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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުުވމަށް ވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ވަަޑއިގެން މި ތިއްެބީވ  4މި ދައުރުގެ 

މިރު، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ 

ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އަްސއަުދ، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އި

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް، ނައިފަރު ދައިރާ ނިޒާރުދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ދާއޫ

މުޙައްމަުދ  މަޢާފްކުރައްވާތި! މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުޙައްމަދު ނާޒިމް. އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ

އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންިއއްޒަތްތެރި ނާޒިމް. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ 

ނުޑ، ކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެ  ންބަރު މުޙައްަމދު ފަލާޙު. ދެން އަުޅގަ

ވަަނ  94 ގަާވއިދުގެ އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިރޭގެ އެޖެންޑާގަިއ މިވެސް ކޮމިޓީ

ހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިްޞލާޙުތައް ދިރާސާކުރެްއވުން. މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް މަޖިލީ

ަފއިވާ ސިޓީފުޅު ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ެވސް މޭޒުކޮޅުމަތީ، ފަިއލްކޮޅު ތެރޭގައި އޮންނާނެ. އްގޮތުން ރައީސް ފޮނުވާ އެ

ރަްއޔިތުްނެގ  ސިޓީ ދަންނަަވއިލާނަން. `. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުްއވެވި، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެހެނެއްކަމަކު 

ވެދުން  މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާރިފް.ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުމަޖިލީ

ށް ފެންަނ އަށް ގެްނނަން އަޅުަގނޑަވަނަ ާމއްދާ 51ހުގެ ަގާވއިދުގެ ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

 24ރެްއވުން އެދެން. އަށް ުހށަހެޅީމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫުލކުތިަޔ ކޮމިޓީ އިޞްލާޙުތައް މި ސިީޓއާިއ އެކު

މަސީޙް هللا . ޚާިދމްކުމް. ޢަބްދ2015ުއޭޕްރިލް  13. މަޢާފްކުރަްއވާތި! 1436ޭއޕްރިލް  13، 1413ރާ ޖުމާދުލްއާޚި

މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  ބަލައިލާއިުރގައި އޮތް ިއޞްލާޙުތަކަށް  ލީހުގެ ރައީސް. މިމުޙައްމަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

އިތުުރުކރުން. އެހެން ވިދާުޅވެފަިއ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ކުިރއަށް އަންނަނިވި އަކުރުަތއް 51މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

، އެހެންވީމާ )ބ( ެއއް، )ޅ( އެއް.، )ރ( އެއް ، ނަ މާއްާދގެ )ހ( އެއް، )ށ( އެްއ، )ނ( އެއް ވަ 51އެބަ އޮތް 

ދެން ގަާވއިދު މިހާރު އޮތް  ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ބަދަލުތައް ގެނެިވއްޖެ ނުއޮންަނނީ މި ދެންނެވު އިތުރުން މި ދެން އޭގެ

މިކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ، ތަށް ތަރުތީބުކުރުން. އެެހންވީމާގޮ

ންަނވާ ގޮެތއް ވިދާޅުުވމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަ

 މިރު. ފަހު( އަޙްމަދު ޢާ )ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ޓަކައި ގޮތެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލިސް ހިންގުމަށް  އާދެ! މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަަކކީ ޢާއްމު

އަކަްށވާީތވެ މިއަދު މި ހުށަހަޅާފައި ންޑޭޓެއް އޮންނަ ކޮމިޓީ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މެ ވެދިނުމަށް ގެންނަންޖެހޭއެހީތެރި



  

އިޞްލާެޙއް ކަމަްށ  ަވގުތަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ގަާވއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އޮތް އިޞްލާޙަކީ މި

 ގޮތަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން.  މި އިޞްލާޙު މިބޫލުކުެރވޭތީވެ އަޅުަގނޑަށް ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ޝިޔާމަްށ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢާ

 

 ނައިފަރު ދައިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުހުށަހެޅުްއވުމަހުށަހެޅުއްވި މިރު އެ އިްއޒަތްތެރި ޢާ  ވެގެން. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން ށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން.ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

ނޑަށް ގަ. އަޅު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަނެއްކޮޅަށް ބަލައިލީާމ  ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ މި ލިޔުމުގައި އެްއކޮޅުން ގަ

ނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވިއްޖެ. ެއއީ  އަނެއްހެން ހަމަ ނިންމުންތަކުގައި ކުަޑކޮށް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ ދެ ތަނެއް އަުޅގަ

ބޮޑު ބަދަލެއް  އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، މިކަމުގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ަތންކޮޅެއް މިހާޢިބާރާތްތަކުގައި މާބޮޑު މައްަސލަ

ނޑަްށ ފާހަގަވި. އެ ދެ ތަންޮކުޅ ބާރާތް، ކަހަލަ ޢިއެްއ ނެތް ގޮަތކަށް ދޭހަވާ އުުމގެ މާނަގެނަ ދެ ތަންކޮޅެއް އަުޅގަ

)ހ(ަގއި  މި މާއްދާގެ، ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ 51އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. 

ެއ ނަމަ ތެރެއަށް ވަށްދައިފިތަ މަޖިލިސްކުރާ މާލަމުގެ އަށް ނުވަފަދަ އެއްެޗއް މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރެބަޔާންކޮށްފަިއވާ

. އަދި އެފަދަ ެއއްެޗއް މަޖިލީހުގެ ޯގތިތެރެއާއި މަޖިލިސް ކުާރ މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ އެ އެްއޗެްއ އަތުެލވޭނެެއވެ

މުގެ ޒާތާއި މީގެ، ތަކުން އިންނަ ދެ ތަންކޮޅު އެއީ އިނޭގތޯ. މިކަބާރާެލވޭނެެއވެ. ދެން ހަމަ އެއް ޢިއެްއޗެއް އަތު

ނޑުމެން ތަޖުރިބާކޮށްފިން އެތައް ދުވަހަ ރާ ކަން ކު ތަޖުރިބާކުރެވުނު ގޮތުަގއި މި، . އެހެންވީމާކުމިކަން އަޅުގަ

ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ މިއީ އަތުލެވޭނެއޭ މި އިންނަ ތަންކޮޅު އެހެން  ގޮތަށްަަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކ

ފެންނަނީ އެ ގޮތަށް  މިއިނގޭތޯ. ެއއީ ތަްނކޮޅެއް ުލއިކޮށް ައޅުަގނޑަށް  ަލންވާނެއޭތު. އަބަދަލުކޮށްލަންގޮތަކަށް 

 އެއީ އެ މޭރުމުން އެހެން ތަނެއްަގއި އެަބއިން އެ ވާހަކަ  ިއންނަ ގޮތަށް. އަތުލަންވާނެއޭ ދޫކޮށްލެވިފައި އިނީމަ މީތި

މީގެ )ރ(ގެ މެދުތެރޭގައި އިންަނ ވެސް މެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ  އެހެން ބުނެފައި ވެްސ، ވެސް އެހެން

އަށް ހަމަ ަވރުގަދަ އެްނގުމެއް ެއގޮތަްށ ންވާނެއޭ ހަމަ މި ސުލޫކު ކޮމިޓީތަންކޮޅެްއގައި ރިޕޯެޓއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަ



  

ގައި ެއ ތަންކޮޅުެވސް ހަމަ ނިމޭ އަންގާފަިއ މި އޮންނަނީ. ދެން ދެވަނައަށް މި ފާހަަގކޮށްލެެވނީ މި މާއްދާގެ )ނ(ަގއި

ދު އެއް ސާބިުތވާނަމަ އެ ކަމެްއ ހިންގި މެންބަރަކާ މެލަ ސުލޫކު ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުމަށްފަހު އެ މައްސަލަމައްސަ

ރު . މިހާފިަޔަވޅު އަޅަްނވާނެެއވެ . އެތަންެވސް ފިަޔވަޅު އެޅޭެނއޭ އިނުުމގެ ބަދަލުަގއިއަންނަނިވި ފިަޔވަޅު އެޅޭެނއެވެ 

 ައޅުަގނޑު އެ، ގޮތަށް މާނަދޭހަވަނީ. އެހެންވީމާއިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއޭ ުނވަތަ އަުތލެވޭނެއޭ އިނީމާ

 ތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. މުަޙއްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެން ބޭުފޅެއްގެ ިޚޔާލުފުޅެއް

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:އިމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ

ނޑަށް މީގައި ފާހަަގކުރެވުނީ މިހާރު ވެސް ުއސޫލެއް ގޮތުން މި  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުިރްއޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވެސް  ވެސް އިްއވާަފއި ތަނުން ނެރެން ެއބަ ޮއވޭ. ނަންސަތަށް އެުޅްއވޭނެ ފިަޔވަޅު ކުަގއި ިރޔާ އްތަ ބާވަތުެގ ކަންތަ

ޔާސަތަށް ލިބެން މިހާރު އޮތް ގަވާއިުދގެ ތެރެއިން ރިައޅުަގނޑަށް އެ އަޅާނެ ފިޔަަވޅު މީަގއި  ،ނެރެވޭ. އެހެންވީމާ

އޮތީ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި ކޮމިޓީގެ އެަލވަންސްެގ  ބޫލެއްނުކުރަން. ދެވަނަ ކަމަކީ ދެން މިނެތް ކަމަކަށް ގަ

މިޓީ އަްށ ހާިޒރުވެވުނީމަ އޭގެން ަބއެްއ ދުވަހަކަށް، ކޮ ޒިުރވި މީހަކު ހާ އިނގޭތޯ. ކޮމިޓީގެ އެަލވަންސަކީ އެވާހަކަ 

ނަޑކަށް  ކަމަށް  ަގނަޑށް ދޭހަވަނީ ޖޯކެއްމަެއްއ އޮތުމަކީ ެއއީ ައޅުއެްއވެސް ހަ ޑޭނެނކެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 .އްކަމަށް ނިންމިދާނެ އެއްވެސް ހަމައެ ޒިރުނުވާހާދުވަހު  ބޫލެއްނުކުެރވޭ ައއިސް މިތާ ސޮއިކުރުމަށްފަހު އޭނަ އެގަ

 ނޫނީ ނިންމައިގެން ވެދާނެހެން އިނގޭތޯ. އެކަމަކަށް އަޅަންވާ ފިަޔވަޅު ހަމަ މި  ޅުަގނޑުމެން ޖޯކު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއިއަ

ކަމަކަށް އެޅެްނާވ  ށްފިްއޔާމު އެބޫލުނުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ކުށެއް ކޮވެސް ގަ ތާނގައި ެއޅުން އެއީ ައޅުަގނޑު

 ފަހުން މަލާމާތް ެއއީ ޖޯކެްއގެ ގޮަތށް އަޅާ ފިަޔވަޅުަތއް ނިންމުމަކީ  އެކަމަކު ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ. ފިޔަވަޅުތަެކއް

 ށް ވެސް. ޝުކުިރއްޔާ. ރައްދުވާނެ ކަެމއް މި މަޖިލީހަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙު.  .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަަމ  ބިގޭ ދެްއކި ވާހަަކައށް ސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން،ވެ ައޅުަގނޑުމުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްާޔ 

ނުޑ އޮޅުންފިލުވާ ނޑުމެން މިސާލަކަށް، މީހަކު ވައްދާ ތަޅާފިއްެޔއް، ލަން ބޭނުން، އަޅުތާއީދުކުރާ ހާލުގައި އަުޅގަ ގަ

އަަރިއގެންތޯޭއ ވާނީ. ެއއީ އަޅުަގނުޑގެ ުސާވލެއް. ަގޔަށް ަތކަށްތޯ އަތުލަން ށިަގނޑެއް ކޮންގޮކަ ނިއްޔާއެއް ނޫދުންމާރި

ދެން ކޮމިޓީ، މިސާލަކަށް މަޖިލީހުގެ މަރައިގެންތޯއޭ.  އި ބަދެގެންތޯއޭ ނުނިއްޔާ ތަަޅއި ނޫނީ ހިފަހައްޓާބަހައްޓާފަ

. ނެރުމުގެ އިށްވަންޏާ ނަން އިއްވާފަ ޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްިލއްޖެ ކަމަެވސް ލިބިގެންވޭ މަ މިހާރުރައީސަށް އިޚްތިޔާރު 

ވެސް. ހަމަ އަެނއްކާ ޭއެގ މައްޗަށް ގޮތެއް ނިންމާށޭ ިކޔާފައި މެންބަރެްއގެ ަގޔަށް  އިޚްިތޔާރު އެބަ އޮތް މިާހރު އެ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ  އަނެއްކާ، ބަޔަކަށް ދެއްވަނީ ތި. ެއހެންވީމާއަތްލުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެެވސް  ވެސް ައޅުގަ

އެައކުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެއޭ. އަެނއްކާ އިތުރު ގޮތެއް ޮކބައިހޭ ބޭނުމެއް ނިންމުމުގެ. ެވސް ރީގައި އޮތް ގޮތަށް ހަމަ ކު

އަނެއްކާ ައއިސް މި ސޮިއކުރީމާ  ވެސް ނޫންތޯ. އަނެއްކާ ެވސް ހަމަ މިހާރު މަ ނެރެންވީހަހަމަ ނަން އިއްވާފައި 

ނޑާނެ ވާހަކައަނެއްާކ  ދޭނެ. އަސްލު މި ކުރިން ވެސް ެއއްފަހަރު މިކަހަލަ އެްއޗެްއ އްމާރި ެވއްާއއި ދު ލާރި ކަ

ނޑޭނެ ވާހަކަ އާިއ ނިންމައި އްމު ކޮމިޓީން ައޅުަގނުޑމެންއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ކޮމިީޓން ޢާ ފިން މި މުސާރައިން ކެ

މާ، މި ޔައީ. އެހެްނވީވެސް އިމްޕްލިމެންޓްނުވެ އަނެްއކާ އަނބުރާ ައިއްއސަ ދި މި ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް. އެހެންވީމާ، އެ

ހަމަ ޮއޅުންފިލުާވލަން ބޭނުން މި ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އަތުލާނީ. ހަމަ އެތާ ތިބި ސެކިއުރިޓީންނަށް ތިިބ  އަޅުަގނޑު

ނޑުަލއްވާަފއި  ނޑަށް ަފއިން އަރާަފއި ނޫނީ އަުޅަގނޑުމެން ހޮ ނޑުމެން ަވއްާޓލާ ބަހައްޓާފައި ބަ މީހުން އަޅުގަ

ެގން ގަާވއިދަށް ބައްދަުލ ގޮތަށް ގަާވއިދު ހައްަދވައި  މި  ޖިލިސްގެ މިހާރު ކުރަްއވަންމަ ދަމާގަންނާނީތޯ. އެއީޯތއޭ

ގެންނަން ކުރައްވަން ތި އުުޅްއވާ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އެހެްނވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި 

އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސަކަްށ އެްއވެސް ބޭނުން ނެތް އެއްެޗއް. މިހާރު ވެސް ަގވާއިުދގައި އެބަ  އީމި

އިންނެވި ބޭފުޅަކަށް ނިޒާމު ގެއްިލއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މިސާލަކަށް، ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ަކމެއް ކުރަްއވާ ކަމަށްވަންާޏ 

ނުޑމެންނަށް ފެނިފަން އިއްވާަފއި ސެިކއުރީީޓ ވައްަދއިގެން ހަމަ ހިއްލާލައިނަ  އެބަހުރި  އިގެން ނެރެންވީ. އަުޅގަ

ހުރި ތަން ވެސް. އަޅުަގނޑަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ވިދާުޅިވ  އިއެކަހަލަ ކަންކަން ކުރީމާ ނެރެފަ

ރެފިއްޔާ ޔައުިމއްާޔއަށް ޔަުއއްމިއްާޔއަކަށް ނާރާނެނޫންހޭ މިހާރު މިދާ ގޮތަށް ދިޔާމަކާ. ނަން އިްއވާފައި ނެ

މި ޔައުމިއްޔާއަށް ކަމެއް އަރާފާނެތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަރަށް ، ނޫންހޭ މިވެނި މީހަކު ނެރުނު. އެހެންވީމާއަރާނެ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަުކަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މި  ބިރުން އުޅުްއވާ ފަހަރު އަުޅގަ

އުމެްއގައި މިގޮތަްށ ން ގަަފއި ވިދާުޅވި ދުނިޔޭގެ ެއހެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިހަކަށް ދުވަހަކު ވަރަށް ކޯފާ ިއސްކުަރއްވާ

އުޅޭ ތަން ފެނިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހަށް ނުވެސް ވައްާދނެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އިންފޯމޭޝަން އަޅުަގނުޑ 

ދަންނަވާލަން ބައްލަަވއިލަްއާވށޭ ޔޫޓިއުްބގައި ޔޫކްރޭން، އޮސްޓްރޭލިާއ، ޫޔކޭ، އެމެިރކާ މިކަހަލަ ތަންތަނުގެ 

އިންިޑާއގައި ޕްަރއިމް މިނިސްޓަރ ދޭވަރ  .ކަންކަން ެވެގންދިޔަ ގޮތް ،ހުރި ގޮތް އިހިނާގފަ ޕާލަމެންޓްގައި ކަންކަން



  

ގޯޑަރ އޭުރގައި ޕްަރއިމް މިނިސްޓަރ މޭޒު ދަށުގައި އޮންަނޖެހިފައިވާ މަންޒަރުތައް ހުންނާނެ ޔޫޓިއުބްަގއި ފެންނަން. 

