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 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން ނަންބަރު:  އެއްވަނަ އެޖެންޑާގެ  .1

 

بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصألة والسالم علي رسول هللا " ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 "وعلي آله وصحبه وهن وااله
 5 

އަޅުަގނުޑެގ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މިފަށަނީ.ތިރާމް ަރއްދުުކރަމުން މިމަޖިލިސް ޙްއަީޑގެ އިހިތުގެ

 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރު:  .2

 10އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް 

 އެއްކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު އިއްވެވުން.

 

ގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސް މިއެއްކުެރްއވީ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، ރައްޔިތުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖެހިފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ެގންނަން

 15އެމަނިކުާފނު އެއްކުެރއްިވ ، އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ދެކެވަަޑއިގެން 

ތްތެރި ްއޒަޢިއެކުލަވާެލްއވީ ލިސް މަޖިމި ,. ާއދެއެްއކުރެްއވުމުގެ ގޮުތގައި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން.  94ނޫނުއަސާސީގެ ެއއީ، ޤާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ޢިއްޒަތްތެިރ  އޮންނާނީމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ދެން އެހެންވީމާ 

އެއްކުެރއްވުުމގެ ޮގތުން ފޮނުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިމަޖިލިސް 

 20 ދެްއވުން ންގޮސްށްގެ ކުިރއަސިޓީފުޅު އިްއވުމުގެ ކަންތައް ސިޓީފުޅު އިްއވުން. 

ނޑު މަޖިލީހުއެދި   ދަންނަވަން.ންމަށް ގެ ައމީން ޢާއަުޅގަ

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްުއސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމް ރައްޔިތުްނގެ ] :އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން

 އިްއވެވީ މަިޖލީހަށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ެއއްކުެރއްުވމަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު 

 25ލީހުގެ އަމީްނ ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 [އެސިޓީފުުޅގެ ކޮޕީެއއް މިަޔއުމިއްާޔއާެއކު ހިމަނާފައިވާނެެއވެ.
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ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސް  ،ތިޔަ އަޑުެއްއސެވީ ދެންމެއަކު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފޮނުއްެވިވ ރިއްޔާ ރަީއސުލްޖުމްހޫޢިއްޒަތްތެރި އެްއކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން 

 30އެސިޓީފުޅުަގއި އެވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ސިޓީފުޅު.

ނޑު މޭރުންކުރައްާވނެކަމެންބަރުންވެސް  ދެކެން. އަދި އެސިޓީފުޅު މަށް އަޅުގަ

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ މިތަނަށް ފޮނުއްވައިދެްއިވކަމަށްޓަކައި  އަުޅގަ

 ން.ރު ދަންނަވަުޝކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 

 35ހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް މަޖިލީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ ،އާދެ

 .111ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދަކީ  ވަަޑއިގެންހާޒިރުވެ 

 

މިޖަްލސާގެ ިރޔާސަތު އަޅުަގނުޑ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީްސެގ ގޮތުން 

 ވަުގތީ ރައީސެްއގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ބަލަހައްޓަނީ މިވަގުތު މި

 40ރައްޔިތުްނގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  ،އެެެހެންީވމާ .ހައިސިއްޔަތުން

ވާ ބޭފުޅަުކ ްނނަެމންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަ ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

އިންތިާޚބުކުރަްއވަންދެން ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް 

އަދި  ،މަތިންގޮތެްއގެ ތު ތަންދިން އެންމެ ރަނގަޅުއަޅުަގނުޑގެ ލަާޔގަ

ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް  ިތޔައެީކގައި  ޤާނޫނީ ކަންތައްތަކަށް ވިސްުނމާ

ނޑު މިކަން ކުރިއަްށގެންދާނަން.  45 ތަންދެމުން އަޅުގަ

 

 

 

 

 50 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު: ތިންވަނަ އެޖެންޑާގެ  .3

 .ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރެއްވުން 

 



 3 

ެއީއ ރައްޔިތުންެގ . އެޖެންޑާގެ އަނެއް ނަންބަރަށްމިދަނީ މިހާރު  ،ންވީމާއެހެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަނވާ ންެފނިވަަޑއިގަޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އިންތިޚާބުކުރެްއވުން. 

ނުޑ  ،ްއވީމާތާއީުދކުރެ ނަންފުޅުތަކެެެއް ހުށަހަޅުްއވަިއ،  55އަުޅގަ

ޞަ މަޖިލީހުގެ މިއީ ޚާއް އެނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް ދަންަނވަމުން ގެންދާނަން. 

ކަމަކަށް  ެއހެންތިޚާބުކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް. ރައީސަކު އިން

 ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެިވގެންވޭ.މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންނުކުރެއްވުން 

ނޑު ފުރުޞަތު އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

 60 ގެންދާނަން. ދެމުން

  

 )ވަގުުތކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު(

 

ނަންގަވާއިުރ  ޕުޅުބޭފުޅުން އަތް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

 65ރަނގަޅުވާނެ. އަތްޕުޅު ނެންެގވުްނ  ފިއްަތވާލަްއވާފައި މައިކަށް 

 .ނގޭތޯއެއޭރުން  މެްނގެ ލިޔުންތަކަށް އަރާނީއަޅުަގނޑު

 

 )ވަގުުތކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު(

 

ނުޑ ތަރުތީބެއްގެ މަތިން  ލިބޭފުޅުތައް އަތަށް ނަން ގެއަޅުަގނޑު  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ  70އަޅުގަ

ނުޑ  ނަން.ދަންނަވަމުން ގެންދާ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 އެނގޭތޯ. ފުރުޞަތު ދޭނަން

 

 ިވއްާޔ ވަރަށް ޅުވެެދއްވިދާ ---(މިބައި ރިކޯޑެއްުނކުރެވޭ)މައިކް އޮންނުވާީތ --- މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ނަޑކީ ރަނގަޅު    ވާހަކަެދއްެކވުން: އިްސމާޢީލް  75މީހެއް. އާ ވެސްމަޖިލީހަށް. މިހެން މިދެންނެވީ އަުޅގަ

ނަޑށް އެނގިފައެއް  ،ހެންވީމާއެ  މިކަންކަން ހިނގާގޮތް މާރަނގަޅަކަށް އަުޅގަ

ންވާީނ މިއިންތިޚާުބގެ ޯވޓު ނެގެގޮުތގައި  ފަިއއޮތްވިސްނިނެތް. އަޅުަގނޑަށް 

ކުރަްއވާފަިއ މުކަން އިންތިޒާއެ އެްއ ބޭނުމަކީ  ،ސިއްރުޯވޓަކުން. އެހެންވީމާ



 4 

 ނެތިެއއް. މިހެން މިދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް ފިލުވާލުންއޮތްގޮތް ޮއޅުން

ނޑުމެން ކަހަލަ ކުޑަ   80 ،މުޖްތަމަޢެއްގައި ކުޑަނޫން. މިފަދަ ކަމެއްގައި އަުޅގަ

އެންމެ މިބާވަުތގެ ކަެމއްަގއި  ،އެންމެން އެަކކު އަެނކަކު ދަންނައިރު

ދީ،  ކުންިސއްުރ ވޯޓައަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ  ށްކަމަގޮތެއް މަސްލަޙަތުހުރި

މިކަމަށް ކޮންމެވެސް  ޓުދިނީ ކާކަށްަކން ނޭނގޭގޮތަށް އޮތުން.ވޯ މީހަކު ވަކި

 އައްސަލާމްަޢލައިކުމް. އެްއޗެއް ވިދާުޅވެދެްއވާނެކަމަްށ އުންމީދުކުރަން.
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ނޑު  ،އާދެ ރު ކޮޅުމަޑުލު ެމންބަ   ބޭނުމަކީ ވެސް ގެ ދެންމެ މާލޭ މެންބަރު ެއވިދާޅުިވ ފަދައިން އަުޅގަ

 އެއްެޗއް ބެހޭޮގތުން  ރައީސަކު ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓާމިމަޖިލީހުގެ  ޙަސަން ޢަފީފް 

މިމަޖިލީހުގެ މިހާރު މިއީ އަލަށް ހޮވިފަިއވާ މަޖިލީހެއް. ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ،ގޮތެއް ެގންދާނެޖަލްސާތައް ކުރިއަށް މަޖިލީހުގެ އަދި  ހިންގާ ގަާވއިދެްއ،

 90މިހާރަުކ ގޮތެއް  މަލުކުރާނެޢަހޮވުމުގައި އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ 

ނަޑއެޅިފަެއއް ުޅގޮތެްއކަމަށް އެންމެ ރަނގަ ،އެހެންވީމާނެތް.  ކަ

ވުމަްށ ނަގާ ވޯަޓކީ މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮ ،އަޅުަގނޑަްށވެސް ވިސްނެނީ

ީމެގ  ،އާދެ. ންގޮތުަގއި އެކަންތަްއ ކުރިއަްށގެންދެވު ގެޓެއް ސިއްރު ވޯ

އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހަށް ހޮވާފައިާވ  .އެބަހުރިސަބަބުތަކެއް 

 95. އަދި މިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ހޮވާފައިމިވަީނ ސިއްރުވޯަޓކުންމެންބަރުންވެސް 

 ،އެހެންވީމާްނ. ކުނަގަނީ ސިއްރު ވޯޓަބުނާ ހުރިހާ ވޯޓުތަކެއްވެްސ 

 ސިއްރު ވޯެޓްއގެނަގާ ވޯޓަކީ  ގަިއވެސްގެ ރައީސްގެ އިންިތޚާބުހުޖިލީމިމަ

އެއީ އެންމެ ން ޔުއޮތުން ނުަވތަ އެގޮތަށް ކުިރއަށްގެންދި އޮންނަ ގޮތުަގއި 

ފެންނާތީ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން ގޮްތކަމަށް އަުޅަގނޑަށް  ރަނގަޅު

 100 .ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ވެސްއަޅުަގނޑު 

 ދެ މައްސަލައަކާ މިތެދުވީ އަޅުަގނޑު ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއް  ރިއްޔާކުޝު އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 މަްއސަލައަކީ މިހާރު  އެއްއާދެ، އެއްެޗއް ދަންނަވާުލމަށްޓަކައި. ބެހޭގޮތުން   މުނަްއަވރުމުޙަްނމަދު 

ޢިއްޒަތްތެރި ބެހޭގޮތުން މާލޭގެ  ހޮވުމާޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު މި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ުގޅިގެްނ  އި ކޮޅުމަޑުުލގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާަހކަފުޅާމެންބަރާ
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 105ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދާ މި މުންމަލުކުރަޢަިމހާރު ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް. 

ށްފަިއވާ ބަޔާންކޮވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަގިއ ވަނަ މާއްދާ 133 ،އާދެމައްސަލަެއއްގެ ވާހަކަ އެބޭފުުޅން އެވިދާުޅވީ. 

ޤާނޫނުއަސާީސާއިއ ޤާނޫނުގައި "ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފަިއމިވަނީ، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ވޯޓުތަކުގައި ނަަގންވާނީ ސިއްުރ ޢާންމު ތިޚާބުތަާކއި އިންކަ

 110ަވނަ މާއްދާގަިއ  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އާދެ  ".ވެވޯޓެކެ 

ަނަގންވާނީ ިސއްރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ޮކންމެ އިންތިޚާބެއްަގއި 

ނޑުމެން ޓެްއކަމަށް މިއޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި. ވޯ ދެން އަޅުގަ

. އޮތީ ކޮން މާއްދާއެްއަގއިތޯގެ ވާހާކަންތިޚާބުވާހަކަދެކެވޭ އި  ޖެހޭނީ،ބަލަން

ވަނަ މާއްާދގައި ވަަރށް ސާފުކޮށް  97އާދެ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 115ޖަލްސާގަިއ ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ "ބުނެފައިމިވަނީ 

ރައީެސްއ  ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ނާއިބު އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

ޚާއްޞަ އާދެ،  މިވާހަކަދެކެވޭ،، ެއހެންކަމުން ".ވެއިންތިޚާބުކުރަންވާެނއެ

 ،އަކީ ވާހަކަ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުުމގެ  ގެ ރައީސަކާއި ާނއިބު ހުމަޖިލީ

 ްނތިޚާބުގެ ވާހަކަ އި އެ  ،އާދެހަކަެއއް. ވާޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންވެފަިއވާ 

ނަޑއެޅިފައި.   120ވަނަ މާއްދާަގިއ  133މިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ކަ

ތަކުަގިއ ގަިއ ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުބުނެފައިމިވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީ

އަކީ ވަރަށް އަޅުަގނޑު ހިތުން މަްއސަލަަކމަށް. ނަގަންވާނީ ިސއްރު ވޯެޓއް 

 ސާފު މައްސަލައެއް.

 

 125އެީއ  ،އާދެ .ެއއް ލަމައްސައެއާގުޅޭ  ދެވަނަ މައްސަލައަކަށް މިއޮީތ ހަމަ

މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ނިންމަންވާނީ  މިމަޖިލީހުން ނިންމާ

 ،ދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ގޮުތގެމަތިން. އާދެމިންމަލުކުރެވެމުޢަ

ކަން އްޙަޞަމުގެ ންކަކަ މިމަޖިލީހުން ނިންމާއެކަންކަުމގެ ޞައްޙަކަްނ، 

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަންވާނީ ޤާނޫނާ ކުރުމަށް. އާދެ،  އެއްގޮތަށް އެކަެމއް ކަ

 130ގޮްތ  ނުވަަތ ެއކުލެވޭނެ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލިސް އެކުެލވުމުގެ ބާރު 
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އަސާސީަގއި ާޤނޫނުއާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިވަނީ ބަޔާންކުރެވިަފއި. 

 ،ފަދައިން ގެންދިޔަދެންމެއަކު ިއވި  ،ފައިމިވަނީވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެ

ރައްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ  ެއއީއާދެ،  .ވަނަ މާއްދާަގއި 93ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އި ިމވާ މީހުންެގ މައްޗަށްކަމަށް:މަޖިލިސް އެކުލެިވގެންވާީނ ތިރީގަ

 135ތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔި

ވެަފިއވާ ގޮތުގެމަތިން ންއެމާްއދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާ ދެން، މެންބަރުންނާއި

ަބޔާންކުރެވިަފއިާވ އެމާއްދާގެ )ރ( ަގއި  ،މީހުންނާއިއިންތިޚާބުކުރެވޭ 

މިމާއްދާއިން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން ީމހުން.  ތުގެމަތިން ޢައްޔަްނކުރެވޭގޮ

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާދެ،  ްއދާގެ )ހ(.ވަނަ މާ 93ބޭނުންވަނީ 

 140ގެ މެންބަރުންނަކީވެސް ކޮންބައެްއކަން މަޖިލީހު ންގެޒީރުމެންބަރުން. ވަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިަފއި  55ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް ެއކުލެިވގެންވާނީ " . އާދެ އެީއ،އެބައޮތް

ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، ހުރިނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާނިއބަކު

ާރ ަހވާލުކުްއ ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކިެއކި ވުޒާރާތަ  ،ނާއިބާއި

 145 55ދެން ެއއާެއކުަގއި  ހަމަ ".ވެ ވަޒީރުންނާއި ބަްނޑާރަނާއިުބެގ މައްޗަށެ

ަގއި ަވޒީރަކު އްބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ" ،ގައި މިުބނަނީ 2 ވަނަ މާއްދާގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސީދާ ބެލުމުގެ  ،އިސްނުކޮށްނުވަތަ ބަންޑާރަނާއިބު 

ންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީސް ހިންގުން މިމާއްދާ ވުޒާރާެއއް ނުވަތަ ބަން ދަށު

 55 ،އާދެ ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިަފިއ މިވަނީ ެއވެ."މަނައެއް ނުކުރެ

 150ވަޒީރުންނަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާގޮތުން 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރާއްޖޭގެ ވުޒާރާަތއް ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރާ މީސްމީހުން. 

ަވީޒރުކަމުގެ ހުވާ  ،އާދެވަީޒރަކަށް ނުވާނެ. ދަށުން އެހެން މީހަކު 

އެީއ އެމީހުން ުވޒާރާ ޙަވާލުކުރާ މީހުންނަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ކުެރވޭނީެވސް 

 ިކޔުމުން އެނގެނީސާފުކޮށް ވަނަ މާއްދާ  55އެހެންކަމުން . ނަކީވަޒީރުން

 155ހިންގުމަށް ިކއެކި ުވޒާރާަތއް ނީ އެމަޖިލިސް އެކުެލވިގެްނވަ ވަޒީރުްނގެ

 ،ހިމެނޭ މީހުންނަކީ ،ެއއީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާުލުކރާ ވަޒީރުންނަށް. 
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އެހެންކަމުން މީގެ ސުވާލަީކ ދެންހުރި ބޭފުޅުންތައް ފިޔަަވއި.  އެމާއްދާަގއި

 ވުޒާާރތައް ހިންގުމާ ޙަވާުލކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ހިންގުމާ ވުޒާރާަތއް 

ެއވުޒާާރއެްއގެ ަވޒީރަުކ ޒާާރއެްއެގ ވަޒީރުކަންެދއްވުން. ެއވު ،ޙަވާލުކުރުމަކީ

 160ެއކިެއކި  ކަންޭނނގެ ތިބޭނީވެސް ެއވުޒާރާ ހިްނގާ މީހުން ދެންފިޔަވަިއ 

ުވޒާރާ ހިންާގ މީހަކަށްވާީނ އެހެންނަމަެވސް  .ދަރަޖައިގައި

ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނ އެނޫންއެމިނިސްޓްރީެއއްގެ ވަީޒރު. 

 ،އާދެހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ނުވާނެ.  ކީެއއީ ޔާއް މާނަކުރާކަމަށްެވއްޖެއެ

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ިމޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ބާރުލިބިފައިވަނީ

 165ުތން، ޝަރީޢަތާިއ ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮ 43މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅިގެްނވާ ދާއިރާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ެއްއެގ ތެރޭގައި،ކަ

ކަމަށް މިމާއްދާަގިއ  ކަމެއް ނުހިންގޭނެ އެްއވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް

މިކުރެވެނީ މިާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ފައިވަނީ. އެހެންކަމުން އިޝާރާތްބުނެ

ން މެންބަރެއް ކަމުަގއި، އަުޅަގނޑަށް ލިސްޓުަތކުންނާއި ައދި އެހެނިހެ

 170މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ފައިނޭންސް  ގޮތްގޮތުން ފެންނަން އިންނެވި 

. މިނިސްޓަރ ޮއފް ސްޓޭޓް ފޯރ އަށްމުޙަންމަދު ޖަލީލުގެ ވާހަކަ  އަލްފާޟިލް

ނުޑގެ ވަރަށް  އެުކވެރި ފައިނޭންސް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޖަލީލަކީ އަޅުގަ

ނުޑ،  ގާތް އަެޚއް. ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ ރަްއޓެއްެސްއވެސްމެ. އަުޅގަ

ށް ނުވަދޭ. އެމަނިކުފާނުގެ ޤާބިލިއްޔަތާ ދޭތެރޭ ކުޑަކޮށްވެސް ުސވާލެއް ހިތަކަ

 175އެމަނިކުފާނު މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނުމަކީ، މިދެންނެވީ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު 

 ލީހުގެ މަސަްއކަތަްށ ލިބިގެންދާނެޖަލީލު މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނުމަކީ، މިމަޖި

ބޮޑަށް ފައިދާ  ެއކަމުގެ ސަަބބުން މަސައްެްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު... ވަރަށް

ނުޑ ދެކެ ވަޒީރުްނގެ  ،ން. އެހެންނަމަވެސް ކުރާނެކަމަށްވެސް އަުޅގަ

ެއއީ ރެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓަކު ވޭޯތ ނުވޭތޯ، މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ނޑުމެންނަްށ މިނިސްޓަރަކު ހުންނަވައިގެން. މިހާ  180ރު އަޅުގަ

ނޭންސް އެންޑް ރ އޮފް ފައިމިނިސްޓަދިވެހިރާްއޖޭގެ ގޮތުން، އެނގިފަިއވާ 

 .ސްާތޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަލްއު އަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޓްރެޜަރީ
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ގެ ދަށުން އެމަނިކުާފނު އެަވޒީރުކަާމ  2ވަަނ މާއްދާެގ  55

ވަނަ މާއްދާެގ  55ޤާނޫނުއަސާީސގެ މިފެންނަނީ. އެެެއީ ޙަވާލުވެަފއިާވކަމަށް 

 185 "ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ، ވަޒީަރކު ނުވަތަ  ،މިވަނީގަިއ ބުނެފައި 2

ކޮްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރއިެްާޔގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ނާއިބަކު ިއސްނުބަންޑާރަ

ނާއިބުގެ އޮފީސް ހިންގުން މިމާއްދާ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ެއއްދަށުން ވުޒާރާ

ދަށުން ވަޒީރަުކ މަނައެއް ނުކުރެެއވެ." ެއހެންކަމުން، މިމާއްދާގެ 

ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އެުވޒާރާ، މިނިސްޓަރ އޮފް  އިސްނުކުަރއްވާ

 190. ވަަޑއިެގންފައި އެވަނީވެ ީރގެ ަވޒީރުކަމާ ޙަވާލު ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ

 55އެއީ އާދެ  އެވުޒާރާ ހިންގުން... މިމާއްދާގައި "ހިންގުން" އޮތްާހހިނދަކު

ެއ މިނިސްޓްރީ  ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް 2ވަނަ މާއްދާގެ 

ަޙވާލުެވވަަޑއިގަންަނވަނީ ހިންގުމާ އެރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އާދެ، ހިންގަވާނީ

ނުބެލެވޭނެ. ބޭފުޅަކު ކަމަކަށް  އެުވޒާރާ ހިންގަނީ އެހެން ،ކަމަށްވާއިރު 

 195ނުވެްސވާެނ. އެއީ ސިދާ މިއަސާީސާއ ޚިލާފުކަމަކަށް އެހެން ވިދާޅުެވގެން

ުވޒާރާައާކ ޙަވާލުެވވަަޑއިގެންަފއިާވ، ުވޒާރާ ހިންގަާވ ވާނީ. އެހެންކަމުން 

ްއގެ ދަުށން ކަންތައްތައް ަވޒީރެއެ ދެން ެއުވޒާރާެއއްަގއި  ،ވަޒީަރކު ހުރެފައި

ހުްއޓަސް، މިނސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ނަމެއް ކިޔާފައިކޮންމެ ، ހިންގަވަން

ަވޒީރުންެގ  ނަމެއް ކިަޔސް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ކިޔަސް އަދި އެހެން

 200ވަނަ މާއްާދގެ  55މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަަކށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ދަށަކުން ނުބެލެވޭނެ.

 

ނޑުމެން ެއަކމާ ،ްއަސލައަކީއަެނއް މައޮތް ދެން  ގައި ދޭތެރޭ އަުޅގަ

އާދެ، މިދެންނެވި ފަދައިން ވަޒީރުންނަކީ ެއއީ މިނިސްޓަރ  ބަލަމުންއަންނަ

 205ަވޒީރުންެގ  ްސ،ކީނަމަވެ  ނަމެއް އޮފް ސްޓޭޓުން ކަމަްށވިޔަްސ އެހެން

ނޑުމެންނަށް ައޅު އިރުމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބަލާ ގަ

ކިޔާކަމާިއ  ޓްއެބަދޭ. އެއީ މިނސްޓަރ އޮފް ސްޓޭނިގެންދެދަރަޖަ ފެ

ން ސުވާުލކުރެޭވއިރު ލިބޭ ެއއިއެްއެޗއް ކިާޔކަމަށް.  ވަކި މިނިސްޓަރ އޮފް
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ނޑުމެންނަށް ކެބިނެޓް  ޢިނާޔަތްތައްވެސް ތަފާތު. އާދެ، އަުޅގަ

 210މިނިސްޓަރުންކަމަށް ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެނެގން މިއޮއްނަނީ 

ރުަގއި ހުންނަ ދިދައަކުން ނުވަަތ ވުމަށް ހަވާލުކޮްށފައިވާ ކާއެމީހަކު ދުއް 

އެމީހަކު ދިރިއުޭޅ ގެެއއްަގިއ ހުންނަ ދިދައަކުން. އެހާ ހިސާބުންވެްސ 

ގޭ ސީދާ ެއއަޖަލުކުާރ ފަރާތުންވެސް ނއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައެ

 ކަމުންއެބޭފުޅުންނަކީ ކެބިނެްޓ މިނިސްޓަރުންކަމަށް ނުބައްލަާވކަްނ. އެހެން

 215އޮތް މައްސަލަެއއްހެން.  ކޮށްސާފު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަްއސަލައަކީ ވަރަށް 

ވޯެޓްއ  ،ބޮލެްއ އިތުރުކުރުުމގެ ޮގތުން ،މީހަކު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

 ަވޑަިއގެންފާނެުނއަސާީސއާ ސަރުކާރުްނ ޚިލާފުވެޤާނޫ ،އިތުރުކުރުމުެގ ގޮތުން 

މިހާރު  ،ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން މިއަސާސީގެ ދަުށން

ނޫނީ ޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އުފެިދފައިމިވާ 

 220ވާ ޚާްއަޞ މަޖިލީހުގެ މި ނޫނީ އެްއކުރަްއވާފައި މިވާ އުފައްދަވާަފއި

ނޑު  ދެކެނީ އެންމެ ކުޑަ ނިންމުންތައް ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ޓު ދިނުން މިންވަރުން އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޖަލީލު މިމަޖިލީހުގައި ވޯ

ކަމާބެހޭޮގތުން އިތުރަށް  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވުން،އިހަށް މަޑުކުރެއް 

 ަވޑަިއގަތުމަށްޓަަކއި. ވިސްނާ

ނޑު ވަރަށް  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ  225ބޮޑަށް އެދެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިއަހުން އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއި މިއޮތީ . އެޖެންޑާ ކަޑާއާ ެއއްގޮތަށް ގެްނޮގސްދެއްވުމަށްއެޖެން

ބޭނުމެއްަގއި. އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަކި

ނުޑ  ސިޓީފުޅުންވެސް އެކަމަށް އިޝާރާތްކުަރއްވާަފއިވޭ. އަިދ އަުޅގަ

ނޑު މިމަޖިލީހުގެ ަވގުތީ ަރއީެސއްެގ ގޮުތން މިއިންނަނީ  ދަންނަވާލިން އަުޅގަ

 230ނޭ. އެއީ ކޮންކަމެއްތޯ. އެއީ ތިަޔ ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމެއް ނިންނަމަވަންދެން

ބޭފުޅުންނަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެތރެއިން ތިޔަ

ބޭފުޅަކު މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް ިއންތިޚާބުކުރައްާވ 

ވެ ނިމުނީ. ނިމެންދެން. އެކަން ނިމުނީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ވާޖިބު އަދާ

ނޑަށް   ކަށް ކުރަްއވާޚިޔާލުފާޅުމިހާރު އިތުރު  އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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 235ބެހޭގޮުތން ފާޅުކުރައްާވ  ައދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނެތް. ފުރުޞަތުދެވޭކަށެއް

ނަޑކަށް ދެން އިތުަރަކށް ފުރުޞަތު ކަތަކަފުޅުޚިޔާލު ްށވެސް އަުޅގަ

ނ ުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިމިއޮީތ، ދެވޭކަށްނެތް. އަުޅގަ

ުނވަތަ  އްަވިއދެއްވަންާޔސަތަށް ނަމެއް ހުށަހަޅުމިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރި

ނޑު ވޯޓަްށ އް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވން. ހުށަހަޅުނަންތަކެ އްވާ ނިމުނީމާ އަޅުގަ

 240ދަންނަވަމުން ގެންދާނަން. މިަކން މިގެންދަނީ މީގެ ކުރީަގއި އެެެްއކުރެވުުނ 

 1981ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލިސްވެސް ގެންދެވި ގޮތުގެ މަިތން. އެއީ 

އޮތީ ޯވޓު ިދނުމުގައި  ޖިލީހުގައިެވސްވަނަ އަހަރު އެްއކުރެވުުނ ޚާްއޞަ މަ

ނޑު ކުރިައށް ގެންދާނަން.  .އަތް އުފުލާލަިއގެން އެހެންީވމާ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ގެންެދވޭކަެށއް ނެތް.އޭގެ  ދެން މިހާރު  އިތުރުގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ އަތުަގއި  245އޮތް ފުރަތަމަ ނަމަށް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިދެނީ އަޅުގަ

 ޖަމީލަށް.هللا ާޔގެ މެންބަރު ފަތުޙުއެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

 

ނުޑ ވަރަށް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ    ދެންމެ ތިޔަކުރެްއވި އިޝާރާާތ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އަުޅގަ

 ުތންގެ ޚާއްޞަ އަދަބުވެރިކަާމއެކު ހުށަހަޅާލަްނ، މިއެްއކުރެވިަފއިާވ ރައްޔި ޖަމީލު هللا މެންަބރު ފަތުޙު

 250ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މަޤާމަށް، މިޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ކަމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަަބލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅު. 

 ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާެއކީ އެަނންފުޅު ހުށަހަޅާލަން.

 

ކުިރއްސުރެ ކަންތައްތަްއ ކުރާ އުސޫާލ  ،މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުތަާކއި، އާދެ ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 255އެހެންވީމާ ތަރުޙީބު ދެއްވުްނ ހުޓަވާލެްއވުްނ ތުކަމެއް ތަރުޙީބުދެއްވުމަކީ. ތަފާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ.

 

 އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މިދަންނަވާލީ ދާދި ދެންމެއަކު ނާޒިމް ާވހަކަެދއްކެުވން:

 260ޖަމީލު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދުކރުމުގެ ގޮތުން. هللا ފަތުޙު
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އެހެންވީމާ މިޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ  ،ހުށަހެޅިފައިވާތީޒާހިރުގެ ނަންފުޅު  ެއކަމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން.

 

 265 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދި ދަންނަވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   އުތުުރބުރީތިލަދުންމަތީ 

 ޖަމީލު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށްهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަުތޙު މެންަބރު ިއބްރާީހމް މަނިކު 

 .ތާއީދުކުރުމަށް  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

 

ނޑަށް ަޙޤީޤަތުގައި މިއީ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު   އަޅުަގނަޑކީެވސް މިމަޖިލީހަށް އާމީހެއް. އަުޅގަ

ނޑު ހިަތށްއަރާ ދެންމެ މުޙަްނމަދު ަނސީމް   270 ބޮޑު މަދަރުސާއަކަށް ވެގެން މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު  ،ދެއްެކިވއިރުަގއިހަކަބައެއް ބޭފުޅުން ވާ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިްބރާހީމް  ކުރިމަީތގައި ފެންނަންއަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ގިނަ ،َوأَِهُرهُْن ُشوَراى بَيَن هُنْ  ،އިން ޝިޢާރު

ކަންތައްތަްއ  ވަިކގޮތަަކށް މިކަންަތއްތައް ކުރަްއވާއިރު މިއެދިވަަޑއިގަންަނވަނީ

ކަހަލަ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ އެއީ މި ނިމެމުންދާގޮތުން އެކަަމކު ކުރަްއވަން،

 275. ވަކިަކހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަ މަޖިލީހެއްގައި ކަންތައްަތއް ޮއންނަގޮތް ބާވައޭ

ނޑުެގވެސް އެދުަމކީ ވަިކގޮތަކަްށ  ނޫންތޯއޭ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 ވަިއދެއްވުން، ކިހިނެއްތޯ ކުިރއަށްެގންދަވާނީ.ރިޔާސަތުން މިކަން ނިންމަ

 

 ތަކަށް މިއެދުނީ ނަމެއް ހުށަހަޅާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 280 ނަމެއް ހުށަހަޅާލުމުގެ ކުރިންވެސް ދަންނަވަްނޖެހޭ އެއްޗެއް  އެކަމަކު ިއބްރާީހމް ުޙސަިއން މެންަބރު 

ނޑުެގ ސުވާަލީކ، މިމަޖިލީހަކީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަކީ ދަންނަވަންޖެހޭނެ ކެރިހުރެގެން. އަުޅގަ

ށް ލިިބދީގެންވާ ބާުރގެ ދަށުން، ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

އެމަނިކުފާނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން މިމަޖިލިސް އެކުލަވާލަްއވާފަިއ 

ނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވެއްޖެ. އިމިވަނީ ޞައްޙަ ގޮެތްއގަ ތޯ. މިސުވާލު އަުޅގަ

 285 މިސުވާލަށް ޖަވާބު ނުެދއްާވ އެޖެންޑާއަްށ ަވޑަިއގަތުމަީކ ހަމަގައިމުެވސް 

މިމަޖިލީހަށް ވަގުތީ ރައީެސްއގެ ހައިސިްއޔަތުން މަނިކުފާނަށް ކުރެއްވޭނެ 
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ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް. އަދި ހަމަ އެއާއެީކގައި ިދެވހި ރައްޔިތުންގެ  ވަރަށް

ވިންދު މިއަދުވަނީ މިމަޖިލީހާ ގުޅިފައި. ދިވެހި ރަްއޔިތުން އެދޭ އެދުންތަްއ 

ަގއި އެިޅފައި. އެފަދަ ވަނީ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިސްތަށިފުޅު

 290ސިްއުރ  ،ވަގުެތްއގައި މިމަޖިލިސް ރައްޔިތުންނަށް ނުފެންނަ ގޮތަކަށް

ނޑު ރަެަސްމީ ގޮތުން  ،ސިފައެްއގައި ޭބއްވުުމގެ ަބދަލުގައި އަުޅގަ

ން ަވގުތުްނ އިންނާއި ީޓވީމަޖިލިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޭިޑއޯހުށަހަޅަން މި

 ޝައްެކއްނެތް!ަސވަން. އާެދ، ކުެރވޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖައްޓެލެކާސްޓް

ަސރުކާރަށް އަިދ  މިކަންކަމަކީ ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ އިތުބާުރ، ިދވެހި

 295އާދެ، ަކމެއް.  ދާނެޚާއްަޞ މަޖިލީހަށް އިތުރުެވގެން ރައްޔިތުންގެ 

ނޑު ވަރަްށ  ،މިވާހަކަތައް މިހެން ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

ރުން މިހާރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ދަންނަވަން ޖެހެނީ، ސަރުކާ

ޢިއްޒަތްތެރި  ،ކީވާަހކައަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެުޅއްވުމަީކ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްަވއި އެމަނިކުފާުނ ދައްކަވާަފއިާވ 

 300އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެމަނިކުފާުނގެ ހިތްޕުޅުގަިއ 

ނަޑއެިޅގެން ދިވެހި ޢޫރުތަކެްއ ން އޮްތ ޝުއްވަޙިއްޞާކުރަ  ަރއްިޔތުންނާ ކަ

ނޑުމެން ބަލަންވީކީ، ސަރުކާުރން ރާވައިގެން  ،ވާނަމަކަމަށް  ،މިއަދު އަުޅގަ

 ކަށް ނޫން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ޭއަގއި މީހަކު ރިޔާސަތަށް ގެންނާ ވަކި

ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ނުތަނަަވސްކަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެތރޭގައި އެބައޮތް. 

 305ޑު މިދަންނަވަނީ ކެރިހުެރެގން ސަރުކާރުން ައޅުަގނނެތް! އާދެ، ަޝއްެކއް

ނާޑ ކުރެްއވިކަަމށް. އަޅުަގނޑު މިއީ މިކަމަށް މަސައްކަތް ޭއގެ ެއަކކު. އަުޅގަ

މީހަކަށް ވޯޓުދޭން. އެހެންވީމާ ސަރުކާރުގެ ަވޒީރަުކ  ކުރެްއވި ަވކިމަޝްވަރާ

ގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންެނވުމަީކ މިފަދަ މުހިންމު ޚާއްޞަ މަޖިލީހު

ނޑަްށ ފެންނަ ކަމެއްނޫން.  އަދި ޝަްއކެއްނެތް! ބައްދަލުވުމެްއގަިއ އަުޅގަ

 310އަިދ  ،ރައްޔިތުންގެ އިތުާބރާއި ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ  ،އަމުދުން

ނޑުމެން ދެކެން  ރައްޔިތުންގެ ވޯަޓކުން ހޮވިފަިއވާ މެންބަރަކު މިއަދު އަުޅގަ

އެީކަގއި ައޅުަގނުޑ  ވުމާބޭނުންވަނީ ރިޔާސަުތގައި ިއންނަވަން. އެހެން
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ދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ކުިރން މިދެންނެވި ސްނަމެއް ހުށަހަޅާލަންވެސް ޤަ

ދެނުކުތާއަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ޖަވާެބްއ 

 315ދެއްވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ުއންމީދުކުރަން. އެމަނިކުފާނު އަތްމަތީގައި އޮީތ 

 ފުރިހަމަވަންދެން. 1ްއޔަތުން އެޖެންާޑ މިއަދު ަވގުތީ ަރއީސެްއގެ ަހއިސި

ކުރެއްވުމުގެ ކުރިްނެވސް ޑިމޮކްރަސީ އެހެންނަމަވެސް އެކަން ފުރިހަމަ

ކަމަްށ  ގެްނގޮސްދެްއވާނެމަނިކުފާނު މިމަޖިލިސް ކުރިއަށް އުސޫލުން

 އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. 

 320 

ނޑު މިހުށަހަޅާ ނަމަކީ އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ   މިއަދު އަޅުގަ

ނަން. އދ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް 

 އަދި އެކަމަށް އިތުބާރާ އިއިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅަކީ، އަުޅަގނޑު ހިތްހަމަޖެހުމާ

ވިޔަފާިރވެރިންެގ  އެކީ ހުށަހަޅާ ނަންފުެޅއް. އެމަނިކުފާނަކީ ާރއްޖޭގެ 

 325 އްދަތަކަށްމަރސްގެ ވަރަށް ދިގު މުޗެމްބަރ އޮފް ކޮ ޖަމްޢިއްޔާ، އާދެ

އެއާއެީކގައި އޭާނއަީކ  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފަިއާވ ބޭފުޅެއް. ހަމަ

އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔތަކުގެ ޖަލްސާތަުކގަިއވެްސ ރިޔާސަތު ބައިނަލް

ނޑުމެން ބޭނުންވަބަލަހައްޓަވާފައި ހުންެނވި ޭބފުޅެއް ނީ . މިއަދު އަުޅގަ

ލިބިެގންވާ ބޭފުޅަުކ ރަްއޔިތުންގެ ލޯތްާބިއ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް  ދިވެހި

 330އާދެ، ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަވަން. 

ފަހަރެއްގަިއ  މިހުށަހަޅަނީ.އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު 

ކިޔަަވިއގެން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން އެބަ މިތާނގައި ވަރަށް  ހިތްޕުޅަށް އަރާފާނެ

ަގިއ ޤަތަކީ، މިއަދުގެ ދުނިޔޭޙަޤީ ންޖެހޭނެކުރައްވަ ޤަބޫލުފުޅު ތިއްބެިވއޭ.

ކިަޔވަިއގެން ތިބި މީހުން އެަކންޏެއްނޫން އިނގޭތޯ ރިާޔސަުތ ބަލަހައްޓަނީކީ. 

 335ބައެއްގެ ތާއީދާިއ އެއްބާރުލުން  ޖެހޭނީ ގިނަރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަންއާދެ 

ގިނަ ބަެއްއގެ ލޯތްބާިއ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިގެްނވާ ފަރާތަކުން.  ،ލިބި

ޓައި އަދި ކޮށްދިނުމަށްންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެކަން ފަސޭހަރިޔާސަތުަގއި އި އަދި

ކަމަށް އެކަީށގެންާވ ބޭފުޅުންކޮޅެްއ  ،ގެންިދުއމަށްޓަކައިއެމަސައްކަތް ކުިރއަށް
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އަބަދުވެސް ިރޔާސަތަށް އެހީތެރިެވވަަޑއިގެންދެްއވަމުްނ ގެންދަވާނެ. 

 340 ބަލާލާ، ތަނެއްގައިވެސް  މިދެންނެވި އުސޫލުން މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ

އްަގއިވެްސ މިދެންނެވި ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިފައި މިވަނީ. ލެކޮންމެ ދިމާ

އެހެންވީމާ މިގޮތުން އަޅުަގނުޑ އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު 

 އެބަ ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށް.

 

 345 މާ ޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ، ރައީސް ިއޢުލާނުކުރެއްވުއަ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ

 ގުިޅގެން، މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ރައީސަކު މިމަޖިލީހުން ހޮވުމަށް   މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު

ނޑު ފުރުޞަތުެގ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެއްވި ފުރުޞަުތގަިއ، :ންވާހަކަެދއްެކވު އަުޅގަ

ފާއިުތެވގެންެވސް ހިނގައްޖެ. ކުޑަތަންކޮެޅއް ތު ބޭނުންކުރަން ހުރި ަވގު

ކުރިން އަޅުަގނޑަށް އަްތއުފުލާލެވުނުކަމަށް.  އަޅުަގނޑު ހީކުރީ ވަރަށް

ނޑަށް ނޯުޓކުރެވުނު  350ވުރެ މާފަހުން ގޮުތގައި ައޅުަގނަޑށް ނަމަވެސް އަުޅގަ

ެލވި ބޭފުޅުންނަްށެވސް އެފުރުޞަތު ލިިބގެްނ ހިނގައްޖެ. އްއަތްއުފު

ސް ފަހަރެްއގަިއ އެީއ ުކޑަ އޮޅުމަކަްށވުން އެކަީށގެންޭވ. އެހެންނަމަވެ

އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން މިފުރުޞަތުގައި މާ ދިގު ވާހަކަަދްއކާކަށް ނެތީމު. 

ނޑުމެންނަށް ކުިރއަށްވަރަ  ރައީސްވަނީ ކޮންެމވެސް ާމ ޔުގެންދިކަށް އަުޅގަ

ނޑުެގވެއިބެހޭގޮތުން އިރުޝާދުެވސް ެދއްވާފަ   355ްސ . އެހެންނަމަވެްސ ައޅުގަ

ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު އިްސވެލާނީ  ބައެއް ިޚޔާލުހުރުމާއެކު، އެންމެ

އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި  އއ. ގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށްރައްޔިތުން

މެންބަރު އަލާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ ހުށަހެޅުްއވި ނަންފުޅު، އާެދ 

 ރާހީމަށް ތާއީދުކުރާ އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބް އެީއ، އދ.

ނުޑ ދަންނަވާލާިހތްވޭ، ކުރީަގއިއެކު އަމަށް. ހަމަެއއާ ވާހަކަ ދެންނެވު  360 ުޅގަ

ެއއްގޮތަްށ، މިޖަލްސާ ގެންދެވުުމގަިއ  ބައެއް ބޭފުޅުން ފާުޅކުރެްއވި ޚިޔާލާ

އޮތުމަކީ ށް ހަަމޖެހިފައިތަަރއީސަކު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮެަ ސިއްރު ވޯޓަކުން

ވެސް ަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތްކަމުަގިއ މިއަދުގެ އަދި މާދަމާގެ 

 ޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންަނވާލަން.އަޅުަގނޑު ދެކޭީތވެ، ެއވާހަކަ ޢިއް
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 މިއަދުއާދެ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް! ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން! ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 މާތްވެ މިތިބީ ވަރަށް މަތިވެރި، ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް އެއް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު 

ޤާނޫނުއަސާސީ މަޤްޞަދެއްގަިއ. ައޅުަގނޑުެމންގެ އާދެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަްށ  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މާތް މަތިެވރި މަޤްޞަދުގައި. މިހާރު އަުޅގަ

 370ރައީަސކު  ިމއޮތީ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މިޢިްއޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ އިކުރިމަތިވެފަ

ގެ އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންތަްއ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު

ންނަށް ބަެއްއ ބޭފުޅުބައެއް މެންބަރުން ވާަހކަފުޅުދައްަކވައިފި. 

ފުޅުތައް މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި. އަޅުަގނުޑވެްސ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޚޔާލު

، އާދެ .ލަން ބޭނުންވަނީމިކަމާ ބެހޭގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާ

 375ކޮށް، ވަރަށް ރީްއޗަށް އެަބއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ޞަރީޚަ

ފުރިހަމައަށް  މިހާ  ަތއް ެގންދަންވީގޮތް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން މިކަން

ގޮތަަކށް ގެންދަވަން  ވާ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް އެހެންއްމިކަން މިހެން އޮ

ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކޮށްފިން.  ،ތީޚިޔާލުފުޅުކުރަްއވާކަމަށް ވިާދުޅވީ

އް. އަދި ރައްޔިތުންގެ އަޅުަގނަޑކީެވސް މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މެންބަރެ

 380އަތޮޅުގެ ފަރާތުން، މިޢިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޭޖެގ ދ.، މަޖިލީހުގައި

މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުެވގެން އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްކުރަމުްނ އަންނަތާ މިއީ 

ޢިއްޒަތްތެިރ  ބުވެިރކަމާއެކު ރު. އެހެންީވމާ ވަރަށް އަދަވަނަ އަހަ 21

ރައީސްެގ އަރިހުން އަޅުަގނުޑ އެދެން، ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ަތންތަނެއްގަިއވެްސ 

އިންތިޚާބަކީ، ގޮުތގެމަތިްނ މި ވާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އަދި 

 385 ބެއްލުވެރި އަދި އިންސާުފެވރި އިންތިޚާޢަދް "ފްރީ އެންޑް ފެއަރ"، އާެދ،

ނޑު ެދކޭގޮުތގަާއދެ، ގޮތަށް ގެްނގޮސްދެްއވުން.   އަދި އިއެގޮަތކީ އަުޅގަ

މިތާނގައި މިތިއްެބވި ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރާ ގޮތުަގއި،

ދެކެވަަޑިއގަންނަވާނެ ގޮުތގައި ސިއްރުޯވޓަކުން  ވެސްމެންބަރުން

ހެން އަޅުަގނުޑ މިއާެދ، ދެްއވުން. މިއިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ިނންމަވައި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެބަިތއްބެވި ެދމަފިރިކަނބަލުން.   390މިދަންނަވަނީ، އަުޅގަ
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މަތީ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބިވ  ތެރޭަގއި އެބަތިއްެބވި ަސރުކާރުގެ ވަރަށް މީގެ

ބޭފުޅުން. މީގެތެރޭަގއި އެބަިތްއބެވި ސަރުކާުރގެ ވަރަށް އާދައިގެ މަޤާުމގަިއ 

ތިއްެބވި ެއކިެއިކ މީސްމީހުންގެ  ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. މީގެ

 އި ތިބި ވަީޒފާ ދީފަ އެމްޕްލޮޔަރޒް ާއއި އެމްޕްލޯޔީން.މުވަްއޒަފުން. އާދެ، 

 395ތެރޭގައި  ން. މީގެމީހު މީހުންގެ ކައިރީަގއި އަދާކުރާންނާއި ވަޒީފާ އެމީހު

ނ ތިމާގެ އެބަތިބި ވަރަށް ގާތް ރައްޓެިހން، ޑު މީހުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަްތ  ދެކޭގޮުތގައި މިތަނުން ނިކުމެގެންދާއިރު އަދި އަޅުގަ

ނޑޭަކްށ  ކުރިއަްށގެންދާއިރުެވސް އަޅުަގނޑުމެން ެއކަކު އަނެަކކަށް މޫނުކެ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނެއްަގއިވެްސ  ،ބޭނުމެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ ެއޮގތުން

 400ޒަތްތެރި މަނިުކފާނު މިގޮތަށް، ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެމަތިން މިކަންތައްވެސް ިޢއް

ްއުވމަށް ވަރަށް ގެްނގޮސްދެ ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން

ދަންނަވަން. އެގޮތަށް ގެންދަވާނެކަމަށްވަންާޏ  އެކު އެދޭ ވާހަކަ އަދަބުވެރިކަމާ 

ނުޑ ވަރަްށ ދޭން. އެހެންނޫނި ނުޑ މިހިރީ ވޯޓުއަޅުގަ  އްޔާ އަުޅގަ

ނޑަްށ މިވޯުޓގަިއ އެކު ދަންަނވަންޖެހެނީ، މިހިތާމައާ އަދު އަުޅގަ

 405 ނުކެރޭެނއޭ. ުޝކުރިއްޔާ. ބައިވެިރވާކަށް

 

ނޑަށްޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަުރންގެ ވާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  ަހކަފުޅުގެ ަޖވާުބގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ  ދަންނަވަންޖެހެނީ، އަޅުގަ

ފަިއ މިވަނީ ޞައްޙަގޮތެްއގެ މަތިންނޭ. މަޖިލިސް އެއްކުރަްއވާ

 410ޢިއްޒަތްތެރި  ،ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ،ޞައްޙަގޮެތްއގެ މަތިން

މިވަނީ. ެއހެންވީމާ އެކަާމ ޔާ މިމަޖިލިސް ެއއްކުަރއްވާަފއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނޑު ކޮންމެހެން ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް  ެއއްެޗއް ދަންަނވާކަށް ނެތިން. އަުޅގަ

 ތައް މިގެންދަނީ ކުރިއްުސރެ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންނޑު ކަންަތއްއަޅުގަ ދެން 

ާވއިދެްއ އެކުަގއި، ވަކި ގަ  އި ގޮުތގެ މައްަޗށް ބަލައިގެންނާހިނގަމުންއަ

ނަޑއެޅިފައި ނެތުމާެއީކގައި،  415އެއީ އުސޫލެްއކަމަށް ބަލައިގެން. އަިދ  ކަ

ތްތަކުގަިއ އޮްތ ޙާލަ އިސިއްރު ވޯޓު ނެުގމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފަ ،އެހެންމެ
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ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.  ނޫނީ ސިއްރު ވޯޓު ނަގަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

އިޢުތިރާޟުުކރައްވާ ބޭފުޅުން ގޮތާ ދޭތެރޭގައި  ދެން، އަޅުަގނޑު މިގެންދާ

ނޑު ކުރާނެކަމެއް ނޑަްށ  ތިއްބެވި ކަމުަގިއވިޔަސް ައޅުގަ ނެތް. އަޅުގަ

 420 ގެންދާނަން.ަގނޑު ކުިރައށްނެވޭނީ މިހެން. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް އަޅުދެެެން

 

 ވަނަ  133އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް! ޤާނޫނުއަސާީސގެ   ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

 ގައިޤާނޫނުއަސާސީާއއި ައދި ޤާނޫނުމާއްދާގައި ވަރަށް ޞަރީޚަކޮްށ ވަނީ   ޙުަސއިން ަރޝީދު

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަުކގަ ޙަސަން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވޯޓު ނަގަްނވާނީ ސިްއރުވޯޓުން ކަމަށް އި ކަ

 425ވޯުޓގެ ކަންތައްަތްއ ކުރަްއވާނީ  ،ވާއް . މިހެން މިކަން އޮއިބުނެފަ

އަތްއުފުލަިއގެން ކަމަށް މަނިުކފާނު، ވަގުތީ ަރއީސް، ވިާދޅުވިކަމަށްަޓކައި 

ްއވައިިފއްާޔ ހިތާމަކުރަން. މަނިކުފާނު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ނޑައެިޅގެން ޚިލާފަށް މަނިކުފާނު ކުރައް ނުއަސާސީއާވާނީ ޤާނޫ ވާ ވަ ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ،ވާނީ އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ކަމަކަށް. އަދި ެއކަން

 430މަނިކުފާނު ކުރައްވާ ކުށަކަްށެވސްމެ. އެހެނީ  ،ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ވަަނ މާއްދާގައި ވަނީ ޤާނޫނުައސާސީގެ ބާރު  12ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު  ބޮޑު ކުށުްނ  ވާލުމަށް މަސަްއކަތްޮކށްފި މީހާ އެންމެކަ

ނަގަން  މަނިކުފާނު އަތްއުފުލައިގެން ވޯޓުވެިރވާނެކަމަށް. އެހެންވީާމ ށްކު

 ޮގތަށް ކަންތައް ކުރެްއވި ވިދާޅުވަނީ ކުރިްނ ކަންތައްޔަ ތި

 435ކުރެްއވުމަށްޓަކައި. މަނިކުފާަނށް ހަމަ ސީދާ އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

ަވނަ މާއްދާއެއް  133ކުރިން މި  ސީ އެކުލަވާލުުމގެމިޤާނޫނުއަސާ

ނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ  ،ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ އޭގެަފހުން އަޅުގަ

މިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  މަޖިލިސް އެއްކުަރްއވާފަިއ މިއޮތީ. އެހެްނވީމާ

ނަޑއެިޅގެން ވޯޓު ަނގަްނވާނީ ަވކިގޮަތކަށް  ވާ،ކަމަށް ބުނެފައިއޮއް  ކަ

 440ކުރަްއވައިިފއްާޔ  ށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ، އެއާޚިލާފަށް ކަމެއްމަނިކުފާނަ

ވާނީ ސީދާ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަށް މަނިކުފާނު ކުރައްވާ ކަމަކަށް.  އެކަން

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޝިޢާރަަކށް، މޮޓޯއަކަްށ  ،އެހެންނޫނަސް
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ނުަގއި ތަޞައްރުފު ކުރުން. މިތަ މިއޮންނަނީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންތައްތައް

ތެރެއިން ބަޔަުކ  މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި. ޭއގެ 111ފުދިގެންވާ 

 445ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނާގޮތަށް ވޯޓު މިބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުގައި ޮއތްގޮތަށް، 

ކަމަށް  ވޯުޓ. މަނިކުފާނަކީ ަވގުތީ ަރއީސެއް ނަގަން. ެއއީ ސިއްރު

ވިދާުޅވަީނ  ކު މަނިކުފާނު ތިޔަމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްާވވެސްމެ. ެއކަމަ

ކުރި ގޮތަށޭ.  ންޒަމާނުންސުރެ ކަންަތއް އަެަކުރަްއވާނީ،  ތިމަންނަ ކަންތައް

ޒަމާނުންސުރެ ކަންތައް ކުރަމުންައިއގޮތަށް ކަންތަްއ  މިއީކީ ،ދަންނަވަންތޯ

 450 ައޅުަގނުޑމެން ކަންތައްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް! ނޫން.  ންވީ ަވގުތެއްކުރަ

 ަގއި އޮްތޮގތަށް. އެހެންވީމާޤާނޫނުއަސާސީނޑުމެންެގ ކުރަންވާނީ އަުޅގަ

ނޑަެއިޅ ބަޔާންވެގެްނވާ  ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާއެކު ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން.

  
 455 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްަޒތްތެރި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން!  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ! އާދެ، ޝައްެކއް ނެތް! ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފް

ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ަރޝީދު އެދެްއެކިވ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިއަުދ ޤާބިލު ވާހަކަފުޅެއް. ، ވާހަކަފުޅަކީ ވަރަށް އެަކށީގެންވާ 

ނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެ ން މިދެކެމުންދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެްއ   460ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަ

ގެންނެވުމަށްޓަަކއި، އެންމެފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަާސސެއްކަުމގަިއާވ 

ފުޅުކުރެްއިވ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ޤަޞްދު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ެއކުރެއްވުމާކުފުޅުބޭނުން ހަމަ އެޤަޞްދުފުޅުންފުޅު. ބޭނު

ރައްޔިތުންނާއި އަދި ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި މުޅި ދިވެހި 

 465 ޤައުމަށް ޙިއްޞާކުަރއްަވއި ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅުތަުކގެ އަީލގައި އަޅުަގނޑުމެން 

 133ނޫުނައސާސީގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާ ކުރިއަށްދާންވާނީ. ަޝއްކެތްެނތް!

ނަޑއެޅިފަިއާވ ވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީވަނަ މާއްދާަގއި މި ާއއި ޤާނޫނުގައި ކަ

ވޯޓުަތކުަގއި ނަގަްނވާނީ ިސއްރު ޯވޓޭ. އެހެންވީމާ  އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު
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ބޮޑަށް ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް

 470އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަގުީތ ރައީްސ، އަދި  ޙުސައިން ރަޝީދަށް ާތއީދުުކރަން.

ބޮޑަށް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މިމައްސަލައަްށ ވަރަށްޢިއްޒަތްތެރި 

 ައއްަސލާމްޢަލައިކުމް.ބޮޑަށް އެދެން.  ވިސްނާަވޑަިއގަތުން ައޅުަގނުޑ ވަރަށް

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށްއަޅު ރައީސް! ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި   އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު  ގަ

 ވާހަކަާއމެދު އެއްެޗއްމިދާ ރުވެސް މަޖިލީހުގައި ދެެކވެމުންމިހާ ،އެދުނީ އިްބރާހީމް ަޝރީފު 

ނުޑ ދައްކަންހުރި ގިނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  475ބޭފުޅުްނ ގިނަ  ކަށް ވާހަކަތަދަންނާވަލަން. އަުޅގަ

ލާނަން. އެހެންނަމަވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވައިފި. މިހާރު 

 ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަށް 133ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ،ފުރަތަމަ ކަމަކީއެއީ 

ވާ، އެހެން އް ލާނެގޮތް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮޞަރީޚަކޮށް އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓު

ނޑުެވސް ނުދެކެން. އަިދ ކުރީޒަމާނުަގއި  ގޮތަކަށް ވޯޓުެލވޭނެކަމަކަށް ައޅުގަ

 480ކަހަލަ  ބައެއް  ކަެމްއ.ރަނަގޅު  އޮތް ގޮތަށް ކަންތަްއކުރުން ެއއީވެްސ އެންމެ

ޙާލަތްތަކުގަިއ ެއއީކީ ަމްއސަލައެއް އޮތް ކަމެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ކުރަން  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ޞަރީޚަކޮށް ަވކިގޮަތކަށް ަކންތައް

ޚިލާފަށް އެކަން ކުރެވިދާނެކަމަކަްށ  ވާ، އެއާ އް އޮ އިބަޔާންކޮށްފަ

ަވނަ މާއްދާގައި  133ސީގެ އަޅުަގނުޑވެސް ނުދެކެން. ޤާނޫނުއަސާ

ނަޑއެިޅފައިވާ ޢާންމު   485މިބުނަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަގަންވާީނ ނަގާނީ ުނވަަތ ކުަގއި ކާއި ޢާންމު ޯވޓުތައިންތިޚާބުތަ

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ  ޝަްއކެއްނެތް! .ސިއްރުޯވޓެކޭ

މަޤާމެއް. އެހެންވީމާ މިމަޤާމަށް  މަޤާމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންެވގެންވާ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ވޯޓުލާއިުރ، އެނޫންގޮތަކަްށ ވޯޓު  ެލވިދާނެކަމަކަށް އަުޅގަ

 490 ނުކުރަން.

 

މި ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! 

ވޯޓެއް ނަގަްނވާީނ ސިއްރުވޯޓުން ަކމުގައި ެއއްެވސް 

ޤާނޫނެއްަގއިވެސް ބަާޔންކުރެވިފަިއެއްއ  ޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގިއވެސް އަދި
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 495ނެގި ވޯޓުތައް ނަގާފައި އޮީތ  ރާއްޖޭަގއި ކުރިން އެހެންކަމުން، .ނޯވޭ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާޔަ އަތްނަަގއިގެން ކަމުަގއިވި  ގޮތުަގއި  ސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި މިއޮތީ ވަރަށް  ށް މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިގޮތަ ބޮޑު ކަ

ނޑަީކ މި ޤާނޫނުކުމަތެއްެގ މައްަޗއް ބިާނވެގެޙި އަސާީސ ން. އަުޅގަ

ނޑަށް ޑްރާފްޓްކުރިއިރު އެ ޑްރާފްްޓ ޮކމިޓީގައި ހިމެނުނު މެންބަރެއް. އަުޅގަ

 500ތަެކއް ޙުޘްއެނގޭ ްޑރާފްޓް ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ިދގު ބަ ށްވަރަށް ރަނގަޅަ

ކުރުމަށްފަހު މި މާއްދާގަިއ މިގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތީ ކީއްެވގެންކަން. 

ގޮތަކަށް  ގޮތްނޫން އެހެން ަގިއ ވޯޓުނަގާކުރީތް! ޝައްެކއްނެ

ވޯޓުނެގުމަށްޓަަކއި އޭރުއޮްތ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީާއއި ޭއރުއޮތް ޚާއްަޞ 

މާ، އެކުލަވާަފއި މިވަނީ. އެހެންވީ ށްމަޖިލީހުން މިމާއްދާ މިގޮތަ

 505ޚިލާފަށް  އި ބޭނުމާާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެދުމާ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލެވި 

 ،ުކރީޒަމާނުއްސުރެން. ަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަކަމަކަށް ައޅު ވޯޓުނެގިދާނެ

ެއއްޮގތަށް އަތްނަގަިއގެން ވޯޓުނަގަމުްނ  ތަކާކޮންވެންޝަން

ޓަަކއި އޭުރޮއތް ރައްޔިތުންގެ ށްެއއާ ޚިާލފަށް ވޯޓުނެގުމަ ،އައިސްަފއިވަިނކޮށް

، ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ިމަވނީ. އެހެންވީމާ ށްޚާއްޞަ މަޖިލީހުން މި މާއްދާ މިގޮތަ

 510އަދި  ،އޮްތގޮތް އެނގޭއިރު  ޑުމެންނަށް މި ޑްާރފްޓްކޮށްފައިއަޅުަގނ

ކުރި ޓްޤާނޫނުއަސާީސ ޑްރާފްހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން އެދަނީ މިވާއެމަޖިލީހުގައި މި

 ަވޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅުންކަމަށްވާއިުރ،ީކއްެވގެންކަްނ އެނގި ،ސަބަބާއި

ޢިއްޒަތްތެރި  .ދާެނަކމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭއެނޫންގޮތަކަށް ވޯޓުލެވި

މަނިކުފާނަކީެވސް ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިޓީގަިއ މާތް ، ރައީސް

 515މިގޮތަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ިމމާއްދާ، އެހެންވީމާ .ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އޭރު

މިވަީނ ކީްއެވގެންކަން ޚުުދ މަނިކުފާނަށްވެސް ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި 

ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުން އެހެންވީމާ،  .އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އިންސާފުވެރި  ،ލުވެރިދްޢައަދި މިވޯަޓކީ  ،ޓަަކއިށްމާޔަތަޙިރައްކާތެރިކަާމއި 

މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  ،ކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޓަވޯ

 520 އް.މިކަންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެ
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ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ބޭފުޅެއްގެއާދެ!  ނަްނ  އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ބޭފުޅެްއގެ ނަން ހުށަހަޅާކަށް  ހުށަހަޅަން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނެގޭ  ވަނީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފަށް ސްދެއް ނުކުރަމެވެ. ސަބަަބކަށްޤަ

 525 ުޝކުރިްއޔާ! ވޯޓެްއަގއި ބަިއވެރިވުމަށް ައޅުަގނޑު ުއޒުރުވެިރވާތީ.

 

ނޑު އެންެމ ފުރަތަމައިނުން ޝުކުރިއްޔާ ަވގުތީ ރަ ުބރީ ދެުކނުެުމާޮޅސްމަޑުލު   އީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ނޫީނ ޤާނޫނުއަސާސީ  ،ޚިލާފަކަށްދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއ  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު 

 ށްފަތަޤާޘަ ،އާދަކާދަތަކަަކށް ނޫން ގޮތަކަށް މުސްކުޅި ބުނާގޮތް ވުން:ކެ ވާހަކަެދއް

 530ދިގުކޮްށ  ން.ނުޑ ޤަބޫލެއްނުުކރަތަންދެވިދާނެކަމަކަށް ހަމަގައިުމވެސް އަުޅގަ

ވޯުޓ މި ވަނަ މާްއދާގައި  133ބޭނުމެއް އޮްތކަމެއްނޫން.  ވާހަކަދެްއކުމަކީ

 ށްއެާއ ޚިލާފަ، ނެގޭނެގޮތް ިމއޮތީ ަކނަޑއެިޅެގން ބަޔާންކޮށްފައި. އެހެންވީމާ

ނޑު ޤަބޫލުކަމެއް ކުރަްއވަ ވަގުތީ ރަީއސް  ރާހިތެއްނުވޭ. ކުފާނެކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހެން   އެކަމާއަދިވެސް ވިސްަނވާފައި، ދެންނެވީމާ މިވާހަަކ އަޅުގަ

ނޑު އެދޭކަމެއް.ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމެ  535 ވުން އެއީ އަުޅގަ

 

ނޑު އިތުރަށް ދަންނަވާލަން، ދެން ބޭނުންވަނީ މި އޮތްގޮތްނޫން  އަުޅގަ

މަނިކުފާނު ، ަގއި އޮތްގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް 133، ގޮތަކަށް

 ކަންތައްތައް  ެއ ބުނާގޮަތށްވަނަ މާއްާދގަިއ  31 ،ވާނަމަށްނިންމަވައިފިކަމަ

 540 ވަަރކަށްކޮންެމވެސް  އެބުނާގޮތާ ެއއޮތީ ޤާނޫނު އޭތިސަބަބުން މުގެ ްއވުކުރު

ކުފާނު ެވސް މަނިއީއެ ، ތަފާތުެވވަަޑއިގެންަފއޭ. ވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތެްއ ނުވޭ ކަމެއް  ފާނެކުރުްއވަ ، 1ެގ  97 .ކަމަކަށް ައޅުގަ

ީވގޮތް ވަންމަޤާމުގައި ކަންތަްއ ކުރަންޔަ މިއަދު ތިމަނިކުފާނު ަގއި  2

ނަޑއެިޅގެން ބުނެފައި .ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެއޮތީ ސާިބތުކޮށް ދިވެިހ  .ނޫނީ ކަ

 545ޅެމުގެ މާނަ އޮންނަނީ ޅެންވެރިޔާެގ  ،ެއބައިވޭ  ޅެންވެރިކަުމގައި ބުނާއަޑު

ނޑުަގއޭ. ެއކަމަކު މިީއކީ ޅެންވެރި ކަމެއް ނޫން. ޤާނޫނުައސާސީގެ ވާހަަކ ބަ
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 ލިޔެވީގޮތް ވަރަްށ ރީއްޗަށް ންއަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ. ކަންކުރަ

ނުޑވެސް މިފުރުޞަތަ އާެދ، ބަޔާންކުރެވިަފއި އެބައޮތް.  އެދުނީވެސް  ށްއަުޅގަ

ނޑު އިީށންނާނީ އެނަން އަުޅގައާދެ، ސްދުކޮށް. ޤަނަމެއް ހުށަހެޅުމަށް 

 550ސްދުކުާރ ނަންފުޅަކީ ޤައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން  އި.އަޅާލާފަ ހުށަވެސް

މަރު ޒާހިރުެގ ޢުވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ނުޑ އޭާނެގ ނަންފުޅު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ އޭނާއަީކ  ނަންފުޅު. އަުޅގަ

 ފައިވާ، އަދި ދުވަހު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ  ވަރަށް ގިނަ

ިމއަދު ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެންމެ ސީިނއަރ ބޭފުޅުންގެ  ސްވެކެބިނެޓުަގއި

ނުޑ އޭނާގެ ޤާ  555ރާތީ އޭނާެގ ޝައްުކނުކު ބިލުކަމަށްތެރެއިން ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

 ނަންފުޅު ހުށަހެޅީ. ޝުކުރިއްާޔ!

 

 ތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައްޔިޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ޚާއްޞަކޮށް  .ތަކެއް ކުެރވެމުން އެަބދޭޙުޘްބަގޮތާމެދު ވަރަށް ގިަނ  ހޮވާނެ ަބރު ަޙސަން ސަީޢދު މެން

 560ޙަވާލާތަކެްއ  ިއންވަަނ މާއްދާއަށް ވަރަށް ގިނަ 133ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބާބު ފެށިފައި މިއޮީތ  ވަނަ 11ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެ ،ދެވެމުން ދާއިރުަގއި

ރީ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްވެސް މިހު ބާބުގެމު ވޯޓުން. އެންޢާއިންތިޚާބާއި 

ވަނަ  133ނޫނުައސާީސެގ ޤާ .ންމު އިންތިޚާބުތަކަށް އަާމޒުކުެރވިފައިޢާ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ޝަރަޙަކުރާގޮތަްށ މާއްދާ މިހާރު މި 

 565ދާނީ.  ޭއގެ މާނައަކީ ުހރިހާ އިންތިޚާބެއްެވސް ސިްއރުވޯޓަށޭ ،ކޮށްފިނަމަ

ެއްއވެްސ ތަނެއްަގިއ  ޤާނޫނުައސާސީގެ އެހެން ،އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ތް.ނެ އެްއވެްސ މާނައެއް  ގެ ސިއްރުޯވޓުެގ ވާހަަކ ގެަނއުމު

އެްއކޮުޅން އަނެއްކޮޅަްށ  ގެމުިޅ ޤާނޫނުއަސާސީ ،ވަނަ މާއްދާ 133

ސިއްރު ވޯޓުެގ ތަނެްއަގއި  އެޕްލަިއވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާީސެގ އެްއވެްސ އެހެން

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  .ނާކަށް ނުޖެހޭނެންވާހަކަ ގެ  570 35އެކަމަކު އަުޅގަ

ކޮށް ޚައޭަގއި ވަަރށް ޞަރީ ،ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ 

ށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން ކަމައެބަޮއވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
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އޭަގިއ ، ުރގައި އިންތިޚާބުކުރާއިކު މެންބަރަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ވަނަ  133ޤާނޫނުައާސސީގެ ، ސިއްރުޯވޓަކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް. އެހެންވީމާ

 575ންމު އިންތިޚާބުެގ ވާހަކަ. ޭއގެ މާނަައކީ ހުރިހާ އިންތިޚާބަކަްށ ޢާމާއްދާއަކީ 

 ،ނޫން. އެހެންނޫންނަމަ ވާހަަކއެއް ށް ދާންޖެހޭނެކަސިއްރުޯވޓަ

 ވަނަ މާއްދާއަީކ ހުރިހާ އިންތިޚާބެްއ ސިއްުރވޯޓަކަށް  133ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަަނ ނަންބަރުގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ  35ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ދާންޖެހޭނަމަ

، އެހެންވީމާއް. ކަމެ  ވާހަކަ ެގނައުމަކީ ބޭކާރު ސިއްރުޯވޓެްއގެ

 580އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން މިހާރު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ެއީއ ، ގޮތަކީ ފަިއވާ އިޝާރާތްކުރަްއވާ، ކީނިންމަވާފައިވާ ގޮތަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ގޮތެްއ ނޫން. އެއީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތް. 

އަދި މީެގކުރީަގއި ޢަމަލުކުެރެވމުންވެސް ައިއގޮތް. އަދި ެއީއ ރައްޔިތުްނގެ 

. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގަިއވެްސ ޢަމަލުކުރާގޮތް

 585އަދި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ޕާލިމެންޓްީރ ސިސްޓަމުގަިއ 

ައއިސް މިތިބީ ވަްއކަމެްއ  ށްމަސައްކަތްކުާރ ގޮތް. އަުޅަގނޑުމެން މިތަނަ

ކުރާކަށެއްނޫން. އެްއެޗއް ފޮުރވާކަެށއްނޫން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑުެމންނަށް ފެންނަގޮތް .އިޞްލާޙުކުރަން ކެރިހުރެ  ،ތްނުފެންނަގޮ، އަުޅގަ

ންެގ އެބޭފުޅު ކެރޭ ބަޔަކު މި މަޖިލީހުގައި ތިބުމަކީ ހަމަ ބުނަންނު

 590ައޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް އައިްސ  ކަމެއް. ކުެރވޭޤާބިލުކަމާމެދުވެސް ސުވާލު

މިތިބީ ވައްކަްނކުރާކަެށއްނޫން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރަްނ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެްއޗެއް ބުެނވެ ންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ކަ. ކޮބައިތޯ އަބަދުވެސް މިދައްކާ ވާހަަކައކީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ާވހަ

ރު ވޯެޓްއ އެހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް ސިއްންސީ؟ ޓްރާންސްޕޭރަ

 595ޝުކުިރްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  އަސާީސ ހަމަ މާނަކުރޭ.ނެގިދާނެކަމަށް ޤާނޫނު

 ރައީސް.
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ނުޑ ދަންނަވާލާފައި  ޖެންޑާ ހިނގަމުންދިޔަޖަލްސާގެ އެ އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ  ދިޔުމުގައި އަުޅގަ

އޮންނާނެ އެޖެންޑާގައި ދެްނ އޮތް ނަންބަރަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ 

 600މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްދެއްވުމޭ. އިންިތޚާބުކޮށްދެއްވަްނ 

ގެން ބައެއް ބޭފުޅުން ގުޅި  ބޭނުންވާގޮްތވެސް ދަންނަވާިލން. ދެން އެކަމާ

ނޑަށް ަޖވާބު މިހާރު މިންވަަރކަށް ކޮންެމވެސް  .ބައެއް ުސވާލުކުަރްއވާ އަުޅގަ

ދަންނަވާލެވިއްޖެ. ދެން މިޖަލްސާގައި އިތުރު އެހެން ަކމެއް ކުރާކަށް، 

ނޑަކީ ފުުރޞަތު ދެވެން އޮތް މީހެއް ،ގެންދާކަށް ނޑަްށ  އަުޅގަ ޫނން. އަުޅގަ

 605ރިޔާސަތުްނ ވުނީމާ މިހުގެ ރައީސަުކ އިންތިޚާބުކުރެ އޮތީ ހަމައެކަިނ މިމަޖިލީ

ނުޑ މިހާރު ދެން  ވަިކވާން އެބޭފުޅަކާ ަހވާލުކޮްށފައި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނަމަށް ވޯޓަްށ ފައިާވ ދެހުށަހެޅި ތާއިދު ލިބިޤަސްދުކުރަނީ 

ނޑަށް ދަންނަވާލަންކަމަށް. އިތުރު ބަޙުޘަކަށް  ދެން އިތުރު ަވގުތެްއ އަުޅގަ

 ނެތް. މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެން. ވޭކަށްމިތަންވަޅު ދެ

 610 

ނޑު.. ޖަލްސާކުރަނީ. އެހެންވީމާ، )ސާފެއްނޫން( .... ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   އަޅުގަ

 ޖަލްސާަގިއ ބައިވެިރވާކަށް  ނގައި މިކުރާމިތާޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މި ޙަސަން އަފީފު 

 ބޭނުމެއް ނޫން. ވާހަކަެދއްެކވުން:

  

 615ވިދާޅުވުމަށްފަހު ޖަލްސާ ދޫކުރައްާވ  ޙަސަން ޢަފީފް އެހެން )]

މެންބަރުން ޖަލްސާ ދޫކުރަްއާވ  22ވަަޑއިގެންެނވީ. އޭނާާއއެކު އިތުރު 

 [1ވަަޑއިގެންެނވި.

 

 އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފަށް މިކަންަތއް ގެންާދކަށް ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 620 ދޫކޮށްފައި ދާކަށް އަޅުަގނޑު  ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. ނަމަެވސް ޖަލްސާ ފައިސަލް ނަީޞމް 

                                                 
ދޫުކރަްއވާ ވަަޑއިެގންނެިވ ބޭފުޅުްނގެ ތަްފސީލުތަްއ މިަޔއުިމއްޔާ ފެށޭ ތާނަގއި ހިަމނާފަިއާވ ހާޒިީރްނ ޖަލްސާ  1

 އެނގިވަަޑިއގަންަނވާެނއެވެ.
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ްށ ބަޔާްނކުރެިވފައިވާ ގޮތަސަބަބަކީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި  ބޭނުމެއްނުވޭ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ީހވަީނ އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއް ކުާރަކމަށްވަންޏާ  ކުރީގައި ހަމަ އަުޅގަ

 އޮތްގޮްތވެސް ރަނގަޅުހެން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ަޢމަލުކުރަންޖެހޭނީ 

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުެރިވފައިވާ ...

 625 

ނޑުއްވާަލއްވާަފއި]  [މެދުކަ

 

 ނުދެއްކެވުން އެދެން.ފުޅު މަޑުކޮށްެލއްވުްނ، ާވހަކަފުޅުވާހަކަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 630 [ކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު ސްަވގުތުކަށް މިނެޓުގެ ހުވަރަ 16]

 

 ޑަ ވަގުުތކޮެޅްއ މަޑުކޮށްލައިގެން މިއިނީ ބައެއް މެންބަރުން ނޑު ކު އަޅުގަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހިގެން ނުކުމެވަަޑއިގަތުމާ ުގޅިގެްނ، މެންބަރުން ތިއްބެވި

ގެންދަން ކަމަށް. ޖަލްސާ ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ފައިލާއަދަދު ބަލާ

ނޑު   635ޢަދަދު  ،އްަގއެއް ނެތް. ކޯރަމް ހަމަވަންޏާދެސްޤަ ގެހުއްޓާލާކަށް އަުޅގަ

ނޑު ޖަލްާސ ކުރިއަށްގެންދަން ގަސްދުކުަރނީ.، ވަންޏާހަމަ  އަުޅގަ

 

 [ކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހުވަގުތުކުޑަ]

  

 640ގެންދަނީ. ޖަލްސާ ދޫކުރައްވާ ަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން:

ޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުެރޭވ މަ ،އެހެންވީމާ . 76. މިހާރު މިތިއްބެވީ 24ދަކީ އަދަ

 އަދަދު ހަމަވޭ. އެހެންވީމާ ޖަލްސާ ،ވަރަށް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ަބލާއިރު

 ެގންދާއިރު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކުރީގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ކުރިއަށް 

 މައްސަލައާ  ޯވޓު ގެގޮތުން. އެއީ ިސއްރު ވާހަކަދެެކވުނު މައްސަލައާ ެބހޭ

 645ނޑު ކޮންމެހެން ޖަވާބެއް ނުދެންނެވި ތުން އަޅުގަ ގޮތުން. އެއާ ުގޅޭގޮބެހޭ

ދު ދެއްކެިވ ޢީވަޒީރުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރު ޙަސަން ސަ ،ވިަޔސްކަމުގައި 
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ވަނަ  133ވާހަކަފުޅުން ެއކަން ސާފުެވެގން ހިނގައްޖެ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ބެހޭ ބައެްއ ންމު އިންތިޚާބާ ޢާއި އިންތިޚާބުތަކާއޮތީ އެ  ގައި މާއްދާ

އެހެްނ ކަންކަމަކަށް ަވކި ދި ެއމާއްދާގައި އަ ،ކަމަށްވާތީާއއެކު 

 650މިަކހަލަ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެާމއްދާއަށް ބަލަން  ،އިޝާރާތްކޮށްފައިުނވާތީ

ނޑަްށވެސް އެކަްނ ދެން . އެ ވިދާޅުވީ އޭނާ ނުޖެހޭނެކަމަށް  އަޅުގަ

ނޑުދޭ ޖަވާބު އެތާކުރިއްސުެރވެސް  ނުދިނީ އެއީ  ނަގއިޤަބޫލުކުރެވޭ. އަޅުގަ

އަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ލާޒިުމެުވާތީކީ ނޫން. އެކޮންމެހެން 

އަޅުަގނުޑ ދެންމެ ޙަސަން ސައީދު ދެްއކެިވ ވާަހކަފުޅަްށ ތާއިދުކުރަން. 

 655ދެން  ނަން.ދަންނަވާނުެއކަމަކަށް ކޮންމެހެން ޖަލްސާގައި ެއއްެޗއް އެކަމަކު 

ދާގޮތަށް މިއޮތީ. މިހާރު މިއެއްެޗއް ދަންނަވާލީ. ހަމަ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެން 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްަކމުގެ މަޤާމަށް  މިހާރު މިއޮތީ ރައްޔިތުްނގެ

ޤާސިްމ  ޖަމީލުެގ ނަންފުޅާއިهللا އީ، ފަޠުޙުނަމެއް ހުށަހެޅިފައި. އެ ދެ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. ނަންފުޅަށް އަނަންފުޅު. މި ދެއިބްރާހީމްގެ  ޅުގަ

 660ޙްމަދު ޒާހިުރގެ ަނންފުޅު. އާދެ، ޖަމީލު ހުށަހެޅުއްީވ، އަهللا އާދެ، ފަތުޙު 

އެއީ ދުުލގެ ކުެށއް އިނގޭތޯ. އާދެ، އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ ނަްނފުޅާއި، ޤާސިމް 

އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު އައީ. އަދި އިތުރު ނަންފުޅެއް އައި. ެއކަމަުކ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެނަންފުޅަކަށް   ތާއީދެއް ނުލިބޭހެން.އަުޅގަ

 

ނޑު ހިތަށް .ރައީސްތެރި ޢިއްޒަތް ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   665 ޖަލްސާ މިގޮތަށް ކުރިއަށް މިއަރަނީ  އަުޅގަ

 ނޑުމެންނަށް. ދެން ައޅުގަމިީއ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ުނވާނެއޭގެންދެވުން  މެންަބރު ަޙމްދޫން ޙަީމދު 

ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ދައްަކވާ ވާހަކަުފޅު. އެކަެަމަުކ  ތަކުރާރުކޮށްއެބަ ިއވޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މީރެއް ޤަބޫލެއްނުކުރޭ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ޟަގެ އަޅުަގނޑު 

ޙަޤީޤީ މަޝްވަރާގެ އެއަށް ޙަޤީޤަތުަގއި  ގޮތަށްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި 

 670ވި ޖަލްސާ ފުރުޞަތެއް އަދި މުިޅން ފުރިހަމައަށް ނުދެ

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ވިސްނާލަން ކުރިއަްށގެންދަންވާނެއޭ. 

އި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގައި އަިއ ފުރުޞަތުތަކެއްެވސް އެބައޮތް. ޙަޤީޤަތުގަ
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ޔާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް މިއީ ންމު ފުރުޞަތެއްހިވަރަށް މު

ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ  ގެން ނުަވތަ ހުށަހަޅުއްވަިއގެންދެްއވައި އިރުޝާދު

 675އެންމެ ފުރަތަމަ  އް ގެނައުމުގެއް ގެަނއުން. ދެން މި ބަދަލުތަބަދަލުތަކެ

ްއޞަ މަޖިލިސް ވާޖިަބކީ މި ޚާ ންމު އެއްހިއެންމެ މު ލާ މިއީ.ޙަމަރު

ންމު ހިގެންދެވުން. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ެއންމެ މުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ކުިރއަށް 

މައްސަލަަތއް ރަނަގޅަށް  ބިންގަލަކަށްވާނީ ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ނިޒާމީ

ނުޑ ހިތަށް  ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން  ،އަރަނީ ދިޔުން. އެގޮތުން އަުޅގަ

 680ވި ޚިޔާލެއް އެބައޮތް. އެއީ މަޖިީލހުގެ ރައީަސކު ތަކުރާރުކުރަްއވާ ފާޅުކުެރއް 

ހޮއްަވވާނެ ގޮަތކާ ބެހޭގޮތުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާަލަކށްވެސް އަީއ 

އާެދ، ހޮއްަވވާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވެެދއްވުމަށް. 

 ވެސް ފަހުންފުުޅގެ ައޑު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅންއެލަފާގެ ނުވަތަ އެ ޚިޔާލު

އުފުއްލަވާަފިއވޭ. ައޅުަގނޑަްށ އަދި ހަމަ ގިަނއިން މިިއެވނީ ރައްޔިތުންެގ 

 685ނުވަަތ  ،ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީެސއް ހޮްއވެވުމަށް ގިނަ ބޭފުޅުން

ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވަނީ ސިއްރު ވޯުޓންކަމަށް. ދެން 

ފާފުޅުވެސް. ޢިްއޒަތްތެރި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަ ،އަޅުަގނޑު އަުޑއެހިން

ވަނަ  133 ،އަރަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެަފއި އެބަޮއތް އަޅުަގނޑު ހިތަށް

މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ އެބަވޭ، ޤާނޫނުއަސާީސާއއި ޤާނޫނުގައި 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުަތކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުަގިއ ނަގަންވާނީ   690ކަ

ައޅުަގނުޑ  އޭ 35، ސިއްރުޯވޓެކޭ. ދެން އިޝާރާްތކުރެްއވި އަެނއް މާއްދާ 

ނޑު ހިތަކަށް ނާރާ ވިދާޅުވެަފިއ  ހަނދާންވަނީ. އޭގައި ަކނޑަެއޅިގެން އަުޅގަ

އެބައޮތެކޭ މި ޯވޓުނޫން އެހެން ހުރިހާ ވޯޓެއް ނަގަންވާނީ ާހމަ ވޯޓަކުންނޭ. 

ނޑު ހިތަށް ާރ ދެއްވި ވަރަްށ އަރަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި މަޝްވަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 695މިއޮތީ ސިއްރު ނަ ބޭފުޅުން އަދި ވިދާޅުވެަފއި ގި ގިނަ ބޭފުޅުން، އާދެ،

ސާުފެވރި ގޮތަެަކަށް ފުރުޞަތުގައި އެންމެ އިންވޯޓަކަށޭ. ދެން މި

ުނވަތަ  ،ންޏާ، އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ގެންދަވަްނވާނީގެންދެވޭކަުމގަިއވަ

އަސްލު ގޮެތްއ  ރަނގަޅު އަޣްލަބިްއޔަތުން މިމަޝްވަރާ ކުރިއަްށގެންދަަވިއ،
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ނުޑ ހުށަހަޅަނީ،  ްނކަމަށް. އެހެންީވމާ، ެއއް ގޮތަކީނިންމަވައިގެ އަުޅގަ

ނުޑގެ   700މިފަދަ ފުރުޞަތެއްގަިއ  ،މީރެއް ތަނެއްނުދޭޟައަޅުަގނަޑކަށް އަުޅގަ

އަދަދެއްނޫން. ކޮންމެ ގޮތެްއވިޔަްސ  ައކީ މަދު 24މިފަދަ ގިނަ ބޭފުޅުން، 

ިމ  ްއގައިނެތްވަގުތެ ނުވަތަ އެބޭފުޅުން  ގެ ޚިޔާުލފުޅު،މިފަދަ ގިނަ ބޭފުޅުން

ޭއެވސް އަޅުަގނުޑ ވަގެންދިޔުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްބާ މަޖިލިސް ކުރިއަށް

ހިތަށްއަރާ. އަޅުަގނޑު ހިތަށްައރަނީ މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަލުން މި 

 705ޅުންނަށްވެްސ މި ފުރުޞަތު އެބޭފު، މަޝްވަރާ ކުިރއަށް ގެންޮގްސދެއްަވއި

ނުވަަތ  ށް ދަޢުވަތުދެއްވުންވަޑަިއގަތުމައަލުން މިތަނަށް  ދެއްަވއި،

ތައް ނިމިގެންދާ ގޮތް މިއަދު މިކަންމިފުުރޞަތު، ްއވުން. އެއީ ވިދާޅުވެލެ 

ރައީސް ކަންތަްއ  މިއޮތީ ހަމައެކަނި ިމއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެބިނާވެފައި

ައޅުަގނޑު ިހތަށްއަރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާީރޚުގަިއ މި ހަނި  ކުރަްއވާ ގޮތަށް.

