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 ފެށްޓެވުން  އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ           .1

 

بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصلة والسالم على رسول هللا  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ފެށުނީ. ޖަލްސާ وعلى آله وصحبه وهن وااله.

 

ޞަ މަޖިލީހުގެ ޚާއް ރައްޔިތުންގެ  ދެވަނަަަ ނަންބަރު: އެޖެންޑާގެ         .2

 މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެއްވުން  ރައީސްގެމަޤާމަށް

 

މިނެއްޓެްއވަރު މި ބަލާލީ މިއަދު ވިއްާސަރ  2ޖަލްސާ ފެށުން  އާދެ

ެވގެންދިައއީމަ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ވަޑަިއގަތުމަްށ  ދުވަހަކަށް

 ިމައދުގެ އެޖެންޑާަގއިެވސް މިއޮތީ މީގެ ކުރީ ދަތިވެދާނެތީއާ އެީކގައި.

ަަވެސް އަޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންިދޔަ މައްސަަލ  ޖަލްސާގައި

އިންތިޚާުބ ކުރެއްވުުމެގ  އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކުަު

ބޭއްވިަފއިވާެނ.  މައްސަލަ. ތިބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި އެޖެންޑާވެސް 

ނޑު ީމގެ  ކުރީދުވަުހގެ  އާދެ، ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގައި އަުޅގަ

 28ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާލާފަިއ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންޭވ. ެއއީ 

ވަަނ  11ފެބުރުއަަަރީގައި އޮތް ޖަލްސާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ  ޖަލްސާގައި ތަފާތު ގޮތްތަަކކަށް ވާހަކަދެެކވުނު އެއަްށ އަުޅގަ

އެއްގޮަތކީ  ެއއީ ޭއގެ ތެރެިއން ގޮތަކަށް 4ވިސްނާލާއިރު ބަހާލެވެނީ 

މެންބަރުން،  ސިއްރު ވޯޓެްއ ނެގުްނ ލާޒިމުވާކަމަށް ވާހަކަެދއްެކވި

 އަނެްއގޮތީ ސިއްުރވޯެޓއް ލާޒިމު ނޫންކަމަށް ބައެްއ މެންބަރުން 

ގައި އޮްތ  2004އޮކްޓޯބަރު  14ވަނަ ގޮތަކީ  3ވާހަކަދަްއކާފަިއވޭ އަދި 

ނޑައަުޅްއވާފަިއވާ އުސޫ  ޚާއްޞަ ލާ އެއްގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާިއން ކަ

ރައީަސކު ހޮވުމުގަިއ އަްތ އުފުލަިއގެން ހާމަ ވޯެޓްއ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާތީ  އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  ދިނުމަށް ކަ

އެބަތިއްބެވި އަދި އޭގެ އިތުުރްނ  މިގޮތަށްަްވެސް ވާހަކަެދއްެކވި މެންބަރުން

ފެނޭ އެީއ ޚާްއަޞ  ޔާލުފުޅުަތކުންވަނަ ގޮެތއްވެްސ މެންބަރުންގެ ޚި 4
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މަޖިލީހުން  މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުުމގައި ޢަމަލުކުރާެނގޮތް އަލުން 

ނަޑއެުޅއްވުމަށްޓަަކއި ނުޑ   ކަ ގޮތަށް  4ވޯަޓކަށް އެހުމަށް. މި މައިގަ

މެންބަރުން  40ވާހަކަދެއްޭކއިރު ޖުމްލަ  ވާހަކަދެެކވުނީ މި ކަންތައްަތަކށް

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ނެންެގިވ  ންބަރުންގެ ތެރޭަގއިމެ 40ވާހަކދެްއކެވި މި 

 18ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ 40މެންބަރު ހިމަނާފައެއް ނުވާނެ މި 

 ވަނަ މާއްދާ 133މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަީނ ޤާަާނޫނުއަސާސީގެ 

މެންބަރުން ވިދާޅުވެފަިއވަީނ  7ސިއްރުޯވޓެއް ެނގުން ލާޒިމުުކރާކަމަށް. 

މެންބަރުން  10ތަށް ލާޒިމު ނުކުރާކަމަށް އަދި މާއްދާ އެގޮ ވަނަ 133

ގަިއ މަޖިލީހުން  2004އޮކްޓޯބަރު  14ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ އުސޫާލ އެްއގޮތަށް ކުިރއަށް  3ގެްނދިއުމަށް.  ކަ

ަކނޑަަަައޅާފަިއ  ަގއި 2004އޮކްޓޯބަރު  14މެންބަރުން ވިދާޅުވެފަިއވަނީ 

ަް އޮތް އުސޫލު އޮތްަްނަމަވެސް އަ  ލުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް

ނަޑއެުޅއްވުމަށް. މިއަދަދުަތށް ދެންނެވި ދެންނެވުމުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  ކަ

 1ުނކުތާެގ ތެރެއިން  4ނުކުތާއަށް އެ  4ވާނީ މިދެންނެވި  ބަލާފައި

ައަޭގެ ގިނަ ނުކުތާަތކެއް ހިެމނޭގޮތަށްވެްސ  ނުކުތާއަށް ވުރެ އިތުރަށް

އެހެންގޮތަކަްށ ދަންނަވާނަމަ  ިއވޭ.ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާފަ

 14ެމންބަރުން  ސިއްރު ޯވޓުލުން ލާޒިމުނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވާ ަބެއއް

 ަގއި އޮތް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއިން 2004އޮކްޓޯބަރު 

ަް ރަނގަޅުކަމަށް ުނވަތަ ަޢމަލުކުރަންވާނެ  ނިންމެވިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

ނުޑމެން މިގޮތަށް ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުންވެސް އެބަހި ކަމަށް މެނޭ މީގައި. އަުޅގަ

ތައްޔާރުކުރި ކަރުާދހެަެއް ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮުޅމަތީގަިއވާެނ  ބަލާލާފައި

ނޑުމެން އޭތި ިތަޔބޭފުޅުންނަށް  އެީއ އެލިސްޓު ހިމެނޭ ގޮތަްށ އަަަުޅގަ

މަޢާފުކުރަށްވާ އެލިސްޓު އެހުރިހާ މެންބަރުން  ހުށަހަޅާލާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް

ަް  ކެިވގޮތްވާހަކަދެއް  ތިޔަބޭުފޅުންނަށްވެސް އޭރުން ސާފުކޮށް

ވާހަކަެދއްެކިވ މެންބަރުން  އެނިގވަާޑއިންނަވާނެ މީގެކުީރ ޖަލްސާގައި

ކުރެވުުނގޮތް.  ވާހަކަދެްއކެވި ގޮތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ އަދަދު

ނުޑ  މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ 40އާދެ، މި  އަުޅގަ



 3 

 މެންބަރަކު ޭއގެތެރޭަގއި އަދި އެބަ  10ވި އަދަދުތަކަށް ބަލާިއރު މިދެންނެ

މެންބަރުންނަކީ މި ހަތަރު ނުކުތާއަށްވެސް ނުވާ ގޮތަްށ  10މަދުވޭ އެ 

އެހެންކަންތައްަތާކއި ބެހޭގޮތުން ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށާއި،  ހަމައެކަނި

ްށ ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރުންވެްސވޭ އެނުކުތާއަ  ތާއިދުކުރެްއވުމަށް

ގޮތަކަށް އަލިައޅުްއވާ ނުލަްއާވ  އޭންެއއްވެސް ނުކުާތއަކަށް އެްއވެސް

ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ.  އެންވީމާ، މިކަންަތއްތައް އަުޅަގނޑު މިަވގުތަށް

 133ިވސްނުމަށް  ވަނަ މާއްދާ ލާޒިމުކުަރނީ ސިއްރުވޯެޓއް ކަމުަގއި 133

 ުމެގ ވިސްނުމަކީވަނަ މާއްދާ އެފަދަ ސިއްުރ ވޯޓެއް ލާޒިމު ނުކުރާކަ

ަެިވސްނުން އެއީ ދިމާ އިދިކޮުޅ ދެވިސްނުން.  ދެކޮޅަށް ދަތުރު ކުރާ ދެ

ވަަނ މާއްދާ ިސއްރުވޯުޓ ލާޒިުމނުކުރާ ކަމުެގ  133 އެހެންނަމަވެސް

ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ކުިރއަށް ދިއުާމ  ވިސްނުމާ މަޖިލީހުން މިހާރު 

މަކީ ކޮންމެސް ވިސްނު 3އެނިންމުމަށް އަލުން ރިޢާަާޔަތް ކުރުމާ މި 

މީެގ  ވިސްނުންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެ. 3ވަރަކަށް ގާތްގުޅުެމއް ހުރި 

ގަިއ  2004ޮއކްޓޯބަުރ  14ތެރެއިން ރިޔާސަތަށް ޢަަަމަުލކުރެވެން އޮތީ 

ނޑައަޅުްއވާފަިއވާ ގޮތަށް. އެީއ ކޮންމެހެން މިދެންނެިވ  މަޖިލީހުން ކަ

ޢަަަތަކަްށ ރިޔާސަތުން މި އުސޫލު ހާމަކުރި ޖަމާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިންަް

ބޯލަނބަނީ މީގެ ކުރީަގއި މުިޅ  ބޯލަަަނބަނީކީ ނޫން. ރިޔާސަތުން

ނިންމުމަށް. އެ ނިންމުން  މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ރިޔާސަތުން ބަލާ

އެްއގޮަތްށ  ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ރިޔާސަތުން ގެންދަންޖެހޭނީ އެނިންމުމާ 

 ވާފައިވާ ނިންމުމަކަށްވާތީ.އެއީ ހަމަ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަ

 އާދެ، މިއާެއއްގޮތަށް ކުިރއަްށގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލާއިުރ ޢިއްޒަތްތެރި

މަޖިލީހުގެ ރިޔާަާސަތަށް މިމައްސަލާަގއި ކުރެވޭނެ މާގިނަ ކަންތައްތަެކްއ 

މަޖިލިސް މިހިނގަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިެދއްވެްސ ނެތި. އެހެންކަމުްނ  ނެތް

ށް ަެކަމެްއކުރެވޭނީ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ މެންބަރުން ރިޔާސަތަ މަޖިލީހުގެ

މަގާ އެްއގޮތަށް. ެއގޮތުން ރައްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ  މަގު ދެއްެކވުމުން އެ

މެންބަރަކު ހޮވުމުގައި އަްތ އުފުލައިގެްނ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް

ގަިއ  2004އޮކްޓޯބަުރ  14ވަނީ  ހާމަ ވޯޓަކުން ނިންމުމަށް، މަޖިލީހުން
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ނިންމެވިނަމަވެސް، ވަިކ  ސްކޮއްފައި. މި މެންބަުރން ކަންކަންފާ

ނިިމގެން އެދަނީ  ޖަލްސާއަކުން ކަންކަން ނިންމެވި ނަމަވެސް، ެއކަންކަން

މަޖިލީހުން  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއްގެ ގޮުތަގއި. އެކަން 

 ންބަދަލުނުކުރައްވާ ހިނދަކު ެއނިންމުން ދެމިއޮންނާނެ. އަދި ރިޔާސަތު

ވަނަ ޖަލްާސގަިއ ާވހަކަދެއްެކިވ  11އެނިންމުމަށް ޢަަަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. 

މިހާތަނަށް ކުރައްާވފައިވާ ބަހުްސގަިއ ފާޅުކުރަްއވާފައި ވަީނ  ބޭފުޅުން

މެންބަރުން ދެކިަވޑާއިންނަާވގޮތް. އެބޭފުޅުން ޤަަަބޫލުކުރަްއާވ  ވާހަކަދެްއކެވި

އެއީ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހިފަހައްަޓވާ އުޞޫލު  ހަމަ އަދި އެބޭފުޅުން

މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ  ޚިޔާލު. މި ޢިއްޒަތްތެރި

އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާ ަކމެއް ނިމިގެން  ނިންމުމަކަށްވާނީ މަޖިލީހުގެ

ވާހަކަދެެކވޭ ކަްނތަކާ ގުިޅގެން  އެފަދަ ނިންމުމެއް ނާންނަހާ ހިނދަކު

ނޑައަޅާފަިއާވ  ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ބަލަންޖެހޭ.  އުސޫލުމަޖިލީހުން ކަ

ޢަމަލުކުރަން. މެންބަރުން  ރިޔާސަތުންވެސް ޖެހޭނީ ެއުއސޫލާ އެްއގޮތަށް

ރިޔާސަތުގައި އިންަނ  ބަދަލުވުމަކީ ރިޔާސަތުަގއި ިއންނަ މީހަކަށް އަދި

ބައްލަަވއިެގްނ  މީހަކު ބަދަލުވުމަކީވެސް މަޖިލިސް ބަދަލުަުވުމެއްކަމަށް

ެއކަްނ  ގެ ދެމިއޮތުްނ ބަދަލުވުމެއްނޫން ރިާޔސަތުންވެސްނުވާނެ. މަޖިލީހު

ަަބޫލުކުރެއްވުްނ  ދެކެނީ އެގޮތަށް. އަދި މެންބަރުންވެސް އެގޮތަށް ޤަ

ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. އާދެ މި ވާހަކަޔަށްފަހު އަުޅަގނޑު މިއަުދ  އަޅުަގނޑު

ުރ ބޭނުންވާ ެއއް ވާހަކަެއއް އެބަޮއވޭ އެީއ ިއއްޔެ ަހވީ އަދި ދަންނަވާލަން

ާޙްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކުަު ހޮވުމާއި ުގޭޅ  ނޫހުގައި ރަްއޔިތުންގެަެ

ަާ  ގޮތުން އެޓަރީނ ޖެނެރަލް ޮއފީހުގެ ނަމުގައި ާޝއިޢު ކުަރއްވާަފއިާވ

ޚާއްަޞ މަޖިލީހުން  ނޫސްބަޔާނެއްޭވ. އެ ނޫސްަބޔާނަކީ ރަްއޔިތުންގެ

ނުވަަތ  ލަފަޔަކަށް އެިދގެން ނުވަތަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ހުއްދަކޮށްގެން

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ދައުރެއް އޮެވގެން ދެްއވާފަިއވާ ބަާޔނެއް ނޫންކަން 

އަޅުަގނޑު މި ދަންިޑވަުޅގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަދި ޚާއްަޞ 

ހިނގާކަމަކާ ޫނސް ބަޔާނެއް ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ ބެހޭގޮތުން  މަޖިލީހުގައި

ނުޑ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ކަމަށްވެ ދިނުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ްސ އަުޅގަ
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ސާފުވެވަަޑިއގެްނފައި އޮތުމަީކ  ދަންނަވާލަން. އެީއ މެންބަރުންނަން މިކަން

ނޑުެވސް  އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެްސ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ ައޅުގަަަ

އެހެންވީމާ  އެވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ިމއަދު ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ވާހަކަެއއްޫނން.

ނުޑ  ފުރުޞަތު  މިއަދު މިވާަހކަކޮޅަށްަފހުއެވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ދެން ައުޅގަ

 ހުޅުވާލާނީ މިއަދު އެޖެންޑާއަށް، ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރެްއވުމަށް 

ހުށަހެޅުއްވުމަށާ އެކަމާބެހޭގޮތުން ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުާވ  ނަންފުޅު

  ޝުކުރިއްާޔ.ދިނުމަށް  އެްއޗަކަށް ފުރުޞަތު

 ފަހު( ަވގުތުކޮަޅކަށް) 

 

 ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ައަަތްޕުޅު އުފުއްލަވާަލްއވާއިފި ެއހެންނަމަވެސް އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންނަށް  9އެންިގވަާޑއިންނަވާނެ ފަދައިްނ  ބޭފުޅުންގެ ނަން އަޅުގަ

 ެދން ތިއްބެވި، ނޯޓުކުެރވެނީ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަދި އެހެންވީމަ މައިކުން

އެހަށް ައތްޕުޅު އުފުއްަލވާިއގެްނ ތިއްބެިވްއާޔ  ބޭފުޅުންވެސް

ަނގަިއގެން ފާހަގަުކރެވެގެން ހަމަ  އަޅުގަްނޑުމެންނަށް އެކަރުާދސްކޮޅު

 ޝުކުރިއްޔާ. ގަާވއިދުން ފުރުޞަތު އަރުވަުމން ގެންދާނަން

 ަވގުތުކޮަޅކަށް ފަހު() 

 

ހަމަ އެއްފަހަރާ ގިނަ  އާދެ، ތަރުީތބުން ފުރަތަމަ އްާޔ.ޝުކުރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ފިއްތާެލއްުވމާ ގުޅިެގްނ  ބޭފުޅުންތަކެއް އަތް އުފުއްލާލެްއވުމާ އަދި މައިކަށް 

އެަެހެންީވމާ، މިހާރު  ތަރުތީބަށް ކޮންމެސްވަރެއްގެ އޮޅުމެއް އުޅެދާނެ.

އަތޮުޅ ހުވަދު އަޅުަގނޑު ެއކަމާ މަޢާފަށް އެދެމުން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ

 ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޒާހިރު ޢާަާދަމް.

 

  ރައީސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދެކުުނބުރީ ހުވަުދއަޮތޅު

ނޑު ޒާިހރު ޢާަާދަމް  މެންަބރު   ެއންމެ ބޮޑަށް ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ަޖލްސާގައި އަުޅގަ

މިމަޖިލީހާ ބެހޭގޮތުން މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަކީ  އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުންވަނީ  ވާހަކަެދއްެކވުންަް:
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މެންބަރުންނާއި އަދި އައްޔަންކުރެވިަފއިާވ  އިންތިޚާބުަު ކުރެވިފަިއވާ

ވަޑަިއގެން ތިއްބަވާ ބޭފުުޅން ހިމެނިގެންވާ  މެންބަރުނާ އަދި މަޤާމުގެ ގޮތުން

 ރަްއޔިތުން މި މަޤާމަށްަް އިންތިޚާބު  މަޖިލީހެއް. އަޅުަގނޑަކީ ގދ.ގެ

ނޑު އަދި ގދ.ގެ މެޖޯރެޓީ ، ށްަްފައިވާ މެންބަރެއް. ީވމާކޮ އަުޅގަ

އެދިެއދި އަދި ހަަމ  ރައްޔިތުންެވސް މިތިބީ ވަަރށް ބޮޑަށް ރިފޯމަކަށް

އިތުރުްނ  އެފަދައިން ޓްރާންސްޕޭރެންސީއަކަްށވެސް އެދިއެދި އަދި މީގެ

ވީމާ،  .އެތަްއއެތައް ވަސީލަތްތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެފައި މިތިބެނީ

ނޑާ އެންެމ  މަޖިލީހުގައިވެސް އަދި ރައްިޔތުންގެ ތެރޭަގއިވެސްަް އަުޅގަ

ެއްއގޮތްވުން އެއީ ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތް ނޫްނކަން. ނަމަވެސް  ޚިޔާލު

ަު ހިންގުމަށްފަހު  ހުރިހާ ގޮތަކަށް ނުޑވެސް ވިސްނާ ނަޒަރު އަުޅގަ

ށް ހުށަހެޅުން އެީއ ޚިޔާލެއް މިމަޖިލީހަ އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ އެންމެ ރަގަނޅު

ނޑު ނުޑގެ ޚިޔާުލ  އަޅުަގނުޑގެ ވާޖިބުކަުމގައި ައޅުގަ ދެކޭީތވެ މިއަދު އަޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ  ހުށަހަޅާލަން މިތެދުވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން އަވަްސވެގަންނަން ޖެހިއްޖެ. ސަބަބަކީ ކުީރ   ހޮވަން އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ވި ފަދައިން ަވރަށް ބައިވަުރ ދެންނެ ދުވަހުވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނިންމަންޖެހޭ އެ މަސައްކަތްތަށް  މަސައްކަތްތަށް އެބަހުރި ައޅުގަ

ނުޑމެން މިއެދޭ ރިފޯމް ނޑުމެންނަކަްށ  ނިންމިގެން ނޫނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ރިފޯމް ނޑުމެންނަކަްށ  ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައް ެއއްެވްސ  ޔިތުން އެދޭ ޓްރާންސްޕޭރެންސީނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހޯދަެއއް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ

ނޑުމެންނަކަްށ ނުލިބޭނެ  މީހުންނަކަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ،ަި

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ މިކަން އަވަްސކޮށް  އެއްބާރުާލއިގެން  އަުޅގަ

 97މަސްޢޫަޫލުވާން. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތާ ައވަހަށް

މިމަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި ނާއިުބ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރެިވފައި ވަނީ

އިންތިޚާބުކުރަްނ ޖެހޭނެކަމަށް.  ރައީސް މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ  އެކަްނކުރަން ީވވެސް ެއޮގތަށް އެހެންނަމަވެސް އާދެ
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ނޑުމެން ސިއްުރޯވޓަކަށް ަަކީ ފަހަރެްއގަިއވެްސ އަުޅގަ ދާންޖެހޭ  އެއަ

ނުޑމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކޭ ސިއްރު  ސަބަބެއްނޫން އެއީ އަުޅގަ

ދާގެ ަވނަ މާއްަް 35ވޯޓެއް ަނގަން ޖެހޭނެކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިންިތޚާބު ކުރަންވާ ގޮތް ވަރަށް ޞަރީޚަ ޢިބާރާތުން  ބަޔާންވެގެންވާ )ހ(ގައި

އެނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް،  ބަޔާންކުރެވިފައި އެބައޮވޭ.

ނޑު މިދެންނެވި  ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފަކާ  ވަނަ 97އަޅުގަ މާއްދާގައި އެގޮތަށް ކަ

( ގައިވެސް އެމާއްދާގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ ) 48ސާސީގެ ނޯވޭ. އަދި ހަމަ ޤާނޫނުއަ

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރެވިފައި އެބައޮވޭ.  ބަޔާންވެގެންވާ އިންތިޚާބު ބާއްަވންޖެހޭ ގޮތް ކަ

ތަކެއް އޮތީ އެގޮތަށްކަމާ  ހުރިހާ އިންތިޚާބު ވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިގޮތަށް ހުރި

 ރެވިފައިވާ ޮގތަށް އެއިންތިޚާބު އެބަޔާންކު ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް.

 ވަނަ މާއްދާއަށް  133ވަނަ ބާބުގެ  11ކުރަންޖެހެނީ. ދެން ދަންނަވަން ޖެހެނީ 

ނޑުމެންގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަާވާލ އެބަ ދެއްވާ.   އަޅުގަ

ބަލާލާއިުރގައި އެމާއްދާގެ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކަށް ނަޒަރު ހިނގާ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  ތަ އެމާއްދާގެ ސަރަޙައްދަށްޓެރިޓޮރީއަށް ނުވަ އަޅުގަ

އައިސް އޮތް މާއްދާއެއްތޯ،  ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެމާއްދާއަކީ ކޮންގޮތަކަށް

އެމާއްދާގައި ުބެނވެނީ ކޯންޗެއްތޯ،  އެމާއްދާގައި މާނަކުރެވުނީ ކޮންގޮތަކަަަށްތޯ،

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާަާފައި ޔާ އެއަށް ޙަވާލާދޭން ނޫނިއް މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ދެންެނވިކަމަށް ވިއަސް  ނުޖެހޭކަމެއް، ކޮށްެގންނުވާެނ ކަމެއް. މިހެން އަޅުގަ

އެއްގޮތަކަްށޫނން. އެންމެހާަެ  އެންމެަެހާ ބޭފުޅުންަނށް ވިސްިނވަޑައި ގަންނަވާނީ

ނޑު ފަހަރެއްގައިވެސް  ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީެވސް އެއްގޮތަކަށްށޭ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތަށް އަދި އެހެްނ  ވާަނން. ފަހަރެއްގައި ީމއަދި މިކަމަށްނުދަންނަ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ  ބޭފުޅުން ދެކުން ލާޒިމްކުރާކަށްވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ެބހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ  ވަނަ މާއްދާ އާންމު އިންތިޚާބާ 133ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިންތިޚާބެްއތޯ ެބލެވޭނެ އެއްވެސް  މުއައިސް އޮންނަ މާއްދާއަކަށް ވާީތވެ މިއީ އާން

ނޑު ހިތުން އޮތްކަމަކަށް ނޑު ނުދެެކން. އާދެ، ވީމާ ޖާގައެަެއް އަޅުގަ   އަޅުގަ

ނޑަށް   މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގާކަށް އަޅުގަ

ނުފެންނަކަމަށް އެއީ އަދި މަޖުބޫރު މާއްދާއެއް މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫންކަމަށް 

ނޑު ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށް ދަންނަވަން އަނެއްކާވެސް ތަުކރާރުކޮށް. ކުރީ ކަ އަޅުގަ

ނޑު އޮންނާނީ ތަކުރާރުކޮށް އެވާހަަކ ދަންނަވާފައި.  ދުވަހުވެސް އަޅުގަ
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ނޑު ތަކުރާރުކޮށް އެވާހަކަ ދަންނަވަން.  އެހެންނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށް ކުރި އަޅުގަ އަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތާއިގެން އަޅުގަ

ނޑަށް  މިމަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުްނވެސް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް އައިއްސަކާ މިތިބީ ވަކިގޮތަަަކަްށ ވަކިކަމެއް ދާީތ  ހީވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެތަން ނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުގަ ދޫކޮށްލާފައި ދާކަށެއް ނޫންހެން އަޅުގަ

ނޑީގައި ތިބެގެން ދިމާވާ ރަ މިތަނަން  އްޔިތުން ިއންތިޚާުބކޮށްފައި މިތިބީ މިގޮ

 މައްސަލަތަކާމެދު ވާހަކަދައްކައިގެން ބަހުސްކޮށްެގން އެކަްނ ޙައްލުކުރަން.

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމަޖިލީހަކީ އުވާލެވިފައި އޮވެފައި އަލުން ހުޅުވާލެވުނު

 ނީ މިމަޖިލީހުގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މަޖިލީހެއް ނޫން. މިމަޖިލިސް ދެމިގެން މިއަންނަ

ނޑައަޅާ ފާޅުކޮށް އެނގެން. ވީމާ،  މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވަންވީ ގޮތް މިއޮތީ ކަ

ނޑުމެން އެދެނީ މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް ޤަރާރަށް ުނވަތަ މިމަޖިލީހުން   އަޅުގަ

 ދުވަހުނިންމާފައި އޮތް ގޮތާ އެއްގޮަަތަށް މިކަން ނިންމަވާ ދެއްވުަމށް. ކުރީ 

 ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިަިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެއްކެވި 

 ވާހަކަފުޅަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަަކަފުޅެއް. އެވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްވެސް 

 އެދުވަހުވެސް ތާއީދުކުރިން އަދި މިއަދުވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަން. އެބޭފުޅާ

 އެވަނީ ވަރަށް ފުަުންކޮށް މިމަޖިލީހުން ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ އެވާހަކަދައްކަވާފައި

 ގޮތަށް ބައްލަވާ ވިސްނަވާފައިަކން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފުގެ 

ނޑު ވަރަށް  ވާހަކަފުޅުން އެނގި ފާޅުަަވެގެންދޭ. ވީމާ، އެވާހަކައަކީ އަޅުގަ

ޑު ދަންނަވާލަން. އަދިވެސް ވާހަކައެއްކަމަށް މިުފރުޞަތުގައި އަޅުގަނ ތާއީދުކުރާ

ނޑު  ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން މިމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަޅުގަ

 ކުރެވިފައިވާ މެންބަރުންނާ ަޢއްޔަންކޮށްފައި ތިބި ެމންބަުރންނާ މަގާމުގެ

 ހައިސިއްޔަތުން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެކުލެވިގެންވާ މަޖިލީހެކޭ. މިހައިސިއްޔަތާވެސް،

 އީ ހައްތަހާވެސް އެއް ހުވައެއްކޮށްގެން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. އެޮގތަށް އެއްގޮތަކަށް މި

ތަފާތުވުން  މަސައްކަތްކުރަން ތިއްބަވާ ބޭފުުޅން. އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކާ ޚިޔާލު

ދައްކަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންހެްނ   އެއީ އެކަކު އަނެކަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް ބިރު

ނޑަށް މިހާރު ޮކންމެއަކަސް މިކަންވެސް އެބަ ހިނގާ ކޮންމެވެސް ހީވަނީ.  އަޅުގަ

ތްރެޓަނިންގ އެަބލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް މިތްެރޓަނިންގ އަކަްށ  ވަރަަަކަށް

ނޑުމެން ނޑުމެން  އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ޤާނޫާނ އަޅުގަ ޖެހިލުމެއްވެސް ނުވޭ އަޅުގަ

ނޑު އޮތްޮގތާ އެއްގޮތަަަށް ކުރިއަށް ދެވޭތޯ އަޅު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި ގަ
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ނޑުގެ ނޑުމެން ކުރަން  މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަޅުގަ ވާޖިބަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިބޭނުންވާ ރިފޯމް ގެނެސް  ކުރިމަތިވެފައިވާ މަސައްކަތަށް އަވަހަށް އަޅުގަ

ފޯރުކޮށްދިނުން. ޝައްކެއްެވސް ނެތް މިއީ  އެރިފޯމުގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް މިތިބޭ ނޑުމެން  އަޅުގަ ބޭނުމަކީވެސް. ރައްޔިތުން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންަނށް އެރިފޯމާ،  ހޮވާފައި މިތިބީ އެބޭނުމުގަިއ. އެހެންވީމާ،

ޑިމޮކްރަސީގެ ދަށުން ލިެބންާވ  އެޓްރާސްޕޭރަންސީގެ ވަސީލަތްތަކާ އަދި މިނޫނަސް

ނޑުމެން  މިތަނަށް އައިސްފައި މިތިބީ. ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ހޯދާދިނުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންވާގޮތެއް ޫނން. ނޑަްށ ހީވަނީ މުޅި  މިއީ ހުސްއެކަނި އަޅުގަ އަޅުގަ

އެހެންީވމާ، މުޅި ގައުމު  ދިވެހި ގައުމު މިއަދު މިތިބީ މިަެކަމަށް ބޭނުންވެފައިެހން.

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން  ނިންަމންޖެހޭ ކަމަށް،  ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުނިންމާ ިތބުން އެއީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ މަސްއޫލިއްޔަތު  އަޅުގަ

ނޑު ނުދެކެން. ނޑުމެން އަދާކުރެވެނީކަމަކަށް އަޅުގަ ޝަްއކެއްވެސް ނެތް  އަޅުގަ

އަނެކަކަށް ޚީޔާލު އެއްގޮތއް ވުމެއްވެސް ނޫން.  އެކަކު  ޑިމޮކްރަސީއަކީ

ތަފާތު ޚިޔާލުތަަައް އޮވެގެން އެކަމަްށ  ޑިމޮކްރަސީއަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް

ވާހަކަދައްކައިގެން ޙައްލުކުރުން. މިއީ،  އިގެން މިނިވަންކަމާއެކުވާހަކަދައްކަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރަސީއަކީ. މިއީ އަސްލު ޑިމޮކްރަސީއަކީ. ކޮންމެހެްނ  އަޅުގަ

ަަކަދެއްކުން އެއީ  ވާހަކަ އަނެކަކާ އިދިކޮޅަށް ޚިޔާލުގެ ތަފާތާ ދެކޮޅަށް ވާހަ

ކޮށްގެން އެމީަހކާ އެއްކޮޅަކަށް ތްރެަޓން އަނެކަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ

އެކަމެއް ނޫން. ޑިމޮކްރަސީ އެއްނޫން  ލެންބުމެއް ނޫން. ަފހަރެއްގައިވެސް އެއީ

ނުވަތަ ބިރުގަންނަވައިގެްނ  އެއަކީ. އެއަށް ކިޔާނީ ލޫޓުވުން ނުވަތަ ފޭރުން

ރައީސަކު ހޮވަން ސިއްރު  އެހެންކަމެއް ކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމަޖިލީހުގެ

ނޑު އަނެއްކާވެސް  ޓެއް ނަގާކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ މަޖުބޫރެއް ނުކުރެއޭވޯ އަޅުގަ

މިއަުދން މިއަދަށްވެސް  ދަންނަވަން ޖެެހނީ. ވީމާ، ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އާދެ، ހަމަ

ނޑުމެންގެ  މިރައީސަކު ހޮއްވެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެކޭ އޭރަށޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ރައީސަކު  ކުރިއަށްދެވެނީ. ކޮންމެައކަސްމަސައްކަތާއިގެން އަޅުގަ

އެބަހުރި  ހޮއްވެވުމަށްޓަކާ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަކެްއވެސް

ނޑުގެ މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅިފައި. އެހެންވީމާ، އެއިން ކޮށްމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އަޅުގަ

 މަވާނެތް. ވީމާ، އަނެއްކާވެސް ދަންނަވަންޖެެހނީ މިކަން އަވަހަށް ނިން

ނޑުމެންނަށް މިބޭނުންވާ ރިފޯމާ، ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަަަވަސްކޮށް އަޅުގަ  އަޅުގަ



 10 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް  ޑިމޮކްރަސީއާ، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އަޅުގަ

 ވާސިލްކޮށްދިނުމުގެ މަގު ހުޅުވާ ދެއްވާށޭ. ވައްސަލާމް އަލައިކުމް. ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑަށް   ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުރުދަންނަވަން އަޅުގަ

 

ނޑަށް ީމގެ ކުރީަގިއ ފަހަރެއްގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އާެދ، އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން  ދަންނަވާލެވިފައި ނެތިދާނެ.

ންވީމާ، ކޮންެމ އެިދވަަޑއިގެންަފއި. އެހެ  އެބަތިއްެބވި މިހާރު ވާހަކަދަްއކަވަން

ވާހަކަ ވީާހެވސް ކުރުކުރަްއވާ އަދި މަޖިލީހުގައި މިހާރު  ބޭފުޅަކުވެސް

ާވހަކަދައްކަން މިއޮތް މަޢުޟޫާޢަާ ގުޭޅގޮތުން  ބަހުސްކުރަން އޮތް ނުވަތަ

ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަެދއްެކުވން ވަރަށްބޮޑަށް  އަދި މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަްނތަކާ

ނޑު މިފުރުަޞތު މިއަރުވަީނ  އެދި ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅގަ

  ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޝިހާބަށް.

 

  ޢަލައިކުމް. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އައްސަލާމް   މެްނބަރު ފެލިދެއަޮތޅު

 ވަނަ މާްއދާގައި ވަރަށް 133ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ޝިހާބު  އިްސމާޢީލް

ނަޑއެޅި ބަޔާްނވެފައި އެަބޮއތް. އެހެންވީމާ،  ވޯޓުލާންވާ ޞަރީޚަކޮށް   ކަެދއްެކވުން:ވާހަ ގޮތް ކަ

އެދި   އަމަލުކޮށްދެްއވުމަށްަް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ައރިހުން އެގޮަަތަށް

  ދަންނަވަން، ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޝައްެކއް ނެތް، ރަީއސް، ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

  ވަރަށް ދިުގ ބަހުެސއް ބަހުސްެގ މައްސަަލއިަގއި މިއަދު މިވަނީ ބަހުސަކީ  ޢަްބދުއްލަޠީފް މެންަބރު

  ަގއުމު ވަރަށް ހައިާރންވެފައި. އާެދ، މިޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ވާހަކަެދއްެކވުން:  މުޙަްނމަދު

ތްތެިރ އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ޢިއްޒަ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  

އެްއކުރަްއވާފަިއވާ ވަރަްށ  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަްށ ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން

ނޑު ދަންނަވާީނ  ޚާއްޞަ މަތިވެރި މަޖިލީހެއް. އާދެ، ބަހުސް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން   އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ިވްއޔާ މާދިގު ބަހުސަކަށް ނުވެޭއ ކަ

 މާއްދާއަކީވަަނ  97އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 
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ނޑުެގ  މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނޭ މާއްދާއެއް ނޫންތޯއޭ؟ ެއއީ އަުޅގަ

މިޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ބަޔާންެވގެންާވ  ސުވާލަކީ. އާދެ، ަޝއްެކްއ ނެތް

ވަނަ  133މިޤާނޫނުއަސާސީެގ  ވަނަ މާއްދާ ވާހިނދު، 97މާއްދާއަކަށް 

 ދި ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަ  މާއްދާގައި އެބަ ާލޒިމްކުރޭ، އެބަބުނޭ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކޭ. ޝަްއކެއް ނެތް، ަކނޑަެއޅިފަިއވާ  ކަ

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ އިންިތޚާބު ހިމެނޭނެ،  97ތެޭރަގއި މި  އިންތިޚާބުތަކުގެ

އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮްށ މިޢިއްޒަތްތެރި  ނުހިމެނިއެއް ނުދާނެ. އަދި 

ދި މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއކިެއކި އަ މަޖިޅިހުގައި ދަންނަވަމުން އަްނނަ ފަދައިން

ނަންބަރާ ަޙވާލާދީ ލިޔެފަިއ  މާއްދާއަުކގެ ނަންބަރު އެއް ނަންބަރު އަނެއް

  ވަނަ  103 ވަނަ މާއްދާގަިއއާ 102އެބަޮއވޭ )ހ(، )ށ(، )ނ( ނުވަތަ 

ވަަނ  133ކިޔާަފއި. ެއކަމަކު މިޤާނޫނުއަސާީސގެ  މާއްދާގަިއވާ ފަދައިންނޭ

ަޙވާލާދީ ފަކާއެއް ުނވޭ.  އްދާއަކާމާއްދާ އެހެން ެއއްެވްސ މާ

ވަރަށް  ަވނަ މާއްދާއަކީ ވަރަށް މުްސތަޤިއްލު 133މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ޚުދޫދުގައި އެހެން އެްއވެސް މާްއދާއަކަށް އެބާރު 

އެމާއްދާައކަށް ނުލިބޭ ގޮަަތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް މާއްދާއެއް. ޭއަގިއ 

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޤާނޫނުަގިއ   ކުރަްއވާފައި އެވަނީބަޔާން  ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަާކއި އާންމު ޖަލްސާތަކުަގއި ނަަގންވާނީ ސިއްުރ  ކަ

އަަޖއިބުވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ވޯޓުކަމޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވެ ހަމަ

ތެރޭަގއި  ައހަރު ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ 17މިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ 

 ނޑުމެން މަސަްއކަތްޮކށްގެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީައކަށްއަޅުގަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ  97ވާހިނދު އެޤާނޫނުއަސާީސގެ 

  ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާުބ ކުރަންވީ ގޮތް  މަޖިލީހުގެ

ނޑައެިޅގެން ލިޔެފައި ނުވާތީ. ނޑު  އެމާއްދާަގއި ކަ  އެހެންނަމަެވސް އަޅުގަ

މާއްދާަގއި އެަވީނ  ވަނަ 133ދަންނަވާނީ އެހެން ލިޔެފައި ނުވުމާއެކު މި 

ނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައި.  އެފަދަ ހުރިހާ ވޯެޓއްވެްސ ަނގަންވީ ގޮތް ކަ

ނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ދެޭކ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިޤާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ޚުރުމަތްތެރިކޮށް ގޮތުަގއި އަުޅގަ



 12 

ވަނަ މާއްދަގެ މައްޗަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެން  101ހިތަންޖެހޭނެ މީގެ 

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްާނ  ޚާއްޞަ މަޖިޅިހުގެ

ނޑުަު ބާރުލާަފއި ދަންނަވަން  ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހޭނެ. އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑުަުމެން 101ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ގެވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

ވަނަ  101މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާ ވަަޑިއގަންނަވަން ޖެޭހނެ. 

ނޑުަު އިތުރުވާހަަކއެއް ދަންނަވާކަށް ގަސްެދއް   މާއްދާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަންބަރު މާއްދާ ޙަވާލާދެވިފައި  97ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުަު ދަްނނަވާނީ 

ވަނަ ާމއްދާ ލާޒިމްކުާރ  133ހެންވީމާ، ވަނަ މާއްދާއަށޭ. އެ 133އެވަނީ 

ނަޑއެލީފަިއވާ  ވަނަ ނަންބަރު 97ގޮތުން  މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

އެމާއްދާަގިއވާ އިންތިޚާބު ެއީއ އިންތިޚާބަކަށް  މާއްދާއެކޭ ެއއީ. އެހެންވީމާ،

ނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން  ނުވެެއއްަެ ނުދާނޭ. އެ އިްނތިޚާބަކީ އަުޅގަ

ައކުރެްއގަިއވެސް،  ެއއްެވްސ ފޮޅުވަެތއްަގިއވެސްޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ލާޒިމްޮކށްފައެއް ނުެވއޭ  ފިއްޔެްއަގއިވެސް އަތް އުފުަލއިގެން ޯވޓުނަގާކަށް 

ނުޑ ދަންނަވާނަން   އަދި ބުނެފައެްއވެސް ުނވެއޭ. އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިދިވެހިރާްއޖެގައި މިހާރު އެްއވެސް އިންތިޚާބެްއގަިއ 

ނަވާނީ އަތް އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓު ދިނުެމއް ނެތޭ. މީގެ ދަން އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނުޑމެންގެ ޖަލްސާަގއި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި  ކުރިން ެއއްދުވަހަކު

ނެގޭ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކާ އާންމު ވޯޓު  ދެންނެވިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނޑުމެން އެނަގަނީ އިންތިޚާބުގަިއ ިސއްރު ގެ ވޯޓަކުންނޭ. އާދެ، ައޅުގަ

ކޮމިީޓއާ މިހުރިހާ ކަމެއް  ރާއްޖޭތެރޭގައި ތަަރއްޤީއާ އަިދ ރަށް ކުރިއަރުވާ

ގޮުތގެ މަތިން ހަމަ  ހޮވިގެން މިދަނީ އާންމު އިންތިޚާބުގެ ަގވާއިދާ ެއްއގޮތްވާ 

ނަޑއެިޅގެން  ސިއްރު ވޯަޓކުން. އެހެްނވީމާ، މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކަ

މެންބަރުން  ސިއްރު ވޯޓެކޭ ނެތުާމއެކު ނަންބަރު މާއްދާަގއި 97އެމާއްދާަގއި 

ނޑު ހައިރާންވޭ.   133އެގޮތަށް ދެިކވަަޑއިގަންަނާވ ކަމާމެދު އަޅުގަ

ނަންބަރުަަ މާއްދާއިން އެްއގޮތަކަްށވެސް ރިޢާޔަެތްއ ނުކުރެއްޭވ، 

ވަނަ ާމއްދާ ެއހެން މާއްދާއަާކ  133ޤަބޫލުކުެރއްީވމުސް  އަޅުަގނުޑވެސް

މްބަރުގައި މާއްާދގައި ުބނާ ވޯޓޭ އެހެން ނަ 132ޙަވާލާދީފައި އޮތްނަމަ. 