ގޮތުގައި ތިބެގެން މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ ސިންގާ ފިރިހެނުން ހީވަނީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ބޮޑެތި އަޅުަގނޑަށް

ދައްކާއިުރަގއި ކަންކަން ކުރެވޭ ކަހަލަ ޒާތަކަށް ގަާވއިދު ފާސްކުރުން އެއީ ވަރަށް ބުއްދިވެރި ކަމަކަްށވާނެހެން 

އް ކުރެވޭޭނ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ގަާވއިުދގައި އޮތް ކަމެއް އަނެއްާކ ިއތުރަށް މިވެނި ކަމެއް ކުރެވޭެނ އެވެނި ކަމެ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއި ފާސްކުރުމަކީ ެއއީީކ އެއަށް ޙަކިޔާފަ ކަާމ  އްލު އަންނާނެ ކަމެއް ނޫންހޭ އަޅުގަ

ނޑަްށ އޮޅުންފިލުަވއިވިސްނާަވޑައި  ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ކިހިނެއްތޯ، ކޮން ޮގތަކަށްތޯ، ދެްއވުން އެެދން މިއަށް ގެން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ަވރަށް މުޤައްރިރު އަރިހުން ލަން މި ގަސްދުމި އެ ެއއްޗެހި އަތުއަތުން  ކުރަނީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ކޮން ވިސްނުމަކުން ކޮން ގޮތަކަ ށް ިވސްނާވަަޑިއގެން އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުން އަުޅގަ

ނެޑއް ެވސް. ެދވިދާނެ ކަށިގެން ވަވިދާޅުވަނީ. އަޅުަގނޑަށް ޖީބަށްލައިބާަވއޭ މީތި އަތުލަން އެ ހުންނަވައި ގަ

ން ވެްއދިދާނެ ވަރަށް އަޑު ގަދަ އެްއޗެއް ެވސް. ހަމަ މުޤައްރިރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއ އަޅުަގނޑު ޖީބަށްލަިއގެ

 ކޮން ކަހަލަ ގޮަތކަށްތޯ މި ކޮން ކަހަލަ ފަލްސާފާއެްއ، ަބއިވަުރ ސާމާނު އެބަހުރި ކަން. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ބައިވަރު

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދ ކަމަކަށްވާތީ ދަންނަވަން.  އޮުޅންފިލުވައިދެްއވުން ެއއީ އެއްރަްއވަނީ އެ ކަން ކު އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބުނި ކަމަށް އެްއޗެްއ ވިދާުޅވީމާ، ައޅުަގނޑު އެ ބުނި އެތި ބުނި ގޮޝުކުރިއްާޔ ފަލާޙު ތް ހަަމ . ދެން، ައޅުގަ

ނޑު ދެންނެވީ ދުނިޔޭގެ ެއހެން ގަބޭނުން ދަންނަވާލަން. އަޅު މުތަކުަގއި މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފި ކަމަށް އުގަ

ނޑު ބުނި އެްއޗެްއ. ދުނިޭޔގެ ެއއްެވސް ތަނެްއގައި ވެއްޖެ  އްޔާ ސަސްޕެންޝަެނއް އަންނާނެ އެ ނިޔަތުަގއި އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ވެސް ންތައްތައް ނުިހނގާ ވާހަަކއެއް ދަންަނވާކަެށްއ ނޫން. އައަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލަމެންޓްގަިއ މި ހިނގާ ކަ

އެހެންވީމާ، މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު  އި ހުރީ. ދެންއުމުތަކުެގ ކަންކަން ހިނގާ ތަން ފެނިފަތި ވިދާޅުވި ހަމަ ގަ 

ބޭނުންފުޅުވާތީ ތި ނަވަން އެރުވުުމގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި މީޑިާއގެ ބޭފުޅުން ވަދެވަަޑއިގަން 

ތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަދެން. އިޢުތިރާޟެއް އޮތްތޯ ބާލާލަން. މީޑިއާ ވަންނަން ބޭފުޅުންގެ އިޢު

މޫސާ ނިޒާރަްށ  ވެއްެޖއްޔާ ދަންނަވާލަން. އާދެ! ދެން ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަނީ. އެހެންީވމާ، އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަަމށް

 ފުރުޞަތު. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ނޑު މި ހުށަހެޅިފަ އޮތް އިޞްލާޙަށް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.  އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މި އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެްސ ޝަުކވާތަކަކާ  ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ހެން ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މި ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ުހށަހެޅިގެން މި އުޅެނީ. އަުޅަގނޑުމެން ގައެުކގައި

ޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެްސ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންތަެކއް ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް. ޙަ

ހުރެ އެ ގިނަ މެންބަރުން  އްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޙުތިޖާޖެްއގެ ސަބަބާ މަޖިލީހުގައި ބަެއއް އި 

ތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތަާކއި ހުރެ އެ ހޭ ގިނަ ވާހަކަތައް ވަރަށް މުހިންމު ބިލުރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ދައްަކންޖެ

ަތއް ަމޖިލީހުގެ ހުއްޓުވޭނެ އުސޫެލްއ ގޮތަށް ނޫނީ އަބަދަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ، ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތަާކއި އެ ޚިޔާލު

އުެމއްަގއި ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ލީހެއްގައި ެއއްެވސް ގަތާއަބަދަށް ހުއްޓުވާލެވިަފއި ޮއންނާނެ ގޮތެއް އެއްެވސް މަޖި

ނޑުމެން ގަގެްނވާނެ ގޮތެއް ނޫްނ އަސްލުަކން ކުރެވި އެ އިނގޭތޯ. އެއީ ތަނެއްަގއި ތާރީޚު ބައްލަވާ ނޯންނާނެ . އަުޅގަ

ބުއްދި ހަމަ ހުންނަ މީހުން ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ނޫނީ ކަންކަމާމެދު ވިސްނާއިުރަގއި ވެސް ކޮންެމވެސް ކަހަލަ 

ޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި މި ހަމައެއް ފެތޭ ގޮތަކަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަްށ ރަނގަޅު ކަމެއް. އަ

ނޑުމެންނަށް އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން. އެހެން ތިޖާޖުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް މި ވައިޙު ގުތު ދީގެން މި ތިބެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއ ފުރުޞަތު އެ ތިޖާޖުކުރުމަްށ ބޭނުމެއް ުނވޭ. ެއ ބޭފުޅުންގެ އިޙުގޮތަށް ދޭަކށެއް  ނޫންނަމަ އަޅުގަ

ކަމަށް ޅުްނ ހޯއްދަވަންޖެހޭނެ ަވންޏާ އެކަން ކުރެވޭނެ ކޮންމެެވސް އެހެން ގޮތެއް އެ ބޭފު ކަމަށް މައްސަލަތަކެއް ހުރި

 އިތިޖާޖުކުުރމަށް ފުރުސަތު ދެވިފަކު އިޙުަމޖިލީހުގެ ފްލޯރގެ ތެޭރގަިއ ކޮންމެ ދުވަހަ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އެއީ 

