
 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

ގެ ރައީސަކު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުއެޖެންޑާގެ ދެވަނަަަ ނަންބަރު:                .2

 އިންތިޚާބުކުރެއްވުން 

  

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިން މިއަދުވެސް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑގަިއ މިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

ނޑުމެން މީގެ ކުީރ އިންތިޚާބުކުރެްއވުމުގެ މަަސއްަކތް. މިގޮތުން  މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ވަަނ  12ވަނަ އަދި  11ދެދުވަހެއްަގއި ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާގައި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި. 

ދަލު އަދި އެއަށްފަހުބަެއއް މެންބަރުންވެސް އެިދވަަޑއިގަތުމާެއުކ ނުރަސްމީ ބައް

ދުވަހެްއގެ މަތިން ނުރަސްމީ ގޮތުންވެސް  2ވުމަކަށްެވސް ފުރުޞަތު ދެވި 

ނޑުެވސް ބަލަމުން  މެންބަރުން ބައްދަލު ކުރެއްވި. އެކަންތައް ދިަޔގޮތްވެސް ައޅުގަ

ގެންދިޔައިން. އަދި ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަްއވެސް 

ދަލު ވުުމގަިއވެސް ހުރިާހ މެންބަރުން ޤަބޫލު ގެންދެވި. އެހެންނަމަވެސް ެއބައް

ކުރަްއވާ ވަިކގޮެތއް ނިމުނުކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް އަްނގަާވފަކާ ނުވޭ. އެހެންކަމަށް 

ވުމާއެުކ ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދވެސް ިމއޮތީ މިކަމާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަ ަދއްަކއިގެްނ 

ސާގެ ޖަލްާސ ގޮތެްއ ނިންމުން. އެންމެފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ޭބއްިވ ޖަލް

ނޑު ދަންނަވާލާފައިވާނެ ެއވުދަހުެވސް ޖަލްސާ ފެށުނުއިރުވެސް  ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

އެދި ަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފުުޅންގެވެްސ ގިަނކަމާއެުކ އެޭބފުޅުންނަށް ދެންއޮންނަ 

ޖަލްސާއެްއގައި އިތުރު ފުުރޞަތު އަުރވާނެކަމަށް. މިގޮުތން އެދުވަުހވެސް ނަން 

ފުޅުްނގެ ނަން ިއްއވާލެވުނު. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ބޭ 26އިްއވާލިއިރު 



ނޑަށް ލިބިފަިއއޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ުނކުރެވި ލިސްްޓަގއި ނުވަަތ ައޅުގަ

ނަެމއް ެއއީ ކޮޅުމަޑުުލގެ މެންބަރު ޙުަސއިން  2ކަރުދާސްކޮޅު ަތކުަގއި ނެްތ 

. ރަޝީދު ޙަސަންއާ ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު

މިދެބޭފުޅުންވެސް އެިދވަަޑއިެގންނެވިކަން ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަވެސް ކުރެވުނު. 

ނުޑ ދެންނެވި ފަދައިން  ނޑުެމން އެދުވަހު އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޯޓު ކުެރވެނީ ފުރަތަމަަައިނުން  މެންބަރުން.  9ސިސްޓަމުން އަުޅގަ

ދިވަަޑއިގެންފަިއވާތީ ނޯޓުނުކުރެިވއޮތީ. ދެން އެދުވަހުވެސް ވަރަްށގިަނ މެންބަރުން އެ

ނޑު އެދެބޭފުުޅންނަށްވެސް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެދެބޭފުޅުން  ދެން އަޅުގަ

އެދިަވޑަިއގަތީ ހަމަ އެްނމެ ފުރަތަމަކޮޅުގަިއ ކަަމށްވާތީ މި ތަރުތީބު 

ނޑުމެންނަށް ނޯުޓކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިފައި މިއޮތީ އަުޅގަ

އެހެންކަމުން ކުރީކޮުޅަގިއ އެންމެ ފުރަތަމަިއނުން އެފުރުޞަތު 

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑު އެފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ނޫންނަމަ އިޢުތިރާޒު 

ނޑު ހަމަ މިހާރު މިއޮތް ލިސްޓުން އެންމެ ފަހަތުގައި  ނުކުރައްާވކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ގައި ބާއްަވއިގެން ައޅުަގނުޑ ވަަަނަ ނަންބަރު 28އަދި  27އެބޭފުޅުންނަށް 

ކުރިއަްށގެންދާނީ. ދެން މީެގ ކުރީދުވަސްަތކުގެ ޖަލްާސަގއި ވާަހކަ ދެއްެކވި 

ބޭފުޅުންގެ ޢަދަދަށް ބަލާއިރު އެއްދުވަުހގެ ޖަލްސާއެްއަގއި މިހާގިނަ ބޭފުޅުން 

ނުޑ އެދެނީ މިއަދު  ވާހަކަދަްއކަވާ ނުނިމިދިޔުން ެއކަށީގެްނވޭ. އެހެނަމަެވސް ައުޅގަ

ހާވެސް ކުުރކުރެްއވުން. އަިދ ކުރީދުވަހު ކުރުކުރެްއވި މިންވަރަށްވުެރވެސް ބޮޑަށް ވީ

ތަންކޮޅެއް ކުރު ކުަރއްާވ ާވހަކަ ގެންދެވުން. ެއއީ ގިނަޭބފުޅުންނަށް އެފުރުޞަތު 

އެރުވުމަށްޓަކާ. އެހެންކަމުން އަދި ޭއގެ އިތުރުން ނުރަްސމީ ޖަލްސާގައި ުނވަތަ 

ެވސް ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަަަތު ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި 

ނޑު  ލިބިވަޑަިއގެންފައި ވުމާެއކު ީވހާވެސް ކުރުކޮށް މިވާހަކަަތއް ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

ވަަރކަށް މިނެޓު  15ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ޤަްސދުކުރަނީ މިއަދު އަދި އިތުރު 

ނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އާ ހަމައަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަން 9229އެއީ 



ނޑު  ބަލަން. އޭގެފަހުން އިތުރަށް ާވހަކަ ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާކަށް ޤަސްެދއް ނުކުރަން. ެއއީ މިނިމުމަކަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. 

ހިނގަންދެން މިހާރު ލިސްޓުގައި އޮްތ  9229ދެން އެހެންވީމާ މިއަދު އަޅުަގނޑު 

ނޑު ފުރުޞަތު ބޭފުޅު ންގެ އިތުރަށް ފުރުޞަތަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 އަރުވާނީ އާދެ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްަޓކައި.

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ  

 ޞަތު މިހޯދާލީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގަިއވާ އަޅުަގނޑު މިފުރު މެންަބރު ރާިޝދާ ޔޫސުފް  

މައްސަލަ، އާދެ، ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކު އިންތިޚާބުކުރުމާ  ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

ވަަނ  11ޖަލްސާގައި އާދެ،  2ބެހޭގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަާވލަން. މީގެ ކުރީގެ 

ހޭޮގތުން ވާހަކަ ދެކެވުނީ. ވަނަ ޖަލްސާަގިއވެސް ހަމަ މިމައްސަލައާ ބެ 12ޖަލްސާއާ 

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވުނު ބަހުސް ިބނާވެގެން ދިަޔއީ ބޮޑަށް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކާ ވޯޓު ނަގާނެގޮތަކާ ބެޭހގޮތުން. 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށްގިނަ 

ނޑުމެން ކުީރގަިއ މެން ބަރުންވެސް ވިދާުޅވެފަިއާވ ފަދައިން މިމައްސަލައަީކ ައޅުގަ

ނިންމާފައިވާ މައްސަަލއެކޭ. މިހެން މިދަންނަވާލަން ޖެހުނީ ބަހުސް ދެބަޔަކަށް 

ނޑު މިދަންނަވާލިގޮތަށް މިމައްސަަލ  ބެހިގެން ދިޔައިރު ވަރަްށގިަނ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ވަނަ  2994އޮކްޓޯބަރ  14އްވި. މިމައްސަަލއަކީ ނިމިފައިވާކަްނވެސް ފާހަގަކޮްށލެ

ދުވަހު ބޭްއވުނު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންެގ މެދުގަިއ ނެގުނު ވޯޓަކުްނ 

 84ނިމިފައިވާ މައްސަަލެއއް. ެއދުވަހުޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެ ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި 

ޔިތުންގެ ޚާއްަޞ ޯވޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްީވ ރައް 69މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށްަޓކާ ވޯޓު ަނގާނީ އަްތއުފުލާލަިއގެން ހާމަ ވޯެޓއްަގއޭ. 

މިދެންނެވި ނިންމުމުގެ މައްޗަށް އިޙުތިރާމްކޮށް ެއޮގތަށް ޢަމަލު ކުރެވި 

އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންިތޚާބު ކުރީ އޭުރގެ ގދ 



ތްތެރި މެްނބަރު އަލްފާޟިަީލް ޢައްާބސް އިބްރާހީމް. އަދި އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު ނާއިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށްވެްސ ހޮވި ވަަޑއިގެންަފއި 

ތިއިންނެވީ ހަމަ އެއުޞޫުލގެ މަތިން. ޢައްބާސްގެ ރިޔާސަުތގެ ދަށުން މިމަޖިލީހުން 

އަިދ އެޑްރާފްޓްގެ މަްއޗަށް  މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޑްރާްފޓްވެސް ެއކުލަވާެލވުނު.

ބަހުސްކުރަންވެސް ފެށުނު. އެޑްރާފްޓް ފާްސކުރެޭވތޯ މަސައްކަތްކުރަްނ 

އަޅުަގނޑުމެން ފެށިން. މިހާރު މިބަހުސް އެހެންދިމާއަކަށް ދީލާލައިގެން އުޅޭީތ 

ނޑުމެންނަށް އެކުަލާވ ލެވުނު މިދެންނެީވ  އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ އޭުރ އަުޅގަ

ނުޑގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު ގެ ޑްރާފްްޓގެ ދެލިކޮީޕގެ ޞައްޙަ ކަާމމެދުވެސް އަުޅގަ

ހިތުގައި މިހާރު ުސވާލު ެއބައުފެދެއޭ. އަދިހަމަ އެާއއެުކ ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާުފ 

ކުރެްއވުން އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު ނާއިބު ރައީސެްއެގ 

ަޗށް ބިނާކޮށް. އެހެންވީމާ މަޤާމަށްވެސް ހޮވުނީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއުސޫުލގެ މައް 

މަނިކުފާނު މިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ަސއްޙަކަމާ މެދުގަިއވެްސ 

އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި އެބަ ސުވާލު އުފެެދއޭ. ކޮންމެައަކސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަްށޓަކާ ޯވޓުލާނެގޮތެްއ މިހާރު އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގިއ 

ނޑު އަދިެވސް އެްއފަހަރު މިއެދެނީ އޭރު މިއޮ ތީ ނިމިފައި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި ޮއތްގޮތަށް މަނިކުފާނު މިމައްަސލަ ކުރިއަށް ގެންޮގސް 

ދެއްވާތޯ. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަަކްށ 

ނޑު ހީކުރަްނ މަނިކުފާނު  މިގޮތަށް މިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނގޮްސ ނުދެވޭނެ. އަުޅގަ

 ދެއްވާނެކަމަށް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

  

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެަި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ުވމުންދިޔަ މިއަދުވެސް މިދެކެވެުމންދާ ވާހަކައަކީ ކުރީދުވަހުމިމަޖިލީހުގައި ދެކެ   މެންަބރު އަްޙމަދު 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އިންތިޚާބު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިޚިޔާލެްއ  ޒުބަިއރު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ނުޑވެސް ދެތިން އެްއޗެއް ބުނެލަންކަމަށް.  ހުށަހަޅާލުން، ނުވަތަ އަޅުގަ



އެދިލެްއވުމުން ައޅުަގނޑުެގ ބަެއއް ިޚޔާލުތަްއ  އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ރިާޔސަތުން

މިހާރުވަނީ ދޫކޮށްލާފައި. ދެން މީގައި އަޅުަގނަޑކީވެސް ަހމަ އިޞްލާޙީ ބަދަލަށް 

ވަރަށްބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ މީހެްއ. އަދި ޤާނޫނުއަސާީސ ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ ހަމަ 

އް ިދގުލާީތ ބަދަލުވެސް ކުރަން ބޭނުންާވ މީހެއް. ދެން މިކަމުގަިއ ތަންކޮޅެ

އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ އެދެނީ ީވހާވެސް ައވަހަކަށް ރަީއސަކު ިއންތިޚާބުކޮށް ވީހާެވްސ 

ނޑުމެްނެގ  ރަނގަޅުގޮަތކަށް އިންސާފުވެިރ ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމުމަށްފަހު އަޅުގަ

އަސްލު މަސައްކަަތއިގެން ުކރިއަށްދިޔުމަށް. އާދެ، އަުޅަގނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރާ 

ރަނގަޅު ައދި އެންމެ އިންސާފުވެރި ޮގތަކަށްވެސް ވާނީ ހަމަ ގޮތުަގއި އެންމެ 

ނޑު ިމޖަލްސާއަށް މިމަޖިލީހަށް  ސިއްރު ވޯޓެްއ ނެގުން. ހަމައެއާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ވަނަ ޖަލްާސއަށް. އެހެންުވމުން އަޅުަގނުޑ މީެގ  11އާދެވުނީަީ މިމަޖިލީހުގެ 

އީދުކުރާވާަހކަެވްސ ކުރީަގއި މަަަޖިލީހުން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކަށް ތާ

ދަންނަވަން. އަދި މިހާރުެވސް ެއއަށްވުެރ ރަނގަުޅ ގޮތަކަްށ މިމަޖިލީހުން 

ނޑު ތާއިދުކުރާނެ ވާހަކަެވސް ދަންނަވަން.  ނިންމައިފިނަމަ، އަޣުލަބިއްޔަތަށް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު މަނިުކފާނުގެ އަރިހުން އެދެނީ ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ިމކަން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަސްލު މަސައްކަަތއިގެން ކުިރއަށްދާން  ނިންމަވާފައި

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރމުގެ މަސަްއކަތް ކުެރވޭެނ ގޮެތއް ހައްަދވަިއ 

 ދެއްވުމަށް. ފުރުޞަތު ދެްއވީތީ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ަގއި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިމަޖިލީހުގެ ރަީއސަކު ހޮވުމު ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންަބރު  

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިބަހުސްކުރަމުން މިގެންދާ ގެންދިުޔމުގައި ައޅުަގނޑު   ޙަސަން ޢަފީފް 

ދެކޭގޮތް ކުރިްނވެސް ވާނީ ދަންނަވާފައި. އެހެންނަމަވެްސ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް އެްއެޗއް އެދުނީ މިކަމުަގއި ބަެއއް މެްނބަރުން ދެއްކެިވ ވާަހކަފުޅުތަަކށް ކޮންމެވެ

ނޑަްށ ފެންނާތީ. އާދެ، މިތަނުގައި ފާުޅކުރެިވގެްނ  ދަންނަވާލަން ޖެހޭތީކަމަށް އަުޅގަ

ހިނގައްޖެ ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓެގ ޔައުމިްއޔާަގއި މިމައްސަލަ ގެންދަންވާނެ ަވކިގޮެތއް 



ނުވަތަ އެމާއްދާ ފާސްކުރިއިުރގައި ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓގެ ރޫޙު ހުރިގޮތެއް އެނޭގކަްނ 

ދެ، އަޅުަގނަޑކީވެްސ އޭރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގައި ުއޅުނު މީހެއް. ޑްރާފްޓް ނެތޭ. އާ

ކޮމިޓީގެ ަޔއުމިްއޔާެއއް އޮންނަކަންވެސް ނޭނެގ. ދުވަހަުކވެސް ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓެގ 

ނަޑކަށް ނުލިބޭ. އަިދ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ޔައުމިްއޔާގެ ކޮޕީެއއް އަުޅގަ

ންނަގޮތަކަށް ނޫން. މެންބަރުން ދައްކާ ޔައުމިްއޔާެވސް އޭރު ލިޔަމުންދަނީ މިހާރު މިއޮ

ހުރިހާ ވާހަކައެްއވެސް އޭަގިއ ހިމެނޭ ގޮތަކަށްވެސް ނޫން. އަދި އޭރުަގއި މިތާ 

ތިއްބަވާނެ ަބއެްއ ބޭފުޅުްނ އޭުރވެސް މަޖިލީހުގަިއ ުއޅުއްިވ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ 

އިްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެްއަގއި ދައްކާ ަބއެއް ވާހަކަ ަޔއުމިްއޔާ

އުނިކުރާނެ ބައެއް ވާހަަކވެްސ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވޭ. އެހެންވީމާ ހަމަ އެކަށީގެންާވ 

ކަމެއް އެހުރިހާ ވާހަކަތަެކއް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ ޔައުިމއްާޔިއންވެސް އުިނކޮށްލާފައި 

އޮތީކަމަށް ެއގޮތަށްަް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސ 

ނަޑެއޅިގެން އެބަބުނޭ ދިވެހި މިއަށް ހުރިހާ އެ ނެަްމެން ބޯލަބަންޖެހޭނެ. މީގައި ކަ

ަވަނ  97ބަހުން ސާދާ ބަހުން މިކަމުގައި ނަގަންޖެހޭނީ ިސއްރު ޯވޓެއްކަމަށް. 

މާއްދާގައި އެބަބުނޭ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާއިބު ރައީސަުކ 

ންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވަންވާނެެއވެ. އެމަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެަެރެއިންނޭ ބުނާއިރުަގއި އެދާއިާރިއން އެއޮތީ ެއކަންތަްއ 

ހަނިކޮށްލެވިފައި. އޭގެ ބޭރު ެއއްވެްސ މީހަކަށްވެސް ޭއގައި ބައިވެރި ުނވެޭވގޮތަށް. 

ބު ރައީްސގެ ގޮިޑ ދެން އޭގެ ފަުހގައި އެބަބުނޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ޮގޑިައކާ ނާއި

 ްަ ހުސްވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ އުމުަުރުަގއި އަނެްއކާ އަުލން އިންތިޚާބެއްވެސް

ނޑުެގ ސުވާލަީކ ެއއީ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބުާނ  ކުރަންވާނެެއވެ. އަުޅގަ

ވަަނ  133އިންތިޚާބެއްތޯއޭ. މިޤާނޫނުައސާސީަގއި ބުނާ އިންތިޚާބަކަށް ވަންޏާ 

ެއއްގޮތަށް އިންތިޚާބުގެ ކަންަތއްތައް ގެންދަންޖެހޭނެ. މާއްދާ އެއަށް ފެތޭނެ. އެއާ

އެހެންނޫންނަމަ އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކާ ނާއިުބ 

ރައީސަކު ހޮވަްނވާނެއޭ. އިންތިޚާބެކޭ ނޮއޮންނާނެ. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދާިދ 



އް އަދި އޭރުގެ ާޚއްަޞ މިދާކަށްދުވަހު މިޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގައި ުއޅުްއވި ބޭފުޅެ

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގައި ެސކްރެޓޭރިއޭެޓއްެގ ގޮތުން މަަސއްކަތް ކުރެްއވި މީހަުކ 

ނޑު އަހާލިން ކިހިނެތްތޯ މިމާއްދާ ފާސްކުިރއިރުަގއި ިޚޔާލު ހުރީ،  ކުރެން އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގައި ވޯޓު ަނގާނެގޮުތގެ ވާަހކަ ނުލިޔެވުނީ.  97ނުވަތަ ކީްއެވގެންތޯ 

ދެ، އެބޭފުަޅކު ވިދާުޅވީ އެއީ އެވޯޓު ެނގުމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު މާއްދާއެއް އާ

ލިޔެިވގެންދާތީވެ އެމާއްދާއަށް ޙަވާލާދީފައޭ ެއއޮތީ. އެހެންީވމާ މީގެންވެސް ވަރަްށ 

ވަނަ މާއްާދގައި އެބުަނނީ މިއިންތިޚާބުގަިއވެްސ  133ސާފުކޮށް އެަބއެނގޭ 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިާދޅުވޭ މި ހާމަ ވޯޓުނަގަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް. ިމތާ ޢިއް

ވޯޓެއް ނަގަން މިޖެހެނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ބޭނުމަށްޓަކައި. އާދެ، 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީއަކީ ހަމަެއކަނި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ޮހވުމުަގިއ 

އޮންނަންވީ ކަމެއްނޫން. ޓްާރންސްޕޭރަންސީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިކިޔަނީ ސަރުކާރުން 

ތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް އެޚިދުމަތްތައް ދޭގޮާތއި ސަރުކާރުަގއި އެިތއްބަާވ ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް އޮތުން.  ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮްތ އަޅުގަ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީއަކީ ައޅުަގނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަކަ އެކި ފަރާތް ފަރާތުން 

ގެ އެކި މީޑިއާަތކަށް ދެްއވާ އިންޓަިވއު ޙަޤީޤަތާ އެދެްއވާ އިންޓަިވއު އެކި ފަރާތްތަކު

އެްއގޮަަތަށް ގެންދިޔުން. ިސާޔސީ ބޭނުކަމަށް އެޙަޤީޤަތާ ދުރަށް ގެންދިޔުމެއްނޫން. 

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލު ުކރުމުގައި އަުޅގަ

މެއް ކުރިއަްށ އިޙުމާލު ވެއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގޭ ދެން ޮކންހެނެއްކަ

އޮތްތާނަގއި މިއިޞްލާޙު ގެްނނާނީ. ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިދާެނ އެކަމަކު އިޞްލާޙަކަްށ 

ނޑުމެންނަށް  ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. މިޤާނޫނުއަާސސީ އަުޅގަ

ލާޒިމުކުރެއޭ މިނަގާ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯެޓއްކަމަަަށް ހެނދުން. އާދެ، ދެންއޮތީ 

އް މެންަބރުން މިތާ އެބަވިދާުޅވޭ ޕާަލމެންޓްރީ ސުޕްރިމަސީގެ އަޅުަގނޑުމެން ަބއެ

ދަށުން މިތަނުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުން މިކަންތައް ނިންމިދާނެއޭ އެހެންނަމަވެްސ 

މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަކަށް ޤަރާރެއް ނުނިންމޭނެ. ޕާލަމެންޓްރީ ސުޕްރިމަސީއަކީ 



ތަނުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއް. ލިޔެވިފައި އޮންނަ ޤާނޫނުައސާސީެއއް ނޯންނަ ތަން

އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން ަވިކގޮތަކަށް ނިންމަިއގެން ެއަކމަކު ގެންދަންޖެހޭނީ 

މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮތަށް. މިދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނޫނީ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ްސ ފަރާތަކުންވެސް އަދި ހުރިހާ ެއންމެންވެސް މިރާއްޖެއަށް ޒިާޔރަތްކުރާ އެންމެންވެ

މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭނެ. އެހެންވެއްޖެކަމަށް ެވއްޖެްއާޔ 

އަޅުަގނޑުމެން މިޤާނޫނުއަާސސީގައި ބަޔާްނކުރާގޮތަށް ޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓަކަށްދާން. 

ނޑުމެން ބަލާލަމާ ހިނގާތޯ. މިއަޅުަގނޑުމެން ބަިއވެރިެވގެްނ  އާދެ، ދެން އަަަުޅގަ

ޢަތްތަކުގައި ހިމެނޭ މެންބަރު ޤައުމުތަކުަގއި މިކަހަލަ މިއުޅޭ އެިކއެކި ޖަމާ

 99މަޖިލީސްތަކުގެ ރިޔާސަތަށް މެންބަރުން ބޭފުޅުން ހޮވާގޮތް. އޭގެތެެރއިންވެސް 

ނޑު ދަންނަވާނީ ސިއްރު ވޯަޓކުންނޭ. ސިއްރު ވޯޓަަކްށ  އޮންނާނީ އަުޅގަ

ހާމަކުރައްވައިިފ  މިދާންޖެހޭގޮތަކީވެސް މިތާނަގއި ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ މަސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ. އިންސާނީ  އާދެ، އެއީ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން އޭާނއަށް ވަކިމީހަކު ޯވޓު ނުދޭކަން އެނގެންޏާ  ޠަބީޢަތު ހުންނަގޮތުން ކަ

ހިތުތެރޭގައި ެއކަންތައް އޮންާނނެ. އަދި ަވކިބަެއއްގެ ނުޫފޒުން މި ހާމަވޯޓަކަށް ދާން 

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އެމީހުންގެ ޒަމީރުގަިއ  ބަޔަކު ވޯޓު ދީގެން ތިއްބަްސ އަޅުގަ

އެމީހުން އެދެނީ މިއާ ޚިލާަފށްކަން ވޯުޓ އޮންނާނީ ޔަޤީްނ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ 

މިހުރިހާ މައްސަލައެަެއްވެސް ވެގެން މިުއޅެނީ މިދެންނެވި ސަބަބަަަށްޓަކައި. އާދެ، 

ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ މިާޤނޫނުއަސާސީއަށް ހުރިހާ  އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ދަންނަަވން

ބޭފުޅުންވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާށޭ. މިޤާނޫނުއަސާސީގައި މިބުނާ އެއްެޗއް ދިވެިހ 

ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް އެނޭގ. މީގައި ނެތް އެްއގޮތަކަްށެވސް ނޭނގޭ އެްއވެްސ 

ނޑަށް އެްއޗެއް. މީަގއި ވަރަށް ާސފު ސީދާ ބަހުން މިއޮތީ ލިޔެފައި . އަުޅގަ

ހަމަގައިމުވެސް ދިމާވާ ެއއްެވސް މީހަކު މީގައި މިބުނާ ވޯޓަކީ އަްތއުފުލަިއގެްނ 

ހާމަގޮތެއްަގއި ަނގާ ވޯޓެްއކަަމކަށް ނުބުނޭ. ހުރިހާ އެންެމންވެސް ބުނަނީ މީހަމަ 

ސިއްރު ވޯޓަކަށްޭށ ދާންޖެހޭނީ. ޭއގެ ތެޭރގަިއ އެބަތިިބވަކި ޤާނޫނީ ފާސްނަންގަާވ 



. އެބޭފުޅުންވެސް ހަމަ ވިދާޅުވަނީ އެހެން. އަުޅަގނޑު އަދި ދަންނަވާީނ ބޭފުޅުންވެސް

ކޮންމެހެން ނުޖެހެއޭ މިޤާނޫނީ ބޭފުޅެއްގެ މާހިރެއްގެ ަކއިރިއަްށގޮސް މީގެމާަނ 

ނޑުމެން މިވާހަކަ ދައްކާ ބަހުން އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެއުޭޅ  ހޯދާކަށްވެސް. އަުޅގަ

ެއއްެޗއް. އެެހންވީމާ މީގައި އެްއވެްސ  ބަހުން ވަރަށް ސާފު ސީދާ ބަހުން ލިޔެ އުޅޭ

އޮޅުމެއް ނެތް. އާދެ، މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމުަގއި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ 

ނޑުމެން ކުރީގަިއވެްސ  އެއީ. އެނޫްނގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ަގއިމުވެސް ަބއިވެިރެއއް ނުވާަނން މިޤާނޫ ނުއަސާސީާއ ތިބިގޮތަށް އަުޅގަ

ޚިލާފަށް ގެންދާ އެއްވެސް ްޕރޮސެސްއެްއަގއި. ެއވޯޓު ދިނުމުގައި ބަިއވެރި ނުވާެނ 

ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. އާެދ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 

 11ވަަނ މާއްދާއަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ޙަވާލާދޭ. އަދި  134މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދޭ. މިއިން އެއްވެސް ތަނެއްަގއި ނުބުނޭ މިއީ ވަނަ ބާބުންވެސް އެބަ ޙަާވލާ

ވަަނ  11ހަމައެކަނި ޢާންމު އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ބާބެްއކަމަކަށް. 

ނުޑގެ ުސވާލަކީ   97ބާބުގަިއވެސް މިބުނަނީ އިންތިާޚބާއި ޢާންމު ވޯޓު. އާެދ، ައުޅގަ

ކުހޮވުާމ ވަނަ މާއްާދގަިއ މިބާޔާންކުާރ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ 

ނާއިބު ރައީސަކު ޮހވުމަީކ އެއީ އިންތިޚާެބއް ތޯއޭ. އަދި އެއިންތިޚާބަީކ 

ނޑަެއިޅގެންވާ އިންތިޚާބެއް. ނޫނިއްާޔ އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ނަޑއެިޅގެންވާ އިންތިޚާެބްއތޯ. މިޤާނޫނުއަސާސީގައި އިންތިޚާބާ ބެހޭވާހަކަ  ކަ

ނޫނެއްގައި ނެތްކަމަށްަވންޏާ މައްސަލައެއްނެތް. ނެތިއްޔާ އެހެންނޫނީ އެހެން ޤާ

ބޭނުންގޮތަކަށް ވޯޓު ނަގަންީވ. އެހެންނޫނިއްޔާ ޖެހޭނީ މީގައި މިބުނާގޮތަށް ވޯޓު 

ނަގަން އެހެންނޫނިއްޔާ  ެޖހޭނީ މީގައި މިބުނާ ގޮތަްށ ސިއްރުޯވޓަކަށް ދާން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  
 

 ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް ހޮވާނީ ޝުކު މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ސިއްރު ވޯަޓކުންތޯ ނުވަތަ ހާމަ ވޯޓަކުންތޯ އާެދ، މިކަމާ ގުިޅގެން  މާރިޔާ ައޙްަމދު ީދދީ 



ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ާމއްދާތަާކއި ޭއގެ މާނަކަމަށް އެކި ބޭފުޅުން ދެކިވަަޑއިގަންަނވާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިހުރިހާ ގޮތް ައޑުއަހާ ނޑަށް ލިބިއްޖެ. އަުޅގަ ލުމުެގ ފުރުަޞތު އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔަށްވެސް ިއޙްތިރާމުކުރަން. ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި 

ނޑުމެން  ނޑަައޅާފައި ނުވާތީ އަުޅގަ މާއްދާތައް މާނަކުރާނެ ވަިކ ބައެއް ކަ

ނ ޑަަައެޅުުމގެ އެކަކަްށވެސް މި ދެެކވޭ ާމއްދާތަކުެގ މާނަ ވަކި ގޮަތކަށް ކަ

ނޑު ނުދެކެން. އެހެންކަމުން  ަް ލިބިދޭ ކަމަކަށް އަޅުގަ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނުއަސާސީން

ޤާނޫނުއަސާސީން މިކަމުަގއި ވަކި ގޮތަކަށް ބުނާކަމަށް ުބނެ މަޖިލީހުން މިކަން 

ަެތް. ކޮންމެ ރަށެއްގެ  ނިންމާނަމަ އެކަމުގައި އަުޅަގނޑަށް ބާިއވެރިެވވޭކަށް ނެ

ފަިއ ހުންނާނީ ކޮންމެވެސް ބަހަކުން. އެހެންކަމުން ޤާނޫނެއްވިޔަސް  ލިޔެ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކުެވސް މި ބުނެވެނީ އެމާއްދާއެްއ ނުވަތަ އެމާއްދާތަކެއް 

ނޑުމެންނަށް ދޭހަވާ  ކިޔުމުން މާއްދާެއއް ނުވަތަ ެއމާއްދާތަކެްއގައި ބުނާކަމަށް ައޅުގަ

ަރސީއެްއަގއި އެމީހަުކ އެްއޗެއް. އަދި މިގޮތަށް ރަޢުޔެއް ދިނުމަކީ ޑިމޮކް

ކުށްވެިރވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށްެވސް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއެްއ 

ޞަރީޚަަަ ބަހުން ޮއވެްއޖެނަމަ އެމާއްދާެއއް ތަުރޖަމާކުރާނެ ޖާގަެއއް 

ނުޑ  ނޯންނާނެކަމަަަށް މިދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޭޅގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ޅުަގނޑު ދަންނަ ބައެއް ޖުރިސްޑިކްޝަންަްސްަތކުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބޭނުންވޭ. އަ

މާއްދާ ވަރަށް ޞަރީޚަ ބަހުން ލިޔެފައިވަނިކޮށް އަިދ އެމާއްދާއަށް ބަދަލެްއ 

ނާންނަނީސް އެ މާއްދާއަށް އެއް މާނަ ދިން ކޯޓުން އެމާނަ ނޫން އެހެންމާނަ ދީފައި 

ތަންމެ ޞަރީޚަަަ ބަހުން މާއްަްދާއެްއ ހުއްޓާ އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ. އެހެންކަމުން ކި

ަައި ވީނަމަވެްސ ެއމާއްދާ ތަރުޖަމާކުރާނެ ޖާގަ އޮންނަކަމަށް ައޅުަގނުޑ  އޮތްކަމުގަ

ނުޑ މިސާލުނަގަން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ އެއް  ދެކެން. މިގޮތުން އަުޅގަ

އެްއ  ޑިމޮކްރަސީކަމަށް އެންަްމެން ބުނާ އެމެރިކާއިން. އެމީހުންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މާއްދާއަކާ ގުޭޅގޮތުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ދެގޮަތކަށް އެތާނގެ އެންަްމެމަތީ 

ކޯޓުކަމަށްވާ ސުޕްރީމް ކޯުޓން ނިންމި ދެނިންމުމުގެ މިސާލު. އެމެރިކާގެ 



ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެމެރިކާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަވެގެްނވާ ބައެްއކަމަށް 

ވަރަށް ޞަރީޚަ ބަހުން ލިޔެވިފައިވާ މާއްދާެއއް. އަދި ލިޔެވިފަިއޮއވޭ. މި މާއްދާއަކީ 

ތަންކޮޅެއް ކުރީ ދުވަްސވަެރއްަގއި އެމެރިާކގެ ބަެޔއް ސްޓޭޓުތަކުން އެތާނެގ 

ކަަަޅުމީހުންނާއި ދޮންމީހުން ވަިކވަިކކޮށްފައި ތިބުން ހުއްދަކުރޭ. އަދި މިދެބައި 

. ކަޅުމީހުންެގ މީހުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައްވެްސ ހުންނަނީ ވަކިކުެރވިފައި

ޖަމާޢަތްަްތަކުން މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަކީ އެތާނގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ 

މާއްދާއާ ޚިލާފު ޤާނޫނުތަކެްއކަމަށް ބުނަމުންއާދޭ. އަދި އެތާނގެ ޯކޓުތަުކގަިއ 

ދަޢުވާކުރުމުންަް އެތާނގެ ކޯުޓތައް ބުނަމުންއައީ ދެބައިމީހުން ވަކިކުެރވިފައި ތިބި 

ެވސް މި މީހުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަވެގެން ވާކަމަށްވަންާޏ ކަމުގަިއވީނަމަ

އެތާނގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރުޟުނުވާކަމަށް. އަދި އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް 

ނުޑ މި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ހަމަ  ކޯޓުންވަނީ މިކަމަށްަް ތާއިުދޮކށްފައި. ދެން އަުޅގަ

ދަންނަ މައްސަލަެއއްގެ ވާަހކަ. އަޅުަގނޑުމެަެން އެންަްމެންެވސް ހަމަ ވަރަށް 

އެމެރިކާެގ ކަުޅ އަންހެންުކްއޖެއް ދޮން އަންހެންކުދިން ާދ މަދަރަސާއަކަށް ދާން 

ބޭނުންވި. މީނާގެ ސްޓޭްޓ ޤާނޫނުން މިހެން ވަކިކޮށްަްފައި ިތބުން އެއީ  ުހއްދަކުާރ 

އީ ކަމަކަަަށްވާަާތީ މީނައަށް މިކަންތައް ާވގޮތެއް ުނވި. އެެހންކަމުން މީނަ ދިޔަ

އެތާނގެ ޯކއްޓުތަކަށް. ިދޔުމުން އެތާގެ ކޯޓުަތކުން ހަމަ ކުރިން ނިންމި ނިންމުމާ 

ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ ހަވާލާދީ ބުނަމުންއައީ ހަމަ ކުރީގަިއވެސް 

ބުނަމުންއައި ގޮތް. ދެްނ މީނަ ދިޔައީ ހަމަ އެހެން އެޕީލްކުރަމުން، 

ތާނގެ އެންަްެމ މަތީ ކޯޓާ ހިސާބަށް. އިސްތިޢުަުނާފުކުރަމުން ދިޔަަައީ، ހަމަ އެ

ދިޔާއީމާ، ހަމަ ސުޕްރީމް ޯކޓު، ހަމަ މާއްދާ އޮތީ އޮތްޮގތަށް، ޮއއްާވ ސުޕްރީމް 

ކޯޓުން އެމީހުންގެ ކުރީގެ ިޑޒިޝަންއަށް ޔޫ ޓާރނެއް ނަގާފައި ބުނީ މިހެން 

ގެ މިޤާނޫނުތައް އޮތުމުން އޭނާއަްށ ޤާނޫނުއަސާސީން އެ ގެރެްނޓީކޮށްދޭ ހަމަހަމަކަމު

އުސޫލާ ތަޢާރުޟުވާކަމަށް. ާއދެ މާއްދާ އޮތީ ވަރަށް ޞަީރޚަަަ ބަހުން ލިަިޔެފައި. 

މާއްދާއަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. މާއްދާ މާނަކުރީ އެއް ކޯޓަކުން. އާދެ މިސާލަކީ 



ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާެއއް ަވރަށް ޞަރީޚަަަ ބަހުން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެ 

އޮންނަކަން ދުނިޭޔގެ ެއންމެ ވަރުގަދަ ެއްއ މާއްދާއެއް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ޖާގަ

ޑިމޮކްރަސީން އެތަނުގެ ެއންމެ މަތީކޯޓުން ދައްކުވަިއދިނުމުގެ މިސާލެއް. 

މީގެއިތުރުން ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ މާއްދާ ކުރިން މާނަކުރެވުނު ކަމުގައި 

މަލުކުރި ވީނަމަވެސް އެގޮތަށް މާނަކުިރ މީހުންނާއި އަދި މާނަކުރިގޮތުގެ މަތިން ޢަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ  194މީހުން ކުށްވެރި ނުވާކަން. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ނުވަަތ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން 

ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީެއއްގެ ަޖލްސާއެްއގައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު 

ކާ ިޚލާފުނުވާ ގޮުތގެމަތިން ފާޅުކުާރ ޚިޔާލެްއގެ ސަބަބުްނ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަ

ަެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮުތގެ  ނުވަތަ ދައްކާ ވާަހކައެ

ސަބަބުން ކުށްވެިރއެްއ ނުވާެނކަމަށް. އެހެންކަމުން ޤާނޫނުައސާސީގެ މިމާއްާދއިން 

ނޑު ދެކެން. އަޅުަގނަޑކީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޙިމާޔަތް ލިބިދޭކަމަ ށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމުމަށްފަހު އެކަމަކަށް ރީވިޒިްޓކުރަން ތާއިދުކުާރ 

މީހެއްނޫން. މި މަޖިލީހުންަް ވަނީ މިމަޖިލީހަށްަް ކުރިން ސްޕީކަރެއް ޮހވުމާމެދު 

ތާއިދު ނުކުަރއްވާ  ގޮތެްއ ނިންމައި، ސްީޕކަރެްއ ހޮވާފައި. އަދި ސްޕީކަުރ ހޮިވޮގތަށް

މެންބަރުންވެސް ވަނީ އެ ސްޕީކަރާއެކު މަސަްއކަތްޕުޅު ކުރަްއވާފައި އަދި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންވަނީ އޭނަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ގޮތާމެދު 

ނޑުމެްނގެ  ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑާންނަވާ ކަމުގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރަްއާވފައި. އަުޅގަ

ނުޑގެ  ކުރިމަތީގައި އޮތް މަަސއްކަތް ކިތަންމެހާވެސް ބޮޑު. އަަަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އައިސްަް މިތިބީ  މަސްއޫލިއްޔަުތވެސް އެހާމެ ބޮޑު. އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުައސާސީަގއި އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށް 

ޖިލީހުގައި ދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ެއކަން ކުރުމަށް އެއްކުރެްއިވ ޚާއްޞަ މަ

އަޅުގަްނޑުމެންނަށްވެސް މިކަްނ އޮތީ މިހެންކަން ޤަަަބޫލުކޮށް އެކަން ކުރުމަށް 

ކުރިމަތިލައިގެން. އެކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުވެ ިތބެގެން. އެހެންކަމުން 



ނޑުމެންނަށް މި  ގާނޫނުއަސާީސަގއިވާަާ އުިނކަމެއްގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ވަރަށް ދެރަކަެމއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މަސަތްކަތައިގެން ކުރިއަށްނުެދވުމީ 

 ރައީސް.

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަަައްސަލާމް  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

ނޑުގެ هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުއް  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް   ވަަބރަކާތުހޫ. އެންަްމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑަްށ މިފުރުޞަތު ދެއްިވކަމަށްޓަކާ ޢިްއޒަތްތެރި ވާޖިބެއްކަުމގަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ިއ ދެކެނީ ައުޅގަ

ނޑު  ރައީސަށް އިޚްލާސްތެރިކަާމެއކު ޝުކުރު ދެންނެވުން. އާދެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މި މަޖިލީހުގައި މި  ފުރުޞަތަކަަަށް އެދި މި ދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ކަމެއްކަމުގަިއ ހިނގަމުންދާ ބަހުސްގައި ކޮންމެސް އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަކީ ނެތްަް

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަުޅަގނޑު އެންަްމެ ފުރަތަމަ  ނުދެކޭތީ. އާދެ، އަުޅގަ

މައްސަލާަގއި ބަލާލީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާއިބުރައީސަކީަީ އިންތިޚާުބ 

ވަނަ  97ކުރެވޭ ދެމަޤާމުތޯ. އާދެ އެަކން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  97އޮްތ މާއްދާއިން ސާފުވާން އެބަ 

ތެރޭން އެމަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ ނާއިބު ަައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ. ނަމަވެސް 

އެދެމަޤާމަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރަނީ ސިއްރުންކަން އަތް އުފުލައިގެްނކަން 

ނޑައަޅާ ބަޔާްނކޮށްަްފައެއްަް ނުވޭ. އާދެ ރައީ  ސަކާ ނާއިބު ރައީސަުކ އެމާއްދާަގއި ކަ

އިންތިޚާބުކުރާނެ ަވކިގޮެތްއ މިމާއްދާގައި ބުނެަފިއ ނެތުމުން، މިމަޤާމަށް 

އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތެއް ބެލުމަށްޓަކާ ޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިރާސާކޮށް ބަލަން. 

ނޑަށް އެނގުނީ ަވކި  މިގޮތުން މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ދިރާސާކޮށް ބެލުމުން އަޅުގަ

ތި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަދި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންެވގެންވާ އެންމެހާ އިސްތިސްނާެއއްނެ

އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު ވޯޓުތަކުަގއި ވޯޓު ނަގާނެގޮތް ަބޔާންކުރާ މާއްދާއަކީަީ 

ވަނަ  133ވަަަަނ މާއްަްދާކަން.ަި އާދެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ  އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު  މާއްދާގަިއވަނީ ޤާނޫނުއަާސީސއާ ޤާނޫނުަގއި ކަ



ވޯޓުތަުކގައި ަނގަންވާނީ ިސއްރު ވޯޓެޭކ. މި މާއްދާގެ ޢިބާރާތްތަކުގައި ހިމެނޭ 

ލަފްޒުތަކަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއާ މިހެން އޮތުމުން އެ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ މިކިޔާ 

ަެއް ނުަވތަ ވަކި ބާބެއް ނޫންކަމާ ެއީއ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއޭ  ދުސްތޫރުގެ ަވކިބައެ

ޔާ ދުސްތޫރުގަިއވާ ހުރިހާ އެއްަޗކުން ސާބިތުވެ އެނގޭ. ހަމަ އެފަދައިން މިކި

ޤާނޫނުގައޭ މިހެން އޮތުމުން އެ ހެދިފައި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކުގަިއކަންވެްސ 

އޮޅުމެއްނެތި ސާފުކޮށްަް ެއނގޭ. ހަމަ އެފަދަަައިން އިންތިޚާބުތަކާއި މިހެން 

ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ބަޔާންކުރާ  އޮތުމުން ެއއީ އެންމެ އިންިތޚާބެއް ނޫންކަމާ ހަމަ

ނުވަތަ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުާރ ހުރިހާ އިންތިޚާބެއްކަްނވެްސ އެްއވެސް އޮޅުެމއްނެތި 

ސާފުކޮށްަް ެއގެން އެބައޮތް. ވީއިރު ޤާނޫނުައސާސީއާ ޤާޫނނުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއާވ 

 އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު ވޯޓުތަކުަގއި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކޭ މި ޢިބާރާތުން 

އެްއވެސް އިސްތިސްާނއެއްނެިތ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޤާނޫނުަގއި ަކނަޑއެޅިފައިުނވާ 

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ކޮންމެ ޢާންމު ވޯޓެއްަގއި ވޯޓު ނަގަންޖެހޭނީ ހާމަނޫން 

ަަކު ޝައްކު ކުރާނެ ތަން  ގޮަަތެްއގައި ިސއްރުންކަމާމެަދކު އެްއވެސް ދިެވއްސަ

ނޑު ނުދެކެން. އާ ދެ، ދެން އަުޅަގނޑު ބަލާލާނީ ބައެއް އޮވެދާނެކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ  133ވަނަ މާއްދާ ިކޔާަކމަށްވާނަމަ  133ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާުޅވާ 

ވަނަ މާއްާދވެްސ  134ވަނަ މާއްދާޔާ ޭއގެ ފަހުން  132މާއްދާގެ ކުިރއަށް އޮންނަ 

އާދެ ކިޔަންޖެހޭނެކަމަށްަް ވިދާޅުުވމާ ވިދާޅުވުމާމެދު އެއްެޗްއ ދަންނަވާލެވޭތޯ. 

އެބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވަނީ މި މާއްދާތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނިފައިވަީނ 

އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމުވޯޓުތަށް މި ބާބު ނުވަތަ  މިޞުރުޙީގެ ދަށުގައި ކަމަށް ވާތީ 

ކަމުގަިއވެްސ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުްނ އިނގޭ. އާދެ އެހެންކަމުން 

ވަނަ  132ފުުޅން އެވިދާުޅާވގޮތަށް އެ ޞުުރޚީއަާކއެކު އަޅުަގނޑު ދެންބަލާލީ އެބޭ

ވަނަ މާއްާދގަ އަންަނނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް  132މާއްދާ ކިޔާެލވޭތޯ. އާދެ 

އިލެކްޝަންްސގެ ވާޖިބުތަްށ މިޞުަުރުޚީގެ ދަށުގައި. އާދެ އެންމެ ފުރަތަމަ  

 ވަނަ 133މިޞުރުޚީ ކިޔާލުމުންވެސް ިއތުރަށް މި މާއްދާގައި ބުާނ އެްއޗަކާ 



ަވނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ  133މާއްަްދާޔާ ގުޅުމެއް ނެތްަްަކން އެނގޭ. އެހެނީ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު ވޯޓުތަކާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުަގިއ ކަ

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ކޮމިޝަނަރ އޮފް  132ވޯޓުނަގަްނ ޖެހޭނީ ކޮންކޮން ޮގތަކަށްކަން. 

