
 

 

   

بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصلة ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: . 1

ވަނަ  35. ގަވާއިދުގެ 2ޖަލްސާ ފެށުނީ. والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله. 
 28ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރައްޔިތުންގެ މާއްދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ވަނަ ޖަލްސާއަަަށް  ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާއާ  35 ކުރީދުވަހު ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު އަޅުގަ
ދައްކަވަން ކުރީދުވަހު  ގޮތުން ވާހަކަފުޅުބެހޭގޮތުން. އާދެ، މިއަދުވެސް އެ މާއްދާއާ ބެހޭ
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު  އެދިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަދި މިއަދު

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމުގެކުރިން ކުޑައެއްޗެއް  އަރުވަމުންގެންދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި
 ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރު އެވަގުތަކުމަޖިލިސްގެ  ދަންނަވާލާނަން. މި

ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން.  އެވާހަކަދެކެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އަނެއްކާވެސް
ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާ ރީތިބަހުން  ހަމައެހެންމެ ރީތިބަހުން، އާދެ، ހަޑި ހިތުރުބަހުން

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ޖަލްސާގައި  ކެވުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރިވާހަކަފުޅުދެއް މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ
 ކަހަލަ ހަޑިހުތުރުބަހެއް ވިދާޅުވެ އެއްޗެތި ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ ޖަލްސާގެ ވިދާޅުވަން އެކަށީގެންނުވާ

ނޑަށް މަޖުބޫރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ނޑާލަން އަޅުގަ ކަހަލަ ވަގުތެއް އެ ޔައުމިއްޔާއިން އެ ކަ
އެގޮތަށް ގެންދާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން.  އަތުވެއްޖެއްޔާ އެކަން މަޖިލީހުގައި ޢިއުލާނުކޮށް އެކަން

ބެހޭގޮތުން ހުޅުވިފައިވާ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ވަނަ މާއްދާއާ 35އާދެ، ގަވާއިދުގެ 
ދައްކަވަން ހުންނެވީ ތިލަދުންމަތީަިގެ ހުއްޓާލިއިރު، ނިމުނުއިރު ވާހަކަ ކުރީދުވަހު ޖަލްސާ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް އަޅުގަ
ނޑު ކުރީދުވަހުގެ ވާހަކައާ އަޙްމަދު  އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ކުރިއަށްގެންދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން ހަމަ އެގޮތަށްސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ގުޅިގެ
ވަނަ މާއްދާއާ  35މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  ލ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި

ނޑައަޅައި މި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ  111ހުށަހެޅުއްވި  ގުޅޭގޮތުން މުސާ މަނިކު މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަ
ރައީސް  އި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވަވާފައިވާތީވެ އެކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރިކަމުގަ 111 އަދަދަކީ

ނޑު ދަންނަވަން. އެއީ މިހެން މިދެންނެވީ ވަޒީރުންގެ  ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި އަޅުގަ
 54އިޚްތިޔާރާ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށް މަދުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ

ލިބިފައިވާ ހިނދު އެ ބާރު އުނިކުރުމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤު  ނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވަ
ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ  މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާނެ ނޑު ނުދެކެން. އަޅުގަ ކަމަކަށް އަޅުގަ



އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ، އެހެންކަމަށް ވާނަމަ އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް
ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަކު ކަމެއްކުރެވޭނެ ކަމަކަށް މަތިން އަޅުގަނޑުނުދެކެން.  ނޫންގޮތަކަށް އަޅުގަ

އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާމެދު  ހަމަ މިއާއިއެކުގައި މ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ނޑު ކުރީދުވަހުވެސް ކޮންމެވެސް ނޑު ވަރަކަށް ވާ އަޅުގަ ހަކަދައްކާލަފައިވާނެ. ހަމައެއާއިއެކު އަޅުގަ

 އިޞްލާޙުގެ ދެވަނަ ފޮޅުވަތުގައި ބަޔާންކުރާ އޭރަކު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި ދަންނަވާލާނަން އެ

މެންބަރުންގެ  މެންބަރުންގެ އަދަދޭ ބުނުމުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޭރަކު ތިބިަި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
އުނިއިތުރު ކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ  ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ އެއަށްއަދަދޭބުނީމަ ވަޒީރު

ނޑުމެންނަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  93އަދަދެއް ކަމަށްވާތީ އެކަން އަޅުގަ
ނޑައަޅާފައި އެވަނީ މިވަގުތު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  އަދަދު ކަ

ބަލައިގެންކަމަށް ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމުގައި  ހިމެނޭ މެންބަރުންނަށް
ކަމަށް  މީހަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް އުނިކުރެވޭނެ ހުންނަ

ނޑުނުދެކެން. މިގޮތުން ދިވެހި ކޮންމެ  ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް މާއްދާއެަެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަ
މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލެއް  ރައްޔިތަކަށްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް އުނިކުރުމަކީ

އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް  ނުގެންނަހާ ހިނދަކު އެއަށްއ ަިޚްތިރާމްކޮށް
ށް ހޮވިއްޖެނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަ  ފެންނާތީ ވަޒީރުންނަށްވެސް

 މާއްދާގެ ދަށުން ވޯޓުދިނުމަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤު އުނިކޮށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ 75

އެއީ އެންމެ  މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރު އަޅަމުންދާނަމަ
މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އްސަލަތަށް ހުރުމުންރަނގަޅުގޮތްބާއެ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ. މިފަދަ މަ
މައްސަލަތަކާއި ހެދި މި މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ވަގުތުގައި އެ

ނުދެވޭނަމަ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ  މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅި ކުރިއަށް
ނޑުގެ ހިތުގަ އިޞްލާޙުކުރެވޭނެބާއޭ މިއީވެސް އި އުފެދޭ ސުވާލެއް. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

ނޑު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 93ހިތަށް އަރާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރައިަީސް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި މީގެއިތުރުން
ނޑި  ފަދަމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ މެންބަރުންނަށްވެސް މި މަޖިލީހުގައި ދެ ގޮ

 ކޮބައިބާވައޭ. އެހެން މިދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުބަހައްޓާންވީ ސަބަބަބެއް

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތަކެއްގެ އިތުރުން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާތީވެ، އެހެންކަމަށް ވާނަމަ  ނަށްވެސް ހަމަ އެބޭފުޅުންނަށްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ނޑު މިދަންނަވަނީ އެފަދަ  އެފަދަ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަ



މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ، ރައްޔިތުން މެންބަރުން މި
ނޑި ބަހައްޓަން  މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށްވާތީވެ އެބޭބޭ ފުޅުންނަށްވެސް މިތަނުގައި ދެ ގޮ

ނޑުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަތޮޅަކުން އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެން ރައްޔިތުން  ޖެހޭނެކެމަށް އަޅުގަ
 ލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ވާޖިބުތަށް ދޫކޮށްލަވާހައިޞިއްޔަތުން އަތޮޅެއް ތަމްސީ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ

ނޑި ފުރުއްވަން ބާރުއަޅުއްވާ ފަދައިން އެބޭފުޅަކު  ވަޒީރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވީތީ މި މަޖިލީހުގެ ގޮ
ނޑި ފުރުއްވުމަށްވެސް ބާރުއަޅުއްވަން ޖެހޭނެކަމަކަށް  އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އަތޮޅުގެ ގޮ

ނޑުދެކެން. އެހެންކަމުން އެފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްފަހަރާ ދެ ވޯޓު  މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ
ނޑުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު ތި އިންނެވެވީ  ދެއްވުންވެސް ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުގައި ހޮވިވަޑައިގަތުމުގެ ސަބަބުން ގދ.ގެ މެންބަރުކަމުގެ އަޅުގަ

ނޑި މިވަގުތުވަނީ ހުސްވެފައިކަމަށް ނުވަަަތަ އެ ގޮނޑިހައިސިއްޔަތު މިވަގުތުހުރީ  ން އެ ގޮ
ނޑު ހަމަ ތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން ދަންނަވަން  ހުސްކޮށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް  މ. ސިލްވަކުލައުޑް އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް މި
ނޑީގައި  ދެވެން ޖެހޭނެކަމަށް. އެހެން ނޫންކަމަށްބައިވެރިކޮށް  ވާނަމަ މި މަޖިލީހުގައި ވަޒީރެއްގެ ގޮ

ނޑިއަށް  އިންނަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަކު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެބޭފުޅަކު އަތޮޅެއްގެ ގޮ
ނޑި ހުސްވެގެންދާކަމަށް ބު ހޮވިވަޑައިގަތުމުގެ  ނާބުނުމަށްސަބަބުން އެ ގެއްލިގެންދާ ނުވަތަ އެ ގޮ

ނޑުދެކެން. ނޑަށް ހީވަނީ މިއަށްވެސް ޖަވާބެއް ބޭނުންވާނެކަމަށް އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްބާސް އިބްރާހީމް  ހަމަމިއާއިއެކު މަޖިލިސްގެ ޔައުމިއްޔާގައި ގދ. އަތޮޅުގެ

ނުގަންނަވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  ޙާޟިރީގައި ޙާޟިރުވެ ވަޑައި މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި 
ނޑުދެކެން. ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޮތުންވެސް އެއީ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ވަޑައިގެންނަވާ،  މިހާރު ތިއިންނެވީ ގދ.ގެ އަތޮޅުގެ މެންބަރުގެ ހައްަިސިއްޔަތުން މި ޖަލްސާއަށް
ނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާ އެ ޢި ހައިޞިއްޔަތުން މި މަޖިލީހަށް  އްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެގދ. އަތޮޅުގެ ގޮ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ވަޑައިގެން. އެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު ތިއިންނެވީ މި
ނޑީގެ އަޑެއްަް ނޑުމެންނަކަށް ނުވަތަ ގދ.  ރުޔާސަތުގައިކަމަށްވާހިނދު މަނިކުފާނުގެ ގޮ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަ ނޑީގެ އަޑެއް އަޅުގަ މަނިކުފާނުގެ އަޑުފުޅަކުން ނީވޭނެކަން ހަމަ  ށްއަތޮޅުގެ ގޮ
ނޑުމެންނަށް އުސޫލީ މިކަހަލަ  ޔަޤީނުންވެސްމެ. އެހެންވީމަ، މިފަދަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެފަދަ  މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން
 ނަމަ ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމުގެ ދަތިތަކެއްހުރި މައްސަލަތަކެއްވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ  މައްސަލަތަކެއްގެ

ނޑުމެންނަށް މިވަގުތު ދައްކައިގެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުނުވެ  ހުރިނަމަ އެކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ



ނޑަކަށްނުފެނޭ. އެހެންވީމަ، މިދެންނެވި  އެކަންތަށްތަކަށް ޙައްލެއް އަތުވެދާނެކަމަކަށް އަޅުގަ
ނޑު މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބުތަކަށްޓަކއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ކަންތައްތަކުގެ ސަބަ  އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކުރެވެމުންދާއިރު މިހާރު މި ޑްރާފްޓިންގ  ވަނަ މާއްދާގައިމިވާ ވާހަކަތަކުގެ ވާހަކަ 35
ނޑު ހުށަހަޅާ  2ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ވަނަ އިޞްލާޙު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުނުކުރެވި އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް އުނިކުރުމުގެ މިދިމާވާ  މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް ނުދެކެން. ވީމަ، މިފަދަ އެހެން އިޚްތިޔާރާއި ބާރެއް ލިބިގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން އިޚްތިރާމްކޮށް އެކަންތަށްތަކާއިމެދު ވިސްނާ  ކަންތައްތަކާމެދު މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރަށްވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގައި  ވަޑައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ
 ފުރުޞަތެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމުން މެންބަރުންނަށްވެސް އިޚްތިރާމުކުރުމަށްލިބޭ  ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ) ދެއްވި ފުރުޞަތަަަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ނޑުވެސް  މަޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދުނީ  އި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ކުރީދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާގަ
ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވުނު  35ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑުމެން

ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާއި ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންވެގެން. އެންމެ ވާހަކަތަކާއި އަދި
ނޑު ދަންނަވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަކީ  ވަނަ މާއްދާ މިހާރި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން 35ލާނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްކަމަށް. މިހެން ނޑު ޤަސްދުކޮށްގެން މިހުރީ  އަޅުގަ ދަންނަވާލުމާއެކު އަޅުގަ
އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. އާދެ، މ.  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް

ބަލައިލާއިރު އަދި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހުޅުއްވާފައިމިވާ އިޞްލާޙަށް ޅުގެއަތޮ
ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން  ވަރަށްގިނަ ނުކުތާތަކެއް އޭގެތެރެއިން އެބަނިކުމޭ. ގިނަ

ނޑަ މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަަައިފި. ނޑުވެސް އޭގެތެރެއިން އަޅުގަ ށް ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު އަޅުގަ
 އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަމުން އެ އިޞްލާޙު ނުކުތާތަކަށް

އަޙްމަދު  ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހުނު ސަބަބު ނުވަތަ މަޤްޞަދު މ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މެންބަރުންގެ އަދަދު އެއީ  ހުގެޝަފީޤް ވިދާޅުވެދެއްވި. މިގޮތުން އޭނަ ވިދާޅުވިގޮތުން މަޖިލީ

އެއްޗެއްނޫން ނުވަތަ އެނގެން  ލިޔެވިފައި މިއޮތް ގަވާއިދުން ފެންނަން އޮންނަންޖެހޭނެ
އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މީގެ ތަފާތަކަށް  އޮންނަށްޖެހޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ. އަދި

ނޑުމެން ބަލާ ލާޙު ތަފާތަކަށް މިއުޅެނީ. މަޖިލީހުގައި އުސޫލުން މި އިޞް  މިއުޅެނީ މިހާރު އަޅުގަ
 ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުންނަށް އެ މިނިސްޓަރުންގެ ހައިޞިއްޔަތުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ



ނޑިތަށް ހުންނަށްޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވޭ. ނޑި ނެތްކަމަށްވާތީ އެ ގޮ އާދެ، ދެންމެގައި  ތެދުވަންޖެހޭ ގޮ
ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ނުކުތާއެއް  ންބަރުވެސް ވިދާޅުވިފަދައިންވާހަކަދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެ އަޅުގަ

ނިންމިދާނެބާއޭ. މިއީ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާ މަޖިލީހުގެ  މިކަހަލަކަމެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކުން
ގެންދިއުމަށް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ  މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް

ގަވާއިދަކަށްނުވާނެ.  މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ނުވަތަ ގެނެވޭނެވަރުގެ އް.ގަވާއިދެ
އެވަރުގެ ބާރެއް އެ ގަވާއިދަކަށް  އެކަހަލަ ނުވަތަ އެވަރުގެ މަޤާމެއް އެ ގަވާއިދަކަށް ނުދެވޭނެ.

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދެކެވި ވަރަށް ގިނަ ޢިއް ދެވޭނެ ޖާގައެއްވެސް ނޯންނާނެ. އާދެ، މިމޭރުމުން
ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަދައްކަވައިފި.  އެބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން މި ގަވާއިދުގެދަށުން އަޅުގަ

ނޑައެޅިދާނޭބާއޭ. އަޅުގަނޑުވެސް ނޑު  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަ ނޑަނޭޅޭނެކަމަށް އަޅުގަ ކަ
 118ވިޔަސް އަދި  111ވިޔަސް  118ދަދެއް ވަކިއަ ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް

ނޑައެޅުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް މި މަޖިލީހުގައި  ވިޔަސް އެފަދަ އަދަދެއް 119ނުވަތަ  ކަ
ނޑިވަޅުގައި މި ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާކަން ފުރުޞަތެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނޭަޭ. ދެން  މިދަ

ނޑު ވިސްނާލާއިރު ނޑިވަޅުގައި ކޮންމެހެން އަޅުގަ ވަނަ މާއްދާގެދަށުން  35މި މާއްދާ އާދެ،  މި ދަ
 ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫނުަްތޯ ބަލާލަންޖެހޭ. މިގޮތަށް ލިއުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވަނީ ކުރަންޖެހޭ

ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާއެއްޗެއް ސާފުނުވާތީ ކަމަށް މ. އަތޮޅުގެ 93ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑު ދަންނަވާނީ  ނޑަށް ވިސްނުނީ. އެހެންނަމަވެސްމެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކައިން އަޅުގަ އަޅުގަ

އެބަބަޔާންކުރޭ މި ޚާއްޞަަަ މަޖިލިސް  ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ސާފުކޮށް 93ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑުމެންނަށް އެކުލެވިގެންވާގޮތް. އަދި އެ  އެކުލެވިގެންވާގޮތަށް ބައްލަވާއިރު އަދަދުތަށްވެސް އަޅުގަ

ދައްކަވައިފި.  މީގެކުރީގައި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ހިސާބުކޮށްލެވޭނެ މިވާހަކަވެސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަަައި މިނަސްޓަރަކު  އަދިހަމަ އެ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ޤަބޫލުކުރައްވާފަދައިން 

ނޑިއެއްގައި އިންނެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ހުއްދަކުރާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮ
 އެބަވިދާޅުވޭ. މިކަން މިހާސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެއްކަންކަ

މަޖިލީހަށް  އަދަދުވެސް އެގެންއޮވޭ. އަދިހަމަ އެގޮތަށް އެ މަޖިލީހެކޭ އެއްފަދައިން ޚާއްޞަ
މިއަންނަނީ  ތަފާތަކަށް އިޚްތިރާމުކުރޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު އެގެން އޮންނައިރު. ދެން ހަމައެކަނި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެގައި އެހެން  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް. އެ އަދަދަކީ
ނޑައެޅޭނެ އަދަދެއްނޫން. އެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން ނޑުމެންނަށް ކަ އަޅުގަ

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން  މަދުކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރުން ގިނަކުރެއްވުން ނުވަތަ
 ވަނަ 3ކަމެއްނޫން. އެހެންކަމަށް ވުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ލިމިޓްކުރެވޭނެ



ގޮތުން  މާއްދާގައި އޮތް މެންބަރަށް ބާއްވާ މިގަވާަާއިދުގައި އިތުރުވާހަކައެއް މިއާބެހޭ
މާއްދާއެއްގައި މިނިސްޓަރަކު  އްވެސްލިޔަންނުޖެހޭކަމަށް. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤާނުނުއަސާސީގެ އެ

ނޑިއަކަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަށް އެ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު  ނުވަތަ ވަޒީރަކު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮ
ލިޔެވިފަކައިނުވޭ. ހަމައެއާއިކު އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މެންބަރަކު  ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް

ނޑި ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެޢައްޔަންކުރެވުނީމާ އެ މިނިސްޓަރަކަށް ކަމަކަށް  ތަނުން އެއިންތިޚާބު ކުރެވުނު ގޮ
ނޑު ދަންނަވާނީ މިމައްސަލައަކީ  މީން އެއްވެސް މާއްދާއަކު ލިޔެފަކާނުވޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

މިކަމަކީ މިހާރު މި  އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އޮޅޭވަރަކަށް އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް.
ގަވާަާއިދުގައި އެއްޗެއް މާއްދާއެއް  ވަރު ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް. އާދެ،ގަވާއިދުގައި ލިޔަންޖެހޭ 

އެއްވެސްބައެއް ހިމަނާއިރު އޭގެމަޤްޞަދުގެ އިތުރުން އޭގެ  އިތުރުކޮށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކޮށް ނުވަތަ
 ބަަަލަންޖެހޭނެ. މ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަތީޖާއަށްވެސް

ނޑިބަ ނޑަށް މިފެންނަނީ ހަމައެކަނި މިދެގޮ ނުވަތަ އިތުރު  ލާއިރު އޭގެ ނަތީޖާއެއްކަމަށް އަޅުގަ
ނޑިތަކެއް އެތަނަށްލުމެއް ނޫން. ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް  ނޑިއަކަށް  ގޮ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ކޮންމެ ގޮ

ނޑިއެއް ނުވަަަތަ މިހާރު ހަމަ ތިއްބެވި މެ ވޯޓެއް އޮންނާނެ. މިގޮތުން އިތުރު ންބަރަކަށް އަނެއްކާ ގޮ
ނޑިއެއް ނޑި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތުގެ މަތިން އެއަށް  އިތުރު ގޮ ބަހައްޓައި އެގޮ

ނޑި  ވޯޓުވެސް ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުއެއް ގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެަެއްނޫން އެއްވެސް އެގޮ

ނޑު  ހެޅުވުމުގެ ނަތީޖާވެސްމެންބަރަކަށް ދެ ވޯޓެ އޮތުމަކީ. އެހެންކަމުން އެހުށަހެޅި ހުށަ އެއީ އަޅުގަ
ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ޤަބޫލުކުރާނެ ނަތީޖާއެއްނޫން. އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިމަޖިލީހުގައި

ނޑަށްވުރެ ނުވަތަ ނޑު ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތުން  އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ވަކި އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑާއި ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަ ނޑަށްދެވޭ ވޯޓަށްވުރެ އިތުރަށްވަކި ވޯޓެ އެހެން  އްއަޅުގަ އަޅުގަ

އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ދެވޯޓެއް ލިބިގެންނުވާކަން އަޅުގަނޑު  މެންބަރަކަށް ނުދެވޭނެ. އެއީ
ދެ ވޯޓެ ދެވޭގޮތަކަށް ނުވަތަ ދެގޮނޑިއެއް ހުރެގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނަމަށް  ޤަބޫލުކުރަން. މިކަމުގެ

 ނުޖެހުން، ކަންތައްތައް ނުވަތަ ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ސާފުކޮށްހުންނަ ހަމަ  އެކަމުގެ

ވިދާޅުވެދެއްވައިފި. އާދެ  ދެންމެގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ސަމީރް
ނޑުވެސް ވާހަކަތަކެއް މާދިގެއް ނުކުރާނަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ މިހާރު  އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ގެަެނެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ  35 ޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙަކީ މިމިހުށަހެ
ނޑުދެކޭ ގޮތުންވެއްޖިޔާ  އިޞްލާޙެއްނޫނޭ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއްނޫން އަދި އަޅުގަ

 އެގޮތަށް ފާސްކުރެވިގެންވެސްނުވާނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން މިމަޖިލީހަށް

ނޑު  މެންބަރުން. 77ދެއްކެވުން: މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ވާހަކަ ދެން އަޅުގަ



މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. މާޅޮސްމަޑުލު  ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑު އެންމެ  އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެންބަރު ޢާލީ މިޖަލްސާގައި އަޅުގަ

ބެނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރެވޭ ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަވާއިދުގެ  ވަޙީދު ދަންނަވާލަން
ނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ މީގެ  35 ކުރީގެ ބައެއް  ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މިނި ނިކުމެގެން ބައެއް ފަހަރު ބައެއް  ކުމެގެންއުޅޭ މައްސަލަޖަލްސާތަކުގައި އަޅުގަ
ހުށަހެޅުމުން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވަފަވަނީ  ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް

މިހާރު ބަހުސްކުރެވެނީ ތިވިދާޅުވާ ކަންކަމަކާ ބެހޭގޮތުންނެއް ނޫނޭ އަދި  މިއަދުގެ މިޖަލްސާއަކީ
މީ  ނުގައި ތިމައްސަލަވެސް އަންނާނޭ އާއިމަ އެހިސާބުންވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީއޭ.އޮތްތަ ކުރިއަށް

ނޑު ހަމަ ބަލި ހަނދާނެއްނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނޑުގެ މިއަޅުގަ އަޅުގަނޑު  އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިމައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

އުނދަގޫ މައްސަލައެއްމީ. އެހެންވީމަ،  މެންބަރުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޙައްލުކުރަން މަޖިލިސްގެ
ނޑުމެން ކުރިއަށްދާންވީ. މިމައްސަލަށް ޙައްލުނުކޮށް  މިމައްސަލަށް ޙައްލުކޮށްފައި އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކުރާ މަރުޙަލާގައި މިމައްސަލަ ނިކުތުމުން އަނެއްކާ  ކުރިއަށްގޮސްފިނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ
 މާއްދާތަށް ފާސްކުރުމަށްަް އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމަށް ބެލޭ. ނޫނުއަސާސީގެޤާ

 93ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިއީ މިއޮޅުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާހިތްވޭ
ޅުގަނޑުމެންނަކީ ބުނަން އެއީ އަ ވަނަ މާއްދާގައި މިހާރު ވަރަށް އުނދަގޫ އެހާ ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން

ތަފާތުތަކެއް ވަރަށް އަދަޔާ ޚިލާފު ގޮތްތަކެއް  ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަ ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު
ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައެއް މާއްދާތައް މާނަކޮށް  ހިތައްވެސް ނާންނަ ކަހަލަަަ

ބުނުމަކީ  ޙަ ޢިބާރާތުންނޭޤަބޫލުކޮށް ޤަބޫލުނުކޮށް ތިބިބައެއް. އެހެންވީމަ، އެހާ ޞަރީ އެކަން
ދައްކާއުޅޭ ބަހުރުވައިން  ދަތިކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ރީތި ދިވެހި ބަހުން ޢާންމުކޮށް މީހުންވާހަކަ

އެވާހަކަފުޅުތައް ދަންނަވާލާހިތްވޭ.  ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާަާތުންނޭ އަދިވެސް ބުނާހިތްވޭ އަހަރެން
މިއޮންނަނީ ތިންބައެއް މިއޮންނަނީ ފާހަގަކޮށްފައި.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމައްދާގައި ތިންކަމެއް

 ކަމުގައި 51ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންަްގެ އަދަދަކީ  އޭގެތެރިން އޮޅުމެއް ނެތް

އެފަދައިން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑާއިގަންނަވާނެ. ހަމަ
ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް  ތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލެވުމާއި ގުޅިގެންޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔި

ކުރަން ފެށޭއިރުގައި ވަކިން  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ހޮވި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު
އަތޮޅުތަކުންނާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ  މެންބަރަކު 51އިތުރު އަނެއްކާވެސް ހަމަ 

ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެކަމަށް  51ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއިއެކު  އްޔަންމަޖިލީހަށްަް ޢަ



 ދެން ހިސާބު އަކުރުން ނުފެންނަށް މިއޮންނަނީ އެންމެ އަކުރެއް އެއީ )ހ( ގައި ފެނިވަޑާއިގަންނަވާ.

ނޑު ދެކޭގޮތުގަަައި މިއީއަކީ އެހައި ބޮޑު  މިއޮންނަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން އަޅުގަ
ފެށުމުގެ ކުޑަ މައްސަލައެއް  ލައެއްނޫން. މިމައްސަލައަކަށް މިހާރުވެގެން މިއުޅެނީ މައްސަލަމައްސަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިމަޖިލިސް ފުރަތަމަ ހުޅުވިގެން ބާއްވާ އެންމެފުރަތަމަ  އުޅޭތީވެ. އަޅުގަ
މްހޫރިއްޔާ އޭރަކު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖު  ރަސްަްމިއްޔާތުަައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި

 މިތައް މެންަަބަރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ލިޔުމަކުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ

ނުދިޔައީސްކަން ސުވާލު  މަމަޖިލިސްަްއަށް ހުށަހެޅުނު ނަމަކަށް މިމައްސަލައެއް މިގޮތަށް ދިގުދެމިގެން
ނޑުވެސް ނުންވަނީ ހަމަބައެއް އެހެން ބޭ ނުއުފެދުނީސްކަންަް އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރު. އަޅުގަ

ކުރިއަށް ދިއުމަޓަކައި ޙަޤީޤަތުގައި  ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީއާއިގެން
ދައްކަންހުރި ބައެއް ވާހަކަތަކާއި އަޅުގަނޑު  މިކަމާއިބެހޭގޮތުން މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން

ހަކަވެސް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސްގައި ކުރުކޮށްލަން ޚިޔާލު ކުރާވަ ގެންނަންހުރި ބައެއް މައްސަލަތަށް
 އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައެއް ކަންތައްތައް އެހެން ދޫކޮށްލެވޭނީ ވަކި ދަންނަވަން.

ގަންދީ ހުަަވައެއް  هللاމިންވަރަކަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރެވޭނީވެސް ވާޖިބުއަދާ ކުރާކަމުގައިވާނަމަ މަތް
ބައެއްކަންތައްތައް ހަދާންނައްތާލައި  ނަމަ ވަކިމިންވަރަކަށް ކޮށްގެން އޭގަ މައްޗަށް ވިސްނާ މީހަކު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހެންދެންނެވީ ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫން  ދޫކޮށްލާ އަތްދަށުން ދޫކޮއްލެވޭނީ.
ވާހަކަފުޅުގައި  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ސަމީރުގެ ދާދިދެއްމެއަކު

ނޑިރައް ނުހުންނަ ވާހަކަ ވިދާޅުވިއިރުގައި  ޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެގޮ
ދިމާވެފައިވާ ވަޒީރުން މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކަށް ތިން  އެމަނިކުފާނު ހަނދުމަފުޅުނެއްތޯ އެފަދަ ޙާއްލެ

ނޑި ބަހައްޓަވަން. ބައްލަވާ  ގެ މަޖިލިސްަްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޒީރަކު ރައްޔިތުން ގޮ
ނޑި، ވަޒީރުން މަޖިލިސްަްގެ މެންބަރަކަވީތީ މެންބަރަކަށް  ޢައްޔަންކުރައްވައި ފިނަމަ އެއް ގޮ

ނޑި މީ ނޑި، އަތޮޅަކުން ހޮވިވަޑާއިގެންނެވީތީ އެއްގޮ ވިސްނާވަޑާއިނުޖެހޭކަންތައް ވާހަކަފުޅު  އެއްގޮ
ގޮތެަެއް މެދުމިނު ސިޔާސަތެއް  ހުރިހާކަމަކަށް ހަމަހަމަ ދައްކަވާއިރުގައި ޖުމްލަށް ގޮތެއްގައި

 މަޖިލިސްތަކުގައި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ގެންގުޅުމަކީ މިފަދަ

ނޑު ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުގަ ދެކޭގޮތުގައި މިއަދު  ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
ރީތިކޮށް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ  ނަވާ ވަރަށްވަނަ މާއްދާއަށް ވަޑާއިގަން 55ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެހެންވީމަ ވަޒީރުން މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކު ކިހިނެއްތޯ  ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްަް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް.
ނޑުމެންނަށް މިރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްަް މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރަނީ. ހަމަ  އަޅުގަ
 ކޮށްއެބަބުނޭ އެކަމަކު މިވާހަކަށް ރަގަޅުވާނީ ކުރުކޮއްލިއްޔާދަށުން ވަރަށް ރީތި މިޤާނޫނުއަސާސީގެ



ބަދަލުގައި ބުނޭ  ކަންނޭނގެ. ކުރީ ދުވަހު އެހެން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެކުލެވިފައިވާގޮތް އޭގެ
މަޖިލިސްަް މެންބަރުންނެވެ. އަދި  ވުޒާރާތައް ހިންގަން ތިަިއްބަވާ ވަޒީރުންނަކީ އެއީ ވަޒީރުންގެ

އެވެސްވާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްަް މެންބަރަކަށޭ. ދެން  އިބު ރައީސަކު ހުންނެވިނަމައެއިރެއްގައި ނަ
ނޑުމެންނަށް ނިގުޅައި ގަނެވެނީތޯ.  ޤާނޫނުއަސާސީ އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެން އެކަމެއްނުކުރެވޭނެ މިއަދު އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
 އަޣްލަބިއްޔަތު މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ވަކިއަތަކަށް ގެންދަން ބޭނުން ކޮންމެގޮތަކަށް ސްަްގެމިމަޖިލި

ނޑުގެ ވޯޓެއް ނީންނާނެ.ަެ  ގެންދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންދަވާ. ހަމަގާއިމުވެސް އަޅުގަ
މަ ކުރީގެ ކުރައްވާކަމުގައިވާނަމަ ހަ އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން މިއުޅޭވަހަކައަކީ އެއުސޫލުން ކަންތައް

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާއި ބެހޭ ގޮތުން  97މާއްދާއި ބެހޭ ގޮތުން  ވަނަ 133އަޅުގަ
އެކަހަލަ ގޮތަކަށޭ މިހާރުވެސް މިގެންދަވަނީ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތްގޮތަކަށް  ދެއްކިވާހަކާއި ގުޅިގެން ހަމަ

އަޙްމަދު  ންމެއަކު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިމިހާރު މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތީވެސް ދާދި ދެ ގެންދެވޭނީ
ގޮތަކަށްގެންދެވެގޮތަކަށް އެހެންވީމަ ދެން ދެ  ސަމީރު އެވިދާޅުވިގޮތަށް އެބޭފުޅުން ބޭނުންކޮންމެ

ނޑަކަ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  ކުރިއަށް އެކަމަކު މިއީ ދިވެހިރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތެއްހެންނެ އަޅުގަ
މައްސަލައަކަށްވެގެން  މިހާރު އެބަނިކުމެގެން މުޖްތަމަޢު މިއުޅެނީ މައްސަލަތަށް ކަންނޭނގެ މިކަހަލަ

ނޑުމެން ގެންދިޔައިއްޔާ ކޮންމެ  ކީއްތޯވަނީ އޭގެ ޒާތުގައި އޮތް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަަަކަށް އަޅުގަ
އޮންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތް ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެއިން  އަދަދެއް އޮތުމަކީ މައްސަލައެއްތޯ އޭގެ

ނޑަށް އެނގޭ ގޮތް ކުށް ކަމުގައި ނުވާނަމަ  ތް އެއީ އެންމެއުނިނުވާނެގޮ މޮޅުގޮތަކީ. މިއަދު އަޅުގަ
 ބޭފުޅުން 51ވަޒީރަކު އެބައުޅުއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްަްގެ  18ހިންގުމުގައި  ވުޒާރާތައްަް

ނޑުމެން މިކިޔާ ގޮތުން ޞަ އޮޓަމެޓިކުން ޚާއް އެބައުޅުއްވާ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަމަޖިލިސްަް ދެން އަޅުގަ
އިންތިޚާބެ ބާއްވާއިގެން އަދި ވަކިން ޢައްޔަން  މަޖިލިސްަްއަކަށްވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ވަކި

އެވެ.  118ވީ. އެހެންވީމް މަޖިލިސްަްގެ ޖުމްލައަކީ  118 ބޭފުޅަކު ހޮވޭނެ 51ކުރައްވާއިގެން 
 ލިބި ރައްޔިތުންގެވޯޓު ނު 61އޭ. އެހެންވީމަ،  61އަޣްލަބިއްޔަތަކަވާނީ  އެހެންކަމުގައިވާނަމަ

އަނެއްކަވެސް  މިޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާ ފާސްކުރައްވައިފި ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ
ނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްފަށަން މިއުޅޭ ޤާނޫނު  ފަހުންވަހަކަ ދެކެވޭނެ ކަމެއްހެން. އަލުންއަޅުގަ

ންނޭނގެ މައްސަލަ ނިކުންނާނީ އޭރުން އޮއްވަ ކަ އަސާސީ އިޞްލާޙުގެ ނިމިނިމި އެންމެފަހު މާއްދާ
ނޑުމެން މިހާރު މިހީކުރާކަހަލަ މެޖޯރިޓީ  އޮންނާނީ އިތުރު އިންތިޚާބެ އަނެއްކާއައިސް އަޅުގަ

 ބަދަލުވެފައި ކަންނޭގެ އޮންނާނީ މިހާރު މިވިސްނުމާއި މާ ތަފާތުގޮތަކަށް މިއީ އެހެންގޮތަކަށް

މިހާރު  އިންތިޚާބަކުން، ތިން އިންތިޚާބަކުންތާރީޚުގައި ނުހިގާކަމެއްނޫން ބައްލަވާ. މިއީ ދެ



ނޑުމެން އަތްމަތީގައި މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމާލެވިފައިމިވަނީ. އެހެންކަމަވެއްޖިޔާ އެކޮންމެ  އަޅުގަ
ވިސްނާ ބަޔަކަށްވާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ބުރަކީ އެއީ ކުރިންވިސްނާގޮތާއި ޚިލާފު ގޮތަކަށް

ބެނުންވަނީ ހިންގަވާ ތިބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ވަޑައިގަންނަވާ  ންތޯޚާލަތަކަށް އަނެއްކާ އެބުރިދާ 
ނޑު ނުދާނަން ޝުކުރިއްޔާ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙަސަން ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅުގަ

މިހާރުމިހިގަމުންދާ  ވަނަ މާއްދާއި ބެހޭ ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ގޮތުން 35މިގަވާަާއިދުގެ  އާދެ
ނޑަށްވެސް ފެންނަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބަހުސްގައި ފުރުޞަތަކަށްަް މިއެދުނީ މިމާއްދާގެ  އަޅުގަ

އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެއްވެސް  )ށ( އަށް ޅ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
 ކުރާ ކޮމިޓީންއެއިޞްލާޙަކީވެސް ހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. އާދެ މިހާރު ޑްރާފްޓް އެބައޮތް. އާދެ

ވާހަކައަކީ  ނިންމާފައި އޮތް ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތްވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު. ދަންނަވަން މިއުޅޭ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު  އެއިޞްލާޙާއި އަދި ޑްރާފްޓްގައި މިއޮތް އެއްޗަކީވެސް ހަމަ އެކައްޗެކޭ،

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަ ކަށް ގޮސްގެންމިއުޅެވެނީ މިމަޖިލީހުގެ މިބަހުސަ  އަޅުގަ
ނޑައެޅިގެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެވިފައި  އަދަދެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ތިއްބަވާ އަދަދެ ކަ

 އާދެ މެންބަރުން ތިބޭނެގޮތްތަކެއް މީގެ މިބުނަނީ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލިސްަް ނެތުމާއި އެކީގައި.

