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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް .له وصحبه ومن واالهالم على رسول هللا وعلى آالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  39ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 މުއެޖެންޑާ ައއިޓަ

 .1/ޚޞ/2018އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، ށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ. އެންގުން އަންގާ ރިާޔސަތުން، 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަކީ ދައުުރން ބޭރުގައި ބާްއވާ ޚާްއޞަ ޖަލްސާއެއް. 
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަުލެގ  253ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  -5.1

)ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ  2018/3ހާލަތު އިޢުލާނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާަފއިވާ ގަރާރު ނަންބަރު 

މްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު( ާއއި، މި ގަރާރަށް އިޞްލާުޙގެްނނަވައި ނެުރްއވާފަިއވާ ގަރާރު ހާލަތު އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅޭ ރަީއސުލްޖު

 2018/5ިއޞްލާޙުކުރުން( އަދި ގަރާރު ނަންބަރު  2018/3)ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު  2018/4ނަންބަރު 

ރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ އިޞްާލޙުކުރުން( ދިވެހި 2018/3)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަރާުރ ނަންބަރު 

ފެބުރުވަީރ  18ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ ަގރާރާ ގުޅިގެން  257

ރިއްޔާ ގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަަލ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. ރައީސުލްޖުމްހޫ 2018

 ފޮނުއްވާފަިއވާ މި ދެންނެވި ަގރާރާއި އަދި ސިޓީފުޅު އިްއވަިއދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގައި ަދންނަވަން. 

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

 1މަީޞޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ަސލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

  ދުވަހުގެ ރޭގެ ަވގުތެްއަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ އެ ކޯުޓގެ ނަންބަރުވަނަ 2018ފެބުރުވަރީ 

2018/SC-SJ/01  ުއަމުރުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ދުސްތޫރީ، ގާނޫނީ އަދި އުސޫލީ މަްއސަލަތަކަށާއި، އަދި އެ އަމުރ

އިްނ ދިމާވި ކަންކަމާއި ކުރިމަިތވެފަިއވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރެްއވިގެންިދޔަ މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރެ 

ވަނަ ާމްއދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާުރގެ ދަށުން 253ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގަރާރުން ވާނީ ކުއްލި  3/2018ަގއި ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންބަރު 7:50ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ  2018ފެބުރުވަރީ  5

ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގާ  ގުިޅގެން ގާނޫނާ ، ައދި މި މައްސަލައާރަށް މާލެއަށާއިލުގެ ހާލަތު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެރިނުރައްކަ

 އެވެ. ވީމާ ގޮތުގެ މަީތން އިޢުލާނުކޮށްފަ މަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ތިބި ތަނެއްގެ ހިމެނޭކަމަށް ތުހު

ލަތު އިޢުލާނުކުރުމަށް  )ހ( ގައި ކުއްލި ނުރަްއަކލުގެ ހާވަނަ މާްއދާގ257ެއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާ

ށް ބަޔާންކޮްށފައިވާތީ، އިްސވެދެންނެވުުނ ތެޭރގައި ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަގެ އިރު ަގޑި 48ގަރާރު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނެރޭ 

، މި އިޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު( އާ ލަތު އިޢުލާނުކުރުމާ ގުނުރައްކަލުގެ ހާުކއްލި ) 3/2018ގަރާރު ނަންބަރު 

 3/2018ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ގަރާރު ނަންބަރު ރައީސުލް) 4/2018ފަިއ ނެރުނު ގަރާރު ނަންބަރު ގެނެސްގަރާރަށް އިޞްލާޙު 

 (ިއޞްލާޙުކުރުން 3/2018ރު ނަންބަުރ މްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރައީސުްލޖު) 5/2018އަދި ގަރާރު ނަންބަރު  ލާޙުކުރުން(އިޞް
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. 2018ފެބުރުވަރީ  7 .1439ޖުމާދަލްއޫލާ  21ކު އަރިސްކުރީެމވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި ސިޓީއާއެ

 އްޔޫމް. ޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދު ،ޚާދިމްކުމް

حيمبسم هللاރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަރާރު. ، 23/2018ގަރާރު ނަންބަރު  `. حمن الر   ،ألحمد هلل مالك الملك . الر 

ޔާމީން هللا ، ޢަބްދުައހުރެން  .واله وصحبه الكرام ،والّصالة والّسالم على سّيدنا محّمد ،ذى الجالل واألكرام

ގެ ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުނެ އަންގަެމވެ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،އްޔޫމްޢަބްދުލްޤަ

ނގުރާމައެއް ުނވަތަ ޤައުމީ ްއާކތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ހަ ވަނަ މާއްދާަގއި ގުދުރަީތ ކާރިސާެއއް ނުވަތަ ނުރ253ަ

 މަލާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ ބޭރުގެ ހަ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ސަލާމަތަށް ނުރައްވެދާނެ

ސަރަހައްދެއްަގއި ނުވަތަ ކަނަޑެއޅޭ ވަކި ސަރަހައްދެްއގައި ުނަވތަ ސަރަހައްދުތަކެްއގައި ކުއްިލ ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ވަނަ ދުވަުހގެ ރޭެގ  2018ފެބުރުވަީރ  1އަދި  ،ހިނދު ވީރެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކު 

އަމުރުގެ ސަބަބުން ިދވެހި  SC-SJ/01/2018އިވާ ނަންބަރު ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފަ ސު ވަގުެތްއގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ލަތް ހިންގުމުގެ ވަކިަވކި ބާރުތައް ލިބިދީ ، ޤާނޫނުައސާސީން ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ބާރުަތއް އޮޅުންބޮޅުްނވެދައު

ގެ ަރއްކާތެިރކަމާ އުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުން، ޤައުފައްދާފަިއވާ މުައއްސަސާތަުކގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުތަކަށް ުބރޫއަރައި 

 އެްއގޮތަށް ހިންގަން ފަަށއިފި ލަތުގެ ހިންގުން އެ އަމުރާތަކެއް ގެއްލޭ ހިސާބަށް ގޮްސ، ދައުގުޅިފަިއވާ އެތައް މަޞްލަޙަތު

އަދި  ،ހިނދު ކަމަށް އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުެރވުނު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭނުން ކެނޑިދާ ހިސާބަށް ކަންކަން ޮގސްފައިވާ ނަމަ

ނައިބު މި އަމުރު  ލަތުގެ ފަރާތުން ބަންޑާރަ ކޯޓުގެ އަމުރު ނުކުތުމާއެކު ދައުދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ބުނެވިދިޔަ

 ،ކުރުމަށް މަސައްކަްތކޮށްުޑވުްނތައް ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާާރ ހިްއސާކުރުމުގަިއ ހުރި ދުްސތޫރީ އަދި ގާނޫނީ ކަންބޮތަންފީޛު

ފަނޑިޔާރު ދެއްވި މަޝްވަާރެގ މަތީން ބުނެވިދިޔަ އަމުރު  އްތަމަޖެނެރަލަށް އުރަ ނައިބަށާއި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ބަންޑާ

 މައްސަލަތައް ފާހަގަޮކށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ސްތޫރީ އަދި ބައެއް ގާނޫނީތަންފީޛުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިަކމާއި ދު

ޖެނެރަލް  ނުދެްއވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރއްދަވައިއްލު ހޯ، އެ ަކންކަމަށް ޙަޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ކަމަށް  ރެްއވުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކުވާބުަގއި ކުރީަގއި ނެރުްއވި ކޯުޓއަމުރު ތަންފީޛުހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތަުކގެ ޖަ

އަސާސީން ނޫނުވުމަށް ޤާުކރުމަށް އަދި ފަނޑިޔާރުން ޒިންމާކުރު، އަދި ފަނިޑޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކި ނިންމާފައިވުމުން

ަނ ވަ 157، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އުފައްދާފަިއވާ ދުސްތޫރީ މުއަްއސަސާއަކީ ޖުިޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންކަމުަގއި ާވއިރު

އިމުކުރުމުގެ ބާރުަގިއ ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާ

، ިމ އަމުރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޞަރީޙަ އިބާާރތުން ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރުކަމުަގއިމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞް ިހނގާނެކޮ

ޔަސް ލިބިދީފަިއވާ ބާރަކަށް ޕްރީމް ކޯޓަށް ވި، އަދި މިއީ ސުލާފައިާވއިރުވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ބާރު ކަނޑުަވއި 157

ފައިވާ ނިންމުންތަކެއް ގާނޫީނ އިުދކުރެވި މައި ގާނޫނީ ގޮތުން ޤައަދި ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަރުޙަލާއަކުން ނިން ،ހިނދުނުވާ

ގާނޫނުެގ  ،ިދވެހިރާއްޭޖެގ ގާނޫނީ ނިޒާުމގެ ތަރުތީބާއި އުސޫލުތައް ެގއްލި ،ބާރެއް ނުވަތަ ހަމަެއއް ނެތި އަލުން ހުޅުަވއި



4 

 

ނޫނުއަސާސީން އެހެން މުައއްސާސާތަކާ ަހވާލުކޮށްފަިއާވ ، އަދި ޤާވެރިކަން ގެއްލޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިއުމުން

އެ މުއަްއސަސާަތކުގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުަތކާއި އިމްތިާޔޒުތައް  ،ތައް ހިންގުމަށް ދަިތވާ ގޮތަށާއިމަސައްކަތް

