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 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން  .1

 

 رسول على والسالم والصلة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 .ޖަލްސާ ފެށުނީ .وااله وهن وصحبه آله وعلى هللا
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ވަނަ  11އާދެ، މިއަދު މިބާއްވަނީ ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  

އަދުގެ ޖަލްސާގެ މައިަގނޑު ކަމަކަށް އޮތީ ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ. މި

ބު ކުރެްއވުން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާ

ްނ  2004އޮކްޓޯބަރ  14ނޭ ފަދަިއން އެމަޤާމު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

 10ގެ ނިޔަލަށް ފުރުްއވަމުން ގެންދަވާފަިއވަނީ  2005ފެބްރުއަރީ  27ފެށިގެން 

ވަދުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް. ހު

އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަތީ 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮުތގެ މަތިން  93ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރުއްވަމުްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން. އެމަނިކުފާނު ފު

 15ފެބްރުއަރީަގއި ހުސްވުމާ  27ގެންދެވީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގޮޑި 

ަަމުން ގެންދެވި  ގުިޅގެން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނު ފުރުްއވަ

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ހުސްވީ. އަިދ  105ގޮޑި ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ީޑގެ ސަބަބުން އެކުިރމަތިލެއްވުމުަގއި މިމަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނު ފުރުއްވި ގޮ

ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަތް ައދި އިންތިޚާބުވެސް ެވވަަޑިއގަތް މަޖިލީހުގެ 

 20ރައީސް ކަުމގެ ގޮިޑވެސް ހުސްވީ. ރަްއޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްގެ ގޮޑި ހުސްެވއްޖެނަމަ އެގޮިޑއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަން 

ނޑު ވަ 97ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާތީ. މިާހރު އަުޅގަ

ޤަސްދުކުރަނީ މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޯވޓު ދޭނެގޮތުގެ ަމްއސަލައަކީ މީގެ 

 25ކުރީަގއި މިމަޖލީހުގައި ހިނގާ ނިމިފައިވާ މަްއސަލައެއް. މިއަުދެގ 

ގައި މިއަދު ހުވާކުރެްއވި ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް މަޖިލީހު
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ހިމެނިވަޑަިއގެންފަިއވާތީ އެެމންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކަިއ ރައްޔިތުންގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ހޮއްެވވުމުގެ ކުރިން، ޮހއްެވުވމުގައި ކުރިން 

 ހިނގާފައިާވ ގޮތް ދަންަނވާލާނަން. މިމައްސަލައަކީ މިމަިޖލީހުގައި ވަރަށް

 30ދިގު ވަރަށް ފުން ބަހުސްތަކެއް ކުރެވި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބައެއް މާއްދާތަްއ 

ތަރުޖަމާކުރުމުގައި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންަތކެއް އުފެދުނު 

ނޑު ގޮތެްއަގއި ބިނާވެގެން ދިަޔއީ  މައްސަލަެއއް. މަޖިލީހުގައި ބަހުސް މައިގަ

ުތންގެ ޚާއްަޞ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔި

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިާޚބު ކުރަންޖެހޭނީ ސިއްރު ޯވޓަކުންތޯ ނުވަތަ 

 35އަތް އުފުލައިގެން ނަގާ ހާމަ ވޯޓަކުންތޯ. މިސުވާލުގެ މައްޗަށް ބަެއއް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެެކަވޑަިއގަންނަވާ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ 

މަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލާޒިމްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތާޚބު ކުރު

ސިއްރު ވޯެޓއް ނެގުމަށް. ބައެއް އެހެން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން 

ދެކެވަަޑިއގަތް ގޮުތގައި ޤާނޫުނއަސާސީ ސިއްރު ވޯެޓއް ނެުގމަށް ލާޒިމެއް 

 40ސަސާެއއް ނުކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީ ތަރުޖަމާކުރާނެ ވަިކ މުއާ

ނޑިޔާުރގެެއއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނާ މިމައްސަލަ އުފެދިގެން  އިދާރާެއއް ފަ

ބާރު  ނައުމުގެގެ  ދިޔައީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކުރުމާ އެއަށް އުިނއިތުރު

ލިބިގެންވާ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެޭރގަިއ 

ނަޑއެޅޭނެ ވަކި ފަރާެތއްެވސް ފާހަގަެއއް  ކަމަށްވުމުން އެކަމަށް ިނޔާ ކަ

 45އެހެންކަމުން އެކަން ޙައްލުކުެރިވގެންދިޔަީއ މަޖިލީހުގެ ނުކުރެވުނު. 

މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓަކުން. މަޖިަިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ 

ވަނަ ނަންބަރު  5745ވަނަ ަނންބަރުގެ ޞަފްޙާގެ  231ޔައުމިްއޔާގެ 

ުތ ފޮޅުވަތުން އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނޭ ފަދައިން އެވޯުޓގެ ނަތީޖާައކަށްވީ އެަވގު

ވޯުޓގެ  69މެންބަރުންގެ ތެެރއިްނ  84ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 

 50އަޣުލަބިއްޔަތުން. ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކު ހޮވުމުަގއި 

އަތްއުފުލަިއގެން ހާމަ ވޯެޓއް ނެގުމަށް ފާްސކޮށްގެން. އެދުވަުހގެ 

ސްކަމަށް އެނިންމެވުމުގެ މައްޗަށް ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީ
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ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްާބސް އިބްރާހީމް 

ރިޔާސަުތގެ ދަުށން މަޖިލީހުގެ ހޮވިވަަޑިއގަތް. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ 

 55ސައްކަތްތައް ކުެރވެން ފަށާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުަލާވލާނިމި މިހާރު މަ

މެވުމުެގ މަްއސައްކަތް. ކުރިން މިމަޖިލީހުގައި ކުރެވެމުންދަނީ އެަގވާއިުދ ނިން

އަޅުަގނޑު އިޝާރާތްކުރި ޚިާޔލުތަފާތުވުމުގައި ދެފަރާތް ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ބޭފުޅުންވެސް މިހާތަނަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަިޖލީހުގެ ހުރިހާ 

މަސައްކަތެްއަގއިެވސް ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިެވަވަޑއިގަންަނވަމުން 

 60އެކު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުން ގެންދަވާކަްނވެސް ިމވަގުތު އުަފލާ

މިމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އިންތިޚާބު 

ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެމަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމުަގއި 

ވޯޓުދޭނީ ކޮްނގޮތަކަށް ކަްނ މިސުވާލު އުފެދެން ޖެހޭނެ ޖާގަެއއް އޮްތކަމަކަށް 

ނުޑގެ މަްއަޗށް މިއަދު ލާޒިމްވެގެންވަީނ މިމަޖިލީހުގައި ނު ފެނޭ. އަޅުގަ

 65އަޣުލަބިއްޔަތަށް ނިންމަވާފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މިމައްސަލަ ކުރިއަްށ 

ގެންގޮސް ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު 

ނ ޑު ކުރެވެންދެން މިމައްސަްއކަތް ކުރުން. އާދެ، މިފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއްއވެސް އެަބއޮތް. ެއީއ ރައްޔިތުންެގ 

ށ. އެތޮޅުގެ  މީެގ ކުރީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަތް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި

 70ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ވަހީދާ ސ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

ޞަ މަޖިލީހުގައި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއް 

މީގެ ކުރީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިެގންފައިވަނީ ސީާދ އެމަޖިލީހަށް ހޮވިަވޑަިއގަްތ 

ކަމަށްވުމާއެކު އެގޮުތގެ މަތިން ހޮވިވަޑަިއގަތް ކަްނ މިހާރުވަނީ 

ޅުގެ ކުން ހުށަހަޅުއްވާ. އެއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ށ. އަތޮއުާފއައިސްތި

 75ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމަށް ސ.އަތޮޅު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަމާ

މިދެބޭފުަުޅުން ހޮވިވަޑަިއގަުތމާ ގުޅިގެން. އަދި ެއކަމަށް ހުވާވެްސ 

ކުރަްއވަިއގެން. އެހެންވީމާ މިާވހަކަވެސް ދަންނަާވ މިލެވުނީެވސް ހުސްވިކަްނ 

ނުޑ  އަޅުަގނުޑ އިޢުލާން ކުރަން. މިވާހަކަކޮަޅކީ އާދެ، ީމގެުކރިން އަުޅގަ
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ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަކު ކަމުަގއި  މިދެންނެވި ފަދައިން

 80ން ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަހޮއްވަ 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ހުށަހެޅޭ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން.   ތާއީދު ލިބޭ ނަންފުޅުތަކަށް އަުޅގަ
 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު:  ދެވަނަަަ ޑާގެ އެޖެން .2
 85 ރައީސްގެމަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެއްވުން 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާެދ، މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަްނ ނިންމާފައިވާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑު ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ޮހވުމުގެ މަ ޙަސަން ޢަފީފް   ރުޙަާލގަިއ އަުޅގަ

ދަންނަވަންޖެހޭ ބައެއް ވާހަަކ ހުރުމާއެކީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާަލން އަޅުަގނޑު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 90ވަނަ މާއްދާަގއި މިބުނީ ރައްޔިތުންގެ  92ބޭނުންވޭ. އާދެ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކުރާގޮތުން  92ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލުމާ  ރައްޔިތުންގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އުިނއިތުުރ ގެނައުމަށް އެކުަލވާެލވޭ މަޖިލީހެއް. މިހެންވެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާއިރުގަިއ 

 95ްށ މިޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާޫނނުއަސާސީއަ

އުނިއިތުރެއް ގެނެސް ެއއަްށ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމަކުން ައދި އެމައްސަަލ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަްސދީޤު ކުރުމުން. 

ބެހޭޮގތުން އެއްވެސް އެނޫންގޮތަކުން މިމަޖިލީހުންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

 100 ވަނަ މާއްާދގައި މިބުނަނީ  97އީސް. ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާއިބު ރައީސަކު މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

މިމަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ހޮވަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ިމގޮުތން ހޮވަންޖެހޭ 

ަވނަ މާއްދާ. ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  133ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެނީ 

ރައީސަކާ ނާއިބު ރައީަސކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނޭ މިމާއްދާ ބުނާ ހިނދު 

 105ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކުރަނީ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުރާ  133
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އިންތިޚާބުތަކާ އަދި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބު ތަކުަގއި ނަގަންޖެހޭނީ 

ކޭ. އާދެ، މިނޫންގޮތަކަށް މިމަޖިލީހަކުން ނުނިންމޭނެ. ނިންމޭނެ ސިއްރު ވޯޓެ

ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞްލާެޙއް ގެނެސް ބަދަލެއް ގެނެސް 

އެޕްރޮސެްސގެ ތެރެއިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރުމުން އެދެން 

 110ސް. މިތަނުން އޭގެ މަްއޗަށް މަޖިލީހަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ފާސްކޮށް ރައީަސކު ހޮވާ އެަކންތައް ނިމިފައި ީވކަމުަގއިވިަނމަވެސް ޭއަގއި 

އަޅުަގނުޑގެ ޒަމީރު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި ޤާނޫުނއަސާީސއާ ިޚލާފަށް ހިނގާ 

ނޑު ބަިއެވރިވާކަށް ނެތިން. އަދި އެއްަފހަރު ނަމަވެސް  ކަމެއްަގއި އަުޅގަ

ނަފަހަރު މިތަނުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދެވަނަ ފަހަރު ތިންވަނަ ކިތަންމެ ގި

ނޑެއް ިމަކމުގައި ަބއިވެިރެއއް ނުވާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި   115ގެންދިޔަސް އަުޅގަ

ރައީސް. މިހެންވެ ދެންމެ ރައީސް މިހާމަކުރެއްވި ގޮތަށް މިތާނގައި ނަގާނީ 

އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓެްއ ކަމުަގއިވާނަމަ އެވޯުޓަގއި ބަިއވެިރާވން ނެތްވާހަކަ 

ަގނޑު ދަންނަވަން. ެއނޫންގޮތަކަށް މިތާނގައި ޯވޓު ގެންދެޭވ އަޅު

ކަމަށްވަންޏާ ެއވޯުޓގަިއ ައޅުަގނޑު ަބއިވެިރވާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަިދ 

ނޑު  ނަޑށް ފެންނަ ނަމެއްވެސް ހުށަހަޅަން އަޅުގަ  120އަޅުަގނޑު ވޯޓުަގއި އަުޅގަ

ޅަން ބޭނުން. އާދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަ

هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައއްަޔން ކުރައްވާަފއިވާ އަލްުއްސތާޛު ފަތުޙު

ޖަމީލް. އާދެ، ދެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް، މިވޯޓު ެނގުމުަގިއ ކުރިން ގެންދާހާ ގޮތަްށ މިކަންތައް 

 125. ގެންދަވާކަމަްށވަންޏާ ައޅުަގނޑު މިޖަލްސާއިން ިނުކންނާނެ ވާހަކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

ންމެ ޝުކުރިއްޔާ ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް. ދެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ތިޔަ ދެއްކެވި ނުޑވެސް ައޑުއަަހއިފިން. އަދި އަުޅގަ ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރަން އަޅުަގނޑު މިޖަލްސާ ފެށުމުންވެސް ދެއްކި ވާހަކަފުޅު ހުރިހާ 

ނޑު ެދންމެ ތިވިދާޅުވި މެ  130ންބަރުންވެސް އަުޑއަްއސަވާަފއި ވާެނކަމަށް. އަުޅގަ

ވާހަކަާއ ގުިޅގެން ދަންަނވަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީައށް އުނިއިތުރު 
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ގެނައުުމގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވި ކަުމގަިއވިޔަސް ެއޤާނޫނުއަސާސީ 

ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ވާހަަކއެްއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެްއެވސް ބައެްއަގއި 

ނޑު ކުރިންވެސް ެދންހިމެ ވި ފަދައިން ނެނިފައެއް ނުވޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

 135މިމަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް ވަކިގޮަތކަށް 

ތަރުޖަމާކުރެވި އެކަން ޮކށްފައި އެވަނީ. ހަމައެާއެއކު އަޅުަގނޑު 

ކުރައްވަން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢަމަލު

ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކީ ނުަވތަ ޢަމަލު ކުރައްވާގޮތަީކ އެބޭފުޅެއްެގ 

އަމިއްލަކަމެްއ. އެބޭފުޅުްނ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްަތްއ ގެންދަާވގޮތް 

 140ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަންަނވާކަން ފާހަަގ ކުަރއްވަން ޭބނުންފުޅުވާކަމަށް 

ައޅުަގނޑު ޙަވާލާދިން  ވަންޏާ ފާހަގަވެސްކުެރވޭނެ. އަދި މީގެކުރީގައި

ޔައުމިްއޔާަގިއވެސް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ ޭއގަިއވެސް ލިެޔިވފައިވާ ފަދައިން 

ކުރީަގއި މިކަން ރައްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު 

ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ގެންދިަޔއިރު އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަަޑއި ނުގެންެނވި 

 145ވަޑަިއ ނުގަންނަވަިއގެން ނުކުމެވަޑަިއގެންނެވިކަާމ ބޭފުޅުން އެހިތްހަމަޖެހި

މިކަންކަންަް ޔައުމިްއޔާަގިއެވސް ފާހަގަ ކުރެވިފަވާނެ. ަދންނަވަން މިއުޅޭ 

ވާހަކަައކީ ތިބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާކަން އިޢުތިާރޟްކުރަްއވާނަމަ 

ސް އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން އެކްޮނލެޖްކޮށް ނުވަތަ ފާހަގަކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިމަސައްކަުތގައި ކުިރއަށް ގެންަދން މަޖިލީހުގައި 

ނޑަށް   150މީގެކުރީަގއި ޢަމަލު ކޮށްަފއިާވގޮތަށް. އަދި ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް އަުޅގަ

ލާޒިމުވަނީ ތިޔަހުރިހާ މެންބަރުން އާދެ، ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ 

އްތައް ގެންދިުއން. އެހެންވީމާ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފަިއާވގޮތަށް އެކަންތަ 

ނުޑ  އެގޮުތގެމަތިން ައޅުަގނޑު ގެްނދާނެ ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ. ެދން އަުޅގަ

އެދެނީ މިބަހުސްަް ދިުގބަހުސަކަށް ނުގެންދަާވ އަޅުަގނޑުމެން 

 155މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ގޮތަށް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް ވަރަްށ 

ރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަށް ގިނަ މެންބަރުން ޢިއްޒަްތތެ
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ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވެސްޭވ. އާެދ ދެން އަޅުގަ

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންަބރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް.

 

 160 ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިުބ ރަީއްސ. ައއްސަލާމްއަލަިއކުމް، ިޢއްޒަތްތެރި މި  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުެވސް ތ. އަތޮޅު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

ބާކިޔަން. ހަމަ މިމޭރުމުން މީގެކުީރގަިއ ޙަޢަފީފުގެ ވާހަަކއަށް ވަރަށް ަމރު  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ  97ހިނގާދިޔަ މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މާއްދާގައި މި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކާ ނާއިބު ރައީަސކު ހޮވަްނޖެހޭނެކަން މި 

 165ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެވި ަބޔާންވެފަިއވާކަން ައޅުަގނުޑާވނެ ހާމަކޮށްފައި. 

ވަނަ މާްއދާ ތަރުޖަމާ  133ހަމައެއާެއކުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ިއވާކަން ހުރިހާ ކުރަންނުޖެހޭވަރަށް މަދު ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ބަޔާންވެފަ 

ދިވެހީންނަށް އެނގޭފަދަ ިޢބާރާތަކުން އޮްތވާހަކަެވސް އަޅުަގނުޑވާނީ 

 ަގއިވަނަ މާއްާދގައި މިާޤނޫނުއަސާސީ 133ހާމަކޮށްފައި. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަާކ ޢާންމުވޯޓުތަކުގައި ަނގަންާވނީ ސިއްރުވޯުޓ   170ކަ

އިރު ތަރުޖަމާކުރަްނ ނުޖެހޭނެވާހަކަ މިބަސް މިޢިބާރާތުން ލިޔެފައި އޮންނަ

ނޑު މާދިުގ  އަޅުަގނޑު ހާމަކުރަން. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް މިމޭރުމުން އަޅުގަ

ވާހަކަެއއް ަދއްާކކަށްނެތިން. ދެން މި މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް އދ. ގެ 

ނުޑ ހުށަހަޅާވާހަކަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ ނަން އަޅުގަ

 175 ބާ. ޙަކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް މަރުހާމަކުރަން. ޝު

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައްއސަލާމްއަލައިކުމް. އާދެ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަެމްއ އެހެންގޮތަކަށް ކަކަމަކާމެދު ވަކިގޮތަ  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

ޤާނޫނީގޮތުން ތަޞައްރަފު ނުފުދޭގޮތަކަށް ެއަކންކުރުމަކީ އެީއ  ށްގެންބަދަލުކޮ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ މިޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮެތްއނޫން. އަޅުގަ

 180މަޖިލީހުން ގޮތެއްނިންމުނު ކަމުގަިއވިަޔސް ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ބަދަލެއް 

ޤު ކުރެްއވުމަށްފަހު. ގެނެވޭނީ އެނިންމެވިގޮތް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީ

އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ތަޞްދީޤު ނުކުރެވި ކަަމކަށް ޢަމަލު 
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ކުރަމުންދާކަމަށްވަންޏާ އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހިނގާކަމެއް. 

މަޖިލީހުގެ ކިތަންމެ ގިނަ މެންބަރުން ނިންމެވި ކަމުގައިިވޔަސް މި 

 185ސާސީއާ މަޖިލީހުގައި ކުރީަގއި ަރީއސް ހޮވިފައި އެވަނީ ާޤނޫނުއަ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް  ކަ

ނޑުވާެލވޭ މަޖިލީހެއްަގިއ އަޅުަގނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާުރކަ

އެކަންކުރަމުންދާއިރު ުނއިންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަިދ ހަމައެފަދައިން 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖުދީ އެހުށަހެޅުއްވި ޤާޞިްމ އިބްރާހީމްގެ

ނޑު ތާއީދުުކރަން.   190 ނަންފުޅަށް އަޅުގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތުހޯދީ މަނިކުފާނު މިއަދު  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 މިޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކުަރއްވާަފއިވާ ގޮުތގެމަތިން ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  މެންަބރު ޢަްބދުްއރަީޝދު 

ނުޑމެންނަށް މިހާރު ޢިއްޒަތް  ން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:ޙުަސއި ތެރި ރައީަސުކ ހޮވުމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ނަމެއް   195ހުޅުވާލަްއވާފަިއވާ ފުރުޞަތުަގއި ބަިއވެރިވެ އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ އަޅުަގނޑު 

ސްކޮޅެްއގެ ކުރިން ހުށަހަޅާނަމަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މީގެ ދުވަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާގަިއވެްސ  ބުކުރި އަދިއިންތިޚާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ދެްއވި ގދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 200މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢައްާބސް އިބްރާހީމްެގ ނަންފުޅު. އާދެ ޢައްބާސް 

ކީ އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޢައްބާސް އިބްރާހީމް އަ

ވަނަ އަހަރު ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ެއްއކުރެވި ފަހަރު  1980

އެްއކުރެީވއްސުރެން ފެށިގެން ވަރަށް ގިނަުދވަސްތަެކއް ވަްނދެން މަޖިލީހުގެ 

ސެކްރެޓެރީކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ގިަނ ދުވަސްތަކެްއ 

 205އްެޔ އަޅުަގނޑުމެން ވަންދެން މަޖިލީހުގައި އެފަހަރު ހޭދަކުރެއްވި އަދި އި 

ނޑަްށ  އަތަށް ލިބުނު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދަފުތަރު ބަލާލާއިރުވެްސ އަުޅގަ

ހީވާގޮތުން އެންމެ ގިނަުދަވސް މިހާރުތިއްބެވި މެންބަުރންގެ ތެރެއިން 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ގިނަދުވަްސވި މެންބަރެްއކަމަށް މިހާރު 
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ޢިއްޒަތްތެރި  އަަހރު 23މް. އާދެ، ސް ިއބްރާހީފާހަގަކުރެވެނީ ޢައްބާ 

 210މަޖިލީހުގައި އޭނާ ހޭދަކުަރްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ މިފަހަރުގެ މަޖިލިސް 

 ތައްުރވެްސ ޖަލްސާއި އިންތިޚާބު ކުރެިވގެން މިހާތަނަށް އައި

ގެންދަވާފަިއާވގޮތާ އެކަންކަްނ ގެންދަވާަފއިާވ ގޮތާދޭތެޭރަގއި ައޅުަގނޑަށް 

ރި ަމޖިލީހުގައި ިއވިފައިހުރީ ހުރިހާ މެންބަރުން މުޅިންވެސް މިޢިއްޒަތްތެ

ވަރަށް ބޮޑު ތަޢުރީފާ ވަަރށް ރަނގަޅަށް ގެންދަވާކަަމށް. އެހެންވީމާ 

ނޑު އޭާނގެ ނަންފުޅު މިހުށަހަޅަނީ.   215އެހުރިހާކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެދެން ޢައްބާސް ިއބްރާހީމްގެ ނަންފުޅަށް ކޮންމެވެސް މެންބަރަކު 

އީދު ކޮށްދެްއވާ ައޅުަގނޑުގެ މިހުށަހެޅުން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ތާ

 ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 220 102ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެަވޑަިއގެްނ ތިއްބެވި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  މި ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

 ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަަސން. 

 

 ޢައްސަލާމްއަލަިއކުމް، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑަށް ހީވަީނ އަނެއްާކވެސް  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން   225 އައްސަލާްމއަލައިކުމް. އާެދ، މިއަދަކީ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ަވކި   ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހަކަށްވާެނހެން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

ނަޑއެޅިަފއިވަނިކޮްށ އެހެންގޮތަކަްށ  ކަމެއްކުރުމަށް ވަިކގޮތަކަްށ ކަ

ގަްނދީ ކޮށްފައިަިވާ هللا އެކަންކުރުމަށް މަސަްއކަތް ކުެރވޭހިނދު އަޅުަގނޑު 

ނޑަށް މަޖު ބޫރުވަނީ އަނެއްާކވެސް ެއވާހަަކ ހުވާގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން  97ދައްކަން. އާދެ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ   230ވަނަ މާއްދާަގިއ ކަ

ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު 

ކުރަންވާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަެބައެނގޭ ރައްޔިތުްނގެ 

ތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްކަން. އާދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަީކ އިން

ވަނަ ާމއްދާަގއި ނުބުނޭ ކިހިނެއްކަން އެ ަރީއސް އިންތިޚާބު  97ތެދެއް 
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 235ވަނަ މާްއދާގައި ވަރަްށ  133ކުރާނީ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ރަނގަޅަށް ވަރަށް ޞަރީޙަބަހުން ހަމަ ދިވެހިބަހުން ބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއ 

ިއވާ އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމުވޯޓުތަުކަގއި ނަގަްނވާނީ ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއެޅިފަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ  ށް އެްއވެސް ަޝއްެކއްެނތިސިއްރުޯވޓޭ. އެހެްނވީމާ އަުޅަގނޑަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް އިންތިޚާބު ކުރުަމށް ނަގަންޖެހެނީ 

 240 11ަވނަ މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަނީ  133ސިއްރުޯވޓުކަން. ދެން 

ވަނަ ބާބުަގއި އެީއ އިންތިޚާާބަާ ޢާންމުވޯޓުެގ ބާބުކަމަށްވާީތ ބައެްއ ބޭފުޅުން 

ވަނަ މާއްދާއަކީ ހަމައެކަނި ޢާންމު އިންތިޚާބާ އަދި  133މިވިދާޅުވަނީ މި 

ޢާންމު ވޯޓުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވިފަިއއޮތް ވާހަަކއޭ. އާެދ، މިވާހަކަ ވަރަށް 

ނޑު ދަްނނަވާ ހިތްވަނީ ތަފްޞީލުކޮށް ކުރީަގިއވެސް ދެކެވިއްޖެ . އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ   245އެގޮތަށް ވާހަކަ ދަްއކަވާ ބޭުފޅުން އެވާހަކަ ދައްަކވަނީ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  133އެކުަރއްވަނީ ސަމާސާެއއްނޫްނބާއޭ. އެހެނީ 

އެންމެނަށް އާދެ ވޯޓުދޭމީހުންގެ ކިބާގައި ހުންނަންވާކަމަށް 

ވާ ކޮންމެމީހަކަށް ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ސިަފތައް ހަމަ

އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންާވކަމަށް ވާހަކަަދއްަކވާ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެންނާ  ނޑުމެންގެ ޒަމީރާ ކުޅެލަނީ ައޅުގަ  250އެވިދާުޅވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް އެހައްދަވަނީ. ސަބަބަީކ އަުޅގަ އެސަމާސާކުރަނީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން މިސާލަކަށް އަތޮޅަކަށް ނޫނިއްޔާ މާލެއަށް  އެންމެންވެސް

މެންބަރަކު ހޮވާއިރުަގއި އޭަނއަކަށް ވޯެޓއްނުދެވޭ އެާދއިާރގެ މީހުންފިޔަވާ 

އެހެންދާއިރާތަުކގެ މީހުންނަކަށް އެމާލެއަށް މެންބަރުހޮވަން ނޫނިއްޔާ 

 255އްދާަގއި ވަނަ މާ 134އެދާއިާރއަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭ. 

ބުނާ ޝަރުތުތައް އެމީހުން ކިބައިަގއި ހަމަވެގެން ވީނަމަެވސް. އެހެންކަމުން 

ވަަނ  97އަޅުަގނޑު ވަކާލާތު ކުރާހިތްވޭ އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މާއްދާގަިއ އެބުނާ އިންތިާޚބުގައި ކީްއެވގެންބާއޭ އެެހން މީހުންނަށް 

ކަމުގައިނުވާ މީހުންނަށް  އެރަްއޔިތުންގެަް ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން

 260ވޯޓުދެވެްނވީ. މީ ވަރަށް ސިންޕަލް ވަރަށް އާދައިގެ ލޮިޖކެއް އިނގޭތޯ. 
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ނޑު ވަަރށް ހިތާމަކުރަން އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްަކވާ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

هللا ބޭފުޅުން އެވާހަކަ ަދއްަކާވ ގޮތުން. ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާހިތްވޭ 

ގެންތިބެ ެއކަހަލަ ވާހަކަ ަދއްާކ ސުބުޙާަާނަހޫ ވަތަޢަލާ ގަްނދީ ހުވާކޮށް 

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ފަހަރު ޤަބޫލުކުރަން ބިރުގަންނަ 

 265ހިސާބުގައި ިމއޮންނަނީ. އެހެްނވީމާ އަުޅަގނޑު ހިތާމަާޔއެުކެވސް ދަންނަވަނީ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުާރނަމޭ މިއަދު އަނެއްާކވެްސ ތާރީޚު ރިޕީޓް 

ނޑަށް ޖެހޭނީ ވަރަށް ނުވެއްޖިްއޔާ.  މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވަންޏާ އަުޅގަ

ހިތާމަޔާއެކު މިމަޖިލީހުން ނިކުންނަން. މަޖިލީހުން ނުކުތުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑަށް ކުރިމަިތވެއްޖެ. އެކަމަކު  ވަރަށްގިނަ އަނިޔާތަާކ ކަންަތއްތަކާ އަުޅގަ

ނުޑ އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮލަޓްރަލް ޑެމެޖްހެން. އެކަމަކާ އަޅު   270ގަ

ހިތާމައެއް ނުކުރަން. އާދެ މަސްބާނާ މީހުންއަތުން ދޮށިވެސް ބިނދޭނެ. 

އެކަމަކު އެކަަމކާ ައޅުަގނުޑ ހިތާމައެއް ނުކުރަން. ދަންނަވަން މިއުޭޅ 

ނޑު އުްނމީދުކުރަމޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  އެްއޗަކީ އަުޅގަ

ަކންތައް ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވޭ ކަހަލަގޮތަކަށް މި ވޯޓުގެ 

 275ގެންދެވޭނެކަމަށް. އާދެ، އަޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާހިތްވޭ 

 84ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މިެނގުނު ކުީރގައި ެނިގ ވޯުޓގައި 

ބޭފުޅުން މި ތާއީދުކުެރވީ ހާމަވޯެޓއް  69މެންބަރުން ތިއްބަވަިއގެން 

ހުން ވޯޓެއް ނެގިދާެނ ނަގަިއގެން މިކަންކުރަން. ާއދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީ

ނޑައެިޅގެން  އެގޮތަށް ކަންތަްއ ކުރަން. ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ކަ

 280ވަކިކަެމއް ވަިކގޮތަށް ކުރަން އޮްއވައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަމެއް 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ އެގޮތަްށ  އެގޮތަްށކުރަން ފާސްކުރިނަމަެވސް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އެކަން ޢަމަލު ކުެރވޭނެކަ މަކަށް. ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ކަ

އެބަބުނޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭެނގޮތް. އެއީ މި މަޖިލީހުން 

އެކަމެްއ ފާސްކުަރއްވާަފއި އަިދ ރާއްޖޭެގ ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑަށް ހީވޭ މިހުރިހާ   285 އެކަމެްއ ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމުްނ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ދުވަސް ވެދިަޔއިުރގަިއވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރެޑިޓްކުެރވޭނޭ 
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ަެ ރައީސަކު އަެނއްާކެވސް އިންތިޚާބު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް. އެހެންީވމާ ރީތިކޮށް ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު މިކަންކުރަން 

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުނުހެ  ނޑަށްހީޭވ އަޅުގަ ން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަ

 290މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރެއްވި ފާސްކުރުން ބިލެއްެގގޮތުަގއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނވަިއގެންަް މިޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް 

ނޑު ހިތާމަކުރަން އެކަން ެއގޮތަްއ  ނޑަށް ހީޭވ އަޅުގަ ފުރަތަމަ. އަޅުގަ

ނޑު   ކޮށްފައި ނެތީތީ. ެއކަން އެގޮތަށް ުނކުރުމުގެ ޒިންމާ އަުޅގަ

އުފުލާކަށްނެތިން. ެއއީ އެކަްނކުރި ޖަލްސާަގއިެވސް ައޅުަގނޑު ނެތުމާެއކު. 

ނޑު ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަވަން މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި   295އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ވިސްނާަވޑަިއގެން މުސްަތޤުބަލުގެ ދަރިން 

ން ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެންނާ މެދު ދެކޭެނގޮތަށްވެްސ ވިސްާނވަަޑިއގެ

ނޑުމެންގެ ަމއްަޗށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު އެންމެ އިްސ  އެީއ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ބަާޔން ކުރައްވާފައި  ޤާނޫނުކަމަށް ބަލާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަ

 300އޮތްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްުވން. އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރަްއވައިފިނަމަ 

ކޮށް ނިކުންނަން. ރައީސް އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީސް ދޫ

އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން މިތާ މިތިބަ ބޭފުޅުން ވިސްނާވަަޑިއގެން މިގޮތަށް 

ޢަމަލު ނުކުރައްވާނެކަމަށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަަޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 އައްސަލާްމއަލައިކުމް. 

 305 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް 
 

 

ނިޑއަކާ ށ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖަ މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   އީމު ައއްުޑއަތޮޅު ގޮ

ނިޑއަކާ ހުްސވެފައި ހުިރވާހަކަ. އާދެ އެގޮތަށް ުހސްވީ ޚާއްަޞ  އަްޙމަދު ޝަީފޤް   310ގޮ

 މަޖިލީހަށް 
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އެބޭފުޅުން ހޮވިަވޑަިއގެްނފައިވަނިކޮށް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ލިބުނު މަޖިލީ ހޮވިވަަޑިއގަތީމާ. ހަމައެގޮތުެގ  ހުގެ މަތިން އަޅުގަ

އޭަގިއވެސް އެބަ ފާހަަގެވފައި އެބަހުރި މެންބަރުން އިށީންނަވާ ޗާުޓ، 

ނޑިަތއް. ެއއުސޫލުން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ަވީޒރުން މަޖިލީހަކީ   315ހުސްގޮ

 ގެަގއި ވަޒީރުން ވާއިރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިަމނަންޖެހޭ މަޖިލީހަކަށް 

އި ތިއްަބވަންޖެހޭ އިންފޮރމޭޝަން މިނިސްޓަރ، ޔޫުތ މަޖިލީހުގަ

ނިޑ  މިނިސްޓަރ، ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ، ހެލްތް މިނިސްޓަރ، މިބޭފުޅުންގެ ގޮ

 ..ން އިނގޭތޯ.އް ުކރަނީކީ ނޫކޮބައިތޯއޭ. ީމކީ ަވއްކަމެ
 320 
 

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

ަޭގޮަތށްަްމީ ފާޅުަގއި ކުރަނީކީ ނޫން.  ވަްއކަމެއް މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު  ކުރާކަމެްއ،  އިނގޭ

 325 އެހެންވީމާ 

  ..މެންބަރުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ. އަްޙމަދު ޝަީފޤް 
   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 

 330. ނޑު ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލާނަންއަުޅގަ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެންގެވެނީ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިން

ވާހަކަ ެދއްެކމުންދާ ކަަމކާ ުގޅޭގޮތުން ުނވަތަ  އެަވގުތަުކ ހިނގަމުންދާ

މައްސަލައަކާ ުގޅޭޮގތުން އެކަން ގެންދެވެނީ ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ބެލެމުންދާ 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް ވަްނޏާ މިހާރު ތިހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލައަީކ 

 335ހާރު ބަހުސްކުރަމުންދާ ކަމެއްނޫން. ައދި ހަނދުމަފުޅު އަޅުަގނޑުމެން މި

ހުންނާނޭ ފަދައިން މީގެ ކުރީަގއިވެސް އެފަދަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އެހެން 

ނީޑގައި ކުރީަގއި އިްނނެވި ބޭފުޅަކު  މެންބަރަކު ނެންގެވުމުން މިގޮ

ވިދާޅުވެަފއިވަނީ ވެސް ހަމަ އެމައްސަލަ އެކަުމގައި އެކަން ނެޭގ 

ނިޑވަުޅަގިއ ނަންގަަވއިގެން އެކަްނ މި މައްސަލަ ނެގެންއޮ ންނަ ދަ

 340ޙައްލުކުރެވިދާެނކަމަށް. އެހެންވީމާ އެނުކުތާއަށް އަުޅަގނޑު އެްއޗެްއ 
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ނުޑ ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާލޭ މެންބަރު  ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަ

 އަޙްމަދު އާޠިފަށް.  

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެފަހުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މާލޭ މެންަބރު 

 345 ބޭއްވި ދެތިން ހަތަރު ޖަލްާސެއއްަގއި އެންމެބޮޑަށް ވާހަކަދެްއކުނީ މަޖިލީހުން  އަްޙމަދު އާޠިފް 

ކަމެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަޣްލަބިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ކަމެއް ފާސްކުރުމާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި އަދު ހިތަށްއަަރނީ ރައީސެްއ ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާނީ ކިހާވަރެްއެގ  ހޮވުމަށްޓަކާވެސް އަުޅގަ

އަޣްލަބިއްޔަެތއްކަން އަުޅަގނުޑމެން މިތަނުން ޑިސައިޑްކޮށްަލން އެބަޖެހޭހެން 

 350އަދި ސިއްރު ވޯޓެއް ހާމަވޯެޓއް ކޮންމެފަދަވޯޓެއް ދިންނަމަވެސް. އެހެންެވ 

ާލދެއްވުން ނުވަތަ ަކނަޑއެޅިަފއި ވަިކގޮެތއް އެކަން އޮްތގޮތެއް ސާފުކޮށް

ނޑު އެދޭީތ  ނެތްކަމަށްވަންޏާ އެކަމަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން އަޅުގަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

ަެވުން: ނޑަށް އެރި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ ނޑު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގައި ައޅުގަ  355އާދެ، އަުޅގަ

ޮއޅުމަކާހުރެ ތަންކޮޅެްއ ފަހުން އަތްނެންގެިވ ބޭފުޅަކަށް ކުޑަ

ފުރުޞަތުދެވުނީތީ ކުރިން އަތްނެންެގވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް 

އަޅުަގނުޑ އެދެން. ދެން ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ މިއޮތީ މުލަކަަަތޮުޅ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް.