 13 

ނުޑެގ  ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން 133ޙަވާލާދީފައި  އޮތްނަމަ އަުޅގަ

ެއއީ އަްތ   އެއްބަްސވީމުސް މައްސަލަެއއް ނެތް. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ރަނގަޅަށް

ވޯޓުލާށޭ. ނުވަަތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތެްއ ނިންމަންވެސް  އުފުލައިގެން 

ވަނަ ނަންބަުރގެ މާއްާދގަިއ  101ނަމަވެސް، އެހެން ނިންމުނީސް.

ވާހަަކއެއް. އެވާހަަކއިގެ މަްއޗަްށ  ބަޔާންކޮށްފައި އެަބވޭ ވަރަްށ ބޮޑު

ވިސްނާވަޑަިއގަުތން އަޅުަގނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން

ނަގަން ޖެހޭނީ ސިއްރު  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިވޯޓު

ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް  މަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުން އިށީންނަން.ވޯޓެްއކަ

ޝުކުރުއަދާކުރަންަް. އައްަސލާމް ޢަލައިކުމް   ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 ވަބަރަކާތުޙޫ. هللاވަރަޙްމަތު

 

ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް  ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، ދެން އެދިަވޑަިއގެންފައި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ބޭުނން، މީގެ ކުރީ  މުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންފުރުޞަތު އެރުވު

ހިމެނޭ.  ދުވަހު ވަހަކަފުުޅ ދެއްެކވި ބޭފުޅުންވެސް މީެގ ތެރޭަގިއ އެބަ

ވާހަކަދެްއެކވި  އެބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަާވއިރު އަޅުަގނޑު އެދެނީ ކުރީ ދުވަހު

މެން ހަމަ އަުޅަގނޑު ނުކުތާތައް އަލުން ކޮންމެހެން ފާހަގަ ނުކުރެއްިވއަކަސް

ނޯޓުުކރެވިފައި އޮންނާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޔައުމިްއޔާަގއި އެބައި

އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން  ނަށްވެސް އެނގިަވޑަިއގެްނފައި

ފުރުޞާތު އެރުވުުމެގ  ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާފައި ިގނަ ބޭފުޅުންނަށް އަދި

އަޅުަގނުޑ  . ދެން،ގޮތުންނާއެީކަގއި ވީާހވެސް ކުރުކޮށް ގެންިދއުމަށް

 މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީއަށް ފުވައްުމލަކު މެންބަރު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ

 

 ަރއީސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު  ފުވަްއމުލަކު

  ޞަ މަޖިލީހުެގ ރައީަސކުަރއްޔިތުްނެގ ޚާއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ދީދީ އިްބރާހީމް

 97ބެހޭގޮތުން ަވރަށް ސާފުކޮށް ރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުއަސާސީެގ  އިންތިޚާބުކުރުމާ 

ނަޑއެޅިަފއި އެބައޮތް އެކަން ގެންދަްނވީ ގޮތް. އެީއ  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ބައެއް   ުބނެފައި އެަބއޮތް. ދެން ހަމަ ެއހެންމެ އިންތިޚާބު ކުރަްނވީ ކަމަށް
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 ވަނަ 133ރުން ވިދާޅުވާ ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީެގަީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މާއްދާގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުމެއް ނެތް ގޮުތގައި ިދވެިހ ބަހުން ވަރަށް 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ޮއވޭ ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުަގއި ކަ

ނަގަްނވާނީ ސިަްރު ވޯުޓކަމަށް. އެަެހެންވީޟާ،  އިންތިޚާބުތަކުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓު ލެޭވނެ އެއްެވްސ  ސާސީއާ ޚިލާފަށްމިޤާނޫނުއަ

ބުއްދިެއއް ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ.  ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑގެ ޒަމީެރއް ައޅުަގނުޑގެ

އަތް އުފުލައިގެންޭނ  ދެން، ހަމަ އެހެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ

ްއވެްސ އެ މީގައި ވޯޓު ލަންމިޖެހެނީ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނުއަާސސީގެ

 މާއްދާއެްއަގއި އެްއވެސް ތަނެއްަގއި ލިޔެފަކާެއއް ނެތް، ބުނެފަކާއެއް ނެތް 

ަެއްަގއި އަތް އުފުލަިއގެން ވޯޓުލާން ޖެހޭނެކަމަކަށް.  އެްއވެސް އިންތިޚާބެ

ކުީރގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ހަނދާން އަޅުަގނުޑވޭ،  މީގެ

ން އައިސްފައި ޮއތީ އެގަަޮތަށޭ. މަތިން އެކަްނ ކުރަމު އާދަކާދަިއގެ

ެއއީ ބަދަލުވެސް ވެދާނެ އެްއޗެއް. ޒަމާނަްށ  ދަންނަވަންތޯ، އާދަކާދަައކީ

އަންނަންޖެހޭ. އެއްދުަވސް ވަރެްއގަިއ  އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ބަދަލުވެސް

ނޑު   ބުރަބަހެްއ ދަންނަވަނީކީ އޮވެދާނެ އެީއ ެއއްެވސް ފަާރތަކަށްަި އަުޅގަ

ށް އައިްސ އޮންނަ ބަދަލާ ެއއްކޮށް އެވާަހކަ ދަންނަވަން ޒަމާނަަަ އެއްނޫން.

އޮވެާދނެ ޚުދުމުޚްތާރުވެސް. އެުއސޫލެއްގެ ދަށުން  ޖެހެނީ. ޒަމާނެއްގައި

މައްޗަށް ނަަގއިގެން ވޯޓުާލނެ ގޮތެއްެވސް  ފަަަހަރެއްގައި އޮވެދާނެ އަތް 

މެން އެޒަމާނެއް ނޫން. މިއަަދކީ އަޅުަގނޑު ހަމަޖެހިފައި. އެަެކަމަކު މިއަަދކީ

ޒަމާނޭ، ރައްޔިތުްނ އެދޭ ގޮަަތަްށ  ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލެވިފަިއ ތިބި

ބޭނުންވާ ޒަމާނޭ. އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތުންެގ ކަންތައްަތއް ނިްނމަން އެމީހުން

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސ  މިއަދަކު އަުޅގަ އަުޅގަ

ތަނެއްަގއިވެްސ  އެކުަލވާލެވިފަިއވާ ރޫޚު. އާދެ، ކޮބައިތޯ ކޮންމެ

ހަމަޖެހުމާ،  ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާަާލުމުެގ ރޫޚަކީ އެތަނެްއގައި މަސްލަަހތާ،

 އެކުަލވާލެވިފައި  އިންސާފާ، އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުން. މިމާތް ރޫޙުގައި

 ްަ ނޑުމެން  އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި މިދެންނެވި ރޫޙާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ނަޑކަށް ކުރުމަކަށް އެަެްއވެސް އެްއޗެއް ތަރުޖަމާ   ެއއްގޮަަަތކަށްވެސް  އަުޅގަ
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އެްއޗެއް ނުދެންނެވޭނެ އަދި ބައިވެިރއެްއވެސް ުނވެވޭނެ. ިމހާަާރު ޚިޔާލަށް 

ވަަނ މާއްދާގައި ެއއޮތީ ަވރަށް ސާފުކޮށް  97މި  ގެންނަވާ

ަރއްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  ބަޔާންކުރަްއވާފައި މިޤާނުއަާސސީގައި 

ކުރަްނޖެހޭނެ ވާހަކަ.  ން ރައީސަކު އިންތިޚާބުމެންބަރުންގެ ތެރެއި

މެންބަރުންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަރްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ކުރުމަށްޓަކާ  ތެރެއިން ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރާއިރު އެމެންބަރަކު އިންތިާޚބު

 އަޅުަގނޑުަުމެންދޭ ޯވޓު ނުަވތަ ވޯޓު ނުދިނަސް އެބޭފުަޅކަށް ވޯޓުދިނީ 

ނުވަތަ ނުދިނީ ާކުކކަން އެނގުމަކީ ހަމަަގއިމުެވސް އޭގެ އެންމެ  ކާކުކަން

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަންަް. އަޅުަގނޑު ދެޭކ  މަސްލަހަތު ހުރިގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރި ގޮަަތަކީ ހަމަ މީގައި ޤާނޫނުަގއި  ގޮތުަގއި ޭއގައި

ނަޑއެޅިފައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ވަނަ ާމއްދާަގއި 133 ަފދައިން ސިއްރު ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޚާ ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ވޯޓަކަށް ދިއުން. އެހެންވީމާ،

ނުޑ  މީގެ އެްއވެސް ާމއްދާއެއް  ތަރުޖަމާކޮށްގެން ގެންދިުއމަކީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ، ދިވެިހ ރައްޔިތުންެގ  ތާއީދުކުރާކަމަށް ނުވާތީ ދިެވހި

އެދުމާ އެްއގޮަަތަށް މިޤާނޫނުއަސާސީ  ންގެމަސްލަހަތަށްޓަކާ، ދިވެހި ރަްއޔިތު

ގެންދިުއމުގެ ބޭނުމުގަިއ  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ އަވަހަށް ކުރިއަށް 

 133މިޤާނޫނުައސާސީގެ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު އެަެދެން

ކުރިއަްށ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތްފަދައިން މިއިންތިޚާބު

  ކުރިްއޔާ.ގެންދަވަން، ޝު 

 

  هللاނާއިބު ރައީްސ، އައްސަލާމް ޢަލައިކުްމ ވަރަޙްމަޠު ޢިއްޒަތްތެރި  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީަީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާުބ  ވަބަރަކާޠުޙޫ.   ިއބްާރހީމް ޝަީހދު މެންަބރު

  ކުރުމާަާ

ފުރުޞަތު  ބަހުސްގައި އެްއެޗއް ދަންނަާވލަން ގޮތުން ކުރެވެމުން މިދާ ބެހޭ  ވާހަކަެދއްެކވުަުން: ޒަކީ

 ވަނަ  97ދެއްވީތީ ިރޔާސަތަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މާއްދާަަގައި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރާނެ ގޮތެްއ 

ނަޑއެިޅގެން ވަނަ  133ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާތީއާ ޤަނޫުނއަސާީސެގ  ކަ
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ިސއްރުަު ވޯޓަކީ އާންމު އިންތިާޚބުތަކާ އާންުމ  ވާމާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި

ވަނަ ބާބުން  11ެއްއޗެްއކަން އެމާއްދާ ހިމެނޭ  ވޯޓުަުތަުކގައި ަނގަންޖެހޭ

ނޑައެިޅގެން ބަޔާްނކޮށްފައި ނުވާ  އެނގޭީތއާަާ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީ މަނާކުުރމުގެ އިޚްިތޔާރު  ކަންތައްތަުކގަިއ ގޮެތއް ނިންުމމަށާ،

ޚާއްޞަ މަޖިލީސް ކަމަށްވާއިުރ  ދޭ އެންމެ މަތީ އިދާރާއަކީ ރައްޔިތުންގެލިބި

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  މިހާރު އިންތިޚާަާބުވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

ނިންމާފައިވާީތ  ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވަިކގޮތެއް 

 ނެކަމަށް އެގޮަަަތކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިޚްތިރާމްކުރަން ޖެހޭ

އިންތިާޚބުކުރުމަށް ހާމަ  ރައީސަކު ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ފެންނާތީ،ރައްޔިތުންގެ

ނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ވޯޓެއް ެނގުމަށް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެްނ ވަިކގޮތަކަށް   ނާއިބު ރައީްސ، ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ކަ

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ގޮެތއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މިމަްއސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މީކީ އަލުްނ  ނިންމާފައިވާ މައްސަލަައކަށް ނުވާތީ، އަުޅގަ

މައްސަލައެއްނޫން. ޚާއްޞަަަ މަޖިީލހުގެ ރައީާސއި  ބަހުަުސް ކުރަންޖެހޭނެ

ތަފާތުގޮަތކަށް ކަމަކަށް ވުމީވެްސ  ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރެވެނީ

ނުފެނޭ. ވީމާ ދައުލަތުެގ  ކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނެކަމަ

މަޖިލީހުގެ  ބަންޑާރަ ނާއިބު ދެްއވާފަިއވާ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި، ާޚްއޞަ

ޚާަާއްޞަ  ޕްރެޒިޑެންޓަށް ބަލާ، އަތްަނަގއިގެން ހާމަވޯަޓކުން ވޯޓުޭދގޮަތށްަް

ނޑަށް ުބރަވެވޭ ވާހަކަ   މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިާޚބުކުރުމަށް އަުޅގަ

  ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދަންނަވާލަމުން

 

ނޑު  ަީ ދެކުުނބުރ ތިަަލދުންމަތީ   މިތެދުވީ މިހާރު މަޖިލީހުގައި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ ަރީއސްގެ މަގާަާމަށް، ބަހުަުސް ކުރެވެމުންދާ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ هللاަޢބްދު ައޙްަމދު މެންަބރު

މައްސަަލއިަގއި އަުޅަގނޑުގެ ޚިާޔުލ  އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ބޭފުޅަކު ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

މިމަާގަާމަށް އިންތިޚާބު  ދަންނަވާލުމަށް. އާދެ، މީގެ ކުރީގެ ޖަލްސާގައި 

އަލްފާޟިލް ޢައްބާްސ  ކުރުމަށް، ކުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކޮށްދެްއވާފަިއވާ

ައޅުަގނޑު ބޭނުންަވީނ  ކަމުންއިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅުވަނީ ހުށަހެޅިފައި. އެހެން
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ތާއީުދ  އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑުގެ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަލްފާޟިލް ޢައްާބސް އިބްރާހީމަކީ   ފާޅުކުރުމަށް. އަުޅގަ

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާަާމަްށ ކިތަންމެހާވެސް 

ޅެއް. މީގެ ކުރީގެ ޖަލްސާތަުކަގއި އެމަނިކުފާުނ ވަރަށް ޤާބިލް ބޭފު އެކަީށގެންވާ 

ކަންތައް ގެންދަާވފައިވަނީ ވަރަށް ކުޅަދާނަކަާމއެީކގައި. ވީާމ  މަޖިލީހުގެ

އެނަންފުޅަށް އަުޅަގނޑުގެ ާތއީދު އޮތް ވާހަަަަކާއއި، އިންތިޚާުބގެ  ހަމައެކަނި

ން ައވަހަަަށް ނިންމަާވލަދެއްވުން އެދޭވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ދެ ކަންތައް

މިމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުަުސް ކުެރވެމުންދާ ކަމެއް.  އެާއއެކީަި މިހާރު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ސިްއރު ވޯޓަކުންޯތ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން  ނުވަތަ ހާމަ ވޯޓަކުންތޯ. ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މިއީ އަުޅގަ  14ައުޅގަ

ނިންމާފައި ޮއތްކަމެއް. އަލުްނ  ޖަލްާސގައި އޮކްޓޯބަުރގެ، ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ

އެއްމަޖިލީހެއް. މަޖިލީސް އުވިގެްނ  ބަހުަުސް ކުރާކަށް ތަނެއްނެތް. މިއީ ހަމަ

ނޑުމެްނ  ދިއައީީކެއއް ނޫން. ވީމާ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮތްކަެމްއ އަުޅގަ

ބަދަލެއް ގެނައުުމގެ ެއއްވެސް ާޖގަެއްއ  އެއަށް އިޙުތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ. އެއަށް

ނޑަކަްށ ނުފެނޭ.އޮ ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ  ތްކަމަކަށް އަުޅގަ

މަނިކުފާނު  ބަހުަުސްކުރަމުން ދާކަމެއްަކމުގައި ވިައސް ެއކަމަށް 

ކަމެއްކަުމގަިއ.  ތަންދޭކަމީވެސް މަނިކުފާނުގެ އިންސާފުވެރި ކަމާ ޙިކުމަތްެތރި

ނުޑ ދެން އެބަހުސް ވީހާެވސް ކުރުކޮށްލާފައި   އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަސްލު މަސައްކަަތއް ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކަިއ މިއިންތިޚާބުެގ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ  ކަންތައް ވީހާ ައވަހަަަކަށް ިނންމަވާލަ ދެްއވުމަށް. އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި. ެއވާަހަކ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް މިކަންއޮތީ ކަ

ނޫނުއަސާީސގަިއ ސިއްރު ވޯުޓ ައޅުަގނޑު ނެތިން. ޤާ ކޮންމެހެން ދައްކާކަށް

ކުރަްއވާފައި. ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސުކ  ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތުތައް ވަނީ ބަޔާން

ކަމަކަށް ނޯވޭ. އެހެންކަމުން  ހޮވުމުގައި ިސއްރު ވޯެޓްއ ނަގަންޖެހޭ

ވަރަށްުފޅާ ދާއިރާެއއްަގިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރީގެ ޖަްލސާތަކުަގއި މިކަމަށް

ނޑު ވަރަށް  ެއއޮތީ ނިމިފައި. ވުމާެއކީ ެއކަމަށް ބަހުަުސް ކުރެިވގެން ައޅުގަ

ނިންމަވަިއ  ތާއީދު ކުރަމުން މިއިންތިާޚބުގެ ކަންަތއް ވީހާ ައވަަހކަށް
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ނޑު ވަރަށް   ދެއްވުމަށާިއ، އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑ މިތެދުވީ ަރއްޔިތުންގެ  ޝުކުރިއްާޔ، ދެކުނުުބރީ  ޮޅސްމަޑުލުމާ

  މިމަޖިލީހުން ހޮވުމާމެދު ހުޅުވާލެވިފަިއވާ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު  ިއބްާރހީމް މެންަބރު

ވާލުމަށް. އާދެ، މިހާރު ދަންނަ ބަހުަުސްގައި ައޅުަގނޑަށް ެފންނަ އެއްެޗއް ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢަފީފް

 133ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ޢަމަލު ކުރެވެމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޮންމެ އިންތިޚާބެްއގަިއ  ވަނަ މާއްދާަގއި. ''ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބުނާ

އެބަޮއވޭ.'' ެއހެންކަމުން ދެން  ނަގަންވާނީ ިސއްރު ވޯެޓއްކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި

ޤާނޫނުއަސާސީެގ  މިއިންތިޚާބަކީ ން މިޖެހެނީ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަ

ިމގޮތުން ބަލާއިރު،  ކޮންމާއްދާެއއްަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ވާ އިންތިޚާބެއްތޯ. އާެދ،

މާއްާދގައި.  ވަނަ 97މިވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮްނނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ން.އާދެ ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ިއންތިޚާބު ކުރު

ތެދުފުޅެއް. ބަެއއް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ފުުޅަގިއ 

ކުރެްއވި ފަދައިްނ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަބއެއް މާއްދާ ތަކުަގިއ  ޢިޝާރާތް

ނަޑއެިޅގެން ސިއްރު ވޯުޓ ނަގަންޖެހޭކަމަށްވެސް ލިޔެފައި އެބައޮތް.  ކަ

ޔާ އިންތިޚާުބ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ވަަނ މާއްދާގައި، 35ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަންބަރުގަިއ  ަވނަ 2ކުރާގޮތް ބަޔާްނކުރަމުން، އެމާއްދާގެ 

ޢާންުމ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ

އެޖަލްސާަގިއ  ވޯޓުން ހުށަހެޅޭނެ މީހަކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުމަށްަޓކާ

 އި އެބައޮްތ. ހަމައެހެންމެސިއްރު ވޯޓެްއ ނެގުން ިމހެން ބަޔާންކޮށްފަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ ަވގުީތގޮތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަގިއވާގޮތުން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުކ  2ފުރުން މިމާއްދާގެ  މަޤާމު

އެމަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެން، ވަގުީތގޮތުްނ  އިންތިޚާބުކޮށް އޭނާ

މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުެލޭވ  3ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމު ފުރުމަ

ސިއްރު ވޯޓަކުްނ  ދައުލަތް ހިންގާ މަޖިލީހެްއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ

އޮންަނ  އިންތިޚާބުކޮށް ދައުލަްތ ހިންގުން އެމަޖިލީހާ ަޙވާލުކުަރންވެސް
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 އޮތުމުގައި މިއޮންނަނީ ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭނެަކމަށް. ނަމަވެސް

އްދާަގއި ރަްއޔިތުންެގ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވަަނ މާ 97ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވަްނވާނޭަކމަށް އޮވެފަިއ،  ރައީސަކު 

ނަޑއެޅި ބަޔާންވެަފިއ ނުވާތީ އެވޯޓު  އެމާއްދާަގއި ެއވޯޓު ނަގާެނޮގތެއް ކަ

ހޯދަން މިޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެން މާއްދާ ތަކަށާިއ  ނަގަންޖެހޭނެ ގޮތެއް

ެއއްެޗއްގެ ރޫޙަށް ބަލައިގެން ކަުމގައި ައޅުަގނުޑ  އެމާއްދާތަުކގައި ބުނާ

ިޢޝާރާތްކުރި އިންތިޚާބުތަުކަގިއ ސިއްރު ވޯެޓއް  ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ކުރިން

ސަބަބެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ަމޤްޞަދެއް އޮތްޯތ  ނަގަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ޤާނޫނީ

ނޑަްށ ފެންނަ ނަގަންޖެ ބަލާއިރު ެއގޮތަށް އެވޯުޓ ިސއްރުން ހޭކަމަށް އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ޙިމާޔަާތިއ  ސަބަބު ދަންނަވާލާނަން. އޭެގ ތެަެރޭގައި ވޯޓުދޭ

ވޯަޓކީ ވަރަްށ  ރައްަކއުތެރިކަން ގެރެންޓީ ކުރުމާ އެމެންބަރުން އެދޭ

ވޯަޓކަށް  މިނިވަންކަމާއެުކ ެއއްެވސް ަފރާތެއްގެ ނުޫފޒެއް ނުފޯާރގޮަތށް ދެވޭ

ސުވާުލ  ފަހު، އެޯވޓު ދިންގޮތާމެދު އެްއވެސް ަފރާތަކުންވުމާއި ވޯޓު ދިނުމަށް

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ރަްއޔިތުންގެ  103ނުކުރެވޭކަމަށް ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ  104ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ލިބޭ އިމްތިޔާޒާ 

އި ވޯޓު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަުކ އެމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ޖަްލސާއެްއގަ  ޚާއްޞަ

ޢަމަލުކުރާ ގޮތަުކން ކުށްަްވެރިއެއް ނުކުެރވޭެނކަމަށް ލިޔެފައި  ދިނުމުގައި

ގެރެންީޓުކރުން ކަމުގައި ދަންނަވަްނ. މިދެންނެވި  އޮންނަ އޮތުން

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  97ސަބަަަބުތަކަކީ ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

ސް ކުރިމަތި ވެދާެނ ހޮވުުމގަިއވެ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަކު

ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނަމަ،  ސަބަބުތަކެއްކަމަށް ގިަނ މެންބަރުންނަށް

ވޯޓެއް ކަުމގަިއ  އެސަބަބުތަކަށްޓަކާ މިމައްސަަލއިަގއި ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު

މާއްދާެއއްަގިއ،  ދެންނެވިދާނެ. މިހެންމިދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ެއއްވެސް 

އިންތިޚާބެއްަގިއ  ނަޑއެޅިަފއިވާ ެއއްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގިއ ކަ

އެކަމަށް ބާރުލިބޭ  އަތްއުފުލަިއގެން ވޯޓުަނގަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ ނުވަތަ

 އެްއވެސް ާމއްދާެއއް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނވެަފއި ނޯންނާތީ.

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށން ރައްޔިތުްނެގ  103އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުެގ މަތިން ކަންކަން މަޖި ޚާއްޞަ

ލިބިދީފައިވާތީ، މިމަޖިލީހުން މިކަމުގައި ގޮެތއް ަކނަޑއަަޅިއ  ނިންމުމުގެ ބާރު

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްވެްއޖެކަމަށް ވާނަމަ  އެނިންމި ނިންމުމަކީ

ނުޑެވސް އިޙްތިރާމް ކުރާނެވާހަކަ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ދަންނަވަން. ދެން  އަުޅގަ

ވާަހަކއަކީ، ކުރިން މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮަތކީ  ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަނެއް

ނިންމުމެއްކަމަށް، ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ  ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ

ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެގޮތަށް އެކަން އޮންނަނަަަމަ،  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ.

މިމަޖިލީހަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރަށް އެކަން ެއަބ  ވަނަ މާއްާދއިން 103

ނޑުމެން ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގިއ،  ތަޢާރުޟު ވެއޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ  މިމައްސަލައާބެހޭގޮތުން ބަހުަުސް

ނޑު ދަންނަާވލާނަން. އޭގަ ވިސްނުން ހުރި ގޮތަކީ، އާދެ އެގޮތް ިއ އަުޅގަ

ދަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރު  މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން

ނިޑެއއް ނުވަތަ ޮގނޑިތަެކއް ހުސްވުމުން، އެޮގނޑިެއއް ުނވަަތ  ކަމުގެ ގޮ

ނޑިަތކެއް ފުރުމަށް ައލުން މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ހިމެނިގެން  ގޮ

ނުވަަތ  ވާ ަމސައްކަތަށް ދިޔަކަމުަގއިިވޔަސް މަޖިލީހުން އެހާތަަަނަށް ކޮށްފައި

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް އެއްވެސް އަސަެރއް ނުކުރާނެޭއ. އަދި ެއއިން 

ކޮންމެ ކަމެއްެވސް ޞައްަޙަކންމަތީ ދެމިއޮންނާނޭ. އާދެ، އެއީ އެނަންބަރުެގ 

އެނަންބަރުގެ )ށ( ގައި މިއޮންނަނީ މިމާއްދާގެ )ހ(  )ހ(.

ށް ފެންނަ ޙާލަތެއްަގއި، އަިދ މުހިންމުކަމަ އެހެންއޮތްނަމަވެސް މަޖިލީހަށް

ަބދަލުގެނެސް ގެންނޫނީ ފަހުން ކުރަން ބޭނުންވާ  ކުރިން ނިންމާފައިވާ ކަމަކަށް

މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ  ކަމެއް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް

ިއޚްތިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއޭ. މިއީ އޭުރ  ކަމަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ

މެންބަރުންގެ ިވސްނުންފުޅު ހުރިގޮތް. މީެގ  ލީހުގެ ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގެމަޖި

މިބާވަތުގެ ބަެއއް ަކންތައްތައް ީމގެ  އިތުރަށް ައޅުަގނޑު ދަންަނވާަލން ޖެހެނީ

ހިނގާފައި އެބަުހއްޓޭ. ެއގޮތުްނ  ކުރީގެ ބަެއއް މަޖިލިސް ތަކުަގއިެވސް

ކުިރން ރައްޔިތުްނެގ  ީމގެ އަޅުަގނުޑ މިސާލެްއގެ ގޮތުަގއި ދަންނަވާލަން.

ެއބަތިއްބެވި ަބެއްއ  މަޖިލީސް މިވޭތުވެ ދިަޔ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީސްަގއި މިތާ
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ދިވެހި ރާއްޭޖެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ.

އާދެ، ަހމަ އެމަޖިލީހުން   ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެުވނު އިޞްލާޙު.

މުމެއް އެއީ، ކުރިން ނިންމަވާފަިއ އޮތީ މިޤާނޫނު ނިން ނިންމަވާފައި އޮތް

އަހަުރވުމަށްަްފަހުގައި ނޫނީ ބަންޑާރަ އެްއވެސް ބިެމްއ  5ފާސްވާތާ 

އެހެންނަމަެވސް ހަމަފަހުން އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ނުވިއްކޭެނކަމަށް.

އަހަރު ވާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް އަދި ބަންޑާަރ  5ވިސްނުންފުޅު ބަދަލުެވގެން 

ިވއްޭކނެކަމަށްވެސް ނިންމާފައި އެޮއތީ. އެހެންކަމުްނ  މިހާރު އޮތްގޮތުން ބިން

މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ

ހިނދެއްަގއި އެކަންކަން ބަދަލު ކުެރވިދާނެއޭ. ބަދަުލ  މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ

ެއކަން އޮްތޮގތަކީވެސް. އާދެ، އެއީ. ެއއީޭއ  ކުރެޭވގޮތަށޭ އޮންނާީނވެސް

މިމަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު މިހާރު ތަފާތުވުމަކީ  އެހެންކަމުން މިކަމުގައިެވސް

ނޑަށް ފެންނާތީ. އެީއ، ެއގޮތަށް މިދެންނެވީ  އެކަީށގެންވާ ކަމެްއކަމަށް އަުޅގަ

ނޑި  ކުރީގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި  ބައެއް މެންބަރުން އެބޭފުޅުންގެ ގޮ

މެންބަރުންތަކެއްވެސް މިމަޖިީލހަށް އަލަށް ުގޅި  ވަރަްށގިނަ އާ ހުސްވުމާއެކު 

ބަހުަުސްތަުކގައި މިބަހުަުސާމެދު ވާހަަކ  ވަަޑއިގެންަފއި ވާތީ. އާދެ، ުކރީގެ

ފުުޅަގއި މިމަޖިލީހުގެ ނާއިބު  ދައްކަވަމުން ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ

ށާއި އެބޭފުޅާެގ ަކމަ ރައީސަީކވެސް އަތް އުފުލަިއގެން ހޮވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް

ައޅުަގނުޑ  އެމަޤާމުގެ ސަަައްޙަކަމާ މެދުގަިއވެސް ުސވާލުކޮށްފައި ެއބަވޭ.

އޮންނާނީ  ދަންނަވާނީ އެކަންވެސް މަޖިީލހުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެނަމަ

ަބދަލުކުރުމަށް އަދި  ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށޭ. އެހެންނަމަވެސް މިމަޖިލީހުގައި ެއގޮތް

ނިންމުމަށް  މެންަބރަކު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ުކރީގެމިހާތަނަށް އެއްވެސް 

ކުރިައްށ  އަޅުަގނޑުމެން އިޙްތިރާމްކޮށް އެކަން ބަލަިއގަނެގެންނޭ މިޖަލްސާތައް

  މިގެންދަނީ. އާދެ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކާ ވަރަށްބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ.

 

 ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  މެންބަރުން. 95މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 
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ނަޑކީ  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ    ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ެދން އަުޅގަ

  ރި މިމައްސަލަިއަގއި ވާހަަކ ދައްކާފައި ހު ހަމަ ކުރީދުވަހުވެސް މަޖިލީހުގައި   ޢާޒިމާ ޝަޫކރު މެންަބރު

ރިޔާސަތުން އިލްތިމާްސ ކުރެްއިވގޮތަށް  މެންބަރަކަށް ވުމާެއކު ދެްނމެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލިމިޓްކުެރޭވތޯ ބަލާލާނަން.  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް

ބޭނުންވަނީ މިމުޅި  އަޅުަގނޑު މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަން ޙަޤީޤަތުގައި ފަށަން

 ނޫނިއްޔާ  ކޮންފޯރމް ވަަޑިއެގންނެވި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް

އެއްބަްސވެ ވަަޑިއގެންނަާވ ހިސާބަަަކުން. ޙަޤީޤަތުގައި މިަމއްސަަލ 

ބަހުަުސްކުރެުވނު އިރުގައި މިމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް  މިމަޖިލީހުގައި

ެއއްބަސްެވ ަވަޑއިގެންެނވި ައޅުަގނޑަށް ފެްނނަގޮތުަގއި. އެީއ  އެްއކަމަކަށް

ަމޖިލީސްގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރާނެ  ާޚއްޞަރައްޔިތުންގެ 

އެއްބަްސވުމެއް ނެތޭ. ނޫނީ ީވ އޯލް ެއގްރީ ްޓ  ގޮތަކާބެހޭގޮތުން މިމަޖިލީހުގައި

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުަުސްކޮށްަފއި ނިންމުމަށްފަހު  ޑިސްެއގްރީ ދެއްތޯ. ެއގޮތަށް

. މިވާަހަކ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާފަިއ ވަނީ މިމަޖިލީހުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ދަންނަވަން މިބޭނުންވީ ހަމަ ޕޮއިންޓް އޮފް  ދެވަނަ ދުވަހަކު އަުޅގނޑު

އެހެންވީާމ މިދެންނެވިހެން  ކޮންފޯރމިޓީން މިވާހަކަ ފަށަންވެގެން.

ބޭފުޅުން އެއްބަްސެވ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހަމަ ނިންމެވީ ހުރިހާ

މަޖިލީހުެގ  ގެ ޚާއްޞަވަަޑއިގެންެނވީ، ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ނެތްކަމަށް.  ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރާެނގޮތަކާބެހޭގޮތުން ެއއްބަސް ުވމެއް

ޤާނޫނު ހަދާ  އެހެންކަމަށްވުމާެއކު ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 އެންމެ ހަޔަސްޓް އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް ކަމަށްވުމާއެުކ،

ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ގޮެތއް ނިންމިފައި. އަދި މިކަމާބެހޭގޮތުން މި

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބައިންޑިންގ  އެއީ  އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަަކިއެގ  ޑިޒިޝަނެްއ. އެހެންމިދަންނަވަނީ ހަމަ ދެންމެ، އަޅުގަ

ިވ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީަީމް ޢަފީފް އެދެއްކެ ކުރިން ބ. އަތޮޅުގެ

ަވރަށް ރަނގަޅަށް ޕާލިމެންޓްރީ ސްޕްރިމަސީެގ  ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅެވއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ބަދަލު ކުރެްއވިދާނެއޭ.  ވާހަކަ. ވިދާޅުީވ މިމަޖިލީހާއި

ސްޕްރިމަސީއަކީ އެީއ ައޅުަގނޑުެވސް އެކަްނ  ޙަޤީޤަތުގައި ޕާލްމެންޓްރީ
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ނޑަށްވެސް ކޮްނމެވެސް ވަރަަކްށ އަޅު  ޤަބޫލުކުރާ. ނަމަވެސް މިދާއިރާއަކީ ގަ

ދާއިާރއަކަްށވުމާއެުކ، ައޅުަގނޑު މިމައްސަަލ  ފަންނީގޮތުން ދަސްވެފައި ހުރި 

ހަނދާލިއިރުަގއި ދުނިޔޭގެ ެއްއވެްސ  ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ރިސަރޗް

ެއއްެވސް ޕާލިމެންޓެއްގަިއ  ތަނެއްަގއި ލީގަލް ގްަރއުންްޑސް ނޫންގޮތަކަށް

ނުފެނުނު.  ން ކޮށްފައި ހުރިތަނެއް ައޅުަގނޑަށްޑިޒިަިޝަނެްއ ޯއވަރޓާރ

 އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަން އުޭޅ އެއްަޗކީ، ތެދުފުޅެއް. ބިމާެބހޭ ޤާނޫނުވެސް

 މިދިޔައަހަރު ހަމަ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ޤާނޫނު ބަދަލުކުރެއްވި.

 އެހެންނަމަވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އިޞްލާހުތައް ހަމަ ޑްާރފްޓް ކުރުމުގައި 

ނޑު ހަނދާންވަނީ އިޞްާލހުތައްވެސް އަީއ  އުޅެވުނު  މީހަކަަަށްވުާމއެކު، ައޅުގަ

ގްރައުްނޑްސްެއްއގައި ޫނނީ ޤާނޫނީ އަސާސްތަކަކަށް ަބދަލު ގެންނަވަްނ  ލީގަލް

ގެންނެވި ބަދަެލކޭ. އެީއކަންނޭނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ސްޕްރިމަސީއަކީ.  ވެގެން

ކަ ދައްކަނީ ާޤނޫނީ އެްއވެްސ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިވާހަ ޙަޤީޤަތުގައި.

ުނގެނެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ވާހަކަ ދައްކާަފިއ  އަސާސަކަަަށް ބަދަލެއް

އެޤާނޫނީ އަސާސްތަުކގެ މަްއަޗށް އަލުން އެހެން  އޮތް ބަހުަުސެއް އަލުން ހަމަ

އޯޕަން ކުރުމާބެހޭގޮތުްނ. އަުޅގނަޑކަށް  ގޮތަކަށް ނިންމުމާ ނޫނީ އެބަުޙސް ރީ

ނޑަަކށް ޤަބޫލެއްހަމަ ގައިމުވެ ނުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސިެއއް ނެތި  ސް އަުޅގަ

ނޫނިއްޔާމުން މިޢިއްޒަތްތެިރ  ހަމައެކަނި އިންޓަރމްސް އޮފް ނަންބަރސް

އަލުްނ އަޅުަގނޑުމެްނ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބަދަލުވެގެން މިކަމާ ހެދިގެންަި

ކުންނަ ނި ޑިބޭޓް ކުރަން ޖެހިދާނެއެކޭ. އެހެންކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ދެން

 ސުވާލަީކ، މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިތަށް މެންބަރުން ބަދަލުވީމާތޯއޭ

އަޅުަގނޑުމެން އަލުން ޑިޭބޓް ކުރަންވީ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ 

އިެލކްޝަން. އޭރަްށ  2ހަމަގައިުމވެސް އެބަޮއތް ބައި އިލެްކޝަންގެ  އެބައޮތް

ތޯއޭ. ނޫނިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެން  އަލުން މިވާަހކަ ދައްކަްނވީ އަޅުަގނޑުމެން

ެއކުލަވާލި ކޮމިޓީ އަލުން ެއކުލަވާލަން ވީތޯއޭ. އެކަހަަލ  ގަާވއިދު ހަނދަން

ނޑުމެންނަށް ޮގސް ވަދެވިދާނެއޭ.  ކިތަންމެ ސުވާލުތަކެްއގެ ތެެރއަށް އަުޅގަ

ޕާލިމެންޓަށް މިކަހަލަ ބަހުސްތަކަށް ވަރަްށ  ދެން ހަމައެއާއެކު ައޅުަގނަޑކީ

ނޑު  އާމީހެއް. ަހނގު މީހެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ
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މެންބަރަކީވެސް އެބޭފުޅެްއެގ  ހިތަށްއަރަނީ، މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ

ުކރައްވާަފއި ހުިރ  ވަޒީާފގެ ހަަައިިސއްޔަތުން ަނމަވެސް ނުވަތަ ަޢއްޔަން

ހުަވއެްއ ެއއް ނަމަވެސް، ުނވަތަ އިންތިޚާުބވެ ަވޑަިއގެންފައި ހުރި ނަަމވެސް

ބޭފުޅުންތަކެކޭ.  ކުރަްއވަިއގެން ތިބި އެއް މަަސއްކަތަކަށް ކުރިމަތި ލަްއވާފަތިބި

ނޑުމެން މިޢިއްޒަތްތެިރ  ޙަޤީޤަތުގައި ނަން ީލގަލް ްގރައުންޑްްސގައި އަުޅގަ

އަނބުާރ  މަޖިލީހުގެ އިލެކްޝަނަށް ބަދަލު އައުމާެއކު ައޅުަގނޑުމެން ޑިބޭޓަށް

ނޑުމެްނގެ މިޢިއްޒަތްެތރިދާންވެއްޖެނަމަ މިކުރެވޭ  މަޖިލީަިހުގެ  ކަަމީކ އަުޅގަ

 މިނިވަންކަން އަުޅަގނޑުމެްނ ކޮމްޕްރަމައިޒް ކުރަނީ. ހިންގަވާ އެހެން

 މެންބަރުން މާދަމާވެސް 16ސިނާރިއޯައކަށް ދަމާ. މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ބަދަލުކުރެްއވިދާނެ، އެހެންެވއްޖެްއޔާ 

ނޑުމެން  ނޑުމެންއަޅުގަ  އަނބުރާ މި ޑިބޭޓަށް ދާންވީތޯ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަ

މަޖިލީހަކީ އިންސްޓިޓިއުޝަނެްއގެ ޮގތުގައި ިވސްނަްނ  މި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑިތަުކަގިއ  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ. ނޑުމެންެގ މިގޮ ނޑުމެން އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުާރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށްޓަ ތިބިތިބުން ދޫކޮށްލާފައި، މީ ކާ އަުޅގަ

ޑިމޮކްރަޓިކް މުައއްސިާސއެްއކަމަށް، ނޫނީ  ކަމެއްކަމަށް. އަދި މީ

ނޑުމެން މިމައްސަލަ ރީ  އިންސްޓިޓިއުޝަެނއް ކަމަްށ ވިސްނާއިރު އަުޅގަ

ނުޑގެ ަޅ  ވިޒިްޓކުރުމަކީ ތާރީޚަށްޓަކާ ެއޅޭ ވަރަށް ބޮުޑ ޅަ ެއއްަޗކަށް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މިީއ  ހެން ދަންނަވާލެވެނީ.ވިސްނުމަށް ވިސްނޭތީ އަޅުަގނޑަށް މި

 އަޅުަގނޑުމެން ދިރިުއޅެްއ އޮތްތަން. މިތަނުގަިއ ޑިމޮކްރެިޓކް 

 އިންސްޓިޓިއުޝަންަތކުން ނަާގ ޑިޒިޝަންތައް ނަން ލީގަލް ގްރައުންްޑސްަގއި 

ވިޒިްޓކުރަން ވެއްޖިްއޔާ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަތް ބަނދެވުން 

ކަމަްށ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ުނވިސްޭނތީ، ައޅުަގނޑަީކ ކުރެވިދާނެ ނޫންކަމެއް

މިަޤއުމުަގއި ދިރިއުޅެންޖެޭހ މީހަކަށްވާތީ  މުސްތަޤުބަލުގަިއވެސް

ނޑު ހަމަ  މިކަމާބެހޭގޮތުން ވިސްނާަވަޑއިގެން ދެްއވުން އެދި ައޅުގަ

އެާއއެުކ ދެން އިތުރަްށ  މަނިކުފާނުގެ އަރިުހގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ހަމަ

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ  ޑު ހަމަ ކުީރަގއި ދަްނނަވާލިހެން މި ޢިއްޒަތްތެރިއަޅުަގނ

މިނިވަންކަން ލިބިގެްނާވ  މެންބަރަކީވެސް، އެމެންބަރެއްެގ އަމިއްލަ ޚިޔާލުފުުޅގެ
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ޤަބޫލުކުރަން  މެންބަރެއް. އަޅުަގނޑު ހަަމ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަާމެއކު

ބައެްއ  އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިޚާޔލު ތަފާތުވުމެއް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެގޮތަށް ިވސްނިވަަޑއިގަންަނވާތީ. އަުޅގަ

 ވިސްނައިފިން މިމައްސަާލަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށްދެޭވނީ ކިހިނެއްތޯ.

