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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  42ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންއެޖެންާޑ އި، 3ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

  .2018/3/1އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް، ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  ، ިރާޔސަތުން އަންގާ އެްނގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ުޝކުާރއި މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. ދުވަސްތަކަކަށް މަޖިލީހުެގ ވަރަށް އިޚްމެންބަރުންނަށް 
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މަސައްކަތް މެދުކެނިޑގެންޮގްއސަ އޮތުމަށްފަހުގައި އަނެްއާކެވސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ފެށިގެން މި ދަނީ ރާއްޖެއަށް 

މަ ހަނދުމަކުރައްވާނެ. ާއދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާީސެގ ވަރަށް މުހިންމު ދަނޑިވަޅެްއަގއިކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަ

ނިޒާމުގެ ތެރޭން ރާއްޖެއަްށ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކާއި ަނއިބު ރައީެސއްގެ އިންތިޚާބީ 

އްޒަތްތެރި ދެ ކަންކަން ނިމިފައި މި ވަނީ. މި ފުރުޞަތުގައި މި އަހަރުެގ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެްއވި މަޖިލީހުގެ އި

މެންބަރުން ކަމުގައިވާ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ހޮވިވަަޑއިގަްތ، އަިދ 

އެ މަނިކުފާނުެގ ނައިެބއްެގ ޮގތުގަިއ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަީސމް ހޮވިަވޑަިއގަތުމާ ެއީކގަިއ 

ގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހައި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި، އަދި އަޅުގަނުޑގެ ނަމުގަޔާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ރައްޔިތުން

ނަމުގަޔާިއ، މަޖިލީހުގެ ހުރިހައި މުވަްއޒަފުންގެ ނަމުގައި ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި މަރުޙަބާއާއި މުބާރިކުބާދީ 

ރިއަްށގެންދިއުމުަގއި މި ވަގުތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ވަގުތެއް. މަޖިލީހުގެ ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކު

ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ މައްސަލަެއއް ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ 

ގެ ކަންކަން ަގވާއިާދ އެނިގވަަޑއިގެްނ، ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަންވާ ދެންނެވުންތައް ވާނީ ދެންނެވިފަ. މަޖިލީހު

އެްއގޮތަށް ކުރިއަށް އަޅުގަނޑަށް ގެންދެވޭނީ މި ވަގުުތކޮޅުގެ ތެޭރގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑަްށ 

އެއްބާރުލުންދެްއވީމަ. އަދި ެއކަމާ އެކީަގއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަްށގެންދަން އަޅުގަނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް 

ފަިއވާ ަވގުުތގެ ތެރޭަގއި. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ައޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ވޭތުވެިދަޔ އަޅުގަނޑަށް ލިބި

ތަނުގައި ހިނަގއިގޮސްަފއިާވ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފާުޑކިޔުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފަިއވޭ މަޖިލީހުގެ 

ޞަކޮށް ދައުލަުތގެ އެހެން ާބރުތަކުގެ ތެރޭްނ، ޚާްއޞަކޮށް ރިޔާސަތަށް ވެސް، އަދި މަިޖލީހުގެ ކަންކަމަށް ވެސް. ޚާއް 

ފަނޑިޔާރުގެތަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަޅުގަނޑުެމންގެ ބައެއް ނިންމުންތައް ބާތިލުކުރުމުގެ މައްސަލަތަާކއި، 

ގެނެވެީނ، މަޖިލީހުެގ މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަން އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާވެފައި އެބަހުރި. މި ކަންކަން ހަމަމަގަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ރައްޔިތުްނގެ ބާރު  4ތެރޭގައި ކުެރވޭ ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތެްއގެ ސަބަބުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ތަމްސީލުކުެރވޭ ހަމައެކަނި ތަެނއްެގ ގޮުތަގއި މި އޮންނަނީ ަދއުލަތުގެ ިމ 

 ވާއިުރގަިއ، އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުން ނިންމާނިންމުންތަކުގައި ުހރި މައްސަލަތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ ބާރު ކަމަށް

ފަނޑިޔާރުގެތަކުން ވެސް ކަްނކަން ނިންމުމުގައި ގެންގުުޅްއވާނެ އުސޫލެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، މިއަދުެގ 

ތުގެ ކަންކަން ހަމަމަގަށް ގެންދިއުމަށް ކުަރއްާވ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަިއ ދައުލަ

މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އޮތް ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ބަިއ ފުރިހަމަވެގެންދިއުން. ޭއގެ މާނަައީކ، މި މަޖިލީހުގައި ނިންމޭ 

ތަ ގާނޫނަކުން ނިންމުންތަކަކީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ މަގުން ކުރެވޭ ކަންތައްަތަކށް ބަލާއިރުަގއި ގާނޫނެއް ބާިތލުކޮށް، ނުވަ

ބައެއް އުނިކުރުމަކީ ެއކަން ޮކށްލުމުގެ ކުރީަގއި މަޖިލީހާ ވާހަކަދެއްެކވިދާނެ ކަންކަންކަން ެއނގޭ. ޚާއްަޞކޮށް ކަމެްއގަިއ 

، މިކަހަލަ އި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑިތައް ެގއްލުމާއިލުކުރުމާިއގަތުމުގެ ިއތުރުން ކަންކަން ބާތިދެކޭގޮތް ދެނެވަޑަ 
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ތައް ހިނގާފައި އޮީތ ވަރަށް ގިަނއިންކަން ހުިރހައި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި ކަންތައް

ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުިރމަތިވެފައި އެބަވޭ. އެހެންވީާމ، ކުިރއަށް އޮްތ ތާނަގއި  އެކަންކަުމގެ ސަބަބުން ވަރަށް 

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއގެ  ،ންނަވާލަންއަޅުގަނޑު ހަމަ ިއއްޒަތްެތރި ހުރިހައި މެންބަރުންނަށް ދަ

އެހެން  އިކޮށްަފއި ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން، ފަނޑިޔާރުގެތަކުންނާ ހުގައި މަަސއްކަތްހައިސިއްޔަތުްނ، މި މަޖިލީ

ންދިއުމަށް ގެކާ އެއްގޮތަށް ަކންކަން ކުރިއަށް ންމުންތަންމުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާނިތަންތަނުން ކަންކަން ނި

ންނަވާލަން. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރެވެނީ އެދޭތީވެ، އެކަމުގެ ވާހަކަ ެވސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަ

އަދި ބައެއް މެންބަރުންނަށް  ،ވާީތވެ، ަބއެއް ސަުރކާރުންތަކުން ވެސް  ކަމަށް ލުން ކަންކަްނ ކުރެިވގެންމިދެންނެވި އުސޫ

ކަމަށް ވާއިުރގަިއ، ޙަޤީޤަތުަގއި  ހަަމޖެހުން ލިބެނީ ފަނޑިޔާރުގެއަުކން ކަންކަން ނިންމާލީމައެީކގައި ހިތް ވެސް އުފަލާ

ދެވޭނެ ގޮތަކަްށ ނިންމުންތަކާ އެީކަގއި ކުިރއަށް މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އަުޅގަނޑުމެން ނިންމައި، އެ 

ދެްއވާނެ ކަމަށް ހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްބާރުލުންހުރި ،ށްކަމަ  ކުރަްއވާނެހެއްޓޭތޯ މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކަންކަން ދެމެ

 ބޮޑަށް އުންމީދުކުރަން.  ވަރަށް

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  މަޖލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާލުކަމަށް ޓަކައިސައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ އައި 

 ުޅގަނޑަށް އަދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑު ުކރިން ވެސް ދެންނެިވ ގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިައށްގެންދާއިުރގައި 

ލީހުގެ ަގާވއިދު ޑު މި މަޖިއެއްބާރުލުންދެްއވަިއ، އަޑުމަުޑުކރައްަވއި ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް ިތއްބެވުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅަގނ

 ން.ގައި އެއިެރްއގަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ަދންނަވާލަތަންފީޒުކުރުމު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ، ދިވެހި ދައުލަތުެގ ނަމުގައި  93 ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ -5.1

ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް 

ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ނަޯގޔާ 

ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެްކސެސް ޓު ޖެނެޓިކް ރިސޯަސސް ެއންޑް ދަ ފެއަރ އެންްޑ ިއްކއިޓަބަލް ެޝއަރިންގ އޮްފ 

ފިޓްސް؛ އަޑުމަޑުކުަރްއވަބަލައްވާ ވަރަށް އުނަދގުލުން މި ކިޔަނީ. އެރައިޒިްނގ ފްރޮމް ދެއަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަން ޓު ބެނެ

ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮޮލޖިކަލް ޑަިއވަރސިޓީަގއި ދިވެިހރާއްޖޭން ބައިވެިރވުމުގެ މަްއަސލަ ދިރާސާކުރައްަވއި ގޮެތއް 

ށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުުޅ ނިންމެވުމުގެ މައްސަލަ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަ

މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްވުމަްށ އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިކަހަލަ ދަތި އެއްޗެހިތައް 
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ވާ! އިނގިޭރސިބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ކިޔަމުންގެންދާއިުރަގއި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ރިޔާސަތަށް އެއްާބރުލުންދެއްވަބައްލަ 

އެްއޗެހި ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކިާޔއިރު ކުަޑ އުނދަގުލެއް ހުންނާނެކަން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ 

 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ސިޓީުފޅު އިްއވާލަދެްއވާ! 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 ންނަވަމެވެ.މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަهللا ބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަ

"ެގ ިއވަރސިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭން ބަިއވެރިވެަފއިާވ އދ.ގެ މުޢާހަދާެއއް ކަމަްށވާ "ކޮްނވެންޝަން އޮން ަބޔޮލޮޖިކަލް ޑަ

ސޯސަްސ ރިޓިކް ގަިއ އުފެދުނު ޕްރޮޓޮކޯލް، "ނަޯގޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެކްސެްސ ޓު ޖެނެ 2010ދަށުން އޮކްޓޯބަރު 

 ިއޒޭޝަން ޓު އެންޑް ދަ ެފއަރ އެންޑް އިުކއިޓަބަލް ެޝއަރިންގ އޮފް ެބނެފިޓްސް އެރަިއޒިންގ ފްރޮމް ދެއަރ ުޔޓިލަ

ވަަނ  2018ލައި ޖު 24ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ަބޔޮލޮޖިކަލް ޑަިއވަރސިޓީ"ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭން ބައިވެިރވުމާ ގުޭޅޮގތުން 

 އޮން ޕްރޮޓޮކޯލް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަްޝވަރާކުެރއްވުމަށްފަހު، "ަނގޯާޔ ޕްރޮޓޮކޯލް ދުވަހު ބޭްއވުނު ަވޒީރުންގެ 

 ރައިޒިންގޓްސް އެއެކްސެސް ޓު ޖެނެޓިކް ރިސޯސަސް އެންޑް ދަ ފެއަރ އެންޑް އިުކއިޓަބަލް ޝެއަރިންގ އޮފް ބެނެފި

ން ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭ"ަވރސިޓީޔުޓިލަިއޒޭަޝން ޓު ދަ ކޮންވެންޝަްނ އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ަޑއި  ފްރޮމް ދެއަރ

ފަރާތުން  ކަން ހިންގާކަމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެެވ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ ވެރި ބައިވެިރވުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ

 ހުން މަޖިލީ އެ ށަހަޅައި،ހުންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހަދާތަކުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރާބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާ

 ނޫނުއަސާީސގެގެ މަތީން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާގޮތެއް މަޖިލީހުން ނިންމާ، އެ ފާސްކުރުމަށްފަހު

ސް ނެޓިކް ރިސޯސަ"ނަޯގޔާ ޕްރޮޮޓކޯލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެްކެސސް ޓު ޖެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިވާީތ،93

 ިއޒޭޝަން ޓު  ެޝއަރިންގ އޮފް ެބނެފިޓްސް އެރަިއޒިންގ ފްރޮމް ދެއަރ ުޔޓިލައެންޑް ދަ ެފއަރ އެންޑް އިުކއިޓަބަލް

ހުގެ ގެ މަޖިލީދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ަބޮޔލޮޖިކަލް ޑަިއވަރސިޓީ"ގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭން ބަިއވެރިވުމާ މެދު ރައްޔިތުން

ގެ މަޖިލީހުްނ ރައްޔިތުން ަމއްސަލައާ މެދު ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކަިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި، އެ

ސޯސަސް ނެޓިކް ރިނިންމަވާ ގޮތެއް އަްނަގވައިެދްއވުން އެދެމެވެ. "ަނގޯޔާ ޕްރޮޮޓކޯލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެްކެސސް ޓު ޖެ

 ިއޒޭޝަން ޓު އެންޑް ދަ ެފއަރ އެންޑް އިުކއިޓަބަލް ެޝއަރިންގ އޮފް ެބނެފިޓްސް އެރަިއޒިންގ ފްރޮމް ދެއަރ ުޔޓިލަ

ފް ސްޓްރީ އޮދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޮޔލޮޖިކަލް ޑަިއވަރސިޓީ"ގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެިރވުމާ ގުޭޅގޮތުން މިނި

އާ އެކު އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ތައްޔާރުކުރަްއވާަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި ސިޓީ

ދިމްކުމް، . ޚ2018ާޮއގަސްޓު  15. 1439ޛުލްޙިއްޖާ  4ވެ. އަރިސްކުރީެމވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެ 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ޢަބްދު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެވްސ  އަުޅގަނޑުކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި ފުރުޞަތުގައި ގެމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުަމށް ޤައުމީ ސަލާމަތު

ށް މަރުޙަބާ ދު ޞާލިޙަހިންނަވަރު ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަ ،ޔާއިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

 ވެސް ނެއްކާ ވެސް ދެަވނަ ފަހަރަށް އައެހެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށްހަމަ ދަންނަވަން. އަދި

 ލަން. ވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާޖެހުނީ. އެހެން  ދަންނަވަން މި

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ރަްއޔިތުންެގ 114މްހޫރިއްާޔގެ ޤާޫނނުއަސާސީެގ ިދވެހި ޖު ،5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.2}

 ،ގެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހަމައަށް މި

ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން މި މައްސަލައިަގއި އިންތިޚާބީ ރައީސް އި

 ެއކަމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނުވަތައް ކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް ބަލާފައި، މަޖިލީހާ މަޝްވަރާކުރެވިފަިއާވ ބައެ

ގޮެތއް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް  ން ވަކިކުރާ މީހެްއގެ ަހއިސިްއޔަުތން ރިޔާސަތުމަޖިލީހުގައި މިކަމުަގއި މަަސްއކަތް

އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަްށ ނިންމޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ  ،މަސީޙް މުޙައްމަދަށް ވެސްهللا އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު 

ްނ ލާނަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްރުންގެ ޚިޔާލާއި ނިންމުމަކަށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ވަަނ 114 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ގޮތެއް ނިންމައިދެއްވުމަށް. `. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިކަމުގައި މަޖިލީހުން ދެކޭ

މާއްދާގައި ވަނީ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އިްނތިޚާބުވާ މީހަކު އަދި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަުމގެ 

ހެްއގެ މަޤާމާ ހަވާުލވުމުގެ ކުރިން ިދވެހިރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ުނވަތަ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މީހަކު، އެ މީ

އެްއަގއި އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރު ެއކަމަްށ ކަނަޑއަޅާ ފަނިޑޔާރެްއެގ ކުރިމަތީަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

. ކަމަެށވެ ވާނެގުރާުރގަިއ ސޮއިކުރަން ހުާވގެ އި އެ  ،މުގެ ުހވާކޮށްޤާމީހެްއގެ މަ ގަިއވާ އެ 1އަސާސީެގ ޖަދުވަލު ޤާނޫނު

އަސާސީގެ ދަށުން ބާްއވާ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި، ާޤނޫނު 301އަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

، ެއގޮުތގެ ކަމަށާއި  ނިްނމަންވާނެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބާްއަވއި 10 ޮއކްޓޯބަރު 2008ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 

މާ މަޤާ މުގެ ހުވާކޮށް އެވަނަ ދުވަހު އޭާނގެ މަޤާ 11 ބަރުނޮެވން 2008ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުރެވޭތިޚާބުމަތީން އިން

ފަުހ  ކަމަށް ބަާޔކޮްށފައިވޭ. މިދެންނެވުުނ މާއްދާެގ ދަށުން ބޭއްވުުނ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނެ ންވާހަވާލުވާ

މާ މަޤާ އެ ަގއި މަޤާމުގެ ހުވާކުރަްއވައި 2008 ބަރުނޮެވން 11ޔާ ވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއިގެންނެ އިންތިޚާބުެވވަޑަ 

އަހަރުަގއި ބޭއްވިަފއި ވަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ  2013ިރޔާސީ އިންތިޚާބު ައއި ވަަޑއިގެންެނވި ނަމަެވސް، ޖެހިގެން ވެ ހަވާލު

ިދ އަ .ގަެއވެ 2013 ބަރުޮނވެން 16ދަށުން  ގSE-SJ/2013ެ/12 ޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ނަންބަރުސު

. ގަެއވެ 2013 ބަރުނޮވެން 17ވަނީ ވަަޑިއގެންފައި މަޤާމާ ަހވާލުވެ  އެ ކުރަްއަވއިމުެގ ހުވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާ

 5 )ހ( ަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ދައުަރކީ ވަނަ މާއްދާގެ 107އަސާސީގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

މަްށ ގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤ2018ާ ބަރުސެޕްޓެން 23ފައި އޮތުމާ ުގޅިގެން ކޮށްކަުމގައި ބަޔާން  ދުވަސްއަހަރު
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މަްށ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަޤާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާވަަޑއިގެންެނވި އަްލފާޟިލް އިއިންތިޚާބުވެ 

މުގެ ކުރިން މަޤާަވޑަިއގެންނެވުމުގެ  ހަވާލުވެންގެ މަޤާމާބޭފުޅު ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ އަލްފާިޟލް ފައިޞަލް ނަސީމް، އެ

ޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދިވެހިރާއް ،ދަނޑިވަުޅގައި  ތަފާތުވެފަިއވާ މި ޚިޔާލުހުވާކުރަްއވާނެ ތާރީޚަކާ މެދު

ގެ ނައިބުކަުމގެ ޔާއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،މަށް އިންތިޚާބުވާ މީހަކުމާއްދާގައި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާވަނަ 114

ުހވާެގ ިއގުރާުރގަިއ  އެ ،މުގެ ުހވާޮކށްމަޤާ މާ ހަވާުލުވމުގެ ކުރިން އެޤާމީހެްއގެ މަ އެ ،މަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މީހަކު މަޤާ

ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ  ަގއިއެއްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ކުރަްނވާނެސޮއި

އެޖެންޑާ ޅުމަށްޓަަކއި ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ކަނަޑއެއްޒައި  އްވާެނ ތާރީޚަކާ މެުދ މިޖަލްސާ ބާ

ގޮްތ  ގަޑިއިުރގެ ވަގުތު. ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ 1ލަ ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ އަށް ބަހުސްުކރުމަށް ޖުމު 5.2އައިޓަމް 

ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުން 22 މިނެޓު 16ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  50މިނެޓު  28ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަްށ  1ންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސިކު 54 މިނެޓު 3ކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް ސި 27 މިނެޓު 5

ފުރުޞަތަށް  ިސކުންތު. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 41 މިނެޓު 4ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނުވާ އިއް ނިސްބަތް

މަޖިލީހުގެ  .ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެްސ ދަންނަވާލަން)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

ދެއްވުްނ އެދެން. އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ ދާ އެްއގޮތަށް މަޖިލިްސ ކުރިއަްށގެންދިއުުމގައި އަުޅަގނޑަށް ެއއްބާރުލުންގަާވއި

 މް ޝަރީފަށް.  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެއަރުވަ ފުރުޞަތު މި

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ސާފު.  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތް ވަރަށް 301އަސާީސގެ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުޝުކުރިއް

ކުެރވޭނެ ގޮތް ގޮތުން ހުވާ ުރގެ ހާލަތު އޮތް ، އޭ އަހަރު އަމުރެއް ެނރުއްވީ ވަނަ 2013ރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭ

ށްފައި ކޮށް ބަޔާންކޮޙަރީ، ޤާނޫނުއަސާީސގައި މިާހ ޞަވެގެން. އެހެންނަމަެވސްޚާބުތައް ދިޔަ ގޮތުން މެދުވެރިނުއިންތި

، ދެން މީގައި ބަހުެސއް ކޮްށ  އޮތުމުންަކމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިބަރުޮނވެން 11ވަނަ މާއްާދގަިއ ހުވާކުާރނެ ތާރީޚަކީ  301

ގަނޑު ހުށަހަޅަން އަޅު ؛މިއީ އަޅުގަނުޑމެން . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަކަށް ނުފެނޭ އުަފއްދާނެ ޖާގަެއއް ޮއތްސުވާލު

 ވަަޑއިގެންެނވި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕްެރޒިޑެންޓްްނ އިންތިޚާބުވެ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ބަރުޮނވެން 11

ކަމެްއ.  ކޮށް އޮތްއި ޭބްއވުމަށް. އެއީ ޤާނޫނުއަާސަގއި ވަަރށް ޞަރީޙަގަނޮވެންބަރު 11ޓް ހުާވކުރެްއވުން އިލެކް