 360 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދި  ޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްޔާ ިޢއް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 މިދަންނަވާލީ ވަޒީރުން މަޖިީލހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު  އަްޙމަދު ާނޒިމް 

ޙުސައިން ހުށަހެޅުްއވި ުހށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދު ކުުރމުގެ ގޮތުން.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ ރައީސްގެ މަާޤމަށް ޢައްބާސް އެހެންކަމުން ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހު

 365އިބްރާހީމް ގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅިފައިވާތީ އެނަމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރާ 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 
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ނޑު އަދި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ާއދެ، މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަ

ހަކައެއް އެަބއޮޭވ. ެއއީ މެންބަރުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެހެން ވާ

 370ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވއިރު ކޮްނމެ މެންބަރަކުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާީނ 

އެމެންބަރަކަށް ފެނިވަޑައިްނނަވާ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތްކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން. ެއހެންވީމާ ވާހަކަފުޅު ެދއްެކުވމުގައި އެހެން 

ން ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަމާސާކުރު

މަޖިލީހުގައި ހިނގާނީކީެއއް. ިމ މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ވާހަަކ 

 375ދައްކަވާނީ އެމެންބަރަކަށް ފެނިވަަޑއިންނަވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތކަމަށް 

ވިސްނާަވޑަިއގެން. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަީނ 

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދަށް.  މާޅޮސްމަޑުލު

 

 އައްސަލާމް ޢަަަލަިއކުމް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު މިބޭއްވޭ ޖަލްާސގަިއ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 380 އަޅުަގނުޑވެސް ވާަހކަ ދައްކާަލން މި ބޭނުންވީ މިއަދު މިބާއްވާ ޖަލްސާއަީކ  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

ންކޮެޅއް ކުރިްނވެްސ ހަމަ ބޭއްވުނު ިމކަހަލަ ޖަލްސާއެއް. މީގެ ތަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެނގިަވޑަިއގެންފައި ވާނޭ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

މި ކުޑަުކޑަ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ިމޮއތް ރައްޔިތުންގެ 

ބުނާނަމަ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ރައީސަކު ހޮވުމުގެ މައްސަލަ އެހެން ގޮަތކަށް

 385ރައީސަކު ޮހވުމާ ރައީަސުކ ހޮވާނެގޮުތގެ މައްސަލަ މިވެގެން މިދަނީ 

ހީވެސްނުކުރާހާ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ގޮުތގައި. އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި 

މިކަމަކީ ޚާއްޞަކޮށް މިމަޖިލީހުގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ޢާއްމުކޮށް މުޅި 

އްބަިއވަންތަަކމެއް އުފައްދަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނވެސް މިަކމަށް ވިސްނާ އެ

ޖެހިއްޖެކަމެއް. މިހާ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެްއގައި މިހާ ކުޑަުކޑަ މުޖުތަމަޢުއެއްަގއި 

 390މިހާ އެއްބައިވަންތަ އަދި ދީނީގޮތުން މުޅިން ހަމަ އެއްގޮްތ ނަސްލީގޮތުން 

ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ގޮތުން ަބހުގެގޮތުން ެއއްގޮތް ަބއެްއެގ ތެރޭގައި މިހާ 

ޔާލުތަކެއް އުފެދިގެންދާ މައްސަލާގައި އެއްަބޔަކު އަނެއްބަަޔކަށް ތަފާތު ޚި
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ދޫދޭން ޖެހިއްޖެކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަދު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙާލަތު މިވަނީ ޚައްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް 

 395ތަކުނޫން. ފުރަތަމަ ފަހަރު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރުގައި އޮްތ ޙާލަ

އެއަްށވުރެ މާ ހިތްދަތި ހިތާމަވެރި އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނނާ، އިޖުތިމާޢީ 

ނުޑމެންނެއް ނޫން  ގޮތުން، މާލީގޮތުން ދަށު ދަރަޖައަކަށް. ހުސްއެކަނި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވ ހިތްވަނީ މިއީ  ދުނިޔޭގެ ބަެއއް އެހެން ަޤއުމުތައްވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މެދުެވރިވި ަިކަމެޭކ. ޤުދުރަތީ ޠޫަޫފާނެއްގެ ސަބަުބން  އަުޅގަ

 400އެހެންވީމާ މިކަމަށް އަހުރުމެން ހުރިހާމީހުން ޚާއްޞަކޮށް ހުރިހާ އިސްލާމުން 

ނޑު މިތަންކޮޅު ހަމަ  ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

މިވާހަކަކޮޅު ިމގޮތަށް މިގެަނއީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސެގ ވާހަކަފުުޅގައި 

ވަހެްއގައި މިމަޖިލީހުގަިއ ބޭއްވި ޖަލްސާަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ ކުރީދު

ހޮވުމަށްޓަކާ ކަންތައް ކުަރންވީގޮތް ނިންމިފައި ނިންމާފައި ވާކަމަށް 

 405ވިދާޅުވުމާ ގުިޅގެން ހަމަެއަކނި މަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅަށާ އަދި ދެންވެސް 

ނޑު ހިތަށްއަރާހާ އެްއޗެއް  އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލާ އެުކވެރިކަުމގެ ުގޅުން ބަދަހިކޮށްލެވޭތޯ ބެލުމަްށ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭަގއި މިފަހަކަށް އައިސް  1980ަގއި  1985ރައީސް. 

އުފެދުނު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަދީބު ބަހުގެގޮތުން ކުޅަދާނަ ރައީސަކު 

 410ރި ރައީެސއްގެ ގޮުތަގއި ވަަޑއިން އިަިންނެވި. ހަމަތިގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަަކށް. އެއީ އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަކޮޅު ނުކުމެ ކުަޑކުއްެޖގެ ގޮތުަގިއ މި މަޖިލީހަށް 

ވަދެއުޅުުނ ދުވަްސވަރު. އޭުރ ރިޔާސަތުން ވިދާުޅވި މިހާރު އޮތީ ކުރިން 

ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހޮވިަވޑަިއގެންފަިއ ނިންމަވާފައޭ ރައްޔިތުންގެ 

 415ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކަށެްއ އަލުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތެއް 

ނެތޭ، ހަމައޮތީ ވޯޓުެދއްވާެންއޏާ ވޯޓުދެްއވުމޭ، ނުދެްއވާނެްއޏާ ނުދެއްވުމޭ. 

ނޫނެކޭވިްއޔާ ނޫނެކޭ ވިދާުޅުވމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއިރުވެްސ ެއއީ 

ނޑަށް ެއގޮތެއް ޤަބޫލެްއ  20ގެ މީ ައކަށް އަހަރުކުރިްނ. އޭރުވެސް އަުޅގަ
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ނުޑ ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރަކަށްވެގެން  ނުކުރެވުނު. އަުޅގަ

 420މަޖިލީހަށް އައިއިރު ޭއގެކުީރަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި ިތއްބެވި 

. ޤާނޫނުއަސާީސ ހެއްދެވުމަށް. ބޭފުޅުން، އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި ބަހުސެއް އެއީ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވެފަިއޮއތްގޮތަކާ އެަބއްޓަންކުރުމަށް. އެބޭފުޅުން 

ނޑަށް ެޖހުނީ ވޯޓުދޭން.  މަޝްވަރާ ކުރަްއވާ ބަހުްސ ކުރެްއވެވީ އަުޅގަ

ރައީސް މީ އިންސާނީ ުއސޫުލން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން. ޭއގެ ވަރަށް 

 425ން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މީެގ އެކަށޭނަ މިސާލެްއ ދައްކާަލދޭނަ

ކުޑައިުރކޮެޅއް ކުރިން މި ޯހލުގެތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްޗަީކ  ހުވާކުރެްއވި. އެހެންވީމާ ެއއިން އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ވަިކގޮތަކަށް  މީގެކުރީަގއި ހަމަ މި

 430ނިންމިފައި ކަމެއް އޮތްކަމަްށ ވީނަމަވެްސ މިހާރު މި ހޯލުގައި ިތއްެބވި 

ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީ އަދި އިންސާނީ ވަރަްށ ެއކަށޭނަ ޙައްޤު އެަބއޮތޭ 

އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ފާުޅކުުރމަށް. ކުރިން ނިންމެވި ނިންމެވުން އެއީ 

ތަށް ނިމޭކަެމއްކަމަްށ ވީނަމަވެސް އަދި ނުރަނަގުޅކަމެއް ކަުމގައި ރަނގަޅުގޮ

ވީނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ަޙއްޤު އެަބއޮތޭ އެޭބފުޅެއްގެ ިޚޔާލު 

 435ދަންނަވާލުން. އަޅުަގނޑުމެްނ ރައީސަކު ހޮވުމަށް ވޯޓުާލނީ ސިއްރުންނޭ 

ކުރިން ނޫނިއްޔާ ނޫނޭ މިގޮތަށޭ. އެކުރިން އޮތް ޖަލްާސގައި އެއީ މާ

ނޑު ހަނދާން މާބަލިނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ  15މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ

ވަނަ ބުރު.  16ބުރުގެ ނިންމުމެއް ކަންނޭނގެ އެީއ. މިހާރު މިއޮތް 

މީގެތެރޭަގއި ވަރަްށގިނަ މެންބަރުންވަނީ އަލަށް ހޮވިފައި. އަިދ 

 440ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ެމންބަރުންގެ ތެރެއަްށވެްސަވނީ އާބޭފުޅު

އިތުރުކުެރވިފައި. މިހެންމިކަން އޮްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހެްނ 

ނުޑ ކުަޑކޮށް ހިތަށްއެރީ ައޅުަގނޑަްށ ލިބިފައި ހުރި  ވިދާޅުވުމުން އަުޅގަ

ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިވާހަކަ ަދންނަވާލާނަމޭ. ދެން އޭގެ ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި 

ޙޫމް އިްބރާހީމް ޝިހާބު ރައީސް ކަންަތއް ވީގޮަތކީ އޮނަރަބަލް އަލްމަރް
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 445އެމަނިކުފާނު ފަހުން ނިންމެވީ އަަަލަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއްވެސް ޮހވުމާ 

ގުިޅގެން އަލަށްހޮވުނު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް އެހެންހުރުމާއެކު 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަްނޖެހޭ އެއިޞްލާޙުތައް ެއބޭފުޅުނަށްވެސް 

ން ބާބަކުން ފަށަިއގެްނ ހުށަހަޅައިގެން ހުށަހެޅުއްޭވގޮތަށް އަލުން ާބބަކު

ގެންދާގޮތަށްަް ނިންމެވީ. މީ އަޅުަގނޑު ހިތް ކުށް ކަމުގައިުނވާކަުމގަިއ 

 450ވާނަމަ މިމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ، ތަންޮކޅެއް ކުރީެގ ބޭފުޅުންނަށް 

އޮޅިަވޑަިއގެންފަިއ ވާެނކަމެއްޫނން. ރޭޑިޔޯ އިންނާ ޢާންމުޮކށް ނޫސްތަކުން 

ބާބަކުން ބާބަކުން ކިޔަމުންދާ އަޑަކީ އެއީ ހަމަ މަގުމަތީގައި ޖޯކެްއެގ  ވެސް

ގޮތުަގއި ަބއެއް މީހުން ދަްއކަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކަ އެްއކަމަށް ކޮންމެ 

ނަޑކާ ުދވާލަކު ބާަބކުން ބާބަކުން ިކޔަމުން ގެންދިުއން. އެހެންވީާމ  ރޭގަ

 455ަދށުގައި ހިނގާަާ  އަޅުަގނޑު އެދެން ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ ރިޔާސަތުގެ

މިކަހަލަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްަގއި އެއީ ޚާއްަޞކޮށް އަުޅަގނޑު މިވަގުުތ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ިމ ވަގުތު ނިސްބަތް މިކުަރނީ މަނިކުފާނަކީ 

މާޅޮސްމަޑުލުަު އުތުރުބުރިން ޚާއްޞަކޮށް ހޮިވވަަޑިއެގން އިންނެވި 

ކުފާުނގެ ރިާޔސަތުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްަެބޭފުަޅކަށްވެސް ވުމާެއކު މަނި

 460ދަށުގައި ނިންމޭކަމެއް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭ ކަމެްއގައި އެހެންަބޔަކަށް މާބޮޑަށް 

ފާޑުކިަޔއެއް ނޫނީ ޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފަށޭ އެގެންދަވަނީ ެއހެން ވިދާޅުނުވެ 

ތަންކޮޅެއް އެުކވެރި އުާފެވރި މާހައުލެއްަގއި ގެންދެޭވ ގޮތަކަްށވުން. 

ނުޑގެ ިމާވހަކަ ނިމުނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިހިސާބުން އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ ރައީސަކު ހޮވުމުެގ މައްސަލާގައި 

 465އަޅުަގނުޑވެސް ޚިޔާލު އެބަހުިރ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް 

ނޑު ވަރަށް  މާދިގުކޮށް ދެއްކުމެއް ބޭނުމެްއ ނެތް. އެހެންކަމަށްވާތީ އަޅުގަ

ށް ދަންނަވާލާނީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާވެސް ެއއްކޮށް. ކުރުކޮ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުީރ ދުވަސްތަކުަގއި މިޖަލްސާގެ މިބައިަގއި 

އަޅުަގނުޑވެސް ވާނީ ައތް މައްޗަށް އުފުލަިއގެްނ ވޯޓުނަގާނަމަ 

ނޑު ދާނެކަމަށް ބުނެފައި. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،   470މަޖިލީހުންބޭރަށް އަޅުގަ
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ނޑު މިހުރީ ހަމަ އެގޮތުަގއި. ެއސުލްޙަވެރިކަން  އަދިވެސް އަުޅގަ

އޮތްއިެރއްަގއި ސުލްޙައިން ަވކިވުމަކީ ެއއީ ެއއްެވސް ޙާލެއްަގއި ެއއްވެްސ 

އިންސާނީ އުސޫލު ޤަބޫލުކޮށްގެން ވާނެކަެމއް ނޫން. އިންސާނީ 

ނޑުމެން މި  ނުޑގެަު ވާަހކައަކީ އަުޅގަ އުސޫލެއްނޫން ެއއީކީ. އަުޅގަ

 475ހުން ވޯޓެއް ނަގަމާ ހިންގަވާށޭ އަނެްއކާެވްސ ކިހިނެއްތޯ މަޖިލީ

އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓުލާނީ ސިއްރުންތޯ ނޫންތޯ. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވަންޖެހެނީ ސިއްރުންކަމުގައި ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑު 

ްއކާ ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހި ކިޔަން ަދންނަ މީހަކަށް، ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދަ

ނޑު ކުރީުދވަހުަގއި ހަމަ ތިޔަ  މީހަކަށް. ސުވާލު އުފެދިގެންނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު   480ރިޔާސަތުަގއި އިންެނވި އެހެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކާ މުޚާތަުބކޮށް އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާއިން  133ދަންނަވާލީމު އެހެންކަމުގަިއވާަނމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޫނުއަާސސީ އޮުތމުގެ ބޭނުމަކީ އެލިބިގަންނަ ކަަމކީ ނުވަަތ އެމާއްދާ ޤާ

ނޑުގެ މިުސާވލަށް ޖަވާބު  ކޮބައިތޯއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނަޑކަށެއް ނޭނގޭނެ  ބޭނުންވާނެ. ޖަވާބު ލިބެންޖެހޭނެ އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 485ކުރިއަށް ގެންާދކަށެއް. ޙަޤީަޤތުގައި ރިާޔސަތުގެ މަދުބޭފުަޅކު އިންނަވަނީ 

ނަްށ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ދެއްވުުމގެ ގޮތުން. އަދި މެންބަރުންގެ ސުވާލަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ 

ޖަވާބެްއވެސް ލިބިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސަކު ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިމަޖިލީހު ގެތެރެއިން 

 490ންވީާމ އަޅުަގނޑު ހީކުރަން އިޢްަޒތްތެރި ރައީސް ހޮވިފައި އޮންނަނީ. އެހެ

އަޅުަގނުޑގެ މިސުވާުލގެ ޖަާވބު ދެއްވާނެކަމަށް ކޮންމެވެްސ ހިސާބަކުން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑުގެ ސުވާަލކީ ޤާނޫނުައސާސީަގއި މިހާރު 

ވަނަ ާމއްދާ ލިޔެފަިއ މިއޮތީ ކޮްނ  133މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

 ންކަމެއް ާޙޞިލްކުރުމަށްތޯ. ޝުކުރިއްާޔ.މަޤްޞަދެއްގައި ކޮ

 495 
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ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ދެންމެަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ  އަޅުަގނުޑވެސް ައޑުއަހައިފިން. ދެން، އަޅުގަ

ރު ހުށަހެޅިފައި އޮަޮތް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ވީހާވެސް ކުރުކޮށް މިހާ

ނުޑ  އެޖެންޑާަގއިާވ ކަންތައްަތއް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ހަމަ ެއާއއެކު އަުޅގަ

 500ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ފަދައިން އާ 

މެންބަރުންތަކެއް މިއަދު ހުވާކުރަްއވައިފި. އެހެންނަމަވެްސ އާ މަޖިލީހެއް 

ރެއަށް އަުލން އެކުލަވާެލވުނީކީ އެއްނޫން، އާ މަޖިލީހެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެ

އެްއކުރެވުނީކީ އެއްނޫން. ހިނގަމުން އައި މަޖިލީހަށް އާ މެންބަރުން 

ގުިޅވަަޑއިގަތީ.  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރީަގިއެވސް ހިނގަމުން 

 505ދިޔަ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލިސް މިހާރުވެސް ިމކުރިއަށް މިދަނީ. 

ހެންވީމާ، އެކަްނ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެްނ، ައޅުަގނޑު އެ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަެނއް ނުކުތާައކީ ދެންމެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑ ދެކެނީ އަދި  ވިދާޅުވިފަަދއިން އެުކވެރިކަމުެގ ރޫޙް އޮތުން. އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު މީގެ ކުީރަގިއ އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް ދެންނެވި 

 510ވާހަކަިއަގއިވެްސ ފާހަގަކޮށްަފިއވާ ފަދައިން ަރއްޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސަކު ޮހވުމުގެ މަރުހަލާަގިއ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފަިއ ވީނަމަެވސް، ެއއަށްފަހު 

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތް ގެންދަވާފަިއވަނީ ވަރަށް އެުކވެރިަިކަމުެގ 

މެންބަރުންވެްސ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގަިއ ރޫޙަކާއެީކަގއޭ. އެޚިޔާލު ތަފާުތވި 

ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބައިވެިރވެ ވަަޑިއގެންދެްއވަމުން ގެންދެވީ ހަމަ 

ނުޑ ފާހަގަަަކުރާ ވާހަކަ. އާދެ، ދެން އެންމެ ފަހުން   515އެރޫހުަގއިކަން އަުޅގަ

ނޑު  ނުޑ ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ ތިޔަ ކުެރއްިވ ުސވާލަށް ައުޅގަ

ނ ީޑގައި ިމއިންނަނީ ވަިކ އަތަކަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މީހެއްގެ މިގޮ

ހައިސިއްޔަތުން. ިރޔާސަތު ބަަލހައްޓަން އިންނައިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން ވަކި 

ގޮތަކަށް ރިޔާސަތުން އަމަލުުކރުމަށް ނުވަތަ ރިޔާސަތަށް ފެންނަ ޤާނޫނީ 

 520ގެ ޚިޔާލުތަކާ ނުކުތާއަކާ ބެހޭ ގޮތުންވިަޔސް އަދި އެގޮތުން މެންބަރުން

ނޑަކަށް ނުގެންެދވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ތަަަފާތުވާ ގޮތަކަަަށް ައޅުގަ
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ކުރީަގއިވެސް ދެންެނވި ފަދަިއން މިމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ފުްނކޮށް މިނުކުތާއާ 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވާަފއި ވިސްނަވާަފއި މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމަވާފަިއ 

ނޑު އަމަލުކުރަން އެވަނީ. އެހެންވީމާ، މެންބަުރން ނިން މެވިގޮތަކަށް އަުޅގަ

 525ޖެހޭތީ އެވާހަކަ އަނެްއކާވެސް ދަންނަވާލަން. ދެން، މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އައްސަލާމް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ަވބަރަކާތޫ. އަނެްއާކވެސް ިމއޮތީ ޚާއްޞަ هللا އަލައިކުމް ވަރަހްމަތު ންަބރު ިއބްރާީހމް ޝަީހދު މެ

 530މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުުމގެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވެފައި.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިދިޔަ އަަަހަރުެގ ތެރޭަގިއ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަކު އިންތިޚާބު 

ތެރޭ އުެފދުނު ޚިލާފު އެްއވެްސ މެންބަރަކަށް ކުރާނެގޮތާ ދޭ

އޮޅިަވޑަިއގެންފަެއއް ނޯންނާނެ. ކޮންމެއަކަްސ، އެފަހަރު ދިމާވި ޮއޅިަިަގނުޑ 

ގިރާކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ަރއީސަކު ޮހވީމު. އެހެންކަާމއެކު މިފަހަރު 

 535އެމައްސަލަ ެއގޮތަށް ދިމާވެެގންނުވާނެަެ. ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް، 

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ފަދައިން ސިއްރު ވޯެޓއް  133ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ  134ނަގަންޖެހޭނަމަ ޖެހިގެން އޮންނަ 

އެންމެނެަްނަށް ވޯޓުލެވެންެވސްަް ޖެހޭނެ. އެހެންކަމާއެކު އެފަހަރު 

އަމަލުކުރެްއވި ފަދަަައިަިން ައތް ނަގަިއގެން ވޯޓުޭދގޮތަށް ަރއީސަކު ޮހވުމަކީ 

ނޑު ނުދެޭކ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން.   540އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތްކަަމށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ެދކޭ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން އިނގޭތޯ، މަޢާފްކުރަްއވާ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނާއިބު ރައީްސ، އެގޮތަްށ ރައީަސކު ހޮވުުމގަިއ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަުކ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ އެދެ ގޮތުންކުެރ އިޢުތިރާޟެަެއް ކުރަްއވާނަމަ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަްށ ފެންނަަަ ގޮތަކަށް ގޮެތއް ނިންމަވަން، 

 545 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ނާިއބު ރައީސް 
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ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، އަދިެވސް ވަރަށް ގިނަ މެންބަުރން ވާހަކަފުޅުަު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަކުރާރުކޮށް  ދައްކަވަން އެދިަވޑަަަިއގެންަފއިވޭ. އަނެްއކާވެސް ހަމަ 

ނޑުމެްނެގ ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތް އެޖެންާޑގެ މަސަްއކަތަށް  ދަންނަވާލާނީ އަުޅގަ

ނޑު   550ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަމާލުކަން ދެއްަްވުމަށް. ދެން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިލަްނދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަުރ މުަުޙަންމަދު 

 ރިޔާޟް.

                                                                                               

ނޑު  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ަުޙަންަމދު ރިޔާޟް   555 ހު މިތެދުވީ ހުށަހެޅިފައިވާ ނަމަަަކަށް ތާއީދުކޮށްލުމަށް. އަދި ާޚއްޞަ މަޖިލީ މެންަބރު މު

ރައީސަކުަު ޮހވުމާބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑަްށވެސް ފާހަަކކުރެޭވ ދެނުކުތާއަކަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ  133ވާހަކަދަްއކާލުމަށް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މާއްދާގައި އެބަބުނޭ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޤާނޫނުަގއި ަކނޑަެއޅިފަިއވާ 

ުރ ވޯުޓކަމަށް. ައޅުަގނޑުމެން އެަބ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ަނގަންވާީނ ސިއް

ނޑުމެން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ   560ޤަބޫލުކުރަން މިއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު  ޤާނޫނުއަސާސީކަން. މީަގއި ައޅުގަ

ހޮވަންޖެހޭކަން. އަނެްއކާ ިއންތިޚާބެއްވެސް ާބއްވަންހޭކަްނ. އެހެންވީމާ، 

ނ ަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަުކގައި ަނގަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުަގއި ކަ

ނޑައެިޅގެން ލިޔެ ބަޔާންަްކޮށްފައި އެބައޮްތ. ޢިއްޒަތްތެރި  ސިއްރު ވޯޓޭ ކަ

 565ރައީސް، ޤާނޫުނއަސާީސގެ މާއްދާއަކަަަށް ބަދަުލގެނެވޭެނ ގޮުތގެ ވާހަކަ 

ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވަރަށް ޞަރީޙަަަކޮްށ، ވަރަށް ތެދުކޮށް 

ކޮށްދީފި. އެހެންވީމާ، ިކތަންމެ ދިގު ބަހުސެއް ކުރިއަސް، ކިތަންމެ ބަޔާން

ވަނަ މާއްދާ އެހެން ގޮތަކަށް  133ދިގު ވާހަަކއެއް ދެްއކިއަްސ މި 

މާނަކުރެވޭނެ ެއްއވެސް ޮގތެއް ނޯންނާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ަުެގ ބަހުސްވެސް   570އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ދިގުކުާރކަށް ނެތިން، އަޅުަގނޑު

ރާކަށް ނެތިން، ތ. އަތޮޅު މެންބަރު ޢަފީފު ހުށަހެޅުއްވި ދިގުކު

ގެ ނަމަށް އަޅުަގނުޑވެްސ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ފަތުޙު
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ރައީސަކަށް ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 575 

ނޑު ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު   މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝުކުރު  އައްސަލާމް އަަލއިކުމް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. 

ނަޑއެޅިގެން  133 ކޮންމެއަކަސް ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކަ

 580ވަަަނަ މާއްދާަގއި އެަބއޮވޭ ބުނެފައި ނަގަންވަނީ ސިއްުރ ވޯޓެްއކަމަށް. 

ނޑުަުމެންނަށް އަސްލު ޤާނޫނަކަށް ިމވަނީ އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިތާންގައި އެންމެން ވޯޓުަނގާ، އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ފާސްކޮށް، އެޤާނޫނު 

ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވައިގެން

ތަަަޞްދީޤް ކުރެއްވުމަށްފަހު ސަރުކާރު ގެޒެޓް ކުެރވެނީ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު 

 585މިޤާނޫނު މިތަނުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް 

އެކަމާއިބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދްއކަަވއިގެން ިމއޮތީ މިޤާނޫނު ހެދިފައި، ރައީސް 

. އެހެންވީމާ، މިޤާނޫނަށް އަމަުލނުކުރެވި އެހެން ތަޞްދީޤް ކުރެވިަފއި

ގޮތަކަށް ދާކަމަްށވަންޏާ ެއދަނީ ހުންގާނު ނެތް އޮިޑއެއް ާދގޮތަށް. 

ނޑު އެްއޮގތަކަށްވެސް ެއކަމަކަށް ތާއީެދއް ނުކުރާނަން.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެްނ   590އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަީކ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ކަ

ތަޞްދީޤްކުރަްއވާ ދައުލަތުން ގެެޒޓްކުރަްއވާފަިއވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަަނ މާއްދާއާ އެްއގޮތަށް ނެގެްނޖެހޭނީ ސިއްރު  133ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވޯޓެކޭ. އަްއސަލާމް އަލައިކުމް.

 

 595 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް  ދެުކނުުބރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

 ޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާީލ ދެކަމެއް ދަންނަވާލަން. އާެދ، ޭއގެ އެންމެ ފުރު ޒް މެންަބރު ޢަލީ ފާއި

ފުރަތަމަ ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮނަރަބަލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޢައްބާްސެގ ނަންފުޅަށް 
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ހާރުެއވަނީ ނިމި ގޮސްފައި ތާއީދުކުރުމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެކަން މި

ނުޑ   600އަޅުަގނޑަށް އެފުރުޞަތު ގެއްަްިލއްޖެ. ދެން، އިތުރަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ާއދެ، މިއަދުެވސް ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވަނީނަމަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ނުޑ ބޭނުންނުވާ ދުވަހެކޭ އަޅުގަ އެދުވަސް އަންނަން އަުޅގަ

ނުޑ އިނގޭތޯ. ެއއީ، މީގެ ކުީރގަިއވެސް  މިގޮތަށް ހަމަ އައި ދުވަހު އަޅުގަ

އަމަލު ކުރި ގޮތާ ތަފާތަކަްށަް އަމަލުކުރާކަށް  އަުޅަގނޑުެގ ޒަމީރު 

ނޑި ެއޮގތަކަށް ޤަބޫލެއް   605ތަނެއްނުދޭ، ޤަބޫލެއް ނުަުކުރޭ. އަޅުަގނުޑގެ ސިކު

ގެ މާއްދާ އަޅުަގނޑު ެއ  133ނުކުރޭ. އާދެ، ކީކޭތޯ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނެތިން. ވަރަށް ސާދާ މަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔެވިފަިއ  ދިގުކުރާކަށް ިކޔާކަެށއް

ނުޑމެން ދިވެހިންގެ ގޮތުަގއި ުއޅެ ޢުމުރު   50އޮތް ދޮޅު ފޮޅުވަތް އަުޅގަ

ހުން ފަހަނަ އަޅަިއގެން ޮގއްަސ މިތިބީ. އެދިވެހި ބަހުން ިލެޔފައި އޮތް އެތި 

 610ޏާ މާނަ ކުރަން ނޭނގޭކަމަށް ެއކަކުެވސް އަދި ބަޔަުކވެްސ ތިބިކަމަށްވަން

ނޑުަު  އަޅުަގނޑަށް އަިދވެސް މިއަުދވެސް އޭތި ޤަބޫލެއް ނުކުެރޭވނެ. އަޅުގަ

ދަންނަވާނަން މީކީ ޮއޅުމެއް އޮތް ެއްއޗެްއ ނޫނޭ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ތެރޭގައި ޢިލްމުވެރިން އެަބ ތިއްބެވި ދިވެހިބަހުން ނޫން ބަސްބަހުން 

ަެޗެހި ތަރުަޖމާ ކުރަްއވާފައި ިތއްބެ  ވި ޭބފުޅުން. އެއިން ދިވެހިބަހަށް އެއް

 615ބޭފުޅަކު މިއަދުެވސް ތިމަންނައަށް މިވެނި އެްއޗެްއ ަތރުޖަމާކުރުމުގައި 

މިހެންނޭ ވިދާޅުވެފައި ެއއޮތީ އެއީ އޮޅުމެޭކ ވިަިދާުޅެވއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑު 

ނޑު  އެވާހަކަ ޤަބޫލުކުެރވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރާނަން. އެކަމަކު މިިއކީ އަުޅގަ

ނުޑ ެއވާހަަކ  ތަރުޖަމާއަކަށް ބޭނުން އެއް  ޗެްއ ނޫން. ކުރީ ދުވަހުެވސް އަުޅގަ

ދެންނެވިން. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ދިވެހި ެޅންވެރިކަމުަގއެއް 

 620ނޫނޭ. ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގަިއ ބުނޭ ޅެމުގެ މާނަ އޮންނަނީ ޅެންވެަެރިާޔގެ 

ނޑުަގއޭ. އެކަމަުކ މީތި މިއޮތީ ވަރަްށ ރީތިކޮށް ފެންަނން ސާފުކޮށް.  ބަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މިއަާދއި ، އާދެ ެއއްެވސް ޝަްއކެްއ ނެތް އަޅުގަ

ހަމައަށްވެސް އަންނަމުން މިައއީ ބޮެޑއްޗަށް ތިބި ނުފޫޒުހުިރ ބައަކު ކަެމއް 

އަނބުރާލަން ބޭނުން ގޮތަަކށް ގެންދަން ހިފާަާގޮތަކަްށ އެކަންދާން. 
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 625އާދަިއގެ  އެހެންނަމަަަވެސް މިއަދު ހާަލތު ބަދަލުވެފަިއވާތީ ތަންކޮެޅްއ ކުދި

ބަޔަކަށް އެފެންނަ ގޮތެްއގެ ާވހަކަ ދެއްކުން ޤަބޫލުނުކުެރވިެގންދާ ހާލަތަކީ 

މިއީއޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ. އާދެ، ވާހަކަ ދިުގކުާރކަށް ނެތިން. 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ  އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ހަމައަށް ހިނަގއްޖިއްޔާ އެއޮީތ  މިއަދުވެސް އަތްއުފުލަިއގެން ނަގާ ވޯަޓކާއި

 630ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުެރވޭ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ބަިއވެިރވާކަްށވެސް ގަސްެތއް  ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން އަިދ އަުޅގަ

ނުކުރާނަން ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމަށްވަްނޏާ. އެހެންވީމާ، 

ަޖލްސާގައި ުނއިންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އެގޮތުން އަޅުަގނުޑވެސް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 635 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަަަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  މެްނބަރު  އައްުޑއަޮތޅު

 ޝުަުކުރުވެިރވަން.

 އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން މިގަސްދުކުރަނީ  މިހާރުަު ހުށަހެޅިގެން   ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަަނ  133މިއުޅޭ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން. އަޅުގަ

 640މާއްދާގަިއ ސިއްުރ ވޯެޓްއ ނަގަން އޮންނާތީ، ސިއްރު ވޯޓެއް 

ނޑު  ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ބަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމުން ދިޔަ މީހެއް. އަުޅގަ

ދެކޭ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ރޫޙަީކވެސް ސިއްުރ ވޯޓެއް ނެގުން. 

ހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ އެ

އެނޫންގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި. އެހެންކަމުން މިައދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 645ރައީސަށް އެޤަރާރާއި ޚިލާުފ ގޮތަކަށް ވޯެޓއް ނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު 

ން ނެގޭނީ މި އޮތްކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެެކން. ދެން، އެގޮތަށް ވޯެޓއް ދެ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަނެއްކާވެސް ިސއްރު ވޯޓެއް ަނަގން ފާސްކޮށްފި 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި  ހިނދެއްގައި. މިނުކުތާ އަުޅަގނޑު ފާހަގަަަކުރަނީ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫަޙކީ އެންެމ އިންސާފުވެރި ގޮތަީކ، އެންެމ ޢަަަދުލުވެރި 

 650ންއެކަން އޮތްަކމުގައި ިވޔަސް ގަަޮތަކީ ިސއްރު ވޯެޓއް ނެގުން. އެހެ
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ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން އަތް އުފުލައިގެން ވޯެޓއް 

ނޑު  ނަގަން ނިންމާފައިވާ ހިނދު އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެގޮތަށްަކމަށް އަޅުގަ

ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ސިއްރު ވޯޓެއް ނަންަގން ތާއީދުކުރާ 

ނ ޑުވެސް ތާއީދުކުރަން. ތާއީދުކުރި ކަުމގައި ވިޔަްސ، ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 655އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެޭހ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް އެަބއޮތް. 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ހައިިސއްޔަތަީކ ކޮަބއިތޯ؟ ބަެއއް 

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަފުޅުން ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

އާ ހައިސިްއަޔތާ ދޭތެރޭގައި އެބަ ުސވާުލ އުފެދޭ. މިއީ ލެޖިަިަިޓިމަސީ

އެްއގަަޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުގެ 

 660ބާރު ފެށިގެން މިއަންނަނީ ަރއްޔިތުންެގ ކިަބއިން. އެރަްއިޔތުންގެ އޮންނަ 

ތް ޤާނޫނީ ސަވަރަނިޓީ އެފަރާތުގެ މެންޑޭޓަކާެއކު ހަވާލުުކރެވިފައި އޮ

އެަެންމެ މަތީ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް. ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް 

މެޖޯރިޓީ އަކީ    3/2ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލިްސ. އެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ ސަަވރިންގ ބާރު. ހުރިހާކަމެއް ނިންމުމުގެ އެންމެ 

 665ންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ކަމުގަިއ ފަހުގެ ސުޕްރީމް ބާރު އޮންނާނީ ރައްޔިތު

އަޅުަގނުޑ ދެކެން. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު އެކަްނ އޮީތވެސް އެހެން. 