މެންބަރުންނާއި  ސްަްގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން މަޖިލިސްަްގެއެކުލެވިގެންވާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލި 
މައްޗަކަމަ. އާދެ މިޤާނޫނު  އަދި އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންނާއި ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންގެ

މަޖިލިސްަްގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ 75އަސާސީގެ 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްަްގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު  އެބުނާގޮތުން މަޖިލިސްަްގެ އޭގައި
 ރައްޔިތުން މަޖިލިސްަްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަޒީރުންގެ މެންބަރަކު އެބައޮވޭ އެހެންވީމަ

މެންބަރު  މަޖިލިސްަްގައި އިންނަވާއިރުގައި ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްަްގެ
މިޤާނޫނު އަސާސީގައި  ޔަތުންތޯ މިމަޖިލީހުގައި އިންނަވާނީ މިގަަޮތް ކަނޑައެޅިގެން މިހައިސިއް

މިޤާނޫނު އަސާސީގައި އިޞްލާޙުކުރަން  ބަޔާންކުރެވިފައިނެތީ. އާދެ މިކަހަލަ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް
އް މިޤާނޫނު މަސައްކަތްފަށާއިގެން މިއުޅެނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަ އެބަހުރި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނޑުމެން  އަސާސީގައި ހުރީމަ އެކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ
 އެއިޞްލާޙުއް ތަކެނުގެނެވޭނެ އެހެންނަމަވެސް މިގަވާއިދު ނިންމާއިގެން ޤާނޫނު މިގަވާއިދަކުން

ނޑުމެން މި ކުރަމުން  ބަހުސް އަސާސީގެ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފިއްޔާ އަޅުގަ
ނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު  މިގެންދާ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެގެނެވިދާނެ. އާދެ އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްތިރާމާއި އެއްކޮށް މިމަޖިލިސްަްއަށް ޢިލްތިމާސް ކުރަން  ކުރަމުން ދާއިރު އަޅުގަ
ހަދާ އިޞްލާޙުކުރަން މިއުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން އަލުންމި ކުރީގައި މިދިޔަކަންތައް ތަޖްރިބާއަށް ބަލާ



އުނިކަންތައްތަކުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮށް އެކަހަލަ  ޤާނޫނު އަސާސީގައި މިފަދަ
ނޑުމެން ކަންތައްތައް މި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޮއޮންނަށް ގޮތަކަށް މިޤާނޫނު އަސާސީ އަޅުގަ

މިދަންނަވަނަޖެހެނީ ކުރީގައި  ންއިޞްލާޙުކުރަން ސަމާލުކަންދީ އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން. އާދެ މިހެ
ނޑަށް ފުރުޞަތުލިބުނު ޤާނޫނު އަސާސީ  މިޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިމައްސަލަ ނިކުމެގެން މިއުޅޭ  ޑްރާފްޓކުރި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރަން.
ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއްކަމަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކައި  އަޅުގަ

ނޑައަޅާނެ އެމާއްދާތައް މާނަ  ކުރުމަަިއ ބެހޭ ގޮތުންޚިލާފު އުފެއްދިއްޖެނަމަ އެއަށްގޮތެއް ކަ

މިޤާނޫނުއަސާސީގެ  ފަރާތެއްނެތިގެން އެމާނަކުރާނެ ފަރާތް މުސްތަޤިއްލު ފަރާތެއް ނެތިގެން. އެ
ނޑުމެންނަށް  ނޑަކަށް  މި މަޖިލީހަކުންމާއްދާއެއް މިބުނަނީ މިހިންނޭ އަޅުގަ ބުނެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނިންމަވާއިފައި އޮތް ނިންމުމެއް. އެ މަޖިލީހުގެ  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ ކުރީގެ މަޖިލީހަކުން
 ނިންމެވިގޮތް މިހާރި މިތިބި މަޖިލީހަކަށް ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާ މިހެން މި ވިސްނުމާއި އެބޭފުޅުން އެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދުނިޔޭގެ މިފަދަ ޑިމޮކްރަަެސީތަކުގައި މިހުންނަނީ ކަންތައްތައް ހުންނައިރު
އުފެދިއްޖެ ނަމަ އެކަންތައް މާނަ  މާއްދާއަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ނޫނީ އެމާނަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޚިލާފު

ބެހޭގޮތުން ނިންމުމެއްަް ނިންމާނެ މުސްތަޤިއްލު ފަރާތެއް  ކުރާނެ ނުވަތަ އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއާއި
އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެގޮތަށް  އީ ހައި ކޯޓު ނަމަވެސްއެ

ނޑައަޅާފައި އޮންނަނީ  އެހެންވެގެން. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ މި ކަ

ނޑު ންނެވިން ދެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޑްރާފްޓް ކުރަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަ
ނޑަށް މިމައްސަލަ  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގައި އެގޮތަށް މީގައި މާއްދާއެއް ނުހިމަނައިފިއްޔާ އަޅުގަ

އައިސް ކުރިމަތިވެފައި. ޢިަިއްޒަތްތެރި  މުސްތަޤުބަލުގައި ނުކުންނާނެ. މިއަދު މިއޮތީ އެކަންތައްަް
ނޑު މިހުންނަ ކަންތައްތައް ފާހަގަ  ރައީސް އާދެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހެން ކުރިން. އެއީ އަޅުގަ

ކަމެއް. އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަގުތުތަކެއް ބޭކާރުކުރުމެއް ނޫން. އެހެން  ދެކޭގޮތުގައި މުހިންމު
ނޑުމެން ނަމަވެސް ނޑުމެންނަށް އެއަށް ޙައްަްލެއް ގެނެވޭކަށްނެތް. އެގޮތް އަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ތް. އެޙައްލު ގެނެވެންޖެހޭނެ. ގަވާއިދަކުންނެއް ޙައްލެއް ގެނެވޭކަށްނެ  މިއަންނަނީ އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ އެހެންމެ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރާއިރު އެމަރުޙަލާގައި. އާދެ

ނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭނެ ޙާއްޞަ ނޑު  އަޅުގަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އާދެ އަޅުގަ
ނޑުމެން މިތާނގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުނު އިރު އިޝާރާތް ކުރި އަޅުގަ ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ކުރިން 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މައްސަލައެއް އެއީ

މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  މި މަޖިލީހުގައި އިންނަވާއިރުގައި އެ އިންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ



ނޑު ޤަބޫލު ކުރަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަޒީރުންގެކަމަށް އަޅު  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  ގަ
ނޑު ޤަބޫލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ ޙާއްސަ މަޖިލީހުގެ  ގޮތުގައެއްނޫން. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގައި މި މަޖިލީހުގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެަެ ހުވާ ކުރެއްވުމުން އެހިސާބު  ށް އިންތިޙާބުވެ އަދިމެންބަރަކަ

އައީކަމަށް  ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ހުންނެވި ހުންނެވުން ނިމުމަކަށް ރައްޔިތުންގެ
ބޫލު ކުރެވެންޖެހޭނެ އެއީ ޤަ  އެއީ ކޮންމެހެން އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް

ނޑުމެން  ހަމަ އެ އިންފަރެންސް ކުރީގައި އައި އިންފަރެންސްވެސް  ހަމަ މިގޮތަށްވެސް އަޅުގަ
އެމެންބަރުންނަށް ކޮންމެހެން އިސްތިޢުފާ ދޭން  ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް

ނޑި ހުސްވީކަމަށް ބަލަ  އަންގާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ އެއީ ންޖެހޭނީ. އެމެންބަރަކު އެހިސާބުން އެގޮ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު މިތާނގައި އިންނަވަނީ

ނޑުމެން މި  ކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ
ނޑު އެބޭފުޅުންނަށް އެނެ  މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ އެނެންގެވި ބޭފުޅުން ންގެވިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  ޝުކުރު ކުރަންަް. އެއީ އިނގެތޯ އެފަދަ ކަންތައްތައް އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙު ކުރަމުން ނޑުމެން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭނެ އޭރުން އަޅުގަ  ދާއިރުގައިވެސް އަޅުގަ

ކުރަންޖެހޭ  އި މިހާރު ހުރި އުނިކަންތައްތަކަކީ އިޞްލާޙުވިސްނޭނީ ކޮބާކަން މިޤާނޫނުއަސާސީގަ
ނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހޭނީ. ހަމަ ނޑުމެން  ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެއަށް އަޅުގަ އެފަދައިން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިޤާނޫނުއަސާސީއެއް މި ހަދަނީކީ ވަކި މީހަކަށްނޫން. ވަކި އެހެން  ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ
ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ  ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ބަޔަކަށްވެސް

މީހުން  މިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވެގެން އަންނަންވަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ގޮތަކަށް
ނޑުމެންނަށް ދިމާވެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެމީހުންގެ ބާރު ގަދަވާ ގޮތަކަށެއްނޫން. ގެން މިއުޅޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލު ކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު  މައްސަލައަކީ މިޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އަޅުގަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނިފައި މިއޮތީ ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ބަޔަކު އެގޮތުގައި  ކުރިއިރުގައިވެސް

ނޑު  އެމީހުން  ދަންނަވަލަން ބެނުންވާބޭތިއްބުމަށޭ މިޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަންވަނީ. އެއީ އަޅުގަ

ރަޢީސް.  ވާހަކައަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބެނުންވީ ވާހަކަ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދެކެވެމުން މިދާ  އަޅުގަ

ނޑައެޅުން ވާހަކަދެ ވަނަ މާއްދާ ގައި މިބޭފުޅުން 135ޤާނޫނު އަސާސީގެ  އްކެވުން: އަދަދެއް ކަ
ނޑައެޅުން އެއީ ނޑަށްވެސް ފެންނަަަކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެނީ  އެކޯރަމް އަދަދެއް ކަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދަނީ ގަވާއިދުގެ ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތައް ފާސްކުރަމުންނޭ ކިޔައިގެން  މިހާރުވެސް އަޅުގަ



ނޑުމެންނަ 56 އެހެންދާއިރު  ށް ބެލިގެން މިދަނީ. އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެވޯޓުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން 111ވާހަކަފުޅުން އިގެނީ.  ކުރިއަށް  މެންބަރުންކަމަށް އެ އަދަދެއް ސާފުނުވޭ އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގައި  ގެންދިއުމަކީ މިހާރު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި އަޅުގަ

އިސްވެ ދިޔަތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނެތީ. އެހެންވިމާ ދެން ވަރަށް އުނދަގޫ ދަތި ކަމަކަށް ވެދާ
ނޑުމެންނަށް  ވަނަ 97ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮއްވާ  133 މާއްދާގައި އޮތް އެއްޗެއް އަޅުގަ

ގޮތެއް ނިންމަވަފައި. އެކަމަކު އެއީކީ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް  އޮޅުންއަރައިގެން މި މަޖިލީހުން މިއޮތީ
 ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތްގޮތަށް ގެންދެވީ. ހަމަ ބަރުރ. އަތޮޅުގެ މެން 

ދެއްކެވި ފަދައިން  އެހެންމެ ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަފީފްވެސް ދެންމެ ވާހަކަފުޅުގައި
ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރަމުންދާއިރި ބަޔަކު  ވިސްނަންޖެހޭނީ ވެރިކަމުގައި ތިބި އަޅުގަ

 ބޭތިއްބުމަކަށެއްނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމުގައި ތާއަބަދަށް

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި.  ޙައްަްޤުގައި ދިވެހި ރަަައްޔިތުންނަށްޓަކައި. އަޅުގަ
ނޑުމެން ކޮށްގެން ތިބި ހުވަޔާވެސް އެއްގޮތަށް. ން އެކަން އޮތަސް މިއަދު އެހެ އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޙައްލެއް ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަ
ނޑުމެނަށް ވެދެވެން އޮތް އެހީއެއް  ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލު އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި. އަޅުގަ

 ންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިންމަން. މިދެންނެވިކަހަލައަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަން ކޮ  ހޯދުމަށްޓަކައި.

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި އުޅެނީ މި މަޖިލީހެއް  އުނި ކަންތައްތަކެއް ހުރިމުން އަޅުގަ
ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެހެންވީމަ އެކަން  އުފައްދަވާ މިގޮތަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް

ނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކޮށް  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދައިގެން  ގެން ތިބެއަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން ޑެޑްލޮކަކަށް އައިސް މިކަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށްދާން. އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑަށްހީވަނީ ރަނގަޅުކަމެއް ގޮތެއް ނޫންހެން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރަކަށް ވިސްނުމަކީ އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިތާނގައިއެގޮތަށް އަޅު  ނޑު  ގަ ހުރިކަމަކަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް އެދައްކަވާ  ނުދެކެން. އެހެންވީމާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަދި ކޮންމެ
ނޑުމެންގެ ޤައު ވާހަކަފުޅުގައި އެ އިޙްސާސްތަށް އެގޮތަށް ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ މީ އެހުންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުމުދެކެވާ ލޯބިން ކަމަށް. އެއީ ޝައްކެއްނެތް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލީމާ  ލޯތްބާއި އަޅުގަ
ނޑުމެން މާތް  އެބައިނގޭ  ގަންދީهللا ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ހުވަޔާއި އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ  ވިމާ އެކިކޮށްގެން ތިބި ހުވައަށް ބަލައިލުމުން މިކަން ސާބިތުވެގެން އެބަދޭ. އެހެން
ވީނަމަވެސް ކުރީދުވަހު ވަޒީރުންގެ  ދެއްކުމުގައި އެ ވިދާޅުވި ޢިބާރާތްތައް ތަފާތު ވިކަމުގައި

ވިދާޅުވި ފަދައިން ޤާނޫނުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވެވި މީ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން



ބޭފުޅަކު ހަމަ ގައިމުވެސް މިއޮތީ ވިދާޅުވެފައި  އެ ވަޒީަީރުންގެ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއްކަން.
 އެބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާކަން އެބައިނގޭ މީގައި މައްސަލައެއް އެބައޮތްކަން. އެހެންވިމާ

މި ޤާނޫނީ  އެަެންވީމާ މީގައި ޤާނޫނީ އަދަދެއް ނިންމަވާފައި ލ. އަތޮޅު މޫސަ ވިދާޅުވި ފަދައިން
ހަމަޖައްސަވައި ހަމަ އެގޮތަށް  މެންބަރުންކަމަށް 111ވަގޮތުން އަދަދަކީ މިހާރުވެސް ރައީސް ބައްލަ

ނޑައަޅުއްވައިގެން  ކަމަށް 57ނޫނިވިއްޔާ  56އޭގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކީ  ބެއްލެވިޔަސް އެގޮތަށް ކަ
ނޑު ދަންނަވަން. އޭރުން މިމައްސަލަ މިދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެންދެވުމަށް ފެންނަވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ މިތައްވޯޓުންނޭ ނިމޭނީ މައަށްމާއްދާތަކަކާއި ހަ  އައިސްގެން އުޅޭއިރު ވޯޓުދޭގޮތް އަޅުގަ

އެއީ ކަންނޭނގެ  އެތައްވޯޓުންނޭ ނިމޭނީ މިގޮތަށް ކިޔައިގެން ބަޙުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭކަށްނެތް.
ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެކޯރަމްއަކީ  ގޮތުގައި މިގަވާއިދުގައި  ގަވާއިދެއްގެ ބޭނުމަކީ. ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުގަ

ނޑައަޅައި އަދި ނޑައެޅިފައި އޮންނަން  ނުވަތަ ކިހާވަރެއްކަން ކަ އަޣްލަބިއްޔަތަކީ ކިހާވަރެއްކަން ކަ
ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކޮށްލީ  އެގެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެވަހަކަ ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ރި ރައީސް، އާދެ މިއަދު ޝުކުރިއްޔާ. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ` ޢިއްޒަތްތެ ވަރަށްބޮޑަށް
ނޑުވެސް އެއްޗެއް މިބަޙުސް  ކުރެވެމުންދާ މެންބަރު އަބްދުލް މުޙުސިން މައްސަލައިގައި އަޅުގަ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާގައިهللا ވަނަ ޢަބްދު 35ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ. 
ކުރެވެމުން މިދަނީ. މަޖިލީހުގެ  ސްނިންމާނީ ކިހާވަރެއްގެ އަދަދެއްތޯ މީމިހާރު ބޮޑަށް ބަޙު

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުގައި ވަރަށް ރީތިކޮށް އަޅުގަ
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިމެނޭ ވާހަކައާއި  ވަނަ މާއްދާގައި 93ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެ މިހެންގޮސް މީގެ އަދަދެއް. ނޑައަޅައިފިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދެން އަދަދެއް ކަ ޅުމުގައި ކަ
ނޑަށް ހީވަނީ ޚިލާފަށްތޯ  މިކަން މިކުރެވެނީ މީ ކަންނޭނގެ މި އުފެދޭ ސުވަލަކީ. އަޅުގަ

ނޑައަޅައިގެންހެން ކޯރަމްއަށް. މަޖިލީހުގެ ނޑުމެން މިތިބީ އަދަދެއް ކަ އަޣްލަބިއްޔަތުންކަމެއް  އަޅުގަ
 56، 61، 59، 57އެކި އަދަދަށް  އެކި ޖަލްސާތަކުގައި ފާސްވެއްޖެއޭ ވިދާޅުވާއިރު އެބަހުރި

ނޑު ބަލާލިއިރު އެންމެ ދަށްކޮށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް  އަޅުގަ
މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވަވައިގެން. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އޭގެ މާނަޔަކީ  56ފާސްކޮށްފައި މިއޮތީ 

ނޑުމެނަށް ނޑައެޅިފައޭ. އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ނިމުނު ކަމަށްބެލެވޭނީ މިއޮތީ އަދަދެއް އަޅުގަ  ކަ

ދެން ވަކި އަދަދެއް  ކޮންމެވެސް އަދަދެއް އެއަށް ބޭސްކޮށްފައި އެއަދަދުން އަޣްލަބިއްޔަތަށް ލިބިގެން.
މީކަންނޭނގެ މި ކުރެވޭ ބަޙުސަކީ.  ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި މާއްދާއެއް އިޞްލާޙު ކުރެވިދާނެތޯ

ނޑު ދަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއްކަހަލަ، ކުރީގައި މި  ންނަވަނީ މިކަންވެސް ކުރެވިދާނެޔޭއަޅުގަ
 އިންތިޙާބުކުރުމުގައި އެ ޚިަަޔާލް ތަފާތުވި މައްސަލަގައިވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު



ނޑަށް ފެ މަޖިލީހުން އޮތީ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމަވާފައި. އެގޮތަށް ންނަނީ އަޅުގަ
ނޑައެޅިދާނެޔޭ ހަމަ ނޑުމެން މީގެ ޖަލްސާގެ އަދަދެއް ކަ ނޑައަޅައިގެން މިހާރުވެސް  އަޅުގަ ކަ

މެންބަރުން ވޯޓު ދީގެން ކަމެއް  51ނިންމަނީ  ކަންތައްތައް ނިންމަނީ. އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް
ގައި އޮތްގޮތުން އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައި. އެ އަދަދަކީ މީ  ނިންމަވަފައި އެއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މެންބަރުންނަށް އުނި އިތުރު އައުން އެއީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާކަމެއް  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
ނޑުމެންނަކަށް އެކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައި އޮތްބާރެއް. އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  . ވާހަކައަކީނުހުއްޓުވޭނެ ނޫނީ ނިގުޅައެއް ނުގަނެވޭނެކަމަށް މިވާހަކަ ދެކެވެނީ
ޢަމަލު ކުރަންވާނެކަމަށް. އެކަން  ވަޒީރުން އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާތީވެ އެކަމަށް

ނޑު ދެކެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް  ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ އަޅުގަ
ރީޒަނަބަލް ގޮތަކަށްނޫނޭ އެކަން ކުރައްވަނީކީ. ދެން ވިސްނަވާފައި އެހާ އަން  ކުރައްވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް

 އެކަން ކޮންމެގޮތަކަށް އޮތަސްަް ހަމަ ޓަސް، އަޅުގަނޑުމެނަށް އަދަދު ކުރެވިދާނެ  އެހެން

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ނޫނިއްޔާ މިއޮތް އަދަދާއި 51ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި  އިރަކު ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމެންބަރުން ކަމުގައި ބަލަނީ އެ

ނޑާފައި އަދި ދެންތިބި ބޭފުޅުން ނުނިއްޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ތިއްބެވި މެންބަރުން ކަ
ނޑުއްވާފައި. އޭރުން  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބެފުޅަކު ހުންނެވިނަމަ އެބޭފުޅަކުވެސް ކަ

ނޑު ދެކޭގޮތް މިކަމުގައި. ވެސްއެކަން  އެއޮތީ ހަމަ މާއްދައަކުން އެކަން ކުރެވިފައި. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޣްލަބިއްޔަތު ނޑައަޅަަައިގެންނޭ އަޅުގަ ނޑު ދަންނަވާނީ އަދަދެއް ކަ ލިބުނު ކަމަށް  އަޅުގަ
ހަމަ  ނިންމަވަފައި އެއޮތީވެސް މެންބަރުން ވޯޓުދީގެން ކަމެއް  56މިނިންމަނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ. އަދި އެކަމަށް އެޖަލްސާގައި ބޭފުޅަކު  އަޅުގަ
 ގޮތުގައިވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނެތީމާ ޤަބޫލު ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެނަށް މިކަން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ

ނޑު މިކަމާމަޖިލީހުން ޤަބޫލުކޮށްފައި އޮތްކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބެހޭގޮތުން  ދެން އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު މިކަމުގައި ހަމަ ކުރެވިދާނެ  މާބޮޑަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތިން. މީ އަޅުގަ

ވަހަކަދެއްކެވުން: އާދެ އަޅުގަނޑު  ގޮތްތަކެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން
ނޑުމެން ވާހަކަ ވަނަ މާއްދާއަށް  35އްކެވެމުން މިދަނީ ދެ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން އަޅުގަ

ނުގެނައުމާއި ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ އެގޮތުގެ މައްޗަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމާއި
ނޑުއެދެން. މި އިޞްލާޙައި  ބުރަވެވަޑައިގަނެގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވުމަށް އަޅުގަ

 ވަނަ 35ފް `. އާދެ މިހާރު ބަޙުސްކުރެވެމުން މިދާ ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު ޔޫސު ބެހޭގޮތުން.

އެމާއްދާ ޑްރާފްޓުގައި  މާއްދައާއި ދެތެރޭގައި ނައީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ



ނޑުވެސް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ.  އެއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ
ނޑު ކު ފުރުޞަތަކަށް އެދުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ އެދުވަހު މަޖިލީހުގައި  ރީދުވަހުދެން އަޅުގަ

ހަމަ  ވާހަކައަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އާދެ އެވާހަކައަކީ ދެކެވެމުން ދިޔަ
ވަހަކަ ޖަލްސާތަކުގައިވެސް އެ އެކަނި އެދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކައެއްނޫން. މި މަޖީލީހުގެ އެހެން

ނޑުމެން އަހަން. އާދެ އެއީ އެވާހަކަ ދެކެވޭކަން އެކަން އެއީ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދެކެވޭ އަޑު އަޅުގަ
ނޑުަުވަރަށް ހިތާމަ ކުރާ ނޑިބަރިޔަކުން ހާ  އަޅުގަ ނޑު ދަންނަވާނީ. އާދެ މިވެނި ގޮ ކަމެކޭ އަޅުގަ

 ޅުން ގަސްތުގައި އިންޓަވަލް ފަހުންބޭފުޅުން ވަޑައިނުގަންނަވާ ވާހަކަ. ބައެއް ބޭފު އަޅާވާހަކަ. އެވެނި

ނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުން ނޑު ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ވާހަކައެއް  ވަޑައިނުގަންނަވަ ވާހަކަ. މީ އަޅުގަ
ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މި ހިމެނި  ނުނޭ. އަޅުގަ

ވެވަޑައިގެންވާ މެންބަރުން. އާދެ  އިންތިޚާބު ވަޑައިގަންނަވަނީ ތަފާތު ފެންވަރުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން
ނޑުމެން މިތަނަށް ޙާޒިރުވެ  ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި ވިސްނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން. އަޅުގަ

ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ ގަމީހާއި ތަފާތު ޓައީ އަޅުއްވައިގެން. އެކަމަކު  ވަޑައިގެން މިތިއްބަވަނީ
ނޑު ދެކޭ ނޑުމެން ވާންވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެއްފޭރާނެއްގޮތުގައި އަ އަޅުގަ  ޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަން ބޭނުން މިވާ މަސައްކަތް  ލެވިގެންވާ ބައެއް ކަމުގައިަި. އެ ނޫން ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ
ދަންނަވަން. އާދެ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުދާނެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު

ވާހަކައިން އެބޭފުޅުން އިންތިހާއަށް މިކަން އަވަސް ކުރުމަށް  ކަވަމުން ގެންދަވާ ގިނަބޭފުޅުންގެދައް
ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ. އެހެން ވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބެނުން ފުޅުވާކަން  އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަން އެބަޖެ ނޑު  ހޭ.މިކަންތައްތަކާއި މެދު އަޅުގަ އާދެ އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ކަންތައްތަކާއި ދިމަވާނެ. ޚިލާފު  މިމަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން  އުފެދޭނެ ޚިޔާލު ތަފަތުވުންތައް އުފެދޭނެ. މައްސަލަތައްވެސް ދިމާވާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަ
އެކީގައި. މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ޖެހޭނީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި އެކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލާން

ނޑުމެން މައްސަލައެއް  ނިޔަތުގައޭ. ފިސާރި ވިސްނުންތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމާއި އެކީގައޭ. އަޅުގަ
 އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުން މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނުވާނެ. ނަޖިސްވީމާ ނަޖިސްފެން ދިމާވީމާ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް  އްސަލަ ޙައްލުކުރާކަށްވެސްބޭނުން ނުވާފަދައިން މައްސަލައެއް ދިމާވީމާ މަ އަޅުގަ
ނޑު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނުދަންނަވަން ނޑުމެންނަށް ބަޔަކު ނުބައިކޮށް ކަމެއް  ނުވާނެ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި އިޙާނެތިކޮށް ކަމެއްކޮށްފިއްޔާ އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފަން  ކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނާއި 
ނޑު  ނުޖެހޭނެ. ނޑުމެން ބަދަލުހިފަންވާނީއަޅުގަ އެކަން  މެން އެކަން ދޫކޮށްގެންނުވާނެ. އަކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދީނުގައި އަންގަވާފައި ނޑުމެންނަށް ކުރަން އަޅުގަ އޮތްގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެންނާ  އަޅުގަ



ނޑުމެން ހެޔޮގޮތުގައި ދޭތެރޭގައި ބަޔަކު ނުބައިކޮށް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ  އެކަމުގެ ބަދަލު އަޅުގަ
ނޑު ކުރިން ހަނދުމަފުޅުކޮށް ހިފަންވާނީ. ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު  އެރުވިން ހަމަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މާއްދާއަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް. އެހެންވީމާ
ނޑު ލީމާ ދެން ތެދުވެ ވަޑައިގެންނެވި އެހެންދަންނަވާ ދެއްކެވުންއެދެން. އާދެ ކަންދިމާވިގޮތުން އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް އެ މާއްދާގެ އިޞްލާޙު މި މައްސަލައާއި ދުރަށްދާ ގޮތަށް  މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުވެސް
ނޑު ވަރަށް ދެރަވޭ. އެހެން ނުހެއްދެވުން އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދިމާވީތީ އަރިހުން.  އަޅުގަ

ނޑުވެސް މި ފުރުޞަތަކަށް  އްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދުހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢި އަޅުގަ
ބަޙުސް ކުރެވެމުން މިދާ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް އެދި ދަންނަވާލީ މިއަދު

ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއި  35ދެލިކޮޕީގެ  ވަނަ 2ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަވާއިދުގެ 
ނޑަށްވެސް ފެންނައެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ގަސްތުކޮށް.  މެދު ކުރެވެމުންދާ ބަޙުސްގައި އަޅުގަ

 މިމާއްދާގެ )ހ( އަށާއި )ށ( ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އެހެންކަމުން

އަޅުގަނޑަށް  މުޙަންމަދުވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް އެހެންނަމަވެސް އޭގައި
އިޞްލާޙަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި 35ދެންނެވެން އޮތީ 

އެވާ އިޞްލާޙަކީ މަަަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު  އިޞްލާޙެއް ނޫންކަމަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ )ށ( ގައި
ބުމުންނޭ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެވެސް ގިނަ ވޯޓު ލި ލިބުނުކަަަަަމަށްބަލާނީ މަޖިލީހުގެ

ކިހިނެތްތޯ  އެހެންކަމަށްވާއިރު މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ހަމަވަނީ މިހެން މިއިނީ.
ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއަދު އުފެދިގެން އުޅޭ ސުވާލަކީ. މަޖިލީހަށް އޭރު ހާޒިރުވެތިބި  މިއީ އަޅުގަ

ދެބައި ކުޅައެއްބައިތޯ. މިއީހެން އަޅުގަނޑަށް  މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިތޯ ނުވަތަ މުޅި
ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ބަޙުސަކީ. އެންމެ ބޮޑު ބަޙުސަކަށްމިވަނީ.  ހީވަނީ އަޅުގަ

 އެކަން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިންމަން. މުޅި މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅަ އެހެންވީމަ،

ތެރެއިން ލިބޭ  އޭރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެތިބި ބޭފުޅުންގެ އެއްބަަަޔަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓުތޯ ނުވަތަ
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ހަމަވެގެން  ދެބައިކުޅައެއްބައިތޯ. އަޅުގަ

ހަމައަށް ބޭއްވިފައި އޮތްކަމެއްވެސް ނޭނގެ  އެއްވެސް މަޖިލީހެއް ބޭއްވޭނެހެނެއް އަދި މިއަދާ
ނޑަކަށް. ފުރަތަ  ދުވަހުވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންނެއް ހަމައެއްނުވޭ.  މަ މަޖިލިސް ހުޅުވިއަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ހަމަވެގެން  އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެއްވެސް މަޖިލީހެއް އަޅުގަ
 ޑަށްއެކަމަކު މަޖިލިސް މިބޭއްވެނީ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަވެގެން ކަމަށްވާތީ އަޅުގަނ ބޭއްވޭނެހެނެއް.