ދުަވސް ވީމައެއް ނޫން. އެކަްނ  365 ހެންކީ ކޮންމެރުގެ ދައުރު މި ބަލަނީއަހަ 5. އަހަރު 5، ތެދުފުޅެއް

ވަަޑއިގެންެނވި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަށް ކުރިން އިންތިޚާބުވެ ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގއްެޖ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާެގ މަ

ިމ ވެސް ދަުއރެއްގެ ގޮތުަގއި ބެލިފައި  އަހަރު ވަނިކޮށް ވެރިކަން ދޫކޮށްލެއްވީާމ، ެއއީ 3ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު، 

ހިއެއްުނވޭ ގިަނ  އެަބއޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ޓްއޮތީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ޕްރެސީޑެން
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، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކުމް ކުަރއްވާަފެއއް ނެތްސުޕްީރމް ކޯޓުން ޙުަކމެއްހެނެއް މިއީީކއެްއ.  ސްތަކެއް ކުރަން އޮތްބަހު

ކަށް. އެހެންވީމާ، އެީއ ގަިއ ކަމަނޮވެންބަރު  17ޭވ ކޮްނމެ އިންތިޚާބެްއގައި ުހވާކުަރްއވަންވާނީ ެގ ފަހުން ބޭއ2013ް

ރު ކިޔާ މަޝްހޫ އަުޅގަނޑުެމން މި ،ހާލަތަށް ބަލާފައި ައމުރެއް ނޫން. އޭރުގެ ތްޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮސު

ވާތީ  ކަމަށް ަގއިބަރުނޮވެން 17، އޭރު ހުާވކުރެވެން އޮތީ ރު ހުާވކުރެވެން އޮތީ، އޭރޫރާއަށް ބެލުމަްށފަހުޙާލަތުއްޟަރޫ

ނޮވެންބަުރގަިއ  17ަރންވާނީކީ ކުއުރެއްގެ ުހވާއަްނނަ ކޮންމެ ދަ ފަހުގައިމުރު ނެރުްއވާފައި އޮތީ. ޭއގެއަ އެ ހާލަތުގައި އެ

ވަނަ މާއްދާއަްށ  301ސީެގ ައސާއެެހންއޮތުމާއެކު ޤާނޫނުނެތް.  އެ އަމުރަކު ަބޔާންކޮށްފަެއއް  ކަމަކަށެއް

ން ، ެއގޮތުެގ މަތީގެ ރިޔާސަތަށް އަުޅގަނޑު އިލްިތމާސްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. މަޖިލީހުކަމަށް ވާންޖެހޭނެރުޖޫޢަ

 ޝުކުިރއްޔާ.  .ޢަމަލުކުރުމަށް. އަދި އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް.  ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްއަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ަގއި  2018 ! މި ޖަލްސާަގިއ އަުޅގަނޑުމެންިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ ސަލާމް ޢަލަިއުކމް. ޝުކުރިްއޔާއް`. އަ 

ަވޑަިއގަންނަވާ ހިންވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެިރ ނިސްބަތްވެ މަޖިލީހަށް  ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި މި ަގއިމި ބޭއްވި އިންތިޚާބު

ބަރު، ްޕރެޒިޑެންޓް އިެލކްޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އަދި ކާށިދޫ ،މެންބަރު

ވައިސް ޕްރެިޒޑެންޓް އިލެކްްޓ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ 

ކުރެވިަފއިާވކަްނ ދަންނަވަން. އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ ތި މަސަްއކަތާ ގުުޅންހުރި މައްސަލަތަކެއް މިައދު އެޖެންޑާ

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމަ އެކަމުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް މި މަޖިލީހުގައި 

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އަުޅގަނުޑގެ ފަރާތުން ލިބޭނެކަމުގެ 

ތި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން. އަދި މި ދިމާވެގެންއުޅޭ މައްސަަލއަކީ ގާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ ޔަޤީންކަން ވެސް 

މައްސަލަެއއްތޯ، މިއަްށ ބަހުސަކަށް ދިއުުމގެ ބަދަލުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ގާޫނނު، ފެހި ޤާނޫނުއަސާީސ 

ތަރުތީބުކޮށްފަ. މިެދންނެވި ތަރުތީބުގެ ތެޭރަގއި އަޅުގަނޑުމެން ެއކުލަަވއިލިއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ ކަްނތައްތަކެްއ 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ނިންމީ ވެރިކަންކުރާ ފަރާތެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސ ވެސް، ކައުންސިލުަތއް ވެްސ 

ނޑުމެން ޖެހޭ އެކުެލވިގެން އަންނައިުރގަިއ ައންނާނީ މިވެނި ތާރީޚަކުން ފެިށގެންނޭ. ެއ ތާރީޚު ގުނާއިުރަގއި ހަމަ ައޅުގަ

އަހަުރގެ ދައުރަށް ދިާމވާ  5އަހަރުގެ ަދއުރެކޭ. އެ  5ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނޭ ވެިރކަމުގެ ަދުއރަކީ  107ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަގއި މިހާރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓް އިލެކްޓް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  11މައްސަލަެއއް އެބަ އޮތްތޯ ނޮވެންބަރު 
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ސަލައެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ މިީއ އުފެދޭ ސުވާލަކީ. މީގައި ވަރަށް ފަސޭހަގޮތެއް ވެްސ ސޮއިކޮށްފިްއޔާ ދިމާވާނެ މައް

އެބައޮތް. ެއއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީ ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ބަހުސަކަށް ދާނީ މިހާރުގެ 

 7ނޑައަޅަން. އޭގެ ކުރިން، ހުވާކުރުުމގެ އަހަރުގެ ދައުރު ފުރިހަމަވެއްޖެތޯ، ނޫންތޯ ކަ 5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ 

ދުވަސް ކުރިން އެހެން ބޭފުަޅުކ ހުވާކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދައުުރ ހަމަނުވާ ކަމަްށ  5ދުވަސް ކުރިްނ ނޫނީ 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަާތިއ ޖާގަ އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިމ އުޅެނީ، ގާނޫނީ ގޮތުން 

 ކަންކަމަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ތަނަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި މި

ބަޔަކު ކަނޑައިލާފަިއ އޮްތކަމުގައި ވީނަމަެވސް މި މަޖިލީހުގެ ބާރެްއ ނުކެނޑޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަނުޑެގ 

ތަކުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަކީ، އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރާ ގޮތަީކ، ސިާޔސީ ޕާޓީ 

ހުށަހަޅަން. އެއަށް ވޯެޓއް އަހަިއގެން މިއަދު އެކަން ނިންމުން. މިދެންނެވި ނިންމުން ނިންމާއިރުގައި މިހާރުެގ 

ން ނިންމުމެއްގައި އަހަރުގެ ަދއުރެއް އަދާކުރެިވއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ 5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިެދންނެވި ގޮތަށް 

ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އަދި ެއ މަނިކުފާނު މިކަމުގައި ދެިކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތއް އޮތްތޯ، އެއީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބަަލއިލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ، ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ަގިއ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަދި ަފއިޞަލް ނަސީްމ  2018ނޮވެންބަރު  11ްއވި ގޮތަށް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅު

ހުވާކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ދުސްތޫރީ ވެރިކަން މި ރީތި ތާރީޚުގައި އަެނއްާކވެސް އަޅުގަނޑުމެން، މި ވެރިކަން 

ންވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދ ފެށިގެންދާ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ އިންތިޒާމުަތއް ހަމަޖެހިގެންދާ

ވެސް ކުރަން ެއގޮތަށް ކުިރއަށްގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ، ައޅުގަނޑު ާތއީދު މި ކުރަީނ 

ހެޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ީލޑަރުންގެ މެުދގަިއ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުށަ

ހުށަހެޅި، އެއަށް ތާއީދު ލިބި، އެއަށް ވޯޓަށް އަހަިއގެން މިއަދު މިތާގައި ނިންމަން. ދެން މިފަދަ ކަންކަމުގައި، ދެްނ 

ވަަނ  95މިއީ ދުސްތޫރީ މައްސަަލއެއްޯތ؟ ދުސްތޫރީ މައްސަލަެއއް ަކމަށް ވެއްެޖއްޔާ ދެން އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކަމެއް ކުރަން އުނދަޫގ، ދަތިކަމެއް ވާ ކަމަށް ވަންޏާ، މާއްދާގައި އޮންނާނެ ރައްޔިތު 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ އެަބއޮޭވ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ  95އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ލަަފއެްއ ހޯދާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ޤާޫނނުއަސާސީެގ 

 ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހާ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ހޯދުން. މިއީ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް

މަތިކުރެވިފަިއވާ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، މިކަން ކުެރވޭނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވެ މިދަންނަވަނީ، 

އެމަނިކުފާނު؛ އާދެ! އިްއަޒތްތެރި ޕްރެޒިޑެންޓް އިެލކްްޓ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާކުރުމުގެ ހުރިހާ 

ތަެކއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ވެްސ އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ، އިންތިޒާމު

ގާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފަިއ މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަްނ 

ގުކުރާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެްސ މިދެންނެވި ގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް. ވާަހކަ މާ ދި 
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ަގއި އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ސޮއިކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމުތައް އަުޅގަނޑުމެން  2018ނޮވެންބަރު  11ގަބޫލުކުރަނީ 

ގޮތަށް.  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން، އިބްރާހީމް ަޝރީފް އެ ހުށަހެޅުްއވި

އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލާފައި މިދެންނެވި ކަހަލަ ހުށަހެޅުމަކާއެކު 

 އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ވޯޓަށް އަހަން އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުްސގަިއ ބަމެއްވީމަ،  މެންބަރުން. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ުހށަހެޅުމަކީ ރިޔާސަތުން ގެނަިއ ހުށަހެޅުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ނީ، ަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނަ 114ބައިވެިރވާކަްށ ނޫން. އެހެންަނމަވެސް، ދަންަނވައިލާނަން. ާޤނޫނުއަސާސީެގ 

ހޯދުމަކީ   ލަފައެއްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވުމަށްޓަަކއި ިއސްތިޝާރީމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ވާހަަކ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ޖިލީހުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންާވވަރު ކަމެއް ނޫން. ުނވެްސ ކުރެވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ކަްނކަން ނިންމާނީ މަ

. މިއީ ކީއަމިއްލައަށް. ސުޕްރީމް ކޯުޓން ކަނޑަައޅަިއގެން ކުާރ ކަމެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާތައް ބޭްއވުމަ

ގިލީ ވަނީ މާމިނޖަލްސާއެްއގައި ކުރަންޖެހޭ ަކމަކަށް ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަނޑަްށ ފުރުޞަތު ދިނީތީ. ވަރަށް  `. އާދެ! ިއއްޒަތްެތރި

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާ ހާލު، هللا ޒަމާންތަކަކަށް ފަހު އަޅުގަނުޑ މަޖިލީހަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ 

ވަނަ  301ގަިއ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން، ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ މި އުޅޭ މައްސަލައި

މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފު ޞަރީޙަ ބަހުން ދައުރެއް ފެށޭ ތާރީޚަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ. 

ޮނވެންބަރުެގ ކުރިން  10ހަމައެއާެއކީަގއި، އެ މާއްާދެގ )ހ( ގަިއ ވިދާުޅވެފަިއ، އަންަގވާފައި މި އޮންނަނީ، 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ރިހާ ކަންތައްަތކެއް ނިންމަންވާނޭ. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނދާން އެބަހުރި އިންތިޚާބުގެ ހު

ފަހަރު،  ފަހަރު، ދެ އިންތިޚާބުގެ ކަންަތއްތައް ނިމިގެންދިޔައިރު ެވގެންދިޔަ ގޮތް. އާދެ! އިންތިޚާބު ނުބޭއްިވެގން އެއް

ންޖެހުނީ. ފަސްކުރަ ންވީމާ، އެ ސަބަބުތަަކށްޓަކައިހެތިންވަނަ ފަހަރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމުނީ. އެ

  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދިމާވި ހާލަތަކާ ނޫނުއަސާީސގައި އެކަން ބަޔާންެވގެންވާ ކަެމއްއެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ޤާ

ން ގުިޅގެން ެއކަ ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކާ ޕްރީމްފަރުާވއެއް ެދއްވުުމގެ ގޮތުން ސު  މެދުގައި ދެްއވަންޖެހޭ

ނޫނުއަސާީސއަށް ބަާލިއރު ރިޔާސީ ަދއުރެއް ފެށެނީ ދުވެރިވެފަިއ މި ވަނީ. އެެހންވީމާ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ ރޫަހށާއި ޤާމެ

ެސއް އޮތް މައްސަަލއެއް ނޫން. އީ ބަހު، މިނޮވެންބަރުން ފެށިގެްނކަން. އެހެންވީމާ 11ނޑައެޅިގެން އެބަ އެނގޭ ހަމަ ކަ
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އަުޅގަނޑުމެންެގ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުެމްއ  ،ންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކަށް ވާތީކޯޓުން ނި ޕްރީމްއެހެންނަމަވެސް، ސު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަނިކުފާނު  ހުވާކުރެްއވީމަ އެ ިއންތިޝާރީ ލަފައެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން އުޅޭ

ރަީއސެްއގެ މަޤާުމ  ްލ ނަސީމް ނައިބުއިޞަމަޤާމުގައި އޮނަރަބަލް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި އަދި ފަ

ކޯޓުން ނިންމެވި  ޕްރީމްގޮތް ބައްަލވައިދިނުމަށްޓަަކއި ސުއަދާކުރުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އުފުލުގެ ކަންަތއްތައް އޮތް 

ްތ ގޮތުަގއި ނެ ގުިޅގެންކަމަށް ާވތީ އެހެން ދަންނަވާލުމަކީ ނުވަތަ އެދުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ނިންމެވުމަކާ

، ވަރަށް ކަމަށް ވާނަމަ މިކަން ނުވަތަ މެޖޯރިޓީން ުނވެވޭކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްތިފާޤު

ނަމަ އަޅުގަނުޑމެން އެކަން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  ނުދާނިމިގެންލަބިްއޔަތަކުން ތަނަވަސް އަޣް

ލީ ބާބުަގއި ދިަޔއިުރ މި ވަނީ އިންތިޤާގޮުތަގއި ާޤނޫނުއަސާސީ ނިމިގެން ތްނެްސ ޝައްެކއް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެްއވެ

 ،ލާނީ ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި ދުވަހުގެ ދައުެރއް ފެށޭ ތާރީޚު މިއަހަރު  5 ވަރަށް ރަނގަޅަށް

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބ އީސުރަ އާިއ،އަހަރުގެ މެދުތެރެއިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 3އަހަރު ބައި ނުވަތަ  2މިސާލަކަށް 

 60ފާދެްއވީމަ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހަވާލުެވވަަޑިއަގންނަވަންޖެހޭނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމާ. އިސްތިއު

ޭބފުޅާ ހުވާކުރަްއާވއިރު އޭނަ  ދެން އެ ޭބފުޅަކު ހޮވުނީމަ ދެން އެ ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އިންތިޚާބެއް ބާްއވާފައި

ެގ ުދވަހުއަހަރު 5ން. އެހެނެއް ނޫން. އެ ދުވަސް ހަމަކުަރންޖެހޭނެތޯ؟ ނޫއަހަރު 5 އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަނެއްާކވެސް

ގައި ޖެހޭނީ ފައްޓަން. ެއީއ  11ބަރު ކުރަންޖެހެނީ. އަނެއްާކވެސް ޮނވެންދުވަސް އޭނަ އަދާއަހަރު 2ދައުރުގެ ާބކީ އޮްތ 

ގޮތަކީ. ައޅުގަނޑު ވަރަށް ރަނގަޅަށް  މުގައި ެއަކން ކަނޑައަޅާަފއިވާެއކަން ގާޫނނުއަސާސީން ނިންމު ،ދިވެހި ތާރީޚުގައި 

ޑުމެންގެ ަޔއުމިްއޔާތައް އާދެ! އަުޅގަނ ތާރީުޚގެ ތެރެައށް ހިނގައްޖެއްޔާ، އެކަން ހަނދާން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޅިގެންދިޔަ ހުށަހެޅުންތައް ސްތައް އަދި ހުށަހެބައްލަަވއިލަްއވައިިފއްޔާ މިަކމުގައި ބަހުސްކުރި ބޭފުޅުްނގެ ބަހު

 ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭތީ އަުޅގަނޑު ށް އެނގެން ހުންނާނެ. ެއހެންވީމާ، އެކަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮ

الم لس  او އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލުމަށްޓަކަިއ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 .عليكم

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ލިޙް އަދި ބު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާވަސްެވގަންާނނީ ރައީސް މުންތަޚަ`. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަ 

 ،ބުކުރެއްވިއަދި ރަްއޔިތުންނަށް މި އިންތިޚާ ރުޙަބާއާއި ޝުކުރުދަންނަވައިމަށް މަނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީ

ެދއްވި ހުރިހާ ސައްކަތްކޮށްޓަކައި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނާއި އަދި މީޑިޔާަތކާއި އެކަަމށް މަ ަކމަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުެރއްވި

 ،ގޮތަށް ށަހެޅުއްވިންމެގައި ރިޔާސަުތން ތިޔަ ހު. އާދެ! ދެދެއްނެވުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަހާއި ޝުކުރު

ެއއީ  އަދި  ވަިއ،ަގއި ތާރީޚުތަެކއް ކަނޑައަުޅއް ޫނނުއަސާސީޤާއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

 ން އައިކުރަމުގޮތުން ވެސް ޢަމަލުކުރުމަށް އަދި ޢަމަލު ފީގޮތުން ވެސް އަދި ސަގާ ގޮތުން ވެސް އަދި ޣުރުފީ ގާނޫނީ

ންމެހެްނ ކޮގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި ނައިބު ަރއީސް ހުވާކުރެްއވުމަކީ  11ބަރު ކަމަށް ވާީތވެ، ޮނވެން ގޮތް

ެއްއގައި އްސަލަޟަރޫރާގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބީ މައަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޙާލަތުއް ކަމުަގއި  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

 ..ޑައެޅިަފއި.ކޯޓުްނ ގޮތެއް ކަނ ޕްރީމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ތެރި މެންބައަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

އަދި  ،. އަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެނީ`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް

މިއަދު ރައީސުލްޖްޫހރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަށް އިންތިާޚބުވެަވޑަިއގެންފަިއވާ ހިންނަވަރު  ،އުފަލަކަށް ައޅުގަނޑު ބަލަިއަގންނަން

 ނައިބުކަމަްށ ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަދި ރައީސު

އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންފަިއވާ ާކށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމާ ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ 

ދެންނެވުމަށް. އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، ޤާނޫނުއަސާީސގައި 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައި މި ބުނަނީ، މި  275ލީ ބާބެއްގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. އިންތިޤާލީ ބާބު ފަށަމުން އިންތިޤާ

ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކންތައްތަކަށް ޤަމަލުކުރެވޭީނ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ 

މާ ހަވާލުވަންދެނެވެ. މާނަައކީ، ިއންތިޤާލީ ބާބު އެ ހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންިތޚާބުކޮށް އެ މީހުންގެ މަޤާ

ވަނަ ބާެބއް ަކއުންޓެއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަނުޑ އާދޭހާ ެއއްކޮށް ދަންނަވަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ  301ނިމުނީ. 

ލިޙަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ަގއި އިންތިޚާބުެވވަަޑއިެގންނެވި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ 2018ސެޕްޓެންބަރު  23މަގާމަށް 

ހާލު، އެ މަނިކުފާނާިއ އަދި އެ މަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުެރްއިވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިުތން ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް 

ވީހާވެސް އަވަަހކަށް، ެވވަަޑއިގެންހާ ައވަހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ހުވާކުރަްއވާނެ ދުވަހަކަްށ 
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ން އެނގޭ ހާލު އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން. އެ މަނިކުފާނުލަްއވާ ގޯހެއް ހައްަދވަންނޫޅުްއވާށޭ. އިންތިޒާރުކުަރއްވާެނކަ

ވަނަ މާއްާދގައި ޮއންނަނީ ދެހާސް އަށެއް؛ ެއާގރައިގެ ވާހަކަ. އަެނއްކާ އެ  301ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތި ވިދާޅުާވ 

ކަ ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންަނވައިފިން. އެ އިންތިޤާލީ ބާބު ފަށަމުން މި ބާބު ނިމޭނޭ އެ ދުވަހާ ިހސާބަށް އޮތް ވާހަ

ވަނަ މާއްާދަގއި  107މަނިކުފާނު ވެސް އަދި ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ބޭފުޅަކު ެވސް ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަންަނާވއިރު 

ވަނަ އަހަުރގެ؛ އެ ދައުެރއްގެ ފަްސވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  5އެހެންނަމަ ތާރީޚެއް ކަނޑައަާޅފައި އޮތީސް. 