 710ރަނގަޅު ޙިކުމަތެއް ބޭނުންފުޅުކުެރއްވުމަކީ ވަރަށް  ،ރުޞަތުގައިމުހިންމު ފު

އެތައް ަހއިސިްއޔަތަކުން  ގައިަމނިކުފާނު އަރިހު މުޙިންމު ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑު

ނުވަަތ ފުރުޞަތު  އަލުން ިވސްނާވަަޑއިގަތުމަށް، މިދަންނަވަނީ

ވާަފއި ުހއްޓަވާަލއް ގޮތުން މެދަށް ޖަލްސާނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ، ަވުގތީބޭ

ގެންެދވުން. ނަމަެވސް އަލުން ޖަލްސާ ކުރިއަށްދެއްވާަފއި އިންޓަވަެލއް

ނުޑ ހިތަށްައރަނީ ދެން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ   715އެހެންނޫނީ އަުޅގަ

ޚާއްޞަ ަމޖިލިސް ބިނާވެފައި އޮންނާީނ އެންމެ އެދެޭވ އާދެ މަޖިލިސް، 

ަގނުޑ އަދި އިތުުރ ނޫނޭ. ދެން އަޅު ފުރިހަމަ ބިންގަލެއްެގ މައްަޗކަށް

 . އެއީ މިހާރު މި ވާހަކަދެކެވޭ މަޢުޟޫޢު، ސިއްރު ވޯޓުހުށަހަޅަން ގޮތަކަށް

މިކަންވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވޯަޓކަްށ  ނެގުންތޯ، ތޯ ނުވަތަ ހާމަވޯޓެއްނެގުން

 720ަތީކ ކުީރގައި ކަންތަްއ ެގންދަވާ ގޮ ގެންދެވުމަީކވެސް ހަމަ އޮތްގޮެތއް. އެއީ

 ރަނގަޅު ެނ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ރަނގަޅު ގޮަތކަށްެވސް ވެދާ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މުޅި އެކަށީ ނުވުމަކީ  ށްގޮތަކަ ގެްނވާ ކަމެއް. އަުޅގަ

 ޅި ޤައުުމގެ ތަރަްއޤީއަށް ނުވަތަ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ މު

ކަދައްަކވަިއ އިޞްލާޙަކަށް އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކީ ގިނަ މެންބަރުން ވާހަ
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 725 މަޖިލިސް މިއަުޑއެއްެސވުން. މިހާރު މިގޮތުން  ޔާލަށް އަސްލުފާޅުކުރަްއވާ ޚި

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އެދެން އެްނމެ ކުޑަމިނުން  ކުރިއަށް ގެންދަާވކަމަށްވަންޏާ

މިހާރު މިތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅުވެސް ހޯއްެދވުން. ެއކަމަކު އެންެމ 

އަލުްނ މިަވގުަތށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންކޮޅު  ،ރަނގަޅު ގޮަތކީ

މަޖިލިސް ގެނެސްދެއްަވއި، މިއަލުން އުލަކަށް ޙަވަަޑއިގަންަނވާ ފަދަ މާ

ނޑާލުމިކަމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ުކޑަ   730ވާފަިއ ގަންނަމެްއވެްސ މެދުކަ

ނޑަށް  ލަފާވިސްނާަވއިަޑިއގަތުން.  ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންވެސް ތިބޭނެހެން އަޅުގަ

ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅުންވެސް  އަުރވަންހީވަނީ. ނުވަތަ އަލުން މަޝްވަރާ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ެއކަހަލަ ގޮތެ ްއ ތިއްބަވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ރާއްޖޭެގ  .ތާރީޚީ ވަުގތެއް އީ. އެއީ މިހައްދަވައިިފއްޔާ ރަނގަުޅވާެނއޭ

 735ރީޚުގައި މި މަޢުލޫމާތު ލިޔެިވގެންދާނެ. މި މަޖިލިސް އޮތްގޮތަްށ ތާ

ޅުންގެ ޣައިރުހާޒިުރގައި ވޯެޓއް ގެންދަވާފަިއ، ބަެއްއ ބޭފުކުރިއަށް 

ނަންގަަވއިގެން ގެންދަވާކަަމށްވަންޏާ، ެއއީކީ ައޅުަގނޑު ހިތުން 

އެންމެންނަށް އެންމެ ރަނަގޅު ގޮެތއްނޫން. ދެން އެކަަމކު ނިންމަވާނީ 

ނޑު  ފާޅުުކރި ޚިޔާލުތަާކ މިއަޅުަގނުޑ ހިތުން ރަީއސް. އަުޅގަ

 740އެްއެޗއް ވިދާުޅވުން  ދޭތެރޭގަިއވެސް ބަެއއް ޭބފުޅުން ފަހަރެއްގައި

ނޑަށް ވަރަށް ައޑުިއވިފަިއ  ތް، މެންބަރުންގެ ނެއެކަީށގެންވޭ. އަުޅގަ

ވިދާޅުވި ައޑު.  ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ބޭނުންފުޅުވަނީ ހާމަވޯޓެކޭ

ވިދާޅުވެއްޖެ. އެކަަމކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ެއހެން އަސްލުަގއި ގޮތުން ޤާނޫނީ

ވީ. ދެްނ އަޅުަގނަޑކަށް ބޭފުޅުންވެްސ ވާހަކަދެްއކެހެން އެ

ނޑަެއޅިގެން ވަކި ހާމަޯވޓެކޭ އެގޮތަ ނުފެނޭ އަކުންޤާނޫނުއަސާސީމި  745ްށ ކަ

 ވަނަ މާްއދާގައި އެަބއޮވޭ  133ބަޔާންކޮށްފަކާ އޮތް ތަނެއް. އެކަމަކު 

ނޑު ދެން . މިހެން ނުޑގެ ވާހަކަ ވަރަށް ދިުގވެސްެވއްެޖ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޭނގެ ވާހަކަެދއްކުީނކީެވސް. އެކަަމުކ ބޭނުންވާ ގޮތަކަްށ ނޫންކަންދައްކަން 

އަޅުަގނުޑ އަިދވެސް އެއްފަަހރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ މިއީ ވަރަށް 

ނޑިވަޅެކޭ.މު ނޑިވަެޅކޭ.  ހިންމު ދަ  750ވަަރށް މުހިންމު، ވަރަށް ތާރީޚީ ދަ



 30 

ަޑިއގަތުމަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި. ވަަގނޑު އެދެނީ ހަމަ އަލުން ވިސްނާއަޅު

 މް.އައްސަލާމްޢަލަިއކު

 

ނޑު ދެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އަދިވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާތީ ައޅުގަ

 755ފުރުޞަތެއް ދޭނަން. މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ އެްއގޮތަްށ، ޚިޔާލުފުޅު 

 އަޅުަގނޑަށް ަޖލްސާއާ ބެހޭގޮތުން ގޮެތއް ނިންމާލެވޭނީ. ދެން ލިބިގެން 

 

ނުޑވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ ރީ ުއތުުރބުނިލަންެދއަތޮޅު   ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 މިހާރު މިހިނގަމުންދާ ޖަލްސާގައި ކަންތައްތައް ދިާމވެފަިއާވ ގޮތުންނާއެުކ  މެންަބރު ައޙްަމދު އަްނަވރު 

ނުޑގެ ކުރި ވާހަކަެދއްެކވުން:  760ްނ ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އާދެ، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މިވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ 

ނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޙަމްދޫން ޙަމީދު ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ޤާ ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަުޅގަ

. ރަތްތެިރ ވަގުެތއްހެންރަށް ހުޒޫވަދިވެހިރާއްެޖއަށް ައއިސްފަިއވާ  ،ވަގުތަކީ މި

ނޑު އެދެނީ، ޢާންމުކޮށް މަނިކުފާނު   765އެހެންވީމާ، މިފަދަ ވަގުތެްއަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ  އަރިހުަގއި މަސައްކަްތވެްސޮކށްފައިވުމާެއކު، އަުޅގަ

މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ޙިކުމަތުޢަމަލީ ބޭނުންކުރައްވަިއގެން، ވަރަްށ 

ގެންެދވުމަށް މަސަްއކަތްކުރަްއވަމުން  ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކީަގއި ކަްނތައް

ނޑަށް ފުޅެއްކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީނުން އެނގޭގެންދަވާ ބޭ . ައދި އަޅުގަ

ނުޑ  އެހެންކަމަށްވުާމއެކު  އެކަން ތަޖުރިބާވެސް ކުރެިވފައިވަނީ.  770އަޅުގަ

މަނިކުާފނު ޙިކުމަތުޢަމަލީ  ،ރަތްތެިރ ަވގުތުަގއިމިހުޒޫ، އެދެނީ

މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މިެއއީ ، ބޭނުންކުރެއްވުން. އާދެ

ކަން ދިމާވި މިހެން މިވެސްފި. ނަަވއިންބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެން ަވޑަިއގަމެން

ސަބަަބކީ އެބޭފުޅުްނ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަކަށް، ެއީއ  އެއް

 775ވަަނ  133ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ާއދެ،  133ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ޓަކުން ދެްއވައި ސިްއރު ވޯމާއްދާއާ ހަވާލާ
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ްނ، މަށް ހުށަހެޅުއްުވމާ ގުޅިގެކުިރއަށްގެންެދވުވުމުގެ ކަންތައް އްވެ ހޮ

 ކުެރއްިވ އިޝާާރތަކާ ުގޅޭގޮތުން  ނުވަތަ  މަނިކުފާނު ދެއްވި އިރުޝާަދކާ

ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ.  މެންބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެންެނވި ބައެއް

 780އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހަލަ ވަގުތަކީ މިކަ

ނޑިަވޅެއް.  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙުކރުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު ދަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޤައުމު ބައިބަިއވުމެއްނޫން. ެއްއބަޔަކު އަނެްއ 

ަޑ ޚިޔާލުތަފާތުވެގެންދިޔުެމއް ނޫން. މިފަދަ ކުަބއިބަިއވެ، ބަޔަކާ ވަިކވެ، 

ޤައުމެްއގައި ވީހާވެްސ ބޮޑަަކށް ކޮމްޕްރޮމައިޒް ުނވަތަ އެއްބަްސެވވޭނެ 

 785ހިތުން މިއަދު  ގޮތަކަށް މިކަން ވެވޭެނގޮތެްއވޭތޯ ބެލުމަކީ އަޅުަގނޑު

 މަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުުޅގަިއ އެޅިފަިއވާ ވަރަށް ޮބޑު ވާޖިބެއް. އެހެްނވުމާ 

ޤާނޫނުއަސާސީާއ  .އެީކގައި ައޅުަގނޑު މިާވހަކަ މިދަންނަވާލަނީ

 ސިއްރު ވޯޓަކަށޭ ހަވާލާދެއްވާަފއި ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ، 

ޢިއްޒަތްތެރި އޭގެ ތެރެިއން . އަިދ ހަމައެހެންމެ އޮންނަންވާނީމިކަން 

 790 މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ، އާދެ، 

ހާމަވޯެޓްއވެސް ނެގިދާނެކަމަށް.  ވިްއކެިވ ވާހަކަފުުޅަގިއ ވިދާޅު އޭނާ ދެ

ކޮންމެއަކަސް މި ޤާނޫނުއަާސސީގައި އޮންނަގޮތުން ިސއްރު ވޯޓެއް ނުެނގޭނެ 

ން ަގއި، މަނިކުފާނު ބެއްލެވުއެކީ ކަމަކަށްވެސް ނެތް. އެހެންަކމަށްވުމާ

އޮތް ިޙކުމަތުޢަމަލީ އެންމެ ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު އެދެނީ ެއކަމުަގއި

 795ފަދައިން،  ކުރީގަިއވެސް މެންބަރަކު ވިދާުޅވިބޭނުންކުރައްވަން. ދެން 

ވަޒީާފގަިއ  މީހުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގައި އެބަތިބި ވަޒީފާ ދޭ

 ވެސް ވަރަށް ުއނދަގޫގޮެތއްވޭ.އަޅުަގނޑަށް އާދެ، ތިބި މީހުންވެސް. 

ނޑު ީމހުންވެސް އެބަތިބި. ގާތްތިމާގެ މީހުންވެސް  އަޅުަގނުޑގެ ެއއްބަ

ހެންވީާމ، މިކަހަލަ ވަގުެތްއގައި މިކަހަލަ ކުޑަުކަޑ ޖަމާޢަތެއްގަިއ އެބަތިބި. އެ

 800ލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ކުރީގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތުވެސް އެއީ ބަލާ

ހިނގާފައިާވ  ުނވަތަ  ަވމުން ގެންދެވިކަމެއްގޮތުން ހިންގަ އާދަކާދަިއގެ

ފާސްވެފައިވާ ޤާޫނނުއަސާސީައކާ  ކަމެއް، އެކަމަކު ޭއގެ ފަހުން
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ގިނަ ބޭފުުޅން ވިދާޅުވެފަިއވަނީ. އެހެންވުމާއެުކގަިއ،  ވާލާދެއްަވއިހަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ވާހަަކދެއްކެވި އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު ދެއްކެިވ 

 805ކަމާ ދޭތެރޭ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ތާއީދުކޮށް، މަނިކުފާނު މި

ވެސް މިހާރު ނޫންނަމަ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ވިސްނާަވޑަިއގަތުން އެދެން. 

އް ހޯއްަދވާލެްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ލަފައެ

ނޑަށް ފެނޭ.  ކަމަށްވަންޏާ، ެއީއވެސް ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ މިދަންނަވާލާނީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ފެށުމޭ.  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެ  810ން އެުކވެރިކަމާެއުކ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގަިއ އޮތީ އަުޅގަ

ޖިލިސް ފެށޭ ހިސާބުގައި ވަިކވުްނ މަސައްކަތްކުރުމޭ. އެހެންވުމާެއކުަގއި މަ

ނޑުމެންނަށް އެުކވެރިކަމާެއކީ ނުވަތަ  ބައިބަިއވުމަށްވުރެ ރަނގަުޅވާނީ އަުޅގަ

ގޮެތއްވުމޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަާސސީ މަނާނުކުރާހާ މިކަން ކުރެވޭނެ

ނޑަށް ެފނޭ، މަނިކުފާނު ގިދާނެދަކު ސިއްރު ވޯެޓއްެވސް ނެހިނ ކަމަށް އަުޅގަ

 815ބޭނުންފުޅުވެއްޖިްއޔާ. އެހެންީވމާ، މިވަގުތު މަނިކުފާނު ބައްލަވަން އެންމެ 

 ށް ފެންނަނީ، މަޞްލަޙަތުހުރި،ރަނގަޅުވާެނކަމަށް އަުޅަގނޑަ

ރީ، ޙިކުމަތުޢަމަލީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެންމެ ފައިދާހު

 . ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ބޭނުންކުރެއްވުމަށް

 

 820މިއަދުގެ ޖަލްާސގައި ައދި އެބަތިއްެބވި ބަެއްއ މެންބަރުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އެިދވަަޑއިގެންފަިއ. ދެން ކުިރއްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން  ުސރެ އަުޅގަ

ން އަދި ަބއެއް މެންބަރު، ވިސްނާަފއި ވެސްށްގޮުތގެ މައްޗަ ޚިޔާލުކުރަމުންއައި 

ނޑު ުކަޑ ވަގުތުޮކޅަކަްށ  ދެއްވި ޚިޔާލުފުުޅގެ މައްޗަްށ ބަލާފައި، އަުޅގަ

ނޑާލާނަން. ުކަޑ ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު  އަދި ައލުން މަޖިލިސް  ގައި ޖަލްސާ މެދުކަ

 825ގެންދާނަން. އޭރުން ދެން ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދާނެ ގޮތަކާ ކުރިއަށް 

ނޑަށް ލިެބންވާ އިރުޝާދު ލިބޭ ނުޑ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ ނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ގެ ަބއިަގޑިެއއްހާއިރު  ައޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ، ދެކެން. އެހެންވީމާ

ވަގުތުކޮޅެއް ދިނީ. ހުސް ޖަލްސާ ފަށާނަން. މެންބަރުންނަށް ކުޑަ ގައިތެރޭ
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މުކުރެޭވ ކަންތައްތަްއ ތެރޭގައި އިންިތޒާ ގެއެހެންޏާވެސް ހުސްވަގުުތކޮޅު 

 830 .ުޝކުރިްއޔާ އޮންނާނެ އެނގޭތޯ.

 

 [ށް 11.27ން  11.21 - ހުސްވަގުތުކޮޅު]

 

 ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ކުރީަގއި ބައެއް މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އިތުަރށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެީއ، ޤާނޫނީ ބެހޭ  835ގޮތުން އަުޅގަ

ނުކުތާތަުކގެ އެ، އެކު އެހެން އޮތުމާ ނުކުތާތަކެއް އޭަގއި ހިމެނިފަިއވާތީ. ކަން

ނުޑ ގެންދަމަޖިލިސް ދެން ކުރިއަށް، މައްޗަށް ވިސްނާފައި  ން އަޅުގަ

 ގައި އެކަމާ ދޭތެރޭ އަިދ ފުރުޞަތު ބޭނުންވޭޤަސްދުކުރަނީ. އާދެ، 

މަޖިލިސް ދޫކުރައްވާ ވަަޑއިގެންެނިވ މިވިސްނަން. އަދި ައޅުަގނުޑ 

 840، ވަޑައިަގންނަވަން. އެއީ މަޖިލީހަށް ނަށް ދަޢްވަތުދޭންވެސް ބޭނުންވޭބޭފުޅުން

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުުކރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ަވެަރަށް މާތް 

މަޤްޞަދެއްގައި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެށްޓެވި 

މަސައްކަތްޕުެޅއް. އަދި އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގަިއވެސް މިކަްނ 

ވަީނ  ގެންދިުއމަށް ަގއިވީހާ އަމާންކަާމއި ޮއމާންކަމާއެކީ

 845 ،އިލްތިމާސްކުރަްއވާފައި. އެހެންވީމާ ކަންހިނގާދިަޔ ގޮތުން

މެންަބރުން މަޖިލިސް  ަބއެއް، ވިަޔސްތަފާތުވުމެްއގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ޚިޔާލު

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  ދޫކުރައްވާ  ައޅުަގނުޑ ަވޑަިއގަތުން ެއީއ އަުޅގަ

ހާ މެންބަރުން މިތާ ހުރި ،ައޅުަގނުޑމެން ބޭނުންވާންވާނީބޭނުންވަނީ، އާދެ، 

އެުކވެރިކަުމެގ ރޫޙަކާއެީކގައި.  އްބަަވއިގެން މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަންތި

 850ނޑާލަން އަދިެވސް ކުުރ މުއްދަތަކަްށ މެދުކަ ިމއަދުެގ މިޖަލްސާ، އެހެންވީމާ

ނޑާލަން  ނުަދންނަވާނަން. ކުރު ޖެހެނީ. ކުޑަވަގުުތކޮޅަކަށޭ މުއްދަތަކަށް މެދުކަ

ިއވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއ ޖެހެނީ. ފަހަރެއްގަ

ޖަލްސާ ނިންމާލަނީކީ ނޫން. ކުރު ، ރަންހުރި ކަންތައްތައް ނުނިންމާކު

ނޑުެމއް ެގންނަންޖެހެނީ.  ބޭނުމަކީ މަޖިލިސް ދޫކުރަްއވާ މުއްދަތެއްެގ މެދުކެ
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 855އަދި ކުރިން މިެދންނެވި ޤާނޫނީ ، ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް ދަޢްވަތުދީ

ތާއާ ދޭތެރޭގައި މަޖިލިސް މިހާރު ބަލަހައްޓާ ވަގުތީ ރައީސަކަށް ހުރި ނުކު

މީހަކުވެސް ިވސްނާލަން އިުތރު ފުރުޞަތު ބޭނުންވާތީ. ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ 

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ ގެންދާނީ ޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުިރއަށްއަ

ވެސް ހަމަ އެީކގައި، ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބާރުެލއްވުމާއި އެުކވެރިކަމާ 

 860އެބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާުލ ދެއްަވިއގެން.  ،މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަންނަަވއިެގން

ނޑާލަންޖެހޭ ެނއްާކވެސް ކުުރ މުއްދަތަކަށް މިއެހެންވީމާ އަ މަޖިލިސް މެދުކަ

ވަގުުތވެސް  ވާހަކަ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ވަރަްށ އިޙްތިރާމާއެކީ ދަންަނވަން. މިހާ

ަވރަށް ބޮޑަށް އްބެިވކަމަށްޓަަކއި ކެއްތެިރކަމާެއކުަގއި ތި ނގައިމިތާ

ނޫން.  ނިމުނީކީމި ަމޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  ،އަދާކުރަން. އާދެޝުކުރު

ނޑާލަނީ.  ލްސާ މިދެންނެވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކއިފުރަތަމަ ޖަ  865ކުޑަކޮްށ މެދުކަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

_________________________ 
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 ގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ބައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު
 2114އޮކްޓޯބަރ  12

 875 

 އެޖެންޑާގެ އެއްވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .4

 ރައީސް ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން 
 

 މަޖިލިސް ފެށުނީ... wr  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 880 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމު 

 .ވަބަަރކާތުހޫهللا މަތުލައިކުމް ވަރަޙްޢަ
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ވަނަ ދުވަހު  19ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާއަކީ ޖުލައި 

ނޑާުލމަށްފަހު، ބޭއްވޭ އެ ޖަލްާސގެ ބަެއއް. މި   885ބޭއްވުނު ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑު މަރްޙަބާ ދަންނަވަން.  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ތްތެިރ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް ައދަބުވެރިކަމާެއކު އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަ

އެދެނީ މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ތިޔަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލެްއވުމާިއ އެއްބަިއވަންތަކަން އަޅުަގނޑަށް ދެއްވުން. 

ނޑު އަލަށް ރައްޔިުތންގެ  ނަޑށް އަޅުގަ  890މަޖިލީހުގެ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އަޅުގަ

ރައީސްކަމާ ހަވާުލވުމަށްފަހު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތ 

ނޑަށް މިޖެހުނީ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން. އެވެސް ޖަލްސާެއްއގެ މެދުތެރެ. 

ކުރަްއވަިއ، އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން މިކަމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ރިޢާޔަތް

 895އަޅުަގނޑާމެދު ެއކުވެިރަކމާއި އެއްބާރުެލއްވުުމެގ ނަޒަރަކުން 

މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ހަނދުމަފުޅު 

ޖުލަިއގަިއ މި ޖަލްސާ ފުރަތަމަ  19ހުންނާނެ ފަދައިން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑާލެްއވުމުގެ ހިނދުޮކޅެއް ކުރިން ވިދާުޅވެފަ ނޑު މެދުކަ ިއވަީނ "އަުޅގަ

މިހާރު ދެން ގަސްދުކުރަނީ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ެދ ނަމަށް ވޯޓަްށ 

ނޑަށް ދެން ިއތުރު ވަގުެތއް   900ދަންނަވަންކަމަށް. އިތުރު ބަުޙޘަކަށް އަުޅގަ

މިތަންވަޅު ދެވޭކަށްނެތް." ިތޔަ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅަގއި ޮއތް ޔައުމިްއޔާެގ 

ޅުވަތުން އެބައި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ަވނަ ފޮ 611ވަނަ ޞަފްޙާގެ  25

ބޭފުޅުން  23އެަވގުތު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ޖަލްސާ ދޫކުރަްއވައި ބޭރަްށ ނުކުމެވަަޑއިގެންެނވި. މަޖިލީހުގަިއ ެއއްެވސް 

 905ވާހަކަެއއް ނުދެއްކި މިނެްޓކޮޅެއް ދިޔުމަށްފަހު، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް 

ކަފުުޅަގއި ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިާވ ދެ ނަންފުޅަކަށް ވޯޓަްށ ދެއްކެިވ ވާހަ

އައްަސވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅެވފައިވޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ައތްޕުޅުގައި އޮތް 

ވަނަ ޮފޅުވަތް. މިހެން  662ވަނަ ޞަފްހާގެ  27ޔައުމިްއޔާެގ 
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ވިދާޅުވުމަށްފަހު، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 910ޙަމްދޫނު ޙަމީދު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެްއވި. އޭގެ ފަހުން 

ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެަފއިވަީނ، އަދިވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަވަްނ 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ، ފުުރޞަތު ދެއްވަން ބޭނުންާވކަމަށް. މެންބަރުންގެ 

ނޑަށް ޖަލްސާާއ  ޚިޔާލުފުޅާ ެއއްގޮތަްށ، ޚިޔާުލފުޅު ލިބިގެން ދެން އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާލެވޭނީ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ައތްޕުޅުގައި އޮްތ 

 915ވަނަ ޮފޅުވަތް. މިހެން  757ވަނަ ޞަފްޙާގެ  31ޔައުމިްއޔާެގ 

ވިދާޅުވުމަށްފަހު އަދި އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްިވ. އެއަށްފަހު، 

ލްސާގައި އަދި އެބަތިއްބެވި ބަެއްއ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެަފއިވަނީ "މިއަދުގެ ޖަ

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަަވން އެދިވަަޑއިގެންފަިއ." ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ 

ވަނަ ފޮޅުވަތް.  822ވަނަ ޞަފްހާގެ  34އަތްޕުޅުަގއި އޮތް ޔައުިމއްާޔެގ 

 920މިހެން ވިދާޅުވެފަިއ ހުސްަވގުުތކޮޅެއްެދއްވި. ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ 

ދާޅުވެަފއިވަނީ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ނެންގެވި ާޤނޫނީ ނުކުތާއާ ރައީސް ވި

ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން އިތުރު ުފރުޞަތު ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް. ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ 

ވަނަ ފޮޅުވަތް.  857ވަނަ ޞަފްޙާގެ  31އަތްޕުޅުަގއި އޮތް ަޔއުމިއްާޔެގ 

ނޑުްއވާ ލަްއވަން އެހެންވުމާެއކު، ކުރު މުްއދަތަކަށް މަޖިލިސް މެދުކަ

 925ޖުަލއިަގއި އޮތް ޖަލްސާގަިއ ފަހުބައި  19ޖެހޭކަމަށް. ކުރުކޮށް މިދެންނެުވނީ 

ޙަކޮށް އެބައެނގޭ މަޖިލީހުގެ އެ ޖަލްސާެގ Iދިޔަގޮތް. މިއިން ޞަރ

މަޖިލީހުގައި ފަށްޓަވާފައިވާ ަމސައްކަތް ނުނިމޭކަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ 

މެންބަރުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް  23ތެރި ޚިޔާލުފުޅުަގއި އޮތީ، މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތް

ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަްށ 

 930އައްަސވަން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުން ނުކުމެަވޑަިއގަތުމާ ގުިޅގެްނ 

ނުޑ މިދެންނެވި ވާހަކަފުޅުތަކުްނ  އެ ޚިޔާލުފުުޅ ބަދަލުވިކަްނ ުކރިން އަުޅގަ

ޞަރީޙަކޮށް ހާމަެވެގންދޭ. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވަރަށް 

އެދުވަހުގެ ޖަލްާސގެ އެންމެ ނަންފުޅަކަށްނަމަވެސް ވޯޓަށް އެއްެސވިނަމަީއ 

އެބަިއއޮތީ ގޮސްފައި. އެހެންަނމަ އެހެން ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އައްސަވަްނ 
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 935ކަންތަްއ މަޖުބޫރުވެވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޖަލްސާގަިއ 

ނޑު މިދެންނެިވ  ހިނގާފައިއޮތީ އެހެންނޫންކަން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

ވާހަކަތަކުން ހާމަވެަވޑަިއގަްނނަވާނެ. މިހެން ވުމާއެކު މިއަދު މިބޭއްވޭ 

ޖަލްސާގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވަންވީ ޖުަލިއ 

އޮތް، މި މަޖިލީހުގެ  ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުުނ ޖަލްސާގައި ނުނިމި 19

 940 ރައީސަކު ހޮވުުމގެ މައްސަލަ. 

 

ނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.  ކޮމިޓީ ވަގުތާ ބެހޭގޮތުން ައޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޮކމިޓީ ވަގުތު ަގވާއިުދގަިއވެްސ ހިމެނިފައިވޭ. 

ާޔ، ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަޙުޘްކުރާއިރުަގއި ކޮމިޓީ ވަގުތު ިނންމަންވެއްޖިއް

 945ނިންމަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއި ެއ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު 

ެތރި މެންބަރެއް ތާއީދުކުރަްއަވއިފިއްޔާ އަދި އެކަމާމެދު އެހެން ޢިއްޒަތް

ނީކަމަށް ކަމަްށވަންޏާ، ކޮމިޓީ ަވގުުތ ނިމު އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ

ރިޔާސަތުން ބައްަލވާ. އެކަަމށް އިދިކޮޅުަހއްދަަވއިފިްއޔާ، ކޮމިޓީ ަވގުުތ 

 950ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން ވޯޓަށް އައްސަވާ. ދެވަަނ ގޮަތީކ ރައްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ފެނިވަަޑއިގަތީ ބިަލކާ ބެހޭގޮތުން 

. އޭ އްަކވައިފިދަފުޅުއެކަީށގެންވާ އަދަދަކަްށ މެންބަރުން ވާހަކަ 

. ގުތު ނިންމަން ޢިއްލާނުކުރަްއވާއެހެންވެއްިޖއްާޔ، ރައީސް ކޮމިޓީ ވަ

ގެ މަޖިލީހުގެ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަުކގެ އާދަކާަދތައް ގޮސްފަިއ ރައްޔިތުން

 955އޮތްގޮތުން، ކޮމިޓީ ވަގުުތ ނިންމުމަށްފަހުގައިވެސް ަރއީސް އެބަހުިރ 

ވަން ފުުރޞަތު ދެއްވާފަިއ ދައްކަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ފުރުޞަތު ދެއްވާފަިއ،

 ރި. އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ެއއްވެސް މެންބަރަކު ޢިއްތިާރޟުކުރަްއވާފަެއއްއެބަހު

ރަީއސްގެ އަމިއްަލ ތަީކ، ވަގު ނުވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ރަީއސް ނިންމަވާ ކޮމިޓީ

އިޚްތިޔާރުފުޅުން ރައީސަށް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ ބާރެްއގެ ދަށުން، އިޚްތިޔާުރގެ 

 960ރައީްސ ނިންމަވާ ނިންމެވުމެްއ. ވީމާ، ެއ އިޚްިތޔާރު އަނބުރާ  ދަށުން



 38 

ގެންދެވުމުގެ ބާުރވެސް ރަީއސަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަްނވާެނ. ކޮންމެއަކަސް 

އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާގޮުތގަިއ ވޭުތވެދިޔަ ަހއެްއކަ މަްސދުވަސްތެރޭަގިއ 

 ވަރަކަށް 9 މާތޯ،ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ތަންކޮެޅއް ދުރަށް ޖައްސާލަ

މަސްދުވަސް ތެރޭަގއިެވްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ަވގުތު 

ނޑަށް ހަމަ   965ނިންމެވުމަށްފަހުގައި ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި އެބަހުރި. ައުޅގަ

ރި ފުރުޞަތު ދެއްިވ މެންބަރުންގެ އެބަހުރަނގަޅަށް ހަނދާންވެސް 

ނޑު ދަންނަވާކަެށއް  ނެތިން، މިއީ  ނަންފުޅުވެސް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

މުޅިން އެހެން މަޖިލީހަކަށްވުމާއެކީ. މިއީ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ 

ވަގުތު ނިންމެވުުމގެ ކަންަތއް އޮންނަ ގޮތް. ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްޞަ 

 970މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ ނިންމެވުމުަގއި މައްސަަލއެްއ ނުނިކުމޭ. ކޮމިީޓ 

ޖިލީހުގައި ނިންމަވާކަހަލަ މައްސަލަތަކެްއ މި މަޖިލީހަކަށްނާދޭ. މި މަ

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގަިއ، ވޯޓަްށ  ވާހަކަދަްއކަާވއިރު، ކަމަކާ

ކޮމިޓީ ަވގުުތ  ،ހަމައަށްދަނީ. ކޮމިޓީ ނިންމެވުމުގެ ވާހަަކއަކީ  އެއްެސވުމާ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ނިމުނީއޭ އެބުނާ ވާަހކަައީކ އަުޅގަ

 975އި ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދެެކޭވ ގަާވއިދުަގިއވެސް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަ

ވާހަކަެއއްނޫން. އެހެންވުާމއެކު، ކޮމިޓީ ވަގުތު ނިންމުން ބޭނުންކުރެވެމުން 

ދާގޮތް، ޢަމަލުކުރަމުންދާޮގތްވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ 

 އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ.މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

 

 980ނަންފުޅަކަށް. އެއީ  މިހާރު މި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ ދެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ ނަމާއި، އަިރއަތޮޅު 

ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅަށް. އަޙްމަދު 

ޒާހިރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް ޢައްޔަްނުކރުމާ ގުޅިގެްނ 

ނާއަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން އޭ 

 985ވަިކވާންޖެހޭ. ވީމާ، އެ ަވގުތުން ފެށިގެން އޭނާ ވަީނ ރައްޔިތުންެގ 

ވަނަ ުދވަހު.  13މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކވެފައި. ެއއީ މިދިޔަމަހުގެ 
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މިހެން ވުމާއެކީަގއި، އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ ނަމެއް މިހާރު މި ލިސްޓަކުެއއްނެތް. 

މިހާރު މި ލިސްޓުގައި އޮީތ، ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިއޮތީ، ހަމައެކަނި 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ 

 990ނަންފުޅަށް. އޭގެ އިތުރަށް ައދި އިތުރު ނަންފުޅެއް އެަބޮއތް ހުށަހެޅިފައި. 

ރު ާޒހިރުގެ ނަންފުޅު. އެއީ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަ

ޢުމަރު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅަކަށް އަދިެއއް ތާއީދު ލިބިފައެއްުނވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ނުވަތަ އެޖެންާޑގައި އޮތް، ދެން އޮންނަ 

ނުޑ  މާއްދާއިގެން ކުިރއަށް ދިޔުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

 995ބެހޭގޮތުން ދެތިން އެއްޗެްއ ދަންނަވާލަން  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިންގުމާ 

ބޭނުންވޭ. ސަބަބަކީ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ިގނަ ބޭފުޅުންނަކީ 

މި މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ރައޔްެިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ަގވާއިުދތަކާއި ކަންތައްަތއް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވ 

އަހަރުުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  25ހެންނަމަވެސް މީެގ ހަމަގައިމުވެސް ބޭފުޅުން. އެ

ނުޑ   1000ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންވެސް ނުވަތަ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުންވެސް އަުޅގަ

މޫނުފުޅު ނުދެކޭ ބޭބޭފުޅުން ކޮޅެއްެވސް މިތަނުން އެބަފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

އެބޭބޭފުޅުން  އަތުަގއި ނެތް ތައްޔާރުކޮށްަފއިއޮތް ަގވާއިެދއް. އެހެންވީމާ 

ބޭނުންފުޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ، މަޖިލިސްގެ ކަންތައްަތއް ހިްނގުމުަގއި ޢާންމު 

ގޮތެްއގައި މަޖިލީހުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކަހަލަ އަސާީސ 

ެިގެްނފައި އޮތުން. ވީމާ، ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުމުެގ   1005ކަންތައްތަްއ ސާފުެވވަޑަ

އެއް ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެތިން ނުކުތާ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސާ 

މުޚާތަބުކުރައްަވއި ވާަހކަފުުޅ ދައްކަވަން. ޭއގެ މާނައަކީ ވާހަކަފުޅު 

ދައްކަާވއިރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައެއް ާވހަކަދެއްެކވުމުގެ 

 1010ތަކުގައި އަޅުަގނޑު ވާަހކަދައްކާ ގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަފްލާ

މުޚާތަބުކުރައްވާ ގޮަތކަށެއް ުނހުރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި. 

ނޑުމެން ޖަލްސާތަކުަގިއ  ރައީސަށް މުޚާތަބުކުރަްއވަންާވނީ. ދެން އަޅުގަ
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ެއއްނޫން. ވީމާ، ޚިޔާލު ތަފާތުވަނީ މައްަސލައިަގއި، މީހާއާ މެދަކު

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންަދަވންވާނީ ކިތަންމެ ހޫނުކޮށް ގެންދިޔަޔަްސ، 

 1015މަޖިލީހުގެ އަދަބާއި އިޙްތިާރމާ އެކީަގއި. ެއއީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރެއް 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ާދއިރާެއއްގެ ނަން ވިދާުޅވުމަށްފަހުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު މެންބަރު މިވެނި ބޭފުޅެކޭ ވި ާދޅުެވގެން ވާހަކަފުޅު ގެންދެވުަމކީ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. ދެން މިވަގުތު އަޅުަގނޑު މިިއނީ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ަވގުީތ މިވަނީ މިތާނގަިއ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައީސަކަށް. އަުޅގަ

 1020ރައީސަކު ޮހވެންދެން އިންނާތީ. އެހެންނަމަވެްސ ހޮވެންދެން، 

ނަޑކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ހޮވިވަަޑިއގަންނަ ވަންދެން، ައުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސްވީާމ، އަޅުަގނޑާ މުޚާޠަބުކުރަންވާީނ 

ކޮންމެހެން ވަގުތީ ރައީސެކޭޫނން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޮގތުގައި ކުިރއަށް 

ށް ގެންދަވާނީ. ދެން ދަންނަވަން އޮތީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ ފުރުޞަތަކަ

 1025ދަންނަވާއިރުަގއި ކުީރގެ ކަންަތއްތަކާ ޚިލާފު ނިޒާމެއް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ގާއިމުކޮށްަފއިވާނެ. ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން 

އެދިަވޑަިއގަންނަާވއިރުަގއި އަތްޕުޅު ނެންެގވުމާެއކީަގިއ މައިކަްށ 

ުޅ ނަންގަވާަފއި ފިއްތަވާލެްއވުން އެދެން. ަމއިކަށް ނުފިއްަތވާ އަތްޕު

ނުވާނެ. އެ ނޑުމެންެގ ސިސްޓަމަކަށް ރެކޯޑެއް ހުއްޓަސް، އަުޅގަ

 1030ސިސްޓަމަކުން ނޭނގޭނެ. ވީމާ، ޭއގެ ފަހުން ހައެއްކަ އަެށއްަކ 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާފާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ީކގަިއ މިކޮޅުން އެނޭގކަށެއް ނޯްނނާނެ. ވީމާ، އަތްޕުޅު ެނންގެވުާމއެ

އަޅުަގނޑު އެދެްނ، މައިކަށް ފިއްތަވާލެްއވުން. ވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ސިސްޓަމަށް ނަންފުޅު އަރަިއގެން އަންނައިުރ، ޭއގައި ގޯެހއް ނުހިނގާނެ. 

 1035ވީމާ، އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ަތރުތީބުން ނަންފުޅުތައް އަަރމުންދާނީ. އަދި 

ބުން ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްުކރާނަން އެ ތަރުތީ

ބޭނުންާވ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން

 ިނމުނީ. މިވަގުތު ޖަލްާސައށް ހާޒިރުވެ ވާހަކަތަްއ މިދަންނަވާ
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މެންބަރުން. މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  98ވަަޑއިގެންިތއްބެވި 

ނޑު ެއޖެންޑާގެ ނުނިމިއޮތް 119އަދަދަކީ   1040އައިޓަމް، ރައްޔިތުންެގ . އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަުކ އިންތިޚާބުކުރުމާ ބެހޭގޮތުްނ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން ނަންތައް ހުށަހަޅުއްަވއި ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއަވން ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ!
 

 1045 ން. ކަމަކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު wr އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ގޮވާިލއްާޔ މި ޤައުުމގެ ިޢއްޒަތާ ޢަބުރަށްޓަަކއި، އަަމށުން ހުރީވިއްާޔ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

މަވެސް ެއކަކަށް އެތާ ުހންނާނަމޭ. ޖަހާދެއްވާ ހޮާވދެއްވި އަތޮޅު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަމްސީލުކޮށްދެއްވަން، ަބހާ ޢަމަލާ ވަޒަންކޮށްދީ އަތޮޅު 

ށްދިނުމަށް. އަދާލަތަށް ވެރިވެަފއި ނެތްނަމަ، ތަެނގައި ދިިރއުޅެން ތަމްސީލުކޮ

 1050ދައްޗޭ، އަާދވާތްތައް އެ ހިނދުން އުފަންކުރަނީ ލިބޭ ދައްޗޭ. މި ދުނިޔެއިން 

ވަިކވެގެން ިދޔުމީ އިލާހީ ޙައްުޤ ޤާނޫނޭ، މިދުނިޔޭގައި މިހާުރ ތިބީ ނުދާކަށް 

 ތިބި ބައެއްނޫނޭ. 

 

ނޑު އައުމަްށ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަ  ނިޑއާ ހަމައަށް އަުޅގަ ށްަތއް މި ގޮ

 1055ކުރި ދަތުރުަގއި، މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް އަިއައއުމުަގއި ކުރި ދަތުރު ފަދައިން 

އެޖެންޑާަގއި މިހާރު ހިނގާ، މި ހިނގާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން މި ލިބުނު 

ން ރަށުގެ ަރއްޔިުތންގެ ފަރާތު 8ފުރުޞަތުގައި އަިރއަތޮޅު އުުތރުބުރީގެ 

މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް، މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ މަޝްވަާރެގ އަލީަގއި ެއއް 

ހައިސިއްޔަތަްށވުރެ ގިނަ ހަިއސިއްޔަތަށް ވިސްަނއި، އަރިައތޮޅު ދެކުނުބުީރ 

 1060ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީހުށަހެޅުްއވި 

ރަން. މި މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަްށސަރިބަހާއި ސާބަސް ަރއްދުކު

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެކިއެިކ  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ގޮތްގޮތުން ދައްކާަފއިވަނީ އޭާނގެ އުފާފުޅަކީ ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ކުރިމަުގ 

އާރާސްތުެވގެން އަންނަތަން ދުށުންކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ިމ ޙަޤީޤަތް ދިވެިހ 
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 1065ރަމުންދާތަން އެކިެއކި ކަންކޮޅުަތކުން ފެންނަމުންދާތީ. ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކު

މި ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުނޭވެ. މިފަދަ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މަޤާމެއް ފުރިހަމަކުރެވޭފަދަ ޤާބިލުކަން ފުރިހަމަޔަށް ހުރި މީހެއްކަމުގަިއ 

ގެ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަން މި މަޖިލީހު

ނުޑގެ ހުރިހާ ހަިއސިްއޔަތަކުން ތާއީދުކުާރ  ރައީސަކަށް ހުށަހެޅުމުން ައުޅގަ

 1070  ވާހަކަ ހާމަކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އައްސަާލމް ޢަލައިކުމް. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ފުުރޞަތު ދެއްވީތީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެއް   މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝަީހދު

ނުޑެގ އެންމެ އިސް   ޒަކީ ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 1075ވާޖިބެއްކަުމގައި ދެކެނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުގެ ބުރަ 

ހިރަށް މަސްއޫލިއްޔަުތ އުފުލަން ފަްއޓަވާފަިއވާތީ އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު ޒާ

ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ެދންނެވުން. އަދި އެމަނިކުފާުނެގ ރިޔާސަތުަގއި 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާިއ ބާއްަޖވެރިަކން ކީރިތިވަންަތ 

މިންވަރުކުެރއްވުން. ހަމަ މިނޭވައިަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ هللا މާތް

 1080ދިގު މުއްދަތެްއގައި އަގުެުހުިރ  އަހަރަށްވުރެ 12ރައީސްކަުމގެ މަޤާމުގައި 

ޙަމީދަށްވެސް ވަރަްށ هللا ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާަފއިާވ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

އަުޅަގނުޑ  ،އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ަރްއދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑާލަންޖެހުނު މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގއި  19ދެކޭގޮުތގައި  ޖުަލއިަގއި ެމދުކަ

ގާދިޔައީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ގޮތަެަކަށް. އެހެންެއވީ ރައްޔިތުްނގެ ކަންތައް ހިނ

 1085ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާއި ނާއިބުަރއީސަކު ޮހވާނެ ގޮތާ ދޭތެރޭ 

ޚިޔާލުތަފާތުވެ ެއއްބަސްވުަމކަްށ ނާދެވިގެންކަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

އޮޅިަވޑަިއގެންފަެއއް ޯނންނާނެ. އެއްމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް 

ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަަދއިން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އެ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވާެނ 

ނޑަެއޅިގެން ަބާޔންކޮށްފައެއްުނވޭ. އެހެންކަމުން އަތްނަަގިއގެން   1090ވަިކގޮތެްއ ކަ
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ދައިން ވޯޓުލާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ބުރަެވވަަޑިއގަތީ. ހަމައެފަ

ސިއްރުޯވޓަކުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބައެްއ 

މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަީތ ވޯޓުދެްއވާ ގޮތް ހާމަކުރެއްވުމަްށ 

ޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުން އެކަީށގެްނާވތީ ކަމަށްވެސް 

 1095މަޖިލީހުގެ  ޚާްއޞަ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ރައީސަާކއި ނާއިބުަރއީސަުކ ިއންތިޚާބުކުރުމަށް އެދުވަހު ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން ބުރަވެވަަޑއިގަތީ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސާކިއ 

ވަނަ މާއްދާަގއި  97ނާއިބުރައީސަކު އިންތިޚާބުކުުރމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތީާއއި ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންެވގެންވާ އިންތިޚާބަކަްށވާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާުބތަކާއި ޢާންމުވޯޓުތަުކގަިއ ނަގަންވާީނ   1100ކަ

ވަނަ ާމއްދާަގިއ އޮންނާތީކަމަށް  133ސިއްރުޯވޓެކޭ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި  134އެބޭފުޅުން ވިދާުޅވި. ނަމަެވސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ ކޮންމެ މީހަެަކަށްވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިފަތައް ހަމަ

އާއި ޤާނޫނުަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަާކއި ޢާންމު ޯވޓުތަކުަގއި ވޯުޓ 

 1105ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް އެ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފައި ޮއވޭ. 

އެހެންކަމަށްވަންޏާ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ރައީސަކާިއ 

ސަުކ ހޮވުމަށް ބާްއާވ އިންތިޚާބުަގއިވެްސ މިދެންނެވި ޝަރުތުތަްއ ނާއިބުރައީ

ވަަނ  133ހަމަވާ އެއްމެންނަށްވެސް ިސއްރު ވޯޓު ލެވެންޖެހޭނެ. ީވމާ 

މާއްދާގައި އެބުނާ ސިއްރުޯވޓަކީ މިއިންތިޚާބާ ބެހޭ އެްއޗެްއކަމަކަްށ 

 1110ެވްސ ވަނަ މާއްދާއަށް 134އަޅުަގނަޑކަށް ފާހަަގއެއްުނކުރެވޭ. އެހެންނަމަ 

މިއިންތިޚާބުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެއަކަްސ 

ނޑައެިޅގެްނ ވަކިގޮަތކަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްަކމުގެ މަޤާމަށް ކަ

 ،ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮްށފައި ނުވާތީ 

މަށް ެބލިދާނެ. ވީއިުރ އެދެގޮތުންކުެރ ކޮންމެގޮަތކީެވސް ޞައްޙަ ގޮެތއްކަ

 1115އެދުވަހު ޤާނޫނުއަާސީސ އާއި ޚިލާފަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

ޢަމަލުކުރައްވާފަިއވާކަަމކަށް ނުދެންނެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚިޔާުލ 
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ނޑާލަންޖެހުނަ  ތަފާތުވާ ފަހަރުތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ދެ ތިން ކަމެއްެގ ވާަހަކ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ދަންނަވާލާނަން. އެއްކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ 

ނޑަެއޅިގެން ވަިކގޮތެްއ ބަޔާންކޮށްފަިއ   1120މަޖިލީހުގައި ހިންގާ ަގވާއިުދަގއި ކަ

ނުވާ ކަންަތއްތަުކގަިއ މެންބަރުންގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ގޮެތއް ނިންމުން. 

ތަކުަގއި ވޯޓުލާެނގޮތް ެއްއވެސް ޮއޅުމެއް ނުއުފެޭދ ދެވަނަ ކަމަކީ އިންތިޚާބު

ގޮތަކަށް ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ބަޔާންކުރުން. ތިންވަަނ ކަމަކީ އެފަަދ 

ނޑާލަން  މައްސަލަތަކުަގއި ޚިލާފު އުފެދޭގޮތް ދިމާވެގެން ޖަލްސާ މެދުކަ

 1125މިސާލަކަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެއް ، ޖެހިއްޖެނަމަ ގޮތެއް ނިންމާނެ ވަކި ފަރާތެއް

ނަޑއެ ޅުން. ހަމައެާއއިެއުކ މަޖިލީހުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ައކާިއ ކަ

މަޖިލީހުގައި ހިންގާ ގަާވއިދާިއ އެހެނިހެން ަގވާއިދުތަާކއި ައދަބުތައް ހުރިހާ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް 

ނުމަށް ކުރެވިދާނެ ލިޔެވިފައި އޮތުމަީކވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވިޔަނުދި

ނުޑ ދެެކން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮންމެއަކަްސ   1130ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލާއިރު ައޅުަގނުޑގެ ހިތަށްއަާރ މިޢިއްޒަތްތެިރ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަާކިއ ނާއިބުރައީަސކު އިންތިޚާބުުކރުމަށް ވޯޓުލާނީ 

ސިްއރުވޯޓަކުން ާބޭއ  ،ރުވޯޓުންތޯ ަކނަޑއަޅާނީއަތްނަަގއިގެންތޯ ުނވަތަ ިސއް 

ނުވަތަ އަތްނަަގިއގެން ބާއޭ. ހަމައެއާެއކު މިހާރު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން މިުއޅޭ 

 1135ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބުރައީަސުކ  ،މައްސަލަާއއި ހެދި

 އިންތިޚާބުކުރާއިރު އަތްނަަގއިެގން ނުވަތަ ސިއްުރވޯޓަކުން ޯވޓުލައިފިއްޔާމުން 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވަޔާއި ިޚލާފުވެވިދާނެތީ 

ނޑު ެޖހިލުންވާ ވާހަަކ  އެދެގޮތުންކުރެ ެއއްެވސް ގޮަތކަށް ވޯޓުލާން އަުޅގަ

ވަރަށް ހިތާމަޔާއެުކ ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެހެން މިދެންނެވީ މިހާބޮޑަށް 

 1140ކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނުއަސާީސ ޚިޔާލުތަފާތުވާ މައްސަލަެއްއގަިއ ވަިކގޮތަކަށް ޢަމަލު

އާއި ޚިލާފުވާ ޢަމަލެއްކުެރިވދާނެތީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

 هللا.ވައްސަލާމުޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ކުރިއަށް މިގެންދާ ޖަލްސާއަކީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 1145 ން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ ކުރީދުވަހު މިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ޙަސަން އަފީފު 

ހޮވުމުގަިއ ަވިކގޮތަކަށް ކަންތައްކުަރއްވަން އުުޅއްވުުމގެ ަސބަބުން ދިމާިވ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑާލަންޖެހިގެން އަެނއްކާ އަލުން މިޖަލްސާ  މައްސަލައަާކއި ުގޅިގެން މެުދކަ

ކޮްށ މި ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވަރަށް ސާފު ،މިބާއްވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިކަމުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތް ެއބައޮތް އެނގެން. މީގައި ވަިކޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން 

 1150އެނގެން ނެތް ވާހަކަ ެއވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން ެއވިދާުޅވަނީކީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ 

އެބޭފުޅުންގެ ޒަމީރު ޤަބޫލުުކރާގޮތަކަށް ނޫންކަން އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން. 

އި ނުބުނޭ ޤާނޫުނއަސާީސގެ މާއްާދ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ޤާޫނނުއަސާސީގަ 

ނޫނިއްޔާ މީގައި މިއޮންަނ  ،މާނަކުރަންޖެހޭނީކީ އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އެކޭ

ެއކޭ ބުނެފައި. މިޤާނޫނުއަސާސީ ނުޭދ  6ކޮލިންވުޑް ޕެލަސް ކޮލަންބޯ 

 1155އެްއވެސް ަޙއްޤެްއ މިއިން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް. މިއީ ކީްއުކރަން މިތާނގަިއ 

ނުޑގެ ހިތަށް ެއބައަރާ. އާދެ! ބާއްވާަފއި އޮތް އެއް  ެޗއްތޯ އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނުޑމެން މިވިސްނާ ވިސްނުްނ ބަދަލުކުރާކަށް 

މިކަހަލަ އެްއޗެއް މިތާނގައި ބާއްަވއިގެން ުނވާނެ. މިީއ ާޤނޫނާއި ޚިލާފު 

ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ  ،ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިޤާނޫނުގައި އެބަބުނޭ

 1160ގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހު

ވަނަ މާއްާދ  133ރައީސަާކއި ނާއިބުރައީަސކު ިއންތިޚާބުކުރަންވާނެއޭ. ދެން 

މި ޤާނޫނުައސާީސގަިއ ބުނާ އިންތިޚާބުތަާކިއ އަދި ޢާންމު  ،އެބަބުނޭ

 ވޯޓުތަުކގައި ަނގަންޖެހޭނީ ސިއްރުޯވޓެކޭ. ައޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ މިބުނާ 

މިރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީްސ 

 1165އިންތިޚާބުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުައސާސީ ބުނާ އިންތިޚާބެއް ޫނންތޯ. އާދެ! މި 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަބުނޭ އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއޭ. އިންތިޚާބުކުރުމަީކ 

އްސަލަައކީ އިންތިޚާބެއް ނޫންތޯ. އާދެ! ެދން އަނެއް ބޭފުޅުން މިނަންަގާވ މަ

ވަނަ މާއްދާައކާއި އެްއވެސް ގުޅުެމްއ  133ވަނަ މާއްދާ. ެއއަާކއި  134
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ނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ  ނޑުެމން މިނިންމަނީ އަޅުގަ ނެތް. ކީްއވެތޯ އަުޅގަ

 1170ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމުގައި ވޯޓުދޭންޖެހޭނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ނަ މާންދާއިން ބުނަނީ ވަ 133އެމާއްދާެއއް ނުބުނޭ. ، މެންބަރުންނޭ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއ މެންބަރުންގެ 

ތެރެއިން ރައީަސކާއި ާނއިބުަރއީސެއް ޮހވަންވާެނއޭ. ނާއިބުަރއީސާއި ަރއީްސ 

ހޮވުމުގައި ވޯޓްދޭންޖެހޭނީކީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެކޭ ނުބުނޭ. 

ނޑުމެން ނިންމަ  1175ންވީތޯއޭ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޫނޭ ވޯޓުދޭންޖެހޭނީކީ. ކީްއވެތޯ ެއގޮތަށް ވާހަކަުފޅުނުދައްަކވަނީ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑުގެ ޚިޔާލު ެއްއގޮތަކަށްެވސް ބަދަލެއްނުވޭ. މި 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށްާސފުކޮށް އެބަބުނޭ މީގަިއ ނަގަންޖެހޭނީ 

ނޑު ބުރަވަނީ އަދި މިކަމުގަިއ  ސިއްރުޯވޓެއްކަމަށް. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

 1180ޚިޔާލެއް އަހާކަްށވެސް ތަނެްއނެތް. އެހެންވީމާ ޤާނޫނުައާސސީ ާއ ޚިލާފަށް 

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޭނުމެއްޫނން. އެހެންވީމާ  ކަމެއްކުރާކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެ އަރިހުން އެދެނީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް 

ލްސާގައި މިކަންތައް ެގންދަވާނީ ސިއްރުވޯަޓކުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިޖަ

އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްދެްއވުްނ. ސިއްުރވޯޓަކުން ނޫންކަމަްށވަންޏާ މިހާރު 

ނުޑ ބޭނުމެއްނޫން   1185މިޖަލްސާއިން ނިކުމެގެންދާނަން. އެއީ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޚިލާުފ އެްއވެސް ކަމެްއގަިއ ބަިއވެރިާވކަށް. ކުާރ 

 އެްއވެސް ކަެމއްަގއި. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   

 

ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޮކޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1190އެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް  ،ޙަސަން ޢަފީފް ޚިޔާލުފުޅުދެއްވީ 

ތެރި މެންބަރުެގ ޚިޔާލުފުޅަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް. އެ ޢިއްޒަތް

އަޅުަގނޑު އިޙްތިރާމްކުރަްނ. އަޅުަގނުޑގެ ކުީރެގ ވާހަކާަގއި 

ދެންނެވިފަދައިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވުުމގެ ުކރިން ނޫނިއްާޔ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެްއ ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގެންެނވުމުގެ ކުރިން 
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 1195، އިންނެވި ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވިދާުޅވީމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އޭުރ 

ޤާނޫނީގޮތުން މިކަންތައް އޮތްގޮތް ބައްަލވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް. 

އެއަށްފަހުަގއޭ ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަން ބޭނުންފުޅީ. އެބެއްެލވުންތައް 

ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ހޯއްެދވުުނ ހޯއްދެވުމުގެ އަީލގައި ލިިބވަަޑއިގެންެނވި 

ތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ބަހައްޓާފައި އެހެރަ ފެންނަނީ. މަޢުލޫމާ

 1200ދެވަނަ ޚިޔާެލއް ހޯދުމަކީ ގޯްސކަމެއްނޫން. މިސާލަކަށް ދަންަނވަންޏާ ޤާނޫނީ 

ލަފައެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްޕުޅުން ހޯއްދަަވއިދެްއވާަފ 

ކަށީގެްނވާކަމެްއ. އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެކަމާބެހޭޮގތުން ސުވާލުކުރެވުމަކީ އެ 

އެހެންވުމާެއކީަގއި ބޭުރގެ ޤާޫނނީ ލަފާދެއްވާ އަދި ފުންނާބުުއސް ބޭފުޅެްއގެ 

ކިހިެނތްތޯ މިކަންތައް  ،ފަރާތްޕުޅުން އޭނަ ަވކިފަރާތަަކށްޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާ

 1205އެަބިއ އޮޅުންފިލުވާަފއި އެެދްއވި މަޢުލޫމާތު  ،ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ

ނަޑކަށް ހިއެއްނުޭވ ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު މަީތގަިއ ބާއްވާފައި ެއއޮތީ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ވިދާޅުެވވޭނެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީގައި ބާއްވާަފއިާވ 

ކަރުދާސްތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބޭއްވިފައި އޮތް ކަރުާދސްތަކެކޭ. ެއީއ 

 1210ނގަޅު ވާހަކަފުެޅއްނޫން. ޤާނޫނާ ޚިލާފަކަށް މިތާނގައި ކަމެއް ނުކުރާނެ. ރަ

 ،އަދި އަމުދުން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭިރއަުޓގެ ފަރާތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރގެ ފަރާތުން މިތާ ކަމެއް ުނކުރާނެ. ޤާނޫނާ 

ނޑުމެން ކަްނތައްތައް ކުރިއަށް ގެން ދަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދުނުފަދައިން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުން ކުރިންވެސް އަުޅގަ

 1215ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރު ހާމަކުރެއްވުުމގައި މަޖިލީހުގެ އަިދ 

ދުނިޔޭގެ ރީތި އަދަބު ބޭުނންފުޅުކުރެއްވުްނ އެދެން. ީވމާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ިރއަށްގެންަދވާއިުރވެސް މިކަމަްށ ސަމާލުކަމެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ކު

 ދެއްވުން އެދެން. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަެަކަށް އެދުނީ ދެބޭނުމެއްގައި.  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   1220 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ
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 އޭގެތެެރއިން ެއއްބޭނުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ާވހަކުފުޅުންވެސް މެންަބރު އަްހމަދު ަތސްމީން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން މިކުރިއަށް ގެްނދަނީ ފުރަތަމަ  ކަދެއްެކވުން:ޢަލީ ވާހަ

ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޭބއްިވ ބައްދަލުވުުމގެ ަބއެްއކަން. އަދި އެދުވަހު 

ނޑާލާަފއި ނުވާކަން. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ  އެޖަލްސާ މެދުކަ

 1225އާދެ! މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ  ،ހުގެމިއަދު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީ

މަޤާމަެަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅަން. އެއީ ހުވަދުއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު. އަޅުަގނުޑ 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމްގެ 

މިހުށަހަޅަނީ އެމަނިކުފާނަކީ މަޖިލީހުގެ ދާއިރާަގއި ވަރަށްޮބޑަްށ ނަންފުޅު 

 1230ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފަިއާވ ބޭފުޅެއްކަމަށްވާތީ. އަދި މި މަޖިލީހުގެ 

ކަންތައްތައް ިމވަގުތު ގެންދިއުމުަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރާިއ 

ނިކުފާނުެގ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުާބރު މުޅި މިމަސައްކަތަށް އެމަ

ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ލިބިެގންދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. 

ނޑު އެނަންުފޅު ހުށަހެޅުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން.  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 1235އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނު ދެވަނަ ބޭނުމަކީ އަދި ކުރީދުވަހުެގ 

ދުގެ ޖަލްސާގަވެްސ ޖަލްސާގަިއވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން އަދި މިއަ

ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން މިދާ މައްސަލަެއއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ 

ނުޑގެ ިޚޔާލުވެސް ނަންަނވާލުމަށް. ެއ މައްސަލަައކީ  އިޒުނަާޔއެުކ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުަރއީސް ހޮވުުމގައި ވޯޓުދޭނެ 

ނުޑމެންގެ މެދު  1240ގަިއ އުފެިދގެން މިއުޭޅ ގޮތަކާބެހޭގޮތުްނ އަުޅގަ

ނުޑގެ ޚިޔާލު ދަންނަވާލުމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ  ޚިޔާލުތަފާތުވުމުަގއި އަުޅގަ

ބަލާއިރު މިކަމުގައި ިސއްުރވޯެޓއް ނަގަންޖެހޭކަމަކަށް ބަޔާންޮކށްފައެއް ނުވޭ. 

އަޅުަގނޑު ބެލި ބެލުމަކުްނ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނުނު. މި މަޖިެީލީހުގެ 

ޮހވުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންޮކށްފައި މިވަީނ  ރައީސާއި ާނއިބުރައީސް

 1245ވަނަ މާއްދާގައި. އަދި މި ާމއްދާައކު މިކަމުަގއި  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވޯޓުލާންޖެހޭނެ ގޮތެްއގެ ވާަހކަެއއް ބަޔާންކޮށްފަެއއް ނުޭވ. މިޖަލްސާގެ 
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ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އަދި މިއަދުވެސް ަބއެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

ވަަނ  133ރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުތަކުެގ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ފާޅުކު

ނަޑއެޅިފަިއާވ  މާއްދާގަިއ މިާވ ޤާނޫނުައސާސީ ާއއި ޤާނޫުނގައި ކަ

 1250އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމުވޯޓުަތކުަގއި ނަންަގވާނީ ސިއްުރވޯޓެއް ކަމަށް 

ތަުކގެ ބަޔާންކޮށްފައިމިވާތީ މި މާއްާދގައި މި ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާުބތަކާއި ވޯޓު

ތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގެ ރަީއްސއާއި ާނއިބު ރައީސް ޮހވުމަށް ނެގޭ ވޯުޓވެސް 

ހިމެނޭ ކަމަށްވަނީ ހާމަކުރައްވާަފއި. އެހެންނަމަވެސް މިމާއްދާގައި ިމ 

ނޑުގެ ނަޒަރުަގއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންްސ  ބަޔާންކުރަނީ، އަުޅގަ

ނޑަްށ ބަލަހައްޓަވާ ޢާންމު ވޯޓުަތާކއި ޢާންމު އިންތިޚާ  1255ބުތައްކަަމށް އަުޅގަ

،.. 132މީގެން ދޭހަވަނީ. އަދި ޤާނޫުނއަސާީސއަށް ބަލާލުމުން އެނޭގ އެބަ 

ވަނަ  132ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫުނއަސާީސެގ 

ވަަނ މާއްާދއިންވެްސ މިކަން ައޅުަގނޑަްށ ސާފުެވގެންދޭ.  134މާއްދާއަށާިއ 

ދާގައި، ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޤާނޫނުަގިއ ަވނަ މާއް 134މިހެން މިދަންނަވާލީ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަާކއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުިދނުމުގެ ޙައްޤު   1260ކަ

ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ސިފަތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ. ެއ 

ސިފަތަކަށް ބަލާއިރު ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމެއްަގއި ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

އަހަރުވެފަިއވާ ކޮންެމ  21ބުއްދިހަމައަްށ ހުރި، އުމުރުން ބަންދެއްގައިުނވާ 

މުސްލިމު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް މިދެންނެވި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވޯުޓ 

ނޑަށްެވސް  ނޑަެއޅިގެން ަބޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. ިމއީކީ ައޅުގަ  1265ލެވޭނެކަމަށް ކަ

ނާއިުބ  އެނގޭ އެންމެންެވސް ޤަބޫލުކުރާނެ ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި

ރައީސް ހޮވުމުަގއި ވޯޓުދޭްނޖެހޭ ފަރާތްތައް ނޫންކަން. އެއީކީ ދެން 

ނޑުެމންނަށް ވަރަށް  ސުވާލެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުރާ  133ރަނގަޅަށް އެބަ އެނޭގ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާުބތަކާއި ޢާންމު   1270ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ޓުތަުކގެ ތެޭރގައި މި މަޖިީލހުގެ ރައީާސއި ާނއިބު ރައީްސ ހޮވުމުގެ ވޯުޓ ވޯ

ނުހިމެނޭކަން. އަދި މި މާއްދާގައި މި ޢިޝާރާތްކުރަނީ ާޢންމު ވޯޓުތަކާިއ 
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ނޑަށް މި ަކމަށް އަޅުަގނޑު  ޢާންމު އިންތިޚާބުތައް ކަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަްށ މި ބެލިބެލުމުން، އަޅުގަ ނަޑށް ވިސްނިގެން ރިޢާޔަތްކުރުމުން އަޅުގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި މިކަުމގަިއ ޢަމަލުކުރަން އެންމެ   1275ދިޔަގޮތަކީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑަށް  ރަނގަޅުގޮަތކަށްވާީނވެސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނވެްސ އަޅުގަ

ނޑު މިގޮތަްށދެކޭ ސަބަބަކީ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހާމަ ވޯޓެއް ނެގުމޭ. އަުޅގަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަުކގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވޯޓުން ިއންތިޚާބުކުރުމަށް 

ތެރޭގައި ބަެއއް ފަރާތްތަެައް އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ސިއްރު ވޯެޓއް 

ނޑަެއިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ މި   1280ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެ ރައީާސއި ނާއިބު ަރީއސް ހޮވުމުަގއި 

ަވނީ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރަގއި، ޤާނޫނުއަސާީސ އެބައި އެގޮތަްށ ނުގެނެސް އެ

ނޑަްށ  އެކުަލވާލިއިރު މިކަން މިގޮތަށް ބޭނުންފުޅު ނުވާތީކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލު މިހެން ހުރިކަމުގައި ިވޔަސް މިކަމުގަިއ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އަުޅގަ

 1285ސިއްރު ވޯޓެއްލުން ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ެދކެވަަޑިއގަންނަާވ 

ނޑު ިއޚްތިރާމްކުރަން. ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅުތަކަށްވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެްނ  އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މިކަމުގަިއ ވޯުޓ ނަގާެނގޮތެްއ ކަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ މިކަމުަގިއ  ބަޔާންކޮށްފައިނުާވކަންެވސް ައޅުގަ

ނޑަށް ސިއްރު ވޯެޓއް ނުވަތަ ހާމަ ވޯޓެއްިވޔަސް ނެގިދާނެކަ މަށްެވްސ އަޅުގަ

 1290ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިކަމަކީ މި މަޖިލީހުގެ 

ޕްރޮސީޖަރަލް ކަމެއް. އަިދ މިކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު ހަމަޖެހިގެން 

އަންނައިރު ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ 

މުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެީނ މިކަން ނިން

ގޮތަކަްށވާނީ ސިއްުރ ޯވޓެއްތޯ، ނޫނީ ހާމަ ވޯޓެއްތޯ ަނގާނީ، މި މައްސަަލ 

 1295މި މަޖިލީހުން ނިމުގެން ދިޔުން. އެއީ މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތަީކ. ސިްއރު ވޯޓަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ާނއިުބ 

މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަްށ  ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުަމށް

އިޚްތިރާމްކުރި ކަމުަގއިިވޔަސް، މި ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަލްސާގެ 
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ރިޔާސަތަށް ނިސްބަތްކޮށް މިކަމުގައި ިސއްރު ވޯޓު ނޫން ގޮތަކަށް 

 1300ގެންދިޔުން ެއއީ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފުކަމެްއކަމަށް ވިާދޅުވެ އަދި އެީއ 

ަކނުޑވާލަން މަސަްއކަތްކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާުޅެވ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބާރު 

ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ އެންެމ  12އަދި މިކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ބޮޑު ޚިޔާނާތްކަމަށް ވިދާޅުެވ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި 

އަދި ވާހަކަފުޅަކީ ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަަކފުޅުތަކެކޭ. 

 1305މި ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އަޅުަގނަޑކަށް އެއަށް ބަލަިއގަެނވޭނެ ވާހަކަފުޅުތަެކްއ 

ނޫން. އަދި ޖަލްސާެގ ރިޔާަސތުގަިއ އިންނެީވ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށްާވއިުރ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަރުަގއި މި ވާހަކަފުޅުތަކަީކ 

ސް އުިނކަމެއް އަންނަ ވާހަކަފުޅުތަެކއް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތަށްވެ

ނޑަށް ެދްއވި ފުރުޞަތަށް  އެހެންވީމާ މި ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން އަުޅގަ

 1310 ޝުކުރުދަންނަވަން.

 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް އަޅުަގނޑަްށ މި ފުރުޞަތު  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ 

ަޓކައި ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާެދ، ރައްޔިތުންެގ ދެއްވިކަމަށް ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މި ަބއްަދލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑަްށވެސް ފުރުޞަތު ތި 

ނުޑެގ   1315ދެއްވީ މި މަޖިލީހުގައި އެއްެޗއް ދަންނަވާލާ އަޅުގަ

ނޑަްށ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްކަން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

 ތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. މިކަން

 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭެގ  އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ައޅުގަ

 1320ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްުއސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

މަ މި މަޖިލިސް އެއްކުރެްއީވ ވަރަށް މަތިވެރި މަްޤޞަދެއް ފުރިހަ

ނޑުމެންގެ މި ިދވެހި ޤައުމު މިހާުރ  ކުރުމަށްޓަކައޭ. އެ މަޤްޞަދަީކ އަުޅގަ

ދަތުރުކުރަމުން މިދާ މިސްރާބު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ޤައުމު މި ހިންގާ ިސާޔސީ ނިޒާމް އިތުރަށް ވަުރގަދަކުރުމަށްޓަަކއި 
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 1325ޮގތަށް ރާއްޖޭެގ އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަަޑއިގެްނފައިވާ ިޚޔާލުފުތަކާ އެއް 

ދުސްތޫރު، އިޞްލާޙުކޮށް އެއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެަނއުމަށްޓަކާ. އާދެ، 

ނޑަށް ިވސްނެނީ، މިކަމުގެ  މިކަމުގައި ހިމެނޭ އެއް މަޤްޞަދެއްކަމަށް އަުޅގަ

ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްަބލަށް، އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މުސްތަޤްބަލަށް 

ނޑުމެްނ ކުރިމަތިވަމުން އަންނާނެ ަވރަށްބޮ ޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އަމާންކަމާއެކު މިޤައުމުަގއި ރަނގަޅަްށ   1330ސަލާމަށްވެ އަުޅގަ

ނޑަށް ވިސްނޭތީވެ މި  ދިރިއުޅެވޭނެތީ. އާދެ، މި މައްސަލާަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންވެްސ  މައްސަލަތައް، އިޞްލާޙުަތްއ ައވަހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ާޤނޫނާ އެްއގޮތަށް  ވިސްނުންތެރިކަމާެއކު ގެނެސް  އަުޅގަ

އާދެ، އިޞްލާޙީ ޤާނޫނާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތަކަށް 

ނުޑގެ ހިތުަގިއ އުފެދޭ ވަރަށް   1335މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ުކރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ މުހިންމު ޝުޢޫރެއް. އާދެ، އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގައި އެކުވެިރކަމާއެުކަގއި ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތަށް  އެންމެންވެސް

ނޑުމެން އެންމެވެސް ޤާނޫނު ތަންދޭ އެންމެ ފުާޅ  ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ދާއިރާެއއްަގއި ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. އާދެ، ކުީރގެ މި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ، 

 1340ނުޑވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ބައެއް މި ހިނގަމުން މިދަނީ، އަޅުގަ 

އެކަން ހަނދާން އެބަހުރި. އެ ޖަލްސާގައި ބައެއް ބޭފުޅުްނ ފާޅުކުރެއްވި 

ޚިޔާލު، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާިއ ނާއިބު ރައީސެއް ޢައްޔަން ކުރުމާބެހޭގޮތުން 

އުފެދިފައިވާ ޚިޔާުލ، އަްސލުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުއްޓުމެއް 

ނުޑވެސް  ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގިއ އަރަިއގެން މިއުޅެނީ. ިމކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދުސްތޫުރ ދިރާސާކުރިން.   1345އަޅުަގނުޑވެްސ، އަުޅގަ

އެ ިކއިން. އޭަގއި ހުރި މާއްދާތައް އަޅުަގނުޑވެސް މުޠާލިޢާކުރިން. 

އެހެންނަމަވެސް އެމާއްދާަތކަކުންނެއް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ 

ނަޑއެިޅގެންނެއް ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާއި ނާއިބު ރައީެސްއ  ކަ

ވަނަ  97ޢައްޔަން ކުރަްނީވގޮތެއް ބުނެީދފައެއްނެތޭ. އާދެ، ޤާނޫުނއަާސސީގެ 

 1350މާއްދާ ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިހާރުވާނީ ވިދާޅުވެަފިއ. ޤާނޫނުގައި 
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ނަޑއެިޅގެން ަވިކގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރަން ބުނެފައިނެތް ހިނދެއްގަިއ  ކަ

ރޭ، ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް އެީއ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންވެްސ ޤަބޫލުކު

ޤަބޫލުކުރާގޮތެއް އެއީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްގަިއވެްސ، އަޅުަގނޑުމެން 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ، ކުރީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުެުން. އެީއ 

 1355ކޮންމެހެން ބޯދާ އުސޫލުތައް ނޫނީ ގޮތްތައް ނަގާ އެަކން ދިރުވަންކުާރ 

ނުޑ އިޝާރާްތކުރަން މިއުެޅނީ، އެހެންވީާމ މަސައްކަތެްއ ނޫން.  އާދެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރަީއސް އެދުވަުހގެ 

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންެގ  ޖަލްސާގައި ޢިޝާރާތްކުރެްއިވ ޤާނޫނުގައި ކަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސުން ޢައްޔަންކުރާނެގޮްތ 

ނޑުގެ ތެރެއިްނ ބަޔާންކުރެވި  1360ަފއި ނެތީމާ، ޤާނޫނު ތަންދޭ މިންގަ

އެމަނިކުފާނު ޢިޝާރާތްކުރެްއވީ، ައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ ކުރީެގ 

ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެެވސް އަޅުަގނޑު 

ވަރަށްބޮޑަށް ތާއިދުކުރާ ުއސޫލެއް. އަދި ގޮތެއް. އަިދ އެއީ ޤާނޫނު 

އި ތިބޭފުޅުްނެގ އަތްޕުުޅގަިއ މިހާރުެވސް ތިއޮތް މާނަކުރުމުގަ

 1365ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަހަތު ބަެއއްަގއި އޮންނާނެ، މިހާރުެވސް ތިބޭފުޅުން 

ބައްލަވާ ޤާނޫނު މާނަކުުރމުގައި ަކނަޑއެިޅގެން ާޤނޫނުގައި ވަކި 

އުސޫލުތަެކއް ބަޔާންކޮށްފައިެނތް ހިނދެއްގައި، އެތަނެްއަގއި ޢަމަލުކުރެވޭ 

އްޔާ ޢާންމު މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތަާކއި ުއސޫލުތަކަކީ އެީއ ޢުރުފް، ނޫނި

ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ އެ އުސޫލުގެ މަތީން އެދުވަހު 

 1370ޢިޝާރާތްކުރެއްވި ވާހަކަތަަކީކވެސް ހަމަ ވަރަށް ހަރުދަނާ އަދި ޤާނޫނާ 

ނޑު ޤަބޫލު ކުރަން. އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ވިދާުޅވި ވާހަކަތަެކއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ބަހުޘް މިގޮތަށް ކުރަމުންދާއިރުގަިއ  ދެން އަޅުގަ

އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ތެދުވެަވޑަިއގެން މިއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެކޭ، މިކަްނ 

މިގޮތަށް ކޮށްގެންުނވާނޭ އެެހން ވިދާޅުެވވޭ ކަމަްށވަންޏާ ހަމަ އަނެއް 

 1375ނެ. އަޅުަގނޑު މި ބޭފުޅަކަށްވެސް އެޚިޔާލު އެގޮތަށް ފާޅުކުެރވިދާ

ޢިޝާރާތްކުރަން މިއުޅެނީ ކޮްނމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މި މަޖިލީހުގައި ފާުޅކުރަނީ 
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އެބޭފުޅެްއގެ އަމިއްލަ ިޚޔާލު. އެބޭފުޅެްއގެ އަމިއްަލ ދިރާސާ. އެބޭފުެޅއްެގ 

އަމިއްލަ ިވސްނުމާއި އެބޭފުޅަަކށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމާ، މިއެްއެޗތީގެ އަީލގަިއ 

ހެންވީމާ އެޚިޔާލު ެއއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޚިޔާލެއްކަމަްށ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު. އެ

ނަޑއެިޅގެން ބުނެ އެކަން ޙުކުމެއްގެ ގޮުތގައި ަކނަޑއެޅޭނެ ކަމަކަްށ   1380ކަ

އަޅުަގނުޑގެ ުބއްދިއަކަށް ަޤބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، މި ޚިޔާލު 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  ތަފާތުވުން މިތާގައި އުފެދިފަިއ މިއޮތީ، އަުޅގަ

މީހަކަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަަޅށް ވިސްނާލީމާ އެނގޭނެ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުާނ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ާނއިބު ރައީެސއް  97

ނޑަެއޅިގެން ަވކިޮގތަކަށް ބުނެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި   1385ހޮވުމަށް ކަ

 133އިރުަގއި، ވަނަ ބާބުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކަށް ބަލާ  11ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ާނިއބު ރައީސެއް 

ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ސިއްުރ ވޯޓެއް ލާންކަމަށް އެބުނާ ބުނުމަކީ 

ނަޑއެިޅގެން މި އަމުރުުކރަން، މި މަޖިލީހަށް ޚާއްޞަ ކުރެިވގެްނ  ކަ

ނޑު  1390މެން، އެބާުބ އަމާޒުކުެރިވގެންވާ ވާަހކައަކަްށ ނުވާތީ، އެމާއްދާ އަުޅގަ

ވަނަ ބާބު ކިޔަމުންދާއިރުގަިއ  11އަޅުަގނޑުމެން ކިޔަމުންދާއިުރ، އާދެ، 

ނޑުމެން ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭގޮތަށް  އޭަގއިހުރި އެހުރިހާ މައްދާަތކަށް އަުޅގަ

އެބާބު އެކުެލވިފަިއ އޮތީ. އެހެންވެ ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން އެ ެއކަްއޗެްއެގ 

ށްގެން ިކޔައިފިކަުމގައި ވަންޏާ ގޮތުަގއި ބަލަިއގެން ދިރާސާކޮ

 1395އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް ޞަރީޙަކޮށް އެނގެން އެބައޮތް، ެއީއ 

ކުރިންވެސް ަބއެއް މެންބަރުްނ ޢިޝާރާތްކުރެްއވި ފަދައިްނ އެއީ ިސއްރު 

ވޯޓެއް މިކަުމގައި ލާންޖެހޭަކމެއް ނޫންކަން. އެހެންވީާމ އެ ޚިޔާލަށް 

 ކަ ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު ާތއިދުކުރާ ވާހަ 

އަދި ައޅުަގނޑު ީމގެ އިތުރަށްވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނާވ ވާހަަކއަކީ ިމ 

 1400މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދިއުަމކީ ހަމަ ހިމޭންކަމާއެުކގަިއ، 

މިނިވަންކަމާއެުކގަިއ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ އެންެމންގެ ޙައްުޤގަިއ 

ނޑުމެން މިތިބީ.  ހުއްޓާނުލާ އާދެ، ދަތުރުކުަރމުންދާ ނަވެއްަގއި އަުޅގަ
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މިކަމަށް މި ދިމާވާ، ދަތުރުަގއި މި ދިމާވާ ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ވިސްނަންޖެހޭނޭ. ދަތުރު ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ދިޔުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 1405އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ. ފަހަރެއްަގއި ނެވި މީހާއަށް ފަުޅވެިރންނާ ދޭތެރޭގައި 

ވެނުދާނެކަމެއް. އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެފަދަ ޙާލަތްތަކުަގިއ ތަފާތުވުމަކީ ނު

ދަތުރު ހުއްޓާލާ، ދަތުރު އެހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަމޭ، އެީއީކ 

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަށީގެްނވާނެ ކަމެއްނޫން. އަދި ައޅުގަ

ންވީ މަންޒިލް އަތުވާނެ ކަމެއް ޫނން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނަ

 1410މަޖިލީހުގެ ޢަމަލުތައް، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށްގެްނދެވޭނެ ގޮތެްއ 

ނޑުެމން އެންމެން އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ  އޮތްތޯ ބަލާ އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން  މަސައްކަތްކުރުން. އެހެންވީާމ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ެއގޮތަްށ ކަ

އެބައޮްތ  ނުބުނާހާ ހިނދެއްގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށް 

ނޑުެވސް ަކނަޑއެިޅގެން ވަިކ ކޮަޅކަްށ   1415ވަޮކގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން. ައޅުގަ

މީގައި ބުަރވެ އެގޮތަްށ ވާަހކަ ދަްއކާކަށް ގަސްެދއް ުނކުރަން. އާދެ، 

ނަޑއެިޅގެން އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ ޤާނޫނުއަސާ ީސަގއި ކަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސއަާކއި ނާއިބު ަރއީސަުކ ހޮވާނެޮގތް ބުނެފަނެތް 

ހިނދެއްގައި މަޖިލީހަށް، ރިާޔސަތަށާ އަދި މެންބަރުންނަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުެގ 

 1420ދަށުން އޭަގއި ހަމަޖެހޭ އުޫސލެއް ނިމުމަކީ ެއއީ ހަމަ ާޤނޫނާއި ަގވާއިާދ 

ށްވާޭނ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ އަާމޒަކަށް ވާންީވ އެްއގޮތަށް ކުެރވޭ ކަމަކަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ައވަހަށް ެގނައުން. އެކަމަށް 

މަގުފަހިވާނެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން. މި ފެށޭ މަރުޙަލާގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ކަންކަން މިކުރާ ބަހުޘްތަކާ މިކަންކަމުަގއި ަވގުތުަތއް މިގޮުތގައި ިދުގލާ މި

ނޑު ހިތުން މިކަންކަމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަަމށް އަޅުަގނޑަްށ   1425ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ. އާދެ، ފުރުަޞތު ދެއްިވ ކަމަށްޓަަކއި އަދިެވސް ެއއްފަހަރު 

ނޑުގެ ޚިޔާލު...  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ   ވާހަކަ ނިމުނީ.މިހިސާބުން އަޅުގަ
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 1430ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢްލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. ފުރުޞަތު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެރުވުުމގައި ޢާންމުގޮެތއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ގެންުގޅޭ 

އުސޫލަކީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަަތށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ ލިސްްޓގަިއ 

ވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ާވހަކަ ދައްަކވާ ނިމުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ތިއްބަ

ފުރުޞަތައް އެިދވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

 1435ލިބިވަޑަިއގަންަނވާގޮތަށް. ީވމާ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތަށް 

ނަޑށް ފުރުޞަތު  އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

 ށް އެިދވަަޑއިެިގެންެނވި ބޭފުޅުން ދައްަކާވ ނިމުނީމާ. އެރުވޭނީ ފުރަތަމައަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ، ވަގުީތގޮތުން ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 1440 ޢިއްޒަތްތެރި ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ރިޔާސަުތގައި މަނިކުފާނު އިންނެވުމާއެުކ  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

ނުޑ ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކު ތަޙްިނޔާ ދަންނަވަން.  :ވާހަކަެދއްެކވުން މާތް މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޙަޔާތުަގއި އައި އެންމެ އުމުުރ ދިގު ޚާއްޞަ  މަނިކުފާނަކީ އަޅުގަ

މަޖިލިސްގެ މުޤައްރިރުކަން ކުރެއްވުުމގައި ގިަނ ދުވަސްތަކެްއ 

ހަމަ އެފަދައިްނ  ހޭދަކުރައްވާަފއިާވ ވަރަްށ ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅެއް. އަދި

ނޑުމެްނެގ މިޖަލްސާގެ އެއްބައި ފަޅުފިލުވާދެއްިވ   1445އަޅުަގނުޑ، އަުޅގަ

ޙަމީދަށްވެްސ هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ުޝކުރާއި ހެޔޮ ެއދުންތައް ރައްދުކުރަން.

   

ނޑު މި ފުރުޞަތު މިއެދުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ   އަރިހުން  އާދެ، އަުޅގަ

 1450މިއެދުނީ ބ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން 

ޢަލީ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ރައީސްެގ މަޤާމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުވަުދއަތޮުޅ 

ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަލްފާޟިލް ޢައްބާްސ އިބްރާހީމްގެ 

ނޑަށްވެ  ސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ނަންފުޅަށް ތާއިދުކުރުމަށް. އަޅުގަ

އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްާރހީމަކީ މި ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ރިޔާސަތަްށ 
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ނޑުމެން ކަންތައްތަްއ   1455ވަރަށް އެކަީށގެންވާ ބޭފުެޅއް. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ކުރަމުންދާއިރު ވޭުތވެދިަޔ ަތނުގެ ތަޖުރިބާއަީކ ެއއީ ައޅުގަ

ހިންމު އެއްޗެްއކަމުަގއި ވަންޏާ ހަމަ މުޞްތަޤްބަލް ރޭވުމަށްޓަކައި ވަރަށް މު

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހެޔޮގޮތުގަިއ  ޔަޤީނުންވެސް ޢައްބާްސގެ ތަޖުރިބާ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ރިޔާސަތު އެމަނިކުފާާނ ޙަވާލުކޮށްފަިއ  ބޭނުން ހިފިދާނެ އަޅުގަ

 1460އަހަރުގެ ދިގު ުމއްދަތުަގއި ހިނގަުމންދިޔަ ކުރީެގ  17ކަމަށްވަންޏާ. އާދެ 

ޖިލީހުގެ ގާްތަގނޑަކަށް ދޮުޅއަހަރެއްހާ ުދވަސް ފިަޔވަިއ ޚާއްޞަ މަ

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުަގިއ  މަޖިލީހުގެ މުޅި ޙަޔާތުގައި އެމަނިކުފާނަކީ އަުޅގަ

ސެކެއްޓްީރ ކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުެޅއް. އޭުރ އެމަނިކުފާނު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީުހގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ހަިއސިއްޔަތުންނާއި 

 1465އަދި މި ދެންނެވި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހައިސިއްޔަތުްނ 

އެމަނިކުފާނަކީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުްއވި ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލުމަށް ައދި މަޖިލީހުގައި ހިނގި ޑްރާފްޓްކުރުމުެގ 

ގައި ވަރަށް މަސައްކަތްތަކަށް މަޖިލީހުެގ އިދާރީ ހިންގުމާއި ކަްނކަމު

ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެިރވެަވަޑއިގެންެނވި، އެކަންކަުމގަިއ އަތްޕުޅުން 

 1470މަސައްކަތްކުެރއްިވ ބޭފުޅެއް. އެމަނިކުފާނުގެ ެސކެްޓރީކަމުގެ ދިުގ 

މުއްދަތުގައި ައޅުަގނޑަށް އެަމނިކުފާނު އަރިހުގައި ނާއިބު ސެކެޓްރީައކަށް 

ނޑު ހަ ހުރުމުގެ ނދާން އާޮކށްލުމުގެ ގޮތުން ފުރުޞަތު ލިބިފައިާވތީ، އަުޅގަ

މިވާހަކަ މިދަންނަވާލީ. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ 

ނޑުމެންގެ އަދަބީ ހަމަތަކަށް  މަސައްކަުތގައި ބަހުެގ ޢިލްމާއި އަުޅގަ

 1475ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކުރެވުނު މަަސްއކަތްތަކުަގިއވެސް 

ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް.  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާާލއިުރ އެމަނިކުފާނަކީ

ނޑުމެންނަށް  ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއި ވަރަށް ުކޅަދާނަ ބޭފުޅެއް. ެއކަން ައޅުގަ

އެނގޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސތަކުަގއި މިހާރު 

ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުންެވސް. ކޮންމެއަކަްސ އަުޅަގނޑު ކުީރެގ 

 1480ހެން ކުރީަގއި އޮްތ ގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަކަތަކަށް ިމ ދިޔަީއ ކޮންމެ 
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މިހާރު އިޞްލާޙުވެގެން ިދޔުމަކަށް ބާރުއެޅުުމގެ ގޮތަުކންނެއް ނޫން. 

ނޑުމެްނގެ މުސްތަޤުބަލަށް  ހަމައެކަނި މާީޒގެ މިދިަޔތަން އަުޅގަ

ނޑުެމން މި އުޅެނީ  އަލިކުރާނެކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ. މިހާރު އަޅުގަ

ޖޫްނގައި ަޤއުމަށް ހުށަހެޅުއްިވ  9ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސު

 1485އިޞްލާޙުތައް ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެނައުުމގައި މަސަްއަކތް ފަށައިގެން. 

އެހެންވީމާ، ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މި ދުވެލި ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ިމ 

މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންިދުޔމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ 

ނޑުެމންނާ އެކުަގއި  މިކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަުގ ދެްއކެވުމަށް ކުިރއަށް ިތއްބެވުން. އެހެންވީމާ، 

 1490އަޅުަގނޑު ޢައްބާސް އިބްާރހީމްގެ ނަންފުޅަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި 

ނުޑ  ހިތަކުން، ހިތުގެ އަޑިްނ ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަުޅގަ

 ރި ރައީސަށް ުޝކުުރ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެ

 

ޝުކުރިއްޔާ ހައްދުންމަތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1495ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަގއި ގެްނނެވި ބައިތަކަށްެވސް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު 

 ދަންނަވަން. 

