1320ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަކަށް�ް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވެރިކަންހިނގާ 

ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެހެންބަޔަކަށް ވަދެވިގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ 

ނޑުމެން މިކުރަން އުޅޭ ވަރަ�ަށް މުހިން މު ކަމެއް. އެހެންވެއްޖެއްނަމަ އަޅުގަ

މަސައްކަތްވާނީ ފޫނެއްފަޔަކަށް ފެންފުރުން ކަހަލަކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، 
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ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމާއި ވިސްނާއިގެން އަޅުގަ އަޅުގަ

 1325ރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ. ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ރަނގަޅު ހަ

ނޑުމެން އަތައް  ނޑުމެން މިހާރު އަޅުގަ އެއްޗެއްކަމުގައި ބަލާއިގެން އަޅުގަ

މިހާރު އެބަލިބިފައި އެބައޮތް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތައް 

ނޑުމެން އަމިއްލަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޔާލު. އެހެންވީމާ، އަ�ަޅުގަ

ން އެންމެ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާއިގެ

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާފައި އެއޮތް ޚިޔާލަކީ   1330ނިކަމެތި މީހާވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއަށް ޤަދަރުކުރާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ.  އެއީ އަޅުގަ

އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަކިބަޔަކު ބުނާގޮތަކަށް ވަކިބަޔަކު ދޭ އިރުޝާދެއްގެ 

ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު މަތިން ވަކިޕާޓީއަކަށް ފެންނަގޮތަކަށް ޤާ

ކުރެވިގެންނެނުވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި  ރައްޔިތުންގެ 

 1335މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އަކަށް�ް ހެދުމަށް  ލާބައާ މަންފާގެ

ނޑު މި ޢި�ިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮވާލަން ވަކިބަޔަކު ބުނާގޮތަށް އެކަމަ ށް ޢަމަލު ނުކުރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށް  ނޑިން ވިސްނާއިގެން އަޅުގަ އަމިއްލަ ސިކު

ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

ނޑު މި ޢިއްޒަތްތަތެރި މަޖިލީހަށް ގޮވާލަން.   1340ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރ �ިރައީސް، ދެއްވި

 

ނޑުމެން ހައްދަވާ ބޮޑު  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ` ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

 ކުރެއްވި 

 1345 ގެ ޙަޒުރަތަށް. ސަލަވާތާއި ސަލާމުލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަނީ هللاމަތް މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

ލައިޙިވަސައްލަމް �ަ އަ هللاސައްލަ هللا ކީރިތިރަސޫލާ މުޙަންމަދުރަސޫލު  ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިސަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނު އެންމެހާއި އާލުންނާއި އަސްހާބުން 

ވަބަރާކާތޫ. ޢިއްޒަތްތެރި هللا ޝާމިލުކުރަން. އައްސަލާމްޢަލައިކުން ވަރަޙުމަތު

ރައީސް، އާދެ، މިއަދަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް�ް ވިދާޅުވާހެން ވަރަށް މާތް 

ނޑުމެން ދުވަހެއް އެ މާތްދުވަހުގެ މާތްކަމުގެ   1350ތެރޭއިން އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޤައުމުގެ އެންމެ  މިފަށައިގަންނަނީވެސް ވަރަށް މުހިންމު އަޅު�ުގަ

މުހިންމު ބިންގާ. އާދެ، އަސާސީ ބިންގާ އެޅުމުގެ މަޝްޢޫ. ވިމާ، 

ނޑުމެން ހުރިހާ  ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން އަޅުގަ މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ހޭނެ މިފަދަ މާތް ދުވަހެއްގައި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަންޖެ

 1355ދެއްވީތީ. އާދެ هللا އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރުމުގެ ތައުފީޤް�ެ މަތް

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮށް އާ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އުފައްދަން 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް  ނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާއިރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ޝައްކެއް މީގައި އެބަހިމެނިގެންވޭ.  މުހިންމު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް 

ނޑު މިހުރިހާ ކަންތަކޭ   ނެތް މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީވެސް އަޅުގަ

ނޑު އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަދި ނުއެއް   1360ދަންނަވާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ ނަޒަރަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމާއި  ވިސްނާބަލާ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ އަޅު�ުގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެން  ނޑުމެންގެ�ެ މުޅި  ރައްޔިތުންނާއި އަޅު�ުގަ އަޅުގަ

އަންނަ އޮތް ޖީލުތަކަށް ދަންދެން ރައްކާކުރެވިގެން މީގެ ހިމާޔަތް ލިބިގެން 

ނޑު   1365ދާން�ްޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއްކަމަށް ހަދަންޖޭހެނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޑުމެން އަތު�ުގައި މިހާރުވެސް އަޅުގަނ ޝައްކެއް ނެތް ދެކެން. 

ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް އެބައޮތްމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ހިތާމަޔަކަށްވަނީ 

ނޑުމެން މިތާގައި މިކިޔާ ހުރިހާ އެއްޗެއް  މި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް އަޅުގަ

އެކުލެވިގެންވޭ ގާތްގަޑަކަށް. ނަމަވެސް މީގެ ހިތާމަޔަކީ އެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  

 1370ހިމެނިފައިވާ އެއްޗެއްސަށް ގެންނަންޖެހޭ އަޅަންޖެހޭ  މާއްދާތަކާއި

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް 

ނެހެދި އެ މާއްދާތަކާއި އެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުން 

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައި  ނުދާތީ. ތަންފީޒުވަމުން ދާނަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ހަދާކަށް އެ ގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

 1375ވެސްޖެހޭނެ ނުވެސް ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. މިބުރަ މަސައްކަތް އުފުއްލާކަށް ނު

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އިޞްލާޙުކުރަން ކަންނޭނގެ.  އާދެ، އަޅުގަ

ންނަނީ ކޮން ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން މިފަށައިގަ
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ނޑު  ނޑު އެ ނަޒަރުގައި އަޅުގަ ނޑުހިތުން އަޅުގަ މަޤްޞަދެއްގައިބާ، އަޅުގަ

މި ފަށައިގަންނަނީ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 1380ޤާއިމުކުރުމަށް. ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ކޮބައިތޯ، ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކީ 

ކޯއްޗަކުންތޯ، ފުރިހަމަ  ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް އުފެދިގެން އަންނަނީ

ޑިމޮކްރަސީއެއް އުފެދިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، 

ޤާނޫނުއަސާސީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ބާރުއަޅަންޖެހޭ އެއްކަމަކީ 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުން. އެ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެ  1385ނޫންގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ފަހަރެއްގައި އަޅުގަ އެދިއްޖެކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަޅުގަ

ޤައުމުގެ ޙާލަތު ޔޫގެންޑާ ނުވަތަ ނައިޖީރިޔާ ނުވަތަ އިންޑިޔާ ސްރީލަންކާ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ހިނގައިދާނެހެން.  މިފަދަ ޙާލަތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމުކޮށް މިކަމަށް އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަޅުގަ 

ނޑުމެން ޤައުމަކީ އެފަދަ ޙާލަތަކަށް ނުގޮސް   1390ވިސްނައި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ އަތްމަތީ ދެމިގެން އޮންނާނެ ޤައުމަކަށްވޭތޯ އަޅުގަ އަޅުގަ

ވިސްނައިގެން މިކަންކުރަން. އާދެ، ޝައްކެއްވެސްނެތް ގިނަ މެންބަރުން 

ކަންތައްތައް މިހާރުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލާއި

ނޑުމެން  ނޑު ދެންނެވިހެން ހިމެނިފައި އެބަހުރި އަޅުގަ ކުރިންވެސް އަޅުގަ

 1395ބޭނުންވަނީ މި މަރްޙަލާގައި އެކަންތައް ކޮންމެހެން ތަކުރާރުކުރާކަށެއްނޫން. 

ނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި އޮތްގޮތުން  ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ބިނާކުރާނީ ކޮންކަންތަކެއްކެ މައްޗަށްތޯ އަޅުގަނ

ނޑު ވިސްނައި ބަލައިލާއިރުގައި  ޚިޔާޅުގައި ފާޅުކުރުން. އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެން ޤަނޫނުއަސާސީ ބިނާކުރަންޖެހޭނީ ތިރީގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެންނެވޭތޯ ބަލާ   1400މިދަންނަވާ ނުވަތަ މި ދަންނަވަންއުޅޭ ނުވަތަ އަޅުގަ

. ހުރިހާ ލެޖި�ިސްލޭޗަރ ބާރެއް ފެށިގެން 1މުތަކުގެ މައްޗަށް. ނިޒާ

އަންނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުން 

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ފަރާތުން. އާދެ، 

. 2ބުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނެންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫ
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 1405ރައްޔިތުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޕަވަރ އާދެ، އެންމެ މުހިންމު ވަރުގަދަ ބާރު 

މީގައި ޤައުމުގެ ޑިފެންސްވެސް ހިމެނޭ. މި ކަންތައްތައް އެކްސަސައިޒް 

ނޑުމެންގެ ރިޕަބްލިކަން ޕްރެޒިޑެންޓް. އަދި، ކެބިނެޓްގެ  ކުރައްވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރުނާއި ޕަބްލިކް ސަރވަންޓުން އައްޔަން ކުރާނީވެސް އަޅުގަ

އެކްޒެކެޓިވް ޕަވަރ ރިޕަބްލިކަން ޕްރެޒިޑެންޓް. ދެން، މިއޮނަންނަނީ 

 �1410ެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތްގޮތުގައި އރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް މިއީ 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް މީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގަންޖެހޭ ކަންތައް. 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ  އެކުލަވާލުމުގައި އަޅުގަ

ޙައްޤުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އަދިވެސް 

 1415އެހެނިހެން ހުރިހާ ޙައްޤެއް މީގައި ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކޮށްދެވޭތޯ، 

ނޑުމެން މިކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަކީ�ީ މި އެނޫނިއްޔާ އަޅު  ގަ

ނިމިގެންދާއިރުގައި އެންމެފަހުން އޭގެ އަސްލެއްނެތް ބޭކާރު މަސައްކަތަކަށް 

ނޑު  ވެގެންދިއުމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. ދެން، އަޅުގަ

ދަންނަވަންޖެހެނީ އަދުލު އިންސާފު އާދެ، އަދުކު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުން. 

 1420އެންމެހައި ބާރުތައް ހިންގާ ކޯޓުތަކާއި އަދި  އަދުލު އިންސާފުގެ

ގާޟީންތައް ފެށިގެން އަންނާނީ އަންނަންވާނީ، ފެށިގެން 

އަންނާނިއްޔަކީނޫން، ފެށިގެން އަންނަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރާ ޤާނޫނުގައި، ޤާނޫނެއްގެދަށުން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސުޕްރީމް 

އް އުފެދެންޖެހޭނީ އެ ޤާނޫނުގެދަށުން ހެދޭ ކޯޓަށް ނުވަތަ އެޕީލް ކޯޓުތަ

ނޑުމެންގެ  �،4ކޯސްޓި�ަޝަން މި   1425ޕޮއިންޓެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކުލަވާލައްވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ

ނޑުހިތުން މިކަން ކުރެވިއްޖެކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މި ޕޮއިންޓްތަކުގެ  އަޅުގަ

ސުރުޚީތަކުގެ ދަ�ަށަށް އަންނަ މާއްދާ ނުކުތާތަކާއި މެދު ދަށަށް އަންނަ މި 

ނޑުމެން މިއަދު ކޮންމެހެން ބަހުސްކުރާކަށެއް ޖާގައެއްވެސްނެތް.  އަޅުގަ

ނޑުމެން   1430އަދި، ކޮންމެހެން ބަހުސްކުރާކަށް ނުވެސްޖެހޭ. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އެކުލަވާލަންޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމެއްތޯ، ކޮންކަހަލަ އޮނިގަޑެއްތޯ، 



 54 

ނޑުމެންގެ ބިންގާއަޅަންވީ ކޮން ކޮ ނޑުމެންގެ މިކަމުގައި އަޅުގަ ބައިތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބިނާކުރުމުގައި މިކަން  އުސޫލަކުންތޯ، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވިސްނަންވީ ދެން އަޅުގަ ނިމުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަ

 1435ސްނައި ފަށަންވީ އެކަންކުރަން. އެކަން، ވިސްނާއިރުގައި އެކަން ވި

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  ނަޒަރުހިންގާ އެކަމަށް ޚިޔާލުކޮށްލާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަންކުރަންޖެހެނީ ކޮންކްރީޓްކޮށްގެންތޯ، ނުވަތަ  އަޅުގަ

ނޑިބުރިއަކުންޖަހާލީމަ ވެއްޓޭ ކަހަލަ  ހުސްއުވަގަލުންތޯ، މީހަކު އައިސް ދަ

ޔަސް އުސޫލަކަށްތޯ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގަދަކޮށް ބޮމެއް އެޅި 

 1440ފުޑުފުޑުނުވާކަހަލަ އުސޫލަކަށްތޯ. އެހެންވީމާ، މި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް 

ނޑުމެން ވިސްނައި މީގެތެރެއިން ރަނގަޅުގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި  އަޅުގަ

ނޑު އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން އަޅުގަ އެގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ މެންބަރުނަށް އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވަން. މިއަ ދު އަޅުގަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 1445 

ނޑުވެސް މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ވާގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލަން ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު 

ކުރުމާއިއެކު ދަންނަވާލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީ މިފަހަރު  ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިޞްލާޙުކުރެވޭއިރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވެނީ ރައްޔިތުންގެ 

 1450ޝުޢޫރާއި ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކާއި އެންމެގާތް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެއީކަމަށް އެންމެ ދާގޮތަކަށްކަމަ ށް އަޅުގަ

ރަނގަޅުވާނެގޮތަކީ އަދި، އެއީ އެކަން އޮންނަންވާނެގޮތަކީވެސް. ވީމާ، 

މިފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވުނީ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް 

ފާޅުކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ހާމަވެގެންދާގޮތުގެމަތިން ގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ނޫންގޮތަ ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ  1455ކަށް ވެގެންނުވާނެކަމަށް އަޅުގަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ބައެއްފަހަރު 

ނޑުމެން އެބަބުނަން ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރިހަމައެއްނޫނޭ  އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެތައް ބައިވަރުއުނިކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓޭ. 
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ނޑަށް  ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

 1460ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް. ނަމަވެސް އަދި އެހެން 

ކަޅިއަކުން ބަލާލާނަމަ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ފުރިހަމައަށް ހުރި 