އެހެން ހުރިހާ ވެރިކަމުގެ ފަރާތްތަކާއި މިހަވާލުކުެރވެީނ ރައްޔިތުްނގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެފަރާތްތަާކިއ ހަވާލުކުެރވޭ 

ާސސީ ތަރުޖަމާކުރުމާ ޑިސްޕިއުޓް އުފެދޭ ވަގުތު ބާރުތައް. އެގޮތުން ޤާނޫނުއަ

 670ހަދާނެގޮތް ނިންމާނޭ ޤާނޫނީ ފަރާތެއް ނުވަތަ މަޖިލީހެއް ނުވަތަ ސްޕްރީމް 

ނޑަައޅާފަެއއް ނެތް. ޭއގެ މާނައަކީ އެ ބާުރ  ކޯޓެއް ާޚއްޞަ މަޖިލީހަކުން ކަ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން ރިޓެއިންކޮށްފައޭ ެއއޮީތ. އެހެންވީމާ، 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިނުކުތާ ފާހަގަކުަރއްަްވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ ޢި

ރައްޔިތުަުންގެ ާޚއްޞަ މަިޖލީހުން ތަރުޖަމާ ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ 

 675ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަާތއި ޚިލާފު ވާހަކަެއއް. ެއއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ެދއްކޭނެ 

އްޔަތު ނިންމާ ވާހަކަެއއް ނޫން މިމަޖިލީހުގައި. މިމަޖިލީހުގެ އަޢުލަބި 
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ނިންމުން އެއީ ދިވެހިވެިރކަމުެގ ބާރުގެ އެންމެ ފަހު ނިންމުން. އެހެންކަމުން 

ވަަނ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައި އޮތްކަމަށް  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު މުޅިން  ވިދާޅުވާަާ ވިދާޅުވުަމކީވެސް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ނޫން. ައޅުގަ

 680ވަނަ  133ނެވިން ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެއްބަްސ، ައޅުަގނޑު ކުރިންެވސް ދެން

މާއްދާގައި މިހެން އެބައޮތޭ. އެހެން އޮތްވާެވސް ތަފާތު އުފެދުނީމާ 

ނޑު  މިމަޖިލީހުގެ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެގޮތަށް ނިންމެވީމާ އަުޅގަ

މިކަން ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ެއކަން ބައިންްޑވާނެ، ޤާނޫނީ 

ނޑު މިހިރީ އެއްގޮަަތަކަްށވެްސ ހާމަ ވޯޓަކަށް ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު. އަުޅގަ

 685ތާއީދުކޮށްގެެނއް ނޫން. އަޅުަގނޑަކީ ހާމަ ވޯޓަކަށް ތާއީދުުކރާ މީހެއްވެސް 

ނަޑކީ ިސއްުރ ވޯަޓކަށް ތާއީުދކުރާ މީހެއް. އަދިވެްސ  ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީވެސް  ަް. އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަނީވެސް ސިއްރު ވޯޓަކަށް

ގޮތަީކވެްސ އެީއކަމަަަށް. އެހެންނަމަވެްސ ރައްޔިތުްނގެ އިންސާފުވެރި 

ނުޑ ދެކެން  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަޢުލަބިްއަޔތު ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމީމާ އަުޅގަ

ަްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް. އެމައްޗަށް   690އެއަށް ައޅުަގނޑު އިޙް

ނޑު ެއކަން  އަޅުަގނޑުމެން އަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެކަމަށް. އެހެންވެ ައޅުގަ

ަްވާނެ.  ޤަބޫލުކުރީ. މިނުކުތާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވަން

އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތް ަޤބޫލުކުރި ކަމަށްޓަކާ ވޭުތެވދިޔަ ތާނގައި 

މިމަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ އެއުޫސލުގެ މަތިން ހޮއްވެވި ރަީއސެއްގެ ދަށުްނ 

 695ން މަސައްކަތްކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީޭސ ކިޔަިއގެ

އެޑްރެްސކޮށް މިހެދީ. ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮަަތުން އެރައީސް ހޮވިފަިއ 

އޮތްކަމަށްވީނަމަ ައޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިޖަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް 

ނުވީމުސް. މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތްތަުކަގއި ބަިއވެިރއެްއެވސް ނުވީމުސް. 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންވާނެ. ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚި ލާފަށް މިނުކުތާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވާނަމަ އަދި   700ރައީސަކު ހޮވިފައި އޮތްަކމަށް އަޅުގަ

މިޤާނޫނުއަސާސީ ތަރުޖަމާކޮށް އެކަން ނިންމި ނިންމުމުގެ ބާރު މިމަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރނަމަ މިވާގޮތަކީ  ސަބްރިން އޮތޯރިޓީން ނެތްކަަމށް އަުޅގަ
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ރޭ ސުވާލު އުފެދޭ. ރައީސްގެ  ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތާއި ލެޖިސިލިޓީއާ ދޭތެ

އުފެދުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަިއވެރިިވ ބަިއވެރިވުން ުމޅިން ބާޠިލުވެ 

 705މިތަނުން ނިންމި ނިންމުން އެއީ ބާޠިލް ެއއްޗަކަށް ވެގެްނ ހިނގައިދާނެ. 

މިނުތާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވަންަްވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން 

ގޮތަށްކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ރައްޔިތުްނގެ  މިއަދުވެސް މިޯވޓުލަނީ ޣައިުރ ޤާނޫނީ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ އެީއ ޣައިރު ޤާނޫނީ ބޭފުޅަކަށްވާނެ. 

އެހެންކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ ެއމަޖިލިހުގެ ކަންތައްތުކގަިއ ބަިއވެރިވުުމގެ 

ނޑުމެން   710ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުމެންަނކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކޮންމެެވސް އެްއގޮެތއް އެަބއޮތް. އެީއ ރައްޔިތުްނގެ އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ލެޖިޓިމޭޓް 

ނިންމުމެއްތޯ. އެނިންމުން ލެޖިޓިމޭޓްވެއްޖެ ކަމަްށވަނީިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން 

މިގޮތް ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުންގެ މައްޗަްށވެސް ަބއިންްޑާވނެތޯ ބައިންޑް 

 715ކަމަށްވަީނިވއްޔާ އެއަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޙްަްތިރާްމ ކުރަންޖެހޭތޯ. ވާަާ

ނޑުަުެގ ނުކުތާައކީ. ައޅުަގނޑުަު އެދެީނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިީއ ައޅުގަ

މަސްލަޙަަަތަށްޓަކާ މިއަދު ސިއްރު ވޯެޓއް ނަގަން ފެނޭތޯ ދެވަނަ ފަހަރަށް 

ން އެއްެސވުން. ެއގޮތަށް ުހށަހަޅައިގެން ިސއްރު ވޯެޓަެއް ނަގަ

ފެނިއްޖެކަމަށްވަނީިވއްޔާ  ސިއްރު ވޯަޓކަށް ދާން. ެއއީ އަނެްއާކވެސް 

 720އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ަގއުމުގެ މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުްނެގ އެއްބަިއވަންތަ 

ކަމުގެ މަްއޗަށް ބޮޑަށް އިްސކަންދޭން. އަމިއްލަ ޒާތީ މަސްލަހަތަށް ވުރެ 

މަށްވާއިުރ ގައުުމގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަށް ނެރެން. އެހެންކަ

އަޅުަގނޑުަުމެްނގެ ތެރޭގައި ޑިސްޕިއުޓް އެފެދޭކަމަްސވަނިްއޔާ އަދިވެްސ 

ސިއްރު ވޯެޓއް ނަގަން ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ މިހާރު މިތިބި 

 725ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންަްނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާޯތ ބެއްލެވުމަކީ 

ގޮތެއްހެން. އެގޮތަްށ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސްލަހަތު ހުރި

ފާސްވެއްޖެކަމަށް ވަީނިވއްާޔ އެގޮތަށް ސިއްރު ޯވޓެއް ނަގާނީ. 

ފާސްނުވާކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މައްޗަށް ލާޒިމްވަނީ ހަމަ 
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ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ  ޑިސިޝަނަށް އެއީ ބައިންްޑވާ 

 730އަށް ތަބާއަވާން. ެއއީ އެްއޗެއް ކަމެއް ެއއުސޫލަްށ އަމަލުކުރަން އެ

ނޑުަުެގ ހުށަހެޅުމެއްެގ ގޮުތގަިއ  ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ. އަުޅގަ އަަަުޅގަ

ނޑުަުމެންގެ ތެރޭަގއި ުއފެދިގެން މިއުޅޭ  ހުށަހަަަޅަން މިއަދު މިހާރު އަޅުގަ

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކާ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

މައްސަލަ ވޯޓު ނަާގނީ ސިއްރުންތޯ  ހޮވުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް

 735ނުވަތަ އަތް އުފުލަިއެގންތޯ ބެލުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި މާއްދާތަކަށް އަުޅަގނޑު ކުަޑކޮށް 

ރިޢާޔަތްކޮށްލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އިންތިޚާބީ ވޯޓެއް ނަގަން ފުރަތަމަ 

އްޖޭެގ ަވނަ މާއްދާ. އެީއ ދިވެހިރާ 35އެމާއްދާައކީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެޭގ 

 740ވަަނ  48ވޯޓު. ިމވޯޓު ނަގަީނ ސިއްުރން. ދެން އޮތީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މާއްދާ. އެއީ ދައުލަތް ހިންގާ މަޖިލީހެއް ހޮވުމަށް މަޖިލީހުގަިއ ނެގޭ ވޯޓެއް. 

ވަނަ މާއްދާ.  97ނޫނުއަސާސީގެ މިވޯޓު ނަގަނީ ސިއްރުން. ދެން އޮތީ ޤާ

މިވޯޓު ނަގާެނގޮތެްއ ޤާނޫނުައސާސީަީަގއި ަކނަޑއެޅި ަބޔާްނކޮށްފައެްއ ނުވޭ. 

އެވޯޓު ނަގާނީ ިސއްރުންތޯ ނުވަތަ އަތް އުފުލައިެގންތޯ. މިހާރު 

 745އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމައްޗަްށ އޮތް މައްސަލައަކީ މިވޯޓުލާނީ އަތް 

ން ކުރިގައި ރިޒޮލިުއޝަނަކުން ނުވަތަ އުފުލައިގެްނކަމަށް މިޚާއްޞަ މަޖިލީހު

ވޯޓެއްަލއިގެްނ ފާސްކޮށްފަިއ އޮތް އޮތުން. ައޅުަގނޑު ެއޮގތް ޤަބޫލުނުކުރި 

ކަމުގައި ވިޔަސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރީ މަޖިލީަީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް.  ނިންމީމާ ދެން އެކަން އަުޅގަ

 750ަވނަ މާއްދާގައި އޮތް ެއއްެޗއް ހުރިހާ  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ޭއގައި މިއޮީތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިާޚބުތަކާއި އާންމު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުަގިއ ކަ

ވޯޓުަުތަުކގައި  ނަގާނީ ސިްއރު ވޯޓަކުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ 

ގެން އުޅޭ ތަންކޮޅަކީ. މިމަޖިލީހުގެ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ
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 755މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވަނީ އެއީ ހަމައެކަނި އާންުމ އިންތިޚާބުގައި 

ނެގޭ ވޯުޓކަމަށް. ައޅުަގނޑުެމން ކަހަލަ ބައެްއ މެންބަރުންނަށް މިފެންނަނީ 

އް. ޭއގެ އެއީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ބަޔާންެވގެންވާ ހުރިހާ ވޯެޓއްކަމެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ެވެގންވާ ވޯުޓވެސް  97ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ހިމެނޭކަން. މިފަދަ ޑިސްޕިއުޓެއް އޮތުމުން އަޅުަގނޑުަުެމންގެ އަިމއްލަ 

ަަތާއި ގައުުމގެ   760ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ނުނެރެ ގައުމުގެ މަސްލަޙަ

ުރމަށްޓަކާ އަދި އެުކވެރިކަމާއި އެއްަދއުލަތްަވންތަކަންަް ކުރިއަށް ނެ

އެއްފަހަރު މަޖިލީހުގެ ޚިޔާުލ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލުމަށްޓަކާ ައޅުަގނުޑ 

މިހުށަހަޅަނީ ސިއްރުވޯޓަކަްށ ދާން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް. އަޅުަގނުޑ 

ޤަބޫލުކުރާނަން ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ނިމުނަސް އެއީ ކުރިްނވެސް ނިމުނު ގޮތްަް 

 765ނުއަސާސީ ތަޖުރިބާކުރުމުގެ އަޅުަގނޑު މިހިރީ ޤަބޫލުކޮްށގެން. ެއއީ ޤާނޫ

ބާރާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އިްޞލާޙުކުރުމުގެ ބާރާ. މިހުރިހާ ބާރެއްވެސް އޮތީ 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ  ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް ކަމަށް އަޅުގަ

 އެހެންވެގެްނ، ޝުކުިރއްޔާ.

 

 770 . އާދެ، މިހާރު އަނެއްާކވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މާލޭ މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ކުަޑކޮށްނޫން ގޮތަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް ނަމަވެސް ޚިޔާލު   ޝިހާބު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ތަފާތުވެގެން މިުއޅޭ ަމއްސަލަާއ ބެހޭގޮތުން. އަޅުަގނަޑކީެވސް 

މިމައްސަލައިަގއި ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނާ ޚިޔާލު ތަފާތު 

ރެއް. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު މާދިުގކޮށް ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ޤަޞްދެްއ މެންބަ

ނޑު ެއަކމާ ބެހޭގޮތުން   775ނުކުރަންަް. ވަރަށް ސާފުކޮށް އަދި އަޅުގަ

މަޝްވަރާކުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިދާުޅާވގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު 

ހުގެ ނަގަންޖެހިގެން މިއުޅޭ ވޯޓު. އާދެ، ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީ

އަސާީސަގއި ވަަރށް ޞަރީޙަކޮށް ވޯޓު. ޤާނޫނު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ

ވަރަށް އޭގެ މާނަ އެްއވެްސ އޮޅުމެއް ނެތް ގޮތުަގއި މިއޮންނަނީ ސިއްރު 

ނޑު ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސްގެ   780ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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ދަންނަވަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުން ވަރަށް އަދަބުވެިރަކމާއެކު އެދި 

ވަނަ  97ައާސސީގެ ށްެދްއވާނެކަމަށް. އާދެ، ޤާނޫނުމިކަންތައް މިގޮތަށް  ކޮ

މާއްދާގައި ިމއޮންނަނީ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުަރތަމަ ޖަލްސާގައި 

އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާއިބު ރައީސެްއ 

 785ކުރަންވާނެެއވެ. ިއނގޭތޯ. އިންތިޚާބު ކުރަންވާެނއޭ މިއޮންނަނީ. އިންތިޚާބު 

ވަނަ މާއްދާަގއި. އާދެ، ަމޖިލީހުގެ ރައީސަކު ަވކިެވއްޖެްއޔާ ދެން އޭގަިއ  97

ން ބަލާލަން އޭގެފަހުބަިއގައި މިއޮންނަނީ ިއންތިޚާބު. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނ ދެ

އެއް ެއބައޮތްތޯ. އާދެ، އަސާސީަގއި އިންތިޚާބާ ބެހޭ ބަބޭނުންވަނީ މިޤާނޫނު

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ވަކި ޗެޕްަޓރެއް އެަބއޮތް. އާދެ، އެޗެްޕޓަރުގެ ދަށުަގިއ 

 790ރަށް ސާފުކޮށް ވަނަ މާއްާދގައި ވަ  133ވަނަ މާއްދާ.  133މިއޮންނަ 

ނަޑއެޅިފަިއާވ އިންތިޚާބުތަކާއި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ، ޤާނޫނުގައި ކަ

ސިއްރު ވޯެޓވެ. އާެދ، މީ އިންތިޚާބެއް.  ޢާންމު ވޯޓުތަކުަގއި ނަގަންާވނީ

ވަނަ  133މީގައި ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަން ވަރަށް ޞަރީަޙކޮށް 

މާއްދާގައި މިއޮތީ. އާެދ، މިތަނުގައި ބައެއް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން 

 795ވަނަ ބާބު. އާދެ، އިންތިޚާބާ  11ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި މިމާއްދާ މިއޮންނަނީ 

. އާދެ، މިތަނުގައި ސުރުޚީަގއިެވސް އާދެ ިއންތިޚާބުގެ ވާހަކަ. ޢާންމު ވޯޓު

އިންތިޚާބާއި ޢާންމު ޯވޓު. އެހެންވީމާ ިމވެސް ަހމަ އިންތިޚާބެއް. 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަީކވެސް ހަމަ އިންތިޚާބެއް. 

 ކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިކުރަން މިއުޅެނީ. އާދެ، އެ

 800ިއާވ އަސާސީގަ ދާަގއި އެބަ އާދޭ މިޤާނޫނުވަަނ މާއް 153އަސާސީގެ މިޤާނޫނު

އަސާީސގެ ބައެއް ނޫނޭ. ާއދެ، އެހެންވީމާ އެްއވެސް ސުރުޚީައކީ ޤާނޫނު

ނޑުމެން ވިސްނާކަށް ނު ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މިސުރުޚީ އަޅުގަ

އަސާސީގެ ކޮންމެ މާއްދާއަީކވެސް އެމާއްާދއެއް ހިމެނިފަިއ މިޤާނޫނު

އޮންނަތަނުން އިންޑިވިުޖއަީލ ނުވަތަ އެމާއްާދއެއް އެޮއތް ތާކުން މާނަ 

 805އަސާސީަގއި ނެގޭ. އާދެ، ދެންހަމަ މިޤާނޫނު ނެގޭކަމަށްވަންޏާ އެމާނަ

ިމއޮންނަނީ ލަފްޒުތަކާ  156އަޅުަގނޑުމެން މާނަކުާރއިުރ އެބައާދޭ 



 32 

ްއޗަްށ ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ. މީަގއި އެބަޮއވޭ ިސއްރުޯވޓުެގ މާނަ ވަރަށް ރީ

އަސާީސގެ ެއްއވެސް ތަނެްއަގއި އަތްަނގަިއގެން މިޤާނޫނު ލިޔެފައި. އެހެްނވީމާ

ވޯޓުލާ ވާހަަކެއއް ސިއްރު ވޯުޓ ނޫންގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ ވާހަކަެއއް ނޯވޭ. އާދެ، 

 810ސިއްރު ވޯުޓގެ މާނަ ވަރަށް ރީއްޗަށް އެަބޮއވޭަޭ. އާދެ، ިސއްރު ވޯޓު ކަމަްށ 

ވަތަ ދޭަވގުތު ެއކަކުދޭ ަމޢުލޫމާތުގެ ވަގުުތ ބުނެފައި އެވަނީ އެަކކު ދޭވޯުޓ ނު

އަސާސީގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގައި ނޭނޭގގޮތަށް ޯވުޓލުމޭ. މިޤާނޫނު އަނެކަކަށް

ނެތް އަތްއުފުލާ ވޯޓުލާ ަހދާކަށް. ދެއަތް އެއްފަހަާރ ކޮޅަށް ޖަހަން 

އްވެސް ެނތް. އެހެންވީމާ ޖެހެނީކަމެއް އެއްއަތް ނަގަްނޖެހެނީކަމެއް މިއެ

 815ސާސީަގއި ވަރަށް ރިއްޗަށް ޑިފައިން ކޮށްފަިއ މިކަންތައްތަްއ އަޤާނޫނު

އެބަހުރި. އެަެހެންވީމާ މިހެްނ އޮްއވާ ދެންމެ މިީވ ަގޑިެއްއހާ އިރު ކުރިން 

 އަސާސީއަށް ިދވެހިރި ުހާވގައި އެބައާދޭ. މިޤާނޫނުއަޅުަގނޑުމެން މިކު

ވާހަކަވެސް.  އަސާީސއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު

މިތިބީ. އެހެން ތިއްބާ  ގަންދީ ހުވާކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެންهللا މާތް

 820އަސާސީން ނަގާ އެްއލާލައި މީގައި ހުރި މާއްދާތަްއ އަޅުަގނޑުމެން މިޤާނޫނު

ވަަނ  12އަސާސީގެ ކުރީމާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ޤާނޫނުބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މާނަ

ފެތިގެން އެަބދޭ. އެހެންވީމާ މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ރީއްޗަްށ 

ނުޑމެން. ހަމަގައިމު  12އެކަހަލަ ތާކަށް އެ  ވަނަ މާއްދާގައި އެބުނާ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ  އަޅުަގނޑު ަބއިވެިރާވކަށް ނެތިން. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

 825އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަރިހުން މިދަންނަވަނީަީ 

އަސާީސގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް ްނތައް ޤާނޫނުތްތެރި ރައީސް މިކަޢިއްޒަ

އޮތްގޮތަށް ގެްނގޮސް ެދއްވާޭށ. އާދެ، މިތަނުގަިއ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަަކ 

ދައްކަަވއިފި މީސްޕްރީމް އޮތޯރިޓީއެކޭ. އާެދ، މިޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަކީ 

ސްޕްރީމް އޮތޯރިޓީއެއް. ޕާލްމެންޓްރީ ސްޕްރިމަސީގެ ވާހަަކވެސް އެަބއާދޭ. 

ނޑުެމންނާ ހިސާބުން އެކަމަ  830ކު މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިީލހަކީ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިޤާނޫނުސްޕްރީމް ބައެއްނޫނޭ  އަސާސީގެ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

މާއްދާއެއްަް ފާްސކޮށްފައި ެއއަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވަން އެަބޖެހޭ އަދި އެހެން 
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 ފަރާތަކަށް. އެފަރާތުން ެއޤަބޫލު ކުރަްއވާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވީމާ

އަސާސީައކަްށ ވަނީ. ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

 835ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ އަނެްއާކ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައިސްފިްއޔާ ދެން 

ތިންބައިކުޅަ ދެަބއި ފާްސވެއްެޖއްޔާ އެހިސާބުން ެއސްޕްރީމް ވަނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ތިބެލާފައި ނަގާ ވޯޓަީކ، ނުވަަތ 

ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ސްޕްރިމަސީ އޮތް 

އޮތީ. ިއނގިރޭސި ވިލާތް  އެްއޗެއްނޫން. ދިވެހިާރއްޖެ އެހެންނެއް ނޫން

 840އަސާސީެއއް ނެތްތަނެއްގައި ނަމަ ނިންމިދާނެ. އެމީހުން ނިންމާ ޤާނޫނު

 . އެަކމަކު ރާއްޖޭަގއިނިންމުމަކަށް ގޮތްކިޔާނެ އިުތރު ފަރާތެއް ނޯންނާނެ

މެން ޢަމަލު އަސާސީ. އަދި އަުޅަގނޑުއެހެންނެއްނޫން އޮތީކީ މިާޤނޫނު

އަސާސީ މިއޮތްގޮތުން. އެހެންވީމާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނު

އަޅުަގނޑަށް ެދްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުވެިރވަން. އާދެ، ދެްނ 

ނޑު ސ. އަތޮޅުގެ ިޢއް  845ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ޝަރީފުގެ ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. މިޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 ރައީސްކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޝުކުަުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީސް    ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ

 850 ވަނީ ަޤއުމު މިހިނދު މިހިނދަށް ބޭނުންވާ ސިާޔީސ އެްއކުރެވިަފއި މި ަމދު ޢާދިލް މެންަބރު ައޙް

ނޑުމެން   ވާހަކަެދއްެކވުން: އިޞްލާޙުތައް ައވަހަށް ގެނަުއމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައިކަން އަޅުގަ

އެންމެންނަށްވެސް އެބަ ެއނގޭ. މިޤައުމު ސިާޔީސ އިޞްލާޙުތަކަށް 

ހާރު އިންކާރު ބޭނުންވެފައިވާ މިްނވަރު ެއީއހަމަ އެކަުކވެސް ެއކަމަށް މި

 7ަގއި ެއއްކުެރވުުނ މިމަޖިލީހަށް  2004ޖުަލއި  19ކުރާނެ ކަމެއްނޫން. 

 855އަސާސީއަށް ެއންމެ މާއްދާއަކާ ވަސް ވީއިުރވެސް ިމއުޅެނީ ޤާނޫނުމަސްދު

މެދުވެސް ވާހަކަ ަދއްކާ ނުެލވިގެން. ފުަުރަތަމަ ހޮްއވެިވ ރައީސްގެ ަދއުރު 

ށް ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރަން ހަމަވެ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާ މަޖިލީހަ

މިވަނީ ޖެހިފައި. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިމަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ރައީސަކު 
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ނޑުމެން އެންމެންނަށް  އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކަންތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތް އަުޅގަ

 860ވާނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިފައި. ވީމާ ވަރަށް އިޚުާލޞްތެރި ކަމާއެުކ 

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ  133ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ރިޔާސަތުަގއި މިއެދެނީ

ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދެވުން. 

އަޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާސަކީ ބައިބަިއވުމާ ގުިޅގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ހުރަސްއެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް މިކަްނތައް ނުގެންދެވުަުން. މީގެ ިއތުަުރުން މާލޭގެ 

 865އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ހުށަހެޅުއްވި ނަމަށް ތާއީދުކުރާ ޢި

ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ އެނަްނފުޅަށް އަޅުަގނޑު 

 ތްތެރި ަރީއސް. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

 

 870 މިއަދު  ރިޔާސަތު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޝުކުރިއްޔާ ިރޔާސަތު.  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަ މިދެކެވޭ މައުޟޫޢުަގއި މުހިންމު ދެތިން ނުކުތާއެއް  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. އަޅުަގނޑަްށވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ދަންނަވާލަން މި

ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން މިތާނގައި މިހާރު ހާމަކުރައްާވ 

ވިދާޅުވެަފއިހުރި އެްއޗެހިތަެކއް ތަކުރާރުކުރާކަށް ައޅުަގނޑު ނެތިން. 

 875ސާސީެގ އައަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނީ. ޤާނޫނު ހަމައެކަނި ކުރުކޮށް ެއވާހަކަ 

ވަނަ މާއްާދ ގުުޅވާލުމުން  97ގެ އަސާސީ ވަނަ މާއްދާއާ ޤާނޫނު  133

ދެންމެގައި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު އެވިދާުޅވިހެން 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭ. 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ ހޮވަނީ އިންތިޚާބަކުންކަން. 

 880އަސާސީގައި ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް  ާލން މިޤާނޫނުބެްއގައި ނަމަ ވޯޓުއިންތިޚާ

ވަަަނަ މާއްދާއިން ވަރަށް  133އިންތިޚާބެްއގައި ވޯޓުލާންީވ ކިހިނެއްކަން 

ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރޭ. މީގަިއ އޮޅުމެއް އުޭޅކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ އޮޅުމެްއ 

ނަމަ އޮތްކަމަށް ދެެކވަަޑއިގަންަނާވ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވި

އްވުމަށްަޓކަިއ ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު އެބޭފުޅުން ރިޢާޔަތް ކޮށްލެ
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ނޑައެޅިަފިއާވ ''މިމާއްާދގެ ޢިބާރާތަކީ ޤާނޫނު  885އަސާސީއާ ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ރު ވޯެޓކެވެ.'' އަމުެރއް. އިންތިޚާބުތަކާ، ޢާންމު ވޯޓުތަުކގައި ނަގަްނވާނީ ސިއް

ބާރާުތން ދޭހަކޮށްދެނީ އަސާސީ ކުާރ އަމުެރއް. ަނގަންވާނީ މިޢިޤާނޫނު

އަާސސީއާ ޤާނޫނުަގއި ޤާނޫނު  1ބަަޔަކށް ބަހާލެވޭ.  3 އަމުރެއް. މިޖުމްލަ

ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ. މިޢިބާާރތަކީ މިމާއްދާއިން ޢަމަލުކުރެވޭ ުނވަތަ 

ނަޑއަޅާ ޢިބާރާތް.   890ވަނަ ބައި.  2ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިންތިޚާބުގެ ސިފަ ކަ

އި މިމާއްދާއިން އަމުރު ކުެރވޭ ނުވަތަ ޢަމަލު އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގަ

ވަނަ ބަަޔކީ  3ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކޮން ކަމެއްަގއިކަން ބަޔާންކުރާ ަބއި. މީގެ 

ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކޭ. މިމާއްދާއިން ޢަމަލުކުރެވޭ ނުވަތަ ޢަމަލު 

ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވޯޓު ނަަގންވީގޮތް ބަޔާްނކުރާގޮތް. ެދން އަޅުަގނޑަކަްށ 

 895ން މައްސަލަެއއްަގއި މީގައި ޚިލާފު އުފެިދގެން މިއުެޅއްޖެހެނީ ކޮ ނޭނގޭ

މެ ފުރަތަމަ މިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާުބ ކަމެއް. އެން

ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވެ ަވޑަިއގަުތމުގެ ފުރުޞަތު 

ތިއްެބވި.  ލިބިވަޑަިއގެންފަިއ ތިއްެބވި ަބއެއް މެންބަރުން މިތާނަގއި އެބަ

އަނެއްބައި މެންބަރުން މިހާރު އެތިއްބެވީ އެޖަލްާސގައި ތިއްެބިވ 

 900ބޭފުޅުންނެއްނޫން. އޭރު ތިްއބެވި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލެްއވުުމގެ 

ނޑު ދަްނނަވާލާ ހިތްވޭ ވާހަކަެއްއ. މިމައްސަލަ  ގޮތުން އަުޅގަ

ން އުފުލި ކަމަކާ މައްސަލައަކަްށވީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯއި

ވަނަ މާއްާދގަިއ މިހާ ސާފުކޮށް  133ގުިޅގެންނެއްނޫން. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މިކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮްއވާ މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި އެނޫން ގޮތަކަްށ 

 905ޢަމަލުކުރުމުގެ ެއއްެވސް ިއޝާރާތެއް ނެތީސް މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން 

ން މައްސަަލައކަށް އެޖަލްސާެގ އަމިއްލަފުޅަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކާ ގުިޅގެ

ކަންތައް ެވގެންދިަޔއީ. ތިޔަބޭުފޅުން އެޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ ަބއްލަވާ ެލއްވީމާ 

މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވަން އޮންނާނެ. އޭގެ އިތުރަްށ 

ނޑު ނެތިން. މިތަނުގައި ވާހަކަ ދެއްެކވި ބައެއް މެންބަރުން  ދެންދާކަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާން ބަލިނޫންނަމަ އެހާ ބައްޔެއް ނޫންެހން ހީވަނީ. އަދި އަދި އަ  910ުޅގަ
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އަޅުަގނޑަށް މިހުރިހާ ބޭފުޅުްނ ވާހަކަ ެދއްެކވިއިުރވެްސ ދެބޭފުޅުންގެ ފުށުން 

ނަޑއަޅާ ސިއްުރވޯެޓއް ނޫންގޮތަކަށް ވޯޓެއް ނެގުަމށް ބާރުދޭކަމަށް  ކަ

ކުރެްއިވ. އޭގެ ތެރެއިްނ އެބޭފުޅުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ނުކުތާއެްއވެސް ފާހަގަ 

ވަަނ  153ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ވާހަކަ އެބައާދޭ.  134އެއްނުކުާތއަކީ 

ނޑުމެން އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ.   915ވަނަ މާއްާދގަިއ  153މާއްދާވެސް އަުޅގަ

މިބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއާވ އެްއވެްސ ސުރުޚީައކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އެްއވެްސ މާއްދާެއއް މާނަ  ބައެއްނޫނޭ. އޭެގ މާނައަީކ އެޤާނޫނުއަސާީސގެ

ކުރުމުގަިއ މީތި ލިޔެލާފަިއ ލޭއައުްޓ ހަނދަންވެގެްނ ކިޔާމީހާއަްށ 

ފަސޭހަކޮށްލަންވެގެން ލިޔެފަިއއޮތް ސުރުޚީއަކަށް އެްއވެްސ އަހަންމިއްޔަތެްއ 

 920މިއަންނަނީ އިންތިޚާބާބެހޭ  134އާއި  133ދޭކަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭނޭ. 

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރާކަށް  ބައިަގއި ކަމުަގއި ިވޔަސް އެޢިބާރާތަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން. މިއާގުޅޭ އަނެްއ  153ނުޖެހޭ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ނުޑމެން  133ނުކުތާއަކީ  ވަނަ  134ވަނަ މާއްދާ މިހެން އޮތީމާ ދެން އަޅުގަ

 އަހަުރން މަތީވީ އެވެނި  21މާއްދާގަިއ އެބުާނގޮތަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމުރުން 

 925މިވެނި ސިފަ ހަމަވާ މިވެނި މީހުންނަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދެވެންވާނޭ. 

ނޑަށް  އެހެން ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން ވިސްނާ ވަޑައިުނގަންނަވާ ކަަމށް އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާަގއި. ވަރަށް ސާފުޮކށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  97ފާހަގަކުރެޭވ ނުކުތާެއއް 

އްކަމާ ވޯޓުދޭީނ ކޮންތާކުކަމާ އެބައޮތް. މިވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވަނީ ކޮންބައެ 

އިން ޝަރުޠުވާ  134ހަމައެއްނުވޭ  ކިހިނެއްކަމާ. އެހެންވީމާ ެއޝަރުތު

 930އެހެން މީހުންނަކަށް. ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ މިއިންތިޚާބުގައި 

މިޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ިދނުމުގެ ޝަރުޠު 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް. ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވާ މި 97ހަމަވަނީ 

މިތަނަކަށް އެޕްލައިެއއްނުވޭ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  134އެހެންވީމާ 

ޢިޝާރާތް ކުރައްަވއިފީމު މީގެ ކުީރގައި ިމވޯޓު ނެގުުނއިރު މަޖިލީހުގެ 

 935މެންބަރުން ޖަލްސާއެއްަގިއ ނިންމަވާފައި އޮތްކަމަކަްށ. އެނިންމެވުމަށް 

ކީނޫން. އެހެންނަމަެވސް ހިތާމަޔާއެުކ އަޅުަގނޑު އިޙްތިރާމް ނުކުރަނީ
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ދަންނަވަންޖެހެނީ މިމަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ނިންމުމެއް ޞައްޙަ ނިންމުމެއް 

ކަމުގަިއވާނީ ަޞއްޙަ ޖަލްސާެއއްަގއި ނިންމާ ނިންމުމެކޭ. އެީއ ޣައިރު ޤާނޫނީ 

މެންބަރުންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެމަޖިލީހުގެ  11ޖަލްސާއެއް. މަޖިލީހުގެ 

 940ނުދެވި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއް ެއއީ. ތިޔަބޭފުޅުން ޔައުމިްއޔާތަކަްށ  ނޯޓިސް

ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ސިއްރު ވޯެޓްއގެ މައްސަަލއިަގއި އެންމެ ދިުގކޮށް މިތާނގަިއ 

ބަޙުސްކުރެްއވި ބޭފުޅުން ޖަލުގައި ހަްއޔަރު ކުރަްއވާފައި ޭބއްވި ޖަލްސާެއއް 

ނެ ފުރުޞަތެއް އެއީ. އެބޭފުޅުންެގ ކޭްސ މިތާނގައި ޕްރެޒެންްޓކުރާ 

އެބޭފުޅުންނަށް ނުދެއްވާ ބޭްއވި ޖަލްސާއެއް ެއއީ. ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ 

 945އިންތިޚާބުކޮށްފައި މިތަނަށް ފޮނުއްވާފައި ތިބި އެތައް ަބޔަަކށް ޖަލްސާއަށް 

ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ ބޭްއވި ޖަލްސާެއއް ެއއީ. އެހެންވީމާ 

ށް މާބޮޑު އިޙުތިރާމެއް ކުރެވޭކަށް ނެތް. އެޖަލްސާގެ ނިންމުމަކަށް އަޅުަގނޑަކަ

މަޢާފާއެކު ދަންނަވަން. އަެންއ ނުކުތާއަީކ މިއަދުެވސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރަކު ދެއްކެވި ވާަހކައަކާ ގުިޅގެން ރިޔާސަުތން ޢިޝާރާތް 

 950ކުރަްއވައިފީމު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޢަމަލު ކުރަްއވާ ގޮތް އެއީ އެބޭފުޅަުކ 

ލަފުޅު ކަމެކޭ. ެއގޮަތށް އެކަންވާނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެންމެ އަމިއް

އަޅުަގނޑު މިޢިޝާރާތްކުރި ަޖލްސާ މަޖިލީހުގައި ބޭއްިވއިރު އަޅުަގނޑު އިނީ 

ނޑަީކވެްސ މިޢިއްޒަތްތެރި  ކުޑަޮގޅިެއްއގައި ހަްއޔަރު ކޮށްފައި. އަުޅގަ

ނާޑ މަޖިލިހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ނޫންނަމަވެސް މެންބަރެއް. އޭރު އަ ުޅގަ

 955ކުރެވެމުންދާ ސުވާލަކީ މިމަޖިލީހުގެ މިވެނި ޖަލްސައަކުން އަޅުަގނޑު ނުކުީތ 

ކީްއވެތޯ. އެހެންވީމާ މިމަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑު ކުރި ޢަމަލުކުރިގޮތް ެވއްޖެ 

ނޑާ  އަސާސީ ސުވާުލކުރެވޭ ކަމަކަށް. މިޤާނޫނުޤާނޫނީ އިދާރާތަކުން އަުޅގަ

 އެބަ ބަޔާންކުރޭ... 

 

 960 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު... ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 

 ... ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުާރގޮަތކުން ވޯޓު  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް
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 އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 965 ...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  އެމީހަކު ކުްއވެިރއެއް ނުކުެރޭވނެއޭ...  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް
 އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  970ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުގަ

ނޑު ކުރިްނ ދެންނެވި ފަދައިން  ،އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތް ިމކުރަނީ އަުޅގަ

ުގޅިގެްނ  އެޖެންޑާަގއިވާ ކަމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި. އެހެންވީމާ އެެޖންޑާއާ

ނުޑ  އެޖެންޑާަގއިާވ ކަންތަާކ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަ ެދއްެކވުން ވަރަށްބޮޑަށް އަުޅގަ

 އެދެން.

