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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުްއލަޠީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމި  `. އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު  މަޖިލީހުގެ  ވަނަ    6ވަނަ ދައުރުގެ    2ވަނަ އަހަރުގެ    2020ޓީގެ  ރައްޔިތުންގެ 

މި  ޝުކުރުއަދާކުން.  މެންބަރުންނަށް  އެންމެހައި  ވަޑައިގެންދެއްވި  ހާޒިރުވެތިއްބެވި  ޓީކޮމި  ބައްދަލުވުމަށް  މިވަގުތު  ގެ 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އިއްޒަތްތެ  މުޙައްމަދު ވިމެންބަރުން  މެންބަރު  މަދު  މް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްސާރި 

ޢަބްދު  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނާهللا، ރަޝީދު،  އާދަމް  ޡިމުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މް، 

ޢަބްދު  މެންބަރު  އަޙްهللا ޝަރީފް، އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  ޙާރޫން، އިއްސަނީފް، އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  މަދު  ޒަތްތެރި 

ސަރވިސް    އޮތީ ރިޔާސަތުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައެއް. އެއީ ސިވިލް  މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި  !. އާދެޢީމުޙައްމަދު ރާ

މެންބަރުންގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް މަޖިލީހުގެ    4ކޮމިޝަންގެ  

މު ކޮމިމިނިވަން  ކޮމިއައްސަސާތަކުގެ  ރިޕޯޓުގައި  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ލިސްޓުކުރައްވާފައިވާ  ޓީން  ޝޯޓް  ޓީން 

އެއީ   އަދި  ހިމެނިފައިވާތީ  ފަރާތެއް  އޮތް  މަސްލަޙަތު  މެންބަރެއްގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތެރޭގައި  ފަރާތްތަކުގެ 

ކޮމި މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  މަޖިލީހުގެ  އަވަސް  ޓީ ޚާއްޞަކޮށް  މެންބަރެއްކަމުގައިވާތީ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ގައި 

އެކަމާ މިއަދު ގޮތެއް    އި ޓީން ބައްލަވައިދެއްވަމައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމި

މަޖިލީހު  ނިންމަވައިދެއްވުން މައްއެދި ރައްޔިތުންގެ  ނިންމުން.   ސަލައާމެދު ގޮތެއް ގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ މި 

  ފޮނުވިފައި   ،މިވަނީ  ކުރެވިފައިހިއްސާޓީއަށް މި  އެހެންވެގެން މިއަދުގެ ހެނދުނުގައި މި މައްސަލަ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

ތި    އި އިންތިޒާމްކުރައްވަވަރަށް އަވަހަށް މި ބައްދަލުވުން  މިއަދު ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  މިވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ޓަކައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. ދެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް މިއަދު   މެންބަރުން ހަމަ ވަޑައިގެންދެއްވިކަމަށް 

އެހެންވީމާ މީގައި.  ނިންމަވައިދެއްވުމަށް  އެއް  ،ގޮތެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިވިލް   .ކަމެއް  އެއީ    އެއީ 

ން ވަރަށް ގިނަދުވަހު މިހާރު ހުސްވެފައި އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ނިމިގެން ނޫނިއްޔާމުން  ސަރވިސް ކޮމިޝަ

އަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިތުރަށް މީހުން ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދެން ސިވިލް 

  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ބެހޭގޮތުން    ކޮށްލާނަން މިހާރު މިކަމާސާމަ ހިއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަ  ގެންދެވޭނެހެނެއް. ދެން ފުރަތަމަ

ކައުންސެލް  ހަމަ  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި    އެބަހުރި  ހަމަ  އެޚިޖެނެރަލާ  ހޯދާފަ.  ކޮމި  ޔާލުތަކެއް  ހަމަ  ޓީގެ  ކަންތައްތައް 

 ސަނީފް. هللا ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުހިއްސާމެންބަރުންނާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަނީފް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ދެކުނުތިނަދޫ 

ވިޔަސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގުޅުންތަކެއް އަޑުއިވުނު    ކަމަށް  ނެތް   ގޮތުގައި އަޅުގަނޑާ ގުޅުމެއް  އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 ތަނާޒުލްވަން.ޓީން އަޅުގަނޑު މި ކޮމި  ،ވާހަކަތަކުން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ



  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނެތް.   ކުރައްވާފައެއް  މެންޝަން  ސާފުކޮށް  ސީދާ  ނަމެއް  ވަކި  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ރިޔާސަތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަސްލުގައި އެ ރިފަރކުރައްވާ މެންބަރު އަނެއްހެން    ނަމަވެސް،އެހެން ޑިސައިޑްކުރާނީ އޭގައި  އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަނާޒުލްވެވަޑައިގަތީ  އެ  ރިފަރކުރައްވަނީ  ބުނަންޏާ  އެ  މީގައި  ސަޓީން.  ދެން  ނީފަށް. 

އޭގައި އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ސުވާލެއް    ދެން  .ޓީއަށް މައްސަލަ ބެލޭނެތޯ ނުބެލޭނެތޯކޮމި  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޓީގެ އެހެން  ކަމަށްވަންޏާ ނޫނީވިއްޔާ ކޮމި  ކަމަށް ރައީސަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   ފެނޭ. އެއީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް  ނުއެއް

ފޮނުވޭ މިހާހިސާބަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ހަމަ  ފެނިވަޑައިގަތަސް  މެންބަރަކަށް  މަޖިލީހުގެ  ނޫނީ  ދެން  މެންބަރަކަށް  ނެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުގައި މެންބަރެއްގެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ.  

ހިމެނޭނެޙަމަސްލަ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    ތު  މި  ގަވާއިދުގައި  މިކަމާ  ޢާއްކަމަށް  ގުޅޭގޮތުން.  ކަންތައްތަކާ  މާލީ  މުކޮށް 

ގަވާއިދުގައި އެބައޮވޭ ކްލޯޒް    ، ދެން މީގައިއެހެންނަމަވެސް  .ތްތަކެއްގައެއް ނެތް ގަވާއިދެއްގައެއްގުޅޭގޮތުން މިކަހަލަ ޙާލަ

އެވަނި އެ   ކްލޯޒް ރިލޭޓްކަމަށް ބުނެފައި މިހާރު އެ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުވާލާފަ. ރިލޭޓެޑް މާނަކުރަނީ ކިހިނެއްކަން. 