ނޑުމެން ައއިްސ މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް އެ ގޮތަކަށެްއ ނުކުެރވޭނެ.  އޮންނަންޏާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ބަލަން،، އެހެންވީމާ ެވސް ބަލަން، ޚަބަރުތައް ވެސް ޔޫޓިއުބު  ެއއީ ދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ތާރީޚުަގއި އަުޅގަ

އުމެްއެގ ެވސް ފެނިފައެއް ނެތް އެްއވެސް ގަ ވެްސ ކުރަން. ައޅުަގނޑަްށ ދުވަހަކު ަތއްބަލަން އަދި އެހެން ކަންތައް

ނޑު ގަބޫލުކުާރ  ން އޮތް މަޖިލީހެއް މި ގޮތަށް ހައިޖެކްކޮށްގެން ހުއްުޓވާލެިވގެ ތަނެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެއްކާ އެބަ ޑިމޮކްރެޓިކް ުއޫސލުތަކަށް ތަބާވެގެން އުޅޭއިުރަގއި ރީތި އުސޫލުތައް ވެސް  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ގަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ށް ވެސް ުއމުގެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް އަދި ޅަކުދިންނަދައްކަްނޖެހޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިސާލު ވެސް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ ތަނެއްގައި މިހެން ކަމެއް ހިނގާފައި އޮތަސް 

ނޑަށް  ކަމެްއ ެއގޮތަށް ަތކުރާރުކުރާކަށް ވެސް އެ ނޑުމެން އުޅެން ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

މަށް ފުރުޞަތު ތިޖާޖު މަޖިލިސް ފްލޯރ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުކަހަލަ އިޙު މަށް މިގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މި ގޮަތށް ދާއި

ވަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ކަްނ ހުއްޓު ން ަގވާއިދަށް ގެނެޭވ ބަދަލެއްގެ ތެރެއިން އެގެ ތެރެއިނޫނީ އިމުދެވިގެން ނުވާނެ. ގާ

ނޑުމެން އެންމެން  ޭވ ކަމަށްކަން ނުހުއްޓު ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އެކަން ހުްއޓުވަްނވާނެ. އެ އަޅުަގނޑު ގަ ވަންާޏ އަުޅގަ

ތިޖާޖުކުރަން މިހާރު ވެސް އޮންނާނެ. އިޙު ތިޖާޖުކުރަން މަގުމަތިއެ. އެހެންވީމާ، އިޙު ޤީޤަުތގައި އޭ ޙަވެސް ފެއިްލވީ



  

ނޑަެއޅިފައި ހުންނަ  ނޫނާއި ގަާވިއދު ބުނާ ގޮތުން އެގާ ރާއްޖޭަގއި މި ދެންނެވި މުޒާހާރާކުރުމާ ބެހޭ  ކަންކަމަށް ކަ

ގެން ތަްނތަން ބޭނުންކުރައްަވއި  ތަންތާނގައި އެ ބޭފުޅުން ކިަތންމެ ބާރަށް ވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ

ގެ ދެއްކީމާ ރަނަގޅުވާނެ. އެކަމަކު މަޖިލީހު ެގން އެ ވާހަކަ ވީ ާއއި ޭރޑިއޯ ބޭނުންކުަރްއވަިއގެން ޖަލްސާތައް ާބްއވައި ޓީ

ނޑަށް ހަމަ ބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ގަރުގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ކު ފްލޯރ އެ މެްއ ނޫން. އަޅުގަ

ނުޑ ދަޔަޤީ ބެހޭ  އްކަން ހުރި ވާހަކަ ވަރަްށ މުހިންމު ބިލުތަކާނުން ވެސް ގަބޫލުކުާރ ަކމެއް ނޫން ެއއީކީ. އަުޅގަ

އި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ތުގަޤީޤަދަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޙއްޤަށް ޙަ ގޮތުން ނުދެއްކި މި

ނުޑ ދަންނަވާލީ. އެހެްނވީމާ، މި އަސްލު މިއަރައި  ކަހަަލ  ގެނެވުން މާނަކުެރވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސް މިއިޞްލާޙުތައް ގަާވއިދު ގާނޫުނގެ ތެރެއި މަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަންކަން ބަދަލުކޮށްެގން ކުރު ން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުޖައު ކަމެއް. ދެން ރެވޭ އެ ބަދަލު ގެނައުްނ ފަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާހަށް އަުޅގަ

ކޮޅުގަިއ އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު މި ށް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. ދެންކަމަ ވާނެ ކަމަށް. މި އެހެންވީމާ، އެރަނގަޅު

އުނިކުރުްނ، މި ދެންނެވީ މަޖިލީހުގައި ުކާރ  އެބައި  ންސުންމި ކޮމިީޓ އެަލވަުރވުމަށްފަހުގައި ވިދާޅުެވއްޖެ މިހާރު ހާޒި

ނޑުމެން ގާނޫނީ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކޮށްލަްއވަން ނުކުރެވި އޮތް ކަމަށް  ކަމެއްގެ ސަބަބުން. ޙަޤީޤަތުަގއި އެއީ އަުޅގަ

ވެސް  ވަންޏާ ރަނގަޅު ކަމެއް ަކންނޭނގެ. ޙަޤީޤަތުގައި ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް އޭތި އެ ކަހަލަ އިޝޫސްތައް

އަޅުަގނޑުމެން ހަމައަކަށް ައުޅވާލެިވގެން ބަޔަކު ފަހުން ެވސް ސުވާލު ނުއުފައްދާނެ ޮގތަށް އެކަން ކުރެިވއްޖެްއޔާ 

 ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތީ އަްސޢަދަށް.   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން މި

 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެން އަބަުދ ވެސް ދެެކވެނީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުދިންގެ ތަރުިބއްޔަުތ ގެއްލި ކަންތައްތަެކއް،  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ދަރިންތަކެއް ލިބިފައި ތިބި ބައެއް. ދެން އަޅުަގނޑު މެންގެ ދަރިން އަޅުގަ

ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަ ބަލާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ މާަޙއުލަކީ އަެނއްހެން ބުނާނަމަ 

ޖަންގަލީގެތެރެ ކަމަކަށް ެވެގން ނުވާނެ. މިސާލަކަށް ބަލާއިރުަގއި ޝުޢޫރެއް ފާޅުކުރަްނ ބޭނުންވާ މީހާ ޝުޢޫރު 

މުގެ ކިތަންމެ ަބއިވަުރ ގޮތްތަެކއް މަޖިލިސް ތެރޭަގިއ އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ބަލާަނމަ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާފަިއ ފާޅުކުރު

ވެސް ބުނަން ބޭނުންާވ ެއއްެޗއް ބުނެވިދާނެ. އަދި މިސާލަަކށް ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާެއްއގައި ވެސް އެ ބިލަކާ ބެޭހގޮތުްނ 

ަދއްާކ ވާހަަކއަީކ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ބަލާކަެށއް އަނެއްހެން ގިނަ ފަހަރަުކ  ވާހަކަދަްއކާއިރު ވެްސ ކޮންމެހެން އޭނަެގ އެ



  

ނޫޅޭ. ހަމަ އޭނަ ހަމަ އޭނަ އެ ބޭނުންވާ ޝުޢޫރެއް ނުވަތަ އޭނަ އެ ބޭނުންވާ އެްއޗެއް ހަމަ ހާމަކުރެވޭނެ. 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލިްސ މި ދަނީ އެ ޝުޢޫރު  އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަްށ ހީވާ ގޮތުަގއި މިހާރު ައޅުގަ

ފާޅުކުރުމަށްވުރެން ބޮޑަށް ވާ ގޮތަކީ، އަނެއްހެން ބައެްއގެ ައތްދަށަށް އަނެއްހެން ދެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށްހެން. މިސާލަކަށް 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ މީހަކު އެ ބޭނުްނވާ ކަމެއް ކޮށްުލމަށް ޓަކައި ުނވަތަ އެ މަދު ވަގުުތކޮެޅއް ނުވަތަ އެްއ 

ނޑުމެން އެންމެ ދުވަސްވަރު ބޭނުންކޮށްލަ ފާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުެމން މި ދައުރު ފެށިފަހުން އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މި ތިބެނީ ބޭރުގަ. ދެން  ދުވަހަކު ވެސް އަދި ރަނަގޅަްށ ތިބެވޭ، ހަމަޖެހިގެން މިތާ ތިބެވޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާ އައިސް ހަަމއެކަނި ވޯޓަށް ިމ ވަންނަންޖެހެނީ. އެހެންވެއްެޖ ކަމަށް ވަ ންޏާ ައޅުަގނޑުެމން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަީނ. ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެގެންދާނެ  ވެސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ އެހާ ޮބޑަށް،  ެއއީ ދުވަހެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. ދެން މަޖިލީހުގެ އެަލވަންސް ަކނޑާލުން، ެއއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ވެސް އެހާބޮޑަށް ަގބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން އެ. ެދން އެ ކަމަކާ ައޅުަގނޑު އެހާ ތާއީދެއް ނުކުރަން. ދެްނ 

އޮތް ކަމަކީ މަޖިލީހަށް އެއްެޗހި ވައްދާއިރު ފޭރިގަނެގެންތޯ ވައްދަންޖެހޭނީ. ނޫން، ފޭރިގަނެގެނެއް ނޫން ވައްދާނީކީ. 