 ލިޔެފައި އޮންނާނެ. މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ވަރަށް ިގނައިން އެބަ ތިއްެބވި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެއްެދވި ބޭފުޅުން. އޭ 11

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(އިން  275އެހެންވީމާ، އިންތިޤާލީ މަރުހަލާ ނުވަތަ އިންތިޤާލީ ބާބު އެއްކޮށް ވަނީ ުއިވގޮސްފަިއކަން 

އެ މަނިކުފާނަާށިއ އެ މަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން.  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ހާލު، އަުޅގަނޑު

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަެއއްަކ ދުވަސް ފަހުން. ކެތްތެިރވެަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ފަާށއިރުަގިއ هللا އެ މަނިކުފާނު ހުވާކުަރްއވާނެ 

ށް ޔަޤީންކަންއަރުވަން، ކެލާ ދާއިރާގެ ގޮނީޑަގިއ ކަްއޗަށް ބިންގަލެއް ނާޅުްއވާށޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެ މަނިކުފާނަ

އިނދެގެން ދައުލަތަށް ހެޔޮކަމެއް ކުރާ ނަމަ، އަޅުގަނުޑގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ. އެހެންވެ މިހާރު ވެސް މި 

 ؛ އެ މަނިކުފާނުޅުްއވާށޭ. އެންެމ ހަ ދުވަހުންނޫދަންނަވާލަނީ، ގޯހެއް އެ މަނިކުފާނު ލައްވާ ނަހައްދަވާށޭ. ހައްދަވަ

ެވއްޖެ. ހައެްއކަ ދުވަހު އެ  ފަހުން މިހާރަށް ގާތްގަނޑަކަްށ ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސްެނވި ބުެވވަަޑއިގެންއިންތިޚާ

ހުާވކުރަްއވާެނ.  އިގަ ބަރުނޮވެން 17ސަލާމަތުން ހުންނެވިއްޔާ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ގަަދވެ هللا މަނިކުފާނަށް ހުންނެވޭނެ. 

ވަނީ ނިމިފަ.  ލީ ބާބުުއޅުްއވަނީ؟ އިްނތިޤާ ނު ލައްވާ ގޯހެއް ަހއްދަވަން މިކޮންކަމަކާތޯ ައޅުގަނޑުމެން ެއ މަނިކުފާ

ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ރައްޔިތުްނެގ  ،އާއި ރުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެ އަހަ ،ބުނަނީ އި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގ275ަ

ބޭފުޅުންނަށް.  ނަން ތި ވެސް ތަކުރާުރޮކށްލާނެއްކާމަޖިލީސް ހުވާކުރާ ހިސާބުން މި ބާބު ނިމުނީއޭ.  ހަމަ އަ

ލީ ބާެބއްެގ ، އިންތިޤާނަމަމެން މީހުން ލައްާވ ގޯސްހައްާދއިރު ނުވަަތ ވާހަކަަދއްާކއިރު ސާފުކޮށް ކިަޔއިނުދީފި އަޅުގަނޑު

މި ބާުބގަިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،  275ލީ ބާބު ނިމުނު ވާހަކަ އަެންއކާ މި ކިޔާލަނީ. . އިންތިޤާ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ

ގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ރަްއޔިތުންެގ ނޫނުއަސާސީވޭނީ މި ޤާމަލުކުރެިއވާ ކަންތައްަތކަްށ ޢަޔާންކޮށްފަބަ

ނިމުނީ. އަޅުގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި؛  ހަވާލުވަންދެނެވެ. އެ ހިސާބުން އެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކޮށް އެ މީހުން މަޤާމާ

ށާއި ޞާލިޙަ މުޙައްމަދު އިބްރާީހމްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިނެމަށް ހޮވިވަަޑިއގެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާ

. މަނިކުފާނޭ ކަތިފިޔަވަޅެްއ ނާޅުއްވާށޭ! އެންމެ ހައެއްަކ ދުވަހޭ. ގޯހެއް ނަހައްަދވާށޭ. ފައިޞަލް ނަސީމަށް ދަންނަވަން

 ކުރެއްވުމަށް ރިހަމަދައުރެއް ފު ކަމަށް ވާނަމަ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ނޫނުއަސާސީއަށް މަނިކުފާނު ތަބާވާމި ޤާ

  ދަންނަވަނީ...އޮތީހޭ އަުޅގަނޑު މި އިވަނަ މާއްާދގަ 107ޖާގަދެްއވާށޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދައްަކވާ އިނގޭތޯ. ކުރިމަތިލައްަވއިގެން ވާހަކަފުޅުރިޔާަސތަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ،އޮތީހޭ އި އްދާގަަވނަ މާ 107. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، އެހެންނޫންނަމަ، އާދެ! މަނިކުފާނު

. އެހެނެްއ ކުރަންވާނޭ މަހުގެ އެގާަރވަނަ ދުަވހު ހުވާބަރުފަްސވަނަ އަހަރު ނޮެވންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ދަުއރެއްގެ 

އުރަީކ ޔާކަމުގެ ދަޖުމްހޫރިއްަރީއސުލް ،އޮތީ އިލާނަން. މީގަޑު ދަންނަވަިއއވެސް އަުޅގަނ ގޮތް  އޮތް އިނެތް. މީގަ މިއަކު

            .الم عليكمالس  و ދުވަހެވެ. އެ ނޫން އެްއވެސް ެއއްެޗއް މިައކު ލިޔެފައެއް ނެތް.ފަސް އަހަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީއަށް. ޙައްމަދުދީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުއަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ށް ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުން މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަގުޅޭ  ީއސް. އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ވަނަ ާމއްދާަގއި  114ނޫނުއަާސސީެގ ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާށަހަޅަނީގޮތުަގއި މި ހު

މަށް ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާބުވާ މީހަުކ އަދި ރަީއސުލްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ަމޤާމަށް އިންތިޚާ

އެ ުހވާގެ ިއގުރާރުަގއި  ،ުހވާޮކށްމުގެ ، އެ މީހެއްގެ މަޤާމާ ހަވާލުވުުމެގ ކުރިން އެ މަޤާކަނޑައަޅާަފިއވާ މީހަކު

ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާީތ،  އި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާީތ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގަ ސޮއިކުރަްނވާނެ

ަގއި  2018 ބަރުސެޕްޓެން 23، ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 301ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

 ،އިޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާބުވެވަަޑއިގެންެނވި އަލްފާޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމަށް އިންތިޚާރައީސުލް

 ، އެ ބޭފުޅުންެގ މަޤާމާމަށް ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ އަލްފާޟިލް ފަިއޞަލް ނަސީމްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބގެ މަޤާރައީ

 11 އްވާެނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީމުގެ ހުވާ ކުރަެވވަަޑއިގެންެނވުމުގެ ކުިރން މަޤާހަވާލު

 11، ހުށަހެޅި ސަބަބަކީމި އަުޅގަނޑު މި ހުށަހެޅުން  .ކަުމގައި ަކނޑައަޅަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 2018 ބަރުނޮވެން

 އޮކްޓޯބަރު  23ށް ވަނަ ިރާޔސީ ދައުރަ 8ވަނަ ދުަވހު ފެށޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަަނ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2018 ބަރުނޮވެން

، ބުގެ ވޯޓުްނ ހޮިވވަަޑިއގެންފަިއވާ ހިންނަވަރު ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުަގއި ެނގި ރިާޔސީ ިއންތިޚ2018ާ

އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ަނއިބަކަށް ހޮިވވަަޑިއގެންފައިާވ  ،ޞާލިޙް ބީ ރައީސް އޮނަރަބަްލ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއިންތިޚާ

ވަނަ  8ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ރިޔާީސ  ބަރު އޮނަރަބަލް ފައިޞަްލ ނަސީމްތްތެރި މެންކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަ

މިކަމުގަިއ  .ވުމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުރުގެ ހުވާކުަރްއވާނެ ދުވަހަކާ މެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައި ދަ
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 ފެށުނު ދެވަނަ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ދައުރު ގައި 11 ބަރުނޮވެން 1968ހަގަކުރަން ބޭނުްނވަނީ އަޅުގަނޑު ފާ

ޮނވެންބަރުަގއި  11، އާ ދައުރު ނިމި ށް ދައުރު އަ 10 ބަރުފަސް އަހަރަުކން އެއްފަހަރު ޮނވެންކޮންމެ  ،ފެށި

 2013އިން ފެށިގެން  11ރު ބަނޮވެން 2018ވާކުރަްއވަމުން އައިސް އިބު ހުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި އޭަނގެ ނަރަ

ނޮވެންބަުރ  2018އިން  11ނޮވެންބަރު  2013، ވަނަ ިރޔާސީ ދައުރު ނިުމނުއިރު 7އަށް ނިމުނު  11ބަރު ވެންނޮ

އިބުގެ މަޤާމަށް  އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަވަނަ ރިާޔސީ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި 8ށް ނިމުނު އ10ަ

ވަނަ  107 ނޫނުއަސާސީގެޤާއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުެރވިފަ. އި ނުޝަނުން ވަނީ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުއިލެކްޝަންސް ކޮމި

 ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއަހަރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަ ހިނދު، އަދި  5މާއްދާގައި ިރޔާސީ ދައުަރކީ މީލާދީ 

ަގިއ  11ބަރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮނވެންއިްނތިޚާބުކުރެވޭ  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ  301 ނޫނުއަސާީސގެޤާ ،ރޫހަކީ

އަހަުރގެ ދައުުރ  5 ،އެނގެން ޮއތުމުން ނެތް މިންވަރަށް ސާފުކޮށްޝައްެކއް ޖެހިވަަޑިއގަންނަާވނެކަން ކުރަްއވަންހުވާ

ަގއި، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  124 ނޫނުއަާސސީގެޤާއެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަސް ސާފު އެބަވޭ. 

ގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން  ،ަނމަ އިުބގެ ަމޤާމު އެއްފަހަރާ ހުސްވެއްޖެހޫރިއްޔާގެ ނަޔާާއއި ރަީއސުލްޖުމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ވަނަ 10ނޮވެންބަރު  2013ނެ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތްކަުމގައި ވީނަމަވެްސ ހަވާުލެވވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ރައީސް އެ މަޤާމާ

ޕްރީމް ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް ނެތުމުން ސުރައީ ވަނަ ރިޔާސީ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި 8ދުވަހު ނިމިގެން އަލަށް ފެށުނު 

ހަވާލުކުރެއްވުން ެއީއ ބޭފުަޅކާ ަވގުތީ ޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު  ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑަައޅުއްަވއި،

އަދި  .ވަނަ ރިޔާސީ ަދއުރު ނުފެށޭ ކަމަށް ބެލުމުެގ ސަބަބެއް ނޫންކަނ8ްވަަނ ދުވަހު  11ނޮވެންބަރު  2013

ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުވިަކްނ  2013ބަރު ނޮވެން 11ވަނަ ރިޔާސީ ދައުރަށް  8ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިލެ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ގަިއ ރަ 2013 ބަރުނޮވެން 17ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ނީގޭ ޢަބްދުމއ. ކާމި ،ވިއް އިޢުލާނުކުރެ

ކަމުެގ ވަނަ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށިފައިނުވާ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު 2017ބަރު ނޮވެން 11މަޤާމުގެ ހުވާކުރެްއވުން އެއީ 

ފެށިގެން އިން  2013ބަރު ނޮެވން 11ޔާސީ ދައުރު ަވނަ ރި 8ދަލީލަކަށް ނުވާހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޮވެންބަރު  11 ހިނދު،ވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތަކަށް ވާމެދު ދެބަސް ގެ ިނޔަލަށް ނިމޭނެކަމީ އެކަމާ 2018ބަރު ނޮވެން 10

ވަނަ ރިޔާސީ ަދުއރަށް ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންފަިއާވ  9ަގއި ފެށޭ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 2018

 ފައިޞަލްއިބު އޮނަރަބަލް އެ މަނިކުފާނުެގ ނަ ،ޞާލިޙަށާއި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް 

ަގިއ  2018ބަރު ޮނވެން 11ިއވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން ޤާނޫނުއަސާީސާއއި އެ ާގނޫނުގަ ،ހުވާ މުގެ ގާނޫނީމަޤާނަސީމަށް 

ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ މި ހުށަހެޅުން އިން ހަމަޖައްސަވަކެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުކުރެްއވޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަ

ނިމިގެންދާ ރިޔާީސ  ،ންބަރުން. އެނިގވަަޑއިގަްނވާނެ ފަދައިންއްޒަތްތެރި މެށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އި ހު

ށް ލާޒިްމވެފަިއާވ ދައުރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްއޗަ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށޭ ހިސާބުން އާ ދައުރަށްފަހު އަލަށް ފެށޭ 

އްޞަކޮށް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ޚާ ،ސީދާގުޅޭ ވަރަްށ ގިނަ ޚާއްޞަ ކަންަތއްތަެކްއ ހިމެނިގެންވޭ. ޭއގެތެރޭަގއި ރައްޔިތުންނާ
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އެ ބަޖެޓަްށ  ،ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަީކ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް

ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ުދއްތުރާ ަވރަށް ބޮޑުެވގެންދާނެ ކަމަކަްށ ވާހިނދު، ކުރިއަށް ހުިރ  ލޮޅުމެއް އަަރއިފި

މެދު ފުންކޮށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބރުން ވެސް މިކަމާ ،އި އަުޅގަނޑުެމންކަންތައްތަުކގަ

 ހުށަހެޅުން...ޓަަކިއ މި ތަށްމުގެ މަޞްލަޙަަވޑަިއގެން ރަްއޔިތުންނާއި ޤައުނާވިސް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ުކަޑހުވަދޫއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޢާމިރަށް. އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަނަ އަހަރަށް އިންތިޚާބުެވވަަޑިއގެންނެވި  2018ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، 

ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  އިއެންމެހަފައިޞަލް ނަސީމަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ  އަދި ށާއިޙަޞާލި

މި މަޖިލީހުގައި ވަރަްށ މުހިއްމު މައްސަަލއެއް ކަމުަގިއ  ،ދާ މަްއސަލައަކީ  މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި

ނުކުތާތަްއ  ކަހަލަ ގޮތެއް ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނ ބައެއްއަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި މަޖިލީހުން 

މަސައްކަްތކުރާ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަނޑަށް ވެސް ކޮންމެހެން  އިކޮށްލުމަކީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގަފާހަގަ

ސާސީަގއިާވ ބަެއއް ޤާނޫނުއަ ،ާވތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ަބެއއް މާއްދާތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް

 އިުރަގއި އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވަނީ އޮތް ތްކޮށް މި ވާހަކަ ލިޔުްއވާފައި މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަ

 އި ސް ނިދާފައި އޮތް މައްސަލަ. ޭއގެކުީރގަ  ނިމިގެންދިޔައިރުަގއި މި މަޖިލިޕްީރމް ކޯޓުންަގއި މިކަން ސު 2013

ސަްއކަތަކަްށ ނިވި މަތަްނކޮޅެްއ ބިނާކުރަ ،ލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޝްަވރާކުރެވުނު ނަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖި

މިހާރު  ފަ.ންމާގޮތުން ަވކި ގޮތްތަެކއް ނިޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ މިކަމާ ގުޅޭ . ހަމައެާއެއކު، ސުވީސްކަން ކަށަވަރު

ދަވަނީ މިދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތީން. އެާއއެުކ، ގެންއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރަްއަވއިގެން  ންނެވިހު

ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ  އިވަނަ ާމއްދާގަ  107 އަހަުރެގ ދައުރެއް ނިމުމާ ހަމައަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 އަޅުގަނޑުމެން މި

ައއު  ،ބަޖެހޭރިޢާޔަތްކޮށްލަން އެ ންއި ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގޮތުގެ ަމއްޗަށް ބުރަެވގެން ަމސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަ 

މެދު ކަންތައް  މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ މެންބަރުންނާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ  284 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން

ހަމައެއާެއކު، ައޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ދޭންޖެހުނުތަން އައި. 16 ވެގެންދިޔަ ގޮތް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް

ވަނަ މާއްާދަގއި މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ުގޅޭޮގތުން ބަޔާންކުރެވިފައި ހުިރ  294 ނުއަސާީސގެޤާނޫ ،ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ
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ގޮސްަފއި ަވނީ. ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ އަޅައިވެސް. އެކަން ެވސް ފަހަނަ ބައިތައް

ޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ތަކުގެ ިއންތިއްދާަގއި ަކއުންސިލުވަނަ މާ 98ވަނަ މާއްދާގައި،  98 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަން ވަނީ. ހަމަ މިދެންނެވި ހުރިހާ ވާހަކަަތކަކީ އިްނތިޤާލީ ބާބުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން. މި ކަންބަޔާންކޮށްފައި 

ބޭރުން މަފްހޫމުގެ  ތް ބާރާތްތަުކގެ އެ އޮއިފަިއވާ އިމު ެވސް ވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާްނކުރެވިހަމަގަ

އިމު ވެސް އެނގޭެނ ވެްސ ހަމަގަ ށްގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭ .ނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަްނ ކުރަންޖެހިފަޅުގައަ

ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ިމައދު މި ކަންކަން ނިމިގެންދާިއރުގައި ޤާނޫނުައސާސީން ައުޅގަނޑުމެންގެ މި ަރއްޔިތުންގެ 

މަގަށް އަޅުވާލުަމކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ ހަމަ ކަން ހަމަބައެްއ ކަންމަޖިލީހާ މަތިކޮށްފައިވާ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  301 ހަމަ އިޤާނޫނުއަސާސީގަ  ،އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންަކމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ

ަގިއ ވަނަ މާއްދާ 114 ީސގެބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ވާހަަކއެްއެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ހަމައެއާެއކު ޤާނޫނުއަސާ

ައށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ިމ ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި މި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދެ ނުކުތާ

އިމު ވެސް ވަރަށް ހިތްވަރާެއކު މަސައްކަތްކުެރްއވި ޑުމެންނަކަށް ފެނިގެން ނުދޭ ހަމަގަޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އަޅުަގނ

އެ  ؛މުޖުތާޒު ފަހުމީ ،ޖޭ.އެސް.ސީގައި އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ދަށުން އުފައްދާފައި ހުރި ރައީސަކު އިގަޖުޑިޝަރީގެ އޭރު 

ލިއްޔަުތ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ތާރީޚަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އޫމަނިކުފާނުގެ މަސް

ހަމަ އެ ކަމަށްޓަކައި ެސލިއުޓްކުރަން. ޭއގެ ެއްއވެްސ އަޅުގަނޑު  ށްކުފާނަހުވާކުރެިވގެންދިޔަ. އެހެންކަމުން، އެ މަނި

 ،އިުރގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދި މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޚު ބަޔާންކޮށްފަިއވީކަމެއް މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ތާރީ

ރަްށ ބޮޑެިތ ވަ ިމ ޤައުމުަގއި ގޮތަކުން މިއީ ިމއަދު މިކަން ނިމިގެންދާ ؟ހުރި ާތރީޚުތަކެއްތޯ ކީްއވެގެން ޖަހާފައި

ދިވެހި  މަށް،މި މަޖިލީހުން މި ކަންކަ ުއފެދިގެންދާނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ،  ުމގައިސުވާލުތަެކއް އެކަ

މަގަށް  އަޅުވަންޖެހޭ. ކައްޗާ ޮގސްފަިއ އެބަ ހަމަރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ ދިވެހި  ދައުލަތަށްޓަކައި

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  95 އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތައް. 

އެހުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަދުގަްނނަންޖެހޭ އެއްވެްސ ސަބަބެްއ  މުަގއިޓުގެ އިސްތިސާީރ ލަފަޔަކަށް މިކަސްޕްރީމް ކޯ

ޔާސަތުން ވަކި ރޫލިްނގެއއް ެއ ކަމަށް ދެްއވައިފި. އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ނުދެކެމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެދންމެ ރި

ލަފައެްއ ހޯދުމަކީ އެީއ ނިކަމެތިކަމެއް ެއ ފަރާތުެގ  ފާތުާވ ކަންތައްަތުކތަކުަގއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަެއއް ކަަހލަ ޚިޔާލު ތަ

މިކަން ައޅުގަނޑުމެްނ  ޕްީރމް ކޯޓުން ވެސް ވަކި ގޮތްތަެކއް ނިންމާފައިވާ ކަންކަމަށް ާވތީވެނޫން. އަދި މި ކަމަކީ ސު

މި ޤައުމުގައި ވުޖޫދަށް ދޫކޮްށލާއިރުަގއި ވިސްނާލަން ވަރަްށ މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް ކަމަށް ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ މި 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޒަތްތެިރ ޢި ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ ، އަރުވަނީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޙުސައިނަށް. ސަޢުދު މެންބަރު

 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 ށް މަރުޙަބާ ަރއްޔިތުންނައްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަްށ މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގަިއ ދާިއރާގެ އި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ 

އިބު އި ނަސާއަށް އިްނތިޚާބުވެަވޑަިއގަންނަވާަފއިވާ ިއންތިޚާބީ ރައީ 2018 ދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުއަ އި،ދަންނަވަ

 ތިޚާުބގައި ދިޔަ ރިޔާސީ އިންމި ނިމިގެން  ،ރައީސަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! އެނިގވަަޑއގަންނަވާނެ ފަދައިން

ފައި ވަނީ.  ގޮތަށް ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު ބޭއްވިގައި ހުާވކުރަްއވާބަރު ނޮވެން 11 ރައްޔިތުން ވޯޓުދެްއވާފައި ަވނީ

ޔާންކުަރއްވާަފއިވާ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަ 301 އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ އި،އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ނިްނމުމާ

 ހަމަ އަޅުގަނޑު މަކީ ގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ުހވާކުރުމުގެ ޖަލްސާ ާބއްވާ ަދުއރު ފެށުބަރުނޮވެން  11 އެވާ ގޮތުގެ މަތީން

ންބަުރ ޒަތްތެރި މެއްއި އްޞަކޮށް ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ ވެސް ހަމަ އެ ކަމަށް އެދޭ ާވހަކަ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަިދ ޚާ

ުތގަިއ ގޮ ބޫލުކުރާގަ ގަނޑު ާތއީދުކުރަން. ައޅުގަނޑުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވެްސ އަޅު

މިޝަނުން ކްޝަންސް ކޮދިޔަ އިންތިޚާބުަގއި އިންތިޚާބީ ދައުރު ފައްޓަްނ އިލެހި ރަްއޔިތުންެގ މި ނިމިގެންއްޔާ ދިވެވެއްޖެ 

ވީމާ، ެއގޮތަށް ހެން ަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުަރއްާވ ގޮތަށް. އެބަރުނޮވެން 11 އިންތިޚާބު ބާްއވާފައި ވެސް ަވނީ

 ިދޔައީގެންތިޚާބެްއ ވެސް އެކަން ނިމިްއވި ހުރިހާ ރިޔާސީ އިންމި ޤާޫނނުއަސާސީެގ ދަށުން ބޭ ،ދިޔައަދި ނިމިގެން

 އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ގޮުތެގ މަތީން މިކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދެއްތޯ  ވީއީދުކުރެއް އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އި 

ން  ިލޔުމުޒަށްމޭލާނަން ެއ ހުށަހެޅުން އިދާރީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަދންނަވައިގޮތުަގއި. އާދެ!  ގެހެޅުމެއްހުށަ

ރުވަނީ އަރުޞަތު މި އަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު މިާހރު ފުތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއްޒަފޮނުވާލަދެއްވުމަށް އި 

 ޙުސައިނަށް. މުޙައްމަދު ރުްއޒަތްެތރި މެންބައި ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

 ރާއްޖޭގެ ކަމުގައި ތިއްބެވި މިހާރުޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނ. ރައްوبركاته هللا ورحمة عليكم المالس  

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ށް، ޞާލިޙަ މުޙައްމަދު ހީމްވަަޑިއގެންފަިއވާ އިްބރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ިއންތިޚާބުވެ
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ނަސީަމށް އަުޅގަނޑު ވެސް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ެއއީ ތިަޔ  ކަމަށް އިންތިޚާބުެވަވޑަިއގެންފަިއވާ ފައިޞަލްނައިބު

 އި،މާރާއަށް ކަްނކަވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންދާއިރުގައި ައޅުަގނޑުގެ ދާއ2019ިބޭފުޅުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަުށން ދެ

 ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާނެ ގެްނގޮސްފަިއވާ ވާހަކަތަުކގެ މަތީން ތިޔަ ބޭފުޅުންއަހަރު އަޅުގަނޑު ދައްކަމުންތިން މިދިޔަ 

ރަްއޔިތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ   ަރއީްސ،ަރއްޔިތުން ހޮވި .ންކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޤީކަމަށް އަުޅގަނޑު ޔަ

ލާކަން ބޮޑުެވގެންވަނީ ަރއްޔިތުްނ. ޢުނެ ދުވަހެްއ ނިންމުން އެންމެ އަޭބފުޅަކު ހުވާކުަރްއވާ ފުޅެއް. އެމަގާމަށް ހޮވި ބޭ

ބުނަން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބަސް

ގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެޖެންޑާކުެރއްިވކަން އެއީ ަވރަށް މުނާސަބު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅު

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ރާއްޭޖގައި ކަންތައްތައް ހިނގަމުން އަިއސްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިާލއިރުަގއި، މިކަުމގައި ަފއިސަލާޮކްށ 

ރުންނަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މާ އުދަނޫގ ކަމެއް ކަމަކަށް މަނިކުފާނަަކށް ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ވަނަ 124ވަނަ ާމއްދާާއއި 107ވެސް ވާނެ ކަމަކަްށ ައޅުގަނޑު ހިެއއްނުކުރަން. އެގޮަތކީ، އެހެނީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މާއްދާއަށް ބަލައިލުމުން ައުޅގަނޑުމެންނަށް އޮޅުންފިލާ ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ެއީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަަތޢާލާ މިންވަރުކުރަްއވާފަިއވާ ުމއްދަތަކަށް ާދއިމީ ގޮެތއްަގއި هللا އެޅި، މަޤާމަކީ ގާނޫނުއަާސސީަގއި ަކނޑަ

ދެމިއޮންނަ މަޤާމެއްކަން. އަިދ އެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަަކކީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ކަނޑައެޅިަފިއވާ ދާއިމީ ވާޖިބުތަކެއްކަން. 

މަށް އިންތިޚާބުވާ މީހަކާ ަވކިން އޮންނަ ެއއްެޗއްކަން. އަދި އެ މަޤާމުގެ ަދއުރަކީ ގާޫނނުއަސާސީަގއި ކަނޑަެއޅި، އެ މަޤާ

ވަަނ މާއްދާގަިއ މި ބުނަނީ، އެްއެވސް ސަބަބެއް މެުދވެރިެވގެން 124ވަނަ މާއްާދއިން. 124މިކަމަށް ދަލީލު ލިބެނީ 

ބާްއަވއި، ހިނގަމުންދާ ރިޔާސީ ދައުރެއްގެ ތެރޭަގއި އަލުން ރިާޔސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންޖެިހގެން، އިންތިޚާބެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމަށާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިބުގެ މަޤާމަށް އަލުން ިއންތިޚާބުވި މީހުން މަޤާމުގަިއ 

ދެމިތިބޭނީ ބުނެވިދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ބާކީ އޮންނަ މުއްދަތަށެވެ. އެހެންވީމާ، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގަިއ 

ހަކާ ަވިކން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ފާހަގަޮކށްފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް އެއީ ދައުރަކީ. އެ މީހަކު މަޤާމުން ހުންނަ މީހަކު، އެ މީ

ވަނަ މާއްދާ 124ވަިކވިޔަްސ، އެ މީހަކު މަޤާމު ދޫކޮށްލިޔަސް އެ ދައުރު ެދމިގެން އެބަދޭ. އެ ދައުރު ެދމިގެންދާކަން 

ބޭފުޅަކާ އެީކގައި އެ ދައުެރްއ އެ ހިސާބުން އެ ނިމުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަންަގއިދެނީ. އެހެންނޫންނަމަ އެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަދުއރަކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނޑައެޅިފައި އޮންނަ ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު. 

، މިއިްނ އެހެންކަމަށްވުމާެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ހިނގަމުން އަިއއްަސވާ ގޮތަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ބެލުމުންނާއި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް؛ ދެންމެ މިދެންނެވި މާއްދާއިން، މާއްދާތަކުން ދޭހަވާދޭހުންތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލާއިުރގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ނަބަނޑޭރިކިލޭގެފާނު އިންތިޚާބުކުރުމަްށ ރައްޔިތުން އޭރު ީލ ސުމުއްވުްލއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަން

ިއން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހަށް ރާއްޖޭެގ  1968ނޮވެންބަރު  11ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި އޮންނަީނ 
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ލީހުން ހޮއްވަވާފަިއާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ހުންނެވުމަށް އޭރު އޮންނަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

ސުމުއްވުްލއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރިކިލޭެގފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަން ފެނޭތޯ 

ރައްޔިތުްނ  ،އޮތީ . އެހެންވީމާ، އޭރު ޯވޓުލާފައި އެނަގާ ރައްޔިތުންގެ ސިްއރު ވޯޓޭ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުން

މި އުރު ފުރިހަމަކުރާނެ ބޭފުޅަކާއި، އެ ދަ ،ދައުރު ނިމޭ ދުވަހާއި ،އޮީތ ދައުރު ފެށޭ ދުވަހާއި  ވޯޓުލާަފއި އެޙަޤީޤަތުގައި

، 1993، 1988، 1983، 1978، 1973، 1968ައއީ  މަތީން ކަްނ ހިނގަމުން ގޮތަށް. ިމގޮުތގެ ތިންބައި ހިމެނޭ

ސާީސގެ ދަށުން. އޭރު އޮތީ ނޫނުއަކު ހޮވީ މި ފެހި ޤާހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަވަނަ އަ 2008އަދި  2003، 1998

ޮނވެމްބަރު. ދެން އެ  11ވެްސ ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި އޮންނަނީ  . މިދެންނެިވ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްަގއިއިބާރާތް ބަދަލުވެފަ

އޮީތ  ދައުރު މިދުވަހަށް. އެހެންވީާމ، ރިޔާސީ ފަސް އަހަރުއަހަރެއް ޮއވެފައި އެ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަަނ އޮތީ އެސްޓެބްލިްޝވެ ނިމިފަ ގޮތުަގއި ފެށޭ ދުވަސް މި ގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންވެންަޝނެއް

މިދެންނެވި ޙަޤީޤީ އަދި  ،އަހަރު ފުރޭ އަހަރު އަުޅގަނޑުމެންާނ މި ސުވާލު ކުރިމަިތވެގެންާދއިރު 50ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 އަދި އަުޅގަނޑު ،ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުެމން ނިންމުމެއް ނިންމާކަމުގައި ވާ ލާފައިޤަތުގެ މައްޗަށް ބަތާރީޚީ ޙަޤީ މިދެންނެވި

ވެވޭީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިއްތިފާޤު ނިންމިޔަސްމައްޗަށް ބަލާފައި  ކުރިން މިދަންނަވާލި ބައެއް ދުސްތޫރީ ޙަޤީޤަތުގެ

 ފަސް ،ބަރު އެއީ ޮނވެން 11ހެންވީމާ، ބަރު ކަމަށް. އެޮނވެން 11ީސ ދައުރު ފެށޭ ދުވަހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިރޔާ

ވަނަ ދުވަސް 11މަހުގެ  ބަރުއެއް އަހަރަކު އަންނަ ޮނެވންއަހަރަކުްނ އެއް އަހަރުން އަްނނަ، ކޮންމެ ފަސް  އަހަރުން

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاس  الوއެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށޭ ދުވަސް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުމެން ޒަތްތެރިިއއް  ދާއިރާގެ މަތިވެރިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ދަށްމުޙައްމަ ޙުސައިން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ބަހުސްކުރެވޭ ކަމަކީ ވިާދޅުެވްއޖެއާދެ! ޝުކުރިއް 

ކަމަްށ  ޖަލްސާއެއް ޭބްއވުމާ ބެހޭ ގޮުތންނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އެހެން ފަރާތެއްެގ ލަފަެއއް، ިއޝްތިޝާރީ ލަފައެއް 

، ރަްއޔިތުންެގ މަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސްދައްާކކަށްނުޖެހޭ. ދެން ހަ ހޯދުމުގެ ވާހަކަ ވިޔަސް

ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި އެޖެންޑާ ކަނޑަެއޅުމަކީ ވެސް އާންމު ގޮތެްއަގއި ބަހުސްކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެްނ  މަޖިލީހުގެ

ބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ގަ ކަަމށް ތަފާތުުވންތަކެއް ހުރުމާގުިޅގެން ނިންމާ ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލު

މިގޮތަށް މި ވާހަަކ ދެކެޭވއިުރ  އަދިިކޔަން. ައުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ށް ެވސްއަދި ނިންމެވުމަކުރެްއވީ. މަނިކުފާނު އެޖެންޑާ
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ަނއިުބ މަނިކުފާނުގެ އިންތިޚާބީ  އި އެޞާލިޙާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއިންތިޚާބީ ރައީސް އޮނަރަބަލް  ،މި މައްސަލައަކީ 

ފުރަތަމަ  ގެ އަުޅގަނޑު ،ދުވަަހކާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް މައްސަަލއަކަށް ވާތީ ހުވާކުރަްއވާނެ ނަސީމް އީސް ފައިޞަލްރަ

ބޭފުޅުންަނށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މުބާރިކުބާދީާއއި ތަހުނިާޔ އަރިސްކުރުން އަުޅގަނާޑއި  އެ ދެ ،ވާޖިބަކީ

ދާނެ. ކީމިހެން  ީސގެ މާއްދާތަކާއި ަނންބަރުތަކާނޫނުއަސާށް ޤާޑުގެ ާދއިރާގެ ނަމުަގއި. އާދެ! ދިުގކޮއަޅުގަނ

 ކުރިމަތިވީ ޚާްއޞަ ރު ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ތެރޭގައިވަނަ އަހ2013ަުއޅޭ މައްސަލަައކީ އުފެދިގެން ،އެހެންނަމަވެސް

ނުވޭ.   އަުޅގަނޑެއް ކިޔާހިތެއް އޭޟަރޫރާ ުނވަތަ ނުވޭ.  ޟަރޫރާއޭ ައޅުގަނުޑ ކިޔާހިެތއްހާލަތެއްގެ ސަބަބުން، ޙާލަުތއް 

ގުިޅގެން އެ އަހަރު ިރޔާސަތާ ހަވާލުެވވަަޑިއގެންނެިވ  ރޫލިންއަކާ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި

ވަނަ އަހަުރެގ 2013ން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުާވކުރެްއވު މަޤާމާ ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ެގ 2018ގައިޯތ،  11ުދވަހު ހަމަޖެހިގެންދިއުމާ ގުޅިގެން ަދއުރު ނިމެނީ މި އަހަރުގެ ނޮެވންބަރު  ވަނަ 17ނޮވެންބަރު 

އަހަުރގެ  5ވަނަ މާްއދާގައި ބުނަނީ  107ަގއިތޯ ފެށިެގން އުޅޭ ބަހުސް. މާއްދާތަްއ ވިދާޅުެވއްޖެ.  17ނޮވެންބަރު 

ވަނަ  300ަވނަ މާއްދާއަށް.  300ހަވާލާދެއްަވއިފި  ދައުރެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ. ެއއްަބއި ބޭފުުޅން

މާއްދާއަީކ، މިހާރު ބާރު ހިނގާ މާއްދާެއއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ އިންތިޤާލީ ބާބުގަިއ 

ަގއި  11ހިމެނިގެންވާތީ. އަުޅގަނޑު ތާީއދުކުރަނީ މީގައި އެކި ސަބަބުަތއް އެކި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ފަދައިން، ނޮވެންބަރު 

ހުވާކުރެްއވެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތް. އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ގޮތް ވެސް މެ. އަދި ައޅުގަނޑު 

އެދޭ ވެސް ގޮތް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ގިނަ ދިެވހިން އެދޭ ގޮތަކީ ވެސް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ 

ހުގައި ބަހުސްކުރެިވގެންާދ ނަމަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތި މިކަން ނިމިގެންދިއުމަކީ ކަމެއް ނިމިގެންދާއިރު އަދި މަޖިލީ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޚޔާލު ެއްއޮގތްނުކުރެވޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ 

ށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ިވސްނުން މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހު

އަޅުގަނޑުމެން މަށް ފެނޭ. އަޅުގަނުޑ މިދެންނެވީ އިޝްތިޝާރީ ލަފަެއއްގެ މަްއަޗށް ބެހެއްޓުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަ

ޔަޤީނުން މަ ންގެ ގިަނ ރައްޔިތުން ހަވެސް ނުވަތަ ދިވެހީ ންހުރިހާ ދިވެހީ ގޮތުގައި ބޫލުުކރާގަ ، އަޅުގަނޑުއެންމެން

 ބީ ރައީސް...ހު އިންތިޚާވަނަ ދުވަ 11 ބަރުންނޮވެވެސް އެދޭނެ ގޮތަކީ، ިމއަންނަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރިްއޒައި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ
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ޑުެމންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް އިލެްކޓާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނ

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ފަރާ ވައިްސ ޕްރެޒިޑެންްޓ އިެލކްަޓށް

ދީދީ އެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،އެީކގައި ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީއެއާ 

ިއ ފެށިފައިވާ ރިޔާސީ ދައުރަކާ ގަ 2013 ބަރުނޮވެން 11ހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަ

ބޫލުކުެރވެނީ ރައީސް ޔާމީން ހަވާުލެވވަަޑއިގެން އެ ހުންނެވީ. އެއީ ރިޔާސަތުން ވެސް ައޅުގަނޑު ޑަށް ގަކަމަށް އަޅުގަނ

 ރާުރަގއިށް. އެއީ ޮސިއކުރަްއވާފަިއވާ އިގުދެއްވުމަޅުގަނުޑގެ މައުލޫމާތު ގޯސް ނޫންނަމަ މިކަން ސާފުކޮށްލައެދެން އަ

ްށ ރައީސް ޔާމީން ހަވާުލވެަވޑަިއގެން ކަމަށް އަުޅގަނޑަ ރާގަިއ ފެށިފައިާވ ރިޔާސީ ަދއު 2013 ބަރުޮނވެން 11ވަނީ 

ދެން ރިޔާސަތުން. އަުޅގަނޑުމެން ، މިކަން ވެސް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ. ެއހެންވީމާ

ިރޔާީސ  މުގައި ވިޔަސްވަނަ މާއްދާއަށް ބެލިކަ 125އަދި  ކަމުަގއި ިވޔަސް ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލި 301ސާސީގެ ނޫނުއަޤާ

 ެޗއްކަން އެބަ އިނގޭ. އަދި ެއއާެއކީަގއި ރިޔާސީ ަދއުރަކާ ދައުރަކީ ަވކި ދުވަހަކުން ަވކި ދުވަހަކަށް އޮންނަ އެއް 

ނގެން އެަބއޮވޭ. ިރޔާީސ  އިގަންަނވާ ބޭފުޅަުކ އެ ފުރިހަމަކުރަްއވަނީ އެ ރިޔާސީ ދައުރުކަން ވެސް އެ ހަވާލުެވވަޑަ 

ކަމުަގއި ވިޔަސް ދެން ހަވާުލވެަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅަކު ވެސް ެއ ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވަިކވެ ދައުރެްއގެ މެދުން އެ

ެއހެން ބޭފުޅަކާ އަނެްއކާވެްސ  ،ހިސާބުން ނިމި ރިޔާސީ ދައުރު. އެ ނިމުީނމަ އެ ފުރިހަމަކުރައްވަނީ ހަމަ އެ

ހަވާލުވާ ބޭފުޅަކަްށ  ން އެ މަޤާމާބޭއްވުަމކީ ެއއީ ދެބު ަވުގތައް ނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚ2013ާއޮންނަނީ.  ހަވާލުކުރުން މި

ލީމަ ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އަށް ބަލައި 125 ންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނެޑއް ނުދެކެން.ތުތަކެއް ދޭއިތުރު ފުރުޞަ

މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބދޭ. އެީއ ެއއްެވސް ސަބަބެްއ މެދުވެރިެވގެން ހިނގަމުންދާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއވަންޖެހިގެން އިންތިޚާެބއް ާބްއވަިއ ބެއް ބާ  ތެޭރގައި ައލުން ރިޔާސީ އިންތިޚާދައުެރްއގެ ރިޔާސީ

ތިބޭނީ ބުނެވިދިޔަ ނައިުބގެ މަޤާމަށް އަުލން އިންތިޚާބުވި މީހުން މަޤާމުގައި ދެމިމަޤާމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ 

ކުާރ ދުވަހެްއ ން، މީހާ ހުވާ، ަދުއރު މި ެއއްަޗކީ. މީހާެއއް ނޫ ތަށޭ. އެހެްނވީމާކީ އޮންނަ މުއްދަރިޔާސީ ދައުުރގެ ބާ 

އަސާީސގެ ސާސީގެ ވަިކވަކި މާއްދާަތއް ބަލައިލީމަ އެަބ އިނގޭ. ޤާނޫނުނޫނުއަނޫން. އެކަން ައޅުގަނުޑމެންނަށް ޤާވެސް 

އިނގޭ.  ކަން ެވސް ައުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަވުރެ ބާުރވެރިާވ މާއްދާެއއް ނޫން އެްއވެސް މާއްާދއަކީ އަނެްއ މާއްދާއަކަށް

ބުެވވަަޑިއގެންނެިވ ނޮވެންބަރަީކ މިހާރު އިންތިޚާ 11މިހުރިހާ ކަަމކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރުަގއި ، އެހެންވީމާ

ހުވާކުރާ ދުވަްސކަމުަގިއ ކަނޑައެޅުަމކީ އަުޅގަނޑު  ރަަބލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަ

އެީކަގިއ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކަންބޮުޑވޭ ސް އެދޭ ކަމެކޭ. ެއއާވާނީ އަުޅގަނުޑ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއިްނ ވެ ދަންނަ

ބޮޑު ގެއްލުން ދެްއވަމުން  ދުވަހަށް ެވސް ރަީއސް ޔާމީން މަޤާމުގައި ހުރުން ޙަޤީޤަތުގައި. ދައުލަތަށް ވަަރށް 1އިތުރު 

ުނގެންނެވި މިޔާބުވެަވޑައިބު ކާމަނިކުފާނު އިންތިޚާ ިދޔައީ އެފާހަގަކުރެވިގެންނޑުެމންނަށް މި ވަަޑއިގަންަނވަނީ. އަުޅގަ

އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮްށ  ،ހިސާބުން ފެށިގެން ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ެއކިެއކި ކަންތައްތައް ކުރަްއވަމުން
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، އެްއވެސް ާހލަތެއްަގއި މިދެންނެވި ގޮތަްށ ހެންވީމާކަންކަން ހުއްޓުަވން. އެ މި ދާންޖެހެނީ ކޯޓުތަކަށާއި ތަންތަނަށް މި

ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދުަވސްތަކެްއގައި ަރއީްސކަމުަގއި ހުންނެވުމަކީ ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާ ކަމެޭކ 

ދު ދާއިރާެގ ައުޅގަނޑު ހިތަދޫ މެ ،، ނިންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ

ހުން ކަންތައްތައް  މަޖިލީ  ެއއްގޮތަްށ މި އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމާދީދީ މަދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައް

 ،ދެްއވުމަކީ ައުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުޮކށް އެދޭ ކަމެކޭ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްަތއްކޮށް ނިންމައި

ޑުމެން ގެ ޖަލްސާތައް ބާްއވަްނވާ ދުަވސް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުންނޭ. އެއީ އަުޅގަނރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

 ން ވަރަށްދާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން ޤާނޫނުއަސާސީހޯަދން ނޫނީ މަޝްވަރާތަކެއް ުކރަން އެހެން ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ

 ސާފުކޮށް އެނިގގެންދޭ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ރި ޒަތްތެ ިއއްއަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަ

 

 ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

 2ހުން ފަ ކުރިޑު ޖަލަށް ޙުކުމްވަނަ ުދވަހު އަުޅގަނ 2016ޖުަލއި  25ރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ 

މެ ކުރަން. އެންމަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އުފާ ފަހުން އައިސް މި ވުރެ ގިނަ ދުވަސް އަހަރަށް

ން. އަދާކުރަ ރުށް ޝުކުފައިޞަލް ަނސީމަރަބަލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަދި އޮނަރަބަލް ފުރަތަމަ ވެސް އޮނަ

ުޅގަނުޑ ކަމަށް އަ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަެއއް އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިތާ މިއަދު މި

 ވަން އެބަކުރައްހުވާ ރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގައި ކޮންމެހެން ވެސް ޮއނަާތރީޚު މި ،ބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީގަ

ރިޝް މެންބަރު ފާ ވާނަމަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ޮގތަކަށް އެކަން ހިނގާ ކަމަށް ހިވަޑަިއގަންނަވާ. އެނޫންޖެ

 5ށް ވެސް ފާރިޝް މައުމޫނަބުވެަވޑަިއެގންނެވި ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭތާ މައުމޫން އިންތިޚާ

ަކއި ނުވުމަށް ޓަނުދޭން އެހެން ެއަކން މެދުވެރިގޮތަށް ެއަކން ކުރިޔަވަހުގެ ަދއުރެްއ ދޭން. އެހެންވީމާ، އެ ދުއަހަރު

އޮްތ ަގއި އެބަނުއަސާސީނޫޖެހެނީ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ޤާ ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދު ައޅުގަނުޑމެން މި ނިންމުން ނިންމަން މި

ުޅގަނޑުމެން ހަރަކުން އައަ 5އަހަރަކުން،  5، ކޮންމެ ޮނވެްނބަރުން ފަށައިދީފަ. އެހެންވީމާ  11ކަނޑައަަޅއިދީފަިއ 

، ލަތެއް ޒަރޫރީ ހާއުޅޭ ކަމަކީންަކން ކުރަން. މި ދިމާވެގެން ކުރުުމގެ ކައަކު އިންތިޚާބުއެބަޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ބަޖެޭހ އެހާލަތް އަޅުގަނޑުމެން  ، މިއޮތީ. އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާވެފައި މި މަޝްހޫރު ޙާލަތުއްޟަރޫރާ

 ބޫލުކުރަން. ގަ
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މި ތު ދެމުން އެްއގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަ ލުކުރަމުންދާ ގަވާއިާދއި އުސޫލާމަމިހާރު ޢައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ކޮންމެ  ނައިވަރަކުންކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ ބަދަލުގެ މިހަމަ ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ތު މި ހާރު ފުރުޞަ. ައޅުގަނޑު މިދީގެން ތަނުގައި އިންނާނަން އިރު ދޭންޖެހުނަސް އަޅުގަނޑު މިކަށް ގަޑިެއއްގެ މެންބަރަ

 ށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމައަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއއް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އެންމެ ސްގައި އަުޅގަނޑު ވެޢުދާ މައުޟޫ ކުރެވެމުން މިއާދެ! މިހާރު ބަހުސްީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ގެ ގަނޑުމެން އަޅު .ޕީ ފަިއޞަލް ނަސީމަށްއަދި ވީ ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބީފުރަތަމަ ވެސް އިންތިޚާ

 ބަރު ންށްލާނީ ނޮވެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮން ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެ މަކުނުދޫ  ދާއިރާގެ ނަމުގައި ވަރަށް ،ދާއިރާ

ފައި އެބައޮތޭ ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެ 114ައސާސީގެ  ދެކެވޭއިރު ޤާނޫނުގައި ހުާވކުރުމުގެ ވާހަކަ 11

ުމގެ ކުރު ހުވާ. ކަނޑައަާޅ ޖަލްސާއެްއގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަާޅ ދުވަހެްއަގއި ހުާވކުެރއްވޭނެ ކަމަށް

ގައި ެއއީ ކުރާ ގޮތު ބޫލުއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ ރުޞަތު އެބައޮތް ކަމަށް. ެއކަމަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް ނެްތ ކަމަށް.ފު

ރީޚަށް އްޖޭގެ ތާިއގެން ައދި ދިވެހިރާކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅަ 

ހަމަ  ވަނީ މި ކުރަްއވާފައިގަިއ ހުވާ  11 ބަރުދަނީ ނޮވެން ންނަށް ފެނިގެން މިކަމުަގއި ވިޔަސް އަުޅަގނޑުމެބަލައިލި

 އެންމެ ފަހަރެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ތްގެ ިއްއޒައަުރވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނީ ދެކެމި ބޮޑު އުފަލެއް ކަުމގައި ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެްސ މިއަދު އެންމެ 

ންބަރު އިބްރާހީމް ޒަތްތެރި މެެގ ގޮތުަގއި ހޮިވވަަޑއިގެންެނިވ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަީއސެއް 

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަދި ނައިބު ރައީްސގެ ގޮތުަގއި ޮހވިަވޑަިއގެންނެިވ ކާށިދޫ ދާއި  މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ  އެކު މަރުޙަބާާއއި މުބާރިކުބާދީ އަޅުގަނާޑއިކަމާލް ނަސީމަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިފައިޞަ
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ުުރެވޭ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަނޑު ކުރީެގ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ މި ބަހުސް ތުންގެ ނަމުަގއި އަރިްސކުރުން. އާދެ!ރައްޔި

ބާބަކީ  އިންތިޤާލީ ބާބު. މި ،ވަނަ ބާބު 14އަސާސީގެ ބަރު އެ ފާހަގަކޮށްލިހެން ޤާނޫނުކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

ވާ ގޮުތގަިއ ދި މި ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ވަރަްށ ޞަރީޙަ އިާބރާތުން ލިޔެވިފައި ގޮތުަގއި އަ ބޫުލކުރާމިހާރު އަޅުގަނުޑ ގަ

 ،11 ބަރުދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނޮވެންވަނަ މާއް 301، އެބާބުގެ ދަށުން މިހާރު ބާތިލު ބާބެއް. އެހެންވީމާވެސް 

އަހަުރގެ ދައުެރއް  5އްާޔގެ ރިއޮތް ިލުޔމަކީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫ ވަނަ އަހަރު ހުާވކުާރ ގޮތަށް ލިޔެަފއި 2008

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއ  107އެހެންވީމާ، ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަށް ހަމަވާނެަކމުގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ގަ 11 ބަރުނޮވެން

 5އަހަރުުދވަސް ކަމަށް. އެހެްނވީމާ،  5މްހޫރިއްާޔގެ ދައުރަކީ ރީޙަ އިބާރާތުން ލިޔެވިފައި އެބަވޭ ަރއީސުލްޖުވަރަށް ޞަ

ކަނަޑއެޅުމުގެ ބާރު ައޅުގަނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަްނ ދުވަހުަގއި އޮންނަނީ ކިަތއް އަހަރު ކަމާއި ކިތައް ދުަވސްކަން ހަރުއަ

 ،ބަރަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނޮވެން 17ހެންވީމާ، ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކަށް އޮންނާނެ ކަމަކަށް. އެރައްޔިތު

، ހިނދުއަހަރު ހަމަވާ ދުވަސްކަމަށް ވާ 5ޤައްޔޫމްގެ ޔާމީން ޢަބްދުލް هللا ދުރިއްޔާ ޢަބްމިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ވަހެްއ ެވސް އާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރާނެ ދުށްވާ ހިނދު އެ ދުވަހަކީ އަނެއްކާއަހަރު ދުަވހަ 5ކުރެްއވިތާ ހުވާ

ގެ މިއަދުެގ އިލެްކޓެޑް އަުޅގަނޑުެމން ،ބޫލުކުރަންކަމުގައި އަުޅގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަ

ން ވީހާވެސް ފުރިހަމަކޮށް، ކުރުުމގެ ކަންަތއްތަކަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، އަިދ ނައިބުގެ ުހވާރައީސުލް

އޮންނަ ުއސޫލުގެ ތެރެއިން ގެންދެވުަމކީ  ބޭފުޅާގެ ކަންކަން އެ ކުރެިވގެން އެމުވެސް ރަނަގޅަށް ކަންކަްނ އިންތިޒާވީހާ

އެއާއިެއކު އަުޅގަނޑު ސަތަށް ވެސް ދަންނަވާލަން. ހަމަބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައި ރިޔާ ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށްއަޅުގަ

ބޭފުޅާއަށް ދޭންޖެޭހ  އެ  ންގުމުަގއިލިްއޔަތު އަާދކުރުމަށް އަދި ސަުރކާރު ހިބޭފުޅާެގ ގާޫނނީ މަސްއޫ އެ  ،ދަންނަވާނީ

ހަވާުލވެފަިއ  އްޔިތުްނގެ ފަާރތުން އަުޅގަނޑާމާފަންނު ދެުކނު ދާއިރާގެ ރަ  ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އަުޅގަނޑާއި އަުޅގަނޑު

ރަން. ބޭފުޅާގެ ނައިބަށް އަރިްސކު ާއއި އެބޭފުޅާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ ވެސް އެްއޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެއޮތް މަސްއޫލި

އުެރއް އަހަރުގެ ދަ 5ކުރަީނ ބޫލުކުރުކޮށްލަމުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ގަ ، ހަމަ އަޅުގަނުޑ ވާހަކައެހެންވީމާ

 އަށް ކަމަށް. ެއގޮތަށް ެއަކން އޮތުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް  17 ބަރުފުރިހަމަވެގެންދާނީ ނޮވެން

 ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. މަރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިއަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 
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 އްދާަގއި މާވަނަ  114އަސާސީގެ ނޫނުދަނީ ޤާ މުން މިރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ން. ބެހޭ ގޮތު އްާޔ ހުވާކުރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވޭ ޖަލްސާއަކާއެްއ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާ

 ލަިއ،އުޅޭ މައްސަލައަކީ މި ޤާނޫނުައސާސީގެ ބާރު ކަނުޑވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާވެގެން މި

ކުން ތަ ބަޣާވާކުީރގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

ޅުން ގެނައި  އޮޅުންބޮމިިމއަދު  ކޮށްލީމަ ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަލަެއއް. ޙަޤީޤަތަކީއިގެން މުޅި ަދއުލަތް ގަޑުބަޑު ވައްޓާލަ 

ބައެއް  އް ނޭޅޭނެ.ށް ހުރަހެކަ މަސައްކަތަ މަގަށް އަޅުވަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް. މިޤާނޫނުއަސާސީ ހަމަ

އަސާސީ ޏާ ޤާނޫނުވަން  އިންތިޤާލީ ބާބު އުވިގެންދިޔަީއއޭ. ިއންތިޤާލީ ބާބު އުވިގެންދާ ކަމަށްބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްފި

ވެސް  ހަކަވާ ވަންޏާ އެ . މިއަދު ފޮތުގައި އޮތް ކަމަށް އި އަންދަންވާނޭފަބުނަންވާނެ، ނިމުނީމަ ގަނޑު ކަނޑައިލާ

ންނަނީ ކަމެއް އޮ ވާހަަކ ުބނެފައި މިވާކުރުމުެގ ގައި ހު  11 ބަރުނޮވެން 2008، 11 ަބރުދެއްކޭނެ. ޙަޤީޤަތަކީ ޮނވެން

ްއގެ ވާހަކަ. ޭއެގ އަހަރުގެ ދައުރެ 5 އެބަބުނޭ އެހެން މާްއދާތަކުގައި ފެށުމަށްޓަކައި. ފެށުމަށްފަހު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

އަށް ފަހު  11 ރުބަިއއްަސ މި ދައުލަތް ގަޑުބަުޑކޮށްލާފަިއ ނޮވެންއަހަރުން އަ  5އަހަރުން  5ފަހުން އަންނާނީ ދެމިގެން 

ކަށް. ޙަޤީޤަތަކީ ނޫނުއަސާސީ ނުޖެހޭ ޚަރާބުކޮށްލާއަހަރު ހަމަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މުޅި ޤާ 5ވާކުރި ފަރާތް ގައި ހު  17

މް ލް ނަސީއިޞަލެކްޓް އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ޞާލިޙް، އަުޅގަނޑުމެންެގ ނައިބު ފައަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރެިޒޑެންްޓ އި

އްދާަގއި ބުާނ ވަނަ މާ 114 ަގއި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 11 ބަރު މި ނޮވެންވާކުރުމުގެ ރަސްިމއްޔާތުހު

ޔަްސ، މުގައި ވިކައަަހރު ހަމަވި 5ތާރީޚު ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަނީ، މި  ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ މުއްދަތަކީ އެ 

 ށް ތަާބވާ ކަމަޫނނުއަސާސީއަށް، މި ޤާވަންޏާ ށްކަމަ ނޫނުއަސާީސއަށް ަތބާވާނޑުމެންގެ ޤާކަމުަގއި ވިޔަސް އަުޅގަނުވި

 ނާނެ އިންތިޤާލީކަށް ނޯން. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ދޫކޮށްެލވޭވަަނ ދުވަހު ހުވާކުަރްއވަންޖެހޭނޭ 11 ބަރުވަންޏާ ނޮވެން

 ދެއްކޭނެ. ވާހަކަ ކަމުގައި ވަންޏާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮތުގައި ޮއތްެއއީ  5ބުނެފަިއވާ  ބާބުގައި

ގައި 11 ރުބަނޮވެން ، މި، އަުޅގަނުޑގެ ުއްއމީދަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންއެހެންވީމާ

ސީމް އިޞަލް ނަލެކްޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަޅުގަނޑުމެންެގ ނައިބު ފައަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރެޒިޑެންްޓ އި

ން ން އެންމެ ޔަީޤންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ އަޅުގަނޑުމެކަމުގެހުވާކުރެިވގެންދާނެ

ތެރި ޔާ ިއްއޒަތްބޫލުކުަރން. ޝުކުރިއް ގަމި ކާމިޔާުބ ވޯަޓކުން ިނމިގެންދާނެ ކަމަށް  ގެމަސައްކަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން 

 . ޓަަކއިރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުދ ރު އަޙްމަރާގެ މެންބަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެްނ މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ނައިފަރު ދާއި

 ށް. ޝިޔާމަ
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 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ބަރު ންސެޕްޓެ 23  ކަުމަގއި ދެކެނީބެއްއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ެއންމެ ފުރަތަމަ ވާޖި

އިާރެގ ހިންނަވަރު ދާ ،ބުގެ ވޯޓުން ކާމިާޔބު ހޯއްދެވި އަޅުގަނޑުެގ ައޚްަގއި ެނގުނު ރިޔާީސ އިންތިޚާ 2018

ށް ސީމަނަފައިޞަލް  ލިޙަށާއި، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާއިްއޒަތްތެރި މެ

ންެގ ގަނޑުމެަގއި ނެގުުނ ވޯުޓގައި އަޅު ސެޕްޓެންބަރު 23ގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ންނެވުން. އާދެ! އަޅުމަރުޙަބާ ދެ

އެީކގަިއ  ޞްތެރިކަމާހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަަރށް އިޚްލާ ދެއްވި ކެންޑިޑޭޓު ަރއީްސ ޔާމީނަށް އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރއިން ވޯޓު

 ބޫލުކުރާ ގަ ދަނީ އަޅުގަނޑު ކުރަމުން މިމަޖިލީހުގައި ބަހުސް ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގޑުމެން މިއަދު މި ޝުކުރު

ވިއިުރގަިއ ހުށަހެޅުއް ތުން މި ހުށަހެޅުންކުރެިވގެންވާނެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނޫން. ރިޔާސަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ަބހުސްގޮ

 ، އެ. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުއްވީއްދާެގ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވއި ވަނަ މާ 107ނޫުނއަސާީސގެ ވެސް ރިޢާޔަތްކުެރއްވި ޤާ

ހުގައި ރި މަޖިލީއްޒަތްތެއިނގޭ މި ހުށަހެޅުމަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އި ހިސާބުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 ން އެބައޮތް ރީޙަ އިބާރާތުއް ނޫންކަން. މިހެން މިދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަރަށް ޞަކުރެވޭނެ ހުށަހެޅުމެބަހުސް

ަވިއގެން ން ހުވާކުަރއްޔާމީهللا އަަހރު ކަމަށް. ރައީސް ޢަބްދު  5. ެއއީ ެރއްގެ ިދގުމިްނ ކަނޑަައޅާފަދައުރިޔާސީ 

ސް ންދަވަނީ ވެގެއެ މަނިކުފާނު ފުރުއްވަމުން  މަނިކުފާނުެގ ދައުރު އެ ެއއްގޮތަށް. އަދި އެ ހުންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ދައުުރ  އަހަރުގެ  5މަނިކުފާނަށް ލިބިީދފައިވާ  އެން ޤާނޫނުއަސާސީާއ ެއއްގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީ 

ހީމް ރު އިބްރާންބަބޫލުކުރަނީ. އަިދ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަހަމަކު

ީބ ންތިޚާއިމަވެސް އް ނޫން. އެހެންނަޚިލާފަށް ެއއްެވސް ަކމެއް ކުރަްއވާނެ ބޭފުޅެ މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ ގާނޫނުައސާސީއާ

މަށް ބަހުރި ކައެތަކެއް އިންތިޚާީބ ރައީސަށް ރައީސް ފަހަރުަގއި ެއގޮތަށް ނުވެދާނެ. ެއއީ ވަރަށް ބަިއަވރު ޕްރެޝަރު

ތްތެިރ ރާގެ ިއއްޒަބޫލުކުރަނީ ހިންނަވަރު ދާއި. އެެހންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޚާލިޞް ހިތަކުން ގަބޫލުކުރަނީއަޅުގަނޑު ގަ

 ކުރަްއވާނެ  ކަެމއްޚިލާފަށް އެްއވެސް  ކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާލިޙަމަދު ޞާންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމެ

ވަނީ ޔަތްކުރައް ން ރިޢާގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު ބަެއއް ބޭފުޅުޢު މައުޟޫ ކަމުަގއި. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިބޭފުޅެއް ނޫން

 އެ  ،ޔަތްކޮށްބާބަށް ރިޢާ ވާލަން ބޭނުން. އެއޮތް ބާބެްއެގ ވާހަކަކަން ވެސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަ ޮގއްސައުިވގެން

 ބަރު ވެންނޮ 11ށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް މި ޤާނޫނުއަސާސީއަކުްނ ޖާގައެއް ބާބުގެ މާއްދާައކަށް ރިޢާޔަތްކޮ

ނޑު ހަަމ ަގއި އިންތިޚާބީ ރައީްސ އަދި ނައިބު ަރއީސް ހުާވކުރަްއވާނެ ޖާަގއެއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގ2018ަ

އްޓަވާ ފަޚިލާފަށް  ކޮށް ކުރާ އިލްތިމާސެްއ މިއީ އިންތިޚާބީ ރައީސަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދައުރު ޤާނޫނުއަސާސީއާތަކުރާރު

ވަޭއ. ކަށް ނުދެއްދައުރެްއގެ ގޮުތގައި ނަަހއްދަާވށޭ! އެ ޖާގަެއއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަކުން އެ މަނިކުފާނަ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއގޮތަްށ ވާއިދާ އެ ގަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން 

  ލިބޭ ރިޔާސަތަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާކޮްށެގން ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި ހުޅުވާލުމަކީ

 މާ މިކަންފުރުޞަތެއް. އެކަމަށް ގޮއްުނޖެއްސެވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން. މައްސަލަ މިގޮތަށް އައި

ޖޭެގ ިދވެހިރާއް ކުރަމުންގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. މި މައްސަލައިަގއި ިމ އުޅެނިްއޔަކީ

 މިކަން މަޖިލީހަށް މައްސަަލއެއް ނޫން. މިއީ މަޖިލީހުން މިކަން ދެކޭގޮތް ވެރިކަމުަގއި މިލްކުވެިރކަން ސާބިތުކުރުމުގެ

ވަސް އިތުރަްށ ދު  6ވަނަ އަހަރު ކީްއެވގެންތޯ  2013އައިސްަފއި އޮތް ގޮތް. ައޅުަގނޑުމެންނާ ސުވާލުކުރިމަތިކުާރނެ 

ތަކުން ކާކާތޯ ކަން ކޮންފަރާވަނަ އަހަރު ފެށުނު ވެރި  2008ދުވަހުގެ ވެރިކަމަކީ  6ވެރިކަންކުެރވިފައި އޮތީ؟ ެއީއ 

ގެ ަރއްޔިތުން  ހަވާލުކުރީ؟ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި މުޠުލަޤަށް ބުނެފައި އޮޭވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެްތ ހާލަތެއްގައި

ުޅގަނޑަީކ މަޖިލީހުންނޭ އެކަން ކުރާނީ. އަުޅގަނޑު ތި ބޭފުޅުްނެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އޭރު އަ

ޝާހިދު هللا ބްދުވީ ދުވަހުގެ ރޭ މި މަޖިލީހުެގ ރައީސް ޢަ 2013ނޮވެންބަރު  10ހުގެ މެންބަރެއް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ހިއިުރ ޖެ 11އެ ޭރ  އޭރު ހުންނެވި ުހވާކުރުމަށްޓަަކއި މި މަޖިލީހުގެ ކޮޓަރި ަތއްާޔރުކުރަން އަުޅގަނުޑ ެވސް ުއޅުނީމު.