ނޑުމެން މީގައި ވިސްނަންޖެހޭނީ. ދެން އެމާއްދާއަށް ދެވަނަ  ހީވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުލަކަތޮޅުގެ



ދެ )ނ( އެއް އެއަށް ތިންވަނަ އަކުރެއް އާ ޝަފީޤް. އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ނުވަތަ  އިތުރުކުރަން. އެ )ނ( ގައި އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ އަކުރެއްކަމަކަށް  35ކޮންމެހެން  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ
ނޑު  ކަންތައްތަކަކީ މި ގަވާއިދު ނުދެކެން. އެހެނެއްނޫން އެ އިޞްލާހުތަކަކީ ނުވަތަ އެ އަޅުގަ

 ފެށުމުގައި ގަވާއިދުގެ އަސާސީ އަސާސްތައް ފެށުމުގައި ހިމަނާލަން އެންމެ ރަނގަޅު

އިތުރުކުރަންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާއަށް 35ކަންތައްތަކެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. ކޮންމެހެން 
ނޑުަު ނުދެކެން. އެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭަޭގޮތުން  އެއްޗެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި  93 ދަންނަވާލަންޖެހޭ އޭގައި ޙަވާލާ ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

އަދަދުތަކަކީ ރަނގަޅު އަދަދުތަކެއް ކަމަކަށްވެސް  އިޞްލާޙަށް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަިގައި އެބައޮތް އެހެން މިދަންނަ އަޅުގަ ވަނީ އަޅުގަ

ނޑިތައް އެތުރިފައި ހުންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޗާޓެއްވެސް މި ޗާޓުގައި މިތާނގައި މި ހަމަ  މަޖިލީހުގައި ގޮ
ނޑި އަތޮޅުތަކުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދި  ޔަޤީނުންވެސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ގޮ

މެންބަރުންގެ ގޮނޑިފުޅުގެ ތެރެއިންވެސް  ރެވެން ޖެހޭ ބޭފުޅުންގެމާލެއިން އިންތިޚާބު ކު
ނޑިއެއް އެބަ އިނދޭ ހުހަށް. އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެ މެންބަރުންނަށް ކިހިނެއްތޯއޭ  ތިންގޮ

ނޑުމެން ހަދާނީ އެ ނޑުމެން ނިންމަން އޮތީ އެ  އަޅުގަ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭ ކޮންގޮތެއްަްތޯ އަޅުގަ
ނޑިތައް. ނޑިތަކަކަށް ނޫން މީގައިއެހެންވީ ގޮ  މަ، މިއީ ހުސްއެކަނި ވަޒީރުަުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ

ގޮތަކީ  މައްސަލަ ޖެހިގެން މިއަންނަނީ މީގައި އެބަހުރި މިނޫނަސް މައްސަލަތައް. މީގައި މިވާ
ކުޑަކަތީބުގެ ގޮނޑިވެސް  ރަށެއްގެ ކުޑަކަތީބަކު ބޮޑުކަތީބަކަށް ޕްރޮމޯޓްވީމަވެސް އަދިވެސް

ނޑަށް ހީވަނީ. ވަޒީރުންގެ  ޖެަެހެނީ. އެވެސް މިކަންވާނެ ގޮތެއް ނޫންހެންހިފަހައްޓަން މި  އަޅުަުގަ
ކުރިމަތިލުމާ ބެހޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

އަދިއެއްނެތް އެޅިފައެއް. އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެއަކަަަށް  މާއްދާއެއް ހުރަހެއްނާޅާ
ނ ނޑު ނުދެކެން.  ޑުމެންނަކަށްއަޅުގަ އިތުރު ބަޙުސްތަކެއް ކުރެވެން ޖާގައޮތްކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލިސް އެއްކުރެވިފައި މިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އެހެނެަެއްނޫން  އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމަށް  އިޞްލާޙުގެންނަން ކަމަށްވާހިނދު އެ އިޞްލާޙު ގެންނަވާއިރުގައި އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު  އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ވިސްނައިގެންަް އެ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި މަޖިލީހުގައި ކުރީދުވަހު  އަޅުގަ
ނޑައަޅާ ނިން  111މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ  ކުރެވުނު ބަޙުސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި މާނެ މެންބަރުންކަމަށް ކަ

ނޑު ނުދެކެން. އެއީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއްނޫން މީގައި  އެއްވެސް ޖާގައެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަ



ނޑުމެން  ތަންދޭގޮތުން ސަބަބުތަކެއްވެސް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ޤާނޫނު އަޅުގަ
ނޑިތަކެއްވެސް އެބައުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދޭ ން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތު  ހުސްކޮށްގެން އުޅޭ ގޮ

ނޑިތަކެއްވެސް  މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލައްވައިގެން އެ ހުސްވެގެން އުޅޭ ގޮ
އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ މީގައި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ބަޙުސަކަށްދާނެ  ހުސްވެގެން އެބައުޅޭ.

ނޑު ނުދެކެން. ވަޒީރުންގެއެގޮތަކަށް އެކަން ނިންމެން އޮތްކަމަކަ  ޖާގައެއްނެތް. މަޖިލީހުގެ  ށް އަޅުގަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުން  މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ތިއްބެވުމުގައި

ނޑު  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ޙައްޤެއް އެއިން އުނިވެގެންދާ ކަމަކަށްވެސް އަޅުގަ
ނޑުމެންނުދެކެން އެހެންނަމަވެސް އަޅު މުސްތަޤުބަލުގައި އެކަމަށް ވިސްނައިގެން އެކަން  ގަ
ނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮށްފި ކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެވާހަކަ ދެއްކޭނެ ޖާގަ އޮތް  އަޅުގަ

ނޑު ދައްކަން ހުރި ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ  ވާހަކަ ކުރިންވެސް ނޑު ދެންނެވިން. ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ
އެވާހަކަ  ފާތުކޮށް ހަމަ އެއްވާހަކައެއް ރިޕީޓްކޮށް ދައްކަވައިފި. އެހެންވީމަ،މިތާނގައި ތަ  ބޭފުޅުން

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މާ މުހިންމު ކަމެއްހެން. ދެން  އިތުރަަަށް ދިގުކޮށް ދެއްކުމަކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ
ނޑު ހއ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު މިމާއްދާ މި އޮތްގޮތަށް  އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަަަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސްކުރައްވަން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށްފާ
ނޑުމެންނަށް މި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ މީހެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތު ނުވަތަ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްނޫން. ންމެއަކަސް ކޮ ބައެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނު މިހާރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރެއްވި  އަޅުގަ

ނޑުަުމެންނަށް ނުވިސްނި ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަތުން ދޫވެފައި ހުރި ބައެއް  އިރުގައި އަޅުގަ
ޑުަު ދެކެނީ. އުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެގެން

ނޑުމެން ވަކި ބައެއް ބްލޭމްކުރަން ނުވަތަ ވަކިބަޔަކަށް  އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި އެއީކީ އަޅުގަ
ނޑުގެ އެންމެ ފަހު ބުރަވާންޖެހޭ ނޑު ނުދެކެން. އަޅުގަ  މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަ

ބުޅަލެއް  ކަށްވާހަކައަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުނބުރި ގަހަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  އަރައިފިަިކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ކޮންމެ ބުޅަލަކަށްވެސް ޖެހޭނީ އެއްދަތުރެއް.

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަަަށް. އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު
ން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަރީފް ފާސްކުރައްވަަަ  ވަނަ މާއްދާ އިބްރާހީމް 35ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތަށް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: ތާއީދުަުކުރަން. އެ ތާއީދުކުރާ ސަބަބުވެސް  ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ
ނޑު  ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ މިއިަީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް. އަޅުގަ

ލިބިފައި އޮންނަ  ރައްޔިތުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޝަޙުސިއްޔަތަކަށްވާނީ



ފަރާތްތައް މި މަޖިލީހުގައި  ތަނަކަށް އެ މަޖިލިސްވުން. އެ ނޫން އިންޓްރެަެސްޓްތައް ތަމްސީލުކުރާ
ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ  ތިބި ކަމުގައިވިއަސް އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށްވާންވާނީ

ބިފައިވުން. މި ކެރެކްޓަރ ގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ލި އަޣްލަބިއްޔަތެއް މި މަޖިލީހަށް
ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި  93ކުރެވިގެންނުވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެއްވެސް ކަމެަެއް
 ވަނަ މާއްދާއާއި އެކުއެކީ ކިޔަންޖެހޭނީ. ވަޒީރުންގެ 75ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  64ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 75ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު ކުރެވިއްޖެނަމަމަޖިލީހުގެ މެންބަަަރަކު 
މެންބަރަކަށް. އެހެންކަމުން ޚާއްޞަ  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ވާނީ އެ މަޖިލީހުގެ

އޮތީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު
ތަމްސީލުކުރައްވާ ދާއިރާ އެކަނި. މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަންތައް ކުރެވޭ  ތަ އެބޭފުޅަކުއެމަނިކުފާނު ނުވަ

ނޑުަު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަށް ވަރަށް ބޮޑުަު ގޮތްަް އުނިކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ އަޅުގަ
ދެއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބި އަންނާނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުން

ނޑިވަޅެއްގައި  ބާރުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  1111ނުވަތަ  311އެއްވެފައިވާ ދަ
ސިނަޓިކަލީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެކަން  ވަޒީރުންވެސް ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ

މަތިން މިއީ ކުރެއްވޭނެ ގޮތެއްނޫން ކުރިން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ގޮތުގެ އެއްގޮތަކަށްވެސް
ރައްޔިތުން  ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ކަމަށްވާތީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަކަށް ނުވާނެ  އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެއްލޭ ގޮތަކަށްވެއްޖެނަމަ މިއީ
ނުވާނެ. އެހެންކަމުން އެއިން އެބައެނގޭ ކަމަކަށްވެސް  ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް

 ކުރެއްވުމުގައިވެސް މިދެންނެވި އުސޫލަށް އަދި ފޮތެއްގައި ލިޔެފައި ވަޒީރުން ޢައްޔަން

އެމަނިކުފާނަށް  ނެތްކަމުގައިވިޔަސް ތަބާވާންޖެހޭނެކަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އިންސާފުވެރި ގޮތަށޭ. އެއީ  ކުރައްވާފައި އޮތީ އެންމެލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބާރު މިވަގުތު ބޭނުން

ނުކުރައްވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން އިތުރު
ބަދަލުގައިވެސް އެބޭފުޅުން މަޤާމުން ދުރުކުރައްވާ އެހެން  ހޮވިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ވަޒީރުންގެ

ނޑިތައް ހުސްކޮށް ބެހެަެއްޓެވި ބެހެއްޓެވުން. މިއީ މިކަން  ސްވަޒީރުން ޢައްޔަންވެ  ނުކުރައްވާ އެ ގޮ
ނޑަށް ޤަބުލުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކުރެވޭނެ  އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމުގައި އަޅުގަ

 ޙިމާޔަތްކުރަން ވާހަކަދައްކާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް
އަޣްލަބިއްޔަތު އުނިވާގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ  ބަަަޔަކަށްވަނީނަަަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން ވަރަށް  ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްކަމުގައި ނޑުަު ނުދެކެން. މިއީ އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން މިވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށް އަޅު  މުހިންމު ނުކުތާއެއް.  ގަ



ނޑުމެން ވިސްނިންތޯ. ސަރުކާރުގެ  ވާހަކަދައްކާއިރު އޭގެ ނަތީޖާއާއި ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ބޭފުޅުން އުނިއިތުރު  އިންޓްރެަެސްޓްތައް ޙިމާޔަތްކުރަން މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަން ތިއްބަވާ
ނޑުމެން ގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ވިސްނިންތޯ. އެކަމު  ކުރެއްވުމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއާއި ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނިސްބަތުން އުނިވެގެން ދިއުން.  ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށް ސީދާ ތިއްބަވާ
ދާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ބަސް މިތަނުގައި އޮންނަ މިންވަރުވެސް  މިގޮތަށް އުނިވަމުން

ނޑުމެން ކުޑަވެގެންދާނެކަމާމެދު ވަަަރަށް ފުންކޮށް  އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. މިއީ އަޅުގަ
 އޮފިޝަލް 11/68ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީގެކުރިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވިސްނަންޖެހޭނެ

މަޖިލީހުން  ކަންތައްތަކެއްގައިވާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް އުފެއްދެނީ ރައްޔިތުންގެ
ޤާނޫނަށް ގެންނެވި އިޞްލާޙެއްގެ  ފާސްކޮށްގެން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަހުން މި

އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ނަމެއްގައި ބޭނުންފުޅު  ސަބަބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ
އޮފީސްތަކާއި މިނިސްޓްރީތައް ހެދުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދެއްވާފައި. މި  އަދަދަކަށް ސަރުކާރުގެ

 މަޖިލީހުން އެހެންވީމަ، މިހާރަކުނެތް.ދެއްވީވެސް އޭރުގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ  އިޚުތިޔާރުތައް

ނޑައަޅުއްވާ އަދަދަކަށް އޭރަކު ނޑއަޅުއްވާ މިންވަރަކަށް ކަ އޮންނަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
އިޚުތިޔާރު ފުރިހަމައަށް  ވަޒީރުަުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީތައް އުފެއްދުމުގެ

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެއް އޮތުމުގެ  އާއިލިބިގެންވޭ. މިހެން މިކަން އޮތަސް ޤާނޫނުއަސާސީ
ނޑު ދަންނަވާނީ މިދެންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ  މުޅި މަޤްޞަދު ގެއްލޭނޭ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ އަޣްލަބިއްޔަތު ކުޑަވާ  ގޮތަކަށް ވަޒީރު އުފެދިއްޖެނަމަ. އެހެންވެގެންކަން އަޅުގަ

މަނިކުފާނު ޢަމަލުފުޅު  މަލުކުރައްވާފައި ނެތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެގޮތަށް ޢަ 
މައްސަލައަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ނުކުންނަން  ކުރެއްވި ގޮތަކުންވެސް މިހާރު މި ނުކުމެގެން އުޅޭ

ނޑިއަށް  ދިމާވޭ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ނޑި އުސޫލެއް ގޮތުން ހުސްވުމުން އެ ގޮ މަޖިލީހުގެ ތިންގޮ
 މަނިކުފާނުވަނީ އިޢުލާނު ނުކުރައްވާ މިހާ ގިނަ ދުވަސްވީއިރުވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ން ހޮވުމަށްމެންބަރު

ނޑިވެސް އިސްތިޢުަުފާ ނުދެއްވިޔަސް އެހުރީ ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މާލޭ ގޮ  ރައީސް އަޅުގަ

ނޑައަޅުއްވާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއެކު އެ ވާހަކައެއް  ހުސްވެފައިކަން. އެކަމަކު އެކަމެއް ކަ
ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އޮޅުންއަރާ  ގަވާ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން ދިމާވުމުން ދިމާވާ ގޮތަކީނާން 

ވަނަ  64ދިމާވަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބައޮތް  އެކިއެކި ތަފާތު މައްސަލަތައް ނުކުންނަގޮތް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭ އަދަދު. ހަމައެފަދައިން މާއްދާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މާއްދާގައިވެސް އެބައޮވޭ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މިންވަރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނަ 93

މާއްދާ ނުބުނޭ  ވަނަ 93ޢައްޔަންކުރެވޭނެ މިންވަރު. ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެއްކޮށް ތިބޭނެ ކަމަކަށް 



ޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވަ އަދި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަކަށްވެސް ނުބުނޭ. އެކުލެވިގެންވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުވާ މެންބަރުން  މައްޗަށޭ. އެހެންވީމަ، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެނގޭ. ދެން މިތާ  75ނުހިމެނޭކަން ނުހިމެނޭނެކަން 
 111ތަކަށްތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމެއް ފާސްވާނީ ކޮންގޮ ނުކުތް މައްސަލައަކީ

މެންބަރުންގެ  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން އޭރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނަ
އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،  އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިކަން ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް އެނގެން

ނޫންކަންވެސް އެނގޭ. އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި  ބަވާ މެންބަރުންހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވައިގެން ތިއް
މިނުކުތާގެ މައްޗަށްވެސް ރިޢާޔަށްކޮށް ވިސްނާ ވަޑައިގަތުމަކީ  މެންބަރު ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މިޖިލީހެއް ނުވަތަ މަޖިލީސެއް. އެއީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް.

ކުރިންވެސް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކަށް ވީތީ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް އެބައޮވޭ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ
ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ ބަސް އެއީ އެންމެ ފަހު ބަހެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ  އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ  އުސޫލެއްގެ މަތިން ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން. މިހެންކަމުން އަޅުގަ
އަށް ހަދާކަށް. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ކުރެވިގެން ވާނެ  118 އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަޒީރުންގެ އަދަދު ގިނަކޮށް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ހަމަ އެއާއެކު މިހާރު މި އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލަ  ކަމެއްމަކުގައި ވެސް އަޅުގަ
ޤާނޫނު  ންއޮތްގޮތުން އަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިކްސް ކުރެވޭނީ ހަމަ އެކަނި މިހާރު ކަ 111

ސަރުކާރުގެ  މި ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިޞްލާޙެއްގެނެސް 68/11ނަންބަރު 
ދަށުންކަމަށް ފާސް ކޮށްގެން  މިނިސްޓްރީތައް އަލުން އުފެއްދޭނީ އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުގެ

 ރުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށްއަދަދަކަށް މެންބަ ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އަދަދަށްވުރެ ގިނަ

މިޖިލީހަށް ދެއްވާ އަންގަވައިގެން. މިދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއްނުވެ  ނުލައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި
ނޑަކަށް އެކަމަކު  އަށްވެސް ނިންމިދާނެ ކަމަމަށް. 111ހިއެއްނުވޭ މި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު  އަޅުގަ

ނޑު  ހެންވީމާ މިނުކުތާ ފާހަގަމި ދެމަގު އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެ ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ
ނޑު އުންމީދުކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރުވެސް އެ ގެންދަވާފައިވާ ގޮތަށް  ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

އިޚުތިޔާރު ކުރައްވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން  މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތް
ނޑިވަޅެއްގައި.  މަށް.އިތުރު ނުކުރައްވާނެކަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީސް އެއްކުރެވިފާވާ ދަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮތްގޮތް ނިންމިދާނެ ކަމަށް އެހެންވީމަ މި ނޑަށް  ޔަޤީންކަމާއެކު އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި  މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ފެނޭ. އެންމެ ކުރުމަގަކަށް އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު ހުށައެޅިފަަަަައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުގެ  އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގެއްކަމަށް އަޅުގަ
ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރުންކަމަށް 35



ނޑުމެންއަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަ  އަދިވެސް އެއްފަހަރު  ވަން. އަޅުގަ

ގަވާއިދުގެ މާއްދާ  ކުރިމަތީގައި އެއޮތީ ގަވާއިދުގެަެ މާއްދާއަކަށް ހުށައެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކާ
އަދަދު ހިމަނާނެ ގޮތެއް  ފާސްކުރުން. ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލައްވާނެ ގޮތަށް އޭގަ

ނޑުމެން މިކަހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކިއެކި ވާހަކަަަ ދަންނަވަން. ލަ މައްސަލާގައި އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އާދެ،  މިތާނގައި މިފުޞަތުގައި ވާހަކަ ނުދެއްކެވުން އަޅުގަ

ނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވޭނީ. ދެން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ
ކަންތައް ގެންދާ ގޮތަކުން އެކަމުގެ  އިޝާރާތް ކުރައްވާ ރިޔާސަތުން މެންބަރުގެ ވާހަކަ ވެސް

ހުރިހާ  އުޅޭކަމަށްވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި. މި އެހެންވީމަ އެހެން ދައްކަވަން ހުރި މައްސަލައެއް
މި މާއްދާއާ ދޭތެރޭގައި  ވާހަކައެއް ދައްކަވަން އޮތް ވަގުތަކަށް މިވަގުތު ނުހައްދަވާ ގަވާއިދުގައިވާ

ނޑު ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން ހަމަ އެދޭ ފައްފަށުން ދަންނަވަން. އާދެ، ދެން  ވާހަކަ އަޅުގަ
ނޑު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމަށް.  އަޅުގަ

 މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް އެއްޗެއް އިލްޔާސް ހައްދުންމަތީ

ނޑުމެންނަށް ގަވާއިދުގެަެއިބްރާހީމް ދަ  ދެލިކޮޕީގެ  ންނަވާލަން ބޭނުންވީ މި މިހާރު އަޅުގަ
ތަފާތުވުންތައް ހުރެގެން  ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރުމުގައި ބައެއް ޚިޔާލު 35ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވާ  އިޞްލާޙެއް އައުމާއި އަދި އެއާ ގުޅިގެން މި ދެކެވޭ
ނޑު ވަރަށް  ވިސްނާލާއިރު، އާދެ ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ދެންމެ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް  ބޮޑަށް އިޙުތިރާމް ކުރަން. އަދި
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއިދު ޝަރީފު ވެސް ކުރަން.  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑުބަޔަކަށް އަޅުގަ

ފާސްކުރުމަށް މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި  އާދެ، އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މިހާރު އެ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް
ނޑު ތާއީދު ނޑު ދަންނަވާލަން މަޖިލީހުގައި  އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަޅުގަ ކުރަން. އާދެ އަޅުގަ

ސަލައަކީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އެ ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ މައް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިހާރު މި
 ދެއްކުމުގެ ހަމަ ވަރަށް އެކަށިގެންވާ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ދެކެމޭ. ވާހަކަ މަޖިލީހުގައި

ނޑަށް ނޑުމެންގެ ޒަމާން، މި އާދެ ޤާނޫނީ ޙަޔާތަށް ވިސްނާއިރު އަޅުގަ ހީވަނީ  ނަމަވެސް އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ ގަ ނޑުމެން އާދެ، އަޅުގަ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ  އިމުވެސް އިނގިފައިވާގޮތުގައިއަޅުގަ

އޭގެ ފަހުން ފަހަރު އިޞްލާޙު  ހެދުނު އިރާ އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢިލްމުވެރިންނާ، މިހެންއައިސް އަދަދު ތަކެއް  ގެނެވުނު އިރު އާދޭ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނާ،

ނޑައެޅިފައެއްނެތް އެތައް ބައެއް ނޑުމެން ހަދާން ހުންނަން ފެށިއިރުވެސް  .ކަ އަދި އަޅުގަ
ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ތިބި. އާދެ ކޮންމެއަކަށްަް މި އެނގޭ އެއްޗަކީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި



ނޑުމެން ނޑުމެން ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ އަޅުގަ  އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް މިއަންނަނީ އަޅުގަ

ހިނގާފައި ހުރި  ޙުވަމުންކަން. އާދެ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކުރީގައިގޮތުންވެސް ރަނގަޅުވެ އިޞްލާ
އަމިއްލަ އެދުމަކަށް އެހެން ވާހަކަ  ކަންތައްތައް އެއީ ގޯސް ކަންތައްތައްކަމަށް ނުވަތަ ވަކި ބައެއްގެ

އޮތްމަކުގަވިއަސް އެއަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޞްލަޙަތާ  ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ
ނޑުމެންނާއަ ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީން އުނި ޅުގަ  ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް. އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

މައްސަލަތައް މިހުންނަނީ.  ކަންތައްތައްތަކެއް ހުރިކަން އެބަ ޔަޤީންވޭ. އޭގެތެރެއިން ނިކުންނަކަހަލަ
ންތައްތައް ކަންތައްތައް. މިކަ  އަދި ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި އެހެން ހުރި 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމަ ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ރަނގަޅުކުރަން އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެނެަްގެ މަސައްކަތާ ހަމައަށް  އަދި މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާލެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ

ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު މައްސަލަތައް ދޫކޮށްލާފައި، އާދެ ދެން ޤާ  ދިއުމަށްޓަކައި މިހެންހުރި
 ކުރައްވާށޭ ހަމަ ތި ހީފުޅުވެފައިއޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކަވަރު ވާނެ ރަނގަޅު ކުރައްވާއިރު،

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެކަމާ އިދިކޮޅަކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއެއް. އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ނޑުމެން ހިފާނެހެނެއް. އާދެ އެހެންވީމާ އަޅުގަ ގެ އަމާޒުކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެކުވެރިކަމާ އެއްކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދަވާ ދެއްވާށޭ.  އަޅުގަ
ނޑު މަޖިލީހަށް ވަނީ  އާދެ، ވަނަ  1975އަޅުގަނޑަކީ ތި ވިދާޅުވާ ދެ ގޮޅިއަށް ފެތޭ މީހެއް. އަޅުގަ

ނޑު އުޅެނީ ސެކްރެޓެރީ އަކަށް އޮ ވަޒީރަކަށް  ފިހެއްގައި. އެއްގޮތަކަށް ވެސްއަހަރު. އަޅުގަ
މީހަކަށް ވެގެނެއްވެސް ނޫން  ހުރެގެންނެއް ނޫން. އެހެންވީމަ އަދި އަޅުގަނޑު އަދި މާ ނުފޫޒު ގަދަ

ނޑި ހޯދާފައި ހުންނާނީކީ. އާދެ، ނޑަށް ހަމަ ގައިަާމުވެސް  މަޖިލީހުގެ ގޮ އެހެންވީމާ އަޅުގަ
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މި އިންނަ މީހެއްގެ ޤަދަރު ބޮޑު  ގެވަޒީރުކަމުގެ ގޮނޑިއަށްވުރެ މި މަޖިލީހު

ނޑަށް. އެހެންކަމާއެކު ނޑު ދަންނަވާނީސ މިހާރު ބަހުސް ކުރެވެމުން މިދާ  އަޅުގަ އާދެ އަޅުގަ
ނޑުގެ މި މަޖިލީހުގެ ޙަޔާތުގައި ވެސް  މައްސަލައަކީ ހަމަ  5ފަހަރު ނޫނީ  4ގައިމުވެސް އަޅުގަ

ހައިޞިއްޔަތުން. މިއީ  ސް އިށީއިނދެއްޖައިން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ވެ ފަހަރު
މިއަދު މިވާހަކަ ދެއްކުމާހަމައަށް  އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކައެއްނޫން. އެކަމަކު

ނޑުމެންގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ނޑުމެންގެ ޝައުގުވެރިކަންހުރި ދިމަދިމާލަށް ވިސްނާފައި  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން އިޞްލާޙު އޮތްކަންއެބަ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަގުޞަދަކަށް  ކުރާއިރު މިހިރަ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފޫބެއްދޭނެ ގޮތަކަށް ކުރުން އެއީ އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އާދެ ނޑަށް  ހަދަމާހޭ. އަޅުގަ ހީވަނީ ކޮންމެމީހަކަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައި މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް  އަޅުގަ



އެއްކޮށް ފާސްކޮށްފައި. އެހެންވީމަ ކޮންމެވެސް އެއްހިސާބަކުން  މިހާރު އެބައޮތް އަދަދަކާ
ނޑުމެންނަށް  މެންބަރުން 111ލައަކީ އެބައޮތް މިކަން ޤަބޫލު ކުރެވިފައި. ދެން އަނެއް މައްސަ  އަޅުގަ

ނޑު އަޑުއެހީ ޙާޟިރުވެ  ތިއްބަވާއިރު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މެންބަރުން ތިއްބަވާގެންވެސް އަޅުގަ
ވަޑާނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންވެސް  އެރިވާހަކަ. މި 94ނުނީ  92ވަޑައިގެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދު 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނެއް ދެން ހަދާފައި ންމައިފިކަމަށްވަންޏާ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ނި އަޅުގަ
ވޯޓެއްވެސް މިއަށް ވަންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ އެކަހަލަ  ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަތަސް އެބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކޮމްޕްލިކްސް އުފުލަން ވާކަހަ  މައްސަލަ އެބަހުރި މީގައި އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް އެބައޮތްވަންޏާ. އެހެންވީމަ އެ ޑިބޭޓް ދޫކޮށްލާފައި މިހާ ދައްކާކަމަށް  ރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ  އެއްބަޔަކު އެއްބަސް ވެވިފަަައި. އަދި އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ
ނޑުވެސް މީގައި ހިމެނިގެން  މިފަހަރު ހެދޭއިރު ތިބޭފުޅުންނަށް ތިހީފުޅުވާ އާދެ ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަން. އަ މިހެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކޮށްގެން ޅުގަ
ނޑުމެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް މިކަން ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ވުން އެއީ  އެކަމަށް އިތުރު ވަގުތުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑު އެދޭގޮތް. އާދެ މިއަދު މިހާތަނަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ހުރިހާ ހަމަ ބޭފުޅުންގެ އެ  ގައިމުވެސް އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން. އަދިވާހަކަފުޅު ތަކަށް ވެ ޚާއްޞަކޮށް މި މާއްދާ މިގޮތަށް  ސް އަޅުގަ

ދިޔުމާ މެދުގައި އިސްކަންދެއްވައިގެން ވާހަކަ  ފާސްކުރުމާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުޞަދަށް
ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ތާއީދުކުރަން. އާދެ ދެއްވި ވަގުތަށް  ދެއްކެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު

ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ. މިހާރުވެސް މި ބަހުސްގައި  އްޔާ. ރިޔާސަތުންޝުކުރި
ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަވޭ. އަދި  7އެދިވަޑައިގަންފައި، އެބަ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަލަށް

ދެން  ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ. 6ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިންވެސް  ކުރިން
ނޑުމެން މިހާރު ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ބައި އާދެ، އިންޓޯލްގެ ކުރީގެ ބައިއަ ނިމުމަކަށް  ޅުގަ

ނޑުވެސް ދަންނަވާލަން މި ކުރިއަށް  މިއަންނަނީ. އެހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އަޅުގަ
ބަޙުސްގައި  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިތުރަށް މި މިނިޓެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި 5އޮތް 

ނޑުމެން ބާވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ނޯޓްކޮށްލެއްވުން. ދެން އަޅުގަ

މާއްދާއާމެދު ކޮންމެވެސް  އިންޓޯލުފަހުންވެސް މީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާލާފައި މީގަ، އެކަމަކު މިއަދު މި
ނޑަށް ހީވަނީ ނޑުމެން އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮތްހެން. އަޅުގަ ގޮތެއް ނިމޭތޯ ބެލުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑު އެދެން   11:15މިނިޓެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި އާދެ  5ކުރިއަށްަް އޮތް  އެހެންވީމަ އަޅުގަ
 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިދާރި މޭޒަށް އިޝާރާތް ކޮށްލައްވާ ހިނގަންދެން މިކަމަށް

ނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އަންގަވާލަ ދެއްވުން. ދެން އަޅުގަ



ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މުޙަންމަދުަު އިބުރާހީމް ދީދީއަށް. ފުވައްމުލަކު މެންބަރު
ނޑުމެން މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ  އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކެވުން: ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް  ދަނީމަސައްކަތް ކުރިއަށް މި ގެން 
ނޑުމެން މިގޮތުން މި ހުރުމާއެކު އެ  އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށްޓަކައި. މިހާރު އަޅުގަ

މާއްދާގެ )ހ(  ވަނަ 35ގަވާއިދުގެ ބަޙުސް ކުރަމުން މިގެންދާ ނުވަތަ ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުން މިގެންދާ 
ސާފުކޮށް އެނގޭ. އަދި  އި )ށ( ގައި މި ޑްރާފްޓްގައި މިބުނާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްއާ

ނޑުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މީގައި  އެއޮތްގޮތަށް ފާސްވާކަށްވެސް އަޅުގަ
ތަފާތު ވެފައި ބައެއް މެންބަރުން މި އަދަދާ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލު  އަދަދުގެ ވާހަކަ ބުނެވިފައި އޮންނާތީ

އިޞްލާޙުގައި  އެގޮތުން މުލަކުއަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤު އެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެބަހުރި. އަދި
ވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތައް  އޭނަ ފާޅުކުރައްވާފައި އެއޮތް ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި އަދި އޭނަ ކަންބޮޑުވެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެހެންނަމަވެ  ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބުހުރި. ސް އަޅުގަ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ގުޅިފައި އޮތް ކަމެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަވާއިދުގައި  އެއީ ޤާނޫނީ މައްސަލައެކޭ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ ވާހަކަވެސް 111އާއި  118މައްސަލައެއް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. ދެން މީގަ  އެ
ގެންދަވާ ޚިޔާލު ފާޅުތަކަށް  ން އެ ފާޅުކުރައްވަމުންއެބަ ދެއްކޭ. އެވެސް ހަމަ އެބޭފުޅު 

ނޑުވެސް އިޙްތިރާމް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި ނޑު ދަންނަވާލަން  އަޅުގަ މަޤާމުގައި މިއަދު އަޅުގަ
މެންބަރުން  18ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި  ކަމަށް އެ ބެލެވެނީ 118ބޭނުންވަނީ 

މަޖިލީހާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު  ރައްޔިތުންގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާތީއޭ. އަދި
ކަމަށް  އެއީ އަދަދު 111ބޭފުޅުން އެއްކޮށް ޖުމްލަ  8އެބޭފުޅުންނާއި އަދި ޢައްޔަން ކުރެވޭ  ކުރައްވަން

ނޑުމެން  .18ވާތީ ދެން އިތުރުވާން ޖެހޭނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
ބޭފުޅަކު އެބަ  5މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ކުރަންޖެހޭ ހަތަކީ ވަޒީރުންގެމީގައި ޤަބޫލު

 2އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި. އަދި  ތިއްބެވި އަތޮޅުތަކުން
މެންބަރުންގެ  އެބަ ތިއްބެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރަކު

މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ  7ތެރޭގައި ހިމެނިފައި. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 
މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ. ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫ  ހިމެނިވަޑައި ނުގެންނެވޭނެ ނުއަސާސީ ވެސް އަދި އެހެން ގޮތަކަށް އަޅުގަ
 އެހެންކަމަށް ވާއިރު މި އަދަދުގެ މައްސަލަ މިހާރު މިގޮތަށް ނިކުންނާކަށް ޤާނޫނެއްވެސް ނުބުނޭ.

ނޑު ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް މީގައި އެބަ އޮވޭ ޕޮއިންޓެއް އެއީ ވަޒީރުންގެ  ޖެހޭކަމަކަށް އަޅުގަ
އިތުރެއް އައިސްފިނަމަ  އް އައިސްފިނަމަ އުނިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެ



ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ރިޔާސަތުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައި އެވަގުތަކު އެއައި ބަދަލަކާ
ކިހާވަރެއްކަން އަންގަވާ އޭގެ ތެރެއިން އަޣްލަބިއްޔަތު  މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ

 ތައް މެންބަރުން ހިމެނުނީމަކަމާ ވިދާޅުވުމަކީ އެއީ ވަރަށްލިބުނީމަކަން ކި ލިބެނީ ކިހާވަރެއް

މަޢުލޫމާތު  މުހިންމުކަމެއް. އަދި މެންބަރުންނަށް އެކަން އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަކަށް އެ
ނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް  ފޯރުކޮށްދެއްވުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިނއމު ކަމެއްމަކަށް އަޅުގަ

އެއްޗެއް ވަރަށް ސާފޭ. މީގައި ނެތޭ  ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނާ 35މި  ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ
ނޑުމެންނަށް މި  އެއްވެސް މައްސަލައެއް. ދެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ އޮތް މައްސަލައަކީ އަޅުގަ

 ޙައްލުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްނޫނޭ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެ ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިގަންވައިގެންވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައޭ. އަދިވަޑަ
ނޑި މި  ޢައްޔަންކުރައްވައިގެންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައޭ. އެހެންވީމާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ

ލީހުގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިޚާއްޞަ މަޖި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ
ނޑިއަކީ މެންބަރުންގެ  މިދެންނެވި އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާ ޢައްޔަންކުރެއްވި ގޮ

ހިނގަމުންދަނީވެސް އެގޮތަށޭ، މީގަނެތޭ  އަދަދު މަދުކުރައްވާފައި އޮންނަންޖެހޭ އަދަދެކޭ. މިހާރު މި 
ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި އިޚްލާ  އެއްވެސް މައްސަލައެއް. އެހެންވީމަ ވަރަށް ސްތެރި ކަމާއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޙައްލުކުރެވޭނެ. ގަވާއިދުން  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން  ނޑުމެން މީ އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން މީ މާ ވަގުތުތަކެއް ޙައްލުކުރެވޭނެ ނަގާނުލާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ނުވާހިނދު މިކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތައިގެ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތައިގެން  ން، އާދެ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބައްޓަން ކުރަމާތޯއޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުވެސް ހަމަ މިހާރު  ހައްދުންމަތީގެ މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
ވަނަ  35ހީމް ވާހަކަދެކެވެމުން މިދާ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ އިބުރާ މުޙަންމަދު ނަސީމް

ތާއީދުކުރާ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުލަކުއަތޮޅު އަޙްމަދު ޝަފީޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މާއްދާއަށް  މާއްދާއަށް
ނޑު ދެކޭ ވަނަ މާއްދާއަށް  35ގޮތުގައި  ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އެހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރުވެސް  އަޙްމަދު ޝަފީޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަކުރު އިތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ
ވަނަ މާއްދާއަކާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތަޢާރުޟެއް  93ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިދާ

 ދާ އެންމެންނަށްވަނަ މާއް  35ނުވޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ތަފްސީލަކާ އެކުގައި  ނުވަތަ ޚިލާފެއް

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެވެސް  ހާމަވާ ގޮތަށް ބަޔާންވެގެން މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ
ނޑު ވެސް ދެކޭ ގޮތުގައި  ނޑައަޅުއަވާފައި އެއޮތީ ހަމަ  ރިޔާސަތުން 111އެވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަ ކަ
ޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެކަން އަޅުގަނ ރަނގަޅަށް. އޭގެ ތަފްސީލުވެސް އެބޭފުޅާ އެ ދެއްވީ.



ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހަމަނުޖެހޭ  އޮންނަންވާނީ އެގޮތަށްކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
އެބުަުހުރި. އެކަންތައްތައް އެބޭފުޅާ އެވިދާޅުވިހެން  ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ތަންތަން ކޮޅުކޮޅު

ނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި އަދަށް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެކަމަކު މިހާރުން މިހާރަށް މިއަދުން މި އަޅުގަ
ނޑު ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ މަޖިލީހާ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރިޔާސަތު ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ފަރާތްތައް ގުޅިވަޑައިގެން  އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ގުޅިވަޑައިގެން އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ނޑަށް ހީވަނީ އެކަ  ވިސްނަވާލެއްވުން ރަނގަޅުހެން. އަދި  މާ ދޭތެރޭގައިމިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް މި ޖަލްސާގައި އަޅުގަ
ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންވެސް ތިއްބެވީމަ ވަރަށްގިނަ،

ފުޅާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެގެން މިކަންތަށް އެބޭ މެންބަރު އަދި ވަޒީރުވެސްމެ،
 މިވެސް ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމަ، ދިގުލާ ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ހައްލުކުރަމާ އުޅޭށޭަޭ

ނޑަށް ހީވަނީ ނިޔަތް ރަނގަޅުވެއްޖެއްޔާމުން ޢަމަލު ރަނގަޅުވާނެހެން. އެގޮތަށް އެކަން  އަޅުގަ
މިކަމާވާހަކަދައްކަވަނީ  . ދެން މި މަޖިލީހުގައި އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުންޙައްލުކުރެވިދާނެހެން

ޙަލާތްތަކުގައި ބައެއްފަހަރު ކަންތަށްތަށް  ޙަޤީޤަަަތުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައެއް
ކަންތަށްތަށް ކުރެވިފައި ހުންނަނީ. މީގެ ކުރީގަަައިވެސް  ކުރެވޭ އިރުގައި ވަރަށް ބޭއިންސާފުން

ނޑުމެންއަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިފަދަ މާއްދާއަކާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް އެންމެ ފަހުން ޅުގަ

ހިސާބަށްގޮސް  ބޮޑު އަރާރުންވުމަކަށްގޮސް އެތަށްބައެއްގެ ނަފުސަށާއި މާއްދީއްޔަތަށް ގެއްލުންވާ
ނޑުވެސް އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި. މުޅިރާއްޖެ ވަރަށް ނޭދެވޭ ޙާލަތަކަށް ގެންނަ ހަނދާން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އދި ދިޔުމަކީވެސް ރަނގަޅުކަމެއް  އެކަހަލަ ޙާލަތަކަށް ދާނެކަމަކަށް އަޅުގަ
ނަހަމަކަން ތަކުރާރުކޮށް އޮންނަކަމަށް ވަންޏާމުން އޭގެ ނަތީޖާ  ނޫން އެހެންނަމަވެސް ބޭއިންސާފާއި

ނޑު ނިންމާލަމުންވެސް  ރަނގަޅެއްނުވާނެ.  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

މި މާއްދާގައި  އަޙްމަދު ޝަފީޤް މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަދި މިގޮތަށް ތަފްސީލާއި އެކުގައި
ސަބަބަކުން އޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  މިއޮތް އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކޭ އޭގެ

އެހެން މަޖިލީހެއްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަކުންވެސް  އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޫނިއްޔާމުން
ނޑުމެން ތިބޭފުޅުން  މައްސަލައެއްވެސް ޖެހިފައެއްނެތޭ. ޖެހޭކަށްވެސް ތަނެއްނުދޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

 ކަމަށްވަންޏާ އަޣްލަބިއްޔަތުލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ މިއަކުރު މިއަށް އިތުރުކޮއްގެން މި އެދިވަޑައިގަންނަވާ

އކުރުއިތުނިކޮށް މިހާރު  ންމަވާލަދެއްވާށޭ. އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބޭ ކަމަށްވަންޏާމު މިމައްދާ ނި 
ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް މިކަންތައް  ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ އަޅުގަ

ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  ނިންމަވާލަދެއްވާށޭ ޝުކުރިއްޔާ.



ނޑުހަމަ ނޑަށް  އަޅުގަ ދައްކަންހުރި ވާހަކަކޮޅު ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ފެށުމުގެކުރިން އަޅުގަ
ނިންމާފައޮށްވާ  ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ވާހަކައެއް މި ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަމެއް ވަރަށް

ޢާންމަނަށާއި މިވެނިކަމަކަށްަް  ންއެކަމަކީ ވަކިގޮތަކަށް ވަކިކަމަކާ ހުރެ އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ އަމަ
މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކައަކާއި އެފަދަ ވާހަކަތަކަށް ޖާގަ  ގެއްލުންވި ކަމެއްކަމުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއްނޫން ވީމަ ހަމަ ވާހަކަކޮޅު ފެށުމުގެކުރިން މިވާހަކަ ދެއްވާ ދެއްވުން އެއީ  އަޅުގަ

ނޑު މި ނޑު ވާހަކަދައްކަން ދަންނަވާލަން އަޅުގަ ބޭނުންވަނީ  ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. ދެން އަޅުގަ
ނޑަކަށް މިހާރު މި ދެކެވޭވާހަކާގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނެއޭ. ވެދާނެ  ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް 35ގެންގުޅޭ ގަވާއިދުގެ  މައްސަލައެއް އަޅުގަ
ނ ނޑަށް އޮންނަނީ ނުވިސްނިފައި  ޑަށް ނުވިސްނެނީ ކަމަށް ހަމައަޅުގަ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  މިކަހަލަ ކަންތައްތަށް.
ނޑުމެން ވަކި ކަންތައްތަކެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކޯރަމްއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ ނޑައަޅަންޖެ އަޅުގަ ހެއޭ. ކަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި ޢިއްޒަތްތެރި ނޑައަޅަންޖެހޭ އެއީ  އަދި ކޯރަމްއެއް ކަ މަޖިލީހުގެ އަދަދު ކަ
ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން މިއޮތީ ވެނިމިފަހެން، އެކަން މިއޮތީ  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. އަޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުން ހަމަޖެހިފަހެން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ނޑައެޅިފައި.  އެއްކުރެއްވިއިރު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ އަދަދު އޮތީ އެކުލަވާލައްވާ ކަ

 111މަޖިލީހުގައި ހާަާމަކުރައްވާފައި،  އަދި އެކަންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަަައީސް އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑުމެން ޤަބޫ  މެންބަރުންނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. މިޙަޤީޤަަަތް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ މި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައިސް މި ކޯރަމްގައި މި މާޙައުލުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ދެމުންނެއް ނުގެންދާނެ.  ވާހަކަދައްކާކަށް ނުތިބެވޭނެ. އަދި މި މާޙައުލުގައި އަޅުގަ
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިކަމުގެ އަނެއް ހެއްކަކީ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެތިއްބެވީ ކޮން  މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މިއޮތީ ފެންނަން. އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހައިޞިއްޔަތަކުން ކަން

ރައީސް ތި  އްނޫން. އެބޭފުޅުން އެތިއްބެވީ އެއް ގޮނޑީގައި އެބޭފުޅުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރިކަމެ އޮޅިފައޮތް
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ  އެޑްރެސްކުރުއްވަނީ މިވެނި އަތޮޅެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެފައި. އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ވޯޓުދެ  މީގެއެއްވެސް އޮޅުމެއް އޮތްހެނެއް. އެހެން މުން ގެންދާ ނަމަ އަޅުގަ
މިވެނި އަތޮޅެއްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ވޯޓު ދެއްވާފައި އަދި  ވަގުތުތަކުގައި އެބޭފުޅުންނަށް

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަަަތުން ވޯޓު ދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ހަމަ

ނޑީގައި އެހެންވީމަ،  ތިއްބެވި ނަމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ދެއްވާނޭ. އެއީ އެބޭފުޅުން ދެ ގޮ



ނޑުގެ ހިތަކަށްނާރަ މިހާރު މި މައްސަލާގައި ހަމަ އެއްވެސްކަހަލަ ދެބަސްވުންތަކެއް.  އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން ދެންމެ ޏ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް  އަޅުގަ

ނޑުމެން މައް ދީދީ އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. މީގައި ޤާނޫނީ ސަލަ އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެ މައްސަލަ އަޅުގަ
އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި  ޙައްލުކުރާ ހިސާބަށްދިޔައީމަ،

ނޑުމެން އެއްބަސްވެއްޖެއިއްޔާ މި ކުރެވެނީ ދެކަމެއް. 118އަދަދަކީ  މަޖިލީހުގެ  އޭބުނެފައި އަޅުގަ

އަދި އިންތިޚާބުވެ  މެންބަރުން 7ޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްކަމަކީ ރައްޔިތުން މަ 
ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައި ތިބި ދެ  ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 5ވަަަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި 

ނޑަކަށް ހިއެއްނު ވޯޓުގެ ޙައްޤު 2ބޭފުޅުންނާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  ނޑުމެންނަށް ދެވެނީ. އަޅުގަ ވޭ އަޅުގަ
ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްހެނެއް. ދެވަނަކަމަކަށް  އެއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތްހާ

ނުކުރެވޭނެއޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަޒީރުންގެ އަދަދު މިވެނި ވަރަކަށްވުރެ އިތުރު ކުރެވޭކަމަކީ
ނޑަކަށް ނޑުމެންނަށް ކަމެއް މިނިންމެނީ. އަޅުގަ އެއްނުވޭ ޤާނޫނުއަސާސީން ހި ކިޔާފައި އަޅުގަ

ދަށުން އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ
ނޑު ހިތަށް އަރަނީ  ކުރެވިދާނެކަމެއް. ދެން ހަމަ ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ނުކުތާއެކޭ އަޅުގަ
ރި އޮޅުންތަކެއް އަރާފައި. ފާސްކުރެއްވުމުގައި އެބަހު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑު ހިތަށްއަރާހެން މައްސަލައެއް ނެތް ނޑު ހިތަށް އަރަނީ އޮޅުމެކޭ އަޅުގަ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ  ވިސްނާލަން ހިތަށްއަރައޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ
ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ން ރައްޔިތުންއެކުލަވާލި އިރުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން  ގޮތަށް ހިމެނިފައި އެއޮަޮތީ އޯޕަން އެންޑަޑް ކަމެއްގެ ގޮތުގައޭ. އެވެސް ހަމަ އަޅުގަ
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެވެސް ހަމަވުން އެކަށީގެންވާ  ވިސްނާލުން އެންމެ ރަނގަޅު ނުކުތާއެއްަް. އަޅުގަ

އިރުގައި  ގެ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލެއްވި ނޫނިއްޔާ ހަމަ ރައްޔިތުން  ކަމެއް
ނޑު ދަންނަވާނީ މީކީ  އެކެމަށް އެޑްރެސްނުކުރެއްަްވި އޮތީމަކަމަށްވެސްވެދާނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

މާއްދާގައި އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުލުމުގެ  ވަނަ 35މިކަމުގެ ވަގުތެއް ނޫނޭ މަކަމުގައި މިހާރު 
ނޑު ހަމައެއްވެސް  މި ޢިއްޒަތްތެރި ކަންތައްތަކަށް ދާއިރު މަޖިލީހުގެ ނަންބަރާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

 މެންބަރުންނޭ 111ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ތިބީ  އޮޅުމެއް ނުފެނޭ

ނޑައަޅައިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ކޯރަމް ކަ އެކަމަކު  އެހެންވެއްޖެއިއްޔާ އަޅުގަ
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދީފައިއޮތް ބާރަކުންރައީސު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ކުރީގައިވެސް އަދަދު ކަނޑައެޅުއްވި  ބަދަލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަތި
ނޑު ހިތަށް އަ ފަދައިން މިދެކެވޭ  ރަނީ މިހާރުކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ބާރުވެސްލިބިދޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ



ނޑުމެން ކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތަށް ހަަަމަ ހުރަސްއެޅޭ ވާހަކައެކޭ. އެހެންވީމަ،  ވާހަކައަކީ އަޅުގަ
ނޑުމެން ހުއްޓާލާފައި މިހާރު ކުރަންއުޅުނު ކަަަންތައްކޮއްފައި ދެން  މިވާހަކަތައް އަޅުގަ

ގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރަނގަޅުކުރަންވީ. އަޅު ޤާނޫނުއަސާސީގައި އުންޏެއް އޮތީއްޔާއެކަން
ނޑުމެން އެންމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދެންޖެހެނީ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް. ހަމައެގޮތަށް އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ  މަސައްކަތްކުރަން މިވަގުތު މިކަން ދޫކޮށްލަންއެދޭތީ އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ދަންނަވަން.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،  ނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިލަދުންމަޑުލު ދެކު 

ނޑުވެސް މިހާރު ކުރެވެމުން މެންބަރު މުޙަންމަދު ނޑަށްވެސް  އަޅުގަ ޠާރިޤު މިދާ ބަހުސްގައި އަޅުގަ
ނޑު  އޮޅުންއަރާފައޮތް މައްސަލައަަަކާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަހުސްކުރަމުން މިދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިވާހަކަދެއްކެމުންދަނީ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު ވަނަ މާއްދާ އެހެން ނަމަވެސް  35އަޅުގަ
ވާހަކަދެކެވެމުން  ވަނަ މާއްދާގައި 8ކުރެވެމުންދާ ބަހުސް ކުރެވެމުންދާނީ މި ގަވާއިދުގެ  މިހާރު މި

ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އެ  ދިޔައިރު. އެ މާއްދާ ފާސްކުރަމުން ނޫނީ އެ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން
ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ޞަތު ފަހަރެއްގައި ނުލިބުނީ ކަމަށްވެސްވެދާނެ.ފުރު

މަޖިލިސްގައި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް. މި މައްސަލައާ  ގޮތުގައި މި މައްސަލައަކީ މި 
ކަމެއް.  ވެންޖެހޭނެއެގޮތުން ވާހަކަދެކެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަކިގޮތަށް އެއްބަސްވެ  ބެހޭގޮތުން

އެކުލެވިގެންވާގޮތް  ވަނަ މާއްދާގައި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް 93ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މިގޮތަށް ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރައްވާފައި  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ތިޚާބުކުރެވިފައި ނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިން  މިވަނީ. އޭގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގެ
އޮތްނަމަ މައްސަލައެއްނެތް. މި ސުވާލުއުފެދޭ މައްސަލަކައަށް  މެންބަރުންނެކޭ ނޫން. އެގޮތަށް

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިކަންތައްތަށް ނިމިގެންދާންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން  ނުވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު
ނޑަށް  ތެރެއިން ވަކިބަޔަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަށްނޫން. ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑު ހީނުކުރާ ގޮތަށް  ފެންނަގޮތަކަށްވެސްަް ނޫން. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަށް މިހާރުވެސް އަޅުގަ
ނޑު ޤަބޫލުނުކުރާ ގޮތްގޮތަށް އެބަހުރި އަޅުގަނޑު ހީކޮށްގެން ހުރީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން އެބޭފުޅުން ވަޒީރުންގެ  އެއީކޮންމެ މެންބަރަކީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްވާތީ 
އެއްކުރައްވައިފިނަމަ އެބޭފުޅުން އެ ޤާނޫނީގޮތުން  މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް

 ތިއްބަވަނިކޮށް ޚާއްޞަ މަޖިލސް އެކުރައްވައިފިނަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ އެބޭފުޅުން ވަޒީރުކަމުގައި

ވަޒީރުކަމުން  ޖިލީހަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމަކީ. އެބޭފުޅުންނަށްވާޖިބެއްކަމަށް މި ޚާއްޞާ މަ 
މަސައްކަތްކުރައްވާނީވެސް އެ ވާޖިބުގެތެރެއިން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުފުޅަކީ ޚައްޞަ މަޖިލީހުގައި

 މުސާރަފުޅެއްކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން މުސާރަފުޅުވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ



މެންބަރުންނަކީވެސް  އިގަންނަވާނެ. ދެން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެލިބިވަޑަ
މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވާތީ.  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައި ވާތީވެ ޚާއްޞަ

މަޖިލީހުގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން މުސާރަފުޅު
 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުސާރަފުޅުވެސް

ނޑުމެން މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަން ހަމަ އެދެން އިނގޭތޯ. މުސާރަ ލިބޭވާރާ  އަޅުގަ
ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ފުރުޞަތެއް ން. މިލަދުންމަޑުލު ނާރުވަ  އެއްޗެހި ދަންނަވާކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ނޑު މެންބަރު މުޙަންމަދު  ދެކުނުބުރީ އަޅުގަ ކޮންމެހެން އަޅުގަ
ނޑަށް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠާރިޤު ޤަބޫލުކުރާގޮތަކަށްނޫނޭ  މިކަންތައްތަށް ދާންޖެހޭނީކީ އަޅުގަ

ދިޔުންވެސް. އެއީކީ މައްސަލައެއް  ވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި މިއޮތް ގޮތަށް 35މައްސަލައެއް ނެތް 
ވަކި  އެހެން ނަމަވެސް މިކަންތައް އޮންނަންވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވި ނޫން.

މަސައްކަތް ފަށައިގެން  ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައޭ ދަންނަވާލުން އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫނޭ. އެަެހެންވީމާ،  އެއީ އަޅުގަނޑުވަކި ހިސާބަކުން މި މަސަލަތައް ނިކުތުން 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެވި މި ކަންތައް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުން އެއީ ވަރަށް  އަޅުގަ
ނޑު ދެކެމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ
 ވަން އެދިވަޑައިގެންފައި މިއޮތީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ މެންބަރުދެން ވާހަކަދައްކަ ޝުކުރިއްޔާ.

ވާހަކަފުޅު  އަޙްމަދު ޝަހީދަށް. އެހެން ނަމަވެސް އިންޓަވަލް ވަގުތު ވަރަށް ކައިރިވެފައިވަނީ
ނޑު އެ ހުއްޓާލާފައި ފަހުންވެސް ފުރުޞަތު އެރުވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޑޮކްޓަރ  ދައްކަވަން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް  . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާއަޙްމަދު ޝަހީދު
ނޑު އަޙްމަދު ޝަހީދު  35ވާހަކަދެއްކެވުން: ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނެއޭ. ހަމަ އެހެންމެ އެ ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އަށް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުން އަޅުގަ
ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރުން އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ. އެއީ )ނ( ގައިވާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ )ނ( އިތުރު

ގޮތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު  ވަރަށް އިންސާފުވެރިކޮށް ހިނގަމުން އައިކަމެއް އެއަށްވުރެ ގޯސް
ލީ މައްސަލައެއް ފަރުނީޗަރުގެ ވަރަށް މުހިންމު އުސޫ އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެވަނީ. އަދި ހަމަ

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިންމާލާފައި އެވަނީ. އާދެ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން  މައްސަލައަކަށްވެސް ބަދަލުވާ
އެއްވެސް  މަޖިލިސް އެއް ކުރައްވަން އިންތިޚާބަށް ހުށަހެޅުއްވީމާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް  ނުވާކަން. އެހެންކަމާއެކުމެންބަރަކު އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައި 
މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނެތްކަން. ދެން  ހޮވިވަޑައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ވަޒީރުންގެ

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ޤާނޫނާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުގައި ވަޒީރުން ތިއްބެވުމުގައި އަޅުގަ



ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެއީ ޞައްޙަކަމެއް ނޫން ކަމަށް  ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ވަޒީރުން އެ  ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްބާއޭ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރީމައި  އެންމެ

ގޮތެއް ނޫނޭ  އޮއްވާ އެއީ ރަނގަޅު  ތިއްބަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި. އެހެންވީމާ، އެހެން އެކަން
ޙަޤީޤަތުގައި މިއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު އުސޫލީ  އެވާހަކަދެކެވުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްބާވައޭ.

ކުރެވިފައިތޯ ނޫނީ ކޮންމެސް ގޮތަކަށް އެއްކުރެއްވިފައިތޯ.  މައްސަލައެއް. ބާރުތައް ހުންނަނީ ވަކި
ނޑު މިކަމުގައި އެއްވެސް  މެންނަށް ފަސޭހަ ޖާވަބެއް ލިބޭނެކަމަކަމަށް ބަލައިލިއަސް އެއީކީއެއް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ މާ ދިގުނުކޮށް  ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އިންޓަވަލް ވަގުތު ކަރިވާތީ އަޅުގަ
އެއަކުރު އިތުރު  ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިހާރު މިއޮތް އިޞްލާޙު )ނ(

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް އިންސާފުވެ  ހިނގަމުން އައިކަމެއްަް އެނޫން  ރިކޮށްކޮށްފިނަމަ އަޅުގަ
ޚިލާފުވެގެން ނޫނީ ވެގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ އަދި ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާ

ނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ އަދި މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ދަންނަވަން.  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

މިނެޓްގެ  31މިނެޓް ހިނގައިފި. އެހެންވީމާ، އާދައިގެ މަތިން  1331ހިނގަމުން އަންނަތާ 
 11އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވަނީ  ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. ދެން

ޖަހާއިރު ޖަލްސާ ފެށޭގޮތަށް ހުރިހާ  11އެދެން  ށް އަދަބުވެރިކަމާއެކުޖަހާއިރު. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަ
ނޑުގެ އެދުމެއް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިތަނަށް ވަދެވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ އަޅުގަ

ށް] ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ` އާދެ،  11311 ން 11331ޝުކުރިއްޔާ. [އިންޓަވަލް 
ފުރަތަމަ  ކަށްފަހު މިހާރު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. އެންމެހުސްވަގުތުކޮޅަ މިނެޓްގެ 31

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް. މާލޭ މެންބަރު  އަޅުގަ
މެންބަރުން. މުޙަންމަދު ޝިހާބް އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރުން  މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރު ވަރަށް މި
އެހެންވީމަ އަދި އެވާހަކަދެއްކެވުމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން،  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

މީހަކަށް  ހެންވީމަ އޭގެބޭކާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކާ މީހުންވެސް އެބައުޅޭ. އެ ވަގުތު
ނޑުަު ނެތިން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާކަށް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ވޯޓަކާ  ރައީސް މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ހަމަގައިމުވެސް ނިންމޭނެ
ނޑު އިށީންނާނަން. މިވާހަކަ ދަ  ހިސާބަށް ގޮސްގެންނޭ. އެހެންވީމަ، ހަމަ ންނަވާލާފައި އަޅުގަ

ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު
ނޑު އަޙްމަދު ސުލައިމާން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން  އަޅުގަ



ނޑު ދައްކާ ވާ ބޭނުން ނަމަވެސް  ހަކަ ސީދާ އަމާޒުނުވިޔަސް ނުސީދާގޮތުންވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ
ނޑު މަޢުޟޫގެ މައްޗަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޢުޟޫން ބޭރުނުވެވޭތޯ ބަލާނަން.  އަމާޒުވާނީ މައިގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަދަަަދާއި ބެހޭގޮތުން.  އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ބަޙުސް ކުރެވެނީ
ނޑު ވަރަށް  ބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި މި މަޖިލީހަކަށްއަދަ އަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންނެއް ނޑުމެންނަކަށް މި މަޖިލީހުގެ އަދަދު ކަ ނުވެޔޭ  އަޅުގަ
ނޑައަޅުއްވާނަމަ އެވެސް  މިގޮތަކަށެއް. ސަބަބަކީ މިސާލަަަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ އަދަދު ކަ

ނޑުމެން މިގޮތަށްޤާނޫނާ ޚިލާފު  ކަނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ އެވެސް ޤާނޫނާ  ވެވެނީ. އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ވަނަ 54ޚިލާފުވެވެނީ.   މާއްދާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑަކަށް އަޅުގަ ނިގުޅައިގަނެވެނީ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަމަކަށް
ނޑައެޅުމަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް ވޯޓެއް ނަންގަވާނަމަ އެ  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ވީމާ، އެފަދަ އަދަދެއް ކަ

ނޑު ބައިވެރިނުވާނެ ވާހަކަ ނޑުަު  ވޯޓުގައި އަޅުގަ އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ އަޅުގަ
ނޑު ބޭނުންނުވާތީ.  ވެފައިވާ ހުވައާއި ޚިލާފުވާން އްދާ ބުނާގޮތަށް ކަމުގައިވާނަމަ ވަނަ މާ 92އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ  އިޞްލާޙުކުރުމާ ހެދުން އެއީ އަޅުގަ

ލިބިގެނެއްނުވޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވުމުގެ އެއްވެސް އިޚުތިޔާރެއް
އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު  ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނީ އަދަދެއް މި ޢިއް

އެ އަދަދު އެގޮތަށް އޮތުމަކުން  ން ލިބިދޭ އަދި 93އޮންނަންޖެހޭ އެ އަދަދު ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބަަަދަލާއި އެއްގޮތަށް ވެދާނެކަމެއް. އެއީ  އޭރެއްގެ އަދަދު އުނި އިތުރުވުމަކީ ޒަމާނަށް އަންނަ

ޚުތިޔާރާއި ބާރުގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިބިދެއްވާ
 މަދުވަމުންދާ ވަރަކަށް މިއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަދަދު އޮޅޭނެ ކަމެއްނޫން. އިތުރުވުމާ

އެހެންނަމަވެސް އެ  މިސާލަކަށް މި ޖަލްސާ ހިނގަމުން ދަނިކޮށްވެސް ވަޒީރަކު އިތުރު ކުރައްވަފާނެ
ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤެއްވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީަިހުގައި ވޯޓުދީ އަދި ވަޒީރަަަަަކަށް މި

މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ލިބިގެންނުވާނެ. އެ ވަޒީރަކު މިޢިއްޒަތްތެރި
ށް ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ސާފުކޮ 96ހުވާ ނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު. އެހެންވީމަ،  ކުރިމަތިފުޅުމަތީގައި

މަޖިލީހުގެ  ވަޒީރަކަށްވިޔަސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްވިޔަސް މި ޚާއްޞަ އެބަބުނޭ
ނޑު ތިޔަ  މެންބަރަކަށްވިޔަސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ކިހިނެތްކަން އަޅުގަ

ވާލާނަން. ރައްޔިތުން ގެ ޚާއްޞަ މާއްދާ ދަންނަ  ވަނަ 96ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މަޖިލީހަށް 
 މެންބަރުކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ފެށޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

އެހެންވީމަ،  ކުރިފުޅުމަތީގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ )ކ( ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނޭ.



ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށްޙަޤީޤަތުގައި ހުވާކުރަނީ އެންމެ ހުވައެއް ޢިއް
މެންބަރެއްކަމުގައިވިޔަސް.  މެންބަރެއްކަމުގައިވިޔަސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

މެންބަރަކަށް ދެއްވޭނީ އެއް ވޯޓު އަދި އިންނެވޭނީ  އެހެންކަަަމަށްވާނަަަމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ
ނޑިއެއްގައި. ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ އެންމެ ގޮ ސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ބަޙުސްކުރެވޭ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަމުންދާނަމަ އަދި ބޭނުންވޭ ނޑު  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑު ދެކެނީ ފިލްމުތަކުން  ކުޑަކޮށް ޖެހިލުންވޭ އަދި ބިރުވެސް ގަނޭ. ސަބަބަކީ ކުރީގައި އަޅުގަ

ޑަބަލްރޯލް އަދި ޓްރިޕްލް ރޯލް  އި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންޑަބަލްރޯލް، މުސްތަޤުބަލުގަ
ވޯޓު ދެއްވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާނަމަ  ފެންނަމުންދާނެ. އޭގެ އިތުރަށް ތިޔަ ވިދާޅުވާގޮތަށް

ނޑުގެ ގާތުގައި އިންނަވާ ބެފުޅާވެސް ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ހަތަރެސްފައި ނަންގަވަންޖެހޭނެ.  އަޅުގަ
ނޑު އެންމެ ޖެހިލުންވާ އަނެއް ސަބަބަކީ  މެއް އިނގޭތޯމިއީ ބިރުހުރި ކަ އަދި މީގެ އިތުރަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ތަންކޮޅެއް މިގޮތަށް ނޑުމެން ބަޙުސްކޮށް މިގޮތަށް ނިންމާނަމަ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުަު އަޑުއަހައިފިން އޭގެ ތެރޭގައި ނޑު  ކުރީގައި ނިކަމެތި މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑި އަނެއްބައިހި ނޑި ލިބެނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ދެގޮ ނޑި  މެނޭ. އެއީ އެއްގޮ ބޭފުޅުންނަށް ތިންގޮ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެއީ  މިހެންވެސް އެބަވޭ. އެހެންވީމަ، މިކަން މިހެންވާން އަޅުގަ
ތަށް މި ކަމެއްކަމަކަށް. ވީމާ، މިހާރު ދެލިކޮޕީގައިވާގޮ ޤާނޫނުއަސާސީ ހުއްދަކުރާނެ އަދި ތަންދޭނެ

ނޑުަު މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް  ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުވެސް ހިމެނޭނެ. އެގޮތަށް އަޅުގަ

ދެކުނުބުރީ  ދަންނަވަން. ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރިއްޔާ ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ނިލަންދެއަތޮޅު
ފްޓްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޑްރާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

ކުރެވެމުންދާ ބަޙުސްގައި ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރު 35ނާޝިދު 
ނޑަށްވެސް ފެންނަ އެއްޗެއް ނޑުވެސް  އަޅުގަ ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. އަޅުގަ

ނޑައެ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޅިފައި މި ގަވާއިދުގެ ކޮންމެވެސް މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދެއް ކަ
ނޑަކަށް އެހާ މުހިންމެއްނޫން ހިސާބެއްގައި  އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މި އަދަދު އަޅުގަ

ދަށުގައި އޮންނަން.  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުގައި އޮންނާކަށް ނޫނިއްޔާ ވަކި މާއްދާއެއްގެ 35ކޮންމެހެން 
ނޑުމެންނަށް ވަކި މާއްދާއެއްގެ  އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ގޮތުގައި ނަމަވެސް ނޫނިއްޔާ މާއްދާއެއް އިތުރު ކުރުމުގެ  ގޮތުގައި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އިޞްލާޙެއްގެ
ވަން މިކަހަލަ އޮންނާނެތޯ. މަޖިލިސް، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނު  ގޮތުން ފުރުޞަތެއް

އަދަދެއް  މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް މެންބަރުންނަށް އެބައޮތްތޯ މިހާރު. ދެން މިތަނުގައި ޤާނޫނީ މާއްދާއެއް
ނޑައެޅިފައި ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޙުސްތަކެއް ހިނގަމުން އެބަދޭ ދެން އެއްބައި ބޭފުޅުން  ކަ



ނޑުވެސް  އީވިދާޅުވެއްޖެ މި އަދަދު، ޤާނޫނީ އަދަދު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މި އަރަތެކޭ. ދެން އަޅުގަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާކުރެވޭނެ އެހެންނަމަވެސް  އެއްބަސް މިގޮތަށް މި ވާހަކަދެކެވެނީ އަރަތްވެސް

ދިމައެއްނުކުރެވޭނެ. އެއީ މީގެ މައްސަލައަކީ ދެން ތ. އަތޮޅު  މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަރަތް 
 މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ ވިދާޅުވި ފަދައިންޢަފީފާއި ޏ. އަތޮޅު މެންބަރު  މެންބަރު ޙަސަން

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަހުރި އުނި ކަންތައްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ އުނި  އަޅުގަ
ނޑުމެން މި ހަަަދަން އުޅޭ ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަ ގަވާއިދުން  ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑު ނޑަނާޅާ  މެން އެހެނޭ ކިޔާފަކާ މީގައިއެކަމެއް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަ ޤާނޫނީ އަދަދެއް ކަ
ނޑަށް ފެނޭ މި މާއްދާގެ ދަށުން މިކަހަލަ މާއްދާއެއް ނުލެވޭ  ދެވޭކަށްވެސް ނެތް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

މާއްދާއަކަށް އެކަހަލަ ބައެއް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން  ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެވެސް އެހެން
ނޑައެޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދެއްވުމަށް. ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ އަދަދެއް ކަ  އަޅުގަ

މާއްދާގައި  ވަނަ 55ފިގަރއަކަށްވެސް ނުދެވޭނޭ ވަކި ނަންބަރެއް ނުދެވޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް 
މާއްދާގައި ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 64ވަނަ މާއްދާގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހާއި  93ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާއި 

އަޅުގަނޑުމެން އެކަށޭނެ އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައި  ސް މި ހިމެނިގެން މިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިންމަޖިލި 
ނޑުވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ބައެއް މެންބަރުން  އެކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް. ދެަެން އަޅުގަ

 އަކަށްގިނަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލި ވާހަކަދެއްކެވިހެން ވޯޓު

މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުން  ވަޒީރުންތަކެއް ގިނަ ކުރައްވާފާނެ ހެނެއް. އެހެންކަމަށްވާނަމަ މިހާރުވެސް މި
ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެފަދަ ގޮތަކަށްކަމެއް ޢަމަލުަު  ތަމްސީލުކުރަން ތިއްބަވާގޮތުން އަޅުގަ
ނޑީ ކުރައްވާފައިވަނީކީ. ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ގެ އަދަދު އެއީ ފަރުނީޗަރު ގޮތުގައި ގޮ

ނޑުމެންގެ މައްސަލައެއްނޫން ކަންނޭނގެ އެއީ އިދާރީ ކަމެއްކަންނޭނގެ  މައްސަލަ. އެއީ އަޅުގަ
ނޑުމެން ނޑިަި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމާއި ނޫނީ މެންބަރުން އަޅުގަ  މެންބަރުންނަށް ގޮ

މިތަނުގެ އިދާރީ  ހޭނީވަޑައިގެންނަވާއިރުގައި ގޮޑިނެތުން އެކަމުގެ އެމްަްބަރެސްމަންޓަކަށް ދާންޖެ
ނޑަކަށް އަދިގައިމުވެސް އެއްވެސްބޭފުޅަކު  ބޭފުޅުން ކަންނޭނގޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނުފެނިގެން އުޅުއްވާ ތަނެއްނުފެނޭ.  ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި ގޮޑިއެއްނެތިގެން އިށީންނަވާނެ ތަނެއް
ނޑުވެސް ނަށް ނޫނިއްޔާ މިތަނުގެ ރިޔާސަތަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން  އެކަހަލަ ދުވަހެއް އަތުވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔާނެ ވާހަކަ
ނޑުމެން މި ގަަަވާއިދުގެ `.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  35ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މިހާރު އަޅުގަ

ނަޒަރުގައި  ން މިދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުގެއަޙްމަދު ޝަރީފް ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތު  މެންބަރު
މައްސަލައެއް އެ  ވާހަކަދެއްކެވުން ޤާނޫނު މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކުލެވިގެންވާ



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންަްމަދު  އެކުލެވިގެންވާ ގޮތުގެމަތިން. އެމައްސަލައަކީ ޏ. އަތޮޅުގެ
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިަީފަދައިން  އިބްރާހީަީމް ދީދީ އާއި އަދި މިމޭރުމުން

ނޑުމެން މިއެކުލަވާލާ ގަަަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލު ކުރެވޭނެ  އަޅުގަ
ނޑުަުވެސް އެދެނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މައްސަލައެއްނޫން. އެހެންވީމަ، އަޅުަުގަ

 މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވޯޓަށްޝިޙާބް ވިދާޅުވިފަދައިން  މުޙަންަްމަދު

އަދި ހަމަ  ވަޑައިގެން މިބަޙުސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހޭ ފަސޭހަގޮތަކަށް ނިންމާލަދެއްވުން.
ނޑު ދަންނަވަން މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްނަމަ އެކަން ނެންގެވުން  މިއާއިއެކު އަޅުގަ

އެއީކީ މައްސަލައެއްނޫން. އެކަމަކު  ން. އެކަންފާހަގަ ކުރެއްވުންއެއީކީ މައްސަލައެއްނޫ
ނޑުމެން ވާހަކަވެސް ދައްކަންޖެހޭނެ އެކަމުގެ ވަގުތުގައި އެކަމުގެ  އެމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފުރުޞަތުގައި.