މީހާ  އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން  ދަ  މުވައްޒަފުގެ  މީހުންނާއި  ރިންނާއި  އާއި  މީހުންނާއިއެއްބަނޑު  އެއްބަފާ  ،  އެއްބަނޑު 

މީހާގެ    ،ދޮންދަރިންނާއި  ،މައިންބަފައިންނާއި އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން  މުވައްޒަފު  މީހުންނާއި  އެ  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު 

ފުރުޞަތުގައި    އަޅުގަނޑު މި  ،އެހެންވީމާކަންނޭނގެ.    މީހުންނާއި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނާއި... ދެން ވަރަށް ސާފު

މެންބަރު އާދަމް   މެންބަރުންނަށް. އިއްޒަތްތެރި  ޑެލިބަރޭޓްކުރުމަށް ހަމަ  ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  ހަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 

 ޝަރީފް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 

މުޤައްރިރު އިއްޒަތްތެރި  ތި ޝުކުރިއްޔާ  ދެންމެ  މައްސަލަ    ފާހަގަކުރެއްވި   .  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަށް 

ކޮމި މި  އައިކަމުގައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދެއްކި  ޓީއަށް  ވިޔަސް   ވިޔަސް  ހީވަނީ    ކަމުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް 

ބުނާގޮތުން ގަވާއިދު  ގުޅު  މަޖިލިސްގެ  ވާހަކަދައްކާ ޝަޚުސުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އޮތް ވެސް  މިކަމުގައި    މެއް 

ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އިނދެ ވަރިކޮށްފައި ހުންނަ    ކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި 

ހުންނަ  ކަމަށް   މީހެއް ވަރިކޮށްފައި  ދެން  އޮންނާނެ.  ޙައްޤުތަކެއް  އަމިއްލަ  އޭނަގެ  މަޤާމަކަށް    ވެއްޖިއްޔާ  މީހަކު 

މަސްލަ އެއީ  ހުންނާތީވެ  ވަކިތަނެއްގައި  ވަރިކުރި މީހާ  އިނދެ  ކުރިން  ފުށުއަރާފާނެ ކަމެއްކަމަށް  ޙަކުރިމަތިލާއިރު  ތު 



  

ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން  ނިގުޅައިގަނެވޭނެ  ބަލައިގެން  ޙައްޤު  އަނެކެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް    ކުރުމަކީ  އެއީ  ކަމެއް. 

އޮންނާނެ ވެސް    ގޮތުން  އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގާނޫނީ  ގުޅުމެއް  ވަރިކުރުމަށްފަހުގައި ދެން  ނޯންނާނެ    ދެންނެވޭނެގޮތެއް 

މި މިތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޯންނާނެ.  މަތިންނެއް  ހަމަތަކުގެ  ގާނޫނީ  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ބެލި   ކަމަކަށް. 

ލަތަށް ބަލާއިރުގައި  ހާ  އީ މި އެ   .އޮތީ ފެންނަން  ވެސް އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ   ޑޮކިއުމެންޓަށް ބަލާއިރު

އެހެންވީމާ ވާނެކަމަކަށެއް.  ފަރުދަކަށް  ހިމެނޭނެ  މި    ،މަސްލަޙަތު  އަޅުގަނޑުމެންނެއް  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު 

އެއީ މައްސަލައިގަ  މަސްލަޙަތު  އި  ބެލެވޭނެކަމަ  ކަމެއް  ހުރި  މެންބަރެއްގެ  އޮތް   ކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް    ގޮތެއް  ކަމަކަށް 

ކަމަށް    ކަމެއް  ވޭ. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިކަން ނިންމާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެޤަބޫލެއް ނުކުރެ 

އަން މިއީ  މިފަހަރު  އޮތްގޮތުން  ކަންދިމާވެފައި  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  މިވެސް  މީގައި  އޭނަގެ    ހެނެއް  ދިމާވަނީ. 

ވިޔަސް ވެސް    ގޮތެއް   ދާނެ ހަމަ ފިރިހެނަކަށް ވެސް. ކޮންމެ ލަތެއްގައި ދިމާވެހާ ޙައްޤުތަކެއް ހުންނާނެ. އަދި އެހެން  

މި    ވަތަ ވެއްޖިއްޔާ ނު  ކަމެއް   މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާއިރު އެއީ މި ގާނޫނުތަކުން ބޭރުން ކުރެވޭ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް  ކުރެވެނީ އަޅުގަވިޔަސް ޕްރިސީޑެންޓެއް އޭރުން އެ ގާއިމު  ކަމަށް ކަމެއް  ގަވާއިދުގެ ބޭރުން ކުރެވޭ

ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލިދާނެ. އެހެންވީމާ  އޮތް ވެސް މީހުންގެ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި    އެއަށް  ،ތަނުގައި  ބަލާފައި އަޅުގަނޑަށް 

  އި މައްސަލައިގަ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި    ގޮތަށް ފެންނަ  ހަމަ ވަރަށް ބްލެކް އެންޑް ވައިޓްކޮށް ލިޔެފައި އިންކަމެއްގެ

ވާހަކަ    ކަމަށް. އެ   މައްސަލައެއް މީގައި އޮތްކަމަށް މިގައި ނުފެންނަ  ވަރުގެމަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒެއް ހިމެނޭ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޘިމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދަނގެތި

އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި މުހިންމު ގިނަ ނުކުތާތަކެއް    !ރު. އާދެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރި  !އާދެ

ޝަރީފް ފާހަގަކުރައްވައިފި. މީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެންމެ މި    ދެންމެ އަޅުގަނޑުގެ އަޚް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް 