ން ނެރެން ވާގޮތަކީ އަނެއްހެން ބަލާިއރު ހަމަ މަޖިލީހުން މީހުން ނެރެންވިޔަސް ހަމަ ގަޔަްށ ހަމަ މަޖިލީހުން މީހު 

އަރަިއގެން ނެރެންޖެހެނީ. ހަމަ ވައްދާއިރު ވެސް ހަމަ އެ ވައްދަންޖެހޭނީ ވެސް ހަމަ އޭނަ އަތުން އެ އޭތި 

 ށް ޝުކުިރއްޔާ. އަތުލަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް ބޮޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އޮތީ ޖައުފަރު. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ،  ވަނަ މާއްާދއަށް ރައީސް ފޮނުްއވާފައި  51އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެވަނަ ަފހަރަށް އަޅުގަ

ގެ )ހ( އިން ފެށިހެން 51އިޞްލާޙަށް ބަާލއިރު ިމހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މާއްދާގައި ވެސް މި އޮންނަނީ  އޮތް

 6އަކުރު މި އޮންނަނީ. މީގައި ވެސް މި އޮންނަނީ ހަމަ )ހ( އިން ފެށިގެން )ޅ(ގެ ނިޔަލަށް  6)ޅ(ގެ ނިޔަލަށް 

ފުރަތަމަ )ހ( ގައި މި އޮންނަނީ ރައީސް އަކުރު. މިހާރު ޢަމަލުކުރެެވމުންދާ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު 

ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ނުވަތަ ކަމެއް ހުށަހަޅަމުންދާއިރު ރަީއސަށް އުނދަޫގވާގޮތަށް މެންަބރުން ޢަމަލުނުކުރުން. )ށ( 

އް ގައި އޮންނަނީ އަމީންޢާއްމު މޭޒު ކައިިރއަށް މެންބަރުން އަިއސް އިޙުތިޖާޖުނުކުރުން. )ނ( ގައި އިތުރު ވަޞީލަތްތަ 

ބޭނުންކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތް ނުކުުރން. )ރ( ގައި މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާއިރު ކޮޅަށް 

ތެދުވެހުރެގެން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ނުދިއުން. )ބ( ގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު މަޖިލީހުގެ 



  

މެންބަރުންގެ ޒާީތ މަސްލަޙަތު އޮތް މަްއސަލަެއއްނަމަ  ރައީސާިއ މެންބަރާ ދޭތެރެއަްށ ނުވަނުން. ދެން )ޅ( ަގއި 

ނުޑ ހިތަށް މި އަރަނީ ީމތި މި އޮތް ގޮތަށް ފާްސެވްއޖެނަމަ މިހާރު  ވަނަ  51ވޯޓުަގއި ަބއިވެރިުނވުން. އަުޅގަ

ށް ވަންނަނީ މާއްދާގަިއ މި ހުރި މި ދެންނެވި ެއއްޗެހިަތއް އެަބ ުއވޭ. ެއހެންވީމާ، މި ެއއްޗެހިތައް ުނުއވި މީގެ ތެެރއަ

ނަޑށް ސާފުނުވާތީ ސާފުކޮށްދެްއުވމަށް.   ކިހިނެއްތޯ އެ ގޮތް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ުކރިއަށް އަކުރުތަެކއް އިތުރުވަނީ. އޭރުން ވާނީ )ހ( އިން  51އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު އޮތް 

މިހާރުގެ )ހ( އިން )ޅ( އަށް ހުރި އެއްޗެހިތައް ފަހަތަށް ދާނީ.  ފެށިގެން )ޅ( އަށް އައު މާްއދާތަކެއް ައއިއްސަ

ތަރުތީބުވެގެން ދާނީ. އޭރުން )ޅ(، )ކ(، )އ(، )ވ(، )މ(، )ފ(، )ދ(، )ތ(، )ލ( އެއް އަންނާނީ އިނގޭ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ކުިރއަށް  51އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުަގިއ މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑުމެންނަށް މިރޭ ފާސްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  އަންނަނިވި ައކުރުތައް އިތުރުުކރުން. ދެން މި އަކުރުތައް ައޅުގަ

މިހާރު އެގްޒިސްޓިްނގ ައކުުރތައް ތަރުތީބުވެގެންދާނީ މި ެއއްޗެހީގެ ފަހަތަށް. މިހާރު އޮތް )ހ( ބަދަލުވެގެންދާނީ، 

ދާނީ )ކ( އަށް. އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ، ދެން އާދެ! މިހާރު އޮތް )ހ( ބަދަލުވެގެން

 ފުރުޞަތު އަރުވަން މި އޮތީ މުބީނަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މީަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ  ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވޭ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހުއްިޓގެން އަންަނން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެގެން  ބޭނުންވޭ ކުރަން ހުރި މަސަްއކަތްތައް ވީހާ ވެސް ބާރުމިުނގައި އަުޅގަ

ނަޑށް ވެސް އައްސަދު އެ ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން ތަންކޮެޅއް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެހިގެ ން އައުން. ދެން އަުޅގަ

ނޑަައޅާ ގޮތަށް  އުނދަގޫ އަސްލު ސީދާ އަުޅަގނޑުމެން ހާޒިުރވެފައި އޮންނަ ދުވަހެއް ާހޒިރުނުވާ އެްއެޗްއ ކަމަށް ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ  ނަޑއެޅީމަ އުސްާތޛު ފާހަަގކުރެްއވިފަދައިން އަުޅގަ ނޑުމެން އެބަޖެޭހހެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަ

މި ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި މި ކަމާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސާފުކޮށްލަން. މިސާލަކަށް ބައެްއގެ ޙައްޤުތަެކއް މީގެ 

ނުޑ ވެސް ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ  ތެރެއިން، މި ދެ ފަރާތް ވެސް ޙައްޤުތަކެއް އެބަދޭ އުނިެވެގން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ މި ތި ދަންނަވާހެން ކޮންމެ  އެ ނޑުެމންނަށް ސާފުކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަ ކަން އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ނެރެންވީމަ  20ދުވަހެއްގެ މަޖިލީހުން ނަން ިއއްވާަފއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނެރެންވީމަ ދިހަ، ބާރަ ބޭފުޅުން، 

ން ނުކުރެވުމަކީ ވެސް އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. ެއހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް އެ ވެދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންތަކަކަށް. އެ ކަ



  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ އަދިވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލާފަިއ، މި އެއްވެސް ހާލެއްަގިއ 

ނޑު ހަމަ ޖެނެރަލީ މިއާ ދޭތެރޭ ސަރުކާރުން ކަމެއް ހުށަހެޅީމަ އެ ކަމަކާއި ދެޮކޅު ހެދުމުގެ ނިޔަތުަގއެއް ނޫން. އަ ުޅގަ

ނޑުމެން އިންާސނުން އަތުން ކުރާ މަސަްއަކތްވީމަ ފަހަރުގައި އެންމެ  ވިސްނާލާފައި ހަމަ ބުނާ ެއްއޗެއް. އަުޅގަ

ނަޑށް ފެނުނު އެންމެ ފަހުން ދުވަހު ރައީސް ވެސް ވަރަްށ  ރަނގަޅު ނޫން ޖަޒުބާތުގައި ބައެއް ފަހަރުގަިއ، އަުޅގަ

ހަމަޖެހިފައި ހުންނަ ބޭފުޅެއް އެ އަސްލު. އެހެންނަމަވެސް ވަަރށް މިފަހުން ދެ ދުވަހަކު ބޮޑަށް، ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ނަރވަްސވެަފއި ހުރިތަން. އެހެންވީމާ، ފަހަރުގައި އެކަީށގެންވޭ. ދެން 

ނޑުމެ ން ވެސް މިއާ ދޭތެރޭ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާަފިއ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުންމީދުުކރަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޅުގަ

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން މި ސީދާ އަޅުަގނޑުމެން ހާޒިުރެވ،  އެންމެ ފަހު އޮޕްޝަނަކަށް ނޫނިއްޔާ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑަެއޅީމަ އެ ކޮންމެވެސް ވަަރކަްށ  ހާޒިރީއެްއަގއި ފާހަގަ ޖަހާފައި އިންދާ އެއީ ނުވާ އެްއޗެއް ކަމަށް ކަ

ނަށް މަލާމާތެްއ ރައްދުނުވާނެާބވަޭއ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދްއވި އަޅުަގނޑުމެން

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ މުބީން. ދެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. 