 

 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 މި މަޖިލީހަށް، މި މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ަރއީްސ، އޮންރަބަލް ައޙްމަދު ޒާހިރަށް  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

 1500މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. ދެންހަމަ އެާއއެކު މިއަުދގެ މިޖަލްސާއާ ގުޭޅގޮތުްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެގ އަޅުަގނުޑގެ ިޚޔާލު ދަން ނަާވލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ޚިޔާލު މި ދަންނަވާލަނީ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ެދއްެކވި ވާަހކައަކާ ގުިޅގެްނ 

ނޑު ބަލާނީ  އެއަށް ދޭ ޖަވާެބއް ނޫންކަމުަގއި ހީކުރެްއވުން އެދެެެން. ައޅުގަ

ނޑުގެ ޤާބިލު ކަްނ ވީހާވެސް މަޑުަމއިތިރިކަމާއި އެުކވެރިކަމާެއކުަގއި، އަުޅގަ

 1505ހުރި މިންވަރަކުން ވާހަކަދެއްކޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައީްސެގ 

އިޝާރާތުަގއި ވިދާުޅވި ފަދަިއން ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު 
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ތަންކޮޅެއް އިޙްތިރާމް ުކޑަުކރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަށް، ނުވަަތ ޖޯޝް ގަަދާވ 

ކަހަލަ ގޮތަށް ނުވަތަ ކަހަލަ ނުވަތަ އަެނއް ބޭފުަޅކަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ 

ތަންކޮޅެއް އަދަުބކުޑަ ޮގތަކަށް ވާހަކަދެްއކެޭވކަްނ އަޅުަގނުޑވެސް 

 1510ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެފަދަ ގޮްތގޮތް ެއޮގތަށް ދިމާވަނީ 

އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާެލވޭނީ، ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެކަްނ 

އުސޫލާއި އިްނސާނީ ޠަބީޢަތުން  ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅުނަސް، އިންސާނީ

އުފެދޭ ކަންތައްތަކޭ. ވާހަަކ ދައްކަން ކޮޅަށް ތެދުާވއިރު ކިތަންމެ 

މަޑުމައިތިރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކާނަމޭ، ކިތަންމެ އިްޚލާޞްތެރިކަމާއި 

 1515އަދަބުވެރިކަާމއެކު ވާހަކަަދއްާކނަމޭ ހީކުރެއްވިޔަސް، ބަެއއް ފަހަރު ކަންތައް 

ޑަަތންކޮޅެއް މަްއޗަށް ދަނީ، ުނވަތަ ތަންކޮެޅްއ ހިނގާގޮތުން ާވގޮަތކީ ކު

ނޑު ައދި މިއަދުވެސް  ގަދައަށް ވާހަކަަދއްކާެލވެނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަދި ޚާއްަޞކޮށް މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަުތގައި ދެްނ އަދި އެހެްނ 

ނޑު  ޖަލްސާއެްއގަިއވިޔަްސ، ުނވަަތ އެެެހެން ޖަލްސާތަުކގަިއެވސް އަުޅގަ

 1520ނުގެ އިލްތިމާސް ހިފެހެއްޓޭތޯ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ބަލާނީ މަނިކުފާ

އަޅުަގނޑު އަޖާއިބުވެ ހައިާރންވި އެްއކަމެއް މަނިކުފާނު މިއަދު އިޢްލާން 

ނުޑގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަްށ  ކުރަްއވައިފި. އެެެހެންނަމަެވސް އެީއ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަނިކުފާނަ ށް ކުރެްއވި އިޢްލާނެއް ކަމަށްވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑާ އެްއގޮތަށް މަނިކުާފނުގެ ނިންމުން  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެީއ ައޅުގަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި   1525ހުރިކަމަށް ވާތީވެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނުޑ  ފަހަރެއްގަިއވެސް ައޅުަގނުޑ ތާއީދެއް އޮތީތީވެ ނުަވތަ އަޅުގަ

ޅުމާ ގުޅިގެްނ ހުށަހަޅަން ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ނަން އެެެހެން ބޭފުޅަކު ހުށަހެ

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުރަން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ތާއީުދ ކުރެވުނީތީެވ، 

ކޮންމެހެން އެކަމުގެ މޮުޅާވހަކަ ދައްކާ ނޫނީ ެއކަމުގެ މޮޅުކަމަކަްށ 

 1530ދަންނަވާކަށެއް ނޫން، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކުީރކީ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު މެންނަށް ރައީސް، ވަރަށް ަރނގަޅަށް ރައީސް ައޅުގަ

އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވައިފި އަިދ ވަރަށް އުފާކުރަން ޔައުިމްއޔާ މޭޒުމަތީގަިއ 
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ބާއްވާލަދީފައި އޮތީމާ. ެއހެންނަމަވެސް ކުޑަތަންކޮެޅްއ ފަސްވެއްޖެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން ިމ ޔައުމިްއޔާ ލިބުނުނަމަ މިއަްށވުރެ ތަންކޮެޅއް 

ެަތަށް ކަންތައް  ރަނގަޅަށް ކަންނޭނގެ ަމނިކުފާނުގެ ރުހުމާ  1535އެްއގޮ

ކުރެވުނީސް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުގައި 

މިއަދު... އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާުލ މިދަންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ، ފަހަރެއްގަިއވެސް 

ނޑު ކުާރ ބޭއިޙްތިރާމެއް  އެހެން ބޭފުޅެއް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަކަށްެް އަުޅގަ

މަ ގާްތ ރަޙްމަތްތެރި އަޚުން މިހާތަނަށް ވާހަކަދެްއިކ ނޫން. އަޅުަގނުޑގެ ހަ

ނޑު ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ. ޚާއްޞަކޮށް ބ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި   1540މައިގަ

މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދުގެ މި 

އް ޖަލްސާއަކަށް ެއއްެވސް އެހެްނ މީހެއްގެ ނަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއްެވްސ މެންބަރަކަށް ލިބިވަޑައިގެންެނއް ނުވޭ. ެއއީ، 

އަޅުަގނޑުމެން މި އަންނަނީ ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 1545ޖަލްސާތަކަށް. އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ 

ޢިއްޒަތްތެރި  ނަން. އެއީ، ތިޔަ މާތް 2ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުން 

މަނިކުފާނުެުގެ ނަންފުޅު. އާެދ، އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅު. ދެން ޤާސިމް 

އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ، އަދި 

އަޅުަގނުޑެގވެސް ނިންމުމަކީވެސް ެއއީ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ 

 1550ވެ މި މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރަކަށް ހުންނެވީތީ

ޖަލްސާގައި، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން 

އިންނަވަނިކޮށް މަނިކުފާނުެގ ނަންފުޅު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުމުން 

އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މަނިކުފާުނގެ ނަންފުޅަށް އަހަރުމެން 

ތީ ކަންތައް ިދމާވިގޮތުން މި ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤުދުރަ

 1555ޖަލްސާއަށް، ކުރީ ޖަލްސާެގ އަނެއްބައި ފެށުމުގެ ކުރިްނ، ކޮންމެވެސް 

ސަބަބަކާ ހުރެ މަނިކުފާނު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުެރއްީވ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މި 

އިށީނދެަވޑަިއގަތުްނ އެހިސާބުން  ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގައި
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ޚަތަމުވީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މަނިކުފާނު ތި ވިދާޅުވި ފަދަިއން މަނިކުފާނަކީ 

 1560އެދުވަހުެގ ޖަލްސާަގއި އިްނނެވި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ 

ނުޑ ދެކޭ ގޮތުގަިއ  ހައިސިއްޔަތު އޮތް ބޭފުޅެއް ނޫން. އެެެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނަންފުޅަކަށް ވޯަޓށް އަހާކަށް ނުޖެހޭނެ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  މަނިކުފާނުގެ

އެެެހެންކަމަށްވެއްޖެނަމަ ދެެެން އޮތީ ހަމަ އެންމެ ނަމެއް. އެއީ ޤާސިމް 

އިބްރާހީމްގެ ނަން. ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑަށް އެނަމަށް ާތއީދުކުރެވުނީީތވެ 

 1565ހިފަނީކީ ނޫން، ނޫނީ ބުނަނީކީ ނޫން. އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮތް. 

ހެންނަމަވެސް މިގޮތް އެހެްނ ބޭފުޅުން މީގެ އިދިކޮޅަށްެވސް ފެނުން އެއީ އެ

އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެެެހެންަކމަށްެްވެއްޖެްއާޔ 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިުއޅޭ ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

ަގނޑަށް މިޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭޯތއޭ. އަޅު

ނޑުމެންގެ އެއްބާރުލުން ނެތިްއޔަީކ ިރޔާސަތަކުންނެްއ   1570ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ެއއްބާރުލުން މާ ކުޑަކޮންނޭ މުޅި ޤައުމަށްވެސް.  ނޫންހެން. އަޅުގަ

ނޑު މި ވާހަަކ މި ދެންނެވީ. ހުސްއެކަިނ  ހުރިހާ އެންމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢާންމު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެއްވެސް ނޫން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާުރގެ ަމތީ މަގާމުތަކުަގއި ިތއްބަވާ ޭބފުޅުންނާ އަދި 

 1575އަޅުަގނޑަށް ދަންަނވަން ވަަރށް ދަތި، އެހެންނަމަވެސް ަދންނަވާލާ ހިތްވޭ. 

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަައކީ ސަުރކާރުގެ އެންމެ މަތީ ފަރާތަށް ލަފާ ދެއްވާ 

ދަރްދުވާ ފަރާތްތަކެއްވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަްށ ހަމް

ނޑުމެން މި  ރައީސް، އެހެންނޫންނަމަ މި ހުރިހާ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ައޅުގަ

ނޑާލާކަްށ ނުޖެހުނީސްކަން ޔަޤީން.  ޖަލްސާ ނުބާއްވާ މެުދކަ

 1580ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވަނީ، ަޤއުމު ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ރައީސް، ެއއީ ޮއޅުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫންކަްނ  އިޞްލާޙުކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި

އެނގޭ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ކުރުކުރު ގޮތަކަށް ދަންނަވާލާނަން. މި 

ނޑުމެންނަކަށެއް  އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަްށ  17ޤާނޫނުއަސާސީައކުން އަުޅގަ

ހަދަމުން ގެނައި އަދި ނިންމި ޤާނޫނުއަސާސީއަކުންެނއް ރައްޔިތުްނގެ 
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 1585ހުގެ މެންބަރަކު ކިތަންމެ ބޮޑު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކުށެއް ޚާއްޞަ މަޖިލީ

ެީކީ ނޫން. އެހެންީވމާ މިހެން އޮތް  ކުރިޔަސް ވަކިކުެރވޭނެ ކަމަކަްށވެސް އޮތީ

ޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ މަީތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ތިބެންީވ ކީއްކުާރކައްތޯ. 

މިފަދަ  އަނެއްާކ ރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުަގނުޑމެންނަށް

ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ދިނީތީވެ، އަޅުަގނޑުމެން އުފަލުން ބަލަިއގަނެ، ައވަހަށް 

 1590މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭޯތ ބަލަންވީނޫންތޯ. ކޮންމެހެން ރިޔާސަތުަގިއ 

އިންނަ މީހެއްގެ ގޮތުން ީމަގއި ޢަްއޔަންކުރެޭވ ނުވަތަ ިއންތިޚާބުކުރެވޭ 

ނަށް ބައްލަވަިއގެން ކޮންމެހެން މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތަށް ނުވަތަ ބޭފުޅުން

އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ަފސްކުރުމުގެ ކޮަބއިތޯ ބޭނުމަކީ. މިހާރު ތިން 

ހަތަރު މަސްދުވަސް ވެގެްނ މިދަނީ އަދިވެްސ ައޅުަގނޑުމެްނ މިތިބީ ތިބިތާ. 

 1595ޖަލްސާ އޮތީ އޮތްތާ. އެހެންީވމާ މިހެން އޮތުމުގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުަގނޑަްށ 

ނުޑ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެ ން ކުރިައށް ގެންދަންވީހެން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ޢައްބާސް އިބްރާހީމްގެ ނަްނފުޅު މިއަދު 

ހުށަހެޅިއްޖެއޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެނަންފުޅު މަށަށް ފުރަތަމަ 

ތާއީދުކުރަން ލިބުނުނަމަ ހަމަ ޔަޤީނުން އަހަރެން ެއ ނަންފުޅަށް 

 1600މަކު ީކްއތޯ ކުރާނީ މާޒީ ފަހަނައަޅަިއ ގޮސްފައިވަނީ. ތާއީދުކުރީމުސް. އެކަ

ފުރުޞަތެއް ނެތް. ފުރުޞަތު އޮތީ ެގއްލިފައި. އެހެްނީވމާ ދަންނަވަން 

އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ރިޔާސަުތ ބެލެހެއްޓެިވ  17މިއުޅޭ ވާަހކައަީކ 

 ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ، މުޤައްރިަރަކށް އިންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ، ޑްރާފްޓިންގ

ކޮމިޓީގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ. މި ވާހަަކެއއްނޫން ކަްނނޭނގެ މިއަދު 

ނޑު ބޭުނމީ ހަމަ މިހާރު   1605ބޭނުމީ. އެއަށް އަނބުރާ ދާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

އަހަރުގެ ދިުގ  17ޖަލްސާއިން ނިކުމެގެންދާން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނުއަސާސީ ނުހެދުނު މުއްދަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫ

މައްސަލައަށް މީަގއި ިވްސނާލައިފިކަމަށްވެއްީޖވިްއޔާ ެއއިން އެްއވެްސ 

ބޭފުޅަކު އަހަންނަށް ހީވަނީ މިއިން އެްއވެސް ތަަނކަށް ހޮވުމުގެ ބޭނުމެްއ 

ނުޑ   1610ނެތް ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަންކޮުޅ ބުނާކަށެްއ ޫނން އަުޅގަ
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ނޑުެގ ގައިުމވެސް މި އަތް އުފުލާލީކީ، ޢި އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ވާހަކަައކީ ހިނގާށޭ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަން 

ނޫން އެއްެވސް ބޭފުޅެްއގެ ނަމެއް ނެތޭ ކުރިއަށްގެންެދޭވކަށެއް މިހާރު 

އަހަރެމެންގެ އުސޫލުން. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް 

 1615. އަނެއްަބއި ބޭފުޅުން އެއާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ. ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ

ފަހަރެއްގަިއވެްސ އެެެންމެ ުފރަތަމަ ދުވަހު މި މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 

ބޭއްވުނު ުދވަހު ރިޔާސަތުްނ އެ ނިންމެވީ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަކަށޭ 

، އަޅުަގނޑު ބުނާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް

ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަީކ ކޮންމެހެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާތީީކ 

 1620ނޫން، ވީތީކީެވސް ނޫން. އަހަރުން ބޭނުންވީ އަހަރެމެންގެ ޤައުމުަގއި 

ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް ުޞލްޙަވެރިކަމާއި މަޞްލަޙަުތ ބާއްަވއިގެްނ 

ކަންތަްއ  ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ. މިއަދު ކަްނތައް ހިނގާ މިދިޔަ ގޮްތ، އެުދވަހު

ނޑު ނުދެކެން އަުޅަގނޑުެވސް އެހާ  ހިނގާދިޔަގޮތް ެއއީ ހަމަ ގައިމު އަޅުގަ

ކުރުކުރު މުއްދަތެއް ނޫންކަންނޭނގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިރާ 

 1625ތެރޭގައި މިއުޅުނީކީ. ައޅުަގނޑު ނުދެކެން ދުވަހަކުވެްސ ރައްޔިތުންެގ 

ަނވަނިކޮށް، ޫނނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ުނކުމެވަަޑއިގަން

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަނިކޮށްނެްއ މަޖިލިސް 

ދޫކޮށްލައްވާަފއި. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިުއޅޭ ވާހަކަައީކ 

ހިންގަވަމާހޭ ކޮންމެހެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިސއްރުންތޯ ސިއްރުންނޫންތޯ 

ނަޑއެޅިފައިނެީތވިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެ  1630ންނަށް ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށްވެއްެޖއްާޔ ކަ

ނޑަކަްށ  ސިއްރު ވޯެޓއް ލާ އެކަްނ މުޅިން ނިންމާލަން. ދެން ގާތްގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ރ. އަޮތުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަެނއް މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނުޑ  ޝަހީދު ޒަކީެވސް ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިދާުޅވެއްޖެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ލާނީ، ރައީސަކު ހޮވުމަށް ނުވަތަ ާނއިބު ރައީަސކު ދެކޭ ގޮތުަގއި ވޯޓު 

 1635ހޮވުމަށް ވޯޓުލާނީ، ސިއްުރންތޯ ނުވަތަ އަތްއުފުލަިއެގންތޯ... އެހެން 

ބޭނުމަކު ވޯޓެއް ަނގަންޖެހުނަސް ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރުންނޭ އަޅުަގނުޑ 
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ނުޑ ހިތުން  ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެެެހެންވީމާ ައުޅގަ

މެހެން މާ ދިގު ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަން ފުރުޞަތުއޮތްކަމެއް ނޫން. މިއީ ކޮން

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އެުދަވހުގެ ޖަލްސާ އެހިސާބުން ވަީނ ކޮމިޓީ ަވގުތު 

 1640ނިމިފައި. މަޖިލިސް ފަށްޓަވަމުންވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވަރަށް 

ނޑަްށ، ވާހަކަައކީ މުޅި މަޖިލީހަށް ނިސްބަ ތްވާގޮތަްށ ތަފްޞީލުކޮށް އަުޅގަ

އެހުރިހާ އެްއޗެއް ިކޔައިެދްއވި. އެހެންނަމަވެސް ވާގޮަތީކ އަޅުަގނުޑގެ 

ޚިޔާލު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެެެހެންވީމާ، ޖަލްސާގެ ރައީްސ 

ނޑު ދެކެނީ އެހިާސބުން އެކަން އެ  ރިޔާސަތުން އެހެން ވިދާޅުވުުމން އަޅުގަ

 1645ވަަޑއިނުގަންނަމޭ ނިމުނީއޭ. ދެން މެންބަރަކު އެގޮތަށް ތިމަންނަ ރުހި 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވިދާނެ. އަދި ިކތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ވާހަކަފުުޅ ދެއްކެވިދާނެ. 

އަދި މަޖިލިސް ދޫކުރަްއާވ ނުކުމެވަަޑއިގެންެނވިެވސްދާނެ. އެކަމަުކ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ރަީއސް އެގޮތަށް ނިންމަވައިފިްއާޔ އެއީ އެންމެ 

ހެން ނިންމެވުނިއްޔޭ، ނޫނިއްޔާ ދެން ފަހުގެ ނިންމުމޭ. ދެން އެދުވަހު އެ

ނޑު ދެކޭ ޮގތުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަލަންވީ   1650އަދި... އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކަައީކ  ވީހާވެްސ އަދަުބވެރިކަމާ އެްއގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ. އަުޅގަ

މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ގެންދަވާނަމަ ެއއްެވސް ޙާލެްއގަިއ ާޤނޫނުއަސާސީާއ 

ޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ އެދުވަހުގެ ރައީސް، އާެދ، ޚިލާފަށް، ރައް

ވަގުތީ ަރއީސް، ޤާނޫުނއަާސސީއާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުެރްއީވތީއަކީެއއް ނޫން. 

 1655އެެެހެންނަމަވެސް ޞުލްޙަވެިރކަމާއި މަޞްލަޙަތު ެގއްލޭ ސަބަބަކަށްވާީތވެ، 

އަޅުަގނުޑވެސް މި ހުށަހަަޅނީ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ ހަމަ ޤާނޫނާ 

ްއގޮތަށް ބަދަލުނުކުރެވޭެނ ގޮތްތަކަށް ވާީތވެ، ިމނޫން ގޮތަކަްށ އެ

ޢަމަލުކުރައްވާކަމަްށވާނަމަ، ފަހަރެއްގަިއވެސް އަޅުަގނޑު ދަނީއަކީ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބޭފުަޅކު ތަފާތު ގެންދަވާތީކީ ނޫްނ ރިޔާސަތުން. 

ނޑު ބަލާނީ   1660އަޅުަގނޑު މަޖިލިސް ދޫކޮށްލާފައި ދާނީ. ގޮސްފައި ދެން އަޅުގަ

ރައީސް ހޮވުުމގެ ކަންތަްއ ނިމިއްޖެތޯ. ސިއްރުިސްއރުން ނަމަވެސް 

ނޑު އަންނާނަން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ.  ބަލާލާނީ. އެކަން ނިމިއްޖީިވްއޔާ އަުޅގަ
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މާއްދާތައް ފާސްކުރުާމއި ދެްނ ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރަގއި ބަިއވެިރވާން 

ްނމެހެން ދެކޮޅު އަޅުަގނޑު އަންނާނަން. އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނޑު ކޮ

 1665ހަދާލާފަކާއެއް ކޮންމެހެން އަޑުގަދަކޮށްލާފަާކއެއް އަޅުަގނޑު ނުދާނަން، 

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

އިތުރު ނަމެއް މި މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް ހޮވުމަށް މިހާރު މިއޮތް 

ތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީެގ ޤާނޫނުއަސާސީައކުން ތަނެއް ނުދޭ. ޢިއްޒަތް

ވަނަ މާއްާދގެ ވާހަަކ އެއީ މި ތަނުގައި އިުރިއރުކޮޅާ ދެކެޭވ  133

 1670ވާހަކަެއއް. އަދި އިތުރު ދުަވހެއް ދިނީިވއްޔާ އިތުރަށް ިގނައިން ދެކެވޭނެ. 

ވަަނ މާއްދާ މި ާޤނޫނުއަސާސީަގއި  133އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރާ ުސވާަލކީ 

ަގއިބާަވއޭ ދެން. އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ އެ ލިޔެފައި މިއޮތީ ކޮން ބޭނުމެއް

ވޯޓެއް ަނގަންޖެހޭ ކޮންމެ މާއްދާއަކާބެހޭ ބަިއގައި އެަބއޮތޭ ެއވޯޓެްއ 

ނަގަންޖެހޭނެ ގޮތް. އެއީ ސިްއރުންވިއްޔާ ިސއްރުން. ސިއްުރން ނޫނީވިއްާޔ 

 1675ސިއްރުން ނޫންކަމަށް. އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ޮއވެފައި އަިދ ވަކިން ހުސް 

ޖަހާލާފައި އެބައޮތް ބުނެފައި ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާިއ  133 މާއްދާއެްއަގއި

ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ިސއްރު ވޯޓު ނެގުން. އަރިމަތީ ޞުުރޚީއަކަށް ދީފައި، 

ނޑައެޅިަފއިވާ ިއންތިޚާބުތަކުގަިއ  133 ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ާޤނޫނުގައި ކަ

ިމ  ޢާންމު ވޯޓު ނަގަްނވާނީ ިސއްރު ވޯޓެވެ. ދެން މަޭގ ހިތަށް އަރަނީ

 1680މާއްދާ ލިޔެފައި މިއިނީ ކީްއކުރަން ބާވައޭ ދެން. އެހެންވީމާ މިއީވެްސ 

އަޅުަގނުޑ ޖަވާެބއް ލިބެން ޭބނުން ސުވާލެއް. އެހެންނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް ކާކު ކުރެން ސުވާލުުކރާނީ؟ ރައީސް ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން މިހާރު 

ްއ ނޫން، ޢިްއޒަތްތެރި ޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ ވަކި މީަހކަށް ކުެރވޭ ުސވާލެ

ރައީސަށް ނިސްބަތްކޮށް ވާހަަކދައްކަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަެވސް ރައީސް ީތ 

ނުޑ ދެކޭ ގޮުތަގއި   1685ހަމަ މިކަހަލަ ސުވާލުތަކަްށ ޖަވާބުދިނުމަށް، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް އިންނެވި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ އެކަންތަްއ 

ތުން ވަކިެވވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ނިމުމާއެކު މަނިކުފާނު ރިޔާސަ

މަ ކުރިން ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން. އެއީ މަނިކުފާުނ ވިދާޅުނުވިނަމަ 
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އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަކަްށވިޔަްސ، އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވަމުން 

 1690ގޮސް ޙަޤީޤަތުަގއި މަނިކުފާަނކީވެސް ވޯޓުެނގޭ ބޭފުޅަކަށް ވެގެން އެނބުރި 

ނޑަށް މަނިކުފާނު  ވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެނަސީުބވެސް މިއޮީތ އަުޅގަ

ނޑު އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ  ގެއްލިފަިއ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނޫން އެހެން ނަމެއް ހުަށހެޅޭނެ ގޮތެްއ 

ނޑަކަށެއް ނުފެނެއޭ. ހުށަެއއްޭނޅޭނެއޭ. އެނޫން  ޤާނޫނުއަސާސީައކުން އަުޅގަ

ނޑު ދެކޮޅުެވރިކަމެއް ނެތި  ގޮތަކަށް  1695ޢަމަލުކުރަްއވާކަމުަގިއވާނަމަ، އަުޅގަ

 މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި ބޭރަށް ނިކުމެގެން ދާނީ. 

 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ދެއްކެވި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ެދއްކެުވން:

ށް ޤާނޫނުައސާސީ ހޯއްދަވާ ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުރުދަންނަވަްނ. ކިތަންމެވަރަކަ

 1700ބެއްލެވިަޔސް ޤާނޫނުއަސާީސައކުން ފެނިވަަޑއެއް ުނގަންނަާވނެ ރައްޔިތުންެގ 

ޮކމިޓީ ވަގުުތ ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ިއންތިޚާބުކުރުމާބެހޭގޮތުން

ނިންމުމާބެހޭގޮތުން މިހާރު މިދެކެވޭ ވާހަަކއެްއ ފެނިވަަޑއެްއ ނުގަންނަވާނެ. 

ރޫލްސް އޮްފ ޕްރޮސީޖަރއެްއ ލިޔެފަެއއް.  ޤާނޫނުއަސާސީައކު ނޯންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 1705ގަާވއިދެްއ ޤާނޫނުއަސާަސއަުކ ނޯންނާނެ ލިޔެފައެއް. ވަަރށް ޞަރީޙަކޮށް 

ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން ކޮމިޓީ ވަގުތާބެޭހގޮތުން. 

ވާހަކަފުޅު  ،ކޮމިޓީ ވަުގތާ ބެހޭގޮތުން ޑިސްކަސްޮކށްމިމަޖިލީހުގައި 

ދެއްކެވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަެތއް ނެތް. އެއީ މާޅޮސްމަޑުުލ އުތުރުބުރީގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް 

 1710އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން މިޖެހެނީ ކޮމިޓީ 

ުތ ނިންމުމާއި ނުނިންމުމަކީ ެއއީ ަރއީސްެގ އިޚްިތޔާުރގައި އޮތްކަެމކޭ. ވަގު

ާޚއްޞަ ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ެއްއވެސް ގަާވއިދެއް ނެތް އަދި. އޭގެާމނައަކީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހުންަނވާ ބޭފުޅެްއގެ ަމއްޗަށް އޮންަނކަމެއް އެކަމަކީ. 

ނުޑ ދެންނެވިގޮތަށް ، އިަގއި ދެންނެވިގޮތަށްވާހަކަ ، ދެން ކުރިން އަުޅގަ
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ނޑު ދެންެނވިން  ރަީއސްގެ ޚިޔާލުފުޅު   1715ޕޮއިންޓުން ޕޮއިންޓުެުން އަުޅގަ

އެންމެފަހުން ނިންމަވާލައްވަމުންވެސް ބޭުފޅުން  ޖަލްސާ ، ގެންގުުޅްއވިގޮތް 

ދޫކުރައްވާ ނިންަމވަންދެން ރައީސްގެ ިޚޔާލުފުޅުހުރީ ވޯޓަށް އައްަސާވގޮތަށް. 

އެދިވަަޑއިގެންެނވުމުގެ ސަބަުބން ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެގޮތުން

 1720އަެނއްާކވެްސ ޑިސްކަޝަން ، އިތުރު ވަގުތު ނެންެގވީ. ނަންގަަވއިގެން 

ހުޅުއްވާެލއްވީ. ެއއީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެގޮތުން. 

ަކނަޑއެިޅގެން އަޅުަގނޑުެގ ކުީރެގ ، ރައީސް އެކަން އެ ނިންމެިވގޮތް

ކޮމިީޓ ަވގުތު އޮތްޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ، ވާހަކަތަކުން ދަންނަވާަފއިވާނެ. ވީމާ

ބައްލަވަން އެއާބެހޭގޮތުން ބަުޙޘްކުރުމުގެ ޖާަގއެއްނެތް. ވަރަްށބޮޑަށް މަޢާފަށް 

ެްކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ކިތަންމެ  1725، ވަަރކަށް ހޯއްދެވިއަސް އެދެން. އަނެއް

ފެނިވަޑަެއއްނުގަންަނވާނެ ކޮިމޓީ ަވގުތު އޮންނަންވީތޯ ުނަވތަ ނޫންތޯ. އެއީ 

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަކީ

ހައްދަވާ ެއއްެޗއް ކުރިން. ަފހުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވެގެން އައިްސ 

ކޮމިޓީ ، ަދވާ ެއްއޗަކަްށވެފައިއޮީތ. ވީމާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ހައް

 1730ވަގުތާބެޭހގޮތުން ެއވާހަަކއެްއ ނާދޭ. ކޮމިޓީ ަވގުތު އެބައޮްތ ވާހަކަައކީ ކޮމިޓީ 

ވަގުތު މިމަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ ވަގުެތކޭ ައޅުަގނޑުެމން ނުކިޔަން. 

އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ނަްނފުޅުތަކެއް ހުށަހަޅަިއގެން ުކރިޔަށް ދިޔުމުެގ 

ނޑު   ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެއާމެުދ އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. ުކރިން އަޅުގަ

ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުަމއްޗަށް ހުަށހެޅި ހެއްާކއި 

 1735ޤަެަރީނާގެ އަީލގައި އެކަންަތއްތައް ރަނގަޅަށް ސާފުެވަވޑަިއގަންނަވާނެ. 

ޅުަގނޑުމެން އަ، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ާވހަކަފުޅުގަިއވެްސ ، މިމަސައްކަތް މިކުރަނީ

ވިދާޅުވި ފަދައިން ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސްއކަތް ކުރިޔަށް 

ޮބޑު ، ގެންދެވޭތޯ. އެކަމަކު އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މި އިދާރީ ކަންތަްއތަކަށްވުރެ

 1740ވެހިރައްޔިތުން ެއދޭކަމަކަށް ވާނީ ާވންވާނީ ދި ،މައްސަލައަކަށް މިވަނީ 



 68 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި މާއްދާތަކާބެހޭގޮތުން ރަްއޔިތުްނގެ މަންދޫބުން 

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވައި ގޮތެއް ނިންމެވުންހެން. ޙަޤީޤަތުގައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއުެޅެވނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ 

ކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި ތާިށވަނީ. މަސައްކަުތގެ ހަވާާސަގއި. ިއދާރީ ބައެއް

 1745ަމޖިލިސް ކުރިޔަށް ، ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ 

ގެންދާނެގޮތުގެ ޑައިެރކްަޝން ދެއްވާެާ ބޭފުޅެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ 

ޙަޤީޤަތުަގއި މަސަްއކަތް ، އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިޔަށް ދާއިުރގައި 

ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ދެން އެމެންބަރުން ، ނަކީކުރަްއވާ ބޭފުެުޅުން

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ގެންަދވަިއގެން އެމަސަްއކަތް ކުެރްއވީމާ ެއކޮމިޓީން 

 1750އަހަުރގެ ވާހަކަފުުޅެވސް ދައްަކވާނެ.  17ކަންތައްތަެކއް ނިންމަވަނީ. ެދން 

އެީއ  އަދި އެހެން ވާހަަކވެސް ދަްއކަވާނެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން.

ރ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެމަނިކުފާނަށް އެފެިނވަަޑއިގެންެނވި 

ވާހަކަފުޅު އެދެްއެކވި ފަދައިން އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް 

އިޚްތިޔާރާިއ މިނިވަންކަން ިލބިވަަޑއިގެން ވޭހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 1755ެޅއް ދައްަކެަވަން. ދެން އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ވާހަކަފު

އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ެއދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަެަރިހުން. 

ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވުމުަގއި ިދވެހިބަހުގެ ޢާންމު އަދަބުތަކާ ޚިލާުފނުވާ ގޮެަތަށް 

ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުން. ަތުކރާރުކޮށް މިހެން ދަންެްނަވަން ޖެހޭތީވެސް 

މިމަޖިލީހުގައި ، ންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްވަރަށްދެރަވޭ. ިމއީ ރަްއޔިތު 

 1760ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވއިުރގައި ިދވެހިބަހުގެ މާތް އަދަބާ އެްއޮގތަށް ވާހަކަފުޅު 

ދެއްކެވޭތޯ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެްއުވމަކީ އަޅުަގނުޑ 

ނުޑ ފުރުޞަތު މިދެނީ މާލޭގެ  ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭކަެމއް. ިމހާރު އަުޅގަ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާތިފަށް. ޢިއް

 

 1765 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށ މިއެދެލީ ދެ  މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ
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ސުވާލަކާ އަދި ޚިޔާެލއް ހުށަހަޅާލުމަށް. އަދި މިފުރުޞަތުގައި ވަިކވަކިން  ޢާޠިފް ވާހަކަ ދެއްެކވުން:

ނޑު ދެތިންކަމެއް ދަންނަވާލާނަން.  ފުރުޞަތަށް އެދުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑު ސުވާލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނިޒާމީ  އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުެމން މައިކް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާނެގޮތަކާމެދު.  ނުކުތާ ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

 1770އެއީ މައިކް ބޭނުން ކުރަްއާވނެ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް އެަބއޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ށް ވިސްޭނގޮތުަގިއ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފާަހގަކުރާ ވަގުތު އަޅުަގނޑަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ިކއު ސިްސޓަމްގެގޮތުން މަޑުކުރުުމގެ ބަަދލުގައި ވަގުތުން 

ނޑަްށ ފެނިފައި އޮތީ.  ވަގުތަށް ހުށަހެޅޭ ކަހަލަގޮތަަކށް މީގެކުރިން އަުޅގަ

އަދި ކުރީެގ  ،އެކަން ވަިކގޮތަަކށް ބަޔާންކުރައްވާަފއި ނެތީތީ، އެހެންވީމާ

ނުޑ ނިޒާމީ ނުކުާތއަކަްށ އެދުނިންވެސްމެ.   1775ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

އެފުރުޞަުތ ނުލިބި ދިޔައީ. މިސިސްަޓމުގެ ސަބަބުން ، އެހެންނަމަވެސް

، ައނެއް ސުވާލަކީ ، ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވާތީ ދަންނަވާލާ ސުވާލެއް މީ

ވެގެން ަރއީްސ ޖުލަިއަގއި ޚިޔާލުތަފާތު 19މިޖަލްސާގެ ކުރީބަިއގައި އެީއ 

ރައީްސއާ ބައްދަލުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ، އޮފީސް ދޮށަށް ބަޔަކު ގޮސް 

 1780މީހެއް އަޅުަގނަޑކީ. އެުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިާދޅުވީ ތިމަންނަ 

ލަފަެއއް ދެއްވާނަމޭ. ދެން ، ޤާނޫނީ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާކުރަްއވާފައި

، އެހެންނަމަވެސް ވަކި ދެން، އެދެްއވި ލަފާހެން ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް 

ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ެއކަހަލަ ެއއްެޗއް ވިދާުޅވެފަެއއް ނޯވޭ. ޕްރެޒިޑެންޝަލް 

ކައުެުންސެލަކު ހަމަޖައްސާފަިއ އެބަޮއވޭ. ޝިބްލީ ޢަޒީެޒއްެގ ވާހަކަ. އޭާނ 

ނޑަށް ހީެވގެްނ މިއުޅެނީ އެއީ   1785ދެއްވާފައި އޮންނަ ލަފައެއް ެއބައޮވޭ. އަުޅގަ

ހެންނަމަވެސް މިޔަކު އެހެން ލިޔެފައެއްނެތް. އެލަފާކަމަށޭވާނީ. އެ

އެހެންކަމަށްވަންޏާ ެއއީ އެލަފާކަން ނުވަތަ ނޫންެްކަން ވިދާޅުވެެދްއވުން 

ޭއގެ އެންމެފަހު ޞަފްޙާަގިއ ނިންމާލަމުން ، އެދެން. ެއއީ އެލަފާކަމަށްވަންޏާ 

ދެން މުޅި އެތި އަޅުަގނޑު ކިަޔއެއްނުލަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް 

 1790 އި އޮންނަެަނީ:ވިދާޅުވެފަ 
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Thus the answer to the second issue which arise for 

determination, is that the People’s Special Majlis is free 

to decide on whether the vote for the Speaker should be  

by secret ballots or by an open expression of votes.  1795 

 

ކު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ފަދައިން ޤާޫނނީގޮތުން ތަނެއް ދެން ކުރިން ބޭފުޅަ

ނުލިބޭ ކަންނޭނގެ އެހެން އެއްެވސް ފަރާތަކުން ގޮތެއް ނިންމާކަށް. 

ނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް މިތާ ފާޅުުކރެވުނު ޚިޔާލުތަަކކުން އަުޅގަ

 1800އެބައެނގޭ ދެކޮޅަށްެވސް ކޮްނމެސް ވަރަކަށް ބަޙުޘްކުރެވެްނ ވެސް ޕޮއިންޓް 

ކަށްހުރި މައްސަލައެްއކަން މިއީ. ހަމައެާއއެުކ އަޅުަގނުޑ ހިސާބަ

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ މި ފަހު ޕޭޖްގެ ތަންކޮޅެއް މަތީގައި އެބަބުނޭ:

 

The validity of a decision of the People’s Special Majlis, 

on any matter taken in any accordance with the 1805 

provision of this constitution, shall not be questioned by  

any court or tribunal or any other such authority.  

 

އެހެންނަމަވެސް އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާއެްއ. އެހެންވީމާ އެއަްށ 

 1810ވިސްނާފައި ފަހަތުން މިވާހަކަ ބުނެފައި އޮންނަކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާުޅިވ މިފެންނަނީ. ދެން ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަ

އަނެްއކާ ، ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ޑިސްކަޝަނެއް ފެިށޔަސް

އެކަމަށްޓަކާ ަނގަންޖެހޭނީވެްސ ސިއްުރވޯޓެއް ާބަވއޭ ނުވަަތ ނޫންބާވައޭ މި 

ބަޙުޘަށްވެސް ދެވޭެނކަންނޭނެގ ނުވަތަ ދެޭވކަހަލަގޮތެްއ ވެާދނެހެންވެސް ހީވޭ 

ނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރަން މިސިްއރުވޯޓު ެނގުމާއި އަޅުަގނޑަށް  1815. އަުޅގަ

އެކަްއޗަީކ ، އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓު ނެގުާމ ދެމެދުގައި އޮތް ބެލެންސަކީ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ދައްާކއިރު އެންމެ 

ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ގޮތަކަށް ވާނެ އަްތއުފުލަިއގެން ވޯެޓްއދިނުން. ދެން 

ަގއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުން އެންމެ ކުޑަގޮތަކަށްވާނެ ސިއްރު ވޯެޓއް ހަމައެއާެއކު
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ނޑުމެން   1820ދިނުން. އެހެންވީމާ މިދެތީގެ ބެލެންސަކާ މެުދވެްސ އަުޅގަ

ނޑަެަކީ ހުޅުވާލެވިަފއިވާ  ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންގޮތަކަްށ ދޭނެ މީހެއް.  ވޯޓަށްެވސް އަދި ނުފޫުޒ އޮަތސް އަުޅގަ

ސީ ަގނަޑކީ ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު މި ޢަމަލުކުެުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާއަޅު

ނޑަށް ، ެވސް ވޯޓުދިން މީހެއް. އެހެންީވމާފާސްކުރިދުވަހު ެއއާ ދެކޮޅަށް  އަުޅގަ

ނޑު   1825އެކަންކުރަން ނުކެރޭނެީތއެއް ނޫން މިހެން މިދަންެްނަވަނީކީ. އަުޅގަ

މިކަހަލަ  އޭަގއި، އެދުވަހު ޤާނޫނުައސާސީ ާފސްކުރަން ޯވޓު ނުދިނީ

މާއްދާތައް ހުރީތީ. ވަރަށްެދކޮޅު ނުޖެހޭގޮތްގޮތަށް ތަންަތން ހުރިކަމަށް 

ނުޑ ވޯޓު ނުދިނީ.  އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ. ފާސްކުރަން އަޅުގަ

އެގޮތަށް ޯވޓު ނުދިނުމަށްފަހު ވެސް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ، އެހެންނަމަވެސް

 1830ރަންޖެހޭނެކަމަށް ހަމަ ދެން ލިޔެވިފައި ހުރި އެްއަޗކަށްވެސް އިޙްތިރާމްކު

އެންމެބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ެއކަކު ައޅުަގނަޑކީ. ކިތަންެމ ގޮތްގޮަތކަށް 

ދިމާނުވާ ގޮތްގޮތަށް ހުރިނަމަވެސްެް. ، އެއްމާއްާދއާ އަެނއްމާއްދާ ފުށުއަރައި 

، އަުޅަގނޑަްށ އެންމެ ބޮޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ، އެހެންވީމާ

ދާ އަނެްއ މާއްދާއަްށ ެއއްމާއް، ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް މާްއދާތައް

 1835ަވިކވަކި މާއްާދގެ ގޮުތގަިއ ކިޔޭނެކަމަށް. ، ރިފަރކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވަންޏާ 

ނޑު ޖަލްސާ ދޫކޮށްފައި  އެހެންކަމަށް ލަފާކުރެވިގެން ުކރީދުވަހުވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިހުށަހަަޅނީ، ނުކުތީވެސް. އެހެންވީމާ  މިތާނގައި ، މިވަގުުތ އަުޅގަ

ަގިއ އިންސްޓޯލްކުެރވިފައި މިަވގުތު އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީ

ެައެޅިފައި.  ނޑަ މައިކް ސިސްޓަމެއް ީމގައި ެއބަހުރި ވޯޓު ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަ

 1840އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވޮގތުގައި ވަރަށްބޮޑު އިްނެވސްޓްމަންޓަކުން 

މިފަދަ ، ކަންނޭނގެ މީތި އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި މިހުންނަނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުެމން ކިހިނެއްވާނެތޯއޭ އަުޅަގނޑުމެން މީގެ  އެްއޗެއް ހުރެ އަުޅގަ

ނޑު  ބޭނުންކުރިއްޔާ. މިހާރު ދެން ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްދާއިރު. ެއއީ އަުޅގަ

ނޯ  ،ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި  ސިސްޓަމްަގއި ޔެސް 

 1845ޑު އަުޅގަނ، އެބްސްޓެއިން ކުެރވެން އެބަހުރި މިސިސްޓަމްގައި. އެހެންީވމާ
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އެގޮތަށް މީގެކުިރޔަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުތައް ނެންގެވުން. ، ހުށަހަޅާލަނީ

އޭރުން ސިއްރު ވޯޓެއް ކަަމށްވެސް ބެލިދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 1850މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ެދއްކެުވން:

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ނިޒާމީނުކުތާއާ ބެޭހޮގތުން އެއްެޗއް ވަރަށް

މިހާރު ސިސްޓަމް ހުރިގޮތުން ކޮޅަށް ، ވިދާޅުވަްނ ބޭނުންފުޅިއްޔާ 

ނިޒާމީ ، ތެދުވެަވޑަިއގެން ހުންެްނަަވިއގެން ވިދާޅުެުވާންޖެހޭނީ ާބރަށް

ގޮތުން. މިހާރު އޮތް، ނުކުތާއެކޭ. އޭރުން މިކޮޅުން ފްލޯރ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ 

 1855ދެން އެކަމަކު ިނޒާމީ ނުކުާތއެކޭ ވިދާުޅވާން ކޮން ިނޒާމެއްތޯ އޮތީ ެއއީ 

ސުވާލެއް ކަންނޭނގެ. އެއީ ިމހާރު  އަޅުަގނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިެދއް ނެތް. ޢާންމުގޮތެއްގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި 

ނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އަޅުަގނޑުމެން ނިޒާމީ ނުުކތާއަކާ ހަމައަށްދަ

މިމަޖިލީހުގައި ، ބައްލަވާފައި ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެކޭ ވިދާޅުވުމުން. ވީމާ

 1860އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ކިހިނެއްކަމެއް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކަމަްށ 

ނިންެްެްމަވާނީ. އެއީ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ނިންެްމަވަނީކަންނޭނގެ 

ނޑުމެންގެ ނެތް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަ ތުގައިެވސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވޭކަންޭނގެ ދަންނަވަން  ގަާވއިދެއް. ދެން އަުޅގަ

ނިޒާމެއް ނެތޭ. ކޮންމެކަމަަކށްވެސް ނިޒާމެއް އޮންނާނެ. އާދަކާދަތަކަށް 

 1865ކަންނޭގެ ދާނީ. ދެން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠިފްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި 

، ެއއީ ސީކްރެޓް ބެލޮޓެއްކަމަށްވަންޏާ، ވޯޓިންގ ސިްސޓަމްއެ ވިދާޅުވި 

ނޑުމެްނގެ ޒަމާނީ ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން އެަބއި  މިހާރުގެ އަުޅގަ

ފިްއތަވާލެްއވީމާ ޯވޓު ދެްއވާ ބޭފުުޅންގެ ނަންފުޅު ، މިސާލަކަށް ސްކްރީނަކަށް 

އަރާގޮތަށް ބަހައްަޓއިފިްއޔާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ކޮްނ 

ނޑުމެންގެ ިސްސޓަމަށް އަރާނެ ބޭ  1870ފުޅެއްކަން ވޯޓު ެދއްވީ. އެއީ އަުޅގަ

އެއީ ސިއްރު ވޯަޓކަށްނުވޭ. ދެން ައނެއްކޮޅުން މިީއ ، އެބޭފުޅެްއގެ ނަން. ވީމާ
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ނޑަށް ހީަވނީ މަޖިލީހުގެ ، ބޮޑަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ަކމަކަށްވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮންމެގޮތަކަށް ނިންމެވިއަ އަޅުގަ

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ސިއްރުްނ ވޯޓު ދެވޭެނގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭނަން. 

 1875ެއއީ އަދި ކިަތންމެ ދައްޗެްއ ، އެީއކަންނޭނގެ ބޭނުންފުޅުގޮަތކީ. ވީމާ 

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުން އެގޮތަށް ، އުފުލަންޖެހުނަސް

ނީ ސިއްުރވޯޓަކާ ހަމައަްށ ެއގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާ، ނިންމަވައިފިއްޔާ 

ކުރިަޔށް ގެންދާނަން. ، ކޮންމެގޮތަކަްށވިއަސް އެގޮަތަކށް ނިންމަވައިެިފިއްޔާ 

ނޑު ވަރަށް ޝުކުުރވެިރވާނަން، ވީމާ އެބަިއ ، އިދާރީކަމަށް ވީމާ ައޅުގަ

 1880އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލަދެްއެްވައިިފއްޔާ. ދެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ 

ުޅވި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަފާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއޭ. ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާ

، ދެން މަޢާފަކާއެކު ދަންެްނަަވންޖެހޭ މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތް. ވީމާ

ހިންގާފަެަރާތުގެ ތިޔަބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ނޑަކަެށއް ނޭނގޭ. ވިާދޅުވިކަމެ  އްެވސް ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑަކަްށ   1885ކޮންކަމެއްތޯ ވިދާުޅވީ ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރްއވީ. އެހެން އަުޅގަ

ދަންނަވާކަށް ނުެުކެރޭނެ. ނުވެސް އެނގޭ. އެހެންނެއްނޫްނ. ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކަމެއް ަވިކގޮތަކަށް ކުރަން 

އަންަގވައިެދްއވާނެ. އެކަެމއް ސިޓީފުޅަުކން މިކޮޅަށް ، ނިންމަވައިފިއްޔާ 

ނޑު  މިވެނިގޮތަކަްށ ގެންދާށޭ އޭުރން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

 1890އެކަމެއް ހުށަހަޅާނަން. ދެން މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ެއއީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަުތގައި ، ލިެިބިވަޑަިއގެންފަިއ ހުރި ިލޔުންތަކަކީ 

އެދެްއކެވި ، ހުގެ ކުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސްއިންނެވި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ 

ނުޑމެން ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތުެގ ނަތީޖާ. ދެން  ވާހަކަފުޅާ ުގޅިގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ބޭރުގެ ޤާނޫނީ މާހިރެއް އިނގިރޭސިން  ދެންމެ ވިދާޅުވި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   1895ދެއްވާފައި އޮތް ބަެއއްކަންޭނނގެ. އަުޅގަ

ރނީޖެނެރަލް ދެއްވާަފއި ހުރި ޤާނޫނީ ޚިޔާލުފުޅެއްވެްސ އޭގެތެޭރަގއި އެޓަ

ނޑު ލިބިަވޑަިއގަންަނވާނެ ގޮތް ، ވާނެހެން. ނެތިއްޔާ ައޅުގަ



 74 

ހަމަޖައްސައިދޭނަން. އާދެ! އަތްޕުޅުގައި އޮންނާނެ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެޓަރނީ 

ހެން ޖެނެރަލް ދެއްވާފައި އޮތް ިޚޔާލުފުޅުވެސް. ދެން އިތުރު ބޭރުގެ އެ

 1900ފަހަރެއްަގއި  ،ދަންނަވަން، ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލުފުޅެްއ ހޯދާލަން މިޖެހުނީ

ހީފުޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ  ސަރުކާރުން ކުރަްއވާކަމަކަްށީވމާ ސަރުކާރުން 

ަވކިފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ ، ވަިކވައްތަެރއްގެ ޚިޔާލުފުެޅްއ ގެންގުުޅއްވާީތވެ

ރާތެއްގެ މީަގއި ޕާޓީައކަށް ވަކިފަާރތަކަށް ނުޖެހޭފަ، ޚިޔާލުފުޅެކޭ. ވީމާ

ނުހިމެނޭ ބައެއްގެ ޚިޔާލުފުޅު ދެއްކުމުެގގޮތުން ވަރަށް ހެޔޮނިޔަތެްއގަިއ 

 1905ކޮށްފައި އޮތް މަސަްއކަތެްއ މަސައްކަަތކީ. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ 

 ޚިޔާލުފުޅަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން.

 

ނޑު އެންމެފުރަތަމަ އަދާކުރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު  އީސް. އަުޅގަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ، ހިތްވާ އުާފވެރި ވާޖިބަކީ  އިްބރާހީމް  ަޝރީފް 

 1910މަނިކުފާނަށް ތަހުނިޔާއާއި މުެުބާރަކްބާދީ ، ރައީސްކަން ލިބުމާވިިދގެން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު ބަޙުޘް ކުރެވެމުންދާ ، ނބުރިލާނީދެންނެވުން. އެއަށްފަހު އަުޅަގނޑު އެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްާލހިތްވަނީ މިހާރު  މައްސަލައާމެދު. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަޙުްޘކުރަނީ ސިއްރުޯވޓު ނުވަަތ ފާޅުަގއި ޯވޓެއް ދޭނީތޯ. މީ 

ނޑު ދަްނނަވާނީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ބަޙުޘެއް ނޫނޭ.  ކުރާ ބަޙުޘެއް. އަުޅގަ

 1915ބަބަކަށްވަނީ މި މަޖިލީހުގައި ެއއްވެްސ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ސަ

ވިދާޅެއްުނވޭ ިސއްުރވޯޓެްއ ުލމަކީ ޤާނޫނު އަސާީސެގ ެއެވނި މާއްދާއަކާ 

މިވެނި މާއްދާައކާ ޚިލާފުކަެމކޭ. ވަރަްށ ގިަނ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

އި އެބަވިދާުޅވޭ ފާުޅގަިއ ވޯުޓލުމަކީ ޤާނޫނު އަސާީސެގ މާއްދާއަކާ 

ނަޑއެިޅގެން  ޚިލާފުކަމެކޭ. އެހެންވީމާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާައކުން ކަ

 1920ޢާންމު ވޯޓެއްލާން ނެތް ހިނދެއްގަިއ ެއއީ ޤާނޫުނ އަސާީސއާިއ 

ޚިލާފުކަމަކަށް ނުބުނާހާ ހިނދުގައި ސިއްުރވޯެޓއް ނުލާންވީ އެްއވެސް 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެއީ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ންނަށް ސަބަބެއް އަުޅގަ

ޤާނޫނު އަސާސީާއއި ސިއްރުޯވޓެއް ލުމަކީ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް 
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ހީވެވަަޑިއގަންނަވާހިނދު، ހަމަ އެއްވެސްބޭފުަޅކު ޤާނޫނު އަސާސީަގއި 

 1925ސިއްރުޯވޓު ލުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ަކމަކަށް ވާހިނދު 

ނޑުމެްނ ނުލާންވީ. އެ ނުލާން އެބަޙުޘް ކުރަނީ  ކީްއވެގެންޯތއޭ އަުޅގަ

ކީްއވެގެންތޯ. ދެން އަުޅަގނުޑމެން ބަލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނު އަސާީސގަިއ 

އިންތިޚާބުތަކުަގއި ޯވޓު ލުމުގެ ރޫޙަކީ ކޮަބއިތޯ. ޤާނޫނު އަސާީސގަިއ 

ވޯޓުލާން ބަޔާންކުރި ކޮންމެތަނެއްަގއި ބަޔާންެވގެންވަނީ ވޯޓު ލަންވާނީ 

 1930ސިއްރުޯވޓުލަނީ ސިއްރުންނޭ. ިސއްރުވޯުޓ މިލަނީ ކޮންމެސް ސަބަބަކާހުރެ. 

ވޯޓުލާމީހުންނަށް އެްއވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫުޒ ފޯރުވެ ނުދިނުމަށްޓަކައި. 

ސިއްރުޯވޓު މިލަނީ ވޯޓުގައި ވީހާވެސް ތެދުވެިރކަމާއި އަމާނާތްތެތެރިކަމާއެުކ 

އެމީހަކަށް ފެންނަގޮތަކަށް ވޯޓު ލުމުެގ ފުރުޞަތު ޯވޓުލާ މީހާއަށް 

ަވކިއުސޫެލއް ރާަވިއެގން ވަިކގޮތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި. އެހެންކަމަށްީވއިރު 

 1935ވޯޓުލާން މަޖުބޫރުކުރުން ފިޔަަވއި ކޮބައިތޯ ފާުޅގައި އަތް ނަގަިއގެން 

ނޑަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކުެރވޭކަމެްއ.  ވޯޓުލުމުގެ ބޭނުމަކީ. މީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެީއ އަުޅގަ

މިައދު ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ޑިމޮކްރަސީއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެންނަން 

ނޑުމެްނގެ މަޤްޞަދު ވީހާވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާިއރު އަުޅގަ

 1940އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އޮތުަމކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. 

ނޑުމެންގެ  އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްަރސީ ގެންނަން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނިޔަތް ތެ ނޑުމެން ައޅުގަ ދުވެރިވާން ާވނެ. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވާްނވާނެ.  ރައްޔިތުންނަށާއި އަުޅގަ

އަމާނަތްތެރިވާން ވާނެ. ިއޚްލާޞްތެރިވާން ވާނެ. ެއހެންކަމަށްވާއިުރ 

 1945އަޅުަގނޑުމެން ިސއްރުވޯޓުޫނން ގޮތަކަށް ނޫންގޮަތކަށް ނަގަން މިދައްކާ 

ނޑަށްީހވަނީ ވޯޓުލުމުަގއި ވަކިކަހަލަ ނުފޫެޒއް ަވކިބަެއްއގެ ދެއްކުމަ ކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަދއްާކވާަކއެއްހެން.  މައްޗަށް ފޯރުވުމަށްޓަަކިއ އަުޅގަ

އެހެންނޫންގޮތަކަށް މިވާހަަކ މާނަކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްެވސްގޮތެއް ނެތް. 

އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންެމ ރީތިކޮށް ވާހަކަދެއްިކ ކަމުގަިއވިައސް 
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 1950ޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަކންކަމުގެ މައްޗަށް ފޮރުިވގެްނާވކަމެއް ާވކަމަށް އަ

ނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަާވޮގތަކަށް އަުޅގަ

ނޑިވަޅެަގިއ އަޅުަގނޑުމެން  ދޭހަވާގޮތަކަށް އެބަ އޮވޭ. މިކަހަލަ ދަ

ނޑުމެްނެގ ޤައުމުގައި އޮންނަ އެުކވެރިކަމާ އި ބޭނުންވާނީ އަުޅގަ

އެއްަބއިވަންަތކަން ދަމަހައްޓަން. އެހެންކަމަށްވާއިރު ސިއްރު ޯވޓެއް ނެގުމުގެ 

 1955އެްއވެސްކަހަލަ ެގއްލުމެއް ެއއްވެސްފަާރކަށް ނެތްހިނދު އެކަމަކީ އެންމެ 

އިންސާފުވެރި ގޮތަށްނެޭގ ވޯުޓކަމަށް ވާހިނދު، ހުރިހާއެންެމނަށްވެސް ެއކަން 

ނޑުމެން މި ވާހަކަ  އިނގޭހިނދު ީކއްެވގެންތޯ އެނޫންގޮތަކަށް އަުޅގަ

ދައްކަމުން މިގެންދަނީ. ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް. ަވރަށް ބޮޑަށް 

ނަޑށް މިހާރު މިތަނުގައި ލެވޭ ވޯޓާ ދޭތެރޭގައި  ސުވާލުއުފެދޭކަެމއް. އަުޅގަ

 1960އަޅުަގނުޑގެ ނެތް އެްއވެސް އިތުބާރެއް ޢާންމުގޮތުަގއި ވޯުޓލާކަމަށް ވަންޏާ. 

ައޅުަގނޑު ބޭނުންގޮަތކަށް ވޯޓުލާނެ  އަޅުަގނަޑކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް

ނޑު ެއއްވެްސކަހަލަ ޖެހިލުމެއް އެއްެވސް ފަރާތަކަށްނުވޭ.  މީހެއް. އަުޅގަ

އެްއވެސްފަރާތެްއގެ މޫނަކަްށ ަބލައިލުމެއްނެތި ެއްއވެސް ފަރާެތއްެގ ނުފޫޒެއް 

އަޅުަގނުޑގެ މަްއޗަކަްށ ނޯންނާނެކަން އަޅުަގނޑުެގ އަމިއްަލ 

 1965ހެންަނމަވެސް މިތާނގައި އެބަތިއްބެވި ތަފާތު ނަފްޞަށްއެބައޮތް. އެ

ސަބަބުތަކާހުރެ އެބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުގޮތަކަށް ވޯޓު ނުލެްއވިދާނެ މީހުން. 

އެހެންވެގެްނކަންނޭންގެ މިތާަގއި މިހާ ދިގުކޮށް މި ބަޙުޘް މި ކުރެވެނީ. 

އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން އެްއވެސް ޖެހިލުމެއް އޮްތކަމެްއނޫން އިނގޭތޯ 

ރި ރައީސް ފާުޅގައި ވޯޓު ދިނުމީ. އަޅުަގނޑު ދޭްނބޭނުންވާމީހަކަށް ޢިއްޒަތްތެ

 1970އަޅުަގނޑު އަތް ނަގަިއގެްނ ވޯޓުދޭނަން. އެއީ ީކްއވެެގންތޯ އެއްެވސް 

ނޑަކީ  ފަރާތެއްގެ ނުފޫެޒްއގެ ދަށުަގިއ ހުރިމީހެއްނޫން އަޅުަގނަޑކީ. އަުޅގަ

ކަތް ކުރުމަށް އަމިއްލަ މިނިވަްނކަމުަގއި ަރއްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ މަސައް 

ވަޢުދުެވގެން ހުވާކޮށްގެން ިމތަނަށް އައިމީހެއް. އާދެ، އަޅުަގނޑު މި 

ނަޑށް ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި މި  މަޖިލިސަށް އައީ އަޅުގަ

ނޑަްށ މަސަްއކަތް ކުެރވޭެނތީ. އެހެންކަމުން   1975ޤައުމަށް ވަފާތެރިކަާމއެކު އަުޅގަ
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ނޑު ބޭނުންގޮތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަޅުަގނޑު ަޝއްެކއް ނެތްގޮުތގައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށާއި މި ަޤއުމަށް ފައިދާހުރި ގޮތެްއކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ 

ނޑު ޯވޓުދޭނަން ކޮންމެކަމަކަމެއްަގއި. އެީއ ފުރަތަމަ  ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން ޮއތް ނުކުތާއަކީ  ނުކުތާއަކީ. ދެވަަނއަށް ައޅުގަ

 1980ޑިމޮކްރަީސ ގެންނަންވާ ހިނދު އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން 

މަސައްކަތްކުރަނީ ޑިމޮކްރަީސއަށް ވާހިނދު ައޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ 

ޑިމޮކްރަސީެގ އުސޫލުަތކާިއ އޭެގ ވެިލއު ސިްސޓަމަށް ިއޙްތިރާމްކުރަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު މިތާކުނެތް. ތެރެއިން ވަރަށްގި

 1985އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި އެންމެ މީހުންގިނަ ރަށްރަށުަގއި މެންބަރުން 

ނުޑމެންގެ އަތޮުޅގެ  މިވަގުތަކު މިތަނަކުން ނުެފނޭ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮްކޓަރ މުޙަންމަދު މުނައްވަރު މިތާކު ނެތް 

ނުޑ ދަންނަވަން އޮތް ވާަހކައަކީ މިކަހަލަ ވަަޑއިގެންނެ  އް. އަުޅގަ

ނިޑވަުޅގައި ަޤއުމުެގ  ނޑިަވޅުަގއި ަޤއުމަށް ދިމާވާ ޚޫރަތްތެރި ދަ ދަ

 1990ރައްޔިތުންގެ ޕޮލަަރއިޒޭޝަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ަޑއިލޮްގ، ވާހަކަދެްއކުން، 

ކަންކަމާ ވާހަކަދައްަކިއގެްނ ހައްލުކުރުމުގެ މަތިވެރި އުސޫލު 

މެްނގެ ތެރެއަްށ ގެންނަންވެއްެޖއޭ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިަނ އަދަދެއްގެ މީހުން ތަމްސީލުވެގެން މިއަދު 

ނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަީސއަށް ަވރަށް ހިތާމަހުރި  މަޖިލިސް ނުދާކަމީ އަޅުގަ

ނޑުެމން ކަންކަމުގަ  ނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ. އަޅުގަ  1995އި ދުވަހެއްކަުމގައި އަުޅގަ

ނަފްރަތާއި ރުޅި އިްސކުރުމުަގއި ކަންކަން ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ ހައްލުކުރުމުގެ 

މަތިވެރި އުސޫާލއި ަޤއުމުގެ ަމޞްލަޙަތާއި ރަްއޔިތުންެގ ފަިއދާއާއި ލާަބއަށް 

ނުޑ ދަންނަވަން.  ކުރިއަށްނެގުުމގެ ވަގުުތ ައތުވެއްޖެކަުމގަިއ އަުޅގަ

ބަރުންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 2000ގެންދަާވއިރު ގެންަދވަންވާީނ ޤައުމުގެ އެުކވެރިކަމާިއ ރައްޔިތުންެގ 

ނޑު  އެއްަބއިވަންަތކަން ނިގުިޅގެން ނުދާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން މިކަމުަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ރައްޔިތުްނ  ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާއި ގިނަ އަދަދެްއގެ ރަްއޔިތުންެގ  ތަމްސީލުކުރަނ ތިއްބެިވ ގިނަ 

ތަމްސީލުވުން މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެތިގެން ދިޔަ ދިޔުމަކީ ވަރަށް 

 2005ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދެ ނުކުތާ ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު 

އަޅުަގނުޑ ވާހަަކ ކުުރކޮްށލާނީ މިތާނގައި ވޯޓުލާންޖެހޭނީ ސިއްރު 

އި މަނިކުފާނު ނިންމަވައިދެްއވުމަށް އިލްތިާމސް ކުރަމުން. ވޯޓެްއކަމުގަ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 2010އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެއްކެިވ ވާަހކައަށް ުޝކުރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނާޑދެތެރޭގައި ގެންެނވި ޝުޢޫރަށްވެސް ޝުކުުރ  ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

ބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެން 

ވަަނ  133މިތާނގައި މި ބަޙުޘްކުރެވެނީ ސިއްރު ވޯެޓއްތޯ ދާންީވ، ނުަވތަ 

މާއްދާގައި އޮްތގޮތުން ވޯޓަްށ ދާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިތާންގައި މިބަޙުޘް 

ނަޑކަށް ހިެއްއނުވޭ ެއްއވެސް   2015މިކުރެވެނީ ޚިޔާުލގެ ތަފާތެްއ އޮެވގެން. އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވިދާޅުވެވޭނެހެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ޢި

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ މިވެނި ގޮަތކަށޭ. އެހެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭނީ ވޯޓުން. ވޯެޓއް ަނގަިއގެން. މިހާރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިދެއްވަނީ ޚިޔާލުފުެޅއް. ޚިާޔލުގެ ތަފާތެއް 

 2020އޮެވއްޖިްއޔާ ބަޙުޘް ކުެރވެީނ. އެއާބެޭހގޮތުން ގޮެތއް ނެރެން. ދެން 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިވްއޔާ މި މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ކެރިވަަޑއިގެން އެބޭފުެޅްއގެ ޚިޔާލުފުޅުވެްސ 

ްޓވެސް ދެްއވާނެ. ފާޅުކުރަްއވާނެ. އެބޭފުަޅކަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯ

އެކަމަކު އިންިޑވިޖުއަލް ބޭފުަޅކަށް ހަމަ އަމިއްލަ މުސްތަޤިއްލު ބޭފުޅަކަށް 

 2025ހީފުޅުވެދާނެ އޭނަ ގިިނކަްނޏާ އެގޮތަށް ވޯޓު ދެްއވަީނ. އެހެންނޫން. 

އަނެއްބޭފުާޅވެސް ހީފުޅުކުރަްއވާނެ އޭނަ އެކަންޏޭ ވޯޓު ދެއްވާނީ. ވީމާ 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުުޅގައި އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެެދން ޢިއް
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ޚިޔާލުފުޅުކުރަްއވާ އިުރވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކަށް 

ކުޑައިމިސްބަެހއް ނާންނަގޮތަކަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުން. ޢިއްޒަތްތެރި 

 2030މެންބަރުން ދެއްވަނީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު. އެހެންބޭފުޅުންގެ 

ން ދެއްވެީނއަީކ. އަނެއްކޮޅުން މިތާންގަިއ މެޖޯރިޓީ، ޚިޔާލުފުޅެއްނޫ

އަޣުލަބިއްޔަތު އޮްތގޮތް ހަމަ ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޔާ އަޅުަގނަޑކަށެއް 

ނޭންގެ. ބަސްފުޅު ވިދާޅުނުވެ، އެއްެޗއް ވިދާޅުނުވެ ތިއްެބުވމަކީ އެއްބަްސވެ 

ކަން ވަަޑއިގަތުެމއްވެސްނޫްނ އަިދ ދެބަސްވެ ވަަޑިއގަތުމެްއެވސްނޫން. އެ

 2035އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވާީނ ހަމައެކަނި ވޯޓުން. ޚިޔާުލ ފާޅުއެބަކުަރއްާވ 

ދާނެގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްެޗްއ ވިދާޅެއް ނުވޭ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަނީ 

ވިދާޅުވެަފއި ކުރީުދވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިމުނު އިރުވެސް ވަނީ 

އަށް ތަުރޖަމާ ކުރެވޭގޮތް ވަނަ މާއްާދ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 133ވިދާޅުވެަފއި 

އެއާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ހޯއްެދވުންތަކެއް ޯހއްދަވާނަމޭ. އެ ހޯއްދެވުންތަެކއް 

 2040ހޯއްދަވާފައި މިހާރު ެއއޮތީ ެގންނަވާފައި މަޖިލީހުގެ އަލަްށ ރިޔާސަތުަގއި 

އިންމީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ 

ންމެވުމަށް ތާއީދުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންެވ ރައީސް އެ ނިންމެވި ނި

މިހާރުވެސް އެބައޮތް މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ދެކޭގޮތް ތިބޭފުުޅންނަށް ސާފުވެ 

ވަަޑއިގަންަނވާފައި އޮންނާނެ. ދެންއޮތީ އެހެންގޮތަކަށް ގެންދެވުން. އެއީ 

 2045 މަޖިލިސުން ޑިސްކަސް ކުރަްއަވއިގެން ނިންމޭނެ ގޮތެއް ކަންނޭންގެ. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށްއެދި މި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން  ނާޒިމް ާވހަކަެދއްކެުވން: ދަންނަވާލީ މިޖަލްސާ ކުރިައށްމިދާގޮތުން އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދާ ދިމާލަށް ދެވޭހެން ހީނުވާތީ. އާދެ، 

 2050ޖޫންގަިއ  9ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަކީ  އަޅުަގނޑުމެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙީ އެޖެްނޑާާއއި ދޭތެރޭ 

ބަޙުޘްކުރެވި މި ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހަވާލުކުރެވިފަިއާވ ޤައުމީ ވާޖިބު 

ނޑުމެންނަށް މަގުފަހިވެެގންދާނެ ގޮތަކަށް  އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަ
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ނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތަްއާވން ބޭނުންވަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

 2055ބޭނުންކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނު އަސާީސގައި ިމވާ އުނި ކަންަތއްތަުކގެ ވާަހކަ 

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ފުރުޞަތު ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާއިރު ައޅުގަ

ަޙލާއާއި ހަމައަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާުޙކުަރން. އެހެންނަމަވެސް އެ މަރު

ނޑުމެންގެ  ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ އިާދރީ މައްސަލަތަކަކާހެދި. ައޅުގަ

ލޮބުވެތިވަޠަން، މި ުކޑަުކޑަ ދިވެހިާރއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ހަތަރު 

ނަޑއެޅުުމގެ   2060އަނގޮިޅއަކަށް ބެހިފަިއ. ައޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ދާންިވގޮްތ ކަ

މަޖިލީހަށް. އަޅުަގނޑުމެން  މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކުރެވިަފއިމިވަނީ މި

ފަހަތަށް ދެވޭކަށްނެތް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިގެްނގުޅެްނޖެހޭ ޕޮލިސީއަކީ 

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަާކއި ެއންގޭޖްވުމުގެ ޕޮލިީސއެއް. ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

ޖަމާޢަތްތަކަށް ފުރަގަސްދެވޭކަށްނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

ނޑުމެން އެންގޭޖްމަންްޓ މުއާހަދާތަކުގަިއ ޮސއިކު  2065ރަމުން މިގެންދަނީ އަުޅގަ

ޕޮލިސީ ނުގެންގުެޅއެއް ުނވާނެކަން އެނގޭ. އެކަހަލަ ޕޮލިީސ އަޅުަގނޑުމެން 

އެޑަޕްޓްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެކަހެިރވެގެން ޮއތްބައެއް ނޫން. 

ށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކާއި ބާރުތަކަށް ދުރުހެލިވެޭވކަ

ޤައުމުތަކުން އެކަހެިރވެެގން އޮެވވޭކަށްނެތް. ެއހެންކަމަށްވާއިުރ 

 2070އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާްނ އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަީކ މި މަޖިލީހުން 

މަސައްކަތްތައްފެށި ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙުުކރެވި ފުރިހަމަ 

ނޑުމެން ކަންތައްތަްއ  ޑިމޮކްރަސީެއއް ގެނެވޭެނ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަތަރު އަނގޮީޅގައި ުހއްޓި ކު ރިއަށްދިއުން. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

މިތިބިތިބުން ނިމުމަކަށްގެެެނެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށދެވޭނެ ގޮތަކަށް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ބޭނުންެތރިކަމެއް. ދެން   2075މަގުފަހި ވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ  ންވެސް ކުރީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

އެއްުހވަެއއް. އެހެންވީމާ އިްޚލާޞްތެރިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ަވިކ މެންބަރަކަށް 

ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތެއް ޯނންނާނެ. ހަމަ އެބޭފުޅާ ކުރެއްވި ހުވާ އެހެން 

މެންބަރުންވެސް ކުރެއްވި. އެެހންވީމާ އިޚްލާޞްތެރި ކަމާދޭތެރޭގައި އެހެން 
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ނުޑ ދެ  2080ކޭގޮުތގައި ވަރަށް އެހެްނ މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުެރއްވުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންވެސް ޯވޓުދޭނީ ހަމަ  ކުރެވޭ ބޭއިންސާުފވެރިކަމެއް. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތަށް. އެނުފޫޒު ފޯރުަވން ބަޔަކަްށ 

މަސައްކަތްކުެރވޭނެ. ނުފޫޒު ފޯރުވާކަށެއް ކޮންމެހެނެއް ނުވެއްޖެހޭ. 

ނޑު ދެޭކގޮތުގަ  އި ެއއީކީ ހަމަ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 2085ވިދާޅުެވގެްނވާނެ ވާހަަކެއއްނޫން. އެހެންވީާމ މިކަމައިގެން 

ނޑު ހުށަހަޅަން ހާމަވޯޓަކަށްދާން. މިހާރު މީގައި  ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ސިއްރުޯވޓަކަށް ދާން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުްނވެސް އެގޮތަށް ުހށަހަޅުއްަވއިގެްނ 

ގެން މި ވޯަޓކާ ހަމައަށް ވަޑަިއގެންެނވީމާ ރަނގަޅުވާނެހެން ތާއީދު ހޯއްދަވައި 

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުްނގެ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

 2090ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ހާމަ 

ހަމައަްށ ވޯޓަކަށްދާން. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ރިާޔސަތުން ވޯޓަކާ

މިކަން ގެންގޮސްދެްއަވއި މިކަމުގެ އިދާރީ ކަންތަްއތައް އަވަހަށް 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. ހަމަ  ނިމޭނެގޮތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ކޮމިޓީ ަވގުތާބެހޭގޮުތން ރިޔާސަތުން  އެާއއެކު މިފުރުޞަުތގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ ތާ ނުޑ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަްށ އަުޅގަ  2095އީދުކުރަން. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އެުދވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީ ވަގުޭތކިައސް އަދި އެދުވަުހ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިާދޅުވެފަިއވަނީ ގަސްުދކުރަްއަވނީ ވޯޓަކަށް 

އައްަސވަން އެހެން. އެެހން ވިދާުޅވެފަިއވެސް ފުުރޞަތު ދެްއވި. 

ަކވަން. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑު އެހެންބޭފުޅުނަންނަށް ވާހަކަފުޅު ދައް

 2100ދެކޭގޮުތގައި އެހެން މެންބަރުންގެ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. 

އަދި ބ. އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

ނޑު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢައްާބްސ އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅަްށ އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ތާއީދުކުރާވާަހކަވެސް ދަންނަާވލަން

 

 2105 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އެންމެ  ނިލަމްެދއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 
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 ފުރަތަމައިނުން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ިމ މަޤާމާއި ަހވާލުެވވަަޑިއގަތުމާ   މެންަބރު ުމޙަންަމދު ިޝޙާބް

ނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށް ިއޙްލާޞްތެރި ކަމާއެްއކޮށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި  އާދެ، އަުޅގަ

ރައީސްގެ އަރިހުން އޮޅުްނ ފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ ޢާންމުގޮތެއްަގއި 

 2110ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ދޮޅުަގޑިެއއްހާއިުރ ކޮށްލައްވާަފއި 

ސްވަގުުތކޮޅެއް ެދއްވާ. އެހެންވީމާ މިއަދުވެސް ެއގޮތަށް ގެންދަވަްނވީތޯ. ހު

ނޑު އެހިސާބުން ހުއްޓާލަންވީތޯ.   ނޫނީ އަޅުގަ

 

ނުޑ ޚިޔާލުކުރަނީ ހަަމ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ަގއި  11.31އަދި ކުަޑަވގުތުކޮެޅއް އެބައޮތް. އަުޅގަ

 2115މެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. އޭގެފަހުން އެން

 އަރުވާނަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

 

ނޑު ބަލާނަން ިއނގޭތޯ ވީާހވެސް ައވަްސކުރެޭވތޯ. އާދެ ެއއީ  ނިލަމްެދއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   އާދެ އަުޅގަ

 މިތާ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވއިފި މިކަންތައް   މެންަބރު ުމޙަންަމދު ިޝޙާބް

 2120އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ުކރަންވާ މަސައްކަތައް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

ނޑު ފުރިހަމައަްށ ތާއީދުކުރަން.  ދާންވީކަމަށް. އެކަމަްށވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު މިވާަހކަ ފެށުމުގެ ކުރިން ޝުކުރު ދަންނަވާލާހިތްވޭ  އާދެ، އަދި އަުޅގަ

ޔާސަުތ ބެލެހެއްޓެވި އަޅުަގނޑުެމގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރި

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑަކީ ހަމަ ގައިުމވެސް ިމ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ޤަބޫުލނުކުރާ ކަމެއް ދިމާެވގެން މި މަޖިލީހުން   2125މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނިކުމެގެން ދިޔަމީހެއް. އެހެންވީމާ ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ައުޅގަ

ތައް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވީތީ ެއ ފުރުޞަތު ލިބޭކަހަލަ ގޮތަަކށް މިކަން

ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރީެގ އަދި މިހާރުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ޙަމީދަށް.هللا ރުދަންނަވަން ޢަބްދުމިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ުޝކު

 2130 
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އާދެ، ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިހާރުވެސް ކުރިއަށް މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ   

ނޑު ނިކުނަން މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ. އެ  ޖަލްސާއިްނ އަުޅގަ

ނޑު  އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ ޤާޫނނު އަސާސީާއއި ޚިލާފަްށ އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާ ބޭފުޅުން  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އަދި ައުޅގަ

 2135ވިދާޅުާވގޮތުން ޤާނޫނު އަާސސީއާއި ޚިލާުފވާގޮތުން ވޯޓުުލމުގެ ކަންތައްަތއް 

ނޑު މި ިޢއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑު ގެންދަންބޭނުންނުާވތީ އަޅު  ގަ

ވަރަށް ހިތާމަކުރަމުން ނިކުތީ. އަޅުަގނޑު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުބޭނުން މި  21މެންބަރުކަން ކުރާތާ މީ  ވަނަ އަހަރު. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ހަމަ އެހެންބޭފުޅުންނެކޭ އެއްފަދައިްނ ބައިވެިރވެގެން 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަދި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެ  2140ންަދން. އާދެ، އަުޅގަ

 އަސާީސގައި...ދެޭކގޮުތގައި ޤާނޫނު އަޅުަގނޑު 

  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް ފުންކޮށް ވެދެވަަޑިއގަތުމުގެ ކުރިން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

، އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ތާޒާކޮށްލަިއގެން ވަަޑިއގަތުން ރަނގަޅުާވނެހެން. ވީމާ

ނުޑ ގަސްުދކުރަނީ   2145މިނެޓުެގ  31އިޢުތިރާޒު ނުކުަރއްާވކަމަށްވަްނޏާ އަުޅގަ

ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ އަުރވަން. ޭއގެފަހުން މިޖަލްސާފެށޭ އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ފުރުޞަރު އަރުވާނަން. ދެން 

ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާތި ޖަހާއިރު... ވަރަށް  11އަލުން ޖަލްސާ ފެށޭނީ 

  ޖަހާއިރު. 11އިނގޭތޯ، 

 2150 

 ]11.11 - 11.31އިންޓަވަލް [

ނޑު އަެނއްާކވެސް މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ކުރިޔަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުސްވަގުުތ ކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑާލިއިުރަގިއ  ނޑުމެން މެދުކަ ގެންދަންކަމަށް. ހުސްަވގުތު ކޮޅަށް އަުޅގަ

އްަކވަމުން ގެްނދެވީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަފުޅު ދަ

 2155މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ 

އަރުވަން. ދެން ޭއގެ ކުރިްނ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި ސިސްޓަމް 
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ބޭފުަޅުކ އިޝާރާތްކުެރްއވީމާ އެޭބފުޅެއްެގ މައިްކ  9ހުންނަގޮތުން 

ބްލިންކްކުރާ ގޮތަށް، ނިވިިދއްލޭ ގޮތަށް މިސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރެވިަފިއ 

މިހުންނަނީ. ވީމާ އެއަްށުވރެ އިތުރަށް މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގަތަސް 

 2160އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މިތަނަށް ގެންނަވާނެ. އެކަމަކު ފަހަރެއްަގއި މައިްކ 

ަޔްސ އެބޭފުޅުންެގ ނުދިއްލި ހުރެދާނެ. ވީމާ އިުތރަށް އަތްޕުޅު ނުނެންެގވި

ނަންފުޅު އޮންނާނީ ރެޖިސްޓަރކުރެވިފަިއކަމަށް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

ދެންނެވިން. އާދެ، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުރިޔަްށ 

 ވަަޑއިގަތުން އެދެން.

 2165 

 ދެ ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. އާ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބް   އަޅުަގނުޑ ވީާހވެސް ކުރުޮކށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. އަުޅގަ

ނޑަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަްށ ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުން އަުޅގަ ގޮތުަގއި އަދި އަުޅގަ

ވަނަ  133ޔަޤީންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

 2170އި އެވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގައި ަކނޑަެއޅިފަިއވާ މާއްދާ ބުނެފަ

 133އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުަތއް ނަގާނީ ސިއްރު ވޯޓުންނެެވ. އާދެ، 

ގަިއ އެބުނަނީ ޤާނޫނުއަާސސީއާިއ އަދި ޤާނޫުނގަިއ ބަޔާންކުރެވިަފއިާވ 

އާއި ޥޯޓުތައް ނަގަންވާނީ ިސއްރު ވޯޓަކުންެނވެ. ދެން ކޮބައިތޯ މި ޤާނޫނުގަ

ވަަނ  35ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައިާވ ސިއްރު ވޯޓުަތކަކީ. އާދެ އެއީ 

 2175ވަނަ މާއްާދ، އަދި ާޤނޫނުއަސާސީެގ  44މާއްދާ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަަނ  97ވަނަ މާއްދާ، އާދެ އަދި ޤާނޫނުއަާސސީގެ  93ވަނަ މާއްދާ،  64

ދާތަކަށް. ވަަނ މާއްދާއިން މި ހަވާލާދެނީ މި މާއް 133މާއްދާ. އާދެ މި 

ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ  97އާދެ، މިގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންެގ 

 2180ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ރަްނޖެހޭނޭ. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިުބ ރައީސެއް އިންތިޚާބު ކު

ނޑުމެންނަށް  އެްއވެސް އޮޅުެމއް ނެތް. ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އަޅުގަ
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ބައިވެިރކުރެވޭތޯ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ އެންމެން. ބައިވެރިއެއް ނުކުެރވޭ. 

ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މި ކުރަނީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް 

 2185މެންބަރުންގެ ތެރެއިން.  އިންތިޚާބުވެފައި ުނވަތަ ޢަްއޔަންކުރަްއވާފަިއވާ

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ އެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް ބަޔަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހެނީ. އާދެ ދެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްދާެގ  134ވަނަ މާއްދާާއއި  132މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަގއި 

ހެްނވީއިރު ރާއްޭޖގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން މި ވާހަކަ އެބަ ގެންނަވާ. އެ

 2190އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވުމަށް 

ވަަނ މާއްދާަގއި އެ  97ވޯޓުލާންޖެހޭނެ. އާދެ ެއއީ ާވނެކަމެއް ނޫން. އާެދ 

ބުނަނީ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ބައިވެިރވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިްނނޭ މެންބަރަކު 

ހޮވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާެދ މި 

ނަޑކަށް  މަސް ދުވަސްކުރިން ފެށުނު ޖަލްސާ އަޅުަގނޑުމެން  3މީގެ ގާްތގަ

 2195ކުރިޔަށް މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ، ިމ ޖަލްސާގަިއ 

ޖަލްސާކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މާދަން ާބއްވަންޖެހުނަސް ހަމަ ފުރަތަމަ 

ބެލެވޭނީ. އެހެންވީމާ އެ ަޖލްސާގައި ަބއިވެިރވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަުކ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޖަލްސާގަިއ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގަންމިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވަރަށް، 

 2200ްށ ލިބިފައިާވ މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގަިއ އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އަދި އަޅުަގނޑަ

އެްއވެސް ޮއޅުމެއް ނެތް މިކަމަށް ދޭންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއް. އާެދ 

ނޑަށް މިކަމުގައި  އެހެންވެގެން ައޅުަގނޑު އަިދެވސް ހަމަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށާއި ާނއިބު ރައީްސަކމަށް ވޯޓުލެވޭނީ 

ނުޑ ސިއްރު ވޯޓަކަ ޭށ، އެހެްނޮގތަކަށް ވޯުޓ ލާކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑަށް ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވެވެީނަކމަށް އަޅުަގނޑު   2205ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑު އިޚްތިރާމް  ބަލާނީ. އާދެ އެހެންބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ކުރާނަން. އާދެ ދެން އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި މި ބުނެފައި މިވަނީ ޤާނޫނުގެ އަިރމަތީ ސުރުޚީއާ  133



 86 

އަދި އެހެން ސުރުޚީތަކަކީ ޤާނޫނުގެ ބައެއް ނޫންކަން. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 2210ވަނަ މާއްދާ ެއކުލެިވެގންމިވަނީ ޢާންމު  133ބައެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ 

ެހންވީމާ ެއއީ މި އިންތީޚާބު ނުވަތަ އިންތިޚާބާިއ ޢާންމު ވޯޓު މިބަިއގަޭއ، އެ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އިންތިޚާބު ކުުރމަށް އޮތްބައެއް 

ނޑުމެން މި ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ނޫނޭ، މިހެން ބުނެވޭނެ ތަނެއް ނެތް. އަުޅގަ

ކޮންމެ މާއްދާއެްއވެްސ މާނަ ކުރަންޖެހޭނީ އެ މާްއދާއެއް ވަކިން. 

 2215ލާދީފައި އޮތްކަުމަގއި ވަންޏާ އެ އެމާއްދާައކުން އެހެން މާއްާދއަކަށް ހަވާ

ނޑުމެންނަށް އެ ދެ މާއްދާ އެުކއެީކގައި ުނވަަތ  މާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބެލެވޭނީ. އެހެންނޫނިއްާޔ  އެ މާއްދާަތއް އެީކގަިއ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއ މާއްދާ ަވކިން ނަގަިއގެން ދެން އެ މާއްދާއެއް ކޮްނ 

ަގނޑުމެންަނށް ކުރިޔަށް ގެންެދވޭނީ ެއގޮަތށް ބެލެވިދާނެ. މާއްދާއަކަށްތޯ އަޅު

ނޑު މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި   2220އާދެ އެހެްނވެގެން ިމވާހަަކ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ އަުޅގަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު އަުޅގަ

ދޭނީ  ދެކޭގޮުތގައި މިކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު ހޮވުމަށް އަުޅަގނޑުމެން

ސިއްރު ވޯެޓއްތޯ ނުވަތަ ެއހެން ގޮތަކަށްތޯ ވޯޓު ދޭނީ ނުވަތަ ވޯޓު 

ނުދޭނީތޯ. މިކަމަށްވެސް ވޯުޓ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެފަަދ ވޯޓެްއަގއިެވސް 

ނުޑ ބައިވެިރއެްއ   2225އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަާޔއެކު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑު އިޚްތި ރާމް ކުރާނަމޭ. އާެދ ނުވާނަމޭ. މަޖިލީހުން ނިންމަވާގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ އެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އާދެ 

އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން މިވާހަކަ މާ ދިގުކުާރކަށް ބޭނުމެއް ނެތް. 

ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުުޅ 

ނުޑ މިކަ  2230މުަގއި ހުިރގޮްތ އަދިެވސް މި ދައްކަަވއިފި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވަން. 

 

ނޑު މިއަދު  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

 ވަްނވީގޮތާ ދޭތެރޭގައި ަވކި އެންމެ އުފާވަނީ ރިޔާސަތުން މިއަދު ވޯޓު ނަންގަ ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު
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ނޑު ހިތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި،  ވާހަކަެދއްެކވުން:  2235އެްއޗެއް ވިދާޅުނުވީމާ. ައޅުގަ

ނޑައެޅިަފއި ނެތް  އަޅުަގނޑަށް މާނަ ކުެރވޭ ގޮތުަގއި ަވކި ގޮަތކަށް ކަ

މައްސަލަެއއް ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަން ނިންމާނީ. 

ނޑަެއޅިގެްނ ނުނިންމަވައި އެހެންވީމާ ރިޔާސަތު ން ިމޔަށް ގޮެތއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޙުޘަްށ މިމައްސަލަ ހުޅުަވއިލެްއވީމާ ައޅުަގނުޑ 

 2240މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން، މަރުޚަބާ ދަންނަވަން. 

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ކުުރުކރުކޮށް ޕޮއިންޓް ފޯމަށް ދަެަްނނަވާނަން. ެއއީ 

މެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެވެސް ބޭނުމަކަްށވަނީ ަޙޤީޤަތުގައި ރިފޯމާ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް މި އުޅެވެނީ ރިފޯމާ ހަމައަށް  ހަމައަށް ދިޔުން. އަުޅގަ

ދިޔުމަށްޓަކައި ފަށަިއގެންުއޭޅ ދަތުރެއްގެ ހަމަ އިދާީރ ކަންތައްތަެކއްެގ 

 2245މިކުރާ  ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ އަުޅަގނޑުމެން

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  މަސައްކަތް ވީހާ ައވަހަކަށް ުކރުމަށްޓަކައި ހަމަ އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ވާންބޭނުންވޭ ހަމަ ވީހާ ކުރުކޮެަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން 

ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް ދެންނެވޭތޯ ބަލާނަމޭ. ދެވަނަ ނުކުތާއެއް ގޮތަްށ 

ނޑަކަ ށް ޤާބޫލެްއނުކުރެވެޭއ ކޮމިީޓ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި   2250ވަގުތު ނިމިއްޖެ ކަމަކަށް. ައޅުގަ

ސާބިތުކޮށްދެނީ މިތާ ބަޙުޘްކުރާތީ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ބަޙުޘް ހިނގަމުންދާތީ، 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ސާބިތުކޮށްދެނީ ކޮމިޓީ ވަގުތު ުނނިމޭކަން. ކޮމިޓީ 

ހިނގަމުން. ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުނިމޭ.  ވަގުތު މިދަނީ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިދައްަކނީ ހަމަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދެއްކި ވާހަަކ، އާެދ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އަތް ނެންގެވި ބަެއއް   2255ފުރަތަެަމަ ދުވަހު އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް ނުލިބިފައި އޮތް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު އަޅު ަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ލިުބނީތީ އުފާ ކުރަން. އާދެ އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޮކމިޓީވަގުެތއް ނުނިމެއޭ. ުފރަތަމަ ޖަލްސާ 

ހިނގަމުންނޭ މިދަނީ. މަޖިލީހުގެ ތެރެޔަކުންނެއް މަޖިލީހުގެ، ޚާއްޞަ 

 2260ފަެއއް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަކަށް ޭބފުޅަކު އަދި އިންތިޚާބެއް ުކރެވި
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ނުވެއޭ. އެހެންކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭބޭފުޅުންގެ ނަން 

ހުށަހެޅޭނޭ. ތިންވަނަ ކަމަކީ އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވޭ މ. އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު މި ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައް ގެންދިޔުމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ 

ނެންެގވުން ހާމަ ވޯޓަކަްށ  ހުށަހަޅުއްވައިިފ، އޭނަ ބޭނުްނފުޅުވަނީ މި ވޯޓު 

 2265ހައްދަވަންކަމަށް. ައޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ތާއީދުކުެރވޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު މ. 