ޕްރީމް ކޯޓުގެ  ެގއްލޭ ޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ސުއަދި ރައްކާތެރިކަން

މުގެ ތެރޭގަިއ އަދި މިކަ ،ބާރުތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތއް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ގާނޫނީ

ށް މައްސަލައެްއގައި ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤަފަނޑިޔާރެއްގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމެނިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ  ދެ 

، ތައް ހުއްޓި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުއިވުމުންހުްއޓިފަ އިގެ ތަޙުޤީޤުހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ެއ މައްސަލަ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަްއ  ނޫނުއަސާސީން އެ މުައއްސަސާތަަކށް، ޤާަތއް ެގއްލިސާސީން ކަނޑަައޅައިީދފައިވާ އިންނޫނުއަޤާ

ގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ނޫނުއަސާސީ ރުމުން ޤާ އަދި މި ަކންކަން މިހެން ހު ،ހިނދު ނަފީކުރާ ހިސާބަށް ކަންކަން ޮގސްފައިވީ

ނޫނުއަސާސީއާިއ ަތކުންނާއި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ޤާ ލަތުގެ މުއައްސަސާ، އަދި ދައުލަތް ހިންގާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ގޮތަށް ދައު

ްނ ަތކާއި މިިނވަންކަ ކުިރއަުރވައި އެންމެންގެ ޙައްޤުރިކަން، ގާނޫނުގެ ވެންކުރުމާއި ތަކާ ެއްއގޮތަށް ކަންކުާރކަން ޔަޤީގާނޫނު

ވަނަ މާއްދާިއން އަހުރެންނާ މަތިކޮށްފައިވާ 115ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ  ރައްކާތެރިކުރުމަކީ

، މި ކަންކަން ޤާނޫނުއަސާީސާއިއ ކަމަށް ގެނެސް ން އުއްތަމަ ފަނޑިާޔރުގެ ސަމާލުމި ކަންކަ، ދުސްތޫރީ ވާޖިބަކަށް ވުާމއެކު

 (ގައި 2018ފެބުރުވަރީ  5)ނައުމަށް ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ތަުކގެ ތެރެއަށް ގެގާނޫނުގެ އިން

ގެ ސަބަބުން މި އެ ސިޓީތައް ބަލައިނުގަތުމު ،ސިޓީއެއް ަރއްދުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި  4އަހުރެން 

ލަުތގެ އެިކއެކި ، އަިދ ދިވެހި ދައުީތއާއިއްލެއް ހޯުދމަށް ކުރި މަސަްއކަތަށް ުހރަސްއަޅާފަިއވާމައްސަލަތަކަށް ޙަ 

ށް  ިސޔާދަތަށް ެގއްލުންވާ ހިސާބަލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ، ިދވެހި ދައުމުއައްސަސާަތކަށް ލިބިފަިއވާ ަމޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު

ަނއިބާިއ  ވާ ބަންޑާރަލަތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ކަމުގައި ، ދިވެހި ަދއުކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ ކަންކަން ގޮސްަފއިވާ

އްލުކުރުމަށް ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްަތކަށް ެވސް އެދެވޭ އިޖާބައެއް ުއއްތަމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި މައްސަލަތައް ޙަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  މަތީަގިއވާ ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިއީ ،ނުވާތީނޑިޔާރުގެ ކިަބއިން ލިބިދީފައިފަ

ލަުތެގ ، ދައުނޫނުއަސާީސގެ ސިޔާދަތު ގެއްލި މާއްދާއިން ކަނޑައަަޅއި އިސްތިޤްާރރުކޮށްފައިވާ ޤާވަނ8ަސާސީގެ ނޫނުއަޤާ

 މީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ފޯރައިފާނޭއު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ިލބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކަމާ

އަދި މި ކަންކަަމކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ދުސްތޫރީ  ،ފަިއވުމުންކަމަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ފެންަވރަށް ކަންކަން ގޮސް

ޚިލާފަށް  ތޫުރގައި ަކނޑައަޅާފަިއވާ ގޮތާއެ ދުސް ،ލަތް ގާނޫީނއަސާސީްނ ބޭރުން، މުޅި ދައުއޮނިގަނޑު ފުނޑުފުނޑުވެ 

ރައްާކވެދާނެ ކަމަށް އަހުރެންނަށް އުމުގެ ސަލާމަތަށް ނު، މި ކަމުގެ ސަބަުބން ޤަކަމުގަިއވެ ހިންގުމަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް

ރުން މިހާރަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާެތރިކަމަށް މިހާ ،ހިނދު ގަބޫލުކުެރވުނު

، ، އަދި ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއިހިނދު އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ލިބިފައިވީފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ޤަ

ލަތުގެ އެންމެ  ދިވެހި ދައުރީ އޮނިގަނޑު ަރއްކާތެރިކުރުަމކީ ، ދުސްތޫރަްއޔިތުްނގެ ރަްއކާތެރިކަމާއި  ،އުމީ ސަލާމަތާއިޤަ
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ނޫނުއަސާސީން އަހުރެންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާ އިސް ވެރިާޔގެ ހައިިސއްޔަތުން 

ވަަނ  253ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ފައިވާ ސަބަބުަތކަށް ޓަަކއިމަތީަގއި ބަޔާންކޮށް  ،ވާހިނދު

 ގުިޅގެން ގާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގާ  މާލެއަށާިއ އަދި މި މައްސަލައާ ރަށް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވެރިމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނެއް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތީ ތިބި ތަމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ތުހު

. އަދި ލަތު އިޢުލާނުކުރަމެވެުމއްދަތަށް ކުއްިލ ނުރައްކަުލގެ ހާުދވަހުގެ  15ށިން އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމައި މިައދުން ފެ

ނޫނުއަސާީސގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެލަތާ ގުިޅގެން އަންނަނިވި ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމަށާއި ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ މި ހާ

ތަކުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ނޫނުއަސާސީގެ އަންނަިނވި މާއްދާ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއަންނަނިވި މާއްދާތަކާއި 

ިވ ުގޅިގެން ހަދާފަިއވާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން އަންނަނި  ، އަދި އެ ޙައްޤުަތކާތައް ހިފެހެއްޓުމަށާިއ ހަނިކުރުމަށްޙައްޤު

ނޫނުއަާސސީގެ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހަނިކުެރވޭ ކަނަޑއަޅައިފީެމވެ. ޤާ ޮގތުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް  ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން ަވގުތީ

ލޫމާތު ޢުމަ)ވަނަ މާއްދާ  29ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ -2 (؛ޒާތީ ދިިރއުޅުން) ވަނަ މާއްދާ 24ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ -1މާއްދާތައް؛ 

 -4 (؛މުގެ ޙައްޤުކުރުހަޅުތާލު) ވަނަ މާއްދާ 31 ނޫނުއަސާީސގެޤާ -3 (؛ވަންކަންތުމުގެ މިނިހޯދުމާއި ލިބިގަ

 ވަނަ މާއްދާ  43ނޫނުައސާސީގެ ޤާ -5 (؛އެއްެވއުޅުުމގެ މިނިވަންކަން) ވަަނ މާއްދާ 32ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 -7 (؛ ޒިންމާޞީޚްޝަ) ވަނަ މާއްދާ  44ޫނނުއަސާސީގެ ޤާ -6 (؛ދުލުވެރިކަމާއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން)ޢަ

ވަަނ  46ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ -8 (؛ފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުންޚިލާ ގާނޫނާ) ވަނަ މާްއދާ 45ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

އި، ފާސްކުރުމާިއ، ހިފެހެއްޓުމާ) ވަނަ މާއްދާ 47ނޫނުައސާސީގެ ޤާ -9 (؛ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު) މާއްދާ

 -11 (؛ކުށްކުށަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ މީހުން މިނިވަންކުރުން) ވަނަ ާމއްދާ 49ނޫުނއަސާީސގެ ޤާ -10 (؛މުދާ އަތުލުން

ވަނަ  56ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ -12 (؛ތައް ަތޙުޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުންައވަހަށް މައްސަލަ) ވަނަ މާއްދާ 50ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 -14 (؛ބަދަލު ލިބިދިނުން) އްދާވަނަ މާ  58ނޫނުއަާސސީގެ ޤާ -13 (އިސްތިޢުނާފުކުރުމުެގ ޙައްޤު) މާއްދާ

ވަނަ މާއްދާ  99ސާސީގެ އަޫނނުޤާ -15 (؛ވާކުރުމުގެ ޙައްޤުޢުއްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ދަ)ޙަ ވަނަ ާމްއދާ 65ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ާޔގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް) ވަނަ މާއްދާ 100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ -16 (؛ޒިރުކުރުންހާމީހުން )

ރެއްެގ އިތުބާުރ ަވޒީރުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަ) ވަނަ މާއްދާ 101ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ -17 (؛ބު މަޤާމުން ވަިކކުރުންނައި

 145ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ -19 (؛ކޯޓުގެ ނިންމުން މްޕްރީސު) ވަނަ މާއްދާ 113ނޫުނއަސާީސގެ ޤާ -18 (؛ނެތްކަމުގެ ވޯޓު

 (.ނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރުންކިއުޓަރ ޖެ ޕްރޮސި) މާއްދާވަަނ  208ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ -20 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