 

 ން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވު

ނޑަށް  ކަން ހުއްުޓވޭނެ ހުރިހާ  ން މި ހަމަ މިހާރު އޮތް ަގާވއިދުެގ ތެރެއިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ފެނޭ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެ ދެްނ އިތުރަށް ވަިކވަކިން ބެރު ދުންމާރި ތާޅަފިލީގެ ނަން  ހަމައެއް އެބަ

އޮތް. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ަބެއްއ  ކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތް އެބަ މި ކަން ނުުކރިއަސް ރިާޔސަތަށް ލިޔެފައި މިހެން މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރަްއވާ ގޮތަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން މަޖިލިސް ހިޞޯރުކޮށްގެން ތިބީކަމަށް އެ 

ނޑު ދެކެދަންނަވާ ދެންނެވުން އަޅުަގނޑު ގަ ނީ ރިޔާސަތުން މަޖިލިސް ބޫލެއް ނުކުރަން ޕަރަސނަލީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ހުގެ ރައީސާއި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭުނންވަނީ ކަމަށް. އެކިފަހަރު މަތިން މަޖިލީ ހިޞޯރުކޮށްގެން މިހާރު މި

ރައީސް ވިދާޅުވަީނ  ދިފަހުން ދެންނެވިން. ދެންނެވީމާއެބަ ވާހަަކ ދެކެވޭ. ސިޓީއަކުން ެވސް ދާ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ޝާހިދު މިތާ ހުންނެވިއިރު ޑޮކްޓަރ ވަޙީުދެގ هللا . ޕްރެސީެޑންޓެއް ގާއިމުކުަރއްވާަފއޭ އޮީތ ޢަބްދުނިޒާމެއް ުނގެއްެލއޭ

ެއ ބޭފުޅާ ެއއަށޭ މި ފޮލޯ ކުރަްއވަނީ. އެހެްނީވމާ، ނިޒާމެއް ުނގެއްެލއޭ.  ،ރިޔާސީ ބަޔާން އިްއިވއިރު. ެއހެންވީމާ

ނޑު ދެކެނީ މިހާރު ވެސް ރިޔާސަތުން މި އޮތް ކަމަށް.  ން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތް ވެސް އެބަކަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން އޮތް އިޞްލާޙުތަކު ތެރެއި މިހާރު މި ން އިތުރު ކަމެްއގެ ގޮުތގައިއެހެންވީމާ، މި ހަމައެކަނި މީގެ ތެރެއި



  

ނޑަށް ދެން ވަރަށް ހަމަނޫން ކަމެއް އެއީ ާހޒިރުވި ުދަވހެއް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަށް  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ައޅުގަ

ނޑަށް  ހަދައި ކޮމިޓީ އެލަވަންްސ ެކނޑުން. އެނޫން އަދަބުަތއް ެވސް ހުންނާނެ ދެވިދާނެ. މިއަްށވުރެ މާ ނަލަ އަުޅގަ

ނޑިޔަްސ، ކޮމިޓީ އެލަ ނޑުމަށްވުރެ. އެހެްނވީމާއިނގޭތޯ މުސާރައިން ބައެްއ ކެ ނޑަކަށް ހަމަ ، ަވންސް ކެ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަާވލަން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި އެްއގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ ހަމައެއްނޫން. އަޅު  ގަ

މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުގެންދެިވގެްނ އުޅެނީ ބަޔަކު ހިޞާރުކޮށްެގން އުޅޭތީއޭ. ައޅުަގނުޑ 

ގޮތް ެވސް އެަބ  ގަބޫލުކުރަނީ ހަމަ އަދިވެސް ރިޔާސަތުން މިކަން ހުއްޓުވަން ބޭނުންނުވާތީ، ރިޔާސަތަށް ހުއްޓުވޭނެ

ކަން ކުރަްއވަްނ ބޭނުންފުޅުނުވާތީ މިހެން  ކަން ނަލަކޮށް ގެްނދެވޭނެ ގޮތް ެވސް އެބަ އޮތް. އެކަމަކު އެ އޮތް. މި

 ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ިޝޔާމް.

 

  ދެއްެކވުްނ:ވާހަކަ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މި ދެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ  ނޑަްށ ދެއްވީީތ އިނގޭތޯ. ދެން ައޅުގަ ވަނަ ުފރުޞަތެއް ވެސް އަުޅގަ

ބާރުެގ  3ލާޙަްށ މި ވާހަކަދެެކވެނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މި ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞް ދެކެވެމުން މިދާ ވާހަކަ އަކީ

ގަބޫެލއްނުކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންަތއްތަްއ ނިމެން ޖެހޭނީ ސަރުކާރު  ބާރު އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު  1ތެރެއިން 

ލާޙަކީ ވެސް ިމއީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުްނ . އަިދ މި ހުށަހެޅިފަިއ މިވާ އިޞްބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ކަެމއް ިއނގޭތޯ

ނުޑ ނުދެކެން. އަދި ެއގޮތަ ިއޞްބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅިފަިއވާ  ވެްސ  ށް އެކަންތަްއ ެވގެންލާޙެއް ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

. އޮތީ ފޮނުވިފަ ލާޙެއް މިއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ިއޞް ނުވާނެ. މިއީ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަގވާ

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ތަނުގައި ވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދެންމެގައި މި

ނޑުމެން ވަރަށް ޒިންމާދާރު ބައެްއގެ ގޮުތގައޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތަްއ ޙް ވިލާފަ ދާޅުެވއްޖެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާންޖެހެނީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށޭ. ރަނަގޅު ވާހަކަފުެޅއް އިނގޭޯތ  ވެސް  ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ. އަިދ ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މަޖިލިސް ތެރެއިން  އެއީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދާނުކުރެވޭއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ ރައްޔިުތން ޙަ  ހިސާބަށް ކަންތައްތައް މި  ވާލުކޮށްފަިއވާ ޒިންމާ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ދެންނެވިހެން ޙައްޤުތަެކްއ ނިގުިޅގެންދިއުމުެގ އިތުރުްނ އަދި އަުޅގަ އިނގޭތޯ. ޭއގެ އިތުރުން މި ދަނީ

ނޑަށް ެވސް އެަބ ިލބޭ ހަމަ ނަފްސާނީ އަދި  އެބަ މަޖިލީހުގެ ބަެއއް މެންަބރުންނަށް އޭގެން ވެސް ހަަމ އަުޅގަ

ނުޑގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ ޖިސްމާނީ ގެއްުލން ވެސް ލިިބގެންދާތަން  ޖިސްމާނީ ވެސް. އަޅުަގނުޑމެން މި ހޫނުގަ



  

ަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މަންދޫބުން ައޅު، މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ. ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ބަސް ބުނަން ިތބި މީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ. އަުޅގަ

ކަން ކުރެވޭނީ  އެމަޖިލީހުގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ، ރީތި މިސާލު ދައްކަން. އެހެންވީމާރައްޔިތުންނަށް އެ މިސާލު، 

