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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކެލާ ާދއިރާެގ މެންބަރު ދަންނަވަން. މިަވގުތު ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ މަރުޙަބާ  ޢަލީ އާރިުފެގ އަުޅގަ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހު،  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު،އިތުރުން 

ަގއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އަލިފުށީ ދާއިރާެގ ، هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ރާގެ ދާއި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު، މާފަންނު ހުޅަނގުމެންބަރު 

ާރގެ މެންބަރު ކުަޑހުވަދޫ ދާއި ޫމސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު،

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ފޮނުއްވާފަިއވާ ކޮިމޓީއަށް އޮތް މަސައްކަަތކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ އަޙްމަދު އާމިރު. 

ވަނަ  51ީކ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އޮތް އިޞްލާެޙއް. މި އިޞްލާޙަކީ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލައަ 

 ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދެ އިޞްލާުޙ،ވަނަ މާއްދާއަށް  54އަިދ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙެއް. އަދި ޭއގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެން މީތި ބަަދލުތައް ތައަންނަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ދެން އޭގެ ސަބަބުން  ރުތީބުވުން އޮޓޮމެިޓކުން އަުޅގަ

މަޝްވަރާއަށް ތަޅުން ހުޅުވާލާނަން.  ބޭފުޅުންގެ ތިއަުޅަގނޑު ފާސްކޮށްފިއްޔާ އެ ތަރުތީބު އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

 هللا.ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަދޫ 

ބަލާލިއިރު އަޅުަގނޑަށް މީެގ އާދެ! މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ބަލާލައިފިން. މުޤައްރިރު. ޒަތްތެރި އް ޝުކުރިއްޔާ އި

 55ެއއީ ާލއިރު އިނގޭތޯ. ެށއްހެްނ އެހެން ތަންތަނަށް ބަލައިބައެއް، ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ބޮޑަށް ލިޔުުމގެ ކު

 51ގަާވއިދުގެ އިންަސްއތަ. އެއީ  45އޮތީ  މިތާނގައި  ބައެއް ތަންތާނގައި ޖަހާފަ. އަނެއްހުރޭ  އެބައިންސައްތަ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  55 އެ ، 45. ެއ މެންބަރެއްގެ އެ މަހެއްގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ 

އެގޮަތްށ  އެހެްނވީމާ، އެ އިޞްލާޙުބޫލުކުެރވެނީ. އެީއ ފަހަތުން އައިްއސަ އޮްތ ތަން ފެނުނީމަ އިނގޭތޯ. ބޮޑަށް ގަ

ނޑު ހުށަހަަޅން މި )ށ(ގެ ގެންނަ ްށ ބަދަލުކޮށްފައި ދެން މިހާރު އަ 55އިންަސއްތަ  45ޮއތް  ގަިއ މި 1ން އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުަރން.  އޮތް އިޞްލާޙު މި މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަޙްމަދު ރަޝީދު. ޢަބްދުއްރަީޙމް.ޝުކުރިްއޔާ އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު ރަޝީދުދާއިާރގެ މެންބަރު ގައްދޫ 



  

ނޑަށް ވެސް ލަފާކުެރވެނީ އެއީ ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.އާދެ!  ލިޔުމުގެ ކުށެއްހެން. އެއީ އެްއގޮތަކަްށ އަޅުގަ

 45ށް، އަ 55ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން އެ  ޅުއްވިއައިސް އިން ެއއްެޗއް. ދެން ހަމަ ޢަބްދުއްރަޙީމް އެ ހުށަހެ

ނުޑ ެއއްގޮްތެވގެން ދާނީ އޭރުންހެްނ ހީވަނީ. ށް ބަދަލުކޮްށލަން. އެ ހުރިހާ ެއްއޗެއް އަ 55އިންތަން  ެވސް އަުޅގަ

 ޔާ. މީތި ކުޑަކޮށް ކިޔާަލއިފިން. ެއހެންވީމާ، އެ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްހެން. ޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އޮތީ. ެއއް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައި އަދި ާތއީދު ވެްސ  އާދެ! މިހާރު އެއް ހުށަހެޅުން މިރަޝީދު. ޝުކުިރއްޔާ އާދެ! 