ެގ (ިދވެހިރާްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13ގާނޫނުގެ ަނންބަރު  -1 ؛ން ހުއްޓާލެވޭ ގާނޫނުގެ ބައިތައް މަލުކުރުޢަ

ްއވެސް ފިަޔވަެޅްއ މެދު އެފަނޑިާޔރަކާ) ވަނަ މާއްދާ 14 ،ާއއި  (ނޑިޔާުރންނަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒުފަ) ،ވަނަ މާއްދާ  12

. މި (ތުގެ ގާނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ގާޫނނު ނަންބަރު  -2 ؛ނޑިޔާރަކަށް ލިބުންފަ އެ ލޫމާތު ޢުމަ ނަމަ އެ އަޅާ

ދަށް އަޅަންޖެހޭ ނހި ގުޅިގެން އެ ހާލަތާ ރަްއކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މިރާރުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުގަ
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މަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމާއި، އު ްށގެންދިއައާއްުމ ދިރިއުޅުން ކުރި  ،ންކޮށްފަިއވާ ިފޔަވަޅުަތއް ފިަޔަވއިމަތީގައި ަބޔާ

ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ ބިޭދސީންނާއި، ދިވެހިާރއްޖެއަށް  ،ރައްޔިތުންނާއި  އިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ އެްނމެހަދި

ގެ މުޢާމަލާތްތައް ތަކުފަރާތް ން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމާއި، އެޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަްށ ރައްކާތެރިކަ

وعلى آله  ،ددنا محم  سي  على لًم وس ى هللاوصلّ ކަނޑައަަޅމެވެ. ވެސް މަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އުްށގެންދިއަކުރި

 އި ހަތަރު ހާހިޖުރީ ސަނަތުން ހާ ،ވަނީ ލިޔެ ސޮއިކޮށްަފއި މިރާރު  ގަމި  .العالمين رب   هلل والحمد ،وصحبه أجمعين

ވަަނ  2018ސަނަތުން މީލާދީ  ،ވަނަ ދުަވސް ކަމުަގިއވިލްއޫލާ މަހުގެ އޮަނވިހިސަތޭކަ އޮނަސާީޅސްވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާދަ

ޔާމީން هللا ވި ހޯމަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގަެއވެ. ޢަބްދުވަނަ ދުވަސްކަުމގައި  5ރީ މަހުގެ ވަރުއަހަރުގެ ފެބު

 ދުލްޤައްޔޫމް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ޢަބް

.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ (ކުުރންއިޞްލާޙު 3/2018ރާރު ނަންބަރު ގަަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ) 4/2018ރާރު ނަންބަރު ގަ

حيمރާރު. ގަ حمن الر  واله  ،دوالّصالة والّسالم على سيّدنا محمّ  ،ذى الجالل واألكرام ،ألحمد هلل مالك الملك .بسم هللا الر 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ބުނެ އަންގަމެވެ. ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ޢަބްދު ،އަހުރެން .وصحبه الكرام

ރާރު ގަަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ތްކޮށްވަަނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަ 253ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ން ( އިރާރުގަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެހޭ ރައީސުލް އްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުރުމާިލ ނުރަކުއް) 3/2018 ނަންބަރު

ފައިވާ ނުވަަތ ރާރުގެ ދަުށން ހިފެހެއްޓިގަވާ ުކއްލި ުނރައްކަުލގެ ހާލަތާ ގުިޅގެން ިއސްވެދެންނެވުނު ކަނޑައަުޅްއވާފައި 

 އަދި އެ ޙައްޤުތަކާ ،ބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއިމާއްދާތަުކގެ ދަށުން ލި ނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާތަކާިއ، އެޤާ ހަނިކުރެވިފަިއވާ

ީސެގ ނޫުނއަސާޤާިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،މަލުުކރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ގާނޫނުތަުކގެ އިތުރުންޢަގޮތުން  ގުިޅގެން ަވގުތީ

ނިކުރުމަށް ހަ ވާ ޙައްޤުަތއް ހިފެހެއްޓުމަށާއިމާއްާދގެ ދަށުން ލިބިދީފައި އެ ،އާއި އިތުރުން އަންނަނިވި މާއްދާ 

ވަނަ މާއްާދެގ  48ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ -1ވަތަ ހަނިކުރެވޭ މާއްދާތައް. ނޫނުއަާސސީގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ނުޤާކަނޑައަަޅއިފީމެވެ. 

. (ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހުންނާއި)މާއްާދގެ )ރ(  އެ ،މާއްދާގެ )ނ( އާއި އެ ،)ހ( އާއި

د علىوسلًم  ى هللاوصلّ  ރާރު ލިޔެ ގަ. މި العالمين رب   هلل والحمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،سي دنا محم 

ވަަނ  20ލްއޫލާ މަހުގެ އި ހަތަރުސަތޭކަ އޮނަސާީޅސްވަނަ އަހަރުެގ ޖުމާދަހިޖުރީ ސަނަތުން ހާހާ ،ވަނީ  ސޮއިކޮށްފަިއ މި

ވި އަންގާރަ ުދވަހު ވަނަ ދުަވސްކަމުަގއި 6ގެ ރީ މަހުވަރުވަނަ އަހަުރގެ ެފބު 2018ސަަނތުން މީލާދީ  ،ކަުމގަިއވިދުވަސް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ.هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭަގއެވެ. ޢަބްދު

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ (ކުުރންއިޞްލާޙު 3/2018 ރާރު ަނންބަރުގަަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ) 5/2018 ރާރު ނަންބަރުގަ

حيمبسم ރާރު. ގަ حمن الر  واله  ،والّصالة والّسالم على سيّدنا محّمد ،ذى الجالل واألكرام ،ألحمد هلل مالك الملك .هللا الر 

 1ހޫރިއްޔާ ބުނެ އަްނގަމެވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމް ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ޢަބްދު ،އަހުރެން .وصحبه الكرام

 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކޯޓުން ނެރުއްވާަފއިވާ އެ މްޕްރީތެްއަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުގުވަނަ ދުވަުހގެ ރޭގެ ވަ  2018ރީ ވަރުފެބު
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2018/SC-SJ/01  ްއަދި އެ އަމުރު  ،ގާނޫނީ އަދި އުސޫލީ މަްއސަލަތަކަށާއި ،ދިމާވެފައިވާ ދުސްތޫރީއަމުރުގެ ސަބަބުނ

 ކުރިމަތިވެފަިއވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ،ުކގެ ތެރެއިްނ ދިމާވި ކަންކަމާއިިދޔަ މަސައްކަތްތަމަށް ކުރެވިގެންތަންފީޛުކުރު

ރީ ވަރުފެބު 5ށް ލިބިދީފަިއވާ ބާރުގެ ދަށުން ވަނަ ާމއްާދއިން އަހުރެންނ253ަނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

  ުކއްލި ރާުރން ކަނޑަައޅާފަިއވާގަ 3/2018 ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަންބަރުަގއި  7:50 ވީ ހޯމަ ދުވަހުރޭ 2018

ކުރުން މަލުޢަޗަށް މައް  ރާުރން އެގަ އިޞްލާޙު ގެނެސްީފމެވެ. އިްސވެދެންނެވުނު ރާރަށް އަންނަނިވިގަނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ 

 ،ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށ145ްނޫނުއަސާީސގެ ޤާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެހިފަހައްޓާފައިވާ މާއްދާެއއް ކަުމގަިއވާ

دعلى وسلًم  ى هللاوصلّ ން ހިފަހައްޓާފައިވާ ހިފެހެއްޓުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން. ކުރުމަލުޢަ ށްމާއްދާއަ އެ  ،سي دنا محم 

ހިޖުރީ ސަނަތުން  ،ވަނީ ރާރު ލިޔެ ޮސއިކޮށްފައި މިގަމި  .العالمين رب   هلل والحمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين

 2018މީލާދީ ސަނަތުން  ،ވިވަނަ ދުަވސްކަމުަގއި  20 ލްއޫލާ މަހުގެދައި ހަތަރުސަތޭކަ އޮނަސާީޅސްވަނަ އަހަުރގެ ޖުމާހާހާ

ގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް  5:00ވި ައންގާރަ ދުވަހުގެ ަހވީރު ކަމުަގއިވަނަ ދުވަސް 6ރީ މަހުގެ ވަރު ވަނަ އަހަރުގެ ފެބު

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. هللا މާލޭގަެއވެ. ޢަބްދު

 1ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  .ަމސީޙު މުޙައްމަދަށްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

ކޯުޓގެ ނަންބަރު  ކޯޓުން ނެރުއްވާފަިއވާ އެ މްޕްރީ ވަގުެތްއގައި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުވަނަ ދުވަުހެގ ރޭގ2018ެރީ ވަރުފެބު

2018/SC-SJ/01 ީއެ އަމުުރ  ،ސޫލީ މައްސަލަތަކަށާއި ނޫނީ އަދި އު، ގާއަމުރުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައި ދުސްތޫރ

ލަތުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ހާކުރިމަިތވެފަިއވާ  ،ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރެވިގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ިދމާވި ކަންކަމާއި

 އެ އަމުރާ  ލަތުގެ ހިންގުންދައު ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ކަންކަން ދިއުމުންނާއިަކމަށް ގަ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ

، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ނޫނުއަސާސީގެ ބޭނުން ކެނޑިދާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިއުމުންޤާ ނަމަ އެްއގޮތަށް ހިންގަން ފަށައިފި