ނޑު ެވސް ގަކަހަލަ އުސޫލުތަެކއް ގެ މި އިނގޭތޯ. ިޒންމާދާރު ބައެއްނަމަ، އެއް ބޫލުކުރަްނ ެނސްގެން ކަމަށް އަުޅގަ

ވަންދެްނ މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ާސމަނު އަުޑގަދަކުރާ ސާމާުނ ކަންފަތަށް އަނދަޫގެވ، މަސް، ދެ މަސް

އް ހިނގައްެޖ ގޮތުން ގެއްުލން ލިބޭ ދަރަޖައަކަށް މިހާރު މި ކަންތައްތަދެންނެވިހެން ނަފްސާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ލައިގެން  ނަމަ، މި ިއޞްލާޙު މަޖިލީހަށްގޮތަށް ކަމަށްވަނީ ކަްނތައްތައް ހުއްުޓވެން އޮތީ މި މި، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ނޑު ހަޞްވަނީނަމަ، ަގާވއިދަށް މި އިކަމަށް މަ ަވރަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ލާޙު ގެނެްސގެން ކަމަްށ ވަނީނަމަ އަުޅގަ

ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ަދންނަވަނީ ހަމަ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިކަމުގެ ހަަމ 

 ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމާ ބެހޭގޮތުްނ ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީއެއް މި  ރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. މިއީ ވަރަށް ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި މިއާދެ! ވަ

ކަމަށް  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެްއގެ ބޭފުޅުން ޕާޓިސިޕޭޓްކުރައްަވއިފި. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ

. ދެން އަދި އެއް ކޮންސަރން ވެސް އެބަ އޮތް. ހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަލަ ދެ ހުށަ އޮތީ ޖުމް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން މި

އިންަސއްަތ އުނިކުރުމާއި ގުޭޅގޮތުން  50އޮތް ހާޒިރީެގ  ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި 1ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ  51އެއީ 

ފުޅުން ބޭ ދެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ބަލާފައި މި ކޮންސަރނަކީ ހަމަ ތި، ކޮންސަރނެއް. އެހެންީވމާ އޮތް

ވާތީ ެދ ގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮތް ކަަމކަށްަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ އެ ބަދަލުކުރުމު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ

ނުޑ ދާނަން. ފުރަތަމަ ހުށަހެ، މުބީން. އާދެ! މުބީނަށް  ހުށަހެޅުން އޮތުމާ އެކު ހަމަ ދެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންބިލެތްދޫ ދާއި

ނޑު ހުށަހަޅާލަން މިހާރު މި ހާޒިރީން މިހާރު މި ފުރަތަމަ ވަނަ ފަހަުރ . ދ25ެފަހަރު ކަމުގައި ވާަނމަ % އާދެ! އަުޅގަ

ބޭފުޅަުކ ތަނަށް އިތުރުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑަށް ާތއީދު  . ެއކަހަލަ ގޮަތކަށް އ25ެެވސް % ކަމުގައި ވާނަމަ އަެނއްކާ

 ކޮށްލައިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގުޅ އަޅުަގނޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަްށ ނިންމާއިރުގައި، ނިންމާ 51އޮތީ  މި ކުރިއަށްދާއިރުގައި މި، އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ

ނޭ" އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮންނަ އެ ެއްއެޗއް "އަތުލެވޭޭނގެ" ބަދަލު "ައތުލަންވާ ގައި މިނތާ

ބާރާތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުްއވުން ެއބަ އޮތް. އެ ޢި ހުށަހެޅުއްވި

ެގ މުގެ ަފހަތަށް ވެސް "ފިޔަަވޅުތައް ެއޅޭނޭ" މި އޮންނަ އޮތުހަމަ ޖެހިގެން އޮތް ައކުރު )ނ( ވިދާޅުވާްނވީ. ދެން

މިރަށް ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ޢާބާރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އަދި ބަދަލު "އަޅަންވާނޭ" މި ދެ ޢި 

 ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން މި ވޯޓަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ހަމަ ކުަޑކުަޑ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން މި. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި، ދެން ދެންމެ އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ  އާދެ! އަުޅގަ

ކުތާެއއް ކަމަށް. މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ވިދާޅުވި ނުކުާތއަކީ ތަންޮކޅެއް މީތި ބަލިކަށިވެގެން ިވދާޅުވި ނު

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ "އަތުލެވޭނެ"  އެހެންނަމަވެސް ކަން  އެހެން ބުނެފި ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ކާކުތޯ އެއަުޅގަ

، ވަކި ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުެރވިފަ. އެހެންވީމާއިނީ  މުކޮށް މި ަގވާިއދުގައި ެއއްކަލަ މަސްއޫިލއްޔަުތ މިއާއް ކުރާނީ.

ަވަނ  3ގެ ގެ ގަާވއިދު ދަނީ މަޖިލީހު ލަތަށް މިޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހާ ކަމަށް "އަތުލެވޭނޭ" ބުނުމުން ދެން އެ

ކަން ކުރުުމގެ މެންޑޭުޓ  . މިހާރު މި ބުނަނީ މީގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިާލފަށް ކަންކަން ކުރީމަ ޭއގެ އެ މާއްދާގަ

ެއ ރިޔާސަތު ދެން ހުރި އެހެން ހުރި ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް ، ޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް. އެހެންވީމާއިންނަނީ މަ ދީފައި މި

ކަން  ހާ ބޮޑު އިޝޫެއްއގެ ގޮުތގަިއ އެ މާއްދާއެއް ނުފެނޭ. ެއގޮަތށް އިނުމުން ހަމަ އެބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑަށް އެ

އޭގެ އަސްލު މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންދޭ. ދެން އަންނަިނވި އެހެން މާއްދާތަުކގައި ެއބަ ހުރި މީގެ އިޚްތިޔާރު 

ނޑު ދަންނަވަްނ، މިސާލަކަށް ަގވާއިުދގެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ  ކަމަށް. އެއީ ެއއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވާ 

އެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ  އިއިންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 3

ދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ފަގެ ގަވާއިދަށް އުނިކަެމއް އަންނަމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަެތކޭ. މަޖިލީހު

ްއވެސް ކަމެއް ނަމަ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އުނިކަެމއް އަުތވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެފިހިނގައި

ކަމެއް ހުއްުޓވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަީކ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ނަމަ އެފާހަގަކުރެިވއްޖެ

އީސަށް ވަރަށް ބޮޑު އިޚްތިޔާރުތަކެއް ހަމަ ދީފައިވޭ ރައީސްގެ ޒިންާމއެއް ކަމަށް. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ

ދުމަތްތަކުެގ ޓަަކއި ސަލާމަތީ ޚި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ަސލާމަތީ ކަންކަން ބެލުމަށް 105ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ިއ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެޭރގަ މައްޗަށް މަތިކޮށްފަިއ އިްނނައިރުަގއި އަޅުަގނުޑ ގަޫބލުކުރާ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އޯޑަރަށް ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ގާނޫނީ އިމުެގ 

ނޑަކަށް އެހާ  ތެރެއިން ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާުރ ލިބިގެންވާ ަބއެއް. އެހެންެވއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން އިނުމަކުން އަުޅގަ



  

ނކަ އިންއޭަގއި ބޮޑު މައްސަލަެއއް  ދެންނެވި ހަމަތަކަށް  މި ޑަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ އެހެންވީމާ،މަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެއެހެން ބަލައިލާއިުރގައި އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް ކަންނޭނގެ.  " ންނަށް ނުކުންނާނެ "އަތުލަންވާނޭނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަކަށް އެަކއްެޗއްގެ ގޮުތގަ.ކަމަށް ވަންޏާމުން ދެން ހަމަ ގާތް ކަމަށް ބުނެފި  އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ.، އެހެންވީމާ  ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ކުރިއަށްދާނަން.  ށްއާދެ! ޖަޢުފަރަ  ފުރުޞަތެއް އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު

ވިހެން އިޚްތިޔާރުަތކެްއ މިހާރު ވެސް ދީަފއި ގަާވއިދުަގިއ މިރު ެއ ވިދާޅު ތަންޮކޅު ޢާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނުޑ އެ

ގޮތަށް. ވަރަށް ގިަނ  ވެސް އެބަ ހުރި. ދެންމެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ އެ މިހާރު