އެތައްކަމެއްވެސް އެބަހުރި. އެ ފުރިހަމައަށްހުރި ކަންތައްތައް ފުރި�ަހަމަނުވެ 

ވަނަ  �2ބަބުތަކެއްވެސް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ބަލާލަނީނަމަ ހުރި ސަ

ވަނަ މާއްދާ. މި މާއްދާތަކުގައި އެބައޮވޭ  26މާއްދާއާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1465ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނޭ މި ލިބިދޭ މިނިވަންކަމެއް މިސާލަކަށް 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބޭނީ

ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓީ 

ގައި. އެދުވަހުންފެށިގެން  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުވަރީ  1998

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރާއިހަމައަށްވެސް  2553ބައްލަވައިލައްވަމާ ހިނގާތޯ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން  1470ޖެހޭ. އެއީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިފައި ނުވާކަން އަޅުގަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރިހަމަނުވާ ސަބަބަކީ އެ�ެއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

އެންމެ އުނިކަން ލިބިފައިވާކަމަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް 

ނޑުމެން  ލިބޭނެގޮތެއް ޤާނޫނުން ހަދައިދީފައިނެތްކަން. އެކަން އަޅުގަ

ހަމައެކަނި އޮވެގެންނެއް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ އެއޮތްގޮތުގައި 

 1475ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުން 

ކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މިހުރިހާކަމެއް އަ�ަދައެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ނޑުމެން  ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރިހަމަވަނީ ޤާނޫނުތަކަކާއިއެއްކޮށްކަން އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިބުނާ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ވީމާ، އަންނަންއޮތްތަނުގައި 

ނޑުމެންގެ މި  ޤާނޫނަކުންނޭ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން   1480ޙައްޤުތައް ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭނީ. މިހެންބުނާ މާއްދާތަކަށް އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ ކޮންމެސްގޮތެއް މިފަހަރު ނިންމާލަން. އެއީ، ޤާނޫނު ހެދޭނީ ވަކި 

ޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ލާޒިމްކުރުން، މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ހަދަން�ެ

ނޑު  ވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިފަދަގޮތަކަށް ވިސްނަވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެ  ނޑުމެން ބަލާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ ހީކުރަން. ދެން، އަޅުގަ

 1485މިނިވަންކޮށް އޮންނަ ބައެއް މުއައްސަސާތައް އެހާ މިނިވަންކޮށް މި 
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އި ހާމަކުރެވިފައިނެތްކަން. މިސާލަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ، ޤާނޫނުގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއިބެހޭ މާއްދާތައް. މި މާއްދާގެ ހުރިހާ ސަބް 

ނޑުމެނަށް ފެންނާނެ އޮޑިޓަރ  މާއްދާތަކަށް ބަލައިލިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ

ޖެނެރަލްގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުތައްހުރީކީއެއް މިނިވަންކޮށެއްނޫންކަން. 

 1490އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަމައެކަނި މަޤާމުން މިނިވަންވީމަކާ 

މިނިވަންވީކީއެއްނޫން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދޭއިރު 

އޮންނަޖެހޭނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތައްވެސް މިނިވަންކޮށް އަދި 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރަންޖެނޭ މަސައްކަތްތައްވެސް މިނިވަންކުރެވިފައި. 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ އޮޑިޓަރ ޖެންރަލްއާއިބެހޭ އަޅު ގަ

 1495ޤާނޫނެއްވެސް ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިނެތްކަން މިހާތަނަށް އަދި. ވީމާ، 

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަ

އުނިކަންތައްތައް އެކަންޏެއްނޫނޭ ހުރީކާއެއް. ޤާނޫނުން ޤާނޫނުއަސާސީ 

ޖެހޭ އެތައްކަމެއް އޮތީ މިވީ އެތައް އަހަރެއްތެރޭގައި ފުރިހަކުރަން

ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މިހާރު އެކަހަލަ  ފުރިހަމަނުކޮށްދީއޭ. ނަމަވެސް އަޅުގަ

 1500ފުރިހަކުރުންތަކެއް އަންނަތަން ވަރަށް ބައިވަރު ޤާ�ާނޫނު�ުތަކެއް 

ހުށަހެޅެމުންދާތަން އެބަފެނޭ. ވީމާ، މިކަންވެސް ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ބަރަށް ހޫނުކޮށް ދެ ނޑު، އަޅުގަ ން، އަޅުގަ

  133ވާހަކަދެއްކި ބަހުސްއެއް ސިއްރު ވޯޓުގެ ވާހަކައަކީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަށް  ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނު ވަރަށް ފުރިހަކޮށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   1505ނަ މާއްދާގެ ވަ 1�6ފާހަގަކުރެވުނީ އަޅުގަ

ލަފުޒުކާއި އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ ފުރިހަމައަށް ނެތްކަން. އެއީވެސް 

ނޑުމެން އެ ބަޙުސް އެހާ ދިގުވެގެން ދާންޖެހުނެ އެއްސަބަބު.  އަޅުގަ

އިންޓަރ ޕްރިޓޭޝަންގެ އެތައްގޮތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެންދިޔަ އެއްސަބަބު. 

ހަމަގައިމުވެސް ވީމާ، މިފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރާ އިރުގައި 

 1510ލަފުޒުތަކައި އިބާރާތްތަކާއި މިފަދަ ޗެޕްޓަރތައް ހުންނަންޖެހޭނީ މިއަށްވުރެ 

ނޑު  މާ ފުރިހަމަކޮށްކަމަށް. އަދި، މިއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަށްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާފައި  ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ
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ށް ވިސްނާފަކަން އެފަދަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުޅިހުރިހާ މާއްދާތަކަކަ

ޗެޕްޓަރއެއް އެކުލަވާލަންޖެހެނީ ނުވަތަ އެފަދަ މާއްދާއެއް 

ނޑު ދަންވާލަން  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން، އަޅުގަ  1515އެކުލަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ބޭނުމީ އަޅުގަ

ކަތް ކުރެވެން އޮތީ ހަމަ ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޗެޕްޓަރތަކެއްގެ މަސައް

ނޑުމެން މިފަހަރު މި ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމާއި ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ

ސިޔާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ، މިކަންކަން 

ނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ އެއްވެއްވެސް   1520ނިންމާފައި ނޫނިއްޔާކާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޗެޕް�ްޓަރއެއް އެކުލަވާލެވޭކަށް. ސަބަބަކީ އަޅު  ގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެރިކަންކުރާނެކަމަށް ޖަހައި ނުވަތަ ލިޔާނެ 

ވެރިކަންކުރާނެ ނިޒާމު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނިޒާމް މި 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ހުރިހާ ޗެޕްޓަރަކަށް 

ނޑުމެންނަށް އެ މާއްދާތައް ނުވަތަ އެ   1525 ވަދެގެންދާނެ. ވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެރިކަންކުރާނެ  ޗެޕްޓަރތައް ލިޔާނެގޮތްވެސް އެނގޭނީ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެންނަށް އެއްބަށްވެވުނީކަމަށް އަޅުގަ ނިޒާމަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަ

ގަބޫލުކުރަންވީމަ އެންމެ މުހިންމު އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ދިވެރާއްޖޭގައި 

ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮންނަންވީ ވެރިކަންކުރާނެ ނިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ، ނު 

 1530ސިޔާސީ ނިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ، މި ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުންކަމަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަންހުރި ބައެއް  ނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މިވަގުތަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

 ޚިޔާލު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވަނަ  24ޒަތްތެރި ރައީސް. ގަވާއިދުގެ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން 

 1535މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާނެ އަސާސީ  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސިފަތަކާއި އަސާސީ އުސޫލުތަކާއި ބަހުޘްކުރުމަށް، އުސޫލުތަކާމެދު 

ނޑު އެންމެ ފު ރަތަމަ ބަހުޘްކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައި މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް 

ނޑުމެން ކުރަން މި ފަށައިގަންނަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ
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 1540މަސައްކަތަކީ ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތެއް ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް. 

މެއްނޫން. އާދެ، އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެހާ ފަސޭހައިން ކޮށްލެވޭނެކަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަކަށް  އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް  17މިއަންނަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ގާތްގަ

އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ނަގަންޖެހުނު 

 1545ހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ހައެއްކަ އަހަރު ދުވަ

ނޑު�ުމެނަށް މިއޮތީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ތެރޭގައި އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައި. ވީމާ، މާޒީން ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަމުގައި މާ އަވަސްއަރައިނުގަނެ  އަޅުގަ

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ވަރަށްބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް މިހާރައި އަދި ކުރިއަށްއޮތް 

 1550ރިންނަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭފަދަ ގޮތެއްގައި އެކުލަވާވިލެފައިވާ ޖީލުގެ ދަ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް އެއިން ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭ އެ ޙައްޤުތައް 

ހިމާޔަށްކޮށްދެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުންނަންޖެހޭ އަދި މިނޫންވެސް 

ސިޔާސީ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ 

ހަމަވެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމަށް ފުރި

 1555މަސައްކަތްކުރުން. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މި މަޖލީހުގެ މީގެކުރީގެ ޙާލަތަށް 

ނޑުމެން ބަލާލާއިރު ފެނިފައިއޮތީ ވަގުތު ދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި  އަޅުގަ

ނަށް ޙާލަތްތަކުގައި އެކަށީގެންވާވަރުގެ، އެކަށީގެންވާ ވަގުތު މެންބަރު

ނުދެއްވާ އެއްވެސް ކަމަކަށްނުވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ބޭކާރުގޮތުގައި 

ވަގުތު ނަގާލެވިފައިވާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނުގެ 

 1560އަރިހުން މިއެދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މި މަރްޙަލާގައި 

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައްޔާ މިކަމާއިމެދު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ވިސްނާވަޑައިގެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ދެއްވަމުން 

ގެންދެވުމަށް. އާދެ، އެންމެފަހުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނާނެ ސުރުޚީތައް 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ  ދުވަސް.  2ހުށަހެޅުމަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި  1565އީވެސް މިފަދަ މުހިންމު ކަމަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ވީމާ، މިކަހަލަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުޑަ މުއްދަތަކޭ. 
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ކަންކަމާމެދު އިދާރީ ކޮމިޓީއާ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ތަންކޮޅެއް 

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައީސް އަ ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އަޅުގަ ޅުގަ

 1570މިހަދަނީ ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަން މިއުޅެނީ ހަމައެކަނި ވެރިކަމުގައި ތިބި 

ބައެއްގެ މަންފާއާއި، ލާބައަށްޓަކައެއް ނޫން. ބަދަލުވަމުންދާ މި ޒަމާނުގެ 

މެ އެދެވޭ އޮއިވަރަށް ވިސްނާ ހުރިހާ މާނައެއްގައި ދިވެހި ޤައުމަށް އެން

ހެޔޮ ގޮތްތަކަށް މަގު ތަނަ�ަވަސްވެގެންދާނެ ގޮތްތަކެއްގެ މަތިން ދައުލަތުގެ 

މިލްކިއްޔާތާއި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް އަދި ސިޔާސީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި 

 1575ފަރުދީ މިނިވަންކަ�ަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް އި�ިސްލާމީ 

ނަވަސްވެގެންދާނެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއަކަށް މަގު ތަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ނިޒާމެއް ބައްޓަންކުރުން މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އިޞްލާޙު�ުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ. އާދެ، އެހެންކަމުން�ް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޙާސިލްކުރެވޭނީ  މި މަޤުޞަދު އެންމެ ފުރިހަމަ މާނާގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢިބްރަތްތަކެއް ޙާސިލްކޮށްގެންނޭ.މާޒީވެ ދިޔަތަނުން އަޅު   1580މާޒީ  ގަ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ދަސްކޮށްދީފައި. އާދެ،  އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ   17އަޅުގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު�ު މުއްދަތެއް އެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑުމެން ނަގާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް.  އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި މުއްދަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހެދުމަށް ވަރަށް   1585އަޅުގަ

ދިގު މުއްދަ�ަތެކޭ. މިފަދަ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދެކޮށްގެން ހެދިފައިވާ 

ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ވާން 

ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އެ ދިގު މުއްދަތު  އާދެ، އެ�ެބަޖެހޭ.

ހޭދަކޮށްގެން ހެއްދެވި�ި ޤާނޫނުއަސާސީ މިއޮތީ އެންމެ ހައެއްކަ އަހަރު 

ނޑުމެންނަށް   1590ދުވަ�ަހުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙު�ުކުރަންޖެހިފައޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާލާއިރު ފެންނަނީ މުޅި އޮޑީގައި ހަސަނު ދެފައި. 

ން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ވެރިކަމުގައި ތިބި ބަޔަކު ޙިމާޔަތްކޮށް އާދެ، އެހެ

ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ވެރކަމުގައި ހުރި މީހަކަށް އެންމެހާ ބާރުތަކެއް 



 60 

މިލްކްކޮށްދެވިފައިވާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހެން ވާންޖެހޭ އެ�ެންމެ 

 1595 16ތިއްބެވި ބޮޑު ސަބަބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައި 

މެންބަރުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އަދިވެސް ސަރުކާރުގެ މަތީ 

ދަރަޖައިގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ނޑު ދަންނަވަން  މަޖިލީހަކަށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ވާކަން. އާދެ، އަޅުގަ

ރާ ނުވަތަ ރައްޔިތުން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކު

 1600އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން ނިޞްބަތުން މަޖިލީހުގައި މަދުވުންކަމުގައި. 