ރީ ފެބުރުވަ 5ާބރުގެ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާއިން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ 253ނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

މަތުކުރެވޭ  ކަމަށް ތުހު ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގާ ލެއަށާއި އަދި މި މައްސަލައާ ުގޅިގެން ގާނޫނާމާވަނަ ދުވަހު ވާނީ  2018

ލަުތ މުއްދަތަްށ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ހާުދވަހުގެ  15ން  ތިބި ތަނެއް ހިމެނޭ ގޮތުގެ ަމތީފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް

ހަމަޔަށް އަންނަންޖެހުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ރުމާކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާންކު. ޢުލާންކޮށްފައެވެ އި

ެގ ާބރުތަކާއި މުައއްސަސާަތކަށް ަދއުލަތު ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ުއސޫލުތަކާއި ބާރުަތއް ވަކިކުެރވިަފއިާވ ގޮާތއި

ޤާނޫނުއަާސސީާއިއ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،ގޮސް އް ފަހަނައަޅައިނޫނުއަސާސީން ކަނޑަައޅަިއދީފައިވާ އިންތަ ޤާ

އި ފަނޑިޔާރުންނަށް ގެ އިޚްިތޞާޞާގާނޫނުތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ބޭރުން ކޯޓު

މި ޢަމަލުތަކަީކ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަާމއި ިއސްތިޤުލާލަށް ގެއްލުންވާެނކަްނ  ،ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންޮކށްފައިވާތީާއއި

 ލަތެއްަގއި ާރްއޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިުޤލާލަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތަެކއް ކުރިމަތިކުރުވާފަިއވާ ކަންކަމަށް ހާފަދަ  އެނގޭ

ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެްއ  ،އިތުރުން އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންގެއަދި މީ ،ވާއިރު 
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ފަދަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ 253ސާސީެގ އެ ކަްނކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަ ،ގެނުވާަފއިާވއިރު

ޤީޤަށް ހާލަތަށް ކަންކަން ދިއުމުންނެވެ. އަދި މި މައްސަލައިަގއި ތަޙްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ  ނުރައްކަލެއް ކުރިމަިތވެދާނެ

ށްފައިާވ ޢަމަލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މައްސަލަިއަގއި ާޝމިލުވާ ފަރާތްތަކުން ކޮ ،ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު

ތަކެއްކަްނ ޤައުމަށް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިަގއި ޚިާޔނާތްވެފައިވާ ޢަމަލު ،މިނިވަންކަމަށް ބޮޑެތި ނުރަްއކާ ކުރިމަތިކުރުވާަފއިވާ 

ހިނގާފަިއވާ  ދުވަުހގެ ެތރޭގައި ކަންކަން 18ވޭތުވެިދޔަ  ،. އަދި މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތަކަށާއިފެންނާން އެބައޮތެވެ

ެގ ކުއްލި ނުަރއްކަލު  ،ދައުލަުތގެ ސަލާމަީތ ބާރުތަކުެގ މުައއްސަސާތަކަްށ ލިބިފައިާވ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ގޮތަށާއި 

، ުކއްލި ުނވާތީބަދަލެއް ައއިސްފައިލަތަށް ހެޔޮ ، އަދި އެ ހާއެކު  ދެމިއޮތުމާލަތު މިހާރުވެސްހާލަތު އިޢުލާންކުރަންޖެހުނު ހާ 

 ،ރާރު ހިމެނޭ ގޮތުންއިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ދެ ގަ ރާރު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް، އެ ގަރާރުށްފައިވާ ގަލަތު އިޢުލާންކޮ ގެ ހާނުރައްކަލު

 30އިން ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން  2ގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  257ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ެގ )ނ( ވަނަ ާމއްދާގެ 257 ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް އިތުރުކޮްށދެއްވުން އެދި

 ތިރާމް އިޙް ށަހަޅަމެވެ.ފައިާވ ބާރުގެ ދަށުން ހުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބި ދަށުން

 ލްޤައްޔޫމް. ޔާމީން ޢަބްދުهللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2018ުރީ ފެބުުރވަ 18. 1439ުޖމާދަލްއާޚިރާ  2. ރެއްވުން އެދެމެވެޤަބޫލުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ގޮތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ެބހޭ ލައާމި މައްސަ ނު ސިޓީާއއި، ގަރާާރ؛ގެ ދަށުން ދެންމެ އެ އިއްެވވ5.1ުއެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

މިނެޓު  31ޑި ގަ  1ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3ެގ ދަށުން ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ 5.1

ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  16މިނެޓު  17ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓު  51ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  14

ސިކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ  28މިނެޓު  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  12

 ،ލަން. އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަންންތު. ބަހުސަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާސިކު 56މިނެޓު  4މެންބަރުންނަށް 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ،އިެދްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިބު ަރީއސްވަމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓަ

`. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ށްފަހު( )ަވުގތުކޮޅަކައަރުވަން. ތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަ

 ށް. ރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މު މަަސއްަކތެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދަކީ ަޤއުމުަގއި ވަރަށް މުހިއް

ފަަދ  ވާލުެވފައިވާ ުދވަހެއް. އާދެ، ާރްއޖޭގައި ފަހުެގ ތާރީޚެްއގަިއ ދިވެހިން ގަބޫލުނުކުރާނެމަޖިލީހާ ހައިްއޒަތްތެރި 

ވެހި ޖުޑިޝަރީ ޭބނުންކޮށްގެން ބަޔަކު ބަޣާވާެތއް ހިންގަން އުޅުނުކަން ދި ،ލަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ަމޝްރަޙް އައިސް ހާ
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 . މިފަދަ މުހިއްމު ވަގުތެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ޤައުމު ށް މިއަދު ވާނީ އެނގި ހާމަވެގެްނގޮސްފަހުރިހާ ރައްޔިތުންނަ

ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ދީނީ ވާޖިބެއް.  އްދާރުންނާޣަދެކެ ލޯބިވާ ބައެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން މި 

ޓަކައި މިއަދު ކުރުމަށްމި ޤައުމިއްޔަުތ ދިފާޢު ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ ޤައުމާއި ،ދީނާއި ލާމްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިސް

ކޮށްފަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ޤައުމުގައި ވެިރކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ނުކުންނަންޖެހޭ.

އްާދރުވުމަށް ޓަކައި އެހެން ޤައުުމތަކުގެ އަސްކަިރއްާޔއަށް މި ޣަން ާރއްޖެއަށް ބޭރުަގއި ތިބެގެ ތިބި ޚާއިނުން ރާއްޖޭން

 މި ަޤއުމުެގ މިނިވަންކަން ނަގާލަން ޮގވައިާލ މަންޒަރު. އެހެން ަޤއުމުތަކުެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުންނާ ،ޤައުމަށް އަަރއި

. މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުަގއި ބައްދަލުކޮށް މި ޤައުމަށް ެއ ބޭފުޅުންގެ ދިފާޢީ ބާރުތައް ފޮނުވަން ގޮަވއިލާ މަންޒަރު 

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ުޒވާނުންގެ ގޮުތަގއި މަސައްަކތްކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުެމންގެ ޒިންމާތަކެއް އެބަވޭ. 

ހޭ. މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުިމއްޔަތެްއ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާން އެބަޖެ

ލާފަިއވާ ދުވަްސ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ދިވެިހ ޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަތުކން ގޮަވއިދެކޮޅަށް ނުކުންނަން އަ ންނާޣައްދާރު

މި ޤައުމު ސަލާމަތްޮކށްދޭށޭ. މިއަދު މި ފުރުޞަތު  ،ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަުޅގަނުޑމެން ގާތު އާދޭސްކޮށް މި ދަންނަވަނީ

ރިއްޔާ ވަރަށް ދުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫސަލާމަތްުކރުމުގެ މާތް މަޤްޞަަޤއުމު  އޮތީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައތްމަތީގައި. މި

ޫނނީ އިމުގެ ތެެރއިން މި ކަްނަކން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ، ގާެއކީަގއި ، ވަަރށް ކެތްތެރިކަމާއެީކަގއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާ

 ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ ވަގުތު ގެންދަވާ ޤައުމީ ޖިހާދަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންމުންކުރަްއވަ

އަށް . ޤައުމަށްޓަކައި މި ފްލޯަލންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޮގވާބޭރުަގއި ތިއްބެވި މަޖިލިސް މެންބަރުން  ؛ކައިއުމަށްޓަ. ޤަމީ

 ހާމަކޮށްދެވޭނެ ފުރުޞަތު. ވަަޑއިގެން މި ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވެދެްއވާށޭ. މިއީ ޤައުމަށް އެ ޭބފުޅުންގެ ވަފާތެރިކަން ހުރިވަރު 

އްދާރުވި މީހެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަްށ  ޤައުމަށް ޣަމިއަދު މި ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިނުވާ ކޮންމެ މަޖިލިސް މެންބަރަކީ ސީދާ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. މިއަދަީކ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެދުވެރިކަމާއި 

ޤައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަފާތެރިކަން ހާމަކޮށްދޭން ލިބޭ ފުރުޞަތު. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ކަމާއި އިޚުލާޞްތެރި

އެދިގެން ޤައުމަށް ޓަކައި ނުކުންނާނެ މަޖިލިސް ، އަދި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހެޔޮޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.އޭ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕާއި

އެކީަގއި ނޫން ގޮތަކަށް މިއަދު މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ  މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެ މެންބަރުން މިއަދު ފެނިގެންދާނެ.