ން. އާދެ އެާމްއދާ ދަންނަވާލާނަން، އިލެކްޝަންްސގެ ވާޖިބުތަަކީކ ކޮބައިކަ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ ވާޖިބުތަށް. މިސުަުަުރުޙީަީގެ ދަށުގަިއ 

ވަަނ މާއްދާަގއި ލިޔެާފވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީާއ ޤާނޫނުަގއި  133ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވާގޮުތގެ މަތިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންގެ 

ސިއްރުވޯޓު ނެގުމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު 

މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ސިއްރު ވޯޓުނެުގމާ. ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު 

ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަގާ ޢާަާންމު ވޯޓުެނގުމުެގ ހުރިހާކަމެއް ހިންގާ 

އިލެކްޝަންްސއޭ. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެިރ  ބަލަހަށްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް

ވަނަ މާއްދާއިން ަބާޔންވެ ފާޅުވެ އިނގެނީ  132މެންބަރުން. މި ދެންނެވުނު 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކުގެ ތެރެއިްނ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުަގިއ ކަ

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިެލކްަޝންސް ހިންގާ ބަލަހައްޓާީނ އޭގެތެރޭން ކޮންކޮން

އިންތިޚާބުތަކެްއކަން. މި މާްއދާގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ިއލެކްޝަންސް ހިންާގ 

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އިންތިޚާބު  ތަކުގެ ތެޭރގައި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކާ ނާަާއިުބ 

ވަނަ  133ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާ މި އިްނތިޚާބުގެ ވާހަކަ ައއިސްފަެއއްެނތްަް. ވީމާ 

ްސ ގުޅުމެއް ނެތް ކަން މާއްާދ ނުކިޔަސް، ހަމައެކަނި މާއްދާ މި މާއްދާޔާ އެްއވެ

ޞުރުޚީއަަަށް ބަލާލީމަވެސް ެއނގޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ހާމަ ވޯޓަކަށް ދިޔުމަށް ބުަރެވވަަޑއިގެްނ ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކިވ ބައެްއ ޢިްއޒަތްަްތެރި 

ވަނަ މާއްދާ  133ނު ފަދައިން މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ުކރީގަިއވެސް ދެންނެވު

ވަނަ މާއްދާެވސް ކިޔަން ޖެހޭނެކަމަށް. އާދެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  134ކިޔާނަމަ 

އެީއވެސްަް ރަނގަުޅ ވާހަކަފުެޅއްނޫނޭ. އެހެނީ އެމާއްާދގެ ޞުރުޚީގަިއ ވަީނ ވޯޓުޭދ 

އި މީހުން ކިބާގަިއ ހުންނަންވާ ސިފަތަށް މިހެން ބުނެފައި. ާއދެ މި ޞުރުޚީެގ ދަށުގަ 



ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފަިއަވނީ ވޯޓުދޭ މީހުންގެ ކިބާިއގަިއ ހުންނަންވާ ސިފަތަށް 

ތިރީަގއިމިވާ ސިފަތަށް ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގައި ، 134

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަާކ ޢާންމު ވޯޓުތަކުަގއި ވޯޓުދިުނމުގެ ޚައްޤު ލިބިގެްނވޭ.  ކަ

މުަގިއވުން. )ށ( ދިވެހި ަރއްޔިެތއްކަުމަގއިވުްނ، )ނ( އުމުރުން )ހ( މުސްލިމަކު ކަ

އަހަުރވެފާވުން، )ރ( ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރުން، )ބ( ޝަރީަިޢަަަތުގެ  21

ހުކުމެއްަގއި ހުރުން ބަންދެއްގަިއވާ ޤާނޫނީ ބަންދެއްާގާވ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

ވަނީ ކޮންސިފަތަކެއް މިފަދައިން. އާދެ އެހެންކަމުން މިމާއްދާގައި ބުނެފައި މި

ވަަނ މައްދާގެ މާނަ ހޯދަން  133ލިބިފާހުރި ބަޔަކަށްކަން ވޯޓު ދެވޭނީ. ނަމަވެސް 

ނޑަކަށް ަޤބުލެއްނުކުރެވޭ. އެހެނީ  134 ވަނަ މާއްދާ ިކޔަން ޖެހޭނެކަމަަަކަށް އަުޅގަ

ދެންމެޔަަަކު )ތ( އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ވިދާުޅވިފަދާން އިންތިޚާބުތަކާ 

ވަނަ  133ންމު ވޯޓުތަކުގައިަާ ވޯޓު ދޭނީ ކިހިނެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެަީ ޢާ

ވަނަ މާއްާދގައި ވޯޓު  97މާއްދާގަިއ ވަރަށް ސޮރީޚަކޮްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާ، 

ނަގާނެގޮެތއް ބަޔާންޮކއްފާ ނެތްަްނަމަވެސް އެމާއްަްާދގައި އެބުނާ އިންތިޚާބުަގއި 

ޖެހޭ މީހުންގެ ސިފަތަށް ބަޔާންވެފަ ވޯޓު ދޭންޖެހޭ މީހުންނާ އިންތިޚާބު ކުރަން

ވަަނ  134އެބައޮތް. އެހެނަކަމުން ވޯޓުދޭ މީހާގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަށް ބަލަަަން 

ވަނަ މާއްާދ ވަނީ  97މާއްދާ މިތާނގަިއ ކިާޔކަްށަް ނުޖެހޭ. އެހެނީ 

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހެނީ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ތެރޭންނޭ، މިގޮަތށް ވީމާ ވޯޓު ދެންޖެހޭ 

ހުންނާ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މީހުންވެސް ވާންޖެހޭނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ މީ

ވަަނ މާއްދާަގިއ  97ތެރޭންކަން އެނިގ ބަޔާންެވގެންވޭ. އާދެ އެހެންކަމުން 

ބަޔާންެވގެންވާ އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުދޭ މީހުންގެ ސިފަތަށް އެާމއްދާަގއި ބަޔާންކުެރވިފާ 

މާއްދާގެ ާމނަހޯދަން ކިޔަންޖެހޭނެ  ވަނަ 133ވަނަ މާއްާދައކީ  134ވާއިރު 

 133މާއްދާއެްއ ކަމާމެދަކު ަޝއްކު ކުރާނެ ތަނެއް ހަމަ ކަަށވަރުްނވެސްނެތް. އާދެ 

ވަނަ މާއްދާައކީ އެާމއްދާއާ ެއހެން އެއްެވސް މާއްދާެއއް ގުުޅވާ ިކޔުމަަަކާނުލާ ޭއގެ 

ދާން ފުރިހަމަ މާނަ ސާފުސާފުކޮށްަް ފެންނަންއޮތް އެއްވެްސ ތަޢުަުވީލަކަށް 



ނުޖެހޭފަދަ ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްާދއެއް. އެ މާއްާދގައި އަންނަނީ 

އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު ވޯޓުތަުކގައި ިސއްުރވޯޓު ނެގުްނ، މި ސުރުޚީގެ ދަށުަގިއ 

ނޑައެިޅގެން ވަިކ  އެހެންކަމުން މިސުރުޚީއަށް ބަލާލުމުން މި ސުރުޚީގަިއ ކަ

ނޑައެ ިޅެގން ވަކި ވޯޓެްއ ބަޔާންކޮށްފަިއަާ ނުވާކަން އެނގޭ. އިންތިޚާބެއް އަދި ކަ

ވީމާ މި ސުރުޚީންވެސް އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތްގޮުތގައި އެނގި ބަޔާންެވގެްނވަނީ 

ޢާންމު ވޯޓުތަކުގެ ވާަހކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

ތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ސުރުޚީތަުކގެ ާވހަކަ މިދަންނަވާލީ ބައެއް ޢިއްޒަތް

ވަނަ  153ސުރުޚީތަކުގެ ވާހަކަ ދައްަކވާީތ. އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނުޑ ހަނދުމަ ނެތިގެންނެއް ނޫން. އާދެ އެާމއްދާަގއި  މާއްދާގެ މަތިން އަުޅގަ

ަަީކ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއިވާ ެއްއވެސް ސުރުޚީއަ

ވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ހުރިހާ ސުރުޚީތަކަކީ ހަފޮޅުން ބައެއްނޫނޭ. މިަަފަދައިން 

ނުޑ  ަަކެއް ކަުމގައިަި ދަންނަވަން. އާދެ ެއހެންކަމުން އަޅުގަ ބޭރުގަިއވާ ވާހަކަތަ

ދަންނަވާނީ މި އަތް ަނގަިއގެން ޯވޓެއް ަނާގގޮތަށް ާޤނޫނުއަސާސީ ެއްއވެސް 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މާއްދާއެްއަގއި ނެތްކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީ ހެކިދޭތިއްޔާ ައދި 

ވަނަ މާއްދާއިން ހެިކ  97ރައީސަކީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަާޤމެަެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީ 

ސާބިތުވާން އޮތުމާ އަދި ޤާޫނނުއަސާސީަގިއވާަާ އިންތިޚާބުތަކާ އާންމު  ވޯޓުަތކާ 

ވަނަ މާއްދާއިްނ  133ވޯޓުނަގާެނގޮތް ބުނެފާވާ މާއްދާއަކީ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ނަޑއެޅިަފއިވާ އިންގެން އޮވެފާ  އެމާއްާދއިން  ބުނެފާވަނީ އެމާއްާދޔާ ޤާޫނނުގައި ކަ

އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ނަގަްނވާނީ ސިއްުރވޯޓެޭކ މިފަދަ ސާދާ ސީދާ 

އެްއވެސް އޮޅުެމއް ނާރާެނ ފަދަ ސަަޮރީޙަ ޢިބާރާތަުކން ވޯޓުލާންޖެހޭ ގޮތް 

ނަޑއަޅާ ބަޔާންޮކއްފާވާީތާޔ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގަ  އިާވ އެްއވެސް ޞުރުޚީައކީ ކަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ   153ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަބއެއްަް ޫނންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއަޅާ ގަަދޔަށް އިންޒާުރ ދީފާ ވާތީއާ މިސަބަބުތަކަށްޓަކާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ކަ

ރައީސަކަްށވިޔަްސ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހަށް މެންބަރުން 



ކަމުަގއި ިވަޔސް އަދި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރައިަސކަަަށްިވޔަސް  އިންތިޚާބުކުރުން

އަދި އަތޮުޅ ކޮމިޓީތަުކގެ މެްނބަރުަުންނަށްވިޔަސް އެމީހަކު ނުވަތަ އެަބޔަކު ޮހވަނީ 

އިންތިޚާބަކުންކަމުަގއި ވާނަަމ ނުވަތަ އެމަޤާމަކީ އިންިތޚާބުކުރާ މަޤާމުކަމުގައި 

ގަންޖެހޭނީ ސިއްރުވޯެޓއްކަމާމެދަުކ ވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ަކނޑަައޅާގޮެތއް ނަ

ަަްއކުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަްށ އަޅުަގނޑު ނުދެކެން.  އެްއވެސް ދިެވއްސަކު ޝަ

 134ވަނަ ާމއްަްދާޔާ  132ވަނަ މާއްާދ ކިޔަްނޖެހޭ ކޮންމެ ޚާލަތެއްަގއި  133އާދެ 

 ވަނަ މާއްދާވެސް ކިޔަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން. އާދެ އެހެންކަމުން 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަާކ ޢަންމު ވޯޓުތަުކގައި  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫުނގަިއ ކަ

ސިއްރުޯވޓު ނެގުން ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާއިރު އަދި ައތް ނަގައިގެން  ވޯޓުދޭްނ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެްއވެްސ މާއްަްދާއެްއަގއި ނޯންނަަައިރު އަދި އެަެްއވެްސ 

ޓު ެނގުމަކީ ޤާނޫނުައާސސީއާ ޚިލާފުކަމެްއކަމަށާ އިންތިޚާބެްއގައި އަތްަްނަަގިއެގން ވޯ

ގަންދީ ކުރަްއވާފާކުރާ ހުަވޔާ هللا ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މާތް 

ޚިަިލާފުކަމެަެަެަެއްކަމުަގއި ުހވަޔާ ޚިލާުފވެ ބިރުފުޅުގެްނވަާޑން ވަރަށް ައސަރާެއކު 

ރު ވޯޓެްއ އާދޭހުގެ ރާުގގައި ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަމުން ގެންދަާވއިރު އަދި ސިއް

ނެގުމުން ލިބޭނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެތިފައި  އެންެމހާ ބާރުތަކާ ނުފޫޒުތަކާ 

ވޯޓުދެވޭނެ ގޮަތކުން ބައެްއގެ ހިތްަްހަމަ ނުޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީތަކުން ސަލާމަތްވެ 

ހުރެ ދޭވޭ ވޯޓަކަށް ިސއްުރވޯޓުވެފާ އެއީ އެންމެ ޢަަަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި 

ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާއިރު  ހަމަ އެފަދަ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި  ގޮތްކަމަށް ސަލާމަތް

މެންބަރުން އެއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާ އަތް ނަގަިއގެން ވޯޓުެނގުމަށް 

ނޑު ހަމަ ގައިުމވެސް ހައިރާްނވެ  ބާރުއަޅުްއވާ ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވާކަީމ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި  އަންތަރީސް ާވވަރުގެ ކަމެއް. އަދި އެ ސުވާލު މާކުަތކެއް 

އުފެދޭ ކަމެއްކަމުަގިއވެސް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި މައްސަލާގާ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތުވެފާ ވާީތ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި 

ޢިއްޒަތްތެރިމަޖިލީސްގާ ދެން ފެނިގެންދިޔައީ މަޖިލީސްގެ ރައީސަކު ހޮވުން މިކަމުގާ 



ވޯެޓއްތޯ ނުވަތަ ޢާންމު ވޯޓެއްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓުނެގުން ނެގުމުެގ  ނަގާނީ ސިއްރު

ނުޑ މިތިބީ ކޮްށަްގެން އަޣްލަބިްއޔަތު  މައްސަލަ. އާދެ އެކަްނވެްސ އަުޅގަ

ލިބުނުގޮތަށް ރައީަސކުވެްސ ިއންތިޚާބު ކޮށްގެން އަދި އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ 

އްވާފަ އާދެ ނަމަވެސް ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ވަރަްށިގނަ ޖަލްސާތަކެއްވެސް  ބާ 

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީަީންވާކަަމކީ ޤާނޫނުއަސާީސގާ ަވިކގޮތަަަކަށް ަކނަޑއެޅި 

ަެގެންވާ ކަމެްއަގއި އެކަމެްއކުރާނީ އެހެންތޯ އެހެންގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަށް  ބަޔާންވެ

ވޯޓެްއ ނުގުމަީކވެސް ޤާނޫުނއަސާީސއާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑައަޅާ ބުނެފަިއ ނުވާކަމެއްަގއި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ވަިކގޮތަ ކަށް ުކރަން ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެމާއްާދ ޢިބާރާތްކޮށްފައިާވ ގޮަތުކން ތަފާތު ދެގޮތަކަށް 

މާނަކުރެވިދާ ފަދަ ގޮަތކަށް ަބއްޓަން ކުެރވިފަިއވާ މާއްާދއެްއ ކަމުަގއިވާނަމަ ުނވަތަ 

ެއކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސާއ އެގޮތަށް ެދކެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުންގެ އަރިުހގަިއ 

ޚިލާފުކަމަކަށް ފަހަރެއްަގއި ުނވެ ހިނަގއިދާނެ. ނަމަވެސް ިހތާމައަކީ މިޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަަގއި 

އަތްއުފުލަިއގެން އާދެ ޯވޓުދެނީ ކޮންގޮތަކަށް އިނގޭގޮަތކަށް ސިއްރު ވޯެޓްއ 

ތަކަށް ޯވޓު ދިނުމަކީ ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ޢަމަލަަކށް ވުމުގެ ސަބަބުންަް ނޫންގޮ

އެބޭފުޅުންކުރަްއވާފަިއވާ ުހަވއާ ޚިލާފުާވ ކަމަށް ދެެކވަަޑއިގެްނ ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރު އެބޭފުޅުންނަށް އެވޯުޓަގއި ބައިވެރިުނވެވޭ ގޮތަކަްށ 

އަމާޒުކުަރއްާވ ޢިްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތުންނާ އަިދ އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓު ނެންެގުވމަށް 

ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ގެްނދަވާކަން. އާދެ، މިހެން 

ދަންނަވާއިރު މިޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަުތންވަނީ ވޯޓު ދޭންޖެހޭ 

މުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަިކގޮތެއް ަކނަޑއަުޅއްވާ ފާްސކުރަްއވާފައިކަން. އެހެންކަ

އެނޫންގޮތަކަށް ޖަލްސާ ކުިރއަށް އަދި ނުގެންެދވޭނެ ަކމުގަިއވެސް ައޅުަގނުޑ 

ނޑަށް  ޤަބޫލުކުރަން. ނަމަވެސް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ހިތާމައާެއއްކޮށް އަުޅގަ

 153ވަނަ މާއްދާއާ  133ވަނަ މާއްދާއާ  97ދަންނަވަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



ވަނަ މާއްދާ އެނޫންގޮތަކަށް  133އްދާ އެއޮތް ގޮތަށް އޮްއވާ ނުވަތަ ވަނަ މާ

އިޞްލާޙު ނުކުރަްއވާ އަްތއުުފލައިގެން ނަންަގވާ ހާމަ ވޯެޓއްަގއި ބަިއވެިރވުމަށް 

 އަޅުަގނޑު ބިުރވެތިވާ ވާހަކަ. އާދެ، އެހެްނވީމާ... 

 

ނުޑ އެންމެ ުފރަތަމަވެސް ދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ގަ

 ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ވާަހކަ ގެްނގޮސް ދެްއވުމަށް. އަދި... 

 

ނޑު ދެމިނެޓެްއގެ ތެރޭަގއި ނިންމާލާނަމޭ ހިތާ.  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ކުރުކޮށް އަުޅގަ
 ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

    ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

މިނެޓު ވާހަކަ ދައްަކވައިފި. އެހެންވީމާ ދެން ތިބި  15ހާރުވެސް އާދެ، މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ެއއްފަހަރު 

 ކުރުކޮށް ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޅުވެފަިއވާ އާދެ، ެއއީ ބަެއއް އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވިދާ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ފަދައިން ކޮށްފައިވާ ުހވައާ ޚިާލފުވާނެކަމެއް ކަުމގައި ދެކޭތީ. އާދެ، ެއއީ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ގަންދީ ހުަވއާ ޚިލާފުެވއްެޖ މީހާއާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަހުން هللا     ވާހަކަެދއްެކވުން:

އި ވޮިޑގެންވާނެކަމަށް ގުދުީސ ހަސްމެއްގެ ގޮުތގައި ުނވަތަ ދައުާވވެރިެއްއގެ ގޮތުގަ 

ނޑުމެްނނަށް އަންަގވާ އިންޒާުރ ދެްއވާފަިއވާތީާއ އަދި ކީރިތި  ހަދީޘްފުޅަކުން އަުޅގަ

ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އެތަެކްއ އާޔަތަކުން ހުަވއާ ޚިލާފުވުމުގެ ބިރުވެިރކަން 

ނޑުމެން އެފަދަ ކަންތައްަތކުން هللا ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާތީ. އާދެ، މާތް އަުޅގަ

މަތް ކުރައްވާ ރަްއކާތެރި ކުރަްއވާށި އާމީން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ސަލާ

ރައީސަކަށް އިންތިޚާބު ކޮންެމހެން ސިއްރު ވޯޓެއް ެނގުން ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމް 



ނުކުރާކަމަށް ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގި ަޔޤީންވެަވޑަިއގަންނަވާޭނ 

މަކީ ެއްއވެސް ގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ފަދައިން ސިއްރު ވޯެޓއް ެނގު

ނުވާހާ ހިނދު އެންމެ ރަނގަޅު އިންސާފުވެރި އަިދ އެންމެހާ ނުފޫޒުތަކަކާ 

ބާރުތަކުން އެއްކިަބއިެވގެންވާ މުސްތަޤިއްލު އަދި އަދުލްވެިރކަމާ އިންސާފު އޭގައި 

ރި ގޮެތްއގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޝާމިލްެވެގންވާ ގޮްތކަމަށްވެފައި އެންމެ ޞުލްޙަވެ

ވޯޓުެގ ކަންތައްަތއް ނިމިގެންާދނީވެސް މިގޮުތގަިއ ކަން ޔަޤީްނވާތީ ވަރަށް އާދޭހާެއކު 

ނޑުމެން ގިނަ  އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެ އަރިހުން މިއަދު އެދެީނ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށްވެްސ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަުކ އިންތިޚާބު 

ވަނަ  133ަގއި ބަިއވެިރވެވޭޭނ ގޮތެްއގެ މަތިން ޤާނޫނުައސާސީގެ ކުރެްއވުމު

މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ސިއްރު ވޯޓެއް ނަންާގވާ ދެއްވުމަށް. އާދެ، 

ނޑު ެއބަޔަކާ ޚިޔާލުބަދަލުކުރި ފާިދއްޕޮޅުެގ ހަމަ ކޮންމެ  މީހުސްއެކަނި އަުޅގަ

ން. އަުޅަގނުޑގެ ރައްޔިތެްއެގވެސް އިލްތިމާަސަަކީ މީކަމުަގއިެވސް ދަންނަވަ

ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސަށް އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވާ ޝުކުރު 

ފަށްފަށް ކުރަމުން. މަނިކުފާނު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ގެންދަވާެލއް 

ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި އަދި އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުަރއްާވަކމަށްޓަކައި މަނިކުފާނަށް 

ުޑގެ ހިުތގެައޑިން ވަރަށް އިޙްާލސްތެރިކަމާެއުކ ފުރިއުތުރޭ ޝުކުރު އަޅުަގނ

 هللا.އަރިސްކުރަމުން. ަވއްސަލާމްަޢލައިކުމް ވަރަޙުމަތުއް 

 

ޝުކުރިއްާޔ އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މިވަގުުތ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޕީކަރ އޮނަރަބަްލ ޖީ.އާރު މުސާފިރު އަދި އިންޑިާޔގެ ހެމަޗާލް ޕްރަދޭޝްގެ ސް

އެއެސެމްބްީލގެ ެސކްރެޓޭރިއެްޓ ޖޭ.އާރު ގަފްސާ މިހާރު ާރއްޖެއަށް ކުރަްއވަމުން 

ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުަގއި މިވަގުތު މަޖިލީހުގެ ގޭަގިއ ވީ.އަިއ.ޕީގެ ތެރޭަގއި 

ނަށް އެބަތިއްެބވި. ވީމާ މަޖިލިސްތަކުގެ އާދަކާދަ އޮންަނގޮތުން އެދެބޭފުޅުން

މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން. ކުރިއަށް ދަމުން 



އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަދި އެއްފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު 

ކުރުކުރެްއވުން ވަރަށް މުހިްނމުކަމަށް އެއީ ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން އަިދވެސް 

ނޑު މިއަދު ވަރަށް ގިނަ މެންބަ ރުން އެބަތިއްބެވި ވާހަކަ ދެްއކުމަށް ައދި އަޅުގަ

ބޭފުޅުންވެސް އެދިލައްވާަފއި އެަބވޭ. ދެން  18ހެނދުނު އެރުވި ފުރުޞަތު އިތުރު 

ނޑު މި ައވަސް ުކރުމަށް ކުރެއްވެމުންދާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ައޅުގަ

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު  މަސައްކަތަށް އެއްބާރުަލއްާވ ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން.

ކުރުނުކުރެްއވޭނަމަ ައޅުަގނޑަށް ކުިރއަށް ޮއތްތާނގައި ަވގުތު 

ނަޑއަޅަްނވެސްޖެހިދާނެ. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވަކި ަވގުތެއް  ކަ

ނަޑއަޅާ ެއވާހަކަަތއް ވަުގތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ އެގޮތަްށ  ކަ

ރުން އެއްބާރުލަްއވަިއގެން ކުިރައށް ގެންދެވުން ވަރަށް ހަދަންނުޖެހޭ ގޮތަކަށް މެންބަ

ބޮޑަށް އެދެން. ދެން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މެންބަރު ޢަދުނާނު ޙަލީމަށް. 

 

ނޑު މިއަުދ ޚާއްޞަ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ  ަިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، އަުޅގަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢި

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  ދުާނނު ޙަލީމް މެންަބރު ޢަ

ދައްކަން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ާވހަކަތައް ތ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަފީފާ ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ދައްކަވައިފި. 

ނޑަްށ ލިބުނު ވަރަްށ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއްހެން އަިދ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެއީ އަުޅގަ

މަޖިލީހަށްވެސް ލިބިގެން ދިޔަ އެހީތެރިކަެމއްހެން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ 

ކުރުކޮށްލަންޖެހިދާނެތީ. އެދެބޭފުންނަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެުކ 

ނ ޑުމެން މިގޮތަށް ކުރަމުން ދިަޔ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ީމގެކުރިން އަުޅގަ

މަސައްކަތެްއަގއި ަގވާއިދު ެހދުމުގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް ަވކި 

ހިސާބަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ފާސްކުރާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން ސުވާުލ 

އުފެދެންޖެހުނު. އާދެ، އެސުވާލު އުފެދިގެން ދިޔަދިޔުމުަގއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 



އިންތިޚާބު ކުރުުމގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާނީ ޮކން އަޣުލަބިއްޔަެތއްތޯ،  ރައީސް

ނޑުމެްނގެ  ޖަލްސާގައި ިތއްަބވާނީ ކިހާ މީހުނެއްތޯ ސުވާުލއުފެދި އެަމއްސަލަ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިމައްޗަްށ ހުށަހެޅުނު. އާދެ، އަުޅގަ

ފަހު ވަގުތު ިމމައްސަލައަކީ އަދިެވސް ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި އެންމެ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެާދނެ މައްސަލައެއްހެން. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ުކރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ކޮން 

ންވީ އަޣުލަބިއްޔަަތކުންކަން ފާްސކުރެްއވުން ެއއީ އެންެމ ފުރަތަމަ އަޅަ

ނޑު ަދންނަވަން. އާދެ، ޤާނޫނުައާސސީ  ވަނަ މާއްާދގައި  97ފިޔަވަުޅކަމުަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ  133ބުނެފައިވަނީ އިންތިޚާބެްއގެ ާވހަކަތޯ އަދި 

ބުނާ އިންތިޚާބެއްަގިއވިްއޔާ ަނގަންޖެހެނީ ސިއްރު ވޯޓެއްތޯ މިސުވާލު ތަފާތު ބަެއއް 

ނޑަށް ހީވަނީ މަނިކުފާނު ބޭފުޅުން ކުރައް ވާ ޖަވާބަކަށް ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވަނީ. އަުޅގަ

ވަނަ  97އެއަށް ޖަވާެބއް ނުދެްއވީ ަކނޑަެއޅިގެން މިކަން ފެންނަށް އޮތީމަހެން. 

ނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ ޞަރީޙަބަހުން ލިޔެފައި އޮތީމަ، އަދި  މާއްދާގަިއވެސް އަުޅގަ

ކުރުކޮށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ލިޔުއްވާަފއި ވަނަ މާއްާދ ވަރަށް ކުރު 133އެހެންމެ 

ނުޑވެްސ ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ  ވަަނ  97އޮތީމަ. އާދެ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ަކނަޑއެޅިގެން އިންތިޚާބެއްެގ  97މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އެބަޮއވޭ. އެހެން ކަމުން ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށްަފއި ބަާޔންކުރޭ. ކަ

ވަަނ މާއްދާގައި ެއއިންތިޚާބުެގ ވޯޓު ނަގަންޖެހެނީ  97އެނަންބަރުގައި 

ނަޑއެޅިަފއި ނެތްކަމަށްވިޔަސް  ވަނަ މާއްދާގައި  133ކޮންގޮތަކަްށކަން ކަ

ނޑައަާޅފައި ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނަގަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފަިއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ އިންތިޚާބު ކުރުުމގަިއ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ަރއްޔިތުްނގެ ާޚއް

ސިއްރު ވޯެޓއް ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން. އާދެ، ދެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވެގން އައީ އެމާނަކުރުުމގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

މަ ކަންނޭނގެ. ވަނަ ާމއްދާގެ ކުރުކަާމ ސާދާކަމާެއކު މާނައަކަްށ ޭބނުންނުވީ 133



ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވއިރު  156މާނަތައް  ވަނަ މާއްާދގައި  133ވަނަ މާއްާދ ކަ

ނަޑއެިޅގެން ބުނެފައިވާ އެްއޗެްއގެ މާނަ ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތީ. އެހެންނަމަވެސް  ކަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ އެަިނޭގ  133 ވަނަ މާއްދާަގިއވެސް ބެލިފައި އޮތްކަން އަުޅގަ

ްއރު ވޯޓަކީ ކޮންެއއްެޗއްކަން ބަޔާންކުރަްއވާފައި އޮތީ. ވަނަ މާއްދާަގއި ސި 159

އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންާނ ކުރިމަތިވެގެން އުޅެނީ ބަުހސްގެ ަވގުތު ދިުގވެގެން 

ގޮސް ކުީރ ފަހަރުވެސް ތިްނ ދުވަސް މިފަހަރުވެސް ތިްނ ދުވަސް މިހާރު ފަހަނަ 

ށް ީހވަނީ އަޅާދަނީ. ދެން އޮތީ ިކތައްދުވަްސކަމެއް ނޭނގެ. އަޅުަގނޑަ

ނޑު މިދެންނެވިހެން  ވަނަ މާއްދާަގއި  97ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކުރިން މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދަގއި އިންތިާޚބުގައި ވޯޓު ނަގަްނވީ  133އިންތިޚާބެްއގެ ވާހަކަ އައިސް 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ދެްއކޭތީ މިކަން  ގޮތް ބަޔާންކޮށްަފއިާވއިރު އެާއ ތަފާތުކޮށް އަުޅގަ

ނުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަން ހަދަިއގެން ބަހުސްގެ ވަގުުތ ސާފުކޮށްދި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ދިގުވަނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާ ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާއިރު މީކީ އެްއެވސް ގޮތަކަށް ބަހުސްއަށް 

ނޑުމެ ން ވޯޓަށް އަހަިއެގން ނިންމަންވީ ކަމެއް. ދާންވީ ކަމެއްނޫންަް. މީ ައޅުގަ

އާދެ، ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދިެވސް އެއްފަހަރު ކުރިން 

ދެންނެވި ފަދައިން ވާހަކަ ެދްއކެވި ޢިްއޒަތްތެރި ދެބޭފުޅުންނަށް ތ. އަތޮުޅގެ ޙަސަން 

ހަކައަްށ ޢަފީފަށާ ޅ. އަތޮޅުގެ ުޙސައިން އިބްރާހީމަށާ އެބޭުފޅުން ދެއްކި ވާ

ތާއީދުކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެއަށްފަހުގައި މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ 

ނަޑއަޅާަފއި  މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ަވކިގޮެތއް ކަ

ނުވާކަމަށް ބުނެ ވޯޓު ނަގަންވީ ގޮތެއް ައޅުަގނޑުެމންވަނީ ފާސްކޮށްފައި. 

ރަން ފެންނަކަމަށް އައްުޑއަތޮުޅެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މިފާސްކުރުން ބާތިލްކު

ޝަރީފުވަނީ ކުރީ ުދވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅުްއވާަފއި. އާދެ، މިެއއްބަްސވުމާ 

ނޑަށް ޤަބޫލު  ނޑަކީ. ެއއީ ެއކަްނ އަުޅގަ އެްއގޮތަށް ވޯޓު ދިންމީހެއް ޫނން އަުޅގަ

ފު އެ ެއއްބަްސވުން ނުކުރެވޭތީ. އެހެންކަމުން ައލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީ



ބާތިލްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީެވ އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ތާއީދުކޮށް އެހުށަހެޅުން 

އެފާސްކުރުން ބާތިލުކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމޖިލީހުގައި  އައްސަލާމް އަަލއިކުމް. ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް މިގެްނދާ ބަހުސްގައި ައޅުަގނުޑވެްސ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީތީ   މޫސާ ނިާޒރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ވަރަށް ގިނަ  އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ހިުތގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ސުވާލުތައް އެބަހުރި. އެން މެ ފުރަތަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރިާޔސަތަށް ރައީސަކު 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ހިތުގައި  އިންތިޚާބު ކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ީސަގއި އެިކއެކި މިކަމާމެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުެމއް ނެތްބާއޭ. ޤާނޫނުއަސާ

ނޑުމެން  މާއްދާތަކުަގއި ެއކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދަްއކާފައި ހުރިކަން އަުޅގަ

އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް މިމައްސަލައާ މެދުގައި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަފާތު 

މީ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ. އެެހންކަމަށްވަންޏާ އެއީ  ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން ނުދޭބާއޭ

ނިޑވަޅުަތކުަގއި ޤާނޫނީ މިފަދަ އެއްވުްނތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާ  ޙަޤީޤަތެއް. އެފަދަ ދަ

ނޑުމެންނަށް  އުސޫލުތައް ދެން އަުޅަގނޑުެމން ބަަަލަނީ. ބަލާއިރުގައި ައުޅގަ

ފުޅުން އިޝާރާތް ފެންނަނީ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ކުރީަގއިެވސް އެހެން ބޭ

ކުރެްއވި ފަދައިން ޤާނޫނުއަާސސީގެ މާއްދާެއއް ޝަރަހަކޮށް ނުވަތަ ޭއގައި 

ބުނާއެއްެޗއް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ސާފުނުވެގެން ުއޅޭ މައްސަަލތަކުަގއި 

ސްޕްރިމްކޯޓަށް އެމައްސަލަަތްއ ހުށަހަޅާ ނޫނީ އެޤާނޫނުގެ އަސާސީއާބެހޭ ގޮތުން 

ެއޅިފައިހުރި ކޯޓުތަކުން ޮގތެއް ނިންމާ ވަކި ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުމަށް ަކނޑަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގުން. ރާއްޖޭަގއި އަދި މިފަދަ ޤާނޫނީ އިދާރާއެއް ނެތުުމގެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ސަބަބުންނާއެކުަގއި ނުވަތަ ަސބަބަށްޓަކައި ދެން އަުޅގަ



ނޑުމެން އެންމެްނވެސް ުސވާލުކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ، ދެން އަޅުަގނުޑގެ  ގޮތެއް އަުޅގަ

ސުވާލަކީ މިފަދަ ކަމަކާބެހޭގޮުތން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެފަދަ ބާރެއް ޤާނޫނީ 

ނޑު ހިތުން މިމަޖިލީހަށް އެފަދަ ޤާނޫނުގެ ބާރެއް  ބާރެއް ލިބިފައި ނުވޭބާޭއ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީގެ  ލިބޭ. އެބާރާ އެްއގޮތަށް ެއއީ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ތަންދޭތީވެ ައޅުގަ

ރީގެ މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މަޖިލީހަށް އާދެ ކު

ރައީސަކު ހޮވާނެ ގޮތެއް. ިމއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. މިހާރު 

ވަނަ  134ވަނަ މާއްާދއަށް  97ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހަކައާ ޝަރަޙަ މިތާނަގއި ކިއުމުގެ ޙަޤީޤަުތގައި މާއްދާއާ މިހުރިހާ މާއްދާތަކެއްެގ ވާ

މީގެ އެްއވެސް މާނަެއއްނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރނީ އިޞްލާޙީ 

ނޑުމެން ބަދަލުކުރަން  ބަދަލުތަކަކާ ދިމާލަށް. ޑިމޮކްރަސީއާ ެއއްގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަން.  މިއަދު ގެންނަން ބޭނުންވަނީ. އެބޭނުންވަނީ ައވަހަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަމުގތަކަށް ނުކުތީމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވާ ސުވާލަކީ ކޮންމަަސއްކަެތއްހޭ މިހާރު ތިކުރަނީ. 

ނިމިފައި އޮތް މަސައްކަެތއްގެ ވާހަކަެއއް ނޫންހޭ ތިދައްކަނީ. އާދެ، 

ނޑުމަން ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާެދވިފައި ހުރި ހި ސާބު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އާދެވިފައި މިހިރީ ދަތުރުގެ ރާސްާތގެ އެަތއްަްހިސާބެއް 

ނޑު ހިުތން މަޖިލީހުގެ ގިނަ  ނޑަުތކުރުމުގައި ވަކި ހިސާަބކަށް އާދެވުނީ. އަުޅގަ ކަ

އި މެންބަރުންނަށް މިހިސާބު އޮޅިވަަޑއިގެން ިތއުޅެނީ. ޤާނޫނުައސާސީގަ 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތެއް މަޖިލީހުގައި  ނަޑއެޅިފައި އޮތްކަމެއް އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެން ކުރިން  ލިބިފައި އޮތް ޤާނޫނީ ބާރެއް ނިމިފައި އޮްއވާ އަެނއްކާ ައުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ވާަހކަ ދައްކާ ޚިޔާލުފާުޅކޮށްފައި ޮއތް މައްސަލަ އިތުރަށް 

ވާގޮަތކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޞްލާޙީ ަމސައްކަތްތަކާ ދޭތެޭރގައި މިތަނަށް ގެނައިމަ މި

ނޑުެމން އެންމެން މިކިޔަނީ  އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުަތކަށް ހުރަސްއެޅެނީ. އާެދ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ިއޞްލާޙޭ ރިފޯމޭ. އަޅުގަ



ނޑުމެންނަ ށް މިހުރަސްއެޅެނީ. ޑިމޮކްރަސީގެ ހެޔޮބަދަލުތަެކއް މިއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ  ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ. ައޅުގަ އެހެންވީމާ މީ އަުޅގަ

މީހަކުވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ. އާދެ، އެހެްނވީމާ މިޤާނޫނީ 

ނޑުެމން ޢަމަލުކުރުމަށް  ބާރާއެުކގައި ނިންމާފައި މިއޮްތ އުސޫލުގެ މަތިން އަުޅގަ

ން މިއަދު. ދެން މިތަނުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި އަޅުަގނޑު އެދެ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ދައްާކކަށް  ނޑުމެން އެހުރިހާ އެއްަޗކާ އަުޅގަ ނުކުތާތަކާ އަުޅގަ

ނުޑެވސް ބޭނުމެއް ނޫން މިގިނަ ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތު  ފުރުޞަތެއް ނެތް. އަުޅގަ

ރިޔާސަތަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމާމެދުަގއި މިކަމުގައި ހޭދަކުރާކަށް. މިމަޖިލީހުން ކުރިން 

ނިންމަވާފައި އޮްތގޮތަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެއއަްށ ޢަމަލު ކޮށް އަވަހަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަސްލު މަަސއްކަތާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ މުހިންމު 

އަޅުަގނޑު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން. ދެން އަނެއް މަްއސަލައަކީ 

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ނުކުތާައކީ ބައެއް ބޭފުޅުން 

އެބަ ވިދާުޅވޭ މިތަނުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ ލިެޔވިފައި އޮތީ ިދވެހި ބަހުންނޭ، ރަނގަޅު 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެވސް ޤަބޫލުކުރާ މައްސަލަެއއް ެއއީ. ދަންނަވަންތޯ ބަހަކީ 

ލިެޔވި އެަބސް ބަދަލުކުރެވޭ ތަރުޖަމާކުރެވޭ ޚިާޔލާ ފިކުރުގެ ސަބަބުން އެއަށް ބަސް 

މުޅި އޭގެ ކޮންޓެންޓް ުނވަތަ މުޅި އޭގެ އެބުނާ އެްއެޗއް ބަދަލުވެގެން ދާެއްއޗެއް. 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މިފެންނަނީ.  އެހެންވެގެން ނޫންތޯ ތަފާތު ޢިލްމުތައް އަުޅގަ

ސި ބަހުން ލިޔެފައި ޮއންނަނީ. އެކަމަކު ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައި ނޫނީ އިނގިރޭ

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަށްަޗކަށް މިކިޔަނީ ޤާނޫނޭ އަނެކަްއޗަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މިކިަޔނީ އެއީ ފިޒިްކސޭ  މިކިޔަނީ ޅެންބަހުރުވައޭ އަނެަކއްަޗކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތަށް އެރި ތަފާުތ ޢިލްމުތައް ލިޔެ ވިފައި ނޫނީ ކެމިސްޓްރީއޭ ނޫނީ އަުޅގަ

ހުންނަނީ އެއްކޮށް. ބަހުންނޭ ލިޔެވިފައި ހުންނަނީ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު އެފަދަ 

ނޑުމެންނާ ދިމާވީމާ އަޅުަގނޑު އެބަސް ދަންނާތީއޭ ކިޔާފައި  މައްސަލަެއއް އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭނެތޯ. އާދެ، މީ ވިސްނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއަށް ހުުކމެއް ކަ



ޑުަުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ބުއްދީގެ ނުކުތާއެއް. މީ ދުނިޔެ އަޅުަގނ

ހަމަތަކެއްވެސް އެބަހުރޭ އިނޭގތޯ. މިއަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ. 

ނަޑކީ ދިެވްއސެކޭ ކިޔާަފއި  އެހެންވީމާ ބަސް ދަނެއޭ ކިޔާަފއި ނޫނީ އަުޅގަ

ނުޑގެ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިކޔާލު އުެފދުފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމަކީ ެއއީ ުދނިޔޭގެ އާންމުން މީހުން ޚިޔާލާ އެްއގޮތަށް ނިންމާ އެ ހުކުމެއް ކަ

ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލާ ޚިލާފުކަމެއް. ބުއްދިއަށްެވސް ނުފެތޭކަމެއް. ހަމަ ބުއްދިވެސް 

ޤަބޫލުނުކުރާކަމެއް. އެހެންވީމާ ބަހުން ލިޔެފައި އޮތް ެއއްެޗއް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި 

ނޑުމެން ޭއަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ޤާނޫނެއް ދިވެހި ބަހުން ލި ޔެފައި އޮތީމާ އަުޅގަ

އުފެދޭ ކަމަށްވަންޏާ ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް އޮްތކަމަށްވަންޏާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

ދާންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ދާންޖެހޭނީ. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް 

ނޑުމެންނަށް އެްއޗަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ އެމަްއސަލަ މިތާނގައި މިއޮތީ. އެަމއްސަލައާބެޭހގޮތުން 

ނޑުމެން އެޙަޤީޤަތް  އަޅުަގނޑުމެން މިވާހަކަ ަދއްަކނީ. އެހެންވީމާ އެކަްނވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންަނށް  ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭނެ. ދެން އެއްބައި ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ވަނީ ޤާނޫނާ ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މިއިޝާރާތްކުރައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިާޔނާތްތެރިވެ ނޫނިއްޔާ އެންމެ ޮބޑު ޖަރީމާ ކުރިކަމަށް  12

ނޑުެމންގެ ބޮލުގައި ިމއަުޅވަނީ. ދަންވަންތޯ މަޖިލިސްތަކުގެ  ކުށެއް ެއއިލްޒާމު އަުޅގަ

ގެ އަާސސަކީ އަޣުލަބިއްަޔތަށް ތާއީދުކުރުން. އުސޫލަކީ އަޣުލަބިއްޔަތު. ޑިޮމްކރަސީ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންކަެމއްތޯ މިކުރަނީ. ދިަިވެހި ސަރުކާުރގެ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި 

ނޑުމެްނގެ  ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަސްލަަހތާ ފައިދާއަށްޓަަކއި ނުވަތަ ައުޅގަ

ބިއްޔަތު. ބޮޑު އިޞްލާޙަށްޓަަކއި އުފައްދާަފއިާވ ޤާނޫނުއަސާސީ މަޖިލީހުގެ ައޣުލަ

އަޣުލަބިއްޔަތުލިބިފައި ިޢއްޒަތްަތރި މެންބަރުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤަރާރަކާ ދެކޮޅަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަ ދައްކަނީ. ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސްއާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޚިލާފުވެެވނީ. ކޮބައިތޯ އެބޭފުންގެ އިޙްިތރާމާ ޤަދަރު. 



ނޑުމެން އެބޭފުޅުންގެ އެމަ ޖިލީހުން އެނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާ ޤަރާރަތެއް އަުޅގަ

ވިސްނާ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަްނވެއްޖެ ނޫންތޯ. އަޣުލަބިްއޔަތު އަޅުަގނޑުމެން 

ވާހަކަތަެކއް ޑިމޮކްރަސީ އޭިކަޔއިގަން އަޅުަގނޑުމެން މިވާހަަކދައްކަނީ. ޑިމޮކްރަީސގެ 

އިނގޭތޯ. އަުޅަގނުޑމެން އެއަށް ތާއީދު އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކީ އަޣުލަބިއްޔަތޭ 

ކުރަންޖެހޭނެ. އެ އަޅުަގނޑުެމން ބަލައިގަނެގެން ދަސްކުރަްނޖެހޭނެ. ފަހަރެއްގައި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލާެއްއގޮތަށް މަޖިލީހުގައި ނޫނީ 

ޔޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭ ޖަލްސާއެްއގައި ކަންތައް ނުނިމި ހިނގަިއދާނެ. އެއީ ދުނި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ އުސޫލުތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ ކޮންމެ 

ދުވަހަކުެވސް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރެއް. ެއކަމަކު ޑިމޮކްަްަރސީގެ އެންމެ މުހިންމު 

އަސާސްކަުމގަިއވާ އަޣުލަިބއްަޔތަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއަށް ާތީއދު ނުކުރެވޭ ކަމުަގއި 

ންނާނެ މައްސަލަ އެގޭ ކުލަވަރު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަންޏާ ދެން ނިކު

ނޑު  ފެންނަމުންދަނީ. އެއްވެސް ކަެމއް ނުއެއް ނިމޭނެ. ދެން ޭއގެފަހުން އަޅުގަ

ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ނެތިން. އެެހންވީމާ މި އަޅުަގނޑުމެން ކޮްނމެ ބޭފުޅަކުވެސް 

ށް އިޙްތިރާމް ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އެއަ

ކުރުމަކީ ތިމާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ނުވަތަ އުސޫލުތަކުންަް އެްއކިާބވުމެއް ނޫން. ޭއގެ 

މާނައަކީ ތިމާގެ އަިމއްލަ މަސްލަހަތާ ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތް ދޫކޮށްލާ ޤައުމުގެ 

މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދިނުން. މުޖްތަމަޢުގެ މަސްލަހަތަށް ހެޔޮގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނޑުމެަަންގެ ރަްއޔިތުން އެދޭ އެކަމަށް ތާ ނޑު ހިތުން މީ އަޅުގަ އީދުކުރަން. އަުޅގަ

ގޮތަކީ. ަރއްޔިތުން މިނޫން ގޮެތއް ނޭދޭނެ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުަުކުރާ 

ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން މިކަމާ އިދިކޮޅަށް މިކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ 

ަގނުޑވެސް ހަމަ ެއބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަށް ދައްކަވާ ބޭފުޅުން އެވާހަކަ ަދްއކަވަނީ ައޅު

ތާއީދު ކުރަން. ނުވަތަ އެބޭފުުޅންގެ ރޫޙަށްވަރަށް ފުރިހަމައަްށ ތާއީދުކުރަން. 

ޤަބޫލުވެސް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އެޚިާޔލަށް ތާއީދުކުރެވެން 

ލީހުގެ ނެތް ސަބަބެއް މިދަންނަވަނީ. މިމަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރު މަޖި



ފުރިހަމަ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަުކން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން 

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމވެސް އެްނމެ މަސްލަހަތު ހުރި  އަޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ. ެއއީ އަުޅގަ

ގޮތަކީ. އެއީ ަރއްޔިތުން އެދޭ ގޮތަީކވެސް. ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ައވަސް 

އް ބޭނުންވަނީ. އެހެންކަމަށްވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް އިޞްލާޙެއް އަވަސް ބަދަލެ 

ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ. އާދެ، އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއގަިއވެސް ނެތިން 

އަޅުަގނުޑކޮށްފަިއވާ ހުަވއާ ޚިލާފުވާކަށެއް ނެތިން. އެފަދަ ޮބޑުކުށެްއެގވެސް 

މާ އެޭޅކަށްެވސް ތުހުމަތުގައި ނޫނީ އެފަދަ ކުށެއްގެ ބަންދުަގއި ނުވަތަ އެކަުމގެ ޒިން

އަޅުަގނޑު ނެތިން. އެފަދަކަެމްއ އަޅުަގނޑު ުނވެސް ކުރާނަން. އަޅުަގނޑު ހިތުން 

އެްއވެސް މެންބަރެއް އަެނއް މެންބަރަކާ ދިމާލަށް ނުވަތަ އިޝާރާތް ކުރަްއވާފައި 

އެފަދަ އިލްޒާމެއް އުޅުުމގެ ޙަްއޤެއްވެސް ނޯންނާނެ. ެއއްބައި މެންބަރުން މިތަނަށް 

ަނވަނީ ސީރިއަްސކޮްށ ވާހަކަ ދައްަކވަން. އަެނއްބަިއ މެންބަރުން ވަަޑއިގަން

ވަަޑއިގަންަނވަނީ ސަމާސަ ކުަރއްވަން. އެހެނެއް ނުވާނެ. ކިިހނެއްތޯ އެހެން ނިމޭނީ. 

މިތަނުގައި މިވާހަކަ ަދއްކަނީ އެންމެންވެސް ސީރިައސްކޮށް. މިތަނުގައި ެއއްބައި 

ފުޅުން ހީސަމާަސކުރަްއވާފައި ބޭފުޅުން ސަމާސާކުރައްވާަފއި އަނެއްބައި ބޭ

މަޖާކުރައްވާފައި ިޕކްނިކް ކުަރއްވާަފއި ަވޑަިއގަންނަާވއިރު ައނެއްބައިބޭފުޅުން 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުހިަިންމު ާވހަކަދައްަކވަނީ. މީ ތާކުންތާކުޖެހޭ ވާހަކަެއއްނޫން 

ނޑުމެން ޤަޫބލުކުރާ އުސޫލެްއވެސް ނޫން.  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ
 

ނޑު އަނެްއކާެވސް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށްވެސް  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ ކުރުޮކށްލާފައި....

 

 އަޅުަގނޑު މިނިންމާލަނީ އަޅުަގނޑު މިނުކުތާ ފާހަގަކުރުމަށްަފހު ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވާ ާވހަކައަކީ ނިންމާލާނަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނ މޫސާ ނިާޒރު 



ނުޑ   ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނުޑވެސް މިތަނަށް ައިއސްމިހުރީ ސީރިއަސްކޮށް ވާަހކަދައްކަން. އަުޅގަ

ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންވެސް ވާަހކަދައްކާީނ ީސރިއަސްކޮށް އެހެންވީާމ 

ނުޑމެން އެން މެންވެސް މިނުކުތާތަކަށް ސަމާލުަކންދޭންޖެހޭނެ އަޅުގަ

މިބޭނުންވާއެްއޗަކީ ައޅުަގނުޑމެންގެ މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިންމު 

ބަދަލުތަކާއި އިސްލާޙުަތްއ ވީހާވެސް އަވަހަކަްށެގނެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ެހޔޮއަސަރު ހެޔޮބަދަލު ފެންނާނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން. 

ނުޑމެންނަށް މިމައްސަލަ މިކަމަށް ވިސްނާަވޑަިއގަްނނަވާކަ މަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ހައްލުކުރާކަށް މާއުނދަގުެލްއނުވާނެ. ފުރުޞަތުދެއްވީީތ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަްނ. އައްސަލާމް ޢަަަލަިއކުމް.

 
 )ނިޒާމާެބހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން މާލޭ މެންަބރު   ވީ ރިޔާސަތުން ޝުކުރިއްޔާ ިރޔާސަތަށް. ައުޅގަ

ނުޑމެން އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް  ނޑު ޭބނުންވަނީ މިބަހުސް އަޅުގަ  އޮޅުންފިލުވާލަން އަުޅގަ

ގިނަދުވަސްަތކެްއގަިއކޮށް އަިދވެސް ކުރަމުންމިދަނީ މި ބަހުސްގެ މަްއޗަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ރިާޔސަތުން އެްއވެސް ނިންެމވުމެއް ނިންމަވަްނ 

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރުން މިހާރަށް ޤަޞްދުކު ރަްއވާފައި ނެތްކަމަށްވާނަމަ، އަުޅގަ

މިމައްސަލަ ނިންމާ ކޮމިޓީވަގުުތ ނިންމަވާ ވޯޓަިއގެްނ ކުރިއަްށގެންދެވުން. 

 ްަ އެހެންނޫނީވިއްޔާ އަޅުަގނޑަްށ އެނގެންބޭނުން މި ބަހުސްގެ ނަތީޖާއަކަށް

 ރިޔާސަތުން ބައްލަވަނީ ކޮްނަކމެއްތޯ.

 

 ޅަކަށްފަހު() ވަގުުތކޮ

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެންމެ ތިހުށަހެޅުއްވި ކަމަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގެވއްޖިްއޔާ ނިޒާމާއި ބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ 



ހޭގޮތުން ވިދާޅުިވ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެވޭގޮތާިއ ބެ

އެްއޗެްއކަމަށް އަޅުަގނޑު މިމާނަމިކުރަނީ. ދެން ތި ހުށަހެޅުއްވި ބަހުސްގެ ަވގުުތ 

ނިންމެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ 

އެކަމަށްެވސް ތާއީދު ލިިބއްޖިއްޔާ ވާހަކަފުޅުަތއް ިނމުމާއެކީަގއި ެއކަމަށް 

. އެހެންވީާމ އެގޮުތގެމަތިން ައޅުަގނޑު މިދަނީ. ދެން ވޯޓަށްދިޔުން

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މީގަކުީރގަިއވެސް ކޮންމެދުވަހަކު އަުޅަގނޑު ހަމަދަންނަވަމުން 

މިގެންދަނީ އަޅުަގނޑު ިމ މައްސަލާަގއި ގޮެތއް ރިޔާސަތުން ވަިކގޮެތއް 

އަދި ެއއަށް މިހާރު  ނިންމުމެއްނޫނޭ މީގައިމިއޮތީ މެންބަރުން ނިންމަވާފައޮތްގޮަތށް

އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެްއެގންނަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތްކަަމށް އެނގިަވޑަިއގެންފި. 