ކަތައް ހުރީމަ ެއއިްނ . އެހެންނަމަވެސް، އިޚްތިޔާރަށް ދޭހަާވގޮތަށް އެ ވާހަތަެކއް އެބަ ހުރި ީމަގއި ބުނެފަކަންތައް

، އަސްުލަގއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އެްއވެސް ފިަޔވަޅެއް ނޭޅި މަޖިލިސް މިހާ ބޮޑަށް ބޮއްސުންލައިގެން މި ދިޔައީ

ދެން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެްއ  ކަން މިކަންތައްތައް މިހާ މައްޗަށް ދިމައީމަ ދެން މި ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުން ދަތިވެގެްނގޮސް މި

ނޑު ގަ ސްވުމަށް ރައީދެއްހޯ ބޫުލކުރަނީ މި. އެހެން ކަމަށް ޢަމަލުކުރައްވަން މި ފޮނުވި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މިފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްިފ  ެވސް އިޚްތިޔާރަށް ޫދކޮށް ނުލައި ންތާނގައި ދެ އަށް އޮތްވެސް ކުރި  ވަންޏާ މީތި ދެން

ދޫކޮށްނުލާ އޮތުމަކީ އެްއވެސް މައްސަަލއެްއ  ތިޔާރަށްގޮތަށް އިޚް ކުރަންވާނޭ. ވީމާ، މިމަލުގޮތަށް ޢަ  މީހަކާމެދު މި

ނޑު މި ބޫލެއް ނުކުރަން. ެއއީ މިހެން މި ުޅަގނޑު ގައޮތް ކަމެއް ކަމަކަށް އަ  ،ދެންނެވި ބެރު ދެންނެވީ އަޅުގަ

ރުން މަސައްކަތް މެންބަ ވާކޮށްފައި މަތި ،ވާލުޙަތަނުގައި މެންބަރުންނާއި  ތާޅަފިލި ހިފައިގެން އައިސް މި ،ދުންމާރި

މުވަްއޒަފުންތަކެްއގެ ވާޖިބަށް  ،ެފއްެގ ވާޖިބުދައުލަުތގެ މުަވއްޒަ ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ކުުރޮގތަކަށް ދަންނަވަންޏާ

އިދާރީ މޭޒު ވެްސ  ،އްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސްނގޭތޯ. އެީއ ހަމަ އިތަނަށް އި ހުރަސްއަޅަނީ ބަޔަކު ައއިސްެގން މި

އެ ަދއުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންތަކެއް މި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް. މި  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެސްއައިސް އި

ތަނަށް އައިްސގެން ހުރަސްައޅަނީ.  ިލއްޔަަތއް ބަޔަކު މިންގެ ވާޖިބަށް މަސްއޫމީހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެއ މީހު

ަތއްތަކެްއ މިވަުރެގ އެހެން ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ މި ކަމަކީ މިއީ ކުޑަ ކަެމްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، މިވަުރގެ ކަން

ވަންދެން ހިންގާއިުރ މަސް ދުވަހަކު ތަކުރާރުކޮށް މަސް ދެ  ޖަރީމާތަކެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ

، އެހެންވީމާ. ކަން ދޫކޮްށފައި އޮންނަންވާީނކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގަ ިތާޔރަކަށް ނޫން މިއީސަށް އިޚްމަޖިލީހުގެ ރަ

ނެވީ މި ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި މި ފިޔަވަޅު ައޅަން ފޮނުވާފައި އޮތް އެއްެޗްއ ދެން އަޅުަގނޑު މި

 އެހެންވެ އަޅުަގނޑު މި  ވެސް ދޫކޮށް ނުލައި  ތިޔާރަށް ދެންކަން ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އިޚް ކަމަށް ވަންޏާ މި



  

ނޑު ޮގތަށް ބަދަލު ތަނުން އެ ނިމޭ ލަފްޒު އެ ނުޑ އެދެން އެހެން މެންބަރުން  .އޮތީ އިހުށަހަޅާފަ ކޮށްލަން އަުޅގަ އަުޅގަ

 ގޮަތކަށް.ެދއްވުން ރަނގަޅު ދު ގޮެތއް ނިންމަވައިކަމާމެދު ވިސްނާަވަޑއިގެން މިއާމެ ވެސް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަ ަގންނަވާތޯޅުންނަށް ފެނިވަޑައި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންވީާމ، އެ ޢިބާރާތް ބަދަލުކޮށްލަްނ ތި ބޭފު މަ އަުޅގަ

އެ )ށ( ެގ  ." އޮތް ތަން "ައތުލަންވާނޭ""އަތުލެވޭނޭއަންނަނީ  ލަން ބޭނުން. ހަމަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ބަދަލެއް މިބަލާ

ކޮށްލަން ބަދަލު .އޮންނަ "އަތުލެވޭނޭ" އޮންނަ ތަން "އަތުލަންވާނޭ" ފަހަތުގައި ނިމޭ ތާނގައި މި

ެވސް ތި ބޭފުޅުން  ވެސް ހަމަ ގެެނވޭނެ މި ަގޑީަގއި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މަރުޙަލާގައި ދެން ަހމަ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ؟

ުނވާތީ ފުޅަކު ެއއްެޗއް ވިދާޅުބޭނުންފުޅު ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވޯަޓށް މި އަހާލަނީ. އެްއވެސް ބޭ 

ނޑު އެ ވާނެ ވޯޓަށްވާތީވެ ައޅުަގނޑަށް މަޖުބޫރުއެއީ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަކަށް ކަން މި  އަހަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކުރަނީ. އެ ޢިބާރާތް ބަދަލުކޮށްލަން ފެންނަ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ނަންަގާވ ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

)ށ( ގެ ފަހަތަށް މިހާރު އޮތް  ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އޮތް ދެން )ނ( ގެ ނިމޭ ތާނގައި މި ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

ނޑު ެއހީ "އަތުލަންދެ ގޮތުގެ   "އަތުލަންވާނެއޭ "ާތއީދު ލިބިފައި އޮްތ އޮތް ެއ ހުށަހަޅުއްވާަފއި  "ވާނޭންމެ އަުޅގަ

އެ ބަދަލު ގެންނަން ނުފެންނަ ބޭފުޅަކު  ،ގޮތަށް އެއަށް ފެންނަ ކަމަށް ހަތަރު ވޯޓު ދެއްވީ. އެހެންވީމާ، ނުފެންނަ އެ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  ން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ވޯޓު ދެއްވު އިންނެވި ނަމަވެސް އަތްޕުޅު މައްޗަށް ނަންގަވާަފއި

ވަނަ މާއްދާގެ  51ގެ ނިމޭ ތާނގައި ދެން އޮތް ހަމަ އޮތީ )ނ( އެއް ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަަޑއިނުަގންނަވާ. ދެން މި

ގޮތަށް  މި "އޭވާނެ"ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަން އެ އޮންނަ ތަން  "ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއޭ "ޮއންނަ  ގެ ނިމޭ ތާނގައި މި()ނ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަން ޖެހެނީ. އެ ހުށަހަޅުއްވައި އެ ބަދަުލ  ،ގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ާތއީދު ލިބިފައިވާތީ އަުޅގަ

 ން ެއދެން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ގެންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ަނންގަަވއިގެން ވޯޓު ދެްއވު

 )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އިުނގަންނަާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ަނންގަަވއިގެން ވޯޓު ދެްއވުން ެއދެން. ގޮތަށް ފެނިަވޑަ އެ

ނޑު ވޯޓަްށ  ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށް ހުށަހަޅައި އެހެންވީމާ، މިރޭ ެދ ކަމަށް އަޅުގަ

މި ގެނެވުުނ ބަދަލުތައް ބަލައިގަންނަން  ،ބިލު ބަލައިގަންނަން އެކު މި މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މި ބަދަލާ  އަހައި

 ބީން ތި އަތްޕުޅު ނަންގަވަނީތޯ؟އެކު. މު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ެގނެވުނު ބަދަލާ

ދަލުތަކާ އެއްކޮްށވިަޔސް ގޮަތށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ މި ބަ އެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .6ން އި 7އާދެ! އެހެންވީމާ، 

 ޝުކުިރއްޔާ.  ން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ުނގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުބިލު ބަލައިގަންނަން ފެނިވަޑައި އަދި މި

_____________________ 