ލިޔެކި   ފެންނަން ކަންކައުހުރި  މަޖިލީހުގެ  މި  މިހާތަނަށް  އަދި  ބަލާއިރުގައި  ންތަކަށާއި  އޮތްގޮތަށް  ހިނގާފައި  ން 

އަސްލު ގުޅުވާލުމެއް  ވަރެއްގެ  އެއްވެސް  އަސްލު    ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް  ޝަޚުސަކަށެއް  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  މި 

އާއި އޭނައާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ    ނުއެއްނެތް. ދެން މީހަކު އިނދެ ވަރިކޮށް، މިހާރު ވަރިކުރާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެމީހާ

ނިމުނީ. އެމީހާގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ގޮސްގެން ނުވާނެ. ހަމަ އެ އުސޫލުން    މަސް ދުވަހުގެ ނިމުނީމަ އެ  3ލަކަށް  މިސާ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މި މައްސަލައަކީ މިހާރު މި މައްސަލައަށް    ،ފިރިހެނަކަށް ވެސް ގެއްލިގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ

ހުށަހަޅަން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ގުޅުމެއް    އަޅުގަނޑު  ،ކަމެއް. އެހެންވީމާ  ޅުމެއް ނެތް ބަލާއިރުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ގު

  އި ކަމަށް ކަނޑައަޅަ   އޮތް ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭނެ  ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ އަދި އެ ޙައްޤު އެ އަންހެންމީހާއަށް، ހުށަހަޅާފައި

 ޓީގެ މައްސަލަ ނިންމަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމި



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަދު ހާރޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު ހާރޫން މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ފެންނަނީ  ކަމުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑަށް މިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް  

ބޭފުޅާއާ ގާތް    ހޮވުނު ބޭފުޅާގެ ހައްޤެއް ގެއްލިގެން ނުވާނެއޭ މި މަޖިލީހުގައި އެ   މިސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް    ސިވިލް

ޅެފައި ވަރިކޮށްފައި  ވާހަކަދައްކަނީ މާކުރިން ކައިވެނިކޮށްގެން އު  މެންބަރަކު ހުރެގެނެއް. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި 

  މު މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެކަން އެނގޭތީ އެ ޢާއްދެމީހުން ދުރުގައި އުޅޭ ދެމީހެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ވާހަކަދައްކަނީ. އިތުރުގޮތަކުން އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންވެއްޖިއްޔަކާ އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް  

ކަމަކަށެއް.    ކަމެއް  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މީގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސީދާ ބާރެއް އަޅައިގެން ކުރެވޭކަހަލަ  އެހާބޮޑަކަށް

މީހެއްގެ    ފަރާތުގެ ޙައްޤެއް އަސްލު ގެއްލިގެންނުވާނެ އެހެން   ހޮވުނު   ދެން އަނެއްކަމަކަށް މިދެންނެވިހެން ކޮމިޝަނަށް އެ 

 ގޮތަކީ.   ލުކުރާ ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫ  ސަބަބުން. އެއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ޢީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

މުޤައްރިރު. އާދެ ގިނައަޅަގނޑު    !ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަދެއްކި  ޤަބޫލުކުރެވޭ.    މިތަނުގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ބޭފުޅުން 

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް މިކަން ކުރިއަށްގެންދަން އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުސޫލުތަކާ  

ޅުގަނޑަށް  ކަންތައް ދިއުން. ދެން އަ  އިންސާފުކޮށް އެވަރަށް  އެއްގޮތަށް. އެއީ މީގައި ހަމަ ވަރަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ  

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ    ،ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވައިފި. އެހެންވީމާ

ޓީއަށް ގެނެސް ގޮތެއް ނިންމާލުން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ  ކޮމިމައި  ޓީއެއް ނަގާލާފައި މީތި ދިރާސާކޮށްލާފައި  ހަމަ ސަބް ކޮމި

 ހުށަހެޅުމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މް.ސާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވި 



  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މް ސާގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވި

މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކައާ އަދި  އާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް އިއްޒަތްތެރި  ލަޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް މި މައްސަ

ޓީ ފެށުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިދާރީމޭޒުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކައާ ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

ޓީގެ ފަރާތުން ފެށިއިރު  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ކޮމި  ،ތަފާތު ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވަނީ. އެހެންވީމާ

ވެސް   ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި  ވެސް ވިދާޅުވި އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދެއް ހަދަން. މި ދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކިއިރުއި

ބުނީ،    ވެސް މި  ތޯ ނޫނިއްޔާ އަދި މިހާރު އިކަމަށްވަންޏާ އެއީ މި މައްސަލައިގަ   މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް، އެހެންވެއްޖެ

މުއައް މިނިވަން  މިއީ  ވެސް  ކޮމިއަޅުގަނޑު  މި  ސަސާ  މިކަމަށް  އެހިއިރު  ވޯޓު  މިކަމަށް  މީހެއް.  ހިމެނޭ  ޓީގައި 

އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކީއްކަން    ،އިނގިލިދިއްކުރާ މެންބަރެއް ބައިވެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ބުނީ އަސްލު އެ ގަވާއިދު އޮތްގޮތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލައިފިއްޔާ   މި

ވަރަށް ފަސޭހަވާނެހެން ކުރިއަށްދާން. އެއީ ގަވާއިދެއް ހަދަންޖެހޭ ވާހަކަ ދެންމެ އިޝާރާތްކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އަނެއްކާ ގަވާވެސް މި މައްސަ  ވާހަކައަކީ    ޓީން ގޮތެއް ނިންމައިފިއްޔާ ދެންވާނީ އިދެއްނެތި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިލައަށް 

 އުފެދޭ.  ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑު އެބަ ސުވާލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަލިއަޅުވާލާނަން. މިހާރު އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު ހަމަ އަސްލުގައި އެ ފާހަގަކޮށްލެއްވި ނުކުތާތަކަށް  

ލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން  ހާދަ  މަޖިލީހުގައި ވެސް ނެތް މިފަޓީގައި ވެސް އަދި  މިހާހިސާބަށް އައިއިރުގައި ސުލޫކު ކޮމި

ކަމަކަށޭ. ދެންހަމަ އިދާރީމޭޒުން އެ ފާހަގަކުރެއްވީ    ހުރި  މިވެނިގޮތަކަށޭ ޢަމަލުކުރަނީ ނޫނީވިއްޔާމުން އެ ބެލެވޭނީ ގުޅުން

ންމުން. ދެން މިކަމުގައި އޮތް  އެއްގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނި

  ، އަނެއް ހުރަހަކީ މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެބައޮތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ދަންނަވާފަ. ދެން އެހެންވީމާ

  އިނގޭތޯ. ހަމަ އެއީ ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިންމާގޮތަކީ އެއީ ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ އެއްޗެއް އޮބްވިއަސްލީ

ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާއިރުގައި. އެއީ ޕްރެސީޑެންޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ 

  ގޮތެއް   އެ ސެޓްކުރެވެނީ ހަމަ އެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން. ދެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަވާއިދެއް ނުއެއް ހެދޭނެ ކޮންމެ

ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ   ދު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާގޮތަކީ އެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެމިއަ ،ވިޔަސް. އެހެންވީމާ

 ހަނދާންކޮށްލަދެން. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 



  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލާ ވެސް  ކުރި މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑު  ހިއްސާޓީއާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ކޮމި

ކޮމި އަޅުގަނޑު  ކައުންސެލް  ވާހަކަދައްކާފައި  އެގޮތުން  ދެއްވިލަފާ.  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  ގޮތުން  ލަފާދިނުމުގެ  ޓީއަށް 

ގެ  ވަނަ މާއްދާ  63މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބަލާލިއިރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ    .ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ، އަޅުގަނޑު ވެސް ބަލާލިން

މި މެންބަރުންނަށް  ހަމައެކަނި  އެއަށް    ދަށުން  މައްސަލަތައް.  ފުށުއެރުމުގެ  މަސްލަޙަތު  ކަންކަމުގައި  މާލި  އިންނަނީ 

މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި    ،އިތުރު ހައްލެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ،އިންނަނީ ހަމައެކަނި. އެހެންވީމާ  ހައްލެއް މި

ވަނަ މާއްދާ އިން އެއަށް    53އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި    ،ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ   އް ވެސް އެބައަދި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކެ

ލާއިރު މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ  އިވިސްނާލީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ބަލަ  ،ބަލާލީ  ޙައްލެއް ނުލިބޭތީވެ ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި

  ގައި މާނަކޮށްފައި މި  1.02ރު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  ލާއިއި މާނަކުރާއިރު މަސްލަޙަތު ފުށުއަރަނީކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ ބަލަ

އޭގެ އެސޯސިއޭޓްސް.  ކްލޯޒް  އާއި  ރިލޭޓިވް  ކްލޯޒް  މަސްލަޙަތު    އޮންނަނީ  ކޮންބައެއްތޯ  މާނަކުރޭ  އެބަ  ތެރޭގައި 

މި ތި   .ހިމެނެނީ  ފުށުއެރުމުގައި  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  މިހާރު  ރިލޭޓިވްސް  ކްލޯޒް    އެގޮތުން 

އާއި ދަރިންނާއި   އެވަނީ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭމީހާ ކަމަށް ބުނެފައި  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް 

އެއް މީހުންނާއި  އެއްބަފާ  މީހުންނާއި  މީހުންއެއްބަނޑު  އެއްބަފާ  އެ  ބަނޑު  ދޮންދަރިންނާއި  މައިންބަފައިންނާއި  ނާއި 

މީހުންނާއި އެއްބަނޑު  އުޅޭމީހާގެ  ކައިވެނިކޮށްގެން  މީހުންނާއި    މުވައްޒަފަކު  އެއްބަފާ  އެއްބަޑު  މީހުންނާއި  އެއްބަފާ 

މައިންބަފައިން.   އެސޯސިއޭކް އެމީހާގެ  މުޓްސް  ލޯޒް  އެވަނީ  ބުނެފައި  ވިޔަފާރި  އްޒަވަ ކަމަށް  ތަ  ނުވަ   ހިއްސާ ފަކާއި 

އި މެންބަރުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ އަނބިމީހާ ނޫންކަމަށް  ލަތުގަހާ، މި  ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކާ. އެހެންވީމާ

ވިޔަސް މި ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއްތޯ އެ މެންބަރަކާ އިތުރު އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްތޯ އެ ފަރާތާ. ހަމައެކަނި  

ނޫން އޮތްތޯ  ބަލާފައާއިލީ ގުޅުމެއް  ކޮމިޓީން. އެހެންވީމާ  އި ތޯ ކަމަށް  ބަލާއިރު  ނުއެއް ނިންމޭނެނޫންތޯއޭ  ، އެގޮތަށް 

، އެކަން ބަލާއިރު  މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާއިލީ ގުޅުމެއްތޯ ނުވަތަ އެހެން ގުޅުމެއްތޯ އެ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

ކަމަށް ވަންޏާމު    . ކޮމިޓީން މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅަފިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީން މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅަން

، ހަމައެކަނި މި ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ނިންމާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ މި މައްސަލައިއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ

، ހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ އޮތީ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމޭނެ. ލިއްޔަތަކަށް މިވަގުތަށް މިއޫމަސް

މަސް މިވަގުތަށް  މެންބަރުން  އެ  އޫކޮމިޓީގެ  ފޮނުވަން.  ފްލޯއަށް  ކަނޑައަޅައިދިނުން  މިންގަނޑު  ހަމައެކަނި  ލިއްޔަތަކީ 

ނިންމާނީ މި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން އަޅުގަނޑަށް    އި މިންގަނޑުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފްލޯގަ

.  އިލަތުގަހާ  އިމުކުރެވޭ ޕްރެސީޑެންޓަކަށްވެގެންދާނެ މި ގާއްސަލައަށް މި ބުރަވެވޭ މައްސަލައަކީ މިވަގުތަށް  ބޮޑަށް މި މަ