ވަޑައިގެން މިކަމުގެ މައްޗަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ވިސްނާ

އެމަނިކުފާނުގެ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާގައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ޢައްޔަނުކުރައްވާ އެއްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާއިރު 

މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި 

 1605ނުހުންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް 

ބަޔާންކުރައްވާފައި. ވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަދި  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޞާފުވެރިކޮށް

ރައްޔިތުންގެ ޙިއްޞާވުން ބޮޑަށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދެންނެވުނު ހުށަހެޅުމާ 

 1610އެއްގޮތަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ގެ ނުފޫޒުތައް ކުޑަކުރުމާއި، އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު 

ވަނަ  64ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. އަދި ޤާނޫނު�ިއަސާސީގެ  93މާއްދާއާއި 

ނޑުގެ  152ވަނަ މާއްދާއާއި  151 ވަނަ މާއްދާ އުވާލުން. އާދެ، އަޅުގަ

 1615ތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން އައްޑުއަ

ނޑުގެ ހިތުގެ އަޑިން  އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

 ތާއީދުކުރާކަން ފާޅުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކަ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު�ުނުބުރީ މެންބަރު 
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ނޑު ބައިތަކުގެ ވާހަކަ   ޢަލީ ފާއިޒް ވާހަކަދެ�ެއްކެވުން:  1620ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވީ މައިގަ

ވަރަށް ބަލާޣާތްތެރި ގޮތެއްގައި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވާ 

ނޑުގެ ބޭބޭފުޅުންގެ ގިނަ  ހަމަ ނިމިފައޭ ބުނާވަރަށް ގެންދަވައިފި. އަޅުގަ

ބޮޑު ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއްވެސް ނެތް. ވަރަށް އިޙުތިރާމާއެކު  ވާހަކަފުޅުތަކާ މާ

ނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ  އެއްބަސްވެސްވަން. އެހެންނަމަ�ަވެސް އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.   1625ސުވާލުތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ  އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ އެދޭގޮތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރާނެ ގޮތެއްގެ އަ ޅުގަ

ވާހަކަދައްކާ އެގޮތަށް އޮޅުން ފިލައިގެން ތިބުން އިނގޭތޯ. މިހެން 

ނޑު މިހާރު ދަންނަވާކަށް  ނޑު ދަންނަވަން ޖެހުނު ސަބަބު އަޅުގަ އަޅުގަ

 1630ނެތިން. ދެން ހަމަ އެގޮތުން އެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ވާހަކަ މިވެސް 

ނޑު ކޮ�ަންމެވެ ސް ވަރަކަށް ދައްކާލަންޖެހޭނެ ވާހަކައެ�ެކޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް  ހިތަށްއަރަނީ އެއަށްވެސް ގޮތެއް ނިންމާލައިގެން އަޅުގަ

ތިބެވުނިއްޔާ ހި�ަށް ލުއިވާނެ. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބަންޖެހެނީ 

ކޮން ބަޔަކަށްތޯ އެއީ ހުރިހާ ދިވެހިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ނޫނީ 

 1635ބައިކޮށްލާފައި އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ވަކި ބަޔަކަށްތޯ މިހިރީވެސް  ބައިބަޔަކަށް

އެވާހަކަ ދައްކާލާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތަށް ލުއިކަމެއް ގެންނަން ހުރި 

ވާހަކަ ކަންނޭނގެ. ޤާނޫނުއަސާސީއިން ޙާސިލްކުރަން މިއުޅެނީ ކޮން 

ނޑު އޮޅުން ފިލުވާލާ ހިތްވާ އެއްޗެއް.  އެއްޗެއްތޯ މިވެސް އަޅުގަ

ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ޙާސިލްވީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ޙާސިލް 

ނޑު އަހާލާ ހިތްވާ އެއްޗެއް. މި   1640ނުކުރެވުނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ މިވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ ވެގެން ދިޔަ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

މިއުޅެނީ އެ ލިޔެވިފައި އޮތް އެއްޗެއްގައެއް ނޫން ބޮޑަށް މައްސަލަ 

ނޑުމެން  ލިޔެވިފައި އޮތް އެއްޗަކާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް  ކަންކުރި ގޮތާ، އޭތި މާނަކުރަމުން ގެންދިޔަ ގޮތާއި މިއީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ  ނޑު މައްސަލައަކީ. އާދެ، އަޅުގަ  1645ހީވާގޮތުގައި މީގެ މައިގަ

ޔިތުން ބޭނުންވާ ވިސްނޭގޮތުގައި މިހާރު މިއޮތް މަޖިލީހަކުން ރައް
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ޤާނޫނުއަސާސީ އެމީހުންގެ ޙިމާޔަތުގައި އެ ހެދޭ އެއްޗެއް ހަމަ ހެދިދާނެ 

ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އިނގޭތޯ.  ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ޝުޢޫރު. އާދެ،  މަޢާފްކުރަން އެހެންނަމެވެސް މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަ  1650ކަދައްކާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ރޯލްތަކުގެ ވާހަކަވެސް ބޭބޭފުޅުން ދައްކަވައިފި.  އަޅުގަ

ނޑަށް  އާދެ، ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނުގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކައެއް އަޅުގަ

ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެދެއްވި އާދެ، ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވި 

ހެޅިފައި ދެން މިހާރުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ވާހަކަ، ބަޖެޓް އެއޮތީ ހުށަ

 1655ނިޞްބަތުން ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް ލާރި މިއިންނަނީ 

. �5. ލާރި. އެހެންވީމަ، މައްސަލާގައި ބަޙު�ުސްކުރެވުނީ އެތަނުގައި �5

. �5. ރުފިޔާއެކޭ ލިޔުނީމަތޯ ނޫނިއްޔާ �5ލާރި އިނުމަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނީ 

ންތޯ. ކޮންމެއަކަސް އެގޮތަށް ބަޙުސްކޮށް . ލާރި އިނ�5ުރުފިޔާއަކަށްވުރެ 

އެ މައްސަލަ ނިމިގެން ހިނގައްޖެ. އެކަމކު މިއަދުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެހެނެ�ެއް ނޫނޭ އެކަން އޮތީ. އެހެންވީމަ،   1660އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ހަމަގައިމުވެސް ކުރިއެރުންތަކަކާ ބަދަލުވުންތަކެ�ެއް 

ނޑު ޤަބޫ  ނޑު ދަންނަވާލަން އަންނަކަމަށް އަޅުގަ ލުކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ބޭނުމީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަކަށް�ް ނޫނޭ އެއްވެސް މީހަކު ދެކޮޅު 

އަހަރުން އޭތި ނިމުނީތީ އެއަކަށް ނޫނޭ  17ހަދާ ވާހަކަދައްކަނީ، އަދި 

 1665އަހަރުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި އެހާ އަވަހަށް  17ޝަކުވާކުރަނީ. 

މުޅި އެތި ހަލުވައިގަންނަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އޮވެގެންނޭ އަނެއްކާވެސް މިކަން 

ނޑަށް ވަރިހަމަ ހަމަ  ނޑަށް�ް ހީވަނީ މި ވާހަކަދައްކަނީ. އަޅުގަ އަޅުގަ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަދަލުކުރަން ތިއްބަސް ކުރަންވީ. އެކަމަކު އެ އަހަރު 

 އަހަރު އެ �ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައި އަނެއްކާ އަނެއް 

 1670މަސް ދުވަހުން  6މަސައްކަތް�ްކޮށްފައި ޖެހިގެން އަންނަ ފަހަރު އައިސް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީ  އަނެއްކާ އެގޮތަކަށް ނޫން. އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނަގާ ވަގުތުގެ ވާހަކަ ދައްކަން މިޖެހެނީ ނެގި 

ންހެން މުއްދަތާއި، އެކަމަށް ކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތުގެ ފޭރާމާ ގުޅޭގޮތު
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ނޑަށް ހީވަނީ މި ވާހަކަ މިދެއްކެނީ، އަދިވެސް ދައްކާނެ ކުރިއަށް  އަޅުގަ

 1675އޮތްތަނުގައި މިއަށްވުރެ އަދި މާގިނައިން ދައްކާނެ މީހުން އަދި 

ނޑު ދަންނަވާނީ ކަތި މަގަކުން ތިރިއަށް  ގިނަވެސްވާނެ. އާދެ، އަޅުގަ

ނީ ވެއްޓުނަ ސޮއްސާލާފައި އޮތް އެއްޗެއް އިތުރަށް ތިރިއަށް ދިޔަނުދީ ނޫ

ނުދީ ހިފެހެ�ެއްޓޭނީ އިޚުލާސްތެރިކަމާއި، ހެޔޮ ނިޔަތާ އެއްކޮށް އެ ތިރިއަށް 

އިތުރަށް ދިޔަނުދޭން ނުވަތަ އެ ވެއްޓުނަ ނުދޭން ހިފަހައްޓަން އެ ވެއްޓެން 

 1680ލާފައި އޮތް ބާރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރެއް ލެވިގެން. އެ ނޫން ގޮތެއްގައި ތިރި 

އްޗެއް ނުއެއް ހިފެހެއްޓޭނެ. އާދެ، މަގަކުން ސޮއްސާލާފައި އޮތް އެ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކު�ުރެވޭ ގޮތުގައި ޢަދުލަށް  އަޅުގަ

ނުފެންނަ ހިސާބަށް އިންޞާފު ނުގެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެން 

ފަށައިފިއްޔާ ޢަދުލާއި، އިންޞާފާ އެކީގައިވެސް އުޅެވިދާނެ. އެހެންވެ 

 1685ކަމަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކައިފި. އެވެސް ކޮށް�ްލަންޖެހޭ ކަމެއް

ނޑު  އެހެންވީމަ�ަ، ޢަދުލުގެ އިންޞާފުވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އަޅުގަ

އެވާހަކަ ގެނެސްލަން ބޭނުންވީ. އާދެ، ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް 

ނޑުމެންނަށް ލިޔެ ނިންމާލެވިދާނެ އެއަށް އެއްބަސްވެސްވެވިދާނެ  އަޅުގަ

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތެދު ނިޔަތުން  އެކަމަކު އާޚިރުގައި އޭގެ ނަތީޖާ

 1690އެ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް�ް އެއާ ދޭތެރެ ޢަމަލުކުރާ އެއްޗެއް. ކިތަންމެ 

ނޑުމެންނަށް ތިބެވިދާނެ، ރީތިކޮށްވެސް އެއްޗެއް ލިޔެ ނިންމާ ލައިގެން އަޅުގަ

އެހެންވީމަ، މިއަދު މި ލިޔަން އުޅޭ އެއްޗަކާ ދޭތެރޭގައި އެއްބަސްވެގެން 

އެއްބަސްނުވެވޭނެ އެއެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގެ އަޑީގައި ނަމަވެސް 

ނޑަ�ަށް ދެއްވި  އުދާސް އޮތް ކަ�ަމަކީ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

 1695 ފު�ުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު  71އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

ސް ހަމަ މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާލަން މިހިސާބުންވެ

ނޑުމެން އެޖެންޑާގައި މިއޮތީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާނެ  އަޅުގަ

 1700އަސާސީ ސިފަތަކާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ މެދުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން. 
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އަދި އެ ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޚިޔާލުތައް 

ހުށަހެޅުއްވުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތައް 

ނޑުމެން  ލިބިފައިހުރީ. އަދި އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ ޝުޢޫރުތައް އަޅުގަ

ހަމަ ހިތުގެ އަޑިން ބަލައިގަނެ މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންގެ 

 1705ދަންނަވަން. ހުވަދުއަތޮޅު ވާހަކަފުޅުތައް އެގޮތަށް ބިނާކުރެއްވުން އެދޭވާހަކަ 

 އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަދްނާން ޙަލީމް. 

ނޑުވެސް ވާހަކަ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތު�ުރުބުރީ މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ރީޚީ ދުވަހެކޭ. ފަށްޓަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިއަދަކީ ވަރަށް ތާ  ޢަދްނާން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ބައިވެރިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށާދުވަސް.   1710މަޖިލީހެއްގައި އެކަށައެޅޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް  ނޑުމެން މިހާރުވަނީ އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

މަށްޓަކައި ދިވެހި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާނެ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހޯދު

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތައް ހުރިގޮތެއް ބެލުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ 

އަދަދެއްގެ ސިޓީތައް އެއްކޮށްފައި. އާދެ، އެހެންނަމަވެސް، މިހިސާބުން 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ މިތަކެތީގެ ބޭނުން   1715އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިފާނީ ކިހާވަރަކަށްބާއޭ.  ނޑަށްވުރެ ކުރިން އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު  17ވާހަކަދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން 

ކަ އަހަރު ފަހުން  6މުއްދަތެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެކުލަވާލި ވާހަކައާ 

އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް މަސައްކަތަކެއް 

ނޑުމެން މިހާރު މި ފަށައިގެން ކުރިއަށް  1720ގެންދާ ވާހަކަ އެބަވިދާޅުވޭ.  އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް މި  އަހަރުގެ  17އާދެ، އަޅުގަ

ވާހަކައަކީ މިއީ ހުއްޓޭނެ ވާހަކައެއްނޫންހެން. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ފެންނަ ބަދަލުތަކާމެދު ރައްޔި

 1725މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން 

އެމެންބަރުންނަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުވެރިކަމާ 

ޞުލްޙަވެރިކަންމަތީ ތިބެގެން މުސާވިރުކޮށް. އާދެ، ދެން އެއޮވެފައި 



 65 

އަސާސީ ފާސްކޮ�ަށް އެފާސްކުރި މިއޮންނަނީ އެމަޖިލީހުން ޤާނޫނު

ޤާނޫނުއަސާސީވެސް ތަސްދީޤުކުރުމަށް އަހުރެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ސަފްޙާގައި   1730ހިނދު. އާދެ، މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ކިޔާލަން ލިބޭ  ފަށައިގަންނައިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދަ ރިދަރިންވެސް މިއިބާރާތްތައް ކިޔާ. އިބާރާތްތަކެއް. އަޅުގަ

އާދެ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާ އެ މައްޗަށް ފިކުރު ހިންގާ 

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައިވާ ޝޫރާގެ މަތިވެރި އުސޫލުގެ މައްޗަށް 

 1735އަދި ރައްޔިތުންގެ އެންމެން ޝާމިލުކޮށްގެން މިދަޢުލަތުގެ ވެރިކަން 

މިހިރަ އިބާރާތްތަކަކީ  ހިންގުމަށް ޤަސްދުކޮށް. އާދެ، މިހިރަ

ނޑުމެން ހަނދާނުން ދުވަހަކުވެސް ފޮހެވިގެންދާނެ އިބާރާތެއްނޫން.  އަޅުގަ

އާދެ، މިވެރިކަމުގައި ދަށުވެގެން ތިބޭހާ ބަޔަކު އެންމެން އެންމެނަށް 

އެކުރެވިވެ އެހީތެރިވެ ހެޔޮ ކަންތަކަށް ވާގިވެރިވެ އެކަކުއަނެކަކަށް ކަމެހިތާ 

 1740ތީގައި އެންމެން އެއްވަރުވެ ހަމަހަމަ ވެގެން އަދުލު އިންސާފުގެ ކުރިމަ

ނޑުމެން  ނޑު އެއްބަފާވެވެގެން ތިބުމަށް ވަސިއްޔަތްކޮށް އާދެ އަޅުގަ އެއްބަ

ކަ އަހަރު ތެރޭގައި  6މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީޤުކޮށްފައި މިއޮތީ. އާދެ، 

ނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހުނީމާ އަނެއްކާވެސް  މި ޤާނޫނުއަސާސީއާމެދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ މިމަގުން މުސާވިރުކޮށް ޤާނުނުއަސާސީއެއް އަޅުގަ 