އަތޮޅުގެ މެންބަރު މި ވޯޓު ެނގުން ެއއީ ހާމަ ވޯޓެްއގެ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްިވ 

ނޑު ާތއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. އާދެ ހަތަރު  ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ވަނަ ކަމަކަށް އަޅު  ގަ

މި ދައްކަނީއޭ. ސާފުކޮށް ސާފުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކެން ވާނެ ވާހަަކ 

 2270އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަީނއޭ. ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަަކެވސް މިދައްކަނީއޭ. 

 ޑިމޮކްރަސީައކީ ޓްރާންސްޕޭރަްނސީ ސިސްޓަމެކޭ ބުނާކަމަްށަވންޏާ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްވެސް ހަމަ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ  ހިތަށް އަރަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތް. ީކްއވެގެން  މެންބަރަކަށް ޙައްޤު އެަބއޮޭތ އަުޅގަ

ހެއްޔޭ ހަމަ ފާޅުގައި ނުބުނެވެންވީ. ހަމަ މިތާ މިއޮތް ވާހަކަވެސް ދެއްކެނީ. 

 2275މިކަހަލަ ވާހަކަ ވާހަަކ ، އެހެންވީމާ ވަކި ފަރާތެްއގެ ުނފޫޒު އަންނަ ވާހަކައާ 

ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަީނ އަޅުަގނޑުމެން 

މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަކަްށެވސް ހަމަ އުނިކަމެއް މިއަންަނނީއޭ. އެހެންވީާމ 

ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަމަކީ ްޓރާންޕޭރަންސީ ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ 

ރޭގަިއ ހަމަ ހާމަ ވޯޓު ެނގެންވާނެ. މަޖިލީހުެގ ޑިމޮކްރަޓިކް ސިސްޓަމެްއގެ ތެ 

 2280މެންބަރުން، މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވޯޓުން އެކަން ެއގޮތަށް 

ނިންމަވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ނުނެގެންވީ އެއްެވސް ސަެަބަބެއް 

ނޯންނާނެ. ޑިމޮކްރެޓިކް ކޮްނމެ ސިސްޓަމެއްަގއި ޢާންމު ވޯޓު ނަާގކޮންމެ 

ރު ވޯޓު ނަަގނީ ހަމައެކަނި ޓްރާންޕޭރަންސީ މައްސަލައިެގ ތަނެއްަގއި ސިއް

ގޮތުަގއިތޯ ނޫނީ އެހެންކަމެްއގައިތޯ ހަމަ ވިސްަނވާލެްއވުަމކީ ބޭނުންތެރި 

 2285ކަމެއް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ޮހއްެވވުމަށްޓަަކއި މުޅި ރާއްޖޭެގ 

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ޙައްުޤ އެންމެންގެ ޢާންމު ވޯޓެއް ނަގާއިުރ 
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ފުލަިއގެން ވޯޓު ނެގޭނެޯތ ނޫނިއްޔާ ސިއްރު ވޯޓުަނގަީނ ހަމަ އެހެން، އަތްއު

ހަމަ ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމަކީ އޭގެ ހަމަ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތޯ. 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީެގ ލޮޖިސްޓިކްސްއަށް ބަާލލައިފިކަމަށްވަންާޏ 

 2290ހާމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ޢާންމު ވޯޓުނަގާ ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި

ވޯޓު ނުނެިގ ހިނގައިދާނެ. ިސއްރު ޯވޓު ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތްަތއް ވަރަްށ ބޮޑަށް 

ޤާނޫނުގައި އެބަ ިނޔާކުރޭ. އެހެންވީމާ ެއއީ ޑިމޮކްރެިޓްކ ސިސްޓަމްގަިއ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އޮންނާތީ، ނޯންނާތީ އޮންނަ ކަމެއް ނޫންއެއީ. ހަމަ 

ނޑު ހިަތށްއަރަނީ. ފަސް ލޮޖިސްޓިކްސްއަށް ބަލާފައި ޮއންނަ ގޮތެކޭ އަޅު  ގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ހާމަ   2295ވަނަ ނުކުތާައކަށް އަުޅގަ

ވޯޓަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ، އަޅުަގނުޑވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަމަ ވަރަށް 

ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ޞަީރޙަކޮށް ލިޔެފަިއ  133ބޮޑަށް ބަލައިފިން. 

ސާފުކޮށް އޮތްކަމަށް ވަންޏާ މި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެހާ 

ނޑު ހިތަށް އަރާ ހާދަ  ޢިބާރާތްކުރުމުގައި މިއަްށވުެރ ސާފުވިނަމަ އަުޅގަ

 2300ބޮޑަށްވެސް ރަނގަުޅވީހޭ. ެއަކމަކު އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤާބޫލުކުރަން ވަރަށް 

އުނދަގޫ ެވގެން މިއުޅެީނ ކޮންމެ މާއްދާއަކީ އެާމއްދާގެ ޒާުތަގއި 

ދާއެކޭ. ޤާނޫނު ޑްރާފްޓް ުކރާމީހުން، ލީގަލް މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން މާއް 

ޑްރާފްޓްސްމަނުން ބާބުތަކަކަްށ ބަހައި އަރިމަތީ ސުރުޚީަތެކއްދީ މިކަންކަން 

ކުރަނީ ހަމަ ޤާނޫނީ މަޤުޞަދުތަކެއް އެކަުމގައި ހިމެނޭތީ. އެހެންނަމަވެސް 

 2305 ޤާނޫނެއްގައި ލިޔާނެ އަރިމަީތ ސުރުޚީގައި އެބުނާ އެްއޗަީކ ޤާނޫނުގެ ބައެއް

ނޫނޭ. އެ މާނަިއގައި އެ ެޓކްނިކަލް މާނަިއގައި ޤާނޫުނެގ ބައެްއ ނޫން 

އެީއކީެއއް. އެހެންނަމަވެސް އެހުންނަނީ ފަސޭހަ ރިފަރެންސަށް ޤާނޫނުގަިއ 

އެބުނާ މާއްދާއަްށވެސް އެްއެވސް ގުޅުން ނުހުންނަ ވާހަަކއެއް ަދއްކާފަެއްއ 

ށް ހުންނަ ހަމަ ނޫން އެހުންނަނީ. ހަމަ ގުޅުންހުންނަ އީޒީ ރިފަރެންސަ

 2310ޤާނޫނީ ލަފްޒުތަކެއް އެ ހުންނަނީ. ބާބުތަކަކަށް ބަހާފައި މިހުންނަނީވެސް ހަމަ 

އެސަބަބުތަކަށްޓަަކއި. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާބެއް އެަބއޮޭވ، ރައްޔިތުްނެގ 

މަޖިލީހާ ބެހޭ ބާބެއް އެބައޮވޭ، އަސާސީ ޙައްޤާބެހޭ ބާބެއް އެބައޮތް. ކޮންެމ 
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ޤިއްލު މިނިވަން މާއްދާއެކޭ އެހެްނ ބުނުމުގެ ޖާގަ މާއްދާއަކީ މުސްތަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިވސްނާލުމަކީ ރަނގަުޅ 

ނުޑވެސް ހަެަމަ ކިޔައިފީމު  133ކަމެއްހެން. ދެން   2315ވަަނ މާއްދާ އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ހިތަށްައރާ މި މާއްދާ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ލިޔެވިަފއި 

ނޑުމެން ހަމަ ޝައްކެްއވެސް ނެްތ، ެއއްވެްސ އޮޅުެމްއ ، އޮތްނަމަ އަުޅގަ

ނަޑކަްށ ނޭރީސް.  ނޑު  133ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ ވަނަ ާމއްދާ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ކިޔާިކޔުމުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީއާިއ، ޤާނޫނުގައި ކަ

 2320އިންތިޚާބުތަކާއޭ އޮތީަމއި، ިއންތިޚާބުތަކާ މި ލަފްޒު ޖަމްޢުކޮށް އައިމަިއ 

ޅުަގނޑުމެން މިބުނަނީ އޭގެ މާނައަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގައިބުނާ ހުރިހާ އަ

އިންތިޚާބެއް މީަގއި ހިމެނިގެން ދެއޭ. އިންތިޚާބުަތކާއޭ ބުނީމަިއ 

އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޢާންމުގޮތެއްަގއި ދިވެހި ބަހުަގއި އެ އަންނަނީ 

ންނަ ޖަމްޢު ލަފްޒެއް މިއަންނަނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ދެން މިނުކު

 2325މައްސަލައަކީ އިންތިޚާބުތަާކޭއ ބުނީމައި ހަމަ ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް މި 

 133ޤާނުނުއަސާސީަގއި ބުނާ ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް މީގެ ދަށުން ަދނީހެއްޔޭ. 

ގައި ެއއޮތީ ހަމަ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯުޓތަކޭ. ެއކަމަކު 

ނުޑ  ހިތުން އަޅުަގނާޑ ކުާރ އަޅުަގނުޑ ހަމަ، އެހެންކަމަްށ ވަންޏާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއވެސް މިއޮތީ ހަމަ އެހެންނޭ. ތިރީގައިމިާވ  134ސުވާލަކީ 

 2330ސިފަތަށް ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގައި 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަާކއި ޢާންމު ވޯުޓގައި ވޯޓުދިުނން، މި ޙައްޤު  ކަ

ގަިއ  133ނީ. އެހެންކަމަށް ވަްނޏާ ލިބިގެންވާ ޝަރުޠުަތކެއް މިަކނޑަައޅަ

އިންތިޚާބުތަކާއޭ ބުނީމާ އެްކސްކްލޫސިްވކޮށް ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއް ހިމެނޭ 

ަގިއ ހަމަ އިންތިޚާބުތަކާއޭ ބުނީމައި ހަމަ  134ކަމަށް ވަންޏާ 

 2335އެކްްސކްލޫސިވްލީ ހަމަ ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް މީގައި ހިމެނެންވާނެ. އެކަމަުކ 

ބުތަާކއޭ ބުނެފައި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުާލންޖެހޭ މީހުންގެ ަގއި އިންތިޚާ 134

ަގިއވެސް ިމދައްކަނީ ހުރިހާ  134ސިފަތައްބުނާއިރު އެބަ ެއނގޭ 

އިންވެސް ެއބަ އެނގޭ ހުރިހާ  133އިންތިޚާބުތަކެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫންކަން. 
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އިންތިޚާބެްއގެ ވާހަަކެއއް ޫނންކަން މިދައްކަނީ. ވަރަށް ޕްރިސައިސްކޮްށ 

 2340ފާތު މާއްދާތަކެއްގައި އެިކ އިންތިޚާބުތަކުގެ ވާހަކަ ެއބައާދޭ. ވޯޓު ލާ ތަ

ނޑުމެންނަށް ެއބަ އެނގޭ   134މީހުންގެ ސިފަތަކަށް ބަލާކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ގައި އިންތިޚާބުަތކާއޭ ބުނީމާ މިދައްކާނީ ހުރިހާ އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކަެއްއ 

ތިޚާބުތަާކއޭ ބުނީމާ ހަމަ ަގއި އިން 133ނޫންކަން. އެހެންކަމަށް ވަްނޏާ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނިންމާކަށް ނުޖެހޭ އެ ދައްކަނީ ހުރިހާ އިންތިޚާބެއްެގ 

ނޑަކަްށ ނުނިންމޭ. ހަމަ އެއް ލަފްެޒއް މިއޮތީ ހަމަ   2345ވާހަކަ ކަމަކަށް. އަުޅގަ

ޖަމްޢުކޮށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ ދެން މިމާއްދާގައި ހުރި ސިފަތަކަށް ބަލާކަމަށް 

ނޑަްށ ހަމަގައިމުެވސް ވަންޏާ ދެން އަޅު  ަގނޑުމެން މިބުނާ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ހަމަ ޕްރޫފް އެނގޭވަރަށް ސާބިތުވޭ. ވަރަށް ޕްިރސައިސްކޮށް އެިކ 

އިންތިޚާބުތަކުގެ ވާހަކަ ެއކި ބާބުތަކުގައި ައއިސްފައި އެބަހުރި. އަޅުަގނޑަްށ 

 2350ޓުެގ ވަނަ ބާބުގައި މިވަނީ އިންތިޚާބާިއ ޢާންމު ވޯ 11މުޅި ބާބު ކިޔާއިރު، 

ކިޔާަފއި މި ޗެޕްޓަރ ކީމާ،  132ވާހަކަ. މިބުނާ އިންތިޚާބުތަކުެގ ވާހަކައަކީ 

މި ބާބު ކީމާ އެބަ އެނގޭ މިދައްކަނީ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކުގެ ވާަހކަކަން. 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުންމިއީކީ ޢާންމު 

ރުން ހޮވުމަކީ ޢާންމު އިންތިޚާބެއް ނޫން. ޚާއްަޞ މަޖިލީހަށް މެންބަ

 2355އިންތިޚާބަކަށް ވެދާނެ. އެކަަމކު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރެއއް ހޮވުމަީކ 

ޢާންމު އިންތިޚާބެއް ނޫން. ޭއގެ ވޯޓު ދޭނީކީ ޢާންމުންނެްއ ނޫން. އޭަގިއ 

ވޯޓުދޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާނީ. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑަކަްށ 

ނޑަކަށް ނުވިސްނުނު މި ހަމަ ކި 134އާއި  133ހަމަ  ޔައި ކިަޔއި އަުޅގަ

ދައްކަނީީކއެްއ، މިއަށް އޮތީަހމަ މިނޫންގޮތެއް ނެތެކޭ. ެއހެންވީމާ މީގަިއ 

 2360މިހާބޮޑު ތަޢާރަޟެއް އުޅޭކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގައި އަސްލުަގިއ ރޫލްސް އޮފް 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ލިޔާނެ މާއްދާެއއީ  ޕްރޮސީޖަރގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

މެން ކަންކަމުަގިއ ވޯޓުަނގާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރއާ ހަމައަށް 

ނުދެވިގެން. ނުދެިވގެން އުޭޅކަމަށް ވަންޏާމުން ޤާނޫނުގައި ޞަރީޙަކޮްށ 
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 2365 ވޯޓުދޭނެ ގޮެތއް ބުނެފައި ނެްތކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ޙައްޤެއް.

ލެޖިސްލޭޓަރުންގެ ޙައްޤެއް އެއީ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ބަޙުޘް ކުރާނީ، 

ބަޙުޘްކޮށްފައި ވޯޓަށް އަހަިއެގން ނިންމިގޮތެއް ރަނގަޅުވާެނ. ސިއްރު ވޯޓު 

އަޅުަގނޑު ހިތުަގއި މާބޮޑު މައްސަލަެއއް އޮތީީކއެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން އެަކކު އަނެކަކަްށ  ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަެމއްަގއި އަުޅގަ

 2370އިޙްތިރާމްވެސް ކުރަން ދަްސކުރަންވެސް ވާނެ، މި ޗެްމބަރގެ ތެރޭަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާުލ ތަފާތުވެގެން ކަންތައްަތްއ ނިންމަންވެސް 

ނުޑ ހިތަށް އަރަނީ ހަމަ ިމ ޕްރޮސެސްަގއި  އެނގެްނވާނެ. އެހެްނވީމާ ައުޅގަ

ށް ަދމާހޭ އަނެއްބަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްބަޔަށް މިބުނެވެނީ ހާމަ ވޯޓަ

ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ސިއްުރ ވޯޓަށް ދަމާހޭ. ކިހިނެއްތޯ ނިންމާނީ. ވޯޓުން 

ނޑުމެން އެަކން ނިންމާނީ، ވޯޓުން ނިންމާނީ، އެހެންވީާމ   2375ނިންމާނީ. އަޅުގަ

މ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުާރ 

ނަޑށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ވާހަކަ ދަންނަވާފައި   އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ  މެްނބަރު ިއބްާރހީމް  އަޮތޅުމާލެ

 2380އާދެ އޭެގ  ކޮޅުމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙަސަން ޢަފީފަށް ތާއީދުކުރަން. ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލާނީ، ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ފަހުގައި އަ ުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިމިވަނީ ސިއްރު ވޯެޓކޭ ނަަގންޖެހޭނީ. އާދެ،  133

 48ވަނަ މާއްާދއާއި ޤާނޫުނއަސާީސގެ  35ހަމަ އެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާގަިއވެްސ  93ވަަނ މާއްދާ އަދި  64ވަނަ މާއްދާއާއި 

 2385 153ެޗއް. ކަން މިހެން ހުރުމުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ އްނަނީ ހަމަ އެކަމިއޮން

ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނުައާސސީގެ އެްއވެސް ސުރުީޚއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ބަެައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު ޤާނޫނުއަާސސީެގ މާއްާދއެްއގަިއ އެހެްނ 

އެ ާމއްދާއަށް  މާއްދާއެްއަގއި ހަވާލާދީފަިއ އަދި އެހެން މާއްާދއެްއަގއި 

ހަވާލާދީފައި ނުވާހާ ހިނދެއްގައި އެމާއްދާ ކިޔަްނވާނީ ވަކިން. މިީއ 

 2390ވަނަ މާއްދާަގއި  133އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތް. މިޮގތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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އެހެން މާއްދާއަކަށް ަހވާލާދީފައި ނުވާީތއާއި އަދި އެހެން ާމއްދާެއއްަގއި ެއ 

މާއްދާ ކިޔަން ޖެހޭނީވެސް ވަކިން.  މާއްދާއަށް ހަވާލާދީފައި ނުާވތީ އެ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ުބނެފައި ހުރިހާ  133އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

އިންތިޚާބެްއގައި ހިނގާނެ އަދި ހިންގަންޖެހޭނެ މާއްދާއަީކވެސް އެއީ. 

 2395ވަނަ މާއްދާއަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް  131ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއަާޅ ހިންގާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އިން ތިޚާބަކާއި ޢާންމު ވޯޓުތައް ކަ

ވަނަ މާއްާދއަކީ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންުމ  134މާއްދާއެއް. ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ވޯޓުތަުކގައި ވޯޓު ދިނުން ޙަްއޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތަށް ބަޔާްނކުރާ މާއްދާެއއް. 

ވަނަ މާއްދާއަީކ ޤާނޫނުއަސާީސާއއި ޤާނޫނުަގިއ  133ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނަޑއެޅިފަ  2400ިއވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަުކަގއި ޯވޓު ނަގާނެގޮްތ ކަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާެއއް. އަުޅގަ

އިންތިޚާބުކުރަން. އެހެންކަމުްނ ރައްޔިތުްނެގ  ރައީސާިއ ނާއިބު ަރއީސް

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއަސކާއި ާނއިބު ރައީަސކު ިއންތިޚާބުކުރުމަކީ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  97ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ ވަނަ މާއްދާަގިއ ކަ

 2405 ،ވަަނ މާއްދާގައި 133އިންތިޚާބަކަށްވާީތއާިއ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ އިންތިޚާުބތަކުަގއި ޢާންމު  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ވޯޓުތަުކގައި ނަގަްނވާނީ ސިްއރު ވޯޓުކަމުަގއި ބުނެފައިވާތީ. ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް އިންތޚާބުކުުރމުގައި ިސއްުރ  ޚާއްޞަ

ވޯޓެއް ެނގުންނޫން އެހެންގޮެތއް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ުހއްދަެއއް ނުކުރާކަމަްށ 

 2410އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ައދި އަޅުަގނޑަށް މިކަުމގައި ލަފާދޭ ޤާނޫނީ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މާހިރުންވެސް މިގޮތަށް ލަފާދެއްވަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މިނޫން ގޮތަކަށް ވޯޓެއް ަނންގަާވކަމަށްވާނަމަ ައޅުަގނަޑށް އެ ވޯޓުަގިއ 

 ބައިވެރި ުނވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑު ކޮޅުމަޑުުލ ޢިއްޒަތްތެރި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   2415 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފުގެ ވާހަކަފުޅަށާއި އައްުޑއަތޮޅުެގ  މެންބަރު މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފްެގ ވާހަކަފުޅަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

އިބު ރައީަސކު ހޮވަންޖެހޭނީ ގޮތުަގއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާ

 2420ސިއްރު ވޯޓުްނކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ަޞރީޚަކޮށް ބަޔާން 

ނޫން ގޮތަކަްށ ކުރެވިފަިއވޭ. މި ގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިަފއި ވަިނކޮށް މި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. އަދި ސިއްުރ  ވޯޓުލުމަކީ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށްޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުން ވޯޓެއްނޫން ގޮތަކަށް ވޯޓު ަނންގަވާނަމަ 

ވަިކވާންކަމަށް ހިތާމަޔާއެކު ަދންނަވަން. ދެން ބައެއް ބޭފުުޅން ޢިޝާރާތް 

 2425 41ކުރަްއވައިފި ނުފޫުޒގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު މިައއީ މި ތަނަށް މިއައީ 

އެތަށް ދުވެހެއް ވަންދެން ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ވަރަެަށް ހިތާމަެވރި ދުވަސްތަކެްއ 

ނޑު އެތާނގައި އޮތް އޮތުމުަގއި. .ހޭދަކޮށްފައި  ..އަުޅގަ

 

ނޑުްއވާލެްއވުމަށްފަހު[  ]މެދުކަ

 2430 

ނޑު ެއދެން މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއއޮތް މާއްާދއާެބހޭގޮތުން ވާހަކަފުުޅ ދައްަކަވން. އެީއ މި  ކަ

ކާބެހޭގޮތުްނ ޢަރުވިފައި އޮީތވަކި މަޢުޟޫމަޖިލީހުގައި މިހާރު ފުރުޞަތު އެ

ކަށް ވާހަކަ ޢަެއއީ ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މަޢުޟޫ .ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

 2435 ދައްކަވާނެ ފުރުޞަެތއް ނޭރުޭވނެ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިތުރު ވާހަަކއެްއ އެހެންވުމާއެުކ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 ޝުކުރިއްޔާ. .ދަންނަވަން ންތްކަނެ މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2440 

ނުޑވެްސ ދެތިން ވާހަަކއެްއ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލާނަން މިހާރު މި ކުރެވެމުންދާ ބަޙުޘާގުޭޅގޮތުން. ހަމަ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 
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ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ ސިއްރު  133ދަންނަވާހިތްޮއތީ  އަޅުަގނުޑވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑކަށް މިތަނަކުން ނުފެނެއޭ ކޮމިޝަނަރ  ވޯޓުގެ ވާހަކަ ބުނާއިރު އަުޅގަ

 2445އޮފް އިލެކްޝަންސް އިންނެިވ ތަނެއް މި ތާނގައި ވޯުޓ ނަގަންދާއިރު. 

ނޑު އެ ސިއްރު ވޯުޓގެ ވާހަކަ ަނގާއިރު ޢާންމު  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ބުތަކުެގ ވާހަަކ އެަބާއދެއޭ. ޭއގެ ކުރިން ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެަބ އިންތިޚާ

ވަނަ މާްއދާގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންްސ  131ބަޔާންކުރޭ 

ޭއގެ ފަހުގައޭ ޢާންމު  ،އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޭނާ ހުާވ ކުރުމަށް ފަހުގައި

 2450ރަްށ އިންތިޙާބުތަކުެގ ވޯަޓކަށް ހޮޭވނީ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭނީ. އެެހންވީމާ ވަ

ަވނަ މާއްދާގަިއ  133ޞަރީޚަކޮށް އެބަޮއވޭ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބުނެފައި 

ނޑުެމން މިހާރު މި  ސިއްރު ވޯެޓއް ނަގާށޭ އެުބނާ ބުނުމުގައި އަޅުގަ

ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގައި ނާއިބު ރަީއސަާކއި ރަީއސަކު އިންތިޚާބުކުރަްނ 

ނޑަކަށް މާނައެްއ  ނަގަންޖެހޭ ވޯޓަކީ ސިއްުރ ވޯޓެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް މާނައެްއ   2455ނުކުރެވެޭއ. އަދި އެކަްނ ނުކުރާކަށްވެސް އަުޅގަ

 131ނުކުރެވެޭއ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޞަރީޚަކޮށް މި ދަންނަވަނީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  131 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަމޖިލީހުގެ

ފް އިލެްކޝަންސެއް ނެތް ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮ

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއޭ މި ޖަލްސާގައި  މި  ،ޙާލަތެއްަގއި އަުޅގަ

 2460ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާގަިއ ރަީއސަކާ ނާއިުބ ރައީަސކު އިްނތިޙާބުކުރަންވާނީ 

 ސިއްރު ވޯަޓކުން ކަމަކަށް. 

 

 ދެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންދިަޔއިރު ޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް 

ނޑު ވަަރށް ޙިތާމަޔާއެުކ  މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފަިއާވ ނުކުތާތަކަށް އަުޅގަ

 2465ދެތިން ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލުުމގެ އިޒުނަަޔކަށް އެދެން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

އެްއވެސް ޙާލެްއަގއި އެްއެވސް މެންބަރަކު މި ތަނަކުން ނިކުމެ 

ނޑުދެކެން. ވަަޑއިގަތުމަކީ އެ ބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަފުޅު ކަމެއް ކަުމގައި ައޅުގަ

 އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަކާ ެއއްެވސް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު 
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ކަމަކާުގޅިގެްނ މަޖިލީހުން  ރުހިވަަޑއިުނަގންނަވާ އެބޭފުޅަކު

 2470ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަން ވިާދޅުވިކަުމގަިއވާނަމަ އެކަންަތއް ެއގޮތަށް 

ނޑު ނޭދެމޭ.  ވާފައި މި މަޖިލީހުގެ ވޯުޓ ސިއްރުބައްލަ ވޯަޓކަށް ދާކަށް އަުޅގަ

އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ލިބިގެންވާ ބިރުވެިރަކމަކުން ނުވަތަ 

ނޑު ނުދެކެމޭ. އެހެންވީމާ ެއީއ  ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

އެބޭފުޅެްއގެ އަިމއްލަ ޒާުތގަިއ އެ ބޭފުޅެްއގެ އަމިއްލަ ަކމެއް ކަމުަގިއ 

 2475ންވީމާ މިކަން މިގޮތަށް ވިދާޅުވާތީ ިމ އަޅުަގނޑުެދކެމޭ އެނގޭތޯ. އެހެ

ނުޑ ތަމްސީލުކުރާ  މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

މެންބަރެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމާ އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރާ އަތޮުޅގެ  ހއ.

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ މި މަޖިލީހުގައި މި އަޅުަގނޑެ އެދެނީ،   2480ވަގުުތ އަުޅގަ

ޢާންމު ވޯޓަކަށްތޯ ނޫނީ  ،ހިނގަމުން މިދާ މަޖިލީހުގަިއ ވޯޓަށް އެއްެސވުންމި

ޢިއްޒަތްތެރި ސިއްރު ވޯަޓކަށްތޯ ގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ މިވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިބި 

ނޑު ހުށަހަޅަން. މި  މެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް އަްއަސވައި ެދއްވުމަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުިރއްާޔ.

 2485 

ޝުކުރިއްޔާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. މިހާރު  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

 ށްގޮަތކަށް ހުށަހެޅިފައި. ެއީއ ހާމަ ވޯޓަކަ ެއއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަެޮތް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުަށހަޅުއްވާަފއި ެއއަށް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު 

ދެްނ  .ވޯޓަކަށްހާމަ އިދިޮކޅު އެއީ ިސއްރު ވޯުޓގެ  ވޭ،ދުކުރަްއވާފައި އީތާ

 2490މަޖިލީހުން މިހާތަނަށް ތަރުޖަމާކުރަމުން މިއައީ ކޮންމެހެން ހާމަ ވޯޓެޭކ 

ސިއްރު ވޯޓަކަށް ާދކަށް ނުޖެހެއޭ. އޭެގ މާނައަީކ ހާމަ ވޯޓެޭކ 

ބަެއްއ މެންބަރުންގެ  ރިއެހެންނަމަވެސް މީގެ އިދިކޮަޅށް މިއައީ ޢިްއޒަތްތެ

ނޑަށް ހީަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަ ކަފުޅުން ސިއްރު ވޯޓަކަްށ ދާތީވެހެން އަޅުގަ

ުދ ލިބިފައިވަނީ. އީމެންބަރަކު މި ހުށަހެޅުއްވީ ާހމަ ވޯޓަކަށްދާން އެއަްށ ތާ
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ނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ   2495ާވއިދު ޢާންމުގޮތެްއަގއި މިއޮންނަނީ ގަވީމާ އަުޅގަ

ދުތަށް ޮއންނަ ގޮތުން ާވއިގަމިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކުގައި ޤަބޫލުކުރާ 

. މި ހެންއަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ ފަހު ފުރުޞަތެއްަގއި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން

ދު އީދު ލިބިފައި އޮތްގޮތަށް އެއީ މި ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީހުށަހެޅި ތާ

ލިބިފައި އޮތްގޮތްކަމަްށވާތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވަްނ 

ނުޑ ފުރުޞަތު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިަގން  2500ނަވާފައިވާީތވެ އަުޅގަ

 ން. ނައަރުވާ

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

ނޑު މޭޒުމަތީަގއި ިމއޮތް ކުރީ ދުވަުހެގ  ޙަަސން ސަޢީދު  މެންަބރު   ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ނޑަށް ބުނެވިފައި އެަބއޮތް ޔައުމިްއޔާ. އޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  2505ގައި އެންމެފަހު ތަންކޮޅުަގއި އަުޅގަ

މަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް ސިއްރު ވޯެޓއް ނެގިދާނެކަ

. އަޅުަގނުޑ އެތާ ބުނަން ބޭނުންވެފައި އެއޮތީ ިމ އޭހަމަ މާނަކުރެ

ޤާނޫނުއަސާސީާއ ެއއްގޮތަްށ ހާމަ ވޯެޓއް ނެގުމަްށ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ނޑު އަތަށް ލިބުނީމާމާނަކު  ރެއޭ. އެހެްނވީމާ ޔަުއމިއްޔާ ދެންމެ އަުޅގަ

 2510 އަޅުަގނޑު އެތަން ފާހަގަކޮށްލީ.

 

ކުރީ ދުވަހުގެެވސް އަދި މިއަދުވެސް ަވރަށްގިނަ ވަގުުތ  އިމި މަޖިލީހުގަ  

ބަޙުޘްކުރުމަށް އެބަދޭ. މި ޢިްއޒަތްތެރި ޚާއްޞާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ާނއިުބ 

ކުރާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންތޯ ުނވަތަ ހާމަ ވޯޓަކުންތޯ. ބުޚާރައީސަކު އިންތި

ނޑުމެންނަށް އަޑު ިއިވގެންދިޔަ ިސއްރު ވޯޓު ނޫްނ   2515ކުރީ ދުވަހެްއގައި އަުޅގަ

ބު ކުރުމަކީ ޚާއެހެން ގޮތަކަށް މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ރައީސަކު ިއންތި

ކަްނ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފުކަމެއްަކން ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބާރު ަކނޑުވާލުން 

ވެރިާވ ށްއަދި އެފަދަ ކަމެއްކޮށްފި މީހަކީ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ުކށުން ކު

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ފަރާތުްނ  މީހެއްކަމަށްވެސް އަުޅގަ

 2520އެހެން އެާހސާފުކޮށް އޮތް  އީހާމަވެގެންދިޔަ. ހަމަ ޙަޤީގަުތގަިއވެސް މި
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ރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީަގިއ ކަމެއްތޯ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ. ޢިއްޒަތްތެ

ނުޑ އުމިއަދު އޮންނާނެ ދަ ލަުތގެ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ހައިިސއްަޔތުން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އަުރވާފަިއއޮތް ާޤނޫނީ ލަފައެއް. 

އަޅުަގނަޑކީ ަވޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މި 

 2525ޖިލީހުގަިއވެްސ ބައިވެިރވާ މީހަކަށްވާތީ ަބއެއް ބޭފުޅުން ތެރި މަތްޢިއްޒަ

ނުޑގެ ލަފަޔަކީ ަވކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެފައިއޮްތ  ހީފުޅުކުރައްވަފާނެ އަުޅގަ

ލަފައެއްކަމަށް. ޙަޤީގަުތަގއި ެއއީ އެކަެމއް އޮތް ގޮތެއް ނޫްނ. އެއީ ޤާނޫނީ 

މި  .ެއއޮތީ އަޅުަގނޑު ީދފައި ލަފައެއް އަޅުަގނޑަށް ފެންަނ ޤާނޫނީ ލަފާ

ނޑުެގ  ގޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ބައިންޑިން ެއއްެޗއްނޫން. އަޅުގަ

ނުޑގެ ލަާފ ކިރިާޔވެސް އެހެން ފާރަތަަކށް ބުރަވެދާނެތީ  ،ލަފާއެކަނި  2530އަުޅގަ

ހީކޮށްފާނެތީ އަޅުަގނޑު އޮްނނާނެ ކުރީަގއި ކިިރޔާެވސް އެހެން ބޭފުޅަކު 

ޕީިނއަންވެސް ހޯދާފައި. ސްރީލަންކާގެ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލީގަލް އޮ

އަޅުަގނުޑެގވެސް އަދި ުކރީގެ ސްރީލަންކާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

ވަނަ މާްއދާ ލާޒިމެއްނުކުެރއޭ ދިވެހިާރްއޖޭގޭ ޚާއްަޞ  133ޚިޔާލަކީެވސް 

 2535މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާިއބު ރައީސެއް އިންތިޙާބުުކރާނީ ސިއްރު 

ނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީ މާ ވަކި  ނަކުރާނެވޯޓަކުންކަމަށް. އަުޅގަ

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓެްއ ދިވެހިރާއްޖެައކުނެތް. ިމ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަމުން އެދަނީ އެއީ  133މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން 

ސިއްރު ވޯެޓއްކަމަށް އަނެއް މެންބަރުން ފާޅުކުރަމުން އެދަނީ އެއީ ހާމަ 

 2540އަރަނީ ޤާނޫނުއަސާީސ ށްވޯޓެްއގެ ގޮުތގަިއކަމަށް. އަޅުަގނޑު ހިތަ

މާނަކުރުމުގެ ކޯެޓއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނެތުމާއެކު ކީއްޯތ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއަށްގޮެތއް ނިންމުން. ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ 

ވަަނ  1ވަނަ މާއްދާގެ  97ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ބަލާއިރުަގއި

ޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ެއ ނަންބަރުގައި ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަ

 2545މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ާނއިުބ ރައީސެއް އިންތިޚާބުކުރަންާވނެކަމަށް ވަރަށް 

ބުނެފައި އެބައޮތް. ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ،ޞަރީޚަކޮށް ވިދާުޅވެފައި އެަބއޮތް
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ނަޑއެޅިފަިއާވ  133 ވަނަ މާއްާދގައި ޤާޫނނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގއި ކަ

ންމު ވޯޓުަތކުަގއި ނަގަްނވާނީ ިސއްރު ވޯޓެްއ ކަމުަގއި ޢާ ކާއިއިންތިޚާބުތަ

ވަަނ  11ބުނެފައިއެވަނީ. ނަމަވެސް މި މާއްދާ ހިމެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 2550ވަނަ މާއްދާއަީކ  133ބާބުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން 

ބުނާ އިންތިޚާބާ  ވަނަ ނަންބަރުަގއި 1ވަނަ މާއްދާގެ  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނާ ޢާންމު  132މިީއ  އިންހުރި މާއްާދއެއް ނޫްނކަމާގުޅު

އިންތިޚާބުތަކަށް އަމާުޒވާ މާްއދާއެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. މީެގ 

ވަނަ  131ސަބަބުތަށް އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާލާނަން. ޤާނޫނއަސާީސެގ 

 2555މަށްޓަކައި މާއްދާގަިއ ރާއްޭޖގެ ޢާންމު އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ހިންގު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަަނރ އޮފް އިލެްކޝަންސް ޢައްަޔން ކުރަންވަްނ 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  132ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި އެބައޮތް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިާޚބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރައްިޔތުންގެ ޢާންމު 

ލީހަށާއި ރައްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ ރައްިޔތުންގެ މަޖި ިއ،ސިއްރު ވޯޓުެނގުމާ

 2560 ،މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ބޭނުންާވ ވޯޓުނެގުމާއި 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަގާ ޢާންމު ވޯޓުެގ 

ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގާ ބަލަހަްއޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެްކޝަންކަމަށް ެއ 

ވަަނ  133ނީ. ެދން މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާގައި ބުނެަފއިެއވަ

ނަޑއެޅިފަިއާވ  މާއްދާ އޭަގއި ބުނާގޮތުން ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގއި ކަ

 2565އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުަތކުަގއި ނަގަންވާނީ ިސއްރު ވޯޓު. ޖެހިގެން 

ވަނަ ާމއްދާ. ޭއަގއި ބުނެފައި މި  134އޮންނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިުރގަިއ އެއީ 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނެފަިއވާ ސިފަތަށްހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް  134ންނަނީ އޮ

ނޑަެއޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ވޯޓުތަުކގައި ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންާވކަމަށް. ފާހަގަކޮށްލަން 

 2570ދާަގއިެވްސ ވަނަ މާއް 134ވަނަ މާްއދާގަިއވެސް އަދި  133ބޭނުންވަނީ 

ބޭނުންކުރަނީ ހަމަ އެންމެ ޢިބާރާތެއް އެއީ ޤާނޫނުައސާީސއާއި ޤާނޫނުަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބު. ދެން ދެންމެ މި ބަލައިލި މާއްދާތަށް އެކުގަިއ  ،ކަ
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ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފަިއވަނީ ސިްއރު ވޯޓެްއކަްނ  133މާނުކުރުމުން 

ނޑު މި ބަލައިލި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ކޮންމެހެން ސާފެއްނުވޭ. ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑު   2575މިހާރު މާއްދާތަށް މުޅި ޖުމްލަކޮށް އެކުަގއި މާނަކުރުމުން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިާވ  133 މިދަންނަވާ ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުާނ ރައްޔިތުންެގ  97ސިއްރުޯވޓަކީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ސް އިންތިޚާބުކުުރމަށް ނަގާވޯްޓ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނާއިބުރައީ

ނުޑ މިހާރު  ނޫންކަން ވަރަށް ސާުފކޮށް އެނގޭ. އެ ސަބަބުތައް އަުޅގަ

 2580ަވނަ މާއްދާގަިއ  133މިދަންނަވާލަނީ. އެްއވަނަ ސަަބބަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނުައސާސީ އާއި ޤާނޫުނގައި ކަ

ަގއި ނަގަންވާނީ ސިއްުރވޯުޓ ކަމަށް. އަދި އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓްތަކު

ަވނަ މާއްދާގައި ެއވަނީ އެ މާއްދާަގއި  134ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިފަތަްއ ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް. އަނެްއކާެވްސ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު   2585ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ވަަނ  133ޤު ލިބިގެްނވާކަން. އެހެންަކމުން ވޯޓްތަުކގަިއ ޯވޓް ދިނުމުގެ ަޙއް

މާއްދާގައި އެބުނާ ސިއްުރ ވޯޓަކީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 134ރައީސާއި ާނއިބުރައީސް އިްނތިޚާބުކުރުމަށް ނަގަންޖެހޭ ވޯޓެއްނަމަ 

ވަނަ މާއްާދގައި އެބުނާ ސިަފތައް ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްެވސް ރައްޔިތުްނެގ 

 2590ގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް އިްނތިޚާބުކުރުމުގަިއ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު

 97ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެްނާވނެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ ެއއްވަނަެަ ަނންބަރުގައި ަރއްޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ަރއީސަާކއި ނާއިބުަރއީެސއް އިންތިޚާުބކުރަންވާނެކަމަްށ 

ނެފައިވާތީާއއި އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް މަޖިލީހުގެ ބު

 2595ވަނަ މާއްާދަގއި އެބުނާ ސިފަތައް ހުރި  134ޖަލްސާތަކުގަިއ ޯވޓުނުދެވޭނެތީ 

ކޮންމެ މީހަކަށް ރައްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީާސއި ނާއިބުަރއީސް 

ލިބިގެންނުވާކަން ވަރަްށ ހޮވުމަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެން ނުވޭ. 

ަވނަ މާއްދާގައި  97ސާފުކޮށް އެނގޭ. އެހެންކަުމން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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އެބުނާ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ާނއިބުަރއީސް ހޮވުމަށް 

 2600ވަނަ މާއްދާެގ ހުދޫދުގެ ތެެރއަށް ެފތޭ އިންތިޚާބެްއ  133ބާއްާވ އިންތިޚާބަީކ 

ވަނަ މާއްދާައކީ  133ނގޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ނޫންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ 

މުޅި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އަާމުޒވާ މާއްާދއެްއކަމަށް ބުނާ ބުުނމަށް ބަލާއިރު، 

އެ މާއްދާއަކީ މި ާޤނޫނުއަސާސީއާ އަމާޒުާވ މާއްދާއެއްނަމަ، 

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ  2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  135ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 2605ުހންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް 

ވޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮވާނީ ސިއްރުޯވޓަކުްނ 

ވަަނ ނަންބަރުގައިާވ  2ވަނަ މާއްދާގެ  48ކަމަށާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތުގެމަތިން ވަގުތީ ގޮތުން ދައުލަތް ހިންގުމަށް އެކުަލާވލެވޭ މަޖިލީހުގެ 

ންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވާނީ ސިއްރުވޯަޓުކން ކަމުަގއި ެއ ތިންމެ

 2610މާއްދާތަކުަގއި ބުނެފައި އޮތުުމގެ ބޭނުމެއްނޯންނާނެ. ވީމާ ާޤނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާައކީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަމާުޒވާ މާއްދާެއްއ  133

 ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނާ  132ނޫންކަމާއި ެއއީ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

އިންތިޚާބުތަކަށް ެއކަނި ައމާޒުވާ ާމއްދާއެްއކަން ާސފުކޮށް އެނޭގ. 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވޯޓުލަިއ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބުނެފައި ެއވަީނ 

 2615ވަަނ  2ވަނަ މާއްދާގެ  48ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާއއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުލަވާެލޭވ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ަވގުތީ ގޮތުން ދައުލަތް ހިންގުމަށް އެ

މަޖިލީހުގެ ތިންބެންބަރުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރާ 

މެންބަރުންނާއި، ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރާ 

މެންބަރުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް. 

 2620ވަނަ މާއްާދގެ  48ނުއަސާީސގެ މީގެތެރެއިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ، ޤާނޫ

ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ވަގުީތގޮތުން ދައުަލތް ހިންގުމަށް  2

އެކުަލވާލެވޭ މަޖިލީހުގެ ތިްނ މެންބަރުންނާއި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުނާއި، ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހަށް 

ސިއްރު ވޯޓުންކަން ާޤނޫނުއަސާސީން  އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން ހޮވާނީ
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 2625ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ެއގޮތަށް ެއކަން އެނގޭއިުރަގިއ ރައްޔިތުްނގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސާިއ ނާއިބުރައީްސ ހޮވުމަށް ވޯުޓނަގާނެ ގޮތާމެުދ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކިެއއްެޗްއ ނުބެފައެއްނުވޭ. ވީމާ، ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ 

ސާއި ނާއިބުަރއީސް ސިއްުރވޯޓުން ހޮވާކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ މަޖިލީހުގެ ރައީ

ނަޑކަްށ ނުފެނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގަާއއި، ެއއްވެްސ  ލާޒިމުކުރާކަމަށް އަުޅގަ

 2630ޤާނޫނެއްގައި ަރއްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީާސިއ ނާއިބުރައީސް 

 އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތެއް ަބާޔންކޮށްފައި ނުވާީތާއއި ރަްއިޔތުންގެ ޚާްއޞަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ެއކުލަވާލެވިަފއިނުވާތީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެނީ މީގެކުރިން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގައި 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ުއސޫލު ނުަވތަ ޕްރެސީޑެންޓަށް. މިގޮތުން ބަލާއިރު މިހާރު 

 2635 1981ވުަމށްޓަކައި ޢަމަލުކުރެވެމުން މިގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލެއް 

ވަނަ އަހަރު އެްއކުރެވުނު ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ދެ 

ނާއިބުރައީސުން ހޮވާަފއި ެއވަނީ އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ 

އަތްއުފުލަިއގެން ނެގުނު ވޯަޓކުން. އެހެންކަމުން ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްަޞ 

އިާވ އުސޫލަށް ބަާލިއރު އެމަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކޮށްފަ

 2640ރައީސަާކއި ނާއިބުަރއީސެްއ ހޮވަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުަގިއ 

އަތްއުފުލަިއގެން. ެއއީ މީގެުކރިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫަލށް ބަލާއިރުގަިއ 

ހޮވަންޖެހޭނީ އެގޮތަށް. ދެން އަޅުަގނޑު މިބަލާލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީން 

ކުރުމުގައި ެއއް ުއސޫލު. އެ އުސޫލަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު މާނަ

ޤާނޫނަކާމެދު ނުވަތަ ޤާޫނނުއަސާސީެގ ސެްކޝަނަކާިއ ކްލޯަޒކާމެދު 

 2645ބަޙުޘްކުރެވޭ އިުރަގއި އެކުެރވޭ ބަޙުޘް ބޭނުންކުރެވޭ ެއ އާޓިކަލްެއްއ 

، ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރެވުުނއިރު 133އިންޓަރޕްރިޓްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން. 

މަޖިލީހުގެއާއި އަދި ކޮމިޓީެގ ޔައުމިްއޔާ ައޅުަގނޑު ަބލާލިން. އެީއ 

އަްއޑުއަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ކުރީދުވަހު މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި 

ވިދާޅުވި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ އެކޮމިޓީގެ ބޭފުަޅކަށްވެފައި އެ 

 2650ބޭފުޅާއަށް އެނގިަލއްވާތީ. ޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި ގެްނގުުޅއްވި ޙިކުމަތް އެ
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އަޅުަގނަޑކަށް ޔައުމިްއޔާއިްނ އެއްެވސް އެްއޗެއް ސާުފކޮށް އެްއވެްސ 

ވަނަ މާއްާދ  133އެްއޗެއް ނެތް އެނގޭކަެށއް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި ޢާންމުޮކށް މާނަކުރާ އުސޫާލ ޚިލާފަށް މާނަކުރެޭވ 

ބޭފުޅުން އެކަހަލަ ޙިކުމަތެއް އެްއވެސް ެއއްެޗއް އެޑްރާްފޓްކުރެްއވި 

 2655ގެންގުުޅްއވާފަިއވާކަމަށް. ުކރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅިފަެއްއ  ރައީސަާކއި ނާއިބުރައީެސއް އިންތިޚާބުކުރާނެ ވަިކގޮތެއް ކަ

ކުރާނެ ވަކި ކޯެޓއް މި ރާއްޖެއަކު ނެތް. ނެތް. ޤާނޫނުއަސާސީ ޝަރަޙަ

ނުޑވާލުމޭ ނުވަތަ  ސިއްރުޯވޓަކަށް ދަންޏާ، އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރުކަ

 2660އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާުތގެ ަދށުން ކުްއވެރިވުޭމ އެފަަދ ޑްރާސްޓިްކ 

ކޮންކްލޫޝަނަކަށް ދެޭވކަށެްއ އަޅުަގނަޑކަށް ޤާނޫނީގޮުތން ފެންނާކަށެއް 

ނޑުވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅު  ގަ

ނޑަށްެވސް ފެންނަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ހުށަހެޅުއްވިހެން އަުޅގަ

ވަިކގޮތެއް ނިންމަން، އެީއ ސިއްުރވޯޓެއްތޯ ުނވަތަ ހާމަ ވޯޓެއްތޯ. 

 2665 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙަސަން ސަޢީދު. އަޅުަގނަޑށް ކުރިން ދަންނަވާނުލެވި އޮތީ. މިަވގުތު 

ެމންބަރުން. މިހާރު އެ ނިކުމެވަަޑއިގަންަނާވ  98ޖަލްސާގައި ިތއްބެވީ 

 2670 މެންބަރާއެކީަގއި. 

 

ނޑު އެންމެފުރަތަމަ މަ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ނިކުފާނު މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާތީ، ެއކަމަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން.  އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މަނިކުފާނުގެ ޙިކުމަތުޢަމަލީގެ ސަބަބުން މި  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 2675އް މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަުކގައި ކުރިއަށް ިމދާ ބަޙުޘްތަ

ރަނގަޅުގޮުތަގއި ނިންމަވާނެަކމަށް އުންމީދުކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާެއކު މި 
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ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެިވ 

ޙަމީދަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި ެއޓޮލްސް މިނިސްޓަރ އަލްުއސްތާޛު ޢަްބދު

އެމަނިކުފާުނ އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންވަން. ކޮންމެއަަކސް 

 2680ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ފަޅުފިލުއްވި ދުވަހު ދިމާވި އެަތްއ 

ކަންތައްތަާކއެުކގަިއވެްސ އެމަނިކުފާނުގެ ޙިކުމަތުޢަމަލީގެ 

ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ވަރަްށ ކެތްތެރިކަމާއެކު ޖަލްާސތައް ކުރިއަށް 

ނޑު ފާހަގަކޮށް އެދުވަހު އެމަނިކުފާނު ކަންތައްކުެރއް  ިވ ގެންދެވިކަން އަުޅގަ

ނުޑ  ގޮތުގެ މަްއޗަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރަން. ެއއަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިބަޙުޘްކުރަމުންދަނީ   2685ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ ރައީަސކާއި އަދި ނާއިބުރައީެސއް 

ނީ ރައީސަުކ އިންތިޚާބުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން. މީގައި ިޚޔާލުތަފާތުވެގެން ުއޅެ

އިންތިޚާބުކުރާނީ ިސއްރުވޯަޓކުންތޯ ނުވަތަ ހާމަވޯަޓކުްނތޯ، މިނުކުތާެގ 

މައްޗަށް. މިބަޙުޘްގެ މަްއޗަްށ މިދިގުދެމިގެންދަނީ ވަިކގޮަތކަށް ނުނިމި. 

 2690ވަނަ މާއްާދ ބުނާގޮތުްނ ރައްޔިތުްނގެ  97ކޮންމެޔަކަސް ޤާނޫުނއަސާީސެގ 

ެސއް ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްޭވ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ނާއިބުރައީ

ދުވަހު، ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއ އެބަ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ. އެކަމަކު ެއ 

މާއްދާގަިއ އިންތިޚާބުކުރަންެޖހެނީއަކީ ިސއްރު ވޯަޓކުްނ ކަމެއް ުނވަތަ 

ވަނަ މާއްދާއަްށ  133ހާމަވޯޓަކުން ކަމެއް ބަޔާންކުަރއްވާަފއެއް ނުވޭ. ދެން 

 2695ްއދާގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ ވަނަ މާ 133ބަލާއިރު، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުަތކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަުކގަިއ ނަގަންވާީނ  ކަ

ސިއްރުޯވޓެކޭ ބަޔާްނކުރެވިަފިއ އެބަޮއވޭ. އެހެްނވީމާ، މިީއ ރައްޔިތުންެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ ނުވަތަ ނާއިބު 

ބުކުރުުމގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ރައީސަުކވެސް އިންތިޚާ

 2700ވަނަ މާއްދާއާއި އަިދ  133މިއީ މިއުފެދިގެން އުޅޭ ސުވާަލކީ. ކޮންމެއަކަސް 

ވަނަ މާއްާދއަށް ބަލާއިުރގަިއ، އެަބޮއވޭ މި ޤާނޫނުަގއިާވ ސުރުޚީތަުކެގ  153

ށް މައްޗަށް ކޮންމެހެން ސުރުޚީތައް އެއީ ކޮންމެހެން މިޤާނޫނު މާއްދާއަ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަަޔކަށް ބެލެވެން ނޯންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޮއވޭ. 

ވަނަ މާއްާދެގ  133އެހެންވީމާ މި މާއްދާތަުކގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރ، އަދި 

 2705ވަަނ  133ދަށަށް ހުރި މާއްދާތަކުެގ މައްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ވިސްާނިއރު 

އްދާަގިއ ބުނެވިފައިާވ ވަނަ މާ 132މާއްދާގެ ދަށަށް ހުރި މާއްދާތަކަކީ 

ކަންކަމަށް ވޯޓުލެވޭ ެއކިކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ނެގޭ، ކުެރޭވ 

ނޑުެވްސ  އިންތިޚާބުތަކެްއކަން ނުވަތަ ލެވޭ ވޯޓުތަކެްއކަން އަޅުގަ

 97ވިސްނާިވސްނުންތަކުން ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެްނނަމަވެސް 

 2710ީއސަކާއި ނާއިުބ ވަނަ މާއްދާަގއި ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަ

ނޑަށް  ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވަިކގޮތެއް ަކނަޑއެޅިފައިުނވާީތ އަޅުގަ

ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާިއ 

ނާއިބުރައީސަުކ ސިއްރު ވޯޓަކުން ަނގާ ގޮަތކަށް. އެހެންވީމާ، 

ނުވަތަ ޢާންމު  ސިއްރުޯވޓަކުން ނުވަތަ ސިްއރުވޯޓަކުން ނަގަން ފެނޭތޯ

 2715ވޯޓަކުން ނަގަން ފެނޭތޯ މިދެގޮތުންކުރެ ގޮެތއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ. އެީއ ރައްޔިތުްނެގ  ތެރެއިން ނިންމުން އަޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ ހޮވާނީ ޢާންމު ވޯޓަކުންތޯ ނުވަތަ ސިއްުރ 

ނޑަެއޅުްނ  ވޯޓަކުންތޯ، މިގޮތް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކަ

އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް ބެެލވެީނ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި 

ނުޑގެ ވާަހކަ  ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ  2720ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު. އަދި ޝުކުރިއްޔާ ފާދިއްޮޕޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑާ ބެޭހގޮތުން ފާޅުުކރެއްވި އެޮޔއެދުންތަކަްށވެްސ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 2725 ޝުކުރުއަދާކުރަން. 

 

ނޑު  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ކުރުކުރު ގޮަތކަށް އަުޅގަ

 ށި އެްއވެސް ކަކަ ދެްނނެވޭތޯ ބަލާނަން. އެއީ ގަީޑގެ ދަންވަން ބޭނުންވާ ވާހަ ާނނު ޙަލީމް ދްމެންަބރު ޢަ
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ނޑު  12ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި  ވާހަކަެދއްެކވުން: އާިއ ދިމާއަށް އެބުރެމުންދާތީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ލިބިގެން މިއުޅެނީ އެއްޗާޕެްއެގ   2730ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް  ވަނަ މާއްާދ  97ކީއިރު ފޮތްތަކެއްބާއޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުގެ އަތުަގއި އޮްތ ފޮތުގައި. ދެން  އޮތީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ، އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ ވެސް ހަމަ އޮތީވެސް ހަމަ މިފޮތުގައި. ފަހަރެއްގަިއ  133

އެހެން ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަތކުަގއި ހުރި ފޮތްތައް ތަފާތުވުމަކީ ހަމަ 

ނުޑގެ އަތުަގިއ އޮތް ފޮތުގަިއ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. މިފޮތުގައި އަޅު   2735ގަ

ބުނާގޮތުންކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ، އަުޅަގނޑު ދެކެީނ 

ސިއްރުޯވޓެއް ނަގަންޖެހޭނެަކމަށް. އާދެ! އަޅުަގނުޑ ސިއްރުވޯެޓްއ 

ނޑަށް  ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ދެކޭކަމަށް މިދެންނެވީކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑަްށވެސް ކެރޭ ހާމަވޯޓު ހާމަވޯޓެއް ނަގަން ނުކެރިގެްނނެންނޫ ން. އަޅުގަ

 2740ނަގަން. އަދި އަތްނުނަގާ ިއންނަންވެސް އަތްނަަގއިގެން އިންނަންވެސް. 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  ބޭނުންވަީނ  އާދެ! މިވާހަަކ ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

އަހަރުދުވަުހގެ ދިގު ތަުޖރިބާއެްއގައި ވަރަށް ވިސްނުްނތެރިކަމާއެުކގަިއ  17

ނޑުމެން އެކުލަވާލި ޤާނޫނުއަާސސީ ޤައުމުގެ ކު އަހަުރ  6ރިަމގަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޖަލްސާއިން  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކަމުނުދިޔަ ދިޔުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

 2745ޖަލްސާ ނިމި އޭގެ  ސާބިތުވާ ކަންތައްަތއް ކަުމގައި. އާދެ! ެއއް

ތިންމަސްދުވަސް ފަހުން އަނެއް ޖަލްާސގެ ަވގުުތ ތިންގަިޑއިރަށް 

ދާއިރުވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިއްތިޚާުބކުރާނެ ގޮތަާކ ހަމަވަމުން

ނޑުެމންނަށް އެއްބަސްވުމަްށ ނާދެވުނީ  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ކަުމގަިއ ... ]ރިޔާަސތުގެ އެންެގވުމަކަށް އުނިކޮށްަފއި [ ...މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 2750ދަންނަވަން އަޅުަގނޑަށް މަޖުބުރުވޭ. އާދެ! އެހެންކަމަްށވާީތ އަޅުަގނޑަްށ 

ނަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިޤާނޫނުއަސާީސއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ފެން

ޢަމަލުކުރަމުން މިމަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަްށގެންދިުއމަކީ ވަރަށްދަތި 

ރިޔާސަތުގެ [ ...އުދަގޫކަަމކަށް ވާނެކަމަށް. ާއދެ! އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަކީ
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ފުރުޞަތު  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާ .]އެންެގވުމަކަށް އުނިކޮށްފައި 

 2755 ދެއްވިކަމަށްަޓކައި.

 

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ހުވަދުއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ވަރަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަދުނާނު ޙަލީމް. ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ސާސީއަްށ ރައްޔިތަކަށް ހުންނަަވިއެގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަ

 2760ކުޑައިމިްސކޮށް ބަސްފުޅެއް ިވދާޅުވުމަކީ ެއއްެވސް ބޭފުޅެއްެގ ޙައްޤެއްނޫން. 

ވަރަށް ދެރަކަމެއް ެއވިދާުޅިވ ބަސްފުޅަށް، ޤާނޫނުއަސާސީ އުވާލުމުެގ 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީ. ެއވާހަަކފުޅަކީ އަޅުަގނޑަށް ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. 

ނޑު ުހްއޓުވަންޖެހޭނެ ވާ ހަކަފުެޅއް. ެއހެންނަެަމަވެސް އެވާހަކަފުަޅކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހުއްުޓވޭގޮްތ ނުވީ. ެއކަހަލަ  ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެަވގުުތ އަުޅގަ

 2765އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ނުދެއްކުމަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

. މަޖިލިސް ފެށުނުިއރުވެސް ައޅުަގނޑު ދެންނެިވން. ތެދުފުޅެއް އެދޭކަމެއް

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް ލިބިަވޑަިއގެްނފައިވާނީ އެްއ 

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ތަފާތީކީނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީއާމެުދ 

 2770ވާނެ. ވިސްނަާވގޮތް ތަފާތީ. ޚިޔާލުުފޅު ތަފާތީ. ޚިޔާލުގެ ތަފާތެްއ އޮންނަން

އެއީ ޑިމޮކްރަސީ. އެ ޤަބޫލުުފޅުކުރަްއވަންވާނެ. ވީމާ، ޑިމޮްކރަސީއަކީ އެަކކު 

ބުނާ ގޮތަށް އެންމެން ތާއީދުކުރުމެއްނޫން. މިސާލަކަށް ޑިމޮކްރަސީައކީ 

އެކަކަްށ ކެމްޕޭންކުރުމެއްނޫްނ. އަނެާކއަށްެވސް ކެމްޕޭްނކުރެވެންޖެހޭނެ. 

ނޑު އަމިއްަލއަށް މިސާލައަ ކަށް ކެމްޕޭންުކރެވެންޏާ އެީއ އެކަމަކު އަުޅގަ

 2775ޑިމޮކްރަސީ. އެކަމަކު އަެނކާއަށް ކެމްޕޭން ކުރެވޭކަަމށްވަންޏާ، އެީއ 

ޚުދުމުޚުތާރު ކަމަކަށްވެގެންާދނެ. އެހެންނެއް ނޫންކަންނޭނގެ އެކަންަތއް 

އޮތީ. ޑިމޮކްރަސީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިއޮތީކަމަށްވަންޏާ ޑިމޮކްރަސީައީކ 

ސޫލު. ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އަންނާނެ. އެ ޚިޔާލުތަްއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ އު

އެކޮމޮޑޭްޓކޮށްގެން ެއގަބޫލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެްނދިޔުމަކީ ެއީއ 
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ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން  ޑިމޮކްރަސީައކީ.  2780ވީމާ، އަުޅގަ

ވަރަށް އިޙްތިރާމާެއކު އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުޑައިމިސްބަްސ 

ނުވާން. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުތުރު އަންނަގޮތަކަްށ ވިދާޅު

ވާހަކަފުޅު ނުދެްއކެވުމަށް. ެއީއ އެްއޗެްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކޮށްފައި، 

މިއަދުވެސް ެއއާ ޚިލާފަށް، އެއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމިދާނެ. 

 2785ންެގ މަޖިލީހެއްނޫން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ މިހާރު ކުރީަގއި އޮތް ަރއްޔިތު

ވީމާ، ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުަޅށާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކިެއިކ ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަވާ ތަޢްލީމުގެ އަީލަގއި، އެބޭފުޅުން 

ބޭނުންފުޅުވެދާނެ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން. ދުނިޔެ ތަރައްޤީަވމުންމިދާ ގޮތަށް 

އަހަރަށްފަހު ބަދަލުކުރުމަކީ އެީއ  6ައސާސީ ކުރިއަށްދާން. ވީމާ، ޤާނޫނު

 2790މައްސަލަެއއްނޫން ކަންނޭނެގ. އަދި މިފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން މި 

އިޞްލާޙުކުރާ ޤާނޫނުއަާސސީއަީކވެސް އުމުރުދުވަހަްށ އޮންނާނެ 

ައހަރުފަހުން އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން  3ޤާނޫނުއަސާސީެއއްނޫން. 

ނޑަްށ ހީވަީނ ވެދާނެ. ެއކަމަކު މި ޤަބޫލުފު ޅުކުރަްއވަންވާނެ. ވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން. ރައްޔިތުްނެގ 

 2795ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުަރއްަވން ވަަޑިއގެންތިއްެބިވ ބޭފުޅުން. 

އެހެންކަމަށްވުމާެއކީަގއި ަރއްޔިތުންެގ ޝުޢޫރުތަްއ ފާޅުކުރުމުަގިއ 

ދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކުޑައިމިސްބަެހއް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަުމން

ނޑު އާދޭހާެއުކ  ވިދާޅުެވ، އެގޮތަށް ކުރިއަްށ ނުގެންދެވުމަކީ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުން ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކު ެއދޭ ކަމެއް.

 2800 

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެްސ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ކަށްއެދި ފުރުޞަތަ

 ވަނަ މާއްާދއާ ބެހޭގޮތުން މިކުރެވެމުންދާ  133ދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް

ނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ގިނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބަހުޘްގައި އަުޅގަ

 2805ތްތެރި ބޭބޭފުޅުން އެބޭބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ދަންނަވައިފި. އަދި ޢިއްޒަ
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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްވެސް ވަރަްށ ދިގުކޮށް ވަރަށް ޞަރީަޙކޮށް އެ މާއްދާާއ 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުެުޅުަދއްަކަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު އެހުރިހާ 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިޙްތިރާމްުކރަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އެބޭފުޅުން 

ިމކަމާ ެއުގޅުވާ ގުުޅވުން  ވަނަ މާއްާދަގއި ެއވާ ސިފަތަކާ 134އެވިދާުޅވާ 

ނަޑކީ މިސާލަކަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ަހމައެއްނޫން. އެހެނީ އަުޅގަ  2810އެއީ އަުޅގަ

ނޑުެގ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް  ބ. އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތެއް. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ރ. އަތޮޅަކަށް ވޯެޓއް ނުދެވޭނެ.  ހަމަވީކަމުަގއިިވޔަސް އަުޅގަ

މީގައިހުރި ހުރިހާ ސިފަތަކެއް އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަނީ 

ހަމަވީކަމުަގއިިވޔަސް އަދި ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު 

 2815ހޮވާކަށް އެަބއި މީހުންނަކަށްނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ވޯޓުލާކަށް. އެސިފަތަްއ 

ހަމަވި ކޮންމެ މެންބަރަކު، ކޮންމެ މީހަކު ވޯޓުލާކަށް ނުޖެހޭ. 

ން އެބަ ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ، އެހެންނަމަވެސް ޭއގެން އަޅުަގނޑުމެ

ވަނަ މާްއދާގައި މިބުނާ  97އަޅުަގނޑުމެން މިހޮވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއ އެމަޖިލީހުގެ 

 2820މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ނާއިބު ރައީެސއް 

ބަށް އައިމާ، އެ ސިފަތަކުެގ އިންތިޚާބުކުރަންވާނޭ. މި ޢިބާރާތް މިހިސާ

ފަހަތަށް އެބައި އަންނަންޖެހޭ. އެމީހަކު ވާންއެބަޖެހޭ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކަށްވެސް. އެހެންވީާމ، ެއއަކަށް އިޝާރާެތއް ނުކުރެވޭނެހެން 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ، އިނޭގތޯ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި އެަޓރނީ ޖެނެރަލް 

 2825އަސާީސގައި ވަިކގޮެތއް ަކނޑައެޅިަފއި ނެތް ވިދާޅުެވއްޖެ، ިމކަމަކީ ޤާނޫނު

ކަމެއްކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ފެންނަކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑވެސް 

އެދެނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްވެސް އަދި އެހެން ބޭބޭފުޅުންވެސް 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ފަދައިްނ، ޢިޝާރާތްކުރި ފަދައިން މި ވޯޓު ނަގާނީ 

ތަ އަތްއުފުލަިއގެން ހާމަވޯޓަކުންޯތ، ބެލުމަށް މި ސިއްރު ވޯަޓކުންތޯ ނުވަ

 2830 މަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ނެގުން ެއދޭ ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ.
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ޝުކުރިއްާޔ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރު ޢަދުނާނު ޢަފީފް. ދެންމެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަ

ޙަލީމްގެ ވާހަކަފުުޅގައި ޤާނޫުނއަސާސީ ުއވާލަްއވަްނވެގެން އެ ހުށަހެޅުއްވި 

ނުޑ ޔައުމިއްާޔއިން ުއނިކުރުމަށްޓަކައި   2835ހުށަހެޅުއްވުން އަުޅގަ

 ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް އެންގި ވާހަަކ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާަލން.

 

ނޑު އާދެ، ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް އަ ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ޅުަގނުޑ ޝުކުރު ދަންަނަވން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަކަށްއެދި ދެންނެީވ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގައި  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު

 2840މިހިނގަމުންމިދާ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްެގ މެންބަރެއްގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިވަދަިއގަންނަވާ ހައިސިއްޔަތުން މިޖަލްސާގަިއ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ހިމެ 

ނޑާެއކު މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިަނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ައޅުގަ

ދުވަސްތަެކއް ހޭދަކުރެއްިވ ބޭފުޅަކު ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅެއް. މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާއަކީ މިހާރު ކޮމިޓީ ވަގުުތ 

 2845ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނުޑ  ނިމިފައިއޮތް ޖަލްސާެއއް ކަަމށް ވިދާުޅވި ވިާދޅުވުމާ

ވާހަކަެއއް ދަންނަވަން. އެެހންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެއއަށް 

ނޑު އޮތީ އެ ފުރުޞަުތ ދޫކޮށްލާފައި.  ޖަވާބުދެއްވުމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ަމއިކް އޮފްެވސް ކޮށްލިން. އެހެންނަމަެވސް ފުރުޞަތު 

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން ނޑު މި އަޅުަގނޑަށް ލިބުނީމާ އަުޅގަ . ައޅުގަ

 2850މަޖިލީހުގައި ދެކެވުނު ވާަހކަތައް އަލުން ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާކަށް 

ނުޑ މިމަޢުޟޫޢުގައި  ނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ބޭނުމެއްނޫން. އަުޅގަ

ވިސްނާފައި އޮތް ގޮތާއި ވ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާމު 

ންވީަމ، ޢިއްޒަތްތެިރ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުާޅ މުޅިން ހަމަ އެއްގޮތޭ. އެހެ

ނޑުގެ  111އިން  111މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު  ާތއީދުކުރަމޭ. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް   2855އަޚް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދުގެ އަރިހުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ަވރަށް އެުކވެރި  ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެމުން ދަންނަވަން، އަުޅގަ

އިާރގަިއ، އޭނާ ެއވިާދޅުިވގޮތަށް މިއީ މެންބަރެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދާ
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ނޑު  ޤަބޫލެއް  ކޮމިޓީ ަވގުތު ނިމިފަިއއޮްތ ޖަލްސާއެްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ނުކުރަމޭ. ޝުކުރިއްާޔ.

 2860 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނުޑވެްސ ފުރުޞަތަކަށް   ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު

 ބަހުޘްކުރެވެމުންދާ ރައްޔިތުްނގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  މިއެދުނީ މިހާރު މި އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު ޞާިލޙް 

ރައީސަކު ހޮވުމުަގއި ވޯޓު ނަގާނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ، ުކރެވޭ ބަހުޘްގައި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮްތ ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 2865އެ ވިދާޅުވި  އަޅުަގނުޑވެސް ދަންނަވާނީ ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވިދާޅުވުާމއި އަދި އެއަށް ތާއީުދކޮށް މިތާ ވާހަކަދެއްކެވި ޢިްއަޒތްތެރި އެހެން 

މެންބަރުން ވިދާޅުވިފަދައިން މިއީ އެްއވެސް ބަހުޘެއް ޮއތް ކަމެއްނޫނޭ. 

ނޑައެިޅގެން  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ސީާދ ކަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ އި  ންތިޚާބުތަކުގައި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގއި ކަ

 2870ވޯޓުދޭންީވގޮތް ަކނަޑއެިޅގެން އެ މާއްާދގައި ަބޔާންކުެރިވފައި އެަބއޮތް. 

ދެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަކީ ސީދާ 

ވަނަ  97ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެިޅފައި އޮތް ކަެމއް. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ންކުެރިވފައި އެަބއޮތް. މާއްދާގަިއ މިވާހަކަ ވަރަްށ ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާ

އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގަިއ 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ިސއްުރވޯޓެއް. އަިދ އެވޯުޓ ނަގާނީ   2875ވޯޓުދޭންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ސިއްރު ވޯޓެއްޯތ ނުވަަތ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ވޯޓުެނގުމުގެ ާޖގަެއއް 

ނުޑ ނު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އެނޫންގޮތަކަށް ދޭ އޮތްކަމަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން.  ނޑަށް ބަިއެވރިވެވެން ނެތް ވާަހކަ އަުޅގަ ވޯޓެްއަގއި އަުޅގަ

އަދި ހަމައެއާެއކު މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ައޅުަގނޑު ިއޙްތިރާމްކުރަން. 

 2880އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ވޯެޓއްަގއި އަޅުަގނޑު ަބިއވެިރނުވާނެ ވާހަކަ 

 ވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަ

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 
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 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި މަނިކުފާނަށް މިފުރުޞަތުގައި  އަްޙމަދު އަންަވރު 

 2885ރައީސް. މިފަދަ  މަރްޙަބާވެސް ދަންނަވަން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލިސްތަކުގަިއ ޚިޔާލެްއ ފާޅުކުރަންޖެހޭނީ ވަރަށް ިގނަ ގޮްތގޮތުން 

ނޑަީކވެސް  ވިސްނާފައިކަމަށް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ައޅުގަ

އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަްއ ދިރާސާކުރުމަށް ޝަޢުޤްވެިރކަން ހުންނަ 

ނުޑ އަބަުދވެސް އެ ންފަސަިއޒްކުރާނީ ނޫނީ މީހެއްކަމަށްވެްސވާތީާއއެކު އަުޅގަ

 2890އެންފަސައިްޒކުރާ ހިްތވަނީ ޝުޢޫރުތަކުގެ ކުރިއަށް ވިސްުނން އިސްކުރުުމގެ 

މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް. އެެހންނޫންނަމަ، ބޯޖަންގައްޔެއްހެްނ ޝުޢޫރުތަކުގެ 

ތެރެއަށް ވަެދވި، ނުނުކުމެިވ، ނުނުކުމެިވއްޖެނަމަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ 

އް ިހނގައިދާނެ ސަމާލުކަންނުދެވި. އޭގެ ނަތީޖާ ކްރިޓިކަލް ކަންތައްަތކެ

ވަރަށް ހިތިކޮށްެވސް ހިނގަިއދާނެ. ދިގު މުއްދަތަކަްށވެްސ ހިނގައިދާނެ. 

 2895މިއަދު މި ޖަލްސާއަށް މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންަނށް ހާޒިރުނުެވވޭ 

ގޮތަށް ބާްއވަވަން ޖެިހވަަޑއިަގތްކަމީވެސް އެހާ ރަނގަޅު ަކމެއް ކަމަކަށް 

ހިނގައިދާނެ. ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަެކއް އެންެމ ފުރިހަމައަށް  ނުވެ

ނިންމޭނީ އެކަންތައްތަުކަގއި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތަާކިއ ހުރި އުނި 

ކަންތައްތަކާމެދު ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުޘްކުރެިވގެން. ބައެްއ ފަހަރު ބަހުޘް 

 2900ާވންޖެހޭ ކަމަކަށް ވަރަށް ހޫނުކޮށްވެސް ހިނގަިއދާނެ. އެއީ އެހާ ކަންބޮޑު

ނުވެ ހިނގައިދާނެ. އިހުގެ ތަމްސީލެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް، އިހުގެ 

ނޑުެމންނަށް ހާމަކޮށްދީފައިވޭ ފުރިފައިހުރި  ތަމްސީލަކުން އަުޅގަ

އެްއޗެްއވިްއޔާ ގުުޑުގޑެއް ނާރާނެކަން. އާދެ، މި ވަގުތަީކ މަނިކުފާނާއި 

ރި އަިދ ކަރާމާތްތެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެހާ ވެރިންނަށް މަތިވެ

 2905ސްޓޭޓްސްމަންޝިޕް ދެއްކެުވމުގެ ތާރީޚީ ފުރުޞަތެއްކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެން 

ވާހަކަދަްއކަމުން މިގެންދާ ކަމަކީ އެހާ ސާދާ ކަމެއްނޫން. އެހާ 

އީ ހަމައެކަނި މިހާރު ސާދާކަމެއްނޫންކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. މި

ެިއވާ ރަްއޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކާއި ނާއިބު  އެްއކުރެވިފަ
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 2910ރައީސަކު ޮހވާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންތޯ ނުވަތަ ހާަމވޯޓަުކންތޯ ބެލުން 

އެކަންޏެްއވެސްނޫން. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނަމަ، ދީފަިއވާ ަޙއްޤެއް ުނވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީން މި މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ

ރައިޓެްއ ދޫކޮށްލުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްަފއިާވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ މިއަދު އެމީހުން އެވާހަކަ ނުދެއްިކ ކަމުގަިއވިޔަްސ 

ނޑުމެންނާ ސުވާލުުކރެވިދާނެކަމެއް   2915އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ މީހުން އަޅުގަ

ނުޑ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަނީ ކަމަށްވެދާ ނެ. ވީާމ، އަެނއްާކވެސް އަުޅގަ

ޝުޢޫރުތަކުގެ ކުިރއަށް ިވސްނުންތެރިކަން ނުވަތަ ުބއްދި އިްސކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން މަނިކުފާނާިއ އަދި އެހެންވެސް މިކަާމބެހޭ ބޭބޭފުޅުން 

 މިކަމަށް ސްޓޭޓްސްމަންޝިޕް ދެއްކެވުން. އާދެ، ައޅުަގނޑުެމންގެ މިލޮބުވެތި 

 2920ޤައުމު ެއއްބަިއވަންތަކަމާިއ ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކުަގއި ޭބއްުވމަށްޓަކައި. އަދި 

މިރާއްޖެއަކީ މިހާރު އުޅޭ ީމހުންނާއި އުޅެން ތިބި މީހުން ހަމަޖެހިގެން 

އަމާންކަމާއި އުފަލުގަިއ އުޭޅ ތަނެއް ކަމުަގއި ވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

ނޑުވެްސ މިއަދުގެ މި  އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ   2925 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 މުހިންމު ޖަލްސާގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަްޙމަދު ިނޒާމް 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ރައްޔިތުންގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ޚާއްޞަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ާނއިބު ރަީއސެްއ އިންތިޚާުބކުރަންވާނޭކަމަށް 

 2930ބުނެފައިވާއިުރ، އެ މަގާމަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރާނޭ ގޮެތއް އެާމއްދާަގއި 

ނޑަށްވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް  ބަޔާންކުރެވިަފއި ނެތް ާވހަކަ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާާއ  133ފާހަގަކުރެޭވކަން ދަންނަވާލަން. އަދި ހަމައެއާެއކު 

ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ވަރަްށ ތަފާތު. މީގެ 

ވަނަ  133ތެރެއިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީ އެބޭފުަޅކަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މާއްދާ ތަރުޖަމާކުރެވޭ ގޮތަަކށް. އެހެ  2935ންނަމަވެސް އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑަށް މި މާއްދާ ތަރުޖަމާކުރެވޭ ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެޓަރީނ 

ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެދެްއވައިިފއޭ. އާދެ، މިގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ، މިއީ 

ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެްނޮއތް ކަމެއްކަމަށް. މިއީ އެްއެވސް ހާލެއްގައި 

ނޑު  ސިއްރު ވޯޓަކަށް  ދާންޖެހޭ ގޮތަކަްށއޮތް ކަމެއް ނޫްނކަން އަުޅގަ

 2940ފާހަގަކުރަން. ދެން ހަމަމިއާއެކު މީގެ ހައްލަކީ ކޮަބއިތޯ ެބލުމުގެ ގޮތުން، 

ަވނަ މާއްދާއަށް.  113އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިެލވިާދނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ުޑ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް ލިބޭ އިމްތިޔާޒުތައް. ާއދެ، އަޅުަގނ

ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ 

ނޑުެމންނަށް ގޮތެއް  އިމްތިޔާޒުަތކުގެ ދަށުން ިމ ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

 2945ޖަހަިއފިހެން. ޢާންމު  12ނިންމިދާނެއޭ. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ޞަތުގައި ގޮތެްއގައި ޖަލްސާ ނިންމާގަޑި ޖެހޭތީއާއެްއކޮށް އަޅުަގނޑު މި ފުރު

އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ، މި ޖަލްާސ އިތުރު ވަގުުތ ދީގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިކުިރއަށްމިގެންދާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ނިމެންދެން 

ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތޯ. އާދެ، މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، 

 2950ުކރިއަށް ގެންދާނެ ، އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާނަމަ

 ވާހަކަާއެއއްކޮށް ކުުރކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ.
 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ، އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާގައި ރަޝްކޮްށގެން، ައވަސް އަރަިއގެން ގެންދިޔުުމެގ އުސޫލަކީ އެއީ 

ނޑުގެ އަުތގައި އެބައޮްތ ރަނގަޅު ުއސޫލެއްނޫންހެން. މިހާ  2955 5ރުވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނ  4ނަންފުޅު. ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްަކވަން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ 

އެބަތިއްެބވި. އަދި އަނެއްާކ އޭގެ އިތުރަށްވެސް އެިދވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ކަންނޭނގެ. މީެގ ބޭބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅު ވަރަްށ ތަފާތު. ބައެއް ބޭފުޅުން 

ަޑިއގަންނަވަނީ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ހަމަ އޮތް ގޮތެްއކަމަށް މިހާރު ދެކެވަ

 2960ގެންދާނީ. ހަމަ އެގޮތަށް ެދފަރާތުންވެސް ދެކިަވޑަިއގަްނނަވަނީ. ވީމާ، 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދީމުޤްރާތީގެ ރޫޙަކީ އަންނަ ޚިޔާލުތައްެވސް އަޑުއަަހއި 
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ޑަށް ދެން ގޮތެއް ނިންމާނީ. މިހާރު އަވަސް އަަރއިގެްނ އަޅުަގނ

ނޑަކަށް ނޭނގެ،  3ގެންދެވިދާނެ ކަންނޭނގެ  ޖަހަންދެންވެސް. އަޅުގަ

ޖަހާއިރަށް ގެންދިޔަސް މި ނިމޭނެކަމެއް.  3އެްއވެސް އުންމީދެއް ނެތް 

 2965ވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަޖެހިގެން ތިބެގެން ކުރިައށް ގެންދެވުން 

ނޑުމެންނަށްެވސް އެކަ  އްެޗއް ކަންނޭނގެ މީގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. އަުޅގަ

އެބަކިޔޭ މިހާރު. ބޭފުޅުްނ އެބަ ވިދާޅުވޭ މަޖިީލހުން ގޮތެއް 

ނިންމަންވީނޫންހޭ. އެއްބަިއ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ ަމޖިލީހުން ގޮތެއް 

ނިންމަވާކަމަށްވަންޏާ، އެ ނިންމަވަންވާނީ ފެންނަ ގޮތަށް އަތްއުފުލަިއގެްނ 

 2970ުއފުލައޭ، ސޮީރ ވޯޓު ަނގަިއގެން، އަެނއްބައި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ އަްތ ނު

ސިއްރު ވޯޓަކުންނޫނޭ. ސިްއރު ގޮތުގައޭ. ެއކަމަކު ހަމަ އެއް ވާހަަކއެްއ 

ކަންނޭނގެ މިދެކެވެނީ ދެޮގތަކަށް. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ޢާންމު 

ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑުމެން މިުބނާ ކަިއގެންނޭ ފުރާނީ، ނުަކެއއް ނުފުރާނަމޭ. 

ނީ. ވީމާ އެަކހަލަ ގޮތަކަށް އެކަމަކު ހަމަ ކަިއގެންކަްނނޭނގެ ފުރާ

ނޑަްށ   2975ކަންނޭނގެ މިގެންެދވެނީ. ީވމާ، އެްއވާހަަކއެްއ މިދެކެވެީނ. އަުޅގަ

ބޮޑަށް ފެންނަނީ، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައދި ޚިޔާލުފުޅު، 

އެއްބޭފުަޅކު ޚިޔާލުފުޅުވެސް ކުރަްއވައިފިކަންނޭނގެ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު 

ށް ބަލައިލާއިރު، ވަރަށް ދިގުލާފާެނ. ވީމާ، އެހެން އަތުަގއި ހުރި ނަންފުޅުތަކަ

ދުވަހެއްަގއި މަޖިލިސް ާބްއަވއިގެން ހަމަ ކޮންޓިނިއުކޮްށެގން މި ޖަލްސާ 

 2980ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން އިރާދަފުޅުކުރައްިވއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެަކމަކު އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވަން. މިއަދުވެްސ އެބަތިއްބެވި އެދެނީ އަލު

ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެން، އަދި ފުރަަތމަ ފަހަރުވެސް  5

ބޭފުޅުން  4ވާހަކަދަްއކަވަްނ ފުރުޞަތު ިލބިވަަޑއިނުގެން. އަދި އެބަތިއްެބވި 

ނޑަށް ޔަގީ  2985ން އަިދ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި. އަުޅގަ

އިތުރު ބޭފުޅުން ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވނެކަމަށް. ތިޔަ 

ނޑު އެންމެުކރިން މި ޖަލްސާ ފެށުނުއިރުގައި ދަންނަވާލި  ބޭފުޅުން އަޅުގަ



 116 

ނޑަށް ެދްއވި ެއއްބާރުލެްއވުމާއި  ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި ައުޅގަ

 . އެއްަބއިވަންަތކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

 2990 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިމުނީ. - هلل رب العالوين والحود
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 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތިންވަނަ ބައި 

 3005 2114އޮކްޓޯބަރ  14

 

އެޖެންޑާގެ އެއްވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާ  .5

 ފެށްޓެވުން  ކުރިއަށް ގެންދަވަން 

 

 3010 މަޖިލިސް ފެށުނީ... wr  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން، 

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 

 

 3015ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން، މިދިޔަ އަްނގާަރ 

ނޑާެލވުނުއިުރ، އަުޅަގނުޑމެންނަށް އޮތީ،  ދުވަހު ބޭްއވުނު ޖަލްސާ މެދުކަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސެްއ ިއންތިޚާބުކުރުމުެގ 

މައްސަލަިއގައި ވަިކވަރަކަްށ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާފައި ކުިރއަށް 

ނޑާެލވުނުއިރު އަުޅަގނަޑށް ދެންނެވުނު   ގެންދަވާފައި. ޖަލްސާ މެދުކަ

 3020ޖަލްސާ ނިމުނީއޭ. ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

އަޅުަގނޑާ މުޚާތަބުކުަރއްަވއި ވިދާޅުވި ޖަލްސާ ނުނިމޭެއއްނޫންހެއްޔޭ. އަިދ 

ނޑުނީެއއްނޫންހެއްޔޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް ެއ  މެދުކެ

ނޑު މާނަކުރީ ސެޝަން ނިމުނީއޭ.  ވިދާޅުީވ. އަުޅގަ

 

 3025އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާކިރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގަތީތޯ؟ މާލެ

އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކައަށްފަުހގައި ފުރުޞަތަށް އެިދަވޑަިއގަންނަވާނީ. 

އަޅުަގނޑު އަދި ޖަލްސާ ހުޅުވާލީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވަްނވީމާ، 

ނެވި ޮއޅުމެއް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން. އެހެންވުމާެއކީަގއި ކުރިން ެދން

ނޑު ވަރަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރާފައި އޮތްކަމަްށވަންޏާ، ައޅުގަ

ނޑާލުމޭ.  ނުޑގެ މަޠުލަބަކީ ޖަލްސާ މެދުކަ  3030ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން އަޅުގަ

ނޑާލެވުނުއިުރ، ާވހަކަދެއްެކވުމުެގ  އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާ މެދުކަ

ޅުންކޮޅެްއ ތިއްެބވި. އަދި ެދވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެްނ ބޭފު

ނޑު  ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންެވސް ބޭފުޅުންކޮޅެއް ިތއްެބިވ. އަުޅގަ

ބަލާނަން މިއަދު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު އެރުވޭތޯ. 

 3035ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު ވިސްނިވަޑަިއގެންފަިއާވނެ ފަދައިން، 

ަމޖިލީހުގެ ރައީސެްއ އިްނތިޚާބުކުރުމުގަިއ  ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ

މިނުކުމެގެން އުޅެނީ ދެތިން ވައްތަރެްއގެ ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް. އެްއގޮތަީކ 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭުފޅުން ވިދާުޅވަނީ 

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން ވެއްޖިއްާޔ،  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 3040މަޖިލިހުގެ ރައީސެއް އިންތިޚާބުކުަރން ދާންޖެހެނީ  ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ

ސިއްރުޯވޓަކުންނޭ. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަނެއް ބަެއއްެގ 

ވިދާޅުވާ ގޮުތގަިއވިްއޔާ، އެއިްނ އެގޮެތއް ހާމައެއް ނުކޮށްދޭ. ދެން ތިންވަނަ 

ޓަކުްނ ޚިޔާލެްއގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ ގޮތުގަިއިވއްާޔ، ވޯޓަކަށްާދންވީ. ވޯ

ނިންމޭ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އޭގެ ސަބަބެްއ 

 3045ވަނަ މާއްދާ މަނަެއއް ނުކުރޭ އަިދ  133ކަމަށްމިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އެހެން މާއްދާެއއްވެްސ މަނައެްއ ނުކުރޭ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުން އެ 

ޖިީލހުގެ ވޯަޓކުން މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތް މަ

ނިންމުމަށް. އޭގެ މާނަައކީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ިލބިއްޖިއްާޔ، އެ 

އަޣްލަބިއްޔަަތކަށް އަޅުަގނުޑމެން ތަބާވެގެން އެގޮތަކަްށ ކުރިއަށްދާނީ. 

 3050އަޅުަގނުޑ ހިތުން ޑިމޮކްރާތީ އުސޫލުެގ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކީވެްސ ެއީއ 

 ކަންނޭނގެ. 

 

ރުންގެ މޭޒުކޮޅު މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކެއް ިމއަދު ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ޭމޒުކޮުޅމަތީ ބާއްވާފަިއ 

 3055އޮންނާނެ. ޭއގަިއވާނެ ަރްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ ޑްރާފްޓިންގ 

ވަނަ ޖަްލސާގެ ޔައުިމއްޔާ. ކަންދިމާުކރި ގޮތުން އެ  191ކޮމިޓީގެ 

ނުޑ. ވީމާ، ޖަލްސާގަ އި ޗެއަރމަނަކަށް ުނވަތަ މުޤައްރަކަށް މިއިނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ކޮށްފައި މިއޮތް ސޮޔަކީ މިފަހަރު މި ހައިސިްއޔަތުން ކޮށްފައި 

އޮތް ސޮެއއްނޫން. ެއއީ ކުރީގައި ކޮށްފައި އޮތް ސޮެޔއް. މި ޔައުމިްއާޔ 

 3060 133ނަށް ވިދާޅުވުމުން ތިޔަ ބޭފުޅުންަނށް، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް އަލިކަެމއް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. 

އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތުަގިއވިްއާޔ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީގައި އޮންނާނެ 

ޓޭބަލެއް ގޮތަށް ހަދާފައިއޮްތ ކަރުދާސްކޮޅެްއވެސް. ޓެިބލޭޝަނެއްވެްސ  
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ނާނެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަްށ އޮންނާނެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި. މީގައި އޮން

 3065އެދުވަްސކޮޅު ަބއެއް ާމއްދާތައް ހުށަހެޅުނު ގޮތާިއ، އަދި ނަމޫނާ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮްތގޮތާިއ ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީން 

ނިންމެވި ގޮތާިއ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުން ނިމިގެން ދިޔަގޮްތ. 