ނޑަކަށް މި އިޝޫއާއި ޢަބްދުއް ޝުކުރިއްޔާ ޢި މަސީަީޙު  هللاއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ގާތްގަ
ވަނަ  35 މުޙަންމަދު ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނިމުމަކަށް އަންނަނީހެން. އާދެ،

ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތް އެންމެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާގައި މިބުނަނީ ކަމެއް ފާސްވުން މި މިހާރު
ނޑު ދެކެން. ދެން މިހާރުރަނގަޅު ގޮތްކަ ހުށަހެޅިަިފައިވާ އިޞްލަޙާ ބެހޭގޮތުން  ން އަޅުގަ

ނޑުހަމަ ޔަަައުމިއްޔާއަށްޓަކައި ނޑުމެން  އަޅުގަ ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަންވެސް ބޭނުނުންވޭ. އެއީ އަޅުގަ
، ވަނަ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ ޤާނޫނީ އަދަދު. އެހެންވީމަ  8ފާސްކޮށްފައި އޮތް  ގަަަވާއިދުގައި މިހާރު

މިހެންމިހެން  މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ވަނަ 35
ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެނގޭ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  ވަނަ މާއްދާ ބަލައިލީމަ 73އޮތުން އަޅުގަ

އަށް މިހުށަހެޅިފައިއޮތް މާއްދާގެ )ނ(  ވަނަ 35އެއީ ކޯރަމަށް ދޭހަކޮށްދޭ މާނައެއްކަން. އެހެންވީމަ، 
ނޑަށް ހީވަނީ ޖާގައެއްނޯވެ  އިޞްލާޙު މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް އަސްލު ވޯޓަށްވެސް ދެންނެވުމަށް އަޅުގަ

 އެގޮތަށް އެތަނަށް ޤާނޫނީ އަދަދު އެ ދެ ލަފްޒު އެހެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ހިނގައިދާނެހެން. އާދެ،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ސަވަންވާނީ. ދެން މިދެންނެވިހެންއެކުލަވާލައްވައިގެން ކަންނޭނގެ ވޯޓަށްވެސް އައް
ދޭހަކޮށްދޭންއުޅޭ މާނަ. އެހެންވީމަ،  ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށްސާފުކޮށް ބަޔާންކުރޭ ޤާނޫނީ އަދަދު 73

ނޑު ހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅުން އަރައިގެން ފަހަރެއްގައި ވޯޓަކާއި ހަމައަށްވެސް  އަޅުގަ
ނޑު އަޞްލު ހި  މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ނގައްޖެކަމަށް ވަންޏާއެއީ މައްސަލައެކޭ އެހެންވީމަ އަޅުގަ

މިހާރު  މިނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލައްވަން ވެގެން. އެހެންވީމަ، ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދައިން  މިތެދުވީ
ނޑަށް ވަރަށް ފުރިހަމަގޮތެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާ ވާހަކަ  ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތް އެއީ އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަން. ޝުކުރިއްޔާ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީދަންނަ



ނޑުވެސް މިތެދުވީ މިހާރު މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު މިހިނގަމުންދާ ބަޙުސްގައި  އަޅުގަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( މިށަހެޅިފައި  35ޒާހިރު ޙުސައިން  ބައިވެރިވެލަންކަމަށް ގަސްތުކޮށްަްލައިގެން.

ނޑަށްއިޞްލާ  35ކޮންމެވެސް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަރަކަށް ތާއީަީދު ކުރެވޭ. ނަމަވެސް  ޙަށް އަޅުގަ
 ހ( އާއި )ށ( މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުންވެސް އެއީހަމަ) ވަނަ މާއްދާގެ

 ރަނގަޅު ކަމެއް. ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް  ސްޓިއުޝަނަލް ޕްރިވިލޭޖް ނުވަތަ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ރައިޓެއް އެބައޮތްކޮން
ވީމާ، މިގޮތަށް އުނިއިތުރެއް  ބޭނުންފުޅު އިރެއްގައި އިތުރު ކުރެއްވުން އަދި އުނިކުރެއްވުން.

ނޑު  އައިސިކަމަށް ވަންޏާ ރިޔާސަތުން އެގޮތަށް އިންޑިކޭޓް ގަބޫލުކުރަން. ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ
ޙާލަތެއްގައި މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް  އެގޮތަށް އިންޑިކޭޓް ކުރައްވާ
ނޑަށް ފެނޭ. ދެން  އަނެއް މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަޒީރުންގެ އަަަޅުގަ

ބައެއްބޭފުޅުން އެބަ  ގޮތަކަށްމަޖިލީހުންގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ
ހުއްދަކުރޭ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ މިކަމަށް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވުމަކަށް ނޫނީ އެކަމެއް  މެންބަރަކަށްވުމުން ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ
މަނަލެއްނުކުރޭ. ވީމާ، އެކަން މިހާރު މިގޮތަށް  އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހުއްޓުވުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. ދެން  35އޮތުމާއިއެކު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( މިހާރުއޮތްގޮތަށް އަޅުގަ
ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް އެގޮތަށް އޮތުމާއިއެކު  54

ނޑަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  ނީ އަދަދަކީ ފްލޯޓިން އަދަދެއްކަމަށްޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫ  އަޅުގަ
ނޑުމެން ގައިމުވެސް  އެ އަދަދު ފިކްސް އެއްނުކުރެވޭ ނަމަވެސް އެއިރަކު އެއޮންނަ އަދަދެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރިޔާސަތުން އިންޑިކޭޓް  ކުރަންވާނެ. އެހެންވީމަ، މިއަދަދަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަޅުގަ
ނޑުމެން މިހާރު ފިކްސް ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރުންއެއީ އަޅުގަ  ކުރެއްވޭނެ އަދަދެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ވީމާ، އަޅުަުގަނޑުވެސް  މިޤާނޫނުއަސާސީ އޮތްގޮތުން އަޅުގަ
ނުއަސާސީ އަދަދެއް ކަމަށް ޤާނޫ  ޤަބޫލުކުރަނީ ފްލޯޓިންގ އަދަދެއްކަމަށް. އެއަދަދަކީ ބަދަލުވެދާނެ

ހ( އާއި )ށ( އޮތްގޮތުންވެސް ) ވަނަ މާއްދާގެ 35އެކަމަށް އެބަ ހުއްދަކުރޭ. ވީމާ، 
ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކްލިއަރ ޤާނޫނުއަސާސީގެަެ ފުށުއަރާ މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި. އެ  އަޅުގަ

، ވަނަ މާއްދާ  93ވަނަ މާއްދާ،  66ވަނަ މާއްދާ،  64ވަނަ މާއްދާ،  56މާއްދާ  54މާއްދާތަކަކީ 
އެއްކޮށް ކިޔާލީމާ ހަމަގައިމުވެސް މި ހުރިހާ މާއްދާއެއް  ވަނަ މާއްދާ. މި މާއްދާ 95އަދި 

ނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ވިސްނުން  ތަޢާރުޟުވޭ އެއްމާއްދާ އަނެއްމާއްދާއަަަށް. ނަމަވެސް އަޅުގަ
 އަށްމާއްދާތައް އިޞްލާޙު ކުރާކަށްނޫން. އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ ގަަަވާއިަިދުން ކުރި ހުންނަންވީކީއެއް



ގަަަވާއިދު  އަރައިގެން ގަަަވާއިދުގެ ބުރަކިނުޖެހި ގަަަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްގެން
ނޑު ހަމަގައިމުވެސް މިމަސައްކަތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ނިމުމުން. ވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ޞްލާޙުކުރަން މާއްދާ އި  7މިދަންނަވާލި  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރުގައި ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ
ނޑު ހުށަހަޅާނަން. އެއީ ނޑަށްފެނޭ ހަމަ  އަޅުގަ މާއްދާ ތަޢާރުޟުވާކަން. އެއްމާއްދާ އަނެއް  7އަޅުގަ

ސަބަބަކީ ޚާަާއްޞަަަ މަޖިލިސް އެއްކުރެވޭ ހިނދެއްގައި ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ  މާއްދާއަށް.
އެބޭފުޅުން  ބަވަން ޖެހެނީވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެބަހިމެނޭ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް މިތިއް ޝީޓްތަކުގެ

ނޑިތަކުގައި. ނަމަވެސް ހަމަ އެއާއި އެކުގައި  މާއްދާ އެބަ ހުއްދަކުރޭ  ވަނަ 66ވަޒީރުންގެ ގޮ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުން  ވަޒީރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން. ނޫނީ އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  35ން އޮތުމާއި އެކު މިކަން މިހެ  ވަނަ މާއްދާއިން. ވީމާ 66މަނަލެއް ނުކުރޭ 
ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. މިޑްރާފްޓް މިގޮތަށް  އާއި )ށ( އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފާސްކޮށްފައި

ނޑު މި ނޑު މިވަގުތު ޤަބޫލު ކުރާތީ އަޅުގަ ހުރިވާހަކަ ދަންނަވަން.  ކޮންޕްރޮމައިޒް ޤަބޫލުކުރަންއަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިމަޝްވަރާ ކުރެވެނީ ޤާނޫނުގައި  ޝުކުރިއްޔާ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނީނުއަސާސީގެ  މެންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ އާދަމް އަޅުގަ
ދެލިކޮޕީ. ގަވާއިދު  ކެވުން: ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގެވާހަކަދެއް މަޖިލީހުގެ

ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން  35މިހާރު  އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން މިދަނީ. އެގޮތުގެ މަތިން
ޙީގެ ދަށުން ކަންކަން ފާސްކުރުމާއި ވޯޓު ދިނުން. މިސުރު  5މި މަޝްވަރާކުރެވެނީ. އާދެ ޗެޕްޓަރ 

ޖަލްސާގެ ކޯރަމް އާއި ގުޅުންހުރި މާއްދާއަކަށް ނުވާތީވެ  ކަމެއް ފާސްވުން. އާދެ މީ
ނޑަށްވެސް މިހާރު ގެންނަން މިއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި އިޞްލާހު އާދެ )ނ( ގެންނަން  އަޅުގަ

ނޑުވެސް އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށްވެސް އެ ނުފެންނާތީވެ  ދިއަޅުގަ
ނޑުވަނީ އެހެން ފުރުޞަތެއްގައި މިވާހަކަ ދެންނެވިފައި  ދަންނަވާލީ. ދެން މީގެ ކުރީގައިވެސް އަޅުގަ

ފާސްކޮށް އަވަސްގޮތަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ މިހާރު އެހުށަހެޅިފައި އެވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް 35
ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މެންބަރު ޝުކުރިއް މިކަން ނިންމާދެއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އައްުޑއަތޮޅުގެ

ވަނަ މާއްދާ  35އިބްރާހީމް ޡާހިރު މިދެންނެވީ  ފުރުޞަތަކަށްއެދި އަޅުގަނޑުވެސް
ނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭ  ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި. ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ 35ޒަރުގައި އެހެަެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ ނަ އެގޮތް.

ވަނަ  111ޤާނޫނުަްއަސާސީގެ  މިގަވާއިދުގެ މި ބައިގައި ހިމަނާކަށްވެސް ނުޖެހޭ. މިހެން މިދެންނެވީ
ނޑުމެންނަށް  މާއްދާގައި މި ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އަޅުގަ



ވަނަ  35ލާއިރު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މިގޮތުން ބަ ފާސްކުރެވޭނެގޮތާއި މިކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ
 35މުހިންމު ކަމެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މާއްދާ އެހެން އޮތުމަކީވެސް އެހާ

 މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަނަ މާއްދާ އާދެ

ނޑުމެން މިވަގުތު  ވިސްނަންޖެހޭ، ފަހަރެއްގައި އެއީ ހަމަ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އެބަހުރި އަޅުގަ
ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވެވެސް ހިގައިދާނެ. އެހެން ނޑު  އަޅުގަ ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަކުޑަ އޮޅުމެއް  މިއާ ގުޅިގެން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަ
ވަނަ މާއްދާގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ  93 ން މި ދެންނެވީއަރާފައި އެބައޮތްހެން. މިހެ 

 ވާއިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ މެންބަރުންގެ އަދަދެއް ބަޔާންކޮށްފައެއްނެތް. އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި

ނޑު މެންބަރުން ހިމެނޭ ޖަމާޢަަަތަކަށް 3މިސާލަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މެން އަޅުގަ
ނޑުމެން ބުނާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ.  މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަނީ އެއީ އެންމެ މެންބަރެކޭ.  އެހެންނެއްނޫން އެންމެ މެންބަރަކަށް ވެއްޖިއްޔާ
ޖިއްޔާަާ. އެހެންވީމާ އެކަކަށްވުރެ އެއް މެންބަަަރަކަށްވުރެ ގިނަވެއް އެއާއި ވަރަށް ޚިލާފުވާނެ

ނޑައެޅިފައި ނުވާހިނދު 93މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި  ވަޒީރުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ އަދަދު ކަ

ނޑުހިތުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެމައްސަލަ ނުކުންނާކަށްވެސް ނުޖެހޭ. އަދި ހަމަ  އަޅުގަ
މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މި  އެހެންމެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި.  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިފައިވެސް ވަނީ ހަމަ
މެންބަރުން ރާަާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އިންތިޚާބް ކުރައްވާފައި ވާއިރު  އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

އަތޮޅުގެ  އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި. މިސާލަކަށް ލ. ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމަ އެ އެބޭފުޅުން
މެންބަރެއް. އެކަމަކު ހަމަ ހިމެނި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ،  ވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ޖަމީލްهللا ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިަިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު ވަހުގެއެހެންވީމާ ކުރީދު

ނޑުވެސް ދަންނަވަނީ މި ވަގުތަކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން  މިމައްސަލަ  ވިދާޅުވިފަދައިން. އަޅުގަ
ނޑުމެން އްގައޭ ކޮންމެވެސް އެހެންވަގުތެ ޙައްލުކުރަން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ދެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި  މިވާހަކަ ދަންނަވަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ
ނޑުަުވެސް ދެންނެވީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ވަނަ  35ދެލިކޮޕީގެ  ގެފުރުޞަތަކަށް އެދި މެންބަރު ފާތިމަތު ދިޔާނާ މިދަންނަވަލީ މި ގަަަވާއިދު 
ޤާނޫނިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން  މާއްދާއާއި ގުޅިގެން މި ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޖިލީހުގެ
ނޑުގެ ޚިޔާލުވެސް ހުށަހަޅާލަންަް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބަޙުސްކުރެވެމުން ދާތީ އެކަމާމެދު އަޅުގަ



ހުންނަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް  ނުދަންނަވާ މި މިހާތަނަށް މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން  ނުޙައްޤުބަހެއް ދުލުގައި އޮވެގެންނެއްނޫން. އަޅުގަ

 ފޯމިއުލާއެއް މާނަކޮށްަް ގަވާއިދުން ތަޅުނުލެވޭނެތީ އަދި އެއްޗެއް ދަންނަވާނުލާ ކޮށްފައިވާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވެސް އަތުވެއްޖެ.މިހުންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުދެން އެކަމުގެ ވަޤުތު 
ކުރިމަތިލުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ވަޒީރަކު

އުސޫލެއް ދިވެހިރާއްޖެގައި ނެތް. މީ ފެކްޓެއް ދެބަސްނުވެވޭނެ  އެއްވެސް ގަވާއިދެއް އެއްވެސް
 ހެއް ނުވާތީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންދެންނެވިފަދަ ޤާނޫނީ ހުރަ ހަޤީޤަތެއް. މި

އަޣްލަބިއްޔަތު  ބައެއް ބޭފުޅުން ޢާންމު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ
އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ލިބިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބަވާ. އާދެ މީގެ

ނޑިތަކުގެ ތެރެ ނޑިއަށްވެސް ވަޒީރުންގެ  8ޢައްޔަންކުރައްވާ  އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގޮ ގޮ
ކުރެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްވެސް ޤާނުނެއްވެސް ގަވާއިދެއްވެސް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަން

ނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޒް ކުރެވެން ފެށިފަހުން ނެތް. މިހާރު  އަޅުގަ

ނޑިއަށް  8ޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއްބޭފުޅުން މިދެންނެވި ވަ ގޮ
މަޖިލިސް އެއްކުރެވޭހިނދު  ޢައްޔަންކުރައްވާފައި އެބަވޭ އަދި މިހާރުވެސް އެބަ ތިއްބެވި. ޚާއްޞަ

ބަރުން ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން  ސުވާލު އުފެދޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ
މަޖިލީހުގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ.  ކަަަމުގައި ވާބޭފުޅުން ޙާއްޞަ

ނޑު  ދެކޭގޮތުގައި އެބޭފުޅުން ހިމެނި ވަޑައިގެންވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޅުގަ

ސަބަބެއް ކަމުގައި  . މީގެހައިޞިއްޔަތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަޒީރުންގެ ޙައިޞިއްޔަތަކުންނެއްނޫން
ނޑު ދެކޭ ސަބަބަކީ މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ އިންތިޚާބުވެގެން ވަކި ދާއިރާއެއްގެ އަޑު  އަޅުގަ

ނޑި ހުސްކުރައްވާފައި ރައްޔިތުންގެ އެއަޑު ދޫކުރައްވާފައި  އުފުލަން ތިއްބެވި ބައެއް ވީމާ އެގޮ
ނޑު  ކުރިޔަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ  ނުދެކެން. އަދި އެއްކަމެއްގައި ފުށައަރާ ދެއުސޫލެއްކަމަކަށް އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގެންގުޅުމަކީ އުޞޫލުގެ ޒާތާއިވެސް ޚިލާފް ކަމަކަށްވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 8ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޢައްޔަން ކުރައްވާ  ޢައްޔަން ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި މެންބަރުން މިދެންނެވީ

ނޑިއަށް ޢަ ތިއްބެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް ތިއްބަވަން ޖެހޭނީ  އްޔަން ކުރައްވާފައިގޮ
ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިޞިަިއްޔަތުން ކަމުގައި އަޅުގަ

ނަ ވަ  1968ވަންޏާ  ޢިަިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި މައްސަލައިގައި ޕްރެޒިޑެންޓަށް ބަލާކަމުގައި
މާއްދާގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 83އަހަރުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި ކުރީގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  93ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިހާރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގައި އެކުލެވިގެން ވާގޮތް



 މަޖިލީހުގައިވެސް ވަނަ އަހަރު 1981އެހެންކަމަށްވާއިރު މިމާއްދާގެ ދަށުން  މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް.

މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގައިވެސްަެ މަޖިލީހަށާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށާއި މިދެ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ

އްނޫން. މީގެ ނަތީޖާތަށް މިވަނީ މީގެ ގޮތުގައެ ގޮތުގައި. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ
މެންބަރުންގެ ގޮނޑީގައި ތިއްބަވަނީ އެބެފުޅުންގެ ތެރެއިން  މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މަޖިލީހުގައި ހިމެނި ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުންގެ އަދަދު ބެއްލެވީމާ ރައްޔިތުންގެ

ނޑަށް ފެންނަނީ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު އެހެންކަމަށްވާތީ  ނިކުންނާނެކަމަށް އަޅުގަ
ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ )ނ( ނަކަށް  ވަނަ މާއްދާއަށް މި އިތުރު ކުރުމަށް 35އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ނޑަކަށް ތައީދެއް ނޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ހަމަ  އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ ވަނަ  35ނުކުރެވޭ. އަޅުގަ
ގަންދީ هللا އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށްދާން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު މާތް ފްޓްގައިމާއްދާ މިހާރު ޑްރާ

ނޑަށްފެންނަ ޙައްޤުބަސް މިދެންނެވީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮށްފައިހުރި  ހުވައާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަ

ން މެންބަރުން. ދެ  69ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެއްކެވުން: މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 
އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ  މިހާތަނަށް މި ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެން އަލަށް

ނޑުއަތުގައި ނޑަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުނީ. ދެން އަޅުގަ  7މިހާރު މިވަނީ ގާތްގަ
އްބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ބައެ ބޭފުޅުން. އެއީ މި މަޢުޟޫގައި އަދި އިތުރަށް

ނޑު އެބޭފުޅުންނަށް ނޑު ވަކިގޮތަކަށް އެބެފުޅުންނާއިމެދު  އަޅުގަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ދެން އަޅުގަ
 ހީފުޅުނުކުރެއްވުން އެދެން. އެހެންނަމަވެސް އެއްފަހަރު ވާހަކަދައްކާވާފައި ތިއްބެވި ޢަމަލުކުރާނި

އަރުވާލާފައި  ށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްބޭފުޅުންކަމަށް ވާތި އެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވުމަ 
ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަކިގޮތަކަށް  ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެހެން ދެންނެވީކީނޫން.  އަޅުގަ

ވަޑައިގަންނަވަން އެގޮތަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ކޮޅުމަޑުލު  އެބޭފުޅުން އެގޮތަށް ވިސްނަވާ 
ނޑު އާދެ، ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ރަޝީދް ނޑަށް އިނގޭ އަޅުގަ ކުރިން  ވާހަކަދެއްކެވުން: އެދި ދަންނަވާލީ އަޅުގަ
ތައްޔާރުވެސްވެ އަޅުގަނޑު  ރައީސް ކުރިން ތިވިދާޅުވި ޢިބާރާތް އަދި އަންނާނެ ކަމަށްވެސް. އެކަމަށް

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީން  ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. މާވާހަކަ ދިގުކުރާކަށް އަޅުގަ
ނޑު ފަހަރެއްގައިވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ އިޚްތިޔާރުތަކެއް، ބާރުތަކެއް ދީފައި. އަޅުގަ

ނޫންނަމަ އޭގެ އެއްވެސް ބާރެއް އުނިކުރާކަށް، ނޫންނަމަ އެއަށްއެއްވެސް  އޭގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް
ވަގުތު  އުނިއިތުރެއް ގެންނާކަށެއް ވާހަކައެއް މިމަޖިލީހުގައި ދައްކާކަށް ނެތިން. އެކަމުގެ ލަކަހަަަ

އަންނާނެ ބާވައޭ ނާންނާނެބާވައޭ  އޮތްކަމަށް އެބަވިދާޅުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން. އެކަމަކު އެވަގުތު



ޑުމެން ވަކި މައުޟޫޢުއަކަށް ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަނ އެއީ ސުވާލެއް. އެއީ، މިހާތަނަށް ރައީސް ދައްކާ
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް އެހެން ފުރުޞަތެއް އޮތްވާހަކަ ވިދާޅުވެ އޭގެ  ވާހަކަދައްކަވާއިރު ތިޔާ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް. ބަރާބަރު އެމައްސަލަ  ތަފްޞީލު ނުދެވޭކަންވެސް އެއީވެސް އަޅުގަ
މިޖެހެނީ އެކަހަލަ  ހަކައެއް ދިގުވެގެން ދާންމިވަގުތާއި ހަމައަށް އާދެވުނުއިރުގައިވެސް ވާ

ނޑު ނޑުމެން މިފަދަ  ސަބަބުތަކެއްހުރުމާއި އެކުގައި. ދެން، އެއާއި އެކުގައި އަޅުގަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ
އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކުގައިއޭ ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭނީ.  މަޖިލީހެއްގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރުގައި ވަރަށް

ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި އެއްބައެއް ނޫން. ހަމަ هللا ވުމެއްނެތި މާތްބުރަ ވަކި ފަރާތަކަށް
 މިތިބީ އެހުވާގެ މަތީގައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެހުަުވައާއި ޚިލާފުނުވެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެންވެސް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ. އެކަމަކު  ހައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަ
ނޑުމެ  މަންޒަރުތަކެއް. ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު  ންނަށް ގިނައިން މިފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ އެހެންކަހަލައަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއްގައި. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން  ވަހަކަތަކަށްވެސް ބައެއް ފަހަރު އެބަ ދެކެވޭ.
ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭނީ އަބަދުވެސް އެހެން ވެގެނެއް ނުވާނެ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު  އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ނޫންނަމަ އެހެނެއްނޫން  އަޅުގަ
ނޑު މިއަދު ވާހަކަދެއްކި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ގިނަފަހަރު ވެގެން މިދަނީކީ. އަޅުގަ

ރި މެންބަރު އަޙްމަދް ސަމީރު ބަދަލުވިލެއް ޢިއްޒަތްތެ ވާހަކައިން ހައިރާންވެއްޖެ. އެގޮތުން ހއ. ގެ
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވި އަދި އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންވުންތަކެއް  އަވަސްކަމުން އަޅުގަ

ސުވާލުއުފެދިއްޖެ.  ކޮންހިސާބަކުން ޚިޔާލުތަކެއް ހޯއްދަވައިގެންކަމާއި ދޭތެރޭގައިވެސް ހުށަހެޅުއްވީ
ނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ.  މާބޮޑަކަށް މާކަބޮޑަކަށް ދާކަށް ކޮންމެއަކަސް، އޭގެ ތަފްޞީލަކާއި އަޅުގަ

އަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިއޮތް  ވަނަ މާއްދާ 35ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް 
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިރައްދުވެގެން ދާނެހެނެއް.  އިޞްލާޙުތަކަކީ މިއީ. މީގެން ވަކި ފަރާތަކަށް އަޅުގަ

 ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް އަދިވެސް ގެނައުމަށް ފަހުގައި މީތި މިއޮތްގޮތަށް އެއް. މީގެމީގެ ނުހަމުގޮތުގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެން ފައިދާތަކެއް ކޮށްފާނެކަމެއް.  އިޞްލާޙުގެނައުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަ
އެގޮތް ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް އޮއްވާ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ކުރާކަށެއްނޫން. އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  އޮތްގޮތްނޫން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލު
ނޑުމެން  ބައެއް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ނޑި ހުންނަ ވާހަކަ ދައްކަވާ. އަޅުގަ ވާހަކަފުޅުގައި ހުސްކޮށް ގޮ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވޭ އެ އެހުސްކޮށް ނޑި ހުއްޓަސް އަޅުގަ  ކަންތައްތަކެއް.ގޮ

ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން  އެހެންނަމަވެސް، އެދިފާޢު ކުރުމައްޓަކައި މާބޮޑަށް ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބައެއް
ނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަމުން  މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އިތުރު ވެގެން އެބަދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ



ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެގެން މިދަނީ ވަކި  ވާހަކަދެއްކުމަށް ނޫންނަމަ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގެ
ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް މަޤްޞަދެއް ޢިއްޒަތްތެރި  އޮވެގެންކަމަކަށް އަޅުގަ

ދޭހަވާ ކަހަލަގޮތަކަށް އެބަަޮތް.  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގައި ނުބައި މާނައެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްލާސްތެރިވަނީކީ ވަކި ބައެއްނޫން.  ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެަެރި  އަޅުގަ
ނޑިތަކުގައި މީހެއް.  އެކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެތިއްބެވި ގޮ

ނޑުވެސް ހަމަ  އެކަން  އައިސް އިނުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް. އެކަމާ އެކަމަކު އަދިއަޅުގަ
އެވާހަކަ އެހެން  އެނގިވަޑައިނުގެންނެވީކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެހާ އޯޕަންކޮށް

ނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއްހެން. ނޫނީ. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި  ވިދާޅުވާއިރުގައި އަޅުގަ
ކުރުމުގެ މާބޮޑު މާނައެއް އޮތްކަމަށްވެސް ނުފެނޭ. ދެން،  ންމެހެން އެހެންބަޔަކަށްސުވާލު ކޮ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  މިހާރު ކަންތައްތައް މިއޮންނަ ގޮތުން ޑްރާފްޓްމިކުރަނީ ވަކިބައެއް. އަޅުގަ

އަނބުރާ  އެޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޭގެކުށް އިޞްލާޙުކުރަންވެސް މިއަންނަނީ ހަމައެމީހުން އަލުން
އިންނަ އެއްޗެއް އޭތި  މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، އެމީހަކު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮންނަ އެމީހަކުމި

އެމީހަކަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން. އެއީ ވަރަށް  އަމިއްލައަށް އޭތީގައި ހުންނަކުށް އިޞްލާޙުކުރުމަކީ
ނޑުމެންނަށް ފެނިގެ  ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެ. ން މިދަނީ އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަ

ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި ނަމަވެސް ނުވަތަ ޚިޔާލެއްގެ ސިފައިގައި ނަމަވެސް  މިދެމަޖިލީހުގައިވެސް
ވާހަކަދައްކަން  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އެއަށް ހަވާލާދީ އޭގައި ދެކޮޅަށް އޭތި

ރެއިން ދުވަހަކުވެސް މިހިރަ ތެ އަންނަތަން. އެހެންވީމާ، މިހެން ވާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ނަތީޖާއެއްވެސް ނުފެންނާނެ، ހަމައެއް ޚިޔާލުތަކެއް  ކަންތައްތަކެއް ޙައްލެއް ނުވާނެ. މީގެ ރަނގަޅު

ނޑުމެން ބޮޑު މަޖިލީހެއް މިތަނަށް  އެކައްޗެއް މީގެން ނުކުމެގެން  ދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ
 ހަޅައިގެން ގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނަގޮތަށް މިކަންތައްބައެއްގެ ޚިޔާލު މިތަނަށް ހުށަ އެކުލަވާލާ ގިނަ

ވީހާވެސް ބޮޑަށް  ކުރަމުން މިގެންދަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑަށް ޙިއްޞާވެގެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު
ފެނިގެންދަނީކީ އެމަންޒަރެއްނޫން.  މީގައި ފެއްތުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ހުށަހެޅުން މިގޮތަށް  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައިއެހެންވީމާ، އަޅުގަ
މިފާސްވާނީ މިއޮތް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯޓުދެއްވައިފިއްޔާ.  ވޯޓެއް އެަެއްސެވިޔަސް މިގޮތަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަމިއްލަ ކަމެއްމިއޮތީ ވޯޓަށް އެއްސެވުމާ ނޭއްސެވުން މިއީ. ދެން،

ނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭގޮތުގައިަި މީގެ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަ
ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި  ރަނގަޅުގޮތެއް ހުށަހަޅައިފިކަމުގައި ވަންޏާ އެކަމާދޭތެރޭގައި ވިސްނާފައި



އެބަހުރި  މީގެތެރެއިން ހުށަހެޅުންތަކެއް މެންބަރަކުވެސް ވޯޓުދެއްވާނީ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް
ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލަކަށް އަޅުގަޑުވެސް ވޯޓުދޭނަން.  ހުށަހެޅިފައިަި. މީގެތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ އެކަމަށް ވޯޓުނުދީ  އެއްގޮތަކަށްވެސް މީގައިހުރި ވަކި ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަ
 ނޑު ކުރުގޮތަކަށްހުންނާކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ އެގޮތަށް

ނޑަށް މިކަމުގައި ވާހަކަދެކެވިފައިއޮތީ. އެހެންވީމާ،  ކުރީދުވަހުގައިަިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަ
ނޑު  މާދިގު ވާހަކަތަކެއް ކޮންމެހެން މިކަމުގައި ނޑު ދައްކާކަށް ނެތިން. އެކަމަކު އަޅުގަ އަޅުގަ

ށްވުރެ ބޮޑަށް އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާށޭ. މެންބަރަކުވެސް މަޤާމަ ވާހަކައަކީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި
ޤާނޫނުއަސާސީން  އަޅުގަނޑަށް ދާންބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ދެވޭނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އޭރުންނޭ

ޙައްޤުތަކެއްވެސް ލިބިފައި އެބަހުރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބެންވާ މިޙައްޤުތައް ޙައްލުކުރަން ދަތި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް އިޙްލާސްތެރިވީމާ ދިމާވެފައިހުރި  ޤީޤަތުގައިވެސްއެމަނިކުފާނަށް. މިއީ، ޙަ

ނޑުމެން މައްސަލަތައް. ނޑުމެން ވެގެނެއް ނުވާނެ. އަޅުގަ ކުރާކަމަކުން  އެއްގޮތަކަށްވެސް މިހެން އަޅުގަ
ކޮންމެ މީހަކު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް އަދި ޤައުމު ހިންގަވަން

ހިންގުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަހަލަ ދައްޗެއް  ގެންނެވިޔަސް އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކަށް މިޤައުމުވަޑައި
ނޑުމެންގެ  ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ  ނާރާ ގޮތަށޭ އަޅުގަ

 35ދާ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު `. ޢައްސަލާމު ޢަލައިކުމް. އާދެ، މިމާއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
 ޙުސައިން ރަޝީދު މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދް ޝަފީޤް ވަނަ މާއްދާއަށް

ވާހަކަދައްކާލަން  ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޞްލާޙު، )ނ( އާއި މިއަދު
ނޑު ވާހަކަދައްކާލަން ނޑު ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ ދު ޝަފީޤް ބޭނުންވަނީ، އަޙްމަ އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އެގޮތަށް ގަވާއިދުގައި ކަންތައްތަކެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތް އިޞްލާޙު އެގޮތަށް
 ކީއްވެގެން ކަމާމެދުގައި. އާދެ ވަރަށް ވާހަކަ އެބަދެކެވޭ. މިކަމާއިމެދު ވާހަކަ ހިމެނެން ބޭނުންވަނީ

އޮންނަނީ  ނޫނީ އަދަދާއިމެދު ގޮތެއްދައްކަންވީ ތަންނޫންކަމަށް މިއީ. މިވާހަކަ މިގަވާއިދުގެ ޤާ 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރެވޭނީ  ވަނަ މާއްދާގައި ހަމަޖެހިފައިއޭ. އޭގައި މިއޮންނަނީ 8މިގަވާއިދުގެ 

އިތުރަށް މަދުވެގެން އެއްމެންބަރު ޙާޒިރުވުމުންނޭ.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައުކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ
 ވަނަ މާއްދާއާ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް އެބަހުރި. 8ކެވޭ މާއްދާއާއި ވާހަކަދެ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު

މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ  ސަަަބަބަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި މިތަނުގައި ވާހަކަ މިދެކެވެނީ އެބުނާ މަޖިލީހުގެ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ކޮބައިތޯ  ކޮބައިތޯ. އެހެންވީމާ، މިތަނުގައި މިދެކެވޭ ވާހަކައަކީވެސް 

 ވަނަ މާއްދާއާއިމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނުއިރުގައި މިވާހަކަ 8ހަނދާންވާގޮތުން  ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު

ނޑުމެން ދެއްކީމާ އެއީ އެކަމަށް މުނާސަބު ވަގުތެަެއް ނޫންކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު.  އަޅުގަ



ޙްމަދު ޝަފީޤުގެ އާދެ، އަ  އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބަށްވެސް މިވާހަކަތައް އައިއްސަ މިއޮތީ މިކަމާހެދި.
ނޑުމެން ސުވާލުތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅުމާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

މިޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ދެ ޙައިޞިއްޔަތުއޮވޭތޯ އޮންނަން  ސުވާލަކީ، ވަޒީރަކަށް ނޫނީ ވަޒީރަށް
މިހާރު ހަމަޖެހިފައި މިއޮތްގޮތުން  އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

 މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުން ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވަނީ ވަޒީރަކަށް ވީތީ އިނގޭތޯ. އެއީ، ޚާއްޞަ

ވާނަމަ ވަޒީރަކީ  އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް
މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ނާ ޚާއްސަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވާނަމަ އޭ

ޙައިޞިއްޔަތުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާމެދުވެސް ޚިޔާލުކުރެވިދާނެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ  ގިނަބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވާނީ އެފަދަ ޙާލަތުގައި އެމަނިކުފާނު އެކަމަކު

ޙައްޞިއްޔަތުންނޭ. ދެން، މިއުފެަެދޭ ސުވާލަކީ އޭނާއަށް  ޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެރައްޔިތުންގެ މަ
ގޮތަށްތޯ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ހަމަޖެހިފައި މިއޮތީ. ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  ދެޙައިޞިއްޔަތު އޮންނަ

ނޑައަޅާފައި މިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހިމެނެން  ވަނަ މާއްދާގައި. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 93ވާނެގޮތް ކަ

މެންބަރުން  ނަ މާއްދާގައި އެބަލާޒިމުކުރޭ މިމަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާވަ  93
ނޑު މިދެންނެވީ ހުރިހާ މެންބަރުންނޭ އިނގޭތޯ. އެއީ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  93 ތިއްބެވުން. އަޅުގަ

ރީމާ އެއީ، އޭގެ އެއްމެންބަރަކު ހު ގައި މިބުނަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިނގޭތޯ.
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެތާ މާނަކުރެވިފައި އެއޮތީކީ. ދެން،  އޭރުކުން ޙާސިލުވާނެގޮތަކަށް ނޫންހެން

 މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ހަމަ

ވަނަ  75ނޫނުއަސާސީގެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ މިއުފެދޭަޭ ސުވާލަކީ. ދެން، މިވާގޮތަކީ ޤާ
ވަނަ މާއްދާ އެބަ  75 މާއްދާގައި ބުނާއެއްޗަކާއި ހަވާލާދީ މެންބަރުން އެވިދާޅުވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  މާނަކުރެޔޭ އެބަ ހުއްދަދެއޭ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
ނޑު ވަން. އެއީ ތެދެއް. އެއީކީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ހަމަ އެއްބަސް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް. އަޅުގަ

 އެމާއްދާގައި އެބަބުނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުވުމާއި އެމަޖިލީހުގައި އޮތްކަމެއް ނޫން.