 ލިބިފަ. އާމިރު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އަޙްމަދު އާމިރުދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ެއއް ުނކުތާއެްއ ފާހަގަކޮށްެލވިފަިއ ދިރާސާކޮށްލަނީ. ކޮްށލަމުން ދިޔައިރުަގއި  އަޅުަގނޑު ކުަޑކުޑަކޮށް މި ގަާވއިދު

ނޑަށް ސާފުކޮށްލަދެްއވިޔައިނީމަ އެ ނުކުތާ އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެަފއި ޮއެވްއޖެ ކަމަށް ވަން ްސ ޏާ އަުޅގަ

ނުޑ ެއްއކޮށް މީތި ވަަނ  51އެއީ ފާހަގަކުެރވެނީ.  ކިޔާލާަފއި އެ މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެން އެހެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ބަޔާންކޮށްފައި ޭއގެފަހު ގެ ގޮތުަގއި ައކުރެްއ ށް ބަޔާންކޮްށފައި )ރ(މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް ައުކރެއް އިތުރުކުރުމަ

ނަޑއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ޖުމްލައިގެ ގޮުތގައި މި އިންަނނީ އެ މައްސަލައަާކއިމެދު އަްނނަނިވި ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮެތްއ ކަ

ކަމެއްޯތ  ވާމަޖިލިސް އެ ކޮށްހެނެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އިނީމަ އެ ވާމަޖިލީހަށް ލިބިގެންމަޖިލީހަށް، ޔިތުންގެ ރައް

އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހަށް ލިބިގެން ވަނީ ކުޑަކޮށް ެއއްކަލަ ައޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭތީ 

މަކުންތޯ ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްތޯ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމެވު ޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ ނަގާ ވޯޓަކުންތޯ ނޫނީ ރައް

ގޮތެއްަގއި ދެން  އިނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ފުރަތަމަ ކަަމކަށް. ެދން ޖުމްލަ ުސާވލެއް ޭއގައި ކަހަލަގެ  ނޫނުއްޔާމު އެ

 މީގެ މިހިރި އުސޫލުތަކަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ންރިޔާސަތު

ވަަޑިއގެންފި. ބަރު އަޙްމަދު މުބީން ބައިވެރިވެ އާމިރު. ކޮމިޓީައށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ 

 އެހެންވީމާ ދަންނަވާލީ ރެކޯޑަްށ ޓަކައި. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު ޙުސައިން މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ 



  

ނުޑ ދެކެނީ މިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި ކުއްލިައކަށް ބާވަތުގެ ކަންަކމުގައި މިހެން  ރިޔާސަތުން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަެއޅުްއވުމުގެ މިކަހަލަ ޢަމަލުތައް  ކަުމގަ. ހަމަ ބަދަުލގައި ިމހާރު ވެސް އުސޫލުަތކެއް އޮްނނަ ކަމުގައި މިކުރަން ކަ

އޮްތ ފުރުޞަތު ނަހަމަކަމެއް ކުަރއްަވއިފިްއޔާމު ނަން ިއއްވާަފއި ތަޅުމުްނ ނެރުން އިނގޭތޯ. އެހެްނ  ރިޔާސަތަށް އެބަ 

ނޑުމެްނ  ކަމަށް ވިޔަސް ންނެވި މެންބަރެއްއޮްއވާ އަދި ކޮންމެ ހައިސިއްޔަަތކުން އި އަިދ މިހާރު އަޅުގަ

އޮޕޮޒިޝަންގައި ތިއްބަވާ ަވގުުތގައި ވެސް ެއކަން އެގޮތަށް ރިޔާސަތުްނ ބޭފުޅުން  ތިބީ. ތި އޮޕޮޒިޝަްނގައި މި

ނޑު އިްނސާނިންމުމަކީ އަޅު ބޫލުކުރާ ެއއްެޗއް ނޫން. އްގެ ހައިސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑު ގަފަށް ލޯބިކުރާ މީހެގަ