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން   1745އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިތަނަށް އައިސްފައި. އަޅުގަ

ނޑު�ުމެންގެ  ވިސްނަންޖެހޭ ކޮންކޮން މައްސަލަތަކެއްތޯ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައިހުރީ. އާދެ، އަޅުގނޑުމެން ކުރަންއުޅޭ އެއްވެސްކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް އެ މަ ސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހުރި އުނިކަންތައްތައް އަޅުގަ

ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏާ އެއަށް ރަނގަޅުކުރަންވެގެން ކުރާނެ 

ނޑަށް  ނޑު ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ  1750އެއްވެސްކަމެއް ނޭނގޭނެ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަށްފުށުގެ  ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ މަންޒަރެއް، އަޅުގަ

މަތިން، އޮޑިވަޅުތަކުން ދޯނިފަހަރު ދިޔަވާން ފެށްޓިމާ އެދިޔަވަނީ އަތިރި

ކޮންތާކުންކަން ނޭނގިގެން އެއްގަމަށް އެހެލުމަށްފަހުގައި 

އެއްދުވަސްވަންދެން ބަހައްޓާފައި ކޮންމެވެސް އެކަކު އޭގެ ތެރެއަށް 
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 1755ފެންޖަހާނީ. އަނެކަކު އޮންނާނީ ދަށުން ބަލަން. ދެން، އެ ދިޔަވާ ތަންތަން 

ގަކުރުމަށްފަހުގައި އެތަންތަނުގައި ދިޔަޖަހާނީ. އާދެ، މިއީ ވަރަށް ފާހަ

މާނަފުން ހަރަކާތެއް، ވަރަށް މައުނަވީކަމެއް. މިއާ ދޭތެރޭގައި 

ނޑުމެން މިގެންގުޅޭ  ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. އާދެ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ބާބެއްގައި  15ބާބުގެ ތެރެއިން  16ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކުލެވިފައިއޮތް 

 1760ބާބުގެ ވާހަކަތައް  15ތީ ހަމަ އެންމެ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ. އާދެ، މި މިއޮ

ކިޔާލާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ނުގެންނަ 

އެއްވެސް ބާބެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކުލެވިފައިނެތްކަން މިއީ 

ނޑު ހިތުން  ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭކަމެއް. އާދެ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހުނު އިޞްލާޙުތައް މިހާ އަ ޅުގަ

 1765އަވަސް  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގެންނަން ޖެހިގެން މިއުޅެނީ މި 

ސަބަބާހެދި. އާދެ، ވެރިކަންކުރާ ފަރާތާ ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާ އަދުލު 

ނޑުމެން އެބަދައްކަން. ބައެއް  އިންސާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ންނަށް މިހާރުވެސް މާނަކުރެ�ެއްވިދާނެ މިބައިބައި އޮތީ ވަކިންނޭ. ބޭފުޅު

އެއީ ވެދާނެ ތަންކޮޅެއް ދުރުހިސާބުތަކުގެ އިމާރާތްތައް ހެދިފައި 

 1770ހުރީމާކަމަށްވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ 

ނި އެންމެ ފަރާތާ އަދި މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާ ވަކި ކުރުމަކީ މިއީ ހަމައެކަ

މީހަކުކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީމާ މިކަންތައްތައް މިއީ އެއްވެފައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އާދެ،  އޮތްކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔަމުންދާއިރު  އަޅުގަ

 1775ށް ޞުލްޙަމަސަލަސްކަންމަތީ އަމަންއަމާންކަމާއެކު ފަހި ދިރިއުޅުމަކަ

ދިވެހިން ދިރިއުޅެވޭނެ މަގުތަކެއް ދައްކައިދޭ. އަދި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 

ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ލިޔުމުގެ 

ނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރު މިދެންނެވި ބާރުތައް  މަސައްކަތްތައް އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރުގަދަ ފާރުތަކެއް ލެވި ވަކިކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  އަޅުގަ

 1780ޤަބޫލުކުރެވޭ. އާދެ، މިބާރުތައް ވަކިކުރެވިގެން ދާއިރު ދިވެހިރައްޖޭގެ 

ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރިޔާސީ 
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ނޑު  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ އަޅުގަ ނިޒާމެއް�ްކަމުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ގޮތުގައި މިތާނަގއި މިތާނގައި ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި  ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކެވި ފަދައިން، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަކި ބައެއްގެ   1785މިއޮތް މަސައްކަތަކީ އަޅުގަ

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ކުރެވެންއޮތް މަސައްކަތެއްނޫނޭ. ދިވެހި 

ނޑުމެންގެ ދަރި ނޑުމެން ޤައުމަށްޓަކައި އަޅުގަ ންގެ ދަރިންނަށްޓަކައި އަޅުގަ

ކުރަންއޮތް މަސައްކަތެއް. ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކުގައި 

ނޑުމެން ބުނެގެން  ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗެއް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗަކަށްވުރެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް އެހެން   1790އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން ބެފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ އެއަށް އަޅުގަ މެން ތަބާވެގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ.  ކުރަންޖެހިފައިއޮތް މަސައްކަތެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ  އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިހާރުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެބައޮތް.  އަޅުގަ

ނޑުމެން އެން  1795މެން އެއަށް ބޯލަނބާ ކީރިތި ޤުރުޢާން. ކީރިތި އެއީ، އަޅުގަ

ނޑައެޅި  ޤުރުޢާނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ހުރިހާކަމެއް ކަ

ބަޔާންވެފައި އެބަހުރި. ކީރިތި ޤުރުޢާނުގައި ނުލިޔެވި ދޫކުރެވިފައި އޮތް 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވަނީ ވަޙީކުރައްވާފައި. هللا އެއްވެސްކަމެއްނެތްކަން 

ނޑުމެން އެހެންވީމާ، އަޅު ނޑުމެން މި އަސާސުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ ގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއްވެސް   1800ނެރެންއުޅޭ އަސާސް ނެރުނީމާ އަޅުގަ

މައްސަލައެއް ނޯންނާނެހެން. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ފަސޭހަގޮތެއްގައި ކުރުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި 

ނޑަކަށް  ގިނަ ބޭފުޅުން މިތާނގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފި. އެކަމަކު، އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރި،  އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ދާދިފަހުން އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުންވިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ   1805އަޅުގަ

ޤާނޫނު. މި ތަސްދީޤުކުރަން ހުށަހެޅުނުއިރުވެސް އިޞްލާޙުތައްހުރީ 

އި. އަދި އޭގެކުރިންވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ދެތިން ޤާނޫނެއް އައިސްފަ 

ނޑުމެން މިވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެނިގެން  އަޅުގަ
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ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުކުރެވިގެން 

ނޑުމެން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް   1810ކަމަކުނުދާނެ. އެއީ، އަޅުގަ

ރުވެސް އޭގެތެރޭގައި ގެންނަންހުރި ހަމަ އިޞް�ްލާޙުތައް ކުރަމުންދާއި

ގެނެވި އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެންގެ ބަސްވެސް 

އަޑުއަހަން. އެމީހާ އެވާހަކަދައްކާ މީހާއަކީ ކާކުތޯ ނުބަލާ 

އެދައްކާވާހަކައަށް ބައްލަވާ އެވާހަކޮޅަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވާ އެމީހާއަށް 

 1815އްވުމުގެ ބަދަލުގައި. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ނުގެންދަވައިފީވިއްޔާ އިޙްތިރާމްކުރެ

ނޑަށް އެއްގޮތަ�ަކަށްވެސް  މިކަހަލަ ނަތީޖާތައް ނުކުމެދާނެ. އަޅުގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ކޮންމެ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ފެށުނީމާ ކޮންމެ ވެރިކަމެއް 

ބަދަލުވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެބޭފުޅަކަށް ފަހިވާގޮތަށް 

ނެކަމަކަށް. އެއަށްވުރެ ހަރުދަނާ އެއްޗަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ

ނޑަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި   1820ވާންޖެހޭނެ. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް، އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުންނަންވާނެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ފުރަތަމަ�ަކަމަކީ  ދަންނަވާލެވިއްޖެކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެނެގަތުން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި އުނި ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން މާނަ  ނޑުމެންނަ�ަށް މާނަކުރަން ނޭނގިގެނެއްނޫން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ.  133މި ނުކުރަނީކީ.   1825ގައި މާނަ އޮތްގޮތް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑުމެން އިތުރަށް ލިޔާކަށް ނުއެއްޖެހޭ. މާނަ އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިޔެދެވިފައި އެބަހުރި.  ޤާނުނުއަސާސީގައިވެސް

އެންމެފަހުންގޮސް ޓެކްސްގެ މާނަވެސް އެއޮތީހަމަ ޓެކްސްކަމަށް 

ބުނެވިފައި. އެހެންވީމާ، މާނަ އެހާކަށްހާވަރަށް ކުރެވޭނީ. އާދެ، ތިޔަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ   1830އެންމެ ބެފުޅުންނަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީ މިއޮ ތް މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މުހިންމު އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތެކޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާންޖެހޭ ޤުރުބާނީއެކޭ.  މަސައްކަތެކޭ. މިއީ ޤައުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ  އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަދަލުކުރީމާ އަޅުގަ  1835ނޑުމެން އަތުން ދޫވެގެންދާ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަ�ަށް ލިބޭ ބާރުތަކެއްވެސް  ބާރުތަކެއްވެސް ހުންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޤާމްތައް ގެއްލިގެން ދިއުމަކީވެސް  ހުންނާނެ.  އަދި އަޅުގަ

އެކަށީގެންވާކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވުމަކީވެސް 

ނޑުމެން އެކަށީގެންވާކަމެއް. މިހުތިހާ ކަ ންތައްތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކެތްތެރިކަމާއެކު ޤުރުބާނީ   1840ޤުރުބާނީވާންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ  ވާންޖެހޭނެކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްކާތެރިވެ ތިބޭނެގޮތަކަށް މިޤާނުނުއަސާސީ ލިޔަން  އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިތުގައި އަޅައިފީވިއްޔާ އަ ނޑުމެން މި އަޅުގަ ނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން އަނެއްކާވެސް ލިޔަންޖެހޭނީ. އާދެ، ކޮންމެ އަކަސް 

ނޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭނީ އާދެ،   1845އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަލަގަހަކުން ކެޔޮ ނިރެއް  ވަރަށް އަސަ�ަރާއެކު އަޅުގަ

 ތެރި ރައީސް. ނުފަޅާނެއޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް

 

 `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

 1850ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާ އަސާސީ ސިފަތަކާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާމެދު   ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝާހީން ޙަމީދު 

 މި ބަޙުސްކުރެވުނު މައްސަލައިގާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މި މަރުޙަލާގައި

ނޑު  ނޑުމެންވެސް ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލަން ބެނުންވޭ. މިގޮތުން، އަޅުގަ އަޅުގަ

ދެކޭގޮތުގައިވެއްޖެއްޔާ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުރަތަމަ ދެއްކެވި 

ނޑުމެން މި ބަލާލަން  ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނޑު ކަން  1855ތައްތަ�ައް. ބެނުންވަނީ ބަޙުސަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މައިގަ

ނޑު  ނޑު މި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަނީ އަޅުގަ އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ދެކޭގޮތުގައިވެއްޖެއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސި އިޞްލާޙުކުރުމުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުން ބަޙުސްކުރައްވާ ގޮތްތަކެއް ނިންމަވަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށްވެސް   1860ޚިޔާލުތަކާ އަދި އެކި ލިސްޓުތައްވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފި. އަޅުގަ

ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ލިސްޓެއްގެ ސިފައިގާ ކަންނޭނގެ މި ދަންނަވަން 

މިޖެހެނީ. އެއީ، ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރުން މި ހުރިހާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން 
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ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްކާނެ  ވަގުތެއް ދެއްވޭކަށް ނޯންނާނެ. އާދެ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

 1865ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވޭއިރު އަދި އިޞްލާޙުކޮށް ނިމިގެންދާއިރު 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އަސާސީ އުސޫލުތަކެއް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަ

ތަކެއް ހިމެނިފައި ވާންޖެހޭނެކަމަށް. ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންސިޕަލްސް

އެހެންކަމުން އެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި 

ނޑަށް ފެންނަކަމެއް. މިގޮތުން އެ އަސާސީ  ބަޙުޘްކުރެއްވުން އެއީ އަޅުގަ

 1870އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި ރޫލް އޮފް ލޯރ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ 

ން ކަން ހިންގުން. އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުގެމަތީ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އަސާސީ އުސޫލު  ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަދްލު އިންޞާފު  ބަޔާންކުރެވެން ޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ތަކާއި ޤާއިމުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މުސްތަޤިއްލު ގޮތްތަކާއި މިކަންތައް

ނޑުމެން ބަޔާންކުރަންޖެހޭ އަސާސީ އުސޫލެއް   1875ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަ

އޮންނަންވޭނެކަމަށް ދެކެން. މީގެ އިތުރުން ޤައުމުގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ 

ވަސީލަތްތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް 

ނޑުމެން އަސާސީ ގެންދެވޭނެކަމަށް ނުވަތަ ގެންދަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑުމެން ހުރިހާ ފަރުދުންގެވެސް ޖިންސީ   1880ބަޔާންކުރަންވާނެ. އަދި އަޅުގަ

އަދި އެނޫން އެކި އާދެ، ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމާ މީގެ އިތުރުން އެހީއަށް 

އްޤުތަކަށް ޚިމާޔަތް ކޮށްދިނުމާބެހޭ ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ޙަ

ނޑުމެން ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. އަސާސީ އުސޫލުތަކުގެ  ގޮތުންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް  އިތުރުން އަޅުގަ

 1885އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މި ނުވަތަ ބިލް އޮފް ރައިޓްސް މިކަމާބެހޭ 

ނޑުމެން ޗެޕްޓަރުވެސް އޮންނަންވާނެ.  އެހެންނަމަވެސް މި ޗެޕްޓަރު އަޅުގަ

މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑުތަން 

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. މިގޮތުން އެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަދި އަސާސީ 

ނޑު އުސޫލަކަށް ފެތިފައި  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ މައިގަ ޙައްޤުތައް އަޅުގަ
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 1890ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. އަދި އެ އެސޫލުގެ ދަށުން އެ އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް 

ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ އެ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތްތައްވެސް ހުންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ 

ނޑުތައްވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. މިހާރު  ހިފެހެއްޓޭނެ މިންގަ

ނުއަސާސީގައި އޮންނަފަދައިން ހަމައެކަނި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ ޤާނޫ

 1895ޙައްޤުތަކެއް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތެއް ނުވަތަ އެ ޙައްޤުތަކެއް އިތުރަށް ބަޔާންކުރާ 

ނޑުތަކެއް  ގޮތްތަކެއް އިތުރަށް އޮތުމަށްވުރެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޭގެ މިންގަ

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އަސާސީ ޙައްޤު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކަ

ނޑުމެން  ހިމެނިގެންނުވާ އެތަށް ބައިވަރު ޙައްޤުތަކެއްގެ ވާހަކަވެސް އަޅުގަ

ނޑު  އެ ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅާ އަދި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރަންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ޖިނާޢީ   1900ދެކެން. މީގެ ތެރޭގައި ކަ

ޢީ ޢަދްލުގައި ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ޙިމާޔަތް ޢަދްލުގެ މައްސަލަ. ޖިނާ

ކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި އެކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް 

ނޑު އުސޫލުތައް  ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޭގެ މައިގަ އަޅުގަ

ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެ. އާދެ މީގެ ކުރީގައި ވާހަކަދެއްކެވި 

 1905ތެރި މެންބަރުންވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ސަރުކާރުގެ 

ނިޒާމު ނުވަތަ ދަޢުލަތުގެ ނިޒާމު، ދަޢުލަތު ހިންގުމުގެ ނިޒާމު. މިގޮތުން 

ދަޢުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބެހިގެންވާ ބާރުތަކާއި ނިޒާމުގައި ބެހިގެންވާ 

އި އެބާރުތަކުގެ މެދުގައި ހުންނަ ގުޅުންތަކާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ބާރުތަކާ

 1910އަދި އެއްބާރު އަނެއްބާރުގެ މައްޗަށް އެބާރެއްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި 

ބެލެންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި މިކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ. 

މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ  މިބާރުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބަޔާންކުރާއިރު ރައްޔިތުންގެ

އަންނައިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވެނީ ނުވަތަ 

އިންތިޙާބު ކުރެވެނީ މާފްކުރައްވާ އިންތިޙާބުކުރެވެނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ އެއީ 

ނޑުމެން ބަޙުޘް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން އެއީ   1915އަޅުގަ

ގޮތުގައިނަމަ އެގޮތްތަކާއިމެދުގައިވެސް  ޕްރޮޕޯސަލް ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން
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ނޑައަޅަންޖެހޭނެ. ދެން  ނޑުމެން ބަޙުޘްކޮށް އެގޮތާއިމެދު ގޮތެއް ކަ އަޅުގަ

އޮތް އަނެއްކަމަކަށް މިއުޅެނީ ޢަދްލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރު. 

އެބާރުގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި އަދި އެބާރު ޢަދްލު އިންސާފް ގާއިމުކުރުމުގައި 

 1920ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި އެ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެޅެންޖެހޭނެ،  އެފަރާތަށް

ނޑުމެން  އެޅެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ  ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އަޅުގަ

ނޑައެޅި އަދި އެނިޒާމުގެ ތެރޭގައި  ސަރުކާރު ދަޢުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ކަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެހެން  ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ އިތުރުން އަޅުގަ

 1925މުސްތަޤިއްލު ބައިބައިވެސް ހިމެނޭ. މީގެތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ އިދާރާއެއް، 

ގެ މަޤާމު ކޮމިޝަނެއް މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި ހުރުން. އޮޑިޓަރޖެނެރަލް

މިހާރަށްވުރެ މުސްތަޤިއްލު ގޮތަކަށް ދެމި އޮންނާނެ ގޮތަކަށް އަދި 

އެމަސައްކަތްތައްވެސް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތުން. ޕަބްލިކް 

 1930ސާރވިސަސް ކޮމިޝަނެއް އެއީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކާއި އަދި ދަޢުލަތުގެ 

ވޭނެ ގޮތްތަކާއި އެހެން މަޤާމުތަކުގައި ޢަތްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެ

ނޑައެޅޭނެ  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކޭނެ ނުވަތަ ގޮތްތަކެއް ކަ

ކޮމިޝަނެ�ެއްވެސް އޮތުން. ހަމައެއާއެކު ފުލުހުންނާއި އަދި ސެކިޔުރިޓީ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ސާރވިސްއާއި ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަ

 1935ޤީޤަތުގައި ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ. މިހެން މިދެންނެވީ މިފަރާތްތަކަކީވެސް ޙަ

ނޑައެޅިގެން  މަދަނީ ފަރާތަކަށް އެކައުންޓެބަލްވާ ފަރާތެއްކަން ކަ

ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ. އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ މިލިޓްރީ އުސޫލަކުން ރާއްޖެ 

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއްނޫން. ކޮމިޝަންސް އޮފް  ހިންގުކަމީ އަޅުގަ

ނުން ލިބިގެންވާ އިލެކްޝަންސްގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި އަދި އެ ކޮމިޝަ

 1940ބާރުތަކާއި އެބާރުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އިލެކްޝަންސް 

ނޑުމެން ބަޙުޘްކޮށް  ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް އަޅުގަ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެ. މީގެއިތުރުން މިހާރު  ވާހަކަދައްކާ އަދި ގޮތެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންމިދާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ރޯލް ނުވަތަ އެ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ  ދައުރު އެފަރާތްތަކުގެ ދައުރުވެސް އަޅުގަ

 1945ހެދެމުންދާއިރު ބަޙުޘްކޮށް ކޮންމިންވަރަކަށްތޯ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކަން 

ކުލަޖެހެމުން ދާންޖެހޭނީ ނުވަތަ ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ. އެއީ 

ނޑުމެން ބަޙުޘްކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަ ނޑު އަޅުގަ އް. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޙުޘްކޮށް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި  ދެކޭގޮތުގައިވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑައެޅި އެ އުސޫލުތަކެއްގެ  ނޑައެޅި ނުވަތަ އުސޫލުތަކެއް ކަ ގޮތްކެއް ކަ

ނޑުމެން ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑްރާފްޓިންގ   1950މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަ

ގެން އެކޮމިޓީން ގެންނަ ޑްރާފްޓަކަށް ރިވިޔު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި

ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަ

 

ނޑު ދަންނަވާލަން  މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަޅުގަ

 1955މާއްދާތައް އެކުލެވިފައި ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަމުންދާއިރު މީގައި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުންނަންވާނެ ގޮތްތަކެއްގެ ވާހަކަ ބޮޑަށް މީގައި އެކުލެއްވި ބައިތަކަށްވުރެ 

ނޑުވެސް ދަންނަވާލާނަން  ބޮޑަށް. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މާއްދާ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ އަދި ހަމައެފަދައިން  ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ސާލަކަށް ދެންމެ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުންނަންޖެހޭނެގޮތް. މި

 1960ޝާހީން ޙަމީދުވެސް އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވި ފަދައިން އަސާސީ 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ މާއްދާތައް ހުންނައިރު އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން 

ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް 

ނޑު ދެކެނީ . ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނިގުޅައި ގަނެވޭނެ މައްދާ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ބުނަންވީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ  ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަ

 1965ތެރެއިން މިވެނިއެވެނި ކަންތައްތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި 

ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ކަންތައްތަކޭ. އެގޮތައް އެމައްދާ ނުވަތަ އެފަދަ 

ންނަން. ދެން ނިގުޅައިގަނެވޭނެ ޙާލަތްތަކެއް މާއްދާތަކެއް ހު

ހުރިކަމަށްވަންޏާ އެބައި އެ އަސާސީ ވަކިނުކުރެވޭ ބައިތަކަކާއި ވަކިން 

ނޑު ބޭނުންވޭ އެގޮތްމިގޮތަށް  އެބައި ލިޔެފައި އޮންނަން. ދެން އަޅުގަ

 1970މާނަކުރެވޭ ކަހަލަ މާއްދާނު ހުރުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުހުރުން. 
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ނޑުމެން އެވަރަ ށް ވިސްނާފައި އެކިމީހުން އެކިގޮތަށް މާނަކުރެވޭގޮތަށް އަޅުގަ

މާއްދާ ބާއްވާއިގެން ފުއްދާނުލާނީ. އެއްޗެއް ލިޔުނީމަ އެއިން ނުކުންނަ 

ހުރިހާ މާނައަކަށް ވިސްނާފައި ދެން އޭގެއިތުރުން މިފޮތުގައި ތި ޓެކްސް 

 އަކީ ޓެކްސްއޭ ބުނާގޮތަށް އެހުރިތަންތަންވެސް އެނާމަތައްވެސް އެގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް ފަހުން   1975ލިޔެގެން މާއްދާއެއްގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަ

ޒުވާބުކުރަން ނުޖެހޭ ފެންވަރަކަށް މީތި ލިޔުން. ދެން މިތާގައި ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ ކުރިން ތިމަންނައަށް 

ނޑު ވިސްނުނުގޮތާއި މިހާރު އަދި އެހެންގޮތަ�ަކަށް އެބަ ވިސް ނެއޭ. އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ އެހެންވީމާ ފުންކޮށް ވިސްނާލުމަކީ އަބަދުވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ 

 1980ކަމެކޭ. ކުރިން ނުވިސްނޭ ކަންތައް އޭރުތިބި ބައެއް މީހުން ވިސްނާފައި 

ބުނީމަ އޭރު ޤަބުލުނުކުރެވުނު ކަންތައްތައްވެސް އެބަހުރި. ދެން މިވަރަށް 

އަހަރުން  17ކަންނޭނގެ މި  ދެންނެވީމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ފާސްކުރެވުނު މަޝްހޫރު ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލަމުން އިޞްލާޙުކުރަމުން 

ނޑު  ދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަދުވަހު އެކިފަހަރުމަތިން އެކިވާހަކަ އަޅުގަ

 1985ދަންނަވާފައި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެއްވެސް ނުވަތަ 

އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް. އެއީ ގިނަބޭފުޅުންނަށް ވިސްނެވުނު ކަމަށްނުވޭ 

ހެއްވާ ވާހަކަ ކަމުގައި ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވިސްނޭ މީހެއްކަމުގައި އޭރު 

އެހެންވީމާ އެފަދަ މީސް މީހުން އެދައްކާ  ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ.

ނޑަށް ފެނޭ.  ވާހަކައާވެސް ވިސްނަވާލުން  ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެއިރުން މިދުވަސް އަންނަލެއް ތަ  1990ންކޮޅެއް ދަތިވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ހިތަށްއަރަނީ ކިހާވަރެއް ވީމަ ބާއޭ އެއްޗެއް ވިސްނެންވަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިވިސްނެނީ ޖަލެއްގައި ބަޔަކު 

ތަޅައިފޮޅައިގަނެ އޭގެތެރެއިން ބަޔަކު މަރުވެ ދިޔާމަކާއެއް ނޫން ކޮންމެހެން 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ. އެއްޗެ  އް ހެދިފައި އޮންނަ ގޮތާމެދު އަޅުގަ

 1995ވިސްނަންވީ ހަމަ އޭގެ ކުރިންވެސް، ކަމުނުދާ ކަމަށްވަންޏާ އިޞްލްޙު 

ކުރެވެންޖެހޭނީ. އެހެން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ ޙާލަތު ބަދަލުވުމުގެ ވާހަކަ. 

އާދެ، ޙާލަތުވެސް އެއީ ބަދަލުވަމުންދާ އެ�ެއްޗެއް. ޙާލަތު ބަދަލުވާކަން 
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ނޑު މެން ޤަބޫލުކުރުންވެސް އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެކަން އަޅުގަ

ޤަބޫލުނުކުރީމަ އެއީ ޙާލަތު ބަދަލުނުވީ ކަމަށްވެސް ބެލިދާނެ. އަނެއްކާވެސް 

 2000ދަންނަވަން އޮތީ ޙާލަތު ބަދަލުވުން ނުވަތަ ނުވުން. ބަޔަކަށް ކަމެއް 

ކުއެއީ މާ ޑިޒާރވްވަނީ ކިހިނެއްވީމަތޯ. މިސާލަކަށް ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި ބަޔަ

ފަޤީރު ބަޔެކޯ އެހެންވީމާ، އެމީހުންނަށް އަދި މާރަނގަޅު ޤާނޫނެއް 

ނޑުމެން ބުނެފާނަން.  އޮންނާކަށް ރަނގަޅެއް ނޫނޭ. އެހެންވެސް އަޅުގަ

އެކަށީގެންނެއް ނުވެއޭ. އެމީހުން ތައްޔާރެއް ނުވެއޭ. މިހަކަލަ 

 2005ޔަކު ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަންކަން އެމީހުންނަށް ޖިނާއީ ކުރުން. ބަ

ނިކަމެވެތިވެގެންނެއް ނޫން މީހަކަށް އެއްޗެއް ޑިޒާރވްނުވާން ޖެހެނީކީއެއް. 

އަސާސީ ޙައްޤު ދޭންޖެހޭނީ، އަސާސީ ޙައްޤު ދޭންޖެހޭނެ ހަމަ ކުރިންވެސް 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ޙާލަތެއް މާބޮޑަކަށް ބަދަލުވީހެންނެއް  ފަހުންވެސް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް މިދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަ

 2010ކުރިން ނުލިބިފައި ފަހުން ލިބެންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށެއް. ދެން 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުހިމެނޭ އެ�ެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑު އެޗެއް  ތައްޔާރުވެގެން ނިކުންނައިރު އޮންނަ ކަމަކާމެދުވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މީގައި ހިމެނިގެން ނު ވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ މަޢުލޫމާތު އޮޅޭ ފަދަ ބަޔާންތައް ފާޑުފާޑުގެ ލީބާޖާ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ   2015ޕްރީފޭސްކަހަލަ އެއްޗެހި. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން ދެނެހުރިކަމެއް  ތާރީޚުގެ ވާހަކަ އަންނައިރު އަޅުގަ

އެނގޭނެ ގޮތަކަށްނޫން  ޤާނޫނުއަސާސީ ވީދާލިކަންވެސް މިތާ. އެކަންވެސް

މިހާރު މިއޮންނަނީކީ. ޤާނޫނެއް އުވުނީއޭ އެވީގޮތެއްވެސް ނޭނގެއޭ. 