މެންބަރުންނަށް  ވާހަދެއްކުމުގެ ޙައްޤު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް  ގެަެއިތުރަށް، ވޯޓުދެއްވޭނީލިބިވަޑައިގެންވާ ކަމުގައި. އަދި، އޭ

ނޑު ވަނަ  75ހަނދާންކޮށް އަރުވާހިތްވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާތީ ކަމުގައި. ނަމަވެސް، އަޅުގަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް އިނގޭތޯ. ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ނޫންކަމުގައި  މާއްދާގައި ހަވާލާދެނީ

އޮންނަނީ  ޢަމަލުކުރަމުން މިދާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަޒީރުންނަށް މިހާރު އިނގޭތޯ.
ނޑުމެން ސުވާލުކުރަން އެބަޖެހެއޭ. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ކިތައް ޙައިޞިއްޔަތުތޯ އަޅުގަ



ނޑިއެއްގައި. އާދެ، ނޑަށް ހީވަނީ، އެއް  ހިމެނޭ ވަޒީރުން މިތިއްބަވަނީ އެއްގޮ ޖިސްމަކަށް އަޅުގަ
ނޑީގައިހެން އިނގޭތޯ. ނަމަވެސް، މަލްޓިޕަލް ޕާސަނަލިޓީސް ހުންނަ  އެއްފަހަރާ އިށީންދެވޭނީ އެއްގޮ

 އެކަށީގެންވާކަމެއް. އަދި، ވަގުތުގައި އެބޭފުޅުންނަކީ އެކިމީހުން ކަމަށް އެބޭފުޅުން މީހުން ތިބުމަކީ

ޙައިޞިއްޔަތުން  ސް އެބޭފުޅުންނަކީ އެއްދެކިވަޑައިންނެވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެއް. އާދެ، ނަމަވެ
މުސާރަފުޅު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  3މިތާނގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ކުރިންވެސް  ބޭފުޅުންވެސް އެބަ ތިއްބެވި މިތާނގައި އިނގޭތޯ. އޭގެތެރޭގައި އެބޭފުޅުން އަޅުގަ
ރުން މިމަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. އެއްަެބައި ބޭފުޅުން މެންބަ ދެންނެވިހެން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ވަޒީރަކަށް ވީތީ. އެހެންވީމާ، ވަޒީރަކަށްަް ވީތީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އޭނާ މިތަނަށް  ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ބޭފުޅުން އޭނާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީރަކަށް ވީތީ
މަޖިލީހުން މުސާރަފުޅެއް ދޭކަމަަަށް  ނީ. އެހެންވީމާ، އޭނާއަށް އަދި އިތުރަށް ޚާއްޞަވަޑައިގަންނަވަ

އޭނާގެ އޮތީއޭ. އަދި އެވަޒީރަކީ ރައްޔިތުންގެ  ވަންޏާ އޭގެ މާނައަކީ އެހެން ޙައިޞިއްޔަތެއްވެސް
ގަންނަވަނީ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އޭނަ މިމަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި  މަޖިލީހުގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްވާނަމަ އިނގޭތޯ. އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވީތީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރަ. އޭނާ އަކީ
މަކުން އިތުރު މުސާރައަކަށް އަދާކުރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވީތީ އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު

ނޑު މިފާހަގަކޮށްލީ ޙަޤީޤަތުގައި  ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށްކަންވެސް ނުދެކެން. މިމުސާރައިގެ ވާހަކަ އަޅުގަ
 ގިނަ ޙައިޞައްޔަތު ބައެއް ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދާކަން އެއްޙައިޞިއްޔަތަށްވުރެ

ވީތީ ކަމުގައި  ށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ވަޒީރަކަށްދަންނަވާލުމަށްޓަކައި. އާދެ ވަޒީރު، ޙާއްޞަ މަޖިލީހަ
އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ވާނަމަ އޭނާ މިމަޖިލީހުގައި އެއަދާކުރަނީ ވަޒީރަކަށްވީތީ

އޮންނަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ވަޒީރަކަށްވީތީ އޭނާއަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު. އެހެންވީމާ، އޭނާއަށް
މުގެ މުސާރަ. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މިމައްސަލަ އެކަ ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ރިވޯޑް.

ނޑުމެންނާ  ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރާގޮތުން އެމާއްދާމިހާރި 75ކުރިމަތިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް  ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ 75ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ވަޒީރުންގެ  ޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޙައްޤުޙާޒިރުވުމާއި އެމަ 

ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނީ  މަޖިލީހުގެަެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއޭ.
ގެ ކަމުގައި ވާނަމައޭ. މިމާއްދާ މިގޮތަށް މާނަކޮށްގެން ވަޒީރުން ރައްޔިތުން  މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު

ވަޑައިގަންނަވަނީ،  ކުރިމަތިލައްވަނީ. އަދި، އިންތިޙާބުވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަޖިލީހާ
މިކުރިމަތިވަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ



އި ޚާއްޞަ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތާ 93 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރާގޮތާއި 75އުފެދުނީމާ އިނގޭތޯ. 
މިތަޢާރުޟުވާތީ ހަމައެކަނި އެޙާލަތުގައި އިނގޭތޯ  މަޖިލިސް އުފެދިފައިވާ ޙާލަތުގައި
 93ދެކެނީ. މިމައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެތަޢާރުޟުވާކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ޑު ޤަބޫލުކުރަން.ރޫޙަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނ ވަނަ މާއްދާގެ

 އެމާއްދާގައި ވަޒީރުންގެ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންގެ ޙައިސިއްޔަތުން

ނޑު ދެކެން.  ބައިވެރިވެވަޑައިަިގަންނަވަން ޖެހޭަޭނެަެކަމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމުގައިވެސް އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާލި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙަށް ރީޢާޔަތްނުކުރީމާ ދިމާވެދާނެގޮތުގެ މިސާލެއް ޔަދެއްވާ. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން  66ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އާދެ، އަޅުގަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުންގެ އިތުރުން ސީދާ

މެހާ މާއްަެދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޝަރުތުތައް ހިމެނޭ އެން  ވަނަ 66ކުރިމަތިލެއްވިދާނެ. 
 އެކަމުގެ ޙައްޤުލިބޭތީ ހަމަސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް

މަޖިލީހުން  މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެއްވިދާނެ. މައްސަލަ އުފެއްދެނެނީ މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ
ރިމަތިލައްވައިގެން ކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވ. އަތޮޅަށް އިނގޭތޯ މިސާލަކަށް ހަމަ ވ. އަތޮޅަށް

ނޑި ކާމިޔާބިކުރެއްވީމާ. ސަބަބަކީ، ވ. އަތޮޅަށް އިންތިޙާބު ކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެގޮ
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން  67ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެބަޖެހޭ

)ބ( ގައި ބުނާ ހުވާކުރަން. މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރިމަތީގައި
ވަޑައިގެންބައްލާ މިކަން ކުރާނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ  ތިޔަބޭފުޅުން ނިކަން ވިސްނާ

 ހިމެނޭ ވަޒީރުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތީމާ މިދެންނެވީ މިޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި މަޖިލީހުގައި

މީގެ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ވަޑައިގަތީމާވެސް އުފެދެނީ މިކަހަލަ މައްސަލައެއް.
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ  މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި ލިޔެފައި އޮންނައެއްޗެއް ނޫނޭ. އެކަން

މައްސަލަކުރިމަތިވަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އުފެދިފައިވާ ޙާލަތުގައި  މައްސަލަތައްވެސް އެބަހުއްޓޭ. އާދެ،
 މެނިވަޑައިގަތުމުގެ ސަބަބުން މިޚާއްޞަ މަޖިލީހަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހި ވަޒީރުން

ވާގޮތްކަން  ވަނަ މާއްދާގައި 93ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭތީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ވަޒީރުން ވަޒީރުކަމުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަތުން  އަޅުގަ

ނޑުދެކެނީ. އެއީ، މިޤާނޫއަސާސީގައި  ން ކަމެއް ކަމުގައިއެއީ، ކޮންމެހެން ބޭނު  ވަނަ  93އަޅުގަ
 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަކީ ޚާއްޞަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އެއީ

 މުއަަައްސަސާއެއް. އެބޭފުޅުން ވަޒީރުންގެ ޙައިސިއްޔަތުން މިމަޖިލީހުގައި ޤައުމުގެ

ދެަެކެވަޑައިގެން  ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް އެންމެ ގާތުން މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި



އެބޭފުޅުންނަށްކަމަށް ވާތީ އެބޭފުޅުންނަށް  އިޙްސާސްކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ
ހުންނާނެ ޤަނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވޭއިރު އެބޭފުޅުން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެތައްކަމެއް

ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެކަން އެގޮތައް ކުރެވޭނީ، އެބޭފުޅުންގެ  ހާ ޙިއްސާކުރަންމިމަޖިލީ
ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ޙައިސިއްޔަތުން  މިމަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކަމުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިމައްސަލައިގައި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެކެވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ތްކަމަށް. އެބައޮ އަޅުގަ
ނޑު މިކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާގޮތް. ނޑު މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ އާދެ، މެންބަރުން މިހާތަނަށް ދެއްކެވި  އަޅުގަ

ނޑު މިކަމަށްަް ޙައްލެއް ހުށަހަޅާލެވޭތޯ ބަލާނަން. އާދެ،  ވާހަކަފުޅުތަކުގެ މައްޗައް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ކަހަލަ މެދު ވާހަކަދައްކަނީ އާދެ، ބައެއް ބޭފުޅުން މީހުން މިތަނަށް އައިސް މިކަމާ  އަޅުގަ

 ބޭނުން ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް އިތުރު ވަގުތު ނަގާލާކަމަށް ދެކިވަޑައިގެން ނަމަވެސް ކިތަންމެ

ނޑުމެންގެ ބައެއް މީހުން  މިވާހަކަދައްކަން ޖެހޭނީ އަޅުގަޑުމެން ކަމަކާ ކަންބޮޑުވާތީ. އެއީ، އަޅުގަ
ކަންތައްތައް މިފާސްކުރެވެނީ އެކަމަށް  ސް ކަންބޮޑުވޭ މިމަޖިލީހުންހަމަގައިމުވެސް މަދު ބަޔަކު ނަމަވެ
ނުވަތަނޫންތޯ އެކަމާއިމެދު އިނގޭތޯ. މިހާރު އެއްވެސް ބޭފުޅެއް  ބޭނުންވާ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންތޯ

 ނުކުރައްވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން މިމަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަންޖެހޭ ޝައްކެއް

 މީހުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަކީ 111މަޖިލިސް ނުލާ  ވަޒީރުންގެ

ނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ ބަދަލުވަމުންދާ ފްލޯޓިންގް އަދަދެއްކަމަށް. އެއީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  އަޅުގަ
ޖަމީލު هللا ކުރީ ދުވަހެއްގައި ފަތުޙު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން. އެއީ،

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ. މިވަގުތު ކަންތައް ހުރިގޮތުން  ވިދާޅުފަދައިން ވެލިއު އެކްސްކަމަށްވެސް
ބޭފުޅުންކަމަށް ވާނަމަ މިޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި  18ހިމެނެނީ  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި
ތިބިނަމަވެސް  ޖެހޭނެ މެކްސިމަމް ޕޮސިބަލް އަދަދަކީ އެންމެ ގިނައިން މީހުން  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަން

 މެންބަރުން. އެއީ، އޭގެ 118ފުށުއެރުމެއް ނެތި ތިބި ނަމަވެސް ތިބެވޭނެ އަދަދަކީ  އެއްވެސް

ބޭފުޅުންނާއި  51ބޭފުޅުންނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  18ތަފްޞީލަށް ދަންޏާ ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ 
ތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ރައީސް ރައްޔި މެންބަރުންނާއި 42ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް އިންތިޚާބްކުރެވޭ 

ކީ މަޖިލީހުގެ  118ބޭފުޅުން. އާދެ، މި  118 ބޭފުޅުންނާއި އެއްކޮށް 8ޢައްޔަންކުރައްވާ 
ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނަމަ  ވަނަ 8އަދަދުކަމުގައި ގަވާއިދުގެ  މާއްދާގައިވާ އަދަދުކަމުގައި އަޅުގަ

 .61އެއްކުރަން އެކެއް އެއީ  59، އެއީ 2ގެއްލަން  118އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނީ  މަޖިލީހުގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުކަމަށް  މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވައިގެން ކަމެއް ފާސްކުރެއްވީމާ މިމަޖިލީހުގެ 61އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޤާނޫނީ  ބެލޭވޭނީ. މިދެންނެވީ މެކްސިމަމް ޕޮސިބަލް އަދަދު އެއީ އަޅުގަ
ޤަބޫލުކުރާނަމަ އެއީ، އެގޮތް ޤަބޫލުކުރާނަމަ. ދެން،  އަދަދުކަމުގައި މިދެންނެވީ ހަމަޖެއްސުމަށް



 މެންބަރުންނެއް ނެތޭ. އެއީ، ފުށުއަރާތީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައިަި މިއުފެދޭ ސުވާލަކީ އެއަދަދަކަށް

މެކްސިމަމް ޕޮސިބަލް  ބޭފުޅުން ތިއްބެވިކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިބުނެވެނީ 7ވާހަކަދައްކައިފީމު ފުށުއަރާ 
ފުށުއެރުމެއްނެތި މެންބަރުން  މެ ގިނައިން މެންބަރުން ތިއްބެވިޔަސް އެއްވެސްއަދަދަކީ އެން 

އެހެންވީމާ، ފުށުއެރުމާއިއެއްކޮށް ވޯޓުދެއްވޭގޮތަށް  މެންބަރުންނޭ. 118ތިއްބެވިޔަސް ތިއްބެވޭނީ 
ދު އާއިމެ 111މެންބަރުންކަމަށް ވިދާޅުއެބަވޭ. އެކަމަކު އެ  111ތިއްބެވޭނީ  ޖިސްމީގޮތުން މިތާގައި

ނޑު  އެވިދާޅުވާ އަދަދު ކަމުގައި. 111ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެސްމެ. ނަމަވެސް، ބަލަމާ  އަޅުގަ

 11މެންބަރު، މިހާރު  ބޭފުޅުން އަދި.. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި 7އެހެންވެއްޖެއްޔާ 
މެންބަރު އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮޅުމަޑުލު  މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ދަންނަވާލީ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން މަސައްކަތްކުރަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު
އެބަ  ބޭފުޅުން 7އަދާކުރެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، ފުށުއެރުންތަކަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަލާއިރު  ޤާނޫނީ ވާޖިބު

ކޮންޕްރޮމައިޒްއަކީ މިތިއްބަވަން  މެންނަށް ބެލިދާނެ މީގެފުށުއަރާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު
ނޑައެޅިދާނެ  ޖެހޭ މެކްސިމަމް ޕޮސިބަލް އަދަދުގެ މައްޗައްބިނާކޮށް މިއަޣްލަބިއްޔަތު ކަ

ނޑުމެންނަށް. ނަމަވެސް، މީހުންކަމަށް ވަންޏާ އެއީކީ އަސްލު  111ވޯޓުދެއްވަން ތިއްބަވާނީ  އަޅުގަ
ނޑު، އެހެންވީމާ  މައްސަލައެއްނޫން.  މިގޮތަށް މިކަހަލަ އުޞޫލެއް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ވޯޓު  7ވޯޓުގެ ގޮތުގައި  މިބަލަނީ ފުށުއަރާ ބޭފުޅުންނަށް ފުށުއަރާ ޑެޑްވޯޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރެވޭ
ނޑުމެންނަށް ގެއްލޭ  އޮންނާނެ ކަމަށް. އެއީ، ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އޮތްގޮތުން  އަޅުގަ

މިދެންނެވީ މާދަންވެސް އެހެންގޮތަކަށް  ށް ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެފުރުޞަތުފުރުޞަތެއްކަމަ 
ފުށުއެރުމެއް ނޯންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ އިނގޭތޯ.  ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެއްވެސް

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ކަމަށް.  61ބަލާފައި އަޅުގަ
 ހަމަ ބަދަލުވަމުންދާނެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބަދަލު އަންނަ ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ. 61، ދެން 

ނޑުމެނަށް ޑިވައިސް ކުރެވިދާނެ. ދެން، މިގޮތަށް ވެއްޖެއްޔާ  އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ފޯމިއުލާއެއް އަޅުގަ
ނޑު ކަހަލަ ސުވާލުއުފެދޭ ޝައްކު އުފެދޭ ންމެނީ މިކަންތައްތައް މިނި  ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ

ލިބިގެންތޯ ސުވާލުކުރެވޭ މީހުނަށް  ލިބެންޖެހޭނެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭނެ އަޢްލަބިއްޔަތު
ނޑި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވާހަކަދައްކަވާ  ޙައްލަކަށްވާނެ. ހަމައެގޮތަށް މިތަަަނުގައި އިތުރަށް ގޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ ބޭފުޅުންވެސް ހިތްޕުޅު ހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ ވަރަށް ހަމަނުޖެހޭނެހެން އަޅުގަ
ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެއީ، މިހާރު  ރަނގަޅު ތިބޭނެކަމަށް  56ކޮންޕްރޮމައިޒަކަށް ވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންތައްތައް ފާސްކުރަނީ. ދެން،  ވިޔަކަސް އެއީ ހަމަވަރަށް  ހަށް 61ބަލައިގެން އަޅުގަ
ޒްކޮށްގެން ކަންތައްތައް ނިންމަން ވިސްނާކަމަށް ކޮންޕްރޮމައި ކުޑަތަފާތެއް މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ،



ނޑުމެންނަށް ކޮންމްޕްރޮމައިޒްކޮށް އެއްގަލަކަށް އެރިދާނެ  ވަންޏާ، މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން އަޅުގަ
ޖަމާޢަތުގެ  މިއަކުން މާބޮޑު ރިސަލްޓްސްއަކާ ތަފާތެއް ނާންނާނެއޭ. އެހެންވީމާ، މިސުންނަތް ގޮތެކޭ.

ވެއްޖެއްޔާ ވުޟޫއެއް  މިހާރު ބައެއް ބޭފުޅުން މިބުނަނީ މިގޮތަށްބައެއް މީހުން ކުރާހެން 
މަޒްޙަބުގައި އަންހެނެއްގެ ގައިގާ  ނުގެއްލޭނެއޭ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން މިބުނަނީ ނޫނެކޭ ޝާފީ 

އެގޮތަށް ބަލާއިރުގައި މީގެ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް  ޖެހިއްގެއްޔާ ދެން ވުޟޫ ގެއްލުނީއޭ. އެހެންވީމާ،
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިކަން ކުރަމާތޯއޭ. ނޯންނަގޮތަށް

 ހަމަ ފައްފަށުންވެސް ދަންނަވާލަން ހަމަ މަޢުޟޫޢުގައި ހިފަހައްޓަވާފައި ވީހާވެސް އާދެ، އަޅުގަޑު

ނޑު އެދޭކަމެކޭ. ދެން، ވެސް، ހަމަ އެހެންނަމަ  ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ
ނޑަށް އެބަ  އެބޭފުޅަކު ދައްކަވާނެ ވާހަކައެއް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ ބައެއް ފަހަރަށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ހުރިހާ  ޢިޝާރާތް އާދޭ މާދިގުވެގެން ދާތީ. އެހެންވީމާ،
ނޑު ފުރުޞަތު ނަފްސަށް ވިސްނަވާ ވަޑައިގަންނަވަން.  ބޭފުޅުންވެސް އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ އަޅުގަ

 އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދްނާން ޙަލީމަށް. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަރުވާނީ ހުވަދުއަތޮޅު

ޙަލީމް  މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ކުރީ ދުވަހު ދެއްކެވި އަދްނާން
ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތޯ ބަލާނަން.ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ވޭ

އެބަޖެހޭ ވާހަކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ފައްޓަމުން ދަންނަވާލަން
ވަނަ  111ބެހޭގޮތުން. އަދި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކަމެއް ފާސްކުރުން. )ހ( އަދި )ށ( 35މާއްދާ 

ބައެއް ފާސްކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގައި 112މާއްދާއާއި 
ބަޔާންކުރުވާފައި އެބައޮވޭ. މިމާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމެއް  ތަފްޞީލުކޮށް ވާހަކަދައްކާ

 ބައެއް ފާސްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިއޮތީ އެއަށްވުރެ ހަނިކޮށް ވާހަކަދައްކާފައި. ފާސްކުރުމާއި

އުނިއިތުރު  ލުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކަށްއެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހާ ތަފްޞީ
ބައެއް ފާސްކުރާނެގޮތުގެ  ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައިވާއިރު މިތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެނޫން  ވާހަކަ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ
ގޮތެއް ފާސްކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ، މިއީ  އް ފާސްކުރުމުގެއިތުރު އެހެންކަންތައްތަ

ނޑު ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވި ވާހަކައަކީ. އާދެ، މާޒީގެ ކަންތައް ހިނގާފައި ހުންނަ ގޮތުގެ  އަޅުގަ
ނޑުމެން މިކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވެ ވާހަކަ ނޑުމެން ނުދައްކަންޏާ، އަޅުގަ  އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ހިނގާފައި  ނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައެއް ބޭފުޅުން މާޒީގެހިނގައިދާ 
އެވާހަކަތައް ދައްކަވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް  ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަދައްކަވައިފި. ބައެއް ބޭފުޅުން

ތުގެ ގޮތުންނާއި ހަމަ އެވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނާއި މަސައްކަ  އަންގަވައިފި. އަނެއްކޮޅުން



 ވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ހިސާބުގެ ގޮތުން ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުން މާޒީގެ ކަންތައް އިށީންދެވަޑައިގެން

ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް  ހިނގައިފާ ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދައްކަވައިފި. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް
ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެގެން ހިނގައްޖެ. އާދެ، ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިމައްސަލައިގައި އަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ލައްވާ ވާހަކަދައްކަވަން މަނިކުފާނުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭފުޅުންވެ  އަޅުގަ
ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން މިގެންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވަރަކަށް  ވަޑައިގަންނަވާތީހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަކަ އަ ވަގުތު އެބަ ލިބޭ. ނޑުމެން މިފާޅުކުރާ ޝުޢޫރުތައް އަޅުގަ ޅުގަ
ނޑިފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑު ހަމަޖެހުމެއް މަނިކުފާނުގެ  ކަންފަތްޕުޅަށް އެރީމާ މަނިކުފާނުގެ ސިކު

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އައްސަވަމުން ގެންދާވާތީަީ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ  ވަނަ 93ވަން. އާދެ، ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަ

ބަހުން ލިޔެފައި ވާތީވެ. އެހެން ކޮންމެވެސް  އެއްޗެއްގެ މާނައެއް ކުރާކަށް ނުއެއްޖެހޭ އެއީ ދިވެހި
ނޑު މާނައަށް އެދުނީމުސް. މާނަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރީމުސް.  ބަހަކުން ލިޔެވިފައިވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު ފަހާގަކޮށްލަން ބޭނުންވާއެވާހަ އާދެ، އަޅުގަނޑު  ކައެއް ނުދަންނަވާނަން. އާދެ، އަޅުގަ

 3ޢިއްޒަތްތެރި  ތަންކޮޅަކީ ކޮންމެ ޙައިޞިއްޔަތަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާކަން. އާދެ، މެންބަރަކު މިދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައްވާ

ނޑު މިހެން ދަންނަވާލީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ  އަޅުގަ
 ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި މިކަމާ 3އެަެހެނެއްނޫން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  އެއް ބޭފުޅެކޭ.

ނޑުބެހޭގޮތުން. މިކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކޮންމެވެސް އެހެން ދިމާއަކަށް އަ މިދައްކާ ވާހަކަތައް  ޅުގަ
ތަންކޮޅެއްކުރިން ވާހަކަދައްކާ މިކަން ނުހިގާފައި  ގެންދިއުމާއި ފެއްތުމާއި ބެހޭގޮތުން. އަޅުގަނޑުމެން

މިހާރު އަނެއްކާވެސް މީގެ ފުރުޞަތު އެއީކަމެށް ފާސްކުރެވޭނީ  އޮތްކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،
ނޑު  އެތަނުގައި ތިމާގެ  މެންނަށް އެބަ އިނގޭ. އެހެންވީމާ، މިމާއްދާއާއިކިތައްމީހުން ތިބިކަމެއް އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަމެއް އޮވެގެން މިވާހަކަ ދެކެމުން މިދަނީ. އާދެ، ތަންކޮޅެއް ކުރިން
ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުން ދިޔައިރު  ހޯމްއެފެއާރސް އެދިވަޑައިގެންނެވީމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑު އަޑުއަހާލަން އައީ. އެދު ދިޔަ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން  ވަހު ދެކެމުންއަޅުގަ
ނޑަށް  އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިމައްސަލަ ބަންޑާރަ ނާއިބު އޮޅުން ފިލުވާލަ ދެއްވާށޭ. ދެން، އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނުނީ އައްޑުއަތޮޅުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި އެއްމެންބަރަކު ވާހަކފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓެވިތަން. އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ އެއީ އައްޑުއަތޮޅުގެ އެއް  ބަންޑާރަ ނާއިބުކަމަށް އެވަގުތު. ދެން، އަޅުގަ
ނޑަކަށް ނުއެއް  މެންބަރަކު ގެއްލުނީ. އަޅުގަނޑު ބޭރުންވެސް ބެލިން ފަހަތުންވެސް ބެލިން އަޅުގަ

 ދެމެންބަރުންވެސް އަޑުއަހަން ޖެހޭނެތާ އެވާހަކަ. އެއިރުންތާ ފެނުނު. ދެން ހައިރާންވި އައްޑުއަތޮޅު



ނޑު މިދަންނަވަނީ އޭގެ މާބުޑު އޭނާއަށް ފެންނަ  އެއްޗެއްވެސް ދެންނެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  މައްސަލައެއްނެތޭ މިހާރު އޮތްގޮތަށް އެކަން އެއޮތީއޭ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ
ނޑުމެން މިގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީމާ ނޑުމެން އަޅުގަ ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ އަޅުގަ ނޑުމެންނާ އަޅުގަ

އަދާކުރީމާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތައް ހުރަސްއެޅި  ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަަަސްަްޢޫލިއްޔަތު
ނޑަށް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއިން އަންގަވަނީ ތިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާށޭ.  ލަސްވަމުންދާ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ގެއަށް  އެތަނަސް ގޮސްފައި ބަހުސެއްގައިވެސް ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއޭ. ދެން ކީއްކުރަންހޭ ކޮންމެ
ނޑު އެހެންވެ މަސައްކަތް މިކުރަނީ ނޑު  ތިދަނީ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރަންޏާ. އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކާވާހަކައިގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތައް ހުރަހެއް  ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ
ނޑުމެން އެހިސާބުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު  ކީނޭޅޭނެކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރީގެ  އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކާއި ދޭތެރޭގައި އަލުން އަނެއްކާވެސް ވިސްނުން. އަޅުގަ
އެވާހަކަދައްކައިގެން އޮތީ ނުހިނގާފައި. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަންނަ  ގަވާއިދުގެ ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި

ނޑުމެންނަށްދުވަހެއްގައި އަނެއް އިތުރު ހުސް  ކާވެސް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭތޯ ބެލުން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއިއެކު ރައީސް އަރިހުގައި  ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް. އާދެ، އަޅުގަ
ނޑު ވާހަކަ  ދަންނަވަނީ ވަރަށް އަވަސް ގޮތެއްގައި ވަގުތު ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ނަމަވެސް އަޅުގަ

ދެއްކީމާ ހަމަޖެހޭކަން ރަނގަޅު. އަވަހަށް  މިކަން ހަމަނުޖެހުނުކަން ރަނގަޅު.ނުދައްކައޭ ބުންޏަސް 
ނޑުމެން  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިކަން ނިމޭނެ ގޮތެއް ރާއްވަވައިދެއްވުން. އަދި އެއާއި އެކުގައި އަޅުގަ

ޔެ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން މިއީ ވައްތަރެއްގެ ޢަރަތެއްކަމަށް އިއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިވަގުތު
ހުށަހަޅައިގެން  އެއްބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެފައި އޮތުމާއި އެކީގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިނާމެއް ވާހަކަދެއްވި

ހަމައެއާއިއެކުގައި، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ  ނަމަވެސް މީގެ ނަތީޖާއެއް ފެނޭތޯ ބެލުންވެސް ރަނގަޅު.
ންކޮޅެއް އަދި އެބައޮތް. އެއީ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަދި އެއްތަ ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު

 ތިންހަތަރު ހައިޞިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ ހައްތަހާ މިދެކެނީ. ބައެއް ބޭފުޅުން

ސަބަބުން ތަފާތުވާ  އެކަަަމަކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލިއިރު އޭގައި އެބަ އާދެ ހުވާގެ
ހުވާތައް ކުރާއިރުގައި ކޮންމެވެސް  ރާތަކުން އޮންނަ މައްސަލަތައްވެސް. ތަފާތު ތިންހަތަރު ޢިބާ

އެއްފަރާތްކުރެވޭ ނޫނީވިއްޔާ ހަނދާންނައްތާލެވޭ  އެއްހުވައެއް ކޮންމެވެސް އެއް ހިނދުކޮޅަކަށް
އަޅާނުލެވޭ ކަހަލަ ތަންކޮޅެއް އެބަ އާދޭ. އެއީ، އެއްހުވާ  ނޫނީވިއްޔާ ދެން ހަަަމަ ގަސްތުގައި

އްކާވެސް އަނެއްހުވާ އެކުރެވެނީ. އެކަމަކު، ތިންހުވާގައިވެސް މިވަނީ އަނެ އެގޮތައް ކޮށްގެން ހުއްޓާ
ނޑު ހިތަށްއަރާ ކޮން ހުވައަކަށް ބާއޭ އެވަގުތު ދާނީ. ތަފާތު ދެން،  ވާހަކަތަކެއް. ދެން، އަޅުގަ

ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް.  އެހެންހަދައިފިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެއްޙައިޞީއްޔަތެއް ގެއްލިގެންދާނެ



ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލާނީ ދުނބުރިގަހުގެ ވަކި އާދެ، އަ ހިސާބަކުން. ބިމާ ހަމައަށް ބްރިޖެއް އަޅަން  ޅުގަ
ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހައްދުންމަތީ މެންބަރު  އަޅުގަ

ނޑު ފުރަތަމަ އެއްޗެއް މޫސަ މަނިކު ދަންނަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ވާލާނީ ރައީސް. އަޅުގަ
ނޑު  ރައީސަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތަންކޮޅެއް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރީގައި  ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

އަޔަތިމާމެން ކިބުރުވެރި  ދަސްކޮށްފައި އޮތް ބައިތައް ކިޔާލާފައި ފަށާނީވެސް. ވިމާ މޮޅުނަސަބަކުން
. މަނިކުފާނަށް އެކަން އަލިފާނޭ މިވަނީ މިމާދަން ފުރޮޅިގެން އެދަނީ ދިމާޔަށް އަނގުރު

އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލާނަން. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް  އެނގިވަޑައިގެން އިންނަވާ އެކަން ފެއްޓެވިތޯ
 މުޙާތަބްކުރައްވާއިރުގައި އަނެއްބައި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އާދައިގެ މެންބަރަކަމުން ޑޮކްޓަރުގެ ނަމުން

ނޑު ވަރަށް ހިތްހަ ހިތާމައާއި  މަ ނުޖެހޭ ކަމަކަށްވެގެން. ވަރަށްއޮންނަ މުޙާތަބްކުރުމަކީ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީ  އެކީގައި އެވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލާފައި ފަށާނީ. އަޅުގަ

ނޑީގައި  މިތަނުގައި މިވާހަކަ ދެކެވެނީ މިތާނގެ ވަޒީރުން ނޑިގޮ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ
ނޑު މިއީ ހަމަ މިމައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ މިކަން ވަރަށް ބޮޑު  ގައިމުވެސްތިބެގެންހޭ. އަޅުގަ

ގެންނަންވެގެން. މަސައްކަތްކުރި މީހެަެއް ގެނައި މީހެކޭ ނުދަންނަވާން.  ސަމާލުކަމެއްގެ ތެރެއަށް
ނޑުމެންނަށް ގަވާއިދުގެ ފެންނަނީ.  ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ އަދަދެއް އޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ކު ވީހެން ފުރަތަމަ ވަތް  ރީގައިވެސް ދެންނެވިހެން، އަލަށް މަހަށް ދިޔަ މީހާއަށްއަޅުގަ
ދުވަހުގައިވެސް ގޮތެއް ނުނިމި. މަޖިލީހުގައި  ދުވަހުގައިވެސް ގޮތެއް ނުނިމި. ދެވަނައަށް ވަތް

ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ފެނުނީ އެކަހަލަ ގޮަަތަކަށްވީ.  އުޅެނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ތަނުން މީހުން
ނޑުމެންމިތާނ މިފާސްކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ ޤާނޫނެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެ. އެގޮތަށް  ގައި އަޅުގަ

އަދަދަކާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައީސަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އޮތް  ބެލެވިގެން
ންމާ އެތަނުން ގޮތަށް ނި  ދޭތެރޭގައި ކުރިން ކުރެވިފައި އޮތްކަމެއް ލިޔެފައި ނެތަސް އެއީ ޤާނޫނެއް

ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ހީވަނީ  އެއްބަޔަކު ނުކުތަސް މިތަނުން ވޯޓުލާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ،
އޮތިއްޔާ އެކަން އެގޮތައް ކުރަންޖެހޭނެހެން. އެހެންނަމަވެސް،  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއްޗެއް ލިޔެފައި

 ންނަން އިޚްތިޔާރެއް ލިބިފައިވާ މަޖިލީހެއް.މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެ  މިޢިއްޒަތްތެރި

ފާސްކުރާ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވެޔޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީން
އެކަން ކުރެވޭނެކަމެއް.  ފާސްކުރުމަކުން އެބާރުތައް ނިގުޅިގެން ދާނެޔޭ. އެއީ، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް

އޮތީމާ. އެހެންވީމާ، އެއޮތީމާނަކުރުމުގެ  ބާރުތައް ލިޔެފައިމިހާރުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮވެގެން އެ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިގޮތަށް ތިމައްސަލަ  ތަފާތު އައިސްފައި. ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑުމެންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތޭ މިތަނުގައި ކިތަންމެ  ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވީތީވެސް. އަޅުގަ



ނޑުމެންދުނބު ބައިވަރު ބޭފުޅެއް  ރި ގަހުގައި ތިއްބެވިޔަސް އަދި ރުކަށް އަރާ ތިއްބެވިޔަސް. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ  އެކަހަލަ އެއްވެސް ފިކުރެއްގައި އެއްނޫން މިތަނުގައި މިތިބީކީ. ވަރަށް ކެރިގެން
ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީ މިމަޖިލީހުގައި  ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ކަންތައްފުޅު ބޮޑުވެގެން  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ބައެއް
ނޑުގައި ތިބެގެން. އެހެންނަމަވެސް، އެބޭފުޅުން އެބައުޅެއޭ ވަޒީރުންގެ ނޑިގޮ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޮ

އިޚްތިޔާރުތަކެއްގެ  އެލިބިދޭއެތަނަށް ވަޑައިގެން އެތިއްބަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީން އެބޭފުޅުންނަށް 
ނޑުގެ ހަމަ އަރިހުގައިވެސް  މަތިން އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން. އަޅުގަ

ހަމަ ވަޒީރެއް. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންނަށްވެސް  މިއިންނަވަނީ އަޅުގަނޑުގެ އަތޮޅުންވެސް ވަޑައިގެން
ހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދަންނަވަންޖެ ހަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއް
ނޑުމެންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ  މިޤާނޫނުއަސާސީ ގޯސްވެގެނެއް ނޫޅޭ. ނުވާނެ. އެއީ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ތަރައްޤީވި މާބޮޑަށް އެބަ އިނގޭތޯ.  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި އުނިކަމެކޭ. އަޅުގަ
އަތްޕުޅު މައްޗަށް ކަންތައް  ފުޅުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންއެއްވެޤާނޫނުއަސާސީ އެއިރެއްގައި ތިއްބެވި ބޭ 

އެއިރުގައި މިދަންނަވާހެން ޑޮކްޓަރުން މީގައި  ކުރެއްވީ އެއިރުގެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނެވުން.
ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ  ނެތީ. އެއްބައި މީހުންނަށް ޑޮކްޓަރުގެ ނަން ކިޔޭ މީހުން ނެތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރަންވެގެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ވެސްއެއްޗަކީ، އަނެއްކާ  އަޅުގަ
ނޑައެޅޭ އަދަދެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙުގެނަން ނޑުމެންނަށް ކޯރަމް ކަ  ދާއިރުގައި މީގައި އަޅުގަ

ނޑު ދެއްކީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ނޑުމެން ޤާނޫނީ އަދަދެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ ޖަވާބު ވަރަށް  އަޅުގަ
ބައެއް ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެ  ކަމަށްވެސް 111ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވައިފި.  ރަނގަޅަށް މިތަނުން
ވަޑައިގަންނަވައިފި. ހަމަގައިމުވެސް އެއީ،  ކަމަށްވެސް އެއްބަސްވެ 118ވަޑައިގަންނަވައިފި. 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުހިންމު މާއްދާއެއް، ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް މުހިންމުވާނެ.  އަޅުގަ
ނޑުމެން ދާއިރުގައި ހަމަޔަޤީނުންވެސް ސް، މުހިންމުއެހެންނަމަވެ  މާއްދާއަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށް ބަޙުސްކުރާނެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. މިހާރަކު އަޅުގަ ތެރޭގައި  އަޅުގަ
ނޑެއްގެ ހަމަގައިމުންވެސް  ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެންމެން އެއްފަހަރަކާ އަތްނެގިޔަކަ ނުދޭނަން. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުނުވާ ކަމެއްގައި. އަދި، އެކަމަށް ނެގުމަށްޓަކައި އެކަން  ނުނަގާނަން އަޅުގަ
ނޑުގެ އަތޮޅުގެ މެންބަރުން ފިޔަވާ.  މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ ފަރާތެއްވެސް ނެތް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ

އެބައޮތް.  މިތަނަކަށް ނުވެސް ވަދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެސަލާމަތްކަންވެސް އެމީހުނަށް އެއްފަހަރަކާ
ނޑަށް ނޑުމެންނަށް ޖަވާބު ލިބިއްޖެއޭ. ޑޮކްޓަރ އަޅުގަ  ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދެންނެވޭނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ޙުސެއިން ރަޝީދު ދެންމެ އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ



ނޑުމެން އެވާހަކަތަށް  ޤާނޫނީގޮތުން މީގެ ހުރިހާ ޕޮއިންޓްތަކެއް ވިދާޅުވެދެއްވައިފި. އަޅުގަ
ނޑު އަދިވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތިން. ދެން، އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އެއީ ވަރަށް ބޭއަދަބީ ނުވަތަ ބޭއިންސާފީ ނުވަތަ  މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި
ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން  އްވެސް ބޭފުޅަކު މިތަނުގައިއެކަހަލަ ބަސްބަސް ބޭނުންކުރާކަށް އެ ބޭޙުރުމަތްތެރި

ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  ނުވާނެއޭ. އެއީ، ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް
 ގެންދަވާ ވަކި ކޮމިޓީއެއްގެ ވާހަކަދައްކަވާފައި މިތަނަށް ގެނެސްފައި އެވަނީ. ޚިޔާލެއް މިތަނަށް

ދަންނަވާލާފައި  ންޏާ ނުފެންނަވާހަކަ ބުނުން އެއީ އޮތް ކަމެއް. ހަމަ އެވާހަކައެބޭފުޅަކަށް ނުފެންނަ 
ނޑު ނޑަށް އެނގޭ ހަމައެކަނި މިބައިތު ކިޔާލާފައި އަޅުގަ އިށީންނަން ބޭނުންވީ މުޙާތަބް  އަޅުގަ

ގެންގުޅުއްވުން ވަރަށް ބޭނުން ކަމެކޭ. އަދިވެސް  ކުރައްވާއިރުގައި އެންމެނަށް އެއްހަމައެއްގައި
ނޑުމެނަށް  ންނަވާނީ، ވީހާވެސް ގިނަދަ މިނިސްޓަރުންވެސް މިތަނުގައި ބައިވެރިވި ވަރަކަށް އަޅުގަ

 ކުރަން ފަސޭހަވާނެ އަދި އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުލުން ރައްޔިތުން މިކަންކަން

ފާނެތީ ހައްޔަުރކޮށް އިޙްސާސްތައް ނުކުންނަވަރު ބޮޑަށް އެނގޭނެ އެއީ ބޭރުގެ އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ
ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ވަރަށް  މިތާ އެތެރޭގައި ހަމަ ކޮންމެ އެއްޗެއް އަޅުގަ ބުނެލެވޭނެތީ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު ހުރިގޮތާއި ކަންތައްތައް.  ރީއްޗަށް އެބޭފުޅުންނަށް އޮޅުން ފިލުވާލަދެވޭނެ
އެދޭ ގޮތަށް  މުސްތަޤްބަލުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަޔަޤީނުންވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ
ވަރަށް ކެރިގެން ސާބިތުކަމާއި އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން  މިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގައި

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ބަލަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި  މަސައްކަތްކުރާނަން. އެއީ، އަޅުގަ
 މެ މީހަކަށްވެސް އޭގެ ފައިދާމީހެއް ނޫންކަން. ހަމަ ތަފާތު މީހުން އަންނާނެ. ކޮން ހުންނާނީ އެންމެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަކި ރަބަރު  ވާގޮތަށް އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަ
ނޑެއްގެ ގޮތަށް އެއްޗެއް ވިސްނޭކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެއީ ގޯހެއް. ދުނިޔެ ބަދަލުކުރާކަމަށް  ތަތްގަ

ނޑު ޤަބޫ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި  ލުކުރަން.ބަދަލުވަމުން ދާއެއްޗެއް ކަމުގައި އަޅުގަ
ނޑު  ފުރުޞަތަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޢްލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެ. ދެގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް އަޅުގަ

ވޯޓުދޭން. ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ފާސްވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.  މިހުރީ ހަމަ ދެގޮތަށްވެސް
ނޑު މަސައްކަތްކުރާނީ ހުރިހާރިޔާސަތުން ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ފަށައިގެންއިރު އަލްފާޟިލް  ބޭފުޅުންނަންވެސް ހަމަ އެއްގޮތަށްކަށް ދެންނެވޭތޯ. އަޅުގަ
ނުކިޔާކަންވެސް  ޑޮކްޓަރ އެކަހަލަ އެއްޗެތި ކިޔަމުން ދިޔައިން. ފަހަކަށް އައިސް އެހެން

ނޑު ދޫއޮޅިގެން ކޮންމެވެސް ފާހަގަކުރައްވާނެ. މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅުގެ  އަޅުގަ
އެއްގޮތަކަށްވެސް މެންބަރުން ތަފާތު ކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ޚިޔާލެއް  ކުރިއަށް ޑޮކްޓަރ ގެންނެވުނީ.



ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަހްމަދު ނުކުރަން. އާދެ،  ދެން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  އަށް. މާލޭ މެންބަރު އަހްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،އާޠިފް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް އިޞްލާޙު  އާޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވާހަކަދައްކަވަމުން މި ގެންދަވަނީ 

ނޑު  ކުރުމުގެ ވާހަކައެއްނޫން. އެކަން އަޅުގަނޑު މެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ
ޤާނޫނުއަސާސީ މާއްދާތަށް ފާސްކުރަމުން ނުވަތަ އިޞްލާޙު ކުރަމުން  ވާހަކަދައްކަވަމުން މިގެންދަނީ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވީ ގެންދާއިރު ގޮތުގެ  އަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދުގެ ވާހަކަ. އެ ގަވާއިދުގައި ކޯރަމް ކަ
ނުވަވޭނެތޯ. އެބަހުސެއް ނޫން  ނެތޯވާހަކަ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަޒީރުންނަށް މިތާނގައި ބައިވެރި ވެވޭ 

އެބަ ވަދޭ. އެއްބައި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ  މިކުރަނީކީ. އެހެންވިޔަސް، މި މައްސަލަ މީގެ ތެރެއަށް
ނޑައެޅިއިރުވެސް  އަނެއްކާއިވެސް މިަިކަމުގެ މުނާސަބު ވަގުތު ނޫންކަމަށް. ކުރިން ޤާނޫނީ އަދަދު ކަ

 ހެންވެގެން މި ހިސާބަށް މި މާއްދާ އައިސްގެން މިއުޅެނީ.ވަގުތަކަށް ނުވި. އެ އެވެސް މުނާސަބު

ނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭ ދެންމެ ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު  އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެވިދާޅުވިފަދައިން ކޮންމެވެސް އެހެން ނަންބަރެއް ދީގެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރާގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެން ދިއުން.  ގޮތެއް އެއީ. އާދެ، އަދަދުގެ  އަޅުގަ

ނޫންކަމަށް އެއްބައި ބޭފުޅުން އެބަވިދާޅުވޭ.  ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު ފިކްސްޑް އަދަދެއް
ވޭރިއަބަލް ނުވަތަ ތަފާަުތު އަންނަމުންދާ އަދަދެއް. އެހެންވީމާ،  އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން

ޝަފީޤް  ވަނަ މާއްދާއަށް މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު 35ވޭރިއަބަލް އާއި އެއްގޮތަށް  އެ އެގޮތަށް
އެއްގޮތަށް އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެއޮންނަނީވެސް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ވަރަށް

އިގެން. ޕޮއިންޓުތައް ހިމަނަ އިޞްލާހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި
މާބޮޑު ސަބަބުތަކެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.  އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު އެތަނަން ހުށަނޭޅެންޖެހޭނެ

އުޅެނިކޮށް މި ގަވާއިދު ފާސްވެ ނިމިވެސް ހިނގައިދާނެ  ދެން މުނާސަބު ވަގުތެއް ނައިސް
ނޑު ހުރިން ހު ގައިވެސް. މިހާރުމި އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރި މަޖިލީ  ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

ހުށަހެޅި ޕޮއިންޓެއް މިއީ. ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލެވިފައި އޮންނަ ވަގުތު  އޭރުވެސް އަޅުގަނޑު
ނޑި ތަކުގައި ތިއްބެވީމާ ވަޒީރުންގެ ބަޔަކު މަދުވާ ވާހަކަ. ވަޒީރުން  އިންތިޚާބުކުރައްވާ ގޮ

ނުކުރެވި ދިޔަ  ށް ނޯޓިސްއެހެންނަމަވެސް، އޭރުވެސް މުނާސަބު ވަގުތަކަށް ނުވި ކަންނޭނގެ. މާބޮޑަ
މިތާނގައި މިހާރު އެއްބައި  ވާހަކައަކަށް ވީ. ތާއީދެއް ނުލިބި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

ވާހަކަ އެބަދައްކާ. އެއަށް ތާއީދުވެސް އެބަލިބޭ.  ބޭފުޅުންނަން މުނާސަބު ކަމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ
ޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއިކީ އޮޅިގެން ލިޔެވިފައި އޮތް އޮންނަން. އަޅުގަނ އެހެންވީމާ، މިކަން ހިމެނިފައި

ނޑު މިކަން ފާހަގަކުރި ވާހަކަވެސް އެއްޗެއްވެސް މިދެންނެވީ.  ނޫން. އެއީ މިހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ



ގިނަބޭފުޅުންތަކެއް އެމަޖިލީހުގައި  އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެހެން މިގޮތަށް ބާއްވަން ފެނިވަޑައިގެންނެވި
މިއިންނަނީ. ދެން އޭގެ މަޤްޞަދެއްވެސް ހަމަ  ށް ފާސްކުރައްވާފައިވާތިއްބެވީތީ މިގޮތަ

އެއީ ސަރުކާރު ދެކޭގޮތް. އެގޮތަށް ފަހިވާނެ ތާއީދު ބޮޑަށް  އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.
ނޑަށް  ލިބޭނެގޮތަށް މެންބަރުން ކޮންޕޮޒިޝަން މިތާ ހެދިފައި އޮތުން ބޭނުންވެވިގެންހެން އަޅުގަ

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް މިދައްކަނީ ނީލަފާކުރެވެ  މިކަން މިގޮތަށް ފާސްވެވިފައި މިއޮންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑު އެދޭގޮތުގެއް ވާހަކައެއް ނޫން. ނުވަތަ އޮޕީނިއަންގެ ވާހަކައެއްނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އަޅުގަ
ނޑައަޅާފައި އޮތްގޮތުގެ ވާހަކަ މިބުނަނީ. އަޅުގަނޑު ކާކަމަށްވަންޏާ އެދޭގޮތުގެ ވާހަކަ ދައް މިހެން ކަ

ނޑީގައި ތިއްބެވުމާއި، ނުތިއްބެވުމުގެ  ވަޒީރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިޙާބު ކުރެވޭ ގޮނޑި ގޮ
ނޑު މިދަންނަވަނީ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ.  އެހެންނަމަވެސް، އެވާހަކައެއްނޫން އަޅުގަ

ނޑަށް އެބަފެނޭ ޢި ނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. އަޅުގަ މިހާރުވެސް  އްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުންއަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވިތަންވެސް.

މެންބަރު ރާޝިދާ ޔޫސުފްވެސް އެބަ އިންނެވި.  ޒާހިރުވެސް އެބައިންނެވި. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އަނެއް
ޒީރުން ފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީ މިކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް ވަ މިތިއްބެވީ ހަމަ ވަޒީރުން ނުވަތަ

އެތިއްބެވީކީ.  ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފަކަށްނޫން އެބޭފުޅުން ތިއްބެވި
ޚިލާފްވެވޭ ވަޒީރުންގެ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި

ވަނަ މާއްދާގައި  93މި ދަންނަވަނީ.  ޔަކު މަދުވާކަމަށް ވަނީ. އެހެންވެގެން މި ވާހަކަޕެނަލުން ބަ
އެކުލެވިގެން ވާނީ ތިރީގައި މިވާ މީސްމީހުންގެ މައްޗަށޭ.  މިބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް

 ހުގެ ހުރިހާވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ތެދުފުޅެއް. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ )ހ( ގައި މިއޮންނަނީ

މެންބަރުންގެ  މެންބަރުން އެހެންނެއްނޫން މިއޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
ހޮވިވަޑައިގެންފައި ނެތް ބޭފުޅުން.  ތެރެއިން އިންތިޙާބަކުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ނަކުރެވެނީ ވަޒީރުން އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް މާ އެހެންނެއްވެސް ނޫން މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،
ތިއްބަވަން ޖެހޭނެކަމަށް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދަދު ހަމައަށް

 މެންބަރުންގެ ޕެނަލްއެއް އެއީ ވުޒާރާތާ ހިންގެވުން ހަވާލުވެ ތިބޭކަމަށް ވަންޏާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ތިއްބަވަންޖެހޭނެ. އެކަހަލަ  ހުގެ މެންބަރުންވެސްއެބޭފުޅުން ތިއްބަވަން ޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ
ވާހަކަދެކެވެމުން މިދަނީ ޤާނޫނު ނޫން. މިކަން ހުއްދަކުރާ  ގޮތަކަށް އޮތް މާއްދާއެއް މިއީ. އެހެންވީމާ،

 ގޮތުގެ ވާހަކަ. އެއްގޮތަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ ގޮތް ނުވަތަ މަނާކުރާ

ދަންނަވަންޏާ. ކުރިން  ސިބަލް ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ. މިސާލެއްގެ ގޮތުންފިޒިކަލީ އިންޕޮ
ކުރިމަތީގައި ހުވައެއް ކުރަންޖެހޭ މީހަކު.  މިތަނަން އެގެންނެވި މިސާލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ



ށް ފަހަރު އެވެސް ހުއްދަކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނުވާނެކަމަ ފިޒިކަލީ ނުކުރެވޭނެ ގޮތެއް މެދުވެރިވާ
ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަލުގަނޑުމެން ޤާނޫނެއްގައި އެަެފަދަ ހުވައެއް ކުރަންޖެހި  އަޅުގަ

އެވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައި އެބަހުރި އެ ހުވާ ނުކުރައްވާ. އޮވޭމެ.
ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ންނަމަވެސް އެކަންވެސް އެހެ ޤާނޫނީ ހަމައަކުން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ  ހިނގާފައި އޮތީ. އެކަން މިހާރު ރަނގަޅުވެސް ވެފައި  93މިއޮތީ. ދެން އަޅުގަ
 18ޕޮސިބަލިޓީތަކަށްަް ބަލާއިރު ހަމަ ހިނގާފާނެ ގޮތަށް ބަލާއިރު މި  ގައި މިބުނާ ވަޒީރުން މިކަން 

ބޭފުޅުން  ކުރިމަތިލައްވައިގެން ހަމަ ހުރިހާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަން އެކިއެކި އަތޮޅުތަކަށް ވަޒީރުންގެ
ނޑިތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމަކީވެސް ހަމަ ވެދާނެކަމެއް. ކުރެވެން އެކަށީގެންވާ ކަމެއް.  އެއްކޮށް ގޮ

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނަންތޯއޭ. އޭރުންވެސް މި  ކުރެވިދާނެކަމެއް. އެހެންކަމަށް ވެއްޖިއްޔާވެސް
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިމަނައިގެން  ބުނާގައި މި  93ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެންނަން ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް  އަޅުގަ ހަދައިގެން އުޅެވެނީ ކަމަށް. އަޅުގަ
މީގައި މި ކޮމްޕޮޒިޝަންގައިަި ހިމެނޭ އެއްބައި މަދުވިކަމަށް  ނުކުރެވޭނެ އެހެންވެއްޖިއްޔާ.

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ އްޔާ. މިވެސް އެކަން ކުރެވިދާނެ ޕޮސިބިލިޓީަީ އޮތްގޮތެއްގެ އެހެންވެއްޖި އަޅުގަ
ނޑީގެ އަދަދުގެ ވާހަކަ ނޑުމެން މިދައްކަނީ ގޮނޑީގެ ވާހަކަ. ގޮ ވާހަކަ.  މިދެންނެވީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި ފާރނީޗަރގެަެ ވާހަކައެއްނޫން އަޅުގަ މިދައްކަނީކީ.  އަޅުގަ
ނޑީގެ އަދަދުގެ ވާހަކައެ ނޑީގެ އަދަދުގެ ވާހަކަގޮ މިދައްކަވަންޖެހެނީ މެންބަރުންގެ  އް ދައްކާއިރަކު ގޮ

ނޑުމެން ނުދައްކަން މިތަށް މައިކު ހުންނަންޖެހޭނެއެކޭ.  އަދަދަށް އޭތި ރިއެކްޓް ވާތީ. އަޅުގަ
 ގެކަމަށް. މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުން  111މިދަންނަވަނީކީަީ. އެބަ ވިދާޅުވޭ  އެގޮތަކަށެއްނޫން މިވާހަކަ

ނޑު މީތި ގުނާއިރު މީހުންގެ އަދަދުން މީތި ގުނާކަމަށް ވަންޏާ  ނޑި  .118އަދަދަކީ. އަޅުގަ ގޮ
މީގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނީ.  . މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއ118ްހުންނަންޖެހޭ އަދަދުކަމަށްވަންޏާ 

ނޑު  111 އަދިވެސް. އެއީ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން އަކީ މިތަންނަން ގެނެވޭނެ އަދަދެއްކަމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އަތުގައި މިތާ މިއޮންނަ ނޑީގެ ތެރޭގައި  111ކަރުދާހުގައި  އަޅުގަ ނޑި ހުހަށް  3ގޮ ގޮ

. އަޅުގަނޑު މި 118ވަޒީރުން. އެހެންވީމާ، އަދަދު މިއަންނަނީ  އެބަހުރި. ދެން މިތިއްބަވަނީ
އެމްޕްލޯއިމަންޓް  މިނިސްޓަރ، ބައިވެރިވިއިރު ނުވަތަ މި މަޖިލިސް އުފެދުނުއިރު ފިޝަރީޒް މަޖިލީހަށް

އެބަތިއްބެވި އެބޭފުޅުން އިންޠިޙާބަށް  މިނިސްޓަރ މި ބޭބޭފުޅުންނެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު
ކޮންޓްރިބިއުޝަންވެސް އެބަލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަން ވަރަށް  އައިސް ދެން ފެނުނުއިރު. އެބޭފުޅުން

 މިނިސްޓަރުގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަންވެސް މި މަޖިލީހަށް. އެބަލިބޭ. އެމްޕުލޮއިމެންޓް ގިނައިން މިހާރު

އެެހންވީމާ، އެބަ  އެބޭފުޅުން ކުއްލިއަކަށް ގިނަވީ އެބޭފުޅުންނަން ގޮނޑިވެސް އިތުރުވެގެން ދިއައީ.



ތެރެއަށްވެސް. ކަނޑައެޅޭ ވަކި  ބަދަލެއް އާދޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ވަޒީރުންގެ
ދެންނެވިހެން ފުލޯރޓިންގ އެއްޗަކަށްވެސް އެބަވޭ.  އްކަލަ ކުރިންއަދަދެއްވެސް ނޫން މިއީކީ. އެ
ނޑުމެން  ވަޒީރުން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ ލިބެންވެސް ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑި  ވަނަ 75އެބަބުނަމު  މާއްދާގެ ބާރުގައޭ ވަޒީރުންނަން އަތޮޅުތަކުން ނުވަތަަަ އެހެނިހެން ގޮ
ނޑިއަށް ނޑު މުޅިން އެއްބަސް. ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށްކުރިމަތި  ގޮ  މިލެއްވެނީ. ތެދުފުޅެއް އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުން ވަދެވަޑައިގެން އުޅުމަކީ ޤާނޫނު މުޅިން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް. ރައްޔިތުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި، ވަޒީރުންގެ  ޚާޒިރުވުމާއި އެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޙައްޤު

ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގައި ޥޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނީ  ލީހުގެ މެންބަރުންނަން ލިބިގެންވޭ.މަޖި
ނޑު ޤަބޫލުކުރާނަން.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ވާނަމައޭ. އެހެން ނަމަވެސް، އަޅުގަ

 ނަމަވެސް،މަނާ ނުކުރާކަމަށް ވަންޏާ އެބޭފުޅުންނަން ޙައްޤު އޮންނާނެކަމަށް. އެހެން އެހެންތާކުން އެ

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ފާސްކުރި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައި ކުރުން  ދަންނަވަންތޯ. އަޅުގަ
ގައި އެބަ ބުނަމު. ފެންބުއިން ފިޔަވާ  8އެކަށީގެންނުވާ ކަންތައްތަށް ފާސްކުރި އިރުގައި ނަންބަރު 

ވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަނާކުރި ކުރުން އެކަށީގެންނު  އެއްވެސް އެއްޗެއް ކެއުމާއި ބުއިން. އެއީ ދެން
ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަ މާއްދާއެއް. އެހެންބުނުމާއި އެކީގައި އަޅުގަ

މިއޮތީ.  ހުއްދަވާކަން. މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް ފެން ބުއިން ހުއްދަވެފައި ފެން ބުއިން
ވެފައި ހުއްޓާ އަންނަނީ  މިސާލަކަށް ފެން ބުއިން ހުއްދަ ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެބަ ހުއްދަވޭތޯ

ނޑުމެންނަން  ރޯދަ މަހެއް. އައިސަށް ދުވާލެއްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭ ދުވަހު މި އަކުރުގެ ބާރުން އަޅުގަ
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެހެންނެއް.  ފެންބުއިން ހުއްދަ ކުރެވޭނެބާ. އަޅުގަ

ވަރަކަށް މިނެޓް  11އާދެ، މެންބަރު ތަންކޮޅެއް ވާހަކަފުޅު މިހާރު  ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
ނޑު ވެއްޖެ. ދަންނަވަން ހުރި  އެހެންވީމާ، ދެން ހަނދުމަފުޅު އަރުވާލި. މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުގަ

އީސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ވާހަކަ މިހިސާބުން ނިމުނީ އިނގޭތޯ. އާޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ވަރަށް  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްަެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން. މި  31ކުރެވެމުންދާ މި ދެލިކޮޕީގެ  ދިގުކޮށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ބަހުސް
ނޑުމެންބޭބޭފުޅުން މި ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅު ތަ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކަކީ ވަރަށް އަޅުގަ

އަދި ޢިބުރަތްތަށް  އަޑުއަހާހިތްވާ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެ އަޑުތަކަކުން ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކާއި،
އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ހާސިލުކުރަންަް ބޭނުންވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް. އެހެންކަމާ އެކުވެސް

ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސްލުަު އްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގުތަކެއް މައްސަ  އަޅުގަ
ނިމިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަރުހަލާއަށް އަސްލު މަރުހަލާއަށް ދިއުން.  ފަހިކުރަން. އެއީ، މި ގަވާއިދު



ނޑަށް އެކަމަކު ހީވާގޮތުން  މިހާރު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އިތުބާރުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަން ކަންތައްތައް  މައްސަލައެއް މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަން ކަންތައްތަށް ހިނގާފައި  ކުރެވިފައި ހުރިގޮތުން މާޒީގެ އިސްވެދިޔަ ތަނުގައި
އެހެންނަމަވެސް، މީންަް އެއްވެސް ކަމަކީ ތާއަބަދު އަބަދަށް  ހުރިގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް.

ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އޭގެ މަރުހަލާއެއް ކަންނޭނގެ މިހާރު މި  އޮންނާނެ އެއްގޮތަށް
ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީ ހުރަސްކުރަނީ.  އަޅުގަ

މީގައި ހުރި  އިޞްލާޙު ކޮށްދެއްވަންަް. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮހިތުން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ.
ތަރައްޤީކޮށް މި ކުރި  ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެކަން ރަނގަޅުކޮށް އިތުރަށްއުނި 

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި އިތުބާރުގެ މައްސަލަ  މަގުގައި ގެނެސްދިނުމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މެދުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ރިޔާސަތުގައި  އަޅުގަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައިވެސްަް މިކަން ކޮށްދެއްވުމުގައި ހަމަހަމަ  އިންނަވައިގެން އަދި މަނިކުފާނުގެ
ކުރިއަށް  ގެންގުޅެއް ދެއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަންތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އުޞޫލުތަކެއް

ނޑު ކުރީގައިވެސް  ހިގާދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ފުރަތަމަ މި މަޖިލިސް ފެށުނުއިރު އަޅުގަ
ނޑު ދެންނެވި ހަނދާނެއް އެބަވޭ.  ފަހަރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުޅުނުއިރުވެސް އަޅުގަ

ދިޔަސް ދާނީ ކައްޗަށޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ޚާއްޞަ  ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާ ހަމައަށް
ޅުގަނޑުމެންނަން ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތްކަމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައިވެސް އަ މަޖިަިލިސް އެކުލަވާލައްވާ

ނޑެއް އެއަށްވުރެން ތަފްޞީލަށް ދާކަށެއް ބޭނުމެއްނެތް. ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން  ކޮންމެހެން އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށް އާދޭހާއި އެކީގައި މަނިކުފާނު އަރިހުން އެދެނީ  މިހާރުން ފެށިގެންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަ މައްސަކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ރޫޙެއްގައި  ސުލުމިދެންނެވިހެން އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ހުރިހާ  މެނަބަރުންވެސް މައްސައްކަތް ކޮށްދެއްވާތޯ މަނިކުފާނު އެނދިވަޑައިގަތުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަން އަޑުއިވޭ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންވެސް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި  އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަ މުސްތަޤްބަލުގައި  ގަކުރާ ގޮތުން ވަގުތު ގެއްލިގެން ދިޔުމެއްނޫން.ބަހުސްތަކަކީ އަޅުގަ
ނޑުމެން ދައްކަންހުރި ވާހަކަތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަން ނޑިތައް  އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ސިކު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި މޭރުމުން  ހުޅުވާލުމަށް ލިބޭ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ކަމަށް
 ހުރިހާބޭފުޅުންނަންވެސް އެބޭފުޅުން އެދެއްކެވި ކޮންސެޕްޓިވް ވާހަކަފުޅުތަކަށް ކެވި،ވާހަކަދެއް

ނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން.  އަޅުގަ
ނޑު ފުރުޞަތު  ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުގަ

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އެންމެ ފަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރުވަނީ މި ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކަވަންމިއަ



 އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި އެއީ ތިލަދުންމަތީ

މުޢިއްޒު އޮންނަ  އަޙްމަދު ރައީސް. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައި މެންބަރު
ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޞްލާޙުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އޮންނަ 35އިޞްލާޙުގައި 

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ޤާނޫނު އަދަދޭ  ވިދާޅުވެފައި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ. އަޅުގަ
ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިބި އަދަދާއި، އަދަދު ކަމަށް.  ވިދާޅުވެފައި އެއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ

މުލަކަތޮޅު  މެންބަރުން މިދެބައި ހިމެނޭގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ 51މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ
މެންބަރުންނަކީވެސް  51މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ޤަބޫލުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑަކަށް މާ ރަނގަޅަކަށް ނޭނގެ ޝަފީޤް  ހުގެ މެންބަރުންކަމަށް.ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީ  އަޅުގަ
މިހާރު އިންތިޚާބުވެ ވެވަޑައިގެން ނޫނިއްޔާ ޢައްޔަނު  އެނދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް. އެއީ،

މެންބަރުން ވަކި  7މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ
 މެންބަރުން ވަކިން ތިއްބަވަންވީ 7ންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރު  ތިއްބަވަންވީކަމެއް.