 ވެސް ެއއަށް މަރުޙަބާ ބޭފުުޅން ތި ފާސްކުރަން ނގައިއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބުރަވެވެނީ މިފަދަ ެއއްެޗއް މިތާ

ޅޭނެ ިފޔަަވޅުތަްއ ނުޑ އެެދނީ ހަމަ މިހާރު ވެސް ނުރަނގަޅު ކަެމއް ކުާރ މެންބަރަކަށް އެނުކިޔުްއވުން. އަުޅގަ

ނަން އިއްވާފައި ހަމަ ތަނުން ނެރެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް ން ފެންނަން އޮތްހިނދު ގަާވއިދު ތެރެއި

  ރޭވުން އިނގޭޯތ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އޭރު ކުރެްއިވ މުޙައްމަދު ރަީޝދު ޙުސައިން. ޢަލީ ފަޒާދު، އެދިަވޑަިއގަތިންތޯ؟ އާދެ! ެދން އާމިރު ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު ގަ ބޫލުކުާރ ހިތް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގައި މިހާރު ވެސް ރިޔާސަތަށް ދީފައި ހުރި ބާރުތައް ސުވާލު އަުޅގަ

ނޑު ގަ . އެގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތީ ަގވާއިުދގައިހުރީ ރިޔާސަތަށޭ ބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ މި މިހާރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަްނ  ޮގތަށް މިހެން އޮތީމަ އެީއ މަޖިލީހުން އެހެން ކަންކަން ނިންމާ އުސޫލުންނޭ އެ ގެކަމެއް މަޖިލީހުން ނިންމާ

އޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. ދެން އިތުރު ބޭފުޅަކު  ވަގުތު ހުށަހެޅިފައި މި އާދެ! އެހެންވީމާ މި ވެސް ނިންމާނީ.

 ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފައެއް ނެތް. އެއް ހުށަހެުޅއްވުން ހުށަހަޅުްއވާ، މަރުޒޫޤު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ 

ޞްލާުޙތައް ގެނެސް ކަން ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑަށް އެްއގޮތަކަްށ ޮގތަށް ކުއްލިކުއްިލއަށް އި މި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.

އަށް މި ގެެނއްސަ އޮތް  1ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން. ދެން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން ދެން )ށ( 

ަތ ވިޔަސް އުނިކުރާ ވާހަކަ. ވެފައި އޮތް ކަެމއް ނުވަ 55އަދި  45އިޞްލާޙަށް ޚާއްޞަކޮށް. އެީއ ކޮމިޓީން ހާޒިރީން 

ނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ އެ އުނިކުެރވޭނެ އުސޫލުތަެކއް  އެ މީހާއަށް ންނާނެހެންނެއް. އެއީ އޮކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް، އަުޅގަ

ބެހޭ  ަވޒީފާއާމަޙްރޫމުކުރެވެީނ. އަދި  މިނޫނުއަސާސީން ވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކުން ގާލިބިދޭންޖެހޭ 

ނަޑށް ހިއެއްނުވޭގާ ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ުނވަތަ އެ  އޭނައެކަން ހުއްަދުކރާނެހެންނެއް.  ނޫނުތަކުން ވެސް އަުޅގަ

 ހާޒިރީއަށް ައއިްއސަ ޮއއްވާ ެއ އުނިކުރުމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ. 



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ުތ ވަގު  ބަަލއިަގންނަން. ދެން މި މެންއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މަރުޒޫޤު. ތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ޚިޔާލުފުުޅތައް ައޅުަގނޑު

 އޮތީ، ފަލާޙް.  ހުށަހެޅިފައި މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދުމާފަންނު ހުޅަނގު 

ރިއްާޔ ރިޔާސަތު. އަުޅަގނޑުމެން، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ ރިޔާސަތަށް ކުރިން ެވސް ދީފައި ހުރި ބާރުތަކެްއ ޝުކު