ވަރަށްޮބުޑ އެއްެޗއް ދެވަނަ މާއްދާ ބަްއލަވާލެްއވީމާ، 

ފާހަގަެވވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދަުއލަތް ހިންގަވާ ކޮމިީޓގެ އިންިތޚާބާ ގުޭޅގޮތުން. 

 3070ވަނަ މާއްދާ، ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީޭއ  48އެއި މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އަޅުަގނޑު މިކިޔަނީ މިހާރުެވސް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ 

މަސައްކަތްކުަރއްވަން ފަސޭހަުފޅަކަށް ނަމޫނާ  ކަންނޭނގެ މުސްތަޤްބަލުގައި

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް، އިންވަރެޓޑް ކޮމާގެ ތެޭރގައި "ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީ" 

އެހެން ކިޔާ ޑްރާފްޓެއް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންނޭނގެ. އެގޮތަށް އޭުރ 

 3075ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިވަަޑއިގެންެނވި 

 47އަޅުަގނޑުމެން މިކިޔަނީ ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ. އޭގެ  ޑްރާފްޓަށް

ވަނަ މާއްދާ މިއޮންނަނީ ސިއްރު ވޯަޓކުން ވޯޓުދޭ ގޮތަށް. އެއީ ދައުލަްތ 

ހިންގާ ކޮމިޓީ. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަްށ ގިނަ ފަހަރަށް 

 މައްސަލަތައް މި ހުށަހެޅެނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ދެކެވޭ

 3080ވާހަކަފުޅުތަާކއި ޚިޔާލުފުޅުތަާކއެީކގައި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅި 

އެތާނަގއި ވާހަކަދަްއކަަވއި ގޮތެއް ނިންމަވާނީ. ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަްށ 

ހުށަހެޅުއްވުމުން ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީން މި ނިންމެވީ ސިއްުރ 

ކުންކަން. ެއއީ ވޯޓަކުންނޫންކަމަށް ޯވޓަށް އަާހނީ. އޭގެ މާނަައކީ ހަމަ ވޯޓަ 

ވަނަ މާއްދާ. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޑްރާފްްޓގެ 

 3085ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ޖަލްސާއިން މިނިންމެވީ ސިއްރު 

ވަަނ  47ވަަނ މާއްދާ. މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  48ވޯޓަކުންކަމަށް. ެއއީ 

ެލއްވުމުން މާއްދާ. ދެން އޭގެތިީރގަިއވާ މާއްދާތަކަށް ަބއްލަވާ

ަވނަ މާއްދާ. މި  133އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އޭގެ ތިރިއަށް މިއަންނަނީ 

މާއްދާތަކުގެ ވާަހކަ މި ޔައުމިއްާޔގައި އޮންނާނެ. ަޔއުމިއްާޔ ވިދާޅުވުމުްނ 
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 3090އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ވީމާ، އެއަށް ެއއްވެްސ އިޞްާލޙެއް ނުގެނެްސ 

ވީ. ވީމާ، މިއިން ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއް

ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރައްވާަފއިވަނީ ސިއްުރ  133ހާމަވެވަަޑއިގަްނވާނެ 

ވޯޓެއް އެހެން ނުޖަހާ، އެގޮތަށް ނުލިޔެ ފާސްކޮށްފައިވަީނ، ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ާހމަ ވޯޓަކަށް ދާންކަން އަުޅގަ

 3095ތެރި މެންބަުރންގެ އަރިހުން ޔައުމިްއޔާއިން ފެިނގެން އެބަޭދ. ދެން ޢިއްޒަތް

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެދެން. އަޅުަގނޑު މިވާހަކަަދއްކަނީ ެއއްގޮަތކަށްެވްސ 

ބަހުސްގެ ެއއްެވސް ކޮެޅްއގަިއ ބައިވެިރވާކަެށއްނޫން. ހަމަ ހާމަވީ އެްއެޗްއ 

ދަންނަވާލަންވެގެން. ތަްނކޮެޅއް ބޮޑަްށވެސް ިމވާހަަކ ދެންނެވިއްޖެ 

ީވވަރަްށވުރެ ބޮޑަށްެވސް ދެންނެވިއްެޖ ކަންނޭނގެ. ކަންނޭނގެ ދަންނަވަން

 3100އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ޓެބިއުލޭޝަނެއް ނޫނިއްޔާ ހަމަ ޓައިްމ ޓޭބަލެއް ގޮތަްށ 

އެްއޗެްއ ހަދާފައި މޭޒުޮކޅުމަތީަގއި ބޭްއވީމާ، އަދި ޔައުިމއްާޔެއއް ބޭްއވިަޔސް 

ވާެނ ކުއްލިައކަށް ަބއްލަވާ ބެއްލެވުމަކުން ސާުފެވވަަޑއެއްުނގަންނަ

ކީްއވެކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން މި މައުލޫމާތުތައް ބާއްވަވާަފއި މިއޮތީ. މި 

މައުލޫމާތު ބާއްވަވަން ޖެހުނު ސަބަބަކީވެސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެްއ 

 3105މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގެންެނީވ ޔައުިމއްޔާ ބަލާފަިއ، ަޔުއމިއްޔާަގއި އޮތް 

ނޑުމެން ތިަޔ ބޭފުޅުންނަ ށް ލިބޭނެ ކަހަލަ އިންތިޒާމެްއ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ހަމަޖައްސައިދޭން. ދެތިން ބޭފުޅަކު އެިދވަަޑއިގެންެނވި. ެއދިވަަޑއިގަތީމާ، 

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެީރ، އެޭބފުޅުންގެ އެދިަވޑަިއގަތުމަށް އިޖާބަދޭއިރުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް މި މައުލޫމާތު 

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން، އެންމެ ފަހު ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަ  3110މަޖައްސާނީއޭ. އަުޅގަ

މެންބަރުން  23ދުވަހު ވާހަކަެދއްިކއިރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 6ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި. އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ދެއްިވ. އޭެގ ތެެެރެއިން 

ެިއވަނީ ިސއްރު ޯވޓަކަ ށް ދިޔުން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާޅުވެފަ

ލާޒިމުކަމަށް. ސިއްރު ވޯޓަކަްށ ދިޔުން ލާޒިމް ނޫންކަމަށް ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި 

 3115މެންބަރުން ވިދާުޅވެަފއިވޭ. ސިއްުރ  9ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން 
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ވޯޓެއްތޯ ނުވަތަ ހާމަވޯެޓއްޯތ ބެލުމަށް ވޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި 

ޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއ، ހުށަހެޅުމެއް ބޭފު 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވޭ. ހާމަވޯޓަކަށް، ހަމަެއކަނި ހާމަ ވޯޓަކަށް 

ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދުކުރަްއވާފައި ިތއްބެީވ ދެ ބޭފުޅުން. 

ނޑު   3120ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން ވަރަށް އަދަުބވެރިކަާމއެކު އަުޅގަ

ން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ައޅުަގނުޑމެން މިކުރާ އެދެ

 މަސައްކަުތގައި ަރއީެސްއ ހޮވުމުެގ ކަންތަްއ ައވަސްކޮށްެދއްވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނ އެދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑިއގަންނަވަީނ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑުމެން މިހާރު ދެތިން ހަތަރު ދުވަސް މިވޭތުވެގެްނ   3125އިޞްލާޙުކުރަން. އަުޅގަ

ުތގައި. މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް ހޮވުމުގެ މަސައްކަ

މިއީ އިދާރީ މަސައްކަެތއް. ކުރީ ދުވަހެްއގަިއވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވި 

ނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ފަދައިން އަޅުގަ

ހަވާސާަގއި. ޙަޤީޤަތުަގއި ބޮެޑތި މައްސަލަތައް އޮތީ ކުރިައށް. ސަރުކާރު 

 3130ން ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި، ސަުރާކރުގެ ބާރުތަކާއި އެހެ

މައްސަލަތައް މި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިޑސްކަސްކުެރިވގެން 

ވާހަކަފުޅުދެެކވިގެން ިޚޔާލުފުުޅދެއްަވއިގެން ކުރިއަށް ދާނީ މުސްތަޤްބަލުގައި 

އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި. ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ 

ޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ ފަދައިން، ރައްޔިތުންގެ ޚާއް 

 3135މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބަލަހައްޓަވާ ިނޒާމު ގާއިުމކުރަްއަވާވ 

ޢިއްޒަތްތެރިެއއް. އެމަނިކުފާުނ އެ މަސައްކަތްޕުުޅކުރަްއވާީނ ރައްޔިތުންެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ަގވާއިެދއްގެ ދަށުން. ޑްރާްފޓިންގ ކޮމިީޓއާ 

އްކަތް ދިޔައިމާ، ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަުކަގިއ ހަމައަށް މަސަ

އިސް ބޭފުޅަކަށް ނުވަތަ ެޗައރމަެަނަކަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ، މި 

 3140މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރާކަމަށްވަންޏާ، އެކަންތަްއވެސް ބަލަހަްއޓަވާނީ އެތަނުްނ 

އިސް ބޭފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވާ ފާސްވި ބޭފުޅަކު އެެޗއަރ، ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީެގ 
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ގޮތުަގއި ހުންނަވާނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރާއިުރަގއި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީވެސް ހަމަ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަމަ 

މެންބަރެއްގެ ގޮތަށް މަަސްއކަތްޕުޅުކުރަްއވަނީ. އެމަނިކުފާނުގެ އިތުުރ 

 3145ތު ބެލެހެއްޓެްއުވން. ހަމައެއާއެީކ ވާޖިބަކަށް މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ

އިތުރު މަހުރޫމުވުމެއްވެްސ އެބައޮތް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި 

ބައިވެިރެވވަޑައިުނގެންނެވުން. މިހެން އޮތް ކަމެއް މިއީ. ވީމާ، މިކަމަކީ 

އަޅުަގނުޑ ހިތުން މިހާ ވަުގތު ބޭނުންކުރުން މާ މުހިންމު ކަމެއްނޫން 

މަޢާފަށްއެދެން މިހެން  ދަންނަވާލަންޖެހޭތީ.  ކަންނޭނގެ. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް

 3150އަޅުަގނުޑގެ މި ބޭނުމަކަށް މިވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައިަގނުޑ 

މަސައްކަތަށް ައވަހަށް ދެވޭތޯ. އެއީ އެކަން ައޅުަގނޑަށް ޔަގީން މިތަނަށް 

ވަަޑއިގެންިތއްބެވި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެވެސް ޭބނުންފުޅަކަށްވާނީ. 

ނޑަށް ަޔގީްނވާ ގޮުތަގއިިވއްޔާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަދި އަ ުޅގަ

ރައްޔިތުންެގވެސް ބޭނުންފުޅަަކށްވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން 

 3155އަދިވެސް މަޢާފާއެކީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުަގއި އަދިެވްސ 

 ފާހަކަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެިތން ވާހަަކއެްއ ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދު  މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް. ައޅުގަ

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ފަރާތްޕުޅުން 

ވާހަކަދެްއކެވުުމގެ އިޚްިތޔާުރ ދީފައިވާ މީހަކު ފިަޔވަިއ، ހުށަހެޅިފައިވާ 

 3160ބާރު ހޯދުމުގެ ގޮތުން  މައްސަލަެއއްަގއި އެ ވާހަކަަދއްކާ ޕޮއިންޓެްއަގއި

ނޑު ވަރަށް  އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު ގެނައުމުގެ ހުއްދަެއއް ނޯވޭ. އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހަރި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ައއި 

ނުޑ އޭގެ ތަފްސީލަކަށް ދާަކށެއްނެތީން. އެހާ  ގޮތް. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންހުރީ  މިކަމުގައި ބައެއް ުއނދުގޫތަްއވެގެން. ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ނޑުވީީތވެ އެހާ   3165މި މައްސަލައަކަްށ ހެދުމުގެ ފަހަތުގައި އެކަަކކަށް އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ހަނދާން ހުރީ. ވީމާ، މި މަޖިލީހުގަިއެވސް އެކަންަތއް 

ދިމާވެދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
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ބާރުލެއްުވމުގެ ގޮތުން ހެއްކާ ގަރީާނ ގެންނެނެވުމުެގ  ނަންފުޅު ގެނެސް

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ  ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ފައްޓަަވއިފިްއޔާ. ވީމާ، އަުޅގަ

 3170މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވެްސ 

ފުޅުގައި އިތުރު މިކަންތައް މިއޮންނަ ގޮތަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަ 

ގަރީނާެއއްގެ ގޮުތަގއި، މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ، ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިވެނި ެއއްެޗއް ވިދާުޅވިޭޔ، ެއވެނި އެްއޗެއް ތިމަންނަ 

ކައިރީ ވިދާުޅވިޭޔ، އެހެން އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ނުެގންދެވުން ވަރަށް 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެ  3175ންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން. ދެްނ އިޙްތިރާމާއެީކ އަުޅގަ

ނޑު އެދެީނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުން އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި މިެވނި ގޮތަކަށް ނިންމަވައިފިްއޔާ، ތިމަންނަ 

މިވެނި ގޮތަެަކަށް ކަންތަްއ ކުރާނަމޭ ވިދާޅުނުވުން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ޑަިއގަންނަވަނީ ިސއްރު ޯވޓަކަށް. މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުްނވެްސ މި އެދިވަ 

 3180ސިއްރު ވޯޓަކަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވަީނވެސް އެކުަރއްވަްނވާ ކަންތައްތަްއ 

ސިއްރުކުަރއްަވިއގެން ގެންދަަވންކަންނޭނގެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ަބއެްއ 

ބޭފުޅުންނަށް ހާމަ ވޯޓެއް ދެއްވުމުގެ ސަބަބުން ބަެއއް ކަަހލަ ކަންތައްތަްއ 

ނޭ، އުނިވެދާޭނ، އަިދ ބައެއް ބޭފުޅުންނަެަށް ބަެއްއ ސަބަބުތަކާހުރެ ގެއްލިދާ

ކެރިވަަޑެއއް ނުގެންފާނޭ. އެހެންވެގެންނޭ ސިއްރު ވޯޓަކަްށ ދަނީ. އެހެން 

 3185ކަމަށްވަންޏާ، ކީްއކުރަްއވަންތޯ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ވެނި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގަިއ، ތިމަންނަ މިވެނި ގޮތަކަށް ހަދައިފިއްޔާ މި 

ގޮތަކަށް ހައްަދވާނަމޭ. އެގޮތަށް ހައްަދވާީނ މަޖިލީހުގައި 

ވާހަކަފުޅަކުންނޫންހެން އަުޅަގނޑަެަށް ހީވަނީ. ކުރަްއވާ ަކމަކުންހެން. އެއީ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވޭ ވޯޓުެދއްުވމުގެ ޙައްޤު، 

 3190މާ، އެިއން ކަންނޭނެގ ނުވަތަ ނުދެއްވުުމގެ ަޙއްޤު ލިބިވަަޑއިގެންފަިއވޭ. ވީ

މެންބަރަކު ހުންނަވާ ގޮތް މަޖިލީހަށް ސާފުވެގެންދާނީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި 

ބައެއް ބޭފުޅުން ެއވާހަކަ ގެްނނަވާއިުރގައި ވިސްާނވަަޑއިނުެގންފައި އޮވެދާެނ 

ކަންނޭނގެ ައޑުއަހާ މީހާައށް އަުޑއިޭވގޮތް. ދެން ައޑުއަހާ މީހާއަްށ 
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ނޑަށް ، އަުޑއިވެނީ ަބއެްއ ފަހަރަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ، އަުޅގަ

 3195އަުޑއިޭވއިރުަގއި ބަެއއް ފަހަރަށް ހީވަނީ، ދެން އިނގިރޭސިަބހުން ތަންކޮޅެއް 

ނޑަށް ފަސޭހަވާީނ، ތިަޔ ބޭފުޅުންނަކަށް  ދެންނެވިއްޔާ ކަންނޭނގެ  އަުޅގަ

ނޫންކަންނޭނގެ، މި ތްރެޓްްނކުރާހެން ހީވާކަހަެަލަ. އެެއްއނޫން ކަންނޭނގެ 

މެްނގެ މަޖިލީހުގެ ރޫޙަކީ. ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުެުންވަނީ އަޅުަގނޑު

އެުކވެރިކަމާިއ، ެއއްބާރުލެްއުވމާއެކީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުުޅ 

 3200ހާމަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންަދން. ޚިޔާލުގެ ތަފާތެއް އަުތވެދާނެ. ތަފާތު 

ކާއެކީ ގޮތެްއ އައުމަކީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިާލފުވުމެއްނޫން. އެ ތަފާތު ޚިޔާުލތަ

ނިންމާއިރުގައި ޗެމްބަރުަގއި، މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާކުރާތަނުަގއި 

އިންނެވުމަީކވެސް ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުެރޭވ ކަމެއްނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާތަުކަގއި އެބަހަރި ަބއެއް މެންބަުރން ވިދާޅުެވގެން 

 3205ަކމަށް. ނޫނިއްޔާ ތިމަންނަ ޔައުމިއްާޔަގއި ނޯުޓކުރާށޭ ތިމަންނަ ވޯޓު ނުދޭ

ވޯޓު ނުދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށްެވސް އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުކޮްށގެން މައުލޫމާތު 

ނޑުމެންނަްށ  އޮޅުން ފިލުވާަފއި ރިޯކޑްކޮްށފައި އެބަހަރި. ވީމާ، އަުޅގަ

ޑިމޮކްރެޓިކް ގޮތުން މިކަންތައްތައް ނިމޭނެ ޮގތް އެބަހަރި. 

ރަނގަަޅށް ދިމުކްރާތީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ރަނގަޅަސް ނު

 3210މިއޮންނަނީެި ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް ގެންދިޔުން. ިގނަ ބޭފުޅުންގެ 

އަޣްލަބިއްޔަަތކަށް ދިޔުން. ދެން މީގައި ދީފައި ނެގުން، މިސާލަކަށް 

އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވަންޏާ، "ގިވް އެްނޑް ޓޭކް" ުއސޫލެއް އެބަޮއވޭ 

ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ އަރިހުން މީގައި. ދެން ައޅުަގނޑު ވަަރށް 

ނޑަށް މިކަުމަގއި ެއއްބާރުލެްއވުން ދެއްަވއި، މި މަޖިލީހުގެ  އެދެން އަުޅގަ

 3215ރައީސްގެ ކަންަތއްތާިއގެން ުކރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުން. ދެން 

އަޅުަގނޑު ސަމާލުކަމަށް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ނޑަ  އެިޅގެން އެބަބުނޭ މި ޖަލްސާގައި ކުރަްނވާ ކަންތައްަތކާއި، ކުިރއަްށ ކަ

ގެންދަންާވގޮތް. އަދި އަުޅަގނޑުގެ މަަސއްކަތް މިވަނީ އެއަްށވުރެންވެްސ 

ބޮެަޑަށް ހަނިވެފައި. އަުޅަގނޑަށް މިޖެހެނީ މި ޖަލްސާގައި ަރއީސަުކ 
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 3220ދަންނަވަންޏާ، ހޮވުމާއެީކގައި މިތަނުން ތެދުވެގެން ދާން. އެހެން ގޮތަކަށް 

އަޅުަގނުޑގެ މަަސއްކަެަތަކަްށ މިއޮތީ ހަމައެކަނި ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްަޞ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް ހޮެވންދެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިނުން. 

އަޅުަގނޑަށް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ހުއްދަ އެރުޭވނީ ހަމައެކަނި 

ަކވަން. ިމހާރު އިތުރަށް ރައީސެއް އިންތިޚާބުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައް

 3225ބަހުސަކަށް ގޮސްގޮސް ިމއުޅެނީ ވޯޓު ނަގާނެ ގޮަތކާ ބެހޭގޮތުން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުންފުުޅވާތީ، އެ މައްސަލަ ނުކުމެެގން މިއުޅެނީ. 

ވީމާ، ެއވެސް ސީދާ ރައީސަުކ ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން. އެންމެ ފަހުން ޖަލްސާ 

ރުން ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅުްނ ބޭއްވުނު ދުވަހު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އަޅުަގނޑަްށ ވިސްނުނު، ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއގެ 

 3230ޙައްޤާއި ނުވަތަ ހިމާޔަތާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނުކުމެެގން އުޅޭހެން. 

އަޅުަގނުޑ އަދަުބވެރިކަމާެއުކ ދަންނަވަން ހިމާޔަތާ ބެޭހ މައްސަލަެއއް 

މައްަސލައެއް ގެންދަވަްނވާނީ ކަމާެބހޭ ފަރާތަށޭ. މި އޮތްކަމަށްވަންޏާ، އެ 

ނޑަކަށް ޭނރުވޭނެ. ވީާމ،  ޗެމްބަރަށް ގެންނަަވިއގެން އެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެދެން ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މިއަދުވެސް ފުރުޞަތު 

 3235ހޯއްދަވާއިުރަގއި ހަމައެކަނި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ެަކަދައްަކވަން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން މައްސަ ލައާ ބެހޭގޮތުން ވާހަ

އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންެމ 

ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ފުރުޞަތު އަރުަވއިފިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ެއްއ 

ޑަިއގަންނަވަންެޖހޭ އިމްތިޔާެޒއް މެންބަރަކު ދައްަކވާނީ ހިމާަޔތެއް، އެލިބިވަ 

 3240ލިބިވަޑައިުނގެންފިކަމުގެ ވާަހކަ. އަނެއް މެންބަރަކު ަހމަ އެތަރުޖަމާ 

ނަންގަަވއިގެން ވިދާޅުވާނެ ހުުޅމާލޭން ގޯއްެޗއް ލިބިވަަޑއިުނަގތް ވާހަކަ. ެއއީ 

އެދެކެަވޑަިއގެންެނވި ގޮތް. އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ އިމްތިޔާެޒއް. އަެންއ 

ނާއަްށ ދިމާވި އަނެއް ކަމެްއގެ ވާހަކަ. މިެދންނެވީ ބަރުދަން މެންބަރަކު އޭ

ނުޑ. ވީމާ،  ކިރުމުގަިއވެސް ެއކި ބޭބޭފުޅުން ގެންގުޅުްއވާނީ އެކި މިންގަ

 3245ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ައދަބުވެރިކަމާެއކު 
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ވުމާ ދަންނަވަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަކު ހޮ 

ނޑަްށ  ބެހޭގޮތުން ނޫން ގޮތަކަްށ ާވހަކަފުޅު ގެންަދވާކަމަށްވަންޏާ، އަުޅގަ

ރިޔާސަތުަގއި އިނެދގެން، އަޅުަގނުޑގެ ހާލަތު އެބަ މަޖުބޫރުކުރުވަޭއ 

ނަޑްށ  އެކަންތަްއ ހުއްުޓވަން. ީވމާ، އެކަން ިމއަދުެުވެްސ އަުޅގަ

 3250ރަންޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ، ެއޮގތަށް ކުރިއަށްގެންަދވައިފިނަަމ ކު

ވާހަކަ، ވަރަށް މަޢާފާއި އިޙްިތރާމާ އެކީގައި ދަންނަވަން. ދެން ކުރިންވެސް 

ނޑު އެދެނީ  ދެންނެވި ފަދައިން، މިކަހަލަ މައްސަލަެއއް ޮއވެއްޖިްއޔާ، ައޅުގަ

ގެ އިރާދަފުޅާިއ އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެްއބާރުލެއްވުމާިއ، هللاމިއަދު މާތް

ޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ އެއްަބއިވަންަތކަމާ އެކީަގއި ރައް

 3255މައްސަލަ ނިމުމުން، އެބޭފުޅަކާ ހަމައަށް އެ މައްސަލަ ގެންދަަވއިގެްނ 

 ކުރިއަްށގެންދެވުން.

 

 މެންބަރުން. 95މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ 

 

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން   3260ކުރީ ދުވަުހވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަަވން އަޅުަގނުޑ 

ނޑު  ހުޅުވާލުމުން އެދިަވޑަިއގެންެނވުން އެދެން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އަދި އެްއެވސް ގޮތަކަށް މި 

ފަހަރަށް އެ ބަހުސްގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް. ެދަވނަ 

 3265ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތު ހޯއްދަަވއިފިއްާޔ، އެބޭފުަޅކަށް ފުުރޞަތު އެރުވޭީނ 

ކުރިން އެދިވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު ިނންމެވުމަށްފަހު. 

ނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މިހާރު އަޅުގަ

 އެދިަވޑަިއަގތުމަށް. ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވެަޑއިގަންަނވަން ފުރުޞަތަށް

 

 3270ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ މިފަހަރު ކުޑަ  

ހިނދުކޮޅަކަށް އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާަލްއވަިއގެން ތިްއބަވަން. އެީއ 
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ބޭފުޅުންނަށް. ވަރަށް ގިަނ  9އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިްއޓަމަށް ރިކޯޑްކުެރވެނީ 

ވަރަްށ ބޮޑަށް ސޮރީ އިނގޭތޯ، އަތްޕުޅުތައް އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ... 

އަޅުަގނޑަށް ބަލާނުލެވުނީ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން 

 3275އެދިަވޑަިއގެންފައި ވުމާެއކީަގއި ފަހަރެްއގަިއ ނަންފުޅެއް ވެއްޓިަފިއ 

ނުޑ ެޗްކކޮށްލުމަށްޓަކައި ެސކްރެޓޭރިައޓުން އަމީންެް  އޮވެދާނެތީ އަުޅގަ

 .ންފުޅުތައްޢާންމު ވިދާޅުވެދެްއވާނެ ނަ

 

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:  އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ހުރި ތަރުތީބުން އަޅުގަ

 3280ނަންފުޅުތައް. މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް، އަޙްމަދު ޢާދިލް، ޢަލީ ވަޙީދު، 

ޙުސައިން އިބްރާހީމް، އައްުޑައތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އަނީސާ 

ޝާކިރު، މާލެައތޮޅު މެންބަރު هللا ދު، އަޙްމަދު އަންވަުރ، ޢަބްދުއަޙްމަ

ނަޞީރު، هللا އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އާޒިމާ ޝަކޫރު، ޙަސަން ސަޢީދު، ޢަބްދު

 ޔާމީން.هللا ފާރޫޤް ޙަސަން، ޢަބްދުهللا ޙަސަން ޢަފީފް، ޢަބްދު
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އޭރު އަތްޕުޅު ނެންެގވި ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން ދެންމެ އަޅުަގނޑަށް ދަންނަާވ 

ނު ނަންފުޅުތަކުގެ ވެިރން އަލުން އަތް ނަންަގަވއިދެއްވުން ވަރަްށ ނުލެވު

ނޑަްށ ނޯޓުކޮށްލެވުނު ނަންފުޅުތަކަކީ، އަޙްމަުދ  އެދެން. ދެންމެ އަޅުގަ

ނިޒާމް، މުޙަންމަދު ޠާރިޤް، ޢަލީ މުޙަންމަދު، ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު 

 3290މުޙަންމަދު ޙުސައިން، މުޙަންމަދު ޝިހާބު، ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙަންމަދު، 

ރާމިޒު، ޙަސަން ޞާބިރު، ައޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދުޤީ، އިްބރާހީމް ޠާހިރު... 

 އިތުރު ނަންފުޅެއް؟ ފައިޞަލް ނަސީމް.

 

ނޑަށް ލިބިފައި އެބަހުރި. ގާތްަގނޑަކަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށް ގިނަ ނަންފުޅުތަކެއް ައޅުގަ

 3295ކަފުޅުދައްކަްނ ބޭނުންފުޅުވޭ. މުޅި މަޖިލިސް އެކީ ކަަހލަގޮތަކަށް ވާހަ

ނޑު މަސައްކަްތކުރާނީ އެިދަވޑަިއގަންނަވާފަިއ  އެހެންވުމާ ެއކީަގއި އަުޅގަ

ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެުރވޭތޯ. ދެން އެކަމަުކ ހަމަ މިހާރު 
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މިބަހުސް ދާތާވެސް ދެތިންދުވަސް ެވއްޖެ. އެހެންވީާމ މިހިސާބުން 

ތުަރށް ފުރުޞަތު ނާރުވަން. އަުޅަގނޑު ބަލާނަން އަޅުަގނޑު ިޚޔާލުކުރަނީ އި

 3300އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ހުރިހާ  ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތުއެރުވޭތޯ. 

އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުުޅން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީ އެްއވާހަކަފުެޅއް. 

އެއްޮޕއިންޓަކާ ބެހޭގޮތުން ާވހަކަފުޅުދައްަކވަނީ. މީގެ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ 

ން. ވޯޓު ނަތީޖާ، ީދމުޤްރާތީ އުސޫލަކަށް ނިންމަން ބޭނުމިއްޔާ ވޯޓަކު

ނަތީޖާއަށް ދާންޖެހޭނީ ވޯޓަަކށް. ވީމާ ހަމަ އެއްވާހަކަފުެޅއް ދައްަކވަނީ. 

 3305ދެން ވާގޮތަީކ ބަެއއްބޭފުޅުން އެއްބޭފުަޅކު ވާހަަކ ދެއްެކވީމަިއ އެއާބެޭހގޮތުން 

ނީ. ހަމަ އެބޭފުޅަކަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ އެްއެޗއް ވިދާުޅވަ

އިށީދެވަަޑިއގަތުމާއެުކ، އަނެްއކާ ެއއާބެހޭގޮތުން އެހެންބޭފުޅަކު ވާހަކަފުުޅ 

ނޑު  ދައްކަވާނެ. މިއީ ނިމުމެްއ އޮތް ކަމަކަށްނުވާނެ. ީވމާ އަޅުގަ

މިހިސާބުން ފުރުޞަތު އެރުވުން ހުއްޓާލާނަން. އެއީ ގާތްަގނޑަކަްށ 

 3310ފުޅުންކަހަލަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެވަޑަިއގެްނ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއ އެބަިތއްބެވި. ކުރީދުވަހުެވްސ 

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާީނ  އަޅުަގނޑު ދެންނެވިފަަދއިން ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ތަރުތީުބން، ކުރީދުވަހު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާފައި ނެތް 

ަހމަ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ތަުރތީބުން ދެވަނަ ބޭފުޅުންނަށް. އޭގެފަހުން 

 3315ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން 

ނޑަްށ އޮޅިގެން ފަހަރެއްަގއި ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި  ގެންދާނަން. ދެން އަޅުގަ

މެންބަރުން މާބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ނުދަންނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމުން، 

ގެން ފުރުަޞތު އެުރވެއްޖިްއޔާ ވެްސ ވަަރށްބޮޑަށް އެދެްނ އަޅުަގނޑަށް އޮޅި 

އަޅުަގނޑު ގަިއޑްކޮށްެދއްަވން. ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންެނވިކަްނ 

ނޑަްށ   3320ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން. ފަހަރެއްަގއި ހަމަ ހިނގައިދާނެ އަޅުގަ

ނޭނގިގެން ފުރުޞަތު އެރުވިދާނެ. އަޅުަގނޑު އެދެްނ ވިދާޅުވާން، 

ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއޭ. އިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ އެހެނެއްނުވާނެ. ތިމަންނާއަށް 

އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވި މަޖްދީއަށް 
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އަޅުަގނުޑ ވަނީ ފުރުޞަުތ ައރުވާފައި، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖްދީ، ދެން 

 3325ަފއި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާދިލަށް ވެސް ވަނީ ފުރުޞަތު އެރުވި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ވެްސ ވަނީ ފުރުަޞތު އެރުވިަފއި. 

އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވާގޮުތަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާދިއްޕޮޅުެގ 

ނަޑށް ފުރުޞަތެއް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން އިބްރާހީމަކަށް އަުޅގަ

 ޞަތު އަރުވަން. ނޭރުވޭ. ވީމާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރު

 3330 

 އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  .6

 ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރެއްވުން.

 

 ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މަނިކުފާނު އަޅުަގނޑަށް މިދެްއވި  wr ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

ނުޑގެ ވާޖިބެއްކަމު  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް   3335 ގައި ދެކެނީ ފުރުޞަތުގައި އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުެގ ހިތުގެ އެންމެފުންމިނުން ތަހުނިޔާއާިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރުން. ެއއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ިރޔާސަުތ 

ބަލަހައްޓަވައިެދްއވި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ަރީއސް އޮނަރަބްލް 

ޙަމީދުގެ އަރިހަށް އަޅުަގނޑު އެފަރާތެްއ هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު

 3340މިމަޖިލީހުގައި ތަމްޘީލްކުރާ ފާދިއްޕޮޅުގެ ެއއްމެހާ ރައްިޔތުންނާއި އަދި 

އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްަލ ނަމުަގއި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ުޝކުރު 

ނޑުެވސް އެހެްނ  އަރިސްކުރަން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ

ިއން ފުރުޞަތަކަށް އެދި މިެިދެންނެވީ މި ބޭފުޅުންނެކޭވެސް ެއއްފަދަ

މަޖިލީހުގައި މިކުރެވޭ ބަހުްސގައި ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަކީ 

 3345ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުަގއި ެފންނާތީ. އާދެ! ޚިޔާަލކީ ހަމަ ވަރަށް ތަފާުތ 

އެްއޗެްއކަން ވަރަށްރަނަގޅަްށ މިޖަލްސާގައި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ން ގެންދެިވ ޚިޔާލުފުޅުތަކުން ހާމަވެގެްނ އެބަދޭ. އާދެ! ފާޅުކުރަްއވަމު

ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ އެއިން ަރނގަޅުގޮްތ ހޯދުމަށް ލިބޭ ަވރަށް އަގުހުިރ 
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ފުރުޞަތެއް. މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދެްއވާފައި ިމވަނީ އެމަްޤޞަދަށް ޓަކައި 

ނުޑ ޔަޤީންކުާރގޮތުަގއި ކޮ  3350ންމެ ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު ޔަޤީންުކރަން. އަުޅގަ

މެންބަރަކުވެސް އެބޭފުޅެްއެގ ޚިޔާލުފުޅު އެފާޅުކުރަްއަވނީ އެބޭފުޅަކަށް 

މައްސަލާަގއި ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެުކގައި. 

ވީމާ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ާވހަކަފުޅަކީވެސް ެއއަށް އިްޙތިރާމްކުރަންޖެހޭ 

ނޑުވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅެްއކަން ކަށަވަރު. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ ސް. އަުޅގަ

 3355ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނެކޭ ެއއްފަދައިން އެންމެފުރަތަމަ ދުވަހުވެްސ 

މިއުފެދިގެން އުޅޭ މަްއސަލައާ މެދު ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާފައި. 

ނޑުމެންގެ ިވސްނުން އަމާުޒކުެރވިފައި ިމވަނީ  އަޅުަގނުޑވެސް އަުޅގަ

ްނގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކަިއ ޤާނޫނުގެ އޮނިަގނުޑގެ ތެރެއިން ރައްޔިތު

ކަމާމެދަކު ެއއްވެްސ ޝަްއެކއްނެތް. އެހެންކަމުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ 

 3360މެންބަރެއްގެެވސް އެބޭފުެޅްއެގ ވާހަކަފުޅު ބިނާކުަރްއވާފަިއަވނީ އެބޭފުޅެްއގެ 

ފުރިހަމަ ވިސްނުންފުޅާއި މިނިވަން ޚިޔާލުފުޅާ އެްއގޮތަށްކަްނ ކަށަވަރު. މިީއ 

ނޑި ކަމާމެދަުކ ބަހުސެއްނެތް. އަޅުަގނ ނޑުދަ ޑުމެން އެންމެްނގެެވސް ލަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުެގ ވާަހކަވެްސ ބިނާމިުކރަނީ މިދެންނެވި 

ނޑު ޮކށްފައިވާ ހުަވޔަށް ތެދުެވރިވެ ެއއްވެްސ  އުސޫލުން އަުޅގަ

 3365 ތަޢައްޞަބެއްނެތި އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެުކގަިއ ކަމުަގއި ދަންަނވަން. މިގޮތުން 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ތަކުރާރުޮކށް އެތަކެއް ފަހަރު ވިސްނައި ބެލުމުން 

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީްނވީ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޤާނޫުނގަިއ ަކނޑައެޅިަފއިާވ ހަމަ 

ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައިެމ ނަގަންވާނީ ސިއްރުވޯެޓއްކަން. އާދެ! 

ށް ސުރުޚީއެްއ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމުވޯޓުތަުކގައި ިސއްރުވޯޓު ނެގުން މިޮގތަ

 3370ވަަނ މާއްދާަގއި ބުނެފަިއވަީނ  133ދެއްަވއި ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކާިއ 

ޢާންމުވޯޓުތަކުަގއި ނަގަންވާީނ ސިއްރުވޯެޓކޭ. ވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީާއިއ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އެްއވެސް އިންތިޚާބެްއގަިއ ޯވޓުދޭ މީހާ ނޫން  ޤާނޫނުގައި ކަ

ފަރާތަކަށް ވޯޓުދިންގޮތް އެނޭގގޮތަކަށް ވޯޓުދިނުމަކީ މިމާއްދާއާ ތަޢާރުޟުާވ 
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 3375ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެން އަޅުަގނޑު ބަލަިއލާނީ ޚާއްަޞ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ނާއިުބރައީސަކީ އިންތިޚާބުކުރެޭވ ދެމަޤާމުތޯ. އާދެ! 

ަރއްޔިުތންގެ ޚާްއަޞ  ވަނަ މާއްދާަގއި ވަނީ 97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއ އެމަޖިލީހުގެ މެންބަުރންގެ ތެރެއިން 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ނާއިުބރައީސެއް އިންތިޚާބުެުކުރަްނާވނޭ މިފަދައިން. 

 3380އާދެ! ޝަްއކެްއވެސް ނެތް ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާިއ ނާއިބުރައީސަީކ 

އެްއވެސް އޮުޅމެއްނެތްގޮތުަގިއ  އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދެމަޤާމުކަން

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނވެ އެނގެން އޮތުމުން. ޤާނޫނުައސާސީގެ އިސްެވ 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންެވގެންވާ ގޮުތގެމަތިން ނަގަންޖެހޭނީ  133ދެންނެވުނު 

ނުޑ  ސިއްރުޯވޓެއް ކަމާމެދަކު ދެބަސްެވވޭނެ ތަނެއް އޮތްކަމަަކށް އަޅުގަ

 3385ވަަނ  131އަުޅަގނޑު ބަލައިލާނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ނުދެކެން. އާދެ! ދެން

މާއްދާއަކީ ޢާންމު އިންތިޚާބަށް އެކަނި ޚާއްޞަވެފަިއވާ މާްއދާއެއްތޯ. އާދެ! 

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިާދޅުާވޮގތުގައި މިމާއްާދ 

ވަނަ ބާބުގެ އިންތިޚާާބއި ޢާންމުވޯޓު  11އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  131ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ކަމަށާިއ އެސުރުޚީގެ ދަށުން މި

 3390 131އޮންނަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް މިސުރުޚީ ކަމަށާއި އަދި 

ވަނަ މާއްދާަގއިވަނީ ކޮމިޝަަނރ އޮފް އިލެކްޝަންސް މަޤާމާ ޙަވާލުވުން. 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ވަނީ ޮކމިޝަނަރ އޮފް  132މިސުރުޚީކަމަށާއި އަދި 

ވަނަ މާއްދާ އޮންނަނީ އޭެގ  133އިލެކްޝަންްސގެ ވާޖިބުތައް ަކމަށްވެފައި 

ވަނަ މާއްާދއަކީ ހަމަެއކަނި ޢާންމު  133ފަހުގައި ކަމަްށވުމުން 

 3395އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމުވޯޓުަތކަށް ޚާއްޞަވާ މާއްދާެއއްަކމަށާއި ޚާއްޞަ 

ކުން ޙުކުމް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ާނއިުބރައީސަކު ހޮވުމަށް އެމާއްދާ އަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  153ނުހިނގާނެކަމަށް. ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެްއވެސް ުސރުޚީއަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބަެއއް ނޫންކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވުމުން މިކަމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޚޔާލު ތަފާތުވާންޖެހޭނެ 

 3400ީއސް. ދެން މިމައުޟޫޢުގަިއ ތަން އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ
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( އާދެ! ެއ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 131އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

މާއްދާގަިއވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޢާންމު އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންތައްތަްއ 

ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންެސއް ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އާދެ! މިމާއްދާއިން އޮޅުމެއްނެްތ ސާފުގޮތުގަިއ  އިސްކުރަްނވާނޭ މިފަދައިންެް.

 3405އެނގެނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސަކީ ޢާންމު އިންތިޚާބާބެހޭ 

ކަންތައްތައް ހިންގުމަށްަޓަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިސްކުަރއްާވ 

ބޭފުޅެއްކަން. އަދި މީެގއިުތރުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންްސގެ 

ވަނަ މާއްދާއިްނ ރައްޔިތުންެގ  132ިއާވ ވާޖިބުތައް ބަޔާންކޮށްދީފަ

ޚިޔާލުހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންަގވާ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުރިާހ 

 3410ކަމެއް ހިންަގއި ބަލަހައްޓާީނވެސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ިއލެކްޝަންސްކަން 

އެނގެން ޮއވޭ. ވީމާ މިނޫން އެހެން އިންތިޚާބުތަުކަގއި މިސާލަކަްށ 

ޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބުރައީސަުކ ރައްޔިތުންގެ ާޚއް

އިންތިޚާބުކުރުން ފަދަ އިންތިޚާބުތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރގެ 

ަވނަ މާއްދާަގިއ  133ވާޖިބެއް ނެތްކަން އެނެގެެން އޮވެަފއި 

ނަޑއެޅިަފއިވާ އިންތިޚާބުތަކާިއ   3415ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫުނ ކަ

ޯވޓެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައި އޮތުމުން ޢާންމުވޯޓުތަކުަގއި ނަގަންވާނީ ސިއްރު

އިތުރު ތައުވީލަކަށް ާދންނުޖެހޭފަދަ ސާފު ޞަރީޙަ ބަހުން 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނު ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ހަމަ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްަގއިމެ 

ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރުވޯެޓއް ކަމާމެދަކު އެްއވެސް ބަހުެސއްނެތް. އާދެ! 

ނަޑއެޅިފަިއާވ އެހެންނޫންނަމަ އޮތީހީ ޤާނޫނު  3420އަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގއި ކަ

ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމުވޯޓުތަކުަގއި ނަގަްނވާީނ ސިއްރުވޯެޓކޭ 

މިގޮތަށް. ނަމަވެސް މިމާއްދާަގއި ޢާންމު އިންތިޚާބޭ ނެތީ ޢާންމު އިންތިޚާބު 

ފިޔަވައި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުަރއީސް އިންިތޚާބުކުރުން ފަދަ 

ވެސް އިންތިޚާބުތަުކަގއި، އިންތިޚާބުތަްއ، ޤާނޫނުއަސާސީާއިއ އެނޫން

ނޑަައޅައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާތީ އެްއވެސް ިއސްތިސްނާއެއް ނެިތ   3425ޤާނޫނުގައި ކަ

އެހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއްވެްސ ހިމެނޭގޮތުންކަމާމެދަކު ދެބަސްެވވޭނެ ތަނެއް 
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ނޑު ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްސވެ  އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ދެންނެވިފަދައިން ކަންތައްަތއް ހުރުމާއެކު ވަރަށް އަދަބުވެިރަކމާއެކު، ވަރަށް 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 3430ރައީސަާކއި ނާއިބުރައީަސުކ އިންތިޚާބުކުރެްއވުމުަގިއ ސިއްރުވޯެޓއް 

ހުށަހަޅަން. އެީއ ނަންގަަވއި ދެްއވުމަށް. އަިދ ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ 

ޤާނޫނުތަކަށާއި މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމާއެުކ ބޮޑަްށ ިއންޞާފުގެ މަުގ 

ނޑުމެންގެ މިއަާދއި މާދަމާ އަދި  ޤާއިމްކުރެްއވުމަށްޓަަކއި. އާދެ! މިއީ އަޅުގަ

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަްށ ވާސިްލވާން އޮތް ުދސްތޫރުކަމުގަިއާވ 

 3435ކައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުުރމަށްޓަ

ނުޑމެން ކުރިޔަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްޓަަވއިެދއްވި ސީދާ މަގުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުކަމަށް ވީހިނދު  ދިޔުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ޒަމާނުންސުރެ ކިޔަމުންއަންަނ ދިވެހި ހަރުބަހެއްގައި ބުނާފަދައިން ކަްއޗަށް 

ބިްނގަލެއް ކެތްޗާަހމައަށް ނެގިަޔސް އޮންނާީނ ކަްއޗަށޭ ބުނާ އެޅިއްޖެ 

ނޑުމެން މިައޅާ ބިންގާެވސް ކަިތވެދާނެކަމަށްޓަކައި ޚިާޔުލ   3440ބީދައިން އަުޅގަ

ބެހެއްޓެވުން މުހިންމުކަމުގައި ދެކެން. މަނިކުފާނަށާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެްނ 

هللا މާތްއެންމެނަށްވެސް މިމަތިވެިރ މަސައްކަުތގައި ހެޮޔ ތައުފީޤު 

 މިންވަރުކުރަްއވާށި. އާމީން!

 

ނޑު ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  3445ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ައރިހުން އަޅުގަ

ނުކުތާއެއް އެަބއޮތް. ތިޔަ ުހށަހެޅުއްވީ ހުށަހެުޅއްވުމެއްޯތ. މީގެ ތިންގޮެތއް 

އެބުނަީނ ވަނަ މާއްދާ  133އެބައޮތް. އެްއގޮތަީކ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ސިއްރުޯވޓެކޭ ނެގޭނީ. ވީމާ އެހަމަ އެއޮްތގޮތަށް އިތުރު ަމއްސަލަެއއްނެތި 

ކުރިޔަށްދާން. ދެން ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަުހށަހަޅުއްވާ ވީމާ 

 3450ސިއްރުޯވޓެއްތޯ ުނވަތަ ހާމަޯވޓެއްތޯ ެއކަން ބެލުމަށް ވޯެޓއް ނަންަގވަން 

އެއަށްތޯ ތިޔަ ާތއީދުކުރެްއވީ ނޫނީ  ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް. އެެހންވީމާ

 ކުރިން އޮތްގޮތަށްތޯ ވިދާޅުވެެދވުން އެދެން.
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 އަޅުަގނުޑ ފަހަރެއްަގއިެވްސ ވޯެޓއް ނަގަން ާދކަްށ ބޭނުމެއްނުވޭ.  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

ނުޑ މިދަންނަވަނީ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް   3455 އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެ އަރިހުން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވި ކަންަތއްތަކަށް ރިޢާޔަްތކުރަްއވާފަިއ ސިއްރު ވޯޓަާކ  އްެކވުން: ވާހަކަދެ 

 ދިމާއަށް މިސްރާބު...

 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ފާދިއްޕޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙުސައިްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާ ބެހޭގޮުތން  3460ވިދާޅުވި  އިބްރާެީހމް. އަދި ވާހަކަުފޅުގައި އަުޅގަ

ނޑަްށ  ހެޔޮބަސްކޮޅަްށވެސް ވަރަށްޮބަޑށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އެރުވެން އޮތީ ައއްުޑއަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް 

ޝަރީފަށް. އެކަމަކު ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަނީ 

ނޑު ފަ ހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ކުރީދުވަހު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާަފއި. އަުޅގަ

 3465ދެން އޮތް ބޭފުޅަކީ މާލެއަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް. 

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުަގއި ޮއތީ ކުރީދުވަހު  ޝަރީފު ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި. އަުޅަގނޑު ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން 

މުލަކަތޮޅު ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  މިހާރު އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަުތ އަރުވަނީ 

 އަނީސާ އަޙްމަދަށް.

 3470 

ނަޑކީ ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަީނސާ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ފަންނީ އެއްެވސް ޤާބިލްކަމެއްުހރި މީހެއްކަމަށް ނުވިެިނަމަެވސް ރައްޔިތުްނގެ  އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން:

ޞަ މަޖިލީހުގެ ރަިއސާއި ނާއިބުަރއީސް އިްނތިޚާބުކުެުރުމުގަިއ ޚާއް 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކި ޕްރިސްކްރައިބް ފޯމިއުލަރެއއް ނެތްކަްނ 

 3475އަޅުަގނޑަށް ޤާނޫނުއަސާސީްނ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތް. މިހާރު 

 ތިން ވަނަ ދުވަހަުކ އަުޅަގނުޑމެން ބަހުޘްކުރަމުން މިގެންދަނީ ރައްޔިތުްނގެ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީާސިއ ނާއިބުރައީސް އިންތިޚާބުުކރުމުގައި ވޯޓު 

ނޑުމެންގެ މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ  ނަގާނެގޮތަާކ ބެހޭގޮތުން ައޅުގަ



 135 

ނުޑ ކަންބޮޑުވަނީ،  މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތު ވެގެން. އަޅުގަ

 3480ހަކަށްކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިބަހުޘް ދިގު ވެގެން ދާނީ ކިހާ ދުވަ

ނޑު ަހނދާންވޭ މީގެ ކުރީަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީ  ނޭނގޭތީ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް  އަހަރު ދުވަްސ  17އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަތްުކރުމަށް ގާތްގަ

ނެގި ވާހަކަ. އެއީ އޭރު އެަކމުގައި ުއޅުްއވި ބޭފުޅުންނަށް، އެކަންކުެރއްިވ 

ްނދިޔަ ކަމެއް. ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިެވގެ

 3485އަޅުަގނޑަށް އެނޭގގޮުތގަިއ އެފަހަރު އެހެން ދިމާވީ ވަރަްށގިަނ 

ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެން ދިަޔ ނަމަވެސް މާގިނަ ޖަލްސާތަކެއް ނުބޭްއވި. 

އޭއާ ޚިލާފަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާތަކެްއ ބާއްަވއިގެްނ 

ނޑުެމންގެ އަމާޒަށް ވާސިލުުނވެވި  ކިތަންމެ ގިނަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދުވަހަކުެވސް ގެންދެވިދާނެ. ެއހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިްޞލާޙުކުރުމުގެ މި 

 3490ޕްރޮސެސް މިގޮތަށް ދިގުަލއިގެން ިދޔަނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ 

ނޑު ކުރިންވެްސ ދެންނެވިހެން  މިޖެހެނީ ހަމަ އެއްތާކުހެން. އަޅުގަ

ނޑައެ  ޅިގެްނ ރައްޔިތުންެގ އަޅުަގނަޑކަށް ނުއޮޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް އިންތިޚާުބކުރުމުގެ ގޮތެްއ 

ނެތްކަން. އެހެންވީމާ މި މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގަިއ މިހާރު އޮތީ ދެގޮެތއް. 

ނޑުމެންގެ ަދއުަލތް ހިންގުމުެގ   3495އަޅުަގނޑުމެން ިމވާހަކަ ދަްއކަނީ އަުޅގަ

ސީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމުތަކެއް ނޫީނ ނިޒާމާއި އުސޫލުތަުކަގއި ޑިމޮްކރަެަ

ގޮތްތަެކއް ނެތިގެން ެއކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާީސ 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އެެހންކަމަށް ވެއްޖީިވއްޔާ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ 

ޑިމޮކްރަެަސީެއްއގަިއ، ޓްރާންސްޕޭރެންސީއާއި ެއކައުންޓަބިލިީޓާއ 

 3500އަޅުަގނޑުމެން ދައްާކއިރު، ހާމަޮގތެއްަގއި ވަރަްށ  އޮންނަންޖެހޭނެ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަްށ  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ގޮތެްއަގއި މި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް އަުޅގަ

ނުގެންދެވެންވީ ީކްއވެގެންާބަވއޭ. ކޮންމެއަކަސް އެއީ ޚިާޔލު ތަފާތުވެގެން 

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ހާމަވޯޓެއް ނަަގިއގެ ްނ މިއުޅޭ މައްސަަލއަކީ. އަުޅގަ

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ގެނެސްެގން މިކަންކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ެއކަމާމެދު 
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 3505ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ނޑުެގ  ތިބިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށްވަްނޏާ މި މަޖިލީހަށް ދެންއޮތީ އަޅުގަ

ނިންމަވަންވީ ާޚއްޞަ ނަޒަރުަގއި އެންމެ ގޮެތއް. ެއީއ މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނާއިުބރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމާ ެބހޭގޮތުން. ެއއީ 

ސިއްރު ވޯޓަކުން ކުރަންވީ ކަމެއް ކަުމގައި މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 3510މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ފާސްކުރަްއވައިފިނަމަ އެކަަމށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ވާހަަކ ތާއިދުކޮށް އެ ރޫާޙއެްއގޮތަށް އަ  ނޑު ކުިރއަށް ދާނަން. ައޅުގަ ޅުގަ

ދިގުނުކޮށް އަިދވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިގޮަތށް ކޮޅެްއގަިއ 

ނޑުެމން ދެންމިއަސްވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް  ނުޖެހި ބަހުޘް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން  ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނޭ. ެއހެންވީމާ އަޅުގަ

 3515ަމޖިލީހުގެ ރައީސް އަިދ ނާއިބުރައީްސ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

އިންތިޚާބުކުރުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެްނ 

 އެންމެންވެގެން އަަވސް ކުރަާމތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ން ޝުކުރިއްާޔ، މުލަކަތޮޅު ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނީސާ އަޙްމަދު. ދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3520އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަްނ އޮތީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބރީ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުަގިއ  މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރު. އެކަމަކު އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވަނީ ކުރީ ދުވަހު ފުރުޞަތު އެރުވިފައި. ފަހުން 

ވަން އޮތީ މާލެއަތޮުޅ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. ދެން ފުރުޞަތު އަރު

 ޝާކިރު.هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 3525 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނުޑވެސް  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މި މަޖިލީހުގައި މި ބަހުޘްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައާ ޝާިކރު هللا ޢަބްދު

ނޑުގެ ިޚޔާުލތަކަކާއި ޝުޢޫރުތަކެްއވެސް ާފޅުކުރަން. ދެން ބެހޭގޮ ވާހަކަެދއްެކވުން: ތުން އަުޅގަ

އޭެގކުރީަގއި ައޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު ފާޅުކުުރމުގެ ކުީރގަިއ 

ނޑުމެންގެ ިރޔާަސތުގައި ިމއަދު  އަޅުަގނުޑ ައވަްސވެގަންނާީނ އަުޅގަ

 3530އަދި ، ވަަޑއިގެން އިންނެވި ރަްއޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ރައީސް
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރާިއ މުބާރިކުބާދީ 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލިސް މަނިކުފާނު ތިޔަ  ދަންނަވަމުން. އަދި އަުޅގަ

ގެންގޮސް ދެްއވާ އޮމާންަކމާއި ކެތްތެރިކަމާއި ޞަބްރުވެރިކަމަށްޓަަކިއ 

ތުރަށް ޝުކުރާއި އަޅުަގނުޑގެ ލޯތްބާއި އިޙްިތރާމާއެކު މަނިކުފާނަށް އި

 3535މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުްނެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހާއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސެްއގެ ިޢްއޒަތްތެރި މަޤާމު 

ގިނަ ދުވަހަށް ފުުރއްާވ، ައމާން އޮމާންކަމާއެކު މަޖިލީހުގެ ކަންަތއްތަްއ 

ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހާއި  ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވި، އާދެ،

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަބްއޕައެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުަގނުޑމެން ދެކެމުން 

 3540ޙަމީދަށް ހިތުގެ هللا އަންނަ ލޮބުވެތި މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 އިޙްތިރާމާއި ލޯތްބަިއއެކު ޝުުކރު އަރިސްކުރަން.

 

ނ ޑުމެްނެގ ހަމަ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދިެވސް މިދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގެނީ މި ޚާއްޞަ  ދުވަހުގެ ޖަލްސާކަމަށް އަޅުގަ

 3545މަޖިލީހުގެ... އެހެންކަމަށްވާިއރު އެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއެއްެގ 

ހައިޞިއްޔަތުން ބަލާއިރު މިހާތަނާ ހަމައަށް ޢިއްޒަްތތެރި އެކިެއކި 

ލީަގއި އަޅުަގނުޑވެްސ މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަުކގެ އަ

ވާހަކަެއއް ދަންނަވާކަމަްށވަީނ ވިްއޔާ އެޖެހެނީ ފުރަތަމަ ދުވަހުން 

ނޑުމެންގެ ވާހަާކގަިއ  ފެށިގެންވެސް ކޮންމެެވްސ ވަރަކަށް އަުޅގަ

 3550އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުންވޭ. އެެހންވީމާ ެއގޮތަށް ބަލާލާއިުރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ފުޅުން މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެގ ަވގުތު ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ވާަހކަ

ނިމިއްޖެކަމަށްވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަގއިވަީނ 

ފާޅުކުރަްއވާފައި. ކޮމިޓީެގ ަވުގތު ފުރަތަމަ ދުވަހުވަނީ ނިންަމވާލަްއވާފަިއކަމާ 

 އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އަހަެަންެޖހޭނެކަމާ، މިއީ

ނުޑ   3555ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް. އާދެ، އެޚިޔާލުފުޅުަތކަށް އަުޅގަ
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ނޑަށްވެސް ފެންަނ  އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަެވސް އެކަމާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑވެސް ހާމަކޮށްލާނަން.  ބައެއް ޚިޔާލު އަުޅގަ

 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެންެމ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ވަގުތު ެއދުވަހު އެންމެ 

 3560މަ މަޖިލިސް ފެށިގެން އައި ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގައި އިންނެިވ ފުރަތަ

ނޑަްށ  ވަގުތީ ަރއީސް ނިންމަވާ ނުަލއްާވކަމުގެ ވަރަށްގިނަ ހެކިަތްއ އަުޅގަ

 ފެންނަން އެބަހުރި...

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެން. މިހާރު ކޮމިޓީ ަވގުތު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު   3565ނުނިމޭކަމަށް އެއްބަސްެވވަަޑިއގަންނަވާތީ މިކުރިއަށްދަނީ. ީވމާ އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ހަމަ ސީދާ މިޕޮއިންޓާ ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންަދވަން. 

ނޑުމެންނަށް.  އެއީ ވަގުުތގެ މައްސަލަ ވަަރށް ބޮޑު، ވަރަށް ދަތި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 3570 ށް މަޢާފުކުެރއްވުްނ އެދެން. ދެން އެހެްނވީމާ އެހާ ހިސާބުންވަރަށް ބޮޑަ މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ދޫކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑު ދެްނ އެންމެފަހު ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ފަށްޓާނީ. ޝާިކރު هللا ޢަބްދު

ނޑުެގ ވާަހކަިއގައި ަބއެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަޢާފުުކރައްަވއްޗޭ. އަުޅގަ

ޖެހޭނީ މުޅިން އެހެންގޮތަކަްށ ބަދަލުކޮށްލަން  ދޫކޮށްލަންޖެހުނީމާ ދެން

 ވާހަކަ...

 3575 ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ. ވަރަށް ޮބޑަށް މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނުވެސް ވިާދޅުވަމުން އަންނަީނ ޢިއްޒަތްތެިރ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑުވެސް ވަރަށް މެން ޝާިކރު هللا ޢަބްދު  ބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ިއޙްތިރާމްކުރަން. އަދި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޤަދަރުކުރަމުން އަންަނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3580މީހެއް. އަދި މި މަޖިލީހުގެ ހައިބަާތއި ކަރާމާްތވެްސ ހިފަހައްޓަން 

ހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ިމފުރުޞަތުގައި، ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންާވ މީހެއް. އެ



 139 

މަނިކުފާނު މަޢުޟޫޢިން ބޭރު ވާހަަކއެކޭ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވިދާޅުުނާވ 

ނޑު ައދިވެސް ކުިރއަށް ގެންދަންޖެހޭ ވާހަކަެއްއ  ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އެބައޮތް. އެއީ މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅަށް އިޙްތިރާމްކުަރންޖެހޭނެކަމަށް 

 3585ލުކުާރކަމަށްވިަޔސް، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވެސް ެއކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

ނުޑގެ ވާހަަކއަީކ  ވަރަށްބޮޑަށް އިޝާރާްތކުރަްއާވ ކަމުގަިއވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޖަލްސާ ކުރިައށް ގެންދެވިއިުރ  12މިމަހުގެ  ވަނަ ދުވަހު އަުޅގަ

ނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ

އުވާެލއްވުމަށް ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނުވަަތ ޚިޔާލުކުރެްއިވ 

ނޑަށް އިޙްތިރާމްކުެރވެންނެތް ވާހަަކ   3590ޚިޔާލުކުރެްއވުމަށް އެޝުޢޫރަްށ އަުޅގަ

ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާެއކު އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. އެހެންނަމަވެސް 

ށް އިޙްތިާރމްކުރާ މީހެއް. އަޅުަގނަޑކީ މެންބަރުންގެ ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ވަރަ

އަދި ހަމައެާއއެކުމެ އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

( ގައިވާ ގޮތުން ބަލާއިރު، އެކަމަކީ އެީއ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 12

ނޑު  ނޑު އަިމއްލަ ނަފްަސށް އަުޅގަ  3595ކުްއވެރިވެްސވާފަދަ ކަެމއްކަމަްށ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެްނ ދެކެން. އެގޮތުން ބަލާއިުރ އެ ހެންނަމަވެސް އެކަމަްށ ކަ

ދެކޮޅުހަދާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިިސްއޔަތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ 

ނުޑ  އެ ޚިޔާލު ހުށަހެުޅއްިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް އަުޅގަ

ނޑިފުުޅގެ އާލާްސކަންފުޅަށް އަޅުަގނުޑ  ހަމްދަރުދީވެ، އެބޭފުޅެއްގެ ސިކު

 3600 ...ހެޔޮދުޢާ އަޅުަގނުޑގެ

 

މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެްއެވސް ބޭފުޅެއްެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަބުރުފުޅާބެހޭ ެއއްެޗއް ވިދާުޅނުވުން އެދެން. އެބޭފުޅަުކ ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅާ 

ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާުޅާވނީ. އެހެންވީމާ ތި ޒާތާ ބެހިވަޑަިއގަތުމަީކ 

 3605މެްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ތަންދޭ ކަމެއްނޫން. ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނޑު

މަޢާފަށްއެދެން. އެއްގޮަތކަށްެވސް އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު 

ނޑުވާނީ އެުދވަުހ ފާހަގަކޮށްފައި  ވާހަކަފުޅު ނުގެންދެވުން އެެދން. އަޅުގަ
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ނަންނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އެގެންެނވީ ވަރަްށ ގެން

މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްގައި ބޭނުން ނުކުރައްވާ ޢިބާރާެތއްކަމަށް ދަންނަވަން. ވީމާ 

 3610ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. އެގޮތަށް ކުިރއަށް ނުގެންެދވުން އެދެން. ދެން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކފުޅު ދޭތެރޭ ދޭތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ެއއްެޗްއ 

ރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށްއެދެން. ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއްެގ ދަންނަވަންޖެހޭތީވެސް ވަ

ހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ ވިސްނުން މުޅިްނ ބަދަލުވެގެންދާނެ 

ކަން. އަނެއްކާ ފަށްޓަން އުަދނގޫފުޅުވާނެކަްނވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް 

 3615 އެދެން.

 

 ދެން. ދެން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެއާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުުކރެއްވުން އެ މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ތެރެއިން ބައެއް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން  ޝާިކރު هللا ޢަބްދު

އެބޭފުޅުންވެސް އިޝާރާްތކޮށްލާކަމެއް. ައޅުަގނުޑެވސް އެކަމަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3620ތައްަތއް އިޝާރާތްކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ އެބޭފުޅަކު މަޖިލީހުަގއި ކަން

ކުރަްއވާނެގޮުތގެ ޚިޔާލުފުޅެްއ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ދެއްވާ. އެހެންެވ 

ނުޑމެންގެ ތެރޭގަިއ  ނުޑވެްސ ބަލާއިރު މިހާރު އަޅުގަ އެގޮުތގެމަތީން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާާއ  133މި މައްސަލަ އުފެދިގެން މިުއޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން ިޚޔާލު ތަފާތު ވެގެން މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑަްށ  ބޭހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަޚުރުވެރިހެން  ނޑުމެން މިކަމަށްވެސް އަުޅގަ  3625ހީވަނީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިދވެހިބަހުގެ ހުރި  ވާންޖެހޭނީ. ސަބަބަީކ އަުޅގަ

މުއްސަނދިކަންކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ބޮޑަްށ ފެންނަނީ މިކަން މިއީ. 

ން ނުވަތަ އެންެމ ސަބަބަކަށްވަނީ މާނަކޮށްލެޭވޮގތް އެންމެ ޖުމްލައަކު

ޢިބާރާތަކުން، އެންމެ ލަފުޒަކުންވެސް މާނަ ކުރެވޭގޮތްތައް ިގނަވެގެން ދާތީެވ 

ނުޑ މިކަންކަމަށް   3630މިއީ ދިވެހިބަހުގެ މުއްސަނދިކަންކަމަށް ދެކެ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  ވަަނ  133ވަރަށްބޮޑަށް ފަޚުރުވެިރވެސް ވަން. އަުޅގަ

އި ޤާނޫނުަގއި ަކނޑަެއޅިފަިއވާ މާއްދާ މިއޮންނަނީ "ޤާނޫނުއަސާީސއާ

 134އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުަގއި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ޯވޓެކެވެ." 
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ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ "ތިރީގައިިމވާ ސިފަތައް ހުރި ޮކންމެ މީހަކު މި 

 3635ވަނަ މާއްދާަގިއ މިއޮންނަނީ  133ޤާނޫނުއަސާސީާއއި"، 

ނޑަ  ަގއި މިއޮންނަނީ  134އެޅިފަިއވާ"، "ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގިއ ކަ

"ތިރީގައިިމވާ ސިފަަތއް ުހރި ކޮންމެ މީހަކު މިޤާނޫނުއަސާސީާއއި"، 

މިތަނަށް އަތުވެއްޖެ ''މި'' އިުތރުވެގެން. "މި ޤާނޫނުައސާީސއާއި ޤާނޫނުަގިއ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުަތކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަުކގަިއ ވޯޓު ދިނުމުގެ  ކަ

 3640ވަަނ މާއްދާ މިއޮތީ  133." އެހެންަކމަށްވާނަމަ މި ޙައްޤުލިބިގެްނވެެއވެ

މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިބުނާ އިންތިޚާބުތަކަށްވަންޏާމުން، މި ސިފަތައް 

ނޑުމެން އަމިއްަލ  ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މީހަކު މިައށް ވޯޓު ެދވެންޖެހޭނޭ. އަުޅގަ

 އަމިއްލައަށް މި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެކަނި ވޯޓު ދެއްަވއިގެންެނއް

ނޑު މީގައި ދެޭކގޮތް.  މިކަމެއް ލާހިކެއް ނޫން ނިންމާލާކަށް. މިއީ އަޅުގަ

 3645ަގއި މިއައީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ، ެއހެންކަމަށްވާނަމަ  134އެއީ މީަގއި 

މީގައި ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ސިއްރު ވޯެޓއް 

ބު ރައްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަކާއި ާނއި  ދިނުމަށްވެސް

ރައީސެއް ހޮވުމަށް ސިއްުރ ވޯޓެއް ދިނުމަށްވެސް ޢާންމު ވޯޓެްއ 

ނޑައެިޅގެން އެްއވެސް ގޮތެްއ ބަޔާންކުެރިވފައި ނެތްކަމަށް  ދިނުމަށްވެސް ކަ

 3650ވާތީވެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މީގައި މިދެގޮތުްނ ކުރެ ކޮންމެ 

ނޑެްއ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނެިގކަމުަގއިިވަޔސް މި މަޖިލިސް ދޫކޮށްފައެއް  އަޅުގަ

ނުދާނަން. އަދި ބަޔަކު ުނަވތަ މީހަކު ހުވައާ ޚިލާުފވެެގން ދާތަނެއްެގ 

ނޑު އިްނކަމުގަިއވިަޔސް ެއއީ ގަިއންގަޔަށް އަާރ  ހާޒިރުގައި އަުޅގަ

ނުޑ އޭަގއި ހަލާކުެވގެން ނުދާނެކަމަށްވެްސ  ކަމެއްެގގޮުތގައި އަުޅގަ

 3655ގޮުތގެމަތީން މިއަްށ އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. ވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިމވާ

ނަގަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ، ަނަގންވީ ކޮންކަހަލަ 

ވޯޓެއްތޯ ބަލާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އަޣްލަބިްއޔަތު ހޯދައިެގން މި ޚާއްޞަ 

ނޑު ހުށަހަޅަން.  މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ާނއިބު ރައީސެއް ޮހވުމަށް އަުޅގަ
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 3660އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަރިހުްނ  ދެން އަދި އެާއއެުކވެސް އަދި 

ނޑުމެންެގ އެޖެންާޑގަިއ  އެދި ދަންނަވާ ވާހަަކއެްއ ެއބައޮތް. ެއއީ އަުޅގަ

މިއޮންނަނީ އެޖެންޑާެގ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީަސުކ 

އިންތިޚާބު ކުރެްއވުން. އެހެްނވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެވްސ ތިޔަ ވިދާުޅވި 

ރު އަުޅްއވާ ފަދައިން، މި ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ފަދައިން، ބާ

 3665ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރެްއުވމުގެ ކަންތައް ކުިރއަްށެގންގޮސްދެްއވުން 

 އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ަވއްސަލާމުޢަލައިކުމް.

 

ރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝާކިهللا މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާ ބެޭހގޮތުން ވިދާޅުވި ެހޮޔ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަިދ އަުޅގަ

 3670ބަސްފުޅަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް 

މަޢާފަށްވެސް އެދެންޖެހޭ. ެއީއ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަނިކޮށް ޭދތެރެ ދޭތެރެއިން 

ނުޑ އެވާހަކަ ތެރެއަށް ައޅުަގނަޑށް ވަންނަން މަޖުބޫ  ރުވީތީ. ދެން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ 

 ޝަކޫރަށް.

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   3675 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވަަނ  133ނުއަސާސީަގއި ޘްގައި ޤާނޫދަންނަވާލީ ކުރެވެމުން މިދާ ބަހު މެންަބރު އާިޒމާ ޝަކޫރު 

ނޑަށް ފެްނނަ އެްއޗެްއ  134މާއްދާއާިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާއްދާއާެބހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ހާމަކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުަގއި. އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެްނ އެބައެނގޭ. ހަމަެއއާެއކު ާޤނޫނުއަސާސީެގ  އޮތް ެއއްެޗއް ކަ

 3680ަގިއ ހަމަ އެ ޢިބާރާތުން، އެ ޢިބާރާތް ވަނަ މާއްދާ 134

ބޭނުންފުޅުކުރައްވާަފއި، ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ބުނެފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކާިއ 

ޢާންމުވޯޓުތަކުަގއި ވޯޓު ދިުނމުެުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާ ުހރިހާ އެންމެންގެ 

ނޑުެމންނަށް އިވިގެްނ  ނަޑއަޅާަފއިާވ ތަން ފެނޭ. އަޅުގަ ޝަރުޠުތައް ކަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  134މިކަން އޮތަސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެބަދޭ، މިހެން 

 3685ބުނެފައިވާ ހުރިހާ އެންމެން ކޮންމެ ޢާންމު އިންތިޚާބެއްގައި ހުރިހާ ވޯޓެއް 
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ނޑު  ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނެއް ނުވެޔޭ. މިހެން މި ދަންނަވާލީ އަޅުގަ

މިސާލެއްެގގޮތުން ނަގަންާޏ މިސާލަކަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނިޑއަކަްށ އިންތިޚާ ބުަގއި، ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި ނ. އަތޮުޅެގ ގޮ

ވޯޓުލުމަކަށް އެހެން އަޮތޅެްއގެ މެންބަރަކަށް ޙައްޤު ލިިބގެންނެއް ނުވޭ. 

 3690ވަނަ މާއްާދގެ  134އަޅުަގނުޑ ހިތަށް އެރީ ިމއީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އިމްޕްލައިޑް ލިމިޓޭޝަނެއް ނޫނޭ. އިމްޕްލައިޑް ލިމިޓޭޝަނެއް ނޫނޭ 

މި ދަންނަވަީނ ދުސްތޫރީ ޙައްޤަކީ އާަދއިގެ ގޮތެްއަގއި  އަޅުަގނޑު

އިމްޕްލައިޑް ލިމިޓޭޝަނަކުްނ ލިމިޓްކުރާ އެްއޗަކަށް ުނވެފައި، ޢާންމު 

އިންތިޚާބުތަކުެގ މި ލިމިޭޓޝަން ނަގާފަިއވަނީ ޢާންމު އިންތިޚާބާބެހޭ 

 3695ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ން  5ގެ  81/5ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެްނނަށް ފެންނާތީ. ރެސިޑެންސީ ރިކް  ވަޔަރމަންެޓއް އޮތްތަން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  6ހަމައެއާެއކު އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާފައިވާ ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްާދަގއި ރެިސޑެންސީ ރިްކވަޔަރަމންޓެއް އިތުރަްށ  7)ކ( ގަާއއި 

ހުންގެ ލިޔެވިފައި ކޮންމެ ދާއިާރއެްއަގއިވެސް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާ މީ

 3700ލިސްޓެއް، އެމީހުންގެ ނަމާއި ެއޑްރެހާ އެުކަގއި ކޮިމޝަނަރ އޮފް 

އިލެކްޝަންސް ތަްއޔާރުކުަރްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި ހަމަ އެާއއެކު ެއއް 

ދާއިރާެއއްަގއި ވޯޓުދޭ މީހުންގެ ލިސްޓްތައް ނަާގއިރު، ޮކމިޝަނަރ އޮފް 

 ުެ ަގއި ލިބިފަިއވާ އިލެކްޝަންސް އެ ާދއިރާައުކން ޙައްޤު ލިިބގެންވާކަމު

މީހުންގެ ލިސްޓާއި ވޯޓުދޭ މީހުންގެ ލިސްޓާ ދިމާވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމުގައި 

ނޑައެިޅގެން ލިޔެވިަފއިވާތީ. ެދންހަމަ އެއާއެުކ   3705ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުތަުކގައި ކަ

ވަަނ  133ވަނަ މާއްާދާއއި  134އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ށް އޮތް ޢާންމުކޮށް ރައްދުވާ މާއްދާއެްއ މާއްދާއަކީ މުޅި ޤާނޫނުއަާސސީއަ

ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ބަލާލުމުގައި އެހެން މަްއސަލަތަކެްއވެސް 

ވަަނ  134އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވިފަިއވާތީ. މިގޮތުން ބަލާިލއިރު، 

 3710މާއްދާގަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮންމެހެން ހުރިހާ ޢާންމު އިންތިޚާބެްއގައި 

ތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓުލާންޖެހޭނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ، ހަމައެކަނި ނޫނީ ހުރިހާ އިން
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މިސާލަކަށް ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްެގ އިންތިޚާބުަގިއ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ހުރި  134ވޯޓުލަްއވާއިުރަގއި މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި، 

ސިފަތައް ހަމަވާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ ވޯޓު 

 3715ވާނީ އެހެން ވިދާުޅވުމުަގއި އިތުރު ނުރައްކާތަެކްއެވސް ފެންނާތީ. ލައް

އަޅުަގނޑު ހިތުން ހުރިހާ ޭބފުޅުންވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުަރއްާވނެ ރައްޔިތުންެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލަްއވާީނ ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގެ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަން. ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ

ވަނަ  95މެންބަރުންގެ ސިފަތައް ަކނޑައެޅިަފއިވަނީ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

 3720ވަނަ މާއްދާަގއި.  66މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެިޅެގން ރައްޔިތުން  66ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ކަ

ރިހަމަވެފައިާވ އަހަރު ފު 25މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠަކީ އުމުރުެުން 

ވަަނެަ މާއްދާއަށް  134ބޭފުޅުންކަމުގައި ލިެޔވިފަިއވޭ. މިއާއެުކގައި 

ވަނަެަ ާމއްދާަގއި ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްަގއި ޯވޓުލުމުެގ  134ބަެަލާލުމުން 

 3725 2އަހަރު. އެ  21ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޝަރުޠުކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 

ނޑުެމން މި  ާދއަކަްށ ރަްއދުވާ މާއްާދއެްއ މާއް 1މާއްދާ އެުކަގއި އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މައްސަލަތަެކއް ދިމާވާނެހެން. ދެން  ކަމަށް ބަލާލުމުން އަޅުގަ

މާއްދާ އެުކަގއި އެްއކޮށް ރައްދުާވ މާއްދާތަެކއް ކަމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ  2މި 

މާނަކުރުމުގައި އެއީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ޙުދޫދާ ކުޑަ ަތންކޮޅެއް ބޭރަްށ 

ނުޑ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވީ. ދެންހަމަ  ދާހެން ހީވާތީ  3730އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއންމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ވަނަ  133އެާއއެކު އަުޅގަ

މާއްދާއަކީ ޢާންމު ވޯޓުަތކަްށ، ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކަްށ އޮތް ވޯެޓއް 

ނޑުމެންނަށް ބަލައިލަންޖެހޭ އަނެއް ސަބަބަކީ،  ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ މިއޮތީ ޢާންމު ޙުކުމްތަކެްއގެ ބަިއގަިއ  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެިޅގެން  ޤާނޫުނއަސާީސގެ   3735 14ކަމަށް ނުވާތީ. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަ

ނަޑއެިޅގެން ލިެޔިވފައި އެބަހުރި.  ވަނަ ބާބުަގއި ޢާންމު ޙުކުްމތަކެއް ކަ

ނުޑވެސް ަޤބޫލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ވަަނ  153ވުމާއެކު އަުޅގަ
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ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  155ނޫނީ  މާއްދާގައި

ސުރުޚީތަކާއި އަރިމަތީ ސުުރޚީތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބައެއްނޫންކަމަްށ 

ނޑުމެން އެންމެންވެްސ   3740ލިޔެވިފަިއވިަޔސް ޤާނޫނު ާމނަކުރުމުގަިއ އަުޅގަ

ހަމަ ، ގެންގުޅޭ ުއސޫލެްއ، ޤާނޫނުގައި ބާބުތައް އަތުރާލެވިފައިހުިރ ގޮތާއި

އެާއއެކު އަުޅަގނޑުމެން ެއ މާއްދާތައް ލިޔެވިފަިއގޮްތ ބަލައިލުމަކީ. 

ނޑު ހިތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ަވނަ މާއްދާއަީކ  133އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްުދވާ މާއްދާެއއް ނޫން. 

 3745މާއްދާއަކީ މުިޅ  ވަނަ 133މިހެންކަމަށްވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ މިހާރު ފެންނަނީ 

 97ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްުދވާ މާއްދާއަކަށް ނުވާީތ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނެފައިާވ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަާކއި 

ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުާރނެ ގޮތެއް ޤާނޫނުއަސާސީައުކ ލިޔެވިފަެއއް 

ކަން ހުޅުވާލެވިފަޭއ. ރައްޔިތުންެގ ނުވެއޭ. ޭއގެ މާނައަކީ މިހާރު މިއޮތީ މި

 3750ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް. އެހެންކަމަށްވުމާއެުކ 

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާިއ 

ނޑު ހިތުްނ  ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުުކރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ހުގެ ަގވާއިުދގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާ ލިޔެވުން. އަިދ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކަށްވާތީ އަޅުގަ އެީއ، އަުޅގަ

 3755ބާރުތަކުގެ ތެޭރގައި ވާނެކަމެްއ ކަމަށް ދެކެން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 

 

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު. ޝުކުރިއްާޔ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ ަވޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ދެން އަޅުގަ

 3760ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޙސަން ސަޢީދު. ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ 

ގޮތުަގިއވިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވަނީ ކުރީަގއި ފުރުަޞތު ހޯއްދަވާފައި. 

އަރުވާނަން. ދެން މިހާރު އަޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑު ފަހުން ފުރުޞަތު
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މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ނަޞީރަށް.هللا ޢަބްދު

 3765 

w ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ  r  ާއައްަސލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުަގނޑުެމންގެ މިޖަލްސ 

 ން ގެންދެވި އޭރުެގ ރައްޔިތުްނެގ ފެށުނުއިރު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަމު ނަީޞރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ޙަމީދަށް هللا މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އޮނަރަބަލް އަްލއުސްތާުޛ ޢަބްދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ، އަދަބު އިޙްތިރާމާެއކު ހިުތގެ ފުންމިނުން 

 3770ދައިން ޝުކުރު އަރިސްކުރަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނަށް ހަމަ އެފަ

ނޑަްށ  އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާާއއި މުބާރިކުބާދީ އަރިސްކުރަން. އަިދ އަުޅގަ

ދެއްވި މިފުރުޞަތަށްޓަަކއި ހަމައެފަދައިން ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި 

ނޑުގެ ޚިޔާުލވެްސ  މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ މައްސަލައިގައި އަުޅގަ

އާދެ، ކުރެވެންހުރި  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.

 3775ޚިޔާލުތައް، ފާުޅކުރެވެން ުހރި ޤާނޫނުގެ އޮނިަގނުޑެގ ތެރެއިންލާފައި 

ވަަނ މާއްދާ ބުނާގޮތުން ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ  97ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ެއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ، 

ންތިޚާބުުކރަންވާނެކަމަށް އެމަޖިލީހުގެ ރައީަސކާއި ާނއިބު ރައީެސއް އި

ނަޑއަޅާފަެއއް  ނަޑއަޅާފައި އެބައޮތް. ނަަމވެސް ހޮވާނެ ަވކި ގޮެތއް ކަ ކަ

 3780ވަނަ މާއްދާ. ެއ  133ނެތް. ދެން ނެގިގެން މި އުެޅނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާްއދާގައި އެބުާނ  97މާއްދާ އެތައް ފަހަރަކު ކިާޔހެދިއިރުވެސް 

މާޒުކުެރވޭ މާއްދާއަަކށް އެމާއްދާ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް އަ

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކަށް މާނަެއއް ުނކުރެވުނު. އިތުރު ތަފްސީލަަކށް އަުޅގަ

ނޑަށް މާނަ މިކުރެވޭ ގޮތަްށ މާނަކުރެވުނު  ދައްކަންހުރީ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑަށް ބުރަވެވެީނ   3785ބޭފުޅުންވެސް އެދެްއކެވި ވާހަަކފުޅުތައް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި ނާއިބު ރައީްސ ހޮވުމަށް ހާމަ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

ވޯޓެއް ަނގަން. ހޮވަން މި އުޭޅ ރައީސާއި ާނއިބު ރަީއސް ހޮވާނެ ގޮަތކާބެހޭ 
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ވާހަކަެއއް ޤާނޫނުއަސާސީން ެފނޭތޯ ބަލަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ ކުރީ ދުވަހު 

ވ. އަތޮޅު މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ނިޒާރު ވިދާޅުވި ފަދައިން 

 3790ވަނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާަގއި "ޤާނޫނު"، މި ބަސް  156ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ

މާނަކުރުމުގައި ސަުރކާރުން ެއ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަިއ އުސޫލުތަަކީކ 

ޤާނޫނުކަމުގައި ބުނާބުނުމަށް ބުރަވެވޭ. މައްސަަލއަކާމެދު ޯވޓުލައި، ގޮެތއް 

ފާތުވެގެން. ނިންމަންޖެހޭނީ މައްސަލައެްއ ނިންމާނެ ގޮތަކާމެދު ޚިޔާލު ތަ

އެފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ނިމިގެންދާއިރު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު 

 3795ތިބޭނެ ކަމަކީ ޝައްެކއްހުރި ކަމެއްނޫން. މިކަން މިހެން އޮއްާވ، ހާމަވޯުޓ 

ދުނިޔޭގެ އެަތއް މިތަނުން ނަގަމުންދާތަން އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންނަށް 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް. ެއކަމަުކ  ފެންނަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ އެއީހަމަ

ނުޑ  ސިއްރު ވޯެޓއް ނެގުްނ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާކަންެވސް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް 

 3800هللا ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކު ފުިރހަމަކުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވުން އެދި 

ނުޑގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަ ތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާްމ 

 ވަބަަރކާތަޙޫ.هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 3805هللا ޝުކުރިއްާޔ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތަކަްށވެސް ޝުކުުރ ނަސީރު. އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތު އެރުވެން އޮތީ ކޮޅުމަޑުުލ  ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ކުރިން ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާފަިއވާތީ ފަހުން ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. 

 3810ފާރޫޤު ޙަސަންވެސް ބައި هللا ވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުފު

ފުރުޞަތެކޭ ކަމަށް ދެެކވޭ ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ހޯއްެދވި ނަަމވެސް، އިތުރަްށ 

ފުރުޞަތެއް އަރުަވއިފިއްޔާ އިތުރު މައްސަލައަކަްށވާނެތީެވ، އަޅުަގނުޑ 
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ނޑު ފުރުަޞތު މިއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފަހުން. މިހާރު އަޅުގަ

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް.

 3815 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެްސ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

  ވަރަށް ގިަނއިރު އަުޑއަހަން އިނދެފިން މިއަދު އަދި މީެގ ކުރީދުވަުހގެ  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ޖަލްސާގައި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ދައްކަވަމުން ގެްނދެވި ވާަހކަ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުވެސް ތާއީުދކުރާ ގޮެަތަީކ މީގެ ކުރީ  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 3820ޖަލްސާގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ލަފާއާ 

ެއއަށް ތާއީދު ލިޭބ ގޮތަކަށް ގިނަ ބެހޭގޮތުން ދެކެވިފަިއވާ ވާހަަކ، އަދި 

މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަަތކަށް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅަގނޑު އެންމެ 

ނުޑ  ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް ގެންނެުވމަށް އަޅުގަ

ޤަސްދުކުރަނީ ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތަުކގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

 3825އުސޫލު އެބަޮއވޭ. އެީއ، ޕާލަމެންޓްރީ  1މައިަގނޑު  އުސޫލުތަެކއް.

ސުޕްރީމަސީ. އެހެން ގޮަތކަްށ ދަންނަވާކަމުަގއިވާނަމަ، މިހާރު މި އޮތް 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ބާރު، އެީއ މީގެ ކުީރގަިއވެސް އޮތް 

ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ބާރެކޭ އެއްފަދަ ބާރެކޭ، ކުރީެގ 

ާޚއްޞަ މަޖިލީހަކުން ދެން އަންނަން އޮތް ރައްޔިތުންެގ ރައްޔިތުންގެ 

 3830ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކެއް އުންޏެއް ނުކުެރވޭެނއޭ، ހަންޏެއް 

ނޑުަވެއއްވެސް ނުެލވޭނެއޭ. އެހެްނވީމާ އެގޮުތގެމަތިން  ނުކުރެވޭނެއޭ. އަދި ކަ

އަިދ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިއޮތް ނުކުތާތަކަށް ނުވަތަ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރުވެސް 

މިއަދުގެ ވާހަކަިއަގއި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް ވާހަކަދެއްެކވި ފަދައިން، 

ވޯޓަކުން ނިންމާގޮްތ ެއއީ ިމ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންާވ 

 3835ބާރެއް. ޕާލަމެންޓްރީ ސުޕްރީމަސީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު މި ރައްޔިތުންެގ 

އާ ބެހޭގޮތުން ނުވަަތ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީ

މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުުކރުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލިސް 

އެކުަލވާލެވިފައި އޮތުމާއެުކ، އެބާރުގެ ދަށުން ޢަމަލުތައް ނުވަތަ 
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ނިންމުންތައް ނިންމެވުމަށް. އެހެންވީމާ ެއގޮތުގެ ަމތިން ކުރިއަށް 

ނުޑވެސް ވަރަށް... ވީހާ  3840ވެްސ ކުރުކޮްށ މި ދަންނަވާލީ ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން ވޯޓެއް ނަންަގވަިއގެން، އެއާ ެއްއގޮތަށް 

 ކުރިއަށް ގެްނގޮސްެދއްވުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޝުކުރިއްާޔ، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3845ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ، މިލަދުންމަޑުލު ޙަމީދު. މިހާރު އަޅުގަ 

ނޑު ހަނދާންވާ هللا ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޔާމީން. އަޅުގަ

ގޮތުަގއި އެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް ވަނީ ކުރިން ފުުރޞަތު އެުރވިފައި. 

ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން އޮތީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގިއ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމް. އަޅުގަ

 3850ނިޒާމަށްވެސް ވަނީ ފުރުޞަތު އެރުވިަފއި ކުރިން. ދެން ފުުރޞަތު އަުރވަން 

 އޮތީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤަށް.

 

 ން. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 ފުރުޞަތެއް މި ހޯދީ، ދަންނަވާލީ، މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް 

 3855ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ާނއިބު ރައީްސ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންތަުކަގއި ޚިޔާލުތަފާތުެވގެން ދިުގލައި ދާތީވެ. 