އެއަްށވެސް ބަދަެލއް ައިއއްިސއްޔާ މެންބަރުން ނިންމަާވގޮެތއްގެމަތިން މިކަންަތއް 

އަޅުަގނޑު ނިންމުމަކަށް ގެންނާނީ. އެހެންވީމާ ދެންމެ އެނެންގެވި ނުކުތާއަްށ 

ބުދެވިއްެޖކަމަށްބަލާފައި ދެން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެްނފައިމިއޮތީ އަްއޑުއަޮތޅު ޖަވާ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރު. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރުޞަތަކަށްއެދި އަުޅަގނޑުެވސް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ަެއްެޗއްެދންނެވުމަށް މިދެންނެވީ ހިނގަމުންމިދާ ބަހުސްގައި ކޮންމެ އިްބރާހީމް ޠާިހރު   ސް އެ

އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވާތީ. އެެހންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވަންހުރި ވާހަކަވެސް ިވދާޅުވެފަިއވުމާިއއެކު އަދި ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ވަގުތު 

ނޑުެގ ވާހަަކ މިހިސާބުން ކުރުކޮށްލަނީ.  ސަލާމަތްކުރުމާއިއެުކ ބޭނުންާވތީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ޝުކުރިއްޔާ އާދެ، އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގިނަބޭފުޅުން އެގޮަތށް ކުރުކޮށްގެންެދވިްއާޔ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް ައވަހަށް ނިމިދާނެހެން. 

 



 ރަީއސް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ފަދައިން އަޅުަގނުޑވެސް ބަލާނަން ވަަރށް ކުރުކުރެވޭތޯ.  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު 

އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށްގިނަ ަބިއތައް ދޫވެްސކޮށްލައިފިން މިހާރު. ޢިއްޒަތްތެރި ަބއެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކާނަން. މެންބަރުން ފާހަގަނުކުރައްވާ ޕޮއިންޓަކާިއ ބެހޭގޮތު

ނުޑ ވާހަަކކޮޅު ކުިރއަްށ ގެންދިޔުމުެގކުރިން  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ހަިއސިްއޔަތާިއ ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއްދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. ެއީއ 

ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގަިއ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކުރަްއވާފައި މެންބަރުންެގ ހައިސިްއޔަތާ ބެހޭގޮތުްނ ރައީ

ސުވާލުކުަރއްވާަފއިވޭ. ައޅުަގނޑުމެން ެއއާއި ބެޭހގޮތުން ެއއްެޗއް ނުދަންނަވަން. 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

ރެްއވުމަކީ ރަނގަޅުކަެމއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކު

އެނިންމުމަކީ މިމަޖިލީހުގެ ކަމެއްނޫނޭ މިަވގުތަކު. އެަކންތައް އަންނަންޖެހެނީ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުުކރާއިރުަގއޭ. މިމަޖިލީސް ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ 

މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ މެންބަރުން ޝާމިލްނުކުރާކަމަށް ވަންޏާ

މަޖިލީހަކީ ފުރިހަމަ މަޖިލީހަކަށްނުވާނެ. އެހެންވީމާ މި މަޖިލިސް އޮތްކަމަށްވަންޏާ 

އެމެންބަރުންނާއިވެސް އެީކަގިއ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނީ. ވީމާ ތިމަންނައަކީ އިންތިޚާބީ 

ދާއިރާއަކުން ވަަޑއިގެންެނިވ ބޭފުޅެކޭ. ތިމަންނަ މިތާ ރައްޔިތުންނާއި 

ނޑުމެންވެސް ރައްޔިތުންާނިއ ބައްދަލުކުރެްއވީމޭ އެހެ ން ވާހަކަފުޅުނުދައްަކވާ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާެވްސ  ނޑުމެންެވސް ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލުހޯދަން އަުޅގަ ބައްދަލުކުރަން އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަން. އަޅުަގނޑުމެްނނަކީވެސް ދިވެހިން. ވީމާ ދަންނަވަންއުޅޭ ެއއްަޗކީ މި 

ތާ މިދަްއކަނީ ޤާނޫނުއަސާީސ ހައިސިއްޔަަތކީ އެހެން ހައިސިްއޔަތެކޭ. މި

އިޞްލާޙްކުރަންެވގެން ެއއްކުެރވުނު މަޖިލީހެއް މިމަޖިލީހުގައި ތަފާތު ހައިސިއްޔަުތެގ 

ނޑުހިތުން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން އެބަތިްއބެވި. ވީމާ އަުޅގަ

މެންބަރުން ވެސް އެއްބޭފުޅަކު އަނެއްބޭފުޅަކަށް އިްޙތިރާމް ކުރެއްވުމަީކ 



ނޑު ދިވެހި ރަ ނޑަކީ ދިެވްއސެއް އަުޅގަ ނގަޅުކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ރައްޔިތެްއކަން ދޫކޮށްލާކަެށއްެވސްނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ިމ 

މަޖިލީހުގެ ބައެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މިދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާ އަޅުަގނުޑ 

ރި ރައީސް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދެއްނުކުެރވޭ. ޢިްއޒަތްތެ 

ހަމަދެއްކެވުމުަގއި އެަބވިދާުޅޭވ މިވެނިސަރަޙައްދަކާއި މިވެިނސަރަޙައްދެްއގެ އެންމެން 

ވޯްކއައުްޓކުރީއޭ. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ  35ނުކުމެއްޖިއްޔާ ާރއްޖޭގެ އާބާީދގެ %

އްޤު ހުރިހާ އެންމެންގެ އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޮހވިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ވޯޓު ޙަ 

ވޯޓާިއއެީކގަތޯ އެީއ ެއއްަކމެއް. އަެނއްކަމަކީ އެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ހޮވިވަަޑިއގެންނެިވއިރުަގއި ޯވޓުލީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވޯޓު ލިބިވަޑަިއގެންނެވިތޯ. 

އެހެންނެއްނޫން ޑިމޮކްރަީސ މަސައްކަތްކުރަނީ ެއގޮަތކަށެއްނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ތަންކޮެޅއްކުރިން ކުިރ ދިރާސާއެްއގަިއ މީެގ ރައީސް. ޑި މޮކްަރސީއަށް އަުޅގަ

ނުޑ ބެިލ ބެލުމެއްަގއި ާރއްޖޭގެ  19ގާތްަގނޑަކަްށ  ވަރަކަްށ އަހަރު ކުރިން އަުޅގަ

އެއް ސަރަަޙއްދަކުންަި ޮހވިަވޑަިއގެންނެިވ ވަރަްށގިަނ މީހުން ކުރިމަތިލީ 

އީ އެަސރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުްނ ސަރަޙައްދަކުން ހޮވިަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅަކީ އެ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްފޮނުވަން އެންމެ ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅާ. މިދެންނެވީ 

އަކަށް ކެންޑިޑޭޓުްނ ކުރިމަތިލާފައޮެވއްޖިއްާޔ  29މިސާލަކަށްދަންނަވަންޏާ 

ނޑުމެން ެއވޯޓުތަްއ  ވޯޓުލާއިުރގަިއ ތަފާތު މީސްމީހުންނަށް ވޯޓުބެހިގެންދާނެ. ައޅުގަ

އިުރގައި އެސަރަޙައްުދެގ ގިނަމީހުންނެއް ނޭދޭ އެމެންބަރު ރައްޔިތުންގެ ގުނާލި

މެންބަރުންގެތެރެއިން  29މަޖިލީހަށް އަންނަން. އެހެންނަމަވެސް އޭަނއަކީ ެއވޯޓުލި 

އެންމެގިނަ ވޯޓުލިބުނު މެންބަރު އެއީ. އޭނައަކީ ރަްއިޔތުންގެ މަންދޫބު އެއީ 

ަގއި ައޅުަގނުޑމެން އަޣްލަބިއްޔަތަށް ޑިމޮކްރަސީ. ައޅުަގނޑުހިތުްނ ޑިމޮކްރަސީ

ތާއީދުކުރަންއެބަޖެހޭ. އަޣްލަިބއްޔަާތއެކީ ދާންމިޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިހެންވުމާއިއެީކަގއި ކުރިން އެދެންނެވިކަހަލަ އެނިންމެވިކަހަލަ ނިންމެވުމަކީ 

ނުޑ ވޯޓުލީމީހުން. ވޯ ޓުލީ ރަނގަޅުކަމެއްނޫން. މިތާނަގއި އެބަތިއްެބވި އަުޅގަ



ނުޑގެ ޚިޔާލުެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި. އެބޭފުޅުންަދއްަކވަނީ އަޅުގަ

ވާހަކަެއއްނޫން ދައްަކވަނީީކއެްއ. އަޅުަގނޑު ޯވޓުލާފާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

އޭނައަކީ އެއީ އިޞްލާޙީ ޚިޔާުލ ބޭފުޅަކަށްވަންޏާ އޭނަ މަޖިލީހަށް ވަދެވަަޑއިގަތުމަީކ 

ނުޑ އެޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށް ވޯޓުލާފާނެ. ރަނގަޅުކަ މަކަށްދެިކގެން އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދައްކަވާ ކޮންމެވާހަކަފުޅަކީ ައޅުަގނުޑ 

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަައކަށް ުނވެހިނގައިދާނެ. ވީމާ ދަްނނަވަންމިއުޅޭ އެްއޗަީކ 

ނޑީަގއި ބޭންދީމާ ޭއގެމާނައަކީ އޭނާދަްއކަާވ  ރައްޔިތުން ވަކި މެންބަރަކު ޮހވާފައި ގޮ

ކޮންމެ ވާހަކަައކީ ރައްޔިތުްނ ތާއީދުލިބިގެން ރައްޔިތުްނ ދައްކާވާހަަކެއއްނޫނޭ. 

ނޑުގޮެތްއގައި އޭަނެގ ޚިޔާލުފުޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ތާއީދުކުރެވިގެްނ  މައިގަ

ން އެމެންބަރަކުހޮވަނީ. ވީމާ ެއއްވެްސ ޙާލެްއގައި ތިމަންަނއަކީ ިމވެނިތަނަކު

މިވެނިރައްޔިެތއްގެ މުޅި ތާީއދުލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކޭ ވިދާުޅެވ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ  އިޚްތިޔާރެއް އޮންނާނެކަަމކަށްނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނުޑ  ތާއީދުކުރަން މާލޭއަތޮޅު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. އަުޅގަ

ނީ އޭަނ ހުއްޓެވިހިސާބުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަގެންދާ

އިޒްނަާޔވެްސއެީކގަިއ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިދެވހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު 

ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ކޯޓެްއ ނެތް. އެހެންވުމާެއކީަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުެގ 

ޅުަގނޑުމެން އެދާެނ މައްސަލައަާކއި ބެހޭގޮތުން މައްސަލަެއއް ނުކުމެއްިޖއްޔާ އަ

ޤާނޫނީ ޢިދާރާއެއްނެތް. ދެން އެހެންކަމަށްވަންޏާ ޢާންމުގޮތެްއގައި މަޖިލީސްތަުކގަިއ 

ކަންތައްތައް ހިނާގގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހެނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

ނޑުމެންނަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ  ލަފާފުޅެއްހޯދަންވެގެން. މި މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

އް ލިބިއްޖެއް. އަުޅަގނޑުމިދެންނެވީ ޕާރލިމެންޓްރީ ޕްރޮސީޖަރ ގައި ލަފާފުޅެ

މިކަންތައްތައްާދގޮތް. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅެއް ލިބިއްޖެ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

ލަފާފުޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އަނެްއކާެވސް ެއއީ ަވކިފަރާތަކަށްޖެހިފައިއޮތް 

ނޑުމެން  އެބަޖެހޭ އަދި ވަކިފަާރތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ލަފާފުޅެއްކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ



ހީވާފަރާތެއްެގ ލަފާފުޅެއްހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްަގެވއްޖިއްޔާ. އެލަާފވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެްނވަނީ ލިބިފަޭއ. ބައިނަލްއަްޤވާމީ ލޯޔަރުންގެ ލަފާވެްސ 

ވަނަ މާއްާދއާއި ބެޭހގޮުތން ލިބިފައި. ދެން  133އަޅުަގނޑުމެްނވަނީ 

ށްވެްސ އަުޅަގނުޑމެން އެއްބަސްުނވެޭވކަމަށްަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެލަފަޔަަަ

މިމަޖިލީހުން ގޮތެއްނިންމަން އެބަޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ވާަހކަފުޅުަގއި 

އެބަވިދާުޅވޭ ވަރަށްސާފު ސީދާ ގޮތުގަިއއެބަފެނެއޭ މީހާމަވޯޓަކަށޭދާންޖެހޭނީ، 

ނުވެގެންނޫންތޯ މިތާ ސިއްރުޯވޓަކަށޭ ދާންޖެހޭނީ، ސާފު ސީދާ 

މިބަހުސްކުރަންމިޖެހެނީ. ސާފުސީދާ ނުވާކަމަށްވަންޏާ ޚިޔާލުގެ ތަފާތެްއ 

އޮންނަކަމަށްވަންޏާ ޑިމޮކްަރސީގައި އޮންނަގޮތުން ެއޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭނީ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން. އެހެންވީމާ މަޖިލީހަށް މިގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިމިއޮތީ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ވިދާޅުވޭ އަުޅަގނޑުމެންގެތެެރއިން މިކަމަށް ތާއީދުކުރާ ސިއްުރވޯޓަްށ، މެންބަރުން އެބަ

ހާމަވޯޓަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވަނީއޭ ޢަސާސީާއއި ޚިލާފުވަނީއޭ. 

 ްަ އެބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅު. އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް އިޙްތިރާމްުކރަން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ކުފުުރވިަކމަށް ނުބައްލަވާ އަިދ އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެެދން އަޅުގަ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންކަމަށް ބެއްލެވުން. އެއީ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޙައްޤުތަކަްށވެސް  އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ިއޙްތިރާމްކުރާގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށްބޮަޑށް އެ ދޭކަމެއް. ދެން އެބޭފުޅުން އިޙްތިރާމްކުރެްއވުަމކީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމޮގތަށް މިހާރު މަޖިލީހުންވަނީ ގޮެތއްނިންމަވާފައި. 

އަޅުަގނޑުެދކޭގޮުތގަިވއްާޔ މިހާރު މަޖިލީހަށްއޮތީ އެންމެގޮތެްއ. އެއީ ހުށަހެޅިފަހުރި 

ނަންފުޅުތަކާއި ވޯޓަށް ެއއްެސުވން. އަޅުަގނޑު ކުރީުދވަހުވެްސ އެވާހަކަ ދެންނެވިން. 

މަވެސް ތަކުރާރުކޮްށ މިވާހަކަތައް ދަންނަވަންމިޖެހެނީ އެމަޖިލީހުގައި އެހެންނަ

އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއްނުަދއްނަވާ އެހެން ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް 

ފުރުޞަތުއެރުވުމަށްޓަަކއި ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ބަެއއްފަހަރަށް މިބެލެވެނީ ައޅުަގނޑުމެްނ 

އީދުކުެރވޭތީ ެއކަންތަްއކުރަނީއޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ދައްކާނެވާހަަކެއއްނެތިގެން ނޫނިއްޔާ ތާ



ނޑަީކވެސް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެަފހުން މި ރައްޔިތުންގެ  ރައީސް އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު ިއޞްލާޙްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ަބއްަދލުވުމުަގއި ޑްރާފްޓިންގ 

ޓީގެ މުޤަރަރުކަްށ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނުނުމީހެއް. އަޅުަގނަޑކީ ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމި

ވަރަށްގިނަ ޒަމާންވަންދެން ުއޅުނުމީހެއްަް. އަޅުަގނޑު ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭުރގެ ޔައުމިްއޔާ އާއި މިހާރުގެ ަޔއުމިއްޔާ ައޅާިކޔާކަށެްއ 

ނޑުމިދަްއކަނީ  ގެ އަހަރުތަުކެގވާހަަކ. ވީމާ ވަރަށް ތަފާތު  89ވެސް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ތަށް ކަންތައްަތއް ގޮްސފައި އޮންނާނީ. ދެން އެކި އެކި އަލި އަލީގަިއ ގޮތްގޮ

އަޅުަގނޑުމެން ެއްއޗެއްހި ބަލާލެވިދާނެ. މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޚިޔާލާއި ެއއްޗެހި ގެްނގުޭޅގޮަތށް މިސާލަކަށް ރަތްބޮކި ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ ރަތްކޮްށ 

ހިކޮށްފެންނާނީ. ީވމާ އެހިމެނިވަޑައިންަނވާ ފެންނާނީ. ފެހިބޮކި ދިއްލައިފިއްޔާ ފެ

ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވަނީ އެހެން އަްއޔެްއ އެތަުނގަިއ ދިއްލަން. އެހެންވީމާ އެއަީލގަިއ 

ނޑު  ނޑަށް އަުޅގަ އެބޭފުޅާއަށް ފެނިަވޑައިންަނާވނީ އެގޮތަށް. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ބެލިން. މިހާރުގެ އަލީ ަގއިެވސް އޭރުަގއިެވސްަް ެއއަލީަގިއެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެްއގޮަތކަށް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވިފައިނެތީ މަޖިީލހަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 . 94ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަަދީކ 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިެއކުލަވާލާފަިއވާ ގަާވއިދުގެ  ޮތޅު މެްނބަރު މާލެއަ

 ޞައްޙަކަމާއިމެދު ައޅުަގނޑުެމންގެ ހިތުގައި ުސވާެލއްނެތް ިއނގޭތޯ ނުވެސް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ޒަތާއި ޤަދަރަްށ އުފެދޭ. އަދި މަނިކުފާނަށް މިމަޖިލީހުން ދެއްވާފައިވާ ަމގާމާއި ޢިއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި ެއްއެވސް ޝައްެކއްނެތް. ހަމަ ޞައްޙަ އިނގޭތޯ. ެއއީ 

ނުޑމެން އެކުލަވާލާަފިއާވ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސެްއގެ ރިޔާސަތުގެދަށުން އަުޅގަ



ގަާވއިދަކަށް އެދެްއވާފަިއވާ މަގާމެއް ެއކަމާމެދަކު އެްއެވސް ޝައްެކއްނެތް. މި 

ޯގސްޮކން ހިނގާކަމަށްވާނަމަ އެކަެމއް އިޞްލާޙުކުރުމަްށ  މުޖުތަމަޢުގައި ކަމެއް

ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުަތކެްއއަުޅއްވާ. އެގޮތުން ނޫސްބަޔާނާ އެްއޗެއްހި ނެރި އެކަްނ 

އޮންނަގޮތް ރަްއޔިތުންނަށް އަންަގއިދޭ. ދެން އަދި ެއކަމަށް އެނޫސްބަޔާްނ 

ސް މުޖުތަމަޢުގައި ހުރިހާ ނެރުމަށްފަހު އެކަމާ ޚިލާފުވަންޏާ ދެން ކަންތައްާވގޮްތވެ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވި އެއްކަމަީކ  އަފުރާދުންނަށް އެނގޭ. ެއގޮުތން މިފަހަރު އަޅުގަ

ނޫސްބަޔާނެއް ދައުލަތުން ނެރުނީމާ އޭގެ ނަފްސާނީ ވަރަށްނުބައި އަސަރުތަެކްއ 

ނޑަކަށްނޫން. ގދ. ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަްށކޮށްފި. އަޅުަގނުޑ ހިތުން އަޅުގަ

ހިރު އާދަމަށްވެސް އޭގެ އަސަުރކޮށް ެއވާހަކަ މިތާނގައި ދައްަކަވއިފި. މެންބަރު ޒާ

އެހެންވިމާ އެކަން ައޅުަގނުޑ އަލިއަުޅވާލަމުން. އަޅުަގނުޑވެސް ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

މާއްދާތަކަށް ދާކަށްނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލާނަން. 

ހީވަނީ މިހުރިހާ  ދާގަިއ ާވގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ަވނަ މާއް 199ވަނަ މާއްދާ ާއއި  97

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެނގިަވޑައިންަނާވނެހެން އެމާއްދާ. 

އެމާއްދާަގިއވާގޮތުން މިިޢއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިހާރު މިއޮތް ޙާލަތުަގިއ 

ރައީސަކުނުހޮާވވެސް މިމަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ. ޝައްކެްއވެސް ނެްތ 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ މިމަޖިލީހުގައި ރަީއސަކުނުހޮާވ ގެން ދެވިދާނެ. އެހެންވެ އަުޅގަ

ކުރިއަްށގެންގޮސް ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރަމުންގޮސް އެމާއްދާާއއި ހަމައަށް 

ވަނަ މާއްދާ އާިއ ހަމައަށް އައީމާ ދެން އެާމއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްަފިއ  97އައީމާ 

ނޑަްށވެސް އެނގޭ ިމ ރައީސަކުޮހވަިއގެން ކުިރައށްގެންދެވުން.  އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫާޙއި ޚިާލފުކަމެއްކަމަށް. ެއކަމު ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޚިލާުފާވ 

ބައެްއގެ ތެރޭަގއި ރޫާޙިއ ޚިލާފުވުން މާބޮޑު މަްއސަލައެއްނޫންހެން ެއއީކީ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑުމެްނ ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ އަުޅގަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑމެން އެޖެންޑާ ކުެރވިފައިއޮްތ ކަމެއް އަުޅގަ

ވާނީ ނިންމަން. އެގޮތުގެމަތިްނ މިއަދު މިތާކުރެވިފައި މިއޮީތ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 



މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ ހޮވުމަްށ އެހެންވީމާ އެގޮތުްނ އެމަަސއްކަތް ކުރިއަްށގެންޮގސް 

 ދެއްވުމަށް އަުޅަގނުޑއެދެން. 

 

 އައްސަލާްމއަލައިކުމް ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ  ބަރު މުލަކަތޮޅު މެން 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ާނއިބު ރައީސެއް ޮހވުމަށް ޤާނޫނުއަާސސީގައި  އަްޙމަދު ޝަީފޤު 

ނަޑއެޅި ބަޔާްނވެފަިއާވ ގޮތާއިމެދުަގއި މެންބަރުން ފުޅާދާއިރާއެްއގަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކަ

ނުޑ ވާހަކަދެެކވެ ފަހަރު ާވހަކަދައްަކއިފިންވެސްެމ  1މުންމިދަނީ. އަުޅގަ

ވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތަކަްށ  2އެކަމާއިބެޭހގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް 

މިއެދެންޖެހުނީ މިމަޖިލީހުގައި ތަފާތުގޮތްގޮތަްށ މިކަމާއިބެހޭގޮތުން 

ނޑުމެން އަަހއިފީމު ވާހަކަތަެކއްދަްއކަމުންދާ އަޑުިއވޭތީވެ. އާދެ ދެންމެ އަޅު ގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ކޮންމެގޮަތަކށްއޮތަސް ބާރުހުރިފަރާތުން ނުފޫޒުހުރިފަރާތުން 

ކަންކުރަން ބޭނުންގޮތަކަށް ަކންކުރެވިދާނޭ. ކޮށްފަވެސް ެއބަހުއްޓޭ. އެއީ ތެދެްއ 

އިނގޭތޯ އެކަްނ ެއގޮތަށް ކޮްށފައެބަހުރި ޕާކިސްތާނުަގއި ެވރިކަން ވެްސ ަވއްޓާިލ 

މުޝައްރަފް ެވރިކަމަށް އައި. ޤާނޫނީ ސަުރކާރު ެއއްލާލި، ކޮށްަފ  އެހެންނޫންތޯ

އެއޮތީ. ެއއީ ޤާނޫނުަގއި އޮްތގޮތްތޯ. ޤާނޫނުަގއި އެގޮަތކަްށނެތް އެކަންަްކުާރކަށެއް. 

އަދި އަފްޣާނިސްތާނަށް އެމެރިާކ ސިފައިންެވސް އަަރއިފި އެާތއޮތް ޤާނޫނީ ސަރުާކުރ 

ގޮތްތޯ. ޤާނޫނަުކ ނެތް އެގޮތަްށ ެއކަން ވައްޓާަލއިފި. އެީއ ޤާނޫނުަގއި އޮތް

ކޮށްފައެއޮތީ. އިާރގަށް ވެސް އެމެރިކާ ސިަފއިން އަަރއިފި ސައްދާމް ހައްޔަުރވެްސ 

ކުރެްއވި. ެއއީ ޤާނޫނުގަިއ އޮތްގޮތްތޯ ޤާނޫނަކުނެތް އެގޮެތއް ކޮށްފިއެކަްނ. 

 އެހެންވީމާ އެމެރިާކަގއިހުރި ކޯޓަކުން ކަމެއް ވަިކޮގތަކަށް ކުރުން ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް އެނބުރިދާންވި ސަބަބެއްނޫން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަންމިުއޭޅ 

ވާހަކަައކީ ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ދުިނޔޭގެ އެތަންމިތާނަގއި 

ކަންތައްތަެކއްކުރޭ، ކޮށްފަވެްސ އެބަހުއްޓޭ. މިރާއްޖޭަގއިެވސް އެބަހުރި ކޮށްފައި. 

ނޑުމެންަނކަށް މަޖުބޫރެއްނުވެޭއ އެކަމަކު އެހެން އެކަން ޮއތެ ކޭކިޔާަފއި އަުޅގަ



ދާކަށްނުޖެހެއޭ އެގޮތަކަެށއް. މިސާލަކަށްބުނަންޏާ މިރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށްވެސް 

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޚިލާފު ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް އެބަޭދ ކުރެވެމުން. ރާއްޭޖަގ 

އެނގޭނެ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެަބއޮްތ އަޅުަގނޑުމެން އެންެމނަށްވެސް

ޤާނޫނުއަސާސީކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެްސ އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ ރާއްޭޖގެ ކޮންެމ 

އަތޮޅެްއަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަތްކޮޅުދެްއވާފަ އޮންނަ އަތޮޅުވެިރއަުކ 

ހުންނަންޖެހޭނެކަން. އެކަމު އެބަހުރިތޯ ނެތް. ނެތް އިނގޭތޯ އަދި އެބަ ބުނޭ ދިވެހި 

ނޫނުަގިއވާ ގޮތެްއގެމަތިން ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭނޭ މީހެކޭ. ކޮންމެ ރައްޔިަތކީ ޤާ

އެކަމު އެހެން އެަބވޭތޯ ނުޭވ. ޒިންމާ ނަގާނެފަރާތެއް  އަޅުަގނަޑކަށްނޭނގޭ. 

ކޮންމެއަކަސް އަުޅަގނޑުބުނާީނ ނުވެއޭ އެގޮަތކަށް އެކަމެްއ. ދެން ހަމަ އެބަބުނެ 

މަށްޓަކަިއ ގައި ތުޙުމަތުން ބަރީޢަތްވު 2ވަނަ މާްއދާގެ  16އިނގޭތޯ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާނޫނޫ ަވކީލަކު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންެމ ޙާލަތެއްގައި ކޮންމެ 

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިެގންވެއޭ. މި ޤާނޫނުއަސާީސ ހެދިގެން ބައްލަާވ 

ކިތަށްއަހަރުތޯ އެިދޔައީ ކިަތށްމީހުންނަށްތޯ އެޙައްޤު ނުލިބިއޮތީ. ނުލިބިދިޔަީއ 

ލިބިއޮތީ ނުލިބިފައި. ނުލިބި ޙުކުންކުރެވިފަިއވެސް އެބަތިިބ ކިތަށްމީހުންނަށްތޯ. ނު

އެމީހުން މިހާރުވެސް އާދޭސްޮކށްފައި ގޮވަނީ ތިމަންނަމެންނަށް އެފުރުޞަތު ނުލިބިޔެ 

ޙުކުންކޮށްފައިހުރީ. އެކަމު ެއއޮތީ ކޮށްފައި. އެރަނގަޅުކަަމށް ބަލައިގެން މިތިބީ، 

އަސާސީ ާއއި ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެްއ ޤަބޫލުކޮށްގެން މިތިބީ. އެހެްނވީމާ ޤާނޫނު

އެބަކުރޭ. އަޅުަގނޑުމިދަންަނވާ ވާަހކައަީކ މިޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޚިލާފަށް 

ބަޔަކުކަންކުރުަމކީ ދެން ތިބިބަޔަކު އެކަްނކުރަންޖެހޭނެކަމެއްނޫނޭ. އަދި ކަޅުމީހަކަށް 

ނޑުމެ ން ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާަފށް ޙައްޤެއް ތަނަކުން ލިބުނަކަސް އަުޅގަ

ކަޅުމީހުންނަށް ނުވާމީހުން ނޫނިއްޔާ ދޮންމީހުންނަށް ނުވާމީހުން މެދުފަންތީގައިވެްސ 

 ީަ ހިފެހެއްޓިދާނެ. އެީއވެސް ހަމަ އޮތްގޮތެްއ. ދެން ދަންނަވާލަން އޮްތވާހަކަައކީ

މިމަޖިލީހުގެ ހައިބަތާއި ޢިއްަޒތު ގެ ވާހަކަ. އާދެ މަޖިލީހުގެ ހައިބަތާ ިޢއްޒަްތ 

މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީސް. އެކަމަކު މި އެބައޮތް އިނގޭތޯ. 



މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތާއި ހަިއބަތެއް ލިބެނީ ކޯންޗަކުްނތޯ ޤާނޫނުއަސާސީން. 

ޤާނޫނުއަސާސީ ދުލެއްުނކޮށްލެވޭނެ އިނގޭތޯ. ބޭނުންހާގޮތެއްހަދާ 

މިދިވެިހ  ބޭނުންހާވާހަކައެއްަދއްކާ ބޭުނންހާގޮތަކަށް އަމަލުކޮްށ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ރައްޔިތުންެގކުރިމަތީަގއި ރަންޑިކުރަމުންމިދަނީ މީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމެއް. މިާއއި ޚިލާފަކަށް ކަމެްއކުރުމުެގ އެްއވެސް ަޙއްޤެްއ 

އެްއވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް ނޯންނާނެ. މިއާއި އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ 

ވާަހކަތަކުން މިހާރު އެބައެނގޭ ަބޔަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ މިތަނުގައި މިދެކެވެމުންދާ 

އާއި ޚިލާފަށް ކަމެއްކުެރވިއްެޖކަން. ކުެރވިއްޖެ އިނގޭތޯ ެއއީކީ ވަންހަނާެވގެންވާެނ 

 ކަމެއް ނޫން....

 

ާކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަަކދައްކަާވއިރު މަޖިލީހުަގއި ާވހަކަދެކެވޭ ޢިބާރާތްތަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެއުސޫލުަތކަށް ބައްލަވާަފއި ާވހަކަ ކުރިއަށް ގެންެދވުން ރަނގަޅު. 

 

 ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުން ބޭރެއްނުވަން. އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅަގނޑަށް ތަންދީފައިވާ މިންވަރަްށ މި  އަްޙމަދު ޝަީފޤު 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަމުން އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަްށ  ން:ވާހަކަެދއްެކވު

ނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ މި މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތެއް ގަދަެރއް  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ޝަރަފެއް ލިބިފައިވާނަަމ އެލިބިފައިވަނީ ވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން. 

ަމތިން. މަޖިލީސް އެކުލެވިފަިއޮއތީވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގަ ބުނާގޮެތއްގެ

ބުނާގޮތެްއގެމަތިން. އެހެންވީާމ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއއޮތް ަވިކގޮތަކަށް ކަެމއްކުރަން 

ބުނެފައިއޮތްގޮެތއް މުގުރާލާފަިއ މިތަނުން ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ޚިލާފަށް އަދި ކަމެއް 

ނީ ހަމައެއް އެއަށް ނިމުމަކުން އަޅުަގނަޑކަަަްށ ހިޔެއްުނވޭ އެީއކީ ޤާނޫ 

ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް  146ވަނަ މާއްދާ  148ލިބޭނެކަމެއްހެނެއް. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ޞަރީޙަކޮށް އެބަބުނޭ މިޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނުހަދާ އެއްވެސް 



މަޖިލީސް.  2މަޖިލީހަކުން އާދެ ރާއްޖޭގަ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުހަދާ އޮތީަީ 

މަޖިލީހާިއ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީސް. މީން އެްއވެްސ  އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ

މަޖިލީހަކުން ޤާނޫނެއް ގަާވއިެދއްިވޔަސް ނުހެދޭނެ މިޤާނޫނުައސާސީ ާއއި ޚިލާފަކަށ. 

އެހެންވެއްިޖއްޔާ މި މަޖިލީހަށް އޮތީ ކޮން ހަސިްއޔަތެއްތޯ މި ޤަނޫނުއަސާސީ ާއއި 

ނޑުމެން  ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއް ދަންނަވަންތޯ ޚިލާފަށް ކަމެއް ނިންމުމުގެ ީމ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެވަަރަކށް ކޮނުނަސް ކަަިތަންމެވަރަކަށް ބިނާކުރިއަސް 

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޚިލާފަށް އާދެ ަކއްޗަްށކަމެއްކޮށްިފއްޔާ އެކަންހުންނާނީ ކަްއޗަްށ 

ނޑު ނަސޭހަތްދެނީ   އެރަނގަުޅވާނެ އެްއވެްސގޮެތްއ ނޯންނާނެ. އަވަހަށް އަުޅގަ

އެަކއްޗަށްކުެރވުނުކަެމއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ސީދަލަްށ ޢިމާރާތްކުރަންފަށަން. 

އަޅުަގނޑުމެން ސީދަލަށް މިކަންކުރަންނޫޅެގެން މިކަން ލަސްވެ ދިގުދެމިގެންމިދަނީ. 

ނޑުމެންނަށް. އަޅުަގނޑަްށ  ހުރިހާ ނަފުރަތެއް ހުރިހާ އެއްެޗއް މިލިބެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހުރިހާއެއްޗެްއކިޔެނީ. އަުޅަގނ ޑުމެންނަށް ލަސްވަނީ. ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން  މި ލަސްކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ. އަުޅގަ

އެދޭގޮތަށް ައވަހަށް މިކަންކުރަން. އެކަމަކު އެްއވެސްމީަހކު އޮޅިގެން ވެފަެއއް 

އީ މިކަންކަމަށް ނޯންނާނެކަންނޭނގެ މިކަންމިގޮތަށްެވގެން ވަލަްށވަދެގެންިމދިޔަ

އިނގޭތޯ މިކަންކަމަށް ބާރާއި ނުފޫޒު ފޯރުވަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮްށގެން. އެކަުމގެ 

ސަބަބުން އެހިސާބަށްދިަޔއީ ޤާނޫނުއޮިޅ ވަަލށްވަދެވި ހަދާެނގޮތް 

ނޭނގޭހިސާބަށްމިދިޔައީ ެއގޮަތށް އެނުފޫޒާިއ ބާރުފޯރުވަްނ މަސައްކަތްކޮްށގެން. 

ނޑަށް ދެއްިވ އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ެއބައެނގޭ އިނގޭތޯ. އިހަށްދުަވހު އަޅުގަ

ލިސްޓެއްަގއި މިކަމާއި ބެހޭގޮުތން ފެންނަ ނުފެންނަ ސިއްރުވޯޓަކަށްތޯދޭނީ ނޫނިއްޔާ 

އަތްއުފުލަިއގެންތޯދޭނީ މިވާަހކަދެއްކި ލިސްޓަށްބަާލއިރުަގއި މި މަޖިލީހަށް 

ބަރުންގެތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރަްއވާފަވާ ހުރިާހ މެން

ވާހަކަދެްއކެވި ހުރިހާބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާކަމަްށވަނީ އަތްއުފުަލއިގެްނ 

ވޯޓެއްަނގަން. ޤަނޫނުއަސާީސ ލާޒިމްކުރާކަމަކަށެއް ނުފެނޭ ސިއްރުވޯަޓކަށްދާކަށެއް. 



ވަނަ މާއްދާ މިމާނަކުރަން ނޭނގިގެން އުޅޭ މާއްދާ  133އެކަމަކު ދަންނަވާލަންތޯ 

ނޑަށްހިެޔްއނުވޭ މީހަކަށް މާނަކުރަން ނޭނގޭ އެްއޗެއް މީަގއި މިމާއް ދާގައި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ  އޮތްހެނެއް. މިމާއްދާަގއި މިބުަނނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާޫނނުގައި ކަ

އިނގޭތޯ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އެބައެނގޭ މީ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ. ދެން އޮީތ 

ނޑައެޅިަފއިާވ ޤާނޫނުތައް ެއވެސް އެބައެނޭގ. ޤާނޫނުއަސާ ސީ އާިއ ޤާނޫނުގައި ކަ

އިންތިޚާބުތަކުަގއި، އިންތިޚާުބ އެބައެނގޭ ެއއީ ކަމަކަށް މީހަކު ހޮވުން. ކަމަކަށް 

ނަޑއެޅުން ެއއީ އިްނތިޚާބު އެކަން އެބައެނގޭ. އެެހންވީމާ އިންތިޚާބެްއކަން  މީހަކު ކަ

ގެެވއްޖިއްާޔ އެބައެނގޭ. ދެން އިންތިޚާބުގައި މިމާއްދާ މިބުނަނީ އިންތިޚާބެއް 

ނަގަންވާނީ ނަގާެށކޭެވސް ނުބުނޭ ނެގުން ރަނގަޅެޭކވެްސ ނުބުނޭ ނަގަންވާނީ 

ސިއްރުޯވޓެކޭ އެނގޭތޯ. ޭއެގ މާނައަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

މިޤާނޫނުއަސާސީ އަމުރުކުަރނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާޫނނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނަޑއެޅިފައި ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް ަގއި ނަގަންޖެހޭނީ ސިްއރުވޯޓެކޭ. މިގޮތަށް މި ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނެބުނެއޮްއާވ މިއާއި ޚިލާފަށް ެއކަންކޮށްިފބަޔަކު ެއކުރަނީ ކުެށއް 

އެނގޭތޯ. ދިވެހިރަްއޔިތުންނަަކށް މިކަން އޮޅުވަެއއްނުލެވޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް 

އި ޚިލާފަށް ރަނގަޅަށް މިކަން އެނގޭ. އެހެންވީމާ މިޤާނޫނުއަސާސީ އާ

ކަންކުރާބަޔަކު އެކަން ެއގޮަތށް ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެސްދުވަހެއް އަންނާނެ 

އެނގޭތޯ އެބަޔަުކ ޭއގަ ޒިންާމވާނެދުވަހެއް. އާދެ ދޮންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު އެނގޭތޯ. 

ދޮންހިޔަލައަކީ އޭރު މީހެްއެގ އަނތްބެއް. އެކަމު ރަދުން ބޭނުންވީމައި ނުކިާޔ 

ވަީލއަަކށް ކަިއވެނިެވސްކުރި. ެއހެންވީމާ ބާރުއޮތީތީެވ  ރަނަކަށް ނުދޭަޭ

ކުރެވިދާނޭިކޔާފައި ކަންކުެރވިާދނެ ކޮންމެގޮތަކަށްވެސް އެނޭގތޯ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުުރވެިރވަން. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ގިނަ ޖަލްސާތަކެްއގައި ވަރަްށިގނަ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރަްއވައިފި. އަދި ގިނަ މީގެ  ަބރު ޢަްބދުްއޝަކޫރު މެން



ޖަލްސާތަކެއްަގއި ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް ރިޔާސަުތަގއި އިންަނވަިއގެން  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ވަރަށްރަނގަޅަށް މިޖަލްާސތައް ކުރިއަްށގެންދަަވއިފި. އަޅުަގނަޑކަށްނުފެނޭ 

ނިކަެމއް ަމނިކުފާނު ތިޔަ ކުިރއަްށގެންދަާވ ކަންތައްތަުކަގއި. ހަމަ އެްއވެސްކަހަލަ އު

އެކަނި ރާއްޖެއިން ބޭުރަގއި ބައެއްތަންތާނގައި ިމފަދަ ޖަލްސާތަކުގައި 

ނޑަްށހީވާގޮުތގައި ތަންޮކޅެްއ  ރައީސުންވެސް އަދި ނާއިުބ ރައީސުންވެސް އަުޅގަ

ނުރަ ގިނަވެދާނެ.  ޢުމުރުފުޅުން ދޮށިވެދާނެ ނޫނީވިއްޔާ އިސްތަށިފުުޅގައި 

އެހެންނަމަވެސް ެއއީކީ ައޅުަގނޑު އަެނއްހެން އުނިކަމެްއގޮުތގައި މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭ 

ނުޑ ދަންނަވަންމިއުޅެނީ މިޖަލްސާ ހަމަ މިގޮތަށް  ދެކޭކަމެއްނޫން. އަުޅގަ

މަނިކުފާނަށް މިހާރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެިވވެސްދާނޭ ކުރިއަށްއޮތްތާނަގވެސް. 

ކަދަްއކަންމިއުޭޅ މަޢުޟޫއަކީ ދާދިދެންމެއަކު މާލެއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑު ވާހަ

މެންބަރުވެސް ެއވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވގޮތަށް މިޖަލްސާ ހަމަ މިގޮތަށް ކުރިއަްށ 

ގެންދަވަްނވީނޫންތޯއޭ މަނިކުފާނު. ހަމަ ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ޖަލްސާ ފައްޓަވާެވްސ 

ށް ފުރުޞަތުވެސް ދެއްވަނީ އާދަޔާ ޚިލާުފ ދެއްވަނީ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަ

ނޫނީ އަދަބާއި ޚިލާފު ެއއްެޗއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ވިދާުޅވެއްިޖއްޔާ 

އެކަންތަކަްށވެސް މަނިކުފާނު އިޝާރާތްކުރަްއވަނީ އަިދ ވަގުތުޖެހުމުން ޖަލްސާ 

ނޑަށްީހވާގޮުތަގއި ހަމަ ެއގޮތު ގެމަތިން ނިންމަވާވެސް ހައްަދވަނީ. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި އެްއވެސް  މިޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންެދވިދާެނ. އަުޅގަ

މެންބަރަކު އެކަމަކަްށ އިޢުތިާރޟް ކުރަްއވާނެހެނެްއވެސް ިހޔެއްުނވޭ ކަންަތއްތަްއ 

ނޑު ދެޭކގޮތުގައި މަނިކުފާނު ހަމަ  ނިންމެވުމުން ގެންދެވުމަކަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ަވއިގެން މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުެވސް ފާސްކުރުމުގެގޮތުްނ ތިގޮތަށް އިންނަ

ނޑުމެންނަށް ުސވާލު  ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވަްނވީ. ގެންދަވާަފއި މިހާރު ައުޅގަ

އުފެދިގެންމިއުޭޅ އާދެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ާމއްާދ 

ންަނވާގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮްނނަ އޮންނަން ފެނިވަަޑއިގަ

ގެންދަވަްނވީ. އެއަށްފަހު ރަީއސަކު  އިޞްލާޙުކުެރއްވުުމގެ ކަންަތްއވެސް ކުިރއަށް 



ނެގުމަށްފަހު މަނިކުފާނު ފައިބަވަަޑިއގަންނަވާނީ.  އިންތިޚާބުވެ ިރޔާސަތުން 

ފައިބަވަަޑިއގެންފައި ދެން ހުރި މާއްދާތައް އިޞްލާުޙކުުރމައިގެން ކުިރއަށްދާނީ. 

ަގނޑަށްހީާވގޮތުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެގޮތަށް މިކަމުގައި ައޅު

ތާއީދުކުރަްއވާނަމަ ެއގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެ. ނޫނީިވއްޔާ އަޅުަގނުޑއެދެނީ 

ާއއި ހަމައަްށ  9229މިހާރު ތިޔަ ނޯޓުކުރަްއވާފަިއ އޮތް ނަންފުޅުތަްއ ެއއީ 

ތު ނިންމަވާފައި ވަިކގޮތެްއ ނޯޓްކުރެްއވި ނަންފުޅުތައް ނިމުނުހާއަވަހަކަށް ކޮމިޓީަވގު

މިއަދު ކޮންމެސްގޮަތކަށް ނިންމަވާދެްއވުން ެއވާހަކަދަންނަވާަލންވެގެން ުޝކުރިްއާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ ތިޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ހެޔޮ ބަސްފުޅުތަކަށްވެސް އަދި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދަންނަވަން. އެއްފަހަރު ޝުކުރު

 

 އާދެ، މުލަކަތޮޅަކީ އާބާދީބޮޑު އަތޮޅެއްނޫން. އެހެންކަމާއެުކެވސް ރިޔާސަތުން  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއީވތީ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރިޔާސަތު  އަްޙމަދު ސުެލއިާމނު 

 ަވީޒފެާގްއިލާދެނތީ  ައުޅަގނުޑގެ  ުދވީ ިމތެ  ައުޅަގނޑު . ަމިޖީލސް  ިޢްއަޒްތެތރި  : ާވަހަކެދްއެކުވން 

 ެއްއެވެގން  ަބަޔކު  ޮދުރަމްއަޗށް  ުއޭޅަތުނގެ  ައުޅަގނޑު  ައދި . ަވާކާލުތުކާރަކްށޫނން 

 ަހމަ . ޫނން  ާވަހަކަދްއާކަކްށެވސް  ެއަކމާ  ަކްނޮބުޑެވެގން  ަކަމަކްށަހަދިއެގން  ެއަކން 

ެޒއް  ަވިކަފާރެތްއގެ  ެއެހްނމެ   ައުޅަގނުޑެގަމްއަޗށް  ާބެރއް ، ުނފޫ

 ިމަމިޖީލަހށް  ިޚާޔލު  ިމިނަވން  ައުޅަގނުޑގެ  ާއދެ . ފަޯރިއެގެންއެވްސޫނން 

 ުބާނޮގުތން  ާޤޫނުނައާސސީ  ަރީއސް  ިޢްއަޒްތެތރި . ަދްނަނާވަލން 

ިޒްމުކރޭ  ިސްއުރވަޯޓަކްށާދން   ިޢާބާރުތން  ާސފު  ިދެވިހަބުހން  ަމށް . ެއނޭގތޯ  ާލ

 ަވނަ  311. ނީ ާސުފުނވަ  ާމނަ  ިޢާބާރުތގެ  ެއެހްނަނަމެވސް . ުބެނަފިއޮއްނަނނީ 

 ެއޫންނޮގެތއް  ިސްއުރވަޯޓަކށް  ައުޅަގނުޑެމްނާދްނެޖޭހނީ  ާމްއާދުބާނޮގުތްނިވްއޔާ 

 ުބާނޮގުތްނިވްއޔާ  ާމްއދާ  ަވނަ  311 ެއާބުބގެ  ަހމަ . ެހދަޭކްށެނތް 



 މި  ަޢްއަޔްނުކަރްއަވްނެޖހޭ  ޮކިމަޝަނެރއް  ިއެލްކަޝްނސް  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ 

 ަޖްލާސަގއި  ުފަރަތމަ  ަމިޖީލުހގެ  މި  ާމްއާދަގއި  ަވނަ  79. ިއްނިތާޚުބުކުރަމްށަޓަކއި 

 ަހަމެއޮގަތށް . ުބެނަފއި  ަކނަޑެއިޅެގން  ެއަބޮއތް  ިއްނިތާޚުބުކުރަމށް  ަރީއަސކު 

 ިމިއްނިތާޚުބަގއި  ެއްނެމން  ަޝުރުތަތްއަހަމވާ  ެއުބނާ  ާމްއާދަގއި  ަވނަ  311

 ެއްނެމން  ަހަމވާ  ަޝުރުތަތއް  މި  ަޖްލާސަގއި  ުފަރަތމަ  ެއެހްނވީމާ . ވުޯޓދްޭނެޖހޭ 

 މި  ިސްއުރވަޯޓުކން  ިއެލްކަޝްންސެގަދުށން  ޮއފް  ޮކިމަޝަނރ ވުޯޓީދެގން 

 ައުޅަގނަޑށް  ިމާޤޫނުނައާސީސން . ަޢްއަޔްނުކަރްނެޖހޭ  ަރީއަސކު  ަމިޖީލުހގެ 

 ުނުކެރެވްނވީ  ިމާމނަ  ައުޅަގނަޑށް . ިމަދްނަނާވލީ  ާމަނުކެރުވުނޮގތް  ިމަމްއަސާލަގއި 

 ިވާދުޅިވަފަދިއން  ެމްނަބުރން  ެއެހން  ަޒްތެތރި ިޢއް  ެދްނމެ . ެނތް  ަސަބެބއް  ެއްއެވސް 

 ވީމާ . ަޢްއަޔްނުކެރިވަފެއއް  ެނތް  ާރްއޖަޭގއި  ޯކެޓއް  ާމަނުކާރނެ  ިމާޤޫނުނައާސސީ 

 ެއޭބުންނުފުޅވާ  ެއެމްނަބަރކު  ެމްނަބަރަކްށެވސް  ޮކްނމެ  ަމިޖީލުހގެ  ިމިޢްއަޒްތެތރި 

ެެ  ާމަނެއއް   ޭއގެ . ިލބޭ  ން ިމާޤޫނނު  ައުޅަގނަޑށް  ިސްގަނެލއް  ެނެރިވާދެނަކުމެގ

 ިމާޤޫނުނައާސީސގެ  ާމްއދާ  ަވނަ  351. ަދްނަނާވާލަނން  ައުޅަގނޑު  ިމާސެލއް 

 ައްނަނިނވި  ިހނަދކު  ުނެޖޭހހާ  ާމަނުކަރން  ެއެހްނޮގަތަކށް  ޮއްތޮގުތން  ިޢާބާރތް 

ުޒަތާކއި  ުޒަތަކާށއި  ާމަނައކީ  ިޢާބާރްތަތުކގެ  ަލުފ  ިތީރަގއި  ެއިޢާބާރްތަތަކށް  ެއަލުފ

 ުނެޖޭހހާ  ެއާމަނުކަރން  ިމޮއްތޮގުތން  ެއިޢާބާރތް . ަނެއއް މާ  ަބާޔްނުކެރިވަފިއވާ 

. ެޖިހްއޖެ  ިމާހރު  ައުޅަގނަޑށް  ެއެހްނވީމާ . ުކެރިވާދނެ  ެޖިހްއެޖަނމަ  ިހނަދކު 

 ެމްނަބުރން  ިޢްއަޒްތެތރި ، ަރީއސް  ިޢްއަޒްތެތރި . ައުޅަގނުޑިމުކަރނީ 

 ްށާމތް ަވރަ  ޮހާވަފިމިތބީ  ައުޅަގނުޑެމން  ަރްއިޔުތން  ޮލުބެވތި  ައުޅަގނުޑެމން 

 ައުޅަގނުޑެމން  ީމަފަހެރްއަގިއެވސް . ޭބުނެމްއަގއި  ަވަރްށޮބޑު . ަމްޤަޞެދްއަގއި 

 ެއެހްނަކާމިއެއުކެވސް . ާވެނަކެމްއޫނން  ަހނާދްނަންއާތަލިއެގން 

. ުނެވުނާދެނަކެމއް  ިޚާޔުލަތފުާތުވްނމީ  ަމްއަސާލަގއި  ިޚާޔުލަތފުާތެވެގްނިމުއޅޭ 

 ަބަގާރތް  ެއެހްނަނަމެވސް . ްށުނާދަނން ިމާސަލކަ  ެއެމިރާކގެ  ިމަވުގަތކު  ައުޅަގނޑު 

ުތަގއި  ަވނަ  331 ޫސަރުތގެ  ަެ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعَلَى َشْيٍء  ޮއްނާނނެ  ާއަޔ



ُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن مِ  ْْث ََ َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يَ ت ْ

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه ََيَْتِلُفونَ  އާދެ، މާނައަކީ އަދި ޔަހޫދީްނ  . قَ ْوِلِِْم فَالّلُه ََيُْكُم بَ ي ْ

ބުންޏޭ މި ނަޞޯރާއިންނަކީ އެްއވެސް ގޮތެްއގެމަތީަގިއ ތިބިބައެއްނޫނޭ. އަދި 

މަތީގައި ތިބިބައެއްނޫނޭ. ނަޞޯަޯރާއިން ބުންޏޭ މިޔަހޫދީންނަކީ އެަެއްވެސް ގޮެތްއގެ 

މިބަސްފުޅު މާނަކުރައްވާ ިޢލްމުވެރިންވެސްަް ވިދާޅުވަީނ މީ ޖަދަލެއްކަމަށް. 