 ،، ައޅުގަނޑު ދަންަނވާނީގި ހާމަވެގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާފުރުޞަތު ނެތްކަން ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ެއނ

ޓަކައި ދަކީ ތި ބޭފުޅުން ޤައުމަށްމިއަ ؛ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ުހރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނގެ

ތެދުވަންވީ ުދވަހޭ. މިއަދު ތި ބޭފުޅުންގެ މި މުހިއްމު ވޯަޓީކ މި ޤައުމުގެ ތާރީުޚގައި ިލެޔވިގެންދާނެ މުހިއްމު ވޯޓެކޭ. 

އި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިތުކަްނ ، ައޅުގަނޑުގެ ހުިރހާ ވެސް ދުޢާއަކީ ައޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގަ އެހެންވީމާ

ޓަކައި މި ކޮށްދެއްވާ ބުރަ އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަުތގަިއ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޤައުމަށް މި ރާއްޖޭގެ ރަ ،ދެއްަވއި
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އުމު މި ޤަ ،މާޔަތުގެ ތެރެއަށް، މި ޤައުމު ހިމަނިފާނާއެކު މަސައްކަތްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ

 ލާނެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އްޤީގެ ތެރެއަށް ީބއްަސއިތަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މި 

 ކުރިމަތިވި މައްސަަލ ކުރިމަިތވެފައި މި އޮތީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ަޤއުމަށް ޣަްއދާރުވި ބަެއއްެގ ސަބަބުންނޭ.

އަޅުގަނޑު ހަމަ މީގައި ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއިން މި ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތާ ހަމަ ގުޅުވާފައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން 

ބޭނުން. އޭެގކުރިން ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންަނށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 

ންބަރުންތަކެއް މި ތަނުން ދިޔައީ ވެސް ހަމަ ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެގެންނޭ. މިއީ މީގެ އަސްލަކީ. ގޮތަށް ލާރި ހުށަހެޅިގެން މެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ުއއްމީދާއެކު ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ފޮނުވަނީ 

މަށް ޓަކައި ވަޢުދުތަކެއް ވެފަ. އަިދ ޤައުމާއި ދީނުގެ ދިފާޢުަގިއ ޤައުމާއި ރަްއޔިތުންގެ ތަަރްއޤީއަށް މަސައްކަްތކުރު

މަސައްކަތްކުރާ ަބެއއްގެ ގޮުތަގއި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އެބަިއމީހުން ލައްވާ ހުާވކުރުވާފަ. ައދި މި ފަހަރު، މި ދައުރުެގ 

އްވާފަިއ މި ވަނީ ަރއީސް ޔާމީންެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ކުރިމަތިލެްއވި ގިނަ މެންބަރުން ކުރިމަތިލަ

މެނިފެސްޓޯގައި މިހިރަ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްަތކަށް އެއްބާުރލުންދީ، ދާއިރާތައް ތަރައްޤީުކރުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްުމ 

ންކަން ވާޖިބުތަކެއް ތިމަންނާމެންގެ ޮކނޑުަގއި ެއޅިފަިއވާ ކަމަށް ަގބޫލުކޮށް، ެއ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާނެކަމުެގ ޔަޤީ

ދެމުން ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނުނީ، ދައުރުގެ ވަކި ިހސާބަކުން މެންބަރުންތައް ވަކި 

ގޮތަކަށް ހަމަ ކުއްިލއަކަށް ެއ ދާއިރާތަކަށް ހެސްކިޔާަފއި ަތރައްޤީ ައއިސްައއިސް ުހއްޓާ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފައި، އެހެން 

ހެްނ ގޮތަކަށް، އެހެން ވިސްނުމެްއގައި މަަސއްކަތްކުރާ ތަން. ިމ ކަންތައްތަކަކީ މި ޤައުމުން ކޮޅަކަށް ދުވެަފއި ގޮސް އެ

އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. ޤަުއމުގެ ރައްޔިތުން ވެރިކަމަށް ިއންތިޚާބު މި ކުރަނީ މީހުން؛ 

ރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރަނީ އެބައިމީުހންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫ

ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ެއ މީހުންގެ ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި. އެ މީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ، 

ނެސްދިނުމަށްޓަކައި. މިކަންކަން ލުއިފަސޭހަ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި. ރަނގަުޅ، ލުއިފަޭސހަ ގާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ގެ

ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ފޮނުވީމަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ހުިރ ގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ 
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މާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކަންތައްތަްއ ހުރި ގޮތުން ިމައދު އަުޅގަނޑުމެން މި ވަީނ ޮބޑު އަނަދވަޅަކަްށ ަވއްޓައިލާފަ. އެހެންވީ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން މި ހާލަތުން އަަރއިގަތުމަށްޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރަން އަެނއްާކވެްސ އެބަޖެހޭ ވާހަކަ. މިއީ ވަކި މީހެއްގެ، ަވކި ފަރުދެއްގެ ބޮލުގައި ެއޅިފަިއވާ ޒިންމާއެްއ 

ކީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބައެއް މީހުން، ވެރިކަމަށް، ާރއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް ކުރިމަތިލާން އުއްމީދުަގިއ ނޫން. އަދި ހިތާމައަ

މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް މީހުންގެ ހާލަތު މިއަދު ހުރި ގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަފެނޭ. ދިވެހި ޤައުމަކީ މިއީ އެ މީހުން 

ހިރާއްޖޭަގއި މި އޮތް ިއސްލާމް ދީނާ ދޭތެރޭގައި އެ މީހުން ވިސްނާކަށް ބޭނުމެއް ބަލަން ބޭނުންވާ އެއްެޗއް ނޫން. ދިވެ

ނުވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާކަްށ ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދެން ކޮން ކަަމކާ އެ މީހުން މި ވިސްނަނީ؟ 

 ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ އެއްެޗއް ދިަޔޔަްސ ހަމައެކަނި ވެރިކަުމގައި އެ މީހުން އިށީންނާނެ ގޮނޑިއަކަްށ މި ބަލަނީ. ދެން

މައްސަލަެއއް ނެތް. ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިކަން ވިްއކައިލާފަިއ، ބޭރުމީހުންނަށް ދީފައި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިސޯރުކުރުމަށް 

ުޅގަނުޑ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ިމއީ އޮްނނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތެއް ނޫން. އަ

ގަބޫލުކުރަނީ، ދިވެހިާރއްޖެ ދެކެ ލޯބިވާ ެއއްވެސް ބަަޔކު ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ތިބެގެްނ ދުނިޔޭގެ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ 

އަސްކަިރއްާޔއިން ރާއްޖެ އަަރއި، ރާއްޭޖގެ ވެިރކަން ހިފައިދޭށޭ ކިޔާފައި މިގޮތަށް ވަކާލާތުުކރަމުންނެއް ނުދާނެ ދިވެހިން 

ދިވެހި ޤަުއމު ދެކެ ލޯބިވާ ބައެއް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދެކެ ލޯބިވާ ބަެއއް. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތެރެައށް ކޮރަޕްޝަނަށް ފައިސާ ައޅައި، ކޯޓުތަކަށް ކޮރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފައިާސ 

ާޔ ދަުއލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްެސްއ ދައްކާަފއި ދެން ބާީކ ހުރި އަޅަިއ، މިކަްނކަން ކުރުުމގެ ބަދަލުގައި ލާިރ ހުރިއް

ލާރިން ރައްޔިތުްނގެ ެއކިެއިކ ޒަރޫރީ މުހިއްމު ބޭނުންތަަކށް؛ އިޖުތިމާޢީ އަިދ އިޤްިތޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ެއ ފަިއސާ 

ަލން، ރާއްޖޭެގ، ޚާއްަޞކޮށް ޚަރަދުކުރަންވީނޫންތޯއޭ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ހަމަ ޮގވާ

މާލޭގެ މަގުމަތީަގއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުވެަފއި އޮްތ ދުވަްސަވރެއްަގއި އަމަންއަމާންކަން ަނގާލަން މަސަްއކަތްކުރުމާިއ، 

، ތަންތަނަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކުރުމާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ައގު ވަްއޓާލުމަށް ޓަކައި ބޭރު ދުނިޔެއަށް ތަފާތު އެހެން މަންޒަރުތައް

ނުބައި މަންޒަރުތައް ަދއްކަން ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި، ައޅުގަނޑުމެން ާރއްޖެއަކީ އަބަުދެވސް ޒަމާނުއްސުރެ އެންމެން 

ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރާ ެއްއބައިވަންތަ ަޤއުމެްއގެ ގޮުތގަިއ އޮތް ތަނެއް ވީމަ މިގޮުތގަިއ މި ޤައުމު ބާއްވަން ހުރިާހ 

ކުރުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ ސިޔާސީ ާޕޓީތައް ހަދައިގެން ތަފާތު ފި އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި މީހުން މަސައްކަތްކުރަން

ތަކުްނ ސިާޔސީ ޕާޓީ ،ނޫން. ރާއްޭޖގެ ޕާީޓތަކުން އުމާއި އަދި ރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދު ފުނޑާލަން މަސައްކަްތކުރުމެއްޤަ

އި މަންފާއަށް ޓަކައި. ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާމް ދީނާއިއިސްލާ  ،އުމުގެ އެއްބަިއވަންތަކަާމއިމަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ޤަ