 ވެސް މިއަށް ކަމަށްވާތީވެ.   ދެން މީގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރެވޭނީ



  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ހަމަ ނިންމާލަންދެން ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅުން ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ދެން.  އަޅުގަނޑު އެދެން އިހަށް ހަމަ  

 .  ޟާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ ކަންނޭނގޭ  އޮތީ    އުޅޭ ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި   މި   ދިމާވެގެން

އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް    އޮތްތަން މި  އިމިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅިފަ  އިއޮތީ. އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މިތާނގަ  އިމި ކުރިމަތިވެފަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ  އިކަމަށް ބަލާފަ  އޮތް މިންގަނޑަކީ އެއީ އެ މިންގަނޑު  އިރީތިކޮށް ސާފުކޮށް. މިހާރު މި ގަވާއިދުގަ

ވެސް ނެތް. އެއީ    މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ނިންމީމަ އެކަން އެ ނިމުނީ. ދެން އެއަށްވުރެ ފަސޭހަ ވަކި ރީތި ގޮތެއް 

ހުރެދާނެ ފަންސާސް    އި ކޮށްފަވަރި  އި އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް ވަންޏާ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދަން. އިދެފަ  އި ލިޔެފަ އި ގަވާއިދުގަ

ވެސް. ދެން އެއީކީ ރިލޭޓިވެއް ކަމަކަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް ވެސް ހިއެއްނުވޭ އޮންނާނެހެން.    ނަ މީހަކުހުން  އި އަހަރު ދުވަސްވެފަ

  އި އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ގަވާއިދެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު މިއިދަ ގަވާއިދުގަ

ކަމަށް    އޮތް ގޮތަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ މިންގަނޑު  އެ  އިބުނެފަ  ވް ކަމަށްވެސް މިއިދަ ގޮތަކީ ކްލޯޒު ރިލޭޓި

އެގޮތަށް ވެސް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. އެހެންވެގެން އެކަން ސާފުކޮށްލަންވެގެން    އިބަލާފަ

 ފާހަގަކޮށްލަދޭން ބޭނުންވީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަށް.  هللاއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ށް،އާދެ! އަޅުގަނޑަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

  އި މިހާރު ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް އިދެގެން އުޅޭ މީހާއަށް ވެސް އެއްޗެއް ނުދީފިއްޔަކާ އަނެއްގޮތުން އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ބުނޭ ދޯ އެ ވެސް    އި މީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުން މައުލޫމާތެކޭ ހާމަކުރެވޭނީ. މިސާލަކަށް މާލީ ބަޔާން ކަންތަކުގަ ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން މާލީ ބަޔާން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ. އަނބިމީހާ ބޭނުންނުވެދާނެ މާލީ ބަޔާނަށް މިސާލަކަށް އެއަށް މަޢުލޫމާތު  

ންނާނެ ގަދަބާރުން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް. ބޭންކު ސްޓޭޓުމަންޓާއި  ދޭން. ބޭނުން ނުވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނިއި

ޔަސް. ބޭންކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިޔަސް ނުލިބޭނެ  ލިވެސް ނިއިންނާނެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ބެ  އެއްޗެހި ހޯދޭނެ ގޮތެއް



  

ގޮތަށް ބެލެންވީކީއެއް. މިތަނަށް ކީއްވެހޭ މި މައްސަލަ މި  އި ، އަދި އެއަށްވުރެ މާ ދުރުކަމެއްގަސްޓޭޓުމަންޓެއް. އެހެންވީމާ

ރީއްޗަށް އެބައޮތް ފެންނަން މި މައްސަލަ ލިޔެފަ. މިއީއޭ    އިއޮތީ ހަމަ ރީއްޗަށް ގަވާއިދުގަ   މި ؛ފުރަތަމަ މީތި އެޖެންޑާ

ކޮންމެގޮތެ   ގުޅުން ކަންތައްތަކަކީ، މިއީއޭ  ބެލޭނެ މީހަކަށް ނުވާނެ ވަރިކުރުމަށްފަހަކު  އް  ހުރި މީހުންނަކީ. ގުޅުންހުރި 

މީގަ  ބެއްޔަސް  އެހެންގޮތަކުން  ބެއްޔަސް  ގަވާއިދު. އެހެންވީމާ  އިވިޔަސް. ދީނީގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް މި  ހަމަ    ، މިއީކީ 

ވެސް ފެންނަނީ ވަގުތު ދުއްވާލަންވެގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ހަމަ ކޮންމެ. މިސާލަކަށް ޕާޓީން ކަމެއް ނިންމާއިރު އެކަމާ  

މި ކޮމިޓީއަކު މި މައްސަލަ ބެލޭނެ ކަމަކަށް  ހިތްހަމަނުޖެހުނީމަ  ބަލަންޖެހޭނީކީ. މި ކޮމިޓީން  ކަންނޭނގޭ  ން  ނޫން 

 ލެއްގައެއް.  ހާ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެއްވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަންޑަސްޓޭންޑުވާން.    ރ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ. މި ޕްރޮސީޖަ

ކޮމިޓީގަ އައީމަ  މުޤައްރިރެއްގެ    އި އެޖެންޑާކޮށްފަ  އި ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީގެ  މިސާލަކަށް  ނިންމާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

އަމިއްލައަކަށެއް މިއީ ބަލަން  އިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާއަކީ ކޮމިޓީއަށް އައީމަ އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއް ނިންމޭނެ  ހަ

ފެންނަ ކަމެއްތޯ ނޫނީ ނޫންތޯއޭ. ނޫނީވިއްޔާމު ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދަށް ފިޓްވޭތޯ ވެސް. އެއީ އަޅުގަނޑަކަށެއް އަމިއްލައަކަށް  

ގެ  ކޮމިޓީ  ،އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ  އި، އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާއަކީ މީތި އަވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފަނުއެއް ނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ

ކަންތައް   ކިހިނެއްތޯ  ނޫނިއްޔާ  ވެސް  ނޫންތޯ  ބެލޭނެ ކަމެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  މެންބަރުން ނިންމާނީ  އެންމެހައި 

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޡިވެސް. އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ  ކުރާނީ

 

 : މް ވާހަކަދެއްކެވުންޡިގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާނދަ

މީގަ މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  މި    އިޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމެއް  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  މިއީ 

ން ދެންމެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްވައިފި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ ކަމެއް  ކޮށްލަން މި ޖެހެނީ. މިހާރު ދެންމެ ޓޭބަލު

މަ މި މައްސަލައާއިގެން ކުރިއަށް ދެވެން އެބައޮތް. އެއީ މިކަހަލަ ކަމެއްދިމާ ވެއްޖެއްޔާ  ހަ  އިއަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފަ

ލުވާނީތޯ ނުވަތަ އިންވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނީތޯ. އަޅުގަނޑުގެ އެއް ކަމަކީ  ޒިމި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅަކު ތަނާ

ގެނެސްފަ ބަދަލު  ގަވާއިދަށް  އެ  ގޮތަށް  މިއަދު އަޅުގަނޑު  އި ތަނާޒިލުވާ  ހަމަ  ދެން    މެން  ނިންމަންވީ.  މިކަން  ވެސް 

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މިހާރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން މިކަމަށް ދާކަށް. މިހާރު އެގްޒިސްޓިން  

  ލް މިއީ ގަވާއިދުން ހަދަންޖެހޭ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން އިންފޯމްކުރަންވީ ކައުންސެ   އިއެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ

ކިހިނެއްތޯ    އި ، މިކަމުގަޖެނެރަލަށް. މިސާލަކަށް މިއީ މިކަމުގަ މިވަގުތު އަދި ގޮތެއް ނެތް ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ

އަހާފަ ލަފައަކަށް  ދާނީ.  މިހާރު    އިކުރިއަށް  މިއަދު  ނިންމާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާނީ.  ގޮތަށް  އެގްޒިސްޓުވާ  މި 



  

ހަމައެކަނި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވާންވީ މިހާރު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް މިކަމުން ތަނާޒިލުވެގެން  

އެހެންވީމާ މައްވަޑައިގަތީ.  އެކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ބަލަންވީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ޕްރިސީޑެންޓެއް  އެއީ  ސަލައެއް  ، 

އެހެންނޫންތޯ.   ނުގެންދެވޭނެއޭ.  ކުރިއަކަށް  ޖަލްސާއެއް  އިންނަވައިގެންނެއް  މެންބަރަކު  އެ  އޮވެއްޖެއްޔާ  މެންބަރެއްގެ 

އެ   ނުގެންދެވޭނެ. ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމީމަ އެއީ އެއް ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެ ނިންމުނީ. ދެން 

ދާނެ. ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ޕްރިސީޑެންޓެއް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ގަވާއިދާ  މި  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ދެން  އެކަމަކު 

މި މައްސަލައަށް.  މިކަހަލަ  ހަދާނެތޯ  އެހެން    ގަވާއިދެއް  ދެން  އެކަނި.  ވާހަކަ  މަންފާގެ  މާލީ  ހަމައެކަނި  އޮންނަނީ 

އެހެންވީމާ ނެތް.  މިވަގުތު  ގޮތަށް ބައިތަކެއް  މިއޮތް  މިހާރު  ހަމަ  ނެތިއްޔާ  މިސާލެއް  ،  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް   

ންނަވައިގެން މިސާލަކަށް  އިއިނާ  އިނާގެ ދައްތަ. ހުންނަވައިގެން، ހަމަ ރޮޒަވަންޏާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ  ބަލާކަމަށް

އީކީ.  ވެސް ހަމަ ވަކިނުކުރާ ގޮތަށް ނިމިގެންދިޔައީ. އެއީ އެކަހަލަ މައްސަލައެއް ނޫން އެއި  ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގަ

ދޮންބ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއެއްގަ iމިސާލަކަށް  އިންނެވި  އަޙްމަދު  މީހަކު  އިލެއް  ތިމާގެ  ބެލި.    އޭނަގެ  ވެސް 

ހަމަ މި ޕްރެސިޑެންޓުގެ ދަށުން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް    އި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކޮށްފަ  އި ، އެބަހުރި މީގައެހެންވީމާ

ދު ވަކި މެންބަރެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާށޭ އަލުން ގަވާއިދު ހައްދައިގެން ނުދަމާ މިހާރު  މިއަ  ،ބަލާފަ. އެހެންވީމާ

، މިހާރު އެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  އޮތް ގޮތަކަށް މިހާރު ނިންމާލަންވީ. ފަހުން ގަވާއިދަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ

ޓޭބަލު ސަޖެދެންމެ  މިތަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  މެން  އިނުގަސްޓުކުރި  އެ  އިންނަވަނިކޮށްނެއް  ރެއްގެ  ބަމެންބަރަކު 

 ގަވާއިދާ  ގްން މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއޭ. އެ ތަނާޒިލުވެވަޑައިގަތީމަ އެކަން އެ ނިމުނީ. ދެން  މިހާރު އޮތް އެގްޒިސްޓި

  އި ލިޔެފަ  އިކްލޯޒުގަ   އެއްގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމާލަންވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މިހާރު މި ކްލޯޒު ރިލޭޓިވްގެ 

އެ މެންބަރަކު އޭނަ އެއްވެސްވަރަކަށް އެ މެންބަރެއްގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް    އި މީގަ  އިއޮތް ތަފްސީލަށް ބަލާއިރުގަ 

، އެ ދެ  ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާއެ ފުރުޞަތު ގެއްލެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

 ގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ގޮތަށް އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ހަމަ    އިވެސް ޤަބޫލުކުރަން މިތަނުގަ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު

މިތަނުގަ ވާހަކަތަކެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ވެސް  ވާހަކަތަކަކީ  މީގައި   އިހުރިހާ  ނިންމޭނެ. ދެން  ގޮތް 