 975 

 އާދެ، އެހެންދަންނަވަންެވގެްނ ހަމަ މަސައްކަތް މިކުރަނީ. އެކިމީހުންގެ   މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް

ންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަްށވެްސ ޢިބާރާތް ތަންކޮޅެއް ދިގުވެދާނެ. އެހެ  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވަން ބޭނުން ވާހަކައެްއ ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑު ދަންނަވަްނ މިއުޅޭ އެްއޗަީކ  ދެއްވަްނވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅގަ

ނަޑއެޅި އެހާސާފުކޮށް އެހާ ޞަރީޙަކޮށް   980ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ނޑުމެން ވިސްނަން ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮތް ކަމަކާ  ދެކޮޅަށް މިމަޖިލީހުން އަޅުގަ

ވީ ސަބަބެްއވެސް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނެއޭ. އެއީ އިތުރު ވޯޓެއް ަނގަންީވ 

މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. މިޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔަން ތިބި މީހުން މިމަޖިލީހުގައި 

މިތިބީ. މިތިއްބެވީ. އަޅުަގނުޑމެން މިއަށް ނުކުރި އިޙުތިރާމެއް ދެން މިއަށް 

ނޑު މެންނަށް ފެންނަމުން މިދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ކު  985ރާނީ ކާކުބާއޭ. އަުޅގަ

އެިކއެކި މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބައެއް ކަންަތއްތަްއ 

ނޑު ތަކުރާރުކޮްށ ޢިއްޒަތްތެރި  ކުރެވެމުންދާތަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެ ްނ ކޮށްގެން މިތިބި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން މިބޭނުންވަނީ އަުޅގަ
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މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޙުތިރާމް އަދާކުރުމަށާ ޤާނޫނުައސާސީައށް ކަމޭހިތުމަށާ 

 990ގަންދީ ެއކަލާންެގ ޙަޟުރަތުގަިއ هللا ޤާނޫނުއަސާސީ އުފުލުމަށް މާތް

އަޅުަގނޑުމެން ހުވާކޮްށގެން ތިބި ބައެއްމީ. އެހެންވީހިނދު މިހާ ސާފުކޮށް 

ސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް ކަަމކާ އެްއވެސް އޮޅުމެއްނެތި މިާޤނޫނުއަސާ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ކަމެްއ ގެންދާއިރު ެއކަމެްއގައި އަުޅގަ ދެކޮޅަށް އަުޅގަ

ނަޑކަށް ވިްސނާކަށް ނޭނގޭ.  ބައިވެިރެވވޭނޭ އެްއވެސް ގޮެތއް ހަމަ އަޅުގަ

 995ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ެއޮގތަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށވެްސ 

ދެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް. ާމލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އަންަގވާލަ

މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވިފަަދއިން މިޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ވޯޓުލާނީ 

ސިއްރު ވޯޓު ނަަގއިގެންނޭ ަބޔާންކޮށްފައި އޮްތއިރު އެްއެވސް ތާކުއެއް ނެތް 

ްއ. އެހެންވީއިރު ހަތަރެސްފައި އުފުލައިގެން ވޯޓުލާ ވާހަަކއެއް ލިޔެފައެ 

 1000އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ީކއްެވގެންތޯ ވިސްނަންީވވެްސ ސިއްރު ވޯޓެްއ 

ފިޔަވައި އެހެންގޮތަކަށް ވޯޓެްއލާން. އޭގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ައޅުަގނޑަްށ 

ދެންނެވޭނީ ސިއްރު ވޯުޓގެ ަމޤްޞަދު ފަހަނައަޅާ ކަމަކަށް ާދން ބޭނުންވާތީއޭ 

މިޖެހެނީ. މިތާނގައި ވޯޓުދޭމީހާ އަތްނަގަިއގެން އެހެން ހަނދަން ބާރުއަޅަން 

ވޯޓުދޭއިރު ދިނީ ކިހިނެއްކަްނ އެނގޭނެއޭ. ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް މިހާރަކު 

 1005ޔަޤީންކަމެއް ނެތޭ މިމަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރެވޭ ގޮތަކުން 

ބި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގެ ނޭދެޭވ އަސަރެއް ނުފޯރާނޭކަމުގެ. ެއކަމުގެ ދިރިތި

ހެކިންނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ. އަޅުަގނަޑކީ ހަމަ ގައިުމވެސް. އެވާހަަކ 

ދަންނަވަންވެގެން ިމއަށް ޢިޝާރާތް ކުރަން. ކަން ހެދުނުގޮތުން. ރިޔާސަުތ 

މަޢާފާއެކު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ެއވާހަކަ ދަންނަވަން ޖެހުނީ. މިމަޖިލީހުގެ 

 1010މިމަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދިނުމުަގިއ މެންބަރުންނަކަށް މިހާރަކު ޔަޤީންކަމެއް ނެތޭ 

އެމީހާ ޢަމަލުކުރާގޮތުން އެމީހާއަށް ދެން އޭގެަެ ރައްެދއް ނާންނާނޭކަމުގެ. 

އޭ ެއސަބަބުތަކަށްޓަކަޭއ އެހެންވީހިނދު ވަރަށް މުހިންމުކަން ބޮޑުވެ

އަސާސީ ލިުއްއވި ބޭުފޅުން ވިސްާނ ަވޑަިއގެން ިމބާވަތުެގ ވޯޓުަތއް ޤާނޫނު

ނަޑއަޅުްއވާ ލިުއއްވާަފއި ެއއޮތީ. ސިއްރު ވޯަޓކުން ދެްއވަ ންާވނެކަމަށް ކަ
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ނޑުމެން ނިގުޅަިއ   1015އެހެންވީމާ އެފުރުޞަތު މެންބަރުންގެ ކިބައިން އަުޅގަ

ވަނަ  12އަާސސީގެ ކޮށްފިަނމަ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުގަންނަން މަސައްކަތް 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ އެންެމބޮޑު ޚިޔާނާތަށް ފެތުމަކީ ަވރަށް ގާތްކަމެޭކ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ޢާންމުކޮށް ގެންދާ އުޞޫލަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން:  1020ޝުުކރިއްޔާ. އާެދ، އަުޅގަ

ނޑާލުމެްއ  ބަލާއިރު ދޮޅުަގޑި އިރަށްފަހު، އަޅުަގނޑުމެން ަބއިަގޑިއިުރގެ މެދުކަ

ނޑު އުންމީދުކޮށްެގންހުރީ އޭގެކުރިްނ  ބާއްވަމުން ގެންދަނީ. ދެން އަުޅގަ

ޖެންޑާަގއިާވ ކަންތައްަތއް ިނމޭނެކަމަށް. އަދިވެސް އެގޮތަްށ އުންމީދުކުރަން. އެ

މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި ވާަހކަ ދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތަށް  8އަދިވެސް 

 1025މެންބަރަކުވެސް އަލުްނ  2އެދިަވޑަިއގެންފައި. އަދި ކުިރން ވާހަކަ ދެއްކެވި 

ނުޑ ވާހަކަ ދެއްެކވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންފައި އެބަވޭ . އެހެންަކމުން އަޅުގަ

ޖަހަންދެން. ގެންޮގސްފައި  12މިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

މިނިްޓގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ އެުރވުމަށްފަހު، އަެނއްާކވެްސ  30އަދި ޭއގެފަހުން 

މިނިޓް ފަހުން ޖަލްސާ ުކރިއަށް ގެންދާގޮތަށް. މިއަުދ ހުށަހެޅިފައި މިާވ  30

 1030 މޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި.  މައްސަލަ ނިން

    

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައިސް. ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ފުރުޞަތު  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 އެރުވުުމގައި މަނިކުފާނަށް ޮކންމެސްވަރެްއގެ ޮއޅުމެއް ައރާފައި ވާހެން.  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ންވީ މިވާހަކަ މަޖިލީހަށް އާދެ، ައޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1035ހުށަހެޅިފައި ވަނީ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފުގެ ވާހަކަ 

ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެ ދެއްަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނަޑކަށް  ވަރަށް

ނޑުމެން ހީކުރީ  ހިއެއްނުވޭ އެއަށް ޖަވާެބއް ލިބުނުހެނެއް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބޭނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ މިދުވަސް އަންނައިރު އަުޅގަ 

އަޅުަގނޑު  ށް. ެއަކމަމަށްސިސްޓަމެއް ގާއިުމވެގެން ެއކަމުގަިއ އުފަލުަގކަ

 1040އުންމިދުކުރީ އެހެންނަމަވެްސ އެކަމެއްނެްއ، ެއކަމެއްނުިވ. ކޮންމެވެސް 
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ނޑު ހަމަ ހާއިާރންވި އިނގޭތޯ   ކަމެއް މެދުވެިރވެގެން. އާެދ، އަުޅގަ

ބަދަލުެވގެންަް ދާގޮތް އަްއޑުއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި  އިންސާނުގެ ިޚޔާލު

މެންބަރު  ދެއްކެވި ވާހަކަިއން އަޅުަގނޑު މިއިންނަނީ ހަމަ އެއްެޗއް 

ދަންނަވާލަން ނޭގިފައި. ޚިާޔލު ތަފާތުވެގެން ިދޔަލެްއ ބޮޑުކަމުން މީެގ 

 1045 ކުރީަގއި ޖަލްސާތަކުން ވާހަކަ ދައްކާފަިއވާ ދެއްކުމާ މިހާރު އެ ދައްަކވަމުން

ގެންދަވާ ވާަހކަފުޅާމެދު. އާދެ މިހާރު ވަަަރަށް ރަނގަޅަށް އެޖަަަވާބުވެްސ 

ނޑުމެން ހީވަނީ. އާެދ، ައޅުަގނުޑ ރައީސަުކ ހޮިވ  ދެއްަވއިފިހެން އަުޅގަަަ

ނޑު ނިކުތީ އެއީ  ނުޑ ބާއިވެިރއެއް ުނވަން އަުޅގަ އެހޮވިޖަލްސާަގއި އަުޅގަ

ދެވަަނ ޖަލްސާއެްއ  މަވެސްނަޤާނޫނާޚިލާފަށް އެކަންކުރަމުންދާތީ އެހެން

 1050އާއިރު ަރއީސަކު ހޮވާަފިއ ވަނީ. އެހެންވީމާ އެޮހީވ ކިހިނެއްކަމެއް 

ނޑުމެން ބަލަން ބޭުނންވާކަމެއްނޫން  ކޮންގޮތަކަށް ކަމެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތަބާެވގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ. ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފަށް 

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ކަންތައްތައް ުކރަމުންދަނީ އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބެނީކީ. އެހެންނޫނީ ޤަަައެކަމަށް  ބޫލުވެގެންެނއްނޫން އަޅުގަ

ނޑުެމން ތިބެނީ އެއާ   1055އަޅުަގނޑުމެން މިތަންދޫކޮށްަފއި ދާންޖެހޭނީ. އަުޅގަ

ނެއްނޫން. އެކަމަކު  އިދިކޮޅަށް ވާހަަކޔަކީ ެއކަަމށް ތާއީދު ކޮށްގެ

ަގނޑުމެން ހިތްހަމަ ޖެހިގެންނެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރާތީީކ  އަޅު

ނޑުމެން ތިެބނީ. އެހެންވީމާ  އެހެންނަމަވެސް ތަބާވުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ރައީސަކު ހޮވީ ހޮވާަފއި ވަީނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް. އެހެންނަމަވެސް 

 1060ދެވަނަ ޖަލްސާއަށް އަޅުަގނުޑމެން  އާއިރު ރައީސަކު ހޮވާފަަައިވާތީ ެއ 

ނޑު މެން ތާިއދުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށ ގެންދިޔަަައީ. ރައީސަށް އަުޅގަ

ކަްށ ތަބާވީކީނޫން. ން ހޮވާަފއިވާ ަރއީސަ އެހެންވީމާ ެއއީ ޢައިުރ ޤާނޫނީ ގޮތު

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނު އެްއަކންތައް މާލޭގެ  ކޮންމެއަކަސް އަަަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްީވ، ދެން އަޅުަގނޑު ެއދުނީަީ ނަމެއް 

ނުޑ ހު  1065ށަހަޅާލަން. އެނަން އަަަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާނަން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ސިއްރު ވޯެޓއްގެ ގޮުތަގއި  އެނަމަށް ވޯޓެއް ނުދެއްވާނަްނ އަަަޅުގަ
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އެކަން ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުންނޫނީ. އާދެ، އަޅުަގނޑު އެނަމަށް 

 ހުށަހަޅުއްވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ތަޢުލީމީގޮތުންނާ އަދި ވާަހކަ ދެްއކުމުގެ ގޮތުންނާ އަދި ލިާއގަތާ 

 1070ޤާބިލިއްޔަތުެގ ގޮތުން ވަރަްށ ފުންނާބު އުސްބޭފުޅެްއކަމަށް ވާތީ އެނަން 

هللا އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަނީ ެއއީ ނ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަބްދު

ނޑު ހުށަހަޅަން ޝުކުރިއްޔާ.  ޔާމީންގެ ނަންފުޅު އަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. އާދެ އަޅުަގނޑު މިތެދުވީ  ންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ ނިލަ

 1075 މި މަޖިލީހުގައި ޙާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީސަކު ޮހވުމާ ބެހޭގޮތުން މި  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފު 

ނަޑކީ ބަހުސްގައި ާބއިވެިރވުމުެގ ގޮތުން. އާދެ ަޝއް މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ެކއްނެްއ އަުޅގަ

ކުރިންވެސް މިކަމާބެހޭގޮތުްނ ސިއްރު ވޯަޓކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ވާހަކަ 

ނުޑ މިއަދުވެސް  ދައްކާފަިއވާ މީހެއް. އެހެްނކަމަށް ވުމާއެކު އަުޅގަ

ަި  35ވާހަކަދަްއކާނީ ެއގޮތަށް. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގައި މި

 1080ތިޚާބު ކުރާނީ  ރަްއިޔތުންގެ ޢާންމު އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިން

ނަޑއެިޅގެްނ ބަޔާންކޮށްފައި  ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ. އާދެ، ޝައްެކއްނެއް ކަ

ވަނަ  97އެބައޮތް ވޯޓު ަނގަންީވގޮާތ ވޯޓު ަނގަންވީ ަހއިސިްއަޔތު. 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  1ނަންބަރު މާއްދާގެ 

ގެ ހުޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  މަޖިލީފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މަ

 1085ރައީސަކާ ާނއިބު ރައީަސުކ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނޭ. އާދެ އިންތިޚާބު 

ނޑު ދަންނަވާނީ ަހމަ ގައިުމވެސް  ކުރަންވާނޭ ވަކި ގޮެތއްނެއް. އަުޅގަ

އެޭކވެސްނެަެތް،  އްޔަން ކުރަންވާނެޢަަައިންތިޚާބު ކުރަންވާނޭ އެބަޮއތް 

އެޭކވެސްނެްތ. ހަމަ މިއޮތީ ސްނެތް، ަކނޑަަަައޅަން ވާނެ ެއކޭވެ ހޮވަންވާނެ 

ބަހުން ނަމަވެސް އިންތިޚާބު  ބަހުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ދިވެހި ހަމަ ޢަރަބި 

 1090ަގިއ މި އޮންނަނީ އްދާަާނަންބަރު މާ 132ކުރަންވާނޭ. ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ާވގޮތުގެ މަތިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންެގ ޢާންމު ސިއްުރ ވޯޓު ނެގުމާ އިން
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު 

ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ވޯުޓ ނެގުމާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 

 1095ހިންާގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަާގ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުުމގެ ހުރިހާ ކަމެއް

ގެ ދަށުންނޭ. އެއީ އޭާނގެ ސްބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަން

މީގައި ހަމަ އެކަނި މިއޮތީ ވޯޓު  ތްަްނެ ވާޖިބުތައް އާދެ، ަޝއްެކއް 

ނެގުމުގެ ސިފަ ބަޔާންކޮށްަފއި މިއޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާުބ 

އެއާ ޚިލާފަްށ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންގެ ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓު. 

 1100ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށާ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން 

އިންތިޚާބު ކުރުމުަގއި ބޭނުންާވ ވޯޓު ނެގުމާ މިއޮންނަނީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ 

ނުޑމެންގެ މިހާރު  ސިފަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަަޅުގަ ބަހުސްަގއި މިހޫނުވެގެން އުޅޭ  މައްސަލަ ޖެހިގެންމިއުޅޭ އަ

މައްސަލައެޭކ ެއއްގޮތަށް މިދެަކމުގަިއވެސް މިއޮތީ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނޭގޮްތ 

ނޑު ހިތުން   1105ނުވަތަ ވޯުޓ ނަގަްނވާނޭގޮތް ބުނެފައެއްނެތް. އެހެްނވީމާ ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށްަްަް 

ނޑުމެން މިހާރުެވސް މިހުރިހާ ބަހުސެއް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަ ން އަުޅގަ

ދިގުެވގެން ދަނީ އިންތިޚާބު ވެފައި އިންތިޚާބު ކުރަންވީ ގޮެތއް ނެތީމާ. އެއީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ަކނޑަެއޅިގެން ެއވާހަކަ ުބނެފައި ނެތީމާ  97

ނޑުމެން މި ބަހުސް ދިގުެވގެން މިއުޅެނީަީ. އެއާޚިލާފަށްަް   1110އަަަުޅގަ

ވަނަ މާއްަްދާގަިއ މިއޮންނަނީ  132ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންިތޚާބު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންގެ ޢާންމު 

ސިއްރު ވޯޓު. އެހެްނއޮވެަފއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް  ގާކުރުމުގަޔާ ބޭނުންވާ ވޯުޓ ނެގުމު

 1115ވޯޓު. އެނެތް ަނގަން ަވކިގޮެތއް  ހަމަ،  ޔާ ނަާގ ޢާންމުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނަންބަރު މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ  133އެއްސިފަ މިއޮތީ ހަމަ. ެދން 

ނަޑއެޅިަފއިވާ އިންތިާޚބުތަކާ ޢާންމު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫުނގަިއ ކަ

ވަނަ މާއްދާަގއި  97ވޯޓުތަުކގައި ަނގަންވާނީ ސިްއރު ވޯޓޭ. ަޝއްެކއްނެއް 
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އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނެއް އިންތިޚާބެއް  އެބައޮތް

ނޑުމެަެްނގެ   1120ނޫން އެއްަޔކީ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ނެއް އިންތިޚާބެއްނަމަ ައުޅގަ

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމަން  މެދުގައި ބަހުސްތަަައް ިދގުވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ  އަޅުަގނޑުމެންނަން ދަތިވާނެ. ދިވެހި ބަހުން އަޅުގަ

ޑުމެްނގެ އެންމެްނވެސް ދިވެހިބަސް ދަްނނަ މީހުން. އަޅުަގނ

ބަްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަަަކީވެްސ ދިވެހި

 1125ދަންނަމީހުން. އެމީހެއްގެ މިންވަރުން އެމީހަކަށް އެނގޭނެ. އިންތިޚާބަކީ 

ކޮންއެްއޗެްއކަމާ، ިސއްުރވޯަޓކީ ކިހިނެއް ަނގާ ވޯެޓއްކަމާ، އަތް 

ގާ ވޯަޓކީ ިކހިނެއް ނަގާ ވޯޓެއްކަމާ، ިމހުރިހާ ކަމެއް އުފުލާއިގެން ނަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެިހ ކޮންމެ ފަރުދަކަަަށްވެސް އެނގޭނެ. 

ބަސް ދަނެލައްވާ ދިވެިހ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކީ ދިވެހި

 1130ރައްޔިތުންކަމަށް ވާތީ. ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ، ނާއިބު ރައީސް 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްާދ ގެ  97ން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންތިޚާބު ކުރަ

ނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެްނ  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާވކަން އެއީ އަުޅގަ

ސިއްރުޯވޓަކަށް ދާންޖެހޭ ެއްއ ސަބަބު. ދެވަަނ ސަބަބަީކ މި މާއްދާަގއި 

ވަނަ  133އިންތިޚާބު ކުރާނޭގޮތެއް ލިޔެަފއި ނެތުމާއެކު ޤާަާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑައެޅިަފއިވާ އިންތިޚާބު  މާއްދާ  1135ގައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ޢަމަލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނަަގންޖެހޭ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ިސއްުރ ވޯެޓއްކަމުަގއި 

މެގެ މާލޭގެ މެންބަރު ންަްލިޔެފައި އޮތުން. އާދެ، ސިއްރުޯވޓު ދެ

ކީ ކިހިނެއް ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފި އަދި ޤާޫނނުގަިއވެސް އެަބޮއވޭ ސިއްުރޯވޓަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ  ނަގާ އެްއޗެްއކަންެވސް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަ

 1140އެްއވެސް ވޯެޓއް އަްތ އުފުލާއިގެން ނަގަްނ ލިޔެފައެއްނެތޭ.   

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއްއވެްސ ވޯޓެއް ެނގުމުަގއި އިންތިާޚބު އަދި ޢާންމު 

ން ެއއީ ވޯޓު ނެގުމުަގއި އަތް އުފުލައިގެން ޯވޓުދޭން ބުނެފައި ނުވާކަ

އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުެމން މި ސިއްރުވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭ އެއްސަބަބު. 

ނަންބަރު މާއްދާގަިއ ަކނަޑއެޅި ބަޔާްނވެފައި ެއވަނީ  133އަނެއްާކ 
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 1145ޤާަާނޫނުއަސާސީަގިއވާ އިންތިޚާބުތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ އިންތިޚާބަކަށް 

ަެއެއް ނުވޭަެ ހަމަ ގަ ނުދާނެ މީގައި އިުމވެސް. އިންތިޚާބެއް ނުވެ

ޤާނޫނިއަސާސީަގއި ނުހިމެނޭ އިންތިޚާބެއްނޫން. އެހެންނޫންނަމަ 

ނޑުމެންނަށް އަްތ ުއފުލައިގެން ވޯޓުނަގަން ވާހަަކދައްކާ ާތއިދު  އަަަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ އޮތް އެންމެ  ކުރެވޭީނވެސް. މި ޤާނޫނުއަާސސީގައި އަުޅގަ

 1150ރ އޮްފ އިލެކްޝަންެގ ބޮޑު އެއް އިންތިޚާބޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ކޮމިޝަނަ

ވަނަ  މާއްދާަގއި ހަމައެކަނި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ  133ވާޖިބު ބަޔާންކުރާ 

އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންގެ ޢާންުމ ސިއްުރވޯޓު 

ނަގަންވާނޭކަމަށް ލިޔެފައި ެއވަނީ. އޭަގއި ެއވަނީ ވޯޓު ނަގަންވީ ސިފަ 

ޓު ނަގަންވާޭނ ސިފައެއްނެއް. ބުނެފައި އެހެން އެއްވެސް ވޯޓެްއަގއި ވޯ

 1155ނަަަންބަުރ މާއްދާަގއި އެވަނީ އެހެން ހުރިހާ ވޯޓުތައް  133އެހެންވީމާ 

 133ޢާންމު އިންތިޚާބުވެފައި ޢާްނމު ވޯޓު ަނގަން ޖެހޭނެ ސިފަތަށް 

ނޑައެިޅގެން   97ނަންބަރު މާއްދާގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައި އެވަނީ. ހަމަ ކަ

ގައި ނަގަންޖެހޭނެ ސަބަބު ލިޔެފައި ވަަނ މާއްދާ 1ނަންބަރު މާއްދާގައި 

ނަންބަރު މާއްދާއިން އެބާރު ލިބިދެނީ. ރައްޔިތުންެގ  133ނެތުމާއެކު 

 1160މަޖިލީހަށާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ވޯޓު ނެގުމަށް ލިޔެފައިާވއިރު ވޯޓު ނަގަންވީ ސިފަ ބުނެފައި 

ވަނަ މާއްާދގަިއ އިންތިޚާބުތަކާ  33ޤާނޫުނައސާސީގެ  ނުވާކަން. ވުމާއެކު

ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ަނގަންާވނީ ސިއްރުވޯޓު ކަމަށް ބަޔާްނވެފައި އެަބއޮތް. 

ަް ސިފަެއއްަގއި  ވަނަ މާއްދާާއ  132އެހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ެއއްވެސް

 1165ވަނަ ާމއްދާ ލިޔެފައެއްުނވޭ. އާދެ، ަޝއްެކއްނެއް ީމ  133ހަވާލާދީ 

ނޑުމެން އަޅު ަގނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ިވސްނަންޖެހޭކަމެއް. އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގަަަަައި ޤާނޫނުައާސސީ ނަމަވެސް އެގުރިމެންެޓއް ނަމަވެސް 

ނުޑމެއް ލިޔަމުންދާއިރު ދިވެހިބަހުން ލިޔާ ކޮންމެ  ބަޔާނެއް ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނަ ވަ 132ލިޔުމެއްަގއި ެއއްމާއްދާ އަެނއްމާއްދާ ހަވާލާދޭކަމަށްވަންާޏ 

 1170ނަްނބަރު މާއްދާއާ ހަވާލާދީ ލިޔެފައި އޮންނާނެ.  133މާއްދާއާ ހަވާލާދީ 
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ހަވާލާދީ ލިޔެފައި އޮންނައިުރ )ހ( ގަިއ ބުނާެއއްަޗކާ )ށ( އާ ގުޭޅކަމަށް 

ވަންޏާ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދައިން )ށ( ގައި ލިޔެފައި ޮއންނާނެ. އެވެސް 

މިތަނުން ދެންމެއަކު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ސަބަބެއް. 

ނޑަްށ ޔަޤީންާވ ގޮތުްނވިްއޔާ ެއއީަީ ރ.  ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުޅަުކ އަުޅގަ

 1175އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝަހީދު ޒަކީ. އޭނަ ވިދާުޅވީ 

ނަންބަރު މާއްދާަގއި އެބުނޭ ވޯޓުދެވޭ މީހުންގެ ސިފަތައް.  134އެހެންވީމާ 

ނޑުމެންނަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއޮގތަށް  ނަންބަރު  134އަޅުގަ

ނޑަެއޅިގެން ކޮންމެ  މާއްދާގައި ދާކަށްނުޖެހޭ އެސިަފތައް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ. ކަ

މާއްދާއަީކވެސް އެ މާއްާދއަކަށް ވަކި އިމްތިާޔޒްތަެކއް ލިބިގެްނވާ 

ަް ލިބިެގންވާ މާއްދާެއއް.   1180އެމާއްދާައކީ ވަކި މިނިވަްނކަން ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެއް

ނަޑއެިޅގެ ވަނަ ާމއްދާަގއި ެއވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ އެްއވެްސ  153ން ކަ

ސުރުޚީއަކީ އަދި ބާބަީކވެްސ މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާްއދާއެއް ނޫނޭ. 

ނޑުމެްނނަށް އެކަމުން ވަރަށް ބޮޑު އެގުެމއް އެބަ  އެހެންވީމާވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން މީ އަދި  އެނގޭ. ވުމާެއކު ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންވެަފއި  ބަހުސަކަށް  1185ދާންޖެހޭ ކަމެްއނޫން. ހަަަމަ ކަ

ވޯޓުންނޭ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ،  އެބައޮތް ސިއްރު

ވީމާ އެޮގތަށް އަޅުަގނުޑ ންނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަން އަދި ެއގޮތަށް ނޫންގޮތަކަށްދާަނމަ އަޅުގަ 

ނަޑކީ މި ވޯޓާބެހޭ  މިވޯޓުަގއި ބައިވެިރާވކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުކެރޭނެ. އަުޅގަ

 1190ދެދުވަހުގެ ކަންތައް ހިނގިއިުރވެސް ވޯުޓގަިއ ބަިއވެަެރި ުނވާމީހެއް. ވީމާ 

އަޅުަގނޑު  ވަރަށް ބޮަޑަަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކިބަިއންަް އެދެން މި 

ހިނދު އެހެން ގޮތަކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިސއްުރ ވޯޓަކަށް އޮތް

ނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންެވސް މިކަުމގެ ަމއްޗަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ިވސްނާވަަޑއިގެން 

 1195މާކެއްޖެހި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްތަކާެމދު އެމީހުން ވަރަށްބޮޑަށް ހައިރާން

ނޑުމެން އޭ ހީކުރަންކިހިނެއްވާނެ ބާ ބާއޭ ކިހިނެއް ވާނެ . އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ  އެއްމެންނަީކވެސް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަުޅ ޤާަާނޫނުއަސާސީެއްއ އަުޅގަ

މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭނުންވާ އަދި ރައްޔިތުން އެންމެ ދެކޭހިތްވާ އެންމެ އުފާވެރި 

ނޑުމެން ައންނަނިވި  1200ޖީލަށް ރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާސީެއއް  މާހައުލަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް އެއްކުެރވިގެން  އުފެއްދުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ މިވަނީ. މިމަޖިލީހުގައި މިތިީބ އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ ގޮތަުކން ބަލާއިރުވެސް ޢިލްމީ ގޮުތންވެސް އެންމެ 

ބިލު އަލްުއސްތާޛުންނާ އަދީބުން ހިމެނޭ މަޖިލީހެއް މީ. ފުންނާބު އުސް ޤާ

ނޑުެމންގެ މަޖިލީހުގެ  ނޑު ވަރަށް ޮބަޑަަށް އުފާކުރިން އަުޅގަ  1205އަދި އަުޅގަ

ނާއިބު ރައީސަކަށް އަލްުއސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު ވެަވޑަިއގަތުމުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ކަންތަަައްތަުކގައި ސުވާުލމާކު ޖެހޭގޮތަށް 

އް ނުދާނެކަމަށް. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ޔަޤީންކުަރން މަނިކުފާނުގެ ކަންތަ

 ޤާބިލްކަމާ އެމަނިކުފާނަކީ އެަމނިކުފާނު ހިމެނިފައިވާ ގޮތުްނ ރާއްޖޭގެ އެއް

 1210އުސްތާޛުންކުރެ އެންމެ ފުންނާބުއުސް އުސްތާޛު. އެހެންވީމާ މިކަމުގެ 

ްއޔިތުްނގެ ޝަްއކުތަކާ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން ާރއްޖޭގެ ރަ

ވަހުމްތައް ފިލުވާލައި ާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާެވރި މާޚައުލެއް 

ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖެގ ޢިއްޒަތްތެރި  އެކުަރއްވާ މަސަްއކަތާ އަިދ އަޅުގަ

 1215ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންތައް ރައްޔިތުން މި އެދެވޭ އެދުމާ އެއް

ަެއްވާެނކަމަށް. ައއްސަލާމުޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު  ވަބަރަކާތު. هللا ގެންގޮސްދެ

 އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑާމެދު ިތަޔ ވިދާުޅވި ހެޔޮ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ައދާކުރަން އަދި ބަސްފުޅުތަކަ  1220ށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވެްއޖިއްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތް 

ކުރަްއވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެ އެކަށީގެންވާ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު އަދި 
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ކުރިއަށް އޮތްތާނގަިއވެސް އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮެތްއގައި ކުިރއަށް 

ންދެވޭނެ ޤާނޫނުއަާސސީެއްއ އެކުަލވާލެްއވުމަށް. އާދެ، ުކރިން ދެންނެވި ގެ

 1225ފަދައިން ވަރަށް ގިނަ މެންބަުރންނަށް އަދިވެސް ވާހަކަ ދެްއުކމުގެ ފުރުޞަތު 

އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބވޭ. އަދި ކުރިން ވާހަަކ ދެއްކެވި ބަެއއް  

ފައި އެަބވޭ. ބޭފުޅުންވެސް އަލުން ވާހަަކ ދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑިއެގން

އަޅުަގނޑު ިމވަގުތު ތިޔަ ޭބފުޅުންނަށް ހުސްވަގުތެއް އަުރވަން ޤަސްދުމި 

މިނިޓް އިރުގެ ތެރޭގައި އަިދވެސް  30ކުރަނީ ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން 

 1230ތިބޭފުޅުން މިކަމާގުޅިގެން ިވސްނަވާ އަދި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާހަަކ 

އްދަލުވާއިރު ބައްދަލުެވގެން ދައްކަާވ ކުިރއަށް ައޅުަގނުޑމެން ދެން ބަ

މިމައްސަލަ ރަނގަޅު ގޮެތއްަގއި އަދި އޮމާންކަާމއެުކ ނިންމާލެވޭނެ 

ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުްނ ކޮށްދެްއވުމަށް. އެހެންވީމާ ހުސްވަގުުތކޮޅު 

 އަރުވަން ޝުކުިރއްާޔ. 

 1235 

 ]ށް 12.30ން  12.00އިންޓަވަލް [
ގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަަަ މިނެޓު 30ރިޔާސަތުންަް ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ވަނަ ޖަލްާސ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ދެްނ ފުރުޞަތަކަށް  11މަޖިލީހުގެ 

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއއޮތީ ފާދިއްޕޮޅުގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް.

 1240 

 އީސް. އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އާދެ ޝުކުރިއްޔާ އިްޢޒަތްެތރި ރަ ފާދިއްޮޕޅުގެ މެންަބރު 

 ެަ ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިވަީނ މިމަޖިލީހުގެ  އިްބރާހީމް މުަޙއްަމދު ސާލިޙް  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:  ރައީސަކު އިންތިޙާބުކުރުުމެގ މައްސަލަ. މިފަހަރު އަޅުގަ

ސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ރައީސަކު އިންތިޙާބުކުރުމަްށ މިޖެހުނީ މަޖިލި

ނޑި ހުސްެވއްޖެނަމަ އެޮގނޑިއަށް އަލުން   1245މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮ

ވަނަ  97މެންބަރަކު އިންތިޙާބުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގަިއ ބުނެފައިވާތީ. އިޢްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއިންތިޚާަާބަީކ 

ނޑަައަޅއިފަިއވާ އިންތިޚާަާބެްއކަ ންަް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ
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ވަަނ މާއްދާއިްނ އެބަ ކަށަވަުރވެ. އެހެންކަމުން މި އިންތިޚާަާުބެގ  97

 1250ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަްނޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިާވ 

އިންތިޚާަާބުތަކުަގއި ކަންތަްއ ކުރުމަށްަް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަިކގޮތަކަްށ 

ނަޑއަަޅއިފަިއވާނަމަ ެއގޮތަ ނުޑ ދެކެން. ކަ ކަށްކަމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެިޅފައިވާ އިންތިޚާބުަުތަކުަގއި ޯވޓު ނަގަންީވގޮތް 

ވަނަ  133ވަނަ ބާޫބގެ  11ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

 1255މާއްދާގައި. ައޅުަގނުޑ އެާމއްދާގެ ތަފްޞީަލކަށް ކޮންެމހެން ނުދާނަން. 

ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންެގ 

ނޑައެޅިަފއިާވ ކަމަކަށް ވުމުން  އިންތިޚާަާބުކުރުމަކީ މި ޤާނޫުނއަސާީސގައި ކަ

ބުގެ ވޯޓުެގ ަކންތައް ކުިރއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ އިސްެވ މިއިންތިޚާަާ

ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށްކަަމށް އަޅުަގނުޑ  133މިދެންނެވި 

 1260ދެކެން. ެއއީ ިސއްރު ވޯޓެްއ ނެގުން. މިނޫން ެއްއވެސް އެހެން ގޮަތކަްށ 

ނޑު ނުދެކެން. އިޢްޒަްތތެރި ރައީސް،  ޢަަަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ކަމުން އަޅުަގނޑު ވަަރށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ރިޔާަސތުގައި މިއެދެީނ އެހެން

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނާގޮތަްށ  133މި ވޯޓުގެ ކަންތައް ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ކުރިއަށް ގެންދެވުން. މިައދުގެ ރިޔާސަތުން މިކަމާެމދު ފުންކޮށް 

ނަޑއެޅިފަަިާވގޮތަ  1265ށް ވިސްނާަވޑަިއގެން މިކަންަތްއ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަ

ނޑަށް އެބައޮތް. ައދި ހަމައެއާއެުކ  ކުރިއަްށގެންދަވާނެކަުމގެ އުންމީދު އަޅުގަ

ނޑައެޅި ބަާޔންވެގެްނވާކަމެްއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކިގޮަތަކށް ކުރުމަށް ކަ

ނޑަްށ  އެނޫން ގޮތަކަށް ކުރާކަަމށް ވަނީނަމަ އެކަުމގަިއ އަުޅގަ

ން. ދެން މީގެއިތުރަށް ބައިވެރިުނވެވޭނެ ވާހަަަކަެވްސ ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަ

 1270އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވާ އެްއކަމެއް އެބަތޮތް. ތ. އަތޮޅުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަންފުޅެއްވަަަީނ 

ޖަމީލުގެ ނަންފުޅު. އަދި هللا ހުށަހަޅުއްވާފަިއ، ެއއީ އަްލުއސްތާޛު ފަތުޙު

ވަނަ  96ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ހަމައެއަށް ތާއީދުވެސް ލިބިަފއިވަނީ. ެއކަމަކު

މާއްދާގައި ބުާނގޮތުން ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް 
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 1275މެންބަރުކަމުގެ މައްސޫލިްއޔަުތ އަދާކުރަން ފެށޭނީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ކުރިމަތީގައި މި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޖަދުވަލުަގިއވާ ހުވާކުުރމުންނޭ އެބައޮތް. 