ވަަނ  97ވިސްނާއިުރ، ައޅުަގނޑު ހިަތއް އެރީ ކުރެވިދާނެ އެްއކަމެްއ ބާއޭ 

ޑިއަޓް އެމެންޑްމަންޓަކަށް ރަޝް އިން ކުރުްނ. ވިސްނާލިިއުރ އީމި މާއްދާ

އެރީ ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫނޭ.  އަޅުަގނޑު ހިތައް

ސަބަބަކާހުރެ. އެއް ސަބަބަކީ ާޤނޫނުއަސާސީަގިއ  މިހެން މިދަންނަވާނީ ދެ

ނަޑއެިޅގެން ލިޔެވިފައި އެބައޮތް ގެ ފުރަތަމަ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހު ކަ

މަޖިލީހުގެ ރަީއސަުކ އަޅުަގނޑުމެްނ  ޖަލްސާގައި ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ

ަރއްޔިތުްނގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ހަމަ އެާއއެކު

ނޑުމެން  ރައީސްގެ ޮގނޑި ހުްސުވމާއެކު އެހެން މެންބަރަކު  އަޅުގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ރޫަޙކީ،  ޤާނޫނުައސާސީގެ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެއޭ. އަުޅގަ

 ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ހުސްވުމާެއކު ވީހާ އަވަހަަކށް 

އެތަނަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާުބކޮށް އެމައްސަލަ ހަމަޖެއްުސން. އަދި ހަމަ 

ނީޑގައި ިތއިންނެީވ ވަގުތީ ގޮތުްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު މިައދު ތިގޮ

ޮގނޑި ހުްސވެފަިއވާީތއާ ެއކަމަށްޓަކާ ރަީއްސގެ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮުޑ ޒިންމާކަމުަގއި  އަވަްސެވގަތުމަކީ މިއަުދގެ ައޅުގަ

މިޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން،  އަޅުަގނޑު ދެކެން. ހަމަ އޭގެ އިތުރުން

ނޑުމެންެގ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ ނިންމެިވއިުރ އަޅުގަ

ވަިކގޮެތއް ނެތުމާއެކު،  ހުށަހެޅުމެއް، ގަާވއިދުަގއި ވޯޓުލާނެ ތެރެއަށް އައި

ެއކަިނ  ނޫނީ ކޯރަމްގެ ވަކި ގޮެތއް ނެތުމާއެުކ ަގާވއިދުގެ އެމާއްދާ

 އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަމާހޭ. އެކަމާވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދައްކާަފއި 

ނޑުމެްނ އެއީ އެކަީށގެންވާ ގޮެތއް ނޫންކަމަށް ފެނިގެން އެކަންަތއްެވްސ އަ ުޅގަ

ނޑަށް ވިސްޭނގޮތުަގިއ މިޢިއްޒަތްތެރި  ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ

ޕްރޮސިޖަރސްއަކީ އެކަމެއް ކުރަން އޮތް ަވގުތަކު އެކަމެއް ކޮށްަފިއ  މަޖިލީހުގެ

ސަބްސްޓޭންޝަލް މައްސަލަތަކަށް ދިުޔން. އެހެންވީާމ،  ފަހުން ހުރި
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ނޑު މުން މިފުރުޞަތު ނިންމާލާފައި ދަންނަވާލަ މިވާހަކަތައް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އަދި ހަމަ އެންމެ އެއްޗެްއ  މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން،

އެބަ އަޑުިއވޭ ަވރަށް ސާފު ސީދާ  ދަންނަވާލަން، އެއީ އަުޅގނޑުމެންނަށް

މާނަ ކުރެވޭ ވާހަަކ.  ދިވެހިބަހުން ލިޔެވިފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް

ނޑު ހަމަ ކޮންމެހެންޙަޤީޤަތުގައި އަެނއްކާ  ނޑަށް ާމގިަނ  ވެސް ައޅުގަ އަޅުގަ

ސައިންެސއް.  އެްއޗެހިތަކެއް އެނގޭތީީކއެްއނޫން. ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމަކީ

ވަރަްށ  ޖުރިސްޕިޑެންސް ނޫނީ ފިޤުޙްގެ ޢިލްމު. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެބަފެނޭ

 އި ސާފު ސީދާބަހުން ލިޔެވިަފއި ހުރި އެކި ޤާނޫނުތަާކއި އެިކ ކަންތައްތަުކގަ

 އެކި މަޒުހަބުތަުކގައި ތަފާުތތައް އުފެދިފައި ވާކަން. ެއހެންވީމާ ޤާނޫނު

މާނަކުރުމަކީ އެއީ ެއކި ފަންނުތަކާއި އެކި ކަންަތއްަތއް ބޭނުންކުރެޭވ 

އެނގިފަިއވާތީ އެަކންވެސް ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރްއޔާ، ިޢއްޒަތްތެިރ  ކަމެއްކަން

  ރައީސް.

 

  ރަީއސް. މިއަދު އަޅުަގނުޑވެސް  މް ޢަލަިއކުމް. ޢިްއޒަތްތެރިއައްސަލާ  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

ނޑުމެން ވާހަކަ ދެކެވެމުން މިދާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ، މިހާރު ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު   އަުޅގަ

ރައީސަުކ ހޮވުމާބެހޭގޮުތން އުފެދިގެްނ  ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދައިން، ކުރީ  ވުމުގައި. އެނގިމިއުޅޭ ޚިޔާލު ތަފާތު

ނޑުގެ  ނުޑވާނީ އަުޅގަ ޚިޔާުލ ހާމަކޮށްފައި.  ދެދުވަހުގަިއވެސް އަުޅގަ

އެކުަލވާލެްއިވ  އަޅުަގނަޑކީ މިމަޖިލީހުގެ މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ

ަރއްޔިތުްނ  ދުވަސްވަުރވެސް އެުމއްދަތުެގ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑު ބައެްއގައި

މީހަކަށްވާީތވެ ޤާނޫނުއަސާީސ  ގެ މެންބަރުކަން އަދާކޮށްފައިވާމަޖިލީހު

ނޑު ދިަޔީއ  ހަދަމުންގެންދިޔަ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގައިވެްސ އަުޅގަ

ނުޑވެްސ މިއަދު ބަލާނީ  ބައިވެިރވަމުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ

 ކުރުގޮަތކަށް ވާހަކަ ގެންދެވޭތޯ. އަދި މަޑުމައިތިިރކަމާއެކު މިކަން ވީހާވެސް

ޙައްލުކުރެވޭެނގޮެތއް ހޯދޭތޯ. ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްކުރަމުްނ 

އެގޮތަށް. އެހެންމަެވްސ މިއަދުގެ އެންމެފުރަތަމަ ވާހަކަދެްއކުމުގެ  އައީ

ޢިއްޒަތްތެރިޔާ ވާހަކަދެްއކުމުާގވެސް ޖަުޒބާތާއި ފޯރިއާއި  ފުރުޞަތު ލިބުނު
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. ެއއީ ައޅުަގނޑުގެ ވަރަްށ ވަރަށްަމއްޗަްށ އެކުލެިވގެްނވި ރޫޙާއި ޝުޢޫރު

އަެޚއް. އަދި ަބއެްއ އެހެން ބޭފުުޅން އެބޭފުޅުންެގ  ގާތް ރަޙުމަތްތެރިެއއް

އެބޭފުޅުްނެގ ޤާނޫނީގޮތުން  ޝުޢޫރާ އެބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާ

ދެނެވަޑަިއގެްނާވ  އެނިގވަަޑއިގެންަފއިވާ އަާދކުރަްއވާ ވަޒީާފެގގޮތުން

އަޅުަގނުޑ  . ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަންތަކުގެ ަމއްޗަށް ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވާ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށާ އަިދ  އެހާދިގުކޮށް ވާހަކަދަްއކާކަށްެނތީމު. އަޅުގަ

 މަޖިލީހުގެ އެންމެހާަާ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާހިތްވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެންމި އެްއ ޤާނޫނުއަާސސީ ެއއްަގ  މިހާރު އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލެްއވި ދުަވސްވަުރ  އެޤާނޫނުއަސާީސއެއްމަތީ ދެމިިތބި

ވާހަކަ ފަހަރެއްގާ މާފަހުެގ  މިމާއްދާގެ މަްއޗަށް ިސއްުރން ވޯޓުލުމުގެ

އޮޅުންއަާރފާނެތީވެ އޭރު  ޒަމާނެއްގާ ޤާނޫނުއަސާީސެއއް މާނަކުރުމަށް

ހުސްއެކަނި  ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަވާެލްއވި ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑު 

 ވާކަެށއް ނެތީމު ރަްއޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހޭޑްރާފްޓްކޮމިޓީއެޭކ ދަންނަ

 ދަންނަވާނީ. އެހެން ދިމާވެދާނެތީ ވަކި ޙާއްޞަ މާއްދާެއއް އެކުަލވާލީއޭ.

އެމާއްދާއަްށ މިކިޔަނީ ލަފުޒުަތއް މާނަކުރުން ހިމެނޭ މާއްދާ. އެމާއްާދއަުކ 

 ތް.ލަފުޒުތަެކއް މާނަކުރާަކށް މިޤާނޫނުއަސާސީއަކު ެއކުެލވިފަކާެއއްނެ މާގިނަ

 އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ދުވަހެްއ އަތުވެދާެނކަމެއް އޭރު ހީކުެރވޭތީެވ ވޯޓުލާނީ 

 ކޮންގޮތަކަށްޯތ، ވޯޓުލަނީ ޮކންގޮތަކަށްތޯ ކިހިނެއްތޯ ބަާޔންކޮށްދީފައެބައޮތް

އެނޫންގޮތަކަށް ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ޚިޔާލުކުރަްއވާފަާކއެްއެވސް ނުވާތީެވ 

އްރު ވޯޓު ެއހެން ނޫންނަމަ އެޢިބާރާތުން މިކިޔަނީަި ސި އެހެންވެ

ޤާނޫނުއަސާސީގާ ިލޔެވިަފއޮތިްސ. އެހެންެވ  ހާމަވޯޓުލާނެގޮތެްއވެސް 

ވާހަކަދެްއކެިވ ބޭފުޅުންނަށް ިޚޔާލުކުރެވުުނގޮތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރެއަށް އޭރު

މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ ދަންނަވާލާނަން މި މައްސަލަ  އެއީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސގެ

ތަޖުރިބާކާރު އަދި ވަރަްށ ޢިލްމީ އަދި  އޭރުގެ ަވރަށްއިޞްލާޙެްއގެގޮތުން 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް  ޤަބިލު އެްއ ބޭފުޅެްއކަމުަގއިާވ ހއ. އަތޮޅު

އާދަމް ކަލޭފާނު  ޢަބްދުއްރަޙުމާން އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ

ަޔއުމިއްާޔގަ  އެމަނިކުފާނު މި މައްސަލަ ނެންގެވި މިހާރުވެސް އިދާާރގާ
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 ޔުންތައް ބަރާބާރު ހުރިކަމުގާވާނަމަ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެމަނިކުފާނުގެލި

އިޞްލާޙުގަ އޮންނަނީ ނިާވވެގެން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ައކުރުން އަކުރަްށ ކިޔާލަދޭނަން.  ރައީސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ައޅުގަ

ކަކުޭދ ވޯުޓެގ ބުނެފާއެވަީނ ވޯޓުދޭ ުނވަތަ ދޭ ަވގުތު އެ ސިއްރުޯވޓުކަމަށް

ވޯޓުދޭމީހާއަަަށްނޫން އެހެންފަރާތަކަށް ނޭނގޭގޮތަށް އަނެއްކެްއެގ  މަޢުލޫމާތު

ނުހިނގާގޮތަށް ނިވާ ނިވާތަނެްއގާހުރެގެން ވޯޓުލުްނ ނުވަތަދިނުމޭ.  ނުފޫޒު

ނޑުމެން މަޖިލީހުގާ އޭރުާގވެްސވަނީ މިވާހަކަދެކެވިފަ.  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ކުީރަގ ހަމަ މިމާއްދާ ނިވާތަނެއްގަ  މިވޯޓުލާންޖެހެނީ އޭ ދެން އަުޅގަ

އެމަނިކުފާނުެގ ވާހަކަފުުޅާގ  ނުބަލާލާތީ ހަނދާންނެތުނީ.

އެހިސާބަްށ އެބޭފުޅުންެގ  މިނުފޫޒުނުފޯރާގޮތަށޭވެސް ގެެނއްސަޮއވޭ އެހެްނވެ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ޑިމޮކްރަސީއޭިކޔާތީ  ޚިޔާލުވަނީ ދަތުރުކޮށްފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަކީމީ އަޅުަގނޑުމެން ލޯޔަ މާޢިލްމީ  ރުންނޭކިޔާތީ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މީހުންނޭކިޔާތީ ނޫނީ ތަޖުރިބާކާރުންނޭކިޔާތީ އަުޅގަ

ނުޑ  އޮޅުންއަަރއިގެން އުޅެނީަކންނޭނގެމި. އެހެންވީާމ އަުޅގަ

ބަހުސެްއކުާރކަށް ފުރުޞަތު  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މީ ދަންނަވާލާހިތްވީ

އަޅުަގނޑު މިމާއްދާއާ ބެޭހގޮުތން ޚާއްޞަކޮށް  ހުވާނީއޮތްކަމެއްނޫން. ކުރީުދވަ

ނޑަށް ފެންނަ އެންމެ އެކަޭށނަ ވާހަކަކޮޅެްއ  މިދުވަސްވަރާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ފަހުަވގުތެްއގަޔާ ނުަވތަ ދެންވެސް  ދައްކާފަ. ދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ

އިތުރަށް އަޅުަގނުޑ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާދާގޮތަކުން މިކަމާބެހޭގޮތުން

ހަމަ މިއާއެުކ  ކަދަްއކަންެވއްޖެނަމަ އަުޅަގނޑު ކުރިއަްށގެންދާނު. ދެންވާހަ

 އަޅުަގނުޑ އަދި ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސަށް ދަންނަވާލާިހތްވޭ އާދަމް

ޢަބްދުއްރަޙުމާނުގެ އިތުރުން އެދުވަްސވަުރގާ ޒުވާނުްނގެެތރޭގާ ހިމެނުނު 

ތެރި މެންބަރު ޚާްއޞަ އިސްބޭފުެޅއް ުއޅުއްވި ެއއީ ބ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތް  ވަރަށް

ޔޫސުފް. މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގާ އެބަހުންނަާވ އަދި އާދަްމ  ޢަދުނާނު

އެމަނިކުފާނުވެސް ހަމަ މިގޮތަށްގެންނެިވ  ކަލޭފާނުވެސް އެބަހުންނެިވ.

ގެންނެވިހެން ަވކިން ަކނަޑއެޅިގެްނ ަވކިން  އެހެންނަމަވެސް އާދަމް ކަލޭާފނު

ގައޭ އެޢިބާރާެތއް ނުގެންނަވާ. ފޮއްޓެއްތެރޭ  ނުފެންނަކަހަލަގޮތަކަށް ވަކިން 
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ވާހަކަފުުޅާގވެސް ގެންެނވި މިހުންނަންޖެހޭނީ  އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ 

އެހެންވެ މީންވެްސ އެނގެންޖެހޭ  ނުފެންނަކަހަލަގޮތަކަށް ސިްއރުންނޭ.

މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން  އެްއޗަކީ އޭުރގެ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިހުގާ މި

އަނެަކަކށް ނުފެންނާނީ  ދިޔައިރުގާ ޯވޓުނަގަންޖެހޭނީ އެކަކުބަހުސްކުރަމުން 

ވާހަކަދެެކވިފައޭ.  ވޯޓުނަގާ ަވގުތު މީހާވެސް ނުފެންނާނެގޮތަކަށް އެގޮތަށް

ައޅުަގނުޑ  އެހެންކަމުަގވާނަމަ މީކީ ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނޫނޭ ބައްލަވާ.

 ޤަބޫލުކުރަން ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޢިލްމީ ތިއަރީންމިނޫންގޮތަކަށް

ނޑުމެން ިމ ދިވެހިރާއްޖޭާގ  ހަމަޖެހިފައޮވެދާނެ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ އަމިއްލަ ގޮތްތަެކއް މިރާވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންމި އަުޅގަ

 2ކުްއަކމަށްނުވާނަމަ މިއޮއްބޮޑު ދުނިޭޔގާ ެއްއވެސް  އަޅުަގނުޑގެ އަނަގއިގެ

ްސ ޤާޫނނުއަސާސީ އެްއގޮތް. ކޮންމެބަޔެއްެގވެ ޤައުމެއް ަބއްލަވާނެތޭ

އަމިއްލަވަންތަކަެމއް. ޭއގެތެރެައށް ކޮންމެސް  މިއޮންނަނީ އެބަޔެްއގެ

އަިމއްލަ ކުީރޒަމާނުގެ ބަޔަާކ،  ބޭރުބައެްއގެ ކޮންމެސް ަތންކޮޅަކާ

މުސްތަޤުބަލަށް ހީކޮށްފަޔާ  ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރެްއގެ ކުރަޔަަަާކ، އަދި

ަލވާލަނީ. އެކު އެބަޔަކު އަިމއްލައަށް ފެންނަ ޤާނޫނުއަސާސީ އެބަޔަކު 

ނޑުމެން މި ނޑުމެްނ މީ މަޖިލީހުގާ އަޅުގަ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކަ   ބަހުސްކުރަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެްއތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލާހިތްވަނީ  މިހާރުވެސް ދިގުެވއްޖޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އޭރުަގ  ހުރިހާ ބޭަޭފުޅުން ވިސްނާވަަޑއިންނަަވމާތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެން

ބޭފުޅުްނވެްސވަނީ އެކަމާބެހޭގޮތުްނ ފަހުން  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި 

ވިސްނާވަަޑއިގެންަފއޭ އެހެންެވގެންނޭަޭ ލަފުޒުތަކުެގ  މައްސަލަޖެހިދާނެކަމަށް

ލިޔެފާއެވަނީ. ދެންހަމަ އެއާއެުކ  މާނާގެތެރޭގާ ވޯޓުލާންޖެހޭޮގތް

އުޅޭއިުރގާ ިމ ހިތްދަތިޙާލުގާ ދަންނަވާލާހިތްވޭ ައޅުަގނުޑމެން މިފަދަ

ޖަލްާސތައް މިގޮތަށް  ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގަ ހަމައެކަނި މި

 ވަނަ 12ބާއްވަންޖެހުމާ ގުޅިގެން ިމހާރު މިއަދުގެ މިޖަލްސާއަކީ 

ނޑަށްީހވާ ކުއްކަމަށްުނވާަނމަ ގައިުމވެސް  ޖަލްސާވެސް ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ވުރެ ިގނަ ރުފިޔާ ހަމަ މަސްދުަވސްމިވަނީ ޮކންމެމަހަކީ މިލިއަނަކަށް އެތަކެއް 
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މިކަމަށް ޚަރަދުވެެގން ދާނެ ދުވަސްތަކެއް. އެހެންވެ މިހުރިހާ  ޔަޤީނުން

ނޑުެމން ހުރިހާމީހުން  ސަބަބުތަކުގެ މަްއޗަށް ބިާނޮކށް ކީއްތޯޭއވާނީ އަުޅގަ

ނަޑކަށްެވގެން މި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ފަހުން މައްސަލަެއއް  އެކަިތގަ

ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މީ  ލަދެއްވިްއޔާނުނިކުންނާނެގޮތަށް މިކަންނިންމާ

ނޑު  ހަމަ ކެރިހުރެ  އަޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާެސއް މުޅި މަޖިލީހަށްކުރާ. އަޅުގަ

 ދަންނަވަންކެރޭނެ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ިސއްރުން މި ވޯޓުުލމުގެ ނިޒާމެއް 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަމަޖައްސާލައްަވއިފިނަމަ ދުަވހަކުވެސް ިމ 

ދިުނމާ ބެހޭގޮތުން އަލަކުންނެްއ މައްސަލައެްއ  މިވޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގާ 

ހާމަވޯޓެއް ލުުމގެ ސަބަބުން މިދިޔައަހަރުެގ  ނުއުފެދޭނެ. އެކަމަކު ބައްަލވާ 

މިއަހަރު ކުރީޮކޅުަގ މައްސަލަޖެހިގެްނ  ފަހުކޮޅުގަ ވޯޓުލީގޮްތ ކަމުނުޮގސްގެން

ޔާރު އެހެްނވެ ރިއާސަުތން އިޚްތި މިއުޅެނީ. މީ ޔަޤީނުން ނުކުންނާނެކަމެއް.

ކޮންމެގޮތަކަްށ ގެންދެވުންަް.  އެބައޮތް ިރޔާސަތަށް ކުިރައށްގެންދެވޭނެ

ަވިކޮގތަކަށްގެންދަވަން  އަޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާަސީކ ރިޔާސަތުން

ނޑިއަށް ަވޑަިއގެންނެވުީނ  ދަތިފުޅުކަމުގަވާނަމަ ރިޔާސަަތށް މި ތި ގޮ

 ޔާކޮންމެސް އުސޫލެްއގެ ހަމައެއްގެތެެރއިން. އެހެްނކަމަށްވެއްިޖއް

 ްަ  އެްއވެްސގޮތެއްނެިތއްޖިއްާޔ ދާންއޮތް ފަހުގޮތަށްގޮްސގެންނަމަވެސް

އަޅުަގނޑަށްފެންނަނީ މިއަުދގެ ޖަލްސާ ސިއްުރވޯަޓުކން ނެގޭގޮތް 

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް  ހަމަޖައްސާދެއްވުން. ދެން ައޅުގަ

ނޑަށް މިައދު ލިބުނު ކުޑަ ލިޔުމަކާ ގުޭޅގޮތުްނ  ކުރިން އަުޅގަ

ޭއގަ އޮންނަގޮތުްނ  ަގނޑުދަންނަވާލާނަން އެިރޔާސަތުން ދެއްވި ލިޔުެމއް.އަޅު

ނޑަކީ މީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގާ ސިއްރުްނ  ވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ކޮންމެހެން ލާންނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާމީހުންތެރެއިން މީހެއް.

ނިމުމަށް  ދެން ޮގތެއްސިއްރުން މި ވޯޓުލާންޖެހެނީ ސިއްރުން ނޫންކަމަށް 

ނޑުގެ   ވާހަކަދަްއކާ މީހެއް. ޙަޤީޤަތުގާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 އެންމެފުރަތަމަ ދުވަހުގެވެސް ވާހަކަެއކީ ސިއްރުންނޭ ލާންޖެހޭނީ. އެހެންވެ

އެތަންކޮޅު، މިތަންކޮޅު ގެނަީއ ދެވަނަފަހަރަށް މިގޮތަށްކުަރްއވާ ރެޯކޑެްއާގ 

ނުޑ ޔަޤީނުން މިޕޮއިންޓު އަ ހަމަ ނޑުމީ ކެަޓގަީރޒް ކުރަްއވާިއރުގާ އަުޅގަ ޅުގަ
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ނޫންގޮތަށް ނުލެވޭނެކަމަށް ބުނާ މީހެއްގޮތުާގ ރެކޯޑްކޮށްފަ  މީ ސިއްރު

  ުޝކުރިްއޔާ ރައީސް. ބާއްވާދިނުމަށްޓަކާ

 

އާެދ، ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދެންމެ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުުޅާގ  ޝުކުރިއްާޔ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވާަހކަތަެކއް ގެންނެވިފަާވއިުރ  ޑްރާފްްޓކުެރއްިވއިރުގެ  ނުއަސާސީޤާނޫ

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެމަސައްކަާތ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކަައކީ

އެކުަލވާެލވިފާހުންނާނެ. ފާސްކުރެވިފަހުިރ  ގުޭޅގޮތުން ވެސް ަޔއުމިއްާޔެވސް

މަޖިލީހުެގ  އިދާރާއިްނ ކުީރގެ ޚާްއޞަ ޔައުމިްއޔާތައް. އަދި މަޖިލީހުގެ

ަވނަ މާއްދާަގ  133ލިޔެކިޔުންތަްއ ަޔއުމިއްޔާަތއް ބެލިއިރު 

ދެލިކޮޕީާގވެސް ހަމަ  ހުށަހެޅިފާވާގޮތަށް މިހާރުވެްސ އެއޮތީ. އެންމެފުރަތަމަ

ސިއްުރވޯޓުެގ  ހުށަހެޅިފަވާގޮތަށް އެއޮތީ ެއދެންމެ އެއިޝާރާތްކުރެްއވި 

މާއްދާާގ  އް. އެމާނަުކރުމުގެމާނަކުރުމުގެ ބައި އެއީ އަދި މުޅިން އެހެން ބައެ

 އެބައި އަދި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން އެކި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ

އިޞްލާޙުތަކާ ބެޭހގޮތުން ވާހަކަދެެކިވގެން ގޮެތއްނިމިފައޮވެދާނެ. 

ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ މެންބަރުންގެ ިޚޔާލުފުޅުގާ އަިދ  އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ބަލަންމިޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ  މިންވަރަށްވުރެ ހަނދުމަފުޅުހުރި  އަުޅގަ

ޔައުމިްއޔާތަކަށާ އެއިދާާރގާހުރި ލިޔުންތަކަށްކަުމާގ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ނޑު  ކުރީގާ ޖަލްސާ ފަށަމުންދެންނެވި ވާހަކަާއ  ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ވަަނ މާއްދާގެދަށުްނ  133ކަރުދާހުާގ  ގުިޅގެން ތިބޭފުޅުންނަށް އެުރވި

ބޭފުޅުންތެރޭާގ ރ. އަތޮުޅެގ  ޒިމުކުރާކަމަްށ ވިދާޅުވި ސިއްރުޯވޓު ލާ

އެހެންވީމާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢލީ ވާހީދު ހިމެނިފައެވަނީ.

 އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ އަޅުަގނުޑއެރުވި ކަރުދާހުގާ ެއއޮތީ ރަނގަޅަށްހެން.

ދެންމެގަ ވާހަކަފުުޅާގވެސް ހަމަގެންނެވީ ެއގޮތަށް. އެެހންވީމާ އެކަްނ 

  ފާަހގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު

 

  ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އައްސަލާްމއަލައިކުމް. ރިޔާަސތުން ދެއްވި މެްނބަރު  އައްުޑއަޮތޅު

 ފުރުޞަަތކަށް މިއެުދނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންިތޚާބުކުރުމުގައި  އަޅުަގނޑު  އަސްަލމް މުޙަްނމަދު
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 ލަން. މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ފެންނަގޮްތ ދަންނަވާ އަޅުަގނޑަްށވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1ވަނަ މާއްދާ  97ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ 

ގަިއާވގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ، ނާިއުބ 

ސިއްުރވޯޓަކުން ިއންތިޚާބުކުރުމަކީ އެއީ ޤާޫނނުއަސާސީ ާއ  ރައީސް،

ނަޑކަށްނީޭވ. އެްއވެސް ބޭފު ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ޅަކު ވިދާުޅވާައޑެްއ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެތެރެއިްނެވސް މިޝުޢޫރު  މިމަޖިލީހުންވެސް އަދި ޢާންމު

ނަޑކަށްނީވޭ. މަޤާމަށް  2ނަަމވެސް  ފާޅުކުރެވޭ އަެޑްއވެސް އަުޅގަ

ާއ  ހާމަވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރުަމކީ މިހާރު މިއޮތް ޤާޫނނުއަސާސީ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފުކަމެއްަކމަށް  މިމަޖިލީހުގާ މިތިއްބެިވ ޢިއްޒަތްތެރި  ކަ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިންެވސް ައދި ގިނަ އަދަދެްއގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންެވސް 

އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެތެެރއިން ގިނަ އަަދދެއްގެ ބަަޔުކ  ޤަބޫލުކުރޭ.

އަުޅަގނޑުމެން މިކަމާދޭތެރޭގާ ވިސަންނަޖެހޭކަމަށް  މިގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާއިރު

ނޑަެއޅިފަިއވާ އިންތިޚާބުތަކުާގ  ެދކެން. އަދިއަޅުަގނޑު ޤާނޫުނއަސާީސގާ ކަ

 ބާރުައާޅފާވާއިރު އަދި ވޯޓު ަނގަްނޖެހޭ ވަކިގޮެތއް ސިއްރުޯވޓެއްެނގުމަށް

ނަޑއެޅިފާނުވާ   133ވޯޓުަނގަންާވގޮތް ޤާނޫނުައސާސީގެ  އިންތިޚާބުތަުކގައި  ކަ

ތުްނ އެނގެްނއޮތްިއރު ރިޔާސަ ވަނަ މާއްދާއިން ވަރަްށ ސާފުކޮށް

ހާމަވޯޓެްއ، ސިއްުރވޯެޓއްނުނަގާ ހާމަވޯެޓްއ  ރިޔާސަުތން ސިއްރުޯވޓެއްެނގުމަށް

ނޑަށް އެްއގޮތަކަްށެވސް ނުވިސްނޭ.  ނެގުމަށް ބާރުއަޅާ ސަބަެބްއ އަުޅގަ

ެއއްެވސް ނިންމުމެްއ  މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއއްވެްސ މާއްދާައކާ ޚިލާފަށް

މަިޖލީހަށްވެސް އަިދ  ންގެނިންމުމުގެބާރު މިމަޖިލީހަށްވެސް އަދި ރަްއޔިތު

ވަަނ  43ޤާނުނުއަާސސީގެ  ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެްސ ލިބިގެންނުވާކަން 

ވަަނ  148ވަނަމާއްދާއިން އަިދ  103ވަނަ ާމއްދާިއން  83މާއްދާއިން 

 ވަނަ މާއްދާ 12މާއްދާއިން ހާމަވެގެންދޭ. މީގެއިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޕުރިމަސީ ކޮްނސްޓިޓިއުޝަނަްލ ބަލާލުމުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ސު

ނުޑ  ސުޕުރިމަސީ ވަރަށްރަނގަޅަްށ ހާމަވެގެންދޭ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިން އަޅުަގނޑުމެންގެތެރޭާގ  މިހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ޮއންނާނެގޮތަކަށް ސިއްުރވޯޓަުކން މިމައްސަލަ  ހަމަޖެހުމާ ސުލްޙަވެރިކަން
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 ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި `  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  ވަބަރަކާތުހޫ. ަރއްޔިެތއްގެ ނަސީަބކީ هللا ޢަަަަލއިކުމް ވަރަުޙމަތު އައްސަލާމް  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

ށްދޭނީ އިންސާފުވެިރ ޤާއިމުކުރުން. މިކަން ތަންފީޒުކޮ ޢަަަދުލުވެރިކަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެިރ  ޢަމަލު. އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތަކަށްއެދުނީ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެމެދުގާ ތަފާތުވާހަކަ ދެްއކުމަކަްށ އާދެިވގެން.  މިމަޖިލީހުގެ

ރައީސަކުހޮވާނެގޮާތ ބެހޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާަހކަތަކުެގ އަީލާގ  މިމަޖިލީހުގެ

ކުގެ ވާހަކަ އަިރސްކޮށްާލ އެސުވާލުތަުކެގ ބަެއއް ސުވާުލތަ އަޅުަގނުޑގެ

އަރިސްކޮްށ ބައެްއވާހަކަ ހާމަކޮށްލުމަށްޓަާކ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ޖަވާބު ބޭނުންކަމަށް

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނުޑެގ  ނާއިބު ރައީސް މި

ވަނަ ސުވާލަީކ  2ކޮަބއިތޯ،  ަކނޑަެއޅުމަކީ 1ސުވާލަކީ ނަންބަރ 

ނަޑއެޅިފާވާ އި ަވަނ  3ކޮބަިއތޯ،  ންތިޚާބުތަކާ، ޢާންމު ވޯޓުތަކަކީކަ

ނަޑއެޅިާފވާ އިންތިޚާބުތަކާ ޢާންމު  ސުވާލަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގާ ކަ

ވަނަ ސުވާލަީކ  4ވޯޓުތަުކގާ ނަގަންވާނީ ިސއްުރވޯޓޭ މިހެން ލިޔެފާ ވޭތޯ، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮއްެވވުމުގާ ކުިރއަށްދާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ.  މި

ނާއިބު ަރއީސް. އެްއވެސް ަޝއްެކއްނެތް ިސްއރުކުރަންޖެހޭނީ  ރިޢިއްޒަތްތެ

ޤާނޫނުއަާސސީގާ ލިުޔްއވާ ނިންމެވިިހނދުންފެށިގެން.  ސިއްރުން މި

ނިންމާފަ، ނިމިފައޭ މިހެންދަންނަވާނަމަ  ނިންމާފައި އެނިންމާފައޭ

ނިންމަންޖެހޭގޮތަކަށް ެއކަމެއްކޮށްާފވާެނ  ނިންމުމަށްދެވޭ މުއްދަތުގެތެރޭގާ

 101ވަނަ ޞަފްޙާގެ  35 ވަނަ 53ދެންނެވިބައި މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ނުނިމިއޮތްކަމެއް.  ވަނަ މާއްދާގަ ިލޔުްއވާފަެއވަީނ އެހެންނޫންނަމަ އެކަމަކީ

ނުވަަތ  އެއިންކަަމކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީނަމަ ެއކަމެއް

 ޒަރުހިންގާއެޢަމަލެއްވާނީ ލާއިންސާީނ ޢަމަލަކަށް. މިޚިލާފުވުމަށް ނަ

 ރިޢާޔަތްކޮށްފިނަމަ ދަންނަވަންޖެހޭނީ ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާގޮތަްށ،

ނޑަެއޅޭ ޤާނޫނެއްގެ ަބއިތަެކއް ނުވަަތ ގޮތްތަެކއްކަމުގާ   ޚިލާފުނުވެޭވގޮތަށް ކަ

 އަޅުަގނޑުެދކޭވާހަަކ ޢިްއޒަތްތެރި ނާއިބުރައީްސ ޢިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ 
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، 1،2ގެ  148ވަނަ ޞަފްޙާއިން  47ގެ މެންބަރުން. މިޤާނޫނުއަސާސީ

މިއުފެދިގެްނއުޅޭ ތަފާތުވުމަށް އާބާބެއް ކުރިމަގު ކުރިއަށްދިއުމަްށ  ކިޔަލަމާ.

ވަނަ  148ޢިްއޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް. މިޤާނޫނުއަސާސީާގ  ދައްކާނެ

މަޖިލީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީބާރު ލިބިފައިާވ  މާއްދާ ޤާނޫނުހަދާ އެއްވެސް 

މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ުނވަތަ މިޤާނޫނުއަސާީސާގ  ންވިޔަސް އެހެންފަރާތަކު

ހުށަހެޅިފައިވާ  2ޤާނޫނެއް ނެހެދޭނެ.  ބަޔާންެވގެންާވގޮތާ ޚިލާފުވާގޮަތކަށް

މިަޤނޫނުއަސާސީާގ  ނުވަތަ ހެދިފައިވާ ެއްއވެސް ޤަނޫނެްއގާ

 ބަޔާންެވގެންާވގޮތާަާ ޚިލާފުވާ ގޮަތކަށް ބަެއްއވާނަމަ އެބަެއއްާވނީ 

 ާގ ތިޔަ  2004ޮއކްޓޯބަރ  14. އެްއވެސް ޝައްެކއްނެތް ބާޠިލުއެއްަޗކަށް

އިޝާރާތްކުަރއްވާ ކުރެްއިވ ކުރެްއވުން ރަނގަޅުޯތ، ނުރަނގަޅުތޯ 

މަޖިލީހުންކަމަށްވާތީ އެކަްނވެސް ެބއްލެވުަމށް އަޅުަގނުޑ  ބަލާނީވެސް މި

ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ  ހުށަހަޅާލަން.

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮްތ  ވަނަ ނަންބަރު 148 ިކޔުްއވާލެްއވުމުން އަުޅގަ

އެހެންކަމަށްވުމާއެުކ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަރަށްރަނގަޅަށް ހާަމވެގެްނދާނެ.

ނޑަށްެދއްިވ ފުރުޞަތު ޝުކުރުއަދާކުަރމުން މިވަގުުތ  ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

  މަޑުކޮށްލާނަން ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކާ ޢަަަލައިކުމް. ިޢއްޒަތްތެރި  އްސަލާމް އަަަ  އުތުުރބުރީ މެްނބަރު  ތިލަދުންމަތީ

  ޝުކުުރވެރިވަން. ަވރަށްހޫނު ބަހުސެއް މިއަދު ކުރެވެމުންމިދަނީ. ނިހާޔަތަށް  ޢީސާ އާަދމް ޖަޢުފަރު

ދިގުމިން ނިމޭނީ ކިހާއިރަކުްނކަމެްއވެސް ަދންނަވާކަށްނޭނެގ  ބަހުސްގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވީހާެވްސ އަަވސްގޮަތކަށް  މިކަން އަުޅަގނޑުއެދެނީ އެހެންވީމާއިނގޭތޯ. 

މިހާރު ހަމަ  ނިންމަވާދެއްވުމަށް ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު އެދެން ވޯަޓކަށް 

ނޑުވެސް ަދއްކަްނވީވާހަކަ ަވރަށްވެސްގިަނ،  ގެންގޮސްެދއްވުމަށް. އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަެދްއކުން ފުރު  ޞަތުދައްކަން ބެނުންވެފާހުރީ އެެހންވީމަ އަުޅގަ

މިދޫކޮށްލަނީ އަވަހަށް ވޯަޓކަްށ އެދޭވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވޯަޓކަށް ނާއްަސވާ 

ނޑަްށ  އަދި ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންަދވާނަމަ އިންޓަރވަްލގެފަހުން އަޅުގަ

  އެދި ދަންނަވާލަން ޝުކުރިްއޔާ. ފުރުޞަތެއްދެއްވުމަށް
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 ޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދުވެސް ޢަަަލަިއކުމް ޢިއް އައްސަލާމް އުުތރުުބރީ މެްނބަރު  ހުވަުދއަޮތޅު

  މިދަނީ ެއޖެންޑާ ކުރެވިަފވާ ގޮުތގެަމތިން މިއަދުގެ މިވާހަކަދެކެވެމުން  ޖާިބރު هللاޢަބްދު

ީވ ހޯމަދުވަހުގަިއ  2005ފެބްރުއަރީ  28ޖަލްސާވެސް ކުިރއަށްމިދަނީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ބަހުސްކުރައްވާ  ބެއްވުނު ޖަލްސާގެ ަވގުުތ ހަމަވިއިރު މެންބަރުން 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ  ޚާއްޞަ  އާދެ، ކުރަްއވަމުންގެންދެވި މަްއަސލަ

 އިންތިޚާބުކުރެްއވުމުެގ މަްއސަލަ. ޚާއްޞަމަޖިލީހުެގ ރައީސަކު 

ނޑުެވސް  އިންތިޚާބުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހިނގަމުންމިދާ ބަހުސްގާ އަޅުގަ

ދަންނަވާލުމުެގ ފުރުޞަތު ދެއްވިކަމަށްަޓކާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ފެންނަގޮތެއް

ރައްޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  ޝުކުުރދަންނަވަން. ރައީސަށް ވަރަށްބޮޑަށް

މެންބަރުން ދައްަކވާފަިއވާ  ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމާ ބެޭހގޮތުން ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ިއޙްތިރާމްކޮށް ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުަގނުޑވެސް  ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ނަމަެވްސ މިޢިއްޒަތްތެރި  ޚާބުކުރުމޭ.އެދެނީ ސިއްުރވޯޓަކުން ރައީަސކު އިންތި

މަޖިީލހުގެ ރައީސަުކ  މަޖިލީހުގަ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދެވެންއޮތީ ާޚއްޞަ

މަޖިީލހުގެ ރައީސަުކ  އިންތިޚާބު ކުރެިވގެންކަމަށްވާީތ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ

ޢިއްޒަތްތެރި  އޮކްޓޯބަރ 14އިންތިޚާބު ކުރެވުމުގާ ިމ މަޖިލީހުން 

ޢަމަލުކުރައްވާފަ.  ނީ ވަިކގޮތެްއ ަކނޑަައޅުްއވާ އެގޮުތގެމަތިންމެންބަރުންވަ

ބެހޭގޮތުން  އަދި ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީސަުކ އިންތިޚާބުުކރުމާ

ައޅުަގނުޑ  އަްއޑުއަތޮުޅގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށް

ނުޑ  ކަމެްއަކމަށްތާއީދުކުރަން. އެހެންކަމުން މީ މާބޮޑު ބަހުސެއްއޮތް އަުޅގަ

މީހަކަށް ވާއިުރ  ގުޅިފަިއވާ ނުދެކެން. އަޅުަގނޑަކީ މިމަޖިލީހާ މުޅިން އަލަށް

އަޅުަގނަޑކީެވސް  އަޅުަގނޑު އެދޭގޮތް ދޫކޮށް ެއހެން ގޮތަކަށް މިތާއީދުކުރަނީ

ބޭނުންވާ  ރިފޯމަށް ތާއީދުކުރާ އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ރިފޯމު ގެންނަން

އެެދނީވެސް ެއގޮތަށް  އްޖޭެގ ރައްޔިތުން މިވަގުތުމީހަކަށްވާތީ އެއީ ރާ 

ކަމަްށވާީތ  ކަމަށްވާތީ. ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާ މަންފާ ބޮޑީވެސް އެގޮުތގައި

ަޙއްޤެްއ  ރިފޯމު ގެންނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ލިިބގެންވާ

ޒަތްތެރި މިޢިއް ނޫން. އަދި ވަކި ބަަޔކު ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫން. ެއއީ 
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ޙައްޤެއް އަދި  މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ 

ނޑުފުިޅގަިއ އެޅިފަިއވާ  ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގވސް ކޮ

މަސްއޫލިއްޔަެތްއވެސް މެ މިހެން ކަމުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީަިހުގެ 

އުމަށް މަަސއްކަތްކުރާެނކަމީ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ރިފޯމު ގެނަ  ޢިއްޒަތްތެރި

ޙަޤީޤަތެއް ޫނން. އަދި ދަންނަވަން ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް  ދެބަސްވެވޭނެ

ތާީއދުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މާލެއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނުޑވެސް ނަމަކަށް 

ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ ރައީްސގެ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

هللا ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ފަިއވާ ނ.އަތޮޅުގެނަންފުޅަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ާތީއދުކުރާ ވާހަަކ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު

 ފުރުޞަތަށް. ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި 

 

  ތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ގިނަ ޢިއްޒަ ޢިއްޒަތްތެރި  މެްނބަރު އައްުޑއަޮތޅު

ނުޑ މިހުރީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ކަނުލާ މެންބަރުން  ަޝރީފް އިްބރާހީމް   ދެއްކެވި ވާަހކަފުަޅށް އަުޅގަ

ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން  އަހަިއގެން. ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން އަލުން ވިސްާނ  ކުރިން ނިންމަވާފައި އޮތް ިނންމުވުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކަމަށް. ގޮތެއް ނުނިންމެވޭނެ  ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ައޅުގަ

އަލުން ވިސްނޭތީ ޤާނޫނުއަސާީސ  ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ ނިްނމުންތަކަށް

ރައީްސ، އަުޅަގނުޑެގ  އިޞްލާޙުކުރަންެވސް ވާހަކަމިދައްކަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި

ސުޕްރީމް ބާރު  ތަކުވާހަކަައކީ އެަވގުތަުކ އޮންނަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ ެއަވގު

ބޭނުންކުރުމުގެ  ނުވަތަ ސަވަރިން ބާރު ބޭނުންކުރާނެ މަޖިލީހެއް، ބާރުގެ

ނިންމަވާފައި  ޙައްޤުއޮތް މަޖިލީހެއް. ކުީރގެ ހުރިހުރިހާ މަޖިލީހަކުން

ލިބިގެންވަީނ  ހުރިހުރިހާ ކަމެއް ބާތިލުކޮށް ނިންމުމުގެ ބާރު މިހާރު މިވަގުތު

ުކީރ  ހު މިމަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަމުގައިިވޔަސްމިމަޖިލީހަށް. އެއީ ކުރީ ދުވަ

 ޒަމާނެއްަގއި މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ އޮްތކަމެއް ކަުމގަިއިވޔަސް އެކަން 

 އޮންނާނީ އެގޮތަށް. އެހެްނީވމާ، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަަތށްޓަކާ ޤައުމުގެ

ނޑުމެންނަށް  މަސްލަޙަތަށްޓަކާ މިމަޖިލީހުގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކާވެސް އަުޅގަ

ނިންމަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމަކާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްނާ ގޮތެްއ  މެއްކަ
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މިމަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެްނވާ ކަމެއް. ެއއީ  ނިންމުމަކީ

ނޑުެމންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫްނ. ޢިއްޒަތްތެރި  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހު ރައީސް، އެންމެ ފުރަތަމަ

ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް ވޯޓުލުމަށް  ވަނަ މާއްދާގައި 97މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ދެންނެވިން، ެއއީ އިންސާފުެވރި ގޮތެއް ނޫނޭ،  ފާސްކުރި ދުވަހު އަުޅގަ

ނޑު  ބަިއވެރިެއްއ  އެއީ ޢަދުލްވެރި ގޮތެއްނޫނޭ. މި ވޯޓެްއގައި އަުޅގަ

ނޑު ބަިއވެިރއެއް ުނވަން. ކުރީ ދު ނޑު ނުވާނަމޭ، އަުޅގަ ދެންނެވި  ވަހު ައުޅގަ

ރިޔާސަތަށް  ވާހަކަައކީ މިމަޖިލީހުން ގޮތެްއ ނިންމަވާފައި ޮއއްާވ ޢިއްޒަްތތެރި

ެއއީ  ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓެއް ނުލެްއވޭނެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސް ެއކަްނ އޮތްގޮތް

 އޭރުވެސް ަސވަރިން ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން މިމަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް.