ނޑިތަކުގައި ތަމްސީލްކުރަން ކިހިނެއްބާއޭ ހަދާނި. އެ  ކަމެއް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ދެން އެ ގޮ
ނޑިތަށް ހުސްވީކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބާވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާއިރުގައި ގޮނޑި  7އެ  ގޮ

ނޑިތަކަށް މެންބަރުން އިންޠިޙާބުހުސްވީކަމަށް ބަލި ކުރެވިދާނެ ބާވޭ. އެބޭފުޅުން  ދާނެބާއޭ. އެ ގޮ
ބޭފުޅުން އެއަށްފަހު ބަދަލުކޮށްލެއްވީމާ،  ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ތިއްބަވާތަނަން. އެ

ނޑަކަށް  މައްސަލަ ހައްލުވޭ ބާއޭ. އެކަހަލަ )ހ( ވަނަ މާއްދާގައި  93ސުވާލުތަކެއް އުފެދެނީ. އަޅުގަ
ތަޢާރުޒެއް ވާނެކަމަކަށް ނުފެނޭ. ފުށުއެރުމެަެއް އުޅޭކަމަކަށް ނުފެނޭ. ދެން  އާއި )ށ( ގައި މާބޮޑު

މާއްދާއެއް  ފުށުއެރުމެއް އުޅޭކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތެއްވެސް އޮންނާނެ. އެފަދަ
ނިކުންނަނީ ކަމަށް އެނޫންގޮތަކަށް  މާނަކުރުމުން އެބްޒާރޓް ރިޒަލްޓެއް ނޫނީ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތިޖާއެއް

ނޑުމެން  މާއްދާއެއް މާނަކޮތްގެން އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަ
ވަނަ ޖުމުލާގައި އެބަބުނޭ، މިކަމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ  2ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  4ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހަށެވެ. ޤާނޫނަކީ ކޯއްޗެއްކަން ބުނެދީފައި ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށާއި،
 ވަނަ މާއްދާގައި. ޤާނޫނުގެ މާއްދާގައި ގަވާއިދުވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، 156މިއޮންނަނީ 

ނޑުމެން ވަކާލާތު ކުރަންވީތޯ ޤާނޫނުހެދޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށޭ.  އަލޫގަ
މަތިން ގަވާއިދަކަށް  ހެދޭ ގަވާއިދަކީ، ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން 

ނޑުމެންނަން ވަކާލާތު  ގެ އަލީގައި. އާދެ، 2ވަނަ މާއްދާގެ  4ނުބެލެވޭނޭ. އެއީ  އެގޮތަށް އަޅުގަ
މާއްދާގައި އެބަބުނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  ވަނަ 63ކުރެވިދާނެބާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަލުގަނޑު  ގޮތުގެ މަތިން. އިންތިޚާބުކުރާ ރައްޔިތުންގެަެ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނޭ.އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި



ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ 64ފާހަގަކުރަން އިންތިހާބު ކުރާ މިލަފްޒަށް. 
ޔަނުކުރާ މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައް މެންބަރުންގެ މައްޗަށޭ. އެ 51އެކުލެވިގެން ވާނީ 

މެންބަރުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން  2އިންތިޚާބު ކުރެވޭ  މެންބަރުންނާއި، މާލޭން 8
 ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ އިންތިޚާބުކުރާ މަޖިލީހެއްގެ ވާހަކަ. 63މެންބަރުންނޭ.  2 އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ވާހަކަ.  ރެވޭ މަޖިލީހެއްގެވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ އަދި ޢައްޔަނުކު 64
ގޮތަކަށް މާނަކުރުން  އެހެންވީމާ، މީގައި ތަޢާރުޒެއް އުޅޭކަމަށް ވަންޏާ ތަޢާރުޒެއްަް ނުވާނެ

ނޑަށް  އޮންނާނީ. އެ އެބްޒޯރިޓީ ފިލުވަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ވަނަ މާއްދާ ކިޔެނީ  93އަޅުގަ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ކަމަށް.  ވަޑައިނުގަންނަވާ ވަޒީރުންގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނި

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެ މާއްދާ މާނަކުރެވިދާނެ ގެ )ހ( 93އެ   ގައި އެބުނަނީ. އެނޫންގޮތަކަށް އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހެންނެއް. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން
ނޑު އެންމެފަހު އެހެން ދަންނަވާލި ފަހުން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރޭ ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު އަތަށް  ކުރީދުވަހުވެސް އެނދިވަޑައިގެންފައިވާ  ނަމެއް އަތުވެއްޖެ. އާދެ، އެއީ 3އަޅުގަ
ކަމަށްވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑުގެ އަތަށް  ބޭފުޅުންކަމަށްވެސް އެއްބައި ބޭފުޅުން

ނޑު އަރުވާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން  އެނަން ނައިސްއޮތީމާ ނަމަވެސް، އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ
މާއްދާއާއި  އަރިހުން ދަންނަވާލަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކޮތްގެން މިގެންދަނީ މިއަދު މި މެންބަރުންގެ

ނޑުމެން ވޯޓް އަހާ ގޮތެއް ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު  ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަމިއްލަފުޅަށް ކުރުކޮށްލައެބޭފުޅުން  ދެއްވުމަކީ އަޅުގަ

މި އަރުވަނީ މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެދޭކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު
މެންބަރު އަޙްމަދު ` އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އާދެ،  އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް. މުލަކަތޮޅު

ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެވެމުން މިދާ އިޞްލާޙު  ދެއްކެވެމުން މިދާ ބަހުސްަްވާހަކަ
ނޑު. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ދެއްކެވި  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަޅގަ

ނޑު މިއިނީ ކަންފަތް ދީގެން. އެ ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބެއް އަރުވަންވެސް ވާހަކަފުޅުތަކަށް  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަމުން މިދަނީ  ބޭނުންވޭ. އާދެ، ދެކެވެމުން މިދިޔަ ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާލާއިރުގައި، އަޅުގަ
ނޑުމެން މިތިބެނީ ބިރުންނޭ. ވަރަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އަޅުގަ

ކުރަން. ކޮށްފިއްޔާ  އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ބޮޑަށް ބިރުގެންފައި މިތިބެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި
ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަން ވަރަށް ނިކަމެތި ގޮތްތަކެކޭ ވާނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  އަޅުގަ

ކޮށްފިއްޔާ. އެހެންވިމާ، ހައްތަހާވެސް ބާރުމިއެޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް
ނޑު ކުޑަކުޑަ  ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް އެއްގޮތަށް މިސާލެއް  އިނގޭތޯ. އަޅުގަ



ކަންތައްތަކާމެދު ވާހަކަދެކެވޭ އިރުގައި  މީގެން ނަގާނަން. މިސާލެއް މިނަގަނީ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ
ވަނަ މާއްދާގައި  47ކަމަށް ވާތީ. ޤާނުނުއަސާސީގެ  އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ދެކެވޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި  47އެބައޮތް )ނ(. ކީކޭތޯ ބުނަނީ. 
 ޤަސްދުގައި ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި

މެންބަރުން ހޮވާފައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގެންޖެހޭނޭ. ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހަށް
ދިފާއުކުރާ. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް  ޔިތުން ޙައްޤުގައި ރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނުތައްމިތިބީ. ރައް

ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކޭ މަޢުލޫއާއި  ކަންހިނގާ ރިޔާސަތުން
ނޑު އެވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ގުޅުމެއްހުރި  ވާހަކައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ. އަޅުގަ

ނޑު  ދަންނަވާލަން. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ، އެވާހަކަ ދޫކޮށްލާނަން. އެކަމަކު އަޅުގަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ދަންނަވަން އުޅުނީ އެ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވޯޓުވެސް ނެގުމުގެ ޙައްޤު

ކީ، މިހާރު މި އޮތް ވާހަކައަ މެންބަރުންނަންވެސް ލިބިގެންވޭ. އާދެ، ދެން ދަންނަވާލަން 
ނޑު  35ވާހަކަދައްކަމުން މިދާ  ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ސަބަބަށް އަދިވެސް  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަމުން މިދަނީ ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެން ރައްޔިތުން  ކުޑަކޮށް ބަލައިލާނަން. އަޅުގަ
 ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ތިއްބެވިމެންބަރުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ އިންތިޙާބު  އިންތިޙާބު ކުރި

މިތާ ދައްކަވާއިފި.  ބޭފުޅުންނާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ، ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވެސް
ނޑިއަށް ނޑިއަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގޮ އިބްރާހީމް އިސްމާޢިލް ބޯގަންވިލާ ހޮވީ  މާލޭ ގޮ

ނޑިއަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހޮވެއްވީ  އްޑުއަތޮޅުގެކޮންބައެއްތޯ. ރައްޔިތުން. އަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގޮ
ށ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގޮނޑިއަށް ވަހީދު ހޮއްވެވީ ކޮންބައެއްތޯ.  ކޮންބައެއްތޯ. ރައްޔިތުން.

ނޑީގައި އިންނެވި ބޭފުޅަކަށް  ރައްޔިތުން. ޤާނޫނުއަސާސީ ނުބުނޭ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ގޮ
ނެތް.  ލީހަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ވާހަކައެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައިމަޖި ރައްޔިތުންގެ

ކިހިނެއްތޯ ވީ.  ކުރިމަތިވެސް ލައްވައިފި. ރައްޔިތުން ވޯޓުވެސް ދެއްވައިފި. ހޮވިއްޖެ. ދެން
ވީމާ، ހުސްކޮށްވެސް އެބަހުރި. އެހެން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާއިފި. ދެއްވަން އަންގަވާއިފި. އަދި ގޮނޑިތަށް

ނޑި  މީގެން މި ދަލީލުކޮށްދެނީ ކޯއްޗެއްތޯ. މީގެން ނޑަށް މި އަންގާދެނީ މި މަޖިލީހުގެ ދެ ގޮ އަޅުގަ
ނޑު  ހިސާރުކޮށްގެން ހިފަހައްޓައިގެން ބަންދުކޮށްގެން އެކަކަށްވެސް ނުހުރެވޭނޭ. އާދެ، އަޅުގަ

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެޤާނޫނުއަސާސް އޮތީ މިގޮތަށް. ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކެރިހުރެ މިދަންނަވަނީ

ނޑިތަކާއި، ވަޒީރުންނަން ކުރިމަތި މި ލެވެނީ... ރިޔާސަތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި  ގޮ
ވަނަ މާއްދާއަށް  35މިއޮތީ  މެންބަރު. އަނެއްކާއިވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. މި ހުށަހެޅިފައި

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް  ދެއްކެވުން. އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ މައްސަލަ. އެވާހަކަފުޅު



އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން ނުހެއްދެވުން އެދެން.  ކުރެވިފައި އޮތް ވާހަކައެއް އެ ތުޙުމަތުކުރައްވާ
މެންބަރުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވަންވެސް ކޮންމެވެސް ފަހަރަކު  މިހާރު ވިދާޅުވެއްޖެ ބައެއް

 ށްވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިގެންނެއް ނޫން. އެބޭފުޅުންގެ ޟަމީރުއެއްގޮތަކަ އަންގަވާއިގެންނޭ.

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  އެބޭފުޅުންނަން ފެނިވަޑައިގެން ޤަބޫލުކުރައްވައިގެން އެކަން ހުށަހެޅުއްވީ.
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ވަރަށްބޮޑަށް  ވާހަކަފުޅު ނުދެއްކެވުން އަޅުގަ

ނޑު މިދައްކަނީ ނޑު ހުށަހެޅި ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޞްލާޙާއި  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ އަލުގަ
ނޑަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަން ވިސްނިވަޑައި ގަންނަވާގޮތަށް  ބެހޭގޮތުން. މި އިޞްލާޙް އަޅުގަ

ބައެއްބޭފުޅުން. އެހުރިހާ  .މިގޮތަށް ދައްކަވައިގެން. ބައެއްބޭފުޅުން އެބަހުރި ބުޅަލުގެ ވާހަކަ މިވާހަކަ
ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  ވާހަކަދެއްކެވި އިރުގައިވެސް މަނިކުފާނު އިންނެވި. އެކަމު ނޑު މި އަޅުގަ އަޅުގަ

މަނިކުފާނު ކެތްތެރިކަން ކުޑަވާ ހިސާބަށް ދާކަން އިނގޭ.  އިޞްލާޙާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީމާ،
 ކަން އެގޮތަށް މި ނިމުނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެގޮތަށްބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، އެ އާދެ، ދަންނަވާލަން

ނޑުމެން ނުދެކޭތީއޭ. ހަމަ އެފަދައިން  ތަންނުދޭތިއްޔޭ. ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދޭކަމަށް އަޅުގަ
މެންބަރުން ހޮވުނީ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގޮނޑިތަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑިތަކުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން  ނީ ކިހިނެއްތޯ. އެނެތް އިރުގައި. ދެން މިވަ  ގޮ
އެކުލެވުނީމާ ހަމަ އެ ހޮވުނުގޮތަށް، އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް  ތިއްބަވަނިކޮށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް

ނޑިއަށް ހޮވުނުގޮތަށް އެބޭފުޅުން އެބަ ހޮވައޭ އެބޭފުޅުން އެބަހޮވައޭ.  ރައްޔިތުން މަޖިަިލީހުގެ ގޮ
ނޑިއަށް. އެހިސާބުން އެބޭފުޅުންގެ ރައްޔިތުންގެމަޖިލީ ޚާއްޞަ އަތޮޅު  ހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ

ނޑު ވަރަށް ނޑިއަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ. އަޅުގަ ސާބިތުކަމާއިއެކު މި ބުނަނީ  ތަކުން ހޮވިފައި ތިބި ގޮ
ހޭނޭ. ގޮނޑިތަކުން އިޞްތިޢުފާ ދެއްވަންޖެ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބޭފުޅުން އެ

އަދަދު އަޅުގަނޑު މެންނަކަށް އެގޮތަކަށެއް ނުނެރެވޭނެ.  ދީގެން ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ މި ޖުމްލަ
ނޑު  ދަންނަވަންޖެހޭނީ މިތަނުގައި ދައްކާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށްވެސް ރައްޔިތުން ދެން އަޅުގަ

މިސާލެއް  ށްވުރެން މާރަނގަޅުމަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭނޭ. އެއީ ތެދުފުޅެއް ލެވިދާނެ. އަދި އެއަ
މެންބަރަކަށް ހުންނެވި  އެބައޮތް. މި މަޖިލީހާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީސް އޮތްއިރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި

ބޭފުޅާ މަޖިލީހުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ. އެއީ  ބޭފުޅަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ލިބިވަޑައިގަތް. އެ
ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން އެ ހަޑިކޮށްގެން ކަން  ރަނގަޅުނޫން. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅުނޫން ތައްތައް އަޅުގަ

އޭގެމައްޗަށް ހަޑި އަޅަން ތިބުމުގެަެ ބޭނުމެއްނެތް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އަދިވެސް ހަޑިކުރަން
ނޑު ވާހަކަ.  ވަރަށް އުފާވި ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވި އަޅުގަ

ނޑިއަށްވުރެން ތިމަންނައަށް ޢިއްޒަތާއިއެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ ނޑީގައި.  ހުގެ ގޮ ޝަރަފްބޮޑޭ މި ގޮ



ގޮނޑި ޤަބޫލުކުރައްވާ. އެހެންނޫނިއްޔާމު  މަރުޙަބާ ކިޔަން. އަވަހަށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި އެ
ނޑުމެންގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަޒީރެއްގެ މުސާރަ ނަންގަވައިގެން ވަޒީރެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  އަޅުގަ

 ކުރައްވައިގެން ހުންނަވައިގެން އެ ގޮނޑި ހުސްކޮށް ބަހައްޓައިގެން މި ގޮނޑީގައި އަދާކުރަންަް ހުވާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތެއްނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް............ ރިާޔސަތުން  އިނުމަކީ އަޅުގަ
ސީދާ އަމާޒުވާގޮތަށް  މެންބަރަކަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑު ހަމަ އަނެއްކާވެސް ދަންނަވަނީ ވަކި

ފަށްފަށުން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުހަމަ  ވާހަކަދައްކާ އެހެން ނުހައްދަވާށޭ. ހަމަ
މަޑުމައިތިރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުރިއަށްދާން އުޅޭ  ގިނަގިނައިން މިދަންނަވަނީ ހަމަ

 ތިމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކުރިއަށްދެވޭ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުގެންދަވާށޭ. މިހާރު މައްސަލައާއިގެން

މިދަނީ އެކަމަށް  ދުވަސް ގާތްގަޑަކަށް 2ހަމަ އަޙްމަދު ޝަފީޤް. އެ ފުރުޞަތުލިބިއްގެ މަޖިލީހުގެ 
ދައްކަވާފައިވަނީ. އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ ދައްކަވަމުން. އަދި ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

ނޑު އެދެނީހަމަ ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ސަލައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު މައް އަޅުގަ
ނޑު ހިތުގައި ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ރައީސް.  އަޅުގަނޑު މިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ، އަޅުގަ

ނޑު ހިތުގައި ވޭންތަކެއް ހުރެގެން ކެކުޅުންތަކެއް ހުރެގެން.  ޝުޢޫރުތަކެއް ހުރެގެންަް، އަޅުގަ
ނޑު  ވަގުތުއޮތީ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  މިއާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަންވެސް ބޭނުން.އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަށް ނޑައެޅިފައެއްނޫން. އެހެންވީމައި، އަޅުގަ ދައްކަންހުރި ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު  ކަ
ނޑު ނޑަށް ލިބޭނެ. ދެން އަޅުގަ ދެނެހުރިން އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއައްސަވަން  އަޅުގަ

މައިކުވެސް އޮފް ކޮށްލައްވާނެކަން އަދި، އަޅުގަނޑު މިތަނުން  ނަށް ދަތިފުޅުވާކަންމަނިކުފާ 
ނޑުގެ މައްސަލައެއްނެތް. އާދެ، އަޅުގަނޑު  ނެރެންވެސް ނެރޭނެކަން. އެހެންވިޔަސް އަޅުގަ

 މިއުޅޭވާހަކައަކީ މިއީ ކަން އޮތްގޮތޭ އެހެންވީމާ، ވަޒީރެއްގެ ހުވާ ކުރައްވައިގެން ދަންނަވާލަން

ވަޑައިގެންނުވާނޭ. އެއީ  ރެއްގެ ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް އަދާ ނުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތަކަށް ވަޒީރަކުވަޒީ
ނޑުމެންމީ މިދަޢުލަތް ހިންގަންވީގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުލަތް  ދަޢުލަތް ހިންގަވާ ފަރާތް. އަޅުގަ

ންވީމާ، ބުނެދޭން ހިންގަވާގޮތް ބުނެދޭންތިބި ބައެއް. އެހެ ހިންގަންތިބި ފަރާތްތަކަށް ދަޢުލަތް
ތިބި މީހުންނާއި އެކައްޗަކަށް ވީމައި ދެންވާނެގޮތް މިދަނީ ވަމުން  ތިބިމީހުންނާއި ހިންގަން

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި. ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ލިބިގެންވާ މަޖިލީހެއް.  ޝަރަފު އަހާފީމުއޭ މަޖިލީހަކީ ހުރިހައި ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރާއި ޝާންޝާހާއި
ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކާއި މިވަރަށް ކުޅެވޭ.  އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްވެސްފީމު. އެހެންވީމައި

އުނިކަމެއް ލިބިދޭ މައްސަލައެއް މިގޮތަށް ބާއްވައިގެން  ރައްޔިތުންގެ މިފަދަ ގެއްލުންތަކެއް
ނޑުމެން ހެވިފައި ޑަށް ކުރެވިފައިހުރިަި ހުވަޔަށް ޙުރުމަތްތެރި ތިބުމަކީ މީ އަޅުގަނ އަޅުގަ



ނޑުމެން ރައްކާތެރި ވެވެނީއެއްނޫން.  އަދި، މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތަށް ޝަރަފަށް އަޅުގަ

ނޑު  ވެވެނީކީއެއްވެސް ނޫންަް. އެހެންވީމާ، މިއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ
މަޖުބޫރުވީ. އެއީ ގަހަށް  ކަ ދައްކާކަށެއް ނޫން. އެކަމަކުމިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ މިމޭރުމުން މިވާހަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެބޭފުޅަކަށް ވަރަށް  އެރުނު ބުޅަލަށް ނުފޭބޭ ވާހަކަވެސް މިތަނުގައި ގޮވިއްޖެ. އަޅުގަ
ފައިބައިގެން ފިއްލަވައިފިއޭ. ބައެއް ބުޅާބުޅަލަށް ފައިބަން  ބޮޑަށް އޮޅިފައޭ އޮތީ. ގަހަށް އެރި ބުޅާ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި  މުގައި ވިޔަސް.ނޭގުނުކަ  ނޑު މިހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުގައި އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ
ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތީ މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އޮތީކީ  މިހުރިހާ ވާހަކައެއްނޫން. އަޅުގަ

. އެއީކީ ޖެހޭނޭ ހިގަމުންދާއިރުގައި މިމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދެއް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮންނަން
ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފޮރުވިފައި އޮންނަ  މީހެއްގެ ހިތުގައި ވަންހަނާ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ  ނުވަތަ އެކި މީހުން އެކިގޮތަށް ތަރުޖަމާ ކުރާ އަދަދަކަށް ވެގެނެއް ނުވާނޭ. ކަ
ނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ އަދަދެއް އޮންނަންޖެހޭނޭ. ވަނަ  93ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެއަދަދު ކަ

 ބުނާގޮތުގެ މަތިންނޭ. އެއަދަދު މިމަޖިލިސް ހިންގަވަމުން ގެންދާ މިމަޖިލީހުގެ އިދާރީ މާއްދާގައި

ބަލަހައްޓަވަން ހޮވާފައި  ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތްތަކުން. އާދެ، އެއީ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް
ލިޔުމަކުން އަންގަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާށޭ.  ންނަށް ހުންނަ ރައީސް. ރައީސް ޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 

ނޑު ބުނެފައި  އެކަން ހަމަޖެއްސެވި ގޮތަކާ އެމެންބަރުންގެ އަދަދާއި. ދެން އަނެއް ވާހަކައެއް އަޅުގަ
ނޑު އެބަޤަބޫލުކުރަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މިއޮންނަނީކީ  ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް  ބަދަލުވާ ޙާލަތުގައިވެސް އެބަދަލުވީގޮތްވެސް އައި ބަދަލުވެދާނެކަމަށް. އުނިއިތުރުވެސް އަޅުގަ
ނޑަށް އަންގަމުން 3އެ އައީމަ  ގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަވާށޭ.  ދުވަހު ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން އުޅެނީކީއެއްނޫން. ބައެއްބޭފު އެއީމިބުނާ ވާހަކައަކީ. މާބޮޑު ވާހަކައެއް ޅުން އަޅުގަ
 މިވަމުންދާ ގޮތުންނާއި އެބޭފުޅުން އެފޮރުވައިގެން ތިބި އެއްޗެއްގެ ބޮޑުކަމުން މިކަމުގެ ބޮޑުކަމުންނާއި

ވާހަކައަކީ  އެބޭފުޅުން ހާސްވެލައްވާތީ ވާހަކަފުޅުދައްކަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ
ނޑަށް ހިއެއްނުވޭ މާބޮޑު ކަމެއް މީވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް  ހެން.މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ނޫނިއްޔާ  މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހުގެ އަދަދު ކަ
އެގެން އެބަޖެހޭ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތ. އަތޮޅުގެ  އަޤުލަބިއްޔަތުވެސްަް ކަނޑައެއްނޭޅޭނޭ. މިޖުމްލަ

މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރަޝީދު ހަސަން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިންަް
ނޑު މިބުނާ އެއްޗެއް އަޙްމަދު އާޠފް ވަރަށް  ސާފުކޮށް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވަރަށް ރީތިކޮށް އަޅުގަ

ތިއްބެވި  މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބުނުއްވައިވެސް ދެއްވައިފި. އެކަމަކު މިތަނުގައި
ނޑު ހިތަށް އަރާ އިނގޭ  ދޭތެރޭގައި މިހާރު ޝައްކު  ތޯ. ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއިބައެއްމެންބަރުން އަޅުގަ



ޤާނޫނު ކިޔަވާަާ ވިދާޅުވެގެން ބޭރުދުނިޔެއަށް  އުފެދިއްޖެ. މި ކިހިނެއްބާއޭ މިބޭފުޅުން މިހައްދަވަނީ
ވަޑައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޤާނޫނުތައް  ބޮޑެތި ފާސްތައް ނަންގައިވައިގެން

 ން މީ މިބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ކިއީމައިގޮތްވު ބުނާއެއްޗެއް ނޭނގޭ

ޤާނޫނީ  ފަހުމްވާަާ މިންވަރާއިަި މެދުގައި ސުވާލު އުފެދެންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އާދެ،
ފޮތްތަކުގައި ފަތްފުށް ތަކުގައި  މައްސަލަތައް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާން ކުރެވޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުޞޫލު. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެބަހީވޭ  ކީ އެއީ މައްސަލައެއްނޫން. އެއީލިޔެވުމަ
އެއްޗެއް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭގޮތް ވެއްޖިއްޔާ އެއީ ޑިމޮކްރަސީއާއި ޚިލާފުވީ.  ޤާނޫނުގައި އެބުނާ

ކަދެއްކެވުން: އެހެން ވާހަ ޑިމޮކްރަސީއާއި ޚިލަފުވާގޮތަށް ކަންތައްކުރަމުން މިއައީ. ރިޔާސަތުން އެއީ
ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާލާ އެހެންވީމާ، އެކަން  މިނެޓުވީމަ 11ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް 
ނޑު  ދަންނަވާލީ. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 ޑައެޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް މާ އުނދަގޫޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިއަދަދު ކަނ ދަންނަވާލާނީ

އެބަ އެނގޭ،  ކަމެއްނޫނޭ. މީ މިހާރުވެސް އެގެން އޮތް އަދަދެކޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަދަދު އެބަ އިނގޭ. މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްގޭގައި

އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިބި ވަރުވެސްަް އިނގޭނެ.  އޮންނާނެ. ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް
ނޑުމެން މި ނޭނގިގެން އުޅޭ އަދަދު މިއަރަތް އޮޅުންފިލާނެ. އެއީ  އަދަދު އެއްކުރީމައި 3އެ  އަޅުގަ

ރައީސަށް  އޮތްއެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، މިއަދުވެސް އޮޅުންފިލުވާފައި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އިގެން
ބަދަލެއް އަތުވިއަސް  ށް އެކަން އެންގެވިދާނެ. އެކަން އެ ހަމަޖެހުނީ. ދެންއެއަށްމެންބަރުންނަ

މިއުޅެނީކީއެއް. ހެދިފައޮތް ގޯސް ބޮޑުވީމައި  އެންގެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއޮޅުން ނުފިލައިގެނެއް ނޫން
ކަދެއްކެވުން: ދެން އަޅަނީ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ރިޔާސަތުން ވާހަ އެކަމުގެ ވާހަކަދައްކާތީވެ ތުރުތުރު

ނޑު ނޑު  އަދިވެސް ދެ ބޭފުޅެއް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަވޭ. އަތަނުން އެއް ބޭފުޅަކަށް  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑު  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެހެން ނަމަވެސް ގަޑިޖެހެން ވަރަށް ކައިރިވެފައި ހުރިކަން އަޅުގަ

ބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އުތުރު އެބޭފުޅަކަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާނަން. އަރިއަތޮޅު
ނޑު ފުރުޞަތަކަށް  މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އަރިއަތޮޅުގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 މަޖުދީ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހަޅާލުމަށް ފެނިވަޑައިނުގެން އެވާހަކަ އެދި ހުށަހަޅާލި

ކުރެއްވީތީަީ އުފާކުރަން.  . އިއްޔެގައި ނިންމާލަމުން އެކަން އިޢުލާންހާމަކުރެއްވީތީވެ ހިތާމަކުރަން
ނޑު މިފަހަރު ފުރުޞަތެއް ހޯދީ  ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  ވަނަ މާއްދާ 93އަޅުގަ

މައްޗަށޭ. މިޢިބާރާތް ފެނިގެން )ހ( ވަޒީރުންގެ  އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިމިވާ މީސްމީހުންގެ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. )ނ( ތިބޭފުޅުންނަށް ދޫކޮށްލާނަން. )ށ(މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 



ކުރުމުން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޝާރާތް ކުރެއްވި ކުޑަ ކަތީބު ކަތީބު ކަމަށް ޕުރޮމޯޝަން
އޮފީސް ތަކުގައި އެއް  ކުޑަކަތީބު ކަމުަުގެ ގޮޑި ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ. ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ތަފާތު

ބެހެއްޓިފައިވެސް ހުރޭ. މުސާރައެއް  ހަށް ވުރެގިނަ ޖަގަހަ އެބަހުރޭ. އެ ޖަގަހަ ތަކަށް ގޮޑިޖަގަ
މަޖިލިސް އެއްކުރިއަކީ ގަވާއިދެއްަް އެކުލަވާލާކަށް  ނުދެއްވާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤަތަކީ މި

ވަނަ  35ގެ އިޞްލާޙު ކުރަންކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެލިކޮޕީ  ނޫންކަން. މިޤާނޫނުއަސާސީ
ވަނަ މާއްދާ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން  93ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނުއަސާސީ  މާއްދާގެ )ހ( )ށ(

 35ގެ )ހ( ގައިވެސް އަޣުލަބިއްޔަތުަު އެކަމަށް ލިބުން އޮންނާތީ. ހަމަ އެއާއިއެކު  35 ޖެހޭނެ. އެއީ

އެއް މެންބަރެއްގެ  މަދުވެގެން ށ( ގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ އިތުރަށް)
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ވޯޓު ލިބުން ހިމެނިފައިވާތީ. މިހެންވެ މ. އަަޮތޮޅު މުލަކަތޮޅުގެ

ނޑު ތާއީދުކުރީ މި  ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅި 35ޝަފީޤް ގަވާއިދުގެ  އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ
ހާމަކުރަން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކަމުގައި މިޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާތީ

އެހެންވީމާ، އެދިވަޑައިގަންނަވަންޏާ މިއަންނަ ދުވަހުވެސް އަދި  މިހާރު ގަޑިޖެހިއްޖެ އިނގޭތޯ.
ނޑު ހިތުން މިހާރުހަމަ އެއްވާހަކައެއް ތަކުރާރު ވާހަކަދައްކަން  ފުރުޞަތު އެރުވިދާނެ. ދެން އަޅުގަ

އިޝީދެވަޑައިގެންނަވާ.  ޔަގެންދަވަނީ. ކޮންމެއަކަސް މިހާރުކުރަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި
ނޑު ދެންދުވަހެއްގެ ވާހަފަށްޓަވާނީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު  އަޅުގަ

ދެން އެދުވަހު ކޮޅުމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މަޖުދީ އިބްރާހީމްގެ ވާހަކަފުޅުން.
 އަރުވާނަން. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( އަރިއަތޮޅު މެންބަރު މުޙަންމަދުަު ނިޒާމީ ޞަތުޝަރީފަށް ފުރު

އެއްގޮތަށް ދޭން  ވަނަ މާއްދާއާއި ކުރިހުވަޔާއި މަޖުދީ އިބްރާހީމް 7ނުކުތާއަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑުދެން، އިތުރު ވާހަކަ ބޭނުން..... ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އެއް އަޅުގަ

އިށީދެވަޑައިގަންނަވާ އިނޭގޭތޯ. ޖަލްސާ ކުރިއަށް  ނުދެއްކެވޭނެ އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު
ނޑަށް ލިބުންަް އެއީވަރަށް ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމުގައިވެސް މެންބަރުންގެ އެއްބައި ވެވަޑައިގަތުން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް މަސައްކަތް މިކުރައްވަނީ ހުރިހައި ބޭފުޅުން  ކަމެއް. ފުރުޞަތު  ނަށްވެސްއަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް  އަރުވާ އަދި ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަ ކޮށްކަންތައް ކޮށްދެވޭތޯ. އާދެ، އަޅުގަ

ރަނގަޅުކޮށް ގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ތިބީވެސް  ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވިފައި އޮތްނަމަވެސް އެކަންތައް
ނޑުމެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތީމައި އެވާހަކަ އިރުއިރު ކޮޅާއި ދައްކާ ގޯހެއް ހެދިފައި އޮ އަޅުގަ

 ކަންތައްކުރުމަށް ވުރެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބަކަށް ވާންވާނީ އެކަންތައްތައް އެކަހަލަ

ނޑު މިދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑަށްަް ގޯހެއް  ރަނގަޅުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާބަޔަކަށްދާން. އާދެ، އަޅުގަ
ވާހަކަވެސް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  ނައިން އެކަހަލަހެދިފައި އޮތެކޭނޫން. އެކަމަކު ވަރަށް ގި



ނޑުމެން އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް  އިވެމުންދާތީ. އަޅުގަ
ނޑު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް އެދެން.  ކުރުމަށްވުރެ ވާހަކަދައްކަން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށްވެސް  ގަނޑު މަޖިލީހުގެ މިރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގައި ހުރިހާކުރެއްވިއްޔާ އަޅު އިރާދަ
ނޑަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ  ހަމަހަމަކޮށް ގެންދެވޭތޯ އަދި އިންސާފު ވެރިކޮށް ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު  26ޖަލްސާއެއް ދެން އޮންނާނީ މިމަހުގެ  މަސައްކަތެއްކުރާނަން. އަޅުގަ
މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި. އާދެ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ޖަހާއިރު މި 9ނދުނު ހެ

ނޑު ނޑުމެންގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް މިއަދު ހަވީރު  އަޅުގަ  4:31ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ގެންނަވާ ވަޑައި މިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރޫމްގައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި ހިމެނި
ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ދެން  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން. އާދެ،

ނޑުމެން ބައްދަލުވާނީ މިއަންނަ އާދީއްތަ ވަނަ ދުވަސް.  26ދުވަހު. އާދެ، އެއީ މިމަހުގެ  އަޅުގަ
ޖަލްސާަް  -رب العالوين  والحود هللޖަލްސާ ނިންމާލާނަން.  ޖަހާއިރު. މިއަދުގެ 9:11އެދުވަހު 
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