ނޑު هللا އޮޅުންިފލުވާލަން ބޭނުންވަނީ އަލްއުްސތާޛު ފަތުޙު އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޖަމީލަކީ މިވަގުތު މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްތޯ. ެދއްވި ުފރުޞަތަށްޓަކަިއ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 
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ފާދިއްޕޮުޅގެ އިޢްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށާއި އަދި  އާދެ، ރިޔާސަތުންަް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތިޔަކުެރއްވި ުސވާލުތަކަށް ައޅުަގނޑަށް ެދެވން އޮތްޖަވާބަީކ  ދެންމެޔަކު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑަައޅުްއވާފަިއވަީނ އަލްއުސްާތޛު  ޢަަައްޔަނުކުރަްށވާ އެމެންބަެރއްކަމަށް ކަ

 1285ލީހުގެ ޖަމީލް. އެހެންނަމަވެސް އަދި އޭނާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިهللا ފަތުޙު

މެންބަރުކަމުގެ ހުވާވެސް ުކރައްވާަފއިނުވާތީ އެމަގުން ައދި މިޚާއްޞަަަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ެވވަަޑއިނުގަންަނވާ. ެއހެންވީމާ އެކަްނ 

ސާފުވެއްޖެކަުމގައި ައޅުަގނޑުބަލަން. ދެން ދެންމެގަިއ ވާހަކަދެއްެކވި 

ވީހާެވްސކުރުކޮށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ާވހަކަ ދެއްކެވިފަަދއިން 

 1290މެންބަރުންވެސް ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާެމންބަރުން ވާހަކަ 

ނޑު ހަމަ އެދޭަކމަކީ މިއަދުެގ  ގެންދެވުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެޖެންޑާަގިއާވ ކަންތައްތަްއ  މިޖަލްސާ ނިމެންވާއިރަށް ައޅުގަ

ނޑަށް ވަކި ހިސާބަކުން ތިބޭފުޅުންަްގެ ނިންމާދެއްވުން. އެހެންވީމާ ައޅު ގަ

ވާހަކަތަްއ ައޑުއަހާފަިއ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ހަަމ އެްއވާހަަކއެްއ 

ނޑަަަށް ަވކިހިސާބަކުން މިމަްއސަލަ ކުރިއަްށ   1295ދައްކަާވކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮތެްއ  ގެންދުއުމަށްޓަަކއި އިތުރު ުފރުޞަތު ދިނުމާމެދު އަޅުގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ . އެހެންީވމާ އެކަމަށް ިވސްނާވަަޑިއެގން ވީހާވެްސ ކަ

ކުރުކޮށް ގިނަމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ތިބިކަން ޤަބޫލުކުރައްަވިއ 

ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. ދެން އަޅުަގނުޑ 

 1300 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހައްދުންމަތީ މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. 
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  އިޢްޒަްތތެރި ރައީސް. އައްސަލާމަ ޢަަަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ުދންމަތީ ެމންަބރު ހައް

 އަޅުަގނޑު މައާާފއެކު ދަންނަާވލަންޖެހެނީ އަލަށް މަހަށް ދިޔަމީހާއަށް ވެގެން  މޫސާ މަނިކު 

އުޅޭހެން މިއުޅެނީ. ކޮންއިރަކުންާބއޭ ބާނަންފަށަނީ. އަދި  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 1305ްސ ާވއެްއ ނުވާެއއް ނޭިގގެން މިުއޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމައެއްގޮަތކަށްވެ

އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުެވސް މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. އާދެ، 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެިޅ ލިޔެ ބަޔާންެވގެންވާ ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި ވޯޓު 

ނެގުމުގެ މައްސަަލއެްއަގއި މިތަނުގައި ވާހަކަ ދެއްކެމުން މިދަނީ. ދެން 

މިޖަލްސާ ފައްޓަވުން ވިދާޅުެވްއޖެ ކުރީގެ ޖަލްާސއެްއގަަަިއ މިތަނުގައި ވޯުޓ 

 1310ނަގާފަިއވަނީ ހަމަ އަތް އުފުއްލާގެންކަމަށޭ. އެީއވެސް އެޖަްލސާގައި ިތއްބެިވ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުވަތަ ފެނިވަަޑއިެގން އެގޮތަްށ 

އި ޖަލުެގ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވިއގެން. ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަިއގެ ތެރޭގަ

ކުޑަޮގޅީަގއި ތިއްަބވަިއގެްނެވސް ވޯޓު ނުދެވުނު ވާހަަކެއއްވެސް އެބައާދެ. 

ނޑު ހަމަ އެދުވަުހ އެޖަލްސާ އަުޑއަހާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ  ދެން އަޅުގަ

ނޑާލާފަިއ   1315މިތަނަށް ވަދެ އަުޑއެހީމަ، ވަކިހިސާބަކުން ޖަލްާސ މެދުކަ

ތީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިތަނުން ނިކުންނެވި މެންބަރުން ވަޑަިއގަ

އޮަޮފީސް ކައިިރއަށްގޮސް އެތަނުގައި އެބޭފުޅުން ތިއްެބވުމާުގޅުގެން އެތަނަްށ 

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ިމއޮންނަ  ރައްޔިތުންެގ ވަރަށް ގިނަބަަޔކުެއއްވެ އަުޅގަ

އެއްަބއިވަންަތކަމާއި ސިޔާީސގޮތުން އޮންނަ ހަމަޖެހުން ގެއްލޭ ކަހަަަަލ 

 1320ތަކެއް ފެނިފައޮތީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަ

އެްއޗަކީ މިގޮތަށް ވޯޓު ެނގުމުން ރިޔާސަތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮތަްށ 

ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުަމކުން މަސްލަޙަަަތު މުޅިން ރަނގަޅެއްުނވާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގަިއ މަސްލަޙަތު 

ރުމަށްޓަަކއި ޤާޫނނުއަސާސީ އިޞްަްލާުޙުކރަން ނުވަތަ ރަގަޅުކު

 1325ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލަން ިތޔަށް ބަދަލު ގެނެއުމަށްޓަަކއި ތިބޭބައެއް. ޭއގެ 

ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި މިފޮތް ތައްޔާރުކުރުެމއްނޫން. ބޭނުމަީކ ރައްޔިތުްނގެ 
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ޓޭނެގޮތަކަްށ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ހަމަޖެހުމާއި އެއްަބިއވަންތަކަން ދެެމހެއް

ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރުން. އެެހންވީމައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގއި އޮންނަ 

މިނިވަންކަމާއި އެއްަބއިވަންަތަކމާއި އިސްލާމީ ރީތި ޢުސޫލުަތކުން ނެއްިޓގެން 

 1330ދާފަދަގޮތަކަށް މިތަނުގައި ަޢަަމަލުތަށް ހިނގާފައި ބަޔަކުމީހުން މިތަނުގެ 

ރޭަގއި ދެންތިބިބަޔަކު ވޯޓުެނގޭގޮްތ  ބޭރުގައި ތިބެފައި މިާތ އެތެ

ހަމަޖެހިއްޖިއްޔާ އެއީ ހަމައެކަނި އެންމެ ރަނގަުޅ އުސޫލުކަމުަގއި 

ނޑު ދަންނަވަްނ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެން ނުވާނެ. އެހެންވީަމއި އަުޅގަ

މިއުޅޭެއއްަޗކީ ައޅުަގނޑު ވަަރށް އާމީހެއް މިތަނަށް. އެހެންނަމަވެސް ކަމެްއ 

 1335ެތއްަގއި ިލޔެވިފައި އޮންނަގޮތަށް އެކަްނ ނުގެންދެިވގެން ނިންމާއިރުގައި ފޮ

މިއުޅެނީ ކީްއވެގެންާބއޭ. ކޮްނމެގޮތެްއވިޔަސް ައޅުަގނޑު ިމތަނަށް އައިސް 

މިހިރީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިެޔފައި އޮތް މާއްދާއަކާ ުގޅިގެން. އެމާއްދާއަކުްނ 

ޑުމެްނ ލިބިދޭ ބާރުތަކެއްގެ ދަށުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަޅުަގނ

މިތަނަށް ހޮވުމަށް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފައި ޮއެވގެން. އަނެއްާކ 

 1340އޭގެދަށުން ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ލިޔެިވގެން އޮންނަ ހުަވއެްއ ކޮށްގެން. މީން 

އެްއވެސް ކަެމއްަގއި ފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަށް ނުވަަތ ކުރިންކޮށްފަ 

ތަނަށް އައިްސފައެއްަި ނެތް. އޮތްކަމެކޭ ިކޔާފަކާ ެއއްވެސް ކަމެއް އަދި މިހާ

ނޑު ސާބިތުކަމާެއީކގައި ދަންނަވަން. އެހެން އެަކން އޮތްއިރުަގއި  ހަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުގަިއ ތިބެ މިވާހަކަދައްކަަަނީ ރައްޔިތުންެގ 

 1345ހައްޤުތަކުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ަހއްޤުތަކުތަކަށް ަފއިދާާވ ނުވަަތ ރަަައްޔިތުްނގެ 

ށްޓަަަަކިއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނ ގޮތްތަަކކަށް  ހައްޤުތަކެއް ހޯދުމަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

އޭގެ އެަެްއވެސް ކަމެއްނެތި ކޮންފަރާތަކުން ކޮންބާރެއް ޮއެވގެންތޯ ސިއްރު 

ނުޑ ބަލާލަން އެބަ  ވޯޓެއް ނުނެިގގެން މިއުޅެީނ އެއެްއވެސް އަަަުޅގަ

 1350ކޮންފަރާތަކުން ކޮންގޮަތކުން ބާރެއް ައއިްސގެންވާ ކަމެއްޯތ  ބޭނުންވޭ. ެއއީ

ކުރިން ކޮށްފައޮތް ކަމެްއކަމުަގއި ވަީނވިްއޔާ އަުޅަގނޑު ަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއ 

އެކަން އެއީ ރަނގަޅު ަކމެއްކަމުަގއި ވަނީިވއްޔާ ޭއރު ހޮވާފައިހުރި 
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ނޑީަގއި އިންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެ ސް ޢިަިއްޒަތްތެރި ރަީއސްެވްސ ތިގޮ

އެަެރައީްސގެ ަދއުރު ހަމަެވ ނުވަތަ އެަރއީްސގެ ަދއުރު ަބދަލުވުމާ ގުިޅގެން 

 ިަ  1355އަލުން ހުވާކޮްށގެން އަލުން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަން ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ،

ކުރިންކޮށްފައި އޮތްކަެމއްގެ ތެރެއަށް ދިއުމަށްވުރެ އަުޅަގނޑު ވަރަށް 

ަގއި ބަޔާންކުރެވިަފިއާވ އަދަބުވެރިކަާމއެީކގައި ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ގޮތެްއގެ މަތިން އެގޮތަށް ވޯުޓނަގައި އެކަން ނިންމާލުމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

މަސައްކަތަްއ ައވަްސވާނެ. ަލސްާވވާހަކަެވސް އެބަަދއްކާ. ދެން މިތަނުގައި 

 1360ޙިޔާލު ފާޅުކުރެވޭ ވާހަކަ ަދއްަކވައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ 

އެހެންގޮތަކަށް ޯވޓުލާ ވާހަަކއެްއ ނުއެއްދަްއކާ. އެއްބެސް ބޭފުޅަކު 

ހައްތަހާވެސް މިދައްކަނީ ހަމައެކަނި ކުރީަގއި އޮްތގޮތަށް ވޯޓުނެގޭެނކަމަށް 

ވިދާަާޅުވެަފއިވަީނ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެްސ 

ވާހަކަ ދަްއކަވަީނ  ރަީއސް ވިދާުޅވިެއްއޗަކުން އެާއއިޙިލާފަށް ހަމަ 

 1365ނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްގޮތަްށ ވޯޓު ަނގާށޭ، ވޯޓު ަނގާށޭ، ވޯޓު ަނގާށޭ، ޤާ

އެހެންވީމާއި ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އެާއއި އިދިކޮޅަްށ ވާހަކަދައްަކާވ 

ބޭފުޅުންތަކެއް ނެތްއިުރގަިއ ކީްއވެގެންާބއޭ މީތިމި ދަންމަމުން ގެންދަނީ. 

ނަޑށް މިސުވާލުގެ ސިއްރު ވޯެޓއްނެގުުމގައި ޭއަގިއ އޮތްމައްސަލައަީކ، އަޅު  ގަ

 ޖަވާބުވެސް ެދއްވުން އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 1370 

ދެންމެ ހައްދުންމަތީ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވއިުރގަިއ  އާދެ، ރިޔާސަތުންަް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ިވސްނޭގޮތަށް ކަމަށް  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިގެންދެވެނީ އަުޅގަ

ހަލަ ގޮަތކަށް ިވދާޅުވީތީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އެންެމ މާނަކުރެވޭކަ

ފުރަތަމަ ޖަލްސާފެށުމުންވެސް ދެންނެވި ވާހަކަިއވެސް ދަންނަވާފައިވާެނ 

 1375މަޖިލީހުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަންނަވާފައިާވގޮތުގެ މަިތން ކަންތައްތައް 

ނީޑގައި އިނދެގެން ގޮެތއް  ަަޅުަގނޑަށް މިގޮ  ގެންދާކަން. ެއއީ އަ

ނިންމައިގެން ގެންދާގޮެތއްނޫން. މީގެ ކުރީަގއި އަދި ކޮންމެގޮތަކަށް ޢަމަލު 

ކުރެްއވިކަމަށްިވޔަސް، އަުޅަގނޑު މިޢަަަމަލު ކުރަންމިޖެހެނީ އިޢްޒަތްތެރި 
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މެންބަރުން، ނިންމަވާފައިވާޮގތަށްވެސް ބަލާފައި ެއގޮތާެއއްގޮތަށް. އަިދ 

 1380ތުްނގެ ކިބައިން ނުވަަތ އެދުވަހު ެއގޮތްތަށްަް ނިންމެވީެވސް ހަމަ ރައްޔި

ރައްޔިތުންގެ ހައްޤު ގޮުތަގިއ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ހޮވިަވޑަިއގަންފަިއ 

ތިއްބެިވ މެންބަރުންނައި އަދި އެހެން ގޮްތގޮތުން މިމަޖިލީހަށް 

އަްއޔަނުކުރެވިަފއިވާ މެްނބަރުން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ މި ފުރުޞަތު އެހުރިހާކަމަކަށްވެސް ވިސްަނންޖެހޭނެ. ދެން  އަޅުގަ

 1385 މިއަރުވަނީ ހުވަުދއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންބަރު ޢަދްނާން ޙަލީމަަަށް.  

 

ނޑު ކުރީ ދުވަހެްއގަިއވެސް  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ އިޢްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ތަކަށް އެދުަުނީ. ދަންނަވާލި ތަފާތު ވާހަކައެްއ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ފުރުޞަ މެންަބރު ޢަދްާނން ޙަލީމު 

ގިނަ ބޭފުޅުން ެދވަަނ ފަހަރަށް  ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  ވަރަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1390އިންތިޚާަާބުކުރުމުަގއި ޢަަަމަލުކުަުރަންީވގޮތުގެ ވާހަކަ ވިާދޅުވަމުން އެަބ 

ގެންދަވާ. ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ެއިކ މާއްދާތަކާިއ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ ދާދި ފަހުން ޙަވާލާދެްއވާ. އާދެ، އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެްނވަނީ ޚާއްަޞަަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދ އެކުލަވާލުމުަގއި 

އަޅުަގނުޑގެ ޖަލްާސއަށް ާހޒިރުވާްނވީ މަދުެވގެން ކިަތއް މީހުންކަން 

ަައަަޅއި ކޮންމެސް ވަެރއްގެ ލިޔުެމއް ފާސްކުަރއްވާަފއި. އެުދވަހުެގ  ނޑަ  1395ކަ

ން ިދޔަިއރުގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ ކޮންމެެވްސ ެއއްމެންބަރަކު އެލިޔުން ފާސްކުރަމު

ހުށަހެޅުއްވި ޙިޔާެލއް މިއަުދގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމަކީ ކޮބާހެއްޔޭ ނޫނިއްާޔ 

ަައިަޓމެއްގެ ގޮުތަގއި  މީގެތެރޭަގއި ހިމަނާލަމާ ހިނގާށޭ. ނުވަތަ ަވކި އަ

ނު ހިމަނާލަމާ ހިނގާށޭ. އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު ެއއީ ަވކިކަމަށް ނެގު

 1400ވޯޓެްއ ކަމަްށވީމައި އަުޅަގނޑުމެން އެުދވަހުެގ ޖަލްސާގަިއ ނިންމީ 

ނޑުމެން  ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރުމަށްޓަކަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާތަކުގަިއ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު ފާްސކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

މިންވަރުެގ  ހާޒިރުވާންވީ މިްނވަރައި އެާފސްކުރުމާބެހޭގޮތުން ވޯޓު ދޭްނވީ

ވަނަ  101މައްޗައް. އާދެ، ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިުރަގއި 



 55 

 1405ވަނަ ާމްއދާ އަކީ ހަމަެއކަނި ޚާއްަޞަަ މަޖިލީހުގެ  102މާއްދާއާިއ 

އަދަދަކާއިބެހޭ ވާަހކަެއއް، ނުސީދާކޮށް ބަޔާންކުރެވިަފިއ އޮތީ. ެއއީ 

ަބއި ޯވޓެއްެގ ވާހަަކ. އަޢުލަބިއްޔަެތއްެގ ވާހަަކާއއި ހަތަރުބައި ކުޅަ ތިން

އެހެންނަމަވެސް ޚާްއޞަަަ ަމޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފަަަށައިގަންނައިުރ 

އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ުނވަަތ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ނޑުމެން  ނޑަައޅައި ޖަލްސާއަްށ އަޅުގަ  1410ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކޯރަްމ ކަ

ނޑު މެންނަކަްށ ނޭނގެ. އާދެ، އަންނައިރު އެޖަލްާސގެ ކޯަރމްވެސް އަުޅގަ

އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުންވެްސ 

އެދެން އަޅުަގނޑު މިހުށަހެޅައި މައްސަލައާ ދޭތެރޭގަިއެވސް ކޮންމެވެސް 

ނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ މިޖަލްސާގެ  ވަރަކަށް ވިސްނާ ަވޑަިއގަންަނަަވައި އަުޅގަ

 1415ނޑުމެން އަމިއްަލއަްށ ހިތާ ހިތާ ކޯރަމަކީ ކޮަބއިތޯވެސް ައޅުގަ

ސުވާލުކޮށްލުން. އާދެ، ކުީރދުވަހުވެސް ައޅުަގނޑު ެދންނެވިން ހަމަ 

ަަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި މަދުެވގެްނ އެއްޖަލްާސގަިއ  ޔަގީނުންެވސް އަ

ނޑަައޅައި ޖަލްާސ،  ނޑުމެން ޚާްއޞަަަ މަޖިލީހުގެ ކަ އެީއ އަުޅގަ

ޒިރުވާންޖެހޭނެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެޖަލްސާއަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހާ

ނޑުމެްނ ނިންމާނީއޭ   1420ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްަބވަިއގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާތަކަްށ  ހާޒިރުެވަވޑާިއގަންނަވަނީ ިކތައް ބޭފުޅުންތޯ. 

ދެން މައްސަލައެއްނެތް ކޯަރމް ހަމަވަނިކޮށް އެނިމުނީ. ކޯރަމް ހަމަވާ 

ނޑުމެންނަށް ޖަލްސާތައް ކުިރއަށް ޢަަަދަދަށްވުރެ ބޭފުޅުން އި ތުރުވީމާ އަުޅގަ

ގެންދެވޭނެ. އާދެ، ެއއީ އަޅުަގނޑު ކުރީުދވަހުވެްސ ދަންނަވާފައިާވ 

 1425މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ ކުރީަގިއވެސް ބަެއއް ބޭުފޅުން ވިދާުޅިވ 

އަޅުަގނޑު ތަްނކޮޅެއް ހިަމވީމަ ކަންނޭގެ، ނޫިނއްޔާ ތަންޮކޅެއް ފަހަތުަގިއ 

ކަންނޭެގ ެއވާހަަކއާ ދޭތެރޭަގއި ބޭފުޅުން ވިސްނަިއވަާޑިއ  އިންނާތީ

ނުގަންނަވާ. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ޖަލްސާތަކުގަިއ ކޯރަމް އާޭދތެރޭގައި ތަްނކޮޅެްއ ފުންޮކށް ވިސްނަިއ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން   1430ވަަޑއިގަންަނވަންަް. އާދެ، އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ
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ވަނަ ާމއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ާޚއްަޞަަ މަޖިލީހުގެ  97ބޭނުންވަނީ 

ރައީސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ިއންތިޚާބުކުރުން. އެއީ ޖަލްާސ ހިނގަަަމުން 

ދަނިކޮށް މަޖިލިސް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ދިމާވާ ސަބަބާކާުހރެ ރިޔާސަތުެގ 

ނޑި ހުްސވުމުން އަލުން ރައީސަކު އިންތިޚާަާބުކުރުން. އާދެ، މިކަން  ގޮ

 1435ބުކުރަންވީ ގޮތުެގ ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްީޞލުކޮށް އެިކއެިކ އިންތޚާަާ

ބޭފުޅުންވަނީ ވިދާުޅވަމުން. އަޅުަގނުޑވެސް ީމގެކުރިން މިމައްސަލައިަގިއ 

ވަނީ ޖަލްސާއެްއގައި ަވރަށް ޖޯޝާއެކީަގއިވަނީ މިކަމާބެހޭގޮތުން 

ވަަނ  133ވާހަކަދަްއކާފަ. އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ 

ވަނަ މާއްދާ  97ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ އިންތިޚާބު.  97އްދާގައި މާ

 1440ވަނަ މާއްދާ އެބަބުނޭ  133ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނެފަވީ ިއންތިޚާަާބެއްަގއިިވއްާޔ ނަގަްނޖެހޭނީ ސިއްރު 

ަވނަ މާއްދާަގިއ  134ވަނަ މާއްާދއާިއ ޙާވާލާ ދޭއިުރގަިއ  134ވޯޓެކޭ. 

ނަޑއެުޅގެން ނުއެއްބުނޭ ޯވޓު ލެވޭނީ ކޮންމީހަކަށް ކޮން ދާއިރާއަކަްށ ކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މީ ކަންނޭގެ އެންމެ ބޮޑަށް ސުވާލު ކުރަްނ  ކަމެއް. އަުޅގަ

 1445ވަނަ މާއްދާގައި ބުާނ  134އޮތްތަނަކީ. ައޅުަގނޑު އެބަ ވާހަކަ ދަްއކަން 

ން ސިއްުރ އެންމެންޖެހޭނެއޭ މިތަނައަށް އައިސް ވޯޓު ލާން ރައިސް ހޮވަ

ވޯޓަކަށް ދާްނވެއްޖިްއޔާ. ައޅުަގނޑުމެން ސިއްުރވޯޓު އެހެންާޏ ނަގާއިުރވެްސ 

ނަޑއެިޅ ރަޖިސްްޓރީވެފަ އޮންނަ  އެިކއެކި ާދއިރާތަުކގެ މީހުން އެމީހުން ކަ

ދާއިރާއަކަށް ވޯޓުލަނީ. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ މިދާއިާރގަިއެވސް ރަޖިސްޓްރީެވ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަބޔަކު މިދާިއރާ  1450އަހަރުވިަޔސް،  21އަށް ވޯޓުލާނީ. އެީއ ކަ

އަދި މުސްލިމަކު ކަމުގައިިވޔަސް، ފިރިހެނެއްކަމުަގއި ވިޔަސް ކޮންެމ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ އެްއވެްސ  މީހެއްކަމަށް ވިޔަްސ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ސިއްރު ވޯެޓކޭ  133އޮޅުމެއް އޮތް މައްސަަލއެއް ޫނންހެން 

މާއްާދގަިއ މީހުންގެ ސިފަތައް ބުނާއިުރގައި ާދއިރާެއްއ ވަނަ  134ބުނާއިރު 

ނަޑއަަޅއިފައިނުވާީތވެ އަުޅަގނޑުމެން ގއ. މީހުންނަކަްށ ގދ. ައކަށް   1455ކަ

ވޯޓެއް ނުެލވޭ. ގދ. މީހުނަަކށްވެސް ގއ. އަކަށް ވޯެޓްއެވސްަް ނުލެވޭ، 
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ނޑު ދަންނަވަްނ  ޖެހިޖެހިގެން ދެރަށް އޮތަސް. އެހެންވީމާ މިތާަގއި އަަަުޅގަ

 97ނުންވާނީ އެއީ ެއްއވެސް ޮއޅުމެއް އޮތްކަެމއް ނޫނޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބޭ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންެވގެންވާ އިންތިޚާުބގައި ސިއްރު ވޯުޓ 

 1460އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެގޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އެްއގޮްތާވގޮތުގެ މަތިން. 

އެހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވާގޮުތގެ މަތިން ސިއްުރ ވޯޓުނެގުމަްށ 

ށަހަޅަމުންދާ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ތާއީދު ކުާރވާހަކަ ދަްނނަވަން. ވަރަށް ހު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 1465 އިޢްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ހޯދީ މިހާރު މައްސަލަ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  

 ބަހުސުގައި ަބަައިވެިރވުމުެގ  ނުކުމެގެން އުޅޭ ކަންަތއްތަުކގެ މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު 

މަޤުސަަަދެއްގަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑަށް އޮިޅގެން އުޅޭ ދެތިން އެއްެޗއް    ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ސާފުކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުަގއި. އިޢްޒަތްތެރި ރައީސަށް ދެިތން ސުވާލެްއ 

އަރިސްކޮށްލުމުގެ ނިޔަުތގައި. އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެ އިޢްޒަތްތެރި 

ަެްއަގއި ވިާދޅުވިފަދައިން މިހާރު ުކރިއަށް މިދަނީ މެންބަ  1470ރެއްގަިއ ވާހަކަފުޅެ

ނޑަްށ  ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސުކ އިންތިޚާަާބުކުރުމުގެ މަްއސަލަ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާާއިއ  133ވިސްނިފައޮތީ ީމގެކުީރގައި ޭބއްވިަފއިވާ ޖަލްާސަގއި 

ަަ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ދިގުކޮށް ބަހުސްަްކޮށް ރައްޔިތުން ގެ ޚާއްޞަ

މަޖިލީހުންގޮަޮތެއް ނިންމަވާފި. އެްއވެސް ކަެމއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް 

 1475އިއްތިފާޤެަެއް ނުލިބޭނެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އިޭވހުރިހާ އަޑުތަކަީކ 

އިޢުތިރާޒުަު ައޑުތަކަްށވަންޏާ ނޫނީ ތަރުޙީބުގެ އަޑުތަކަްށވަްނޏާ ދެން އެކަމާ 

ސް ބެލުމަކީ ެއއީ ރަނަގޅުމަކެއް ނޫްނ އިޢުތިރާޒު ނުކުރަނީ ކަމުަގިއވެ

ކަންނޭގެ. ވީމާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްަްރާތީެގ ކަންތައްތަްއ 

ހިނގަމުންދާގޮތުަގއި ކަމެްއަގިއ ގިނަމީހުންގެ ތަރުޙީބުލިބެނީ ކޮންގޮތަކަށްޯތ 

 1480ބަލަންޏާ އެއޮޅޫން ފިލުވަން އޮންނަނީ އެންމެގޮތެއް. ެއީއ 

މުންދާގޮތް. އެީއ ައތްއުފުލައިލަިއގެްނ ހުރިހާތަނެއްގަިއވެސް އެކަްނ ކުރަ

ވޯޓުނެގުން. ނޫނީްއޔާ ދެން އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުާވގޮތަށްެވްސ 
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ނޑަްށ  ސިއްރުން ވޯޓުެނގުން ކަންނޭގެ. ކޮންމެައކަްސ އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން  133ވިސްނިފައިމިއޮތީ އިޢްޒަތްތެިރ ރައީސް، 

 1485ިވޔަސް ނުރަނގަޅު ގޮތަކަްށވިަޔސް މަޖިލީހުގައި  އަދި އެއީ ރަނގަުޅގޮތަކަށް

އޭރު އޮތް އަޢުލަބިއްޔަތުން ޮގތެއް ނިންމަވާފައޭ. ވީމާ، މިާހރު އަނެއްާކވެްސ 

ވަަނ މާއްދާއާބެހޭގޮތުން ކުރިއަްށދާނި ކޮހިނެއްތޯ  133ބަހުސްަްމިދަނީ 

ނޑު ުސވާލު ކޮށްލަންަް. އެއީ މިސާލަަކށް ދަންނަވަންޏާ  ބަލަންތޯ އަޅުގަ

ކާ ބެހޭަޭގޮތުން އެއްަބްސވެަވޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުްނެގ އެއްބަްސވުމެއް ކަމަ

 1490ނުހޯދޭނެ ކިތަންމެ ވަރަކަްށ މަސައްކަތް ކުރިއަސް. ީވމާ، އެމައްސަަލ 

ނިކުންނާނެ ކަންނޭގެ. ދެން އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުގެ އަނެްއ 

ިވފަދައިން މިހާރު ސުވާލަކީ އިޢްޒަތްތެިރ މެންބަރެއްެގ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާޅު

އިންަސއްތަ އާވެފަ ކަންނޭެގ.  52މަޖިލީހިގައި މިއޮތީ ގާތް ަގނޑަކަށްަް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ވީމާ، އެޙިޔާލުފުުޅެގ 

 1495އަލީަގއި ކުރިން ނިންމި ނިންމުމަކީ އަނެއްާކ ރަނގަޅު ނިްނމުމެއްތޯ ނުވަަތ 

ގެަެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅާވޮގތުގައި ސައްަޙ ބައެއް އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނިންމުމެއްތޯ ބައްލަވަން އަޅުަގނޑުމެ ވަަޑިއގަންނަަވނީތޯ. އެހެން 

ކަމަށްވަންޏާ އެއީ އިޢްޒަްތތެރި މެންބަރެއް ތިލަކުރެއްވި ސުވާލެއް. 

ނޑުމެން ކުރިން ނިންމާފައިހުރި ބަެއްއ  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 1500ާކވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭކަންނޭގެ. ެއ ރަނގަޅުގޮތަށްޯތ ކަންތައްތައް އެަބއަނެއް

ނުޑގެ ސުވާަލކީ އިޢްޒަތްތެރި  ނިންމާފައިއޮތީ ބަލަންއެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

ރައީސް، ިސއްރުމިވަނީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯ. ސިއްރުމިވަނީ ކިހާ 

ނޑަށްެވސް  ހިސާބަކުންތޯ، ބަެއއް އިޢްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ައޅުގަ

ޓްެރކްިޓވް ވަރަްށ ވޯޓް ދޭ ހިތްާވ ަވއްތަުރގެ ނަންފުޅުތަްއ ވަރަށް އެ

 1505ހުށަހަޅުއްވަަިއފި. އެކަމަކު ެއނަންފުޅުތައްވެސް، ނަންފުޅުަތކާ ހިސާބުންތޯ 

ނޑު ހިތައް އަރަނީ ސިއްރު މިދަނީ ވޯޓުން އެކަނިބާއޭ.  ސިއްރުވަނީ.  އަުޅގަ

ަާ ނަންފުޅުވެ ސް އެއީ ހަޤީަީޤަަަުތގަިއވެްސ ސިއްރުކުރަން ބޭނުމިްއޔާ

ސިއްރުކުރަން ބޭނުންވޭ ކަންޭނގެ. ައޅުަގނޑުމެން އެކަހަލަ ސިއްރު ވޯޓުލާަފ 
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ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ހަމަ  ނަންފުޅުވެސް ސިއްުރކޮށްެގން، އަުޅގަ

 1510ކިހިނެއްކަމެއް ވޯޓުދެވެނީ ހަމަ ނަންފުޅުވެސް ސިއްރުެވގެްނގޮއްސަ ވޯޓުާލ 

ބޭފުޅެއްކަން. އެހޭ ހިސާބުން ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާ ހިސާބުން މިދަނީ ކޮން

ސިއްރުކޮން ގެންަދވަންޏާ ެއއީ ކަންނޭނގެ އެންމެ ފަޭސހަގޮތަކީ. ހަމަ 

ނޑަްށ ބޭނުންގޮތަކަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ވޯޓުެލވޭނެ  ގައިުމވެސް އަުޅގަ

ކަންނޭނގެ ނަންފުޅުވެސް ނެގި ސިއްރު ވޯޓާހަމައަށް ދާަކމަށްވަންޏާ. ވީމާ 

ނުޑ ސިއްރުވަނީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯ. ދެން އި  1515ޢްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އިޢްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ދެންނެވުނު ސުވާލުތަަކީކ އުނދަގޫފުޅު 

އެރުވުުމގެގޮތުން ދެންނެވުމުނު ސުވާލެއް ކަމަށް ހީފުޅު ނުކުެރއްވުން އެދެން. 

ނޑަްށ  ވަރަށް ބޮޑަށް ަމއާފަށް ެއދެން ނުކުރަންޖެހޭ ސުވާލެްއ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިަވން.  ދެންނެވުނީމަ. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް

 1520 

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށއެދި މިދަންނަވާލީ މި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ    އިޢްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނުޑވެސް ެއއްެޗއް  މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު   އިޢްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދެެކެވމުންދާ ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ނޭދި ދަންނަވާލަން ބޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުންވެގެން. ހަގީގަުތގައި އަުޅގަ

ަަށް އެދި ވަަޑއިގެން ދަްއކަާވ ވާހަކަފުޅުތަކަްށ  މިހާލަސްކުރީ ސިއްރު ވޯޓަ

ނޑުމެން މިއިޢްޒަތްތެިރ   1525ތާއިދު ކުރާތީެއއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ވަކޮގޮތެއް މިކަމަށް ނިންމަވާފައި ވަކިގޮަތކަށް އެކަްނ 

ކަށަެއޅުްއވާފައި އޮްތކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެފަިއުވމާއެކު އެކަމާްށ އެ

ނޑު ހިތަށް  އަޅުަގނޑު ހުރަމަތްތެރިކޮށް އެދެން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަ

އަރަނީ މިހާރު މިދެކެވޭ ވާހަކާަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންެމވެސް ވަރަކަްށ 

 1530ަވނަ މާއްދާއާިއ  133ހަނދާންތައް އާކޮށްލަންއެބަޖެޭހ. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުެގ  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން  ރައީސަާކއި ނާއިުބ ރައީަސުކ އިންތިޙާބުކުރުމުެގ ވާހަަކއަީކ އަުޅގަ

ވަރަށް ދިުގކޮށް ައޅުަގނުޑމެން ދައްކައި ނިންމާފަިއާވ ވާހަަކއެއް. 

ނޑުމެން ދެއްކިއި ނޑު ހަނދާންވާގޮތުްނ އެވާހަކަަތއް އަުޅގަ ރު އަުޅގަ
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 1535ރައްޔިތުންގެ ާޚއްސަ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް އިންތިޙާުބުކރައްވާނެ ގޮެތއް 

ނަޑއެޅިފަެއއްނުޭވ. އަޅުަގނޑުމެން މި  ލިޔެވިފަެއއްަްނުޭވ. ނޫނީ ކަ

ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ރައްޔިތުްނެގ އެއްނުވާނެ އިޢްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމާފަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަުކ އިންތިޚާބު ކުރަްނވާނީ ިސއްރުވޯަޓކުންނޭ. 