އީ އިންސާުފވެރު ގޮތެްއކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ވަނީިވއްާޔ އެހެންނަމަވެސް އެ 

މިހާރުވެސް މިމަޖިލީހުން ވިސްނަަވއިގެން އެޤަރާުރ ބާތިލުކުރުމަކީ  ހަމަ

ނޑު ދެކެން.  ހަމަކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ކުރަންޖެހޭނެވެސް ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ލުކޮށް އަލުްނ ދުވަހުވެސް ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން މި ޤަރާރު ބާތި އެންމެ ފަހު

ިދއުމަށްޓަާކ ވޯޓު ނަގަން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. އެ ވޯޓަކަްށ  ސިއްރު ވޯޓަކަށް

ނެީތ އެއަށް ތާއީދުލިބިފައި ނެތުމުން. އަޅުަގނުޑ  މަނިކުފާޏު އައްސަވާަފއި

ދަްނނަވާލާނަން، ދެންނެވި ވާހަަކއަކީ މިޤަރާރު  ކުރިންވެސް ތަކުރާުރކޮށް

ރަނީސް ޢަމަލު ކުރަންޖެހެނީ އޭގެ މަްއޗަްށ ބާތިލުނުކު މިހެން އޮއްވާ އެޤަރާރު 

ގިނަ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން  ކަން. އެހެންނަމަވެްސ ވަރަށް

ިދޔުމަީކ އިންސާފުވެރި  އެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން މިދަނީ ސިއްރު ވޯޓަކަށް

ކުރެވެންޖެހޭނެ  ކަމެއްކަމަށް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އެްއގޮތަށް 

 ރައީސް، ތެދުފުޅެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކަމެއްކަމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި

އެްއވެސް ތަނެްއަގއި އަްތ އުފުލައިގެން ވޯޓުލާން ނެތްކަމަށް ގިނަ 

މެންބަރުން އެދައްކާ ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަތެްއ މިމަޖިލީހުން  ޢިއްޒަތްތެރި

ނެުގމަށް ނެންގެވި ޤަރާރަކީ ފަހަރެއްގަިއވެްސ  އަތްއުފުލަިއގެން ޯވޓު

ެއްއވެސް ތަެނއްަގިއ ވޯޓު ލާްނ  އުފުލައިގެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަތް

މަޖިލީހުގެ ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރި  އޮެވގެން ނެންެގވި ޤަރާރެއް ނޫން. އެަވގުތީ
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ވޯޓު ނެގުމަކީ އެންމެ  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަީތ އަތް އުފުލައިގެން 

މާއްދާގަިއ ަވކި  ވަނަ 97ރަނގަޅު ކަެމއްކަމަށް، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް  ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާީތ އެގޮތަްށ ނެގިދާނެކަމަށް. ގޮތެއް 

ަކންތައް ކުރެްއވީ.  އެއީ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ާބރެއް. އެހެންކަމުން ެއގޮތަށް

އަޅުަގނުޑވެްސ  އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮެތއް ކަމަކަށް

ނޑު ޤަބޫ  ެލއް ނުކުަރން މިހާރުވެސްޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އޭުރވެްސ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ގިނަ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން 

ަދއްަކވަމުން ގެންާދއިރު، ިސއްރު ވޯަޓކަށް ދިުޔމަށްޓަކާ ޤަރާރު  ވާހަކަފުޅު

ވޯެޓއް ނަގަން މިމަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވަންީވ  ބާތިލުކޮށް ސިއްރު

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ެއއީ ނުކުާތއަކީ. ަޤއުމުެގ  އެްއވެސް ސަބަެބއް އަުޅގަ

ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން  މަސްލަހަތު އޮތީ އެގޮތަށްކަަމށް

މެންބަރުންތޯ ވިދާޅުަވނީ. މިޤައުމުގެ  ވިދާޅުޭވ، ކޮންބަެއއް ޢިއްަޒތްތެރި

ލައިގެން ހޮްއވަވާަފއި ތިބި  ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވޯޓު

ިތްއބެވި މެންބަރުން.  ބަރުން. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިމެން

މެންަބރުންގެ ތެރެއިން  މިއީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަްނޖެހޭކަމެއް. މި ޤައުމުގެ

ޢިއްޒަތްތެިރ  މާލޭގެ ދެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނާ އައްުޑއަތޮޅުގެ ދެ

ނޑު މެންބަރުން އެތަނަށް ހުށަހެޅީމާ އެތަމްޞީލު ވެ  މިދެނީ  ގެންދަނީ އަުޅގަ

 ްށ ވުެރ ިގނަ ޢަދަދެއްގެ  35ދެ ވޯޓުކަުމގަިއ ިވޔަސް ަރްއޔިތުންގެ %

 ރައްޔިތުން މިއީ ވަރަށް ޮބޑަށް ރަްއޔިތުންގެ ިޢއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން 

ވިސްނަވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ތަމްޞީލުކުރާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވަކި ޢަދަދެއްގެ ަރއްޔިތުން  ގިނަ

ހުށަހަޅުްއވަނިކޮށް ެއނޫން ގޮތަކަށް ވޯޓު ލުމަީކ އިންސާފުވެިރ  ގޮތަކަށް

ުނވާނެ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް  ޢަދުލުވެރި ގޮތަކަށް

ައޅުަގނޑަށް އިނގޭ މި އިންްސޓިޓިުއޝަނުގައި އެހެން  އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތުން

ނުޑމެންނާ އެއްވަރު  ންބަރުންވެސް ތިއްބެވިކަންމެ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އަުޅގަ

އަދި މިހާރު އޮތް ޤަރާރަކީވެސް ހަމަ  ވޯޓެއް ލުމުގެ ަޙއްޤު އެަބއޮްތކަން.

ފާސްކޮށްފާއިވާ ަސއްޙަ ޤާރާރެކޭ.  މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން
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ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު  އެހެން ކަމުގަިއިވޔަސް އިންާސފުގެ މަގަށް ކަންތައް

ައދި އެއީ އެންެމ  ކަމެއް. ިސއްރު ވޯެޓއް ލުމަީކ އެންމެ އިންސާފުވެިރކަން

ނުފޫޒެއް ނެތި  ރަނގަޅަށް އިންތިޚާބުކުެރވޭނެ ގޮތްކަން އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ

ޤަބޫލުނުކުރައްާވ  އެންމެހާ ނުފޫޒުތަކުން ެއއްކިާބ ވެގެން ެލވޭނެ ވޯޓެްއކަން

ނުހުންނަވާނެކަމަށް  ތްތެރި މެންބަރަކު މިމަޖިލީހުގައިއެްއވެސް ޢިްއޒަ

ނޑަށް އެނގޭ އެްއވެސް  ޝައްކެއްނެްތ  އަޅުަގނުޑ ޔަޤީންކުރަން ައޅުގަ

ލާްނީވ  ގޮތެްއގައި އެހެންވީމާ ކޮބައިޯތ މަޖިލީހުން އަތްއުފުލައިގެްނ ވޯޓެއް

 ރުންސަބަބަކީ. އަދި މިދެންނެވި ޮގތަށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެންބަ

 ގިނަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށފައިތިބި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުވަތަ ގިނަ

ނޑު މި    އަދަދެްއގެ މެންބަރުން މިކަމަށް އެދިއެދި ތިބި. އަނެއްކާެވްސ އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތް އަމާންކަމާ  ހުށަހަޅަނީ ޤައުމުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކާ

މަސަލަސް ކަންމަތީ މިމަޖިލީހުގެ  ާކ ސުލްޙައޮމާންކަމާއެކީ ގެންދިޔުމަށްޓަ

ހިންގުމަށްޓަކާ ބޭުނންވަނީ ސިއްރު  ކަންތައްތައް ކުިރއަށް އޮތް ތަނުގަިއވެސް

ޤަރާރު ާބތިލުކޮށް އަލުން  ޥޯޓަކަށް ދިޔުން. އެހެންވީާމ، ކުރީަގއި އޮތް

ނޑު ހުށަހަޅާ  ސިއްރު ވޯޓަކަށް ދިޔުމަށް ާއ ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

ތާއީދުުކރައްަވއިފިްއާޔ  ކަދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަޅުަގނޑަށް ވާހަ

މިމަޖިލީހުގައި  ވަރަށް ރަނަގޅު އޭރުން މިކަން މިހިސާބުން ނިމުނީ.

އަޅުަގނަޑކަްށ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ިދގުކޮްށ ބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް.

އެނޫންގޮތަކަްށ  ވެ،ހިއެއްނުވޭ އެްއވެސް މެންބަަރކު އިންސާފުން ެއއްކިބާ 

އެަބ  ޢަމަލުކުރައްވަން ހުށަހަޅުއްާވނެ ހެނެއް. ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް

ނޑުމެން ގޮތެއް   އިނގޭ އިންސާފުވެިރ ގޮަތކީ ކޮބައިކަން. ކުރީަގއި އަުޅގަ

 ނިންމީތީ، އެްއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ކުރާނީއޭ ިކޔާފައި ތިބުމަކީ

ންނަން އުޅޭ ، އިޞްލާުޙތަށް ގެނައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއަށް ިމގެ

ހުރަސްއެޅޭނެ ކަެމއް. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކުާރ ކަންތައްތަުކެގ  މަގަށް

ނޑުެމންގެ ހިތުގެ ނިޔަތް ތެދުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު  ސައްހަކަމާއި އަދި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުެމންނަކީ އިންސާފުވެިރ ބަޔަކަށްވާނަމަ  އުފެދޭނެކަން.

ނޑުމެންނަީކ  ަވއް ލޯިބކުރާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ހެ ބަެއއްކަމަށް ވާނަމާ އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯަޓކަށް  ތެދު ޤަބޫލުކުރާ ބައެއްކަމަްށާވނަމަ

އޮްތކަމުަގިއވިޔަސް އެީއ  ދިޔުމަށްޓަކާ ވޯެޓއްލާން. ުކރީގައި ޤަރާރު

ވެ އެބާތިލުުކރަން އަވަސް  ޙައްޤުގޮުތގައި އޮތް ޤަރާރެްއކަމުގައި ުނވާނަމަ

 ޝުކުރިްއޔާ. ނުގަންނާންވީ ެއއްެވސް ސަބަެބއް ނެތް.
 

ނުޑ ެއއް މެންބަރަކަށް ފުުރޞަތުއަރުވާނަން.  ޝުކުރިއްޔާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަދި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެގަިއ  އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ ކުރިން ައޅުގަ

 ގަިއ ަވކި ދާއިާރައކުން ނުވަތަވާހަަކދެއްކެވުމު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވަކިދާއިާރ ތަަކކުން ޢަްއޔަނުކުރެވޭ ުނވަތަ އިންތިޚާބުކުެރވޭ މެންބަރުންގެ 

 ވޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިތުރު ބާރެއް ނުވަތަ އިތުރު 

 މުހިންމުކަމެއް ދެވެންޖެހޭނެ ގޮަަތަށް ވާހަކަެދއްެކވި ެދއްުކމާމެދު އެއްެޗއް

 ޖެހޭތީ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަކނަޑއެިޅގެން ފެންނަންއޮތް ރޫޙަކީދަންނަވަން

 ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގައި އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައިވެސް 

 އިންތިޚާބުވެފަިއ ތިއްެބވި މެްނބަރުންނާ ޢައްޔަނުކުެރވޭ މެންބަރުންނާ އަދި

ެވސް ވަަޑއިގެން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގައި މަޤާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން 

މެންބަރުންނާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީވެސް ހަމަހަމަ އެއް  ތިއްބެވި 

ދެވޭ މެންބަރުން ކަމުގައި ބެލުން. އެހެންވީމާ،  މިންވަރަކަށް މުހިންމުކަން

އިތުރުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ  އެވާހަކަ ދަންަނވާލާނަން. ދެން އޭގެ

ުނވަތަ ވަކި ނިންމުމެއް  ގައިރިޔާސަތުން ވަިކގޮތަކަށް ނުަވތަ ވަކި ސްޕީޑެއް 

ިމއަދުެވސް އަދި މީެގ  ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުަރނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު

މެންބަރުން  ކުރީ ދުވަހުވެސް ފެށިއިރު ދެންނެވި ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑ  ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމެވުމަަކށް އަޅުަގނޑު ތަބާވުުމގެ ގޮުތން އަުޅގަ

 ދަނީ ދެންމެގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް އެކަން މި ކުރިއަށް މިގެން

ނޑު   ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އާދެ، ހުްސވަގުުތކޮޅަށް ޖެހެނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

މިވަގުތަށް ދެން ލިސްުޓަގއި އޮތީ މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް 

 އެރުވުމަށް. ޝުކުިރްއޔާ. ފުރުޞަތު
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ނޑު ޢިއް  ޝުކުރިއްޔާ   މެންަބރު މާލޭ   ކުިރައށް ގެންދިޔުމުގެ ވާހަކަ  ޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

  ރިޔާސަތުން އޮޅުންފިލުވާލަން އެދެން، ރިޔާސަތުން ކުރީަގއި  އިްސމާޢީލް އިްބރާހީމް

ނުޑގެ ވާހަކަ ނުނިމުނަސް ގަޑި ޖެހުމުން  ޤަސްދުކުރަްއވާފައި ވާހަކަެދއްެކވުން: އޮތީ އަުޅގަ

ނާޑލާފައި ހުސްވަތު ނުވަތަ އިންޓޯލް ކުރަްއވާ ގޮތަށްތޯ.  ވާހަކަ މެދުކަ

ނޑު އެދެނީ މިހާރު އިންޓޯލަށް  ދެއްވަންތޯ. އެހެންކަމަށް ާވނަމަ އަޅުގަ

 ޭއގެ ފަހުން ަވގުތު ދެއްވުން. މިއަށް ކޮންމެސް ެއއްެޗއް ވިާދޅުވެ  ވަަޑއިގެން

 ދެއްވުން.

 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، އަ ޝުކުރިއްޔާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން ހުްސވަގުުތކޮާޅ ޖެހުމުން އަދި  އުސޫލުން،

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ  އޭެގ ފަހުން

ހުސްަވގުތުޮކޅަްށ ފަހުގައިވެސް އެ ފުރުޞަތު އަދު ކުރިއަށް  ކަމުގަިއވާނަމަ

ކުިރައށް ގެންދަވަން ފުރުޞަތުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ  ގެންދެވޭނެ، ވާހަކަފުޅު

ނޑު ުހސްަވގުތުކޮޅަށް  3010 ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި ގައި އަުޅގަ

ނޑާލާނަން.  މެދުކަ
 

ނޑު ކުިރައށް ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ  މެންަބރު މާލޭ   ިރޔާސަތަށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުގެ ަރއީސް، ިޢއް ޢިއްޒަތްތެރި  އިްސމާޢީލް އިްބރާހީމް   40އުމުރުން  ޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

އަހަރުީވއިރު މިއަދު މި ހުއްޓުނު ފިޔަވަޅަށްވުރެ މި ހުއްޓުނުއިރު  ށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހިތެއް ދުވަހަކުެވސް އޮތްބާއޭ ހިތަްއަވދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  މިއޮތްވަުރގެ ބުރަ

ވަރަށް ސާފު  ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަމަކާމެދު އެނޫންގޮތަކަށް ގޮތެއް ހޯދަްނ  ބަހުން ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ

ނޑަްށ ވިސްނޭގޮުތަގއި  އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ ަމސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް  ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްަތކާވެްސ ފުށުއަރާ ޚިލާފުކަމެއް.

ނޑަކީ ޤާ ަޒއްރެްއެގ  ނޫނީ ޢިލްމުގެއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑު އެކަމަށް އިޢުިތރާފުވަން. ބައެްއ  މިންވަރުވެސް ހުރި މީހެއް ނޫން. އަޅުގަ

ޤާނޫނީ  ފަހަރަށް އިވޭ ވާހަކަތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށްލާއިުރގަިއ ހީވޭ މިމަޖިލީހުގައި
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 ޢިލްމުގެ ފާހެއް ނެތިއްޔާ ެއްއޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެްއވެްސ އެބަ އޮތްބާއޭ 

 ންނައިރު ހިތައް އަރާ. އެކަމަކު ދަންަނވަން ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލިސްމިހެން އި

އަޅުަގނަޑކީ ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ މީހެއް ނޫންކަމުގަިއވިޔަސް ހަމަ 

ނޑަކީ ިލޔަން ކިޔަން ދަންނަ މީހެއް. މަ ދިވެހި ބަހުން  ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

هللا ލުކަން ހުރިަަ އެްއޗެްއކިޔާ ފަހުމު ކުރުމުގެ ޤާބި ތާނައަކުރުން ލިޔެފައި

ެދއްވާަފއި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ،  ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުަގނޑަށް

ނޑު އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްެޗްއ ދަންނަވާލަން  އެހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

 އޮތީ. ރިޔާސަތުން ަގޑި ހަމަީވމަ...

 

ނޑުމެން މީަގއި އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ުހސްަވގުތުކޮަޅކަށް  މިނެޓުގެ 30ވީމާ  3010 އަުޅގަ

ނޑާލަނީ.  މި މެދު  ޖަހާއިރު އަލުން މަޖިލިސް ކުރިއަްށ ގެންދާގޮތަށް. 11ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 ]ށް 11.11ން  11.31އިންޓަވަލް [
 

 އާދެ، ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ކުިރައށް ގެންދާނަން.`   ވާހާަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިބްރާހީމް  އިރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުހުސްވަގުުތކޮޅާ ޖެހުނު

ދައްަކވަްނ  އިސްމާޢީލް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވމުން އަދި އިތުރަށްވެސް ވާހަަކފުޅު

ނުޑ އަރުވަން.   ބޭނުންފުޅު ވާކަމަށް ވިދާުޅވެފައިވާތީ އެފުރުޞަތު އަުޅގަ

 

  މައަށް އަިއއިރުހުްސވަގުުތކޮޅާ ހަ  ޝުކުރިއްޔާ ިރޔާސަތު. އާދެ، ޖަލްސާގެ މެންަބރު  މާލޭ

  ދަންނަވަމުން ެގންދެވުނު ވާހަކަ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލަމުން އަޅުަގނޑަށް  އިްސމާޢީލް އިްބރާހީމް

ނޑަީކ  އަނެއްާކވެސް ތަކުރާރުކޮށްލާަނން.  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ދެންނެވިްނ އަޅުގަ އަުޅގަ

ށް ުފރަތަމަ އެކަމަ ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ މީހެއް ނޫނޭ، އަޅުަގނޑު އެންމެ

ސާފު ދިވެހިބަހުން ތާނައަކުރުން ލިޔެަފއި  އިޢުތިރާފްވާނީ. އެހެންނަމަެވސް

ނޑު. އެހެންވީމާ  ހުރި އެއްޗެހި ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަމޭ އަޅުގަ

މާއްދާ  ވަނަ 133ވަނަ މާއްދާއާ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނުންވެސްގުޅުމުން އެިނކުންނަ ނަތީޖާ ފަހުން ކުރާކަށް ައޅުަގނޑު ަހމަޔަޤީ
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ދައްެޗއް ނޫން. ެއވާހަކަ ުކރީ ދުވަހަކު ައޅުަގނޑު ަވރަށް ސާފުކޮށް 

ނޑު ރިޢާޔަތްކޮށްލަން ބޭނުން އެހެން  ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ. މިއަުދ އަުޅގަ

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިބަުހސްގެ ތެޭރގަިއ  ނުކުތާތަކެއް އެބަހުރި.

ޔިތުން ރިފރަމްއަްށ ބޭނުންވެފައި އަެޑއް ރައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވެމުންދާ

މީ މިއަދު ދިވެހި ޤައުމު  ތިބި މިންވަރުގެ ވާހަކަ. ޝައްެކއްނެތް

ރިފަރމްއަކީެއްއ  އެައޑަާކއިގެން ުގގުމާ އަެޑއް. ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ

ނޑަށް އެނގިފައި ޮއތް އެނގުމުަގއި  އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

 ވެރިކަމުެގ ނިޒާމު، ަޖމާޢަތުގެ ނިޒާމު ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނަގިއވެސް

ހިނގުމަށް މިބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ ޑިމޮކްަރސީއޭ މިިކޔާ ވައްތަުރގެ 

ނޑަްށ  ކަންތައްތަެކއް ހޯދަން ރައްޔިުތން ބޭނުންވެގެން އުޭޅ ސިފަ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑމެންގެ މަސައްކަތް ފެށުުމގަިއެވސް އެުއސޫލަށް  ޖަހަނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ކިޔާ އުޅެުމ  ންމުކަމެއްަް.ތަބާވުމަކީ މުހި ދިވެހި ބަހުގައި އަުޅގަ

ހަމައަށް ނެިގއަސް އޮްނނާނީ ކައްޗަށޭ.  ކަްއޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ެކއްޗާ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު މިއަދަީކ މީގެ އަހަރުތަެކްއ  ޤައުމުގެ އަުޑ އަުޅގަ

ބުގައި ނުފެންނަ ހިސާ ކުރީަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން ރައްޔިތުންނަށް

ރައްޔިތުްނގެ  އެބަެއއްގެ އަޑު ަރއްޔިތުންަނށް ނީވޭ ހިސާބެްއގައި ތިެބެގން

 ކަންކަން ނިންމާ ފޮތްފޮތުގައި ލިޔެ އެފޮތްފޮތް ފޮރުވި ަޒމާނެއް ނޫން.

އަޅުަގނޑު މިހާރު މިދައްާކ ާވހަކަ އަުޑއަހަން ލޮބުވެތި ަރްއޔިތުން ތިއްބެިވ 

ނޑަށް ފެނޭ. ުދރާ ގޮތުން އަ ތަން ުޑއައްަސވަމުްނ ބައްލަވަމުން އަޅުގަ

ވަކި ބަަޔކު ވަކި މީހަކު ވަކި އިދާާރއަުކން ތާރީޚު ލިޔެ  ގެންދަވަނީ. މިއަދަކީ

ނޫން. އަހަރުތަކެްއ ފަހުން މުސްތަޤިއްލު  ރައްކާކުާރ ދުވަްސވަެރއް

ނޑުމެންގެ  ފަރާތްތަކުން ރައްކާކޮށްފައި ުހރި ތާރީޚުގެ ބައިަތއްވެސް ައޅުގަ

ފާޑު ކިޔާނެ.  ދަރިން ދެކޭނެ އެިކޔާނެ، އެއަށް ދަރިންނާ، ދަރިންގެ 

ނޑުމެންެގ ކާފަދަރިންނާ   އަޅުަގނޑު ހަމަޔަޤީނުންވެްސ ނެތިން އަޅުގަ

އެމީހުންގެ ދަރިން ކުށްވެރިުކރާ އިނގިލި ދިްއވާ މީހެްއ ކަމުގަިއވާކަށް. 

ނޑުމެން ުކރާ މަސައްކަުތގެ  ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމްކުރުުމގެ ނަމުގައި އަުޅގަ

ައޑާ ިޚލާފަށް ފުރަތަމަ ނިންމުން ނިންމައިގެން ދެން  ޔިތުންގެ ތެރޭގައި ަރއް
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ކޮންތާަކށްތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ޖަލްސާ  އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ

ނޑުެވސ  ފައްޓަވަމުން މަނިކުފާނު އިޝާރާތްކޮށްލެްއވި ނުކުތާއަކަްށ އަޅުގަ

ބަރަކު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން.

އުނިކަން ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރެްއިވކަްނ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތަށް

ނޑު ހިތާމަކުާރ ކަމެއް، މިވާަހކަ މިދަންނަވަނީ ެއއީ  އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ. މިޢިއްޒަތްތެރި  ޑިމޮކްރަސީއަށް ގޮންޖެހުމެއްަކމުގައި އަުޅގަ

މައްސަލައެއްަގިއ މިޢިއްޒަތްތެރި  މުމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުްނދާ މުހިން

ޢާންމުންގެ ތެެރައށް މަޖިލީހުގައި  މަޖިލީހުގައި ެއކަމާމެދު އަޑު ނުއުފުއްލަވާ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ރަސްމީ  ހިނގާ މައްސަލަެއއް އުޅޭނެަފދަ ގޮތަކަށް

ހާމަކުަރއްވާ ބަޔާްނނެރުއްވިކަމާމެުދ  ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންފުޅު ކުރައްަވއިގެން

ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ މިމަޖިލީހުގެ  އުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުެގ ޢަމަލާމެދުދަ

މިބާވަތުެގ  ރެކޯޑަށްޓަަކއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޝައްކެއްނެތް

 ކަންތައްތަުކގައި ޚިލާފުއުފެދޭ ަކންތައް...

 

ނުޑ ދެއްވުން އެދެން އިނގޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުޮކށްލަ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ތޯ. އަުޅގަ

ދެންނެވިން އަޅުަގނޑުމެްނ  އެވާހަަކކޮޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ދެންނެވިއިރުެވސް

ނުކުތާއެއް ނޫނޭ.  މިމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަން ނުވަތަ ވާހަކަ ދަްއކަން އޮތް

އަޅުަގނުޑ  އަޅުަގނުޑ ތިޔަބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށާ އަދި ތިބޭފުޅުންނަށް

ެއގޮތަށް  ޔަތުން ނިންމާފައިވާ ކަންަތއްތައްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ހައިިސއް

 އަންގާ ދެންެނވުމުގެ ގޮތުްނ ދެންނެވީ. އަޅުަގނޑަްށ ރަނގަޅީ މިއަުދގެ 

 މިއޮތް އެޖެންާޑގެ ކަަމއިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮްސ ދެްއވާ އެުނކުތާއަީކ މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބަހުސްކުރި ނުކުތާެއއް މިހާރު ތިވާހަކަ ދަްއކާ 

ބަހުސްކުރާ ނުުކތާއެއްކަމަށް ނުބައްަލވާ ކުިރައށް ގެންގޮްސ  އަކީ  ނުކުތާ

  ދެއްވުމަށް.

 

  ރައީސް. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސްގެ ިތޔަ ެއދިވަަޑއިގަތުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި  މެންަބރު މާލޭ

ނޑު  އަޅުަގނޑު  އިްސމާޢީލް އިްބރާހީމް   އިޙްތިރާމް ކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އެސަބަބަށްަޓކައި އަުޅގަ
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ދެން ދަންނަވަން ޤަސްދުކޮށްގެން ހުރި ވާހަަކތައް މިަވގުތަްށ  އެނުކުތާަގއި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ކުްށވެިރ ނުކުރާތީެއއް  ހުއްޓާލީ. އެހެންނަމަވެސް ެއީއ އެކަން އަުޅގަ

ރެކޯޑަށް ދަންނަވާލަން. ކޮންމެއަކަްސ  ނޫންކަންަް މަޖިލީހުގެ

ސްކުރެވެމުންދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބަހު މިމައްސަލައިަގއި ވާހަކަދެެކވެުމން

ބޭރުގައި މިދެންނެވި ފަދައިން މިދަނީ  ތަފާތު މާއްދާތައް މަޖިލީހާ މަޖިލީހުން

އެމާއްާދތައް ކިޔަމުން  އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވާނަމަ ޕޯޓުކުރެވެމުން

ޫނންގޮތަކަށް ވޯުޓ  ދިރާސާކުރެވެމުން މުޅި މަްއސަލައިގެ ިސއްރު ޯވޓެއް

ާމއްދާެއއްެގ  ހެޅޭ އާގިއުމަންުޓގައި އަސާެސއްކަމަށް ހިމެނޭ އެއްނެގުމަށް ހުށަ

 ވަނަ މާއްދާ. 153ވާހަކަ މިތާނގައި ދެެކވޭލެއް ތަންކޮޅެއް މަދު. އެއީ 

ނޑުމެްނ  153 ވަނަ ާމއްދާއަށް ރިޢާަޔތްނުކޮށް ވަިކ ބާބެްއގެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޭނގޭ،  ޤާނޫނީގޮތުން އެަކން އޮންނަގޮތެްއ ައޅުަގނަޑކަށް ދެއްކުމަކީ

ރަނގަުޅކަެމއް ކަމަކަްށ ނުފެނޭ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ބުއްދީގެ ގޮތުން

ކުީރަގިއ ބޭއްވުނު މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  މިމައްސަލައިަގއި މީގެ 

ބައެއް މެންބަރުން ނުކުެމވަަޑއިގަތުުމގަިއ  ޖަލްސާގައި ޖަލްސާ ޫދކޮށް

ނޑަށް އަދިެވސް އެވިސްނުްނ އަ އަޅުަގނުޑވެސް ބަިއވެިރވެަވަޑއިގަތިން. ުޅގަ

ުހއްޖަތެްއ މިމަޖިލީހުގައި  ބަދަލުކުރެވޭނެ ެއއްވެސް ަސބަބެއް ޤަރީނާއެއް

މިއިނީ މާހޭގެ  ޤާއިމް ނުކުރެވޭ. ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު މިތަނަށް ައއިސް

ނުޑ  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އެަބއި މީހުންގެ ވަކީެލއްގެ ގޮތުން މިތަނަށް އަުޅގަ

 އިންސައްތަ 25ހިރާއްޖޭގެ ާއބާދީގެ ގާތްަގނޑަކަށް ފޮނުވީމާ. ދިވެ

ނިސްބަތްވާ މިރަށުގެ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން އަދި އަޅުަގނަޑކަށް، 

 މިދެޭކގޮތް ނޫންގޮަތކަށް ައޑެއްީނވޭ. މާލޭެގ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުްނގެ  އަޅުަގނޑު

ނުޑ އިނދެ މިއަދު  އަޣުލަބިއްޔަަތކުން ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ެއގޮތަށް ވަާކލާތުކޮށް މިމަޖިލިސް ދޫކޮށްފައި ނިކުތްފަހުން  ގައި މައްސަލައި 

ތިންގުަނ އަޣުލަބިއްޔަތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އޭގެ ގާތްަގނަޑކަށް

ނޑު ަރއްިޔތުން ފޮނުވާފަިއ  އަނެއްާކވެްސ މިމަޖިލިސް ހިމެނޭގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހަނދާން ސް. މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ  އިންކަން އަުޅގަ

ެދއްވާަފއިވާ ކަރުދާސް ބަލާލީާމ މިމައްސަލައިގެ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ނޑުމެންނަށް ސާފުވެގެންދޭ.  ކޮންމެވެސް ފަރާތެއް އިުތރަށް އަުޅގަ

ހާމަކުރެއްވި ފަަދއިން  ރިޔާސަތުން މީގެ ކުަޑިއރުކޮޅެއް ކުރިން

ންޮކށްފައިވާ ގޮތުން ަބޔާ އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނޑިައކީެވސް ެއއްުބރަދަނެއް ހުރި  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ގޮ

ނިޑެއއްކަމަށް. އެހެންނަަމވެސް މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ނަން  ގޮ

 ނިސްބަތްވަނީ ރައްޔިތުންނަްށ. މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެބަތިބި

ފޮނުވާފައި ތިބި ބަޔަކާ އެނޫްނ  ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ވަކީލުްނގެ ގޮުތަގއި

ކޮންސްޓިިޓއުޝަނަްލ ސްޕްރީވަީސގެ ވާަހކަ އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔެއް.

ބިއްދޮުށގަިއ އޮތީ އެ ކޮންސްޓިޓިުއޝަންގެ ބާރަީކ  ދައްކާއިރު އޭގެ 

ޤާނޫނުއަސާީސގައި ިމ ބަޔާންކުރަނީ.  ރައްޔިތުން. ަރއްޔިތުން އެދޭގޮތް

ފޮޅުކުރުމުގެ ހަިއސިއްޔަތު އޮތީ  އަށްރައްޔިތުން އެޭދގޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ

ކަރުދާްސ ބަލާލެއްވީާމ  ރައްޔިތުންެގ ަވކީލުންނަށް. ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ

ވަކާލާުތ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ަރއްިޔތުންގެ މަންދޫބުން މިތާނގައި

 ކުރަްއވާފައި ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. ވަރަށް ސާުފކޮށް ތަފާސް ިހސާބު ފެންނަން 

މާ ައޅުަގނަޑށް ދަންނަވަން ލާޒިމް އެބަވޭ ދެން މިތަނުގައި އެހެރީ. އެހެންވީ

ހިނގާފާނެކަމަށް އަުޅަގނޑަށް މިހާތަނަށް ރިޔާސަތުން އަންަގވާފަިއ  ކަން

މުިޅއަކުން ަރއްޔިުތން އެދޭގޮތެްއ ނޫނޭ އަދި. ޮކންމެއަކަސް މީެގ  އޮތްގޮަތކީ

މިތާނަގިއ  ނުކުތާއެްއކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭ އެްއޗެއް އިތުރުން ޤާނޫނީ

ވޯޓަކަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބަެއއް  ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ހާމަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ުހއްޖަތެއް ާޤނޫނުއަސާސީެގ  މެންބަރުން މިތާނގައި

ޚިޔާލުތަފާތުެވއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ ނިންމާނޭ ޝަރުޢީ ނިޒާމެްއ  މާއްދާއަކާމެދު

ނަޑށް މުޅިއަކުން ރައީސް. މިވާ ނެތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

ވަނަ  39ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  އެއްބަހެއް ުނވެވޭ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަުދލު އިންސާފު  މާއްދާ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ަބޔާންކުރޭ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު އޮްތގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މާނަކުރުމާމެދު  މިމަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެާމއްދާބޭނުން 

މެންބަރަކު  23ޚިޔާލުތަފާތުވީމާ މިޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުކަމަށް ބެލެވޭ އާދަކާދަިއެގ ގޮތުންވެސް

 އްދަލުކޮށްޕްރެކްޓިސްކުެރވެމުން އަންނަޮގތުންވެސް ބެލެވޭ ފަރާތަށް ީސދާ ބަ

މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނީ ލިޔުމުންވެސް މިމައްސަލަ ުހށަހަޅާފައިވާނީ. 

ނަޒަރަކުން އަުޅަގނޑަށް ވިސްޭނގޮުތގައި މިމައްސަލައަީކ  ޤާނޫނީ

ސުޕްރީމްޯކޓަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައެއް.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޝަރީޢަތުން ަމއްސަލަައކާމެދު ވަިކގޮތެްއ  ޝަރީޢަތުގައި އޮތް

ތެރެއަށް އަދި ަސރުކާރުގެ އެހްނ  ނުނިންމަވަނީސް މިމަޖިލިސްވެސް އެކަމުގެ 

ރަނަގުޅކަމެއް ނޫން.  އިދާރާެއއްވެްސ ެއކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކީ

ވޯޓު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހާަމ ވޯޓަކުންކަމަށް މިމައްސަަލ ނިންމާނީ

ނުޑ   ދެންނެވިން ނެންގެވި ޖަލްސާއާމެދު ކުރީދުވަހުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. މަޖިލީހުގެ  އެޖަލްސާއާމެދުވެސް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި އެތައް މެންބަރުންނެއް ޖަލްސާ އޮތްކަްނވެސް 

 އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ހާލުގައި ިތއްަބވާ ވަރަށް ަހމަޔަޤީނުންވެސް 

އެނިގވަަޑއިނުގަތް ޭބއްެވވި ަޖލްސާއެއް މަޖިލީހުގެ އިދާާރިއން އެޖަލްސާގެ 

ޖަލްސާއެއް.  މެންބަރުންތަކަކަށް ނުދެވި ތިބި ހާލަތެއްގައި ބޭއްުވނު ނޯޓިސް

 ހާޒިރުެވވަަޑއިނުގެންނެވުނު ެމންބަރުންނަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި އެންމެ

 ންމެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގައިއަތޮޅެްއަގއި ހަތަރު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ

 އިންނެވީ. އެހެްނވީމާ މިހާލަތުގައި ބޭްއވުނު ޖަލްސާގެ ނިންމުމަށް މިހާ ބޮޑު 

ނޑުަުމެން އަޅުަގނޑުމެން  ބުރަދަނެއްދީ އެއީ އަުލން އަޅުގަ

ކަމެއްކަުމަގއި ބެލޭނެ އެްއވެސް ސަބަެބއް އޮތްކަމަްށ  ރިޢާޔަތްނުކުރާންވީ

ވެސް މުހިންމީ ކުރީގައި އަުޅަގނޑު ދެންނެވި މިއަްށވުރެ  އަޅުަގނޑު ނުދެކެން.

ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮްއވާ އެމާއްާދެގ  39ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އޮތް ޤާނޫނީ ޚިލާފުވުމެްއެގ  ފަރާތުން ބާރުލިބިދޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިފައި

ެއއަށްޮގތެއް ނިންމުމުގެ  މައްސަލަ އެފަރާތުން ނުނިންމަވަނީސް އެހެން ބަޔަކު 

ނަޑކަށްބާރު މިޤާ ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭ.  ނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަަނ  133އެހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިމައްސަލަ ފެށޭ އަސްލު ހިސާބު 

 ވަނަ  39މާއްދާގަިއ މިއުފެދުނު ޚިލާފާ މިހާރު ވިސްނާލީމާ މިނިުކންނަ 
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އިުރ މާއްދާއަށް ޢަމަލުނުކުރެވުމުެގ މައްސަލައާ މިހުރިހާކަމެއް ގުޅުވާލާ 

ަބއިވެިރވުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  މިވޯޓުަގއި

އެަބާޔންކުރާ ހާލަތައް ހަމަގައިމުެވސް އަޅުަގނޑު  ވަނަ މާއްދާގައި  12

ނޑަްށ  ހުށަހެޅުން ދެނީކަމުގައި ހީކުރާތީ މިގޮތަށް މިވޯޓުަގިއ އަޅުގަ

ލީހުގެ ރެކޯޑަށްޓަަކިއ މަޖި ބައިވެިރެވވޭކަށް ނެތް. ޢިއްަޒތްތެރި ރަަީސް.