ކުރަން. ެއއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދައުެރްއ ނޑުމެން ނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ބައިބަިއކުރުމަށްޓަކައި މަސަްއކަތްއަޅުގަ

ްނާވ ލިބިގެސީ ޕާީޓއަށް ސިޔާ ވެސް ނޫނުއަސާސީން ެވސް އަދި ގާނޫނުތަކުންޤާނުކުރަން.  ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް

 ،އްދާރުވުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ދުވާލަކު ގޮތަކަށްޙައްޤެއްނޫން އެއީ ދިވެހި ޤައުަމށް ޣަ
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ވެރިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ،އެއްާރގަކަށް ތަފާތު ލަވަތައް ަބއްޓަންކޮްށގެން އެިކއެކި މީހުން ކިޔަމުންދާ ގޮތަށް

މީހުން އަރާށޭ. އްުދވަހު ބުނެފާނެ މިތަނަށް ބޭރުަދއްކަމުންދާ މަންޒަރު. އެގޮތުން ުދާވލަކު ގޮތަކަށް ވާހަކަދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭ 

ލާށޭ. ، ރައީސް ޔާީމންގެ ވެރިކަން ވައްަޓއިތިމަންނަ އެހެން ނުބުނަމޭ. އަނެއްދުވަހު ބުނެފާނެ ،އަނެއްުދވަހު ބުނެފާނެ

ވެސް ނުބުނަމޭ. ެއހެންވީމާ، މިގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ހިނގާށޭ  ތިމަންނަ އެހެން ،ފާނެއަނެއްުދވަހު ބުނެ

އުމާއި އަުޅގަނޑުމެންެގ ުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަޒިންމާދާރު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ބައެްއގެ ގޮ

ކަުމގައި ންފާއަށް ަމސައްކަތްކުާރ ބަެއއްއި މަން. ރަްއިޔތުންގެ ލާބަޔާ ކަމުަގއި ވާފާޢުގަިއ މަސައްކަްތުކރާ ބައެއް ދީނުގެ ދި

 . والس الم عليكمން. . އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާނަވާން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ލޭވިލިމާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ކަށް. ޙުސައިންމަނި  ނިހާން އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

، ދިވެހި އުމަށްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދައުރުން ބޭރުގައި މި ބޭއްވޭ މުހިއްމު ޖަލްސާއަކީ ދިވެހި ޤައާދެ! ޝުކުރިއް 

ގޮުތގައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ބާރުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ 3ޓަކައި ދައުލަުތގެ ދައުލަތަށް

އުމުގެ ހާލަތު ފުރޮޅިގެންދިޔަ ގޮތުން ރާއްޖޭެގ . އެއީ ޤަ ކަމެއް ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތަށް ޓަކައި ކޮށްދެްއވަންޖެހޭ

އިން ލިބިދޭ ބާރުެގ ވަަނ މާއްދާ 253 ،އަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނޫނުމަނިކުފާނަށް ޤާ އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޫނުއަސާީސގަިއ ބުނާ މުއްދަތުގައި އެ މައްސަަލ އްކަލުގެ ހާލަުތގެ މުއްަދތުގަިއ، ޤާލާނުކުރި ކުއްިލ ނުރަދަށުން މި އިޢު

ތެްއ މި މައްސަލައަށް ގޮ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ،ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި

އްވާފަ. ނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަ މަސައްަކތެއް ކުރުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުނިންމަވައިދެްއވުމަށް ޤާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަމަ މެންބަރުން ގޮތުގައި ރަްއޔިތުން ފޮނުއްވާފަިއ  ،އެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަޔާ

 ަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާކަށްބޭފުޅުން މިކަމު ނުދިޔަ. އަދި އެއަދު ހަމަ މި ތަޅުމުން ފެނިގެންއެއް މެންބަރުން މިތިބި ބަ

 ،ޖަހާފައި ދިޔުމެކޭ ޖެހުނު ގަީޑގައި ަރއްޔިުތން ބޮލައިލާ ހާލު ރައްޔިތުްނނަށްއޮތް ދަތީގައި، ދަތި ނުވި. މި  ބޭނުންފުޅެއް

ޖެހެނީ  ކަެމއް. ެއއީ ނިންމަން މި ވަނީ އެއް ގޮތުަގއި މި ނުވަނުމެކޭ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 

މަނިކުފާނު އަމިއްަލއަށް ކުަރއްާވ  ކުރަްއވަނީ އެ  ދުސްތޫރުގައި ަބޔާންކުރާ ކަންތައްތަކެްއ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ވެސް މި

 އް ހާލަތު ދިމާވީމަ އެ ހާލަތަކާ ކަން މިހެން ކުރުމަށް އޮތް ކަމެނޫނުއަސާީސގައި މި ނޫން. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާ ކަންތައްތަެކއް

ހަމައަށް  ތުން މަޖިލީހުގެ ބާރު. މި ބާރާމަތީން ކަންކުރަން އޮތީ. ދެން ބާކީ އޮތީ ރަްއޔި އެްއގޮތަށް ގާނޫުނގަިއވާ ގޮތުގެ 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ލާނުކުރެއްވި ހަމައަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ދެންމެ އިޢު މި މައްސަލަ. އަުޅގަނޑުމެންނާ އައީ މި

ސިޓީފުޅުަތއް. އާދެ! ިއިވގެން ހިނގައްޖެ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ުކއްލި ނުރަްއަކލުގެ ހާލަތުގެ  ފޮނުއްވާފަިއވާ

އްޔާ ލާނުުކރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ވަނަ މާއްާދއިން  253 ،ބޭނުން

 4/2018ނެރުއްވާަފިއވާ ގަރާރު ނަންބަރު  ، މި ގަރާރަށް ިއޞްލާޙުގެންނަަވއ3/2018ިބަރު ނެރުއްވާފަިއވާ ގަރާރު ނަން

ގަރާރު ) 5/2018އިޞްލާޙުކުރުން؛ އާެދ، ގަރާރު ނަންބަރު  3/2018ލްޖުމްހޫރިްއޔާ ގަރާރު ނަންބަރު އަދި ރައީސު ،އާއި 

ތު އިޢުލާނުކުރެއްވުުމގެ ގަރާރު ފާްސކުުރމަށް އަދި ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ހާލަ 3 މި ިއޞްލާޙުުކރުން(؛ 3/2018ނަންބަރު 

ގައި ަބޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ަގއި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިީޓފުޅު 2018ރީ ފެބުުރވަ  18ގަރާރާ ުގޅިގެން 

 މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްތައް ިމއަދުގެ މި ަބހުސްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ުހށަހަޅާލަން، މި

އެކަން ފޮނުއްަވިއގެން ގޮތެއް ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީއަށް އެގޮތަށް ފޮނުވަން އަުޅގަނުޑ 

ހުރި، ޤައުީމ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކުރީ. މި މައްސަލައަކީ މުހިއްމު، ޤައުމާއި ގުޅުން

ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި، އަދި މަޖިލީހުގެ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ވެސް ގުޅުންހުރި ވަރަށް ޚާްއޞަ މުހިއްމު މައްސަލައަކަށް 

ވާތީ، މިކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވީހާއަވަހަކަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީ މެދުވެރިެވގެން ކޮށްފިކަމުަގިއ 

ވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެތީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަކ ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ ވާނަމަ އަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ޢަލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 ޢާރިފަށް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި މައްސަަލއަކީ ވަރަށް ޚައްސާސް ަމއްސަލަައކަށް ވާީތވެ، ދެންމެ ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ 

ހުށަހެޅުން؛ މި މައްސަލަާއއި މި ތިން ގަރާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި 

އެުކއެީކގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުުނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިމުނީތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އީދު ލިބުމާއެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއް ނުކުތާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅި، ތާ

ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން. އަުޅގަނޑު ދެންމެ އެ އިއްެވވި ިސޓީފުޅާއި އަދި އެ ގަރާުރެގ މާއްދާތަކަށް ތަފްސީލުކޮށް 

ލި ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ިމ ހިތަށްއަރަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ުކއް

ހާލަތު އިޢުލާންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ. އަދި ެއޮގތަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ބާުރެގ ތެރޭގައި ބަެއއް ައސާސީ 

ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓެވުމާިއ، ބައެއް ގާނޫނުަތއް ހިފެހެއްޓެވުމުގެ ބާރު ވެސް ލިބިވަަޑއިގަްނނަވާ. އެކަމަކަށް ައޅުގަނުޑެގ 

ކޭނެ ޙުއްޖަތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަަރނީ، މި ގަރާުރގައި އެބަ ުހއްޭޓ ގާނޫނީ ގޮތުން އެއަށް ދެއް

ބައެއް މާއްދާަތއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ބާރާ ުގޅުންހުރި. އެހެންވީމާ، ުކއްލި ހާލަތުެގ 

އް، ޢަދުލުއިންާޞފުގެ ދާއިާރއަށް ލިިބގެންވާ ބާރުތައް މިގޮތަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ގަރާރުގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަ

ކަމަށް އެއީ އެހާ ފަސޭހައިްނ ގާނޫނީ ގޮތުން ދެންނެވިާދނެ ވާހަކަެއއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. 