ކިހިނެއްވެގެން ކަމެއްވެސް ނޭނގެއޭ. އެކަހަލަ ގޮތްގޮ�ަތައް ލިޔެފައި 

 2020ހުންނަ ފާޑުފާޑުގެ ބަޔާންވެސް ހުރެގެންނުވާނެ. ދެން އަނެއްވާހަކައަކަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަ ކި ފަރާތްތަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަޅުގަ

އުފުލަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުންނަ މާއްދާ. މިސާލަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑި  �15 ވަނަ މާއްދާ. ވިސްނާލެއްވީމާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ގޮ

ހުސްވީމާ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލި�ިސް އެއްކުރުމާ އެ މަޖިލިސް 
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ނޑިއެއް ހުސްވާނީ މެންބަރަކަށް  އުވުމާދެމެދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ  2025ގޮ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވާލިއުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމުންނޭ. 

މިހެންކިޔައިގެން ލިޔާ މާއްދާއެއްގައި މިއޮންނަނީ އޭގެ ފަހަތަށް އަންނަ 

ނޑިއަކަށް މެންބަރަކު  ނޑިއެއް ހުސްވީމަ ގޮ ބައިތަކުގައި ގޮ

ނޭނގެ. ނުވަތަ އެކުރަން  އިންތިޚާބުކުރާނީއޭ. އެކުރަންވީ މީހެއްވެސް

 2030ލާޒިމުވަނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަމެއް ނޭނގެ. އެކަހަލަ ޙާލަތެއްގައި 

ނޑުމެން މިއަދުވެސް މިތިބެނީ މި މަޖިލީހުގައި.  މެންބަރަކު  3އަޅުގަ

މަދުކޮށް. އެންމެ ބޮޑަށްވެސް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް، އެ 

މަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ މަޖިލީހުގެ މަސަ�ައްކަތް ހިނގަމުން ދާނެކަ

މެންބަރަކު ހޮވާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޝަން އޮފް އިލެކްޝަން 

 2035އެކަން ކުރަންވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް ނެތް. އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންޏާ 

ކޮމިޝަނަރޭ އެކަން ކުރަންވާނީ އެގޮތަށް މިއޮންނަނީ. އެ އިންތިޚާބެއް 

ނޑައަޅައިނެ މީހަކުއެއް ނެތް. ބާއްވާންވީ ކަމެއް ނޫންކަމެއް، އެ ކަން ކަ

ނޑު  މިގޮތަށް ހުންނަ މާއްދާވެސް މީގައި ހުރެގެން ނުވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ. ކަމެއް ކުރަންވީ މީހާވެ�ެސް އެނގެންޖެހޭނެ. ކުރަންވީ 

 2040ވަނަ މާއްދާގައި  �13އިރެއްވެސް އިނގެންޖެހޭނެ ގޮތަށް އޮންނަން ވާނީ. 

ވެސް މިއޮންނަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. އިންތިޚާބާ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ

ނޑައަޅައި ކޯޓަކަށް  ބެހޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ހުށަހަޅައި ދައުވާއަކުން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް އިންތިޚާބަކާ ބެހިގެން 

ނޑައަޅައި ޝަކުވާއެއް  ނުކުރެވޭ  2045ނެ. އެއީ ކޮންއިރަކުން ކަ

ކޯޓެއްކަމެއްވެސް ކޮން ދުވަހަކުން ކަމެއްވެސް އެކަން ކުރައްވާނީ. މި 

ނޑައެޅުނީ މެންބަރުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ފުރަތަމަ މި ކޯޓެއް ކަ

ނޑު މިދަންނަވާ އެއްޗަކީ. އެކަން  ހުވާވެސް ކުރެއްވި ފަހުން. އެއީ އަޅުގަ

ރަންވީ ގޮތެއްވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި ނޯންނާތީ ކުރަންވީ އިރެއްވެސް ކު

 2050އެހެން ވާންޖެހެނީ. އެހެންވެ އެގޮތަށްވެސް މާއްދާ ހުރެގެން ނުވާނެ. 

ނޑައަޅައި ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްވެސް ހުންނަންވާނީ  ނޑުމެން ކަ އަޅުގަ
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ކުރަންވީއިރަކ،�ާ ކުރަންވީ މީހަކާ، ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަކާ އެއްޗެހި އިނގޭ 

ނޑު ބޭނުންވަނީ ޢަމަލުކުރެވެން ގޮތަށް. ދެން ފާ ހަގަކޮށްލަން އަޅުގަ

ނުހުންނަ ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް ދީފައި ހުންނަ ޙައްޤު ނުވަތަ މާއްދާ. 

 2055ގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ  �1ވަނަ މާއްދާ.  �1މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ 

މިބުނަނީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަ�ަށްމެ އަނިޔާއެ�ެއް ލިބޭނަމަ، އެ 

ހަކަ ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ ވެރިންނަށާއި އަނިޔާއެއްގެ ވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙަ�ައްޤު ލިބިގެންވެއޭ. 

އެދެން ވަރަށް ބޮޑު ޙައްޤެއް ލިބިފައި މިއޮންނަނީ. މިފަދަ މީހަކު ބައެއް 

 2060ފަހަރަށް އެބަހުރޭ ޖަލުގައިވެސް، އެމީހާ ކަރުދާސްކޮޅެއް ގަލަމެއް އެޗެއް 

އްޓުމުގެ ޙައްޤުވެސް އެބައޮވޭ ދެހުންނަ ސިފައިންގެ ނުދީ ހިފެހެ

މީހާއަ�ަ�ަށްވެސް އެހެންވީމާ ދެން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެ. މިފަދަ 

ނޑު މިދަންނަވާ  އަހަރުން ފާސްކުރި  17ޙައްޤެއް ދިނުމެކޭ އެއްގޮތް، އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ހެއްދެވިއިރުވެސް ދެންނެވި ވާހަކައެއް އަދި މިއަދުވެސް 

 2065ނަވާލާނަން. އެކްސިޑެންޓެއްވެގެން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި ހަތަރެއްސް ދަން

ފައި ބިނދޭ މީހާއަ�ަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުގެ ޙައްޤުވެސް އޮންނާނެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އޭނައަށް އެހިސާބަށް ދެވޭނީ މިހާކު އެހިސާބަށް 

ގެންދިޔައިއްޔާ. އެކަހަލަ ޙައްޤު ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދީފައި ހުރުމަކީ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ވިސްނާލައްވާ ތި  156ޑަކޮށް ހެއްވާކަމަށްވަނީ. ކު

 2070ބޭފުޅުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އިސްކުރާ އަތޮޅުވެރިއަކުން ހުންނަންވާނެއޭ. މި މާއްދާގެ ރޫޙުވެސް 

ނޑު ދަންނަވަން ޖެހޭނީ.  ނޑުމެން އިބަ އެނގޭ ކަމަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނަމަވެސް މި ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން އަދި ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް އެހެން

ނޑައެޅިފައި ހުއްޓަސް ދެންވެސް އޭނައަށް މާލެ އާދެވޭނެ  އަތޮޅުވެރިއަކު ކަ

 2075ގޮތެއްވެސް ނެތް. އެ އަތޮޅެއްގައި އެބައި ހުންނަންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ 

ންޖެހޭނީ. އެއީ ގޮތްގޮތަކަށް ނޫން މިއެއްޗެހި ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮންނަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ

ބޭނުންވޭ ވާހަކައެއް ދެއްކިދާނެ ކިތަންމެ ރީއްޗަކަށްވެސް. މިތާނގައި 
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ކިތަންމެ ބޮޑު ބަޙުސެއް ހިނގިއަސް ދެފަރާތު�ުންވެސް މިދައްކަނީ ހަމަ 

 2080ތުންގެ ޝުއޫރުތައް ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން، ރައްޔި

ގޮތުން، ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެއްވާހަކައެއް މިދައްކަނީ 

އެކަމަކު ވަރަށް ބޮޑު ބަޙުސެއް އެބަކުރެވޭ ބައެއް ފަހަރަށް. ހަމަ 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށްޓަކައި. ޙަޤީޤަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރިއްޔާ 

ނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ. ރައްޔިތުންގެ  އެހެންވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 2085ޙައްޤުތަކާމެދު ވިސްނާކަމަށްވަންޏާ ދެން އެއަކާ ޒުވާބެއް ކުރާކަށް އެހެން 

މީހުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ވާންވެގެން ދައްކަންޖެހޭނެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ . މާބޮޑު ވާހަކަތަކެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް އޅުގަ

އެހެންވީމަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ނުވަތަ ޝުޢޫރުތަކަށް ކަމޭ ހިތްތަވާ 

ނޑަށް  ކަމަށްވަންޏާ އެ ބަޙުސް ވަރަށް ކުޑަކޮށް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު   2090ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަތައް ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

 ތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

 

ނޑުވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 އެދި 

ނޑު އުސޫލުތަކާ  ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު   2095 ދަންނަވާލީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުންނަންޖެހޭ މައިގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މުޅި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާލަން  ވާހަކަދެއްކެވުން: . މިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ޑައިރެކްޓިވް ޕްރިންސިޕަލްސް،  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންޖެހޭ މައިގަ

ދެންމެ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު 

ނޑު  ވަރަށް ބޮޑަށް އެވާހަކަ ދައްކަވައިފި. ހަމަ ގިނަ ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަ

 2100ކުރަން. މިގޮތުން ޑިމޮކްރަސީއާ، ރޫލް އޮފް ލޯ، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ތާއީދު

އަދި ހަމައެކަނި ޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން. މިބައިތައް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އެކުލެވިގެން ވާންޖެހޭ ޑައިރެކްޓިވް ޕްރިންސިޕްލްސް 

ނޑުވެސް ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެކުގައި ދެން އަދި ހަމަ މުޅި  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޤާނޫނުއަސާސީން ރިފްލެކްޓްވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އަޅުގަ

 2105ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހެދިއަސް ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޒްކުރަން ބޭނުންވާ 
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އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ކްރިއޭޓްކުރޭވޭނެ ގޮތެއް ނޫނީ ތަންފީޒް ކުރެވޭނެ 

ނޑު ޑަ  އިރެކްޓިވްސް ގޮތަށް ގޮތްތަކެއް މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައިގަ

ނޑު ދެކެން. ދެން ވަކި ސްޕެސިފިކް  ހަމަޖހެންވާނޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ކަންތައްތަކައް ބަލައިލާ ކަމަށްވަންޏާ މިހާރު މިތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ 

 2110ވާހަކަތެއް ދެކެވިއްޖެ އެހެންވީމާ، ގިނަ ބޭފުޅުން ނުދައްކަވާ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި  ވާހަކަތަކާ  ވާހަކަތައްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ފޯކަސްކުރެވޭތޯ ބަލަ�ައިލާނަން. މިގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއޮތް އިސްލާމްދީނު ޝިއާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ 

ނޑުމެން މިއަށްވުރެ މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި ކޮންމެހެން ސަރުކާރު  އަޅުގަ

ނޑަށް ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހެންވާނާ ކަމެ  2115އްކަމަށް އަޅުގަ

ނުފެންނާތީ އެއަށްވުރެ މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި އެކަން ހަމަޖެހިގެންވާނޭ 

ކަމަށް ފެންނާތީވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލިން. ދެން، އެއާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީ 

މާނަކުރައްވާނެ ކޮންސްޓިޓިޝަނަލް ކޯޓެއްގެ މައްސަލަ އެއެއް 

އި އޮންނަންވާނޭ ކަމެއްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ލިޔެވިފަ 

ނޑު ދެކޭތީ އެބައިވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް   2120އަޅުގަ

ރޭވިފައި އޮންނަންވާނެތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާއެކީ މިހާރު 

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ވެވޭނެ ގޮތުގެ  ޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ވާހަކަތައް އެބައޮތް އެހެ ންނަމަވެސް އުނިވާ ބައެއްކަ�ަމަށް އަޅުގަ

ފެންނަނީ، ޑުވަލްސިޓިޒަންސަމުގެ މަސައްލަ އެއީ ކިހިނެއް ހަމަޖެހިފައި 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ   2125އޮންނަންވާނެ މައްސަލައެއްތޯ. އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމެއް.  ޤާނޫނުއަސާސީއެއްގައި ކަ

ވެސް ކޮންމެވެސް އުސޫލުތަކެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ، މިކަމުގައި 

މަޖިލީހުން ނިމިގެން މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް 

ނޑުމެންގެ  ފެނޭ. ހަމައެއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯސަސް ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ   2130ތަރިކަ އީކުއަލް ޑިސްޑިޕުޝަން އޮފް ރިސޯސަސްއަކީ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން މިހާރު މި އެކުލަވާލަން އުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހަމަ ކަ

ނޑަށް ފެނޭ.  ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ ވަކި ޕްރިންސިޕަލްއެއް ކަމަށް އަޅުގަ
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އަދި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން 

ނޑުމެންގެ  ފްރީޑަމް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން މިބައިވެސް އަޅުގަ

 2135ސީއަށް ވަންނަންޖެހޭނެ. ހަމައެއާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޤާނޫނުއަސާ

ޙައްޤުތަކުގެ ބާބަށް ބަލައިލާއިރުގައި ދެންމެ މާޅޮސްމަޑުލުގެ އުތުރު�ުބުރީގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު އެވިދާޅުވިހެން ޖިނާއީ ޢަދްލުގައި 

ނޑުމެން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ޕްރިންސިޕަލްތައް މިއަށްވު ރެ ރަނގަޅަށް އަޅުގަ

ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ. މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލައިލާއިރުގައި 

 2140ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވިފައި މިއޮތް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބަޔާ 

ހަތްދުވަސްވަންދެން މިއޮންނަބަޔާ އެބައިތައް އުނިކުރެވި ހައްޔަރުކުރެވޭ 

ޚާއްޞަ ވަގުތުން ފެށިގެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ ވަކި 

ޙައްޤުތަކެއް، އެ ޙައްޤުތައް ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ލިބިދެވޭނެ ގޮތަކަށް 

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވިފައި އޮތުން އެއީ ކޮންމެހެން  ކަ

ނޑު ދެކެން. ދެން މީގެ އިތުރުން ސިސްޓަމް އޮފް   2145ބޭނުންކަމަށް އަޅުގަ

ންޓަކަށް ވަކި ގަވަރންމަންޓަށް ބަލައލާފިއްޔާ ސިސްޓަމް އޮފް ގަވަރންމެ 

ނޑު މިވަގުތަކު އެޑްވޮކޭޓް ކުރާކަށް  އެއްޗަކަ�ަ�ަށް ކުރިން އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ވެލިޑް ވަރަށް  ބޭނުމެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބަލައިލަން ބޭނުންނުކުތާއެއް ހަމަ ރ.އަތޮޅުގެ

 2150ގަވަރނަމަންޓްގެ ޝަހީދު ޒަކީ ފާހަގަކުރައްވައިފި. ސިސްޓަމް އޮފް 

ނޑުމެން ވަކި ގޮތަކަށް ނިމުމުން ދެން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްއާ  ތެ�ެރެއިން އަޅުގަ

ކޮމިޝަނާރ އޮފް އިލެކްޝަންސްއާ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންސްގެ 

ނޑުމެން އައްޔަންކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ  ޗެއާރއާއި މި ބޭބޭފުޅުން އަޅުގަ

އައްޔަންކުރުމަކީ އޭގައި  ހަޤީޤަތުގައި ކޮންމެހެން ރައް�ްޔިތުން މަޖިލީހުން

 2155އެހާބޮޑު މިނިވަންކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުން އައްޔަން ކުރުމަކީ ފަހަރެއްގައި ގިނަ ފަހަރަށް ޕާޓީ ނިޒާމްގެ 

ތެރެއިން ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ނިމޭކަމަކަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމަ، 

ނޑުމެން މުސްތަޤްބަލުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔާއިރު ސިސްޓަމް އޮފް  އަޅުގަ

ގަވަންމަންޓަށް ވަކިގޮތްތަކެއް ނިމުނީމަ އެ ކަންތައްތަކަ�ަށް މިއަށްވުރެން 
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 2160ބޮޑަށް ބަލައިލައިގެން އެކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކެއް ނިންމެންވާނެ ކަމަށް ފެނޭ. 