ނޑު  އެއްބަަޔކު އަެނއްބަަޔކު ކޮށްަފއޮންނަ. އާދެ ޔަހޫދީންނާއި ަނޞޯރާއިން. އަުޅގަ

ނުދަންނަވަން މިމަޖިލީހުގައި އެހެންވާކަމަކަށް. ވަރަްށމާތް މަޤްޞަދެއްގަިއ 

ހުގައި ބަހުސްކުރެެވމުންދަނީ. ފަހަރެއްގައިވެްސ އެހެންނަކުންނޫން. މިމަޖިލީ

ވަރަށްމާތް ނިޔަތެއްަގއި ހަމަމިކަމުގައި ފުރިހަމަ ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި. 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުޑަކޮްށ  ނޑުެގ އިލްތިމާސަކީ އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ން ައވަސްކުރުމަށް. ވިސްނާލަން މި މަޤްޞަުދ ހާސިލްކުރުމަށްޓަކަިއ މިކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މާވެވަށް ގެރިެއްއވެއްޓުުނ 

އެގެރިެނގުމަށްޓަކައި ކުރި ޖަލްސާވެސް ކުރީ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައި. 

ނަމަވެސް ޖަލްސާ ދިުގވުމުެގ ސަބަބުން އެމަޤްޞަދެއް ާހސިލެއްނުވި. ގެރިެނގީ 

އި. ީމ އަޅުަގނޑުމެންގެ ފަސްަމގުްނ ހާސިލްކުރަންވެފަިއވާ އެކަމު އޭިތއޮތީ މަރުވެފަ

ޢިބްރަތެއް. މިޢިބުރަތް ހާސިލްކޮށް ކުރަންމިއުޅޭ ކަންތައް ައވަސްކުރުމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ހުށަހަޅަން ކޮމިޓީވަގުުތ  އިލްތިމާޒް ދަންނަވަން. ނިންމާލުމުގެކުރީަގއި އަުޅގަ

 ނިންމަވައިދެްއވުމަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ އާދެ ދެން ައޅުަގނޑުމެން ޢާންމުކޮށްނަގާ ހުްސވަގުުތކޮޅު ކުިރއަށްމިއޮީތ  ވާހަކަެދއްކެުވން: ތުން ރިޔާސަ

މިނެޓޭ. އެހެންވީމާ ދެްނ އޮތް ބޭފުަޅކަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނީ  2

ނޑު ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް  އެހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު އޭެގުކރީގަިއ އަުޅގަ

ނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މީގެުކރީގައި އޮތް ނިންމުން ދަންނަވާލާ

ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުްއވާފައި އެަބވޭ. އެީއ ައއްުޑއަތޮުޅ  1ބާޠިލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން 



މެންބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ހުވަދުއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ މެންބަރ 

ނީ ާޚއްޞަމަޖިލީހުގެ ރައީަސކުހޮވުމަްށ ޢަދުނާނު ޙަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވަ

އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓުެނގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ބާޠިލުކޮށް ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ނަޑއެުޅން. މީހުށަހެޅުއްވިގޮތަކީ.  ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ިސއްރުވޯަޓކުންކަމަށް ކަ

ނަވާލީ. އަދި ވޯާޓއި ދެން ތިބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިހާރުއްސުރެން މިަދން

ހިސާބަށް ދިއުމުގެކުރިްނވެްސ އެހެންވީމާ މިަވގުތު އަޅުަގނޑު ިމވާހަކަ 

ބޭފުޅުން އަދިެވސް ދިުގ  14ދަންނަވާލިން. މިހާރު ވާހަކަަދއްަކވާނިމިފައިމިވަނީ 

މިނެޓުގެ ވަގުުތކޮޅަކަްށ  39ލިސްޓެއް އެބައޮތް. އެެހންވީމާ މިވަގުތު 

ނޑާލުމަށްފަހު   ިއރު އަޅުަގނޑުމެން އަލުން ބަްއދަލުވާނީ ޝުކުރިްއޔާ. ޖަހާ 11މެދުކަ

 ]ށް 11299ން  19239އިންޓަވަލް [

 

ެޖހުމާއެކު ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުިރއަށް  11:99އާެދ  ` ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ދެންނެވި ފަދައިން އަިދވެސް ވަރަށް  ނޑާލި ިއރު އަުޅގަ ގެންދާނަން. މެދުކަ

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ތިއްބެވުާމއެކު އަދި މިހުސްވަގުތުޮކޅުގެ  ގިނަ

ނޑާ ބައްދަުލވި. ބައްދަުލވެ ދެއްެކވި  ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މެންބަުރންނާވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުތަުކގަިއ މިއަދު ޮކންމެވެސް ގޮތަކަށް މިނިންމުމަކަށް ގެންނަން އެބަ 

ޅުިވ. ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެގޮތަށް ބޭނުންފުޅު ވާކަމަށްވެސް ވިދާ

އެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން ގެންދަވާ. އެހެންކަމުން މިހާރު ލިސްޓުަގއި އޮތް ާބކީ 

ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ގަސްދުކުރަނީ ަވގުތު ަކނޑަައޅާފައި ފުރުޞަތު 

ުރވާނަން. މިނެޓުގެ ވަގުތުަުކޮެޅއް އަޅުަގނޑު އަ 3ދޭން. ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް 

އެތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އެެމންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަާވ ދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން އާންމުގޮތެްއަގއި ޖަލްސާ  ދަންނަވަން. އަދި އެގޮތަށްަް ގެންގޮްސގެން އަުޅގަ

ނިންމާ ގަޑިާއ ހަމައަށް ދާިއރު ނުނިމޭކަމަށްވަންޏާ ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެްނގޮްސ 

ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ،  މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަުޅގަ



ނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އާދެ، ދެން  އެގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމއަުރވަނީ ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދަށް. 

ިމނެޓަށް ކުރުކޮށްދެްއވުން  3 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދަވާިއރު މިދެންނެވި ފަދައިން

 އެދެން، ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑައެޅިަފއި މިއޮތީ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާަާރު ވަގުތުެވސް ކަ

އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑވެސް ވާހަކަ ކުުރ ކުރެވޭތޯ ބަލާނަން.   މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ންމެއަކަސް ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމާބެހޭ ބަހުސް ކޮ

މިހާަާރު ކުރިއަށްދާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ. އަިދެވސް މިއުޅެނީ މިކަން 

ނޑުމެްނ ރައްޔިތުން އެދެނީ  ކުރިމަގެްއަގއި ނުލައިގެން. އާދެ، އަުޅގަ

ޖިލީހުގެ ރައީސަުކ މިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙުވން. ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަ

ނޑު އިސްކަންދެނީ ބޮޑަށް ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުވުން.  އިސްކުރުމަށްވުރެ އަުޅގަ

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކީ އެއީ. އެއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޢާރުފުވެފައިވާ ހެޔޮ 

ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންނާ ަހމައަށް އަންނާނީ ކިހާ ައވަހަކަށް ާބއޭ ކޮންމެ 

ސް ހިތާހިތުން ކިޔާލަ ކިޔާލާ އެތިބެނީ. ައނެއްކާ ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތަުކވެ

މަޖިލިސް ނިންމާފައި ދާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މިއަދު ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ދިޔަީއ، 

އެްއވެސް ކަމެއް ނިމުންތޯ، ތިއީ ކީްއކުރާ ބައެއްހޭ ރަްއިޔތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް 

ަގނޑުމެންެގ މިމަޖިލިސް މިހާރު މިއޮތީ މީސްމީހުން ސުވާލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅު

ރައްޔިތުން މާޔޫސް ކުރާ ތަނަކަށްވެފައި. އެއީ ެއއްެވސް ަކމެއް ނުނިމޭ. ކުރިއަކަށް 

ނުގެންދެވޭ. ކޮންމެ ދުވަަހކު ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަ ދައްކާަފއި އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ. 

ޢޫރުތަކާ އެްއގޮތަށް އާދެ، ކޮންމެައކަސް ައޅުަގނުޑމެން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޝު

ނޑުމެން ިމގެންނަން އުޅޭ ހެޮޔ ބަދަލުތައް  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކޮްށ އަުޅގަ

ގެނެވޭނެ ދުވަހަކަށް ރައްޔިތުްނ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާތީ މިކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ 

ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ޚިޔާލު ތަފާތުެވގެން 



އުޅެނީ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ ހޮވާ ބޭފުޅަކު ޮހވަން މި

މިޖެހެނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންޯތ ނުވަތަ ހާމަ ވޯޓަކުންތޯ. އާދެ، ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ވަނަ އަށް ޙަވާލާދީ ވިދާުޅވަނީ މިމާއްދާ ބުނާ ގޮތުންވިްއޔާ  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގަަޮަަތަކަށް ނަގާަކމުގައި ވަީނވިްއޔާ އެއާ ނަގަން ޖެހެނީ ސިއްރު ވޯޓެކޭ. އެނޫން 

އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ަދއްކާ މީހަކީވެސް ޤާނޫނުއަާސސީން ބޭރުގަިއވާ މިހެކޭ. އަދި 

ހުވައާ ޚިލާފުވެފަިއވާ މީހެކޭ. އަދި އެމީހަކަށް އާޚިރަތް ދުަވހުން ލިބޭނެ އަޒާބާއި 

ނޑު ކޮންމެހެން ދީނީ  ތަޤުރީރު ދޭކަށެއް ސަވާބުގެ ވާހަަކވެސް އެބަ ދައްަކވާ. އަުޅގަ

ނޫން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީކީއެއް. ހަމަ އެކަިނ މިޤާނޫނުއަސާސީން 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ އެްއޗެއް ހަމަ އެކަނި ދަންނަވާަލން. އާދެ، ތެެދއް އެީއ 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  133 ވަނަ މާއްާދަގއި މިޮއންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ާޤނޫނު ކަ

އި ނަގަންވާނީ ިސއްރު ވޯޓެއް ކަމަށް. ވަރަށް އިންތިޚާބުތަކާ އާންމު ވޯޓުަތކުގަ 

ޞަރީޙަ ޢިބާރާތަކުން ހަމަ މަށް ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެްއ. އެކަމަކު 

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އެަބ އޮވޭ ތިރީަގއި މިވާ  134މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެޅިފަިއވާ ސިފަތައް ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް މިޤާނޫނުއަސާސީ އާ ޤާނޫނުގައި ަކނޑަ 

އިންތިޚާބުތަކާ އާންމު ވޯޓުތަުކގައި ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވއޭ. ދެން އޭގަިއ 

)ހ( އާ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އެހެންގޮސް މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުން، 

ދިވެހިރައްޔިެތއް ކަމުަގއިވުން އެހެންގޮސް )ބ( އާ ހަމަގޮސް އެބަހުރި ޝަރުތުތައް 

ނަޑއަޅާފައި. އެހެންވީމާ ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ ޮގތުން ވެއްޖިްއޔާަާ ހަމަ  134، ކަ

މަށް ދިވެހިބަހުން އެނގޭތޯ ލިޔެފައި މިއޮތީ މީގައި މިމާއްދާގަިއވެސް. ެއއީ 

މީގަިއވެސް މިއޮންނަނީ މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއާވ 

މަށް ހަމަ ކޮންމެ އިންތިޚާބުތަކާ އާންމު ވޯޓުތަުކގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންާވކަ

ވަނަ މާއްާދވެސް ބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ  133މީހަކަށްވެސް. ހަމަ އެގޮތަށް 

ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އެްއެވސް ތަކުރާރުކުރުމެއް ނެތި ބާއްވާ އާންމު ވޯޓުަތކުަގއި 

 ނަގަންވާނީ ިސއްރު ވޯޓޭ...



 

 ަގނޑު ދެންނެވިން ކުރުކޮްށލެއްވުމަށް..ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ، އަޅު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ހަމަ ކުރުކޮށްލެވޭތޯ އެނގޭތޯ މިއުޅެނީ. ކުރުކޮށްެލވޭތޯ ބަލާނަން.. ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 
 މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އާދެ، އެހެްނވީމާ ވާހަކަ ނިންމާލަދެއްވުން އެދެން.  ރިޔާސަތުން ވާހަަަކަެދއްެކވުން:
   

 އަޅުަގނޑު ބަލާނަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ވަރަށް ކުރުކޮށްެލވޭތޯ.  މެްނބަރު އަްޙމަދު ފާދިއްޮޕޅު 

ނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗްއ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންނަމަވެސް މިދެމާއްދާ އާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ެގ ދަށުަުން ސިއްރުން  133ދަންނަވާލަނީ މި. ދެން، މިދެމާއްދާއަށް ބަލާއިރު 

ކަށް ވޯޓުަު ނަގައިފިކަުމގައި ވަނީިވއްާޔ މެންބަރުން ނުކުމެ ނޫންގޮތަ

 134ވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދެން، އަުޅަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ އެހެންކަުމގަިއ ވަީނވިްއޔާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނާ ސިަފތައް ހުންނަ މީހުން ވޯޓު ނުދޭކަމުގައި ވަނީިވއްާޔ 

ބާއޭ. ެއހެންކަމުގައި ވަީނވިްއާޔ  އަނެއްކާ އަނެއް ބަޔަކު ނުުކމެ ވަޑަިއގަންނަވާނެ

ނޑު މިދަންނަވަނީ  މިދެމާއްދާގެ ދަށުން މީހުން ނުކުންނަން ފަށާފާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑު މިއަީއ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ މިމަޖިލީހަކުން ނުނިކުންނާނަމޭ. އަޅުގަ

ނަން. އެީއ ހަމަ ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް ިނމެންދެން މިމަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑު އިންނާ

ނޑު މިތަނަްށ ގެނަީއކީ މިތަނުން  އަޅުަގނޑު އިންތިޚާބުކުރި ާދއިރާއިން އަުޅގަ

ނުކުމެފައި ވަންނާކަށް ނޫން. މިތަނުގައި އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހިނާގ 

ނޑު ގެނައީ. ދެން  ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާ ގޮެތއް ނިންމުމަށްޓަކާ އަޅުގަ

ކުިރންވެސް ތާއީދުކޮށްފައި އޮންނާނީ ސިއްރު ވޯޓަކަްށ  ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑު

ދާގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ ަފހުން މިމަޖިލީހުގެ އަޢުލަބިްއޔަތުން ހާމަ ވޯަޓކުން 

ނުޑވެސް މިހާރު އެގޮތަށްަް ާތއީދުކުރަން.  ރައީސަކު ޮހވަން ނިންމަވާފަިއވާތީ އަުޅގަ



ްއދާއިން އެނގޭ މިހާރު ވަނަ މާ 134ވަނަ މާއްދާއާ  133އާދެ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރަން ާބއްވަން ޖެހޭ  އިންތިޚާބާ މިބުނާ ދެބަޔާ ގުޅުމެއް 

ވަނަ ާބބު އާންމު އިންތިޙާބު، އާންުމ ވޯޓު މިދެބަޔާ ުގޅުން  11ނެތްކަން. އެއީ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަނަ  133ހުރިކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު މިދެމާްއދާ ނިސްބަތްވެގެން ވަނީ  134މާއްދާ އާ 

ވަނަ ބާބުގައި ބުނާ އިންތިޚާބު އާންމު ވޯޓުަގއި ވޯޓު ނަގާެނ  11ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  91ގޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީއާ ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ނަޑއަޅާަފިއ ނުވާތީ، މިމަޖިލީހުން  އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓުނަގާނެ ވަކި އުސޫެލއް ކަ

މީގެ ހަެއއްކަ މަސްުދވަސް ކުރިން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ޮހވާނީ ހާމަ 

ނޑު އިޙްތިރާމްކޮށް ެއގޮތަްށ  ވޯޓަކުންކަމަށް ފާްސކޮށްފައިާވ ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަ ންަް، އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު މާކުރާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހިތްވާ ކަމެއްނޫން މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވމުން ގެންދަވަނިކޮށް 

ނޑާލައިަފއި ެއއްެޗްއ ދެންނެވުމަށް ނުވަތަ ވަގުތު ކުރުކޮށްލުމަ ށް. މެދުކަ

އެހެންނަމަވެސް މިމަސައްކަްތ އަވަހަށް ނިންމަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ހަމަ ވަރަށް 

ނޑަށް އެނގޭ ހަމަ  ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންވެސް ވިދާުޅވޭ. އަުޅގަ

ގާތްަގނޑަކަްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ބޭނުންވަނީ ައވަހަށް މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް. 

މިނެޓް ތެރޭގަިއ  3ވި ފަދައިން ވާހަކަ ކުރުކުަރއްވާ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިދެންނެ

ވާހަކަ ނިންމަވާލަ ދެްއވުމަށް. ދެން ވާހަކަ ގެންަދވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާަާ ވާހަަކަައިގެ ހަމަ އެންމެ 

ނގަޅުވާނެ. ދެން ކުރުކޮށް ނުކުތާތައް ވިދާުޅވެފައި ކުިރއަށް ގެންދެވުްނ ރަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރަވނީ ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމަށް. 



 

 ޢައްސަލާމް ޢަަަލައިކުމް. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝުކރުދެންނެވުމާ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޔޫސުފް 

ނޑުެގ ވާަހކައިން ކުރިއަށް ދާނަ ނައީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑވެްސ އެީކގަިއ އަުޅގަ ން. އާދެ، އަުޅގަ

ފުަުރުޞަތެއްަް ހޯދާލައިގެން މިތެދުވީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ަމސައްކަުތގައި ަބއިވެިރވެ 

ހަމަ އެމަޢުޟޫޢުގައި އަުޅަގނޑުެވސް އެްއޗެްއ ދަންނަާވލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ެއއީ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ދޭނީ ނުވަތަ ވޯޓުދެވޭނީ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެެގން މިއުޅޭ އުނދަގުލަްށ ކޮންގޮތަ ކުންޯތއާ މިކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑަށް  ކުރިމަތިލާން ޖެހިގެން މިއުޅޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލާ ެއކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވި  ަުގަ ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާަލން. އޭގެ ކުރިން އަޅު

އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވިދާުޅވެއްޖެ ދެން  ސުވާލެްއގެ ޖަވާބު މިހާރު ލިބިއްޖެ.

އިތުރަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެއްާވނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، ދެން ތި ނިންމަވައި ދެއްވީ 

ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އާެދ، ރައީސަކު އިންތިޚާބު 

ން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ. މިއީ ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކަޑަުތކޮށް ުކރިއަށް ނުދެވި މިުއޅެނީ ކޮ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ ޖެހިފައިވާ ޙަޤީޤަތެއް. ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެން ފަދަ ބުރަ ަމތިވެރި މަސަްއކަތެްއ ކުރުމަްށ ނިޔަތް ގަެނގެން ތިބި 

ނުޑ  ބައެްއގެ މެދުގައި ކޮންމެހެން ވާންވީ ސިފަތަކެއް ނެތުމުން ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުަުމެން ގައިގާ ކޮންމެހެން ހުރުން ލާޒިމް ސިފަތަކެއް ދަ ންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުގައި ނެތިގެންކަމަށް އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގައި ފާހަގަަަކުރާ ދައްކާ ބަެއއް ވާހަކަަތއް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ފާޅުކުރާ 

ންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުަގިއ ނުވެ ހިނގައިދާނެ. ޚިޔާލުތައް ެއއީ ފަހަރުގައި އެ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުަުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެހެން ޚިޔާލުތަކަށް 

އިޙްތިރާމް ކުރަން. އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތަކަްށ ހެޔޮ ހިތުން ބަލައިގަންނަން. 

ނޑުަުމެންގެ ތެރޭގަިއ ނެ ތުމުންނޭ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ިމސިފަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުަުމެްނގެ މަސަްއކަްތތައް ުކޑަކޮށް ލަްސެވގެން މިއުޅެނީ. އާެދ، ހަމަ 



ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުުމަގއި ވޯޓުދޭނެ ގޮަތކާމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން އެްއޗެއް 

ދަންނަވާލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް މާފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ޤާނޫނީ މީހަކަށް ނުވާތީ. 

ނޑުމެންނަށް މިވާގޮތަީކ ޤާނޫނީ ބޭފުޅުްނ މިކަމާބެހޭ ގޮތުން  ދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަުޑ އިވެނީ. އެބޭފުޅުންެގ  ދައްކަވާަފއި ހުރި ވާހަކަަތްއ އަުޅގަ

ނޑަށް ުކޅަދާނަ  ނިންމުން. ދެން، ޤާނޫނީ ޮގތުން އެްއޗެްއ ދަންނަވަލުމަްށ އަުޅގަ

އުސޫލެއް  ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް މީހުން ކަންތައް ކުރަމުންގެންދާ ހަމަޖެހޭ

އަޅުަގނުޑވެސް ދަންނަން. ެއއީ ބަަޔކު ކަެމއް ކުރުމަށް ވަިކގޮތަކަށް ެއއްބަސްެވ 

ނިންމައިފިނަމަ އެކަން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު، މާނައަކީ ެއކަން 

ަަތަކަށް ޢަމަލުކުރުން މަތީ ދެމިތިބެން ޖެހޭނެއޭ. އާދެ،  ބާޠިލު ނުވާހާ ހިނދަކު އެގޮ

ޅެނީ މިމަޖިލީހުން މިހާރު ވަނީ ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވާަފއޭ ދަންނަވަން މިއު

ނޑުމެން ެއގޮތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުަުދޭނެ. ެއހެންވެއްޖެ ކަމުަގއިވަންޏާ ައުޅގަ

ނޑު މިދަންނަާވ  ނޑުމެންެގ މައްޗަށް ވާޖިބުކަމެކޭ. މިީއ އަުޅގަ ތަބާޢަވުމަކީ އަުޅގަ

ހަކަށް ރަީއސަކު ހޮވުުމގެ މަރުހަލާ ރީތި ސިފައަކީ. އާެދ، މަޤްަޞދަކީ ވީާހވެސް ައވަ

ކަޑަތުކޮށް އަޅުަގނޑުަުމެްނެގ އަސްލު މަސައްކަތަށް ާވސިލުވުން. "ކަލޭމެންގެ 

ތެރޭގައި ިތއޮތީ ދެކޮުޅވެރިކަާމ އަރާރުންވުމެއް ނޫންހެން. ައމުދުން ދެކެވޭ ނުދެކެޭވ 

ގޭ ވާހަކަެއްއވެސް ނޭނގޭ ނޫންހޭ، އަމުދުން މިހާރު ދެވޭ ނުދެވޭ ދިމާވެސް ނޭނ

ނޫންހޭ" މަޢާފުކުރައްވާ، މިއީ އަުޅަގނޑުަު ދެންެނވި ވާހަކަެއއް ނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަސައްކަަތށް ފާރަވެރިވާ ބަަޔކު ފާޑުިކޔަމުންަް އަޅުަގނޑަްށ 

ގޮވި ގޮވުންތަެކއް މިއީ. އާެދ، މިކަމުގެ ޖަވާބުަގއި މިބަިއ މީހުންނަށް ޖަވާބެއް 

ނުޑ ބުނިން އަ ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ެއްއވެސް ދިނުމަށް ބުނީމާ އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދާންީވ  ދެކޮޅުވެިރކަމެއް ނެތޭ ހަމަނުޖެހުމެއްވެސް ނެތޭ. އަުޅގަ

މަގުވެްސ އެނގެއޭ. އެހެންނަމަވެސް މިމަުގަގއި ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ހުރަސްަތކެްއ 

ށް އެބަހުއްޓޭ. އަުޅަގނޑުމެން މިމަސައްކަތް ކުރަނި އެހުރަސްަތއް ކަޑަތުކޮށް އަވަހަ

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތތައް ނިންމާލުމަށޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



ނޑުަުމެން އެކުވެިރކަމުގެ ރޫޙެްއގައި ަމސައްކަތް ކުރަްނވެއްޖެޭއ.  މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަރުދީ އަދި އަމިއްލަ ިޚޔާލަށްވުރެ ބޮޑަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ 

ނޑު މިވާހަަކތައް މިދަންނަވާލީ ތިޔަ ވިސްނުމަށް ތަބާޢަވާން ެވއްޖެ  އޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ދެނެވަޑަިއގެން ތިއްެބވިކަމެްއ ކަމަށް ހީކޮށް އަދި މިކަން ހަނދާންކޮށްލަ 

ދިނުމަކީ މިއީ ގޯްސކަމެއް ނޫްނކަމުގަިއ ދެކޭތީ. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން 

ނޑުމެްނނަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ މިތިބަ މާތްވެގެންވާ ދީނުގެ ފަރާތުންވެސް އަޅު  ގަ

ނޑުެގ ވާހަަކކޮުޅ  ސިފައަކަްށވާތީ ެއކަން ހަނދާންކޮށްލަ ދިނީ. ދެން، ައޅުގަ

ނޑުަުމެްނގެ މަސަްއކަތުން މިންޖުވުމަށް އެދި ދުޢާކުރާ ހާލު  ނިންމާލާނީަީ އަޅުގަ

އެކަމަށް ނިޢުމަތް ދެއްވުމަށް އެދި އަދި އެކަމުގެ އުްއމީދުގައި. ަވއްސަލާމް 

 މް.ޢަލައިކު

 

މެންބަރުން.  93ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

ދެަެން ފުރުޞަތު އަރުވަީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝާފިޢުއަށް. 

 

ނޑު މިފުރުޞަތު ރިޔާސަތުންޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ަރީއސް. އަުޅގަ

 މިހޯދީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް މިހާރު ކުރެވެުމންމިދާ  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝާފިޢު 

ބަހުސްގައި ކުުރކޮށް ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ގޮތް ދަންނަވާލަން. މިގޮތުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިމަޢުޟޫޢުގެ މައްޗަށް ޖަލްސާަގިއވެ  2ވޭތުެވ ދިޔަ 

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ  12ވާހަަަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި. އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު 

ޔާމީން ެދއްެކވި هللا މެންބަރު ޢަބްދު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މިލަދުންމަޑުލު

ނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަެއއް. އެއީ ޑިމޮކްރަީސގެ  ވާހަކަފުޅަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަކިގޮަތކަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަށް  އަސާސްތަކާ އަދި އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ އިޙްތިރާމާ މެދު ދެއްެކވި ވާހަަކ. ހަމަ މިގޮތުން އަޅުަގނުޑވެސް ވިސްޭނ 



އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. ާހމަ ވޯޓަކުން ވޯޓުދީ ޓްރާްނސްޕޭރަންޓު ކަމާއެކު 

ނުޑަުމެން އެންމެަެންވެސް ނިންމެން އޮތްކަމެއްަގއި ެއކަާމ ދު ރުހެލިވުން އެއީ އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙީ ބަދަލާ މުޅިއަކުން ގުޅޭކަެމއް ނޫން. މިގޮތުން މިއަދު 

އަޙްމަދު ދީދީ މިއަދު ހާމަކޮށްދެއްވި ޝުޢޫރުތަކީ ހަމަ  މާލެއަތޮޅު މެންބަރު މާރިޔާ

ދެއަތޮޅު މެންބަރު އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ާތއީދުކުާރ ޝުޢޫރުތަކެއް. ހަމަ އެރޫޙުަގިއ ފެލި

ނޑަށް ވަރަށް ާތއީދުކުރެޭވ ވާަހކަެއއް.  މޫސާ ނިޒާރު ދެްއކެިވ ވާހަަކައކީވެްސ އަުޅގަ

ވީމާ، އެޕޮއިންޓްތަކަށް ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ވަިކގޮތަކަްށ މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައި 

އޮތްކަމަކަށް ީރވިިޒޓް ކުރުާމމެދު އަޅުަގނޑަްށވެސް ާތީއދެއް ނުކުެރވޭ. ވީމާ، 

ނޑު އެެދނީ ރިޔާސަ މެންބަރުން ނިންމަވާ  69އޮކްޓޯބަރު ގެ  14ތުން އަުޅގަ

 ދެއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ނިންމާވާ ދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑުމެން ޤާނޫނުައސާސީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިމަޖިލީހަކީ އަުޅގަ

 ޙުކުރުމުގެ ވަުރގަދަ މަސައްކަތްތަަކިއގެން ައއިސް ިތބި މަޖިލީހެއް.އިޞްލާ މެންަބރު ިއބްރާީހމް ސަލީމް 

އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި މިއިޞްލާުޙ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަންނަނީ އަޅުަގނޑުަުމެންގެ ގައުމަށް މިއަންނަ ހެޔޮ ބަދަލާ ގުޅިގެން. ސިާޔސީ 

ލާޙު، ޝަރީއަތުގެ ދާއިާރގެ އިޞްލާޙު، ވެރިކަްނ ޕާޓީތައް ހަދާ ހިންގުމުގެ އިޞް

ހިންގުމާބެހޭ ދާއިރާގެ އިޞްލާޙު އަދި އިންތިޚާބާ ބެހޭ ބައިގެ އިޞްލާޙު. 

މިއިޞްލާޙުތަކުގެ މަގުފަހިކޮްށދޭ  އެންމެ ބޮޑުަު މުއައްސިސާއަކީ މިޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުެގ ހިތުގައި ެއއްވެްސ ޝަްއކެްއ ނެތް. މިޢި އްޒްތްތެިރ މަޖިލިސްކަމާމެދު އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ އެކަމަށް އެއަްށވުރެ ަވކި މޮުޅ ކުޅަދާނަ އަދި ކަމަށް 

ލާއިޤު ބަެއއް ކަުމގަިއ އަުޅަގނޑު މުޅިންދެކެ އެބަިއ އެބޭުފޅުންނަށް ތާއީދުކުރަން. 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ މިދާ މައްސަލައިަގއި  މިމަޖިލީހުގައި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ސ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ދަންނަ  ވާނީ އަުޅގަ

ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްާޔަގއި  28އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަޖިލީހުގެ 



އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަންތައް ވިދާޅުވެ ދެްއވާފަިއ އެބައޮތް. އޭަގއި އޭނާ 

މިފެށިގެން ިމއަންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ ވިދާޅުވަީނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެވރިކަމުގެ ބާރު 

ކިބައިންނެވެ. އެަރއްޔިތުްނގެ އޮންނަ ޤާނޫނީ ސަވަރނިަިީޓ އެފަރާތުގެ މެންޑޭަޓކާ 

އެީކގައި ޮހވިފަިއވާ އެންމެ މަތީ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލިސް. ވަކިން 

އްޭޖެގ މެޖޯރިޓީ އަީކ ދިވެހިރާ 3/2ޚާއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ސަވަރނިންގ ބާރު. ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުމުގެ އެަެންމެ ފަހު ސުޕްރީމް ބާރު 

ނޑު ދެކެން. ޤާނޫނީ  އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލިސް ކަމުގައި އަުޅގަ

ގޮތުން ބަލާއިރު އެކަްނވެްސ އެތީ އެހެން. އެހެންހުރިހާ ވެރިކަުމގެަެ ބާރުތަާކ 

ޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ އެފަރާތްތަކަްށ މިޙަވާލުކުރެވެނީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއް

ޙަވާލުކުެރވޭ ބާރުތައް. އެގޮުތން ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޖުޖަމާ ކުރެޭވއިރު ޑިސްިޕއުޓް 

އުފެދޭ ހަދާނޭ ގޮތް ނިންމާނޭ ޤާނޫނީ ފަރާތެއް ނުވަތަ މަޖިީލހެއް ނުވަތަ ސުޕްރީމް 

ނޑައަޅާފަާކއެއް  ނެތް. އޭގެ މާނައަީކ  ކޯޓެއް ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން ކަ

އެބާރު ރައްޔިތުންގެ ޚާްއަޞ މަޖިލީހުން ރީޓެއިން ކޮށްފައޭ އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިނުކުތާ ފާހަގަކުރަްއވާނެ، އހ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތްކަމެޭކ އެހެްނވީމާ،  ދަންނަވާލަން އޮތީ މިކަމަީކ އަުޅގަ

ކަމާދޭތެރޭަގއި އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކޮްށ އަދި މީގެ ކުީރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މި

މިތާނގައި ވާހަކަ ދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކޮށް މިހާރު މައްސަލަ 

ނޑަްށ  އޮތްގޮތަށް އަދި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަންތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އަުޅގަ

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ަދންނަވަ

 

 ޢައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިރައްޔިަިތުންގެ `  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަްސޫއލިއްޔަތު  މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަރީފް 

ޤާނުނީ ގޮތުން ެއމަސްއޫލިއްޔަތު ފުލަން  އުފުލަމުންދާ މަޖިލީހެއް. އަދި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ މަޖިލީހެއް. ައދި މިމަޖިލީހުގެ ރޫލްސް އޮްފ ޕްރޮސީޖަރ ހިންގާނެ  ކަ



ގޮތް ފާސްކުރުން ެއއީ މިަމޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެްއ. އެޙައްުޤގެ ދަށުން 

 މިމަޖިލީހުން ވަކިގޮތަަަކަްށ ކަމެއް ހިންގަން ަކނޑަައޅާފަިއވާއިރު އަދި

ނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސަްއކަތް  ނޑަެއޅުމަށް އިޙްތިރާމްކޮްށގެން އުޅގަ އެކަ

ކޮށްފައިާވއިރު ޕްރޮސީޖަރައށް އިޙްަްތިރާމްކުރުން އަިދ ކޮްއގެން ކުިރއަށް 

ގެންދިއުން އެއީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިވަގުތު ރަނގަޅުގޮަަތެްއކަމުަގއި ވުން 

ތެްއކަމުަގއި ފެނޭ އެަެހެންވީމާ މިހާރު އެކަީށގެންވޭ އަދި އޭ ރަނަގޅު އެއް ގޮ

އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ފާސްކޮއްފާ އޮްތގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދިއުްނ 

މަސައްކަތްަް އަވަްސވެފަިއ ރަނގަޅުކަުމގަިއ ދެކެްނ އަދި ހަމަ ެއއާެއކު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެކުވެިރކަމާއެކު މިމަސަްއކަތް 

ނުޑގެ ކުރިން ކުރި ނޑު އެޭދކަމެްއ އަުޅގަ އަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްވުން. އެއީ އަަަުޅގަ

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ވ. ައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފު ނައީމުވެސް 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނ  ވިދާޅުވެަފއިވޭ އެުކވެރިކަާމއެުކ އަޅު

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ގޮތެްއވުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ވާހަކަ  ެއވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިަި ކަމުގައި އެއްބާުރ 

ލައްަވއިގެން މަަސއްކަތްޕުުޅ ކުރަްއވާ ރަނަގޅު އިޞްލާީޙ ގޮތްތަެކއް ނިންމެވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް އާދެ މަނިކުފާނު ތި ނިންމެވި  ރު ފުވަްއމުލަކު މެްނބަ

 ނިންމެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ިއޙްަްތިރާމް ކުރަން އާދެ އަޅުަގނޑު އެހެން  މަީސޙު މުަޙންަމދު هللا ޢަބްދު

ދަންނަވާއިރުެވސް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވޭ ަބޔެއް މެންބަރުން މިތާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަފުޅު ދެްއކެިވއިރު މިާތ ވާހަކަފުޅު ނުދަްއކަވާިތއްެބވި މެންބަރުން އެއީ ވާހަ

ވަިކގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް އޮްތގޮތްކަމަށް ދެިކވަާޑއިގެން ތިްއބެވި ތިއްެބވުންކަމަށް 

ނޑު ތެދުީވވެސް ބަެއއް  ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވަނީ. އެހެްނީވމާ ހަމަ ޚަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އްލަން އަޅުަގނުޑ ހަމަ މި އިޫޝގަިއ އެއްމެފުރަތަމަ އަލަްށ ނުކުތާތަަައްަް ފާހަަގކޮ



ވާހަކަދަްއކަނީ މުސްތަޤްބަލުގާވެސް މަނިކުފާނު ތިގޮތަށް ވަގުތު ަކނަޑއަޅުްއާވ 

ނޑު ީހކުރަން އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި ވަގުުތގެ  ދެއްވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ރުން ވަރަަަށް ގިނަފަހަރު ކަންތައްތަުކގައި ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރިން އެހެންމެންބަ

އެއްފަހަރަްއވުރެ ގިނަފަހަރު ހަމަ އެްއވާހަކަފުޅުތަށް ދައްކަވާފާ ދެން މިހާރު 

ނޑައެުޅްއވީ  އަޅުަގނޑުމެން އަލަށް ދަންކަްނޖެހޭ މެންބަރުންނަށް ތިޔަ ވަކިގަިޑއެއް ކަ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޙްަްތިާރމް ކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އާދެ އަޅުަގނޑު 

ނުކުތާއެްއވަރު ހުށަހަޅާލާނީ އޭގެތެރޭން އެއްނުކުާތއެއީ ތަކުރާރު ނުކުތާއެއް މި ފަސް

އެހެންނަމަވެސް މި ބަޙުސްަގއި ެއއީ ވަރަށް މުހިަިންމު ނުކުތާއެއް ކަމަަަށްވާތީ 

އާދެ އެއީ މިހާރު މިތަނުގަ ުކރިންވެސް ވާހަކަެދކެިވގެން ހިގައްޖެ ޤާނޫނުއަސާީސަގ 

ކަެޔއްަް ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ޢިބާރާތް އޮތްގޮތުން ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ ވާހަ 56

އެހެންގޮތަކަށް މާނަކުރަން ނުޖެހޭ ހާހިނދަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުމިއޮތީ 

އެހެންގޮތަކަށް މާނަކުރަންޖެހޭ ވަގުެތއް އަިއސްފައި. ެއީއ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކަން 

 97ވަނަ މާއްދާ  133ރެކޮގްނަިއސް ކުރޭ އެމާްއދާއިން އެހެންވީމާ 

ނޑުެވސް މިދަންނަވަނީ އާދެ އެ ެއޕްލައިނުވާ ސަބަަަަބކީ  އެޕްލައިނުާވވާހަަކ އަުޅގަ

ވަަނ  134އެޕްލައިވާނަމަ  97ވަނަ މާއްދާ  133ކީްއވެތޯ އެޕްަލއިނުވަނީ 

އަށް އެޕްލަިއވާންޖެހޭނޭ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އާެދ  97މާއްދާވެސް 

ަގިއ  97މިއުލާ ހަމަ ެއގޮތަަަށް  އަޅުަގނޑުމެން ފޯމިއުާލއެްއ ބޭނުންކުރާއިރު ެއ ފޯ

ޖައްސާފައި އެ ފޯމިއުލާރ ދެްނ އަނެްއކާ މި ފޯމިއުލާ އެޕްަލިއނުވެއޭ އެހެންބުނުމަކީ 

އެއީ ޤާނޫނީގޮތުން ކޮންމެ ގޮަތކަށް އެކަްނއޮތަސް ބަހުގެ ހަމައިންނާ އެހެންގޮތްގޮތަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫކުަުރަްނ މާ ފަސޭހަގޮ ތެއްނޫން އަޅުަގނޑު ވިސްނާއިރުަު ެއީއކީ އަުޅގަ

އާދެ އެ ފޯމިއުލާގެ ޔުނިފޯމެޓީަީ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެހެންވީމާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ ބުނުމާ  97އެގޮތަށް ބަާލއިރު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ 

ގަިއ ވަރަަަށް ރަނގަޅަށް  97އަޅާބަލާއިރު ެއގޮތަށް އެެހންނުވާނޭ. އާދެ 

ަގއި އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބަޔާންކޮއްަފއި އޮންނަގޮތު 



މެންބަރުން  111ތެރެއިން ޭއގެ މާނަައކީ ެއއީ ބޮޑު ކެންިޑޑޭޓު ލިސްެޓއް ިމހާރު 

މެންބަރުންގެ ތެރޭން ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރައްވާ  111ތިއްބަާވކަމަށް ވަންޏާ 

ންތިޚާބު ތަކުގަިއވެސް ވާހަކަެޔއް ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި 

ކެންޑިޑޭޓު ލިސްެޓްއގަިއވެްސ ފާހަގަޖަހަނީ މިލިސްޓުގައި އޮންނަގޮތަށް އެހެްނވީމާ 

މިތަނުންވެސްަް އެ ނޮމިނޭޓުކުރަން މިޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އޭގެ މާނައަކީ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް އެމަޖިލީހުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވަންޖެހެއެޭކ 

ެއއަކުނެތްަް މަޖިލީހުންނޭއެކޭވެސް މި އޮތްކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް  އެގޮަތކަށެއް

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ނުފެނުނު ދެން ދެވަނަ ނުކުތާއަކަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ައވަހަށް މިދަނީ ހިނގައިގަންނަަަން ެއަެހެންނަމަވެސް މިހާރު 

ހޭ ފަސް އިންތިޚާބެއްގެ ދުއްަވއިގަންނަނީމި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި އިންތިޚާބަކާބެ

ވާހަކަދަްއކަނީ އޭަގއި ައޅުަގނޑު ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮށްލާ ިހއްވޭ އޭގެ ތެރޭން ތިން 

އިންތިޚާބަކީ ެއއީ މަޖިލީހެއްގެ ޖަލްސާއެްއގާ ާބއްވަންެޖހޭ ތިންއިންތިޚާބުކަމަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާ އެަބބުނޭ އެކަމާބެހޭ މާއްދާތައް އެހެންވީމާ ޭއގެތެރޭން 

ދެއިންތިޚާބެއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގާ ބާްއވާ ދެއިންތިޚާބެއްގެ ވާަހކަބުނާއިުރ 

އެމާއްދާަގއި އެބަބުނޭ އެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގާ ސިއްުރޯވޓު ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް 

ަްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގާ މި  97އެހެންނަމަވެސް މި  ވަަނ މާއްދާއެއް ޚާއް

މާއްދާގައި ނުބުނެ ސިއްުރވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭނެއެޭކ  އިންތިޚާބު މިއޮންނަނީ މީގައި އެ

އެހެންނަމަވެަެސް މިހާރު ޖަލްސާއެއް ތިންއިންތިޚާުބވެސް ޖަލްސާއެްއގާ އެހެންވީމާ 

ދެ އިންތިޚާބެއްގާ އެ ވޯުޓނަގަންޖެހޭގޮތް ސިއްުރވޯޓެޭކ ބުނެފައި ތިންވަނަ 

ބަ ދޭހަވޭ އޭގައި އިންތިޚާބުަގއި އެގޮތަށް ނެތީމާ އޭންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެ

ނޑަެއޅިގެން އެއޮތީ ޫދކޮށްލައްވާަފއޭ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި  ވަނަ މާއްދާާގ  97ހަމަ ކަ

އެއޮތީ ެއގޮތަށް ަވކިގޮަތކަށް ނެތޭ ބުނެފައި އެހެންވީމާ އޭންވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަަަށް އެބަ ދޭހަވޭ ޤާނޫނުއަސާސީން އެގޮތަްށ ލާޒިމުކުރޭކަން އެއޮތީ 

ލީހަށް ފަހަރެއްގާ ހަމަ ބައި އެކްލަމޭޝަންވެސް ވެދާނެ ދޫކޮއްލާފަކަން މި މަޖި



ސިއްރުޯވޓަކުން ެވސްވެދާނެ ހާމަވޯޓަކުންވެސް ވެދާނެ ހަމަ ކޮންމެގޮތެަެަެްއވެސް 

ނޑު ދަންނަވާހިތް އޮތީ އިންތިޚާބު  ރަނގަޅުކަމަށް ދެން އަނެއް ޕޮއިންޓަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ  93ާނ އިންތިޚާބާ ވަނަ މާއްާދގާ ބު 63ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ ބުނެފާނެތީ އެއީ 

ވަނަ މާއްދާގާ ބުނާ ިއންތިޚާބާ މިހާރު މީގާ  97މާއްދާގާ ބުނާ އިންތިޚާބާ 

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ދަންނަވާލަން މީގާ މި 

 63އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ އެ މާްއދާގާ ބުނާގޮތްވެސް އަޅުަގނުޑމެން ބަލާލަންޖެހޭ 

ނަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުއަާސސީާއ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ވަނަ މާއްދާގަ ބު

ގޮތުގެމަތިން )އިންތިޚާބުކުރާ އެގޮތަށް އެބަޮއވޭ އެ މާއްާދގާ ބުނެފަ އިނގޭތޯ.( 

މަތިން އިންތިޚާބު ކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެަެއް ޮއންނަންވާނޭ އެހެންވީމާ 

ވާލާ ދެއްވާފާ އެބަޮއވޭ ދެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ަހވާލާދެްއާވފާ އެބަޮއވޭ ޤާނޫނަށް ހަ 

ވަނަ މާއްދާވެސް މިއޮންނަނީ އޭެގ )ނ( ގައި ޤާނޫނުގަިއ  93ހަމަ އެފަދައިން 

ވާގޮުތގެ މަތިން ާބއްާވ އާންމު އިންތިޚާބު އޭަގވެްސ އެބަޮއވޭ ޤާނޫނަށް 

ހަވާލާދެއްވާަފއި. އެހެނވީމާ މިހާރު މިއޮތީ ޕްރޮސްސިފަރެންސް ހަދާފައި މީގައި ިމ 

ނުއަސާސީ ބަލާށޭ ޤާނޫނު ބަލާށޭ އޭަގއި ކޮންމެްސ ގޮތެްއ އޮންނަންވާނޭ ބުނަނީ ޤާނޫ

ނޑުމެން ބަލަނީ  ަވނަ މާއްދާ އެއާޚިލާފަށް  133އެކަމާބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާާގ  97ވަނަ މާއްާދގަ ނެތްަް އެގޮަތކަށް ބުނެފަކާެއއް. އާދެ  97

ަެއް އެކަހަލަ އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ އަ ކަްށވެްސ ހަވާލާދެއްވާފަކާނެ

ނޑަށް އެބައެނގޭ  ޤާނޫނަކަށްވެސް ހަވާލާދެްއާވފަކާ ނެއް. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަބުނޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރިހާ  ޤާނޫނުތައްަް އަޅުގަ

ނޑައެޅިަފއި ކިަތއްފަހަ ރުތޯ މާއްދާއެއް ވަރަށް ގިނަފަހަރު ހުރިހާ މާއްދާ ކިޔާފާހުރީ ކަ

އައިސްހުރީ ކިހިނެއްތޯ އޮންަނނީ މިގޮތަށް އޮންނައިރު ހަމަ ޤަސްދުގައި އެގޮތަށް 

އެކަން ެއގޮތަށް ހިމަނާފަ މި އޮންނަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ސަމާސަޔަކަށް 

މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ޤާނޫނާަާ އެއްގޮްތާވގޮތުގެ މަތިްނ އެަެހެން ލިޔަނީކީނޫން 

ނަންއިތުރެއް އިތުރުކޮށްލަްނެވގެންނެއް ނޫން.  ގެން ޢިބާރާތެއްަް މޮޅުކޮއްލަންވެ 



ވަނަ މާއްދާގައި ހަމަެއގޮތަށް  97އެއީ ހަމަ ޤަސްދުަގއި ހަމަ އެގޮތަށް ލިޔަނީ 

 ބުނެފަކާއެއްެނއް.

    

ކުރިއަށް ގެންދަާވ އަުޅަގނޑަކަށް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުާތެއްއ ކަމަކަށް ފާހަަގއެއް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިއަށް ގެންދަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ  ނުކުރެވޭ

ދަންނަވަން ބޭނުން ަވގުތު އަޅުަގނުޑ ދެންނެވިފަިއވާނެ. އެހެންވީމާ ބާީކއޮތް 

 ދެނުކުތާ ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ވިދާޅުޭވ.

  

 ދާގާ ބުނަނީ ވަނަ ާމއް 133ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަތަުރވަނަ ނުކުތާއަކީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ހުރިހާ އިންތިޚާބު މާއްދާ އަމާޒު ކުރަނީ ހުރިހާ އިންތިޚާބަކަށް ނަމަ ނޫނީ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

އެމާއްދާ އިންތިޚާބު ކުރަނީ އެންމެހާ އިންތިޚާބަށް ނަމަ ނޫނީ އެމާއްދާ ކޮންމެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެވތޯއޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އިންތިޚާބަކަށް އަމާުޒކުރާނަމަ އެގޮތަށް ނުލިޔަންވީ ީކއް 

ނޑު މިހެްނ މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަެއއް މާއްދާތަުކަގއި  މީގައި އެއީ އަުޅގަ

އެބަހުރޭ ހަމަ ސީދާ އޯލް އިންކްލޫިސވް މާނަ ނެރެންެވގެން ެއގޮތަށް ލިޔެފަ 

ވަނަ މާްއދާ ޤާަާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާލިޔެފަ ދިވެހިދައުލަތަީކ  3ބައްލަވާަލއްވާ 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަތިން އުފެދިފައިވާ ދައުލަތް ދިވެހި

ހިންގެވުމުގެ ެއއްމެހާ ބާރުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްމެހާ ރަްއޔިތުން ދިވެހިރާއްަްޖޭގެ 

 16ސަރަހައްދާ މިހުރިހާ ފަރާތެއް ޖުމްލަކޮށޭ މިގޮތަށް އެބައޮޭވ. ބަަައްލަވާލަްއވާ 

ވަނަ މާއްާދގަ އެބަ ބުނޭ އެމީހެއްގެ މަްއޗަށް  16ީއސް ވަނަ މައްދާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 

ކުށެއް ސާބިތުނުވާަާ ކޮންެމ މީހަކީ ކުށެއްނެތްަްމީހެކޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

އެގޮތަށް އެ ބުނަނީ ެއއީ ސަާމސައަކަށް ނޫނޭ ނަަަންއިތުެރްއ ގެނެސްފަ ެއއޮންނަނީ 

. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެއީހަމަ އޯލް އިންކުލޫިސވް ަހމަ ގެންނަންވެގެންނޭ އެނގޭތޯ

ވަނަ މާއްދާގަ ހަމަ އެގޮތަްށ  133އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންނޫނިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ކީއްވެތޯ ނުލިޔެވޭްނވީ އެަެއްމެހާ އިންތިހާބުތަކާ އެނގޭޯތ 



އެއްމެހާ އެ ނަންއިތުެރއް ައިއސްފަކާެއއް ނެތޭ ނޫނީ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް އެހެން 

ނޑުމެންނަށް އޯލް އިންކްލޫސިއު މާނަަގއި އައިސްަފކާއެ  އް ނެތޭ. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

ނޑު  133 ވަނަ މާއްދާ ނުހިމެނޭކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ އެީއ އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެގޮތަށް މާނަކުެރވިދާޭނ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ންވެސް ދެންެނިވފަދައިން މާނަކުރަންޖެހޭ ދެން އަޅުަގނުޑގެ ފަހު ޮޕއިންޓު އާދެ ކުރި

ނޑުމެން  ޙަަާލަތްތަކުގައި މާނަ އެގޮަތށް ކުރަންޖެހޭނެ އެހެންވީމާ މި އަޅުގަ

އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްވެސް ވިދާުޅވިފަދައިން 

ެއ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެއްނިންމަވާފަ މިއޮތީ ކުިރްއަްސުރެވެސް. އާދެ

 79ބޭފުޅުން ވޯުޓ ދެއްވި މިހާރު ައޅުަގނޑަށް އެނގިފާ އޮތްގޮުތގާ  69ނިންމެވިރު 

ބޭފުޅުން އެ ހާމަ ވޯޓުަގިއ ބައިވެިރވި އެބޭފުޅުން ޮކންމެ ބޭފުޅަކު މިތަނަށް  

ތެދުވެަވޑަިއގެން ޤާނޫނުއަސާސީ ސިއްރުވޯެޓއް ލާޒިމެއްުނކުރޭ އެހެންނުބުންޏަސް 

ވެިވފައި އެއޮތީ ޔައުިމއްާޔގައި ަބއްލަވާެލއްވީމާ އެނގޭނެ ވޯޓުގެ ޒަިރއްާޔއިން ވިދާޅު 

ނަންބަރުަގއި ވިދާުޅެވފައި އެއޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސ ލާޒިމު ކުރާކަމަށް  79

ތިމަންނަމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އެހެންވީމައޭ ތިމަންނަމެން ވޯޓު ނުދެނީ. އެހެންވީމާ 

ހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ވަނަ އަ  2999އަޅުަގނޑުމެން ދެން އެންމެ ފަހު ނޯޓަކަށް 

 ބޮޑު ޤައުމެްއގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުވެސް ހިނގާދިޔަ.