ކަހަލަ މާއްދާތަކަށް ހަވާލާދެްއވާފަިއ  2288، 113، 101، 100، 99އެހެންވީމާ، ަބއެއް ކަހަލަ މާްއދާތައް؛ މިސާލަކަށް، 

ހުރި މާއްދާތަކާ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީގައި ދެވަނަ ނަޒަރަކުން ިވްސނާވަަޑއިގެންދެްއަވއި، އެ މާއްާދތައް ނުލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަށް ޖަވާބު މި ގަރާރު ފާސްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެއްެޖއްޔާ ެއއީ އަުޅގަނަޑށް ހީވާ ގޮތުން ގާނޫނީ ގޮތުން މުހިއްމު ސުވާލަ

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ގަރާރެއް އެ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން  257ލިބިގެންދިޔައީ. އަުޅގަޑުމެންނަށް އެބައޮތް ބާރު 

ނުވަތަ އެއިން ބަެއއް ފާސްުކރުމުގެ ބާރު ވެސް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެއަށް އިޞްލާޙުނެެގނެވުނު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ 

ވަކިން ާފހަގަކޮށް އެ ބައިަތއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވިދާނެ. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ ބާރުތަކެއް ގަރާރުގެ ަބއިތަކެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  70ލިބިފައި އެބައޮތް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އްޗެއް އެ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން، އެއަށް ބަދަލުގެނެްސގެްނ އެބަ ބާރު ލިބިދޭ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ އެ

ގެ )ށ(ގެ ދަށުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ބާރު ލިބިދޭ، 257ފާސްކުރަން، ނުވަތަ ފާސްނުޮކށް ދޫކޮށްލަން ވެސް. 

. އެހެންވީމާ، ރައީސްގެ ގަރާރުގެ ަވކި މާްއދާތަކެއް އެކަނި ފާސްކޮށްދޭްނ، ވަކި މާއްދާތަެކއް ފާސްނުކުރާން ވެސް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ުކއްލި ހާލަތާ ގުޅިގެން ހުރި މާއްދާތަކުން ވެސް މި ބާރު ލިބިދޭތީވެ، ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުަރއްވާ ަވގުތު 

 މިދެންނެވި ނުކުތާއަށް ބައްލަާވލަދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ލަން ބޭނުންވޭ ެއއްެވސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް ތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ ބަލައިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

 ރަޝީދު.  ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއިރާ ންނަވާތޯ! )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އެދިަވޑަިއގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީދު ވާ ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ިއ ވަނަ އަހަުރގަ 2007އާދެ!  ؛2008ޫނނުއަސާސީައކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ޤާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 އިޞްލާޙުކުރަން އުޅުނު މީހެއް ނޫނުއަސާސީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއެއްތަސްދީގުކުެރވި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާ

 އިސިްއޔަުތން މިތާނގައި ކޮންމެވެސް ށްފައި ުހރި މެންބަރެއްގެ ހަ ޚާބުކޮއަދި ަރއްޔިތުން އިންތި ،އިސިއްޔަތުންާނއިހަ

ލައާ ގުޅިގެްނ، ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. އާދެ! މި މައްސަންތެރި ބޭނު، އަދި މުހިއްމު ވާހަކަެއއް މިއަދު ދަންނަވާލުމަކީ

ލަތު ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ ހާގެ ދަށުން ލިބިގެންާވ ބާރެްއ ވަނަ ާމްއދާ 253ޫނނުއަސާސީެގ ޤާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރާރު ރައްޔިތުްނގެ ގައެ  ،ވަނަ މާއްާދގައި ޮއވޭ  257ނޫނުއަސާީސގެ އި އިޢުލާންކުރުން. ހަމަ އެއާ ގުިޅގެން ޤާޤައުމުގަ 

އެކުަގއި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެ ކަމަށް.  ރާރަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލަކާ ގައަދި އެ  ،މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެކަމާއި

ދި އެ ބަލައިނުގަނެ ދޫކޮށްލެިވދާނެ ކަމަށް ވެސް. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަ

ބޫލުފުޅުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ހިމެނިދާނެ ކަމަށް ގަ  ބަެއއް މާއްދާތަެކއް މީަގއިދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި

ދަްއކަވަމުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެބަހުރި މިއާމެދުަގއި މިދިަޔ ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުން ާގނޫނީ ބަެއއް އެހެ ،ވިދާޅުިވއިރު

މި ކަންކަން  ،ސްތަކެއްގައި އެ ދެްއކެވި ވާހަކަތަާކއިހު، މިދެންނެވި ހުރިހާ ބަބަހުސްކުަރްއާވފަ. އެހެންވީމާދުވަސްތަުކގައި 

ދުވަހުން  ރަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެއީ މި މަސައްކަަތކީ މިއީ މީހަކު އެއްދާ ކޮމިޓީން މިކަން ދިރާސާކު އަޅުގަނޑުމެން މި

 ، މަޖިލީހެއް އޮެވގެންކެއް ވަންދެން ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަކޮށްފައި އޮތް މަސަްއކަތެއް ޫނން. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސތަ

 ރިޔާސީ ނިޒާެމއްތޯ، ،ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްތޯ ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮންނާނީ ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނާނީ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ

މެންބަރުންެގ  113 މަޖިލީހުަގއި އޭރު ތިބި އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަާއއި ގެއްލުން މި ދެ ނިޒާމުަގއި ހުރި ފައިދާ 

މުޅި ރާއްޭޖެގ  ،ނަންަގވާފަ. އެ ކޮމިޓީން ުކރެއްވި ކަމަކީ ނަޑއަޅުްއަވއިމެންބަުރންގެ ކޮމިީޓއެއް ކަ 11މަޖިލީހުން ވަނީ 

 ،އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމެްއގައި ހުންނާނެ ސިފައާއި  ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މި ،މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ،ރައްޔިތުންނަށް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ހުްނނާނެ ސިފަތައް ކިަޔއިދިން. އެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ތެރޭަގއި  ަޑއިަގންނަވާ ބޭބޭފުޅުންގެއެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަފުަވއްމުލަކު މެންބަރު. އަދި ހަމަ މަސީޙް. އޭރު هللا ޢަބްދު

 ރަޝީދު ކިޔާ މީހަކު އޯކިޑުމާގޭ ރިޔާޟް  ތ. މަޑިފުށީތ. އަތޮޅު ތަމްސީލުުކރަން އިހުރި އޭރުގަ އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަ

އް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ، އަދި އެނޫންވެސް ަބއެެއހެންވީމާ ހިމެނިވަަޑިއގެންނެވި.މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި  11ވެސް އެ 

، ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާވެސް  ޮގއްސަާވކަން އި، ބައެއް ބޭބޭފުޅުން މި ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފަ އެބަތިބި އޭަގއި. އެހެްނވީމާ

، ިމ ައސާސީެއއް. އެހެންވީމާއަުޅގަނޑުެމން ވުޖޫދުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއެުކގައި  މިއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްަކތްތަކާ
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ބަންޑާރަ ަނއިުބ ށް ފެންނަ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަ ަގއި އެްއވެސް މައްސަލަެއއް އޮތް ނޫނުއަސާސީޤާ

 ނޫންނަމަ  ،ގޮތުން ސް އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ ގާނޫނީހުކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މި ބަ ސެއް އޮެވއްޖެއި ބަހުދެއްވި ލަފާގައި މީގަ 

 ،ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވީ  ގަެއއްނކުރަންވީ މިތާ ސްބަހުސްކޮށްލަމާ. މި ލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ބަހުމި މަޖި

، މި ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް ނުވަމާހިނގާށޭ. އެހެންވީމާމީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ިދރާސާކުރުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮ

 އެުކގައި   ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މާނަެއއް ނޯންނާނެ. އަދި އެ ބަދަލާކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ދެން އިތުރަށް މި

ދެން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަދި ގާނޫނީ  ގެ ގޮުތގައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަރާރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެޭވ ގަ

މައްސަލައެްއ  އިމީގަ  ،އްޔާވެްއޖެ. ދެން މި ވާހަކަ ދައްކަންދައްކަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މި ވާހަކަ

އޮތް ކުއްލި  މިހާރު މި  ،މި ދެންނެވި ބާބު އިނޫނުއަސާސީގަ ޏާ އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާ އަލުން ޤާކަމަށް ވަން އޮެވއްޖެ

ނާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރަމާ. އޭރުން މި މައްސަލައެއް ނުނިުކން، ނޫނީ މި މާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓުނުރައްކަލުގެ ބާބު

ގޮތުން މި ދައްކާ ވާަހކައިން މިހާރު  ނޫނުއަސާސީއަށް ތަފާުތ ބޭބޭފުޅުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެކި މާއްދާަތކާ ބެހޭޤާ މުޅި

ރަްއޔިތުންނަށް ނޭނގޭ މިންވަރަށް  ވެސް ނޫނުއަސާސީން ލިބެނީ ކޮން ޙައްޤެއްކަްނ، ނުލިބެނީ ކޮން ޙައްޤެއްކަންޤާމި 

ސްކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު ން ތަންތަނުަގއި މަޝްވަރާކޮށް ބަހުފުޅުގޮތުން ބައެއް ބޭބޭ ބެހޭ ގާނޫނުއަސާީސއާ