އި   މި ކޮމިޓީގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ މިވަގުތު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީއެއް އޮވެ 



  

މި ކޮމިޓީގެ  ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބި. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިއްތިފާޤުވާނެ ކަމަކީ މި ކޮމިޓީ  

ބޭފުޅުން ތިއްބަސް މިއަދު ޕާޓީއެއްގެ  މި    ގޮތުގެ ހިނގަންޖެހޭނެއޭ. އަދި އެހެން  ޤަބޫލުކުރަނީ  ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު 

އްގޮތަށް މި ކޮމިޓީ ބޭއްވި އެ ކަންތައްތައް އެޖެންޑާކުރެވެންޖެހޭނެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީގެ އުސޫލުތަކާ އެ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު. މިވެނި   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ ކުށްވެރިކުރަން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ 

އަޅުގަ އަސްލު  ޖަގަހައެކޭ. މިއީ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ވާހަކަތަކެއް  ގޮތެއްވީމަ  ދައްކަންޖެހޭ  ކޮމިޓީއާމެދު  މި  ދެކޭގޮތުގައި  ނޑު 

، ކޮމިޓީ ހިނގާ  ޙައްލުތަކެއް ހޯދަން. އެހެންވީމާ  ،ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ޓޭބަލަކަށް އައިސް މިކަމަށް ގޮތްތަކެއް

ޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ، އަޅުގަނއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ފޮލޯކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ  ރ އުސޫލުން އެ ޕްރޮސީޖަ 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  އިލީވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވަ ޔައުމިއްޔާއަށް ޓަކައި ވެސް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނާޝުކުރިއްޔާ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ޡިމުޤައްރިރު.  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  މް 

އޮތީ ގަވާއިދު ހެދިފަ.    ވަނަ މަޖިލިސް ހިނގަމުން މިހާތަނަށް އައި ގޮތާއި އެއްގޮތަށް އެ  19  ،ދެކޭގޮތުގައި މި މަޖިލިސް

،  ތެރޭގައި އަދިވެސް މިކަހަލަ ފުށުންއެރި މީހުންގެ އެބަތިބި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރުހުންދޭ މީހުންގެ    ،މިއަދު

ކުރީގަ ނާއި  މީގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދިޔައީ  އެ  އެންމެން  މީހުންނާއި  ގުޅުންހުރި  އާއިލީ  ހަމަ  އެ  މް  ޡިވެސް 

އޮތީ   ޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ، އަވިދާޅުވިހެން. އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ނަން ފާހަގަކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ގޮތަކީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އެ  އަދި  ހެދިފަ.  މި    ގަވާއިދެއް  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ގަވާއިދެއް.  ވެސް 

 މި ގަވާއިދުގައި މިއޮތް ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި މި ފްލޯއަށް ފޮނުވަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ،ގޮތަށްއޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 هللا. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަށް ފަހުން ނުވުމާއި ނޫނީ  ޢީއްސަކީ ރާޢީ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާއަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އެއްޗެ

އެއްޗެއް އެމީހު އިން  އެއްޗެއް ނޫން. ލިޔެފަލިޔެފައި  ބަލަންޖެހޭ  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  އެބައޮތް    އި ންނަށް ނޭނގުމާއި 



  

ގަވާއިދެކޭ ކިޔާފަ  އެއްޗެއް މީގަ   އިއޮތް. ގަވާއިދުގަ  އިވަރަށް ރީއްޗަށް މިއީ ހަމަ  ނެތް    އިބެލޭނީ. ގަވާއިދުގަ   އިއޮތް 

ވެސް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ގަވާއިދެއް އެބައޮތޭ    ކަމެއް ނުބެލޭނެ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހައަކީ. ތަކުރާރުކޮށް

، އެ ގަވާއިދަށް މި ކޮމިޓީން ހިންގާށޭ. އަމިއްލައަށް ގަވާއިދު ހަދަން ނަހަދާށޭ. ގަވާއިދެއް އެބައޮތޭ.  ހަދާފަ. އެހެންވީމާ

ވަރިކު   އި ގަވާއިދުގަ އެހެންވީމާނެތޭ  ހަދަންޖެހޭކަމަކަށެއް.  ވަކިގޮތެއް  ގަވާއިދުގަރިފުޅަށް  މިތަނަށް    އި ،  ކަމެއް  ނެތް 

ވެސް ހަމަ މިތިބީ ކުރިއަށް    އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑު   އިލައިގެން މި މައްސަލަ މިތާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނޫޅޭށޭ. ގަވާއިދުގަ

މައްސަ މި  ގެންދާނަމޭ  ކުރިއަށް  ދީގެން  އެއްބާރުލުން  ގަވާއިދުގަގެންދަން  އެކަމަކު  ކީއްކުރަންހޭ    އިލަ.  ކަމެއް  ނެތް 

 ވަގުތުތައް ދުއްވާލަން މިކަން ކުރަންވީކީއެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތަކަށް ހަމަ އިޙްތިރާމުކުރަން.  

ވެސް މި ކޮމިޓީ ގެންދާ އުސޫލު   ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ އަނެއްކާ  އި މަ އެއާއެކީގައެހެންނަމަވެސް، ހަ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިލައްވާނެ ކަމަށް. ދެން ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ މެންބަރަކު ވިޔަސް  

ލަ މެންބަރަކު ވިޔަސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން،  ލާނަން. އަމިއް އިއަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަ 

އެބަ އިނދޭ ހަމަ    އި ދެން އޭތީގަ  އި ރައީސް ވިޔަސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަނޑު އެ މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކޮށްފަ

 ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިނގޭތޯ.  ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރާނެ ހަތަރު ނުކުތާއެއް ހަމަ ކިހިނެއްތޯ

ނެތިއްޔާމު ނެތޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ނުޖެހޭ މައްސަލައެކޭ މިއީ.   އިއެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާނީ ގަވާއިދުގަ