ދެން އެއާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިމެނިގެންވަނީ ކިހިނެއްތޯ. 

ޖިލީހުގެ ޕްރޮޕޯޝަނަލް ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން އެއީ ރައްޔިތުން މަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިންމަވަން ޖެހޭކަމެއް. ޕްރޮޕޯޝަނަލް  އަޅުގަ

ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ އަދަދުތަކަކަށް ނޫން އޭގައި 

 2165ޖެންޑާ ބެލެންސެއް އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަ ކަމެއްވެސް 

ވަރަކަށް ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ވަންނަން ޖެހޭނެކަމަށް  ކޮންމެވެސް

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން އެއާއެކު ދެންމެގައި  އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އެ ވިދާޅުވި 

ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ މިއަށްވުރެން ފަސޭހަގޮތަކަށް 

ނޑުމެން މިކަން މިކުރަނީ ވަރަށް ކުރެވޭ ކަމަ   2170ކަށް ވާންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ޚަރަދުބޮޑު ގޮތަކަށް ވަރަށް ކަންތައްވެސް ބޮޑު ގޮތަކަށް ވަރަށް ދިގުވެސް 

ގޮތަކަ�ަށް. ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އިޞްލާހުކުރުމަކީ މިއަށްވުރެ ފަސޭހަގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ވިސްނާ އުސޫލުތެކެ އް އެފަދަ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވެން ޖެހޭނެކަމަށް  އުސޫލުތަކެއް އަޅުގަ

 2175ފެނޭ. ދެން ޝަރުޢީ ދާއިރާ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމަކީ 

ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް މިހާރު ދައްކަންވެއްޖެ މިނިވަންކަމެއް.  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޝަރުޢީ ދާއިރަ މިނިވަންވަނީ ހަމަ އެކަނި ކޮންމެހެން އަޅުގަ

އެބޭފުޅުން ފާސްކުރައްވައި ނޫނީ ނިންމަވާ ހުކުމްތަކުގެ މައްޗަކަށް ނޫން.  

ނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވާ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާ ފަ

 2180ބާރުތަކާ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހެންމީހުންނަށް އިންޓަވީން 

ންތައްތަކުން އަންނަ ޕްރެޝާރ ކުރެވޭނެ ގޮތާ އެބޭފުޅުންނަށް އެހެން ކަ

ނޑުމެން މިހާރު  އިން އެބޭފުޅުން ރައްކާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއްވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން މިދާނީ  ނިންމަވަން ވެއްޖެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަވަސްކުރަން ޖެހިފައިވާ މިންވަރު. ދެން  މިކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޭގެ އިތުރަށް ބައިނަލް އަޤް  2185ވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި އަޅުގަ

ބައިވެރި ވެވެނީ ކިހިނެއްތޯ މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ މި އޮންނަގޮތުން 



 82 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަށް އެކުލެވިފައި މި އޮންނަގޮތުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ 

މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވިޔަކަސް އެއީ ކޮންމެހެން ޤާނޫނަކަށް ވާކަށް 

ން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލާޒިމެއް ނޫ

 2190އޭގެން އެބަ އޮބްލިގޭޝަންސް ތަކެއް ކެރީކުރޭ. އެހެންވީމަ، ބައިނަލް 

ނޑުމެން ޤާނޫނަށް  އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރި ވާއިރުގައި އަޅުގަ

އޭތި ޓްރާންސްލޭޓް ވާނީ ނުވަތަ ވެއްދޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ 

ނޑައެޅިގެން ލިޔަންއެބަޖެހޭ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ހަމަ ކަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ  ޕަބްލިކް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަންސް އަޅުގަ

 2195އަދާކުރާ މީހަކު ކޮންކަހަލަ އުސޫލެ�ެއްގެ ދަށުންތޯ އެހެންތާކަށް 

ބަދަލުކުރެވޭނީ. ކޮންކަހަލަ އުސޫލެއްގެ ދަށުންތޯ އެހެން ވަޒީފާއިން ވަކި 

ވޭނީ ހަމަ އެތަނުގައި ހުންނަ މީހަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭހާ ހާލަތެއްގައި ކުރެ

އެހެންކަހަލަ ޕްރެޝާރތަކެއް ދީގެން މީހަކު ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ އެކަހަލަ 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްކުރާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ޚައް�ްޤުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕަބްލިކް ސާ  2200ރވިސް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭހާ ހިނދަކު އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށް އަރަނީ. މިކަހަލަ  ކުރިއަރަމުން ނުދާނެއޭ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ  ކަންތައްތަކެއް ހުރެފައި ދެން އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަ

ޓަރާންސިޓަރީ ޕްރޮވިޜަންސްތަކަކާ ދެން ދެންމް ލުބްނާ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ލުބްނާ ވިދާޅުވިފަ�ަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން 

 2205ހުމުން ދެން އިތުރަށް މީގެ ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ ފަރޭމްވޯކް ވައްދާނީ ޖެ

ކިހިނެއްތޯ. މިހާރުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވިފައި އެބައޮތް 

އެކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުރެވޭނެ 

އް މެކޭނިޒަމެއް ދެންމެ މި ދެންނެވިހެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާސީއެ 

ނޑުމެން އެކުލަވާލިޔަސް އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއެކުގައި އަންނަންޖެހޭ  އަޅުގަ

 2210އެހެން ކަންތައްތައް އެހެން މެކޭނިޒަމްތަށް އެހެން އިންސްޓިޓުއުޝަންތަށް 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް  އައިސްގެން ނޫނީ އެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަ  ނޑުމެމްގެ ފައިދާއެއް ފޯރާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޅުގަ ޅުގަ
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އައިޑިއޮލިސްޓެއް ގޮތަށް ހަމައެކަނި ފާސްކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް 

 ނަހަދާ...

 2215 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނެއް މެންބަރުގެ މައިކް ބޭނުންކުރެއްވުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އެދެން.   އަޅުގަ

 

ނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ކައަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  މެންބަރު ޢާއިޝަތު އާޒިމާ  ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ  2220 އައިޑިއާރލިސްޓް، އަޅުގަ

ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަރަށް އައިޑިއޮލިސްޓިކް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް  ޝަކޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޒްކުރުމަށްޓަކައި ހެދިދާނެއޭ އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް މެކޭނިޒަމްސް އަދި  އަޅުގަ

ޕްރޮސީޖާރސް އަދި އެ ޕްރޮސީޖާސްއާ މެކޭނިޒަމްސް އެސްޓެބްލިޝް 

 2225ނުކުރެވިއްޖިއްޔާ ދެން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ ކޮންމެވެސް 

ންނަށް މީގެ ފައިދާއެއް ވަރެއްގެ ބާރެއް ލިބިގެންނޫނީ ހަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތު

ނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ ކަރުދާހުގައި  ނުކުރާނެއޭ ހަމައެކަނި އޭރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ލިޔެވިފައި އޮންނަ ޤާނޫނުއަސާސީއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކުރަނީ ކޮންބަޔަކަށް ކުރާ  ވިސްނަންވީ މީ ހަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

 2230އި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރާކަމެއް ކަމެއްތޯ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ 

ނޑުމެން މީގައި ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަ�ަށް  ވެއްޖިއްޔާ މިއަށްވުރެ އަޅުގަ

މަސައްކަތްކޮއްގެން މިކަން ކުރަންވާނެކަމަށް ފެންނާތީ ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 2235 ވަނީ ޚިޔާލަކީ ` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބައެއް އިލްމުވެރިން ވިދާޅު  ހައްދުންމަތީ މެންބަރު 

 ވަރަށް ތަފާތުއެއްޗެކޭ. އަދި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ ރަނގަޅުވެސް ކަމެކޭ.  މުޙަންމަދު ނަސީމް 

ޚިޔާލުގައި ހުރެއޭ އެތަށް ވައްތަރެއް. އޭގެތެރޭގައި އެއްވައްތަރަކީ އެ ޚިޔާލު  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރި  ފާޅުކުރާ މީހާގެ ހިތްހަމަ ޖައްސަން ނުވަތަ އޭނައަށް

މީހެއްގެ ހިތްހަމަ ޖައްސަން ސެލްފް ފުލްފިލުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން. އެއީ 
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 2240މަޝްހޫރު ފާރިސީ އިލްމުވެރިއަކު ވިދާޅުވާ ދިލް ބެހެލާނޭކޭލިޔޭ ޚިޔާލް 

ނޑު  އައްޗާހޭ ތީ ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލެކޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަ އްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީ�ިހުގައި ދެކޭ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލަކީ އެގޮތަށް ވަކި މީހެ�ެއްގެ ނުވަތަ ވަކި މީހަކާ އެކަމެއް 

ޙަވާލުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ހިތްހަމަޖައްސަން ކުރެވޭ ޚިޔާލަކަށް ވެގެން 

ނޑުމެންނާ މި މަޤާމް  ނޑުމެން ކުރާ ޚިޔާލުތަކަކީ އަޅުގަ  2245ނުވާނެ. އަޅުގަ

އޮތް ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް  ހަވާލުކުރެވިފައި

ނޑު  ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް މަސައްކަތުގައި އަޅުގަ ދެކެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީ ގައި ދެކޭގޮތުގައި ދެބައެއް އެބަ ހިމެނޭ. އެއްބަޔަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން   2250މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް އަލުން އަޅުގަ

އީޖާދުކޮށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނުން. އެއީ މިހާރު ހާލަތާ ވަގުތު 

ތަންދޭގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދިމޮކްރާތީ ނިޒާމަށް އަންނާނެ ކަމަށް 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ދެކޭ ބަދަލުތަކާ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތަށް އޭގައި ހިމެނުން.  އަޅުގަ

 2255ނުވަތަ މަލްޓި ޕާޓީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަށް އިތުރަށް 

ހަރުދަނާކޮށްފައި ޕާޓީ ޕަވާރގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ ނޫނީ ޕީޕަލްސް 

ނޑު ޕަވާރ ޝެއާރރިންގ މެކޭނިޒަމެ އް ޤާއިމްކުރުން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު މިއޮތް  ދެކޭގޮތުގައި އަނެއް ކަމަކީ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ބައެއް އުނި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ 

ނޑު   2260ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާހުކުރުން. ހަމަ އެއާއެކުގައި އަޅުގަ

ގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު މިއޮތް ދެކޭގޮތުގައި އަޅު 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤުތަށް ނުވަތަ ބާރުތަށް 

ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދިމާވާ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. ހޯދާފައި އެ  އެމައްސަލަތަށްވެސް އަޅުގަ

 2265ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރަނގަޅު އިޞްލާހީ މައްސަލަތަށް ހައްލު 

ފިޔަވަޅުތަކެއް މަޝްވަރާކޮށްގެން މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅުމަކީވެސް 
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ނޑު ދަންނަވާލަން  ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް. މި ޚާ�ާލަތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި  ނޑަށް ހީވަނީ ހަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ލިއްޔަތު ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު މަސްޢޫ

 2270މިއައީ މި ދެބައި ގުޅިގެންހެން. އެއްބަޔަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އުނިވެފައި 

ހުރި ބައިތަކެއް ހު�ުރުން. އަނެއް ބަޔަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި  ވަރަށް ޚާ�ާލަތު ތަންދޭގޮތުން އަޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ތަންފީޒްކުރަން ބަޔަކު 

ނޑަށް  ނުރުހުންވާކަން ނުވަތަ ތަންފީޒް ނުކޮށްދެވޭކަން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ވާހަކަ   2275ހީވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރި ނޑުމެންގެ މިހާރު އަޅުގަ މަތީގައި ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

މިއޮތް ޤާނޫނުއަ�ަސާސީގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތަށް ތަންފީޒް 

ނުކުރަން ނުވަތަ އެކި ގޮތްގޮތުން އެކި ބަހަނާ ދައްކައިގެން 

ތަންފީޒްކުރުމުގައި އިޙްމާލުވާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

 2280ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އޮންނަނެޖެހޭނެ ކުރިއަށް ޤާ

ކުރެވެމުން ދާއިރުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެޅޭނެ 

ފިޔަވަޅުތަކެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އިޞްލާޙު ކުރެވެމުން ދާއިރުގައި 

ނޑު އެބަދެކެން. އެއީ މިހާރުވެސް  ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރެއް  އާންމު ރައްޔިތެއްގެ އަޅުގަ

 2285ފަރާތުން ޤާނޫނީ ކިތަންމެ ކުޑަ ކުށެއް ފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް އޭނަގެ 

މައްޗަށް މަތިމައްޗަށް އަދަބު ދެވި އޭނަގެ ދިރިއުޅުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން 

ހަލާކުކުރެވެމުން ދާކަން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އާންމު ރައްޔިތުން 

ޒްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައި ހުންނަ ފާހަގަކުރަމުންދޭ. އެކަމު ޤާނޫނުތަންފީ

މީހަކު ކޮންމެ ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އޭނަ 

 2290އެކަމުން ބަރީއަކޮށްގެން އެކަމުން އޭނަ ނަޖާކޮށް މިންޖުކުރެވޭތޯ ބަލަމުން 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން  ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި އަޅުގަ ދާކަން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލުގައި ވަރަށް ގި ނައިން ފާހަގަކުރަމުން ދާކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

އޮތީ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިތަނުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް 
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އެކުލަވާލާއިރު ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އިޞްލާޙުކުރެވޭ އިރުގައި 