ނުޑ ހަނދާންވަނީ   1540އަޅުަގނޑު ެއގޮތަކަށް ަހނދާނެއްނެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާއިުބ 

ނަޑއެިޅގެން ރައީސަކު އިންތިޚާުބކުރާ ނެ ގޮތެއް ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ކަ

ބަޔާންވެފަިއ ނުވުމާެއކު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންްސޓިޓިުއޝަނަލް ކޯޓެްއ 

ނުވަތަ މިކަހަލަ ޤާަާނޫނުއަސާސީެގ މައްސަލަތަްއ ޙައްލުކުރާެނ 

 1545މުއާސަސާެއއް ނެތުމާއެކު ާޤނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ އިންތީޚާބުކުރާނީ ނިންމީ ރައްޔިތު

ނޑަށް އެކަްނ  އަތްއުފުލަިއގެންނަގާ ހާަމޯވޓަކުންނޭ. އެީއ އަުޅގަ

ނޑަށް ެއކަން ވިސްނިފަިއ އޮތްގޮްތ އަިދ  ތަރުޖަމާކުރެވިފައި އޮތްގޮތް. ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސވެސް މިއަދު ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން އެހެން 

 1550ަފއި ވުމާއެކު އެބަުހސްގައި އިތުުރއެްއޗެއް ދަންަނވަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ

އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ އަނގައިން ނުބުނެއިނީ. އެހެންަނމަވެސް މިހާރު 

މިވާހަކަތައްދާ ގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ހީވާކަހަލަ ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ 

އްނޫން އެންމެން މިވާހަކަ ަދއްކަީނ އެްއކޮޅަކަޭށ. ެއކަމަކު އެހެންނެ

ނޑު  އަޅުަގނޑު ެއއާ ެއސިއްުރވޯާޓ ބެހޭގޮތުން ދެކެޭވ ވާހަކަަތުކގައި އަުޅގަ

 1555އިޢުތިރާޟުކުރާ ނުކުތާތަކެއް ހަމަ ހުރުމާއެކު އެވާހަކަަތއް ދަންނަވާލުމުގެ 

ނިޔަތުގައި މިފުރުޞަތަށް އެުދނީ. އަޅުަގނޑު ަކނަޑއެިޅގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނުޑ އަޅުަގނަޑކީެވސް މާމޮޅުމީހެއްނޫން މިކަ މަކަށް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެންހުިރ  ބަލާލި ބަލާލުމުން ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެބަހުރި ކަ

ނޑަެއޅިފައި.  އެލިމެންޓްސްތަކެއް ނޫީނ ޕްރިންސިޕަލްތަކެއް ކަ

ނޑައެިޅެގން ލިޔެވިފަިއ   1560އަޅުަގނޑަްށވެސް އެނގޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ
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ބުތަުކެގ ސުރުޙީތަކަީކ އެބައޮތް މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ސުރުޚީތަކާ ބާ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަބއެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގައި 

ނޑަށްެވސް އެނގިފަިއ  ގެންގުޭޅ ުއސޫލުތަކެްއ ކޮންެމވެސް ވަރަކަްށ އަުޅގަ

ހުރުމުން މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމަށް ހަމަ މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން 

 1565ވަނަ ާބބު މި އިންތިޚާބާ  11ވަނަ  6ގައި ހިތަށްއެރީ. އާދެ ޤާނޫނުއަާސސީ

ވަނަ ބާބު މި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ  6ޢާންމު ވޯޓުގެ ބާބު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހުގެ ބާބެއް. ހަމައެއާެއކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި ބާބެއް އެބައޮތް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާނެގޮތާ ބެހޭ ބާބެއްވެސް. މިއިން ކޮންމެ 

ވަނަ ބާބަށް  11އާދެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ  ބާބެއްަގއި

ނަޑއެިޅގެން ހަމަ ވަކިން ޢާންމު  11ވިސްނާލާނަން.   1570ވަނަ ބާބަކީ ކަ

އިންތިޚާބާ ވޯޓުތަުކގެ ވާހަކަ ލިޔެވިފައި އޮތް ބާބެއް. މިބާބަކު ނެތް އެހެން 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ލިެޔވިފަިއއޮތީ. ހަމަ އެާއއެުކގަ ިއ ވާހަކަތަެކއް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  131ފޮލޯރ ތްރޫކޮށް ކިޔާާލކަމަށްަވންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަަނ މާއްދާ ދެން  132ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަްނސްގެ ވާޖިބުތަކާ 

 1575 133ވަނަ މާއްދާ ކިޔާލުމުން ެއބައެނގޭ  134ވަނަ މާއްދާ އާއި  133

ވަަނ  134އި ވަނަ މާއްދާަގއި މިބުނާ އިންިތޚާބުތަކާ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކުގަ

މާއްދާގާ ވޯޓުދޭ އެންމެންނަށް ވޯޓުލެވިދާނޭ. މިކަމާ ުގޅިެގން އަޅުަގނުޑ 

ކުރީދުވަހުވެސް މި މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލާފައިވާނެ 

އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި ޮއތްގޮތުން މިކަހަލަ ކޮންސްޓިޓިަިއުޝަނަލް 

ނޑުެމން ޤާނޫނެއްގަިއ ރައިޓްސް އަކީ އެހެން އެްއވެސް ގޮަތކަށް އަ  1580ުޅގަ

ނޫނީ ގަާވއިދެްއގައި ނުލިޔެ ޮކންޓްރޯލް ކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑަްށ 

އިިވގެން ހިނަގއްޖެ މިސާލަކަށް ޢާންމު އިންތިޚާބެއްަގިއ ނ. އަތޮޅުެގ 

މެންބަރަކާ ށ. އަތޮުޅގެ ބޭފުޅަަަކަށް ޯވޓެއް ނުލެްއވޭނޭ. އެހެންނަމަވެްސ 

ަވރަށް ރަނގަޅަށް ަކނަޑއެިޅެގން ލިޔެފައިާވ  އެަެކަމަީކވެސް ޤާނޫުނގައި

 1585ވާހަކަެއއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާއިދުތަކަްށ 

ބައްލަަވއިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ގަާވއިދުތަކުަގއި ކޮންމެ 
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ރޮރަލް ދާއިރާއަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ ޙަްއޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ވަިކ އިލެކްޓް

ރެޖިސްޓަރ އެއް އިނގިރޭސިބަހުން ދަންނަވަނީނަމަ ތައްޔާރުކުަރްނ 

ޖެހޭނެކަމަށާ އެކަމަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ ވާޖިބުތަުކގެ 

 1590ތެރޭގައި އޮތްކަެމއްކަުމގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަކނަޑއެިޅގެން އެނގެްނ 

އިންތިޚާބާ ބެހޭ  ވަނަ މާއްާދއަށް ބަލާލާނަމަ 135އެބައޮތް. ދެން އެާއއެުކ 

ނޑައަުޅއްވާަފިއވާ  ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް ކަ

ނޑުމެންނަްށ  ކޯޓެއް ކަމަށާ އެކޯަޓކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯުޓކަން އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެްނ ބަލާލައިފިއްާޔ  އެނގޭ. އެހެންވީމާ މިކަމާ ުގޅިގެން މި ހަމަ ކަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  1595ވަނަ މާްއދާއިން މިދެކޭ  97 މީ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިންތިޚާބުގެ ާވހަކަ ނޫންކަން 

ނޑު  ނަޑއެިޅގެން އެނޭގ. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކުީރަގއި އަުޅގަ ކަ

ދެންނެވިހެން ޕްރިންސިޕަލްތަކަކަށް ބަލަލާއިރު ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ އެބަހުިރ 

ެކްއ ނޫނީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާުމތަކެްއގެ ވާހަަކ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކަންތައްތަ

 1600ަވނަ މާއްދާގައި  48ވަރަށް ރީތިކޮށް ލިޔެފައި. މިޮގތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 3ވާގޮތުން ަވގުތީގޮތުން ަދއުަލތް ހިންގުމަށް އެކުަލވާލެވޭ މަޖިލީހެއްގެ 

 3އެ މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރާވާހަކަ އެބައޮތް. ހަމަ އެބާބުަގއި އެާމއްދާަގއި 

މީހުން އިންަްތިޚާބު ކުރަންޖެހެނީ ކިހިނެއްކަންވެސް ލިޔެފަިއ އެބައޮތް. އެީއ 

ނަޑއެިޅގެން ސިއްުރވޯޓުންަކންވެސް ލިޔެވިަފއި އެނގެްނ އޮތީމާ. ހަމަ  ކަ

 1605ވަނަ މާއްދާގައި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަކު  35އެާއއެކު ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރަން ޖެހެނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށާ ރައީސުލްޖުމް

ސިއްރުޯވޓުންކަންވެސް ހަމަ އެމާއްދާަގއި ދިވެހިބަހުން ލިެޔވިފައި އެަބއޮތް. 

ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވޯޓުން އިްނތިޚާބު ކުރުމަށް 

ވަަނ  48ބުނެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 1610ާވގޮތުން ަވގުތީގޮތުން ދައުލަތް ހިންގުެމއް އެކުަލވާލެޭވ ގައި  2މާއްދާގެ 

މީހުންނާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުުކރާ މެންބަރުންނާ  3މަޖިލީހުގެ 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރާ  މެންބަރުންނާ ރައްޔިތުްނެގ 
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ނޫނުއަސާސީެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ރައީސްކަމަށްާވއިރު ެއޤާ

ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ވަގުީތގޮތުން ދަުއލަތް ހިންގުމަށް  2ވަނަ މާއްާދގެ  48

 1615މީހުންނާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުާރ  3އެކުަލވާލެވޭ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނާ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  97ފައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހޮވާނީ ސިއްރުވޯޓުްނކަމަށް ލިޔެ

ބުނާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ރައީސް ހޮވާީނ 

ސިއްރުޯވޓުންކަމަށް ބުނެފާނެތީ ކީްއވެގެންާބއޭ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން މީގެ 

 1620ކުރީދުވަހުވެސް ބަހުްސކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަކީ. މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން 

ނަޑއެޅިގެން ިސއްުރވޯޓެއް ލާޒިުމނުކުރާތީކަމަށާ ނިންމަވާފަ އިވަނީ ެއއީ ކަ

އެހެންވުމާެއކު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަާކ 

ނޑު ދަންނަވާަލން ޙަޤީޤަތުގައި  ހާމަވޯޓެއް ނަންަގވަން. ދެން އަޅުގަ

ނޭ. އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މިހިނގާ ބަހުސްގައި ޤާނޫނީ ދެނުކުތާއެއް އެބަފެ

ނޑު މިވާހަކަ ދެއްކީ.   1625ަވނަ ނުކުތާއަީކ  2ފުރަތަމަ ނުކުތާއަށް އަޅުގަ

މިމައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުެމން ބަހުސްކޮށް ނިންމާފައި އޮތްކަމެކޭ. 

ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލަްއވާ  15ޙަޤީގަތުަގއި މީ އެއް މަޖިލީހެއް. ޖޫންމަހުގެ 

ގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީސް. ވަނަ ުދވަހު އެްއކުރެިވ ރަްއޔިތުން 19ޖުލައި މަހުގެ 

ަގއި ެއއްކުެރްއިވ  2004 19ަގއި ެއއްުކރައްާވ ޖުލައި  2004 15ޖޫން 

 1630ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީސް. ޕާރލިމެންޓްރީ ކޮންޓިނިއުޓީ ެއއީ ހަމަ 

ނޑުމެން  ޕާރލިމެންޓްރީ ސުޕްރީމްއެމްސީއެކޭ ެއއްފަދައިްނ އަޅުގަ

މޮކްރެީސގެ ވަރަށް ައގުހުރި އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭ ޕްރިންސިޕަލެއް. ެއއީ ޑި

ނޑުމެން ެއކަމަށް ހަމަ އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ ޕްރިންސިޕަލްއެއް.  އާދެ އަުޅގަ

އެހެންކަމަށްވުމާެއކު މި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން މިޢިއްޒަތްތެރި 

 1635މަޖިލީހުން ވަކިގޮެތއް ނިންމަވާފައިއޮތް ކަމަކަްށ ދެންމެގައި 

ޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އެވިދާުޅވިހެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ޑިބޭޓްކުރުމަކީ ނޫނީ އިތުރަށް އެމައްސަލާަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ނިންމަންއުޅުމަކީަީ އަޅުަގނުޑމެން ފަހަނާޅާ 
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ކުރިމަސައްކަތް އަލުން ައނބުރާ ކުރުމުގެ ޕްރިންސިޕަލް އެއްވެްސ 

 1640ދާނެ. ޙަޤީގަުތަގއި މިމައްސަލަ އެކަންޏެއްނޫން މިހެންދިމާވާނީކީ ސެޓްކުރެވި

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް އަލުން އަނބުރާ ރީވިޒިްޓކޮށް 

އެއަށް ގޮތްތަެކއް ނިންމަންވެއްޖިްއޔާ ަރއްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންާނ 

ނުޑ ޙަވާލުކޮށްފައި މިއޮތްބުރަ ަމސައްކަތް ުދވަހަކުވެސް ކުރެިވދާނޭ އަ ޅުގަ

ނޑު ހަމަ ހިތުގައި އޮތުމާއެުކ  ހިތަކަށްނާރާ. އެހެންވީމާ މިާވހަކަތައް އަުޅގަ

 1645ޕާރލިމެންޓްރީ ސުޕްރިމަންސީ ޕާރލިމެންޓްރީ ކޮންޓިނިއުޓީ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީސް މީ ހަމަ މިމަޖިލީސް މިމަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން 

އަކަށް ެއްއވެސް ބަދަލެއް ބަދަލުވިކަމުަގއި ިވއަސް މިމަޖިލީހުގެ ލީގަލިޓީ

ނޑު ހަމަ ޤާނޫނީ  ނާދޭ. އެހެންވީމާ އެ ީރިވޒިޓްކުެރވިދާނޭ އަުޅގަ

ސުވާލެްއގޮތުން ދަންނަވާލަްނ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިްއާޔ 

 1650 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު    އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މިދަންނަވާލީ ހަމަ ޢިއްަޒތްތެރި ރިޢާސަތުންވެސް އެދިަވޑައިންނަާވ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ގޮތުގެމަތިން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިކުރަމުންގެންދާ މަޖިލީހުަުގެ ރައީަސުކ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1655ހޮވުމަށްޓަކާ މިކުރިއަށްދާ މަޖިލީހުގައި ަވޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިްނ އެހުށަހެުޅއްވި ނަންފުޅަްށ  އޮނަރަބަލް

އަޅުަގނުޑގެ ހިތުގެ އިޚްލާްސތެރިކަމާއެކު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ފަދައިން 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ރި ޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މިވޭތުވެދިޔަ ތާނަގއި އަުޅގަ

 1660ދެއްވި އަލްފާޟިލް ޢައްބާްސ އިބްރާހީމް އަީކ ވަރަށް އެކަަމށް އެކަީށގެންާވ 

ވަރަށް ޤާބިލް ބޭފުޅެްއކަން ެއމަނިކުފާނުވަނީ ސާބިތުކޮށްދެްއވާފައޭ ވޭުތވެދިަޔ 

ނޑު ހަމަ އިޙްލާސްތެރިކަާމއެކު ޢަބްދުއްރަޝީދު  ތާނގައި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ުޅއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކުރަމޭ. ައދި ހަމައެއާެއުކ ޙުސައިން އެހުށަހެ

އަޅުަގނުޑވެސް މިހާރު މި ފާޅުކުރަމުންދާ ޚިޔާލުތަކާ ނުވަަތ ބަހުސްތަކުަގިއ 
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 1665ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލާހިތްވޭ. އޭެގއިތުރަށް އާދެ ާޤނޫނުއަސާސީެގ 

ތެރި ރައީސަުކ ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮުތެގމަތިން މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް  133

ނޑުމެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ   130ހޮވުމުގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަާކ 

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ގޮތުގެަމތިންނޭ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން. އާދެ ެއީއ  އެކަ

 1670ަވނަ މާއްދާގަިއ  133ސާސީގެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބުރަާވގޮތަީކ ޤާނޫނުއަ

ވާގޮުތގެމަތިން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަުކ 

އިންތިޚާބުކުރުން. އާދެ، ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

މިކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ވަނީ ަދއްަކާވފައި. އާދެ އެީއ 

ރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުްނ އަޅުަގނޑަްށވެސް މި މަޖިލީހުގެ ވަ

 1675އަޅުަގނޑަްށ އެނގުނުގޮުތގަިއ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަކު އިންތިޚާުބ 

ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން. އާެދ  133ކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރަްއާވފައިވާ ގޮތުން  97ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއ އެމަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖި

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާއިބު ރައީސެްއ 

 1680އިންތިޚާބުކުރަން ވާނޭ. އިްނތިޚާބު ކުރަންވާނޭ މިހިން އޮތުމުން މީ 

ނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށް ެއނގިއްޖޭ. ދެން  އިންތިޚާބެއްކަން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއަށް އަޅުަގނޑުމެން ނަޒަރު  133އެބޭފުޅުން ެއވިދާުޅވާ 

ވަނަ  133އަންދާޒުކޮށްާލއިރު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އާދެ އެމާއްދާެގ 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާ ޤާނޫނުަގއި ކަ

 1685އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމުވޯޓުތަުކަގއި ނަގަްނވާނީ ިސއްރު ވޯެޓކޭ. އާދެ ީމ 

ނުޑ އަޅުަގނަޑކަށް ެއްއވެ ސް އޮުޅމެއް މިމާއްދާަގއި އޮްތކަމެއްޫނން. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ޢަްއަޔންވެފަިއވާކަމެއް.  ދެކޭގޮުތގައި މީ ޤާނުނުއަާސސީއަށް ކަ

އެހެންވީމާ އެގޮުތގެމަތިްނ މިރައީސަކު އިންތިޚާބުުކރުމުގެ ކަންތައް 

ނުޑ ދެޭކގޮތް. އެހެންީވމާ ހަމައެކަނި  ގެންދަވަްނވާނީ ެއއީ ައުޅގަ

 1690ވަަނ މާއްދާއާ ެއއްކޮޅަށް ވަކާލާުތކުރެްއވި ހުރިހާ  133އަސާީސގެ މިގާނޫނު
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ނޑުެގ ހިތުގެ އިޚްލާސްތެރިަކމާއެކު ޝުކުުރ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުާރ  އަދާކުރަމުން އެބޭފުޅުން އެދެްއކެވި ވާަހކަފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކަޮކުޅ ނިންމާލާނަން  . ވާހަކަެވސް ދަންނަވާލުމުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1695 

ނޑުެވސް މިފުރުަޞތު ހޯދީ މިހާރު  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ވަަނ މާއްދާގަިއވާ  97ބަހުސްކުރައްވަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މެންަބރު ައޙްަމދު ނާިޝދު 

މަޖިލީހަށް ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުުރމަށް މެންބަރުން  ރަޢްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ވާހަކަެދއްެކވުން: 

މިތާނގައި ވަރަށް ިދގުކޮށް ާވހަކަފުޅު ދައްަކވަމުންދާ މައްަސލައާ ބެހޭގޮތުްނ 

 1700ކުރުކޮށްނަމަވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަށް. އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރެއިން 

ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުްނ އެބަދެެކވަަޑއިގަންަނާވ މިކަންކުރުމަށް 

ަވނަ މާއްދާަގއިއޮތް ގޮތަީކ ސިއްުރވޯެޓްއ  133ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ނެގުންކަމަށް. އަދި އެނޫންގޮަތކަށް މިކަން ކޮށްފިއްޔާމު އެޭބފުޅުން މީގައި 

ބައިވެިރވުމަށް އުޒުުރވެިރވާނެ ވާހަކައާ އެބޭފުޅުން ދާދިދެންމެއަކު ކުިރ 

 1705ތަނުން ޤާނޫނީ ހުވައާ ދެކޮޅަށް އެކަންކުަރއްވަން ދަތިފުޅުެވެގން މި

ނުކުންނަން ޖެހިވަޑައިގަންަނާވނެ ކަމަށް. ދެންއޮތީ މީގަިއ އަނެއްޮކޅު. 

އަނެއްބައި މެންބަރުން އެަބ ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ މިކަްނކުރުމަށް އޮތީ 

އަތްއުފުލަިއގެންކަމާ ެއީއ ހަމަ އެބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީ 

ޤާނޫނީ ތަރުޖަމާކުރައްާވގޮތް. އެހެްނވީމާ އެބޭފުޅުން އެކުެރްއވިގޮތް 

 1710ހުވަެއއްވެސް އެބައޮތް. އެބޭފުޅުންނަކަށް ނެތް އެބޭފުޅުންކުރެއްވި ޤާނޫީނ 

ހުވައާ އިދިކޮަޅކަށް އަތްޫނފުލާ މިވޯޓު ނެގޭކަެށްއވެްސ. މިމައްސަލަ 

ނޑުމެންގެ ިމއަދުަގއި މިއޮްތ  ކުރިމަތިވެގެްނ މިއުޅެީނ އަުޅގަ

ތީމަޭއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މާ ތަފްޞީލުކޮށް މިކަން ބަޔާންެވގެން ނެ

ނޑުމެްނގެ މި ޚާްއޞަ މަޖިލީސް  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ. އަިދ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ   1715މިތަނަށް އެއްކުެރވިފައި މިހާ އަވަހަށް މިތާނަގއި މިއޮތީ. ައޅުގަ

އަތުަގއި މިއޮތް ާޚއްަޞ މަޖިލީސް ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ މާފުރިހަމަ 
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ނޑުެމންގެ 17ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް ނުވާތީޭއ  މެންބަރުން  އަހަރުން އަުޅގަ

އަހަރު އެއަށްވީތަނާ  7މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއަވއިގެން ހެދި ޤާނޫނުއަސާސީ 

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނނަށްޓަކައި އަލުން ޒަމާނާގުޭޅގޮތަްށ 

 1720މިޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށް ކަންތައްތަކެއް ރަނަގޅު ކުރަންޖެހިފައި މިއޮތީ. 

ނުޑ މިޤާނޫނުއަސާސީ މާފުރިހަމަ އެްއޗަކަށްުނވާތީއޭ . އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށެއް ނެތޭ ކުރިން ޖަލްސާއެްއގަިއ  ދަންނަވާނީ މިއަދަކު އަުޅގަ

އެކަން ނިންމާފައިއޮތީ މިގޮަތށޭ ނޫނިއްޔާ އާދަކާަދއޮތީ މިގޮތަށޭ ކިޔާަފިއ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުން މިަތނަށް ހޮވާފާތިބި  މިގޮތަށް ނިންމާލައިފިއްޔާމު ައޅުގަ

 1725އެބޭފުުޅން ކުރަްއވާފަިއއޮތް އިތުބާާރ އެބޭފުޅުންެގ  މެންބަރުންނަށްޓަކައި

އުންމީދުތަކާ ެއއްގޮތަށް ގެންދެވޭކަެށއް. އެހެންވީާމ މިމަޖިލީހުގެ 

އެއްަބއިވަންަތކަމާ މިކަންކަްނ ރޫޅިގެންނުދާނެ ކަހަލަޮގތަކަށް ހުރިހާ 

މެންބަރުންގެވެސް ޝުޢޫރުތައް އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތަކަްށ މިކަން މި 

ގެ ކަންަތއް ގެންިދއުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ ގެންދެވުމަްށ ރައީސްހޮވުމު 

 1730އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ފަށްފަށުން ދަންނަވަން. ެއއީ މީެގ ކުީރެގ ޖަލްސާއަކުްނ 

މިކަންކުރުމަށް އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓުދީގެން ނިންމުމަށް މިކަން 

ުރ ނިންމާފައޭއޮތީ ބުނެ އެކަންވެސް ނިންމާލެވޭކަށެއް ނެތް އަދި ސިއް

ނޑުމެންނަށް  ވޯޓަކުންނެކޭ ިމކަން ނިންމާނީއެޭކވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

އެބައެނގޭ މިކަންމިއޮތީ ޑެޑްލޮގަކަށް ައއިސްފަކަން. އެހެންވީމާ މި 

 1735ޑެޑްލޮްގަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތިބޭކަށެއްނުޖެހޭ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

މެންބަރުން. މީގެތެރޭގަިއ  މިތާނމިތިބީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައިތިބި ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެން މިކަްނކުރަންޮއތް އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮަތަކށްކަން މިކަން 

ނޑުމެން މިއަދުގައި މިތިބަ ޙާލަތަށް  ވީހާވެސް ޞުލްޙަ މަސަލަސްަކމާ އަޅުގަ

ބަލާއިރު އަުޅަގނޑުމެންެގ ެއްއބައިވަންތަކަމާ މިމަޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން 

 1740އޮްތ މަސައްކަތްތަކަްށވެސް ިވސްނާވަަޑއިގެްނ އަދި ކުރިއަށް ކުރަން

މިކަމުގައި ވީހާެވސް ގިނަ މެންބަރުން މިތާނގަިއ ތިއްބަަވިއގެން 
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ވޯޓުދެްއވޭކަހަލަ ގޮަތކަށް މިކަން ނިންމަވާދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު އެދޭވާަހަކ 

 ދަންނަވާލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ މިހާރު ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ނުކުތާައީކ  ްމހޫިރއްޔާގެ ރަީއސުލްޖު  1745 އާދެ، އަުޅގަ

 މީގެކުރީަގއި މިމަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެވި ނިމިފައިާވ މައްސަލައެްއ،  މެންަބރު ފާތުމަތު ދިާޔނާ 

ިއ މީ ސެޓްލްްޑ ނިމިފައިވާ ނުކުާތއެއް. އެހެްނވީމާ ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަ  ސަޢީދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

އިޝޫެއއް. އެހެންނަމަވެސް ަތފާތު ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވެމުންދާތީ އަޅުަގނުޑގެ 

ޚިޔާލުވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސާ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެނިހެން މެންބަރުންނަށް 

 1750އަރުވާނަން. އާދެ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ތެރެއިން ިސްއރުވޯޓުނަގަންޖެހޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިންތިޚާުބ ތަކުގެ

އިންތިޚާބުތައް ޤާނޫނުއަސާީސެގ މައްދާތަކުގައި ޞަރީޙަކޮށް ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ. 

ނޑަެއޅިެގން ބުނެފައިޭވ  35މިގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާނީ ރައްޔިތުްނގެ ޢާންމު ސިއްރުޯވޓުންނޭ. 

 1755މި ލަފުޒު ގެ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވޭ ިއނގޭތޯ. އާދެ،  އާދެ ސިއްރު

ގާ ދައުލަތް ހިންގުަމށް އެކުލަވާެލޭވ  2ވަނަ މާއްދާގެ  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެިޅގެން  ވަގުތީ މަޖިލިސް އިންތިޚާުބކުރާނީ ސިއްުރވޯޓުންކަމުަގިއ ކަ

ރު އެލަފުުޒ ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަދި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ސިއް

 2އެމާއްދާަގިއވެސް ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަން އިނގޭތޯ. އަިދ މިދެންނެވި 

 1760ވަަނ މާްއދާއަށް ބަލާއިުރ  97މާއްދާއާ އަޅާިކޔާ ކޮންޓްާރސްޓްކޮށް 

އެމާއްދާަގއި ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ރައީސް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މީ އިންތިޚާބު ކުރާނެގޮތް ބަޔާްނކޮށްފައެއް ނުޭވ. އަޅު  ގަ

ަވނަ މާއްދާަގއި ބުނާ އިންތިޚާުބ ކުރަންޖެހޭނީ  97ހެއްކެއް. މީ ދަލީލެއް 

ސިއްރުޯވޓުން ނޫކަމުގައި. ނޫީނ ސިއްރުވޯޓު ނަގަން ލާޒިމު ނުކުރާ ދަލީލެއް 

 1765ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނެފައިާވ  97އިނގޭތޯ. އާދެ އެހެންވީމާ ޤާޫނނުއަސާސީެގ 

ޖެހޭނެގޮތް. ދެން ބަލާލަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުދޭން

ނޑު  އެހެން މާއްދާއެްއގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވޭތޯ. މިގޮތުން ބަލާިއރު އަޅުގަ
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ދެކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ޤާނޫުނއަސާސީ ބެލި ބެލުމުން ސްޓަޑީކުރި ކުރުމުން 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަމާޒުވާ އެާމއްދާަގއި ބުނާ 97އިނގޭތޯ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 1770ވޯޓުނަާގގޮތާ ބެހޭ މާއްދާެއްއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނުވޭ. މިމަޖިލީހުގައި 

ވަނަ މާއްދާއަކީ އެާމއްދާގެ ކޮންޓެްކސްޓްަގއި މާއްދާ  133މިދެކެވެމުންމިދާ 

ނޑު  މާނަކުރާއިރުަގއި އެއީ ޢާންުމ އިންތިޚާބާބެހޭ މާއްދާެއއްކަަމށް އަުޅގަ

ނުޑ ެއވާހަަކ ދައް ާކކަށް ނެތިން. އެއަްށ ދެކެން. ެއއީ ިދގުކޮށް އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު ވަރަްށ 

ނުޑ   1775ދިގުކޮށް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެވާހަކަ ދަްއކަަވއިފި. އަޅުގަ

އެވާހަކަަތކަށް ތާއީުދކުރަން. އެހެންވީމާ ެއވާހަކަަތްއ ތަކުރާރުކުރާކަްށ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިާވ  97އަޅުަގނޑު ނެތިން. އާދެ ެއހެންވީމާ 

އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުަނގާެނގޮތް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްފައި ނުޭވ. 

ނުވާތީ މިމަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް. އާދެ، މިނުކުތާ މިހާރު 

 1780މިއޮތީ މި މަޖިލީހުގެ ކުީރގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމަވާފަިއ. ެއހެންވީމާ ެއީއ 

ގެން ވޯުޓނެގުމަށް. އެހެންވީމާ މީ ސެޓްލްޑް އިޝޫެއއް ނިންމެވީ އަތްއުފުލައި 

އަޅުަގނޑުމެން އެނިންމުމަށް ބައިންޑްާވކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

  

 1785. 102އާދެ، މިހާރު މިމަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ައދަދަކީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތު މިއަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުީރ ދެން އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަ

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤަށް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާކަށްނެތިން  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 1790 ތަެކއް ރިޔާސަތުން ވަިކގޮތަކަށް ިމޯވޓުގެ ކަންތައް ގެންދަވަން ަމސައްކަތް މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤު 

ކުރަްއވަެއކޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ދެތިން ނުކުތާއެްއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ބޭނުމެއްނޫން ިމމާއްދާތައް  ، 97ދަންނަވާލަން. އެްއގޮތަކަްށވެްސ އަުޅގަ

މިމާއްދާތައް ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާކަށް. ދެން މިމާއްދާތަކުން  133
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ވޭ ބައެއް ނުކުތާތައް ދަންނަވާެލވޭތޯ ބަލާނަން. އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެ 

 1795ވަަނ މާއްދާަގއި އިންިތޚާބު ކުރަންޖެހޭ  97އަޅުަގނުޑ ބަލާލި ބެލުމުން 

ވާހަކަައކީ ނާއިބު ރައީސާ ަރއީސާ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ާވހަކަ ބަޔާންަް 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ސިއްރުވޯުޓގެ  133ކުރަްއވާފައި އެަބއޮތް. ހަމަެއހެންމެ 

ނުޑ ބަލާލީ އިންތިޚާބުގެ ާވހަކަ މިއަންނަނީ  ވާހަކަ ައސްފަިއވޭ. ދެން އަުޅގަ

ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ރައީސް 

 1800އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ވާހަކަތޯ ނޫނީ ހަމައެކަނި މިމާއްދާގަިއ އިންތިޚާބު މި 

ތުން ބަލާލިއިރު ބަސް ބޭނުން ކުރައްވާފަިއއޮީތ ތަފާތު މާނައެއްގައިތޯ. ެއގޮ 

ވަނަ މާއްާދގައި ިއންތިޚާބުގެ މާނައެއްނެތް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ  156

ކުރަްއވާފަކާެއއް. އެހެންވީާމ އެއިން އަޅުަގނޑަށް ޔަީޤންކުރެވެނީ ހަމަ 

ވާހަކަައީކ  100އެހެން އިންތިޚާބު ތަކުގަިއވެްސ އިންތިޚާބު އެމާނައިގާކަމަށް 

 1805ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ  ވަނަ މާއްދާަގިއ ރައްޔިތުންގެ 97، 133

ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ުކރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާަފއި މިއޮތީ 

ހަމަ އެއް މާނައެްއަގއިކަަމށް. ދެން އަޅުަގނޑު ިވސްނާލީ ބައެއް 

ވަަނ  133ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްަވއިފި 

ވަނަ ާމއްދާއާ ގުޅުންހުިރ  97ަކކާ ނޫނީ މާއްދާއަކީ އެހެން މާއްދާތަ

ނޑު ވިސްނި   1810މާއްދާއެއް ނޫންކަމަށް. އަުޅަގނޑު ބެލި ބެލުމުން ނޫނީ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގައި އެބައާދޭ ސުރުޙީަތކަކީ ާޤނޫނުއަސާސީެގ  153ވިސްނުމުން 

ބައެއް ނޫންކަމަށް. އެްއގޮތަަކށްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮްނމެ މާއްދާއެއްެގ 

ސުރުޙީއެއްގެ ަދށަކުނެތް މިމާއްދާއަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ ބަެއއް  ނޫނީ ކޮންމެ

ނޫނެކޭ ލިޔެފަެއއް. ބަޔާްނކޮށްފައެއް ނެތް ެއގޮތަކަށް. އެހެންކަމުން 

 1815ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  153އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވުނީ 

އި ހިމެނޭ ސުރުޙީތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބައެއް ނޫންކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފަ

އެޮއއް ބަޔާންކުރުން. ހުރިހާ ސުރުޙީ ތަކަކަށްެވސް ޭއގެ ާވހަކައަކީ ހުރިާހ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  133ސުރުޙީތަކަާކވެސް ގުޅުން އެަބހުރިކަމަށް. އެހެންވީމާ 

ވަނަ  97މިބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާުބ ތަފާތު މާނައެއްަގއި ވާހަަކއަކީ 
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 1820ފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭީތ މާއްދާ ތަފާތު އެހެންމާނައެއްގައި ބަޔާްނކޮށް

ނުޑ ބުރަވަނީ  ވަނަ މާއްދާަގިއ  133އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ އަިދ އަުޅގަ

މިބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާަބކީވެސް ސިއްރު ވޯޓެއްލާްނޖެހޭނެކަންވެސް 

ވަނަ މާއްދާާއ  97ވަނަ މާއްާދއަކީ  133ބަޔާންކޮށްފައިއޮްތ އަދި އެ 

ނޑު މިތަނުގައި ކުީރ މާއްދާއެއް ކަމަށް ގުޅުންހުރި . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1825ދުވަހުވެސް ވާހަކަެދއްިކއިރު ފާހަގަ ކުރި ނުކުާތެއއް، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ 

ގޮތަކީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީްސ 

ހޮވަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯަޓކުން ކަމަށޭ. ހަމައެާއ އެްއކޮށް އަިދ 

ވާ ނުކުތާއެްއ އެަބއޮތް އެީއ މީގެ ކުީރެގ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑުމެންވަނީ ހާމަ ވޯަޓކުން ރަީއސާިއ ނާއިބު ރައީްސ  ޖަލްސާއެްއގަިއ އަުޅގަ

 ެަ ނޑުމެްނގެ  1830ހޮވަން ނިންމާފަ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ނިންމި އިރު އަުޅގަ

ތެރޭގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތަެކއް ފާޅުކުރެވެމުންދިޔަ. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ 

ވަކި ގޮތަަކށް ނެތިގެން ކަމަކަށް އަޅުަގނޑެއް ޤަބޫެލްއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނުކުރަން. އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ވަކި ގޮަތކަށް އޮްތކަމަށް ވިޔަސް 

އަޅުަގނޑު ެއއަށް އިޙްތިރާމުޮކށް އެއާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރީ މިމަޖިލީހުން 

 1835 ވަިކގޮތަކަށް ނިންމެވީތީ. ެއހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ވަކިގޮަތކަށް

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާުތވެގެން، ައޅުގަ އޮތްކަމެއް އަުޅގަ

ވޯޓަކަށް އެހުނު ފަދައިން ިމމަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ޖަލްާސއެްއގައި ނިންމިފަިއ 

އޮތްކަމެްއ، އަލުން އެ އޮތްޮގތެއް ބަލާލުމަކީވެްސ ނެތްކަެމއް ނޫންކަމަށް 

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ިމއަުދ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ 

 1840މިކުރިއަށް ދާ ޖަލްސާގައިެވްސ، ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތެއް ެއއީ ސިއްރު ވޯޓަކުންތޯ ނުވަތަ ހާމަ ވޯޓަކުން ތޯ 

ބަލާލުމަކީ ނެތްކަމެއް ނޫންކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާތީ އެވާހަަކ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 1845 ޢިއްޒަތަތްތެރި ރައީސް. އަްއަސލާމް ޢަލައިކުމް. ކޮންމެ އަކަްސ މިއަދު  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ 
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 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ ވާހަކަދެކެވެމުން މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  މެންަބރު ޒާިހރު ޢާދަމް 

ނޑަކީ މިތަނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން. އަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ޅުގަ

އަލަށް ައއިސްފައި އިްނ މީހަކަށް ވިޔަްސ ކޮްނމެސް ވަރަކަށް 

އަޅުަގނުޑވެސް މިކަުމގެ މަްއޗަށް ނަޒަރު ހިންގާ ބަލާލައިިފން. އަޅުަގނޑު 

ނުޑ ދެޭކ ގޮތުަގއި   1850ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ  355ބެލިބެލުމުގައި، އަުޅގަ

އި ޭއގަިއ މިއޮންނަނީ، ވަނަ ބާބުގެ ދަށުގަިއ. ޤާނޫނުއަސާސީގަ  33

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ  355އިންތިޚާބާއި ޢާންމު ވޯޓު. ެދން ހަމަ 

 79އިންތިޚާގުތަާކއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުަގއި ސިއްރު ވޯެޓއް ނެުގން. ދެން 

ވަނަ މާއްދާައކީ މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ޮހވަން އޮންނަ ާމްއދާ. އެމާއްާދގައި 

 1855ށްފައެއް ުނވޭ ރަީއސަުކ ހޮވަންޖެހޭނީ އެްއވެސް ޙާެލއްަގއި ބަޔާްނކޮ

ކޮންކަހަލަ ވޯޓަކުން ކަމެއް. ެއއީ ސިއްރު ވޯަޓކުން ކަމެއް، ޢާންމު ވޯޓަކުން 

ކަމެއް ދުލުން ބުނެގެން ކަމެއް، ެއކަހަލަ އެްއވެސް ތަފްޞީލެއް އެއަްށ 

އައިސްަފއެއް ނުޭވ. އެހެންނަމަވެސް މިޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ވަރަށް ގިނަ 

ށް ބަލައިލާއިުރަގއި އެއިންތިޚާބެއް އަންނަންީވގޮތް އެބަހުރި އިންތިޚާބުތަކަ

ނަޑއެިޅގެން އެނގެން.   1860ވަނަ މާއްދާ އައިސްަފއި މިއޮންނަނީ  355ކަ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެީއ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު ވޯޓުތަކަށް 

އެކަްނ ބަލައިލާފައި. ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަކަްށ ބަލައިފައި. 

ވަނަ މާއްދާގެ ުކރީގަިއ، މިބާބު  355ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދޭަހވެގެންޭދ. އެއީ 

ވަނަ މާއްދާގައި  351ވަނަ މާއްދާއިން.  351ފެށިފައި މިއޮަިންނަނީ 

 1865މިއޮންނަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް، ެދން މިއޮންނަނީ 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަްނސްގެ އޮފީްސ، މިހެންގޮސް ކޮމިޝަނަރުން 

އައިސްަފއި މިއޮންނަނީ. އެެހންވީމާ، ޭއގެ ދަށުން ައިއސްފަ އޮަިންނަ 

ވަނަ  355ވަނަ މާއްާދައކީ އެހެންވީމާ، އޭން ދޭހަކޮށްދޭ މި  355މާއްދާއެއް 

މާއްދާގައި މިހިމެނޭ އިންިތޚާބުތަކަކީ ޚާއްަޞކޮށް ކޮިމޝަނަރ އޮފް 

 1870އިލެކްޝަންްސގެ ބެލުމުެގ ދަށުން ދާ އިލެކްޝަންތައް ނުވަތަ 

އިންތިޚާބުތަކަށް ކަން އޭތި ބޭސްކުރެވިފައި އޮންނަނީ. ދެން ދެމެގައި 



 73 

ނަޝީދު އެވިދާޅުވިހެން މިޤާނޫނުއަސާސީައކީ އެތައް ޒަާމނެއް ވަންދެން 

މަސައްކަތްކޮްށގެން ހަދާފައިއޮްތ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އޮތް އިުރގައި އަދި މީތި 

ަޑ ދުވަސްކޮެޅއްގެ ފާސްކުރެވުނުތާ ތަފާތު ދުަވސްކޮޅުތަެކއް މިވީ، ކުޑަކު 

 1875ތެރޭގައި އަނެްއކާވެސް މީތި ބަދަލު ގެންނަން މިޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އޭން 

ނޑުމެންނަްށ  ދޭހަކޮށްދޭ މީގައި މިހިރަ ބައެއް ކަންތައްަތކަކީ މުޅިން އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންަތއްތަކެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނޑު  މެންގެ މަސްލަޙަތު ހަމަޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ރައީސަކު ޮހވުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް އައިސްފައި  ގޮތަކަށް ބަލަިއގެން ަވގުތު ަނގާނުލާ އަުޅގަ

 1880މިތިބީ ހަމައެކަނި މިކަން ކުރާކަށް ނޫން. މީގައި ބަިއަވރު މަސައްކަތް 

ނޑުމެންގެ ޢުމުރު ހަމަވާން މިއޮތް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއވެސް އަުޅަގނޑަކަްށ ހިއެއް ނުވޭ  އަހަރު 7

ނޑުެމންނަށް ނިންމާ ލެވޭނެ ހެނެއް. އެހެންވީމާ  މިމަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

ވަގުުތ ނަގާނުލާ މިކަްނ ައވަސްކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ރިޔާސަތުން 

 1885ހަމަޖައްސަވަިއގެން މިކަން އަވަްސގޮތަކަްށ ކުިރއަށް ެގންދިޔުން އެީއ 

ނައީ މިތާ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީވެސް ެއކި ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން، ގި

މަސްޢޫލުވެގެން އުުޅއްވާ ބޭފުުޅން އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންެގެވސް ވަގުތުތަކަށް 

ބައްލަވާފައި އަދި ައޅުަގނޑުެމންގެ މަޖިލީހުގެ ަވގުތުތަކަށްެވސް ބައްލަވާަފއި 

ކަށް ކުރިއަށް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަްއވާަފއި މިކަން ައވަސްވާނެ ގޮތަ 

ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި   1890ވަނަ މާއްދާެގ  351ގެންދިޔުން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  356ވަނަ މާއްދާ.  356ދަށުގައި މިއޮަިންނަނީ 

މިއޮަިންނަނީ އެވޯޓުދޭން ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ކިބާގަިއ ހުންނަންޖެހޭ 

ންޖެހޭ ސިފަތަށް، އެހެންކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މިތަނުގަިއ އޮންނަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ، މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ރައްޔިތުންގެ 

 1895ވަނަ  356ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް މީގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންވާންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އެއާެއކުެމ ދެން މިއޮތް 

މިޝަނަރެއް އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތަްށ، ޝަކުާވ ބަލަންވެސް މިާތ ކޮ
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އުފައްދަންޖެހޭ. އެހެންކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ެއއިން ވަަރށް ރަނގަޅަށް 

ވަަނ  355ވަނަ މާްއދާގައި ިމވާ ަރއީސަުކ ހޮވުމަީކ މި  79ދޭހެވެގެންދޭ . 