 

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް މިހާކަށްހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ވަރަށް ކެތްަްކުެރވުނު އަދި އެހެން މެންބަރުންވެސް ކެތްަްކުރެްއވި ވަރަްށ 

 މާއެކު ގެންދަަވއިފި. ކެތްތެރިކަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ަބލާނަން ވަރަށް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

ަަގަކޮށްލާ ދެތިން ނުކުތާެއއް ދެންނެވޭތޯ.  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް   ކުރުކުރުކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަ



މި ބޭއްވުނު ދެ ޖަލްސާއިން މި އަޑުިއވެމުން ދިޔަ  އަޅުަގނޑަށް އެންމެފަހުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާވެސް  97ވަނަ މާއްދާވެސް އަދި  133ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު 

މާނަކުރުމުގައި ެއްއވެސް ަތފާތެއް ނޫނިއްޔާ ޚިޔާލު ަތފާތުވުމެއް އޮތްކަަމކަށް 

ނޑަށް ގަޫބލުކުރެވުނީ ވަނަ  133 އަޅުަގނަޑކަަަަަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވުނު. އަުޅގަ

މާއްދާާގވެސް ހަމަ ިސއްރުވޯޓަކަށްދާން ޖެހޭނެކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް 

ވަަނ  97ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވކަމަށް އެހެންނަމަވެސް މީގާ ޚިޔާލުތަފާތުވުެމއް މިއުޅެނީ 

ނޑަށް  133މާއްދާޔާ  ވަނަ މާއްާދާޔ ކިހާވަެރއްެގ ުގޅުމެއްއޮތްޯތ މިއީހެން އަުޅގަ

ނޑު  ހީވަނީ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން ުއޅޭ މައްސަލަައކީ އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވިސްނި ިވސްނުމުގާ މި ޚިާޔލު ތަފާތުވުމުގެ ބައި މިހެންވީމާ މި ކަމާދޭތެރޭގަިއ 

ކުޑަކޮން ވިސްނާލަން އެބަެޖހޭ ދެން އަޅުަގނޑު ވިްސނާލި ވިސްނާލުމުގަިއ 

ޔާންކުރުުމގައި އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވުީނ ބައެއް އިންތިޚާބުތަކުެގ ވާހަކަ ބަ

ނޑައެިޅގެން ިސއްުރވޯޓަކަްށ ދާންޖެހޭނެކަމަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކަ

ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް އަެނއްބައި އިންތިޚާބުތަކުގެ ވާހަަކ 

ނޑަެއޅިގެން ިސއްރުވޯޓަްށ ދާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފަެއއްނުވޭ  ކިޔާަާއިުރ ކަ

ވަނަ ާމއްދާެގ މުހިންމުކަން ހަމަ އެާއއެުކ  133ބޫލުކުރެުވނީ މީން އަޅުަގނޑަްށ ޤަ

ނޑަްށ ފާހަގަކޮއްލަން މި މަޖިލީހުގެަެ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި  ނޑިވަުޅަގއި އަުޅގަ މިދަ

ވަނަ މާއްާދ އޮތުން މީ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ އޮތް އުނިކަމެްއކަމަށް  133މެންބަރުން 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބައެއްމެންބަރުން  ފާހަގަކުަރްއވައިފި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާ ހިމެނިފާއޮތުން އެ  133ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާގ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ފުރިހަމަކަމެކޭ ސަބަބަކީ މިކަހަލަ ޚިޔާލު 

މެންބަރުންނަށް ތަފާތުވުންތަކަކަށް ޖާގަދޭން ެއވަގުތު ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި 

ވަަނ މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާީސާގ  133ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާތީ ޤަބޫފުުޅ ނުކުރެްއވޭތީޭއ 

ހިމަނުއްވާފައި ެއވަނީ ދެން ހާމަވޯޓަކަށް ވަޑައިްނަްނަވަން ބޭނުންފުޅުވެ 

ވަަޑއިަަންނަވާ ބޭފުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު ލައްވާަފއި ވިދާޅުވަނީ 



ނޑުެމންނަން މީ ވަރަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީއާއި ޑިމޮްކރެސީ ގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އާވާހަަކެއއް މިހާރު ވަރަށް އާދާިއގެ ވާހަކަެޔއް މިހާރު އެންމެ ކުަޑކުއްާޖވެސް 

ނޑު  ދަންނަވާހަކައެއް ޓްރާންސްޭޕރެންސީގެ ވާހަކަ ޑިމޮކްރެީސގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ހިތަށް އަރަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީއާއި ޑިމޮކްރެީސގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މި

ކަންތައްތައް ހަމަެއކަނި މިމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނޫނީ އަުޑއައްަސވަން މި 

ވަަޑއިންނަވާ ދޮޅަހަކަށް ޭބފުޅުންނާ ހިސާބުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ނިމިގެން 

ަެނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން  ދާހިސާބުން މީ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތްބާއޭަޭ ދެން އެހެން

ށް ނުދެވިގެން މިއުޅެީނ މީޑިާއގެ ޒަރިްއޔާއިްނ ބޭނުންވާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީއާ ހިސާބަ

ނޫނިއްޔާ މީޑިާއގަ މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ސަމާލުކަން ނުދެއްވަނީ ބާއޭ ނޫނީ 

އެކަމަަަށް ހުއްދަ ނޯންަޯނަނީބާއޭ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާނީ ީމޑިާއއިން ެއކަންތައްތަްއ 

ސީެވގެން ނުދަނީކަމަށް ފަތުރަން ބޭނުން ފުޅުނުވާތީ އެހާ ބޮޑަށް ޓްރާންސްޕޭރެން

ޖަލްސާގެ ކަންތައްތައް ދެން މީން ޖަލްސާއެއްކަމެއް ނޫނީ ޖަލްސާގައި ހިނގާކަމެްއ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެްނނަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ެވގެން ދާތަން ކޮންމެސް 

އޮފީހަކުން އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ނެރުްއާވ ނޫސްބަޔާން މީ 

ނޑަށް މިފެންނަ އަޅުަގނޑުމެން މިދަ ންނަވާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮެތއްނޫން  މަންޒަރަކީ އެީއކީ ހަމަގަިއމުވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެީނ މި މަޖިލީހުގެ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އެގޮތަްށ 

ނޑުމެން ިއންތިޚާބު ކު ރި ނޫނީ ވާހަކަދެްއކެވެމުން ދާއިުރގަިއ ހަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނނާ ހިސާބަށްވެސް ފޯރުކޮއްދެވެން ވާނެޔޭ ދެން 

ވަނަ  97ަވނަ މާއްދާޔާ  133އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ހިތްަވނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާޔާ ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދައްކަާވއިރު ިސއްުރވޯޓަކަްށ ދާންހަމަ ޖެހޭކަމަށް 

ހަކަ ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މި ދެމާއްދާގެ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަގަ ުކރެވޭ ވާ

ނުޑ  ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ  މިގޮތަަަށް އަޅުގަ ގުޅުންެވސް ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގަިއ ޚިޔާލު  މިދަންނަވާލީ ކުރީަގއި ޖަލްސާއެްއަގއި އޮތީ އަުޅގަ



ށް ދާންޖެހޭކަމަށް ތަފާތުވުމެއް ައއިްސގެން ވަިކޮގތަކަށް ނިންނިމިފަ ކޮންމެހެން އެގޮތަ

ނޑަްށ  ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު އެބަ ދައްކަވާ އެަެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިތަނުންވެސް ފާހަގަކޮއްެލވުީނ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަ ނޫނީ އޭގެކުީރގާ ސިއްުރވޯޓަށް 

ވަަޑއިގަންަނވަންަް ބޭނުންފުޅު ނުވެގެން އެއީ ދާންޖެހޭނެކަމެއް ގޮތެއްނޫްނކަމަށް 

ްއެކވި ބޭފުޅުްނވެސް މިހާރު ފަހުން އަުޅަގނޑަށް އަޑު އިވެނީ ވާހަކަފުޅު ދެ

ފާހަގަކުރެވުނީ ިސއްުރވޯޓަކަްށދިއުން އެއްމެރަނގަޅޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިއޮތީ 

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާފައޭ ެއގޮތަށް ތަާބވާން ހެްއޔޭ އެންމެ މޮުޅގޮތަީކ 

ނުޑެގ ވާހަކަަޔކީ ޤާނޫނުއަސާ  ސީގަިއ ަވކި ގޮެތއް އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނެތިގެންނެއްނޫނޭ އޭރުަގެވސް ގޮތެއްނިންމީކީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  

ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް އުފެދިގެން އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އެއްގޮްތކުރުމަށްޓަކާ މަޖިލީހުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތަށް ފެންަނގޮތަަކށް ނިންމެވިއްާޔ އެހެްނވީމާ އޭރު އެ ނިންމި 

ކޮށް މިހާރުމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނިންމުންވެސް ބަދަލު

މަޖިލީސްގެ މެންބަރުންނަށް ގޮތެއް ހޯއްދެވުަމކީވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެޭކ. 

އެހެންވީމާ މީގެ ކުރިން ޖަްލސާގަ އަްއޑުއަތޮުޅ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީދުވަހު 

ޓަކަްށ ދިއުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރެވުނު ޤަރާރު ބާތިުލކޮށް އަލުން ިސއްރުވޯ 

ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. އެއަށް މިހާރު ތާއިދުެވސް ލިބިއްޖޭ އެހެންވީމާ 

އެޤަރާރު ބާތިލުކޮށް ސިއްރުޯވޓަކަށް ދިއުމަށް އެކުރެްއވި ތާއިދަށް އަޅުަގނުޑވެސް 

 ތާއީދު އިތުރު ކުރުން. ޝުކުިރއްޔާ. 
 

ނުޑވެސް މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ  ަަޅު  ޒަތްތެރި ަރީއސް މިފުރުޞަތުގައި އަ

ނޑުގެ ިޚޔާލު ހުށަހަޅަން  މެންަބރު ަމރިޔަން ނޫަރއްީދން   ޖަލްސާގައި ކުެރވެމުންދާ ބަހުސްގައި އަުޅގަ

ބޭނުންވެފާ ހުރުމާއެކު އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންަނވާލާނަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އްޞަ މަޖިީލހުގެ ރައިްސ އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ރައްޔިތުންެގ ޚާ

ހުއްދަކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވަނީ ިމ މަޖިލީހުގަ ވަރަށް ދިުގކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 



ވާހަކަދަްއކަވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުަރއްވާަފއި އަދި މިހާރުވެސް ދަނީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްާވ 

ީރގެ ޖަލްސާތަުކަގއިވަނީ މި މަޢުޟޫޢަށް ފާޅުކުރެވެމުން މިމަޖިލީހުގަިއ މީގެަެ ކު

ޚިޔާލުކޮށް ބަހުސްކޮށް މިމައްސަލައަށް ހައްުލކުރެވި ަރއީސެއް ޮހވުން ނޫނީ 

ނުޑ  ނުޑމެން އެދޭ ރިފޯމެއް ނުލިބޭނެ. ވުމާއެކު އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

އްގެ އިލްތިމާސްކުރަނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިކަމާމެދު އެއްބަަައެ 

ގޮތުަގއި ތިބެ ެއއްބާރުލަިއެގން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ނުޑގެ ުކރިން ކުރީ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެްއކި  މިމާލަމުގައި އަުޅގަ

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުވަުދއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި 

ރު އާދަމް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޒާހި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު 

އަލްފާޟިލާ ާއޒިމާ ޝަޫކރުގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށާ އަިދ މިއަދު މިވާހަކަފުުޅ 

މޫާސ  ދައްކަވަމުންދާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު

ނިޒާަާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރަަަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ތާއީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑަށް ވިސްނޭޮގތަކީ ޚާއްޞަމަޖިލީހުެގ 

މިތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނިވަަޑއިގެންެނވި ގޮތްކަމުަގއި ނުވެދާނެ. 

އްދާ ބަޔާްނުކރައްވާަފއިވާ ގޮތުން ވަނަ މާ 133އާދެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ގާނޫނުއަސާީސަގއި ަކނަޑއެިޅފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަށް ވޯޓުދޭން 

ވަނަ މާއްދާ  133ދޭނީ ސިއްރުވޯޓުގޮުތގަ އެހެްނނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި 

ވަނަ  97އާންމުއިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އައިސްފާވާ މާއްދާއަކަށް ވާތީ 

ވަނަ މާއްދާ  133ވަނަ ނަމްބަރުގާ ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބުގެ މައްަޗށް  1މާއްދާ 

ވަނަ މާއްދާ  97ނުހިނގާނެކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ދޭހަވޭ އަދި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތުން ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ވަކިގޮެތއް ބަޔާން 

މާެއކު ވޯުޓލާންވާގޮތަީކ ކޮންމެހެން ކުރެވިފަެއއްނޯޭވ. އާދެ މިހެން މިކަން އޮތު

ސިއްރުޯވޓެއްތޯ ނުވަތަ އަްތއުފުލާއިގެން ެނގޭވޯެޓއްތޯ މިހާރު ބަހުސްކުރުމުގެ 



ނޑު ުނދެކެން. މިމައްސަލަ މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން މީގެ  ޖާގައޮތްކަމަކަށް އަުޅގަ

ގޮތަަަްށ ކުރީ ޖަލްސާގައި ވަނީ މި މަޖިލީހަށް ލިބިފާވާބާރުގެ މަތިން މިކަން ވަކި

ަަށް ފެންނަ ގޮތުގާ  ނޑަ  14ނިންމަވާފަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  69ަގއި ބޭްއުވނު ޚާއްޞަ މަޖިލީސްގެ ޖަލްސާއިން  2994އޮކްޓޯބަރ 

މެންބަރުން އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަިކގޮތެއް ނިންމާފާވާީތ އެގޮތަށް މަޖިަިލީހުެގ 

ޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ އެޖަލްސާާގވެްސ މެންބަރުން އިޙްަްތިރާމްކުރަން

އަތްއުފުލާިއގެން ޯވޓު ނެގުަމކީ އެއްމެ ރަނގަުޅގޮތް އަިދ އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު 

ނުޑ ދެކެން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން  ގޮތެއްނޫން ކަުމގަިއ އަުޅގަ

މާއެކު ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަްތ އަވަްސގޮތަކަށް ނިންަމާވ ދެއްވުމަަަށް ވު

ނޑު  އަތްއުފުލާިއގެން ވޯޓު ެނގުަމކީ ހަމަ ެއއްމެ ރަނގަުޅކަެމަެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

 ދެކެން ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ ވަކި މާއްާދެއއް ކިޔުުމގައި  ހަަައްދުްނމަތީ މެްނބަރު  

ނޑު ވަރަށް އަ މޫސާ މަނިކު    ދަުބވެރިކަާމެއކު އެްއވެސް މާނަެއއްނެއްކަން އަުޅގަ

ދަންނަވަން އަޅުަގނޑަށް ަހމަ ކުލާހަކުން ނުލިބޭވަރަަަށް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކިަޔވާލެިވއްޖެ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ އަލަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙ 

ކުރަން ަވޑައިން މިތަުނގަަަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ ަރްއޔިތުންދެކެ ހާދަ ލޯބިާވ 

ރައްޔިތުންނަަަށް ހާދަ ައވަހަްށ ރައްޔިތުންނަަަށް ކަންތައްަތްއ ކޮއްެދއްވާެނ މީހުންނޭ 

މިހާރު މިއޮންނަގޮތަށް ތަޙުޤީޤީ މަރުހަލާއެއް ނިމިގެން ޝަރީއަތަށް ދިއުމާ ދޭތެރޭގާ 

މަސްދުވަހު ކުަޑޮގޅީގަިއ ނީންނަގޮތަށް ހަމަ ޔަގީނުންެވސް މިފަހަރު  5،  4

ނިމޭއިރު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ  ހަމަޖެހޭނެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ

އަވަްސވާެނވާހަކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަވަސްކުރަން މިަކމާ އުޅުއްވާ ވާަހކަ 

 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި މިކަން ލަސްވެގެން ހިއެއްުނވޭ މާބޮޑަށް އުޅޭހެނެއް އެއީ 

ފުރަތަމަ  ޖަލްސާއެއް އަދި މިީވ ައދި މަސްދުވަހެްއވެސް ުނޭވ މިކަމެއްގަ 



ވަރަކަްށ އަހަރުން ކަމަށް ބުނަނީ  17ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަވާެލވެީނ ގާްތގަޑަކަްށ 

އެހެންވީމާ  މިހާރު މިވާހަަކދައްކަނީ ރަީއސަކު ޮހވަން ަރއީސަކު ޮހވަނީ ވަރަްށ 

ނޑު ވަރަަަށް ަޔގީންކަާމއެީކގައި ދަންަނވާލާނީ  މުހިންމު މީހަކަށް ވާތީވެ ައޅުގަ

ގަިއ ވާހަކަދެެކވުނު ގޮތަށް މިާހރު ހަމަ ގައިމުވެްސ ޖަލްސާ  3ވޭތިވެ ިދޔަ 

އަޅުަގނޑު ަޔގީންކުރަމޭ  ދެގޮތަށް ވޯޓަަަށް ައއްަސވާނެކަމަށް އަދި ފުރަތަމަ 

ނަޑއަޅާ ުބނާ މީހުންނާއެއްކޮޅަކަްށ  އައްަސވާީނވެސް މިތަނުން ބޭރަށް ނުކުންނަން ކަ

ވޯޓަކަށް އެއްެސވީާމ ޔަގީްނވެއްޖެ މިހާރު އެއީިސްއރުވޯޓަކަށް އައްަސވާނީ ސިްއރު

ކިހާވަރަކަށްތޯ މީހުން ނިުކންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގާ މުހިންމުކަމާ އެކީ 

ނުޑ  ކަންތައްތަްއކުރަން މީހުން މިތިބީ ކިހާ މީހުންނެއްތޯ މީހަމަ އަޅުގަ

ވަރަަަށްަޔގީން ކުރާކަެމއްަެ ައދި މިގޮތަށް މިކަން ކޮއްދެްއާވނެކަންވެސް ައޅުަގނުޑ 

ޔަގީން ކުރަން ދެން މި މަޖިލީހަށް ބަލާލީމާ ޢިއްޒަތްތެރި  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ައަވސްއަވަހަށް ކަންަތއްތަްއ  މަޖިލީހުން ފެނޭ އަޅުގަ

ހިނގަމުން ދާނެ ފެންވަރު މިތަނުގައި ިތއްބެވި ަބެއއް ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް 

ބެވި އަދަދު ފެނުނީާމ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ދާރު ބޭބޭފުޅުން މިތާ ތިއް

ތިންދުވަހެއްާވއިރުަގއި ބަެއއްަކހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރެވިފަިއ ހުންނާނެ ވަރުވެްސ 

ނުޑ  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް އިޙްާސސް ކުރެވޭ އެހެންވީމާ މިަިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ހަމަ އެކަނި ދަންނަވާލަން އޮތީ ފަހަރެއްގަވެސް  އެއްެވސް ބޭފުޅަުކ 

ނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ އެބަޔަކު ދެޭކގޮތަކުްނ ހީނުކުރައްަވއްޗޭ ޤާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ެވގެން މި ޖަލްސާއިން ނިކުންނަ  މީހުންނަކީ މުޅި 

މުޖުތަމައަށް ދެކޮޅުހަދާ ރަްއޔިތުންނާ ދެކޮޅުހަދާ ނުވަަތ ސަރުކާރަށް ުނވަަތ 

ގެ ރީތި މިސާލަކީ މިތަނުގައި ވޯޓުދޭބަަޔކާ ދެކޮުޅވެރިވާ ބަެޔއްކަަމކަށް ޑިމޮކްެރސީ

ކުލާިއގެ ޓަިއ  1ކޮންމެަެހެން އެއްމަަގކުން ެއއްކުލަިއގަަަދާން  ގަމީސްަލިއގެން 

ަަކީ ދެފަރާުތން ވާހަކަދަްއކާދެެކވި  އަޅާިއގެން ތިބުމެއް ަެނޫްނ ޑިމޮކްރަސީއަ

ރަނގަޅުގޮެތއް ހޯދުން މިހާރުވެސް މިދަނީ ޑިމޮކްރަީސގެ ރީތި މިސާލުގަިއ 



ނޑަށް މިއަުދވެސް ޯވޓަކަށް އަާހއިފިއްާޔ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަ  ޅުގަ

އަވަްސވެދާނެހެން މިހީވަނީ ެއއީ ވަރަްށގިނަ ެއއްޗެހިތަެކއް އަޅުަގނޑުމެނަށް އެަބ 

އޮޅުންފިލާ އަދި މިތަނުާގ ރައްޔިތުްނގެ ޚައްޤުޤާ ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންާދ 

ފުޅުްނ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަްއ އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު ކޮމެޓީތަކަަަށް 

ހާޒިރުވާ ހާޒިރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ އަވަސް ބޭނުންފުޅުާވ 

ވަރު ެއއީ ކޯރަމް ހަމަނުެވެގން ކޮމެޓީތައް ނުބޭްއވެންފެށީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދި މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑުމެނަށް ބަެއއްކަހަލަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގޭެނ އަ

ޖަލްސާތަކުން ނުވަތަ ބައެްއކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތަކުން ރައްޔިތުން މަޖިލީސްކުރާ 

ގޭންވެްސ އެބަހުރި އެގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

ބޮޑަަަްށ އުންމީދު ކުރަމޭ އަދި ހުަށހަޅާކަށްވެސް ނެތިން އަުޅަގނޑު ވަރަށް 

އުންމީދުކުރަމޭ ރައްޔިތުންނަްށޓަކާ މިކަން ައވަސްކުަރްއވަން މިތާ ތިއްބެިވ 

ަަަވސް ޮކއްދިނުމުގެ ގޮތުން މިތަނުން ނިކުމެވަަޑއިގެްނ  ބޭފުޅުންނަށް މިކަން އަ

ތިއްބެވި ޤާަާނޫނުއަާސސީއާ ެއއްގޮތަށް ކިތައްަް ބޭފުޅުންތޯ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާީސއާ 

ނުޑ އަދި ތިންދުވަހު ހޭދަކުރިއި ުރަގއި ކޮންމެސް ވޯޓަށް އަްއަސވާލަްއވަްއޗޭ އަުޅގަ

ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާެއކު ދަންނަވާނަން އަދި ފުރަތަމަވެސް ައއްަސވަންވާީނ 

ސިއްރުޯވޓަކުންނޭ ވޯޓަށް ައްއސަވާފައޮތީ އަތްަނގަިއގެން ަކމަށް ވާތީ އެވެސް ހަމަ 

ދި ތިންމިނެއްުޓ ޑިމޮކްރަސީ ރިވެތި މިސާެލއްކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަ

ނުޑވެސް ގަޑި ބަލަމުންދާތީ  ނުޑ ނުދެކެން އެަެީއ އަުޅގަ ހަމަވިކަމަކަށްވެްސ އަުޅގަ

މަޢާފުކުރައްވާތީ. އެހެންވީާމ ދަންނަވަން މިއުޭޅ ެއްއޗަކީ ަރއްޔިތުންނަށްޓަިއ 

ކަންތައްތަެކއް ކުރަން މިތަނަށްއައިސް ރަްއޔިތުަުންގެ ޯލބީގައި ރަްއޔިތުންނަށް 

ތިބެންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން މުސްތަޤްބަލުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހެޔޮއެދޭމީހުން

އެްއވެސް ރައްޔިަތކު ހަމަ މިޤާނޫނުއަސާސީ ބުނެދޭގޮތުން ލިބިދޭ ޙައްޤެއްެގގޮތުން 

ނޑު މިހުންނަހެން  ކޯޓުތަކަށް ސިޓީލަިއގެން ާމލޭގެ ޯގޗެްއޗެއްހޯދަން އަުޅގަ



ނޑުމެން ކާފަކީރުވެސް ގޯްއޗެއްނުިލބިފައި ހުންނަހެންނެއްނޫ  ނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަވަސްކަާމއެީކަގިއ  ތިބެންޖެހޭނީއެއް. އިރާދަކުރެއްިވއަޔާ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުޮކށް ރައްޔިތުންނަށްދޭންވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މިތަްއޔާުރވާިއރުގަިއ މިތާަގއި އެބަިތއްެބިވ ޒިންމާދާރު ބޭބޭފުޅުން. 

ދުވަސްތެޭރ ނުވަތަ  45ވަސްތެޭރ އެބޭބޭފުޅުންނަށް ގޯިތގެދޮރުދީ ދު 15އެބޭބޭފުޅުން، 

ދުަވސްތެރޭ މައްސަލަަތއް ނިންމޭނެގޮތަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނުޑ  7

ޔަޤީންކުރަމުން ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާލާނީ، މިދެފަރާތުގައިެވްސ 

ތިއްބެވިބޭފުޅުން ޤާނޫުނއަސާީސއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް، މިދޮރުން 

ކުމެވަަޑއިގަންަނވާވަރު ބަްއލަވާލަްއވަްއޗޭ. މާލޭގައި ެއންމެފަހުން ބޭއްވުުނ ނި

ޖަލްސާގަިއވެސް ތަންތަނުގަިއ ލޮރީއަތުރާފައި ހުރިވާހަކަެވސް އިވުނު. މިކަން 

ބޮޑުބިރަކަށް ނުދާކަހަލަގޮތަކަްށ ހައްދަވައްޗޭ. ޑިމޮކްަރސީގެ ރީތި އުސޫލާއެްއގޮތަށް 

އީ ސަރުކާރާ ެދކޮުޅވުންކަމަށް އަނެއްާކ ނުބައްލަަވްއޗޭ މިތަނުންބަޔަކު ނިކުތުމަކީ، އެ 

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު. ެއީއ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއމީހަކަށް ފެންނަގޮތް 

އެމީހަކުކަނދައަާޅގޮތާ ޚިލާފްެވއްޖިއްޔާ ުނވަތަ ޤަބޫލުނުކުރެވިއްެޖއްޔާ މިތަނުން 

ނަޒަރަކުްނ ނިކުމެދާނެއޭ. އެމީހުންނާދިމާލަށް އެއްެވސްގޮަތކުން ނުސީދާ ކަތި

 ނުބައްލަވަްއޗޭ އެނގޭތޯ. ވރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ އަޅުަގނުޑވެްސ  ފުވައްމުލަކު ެމންަބރު  

 ޤީޤަތުގައި ވަގުުތކޮެޅއްހޯދީ މިމައްސަލާގަިއ އެްއޗެއްދަންނަވާލުމަށްޓަަކއި. ޙާ މުޙަްނމަދު ަވީޖޙު އިްބރާީހމް  

ނޑުމެން އަތޮޅުގެ ދެބޭފުޅުްނަވނީ ވާހަކަދައްަކވާފަިއ.  ވާހަކަެދއްކެވުްނ:  އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން އަުޅގަ

އާދެ، ޙަޤީޤަތުގައި އެދެބޭުފންނަށްވެސް ވަަޑއިގެންެނވުނީ ދެ ަިދިމާލަށް. އެއީ 

މަޖިލީހުގެ ބަހުސް މިދާގޮތުން ސިއްުރވޯޓެއްޯތ އަތްއުފުލަިއގެންތޯ. 

ނޑުގެ ައޑުއުފުލާލަްނ ކޮންމެގޮތެ ްއވިައސް އަުޅަގނޑުމެންވެސްޖެހޭ އަުޅގަ

މިމަޖިލިސްގައި. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުެދކޭގޮުތގައި މިކަމަްށ އެންމެ އެކަށިގެްނާވ 



ރަނގަޅުގޮަތކީ ސިއްުރވޯޓަކަްށދިއުން. މިކަމުގައި ޤާނޫނީގޮަތށް ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ 

ނުޑ ބޭނުމެއްނޫން. އެިކއެކި މާއްދާަތކާބެހޭގޮތުްނ އެްއޗެއްދަން ަނވާކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބިދޭ ވަރަށްބޮޑުރޫޙެއް އެބައޮތް.  އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަާސސީން އަޅުގަ

ފިލާވަޅެއް އެބައޮތް. އެީއ މީގައި އެބައާދޭ އެިކއެިކ މަޤާމްތަކުގެ މީހުން 

ހުވާކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ޤަުއމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތަތަކާ ހަވާލުވާ މީހުްނ 

ެއއްކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ެއޮގތުންބަލާއިރު އެބަިއ އެބެހެނީ ދެބަޔަކަށް. ެއއްބަަޔކީ ހުވަ

އިންތިޚާބުކުރާ ބައެއް. ައނެއްބަޔަކީ ޢަްއޔަނުކުރާބަެއްއ. އެހެން ބަލާއިރު 

މިއިންތިޚާބުކުރެވެނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވަގުީތގޮތުން ރައީސްކަމާ ހަވާލުވާ ފަރާތް. 

ޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ަރީއސް، ބަލައިލާއިރު މީން ދެން ރައްޔިތުންގެ ާޚއް

ކޮންމެ އިންތިޚާބެްއވެސް ބޭްއެވނީ ސިއްރު ވޯަޓކުން. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިއްުރ 

ވޯޓެްއ، ވަގުތީ ގޮތުން ރަީއސްކަމާ ހަވާލުވާ ފަރާތް ިސްއރު ވޯޓެއް. ރަްއޔިތުންެގ 

ވޯޓެއް. ދެން އަންނަނީ  މަޖިލިސް ސިއްރު ވޯޓެްއ، ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ސިއްރު

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި ނާއިބު ރައީސް. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ ީކްއވެގެންޯތޭއ 

ނޑުމެން ވޯުޓލާންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  އެ އިންތިޚާބު އަތް އުފުލައިގެން އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މި ކުާތއިންވެްސ އަޅުަގނުޑ ރޫޙު ލިިބގަންނަނީ. ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ 

 ނާއިބު ަރއީސަކު ޮހވަންވާނީ ިސއްރު ވޯަޓކުންނޭ. ޝުކުރިއްާޔ. ރައީސަކާ

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ  ފުވައްމުލަކު ެމންަބރު    ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުުމގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތް  ފައިޞަލް ނަސީމް  

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ ހާމަކު ވާހަކަެދއްކެވުްނ:  ރުމުގެ ގޮތުން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ އެުކވެރިކަން ެއްއބައި ވަންތަކަން.  މަސްލަހަތު. އަޅުގަ

ނޑިވަެޅްއގަިއ އުޅެމުންދާއިރު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު މިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ދަ

ނޑުމެންގެ އެުކވެރިކަމާއި އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ޭބނުމެއް ނޫން އަ ޅުގަ

އެއްަބއި ވަންތަކަން ދޫކޮށްާލަކށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ީމގެ ކުރީ 



ދުވަހެއްަގިއވެސް ދެންނެވިން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޭނުންވަނީ މަސްލަހަތާ 

އެއްަބއި ވަންތަކަމާ އެުކވެރިަކމޭ. އެކުލުނުތެރިކަމޭ އެުކަގއި މަސައްކަތްކުރުމޭ. 

ޑުމެން މިފަށަނީ ވަރަްށ މުހިންމު މަސައްކަތެއް. ވަަރށް މާތް މަސައްކަތެއް، އަޅުަގނ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ދެކޮޅުވެިރކަމެއް  އެނގޭތޯ މިމައްަސކަތުގެ ފެށުުމގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ގެެނސްފިކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މުސްަތޤުބަލުގައި 

ނޑު ޤަބޫެލއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަަސއްަކތް ރަނގަޅުވާނެ  ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްުކރަން. ހުރިހާ  ނުކުރަން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެވސް އެދޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެއްަބއި ވަންތަކަާމއި ެއކުވެިރކަމާއި އެކުލުންތެރިކަމާ ެއއް  ގޮތަށް. އަުޅގަ

ނުޑމެން މިކަންތައް  ވާހަކަެއއް ދަްއކަިއގެން ެއއް ަލވަިއގެން ކިަޔިއގެން އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދަން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުވަހުވެސް ދެންނެވިން 

ހާމަ ވޯޓެއްަގއި ބަިއވެިރވުމަށް އަޅުަގނޑު އުޒުުރވެިރވާ ވާހަކަ. އެއީ އެގޮތް 

ސަބަބެއް ނެތިއެްއވެސް ނޫްނ އެނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުނުކުެރވުނީ.

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ާޤނޫނުއަސާސީަގއި  ޤަބޫލުނުކުރެވުނު ސަބަބަކީ ައުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއި ވާެނ އެނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަށް މަްއސަލައެއް ނެތް ހާމަ  ވަިކގޮތެއް ކަ

ވޯޓެއް ނުަނގާ  ވޯޓަކަށް ދާންެވސް، ެއއީ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި އޮތްގޮތަށްަް ަހދާފައި

ނިންމެވިނަމަ. އަޅުަގނުޑގެ ހަމައެކަނި މައްސަލަައކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ޮއްއވާ ަވކިން 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަވކިން ޮގތެއް ނިންމާކަށް  ގޮތެއް ނިންމެވުން. އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއި އޮންނާނެ  ނުޖެހޭނެ އެނގޭތޯ އެްއގޮތަކަްށވެސް. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ކަ

ނޑު އެގޮްތ ޤަބޫލުކުރާނަން. އެއީ ގޮތެްއ، އެހެން ވީމާ، ެއގޮތަށް ނިންމި ނަމަ އަޅުގަ

މިނެޓުގެ ތެރޭަގއި  3ހާމަ ވޯޓަކަށް ިވއަސް ސިއްރު ވޯޓަކަށް ވިއަްސ. ދެން 

ނުޑގެ ވާހަކަދައްކަްނވެސް އުދަނގޫވެ އެައށްވުރެ ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑަށް އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ކުރުކޮށްލާނަން ވާހަކަ ައޅުަގނުޑގެަެ ދިގީ. ެދން އެހެންވީމާ، އަޅު  ގަ

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ. އާދެ، ާމލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއންރާހީމް އިސްމާޢީލް 



ވިދާޅުވި ކުރަމުންދާ ބަހުސްގެ މަަައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަކި ޮގތަކަށް ކަންތައްތައް 

މަކީ ނިންމުމުގެ ޚިޔާލެއް ނުކުރަްއާވ ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެހެން ކުރިއަށް ގެންދިޔު

ނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ބޭނުންތެރިކަމެއް އޮތްކަމެއް ޫނންކަމަށް. އާދެ، އަުޅގަ

ޮއކްޓޯބަރަގއި މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމައިފި. ދެން  14ކަމެއް މިއޮތީ ނިމިފައި. 

ނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ ީކއްކުރަންތޯއޭ  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ށް ހުުޅވާލަންވީ މިކަންތަްއ. ބަހުސަަކށް އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސަކަ

ހުޅުވާލާނީ ގޮތެއް އަނެްއކާެވްސ ނިންމުމަށް ޚިޔާލުތަކެއް ހޯދުމަށް. 

ޮއކްޓޯަބރު ގައި  14އެހެންކަމަށްވަންޏާ ރިޔާސަތުްނވެސް ވިާދޅުެވއްޖެ 

ވިދާޅުިވގޮތަށްކަމަށް ކުިރއަށް ެގންދަވާނީ ދެން އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ 

ކުަރްއވަންތޯއޭ ައޅުަގނޑުެމން ބަހުސްކުރަންވީ މިކަމުގަިއ. އަޅުަގނޑުމެން ކީއް

ނިންމާފައި އޮތްކަމަކަށް ބަހުސް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ނިންމާފައި އޮތްކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ ތަޢުރީފު އެނގޭތޯ. ތަޢުރީފުކުރާނީ ނޫނީ އެގޮތް ުކއްވެރި 

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން އެއް   111ވެސް ވަރަކަށް މިމަޖިލީހުގެ ކުރާނީ. އަުޅގަ

 14ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްެކިވއަސް މިގޮތް ބަދަލުގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށް. 

އޮކްޓޯބަުރގައި ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ ަކމަކަށް. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްބަްސވޭ، ނިކުންަނވާ 

ފުޅުންވެސް ުކއްވެރި ނުކުރާ ވާހަކަ. ޯވޓު ދެްއވާ ބޭފުޅުންެވސް ކުްއވެރި ނުކުރާ ބޭ

ނޑު ހަމަ ނެތިން ހަމަގައިމުވެސް  ވާހަކަ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް އަުޅގަ

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ކުްއވެރި ުކރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ހިތާމަޔާއެކު 

ނޑަކީ ުފވައްމުލަކު މީހެްއ، ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑަށް މާނަުކރެވޭ  ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ރަށު ބަހުންވެސް ތަރުޖަމާ ކޮށްލިން. ކޮށްލިއިރުވެސް އެްއވެސް  ދެން އަޅުގަ

ކަހަލަ ބަދަލެއް ނާދެ އެނގޭތޯ މިއަށް. އަްއޑުއަޮތޅު ބަސްވެ ަދންނަން ހުވަދޫ 

ކު ައޅުަގނޑު ބަސްވެސް ދަންނަން. އެްއވެްސ ބަދަލެއް ނާދެ. އެހެންވިމާ، ހިތާމަޔާއެ

ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު މަޑުމަުޑން މިތާނގައި އިންަްނާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް އަތް 



އުފުލައިގެން ަނގާ ވޯެޓްއގައި އަޅުަގނޑަށް ަބއިވެިރއެއް ުނެވވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރަމޭ މިތާ  އަޅުަގނުޑވެސް މިތާ ހުރެގެން އަދި އަުޅގަ

ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ނަމަ . ައޅުަގނޑުގެ ހިތު ތެރޭަގއި އެ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ނަން

ނޑު  ނުދަންނަވާނަން އެއީ ކޮންބޭފުެޅްއ ކަމެއް. އެހެންވީާމ،  ނަން އެބައޮތް އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެބޭފުަޅކު ހޮވޭނެ. ހޮިވގެން އެބޭފުޅެްއގެ ައރިހުގައި ވަރަށް 

 3މަސަްއކަތްކުރާނެ ވާހަކަ.  އަދަބުވެރިކަމާ ވަރަށް އިޚްލާްސތެރިކަމާއެކު

ނޑު މި  މިނެޓަށްވުރެ ގިނަ އިުރވެްސެވއްޖެ ކަންނޭނގެ. ދެން އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

 ހިސާބުން ނިންމާލާނަން. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، ަގޑިއަްށވެސް ަބއްލަވާ ކަމަށްޓަާކވެސް އަދި ޝުކުރިވެސް ދަންނަވަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާފައި އޮ  ންނާނެ އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް އަުޅގަ

ރިޔާސަތުަގއި އިނދެގެްނވެސް މި ޖަލްސާގެ ކަންތައް ކުރިއަްށ ގެންދެވެން އޮތި އަދި 

ޖަލްސާގައި ވޯޓުގެ ކަންތަްއެވސް ކުރިއަށް ގެންެދވެން އޮީތ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ 

ަޓކުން އެހެން ރަނގަޅުތޯ ގޮތެްއގެ މަތިންނޭ. އަދި މީގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯ

އެހެން ދަންނަވަން ޖެހުނީ އެތައް ަބއިވަރު ބޭފުޅުންަތެކއްަް ވާހަކަަދއްަކވަން 

އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވީމަ، އެކަމަށް އިޢުތިރާޒު ކުަރއްވާތޯ ދެންނެވުމުްނ 

އިޢުތިރާޒު ކުރަްއވާތީ އަެނއްާކވެސް ކުިރއަށް ގެންދެވުނީ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން 

ނުޑ މިބަލަނީ. ދެން ބޭނު ންފުޅުވާ ގޮްތވެސް ބަަލިއގެން ކުިރއަށް ގެންެދވޭތޯ ައުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރަވނީ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަނަށް.

 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންނާ ޖެހުނުއިރު ަވގުތު މިވަނީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ވަިކގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭޯތ އަޅުަގނޑު  ަޙސަން  ޙުަސއިން ަރޝީދު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގައި މާއްާދެއްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބަލާނަން. އާދެ، އަުޅގަ

އެތުރުމުގައި އޮންނަ ތަނަކުން އެމާއްދާގެ ބާރު ވަކި ބޮުޑވެ ނޫނީ ކުޑަވާނެ އުސޫެލްއ 



ނޯންނާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެމާްއދާ އޮތްކަމުގައި ވިަޔްސ 

އެމާއްދާއިން އެހެން މާއްދާައާކ ހަވާލާ ނުދޭހާ ހިނދެއްގައި އެމާއްދާައކީ ހަމަ އޭގެ 

ބާރު އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭ، ހަމަ އެމާއްދާ އޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއް 

ްނ. މިވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅަގނޑު އެބަ ހިތައް އަާރ، ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާމެދު އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

އިނގެންޖެހޭނެއޭ ކޮބައިތޯ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ބާރަކީ. ޤާޫނނުއަސާސީގެ ބާރަކީ އެ 

ަޑއެޅި ފޮތެއް ނޫން އެނގޭތޯ. ޤާޫނނުއަސާސީެގ ބާރަކީ ޤާނޫުނައސާސީަގއި ަކނ

ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން. އެހެންނޫނިއްޔާ ޤާޫނނުއަސާސީގެ އެްއވެްސ 

ބާރެއް ނެތް. އެވަނީ ހަމަ އާދައިގެ ފޮތަކަށް. ބުކްޝެލްފްަގއި ބާއްވާަފއި އޮންނަ 

ފޮތަކަށް އަދި ހިރަފުސް އަރަމުންދާވެސް ފޮތަކަށްވާނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސާއ 

ނޑުމެން އެންމެންވެސް އެްއގޮތަށް އަޅު  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަ ގަ

ޤަބޫލުކުރަންވާނެހެން. މިތާނގައި ސުވާލު މިއުފެދޭ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނަޑއެިޅގެން ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުެގ  97 ވަނަ މާއްާދަގއި އެބަުބނޭ ކަ

ރައީސެއް  ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެމަޖިލީހުގެ ރައީސަާކ ނާއިބު

އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއޭ. އަިދ އޭގެ ފަހުންވެސް އެފަަދ ބޭފުޅެއްގެ ޮގނިޑ 

ހުސްވެއްޖެްއޔާ ހަމަ އިންިތޚާބުކުރަން ވާނެއޭ. ދެން މިދެކެވޭ ވާަހއަކީ އެ 

ނަޑެއޅިގެން އިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަެމއް. ެއީއ  މާއްދާއެްއަގއި ނުބުނޭ ކަ

ވަަނ  133އާއި  97އް ސުވާލަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތެދެއް. ދެން މިއުފެދޭ އަނެ

މާއްދާ ގުޅުވިދާނެތޯ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިތަނުގަިއ މިކުރެވޭ ބަހުސްގައި 

އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުތަފާތުަވނީ މިމައްސަލާގައި ހެން. ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު ނުބުޭނ 

ފު ެއއްެޗްއ ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް ެއއްަޗކީ އެ އޮތްގޮތާ ޚިލާ 133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަށް. އޭގެ މާނަައކާ މެދު އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ބަހުސެއް ނުކުރައްާވ. މި ސުވާުލ 

 133ަގއެއް ނުބުނޭ  97ާއ ގުޅުވިދާނެތޯ. އެހެންވީާމ،  133ކާއި  197އުފެދެނީ 

ވަނަ ާމއްދާއަީކ ޭއގެ ޒާުތަގއި  133ވަނަ މާއްދާއާ ަހވާލާެއއް ނުެދއޭ. ނަމަވެސް 



ހާރު ޢާންމު ގޮތަށް ބޭނުންކުރާގޮުތގައި ވަންޏާ މުޅިން މިނިވަން މިނިވަންކޮށް އޮތް މި

ވަނަ މާއްދާަގިއ  133މުޢައްސަސާެއއް އެނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ އެގޮތަށް ވާނަމަ ެއ 

ވަަނ  11ބުނާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން އެަބޖެހޭ. އެ މާއްދާ އޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ތްަނމަވެސް އޭަގއި އެބުނާ ވަނަ ބާބުަގއި އޮ 13ބާބުގައި އޮތްނަމަެވސް އަިދ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިބަހުސް  އެްއޗަކަށް ޢަމަލުކުެރވެން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަރަށް ދިުގވެސް ަލއިފިއޭ. ިމާވހަކަތައް ތަކުރާުރވެސް އެބަެވޭއ. އަދި ައޑު ައއްަސވާ 

ނޑު މެންެގ ބައެއް ބޭފުޅުން ފުިހވާ ވަުރެވސް އެބަ ވެޭއ. ެއކަމަކު ވަިކޮގތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތަްށ  ވިސްނުން ބައްޓަންކޮށް އެ ނޫންގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންކަހަލަ ީމހުންވެސް ދައްކަންޖެހޭ  ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަށް ބާރުއަޅުްއވާތީ، އަުޅގަ

ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިބަހުސް ވަިކގޮތަކަށް މި ދެންނެވީ 

ރައްވާތީ އަސްލު ޙަޤީޤަުތަގއި މިވާހަކަ ިދގުާލގޮތް ގެންދިޔުމަށް މަސަްއކަތް ކު 

މިވަނީ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އަުޅަގނޑުމެންގެ ނުރަސްމީ 

ބައްދަލުވުމުަގިއވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިޑްލް ގްރައުންޑަށް އައިސް މިމަސައްކަްތ 

އެންމެން ކުރަމާހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މިޑްްލ ގްރައުންޑަށް އެންމެން ގެެނސް، ހުރިހާ 

އެއްބާރުަލއިގެން އެންމެން ެއއްގޮަތކަށް މިދެންނެވީ ެއއް ވިސްނުމަކަށް ގެނައުމަށް 

މަސައްކަތްަް ކުރާނަމަ އެމެންބަރުންގެ ވިސްނުން ޕޮލޮަރއިްޒ ކުރާކަށް މަަސއްކަެތްއ 

ނުކުރާނެ އެނގޭތޯ. އެހެްނ މިދެންނެވީ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް 

ނޑުމެްނ ސަރުކާރުން ބަޔާނެއް އިންތިޚާބުކުރަން އޮތް ދު ވަހުެގ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  ނެރުއްަވއިފި ވަކި ގޮތަކަށް ަޢމަލު އެނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ސަރުކާރުން ބަޔާނެްއ ޢާންމުކޮށް ނެރުނީމާ އެއާ އިދިކޮުޅީވމަވެސް ބަެއއް ފަހަުރ 

ން ިމމަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ވާގޮްތ، އެނގޭތޯ އެކަމަކު ިމދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ބާރު ވަކި ގަަޮަތކަށް ޮއށްވާ އަދި މިމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

މަޖިލީހަށްވުމާއެކު މި މަޖިލީހަށް ވަކި ޚާއްޞަ އިމްތިާޔޒުތަކެއް ލިިބގެންާވއިުރ 

އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އެްއވެސް މީހަކަށް ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް މި މަޖިލީހުން 



ކަމަކާމެދެ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިދެންނެވީ މަޖިލީހުން ބޭރުގަިއ ހިނގާ 

ނުޑ އެަބ  އެންގުމެްއ އަްނގާ ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގޭނެހެނެއް. އަދި އަުޅގަ

 ހިތައް އަރާ ނޫސްމަޖައްލާ ތަެކތި ޝާއިޢުކުރުމާބެހޭ ޤަރާރުގަިއ އެނގޭތޯ.

 

 ތެރި މެންބަރު...ޢިއްޒަތް ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން: 

 

 ... އަޅުަގނުޑގެ ގަޑި ހަމަވީތޯ ަބއްލަވާ ކޮޅުމަޑުލު މެްނބަރު  

 ޙުސަިއން ރަީޝދު ަޙސަން  

 ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

 

ގަިޑވެސް ހަމަވެއްޖެ އެހެންނަމަވެސް އޭގެ އިތުރުން ތިވާަހކަދައްަކވަމުން ގެންދަާވ  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން: 

ނޑު ކު ރީ ދުވަހު ދެންނެވިހެން މިމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަްށ ނުކުތާއަކީ އަުޅގަ

ހުޅުވާލެވިަފއި އޮތް ނުކުާތއެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ މިހާރު 

ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމުގެ މަްއސަލަ އަވަހަށް ކުރިއަްށ 

 ގެންދިޔުމަށް. އެހެންވީމާ ެއވާަހކަ...

 

ނޑު މިވާހަކަ ަހމަ ދަންނަވާލާފައި ވަރަށް ކުުރކޮށްލަން  ކޮޅުމަޑުލު މެްނބަރު    ރައީސް އަުޅގަ

 ކަމަށް މި ހުންނަނީ އެނގޭތޯ. އެންމެ ރަނގަޅުތޯ. ިއޒުނަ އޮިތއްޔާ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

 ވާހަކަދަްއކަންކަމަށް.  ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

 

 

ކަ ނުކިޔާ އަދި ނޫސްމަޖައްލާަގއި ޝާއިޢުކުެރޭވ އާދެ، ތި ނޫސްމައްޖާލާގެ ވާހަ ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން: 

އެްއޗެހީ ވާހަަކއަށް ނުގެްނދަވާ މިހާރު އެޖެންޑާަގިއ އޮތް ވާހަަކިއގެން 

 ގެންގޮސްެދއްވުން އެދެން.