ދަންނަވަން މިޖެހެނީ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުން މިވާހަކަތައް މިހެން

އަމިއްލަފުުޅ  މިހެން ނުދަންނަވާ އޮތީމާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބައެއް ފަހަރު

ނޑަކަްށ  މާނަކުރުންތަކެއް ގެްނގުުޅއްާވތީ. މިވޯޓުަގއި މިޖަލްސާަގއި  އަުޅގަ

ނޑު ވަ އެވޯުޓ  ރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުން އެގޮތަށްނީދެވޭނެ އަުޅގަ

ނޑަށް ނީދެވޭ ސަބަބަކީ ެއއްގޮަތަކށްވެސް ނިޒާމީ  ނަންގަވަންޏާ އަުޅގަ

މައްސަލަެއއްަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވެގެެނއް ނޫން. އެއީ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ބާރު 

ނުޑވާލަން ބަޔަކު ކުާރ މަސައްކަެތއްަގއި ބަިއެވރިނުވުމަށްކުރާ  ކަ

ރަސްީމގޮތުން ޔައުމިއްާޔގައި ލިުޔއްވާަފިއ ބޭއްވުން އެީއ  ކަމުަގއިއިޙްތިޖާޖެއް

ކޮްނމެއަކަސް ަރއްޔިތުްނގެ އެދުމާ ރައްޔިތުްނެގ  އަޅުަގނުޑ އެދޭ ކަމެއް.

ނުޑމެން ފުންކޮށް  ވަކީލުން ދަްއކާވާހަަކއަކީ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

އޮތީ ރައްޔިތުންެގ އުފެދިފައި މި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމެއް އެކަަމކު މިމަޖިލިސް

ަކނޑައެޅުމަށްޓަާކ.  އަޑު އުފުލުމަށްޓަކާ، ރަްއޔިތުން އެދޭ ގޮތް

ަރްއޔިތުން އެކަމަށް  މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުެފދޭ ކޮންމެ ެއއްެޗއް އެއީ

ނުޑމެން އެންމެ  ބާރުދީގެން އުފައްދާ  ެއްއޗެއް. މިކަން އަުޅގަ

ސައްކަުތގައި ތިޭބއިރު ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަ

ނެތި ކޮށްލައިގެން ނުވާނޭ މުހިންމު ނުކުތާއެއް. ކުރީގަިއވެްސ  ހަނދުމަ

ނޑު ނެތިން ރައްޔިތުންނާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅގަ

މަލާމާތްލިބޭ ބައެއްގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭކަށް. އެީއ  އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ

ނޑު މިއަދު މިޖަލްސާ ދޫކޮށް  އެކަމަށް އިޙްތިޖާޖުކުރުން އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ  ދާންޖެހޭނެ ސަބަބުކަމުގައި އެކަން ހިނގުުމގެ ކުރިންެވސް އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި

ކުަރއްާވ  އަޅުަގނޑު އިލްތިމާޒް ދަންނަަވން މިދެންނެވި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތް
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ތަޢާލާގެ ހަޒުރަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެން ތިބ ސުބްޙާނަހޫ ވަهللا 

މިޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާންވެފަިއ ހުރި ކަންތައްަތކާ ރަްއޔިތުން  ހުވައާ

ހަވާލުކޮށްަފިއ އޮތް އަމާނަތާ މިކަންކަމާމެދު ވިސްނަވާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނާ

ގޮަތަކށް މެންބަރުން ނުނިންމެވުން. ޢައްސަލާމް  ނޫނީ މިކަމުގައި ވަކި 

  هللا.ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު

 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހުސްވަގުުތގެ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަުޅަގނޑު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެއްެކވި. ައދި މިހާރުވެސް  ވަރަކަށް ބޭފުޅުން ވާހަކަ 15ކުރީަގއި 

ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުތައް.  ކަށް 30އަޅުަގނޑު އަުތަގއި ލިސްޓުަގިއ އެބައޮތް 

ހުސްވަގުުތކޮޅުެގ  ޑަބަލް ދެގުަނއަށް. މިހެން ދެންނެވި ކަުމގަިއވިަޔސް 

އަދި ވަރަށް  ބައްދަުލވި. ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނާ އަޅުަގނާޑވެސް

އެރޫޙާ  ގިނަ މެންބަރުންގެ ރޫޙުހުރީ ަވރަށް އަވަހަށް މިކަންތައް ނިްނމާލެވޭތޯ.

 ނގަަޅކަށް މިކަންތައްތައްއެްއގޮތަށް ވީހާވެސް އަވަަހަކށް ވީހާވެސް ރަ

ނިންމެވުމަށްޓަކައި ވީާހވެސް ވާހަކަތައް ކުރުކުރަްށވާ ތަކުާރރު ނުކުރައްާވ 

ނުޑ ތިބޭފުޅުން  ގެންގޮސް ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

ނޑު ބަލާނަން. ދެން ފުރުޞަތު  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ފުރުޞަތަކަށް އަުޅގަ

  މުޙަންމަދު. ބަރު ޢަލީމިދެނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެން

 

  މިހާރު މިޖަލްސާގައި މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ާނއިބު ރައީސް. ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު

ނޑަްށވެސް ފެންނަ މިދާ މިވާހަކަދެކެވެމުން  ޢަލީ މުަޙންަމދު މެންަބރު   ނަންބަރާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

މިމަޖިލީސްގައި ހިނގަމުން މިދަނީ  ހާރުއެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަށް. މި ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެަމއްސަާލގައި ފުރަތަމަ  މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މައްސަލަ.

ރައީސަކު ހޮވުމަށް  އަޅުަގނޑު ދަނަންނަވަން އޮްތ އެއްަޗކީ މިމަޖިލީހުގެ

މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތަށް އެބަވޭ ނ. އަތޮޅުގެ ޢިއްަޒތްތެރި

 ޔާމީންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅިފައި އެހެންވީމާ، އެނަންފުޅަށް އިތުރުهللا ޢަަަބްދު

ނޑު ތާއިދުކުާރވާަހކަ ދަންނަވާލަން   ތާއިދެއް ދިނުމުގެ ގޮތުްނ އަޅުގަ

ަީޤަަަތުގައި އަތް އުފުލާލީ އޭުރ އެނަންފުޅަކަށް  އަޅުަގނޑު އެހާކުރިން ޙަަަޤީ
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ފުރިހަމަވެފައި  ތާއީދެއްނެއް ލިބިފަެއއް އެެހންވީމާއެ އެނަންބަރު މިހާރު

ނުޑމެން މިތަނުގައި  ވާތީވެސް  ައޅުަގނޑު ހިތަށްެއރީ ދަންނަވާލާނަމޭ. އަޅުގަ

ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ވާހަކަދައްކަމުން ދާތާ  މި މަޖިލީހުގެ

ަވރަށް ގިނަ ޖަލްސާ ޭބްއވިއްޖެ. މީގެ ކުރީަގއި  ދުވަސްކޮެޅްއވެއްޖެ ނޫިނއްޔާ

ހޮވުމަށްވެސް ައޅުަގނޑުެމންވަނީ ވަރަށް  ހަމަވެގެން ނިމިގެން ދިޔަ ރައީސް

 133ވަނަ މާއްދާާއއި  7އަދި  ދިގުކޮށް މިމައްސަލަތަާކއި ވާަހކަދައްކާަފއި

ަވރަށް ފުންކޮށްަް  އާ ުހރިހާ މާއްދާއަކަްށވަނީ ހަމަ 32އާއި  134އާއި 

ނޑުމެންަނށް އެކަމާ އޭުރ  ވަރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ވާހަކަދެެކވި އަުޅގަ

 ހަަކެއއްގެ މަްއަޗށް މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހުން ކޮންމެވެސްދެކެވުނު ވާ

ނޑުެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ނުދަންނަވާނަން  ގޮތެްއވެސް ނިންމެވިފަިއ. ައޅުގަ

ނުޑ  ސިއްރު ވޯެޓއް ެނގުމަކީ ތާިއދު ނުކުރާކަމެކޭ އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާފަ ތާއިދުކުރި އި ކަމަށްވީނަަމވެސް މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ގޮތަކަްށ އިޚްތިރާމުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ  އޮންނައިރުަގއި އެ

މެންބަރަކަށްވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ކަމުަގއި  މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

މަޖިލީހުންވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ފާސް ނުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން

ތުން ލިބިފައިވާ ހާމަ އަޣްލަބިއްޔަ ވޯޓުގެ 69ހިނދެަެއްގައި މިމަޖިލީހުގެ 

ަު ދެކޭގޮތުަގއި މިހާރު ނޑު މަޖިލީހުން ވަރަށް ގިނަ  ވޯޓެއް ނެގުަމކީ އަުޅގަ

ެއހެންކަމާ އެކު  އަދަދެްއގެ މެންބަރުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެްއ.

 އަޅުަގނޑު ިރޔާސަތުން ަވރަށް އަދަބުވެރި ކަމާއެުކ ދަންނަވަން މި 

ންެނވި ރަީއސަކު އިންތިޚާބު މަޢުޟޫޢުގައި މި މަްއސަާލއިަގއި މި ދެ

ވަރަްށގިނަ ވާަހކަތަކެއް ެދއްެކވެމުން އެބަދޭ ޚަޤީގަތުަގިއ  ކުަުރުމުގައި 

އެޖެންާޑގެ މިހާރު މިއައިޓަކުަގއި އެކުެލިވގެންވެސް ވަނީ  މިއައިޓަމުަގއި މި

ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަން. އެހެންކަމާއެުކ  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ހިތައްއެީރ  ނަވާަހކަތަކެއް ނުަދއްކާ އަދި އަުޅަގނޑުމާ ގި  އަޅުަގނުޑވެސް

މެންބަރުން  އަޅުަގނޑު ވާހަަކއެއް ެދއްިކައސް މިހާރު މިތަނުގައި ޢިްއޒަްތތެރި

ނޑަްށވެސް ދެންނެވޭނީ. ެއހެން މިދެންނެވީ  ދައްކާފަ ހުރި ވާހަކަތަކޭ އަުޅގަ

 ދަްއކާތިން ހަތަރު ޖަލްސާއެއްަގިއ ގިނަ އަދަެދއްގެ މެންބަުރން ވާހަކަ
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އިރުަގއި ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކަށް ވާހަކަަދއްާކިއރުގަިއ، މިއާ 

މާއްދާތަކަށް ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގނޑު ހިަތއް އަރަނީ ހަމަ  ގުޅުން ހުރި

ގިނައިްނ ދެއްޭކނީ ތަފާތު ގޮތަކަްށ ވާހަކަތަްށ ގެްނގޮސްެވްސ  އެްއވާހަކަތަކޭ

ނޑު ހަމަ އެއްކަމެއް ކުރަން ަި  އަުޅގަ މަސަްއކަތް ކުރަނީ އެހެންވީމާ،

ނޑުގެ ވާހަކަކޮުޅ  އަޅުަގނުޑވެސް ދެްއވި ފުރުަޞތަކަށް ދަންނަވަމުަުން އަުޅގަ

އެޖެންާޑގެ މި ައއިޓަމުަގއި މިާވ  މިކުރުކޮއްލަނީ ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި

 މައްސަލަ ނިންމެވުމަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 94މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ  ާޔ. މިހާރު ހާޒިރުވެ ިތއްބެވިއާދެ، ޝުކުިރއް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު  ދެން އަޅުގަ

 ޔާމީނަށް.هللا ޢަަަބްދު

  

  ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. )ނ( އަތޮޅުެގ ރަްއޔިތުންނަކީވެސް  ޝުކުރިއްޔާ  ދެކުުނބުރީ މިލަދުްނމަޑުލު

  އެދޭބަެއއް އަދި )ނ( އަތޮޅަށް )ނ( އަޮތޅުގެ ފަރާތުން  އިޞްލާޙަަަށް  ޔާމީން هللاޢަަަްބދު މެންަބރު

މިތިބަ މެންބަރުންނަކީ ޚާއްޞަ  މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކޮށްަްފައި ރައްޔިތުންގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންނަކީެވސް އިޞްލާަޙއް  މަޖިލީހަށް އިންތިޚާަާބުކޮށްފައި ތިބި

އަުޅަގނޑުެމން އިޞަލާޙައް  ބައެަެއް. އަދިތާއިދުކުރާ އިޞްލާަޙއް އެދޭ 

މައްސަލައެްއ  އެދެނީ ވީހާ އަވަަހކަށް. ެއ ސަބަބަށްޓަކާ ނިމިފައި ޮއތް

މެންބަރުންެގ  ބަހުސް ކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެން އިތުރަށް ބަހުސްަގއި ބަިއވެރިުނެވ  ވަގުތަށް އިޚްތިރާމްކުރުމަކީ އަުޅގަ

މައްސަލާަގއި  ޑުކޮށްގެން ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިއުފެދިގެން އުޅޭމަ

 އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ޮގނީޑގެ އިންނަވާނެ 

ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލާަގއި މުޅިން އެހެން ޑިބޭަޭޓެށް ދާތީއާ 

ނޑަށް ފެންނަ  އެކީ ެއއްެޗއް ހަމަ މިކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ހިަތއްއެީރ ައޅުގަ

މިހެން ދަންނަވާއިރުވެްސ މިކަން ބޭނުންޭވ މިމައްސަލައަީކ މި  ދަންނަވާނަމޭ.

އެްއކުެރވިފައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ތަފާތު  ޚާއްަްޞަ މަޖިލިސް

ދިގުކޮށްަް ވާހަކަދެއްިކ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާ  ދެތިން ސެަެޝަނެއްަގއި ވަަރަަށް



 52 

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ވަރަށްތަފާތު  އްޗެހި އެކިމަދު ދިވެހި ބަހުން ހުރި އެ

ަކނަޑއެިޅގެން ަތފާތު ދެޚިޔާލު  ގޮތްގޮތަށް ހުށަހަުޅއްވާ ވާަހކަދެއްކި.

ވެފައޮތީމާާޔއެކީ މަޖިލީހުން  މާނަކުރުމުގައި ެނގިގެން އުޭޅ މައްސަލައަކަށް

މެންބަރުންނަށް  ނިންމަވާފައި އޮތީ މިކަންކުރާނީ މަޖިލީހަށް ގިނަ

ނެގުމުެގ  ވަޑާިއގަންނަވާ ގޮތެްއގަިއ ކަމަށް. ގާނޫނުއަސާސީަގިއ ވޯޓުފެނި

ނުޑމެން ހުރިހާ   ކަންތައް ވަިކގޮތަކަށް ލިެޔވިފައި އޮތްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޚްތިރާމާއެކީަގއި  ނޑައެޅިގެްނ އެނގޭނަމަ އަޅުގަ  މެންބަރުންނަށް ކަ

 ކަށް ެއވާހަކަދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑުމެން ޤާަާނޫނުއަސާސީާއ ޚިާލފަ

ދައްކާކަްށވެސް ނެތީމޭ، ެއަކމަކާ ޚިލާފަކަށް ވޯޓު ދޭކަށްވެސް ނެތީމޭ. 

ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ މިއޮތީ ހަމައެކަނި އެކަން ލާޒިމުކުރާގޮަތކީ  އެހެންވީމާ،

ސިއްުރވޯެޓކޭ ވިާދޅުވެ ައޑު އުުފއްލަވާ ވަކާލާތުުކރައްވާ ބޭފުޅުްނ  ހަމަ އެކަނި

ދާޅުވާތީ އޭރު ދެއްކުނު ބަހުސްތަކުަގއި އޭރު ނެްތކަމުަގއި ވި  އެނޫންގޮތެއް

ނުޑމެންނަކަށް އަދި  ދެއްކުނު ވާހަކަތަުކގައި އަުޅަގނޑުމެން ދެންނެވީ އަުޅގަ

ޤަަަބޫލެއް ުނކުރެެވއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިާހ ސާފު ސީދާ  ތިގޮތަކަށް

އިބާރާތަކުން ތިއޮތީކީ ސިއްރުޯވުޓ ނަގަންކަމަށް  ދިވެހި ބަހަކުން ޞަރީޙަ

މިގޮތަށް ދިގުެވގެްނގޮސްފަިއ  އް ނުކުެރވޭ. މިަކން ބުހުސްޤަަަބޫލެ

ގެންދަވާތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު.  އެކިބޭފުޅުން އެިކގޮތަށް ވާހަަކދައްކަވަމުން

ޕްރޮސީޖަރއެއް އޮތްނަމަ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރޫލްްސ އޮފް

ވޯޓުަނގާނެގޮތް  ހުގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ނިންމާނެ ގޮތާއި ދޭތެރޭަގއި މަޖިލީ

ނޑު ހިތަްއ ައރަނީ އެންަްމެ  އޭ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރުަގއި ހަމަ އަުޅގަ

ފުރަތަމަ މާއްދާއޭ އެީއ ޢާަާންމުގޮަަތެއްަގިއ  ވިސްނުން ވިސްނާނަމަ  ޢާންމު

އެމަޖިލީހަކުން. އެ މަޖިލީހެއްގެ  ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރ ނިންމާނީ

ނޑުމެން އެ ކޮއްދީފީމު.  ކަން ސާބިތު މެންބަރުން ނިންމާނީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކަންަތއްތައް ގެންދާނެގޮތާ ދޭތެޭރގައި 

މެންބަރުންކަމަށް  ނިންމާއިފީމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަދާނީ މަޖިލީހުގެ

ނޑަެއޅިގެްނ  އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ޤާަާނޫނުއަސާސީ  ކަ

ނޑުމެންނަށް ހަދާނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު  ން ކަމަށް ލިޔެފަިއ ނެތީމަ އަުޅގަ
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ވިސްނޭގޮުތަގއި،ަި އަޅުަގނޑަްށ ވިސްނޭގޮުތަގއި ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ ރޫލްސް 

ޕްރޮސީޖަރ ެއކުލަވާލަްނ ޖެހެނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން. އެހެންކަމުން  އޮފް

ޕްރޮސީޖަރ ގެ މާއްަްދާއަކަށް ވޯޓުލާނެގޮްތ އޮންނާތީއާއެީކ  ރޫލްސް އޮފް

ނިމިފަިއ އެ އޮތީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ރަޢިއްަޔ  މެންނައްއަޅުަގނޑު

ފެންނަގޮތަކަށް ވިްއޔާ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ  ނޫނިއްޔާ އަޣްލަިބއްޔަަަަަތަށް 

ކުރެވުުނކަމަށް ވާހަކަދަްއކަވާީތ  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢައިރުޤާނޫނީ ޢަަަމަލެއް

ނޑުމެން ެއއްެވސް ްނ ހާލެއްަގއި ނެތި އަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަން. ައޅުގަ

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާކަށް.

އެހެންކަމާއެކީ ިމއަދުވެްސ މިބަހުސް ދާތީއާއެކީ އަުޅަގނޑު ހިތަްއއެރީ 

ފެންނަގޮތް ދަންނަވާނަމޭ އަޅުަގނޑު އޭުރވެސް ދެްއީކ  އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑަްށ  މިާވހަކަދައްކަނީ ސާބިތުކަމާެއީކގަިއ. ސާބިތުކަމާއެކީ މިހާރުވެސް 

ލާިޒމުކުރާ ކަމަކަށް  133ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލެއްުނކުރޭ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމެހެން  ސިއްރު ވޯެޓއްނަގާކަްށ. އެހެންނަމަވެސް

ހާމަވޯޓަށް ަވކާލާތު ކުރެްއވި  ހާމަ ވޯޓު ނަގާކަށްެވސް ލާިޒމެއްނުކުރޭ އަދި

ނޑު ައޑެ ނަގަން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އް ނާހަން ހާމަވޯޓުމެންބަރުންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނާހަން.  މިވެނި މާއްދާއަކުން ާލޒިމުކުެރއޭ ކިޔާަފއި ދެްއކި ައޑެއް  ައުޅގަ

ހާމަވޯޓަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއކުނުހާވެސް ވާހަކަަޔކީ އަޅުަގނަޑކީ

ނޑު   ދެންވި  ތާއިދު ކުރި މެންބަރެއް، މިހުށަހެޅުނު މައްސަލައާގުިޅގެން އަުޅގަ

ަަކީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި މިކަން ނިންމާކަށް ވަކިގޮެތއް ނެތޭ  ވާހަކައަ

ަެއް. ނެތީމަޔާެއކީ މަޖިލީހުގެ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރގަިއ  ނަޑއަޅާފައެ ކަ

ނޑު ާތއިދުކުރީ މިަކން މަޖިލީހުން  ހިމެނޭ ކަމަކަށް ކަމަށް ފެންނާތީ އަުޅގަ

އެއް. އަޅުަގނަޑކަްށ މި މަޖިލީހަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުައއްސިސާ  ނިންމަމާހެއްޔޭ.

އެްއގޮތަކަްށެވސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޯވޓު ލައްަވިއގެން  ނުވިސްނޭ ހަމަ

މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  ވޯޓުދެްއާވގޮތުން

ނޑުމެން ޑިމޮކްރެިޓކް ވެލިުއޒްަގިއ  އުޅުްއވަން ޖެހިދާނެކަމަކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅު  ވާހަކަދަްއކާކަމަށް ވަންޏާ ނޑުމެންނަށް ކެރެްނވާނެ ައޅުގަ ގަ

ޚިޔާލާ. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާއެީކ  ތަހައްމަލު ކުރެވެންވާނެ ތަފާތު
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ތަފާތުވުން ެއއީީކޔެްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިޒާމު ކުިރއަށް ގެންދަން. ޚިޔާލު

 އެްއގޮތަކަްށވެސް ހަމަނުޖެހުމުގެ ޖާގަ ދޭންޖެހޭ ކަމެއްނޫން.

 ކަރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ އެތަށްބަެއއް އަޅުގަްނޑުމެންނަކީ ލޯމޭ

ނޑުމެންނަށް  ތަމްސީލުކުރަން އައިސްތިޭބބައެއް. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

 އުޅޭ ޚިަިޔާލު ތަފާތުވުން މިކަހަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހެއްގައި  އަޅުަގނޑުމެން

ކު ތަޙައްމަލުކޮށްލަިއގެން އެއްެމންބަރަކު ވާހަކަފުޅަށް އަނެއް މެންބަރަ

ނޑުމެންެގ  އިޚްތިރާމް ނުކުރެވޭކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރާ ައޅުގަ

މިސްރާބު މިދަނީ ކޮންދިމާލަކަށްބާއޭ. ޚިޔާުލ ތަފާތުވިއަްސ  ޑިމޮކްރެސީގެ 

ޚިޔާލުތަފާތު ވާންވެްސވާނެ މިނޫންތޯ  އެީއކީ މައްސަލަެއއްނޫން.

މަ ތަފާތު ޚިޔާލުން ދަްއކާކަމަކީ ހަ ޕުލޫރަލިސްޓިކް ސޮސަިއޓީެއްއގައި ވާހަކަ

ޕުލޫރަލިސްޓިކް ސޮސައިީޓއެްއގަިއ  ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހަމަޖެްއސުމަށްޓަކާ

ޑިމޮކްރެިޓކް  ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ެދން އަޅުަގނޑު މިދަްއކަނީ 

ނޑުމެން ޓްރާންސް ޕޭރެންސީ   އިންސްޓިޓިއުޝަެންއގައި ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯޓުާލގޮ ބޭނުންވާ ްތ އަުޅގަޑުމެންެގ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންަނށް ނޭގެންީވ  ކޮންސްޓިޓިއަންސީަތކަށް، ައޅުގަ

ކަންޑައެިޅގެން ޤާަާނޫނުއަސާީސ  އެްއވެސް ސަބަބެއް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ.

ެއގޮތަކަށް ޯވޓުލުން ފިޔަވަިއ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލާން ލާޒިުމކުރާ ޚާލަތެްއގައި

މައްސަަލއެްއކަމަށްވަންޏާ  އި ނެތްވަިކގޮތަކަށް ނިޔާ އެ އިްއވާފަ

އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި

ނޑުެމން ބޭނުމިއްޔާ  ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ ހާމަ ވޯޓެއްވެސް ެނގޭނެ. އަުޅގަ

 ސިއްރު ވޯެޓއްެވސް ނެޭގނެ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑ މިއަދުވެސް

ސްޕޭެރންސީއާެއކީަގއި މިވާހަކަދައްކަނީ ސާބިުތކަމާއެކީ. ޓްރާން

ނޑުމެން ދަސްވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުަރންބޭނުމޭ. އަދި އަޅުގަ

މަޖިލީހެްއގައި މަސައްކަްތވެސް  ިޚޔާުލތަކާއެކީ އެއް ކުރަންވާނެ ޑަިއވާަާސް

ޚިޔާލަކަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  ކުރަން. އެީއކީ އެއް މެންބަރަުކ ފާޅުކުރައްވާ 

މައްސަަލއެްއވެސް ނޫން.  ުޓ ކުރަންވެސް ޖެހޭއަޅުަގނޑު ހިތުން ވޯުކއައު

ނޑުމެން ދަްއާކވާހަކަޔާ ތަފާތު  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ކެއްޮކށްގެން އަުޅގަ
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ޯވކްައއުޓު ކުާރ  އެތަށް ޚިޔާލެއް އެބައާދެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުގެ އިލްިތމާސަކީ އެހެން  ވާހަކަެއްއވެސް ނުދައްކަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ފުޅުންވެސް އިލްތިމާްސކުރަްއވާ ެއކިއެލި ޕްލޫރަލިސްިޓކް ސޮސައިީޓއެއް ބޭ

ރިފޯމާއެކީ އަުޅގަޑުމެން ާޤަާއިމުކުރަން މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހާ 

ގިނަބަޔަކު އެދޭީތ އަޅުގަްނޑުމެން ދަސްކުރަމާތޯއޭ ތަފާތު ޚިޔާލު  ރައްޔިތުންގެ 

ަްގެން އެންޓަޓޭްނކުަރން ތަފާތު ޚިޔާލު އެންޓެ  އަޅުަގނޑުމެން ޓޭންޓު ކޮށް

ަރނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ގިނަ ަބޔަކު ނިންމާނީ.  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި

ޑިމޮކްރެޓިކް ުއސޫލުގެ އެންމެ ރިެވތި މިސާލު. އެ  އަޣްލަބިއްޔަތަށް ތަބާވުަމކީ

ވާހަކަފުޅު މިވިދާޅުިވގޮތަށް އެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

އިންސާެފްއ ނޫންކަމަށްވެސް  ގޮތުން އަދިމެންބަރަކަށް ފަރުދީ

ނޫންކަމަށް  ފެނިވަޑާއިންފާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އިންސާފެއް 

 ފެނިވަޑަިއގެންނެިވއަސް ގިނަަބޔަކު ނިންމާ ނިންމުން އެއީ އަޣްލަބިްއޔަތު

 އެއީ ޑިމޮކްރެިޓކް އުސޫލަކީ އެއަށް ތަބާވެ ަވޑައިުނގަންނަާވ ބޭފުޅުންވެސް

ނުޑމެން ހިތައް އަރަނީ ޑިމޮކްެރޓިކް އުޫސަޫުލ ތަބާވެަވޑަިއގަތު މަކީ އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ޕްރެކްޓިްސުކރުން އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. އަޅުަގނުޑވެސް  އެންމެ

ޕްރެކްޓިްސ ކުރާކަށްނޫން. އެހެންނަމަވެަެސް ބަހުސް  ޤާނޫނީ ބަހުސެއް

ކީ ރިާޔސަތުން ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެވިދާުޅވީ މީ މިތާދާތީއާއެކީ މަޖިލީހުގެ

މަްއސަލައެއްނޫނޭ އެހެންނަމަވެްސ ކަތްތެރިކަމާއެީކ  ބަހުސްކުރުމުގެ ޖާގައޮތް

މިފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެން ައދި އެމެންބަރުން  ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް

ނުޑވެސް ޭބނުންވަނީ ހަމަ  ދައްކާވާަހކަފުޅުތައް ދަްއކާީތއާެއކީ. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން  މާްއދާގައި ާޚއްަޞ  ވަނަ 79އަޅުަގނޑަށް ވިސްޭނގޮތުަގއި ކަ

ހާމަވޯޓެކޭެވްސ  މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ިސއްރު ވޯޓެކޭ

ނޑައެިޅގެން ސްޕެސިފައިކޮށްފައި ހުރި   ނުބުނެ ސިއްރުވޯޓު ނަގަން ކަ

ނުޑ ނުދަންނަވަން  މާއްދާތަށްވެސް އެބަހުރިވެސްެމ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޓު ނަާގވާހަކަ ނެތީާމ ސިއްުރވޯޓު އެނޫންމާއްދާެއއްަގއި ިސއްުރވޯ

ނޑު ދަނަންވާހާެވސް ވާހަކައަީކ  ނުނެގޭނެއެކޭ ނުދަންނަވަން. އަޅުގަ

  ގައި އެބުނާ  97ކޮްނމެހެން ލާޒިމެއް ނުކުރެއި.  97ސިއްރުޯވޓު ނަގާކަށް 
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 އިންތިޚާބަކީ ހަމަ އާންމު ވިސްނުމަށް ވިސްނާއިރު އެައކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

 ނޭ. ެއއީ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އާންމު އިންތިޚާބެއް ނޫ

މެންބަރުން އިޚްތިޔާރުކުރާ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ މެންބަރުން ހޮވާ 

ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ ބޭންދުން. އެީއީކ  ބޭފުޅަކު

ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. އާންމުކޮްށ އާންމު ވޯޓު  އާންމު ވޯޓެްއކަމަކަށް

ިސއްރުވޯޓަށް މިޢަމަލުވެސް މިުކރެވެނީ. ދެން  ނެގުމުަގއި އާންމުކޮށް ނެގާ

ނަޑއެިޅގެން މިހެން ނުބުނާނަމަ  ގައި 97އަޅުަގނޑުމެން މިނިންމަނީ   97ކަ

ެއކުލަވާެލްއިވ ޢިއްޒަތްތެރި  ގައި ިސއްރު ޯވޓެއްަނގަން މި ޤާނޫނުއަސާސީ

ސް. އެހެންނަމަވެސް ލިުޔއްިވއްޖައީ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުނަމަ އެވާހަކަ އެތާ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެކަން  އެހެން ލިޔުްއވާފަކަެއއްނެއް. އެއީ ހަމަ

ނޑަށް  133ލަފާކުރެވެނީ. ދެން  ދޫކޮށްލައްވާަފއި އޮތީމާކަމަށް އަުޅގަ

ގައި ީމގަިއ  133އެޕްލަިއވާވަރާ ުނާވވަރާ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިުއޅެނީ 

 ލިޔުނު ޑްރާފްޓްސްމަނުން އަދި ތައާރަެޒއް ނާދޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުެރއްިވ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން އެއްމާއްާދ 

އަރާރުްނވާގޮަތކަްށ ތައާރަޒް ވާގޮަތކަށް ލިުޔްއވާނެ ކަމަކަށް  އަނެއްމާއްދާ 

ނުޑ ހިތަށްއަރާނެ ހަމަ މިއުޅެނީ  އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެއް ނުަުކުަރން. އަުޅގަ

މާއްދާ އޮންނަގޮތުން އެ މާއްާދގެ ޓެްކސްޓަށް  ަލއެކޭ.އެޕްލިކޭޝަންެގ މައްސަ

ަގއި އެބުނާ ވާަހކަ ޭއގަިއ ނުކުމެގެްނ  97އެޕްލަިއވަނި ކިހާ މިންވަަރކަްށތޯ 

ގެ  133މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ  އުޅޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްަގިއ މައްސަލަ

ތަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއގޮ ދަށުން މިކަންކޮންމެހެން އެޕްލައި ނުެވޔޭިކޔާފައި

 ެަ އަޣްލަިބްއޔަތެއް ލިބުނީ  ސިއްރުޯވޓަކަށް ނުނަގާ މަޖިލީހުގެ ގިނަބަެޔއްގެ

ލިބިފައިމިވަނީ ހާމަ ވޯޓުގައި   މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަެތއް 69

ވާއިރުަގއި ެއީއ ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިިޓުއޝަނަކުން. އެއީ  ނިންމުންކަމަށް

މުއައްސަސާއަކު ނިންމި އެންެމ މަތީ މަޖިލީހުން  މިވަރުގެ ހާއިބަތުހުރި

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅަގނޑު ޑިމޮކްަރސީއަށް ލޯބިކުާރ  ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ނެތިްނ  މީހަކު އަޅުަގނޑު ތަާބވާނަމޭ އެއަށް. އެަެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދަންނަވާކަށް. މިމަޖިލީހުން  މީގައި ލީގަލް ފައުންޑޭޝަެންއ އޮތްތޯ ނެއްތޯ
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މިހާރު ތާއިދުވެސް ލިބިއްޖެ.  ފުޅުެވގެން ހުށަހެޅިއޭތި ބަދަލުކުރަްއވަން ބޭނުން

ައޅުަގނަޑށް ފެންނަގޮތް  އެކަމަށް އަމަލުކުރަްއވާ ކަަމށްވަންޏާ އޭަގއި

ވާހަކަައީކ  އަޅުަގނޑު ވޯޓުން ދައްކާަނން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު

 މަތިވެރި ވަރަށް ބޮޑު މަަސއްކަތެްއ ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް 

 . އެއްުދވަހު އެްއގޮތަށް ނިންމާފައި ހަމަ އެމަޖިލީހުގަިއ އަނެއްުދވަހުއައިހޭ

ނޑުމެން ޑްރާފްޓިންގ ސްޓޭޖުަގއި   އަނެްއގޮތަށް ނިންމާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ.  އަޅުަގނޑުމެން އުޅެްނވާނީ ކިހާ ހާލެއްގައިާބއޭ އަުޅގަ

މޮކްރެޓިކް ައޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ތާއިދު ކުރެވެނީ ހަމަ ޑި އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް.  އުސޫލުތަކަށް ާތއިދު ކުރުމަީކ އަުޅގަ

ވަަނ  101މިއިެވމުންދާ ވާހަކަތަުކގައި މިދެކެީނަީ  ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަޑއެިޅގެން މިބުނަނީ  ަވނަ 101މާއްދާގެ ވާހަަކ.  މާއްދާަގއި މިކަ

ތުރެްއ ގެންނަންވާނީ އުިނއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއްއވެްސ މާއްދާއަކަށް

ވޯޓަށްއަާހ ފާސްވެގެންނޭ.  މަޖިލީހުގައި އެމައްސަަލއެއް ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބި

އަޅުަގނޑަކަްށ  އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރަްއވަިއގެންނޭ.

 ނުވިސްނޭ ހާމަވޯޓެއް ެނިގނެގުން އެއީ ޤާަާނޫުނއަާސސީގެ ެއްއވެސް

  ކަށް. އެއީ އެްއވެްސ މާއްދާއަކަށް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައީކަމަ

އެމާއްދާއަށް އުިނއިތުެރއް ގެންނާކަްށ  އުނިއިތުރެްއ ގެަނއީކީ އެްއވެްސ ނޫން.

ޚިޔާލު ތަފާތުވުެމއް ައއިމާ ހަމަ  މެންބަރަކު ހުށައެްއވެސް ނާުޅއްވާ. ހަމަ

ނިންމާފައިޮއތީ އެހެންވީމާ  ޕްރޮސީޖަރުގައި ނިންމާ ަކމެއް ވޯަޓކުން

ައޅުަގނުޑމެން އިޚްތިރާމު  ވަނަ ާމއްދާއަށް 101ނުިވސްނޭ  އަޅުަގނަޑކަށް

ސްޓެޕްކޮށްލާފަިއ  ވަނަ މާއްދާ ސަިއޑް 101ކުޑަކޮށްލާފަިއ ނޫނީ 

 އަޅުަގނޑުމެން ގެންދިައއީ ކަމަކަަަށް. ދެން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން 

ވަނަ  97ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވީސްކަންނޭނގެ ހަމަ 

ލާެޙްއ ހުށަހަޅުއްވަން ހަމަ މެންބަރަކު އިޞް މާއްދާއަށް

ވަނަ  97ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް. އޭރަށް ހަމަ  ތާއިދުކުރެްއވިނަމަވެސް ނޫނީ

ލިޔެވިއްަޖއީސް ަރއްޔިުތންގެ ޚާްއަޞ  މާއްދާގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ވޯަޓުކންނޭ. މިވެސް  މަޖިލީހުގެ ރައިސް އިންތިާޚބު ކުރާނީ ސިއްރު
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ނެޑއް ނެތިން މި ކުރެްއވިދާނެ ކަންނޭނގެ އިންްސޓިޓިއުޝަންެގ  އަުޅގަ

ސްޓްރެންޗުން  ލީގަލްޓީ ނޫނިއްޔާ ލީގަްލގްަރއުންޑްސުން ނޫނިއްޔާ ީލގަލް 

ކުރަްއވަންާޏ  އޭަގއި ޗެލެންޖުކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެހުށަހަޅުްއވާ އެކަން 

 އެކަންެވސް ކުރެްއވިދާނެ ކަންނޭނގެ. އޭރަށް ވަރަްށ ސާފުކަމާއެކީ 

މެން ެއއަށް ގޮތެްއ ނިންމީމަ އެއަށް ގޮތެއްނިްނމިފައި. އެކަމަުކ އަޅުަގނޑު

ވަނަ މާއްާދ  97ހިތަށްއަރަނީ އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު

ފުރަތަމަކަމެއްގެ ިއޞްލާޙު ކުރަންބާއޭ އައިސް. ޤާނޫނުއަސާސީ  އެންމެ

ަޞ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައްޔިުތންގެ ޚާއް ނިޔާކުރަނީ ހަމަ އެންމެ

އެހެންވީމާ މިހެންއޮތް މައްސަލައެްއ  މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުން.

ނޑަށް އަދިވެސް ފެންނަނީ މަނިކުފާނު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގިނަ  މީ އަަަޅުގަ

ތާއިދުލިބިފައި  މެންބަރުންތަކުގެ ވާހަކަ އަުޑެއއްސެވުމަށްފަހު ދެން ހުށަހަޅާ

އިޚްތިރާުމ  ެއއީ ައޅުަގނޑު އޮތްގޮަތކަށް ވޯޓަށް ައއްސަާވކަމަށް ވަންޏާ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ  ކުރާނެ ކުރުމެއް. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަްށ އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީ ހަމަ ރައްޔިތުްނެގ 

ނޑުމެން ތަފާތު ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅާ މީހުންވެސް  ޝުޢޫރުތަކޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޚިޔާލާ ތަފާތު މެންބަރުންވެސް އަޅު މިހުށަހެޅަނީ. ޚިޔާލުތަކަށް ގަ

ޤާނޫނީ ޚިޔާލެއް ކަމަށް ޢައިރު ޤާަާނޫީނ  އިޚްތިރާމު ކުރަްއވާށޭ. ޢައިރު 

ވިދާޅުވުމުން ނުގެންދަވާށޭ.  ގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް މިހެން

އެނގިތިެބގެން ެއއްެވްސ  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކަމެއް ކުރާކަްށ  ޤާނޫނީ ކަމެއް ނުކުރާނެ. އަދި ޢައިރު ޤާނޫނީމީހަކު ޢާއިރު 

ކޮންސްިޓޓިއުއަންީސއަކަްށ  ޚިޔާލަކަށްވެސް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ އެއީ ވަކި

ބޭފުޅަކަށް ވޭޯތ  ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ ނޫނިއްޔާ އެއީ އިންތިޚާބީ

ރެވިފައި ހުރި އަްއޔަްނކު މަޤާމުގެ ގޮތުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއްތޯ

ނަޑކަްށ ހިއެއްނުވޭ ެއޑިބޭޓު  ނޑުމެން  ބޭފުޅެއްތޯ އަުޅގަ އަަަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާީސގެ މީެގ  ކުރަންވާނެހެނެއް. ހަމަ ރަްއިޔތުންގެ މެންބަރުންތަކެއް

މެންބަރުންތަކެްއގެ އިތުރަށް  ކުރިން އެކުލަވާލާަފއި އޮތް އިރު އިންތިޚާބީ

ލާނިންމީ. ައދި މަޤާމުގޮތުން  އިތުރަށްއަްއޔަންކުރެްއވި މެންބަރުންތަެކއްވެްސ 
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މަޖިލީހަށް ލާންނިންމަވާފައި  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނެވސް މި ޚާއްޞަ

އޮތްގޮތެއް. އެހެްނވީމާ  އެއޮތީ ހަމަ ރަްއޔިތުންގެ ަމންދޫބުން ނިންމާފައި

ނޑުމެންަނށް ކުއެސްޓަްނ  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ ޭއގެ ލީގަލްޓީ އަުޅގަ

ނޑު ފަހު ވާހަކަެއއްގޮތަްށ ދަންނަވާލާން ކުރެވޭހެން  ނެްއވެސް. ދެން ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގަެވއްޖިްއޔާ ވޯޓަކާ ހަމަައށްދާއިރު ހަމަ 

މިމަޖިލީހުގައި ގޮތެއް އަނެްއކާވެސް މިއަދު ނިންމަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ކުރީދުވަހު  އެދޭގޮަތކީ ކުރީުދވަހު މިއަދުގެ ވާހަކަފުެޅއްޫނން އަޅުަގނޑު

ޤަބޫލުކުެރވޭ ވަރަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކެއް ހުރި ވާހަކަެއްއ  އަޅުަގނުޑ ވަަަރަށް

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް  އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ަކމަކަށް ގޮެތއް  ދެއްކެީވ. އެީއ ރައްޔިތުްނގެ 

އިންްސޓިޓިއުޝަނަކަްށ އެ ނިންމާފައިއޮތް ނިންމުމެއްކަމަށްވަންޏާ އެއީ

އެއްެޗއްކަމަްށ  އެއިންސްޓިިޓއުޝަްނގެ މެންބަރުންނަށް ބައިންޑިންގ

 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއީ ައޅުަގނުޑވަރަްށ ހަމަ ވަރަޓް 

 ތަޢުރީފުކުރާ ވަރަށް ސާބިުތކަމާއެކީ ވިދާުޅވެފަިއއޮތް ާވހަކައެއް. މި

 އި މިކަްނކުރާނެގޮތާ ދޭތެރޭގައި އިންސްޓިޓިއުޝަނުން ވޯޓުނަާގނެގޮތާ ދޭތެރޭގަ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ދޭތެރޭގަަަިއ އެއޮތީ ގޮތެއް ނިންމާފައި. ައދިވެސް ެއގޮތާ 

ދޭތެރޭގައި ގޮެތއްނިންމަން ޢަމަލުކުރުމަށް ވޯޓަށް އައްސަަަވައިިފކަމަށް 

ނޑުމެން އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮްތ ދަންނަވާނަން.  ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ތެރެއިން  ނޭއަޅުގަަނޑަކަށް ނުިވސް ަހމަ އެއީީކއެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަފާތު ގޮތަކަށް  މަސްލަހަތު ގެއްލިދާނެ މައްސަލައެއްކަަމކަށް. އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް  ނަންފުޅު އައިމާ އެމެންބަރަކަށް ނުދީ އަނެއް  ނޫނީ މެންބަރެއްގެ

ކަމަކަްށ ެގއްލޭނެ ވޯޓު ދިނުން އެއީކީ އަޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މަސްލަހަތު

މިދަންނަވަނީ  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެހެން

ދެަެންނެވުމުގެ  ސިއްރު ވޯޓުެނގުން ެއއީކީ ީމަގއި ހަމައެކަނި އޮްތގޮތޭ އެހެން

ނޑުމެންނަކީ ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ އެއަްށވުރެްނ  މަޤްޞަދަކު ނޫން. އަުޅގަ

ތަމްޞީލުކުރަން  އްޔިތުންގެ އެތައް ބަަޔކުމާފޯރުންތެރިކަމާއެކީ މިމަޖިލީހަށް ރަ

މަޤާމަކަށް  އައިްސ ތިބި ބަެއކޭ. އެހެންވީމާ މެންބަރެއްެގ ނަންފުޅު ވަކި
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 ހުށަހެޅިގެން އެމެންބަރަކަްށ ވޯުޓ ލިބިވަަޑިއގަންނަާވ ގޮތަކުްނ ނޫނީ

 ލިބިވަޑައިުނގަންނަާވ ގޮަތކުން އެީއކީ އެހެން މެންބަރުން ެއަކމާ ދޭތެރޭގައި

ނޑު ހަމަ ތެދުތެދަށް ހިތްބަރު  ކުރައްވަންޖެހޭ ވަރު މައްސަލަެއއްކަމަށް އަަަުޅގަ

ދަންނަވާކަމަށް ވަންާޏ ޤަބޫލެއް ނުކުަރން. އެވަުރގެ 

މިވަރުގެ ބޮޑު ިމވަރުެގ ޤަދަަަރުހުރި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީއެއްނެތި

ނިންމާަކމަށް ވަންޏާ  މުއައްސަާސއަކުން ައޅުަގނުޑމެން ކަންތައްތައް

ނޑުމެން އެކަމާއަޅުަގނޑު ހިތަށް ދޭތެރޭގަިއވެްސ  އަރަނީ ހަމަ އަޅުގަ

 ވިސްނާލަްއވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ   އަުޅގަ

ނޑުމެން އާދެ، އެޖެންޑާަގއިވާ މައްސަ މިހާރު  ިއބްާރހީމް އިލްޔާސް   ލަ ޭއެގ އަސްލާހަމައަށްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޚިާޔލު ތަފާތުވުމުގެ  ދިއުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް މި ބަހުސްގައި  މައްސަލައޭ

ނޑުމެން ދެުދވަސްަވނީ އަދި ފެންނަން އޮތްގޮތުގައި ކުިރއަްށ  އަަަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަސްުލ  ންަތއް. އާެދ،އޮތީވެސް މިކަ ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ައޅުގަ

އިޞްލާޚުތަެކއް ެގނައުން. އެީއ  މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް

ބަދަލުތަާކ އަދި ދައުލަތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްެޖއަްށ ޒަމާނަށް ައއި

 ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ  ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކަށާ ޑިމޮްކރާތީ އުސޫލަށްަް ގިނަ

މިއަދު އެދޭ އެދުމާ  މުޅި ހުރިހާކަމެއް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤައުުމގެ ހާލަތު

އިސްނަްނގަަވއިގެން އެކަމަްށ  ޚާއްޞަކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އާދެ، އެމަސައްކަުތަގިއ  ފައްޓަވާފަިއވާ މަަސއްކަަތއިެގން ކުރިއަށްދިއުން.