އަޅުަގނުޑ މި ކަންތަުކަގއި ދެގޮަތކަށް ވިސްނުްނ ބަހައްޓަިއގެން 

ނުޑ ބެލި ބެލުމުން  ޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބަލައިފީމު. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ އިންތިޚާބުގެ ވާހަަކ އައިސްަފއިާވ 

ނޑައެިޅގެން  ވަރަށް ގިނަ ބައިތަުކގައި މި އޮންނަނީ ސިއްރު ވޯޓަކަށްދާން   3860ކަ

ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާިއ 

ނާއިބު ރައީަސކު އިންތިާޚބުކުރުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންުކރައްވާަފއިާވއިުރ 

ނަޑއެޅިގެން ބަޔާންކުަރއްވާަފއެއްުނވޭ.  އެބަިއގައި ސިއްރު ވޯޓަކަށް ދާކަށް ކަ

މެ ފުރަތަމަ ވިސްނުން ބެހެއްޓީ ސިއްުރ އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ެއން
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 3865ވޯޓަކަށްދާން ނުޖެހޭނެކަމަށް ަބލައިގެން ޤާނޫުނއަސާީސގެ ަބއިތައް ބަލަމުން 

ގެންދިޔައީ. އެއީ ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ގޮތް. ދެވަނަ 

ނޑު ެގންގުޅުނީ، ކޮންމެ ގޮތެްއަގިއވިޔަސް ިސއްރު  ވިސްނުމަކަށް އަުޅގަ

ޖެހޭނެކަމަށް. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ސިއްރު ވޯަޓކަށް ވޯޓަކަށް ދާން

 133ދާންނުޖެހޭނެކަމަށް ވިސްނައިެގން ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލަމުން އައިްސ، 

ނުޑ ހީކުރި   3870ވަނަ މާއްދާއާ ހިސާބަށް ާއދެވުނުއިރު އެމާއްދާަގއި އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ނޫން އޮތީކީ. އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަިއގެން ހުރީ 

ނުަގއި ަކނަޑއެިޅގެން ިސްއރު ވޯޓަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫ

ދާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފައިުނވާ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްަގއި ވޯޓު 

ދޭންޖެހޭނީ އަތްއުފުލައިގެންނޭ، ނުވަތަ ހާމަވޯޓަކުންނޭ. މިގޮތަށް ކަމަށް 

 3875އަޅުަގނޑު ހީކޮށްގެންހުރީ. ެއހެންނަމަވެސް އެގޮތަކަށްނޫން އެމާއްދާަގއި މި 

ރަްއވާފަިއވަނީކީ. ެއ މާއްދާގައި ިމއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ބަޔާންކު

ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއާވ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންުމ ވޯޓުތަުކގަިއ 

ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯެޓްއކަމަށް. އެހިސާބުން އަުޅަގނޑު ދެވަނަ 

ވިސްނުމަކަށް ދިަޔއީ. އެީއ ސިއްރު ވޯޓަކަށް ދާންެޖހޭނެކަމަށް. މި 

ނޑު ހިތަށްއެރީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވިސްނުމު  3880 133ަގއި ބަލައިގެން ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ިސއްރު ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފަިއ 

ނަޑއެޅިގެްނ  މިވަނީ ކީްއވެގެންާބވައޭ. އެޮގތަށް ޚިޔާލު ވިސްނަންޖެހުނީ ކަ

ވާަހކަ ސިއްރު ވޯަޓކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ވަރަށް ގިނަ އިންތިޚާބުތަކުގެ 

ނަޑއެޅިގެން ަބޔާންކުަރއްވާަފިއ އެބައޮތް.  ބަޔާންކުރެްއވިއިރު ކަ

 3885އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު 

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުުމެގ ވާހަކަ ބަޔާންކުރަްއވާފަިއާވއިރު، ސިއްރު 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކުަރއްާވފަ އެއް ނުޭވ. ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ަވނަ މާއްދާގަިއ  133އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނުޑ މި ހިތަށްއަރަނީ 

ސިއްރު ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާަފިއ މި އޮންނަނީ 

ނޑުމެން، ައޅުަގނުޑ ހިތުން ހަމަ   3890ކީްއވެގެންާބވައޭ. މިއީ ައޅުގަ
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ހާ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް. ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް. އެ ހުރި

ނޑައެިޅގެން  އިންތިޚާބުތަކެްއގަިއ ިސއްުރ ވޯަޓކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ބަޔާންކުރަްއވާފައި އޮވެަފއި، އަނެއްކާ ވަކި ާމއްދާެއއްަގިއ މި އޮންނަނީ 

ސިއްރު ވޯޓަކަްށ ދާންޖެހޭނެކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ޤާނޫނުގަިއ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކޮންމެ އިްނތިޚާބެއްަގއި ވޯޓު ދޭްނވާނީ  3895ސިއްރުންކަމަށް.  ކަ

ނޑަށްެވސް ބުރަވެވުީނ  އެހެންވީމާ މި ނުކުތާއަށް ވިސްނަިއގެން އަުޅގަ

ސިއްރު ވޯަޓކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން 

މިބަހުސްކުރަމުން، ވާހަކަދެެކވެމުން މިދަނީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްގައި. 

ކަށް، ދެގޮަތކަށް ވާހަކަެދކެވެމުންދާއިރު އެހެންކަމަށްވާތީ، ދެކޮޅަށް، ެދފަރާތަ

 3900އަޅުަގނޑަްށވެސް އެންމެ ޮބޑަށް ބުރަވެވެނީ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ 

ތެރެއިން ގޮތެއް ނިންމައި، އެގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތއް 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުން ޚާއްޞަ  ގެންދިޔުން. ދެން ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަ

ވަނަ ދުަވސް  3ުދވަސް،  2ދުަވސް،  1މަ ޖަލްސާ، މަޖިލީހުގެ ފުރަތަ

ހިނގަމުންދާއިރު، ނިމުމަކަށް ނައިސް ކުރިއަށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މި 

 3905ޖަލްސާގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ގޮތެއް ނިންމައިގެން ޚާްއަޞ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިުބ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުެރޭވނެގޮތް އަަވސް 

ނޑުެގ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކޭ. ުޝުކރިއްޔާ. ގޮތަކަްށވުން  ެއއީ އަުޅގަ

 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑމެން އެންމެންވެސް މި މަސައްކަތް ކުރަީނ   3910މުޙަންމަދު ޠާރިޤް. އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅު ކުރުކުެރއްވި ވަރަކަްށ  އަވަްސކުރެވޭތޯ ބަލަން. ތިޭބފުޅުންގެ

އަވަްސެވގެންދާނެ. ެއއާމެދުެވސް ކުަޑކޮށް ިވސްނަވާލަެދއްވުން އެދެން. 

އަޅުަގނޑަށް ނޭނގިހުރެ ވަަރށް ބޭއިންސާފުކޮށް ނިންމުންތަކެއް ނިންމިފައި 

މިވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުީރ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްަމދު ނިޒާމާމެދު. 

ނުޑ ޖަލްސާ އެީއ، ޢިއް   3915ޒަތްތެރި މެންބަުރ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަނިކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް ނޯުޓކުެުެރވިފައި މިއޮީތ  ނިންމާލީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫނުފުޅު ފެނުނީމާ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވިކަމަށް. 

އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާނެ ފުރުޞަތެއް 

ނަޑކަށް ނޭރުވޭ. ވީމާ، މިހާރު ވަރަށް މަޢާފު އެދެމުން، ތިލަދުންމަތީ އަޅުގަ 

 3920 އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މިއަުދެވސް އަޅުަގނޑު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ޞަތަކަށް އެދި ދަންނަާވލީ ކުރީ ދުވަހު ދައްކަމުްނ ދިޔަ ވާހަކަ ފުރު މެންަބރު ައޙްަމދު ނިާޒމް 

ނުނިމެނީސް ގަޑިޖެހުމާ ގުޅިެގން އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުން ބައެއް ވާހަަކ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3925ހުރުމާއެކު. އާދެ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ކުަޑގޮތަކަށް ައޅުަގނަޑށް ފެންނަގޮތް 

ނޑު މިހާރު ދަންނަވާލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހި ފަން. އާދެ، އަޅުގަ

ޤަސްދެއް ނުކުރަން، ޤާޫނނުއަސާސީެގ ަވކި މާއްދާަތކަކަށް ދާކަށް. 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ ަނންބަރުގައި، ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  1ވަނަ ާމއްދާެގ  97

 3930ޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެ މަ

ރައީސަާކއި ނާއިުބ ރައީަސުކ އިންތިޚާބުކުރަންވާޭނކަމަށް ބުނެފައިވާއިުރ، 

އެކަން ކުރާނެ ަވކިގޮެތއް ނެތްކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭތީާއއި، އަިދ 

 މީގެ އިތުރުންެވސް ހާމަވޯޓަަކށް ދާންޖެހޭކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑ  ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާފަިއވާ ވާހަކަެދއްެކުވމަށް އަޅުގަ

 3935ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އާދެ، އަޅުަގނޑު އަިދ ދަންނަވާލަން 

ނޑުގެ ދިރާާސއިން ވަރަށް ސާފުކޮށް  ބޭނުންވޭ، މި ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އެނގެން އެބައޮޭތ، ވަކި ގޮތެއް ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ކަ

އޮތްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަން. މިގޮތުން ވަކިގޮެތްއ ނިންމުމުގައި 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ޮބޑަށް ުބރަވެވެީނ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 3940ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވޯެޓއް ނަަގއިގެްނ ވަކި ގޮެތްއ 

ނޑުމެންނަށް ނިންމުން. ދެން މިކަން ކުރުމާމެދު، މިކަންތައް މިއީ އަ  ުޅގަ

ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ، އެއީ ެއކަންތައް ބަލައިލުމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަިކ 
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ވަނަ މާްއދާ ތަންދޭކަމަށް  113މާއްދާތަކަށް ދާއިރުަގއި، ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ، ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުަގއި މެންބަރުންގެ 

 3945ހަލަ މައްސަލަތަުކަގއި ަވިކގޮތެއް ތެރެއިން ނިންމާ ގޮތެްއ، މިކަ

ނިންމިދާނެކަމަށް. އާދެ، ބޭރުގެ ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގިއވެްސ އަޅުަގނޑަްށ 

ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ 

މައްސަލަެއއް، ޤާނޫނު މާނަުކރުމުގެ މައްސަލަެއއް ދިމާެވްއޖެ ހިނދެއްގައި، 

ބައްަލވަނީ ކުީރގެ ޤާނޫނުއަސާީސއެްއގެ ްޑރާފްޓްކުރެވުނު އެބޭފުޅުން 

 3950ދުވަސްވަުރގެ ަޔއުމިއްޔާަތކަށޭ. ދެން އޭގެ ފަހުގައި ޤާނޫނު މާނަކުރާ 

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯަޓކުްނ ގޮތެއް ނިންމަނިއްޔޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިން އެްއވެސް ގޮަތކަށެއް ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ  113ދެވޭކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެންނަށް މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުަގއި ިނންމިދާނެ ކަމެއް  ދަށުން މިއީ އަުޅގަ

 3955ކަމަށް ފެންނާތީ، މިގޮތަށް ހާމަވޯޓެއް ނެގުން އެއީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ 

 ީއސް. ކަމަށް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ 

 

ޝުކުރިއްާޔ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިޒާމް. އަޅުަގނޑު ދެްނ މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މިލަދުންމަޑުލު 

 3960 ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދަށް.

 

  ޢަލައިކުމް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމު މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށްޓަވަމުްނވެސް ވިދާޅުވިފަދައިްނ،މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު 

މައްސަލަާއއިެގން ކުރިއަށްދާން ވަރަށްޮބޑަްށ ބޭނުވެފައި.  ޙަޤީޤީ މިއޮތީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3965ކުރީމަތީަގއި އެޖެންޑާަގއި މިއޮތް ރައީސަުކ  ކު ައޅުަގނޑުމެންގެ އެހެންކަމާއެ

އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މައްސަަލ ވަރަށް ައވަހަށް އެބަ މަސައްކަތްކޮްށގެްނ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކަިއ  ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެންގެެވސް މަޤްޞަދަކީ، ހަމައެންމެ މަޤްޞަދެއް.
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ނޑިއަީކވެސް ހަމަ  ނޑުދަ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ނޑި އެއް. ާއދެ، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ރައްޔިތުންނަށް   3970އެއް ަލނޑުދަ

އެންމެ އެކަށޭނަ ރަނގަޅު ފުރިހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއެްއ ހަދައިދިނުން. 

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުން. އެހެންކަމާއެކު އެމަސައްކަތަިއގެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި ުކރަންޖެހިފައިވާ  ކުރިއަށްދިއުމަީކ، މިހާރު ައުޅގަ

އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތް. އެމަސައްކަތް ކުރުުމގައި އަޅުަގނޑުމެން 

 3975މިހާރު މަސްއޫލުވެގެން މިވަުޤތު މިތިބީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު 

އަސާސީގައި އެބަހުރި ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު

އަޅަަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުަރންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްަތއް. އެހެންކަމާއެްއކޮށް 

ލީހުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މަސައްކަތްކުރަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖި

ނޑު މިދެންނެވި  ގެންދާނީ، ހަމަ ެއކަންތަްއތައް ރަނަގޅުކޮށް އަުޅގަ

 3980ތައް ކުިރއަްށ ގެންދެވޭތޯ. މަޤްޞަދާއެއްގޮތަްށ، ޤާނޫުނއަސާސީ ކަން

ހަމަގައިމުވެސް ައޅުަގނުޑެގ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ހުރިހާކަމެއްގައި 

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެކަމުގެ ަޔޤީންކަން އަރުވަން. މިހާރު މިތަނުގައި 

ވާހަކަދެެކވޭގޮތުން ަރއްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލިސްގެ ރަީއސަުކ 

ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ވާހަކަދެކެޭވ. ހޮވުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމާބެހޭޮގތުން އެބަ

ނޑުމެން އެންމެން މިތަނަށް   3985އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮްތ އެއްަޗކީ އަުޅގަ

އައިސް މިތިބީ ވަރަށް ޚާްއޞަ މަސައްކަެތއް ކުރާށޭ. ހަމަ ފާޅުގައި 

އިޞްލާޙުެުކުރަްނ އަިއސްފައޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ޤާޫނނުއަސާސީ 

ނޑުމެން ފަހަ ކަށް ނުޖެހޭނަމޭ. އެއީ  ފާޅުގަިއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަށްވިޔަްސ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޚިޔާލުތަްއ ފާޅުކޮށް އަުޅަގނޑު ދޭ ވޯެޓއް 

 3990ދޭކަށެއް. އެހެންވީމާ މިހާތަނާ ހަމައަށް މިއޮތް އަްތއުފުލައިގެން ފާުޅގަިއ 

ވޯޓުދޭން ވާަހކަފުޅު ދެްއކެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުާރ 

ވަނަމާއްދާ އެންމެ ގިނައިްނ ވާހަކަދެްއކެިވ  133ވަން. ވާހަކަ ދަންނަ

އެއްމާއްދާ. އެމާއްާދއާބެހޭގޮުތން އަޅުަގނޑަށް ފެންަނ އެްއޗެްއވެސް 

ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 
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 3995ބާަބކާ މިއޮންނަނީ ބާބުތަކަކަށް ބެހިފައި. ކޮންމެ ބާބެއްަގއި އައިސްަފއިވަނީ އެ

ވަނަމާއްދާވެސް ވާީނ  133ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާބެހޭގޮުތން. ހަމައެގޮތުން 

ނޑަްށ މާނަކުރެވުނީ،  ޢާންމު އިންތިޚާބަކާބެހޭ ބާބަކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 133ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި ނަގަންެޖހޭ ވޯޓުތައް ނެގުުމގެ މާއްދާެއއްކަމަށް 

ނޫނުއަސާސީަގއި މިހާރު ެނތް ރައްޔިތުްނގެ ވަނަމާއްދާައކީ. ަކނަޑއެިޅގެން ޤާ

 4000ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސެްއ އިންތިޚާބުކުރަންވީ، ިސއްުރވޯޓަކުންކަެމއް 

ނޫނީ އަތްއުފުލައިގެން ވޯެޓއް، ނޫނީވިއްޔާ ފާޅުަގއި ވޯޓެއް ނަގަިއގެންކަމެއް. 

ނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންކަމާއެްއކޮށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އަޅުގަ

ންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ރަނގަޅު މަސްލަޙަތު ހުރިގޮތަކަށް، މެންބަރު

ނިންމިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަީކ، އަޅުަގނޑުމެން 

 4005ފާޅުގައި ހަމަ  ވޯެޓއްނެގުން. އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް މާގިނަ ވަގުެތއް 

ނުޑގެ ހިތުަގއި އޮތް އެްއޗެްއ ދަންނަވާ ލުމަށް ނުނަގާނަން. ހަމަ އަޅުގަ

 މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ދެއްވިފުރުޞަަތއްޓަކާ ުޝކުރިްއާޔ.

 

ޝުކުރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ   4010މުޙަންމަދު. އަޅުގަ

މިހާރު އަޅުަގނޑަްށ ލިބިފައިހުރި  ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލާނަަނން.

ނަންނތަކަށްވުރެ އިތުރު ނަންފުޅުތަކަށް  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން 

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަްށ ނޯންނާނެ. އެީއ  އެދިަވޑަިއގަތަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ  މިމަޖިލީހުގައި ނޯވޭ ކޮމިޓީ ަވގުތު ނިންމާލުމެއް. ދެން އަުޅގަ

 4015އެއީ އެހެންނޫނީ  މިބަހުސްގެ ނިމުމެއް ތަކުރާރުކޮށް މިހެންދެންނެވޭނީ. 

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ އަނެއްކާ  ދުވަހަކުެވސް ނާންނާނެ. އަބަދު އަޅުގަ

ނޑު  ހަތަރުވަނަދުވަްސވެސް ފަސްަވނަދުވަސް މިގޮތަށްދާން. ވީާމ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އެދެން، އެިދވަަޑއިނުގަންނަވަްނ 

ނޑު އަތުަގއި މިހާރު ލިބިފައިހުރި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އިތު ރަށް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފުރުަޞތެއް ނޭރުވޭނެ.   4020ނަންފުޅުތަކުގެ އިތުރު ނަންފުޅުތަކަށް އަުޅގަ
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ވީމާ، މިއަށް ދެން ކޮންމެ ނަމެއް ވިދާުޅވިައސް އެންމެ ަރނގަޅު. ކޮމިީޓ 

ނޑު ނަމެއް ނުދޭނަން. އެކަމަކު އަޅުަގނަޑކަ ށް ވަގުތު ނިންމުމޭވެސް. އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. ިމހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބުނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު 

 4025 ޙުސައިނަށް.

  

 ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ށ. އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންގެ  wr މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

 މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދު މެންަބރު ލުބުނާ ުމޙަްނމަ

 އަޅުަގނޑަށް މިފުރުޞަތު ދެްއވީތީ، ޝުކުިރއްޔާ. މިހާތަނަށް ވާހަކަދެއްެކވި  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

ނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:  4030ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށްވެްސ އަޅގަ

ންަނވާލަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ ދައިޙްތިރާމްކުރާ ވާހަކަ 

ނޑުގެ ިޚޔާލު.  ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން އުޭޅ މާއްދާތަކާމެދު އަުޅގަ

ވަނަާމއްދާ މާނަކުރުމުގަިއ މިމަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުެގ  މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިާވ ޚިޔާލުތަފާތުވުމާ މެދުަގިއ އަުޅގަ

 4035ހަކަފުޅު ެދއްެކވި ަބއެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކާެމދުގައި ޤާނޫނީ ކުރިން ވާ

ނުޑ މިމަޖިލީހުގައި  ނޑު ޤަޞްދުކުރަން. އަުޅގަ ނަޒަރަކުން ބަލާލުމަށް އަޅުގަ

މިވާހަކަ ދައްކަނީ ހަމައެކަިނ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. 

މަންދޫބެއްގެ  ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެހެްނެވސް ފަރާތެއް ތަމްޞީލުކުރާ

ހައިސިއްޔަަތކުންނެއް ނޫން. ވީމާ، މިމަޖިލީހުގައި މިާހރު އުފެދިފައިވާ 

 4040މައްސަލަިއގައި ިސއްުރވޯޓެއް ލައިގެން ނުވަތަ އަްތއުފުލައިެގން ރައީސަުކ 

ނުޑގެ އިޢުެުިތރާޒެއް ނެތް.  އިންތިޚާބުކުރުމަށް، ނިންމެވިނަމަވެސް އަުޅގަ

އްދާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ހަމަތަކާ ވަނަމާ 133ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 97އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން މާނަކުރާނަމަ އެމާއްދާއަީކ، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  1ވަނަމާއްދާގެ 

 4045 133ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއް ނޫން. 

ޒުކަރަންޖެެހނީ ރައްޔިތުންެގ ޢާންމު ވޯޓް ނެގުމަށް ވަނަމާއްދާ ތަންފީ
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 97ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ޙާަލތްތަކުަގއި ހަމައެކަނި. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަނަންބަރުގައި ބުނާ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  1ވަނަމާއްދާގެ 

ބުނެފައިވީނަމަވެްސ  ރައީސް އިންތިޚާބުުކރަންޖެހޭނެކަމަށް

 4050ސިްއރު ވޯޓެއް ނަަގިއގެންކަމުަގިއ މިމާއްދާގައި ންޖެހެނީ އެއިންތިޙާބުކުރަ

ބަޔާންކޮށްފައިނެތްކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު 

ވަނަމާއްދާަގއި ޤާނޫނު މާނަކޮށްދީފައިވާ  156ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ގޮތުގެަމއްޗަާށއި ޖުމްލަގޮތެްއގައި ކޮންމެ ޤާނޫނީ ނިޒާމެްއގަިއވެސް 

ގައި ޢަމަލުކުރެވުމުްނ އަންނަ އުޞޫލާއި އާދަާކދައިން، ނުވަތަ އެތަނެއް 

 4055އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވަނީނަމަ، ޕްރެސީޑެންޓްސްއަށް ދެވިފައި އޮންނަ 

މަގާމަށް ބަލާލާއިރު ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަކު ހޮވުމުަގއި 

ޤާނޫނީގޮތުން ކުރީަގއި ޢަމަލުކުރަމުން އަިއސްފައިާވގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ލާޒިމްކުރޭ. އަދި ހަމަމިއާއެކު ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި މަޖިލީހުގެ 

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުުމގައި އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެހެންކަންކަމުގަިއ 

 4060ވޯޓްދޭގޮތަށް ބަލާލާއިރު ވަރަްށގިނަފަހަރު މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައި 

ނޑު ކުރި ހުންނަނީ، ސިއްރު  ވޯޓް ނަގައިގެންެނއްނޫން. ައޅުގަ

ދިރާސާތަކުން މިކަންތައް ހާަމވޭ. އަދި ސިއްުރ ވޯެޓއް ުނނަގާ ސަބަބަކީ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިތުރުކުރުންކަންވެސް ފާހަގަކުެރވޭ. މިމަޖިލީހުގައި 

ބައެއް މެންބަރުންެގ ވާަހކަފުޅުތަކުން ިސއްރު ޯވޓެއް ިފޔަަވއި އެހެން 

 4065ވެިރވުމަީކ، ުކށްވެރިވެދާނެ ކަމެްއކަމަށް ިވދާޅުވެފާާވއިރު، ވޯޓެްއަގއި ބައި

ވަނަާމއްދާއިްނ ރައްޔިތުންގެ  114ވަނަާމއްދާާއއި  113ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިމްތިާޔޒާއި ހިމާޔަްތ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާ ވޯޓްެދއްވުުމގައި ިދެވހިރައްޔިތުންގެ 

 4070މަސްލަޙަތު ފިޔަވައި އެހެްނކަންކަން ރިޢާޔަތް ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަިދ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މަޖިލީހުގައި 

އިްނކާުރ ކުރަްއވާއިުރ،  ސިއްރު ވޯެޓއް ނޫންގޮަތކަށް ވޯޓެއް ނުެދއްވުމަށް
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މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ާރއްޖޭަގއި އުފެދިފައިާވ ދީމުޤްރާތީ 

ނިޒާމް އިތުރަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އުަފއްދާފައިވާ ަމޖިލީހަކަށްވާއިރު، 

 4075މިމަޖިލީހުގައި އަތްޕުޅުއުފުަލްއވަިއގެން  ވޯޓް ދެްއވުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ 

މިކަމަށް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މަނާނުކުރާހިނދު، 

ޢުޒުރުވެިރވެަވޑަިއގަތުމަކީ، ދީެިމުޤްރާތީ ނިޒާމުގެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ނުޑ އިތުރަށް  އުޞޫލާ ތަޢާރުޟުާވ ކަމެްއަކމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމައެކަނި ޤާނޫނުަގއި މިމައްސަލަ  ވާހަކަ ދައްާކކަށް ނެތިން. އަޅުގަ

 4080ޔާލު ތަފާތުވެގެން އުޅޭ މާއްދާތަކާމެދު ބަހެއް ދަންނަވާލީ. ޖެހިގެން ނޫނީ ޚި

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ޝުކުރިއްާޔ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބުނާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އަޅުަގނޑާ ބެހޭގޮތުން ވިާދޅުވި ބަސްޮކޅަށް 

 4085ޝުކުރު ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑަށް ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަްނ އޮތީ ނިލަންދެ 

އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް. އެކަމަުކ 

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ކުރިން ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާފައި. އަުޅގަ

ނޑު މިފު ުރޞަތު އަރުވަނީ ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް 

 4090 މުޙަންމަދަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެް. ިޢްއޒަތްތެރި ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ކާތު. އާދެ. ޝައްެކއްނެތް ވަބަރާ هللا އައްސަލާމް ޢައިަލއިކުމް ވަަރޙްމަތުއް މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގަިއ މިކުރެވެމުންދާ ބަހުސާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނުޑގެ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިތެދުވީ. ފުރުޞަތު ެދއްިވކަމަށްޓަކަިއ   4095ޚިޔާލުދަންނަވާލުމަށް އަުޅގަ

ތް މިއީ އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝައްކެތްނެ

އެްއވެސްކަހަލަ ބަހުސެްއ އޮތް މައްސަލައެްއ ނޫން. ވަރަށް 

ނޑުމެްނގެ މާދަރީބަހުން މިކަން ޞަރީޙަގޮތެްއަގއި  އަުޅަގގަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާޅުކޮށް އެނޭގގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫނުއަސާސީން 

 4100ވަނަމާްއދާގައި މިބުނަނީ  97މިކަން އެބައަންަގއިދޭ. އާދެ، ޝައްކެނެތް، 

އްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސަާކއި މި ރަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީަސކާއި ާނއިބު ަރއީސަކު ޮހވަން. 

އެހޮވަންޖެހޭ ގޮތުަގއި މިއޮންނަނީ، އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއޭ. 

ހޮވަންވާނެެއކޭެވސް ނޫން، ޢައްޔަން ކުރަންވާެނއެޭކވެްސ ނޫން. ހަމަ 

 4105ވަނަމާއްާދަގިއ މިއޮންނަނީ  97ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަާސސީގެ ކަ

ނޑު ދަންނަވަން ކެރިހުރެގެން،  އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ައޅުގަ

ޖެހޭނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި އަދި ނާއިބު ަރއީްސގެ ވޯްޓ ނަގަން 

ސިއްރު ވޯޓުްނކަމަށް. އަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެުކ ޅ. އަތޮުޅގެ 

 4110މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އިބްރާހީމް ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް 

ނޑު ހިތުން މިކަމަށް  ތާއީދުކުރަން. އެމެންބަރުގެ ާވހަކަކޮޅު ެއއީ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އް. އެންމެކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ވާހަކަފުޅުތަކެ  އެންމެ ލާއިޤު

އެމަނިކުފާނު އެހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް 

ަވނަމާއްދާގައި މިއޮންނަނީ، ޤާޫނނުއަސާސީަގިއވާ  133ތާއީދުކުރަން. އާދެ، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާުބތަކާއި ޢާންމު   4115ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ެޯޓޭ. ޝައްކެތްެނތް. އަޅުަގނޑު ވޯޓްތަުކގައި ަނގަންވާނީ ސިއްެް ރުވޯ

ނޑުމެން މި ބަހުޘްކުރަމުންދާ   97ދަންެްނަވާނީ، މިޤާނޫނުއަސާީސގައި އަުޅގަ

ވަނަމާއްާދއެއް މަޙްރޫމެްއ  97ވަނަމާއްދާ ހިމެނޭނެ. މިޤާނޫނުއަސާީސއަކުން 

ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަޙްރޫމް ނުކުރާހާހިނދެއްގައި، އެާޤނޫނުއަސާސީއަްށ 

 4120ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނާފަދައިން  133ދާއަްށ ފެތޭކަމަށްވަންޏާ ވަަނ މާއް 97

ސިއްރު ވޯޓެއް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް  މިމަޖިލީހުގެ ނާިއބު ރައީސަާކިއ 

ނަޑއެިޅގެން  ރައީސަކު ެނގޭނެ އެްއވެްސޮގތެއް މީގައި ނެތް. މިއޮތީ ކަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަކާ  ފާޅުކޮށް ބުނެވިފައި. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއްމާއްދާއިން އަނެއްމާއްާދއަށް އެ ްއޗެތި ނިންމަމުންދާއިރު ައޅުގަ
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 4125ނަންބަރު  132ނުވަތަ ެއއް ޤާނޫނެއް އަެނއް ޤާނޫނަކާ ަޙވާލާދޭއިރު 

މާއްދާގައި މިބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާގޮުތގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރު ވޯޓް ނެގުމާިއ، އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ސިއް

ނޑައެިޅގެން އެަބއޮތް ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓް ނެގުމާއޭ، ރައްޔިތުންގެ  ހަމަކަ

މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން 

 4130އިންތިޚާެާބުކުރުމުަގއި ބޭނުންާވ ވޯޓްނެގުާމއި ީކއްެވގެންތޯ ިމތަނުގައި ނެތީ. 

 އޮީތ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާސިއްރުޯވޓް. ަކނަޑއެިޅގެްނ ހަމައެކަނި މި

ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުްނެގ 

ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓް ނެގުާމއި ޭއގެފަހަތުން މިއަންނަނީ، ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ވޯްޓ ނެގު  4135މާިއ، ީމަގއި ނެތޭ ެއގޮތަށް ބުނެފަެއއް. އަުޅގަ

 133ވަނަާމްއދާގައި ގޮެތއްނެތިގެން. އެހެންނަމަވެސް  97މިބަހުސްކުރަނީ 

ނަންބަރު މާއްދާ އެއިޝާރާތް ކޮށްދޭ ފަދައިން އެބައޮތޭ 

ވަނަމާއްދާަގއި ނެތީ ޢައްޔަން  97އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއޭ. ކީްއެވގެންތޯ 

ނުޑ މިދަންނަވަނީ ކުރަންވާނެއޭ  ނުވަތަ ހޮވަްނާވނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 4140ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާެާބުކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ވޯޓް 

ނެގުމާއި މީގަިއވެސް ނެތޭ ގޮތެއް ބުނެފައެއްެް. ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލު 

 ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަގާ  ޢާންމު ވޯޓްނެގުާމއި ީމގަިއވެސް ނެތޭ

ގޮތެއް ބުނެފަެއއް. ހުރިހާ ަކމެއް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ، ޮކމިޝަނަރ އޮފް 

ނޑުެގ ބަހުސެއްނެތް. ެއީއ  އިލެކްޝަެނވެ. ަޝއްެކއްނެތް. ޭއގައި އަުޅގަ

 4145އޭނާ ކުރަްއވަންޖެހޭނޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިދެބައިަގއި ނެތް ވޯޓް 

ބަރު މާއްދާ. ނަން 133ނަގަންވީ ގޮެތއް ބުނެފައެއް. ދެން މިއަންނަނީ 

ވަަނ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  153ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބާބަކީ، ނުވަތަ ސުރުޚީއަީކ މިޤާނޫނުއަސާސީއަކާ ބެހޭކަމެއް ނޫން. 

ނޑުމެން ލިޔާ  އެމާއްދާައކާ ގުޅޭ ާމއްދާއެްއވެސް ނޫން. އަުޅގަ

 4150ިއވެްސ، ލިޔުންތަކުަގއިެވސް، އެގްިރމެންޓްތަކުގަިއވެްސ، ަގާވިއދުތަކުގަ
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ޤާނޫނުތަކުގަިއވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެއްމާއްާދއަާކއި އަނެއްމާއްާދއެއް 

 132ަވނަމާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( ނުވަތަ  132ޙަވާލާދޭކަމަށްވަންޏާ، 

 133އޮްނނަންވާނެ. އެހެންވީމާ، ަކނަޑއެޅިގެން  3، 2، 1ވަނަމާއްދާގެ 

ކަށް. އެހެންނަމަ، ވަނަާމއްދާއަ 132ވަނަމާއްދާަގއި ޙަވާލާެދވިފަެއްއނުވޭ 

 4155ވަނަމާއްާދަގއިވާފަަދއިން، އެހެން  132އެންމެރަނގަޅުނޫންތޯ ބުނަން 

ނަޑއެިޅގެން  އޮންނަން އެންމެ ރަނގަޅުނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއެނގޭ އަުޅަގނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ސިއްރު 

 97ޅުވަނީ ވޯޓަކަްށކަން. އަނެއްކާ އަުޅަގނޑުމެންގެ  ގިނަބޭފުޅުން ވިދާ

ނުޑ މިދަންނަވަނީ،  ވަނަމާއްދާަގއި ނެތޭ އިންތިޚާބު ކުރަންީވގޮތެއް. އަުޅގަ

 4160ވަނަމާއްާދގައި ނެތޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން  132

އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ވޯޓް ަނގާނެގޮެތއް ކަނަަޑއެިޅގެން ބުނެފައެއް. އަދި 

ޖުމްހޫރިއްޔާ، ނަާގ ޢާންމު ވޯޓް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ރައީސުލް

ނެގުމާއި ވޯޓް ނަގަްނވާނެ ގޮެތއްވެސް ބުނެަފއެއް ނެތޭ. އެހެންކަމަށްވާހިނދު 

 97އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކޮްށ މިބަހުޘްގައި ދިގުލައިގެްނ މިދަނީ 

 4165ވަނަމާއްދާަގއި އިންތިޚާބުކުަރން ޖެހޭކަމަށް އޮވެފައި، އެއިންތިޚާބު 

ކަން ޞަރީޙަކޮށް އަންގާަފއި ނުވުުމން. އެހެންވީމާ، ކުރަންޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށް

ނޑު ހިތުން  މި ހުރިހާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންތިޚާބުތަކާ ހުރިހާކަމެއް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޞަރީޙަކޮށް ޖަވާބު އެބަލިބޭ.  133 ނަންބަރު މާއްާދއިން ައޅުގަ

ނ ޑު މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދިުގކުރަންވީ ަމއްސަލަެއއްނޫން. ެދން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގައި   4170ދަންނަވާ އަނެއް ުނކުތާައކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަީއސަކު ހޮވުމުަގއި  ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަކު ހޮވުުމގަިއވެސް ައދި ރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ހޮވުުމގަިއވެސް އަ  ޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދަވަީނ ިސއްރު ޯވޓު. މީގެ 

 4175ކުރިން އަޅުަގނޑުމެނގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ހޮވުމަށް 

ގިނަ ނަންތަކެއް ހުށަހެޅޭގޮތަކަެށއް ނޯވޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް 
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ނޑުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެރި މިއަދުގެ ހުޅުވާލެވިަފއެއް. އެހެންނަމަެވސް އަޅުގަ

ލޮބުވެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެންމެފަހުން 

އިޞްލާޙު ކުެރވުނު ޤާނޫނުައސާސީަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް 

 4180ދެއްވާފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެކުރިްނވެސް ޢިއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުންެގ 

ނޑުމެންެގ ރައީސަުކ، ރާއްޭޖގެ ވެިރއަުކ ހޮވުމަށް ވޯޓު މަޖިލީހުން އަޅު ގަ

ނަންގަވާ ހިނދުގަިއވެސް އެުހށަހެޅޭ ދެނަމަކަށް ނުވަތަ އެއްނަމަކަށް ވޯޓު 

ނުޑގެ ވާހަކަައކީ  ނަންގަވަނީ ިސއްރު ވޯޓެްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާއިުރވެސް އަތްއުފުލަިއގެން

 4185ވޯޓު ނަގާނޭ އެްއވެސް ވާހަކަެއއް ބުނެފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، 

އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓު ނަގަްނ ނުޖެހޭހާހިނދެއްގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ މިހާ 

ނޑު ަދންނަވާނީ މިހޮވާ  މަތިވެރި މަޤްޞަެަދެއް ާޙޞިލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ރައީސަީކ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި ޤައުމު ަބއްަޓން ކުރުމަށް 

ަގނޑުމެްނގެ ވެިރއަކަްށ އިންނަވާ ަރއީސޭ. މިާޤނޫނުއަސާސީައކީ، އަޅު

 4190އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ އޮތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ކުރިއަށް 

ގެންދަން އޮތް ޤާނޫނުއަާސސީ. ޤާނޫނުއަސާީސއެްއގަެއްއ އޮެވގެންނުވާެނ 

ގެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންހާގޮަތަކށެއް މާނަނެޭގގޮތަކަށެްއ. ާޤނޫނުއަސާސީ

ކޮންމެ މާއްދާެއއްވެްސ އޮންަނންވާނީ ލިމިޓެްޑވެފައި. ޭއގެން އެބުނާ ެއއްެޗއް 

ހަމަ އެހެން މާނައެއް ނުނެގޭގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނުޑވެްސ 

 4195ނުދަންނަވަން މާނަނުނެގޭނެއެކޭ ދިވެހިބަހުން. ވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ 

ނޑުމެން ނަގަންޖެހޭނީ ރައީސުްލޖުމްހޫ ރިއްޔާއަާކއި ވާހަކަައކީ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާއި ނާއިބު ރަީއސަކު ހޮވުމުަގއި 

ނޑުމެންެގ  ސިއްރު ޯވޓެކޭ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ ހިންގަވާ ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ   ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް މިހާރު އޮތްގޮތް. އަުޅގަ

 4200އި އަދި ޢާންމު ވޯޓެއް ެނގުމަށް އެްއވެސްތަނެްއަގއި ނެތޭ އިްނތިޚާބުކުރުމަށާ

ނޑުމެްނގެ އެޓޮލްްސ މިނިސްޓްރީން  އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓް ނަާގގޮެތއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ބާއްވާ ރަށްރަށުގެ ރ.ކ ޮކމިޓީއާއި އަދި 
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ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުާރ ކޮމިޓީތަކުެގ ވޯުޓ ނަންަގވާ ގޮތް ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެ ްނެގ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ހިތުން އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ މާކުީރގެ   4205އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ހަމައެކަނި އިހަށް އަުޅގަ

އުޞޫލެއް ެއއީ އަތްނަަގިއެގން ވޯޓުލުން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވޯޓު 

ނަޑއެިޅގެްނ ވޯޓު ފޮށި  ނަގަމަންގެންދަނީ، ދެއިންތިޚާބުގަިއވެސް ހަމަކަ

ވޯޓު ކަރުދާސް ހެދިގެން  ސިއްރު ވޯޓު. އާދެ، ސިއްރު ވޯޓު ބެހެއްޓިގެން 

ނޑުމެްނގެ ޞުލްޙާއި މަސްލަޙަތަށް އެއީ  އެހެންނެގުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

 4210ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ކުިރއެރުމެއް. އެންމެ ހެޔޮކަން ބޮުޑވެގެްނވަނީ ޞުލްޙަ. 

އެހެންވީމާ، އެުނކުތާވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ެައި އަްތއުފުލައިގެން ރައީސަކު ުނވަތަ ވެިރއަކު ުނވަތަ ކޮމިޓީެގ  ރާއްޖޭގަ

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަކަށް ވޯެޓއް މިހާރު އަްތއުފުލައިގެން ނުަނގާ. 

އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުަގއި މިހެން ބުނާހިނދު އަޅުަގނޑު ހިތުން 

 4215ނެގުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ސިއްރު ވޯުޓ ދޫކޮށްފައި އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓު

ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެކަން 

އޮންނަންވާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ެބލުމަށް އެއީ ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއް ނޫންކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ކެރިހުރެގެން. އާދެ، ަޝއްކެތްނެތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެންގެ މިވާހަކަތަ ކަށް ދެއްވާ ފުުރޞަތާއި އަދި ރައީސް އަުޅގަ

 4220އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޝްވަރާެގ ރީތި އުޞޫލުން  ތިޔަ ދެއްވަވާ ގިަނ 

ނުޑ ވަރަށް  ވަގުަތކަށްޓަަކއި ޢިްއޒަތްތެިރ މިއަދުެގ ރައީސަްށ އަުޅގަ

ޚާއްޞަގޮެތްއގައި ޝުކުުރދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑެގ ވާހަކަކޮޅު 

ނޑުމެްނގެ ނިންމާލަމުންވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން، އަޅުގަ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާްނވެގެންނެްއ ނުވެއޭ އަދި 

 4225އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު މިބޭނުންކުރަމުންދަނީ ހަމަމުޅިންވެސް 

ސިއްރު ވޯޓުން. އެިކއެކި ަމޤާމުތަކުގެ ވެރިންނާއި އިންިތޚާބުކުރާ ހުރިހާ 

ވެނީ ސިއްރު ވޯޓުންނޭ. މީހުންގެވެސް ނެތިގެން އެަބޔަކު ޢައްޔަން ކުރެ 

ނޑުމެންގެ މިމަތިވެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ނުވަތަ ނާއިބު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އަްތއުފުލަިއގެްނ ވޯޓު ނަގަން 

ނަޑއިެޅގެން   4230ދާންޖެހޭނޭ އެއްވެސް އުޞޫެލްއ، ގޮތެއް ފެންނާކަެށއް ނެތް. ކަ

ނެފަިއވަނީ ިސއްރު ވޯުޓ ނަގަން. އެހެންނޫންނަމަ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބު

ނަްނބަރު މާއްދާ ޖެހޭނީ ުއވާލަން. އެހެންވީމާ،  97މިޤާނޫނުއަސާސީން 

ނަންބަރު މާއްދާގައިވާ  133އަޅުަގނޑު ތެދުތެދަށް ދަންނަވަން 

ގޮތުގެމަތިން، ިސއްރު ވޯުޓ ނަގަންޖެހޭނޭކަމަށް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް 

 4235 ތުހު.ވަބަރަކާهللا ވަރަޙްމަތު

 

ޝުކުރިއްޔާ ނިލަންދެއަޮތުޅ ދެކުނުބުރީގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވެން:

ނޑު މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން  ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު. ދެން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 4240ިވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް ނުޖެހޭ މުޅި ޤައުމު ރައީސަކަށް ހޮ

ބައްޓަންކުރާކަށް ގޮެތއް ނިންމަވާކަށެއް. އޭާނއަށް ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނީ 

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން. ރިޔާސަތުަގއި ޑައިެރކްޝަން ދެއްވަން. އެހެްނ 

އިތުރުކަމެއް ކުަރްއވާކަށް ެޖހިވަޑަެއއް ނުގަންަނވާނެ. އެކަންތައްަތކަކީ 

ކުރަްއވާ ހުރިހާ ކަމަކީ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަްއާވ ކަންތައްަތއް. 

 4245ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ކުރިައށް ގެންދެވުން އެބޭފުޅެްއގެ ކަމަކީ. ވީމާ، 

އެބޭފުޅެްއގެ ރޯލަީކ އިސްޭބފުޅެއްެގ ގޮތުން ގެންދަާވ ބައެއް ޭއގަިއ 

ނޑާލަނީ، ބަ ނޑު މި މެދުކަެަ އިގަިޑއިރުެގ އޮންނާނީ.  ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ޖަހާއިރު  11.11ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް. ެއއަށްަފހު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ 

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ފަށާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެން ތަންކޮެޅއް އެހެންކަހަލަ   4250ރަމަޟާން މަސް ކުރިއަށް ޮއތީމާ އަޅުގަ

ނާނީ. އެހެންވީާމ، އެވަހާަކވެސް ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ ހުްސަވުގތުކޮޅު އޮން

 މަޢްލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން.

  

 ]ށް 11.11ން  11.31އިންޓަވަލް [
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އަޅުަގނޑުމެން ހުސްަވގުތުޮކޅަކަށް ފަހުގައި އަެނއްާކެވސް ޖަލްސާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތުރަށް ފަށްޓަންކަމަށް. ދެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެަބިވދާޅުވޭ އި

ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅު، އެއްިޚޔާލަށް 

އެވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަނީ. ދެން އަޅުަގނުޑވެސް ދޭހިތްޭވ ފުރުޞަތު. އެކަމަުކ 

 4260ކުރިޔަށް މިއޮތީ ރޯދަމަސް. މިއީ އެއްސެޝަަނކުްނ ނިންމަންޖެހޭ 

ކަީނ ޚިޔާުލގެ ތަފާތު، ވަރަށް ބައްދަލުވުމެއް. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން މިދައް

ސާފުކޮށް އެބައެނގޭ. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދަްއކަވާ ވާހަކަފުޅު 

އަުޑއަހާކަމަށް ވަންޏާ އަިދ މަސްދުވަސްވަންދެން ވާަހކަދެއްިކއަކަސް 

ހިއެއްނުވޭ އެ ޚިޔާލުފުޅެްއ ގެންގުުޅްއވާ ބޭފުޅުން އެ ޚިޔާލުފުޅެްއ 

 4265މިހާރު އަނެއްކޮޅުން ކިތަންމެ ިގނައިރުވަންދެން ދޫކުރައްވަފާނެހެންނެއް. 

ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވިއަްސ އެިޚޔާލުފުޅު ގެްނގުުޅއްާވ ބޭފުުޅން އަނެްއކޮޅަށް 

ނޑަށް އެ ދައްަކާވ ވާހަކަފުޅުތަްއ  ލަންބައެއްެވސް ނުލެްއވޭނެ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަކިަވކިން އިންަޓވަްލގަިޑއާއި އެހެ ން އަުޑއަހަިއގެން އަދި އަުޅގަ

ގަިޑއެްއގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކިވއަސް ވެސް އެޚިޔާލު ތަާފތު ބޭބޭފުޅުން 

 4270ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުރަްއވާ. ެއކަމަކު މިއަށް ނިމުމެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެީއ 

އެްއވާހަކަތަެކއް މިދެެކވެނީ. ތިން ގޮތެްއ އެަބއޮތް ހުަށހެޅިފައި. ެއއީ 

ތުރު ވޯަޓކަށް އަހާކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮްތގޮތަީކ ރަނގަޅުގޮތޭ އި

ނުޖެހެއޭ. ދެން އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ސިއްރު ޯވޓެއްތޯ ނުވަތަ 

ހާމަ ވޯޓެއްތޯ ބަލަން ވޯެޓއް ނަގާށޭ. ދެން ހުށަހަޅުްއވާފައި ިމވަނީ 

ނޑަށް މި   4275ހަމައެކަނި ހާމަވޯޓެއްތޯ ބަަލން ވޯޓެއް ަނގާށޭ. ވީމާ ައޅުގަ

މަެގއް ހޯދަން މަޖުބޫރު އެބަވޭ.  ޖަލްސާ މިހިސާބުން ނިންމޭނެ ކަހަލަ

އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އަރިހުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން 

ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އެރުވުުމން ވީހާވެސް ކުުރކޮށް ވާހަކަުފޅު ދައްަކވަން. 

ޖަހާކަންހާއިރަށް ޖަލްސާ ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަން.  12އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ 

 4280ޓަށް ައހައިގެން މިކަންތައްަތއް ނިްނމާލެވޭތޯ ބަލަން. އެހެން މިދެންނެވީ ވޯ
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ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރަީއސެއް ޮހވުމުެގ މައްަސލަ ނިންމާލެވޭތޯ 

ބައްލަަވއިދެްއވުން. ވީމާ ިމގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ެއއްބާރު 

ނޑަށް ެދއްވުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުުކރިއްޔާ. މިހާރު  ލެއްވުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރު ބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި 

 4285 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒަށް.

 

ނޑު މިތެދުވީ މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ންަބރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ހޮވުމާބެހޭގޮތުން ބައެއް މެ މެންަބރު ުމޙަންަމދު ާރމިޒު 

މި މަޖިލީހަށް ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާުރގެ ައޑުތައް ިއއްވަމުްނދާތީ މިކަމާމެދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4290އެްއޗެއް ދަންނަވާލުުމގެ ބޭނުމުގައި. އާެދ، މި މަޖިލީހުގައި ކޮންެމ 

ބުނުމާިއ ފެންނަގޮތަކަްށ  މެންބަރަކަށްވެސް އެމެންބަރަކަށް ފެންނައެއްެޗއް

ވޯޓު ދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރު ލިިބގެންވޭ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް 

އެމެންބަރަކަށް ފެންނަގޮތަަކށް ޢަމަލުކުރުން އެީއ އެމެންބަރެއްގެ 

ނޑު  އިޚްތިޔާުރގައި ާވކަމެއް. ިބރު ދެއްކުުމގެ ސިާޔސަތަީކ އަުޅގަ

 4295ލު ކަމެއްވެސްނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއްނޫން. ައދި ޤަބޫ

ރައީސް. މި މަޖިލީހަށް ރައީސަުކ ހޮވަންވާީނ ހަމައެކަނި ިސއްރު 

ވޯޓަކުންކަމަށް ވިދާުޅވެ ައޑު އުފުލާ މެންބަރުން، އެމެންބަރުން އެދޭ ގޮތް 

ނޫންގޮތަކަށް ރިޔާސަތުން ޯވަޓށް އައްަސވައިފިނަމަ މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑައި 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ގަންނަވާނެކަމަށް އެދެ  އްވާ އިންޒާރުެއއީ އަުޅގަ

 4300މަޖިލީހަށް ދެއްކޭ ބިރެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރުވަީނ މިމަޖިލީހުގެ 

 ރައީސަކު ހޮވުމަށް...

 

 އިހަށް މަޑުކޮށްލަދެްއވުން އެެދން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 4305 ]ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް [
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 ރި ރައީސް. މިމަޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު މި މަޖިލީހަކަށް ޢިއްޒަތްތެ ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު 

 ވެސް އިންޒާެރއްނުދޭ. އަިދ އެހެންމީހަކަށްވެސް އިންޒާރެއް ނުދޭ. ޙަސަން ޢަފީފް 

އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އެމީހަކު އެ  ވާހަކަ ެދއްކެވުްނ:

 4310ީއ އެމީހަކު އެޢަމަލުރަން ބޭނުންވާގޮތަކަްށ ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަާކއި ގޮތެްއ އެ

ޢަމަލު ކުރުމަކަށްވެސް ެއްއވެސް ޤާނޫނެްއވެސް އަދި ގަާވއިދެްއވެްސ 

ހުރަހެއްނާޅާ. އެހެންވީމާ އެމެންބަރަކަށް އެފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮަތކަށް 

ގެންދިއުމުެގ ވާހަކަ މިތާނަގއި ބުނާ ބުނުމަކީ ެއއީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް 

ސް ނޫން އަދި އެހެންބަޔަކަށްކުރާ ޭބއީޚްތިރާމެއްވެްސ ނޫން. އިންޒާރެްއވެ

ނޑުމެންގެ މި   4315އެއީ އެމެންބަރަކަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން އެއީ ައޅުގަ

 ކަމެއް.

 

ގަކުެރއްިވއްޖެހެން. ެއހެންވީމާ ދެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ުނކުތާ ފާހަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4320 އިށީނދެވަަޑިއގަތުން އެދެން. ާއދެ، ކުރިއަްށގެންދަވާ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު ވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަުކހޮވުމަށް ނަގާނީ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ 

 ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި.  ސިއްރުޯވޓެއްތޯ ނުވަތަ ހާަމޯވޓެއްތޯ ބެލުމަށް މެންަބރު ުމޙަންަމދު ާރމިޒު 

ނޑުމެން ވޯޓު ނެގުމަށް ޚިޔާރުކުރާނީ ކޮންޮގތެއްތޯ ބަލައި  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވީމާ އަުޅގަ

ނަޑއަޅަްނވެއްޖެ. ވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން ވަރަށް   4325އެގޮެތއް ކަ

ނޑު ދަންނަވަން.  އަދަބުވެރިކަާމއެކު ވޯޓަށް ައްއސަވައިެދްއވުން އެދި އަުޅގަ

 ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝު

 

ޝުކުރިއްޔާ ހުވަުދއަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4330ރާމިޒު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު ަވރަށްބޮޑަށްއެދެން 

ފުޅު ކުރުކުރެްއވުން. ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވއިރު ެވވަަޑއިގެންެނވިވަަރކަށް ވާަހކަ

 އަދި ތަކުރާރުވެ ނުދިޔުމަށް ަމސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެްއވުން. 
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ނޑަްށ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ  ނޑު ވަރަށް ކުރުޮކށް އަުޅގަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 4335 ފެންނައެއްެޗއް ދަންނަވާލެޭވތޯ މަސައްކަތް ކުރާަނންެް. އާދެ، މެންަބރު ަޙސަން ޞާިބރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން މިުއޅޭ މައްސަލަައކީ މި  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިާޚބުކުރާނީ ނޫނީ ހޮވާނީ ިސްއރު ވޯޓަކުންތޯ 

ނުވަތަ ހާމަވޯޓަކުންތޯ. މިކަާމ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑަށްހީަވނީ ވަރަށްގިނަ 

ފި. އެއްަބއިބޭފުޅުންނަށް މިކަމަކީ ވަރަށް މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރަްއވައި

 4340ސާފުކޮށް އެނގިަވޑަިއގަންަނާވ މައްސަލައެއްކަމަށް ވިދާުޅވެްއޖެ. އަނެއްބައި 

ބޭފުޅުންނަށް އެހާ ސާފުކޮށް އެނގިަވޑައި ުނގަންނަވާކަމަށް ާހމަކުރައްަވއިފި. 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ބަުހެގ މުއްސަނދި ކަމުން ކަންނޭނގެ ނޫނީވިްއޔާ 

ނޑަކަްށ އެހާ ސާފުކޮށް އަ ޅުަގނޑު ޤާނޫނަށް ކޮށިކަމުން ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

ނޑަށް  މިމައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމަށް ދަތިވޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 4345ބޮޑަށް ބުރަެވވެނީ މި މަޖިލީހަކީ މިކަމާދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމޭވަރުގެ ބާުރ 

ނޑަށް ޤަބޫލު ކުެރވޭ. އެހެންކަމަށް ލިބިގެންވާ މަޖިލީހެއްކަްނ އަޅުގަ

ވުމާއެީކަގއި މިމަޖިލިހުން މިކަމާދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމުން އަދި އެނިންމާ 

ގޮތަކަށް، ެއއީ ިސއްރުްނ ވޯޓު ީލކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ނޫނީ 

އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓުލާން ހަމަޖެއްސެިވކަމުަގއި ވީނަަމވެސް މިއިން ކޮންމެ 

ނޑު ބަިއވެިރވާން ނޑު ދަންނަވަން.  ގޮތެްއގައި އަުޅގަ  4350ބޭނުންވާވާަހކަ އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަްށގިަނ ބޭފުޅުންނާވެސް  އެހެން މިދެއްނެވީ ިމކަމާމެދު އަުޅގަ

މަޝްވަރާކޮށްފިން. މިއަދުގެ ުދނިޔޭަގއި މީހުން ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ގޮތް 

ނިންމާއުޅެނީ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި މަްޝވަރާކޮްށގެން. އެހެންކަމަށް 

މިކަމާ ބެހޭގޮުތން ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންވެްސ ވުމާއެީކަގއި 

 4355މިކަމާދޭތެރޭގައި ލަފާދެްއވާ ަހއްދަވާފަިއ އެބަހުރި. އަދި މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗައް އައިސްފި.  ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑަށް މިކަމުަގއި ވަިކގޮތަ ކަްށ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ  ދަންނަވަން ހަމަ ދަތިވެއޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑަށް މިދެންނެވިެހން އަުޅގަ
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ކޮށިކަމުންކަމަށްވުން އެކަީށގެންވޭ ިމކަމާ ދޭތެރޭަގިއ. އެހެންވީމާ 

 4360އަޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ބުަރވެވެީނ އަދި ހުށަވެްސ އަޅަީނ މި މަޖިލީހުން މިކަމާ 

ނޑު ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމަން. އަދި އެނިންމާ ގޮ ތެއްގަިއ އަޅުގަ

ބައިވެިރވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ 

 ތަހުނިޔާއާއި ހެޮޔއެދުންތައް. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

 

 4365ޝުކުރިއްާޔ، އަިރއަތޮޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ިމހާރު މިފުރުޞަ ތު އަރުވަީނ ހުވަދުއަތޮޅު ޞާބިރުެު، އަުޅގަ

 ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދްޤީައށް.

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުފާޅުކުަރމުން މިގެންދާ މައުޟޫޢުގަ މެންަބރު ައޙްަމދު ޢިއްޒަތު   4370 ިއ އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް މިދެއްކެނީ  ޞިުދޤީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ފެންނައެއްެޗއް ދަންނަވާލުމުެގ ބޭނުމުގައި. އަުޅގަ

ހަމަ އެްއވާހަކަެއއް. ިޚޔާލު ތަފާތުވުމެއް މިުއޅެނީ. ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސާއި ާނއިބުރައީަސކު ހޮަވން ވޯޓު ދޭނެ ގޮތަކާ މެުދަގއި. އަުޅަގނޑު 

ނޑަެއޅިގެން ބުނެފަެއްއނެތް ޚާއްޞަ ދެކޭގޮ ުތގައި ޤާނޫނުައސާސީަގއި ކަ

 4375މަޖިލީހުގައި ރައީާސއި ނާއިބުރައީަސކު ހޮވާނީ ކޮްނގޮތަކަށް ވޯޓު 

ދީގެންކަމެއް. މިހެންކަމަށްވުމާެއކު ކުރީއްސުރެ މިކަން ހިނގަމުން އައިގޮތަށް 

ނޑު މިކަންތައް ކުިރޔަށް ގެންެދިވޔަސް ެއއީ ަމއްސަލަެއއްކަަމކަށް އަ ުޅގަ

ނުދެކެން. ނަމަވެސް ަބއެްއބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންަތކެއް އުޅޭތީ، 

ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުގެ ަރއީސް، ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާިއ 

 4380ނާއިބުރައީސަކު ޮހވަން ވޯޓުޭދނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަން ވޯަޓކަށްއެހުން ެއއީ 

ނގަުޅގޮތް ކަމަށްވާތީ މީގައި މުޅި މަޖިލިސް ޝާމިލުވެގެން ނިންމެން އޮތް ރަ

އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ތާއީުދކުރަން. އަދި މިކަން މިއަދު ނިންމަވައި 

ދެއްވުމަީކވެސް މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދޭ 

 ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެްއ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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އަޮތޅު ދެުކނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަުތ ޝުކުރިއްާޔ ހުވަދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ އެދެން ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވަގުަތށް ބައްލަަވއި،  ޞިދުޤީ. އަުޅގަ

ތަކުރާރުނުކުރަްއވަިއ، ވީހާެވސް ކުރުކޮށް ގެންދެވޭތޯ ަބއްލަަވއިދެްއވުން. 

މެންބަރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ފުަވއްމުލަކުގެ ިޢއްޒަްތތެރި 

 4390 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑަށްެވސް ފުރުޞަތެްއ ެދއްިވކަމަށްޓަކައި  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޢިއްޒަތްތެރި  ފައިޞަލް ނަީސމް 

ދުވަސް ފާއިތު ވީއިުރެވސް ވާހަކަފުޅު މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ދެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4395ދެއްކެވި ަބެއއް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްެޖ ސިއްރުވޯުޓ 

ނަގަންޖެހޭ ކޮންމެ ވޯެޓއް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ިސއްރުން ަނގަންޖެހޭ ކަމަށް 

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ  ނަޑއަޅާފައި ވާކަމަށް. ނަމަވެސް އަުޅގަ ކަ

ން ހޮވުމަށް ނަގާ ޢާންމުވޯޓާއި ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށްނެގޭ ޢާންމުވޯޓު ސިއްރުޯވޓެއްގެ ގޮުތަގއި 

 4400ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ަކނަޑއެޅިފައި ުނވާަކމަށް. ޢިއްޒަްތ 

ނުޑ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި ދެްނނެވޭ ރަނަގޅު  ރައީސް މީ އަުޅގަ

ނޑު މި  ވާހަކަައކަށް ނުެވވެސް ގޮްސދާނެކަންނޭނގެ. ފަހަރެއްގަިއ އަޅުގަ

ވަނަ  133މަޖިލީހުގައި އާކަމުން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި 

ނޑަްށ ބޮޑަށް ބުރަެވވެނީ ިސއްރު ޯވޓަކަށް ދިއުމަށް.  މާއްދާގެ ދަށުން އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަށް ބަަލނީ މަޞްލަޙަތަށް ވާތީ  4405. ޤަުއމީ ހަމަޖެހުމާއި އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ބުަރވެވެނީ  ަވނަ މާއްދާގަިއ  133އެއްަބއިވަންަތކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ

ބަޔާންކުރެވިަފއިާވ ގޮތަށް. ެއހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުން ނިންމާގޮތަކަށް 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަރނގަޅުވާނެހެން ކޮންމެގޮަތަކށް ނިންމެވި 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  133ރާ ގޮތަކީ ކަމުގަިއވިަޔސް. އަޅުަގނޑު ތާއީދުކު

 4410 ބަޔާންކުރެވިަފއިާވގޮތަށް ސިއްުރވޯޓަކަށް. ުޝކުރިްއޔާ.
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ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތަކީ ރަނގަުޅވާނެގޮތް ކަމަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހީވަނީކީ ނޫން. މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތަކީ ރަނގަުޅގޮްތ. އަޅުަގނޑު 

ލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް ޝުކުރު ފުވައްމު

 4415ދަންނަވަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަީނ އައްުޑއަތޮުޅގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރަށް.

 

 އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަސްލު މަުއޟޫޢަށް ދިއުމުގެ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑަކީ މަޖިލީހަށް  ރާހީމް ޠާިހރު އިބް   ކުރީަގއި އިތުރު އެްއޗެއް ދަންނަވަން ބޭނުން. އާދެ، އަޅުގަ

 4420ވަރަށް އާމީހެއް. އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ާވހަކަދައްކަންޖެހޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރަތަމަފަހަރު ކަމަށްވާތީ ދަތިތަކަކާެވސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ. އަދި 

ޅުން އަޑުެއއްެސވުމުަގިއ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށްވެސް ތިބޭފު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ެއކަމަށްޓަކައި ިތޔަ އެންމެހައި ބޭފުުޅންގެ އަރިހުްނ 

ނަޑކަށްެވސް  އަޅުަގނޑު މަޢާފަށްއެދެން. ާއދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައުޅގަ

ނޑަ  4425ށް ވުރެ މާ ޤާބިލު މާ އިތުރު އެްއޗެއް ދެންނެވޭކަްށނެތް. އަޅުގަ

އެކަީށގެންާވ މީހުން މި މަްއސަލައާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ަދްއކަަވއިފި. އާދެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން. އެގޮތުން އަޅުަގނުޑވެްސ  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަާޔންކުރައްވާަފއިާވ  133ތާއީދުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނަޑެއޅި ގެން ބަޔާންވެފަިއވާ ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް ގޮތަކީ، ޤާނޫނުަގއި ކަ

 4430ތަންފީޒުކުރެވޭ ެއްއޗެއްކަަމށް. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ވާހަކަ. އެ  5ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެިޅ ބަޔާންެވގެންވަނީ އިންތިޚާބެްއ 

ވަނަ  35އިންތިޚާބެއްެގ ވާަހކަ ނުވަތަ. ެއއީ ޤާނޫނުައސާީސގެ  5

ވަނަ  48އިންތިޚާބަކާއި ޤާނޫުނއަސާީސގެ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 

 63މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނެއްގެ ވާަހކަާއއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 4435 97ވަނަ މާއްދާާއއި  93ވަނަ މާއްދާަގއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ  35ވަނަ މާއްދާއާ  48ވަނަމާއްދާަގއި. މީގެ ތެރެއިން 
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ނަޑއެޅި  ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު  ނަޑއެިޅގެން ިސއްރުވޯަޓކަްށދާން ކަ ޭއަގއި ކަ

މާއްާދަގއި ބަޔާންެވގެންނުވޭ.  3ބަޔާންެވގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަނެއް 

 48ވަނަ މާއްދާއާއި  35އެހެންވީމާ މިހާރު ސުވާލު އުފެދެނީ ކީއްވެގެންތޯ 

 4440މާއްދާަގއި  3ވަނަ މާއްދާގައި ަކނަޑއެިޅފައި އޮވެަފއި، އަނެއް 

ނަޑއެ ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މުޅި ޤާނޫނަށް ކަ ޅިފައި ނެތީ. އާދެ، އަޅުގަ

ރިޢާޔަތްކުރާއިުރވެސް ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާބެހޭ އެިކއެކި ކަންތައްތަކާބެހޭ 

ޤާނޫނުތައް ވަރަށް ތަފްސީުލކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ެއގޮުތގެ މަތިން އެ 

ވަަނ  97 ވަނަ މާްއދާ، 93ޤާނޫނުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީ. ނަމަވެސް 

 4445ވަނަ މާއްާދގައި ިމގޮތަށް  63ވަނަ މާްއދާ ނުވަތަ  64މާއްދާ އަދި 

ނޑުގެ ަޖވާބެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިނެތީ ީކްއވެގެންޯތ. އެުސވާލުަގިއވެސް އަުޅގަ

އެބައޮތް. އާދެ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސަށް އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި 

ސާސީވަީނ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ޤާނޫނުއަ

ނޑަެއޅިފަިއވަނީ  16 ބަަޔކަށް ބަހާލެވިފައި. ޮކންމެބަޔަކަށް ކޮންމެ ބައެއް ކަ

 4450ވަކި ޚާްއޞަ މާއްދާތަކަކަށް.  ވަކި ޚާއްޞަ ައއިޓަމްަތކަކަށް. މިގޮުތގެ 

ނޑަެއޅިފައިވަނީ ޢާއްުމ  11މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާ ކަ

. މީަގއި ަވރަށް ޞަރީޙަ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ވޯޓުތަކާބެޭހ މާއްދާތަކަށް

ނޑަެއޅިަގިއވާ އިންތިޚާބުތަކަށް  އިބާރާތުން ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުައސާސީަގއި ކަ

ނޑައަޅާަފއި. މިގޮތުން ޤާނޫނުައސާީސގެ  ވަނަ  133ދާންޖެހޭގޮތްވަނީ ކަ

 4455މާއްދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުަގިއ އިންތިޚާބުތަކާިއ ޢާންމު ވޯޓުތަުކަގއި 

ކޮށްފައިވޭ. އެހެންވީމާ އޭަގއި ޢާންމު ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރުވޯެޓއްކަްނ ހާމަ

ވޯޓުތަާކ، އެހެން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އިންތިޚާބުތަކޭ އޮންަނނީ. އޭގައި ަވކި 

ޚާއްޞަ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަެކއްގެ ވާހަަކއެއްޯނވޭ. އެހެންީވމާ އެއީ އުފެދޭ 

ސުވާލެއް. ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކުަގއި، މައްސަލަެއއް ނެތް ޢާންމު 

 4460ވަަނ މާއްދާގައި އެ ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ޝަރުޠުތަްއ  134ކުަގއި އިންތިޚާބުތަ

ވަނަ  134ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ. އެކަމަކު މިއީ ޢާންމު އިންތިޚާބެއްނޫން. ައދި 

މާއްދާއަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިގެންހެން 
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ންވީމާ އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ މިހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއާދެެވނީ. އެހެ

ަވނަ މާއްދާގައި  97އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 4465ބަޔާންކޮށްފަިއވާ، ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  33ނާއިބުރައީސަުކ އިންތިޚާބުކުުރންވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 އެބުނާ އެްއޗަކާ ތަންފީޒުުކރޭ. ސޮރީ، މަޢާފްކުރައްވާިތ. އެ މާއްދާ

އިމްޕްލިމެންޓްކުރޭ. ދެން މީގައި ސުވާލު އުފެދެނީ ަބއެއް ބޭފުޅުން 

ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހެނީ އާދެ،  134ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތުަގއި 

 4470ވަނަ މާއްދާާއ  134ވަނަ މާއްދާ އަދި  132ވަނަ މާއްާދ،  131

ނަޑކަށް މުޅިއަކުން ތާއީުދުކރެވޭކަށް ނެ ތް. ގުުޅވަިއގެން. އެކަްނވެސް ައުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ  އެީއ މިދެންނެވި ތިން މާއްާދައކީ ެއއީ ތަފާތު ތިްނކަމަކަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާއަކީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  131ތިން ޤާނޫނު. 

ވަަނ  132މަސްއޫލިއްޔަެތްއގެ ވާހަކަ ބަާޔންކުރައްވާަފއިާވ މާއްާދއެއް. ައދި 

 4475 133އްޔަެތއް. އަދި މާއްދާއަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ިއލެކްޝަންސްގެ މަސްއޫލި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންމިކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިވާހަކަދަްއާކ މި ޤާނޫނަށް. 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރަނީ މިދެންނެވި ޢާންމު  134އަދި 

 އިންތިޚާބުތަކުަގއި ޯވޓުލާންޖެހޭ މީހުންގެ ވާހަކަތައް...

 

 4480އެދެން ވާހަަކ ކުރުކުރަްއވަން  އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބަޑށް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ބާރުއަޅުަވއިދެްއވަން.

 

 އާދެ، އެހެްނވީމާ އަުޅަގނޑު ބުރަވަނީ ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ވާހަކަދެްއކެވި އެހެންބޭފުޅުންވެސް ެއވިދާުޅވިފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިްބރާހީމް ޠާިހރު 

 4485އި ބަާޔންކުރައްވާަފއިާވ ވާހަކަައކީ މުޅި ޤާނޫނުގަިއ ވަނަ ާމއްދާގަ  133 ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކަށް ތަންފީޒުކުރެޭވ ވާހަަކެއއްކަމަށް. އާެދ،  ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.
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ޝުކުރިއްޔާ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4490މެންބަރުންގެ އަރިހުންއެދެން ވާހަކަފުޅު  އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި

ދައްކަާވއިރު ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ ޕޮއިންޓަކާ ހަމައަށް ގެންދަަވއިގެްނ 

ނޑު ފުރުޞަތު  ވީހާވެސް ވާހަކަ ކުުރކޮށް ގެންދެވުން. މިހާރު އަުޅގަ

މިއަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙަންމަދު 

 ޙުސައިނަށް.

 4495 

w ލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ މި rްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަްއސަލާމުޢަލައިކުމ . 

 ވަބަރަކާތުހޫ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ތަކުރާރުކޮށްهللا ވަރަޙްމަތު މެންަބރު ުމޙަންަމދު ުޙސަިއން 

އެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން ގެންދަާވ ފަދައިން ވާހަަކ ވީހާ ކުރުޮކށް ގެންދެވޭޯތ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއަޅާަފއި. އެހެްނކަމަށްވުމާއެީކަގއި ބެލުމަ ށް އަޅުަގނުޑވަީނ ކަ

 4500ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުުކރަން މިޖެހެނީ 

ސިއްރު ވޯަޓކުންތޯ ނުވަތަ ހާމަވޯޓަކުންތޯ މިދެކެވެމުންދާ ާވހަކައާުގޅޭގޮތުްނ 

ށް ދިއުމަކަށް އަޅުަގނޑު ކޮށްފަިއވާ ދިރާާސގެ ހުރިހާ ތަފްސީލުތަކާ ހަމަައކަ

ނޑު ނުދެކެން. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ  ވަގުތު ތަންދޭކަމަކަެށއް ައޅުގަ

ކުރުކުރުކޮށް މިކަމާބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލެވޭތޯ މަަސއްކަތް ކުރާނީ. 

 4505އެބުނާެއއްެޗއް ެދނެގަތުމާއި އަިދ  ވަނަ މާއްދާގައި 97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޓަކަށްތޯ ުނވަތަ ހާމަ ވޯޓަކަށްތޯ އެބުނާއެްއެޗއް ދެނެގަތުމަށްފަހު ސިއްރު ވޯ

ވަނަ މާއްާދއަށް ވުރެްނ  97ބެލުމުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދާންޖެހެނީ 

ދުރަށްގޮސްގެން ލިބޭ ނަތީޖާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމާއި އަދި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަަނ  133މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ގެންނަވާފަިއވާ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ނޑައެުޅމާ މިކަންކަމާ  މާއްދާ އެ އަާމޒުކުރަނީ  4510ކޮްނ ކަންތައްތަކަކަށްތޯ ކަ

ވަނަ  97ބެހޭގޮތުން ބަލައިލަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. 

މާއްދާއާބެހޭގޮތުން ބޭފުޅުން ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވފައިވާތީ ޭއގަިއ 

ވަނީ މިވެނި ކަންތައްަތކެްއކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ނުދެންނެވިކަުމގައި ވިޔަްސ 
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ވަަނ  97ރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން ހު

 4515މާއްދާގައި ވަކި ގޮތަކަށް އިްނތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދާކަށް ނުބުނޭ. 

ވަަނ މާއްދާގެ ބޭރުން އެހެން މާއްދާއެްއގައި  97އެހެންނަމަވެސް 

ެއއީ އިންތިޚާބުކުރާނެގޮތް އޮތްޯތ ބަލައިލުމަކީ ކުރަންޖެޭހނެކަމެއް. 

ވަނަ މާއްދާެއއްޫނން. އެގޮތުން  97ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވަނީ ހަަމެއކަނި 

ނޑަށް ޤަބޫލު  ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅަގނޑަްށ ބެލުނު ބެލުމުން އަޅުގަ

ނަޑކީ އެންމެ މީހެއް. އެކަމަކު އެންެމމީހެއް ކަމުގައި   4520ކުރެވުނީ، އާދެ އަުޅގަ

ހަކަށް ފެންނަ ބުުރސޫރަ ރީތިކަމަކީ އެންމެ މީވިއަްސ ޑިމޮކްރަީސގެ 

އެްއޗެްއވެސް އެއީ ގުނޭނެ ެއއްެޗއް. ޑިމޮކްަރސީަގއި ކޮންެމ މީހަކުވެސް 

ނަޑށް ފެނުނު އެއްޗެްއގެ ވާހަކަ މިދަންނަވާލީ.  ގުނޭނެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ބެލުނު ބެލުމުަގއި ވަިކގޮަތކަށް އިންތިޚާބުުކރުމުގައި ޯވޓު 

 4525 133 އްދާެއްއގައި ބުނެަފއެއްނެތް.ނަގާކަށް ޤާނޫނުއަާސސީެގ ެއއްވެްސ މާ

ނޑުމެނަށް ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް  ވަނަ މާއްދާއާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައިވޭ. އޭެގ ތެރޭގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅުްނފިލުވައިދެްއވާފައި އޮްތ އޮޅުންފިލުވަިއ 

ީރގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަެލއް ކަމުަގިއވާ ދެއްވުމެްއވޭ. އަދި ސްރީލަންާކގެ ކު

 4530މިސްޓަރ ޝިބްލީ ޢަޒީޒް އޮޅުންފިލުަވއި ދެްއވާފަިއވާ އޮޅުންފިލުަވިއ 

ދެއްވުމެްއވެްސވޭ. ޭއގަިއ ެއހެރަ ކަންތައްތަްއ ައޅުަގނަޑށްވެސް އޭަގިއ 

ނޑަްށ ހަމަ  އެހުރި ގޮްތގޮތަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ. ދެން ޭއގެ އިތުރަްށ އަުޅގަ

ނޑު ހާމަ ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކު ާތއެއް ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާތަުކގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ބެލިއިރުަގއި 

 4535ީގައި ކަދްކަމަފް މީހުދް އިދްތިޚާބުކުރުދް ދުވަތަ ހޮވުދް ޤާނޫނުއަސާސ

ދުވަތަ ކަދޑައެޅުދް. މިކަހަލަ ތަފާތު ލަފްޒުތަފް ބޭދުދްކޮފްގެދް 

މާދަ ގެދެސްދެއްވާފައި އެބަހުރި. އެހެދްހުރި ހުުރުމުގައި  އިދްއިދްތިޚާބުގެ

ޤާދޫދުއަސާސީގައި ވޯޓެއް ދަގަދް ބުދާ ބުދުދްތަކެއްވެސް އެބަހުރި. އެއީ 

އެބައޮވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަފް  ވަދަ މާއްދާގައި 35ސީގެ ޤާދޫދުއަސާ
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 4540ފަހަޅާދެ ހުދްދަދް ފެދްދަ މީހަކު ބެލުމަފް ރައްޔިތުދްގެ ޢާދްމު ވޯޓަފް ހު

މީހަކު ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ހޮވުމަފްޓަކައި ސިއްރުވޯޓެއް ދަގަދް. 

އެކަމަކު ޤާދޫދުއަސާސީގެ އެހެދް ބައެއް މާއްދާތަކުގައި ރައްޔިތުދްގެ 

މަޖިލީހުދް ދިދްމާ ކަދްތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައިވަދީ 

ދް ހޮވުދް. ދުވަތަ މަޖިލީހުގެ ތިދްބައިކުޅަ އެއްބައި އަޣްލަބިއްޔަތު

 4545މަޖިލީހުދް ކަދޑައެޅުދް. މަޖިލީހާއި މިވެދި ފަރާތަކާ އެއްބަސްވުދް. 

މާއްދާގައި ދައުލަތް ހިދްގާ މަޖިލީހެއްގެ  ވަދަ 47އޮތީ. އެކަހަލަ ގޮތަކަފް 

ވާހަކަ އަދްދައިރުވެސް ވޯޓެއް ދަގާ ވާހަކައެއްދާދޭ. އޭގައި އަދްދަދީ 

ހެދްވީމާ ވޯޓު ދެގުދްމީ ސިއްރުވޯޓަކުދް އިދްތިޚާބުކުރުދް. އެ

ޤާދޫދުއަސާސީގައި ވަކި އިސްތިލާޙެއްކަމުގައި ބަލާދެ ޖާގަ އޮވެދާދެކަމަފް 

 4550ދުވަތަ އެބައޮތްކަމަފް އަޅުގަދޑަފް ތަރުޖަމާކުރެވުދީ. އެހެދްމިދެދްދެވީ ވޯޓު 

ދެގުމަކީ ޤާދޫދީ މާދައެއްގައި ޤާދޫދުއަސާސީގައި ބޭދުދްކުރައްވާފައިވާ 

ޅުގަދޑަފް ފެދުދީ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އިސްތިލާޙެއްކަމަފް އަ

 ވަދަ 35ހޮވުމަފް ވޯޓެއް ދަދްގަވަދީކ ދެދްގެވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ 

މާއްދާއިދް ހަވާލުކޮފްފައިވަދީ އޭރަކު ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގައި ހުދްދަވާ 

 4555ރައީސަފް. ދެދްހުރި އެހެދްވޯޓުދެގުދް ޤާދޫދުއަސާސީގައި ގެދެސްފައި ހުރި 

ތާގައިވެސް އެ ދެގުދް ހަވާލުކޮފްފައިވާ މީހަކު ޤާދޫދުއަސާސީދް ތަދް

ކަދޑައެޅިގެދް ބުދެދޭކ ދުވަތަ އިޝާރާތް ލިބިދޭ. އެއީ ބައެއްބޭފުޅުދް 

ވަދަ މާއްދާގައި އިލެކްޝަދްސް  132ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ފަދައިދް މިހާރު 

ހުދްދަފް ކޮމިޝަދަރާ ހަވާލުކޮފްފައި އޮދްދަދީ ވޯޓު ދެގުދް. އެއީ ބަޔަކުމީ

 4560ކަމަކާގުޅޭގޮތުދް ފެދްދަގޮތެއް ހޯދުމަފް އެހެދްމީހަކާ ހަވާލުވެފައިވާ 

ހަވާލުމެއް އެއީ ވޯޓު ދެގުދްކަމަފް އެގޮތަފް އަޅުގަދޑަފް މާދަކުރެވެދީ. 

އެހެދްވީމާ އެގޮތަފް ހަވާލުވެ ހުދްދަމީހާ ކަދްތައްކުރަދްވާދެ ގޮތާ 

ޔާންކޮށްދީފައި ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަ 133ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ދޭތެރޭގައި

ނޑަައޅައިދީަފއިވަނީ. ެއއީ  އޭނާއަށް ވަކި ގޮތްތަކެއް ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ކަ
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 4565އެ ވޯޓުަނގާމީހާ ކަންތައް ުކރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ސިއްރު ވޯޓެއް ެނގުން. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ތިންބައިުކޅަ ދެބައިގެ ައޚްލަބިއްޔަތުން 

ރު ވޯޓަކުން ަނގާފަެއއް ނެތް. ބައެްއ ކަންތައްތަްއ ނިންމާއިރު ިސއް

ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ތިންބައިކުޅަ ދެބަެއއް ނެތް، ނިންމާށޭ ބުނެފައި 

އޮތީ. އެހެންވީމާ އެ ނުކުާތގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ައޅުަގނޑަށް އެހެްނ 

 4570މާނަކުރެވުނީ. އާެދ އަެނއްާކެވސް ވަރަްށ އަދަުބވެރިކަމާެއކީަގއި އަޅުަގނުޑ 

ނޑުގެ ޚިޔާލޭ. ިމގޮތުން ެބލި ބެލުމުގައި ދަންނަވާލާ ނީ މިއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމާއިރުގަިއ 

ސިއްރު ޯވޓަކުން ނިންމަން އޮންނަ ކަމެއްކަމަްށ ވަނީިވއްާޔ 

ނަޑއެިޅގެން ސިއްރު ވޯަޓކުން ނިންމާށޭ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއއޮތީ ހަމަ ކަ

 4575އެހެންނޫނިއްާޔ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، ރައްޔިތުންެގ  އަންަގވާފައި.

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަާސސީން ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމެއް 

ދެެެއްވާފަިއ. ެއ މިނިވަްނކަމުގެ ބޭނުން ހިއްަޕަވިއގެން، އާދެ 

އަޅުަގނޑުމެން އެމިނިވަންކަުމގެ ބޭނުން ހިފައިގެން މަްއަސލަ ނިންމުމުގެ 

ނުޑ ޖާގަ  އޮތީ ތަަނވަސްކޮށްދީަފިއ. އާދެ އެއީ ިމއާ ބެހޭގޮުތން އަުޅގަ

 4580ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ. ދެން އޮތީ ހޮވާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންތޯ ނުވަތަ 

ނޫންތޯ. އޭގައި ބުަރވާނީ ކޮްނކޮޅަކަށްތޯ. ޭއަގއި ބުރަވާނެކޮުޅ ޝައްކެއްނެްތ 

ނޑު އަތް އުފުލާލު ނޑަށް ވޯޓަކާ ހަމައަށް ހިނގައްޖެްއާޔ އަޅުގަ މުން އަޅުގަ

ނުޑ  ހާމަ ކޮށްދެވިދާނެ ބުރަވާނީ ޮކން ކޮޅަކަށްކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްޞަ  ބޭނުން ދަންނަވާލަން، އަޅުގަ

 4585މަޖިލީހުގައި ނެގޭ ހުރިހާ ވޯޓަކީވެސް ހާމަ ވޯޓަކަްށވާން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ވިފަެަދައިން ިމއީ ިއދާރީގެ ކަމެްއ، ރައީސް ވާހަކަުފޅު ފަށްޓަވަުމން ވިދާޅު

ޕްރޮސީޖަރގެ ކަމެްއ، މިކަމުަގއިވެސް ހާމަ ވޯޓެއް އެކަމަުކ މިއީ އެންެމ 

ފުރަތަމަ ނެގޭ ވޯޓު ކަމަށްާވތީވެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާަގއި 

ހުންނާނެ، ކުރިއަށް ހުންނާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަްއޗަްށ 

 4590ރާްއޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާީޓއެއް ޮއންނަންފެނޭތޯ، ވިސްނާފައި، އާދެ، ދިވެހި
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ބޮޑު ަވޒީރަކު ހުންނަވަްނ ފެނޭތޯ، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި 

ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެިރކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަހަމަތޯ، މިހުރިހާ ކަމެއްަގިއ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ. އެީއ  އަޅުަގނުޑ ވޯުޓ ދޭގޮތް ހާަމކޮށް އޮތުން އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއަޞ މަޖިލީހުގައި ދަންނަވަން 

 4595އަޅުަގނޑުމެން މިއަާދކުރަީނ ބަޔަކު މީހުންެގ ޙައްެޤކޭ، ރައްޔިތުްނގެ 

ޙައްޤެކޭ، އެހެންވީމާ އެ ޙަްއޤު އަޅުަގނޑުމެން އަާދކުރާ ގޮތް މިތާނގަިއ 

ހާޒިރުވެ ތިބިބަޔަކަށާއި އަިދ އެ ޙައްޤު އަދާކުރިގޮތް ދެނެވަޑަިއގެްނ 

އްދަވަން ބޭނުންފުޅުވީހާ ބޭފުޅުންނަކަށް އިނިގވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަްށ ހޯ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގަިއ ދޭ ޯވޓުތަކަީކ ހާމަ ވޯެޓއްކަމުަގއި ާދ 

ނޑަްށ   4600އުސޫލަށް ތާއީދުކުރުުމގެ ޮގތުން އަޅުަގނޑު މިދެންނެީވ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ބުރަވެވޭނީ ހާމަ ވޯަޓކަށް ދިުޔމަށޭ. ދެއްިވ މި ފުރުޞަތަށް

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ޢިއްޒަތްތެިރ   4605މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން. އަުޅގަ

ން ވަގުަތށް ބައްލަވަިއގެ ތަކުރާރުނުާވޮގތަށް ވާހަކަފުޅު މެންބަރުންގެ އަރިހު

ނޑު މި ފުރުޞަތު  ގެންދަވަން. އަދި ވީާހވެސް ުކރުކުރަްއވަން. މިހާރު އަުޅގަ

އަރުވަނީ އެއްފަހަރަށް ވާހަކަުފޅު ދައްަކވާފައި ތިބި ބޭފުޅުްނނަށް. އެހެންވީމާ 

އެދެން އާ  ކުރިން ދެއްެކވި ވާހަކަުފުޅ ތަކުރާރުނުކުރަްއވާ ައޅުަގނޑު

 4610ޕޮއިންޓެއް އޮތިްއޔާ އެަބއެއް ހާމަކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު މާދިުގވާކަމަށް ވަންާޏ 

މަޢާފާއެކު ދަންނަވަން ޖެހޭ އަދި ސީދާ ޕޮއިންޓަށް ނުދާކަމަށް ވަންޏާ 

އަޅުަގނޑު ޖެހޭ މަގަށް އަޅުވަން ެއއީ ަވގުތުގެ މައްސަލަތަކެްއ 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ އަރިއަތޮުޅ ކުރިމަތިވާތީވެ. މިހާރު އަުޅގަ

 އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް.

 4615 

 . މިއަުދގެ ހެނދުނު އަލިވިލުމާއެކު ިދވެިހރާއްޖޭގެ އަޑުން wr އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
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 ކުަރއްާވ އިިވގެންދިަޔއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާީބ ފާހަގަ މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

އިިވގެންދިޔަ ބަލާޤާތްތެރި ލަޔާޤަތްތެރި ބަސްކޮެޅއްެގ އަޑު. ިމއަުޑ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިވުާމއެުކގައި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި...

 4620 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ކުރިްނވެސް ދަންނަވާލިްނ މިފަހަރު ހަމަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްެވްސ ހުށަހެޅިފައިއޮ ތް ޕޮއިންޓާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާށޭ. ައޅުގަ

އިނގޭ ފުޓުބޯަޅއިގެ ވާހަަކކަން ދައްކަވަން ތި އުުޅއްވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ 

އެ ވާހަކަެއއް މިމަޖިލީހަކު ެދއްކޭކަެށއް ނެތް. ވަރަށް ޮބަޑށް މަޢާފުކުރުން 

 4625ޮޕިއންޓާ ބެހޭގޮތުން  އެދެން. ސީދާ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިއޮތް ަމއްސަލަިއގެ

 ވާހަކަދެްއކެވުން އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުންކުރެްއވި އިލްތިމާްސއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަމުން، އަޅުަގނުޑ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އެނބުިރލާނަން. މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބާބުތަކަށް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވަަރށް ޞަރީޙަކޮްށ   :އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން  4630ވިސްނާލާއިރު އަުޅގަ

ސާބިތުވާ ދިވެހި ލަފުޒުތަާކިއ ދިވެހި ޖުމްލަތަކުން އެއްެވސް މާނައެއް 

ކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ދިވެހިްނނަށް އިނޭގގޮތަށް ސާފު ާސދާކޮށް ލިޔެފަިއ 

މަކުރަން. މިގޮތުން އޮތް ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހާ

ވަަނ  97ވަނަ މާއްދާއަށް ދިޔުމުގެ ުކރިން  133މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅިގެްނ ލިުޔއްވާަފއި، ަރއްިޔތުންގެ ޚާްއަޞ   4635މާއްދާގަިއ އެަބ ޮއވޭ ކަ

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

ތިޚާބު ކުރަްނާވނެއޭ. މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނާއިބު ރައީސެްއ އިން

އުވުުމގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ޮގނޑި ުނވަތަ ާނއިބު ރައީްސެގ 

ނިޑއަށް ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ގޮތުެގ  ނިޑ ހުސްެވއްޖެނަމަ އެ ހުސްވި ގޮ ގޮ

 4640ވަނަ މާއްދާއަްށ އެނބުރިލަމާ  132ވާހަކަެވސް. ހަމަ މިއާއެކުަގއި 

ަޑއެޅިފަިއ، ވޯޓު ަނގަންޖެހޭ، ވޯުޓ އެބައިނގޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަކނ

ނެގުމުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ބައެްއކަން ޤާނޫނުަގއި ަކނަޑެއޅިފައި އޮްތކަން. 
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ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާިއ ނާއިބު ަރއީސެްއ ހޮވުން. 

ވަނަ މާއްދާއަށް އައިމާ އެބައިނގޭ ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަން.  133

 4645އި ލިޔެ ބަޔާންވެފައިވާ ވޯޓެއްަނގާކަމަށް ވަންާޏ މިޤާނުނުއަސާސީގަ 

އަށް އައިމާ އެބައިނގޭ މި  134ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯެޓްއކަން. 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ބަޔަކަށް މި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަން. 