 



ނޑު ިއށީންނަންވީތޯ ނޫނިއްޔާ  ކޮޅުމަޑުލު މެްނބަުރން   އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ނުދަްއާކނަން އެނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ގެންދަންވީތޯ. އަޅުަގނޑު ވާހަކަ

 

އާދެ، އެވާަހކަ ކުުރކޮށްލާފަިއ ދެން އިތުރު އެހެން ޕޮއިްނޓެއް އޮތިްއޔާ ެއވާހަަކ  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން: 

 ވިދާޅުވެަފއި އިށީންަނވާ.

 

ނޑު ދައްކަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ  ކޮޅުމަޑުލު މެްނބަރު    އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

 އެބަހުރިވެސްމެ ނަމަވެސް ވަުގތު އަޅުަގނަޑކަށް މިދެންނެވީ ނެތް.  ދު ަޙސަން ޙުސަިއން ރަޝީ  

ނުޑ  ވާހަކަެދއްކެވުްނ:  އަޅުަގނޑާ ހަމައަށް ައއިރުަގއި މިއޮތީ މިކަން ނިމިފައި އެނގޭތޯ. އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެއް އުސޫލަީކ އެންމެ މުހިންމު އެއް 

ފްޒީ މާނައަށް ބަލާ އުސޫލު. ނޫނީ ލިޓްރަލިޒަމް، ލިޓްރަލް ރޫލް އުސޫލަކީ ލަ

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫުނއަސާސީން ނޫނީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި މިދެންނެވީ 

މުހިންމު އެއް ރޫލް  މާނަކުރައްަް ޖެހޭނީ އޭގެ ލިްޓރަލް ރޫލް އެއީ އެންމެ 

ނޑުެމން ކަހަލަ މީހުންނަށް ކަމުގައި ބަލަިއގެން. ެއގޮތަށް ލިޔެވިފައި ހުއްޓާ އަޅު  ގަ

ނުފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ލިޓްރަލް ރޫލް ބޭނުންކުރުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ެއއްެވްސ 

ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ނަތީޖާއަކަށް ވާނަމަ އެނޫން ގޮަތކަށް ޤާނޫނު ނުވަތަ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ކަހަލަ އެްއެޗހި މާނަކުރަނީ. ދެން މިހުންނަނީ އެހެން ކަހަލަ 

. އިންޓެންޝަނަލިަޒމް ނޫނީ ޕްރެގްމެޓިޒަމް ކަހަލަ ރޫލްތައް މިހުންނަނީ ރޫލްތައްަް

އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު މި ރޫލްތައް އެޕްލަިއކުރަނީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޢާންމު 

ގޮތެްއގަިއ ލިޓްރަލް ރޫލް ބޭުނންކުރުމުން ނުބައި ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަންޠާ. އެްއވެްސ 

ކުނަންޏާ. ދެން ދަންނަވަންޖެހޭ އެްއޗަކީ ިމ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ނު

ޤަރާރުގައު ނޫނީ މި ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަކުން އެްއވެސް ނުބައި 

ނަތީޖާއެއް ނުނިކުމެއޭ. އިނޭގތޯ އެހެންވީމާ އެގޮަަތަށް ަޢމަލުނުކޮށް ވަކި ބަޔަުކ 

ދި ކުރަމުން މާޖިނަލައިޒްވެ ޕޮލޮރަިއޒްކުުރމަށް މަސައްކަތް މިކުރެެވނީ. އަ



ނޑުމެން އެންމެ ރުހޭ ގޮތަކަށް ގެންދެވޭޯތޭއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެއްކެީނ އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ިގަނ  މަސައްކަތް މިކުރަނީ. އިނޭގތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދަްއކަން  ވާހަކަދަްއކަން އެަބއޮތް. އެކަަމކު ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން ައޅުގަ

 ބުނަކަން. އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވަގުތު ނިލު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މީގެ ކުރީގަިއވެްސ މި މުކތާ ނުވަތަ   ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން: 

އެޖެންޑާަގއި މިއޮތް މައްަސލައާމެދު ވާހަކަވެސް ދަްއަކވާފައި އެަބވޭ. ދެން 

ރީަގއިެވްސ އެހެން ބޭފުޅަކުވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ މީގެ ކު

ވާހަކަދެްއކެވުާމވެސް ގުިޅގެްނ މަޖިލީހުން ވަކިގޮތަކަށް ވޯެޓއް ނެންގެވެމަށް ނުވަަތ 

ވަކި ގޮަަތަކަށް ަބއެއް މެންަބރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ބަދަލުުކރުމަށް މަސައްކަތްކުާރ 

ރާނަން. ހަމަ ކުރުމެއް. ެއގޮތަށް ވިދާުޅވާ ވިދާޅުވުެމއް އަުޅަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކު

ވާހަކަެއއް ކަމަކަށް ެއއްެވސް ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ނުވަތަ ރިޔާސަތުންވެްސ 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ވަކިގޮތަަކށް ބައްޓަން ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަިކގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަެތްއ ނުކުރަން. ޭއގެ އިތުުރން އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނޑު ދެްއކި ވާހަަކކޮޅުަގިއވެްސ ޖަލްސާގަިއވެސް އަދި  އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަްނވާފައި އޮްނނާނެ މިހާރު ނިމިފައި އޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްއވަްނ 

ބޭނުންފުޅުނުވާ ބޭފުޅުންވެްސ ތިއްބެިވކަން ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރާކަން. ުނވަތަ 

ނޑުމެން ޔައުިމއްާޔ މީގެ ކުީރގަިއވެްސ އެަބ ިތއްބެިވކަން. ެއކަންތަްއ އަޅު  ގަ

އިންވެސް ފާހަަގކުރާކަން. ެއއީ ކޮންމެހެން އެބޭފުޅުން ނުބައި ނަޒަރަކުން ބަާލ 

ބެލުމެއް ނޫންކަން. އެއީ ެއބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ގޮތެްއގެ 

މަތިން ޢަމަލުކުރައްވާތީ ެއގޮތަކަށް އެބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރައްަވނީ ކަމަށް ހަމައެކަނި. 

މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ޑިމޮކްަރސީގެ އުސޫލާ އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ މިނިވަްނކަމުެގ 

ނޑުމެން ބަލަމުންގެންދާ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ  އުސޫލުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ ެއގޮތުގެ މަތިން.   އަދިވެސް އަުޅގަ

 



ނަޑީކވެސް އިސްާލމްދީނަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ވަޒީރުްނގެ ަމޖިލީުހގެ    ަރީއސް. އަުޅގަ

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށާ ިދވެހި  މެންަބރު ޙަަސން ސަޢީދު  

ދަޢުލަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ހުވާކޮށްގެން މިމަޖިލީހަށް އައިސްަފއި ހުރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ނުދެކެން މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު ެއ  މީހެއް. އަޅުގަ

ހުވަޔާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެވޭނެ ކަމަށް. އަދި އެހެން މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުާމ 

ނޑު އެ ެމންބަރަކީވެސް އެފަދަ ހުަވަޔކާ ޚިލާފުވެފައި ހުރި  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑު ނުވެސް ބުނަން. ޚިޔާޅުތަފާތު ވުމަކީ އިންސާނީ މެންބަރެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ފިތުރަތެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބިގެންވާ ރަޙްމަތެްއ ކަމަށް ރަސޫލާވެްސ 

ހަދީސްކުރައްވާަފއިޭވ "އިޚްތިާލފް ހުންމަތީ ރަޙްމަ" މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެީނ 

އެންމެ މަސްލަޙަތު ރަނގަޅީ ސިއްރު ވޯެޓއްތޯ ނުވަތަ ހާމަޯވޓެއްތޯ ެއއެއް ނޫން. މި 

މަޖިލީހުގެ މި ބަހުސް ފެށުނުއިރު އެންމެ ފުރަތަ ދުވަހުވެސް ބައެްއ  ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން ދިޔަ ތަކުރާރުކޮްށ މަޖިލީހާ މަޖިލީހުން 

 ުަ ބޭރުގަިއވެސް ވިދާުޅވަމުން ދިޔައީ ިސއްރު ވޯޓު ނޫން ެއހެން ގޮތަކަށް ޯވޓު

ނުޑވާލުމުެގ ނަގަންޏާ އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވުމޭ ޤާނޫ ނުއަސާސީގެ ބާރު ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ކުށުން ކުއްވެިރވުމޭ. އެީއ 

އިޝޫައކީ. ސޯޝަލް ގްރައުްނޑަކަށް ނޫން ާއިގއު ކުރަމުންަދނީ މިހާރުވެސް ާއގިުއ 

ނޑުވާީނ  ނޑުގެ ޚިޔާލު އަުޅގަ ކުރަމުންދަނީ އެ ގްަރއުންަޑކު ނޫން. އަުޅގަ

ވެސް އަދި މަޖިލީހުން ބޭރުގައިވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގައި

 97އަންގާފަިއ. ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ސިއްރު ވޯެޓްއ ލާޒިމު ނުކުރާކަން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ެއއޮތީ މަޖިލީހަށް އެ އިޚްތިޔާރު ދޫކުރަްއވާަފއިކަން އަދި މަޖިލީހުން 

ނޑި ޔާރު ގެެއްއގަިއވެސް ސުވާލުނުކުެރވޭނެ ކަމަްށ ނިންމާ ގޮތަކާމެދު ެއއްެވސް ފަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް. އަދި އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފަލާެއކު 

ފާހަގަކުރަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޑިގްރީ 

އެގޮތަކަްށ  ހައްދަވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި މީން އެއްވެްސ ބޭފުޅަކު



ވަަނ މާއްދާގައި އޮތްކަްނ  133ވާހަކަެއއް ނުދައްަކވާ. ސާފުސީދާ ބަހުން 

އަޅުަގނޑަްށވެސް އިނގޭ ސާފުސީދާ ބަހުން އޮންނަ އެއްޗެިހ ސާފުސީދާ ނޫންގޮތަށް 

ތަރުޖަމާވެސް ކުރެވޭ ޝަރަަޙވެސް ކުެރވޭ. ޤުުރއާނަީކެވސް ވަރަށް ސާފުސީދާ 

ޤުރުއާނުަގއިެވސް އޮވޭ ެއކަމަކު ޭއގެ ޝަރަަޙއަްށ އަރަބި ބަހުން އޮތް އެްއޗެކަަމށް 

މުފައްސިރުން ބޮޑެތި ފޮތްތައް ލިޔެފައި އެބަހުރި. ވަރަށް ާސފު މިސާޅެއް ދީފާނަން. 

އަހަރު ެއއީ ކޯްއޗެއްތޯ ަހމަ އެ ޕޮއިންޓަށްވެްސ  1ދުވަސް ުނވަތަ  19މަހާ  4

ފުސީދާ ބަހުން ތިބޭ މުފައްސަރުން އެބަތިބި ވަރަްށ ގިނަ ޗެޕްޓަރުތައް ލިޔެަފއި. ސާ

އެްއޗެހި ނޭނގިގެން މަސައްަކތްކުރޭ. އަޅުަގނޑަށް އިނގިޭރސި އިނގޭ އެކަމަުކ 

އަޅުަގނޫޑ އިނގިރޭސި ބަުހން ޑިގްރީ ހަދަންެވގެން ވަަރށް ގިނަ ދުަވސްތަެކއް 

ނޑު މަސަްއކަތްަތއް ކުރިން ވަރަށް އަުގ  ހޭދަކުރިން މާސްޓަރޒްވެސް ހަދަން އަޅުގަ

ްނ ލެކްޗަރުަތއްވެްސ ދިން. އެހެންވީމާ، ާސފުސީދާ ބަހުން އެްއެޗްއ ބޮޑެތި ލެކްޗަރާރު

ނަޑކީ ޤާނޫނު  އޮތުމަކީ ެއ ެއއްެޗއް ިއގެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އަުޅގަ

ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއި ވަރަށް ިގނައިން އުޅޭ މީހެއް ައޅުަގނޑު ޑްރާފްޓްކުރުުމގަިއ 

ނޫ ޝަރަޙަކުރާއިރު ގެންގުޅޭ އުސޫލެއް ައޅުަގނޑު ކިޔާ ދީފާނަން އަދި ޤާނޫ

ގެންގުޅޭ އުސޫެލއްެވސް ކިާޔދީފާނަން. އެއީ ޢާންމު ހުކުމެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ ދެްނ 

ވަނަ މާއްދާއަކީ މުިޅ  133އަންނަނީ އެއަށް އިސްތިްސނާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އެޕްލަިއވާ އެްއޗެއް ނަމަ. އެހެން ތަނެްއގައި އިތުރަށް ސިއްުރ 

ނާންނާނެ. އެއީ ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ުއސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް.  ވޯޓުގެ ވަހާކަެއއް

ނޑު ުނބުނާނަން މިސާލަކަށް  ޝަރަޙަކުރުމުގެ އުސޫލާ ިޚލާފުކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑޫ  ޖަާހއިރު ެގއަށް އަންނާށޭ، އެހެްނ  9އަޅުަގނުޑގެ ހުރިހާ ދަރިން ރޭގަ

ށޭ އަނެކަުކ ޖަހާއިރު ގެއަށް އަންނާ 8ބުނެފައި ދެން ނުބުނާނަން މިވެނި ދަރިއަކު 

ޖަހާއިރު އަންނަންޏާ  9ޖަހާއިރު ނުވަތަ  8ޖަހާއިރު އަންނާށޭ. ގޭ ެއންމެން  9

 12ޖަހާިއރު މިވެނި ކުއްަޖކު ައޔަސް މައްސަލަެއއް ނެތޭ.  11އަޅުަގނޑު ބުނާނީ 

ޖަހާއިރު މިވެނި ކުއްަޖކު ައަޔސް މައްސަލަެއއް ނެތޭ. ެއީއ އިސްތިސްނާ ުއސޫލު. 



ވަނަ  133ެވސްމެ. އެހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއީ ޝަރަޙަކުރާ އުސޫލު 

މާއްދާއަކީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އެޕްލަިއވާ ެއއްެޗއްނަމަ ފުރަތަމަ އޭތި އޯންނާނީ 

ޢާންމު އުސޫލުތަކާބެހޭ ޗެޕްޓަރެއް އެބައޮތް އެތާނގައި ޭއތި އޮންނާނީ. ދެވަނަ 

ރާނަމަ ޕޮއިންޓަކީ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ސިއްރު ވޯޓު ލާޒިމުކު

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އިތުރު އެްއވެސް ތަނެއްަގއި ސިއްރު ޯވުޓގެ ވާހަކަ އަންނާކަްށ 

ނުޖެހޭ. އެއީ ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުކަމެއް އިންޓަޕްރިޓްކުރާ ގޮތެްއވެްސ 

ނޑުމެްނނަށް އެބަ އިނގޭ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ވަރަށް ޞަރިޚަ  ނޫން. އެކަމަކު އަުޅގަ

އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކަ ބުނަނީ. ެއހެންވީމާ، ދެ ތާނގައި  5ޢިބާރާތުން ސާފުކޮށް 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ސިއްރު ވޯުޓ ނަގަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އޮތްކަްނ. އެހެން އޮެވއްޖެއްާޔ 

 ވަނަ މާއްދާ މުޅި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އެޕްލަިއއެއް ުނާވނެ..   133
 

 ވާހަކަފުޅު ކުުރކޮށްދެްއވުން އެދެން.  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެވސް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ހަމަ މިނިންމާލަނީ.  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ޗެލެންޖެއް ކުރަން، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލޯ ސްކޫލަކުން ނުވަތަ  މެންަބރު ަޙސަން ސަީޢދު 

ގެ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ަކއިރިން ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދަންވީ މަޝްހޫރު ޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަކަެދއްެކވުންަް:

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ސިއްރުވޯޓު ނޫންގޮތަަކށް ވޯޓުނަގަންޏާ އެީއ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވުން ކަމެކޭ. އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާުތގެ ދަށުން ކުްށވެިރވާނެ. 

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ޗެލެންޖެއް ުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ މިމައްސަލަ މިއަދު ގޮތަކަްށ  ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ތިބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެދުުނ  ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ މިހާތަނަށް މިއަދު އަުޅގަ

ގޮތުގެ މަތިން އަދި ހުސްަވުގތުކޮޅުގެ ފަހުން ތިދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުމާއެކު ީމގެ 

ިއގެންނެވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު މިހާރު ނިމިއްޖެ. ދެން ކުރީދުވަހު ަވޑަ



ވަރަކަށް ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުން.  12މިއޮތީ މިއަދު އެދިވަަޑއިގެންެނވި 

هللا އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޙަމީދަށް. 

 

 ތެރި ރައީސް. ިމއަދުެގ ޖަލްސާގައި ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ޢިއްޒަތް ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ބޭނުންވަނީ މިޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު ހޮވުމަށް މިދެކެޭވ ވާހަކަިއަގއި  ަޙމީދު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

އަޅުަގނޑަށް ބުަރވެޭވގޮތް. ާއދެ، މީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ޚިޔާލު.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެން ބޭފުޅަކު އިޢްތިރާޟް ކުރެވޭކަުމގައި ވިަޔސް އެއީ ައޅުަގނުޑގެ މިޚިޔާލާ 

މައްސަލަެއއް ނޫން. އެބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލު އެބޭފުަޅކަްށ އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ކުރީ ޖަލްސާއަކުން ނިންމަވާފައި އޮތްގޮުތގެ 

އްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު މަތިން ސާބިތުވެތިބެން. ހާމަވޯޓަކަށް ދާން. ޚާ

ނޑަށް ހީވަނީ  އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ހާމަވޯަޓަކށް ދާގޮތަށް ައޅުަގނުޑ މިހިރީ. އަުޅގަ

އެގޮުތގައި ދެމިތިބުން މާރަނގަޅުވާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް މިއާ ޚިލާފަށް ބޭފުޅަކު 

ނޑު ކޮންމެހެން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާ ނަން. ވާހަކަ ދެއްެކވި ކަމުަގއިިވޔަްސ އަޅުގަ

ނުޑގެ ަޙއްޤު  އަދި ފާޑެއްނުިކޔާނަން. ެއީއ އެބޭފުޅެްއގެ އަިމއްލަ ޙަްއޤު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އޮންނާނެ، އަިދ އެހެން މެންބަރުންގެ ޙައްޤު އެމެންބަރުންނަށްވެސް 

އޮންނަންވާނެ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މަޖިލީހު ރައީސަކަށް ަޢއްބާސް 

ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. ެއއީ މިހާތަނަށް މިގެންދިޔަ  އިބްރާހީމް ހުންނެވުމަށް

ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެެލހެއްޓެިވއިރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމަކީ ވަރަށް ޤާބިލް 

ނޑު ތާއީދުކުރަނީ ޢައްބާސް އިބްރާހީމް މިމަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރައީސްގެ އިންތިޚާބު ދެއްވަްނ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް. އާދެ، ދެ 

ނޑަްށ ދެންނެވެން އަންނަނީ  ދެކެވުނު ބަެއއް ވާހަކަތަކަްށ ވިސާނާލާއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޮއޅުން އަރަިއގެން މިއުޅޭ ޤާޫނނީ ނުކުތާއަށް ވަރަްށ 

ރަނގަޅު ަޖވާބެއް ެދއްަވއިފިޭއ މާލެއަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު 



މާރިޔާ އެދެއްެކވި ވާހަަކކޮޅު ވަރަށް ސާުފ، އޭނަ އެދެއްެކވި ވާހަަކއަށް ވަރަށް  ދީދީ.

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ ފެލިދެއަތޮޅުގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އެދެއްކެިވ 

ވާހަކަެވސް ވަރަށް ރަނގަުޅކަަމށް ފެނޭ. މީގެ އިތުރަށްވެސް ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން 

 3މިނެޓް.  3. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ތިދެްއވާަފއި އޮތީ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި

ނޑު ނިންމަންޖެހޭނެ. އިތުރު ނަންތަކެއް ކިޔާކަްށ  މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ދެން އަުޅގަ

ނޑު އަސްލު  ނޑު ދަންނަަވން ބޭނުންވަނީ ވީހާ އަވަހަަކށް އަޅުގަ ނެތިން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއްުދވަހު މަޤްޞަދާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދެވޭތޯ ބަލަމާ ހިންގަ ވާށޭ. ައޅުގަ

ނިންމެވި ގޮތެއް އަނެއް ދުަވހު ބާތިލް ކުރާބައެއް ކަމުަގއި ނުވަމާ ހިންގަވާށޭ. 

ސާބިތު ގޮތެއްަގއި މަސައްަކތް ކުރެވޭތޯ ބައްލަމާ ހިންގަވާށޭ. އެހެންވީމަ އެީއ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ވާހަަކއަކީ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ެދއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް  ުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ އުތު

ނޑުވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން  މެންަބރު ޖަޢުފަރު ީޢސާ   ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ިޚޔާލު  އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން: ހަމަ  މެންބަރުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ފުުރޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ައޅުގަ

ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަީކވެސް މިިނވަން ޚިޔާަލއިގެން ަރއްޔިތުންނަށް 

ފައިދާއާ ލާބަާޔ މަންފައަށް މަސައްކަތެްއ ކުާރ މެންބަރަކީން އިނގޭތޯ. ވަރަްށ 

ކުރުކޮށްލަން ވާހަކަ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފުދޭވަރަކަށް ވާހަކަ 

ނުޑ ދަ ނޑު އިނގޭތޯ. ދައްކަަވއިފި މިތާ އަޅުގަ އްކަން ހުރި ވާހަކައިެގ މައިގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިމަޖިލީހުން މިހާރުވަނީ ގޮތެއް ނިންމަވާފައޭ. މަޖިލީހުގެ 

ނޑު އިޙްތިރާމް ކުރަމޭ.  ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރ ނިްނމަވާފައި ނިންމެވުމަށް އަުޅގަ

އީސް މިމަޖިލީހުގައި އަދި ހަމަ އެފަދައިން ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ ޢިްއޒަތްތެިރ ރަ

ވަރަށް ޤާބިލް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންކަމުގައި ހިމެނޭ ލ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްާރހީމްގެ ވާހަކަފުުޅގަިއވެްސ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް 

ވިދާޅުވެަފއިވަނީ ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ވާހަކައާ ކޮންމެހެނަކުން 



މެންނަކަށް މަޖުބޫރެއް ނޫނީ ސިއްރު ވޯަޓކަށް ދާން. އަދި އެފަދައިން އަޅުަގނޑު

މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެްއކެިވ އެިކއެކި ބޭފުޅުންގެ ތެޭރަގިއ ޤާނޫނީގޮތުން ވަރަށް 

ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ރަީއސުލްޖުމަހޫރިއްޔާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނީ މިހާރު ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް އާޒިމާ ޝަކޫުރވެސް ވިދާުޅވެފައި ވަ

އިޙްތިރާމްކުރާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެގޮތުން ދަންނަވާލަން ައޅުަގނޑުެވސް ބޭނުންވަީނ 

ހަމަ އެފަދައިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްަް، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އާޒިމާ 

ޝަކޫރުމެންނަކީ ޤާނޫނީގޮުތން ވަރަށް އެކަީށގެންާވ ބޭފުޅުން. ޤާނޫނުގައި 

ރަކްޗަރ ީމގެ އޮިނަގނޑު ެއކުލެވިަފއިވާ ގޮްތ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ސްޓް

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުެޅއް. އެފަދަ ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ ކަންހުރި ގޮތް 

ވިދާޅުާވއިރު ެއކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮްށެގންވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށް 

ނޑު ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް އަދި ަދންނަވާލަން އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ވަރަށް މިނިވަން ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެއްކޮށް އާންމު 

ރައްޔިތުންެގ ރަޙުމާ ޙަމްދަރުދީއާ ލޯތްބާެއއްކޮށް ޮހވި ވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން 

މެންބަރު  ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވިދާުޅވަުމން އެގެންަދވަނީ ގދ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ޒާހިރު އާދަމްވެސް އެވިދާުޅަވނީ މިހާރު ނިންމަވާފައިވާ ިނންމުމަށް އިޙްތިރާމްކުރާ 

ވާހަކަ. ެއގޮތުން އަމިއްލަ ހައިސިްއޔަތުން ހަމަ ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ހަމަ ގިނަ 

މެންބަރުންތަކެއް އެވާަހކަ ދައްަކވަނީ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑުގެ ާދއިރާއިްނ އަުޅަގނޑަްށ ލިބިފައިާވ ވޯެޓްއގެ އަޅުަގނުޑ މިތެދު ވީ އަުޅގަ

ހައިސިއްޔަތުން ދާއިާރގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ބޮޑު މިނުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލާކަށް 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރިއަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިްނ 

މެނޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދެވަނަ އަތޮޅު. ދެވަނަ އަޮތޅު ކަމުގައި ހި

ެވސް އެވިާދޅުވަނީ ކީކޭތޯ، ިނންމާފައިވާ ނިންމުމަށް هللاމެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑަީކވެސް ކުަޑ  އިޙްތިރާމްކުރާ ވާހަކަ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް އެގޮތުން ައޅުގަ

ނަޑީކވެސް ރާއްޖޭެގ  ދާއިރާއަކުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ



ތޮޅުތަުކގެ ނިސްބަތުން ތިންވަނަ އިނގޭތޯ ކިތަްށވަނަތޯ ތިންވަނަ އާބާދީ އިނގޭތޯ. އަ

ނޑުެވސް ހަމަ  އާދެ، ތިންވަނަ އާބާދީ ތަމްސީލުކުރާ މީހެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ޞަރީޙަކޮށް މިދަންނަވަނީ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަްށ އިޙްތިރާމްކުރާ ވާހަކަ 

ވަރަށް ކުރުކޮށްލީ. އާދެ، ދެއްިވ  އިނގޭތޯ. ވާހަކަ ދިގުކުާރަކށް ނެތިން

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 އަޅުަގނޑު ހަދާންނެތިފަ މިއިނީ އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދުނު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑަށް  ރިޔާޟް ރަީޝދު   ހަނދާނެއްވެސް ނެތް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތެއް ދެއްވީީތވެ. ަބހުސްދިގުެވގެން ދާތީވެ ުކރިންވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށްވާނީ ެއކަމާ އަލިއަުޅވާލާ ވާހަކަަދްއކާފާ. އެހެންނަމަވެސް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ވިްސނުންފުޅު ތިގެންގުޅުްއވަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތު 

ނޑަކަށް ދެއްަވއިގެން ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންދަވަން. އެ ހެންަނމަވެސް އަުޅގަ

ހިއެއްނުޭވ މިހާ ގިނަ މެްނބަރުންތަކެއް މިފާޅުކުެރއްިވ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވޯޓަކަށްެވސް ދެވިދާނެހެނެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ގޮތްތަކެްއ 

އޮކްޓޯބަުރގައި ނިންިމ  14މިއޮތީ ނިމި ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅިފައި. ދެން 

ންމުމެއްގެ ވާހަަކވެސް ވަަރށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އެބަވިދާުޅވަމުން ނި

ގެންދެވޭ. ދެން ހަމަެއއާެއއްޮކށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅަވނީ ދާންޖެހެނީ ސިއްރު 

ވޯޓަކަށޭ. އަނެއްަބއި ބޭފުަުުޅން ވިދާޅުވަނީ ިސއްރު ވޯަޓކަށް ދާކަށް ކޮންމެހެން 

ނުޑ ނުޖެހޭނޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް  ނޑު ކުރިން ދެންނެވިން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑަކަްށވެސް ނޭނެގއޭ. އެނގިދާނެާތއޭ ޯވޓަށް  ނިންމާނެގޮތެއް އަިދއެއް ައޅުގަ

ނޑަށް ިމއިން ބޮޑަށް ިވސްނޭ އެްއޗަކީ ަބއެއް  އަހާލީމާ. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ލޮބުވެތި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު ައުޅގަ

އްޔިތުންނަށް ވަރަށް ކުަޑއިމީސްބަސްތައް ބޭނުންކުރަްއވަމުްނ ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ ރަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައްޔިތުން ހޮވާފައިތިބި ަރްއޔިތުން ނެތްނަމަކައެއް 



އިންތިޚާބެްއވެސް ނުކުރާނެ. އަދި ވޯޓުލައިގެން ނުެވސް ހޮވާނެ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ރައްޔިތެްއ ައޅުަގނޑުމެން ެގ ެތރޭގަިއ ތިބީމާ ކަންނޭނެގ އަުޅގަ

އައިސް މިއަދު ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން ނުވަތަ މިމަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރަމުން 

ނޑު ވަރަށް ދެަރވެ ހައިާރންވާކަމެއް އެއީ ަބއެްއ  މިގެންދަނީ. އެަެހެންވީމާ އަުޅގަ

ންަބރަކު އެފާުޅކުރާ ޚިޔާލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަތޮުޅ ބޮޑުެވގެން ެއއަތޮުޅގެ މެ

އަދި އެމެންބަރަކަށް ަރއްޔިެތްއގެ ޚިޔާލު މިތަނަށް ފާޅުކޮށްީލ ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ތެދުވެ އެީއ ކޮްނމެހެން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެހެން 

ނުޑމެންނަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވިދާޅުޭވ. ނޫން އަުޅގަ

ޔިތުންގެ ިޚޔާލުތަަކއިގެްނ މިތަނަށް އައިސް ތިބިބަެއްއ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ރައް

ނުޑ.  އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް ގެންދާަނން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ އެްއގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ކޮންމެވާހަަކެއއްަގިއ ރައްޔިތުންގެ ނަންވެސް ގެްނނާނަން އިނގޭތޯ. އަަި 

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައދި ހަމަ އާއެުކގައި އެހެން ވިދާޅުިވކަމުގަިއިވޔަސް 

ނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަްށ އެބަ މިހާރު ވިސްނޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނީ ފާހެއް އޮތްމީހެކޭ މިމަޖިލީހުގައި ވާހަަކ ދައްަކންޖެހެނީ. އެހެނެއްވެްސ 

ނ ޑުމެން މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ ޮކންމެހެން ވާންޖެހޭނެހެނެއް. އަޅުގަ

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެހެން ނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެއްގެ މެންބަރެއްެގ 

އަތުަގއި ޤާނޫނީ ިޑގްރީެއއް ނުވަތަ ފާހެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ 

ނޑަށް  ބަހުސް ދިގުެވގެން މިދަނީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަަކ ކަމަށް އަުޅގަ

މުަގއި ވީނަމަވެސް އެުނވެދާނެ ކަންނޭނެގ އެހެން. އެ މުހިންމު ޤަބޫލުކުރެވުނު ކަ

ނޑު ކުީރގަިއވެސް  ވާހަކަ ތަްއކަމަށްވެސް ެވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ދެންނެވިން ވަިކަވގުތެއް މިކަމަށް ަކނޑަައޅާފައި ައވަހަށް 

ނުޑވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަ ެމކޭ. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް މިކަން ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ނުޑ އެހެން ދަންނަވާއިރު  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ފެނޭ. ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑވެސް މިގަިޑވެްސ ބަލާނުލާ ވާހަކަވެސް ދައްަކވަމުން މިގެންދަނީ. 



ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަޑިޖެޭހކަމަށްވަންޏާ އިޝާރާތެއް ޮކށްލެއްވުން ައޅުަގނޑު 

ން. ދެން ހަމަ އެއާއެުކގައި ދެލިކޮީޕ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެ

ނޑު  މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ދެލިކޮޕީއާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާނީ ހައްތަހާވެސް ބަހުސް ދިގުެވގެންދާވަަރކަްށ އަުޅގަ

ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަްއެވސް ގޯސް ކަންތައްތައް ކަން 

ވިދާޅުވެ ހަމަ މިކަމާ ގުޅުންެނތް ކަންތައްތަްއވެސް އިތުރަށް ނެގި މިކަންތައްތަކާމެދު 

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ  އިތުރަށް ވާަހކަ ދެެކވެމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ްނ އެދުމެއް ެއއީ އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ެއވިދާުޅވާ ފަދައިން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މިކަ

ނިންމާލަން. އެގޮތުން ހދ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްޝުކޫުރވެސް ގޮތެއް 

ނޑަށް ފެނޭ އެގޮްތވެސް. އެހެންވީމާ އެގޮްތވެްސ  ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ. ެއހެންވީމާ ޝުކޫރު އެގޮތަށް ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވަންޏާ 

ާތއީދުކުަރން. އެހެންވެއްޖިްއޔާ ދެން ެއކަން ނިންމަވާނެ ގޮތެއް އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް 

ނޑަްށ  އެނިިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝާރާތް ކުރުމުގެ ކުރިން ިއށީދެވޭތޯ ބަލާނަ
 

 3މިނެޓް ހަމަކުރައްާވކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ  3ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ކޮންމެހެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  މިނެޓްވުމުގެ ކުރިން ނިންމަވާ ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން. ދެން އަޅުގަ

 ރީ މެންބަރު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އަިރއަތޮުޅ އުތުރުބު

 

 އަޅުަގނުޑވާހަކަ އާިއގެން ކުިރއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކުޑަ ވާހަކަެއއް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުން ރިޔާސަތަށް. އަޅުަގނޑު މުޢާމަލާތް ކުރަންވީ ރައީސްތޯ  މެންަބރު މަުޖދީ ިއބްާރހީމް 

 ރައީސްތޯ.  ނުވަތަ ނާއިބު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެ ަކންނޭނގެ އާންމުކޮށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ އެއްގޮތުގެ މަތިން މަޖިލިސްތަކުގައި ރިޔާސަތުަގއި އަދި 

ެއއީ  ނާއިބު ރައީްސ އިންކަމަްށިވޔަސް ރަީއސްކަމުަގއި ނޫިނއްޔާ ކުރަްއވާނީ

އަޅުަގނޑުމެން އެކުަލވާލި ޑްާރފްޓްގަިއވެސް ލިޔެފަިއވާނީ ެއގޮތަށް. އެޑްރާފްްޓވެސް 

 ފެނިވަޑަިއގެންފަިއވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  12` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިމަޖިލީހުގެ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެއްކެވި ވާހަކަ ިނންމާލައްވަމުން ވަނަ ޖަލްސާގައި ޢި  މެންަބރު މަުޖދީ ިއބްާރހީމް 

ނަޑއެޅިަފއި ނެތްކަމަށް. މިމެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވިދާޅުީވ ވޯޓުލާނެ ގޮެތއް ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ކަ

މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިރޫޙުގައި ވާހަކަ ެދއްެކވި ެއކަހަލަ ގޯއްެޗއް ލިބުނީ 

ނޑު ދޫކޮށްލާނީ ކަމަށްވެދާނެ. ކޮންމެއަ ކަސް ަފރުދާކުރައްވަން އެބޭނުްނވާކަމެްއ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކާ  97މެންބަރުންނަށްަް. މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނާއިބު ރައީަސކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނޭ ކަމަްށވަނީ ނިންމާފައި. މިޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް  133ބާބުގެ ވަނަ ބާބުަގއި އިންތިޚާާބ އާންމު ވޯޓު މި 11

ސާދާކޮށް ސާފުވާފަދަ ފުރިހަމަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާޫނނުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ 

އިންތިޚާބުތަކާ އާންމުވޯޓުތަުކަގއި ނަގަންވާނީ ސިއްުރވޯޓޭ. މިހެން އަމުރުކޮށް ލާޒިމް 

ަރއީސެްއ ކުރުވާފަިއވޭ. މިހެންވެ މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކާ ނާއިބު 

އިންތިޚާބު ކުރަންވާެނ، ިއންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭނެ. އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭނީ 

ވަަނ ޞޮފްޙާގެ އެންމެފަހު  59ވަަނ ބާބުަގއި  16ސިއްރުން. ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ޕެރެގްރާފުަގއި ސިއްރު ވޯޓުަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޯވޓުލާ ނުވަތަ ދޭަވގުތު ެއކަކުޭދ 

ްށ ނޭނގޭ ގޮތަށް ވޯޓުލުމަްށ ނުވަތަ ދިނުމަށް. ވޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު އަނެކަކަ

އަޅުަގނުޑވެސް ފުރުޞަަތަކށް އެދުނީ މިދެންނެވި ޖަލްސާގައި މެންބަރަކު 

އިޝާރާތްކުެރއްވި އިޝާރާްތ ކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހުށަހަޅާލަން. 

ވަނަ  12އެހެންނަމަވެސް ދެބޭފުޅެއްެގ ތާއީދުވަނީ ލިބިފައި. މިމަޖިލީހުގެ 



އި އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގަ

ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަ ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަުރ އަޅުަގނޑު މުޙަންމަދު 

މަޖުދީ އިބްރާހީމް މާޅޮހު މަޖުދީ ތާއީދުކުރާކަން ފާޅުކުރަން. މިކަން ފާޅުމިކުރަނީ 

ސް މީހަކަށް އެްއވެސް ދަރަންޏެއް އަދާކުރަންޖެހިގެްނ ފަހަރެއްގަިއވެސް އެްއވެ

ފާޅުކުރިކުރުމެއް ނޫން. ައްސލާ އުސޫލަށް ވިސްަނވާ ަމސްލަހަތާ ޞުލްޙައަށް 

ބާރުއަޅުްއވާ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ރޫޙަށް ނަޒަރު ހިންގާ މެންބަރަކު ފާޅުކުރެްއވި 

ނޑުެވސް ޤަބޫލުުކރާ ގޮތްކަ މަށްވާތީ ކުރި ޙަޤީގަތަށް ހިތްވަރުދީ މިގޮަތކީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް  148ތާއީދެއް. މިޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ބުނެފައިަިވަނީ މިޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފުާވގޮތަށް ބައެްއާވނަމަ އެބައެްއވާނީ ބާތިލް 

އެްއޗަކަށޭ. މިކަަަމަށް މިމަޖިލީހުން ފުންކޮށްވިސްނާ ގޮތެއް ނިންމަވަން މާބޮޑަށް 

ނޑު މިސްރާބު ލަސްވެއްޖެ. ފެހި ބަ އްތި ދިއްލުނީ، ފެހި މީހާ ދިއްލުނީ، އަޅުގަ

ބަދަލުކޮށްލާނަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބަެއއް ެމންބަރުންގެ ވާހަަކިއގައި 

ނުޑ  ނިންމާފައިވާގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަންނުޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމުން އަުޅގަ

ތެިރއަކު އަމުނާލެއްވި ލިްސޓުަގއި ތާއީދެއް ނުކުރަން. ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަތް

ނުޑ ތާއީދެއް ނުކުރަން.  އިޝާރާތްކުެރއްވި ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

 ޖަމީލު ލިޔުއްވި... 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ވާހަކަފުޅު ކުުރކޮށް ދެްއވުން އެދެން. މިހާރު ތާއީދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް ވިދާުޅވެ ދެްއވައިފި. ދެން އިތުުރ ނުކުތާއެްއކަމަށްވަންޏާ ކުރަްއވާ ގޮތް އެވެ

 ވަރަށް ކުރުކޮށްލަ ދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ަވނަ އާޔަތުަގއި  31ގެ ކަލާމްުފޅުގައި ނޫރު ސޫރަުތގެ هللاޖަމީލު ލިޔުއްވި  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

ނޑު ލިޔުްއވާފަިއވަނީ ދިގުހެދުމުގެ ވާހަކަެއއް  މެންަބރު މަުޖދީ ިއބްާރހީމް   ނޫން. މިވެސް އަުޅގަ

 ފާހަގަކޮށްލިކަމެއް. ުޝކުރިްއޔާ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



ނޑު މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ހޮވުމުގެ މަސަްއކަތުަގއި ވަރަްށ ގިނަދުވަސް ހޭދަެވއްޖެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 

ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ މިހާރު. އަދިވެސް މިކަން މިއުޅެނީ ެއްއވެސް ގޮަތކަށް ނުނިމި.   ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

މިގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގިއ އައިސް މިހޭދަކުރާ ވަގުތުތަްއ ބޭކާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް 

ނަޑށް މިއަދު ފެނޭ. އަދި  މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ިނންމަވަންވެއްޖެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުވެްސ މި ނޑަށް ފެނޭ. އާދެ، އަުޅގަ ކަން ވަރަށް އަވަްސކުރަންެވއްޖެކަމަށް އަުޅގަ

ދައްކަން ހުރިބަެއއް ވާހަަކއަްށ އަލިއަުޅވާލާނަން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް 

ވިސްނޭގޮުތަގއި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ބިބައެއް ނޫން. މީގެ އިތުރުްނ ޤައުމީ މައްސަލަތަކާ ހެދުމަށްޓަކައި މިތަނަށް އެއްވެ ތި

ނޑު  ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ މެދުވެސް އަުޅގަ

ދެކެން. މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ަވކީލުންގެ ގޮތުަގއި 

އަީލގައި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް ތިބިބަޔަކަށްވާތީ. ަރއްޔިތުންގެ އަުޑއަހާ އެައޑުތަުކގެ 

ބަށްޓަން ކުރަން ތިބި ބަޔަކަށްވާތީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެން 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުާރށޭ ކިޔަިއގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ދެދުވަހުން 

އެއްުދވަހު މިތަނަށް އެްއވެ އެބޭފުޅަކަށް ދެްއކުނު ވާަހކަެއއް ދަްއކާފައި މިދަނީ 

ނޑު ދަންަނވާނީ މިކަން މިހެން ދަންމަންތިބެވޭކަށް އެްއވެ ސް ގޮތެއް ނުނިމި. ައުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާުބ ދޭން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ. ައޅުގަ

ނޑު ބޭނުންަވނީ އަވަހަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން. އާދެ،  އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

މެން ޤައުމު މިހާރު މިއުެޅނީ ވަރަށް ނުރަްއކާތެިރ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑު

ހާލަތެއްގައި ކަމަށް. ވަްށކަންުކރުމާ ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލަދިނުމާ ޤައުމުގެ ުޒވާނުން 

ޑްރަްގގެ ވަާބއިން މިދަނީ ހަލާކުވަމުން. އާދެ، މިކަންމިދަނީ އެއްދުވަހުން 

ޙަޤީޤަތެއް. މިޤައުމުެގ އަނެއްުދވަހަށް ކުރިއަށް. އާދެ، މީވެސް އެންމެން ދަންނަ 

ރައްޔިތުން އެދޭގޮެތއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިެދންނެވި ފަދަ ހާލަތުގައި 

ނުޑމެން ކުރަން މިއުޅޭ މަސައްކަތް އަަވސްކޮށް  ޤައުމު އޮތްއިރު އަުޅގަ



ހަރުދަނާކަމާއެކު ކަންކަން ނިންމާ ތަންފީޒުކުރަން ވެއްޖޭ. މިކަންކަން ނުކުރެވި 

ނޑުމެން ެވެގންދާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ  ދިގުލާނަމަ މިއޮތް ތަހުޒީބީ ދުނިޔޭަގއި އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުރާށޭ ިކޔަިއގެން ައމިއްލައަށް ހަލާކުވެދާ ބަަޔކަށް. ޝައްެކއްނެތް އަދި 

ކިެއއްތޯ ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަީތގަިއ ެއއްެވސް ައެގއްނެތް ބަަޔކަށް. އާެދ، މިހާރުވެސް 

އި ވަރަށް ގަދައަށް ާވހަކަ ދެަެވެމުން އެބަދޭ. މިފަދަ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންެގ މެދުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރަްއޔިތުން އެދޭ މިކަން އަވަހަށް ނިންމެވުމާއެކު 

އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ގެަނއުމާއެުކ 

ނޑުމެން އެބަ  މިނިވަންކަމާއެކު މީހުންނަށް އުެޅވޭނެ ގޮތްތަެކްއވެްސ އަުޅގަ

ނޑަށް ހަދަ ންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހާލަތު މިހާ ހިސާބުގަިއވާއިުރ އަުޅގަ

ފެންނަނީ މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމުަގއި މިއަދު ބޮޑު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން. 

އަދި މިމަޖިލިސް މިކަން ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ެއގޮތުން މިހާރު އޮތް 

ނަލް ކްަރިއސިސްެއއް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކޮްނސްޓިޓިއުޝަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާެއއްެޗއް މާނަކުރުމުގައި ތާފުތު އުޅޭނަމަ އަދި އެމާނަ 

ނަޑއެޅިފައި ނެތްނަމަ ކުީރގަިއ ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަްށ  ކުރާގޮތް ޤާނޫނުަގއި ކަ

ނޑަށް ފެނޭ. އަދި ޤާނޫނުއަާސސީ  ބާއްަވއިގެްނ ކުިރއަށް ގެންިދއުންވެްސ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އިްޞލާޙުކުރަންވެސް ފެނޭ.  97ކުރަމުން ދާއިރު އިޞްލާޙު

ނޑު ތާއީދުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަނަ މާއްާދއަށް.  133ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

ނަމަވެސް ހާލަތުނިޔާކުރާ ގޮތުން މިމަސައްކަތް ވަރަށް އަވަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. އާދެ، 

ނޑުެމން މިމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ޒިންމާދާރުވާންެވއްޖެޭއ. އަޅުގަ

މިގޮތަށް މިކަން ބާއްަވިއގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަްށ ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން 

ރައްޔިތުންނާ އެބަ ކުރިމަިތ ލާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ވަރަށް އަވަހަށް މިކަންކަން 

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެކޭ.  ނިންމަވާ މިކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުން އެއީ އަުޅގަ

އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔވެސް މިޤާނޫނުއަސާީސ 



އިޞްލާޙު ކުރެްއވުމަށް މިއޮީތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިޞްލާުޙކޮށް 

. މިމަޖިލިސް ހުޅުާވދެއްވާފަިއ. އެހެްނވީމާ ދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުްއާވފައި

އަހަރު ވަންދެން  2އަހަރު  1އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ދަްނމަދަންމާ މިކަން 

ނޑުމެން  17ކުރީފަހަރު  އަހަރު ވަންެދން ނިންމިގޮތަށް އެހެން ތިބެޭވކަށްނެތޭ. އަުޅގަ

ސީައކަށް މިހާރު އެބަ ބޭނުންވޭ ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު ޑިމޮކްރަ

ނޑުމެންނަށް  ބަދަލުވުމާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާުވމާ އަޅުގަ

ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް މުސްަތޤުބަލުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނޭ ފުރުޞަތުތަކެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެގޮެތއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު ވިސްނުންފުޅާ އެ ުކަގއި ކުިރއަށް ގެންދިއުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން މިކަން ވަރަށް ައވަހަށް ނިންމާ  އެދުމެއް. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑައެިޅ އަުޅގަ މިއަދުގެ މިޖަލްސާ ނިމުމުެގ ކުރިން ރަީއސެއް ކަ

އަށް ގެންދެވޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުުރމުގެ އަސްލު މަަސއްކަަތއިެގން ކުރި

ނޑަށް  ގޮތްތަެކއް ައއުން. ެއއީ އަުޅަގނޑު އެންމެ ބޮުޑ އެދުމަކީ. ިރޔާސަތުން އަުޅގަ

ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުުރކުރަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު 

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ބާރުއަޅުްއވާ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މަަސްއކަތް ބާރަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާުކރަން. ދެން ފުރުޞަތު  ދެއްވާީތވެސް އަުޅގަ

 މިއަރުވަނީ ހައްދުންމަތީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމަށް. 

 

 ބަރުން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެން ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި  3ވޭތިވެިދޔަ  މުޙަްނމަދު ަނސީމް   ޖަލްސާަގއި އަުޅގަ

ނޑުެވސް އަުޑައހައިފިން. ވަރަށް ގިނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަުފޅުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭ ނޑަށްެވސް ލިބިއްޖެ. އަުޅގަ ަގއި ޚިޔާުލ ޢިބްރަތްތަކެއް އަުޅގަ



ތަފާތުވުމެއް އޮތުމަކީ ޙަޤީޤަުތގައި އެީއކީ މައްސަަލއެްއކަމުގައި އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

ނުޑވެސް ެއގޮތަކަެށއް ފާހަގަެއއްނުކުރަން. ދެން  ފާހަގައެއް ނުކުަރއްވާ. ައުޅގަ

ނޑު ބަލާލާއިުރގަިއ  ވޭތުވެިސޔަ ދެތިން ޖަލްސާއެްއގައި ދެެކވުނު ވާަހކަތަކަށް ައޅުގަ

ނޑަށް އަޅުަގނޑު  ގެ ުކޑަ ސިުކނިޑައށް ދޭހަވާ އެްއޗެްއވެސް ދަންަނވާލާނަން. އަުޅގަ

ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހަކީ މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް 

ކަންނޭނގެ ވެަފއި މިއޮތީ. އެއީ ިޢއްޒަތްތެރި ިރާޔސަތުގެ ިއސްތަށިފުޅުަގއި 

. އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއހެން ހީފުޅުނުކުރައްވާތި. އިލްޒާމެއް އަުޅވާކަެށއްނޫން، އިނގޭތޯ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށުނުއިރުގަިއވެްސ ރިޔާސަތުން ވިދާުޅވީ 

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ވަިކގޮތަކަށް ކަންަތއް ނިމިފައިއޮތީމާ، އެގޮަތކަށޭ 

ނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. ތެދުފުެޅއް އެއީ. އެ މިހޯރުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ވާހަކަދެެކވެމުންމިދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ޖަލްސާތައް ފެށިގެން އައިއިރުަގއި، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު 

 ތަފާތުވެގެން ިސއްރު ވޯޓަކަށްޯތ ދާނީ، ނުވަތަ ހާމަ ވޯަޓކަށްޯތ ދާނީ، އެ ހިސާބުން

ފެށިގެން ކަންނޭނގެ މިކަްނތައް ހިނގަމުންައއީ. ކޮންެމއަކަސް ވަިކގޮތަކަްށ 

ނޑަށް ހީވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން،  ނިމިގެންދިޔައީ. އެނިމުން އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާތީ ކަންނޭނގެ މިހާ ހިސާބަށް މިދަނީ. 