ނޑުމެންގެ  ދީފައި އަނެްއކާ ެއ ވާހަކަ ިލޔެފައި މީގެ މި ނޑޭނެ ވާހަކަ 55އޮންނަނީ ައޅުގަ  އާއި  އިންަސްއތަ ކެ

ނޑު ވިސްާނލާއިރުގަ  ާއ.ގެ ބަިއވެރިނުެވވޭެނ ވާހަކަމަސް ުދވަހުގެ ދަތުރެއް  3ކުރިއަށް އޮތް  އި މި ކޮންކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދެތިންދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖި ބާއޭ މިބިނާކޮށްގެން ލީހުގައި މި ކުރަމުންދާ ކަންތައް މިކުރަނީ. އަޅުގަ

އުޅެނީ. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ކަންނޭނގެ ތި ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫުފޅުެވގެން މި އިހްތިޖާޖާ ބެހޭގޮތުން

މިހާރު ވެސް އެބައޮތޭ އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ނެރުމުގެ އިްޚތިޔާރު. މީގެ ކުރިން ވެސް ިހނގަމުންދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ 

ނޑުމެން މިގޮތަށް އަިދ ގަާވއިދެއް  މަޖިލިސްތަކުގައި ނޑުެމން ނެރެފައި އެބަހުރި. ައޅުގަ ިލޔުނަްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެން އެަކން  ކުރިއަށް ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ދިމާުކރި މުޒާހަރާ އަޅުގަ

ނޑިދާނެތީ،  ން ެކނޑިދާނެތީ، ބޭ އެަލވަންސަކުއަޅުަގނޑުމެން އެ ލިގެންދާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މުސާރައަކުން ކެ

ނޑުމެން ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން  . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެ ދަތުރަކުން ގެއްލުންވެދާނެީތ އެކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު މިއަްށ ގަ ބޫލުނުކުރާތީ އަޅުަގނޑުެމން، އަޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށްއަޅުަގނޑު މި  ނޑު ދާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ ބޮޑަށް އެދެން  އަދު މި ކޮމިީޓ ދޫކޮށް އަުޅގަ

ތިބި ދެ މެންބަރުން ކައިރީ ވެސް މި މަޖިލިސް ދޫކޮށްފައި ނުކުމެަވޑަިއގެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ދެން

 ދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ފަލާޙް. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ދޫކޮށްލީތޯ؟ އާމިރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އަޙްމަދު އާމިރުދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ ރެޯކޑަށް ޓަަކއި ަދންނަވާލަން ދެންމެ ހަމަ މުޤައްރިރުެގ ހަނދުމަފުޅުކޮށް 

ނުޑ ދަންނަވަން ލަތަށް ބަލައި ަގާވއިދު އިޞްލާުޙ ޖިލީހުގެ ަގާވއިދަކީ އެއިެރއްެގ ހާ. މައެރުވުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ



  

އްމު ކޮމިޓީއަށް ދީފައި އޮންނަ މެންޑޭޓަކަށްވާތީެވ، ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރުމުގެ މެންޑޭޓެއް އާ 

އެވެނި ކަމެއް ގަާވއިދުން  ގޮތަކަށް އޮތަސް ިމެވނި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރެކޯޑުްނ ފެންނަން ހުންނާނެ ގަވާއިުދގެ ކޮންމެ

އެ ނުކުތާ ހަމައެަކނި ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ގޮތުްނ  އެ ވިދާުޅވި ބަސްތައް. ެއހެންވީމާ،މަނާކުރާ ކަންތައް ކުރާނެ ކަަމށް 

 55ާއއި  45އެދުނީ. ދެން ޢަބްދުއްަރޙީމުގެ ވާަހކަިއގެ ވެސް ފާަހގަކުެރއްިވ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފުރުޞަތަކަްށ މި

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭމިއިން ތަނަކީ އަ ދެ ކުެށއްގެ އަދަބު މީގައި ހަަމ  ގޮުތަގއި ދެ ކުށެއް. އެހެްނވީމާ، ުޅގަ