މައްސަލައިގަ މި  މިހާހިސާބަށް    އި ނޫނީވިއްޔާމު  ދެން  ނިންމޭނެ.  ވަންޏާމު  ނިންމޭކަމުގައި  ގޮތް  ވަގުތަށް  ވަގުތުން 

މްގެ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. އަދި އިއްޒަތްތެރި  ޡިގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާއިރު އިއަ

ކަމެއް   ދެ  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ޓަކައި  ރިކޯޑަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ތާއީދުކުރައްވާފަ.  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

ނިންމުމުން ހުށަހެޅުމު  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އައިސްފި މި  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލައެއް  މިފަދަ  މި ސެޓްކުރެވެނީ. އެއީ    ން 

މެންބަރަކު އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލުވާންޖެހޭނެކަން އެއްކަމަކަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް މިހާރު ދައުލަތުގެ   ކަމުގައި ވާނަމަ އެ 

  އި ލަވައިގެންފަ އް ކުރިން ކައިވެނި ބަ ވާގޮތުގެމަތީން ކްލޯޒު ރިލޭޓިވްސް ތެރޭގައި ނުއެއް ހިމެނޭ އިމާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގަ

ބޭފުޅެއް. މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގަ  ޑިފައިންކޮށްފަ  އިވަރިކުރައްވާފައިވާ  ވާއިރުގައި ނުއެއް  އި މިހާރު މި ކްލޯޒު ރިލޭޓިވްސް 

އިތޯ. އެ  ހިމެނޭ. މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެންމެ ކައިރިން އޮތީ މި ގަވާއިދަށް. އެއީ ކްލޯޒު ރިލޭޓިވްސްއަކީ ކޮބަ

، އެއަށް  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެއްގައެއް ނެތް ޑިފައިންކުރެވިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ  ،ނެތް  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދެއްގަ 

، އެ ހުށަހެޅުމަކީ  ވަރިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުއެއް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ  އިބައްލަވައިގެންފަ   ބަލާއިރުގައި ކުރިން ކައިވެނި 

  އި ، އެއީ ކުރިން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައެއީ ހަމަ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ފޮލޯކުރާނެ ހަމަ ގަވާއިދު ކަމަށާއި އެހެންވީމާ



  

، އެއީ މަސްލަޙަތު  ލޭޓިވެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާވިޔަސް އަދި މިހާރު ވަރިކުރައްވާފައިވާތީ އެއީ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކްލޯޒު ރި 

މި   އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅުތޯ  މިވަނީ.  ހުށަހަޅާފައި  ނިންމަން  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ނުފެންނަ  ކަމަކަށް  ފުށުއަރާ  މިވަގުތު 

ން ހަމަ  ފާހަގަކުރާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި އަހަނީ އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކު

މިކަމަށް އެއްޗެއް ބުނަން ނެތް ކަމުގައި ވަންޏާމު. ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ފާސްވެއްޖެއްޔާމު  

، އަޅުގަނޑު  މިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމި ގޮތް މިއަދު ހަމަ ފްލޯއަށް ހަމަ ރައީސަށް ފޮނުވާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ

ހަމަ   މިކަން  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ހުރިހާ  ވޯޓަށް އަހަން. ކޮމިޓީގެ  ހަމަ  ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހެޅުމަށް  މި 

އެހެންވީމާ ފާސްވީ.  މި  މިގޮތަށް  އިއްތިފާޤުން  ވީހާ މެންބަރުންގެ  އެދެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަވަހަކަށް    ،  ވެސް 

ކޮށްދިނުމަށް. އާދެ! މި ނިމުނު ގޮތަކީ ދެ  އްސާހި  ށްސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމި ގޮތް ހަމަ ރައީސަ

ގޮތް  ކަމެއް އަޅުގަނޑު. އާދެ! ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑު މި ކިޔައިދެނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްފަހަރު ހަމަ މި ފާސްވި 

އްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ މިވަގުތު ބައިވެރިވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއީ އި 

، އިއްޒަތްތެރި  ޟާމެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ހާރޫން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި

ނާ މުޙައްމަދު  ޢަބްދުޡިމެންބަރު  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا، މް،  އިއްޒަތްތެރި 

މެން އިއްޒަތްތެރި  ނާރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވިސާމް.  އަޙްމަދު  ހުށަހަޅުއްވައި  ޡިބަރު  މް 

ލަތެއްގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް  ހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރެވުނީ އެންމެންގެ އިއްތިފާޤުން މިވަގުތު މިފަދަ 

ބަތްވާ ފަރާތަކީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެއްޖެއްޔާމު  އޮތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ ނިސް

ކަމަކީ   އަނެއް  ތަނާޒިލުވާންޖެހޭނެކަން.  ވަގުތު  އަމިއްލައަށް  ކަންކަމުގެ  މި  ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތު  ރިލޭޓިވްސް  ކުލޯޒު 

ގަވާއިދުގަ މި    އިތެރޭގައި  މިގޮތަކުން  ކަންތައްތައް.  ބެހޭ  ފައިސާއާ  މިވަނީ  ނެތް  ދާރާއަ އިފާހަގަކުރެވިފައި  ކުންނެއް 

އޮތީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު. މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ    ފާހަގަކުރެވިފައެއް. ދެން އެންމެ ކައިރިން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މި

ރިލޭޓިވް ޑިފައިންކޮށްފަސްކްލޯޒު  ގޮތުގައި  މިހާރު  އި އެއް  ބައްލަވައިގެން  ކައިވެނި  ކުރިން  ތެރޭގައެއް  މީހުންތަކުގެ  ވާ 

ފަރާ އެގޮތް ވަރިވެފައިވާ  ހަމަ  ނިންމިން. އެހެންވީމާ  ތްތަކެއް ނުހިމެނޭތީ އެއީ  މި  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ، އެއީ 

، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިއަދު  ނިންމުނު ގޮތަކީ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން. އާދެ! އެހެންވީމާ

 .   އި މެންބަރުންއެންމެހަ  ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
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