ނޑަށް ހީވަނީ ިއސްތިއުނާފަކާ ހަމައަށް އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއޮތީ އަ ޅުގަ

ގޮސްފައިހެން، ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަްއޑުއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމިފައިއޮތް ކަމަްށވިޔަސް  އެ ނިންމުނު ، ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނިންމުމާ ދެތެރޭގައި މެންބަރުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަްނނަވަނީ އޭގެ ތެރޭަގއި 

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސަރކަްމސްޓެންސަސްތަކެއް ހިނގާަފިއވާތީހެން އަޅުަގނޑަށް 

ހީވަނީ. އެއީ ޝަރީޢަތެއް ނިމިގެންދާއިުރގަިއ، އެ ޝަރީޢަތް ކުރާ ފަރާތުން ވަރަށް 

ޝަރީޢަތް ނިމުމުގެ ކުރީގައި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ދިޔަގޮތް.  ބައްލަވާކަންނޭނގެ



އޭގެ ސަރކަމްސްޓެންަސސް. ދެން ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ބޮޑަށް 

ނުޑ ކިޔެވީ އިކޮނޮމިކްސް.  ނަޑކީ ޤާނޫނީ މީހެންނޫން. އަޅުގަ އެނގިަލއްވާނީ. އަުޅގަ

ފެއަރގެ މާނައަކީ އިކޮނޮމިކްްސގައި އޮންނަ ެއްއޗެއް ކަންނޭނގެ ވެލްެފއަރ. ވެލް

ނުޑ  މުޖުތަމަޢަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމާލުން. އެއީ އަުޅގަ

ނުޑމެން އިސްތިޢުނާފަށް  އެދޭގޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ގޮްސގެންނަމަވެސް، ޝަރީުފ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް ނެގިފަިއއޮތް ޤަާރރެއް ކަމަްށވަންޏާ، އެ ތާއީދުކޮށް، ކުީރގައި އަުޅގަ

ޤަރާރު ބާޠިލުކުރެވިދާނޭ. ބާިޠލުކޮށްފައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 

ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި އޮތުމާއެީކގައި އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާ ެއއްގޮތަށް އަލުން ވޯެޓއް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ނެގުން ކީއްޯތއޭވާނީ. ދެން އެންމެ ފަހު ނުކުތާ އަކަށް ައޅުގަ

ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ވިދާުޅިވ 

ވިދާޅުވުން. ހަމަެއއާެއކުަގިއ ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްވެސް 

ނޑު މި ޑިސްކަޝަން ނުވަތަ މިވާހަކަަތއް ކިހާ ހިސާބަކަށްބާއޭ  ވިދާޅުިވ، އަުޅގަ

. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބާބާއޭ. ނަތީޖާއަކީ ހަމަ ރިޔާސަތުންވެސް ވިދާުޅވިހެން ގެންދާނީ

ހަމަ މިކަން ކުރެވެން އޮތީ ހަމަ އެންމެ ގޮތެކޭ. އެހެންީވމާ، އެގޮތަށް މިކަން 

އޮތްއިުރގަިއ، ތިން ހަތަރުދުވަސް ވަންދެން މި ބަހުސް ދިގުލައިދިޔުމަީކ، 

ނޑުމެންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަމަކަްށ ތާއީދުކުރުން ކަ ންނޭނގެ. އެއީ އަުޅގަ

ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާިއ، އެއްބަަޔކު އަނެއް ބަެޔއްެގ ޚިޔާލުތަކާއި ރަޢުަުޔު 

އެްއގޮތްވާނެ ގޮތްތައް ބަލާ ހޯދުމާއި، އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަެމއް. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޝަރީފު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

ަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެަފއި އޮތީމާ، އާ ވޯޓަކަށް އަޅު

ނޑު އެގޮތަްށ ތާއީދުކުރަމޭ. ދެން  ދެވިދާނެތޯއޭ. އެހެންކަމަށްަވންޏާ، އަޅުގަ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އަދި ފައިޞަލް ނަސީމުވެސް ވިާދޅުވިހެން މި ޖަލްސާގެ 

ންމެވެސް ކަހަލަ ހައްލެއް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ވަގުތު ުކޑަކުަރްއވަިއ، މިކަމަށް ކޮ



ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ.  ގެންނަމާ ހިނގާށޭ. ެއއީޭއ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަދިެވސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަން އެބަހުރި. ދެން އަޅުގަ

ންމެގައި، ވާހަކަދެއްެކވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް މިވަގުތު ދަންނަވާލާނީ ދެ

ޢިޝާރާތްކުރެއްވި ފަަދއިން، އަޅުަގނޑު ކުރިން ދަންނަވާފައިއޮތީ، މަޖިލީހުން މީގެ 

ނަޑށް ލާޒިމުކަމެކޭ. ދެން  ކުރިން ނިންމަވާފައިއޮްތ ގޮަތށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ނިންމެވުން ބަދަލުކުރުމަކީ ޢިއް 

އަތްޕުޅުމަތީަގއި އޮންނަ ކަމެްއ. ދެން ކުރިން ގޮތެއް ނިްނމަވާފައިޮއވެ، އެ ގޮތް 

ޞައްޙަތޯ ބެލުމަށް ނުވަތަ ޞައްޙަނޫންތޯ ބެލުމަށް އިުތރަށް ވޯޓަށް އެހުމާ، 

މިކަންތައްތަކަީކވެސް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވިސްނާަވަޑއިގަންަނވާނެ ކަެމއް. 

ވެސް، މިހާރު ެއބައޮތް ގޮެތއް ހުށަހެޅިފައި. އެއީ އަްއޑުއަޮތޅު އެހެންނަމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއި، އަދި ހުވަދުއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމެއް. ހުށަހެޅުމަކަށް އެގޮތަށް ތާއީދު ލިބިފައިއޮތީމާ، 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ އެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމެވީމާ، އަ ުޅގަ

ހުށަހެޅުމަށް. އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްިޖއްާޔ، ޭއގެ އޮންނަ ޮގތުންވެއްޖިްއޔާ، ިސއްރު 

ވޯޓަކުން ކުރިއަްށ ގެންދަން ެޖހޭނީ. އެ ހުށަހެޅުން ފާސްނުެވއްޖިއްާޔ، ކުީރަގއި އޮތް 

ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަން ހުށަހެޅުން ހަމަ، ކުރީގައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް 

ނޑު މިއަުދ  އެއޮތީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާފައި. އެހެންވީާމ، ެއއީ އަުޅގަ

ކުރިއަށްއޮތް ތާނގައި ދެން ކުރިއަށް ގެންދަން އޮްތގޮތް މިދަންނަވާލީ. މިހާރު 

 12239އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ައދިވެސް ތިއްެބވީމާ، ައޅުަގނުޑ ގަސްތުކުރަނީ 

ަގއި އަލުން  12245ވަރަކަށް މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އެުރވުމަށްފަހު  15އި ގަ

ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެްނވީމާ، ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ނަޞީރަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު



 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ވަބަަރކާތުހޫهللا ` އަްއސަލާމު ޢަލައިުކމް ވަރަޙްމަތު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

ނޑު ާވނީ އަޅުަގނޑަށް  ނަީޞރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު  ރައީސް. މިއަދު ވާަހކަދެކެވޭ ިމ މަޢުޟޫޢުގައި އަުޅގަ

ފެންނަ ގޮތް ފާޅުކޮށް ވާހަކަދައްކާފައި. ހަމަ މި މަޢުޟުޢުގައި އިތުރު ވާހަކަަތކެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނގޮްސ ނިންމުމުގެ މަތިވެރި ނުދައްކަިއ، ައވަްސކޮށް މި މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެ

މަޤްޞަދުގައި ނަމަެވސް މަޑުކޮށްލަިއގެން ތިއްެބވި ބޭުފޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަީކ 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުޤައި މަަސއްކަތް ނުކުރާ މީހުންނޭ ބުނެވޭތަން މިހާރު އެބައާދޭ. 

ނުޑ ގަސްދުކުރީ. އާދެ،  އެހެންކަމުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ގަންނަވާ ކަހަލަ ހުވަޔާމެދު ިވސްނާަވޑަިއަގންނަވަނީ ވަިކ ބަޔެކޭ. ހީފުޅުވެަވޑައި 

އަޅުަގނޑުމެްނވެސް ހަމަ ހުވަޔާމެދު ވިސްނަމޭ، އިނގޭޯތ. ހަމަ ޚިލާފުވެދާނެތީ 

ޖެހިލުންވޭ. އަދި ބިުރވެސް ަގނޭ، އިނގޭތޯ. ުހވަޔާ ޚިލާުފުވން ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް 

ނުޑގެ އަމިއްލަ ޒަމީ ރު އަިމއްލަ ިވސްނުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ، އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތާ ދިމާ އިނދިޮކޅަށް  ޚިލާފަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދެްއކީމާ. އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން ނުކެރިގެން މިއުެޅނީ ކައްޗަށް އަޅާ ބިްނގާ ކެްއޗާ ހަމައަށް ނެގިޔަސް، 

ނޑަށްވެސް ހަ މަ ގަބޫލުކުެރވޭ އޮންނާނީ ހަމަ ކައްޗަށް ކަމަްށ ބުނެއުޅޭ ބަސް އަުޅގަ

އެްއޗެއް. ަކއްޗަށް ބިންގާ ެއޅެނީކަމަށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ، ޖީލުތަކުން 

ނޑަށް  އިނގިލި ިދގުކޮށް މަލާމާތް ރައްދުކުރާފަދަ ކަމެއް ކުެރެވނީކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ެއކި ފަރާތްތަކުން ދެްއވާފަިއވާ ގިނަގުނަ ިޚޔާލުތަކާިއ،  ގަބޫލުކުެރވެނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭގޮތާ ދިމާ އިނދިކޮޅަްށ ތާއީދުކުރުން ކަމަށް  އަދި ޚުދު

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ. ކޮންމެަެއަކަސް މި މަްއސަލައިަގއި ައޅުަގނޑު 

ނޑު އޮްނނާނީ ދަންނަވާފައި. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު އެގޮްތ  ތާއީދުކުރިގޮތް އަުޅގަ

ިއކަންވެސް ދަންަނވަން. ބަދަލުކުރާކަށް ނެތިން. އަުޅަގނޑު މިހުރީ ހަމަ ެއގޮތުގަ 

ނުޑ ދައްކާކަށް ގަސްެދއް  އެހެންކަމުން މިވަގުތު ެއވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ނުކުރަން. ދެން ދަންނަވަން އޮތް ވާަހކަައކީ، މިހާރު ގޮެތއް ނުނިމި އެަތއްދުވަސް 



ނޑަްށ  ވަންދެން މިއޮތް މައްސަލައާމެދު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައެއް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުން އެބަ ހީވަ ނީ އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުތައް ެވވަަޑއިގެންެނވި ވަަރކުން ކުރުކުަރއްަވިއެގން، މައްސަލަާއއިގެން 

ކުރިއަށް ަވޑަިއގެންނެވުުމގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން އެރުވުމަކީ މި މައްސަލައާ މެދު 

އަވަސް ގޮެތއްކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ، މި  ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އޮތް އެްނމެ

ވާހަކަެވސް ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ުޝކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމު 

 ވަބަަރކާތުހޫ. ޝުކުރިްއޔާ. هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުމަކަށް ައންނަހެން ހީވާތީ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މި  ޔާީމން هللا ޢަްބދު މެންަބރު

ނޑުެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފުތުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ، މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އަުޅގަ

ނަން ހުށަހެޅި، ތާއީދު ލިބިަފއިވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޑިބޭުޓެގ ަވގުތު ނިމިގެންދާތީ 

ނޑު މިކަމުން ހަ މަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

ތަނާޒިލުވާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. އާެދ، ދެވަަނ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަޖިލީހުގައި މިދެކެޭވ ވާހަކަތަުކގަިއ މިކުރެވޭ 

ވެރިކަންަކމުގައި ނުަބއްލަވާށޭ. ބަހުސްތަކުގަިއ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ ދެކޮޅު 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ކިަތންމެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ޚިާޔލު ތަފާތުވާނެ ކަންތައް 

ކުރިއަށް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ބަެއއް ބޭުފޅުންގެ ވާަހކަފުޅުަގއި 

އެހެން ދެކޮޅުވެިރކަމެއް ކަމަށް ދެެކަވޑަިއގަންނަވާ އެ ވާހަަކ ެއގޮަތށް ދައްކަވާީތ، 

ނޑުގެ އެދުމެކޭ ދަންނަވާ ާވހަކަ މި ފުރުޞަތުގެ  ނަހައްދަވާށޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ބޭނުންކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ޑިމޮކްރަސީެއއްަގިއ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީއާއި ެއކަުއންޓެބިލިޓީއާއި މިވާހަކަ ާވހަކަ ދައްކާ މީހެއް 

ުދގެ ފްލޯރގަިއ ޓްރާންސްޕޭރަންސީއާ އަޅުަގނަޑކީެވސް. އެހެންނަަމވެސް މިއަ

ބެހޭގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަކަތައް، ެއއީ އަޅުަގނޑު ދެްއކި ވާހަކައަށް ލިބުނު 

ރައްދެއްކަަމކަށް އަުޅަގނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން. ޓްރާންސްޕޭަރންސީގެ، އެއްތަަނކުން 



ންްޓ ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ކަންތަްއ ނުކުރާތީވެ، އނެއް ތަނަކުްނވެސް ޓްރާންސްޕޭރަ

ނޑަކަެށއް ނުފެނޭ.  ކަންތައް ނުކުރުން ެއއީކީ އޮްނނަންވީ ޝަރުޠެއް ކަމަކަށް ައޅުގަ

ނޫސްތަކުަގއި މިތަނުަގއި މިުކރެވޭ މަސަްއކަތުެގ ވާހަަކ ވަކި ގޮތަކަށް ޖަހާތީ، 

ނޫނިއްޔާ ޖަހާ މިންވަރު ކުޑަވުން، ެއއީީކއެއް މި މަޖިލީހުގައި ކުރާ ކަންތަުކެގ 

ނަންވީ ޝަރުޠެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ނޯން

އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޭރަންީސއަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ހުރިހާ ކަންކަމެއްަގއިެވސް 

ޓްރާންސްޕޭރަޓްކޮށް ކަންތައް ކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ގަިޑން ވަކި އިރެްއވާއިުރ، 

ންސްޕޭރަންޓްނުވެ ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ މުވައްސަާސއެްއގެ ހުރިހާ ކަމެްއ ޓްރާ

ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއީ އެންމެ ވަުރގަދަ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ގެންގުޅުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ޑިމޮކްރަޓިކް މުޢަަައްސަާސ ކަމުގައި ވާތީ، ެއކަން އަުޅގަ

ންވީމާ، ޓްރާންސްޕޭރަންސީއާ ބެހޭގޮުތން ބައެއް ބޭފުޅުންެގ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނޭ. އެހެ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، ެއއީ  ވާހަކަިއަގއި އެދެްއވި ރަްއދު އަޅުގަ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ މަފްހޫމަށްވެސް ެއކަށީގެްނވާ ރައްދެްއކަމަކަށް. އާދެ، ދެްނ 

ހުންނަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި 

ނޑު ދަންނަވާލަން  އެްއޗެހީަގއިެވސް، ބަހުސް ަހމަ ކުރިއަށްދާތީާއއެީކވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލުަގިއ  ބޭނުންވަނީ ސާބިތުކަމާެއކީ، އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް އޮތީާމއެީކ، ދިވެހިބަުހން ލިޔެފައި ހުންނަ 

ވާަލން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެހެން ަބސްބަހުން ލިޔެފައިހުންނަ އެްއޗެހިވެްސ ހަމަ ދަންނަ

އެްއޗިއްާސއި، ފަންނީ ހަމަ މާއްދާތަކުަގއި ލިޔެފައިހުންނަ އެްއޗިއްސާ ހަމަ ދާދީ 

އެްއގޮތަކަށޭ މިހުންނަނީ. ފަންނީ އެއްޗިްއސަކީ ފަންނީ މީހުންގެ ހަމަ 

ގޮތުން ހުންނަ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަ ޚިޔާލުދެވޭނެ ކަންކަން. ޤާނޫނީ 

އެްއޗިއްސަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަށް ވާހަކަދެއްެކވޭނެ. ޭއގެ މާނައަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

ނޫން ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަނުދެއްކެވޭެނއެކޭނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުްނ 



ނޑުމެންނަށް އޭގެ  ކަންނޭނގެ ޭއގައި ެދއްވާ ާމނަތަކުގެ އެންމެ ސާފުކޮށް ައޅުގަ

ނޑަކަްށ ވާހަކަ ިކޔައިދޭ ން އެނގޭީނ އެހެންވީމާ، މިުއޅޭ ބަހުސްގަިއ އަުޅގަ

ން  133މިތަނުގައި އަުޑއަހާ އަުޑައހާވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމައެކަނި 

ލާޒިމުކުރަނީކީ ސިއްރު ވޯުޓކަމަކަށް ވިދާުޅވި ައޑެއް އަޅުަގނެޑއް ނާހަން. 

ދައްކަިއގެން ސިއްރު ވޯޓަށް ލާޒިމުުކރާ ވާހަކަ  133އަޅުަގނަޑކަށް އަެޑއް ނީވޭ. 

މައްސަލަތަކެއް ޖެހިގެން އުުޅނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު ވިދާޅުިވ ގޮތަށް އިޖްތިމާޢީ 

އިންސާފަށް ބަލާފައި ސޯަޝލް އޭންގަލްައކުން ބަލާފައި ސިއްރު ވޯޓު ެނގުމަކީ 

މާ، ސިއްރު ވޯޓަށް ހުށަހަަޅއި ތާއީދުކޮްށގެން ވޯޓު ރަނގަޅު ކަމަކަްށވޭ. އެހެްނވީ 

ނުނަގާފައިއޮްތކަމެއް ައޅުަގނޑަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ަޔއުމިއްޔާަތކުން 

ފާހަގަކުރެވިަފއެއްނެތް. މިކަމަީކ، މިކަން ކުރަން އޮްތގޮތް ކަަމށްވާތީ، އެބަހުސް މިތާ 

ރެވެނީ އެބަހުސް. މި ކުރެވުނީ. މީގެ ކުރިންެވސް ުކރީ އެ ބަހުސް. މިހާރުވެސް މިކު

ނަޑކަށް  ނުޑ ދަންނަވާނީ، އަިދވެސް އަުޅގަ އަށް  133، 97ބަހުސްގައި އަުޅގަ

ވެސް ވިދާުޅވާށޭ.  134އެޕްލަިއވާކަމަކަށް ނުފެނެއޭ. އާދެ، އެހެންކަމަށްވަންޏާ، 

ކޮންމެ މާއްދާއަކީ މުސްތަިޤއްލު ަވކި މާއްދާައކަށް ނުވާ ހާލަތު އޮންނާނެ. 

ޓެކްްސޓް އަންޑަސްޓޭންްޑވާނެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު، ބަެއްއ ކޮންޓެސްޓް ކީމާ، ކޮން

ބޭފުޅުން ހަމަ ޞުރުޚީތަކާއި ޗެޕްޓަރުގެ ޞުރުީޚއާިއ، މި އެްއޗިއްަސކީ ޤާނޫނުގެ 

ބައެއްކަމަށްުނވާއިުރ، އެބޭފުުޅންގެ ޑިބޭޓުގެ ބޭނުންފުޅުަގއި ބޭނުންކުރައްވާތަން 

ންވީާމ، ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ މިއަދުވެސް ައޅުަގނޑަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. އެހެ

ނޑަށް މިަކމުގައި ތާއީުދކުރެވެނީ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  އަީކ  133ވާހަކަައކީ، އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މިކަމަށް އޮްތ ހައްލުކަމަށް ނިންމަވާ ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑަްށ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ނިންމުމެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން މިކަމަށް ގޮތެއް 

ވަނަ މާއްދާގައި މިކަން ކުރާނެ ޮގތް ބުނެފައި ނެއްތިޔާ.  97ކައި، ނިންމުމަށްޓަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 



 

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނެޓްގެ  15ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑު މިއަރުވަނީ،   ގައި ފަާށޮގތަށް.  12245ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުޅގަ

ނުޑ   ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުެގ ކުރިން އަުޅގަ

ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބި ޯވޓަށް އެހެްނހުރި ނަންތައް. މިގޮތުން 

އީދު ހުވަަަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެްނބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމްގެ ަނންފުޅު ހުށަހެޅި ތާ

ލިބިފައިވޭ. އަދި އަްއޑޮއަޮތޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ނަންފުޅުވެސް ހުށަހެޅި 

 3ތާއީދު ލިބިފައިވޭ. މިދަންނަަވނީ އެއޯޑަރުން. ދެން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ 

ނަންފުޅަކީ ޤާސިމް އިްބރާހީމް، އެހެންނަމަވެސް އޭނާވަނީ ތަާނޒިލުެވ 

ަިއިގަންަނވާކަމަށް ވިދާ ޔާމީންގެ ނަންފުޅުވެސް ހުށަހެޅި هللا ުޅެވފައި. އަދި ޢަބްދުވަޑަ

ތާއީދު ލިބިފައިވީ ނަަމވެްސ އޭނާވެސް ވަނީ ތަނާޒިުލެވ ވަަޑއިގެންަފއި. ދެން 

އަދި މިމަޖިލީހުގައި ކުރައްވަްނ هللا ޖަމީލު. ފަތުޙުهللا ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅަކީ ފަތުޙު

އަދި މިހާރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ހުާވވެސް ކުރަްއވާފައި ނުވާތީ 

ނޑުމެން ނުބަލަން. އެހެންކަމުން  ނަންފުޅުއޮީތ  2މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި އަދި ައޅުގަ

ދެން އަޅުަގނޑު ދެންެނވި ފަދައިން މިހާރު ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަން ނަންނޯޓް 

ކުރެވިފަިއވާ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަފުޅު ނިމުމާއެކީ ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުެވްސ 

ނިމިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން އާދެަެ، ދެންމެ ައޅުަގނޑު ދެންނެވި ނަންފުޅުތަކުެގ 

ތެރެއިން އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެބަބޭނުންފުޅުވޭ ެއއްެޗއް ވިދާޅުވަން. އެއީ އެކަމާ 

 ގުިޅގެން ކަމަށްވާނަމަ އެފުުރޞަތު އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑަށް ތާއީދުކުެރްއވި ވަރަްށގިނަ ޝުކުރިއްާޔ،   އައްުޑއަތޮޅު މެންަބރު   ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 މެންބަރުންގެ އެދިވަަޑިއގަތުމާެއކު އަދި މިމަޖިލީހުން މަސްލަޙަތު   އަބްާރހިމް ަޝރީފް 

ނާޑ  ވާހަކަެދއްކެވުްނ:  ހުރިގޮތެްއގައި އަވަހަށް މިކަްނ ނިންމަވާލެވޭނެ ގޮތެއްހޯދޭޯތ އެބޭފުޅުން އަުޅގަ

ކު   މަޝްަވރާކޮށް ނިންމުނު ގޮތެްއގެ މަތިން އަޅުގނުޑގެ ނަްނ ދާދި ދެންމެއަ



އަނބުރާ ގެންނަން އަޅުަގނުޑވެސް މިނިންމީ. އެއީ އަުޅަގނޑަށް ތާއީދުކުަރއްާވ 

ވަރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންެނވިގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ 

ތު ަވޑަިއެގން މަޖިލީހުގައި ނެތް. އަޅުަގނުޑގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް މިވަގު

ނޑަށް ތާއީދު ކުރެްއވި ހުރިހާ  އެހެންވީމާ އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަދި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާދިލަށްވެސް އަުޅގނުޑ 

ޝުކުރުވެރި ވުމާެއކު މަޖިލީހުގެ ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

ޑަށް ވަރަްށގިނަ ޢަދަދަކަށް ތާއީދު ކުރައްަވއިގެްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެްސ އަޅުަގނ

ނުޑގެ ނަން ައނބުރާ ގެންނަ ވާހަކަ  މިވަގުތު އެބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު އެދެީނ ރިޔާސަތުން މިަވގުތު މިފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށްޓަާކ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ޖިލީހުގެ ގިނަ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެްއޗެްއވެސް ދަންަނވާލަން. މަ

 މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވޭޭނގޮތަކަށް މަސައްލަ ގެންދެވޭތޯ ެބއްލެވުްނ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ދެންމެަގއި ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތަނާޒިލުެވ   ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން: 

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިްނ ވަަޑއިގެންަފއިވާތީ މިހާރު ތި ަޔ ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސކަމުގެ މަޤާމަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ހަމައެކަިނ 

އެންމެ ނަންފުޅެއް. ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބި ވޯޓަްށ އެހެންއޮީތ އެންމެ ނަންފުޅެއް. އެީއ 

ނުޑ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންަބރު ޢައްބާސް  އިބްރާހީމްގެ ނަްނފުޅު. އާދެ، އަުޅގަ

ކުރިން ދެންނެވިހެން ތިޔަބޭފުޅުން ދައްކަވަން ހުރި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ނިންމެވުމަްށ 

މިނިޓް  3ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުްނ ހަމަ ކުރީގައިެވސް ގެންދިަޔ އުޞޫލުން 

އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު ފާޠިން ޙަމީދަށް. 

 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ    3ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުެވސް  މެންަބރު ފާޠިން ޙަީމދު   ނޑު ކުރީދުަވހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުރިން ައޅުގަ  ނުކުތާއެއް. އަުޅގަ



މަޖިލިހުން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ތާއީދު ކުރާކަމަށާއި، ިމގޮތުން ހާމަ ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް  ވުްނ:ވާހަކަެދއްކެ 

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާފަިއވަނީ. އަދި މިހާމަ ވޯޓަކަށް ިދއުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ 

ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަީކ ޑިމޮކްރަސީަގއި ައސާސެްއ ޓްރާންސް ޕޭރަންސީާއ 

ނޑުމެން ފަށަިއގަންނަ އިރުަގއިެވސް އެަކއުންޓަބިލި ޓީ ކަމުގައި ވާތީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްަތއް އަދި ނިމުމަކާ ހަމައަށްދާިއރުވެސް ހަމަ ޓްރާންސް 

ނުޑ  ޕޭރަންސީގެ އުޞޫލުން އެަކއުންޓަބިލިޓީ އުޞޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅުގަ

ން ފަހުން ވާހަަަކަ ދެއްކެވި ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ދެން މިއާ ވިދިގެ

ބައެއް ބޭފުޅުން ޓްރާންސް ޕޭރަންސީއާ ގުިޅގެން ދައްަކވާފައި ހުރި ބައެއް ވާހަކަފުޅު 

އަޅުަގނޑު އެާއގުޭޅގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. މީގައި ފާަހގަ ކޮށްލަން މިކަމުގަިއ 

ވޭ ޓްރާންްސ އެކަނި ހެްއޔޭ ޓްރާންސް ޕޭަރންސީ ނުވަތަ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަވިދާޅު 

ނުޑ  ޕޭރަންޓްވާންވީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައިތޯ މިކަހަލަ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

އިން ފެިށގެން ަސރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި  1978ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު 

ނޑަާށއި، އަިދ  ހުރި ބިލުތަކާ އަދި ކުރައްވަން ގެންނަވާފައިހުރި ހިންގުމުެގ އޮނިގަ

ނޑު ބަދަލުތަކަްށ މިއާއެކީ  ނޑަށް ގެންނަވާަފއި ހުރި މައިގަ ަގއި ޤާނޫނީ އޮނގަ

ބައްލަަވއި ލައްަވއިފިްއޔާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް ހަމަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ހަމަ 

މިމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ެއއްއަމާަޒކަށްކަން އެއް އެަކއުްނޓަބިލިޓީއަކަށްކަން އެްއ 

ންތައްތަކުަގއި އަދި ިމކަންތައްތައް ކުރުމުެގ ޓްރާންސް ޕޭރަންސީއަކަށްކަން. މިކަ

މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްަކއުތެރި ުކރުމަށްޓަކާ ރައްޔިތުްނެގ 

އެއްަބއެްއވަންތަކަމާިއ، ެއއްބާރު ލެއްވުން ދަމަހައްޓަންކަމާ މިކަހަަަލަ ކަންތައް 

ރަނގަޅަްށ އެބަހުރިކަން. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ކަންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ އެވާހަަކ  ވިސްނާލާފައި ވާހަކަ ަދއްަކވަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކައަީކ  ދަންނަވާލަން. ދެން މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީސްވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީސް އެކުލެިވގެން މިވަީނ 

ން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށު 94ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



ފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެން ިއސްނަންގަަވއިގެން އެކުަލވާ ލައްވާފަިއވާ މަޖިލީހެކޭ. 

މިއިސްނެންެގވުމުަގއި މިހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ ައޅުަގނޑުމެންަނށް ހާމަކޮށްދެއްވާަފއި 

ވަޑަިއގަންނަާވ އަދި މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަހުރި މިރިފޯމަށް ފެނި

ނޑު ކަންތައްަތކަކާ ައދި މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލުފުޅުތަެކއްެވސް  މައިގަ

ހޯއްދަވަިއގެން މިޚިޔާލުފުޅުަތްއވެސް ހުށަހަޅުްއވާފައި އެބަުހރި. މިކަންތައްތަކަށް 

ބެލިއަސް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މީގެ ރޫޙު އެބަފެނޭ. ީމގެ ރޫޙަީކ ޓްރާންސް 

ކައުންޓަބިލިީޓޮކށް ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ަކންތައްތައް ގެންދިއުމަށް ޕޭރަންޓްކޮށް އެ

ރައްޔިތުނަށް މިހާރުގެ މަރުޙަލާ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަްށ އެންމެ އެކަށީގެންާވ 

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ެއކަލަވާުލމަށް. އޭގެ މާނައަކީ މިާހރު ހިނގަމުން މިދާ 

ހަކަެއއްވެްސ ނޫން. މިއަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ މުޅިން އެީކ އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ވާ

ނޑުމެންގެ ކުިރއަށްއޮތް ޖީލުަތކަށްވެސް އެޖީލުތަުކގެ  މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ

ޙައްޤުތަކަށްެވސް ރަްއކައުެތރި ކުރަންޖެހޭ އިޞްލާހުތަކެްއވެސް ގެނައުމަށް. 

ނޑުމެން މިދައްކަނީ މިތާނގެ ތެޭރގައި ެއބަދެކެވޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ތައްތައް ކުރެވޭ ވާހަކަެއްއ ވެސް. އެހެންވީމާ މިރޫޙަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ކަން

ނޑުމެން  މިމަޖިލީސް އެކުލަވާ ލައްވާަފއިވާ ރޫޙާ މުޅިން އިދިކޮޅު ރޫޙެއް. އަުޅގަ

އެންމެންވެސް މތިބީ ހުވަެއއް ކޮށްގެން. މިހުވާ ކުުރމުގައި މެންބަރުކަމުގެ 

ލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ހުވާކޮށްގެްނ ހުވާކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިސް

މިތިބީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫަިރއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސައށް ޙުރުމަތް ތެރިކޮށް 

ހިތުމަށް ހުވާކޮށްގެން މިތިބީ. ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާސްަތރިވުމަށް ހުވާކޮަޮްށގެްނ 

ވާކޮްށގެން. ތެދުވެިރކަާމ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއކައުތެރި ކުރުމަށް ހު

އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް 

ހުވާކޮށްގެން. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅެއްެވސް އެބޭފުެޅްއެގ 

 ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގައި ިމވިްސނުންފުޅު މިގެންގުޅޭވެނީ. ެއހެންވީމާ އެބޭފުޅުންގެ

ޙައްޤެއްމީ. އެަެހެންވީމާ ެއއްބޭފުޅަކު އެފާހަގަ ކުރަްއާވ ނުވަތަ ޚިޔާލު ފާޅު 



ނުކުރެއްވުަމކީ ކުރިން ިޚޔާުލ ފާޅު ކުރެްއވި ބޭފުޅުންނަްށ ތާއީދު ކުަރއްާވކަމަށް. 

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ތާއީެދްއ  މިކަހަލަ މިމޭރުމަަަކުން މިދެކެވޭ ވާހަަކޔަށް އަުޅގަ

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާހަކަ އަކީ މިއަދު މިވާހަަކ  ނުކުރަން. ހަމައެއާއެކު

ދެއްކެވުނުަު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ތާއީދުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޒާހިރު ދެްއކެިވަެ ވާހަކަ. ިމމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ގެން ތިބި ަބއެއް. އެހެންވީމާ ެއކަމުަގިއ މެދުގައި ެއއްހަމަކަމާ ެއއްހުަވއެއް ކޮށް

ނޑު ތާއީދުކުރަން މިހާުރ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުަރން. ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަ

މިމަޝްވަރާ ކުރެވޭ މަޢުޫޟގައި ޤާނޫނީ ލަފާފުޅެއް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެްއވާފަިއވާ ޤާނޫނީ ލަފާފުޅަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ 

 ދައްނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އެންަެމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 އަޅުަގނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިމަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި  މެންަބރު ފާޠިމަތު ދިޔާނާ  

ވިދާޅުވެފައި އެަވނީ ތިމަންނާމެންގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާަގއި ެއކުލެޭވ  މެންބަރުން ސަޢީދު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލަީކ މިއޭ. ތިމަންނާމެން ނިކުތީމާ ރައްޔިތުންގެ މިތައްޕަސަންޭޓ 

މިމަޖިލީހުން މިނުކުތީ. އާދެ، މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި އެބަވޭ. އާދެ، 

ރައްޔިތުން ހިމެނޭ  999،26ތްަގނަޑކަށް އަޅުަގނަޑކީެވސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާ

އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ިނސްބަތްވާ މީހެއް. އާދެ، ޮކންމެ ޙައިސިއްޔަތަކުްނ 

ނުޑ  މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް ޤައުމީ ނިސްބަތުެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނުޑގެ ަކއްޓާ މަހާ ލެޔާ އަދި  ނިސްބަތްވާ އަްއޑުއަތޮަޅކީ ހަމަގައިމުެވސް އަުޅގަ

ނޑުގެ ައމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުްނ ރޫ ަިކުެރވޭނެ ގުޅުެމއްނޫން. އާދެ، އަުޅގަ ޙާވެސް ވަކި

ނުޑގެ ޚިޔާލު މިދަންނަވަނީ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަަނ  97މިމައްސަލައިާގ އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާ ލާޒިމެްއ  133މާއްދާގައި ބުނާ އިންތިޚާބު ސިއްރު ޯވޓަކުން ނެގުމަށް 

ނޑައެޅިަފއި ނުވޭ. ނުކުރެއޭ. އާެދ، ޤާނޫނުއަާސސީގަ އި ިމވޯޓު ނަގާނެ ވަިކޮގތެއް ކަ



އާދެ، ކިތަންމެ ޞަރީޙަކޮށް ަކމަށް ފެނުނުކަމުގައި ވިއަސް އަދި މަށް ދިވެހިބަހުން 

އޮތަސް މަށް ޝިރުއިން އޮަތސް މަށް ކޮރޮއިން އޮތަްސ ޤާނޫނުގެ މާއްދާައކާ މެދު 

ޤާނޫނު މާނަކުރުމަކީ ޚިލާފުަު އުފެދިދާނެ. ޚިލާފު މިއޮތީ އުފެދިފާވެސްމެ. އާދެ، 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އޭަގއި ވަިކ ޢިލްމަކާ ވަކި ެޓކްނީކްސްަތެކއް ހިމެނިަިފައިވާ ވަިކ 

ފަންނެއް. އެހެންނަމަވެސް މިމަޖިލީހުގެ ޒާތުގަިއ މަމަޖިލީހުގެ ކޮންމެ 

މެންބަރަކުވެސް ފާޅުކުަރްއވަީނ އެބޭފުޅެްއގެ ިޚޔާޅުފުޅު. އެޭބފުޅެއްެގ ރަުއޔު. އާެދ، 

ން އެްއވެސް ބޭފުަޅކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާތަުކގެ މާނައާއިމެދު ަވކިގޮެތއް ވަިކވަކި

ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު މިމަޖިލީހުގައި ލިބިފަިއވާ އޮތޯރިީޓއެްއނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ކަ

މިމަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަމަކާމެދު ޚުދު މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ޚުދު 

ކިޭބފުޅެއްެގ ޚިޔާޅުފުަޅކީ އެބޭފުެޅްއގެ ރަުއޔު. އެއާޚިލާފަްށ މިމަޖިލީހަށް ލިބިފައިވޭ. ވަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުަގއި ވޯޓެްއ ނެިގގެން މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ 

ނޑައެޅުން. ާއދެ، އެހެންކަމުން މިމަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި  މިމަޖިލީހުގެ ކަ

ޚާބު ކުރުމަށް ނަގާވޯަޓކީ ހާމަ ޯވޓެްއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކު އިންތި

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްަޔތުން ފާސްކުރައްވާފަިއވާ  69ކަމުގައި މިމަޖިލީހުގެ 

ފާސްކުރެްއވުމާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިމައްސަލަ ނިންމަވައި ދެންވުމަށް 

 މަނިކުފާނުގެ ކިބައިން އަުޅަގނޑު އެދެން. އާދެ، އަުޅަގނޑުެވސް އަްއޑުއަތޮޅު 

ބަސްވެސް ދަންނަން. ފޯއްމުަލކު ބަސްވެްސ ދަންނަން. އަދި އިރާދަފުޅު ކުެރއްވީީތ 

ހުވަދޫ ބަސްވެސް ދަންަނން. އެހެންކަމުން މިހުރިހާ ބަހެއްގެ އަލީަގިއ 

ނުޑ  69ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލާ މިމަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އަޅުގަ

ނުޑ  2، ތަޢުރީފު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ ވަނަ ނުކުާތއެްއކަމުަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަްއކާލަން ބޭނުންވަީނ ޙަޤީޤަތުގައި ިރޔާސަތުން ެއވާހަކަައކާ މެދު ވާަހކަ 

ނުދެއްކުމަށް ވިދާުޅވެފަިއވޭ. ެއހެންނަމަވެސް މިމަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންނާ މެދު 

ޓަވާ ކެތްތެރިކަްނ ބަހައްޓަވާ ކެތްތެިރކަން އާދެ، ހުރިހާ މެންބަރުންނާ މެދުބަހައް

އަޅުަގނާޑ މެދުގަިއވެސް ބަަހއްޓަަވއި ެދއްވުން އެދި ދެިތން ނުކުތާއެްއ ވަރަްށ 



ކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ރިޔާސަުތގެ ިއޒުނަާއެއކު. އާދެ، ސަުރކާރުެގ 

އިސްފަރާތްތައް އެފަރާތްތަކުެގ ރަސްމީ ޙައިިސއްޔަތުން ރައްޔިތުންނަށް އަުރާވ 

ނުޑ ނުދެކެން. މަޢުލޫމާތާމެދު  މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެެކިވގެން ވާނެކަަމކަްށ އަުޅގަ

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ .......
  

 )ނިޒާމާެބހޭ ނުކުތާ(
 

 އެވާހަަކޔަކާ މެދު މިމަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކު ވާހަކަ ދެއްކުން   މާލޭ މެންަބރު

 އިޢުތިރާޒަށް އިޙުތިރާމް ކުުރމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން އިޢުތިރާޒު ކުަރްއާވ އެ  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް

މެންބަރަކު ހުއްޓަވާެލއްިވ ވާަހކަޔަކާ މެދު އިތުރު މެންބަރަަކށް ވާހަކަ ެދއްެކވުމުެގ  ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

ފުރުޞަތު ދެއްިވގެން ވާނެކަަމކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނޫންކަމަށް ވަންޏާ އެމަޢުޫޟގަިއ 

 ރި. އަޅުަގނުޑވެސް ދަްއކާނެ ވާހަަކ އެބަހު

 

ނޑު ކުީރގައި ަކނޑަައޅާފައި އޮންނާނެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާެދ، އަުޅގަ

ދެންމެގައި ވިދާުޅވި ފަދައިން ވަކި ބޭފުޅަކު ުނވަތަ ވަކި ަފރާތަކުން ނެރުއްވާަފއިާވ 

ގެްނ ނޫސްބަޔާނަކީ ކޮންމެހެން މިމަޖިލީހުގެ އެނދުމަކުން ނުވަތަ މަޖިލީހާ ގުޅި

ނޑުމެން ބަޙުސް ކުރަންޖެހޭ  ނެރުނު އެއްެޗއް ނޫންކަމަށް. ދެން އެކަމަކީ އަުޅގަ

ކަމެއްނޫންކަމަށް. ައޅުަގނުޑ އަުޑއަހަންެވގެން މިއިނީ ތިޔަ ަވޑަިއގަންނަވަީނ 

ކޮންދިމާލަކަށް ކޮންަޑއިރެކްަޝނަކަށްތޯ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަންވެސް ކޮންމެވެްސ 

ނި ަވޑަިއގެންފައިހެްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވިސް

އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ުނގެންދަާވ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ަމއްސަަލއާ ބެހޭގޮތުން ކުރިއަްށ 

 ގެންދެވުމަށް އެދެން. 

 

 އާދެ، ވަރަށް ކުރުކޮށް އިނގޭޯތ. މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާ މަޢުލޫމާތު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ލިބިދިނުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ައސާސެއްކަުމގައި ދަންނަވަމުން ރިޔާސަތުން  ޔާނާ މެންަބރު ފާޠިމަތު ދި 



ތިޔަ ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް އިޙުިތރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި އިޙުތިރާމް ކުރުމުގެ  ސަޢީދު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

 ގޮތުން ކުރުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ކުރިއްާޔ. އާެދ، ައޅުގނޑު ބޭނުންެވގެން ހުރީެވސް އެނުކުތާ ެއގޮތަްށ ޝު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާހަގަކުރެިވގެން އެއްފަރާތުން އެކަމާމެދު ޗެލެންޖް ކުރެވިގެްނ އަނެއްފަރާތުން އެކަން 

ދިފާޢު ކުރެވި މިބަޙުސަށް އަޅުަގނޑު ާދކަށް ބޭނުމެއްުނވޭ. އެހެންވީމާ ެއކަން 

ރައްަވއިގެން އަިދވެސް ހަމަ ތިޔަ ދެއްވާ އެއްބާުރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލު ކު

ލެއްވުމާ އެީކަގއި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެްއވުމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 މިއަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދަށް. 

 

 ފުޅުން ދެއްެކވި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ބަެއއް ބޭ  ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ 

ނޑުމެންނަށް ދަތިެވގެން މިުއޅެނީ   މެންަބރު އަްޙމަދު   ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅުެވއްޖެ އަުޅގަ

ނޑުހިތުން ޑިމޮކްރެސީެގ  ޝަހީދު ވާހަަކދެއްެކވުން:  ވަކިމީހަކު ައއްޔަންކުރަން ލޮބީ ކުރެވޭތިއޭ. އާެދ، އަުޅގަ

ަތކަށް ިގނަބައެްއގެ ތާއީދު ހޯާދ މަސައްކަތް ކުާރގޮތަކީ އެއީ. އެބަޔަކަށް ފެންނަގޮ

ނޑަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެްސ  އެގޮަތކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭޯތ ބެލުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނުފެނޭ އެއީ ޑިމޮކްރަސީާއ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް. ދެން މިމަޖިލީސް 

ހުގައި އެްއކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހަމަގައިމުވެސް ސަރުކާރަްށ ދައުރެއް މަޖިލީ

ނޑުެގ ކުިރން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަީކ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އެބަފެނޭ. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ޙައިސިްއޔަތުްނ މިތާނގައި ތިއްެބވި ބޭފުުޅން. އެހެންވީމާ ޚާއްަޞ 

މަޖިލީސް އެއްކޮށްފައި މިަވނީވެސް ސަރުކާރުގެ ބަެއްއ ދައުރެއް އެކުލެޭވ 

މެން ބަލަންވާނީ މިނުފޫަޒކީ މިޤާނޫނާ ަގވާއިާދ ގޮތަކަެށއްނޫން. މީަގއި ައޅުަގނޑު

އެްއގޮތަށް ކުރާ މަސައްކަތެްއތޯ. އެހެންވީމާ އެބަޔަކަށް ފެންނަގޮތަކަށް ވަކާލާުތ 

ނުޑ  ކުރުމަކީ އަބަުދވެސް ޑިމޮކްަރސީގައި އޮންނަ ގޮެތއް. އެހެންނަަަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއެކވި ދެބޭފުޅުން. އާދެ،  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައުޅގަ



ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް ސިއްރު ވޯޓު ތަޢާރުފު ކޮށްދެއްވި ޤައުމުން ފިޤްޙު  1844

ސައިންސުން މަތީތަޢުލީމް ހާސިލު ކުރަްއވާފަިއވާ ޮޑކްޓަރ މަސީޙުއާ އަދިހަމަ 

އެޤައުމުން ކޮންެޝސަން ޯލ ހާސިލް ކުރަްއވާފަިއވާ ޑޮްކޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު 

މުޅިން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އާދެ، އަޅުަގނޑު މިވާަހަކ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް

ކުރިންވެސް ދެންނެވިން. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިބަޙުސް މިހާ 

ވަަނ  133ދިގުދެމިގެން ދިޔައިުރގަިއވެްސ ޖަވާބެއް ލިބިފައެއްނެތް. ީކއްެވގެންތޯ 

ވަނަ  35އިންނާ  2 ވަނަ މާއްާދގެ 48މާއްދާއަކީ ޢާންމު ކަމެއްކަުމަގއި ވާނަަަމަ 

ވަަނ  97މާއްދާއިން އެކަން ޤަބޫލު ނުަުކުރަނީ. އެހެންކަމަށްެވއްޖެްއޔާ ކީްއވެތޯ 

މާއްދާ އެކަްނ ޤަބޫލުކުރަން ލާޒިމުވަނީ. މިކަަަމަށް ބަާލިއރު އެްއވެްސ ޖަވާެބއް 

ލިބިފައެއްނެތް. ވަރަްށގިނަ ާވހަކަ ދެކެިވއްޖެ. މަށް ދިވެހި ބަހުންނޭވެސް ކިިއއްޖެ. 

ވަަނ  133ންނަމަވެސް އަިދވެސް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާެޅއްނުވޭ ީކއްެވގެންތޯ އެހެ

ވަނަ  35އަކާ  2ވަނަ މާއްާދގެ  48މާއްދާއަކީ ޢާންމުކަމެއް ކަުމަގއި ވާނަމަ 

މާއްދާއިން ެއކަން ޤަބޫލު ުނކުރަނީ. ދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަްށގިނަ 

ރި ގޮަތކީެވސް ސިއްރު ވޯެޓއް ނެގުމޭ. ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ. އެންމެ އިންސާފުވެ

ނޑު ފަރުދެްއެގ  އަޅުަގނުޑ މިކަމަާކވެސް އެއްބަހެއްނޫން. އާދެ، ައޅުގަ

ޙައިސިްއޔަތުން އިންތިޚާބެްއަގއި ލާވޯޓު ިސއްރުވާން މަޖުބޫރުވާން ސަބަބަކީ ެއީއ 

ނުޑމެންގެ އަމިއްލަކަެމއް.  އެްއވެސް އެހެންމީހަކާ ބެހޭކަމެއްނޫން. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާވޯޓެްއގެ ވާހަަަކަަޔީކ ރައްޔިތުންގެ ޙައްެޤއް. އެ ހެންނަމަވެސް މިތާ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެން ިމތާ ވަކާލާތު ކުރާގޮތާ ެރކޯަޑީކ ޕަބްލިކަށް ެއގެންވާނޭ 

ކަންތައްތައް. އެއީ މިއަދު ިމނަގާ ވޯޓު ނުވަތަ މިކަުމގަިއ ނަގާ ވޯޓު ސިއްުރ 

ކަންތައްވެސް ިސއްރު ކުެރިވެގން ހިނގައިދާނޭކަމެއް. ކުރެިވއްޖެއްޔާ ދެން އެހެން

ދެން އަދި ދުނިޔެއަށް ބަލާލާނަމަ އެމެރިކާަގއިވެސް އަދި އިނގިރޭސި ވިލާުތގަިއވެްސ 

ސްޕީކަރުން މިހޮވަނީ ހަމަ ހާމަ ވޯޓެއް ނަގަިއގެން. ެއހެންވީމާ އެއީައކީެއްއ 

. ދެންމިއޮތީ ކުރިން ޑިމޮކްރަސީގެ ރޫޙާ ޚިލާފުކަމެކޭވެސް ދެންނެވޭކަެށއް ނެތް



ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާއަކުން އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނިންމާފައިވާ ކަމަަަކަށް 

ނުޑ ވަރަށް ބިރުގަންނަ ކަމެއް. އެހެންމިދެންނެވީ މެފަދަ  ރީވިޒިްޓކުރުން. މީ އަޅުގަ

ތް ދޮރެއް ހުޅުްއވައި ދެްއަވއިފިްއޔާމުން ޙަޤީޤަތުގައި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ

އަހަރަށް ދަންމާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ދޮރެއް ހުޅުްއވައި ދެްއވީ.  5އިތުރު 

އެހެންވީމާ ެއއްުދވަހު ނިންމިކަމެއް އަނެއްާކ އަެނއްދުވަުހ ވާހަކަ ަދއްަކއިގެްނ 

ނޑުމެްނ އަނެްއކާ އިތުރު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު  ދަންމަމުންގޮސް އަުޅގަ

މާލަންވީ. ދަންމާލައްވަިއގެން އަނެއްާކ އެހެންގޮަތކަްށ އިންތިޚާބަކާ ހަަަމަޔަށް ދަން

އަހަުރގެ ތަޖުރިބާއަީކވެސް ެއއީ. އެހެންވީާމ  17އެކަންތައް ކުރަްނވީ. މީގެ ކުީރގައި 

ަު ކުރެވޭ މާެލއަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ާތއީދު

އޮތްކަމެއް ާޤނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެގެން  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. ެއއްފަހަރު ނިންމަވައިފާ

އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިފާކަަމށް އަލުން ރީިވޒިޓް ުނކުރުން. އެހެންވީމާ މިވާަހަކ 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ަިރއްާޔގެ  ނޑު މިބަޙުްސގައި ބައިވެރި  ރަީއސުލްޖުްމހޫ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ނަމޭ ހިތާ އިންމީހެއް. ދެން އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ނުވާ މެންަބރު ޝީނާ ޫމސާ 

މިމަޖިލީހުން ވަކިގޮތަކަށް ިނންމާފައިވީކަމަކާ އަލުން އަެނއްކާ ބަޙުްސކޮށް އެަތްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަގުތުަތކެއް ހޭދަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ދެން އެކަމަކުވެސް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު 

ގައި ދަންނަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް އެފުރުޞަތު ކޮންމެހެން މިމަޖިލީހު

އޮކްޓޯބަުރަގއި  14އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ޤަބޫލު ކުރަން. އެހެންވީމާ 

މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ެއކަންތައް ކުިރއަްށ ގެންގޮސް ެދްއވުމަށް 

ލުން ރީވިޒިޓް ކުރުމާ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި މިކަމަށް އަ

ބެހޭގޮތުން ދެންމެ ރައީސުލްޖްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދު ދެއްކެވި 

 ވާހަަަކަފުޅަށް ައޅުަގނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަަކވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 



ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ މިހާރު މިހިނގާ ބަޙުސާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް   ޢަލީهللا ބްދުޢަ 

ނޑަކީެވސް މިމަޖިލީހުގަިއ  ވާހަކަެދއްކެވުްނ:  ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ރައީސަކު ހޮވިއިރު ސިއްރު ވޯޓަށް ތާއީދުކުރި މީހެއް. އެއީ ސަބަބުތަެކްއ 

ތިއެއްނޫން. އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ މާއްދާތައް ިކޔާލުމުން ދެގޮތަކަށް ދޭހަވިކަުމަގިއ ނެ

ނޑަށް ބޮޑަށް ުބރަވެވެނީ ިސއްރު ވޯޓަށް ކަަމށްވާތީ. އެހެންނަމަވެްސ  ވިޔަސް އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުން މީގެކުރިން ވޯޓަކަށް އަހާ އަޣުލަބިއްޔަތުންވަީނ ގޮަަތަކަށް ނިމިފައި. 