ނ މަޖިލީހުގައި  ޑުމެްނގެ ޚާްއޞައަޅުަގނޑުމެން މިއުޅޭ އުޅުުމގައި އަުޅގަ

 ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ވަރަްށ އެއްބަިއވަންތަ

ޚިޔާލުތަކުެގ ތަފާތު ހުރިކަުމގަިއ ިވޔަސް އެކަުމގަިއ ހަމަނުޖެހުންތައް 

ގޮތަކަށް ެއއްބަްސވުން ގެންެނވޭފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުންތަކަކަށް  ނޫފެދޭނެ

ނޑު ޔަޤީްނކުރަން އެފަދަ އަުޅގަނ ވާންޖެހޭނެކަމަށް ޑު ދެކެން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ބޭފުޅުންކަން ތިއްބެީވވެސް. ެއހެންކަމުގައި ނުެވއްޖެނަމަ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނާ ހަާވލުވި ކަންތަްއ  ރައްޔިތުންނަށް އެެދވޭ މެސެޖަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ކުރެވޭނެބާއޭ. އާދެ، އެހެންވާކަްށ  ކޮންސިފައެްއަގއި އަަަުޅގަ

ނޑު އެދެނީގާއި ނޑެއް ޭނދެން. އަޅުގަ ނޑުމެންެގ  ުމވެސް އަުޅގަ ައޅުގަ

ގޮތްތަކަށް  ތެރެއިން ގިނަބަޔަކަށް ެއއްަބސްެވވޭ މަސްލަހަތު ހުރި ރަނގަޅު

ގޮެތްއވުން.  އަޅުަގނޑުމެން ެއކުވެިރކަމާއެުކ މިމަޖިލީހުގެ ކަންތައް ގެންދެވޭނެ

ނޑުމެންގެ ޤަ ނޑުމެްނނަށް އަޅުގަ  އުުމ ބިނާކުރުމުގައިއާދެ، އޭރުން އަުޅގަ

މުސްތަޤުބަލުގައި ރަނގަޅު ޮގތްތަކެއް ނިންމައިގެން ރައްިޔތުންނާ ހަމަޔަށް 

ވާސިުލ ޮކއްދެވޭނީ. އާދެ، މިކަމަށް ިދއުމަށްޓަކާ އަޅުަގނޑުމެްނ  އެކަން

ނޑު މިއުޅެީނ  މަސައްކަތް ކުރާއިރު  ހަމަ ފެއްޓި ހިސާބުން އަޅުގަ

ދެވަނަ ފަހަރަށް ކަންޭނނގެ މައްސަަލ  ޑެޑްލޮެކއްަގއި އަާޅއިގަެނގެން. އާދެ،

ަގއިމުެވސް އަުޅަގނޑުގެ ަމއްަޗްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކުރިމަތިވީ. ހަމަ

އަުޅަގނޑުެގ ނިންމާ  އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ނުފޫެޒއް ޮއެވގެންނެއްނޫން

ނޑުގެ ޤާބިިލއްޔަތު  ތަންދޭގޮތުން  ނިންމުންތައް ނިންމަނީކީ. އާދެ، އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދއާ އަދި ވަރަށް 133ވަނަ ާމއްދާއާ އަދި  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން އިޝާރާތް މިކުރާ ހުރިހާ މާއްދާއަކުންެވސް ވަިކ  ގިނައިން އަުޅގަ

ޯވޓު ދިނުމަަކށް ލާޒިމެއްނުކުރޭ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން  ގޮތަކަށް މި

ަވނަ މާއްދާގަިއ  133ވާގޮެތއް. އާދެ،  ވިސްނުންެގގުޅޭ ގޮަތކުން

ނަޑއެިޅގެން ސި ކަންތައްަތއް ޮއތްއިރު އޭަގިއ  އްރު ޯވޓުނަގަންވީކަ

އިންތިޚާބުކުރާިއރު އެތާ ނެތީ،  ކީްއވެގެންތޯ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަކު

ނަގަންޖެހޭ ހުރިހާ  އެއީ ެއސުވާލު. ދެން އޭަގިއ އެއަންނަނީ ސިއްރުވޯޓު 

މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ާޚްއޞަ 97ކަންތައްކަމަށް ނުވާކަމަްށވަންޏާ 

 ސަކު ފުރަތަމަ ޖަލްސާަގިއ އިންތިޚާބުކުރަންވާނޭ ެއއަިއ ތާނގަިއވެސް ރައީ

ސިއްރު ވޯޓެްއ ނެތީ ީކއްެވގެންތޯ. އާދެ، މިހެންވާއިރު ހުރިާހ 

ނުޑ  އިންތިޚާބުތަކުަގއި ަނގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓޭ އޮންނައޮތުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކުަޑކޮށް  އާދެ، މިހެން ދަންނަވަން އަުޅގަ

ނޑަްށ  ޖެހިލުންވިނަމަވެސް އޮތް ފުރިހަމަ ނޫންކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ފުރިހަަަމަ ނޫން  މާނަކުރެވެނީ. މައްސަލަެއއް ނެތް އެ
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އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް ތަެކއްހުރެގެްނ އެކަން ރަނގަޅުކުރަން 

ނޑުމެން މިދިމާވި  މިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރަން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކަންތައް ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ޞުލްަޙވެރި ގޮތެްއގަިއ ދޫކޮށްލާފައި،

 ދެން ހަދާ ޤާނޫނުއަސާސީއެްއަގއި މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ނާންނާނެ ގޮތަކަށް

ނުޑމެން އަމާޒުކުރަންވީ ކަމަކީ. ާއދެ، އަޅުަގނުޑ  ނިންމުމަށް ނޫންތޯ އަޅުގަ

އެއްެސވިއަސް އަޅުަގނޑު އެއްބަސް.  ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވޯޓު ހަމަ

އޮކްޓޯބަރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި  14ކުީރަގިއ  އެހެންނަމަވެސް މީގެ

އަތްނަގަިއގެން ިކޔާ ވޯޭޓ އާދެ، އޭެގ  މަޖިލީހުން ނިންމައިފީމު، ާއދެ

އެ ިސފަކުރާނެ ގޮތެްއ  މާނައަކީ ސިއްރު ޯވޓު ނޫން އަނެއް ވޯޓު ދެން

ނިންމައިގެން.  ށް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ. ެއޮގތަ

ނޑު ބަިއވެރިީވކީ ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ހަމަގައިމުވެސް އެ ނިންމުމުގައި އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާކަެށއް ނޫން. އެގޮިޅއަށް ފެތޭކަމަށްވަންޏާ 12

 އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރުވެްސ ލާޙައުލަ ވަާލގުްއވަަތއޭ ދަންނަވަންޖެހެނީ.

ނުޑގެ ިވސްނުމަކީ އެވިސްނުެމއްގަ   އެްއ ނޫން އެަކން ކޮށްފައި ެއއޮތީ. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިހާރު މިހިރަ މާއްދާތަކުން އެްއވެސް ޮގތަކަށް ސިއްރު 

ނޑުގެ ިވސްނުމަށް އާދެ،  ވޯޓަކަށް އެކަން ދާން ލާޒިމުކުރާކަމަށް، އަުޅގަ

ބޭފުޅުންަނށް ރައްދު ކުރަންޏާ އުނި ވިސްނުމޭވެްސ  އަޅުަގނޑު ބަެއއް

ނޑު އަމިއްލަައކަށް އެހެން ދަންނަާވ ހިތެއް ނެތް.  ބުނެފާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ހަމަ ހިތުގެ އަޑިން ސާބިތުކަމާއެުކ  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެހެން ނުފެންނާތީ

ނޑުމެންނަށް  ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ކަށްެއްއގޮތަ ކޮންމެސް، މިކަމައިގެން ކުިރއަށް ދެވެން އޮތީ ައޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގާ ޤާނޫނުައސާސީަގއި މިހާރު  އެއްބަްސެވވިގެންނޭ. އާެދ، ައޅުގަ

އެްއގޮތަކަްށވެްސ ލާޒިމެއްނުކުރޭ  އެހެރަ ހުއްޖަތްތަކަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ކީްއެވެގންތޯއޭ އެމާއްދާ  މިއިންތިޚާބު ސިއްރުވޯޓުން ާދކަށް. ލާޒިމުކުރާނަމަ

ސިއްރު ވޯޓަކުްނ  ޖިލީހުގެ ާއއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަކުރައްޔިތުންެގ މަ

ހޮވުްނ،  އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއޭ ނުލިޔުްއވެވީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މީހުން ހޮވުން މިހުރިހާކަމަކީވެސް ސިއްރުން
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 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްވީމަ އެބަހުރި އެހެން ސިއްރުން ލިޔުއްވާފަ. މިބައި 

ނަޑކީ އާދެ،  ނުލިޔުއްވާ  ޮއްއވާ ދޫކޮށްލުމުން އަޅުަގނޑުދަންނަވާނީ ައުޅގަ

ނޫނީ އޭގެ ެއްއވެސްކަހަލަ ޢިލްމީ މީހެއްނޫން.  ޤާނޫނީ ތަޖުރިބާހުރި

މީހަކަށްވެފައި މިަވގުތު މި ރައްޔިތުންެގ  އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި މަން 

ނޑުމަކާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ަބއިވެިރވުމުގެ  ެއއްކޮންނަމަވެްސ  މެދުކެ

މީހާކަށްވާތީ  ުހރި މަޖިލީހުގައި  އަހަރުގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވެފަހުރި 24

ހަމަ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު.  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ދެންނެުވން މިދަންނަވަނީ

ކުިރއަށްދެވޭތޯ ދެްނ  އާދެ ައޅުަގނޑުމެންނާ ޙަާވލުވި މަސަްއކަތަިއގެން

މާނަ  ވަތަ ބިންގާ ކަތިކޮށް އެޅުމުގެއަޅުަގނޑުމެން ކަތިފިޔަަވޅެްއ ނު

ނޑު ހަމަ  ނުނަގާނަމޭ އެއްަބސްވުމަކަްށ އަިއސްގެްނ ދިއުމަށް ައޅުގަ

ހިތަކައިގެން ހުިރހާބޭފުޅުން އަރިހުން އެދެން. ާއދެ އަޅުަގނުޑ  އިޚްލާސްތެރި

މެންަބރު ކުރީދުވަހު އެދެްއކެވި ވާަހކަފުޅަށް ވަރަށް  މިހިރީ ސ. އަތޮޅުގެ

ަޖލްސާގަ ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި ޭބފުޅުން އެކަމަށް  އަދި މިއަދުގެތާއީދުކޮށްގެން 

އަޅުަގނޑުމެން ގޮތަކަށްހަދަންޏާ ކުރީދުވަުހ  އިޝާރާތްވެްސކުރަްއަވއިފި.

ނޑުގެ ސުވާަލކީ  ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނީ. ބާޠިލުކޮށްފަ އަޅުގަ

ޤަރާރެއް  ދެން އަނެއްާކ ސިްއރުވޯޓަށްދާން ައޅުަގނޑުެމން

 ކުރާކަމަށްވަންޏާ ޯކއްެޗއްތޯއޭ އޭގެ މާނަައކީ ޮކބައިތޯއޭ. ދެން ފާސް

 ސިއްރުޯވޓަށްދާން ތާއީދުނުކުރާކަމަށްވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްގޮތަށް 

ނޑުމެންގެތެރޭަގއި މިތިބަ ޚިޔާލު ތަފާތުމީހުން  ހަދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ރި މެންބަރު ނ. އަތޮޅު ޢިްއޒަްތތެ ކިހިނެއްބާއޭ. އާެދ ދެންމެ ދެންހަދާނީ

ައޅުަގނުޑ ފަރާތުން މިދެންނެވި ޚިޔާލުތަފާތުވުމެްއ  ވިދާޅުވިފަަދއިން

ޖަލްާސގައި ަބއިެވރިވެަވޑައިުނގެްނ  ނުދައްކަވާ އެްއވެސް ޙާެލއްަގއި

އާއި ޚިލާުފާވތީ. އެހެންވިމާ،  ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާ ވާަހކަެއްއ ޤާނޫނުއަސާސީ

އުޅޭކަމަްށވަންޏާ  ށްއަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަނީ ތަފާތުގޮތަކަ

ނިންމުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށްޖެހޭނީ ކުރީގައި ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައޮތް

ނޑުމެން އުވާލި އެްއޗަކަށްހައްަދވާށޭ. އޭގެފަހުގާ ދެން   އެއީ އިހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެނަށް އެއްބަސްެވވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮްތކަމަްށ އަޅުގަ
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ށް ޢަމަލުކުރުން. ެއއްގޮްތަކމަށް އެއްބަްސ އޮތިްއޔާ ެއގޮަތކަ ގޮތެއް

މީގެތެޭރގަ ތިބިަކމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ެއމީހުން ބަހުސް  ނުވެވޭމީހުން

ނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމަ  ދުވަސްވިޔަސް 10ހަމަ  ިހނގާނީޔޭ އަުޅގަ

ގޮތެއް ވިސްަނވާ ެއއްގޮަތކީ ރަސްީމ  މިމައްސަލައާ ދޭތެރޭާގ ރިާޔސަތުން

ތެރެއަށް ކޮންމެސްކަހަލަ  ނަހައްދަވާ އަޅުަގނޑުމެްނގޖަލްސާއަކަށް 

ނޑުމެންނަްށ  ބައްދަލުވުމެއް ާރއްަވަވއިގެްނ މިކަމަށް ގޮތެއް އަުޅގަ

ނިންމެވުން.  ޞުލްޙަވެރި އެުކވެރި މާޙަުއލެއްގަތިެބގެން މައްސަލަގޮތަަކށް

 އެހެންވެ އެހުށަހެޅުން އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. މިރަސްމީ ޖަލްސާއެްއގާ 

ދުވަހު ދެއްކިއަްސ  10ނޑުމެން މިވާހަކަ ދަންނަވާނީ މިފޯރިއާއެކު އަޅުގަ 

ޙައްލެއް އޮތްހެނެއް އަޅުަގނުޑގެ އުނިވިސްނުމަަކށް ނުވިސްނޭ.  އަދި

ނޑު  އެހެންވީމާ އަުޅަގނުޑއެދެނީ އެްއވެްސގޮތެއް އޮްތކަމަށްވަްނޏާ އަޅުގަ

ަބއެްއކަހަލަ މަޖިލީސްތަކުގަިއ ނުރަސްމީ  އަހާފައި އޮންނަގޮތުން 

ތަންކޮޅެްއގާތް އެުކވެރިގޮެތްއގައި ފޭސް ޓު  ބައްދަލުވުންތަެކއް ބާއްަވިއގެން

ނުޑމެން މަޖިލީހަށް  ފޭސްވާގޮަތކަށް ތިއްަބވަިއގެން ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އެއްބަްސެވވޭނެ ގޮތަކަށް  ެގންނަމާތޯއޭ. އާދެ އަުޅގަ

ންކުރުން ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން މިކަންކަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުާވޮގތަކަށް

މިމާނަކުރުމުގަިއ  އެންމެންގެެވސް ވާޖިބެކޭ. އެހެންވީމާ ޤާނޫނުން

އަޅުަގނޑުދަންނަވާީނ  ތަފާތުގޮތަކަށް މާނަކުރެޭވގޮަތށް ހުރިކަން އެއީ

ކުރިމަތިލައިގެން  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ުއނިކަމެކޭ. ައޅުަގނޑުމެން

އިންސާނުންނަށް  މެއް ނެތް އެްއޗެއްމިއުޅެނީ އުނިކަެމއްނެތް އާދެ، އުނިކަ

އެހެންނަމަެވސް ހަމަގައިމުވެސް މިހާރަށްުވރެން އެއުނިކަްނ  ހެދޭނެއެކޭނޫން.

ޤައުމަށް ގެންނަންބޭނުންވާެނ އިޞްލާޙުތަކާ  ރައްޔިތުން ކުޑަކޮށްފަ އަދި

ދިމުޤްރާތީ އުސޫލަށް އަޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖެ  ދަޢުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒަމުތަކާ

މަސައްކަތްތަާކ. ކުރިއަށްދެވޭެނޮގތް ހޯއްދެވުމަށް  މަށްޓަކާ ކުރަްނވީގެންދިއު

ކުިރއަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މީަގިއ  މިމަޤްޞަދުގައި އެމާތްއެދުމުަގއި

ތެރޭގާ ެއއްބަސްވުމަށްކަްށ  މަަަސްލަޙަތު ހުރިގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އާދެ، ، އެދެން އާދެވޭތޯ ބެއްެލވުން އަުޅަގނޑަސް ފެނޭ. އަޅުަގނޑު 
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 އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ިރޔާސަތުން އެފަދަ އިންތިާޒމެއް ހައްދަވާ 

 ހަމަޖައްސަވާދެްއވޭނެކަމަށް ަވންޏާ ވީއެންމެ ައވަހަކަށް ނުރަސްމީގޮތުން

އަޅުަގނޑުަުމެްނގެ ޚިޔާލުފާުޅކުރަން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅުން އެއްތަނަކަްށ 

ޔަކަށް ގޮެތއް ނިންމަވާފަ. ނޫނީ އެތަނުންަް ގިނަބަ ވަަޑއިގެން

ޖަލްސާއަކަށް މައްސަލަ ގެންދަަވއިގެްނ  އެއްބަްސެވވޭގޮެތއްގެ ަމއްޗަށް 

މިހާރުއޮތްގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ނިންމަވަން. އާދެ، ކޮންމެއަަކސް

ބާޠިލުކޮށްފައި ނޫނީ އެހެން ގޮތެއް  ކުރީަގއި އެ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން

ވަނަ ާމއްދާގައި އޮތްގޮތުްނ  103ހެދޭކަށްވެސް ނެތޭ. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފަރާތަކުން އެކަންބެލެން އޮތް  އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިމުމަކީ އެހެން

ނަޑއެިޅގެން އެމާއްާދގައި އެބައޮްތއެެހން. އެހެންވީމާ،  މައްސަލަެއއްނޫން. ކަ

މެންބަރުން  69އެނިންމުމަކީ ޞައްޙަ ނިންމުމެއްކަމަށްވާތީ 

 ވަނަ 12ާމފަވަނީ. ެއއްެވސް ޙާަާލެްއަގއި އެއަްށވޯޓުދެްއަވއިގެން ނިން

ނޑަށް އެނގިފަެއއްނެތް އެގޮތަްށ  މާއްދާގައި އޮތްހެން ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

ނިންމުމަކަށް. ނުފޫޒެއް ބާރެއްފޯުރވާ އަދި އެހެންގޮތްތަެކއް  އެކަން

ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނުޑމެންގެ އަޞްލު  ދައްކާފަެއއް. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ކުރިއަށްެދވޭނެގޮެތއް ނިންމަވާށޭ. ގޮެތއް ނުނިންމަވާކަމަށްވަންާޏ  ށްމައްސަލައަ

ައޅުަގނޑުމެްނ ދެވެނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ މެސެޖެކޭ.  ރައްޔިތުންނަށް

ހަމައަށް ދާއިރު ދެން ައޅުަގނޑުމެން ކުޅޭީނ  ޤާނުނުއަސާސީެގ މާއްދާތަކާ

އާދެ،  އެފަރާތްތަކުން ހިތަށްައރާފާނެ. ކޮންކަހަލަ ތަމްޞީލެއްބާއޭ 

ހޮވާފަތިބި ބައެަެްއ އެހޮވާފަ އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ހަމަ ހަމަ ރައްޔިތުން

ޤަޞްދެއްނުކުރަން.  ޖަމާއަތުގެ ނިސްބަތަކަށްދާކަށް އަޅުަގނެޑއް

އެްއވަރު. ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންގެ ހަމަ ޙައްޤުަތއް

ނޑުެމން އެއްެވސް މީހެއްެގ މަ  ޤްޞަދަކަށް ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން ނޯންނާނެކަން އަުޅގަ

ނޑު  ކަށަވަރު. ނޑަށް ހަމަަގއިމުވެސް ެއކަން އިނގޭ. ާއދެ އަޅުގަ އަުޅގަ

އެނިންމުމުގައި ބަިއވެރިެވގެން ެއއްެވސް ޙާލެއްަގިއ  މިހުރީ ކުރީދުވަހުގެ

ކޮެޅއް އޮތްކަމަށް ހަމަ ޚިލާފު މަގެއް ތަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއަކަށް 
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ދެންނެވިން. ހަމަ މަޢާފަށް އެދުމާއެުކ  ނުފެންނާތީ ހަމަ ޙަޤީގަތުގަެވސް

ބޭފުޅުން އަރިހުންވެސް މަޢާފަށް އެދެން.  އިތުރު ދިގު ވާަހކަދެއްކުނީތީ ުހރިހާ

ނޑުގެ ދުޢާައކީެވސް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުމާ  އާދެ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެރަނގަޅުގޮތްތަށް އަޅު  މަޤްޞަދަިއގެން ކުރިއަސްެދވޭެނ  ގަ

އެއްބަްސެވވަަޑއިގަތުން. ެދްއވި ފުރުޞަތަށް  ގޮތްތަކަކަްށ ހުރިހާބޭފުޅުން

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ޤަސްދުކޮށްގެންހުީރ މިބަހުސްގައި  ޢިއްޒަތްތެރި  ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު އަިރއަތޮޅު   މެންބަރުން އަޅުގަ

  އެހެންނަމަވެްސ މިހިސާބަށް ދިޔުމުން އަުޅަގނޑުަު ޚިޔާލު  ބައިވެރިުނވާން.  ުޙަސއިން ިއބްރާީހމް އިލްޔާސް

ނަޑށްަް މަޖުބޫރުވެގެން ހަމަ ވާހަކަެދއްެކވުން: މިއަދު ިއޝާރާތްކޮށްލީ.  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ޑިމޮކްރަީސެގ  އަޅުަގނޑަށް އަުޑއިވުނު ައޑުިއވުންތަކަށް ވިސްނާާލއިރު 

މަނިކުފާުނ  އުނގުފުޅުަގއި. އެހެންވީމާ ބޯޅަމިއޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ

އޮތްގޮަތކަްށ  މިކަމަށް ވިސްނާ ޢާންމު ރަްއޔިތުންގެ މަސްލަޙަތު އެންމެބޮޑަށް

ައޅުަގނުޑ  މިކަން ވީހާައވަހަކަށް ނިންމާދެއްވުން ައޅުަގނުޑގެ އެދުަމކީ.

 ހޮވިފައި މިހިރީ ރަްއޔިތުންެގ ވަރަށްބޮޑުހަމަ ދަންނަވާީނ ޕަސަންޓޭޖެއް 

ހޮވިފަހުރި މީހެްއގޮތުަގއި ހޮވިަފއި ހުރިމީހެއް. ައޅުަގނާޑ  ލިބިގެން

އެބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑަކާ ެއްއވެސް ޙާލެްއގައި ގުުޅއްވާާފއެއް ނެްތ  ގުޅުްއވަނީ

އެްއވެސް ބޭފުެޅއް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔވެްސ ގުުޅްއވާފަެއްއ  ސަރުކާރުގެ

ނޑު  ވެްސ ވަޒީރަުކެވްސ މަސަްއކަތްކުރި ޚިދުމަތްކުރި އެއް  ނެތް. އަދި އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ގެންދާކަށް ދަންނަވާފަކާެއއް ނެތް.  އަޅުަގނޑާ ގުޅުްއވާފައިަަ މިަކމާ

މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑަށް ވޯޓުދީގެްނ  އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް

ނޑު ފޮނުވާފަިތބި މީހުންގެ އެދުން. އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި  މިތަނަށް އަޅުގަ

ނޑު އެދެން މިކަންމަނިކުފާނު އަރިހުން އަ ޤާނޫނުއަސާސީ  ޅުގަ

ިމކަން  ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ވީހާ މަސްަލޙަތު ހުރިގޮތަކަށް ވީހާ ައވަެހއްކޮށްަް

 ގެންގޮސްެދއްވުން. ދެން މިާވޮގތަކީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން ކުރިން 

ނޑުމެންނަށް ހުރަސްތަކެއް   ނިންމާފައޮތް ނިންމުމެއް އޮަޮވެގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަގޮުތގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ އެޅޭކަމަްށވަ ންޏާ އެނިންމުމަީކ އަުޅގަ
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ނުޑ ދެކެނީ. އެއީ  ރައީސަށް ބާޠިލުކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  މިމަޖިލީހުގައި މާމުގުރުަު ބަހައްޓަިއގެން އެނިންމު ނިންމުމަށް އަުޅގަ

ންމު ނުދަންނަވާނަން، އުސޫލެޭކވެސް ނުދަންނަާވނަން، ޢާ ޤަރާރެކޭވެސް 

ވޯޓުލަިއގެން ނިންމާލެވޭ ނިންމާލުމެއް އެއީ. އޭަގިއ  ގޮތެްއގައި ހަމަ މިތާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުުކރައްވާަފއެްއވެްސ  ނެތް މާމުގުރުޖެހިފައެއް

ރިޔާސަތުން އެއީ ބާތިުލ އެއްެޗއްކަމަްށ  ނެތް އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްެތރި

މަސްލަހަތު ހުރިގޮތަކަްށ  ށްބައްލަވާފައި އަލުން ރައްޔިުތން އެދޭގޮތަަަ

ދެެކނީ. އެހެންވީމާ،  މިތާނގައި މިމައްސަލަ ނިންމާލެވިދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު

ބޭނުންވަީނ  ވަރަށް ކުރުކޮށް މިބަހުސްަގިއ އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވަން

ނޑު  މީގެ ބޯޅަ ިމއޮތީ މަނިކުފާނު އުނުގގައޭ. މަނިކުފާނުގެ ާމީޒއަށް އަުޅގަ

 ނިކުފާނަކީ މަނިކުފާޏު ދެއްވާފައިހުރި އިންޓަިވއުތަކަށް ބަލައިލާއިރު މަ

ބަލާއިރު ރައްޔިތުްނގެ ކިހިލީަގއި ހުންނެވި ބޭފުެޅއް އެހެންީވމާ، އަދިެވްސ 

އޮތްތަުނގައި ަބއްޕަ ނުވަތަ ކާފަ ޢަމަލުކުރެްއވިގޮތަްށ  ކުރިއަށް

ން މިތާކުނުޖެޭހ އެހެންވީމާ ަރއްޔިތުން އެޭދގޮތަށް މިކަ ޢަމަލުކުރައްވާކަށް

ނޑު  ހުންނާނީ ވަރަށް އުފަލުން. ޝުކުރިްއޔާ  ގެންގޮސްެދއްވީމާ އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.

 

ނޑު ައުޑއަހައިފިން. އަދި  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ތިދެްއެކވި ވާހަކުފުޅު އަުޅގަ

ނޑު އަާހ  ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުުޅވެސް ައޅުގަ

ނުޑ  ހަމަ އަޑުއަހަިއފިން. ގޮތުގެމަތިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަގއި އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ިވދާޅުވި ދެްއވި  ވަިކގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ

އަުޑއަހައިފިން. ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑަްށ  ޚިޔާލަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަަޅށް

ނީޑގައި އިނދެގެން ޢަމަލުކުރެވެން ދެ އޮްތގޮތް އަުޅަގނޑު މި  މިގޮ

ޭއގެ ކުުރގޮތަކަށް  ޖަލްސާގަިއވެސް ވަރަށް ސާުފކޮށް ދަންނަވާލެިވއްޖެ. ދެން

ގޮތަކަށް  ދަންނަވާ ކަމުަގއިވާނަމަ ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާ

 އަޅުަގނޑަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ނިންމަވާފައި

ހަޅުއްވާަފއިޭވ. އެހެންނަމަވެސް އޮތްގޮްތ ބަދަލުކުރަްއވަން ެމންބަރަކު ހުށަ
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ނުވެ އޮތްހާ ހިނަދކު، އެހެން މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުވިފަަދއިން  އެބަދަލު

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ އެނިންމެވި ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް.  އަޅުަގނޑުމެން

މިތާ އިނދެގެނެްއ ނޫން. އެހެން ބޭފުޅަކު މިތާ  އެއީ ަވކި ައޅުަގނޑު

ނީޑގައި އިންކަމު  ޢަމަލުކުރަން ޖެހިވަޑައިގަންަނވާނީވެްސ  ގަިއވިަޔސް ހަމަމިގޮ

ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އެވާަހކަ ދަންނަވާލާނަން.  އެގޮަތކަށް ކަމަށް އަުޅގަ

މާލޭގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު  ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުައރުވަން މިއޮތީ

ނޑު މިއަުރވަނީ ކުރިންެވސް ްށ ތަކުރާރުކޮ އާޠިފަށް. މި ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ދެންނެވި ފަދައިން ވީހާވެްސ މިމައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ާވހަކަފުޅު ކުރުކޮށްލެްއވުމަށް ައދި މީގެ ކުީރ 

ވާހަކަަދއްަކވާފައި ހުިރކަމަށްވަންޏާ އެނުކުތާތައް ައލުން ތަކުރާރު  ދުވަހު

 ލޭގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އާޠިފް.ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް. އެހެންވީމާ. މާ ނުކުރައްވާ 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެްސ ބޭނުން ވާހަކަ  ޝުކުރިއްާޔ،  މެންަބރު މާލޭ

ނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލަން  އާޠިފް އަްޙމަދު   އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކުރީ ޖަލްސާތަކުގައި އަުޅގަ

އަދު ތަންކޮޅެއް ދިުގކޮށްލާނަމޭ ހިތާ ކުރުކޮށްލާަފއި ހުންނާނީ، މި ވަރަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ބަލާނަން ތަންކޮޅެްއ  ހުއްޓަ ތިހެން ތިވިދާޅުވީ ެއހެންވިޔަސް އަުޅގަ

ވަނަ ބާބުެގ  11މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކވިއްޖެ  އާދެ، ކުޑަކޮށްެލވޭތޯ.

ނޑު  ޓެރެޓަރީ ނުވަތަ ާދއިރާއާ ވަނަ ބާުބ  11ބެހޭގޮތުން. އަުޅގަ

ގޮތަށް ފާހަގަމިކުރެވެީނ  ިއރު ދާއިރާެއއްގެޤާނޫނުއަސާސީން ބަލައިލާ

އޮންނާތީ. ދެން  އިންތިޚާބާއި ޢާންމު ވޯޓު އެެހން އެ ސުރުޙީަގއި ޖަހާފައި

ޢާންމު  އަޅުަގނޑު ހިތައް އަރަނީ ަކނޑަެއޅިގެން އެ ޑިފައިްނކުާރ އެއްަޗކީ

 ވޯޓު  އިންތިޚާބުތަށް ކަމަށްވީނަމަ އޮންނާނެއޭ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު

ނޑު ހިތައް ޮބޑަށް ވަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިއންތިޚާބާ ޢާންމު   އެގޮތަށޭ އަުޅގަ

ނޑަްށ ބުރަވެވެނީ މީކީ ކޮންމެހެން ޢާންމު  ވޯޓު އޮންނާތީ އަުޅގަ

ބާބެއް ަކމަކަށް ނުވެޭއ. ދެން މިހެން ދަންނަވާއިުރ  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ނޑު ބޭނުންވޭ ހަމަ މި ހަމައެއާެއކީ ފާހަގަކޮށްލަން ތާނގައި ދެެކވޭ ައޅުގަ

ހޮވުމަށް ިސއްރު ވޯޓެްއގެ ވާަހކަ  ވާހަކަެއްއގައި އެަބވިދާުޅވޭ ރައީސް

ގޮތުން ވެރިކަން ހިނާގ  ބަޔާންކުރެވިަފއިވޭ ޤާނޫުނއަާސސީގަިއ. އަދި ވަގުތީ 
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ކަމަށްވާނަމަ  މަޖިލީހުގައިވެސް ިސއްރު ވޯޓުގެ ވާހަަކއެބަޮއވޭ. އެެހން

ވާހަކަ  ސް އެބާބުގައި އިްނތިޚާބެއްގެޤާނޫނުހަދާ ފަރާތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

 އަންނައިރު ސިއްރު ވޯޓަކުްނ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނެތް، ރައްޔިތުްނގެ 

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއްެގ ވާހަަކ އަންނައިަރކު ިސއްރު ޯވޓަކުން 

ހޮވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި ދެ އިންތިޚާބުގައި ސިއްުރ 

ވަނަ މާއްދާގެ ބާރުގައި ކަމަްށ  133ގަނީ ހަމައެކަިނ މިނަ ވޯޓެއް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުްނ  132ދަންަނވަންޖެހެނީ. ސަބަބަކީ  އަޅުަގނޑަށް

ޤާނޫނުަގިއ ާވގޮތުެގ މަތިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ރައްޔިތުންެގ ޢާންމު ސިއްުރ ވޯުޓ ނެގުމާ،  އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން  ތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ަރއްޔިތުންގެރައްޔި

ރަްއޔިތުންގެ ިޚޔާލު ހޯދުމަށް  އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ބޭނުންވާ ވޯޓު ނެގުމާއި 

ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަގާ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ

ނެއްަގއި ތަ ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސޭ. އެކަަހލަ

ނަގަްނވާނީ  އޮންނަންވާނެ ކަންނޭނގެ އެެހންވެއްޖެްއޔާ އެފަދަ ތަންތަނުގައި

ނުޑމެންނަށް ބާރު  ސިއްރު ވޯޓޭ. އެހެން ނެތްކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއިން ޢާންމު އިންތިޚާބެއްަގިއވެސް ިސއްރު  133މިލިބިނީ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އެހެންވީާމ، މި ޕޮއިންޓު އަޅު ވޯޓެއް ެނގުމަށް. ގަ

މިދައްކަނީ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި  ބޭނުންވޭ. ދެން ައޅުަގނުޑމެން

މިހެން އޮއްާވ  ވަނަ މާއްދާަގއި  133އޮތްގޮެތއްެގ ވާހަކަ. ދެން 

ކުަޑކޮްށ  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން އެޮގތަށް ޢަމަލުކުރާނެތޯ ވޯޓެއް ެނގުމަކީ

 އެއީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ދެން ހެއްވާކަމެކޭ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ

ނޑުމެންނަްށ  މައްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެނޭތޯ އަނެއްކާ ވޯޓެއް އަުޅގަ

ުނވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ނެގިގެން

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ެއ  ވަނަ  133މައްދާއެއް  މާއްދާައކީ. ދެން އަުޅގަ

ކަމަކަށް ނުވޭ އިންތިޚާބާ ޢާންމު ވޯޓު  ސެކްޝަނެއް ޢާންމު އިންތިޚާބާ ބެހޭ

އަުޅަގނޑަށް މީަގއި ދެން ފާހަަގކޮްށލަން އޮތް އަެނއް  އޮންނަކަމަށްޓަކާ. ދެން

ނުޑމެންގެ އަސާސީ  ތަންކޮޅަކީ، ުކޑަ މިސާލެއް  ދަންނަވާލާނަމަ އަޅުގަ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި ހިސާބަކުްނ  ޙައްޤުތަުކގެ ބާބެއްވެސް އެަބއޮޭވ، މި

ނުޑ ހިތައް  ވަންޏާ ހަމައެކަނި ދެން އެބާބުގެއެހެންކަމަށް ތެރޭގަާބއޭ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ. ެއހެން ހިސާބަކަށް  އަރަނީ އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ައޅުގަ

ނުވާނެކަމަށް  ދާއިރު އަާސސީ ޙައްޤުތަށް ނިގުޅިގެްނ ދާކަހަލަ ގޮަތކަށް 

އެއެްއޗެްއސަށް  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެްނވީމާ އިންޑިޕެންޑަންޓް ގޮތަކަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަސާސީ ަޙއްުޤ  ބާރު ފޮރުވޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ޢާންމު އިންތިޚާބެއްގައި އުޅޭ އިރުެވސް   އޮންނަކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 ހަމަ އަސާސީ ޙައްޤު އޮންނާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެހެން ާބބެއްގެ ތެރެއިން 

ކުރިން ލިބިފައި ޮއންނަ ޙައްޤު  ވާހަކަެއއް އަންނަންފެށީމާ އޭގެ

ނުޑ  ނިގުޅަިއގަެނގެން ދާކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ އިންޑިޕެންޑަންްޓގޮެތއްަގިއ މިމާއްދާއަށް  މިހެން މި ދަންނަވަނީ

ނޑު ދެކެން. ނިންމުންތަކަށް އިޙުތިރާމު  ޢަމަލުކުރެވެން ވާނެކަމަށް ައޅުގަ

ނުޑވެސް ނިންމުން ތަކަށް  ވާހަކަދެެކޭވއިރު  ކުރުމުގެ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤާޫނނު މާނަކުރެވޭ  އިޙުތިރާމުކުރާނަން، އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ެފންނަން ތަނެއް  ގޮތުަގއ ައސާސީގެ އެްއވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުެވވޭ ކަމަށް

 އޮތްކަމަށްވަންޏާ، ަބިއވެރިނުވުން ޭއަގއި ހެދެން އޮްނނާނެ ގޮތަކީ.