 1900މާއްދާގަިއ މިވާ ކަމާ އެްއެވސް ކަހަލަ ގުޅުެމއް ހުރި ަކމެއް ނޫންކަން. 

ނޑު ޮކންމެހެން އެހެނެވެ ސް ދަންނަވަނީކީއެއް ނޫން، އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑވެްސ ދަންނަވާލަނީ.  އަޅުަގނޑަްށވެސް ވިސްޭނ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ނޑު އެދެީނ ރިޔާސަތުން މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތު ޭސްވކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްަލވާފަިއ މިކަން އެންމެ 

 1905މަސްލަޙަތު ރަނގަޅު ޮގތަކަށް ކުރިއަށް އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް އެްނމެ 

 ގެންގޮސް މިކަން އަވަހަށް ަޙްއލުކޮށް ދެއްވުން. ވައްސަލާމް ަޢލައިކުމް. 
 

ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެގައި ވާހަކަދެއްެކވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ އަދި މީގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ ކުރީަގއިވެސް ވާހަކަެދއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 1910އަޅުަގނޑުމެން މިމައްސަލަ ވީހާވެސް މަސްޙަލަތު ހުިރޮގތަކަށް ނިންމޭތޯ 

ބެލުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން މީގެ 

ކުރީަގއި މިމައްސަލަ ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަަދއްކާ ބަހުސްކޮްށފައިވެސް ހަމަ 

ތް ހަމަ ަމސްލަޙަތު ހުރި ގޮެތއް ކަމަށް ފެނިގެން ެއއަށް ނިންމިގެން ދިޔަގޮ

ނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ އެހެންވީމާ އެކަންވެސް އަުޅގަ

 1915މަޖިލީހަށް ހަނދުމަފުޅު ގެންނަން. ހަމައެއާެއކު މިހާރުވެސް 

ބޭފުޅުންާނ އަދި ދެވަނަ  9ވާހަކަދެްއކެވުމަށް އަލަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ 

ހަރށް ވާހަކަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންތަކެއް އެަބވޭ. ފަ

އަނެއްާކވެސް ހަމަ މީެގ ކުރީަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް 

އިޝާރާތްކުެރއްވި ފަދައިްނ ވީހާވެސް އަވަހަށް ވީހާވެސް އޮމާންކޮްށ 

 1920ތަ މިމައްސަލަ ނިންމޭތޯ ބެލުން ވަރަށް މުހިންމު. މިއަދުެގ ވާހަކަ ުނވަ

ނުޑ ދެންނެވީ މިހާރު މީގެ ކުީރގަިއ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށަމުންވެްސ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތެއް ެއބަ އޮތްކަމަށް. 

އެއާމެދު އިތުރަށް ބަހުސްކުުރމަށް ޖާގަެއއް، ޙަޤީޤަުތގަިއ އޮންނާނެކަމަށް 
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އްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑަްށ ނުފެންނަ ވާހަަކ. އެހެންނަމަވެސް ޢި 

 1925ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުން އަދި ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވުމުންެވސް އެކަމާމެދު 

ނޑުމެްނ  ޚިޔާލު ފާޅުކުރަްއވަމުން ެގންދަވާތީ އެޚިޔާލުފުުޅވެްސ އަުޅގަ

އަުޑއަހަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނީ މުލަކަތޮޅު 

 މެންބަރު އަނީސާ އަޙްމަދަށް.

 

 1930 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ދަންނަވާލީ އެްއޗެއް ނުދަންަނވާ އިނުމުން މިތަނުަގއި ވާަހކަފުޅު ދެއްެކވި  އަނީސާ އަްޙމަދު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުަގނޑަްށ މާނަކުރެވުނީ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަކަނުދައްަކވާ މިތިއްަބާވ މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްަވނީ ރައްޔިތުންގެ ވާ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޮހވުމުަގއި ސިއްރު ވޯެޓއް ނަަގންޖެހޭނެ ކަމެއް 

ނޑަށް ފާހަގަުކރެވިގެން. ޙަޤީޤަތުަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ   1935 79ކަމަށް، އަުޅގަ

ގެ ރައީސް ވަނަ ވަނަ ާމއްދާއިން ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިީލހު

އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާނީ ސިއްރު ވޯެޓއްކަމަށް ނުވަަތ ހާމަ ވޯޓެއްކަްނ 

ނަޑއެޅިފަިއ ނެތުމާއެީކގަިއ  ަގއި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ  4116ޖުލައި  37ކަ

އެްއކުރެްއވި މި ޢިްއޒަތްތެިރ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން މިކަމުގައި ކަންތައް 

 1940މައްސަލަަތާކމެދު ދިގުކޮށް  ކުރާނެގޮތް ވަނީ ނިންމަވާފަިއ. އަޅުަގނޑަކީ

ނޑު ހިތައް  ބަހުސްކުރުމުން ކަންބޮޑުވާ ީމހެއް ނޫން އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

އަރަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ މިކުރާ ބަހުސް ޙަޤީޤަތުގައި މީ ކުރަންޖެހޭ 

ބަހުސެއް ނޫނޭ. ރިޔާސަތުންވެސް އެކަން ފާހަގަކުަރްއވަިއފި އެހެންވީމާ 

ލަަަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑުެމން ނިންމާފައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް   1945އޮތްކަމަކަށް އަލުން އަންބުާރ ރުޖޫޢަވުމަކީ އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ފަހިެވގެންދާެނ ގޮތެއް ނޫނޭ. ައޅުަގނޑު އުމުރުން 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ދުވަސްވެަފއިވާ މީހަކަށް ވާީތ މިހާރު އަޅުގަ

އަހަރު  39ޞްލާޙުކުުރމުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއިުރ ޤާނޫނުއަސާސީ އި 

ނަގަިއގެން ެއވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ދަްއކަވާތީ ެއކަމާ ކަންބޮުޑވާ 
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ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވީ މިކަހަލަ   1950މީހެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އެފަހަރުެވސް އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއް. ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޖިލީހަށް އާ މެންބަރުން ކޮޅެއް 

ވަަޑއިގަތުާމއެކީ ކުރިން ކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައް ައލުން އަނބުރާ ގުޅި 

ޢިއާަާދަކުރުމަށް ބާރުއެިޅގެްނގޮސް އެފަހަރުވެސް ިދގުަލއިގެން ިދޔައީ. 

އަޅުަގނުޑ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ބޭނުމެއް ނޫން މިފަހަރު ހަމަ މި ގޮތަށް 

 1955ޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަސައްަކތް ދިގުލައިގެން ދާކަށް. ބައެއް ބޭފު

ނޑުމެންނަށް ވޭތުވެިދޔަ އެތައް މަސް  ފާހަގަކުރެްއވި މިހާރުވެސް ައޅުގަ

ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި މިޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ގެންދާނެ ގޮތުެގ 

ނޑު ހަމަ  ގަާވއިދެްއވެސް މިއުޅެނީ ފާްސ ނުކުރެވިގެން އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނަޒަުރަގއި މިީއ މިޢިއްޒަތްތެރި ފާހަގަކޮށްލަންަް ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނުޑގެ 

 1960މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮތްކަމެކޭ. އެހެންވީމާ މިކަމާމެދު އަލުން 

ނޑުމެން ކުރީގަިއވެްސ  ބަހުސްތައް ދިގު ނުކުރައްވާ މިކަން އަޅުގަ

އެއްބަްސވެފައި ނޫނީ އަުޅަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮްތގޮތަށް 

ށް ފެންނަ ކަމެއްކަުމަގއިވާތީ އެކަން ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަކީ ައޅުަގނޑަ

ނޑު ދަްނނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ

 1965 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިބަހުސްކުރަމުން އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު   ގެންދާ  ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  79މަޢުޟޫއާބެހޭ ގޮތުން. އާދެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ރައީސަކު ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ 

 1970ބަހުސްގައި ައޅުަގނުޑވެސް ޮކންމެސް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަންވެގެން. ކޮންެމ 

ދިގު ދެމިއްޖެ. މިބަހުސްގައި މެންބަރުން  އަކަސް މިބަހުސް މިހާރު ވަރަށް

މިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބެހިފައި. އެއްބަަޔކީ ަރއްޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސަުކ ހޮވާނީ ިސއްރު ޯވޓަކުން ކަމަށް ދެެކަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުން، 

އެނެއްބައި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ 

 1975މުަގއި ކޯޖެންސީަީ ވޯޓަކަށް ދާން ޖެހޭނެކަމަށް އިންތިޚާބުކުރު
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ދެކެވަަޑއިނުގަންަނވާ ބޭފުޅުން. މިދެބައި މިއޮންނަނީ މިބަހުސްގެ ތެރޭަގއި. 

ނޑަކަށް ީމގެ  ނުޑވެސް މީގެ ކުރިން ގާްތގަ މަހެއްހާ  9ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ދުވަސް ކުރިން ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެުކލަވާ ލެިވގެން 

ނޑަށްެވސް މިމަޢުޟޫއާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރެވުނު އިރު ައޅުގަ

 1980ތާއީދުކުރެވުީނ، ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު ހޮވަންޖެހޭނީ 

ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ެއީއއަީކ ކޮންމެހެން 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެކަމަށްަޓކާ ސިއްުރ ވޯަޓކުން ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް 

މަށް ޮއެވގެން އެކަމަށް ތާއީުދކޮށް ދެްއކިވާަހކަެއއް ނޫން. ހޮވެން ނެތްކަ

ނޑު ެއޮގތަށް ދެންނެވީ ހަމައެކަިނ މަޖިލީހުގެ  އެފަހަރު އަުޅގަ

 1985މަޞްަްލަޙަަަތަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރުގޮަތަކށް އެކަން 

ނިންމާލުމަށްޓަކާ، އެއީެވސް މަސްލަޙަތު ރަނގަޅުގޮތެއް ަކމަށް ފެންނާތީ، 

ނޑު ސިއްރު ވޯޓަކުން  ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް އޭރު އަުޅގަ

ތާއީދުކުރީ. އަދި މިހާރުެވސް ެއގޮތަށް ތާއީދު ނުުކރަނީއެއް ނޫން. 

ނޑުމެންގެ ބަހުސް ދިގުެވގެންޮގސް  އެހެންނަމަވެސް އޭރު ައޅުގަ

 1990އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޚާއްޞަ މަޖިލީހުން އޭރު ނިންމާފައިވަނީ އެކަާމ 

މަށް. ެއއީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީަސކު ހޮވަންޖެހޭނީ ބެހޭގޮތުން ވޯެޓއް ނެގު

ސިއްރު ޯވޓަކުންތޯ ނުވަތަ ޢާންމު ވޯޓަކުންތޯ ބެލުމަށް. ކޮންމެއަކަްސ 

ނޑުމެން އެވޯުޓގެ ނަތީޖާ ދެއްކި ގޮތުން ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  އެފަހަރު އަުޅގަ

ން ރައީސަކު ޮހވުމަށް ގިނަ ބޭުފޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެވީ ޢާންމު ވޯޓަކު

 1995އެގޮތަށް އެކަްނވަނީ ފާްސެވ ނިމިފައި. އާެދ، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނަޑކަށް  މަސް  9މިޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލަވާެލވުނުތާ އަދި މިވީ ގާތް ގަ

މަސް ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެކުަލވާލެވުނު މަޖިީލހުން ފާސްކުރި  9ދުވަސް. 

ނޑަށް ފާސްކުރުމެއް އަެނއްކާ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުން  އެީއކީ އަުޅގަ

ފަހަރެއްގަިއވެސް ޤަބޫލުކުެރޭވނެ ގޮތެއް ނޫން. ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން 

 2000ބަލާއިރުވެސް އަދި ދުސްތޫީރ ނިޒާމު ހިންގަމުންދާ ގޮތަްށ ބަލާއިރުވެްސ، 

އާދަކާދައަށް ބަލާއިުރވެސް މިަކމަކީ ފަހަރެއްގަިއވެސް ޤަބޫލުުކރެވޭނެ ކަމެއް 
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ވޭ އެހެން ކަމުގައި ވަީނވިްއޔާ އެކަން ނޫން. ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅު

އޮންނަންވާނީ، އެގޮތަްށ ފާސްކުރި ފާސްކުރުްނ އޮންނަންވާނީ 

ނޑުމެން ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގައި  ތަސްދީޤުކުރެވިފަޭއ، ގެޒެްޓ ުކރެވިފައޭ. އަުޅގަ

 2005ފާސްކުރާ ފާސްކުރުންތަެކއް މިދަނީކީ ގެޒެޓް ކުރެިވގެެންއ ނޫން. ހަމަ 

ފާސްކުރުންތަކުގެ ަމއްޗަށް ުބރަވެ ތިބެގެްނ  އަޅުަގނޑުމެން މިފާސްކުރާ

ނޑުމެން  މިކަންކަން ކުރަމުން މިގެންަދނީ. ކޮންމެ ބަހުސަކީ ުނވަަތ އަުޅގަ

ފާސްކުރާ ކޮންމެ ފާސްކުރުަމކީ ެގޒެޓް ކުރެިވގެން ލިެޔިވގެންވާ ެއއްެޗއް 

ނޑުމެންެގ އެޖަލްސާަގއި  ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަަކށް ހިއެއްނުވޭ އަުޅގަ

 2010ސްކުރި ފާސްކުރުން ގެޒެްޓ ނުކުރެވި އޮތީމާ ެއކަމަްށ ޢަމަލުކުރަން ފާ

ނުޖެހެއެކޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެއީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ހެން. 

ދެން މިތާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްެކވި އިރުަގއި، ޚާއްޞަކޮށް 

ކެވުުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ވާހަކަފުުޅ ދެއް

ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިބާވަތުެގ ކަންތައް އޮންނަގޮތް އެަކމަނާ ސާފުކޮށް 

ނޑު ހިތުން ޢާޒިމާއަީކވެސް ޤާނޫނީ ގޮުތން ކޮންމެވެސް   2015ދެއްވީ. އަުޅގަ

ކަހަލަ ބުރަދަނެއް ހުންނެވި ބޭކަނބަލެއް ކަްނނޭނގެ. ދެން 

ތްކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް ޤާނޫނީ ކަންތައްތައް އެނގިަފއި ނެ

ވިޔަްސ، ޤާނޫނީ ކަންތައްތަްއ ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަުކގެ 

ނޑުމެްނނަށް ކުރިން  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ މައްޗަށް ބަލާއިުރ އަުޅގަ

 2020ފާސްކުރެވުނު ފާްސކުރުމުގެ މައްޗަށް ބުަރވެގެން ހަމަ މިހާރުވެސް މި 

ފުޅުން މި ބުރަވެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވިާދނެހެން. އާދެ، ގިނަ ބޭ

ވަނަ މާއްާދގައި ޤާނޫނުއަސާސީާއ  355ވަަޑއިގަންަނވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނަޑއެޅިަފއިާވ އިންތީޚާބުތަުކގައި ުނވަަތ ވޯޓުތަުކަގއި  ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކޭ މިގޮތަށް މި އޮންނަ އޮތުން. ތެދެއްމެ ސަރީހަ 

 2025ނުލެވޭ ފަދަ، ެއއްވެސް އިތުރު ބަހުން އެއީ މާނައެއް ޭއގެ ތެރޭގައި ެއކު

މާނައެއް އުކުނުެލވޭފަދަ ސަރީހަ ބަހަކުން މިތާނގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޮއވޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި ސިއްުރ ވޯޓަކުންނޭ މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުގައި  355
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ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުަތާކ ޢާންމު ވޯޓުތައް ހުންނަންވާނީ. އެކަަމކު  ކަ

ތެރޭަގއި ަދންނަވާނީ މިގޮތަށް މިލިޔެވިަފިއ އޮތްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ިމއާ ދޭ

 2030ވަނަ ބާބުގައި އިންތިޚާބާއި  33ވިނަމަވެސް މިބައި ގެެނވިފަިއަވނީ ހަމައެކަނި 

ޢާންމު ވޯޓު މިސުރުޙީގެ ދަށުގަިއވާ މައިަގނޑު ކަންތަުކގެ ތެރޭގަިއ، 

ޗަށޭ އެކަން މިސުރުޙީގެ ދަށުން ނެގޭ ވޯޓުތަކުަގއި ޢަމަލު ކުރަންވާގޮތުގެ މައް

ވަނަ މާއްދާ. ެއއީ އެެހން މިދަންނަވާ  355ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ 

ސަބަބަކީ ެއއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮހވާ އިރުަގއިެވސް ެއބައޮވޭ ސިއްުރ 

 2035ވަނަ  64ވޯޓެއް ެނގޭ ވާހަކަ ބަޔާްނކުެރވިފައި. އަެނއްކާ މިޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ރިއްޔާެގ މަޤާމު ފުރުން އެކަން މާއްދާގަިއ ަވގުތީ ގޮތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫ

ކުރަންވީ ގޮްތވެސް ބަޔާންޮކށްފައި އޮންނައިރުަގއި މިއޮްނނަނީ ސިއްރު 

ވޯޓަކުން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ މިބައިތަުކަގއި ިސްއރު ވޯޓު މިދެ 

ނޑު  މާއްދާގައި ވަރަށް ސަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށް ޮއވެ، ދެން ކީްއވެާބއޭ އަުޅގަ

 2040ވަނަ ާމއްދާަގއި ހަމަ ެއގޮތަށް ިސއްުރ ވޯުޓގެ ވާހަކަ  355ހިތައް އަރަނީ 

ވަނަ މާއްާދގައި ިމގޮތަށް އޮންނަ ކަމުަގއި  355ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވީ. 

ވަނީިވއްޔާ ޭއގެ ކުިރއަށް ެއދިޔަ މާއްދާތަުކގަިއ ކޮންމެހެން އޮންނާކަށް 

ނޑަށް ހީވަީނ ސިއްރު ވޯެޓއް. އެހެން މާްއދާތަކު ގަިއވެްސ ނުޖެހޭހެން އަޅުގަ

އޮންނަންޖެހޭނީ ހަމަ މިވެނި މާއްދާތަކުަގއި އޮންނަ ގޮތަްށ ވޯޓު ެނގުން 

ނޑައެިޅގެން އެދެމާއްާދގައި ބަޔާްނޮކށްފައި އެބަޮއވޭ   2045ކަންނޭނގެ. ސީދާ ކަ

 355ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ އެމަޤާމުތައް  އިންޚާބުކުރަންޖެހޭނީ. ެއހެންވީމާ 

އީ އެްއގޮތަަކށްވެސް ސުވާލު ވަނަ މާއްދާގައި މިގޮތަށް ޮއންނަ އޮތުން އެ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ،  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ މީގަިއ ތާއީދުކުެރވެނީ ކުީރަގިއ އަުޅގަ

 2050ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލަވާ ަލއްވާ އެފާސްޮކށްފައިވާ ޤަރާރާ 

ފާސްކުރި ފާސްކުުރމާ އެްއގޮތަށް  އެްއގޮތަށް ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެން

މިހާރުވެސް ޖަލްސާގެ ކަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް. އަދި ޢާންމު 

ނޑަށް ފެނޭ.  ވޯޓަކަްށވެސް މިޖަލްސާތައް ުކރިއަށް ގެންދެވޭެނކަމަށް އަުޅގަ



 80 

ނޑުގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 2055 ކުމް އައްސަލާމް ޢާލައި

 

 އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅަގނޑަށް ދެްއވި  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް  މެންަބރު ާޤސިމް ިއްބރާހީމް 

އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަުޅަގނޑުެގ ނަން ހުށަހަޅުއްވާ ައދި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2060ތާއީދުކުރެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު 

ނޑު ބޭނުްނވަނީ، އަޅުަގނަޑކީ މި  ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކުަގިއ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ނޑުވަނީ ޖަުލގައި ބަންުދކުރަްއވާފައި ،  ފަދައިން، މިދޭތެރެއަކުން ައޅުގަ

އެދުވަްސވަރު ައޅުަގނޑަްށަވނީ ވަރަށް ބޮޑު ބަލިކަމެްއ މެދުވެރިވެފައި 

 2065އަޅުަގނުޑގެ ހާުޓގެ މައްސަަލ. އަދި ދެންމެއަކު މަނިކުާފނު އިންޓަވަލް 

ދެއްވާފަިއ ވަން ަވގުތުަގއި ޮބލުގެ އެނބުރުން ގަދަެވ ޕްރެޝަރު މައްޗަްށ 

މަނުޖެހުން އުފައްދައިދީފި އަޅުަގނުޑ އިންޓަވަލްެގ ދާހެން ހީވޭ، ވަރަށް ހަ

ނޑު ވަރަށް  ފަހުން މިތަނަށް އެނބުރި ވަންތަނުން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނުޑގެ ަނން ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ތާއީދުުކރެއްވި ހުރިހާ  މަޢާފާއެކީަގއި އަުޅގަ

 2070ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެމުން އަޅުަގނުޑގެ ނަން އަޅުަގނުޑ 

ރާ ގެންނަ ވާަހކަ، އަޅުަގނޑު ތަާނޒިލުވާ ވާހަަކ ދަންނަވަން، އަނބު

އަޅުަގނުޑގެ ިސއްޙީ ސަބަުބތަކަށްޓަކަިއ  ައޅުަގނޑަށް މިވަގުތު އެކަްނ 

ނުޑ ފަށްފަށުން މަނިކުފާނުން  .ކުރެވެން ނެތީ ހަމައެއާ އެުކގައި އަުޅގަ

ނޑު މިވަގުުތ މިޖަލް ސާއިން ތިޔަ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ތާީއދުކުރަމުން އަޅުގަ

 2075ވަިކވެލާނެ ވާހަކަދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ޑޮކްޓަރަށް ަދއްކާަލން ދިއުމަށްޓަކާ. 

 އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސިއްޙީަީ ޙާލަތު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހުރިގޮތުން ވަިކވެ ވަަޑިއަގންނަވަން އެ ދި ވަަޑއިގަންަނވާތީ އަުޅގަ
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 2080އެކަމަށް ހުއްދަދީފިން. ދެން ފުރުޞަތަަަކަށް އެދިވަޑަިއގެންފަިއވަނީ 

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވެސް ޤަބޫލު   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު

 މެންބަރުންވެސް ޤަބޫލު ކުރައްވާނެ. ކޮންެމ ކުަުރަްއވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާޟް ރަީޝދު 

 2085ކަމަކަށްވެސް ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ވަގުެތއް އޮންަނންވާނެ. އަދި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބަހުސަކަށްވިޔަްސ. އަދި ކޮންމެ ކަމަކަށް ވިޔަސް. އެގޮތުްނ މިއަދު މިހާރު 

ަގއި. ގަޑިްނވީވަރު މަެދއްނޫން. ބަހުސް ފެށުނު އިރާބަލާފާ. އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތު

ނޑުވެސް ައދި އެހެން މެންބަރުންވެސް މިއަދު މިތަނަށް  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަަޑއިގެން ިތއްބަވާނީ ގޮތްތަކެއް ނިންމަަވއިގެން. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުްނ 

 2090އެގޮތްަތކެއް ބަދަެލއް ނުކުަރްއވާނެ އިނގޭތޯ. އަދި ކިތަންެމ ދިގު ބަހުސެއް 

އީ ކަެމއް ޤަބޫލު ނުކުރާނެ މީހަކު. މިތާނގައި ކުެރްއވި ކަުމގައި ވިޔަސް. އެ 

މަނިކުފާނު ބޭރަށް ވަޑައިގަްނނަވާނެކަމަށް ބައްލަވާ އިރު. މިއަދު މެންދުރުން 

ަެވިައސް އެބޭފުޅުން  ފަސްވެގެން މިދަނީ. އިރު ަދްއކަވާފައި ެއއިރުތޯ ެއއްސެ

ވިދާޅުވާނެ ނޫނޭ ެއއީ ހަނދޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ ކަމެްއ ޤަބޫލު ނުކުރާނެ 

 2095ށް ޤަބޫލު ކުރައްވަން މަނިކުފާނުވެސް ފުރުޞަތު މާބޮޑަށް ފުރުޞަތު މީހަކަަަ

ދެއްވަނީކަމަށް އަޅުަގނުޑވެްސ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވެސް ދެއްވަންވާނެ. ެއކަމަށްވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ހިރީ ގޮތެއް ތާއީދު އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑވެްސ މި

ނިންމައިގެން. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ނިންމިގޮތެްއގެ ވާހަކަ ނުދަންނަވާނަން. 

 2100އިނގޭތޯ. އެކަމަކު މަނިކުފާުނ ހުއްދަދެއްަވއިފިކަމަށްވަންާޏ މީއްދަ ބައެއް 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ތިމަންނާމެން ނުކުމެގެން ވަަޑއިގަންަނވާނެ ވާހަކަ. ެއގޮތަށް 

ނޑުެވސް ގޮެތްއ ނިންމައިގެން ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެކަމަށް  ވަންޏާ އަޅުގަ

ނުޑވެސް ނުކުންަނ  މިހިރީ. މަނިކުފާނު ހުއްދަ ދެއްަވއިފިކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އިރުަގއި ފަހަރެްއގަިއ އެުނުކންނަ އިރުަގއި މަނިކުފާނު ހުއްދަދެއްަވއިފި 

 2105 ކަމަށްވެއްެޖއްޔާަާ ކައިީރގަިއ ހުރި ގޮޑި ނޫންނަމަ ެއކަހަލަ ޮގތަކަށްކަންނޭނގޭ 
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ނޑު ނުކުންނާނީ.  އަޅުަގނޑު ދާނީ.  އެކަހަލަ އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެކިމީހުން ނިންމައިގެން ތިބޭީނ އެިކގޮތްގޮތް. އެހެންވީމާ ކޮްނމެ މީހަކަށްވެސް 

ނޑަށް ީހވަީނ  އެފުރުޞަތު އެމިނިވަްނކަން ލިބިގެންވޭ އެބަ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ގުެވގެން މިދަނީ. ެއހެންވީމާ ކޮންމެ މިކަމުގަިއވެސް ބަހުސްތައް ަވރަށް ދި

 2110ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްެވސް އެމެންބަރެްއގެ ައމިއްލަ ޚިޔާުލ 

މިނިވަންކަމާއެްއކޮށް އެބޭުނންކުރުމުގެ އެފުރުޞަތު ޤާނޫނު ޤާނޫނު 

އަސާީސގައި ލިިބގެންެވއޭ. އޭގެ ތެޭރގަިއ އިސްލާމްދީުނގެ އަޞްލުަތކާ 

މިމަޖިލީހުގައި ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ޚިލާފުނުވާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ާވހަކަ

އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރަނީ މިަކންތަކާ ވާހަކަ ަދއްަކވާ ކޮްނމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 2115މެންބަރަކު މުޅި ޤާނޫނު އަސާސީ އެްއކޮށް އެބަ އިްއވަވާ އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަށް އެބަެއގެއޭ އެ އިނގޭތޯ.  ނަންބަރާ އަދި  133މެންނަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިފީމެ އިނޭގތޯ. ބެލިބެލުމުން  މިހުރިހާ 97 އެްއޗެްއވެސް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް ހަަމ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އެަބ އާދޭ އިނގޭތޯ. 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ މަނިކުފާނު ވަރަްށ 

 2120ވެސް ހުރި ހިތްޕުޅު އެޔޮ ބޭފުޅަކަށް ވެފައި އަދި މިކަމުގައި ތަޖުރިބާ

ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ ފުރުޞަތު ދެއްވަިނއްޔޭ. މަޑުމަޑުން މިކޮުޅ ދޫކޮށްލަފާނޭ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެްއވެްސ  އެހެން އެކަހަލަ ގޮަތކަށް. ެއކަމަކުވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ނިންމަވާފައިހުރި ނިންމެވުމެއް އެބޭފުޅުން ދުލެއް ނުކުރާނޭ. 

ންވީމާ ގަިޑއެއް މަނިކުފާނު ނިންމަވާށޭ އެގޮުތގައި އެބޭފުޅުން ތިއްބަާވނޭ. އެހެ

 2125ކިހާއިރަކުކަން މިބަހުސް ކުިރއައް ގެންދަވާނީ. އެއަށްފަހުަގއި މަނިކުފާނު 

ނޑަްށ ހީވަީނ  ނޑަށް ފެންނަނީ އަުޅގަ ނިންމަވާނީ ކޮންގޮތަކަްށކަން. އެއަުޅގަ

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން ެއއީ. ދެން ހަމަ ެއއާެއކު މިބަހުސް ކުރަމުންދާ 

ސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަްށ ވިސްނަންވެްސ މައް

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ުމހިންމު ބޭފުޅެއް  ޖެހޭކަމެއް. ރައީސަކީ އަުޅގަ

 2130އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ އެމަޖިލީހަށް ަކނޑަެއޅޭ ރައީްސ 

ނޑުމެން ގިަނ މެންބަރުންތަކެއް ޤަބޫލުކުރާ ސިފަތަކެއް ހުރި  ވާންޖެހޭނެ އަޅުގަ
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އަދި އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ، އެންމެންނެއް ޤަބޫލެއް ނުވެސްކުރާނެ މަދުބަޔަކު 

ނަމަވެސް ގިނަބަެއްއގެ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކޯރަްމގެ ބޮޑު ޢަދަދެއް މިހާރު 

ނަޑއެޅުމަށް. ެއހެންވީމާ ކޯރަމް  އެބަ ލިބެންޖެހޭކަންނޭނގެ ރައީސަކު ކަ

ނޑުމެންނަކަްށ ނޭ  2135ނގޭ ކިހިނެްއކަމެއް ިމއޮީތކީެއއް. އަިދވެސް އަދިވެްސ އަުޅގަ

އެސުވާުލވެސް އެަބކުރަްއވާ. ެއހެންވީމާ ބަހުސް މިދަނީ ދެކޮޅަކަށް. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑަށް ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ އަރިހުން ވަރަށްޮބޑަށް މަޢާފާއެުކ 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މިބަހުސަށް ކޮންމެވެސް ލިަިމިޓެްއ 

ނޑަ  އަުޅއްވާށޭ. ަކނަޑއަުޅްއވާފައި ެއގޮތަށް ަވޑަިއގަްނނަވާށޭ. އޭރުން ކަ

 2140އަޅުަގނުޑވެސް ހަނދާގޮެތއް އެނގިދާނެތާ ދެއްތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.

 

ނޑު ޝުކުުރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން: ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތެރި މެންބަރު ދެއްެކވި ބަސްފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ހަމަ އެއާއެކު ަޤބޫލުފުޅުަު ކުރައްވާނެ މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ އަދާކުރަން. 

 2145ވަރަކަށް މިނިޓު  5ކަންތައް ައވަހަށް ގެންދިއުމަްށ ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅުވެސް 

ނޑުމެންވެސް މަަސއްކަްތ މިކުރަނީ. ތިޔަ  ވެގެންދިަޔ. ައވަސްކުރުމަށް ައޅުގަ

ސްކުެރއްވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެްސ މަސައްކަތް ކުަރްއވަނީ ައވަ

ވީމާ އެކަން ދެނެަވޑަިއގެން ައދި އަޅުަގނުޑވެސް ެއކަން ދަންނާތީއާ އެީކގަިއ 

ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ވިދާުޅިވފަދައިން އެދިވަަޑއިގަންަނާވ މެންބަރުންނަށް 

 2150އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުަވން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އިރުއިރުޮކޅުން އަޅުަގނުޑ 

ހާރު އަލަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުންެގ ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ މި

މެންބަރުން އަލަށް ވާހަކަ ދައްކަވަްނ  5ޢަދަދުވެސް. މިހާރުވެސް 

 2މެންބަރުން  8އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި އެބަތިްއބެވި. އަދި ޭއގެ އިތުރުން 

ވަނަ ފަހަރަށް ވާހަަކ ދައްކަވަްނ އެިދވަަޑއިގަންަނާވފައި އެބަތިބި. 

 2155ަނވާ ވަރަކުން އަޅުަގނޑަށް ިމކަރުދާސްކޮޅުަތއްވެްސ ލިބެމުން މިއެދިވަަޑއިގަން

ނުޑ އެފުރުޞަތު އެރުވޭޯތ މިބަލަނީ. ތިޔަ  މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ ައުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި އޮތީ ވާހަކަ ކުރުކުެރއްވުން. އެހެންވީމާ ތިޔަބޭފުޅުން 
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ަދވާއިރު ވީހާވެްސ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްަކވަމުން ގެން

ކުރުކޮށް މިވާހަކަަތއް ގެންެދުވން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. ެއިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

 2160ފަދައިން މާގިނަ އިޝޫަތކެްއ މާގިނަ ކަންތައްަތކެްއ ނެތް މީގައި. މީަގިއ 

މިއޮތް ހަމައެކަނި މައްސަަލއަކީ މިހާރު ގިނަ ބޭފުޅުން މިނަންގަވާ 

ފައި އޮތްގޮތަްށ ގެްނދަވާކަމަށްވަންާޏ މައްސަލައަީކ ކުީރގަިއ މިފާސްކޮށް

ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާނެކަަމށް އެކަން. ެއއީ ޤާޫނނު އަސާީސއާ 

ޚިލާފުވެފައިވާތީ. ދެން މިފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލާނަން. މީގެ 

 2165ކުރީަގއި ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ކުރީަގއި ޢިއްޒަތްތެރި އެެހން މެންބަރަކު 

ަކމާމެދު ވޯޓެއް އެހުމަށް ޯވޓެއް ެނގުމަށް. ވިަިދާޅުެވއްޖެ އަލުން އެ 

ނޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހެނީ އެވޯޓެްއ ނެގުނު ކަމުަގއި  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވިޔަްސ ެއވޯުޓގަިއވެސް މިހާުރ އެއިޢުތިރާުޟ ކުަރއްާވ ބޭފުޅުން ބަިއވެރިެވ 

ނޑަކަށް ނުވިސްެނއޭ. ެއހެންވީމާ އިތުރު  ވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

 2170ވޯޓެއް އެކަމުަގއި އަލުން ަނގަިއގެން ގެންދިއުަމކީ މާބުްއދިވެރި ގޮތަކަށް 

ނުވެދާނޭ. ހަމައެއާެއކު އިތުުރ ވޯޓެއް ަނގާކަމަށް ވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮންމެ ފަހަރަކު މީގެ ކުރީގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުވިފަދައިްނ 

ގައި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް މެންބަރުން ކޮޅެއް ވިދާޅުވިަފދައިން ކުރީ

އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްތޯ. ޞައްޙަ ނިންމުމެއްތޯ ނޫންތޯ. އަނެއްކާ ވޯޓަކަްށ 

 2175އަހަން އެބަޖެހޭ. އަލުން ެއކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ މެންބަރުންގެ 

ނުޑ މިއަދު އެންެމ  ކިބައިން އަެނއްކާ ޢަމަލުުކރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ދެންނެިވ ފަދައިން މެންބަރުންގެ ޢަޣުލަބިއްޔަތަކުން  ފުރަތަމައީނުންވެސް

ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމުމަކާ އެްއގޮތަށް ގެންެދވޭތޯއޭ އަުޅަގނޑު މަސަްއކަތް 

މިކުރަނީ. އެހެންވީމާ ދެން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ މާިދގުުނކޮށް ފުރުޞަތު 

 2180 އަރުވާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޝަހީދަށް. 