އްާދގަިއ މާވަނަ  4ދިޔައީ. ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ބުނާ އައި ކަަމކާ ގުިޅގެން ުކއްިލއަކަށް ރިޔާސީ ަދއުރު ދެމިގެން

ތީވެ، މި ވާން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ބާރުކަުމގައި ބުނާ، ހުސް ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ކަންކަންކުރަންޖެހޭ ތަނަކީ މި ތަ 

ންމާ ނިޖިލީހުން މަދިމާވި މައްސަލަިއގައި ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތެއް ހޯދަން މި ގެނައީ. މި 

ތެރޭަގިއ މުންތަކާ ދޭނިންމުމަކީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުން. އަުޅގަނޑު އަދިެވސް ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަވާނަން. މަޖިލީހުގެ ނިން

މުެގ ތައް ވެއްދުެގައށް މައްސަލަތަފާތުުވމުގެ ސަބަބުން ފަނޑިޔާރުޚިޔާލު  ، ސަރުކާރުންނާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި

ތެރޭަގއި   މަޖިލީހުގެނިންމުންތައް މިދަނީ. ރައްޔިތުްނގެ  ހުގެ ބާރުތައް ވަރަްށ ބޮޑަށް ުކޑަެވގެން މި ސަބަބުން މި މަޖިލީ

ނީ. ގެންނަ  މިޓަކައި އަުޅގަނޑު މި މައްސަލަރޭތޯ ބެލުމަށްނިންމޭނެ ގޮތަކަށް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކަންކަން ކު

 މިކަްށވެސް ލަފާ ބޭއްވޭނެ ކަންކަން އެބައޮވޭ. ެއްއގޮތަ ރީމުންތަކާއި އެްއގޮތަށް އިސްތިޝާޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންސު

 އްތަެކއްރިހާ ކަންތަާނޔަތްތަކާއި ހު. ނިމިގެންދާ ރައީސަކަށް ހުންނަ އިނޫން ވެިރކަމުގެ ދުވަހާއި ބާކީެވގެނެއް ކީއުޅެނީ

 ވެސް އަދި ހަރެއްގައިވާލީ. ފަތީވެ، މިކަމަްށ އަމާޒުކުރީތީވެ މީަގއި ދަންނަވާހަކަ ގެނަޔަ ވެސް އެބަހުރޭ. އަުޅގަނޑަށް މި

ނުވޭ.  އެއް މެދުވެރިތަނަކު ބަހުސްގައި ބަިއވެރިީވކީ ނޫން. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އަރުވާކަްށ އަދި އެކަހަލަ މައްސަލައެއް މި

  އަށް.ފަހުމީ އިމްތިާޔޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު
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ގޮުތަގއި ދެކެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އެންމެފުަރތަމަ އިސް ވާޖިބެއް

އަދި ގެންަދވަމުން  ގެންދެވިމަސަްއކަތްޕުޅުކުަރއްވަމުން  މަޖިލީހުަގއި ނެވިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގެން

އަދި މިހާރުވެސް ގެންަދވާ އަިދ ކުރިއަށް އޮތް ރިާޔސީ އިންިތޚާބަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިްއޔަތަކުން 

ޙަށާއި އަިދ ޞާލި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއޮނަރަބަލް  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހިންނަވަރުއިންތިޚާބުކުރަްއވާފަިއވާ 

މަށް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންެގ ނަސީ ފަިއޞަލް ރައީަސކަށް އިންތިޚާުބކުރަްއވާފަިއވާ އޮނަރަބަލް ނައިބު

ނަމުގައި މަރުޙަބާ ދެންނެވުން. އަދި މާފަންނު އުތުރަކީ މާލޭ ސިޓީން އެއްވަނަ ދާއިރާަކމުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަން. 

މެދުގައި ވެސް އަނެްއކާެވސް އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮްށ   މި ކަންތަކާސްކުރަންޖެހިފައިވާއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހު

ގުޅޭ ބަހުސެއްތޯ ކުރަން މިއަދު  ން އަންނަނީ. ކޮންކަހަލަ ކަމަކާމީގެކުރީންވެސް ދަންނަވަމުންާދ ވާހަކަތައް ހަނދާނަ

ެރިއން ކުރަމުންގެންދިޔަ ކަމެްއ ަވނީ. މާކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ައުޅގަނޑުމެން އާދަކާަދއިގެ ތެ އަނެއްާކވެސް ޖެހިފައި މި

މި އިއްޒަތްތެިރ  ،ޖެހިފައިމެން އަނެއްާކވެސް ބަހުސްކުަރންގޮތުން އަުޅގަނޑު  ގެގޮަތކަށް މުގުރާލުމުގެ ނަތީޖާއެއް ކުއްލި

ޖެހެނީ.  މެދުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަން މި ކަްނތަކާ މި ،ޖެހިފައިމަޖިލީހުގައި ަބހުސްކުރަންރައްޔިތުންެގ 

އެކޮުޅކޮޅުން އިދިކީލަކަށް ބަުޅކޮްށ ކަންތައްތައް ގެންދިޔައިަމ  ،ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުންދާ ފަދައިންކުރިން

 11ދަންނަ ކަމެއް އެއީ  ،ކުރީގައި ފަރިތަ މުޅިން އަޅުގަނޑުމެން މާ .ޖެހުނީ އަނެއްާކވެސް ބަހުސްކުރަން މި

އްަތއް. މިކަމުގެ ބަހުސް އަނެއްާކވެސް ައއިމާ އަޅުގަނޑުމެން ބަރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރުުމގެ ކަންތަންނޮވެ

ގަިއ  11ބަރު ފަށައިގެން މިދެންނެވިހެްނ ނޮވެން ކުރީއްސުރެ  ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ. އާދަކާދަިއގެ ގޮތުން މާ

ން ގަތުމަކީ ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ެއކަ، އެހެން ަވޑައި ހުވާކުަރއްވަމުން ލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެރައީސު

ގަިއ އެހެްނ  2013ގޮތަކަށް  ދިޔައީ. ދެން އެ ގާނޫނަށް ުކއްލިެއގޮތުެގ މަތީން ޢަމަލުކުރަމުންބަލައިގެންފަިއވާ ގޮތް. 

 100ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ % ރެންޑަމަަކށް ގޮސްފި ކަމަށް ވަނީމެން އަނެއްާކވެސް ރެފަބަދަލެއް އައިމާ ައޅުގަނޑު

 ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްާރހީމްކަމަށް އޮނަރަބަލް ރިއްޔާ ހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫޔަޤީން ދިވެ

ބަރު ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނ އިއްތިފާޤުވާނެ. މިހިސާބަށް ނޮވެން 11ހުވާކުރަްއވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަާވނީ 

ގެ ބަސް ިއްއވަން ން ނަމަ ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ރެންޑަމަކަށް ނުދާުޅގަނޑު ހަމަ ޔަީޤން. މިފަދަ ރެފަދާނެކަން އަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންގެ މަންދޫބުންގެ މައްޗަްށ  ، އިންސްޓިިޓުއޝަނަކީފޯމަކީއޮތް އެންމެ އަޢުލާކަން ބޮުޑ ޕްލެޓް

ގޮތްތައް ނިންމުމުގެ ބާރު އޮންނާނެ. އެއީ ިމ  ްސ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިެލވޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިއެކު

 ންމަވަްނ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ކަންތައް ނި ލިބިވަޑައިގެންފަިއާވ ބާރެއް. މި މަޖިލީހުން މިއަދު އެމަޖިލީހަށް 

ބޭފުޅާގެ ލެޖިޓެމަސީ  އެ ،އަޅުގަނޑު ދެކެން. ަރއްޔިުތން ނޫނެކޭ ބުނެ ވޯޓުން ބަލިކުރެއްިވ ކުީރގެ ރައީސް 

ން ފެނިފައިވޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ތަުޅ ފަހަުރ މަތީ ގިނަ ާވކަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށްގެއްލިފައި 

 ފަހުން ވޯޓުން އެ ޕްރީމް ކޯޓުން ޓިނު ނަންގަަވިއގެން ވެސް އުުޅއްވި. ައދި އެންމެވެސް އުޅުްއވި. ސު އަޅުްއަވއިގެން
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 ރަްއޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،. އެހެްނވީމާ، އެްނމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތުޔިތުން އެކަން ހާމަކޮށްދެއްވާފަވަނީ ރައް

ގޮތަށް މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މިއަުދ  އެންމެ އެދޭ

ޙާއި ޞާލި މުޙައްމަދު އިްބރާހީމްކަުމގައި އޮނަރަބަލް ންބަރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނޮވެ 11އިލްތިމާސްކުރަން. ެއއީ 

ހުވާކުރެއްވުން ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  މްނަސީ ފައިޞަލްމަށް އޮނަރަބަލް އިބުކަމުގެ މަޤާދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައަ

ގޮތް. ެއގޮަތށް ނިމެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ. މީގެ މައްޗަށް އެހެން ތަނަކުން ބަހެއް  ރައްޔިތުން އެދޭ

 ހަކަ ހިއްސާކޮށްލީ. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާ ވިދާޅުާވކަށް ޖެހިވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެތީ މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު މެންތްތެރި އިްއޒަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ެއްއޗެއް ދަްނނަވާލަންެވގެން މި ތެދުވީ. 

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ެކލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް އެ ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް އަުޅގަނުޑ  އެންމެ

 ރިޔާސީ ދައުެރްއގެ ނޫނުއަސާީސގަިއ ޮއންނާނީޤާޮގތުގަިއ  ށް ތާއީދުކުރަން. ައޅުގަނުޑ ވެްސ ގަބޫލުކުރާފުރިހަމައަ

ވާތީ، އަުޅގަނޑަށް  ބަރަށް ކަމަށްޮނވެން 17އަހަރު ހަމަވާނީ މުއްދަތަކީ ފަސް އަހަރުދުވަހޭ. އެހެންވީމާ، ފަސް 

ކަމެއް ކަމަކަށް.  ެއއްގޮތަށް ކުރެވޭނެ ނުއާސާސީއާޤާނޫ ބަރުގައި ުހވާކުރުން ެއއީނޮވެން  11 ގަބޫލެއްނުކުެރވޭ

ގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފުނުާވ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު ނޫނުއަސާސީާއއި،ހުގެ ކޮންެމ މެންބަރަކަށް ވެސް ޤާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ބޭފުޅަކު  ބޭފުެޅއްގެ ޚިޔާލު އެ ދެްއކުމުގެ އިޚްިތޔާރު މި މަޖިލީހުގައި ލިބިެގންވޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވާހަކަ

ވާބުދިނުމުގެ ުއސޫލެްއ ގެންދާއިރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަުޅގަނޑަކަށް ހިެޔއްނުވޭ ެއއަށް ޖަފާޅުކުރަމުން

އީ ބަެއއް އަުޅގަނޑަށް ދެންމެ މި ބަހުސް އަޑުއަހާލަން އިންއިރު ފެނިގެންދިޔަ ،ވާނެހެނެްއ. އެހެން މިދެންނެވީއޮެވގެން

ތަން.  ގެންދެވިގެ ރިޔާސަތުން ޖަވާބުދެްއވަމުންލެްއވީމާ އެއަްށ މަޖިލީހުނިންމަވައިމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަަވިއ 

އޮތް ދައުރެއް ނޫން އެއީ މެންބަުރން މަޖިލީހުގެ ބަހުސްތަކުގަިއ  ގޮތުަގިއ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 ވާހަކަ ހަމަ ަދންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން މި  ންވީމާ، އެފާޅުކުރަމުންގެންދާ ޚިޔާލުތަކަްށ ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަީކ. ެއހެ

ހުާވކުރުން ެއއީ މި ަބރުގައި ނޮވެން 11ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ  ދަންނަވާލީ. އެާއއިެއކީަގއި ިމ މައްސަލައިަގއި

ސަލައިގައި ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ވާހަކަ. އާދެ! މިތާނގަިއ ފުރަތަމަ މި މައް ކަމެއް ނޫނުއަސާސީ ތަންދޭޤާ

ވަނަ މާއްާދއަކީ އިންތިޤާލީ 301ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ. 301، ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި
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ތިޤާލީ މަރުޙަލާ ނިމިގެންދާއިރު، ެއ ބާބު ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އެީކގަިއ އިންންނަ މާއްާދއަކަްށ ވުމާ ބާބުގައި އޮ

މަލުކުރެިވގެންވާެނ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަ ަކމަކަށް ޢަވަނަ މާއްާދގަިއ  301 ފައި އޮތީަމ،ނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްޤާ

ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާީނ  ހިތްއޮތީ މީގެ އެްނމެނުކުރެވޭ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ގަޫބލެއް 

ން ކަމަށް. ޕްރީމް ކޯޓަށް ަވޑަިއގަތުޓަކައި ސު ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް ހޯދުމަށްއަޅުގަނޑުމެން 

ދަނީ.  އެްއގޮތަށް މި ދައުރު ހިނގަމުން މި  ނެރެފައި އޮތް ގަިއޑްލައިނަކާޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރުއެހެން މިދެންނެވީ، ސު

 ޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައެއް ހޯދުން އެއީ މީގައި ވެސް ސު އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެނޫން ގޮަތކަށް ދެން ބަދަލުކުރާއިރު

ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ  މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ އޮތް އެންމެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ާލނަމޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައި މި ބަހުސްގައި ބަިއވެރިވެ މި ހަމަ ހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު

ށް އަުޅގަނަޑށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ސުޕްރީމް ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަ ލުކުރަންޖެހޭ އެންމެގޮތުަގއި މީގައި އަުޅގަނޑުމެން އަމަ

 މި މަޖިލީހުގެ  ،ީރ ލަފައެްއ ހޯދުން. އެއީ އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި މި މަޖިލީހުގެ ދަުއރެއް އޮންނަކޯޓުން އިސްތިޝާ

މައަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުކ ހަ ބަރާޮނވެން 17ރީމް ކޯޓުން ނިންމައިގެން ޕްބާރުކަނޑުވާލުމެއް ނޫން. ެއީއ ސު

ބަރުަގއި ހުވާކުރީ. ދެން މި އުފައްދާ ސުވާލަކީ އެފަހަރު އެހެންވީ ނަމަވެސް ދެްނ ނޮވެން 17މަޑުކޮށްަފއި  އޭރުަގއި

ރަށް ސާފުކޮށް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކުރަންޖެހޭނީ މިހެންނޭ. ވަ ތާނގައި މިަކން ކުރިއަށް އޮތް

 ނޫނޭ. ައޅުގަނޑަށް  ކަމެއް ން ެއއީ ލާޒިުމކުރާނޮވެންބަރުަގއި ހުވާކުރު 11ވައި ވިދާުޅވެދެްއވައިފި ރިޢާޔަތްކުރައް 

ކުރަން ކަނޑަައޅައިިފއްޔާ  ްއަގއި ކަެމއްޖިލީހުގައި، ޤާނޫނުއަާސސީގައި ވަކި ތާރީޚެގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ރަްއޔިުތންގެ މަ

ހުދުން ލިޔެފައި ބަޔާންކޮށްދެްއވާފައި އެބައޮތް.  އި ސާފުޮކށް ކަޅާ އެބައޮްތ އެ ތާރީުޚ ބަޔާންކޮށް ލިޔެފަ. މީގައި 

 ވަނަ އަހަުރގެ  2008ހަމައެކަނި އޮތީ ކޭ. ނޮވެންބަރެ  11ތް ިސޔާސީ ދައުުރ ފައްޓަންވާީނ ނެ އެހެންވީމާ، ިމއަކު

އެހާހިސާބުން ވަނީ  ނޫނީ އެ ބާބު ،ބަުރ. އެ މާއްދާ ވަނީނޮވެން 11އޮތީ  ކަށްރިޔާސީ ދައުރު ފަށަންޖެހޭ ތާރީޚަ

ފަސް އަހަރުދުވަހޭ. އެހެންވީމާ،  ބުނަނީ ރިާޔސީ ދައުރެްއގެ މުއްދަތަީކ  ނޫނުއަސާީސގައި މިއުިވގެންޮގސްފަ. ދެން ޤާ

ބަރަށް ނޮވެން 17ހާރު މި ހިނގަމުންދާ ދައުރުަގއި ފަސް އަހަރުދުވަްސ ހަމަވާނީ މި ،އަހަރުދުވަސް ހަމަވާނީފަސް 

އިްއޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ކުރެްއވުން ެއއީ އަުޅގަނޑު ިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންފަިއވާ ވާތީ، ޭއގެކުރިން ުހވާނު  ކަމަށް

ދެ  މާފައިޞަލް ނަސީޙަށާއި އަދި ކާށިޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިމެންބަ

ންނަށް ވަރަށް ފުރުޞަތުގައި އެ ދެ ބޭފުޅު ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް. ައޅުގަނޑު މި

އެީކގައި ވެސް އެ ދެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ަވރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައި ތަހުނިޔާ އަިރސްކުރަްނ. އެއާ 

ވެސް  މަތީން ތި ދެ ބޭފުޅުން  އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނުކުަރއްވާށޭ. ެއީއ ވެސް މަސައްކަތް ބަރުަގއި ހުވާކުރެްއުވމަށް ތިޔަ ދެ ބޭފުޅުންނޮވެން 11ކޮށްެދއްވާށޭ. އަދި މަސައްކަތް

ބަރުގައި ހުާވކުރަްއވަން ިތ ދެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ނޮެވން 17. ރަނގަޅު ގޮަތކީ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫނޭ އެންމެ
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ެއްއގޮތްާވ ގޮތަށް މިކަްނ ކޮށްދެްއވުމަށް  ްއވަިއ، ާޤނޫނުއަސާސީެގ ރޫހާނުއަާސީސއަށް އިޙްތިރާމުކުރަ ނޫޤާހުށަހެޅުއްވުމޭ. 