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ އެހެންވީ މާ، ެއއީ އަުޅގަ

ނިންމެވުމަށްފަހު ދެން އެހިސާބުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ގޮތެއް

ކޮންޓްރިިބއުްޓ ކުރަން ބޭނުންވާތީ ދެްނ އެހިސާބުން  މަސައްކަުތގައި

ނަވާނަމަ ގެންދާނަން. ެއްއގޮތެްއގަިއ ދަން އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތް ކުރިައށް

މައްސަލައަކަށް ެވގެން މިދަނީ ކީްއވެބާއޭ.  ވަރަށް ުކޑަކުަޑކަމެއް ވަރަށް ޮބޑު

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ކަންފަސޭަހ  އާދެ، އަުޅގަ

ފާސްކުރުުމގައި މާއްާދއެްއ ފާސްކޮށްލާއިުރ  ކޮށްލެވޭތީއޭ މިހެންވަނީ މާއްާދތައް

ިވސްނާނުލެވޭތީ، ލިެޔވިފަިއ އޮްނނަ އެްއޗަކުްނ  ނުކުމެދާނެ މައްސަލައަކާމެދު

ވިސްނާނުލެވޭތީ އަވަްސކުރަން ކިތަންމެހާވެސް  ނުކުމެދާނެ މާނައަކާމެދު

މިފަދަ ކަމެއް ދެން ކުރާއިރުވެްސ  ބޭނުން އެކަމަކު އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ

ދެއްެކވެްނ ހުރި ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންީވ ދެފަރާތަށްވެސް
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ހުސްކޮށްލާފައޭ  ރިހާ އާިގއުމަްނޓެއް ހަމަ ެއްގޒޯސްޓްކޮށްވާހަކަެއއް ހު

 އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެްއ ިނންމަންވާނީ. އެހެންނޫނިއްާޔ އަނެްއކާެވސް

އަވަްސކޮށްލަން އުެޅގެން ައަވހެއް ނޫންހެން ހީވަނީ ވާނީ. ދެން އަދިވެްސ 

ނޑު ހަމަ  އާ ޚިޔާލެއް  މިމައްސަލަާއ ބެހޭގޮތުން އޮތިއްޔާ ައޅުގަ

ބޭފުޅެްއގެ ފަރާތުންވެސް އެހެްނ  ންވެސްަް ބޭނުން އެހެންއަުޑއަހާލަ

މިމައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން.  ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލެއް އޮތްކަމަްށވަންޏާ އަިދވެސް

މިތާ  އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ިގނަ ވައްތަުރގެ ިޚޔާލުތަްއ މިހާރު

ނޑުމެން  ވާހަކަދެެކވިއްޖެ އެހެންވީާމ، އެ ިޚޔާލުތަެކްއ އަުޅގަ

ރިޕީެޓއް ނުުކރާނަން. އެހެންނަމަވެސް ފާޅުުކރެވުނު ޚިޔާލަކާ  ވެސްއެްއގޮތަކަށް 

އަިދ ދަންނަވާލާން ބޭނުންވޭ އެއީ މިހާތަނަށް  ގުޅުން ހުރި ޚިޔާލެއް

ސައްޙަކަމާމެދުވެސް ުސވާުލ އުފެދިއްޖެ،  ހޮވިފަމިތި ރައީސުންގެ

ފިކުރުކުރެވުނު ަމްއސަލައެއް ެއއީ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑު  ނޑުމެން މިހާރު މަަަސައްކަތް ކުރަމުންވެސްއަޅުގަ  މިަދނީ އަޅުގަ

އުޭޅ  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިއޮްތ ިސއްރު ވޯޓުން ނޫްނގޮތަކަށް ހޮވިގެން

ނޑުމެންނަށް   ރައީސެއް އަދި ޭއގެ ފަހުން ނާއިބު ރައީަސކާ ެއކުަގއި ައޅުގަ

ާބއޭ މަސައްކަތްކުެރވެނީ. ދެން އެކަން އަޅުަގނޑު މިކުރަނީ ކޮންގޮތަކުން

ހިތާ ސުވާުލކޮށްލާިއރު އަޅުަގނޑު ހިތައް ވަންނަނީ ކުރިން  އަމިއްލަ

ނިންމުމަަަށްފަހު އެއަށް އިޚުތިރާމު ކުުރމުގެ ގޮތުންނޭ.  މިދެންނެވިހެން ގޮތެއް

ނޑު މިކުރަނީ ޤާނޫނުައސާސީއަްށވެސް  ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެކަން ައޅުގަ

ނުޑ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެ  އިޙުތިރާމުކުރާގޮުތގެ މަތިން، ސް އެބަުހރި އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެްސ ެއ ފާސްވީމަދެން،  ޤަބޫލުނުކުރާ ކިތަންމެ ެއއްިޗއްސެްއ،

ދެްނ މިމަޖިލިސް  އެއަށް އިޙުތިރާމުކުރަން އެއަށް ިކޔަމަންވަނީ.

އިންތިޚާބުކުރެވިގެން އޮންަނ  އެކުަލވެގެންމިވަީނވެސް އެތަްއ މެންބަރުންނެއް

ނުޑ  ޚާބެއްަގއި އެބަމަޖިލީހެއް މީވެސް. ކޮންމެ އިންތި ހިނގާ އަުޅގަ

ހަމަތަކުގެ  ޤަބޫލުނުކުރާ އެތައް ކަންތަްއތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ

ެއމެންބަރުންވެސް  މަތިން މެންބަރުން އިންތިޚާބުވީކަމަށް އިޢުލާނު ކުެރވުނީމަ

އަނެްއާކ  ޤަބޫލުކުރޭ، ޤަބޫލުކޮށްގެން ެއމެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތްުކރަނީ
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 އެކުލަވާަލއްވާަފިއ މިއޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރިޔާސީ  މިމަޖިލިސް

ނޑުމެން ޤަބޫލުނުކުރާ ކަންތައްތަެކއް.  އިންތިޚާބުަގއިވެސް އެބަ ހިނާގ އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ރައީސަުކވެސް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިްނ 

 އިޢުލނުކުރެވުނީމަ ދެން ަރއީސްެވްސ ޤަބޫލުކުރަނީ އިންތިޚާބުެވއްޖެކަމަށް

ނޑުމެން މިތިބެނީ.  ދެން އެ ރައީސް އެކުލަވާލަްއވާ މަޖިލީހުގަިއވެސް އަުޅގަ

ގޮެތއް ނިންމުމަށްފަހު އެގޮތަކަށް  ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ބަލައިގަެނ  އިޙުތިރާމު ކުރުން ނުވަތަ އެހޮވުނު ރައީސެއް އަުޅގަ

ކުރުމަށްޓަކާ އަދި އަޅުަގނުޑެގ ޚިދުމަތް އެމަސައްކަތް މިކުރަނީ ަރއްޔިުތންނަށް

މިންވަރަކުްނ ދިނުމަށްޓަކާ.  ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ދެވެްނ އޮތް

ވާހަކަައީކ ކުރެވޭ ހުރިހާ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ

ރައީސެއް ރަނގަޅަްށ  އިންތިޚާބެއް ރަނގަޅަށް ދާކަމަށް ނުވަތަ ހޮވޭ ހުރިހާ 

ނޑުގެ  ހޮވިފައި ތިބިކަމަށް އެހެން ބޭނުމަކީ  ދަންނަވާކަށް ނޫނޭ. އަުޅގަ

 މަސައްކަުތގައި ބަިއވެިރވުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުން އެކަން 

ނޑު ބޭނުންވާތީ. ެއވާހަކަދަންނަވާލީ. ެދން އަޅުަގނުޑ  ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ

މިދެންނެވީ ވާހަަކތައް ހުސްކޮށް ިޚޔާލުތަްއ ހުސްކޮށް  ކުރިން

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާނެ ގޮތަކީ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާފައި  ނުލާކަމަށްވަންޏާ ދެން

ނޑު ަބއިވެރިުނވިަނމަވެސް އޭރުން  ވޯޓަކަށް ެއއްެސވުން އޭަގއި  އަުޅގަ

ނޑު އިންނާނާން މިތާގައި  މަސައްކަތް ނިމުނީ. އަނެްއ ދުވަހު އަޅުގަ

ގޮެތއް އެއީ ކުރިްނ  މަސައްކަުތގައި ބަިއވެރިވާން. މިދެންނެވީ ކުރުކޮށްލެވޭނެ

ެއްއގޮތަކީ އެހެން  ދެންނެވި ގޮތަށް ހުރިހާ ވާަހކަެއއްދައްާކ ހުސްކޮށްލުންމި

ރުންކުރުކޮށްލާފަިއ ވޯޓަކަށް އައްަސވަްނވީ. ދެގޮތުަގއިެވްސ   ނޫނިއްޔާ

ނޑަށް ފެންަނ  އަޅުަގނޑަށް  ހެދޭނެ ގޮތަީކ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުެގ ަބިއވެރިނުވާނީ ެއއަށްފަހުން  ތަންކޮޅެްއގައި ައޅުަގނޑު ދެން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުގެ  ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނީ. އެވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ އަުޅގަ

 ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

އާދެ، ިގނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ނޑަށް ވަކި ަގޑި އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްބެވުާމެއކު ނޑައަޅާަފއި އަުޅގަ ެއްއ ކަ

ދަންނަވަން ދަތި. އެއީ އަލަްށ  ނުވަތަ ވަަަކި މިަވގުތުން ފެށިގެން ވޯޓަށް

ހަމަ އެބަތިްއބެވި. ފުރުބަތު  ވާހަކަދަްއކަވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންވެސް

ރަނގަޅުގޮްތ ކަމަށް. ދެން  އެރުވުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ އެންމެ

ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ  ކަަވިއގެން މަސްލަހަތުއަނެއްކާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައް

 މިކަން ނިމިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެެވސް އުންމީދުަގއި. އާދެ، ދެން

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުަވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާގެ މެންބަރުން ފާތިން 

 ޙަމީދަށް.
 

ނުޑެވސް ބަހުސްގަ ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫރިާޔގެ   އި ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ

  ޖަލްސާ ަފއްޓަވަުމންވެސް  މިއަދުގެ  އިނގޭތޯ އެއީ ބައިވެިރވުމަކަށްނޫން  ފާތީން ަޙމީދު މެންަބރު

ޖަލްސާ ފައްަޓވަމުންވެސް ވިދާޅުވި މިހާރު ގޮތެއް ނިމިފަިއ  ދުވަުހގެ ކުރީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެްނދަވަން ގަސްުދކުރަްއވާގޮްތ. އެހެންނަމަވެސް  އޮތްގޮތާ ދެން ކުިރއަށް

ުގޅޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުަރްއވާތީ އަޅުަގނުޑވެްސ  ރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިކަމާވަ

  އަޅުަގނޑު ކުރީ  ޚިޔާލު ދަންނަވާލުމުެގ ގޮތުން. ދެން

ނޑަށްެވސް ދުވަހުވެސް    ވާހަކަދެއްިކއިުރވެސް ދަންނަވާލިން ައޅުގަ

  ރެވިމިހާރު މިމަޖިލީހުގައި ހަމަ ބަހުސްކުރެވޭ ދިގުކޮށް ބަހުސްކު ބުރަވެވެނީ 

ބޭފުޅުން އެިކ ގޮްތޮގތަށް ވަކާލާތުކުަރއްާވ ަވކިޮގތަކަށް ވޯޓަްށ  އެކި 

މިހާރު ނިމިފައޭވަނީ.  ަވކިގޮތަށް މަޖިީލހުގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން އެއްެސވީމާ

ގެންދެވުމަށް  އެހެންވީމާ ޕާލިމެންޓްރީ ކޮްނޓިނިއުއިީޓގެ އުސޫލުން ކުިރައށް

ނޑު  . ހަމައެާއއެީކަގއިއަޅުަގނުޑވެސް އެކަމަށް ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން ބޭނުން އަޅުަގނަޑށް ވިސްނޭ ގޮތުަގއި މިއުޅެީނ އެހާ ސާފުކޮށް 

 ލިޔެވިފައި އޮންނަ މާއްދާތަެކްއގެ ވާހަަކެއއް ނޫން. ތެދުފުޅެްއ މިޢިބާރާތްތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔަން ކިޔަން އިނގޭއިރު ކިޔަން އިނގޭ. 

ަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވެދާނެ އެހެންެވގެން މިއުޅެނީ. ކުރުމު އެހެންނަމަވެސް މާނަ

ނޑަްށ ޙަޤީޤަތުގަިއ  އިންޓަރޕްރިޓޭޝަންގެ އިޝޫެއއް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކީ މިކަަހލަ
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ޯކޓަކަށޭ. ެއއީ  އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ދާންޖެހެނީ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް 

ކަންކުެރވިފަާކ  ގޮތުން ަޤބޫލުކުރާ ގޮތް. އެހެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑު އަސާސީ 

 ނޫން މިއޮތީކީ. އެގޮތަްށ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ނަމަވެްސ މިހިސާބަކަށް

އަންނާކަށް ނުޖެހުނީސް ކަންނޭނގެ. ދެން އެގޮތަްށ މިނުކުރެވުނީ 

މިބަހުސްކުރެިވެގން މިމަޖިލީހުން ނިންމެވީ ޕާލިމަންޓްރީ  މަޖިލީހުގައި

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވިދާނެ ކަމުގަިއ  އޮންނާތީއާެއކީ ސުޕްރީމަސީ

ުނގެންޮގސް. އެހެްނ  ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓަަކށް އެމައްސަލަ

ބަހުސްކުރެިވގެން  ނިންމަވައިގެން ކުރިއަށް ގެްނދަނީ. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް

ނޑުވެސް ެއކަން  ނުޑ އެކަމަށް ތަބާވެ އަޅުގަ  ނިމިފައި އޮތީމާ އަޅުގަ

 ށް މިހާރު އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަގޮތުގައި ކުރިން މަޖިލީހުގައި ގޮތެއް ޤަބޫލުކޮ

 ނިންމަވާފައި އޮތީމާ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންަދވަން ފެންނަނީ. ދެން މިހާރު 

 އަނެއްާކވެސް މިއިޝޫ އަލުން ނިކުމެގެން މިއުޅޭއިރު ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ 

ނގަޅަކަށް ނޫނޭ. ވާހަކަފުުޅގައި އެބަ ދައްަކވާ އެކަން ކުރެވިަފއި އޮތީ ރަ

ވަަނ މާއްދާގައި އެބަ ލާޒިމްކުރޭ ސިއްރު ވޯަޓކަްށ  133އަނެއްާކވެސް  ހަމަ

އެހެންވީމާ، ތިމަންނާމެން ބައިވެރިނުވީ މިޤާނޫނުއަސާސީާއ  ދިއުމަށްަް.

ވެދާނެތީ ބައިވެރިުނވެ ތިމަންނާމެން ދިޔައީ. މިކަހަަލ  ޚިލާފުކަމެއްވުމަށޭ.

ކަފުޅު ދައްަކވާ ދެން މިހެން ދައްކަވަމުން ވާހަ ގޮތަކަްށވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން

ވިދާުޅވޭ މިހާރު ހަމަ މަޖިލީހަށް  ގޮސްފައި އަނެއްބައި ބޭފުުޅން އެބަ

އަނބުރާ ޑިޭބޓުކޮށް ިވސްާނ  އޮތްކަމެކޭ ކުރިން ނިންމި ނިންމުމެއް އަލުން

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިހާރު  އަލުން އެއާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމަށް. އަޅުގަ

ުކރިއަށް ގެންދިަޔ  ންތިޚާބެްއގެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާބެއް މިދެކެވެނީ އި

އަޅުަގނޑުމެން  ގޮތާމެދު ޝަކުވާެއއް މިއަްނނަނީ. އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ

 ޙަޤީޤަތުގައި ދެން ދާންޖެހޭނީ ދެން އަޅުަގނޑު މީ ޤާޫނނީ މީހެއް ނޫން 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ   ންނޭނގެ ވަނަ މާއްާދއަށް ކަ 135އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ. އެއީ އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުާވ، އެއާ ގުޭޅގޮތުން. 

މިމާއްާދގައި މިބުނަނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް  މީގައި

ނޑަައޅާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ަދއުާވޮކށްގެން މެނުީވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
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ގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ެއއްވެްސ ރަްއޔިތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ުނވަތަ 

ނުކުެރވޭނޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ  އިންތިޚާބަކާ ބެހިގެން ަޝކުާވއެއް

ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ  އަޅުަގނޑުމެން މިފޯރަމުގަިއ އަނެއްކާ ކުީރގައި 

މިމަޖިލީހުގައި  މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިާޚބުކުރި ގޮުތގެ ޝަުކވާެއއް 

ނޑު ހިތަށްއަރާ. ދެން ޤާނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެެކވޭނެ ބާއޭ  އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ކަންނޭނގެ 

މިނިންމެނީ. އެހެންވީމާ މިކުެރވެނީ ޭއގެ ޝަކުވާ ަބެއއް  މީކިހިނެއްކަން

އެހެންވީާމ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯަޓކަށް ކަންނޭނގެ  ބޭފުޅުންކުރައްާވ.

ންިތޚާބު ހިނގިގޮތް ގޯްސެވގެން އެވާހަަކ ދެެކވޭ އި މިހުށަހެޅެންޖެހޭނީ. އެ

އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާ ާވހަކައަކީ ކުރިން  ކަމުގަިއވަނީނަމަ. ދެން ެއގޮަތށް

ވާހަކަފުޅުެދއްެކިވ ެއއް ބޭފުޅަުކ  އަޅުަގނުޑގެ އިންޓަރވަލްެގ ކުރިންަް

ބަލާއިުރވެސް ޤާނޫނާ  ވިދާޅުވި ޕާލިމެންޓްރީ ސުޕްިރމަސީގެ އުސޫލުތަކަށް 

ިރކޮންސިޑާކޮށްަފއި  ލާފުވެ ނުވަތަ ލީގަލް ބޭިސސްއެއް ޮއވެގެންނޭ އަލުން ޚި

އެޤާނޫނީ  މިއޮންނަނީ ޢާންމުކޮށް އެޭބފުޅަކު ކުެރއްިވ ދިރާސާިއން.

ނުޑ އެކަން އެބަ ޤަބޫލުކުރަން. ެއހެންވީމާ މިހާރު  ބޭފުޅަކަށްވާތީ ދެން އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން އެބަ  ހުށަހެޅޭ އަލުން މިކަމާމެދު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ބައެއް 

ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންގޮތަކަށްޯތ ޯވޓު ކުރިއަްށ ގެންދާނީ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

އެކަން އަލުން އެަކމާމެދު އަލުން ވޯޓެއް ނެގުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ  ރައީސަކު.

ކުރަްއވަނީ ޤާނޫނީ ޕޮއިންޓެއް ކަމުަގއިވަނީނަމަ ެއީއ  ބޭފުޅުން މިބޭސް

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެެހންކަމަށްވަންޏާ ޝަކުވާެއއްކަމަްށ އަ އިންތިޚާބާބެހޭ ުޅގަ

ނުޑެގ  133ޖެހޭނީވެސް  ޢަމަލު ކުރެވެން ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުންކަަމށް އަުޅގަ

އެނޫްނގޮތަކަްށ ހުށަހެޅެނީ ދެން މަސްލަޙަތަށްޓަކާ ކުރިއަްށ  ޚިޔާލަކީ. ދެން

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މަސްލަޙަތަށްޓަކާ  ގެންދަން. އޭަގވެސް ދެން  އަުޅގަ

ނިންމައިގެްނވެްސ މަސްލަޙަތެއް  ގޮތެއް ނިންމީ. އެހެންކުރިންވެސް 

އިންޓަރޕްރިޓޭޝަނަކަށް  ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ މިކޮންްސޓިއުޝަނަލް ކޯަޓކަށް

 ދިއުންވެސް މީ ވިސްނިާދނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ އެއާމެދު މުޅި 

ނޑަށްެވސް ފެނޭ. ެއވާހަަކ ދަންނަވާލަން.  މަޖިލީހުންވެސް ވިސްނަވަން ައޅުގަ
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ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި  ދެން އަޅުަގނޑު ވިސްނާލި ކަމަކީ މިހާރު އަޅުގަ

ކޮންކަމަކާހޭ. މިތިބީ މިހާރު ލިބްރަލް ޑިމޮކްރަީސއެްއ  އެްއވެ މިތިބީ

 ުަ އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް  ގެނައުމަށް ޤާނޫނުއަާސސީ

. ައވަހަށް މިކަން ކުރުމަށް ގެންދިއުމަށް. މިއީ ރައްޔިުތން އެދޭގޮތް.

ގެްނދިއުމަށް. މިކަން  މިމަސައްކަތަިއގެން ސީދާ މަސައްކަަތއިގެން ކުރިއަށް

ނޑު މެންނަށް މިއުޅެނީ. ރައީަސކު  އަދިވެސް ފަްއޓައި ނުގަެނިވެގން އަޅުގަ

 އިންތިޚާބު ކުރުން. މަޖިލީހުގެ ޕްރޮސީޖަރ ގަާވއިދެއް ނިންމުން. މިކަންތައް

އްސަލަ. އިންަޓރޕްރިޓޭޝަންގެ ތަކާމެދު އެޅޭ ހުރަހަީކ ެއއްަބސް ނުވުމުެގ މަ

ދިމާވެގެން. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު މިހިތަށް އަރަީނ މީގައި ދެްނ  މައްސަލަ

ވަރަށް މޮޑަރޭޓްކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވނީ. އެހެންވީމާ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް

ިވސްނުމެއްަގއި ީކއްެވގެންޯތއޭ އަޅުަގނޑުމެން  މިހާ މޮޑަރޭޓްކޮށް ވިސްނާ

މިއަރަނީ މިހާ ސާފުނުވީމާ،  ރަނީ. ހުއްޓުންމިހުއްޓުން މިއަ

ެއޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިލޔެފަިއ އޮތް ާމއްދާެއއް.

އެހެންވީމާ  އުނިކަމެްއވޭ ކުރިން ވިދާުޅިވ ބޭފުޅަކު އެހެން ވިދާުޅވިެހން.

 އެކަން ރަނަގޅު ކުެރއްވުަމށް އަވަްސެވގަނެވޭނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ހާ ޭބފުޅުންވެސް ނަންަގވަިއގެން. އެހެންވީމާ ޭއގެ ކޮންސެޝަންތަކެއް ހުރި

ހަމަައކީ އަުޅަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ޕާލަމެންޓްރީ ކޮންޓިނިއުއިީޓ  އެއް

މިކުިރއަށް ގެްނދެވުން. އޭރުން މިމާއްދާތައް އިޞްލާޙު  ތަބާވެގެން

ނޑަށް ހީވަނީ. ފުރަތަމަ  ވަމުންދާނެ. މިހާރުއޮތް އޮޕްަޝނެއް ނޫންހެން އަޅުގަ

މާއްދާއާ އިޞްލާުޙކުރުން އަަވސްެވގަނެފައި.  ވަނަ  133މާއްދާއާ ވަނަ  97

މިގަާވއިދެްއވެސް ެނއް ަރއީެސއްވެްސ ނެތްަް.  މިކަންކުރެވޭނީ ކިހިެނއްތޯ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން މީގައި  އެހެންވީމާ އެހެން ދެވޭނެގޮެތއްވެސް  އަުޅގަ

ނެގޮތެއް މީ ވޯޓިން. ވޯޓު ުކރާ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް

މިއޮންނަނީ ޕަބްލިކް  ޤާނޫނީ ޕޮއިންޓެއް ނޫން ކޮންމެހެންނެއް. މީގައި

މިއޮންނަނީ.  އިންޓްރަސްޓާ ޕްަރއިވެްޓ ިއންޓްރަސްޓް ވާދަކުާރ އިޫޝެއއް

 މިހާރު ޕްރައިވެޓް އިންޓްރަސްޓް، ެއއީ ޕްރައިވެޓް ަރއިޓްސް އޮންނަ 

ނަ، އެއީ އެމީހެއްެގ ކަންތައްތަުކގައި. ޕްަރިއވެްޓ އިންޓްރަސްޓް އޮން
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ަޙއްޤުތަކެއް ޕްރޮެޓްކޓް ކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައް. މީގައި ސިއްުރ  އަމިއްލަ

އެީއ އެީމހެއްގެ އަމިއްލަ ޙައްެޤއް ެއވޯޓެއް އެދަނީ.  ވޯޓެއް ެނގިދާނެ

މިުކރެވޭ މަސަްއކަތުަގއި މިމަޖިލީހުން މިތިބެނީ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު

ުރމަށް. އެހެންވީމާ ެއގޮތުަގއި ސިއްރު ވޯޓަކަްށ ކު ޕަބްލިކް އިންޓްރަސްުޓގައި

ނޑުމެން  ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއާ ޚިލާފުވާ ކަެމއްހެން. އެީއ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތްތައް ހާމަކޮށް ނުބުނެވޭންވީ.  ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ހުވަެއއް ކޮްށގެން ނޑުމެން އެއީ އަުޅގަ އެބަ  މިހުާވގައި އަުޅގަ

ކޮށްދޭނެކަަމށް. އެހެންވީމާ  ބުނަން ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤތައް ޕްރޮޓެކްޓް

ނޑުމެންނަށް ކެރެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ މިކަމުގައި ސާބިތުެވ  ފާޅުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޮގތްތައް ދަންނަވާ އަުޅގަ

އެީއ  ިމކަން ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ ވޯޓުލުމުަގއިެވސް ހަމަ ފާޅުގަިއ ހާމައިގައި

 އެަކއުންޓަބިލިޓީއަްށވެސް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް، ޓްރާންސްޕޭރަންސީއަށްެވސް 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާެސއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ 

ނޑުމެންނަށް އެްއކަލަހެން ކައްޗަށް މިއޮްއ  ސިއްރު ޯވޓަކަށް ދިއުމުން އަުޅގަ

ނޑަށް އަސާީސގޮތުން މިކަމުގައި ވަރަށް  އެޅެނީ.ބިންގާ  އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ވަރަްށ އުނދަގޫ ސިއްރު ވޯެޓއް ެއގޮތަށް ަކއްޗަށް  ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަން

ިސއްރުން ޯވޓުނަގަމުން ނަގަމުން ދެން  އަޅަިއގެން ދެން ހުރިހާ ވޯެޓއް

އަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީއަށް  މިގޮތަށް ދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ

ހިސްޓްރީގައި  މިފަހި ކޮށްދެނީބާއޭ ނުަވތަ ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

މާޑިކްޓޯރިއަްލ  ލިޔެިވގެންދާނީ މިހާރު މިއޮތް ޑިމޮކްރަީސއަށްވުރެ މާދަތި 

ނޑުމެން މިހެން މިއުސޫލު މިހާރު   ގޮތަކަށް ދާން ވޯޓުލެވިދާޭނ އަޅުގަ

 ޓަކަށް ިދއުމުގެ އުސޫލު.އަޅުަގނޑުމެން ފައްަޓއިފިކަމަށްވެއްިޖއްޔާ ސިއްރު ވޯ

އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީައކީ ޑިަިމޮކްރަސީަގިއ 

ަްރާންސްޕޭރަންޓް ގޮތަކަށް ިމކަން ކުރިއަްށ  އަސާެސއް. އެހެންވީމާ ޓް

ބޭފުޅުންވެސް ވިސްާނވަަޑިއގަތުން ަވރަށް މުހިންމޭ.  ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ

ދާޅުޭވ ޓްރާންސްޕޭރަންޓްވުަމށްވެސް މިހާރު ވި މީގައި ދެން ަބއެްއ ބޭފުޅުން

މިހާރު ނުފޫޒަކީ ކޮންމެހެން ސިއްރު  ސިއްރު ޯވޓަށް ނުފޫޒު ހިނިގދާނެތީއޭ.
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ހީވަީނ. ކޮންމެހެން  ވިަޔކަސް ނުފޫޒު ހިްނގޭނެހެަެން އަޅުަގނޑަށް

ޔޫރަޕްަގއިަަ  މިޤައުމުގައި ތިބޭކަްށވެސް ނުޖެހޭނެ ނުފޫޒު ހިންގާކަށް.

 ޒު ހިންގިާދނެ. ސިއްރުން ކުރިއަކަސް ހާމައިން ވޯޓުތިބެގެންވެސް ނުފޫ

ކުރިއަަކސް ނުފޫޒެއް ހިންޭގ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނުފޫުޒ ހިންގޭނެހެން 

ީހވަނީ. އެހެންީވމާ ކޮންމެހެން އެއޮބްޖެކްޓިްވއެއް ހާސިލެްއ  އަޅުަގނޑަށް

 ވޯެޓއްލުމުން ސިްއރުވޯޓެއްލުމުން ނުފޫޒު ނުހިންޭގ ގޮތަކަށް. ެއއީ ނުވޭ. ހާމަ

އަމިއްލަ ކޮންެމެވސް ޑެެޓއް ނުވަތަ ކޮންމެެވސް ދަރަންޏެއް  އެމީހެއްގެ

މީހަކަށް ަތބާވާންޖެހޭ ކަމެއް ޮއވެގެން ަކންނޭނގެ ނުފޫޒު  ނުވަތަ ކޮންމެވެސް

އެހެން ކަމެްއވެސް ޮއވެދާނެ. އެހެންވީާމ  ހިންގެނީ އިނގޭތޯ. އެނޫން 

ނޑަކަްށ މައްސަލައަްށ އަ ވޯޓިންގް އޮންނަ ގޮތަކުްނ މިނުފޫޒުގެ ޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ  ހިއެއްނުވޭ ދިމާނެހެންނެއް. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

އިނގެންޖެހޭނެ  ޕަބްލިކް އިންޓްރަސްޓުަގއި މަސައްކަތް ކުރަން. ޕަބްލިކަށް

 އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތަްއ މިކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ. ޓްރާންސްޕޭރަންޓް

ނޑަށް  ބުރަވެވޭ މިހާރު ކުރިންވެސް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ އެގޮުތން އަޅުގަ

 ނިންމަވާފައި އޮްތގޮތަކީ ހާަމވޯޓެްއ އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ދިއުމަށް. ެއއީ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ  ނިންމަވާފައި އޮްތގޮެތއް ކަމަްށވާތީ. ދެން އަުޅގަ

ވަނަ  133ޕޮއިންަޓކީ ެއއްބަިއ ޭބފުޅުންގެ ވާަހކަިއގަިއ ވިދާުޅޭވ  އަނެއް

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަީނ  ށްމާއްދާގަިއ ރޫޙަ ބަލަމާހޭ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ޮއކްޓޯބަރ ގައި.  14ދެވަނަ ސެޝަން  މިމަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ

ރިޔާަސތުގައި އިންނެީވ  ފުރަތަމަ މަޖިލިސް ސެޝަން ފައްޓަވަމުން އޭރު

އިންނަަވމުން ވާހަކަފުޅު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަޙްމަދު ޒާހިރު.

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީެގ  ވި މިމާއްދާ ެއކުލަވާލުުމގައި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެދެއްކެ

ވަނަ  48އެކިާމއްދާ  ވަަނ ޖަލްސާގެ ޔައުިމްއޔާގެ ވާހަކަތަެކއް. ީމގައި 190

  އޮތްގޮތާ  ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރުމުގައި ބަހުސް 133މާއްދާ ފާސްކުރުމުގައާ 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިއުްއާވ  އެެހންވީމާ މީގެ ރޫޙު މިކަންތައްތަކާ ުގޅޭގޮތުން.

ނޑު ހިތަށް ައރަނީ އަލަށް މިމަޖިލީހަށް ގުޅިވަަޑިއގެންނެިވ  ދެއްވި. އަުޅގަ

ަބއްލަވާެލއްވުން ވަރަށް ރަނަގޅުހެން. ވަރަށް  ބޭފުޅުންވެސް މިޔައުމިްއޔާ
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އެކި މާއްދާ މިހެން ޑްާރފްޓް ކުރެިވގެްނ  ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެ ެދއްވި. މީގައި

ހިމެނުމަށް މިހެން އެހެންނަމަވެސް  ވޯަޓކަށް ހުށަހަޅަންހުށަހެޅޭ ސިއްރު 

މިަބއިތައް އިތުރަްށ  ވަނަ މާއްދާ ފާްސވީިއރު މީގޭ ިސއްރު ވޯޓެކޭ 133

ކުރެިވފައި އޮތްގޮތަްށ  ހިމެނުމަށް ނުވަތަ މީގެ ޗޭންޖުތަކެއް ނައިސް ޑްރާފްޓް

 ސާފުކޮށް ފާސްވެގެންދިޔަ ވާހަކަެއއްަް. އެހެންވީމާ މީގެ ރޫޙު ވަރަށް

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބަޔާންެވގެން އެބަދޭ ކަންނޭނގެ. އެެހންވީމާ އެެވސް

 އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މަޖިީލހުގެ ަވކި ހިސާބަކުން އާ ބޭުފޅުން ގުިޅގެން

އޮޅިަވޑަިއގެންފައި ޮއވެދާނެތީ. އެހެންވީމާ މަޖިލިސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުްނ 

ފު ކޮްށދެއްވުން ވަރަށް އަނެްއކާ އަލުްނވެސް ކޮށްެދއްާވ އެސާ މިމަސައްކަތް

އޭރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމައްޗަށް ޓޭބަލްއެްއވެްސ  މުހިންމު ކަންނޭނގެ.

މިހެން މިހެންނޭ މިމާއްދާތައް ފާސްވެފައި އޮތީ.  ހުށަހަޅުއްވާ ދެްއވި. މިހާރު

ެއހެންވީމާ އެޓޭބަލް އަލުންވެްސ ހުށަހަޅުއްާވ  މިވެނިކަހަލަ ޑިްސކަޝަން.

މިގުިޅވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް. އޭރުން  ގެ ފަހުންދެއްވިދާނެ ކަންނޭނ

ކީްއެވގެންކަން އެަކންތައް ދިޔަީއ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވީ

ސެކްރެޓޭރިޭއޓުން މިހާރުވެސް  އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް

ނޑުމެން ކޮންސެންްސއަކަްށ އައުމަށް. ދެން  ކޮށްދެއްވަމުން އެބަފެނޭ. ައުޅގަ

ވާހަކައަކީ މީަގިއ  ނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާއަޅުގަ 

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު

މިބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު ވަިކ ގޮތެްއ ނިންމުމަށް އެހެން އަންނައިުރ 

ހުށަހެޅެމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ ކުރިްނ އެްއ ބޭފުޅަުކ  އެިކގޮތްގޮތަށް

ަވކި ނުރަސްމީގޮތުންަނމަވެސް މިހެން  ޅުއްވިހެން ބޭރުަގއި ހުށަހެ

ނެގޯޝިއޭޓިްނގ ކޮންމެވެސް  ބައްދަލުކުރަްއވާ ގޮތެއް ނިްނމަވާ މިކަހަލަ

ނޑަށްވެސް  ފެންނަ ކަމެއް  ކަހަލަ ރައުންޑަކަށް ވަަޑއިަގންނަން އަޅުގަ

އަލުްނ  ކަމުގަިއ އަދި ީމގެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

އަނެއްާކ މިނިންމި ނިންމުން ރިވަރސްކުރުމަށް އެހެން ހުށަހަޅައިގެްނ 

ވޯަޓކަށް ނިމުނު ަނމަވެސް މަޖިލީހުން ެއގޮތަށް ނިންމައިފިއްާޔ  ސިއްރު

ތަބާވާންކަމަށް. އެހެންވީމާ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން  އަޅުަގނުޑވެސް މިހިރީ
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  ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ފާހަގަކުރެްއިވ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ިޢއްޒަތްެތރި  ން:ވާހަަކދެއްެކވު ރިޔާސަތުން

ނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ެއއީ ަބއެއް މެންބަރުން  ދެ ޕޮއިންޓަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއާ ިޚލާފަށް ކުރީގައި  133ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ދެއްެކވުުމގައި 

ކުެރއްވުުމަގއި ވޯޓުެލވުނީ  ޢަަައްޔަން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ބޭފުޅަކު 

އަްނނަކަމަށް ދޭހަވާ  ރަނގަޅެއް ނޫންކަުމގައި ވިދާުޅވެ ޝަުކވާެއއްގެ ސިފަ

ނޑުެމންނެއް ނުބަލަން  ގޮތަށް ވިދާުޅވިކަމުަގިއވިޔަސް  ރިޔާސަތަކުން އަުޅގަ

ސިަފިއގައި ެދއްެކިވ ވާހަކަފުޅުތަެކްއ  އަޅުަގނެޑއް ނުބަލަން ޝަުކވާެއއްގެ

މެންބަރުންނަށްވެސް ދަންނަވާލަން. އަދި  އެހެންވީމާ އެކަން ުހރިހާ ކަމަކަށް.

ޖަލްސާތަުކގެ ަޔއުމިްއާޔއަށް އިޝާރާތް  އޭގެފަހުން ފާހަގަކުެރއްވި ީމގެ ކުރީގެ

ސެކްރެޓޭިރއޭޓުން ބަެއްއ ކޮށްދެްއވުމަށް  ކުރަްއވާ ދެްއކެިވ ވާހަކަފުުޅަގއި

ށްޓަކައި ދަންނަވާލާނީ އަލަްށ މަޢުލޫމާތަ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ތިޔަ ބޭފުުޅންގެ

މީގެ ކުރީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހުރިހާ  ގުިޅވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ހުރިހާ ަޔުއމިއްޔާެއްއވަނީ  ޔައުމިްއޔާެއއް ކޮމިޓީތަކުެގ ަޔއުމިއްާޔއާެއީކގައި

މެންބަރުންނަށް އަލަށް  ފޮނުވިފައި. އަދި އެފޮުނުވމާއެކީަގއި ހުރިހާ

ެއއްެވްސ  ެނވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދެންނެވިންގުިޅވަަޑއިގެން

 ކަމަކާބެހޭގޮތުން އެހިނާގފައި އޮްތގޮތަކާބެހޭގޮތުްނ އެްއޗެއް 

ސާފުވެަވޑައިުނގަންނަވާނަަމ ބައްދަލުވުމަކަްށ ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް 

ޭބއްވުްނވެސްެމ ބައެއް މެންބަރުން ވަޑައިެގންދެއްިވވެސްމެ  ބައްދަލުވުމެއް

ތްެދްއވުމުަގއި ުކރެއްވި ުސވާލުތަކަށާ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ެއވަަޑއިގަ އަދި

ނޑުމެންނަށް ވީ އެންމެ  އަދި ސާފުނުވެ ހުރި ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނިންމާދީފައިވާނީ. އެހެްނވީމާ އެަމރުޙަލާ އެއޮީތ  ރަނގަޅަކަށް ސާފުކޮށްދީ

ށްޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަ އެބަިއގަިއ ނިމިފައި. އެހެްނީވމާ

މިއަރުވަނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދަންނަވާލާން. އާދެ، ދެން ފުރުޞަތު

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދު.
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 މިހާރު ދެން މިކަމަށް ދައްކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ހިތުން  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ

  ްގޒޯސްްޓވެއްޖެ ކަންނޭނެގ. އަޅުަގނަޑކީލީގަލް އާިގއުމަންޓްސްތަްއ އެ ހުރި  ައޙްަމދު ޝަީހދު މެންަބރު

ނުޑ އަިދ މުޅިން ެއްގޯޒސްޓް ނުިވއަސް     ވާހަކަެދއްެކވުން: ޤާނޫނީ މީހަކަށް ނުވާތީ އަުޅގަ

ހިނގައިދާނެ. ވަރަށް ަތފާތު ޚިޔާލުތައް ިއވި ދެން އިތުރު އާ ޤާނޫީނ  ނޭނގި

ަގނުޑ އިވާހިސާބަށް މިހާރު ބަހުސް ގޮއްސި. އާދެ، އަޅު އާިގއުމަންޓެއް

ވަނަ މާއްާދގައި ބުާނެއއްެޗއްގެ މާނަ  133 ވިސްނާލާއިރު މިމައްސަަލއަކީ 

ހުރިހާ  މާނަ އެންމެންނަށްވެސް ނޭނގުމެއް ނޫން. އެަގއި ުބނާއެްއޗެްއގެ

 ވަނަ 97ބޭފުޅުންނަށްވެސް ސާފުވެ ިއވިަވޑަިއގަންނަވާ. މިމައްސަލަައކީ 

 33ަވނަ މާއްދާއާ  48މަ މާއްދާއިން މިއެޕްލަިއވޭތޯ އަދި އެހެންކަމުަގއިވާނަ

މާއްދާ އެޕްލައި ނުވަނީ ކީްއވެގެންތޯ މިކަހަލަ ސުވާލެްއ. މީގެ މާއެދެވޭ  ވަނަ

ނޑުެގ ޕޮޒިޝަންަގިއ  ޖަވާބެއް ލިބިފަެއއް ނެތް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނަޑށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ުސއްރު  މެއިންޓެއިންކުރަން އަުޅގަ

މިވާހަކަ ދެްއކެަެމުންދާއިރު ބަެއްއ  ދެންވޯޓެއްލުން ާލޒިމް ނުކުރާކަން. 

އަރާކަހަލަ ވާހަކަ. ާއދެ، މިހެންގޮސް  ރެޑްހެޑިންގ ީމގެ ތެރައަްށވަޭދ އޮޅުން

ނޑު ހިތުން  ތިންވަނަ މާއްދާ ވަދެއްޖެ ދެަވނަ މާއްދާ ވަދެއްޖެ. އާެދ، ައޅުގަ

ެއްއވެސް މާއްާދއަީކ  ސިއްރު ވޯޓެއްލާން ާލޒިމް ނުވާ ވާހަަކ ދައްާކއިރު

މިއުޅެނީީކއެްއ  ން ވާހަކައެއް ނޫން. އެީއ ހާމަވޯޓެއްކަމަށް ބޭނުންެވގެން ބޭނު

އަޅުަގނޑުމެްނ  ކޮންމެހެން ސުރުޙީއެއް ތަނެްއގައި ޮއވެގެެނއް ނޫން. ނުވަތަ 

 ބުނާތީެއއް ނޫން. އާދެ، ޝައްެކްއެވސް ނެއްގޮުތގައި 13.16އިޞްލާޙެއް 

ނޑުމެްނގެ މެދުގައި ެއއްބަްސވުމެއް  ޮއތްކަމެއް ނޫން މިކަމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަްށ ހައިރާންޭވ ބައެއް ބޭފުޅުްނ  ކަންނޭނގެ. ޙަޤީޤަތުަގއި ައުޅގަ

ަރއްިޔތުން އެްއގޮތަކަށް އެބަ މިކަމާދޭތެރޭގަިއ  ވިދާޅުާވއިރު ހުރިހާ

ނޑު ހިތުން މިތާނަގއިެވްސ މިތިބީ ދިވެހި  ދެކެމުންދެއޭ ބުނާ ބުނުން. އަުޅގަ

އި ެއކަހަލަ އެއްބަްސވުެމއް ނެތް. ދެން ފެނުމުގަ ރައްޔިތުން. މިތަނުން ފެންނަ

ބަލާނަމަވެސް މިަވގުތު އަޅުަގނުޑމެންގެ ކަންތަްއ  އާންމުކޮށް މުޖުތަމަޢުއަށް

ސްޓޭޓެއްަގއި އިޖުތިމާީޢ ގޮތުން. މިހެން  މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ޓްރާންިސޝަން

އަުޅަގނޑުމެންގެ މެދުގައި މިހާރު  ބަލާއިރު ވަރަށް މަދުކަމެއް ކަންނޭނގެ
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ކޮންސަްސެއއް ނެއްކަމަްށ  ނާނީ ކޮންސަސްެއއް. ެއހެންވީމާ ނެއްއޮން

ނުޑ ހިތުން މާކަ ރަނަގޅުކަމެްއ ޫނން ކަންނޭނގެ.  ހެދުމަކީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގެ ބްރޯޑް އެޖެންޓަށް ބަލާނަމަ އެންމެ ބޮޑު

 ށް އާމަސްއޫލިއްޔަަތކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މަސައްކަތް ނިމިގެންާދއިރު ުމޖުތަމަޢުއަ

 ކޮންސަސްެއއް އަުޅަގނޑުމެްނ އެކުލަވާލުން. އެހެންވީމާ ެއކަން ކުރުމުަގއި

އެންމެފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ ބަލައިގަންނަްނވާނީ ައޅުަގނޑުމެން ހިތުން 

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަށް ޙައްުޤ  ކަންތައް އޮްތގޮތުެގ ޙަޤީޤަތް. އެއީ އަުޅގަ

ނަ އާިޚޔާލުތަެކއް ަވންނަމުންދާކަމަށް އަންނަމުންދާއިރު ވަރަށް ގި ބަދަލުތަކެއް

ިޚޔާލުތަްއ އެބަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭކަމާ ނުވަތަ ބަެއްއ  ކުރީަގއި ވަތް

ތަކުރާރުކުރަންެޖހޭ ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އެބަ ާއދެ. އެހެންވީމާ  ޚިޔާލުތައްެވސް

ނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތައް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ  މީގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ހައިރާްނވަން ެއއްައޑަކުން އެންމެން އެކަްއޗެޭކ  ވަރަށް އަޅުަގނޑު

ނޑަީކެވސް މާލޭގެ ރަްއޔިތެްއ، ުއޅެމުންދަނީވެސް  ބުނަމުންދާކަން. އަޅުގަ

ނޑާ ހަމަ  މާލޭގައި އަުޅަގނާޑވެސް ވަަރށް ގިނަ މީހުންނާ ދިމާވޭ. އަޅުގަ

ވާހަކަ ދަްއކާ  ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ބޭފުަުންނާ ދިމާވެ. ބައެއް ބޭފުޅުންނާ 

އެހެންނަމަވެްސ  ޚިޔާލުބަދަލުކުރަްއވާ އަެނއްބައި ބޭފުޅުން ނުކުރަްއވާ.