ނޑު  އެހެންކަމަށްވުމާެއކުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިުހން އަޅުގަ

ަގނޑަށް ެފންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ، މާނަކުަރންނުޖެހޭ ވާހަކަ އެދޭގޮތް ނޫނީ ައޅު

 4650ބުނަމުން މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއްއގޮތަށް ކަންކަްނ ނިންމުމަށް 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނ އެއްބަްސވުމަށް ގޮވާަލމުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރަތަމަ  މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަދި މި ޝުކުރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ެގ ޙައްެޤއް ނިުގޅަިއގަނެވުން ދަިނޮކށް އެ ަޙއްޤު ދުވަހު އަުޅގަ

ލިބުނީތާއެކުަގއި އިޙްލާސްތެިރ އިޝާރާތްތަކަށް ނަޒަރުހިންާގ، އިޙްލާސްތެިރ 

 4655އަޑުފުެޅއް އައްަސވާ ޚިޔާލުަތފާތުވަމުން ދިޔަ ހިނދު ކެތްތެރިވެަވޑަިއގެން 

ރުމާއެުކ ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރެއްިވކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މި ފާހަގަކު

އެދުވަހު އެަވގުުތގެ ޙާލަތަށްަބލައި ހީރޯއަީކ އޮނަރަބަލް ަޙމީދު ކަމުގަިއ 

އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ހަަމ މިނޭވާަގއި މިއަުދގެ ރިޔާަސތުގައި އިންނެިވ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީްސގެ ނަން ފާހަގަކޮށް، މި ދެބޭފުޅުންނަށް ހިޔަހާސް 

 4660ވާޖިެބއް ކަމުަގއިވެސް ދެކެން.  ފަށުން ޝުކުރުދެންނެވުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ

އިލާހީ އަދްލުވެރި ދަރުބާރުަގއި ކުރެވޭ ުސވާލުތަކަށް ހިލާ ތެދުވެރި 

 ޖަވާބުނުދީ ފަރަކުނުޖެހޭނޭ ދަންނައްޗޭ.

 

ޝުކުރިއްާޔ، އަރިއަތޮޅު އުުތރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިހެން މިހާރު ވަގުތުެގ މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އަޅު  4665ގަ

ދަތިކަމެއް އޮތުމާއެީކގައި ހަމަ ސީދާ އެބޭފުޅެއް ނަންގަވާ މައްސަލަެއއްެގ 

ޕޮއިންޓާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވުން. މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަީނ 

ތީވެ. ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް ވާ



 181 

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަުރަވން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 4670 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.

 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުވެސް ބަލާނީ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއރުުތބުރީ 

 ވާއެްއެޗއް ދަންނަވާލާފައި ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

އިށީނދެވޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި  މަޖިލީހުގަިއ ކުީރދުވަހުވެސް އަދި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4675ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު ވާހަކަދެްއކެވި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި ނ. އަތޮޅުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޞިލް މުޙަންމަދު ޠާރިޤަށް، ހދ. އަތޮޅުެގ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފަށް، ސ. އަތޮޅުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢި

އިބްރާހީމް ޠާޙިރަށް އަދި ޏ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް 

ނުޑ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުާޅއި ގުޭޅޮގތުން ކުރުކުރުކޮށް ނަމަެވސް އަުޅގަ

 4680ވަަނ  132ެގ ދަންވަލާހިތްވަނީ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީ 

މާއްދާގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ިމހާރު މިޢަމަލުކުރަމުންދާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މިހާރު މި ނަގަމުންއަންނަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކުރަމަން 

ނަގަމުން އަންނަ ވޯޓާއި، ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް 

ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ޢިބާރާތަކުން  ނަގާ ވޯުޓ، މި ދެވޯޓު ސިއްރުން

ނޑަެއޅިފައެއް ެނތް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމއީ ކަންނޭނެގ   4685ލިޔެފައި ކަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށްެވސް އެންމެ ބޮޑަށް އޮޅުްނައރައިގެން އުޅޭ 

ތަންކޮޅަކީ. ނަމަވެސް އަުޅަގނޑު މިހެން ބުނީމާ ފަހަރެއްގައި ބައެއް ބޭފުޅުން 

ހާ ސަޅިމީހެކޭ ނުނީ ތިމަންނަމެންނަށް ހަމަ ނޭނގެނީބާއޭ އަޅުަގނޑު ހާދަ

ނޫނީ އޮޅުނީބާއޭ. ފަހަރުގައި ވެދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ފަހަރުގައި 

 4690އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް ިއނގިފައިތިބީމާ ހަމަ ފަރުވާކުޑައީ ކަމަށްވެސް. 

ނޑު ހަމަ މިމާއްދާ ކިޔާލާފައި އަޅު  ނޑު އަުޑއައްަސވާލަްއވާ. އަުޅގަ ގަ

ބަލާނަން ވަރަށް އަވަހަށް އިނށީދެވޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ޤާނޫނުގައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާުބކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންެގ 

ގަިއ  132ޢާންމު ސިއްރުވޯޓު ނެގުމަށް. އެހިސާބުން އެނިމުނީ އެބައި. އެ 
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 4695. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮާވ އެބަބުނޭ ކިތަންމެ އިންތީޚާބެއްގެ ވާހަކަ 

އިންތިޚާބު، ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލިސް ހޮވާ އިންތިާޚބު، ރައްޔިތުްނގެ 

މަޖިލިސް ހޮވާ އިންތިޚާބު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބެނުންފުޅުވާ ބައެްއ 

ޚާއްޞަ ކަންކަމުން ނަގާ ޢާންމު ވޯޓު. އެ ހަތަރު އިންތިޚާބެއް އޮންނަނީ މި 

ތަންތަނުގައި ލިޔެފައި. މި ހަތަރު ތަފާތު އިންތިޚާބެއް އޮވޭ.  ޤާނޫނުގެ ބައެއް

ނޑަށް މާނަކުެރވޭ ފަހުން ހެދޭ ޤާނޫނަކުން ބޭނުންވެއްޖެ   4700އަދި އަުޅގަ

ހިނދެއްގަިއ، ސަރުކާރަށް ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެހެން ކަމަކަްށ 

ދާނެއޭ. ވޯޓެއް ަނގަންޖެހުނަށް މި ޤާނޫނު، މި މާއްދާ އެބަބުނޭ އެހެން ނެގި

ދެން އޭގެ ފަހަށް ހުރި ެއއްވެސް އިންތިޚާބެްއަގއި، ުނބުނޭ ސިއްރުން 

ނުޑ  ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ޤާނޫނުއަސާީސއެއް ިލޔެފައި އޮންނަިއރަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަީނ   4705ވަރަށް އިޙްލާސްތެިރކަމާއެީކަގއި ދަންނަވާލާ ހިްއވޭ އަުޅގަ

ަކނޑަެއޅިގެން ެއއް  ސިއްރުން ނަގަންޖެހޭނެމަ، ނުވަތަ ނުޖެހޭނަމަ

މާއްދާއެްއގެ އެއްަބއިަގއި ިސއްރުންނޭ ޮއވެފައި އަެނއްބަިއގައި ިސއްރުންޭނ 

ނޯވެެއއް ނުދާނެ. އެހެންކަމުގައިވާނަމަ އިންނާނީ އެ މާއްދާއެްއގެ އެންެމ 

ފަހުބައިގައި ބުނަންއުޅޭ އެްއެޗއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮުވމަށް ނަގާވޯޓާިއ 

 4710ވޯާޓއި މަޖިލީހުގެ ވޯޓާއި ޢާންމުން ވޯޓާއި މިހުރިހާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރުްނނޭ. އެހެން އިންނާނީ. އެއާ ޚިލާފަށް މިހާރު 

މީގައި މިއިންނަނީ ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވުމަށް ނެގުމަށް ނަގާ 

ވޯޓު ހަމައެކަނި ސިއްރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނޫނަސް، މި 

އަސާސީަގއި ރައީސުލްުޖހޫރިއްޔާއާ ބެހޭގޮތުން ހުރި އެބާވަތުގެ ކޮންމެ ޤާނޫނު

 4715މާއްދާއެްއ ހުރީ ސިއްރުްނ ނަގާގޮތަށް. މިސާލަކަށް ދަްނނަވާނަމަ ޑރ. 

ޙަސަން ސަޢީދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާފަިއާވ ފަދައިން، މި 

ގާވާަހކަ. ވަނަ މާއްދާަގއިެވސް އެބައޮތް ސިއްުރ ވޯޓުނަ 35ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއެވސް އެބައޮތް ިސއްރު ޯވޓުނަގާވާހަަކ. އެކަަމުކ  48އަދި 

ދެން ހުރި އެއްވެސް އެހެން ބައެްއގައި ިސއްރު ވޯޓު ަނާގ ގޮތަށް ނެތުމުން 

 4720ވަނަ މާއްދާ އެބާބުަގއި  133އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް 



 183 

ނަޑއެިޅގެން ެއއޮތީ، ެއ ބާބަކީ އިންތީޚާބާ ބެހޭ ބާުބކަމަެަށް ވާީތވެ، ކަ

އިންތިޚާބެއް މެދުވެިރވެއްޖެަނމަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުަނގާީނ ކޮން ގޮެތއްތޯ 

ފަހުން ސުވާލު އުފެދިދާނެތީ އެ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިުރ 

ޖަވާބުދީފައޭ. އޭގެ މާނައަކީ ފަހުން އަދި، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނެތް 

 4725ޤާނޫނަކުން، ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުޅަުކ ފާހަގަކުރެްއވި  އެކަމަކު ފަހުން ހެދޭ

ރާއްޖެތެރޭގެ މިހާރު މިނެގޭ ރަށް ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަުކގެ ާވހަކަވެސް. އަިދ 

ރަށްރަށުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ ވާހަކަ، ެއގޮތަށް. ފަެަހަރެްއގަިއ އެބައިަބއިެވްސ 

ނޑައެިޅގެ ން ވޯުޓ ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއަށް ގެންަނންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ ކަ

ވަނަ މާއްދާ  133ނަގަންޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލުކުރާކަެށއް ނުޖެހޭ، 

 4730އޮތީމައި. ދެން މި ޤާޫނނުއަސާސީ ތަސްދީޤުކުެރްއިވ ފަހުން، މި 

ވަނަ މާއްދާ ބުނޭ އަދި އެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭ އެީއ  132ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ  ނުބޭއްވޭ މިބުނަނީ ބާްއވާކަށް ނުޖެހޭ ސަރުކާރަކަށެއްެވސް.

ޢާންމު ޚިޔާލުހޯދުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޭބނުންފުޅު ވެއްެޖ 

ހިނދެއްގައި ނަގާ ޯވޓު. އެހެންވީމާ އެ ވޯޓު ނަގާދުވަހުްނ އަހަރެމެންނަށް 

ނުޑ މި   4735އިނގިދާނެ ެއއީ ފަހަރެްއގަިއ ސިއްރުންތޯ ނަގަނީ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ތަންމެ ކުރުކޮށް ނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާަހކަައކީ، ކި

ނަޑއެޅިގެްނ  ރައީސް، މިހާރު ޤާނޫނުއަާސސީގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ަނަގން ކަ

ނަގަން ބުނެފައި ނެތް ހިނދު ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ހޮވުމަށާއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް މިހާރު މި ސިއްުރ 

 4740ނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ކޮން މާއްދާެއއްގެ ދަށުން ހުްއދަ ލިބިގެންތޯޭއ ވޯޓު މިލަ

ނޫނިއްޔާ ހަމަ އެހެން ކަމެއް ޮއެވގެންތޯ. ެއއީ ހަމަެއކަނި އެްއވެްސ 

ސަބަބަކާހުރެ، ެއއްވެސް ދިާމއަކުން އޮޅުެމއް ހިަގއިދާނެތީެވ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ލިުޔްއވި ޑްރާފްޓް ކުރެްއިވއިރު، ިމ ޤާނުނުއަސާސީ ލިުޔއްިވިއރު އެ، 

ބޭފުޅުން އެ ފާސްކުރެްއވި ޭބފުޅުން، ހަމަ އެހެންވެގެން ިމ އިންތިޚާބާބެހޭ 

 4745ވަަނ  133ވަނަ ާމއްދާ ބާްއވާފަިއ ެއއޮތީ. މި ބާުބގަިއ  133ބާބުގެ ތެރޭަގއި 

 ބާބުގައި ....
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އެއްފަހަރު  ވާހަކަފުޅު ކުރުކުރުމަށް މަަސއްކަތްޕުޅުކުެރްއވުން އެދެން. އެއީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް މާގިނަ ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ  ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާފައިވަނީ. ީވމާ އަޅުގަ

 4750 މިފަހަރަކު.

 

ނޑު ރައީްސގެ ތި ވިދާޅުވުމަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނަން އިނގޭތޯ.  މާޮޅސްމަޑުލު ުއރުުތބުރީ   ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން ކޮންމެވެސް އެްއ  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު   ވަަނ  133ބޭފުޅަކު، އެއީ އެކަމަކު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއާ ެއްއވެސް ގުޅުމެްއ ނުާވކަމަށް ވިދާުޅާވ  97މާއްދާއާިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4755ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުޅަުކ، ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ނަމަވެސް ވިާދޅުެވ 

ވަނަ މާއްދާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމހާރު މިހިނގާ  133ދެއްވަން، 

ްނ ކޮން ކަެމއްަގއިތޯ ބޭނުންކުރައްވާނީ. އިންތިޚާބުތަކުެގ ތެރެއި

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމައެކަނި ލިޔެލާފައި އޮތް މާއްދާައކީތޯ، ދެން ނޫނިއްޔާ 

ކޮންފަދަ ޙާލެއް ދިމާެވގެްނ ނޫނީ ކޮންކަހަލަ ަވގުެތްއގައިތޯ އެމާއްދާ 

ނޑަްށ ވަރިހަމަ ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ނަމަވެސް. ދެން   4760ބޭނުންކުރައްވާނީ. އަުޅގަ

ނުޑ ޢިއްޒަތް ތެރި ރައީސް ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެީކ އަޅުގަ

ނަޑކީ ުކޑަކޮްށވެސް ޤާނޫނު ދަންނަ  ދަންނަވާލާހިއްވޭ، ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅގަ

ނޑަށް ިމ  މީހެއްނޫން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ރަީއސް. ހަމައެކަިނ ައޅުގަ

 ޤާނޫނުން އެނގޭ އެްއޗަީކވެްސ މިތަނުގެ އެތެރެއަްށވަދެ، މިތާ އެތެރޭަގއި 

 4765ދުވަސްކޮަޅކު ޤާނޫނުހަދާ މީހުންނާއެކު އުޅުުމގެ ސަބަބުން އެނގޭ ެއްއޗެއް. 

ނޑު މިއަދު ގެަނއިން، ކުީރގަިއ ޤާނޫނުއަސާީސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްްޓ ކުރަމުން ގެންދިަޔިއރުގަިއ، އޭުރ 

ފައިވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިން މި ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަިޖލީހުން ދީ

ޑްރާފްޓް ޤާނޫނުއަސާސީ. މަނިކުފާނު ކަންނޭނގޭ މީގެ ބޮޑުބައި ކުޅެަފިއ 

 4770އޮންނާނީވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ޑްރާފްޓުަގިއވެްސ، ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް ފުރުޞަތު ދެއްވާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުެޅނީ، ހަމައެކަނި 

ވާނީ. ެއ ޑްރާފްޓުގަިއ މިތަންކޮޅެ ދެންނެވީމާ ރައީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަ
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މި މާއްދާގަިއ ފުރަތަމަ ިއންނަނީ ލިޔެވިފައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާވެްސ 

ކޮންމެހެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ޮހވަން ނަގަްނ ވޯުޓގަިއވެްސ 

 4775ކޮންމެހެން ސިއްރު ވޯޓު ނަަގންޖެހޭގޮތަކަށް ނޫން ބައްލަވާަފއި އޮތީ. ހަމަ 

ނޑުމެން އަނެްއކާ އިތުރު އެހެްނ އެމާއްދާަގއި. އެކަމަުކ ފަހުން  އަުޅގަ

ޑްރާފްޓެއް ހަދައިގެން ުކރި ޑްރާފްޓްގައި މިހާރު މިއޮންނަނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިާޚބުކުރާ ބައިގައި ިސއްރު ޯވޓު ނަގާގޮތަށް، 

ނޑު  ދެން ބައިތައް އޮީތ ދޫކޮށްލެވިފައި. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

 4780ނުންފުޅު ބެހެއްޓެވީ އިތުުރ ހިތަށްއަރާއެްއޗަީކ، އޭުރގަިއ އެ ވިސް

ބެްއވެސް މެދުވެރިެވދާނޭ. އެހެންވީމާ އިންތިޚާބާބެހޭ ބާބުގަިއ އިންތިޚާ

ކިހިނެއްތޯ ވޯޓުަނގާނީ ލިެޔފައި އޮތީމާ ފަހުން ޤާނޫނުއަސާސީައީކ 

އިރުއިރުޮކޅާ ނޫނީ އަަވސްއަވަަހކަށް ބަދަލުކުރެޭވ އެއްެޗއްނޫން. 

ހާ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގިއ އެހެންކަމަށްވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އެ

ނޑު ެއއްެވސް ބޭފުޅަކަްށ   4785ފަހަރެއްގަިއވެސް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

ނިސްބަތްކޮށް ކުޑާ މިސްބަހެްއ ބުނަނީޔޭ ހީފުޅުނުކުރެއްވުްނ އެދެން. އެީއ 

ވަަރކަށް އަހަރުގެ ދިުގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަދާއެްއޗެއް ހަދާ  17

 ނިމުމުން...

 

 4790ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން ޕޮއިންޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުން.  :ކަެދއްެކވުންރިޔާސާތުން ވާހަ

ނޑުމެން މިހާރު  މިހާރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތު ތިހޯއްދަވަނީ. އަުޅގަ

މިއުޅެނީ ަވކި ެއއް ޖަލްސާއިން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ 

ތަށް މިޖަލްސާގައި ފާސްނުވެގެން. ބޭނުންފުޅުާވ ހުރިހާ ޝުޢޫރު

ހާމަކުރަންވެޖެއްޔާ އަޅުަގނަޑށް ވަގުެތއްނެތް. މިހާރު ގާތްަގނޑަކަްށ 

ނޑު ެއއްފަހަރު   4795ފަސްވަރަކަށް މިނެޓަށްވުެރ ގިނައިުރވެއްޖެ އަުޅގަ

ޢިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވައިފިން ވާހަކަފުޅު ކުރުކުަރއްވާށޭ. ދެން ވާހަކަފުޅު 

ވާނެ އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވަްނ ދިގުކުރަްއވަންޏާ އަޅުަގނަޑށް މަޖުބޫރު

 ދަންނަވަން. ވީމާ ވާހަކަފުޅު ުކރުކުރެްއވުމަށް ހިތްޕެވުން އެެދން.
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ނޑު އެހެްނ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   4800 މަޢާފުކުރައްވާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

 ނޑު ދަންނަވާލީ އެހެންވީާމ ދަންނަވާކަށެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި އަޅުގަ  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި މާއްދާ ލިޔެވިަފއި އޮތީ ެއސަބަބަށްޓަކައޭ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިރުއިރުޮކޅާ ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙު ނުކުރެވޭނެީތވެ، ހަމައެކަނި ެއ 

ސަބަބަށްޓަކައޭ ަރއީސް ދަްނނަވާލީ. އެހެްނވީމާ އަުޅަގނޑަށް އެބަޖެހޭ 

 4805އެނޭގތޯ. އެހެންވީމާ ރައީސް ދެން ތިގޮތަށް  އެތަންކޮޅު ގެންނަން

ވިދާޅުވަމުްނގެންދަވާީތއާއި ެދން އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ އަދި އިތުރަްށ  ދޭންޖެހިފައި އޮތުމާއެކީަގިއ އަުޅގަ

ވިސްނަވާެނކަމަށްވެސް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު 

އްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން... ރައްޔިތުންެގ މިއޮތްގޮތުން ރަ

 4810ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޮހވަންޖެހޭ، އިްނތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

 132ރައީސާއި ނާއިބު ރަީއސް ހޮުވމުގައި ކިތަންމެ ކުަޑވެސް އޮުޅމެއްނެތް 

އިގެްނ ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތް ޢިާބރާތް ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާވަޑަ 

ނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި  ހެޔޮހިތަކުން ބައްލަވާަލއްަވއިިފއްޔާ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

މިހާރު އުފެދިގެން މިއުޅެނީކީެއއް އެްއވެސް ޙާލެްއަގިއ އަޅުަގނޑަށް 

 4815ދެންނެވޭނީ އެކަހަލަ ޝުޢޫރެއް ނޫން. އެއީ ކޮންމެެވސް ވަރެްއެގ 

މެއް. އެހެންކަމަްށ ދެކޮޅުވެިރކަމެއް ނަފްރަތުކަމެްއ ނޫނިއްޔާ ހަސަަދވެރިކަ

ވެއްެޖއްޔާ އެ ޝުޢޫރުން ބައްލަަވއިފިއްޔާ މިމާއްދާ ކޮންެމ ގޮތަކަށްވެްސ 

މާނަކުރެވޭނެ. އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކީަގއި ކޮންމެ ބޭފުަޅކުވެސް އެބުނާ 

މީހަކަށް ނުބަލައި، ބުނާ ެއއްަޗކަށް ބަލަިއގެން، ހަމައެަކނި މި މާއްދާ 

 4820ވެސް މައްސަަލއެއް ނެތި އެއްބަްސެވވޭނެ މާނަކޮށްލައްވާ. އޭރުން ހަމަ އެއް 

ނޑު  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަަމކު އަުޅގަ

 97ބޭނުންވާނެ ކޮންމެސް ދުވަހަުކން ކޮންމެސް ބޭފުޅަކު ޖަވާުބދެއްވަން، 

 އާ ގުޅުން ނެތީ ީކއްެވގެންތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ަރީއސް. 133އާއި 
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 4825ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ މާޮޅސްމަޑުލު އުތުރުބުީރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަލީ ވަޙީދު. މި މަޖިލީހުގެ އެއްެވސް މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީީކ 

ވަކިކަަމކާ ނަފުރަތުވެގެން، ރުިޅއައިްސގެނެއްނޫން. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ 

އެބޭފުޅަކަށް މާނަކުރައްވަްނ ވާހަކަފުުޅގަިއވެސް ވިދާުޅިވ ފަދައިން 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތް، އެޮގތަކީ އެބޭފުޅަކު ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއާވގޮތެްއ 

 4830ކަމަށްވެދާނެ. ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަްށވެސްވެދާނެ. ެއކަމަކު އޭގެ މާނައަީކ 

އެމީހާ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފުވުމެއްނޫން. ވޯޓުލައްވާ ބޭފުޅުން 

ޓު ނުލަްއވާ ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވުްނ، ވޯ

އެްއގޮތަށް ަވޑަިއގަތުން ެއެއއްނޫން. ނޫނިއްޔާ ވޯޓު ުނލައްވާ ބޭފުޅުން 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވުން، ވޯޓު ެލްއވި ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީާއ 

 4835އެްއގޮތަށްދިޔުން. އެހެެނއްެވސް ނޫން. ވީމާ އެބޭފުެޅއްގެ ިޚޔާލުފުޅު 

ނުޑ  ދެއްވަނީ. ދެން މިތަނުން ނިންމާ ގޮތަކީ އެންމެ ފަހުގޮތް. ެދން އަުޅގަ

މިނިޓަށްވުރެ އިތުރަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނޑަްށ  3

ނޑު ެއދެން އެންމެ  ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަންޖެހޭނެ. ވީމާ އަުޅގަ

މިނެޓުއިުރ  3ދިގުކޮްށވެސް ވާހަކަުފޅު ދައްަކވާއިރު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ފުރުޞަތު  ވަންދެން  4840ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުްނ. އެއީ ކުރިން އަުޅގަ

އަރުަވއިފިން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ ތިލަދުންމަތީ 

 ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލަށް.

 

އް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑަށް ެދވަަނ ފުރުޞަތެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 4845 ދެއްވީތީ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ މިއަދުގެ މަޖިލީހަށް ބަެއއް މެންބަރުންނަށް   މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް

ހާޒިރު ނުވެިވވަނީ އެމެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ބާރުން ބޭރުަގއި އިނގޭތޯ. ވީމާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޭ ވޯޓެްއ އެމެންބަރުން ނެތި މި މަޖިލީހުގައި ނެގޭ ވޯަޓކީ އިންސާފުން ނެ

ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެްނ. އަދި އެ މެންބަރުންގެ ވޯޓާެއކު ވޯުޓ 

 4850ނަންގަަވއިފިނަމަ ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އެހެން ގޮތަކަށް ނުކުތުމަކީވެސް ހަމަ 



 188 

ނޑު މިއެދެނީ އެފަދަ މެންަބރުންނަށް ވޯޓު  ވެދާނެގޮެތއް. ވީމާ އަުޅގަ

ނުޑ ނުލެއްވޭ ގޮތެްއަގއި މިމުހިންމު ވޯޓު ނުނެންެގވު ން. ައދި އަުޅގަ

ރިޔާސަތުގެ ކިބައިން އޮޅުންފިލުވައިލަން ބޭނުންާވކަމެއް ެއބައޮތް ެއއީ ިމ 

މަޖިލީހަށް ނަން ހުށަހެޅި ތާޢީދުލިބިފައިވާ، ނަމަވެސް މި ޖަލްސާއަށް 

 4855ހާޒިރުނުވެވޭ ބޭފުޅާ ހޮވިވަަޑއިުނގަންނަވާނެކަމަްށ ރިޔާސަތުން 

ން މިދެންނެވީ އެބޭފުޅަކު ނިންމަވަނީތޯއޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އެހެ

ހޮވިވަަޑިއގެންފިނަމަ އެބޭފުާޅއާ ނުލާ ޖަލްސާ ކުރިައށް ގެންދާނީ 

ކިހިނަކުންތޯއޭ. ހޮިވވަަޑިއގެންފިނަމަ އެހިސާބުން ޖަލްސާގައި އެބޭފުަޅކަްށ 

ބައިވެިރވަަޑއިގެންޭނވެކަން ިރޔާސަތުން ޤަެަބޫލުފުޅުކުރައްާވކަމުގެ ފާޅުކަން 

 4860ނެގޭ ވޯޓުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ ެއނަން އަދިވެސް ބޮޑު ދަލީލަކީ މިއަދު މި

ނޑުގެ ުސވާަލކީ މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ޯވޓު ލެއްވުމުގެ  އޮތްކަން. އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އެ މެންބަރަށް ނުލިބެންވީ ީކއްެވގެންތޯއޭ. ވީމާ ވަރަްށ 

ނޑު މިއެދެީނ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން އަުޅގަ

މަސްލަޙަތާ ުގޅުންހުރި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިހެން ހުރި އެންމެހާ  ޤައުމުގެ

 4865އޮޅުންބޮޅުންތައް ރަނގަޅަށް ޮއޅުންފިލުއްަވއިގެން ހަމަާޔއި ުބއްދި ޤަބޫލުކުރާ 

ގޮތެްއގަިއ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ކުރިއަްށގެންދެވުން. ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ.

 

ނޑު މިގެންދަނީ މަސްލަޙަތާ އެްއގޮތަށް،  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

 4870ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް، ހަމައެހެން ތަންތާނގައިެވސް ޖަލްސާތައް 

ނޑު ޤާނޫނާ  ކުރާގޮތަށް. ދެން އެހެން ބޭފުޅަކު ދެކިވަަޑއިގަންަނވާފާނެ އަުޅގަ

އާ ޚިލާފަށް. ދެން ކުާރނެ ކަމެއްނެތް، ޚިލާފަށް ގެންދަނީއޭ، ޤާނޫނުައސާސީ

ނޑުމެން ބަލާފައިޭވ ކޮމަންވެލްތުގެ  އެއީ އެބޭފުެޅްއގެ ޚިޔާލުފުޅު. ދެން އަޅުގަ

ޕާލަމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަްނއާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ޕާލިމަްނޓާބެހޭ އެކިެއކި 

 4875ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައި އެބަހުރި ބަންދުގައި ތިއްަބާވ 

ފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކިހިނެއްތޯ ކުރަނީ. ައދި ހަމަ ސީދާ ބޭ
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ނުޑމެންވަނީ އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި. ވީމާ  އިންޑިާޔއިންެވސް އަުޅގަ

ޔަޤީންކަމާއެކު އަޅުަގނޑު ިތލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މިކުރަނީ ނޭނގި އަޙްމަދު ޢާދިލަށް ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު މިކުރާ ކަމެއް 

 4880ހުރެގެންނެއްނޫނޭ. ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައި ަރނގަޅަށޭ. ދެން 

ނޑަށް ވާހަކަ ދަންނަވާކަށެއްނޭނގެ.  ވާނެގޮަތކާއި ެއއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ިނންމާފައި ހުރިގޮތާ ެއއްޮގތަށް ކުރިއަްށ 

ނޑު އެއޮތީ ެއ ގެންދަންެވގެން މިހާރުވެސް އޮތް ނަންފު ޅުތައް އަުޅގަ

އޮތްގޮތަށް ބާްއވާފައި. މި މަޖިލީހަކީ ކުރައްވާ ހުރިހާ ސުވާަލކަށް އަޅުަގނޑު 

 4885ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މަޖިލީހެއްނޫން. އެއީ މި މަޖިލީހުން ބޭރުގެ ސުވާލުތަެކއް 

ތިކުރެްއވީ، އެހެންނަމަވެްސ އޭގެ ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ އިޝާރާތެްއ 

ނުޑ ޖަވާބުއެރުވީ. ައޅުަގނުޑ އައްުޑއަތޮުޅގެ  ކުރެްއވީމާ އެއަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިްނ 

ވަރަށް ޢަދަބުވެރިކަމާެއކު އެެދން ވީހާވެސް ވާހަކަފުޅު ކުރުުކރެއްވުން، އެީއ 

 4890 ކުރިންވެސް ފުރުޞަތު ހޯއްދަާވފައިވާީތވެ. 

 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވީހާެވސް ކުރުކޮްށ ވާހަކަދެްއކޭޯތ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑު ބޭނުންވަނީ މީގެ ކުީރެގ  ބަލާނަން. އެންމެ އިްބރާހީމް ަޝރީފް   ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ސެޝަނުގައި ހުށަހެޅި ތާއީުދ ނުލިބިއޮތް ނަންފުޅަކަށް ތާއީދުކުރަން. ެއީއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4895ސްޓަރު ައދި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހޯމް އެފެއާޒް މިނި

އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް 

ނޑު މި ތާއީދުކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ފުން ކޮށް ވިސްނާފައި. ވޭތުވެދިޔަ ުދަވސްތަކުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ގަވިސްނިން. ވިސްނުމަށްފަހު ހަމަ  ސްތުަގއި މީގެކުރިްނެވސް އަުޅގަ

 4900ނަން ހުށަނާޅާ ހުރީ. ޢުމަރު ޒާހިރަކީ ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެްސ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ވަރަށް ޤާބިލުކަާމއެކު ަވރަށް ގިނަދުވަުހ 

ިވ ބޭފުޅެއް. ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރަްއވަމުން ަވޑަިއގެންނެ
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އެމަނިކުފާނަށްވުރެ ަވކިން އެކަީށގެންވާ ޢިްއޒަތްތެރިައުކ ރައްޔިތުންެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމަށް މި މަޖިލީހުގައި ހުންނެވިއެޭކ 

 4905އަޅުަގނަޑކަށް ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ. މިއީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ 

މާ އެމަނިކުފާނަީކ ކުޑައިމިސް ބަެހއް ނޫން އެްއގޮތަކަްށވެސް. ވީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެވެސް އުްސތާޛު. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ފަދައިން 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖީދިއްާޔ ސްކޫލުަގއި އުޅުުނއިުރ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެން ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، ވަރަްށ  ހެޑްމާސްޓަރުކަން ކުރެްއވި، ައޅުގަ

 4910ވަަޑިއގަންނަވާ ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރި ޤަދަރުކުރާ ބޭފުޅެއް. މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނި

މެންބަރުންގެވެސް ހެޑްމާސްަޓރަކަށްވާނީ އެމަނިކުފާނު ކަުމގަިއ އަުޅަގނުޑ 

ނޑުމެން  ހީކުރަން. އެމަނިކުފާނަށް މިފަދަ ޤަދަރަކާއި ޢިއްޒަތެްއ އަޅުގަ

ކުޑަކުދިްނގެ ގޮތުަގއި ގެްނުގޅުއްވި ބޭފުޅަކަްށާވއިރު އެމަނިކުފާނު މިއަދު 

ގެ ރިޔާސަުތަގިއ ހުންނެވުމަކީ ވަރަށް އެކަީށގެންާވ، ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެން 

 4915ރަނގަޅުކަމެްއ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. ައޅުަގނޑު ވަަރށް ގިނަ ވާހަކަ 

ނޑު ވާހަަކ  މި މޭރުމުން އެބަހުރި ދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އިހަށް ެއވާހަކަ މަޑުކޮށްލީ. 

 

ނޑު އެނބުރިާލނީ މިހާރު އުފެދިގެން މިއުޅޭ މައްސަލަާއ  ދެން އަޅުގަ

 4920ބެހޭގޮތުން ވޯޓުލުމާބެހޭ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިއީ ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ 

މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ސޮވްރިްނ 

އޮތޯރިޓީެއއް ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ލިބިގެންވާ ބޮޑީއެއް. އެހެންކަމުން 

މެ ކަމެއް، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު މި މަޖިލީހަށް ކޮން

ލިބިގެންވާ ކަަމކާމެދު އެްއެވސް ޝައްކެތްނެތް. ކަންަކން ރަނގަޅަށް 

 4925ނިންމުމުގެ ބާރުވެސް، އަދި ނުބައިކޮށް ނިންމުމުގެ ބާރުެވސް، އިންސާފުން 

ރުވެސް އެބައޮތް. ނިންމުމުގެ ބާރުވެސް، އިންާސފާ ޚިލާފަށް ނިންމުމުގެ ބާ

އެހެންކަމުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުން ވޯޓުލާން ނިންމި 

ކަމުގަިއވިަޔސް ެއގޮތަކީ ޤާޫނނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ނިންމޭ އެންމެ ފަހު ގޮތް 
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ކަމުގަިއވާނެކަމާމެދު އެްއވެްސ ޝައްކެތްނެތް. އެހެންކަމުން މި މަޖިލީހުގެ 

 4930ތަކާއި ވޯޓުަނގާނެ ޮގތްތައް ރޭވުމަކީ އެތެރޭގެ ކަންތައްަތއް ހިންގާެނ އުސޫލު

ނޑު ެއއްަބސްވަން. ެއއީ  މި މަޖިލީހަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

އެްއވެސް ގޮތަކަްށ، އެްއެވސް މީހަކު ދެބަސްވާނެ ަކމެއްނޫން. ެއއީ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުުމގެ ބާުރވެސް އޮތީ މި މަޖިލީހަށް، ޤާނޫނުގެ 

މުެގ ބާރުވެސް އޮތީ މި މަޖިލީހަށް، މުޅި މާއްދާއެއް އިޞްލާޙުކުރު

 4935ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ބާރުވެސް އޮތީ މި މަޖިލީހަށް ކަމަށްވާއިުރ 

ވޯޓުނަގާެނގޮތުގެ ބާުރވެސް މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވޭ. އެހެންނަމަވެްސ 

ދަންނަވަން އޮތް ގޮތަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އިޞްލާޙުކުާރިއރު އިންސާފާއި 

ވިސްނަންއެބަޖެހެއޭ. ހަމަޔާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުަރން އެބަޖެހެއޭ. ޢަދުލަށް 

އެންމެ މަސްލަޙަތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނިްނމަންއެބަޖެހެއޭ. 

 4940ރައްޔިތުންގެ ލާަބއަށް އެންެމ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ނިންމަން 

މި ބުރަވަނީ. އެބަޖެހޭ. އެހެންވެގެން ައޅުަގނޑުމެން ސިއްރު ވޯަޓކަށް ދާން 

މީގެކުރީގެ މަޖިލިސްތަކުްނވެްސ މިގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވޯޓުލާން އޮްތ 

ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ިސއްރުވޯުޓ ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ވަރަށް ަމތިވެރި، ވަރަްށ 

މާތް މަޤްޞަދެއްގައި ކަމުގަިއ އެނގޭތީާއއި، ެއއީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑުމެންނަށް ވިސް  4945ނޭތީ. އެހެންަކމުން އެްއވެްސ ރޫޙުކަމުގައި އަުޅގަ

ސަބަބެއް ނެތި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއވެސް ޚިލާފުވުމެއް ނެްތކަމަށް ސިއްރު 

ވޯޓުލުމަކީ ހުރިހާ އެންމެންެވސް ެއއްބަސްެވ، އިއްތިފާުޤާވހިނދު އެ ނޫން 

ގޮތަކަށް ވޯޓުލާންޖެހޭ ެއއްވެސް ސަބަެބއް، ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު 

ނޑު މިހުރީ ވޯޓުާލން ތައްޔާރަށް. ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފިނަމަ ެއގޮތަ  ށް އަުޅގަ

 4950ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންާވ އިޚްތިޔާާރިއ 

ބާރުގެވެސް ބޭނުންކުރަްނވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި، ަޤއުީމ 

މަސްލަޙަތަށްޓަކައި، ަޤއުމުެގ އެއްަބއިވަންަތކަމަށްޓަކަިއ، ރައްޔިތުންެގ 

ކަމަށްޓަކައި. މިހެންކަުމން މިމަޖިލީހުގެ ރައީސެްއގެ މަޤާމަކީ ވަރަށް ދުޅަހެޔޮ

މަތިވެރި، ވަރަށް މުހިންމު ވާޖިބުތަކެއް އޭަގިއ އެކުލެިވގެންާވ 
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 4955މަޤާމަކަށްވާއިރު އެ މަޖިލީހުގަިއ އެންމެ އާދަިއގެ ވޯުޓ ކޮންމެވެްސ 

ޓުލަނީ އެއްބޭފުަޅކު ވިދާުޅވި ރަށްަރށުގެ ރަށްކުރިއަުރވާ ކޮމިޓީްނވެސް ވޯ

ސިއްރުޯވޓުންނޭ. އެހެންކަމަށްާވއިރު ކީްއވެގެންތޯ މިހާ މަތިވެރި މަޤާމަކަށް 

ނަޑއެޅުމަށް ބާްއވާ ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ  މުޅި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު ކަ

މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަތިެވރި މަޤާމަށް އެމީހަކު ިއންތިޚާބުކުރާއިުރ 

 4960ވޯޓެއް ުލމުގައި އެބައޮްތ އަޅުަގނޑުމެން ސިއްުރވޯޓެްއ ނުލާންވީ. ސިއްރު

ވަރަށް މުހިންމު މަޤްޞަދުތަކެއް. ޭއގެ ތެރޭަގއި ެއއް މަޤްޞަދަކީ ސިއްުރ 

ވޯޓުލާ ފަރާތްތަުކގެ ނަން ެއންމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ހާމަެވގެން ނުދިޔުން. 

 އޭގެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ...

 

ނޑު އެެދން ވާހަކަފުޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އަރިހުން އަޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  4965ގަ

 ކުރުކޮށްލެްއވުމަށް.

 

 އާދެ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ީވހާވެސް ކުރުކުރާނަން އިނޭގތޯ. އެއްެވްސ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ޝައްެކއްނެތް ކުރުކުރާނަން. ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަކަ ދައްާކއިުރ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:  4970ގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅާއަށް އަޅުގަ

ވޯޓުނުލީމާ އެމަނިކުފާނު ހިތްބަރުނުވާނެކަމަށް ކާކުޯތ ޤަބޫލުކުރާނީ. 

ނޑަީކ  އަޅުަގނުޑ ބޭނުމެއް ނޫްނ އެމަނިކުފާނު ހުންނަާވއިރު އަުޅގަ

އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓުނުލާ މީހެއްކަމުގައި އެންމެންގެ ތެރޭަގިއ 

ކަމަްށޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހާމަވެގެންދިޔުން. އެހެން

 4975އެނޮނިމިޓީއާއި އެބޭފުޅުްނގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކިއވެސް ސިްއރު ވޯޓެއްލުމަީކ 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ެއވާހަކަ ެދން އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ގެންނަން މިއުޅޭ ޑިމޮކްރަީސ،  ޑިމޮކްރަީސ ކުރުކޮށްލާނަން. އަުޅގަ

ގެންނަންވާއިރު ޑިމޮކްރަީސެގ ޓްރާންސްޕޭރަންސީއާއި ެއކައުންޓަބިލިޓީާއ 

ނުޑ ނުދަންނަވާނަން މި ވޯޓުުލމަކީ. ދެންއޮތީ  ގުޅޭކަެމއްކަމަކަށް އަުޅގަ

 4980ހދ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެފާހަގަކުެރްއވި ނުކުާތާއމެދު އެްއޗެްއ 
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ގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅި ދަންނަވާލުން. އާދެ އަޅުަގނުޑމެންގެ ރައީެސއް 

ތާއީދުލިބިފައިވާ ބޭފުެޅއް މި މަޖިލީހަކު ނެތް. އަޅުަގނުޑެގ ސުވާލަީކ އޭާނ 

ނެތި މި ވޯޓުލީމާ ދެންކިހިނެއްތޯވާނީ. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ 

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުަރނީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ކޮންމެ މީހަކީ...

 4985 

ޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަިރހުން އެދެން ޕޮއިންޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން. ޢިއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެން މިހާރު ވާނެގޮތަާކިއ ވެދާނެގޮެތްއގެ ވާަހކަެއްއ ނޫން. މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުުމގެ ާވހަކަ. ނަންފުޅެއް 

ާދއާ ބެހޭގޮތުން ވަނަ މާއް 133އޮތީިވއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ، ނޫނިއްޔާ 

 4990ޚިލާފުޅެއް އޮީތވިްއޔާ ެއާވހަކަފުޅުދެއްެކވުން އެދެން. އެހެންނޫނިއްޔާ 

ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންޖެހޭނީ، މަޢާފާއެކު ދަންނަވަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑަްށ 

 ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެކަން.

 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ރިޔާސަތުން ބޭނުންވާ ނުކު އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ތާއެއް މިއީ. ެއީއ އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެނީ އެއީ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   4995 މިކަމާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި ވާހަކަެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

 ރިޔާސަތުން... ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމަުކވެސް ތިވާހަކަ ދަްއަކވާކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ފުރުަޞތެއް ނޭރުވޭނެ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނވީ. ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އެއާބެހޭގޮތުްނ ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވަ

ވަނަ މާއްާދއާ ބެހޭގޮުތން ޚިޔާލުފުޅެްއ  133ވާހަކަދަްއކަވަްނވީ. ނޫނިްއޔާ 

 5000އޮތީިވއްޔާ ދެްއވަްނވީ. ވަރަްށ މަޢާފާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑަްށ 

 ފުރުޞަތު ނަގާލަންޖެހިދާނެ އިނގޭތޯ.

 

 ދާއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާކަށް ވަނަ މާއް 133އާދެ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްާދއާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި  133ނެތިން.  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 
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ނޑު ހަމައެަކނި މިތަނަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:  5005މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިފި. އަުޅގަ

ވޯޓުދެވޭއިުރ، ވޯޓުދެވޭނެތޯ  ނަންފުޅެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީމާ އެނަންފުޅަށް

 ނުވަތަ ނޫންތޯ އެސުވާލު އަުޅަގނޑު ކުރަން ބޭނުންވަނީ.

 

ނޑު ދަންނަވާނަން ނުދެވޭނެއޭ. މިތަނަށް ކޮންމެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވޯޓު ނުދެވެންޏާ އަުޅގަ

 5010ނަންފުޅެއް ހުށަހެޅުއްވުނަސް އެ ހުށަހެޅުނު ނަންފުޅަކަށް ވޯޓުދެއްވޭނެ. ޭއެގ 

ނަންފުޅެްއ  3ވެސް މައްސަަލެއއް ނެތް. މިހާރު މި މަޖިލީހަށް އެއް 

ނަންފުޅަށްވެސް  3ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ. ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި. ވީމާ އެ 

 ވޯޓަށް ދެންނެވޭނެ.

 

ނޑު ތާއީދުކުަރނީ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރުގެ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   5015 އާދެ، އަުޅގަ

 ނަންފުޅަށް. އާދެ ޝުކުރިއްާޔ. :އިްބރާިޙމް ޝަރީފު
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ޝުކުރިއްާޔ ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 5020މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަީނ މާލެއަތޮޅު މެްނބަރު އިބްރާހީމް 

އީ ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށްވާީތ ޝަރީފަށް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި

 ވީހާވެސް ކުރުކުރެްއވުން.

 

 އާދެ ޝުކުރިއްޔާ. ރިާޔސަުތން ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަަޑއިަގންނަވާ، ަވގުތު  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 5025 ކުރުކުރުމަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާތީ އެކަމަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ވާހަަކ  އިްބރާހީމް ަޝރީފު 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ ކުރުކޮށްލާފަ ވާހަކަެދއްެކވުން: އި ދެތިން ޕޮިއންޓެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިލިބިފަިއ އޮތް ޝީުޓގައި ވަރަްށ ތަފްޞީލުކޮށް، 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ެއކިބައިަތއް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮްށ އެބަހުރި. 

އެހެންނަމަވެސް މީގެން އެްއެވސް ތަނެއްަގއި ނެތް ހާމަ ވޯެޓއްގެ ވާހަަކއެއް. 

 5030ޓަކުން ިސއްރު ޯވޓެއްކަމަށް ނުބުނެ މިހެން މިއޮންނަނީ. ދެން ސިއްރު ވޯ
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ނޑު އެްއެޗްއ  97މިއޮންނަނީ ސިއްރު ވޯޓު. ާއދެ  ވަނަ މާއްާދއަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަށް ކުުރކޮްށ  97ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނީ، އާދެ ރައީސަާކއި ނާއިބު ރައީަސުކ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި މިއޮންނަީނ  133ތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ހަމައެހެންމެ އިން

 5035އިންތިޚާބުކުރެވެން ޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ މި ދެ މާއްާދ މިހެން އޮންނާތީ 

ނަޑކަްށ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ިސއްރު ވޯެޓއް ނޫން އެހެން ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

 ނުފެނެއޭ މިތާ ވޯޓުނެގޭކަށް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޝުކުރިއްާޔ މާލެއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް.  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 5040އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރަށް.

 

w ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ  rިދަންނަވާލާ  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މ 

ނޑު   ައޙްަމދު ައންަވރު މެންަބރު  ވާހަކަކޮުޅ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު ދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އަުޅގަ

 5045 ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުުކރުމަށް ވޯޓުނަގާނެ ގޮތަކާމެުދ އުފެދިފައިވާ  

ގެ މައްޗަށް ވިސްނާލުަމށްފަހު ކޮމްޕްރޮމައިޒިންގ ޕޮިޒޝަނެއް ނުވަތަ ޚިލާފު

އެއްބަްސެވވިދާނެ ހިސާބެއް އޮތްތޯ ބަލާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި 

ަގއި ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  1ވަނަ މާއްާދގެ  97ރައީސް. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 5050ރައީސާއި ާނއިބު ަރއީްސ އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ވާަހކަ ގެނެްސ، 

އިންތިޚާބުކުރާނީ މަޖިލީހުގަިއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންކަންވެްސ 

ނޑަެއޅިގެން މި އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ސިއްުރ  އެބަ ބަޔާންކުރޭ. ނަމަވެސް ކަ

ވޯޓެްއގެ ގޮތުަގއިކަން ނުަވތަ ހާމަ ވޯޓެއްގެ ގޮތުަގިއކަން އެްއވެްސ 

ިއއިުރ އެ އިންތިޚާބު މާއްދާއެްއަގއި ނެތް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ އަ 

ނަޑއެިޅގެން  35ބާއްވާނީ ިސއްރު ވޯެޓއްގެ ގޮުތގަިއކަން   5055ވަނަ މާއްާދގައި ކަ
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ނޑައެިޅގެން ަވިކގޮތެއް ބުނެފަިއ  ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް. މިގޮތަށް ކަ

ނެތީވިއްޔާ ވޯޓުދޭގޮަތކީ ައތްމައްޗަށް ނަގަިއގެންކަން މި ޤާނޫނުގައި 

ނަޑއެިޅގެން ބުނެފައިނެތީމާ، އާދެ ތަުކރާރުކޮ ށްލާނަން، މިގޮތަށް ކަ

ވަިކގޮތެްއ ބުނެފައިނެތީިވއްޔާ ވޯޓުދޭ ގޮތަކީ އަތް މަްއޗަށް ނަގަިއގެންކަްނ 

 5060ަވނަ މާއްދާގަިއ  133މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުެނފައި ނެތިފައި، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާުބތަކާއި ޢާންމު  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ސިއްރު ވޯޓެްއކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތީމާ  ވޯޓުތަުކގަިއ ނަގަްނވާނީ

ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނާއިބު ރައީްސ 

ހޮވަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓުންކަން އެބަބުނެވޭކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ހީވޭ، ނޫނީ 

ެިވަަޑއިގެން އެނޫން   5065އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންކަަމށްވުމާއެކު ިމގޮތަށް ދެކި

ވޯޓު ނުދެްއވޭނެ ކަަމށް ވިދާޅުާވ ޢިއްޒަތްރި މެންަބރުންވެސް މިތާ ގޮތަކަށް 

އެބަތިއްެބވި. ހަމަ އެހެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއންތިޚާބުކުރުމުގެ 

ބައިަގއި ސިއްރު ޯވޓެްއގެ ާވހަކަ އޮވެފަިއ، މި އިންތިޚާބުގައި ެއގޮތަްށ 

ވަނަ  133ވަނަ މާއްދާ ކީމާ  134ވަނަ މާއްދާ ކިޔާފައި  133ނެތިފައި 

 5070މާއްދާގައި ެއވަނީ މި އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ ނޫންކަމަށް ެދކިވަަޑިއގަންނަާވ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެބަތިއްެބވި. އެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވަނީ މި 

ނޑަށް ފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  އިންތިޚާބުަގއި ހާމަ ވޯޓަކަށް ދިޔުމަށްކަމަށް އަޅުގަ

ނާއިބު ރަީއސް ހޮވާެނ ގޮތަކާމެދު މި  ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި

މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިކަމަށް ގޮތެއް ނެތިއްެޖ 

 5075ވަނަ މާއްާދާގއި ބުނެފައިާވ  97ހިނދެއްގަިއކަމަށްާވއިރު ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތްކަމަްށވާނަމަ އެގޮތަްށ  133އިންތިޚާބު ބާއްވަްނވީގޮތް 

ަޑިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެފަދަ ވޯޓެްއގަިއ ދެކެވަ

ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވިދާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މިދެންނެވީ 

ކޮންގޮތަކަށްތޯ ވޯޓު ަނގާނީ. އެއީ އެކަުމގައި އޮޅުމެްއ ނެތްކަމަށް ެއ 

 5080އްރު ވޯަޓކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާތީ. އެކަމަކު ސި 

ދާންނުޖެހޭކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސިއްރު ވޯޓަކަްށ 
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ގޮސްފިނަމަ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވާކަެމއް އަިދ މިހާތަނަކަށް 

ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޮކމްޕްރޮމައިޒިންގ 

ވެއްޖެނަމަ އެގޮތަކީ ޮކބައިކަން ވަރަްށ ވެވިދާެނގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަން ބޭނުން

 5085ސާފުކޮށް އެބަފެނޭ. އެކަމަކު އެހެންވާނީ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއް 

ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ުކރައްވާ ޤަދަރަާކއި އިޙްތިރާމެއްގެ ސަބަބުްނ 

މުޅި މަޖިލީހަކީ އެއް ބޮީޑއެްއކަމާއި މުސްތަޤިއްލު ަބއެްއަކން ޤަބޫލުކޮށް، 

މިޓްވާ މިންވަަރކުން. އެީލޖެންސް މި މަޖިލީހަށް އޮތް މިންވަރަކުން. ކޮ

ސިއްރު ވޯޓަކަށް ޮގވާލަްއވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ އެީމހުން ކަމަށާއި 

 5090އަހަރެމެންނަކީ ހަމައެކަނި ވޯޓުލާންވީ ހާމަކޮށްކަމަށް ވިދާޅުވާ މެންބަރުން 

ސް ނުބަްއލަވާ އެހުރިހާ ކަމަށް ނުބެލެވި، ނޫނިއްޔާ އޭގެ އަނެްއކޮޅަށްވެ 

މެންބަރުންނަކީވެސް އެްއ ނިޔަތެއްަގއި، އެްއ މަޤްޞަދެއްަގިއ 

މަސައްކަތްކުަރއްާވ އަޚުންާނިއ އުޚުތުންތަެކއްކަން އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު 

ޤަބޫލުކުރެވި އެ ރޫޙުަގއި ކުރިއަްށގެންދެިވގެން އެފަދަ ކޮމްޕްރޮމައިޒެްއ 

 5095ދުވަހު އަުޅަގނޑު މަތިވެިރ  އަންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ކުރީ 

ސްޓޭޓްސްމަންޝިޕްގެ މުހިންމުކަން ހާމަކުރެވޭތޯ ބެލިން. އާެދ އެއީ ސައުުތ 

އެފްރިކާގެ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ފަދައިން ކަޅު މީހުންނާ ދޮން މީހުން ދެކެ 

ހަމަ އެއްގޮަތކަށް ލޯބިާވ، އެދެބައި މީހުންގެ ލޯްތބާއި އިޙްތިރާމު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮމްޕްރޮމައިޒްނުކޮްށ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ބަެއއް.

 5100ދިގުލަމުންދާނަމަ، ގިނަ އަދަދެއްެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަމުްނ 

ގެންދަާވގޮތް ިއގްނޯރކުެރވިއްޖެނަމަ މި މަޖިލިސް މިހާރު 

ޕޯލަރައިްޒވެފަިއވާނަމަ އެކަްނ ދިގުދެމިގެންގޮްސ، އަިދ ޕޯލަރައިޒްނުވެ 

ްޒވެގެްނގޮްސ އެކަމުގެ ހިިތއަސަރު މި މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި އޮތްނަމަ ޕޯލަރައި

މަސައްކަތަށް ކޮށްފިކަމަްށވަންޏާ މިއަދުގެ ދަރިންނަށް އަދި އަންނަންއޮްތ 

 5105ޖީލުތަކުގެ ދަރިން އަމާންކަމާިއ އުފަލުަގއި ދިރިއުެޅވޭ ގޮތަްށ މި ރާއްޖޭެގ 

އެދެޭވ  ސިޔާސީ ނިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރެވޭ މަތިވެރި މަސައްކަުތގެ

ނަތީޖާ، އާދެ ފޮނިމޭވާ، ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމާމެދަކު 
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އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. ތެދުފުޅެއް މަޖިލިސް ޕޯލަރައިޒްިވޔަްސ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ގޮތްތަކެއް ާފސްކުރަމުން...

 5110 

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ  ކުރުކުރަްއވަން މަސައްކަްތކޮްށދެއްވުން އެދެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު.  އަރިހުން އަުޅގަ

 

 ކުރުކުރެވޭޯތ މިއުޅެީނ އިނޭގތޯ. ދަންނަވަން ުއޅުނު ވާހަަކ ދެންނެވޭތޯ،  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

 5115 އެހެންނޫނީ ތާކުންތާކު ނުޖެހި ހުއްޓާލަންޖެހިދާނެތީ. ައޙްަމދު ައންަވރު  މެންަބރު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

އަޅުަގނޑު ެއއް ފަހަރު ފުރުޞަތު އެރުވިން. ވީމާ މިއީ ދެވަަނ  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ފުރުޞަތަށް ވީމާ ދަންނަވާލީ.

 5120 

 ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަންތައް ދާކަމަށްވަންޏާ މީގެ ތެރެއިްނ މުޅިން ތަފާތު  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

 ކަމެއް މޮޅަށް ގެންދެވޭނީ ތަފާތު ، ދެކަމެއް އެބަފެނެއޭ. އާދެ ފުރަތަމަ ައޙްަމދު ައންަވރު  މެންަބރު

ޚިޔާލެއް ުނވަތަ ޚިޔާުލ ހުރި މީހެއް ނުވަތަ މީހުންތަކެްއ ިތބީމާ އެމީހުން،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެ އެންމެން ބަިއވެރިކޮްށގެންކަން. ދެން ވަރަްށ ކުރުކޮށްލެވޭޯތ 

 5125މިއުޅެނީ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ަމޖިލިސް އެކުލެވިފައި މިއޮީތ ރައްޔިތުންެގ  

އީދާއެކު. ަރއްޔިތުްނގެ އިްނތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެންބަރުން ހިމެނިގެން. އާދެ، ތާ

އެފަދަ މަޖިލީހެއް ޕޯލަރައިޒްުވމަކީ އެ މެންބަރަށް ތާއީދުކުރާ މި ގައުމުގެ 

ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންވެްސ އެގޮތަށް ހިނގައިދާެނ ކަމެއް. މިީއ 

ބޭނުންވާނެ  ތެދުވެރިކަމާެއކު ަގއުމުދެެެެކ ލޯބިވާ ެއްއވެސް ވެރިައކު

ނޑަށް ފެނޭ.   5130ތަނެއްނޫންކަމަށް، ދެކެން ބޭނުންވާނެ ތަނެއްނޫންކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންކަމަށްވުމާެއކީަގއި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް މި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސެްއ އިންތިޚާބުނުކުރެވި ލަސްވެގެންާދކަމާމެދު 

ނޑުމެން މި ރާ އްޖޭގެ ރައްިޔތުން މިތިބެނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން، އަުޅގަ
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ެަޑަށް ދެރަަވން. ނިހާޔަތަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންޮބޑުވެަފއި. އެކަމާ ވަރަށް ބޮ

 5135ކަންބޮޑުވެަފއި އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެފައި. ޭއގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު 

ވަރަށް ސާރކެސްިޓކް ޮގތަކަށް އިހަށް ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނާ  

ދެން ބޭރުން މިހާރު މިކަމަށް މީހުން  މުޚާތަބުކޮށް ބުނެލިކަންނޭނގެ

ގެންނަންވީކަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމުގެ ޒިންމާ ހަމައެކަނި ވަިކ 

ބޭފުޅުންކޮޅެްއގެ އިސްތަށިފުުޅގައި ައޅުަވިއގެން އެގޮތަްށ މަސައްކަތްކޮށް 

 5140ވާހަކަދަްއކަިއ ހެދުމަކީ އިންާސފުވެރިގޮެތއް ކަމަށް ުނވެ ހިނގައިދާނެ. ހަމަ 

ެވސް ެއއީ މިކުރަންއުޅޭ މުހިންމު މަސައްކަތަށް މަގުފަހިވެދާނެ ޔަގީނުން

ކަމެއްނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ވާހަކަ ތަްނޮކޅެއް އެބަިއއޮތް. 

ނުޑ ވަގުުތވެސް ހުރިގޮތުންނާިއ، މަނިކުފާނު  އެެެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 އެކަމަށް ބާރުއަުޅއްވާީތ، ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ވާހަކަ އަދި 

 5145 ނިމުނީއެއްނޫން. އެހެންނަމަެވސް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު ޚިޔާލުުކރަނީ މިއަދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

މިޖަލްސާ ރައީސަކު ހޮވެންދެން ކުރިއަށް ގެންދަންކަމަށް. ދެން އަދިވެސް 

ޅަކު ވާހަކަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި. އެބައޮތް ހަތަރު ފަސް ބޭފު 

 5150ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، މި ޖަލްސާ 

މިކުރިއަށް ގެންދިޔުުމގެ ބޭުނމަކީވެސް ކޮމްޕްރޮމަިއޒިންގ ސިޗުއޭޝަެނއް 

ގެންނަން. ޕޯލަރައިޒްވެަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށްވަްނޏާ، އެބައިެވސް 

ނގަޅުކުެރވޭތޯ ބަލަން ަކންނޭނގެ މިކުރިއަށް ގެްނދެވެނީ. ޭއގެ ރަ

މައްސަލައަކީ އެގޮތް ގަބޫުލފުޅުނުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ކޮްނމެ ވާހަކައެްއ 

 5155ދެއްކިޔަސް ގަބޫލުފުޅެއް ުނކުރަްއވާނެ. ޙަޤީޤީ މައްަސލައަކީ ެއއީ. 

 އަޅުަގނޑުމެން މިބަލަނީ ެއންމެން ރުހިގެން ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގޮެތއް 

ނެރެވޭތޯ މަސައްކަްތ މިކުަރނީ. އެ މަސަްއކަތް ކަްނނޭނގެ މިހާރު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ  މިކުރެވެނީ. އަުޅގަ
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ނޑު ވަރަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދަށް. އަޅުގަ

 5160 އެދެން، ަވގުތަށް ބައްަލވަިއގެްނ ކުރިއަށް ގެންެދވުން.

 

ނޑަށް ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަގުުތގެ ުކޑަކަމުްނ އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ުކރަން ގަސްތުނުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. މެންަބރު ހަސަން ސަޢީދު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 5165 

ެެއްެކވުން: ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަސަން ސަޢީދު. ޝުކުރިއްާޔ، ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުަމޑުލުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

 ހަސަން ޢަފީފަށް.

 

 5170 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ގުތު ުކޑަކުެރވޭތޯ ބަލާނަން، ޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަން. އާދެ، ައޅުަގނުޑެގ ވަ ޙަސަން ޢަފީފު 

ރައީސްގެ ތިޔަ ޢިލްތިމާސަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެިރ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި، ާނއިބު ރައީސަުކ 

ނަގަިއގެން  ހޮވުމުގަިއ ނަގަންޖެހޭނީ ސިްއރު ވޯެޓއްތޯ ނުވަތަ އަތްމަްއަޗށް

 5175ނަގާ ހާމަ ވޯޓެއްތޯ، މިކަުމގައި މިުއޅެނީ ގޮތެއް ނުިނންމިގެން. އާދެ، 

ނޑަށް ެއކަންތަްއ  ކޮންމެއަކަސް ޤާނޫުނއަސާސީ ބުނާ އެްއޗެްއ އަދި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާހާ ހިނދު، އަދި  އެނގޭހާ ހިނދު ސާފުކޮށް ެއަކންތައް އަުޅގަ

ނ ޑުެވސް ަވނީ ހޯދާފައި. ޤާނޫނީ އެތައް ބައެްއގެ މަޝްވަރާ އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މިތާ މިހިރަ ކަރުާދސްތަކުަގއި އެތިބަ މީހުންގެ މަެަޝްވަރާެއއް 

 5180ނޫން މީގައި ބޭނުންވަނީއަކީ. މިއާ އިނދިކޮޅަށް މަޝްަވރާ ދެއްވާފަިއވާ 

ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަާރވެސް އެަބހުރި. އަދި މި މަޖިލީހުގައިެވސް އޭގެ ެރކޯޑް 

ނޑަްށ  އޮންނާނެ. އެހެންވިމާ، ޭއގެ ޝީޓެއް މިތާނގައި އޮތްނަެަަމ، އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނގަުޅ. އޭރުން އަޅުަގނޑަށް ދެންެނވިދާނެ މިކަމުގައި ވަިކ 

ގޮތަކަށް ކަންތައް ގެންދާަކށް މަސައްކަތްނުކުރަްއވާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި 
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 5185ރައީސް، އާދެ، މިތާނގައި ދެން މިއޮތް، ޝީްޓގަިއ ެއބައޮވޭ ސިއްުރ 

ވަނަ  35އެކި މާއްދާތަކެއް އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން  ވޯޓުން ނޫންކަމަށް ބުނާ

ނަޑއެޅިފަިއާވ  48މާއްދާ، އާދެ  ވަނަ މާއްދާ، ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަ

ވަނަ  63އިބްތިޚާބުތަެަކެްއގެ ވާހަކަ މި މާއްދާތަކުގައި މިއޮންަނނީ. 

މާއްދާއަީކވެސް އޭެގ މާްއދާއެއް. އެީއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް 

 5190ވަނަ މާއްދާައކީެވސް ޭއގެ ާމއްދާެއއް. ެއއީ  92ން އިންތިޚާބުކުރުން. ދެ

އޭަގއި އެބަބުނޭ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ 

ަވނަ މާއްދާގައި  133ވަނަ މާއްދާ.  133ވާހަކަ. އާދެ، ދެން މިއޮތީ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކާިއ  މިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގައި ކަ

 92އާއި  63މު ވޯޓުތަކުަގއި ނަގަންވާީނ ސިއްރު ވޯެޓކޭ. މިދަންނަވާ ޢާން

 5195ގަިއ، އޭަގއި ނުބުނޭ ނަގަންވާ ވަކި ަވއްތަރެްއގެ ވޯެޓްއގެ ވާހަކަެއއް. 

އިންތިޚާބެއް ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އޮތީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބުކުރެޭވ 

ޖޭގެ ޚާއްަޞ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެކަން. ދިވެހިރާއް 

މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންތަކެއް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ހަމައެގޮތަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިބުނަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިުބ  97

 5200ރައީސެްއ އިންތިޚާބުކުަރއްވަްނ ޖެހޭނެކަން. މީގެ ެއްއވެްސ މާއްދާެއއްަގއި 

ނުވަތަ ހާމަ ވޯޓެއްޯތ. ދެން އަނެއް ދެ  ނުބުނޭ ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރުޯވޓެއްތޯ

ނޑުމެން  މާއްދާގައި މިބުނަނީ ިސއްުރ ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ަގއި ެއގޮތަށް ުނވާންވީ. އާދެ، އެއީ މި  97ނިންމަންވީ ކީްއވެތޯ. ީކއްވެޯތ 

އެބުާނ އިންތިޚާބުތަކާ  92އާއި  63ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއ އެބުނާ. 

 5205އެބައޮތް އާންމު ިއންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނެއް. ެދން މިއޮންނަނީ  ބެހޭގޮތުން

ވަިކގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި، އެބަވޭ ސިއްރު ޯވޓު ނަގަންޖެހޭ 

މާއްދާތަކެްއގައި އިންތިޚާބާ ެބހޭގޮތުން ސިއްރު ވޯެޓއް ނަަގންޖެހޭ ކަމަށް 

ްއގައި ބުނެފައި ވަކި މާއްދާތަެކްއގައި ބުނެފަިއ އެބަޮއވޭ. އެހެން މާއްދާއެ 

ނުއޮވެދާނެކަމަށް އަދި އެހެްނ އޮންނަ ބައި އަނެްއކާވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 5210މިއޮތީ މިތަނަށް ގެންނަންޖެހިފައި. އެހެންނޫނީ އެތާނގައި ބުނާކަށްނުޖެހޭނެ 
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ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނެކޭ. "ޤާނޫނުއަސާސީ" އެބަިއ އެތާނގަިއ 

ބުނަންޖެހެނީ ޤާނޫނުގައި އޮެވގެންނުވާެނކަންނޭނގެ. ެއހެންވީމާ، ދެން 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުަތޭކ. އެހެންވީމާ، މިއިްނވެސް އެބަދައްކާ   97ކަ

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނާ ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ާނއިބު 

ނޑު   5215ރައީސަުކ ހޮވަންޖެހޭނީ ސިްއރު ވޯަޓކުންކަމަށް. އާދެ، ެދން އަުޅގަ

އިޙްތިރާމްކުރަން އިނގޭތޯ އަޅުަގނުޑ އަދި  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވަރަށް 

ނޑުެގ ހިތުަގއި ިތޔަ ޢިްއޒަތްތެރި  އެހެން ދެންނެވިޔަސް. އަބަުދެވސް އަުޅގަ

ނޑު  މަނިކުފާނަށް އިޙްތިރާމާއި ގަަދރު އޮވޭ. އާދެ، އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިތާނގައި ެދކުނު ވާހަަކއިަގއި އެީއ ފަހަެަރެއްގަިއ 

 5220ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވިދާުޅވެވުނު އެްއޗަކުން ކަންނޭނގެ އެ ވާަހކަ 

އެގޮތަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އައީ މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން. އާދެ، މިތާނގައި 

ވަކި ގޮަތކަށް ތިމަންނަ ކަންތައް ކުރާނަމޭ ބުނަނީ އެއީ 

ތްރެޓްންކުރަންވެެެގެންނޭ. އާދެ، އެީއީކ އެްއގޮތަކަށްެވސް 

ނަޑށް މައުލޫމާތު، ތްރެޓްންކުރުމެ ނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ އަުޅގަ އްނޫން. އަުޅގަ

ނަޑށް އެޑްަވއިސް ލިބިފައިޭވ ކަމެއްަގއި   5225ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަ

ނަޑށް ގަބޫލުކުރެވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަްށ ނޫން ގޮތެއް އަުޅގަ

ކަމެއްަގއި އަޅުަގނޑު ަބއިވެިރވުން ެއއީ އަުޅަގނުޑގެ ޟަމީރު ގަބޫލުކުާރ 

ން. އެީއކީ މަޖިލީހަކަށް އިންޒާރުކުރުެމއްެވސްނޫން. މަޖިލީހަށް ކަމެއްނޫ

ތްރެޓްންކުރުމެއްވެސްނޫން. އެެެްއވެސް މީހަކަށް ތްރެޓްންކުރުމެއްނޫން 

ނޑު ބޭނުން ސާފުވެގަތުން.  ނޑުގެ ަޟމީރު އަޅުގަ  5230އެިއކީ. އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

ޑު ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަސަން އަފީފު ދެއްެކވި އަޅުަގނ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ދެން ވަރަށް ޮބޑަށް މަޢާފާއެކީ 

ނޑު ެއ ޕޮއިންޓް މިތާ ނެގީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި   5235ދަންނަވަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑާ ކޮރިޯޑ ތެރެއިން ބައްދަލުކުރަްއވަިއ، އެ މައްސަ ލަ މެންބަރުން އަޅުގަ
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ނެންގެވީމާ. ައޅުަގނުޑގެ ހިަތށްއެރީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލާނަޭމ. އެއީ ަބއެއް 

ނޑާ  ބޭފުޅުން މިތާނގައި ެއަކން ހާމަ ނުކުރެއްވިަޔްސ އަުޅގަ

ނޑު ެއ ދަންނަވާލީ  ބައްދަލުކުރަްއވަިއ ވާަހކަފުުޅދެއްކެވީާމ އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު މިއަރުަވނީ ފު  5240ވައްމުލަކު މައުލޫމާތަށްޓަކައި. މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ފާރޫޤް ޙަސަނަށް. އަޅުގަ

 އެދެން ަވގުތަށް ބައްލަވާަލއްަވއިގެން ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެްނދެވުން.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

ނޑު ހަމަ ގަސްުދގައި އެދިގެން.  ސަން ާފރޫޤް ހަ هللا ޢަބްދު  5245 އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު މިލިބުނީ އަޅުގަ

ެެއްެކވުން: ނޑު ބޭނުން ވާހަަކތައް ދެްއކޭނެ  ވާހަކަދެ އަޅުަގނުޑ ގަސްުދކޮށްގެންހުިރ އަުޅގަ

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދުގެ ަވގުތުތަްއ މިދާގޮތާިއ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެންނަށް ތި ޔަ ކުރައްވާ އިލްތިމާސް އަޅުަގނޑު ހަމަ މަނިކުފާނު އަޅުގަ

ނޑުެވސް ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި  ހިތުގެ ައޑިން ގަބޫލުކުރަްނ. އަުޅގަ

 5250އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުގައި ެއަކށީގެންވާ ވަރަްށވުރެ ދިގު މުްއދަތެއް މިހާރު 

ހޭދަކުރެވިއްޖެ. އެހެންވީާމ، މިވެސް އަދި އިތުރު ވާހަކަެދއްުކން ކަމަށް ޚުދު 

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންާވ އަޅުަގނުޑވެ ސް މާނަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި، ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ވަނަ  97ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

މާއްދާގަިއ، ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކު އިންތިޚާބުކުުރމާ ބެހޭގޮތުން 

ނަޑއެޅިފަިއއޮތް ަކނަޑއެުޅމަކަށް. ޭއގެ އިންތިޚާބު ެގންދާނެ ގޮތެެެއް  5255 ކަ

ވަނަ ާމއްދާއަީކ ޢާންމު  133ޤާނޫނުއަސާސީަގއެްއ ަކނަޑެއޅިފައެއްުނވޭ. 

އިންތިޚާބާއި ޢާންމު ވޯޓާ ބެޭހ މާއްދާެއއް. ޢިްއޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުންގެ 

ކުރިފުޅުމަތީގަިއވެސް މިހާރު މަޖިލީހުގެ، ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ނޑައެޅި 191 ބަޔާްނވެފަިއ އޮތް ފަދައިން،  ވަނަ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާަގއި ކަ

ނޑަީކ. އެ ޑްރާފްޓް   5260އެ ޑްރާފްްޓ ކޮމިީޓގައި ހިެމނުނު މެންބަރެއް އަުޅގަ

މެންބަރުން މި  11މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  19ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނު 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެބަތިއްބެވި. ޭއގެ ތެެެރެއިން ިގނަ ބޭފުޅުން، 
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އެހެން ބޭފުޅަުކ އެެހން ގޮތަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދަންނަވާނަން، 

ނޑު ދަންނަވާނީ ޭއގެ ތެެރއިން  ގެ  99ވިދާޅުެވގެންނުވާނޭ. އަުޅގަ

ނުޑ މިދަންނަވާ އެއްޗެްއ ގަބޫލުކުރަްއވާނެ.   5265އަޣްލަބިއްޔަތު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިވސްނުން  އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާ ްޑރާފްޓްކުރުމުގައި އަުޅގަ

ޚާބާއި ޢާންމު ވޯޓާބެހޭ މާއްދާެއއް ކަމަށް. ހުރީ އެ މާއްދާއަކީ ޢާންމު އިންތި

އެއީ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ަބޔާންކުރެވޭ ހުރިހާ އިންތިާޚބުތަކަކާ ުގޅޭ 

މާއްދާއެްއގެ ގޮތަަކކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މާނަކޮށްފަިއ ޮއތީ. ދެން މިކަމާ 

 5270ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްެތރި އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއި އަދި މި މަޖިލީހުގައި 

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ޤާނޫނީ ރޮނގުން ކިަޔވާވިާދޅުެވގެން އެކަމުގެ ފާސް ހިމެ

ނޑުމެންނަށް އެަކމުގެ މައުލޫމާތު  ނަންގަަވއިގެން ިތއްެބވި ބޭުފޅުން އަުޅގަ

ދެއްަވއިފި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހެޔޮ ބަހަކަށް ތަބާވުމުން 

ނުޑމެން ބާރުއަޅާ ނުވެ ދޫކޮށްލުމޭ އެނޫން ގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަށް އަޅު  ގަ

 5275ވަނަ މާއްދާގައި އަޅުަގނޑުމެން  97ކަމަށްވަންޏާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ ވޯޓު ނަގާނެ ގޮތް ނުލިެޔ ދޫކޮށްލިއިރު، 

ހަމައެއާެއކު، އޭުރގެ ޑްރާްފޓްގަިއ، ފަހަކަްށއައިްސ ބަދަލެއް ައއީ. ިމ 

ރި ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރެޭވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ

ގޮތަީކވެސް އޭރު ައޅުަގނުޑމެން ފުރަތަމަ ގެންގުޅުނު ޑްރާފްޓްަގއި މި 

 5280އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް. އެ މަގާމްވެސް އިންތިޚާބުުކރެވޭނެ ގޮެތއް 

ބަޔާންކުރެވިަފއެއްުނވޭ. ފަހުން އެހެން ގޮތަކަށް އެ މަގާުމެު ބަދަލުވެގެން 

ނޑުމެން އެންމެންގެެވސް  ދިޔައީ. އެ މާއްދާ  ބަދަލުެވެގން ދިޔައީ. އަުޅގަ

ވިސްނުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލިސް ފަދަ 

މަޖިލިސްތަކަކީ ހައިބަތުހުރި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ ރައްޔިތުްނގެ 

 5285ކުރިމަތީގައި ޒިންާމވާންޖެހޭ މަޖިލިސްތަކަށްވުން. އެ މަޖިލިސްތަކުގެ 

ގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންާވ މަ

ނޑުމެން ވޯުޓ  މަޖިލިސްތަކެއް ކަެަމަށް. އަނެއްކާ އެ މަޖިލިސްތަުކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންތިޚާބުކުރި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގެްނވާނެ  ދޭ ގޮތަކީ އަުޅގަ
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މަީކވެސް ގޮތެްއކަމަށް. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޟަމީރަށް ެތދުވެރިވު

ނޑުެމންގެ ޖުމްހޫރީ އުސޫލަކީވެްސ އަޅުަގނޑުމެން   5290އެީއކަމަށް އަދި އަުޅގަ

ތަބާވާންޖެހޭ އުސޫލަކީވެސް އެީއކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން މި 

ރޮނގުން ދައްކަން ހުރި ވާހަަކތައް ހުރީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮެަްށ، ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުެގ ރައީސް ވިދާޅުވިހެން ހަމަ އެްއވާހަކަތަެކއް . އެހެންކަމުން އަުޅގަ

 ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 5295 

ެެއްެކވުން: هللا ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ، ފުވައްމުލަކު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ދެއަތޮޅު ފާރޫޤް ޙަސަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ނިލަން

ނުޑ  ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް. އަުޅގަ

 އުންމީދުކުރަން ގަިޑއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާނެކަމަށް. 

 5300 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެްސ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު ތިޔަ ވިދާޅުވި ބަސްޮކޅަށް އިްޙތިރާމްކުރާނަން.  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު 

ވީހާވެސް ކުރުކޮށްލެވޭތޯ ަބލާނަން. އާދެ، ދައްކާކަށް މާގިނަ ތަފާތު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮީތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  97ވާހަކަތަެކއް ހުރީކީނޫން. 

 5305ނުއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ުބނާގޮތުން، ިމ ޤާނޫ

ނޑުމެން ެއއްާވއިރު، މި މަޖިލިސްގެ  ެައި، ައޅުގަ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކަ

ރައީސަާކއި ނާއިުބ ރައީަސކު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނޭ. މި މާއްދާއަުކ 

ނޑުމެން މި ދެ މަގާމަްށ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނެތް ުބނެފަކާ އަުޅގަ

ޚާބުކުރަންޖެހޭނެ އިންތިޚާބުކުރާނެ މީހުން އިްނތިޚާބުކުރަންވީ ގޮތެއް. އިންތި 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ   5310ކަމަށް އޮތީ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

އެހެން މާއްދާއެްއގައި މިަކމާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ެއްއޗެއް ބުނެފައި 

ނޑަށް މާނަ  އެބައޮތްތޯ. އާެދ، ވަރަށް ާސފުކޮށް ދިވެހިބަހުން މީގައި ައޅުގަ

ވަނަ  133މިއޮތީ ޤާނޫނުައާސސީގެ ވަނަ ާމއްދާަގއި  133ދޭހަވާގޮުތގައި 

ނޑައެިޅގެން ބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ޤާނޫނުގައ  މާއްދާ ކަ
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ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުކަާތއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ނަަގންވާނީ ސިއްުރ   5315ކަ

ވޯޓެެވ. އެހެްނވީމާ، މީެގ މާނަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުޮއޅޭ. އާދެ، މި 

 11މެންބަރުން ވާހަކަދަްއަކވައިފި މި  މަޖިލީހުގައި ވާހަެަކަދެްއކެވި ބައެއް

ވަނަ މާއްދާ ހިމެނިފައިވާތީ، އެއީ ޢާންމު އިންތިޚާބާ  133ވަނަ ބާބުގައި 

ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުައސާސީގެ   153ބެހޭ މާއްދާއެކޭ. އާެދ، ައޅުގަ

 5320އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވަނީ، މިބުނަނީ މި މާއްދާތައް ނުވަތަ އަރިމަީތ 

ަކކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަެއއްނޫޭނ. އެހެންވީމާ، ސުރުޚީތަކަކީ ނުވަތަ ހެޑިންތަ

ވަނަ މާްއދާ އެގޮތަށް މާނަކުރަްއވަން އުޅުްއަވއިފިއްާޔ  133އެ މާއްދާ، 

އަޅުަގނޑުމެން ބުއްދި ގަބޫުލނުކުރާފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ނިކުންނަން ފަށާފާނެ. 

އާދެ، ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ސީދާ އެ މާއްދާއެްއގައި އޮންނަ 

 5325ޢިބާރާތަށް. އެ ޢިބާރާތުން އެހެން ޢިބާރާތަކަށް، އެހެްނ މާއްދާއަކަްށ 

ހަވާލާދީފައި އޮްތކަމަށްވަންޏާ، އެ ާމއްދާެއއް ބަލަންޖެހޭނެ. އާދެ، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި އެބަހުރި ވަރަށް ގިަނ 

ކަްށ މާނަކުރަންޖެހޭ މާއްދާތައް އެހެން މާއްދާތަކަްށ ހަވާލާދީފައި. އެހެން ގޮތަ

ކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަށް އޮީތ ހަވާލާދީފައި. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެްނ 

 5330އެބައޮތް. އާެދ، ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްެކވި ގޮުތގަިއ 

ވަނަ މާއްދާާއ ވަރަށް ބޮަޑްށ  132ވަނަ ާމއްދާއާއި އަދި  134އާއި  133

ނެޑއް ނުދަްނނަވަން. އާދެ، ގުޅުން އެބަހުރި. ގުޅުން ނެތް ވާހަ ކަެއއް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާައކީ އެ މާއްދާ އެހެން މާއްދާއަކާ ރިފަރކޮށްފައިާވ  133ސީދާ 

ވަަނ  134ވަނަ މާއްާދއަީކވެްސ  132މާއްދާއެއްނޫން. ހަމަެއގޮތަށްމެ 

 5335ވަނަ މާއްާދއަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް  133މާއްދާއަީކވެސް، އެމާއްާދަގިއ 

ނޑުމެންނަްށ ރިފަރކޮށްފައިއޮތް  މާއްާދއެއްޫނން. އެހެންވެ އޭެގ މާނަ އަުޅގަ

ހަމަ މުޅިން ވަކިން ނެގިދާނެ. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަާލއިރު، މިދެންނެވިހެން އެއްމާއްާދ އަނެއް މާއްާދ 

ރޑް އަޅުަގނުޑމެންގެ ބުއްިދ  މިގޮތަށް ގުުޅވަްނވެއްިޖއްޔާ ވަރަށް އެްބޒަ

 5340ލުނުކުރާކަހަލަ ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނަން ފަށާފާނެ. އާދެ، ގަބޫ
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިޢްއޒަތްތެރި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާަހކަދައްަކވާއިުރ، 

އަޅުަގނޑަށް އެބަ މާނަދޭހަވޭ ކުރިން ކަންތައް ކުރަމުންއައި ގޮތް އެބައޮތޭ. 

ެދ، އެހެންވެ ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު ކަންތައް ކުރަމުންމިއައީ. އާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގަިއވެސް ަވިކޮގތަކަށް ޙުކުމެއް 

 5345އަތުެވއްޖިއްާޔ، އެ ޙުކުެމްއ އައުމާ ހިސާބުން ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން 

ެއީއ ބާޠިލު ގޮތެއް. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންއައި ގޮތް، 

ނުޑމެން ކާބަފައިން ޒަ މާނުަގއި އަތްނަަގއިގެްނ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

މިތަނުގައި ވޯޓުދިން ކަމުަގއިިވޔަސް މިހާރު މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެްނ  ޤަބޫލުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީެއްއ މިތަނަށް ލިބިފައި. ދެން އަުޅގަ

 5350ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ އެއާެއއްގޮތަށް. އެ ބަދަލުކުެރވިދާނެ. އެބަދަލުކުރަން 

ނޑުމެން، ޚާއް ޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ތިބީވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިހިރީ  އާދެ މިތަނުގައި ކޮމްޕްރޮމައިޒެްއގެ ވާހަކަދަްއަކވައިފި. ައޅުގަ

ކޮމްޕްރޮމައިޒް ާވގޮތަށް. ިމތަނުގައި އިންނެިވ ެއއްެވްސ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު ވިދާޅެއްުނވޭ ޤާނޫުނއަސާީސއާ ޚިލާފުކަމެކޭ ިސއްުރވޯޓެްއ ލުމަކީ. 

ނޑަކަށް ހަމަަގިއމުވެސް ނީވޭ. އެއް   5355ވެސް ބޭފުަޅކު ވިދާޅުިވައޑެއް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިތަނުގައި ަވރަށްގިނަ ބޭފުޅުން އެބަވިދާޅުޭވ ސިއްރުވޯެޓްއ 

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުކަމެކޭ.  ނޫންގޮތަށް ވޯެޓއްލުމަކީ ސީދާ ކަ

ނަޑެއޅިގެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިާލފުނޫން ކަމަށް  އެހެން ވިދާުޅވާއިރު ކަ

އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެްއވޭ ބޭފުޅުން އަނެއްގޮތަށް ދީލާލެއްިވއްާޔ ކިހިނެއްތޯވާނީ. 