 

ނުޑ މިއަުދ އެންމެފުރަތަމަ  ގެ ީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާރަ  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ހުވާކުރެްއވި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނުޑގެ ހިތުގަިއވާ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަުކ  ައޙްަމދު ޝަީހދު  މެންަބރު
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 ތައް މިހާރު ބާދީ ފާޅުކުރަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ަދއްކަންހުރި ާވހަކަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2185މެންބަރުން ދައްކަވައިފި. ާޚއްޞަކޮށް އަްލއުސްތާޛާ ާޢޒިމާ ޝަކޫރާ  

އަލްއުސްާތޛު އަޙުމަދު މުަޙންމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރާ އަދި ދައުލަތުެގ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އެހެންނަމަވެސް 

ނޑަށް ވަރަށްކުރުކޮްށ ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އަ ވަނަ މާއްާދ  133ުޅގަ

ކިޔާލާފައި ވަަރސް ސާފުކޮށް މީގައި ބުނާ އެްއޗެއް އެަބެއޭގ. މީގައި އަދި 

 2190ބަހުސެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެެހންމާއްދާތައްވެްސ 

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ މިމާއްދާނޫން އެހެން މާއްދާތައް ކިާޔލީމާ ތަންކޮޅެއް 

ވަނަ މާއްާދ  48ވަނަ މާއްދާއާ  97މާވޭ. ާޚްއޞަކޮށް އޮޅުން އަާރގޮތް ދި

ަވނަ މާއްދާ އެއަްށ  133ވަނަ މާއްދާ. މިހެން ބަާލލާއިރު މިދިމާވާގޮަތކީ  35

އެޕްލައި ކޮށްިފއްޔާމުން ބަެއްއ ވޯޓުތަކަކީ ޑަބަލް ލޮކް އަުޅާވފައި ހުރި ވޯޓު. 

 2195އި އޮްތ އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަްނ ޑަބަލް ލޮކް އެޅުވުުމގެ ބޭނުމުގަ

ަގއި ބުނާ ވޯޓުަގިއ  2ވަނަ ާމއްދާގެ  48މާއްދާއަކީ ީމކީެއއް. މިދެންނެވީ 

ނަޑއެިޅގެން އެބަބުނޭ ިސްއރު ވޯޓެްއ ލާންޖެހޭނެކަން. ައނެއްކާ މިެއއަށް  ކަ

ވަަނ  35އެޕްލައި ކޮށްިފއްޔާ ޑަބަލް ލޮކް އެދިަޔއީ. ހަމަ އެހެންމެ 

ވާހަކަެއއް ނޯވޭ. ައޅުަގނުޑ ވަނަ މާއްާދގައި އެ  97މާއްދާވެސް ިމއޮންނަނީ. 

 2200ވަނަ  97ވަަނ މާއްދާ އެހެން ލިޔުއްވާފައި މިއޮތީ  133ޤަބޫލެއް ނުކުރަން 

ނޑަްށ މާނަކުެރވެނީ  ވަނަ  133މާއްދާއިން އެަބއި ވެްއޓިފާ ޮއތީމައެކޭ. އަުޅގަ

މާއްދާމާނަ ކުރުމުގަިއ އެހެްނގޮތެއް ވިސްނަްނއެބަޖެހެއޭ. މިހެންބަލާއިރު މީ 

އް ނޫންކަމެއް އެބައެގޭ. ޢާންމު ޙުކުމުގެ ގޮތުަގއިވާ ބައިަތކެްއ ޢާންމު ޙުކުމެ

ނޑަށް  މީގައި އެަބއުޅޭ. އެަބޔަކުނޫން މިމީގައި މިއޮތީީކއެއް. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

 2205ވަނަ މާްއދާގައި ތަފްޞީްލ  132ވިސްނެނީ މީގައި މިބުނާ އިންތިޚާބު ތަކަކީ 

ށްފައިވާ ޢާންމު ވަނަ މާއްދާގަިއވެްސ ޢިޝާރާތް ކޮ  134ދީފައިވާ އަދި 

ނޑަކަށް  ކޮށްފައިާވ އިންތިޚާބު ަތކާ ޢާންމު ވޯޓުތަކޭ. އެހެންވީާމ އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގ މިކުރެވެނީ   97އެައކުންނެތް އޮޅުމެއް ނާރާ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ވަިކގޮތަކަްށ ވޯޓުޭދކަށެއް ބަޔާންކޮށްފައެްއ 
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 2210ނާއިރު ައޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ުބރަވެވެނީ ާޚއްަޞ ނެތޭ. ދެން މިގޮތަށް ިވސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަީކ ވީހާވެސް ހާމަކަމާެއުކ ކުރަންޖެހޭނެ 

މަސައްކަތްތަެކކޭ. ޓްރާންސްޭޕރަންސީގެ ޒަމާންމީ. އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ 

ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ެއކަމެއް ކުރިގޮެތއް ރައްޔިތުންނަށް ެއިގ ފާޅުވާންޖެހޭނެ 

ެކއް. ައޅުަގނޑުމެްނ މިކަމުގައި ސިއްރު ވޯެޓއް ލައިފިއްޔާ ދެން ކަންތައްތަ

ަީ ސަބަބެްއވެސް   2215ފަހުން އައިސް އެހެންކަމެްއަގއި ިސއްރު ޯވޓު ނުލާންވީ

ނޑު ހިތުން ވަރަށްބޮޑެތި  ނެތްކަންނޭނގޭ. އެހެންެވްއޖެއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަންހުރި ސަބްސްޓެންސް  މައްސަލަތަކާ ދިމާވާނެ. ައޅުގަ

ސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އެަކންކަމަކީވެސް ެއކަންކަމަީކވެްސ ސިއްރު ވޯޓެްއ މައް

އުފެދުމުގެ ރޫޙެއް އަިއސް ސިއްރު ވޯެޓއް ލައިފިްއޔާ ަކންނިމިދިޔަ ގޮތުގެ 

ނޑު   2220ވަރަށްބޮޑު އޮޅުންަތކެއް ަރއްޔިތުންނަށް އަރާފާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ބުަރވެވެ ނީ ހަމަ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު  ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ެއގޮތަށް ގެންދެވުމަށޭ. އާެދ، ައޅުގަ

އޮތް ޖަލްސާ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ބެލިއިރުވެސް އެޖެންޑާައކުވެސް މިވާހަަކ 

ދައްކާކަެށއް ނުެވސް ނެތް. މިއޮތީ މެންބަރުކު ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ 

 2225އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ަމޤާމަށް

ނޑަކަށް ިމއަުކން ނުވިސްނުނު  މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެްއވުން. އަުޅގަ

އިންތިޚާބު ކުރާނެގޮތަކާ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަ ދައްކާނެ ޖާަގެއއް އޮތްކަމަކަށް. 

އަޅުަގނޑަށް ިވސްނުނީ މިއުޅެނީ ގޮޑިެއއް ހުސްވެގެެނއްނޫނޭ. މިއުޅެނީކީެއްއ 

ހުސްވެގެންނެތް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަށް ވިސްނުނީ ހަމަ ގޮތް 

 2230އަޅުަގނޑުމެން އަމާޒުކުރަްނވީ ހަމަ މެންބަރަކު ިއންތިޚާބު ކުރުމޭ. 

ނޑުގެ ހިތުގަިއވާ ވަރަށް އިޚުލާޞްެތރި ޝުޢޫރުތަކެއް  މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ހާމަކޮށްލަން. އާދެ، މިއަދާ ހަމަޔަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތ 

ބަލަހައްޓަވަިއ ދެްއވި އަްލފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްާރހީމަށް. އާދެ، 

ނޑު އެނަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަވެްސ  އެނަންފުޅުވަނީ ހުށަހެޅިފައި . އަޅުގަ

 2235ދަންނަވަން. އެހެންބޭފުޅާކުެވސް ތާއީދު ކުރަްއަވއިފި. އަޅުަގނޑު ފާހަަގ 
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ނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތ ކުރަމުން ދާގޮތް ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ހާމަވެއްޖެއޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މިނިވަން ރޫޙެއްަގިއ 

ވަރަށް މިނިވަން ޖައްެވއްަގިއ މިނިވަަަން ބަހުސަކާއެކުަގއިކަން މިދަނީ. 

އަޅުަގނޑު ދެކޭހިތްވާ ގޮަތކީވެސްމީ. މީަގއިހުރި ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅި 

 2240ްއގޮތް ކުރުުމގެ ފުރުޞަތުތަކާ ވަރަށްދިުގކޮށް އެއަށް ވާހަކަ ދެކެވި ޚިޔާލު އެ

އެްއޗެހި ލިބިގެން މިކަންތައް ނިމިގެން ދިއުން. އެކަމުގެ އާދަކާދަެއްއ 

ނޑު އެވާަހކަ  ޘަޤާފަތެއްވަނީ މިއަދު ޤާއިމު ކުރައްވާފަިއ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

 ފާހަގަ ކޮށްލާފައި އެމަނިކުފާަނށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 2245 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑެވސް ޢިއްޒަތްތެިރ  ގެ މަޖިލީހު  ވަީޒރުންގެ

 ރައީސް އެިދވަަޑއިގެންެނވި ފަދައިން ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮްށލެވޭތޯ ބަލާނަން.  ަޙމްޫދން ޙަީމދު  މެންަބރު

 އެންމެ ފުރަތަމަ ތިޔަ ބަހައްަޓވާ ކެތްތެރި ކަމަށްޓަކާ ސާަބސް ދަންނަވަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ތިޔަ އުފުލަމުންދާ ބުރަ  

މަސްއޫލިއްޔަަތކީ މިއަދު ަވރަށް މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތެކޭ. މިކަމުގަިއ 

 2250އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނަށް ވާިގައރުވާނީ މިސާލަކަށް އަޅުަގނުޑމެން މިހާތަނަށް 

ކުރީަގއި ިއސްެވ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ަދއްަކަވމުން އަިއގޮތަށް މިސާލަކަށް 

ހަމަ މިމަޖިލީހުގައި ނިންމުންތަކަށް ބުރުނާރާނެ ގޮތަަކށް މަޝްވަރާތަްއ 

ނުޑމެން އެއްދުވަހުން އަެނއްދުަވހަށް ކުރީދުވަހުެގ  ކުރިއަށް ގެންދާށޭ. އަުޅގަ

ވާހަކަތައް ތަކުރާުރކޮށްގެން ެގންދާކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަވގުތު 

 2255ވީމާ ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން މިހާރު ފާޅުކުރަްއވާފައި ބޭކާރުެވގެން ދާނޭ. އެހެން

ނުޑވެސް އެެދނީ މަނިކުފާނު ހަމަ ސާބިތުކަމާއެކު މީެގކުރިން  އޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާފައި ނިންމެވުމާ އެްއގޮތަްށ 

ނޑު އެންމެ ފުރަ ތަމަ މަޖިލީސް އެވޯުޓގެ ކަންަތއް ކުިރއަށް ެގންދެވުން. އަުޅގަ

ބޭއްވި ދުވަުހވެސް ވާހަަކަގއި އެދިފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެމަޖިލީހުގެ 

 2260މެންބަރުންގެ ޚާަާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ކުރިން 

ހޯދުން ރަނގަޅުވާނޭ. ކޮންކަަހލަ ވޯޓެއްތޯ ރަނަގޅުވާނީ. ެދން އެވޯޓު އޮތީ 
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ތަށް ވަރަށް ސާބިތުކަާމއެީކގައި ިތއްބެިވ ލައްަވވާ ނިންމަވާފައި. މިހާުރ އެގޮ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވައި ދެއްވާަފއި މިއޮީތ 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީެސއް ޮހވާނީ ހާމަ ވޯޓަކުންނޭ. 

 2265އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް އެިނންމެވުން އޮްތގޮތަށް އެިނންމެވުމަށް ހަމަ 

ގަިއ ނިންމޭ ނިންމެވުމަށް އަޅުަގނުޑމެން އަދިވެްސ ރައްޔިތުންެގ ނަމު

ނޑުމެން މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ   އިޙުތިރާމްކޮށް ކުރިއަށް ގެންަދންވީ. އަުޅގަ

ބަހުސް ކުރެވިއްޖެ. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑު ހިތުން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން 

ަގއި އެއްބާރުަލއިގެންަް ެއއްބަެއްއ ވަންތަކަމާއެކު ނިންމައިޭދންވީ ކުރީ

 2270މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައި އޮތްގޮތަްށ 

އެއަށް އިޙުތިރާމްކޮށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ައސްލު ވާޖިބު އަާދުކރުމަށް ވީހާވެސް 

ނުޑމެން އެންމެން  މަގުފަހިވާގޮަތކަށް ައވަސްކުުރމަށްޓަކާ އަވަހަށް އަުޅގަ

ށްގޮސް މިއިންތިޚާބު ނިންމާލުމަށް. ވަރަށްބޮޑަށް އެއްބާރު ަލއިގެން ހާމަ ވޯަޓކަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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ނުޑެވސް މިބަހުސްގަިއ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ބައިވެިރވާކަށްނޫން މިފުރުޞަތު ހޯދީކީ. އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް މެންބަރުންގެ  ަޙމީދު  މެންަބރު ފާޠިން

ވާހަކަ ފުުޅގައި އެބަ ޢިޝާރާްތ ކުރަްއވާ މިެއއްެޗއް ނުބުނެ މިހެން ތިއްބަވާ   ން:ވާހަކަެދއްެކވު

މެންބަރުންނަކީ ތިމަންނާމެންވެސް ދައްާކވާހަކައަްށވެސްަް ާތއީދު ލިބިދޭކަހަލަ 

 2280ގޮތަކަށް ވިާދޅުވާތީ ައޅުަގނުޑވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުެގ ފުރުޞަތު ހޯދީ. 

ނަވަން އުޅުނު ދެޕޮއިންޓް ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ައޅުަގނޑު ަދން

ދެއްކެިވއިރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޝަހީދާ 

ވަޒިރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު ފާހަގަކުރައްަވއިފި. މީަގިއ 

 އަޅުަގނުޑވެސް ފާހަަގ ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު 

 2285މިތިބި މަޖިލީހަކީ ހަމަ ކުރިން އެކުލަވާެލވިފަިއވާ މަޖިލީހެކޭ. އާމަޖިލީހެއް 

ނޫނޭ. އެހެންކަމާއެކު އަުޅަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ކަމެއް 

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވާ ކަމެއް އަލުން ައނބުރާ ބަހުސަށް 
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. މުޅި މަޖިލީހުަުން އެދެފި ގޮސްފައި ެއކަންަް ނިންމެވުމަށް ގެންދެވޭނީ

ކަމަށްވަނީނަމަ. ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެދެފި ކަމަށްވާނަމަ. މީ 

 2290އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަދި އެގޮަތކަށް ވޯޓަކަށް ުނވެްސ 

އައްަސވާ. ެއގޮތަކަށް ނުެވްސނިމޭ. ގިނަ ބޭފުޅުން މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްަކވާ 

ގޮތަކަށް ާވހަކަ ދައްަކވާ ެއކަހަލަ ޮގތަކަށްވެސް އެބަ ނުވަތަ މިވެނި 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ޢިޝާރާތްކުރެވޭ. އަދި ައުޅގަ

ނުޑވެސް ބުަރވަނީ  މިދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތްއެވސް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 2295މަޖިލީހުގެ ކޮންޓިނިއުޓީ ޢާންމު އުޞޫލެއްކަމަށް ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން 

ނަޑށްވެސް އެކަމަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ދެކެވަަޑިއގަ ންނަވާ. އަުޅގަ

ކުރިން ނިންމާފައި އޮތްގޮަތކާ ެއއްގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވުމަށް. ދެން 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު މިނެގެވޭ އިޫޝގަިއ  މިއާއެކީ އަުޅގަ

ނަ މާއްާދއަށް ވަ 133ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުްނ އެަބވިދާުޅވޭ ޤާނޫނު ައސާީސގެ 

 2300ބުރަވެ ަވޑަިއގަންނަވާ. އިންިތޚާބެއްގެ ވާހަކަ ދެެކވޭތީ ީމގަިއ ސިއްރު ވޯޓެްއ 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ނަގަނޖެހޭނޭ. ދެން މީގައި އަޅުގަ

މީގެކުރިންވެސް ވާހަކަ ދެްއެކވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ. 

ޤާނޫނު އަސާސީއަްށ އަމާޒުެވގެްނވާ ވަނަ މާއްާދައކީ މުޅި  133މީގައި 

ވަނަ  132މާއްދާއެއް ނޫންކަމަށް. އަދި އެއީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނު އަާސސީގެ 

 2305މާއްދާގަިއ ބުނާ އިންތިޚާބުތަަކށް އެކަނި އަމާުޒެވގެންވާ ާމއްދަެއއް ކަމަށް. 

ދެން މީގެ ހެކިތަކާ ދަލީލުތަކުގެ ވާަހކަ ވަރަށްދިުގކޮށް ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން 

ނުޑ އިތުަރކަށް ެއވާހަކަ ަދއްކާކަްށ ނެތިން. ހަމައެއާެއީކ ދައްކަަވއި ފި. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީަގއި 

ލާޒިމެއް ނުކުރެއޭ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި، ނާއިުބ 

 2310ޅުން ހަމަ މީގެ ރައީސް ިސއްރު ވޯޓަކުން ޮހާވކަށް. މީވެްސ ހަމަ ޤާނޫނީ ބޭފު

ހެކިތަކާ ދަލީލުތަކެއް ދަްއަކަވއިފި. އެހެންވީމާ ވަގުތު ަސލާމަތް ކުރުމުގެ 

ނޑު ެއވާހަކަ ަތކުރާރުނުކޮށް އެެދވާހަކަކޮޅަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ  ގޮތުން އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 2315 ަރީއސް. މިހާރު މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ޮހވުމަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

ނުޑގެ ިޚޔާލު  މެންަބރު ޢަުބދުލްުމޙުސިން  ނޑުވެްސ ައުޅގަ  ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްަގިއ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ  97ދަންނަވާލާނަން. މިޤާނޫނު އަސާީސގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު

ޔާންކޮށްފަިއ މިޮއންނަނީ މިގޮތަށް ގަިއ ބަ 133އިންތިޚާބު ކުރަންވާނޭ. 

ނަޑއެޅިފައި ހުންނަ ހުރިހާ އިންތިޚާބެއްަގއި ނަގާނީ ިސއްރު ވޯޓޭ. ދެްނ  ކަ

 2320މިބަހުސް ކުރެވެނީ ކުރިން ޙާްއޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް މިވޯޓުދޭނީ 

ކިހިނެތްތޯ. މިއޮތީ ފާސްކޮށްފައި. އެފާސްކުރުން ރަނގަޅުތޯ ނޫންތޯ. 

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް އަދި އަލަށް އައިްސ މިހޮވުނީ މީކަންނޭނގެ އަދި  އަުޅގަ

މިޖަލްސާގައި. އެހެންވީމާ އެފާސްކުރުން ރަނގަޅުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. 

ފަހަރެއްގައި ެއގޮތަށް އެނިްނމާފައި އޮތް ނިންމުން ރަނގަޅު ނުވެދާނެތީ 

 2325ވަނަ މާއްދާ. އެމާއްާދ  103ޤާނޫނު އަސާސީަގއި އެަބއޮވޭ އެހެންމާއްދާއެްއ. 

ބަބުނޭ މިޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިން ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ އެ

ނޑިޔާރު ގެައކުން  މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަމެއްގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު އެްއވެސް ފަ

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުންިވޔަސް ސުވާެލއް 

ހުންވެސް ޤާނޫނާ ނުކުރެވޭނެއޭ. އެހެްނވީމާ މިިއން ދޭހަވޭ ޚާއްަޞ މަޖިލީ

 2330ޚިލާފުވާގޮތަކަށް ކަމެއް ނިްނމަފާނެކަން. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އެމައްސަަލއެއްަް 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބެލިދާނެކަން. އެހެންވީމާ މިހާރު މިވާހަކަތަްއ 

ވަރަށްދިުގކޮށް ދެެކވެމުން މިދަނީ ސިއްރު ވޯޓެއްތޯ. ހާމަ ވޯެޓއްތޯ. ދެްނ 

ންނަނީ މިވޯޓުދޭނީ ހާމަ ވޯޓަކުންނޭ. އޭެގ ޔައުމިްއޔާތައް ބަލާާލއިރު ިމއޮ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  133މިޔައުމިއްާޔަގއި ބަޔާްނކޮށްފަެއއްަްނެތް. މިއޮންނަނީ 

 2335މާނަ ކުރުން އޮޅިގެންތޯ، ޫނންތޯ. ނޫނީ ތަރުޖަމާ ނުކުރެވިގެންތޯ. އޭެގ 

ނޑަށް މާަނ  މާނައަކީ ވޯޓުދޭނީ ހާމަ ވޯޓަކުންނޭ. އެހެންބުނެފިއްޔާ އަޅުގަ

ޤާނޫނު އަސާީސގެ މިމާއްދާއަށް ިއޞްލާޙެްއ މިގެނެވެނީއޭ.  މިކުރެވެނީ

އެހެންވީމާ މިޤާނޫނުގަިއ އޮތްގޮތަށް މިކަްނ ކުިރައށް ގެންދާއިރު 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައިން އުެފދޭ ސުވާލަީކ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި 
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 2340ޔާ މީހަމަ އޮތް ޤާނޫނު މީގައި ިމވޯޓުދޭެނގޮތް ެއއީ ބާޠިލް ެއްއޗެއްޯތއޭ. ނޫނިއް

ނޑު ެދކެނީ ރިޔާސަތުން  ޞައްޙަ ނިންމުމެއްތޯއޭ. އެެހންވީމާ އެބައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮްށދެއްވަން. އެއީ އެފާސްކުރުްނ ރަނގަޅުކަމަށް 

ވާނަމަ ރަނގަޅުކަން ނުވަތަ ުކރިން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތްގޮތް. ވޯުޓ 

އެއީ ގޯސްކަަމށްވާނަމަ އެކަްނ  ގުނާނީ ހާމަ ވޯޓަކުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.

 2345 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް ދެއްވާފަިއ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެންމެ ފަހުން ތިޔަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބު ީމގެ ކުީރގައި ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ނިޑ ރައީސް ހޮ ވުމާ ގުިޅގެން ލިބިވަަޑއިގެންފައި ވާނެ. އެީއ އޭރު މިގޮ

 2350ފުރުއްވަން އިންެނވި ބޭފުޅަކު އެއާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަްއވާ ެއއީ ރަނގަޅު 

ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބެލެވިެގން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފަިއ އެއޮތީ. ދެން 

މަކަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން އެގޮތަށް ުނަވތަ އެައކަށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަ

އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަަވން ޖެހޭނެކަމަކަށް ނުފެނޭ. ދެން ފުރުޞަތު 

 މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަމީރު. 

 2355 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮްށލެވޭތޯ ބަލާނަން.    ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިމައްަސލާގައި މީެގކުރިންވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ   ސަީމރު ަމދުމެންަބރު ައޙް

ގޮތްތަެކއް ނިންމާފައި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެސުވާލެއް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް. ެއއީ ފުަރތަމަ ސުވާލަކީ 

ނޑުމެން  2360ނިންމި މައްސަލައަކީ އެއީ ހަމަ އެދުވަހުގެ ވޯޓު  އެދުވަހު އަުޅގަ

ނެގުމަށް ނިންމި މައްސަލައެއްތޯ. އެުދވަހުގެ ެއކަންތައްތަކަށް ނިންމި 

މައްސަލަެއއްތޯ. ނުވަތަ ީމގެ ފަހުންއަންނަ މިފަދަ ކަންތައްތައްވެްސ ނިންމާނީ 

ނޑުވެސް ބޭނުްނ  އެގޮތަށްތޯ. އެމައްސަަލއިާގ އޮތީ. ެއއެއް އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ސާފުކޮ ށްލަން. ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

 2365މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިހުގައި  އޮވޭ ބޭފުޅަކު މީެގކުރިން ޚިާޔލ ކުރައްވާަފއި 
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އޮތްހެންނެތް މިދުވަސް އަްނނާނެކަމަކަށް. ޭއގެ މާނަައީކ ރައްޔިތުްނގެ 

އް. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އަލުން އަްއޔަންކުރަްނ ޖެހިދާނެކަމެ

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ވަރަށްކުަޑ ަވގުތުޮކޅެއްެގ ތެރޭަގިއ 

ކަންނޭނގޭ އެކަންަތއްތައް ޑިސަިއޑް ކުރެްއވީެވސް. ެއކަމާ ވަރަށްދިގު 

ނޑަްށވެަެސް ލަފާކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް   2370ބަހުސްތަކެއް ދިޔަކަން އަުޅގަ

ަގއި ނިންމާފައިވާ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެޖަލްސާ

ނިންމުމަކީ ހަމައެކަނި އެދުަވހުގައި ވޯޓުލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްތޯ 

އެންމެ ރަނގަޅު އިނގޭޯތ.  . އެކަން ސާފުވަނިކޮށް އަޅުަގނޑަށްނުވަތަ ނޫންތޯ

 އެކަން ސާފުކޮށްަްލުމަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުިރއްޔާ.

  2375 

ާޔ. އާދެ، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރެްއިވ ސުވާލަށްވެްސ ޝުކުރިއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަަވާލާދިން ޔައުމިްއޔާަގއި   ޖަވާބެއް އެުރވިދާނެ. އަުޅަގނޑު މީގެ ކުީރގައި ޙަ

އޮތް ޢިބާރާތްކޮޅު ބައްަލވާލެްއވީމަ ފެނިވަަޑއިގަްނވާނެ ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ 

ުނވަތަ ހޮވުުމގައި  މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ ހޮވުުމގެ ކަންަތއް ނިންމަން

 2380ވޯޓުލާނެގޮަތކާ ބެހޭގޮތުން. އެދުވަހުެގ ޖަލްސާއަށް އެަކނި ނިންމާފާއިވާ 

ނޑު އަތަށް  ނިންމުމެއްނޫން އެއީކީ،  އެެހންވީމާ، ޭއގެ ޢިބާރާތް އަދި އަޅުގަ

އެރީމަ، އެޢިބާރާތުންވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ ދީާފނަން  އިތުރު 

ންނަމަވެސް މިދެންނެވި ޮގތަށް އެދުވަހު ސުވާލެއް އުފެދޭކަމަށްވަންޏާ. އެހެ

ނިމިފައި އޮތްކަން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޔަޤީަީންކަމާއެކު ދަންނަވަން. ދެން 

 2385 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު 

 އައްސަލާމް ޢަަަލަިއކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެްނަްމެ ފުރަތަމަ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 މަނިކުފާނު 

ަްތެރި ކަމަށްޓަކާ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަރީފް   ޖަލްސާ ތިޔަ ގެންދަާވ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ކެތް

މަރުޙަަަބާއާއި ުޝކުރު ދަންނަވަން. ކެތްަްތެރިންނަށް އިރާދަފުޅު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2390ކުރެްއވިްއޔާ ޙެަެޔޮ ރަޙުމަތް ލައްވާށި. ދެން މިއަދު އެޖެންޑާގައި މިވާ 

ަެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްކަުމގެ މަޤާމަށް އެ އައިޓަމު  އެީއ ރަްއޔިތުންގެ
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މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެވުމަށް މިހިނގާ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ބަހުސުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ެއްއ ނަންކަމަށްވާ އަޅުގަ

ނޑު ާތއިދު މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަަައްާބސް އިބްރާޙީމްެގ ނަން ފުޅަށް ައޅުގަ

 2395ކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއއީ ވަރައް ޤާބިލުކަމާެއކު މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައް 

މިފަހަކަށް އައިސް ހިންގާފައިާވތީ އެމަނިކުފާނުންގެ ލިޔާގަތާިއ ޤާބިލިއްޔަތުަް 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭީތ އެމަޤާމަށް އެމަނިކުފާނު ވަަޑއިގަތުމަށް 

ނޑަށް އަޅުަގނޑަްށ ތާއިދު ކުެރވޭނީ. ތިންވަނަ ނުކުާތއަީކ އަުޅގަ

ޤަބޫލްކުރެަެޭވގޮތުަގއި އަުޅަގނޑަށް މިއިނދެވެނީ ިމ ޤާނޫނު ހަދާ 

 2400މަޖިލީހެއްގައި ެއއާބެހޭގޮތުން ޭއގެ ލީގަލަޓީއާ ބެހޭގޮތުން ެއްއެވސް ސުވާލެއް 

ނުކުރެވޭ. ެއއީ ލީގަލް މަޖިލީހެއްަގއި. މި މަޖިލިސް ހިނގަމުން މިއަންނަނީ 

ވަަނ ައހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން. މި މަޖިލީހަށް  2004އަހަރު މިދިޔަ 

ބާރު ލިބިގެން އެަބވޭ މިމަޖިީލހުގެ ކަންތައްަތއް ހިްނގާނެ ގޮތުެގ ަގާވއިދު 

ހެދުން. އެގޮތުގެ މަތިން މިމަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަިއ އެބައޮތް މި 

 2405ޖަރއެއް  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަކު ޮހވާނެ ގޮެތއް، ޕްރޮސީ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ީމގެ ކުރިން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކިވ 

ބޭބޭފުޅުންނަށް ތާއިދުކޮށް އަިދ ޚާއްޞަކޮްށ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން މި  އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު ވިދާޅުވިފަދައިން މިހާރު އަޅުގަ

ރުން ވީނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ހިނގާ މަޖިލީހުގައި އިތުރު އާ މެންބަ

 2410އަސާސަކީ އެަކްއޗެްއކަމަށް ވާތީ، ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ 

މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައިާވ ނިންމުން އެއީ ޞައްޙަ އެއްެޗއްކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މި މަޖިލީހުގެ ޤަަަރާރަށް ތާއިދުކޮށް ހާމަ ޯވޓަކުން ރައީަސކު 

ނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަ މިއާއެުކ  ހޮވުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮެތއްަކމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭން ބަެއްއ އަޚުން އަދި ަބއެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 2415މިކަމުގައި ަބއިވެިރވެ ވަަޑއިނުގަންނަވާެނގޮތެްއ  މެދުވެރިވުން އެީއ 

އަޅުަގނުޑ އެޭދގޮތެއްނޫން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެސް ގޮތަކުްނ 

ނޑުމެންނަށް ކޮން ްޕރޮމައިޒްައކަށް އާެދވޭނެ ެއއްވެސް ގޮތެއް އަަަުޅގަ
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ނޑު ެއދެނީ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްމެން ސުލްޙަަަ  އޮެވއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

މަސްލަޙަތަށްަް ލޯބިކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އެއްމެން ކޮންމެސް ގޮތަކުން ވާަހކަ 

 2420ދައްކަިއގެން ހަމަޖެހޭނެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މިކަންތަށް ސުލްޙަވެރިކަމާިއއެުކ 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްއތެރި ރައީސް. ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ނިމުންަް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަުތގަިއ އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް. މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުަުމަތު އަްޙމަދު ސުަލއިާމން 

 2425 ވަބަރަކާތޫަް. 

ނޑު  133ނުވަތަ  130ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާދެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަންނަވާކަށް ނޫން އަަަޅުގަ

މިތެދުވީކީ އަދި މިކަމުަގިއ ވޯޓުނަގާނީ ިސއްރުން ނުވަތަ ހާމަކޮށްަް 

ނޑަށް  އަތްނަަގއިގެން ކަމަށް ދަންނަާވކަށްވެްސ ނޫން،އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

 ފެންނަ ދެތިން ބަހެއް ދަންނަވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރީގައި

 2430އަޅުަގނޑެމެން މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ ރައީސް ހޮވުމުަގއި 

ޢަަަމަލުކޮށްފާވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށްވާނަމަ ެއ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީްސގެ 

ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ބޭއްވުުނ ޖަލްސާތައްވެސް ވާނީ ރަނގަޅު ނޫން 

ތާއަކީ ެއގޮތް ޖަލްސާތަަަކަކަށް. މީ އަުޅަގނޑަށް ވިސްޭނގޮތް. ެދވަނަ ނުކު

ރަނގަޅުަު ނުެވގެން އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާފައި އަލުްނ އެހެންގޮތަކަށް  

ނޑުގެ އޮތީ   2435ބަދަލުކޮއްލަިއގެން ރައީަސކު ޮހވަންޖެހޭ ކަމުގަަައި ވާނަމަ ައޅުގަ

ސުވާލެއް. އެއީ އެހެންކަމުަގިއ ވާނަމަ މިހާރު ތިއިންނެވި ނާއިބު ރައީސް 

ބާއޭ ނުވަތަ ނޫންާބއޭ. ހަމަ އެފަދާއިންމެ އަނެއްާކ އަލުން ޮހވަންޖެހޭނެ

އެގޮތަށް ެއކަން ވެއްޖެކަުމގަިއ ވާނަމަ މިހާރު ނާއިބު ރައީސް ތިއިންނެވީ 

މިޖަލްސާގައި އިންަނވަން ޖެހިގެންތޯއޭ ުނވަތަ ތިތާނގަިއ ިއންނަވަން ޖެހޭނީ 

ނުޑގެ ވާހަަކ ކުރުކޮށްލާނަން   2440އެހެންބޭފުޅެއްތޯއޭ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ލާމް ޢަލައިކުމް.އައްސަ
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންަްމެ ތިވިދާޅުވި ވާހަކައަަަކީ ހަމަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އެކަމާ ވިސްނާ ވަަޑިއގަންނަވާނެ ަކންތައް ނުވަތަ 

ނުޑ ދެކެން. ދެން   2445ވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއވާނެ ކަްނތައްތައް ކަުމގައި އަުޅގަ

ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން ކެތްތެރިެވގެން ނޫނިއްޔާ މި

އަޅުަގނޑު ެއކަންޏެއްނޫްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް ކެތްަްތެރި 

ކަމާއިެއކު މަޑުކުެރްއވުމުން މިހާރު ވަރަށް އުފަާލއިެއކު ދަްނނަވަން ޖެހެނީ 

ފުރުޞަތު އަލަށް އެދި ަވޑަިއގެންފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

 2450އަރުވާ ނިމިއްޖެކަމަށް. އެހެްނވީމާ، އެކަމަށް ތިބޭފުޅުންގެ ކެތްަްތެރިކަން 

ނޑު އެކަމަށް ުޝކުރުވެިރވަން. އަިދ މީގެ ކުރީަގއި  ދެއްވިކަމަށްަޓކަިއ އަުޅގަ

ނޑު ކުީރގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރެއްވި ުސވާލަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ޓަށް އެހުނު ފުރަތަމަ ގޮތް ނުވަތަ ވޯޓަށް ޔައުމިްއޔާ ބަލައިލާއިރު އެުދަވހު ވޯ

އެއްެސވުމުން އެދުވަހު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި 

ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް   2455ބަސްކޮޅުެވސް ދަންނަވާލާނަން، "އަުޅގަ

އެަެންަްމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ ފުަރތަމަ ހުށަހެޅުނު 

އްަވާވ ދެއްވުްނ އެދެން،" ސެކެޓޭިރއަޓުން ވިދާޅުިވ ގޮތް ެސކެޓޭރިއެޓުން އި 

ބަސްވެސް އެބައޮްތ، "ަރއްޔިުތންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އިންތިޚާބު 

ކުރުމުގައި ޢާންމު ވޯޓަކަށް ދާން މިހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ މ. 

 2460 އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދު 

ޔާމީން." އާދެ هللا ކުރަްއވާފަިއވަނީ ނ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުން ފާސްވެގެން ިދއަީއ، ެއ ަޔއުމިއްާޔގައި ހުރިހާ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ސާުފެވ  ވާހަކަެއއް ނުދެންަްނެިވ ކަމުަގއިިވއަސް އަުޅގަ

އޮތީ އެންަްމެ ވަަޑއިގެންފިހެން ދެން މިައދުގެ ޖަލްސާ ނިމެން މި

ނޑުމެން ޖަލްސާގެ ދިގުމިްނ   2465މިނިޓަކަށްވެފައި، އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ

ަަސްދު ކޮށްަްގެްނ  ބަލާ ގޮތުެގ މަތިން ައޅުަގނުޑވެސް ނިންމަން ކަމަށް ޤަ

މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް އަލަށް ވާހަކަދައްަކވަަަން އިުތރު މެންބަރަކު 

ންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް. އެދިަވޑަިއގެންފި އަދި އެއީ ހައްދުންމަތީ މެ
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އެބޭފުޅަކަަަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އެރުވުުމގެ ކުރިން އަިދ އެއް ފަހަރު 

 2470މެންބަރުން އެބައޮތް ެދވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަ  8އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން 

ަް އެިދވަަޑއިގަންަފ. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަށް ފާހަގަ  ދައްކަވަން

ތީ މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާީހމަށް ފުރުޞަތު ކޮށްަްލުމާ އެުކ ހައްދުންމަ

 އަރުވަން. 
 

ނުޑ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު   2475 މެންބަރުންގެ  7ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،އަުޅގަ

 ލިސްޓުގެ ކުިރއަށް ޖަްއސަާވ ދެއްވާެނކަމަށްވަންޏާ ަގޑިޖެހުނީމަ އިތުރަށް  އިލްޔާސް ިއބްާރހީމް 

ނުދައްކާ ނިންމާލުން ކަންނޭގެ ރަނގަޅީ. އެހެންނޫނީ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފު އެދެން.ަް ޝުކުރިއްޔާ.
 

 2480ޝުކުރިއްޔާ ވާހަކަ ކުރުކޮްށ ދެއްވިކަމަށްޓަކާ. ޖަލްސާ ނިންމާލާ ގަޑި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ިމއަުދ މިޖަލްސާ ނިންމަނީ ތިޔަ ޢިއްޒަ ތްތެރި ޖެހުމުން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިްނ ދެންނެވިފަދައިން، ދެއްވި ެއއްބާރުލުމާ އަދި  މެންބަރުން އަޅުގަ

ކެތްތެރިކަމަށް ޝުކުުރވެރި ވަމުން. ދެން ޖަލްސާ ޮއންނަ ދުވަހެއް 

 އަޅުަގނޑު ފަހުން އިޢުލާން ުކރާނަން 
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