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ދެްނ  މިކަމުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ހުންނަކަން އަޅުގަ

ނުޑ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ހާމަވޯޓެއްލުން ާލޒިމްކުރާ ވާހަަކ. އަުޅގަ

ލުމަކީ ވަރަށް މިއުޅެނީ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހާމަ ޯވޓު ދަންނަވަން

މިކަމަށް ޖާގަ އެބައޮތޭ. މިހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ  މުހިންމު ކަމެކޭ. އަދި

ހުރިހާ ކަމަކީ ހަމަ ސާފުކޮށް ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ުކރާ

މިނޫންގޮތަކަްށވެސް ވާހަަކ ދައްކާ ބައެްއ  އެންމެންނަށް އިނގެންވާނެކަެމއް.

މަސްލަހަތު އޮތްގޮތަކީ ިސއްުރ  ބަރުންބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ވާހަަކއަީކ މެން

ދިމާވެދާނެތީއޭ.  ވޯޓެއްލުމޭ. އެއީ މޫނު ެކނޑޭގޮްތވުމާ މިކަހަލަ ގޮތް 

ެއީއ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ވާހަކައެކޭ އެއީ.

 އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މަޤާމަކަށް ބޭފުޅަކު ައއްަޔން ކުރަްއވަން 

ބުނަން އަޅުަގނޑުމެން ހާމަކޮށް  ފެންނަ ނުފެންނަ 
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ތަންކޮޅެއް ސަްބސްޓެންިސވް މައްސަލަތަްއ  ބުންނަޖެހިލުންވާކަމުގަިއވަންޏާ

ނޑު ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ބުނަން ކެރޭނެބާއޭ. ައޅުގަ

ޕްރެޒިޑެންޓްައީކ  ބިރުގަނޭ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ސެޓްކުރާ

ދިއުމަށް  އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރިއަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީއާ ދެކޮޅަށް 

 ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް ވެދާނެތީ. އާދެ، މިހެން 

ނޑުމެން މިއަދު ފުރަތަމަ ކުރާކަމަކަށް  މިދަންނަވާ ސަަަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑިދާނެތީ ނުވަތަ މަސްލަހަތަށް މެންބަރުންގެ  މިނިންމަނީ މޫނުކެ

ނުޑެގ ހިމާ މަަައްސަލަތަށް ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ިސއްރު ވޯޓުލާން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެްނގެ މަސްލަހަތަކަށް ނޫނޭ.  ޚިޔާލަކީ އަުޅގަ ބަލަންވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންވީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ އިްނޓްރަސްޓަކަށް ނޫނޭ، އަުޅގަ

އިންޓްރަސްޓް މީަގއި އޮތްގޮަތކީ  ޕަބްލިކް އިންޓްރަސްޓަށް. ޕަބްލިކް

ރައްޔިތުންނަށް  ޖިލީހުގައި ދެެކވޭ ހުރިހާ ވާހަަކއެްއވެސް އާންމު މަ

ވޯޓުތަްއވެްސ  އިވޭެނގޮތެްއ އޮތުން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިތާނގައިލެވޭ 

 ވޯޓުލެވޭ ގޮްތވެސް އެނގުން. އަދި ޭއގެ ސަބަބުަތއްެވސް ރަނގަޅަށް 

ހާމަވެގެން ދިއުން. އެހެންވީމާ ބިސްމި ކިޔާފައި ކުރާކަމެއްަގިއ 

ނޑުމެންނަްށ  ރުޯވޓަކަށްސިއް ނޑުމެްނ ނިންމައިފިއްޔާ ދެން އަޅުގަ އަުޅގަ

ބޮޑުވާނެ. މާ ލީގަްލ އާގިއުމަންޓްްސ  ފަހުން އަދި މާ ޕްރެޝަރ

ދިއުން. އެހެންވެއްިޖއްޔާ  ވަރުގަަދވާނެ. ހުރިހާކަމެްއ ސިއްރު ވޯޓަކަށް

ނޑު މަސަްއކަތް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން އުޭޅ މައިގަ

ބަނަކަމެއް  ކްރަސީ ގެަނއުން. މިަކމަށް އަޅުަގނޑު ހިތުން ަވރަށްސިމޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ   ކުރިމަތިވެދާނެ. ައޅުަގނޑު ިމތަނަށް ވަދެ މިހިރީ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މިމަޖިލިސް ެވެގންދާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަޒމާނީ ތަޙުޒީބީ 

ނޑު މަސަްއކަުތގައި ބަ  ޑިމޮކްރަސީެއއް ިއވެރިެވ ގެންނަ މަޖިލީހަކަށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ޒަމާީނ ޑިމޮކްރަީސގެ  ވަދެމިހިރީ.

ަިވަަޑއިަގންނަވާނީ. އެީއ  އުސޫލެކޭމީ. އެންމެ މީހަކަށޭ ރަނގަޅު ގޮތް އިނގި

ތިބީ އެްއއަޑުްނ އެއްވާަހކަެއްއ  ހުދުމުހުތާރު އުސޫލު. ހުރިހާ ރައްޔިތުން

ނިޔެއަށް ބަލައިފިއްޔާމުން ދު ދައްކާށޭ. ެއވެސް އަުޅަގނުޑމެން މިޒަމާނު
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ފެންނަމުންދާ ގޮތެއް.  ތަންކޮޅެއް ޒަމާނީ ޑިޮމކްރަީސ ތަކުން ނޫންތަންތަނުން

ހަމަ  އެހެންވީމާ ައޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލު ކުރަންދަތި ހުރިހާ އެންމެން

 އެަކއްެޗއް ެއްއއަޑުން އެަކއްެޗއް ިކއުމަކީ ހަމަވެދާނެކަމެކޭ. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު

ނެ. އެތަާފތު ހުންނަކަން ދެނެގަތުންމީ ޑިމޮކްރަީސގެ އެްއޗެްއ، ތަފާތުވާ

ނޑުމެން މިބޭނުންވެގެން މިއުޅެީނ  އަސާސަކީ  އެބޭނުމަކީ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ޚިޔާލުތަކުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތެއް ކަްނކަން ނިންމަން  އެފަދަ ތަފާތު

 އެްނމެ އެދޭގޮތަކީ ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް އެންމެ މިޖެހެނީ ކޮންސެއްސުން.

ަފހަރުގައި ވެދާނޭ އެްއވެސް ީމހަކަށް އެންމެ  އެދެވޭ ގޮތްީވކީެއއް ނޫނޭ.

އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކީ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް  އެދެވޭ ގޮތް ނުީވކަމަށް.

ކުރެވޭެނގޮތްތަެކއް ހޯދުނިްއޔޭ. އެހެންވީމާ  އެއަށް ތަބާވެ އެއަށް ޢަމަލު 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުެޅނީ މިއަދު ޮގތެއް ނިންމާއިރު އަުޅގަ

ޕްރެޒިޑެންޓް އެއީ ރަނގަުޅ މަގަކުންދާނެ  އެބަ ސަމާލުވާންޖެހޭ މިސެޓްުކރާ

ބޭނުންވާ ެއއްަކމަކީ ފުރަތަމަ  ކަމެއްކަން. މީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން

ެއބަޖެހޭ. ދެވަނަ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ މައްޗަްށ އަޅުަގނޑުމެން ބުރަވާން 

 އަނބުރާ ނުދިއުން. ކުރިއަށް ދެވޭނެކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އައިަމގު 

ނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަެކއް މީަގއި ފަިހވެފައި އޮްތގޮތުން. ައުޅގަ

މަސައްކަްތ ކުރެވޭނެގޮެތއް ޭރވުން. މިހެން މިވިދާޅުިވ  ކިއުމިލިޓީގޮެތްއގައި 

މިިއންތިޚާބުކުރާ ރައީސަީކ ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި  ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑުމެން

ބޭފުޅެއް ނޫން. އިސްިތއުފާ ދެއްވާފަިއ  ނުދެއްވޭނެ އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ

ނޑުމެން މިބަހުސްކުރަންވީ އަނެއްކާ ހަތަުރ ފަސްދުވަސް  އަނެއްކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިރިވއުްޒޑްކޮށްފިްއޔާ  ވަންދެން. އެއީ އަެންއކާ އަުޅގަ

މަޅިތަކުންވެްސ  ކުރެވިދާނެކަމެްއ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ

ނޑު ހިތުން ބޭނުންތެރިކަމެކޭ.އަޅުަގނޑުމެން ސަލާ ދެން  މަްތވުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ   މިއޮތީ ކޮބައިތޯ ޑެމޮކްރަސީާއ މޮޑަނައިޒޭޝަނަީކ. އަުޅގަ

 18.7މޮޑަނައިްޒވާން. މީގައި އެންެމ އަސާސީ އާދެ، އެންމެ ކޮންމެހެން 

އެހެންނަމަވެސް މޮޑަނެޓިވް ޕޯސްޮމޑަނެިޓވް މީގެ އެންމެ  ބޭނުމެއް ނޫން.

ަތފާތު ޚިޔާލުތައް ހުންނަކަން ދެކެގަތުން. ތަފާތު  ސާސަކީ މަލްޓިޕްލްިވޔަސްއަ
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އެހެންކަމާއެކު ޓޮލަރަންްސ މީގަިއ އެންެމ  ޚިޔާލަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން.

ދެން އެހެންނަމަވެސް މީގެ ތެޭރގަިއ ައއިްސފާނެ ކަންނޭނގެ  މުހިންމުކަމަކީ.

ހިސާބަކުްނ މުޖުތަމަޢުގެ މިިކާޔ ހިސާބަށް. ވަކި  ކޮންސެސް އޮބްޖެކްްޓއޭ

ވޯްކއަުއޓްވެސް ޭއގެ ތެރޭަގިއ  އެނިންމާ ނިންމުމަކަށް ވަިކވެ

ދެން ވިސްނިފަިއ  އަޅުަގނޑަށް  ހިމެނިދާނެކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް

 އޮންނަގޮތަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަނީ ވަރަްށ ސީރިއަސް

ނަފަހަރަށް މައްސަލަތަކުަގއި. އެއީ ޚިޔާލުތަފާތުވެގެެނއް ނޫން. ގި

ކުރަން ނިންމާ ނިންމުމަކުން ލޭއޮހޮރުވަން ނިންމައިގެން  ހަނގުރާމައެއް

އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާބެހޭ ވަރަށް  މިކަހަލަ މިކަހަލަ ވަރަށް

ނޑު ހިތުން ޚިޔާލު  ސީރިއަސް މަްއސަލަތަުކގައި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ހިތުން އެއީކީ ާމ  ތަފާތުވެގެން އެމުޖުތަމަޢުއަކުްނ ވަިކވުމަކީ ައޅުަގނޑު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ފަސޭހަކަމެއްކަމަކަށް ނުވޭ. ީމގައި އަުޅގަ

ދަންނަވަން  މާއްދާއަކާ ޚިލާުފވުމަކީ ވަރަްށ ސީރިއަސް ކަެމއް. އަޅުަގނޑު

ނޑު ދެޭކގޮުތަގއި މިތާނގަިއ ެއއްެވސް ބޭފުަޅކު ހުށަހެޅުއްވި  މިއުޅެނީ އަުޅގަ

 ނެތޭ ޤާނޫނުއަސާީސެގ މާއްދާެއއްަގއި އެްއވެސް ިޚޔާލެްއ އަދިެއއް

 ތަފާތުވެވަަޑިއގަތުމުގެ ެއއްެވްސ އެއްެޗއް ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް. އަޅުަގނުޑވެސް

ވަނަ މާއްދާައކީ  133މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަގޮުތގައި 

ނޑުމެންެގ  ވަނަ 97 މާއްާދއަށް އެޕްލަިއާވ މާއްދާއަކަށް ނުވާ ހިނދު އަޅުގަ

އޮތްގޮތަކީ އަިދ މިކުރާ މަސައްކަތަށްވެސް ބޮޑަށް މަގުފަހި  ހަތުމަސްލަ

ވީހާެވސް ްޓރާންސްޕޭރަންސީކޮށް ކަންތަްއތައް ނިންމުމޭ.  ކަންލިބޭނެގޮތަކީ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ  އަދި އެހެންކަމާއެކު

ުމގަިއވެްސ ުކރަންޖެހުނަސް އިންތިޚާބު ކުރުއްވު ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު

  ޝުކުިރއްޔާ. ހާމަވޯޓެއް ލެްއވުން. ވަރަށް ޮބޑަށް

 

ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަން  ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މިއަުދގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަރކަށް މެންބަރުން އަދި  29އޭރު  ފަށަމުންވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން

މެންބަރުން  25ިތއްބެވި  މަށް. އަދިވެސް އެބަވާހަކަދެްއކުމަށް ތިއްބެވިކަ
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ނޑު މިގޮީޑގައި އިނދެގެން ައޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ  ވާހަކަދަްއކަވަން. އަުޅގަ

ތިއެިދވަަޑިއގަތުމަށް ފުރުޞަތުވެސް އަުރވަން. ހަމައެއާއެުކ  ތިބޭފުޅުންގެ

ތިބޭފުުޅން ނިންމާފައިއޮތް ނިންމުންތަކަށްވެސް އަިދ  އަޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ

މިވާހަކަދެކެވޭ ނިންމުމަށްވެސް ޢަމަލުުކރެވޭތޯ ބަލަން.  މަށް މިހާރުނިންމު

މިެދގޮތަށްވެސް ގެންެދވޭތޯ ބަލާނަން. އަދި މިހާރު  މިދެގޮތް އެބަޮއވޭ.

ނުރަސްމީ ސިފައެއްަގިއ ، ޚިާޔލުފާޅުކުރަްއވައިފި މެންބަރުންގެ މެދުގައި

މިކަުމގަިއ  ޖަލްސާއެއްކުެރވި ނުވަތަ ުނރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކެއްޭބްއވި

 އެްއގޮތް ޚިޔާެލއްަް ނެރެވޭޯތ ބެލިދާނެތޯ. އަދި ބައެއް ޭބފުޅުން ވިދާޅުވޭ 

އަޅުަގނޑު މި ޖަލްސާ  އެްއގޮތް ޚިޔާލެއް ނެރެވޭެނކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށް.

ނޑު   4ެދގޮތަކީ އަދި  ފަށަމުންވެސް ދެންނެވިފަދައިން ހުށަހެޅިފައޮތް މައިގަ

ނޑު  ދެގޮތޭ.  ކީ ހަމަ ދެކޮޅަށް ދަތުރުކުރާގޮތަ 2ގޮތުގެތެެރއިން މައިގަ

 އެހެންވީމާ ެއއަކަށް ކޮމްޕްރޮމައިޒެއް ުނވަތަ އެއްބަްސެވވޭނެ ޖާަގއެއް 

ނަޑކަށް އަދި ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެގޮތަކަްށ  އޮތްކަމަކަށް އަުޅގަ

ކޮންމެ، ަެުދވަހަކުން މި ނިންމުން ނިންމަންޖެހުނަސް އަޅުަގނޑަްށ  އަދި

ފުޅުން މިަކމުގައި ަބިއވެރިަވޑައިުނގަތް ުނވަތަ އަނެއްބަިއ ބަެއއްބޭ ހީވަނީ ތި

ބައިވެރިެވވަަޑއިނުަގތް ކޮންމެސް އެްއގޮތަކަްށ މިކަންތަްއ  ބޭފުޅުން

ނޑުކުރި މަީތގަިއ ކުރަްނޖެހޭ އަޅުަގނުޑ  ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިއަޅުގަ

ނުޑ ތިބޭފުޅުންގެ އިތުބާރާއެީކަގއި އަޅު  ކުރަންޖެހޭކަމަކީ އަޅުަގނޑުމީ  ގަ

އެދިވަަޑއިގަންަނާވ ކަންތައްތަަކކީ  ކުރިމަތިލައިގެްނވެސް ިމއިނީ ތިބޭފުޅުން

ނޑު ކުރާނެަކންތަށްތަށް ކަން. ނުޑއަުތގަިއ  ކެރިގެން އަުޅގަ މިހާރު އަޅުގަ

އަދި  މެންބަރުން 25ގައޮތް ލިސްޓުން ނުވަަތ ނަންފުޅުތަކުން 

ގަިއވެްސ ޖަލްސާ 2ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ތިއްެބީވމާ، މިހާތަނަށް 

ނޑު ދަންނަވާާލނީ އަދިވެްސ  ފުރުޞަތުދެމުން ގެންގޮސްފަިއވާތީ އަުޅގަ

ބޭނުންފުޅުކުރައްވަން ތިއްބެވީތޯ އެީއ  އެބޭފުޅުން ފުރުޞަތުަގއި 

ނުޑމެން މިއަދު ނުނިމި އަނެއްކާވެސް އެހެން  އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

ޟް ނުކުރަްއވާނަމަ އިޢުތިރާ ޖަލްސާއަކަށް ދާންޖެހޭނީ. އެެހންވީމާ ތިބޭފުޅުން

ފުރުޞަތު ނުލިބި ތިއްބެިވ  މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންފައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން
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ނުޑ  އަކަށް ބޭފުޅުން. އެޭބފުޅުން އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއާވނަމަ 25 އަޅުގަ

 ޤަޞްދުކުރަނީ މިއަދު މިހާރު ވޯޓަކާ ހަމައަށް ިދއުމަށް. އެހެންނަމަވެސް

 ސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ޭބނުންފުޅުވާކަމަށްއިޢުތިރާޟްކުރަްއަވއިގެން އަިދވެ

ވިދާޅުވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް ެއފުރުޞަތުވެސް އެބަޖެހޭއަުރަވން. ދެންމީގައި 

ރަނގަޅު ގޮަތކަށް އިންސާފުވެިރގޮތަކަށް ގެންދެވޭތޯ މިބަލަނީ  އެންމެ

އެދިވަަޑއިގެްނފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންވެްސ އެބަތިއްެބވި.  ދެވަނަފަހަރަށް

ބޭފުޅުން މީގައިަަ ތިއްެބވި. އެހެްނވީމާ  25ނާނުލާ އަދި އެބޭފުޅުން

ނޑިވަުޅަގވެސް ބޭފުޅަކު  އަތްޕުޅުނަންަގވާފައޮތީމާ އެއްބޭފުަޅކުވެްސ  މިދަ

އެވާހަކަ ދެންނެވީާމ އަޅުަގނުޑ  އިޢުތިރާޟް ކުރަްއވާކަމަށްަވންޏާ

. ލިސްޓުން ކުރިއަށްގެންދާނަން އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާކަމަްށވަންޏާ އޭގައޮތް ހަމަ

އެފުރުޞަތެއް  އެހެންވީމާ އިޢުތިރާްޟކުަރއްވާބޭފުަޅކު އިންެނވިްއޔާ 

  އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން.

 

  ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން. އާދެ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،`.  މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު

ނުޑގެ ވާޖިބެއްކަުމގައި ދެކެީނ އަޅުގަ އެންމެ  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން   ނޑަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ދެއްވިކަމަށްަޓކާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވަރަްށ  މިފުރުޞަތު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ުފރުޞަތަކަށްއެިދ  ުޝކުރުދެންނެވުން. އާދެ، އިޚުލާސްތެރިކަމާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަުކ  މިދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ނުޑެގ  މައްސަާލަގއި ފާތުވުމުގެހޮވުމުގަިއ އުފެިދގެންމިއުޅޭ ޚިޔާލުތަ އަުޅގަ

 ...ޚިޔާލުވެސް

 

ނުޑ މި ފުރުޞަތު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މިެއރުވީ ައޅުަގނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަ

 އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާކަމުަގއި  ދެންމެގައި ދެންނެިވގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދަން

 ްއވުމަށް އެހެންނޫނިއްޔާ ކުރިން އިޢުތިރާޟްކުަރއްވާ ާވހަކަ ވިދާޅުވެދެ ވާނަމަ

ނުޑ  އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި މެންބަރުން ހަމަ އެތަރުތީބުން އަޅުގަ

 ..އަރުވަންޖެހޭނެ. ފުރުޞަތު
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ނޑު  އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ މަޢާފަށްއެދެން މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު   ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއަސށް. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށްވެސް ހަމަ ފުރުޞަތުދެއްަވއިގެން އެދެނީ އަޅު  ހަމަ  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން   ގަ

 ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރިއަްށގެންދަާވގޮތަށް. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  ަރއީސް، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި  މެންަްަބރު މާލޭ

  ރި ރައީސް ދެންމެ ތިވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅާ ފުރުޞަތު ލިބުނީ ޢިއްޒަތްތެ މި  ޝިހާބު މުޙަްނމަދު

 ނުވަަތ ވާހަކަ... އާެދ، ޝުކުިރްއޔާ އެހެންވީމަ، އިޢުތިރާޟްކުރާގޮތުންތޯ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ކުރިައށް ގެންދާނަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީްސ 

ނޑު ވަރަްށ  ޝުކުރުދަންނަވަން ފުރުޞަުތދެއްވީތީ. އާެދ، މިހާރު އަޅުގަ

ރައީސް ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނުޑެވްސ  ރާމްކުރަން ޢިއްޒަތްތެރިއިޙުތި

ައވަހަށް ގޮތެއް ހޯދޭޯތ ހުށަހަޅުއްވާ  ބަލާނަން ވީހާވެސް ކުރުކުެރވޭތޯ

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. ޚާއްޞަކޮްށ ލ. އަތޮުޅެގ  ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަުޅގަ

ހެޅުްއިވ އެހުށަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެްސ އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން މީ 

 ހަމަގައިމުވެސް އަޅުަގނޑު ޭބނުންވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

ނޑަްށ ެއވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވޭގޮަތަކށް ކަންތައްތައް   އިންތިޚާބުކުރާއިރު އަުޅގަ

ނޑަށް ަޔޤީންކުރާގޮ ތުަގއި އަޅުަގނުޑެގ ދެފަރާތުގަިއ ހަމަޖެހުން. އަޅުގަ

މާލޭގެ ދެޢިްއޒަތްތެރި އަނެއް ދެ މެންބަރުންވެސް  މިތިއްބެވި

ަބއިވެިރެވަވޑައިންނަވަން އެބޭފުޅުންވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ.  އެފަދަވޯެޓއްަގއިަަ

ނޑު ޔަޤީންކުރަން. މާލޭގެ ލޮބުވެތި  އަދި ހަމަ އެއާއެުކގައި ައޅުގަ

އެހެްނެވ އެފަދަގޮތަކަްށ  ވާނެކަން.ރައްޔިތުންެވސް ެއގޮތަށް ބޭނުން

ކުރިއަްށގެންދަވާ ކޮންމެކަމެއްަގިއ  ނިމޭނެކަހަލަގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ނޑު ދަންނަވާހިތްވޭ މާލޭގެ އަނެއް ެދ  އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުގަ

 މެންބަރުންވެސް އެކަމަްށ ތާއީދުކުރަްއވާނެ. އާދެ، މިކަމުގަދެން 

ރަށްބޮޑަށް ެއކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރާނަްނ ކުރުކުރަންވިދާުޅވީމާ ދެން ވަ

ވަރަްށގިނަ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންަފ  އެހެންކަމަކު

ައޅުަގނަޑށްވެސް އެނގޭ މިއަުދ މިވާހަކަތަްއ  އެބަތިއްެބވުމާއެކު 
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ވާހަކަތައް ަތކުރާރުކުާރަކށް ބެނުމެއްނެތް.  ނުނިމޭނެކަން. އާދެ، ކުރިންެދއްކި

އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ  ތްތެރި މެންބަރުމާލޭގެ ޢިއްޒަ

އަުޅަގނޑު ވަރަށްޮބަޑށް ތާއީދުކުރަން.  މެންބަރު އާޠިފް ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށް

މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝަރީފް އަިދ  އަދި ހަމައެާއއެުކ ައއްުޑއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި

ހަކަދެއްެކވި ހުރިާހ ވާ މިތާ މިވޯޓަކީ ިސއްރު ވޯޓަަކށް ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑު ތާީއދުކުރަން. އާދެ ނޑުމެްނނަށް މިއަތަށް  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

ޢިްއަޒތްތެރި ރައީްސ  ލިބިއްޖެ ލިސްޓު. އާދެ މި ލިސްޓު ލިބުނުއިރު

ޢިްއޒަތްތެރި  40ލިސްޓުގާ ވަރަށްގިނަ ބޭުފޅުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި 

ލާޒިްމ  އޮތް. އެހެންމެ ސިްއރުވޯޓެއްމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވިަކމަށް އެބަ

 ބޭފުޅުން. އެނިމިދިޔަ އެންމެފަހުން 18ކުރާކަމަށް އެބަ ވިދާުޅޭވ 

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ އޮތްދުވަހު ވާހަކަދެއްިކއިުރގަިއަަ. ދެން މި 

ލާިޒމް ނުކުރާކަމަށް ެއްއެވސް ބޭފުޅަުކ  ސިއްރުޯވޓު ނަގަން

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ މީ  ނޭވިދާޅުވެަފއޮތްކަމަކަށް މިލިްސޓަކުން ނުފެ

އެބަވިާދޅުޭވ  ބޭފުޅުން 18ވަރަށްބޮޑު ެއއްެޗއް. އެހެްނީވމާ މިތަނުގައި 

ނަގަންއެބަޖެހެއޭ.  ކުރީދުވަހުަގއި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ބޭފުޅުން ސިއްރުވޯެޓއް

ވިާދޅުވެފަެއއް ނެްތ  އެކަމަކު ެއްއވެސްބޭފުޅަކު ަކނޑަެއޅިގެން މިތަނުަގއިަަ

ލާިޒމްކޮށްފައެބައޮތޭ.  ނޭ ަނގަންޖެހޭނީ ހާމަވޯޓޭ ނަގަންސިއްރުޯވޓެއް ނޫ

 10ވިދާޅުވެަފއެބައޮތް،  އެހެންނަމަވެސް މީގެތެރެއިްނ ބައެއް ބޭފުޅުން

ގޮތެއްނިންމާފަިއ  ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެފައެބައޮްތ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި

ނުޑ އަޅުގަ  އޮތުމާއެްއކޮން ެއގޮތަށް ަޢމަލުކުރަންޖެހޭނޭ. އެކަމަށްެވސް

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާިއރު ވަރަށްބޮޑަށް   އިޙުތިރާމްކުރަން. އާދެ މީ އަޅުގަ

ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއް އަިދ މިހާރު ކޮންމެސްވަރަކަްށ އިންފޯރމަލް 

ނަޑށް ހީވަނީ  ކޮންސަލްޓޭޝަންއަށް ދާަކމަށްވަންޏާވެސް އަުޅގަ

ނޑަށްވެސް ހަމަ ޢިްއަޒތްތެ ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއްހެން. ދެން ރި ރައީސް އަުޅގަ

ހަމަ އޮޕަިސޓް ތަފާތު ދެ ގޮތް.  ވިދާޅުވިހެން ޤަބޫލުކުެރވޭ މީގަމިއޮތީ

އަޅުަގނޑުމެްނ  އެހެންވީމާ، މިެދގޮތުެގ މެދުގޮތެއް ނެެރވޭތޯ ބަލަން 

 މަސައްކަތްކުރަން މިޖެހެނީ ފަސޭހަކަމެއްނޫން އެކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެން 
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 ބޭނުންފުޅުވާނީ ވީހާވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލިހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް

 ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތއް ނިންމައިގެން ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން މިއެދެމުންާދ ހެޔޮބަދަލުތައް  ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ައުޅގަ

ނޑަށް ހިޔެއްުނވޭ ފަހަށްޖެހިވަޑައިންަނާވ  ގެނެސްދިނުމަށް. ެއކަމަށް ައޅުގަ

ންބަރެއް މިތަނުގައި ހުންނެިވހެންނެއް. އާދެ މެ އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި

ސުޕްރިމަސީއެްއގެ ވާހަަކ  މިތަނުގަދައްަކއިފި ޕާރލިމެންޓްރީ

އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޕާރލިމެްނޓްރީ ސުޕްރިމަސީ ެއއް ޫނނޭ

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުަުޕްީރމް އެްއޗަކީ މި ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ ޤާނޫނު ކޮންސްޓިޓިއުޝަން. އަސާސީ ސުޕްރީމް އެްއޗަީކ. އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަންެޖހޭނެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއް ވެސް އާދެ ހަމަ  މިއާއެްއގޮތަސް

އާދެ އެހެން އެ ސުޕްރަމަސީއެއްބަަލއިެގްނ  އެސުޕްރިމަސީ ބަލަިއގެންނޫނީ

ޤާނޫނުއަސާީސެއއް ނޯންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްނެތް ެގންދެވޭކަށް.

ވާހަކަދައްކަނީ.  ރީ ސުޕްރީމަސީގެ ތަންތަނެއްގަިއ އިނގޭތޯ ާޕރލިމެންޓް

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކީ ލޯޔަރެއްނޫން ެއހެންނަމަވެސް އެހެން ކިޔާއަުޑއިވޭ އަުޅގަ

 މިޒަމާނުގެ އިންޓަރނޭާޓ ހަމަ ހަތަރުންނާވެސް މަޢުލޫމާތުގެ އެހެންވީމާ 

ނުޑމެން ކޮންމެމީހަކުވެސް ކޮންމެ ދިވެހި  މިގޮތަށްބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ދިވެހިާރއް ރައްޔިތަުކވެސް ޖޭަގއި ުއޅޭ ކޮންމެ މީހަުކވެްސ އަުޅގަ

މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއްއގޮތަށް. އެހެންެވެގންމިދަންނަވަނީ  ޢަމަލުކުރަންމިޖެހެނީ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  97ިސއްރުވޯުޓ، ސިއްުރވޯެޓކޭ  ވަނަ މާއްާދގައި ިމވާ 97

 ާމއްދާަގވާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ 133މިލާޒިމުކުރަނީ 

ނޑުނެތީޭމ އެހެންވެގެންޭނ  ވަނަ މާއްދާ އާ ިޚލާފުވާކަށް 12 އަުޅގަ

ނޑަށް އިނދެވެންނެތީ. އެގޮތަށް ވަރަށްިގނަ ޢިއްޒަތްތެިރ  މިތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑަަކްށ  މެންބަރުން މިތަނުގައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިިފ، މިއަކަށް  އަުޅގަ

އެްއޮގތްވާނެހެންނެއް.  ހިޔެއްނުވޭ ެއގޮތަށް އެޚިޔާުލުކރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު

އަޅުަގނޑުމެްނ  އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިންމަވާަފވާގޮަތކަށް

ނޑު އިުޚތިރާމްކުރާނަން  އިޙްތިރާމްކުރާނަން. ހަމަގައިމު އަުޅގަ

ނުޑ ބައިވެިރެއއްނުވާނަން. އެހެންނަމަވެްސ  އެފަދަވޯެޓއްަގއި އަުޅގަ
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ން ަވޑަިއަގންނަވާ ރައީސަާކ ަރއީސް ދެްނ އިންތިޚާބުެވގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާުޅވިހެން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  އެްއކޮށްަް މާލޭގެ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށްގެންެދވޭޯތ  ވަރަށް ެއކުވެިރކަމާެއއްކޮށް ައޅުގަ

މަަސއްކަްތކުރާނަން. އާދެ މިތާ ޓްރާންސްޕޭރަންސީއެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެން ބަލާލަމާ  . އާދެވާހަކަ ދައްަކއިފި އެްނމެ ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިއްރުވޯަޓކަށްދާން މިޖެހުނީ އެްއވެްސ  ހިންގަވާ ީކްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

މިތާދައްަކަވން ބިރުންނޫން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެވާހަކަ

ނޑުމެންނަްށ  އެހެންކަމަކަށްވެސް ކެިރވަަޑއެއްުނގަންނަވާ. އަުޅގަ

 މެނަށް ހުރިހާ ދިވެހިންނަށްވެސް ެއނގޭ މިމައްސަލަ ހުރިހާއެން

ފުރަތަމައިނުންވެސް ދިމާވި ސަބަބު. އެބާރުލާފަ މިތާބުނާކަށްނުކުރޭ. 

ހޮވަްނެވގެން ނުވަތަ ވަކިމީހަކު ނުހޮވަންވެެގން މިތަނުގަިއ  ވަކިމީހަކު

ނޑުމެން މިހާރުމިއޮތީ ވަޅުަގނަޑކަްށ ވެއްޓިފަ. ީމ  ކުރިކަމަކުން އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީން  ކީ މިކަންތައްޙަޤީޤަތަ

ނޑުވެސް ބޭނުން އަދި އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ  ސަލާމަތްވާންެވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން   މެންބަރުންވެސް ބޭނުންފުޅު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ.  މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ މީން ސަލާމަތްވެވޭެނއޭ އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި ލ. އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރާ  ައޅުަގނޑު އެހެންވެގެން 

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ާތއީދުމިކުރީ. އެެހންވީމާ، މިއަްށވުރެ ތިލަކުރާަކށް އަުޅގަ

ދިުގކުރާކަށް ބޭނުންމެއްނެތިން. ާއދެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ބޭނުމެއްނެތިން ވާހަަކވެސް

ޒަތްތެިރ ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން. ައދި ޢިއް ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

ނުޑ ހިތްހަމަޖެހޭވާހަކަވެްސ  ރައީސް މަޖިލިސް ގެންދަާވގޮަތށް ވަރަށް އަުޅގަ

  ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ވާހަކަފުޅުތަކަށް. އާދެ މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުެމން ޖަލްސާ ނިންމާ އަިއސް މިއޮއްޖެހުނީ. ގަޑި ޢާންމުގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

 އަކަްށ މެންބަރުން  25އަޅުަގނޑު ދެންމެ ދެްނނެވިފަދައިން 

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދަވޑަިއގެންފައެބައޮތް. ޢާންމު އުސޫލެއްގޮތުން 
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އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ނިމޭއިރު އަދި ވާަހކަފުޅުދައްަކވަްނ 

ސް ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއެްއގަިއ ބޭފުޅުްނގެ ލިސްޓެއް އޮތްކަމަށްިވޔަ ތިއްބެވި

އެފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަން މިޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެްސ  އަލުން

މިއަުދގެ ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު  ނަންފުޅުތަކަށް ބަލާލާއިރު އަޅުަގނޑު 

ފުރުޞަތު ނުލިބި މިއޮތީ.  އެދިަވޑަިއގެންނެވި ަބއެްއ ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް

ެއގޮތަށްެގންދިޔަސް ހަމަ  ލްސާއެްއގައި ހަމައެހެންވީމާ ދެން އެހެން ޖަ 

މިބަލަނީ މިހާރު  އެހެންދިމާވުން އެކަށީގެްނވޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު

ދެންއޮންނަ  އެދިަވޑަިއގެންފައި ަަތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ

 ޖަލްސާއެްއގައި އެތަރުތީބުން ފުރުޞަތުއަރުވަން. ެއގޮުތގެމަތިން މިޖަލްސާ

 ންމާލުމަށް މި ޤަޞްދުކުރަނީ. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ތަރުތީބުމިއަދު ނި

 ތިބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނިގަިވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮުތެގމަތިން އަދި

ޔައުމިްއޔާއަށްަޓކާެވސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ފުރުޞަތު މިހާރު ދެން 

 ދޭންއޮތް ތަރުތީބުން އެީއ: ދެވެން

 ރު ރާޝިދާ ޔޫސުފްމެންބަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ     -1

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒުބެއިރު  އަރިއަތޮޅު     -2

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު      -3

 މާލެއަތޮޅު މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ     -4

 ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް     -5

 ޙަލީމް  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢަދުނާނު     -6

 ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު     -7

 އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިްބރާހީމް ޠާހިރު      -8

 ޒާހިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު     -9

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މާލެއަތޮޅު މެންބަރު  -10

 މަދު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް މުޙަން ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  -11

 އަޙްމަދު ޝަފީޤު މުލަކަތޮޅު މެންބަރު  -12

  މެންބަރު ޢަބްދުއްޝަކޫރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  -13

 އަޙްމަދު ސުލެއިމާނު މުލަކަަަތޮޅު މެންބަރު  -14
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 މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  -15

 މުޙަންމަދު  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޢަލީ  -16

 ޔޫސުފް ނަޢީމް  މެންބަރުފެލިދެއަތޮޅު   -17

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާފިޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  -18

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ސަލީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  -19

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  -20

 މަސީޙް މުޙަންމަދު هللا ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު މެންބަރު  -21

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާތިޤު  ތޮޅު ދެކުނުބުރީނިލަންދެއަ  -22

 މެންބަރު މަރިޔަމް ނޫރައްދީން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  -23

 މޫސާ މަނިކު ހައްދުންމަތީ މެންބަރު  -24

  މުޙަންމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމް ފުވައްމުލަކު މެންބަރު  -25

  ފަިއޞަލް ނަސީމް ފުވައްމުލަކު މެންބަރު  -26

ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ދެ މެންބަރުން  ންއަދި މީެގއިތުރު

ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފްކުރަްއާވ މީގެކުރީަގއި  އެދިަވޑަިއގެންފައެބައޮތް. އާދެ 

ނޑަްށެވސް ކުރީަގއި  އެދިަވޑަިއގެންފައޮތް ބޭފުޅުްނގެ ލިސްޓު އަުޅގަ

ރަޝީުދ  ފާހަގަކުރެވިަފއޮތީ ތ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު ޑރ. ޙުސަިއން

 ަސއިން ރަޝީދު ޙަސަންވެސް އެިދވަަޑއިގެންަފވޭ.އިބްރާހީމްވެސް ޙު

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް ކަރުދާސްޮކޅެްއ ލިބިފަނެތީމާ 

އެހެންވީާމ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު  އެނަންނުދެންނެވުނީ.

މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު މިބޭފުޅުންވެްސ  ޙަސަން، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ

ފުރުޞަތުއަުރވާީނ ދެންއޮންނަ  އޮތީމަ އަޅުަގނޑުހަމަ އެދިވަަޑއިގެންފަ 

އަޅުަގނުޑ  ޖަލްސާއެްއގައި. އާދެ، ިމޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެކުރިން

 ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކައެްއ ދަންނަވާލާނަން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން 

ވަރަށްގިނަ މެންބަރުންެވްސ ދައްަކވާފައޮތް ވާހަަކއެްއ އެީއ ހަމަ 

ގެ މަސައްކަތްަތއް ވީހާެވސް ައވަހަކަްށ ާޚއްޞަ މަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ އަިދ  ދެވޭތޯ އަުޅގަ

ކުިރއަށްދެވެންއަންނަނީ ތިބޭފުުޅންގެ ހުރިހާ  އެމަސައްކަތަްށ އަދި
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ިނންމަވާގޮތެއް ނިިމގެން. އެހެްނވީމާ އެކަމަށް  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް 

ނޑުމެންގެ ވިސްނަވާަފއި އަ މަސްޢޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް  ުޅގަ

އެވާަހކަދަންނަވާލަން. އާދެ ަޖލްސާ އޮންނަ  ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް ދިއުމަށްޓަކާ 

ނޑު އަިދ މިވަގުަތކު އިޢުލާނެްއ ނުކުރާނަން.  ދުވަހެއް އަުޅގަ

ބައްދަލުވުމަކަށްެވސް  އެހެންމިދެންނެވި އެއްސަަބބަކީ ނުރަސްމީ

ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކަމުަގއި  ގެންފަވާީތއެއާ އެީކަގއި ފުރުޞަތެއްއެދިަވޑައި 

ނޑުމެން ެއކަމެއް ޭރޭވތޯ ބެލުމަށް  ދެވޭތޯ ބަލާ ެއކަމެއް ައޅުގަ

 މަސައްކަތްކުރާނަން. ެއީއ ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއަކުން އޭރުން

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިމުމަކަށް ގެނެވިދާެނކަމަށް ބަެއއް ބޭފުޅުންވެސް 

ިއގަންނަވާތީ ާއިއ އެީކގައި އާދެ، ަވލްޙަމްދުލިއްލާހި ދެކިވަޑަ 

 ޖަލްސާނިމުނީ. ރަބިލްޢާަާލަމީން
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