އްގެ މަތީން ޓަކައި ތިޔަ ދެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން ތި ދެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އިސްނެންގެވުމެ 

ގައޭ. އެއީ 2018ނޮވެންބަރު  17ޅުވަނީ ހުވާކުރައްވަން ބޭނުންފުދެްއވާށޭ ިތމަންނަމެން ދެ ބޭފުޅުން މިއަދު ހުށަހަޅުއްަވއި

ކުރުމަށް ޓަަކއި. އެްއެވސް ހާލެއްގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޙްތިރާމުޮކށް އޭގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތ

 ެށއް ދެ ބޭފުޅުން ހުވާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާކަ މާނަސީ ފައިޞަލްޙާއި ޞާލި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމިއުޅެނީކީ ކޮންމެހެން 

ގެ މަޖިލީހަށް ވެސް އޮންނާނެ ވޭނެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުން ކުރެ ނޫން. އެކަމެއް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނުވެސް

 އުސޫލުަތކެއް. އަދި މިއަދު މޫސުން ތިޔާރުތަެކއް. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ވެސް އޮންާނނެ ކަންކުރަންޖެހޭއިޚް

ހިނގައިދާނެ. ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ނުވެ ރަން ޭރވުން ެއއީ އެންމެކު ގޮތަކަށް ކަްނކަން ބަދަލުވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވަކި 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަންެވގެން ައޅުގަނޑު ފުުރޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމް އެހެންވީމާ، އެ

 ލައިކުމް. ޢަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނުޑ  ބާރުލުމަށްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ދެއްވާ ެއއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިއް

ަގިއ މުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ރިޔާސަތުން ގެނަިއ މައްަސލައަކަށް ވާތީެވ، މިކަ

އި  މަޖިލީހުގައިންނަނީ ިއ މިތަނުގަ ދެނީ. އަޅުގަނޑު މިރިޔާސަތަށް ސުވާލެއް އަމާުޒީވމާ، ރިޔާސަތުން އެއަށް ޖަވާބު 

ން ންނަވާލަމުކުރާ ހާލަތެއްަގއި ނޫން ކަމަށް ދަމެންބަރުން ރިޔާސަތު ޮކންޓްރޯލް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ޕާޓީަތުކގެ

 އިބްރާހީމް އީސްއިންތިޚާބީ ރަ ،މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ހިންނަވަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 ޙަށް.  ޞާލި މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ބަުހސްގައި އެްއޗެއް އަުޅގަނޑު   ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއިގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މަޖިލީހަށް މި

 ހަަމއެކަނި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ،ވާ މައްސަަލއަކީ  މިނޫން. ހުށަހެޅިފައި ދަންނަވާލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ވެސް ކަމެއް

 އި އިތުރަށް އޭގަ ވުެރ ބޮޑަށް އޭގެ  ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް ާބއްވާެނ ދުވަހެއް ކަނޑަެއޅުމަށް

އަށް ރިފަރކޮށް ވަނަ މާއްދާ 114، . އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެލްސާއެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން ކަންތައްތަެކއް ހިމެނޭ ޖަ

އޮތް ިރާޔސީ އިންތިޚާބަށް ރަްއޔިތުން  ދަްއކަނީ ކުރިއަށް އޮްތ މައްސަލަިއގަިއ މި އެޖެންޑާކުެރވިފައި މި

ވެސް މިހާތަނަށް ބަހުސް  ގައިމުކަނަޑއެޅުމުގެ ވާހަަކ. މިއީ ހަމައިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި ރައީސަކު ހުވާކުރާނެ ދުވަހެއް 

ގޮުތގަިއ މިފަދަ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭނެ  ވެއްޖެ. ަޑއުޓު އެބަުއޅޭ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ަތފާތުިއއިރުަގއި ީމގައި ިޚޔާލު އަ
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، ލަޤަށް އެންމެން އެއްބަްސެވޭވ ގޮތެއް ީމގައި ހޯދޭތޯ ބެުލން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކީ މުޠު ރަނގަޅު ގޮތަ އެންމެ

ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ. 107މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވަނީ އްަބއި އެ ،ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަހުރި މާއްދާތައް. އެއްަބޔަކު ޤާ

އަހަރު ކަމަށް. ދެން އަނެއްބައި ބޭފުޅުން މި އޮތީ ކަނޑައަޅާފަިއ ފަސް  އޭަގއި ދައުރެްއގެ މުއްދަތު އެ

ެއ ަޔސް ، ނޫނިްއޔާ ެއ ބާބު އުިވގެންދިޔަވަނަ ާމއްދާ. އެ ާމއްދ301ާ ރިޢާޔަތްކުރަްއވަނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އޮތް 

ވެސް އެ މާއްދާއަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަދަްއކަާވ  ގައިމުތައް އުިވގެންދާނެ ކަމަކަށް ހަމަމާއްދާގައި ކުރެވިަފއި ހުރި ކަން

ވަަނ  2013ަގއި އެބަހުރި. އޭގެއިތުރުން ނުކުރަްއވާ. މިކަހަލަ އެތައް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް މީ ބޭފުޅުންނެއް ގަބޫލެއް

. ބަރުޮނވެން 17އޮތީ  ސް ާޔމީން ހުވާކުރެްއވި ދުަވސް ކަަމށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގެްނ މިއަހަރު އިންތިޚާބުވި ަރއީ

ގިަނ  އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ،މީގެއިތުރަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ އަޅުގަނޑު

ންޏާ އޭރު ދަންނަވާ ކަމަށް ވަ. މިސާލަކަށް ނިންމުމުގެ ކުރިންކަންތައްތައް އެބަހުއްޓޭ މީގައި ގޮތެއް 

އުރެްއެގ ގެ ފަހުްނ ހުންނެވީ ކޮން ދ11ަ ބަރުމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ވަީޙދު ނޮވެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާ

ުދވަހުތޯ އެ ހުންނެވީ؟  6ަގއި ފެށޭ ދައުުރގެ 11 ބަރުޖެހޭ އޮޅުންފިލުވަން. ެއއީ ޮނވެންވެސް އެބަކޮންބައެްއަގއިތޯ؟ އެ 

އޮތް ަދުއރުގެ މުއްދަތު ިދގުކުރީތޯ؟ މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުްނފިލުވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.  ރިންކު ނޫނިއްޔާ

ެއންމެން އެއްބަްސވެޭވ ގޮެތްއ  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ގަޫބލުކުރެވެނީ ީމގައި ވީާހވެސް ރަނގަޅަކަށް ވާހަކަދެެކވި 

 ޚިލާފަށް އަުޅގަނޑު ކަެމއް ަނާވކަށް ނެތީން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ވެސް ދަން ގައިމުމީގައި ބެލުން. އަޅުގަނޑު ހަމަހޯދޭތޯ 

 ދައުުރެގ ފެށޭ މީގެފަހުން އެްއވެްސ ދުވަހެްއގަިއ މި ،ކުރަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް. އެހެންވީމާ، އެްއވެްސ ޒަމާނެްއގައި 

އަުޅގަނޑު  ޖާގަދޭކަށް އަުޅގަނޑު ކުީރ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށޭ ބުނާނެ ކަުމގެ މަގާމުގެ ހުވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފަހުގެ  ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މީގައި ިނންމެން އޮތް އެންމެ ށް ގަބޫެލއް ކައަމިއްލަ ނަފްސަ

ފަހަރުަގިއ  ؛ސް މީގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން މަޖިލީހުން އަދި ގޮތެއް ނިންމިޔަނިންމުން ނިންމަން. ރައްޔިތުންގެ

ނިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރާ ދުވަހު ނޫނިއްޔާ ނުގޮސްދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާ ނުގޮސްދާނެ. ނޫ 

ޕްީރމް ކޯޓަށް ގޮސް އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ތެރޭަގއި ގޮތެއް ނަކަށް، ސުޒަމާނެއްގެ ކޮޅުން އެ ަމއްަސލަ ދާންވާ ތަ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން މިކަން ނިންމާއިރުގައި ވެސް ނޭދެން. އެހެންވީމާ،  ގައިމުތަން ދެކޭކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާ

ވާތީ، މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން.  ކަމަކަށް މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ައޅުގަނޑު އެދޭ

ސް، އުޅެފިން. އެހެންނަމަވެ ދުވަސްަތކެްއަގއި  ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑު ގިނަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ދުވަސް ެވގެންދާނީ  ދާން އެބަޖެހޭ. އެއަުޅގަނޑު މި ގޮނޑި ދޫކޮށް ދުރަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާ ތެރޭގައި  ކުރިއަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ށް. ވަރަށްންެމ ހިތާމަކުރާނެ ދުވަހައަޅުގަނޑުގެ ހަޔާުތަގއި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ގުތަށް ވަގަިއ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ަވގުތު ދެމުންދިޔައިރު  ހާރު އަޅުގަނޑު ރި ެމންބަރު. މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

. ާބކީ  ހަމަވެފަވަނީ . އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުުތ ވެސްމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު ހަމަވެފަޖު .އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ ދަންނަަވން

ދިވަަޑިއގެން .އެމުގެ އެ ބޭނުންވޭ ޕީ.ޕީވަގުތު އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. އަިދ އަމިއްލަ މެންބަރަކަށް ވަގުުތ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު

ރުޞަތަްށ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން ެއއްެވސް މެންބަރަކު އޮތްތޯ ބަލައިލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ފު

ވާ އެްއވެްސ އިގެންފައި އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ެއއްެވސް؛ އާދެ، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވަގުތު ަހމަވެފައި ވަނީ. ފުރުޞަތަށް ެއދިވަޑަ 

ނޑު މިހާުރ ވި. އަުޅގަތިއްބެ . ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރަކު އިންތޯ ބަލައިލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ

 ރީފަށް.ޢަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން އަރުވަނީ ނޮޅިަވރަން ފުރުޞަތު މި

 

  ން:ވާހަކަދެްއކެވު  ރީފްއިން ޢަ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަނޮޅިވަރަން

 ހަކަތަެކއް ގިނަ ވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި މައްަސލައަކީ މާ

، އޭހުން ފުންސަިއ މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީއަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން މިކަމުގަ

ހީމް މުޙައްމަދު އިބްރާ ަގއި އޮނަރަބަލް 11ބަރު  ައވަހަށް ނިންމަންވީ ނޮވެންޑުމެންދޮންއަމޭ ކިޔުމެއް ނެތް. އަުޅގަނ

ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން ދެން ލް ނަސީްމ ހުވާކުރަްއވާނެ ކަމަށް ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން.ޞާލިޙާއި ފައިޞަ

ނުޑ ިއގެ ހަންގަގަ ސްބުރައި،ައއިއިުރގައި ބޮުލގަިއ ހިރަފު ކަމަކީ މި ސަުރކާރު ވެއްެޖއްޔާ ައވަހަށް ކުާރންވީކުރާން

މަންޓުތަާކއި، ރީ އެޕާޓްގްޒަކަށީަގއި ތަތްލާފައި ތިބި މީހުން މިއަދު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށްވެ، އެ މީހުންގެ ލަ

 ހުގެރުންގެ މަޖިލީޒީއައީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި، އެއީ ވަ  މި ތަށް ލިބިގެންއްީމހުންގެ މާލިޔަ ތަކާިއ، ކާރުތަާކއި، އެޔޮޓު

 ރިއްޔާ...މެންބަރެއްކަމުގައި ވިަޔސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ؛ އަުރވަ މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު

 ށް.ދަތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއިާރގެ ިއއްޒަތްއަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

މުގެ ކުރިން އިންތިޚާބީ އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަޅުގަނޑު ވެސް ވާަހކަކޮޅު ފެށު

އެއާއެުކ، ރައްޔިތުންެގ ހަމަ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދިއިންތިޚާބީ ނައިުބ ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރައީސާއި

ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ޖަލްސާތަކުަގއި ބައިވެިރެވވަޑައިުނގެން އުުޅްއުވމަށްފަހު، މިއަދު ޖަލްސާގައި  ގައި ގިނަމަޖިލީހު

ދަންނަވަން. އާދެ، މިއަދު މި  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ
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ވަުރ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  އުޅޭ ަމއްަސލައިަގއި ައޅުގަނޑު ެވްސ ދެ ނުކުތާއެއް  ހުށަހެޅިގެން

ވަނަ މާއްާދގައި  107އަހަރުެގ ދައުރަކަށް ކަމަށް ޤާނޫނުައާސސީގެ  5ކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު މި އިންތިޚާބު

 11ދެން މި މައްސަލައިގައި  ން ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި.ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބަޔާންކުރު

 ،ވިދާޅުވަނީމި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ހުވާކުރަްއވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުާވ ބޭފުޅުން  ނޮވެންބަރުަގއި އާ

ޢާޔަތްކުރައްވާ. އަޅުގަނަޑށް ލިބިފައި އޮތް ވަގުތުކޮުޅ ވަނަ މާއްދާއަްށ ރި 301އޮންނަ  އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި މި

ގިނަ ާވހަކައެއް ނުަދއްކާނަން. އެހެްނނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު އެންެމ ނުކުތާއެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން.  އެްއކޮށް މާ ކުޑަކަމާ

ވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަްށ ގައި އިްނތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުަރްއވަން ޖެހިނޮވެންބަރު  11އް ފާހަގަކުަރްއވަިއގެން އެ ނުކުތާއެ 

 އެބަ ޮއވޭ ލާނަން ހަމަ. އިންތިާޤލީ މަރުޙަލާގައިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވައި ކަމަށް ވިދާޅުވާ  ސާބިތުވާ

ޮއވޭ. ވެސް އެބަ ލާަމރުކަޒީ ނިޒާުމގެ އިންތިޚާބުެގ ވާހަކަ ،ގެ އިްނތިޚާބުގެ ވާހަކަ ވެސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ގެ ކުރިން 15ފެބުރުވަރީ  2009ބުނަނީ  ވަަނ މާއްދާގައި މި 296 އިންިތޚާބަށް ބަލައިލާއިރު ގެއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުރަ

ރުވަރީ ގެ ފެބ2009ު، ގޮތުން އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކަންދިމާކުރި

ގެ ކުރިްނ ވަނަ ދުވަހު 1މާރިްޗ  2009ބުނާ  )ށ( ގައި މިގެ 296ދި ގެ ކުރިން އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭ. އަ 15

މަތީން އެ  ވެްސ ނުކުރެްއވޭ. އެެހންވީމާ، އެގޮުތގެ ށް އިްނތިޚާބުކުރި މެންބަރުންގެ ހުަވއެއްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ

ވަނަ ުދވަހު  28 ަވނަ ދުވަހު. އެހެްނވީމާ، ެމިއ މަހުގެ 28ެމއި މަހުެގ  2009ބޭފުޅުންނަށް ހުވާކުރެވުީނ 

ށް. އަ 28ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2014އަހަރުގެ ަދއުެރއް މި ހަމަވީ  5ެއއްކޮށް އެ މެްނބަރުންނަށް  ވުމާހުވާކުރެއް 

ަގއި ދެވަނައަށް ހޮވުނު ަދއުރުަގއި ވެސް ހަމަ އިންތިޚާބުެވގެން  28 ނޮވެންބަރު 2014މަތީން  އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ

ޅޭ އެްއޗަކީ ަރއީްސ އު މި ތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަންހުވާކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އައިސް މިގޮ

ސީ ދައުރު މި ޖެހިަވޑަިއގެންފައި އޮތަްސ، އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާގައި ހުާވކުރަްއވަން 11ގެ ނޮވެންބަރު 2013ޔާމީން 

 5ކުފާނަށް ވެސް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އެ މަނި 107ގައި ކަމަށް ވީމާ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ  17ބަރު ފެށުނީ ނޮވެން

ޑެންޓެއް ގަިއ ކަމަށޭ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލުކރެވެނީ. އެއީ ޕްރެސީ  17ރު ބަގެ ނޮވެން 2018ދައުެރއް ހަމަވާނީ  އަހަރުގެ

ގޮތުން  ަގއި މިއޮންނަޤާއިމުކޮށްދެްއވައިފަ. މި ޕްެރސިޑެންޓު އޮތީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާަގއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި

ގެ ިއންތިޚާބު ވެސް މި ބޭއްވުނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި މި  މިއޮްނނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުޙަލާގައިއިންތިޤާލީ މަރު

ދެވަނަ ަދއުރުަގއި  އަހަރު ހަމަކޮށްފައި 5ބުނާ ތާރީޚަށް ވުރެ ފަހުން ަކމަށް ވާތީެވ، އެ ޭބްއވުނު ާތރީޚުން ފެށިގެން 

ކަމަީކ  މަތީން މި އޮތީ. ެއގޮތުގެ ން ވެސް ހުވާކުރަްއވާފައި މިވަަޑއިގެންެނވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިންތިޚާބުވެ 

ން ހަމަ ވެސް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ން ުކރަންޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަެމްއ ކަމަށް ވީއިރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ޑު ދަންަނވާނީ މަތީން އަޅުގަނ އަހަރުގެ ަދއުރުގެ ިނާޒމު. އެހެންވީމާ، މިގޮުތގެ 5އޮތީ ސީާދ  ޤާއިމުކޮށްފައި މި

ވަަނ  296ކަމަށް ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަްތކޮށް މިކަން ކުރަންޖެހިވަޑަިއަގންނަވ301ާ
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ކަމަށް ލަފާކުރެވެއޭ. އެހެންވީމާ،  މަތީން މިކަން ދާނެ މާއްދާގައި އެ ބުނާ ވާަހކައަްށ ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމާއެުކ މިގޮުތގެ

ވާީތވެ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ކަށް ޮގސް ވަރަށް ބޮޑަށް ިޚޔާލުތަފާތުވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށްމަތީން ބަހުސަ މިގޮތުގެ

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ތައް ކުަރްއވާ އުސޫލުން އަުޅގަނޑަށްކަމުަގއި ވެސް ކަންމި ބާވަތުގެ އެހެން ކަން 

  ިއްސތިޝާރީ ލަފަޔަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް. އެގޮތުގެބޫލުކުެރވޭޅުގަނޑަށް ގަމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް އަ

 ަކމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ެއއަްށ ތާއީދުކުރަން. ހުށަނާޅުއްވާ ، އެ ަމނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމަތީން ހުށަހަޅުއްވައި

 ކުރިްއޔާ.ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމިފައިާވ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން.  ވި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިމިހާހިސާބުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންނެ 

ތެިރ ގެންދަނީ. ިއއްޒަތް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮަތށް މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ގެންދިއުމަށް މަސައްކަްތކުރަމުން މި

ކަހަލަ  ލާނަން. މިއީ ިރޔާސަތުގެ އެްއވެސްލައާ ގުިޅގެން އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިމެންބަރުން ބަހުސްކުރެއްވި މައްސަ

ގަންަނވާނެ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ުއޅޭ ކަމެްއ ނޫން. އެނގިަވަޑއި އަމިއްލަ އުސޫލެްއގެ ތެެރއިްނ ހިންގަން ބޭނުންެވގެން

 ން ތާނަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ރަީއސަކަށް މި ވޭތުވެދިޔަރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދަށުން ޖުމްހޫ

ވެރިންނާިއ، އެކި ފެންވަރުގެ މީހުން އެބަ ސާއަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިސް ކޮށްދޭ ޖަލްހުވާކުރުމަށް ޓަކައި އިންތިޒާމު 

ްސގެ ފަރާތުްނ ވަަޑިއގެންނެވި ކޮމިޓީެގ ވަަޑއިގަންަނވާ. މިކަމާ ގުިޅެގން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބީ ރައީ

ގަނޑާ ބައްދަލުކުރި. އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނާއި، ައދި އެ ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގައި ިތއްބެވި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ައޅު

ތީ މިއަްށ ބައްދަލުކުރަން ެއދިގެން ބައްދަލުކުރީމަ ވިާދޅުީވ މިކަމުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިެގން އުޅޭހެން ހީވާ އަޅުގަނޑާ

ދެވޭނީ ވަުގުތ ްއޒަތްތެރި ވެރިންނަށް ދަޢުވަތުގޮތެްއ ހޯދައިދޭށޭ. ެއއީ ިތމަންނަމެންނަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އި

އުޅެނީ  އޮެވގެންނޭ. އެހެްނވީމާ، މި ަމއްސަލައާ ގުިޅގެން މިކަން ިމގޮތަށް ގެަނއުމުން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ހީވެގެން މި

 ،ގޮތަކަށް ކުރާ ކަެމއް ނޫން ުއެޅނީއޭ. ައޅުގަނޑު ެއްއވެސްކަން ކުރަން ބޭނުންެވގެންކަށް މި ގޮތަ ރިޔާސަތުން ަވކި

. ވާތީ. އެެހންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭ ހުވަެއއް ނޫން

ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް  ، ގޯސްކޮށް ިހނގާފައިތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުިރ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ

ންނަވާލަން އެޖެންޑާ ރޭގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީމާ މިއަދު ެވސް؛ރަނގަޅުކުެރވޭތޯ ހުރިހާ 

ވާނެ. އި ބެލުމަށްފަހު ބަދަލުކުރެވިފަގެ އެޖެންޑާއެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ދަށުން ލާފައިހުރި ބ5ައައިޓަމް 

ެގ ދަށުން ކަންކަން ގެންދާ ގޮތަށް. މިހާރު އިްއޒަތްތެރި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 75 އޮންނާނީ އެޖެންޑާ ފޮނުވިފައި

 ގެ ރައީސްެގ އިތުބާރު ޅާފައިވާ ަމއްސަލަިއގަިއ މަޖިލީހުމެންބަރަކު ސޮއިކުަރްއވައި ުހށަހަ 51މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

މިގޮތަށް ކުރުކޮށްލަިއެގން ކަންކަން ގެންދިއުުމެގ  ގަިއ އެަބއޮތް ހިމެނިފައި،އްސަލައި ނެތްކަމުގެ ތެރޭަގއި އޮތް މަ
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 ެވގެްނ އެކަން އެޖެންާޑއިން ވާނީ ވެްސ ނުކުރާން މައްސަލަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ރިޔާސަުތގަިއ އިނެދގެން އެކަން

ސް ކަމެއް ެއއްފަހަރާ ގެނެ ރި ހުރިހާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މިައދުގެ އެޖެންާޑގަިއ ހު 75ނަގާފަ. މިދެންނެވީ 

ގޮތަްށ  ނުލާންވެގެން. ހަމަ ގަވާއިދާ އޮތްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ޖަހާ އެ ؛ހަމަ ފަޓާސް

. ރީ ޕާޓީގެ ަވގުތު ހުސްވެފަިއވޭއި ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުުތ ދެމުންދިޔައިރުގައި ޖުމްހޫގެންދަން. ހަމައެއާެއކީަގއި، ެދންމެގަ

ގަންނަވާ.  އެބަ ރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެދިވަަޑއިހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޖުމްހޫ ިމނެޓު. 3ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ އޮތީ 

ކަމަށް  އަޅުގަނޑަކަށް އެ ފުރުޞަތެްއ އެރުވޭކަށް ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ބޭފުޅަކު ނިކުމެވަޑަިއގެން އެ ފުރުޞަތު އަރުވާ

ށަހެޅުމަށް ޓަކަިއ. އެ ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ިވއްޔާ އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ހު ވަނީ

ޅުގަނޑު މިނެޓު. އެ ފުރުޞަތު އަ 3އެހެންނޫނިއްޔާ އެ ފުރުޞަެތއް އެރުޭވކަށެއް ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ އޮތީ 