ްސކުރުމަށްފަހު އެތައް ބަިއވަރު އިޞްލާޙުތަެކްއ ކޮންމެ މާއްދާައކީ ަވކިވަކިން ބަހުކަންތައް. މީގެ ކޮންމެ މާއްާދއަކީ، ީމގެ  މި

ތިބި މީހުން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ހެދި މީހުން  ަގއިހުށަހެޅިގެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް މިއީ. ދުިނޔޭ

، އެ މީހަކު ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް މާއްދާތައް މާނަކޮށްގެން މި ވާހަކަ ދައްކާކަށް މިއީ  ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާމި

ނޫން. މިކަން ކުިރ  މާނެއްސްކުރާ ޒަން މިާތ ބާްއވަިއގެން މިއަްށ ބަހުނެިތ ބަޔަކު ހަަދއިގެ އިއަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގަ 

އޮންނާނެ  އި މަޖިލީހުގެ ޔައުިމއްޔާތަުކގަ ިމއްޔާތަކުްނ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ، މިތާނގެ ޔައުމި ތިބީ. އެހެންވީމާ މީހުން މިތާ 

ފަ. ށަހެޅިސްކުރެވިފަ. ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ހުންނާނެ އިޞްލާޙުތައް ހުކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ހުންނާނެ ބަހުކޮންމެ މާއްދާއެއް، 

ހުރީ. ައދި ހަމައެކަނި މި މާއްދާެއއް  އިެއކުލެވިފަ  އި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި މާއްދާތައް މީގަ ން ޚާްއޞަ އިން ބަަލއިގަންނައެ

ޓު އެިހއިރުަގއި ނޫނުއަސާސީއަށް ވޯބަހުރި މުޅި ޤާވެސް އެ ނޫން. އެހެން ބައެއް މާއްދާތައް ފާސްކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް

ކޮށް އަުޅގަނޑު އްޞަކޮމިީޓގަިއ ތިއްެބވި  ބޭބޭފުޅުން. ަހމަ ޚާ އި ޑްރާފްޓިންެއއީ އޭުރގަ  ހުރި. ބަދަލުކުރެވިފައި އެބަ

ނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެިވގެން ވޯޓަށް އެިހއިުރ ދެ މާއްދާއެއް ޤާ ދަންނަވާނަން

ރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފަ. ނޑު އޮންނާނީ އޭުރގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫއޮތްކަން ެއއީ އަުޅގަނޑު ހެިކވާ ކަމެއް ެއއީ. އެ މަްއސަލަ އަުޅގަ

 މަޖިލީހުން މި މާއްދާ އްާވއިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަކުރަ މި ތަސްދީގުކުރަްއވާއިުރ، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީގު

މިއީ ައޅުގަނޑުމެން އްދާތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، . އެހެން ހުރި މާިއ އޮތީކީ ލިެޔވިފަފާސްކުރި ގޮތަކަށް ނޫނޭ މީގަ 

 ސް...ބަހު

 



17 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޖޭެގ އި ދަންނަވަން. ދިވެހިރާސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގަތެރި ެމންބަރު. މިހާހިސާބުން ބަހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 އިޢުލާންކުރުމަށް ލަތުމާއްާދއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ުކއްލި ނުރަްއަކލުގެ ހާވަނަ  253ރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫ

ޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ ލަތު އި)ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާ 3/2018 ނަންބަރު ރާރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުްއާވފައިވާ ގަ

 4/2018، މި ގަރާރަށް އިްޞލާޙުގެނައުމަށް ނެރުްއވާފަިއާވ ގަރާރު ނަންބަރު އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާުރ( އާ

 5/2018 ރާުރ ނަންބަރު ިއޞްލާޙުކުރުން( އަދި ގަ 3/2018ާރރު ނަންބަރު ގެ ގަ)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ (، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުްމހޫއިޞްާލޙުކުރުން 3/2018ގެ ގަރާުރ ނަންބަރު ރިއްޔާ )ރައީސުލްޖުމްހޫ

ފެބުރުވަީރ  18މާއި، ގަާރރާ ގުިޅގެން ޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ރައް  257

ހާ ބޭފުޅުންނަށް ރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަިއަގއި ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަަޑއިެގންނެވި ހުރިގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫ 2018

ގެންިދއުމުަގިއ ، ގަރާރު ކުިރއަށްމުކަމާއި ރުަގއި އިޞްލާެޙއް ލިބިފައި އެަބއޮޭވ. މި ގަރާުރގެ މުހިއްނިމުނުއި ފުރުޞަތުއަރުަވއި

ގޮތަށް ބަލައި އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ  ގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާިއ ފިކުރު ހުރިހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުދިވެ

 ށް އެހުމަށް. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ މެދު ވޯޓަކަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި  ަރއްވާތި!ުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފުކުދެްއވުން އެދެން. )ވަގުއިދާރީ މޭޒުން ވޯޓުރަނގަބީުލ ޖައްސަވާލަ

ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން. ިމއީ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންެގ ކިބައިން މިކަމަށް ވަރަށް 

ްއޒަތްތެރި މަށް ދަންނަވާލަން. އިރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލުބޮޑަށް މާފަށް އެދެން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެ

ފަރާުތގައި ންނަވާލަން. ައޅުގަނުޑގެ ކަނާތްޓަކައި ވެސް ދަ ލޫމާތަށްމެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަން. މަޢު

ހުރި ީޓވީން އެހެންނަމަވެސް، މި ފަރާތުގައި އެ ޓީވީން ފެނިވަަޑެއްއނުގަންނަވާނެ.  ،މިހިރަ ޓީވީގެ މައްސަަލއެއް ުއޅޭތީވެ

ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ޯވޓާ ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ހަމަ އެހެންޏާ

ތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮުޅ ކޮށްެލއްވުމަށް ދަންނަަވން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިއއްޒަ ްސ ެއއްފަހަރު ކާުޑކޮޅުަތއް ެޗކުއަދިވެ

 ޓަކައި އަުޅގަނޑު ަމސައްކަތް ފަށާނަން. އިދާރީ ދަންނަވާލަން. ވޯޓަށް ދިއުމަށްފަހަރުކޮށްެލއްވުމަށް އަިދވެސް ެއއްޗެކު

 މޭޒުން ހުށަހެޅުން ދަންނަވާލުން އެދެން.

 

  ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ
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ތްތެިރ ގެ އިްއޒަވިލިމާލެ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުްއވަިއ، ކެލާ ދާއިރާ 

ވަަނ  253ރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ޅުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިފް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެމެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ޢުލާންކުރެްއވުމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފަިއާވ، ލަތު އިގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާމާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރު

އި، މި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު( އާ ލަތު އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ ރައީސުލް)ުކއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާ 3/2018ގަރާރު ނަންބަރު 

 3/2018)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު  4/2018، ގެންނަަވިއ ނެރުއްވާފަިއވާގަރާރަށް އިޞްލާޙު 

އިޞްލާުޙކުރުން(،  3/2018ރާރު ނަންބަރު )ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަ 5/2018އިޞްލާޙުކުރުން(، އަދި ގަރާުރ ނަންބަރު 

ރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ، ގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫ 2018ފެބުރުވަރީ  18 ގުޅިގެން ރާރުތަކާ ގަރާރާއި، އެ ގަ 3މި 

 ހުށަހަޅަން. ލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންޤައުމީ ސަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފްކެލާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު؛ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ މެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެން

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް 38. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39

. ފާސްވުމަށް 38ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ަބއިވެރި  ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.

ދަންނަވަން. ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ކަުމގައި ޅުން ފާސްވެއްޖެއެހެންކަމުން، މި ހުށަހެ .38ލަ؛ . ޖުމު 20ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ލަތު ހާކުއްލި ނުރައްކަުލގެ  ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާއިްނ ލިބިދޭ ބާރު 253ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހޫޖުމް

ލަުތ ހާ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ) 3/2018ރާރު ނަންބަރު ގަރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާ ހޫޢުލާންކުރެްއވުމަށް ރައީސުްލޖުމްއި

ރާރު ގަ ،ގެންަނވައި ނެުރްއވާފަިއވާރާރަށް އިޞްލާޙުގަިއ، މި ( އާރާރުގަރިއްޔާގެ ހޫޢުލާންކުރުމާ ގުޭޅ ރައީސުްލޖުމްއި

 5/2018ރާރު ނަންބަރު ގައަދި  (ިއޞްލާޙުކުރުން 3/2018ރާރު ނަންބަރު ގަރިއްޔާގެ ޖުމްހޫަރއީސުލް) 4/2018 ނަންބަރު

 18ގުިޅގެން  ރާރުތަކާގަރާރާިއ، އެ ގަ 3މި  (،އިޞްާލޙުކުރުން 3/2018ރާުރ ނަންބަރު ގައްޔާ ރިހޫރައީސުލްޖުމް)

ރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ަމއްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަން ހުށަހަޅަން ހޫގައި ރައީުސލްޖުމް 2018ރީ ވަރުފެބު

 މަށް ަކނޑައަޅަން. ފާސްވުމުން، އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ގެ ަމސައްކަތްތަުކަގއި ިއއްޒަހުތުންގެ މަޖިލީާތއި އަިދ ރައްޔިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ކުރައްވާ ބުރަ މަަސއްކަ

 ރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރު ދަންނަވަން.އްމިްއޔަތުކަމަށް ވަހަ މެންބަރުން ދެއްވަވާ އަ
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