ވެގެްނވަީނ މަސައްކަތްތަކެްއވެސް އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްފައި. ވީމާ އަދި އެގޮތަށް ފާސް 

އަވަހަށް މިކަން ނިންމުމަށްޓަކާ އެމަޖިލީހުން ނިމުނުގޮތަށް އަޅުަގނޑު އިޙުތިރާމް 

ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެދްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން 

 ވަިކވެލާނަން. 
 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ޝުކު  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   4ރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  މެންަބރު ޙަްމދޫން    ނުކުތާއެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ޙަޤީޤަތުގައި މިވޭުތވެދިޔަ ޖަްލސާތަކުަގއި ދެެކވެމުންދިޔަ ާވހަކަތަކަކީ ައޅުަގނުޑގެ  ޙަމީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑުމެން އެއްަބޔަކު  ނަޒަރުަގއި އިސްރާފު ވާަހކަަތކެއް ނޫނޭ. ދެން މިގޮތުން ައޅުގަ

އަނެއްބަެއްއގެ ޚިޔާުލ ޭއގެ ތަފްޞީލުކޮށް ެއގިގެން ިދުއމަކީ އެންމެންނަށްވެްސ 

ފައިދާ ކުރާނެކަމެއް. އެހެންީވމާ މަނިކުފާނު ފުރުޞަތު ދެއްވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެްނ 

ވިަފއި މިއޮތްކަމަކީ އަުޅަގނުޑގެ ނަަޒރުގައި މުސްތަޤުބަލަށް އެންމެންނަށް ވާހަކަދެކެ

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި މިއަުދ  ވަރަށްބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް ކުާރނެކަމެކޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މިޖަލްސާ ވަކިގޮތަކަށް ނިމިެގންދާ ކަމުގައި ވަންޏާ މިވޭުތވެދިޔަ ޖަލްސާތަކުަގިއ 

ނޑުމެން އެން މެންނަށް ކުރި ފައިދާެއއްކަުމގަިއ ދެކެވުނު ވާހަކަތަަކކީ ައުޅގަ

އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ގޮތުްނ ދެކޭނަމަވެސް ދަންނަވަމުްނ މަނިކުފާނު މިކަމުގައި 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ދެން  ގެންގުުޅްއވި ސިޔާސަތަްށވެްސ އަޅުގަ



ނޑު މެްނ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއްނުކުާތއަކީ މިމަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

މިތިބެނީ އެކިއެކި ދާއިރާަތކުްނ ހޮވިގެންނާ ައއްޔަން ކުެރިވގެން އަިއސް މިތިބެނީ 

ކޮންމެހެން އެދާއިރާއަކުން ުހށަހަޅާ ޚިޔާލެއް އެކަނި އެކަަމކަށް އެކަނި ތާއީުދކުރާ 

އެކަމެްއ ެއކަނި ޤަބޫލުކުރާ ުއޞޫލަކުން ނޫނޭ. މިމަޖިލީހުގެ އުޞޫލަީކ ައޅުަގނުޑ 

ނަ ބައެއްގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން ނިންމާ ކަމަކަށް ތާއީދުކޮށް ދެކޭގޮތުން ހަމަ ގި

އެކަމަކަށް އިޙުތިރާމްކޮްށގެން ތިބުން. އެކަމަުކ އެަބެއއްެގ ޚިޔާލުތަްއ ހަމަ 

ހުށަހެޅެންވާނެ. އަދި އެޚިޔާުލތަކާ މެދު ބަޙުސްވެސް ކުެރވެންވާނެ. އަދި ބަޙުްސ 

ންޭމ ގޮތަކަށް އެންމެން ކުރެވިފައި ގޮތެްއވެސް ނިންމެންވާނެ. އެކަމަކު އެނި

އިޙުތިރާމް ކުރަންވާނެއޭ. މިއީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގެ ބޭފުޅުންވެްސ 

ސަރުކާރުގެ ދާއިާރެއއްކަމުަގއި ވިޔަސް އަދި އިންތިޚާބީ ދާއިާރއެއް ކަުމގައި ވިޔަްސ 

ނޑު ހިތު ން ހުރިހާ އެންމެން ޤަބޫލުކުރާނެ އުޞޫލެއް. ެއއްެވސް ރަްއިޔތަކު އަުޅގަ

ސުވާަޫލެއް ނުަުކުރާނެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމި ކަމަކާ ދޭތެރޭގަިއ 

ކީްއވެހޭ ތާއީދު ނުކުރަނީ. ެއމެންބަރެއްގެ އަިމއްލަފުޅު ޚިާޔލު ހުންނަގޮތާ ޚިލާފަށް 

ކަމެއް ނިންމިގެން. އެކަަމކު އެނިންމުމަކަށް ވަިކ މުޅި މަިޖލީހުގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން 

ންޏާ ތާީއދު ކުރަްއވަިއގެންނެއް ފާޑު ކިޔުމެއް ަރއްޔިތުްނެގ ނިންމި ކަމަކަށް ވަ

ފަރާތަކުންނެއް ނުއަންނާނެ. އެއީ ޕާލިމެންޓްރީ އުޞޫލަީކ އަޅުަގނޑު ދެކެީނ. 

އެހެންވީމާ މިމަޖިލީހުގައި ކިތަންމެގޮތަކަށް ބަޙުސް ކުރެވިެގން ދިއަޔަސް ކިތަންމެ 

ޣުލަބިްއޔަުތން ވަިކގޮތެއް ނިިމގެން ދިގު މުއްދަކަތަށް ބަޙުްސ ކުެރވިގެން ިދއަޔަްސ އަ

ހިނގައްޖެކަމަށްވަންޏާ ދެން އެކަމާ އިޙުތިރާމް ެއއްވެސް މީހަކަށް ރައްދެއްނުވާނެ. 

ނުޑ  ނޑު ދެެކނީ. ދެން އަޅުގަ ކުށެްއވެސް ރައްދެްއވެސް ނުވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ ނުކުތާއަކީ ކުިރައށް އޮތްތާނގަިއވެސް  3ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ 

ނޑުމެން އެންމެން ވިްސނައިގެން ތިބެްނވާނެއޭ އެިކއެިކ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކަްށ އަޅުގަ 

ބަލާއިރު އަދި ާމއްދާތައް އިންޓަރޕްރިޓް ކުރަމުން ެގންދާއިރު ކޮންޓެސްޓުްނ 

ބޭރުގައި އިންޓަރޕްރިޓް ެއމާނަ ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށްބޮޑެތި 



ެކއް ދިާމވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ މައްސަލަތަކާ ވަރަށްބޮޑެިތ ހުރަސްއެޅުންތަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް އެބަދޭންޖެހޭ ވަިކ ވަިކ ފަރުދުންގެ ިޚޔާުލ 

ކޮންމެގޮތަކަށް ހުރިކަމުަގިއވިޔަސް ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ އޮތް މާއްދާެއްއ 

 ކޮންޓަސްޓުންބޭރުަގއި މާނަުކރަމުންގެންދިޔުމަކީ ވަރަށްުނރައްކާތެރިކަމެކޭ. ދެން

އަޅުަގނުޑގެ އެންމެފަހުނުކުތާައކީ ކުރިްނވެސް އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލި ނުކުާތއެއް. 

އަޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކޮށްަލންބޭނުންވަނީ އެމިމަޖިލީހުގަިއ އެންމެފުރަތަމަ 

ނުޑ ދެންނެވިން ދަންވާލިން ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމިގެްނ  ަަވެސް އަުޅގަ ޖަލްސާގައި

ންމެ ރަނގަޅުވާނެ އެއްޮގތަކީ މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލު ބަހުސް ދިގުވެގެންދާތީ މީގަ ހަމަ އެ

އެއްެސވުމޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް އަްއސަަވިއގެން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން 

ނިންމަވާފައިމިވަނީ ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީާސއި ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ނާއިބު ަރއީސް 

ނޑުމެްނ އިންތިޚާބުކުރާނީ ހާމަވޯޓަުކންނޭ. އެހެންވެ މިއުޫސލުގަ އި އަުޅގަ

ނޑު ވަަރށް ތާއީދުކުރަމޭ. ެއއީ މިމަޖިލީހުން މި ޢިއްޒަތްތެރި  ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުން ނިންމެވިކަމަކަށްވާތީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަިބއްޔަތުްނ 

ނިންމެވިކަމަކަށްވާތީ އެހެްނ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް އެއީ ސަރުކާރުެގ 

އަދި ޚާްއޞަގޮތެްއަގއި އަދި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާީބ  ދާއިރާތަކުންނާއި

ދާއިރާތަކުންވެސް ަވޑަިއގެންިތއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް ތަކުާރރުކުރަްއވަމުން ގެންދެިވ 

ޮއކްޓޯބަރ  14ނުކުތާއެއް ެއއީ މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ކުރިން ނިންމެވިގޮތަށް 

ލީހުން މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގައި ނިންމެިވގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖި 

 ގެންދަމާތޯއޭ. ައއްސަލާމްއަަލިއކުމް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮންމެއަކަސް މި މައްަސލައިަގއި   ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ 

 ކާަފއޮތީ. މިއަދު އަޅުަގނޑު ވަރަށްދިުގކޮށް ކުީރދުވަހެއްަގިއވެސް ވާހަކަދައް މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 

އަޅުަގނޑު ދަންވާލަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑު ޤާނޫނުއަސާސީ ާމނަކުރާކަށް އަދި އެހެން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއޗެއް މާނަކުާރކަށް ނޫނޭ މިދަންނަވާލަންޖެހުނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމުަގިއ 



 އެއަށް ޤާނޫނުަތއް މާނަކުަރން ވަިކ ޚާއްަޞ ބަޔަުކ ވަކި ާޚއްޞަ ޢިލްމެއް 

ޙާޞިލްކޮށްގެން ތިއްބަވާ. މީގައޮންނަ ދެލިއަކުރުތައް އަދި ކިޔަްނ 

އެނގުނުކަުމގަިއވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެންނަކަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކަްށ 

އެމާނަކުރުން އެއީ މާފަސޭހަކަމަކަށްނުވާނެ. ވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރާކަށް ނޫނޭ 

މައިނުންެވސް ދަންނަވައިފިން އަޅުަގނޑުމިދެންނެވީ ިމތެދުވީ ފުރަތަ

އޮކްޓޯބަރ ަގިއ  14އަޅުަގނޑުމިތެދުީވ ހަމައެަކނި މި މަޖިލީހުން 

ނިންމަވާފައޮތްގޮތަށް މިކަްނތައް އާެދ ޚާއްަޞ މަޖިލީހަށް ރައީސަކު 

އިނތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންތަްއ ނިންމަވައިދެއްވާ ެއކަްނ އަވަސްކޮށްެދއްވުމަްށއެދި 

ކުެމ އަޅުަގނޑު ޅ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާިއއެ

އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ދެއްކެިވ ވާހަކައަްށވެސް ތާއީދުކުާރާވހަކައާއި އަދި މާލޭެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް އިސްމާޢީލް ދެއްެކވި ކުުރ ކުރު ވާަހކަކޮޅަްށވެްސ 

ލުތަފާތުވުމަކީ އެީއ ތާއީދުކުރާވާަހކަ ދަންނަވަން. ދެން ހަމަ އެހެންމެ ޚިޔާ

ަިޔާލުތަފާތުވުމަކުން ެއއްބޭފުަޅކު ވިދާުޅާވއެްއޗަކަްށ  މައްސަލަެއއްނޫންކަމާއި ޚި

އަނެއްބޭފުޅަކު އަްނޑަރ އެސްިޓމޭޓް ކުރެއްވުން އެއީ ޮއެވގެްނވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށް. 

ނޑަށް ތްރެޓަންކުރިވާހަކަ  ނޑު ެދންނެވިން މިތާނގައި އަުޅގަ  ކުރީދުވަހެްއގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ނަފްސާނީގޮތުން ބިރުދެއްކި ވާަހކަެއއްނޫން. އެހެންނަމަވެްސ  އެީއކީ އަުޅގަ

މިއަދު މިތަނުން ކޮންމެސް ޭބފުޅަކު ވިާދޅުެވއްޖެ ެއކަހަލަ ެއއްެޗއްެވސް. އެހެްނވީމާ 

ނޑުމެން އެންމެން  އެީއކީ އެކަން އޮންނަންީވ އުސޫލެއްެވސްނޫން އަުޅގަ

ވެސްނޫން ިޚޔާލުތަފާތުވާންވެސްޖެހޭ ޚިޔާުލ އެަކއްޗަކަްށެވގެން ވާންީވައކީެއއް

ތަފާތުވެގެން އެިޚޔާލުތަފާތުުވމާއި އެްއގޮތަށް ތަފާތުބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްެކިވގެން 

ނޑުމެން  އެރަނގަުޅ ޚިޔާލެްއ ހޯދޭނީ. ެއއީ ައސްލު ޑިމޮކްރަީސއަކީ. ެއހެންވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަނި ބޭނުންވާއެ  އްެޗއް ނޫން. ބޭނުންވަނީ ޑިމޮކްރަސީ އެީއ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުްނ އެކަނި ބޭނުްނވާެއއްެޗްއވެސް ނޫން. އާދެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަުދެގ ޒަޢީމް ެވސް ބޭނުންަވނީ ޑިމޮކްރަސީ އާިއ 



ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އެބޭފުޅާެގ އިރުޝާދުގެދަށުން އަޅުަގނޑުމެން މިހިނގަނީ އެއީ 

ރުޝާދު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާކަށް ކޮންމެހެން އެކަންކުރުމުގެ ެއބޭފުޅާގެ އި

ނޑުމެންނަށް  ނުވެސްޖެހޭމެ. އެހެންނަމަވެްސ އެބޭފުޅާ އެންމެފުރަތަމަ މިަކން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ޑިމޮކްރަސީ އާއި  އިޢުލާންކުރެްއވީ ެއގޮތުން ައޅުގަ

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ތަފާތު އެތަށްބަަޔކު ޚިޔާލުފާޅުކޮްށގެން 

އެޚިޔާލާއި ެއްއގޮތަށް ރަނގަުޅ ޚިޔާލެއް ހޯދައިގެން އެ ޚިޔާލާއި އެްއގޮތަށް ޤައުމު 

 ވަބަަރކާތޫ. هللا ކުރިއަްށގެންދިއުން. ަވއްސަލާްމއަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު
 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ދަްނވަންހުރި ވާހަަކތައް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން. ދެން  ރު މެންަބރު އާިޒމާ ޝުކޫ

އަޅުަގނުޑ ވާހަކަފެށުުމގެކުިރން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިމ މަޖިލީސް ތިގެންދަާވ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަީކ  ނޑު ތަޢުރީފްކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ ކެތްތެރިކަމަށްޓަކަިއ އަުޅގަ

ޔަތުްނ އެހާ ކެއްތެރިމީހެއްނޫން. އަޅުަގނޑު މިއަދު މެންބަރެއްގެ ހައިިސއް

އެންމެފުރަތަމަ ދަންނަވާލަންމިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ މިހާރު މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި 

ނޑު ޭއގަތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ބައެއް މެންބަރުްނ  ތިބި ބައެއް މެންބަރުން އަދި އަުޅގަ

އް މެންބަރުން ކުރި ހުވާެގ މިތަނުގައި ތިއްެބވި ހަސިއްަޔތުގެ މައްސަލަާއއި ބައެ 

މެންބަރެްއގެ  69މައްސަލަާއއި އަދި ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

އިސްތަށިފުޅުަގއި ވަރަށްބޮޑު ކުށުގެ އިލްޒާމްތަެކްއގެ ވާަހަކތަކާއި ހަމަ ެއއާިއއެީކ 

އަޅުަގނޑުމެންލާ ހެދުމުގެ ޒާތީ ވާހަކަ ތަކެްއވެސް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ ދެކެވިއް ނޑު އަިމއްލަމީހެއްެގ ހަސިއްޔަތުްނ ައޅުގަ ެޖއޭ. އަުޅގަ

ނޑު ެއއަށް ޖަވާުބދާރީވާންވެސް ބޭނުން.  ރައީސް އެކަމާ އަޅުްއވާނުލެްއިވޔަސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަނޫނުހެދުމުގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީސް. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ އެންމެމަތީބާރު ރައްޔިތުންގެ 

މެންބަރަކު ޤާނޫނުައސާސީާއއި ެއްއގޮތަށް ކަެމއްނިންމާފައޮްއވާ އެީއ  69



ވަނަ މާއްދާގެދަށުން އެަބޔަކު ކުްއވެިރވާކަމެްއކަމުަގއި އެހެްނ  12ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް  މެންބަރަކަށް ކުށުގެ އިލްޒާްމ ކުރެވިދާނެތޯ. ެއއީ އަުޅގަ

ސީރިއަސްކޮށް އެވާހަކަ މަިނކުފާނުއަރިހުަގވެސް އަދި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ޔައުމިްއޔާގެ ރެޯކރޑަށްަޓކަިއެވސް ދަންނަވަން ބޭނުންވާހަކައެއް. ދެންހަމަ އެއާއިެއުކ 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަންހެންބޭފުޅުން ނޫނިއްޔާ އަންހެނުން 

ނޑުމެންނަކީވެސް މިމުޖުތަމަޢުގައި ކޮންމެްސވަރެްއެގ މަދުކަމުގަިއވިޔަސް އަޅުގަ 

ގަދަރަކާއި އިްއޒަތެއް ލިިބގެން މި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެން ެއނގޭކަމަށް ޤަބޫލްކޮށްގެްނ 

ނަޑށް މުޖުތަމަޢު އަށް ހެދުންލާ ދިރިއުޅޭ ވާހަކަތަކަްށ  އަދި އެހެންބަޔަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންލާ އެނގޭކަމަށް ޤަބޫލުކޮްށގެން ިމތަނަށްއައިސްތިބި މީހުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ހެދުމަކީ ޤުރުޢާނުގައި މިެވނި އާޔަތެްއގައި އޮންނަގޮަތކަށް ނުފެތޭވާހަކަތަކެޭކ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

ކުރެިވގެންވާނެކަެމއްނޫން. ދެން އެވާހަކަތަކާއިެއކުަގއި ހަމައެއާިއއެުކ 

ނޑުމެން އެންމެން މިމަސައްކަތްކުރަނީ ޚިޔާލުތަފާ ތުވުމަކީ މައްސަލަެއްއނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ޕްލޫރަލިކް ސޮސައިީޓއަކަށްދާްނ. ެއއީ ެއކަން އޮންނަންވާނެޮގތް. އަުޅގަ

އެކިމީހުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުަތކާއި އެުކގައި މަަސއްކަްތކުަރން ދަސްކުރަންޖެހޭނެ. 

ވަނަ ުދވަހު ނިންމީ އެގޮތުގެމަތިްނ  2994އޮކްޓޯަބރ  14އަޅުަގނޑުމެން 

ނިންމިކަމެއް. ހަމައެހެންވުމާއިއެުކގައި އެުދވަހު ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން 

ނިންމީ ކޮންކަމެއްތޯ ވިސްނާލާއިރު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނީ 

މައްޗަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ  133ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުުމގެ މައްސަަލއެއްނޫން.  133

ވަަނ މާއްދާގައި އޮތީ ހަމަ  133އަޅުަގނޑަްށވެސް ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނގޭ. 

ވަނަ މާއްދާ  133ރީތިސާފު ދިވެހިބަހުން. އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ 

ވަަނ މާއްދާއަށް އެޕްލައިކުރޭހޭ ނޫނީ ނޫންހޭ އެއީ މި  97ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމިކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމެވިކަމަކީ. މިޢި

ހަމައެއާިއއެުކގައި ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީަސުކ 



އިންތިޚާބުކުރާނެގޮެތއް ނެތުމާއިެއކު ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުންނޭ އެކަން 

ވަަނ  97ވަނަ މާއްދާއަކީ ޤަނޫނުއަސާީސގެ  133ނިންމާނީ އޭގެ ނަތީޖާއަކީ 

މާއްދާއަށް އެޕްލަިއކުރާ މާއްދާއެއްނޫނޭ. އަުޅަގނޑުެމން އެއްގޮަތކަށްވެްސ 

ވަނަ މާއްދާގެ މިދިވެހިބަހުންތޯ އަރަބިބަހުންތޯ އެވާހަކަތަެކްއ  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޅުަގނޑުމެން އެުދވަހަކު ނުަދއްކަން. ނޫނިްއޔާ ނިންމުމުން އެގޮތަށް އިމްޕްލައިެއއް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޕާރލިމެންޓްރީ  ނުވޭ. ހަމައެއާިއއެކު ދެން

 ސުޕްރިމަސީއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮބައިތޯ. 

 

ޕާލަމެންޓްރީ ސުޕްރިމަސީ އެއީ އިނގިޭރސިވިލާުތގަިއ ކޯޓެްއގެ ޖުޑިޝަްލ 

ޑިޒިޝަނެްއ. ޕާލަމެންޓްރީ ސުޕްރިމަސީގެ މައްސަަލއަކީ، ޕާލަމެންޓުން ނިންމާފައި 

ޕާލަމެންޓަކުން އެހެން ޮގތަކަށް ނިންމަންވެގެން،  އޮތް ކަެމއް، ޭއގެ ފަހުން

އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން ނިންމުނު ނިންމުމެއް. އެ ނިންމުމުގައި ބުނާ ވާހަކަައކީ، 

 އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވަީނނަމަ،

One parliament cannot bind the hands of the future Parliament 

ލީހަކުން ކުރިައށް އޮތް ޤާނޫނު ހަދާ ޙަޤީޤަތުގައި. ެއއް ޤާނޫުނ ހަދާ މަޖި

މަޖިލީހުގައި އަތް ބަނދެއެއް ނުލެވޭނެ. ހަމައެއާެއކު ޤާނޫނު އިންޓަރޕްރީޓް ކުރާ 

ގޮތްތަުކގައި ލިޓެރަލް މާނައާއި ޕާރޕަިސވް މާނަވެްސ ނަގާގޮތްތަްއވެސްހުރޭ. 

 ލިޓަރަލް މާނަނަގާ ފަހަރު ފަހަރު ޕާރޕަސިވް މާނައާިއ ފަހަރު ފަހަރު އޭގައި 

އެބްސްޓްރެކްޓް ނޫނިއްާޔ ކަމުނުދާކަހަލަގޮތެްއ ނިންމޭކަމަށްވަންޏާ 

ޕާރޕަސިވްމާނައަށް ދާތަންެވްސ ފެނޭ. ހަމަ ވަރަށްކުުރކޮށް އަޅުަގނުޑ މިވާހަކަަތއް 

ނަޑއެިޅގެންފެނޭ މިސާލަކަށް ބަެއްއ  ނޑުމެންަނށް ވަރަށް ކަ މިދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައިުހރޭ މިސާލަކަ ށް ޖަމިޢްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ ޤާނޫނުތަކުން ކަ

މިޖަމްޢިއްޔާގައި ަރއީސަުކ އިންތިޚާބުކުރަންވާނޭ. އެފަހަރު ކޮންމެހެން 

ސިއްރުޯވޓަކަށް ދާންވެއްިޖއްާޔ އެއޮތީ އެބަސަންޓް ރޫލަކަށްދެވިފައި. ެއކަހަލަ 



ޙާލަތްތަކުގަިއ ވަރަށް ގިނަފަހަރާ ކޮށްފަހުންނަކަމެއް ޕާރޕަސިވްމާނައަށް ިދއުމަީކ 

 މަ މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމުން ކުރުކޮށްލަން ޝުކުރިްއޔާ.  ހަ

 

 
ނުޑވެސް ބަލާނަްނ މިއަދު ދެއްވި  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުގައި ކުުރކުރުކޮށް ަދންނަވާލަން ހުރި ނުކުތާތައް ދަންނަވާލެވޭތޯ.  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް

ނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑަްށ  ގޮތްގޮތަށް ބަހުްސކޮށްފީމު. ޯވޓު ނެގުމުެގ މައްސަަލއާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ފާަހގަކުެރުވނު އެއްނުކުާތއަކީ ީމގެ  ފާހަގަކުރެވޭ މިބަހުސްތަކުްނ އަުޅގަ

ކުރެްއވި ބޭފުޅެްއގެ ޚިޔާލުފުެޅއް އަިދ ކުރީަގއިވެސް ސިއްުރވޯޓަކަްށ ތާއީދު 

މިބަހުސްއަކުން ބަދަލެއް ނުވޭ. އަދި ހާމަވޯޓަކަށް ތާީއދުކުރެއްވި ބޭފުެޅއްގެ 

ޚިޔާލުފުޅެްއވެސް އެނޫންގޮަތުކން މިބަހުސްގެ ސަބަބުން ބަދަލެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ 

ނޑަްށ މިހާރު މީގަ ގެއްލިއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް. ބަހުސްގެ މާނަ އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުެރވުނު ބައެއް ނުކުތާތަކާބެހޭގޮތުްނ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ 

އެްއޗެއް ދަންނަވާލުން މުހިންމު ކަމަށްވާތީ ދަންނަވާލަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ 

ކަމަކާމެދު އެްއޗެއް ނުބުނަްނޏާ އެއީ އެކަމާ ޚިޔާލު ތަާފތުނުވަނީ ކަމަށް. ޭއގެ 

ވަނަ ާމއްދާއަށް ެއޕްލައިވޭތޯ ނޫންތޯެވސް  97ާމއްދާ ވަނަ  134ތެރެއިން 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ވަނަ މާއްދާއަްށ  97ވަނަ މާއްދާ  134ވާހަކަދެެކވިއްޖެ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ އެބުނާ ރައްޔިތުންެގ  97އަޅުަގނޑުމެން އެޕްަލއިކުރަންެވއްޖިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް ހޯދަން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާނެތަނެއް ައޅުގަ

ނޑު ދޫކޮްށލާނީ. ދެވަނަ ކަމަކީ  ވަރަށް ދަތިވާނެ. އެހިސާބުން އެވާހަކަ އަުޅގަ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ. ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިަނ ގޮތްގޮތަށް ދެެކވިއްޖެ. 

އިންތިޚާބެްއގައި ވޯޓު ދިނުމެއް ނޫން ކޮންމެހެން ޓްރާންސްޕޭރަންސީއަީކ 

މިކިޔާ. އެީއ އެކަމަށް އެޕްަލއިވާ ެއއްެޗްއ ނޫންކަމުގެ ދަލީލެއްެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 



ގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންަނަވން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޕާލަމެންޓުތަކެްއގަިއވެސް އަދި 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު މިހާރު ޑްރާފްްޓ ުކރެވިފައި އޮތްއިުރވެްސ 

ފަދަ މަޖިލީސް ތަކުގައި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ހަދާންާވގޮތުން އަިދ އެހެންވެސް މި

އެދިަވޑަިއގެންފިނަމަ މިކަހަލަ ހާލަތުގައި ބަހުސްކުެރވެމުންދާ މައްސަލައަކާމެުދވެސް 

ސިއްރު ވޯޓު ެނގުންެއއީ އޮންނަ ކަމެއް. އެީއކީ ކޮންމެހެން ކަމާބެހޭގޮތުން ވިސްާނ 

ކެއް ވިސްނުން ވަންހަނާ ކުރުމަަކށެއް ނޫން. އެއީ އޭަގއި އެހެން ސަބަބުތަ

އެކުެލވިފަިއވާތީ. ޤާނޫނީ ވަީކލުންގެ ހައިސިްއޔަތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުގައި 

ބޮޑު ބަހުސްއަކަށް ެވއްޖެެހން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

އެބޭފުޅުންގެ ހައިިސއްޔަތު އެބައޮތޭ. އެބޭފުޅުންނަށް ިއޙްތިރާމުވެސް ކުރަމޭ. 

ކަށްވީތީ ބަްސކޮންމެހެން ވިކެންޖެހޭ ތަންތަން އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަ

އެބަހުރި. އެތަން ތާނގަިއ އެބޭފުޅުންެގ ބަސްިވކޭ. އަދި މިތާނަގއިެވސް 

އަޅުަގނޑުމެން އެބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވިސްާނ ފިކުރުވެސް ކުރަން. 

އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން މިމަޖިލީހުގައި ނިންމާނީ ރައްޔިތުންެގ 

މަންދޫބުން. އަދި އެމީހުން ތަމްސީލުކުރާ މީހުން. ލޮބީކުރުމަކީ ޙައްެޤއް، 

ޑިމޮކްރަސީެގ މަތިވެރި އުސޫެލއް. އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫުލކުަރން އެބަޔަކަްށ ފެންނަ 

ަާންމުކޮށް ކަންކަންކޮށް  ގޮތް ކުިރ ހޯދުމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ، ބުއްީދގެ ހަމަތަކާ އާ

ގަޅުކަމެއް ޑިމޮކްަރީސގައި އަސާސެއް އެއީ. އުޅޭުއސޫލުން ކުރުމަކީ ހަމަ ރަނ

އެހެންނަމަވެސް ަވކިކަމެްއގައި ޚިޔާލުތަފާތުވާ ަވކި ބަޔަކަށް ޮލބީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުދީ އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބައިތިއްބަިއގެން ދެން އަނެއްފަރާތުން ލޮބީ 

ން މިކިޔާ ކުރުމަކުން އެީއކީ އަދި ިޑމޮކްރަސީަގއި ލޮބީ ކުރުމޭ އަޅުަގނޑުމެ

ަަޅުަގނޑު  އަސާުސގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަެމްއ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަ

ކަންބޮޑުވާ ވަރަށްބޮުޑވާ އެހެްނ މައްސަލަެއއްގެ ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަްނ 

މަޖުބޫރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑު ެއއީ ނުުކތާއެއްކަުމގައި ނުދެކެްނ 

ނޑު އުއްމީ ދު ކޮްށގެން ހުރީ އެނޫން ގޮތަަކށް ކަންކަން ދެމިގެން އަަަުޅގަ



ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމާމެދު  ދާނެކަމަަަށް. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާެއއް މާނަކުރުމާމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާުތވާ 

މުގެ ޕްރޮސިޑެންޓެއް ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޖިލީހުގެ ވޯޓެއް ނަގަިއގެން އެކަން ނިންމު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ސެޓްކުެރވުނީ. މިމަޖިލީހުގެ މަސަަައްކަތް އަދި އޮީތ 

ނޑުެމންނަކަށް ނާންނާނެބާއޭ  ކުރިއަށް. މި އުސޫުލެގ މަތިން އަަަޅުގަ

ދޭތެރެދޭތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމަށް ވޯޓުނަގަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެން ގެންދަންޏާ ކުރީަގއި ނަގާަފއި އޮތް ވޯޓު ޞައްޙަކަމަށް ނިންމާިއގެން ައޅުގަ

މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ތާއިދު ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ރިޔާސަތުން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެެކން ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑު ފަށަން. މިހެންކަމަ ނޑުމެން މާއްދާތައް މާނަކުރަން އަުޅގަ ށްވަންޏާ އަުޅގަ

ކުރަންއޮތް މަސަްއކަތައް ިމއަށްވުރެ އަދި މާބޮޑެތި ހުރަސްތައް އެޅޭެނކަމަށް 

އަޅުަގނޑަްށ ވިސްނޭ. ެއހެންވީމާ މިކަމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ރިޢާޔަތްކޮށްލެްއވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަުމގައި ެދކެން. ިމހާރު ހުށަހެޅި ތާއިދު 

ކުރީގެ ުހށަހެޅުން ބާޠިލްކުރުމަށް އެކަމާމެދުގައި ެއއްެޗއް  ލިބިފައިވާކަެމއް

ނުޑ ވަގުތުޮކޅުވެސް ހަމަވީހެްނ ހީވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލާފައި އަަަުޅގަ

ނޑު މިތާނަގއި އިނެދވޭީނ އެނިންމުމަކީ ޞައްޙަ  ރައީސް ެއއަށް ވޯޓުދޭން ައުޅގަ

ުޅަގނޑު މިތަނުގާ ވަކާލާތު ނިންމުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލު ކުރެވިގެން.  އަ

ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ވަކި މެންބަރެއްގެ ޤާނޫނީހުވަަޔކަށް 

ހަވާލާދީފައިެއއް ނޫން. އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ކޮށްގެން ހުރި 

ނަޑށް މިހާތަނަށް މިހުރިހާ  133ހުވަޔާ ައޅުަގނޑު ޚިލާފުެވޔޭ  ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

ކަދަްއކާ ނިމުނުއިރުެވސް ވިސްނުނުގޮތާ ޚިލާފަްށ ކަމެއް ގެންދަންޏާ ވާހަަަ

އެކަމެްއަގއި ބާއިވެރި ވެއްޖިްއޔާ އަޅުަގނޑު ެއކަމާ ޚިލާފުވީ އެކަމާ އަޅުަގނުޑެގ 

ޒަމީރު ޤަބޫލުކުރޭ އެކަމަކާ. އެހެން މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު ރިޢާޔެއް ނުކުރަން. 

ސަމާސާ ކުރާބައެއްކަމަްށ ހެއްވާ ވާހަކަ ދައްކާ މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަކީ 



ބަޔެއްކަމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްެކވީތީވެސް އަޅުަގނުޑ 

ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވެ ހިތާމަކުރަން. މިތާނގާ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް 

ނުންފުޅު މިވާހަކަދައްަކވަނީ އެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ުފރިހަމަ ވިސް

ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ވިސްިނވަަޑއިގެން އެންމެ ރަނގަުޅގޮތަކަށް. ރަްއޔިތުންގެ 

މަސްލަޙަތު އޮތީ ކޮންގޮތަކަށް ކަމަށް އެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވ އެންމެ ރަނގަޅުގޮަތކަށް. އެހެންވީމާ އެކަމަަަށް ފުރައްސާަރ 

ކަ ދެެކވިގެންުނވާނެ. އެހެްނީވމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރެިވގެން މިމަޖިލީހުގައި ވާހަ

ނަޑކަށް  އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ ދެން ނަންގަވަން އޮތް ވޯުޓަގއިވެސް އަުޅގަ

ބައިވެިރއެއް ުނެވވޭނޭ. ޑިޮމކްރަސީގެ އުސޫލަކީ ހަަމ މެޖޯރިޓީ ބުނާގޮތަށް 

ޝަނާ މެޖޯރިޓީގެ ކަންތައްތައް ކުރުެމއް ނޫން. ިޑމޮކްރަސީ އުސޫލެއް މެޖޯރިޓީެގ ޑިޒި

ނިންމުމާ އިޙްތިޖާދުކޮށް އެކަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އެއީވެްސ. އެހެންވީމާ އެކަމުެގ 

ފުރުޞަތު އެކަން އެދޭ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާ މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ 

 މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަމާ ހިންގަވާށޭ. ވައްސަލާމްއަަލއިުކމް. 

 

ނޑުެވްސ ޤަސްދުކޮށްގެން  ވަީޒރުން މަޖިލީިހގެ ެމންަބރު   ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

 ހުރީ މިޖަލްސާގައި މާދިގުކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާްނކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  މުުޙމޫދު ަޝއުޤީ 

ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދިނުމަކީ ނުވަތަ ވަިކގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ހުވައާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އި ބޭފުޅަކު ވިާދޅުވުމުން އެބޭފުޅެްއގެ މިނިަވން ޚިޔާލަށް އަޅުަގނުޑ ޚިލާފުވީކަމުގަ 

ނޑު ވަރަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަދަރުކުރުމާެއކީަގއި ވެސް ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ކަންބޮޑުެވއްޖެ. ވަރަށް ފުންއަސަރެްއވެސް ކޮށްފި. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން 

ނަޑކީ އެންމެންނަކީވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ މަތީަގއި ތިބި  މީހުްނނަށްވެފައި އަުޅގަ

ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫންކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިދުނިޔެ 

މަތީގައި ހުަވއަކާ ޚިލާުފވެއްެޖކަން ނިންމޭނީ ޝަރީޢަތެއްެގ މަޖިލީހެއްގައި ފުރިހަމަ 

ކަމުަގއި ހެއްކާ ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމުަގއި. އަޅުަގނޑަށް މި



ހުވައަކާ ޚިލާުފވާން ހުރި މީހެއް ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްދޭން އަޅުަގނޑަށް 

ނޑު އެކަްނ މިވަގުތު ދެކެނީ.  މަޖުބޫރުވެއްޖެ. ވާޖިބެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކީެވސް ސިއްުރވޯުޓެގ އުސޫލަށް ެއކަމުގެ ހާލަތްތަުކގައި ާތއީދުކުރާ މީހެއް. 

ގައި މަޤާމުގެ ބާރާ ނުފުޒޫ ހުރި މަޤާމަކަށް ބޭފުޅަކު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތު 

އިންތިޚާބު ކުރާއިރު ސިއްުރވޯޓެއް ނެގުމަކީ ެއއީ ވަރަްށ ރަނގަޅު އުސޫލެއް. 

މަސްލަޙަތަށްވެސް ވަރަްށ ރަނގަޅު އުސޫލެއް. މުސްތަޤުބަލަށްވެސް ރަނަގޅު 

ުތގަިއ އުސޫލެއް. އެހެންނަމަވެްސ މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮ

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެފަދަ ބާރުތަކަކާ ނުފުޒޫތަކެއް ފޯރުވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިކުޑަ ިތން ހަތަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއިންވެސް އެކަން 

ނޑުމެންގެ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވިގެން ހިނަގއްޖެ. ައޅުގަ

ނޑުެގ މައްަޗކަށް ކުރުކޮށްލުމުގެ ނުފޫުޒ ފިަޔވައި މާބޮ  ޑު ނުފޫޒެްއ ައޅުގަ

ރިޔާސަތަކުން ހިންގޭނެކަމަކަްށ އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. އެހެންވީމާ މިފަދަ 

މުއައްސަާސއެްއަގއި އަްތއުފުަލއިގެން ވޯޓު ދިނުމަީކވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު 

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީާމ އަޅުަގނަޑކީ ޤާނޫނީ  ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑަށް  ޢިލްމުވެރިއަކަށް ުނވާ ހިނދު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާދާކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ ޤާނޫނުއަސާސީ ބެލީ.  ފެންނަގޮތަކަށް އެްއވެސް ފަާރތެއްގެ ނުފޫެޒއްނެތި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ޗެޕްޓަރުތަުކެގ ހެޑިންގަގއި ބަލާކަށް 

ގަިއ ވީނަމަވެސް ޗެޕްޓަރުތައް ެއކުލަވާެލވިފަިއވަނީ ހަމަ ރިޢާޔަތްކުރާކަށް ނުޖެހޭކަމު

ފޮތެއް އެކުަލވާލެވޭ ތަރުތީބުންކަމުގައި. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ ޗެޕްޓަުރަގިއ 

ފެށިފައި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މެންބަރުންގެ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަރުތީބަކުން ޚާއްޞަ  ޝަރުތުތައް. އެހެންގޮސް ހަމަ ހަމަބުއްދިއަށް

ވަނަ ާބބު ކޮމިޝަނަރ އޮފް  11މަޖިލީހުގެ ޗެޕްޓަރުވެސް ޮއތީ އެހެން. 

އިލެކްޝަންސް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަްނގެ ޝަރުތުަތއް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

އިލެކްޝަންްސގެ މަޤާމާ ހަވާލުވުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް ކުރިއަށް 



ޚާބުތައް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް ައޅުަގނޑަްށ ގެންދަވާނެ އިންތި

ވަަނ މާއްދާގައި އެނަޒަަަަރކުން ދެކެން ހަމަ އެންމެ  133ޤަބޫލުކުރެވެނީ 

ނަޒަރެއްހެން. ސިއްުރވޯެޓއް. އެއީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިެލކްޝަންސްގެ ަހވާލުގެ 

ނެ ފަރާތްތައް، ދަށުން ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ެގންދަވާ ކަންތައްތަްއ. ދެން ވޯޓު ލައްވާ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެގޮތާ، އިސްތިޢުފާދެވޭނެގޮތާ 

ވަނަ  133ހަމަ ފުރިހަމަ ޗެޕްޓަރެއްގެ ގޮތުަގއި ލިޔެވިަފއި އޮތީ. ެއހެންވީމާ 

މާއްދާއަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންްސގެ ާއންމު އިންތިޚާބުތަކަށް 

ނުޑގެ ނަޒަުރަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އޮތްމާއްދާެއކޭ. ދެށުމަކީެވްސ  އަުޅގަ

ނަޒަރިއްޔާަތއް ެއގޮތުން ވިްސނުމަކީވެސް. އެހެނެއް ނޫން ަވކިން އެމާއްދާ ަނގާފައި 

އެމާއްދާައކީ އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަކަށް އޮްތ ހުކުމެއްެގ ގޮުތަގއި 

ނޑު ނުދަ ންނަވާނަން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންެގ ދެކެވަޑަިއގަތުމަީކވެސް އަުޅގަ

އެބޭފުޅުން އިޙްލާސްތެިރކަމާެއކީަގއި ވިދާޅުާވ ެއްއޗެްއ ނޫނެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު ވިސްނާލީ  ނޑު މިދެންނެވީ. ދެން އަޅުގަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮތް ައޅުގަ

ވަަނ މާއްދާއާ އަދި ަދއުލަތް ހިންގާނެ މަޖިލީހެއް  97އެހެންކަމަށްވާނަމަ 

ބަޮއވޭ ިސއްުރވޯޓޭ ނަގަންޖެހޭނީ. ޢައްޔަންކުރުމުގެ މާއްާދެއއް އެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަިޖލީހަކުން ހޮވާނެ ބޭފުޅަކު އާންމު އިންތިޚާބަށް 

ހުށަހެޅުމަށް ހޮވާނީ ސިއްރުޯވޓެކޭ އެަބއޮވޭ. މިދެހާލަތުަގިއ ސިއްރުޯވޓެކޭ ސީދާ 

ަގއި ނެތީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެއީ އުނިވެަފއި އޮްތ  97އޮވެަފއި ދެން 

 ނިވުމެއް ނޫން. އެއީ މިމަޖިލީހަކީ... އު

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް...   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށްލަނީ. އެއީ މިމަޖިލީހަކީ އެއީ ފުރިަހމަ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ޖިލީހަކަށްވާތީ މިނިވަންކަން މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮްތގޮތް. މަ މެންަބރް ަމޙްޫމދު ޝަުއޤީ 



ޤާނޫނުއަސާސީން ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވަނީ މިމަޖިލީހުގެ ކަންތައް ކުރަްނވީ ގޮތް.  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ބުނަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުން ނޫނީ ނުބުނާން. އެހެންވެގެން ެއކަން އެއޮީތ. 

ނޑު ދެޭކގޮތުގަ  އި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އޮތީ ގޮތެއް ނިންމަވާަފއި. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް އިޙްިތރާމްކުރަން. އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އިތުރަށް ވޯޓެްއ 

ނޑަށް  ބާތިލް ކުރަންތޯ ނޫންތޯ ނެގުމަކީ ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގެްއ ކަމުގައި. އަުޅގަ

އެނގިފައި އޮތްގޮުތަގއި ގިަނ ރައްޔިތުން އެދެނީ ކޮންމެގޮތަކަްށވެސް އިނގިލި 

އަދު ގޮތެއް ނިންމަން. ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން އުފުލާލައިގެން ނަމަވެސް މި 

ކުރިއަށް ިދއުންަް. ައޅުަގނުޑ އެބަެއްއގެ އެބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެްސ 

ނަޑށް ހީވަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެވިދާުޅވި  އިޙްތިރާމް ކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިމބަހުސް މިހާ ދިގުކޮށް ކުރި ައށް ގެންދެވުނު ގޮަތކީ ފަދައިން އަުޅގަ

ޚިޔާލުތަފާތުވާ މެންބަރުންނަށްވެސް ތަފާތުެވގެން ކުިރއަްށ ދާނެގޮތްވެސް ހޯދުމަކީ 

ޑިމޮކްރަސީއަށް ލިބުނު ކުިރއެރުމެއް. ައޅުަގނޑުމެން މީގެ މަސައްކަތްތަކަްށ 

ކުރިއެރުމަށް ލިބޭ ކުިރއެރުެމއް. އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުނަށް އިޙްތިރާމް 

ނޑުމެން އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެ. ކުރަންވާ ނެ. ނުކުންނަވާ ބޭފުުޅންނަށްވެސް އަުޅގަ

އެބޭފުޅުން އެބޭފުޅުން ކޮންަޝސް އެކްސަަސއިޒް ކުރީކަމަްށ ދެކިގެން. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރިގޮތުން ޕްރެގްނިޓިޒަްމގެ ުއސޫލުން 

 . ޝުކުރިްއޔާ. މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ެދްއވުމަށް

 

ނޑު ތިބޭފުަުޅުންނަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މިހާރު އަޅުގަ

އެރުވި ފުަުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވިއްޖެ. 

ނޑު ކުރިން ދެން ނެވިހެން އޮތީ ވޯޓަށް ވާހަކަފުޅުތައް ަދއްަކވާ މިނިމުނީ. ދެން އަޅުގަ

އެހުމުގެ ބައި. އެހިސާބަށް ބަލާލާއިރު އަޅުަގނޑު މީގެ ުކރީގައި ދަންނަަވއިފިން 

ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ އޮތީ އައްުޑއަތޮުޅެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ހުށަހެޅުަމށް ވޯޓަށް އެހުމަށްކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް އޭނާ އެބަ 



ހާރު ކޮންމެވެސް ކަމަކާ އެބަ އިޝާރާތް ކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ އެފުރުޞަތު މި

 އެބައަުރވަން. 

 

 އާދެ، މިހާރު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ސެންސްކޮށް ައޅުަގނޑު ބަލާލާ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ޅުންނަށް ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެބޭފު އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކީ ޮކންމެހެން މިހާރު ކަންތައް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބުން  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނުޑެގ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ  މިހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ގެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

ރިއްާޔ. އާދެ، ތިންުދވަހުގެ ޖަލްސާއަށްފަހު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޝުކު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިމަތީގަިއ އޮތީ ހަމަ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ ިއންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓަކަްށ 

އެހުން. އެގޮތަށް ބަލާއިުރެވސް އެންމެ ނަންފުޅެއް މިއޮތީ ހުށަހެޅިފައި. ދެން 

ނޑު ޤަސްދުކުރަނީ ހަމަ ވޯޓަށް އަހަިއގެން ވޯޓު ލައްވާ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ގޮތަކުން އެަމއްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށް ފަހު(

 

ނުޑ ދަންނަވަްނ މިއުޅުނު ވާހަކަައކީ އަުޅަގނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ތުގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފަިއ އޮތްގޮ

ނޑު އަިދ ފުރުޞަތުތަކެއް ބަލާލަން  ހާމަވޯޓަކުންކަން. ދެން ވޯޓަްށ އެހުމަށް އަުޅގަ

މެންބަރުން. ވޯޓު  93އެބަޖެހޭ. މިހާރު މިވަގުތު ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ 

ނޑުމެން އަދަދު އިތުރަށް ޔަޤީންކުރުމަށް ވަގުތުކޮެޅްއ  އެހުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓަްށ  5މާ ނަގާނަން. އެހެންވީ މިނެޓުގެ ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު އަޅުގަ

 ދަންނަވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 މިނެޓުގެ ވަގުުތކޮޅަކަށް ަފހު( 5)



 93އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ދެންނެވިހެން ކުރީަގއި ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެީވ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިކުމެވަަޑއިގަތީ. މިހާރު ހާޒިރުެވވަަޑއިގެްނ މެންބަރުން  15މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ނޑު އެހެންވީމާ ޤަސްދުުކރަނީ  78ތިއްބެވީ  އޮކްޓޯބަރ  14މެންބަރުން. އަޅުގަ

ދުވަހު ރައްޔިތުން ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި ނިންމެވުމުގެ އަލީަގއި  2994

ނެވުމަްށ މިހާރު ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީްސކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުން

ހުށަހެޅިފައިވާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ގެނަންފުޅަށް 

ވޯޓަށް ދަންނަވަން. އާދެ، މިނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަކީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. ތާއީދުކުެރްއވި މެންބަރަކީ މުލަކަތޮޅު މެންބަރު 

މަދު ނާޒިމް. އެހެންވީމާ މިދެންނެވި ފަދައިން ހުވަދުއަޮތޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އަޙް

ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ މަޤާމުގައި 

 ހުންނެވުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން. 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން  [
  

ނޑު ދަންަނވަންޖެހޭ  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް ނޑު ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ އާދެ، ޯވޓުގެ ނަތީޖާ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  މެންބަރުން  15ވާހަކަެއއް އެަބއޮތް. ރެކޯޑަށްަޓކައި އަުޅގަ

ނޑުެމން  ގަިއ ނިންމަވާފައި އޮތް  2994ޮއކްޓޯބަރ  14ނިކުމެވަަޑއިގަީތ އަުޅގަ

ވޯޓުލުމުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާތީކަމަށް ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 

ހާމަކުރައްވާފަިއކަން ެއކަން ރެކޯޑަށްޓަަކއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ، ޯވޓުެގ 

ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްކަުމގެ މަޤާމުގަިއ 

އްބާސް އިބްރާހީމް ހުންނެވުމަށް ވޯޓު ދެްއިވ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަ

 ގޮތަށް. 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:



 78 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 67 ވޯޓު ދެްއވީ:

 19 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________ 

  

 . އެޖެންޑާގެ ތިންވަނަަަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ނިންމެވުން.3

 
އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގައި ރައްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ރައީސްކަމަށް ހުވަދުއަޮތޅު ދެުކނުބުރީ ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ހޮވިަވޑަިއގެންފަިއވާކަމަށް 

މަށް އިންތިޚާބުވީކަމަށް ަކނަޑއަޅާ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ތަހުނިޔާދަންނަވަމުން މިމަޤާ

ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ެދްއާވ މިމަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެްނގޮސް ދެްއވުމަށް. 

އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނދާނަން. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ހުވާކުރެްއވުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެްނގޮސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް 

ނޑައަޅާަފއިާވ އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކުރިއަށް ދާނަން ނޑުމެން ކަ . މިއަދަށް އަޅުގަ

އެޖެންޑާަގއިވާ ކަންތައް މިނިމުނީ. އެހެންވީމާ ތިޔަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އަދި 

އަޅުަގނުޑ މިޝުކުުރގައި ހިަމނާލަން ބޭނުންވޭ ނުކުމެަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންވެސް 

ެދއްިކ  ޖަލްާސވެސް ކުރިއަށް ގެންދެިވ ގޮތާބެހޭގޮތުން 3އަޅުަގނޑުމެން 

ވާހަކަފުޅުތަކަށާ ެދްއވި ެއއްާބރު ލެއްވުމަށް އަދި ބެަެހެއްެޓވި ކެތްތެިރކަމަށް ވަރަްށ 

ނޑު މިޖަލްސާ ނިންމާލަނީ.   ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ައޅުގަ
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