ބަޔާންކޮށްފައި އިންގޮތް އަޅުަގނޑަކަށް ގޯެހއް ނޫން. އެއީ ދެ ކުށެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ އެަކއްޗަކީ ނަން އިްއވީަމ 

، ންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާން ގޮއްސިނަމަ ކަކަންކުރާނެ ގޮތެއް. އަނެއް ާމއްދާއަކީ ިރޔާސަތު ކައިިރއަށް އެހެ

ނޑަްށ ރަނގަޅޭ ައޅުަގނޑު މި މީގައި އިން ަދންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަަތމަ އިހަށް ޓެސްޓުކޮށްލުމަށް  ގޮތް އަުޅގަ

  ޓަކައި. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މުބީންދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެތްދޫ 

ނޑު ވެްސ ފުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ހިނގަމުންދާ، ލެްއގަިއ މިހާރު މި ރުޞަތަކަށް އެުދނީ މި އެްއވެސް ހާ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތަކުަގއި ރަސްީމ ސިފައެްއގަިއ ބަިއވެރިެވގެްނ އެހެން އުޭޅކަށް ޖުމްހޫރީ 

ނ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ  މެހެނަކުން ސަރުކާރާޑުމެން ކޮންޕާޓީން ނިންމާފައި ވެސް ނޯންނާނެ. ދެން އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމެްއ ެވސް ހުރީކީ ނޫން. ކައިޙްތިޖާޖުތަކެއް ކުރުމަ ައޅުަގނޑު ހަަމ  ދެން އެހެންނަމަވެސްށް ައޅުގަ

ރަނގަޅު އެްއޗެކޭ ދަންނަާވކަށް. ދެްނ  އީނުކެރޭނެ މިހަމަ އެއްގޮަތކަށް ވެސް އިން ޖެނެރަލް އަޅުަގނަޑކަށް 

ލެްއގައި ވަިކ ސަރުާކރުން ނޫނިއްޔާ މަޖިލިސް ން ޮގއްސަ މިހިރީ، މި ެއްއވެސް ހާންނަށް ެވސް ފެނިގެއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ދެކޮޅު ހެދުމު ހުށަހަޅާފައި އޮތީަމ އެކަމަކާ ހިންގަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ިމއިން ކަމެއް ގެ ގޮތަކުންެނއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހާޒިރުވީމަ ދެއްތޯ ހާޒިރީއެއް ލިބޭނީ.  ލެްއގައި އިނގޭތޯ. ެއކަމު މިސާލަކަށްނޫން އެއްވެސް ހާ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ެވސް މި ނޑަށް ވަރަށް ުއނދަގޫ މި ބަލައިގަ ،އަށް ތާއީދު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ންނަން އަުޅގަ

ުކަގިއ މީގައި ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން ޖެހޭނެ ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ެދން.

ބޭފުޅުންނަށް ފެންނާނެ މަޖިލީހުގެ  މެ. ތި އަށް އަންނާނެ ަހމަ ކިތަންމެ ބަދަލުތަކެއް ހުންނާނެ ވެސް ވެސް މި

ދެން  އަނެްއކާ ވެސް އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ؛ ކުރެިވގެންދިޔައިމަ އޭގެފަހުން ކަންތާރީޚުގައި މިގޮތަށް މިހެން ކަން

ޅުަތއް އަޅަންވީހެން. ިއއްާވ ބޭރަށް ނެރި އެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވައަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ިރޔާސަތުން ެއ ނަން 

ނޑަށް ހީވަީނ ހަމަ ދެން.އްލަކަށް ގެނެވޭނީ އެހެންހެމަޖިލިސް ހަ  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ން އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން



  

ބަހުިރ ވިދާޅުވާެހން ގަާވއިދުަގއި އެ ތި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ވެސް ހަމަމުބީން. ޝުކުިރއްޔާ އާދެ! 