ނުޑ   5360އެީއވެސް ހަމަ ރަނަގޅުގޮެތްއ ކޮމްޕްރޮމައިޒަށް ދާން. ާއދެ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ކޮމްޕްރޮމައިޒަށް ދާން ހަމަ ބޭނުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އާދެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ 

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްެވްސ ޢަމަލެއްގައި  ޚިލާފަށް ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނެޑްއވާ ބައިވެިރއެއް ުނވާނަމޭ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 5365ރައީސާއި ާނއިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނެ ަވކިގޮެތްއ ޤާނޫނުގަިއ 

ނަޑއެިޅގެން، ޤާނޫނުއަ ނަޑއެިޅގެން ޮއްއވައި އާދެ އެީއ ކަ ާސސީގައި ކަ
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ސިއްރުޯވޓު. އެނޫންގޮަތކަށް ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީާސިއ 

ނޑު  ނާއިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުަމށް ނަންގަވާ އެްއވެްސ ވޯެޓްއގައި އަުޅގަ

 ހަމަގައިމުވެސް ަބއިވެިރއެއް ުނވާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 5370 

ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ކަމެްއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ :ންވާހަކަެދއްެކވު ރިޔާސަތުން

ނުކުރާނެކަން އަުޅަގނޑަށް ޔަީޤން. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ ވަރަށްބޮޑަްށ 

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަ ނީ މިލަދުންމަޑުލު ޝުކުރުދަންނަވަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ هللا ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  5375ޔާމީން، އަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަން ވާހަކަފުޅު ވަގުތަށް ަބއްލަަވއި ކުރުުކރައްވާނެކަމަށް. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑ ކުރީދުވަހު   މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 5380 ދެއްކި ވާހަަކއާ ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢަކަްށވާތީ ހަމަ ކޮންމެސްވަރެްއގެ   ޔާމީންهللا މެންަބރު ޢަްބދު

ގުޅުމަާކއެކީކަންނޭނގެ އަުޅަގނޑު ވާހަކަަދއްކާނީ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަަކ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑުވެްސ މަސައްކަތްކުރާނަން. އާެދ ސިއްރުޯވުޓ  ކުރުކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

ކަމަށް ބައެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނެގުމަކީ މަޞްލަޙަތު ހުރިޮގތް

ވިދާޅުވެަފއި ކޮމްޕްރޮމައިްޒކުާރ ވާހަކަދައްަކާވއިރު ސިެިއްުރވޯޓު ނެގުމަީކ 

ނޑުމެންނަށް އިވިގެން ދިޔަީއ   5385ކުރީދުވަހުގެ ޖަލްސާތަކުްނ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން 

ެނގުމަކީ މަޞްލަޙަތު ފަހަރުގަިއ ހުރިގޮތްކަމަށް މިދަންނަވަނީ ސިއްރުވޯޓު 

ވެދާނޭ. އެހެންނަމަވަސް ޤާބޫެލއް ނުކުރެެވއޭ ޤާނޫނުއަސާީސ ލާޒިމްކުރެއެޭކ 

ސިއްރުޯވޓު ނަގާކަށް. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ނުދަންނަވަން 

 5390ހާމަވޯޓު ނެގުމަކީ ޤާނޫނުައސާސީ ލާޒިމްކުރާ ކަމެޭކެވސް. އެހެންވީމާ 

އެއްބަޔަކަށް މިފެންނަނީ މިމައްސަލާގައި ހާމަވޯޓު ނަގަން. މަޞްލަޙަތު 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ މިތަނަށް އަޅުގަ
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އިންތިޚާބުެވގެން އައިސްތިިބ މެންބަރުން. ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަަކ 

ނޑުެމންގެ ރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ  ދައްކާކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

 5395ކަންކަމުގައި ވޯޓުލާގޮތް އެނގުމަކީ ޭބނުންތެރިކަމެއް.  މުހިންމު

ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަަކ މިދައްކަނީ އެހެންެވެގން. އެކަމަުކ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ބޭނުންވާ އެންމެބޮޑު އެއްަމއްސަލާަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ސިއްރުޯވޓު އިޚްތިޔާރުކުީރމައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަކަްށ 

ކަންކުިރގޮެތއް އެނގޭނެ ގޮެތއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ  އަޅުަގނޑުމެން

 5400އަޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ބުރަެވވޭ ގޮތް ކަމަށް  ައޅުަގނޑު ދެްނނެވީ ހާމަވޯޓުެގ 

ވާހަކަ. އާދެ ހާމަޯވޓު ނަާގަކށް ލާޒިމެއްނޫން. ސިއްުރވޯުޓ ނަގާކަްށވެސް 

ނޑުމެން ނަްށ ވަކި ާލޒިމެއްނޫން. އެހެންވީާމ އެކަމުގެ ކޮމްޕްރޮމައިޒް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެކަމުެގ  އެނގޭނީ އަެނއްާކވެސް ސިްއރަކުންނެއްނޫން. އަުޅގަ

ކޮމްޕްރޮމައިޒް އެނގޭނީ ިމމަޖިލީހުގައި ޕާލަމެންޓްރީ ސުޕްރިމަސީއަށް 

 5405ވިސްނަިއގެން އަޅުަގނޑުެމންގެ ލެޖިސްލޭޓަރުންގެ އިޚްތިޔާރުތަކަްށ 

ނޑުމެން ލެޖިސްލޭޓަރުން އެކަމާ ދޭތެރޭ ގައި ޯވޓެްއ ވިސްނަިއގެން އަުޅގަ

ނޑުހިތުން  ނެގީމަ އެކަން އެނގޭނީ. ެއނުކުންނަ ކޮމްޕްރޮމައިޒަކީ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކޮމްޕްރޮމައިޒެއް. ވަކިބަޔަކަްށ 

ފެންނަގޮތަށް އެހެން އެންމެން ދީލާލުމަކީ ކޮންމެހެން  ކޮމްޕްރޮމައިޒަކަްށ 

 5410ކޮމްޕްރޮމަިއްޒކުރާ ގޮަތކީ.  ވުން ލާޒިމެއްނޫން. ެއއީ އެކަންޏެއްނޫން

އެހެންކަމަށްވަންޏާ ހާމަވޯަޓށް މި ވަކާލާތުކުަރްއާވ ބޭފުޅުންނަށް 

ސިއްރުޯވޓުގެ ބޭފުޅުްނ ދީލާލެއްވުްނވެސް އެއީ ަމޞްލަޙަތުނޫންތޯ. 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނުޑެގ ވާހަެަކައަކީ. ދެން އަުޅގަ އެެއއްނޫން ދެން އަޅުގަ

މްކުރާކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެްއ ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ސިއްުރވޯޓު ލާޒި

 5415ނުކުރެވެޭއ. އާދެ ކުރީދުވަހުެގ މިނެގެމުން ތަކުރާރުކޮށް ނެގެމުން އަންނަ 

ކަންޭނނގެ. އާދެ ދެން  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ މުހިންމު މާއްދާއަކީ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮްނމެ މާއްދާއެްއ 

ވާލާދޭ އެެެެހން މާއްދާއެްއގެ ނަންގަނެވިަފއެއް ނޯންނާނޭ. އެމާއްދާައކުން ޙަ
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އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ މާނައަކީ ެއއްމާއްާދއާއި ައނެއް މާއްދާ 

 5420ގުޅުންނެތީކީނޫނޭ. މާއްދާތަެކއް ެއކުެއކީަގއި ިކޔަންޖެހޭ މާއްދާތަކެްއ 

ހުންނާނެ. ކޮންމެ މާއްދާއެއްެގ ބޮޑީގައި ުނވަތަ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ފަށަމުން 

ޕޯގައި ރެފަރަންސް ދީފައެއް ނުހުންނާނެ. ކްރޮސް ރިފަރެންސް ދޭކަށް ޝަ

ނޑަށް  ލާޒިމެއްނޫން. އެހެންވީމާ ޤާނޫނީގޮތުން އެކަންކުރާ ގޮެތއްކަަމށް އަޅުގަ

ހީވަނީ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަެކއްކަމަށްވަންޏާ ުގޅުންހުރި މާއްދާތަކެްއކަމަށް 

 5425ެޗއް އަްނަޑރސްޓޭންޑްވޭޯތ ހީވާ މާއްދާތަްއ ެއއްކޮށް ކިާޔފައި ެއކިޔާ ެއއް

ބަލަނީ. އެހެން ނުވާކަމަްށަވންޏާ ބައެއް ފަހަރު މިާވޮގތަކީ މާއްދާއަްށ 

މުސްތަޤިއްލުކޮށް މިނިވަންކޮށް ކިޔާފައި އެާއ ުގޅުން ހުރި ެއހެން މާއްދާއެްއ 

ކިޔައިިފކަމަށްވަންޏާ ބައެއް ފަހަރަށް ތަޢާރުޟު އުފެދޭ ކަމަކަށްވެސް 

ނޑަށް ހަ މަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަ ހެއްވާކަަމަކށް އެކަންެވސް އެކަންޭވ. އަުޅގަ

 5430ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ، މިއަުދ  135ވެދާނެކަންނޭނގެ. ހިތްޕުޅަށްެގންނަވާ، 

ވަނަ މާއްދާަގއި  135ގެ ވާހަކަދަްއކާނީ ތަންކޮޅެއްފަހުން.  133އަޅުަގނޑު 

ްނެގ މިބުނާ އެއްަޗކުން އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ެއއީ ރައްޔިތު

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ، އަުޑައއްސަާވ، އެްއވެސް އިންތިޚާބަކާ ބެހިގެން، 

އެްއވެސް އިންތިޚާބަކާ ބެހިގެްނ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެ ެއއްވެްސ 

 5435އިންތިޚާބަކާ ބެހިގެން ޝަުކވާނުކުެރވޭނެ ކަމަށް މިއޮްނނަނީ. ކުރެވޭީނ 

ނޑަައޅުއްވާ ކޯޓެްއަގއޭ މި ބުނަނީ. ރައްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީެސއް ހޮވުން އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން 

ކުރާ ކަމެއްނޫންތޯ. މިއިން މިބުނާގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބައެނގޭ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަިޖލީހުގައި މެންބަރުން ހޮވުމާ މިކަންކަމަށް 

 5440ލޭނީ ޝަރުޢީޯކޓެއްަގއި ކަމަށް. ޝަކުާވކުރެވޭނެ ކަމާއި، ޝަކުވާ އުފު

އެހެންވީމާ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސެްއ ހޮުވމުގެ ކަންތަުކގަިއ 

މީގައި މިބުނާގޮތުން އެްއވެްސ ނޫނިއްޔާ މީގައި މިބުނާގޮުތން އެއްެވސްެގ 

ތެރޭގައި ހުރިހާ އިންތިޚާބެްއ އަންނަކަމަށްވަންޏާ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ 

ކު ހޮވުމުގެ މައްސަލާަގއި ޝަކުާވުކރެވޭނެ، ދައުާވ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ
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ނުޑމެން މިދެއްކީ ޕާލަމެންޓްރީ ސުޕްރިމަސީެގ   5445އުފުލޭނެ. ދެންމެ އަޅުގަ

 113ވާހަކަ އެހެންނޫންތޯ. ދެން ޚިޔާލުފުޅަށް ގެންނަވަ ބައްަލވާ މިސާލަކަށް 

ވަނަ މާއްދާ. ިމއީ މިދެންނެިވ ހަވާލާނުދީ ހުއްޓަސް ބަލަްނޖެހޭނެ ވާހަކަ 

ވަނަ މާއްާދގައި މިބުނަނީ މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުާވ  113މިދެންނެވީ. 

ގޮތުގެމަތިން ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމާކަމެއްެގ 

ނޑިޔާރުެގޔަކުން ނުވަތަ ޤާނޫީނ ބާރުލިބިފައިވާ   5450ޞައްޙަކަމާމެދު އެްއވެސް ފަ

ންގެ ޚާއްަޞ އެްއވެސް ފަރާތަކުންވިަޔސް ސުވާލެއް ނުކުެރވޭނެއޭ. ރަްއޔިތު

މަޖިލީހުން މެންބަރުން ނިންމަވާ ކަމެކޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްކަމަށް ބޭފުޅަުކ ހޮވުްނ އެީއ. މި މާއްާދގަިއ މިބުނާގޮތުންިވއްާޔ 

 135އެކަމުގެ ޝަުކާވއެއް ނުއުފުޭލނެ. އެކަމަކު މި މާއްދާއާ ނުގުުޅވައި 

 5455ެދއްކީމާ ޝަުކވާކުާރނެ ޖާގައެބައޮތޭ. ކިޔާފައި ެއްއވެސް އިންތިޚާބެްއގެ ވާހަކަ

މިއީ ދެއްެްތޯ އެއްމާއްާދއާިއ އަނެއް މާއްދާ ގުޅުަވިއެގން ކިޔަންޖެހޭ 

ސަބަބަކީ. އާދެ މިހިސާބުން އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ 

ހަމަ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަްއ ކްރޮސް ރިފަރެންސް ުނދިނަސް ހަވާލާ 

މަށްވަންޏާ ހަމަ ކޮންޓެކްސްުޓަގއި ވިދާުޅވާށޭ، ނުދިނަސް ގުޅުންހުރި ކަ

 5460ވަނަ  133ވިދާޅުވީމަ ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަކަ އެނޭގނީ. 

ނޑު ައންނާނަން. ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށްލެވޭތޯ،   133މާއްދާއަށް ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ވެސް މިވާގޮތަކީ ހަމަ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބުނާ 

ބުނީމާ ކުރީދުވަހު ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ަބއެއް ބޭފުޅުންެގ  އިންތިޚާބުތަކޭ

ވާހަކަފުުޅގައި މިއަންނަނީ ެއހެންބުނީމާ އެއަންނަނީ ޖަމްޢުކޮށް އަންނާތީ 

 5465ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއްގެ ާވހަކައޭ. ައޅުަގނުޑގެ ވާަހަކއަކީ ޖަމްޢުކޮށް 

ޭއ އަންނައިރު ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއްގެ ވާހަކަ ނޫންކަމަށްވެދާނެ

ިކޔައިފިްއޔާ ހަމަ  137އެާއގުޅުންހުރި އެހެން މާއްދާަތއް ކިޔާފިކަމަްށވަންޏާ. 

އެއޮތީ ހަމަ އެްއކަހަލަ ޖަމްޢު ލަފްޒޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ މިޤާނޫނުއަސާސީ ާއިއ 

ނޑައެޅިަފއިވާ ިއންތިޚާބުތަކޭ މީގައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ އެއޮީތ  ޤާނޫނުގައި ކަ

 5470ޔާަފއި ހުރިހާ އިންތިޚާބުތެކޭ ގައި މިކި 133ޖަމްޢުކޮށް އިނގޭތޯ. 
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ގަިއ ވެސް އެބުނަނީ ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެބުާނ  134ބުނާކަމަށްވަންޏާ 

ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެްއގެ ވާަހކަ. އެހެންބަލާފައި އިންތިޚާުބތަކުަގއި ވޯޓުލާ 

ނޑު ިމއުޅެނީ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ސިފަތައް ިކޔާކަށްނޫން. ހަމަ  މީހުން އަޅުގަ

ޕްޫރވްކުެރވޭތޯ، ހަމަ ާއގިއުމަންޓެްއ ޕްރޫވްކުެރވޭޯތ  ލީގަލް ޕޮއިންޓެއް

 5475އަޅުަގނޑު މިމަސަްއކަތްުކރަނީ. މިގޮތަށް މިއޮވެެގން މިހުރިހާ 

 134އިންތިޚާބުތަކެްއގައި މިކަން ުކރަންވާނީ މިހެންކަމަށް ބުނާކަމަށްވަންޏާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ލާޒިމްކުރޭ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  ން އަޅުގަ

ބަރުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ރައީސަކު ިއންތިޚާބުކުރަން މެން

ކުރާ މަސައްކަުތގައި ވޯޓުދޭ މީހުން. އެ ވޯޓުދޭމީހުންނަށް  ބަލާކަމަށްވަންޏާ 

 5480ގެ  134އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތަގއި ސިޓިޒަންޝިޕްެވސް އެަބ ޭބއްވޭ. 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން  ރު ފުރުން އަހަ 25ދަށުން. އަނެއްކާ ޭއގެ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެކަން  21ލާޒިމެއްެވސްނޫން  އަަހރު ފުރުނީމާ އަޅުގަ

ގަިއ މިބުނާ  133އެބަކުެރވޭ. އެހެންވީމާ މި ާމއްދާއިްނވެސް އެބަ އެނގޭ 

 133ކާ ގުޅުންނެތޭ ވިދާޅުނުވޭ. ހަމަ ވިސްނާލަންީވނޫންތޯ.  134އެްއޗަކާ 

 5485ން މާނައެއް ގައި މިހެން ޖަމްޢުކޮށް މިހެން އޮތަސް މިނޫން އެހެ

އޮވެދާނެކަމަށް. ހުރިހާ އިްނތިޚާބުނޫން އެހެންގޮތަކަށް ިމއާ ރެލަވަންްޓ 

ނޑުމެން ިވސްނާލަންވާނީ.  ސްޕެސިފިކް އިންތިޚާބެއްގެ ާވހަކަ ކަމަށް އަޅުގަ

ިމއޮތީ ެއްއގޮތަެަކަްށވެސް ޯވޓުލާ މީހުންގެ ސިފަިކއުމުގެ  134އެހެންވީމާ 

ނުޑ މިދެންނެވީ . އެކަމަކު މިއިންވެސް ގޮތަކުންނެއްނޫން އަުޅގަ

 5490 އާ ވެސް ުގޅުން... 134ާއއި  133އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެެދން ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކުރުކޮށްލެވޭތޯ މަަސއްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވުން.

 

 5495 މަ ވަރަށް ުކރުކޮށްލާފައި ނިންމޭތޯ ބަލާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަ މިލަދުްނމަޑު ދެކުުނބުރީ 

ނޑު ަދންނަވަން މިއުޅޭ ެއއްަޗީކ ޤާނޫނުގައި  ޔާމީންهللا މެންަބރު ޢަްބދު  އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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އެއްމާއްާދއާއި އަނެއްާމއްދާާއ ގުޅުންހުންނަ މާއްދާ އެބަހުއްޓޭ. ދެމާއްދާެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢާރުޟުވުމެއްެވސް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ މާނަ ދިމާނުވަންޏާ އެއީކީ ތަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔާމީހުން މީގެކުރީަގއި ލިޔުނު ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 5500މެންބަރުންނަށްވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ެއއްމާއްދާާއިއ އަނެއްމާއްާދ 

ތަޢާރުޟުވާގޮަތކަށް ނުލިޔާނެ. އެެއއްނޫން މަޤްޞަދަކީ. އެއްމާއްާދާއިއ 

ިއގެން އެއިން މާނަެއއް ފަހުން ކުރެވޭތޯ އަނެއް މާއްދާއާ އެްއކޮށް ިކޔަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެހެންކަމަށްަވންޏާ  ާއިއ  133އަޅުަގނޑުމެން މިބަލަނީ. އަޅުގަ

ާއވެސް ރެލަވަްނޓް. އެހެންވީމާ  135އާއި  133ާއވެސް ރެލަވަންޓް  134

 5505ަގއި ޖަމްޢުކޮށް ހުރި އިންތިޚާބޭ އައީމަކާ އެއްގޮަތކަށްވެްސ 133މިއަކުންނެއް 

އްނުކުރޭ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ ހޮވުމަށް ނަގާ ލާޒިމެ

އިންތިޚާބު. މިދައްކަނީ ހަމަ މެންބަރުން ހޮވާ އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ. 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 5510ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޔާމީން. މިބަހުސްކުރިޔަށް ގެންދެވުުމަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ هللا ރު ޢަބްދުމެންބަ

ނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުެލއްވުާމއި ެއްއބައިވަންތަކަމަްށ  މެންބަރުން އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަަވން. ބައެއްފަހަރަށް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ 

ނޑާލާަފިއ އަޅުަގނޑަށް ރިޔާސަުތގެ  މުގުރުެގ ވާހަކަފުޅު މެދުކަ

 5515ބޭނުންކުރަންޖެހުނީތީވެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުްނ މަޢާފަށްވެސް 

އެދެން. މިހާރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފައި ިތއްބެވި ހުރިހާ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ނިމުނީ. މިއަދު 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު . 28ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  އަުޅގަ

ލިބިފައި އޮތް ގޮުތގަިއިވއްާޔ މިހާރު މިޖަލްސާގައި ާޙޟިރުވެަވޑަިއގެްނ 

 5520 95ބޭފުޅުން. އެީއ އަޅުަގނުޑ މަޖިލިސް ފެށްޓިިއރު ތިއްބެީވ  94ތިއްބެވީ 

ބޭފުޅުން. މިހާރު އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވާލަނީ ވޯުޓގެ ަކންތައް ކުިރއަްށ 
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ތާއީދުލިބިފައިވާ ގޮތްތައް ސެކްރެޓޭރިއަޓުްނ  ގެންދެވުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި 

 އަމީން ޢާންމު ވިދާޅުވެދެްއވާނެ. 

 

 5525ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އިންތިޚާބުކުރުުމަގއި ހާމަވޯޓަކަްށ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

ދާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ، މ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ނ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ނާޒިމް. އެހު

ޔާމީން. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ހޮވުމުގައި ނަގާނީ ިސއްރުޯވޓެއްތޯ ނުވަތަ ހާމަވޯޓެއްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓެއް 

 5530އަޙްމަދު  ނެގުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ ހއ.އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ސަމީރު. އެހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ 

 މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު.

 

ޝުކުރިއްާޔ. ދެގޮތަކަށް ހުށަެހޅިފައި މިއޮތީ. ދެން ސިއްުރޯވޓުގެ ވާަހކަާއއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 5535ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްޕުޅުެގ  މިދެބައި ދާތީވެ، ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން

އިޢުތިރާޟެއް ނެްތކަމަށްަވންޏާ އަޅުަގނުޑ ހިތަށްައރަނީ ދެވަނަ 

ނޑުމެން  ހުށަހެޅުމައިގެން އަުޅަގނޑު ުކރިޔަށް ދާނަމޭ. ވޯޓަށް ދާނަމޭ. އަުޅގަ

ވަގުުތކޮެޅއް ނަގާފާނެ މަޖިލީހުގަިއ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ަޢދަދު ބަލައިލަން. 

ނޑުމެން ކުރިޔަްށ ގެންދާނަން. އެއީ ކޯރަމް ހަމަވާކަ މަްށވަްނޏާ އަޅުގަ

 5540އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު މިދަނީ ހަރުދަނާ ދިމިޤްރާޠީއަކަށް. އޭގެތެޭރ 

ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާއި ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑަިއ 

ގަންނަވާ ބޭފުޅުން ތިއްބަާވނެ. ވީމާ ބޭރަށް ނުކުމެވަަޑއިގަންަނާވ 

ންނާއި އެތެރެއަްށ ވެެދަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނވެސް ިތއްބަވާނެ. އެީއ ބޭފުޅު

މައްސަލަެއއް ނޫންކަންނޭނގެ. ދެން މިބައި މިހެންދާނެ. ފެށުމެއްކަންނޭނެގ 

ނޑުެމން އެއަިއގެން   5545މީ. މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ހަމަވަންޏާ އަޅުގަ

 ކުރިޔަށްދާނަން. 
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ނޑުމެންކުރެން އައްަސަވއިފީމު.ފުރުޞަތު އޮތްތޯ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   . ދެންމެ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޢުތިރާެޟއް އޮތްތޯ މިވެިނގޮތަކަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް   ޔާމީންهللا މެންަބރު ޢަްބދު

 5550 އެހުން. އެހެންވީމާ އެފުރުޞަުތ މިޗެމްބަރގެ ތެރޭަގއި މިހާރު އޮންނާނެތޯ.    ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑަްށ މިހާރަކުއެއް  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފާއެކު ދަންނަވަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވާލީ  އެފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. އިުތރު ޑިބޭޓަކަށް ދާން. އަޅުގަ

ކުރިންތޯ ކުރިން ވޯޓަށް އެހުމުގައި އިސްފަސްކުރުުމަގއި ދަންނަވާލީ 

 5555 ތޯ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބޭނުންފުޅުވަނީ އޭގެ އިޢުތިރާޟެއް އޮންނާނެ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ ދެންނެވުނު  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

ނޑު،  ޔާމީންهللا މެންަބރު ޢަްބދު  އެްއޗަކުން އޮިޅވަަޑިއގަތީކަންޭނނގެ. ޑިބޭޓުގެ ފުރުޞަތެއްޫނން އަޅުގަ

 ކުިރއްޔާ.ހުށަހެޅި މެންބަރާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު، ޝު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 5560 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފަަހރެއްަގއިެވސް ޑިބޭޓަށް ާދަކށެއްނޫން. ެއއީ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 މިވޯޓަށް ައއްަސވަން ތިަޔ އުުޅއްވާ ެދގޮތް. އަދި އެއްފަހަުރ  މެންަބރު ޢަްބދުްއސައްާތރު 

ގަިއ ވަަރށް ގާްތގުޅުމެްއ ވިދާޅުވެެދްއވުން ވަރަށްޮބޑަްށ އެދެން. އެީއ އޭ  އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހުރެފައި އަނެއްކާ ތަންކޮެޅްއ އޮޅުންނުފިލާ ކަހަލަގޮތަކަށް އަޅުަގނޑަްށ 

 5565 ފަހުމްކުރެވުނީ ޝުކުރިްއޔާ.

 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަްނ ދެވަނަފަހަރަށްވެސް އެބޭުފޅުން މަޝްވަރާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތުގައިެވސް މިުއޅެނީ އެްއގޮެތއް. ކުރެްއވުން ނިމިވަަޑިއގަތީމަ މިހާރު ޙަޤީޤަ

ފުރަތަމަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަީނ ހާމަވޯޓެްއ އޮންނަން ބޭުނންފުޅޭ. ދެން 

ނޑު ސިއްރުޯވޓަކަށް   5570މިވިދާޅުވަނީ ހާމަވޯޓާއި ިސއްުރވޯޓޭ، މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ދާން ހުށަހަޅައިގެން އޭރުން ދެގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނީ. ހާމަވޯޓަށް 

ބޭފުޅުންާނއި ސިއްުރވޯޓަށް. ިސއްުރވޯޓުގެ ވާހަަކ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ގިނަގިަނއިން އަންނާތީެވ އަުޅަގނޑަށް ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވީ ފުރަތަމަ އެބަިއ 
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ގެންދަން. އެއީ ބަެއއްބޭފުުޅންގެ ރިޒަޭވޝަންސް ސިްއރުވޯޓާ މެދުގަިއ 

 5575އޮތީމާ. ޭއގެތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުން ދެންމެ މަޖިލީހުން ނިކުމެވަަޑއިގަީތ 

ކަންނޭނގެ. ދެން އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ހާމަވޯޓަށް ިދއުުމގަިއވެސް މާބޮުޑ 

ނޑު އެހެްނ  މައްސަލަެއއް ނޯވެ ހިނގައިާދނެ ފަހަރެއްގައި. ެއކަމަކު ައޅުގަ

ދަންނަވާލީ ސިއްާރއި ހާމަާއ ދެެެބައިން ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭތީވެ. ކުރިްނ 

ފަ ިނންމާލަންޖެހޭނީ. ހާމަވޯޓަށް ދާއިރަށް ހަމަެއަކނި ހާމަވޯޓަށް އަހާ

 5580އެހެންވީމާ ތަންކޮެޅއް ޭއގެ ަދތިކަމެއް ވޯޓުެދްއވާ ބޭފުޅުންނަށް އޮވެދާނެތީެވ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. މިާހރު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ެއކަމާ ބެހޭގޮތުން 

 އަޅުަގނޑަށް...

 

 ވި ބޭފުޅުން ެއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ސިއްރުޯވޓަށް އިންސިސްޓްކުެރއް މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 5585 ސިއްރުޯވޓެއް ނޫން ވޯެޓްއ ޤަބޫލުނުކުރަްއވާނެކަމަށް ިވދާޅުވި ބޭފުޅުން   އަްޙމަދު ާނޒިމް

މިހާރު ޖަލްސާއިން ބޭރަށްވެސް ވަަޑއިގެންފި. ދެން އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑ   ވާހަެަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހަޅާ ތާއީދުލިބިފައި އޮތްގޮތަށް   އެދެނީ މި ހާމަވޯޓަކަށް ައޅުގަ

ހާމަވޯޓު ކުރިން ނަންަގވައިެދްއވުން. އޭރުން މި ިސއްރުވޯަޓކަށް ފުރުޞަތު 

ނޑުނުެދކެން. ހާމަ ވޯޓަްށ އަޣްލަބިއްޔަުތ  އޮތްކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ސްޕެސިފިކްކޮށް އިނގޭތޯ ޙަސަން ސަޢީދު   5590ލިބިއްޖިއްަޔކާެއއް. އަުޅގަ

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޙަސަން ސަޢީދު...

 

މިހާރު ޚިޔާފުޅުދެއްވައިފި. އެހެންވީމާ އަވަހަށް ިއށީނދެވަޑަިއގަތުްނ  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ެއދެން. މިހާރު ޚިޔާފުޅުދެއްވައިފި. މިހާރު 

 5595ބޭނުންފުޅުވަނީ ހާމަވޯޓު އޮތްގޮތަށް ކުރިޔަށްދާން. އަުޅަގނޑަށް އިތުރަްށ 

ގޭތޯ ހީފުޅުނުކުރައްާވިތ ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. މިހާރު އެއްގޮަތކަށްެވސް އިނ

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުމެވަަޑއިގެްނ 

ޖަލްސާ ދޫކުރައްވާ ވަަޑއިަގތީއޭ. ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތު ބޭފުޅުން ޖަލްސާ 

ދޫކުރައްވާ ވަަޑއިގަންަނވާކަށް ނުޖެހޭ. ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތު ބޭފުޅުން ހަމަ މިތާ 
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 5600ތު ޚިޔާޅުފުޅާ އެްއގޮތަށް ކުިރައށްގެންދެވިދާނެ. ތިއްބަަވއިގެްނވެސް ތަފާ

އެހެންވީމާ، ދެން އެކަމަކު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުން ެއއޮތްގޮތަށް...

 

 އާދެ. )ވާހަކަެދއްެކވުމަށް އިާޝރާތްކުރެްއވި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީ(

 5605 

 ނޑަށް ފެންނަ ގޮތަީކ ކުރީަގއި ހުށަހެޅުނު ގޮަތށް މަޖިލީހުގެއަޅުގަ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ ކޮންގޮެތއްޯތ ބައްލަވާފަިއ، މެންަބރު ައޙްަމދު ނިާޒމް 

 އޭގެ ފަހުަގއި ޯވޓަށް ަވޑަިއގަުތން. ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 5610 އާދެ. )ވާހަކަެދއްެކވުމަށް އިާޝރާތްކުރެްއވި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީ(  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކޮށްލީ ދެންމެއަކު ރައީސް ތިަޔ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ހަމަ އަޅުގަ

 ވިދާޅުިވ ފަދައިން ައޅުަގނަޑީކ ސިއްުރވޯޓަށް ދާން ހަމަ ޮކންމެހެން ބޭނުން  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް ތިޔަ ވިދާޅުވި ފަަދއިން ކޮންމެހެން ސިއްރު ވޯޓަްށ  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

 5615ދާން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެންމެން ނިކުމެގެން ދިޔައީކީ ނޫނޭ. ހަމަ ޔަޤީނުން 

އަޅުަގނޑު އެަބއިނޭ. ހަމަ އެކަން އަޅުަގނޑު ހާމަކޮށްލަދޭން ބޭނުންވެގެން 

ނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އެކަަމކު ޢިއްޒަތްތެިރ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ އި

ރައީސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާާލހިތްވޭ ވޯޓު ކުރިއަްށގެންދަވާ. އެހެންނަމަވެްސ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިބާވަުތގެ ކަްނތައްތައް މިހާރު މި ފެށުނީ އަޅުަގނުޑވެްސ 

ނޑު ހީުކރަން ކުރިއަްށ   5620ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އަލަށް ދެްނ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހެން ހާމަކޮށް  އޮތް ތާނގައި ހަމަ މިގޮތަށް ކޮންމެ ކަމެއް އަުޅގަ

ކުރާގޮތަށް، ހުރިހާ ކަމެްއގަިއ، މާނައަކީ ޢާންމުކޮށް ޓީ.ވީ.ާއއި ރޭިޑޯޔ 

މެދުވެރިކުރަްއވަިއގެން ކުިރއަށްއޮތްތާނަގއި ިޢއްޒަތްެތރި ރައީްސ 

ންމުކޮށް ޖަލްސާވެސް ގެންދެވުން. ެއއީ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް، ހަމަ ޢާ

 5625އަޅުަގނުޑ ހިތުން މިއީ ެއންމެންގެ މެދުގަިއވެްސ ވާަހކަ ދެެކވޭކަމެއް. 
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އަޅުަގނޑު ހީކުރަްނ އެއަްށވެސް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް 

 ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް.

 

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 5630 ފުޅެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ.ޚިޔާލު

 

 އާދެ. )ވާހަކަެދއްެކވުމަށް އިާޝރާތްކުރެްއވި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުުކރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާގޮތުން ތިްނ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 5635 ށަހަޅުްއަވިއ ތާއިދުކުރެްއވި ގޮތަކަށް ވާހަކަދެްއކެވުނު. ެއއީ ހާމަވޯޓަކަށް ހު މެންަބރު ަޙމްދޫން ޙަީމދު 

އަދި މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ނިންމަވަންވެްސ ހުށަހަޅުްއވައި ާތއިުދކުރެްއވި. ހަމަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެގޮތަށް ިސއްރު ވޯޓަކަްށ ވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅުވެގެްނވެްސ 

ގަިއ ހުށަހަޅުއްވައި އެކަމަށްެވސް ތާއިދުކުރެްއވި. އެހެްނވީމާ ތިންޮގތެއް މިކަމު

 ވާކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑު އެވާހަކަ ދަންަނާވލީ. 

 5640 

ނޑުމެްނނަކަށް ވޯޓަކަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ހީވަނީ ތިންވަނަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ ނޫން. އަޅުގަ

ނުއެއް ދެންނެވޭނެހެން. އެއީ ތިންވަނަ ގޮތަކީ ޤާނޫނުއަާސސީގައި އޮތްގޮތް. 

ގެން އުޅޭ ެއއްަޗކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮްތގޮތާިއ، އޮތްގޮްތ ވީމާ މިހާރު މިވެ

މާނަ ކުރެވޭގޮތް. ވަރަށް ޮބޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

 5645އޮތްގޮތަށް މިގެންދަނީ، މާަނކުރެވޭ ގޮތުަގއި ޚިޔާލު ތަފާތެއް އުފެދިގެްނ 

ންވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެން މިބަލަނީ ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަްށގެންދެވޭނީ. ީވމާ އެހެ

އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާުލމުގެ ކުރިން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެގޮްތ 

 ދަންނަވާލާނަން. 

 

ނޑުމެން މިހާރު މިކުރިއަށްދަނީ.    5650އާދެ، ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ގުނާލުމުގައި އަުޅގަ

އެއަށްފަހުަގއި ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން 
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ންބަރުން ނުކުމެވަަޑއިގެން ވަަޑއިނުގަތުން. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑަްށ  ކައިރީ ވިދާޅުނުެވ އެހެން ުކްއލިއަކަށް ވަަޑއިގަންަނވައިިފއްާޔ އަުޅގަ

ހީވާނީ މުޅިން ނުކުމެވަޑަިއެގން ވަޑަިއގަތީޭއ. އެހެންވީާމ އެހެންނުވާނެ 

 5655 ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުްނ އަޅުަގނޑު އެދެން.

 

ނޑު ހިތަށް އެރީ އަޅުަގނޑުމެން ދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ މިލަ  ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކާ ގުޅިގެން ހަމަ އަޅުގަ

 ވޯޓަށްދާއިރު އޮޅުންފިލާފަިއ އޮންނަންވާނެއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

ނޑަްށ ހީވަނީ ތިންވަނަ ގޮތަ ޙުަސއިން ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ވިދާޅުެވވުނުހެން އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް  ނޑަށް އަުޑއިވުނީމާ ައޅުގަ  5660އޮތް ގޮތޭ. އެހެން ވިދާޅުވިހެްނ އަޅުގަ

 އެރީ އެތަންކޮޅު އޮޅުންފިލުވާަލދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅޭ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ްތ ނޫން، ތިންވަނަ ގޮތެްއ ނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އޮްތގޮަތކީ ެއއޮތްގޮ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިނގޭތޯ. ތިްނވަނަ ގޮެތއް ނޫން އެއީ. ައޅުަގނޑު ިމދެންނެވީ ތިން 

 5665ބޭފުޅުން، ތިން ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ައއީ. އަިއއިރު ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ނޑުމެން ިމދަނީ. އެ ތަރުޖަމާކުރުމުގަިއ މައްސަލަެއއް  އޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

ތްގޮތުން އުޅެނީ. ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރިްނ ވިދާޅުވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އޮ

އިތުރަކަށް ނުޖެހެޔޭ ހާމަ ވޯަޓކަށް ދާކަށް. ެއއީ ިސއްރުވޯެޓކޭ. އަެނއްބަިއ 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ާހމަވޯޓެކޭ. ޭއގެ މާނައަކީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި 

 5670އޮތްގޮތް ދެގޮތަށް ތަރުޖަމާކުރެވޭނެ ކަހަލަ މާނައެއް ނެންގެވީއޭ. ޚިޔާުލެގ 

ން ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫަލށް ދާންވެގެްނ ތަފާތެއް އުފެދުނީ. ވީމާ ައޅުަގނޑުމެ

މިނިންމީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަން. ނިންމެވީމާ، އެީއ 

ކޮންމެ ގޮތަކަްށވިޔަްސ، ެއއީ ސިއްރު ވޯޓު ިވއްާޔ ސިއްރު ވޯޓު، ހާމަ ވޯުޓ 

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ.  ވިްއޔާ ހާމަ ވޯޓު. ެއގޮތަށް ައޅުގަ

 5675 

 އާދެ. )ވާހަކަެދއްެކވުމަށް އިާޝރާތްކުރެްއވި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީ(  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް
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ނޑު މީގެ ކުރިން ކުރި އިޢުތިރާޟް އަނބުރާ ގެންނަންެވގެން  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   އާދެ، އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ރިާޔސަތުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ހާމަ ވޯޓެއްތޯ، އަްޙމަދު ާނޒިމް 

ނުޑގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ  5680ސިއްރު ވޯޓެއްޯތ ބަލަން ޯވެޓއް ނެިގއަްސ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިތުރު ފުރުޞަތެްއ، ނިންމާފައި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

ނޑު ެދކޭ ގޮުތގައި ދެން ައލަކުން ރައީސް އޮތްގޮެތއް ބަދަލުކުރުމަކަ މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު   ށް އަުޅގަ

 5685 ނުދެއްވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނުޑ ހަމައެކަނި ޚިޔާުލފުޅެއް އަހާީލ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުވެސް ދެން އިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަ

ތިޔަބޭފުޅުން ހާމަ ވޯޓެއްތޯ ނުވަތަ ސިއްރު ވޯޓެއްޯތ. މިއީ ހަމަ 

ނޑަށް އެއް  ގޮތަކަްށ، ެއއްކަމެްއގެ ެދކޮޅު ދެއްެކވީ. ވީމާ ތަންކޮެޅއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޢާންމުގޮތެއްގައި މިކަހަލަ ޖަލްސާތަކުގަިއ   5690ފަސޭހަވީ، އަުޅގަ

ކުރިއަްށގެންދަނީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައި އޮްތގޮތަިއގެން ކުިރއަށްދަނީ. ެއއީ 

ނޑަށް ބޮޑަްށ ތަޢާރުޒުވުމެއް ނާންނަކަމަށްަވންޏާ. އެކަމަކު މިފަހަ ރު އަޅުގަ

ފެނުނީ، ބޮޑަށް މަސްލަޙަތު އޮންނާނެ ގޮަތކަށްވާނީ ދެވަނަ ގޮަތްށ 

ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްިދައއްާޔއޭ. އެހެންެވގެން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން 

 5695ހުށަހެޅި ފަރާތްޕުޅުގެ އިޢްތިާރޟެއް އޮތްތޯ ބަލާލަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. 

ުވމެއް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ެއއަށް ބަދަލުގެންނަވަިއ، އެބޭފުޅުން އިތުރު ހުށަހެޅުއް

 އެފާޑުކަމެއް ކުރަްއވާކަެށއް ޫނން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އެުރވީ.

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 5700 

)ވާހަކަެދްއކެވުމަށް އިޝާރާްތކުރެްއިވ މެންބަރަކަށް  ކުރިއަްށގެންދަވާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފުރުޞަތު ދެއްވީ(
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ނޑަށް ހީވަނީ ޢާންމު އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެްނ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 5705 ހަދާގޮތަށް ކުރިން އެންމެ ފުަރތަމަ ހުށަހެޅު ކަމަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓެއް  މުޙަްނމަދު ރަީޝދު 

ްނމު އުސޫލުހެން ނަގާގޮތަށް ކުިރއަށްގެންެދވުން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް ުކރާގޮތް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑު ހަަމ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިހާރު މިކަމުގަިއވެސް ިޑބޭޓަކަށް ދަނީ. ދެން ައޅުގަ

ނުޑ   5710ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ތަރުތީބުން ވޯޓަށް ދާނަން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

އް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދެން އެއީ ކަންނޭނެގ މިހާރު އިތުރަށް މިކަމުގައި ލަފާފުޅެ

 އެންމެ މަސްލަޙަތު ހުރިގޮތަކަށްވާނީ.

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 5715 

ނުޑމެންގެ ގުނުމުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުެރއްވުްނ އެދެން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ނަގަނީ ިއނގޭތޯ.  ނިޒާމު އަދި މާބޮޑަށް ކޮމްޕިއުަޓރައިޒްުނވާތީ ަވގުތު

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[ 

 5720އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި މިހާރު އޮންނާނެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއޗެއް. މިނޫންގޮަތކަށް މިކަންތައް ގެންދެވޭނެޯތއޭ. އަޅުަގނޑުމެން 

މިއަްށވުރެ ައވަަހށް މިކަންތައް  އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މިނޫން ގޮތެއް،

ގެންދެވޭތޯ ކުރިއަްށއޮތް ތާނަގއި މަސަްއކަތްކުރާނަން. މިއަްށވުރެ ތަންކޮެޅްއ 

ހަލުވިކޮށް، ތަންކޮެޅއް އޮޓޮެމޓިކް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް މިަކންތައް ކުރެވޭތޯ 

 5725 މަސައްކަތްކުރާނަން.

 

ކަމާެއީކ މިހާ ދިގުކޮށް ވަގުުތ ދިޔައިމާެވސް ތިޔަބޭފުޅުން ކެތްތެރި 

ތިއްބެވީީތވެސް ވަެަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިމަޖިލީހުގައި 
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ބޭފުޅުން. ޭއގެ ތެރެިއން މިވަގުތަށް  94ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ 

 5730 ބޭފުޅުން... 12މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑައިގެންފަިއވަނީ 

 

ަޑއިގަީތ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި. ބޭރަށް ނުކުމެވަ 94އެންމެ ފުރަތަމަ ތިއްބެވީ 

 82ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އޭގެފަހުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ  12

މެންބަރުން އެތެރެއަްށ  2މެންބަރުން. މިހާރު އަނެއްކާ އިތުރަށް 

 5735 މެންބަުރން.  84ވެދެަވޑަިއގަތުމުގެ ސަބަބުން ިމވަގުތަށް ިތއްބެވީ 

 

ނޑު ޯވޓަްށ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާަލންކަމަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަ  ޅުގަ

ދަންނަވާލާނީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް 

 ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އިްއަވވާލަދެއްވުން އެދެން.

 5740 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އިންތިޚާބުކުރުުމަގއި ހާމަވޯޓަކަްށ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

ނީ މ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާން، މިހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްާވފައިވަ

އަޙްމަދު ނާޒިމް. އެހުށަހެުޅމަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަީނ ނ. އަތޮުޅގެ 

 ޔާމީން.هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 5745 ހާމަވޯޓަކަށް ދާން ފެންނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 55މެންބަރު. ދެބަިއވީމާ މިވަނީ  119މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބެީވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުން. އަޣްލަބިއްޔަތު ހޯދަން، ހަމަ ސީދާ އަޣްލަބިއްޔަތު ހޯދަން 

 ވޯޓު. 56އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަީނ 

 5750 

_____________________________________________________________ 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[
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ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަުކ ހޮްއވެވުމަށް ހާަމވޯޓަކުން ވޯޓުނެްނގެވުމަށް ެނުގނު 

 5755 ވޯޓު. މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއިވ މެންބަރު، މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް.

 ޔާމީން.هللا ބަރު ޢަބްދުތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާައކީ 

 

 5760 84 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: 

 69 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 15 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 
 

 5765އަޣްލަބިއްޔަތަކުން މިފާސްވީ ހާމަވޯޓަކަްށ  އެހެންވުމާެއކު، ޖަލްސާގެ ފުރިހަމަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑމެންގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އިްއވަވާނީ މިހާުރ  ދާން. ވީމާ، ދެން އަުޅގަ

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް. އޭރުްނ 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަމުން ގެންާދނަން.   ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުން އަޅުގަ

 

 5770 ]އް ހޭަދވުމަށްފަހުވަގުުތކޮޅެ[

 ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު.... ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވި ޢަލީ ފާއިޒަށް  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

ނޑަށް  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު އަދާކުރަން. ައދި މެންަބރު ޢުަމރު ޒާހިރު   އަޅުގަ

 5775ތާއީދުކުރެްއވި އިބްރާހީމް ޝަރީފަށްވެސް އެހާޮބޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަނެއްކާ މިތާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑގެ ނަން ހުށަހެޅި ތާއީދު 

ނޑަށް ވޯޓުލާެނކަން އެނގި ވަރަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެްއވެްސ  ލިބުމުން އަޅުގަ

ރާތްކުރަުމން އައީ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑަށް އިޝާ

ނީޑގަިއ  ނޑި އަދި މިހާތަނަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮ ނޑިައކީ ތިގޮ ނުއިށީންނަ ގޮ
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 5780އަޅުަގނޑު އަދި އިށީންނަ ހިތް ނުވާތީއާެއކީ ތަނާޒިރު ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ނުޑގެ ނަްނ  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް. އަުޅގަ

ޅައި ތާއީދުކުރެްއވި ދެބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް ހުށަހަ

 އެދެން.

 

 5785ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަނންފުޅަކަށް. އެ  2ޢުމަރު ޒާހިރު. ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ 

 ވާލާނަން. ނަންފުޅުތައް ދަންނަ

 

އދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު  އިާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:

 5790ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ އދ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން 

ޒަކީ. ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 ވަޙީދު. 

 

ތެރި މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު ގދ. ގެ ޢިއްޒަތް

 5795ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ބ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން 

ޢަލީ. ތާއީދުކުރައްވާފަިއވަީނ ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. 

 

ނަންފުޅު ހުށަހެޅިފައިއޮްއވާ، ަވޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ  3ޝުކުރިއްާޔ. ޖުމްލަ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 5800ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޒާހިރު ނަންފުޅު އަނބުރާ ގެްނދެވުމުން ދެން 

ނޑު  2ބާކީއޮތީ  ނަންފުޅު. ވީމާ، މި ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އަެަޅުގަ

ދަންނަވާލާނީ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުން. އެންމެ ފުރަތަމަ 

ހެޅިފައި މިއޮތީ އަރިއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް ހުށަ

 އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު. ވީމާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް މި މަޖިލީހުގެ...

 5805 
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ނޑަށް ހީވަނީ ވޯޓަްށ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   މަޢާފްކުރައްވާތި، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަަޑއިގަތު މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު   ވަނަ ޮގތެއްގެ ވާހަކަ  2ުމގެ ކުރިން ައުޅގަ

ދަންނަވާލާފައި އޮތީ. ެއގޮތަްށ ވޯޓަށް ނާއްސަވާ ުނވަތަ ެއކަން ނުބައްލަވާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ސީދާ ވޯޓަށް ަވޑަިއގަތުން ރަނގަުޅވާނެތޯ ދަންނަވާލަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 5810 

ޔާ އިނގޭތޯ ހަނދާންކޮށްދެއްވީތީ. މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މިގޮެަތަށް އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެފައި. އެހެންވުމާެއކުަގިއ އަޅުަގނޑަްށ 

 2ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ނުދެންނެވުނީ. އެކަންތައް ފާހަގަކޮށްެދއްީވތީ. މިހާރު 

ވަނަ ގޮތަކަށް ދިޔަސް ނުވެްއޖެއްޔާ މިސާލަކަށް، ސިއްރު ވޯޓަކަށް ދާްނ 

 5815ސްނުވެއްޖެްއޔާ ދެން އޮންނާނީ ހާމަވޯޓަކަށް. ވީމާ ެއޮގެަތަށް ފާސްވި، ފާ

ގޮަތަކށް ވޯޓަށް ދެންނެވޭނީ. ހާމަޯވޓަށްތޯ ނުވަތަ  1އަޅުަގނޑަްށ ކޮންމެ 

ސިއްރު ވޯޓަށްތޯ. އެހެންވުާމއެީކގަިއ، މިގޮތަްށ ފާސްވުުމން ދެން އެބަިއ 

ނޑު ބެލީ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްާޔ  ނިމިގެން ދިޔައީކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް ަމގު ދައްަކވައިެދއްވީތީ. 

 5820 

ވީމާ މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީުދ ލިބިފައިާވ ނަންފުޅުތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ 

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. ެއއީ، އަރިއަތޮުޅ 

ވީމާ  ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް މި މަޖިލީހުގެ، ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 5825ރައީސަކަށް ހުންނަވަން ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމަްއޗަށް 

 ނެންގެވުން އެދެން. ވޯޓު ދެްއުވން އެދެން. 

 

_____________________________________________________________ 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 5830 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން  ވަަނ ނަންފުޅަށް... އަދި އިރުޮކޅަުކ  2ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު މަުޑކޮށްލަން އެބަެޖހޭ.
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5835 

 84 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: 

 5 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 79 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 

 5840 

އެހެންވުމާެއކީަގއި އަރިއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިބްރާހީރް ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވުމަށް 

 ފާހެއްނުވި.

 

ނޑު ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ، ދެން ހުށަހެޅި  5845ފައި އޮްތ ދެން އަޅުގަ

ނަންފުޅަށް. އެއީ ހުވަދުައތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްބާސް 

އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު. އެހެްނެެވީމާ، ހުވަުދއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުެގ ރައީސަކަްށ 

ންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުްނ ހުންނެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 5850 އެދެން.

 

_____________________________________________________________ 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 5855)ބޭރަށް ވަޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއީ މުޅިން 

ނިމޭ ބޭރަށްވަަޑއިގަންަނވާކަމަށްވަންާޏ، އެނބުރި ވަޑަިއގަތުން ެއދެން. އެއީ އަދި މިޖަލްސާއެއް ނު

ނަޑށް ނިންމުމުގެ ބާރެއްވެްސ ނޯންނާނެ. އެހެންވުމާއެުކ އެތެރެއަށް  އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

 ވެދެަވޑަިއގަތުން އެދެން. ޝުުކރިއްޔާ.(
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 5860ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެ ރައީަސކަށް ހުވަުދއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަޑަިއގަްނނަވާތޯ ދެންނެވުނު ވޯޓަްށ. ޭއނާގެ ނަން މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ހުންނެވުމަށް ފެނި

ހުށަހެޅުއްވީ މާޅޮސްަމޑުލު ދެުކނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ެއނަންފުޅަށް 

 ތާއީދު ކުރެްއވީ ހައްދުންމަތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން.

 

 5865 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 84 ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 

 71 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 13 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 5870 

   

އެހެންވުމާ ެއކީަގއި ވަރަްށ ފުރިހަމަ އަޢްލަބިއްޔަތަކުްނ ރައްޔިތުްނގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަކށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެިރ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ

 މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ހޮވިވަަޑިއގެންނެވި ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 5875 

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަުތގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްބާްސ އިބްރާހީމަށް 

ނޑުގެ ޙަޔާުތަގއި އެންމެ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

އުނދަޫގވި ދެދުވަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަން 

އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި އެއްަބިއވަންތަކަމާއި އިޚްލާޞްތެރި ތަރުހީބަށްޓަކައި 

 5880 ހިތުގެއަޑިން ުޝކުރު ދަންނަަވން.

 

އެޖެންޑާގެ ތިންެްވަނަ ނަންބަރު: ތިރީހަކަށް މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  .7

 މެނެެްބަރުންނަށް ދެއްވުން 
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 5885ދެން މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު މާގިނައިރު ވާހަކަދެްއކުމުެގ  ތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ނަޑކަށް ނޯވޭ. އެހެންވުާމއެކު ައޅުަގނޑަށް އެބަޖެހޭ  ހުއްދައެއް އަުޅގަ

ނޑާލުމަށްފަހުގަިއ ބައިގަިޑއިރު  ނޑާލަން. މެދުކަ މަޖިލިސް މެދުކަ

ނޑާލަން އެބަޖެހޭ. ެއއަ  ށްފަހުގައި ދެންވާެނގޮތް ވިާދޅުވާނީ އަލަްށ މެދުކަ

އިސްެވަވޑަިއގެންނެވި ރަީއސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 5890 އައްސަލާމްޢައިަލއިކުމް.

 
 

ރިޔާސަތުން މެންބަރުންނަށް ދެއްވި ތިރީހަކަްށ މިނެޓުގެ މި ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ތެރޭަގިއ 

ުބބެވަަޑއިގެންެނވި ހުވަުދއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީްސކަމަށް އިންތިޚާ

 5895މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮީފހަށް ވަޑަިއގެން، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެގ 

 ކުރިފުޅުމަތީގައި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ ޤާނޫނީ ހުާވކުރެްއވިެއވެ.

 

ރު: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ އެޖެންޑާގެ ހަތަރުވަނަ އަދި ފަސްވަނަ ނަންބަ  .8

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަވަން 

 5900 ފެށްޓެވުން.

 

. ައއްސަާލމް ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑުެމންގެ ޖަލްސާ wr ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑެގ އެންމެ އިްސ  ކުރިއަްށގެންދަން މިހިސާބުން މިފަށްޓަނީ. އަޅުގަ

ބަކީ، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މިޤަދަެަރުހުރި މަޤާމު އަޅުަގނޑަްށ ވާޖި

 5905ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަްށ ަޙމްދާއި ޝުކުުރ هللاމިންވަރު ކުރެްއވިކަމަށްަޓކައި 

ދެންނެވުން. ެއއާެއކު ައޅުަގނޑަށް މިދަރަޖަ ދެްއވިކަަމށްޓަކައި ިތަޔ 

ނުޑ ހިތުގެއަޑިްނ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންެމހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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 5910މިފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިޙްާސްސކުރެވެމުންދަނީ 

ނޑަްށ ތިޔަ ދެއްވި އިތުބާުރެގ މަތިވެރިކަމާިއ  ތިޔަ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނުޑަގިއ  ނޑުެގ ކޮ އަޅުަގނުޑގެ ނިެިކަމެތިކަން. ތިޔަބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނުޑގެ ކުޑަކަްނ. ތިޔައެުޅއްެވވި މަސްއޫިލއް ަޔތު ބޮޑުކަމާއި އަުޅގަ

ނުޑެގ هللاއެހެންނަމަވެސް  ގެ ވާިގފުޅާއެކު، އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ، އަޅުގަ

 5915ލަޔާޤަތު ތަންދިން އެންމެ ަރނގަޅު މިންވަަރކަށް ތިޔަބޭުފޅުންނަށް އަދި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް އަޅުަގނަޑްށ 

 އް ުކރާނަން.ކުރެވެންއޮތްހާ މަަސއްކަތެ

 

ނޑު މިައއީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ  އާދެ، އަުޅގަ

 5920ހުވާ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ނުޑ ހުވާކުީރ، އިސްލާމްދީނަށް  ކުރިފުޅުމަތީގަިއ ހުވާކޮްށގެން. އަުޅގަ

ގެ ޤާޫނނުއަސާސީއަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭ 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެިރުވމަށާއި، ދިވެިހ 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ރައްކާތެިރވުމަށް. އަދިެއއާެއުކ ރައްޔިތުންެގ 

 5925ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސެްއގެ ގޮތުން އަާދކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްަޔުތ 

ނުޑ މިކުރި ހުވާެގ އަދާކުރުމަށް. އިރާދަކުެރއް  ނޑު، އަުޅގަ ވިްއޔާ އަުޅގަ

މަތީގައި ތެދުވެިރކަމާ ެއީކގައި ދެމިހުންނާނަން، މަސައްކަތްކުރަމުްނ 

ގެންދާނަން. އެކަމުަގއި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެްއބާރުލެއްވުމާިއ 

ނޑަށް ލިބޭނެކަން އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުަރން.  އެހީތެރިކަން އަުޅގަ

 5930 

ނޑުމެ ން ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލިސް މިއަުދ އާދެ، އަުޅގަ

މިބައްދަލުވަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ވަރަށް މުހިންމު ދަނޑިަވޅެްއަގއި. 

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާީޙ  ރާއްޖޭގެ އެތެެރއާއި ބޭުރގެ ނުފޫޒުތަކަކުން އަުޅގަ

ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަންޖެހެން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ަވގުެތއްަގއި. އާދެ، 

 5935ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތެދުވެރިކަމާިއ  މިއިޞްލާޙީ
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އަމާނަތްތެރިކަމާ އެީކގަިއ، އެކަން ކުރިއަްށގެންދަްނ އަޅުަގނޑުމެން 

ވިސްނަންޖެހޭނެ. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު ކުރިއަރަމުްނދާ ކުރިއެރުްނ  

ލާޙުތަެކްއ ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞް

ގެންނަންވެއްެޖކަމަށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

 5940ފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެން އެމަނިކުފާނުވަނީ އެއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ. 

ހަމައެއާެއކީަގއި ރައްޔިތުން ތިބީ މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަކަށް ބޭނުންވެފައި. 

ޔިތުން ތިބީ ެއކަމަށް އެދިއެދި. އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން ބޭނުންވެގެން ރައް

އެހެންވީމާ، މި ރައްޔިުތންގެ އެދުމާއި، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އެދިަވޑަިއގަތުމާއި މިކަންތަްއތަކަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނެސް، ހަރުދަނާ 

 5945ގޮތެްއގައި ަޤއުމުގެ ަރއްޔިުތންނަށް ރައްދުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަީނ 

ނޑިަވޅުަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގެ  ނުޑގަިއ ެއޅިފައި. އާދެ، މިދަ ކޮ

ނޑުމެން މިކުރާ ކަންތަްއތައް މިކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންވީ ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ޤައުމުގެ ިމއަދާއި މާދަމައަށްަޓކައި، އަުޅަގނޑުމެންނާއި ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ދަރިންނަށްޓަކައި އަދި އެދަރިންގެ ދަރިންނަށްޓަކައި ކަން. ައޅުގަ

 5950މަތީގައި ވަރަށް ތަނަެަަވސް ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަހުރި. ހަމައެއާއެުކ ކުރި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި ވަރުގަދަ ގޮންޖެހުންތަކެްއވެްސ އެބަވޭ. އާދެ، 

ނޑުމެން ޙަަރކާތްތެރިާވގޮތް ބަލަން ތިީބ ކުރިންވެްސ  މިއަދު އަުޅގަ

ގަިއ  ދެންނެވިހެން ބޭރުގެ މީހުންނާއި އެތެރޭގެ މީހުން. އޭގެތެރޭ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެޮޔއެދޭ ރަޙުމަތްތެރިންނާއި އަުޅަގނޑުމެންނާމެދު 

 5955ރަޝްޤު އުފެދިފައިވާ ވާަދކުރަނިވި މީސްމީހުން. އަިދ އެއަްށވުރެ 

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެންނަށް ހެޔޮނޭދޭ އަޅުގަ ޞަރީޙަކޮށް ދަންނަވަންޏާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ ކަންތަކަށް ބަ  ލަން. މިކަހަލަ ޢަދާވާތްތެރިންވެސް ތިބީ ައުޅގަ

ވަގުެތްއގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެން،  އެއްަބއިވަންަތކަމާއި އެުކވެިރކަމާއި ހަރުދަނާކަން. އަޅުގަ

ނުޑމެން ތިބިގޮތް   5960އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި އަުޅގަ

ބިތުކަމާ އެީކގައި ތިބިކަން. އަޅުަގނޑުމެން ކެރިގެން އަުޒމާ އެކީަގއި ސާ
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ނުޑގެ ވާޖިބެއްކަުމގަިއ  ނޑީަގއި ައޅުަގނުޑ އިށީނުމަށްފަހު އަޅުގަ އާދެ، މިގޮ

ދެކެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިހިސާބަށް 

ގެނެސްދެްއވުމުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކުީރގެ ަރީއސްގެ ގޮތުން 

 5965ޙަމީދު އަދާކޮށްެދއްިވ އިޚްލާޞްތެިރ هللا ަޢބްދުއޮނަރަބަލްެް އަލްުއސްތާޛު 

އަދި ކެތްތެރި ބަޔަށް ހިތުެގ އަޑިން ޝުކުުރއަދާކުރަން. ހަމައެހެންމެ، 

މިއަދުގެ ޖަލްސާަގއިެވސް ކުީރގެ ބަޔާ ހަމައަށް އާދެ، މިފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ 

ނޑި ފުރުްއަވއިދެްއވި މިހާރުގެ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ދެދުވަސް މިގޮ

ނޑު ވަރަްށ ރައީސް އޮ ނަރަބަލް އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ޒާހިރަށްވެސް އަުޅގަ

 5970އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަިއ ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ިމއަުދ ރައްޔިތުްނގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސެއްގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު މިޝުކުރު 

މިދަންނަވަނީ، ހަމައެކަނި އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގަެއއް ނޫން. 

ންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގަިއ ރައްޔިތު

އެދެބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު މިދަންނަވަނީ. އާދެ، އަޅުަގނުޑގެ 

 5975ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ، ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 

މިމަޖިލިސް އެއްކުަރއްަވއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް، މަޖިލީހާ ހަވާލުކުރެއްވިއިުރ ކުރައްވާަފިއ 

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާްއޖެއަކީ މިހާރު  ދުޢާ ތަކުރާރުކުރަމުން. އާދެ، އަޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާިއ އަދި މުސްތަޤްބަލްގައި ާރްއޖޭގައި ުއޅެން 

 5980ކަންމަތީަގިއ އުޅޭ ތަނެްއެގ ތިބި މީހުން އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު، އަމާން

ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށާިއ މިވޭތުވެދިަޔ އަހަރުަތކުަގއި ރާއްެޖ 

ހާސިލުކޮށްފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ހޯދަމުންދާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާިއ 

އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ދަަމހައްޓައި އެތަރައްީޤއާއި ކުިރއެރުން އިތުުރ 

މިކަންކަމަށް އިތުރަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ، އުދަރެސްތަކަކަށް ގެންދިއުމަާށއި

 5985ބަދަލުތައް، އޮމާންކަާމއި ައމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމާ އެކީަގއި ގެެނވޭެނ 

ގޮތެްއގެމަތިން ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 



 232 

ގެ ޙަްޟރަތުގައި ދުޢާ هللاއެންމެންނަށް ތައުފީޤުދެއްުވން އެދި 

 ދަންނަވަމުން.

 

 5990ގެ ހަވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު އެޖެންޑާ .9

 ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރެއްވުން.

 

އާދެ، ައޅުަގނުޑގެ މިވާހަަކޮކޅަށްފަހު މިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ދެން އޮްތ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގިއ ނަންބަރު ކުރިއަށްގެންދެވުމަްށ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހު

 5995ދަންނަވާލަން. އާދެ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު މަތީގަިއެވސް އެޖެންޑާ 

އޮންނާނެ. ދެން މިޖަލްސާގައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަުކ 

އިންތިޚާބުކުރުން.  އެހެންވީމާ، މަޖިލިސްގެ ނާއިބު ރައީސަަކށް ހުންނަވަން 

ށަހަޅުއްވަމުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނެގ ނަންތައް، ަގވާއިދުން ހު

 ގެންދެވުން އެދެން. ުޝކުރިްއާޔ.

 6000 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

އާދެ، މިހާރު މިހުޅުވާލެުވނު ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދިަވޑަިއގެން، ހަތަރު މެްނބަރެއްގެ ނަންފުޅު ައއިސްަފއި އެަބއޮތް. 

 6005ތު އެރުވުުމގެ ކުރިން ޖަލްާސގައި ިމވަގުުތ އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަ

ނުޑ  84ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ،  މެންބަރުން ކަމުގައި އަުޅގަ

ެމންބަރުން. އާދެ،  84ދަންނަވާލަން. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާގައި ތިއްެބވީ، 

ނޑު ުފރުޞަތު މިއަރުވަީނ، އަިރއަޮތޅު އުތުރުބުީރގެ  އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

 6010 

w މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ r ީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރުން އޮހޭތަހާނ . 
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 މިޝިއާރުަގއި ކިޔާނީ، ިޒކުރާެގ ފޮނި ހަނދާންތައް ވެދުމަށް އަރިސްކުރާނީ.   މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް

މިހިނގާ އެޖެންޑާއަށް ިއޝާރާތްކުރަމުން އަޅުަގނޑު މިހާރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ ވާހަަކ 

ނޑުެވްސ އަުޑއަހަން އިްނ މިމަޖިލީހުގައި. އަޅުަގނުޑ   6015ގެނެސްދެްއވީ، އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ، އަތްފޯރާ ހިސާބު ކައިރިން. ކުރިާއއި ފަހަތުން ހިނގަމުން މީެގ 

ހަރު ކުރިން ައންނަކަމެކޭ. މިކަންކަމަކީ، ަތފާތުެުވުންތައް އެތަކެއް އަ

ނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިނަ ިދވެހިން ދަންނަ ކަމެއްނޫނޭ. އަުޅގަ

ދަސްކޮށްދެއްީވ، ވަރަށް ކަިއރިންނޭ. މިދެންނެވި ކުރިއާިއ ފަހަތުންނޭ. 

 6020އެޖެންޑާަގއި ދެންމެ ިއޝާރާތްވެގެން މިދިަޔ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ޑާގެ ނާއިބު ރައީެސއްގެ މަގާމަށް މީހަކުގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް މިއެޖެން

ނޑަށް ިއވިހުރި އަޑުތަާކިއ  ރިޔާސަތުެުން އެހުޅުވާލި ފުުރޞަތުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ ލިބިހުރި ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިރު ދުސްތޫީރ ނިާޒމު ރަނގަޅަްށ 

ކާނާއަކަްށވާނެ. ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަުކ، ހުންނެވުމަކީ  މިކަމަށް ލިބޭ 

 6025ބައެއް ަވކާލާތުކުރުންތަުކގެ ޢުރުއްފަތްތެރިކަމުގެ އަޑުަތްއ އެހުންތެރިން 

ހާމަކުރައްވާީތއާއި މިކަމުަގއި ފަސްނުޖެހި އިސްނަގާކަމަށް މިއުރުއްފަތްތެރި 

ޖުމްލަތަކުގައި އެހުންތެރިން ހާމަކުރައްވާފަިއވާތީ، ރ.އަތޮުޅގެ މެންބަރު 

ނޑު މިހުށަހަޅަނީ ވަރަށް ޑޮކްޓަރ ޝާހިން ޙަމީދުގެ ނަ ން އަޅުގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ޯއގާތެރިަކމާއެކުަގއި. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ހަމަ 

ނުޑ ދެވަަނ   6030މިހިނދު މަނިކުފާނު ތިޔަ ިއޝާރާތްކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅގަ

ފުރުޞަތަކަށް އެދި އަިދ ތިންވަނަ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިހާރު 

ނޑު ބޭނުންީވ ކުރިއަށް ިމއޮްތ ހިފަމުންމިދަނީ. ދެވަނަ ފު ރުޞަތުގަިއ އަުޅގަ

ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް މިއަދުގެ 

ނޑުމެްނގެ ޒަޢީމް އެިއޝާރާތްކުރެްއިވ  ހެނދުނުގެ ަވގުތުަގއި އަުޅގަ

 6035އިޝާރާތްކުރުމުަގއި ބަިއެވރިވެލަން. އެހެންނަމަވެްސ އެފުރުޞަތު 

ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ މިނޭާވގަިއ ހާމަކުރަން.  އަޅުަގނޑަށް ނުލިބުނީތީ،

އަޅުަގނޑު މިހުށަހެޅުމަށްފަހު، ދެން އިޝާރާތްކޮށްލަން ބޭނުން އަނެްއ 
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ޖުމްލައަކީ، ަރއީސް ަމއުމޫން ޮގވާލަެަްއވާ ގޮތަށް އިރުާޝދުތައް ހިމަނާ 

 މަޢީޝާއަށްޓަކި ދީނަށްޓަކައި ެއދެންހެ ވަޠަން. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

 6040 

ޝުކުރިއްާޔ. އަިރއަތޮޅު އުުތރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙަންމަދު  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އާދެ. ޭއނާ އެހުށަހެޅުްއވި ނަންފުޅު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޯޓްކޮށްފީމު. ދެން މިމަޢުޟޫޢުގައި ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަްނ 

ބަރު ޑޮކްޓަރ މަޙުމޫދު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

ނޑު އެމަނިކުާފނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.   6045 ޝައުޤީ. އަުޅގަ

 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑވެްސ ފުރުޞަތަކަށް wr ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 އެދުނީ، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުުރބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ   މެންަބރު ަމޙުޫމދު ޝަުއޤީ

ޝާހީން ޙަމީދުގެ ނަންފުޅު ނާއިބު ރައީެސްއގެ މަޤާމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި.  ެކވުން:ވާހަކަެދއް

ނުޑގެ ކުރިން އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުީރެގ ޢިއްޒަތްތެރި   6050އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުެުދީ އިބްރާހީމް އެނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްަވއިފި. 

ބޭނުންކުރާނީ، އޭނާ ހުށަހެޅުއްިވ  އެހެނާވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެން މިފުރުޞަތު

ނުޑގެ ނަޒަރުަގިއވެސް ޤާނޫނީ  ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރުމަށްޓަކައި. އަުޅގަ

ޢިލްމު ހާސިލުކުރައްވައި، ައދި އެދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފަިއވާ 

 6055ބޭފުޅަކު މިފަދަ މަޖިލީހެއްގެ ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރެްއވުމަކީ ފަންީނ 

ލިބިގެންދާނެކަމެއްކަން އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. ފަހިކަމެއްެް އެކަމަށް 

އެހެންވީމާ، ޝާހީން ޙަމީދުގެ ނަންފަޅަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އައްސަލާްމ  ނަންފުޅަށް އަޅުގަ

 ޢައިލައިކުމް. 

 6060 

ުރވަނީ، ހުވަުދއަތޮުޅ އުތުރުބުރީެގ އާދެ. ދެން އަުޅަގނޑު މިފުުރޞަތު އަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝީރީނަށް.
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 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، އެްނމެ ފުރަތަމަ   ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ

 6065 ޔަތަކުްނ އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަުތގައި މިއަދު ވަރަށް ތަނަވަސް ައޢްލަބިއް މެންަބރު ފާޠިމަތު ީޝރީން 

މަނިކުފާނު މިމަޖިލީހުގެ ރައީސެްއގެ ަމގާމަށް ހޮިވވަަޑއިގެންފަިއވާީތ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމަށްޓަަކއި މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ، މަރްޙަބާއާިއ 

ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ާއދެ، ެއއަށްފަހު ވަރަްށ ކެތްތެރިކަމާިއ 

އިެއކު، މިމަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާ

 6070ފުރުއްަވއިދެްއވި ކުީރގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ އޮނަރަބްލަ 

ޙަީމދަށާއި އަދި މިހާރުެގ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުެގ هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްެްދު

ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރަށްވެސް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެުކ 

ޝުކުރުދަންަނވަން. އާދެ، އެހެންބޭފުޅުންވެްސ މިތަނުގަިއ އަޅުަގނޑު 

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ދެބޭފުޅުންވެސް ވިދާުޅވިފަދައިން، ައޅުަގނޑުެވސް ހަމަ 

 6075މަސައްކަތްކުީރ، މިމަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީެސއްގެ ަމގާަމށް ބޭފުޅެއްެގ 

ދިަޔީއ، ނަންފުޅު ހުށަހެޅޭތޯ. އެގޮތުން އަޅުަގނުޑގެ ނަންފުޅުވެސް ވެގެންމި

ހަމަ އެއްނަންފުޅަކަށް. އެެހންކަމާއެކު އަޅުަގނޑު ިމަވގުތުެު ވާީނ 

ތާއީދުކުރާ މީހަކަށް ކަންނޭނގެ. އެހެންވުމާެއކު ައޅުަގނުޑ އަލްއުސްާތުޛ 

ޝާހީން ޙަމީދުގެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވަން. 

 6080ނީ އެމަނިކުފާނަކީ، ައޅުަގނޑުެމން އެންމެން ދަންނަ ފަދައިން ޤާނޫ

ނުޑ ދަންނަވާނީ.  ރޮނގުން ވަރަށް ފުންނާުބ އުސްބޭފުޅެޭކ އަުޅގަ

އެހެންކަމުން މިކަމުގަިއ، ެއމަނިކުފާނު އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާނެކަަމްށ 

 އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކޮށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފަމުން އިށިއިންނަން. 

 

 6085ޝީރީން. ދެން އެދިަވަޑއިގެންފަިއވަނީ،  ޝުކުރިއްާޔ. އަލްފާޟިލާ ފާިޠމަތު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އައްސަލާމް ައއިލަިއކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ
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 މަޖިލީހަށް ނާއީބު ރަީއސަކު ހޮވުމަްށ  އެދި ދަންނަވާލީ، ިމ ޢިއްޒަްތތެރި މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

 6090ނަންފުޅެއް ހުށަހެޅުމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނަޑށް ފުރުޞަތު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލިބުނުއިރު، ވަރަށް އެކަީށގެންވާ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅެއްގެ ނަން 

ހުށަހެޅިފައިވަނީ. އަދި އެބޭުފޅަކީ، ައޅުަގނުޑވެސް ނާއިުބ ރައީސަކަްށ 

ޅުމަށް ޚިޔާލުކޮށްގެން ހުރި ޢިއްޒަތްތެރިޔާ. ދެން ހަމައެއާއެުކ، ހުށަހެ

ތާއީދުވެްސވަނީ ލިބިފައި. އަިދ އޭގެ މަްއޗަށް ތާއީުދވެްސަވނީ ލިބިފައި. 

ނޑު އިށީނުމުގެ ކުރީަގއި އެަކއްެޗއް ދަންނަާވލާނަން. އެއީ   6095ދެން އަޅުގަ

ހުވަދުއަތޮުޅގެ  މިއަދު މިމަޖިލީހުގެ ރައީސްކަަމށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢައްެްބާސް އިބްރާހީމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ،  ގެ ާވގިފުާޅިއ هللاމަރްޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

ނޑުެމން ކުރިއަށް  ލައިގެން، ތިޔަ މާތްރަީއްސގެ އަރިުހގަިއ އަުޅގަ

 6100އެންމެާހ މެންބަރުން  މިއޮތްތަނުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ވަރަށް އެުކވެރިކަާމއި ޖޯޝާެއކީަގއި ތަންކޮޅެްއކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގަިއ 

އިރާދަކުރެްއވިޔާމުން ޤާނޫނުައސާސީ ހަދައި މުޅިން ނިންމާލެވޭނެކަމަށް. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 6105ވާަހކަފުޅުދައްަކވަްނ  އާދެ، މިހާތަނަށް އެޖެންާޑގަިއވާ މިނަންބަރާ ބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއވެސް އިތުރު ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. ހަމަ އެހެންމެ، 

ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސުގެ މަޤާމަށް ނަންފުޅު 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެރުވުނު ފުުރޞަތުގައި އެންމެ ނަމެއް، ެއންމެ ނަންފުޅެއް 

ސްަފއެއް ނުވޭ. އާދެ، ެއ ބޭފުޅަކީ ރ. ފިޔަވައި އެހެން ނަމެއްވެސް އައި

 6110އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު. އެ ނަންފުޅު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ އއ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ 

އިބްރާހީމް. އެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރައްވަނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 

ޙްމޫދު ޝަޢުޤީ. އަދި ތާއީދުކުރެއްވުުމގެ ގޮތުްނ އިތުރަށް ދެ ޑރ. މަ

ބޭފުޅަކުވެސް ވާހަކަފުޅުަދއްަކާވފައިވޭ. ދެން ިމގޮތަށް މަޤާމަަކށް ހަމަ އެންމެ 
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 6115ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ައއުމުން ވޯޓަކަށް ނާހާ ތަްޒކިާޔއެްއގެ ގޮތުން ނުވަތަ 

ަވޑަިއގަތުމެއް ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބަސްެވަވޑަިއގަންނަވާ ެއއްބަސްވެ 

ބަލާފައި އެގޮތަށް އެ އިންތިާޚބުކުރުން ނިންމާލުމެއްވެސް ޮއވޭ. އެ ގޮތަށް 

ނިންމާލުންވެސް އެީއ ޖަލްސާތަކުަގއި ކަންަތއްތައް ކުރަމުން ގެންދާގޮެތއް. 

ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއވެސް އަދި އެހެން މަޖިލީހުގައިވެްސ 

ނޑަށް މި ދެންނެވުނީ އެގޮތަށް ކަންތައް ހިނ  6120ގާފައި އެބަހުރި. އާދެ އަުޅގަ

ނޑަށް އިނގިރޭިސ ބަސް ދަންނަވަން ނޭނގޭީތ،  ޢަރަބި ބަހެއް އަުޅގަ

އެްއޗެކޭ ހީފުޅުނުކުރަްއވާތި. އިނގިރޭސި ބަްސވެްސ އޮންނާނެހެން 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބަްސެވވަަޑއިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް. 

ނޑުމެން ވަަރށް ގިނަ ވަގުުތ އެހެންވީމާ، އަޅު  ނޑު ގަްސތުކުރަނީ އަުޅގަ ގަ

ނުޑ ގަސްތުކުރަނީ   6125ވަންދެން މިއަދު މިތާނގައި މިތިބެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު ވޯުޓގުނުމުަގއިވެްސ  މީގެކުރިންވެސް އަުޅގަ

ރާޒް ވަރަށް ގިނައިރު އެބަ ދާކަން. އެހެންވީމާ އެއްވެސް ބޭފުަޅކު އިޢުތި

ނުކުރުއްާވކަމަށް ވާނަމަ އަްލުއސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދުގެ ނަންފުޅު އެއީ.. 

ނުޑ ހިތަކަށްނުވެްސ ވައްދަން ިމ  އާދެ، ކޮންެމވެސް ބޭފުޅަުކ، އަުޅގަ

 6130ޢިއުތިރާޒް ކުުރްއވަނީ ކަމަަކށެއް، އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ 

ޙްތިރާމްކުރުމާއެީކގަިއ އެދިަވޑަިއގެން ހުށަހެޅުއްވީާމ އެ މެންބަރަކަށް އި

هللا އަޅުަގނޑު ނ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ޔާމީނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 6135 މަނިކުފާނުގެ އިންތިޚާބަށް އަޅުަގނުޑ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 ޙްނިޔާ ދަންނަވަން. ދެން މިހިނގާ މިއުޭޅ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ތަ ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ނޑުމެން ޤާނޫނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މައްސަލަިއގައި ައޅުަގނުޑ ހިތަށް އަރަނީ އަޅުގަ

މައްސަލަެއއް ނިންމާއިރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަމަ އިންތިޚާބުވި ފަދައިން 

މެ ވަނަ މާއްާދގަިއ މިބުނަނީ އިންތިޚާބެއް ކުާރވާހަކަ. އެެހންވީމާ އެން 97

 6140ފުރިހަމަކޮށް ރެކޯޑަށް ިމކަން ނިމިގެންދާނީ އަިދ ޝާހީންއަށް 
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ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންވާ ަޙްއޤު ތަޢުރީފުވެސް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނީ 

ނުޑ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިންތިާޚބު ކުރެއްިވއްޔާހެން. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

އެހެން ވަަނ މާއްދާަގއިާވ ުއސޫލުގެ މަިތން އަދި  97ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން 

ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ހުށަނޭޅި އޮތްކަމުަގިއވިނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ކަންތަްއ 

 6145 ކުރިއަށް ގެްނގޮސްެދއްވުން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ކޮންމެއަަކސް މީަގއި ހަމަ މާނަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއގެ ގޮތުން ނިންމުމަކީވެސް ހަމަ ކުރުމުގެ މައްސަލަެއއް މިއައީ. ތަޒްކިޔާއެ 

ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ޢިއްތިފާޤުން ފާސްވެވަަޑިއަގތުން ކަމުގައި 

 6150ބެލޭނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮްނސެންސަސް އެމާނަެއއްަގއި ޫނން އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ހަމަ  މިދެންނެވި ބަހުގެ މާނަ ޮއންނަނީކީއެއް. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ނުޑ  ދެންނެވީ ހަެަމައެކަނި ވޯޓު އުުފލާ ގުނައި ިމ އެނގިހުރެ އަުޅގަ

ކަންތައްކުރުުމގެ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުްނވެްސ ދިޔައީ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ޢިއުތިރާްޒ 

ނުޑ ހަމަ މިހާރު   6155ނުކުރައްވާނަމަ އެހެްނގެންދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޝުޢޫރުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ހަމަ ތި އެދިވަަޑއިގެންަފއިާވ ތިބޭފުޅުންގެ ތި 

ނޑު ގެންދާަނން. އަދި އެއްބޭފުޅަކު އެްއޗެއް ވިދާޅުވާްނ  ގޮތަށް އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބއޮތް. އެއީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ. 

 މަޙްމޫދު ޝަޢުގީ.

 6160 

ނޑުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ޝުކުރިއްޔާ . ` ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު   ަރއީސް. އަުޅގަ

 ވާހަކަައކީ އިންތިޚާބު މުޅިން ފުރިހަމަ ކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑަްށވެްސ  ޑރ. މަްޙމޫދު ޝަުޢޤީ 

 ފެނޭ ވޯޓަކަށް ައއްަސވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނުޑ އެބޭފު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  6165ޅުންގެ ޝުޢޫރުފުޅުަތކާ އެްއގޮތަްށ އާދެ، އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

 އިންތިޚާބު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާަނން. 
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 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

 6170އާދެ، ވޯަޓކަށް ދާން އަޅުަގނޑު، ވޯަޓކަށް ދެންނެވުމުެގ ކުރިން އަދި 

ނޑު އަުރވާނަން. ެއީއ  ކުޑަުކޑަ ަވގުތުޮކޅެއް ތިޔަޭބފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނަންފުޅެއް އަުތވެދާނެކަމަށް. އެ ފުރުޞަތު ނުދީ  ފަހަރެއްގަިއވެސް އެހެން

އަޅުަގނޑު ެއކަން ނިންމާލީއޭ ހީވެދާނެތީ، އެހެންވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުަޑ 

ނޑު އަުރާވނަން.  ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

 6175 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ގަސްުތކުރަނީ. އެހެން 

ނުޑ ނަންފުޅެ އް ހުށަނޭޅުނުކަމަށް ނިންމާފައި، ދެން ވޯޓު ދެްއވުން އަުޅގަ

 6180އެދެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް ހޮއްެވވުމަށް ދެންމެ ތިޔަ ވޯޓު ދެއްެވވިފަދައިްނ 

އަތްޕުޅު އުުފއްލަަވއިގެން. އާެދ އެހެންވީމާ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ހުގެ ރ. ައތޮޅުގެ މެންބަރު ނާއިބު ރައީެސއްގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އަލްއުސްާތޛު ޝާހީން ޙަމީދު ހުންނެވުމަށް ފެނޭތޯ މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅުއްވާ 

އަދި ތާއީދުވެސް ލިބިފައި. ުހށަހެޅުއްވީ އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު 

 6185އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. ތާއީދުކުރެއްީވ ރައްޔިތުންގެ 

ތެރި މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު ޝަޢުޤީ. އާދެ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް

އަނެއްާކވެސް ބޭފުޅަކު އެްއެޗއް ވިދާުޅވާން އެިދވަަޑއިގެްނ އިޝާރާތެްއ 

ކޮށްލައްަވއިފި. ެއއީ މިނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުީރ 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު އޭނާއަށް

 6190 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ހުށަހެިޅ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 
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 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ދެއްވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި މި އަުޑއައްަސާވ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ކަްނ އިޝާރާތްކުރަްއވަމުން ެއގޮތަށް މަރުޙަބާ ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ައއްސަރިަބހާއި ސާބަސް   6195ކިޔުްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަުޅގަ

ރައްދުކުރަން. އަދި ހަމަ ރިާޔސަތުން ދެންމެ އިޢުލާން ކުރެއްވި އިޢުލާން 

ކުރެްއވުމުަގއި ދެބަހެއް ނެްތ ކަމުަގއިެވއްޖިްއޔާ ެއ ނިމުނީކަމުގަިއވެްސ 

 ޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ރިޔާސަތަށް އަރިސްކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ.އަޅުަގނ

 

 6200އާދެ، ވަެަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ކުރިްނވެސް ދެންނެވިހެން މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ަވގުުތ އައިސްަފއި މިވަނީ އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ނޑު އަލަށް ދަންވާލާނަން. އަރިއަތޮޅު އުުތރުބުރީ މެ ންބަރު.. އާދެ އަޅުގަ

ނޑަށް އަދި ހަމަ ވަރަްށ ދަތިޭވ މިކަންތައްތަްއ  މިތާނގައި އިށީނީމާ އަުޅގަ

ނޑު ހީކުރަިއެގން އޮތީ ހަމަ  ގެންދަން. އެްއެޗއް ހީފުޅު ނުުކރައްވާތި. އަުޅގަ

 6205އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު 

މަވެްސ ވޯޓު އެހުމަށް އެކަން ނިންމާލާ އެކަން އަރުވާނަމޭ. އެހެންނަ

އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ދެން އެ ވޯޓު ނަގާެނގޮތަކަށްނޫްނތޯ. އެކަމާބެހޭ 

ކޮންމެވެސް ވާހަކަެއއް ަދއްކަންނޫނިއްާޔ ގިނަފަހަރަްށ މި ނިޒާމީ 

ނުކުތާއެްއަގއި ނޫނީ ގިނަ ފަަހރަށް އެކަމަށް ފުރުޞަތު ނުޭދން މިއޮންނަނީ. 

ނޑު ހަމަ މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރަށް އެހެންވީމާ އަ  6210ުޅގަ

ނުޑ ހީކުރައިހެން  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާަނން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ެއކަށީެގންވާ ފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވިއްޖެ  އޮތީ އަުޅގަ

ރ.  ވާހަކަފުޅު.. އެރުިވއްޖެޔޭ ވާހަަކފުޅު ދައްަކވަން، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު

އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު 

 6215 އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ އޭނާއަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވން.

 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީްސ އަލިައޅުވާެލްއިވ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

ނޑު ފުރުޞަ  މެންަބރު ޢަލީ ވަިޙދު   ތުގެ ބޭނުންކުރަނީ ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއއްެގ ފަދައިން އަުޅގަ
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ދަށުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަމަ އެއީ ތިަޔ ޢިއްޒަތްތެރި މާްތ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 6220މަނިކުފާނަށްޓަކައި ކުާރކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި   ތާއީދުކުެރްއވެީވ ަވޒީރުންެގ 

ށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޙްމޫދު ޝަޢުޤީ. މަނިކުފާނަ

އޮޅިަވޑަިއގެން ވިދާުޅެވވުނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރޭ 

އެހެންވީމާ ފަހަރުަގއި ަޔއުމިއްާޔއަށް އޮޅުންއަރާފާނެ، ހަމައެކަިނ 

މަނިކުފާނަށް ހެޔޮއެދޭ މީހެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން ެއާވހަކަދަންނަވާލީ. 

 6225 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ކުށެއް ކިިއްއޖެއްޔާ ރަނަގޅު އާދެ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ނޑަށް އިނގުީނމާ. އަޅުގަ ކޮށްދެއްވަން ތިޔަބޭފުޅުން ތިްއބެވިކަން އަުޅގަ

ނޑު އަދަުބވެރިކަމާެއކީަގއި  ވަރަށް އުާފވެސް ެވއްޖެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު ެދންނެވީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ   6230ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާނަން، އަުޅގަ

މެންބަރޭ. ކަންދިމާވި ގޮތުން ބައެއްފަހަރަށް މި ޢިއްޒަތްތެރިނުލާ ބައެއް 

ބޭފުޅުންގެ ނަން އެަބެގނެވޭ. ެއއީ އަދި ަފރިތަ ނުވަނީ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޖެއްާޔ އަުޅަގނޑު އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަުމން ގެންދާނަން. 

ނުޑ ނުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކޭ އަޅު  ގަ

 6235މިތާނގައި ތިއްބަވާނީ މުޅިން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. 

އެކި ހަިއސިްއޔަތުން މި ތިްއބަވަނީ ެއކި އަތޮުޅގެ މެންަބރުން އެހެންވީމާ 

އެގޮތަށް ދަންނަވާލަން. ާއދެ ދެން ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ްއވެސް ޚިޔާލު ތަފާުތުވމެއް ނެތްކަމަށް ކުރިމަތީގައި އޮތް މަްއސަލަިއގެ އެ 

ނޑުމެން އަވަަހށް އެކަންތަްއ  އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 6240 ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ ބަލަމާތޯ. ެއހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ަދންނަވާލާނަން.

 

އާދެ، ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް ހުންނަވަން 

ންނަވާ ކަމުަގއި ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފެނިވަޑަިއގަ

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ވަޒީރުްނެގ 
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 6245މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު ޝަޢުޤީ 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ނަންފުުޅ، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުީރގެ މެންބަރު 

ާތޛު ޝާހީން ޙަމީދު ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް އަލްއުސް

 ހުންނަވަން ފެންނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެެދން.
 

_____________________________________________________________ 6250 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
ންނަވަން ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ަރއީސްައކަށް ހު

 ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 6255 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 84 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: 

 79 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 6260 5 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 
 

އެހެންވީމާ މި މަޖިލީހުގެ ވަަރށް ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަަތުކން ރައްޔިތުްނގެ  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް މާޅޮސްމަޑުުލ އުތުރުބުރީގެ 

 6265 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުްސތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު ހޮވިވަޑަިއގެންފި.

  

ބަރުންގެ ނަމުގައި، އަިދ މި ފުރުޞަތުގައި، މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ މެން

އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުަގއި އަްލއުސްތާުޛ ޝާހީން ޙަމީދަށް މަރްޙަބާ 

ނޑުމެްނގެ މި  ދަންނަވަން. މަނިކުފާނުގެ ތަުޢލީމާއި ތަޖުރިބާއާެއކުަގއި އަުޅގަ

 6270ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ހަރުދަނާ އަގުހުރި ކަންތައްތަެކްއ 

 ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީ
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އެޖެންޑާގެ ހަތްވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  .11

 ޖަލްސާ ނިންމެވުން.

 6275 

އާދެ، މި ހިސާބުން މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއިވާ ކަންތައްަތްއ ނިމުނީ. ދެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  އެހެންވީމާ އޮތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުން.

ނީޑގަިއ އިންނަ މީހެްއގެ ގޮތުން މި ރައްޔިތުްނގެ  މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސީ ގޮ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މި ތާރީޚީ ޖަލްސާގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށްގެންދެވުމުަގިއ 

 6280ތިޔަ ހުރިހާ މެންބަރުން ތިޔަ ދެއްކެވި ރީތި ފުރިހަމަ ނަމޫނާއަށްޓަކައި 

ންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ ޚިޔާލު އަޅުަގނޑު ތިޔަ އެ

ތަފާތުވާ ބައެއް ކަންތައްަތއް ހުރިކަމުގަިއވިަޔސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަިއގެްނ މިކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިުޔމަކީ އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުވެްސ  އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭ ކަންަތްއ. އަދި އެީއ އަުޅގަ

 6285ަގނޑުމެްނގެ ކިބައިން އެދޭނެ ކަންތައް. އެހެންީވމާ އަޅުަގނުޑ އަޅު

އުންމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވާ ބައްދަލުުވންތަކުގައި ިމ 

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންދެްއވާ، 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގިއ އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުުޅތައް ދެއްާވ، 

ނޑުމެން އަޅު ަގނޑުމެންނަށް ޞުލްޙަެވރިކަމާއި މަޞްލަޙަތާއެކުަގިއ އަޅުގަ

 6290މަސައްކަތް ކުިރއަްށގެންދެވުމަށް ބާރުލަްއވައިެދއްވާެނކަމަށް. އާެދ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އިރުޮއއްސިގެން މިދަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން 

އަދި  މަހުގެ ފުރަތަމަ ރެއަށް. އާދެ، މުލަ ރޯދަ ވިލޭރެއަށް. ާއދެ އެއީ

ހަނދު ފެނިއްޖެއްޔާ އެހެންވާނީވެްސ، އެހެންނަމަވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑަްށ އެހެން ދެންނެވުނީ. ކޮންެމ ގޮތެްއަގއިވެްސ  އުންމީދުކުރެވޭތީ އަުޅގަ

 6295އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިމ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ތިޔަ 

މުނާސަބަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާމަހުގެ 
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ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންަތްއ ރައްދުކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް 

އިޚްލާޞްތެރި ވާޖިބެްއ. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް މި ރަމަޟާންމަހުގެ 

ބަރަކާތާއި ރަޙުމަތާއި މަޣްފިރަ ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުަރން. އާދެ ދެން 

 6300ނެ ދުވަހެއް ހަމަ ލަހެއްނުވެ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާ

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މާ ދިގު މުއްދަތެްއ 

ނުވެ ޖަލްސާ ބޭްއވޭތޯ ަބލާނަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުަގނޑު މި 

  ނިންމާލަނީ.

 

 6305 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިމުނީ. - هلل رب العالوين والحود
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