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކަށްފަހު( )ަވގުތުކޮޅަ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންނެވިްއޔާ.  ޕީ.ޕީ.އެމަށް އަރުވާނަން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

 އަދު ގޮތެއް ޓަަކިއ މަޖިލީހުން މިއްސަަލިއގައި ަޙއްލެއް ހޯދުމަށްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި މަ

 މަތީން ރާގެސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ މަްޝވަ ،ބަހުސްަގއި ެވސް ދެންނެވިން ނުޑ ވާހަކަިއގަިއ،އަޅުގަނިންމުމަށް ޓަކައި 

ގެ ބަރުންމެން 7އި ގެންދިުއމަށް ޓަކަގޮތުން މިަކން މަޝްވަރާ ކުރިއަށްގެންދަން އަުޅަގނޑަށް ފެނެއޭ. އެމިކަން ކުރިއަށް

ގަިއ އެކު ތަކާނުވައިގެން ގާނޫނީ ދުސްތޫރީ ހަމަސަލަ ފޮލާނަން. މި ކޮމިޓީއަށް މައްކޮމިޓީއެްއގެ ވާހަކަ ދަންނަަވއި

ނޑު ހަވާުލކުރަން. މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް ިމކަން އަުޅގަ 7ސްދިނުމަށް މި މެންނާ ހަމައަށް މި މައްސަލަ ގެނެއަޅުގަނޑު

ނޑިތީމު ދި ކަރު އަމިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ،އާދެ، ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު ިމހުށަހަޅަނީ

މް ޝަރީފް،  އިބްރާހީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު މި ލިސްޓު ހުށަހަޅާލަނީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ ކޮމިީޓ ސްވެއްޖެއް ހުށަހެޅުއްވީމަ އެ ހުށަހެޅުން ފާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަން ހުށަހަޅުްއވަންޏާ

ށަހެޅުމަށް ހު ހުށަހެޅި ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަން . ެއީއ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާއިނަގާނީ ވޯުޓގެ ަވގުތުގަ 

 ރަޝީދު؛ ރިޔާޟް އަރުވަނީ ތާއީދުކުރާ މެންބަރެއް އިންޯތ ބަލައިލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު މިފަހަރު ފުރުޞަތު މި

 ބުނަން ވީމަ ދާއިރާ ކުއްިލއަކަށް ގިނަ ދުވަސް ިރޔާޟް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާهللا ޢަބްދު ފުކުރައްވާތި!މާ

 ހަނދާންނެތުނީ. މާފުކުރައްވާތި!
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  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްޔާ ށް ޝުކުރިކިނބިޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު

. އަދި ދަންނަވަން މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބީ ރަީއސް އަދި ނައިބު ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަބާ

ޟް ންމެ ރިޔާޅުގަނޑު ދެކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެންމެހަިއ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން، އަ

 ރަޝީދު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ބަހުސްކުރާކަށް ނޫން.ތާއީދުކުރެްއވުމަށް ފުރުޞަތުެއރުވީ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ރިއްާޔެގ ހި ޖުމްހޫ، ދިވ5.2ެރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުްއވި؛ އާެދ، އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ޝުކު  އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

 ލަިއގެ ޅޭ ަމއްސަގު ބަޔާންކުރާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާްއާވނެ ތާރީޚާވަނަ މާއްދާގަިއ  114ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން.  މަރުޙަލާ ނިމުނީބަހުސްގެ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު  .6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
 ، މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު. 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 2018/2 ނަންބަރު ާވ، ގާނޫނުވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި -6.1

 -)އެންޓި 2018/2ނޫނު( ުއވާލުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން ިއއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ޑިފެކްޝަްނ ގާ-)އެންޓި

 ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު( ުއވާލުމުެގ ބިލު. 
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ހަޅުއްވާަފއިާވ، ހުށަهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދު ،6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.2}

ާޔއިން ކޮށްފަިއވާ ޖަލު ަޤޟިއް Cr-C/132/2015ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ ަނންބަރު 

ންކަން ނެފައިާވ ކަޙުކުމް ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އިޤުރާރުވެ، މި ޤަާރރުގަިއ ބު

ޕްރީމް ރާއްޭޖގެ ސުމުކުރުމުެގ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ނިންމުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި، ދިވެހިޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއި

އްވާފަިއވާ ގަރާުރގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅު 142ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 Cr-C/132/2015ގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ ނަންބަރު ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ވެ، މި  އިގުރާރުޤަޟިއްާޔއިން ކޮށްފަިއވާ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 ސެކިއުޓަރގަރާރުަގއި ބުނެފައިވާ ކަންަކން ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ނިންމުމަށް ޕްރޮ

ަނ ވަ 142ދުގެ ޖެނެރަލަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

 މާއްދާއިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަގރާރު. 

ހިދު ޝާهللا ، ހެންވޭރު އުތުުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދ6.3ުއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.3}

މިނިވަންކަމުެގ  ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ )އަބުުރ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 2016/15ފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ޅުއްވާހުށަހަ

 ކޮށްދިނުމާއި )ައބުރު ރައްކާތެރި 2016/15ްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ުއވާލުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަކިޔުން އި (ގާނޫނު

 ންނަވަން. ދަ ޝުކުރު މުގެ ބިލު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްުއވާލު (ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ގާނޫނު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލްސާ ަގއި. ޖަ 1:30، ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން، މި އައިޓަމް ކުިރއަްށގެންދާނީ 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ނަން.މެދުކަނޑައިލާ

 

 އަްށ{ 13:30އިން  10:30}ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: 

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންނަށް މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށަން ަތްއޔާރުވުމުެގ ގޮތުްނ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ށްއެހުން މި ، ވޯޓަށް އެހުންމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓ7ަންނަވައިލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ދަ

ފަހު( ތުކޮަޅކަށްދަންފަޅީގައި އޮންނާނީ. ވޯުޓރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުަމށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވާލަން. )ަވގު

. ގަންނަށް ކަމަށް ހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މަސަްއކަތް ފަށައި ގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހުމަށ7ްއެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ންަނވަން. އްވުމަށް ދައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ަދންނަވާލަން. ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗުކކޮށްލެ

ަގއި ިމ މަޔާ ެއކީށް ފަރިތަނުވެފަތިބީވަރަށް ގިނަ ދުވަހު، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ގިަނ ދުވަހު ާކޑުކޮޅުަތކަ

ކޮޅުަތއް ލަން، ކާޑުދަންނަވާލަނީ. ވަޑަިއގެން ތިްއބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ ެއކީަގިއ ދަންނަވާ

 ކަމަށް.  ޗެކުކޮށްަލއި މަޖިލީހުގެ މެޝިނަށް އަހުލުވެރިެވވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވާލަން. ވޯޓަށް ދަންނަވާަލން

 ފަރެސްމާތޮޑާ . އާދެ! އަުޅގަނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވައިލާނަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.1}

 2009/2 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންަބރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ންމެވި އްަވއި ނިލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ)ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞް

 ދެން. ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ލަޠީފް އްމަދުމުޙަ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 15    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 72ދު؛  ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަ. ހާޒިުރވ85ެދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް 50. ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 15ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ންގެ ވި މެންބަރު. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންނެ 1ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

ޖެންޑާ ައއިޓަްމ އެހެންކަމުން، މި ބިލު ފާހެއްނުވޭ. އެ .65. ޖުމުލަ؛ 33. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

 ދެން އޮތް ޯވޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. ،  7.2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބްރާހީމްދީދީ އިްތތެރި މެންބަރު ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒ7.2ައެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.2}

ްނ ެގ ބިލު ކޮމިޓީތުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިްޞލާޙުގެނައުމު)ޖިނާޢީ ިއޖުރާއަ 2016/12ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 

ކަްށ ންނަވާ ގޮތަމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ނިންމެވި ްއވައިދިރާސާކުރަ

 ްއވުން އެދެން. ވޯޓުދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 01    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:
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 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 72ދު؛ . ހާޒިުރވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދ85ަދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަީތޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ިރކަމާ ށް އަދަބުވެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުާރއިރު ައޑުމަޑުކޮށްލަދެްއވުން އެދެން ވަރަ

. 72ރުންގެ އަދަދު؛ . ހާޒިުރވެ ތިއްެބިވ މެންބ85ަމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ އެީކގައި. ދެން

. ަވިކ 66ދު؛ . ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދ1ަފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މ1ެރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަ

ބާތިުލވީ.  އެހެންކަމުން، މި ހުށަހެޅުން ފާހެއްނުވޭ. ބިލު .67. ޖުމުލަ؛ 34. ފާސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 67

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އަޙްމަދު  ގެ ދަށުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާވަށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރ7.3ިއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.3}

ގެ ގާނޫނު( އަށް )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުަތކާއި ޕެރޯލު 2013/14އަޒުހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަގިއ ކަމުންދާއިރު ގަވާިއދުގައި އޮންނާނެ، ރިޔާސަުތން ވާހަކަދައް އިސްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު؛ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނެއްާކ އަ 7.3ގުތު. ވައަދަބުވެރިކަމާ އެީކގަިއ މަޑުްނ ތިބޭށޭ. ރިޔާސަތަށް އިޙްތިާރމްކުރައްވާށޭ. މިއީ އަެނއްކާ ޯވޓުގެ 

ފަިއވާ، ށަހަޅުއްވާހާން ފަހުމީ ހުފަށަނީ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒު

ލު ކޮމިޓީން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ ގާނޫނު( އަށް އިްސލާޙުގެނައުމުގެ ބި 2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު 

ްށ ކަންނަވާ ގޮތަދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ

  ން އެދެން.ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒުހާން ފަހުމީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 02    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ސްނުވޭފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 72ދު؛ . ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދ85ަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ްށ ވަިކ ގޮަތކަ .61. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 2ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 63 އަދަދު؛ . ވޯުޓގައި ަބއިވެިރިވ މެންބަރުންގ5ެޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ ވޯ

 ބޭރުވީ. އެހެންކަމުން، މި ހުށަހެޅުން ވެސް ފާހެއްނުވޭ. ބިލު .63. ޖުމުލަ؛ 32ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

، ދުވަހުގެ މަސަްއަކތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ހުރި 7.4ދެން މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

، 5.2ކަންކަން. މިއަދުގެ މަސަްއަކތުން ވޯޓަށް ހަމައަށް ގޮސްަފއި ދެ ކަމެއް އެަބވޭ. ދެ ޯވޓެއް އެަބއޮވޭ. އެއީ 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސ  114ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ބާއްވާނެ ތާރީޚާ ުގޅޭ މައްަސލައެއް. އެކަމާ ުގޅިގެން ދަްނނަވައިލާނަން. ކުރިން ެވސް މި ވޯޓު ނެގުމުެގ؛ މި ވޯޓަށް 

ގެނައި ގޮތް ކުރިން ވެސް ދިއުމުގެ ކުީރަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ރިޔާސަތުން ދަންނަވައިާލނަން. ރިޔާސަތުން މި މައްަސލަ 

ވަނަ އަހަރު  2013އޮންނާނީ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިާހ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންަނވާފަ. ހަމައެާއއެީކގަިއ 

ޔާމީން ހުވާކުަރއްވާަފއިވާ ތާރީޚާ ުގޅޭ ހުރިހާ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންނެވި ރަީއސް ޢަބްދު

ކެއް ވެސް، މިދެންނެވީ ހުވާކުރުމުގެ ލިެޔކިުޔންތައް ވެސް މަޖިލީހުގައި ެއބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޢުލޫމާތުތަ

ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދެންނެވުމުގެ ކުރީަގއި އަދި މިދެންނެވި އިގުރާރުަގިއ ސޮއިކުރަްއވާފަިއވާ ތާރީޚު 

އޮތް. އެެހންނަމަވެސް، އޭގެ ކުީރގައި ަވރަށް މުނާސަބުކޮށް މަޖިލިސް ވެސް މި ހުރިހާ ކަެމއް ައޅުަގނޑުގެ އަތުަގއި އެބަ
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މި ދަނީ. މަޖިލީހުގައި އިންތިާޚބުވެަވޑަިއގެންނެިވ ރައީާސއި ނައިބު ރައީްސ ވެްސ އެބަ ިތއްބަވާ. އަދި ކުރީގެ މަޖިލީހުެގ 

ވެސް އިންނެވުމާ ެއކީަގިއ ރައީސް ވެސް އެބަ އިންަނާވ. މި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުަގއި ހުންނެވި ރައީސް 

ޝާހިދަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ هللا އަޅުގަނޑު ކުީރގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ! ޢަބްދު

 މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ށް ގަމުންދަނިކޮޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ވޯޓެއް ހިނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަ

 ގޮތުެގ ާވއިދުަގިއވާވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ަގވާއިދަކުން ނުދެްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ މަޖިލީހުގެ ގަ

ެދއްވުމަްށ. ްށގެންގޮސްނުވުމަށް މަަސއްކަތް ކުރިއަމަތީން ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިވާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނާ ރި މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑު މި ުފރުޞަތު މި އެުރވީ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެ

އިގެން.  ކަމަށް ބަލައެކަމާ ގުިޅގެން އެްއޗެއް ވިދާޅުވެދާނެގުޅުންހުރި ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ހިނގަމުންދާ ކަމަކަށް ވާތީވެ 

 17ވާނަން. އެހެންވީމާ، ހުވާގެ އިގުރާުރގައި އޮތް ތާރީޚާ އެީކގަިއ ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރު

ޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ ލްއަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސު 5އިން ފެިށެގން ކުރިއަށް އޮތް  2003ނޮވެންބަރު 

ބުކޮށްފަިއާވ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާ 111މަޤާމަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ނީ ދަ މިހާރު މި ޔާމީން ޢަްބދުލްޤައްޔޫމް ހުާވކުރަްއވާ ތާީރޚު އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވާލީ. އެއަށްފަހުهللا ރައީސް ޢަބްދު

 ދަށުްނ ގ5.2ެއެދެން  އިެދއްވުންކިޔައިދާރީ މޭޒުން ށް ވޯޓަށް ދިއުމަށްޓަކައި. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަ

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. އަދު ދެން ދަންނަވަންޖެހޭ ވޯޓާމި

 

  މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ލީވިިލނގި، ހުށަހަޅުއްަވއިމުޙައްމަދުދީދީ  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

ވަނަ 114ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 މާއްދާގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާުބާވ މީހަކު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަޤާމަށް 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މީހަކު، އެ މީހެއްގެ މަޤާމާ ހަވާުލވުމުެގ ކުރިން އެ މަޤާމުގެ ުހވާޮކށް، ެއ ހުާވގެ އިގުރާުރަގިއ 

ސޮއިކުރަްނވާނެ ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ަކމުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާތީ، 
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ގަިއ  2018ސެޕްޓެންބަރު  23ވަނަ ާމއްދާއަށް ިރއާޔަްތކޮށް، 301ސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމަށް އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންެނވި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، 

، ެއ ބޭފުޅުންެގ މަޤާމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބގެ މަޤާމަށް ކަނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ަނސީމް

 11ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވުމުގެ ކުިރން މަޤާމުގެ ހުވާކުރަްއވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ 

 ކަމުަގއި ަކނޑައަޅަން. 2018ނޮވެންބަރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަވަން. ްއވުމަށް ދަނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެދެންމެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޅުމެއް ލިބި . ދެ ހުށަހެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެ ހުށަހެޅުމެއް؛ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަްނނަވަން

 ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ. އެހެްނވެެގން މިގޮތަށް މި ދެންނެވީ.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 09    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 29    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        މްލަ:ޖު

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 72ދު؛ . ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދ85ަލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ިކ ގޮަތކަްށ ވަ .29 އަދަދު؛ ންބަރުންގެމެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 9ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 38 އަދަދު؛ ވޯުޓގައި ަބއިވެިރިވ މެންބަރުންގެ .2 އަަދދު؛ މެންބަރުންގެވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 

ރި މެންބަރުން، ިއއްޒަތްތެ މި ހުށަހެޅުން ފާހެއްނުވޭ. އެހެންަކމުން، .38ލަ؛ . ޖުމ20ުފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 އި މިއަދުގެގަނޑު އަބަުދވެސް މިަދންނަވަނީ އަޑުމަުޑކުރަްއވާށޭ. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ބަިއ ނިންމުމަށްފަހުގައަޅު

އަޅުގަނުޑ  މަސައްކަތުން ވޯޓަށް ދާ ކަންކަން ދެންނެވުމުގެ ކުރީގަިއ ދެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތް ވާހަކަ ދެންނެވިން.

ެސވުމަކީ ން އަޑުޭނއް! އަުޅަގނޑު ދެންނެވިން ެއ ވާަހކަ. ތި ބޭފުޅުދެންނެވިން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތާ ޗެލެންޖުނުކުރަްއވާ

ހެޅުން ން އޮތް ހުށައެކަމާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވަންާޏ އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ ނަންއިއްވަން. ދެ

 އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވައިދެްއުވން އެދެން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ބަުރ މެން ތެރިިއއްޒަތް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ވިލުފުށީ ދާ

ައކަށް ގުތީ ކޮމިޓީވަތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހަތް މެންބަރުންގެ  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

 ފޮނުވުމަށް ހުށަހަޅަން.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ވަން.ށް ދަންނަދެންމެ އެ ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުިދނުމަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރިޔާޟް هللا މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 72ދު؛ ޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަ. ހ85ާދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ކި ގޮތަކަްށ ވަ  .1 އަދަދު؛ މެންބަރުންގެ . ނުފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެްއވި 68ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 69ދު؛  އަދަވޯުޓގައި ަބއިވެިރިވ މެންބަރުންގެ .1 އަަދދު؛ މެންބަރުންގެވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 

ހުށަހެޅުން  އެހެްނކަމުން، މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މި .69. ޖުމުލަ؛ 35ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ޅުވާލަން.  ފާސްވުމާ އެކީަގއި މި ހުށަހެޅުމުގަިއވާ ކޮމިޓީ ނެގުމަށް އަޅުގަނޑު ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހު

 .ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ްއޒަތްތެރިއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ހެންވޭރު ންނަކީ؛ މެންބަރު 7މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ  7އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ! 

ކެލާ ، ދަމްއާއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ، ދުޝާހިهللا މެންބަރު ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި  އުތުރު ދާއިރާގެ

 ރާގެ މެންބަރު ކަނޑިތީމު ދާއި، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

 ބަރު ރިޔާޟް ންއަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެ، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، މުޙައްމަދު ޙުސައިން

 ރަޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ތާއީދުކުރަން އެކަނި.މެންބަރަ ިއއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނގިލީމާމި
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ްށ ށަހެުޅއްވުމަރިޔާޟް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުهللا ތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަ

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެ ޮކމިޓީއަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒުން މޭ އް އިދާރީދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީެގ ނަންފުޅުތަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 އްވުމަށް ދަންނަވަން.ދެ އިްއވައި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ރު މެންބަތްތެރި ްއޒައި ާދިއރާގެ  ލީގިނމާމި، އި ހުށަހަޅުއްވަ ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެިރ އި ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ 

ންަނވާ މެންބަރުން. އިގަމެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަ  7ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން.  ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މެންބަރުރި އްޒަތްތެއި  ދާިއރާގެ މީދޫ އައްޑޫ ،ޝާހިދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 އިން ޙުސަ ރި މެންބަރުްއޒަތްތެއި ދާއިރާގެ މަތިވެރި ،ޢާރިފް ޢަލީ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ  ކެލާ ،އާދަމް ރޮޒައިނާ

 ންބަރު އްޒަތްތެރި މެއި  ާދއިރާގެ ުކޑަހުވަދޫ ،ޙުސައިން މުޙަްއމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ  ކަނޑިތީމު ،މުޙައްމަދު

 ރަޝީދު. ރިޔާޟް އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ ،ޢާމިރު އަޙްމަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް ދަންނައި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ . ފެނ72ްދު؛ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަ ުރވެ. ހާޒ85ިއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެންމެ ނެގުނު

ތަކަށް ވޯޓުދޭްނ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގ68ޮކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާސްވުމަްށ 68 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވި. 1ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 (ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު)ދަްނނަވަން. ކަުމގައި ން ފާސްވެއްޖެމުން، މި ހުށަހެޅުއެހެންކަ .68ލަ؛ . ޖުމ35ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެށިގެން  މިއަދު ކަތްމަޖިލީހުގެ މަސައް އޮތުމަށްފަހު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މެދުކެނޑިފައިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ގިަނ 

 ޝުކުރު ބޮޑަށް  ވަރަށްމަށް ސައްކަތަށް ދެްއވި އެއްބާރުލު އްޒަތްެތރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މަ އި .ދަނީ ކުރިއަށް މި

 އިޅުންނާތައް ތި ބޭފު. އެހެންނަމަވެސް، އެކަހަލަ ކަންތައްހުންނާނެ އިފަހަރު ކުދިކުދި އޮޅުންއަރާފަ އްދަންނަވަން. ބައެ

ހެްނ ތިއްާޔ އެލާނަން. ނެއިނުގައި އިނިްއޔާ ހަމަޖައްސަ އަޅުގަނޑާ ގުިޅގެން ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި އަުޅގަނޑު މި ތަ

 މީހަކު ހަމަޖައްސާނެ.

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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