 2295އޮބްޖެކްޓިވިޓީ ނޫނީ ކޮބައިތޯ މިކަން މި ކުރާ މަޤްޞަދަކީ ވަރަށް 

ޅަށް ބަލަންޖެހޭ އެމަޤްޞަދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކުރެވިފައި ރަނގަ

ނޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. ހަޤީޤަތުގައި  އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެކުލަވާލާ ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވޭ އިރުގައި އެފަދަ 

ދު މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އެ މަޤްޞަދު ހާމަކުރެވިފައި އަދި އެ މަޤްޞަ

 2300ހާސިލު ނުކުރެވޭކަމަށް ވަންޏާ އެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އުވާލެވެން ޖެހޭނެއޭ 

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް އިޞްލާޙުގެނެވެން ޖެހޭނެއޭ. އަދި އެ 

ނޑުމެން މި  އިޞްލާޙު ގެނެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަން މިހާރު އަޅުގަ

ފައި އިޞްލާޙުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކުރެވި

ނޑުމެން އަޑުއަހާ ބަހެއް  އޮންނަންވާނެ. އެގޮތުން ކުރީ ޒަމާނުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އޭރު ތިއްބެވި ވެރިން   2305ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަ އަޅުގަ

ވިދާޅުވެޔޯ ޤާނޫނަކީ އެއީ ވެރިން ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހަދާފައި 

ނޑުމެންގެ އޮންނަ ލަޓިބުރިއެކޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުގެ  ސުވާލަކީ އަޅުގަ

މިހާރު މި އިޞްލާޙުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޤްޞަދަކީ އެއީ ބާވައޭ. 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔެ ތަރައްޤީވަމުން މިދާ ގޮތަށް  އެކަމު އަޅުގަ

 2310ބަލާއިރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ 

ވަރަށް ޢާންމު ޓަރމިނޮލޮޖީއެއް އޭގެ ތެރޭގައި  ންރައްޔިތުންގެ އުފާ ފާގަތިކަ

އެތައްއެތައް މާނަތަކެއް ދޭހަވާ. ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި ދިވެހި މުޖްތަމަޢަށް 

ނޑުމެންގެ އުފާ  ވިސްނާލިއަސްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މިވެގެން އުޅޭގޮތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެން  ފާގަތިކަމާ ދޭތެރޭގައި މަޝްވަރާ ކުރެވެނީ. އަޅުގަ

 2315ހުރި އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކާ 

ނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ  ދޭތެރޭގައި އެކަންތައްތައް ނުކުރެވޭތީ. އަޅުގަ

ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާ ނުކުރެވޭތީ އެކަހަކަ ކަންތައްތަކާ 

ގެން މި ހާލަތާ ހަމައަށް ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނީ  ނޑުމެންނަށް އަންނަން ޖެހިފައި މިއޮތީ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ސިޔާސީ އިޖްތިމާއީ   2320މިހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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ކަންތައްތަތަކައް ވުރެވެސް ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު ލިބެންހުރި 

ނުންކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތްތަކެއް އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅަށް ބޭ

ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރަނގަޅަށް  ހޯދާ އެ ގޮތްތައް އަޅުގަ

ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ އަދި އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި 

 2325ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ އެބޭނުންކުރާ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ދެން އެޅެން ހުންނާނެ 

ނޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް މި ޤާނޫނުއަސާ ސީގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުގަ

ދެކޭގޮތުގައި މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް މި ދެއްކެނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށްޓަކާ 

އެއީ ރައްޔިތުންގެ އުފާ ފާގަތި ކަމަށްޓަކާ. ރައްޔިތުންގެ އުފާ ފާގަތިކަން 

އަންނާނީ އެމީހުންނަށް ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކެއް ހޯދިގެން އެ 

 2330ނގަޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެގެން. ދެން ވަސީލަތްތައް ރަ

އެވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި އެޅެން 

އޮންނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދަށުން 

ނޑު ދެކޭގޮތް. ދެން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  ބަޔާންކުރެވިގެން. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެއީ މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަ

 2335އަލަށް އޮތް ވާހަކައެއް. މޮޑަރން ދުނިޔޭގައި އެހެން ނަމަވެސް އިސްލާމް 

ދީނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވިފައި އޮތީ. 

ފި. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންތައް މިހާރުވެސް އެވާހަކަތައް ފާޅުކުރައްވައި

ނޑު އަސާސީ  ނޑުމެން މައިގަ ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އުސޫލަކައް މިހާރުއްސުރެވެސް ބަލަންވީ އެއް މައިގަނޑު އެންމެ 

ނޑުމެން މި  ނޑު އުސޫލަކީ ހަމަ މި އެކުލަވާލާ ނުވަތަ އަޅުގަ  2340މައިގަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެކުލަވާލާ އަޅުގަ

އްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ލިބިދެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ. ދިވެހިރާ

ނޑު ހަމަ  އޭގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތައް އަޅުގަ

މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާލާނަން. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި 

 2345އި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު މި އުފެދިގެން އުޅޭ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަކާ 

އަދި ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ސިޔާސީ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އެއީ އެ މައްސަލަތަކަކީ ހަމަ  މައްސަލަތައް އަޅުގަ
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އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކެއް. ރައްޔިތުންނަށް އަނގަޔާއި އަތާއި 

ތައް ދިމާނުވެގެން ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވިގެން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުން

 2350ނުފުއްދިގެން އެކަހަލަ ކަންތައްތައްކުގެ ސަބަބުން އުފެދިގެން އަންނަ 

މައްސަލަތަކެއް މައްސަލަތަކަކީ. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤުބަލުގައި 

ރަށްތަކަކާއި މި  155އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިހިރަ އެތައް ބައިވަރި 

ދަނީ ލިބެ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިގެން އޭގެން ޢާމް

ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއަށްވުރެ މޮޅަށް   2355ބައްޓަންކުރެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެއޭ. ދެން  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްއޮތީ ދެންމެ  މާލޭގެ އަލްފާޟިލް ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  އާޠިފް އެ ވިދާޅުވި އެއްޗެއް. އަޅުގަ

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ލަދެއްވެސް ނުގަނޭ ބިރެއްވެސް ނުގަންނަން  އަޅުގަ

 2360ޚާއްޞަކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި އަދި 

ޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޢަދުލު ވަޒީރުންގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނ

އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ހޯދައި 

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށްވަންޏާ  ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި އަޅުގަ

އެބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ އެތައް ކަންތައްތައް ތަކެއް އެބަހުރި 

ނޑު އެކަންތައްތައް އެބޭފުޅުން   2365ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އުންމީދުކުރަން. ޝައްކެއްނެތް މުސްތަޤުބަލުގައި މި ޕާޓީގެ ނިޒާމެއްގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ޕާޓީގެ  ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ކަމަށްވަންޏާ ވަކި ގަޑިއެއް 

ނަށް އައިސް ވަކި ބަޔަކު ވޯޓުލާކަށް ނުޖެހޭނެ. ޖެހުނީމަ މިތަ

 2370އެބޭފުޅުންވެސް ހަމަ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެން 

ހަމަ ވާހަކަވެސް ދައްކަވަންވާނެ ޚިޔާލުވެސް ފާޅުކުރަންވާނެ 

ނޑުމެންނާ އެކުގައި ބައިވެރިވެސްވެ ވަޑައިގަންނަވަންވާނެ އެހެންނޫން  އަޅުގަ

ޖެއްޔާ އެބޭފުޅުންވެސް ހަމަ މިތަން ދޫކޮށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ ކަމަށްވެއް

ނޑު ހަމަ ކެރިހުރެގެން މި ދަންނަވަނީ. އެނޫން ގޮތަކަށް ނިޔަތް  އަޅުގަ
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 2375ރަނގަޅުކޮށްގެން ނޫނީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ޢަމަލެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. 

ނޑުމެން  ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަ ދެން އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ ކިޔާ ތަފާތު މި

މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެ ބޮޑެތި ޓައީތައް އަޅާ ތަޢުލީމީ މީހުންނޭ ބުނެގެން 

އައިސް ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާ ނުކުޅުއްވައްޗޭ އިނގޭތޯ. ފަރަންސޭސް 

 2380ން އެއީ އެންމެ ޢިލްމްވެރިއަކު ވިދާޅުވަނީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާ ކުޅު

 ގޯސްކަންތައްތަކޭ ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު މިހާތަނަށް އަޅުގަ

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި. އަދިވެސް  25ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުމުގައި 

ނޑު އަތުގައި  16  2385އެބަހުރި. އަދި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު އަޅުގަ

މިވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްގޮތަކަށްވެސް އަނެއްހެން ބަންދުކުރީކީއެއް 

ނޫން. އެހެންވީމަ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައިވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާ 

ނޑު ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ. ދެން މިއަދު އަޅުގަ

ބަރު ޔޫސުފް ނަ�ަޢީމަށް. މި މިއަރުވަނީ ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެ މިހާރު   2390ފުރުޞަތު އަރުވާ އިރުވެސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އޮންނަ  އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނެތްކަން އަޅުގަ

ދުވަހަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ މިއަދު ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވާފައި 

ނޑަށް މިނެޓަށްހާއިރު އަދި ގަޑިޖެހުމުގެ މިނެޓެ އްހާ ކުރިން އަޅުގަ

ފުރުޞަތެއް ދެއްވަނިކޮށް ރަނގަޅު ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 2395 ޔޫސުފް ނަޢީމް.

 

ނޑަށް ވާހަކަ  ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު ޔޫސުފް  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ  `. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ  ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޭނުންކުރާނީ މިއަދު ނިންމާލެވިދާނެހެން. އަޅުގަ

އެޖެންޑާގައިވާ ފަ�ަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެންވާނެ އަސާސީ 

ނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. އަދެ، މިގޮތުން   2400އުސޫލުތައް ކަ

ނޑު ދަންނަވާލާނީ މިކަމުގެ ސުރުޙީތައް އެއީ ފަހުން އަދި އެހެން  އަޅުގަ
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ނޑުމެން ބަޙުސްކު ރަން އަންނާނެތީ. އާދެ، މިގޮތުން މަރުހަލާއެއް އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިއިރުޅޭ ހުރިހާ ދިވެހިންނާއި އަދި ހުރިހާ ދިވެހި 

ރައްޔިތުންނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ކަމާއި އެ 

 2405ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ނޑު ޤަބޫ ލުކުރަން. ދިވެހިންގެ އަގީދާ ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުވަތަ ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާ ދީނެއްގެ ވާހަކަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭނީ ކޮންކަހަލަ 

ވެރިކަމެއް ކަމާއި އެ ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރެވޭނެ 

 2410ބާރު ބެހެވިފައިވާންޖެހޭނެ ގޮތަކީވެސް  އުސޫލަކާއި އަދި އެވެރިކަމުގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރަން. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ 

މިންވަރުވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. ދިވެހި ފައިސާއާއި އަދި 

ބައިކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވެންޖެހޭނެ. ވަޒީފާގެ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކީ ކޮ

 2415ޙައްޤުތަކާއި ފުރުޞަތުތަކާއި ވަޒީފާގެ ހަމަހަމަކަންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކާއި އެ 

 އިންތިޚާބުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ

ނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، އަޅުގަ ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ  ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

 2420އިޞްލާޙުކުރާއިރު ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެއްކޮންނޭ މިކަން 

ކުރަންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާޠިފް ވިދާޅުވި ފަދައިން. ސަބަބަކީ 

ނޑުމެން ހީނުކުރާ  ޒަމާންމިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައި. އަޅުގަ

މިންވަރަށް ޒަމާން މިއޮތީ ބަދަލުވެފައި. އާދެ، މިޒާމަނަކީ މިއީ 

އެއްފުޅަންމަތިން ފުންމާލި ބަކަރި އަނެއް ފުޅައް މަތިން ފުންމާނުލާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ.  ޝުކުރިއްޔާ.  2425 ފުންމާލަން އިންކާރުކުރާ ޒަމާނޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އިވިއްޖެ.  21އާދެ، މިހާތަނަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު އަޅުގަ

 2430ވަރަށް އިޚްލާސްތެރި ޝުޢޫރުތަކެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ފެށުން މިއައީ ވަރަށް  ފާޅުކުރެއްވީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ހިތްހަ މަޖެހޭ ގޮތެއްގައޭ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

މިއަދު މި ފެށުނު ފެށުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި. މި 

ނޑު މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

 2435އާދެ، އެއީ މިއަންނަ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް މިހާރު އިޢުލާނުކޮށްލާނަން. 

ނޑު މި ދަންނަވާ ތަރުތީބުން  ދުވަހު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދެވޭނީ. އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޢީމް، ކޮޅުމަޑުލު 

ލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، ތި

 2440ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ، هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

މުޙަންމަދު، ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، މިލަދުންމަޑުލު 

ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު، ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް، 

ރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ނިލަންދެއަތޮޅު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބު

ދެކުނުބުރީ މުޙަންމަދު ރިޔާޟް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 2445މެންބަރު ޙުސައިން ހިލްމީ، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

މުޙަންމަދު، އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރު، 

ޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮ

މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 2450هللا މެންބަރު ޢަބްދު ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދު، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ޢަލީ، ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ފުވައްމުލަކުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް. އާދެ، މި ދެންނެވި ތަރުތީބުން 

މި މެންބަރުންނަށް ދެން އަންނަ ދުވަހަކު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް 

ން މިހާރުވެސް ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. ދެ

 2455އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު އެބައޮތް. އެބޭފުޅުންގެ 
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ނޑުމެން މިއަދުގެ  ނަންފުޅުވަނީ ނޯޓްކުރެވިފައި. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޖަލްސާ މިހާތަނުން ނިންމާލާނީ. އާދެ، އަނެއްކާވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު 

ނޑު އިޢުލާނުކޮށްލާނަން. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އައީމަ އަޅުގަ 

ނޑު ދެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާފިޢު. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 2460އަންނަ ދުވަހަކުންވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ ދަންނަވާލާފައި މިއަދު ދެން 

ނޑު މި ޖަލްސާ ނިންމާލަން. އާދެ، ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އަޅުގަ

ވާ އަންގާރަ  �255ނޮވެމްބަރ  1ން އަނެއް ދުވަހު އާދެ، އެއީ މާދަންނޫ

ޖަހާއިރު ޖަލްސާ އޮންނާނެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ  9ދުވަހު. އެ ދުވަހު 

 މިހާތަނުން ނިންމާލަނީ. 
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