ތަކެްއ. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު ފޮނުއްވާފައި އޮތީމަ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގޮތެްއ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތް

 ނިންމައިދޭން. އާމިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އަޙްމަދު އާމިރުދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑާހުވަދޫ 

ކުޑަކުޑަކޮށް މި ކަމެއްަގއި ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮށްލެވޭތޯ ހަމަ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ 

ވަނަ މާއްާދގެ ަފހަތަށް އަކުރެްއ އިތުުރކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ )ށ( ގޮތުަގިއ މާއްދާެއއް ަކނަޑއަޅާފަިއ  51މީގައި 

ނުޑެގ ވެސް ޚިޔާެލއް ުއޅޭތީ ެއ ކަ އިންއިުރގައި ހާޒިރީން އުނިކުެރވޭ މަށް ބުނެފައި އިންނަ ުބނުމަކާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ރީތިކޮށް އެބަ އެނގޭ ިމ އިޞްލާޙުގެ މަޤުޞަދަީކ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މީގެ މަުޤޞަދަކީ އަުޅގަ

ނުވާފައިާވ އިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންުގމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮ

ނޑު ާތީއދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހާޒިރުވާ ބޭފުޅަކު ާހޒިރުވުުމެގ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން  މީގެ ރޫޙަށް އަުޅގަ

އޮތީ ކޮމިޓީގައި ހާޒިރީގެ ަވިކ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ޓަކައި ބަޔާންކޮށްފައި މި

ވީނަމަވެސް އެފަދަ  ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ލިބުނުކަުމގައި ަތއެއް ލިބުނީމަ ކޮިމޓީ އެލަވަންސް ލިބޭއިންސައް

ނަޑއަޅާ ޕަފިޔަވަެޅއް އަަޅއިފިނަމަ ހަމަ ކޮމި ނޑަްށ ޓީ އެލަވަންސުން އެ ކަ ސެންޓެއް ެކނޭޑގޮތަށް ބަޔާންކުރުން އަުޅގަ

 ވާލީ. ކަމަށްވާީތ އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަ ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. މީގެ އެބަހުރި އިނގޭތޯ ހަމަ މަޖިލިސް ޝުކުރިއްޔާ  އާމިރު. ހަމަ ތި ޚިޔާލުފުޅު ވެސް އަުޅގަ

. ދެން މީގެ އެބަހުރި އެޕީލްކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ވެސް އީކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކިއ ހޯއްދަވާ ގޮތްތަކެއް މި

އާމިރު ހުށަހެޅުއްިވ އޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އިނޭގތޯ.  އޮތް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއެބަ

ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. މިހާރު އޮތީ އެންމެ ައއު ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ތާއީދު ލިބިވަަޑއިގެންަފއެއް ނެތް އެއީ 

އަޙްމަދު ރަޝީދު  ެއއީ ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުށަހަޅުއްަވއިހުށަހެޅުމެއް.  ވަގުތު އޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. އަޑުައއްަސވާ! މި 

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން ބުނެފައި އޭގެ  51ެއީއ ގަާވއިދުގެ  .ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުން

 )ޅ( އާއި ދެ ނަ މާއްދާގެ ވަ  54އިންަސއްތައަށް ހަދަިއ، ދެން  55އިންސައްތަ  45އޮްތ  ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި 1

އަށް އަޙްމަދު ރަޝީދު ާތއީދުކުރެްއވި. އެހެންވީމާ،  ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުށަހެޅުއްވީ. އެ  އީއެ  .ތަން އެްއގޮތް ކުރަން

ދޭތެރޭ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ބެލުމަށް ޓަކައި ވޯޓަަކށް ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު  ކަމާ އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުން މި

އެކު މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ަރއީްސ  އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމާ ތްގޮތަށް ޢަބްދުްއރަޙީމްހެޅުން އޮހުށަ



  

ފޮނުއްވާފަިއ އޮތް އިޞްލާޙު ާފސްކުރެްއވުމަށް. ފެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަށް ވޯުޓ ދެްއވުން ެއދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ަވުގތު ބައިވެިރވެަވޑައި  އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ މި

 .الحمد هلل رب العالمينوއެކު ޖަްލސާ ނިންމާލީ.  މިއަދު ކޮމިޓީަގއި އިތުރު ެއްއެވސް ކަމެއް ނެތުމާ

___________________ 

 


