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

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުމަށް ހުރިހާ    .عليكم السالم ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް  ރައްޔިތުން 

އެކީގައި   އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވަގުތު  މި  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

މެންބަ އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  އެބަ  އޮންލައިންކޮށް  ރުން. 

ދާއިރާގެ   މެދު  ހިތަދޫ  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ރާޢީ،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ 

ތިނަ ރާޝިދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދޫ  އިއްޒަތްތެރި 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އާދަމް  هللا ދެކުނު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  ސަނީފް، 

ޢަބްދު ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  ދަންނަވައިލާނަން  هللا. ޝަރީފް،  އަޅުގަނޑު 

މައްސަލަ އެންމެ  އޮތީ  މި  އެޖެންޑާގައި  މައްސަލައަކީ  މިއަދުގެ  އެ  މަޖިލީހުގެ    2021މޭ    6އެއް.  ރައްޔިތުން  ގައި 

ދެކުނު   ހެންވޭރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  ހަމަލާ  ބޮމުގެ  ދިން  އަމާޒުކޮށް  ނަޝީދަށް  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް، 

ދެއްކެ ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުގެ  ގުޅުވައި  ޝަހީމްއާ  ޙުސައިން  މެންބަރު  ވި  ދާއިރާގެ 

ޝަހީމް   ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ހެންވޭރު  އެދި  ބައްލަވައިދެއްވުން  މައްސަލަ  ވާހަކަފުޅުގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ އަރިހުން ރެކޯޑުގައި ހަމަ  

މެންބަރު ޙުސައިން ޝަ މައްސަލަ، އިއްޒަތްތެރި  ކިޔާލަދެއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ  މި  ހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

 އިއްޒަތްތެރި ސެކްރެޓޭރިއޭޓް.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި ރައްޔިތުންގެ    2021މޭ    6`. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  

މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ އަޅުގަނޑާ ގުޅުވައި ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް  

ހުށަހަޅާ   އެދި  ބައްލަވައިދެއްވުން  މައްސަލަ  ވާހަކަފުޅުގެ  ދެއްކެވި  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުގެ 

މައްސަލައަކީ   މި  މަޖިލީހުގެ   2021މޭ    6މައްސަލަ.  ރައްޔިތުންގެ  ނަޝީދަށް    ގައި  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް، 

އަމާޒުކޮށް ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ  

ވައި  ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައް

ދައްކަވާފައިވާ    2022މޭ    8 ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ގުރޫޕްގައި  ވަޓްސްއަޕް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގައި 
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ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އަންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ދައްކަވާފައިވާ  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  ވާހަކަފުޅުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ އާއި  

ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މި ބީދައިން އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ގޮތަކަށް ކުރައްވާ ތުހުމަތުތަކީ ވެސް  

މާލެއް އޮތް ހައްސާސް މައްސަލައެއް ކަމެއް  އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހުތި

ކަމުގައި ވީހިނދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ މި ތުހުމަތުތަކަކީ އެއްވެސް  

މައް އެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކަމުގައިވާތީ  ތުހުމަތެއް  ނެތް  އަސާސެއް  އަދި  ސަލަ  ޙަޤީޤަތެއް 

  2021މޭ    6ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  

ބަޔަކު   ފިކުރުގެ  ހަރުކަށި  ދީނީ  އަމާޒުކޮށް  ނަޝީދަށް  މުޙައްމަދު  ރައީސް،  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގައި 

ބޮ ދިން  ބަޔަކު  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  ކަމަށް  އޮތް  ބައިވެރިވުމެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ފަހަތުގައި  ހަމަލާގެ  މުގެ 

ދެއްކެވި    2022މޭ    8ތުހުމަތުކުރައްވައި   އެމަނިކުފާނު  ގުރޫޕްގައި  ވަޓްސްއަޕް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގައި 

ތާ ޞާލިޙަށް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިހާރުގެ  ތެރޭގައި  ކަމަށް  ވާހަކަފުޅުތަކުގެ  އީދުކުރައްވާ 

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައި ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައިވާއިރު  

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރި މައްސަކަތަށް  

ހު މުޙައްމަދު  އަޅުގަނޑު  އިބްރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  އަޅުގަނޑު  އެފަދައިން  ރަސްއެޅިކަމާއި، 

"ޙުސައިނަށް   މިގޮތުން  ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.  ވަނީ  މަނިކުފާނު  އެ  ކަމަށް  އެންގުވުމަކަށް  އެންގެވި  ޞާލިޙް 

ވިދާޅުވެގެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކޮމިޓީއަކަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހުރިހާ  ތިޔަ  ވަނީ  ޙުސައިން   

އަދި   ވެސް  ކޮމިޓީ  "ޖުޑީޝިއަރީ  ވިދާޅުވުމަށްފަހު  މިފަދައިން  ވެސް    241ހުރަސްއަޅުއްވާފައިކަން" 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެގެން ޚަރާބުކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޙުސައިން، އަޅުގަނޑު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  

ނަޝީދު  ތަޢުރީފުކުރާ ބޭފުޅެއް ހޯއްދެވިކަން" މިފަދައިން ރައީސް މުޙައްމަދު  މާލެތެރެއިން ތިޔަކަހަލަ  ކަމަކީ  އެއް  ނޭ 

ރައީސް   ކުރައްވާފައެވެ. އަޅުގަނޑަކީ  ވަނީ  ތުހުމަތުތަކެއް  ނެތް  އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް  މައްޗަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ވިދާޅުވެ 

ބައިވެރި ހަމަލާގެ  ބޮމުގެ  ދިން  ނަޝީދަށް  މަނިކުފާނު  މުޙައްމަދު  އެ  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  ކަމަށް  އެއް 

މައްޗަށް   ޙަޤީޤަތެއްގެ  ނުވަތަ  ނެތް  އަސާސެއް  އެއްވެސް  ތުހުމަތަކީ  އެއްވެސް  މިއިން  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާއިރު 

ރައްޔިތުންގެ   އިތުރުން  މީގެ  ނޫނެވެ.  ވާހަކަފުޅުތަކެއް  ދައްކަވާފައިވާ  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ބިނާކުރައްވައި 

ޙުސައިންގެ   ބަލައިލާ  ރަނގަޅަށް  އަތަށް  ގުރޫޕްގައި "ޙުސައިންގެ  ވަޓްސްއަޕް  ތިއްބަވާ  މެންބަރުން  ހުރިހާ  މަޖިލީހުގެ 

އަމާޒުކުރައްވައި އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް   އަތުގައި ކޭއްތިފައި ތި ހުރީ އަޅުގަނޑުގެ ލޭ" މިފަދައިން އަޅުގަނޑަށް 
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ރު މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީ  ޙުޟޫރަތްތެރި ތުހުމަތެއްކުރައްވާފައިވާއި

އާއި އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަދި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރުގައި  

އްޤުތަކާއި އަބުރަށް އުނިކަން އަންނަ  ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވާފައިވާ އަސާސެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޙަ 

ގޮތަށް ކުރައްވާފައިވާ ތުހުމަތުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެންމެ  

ޖުމް ދެކެމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައެއް ކަމުގައި  ބާވަތުގެ  އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން ބައްލަވަންޖެހޭ  ހޫރިއްޔާގެ  ބޮޑު 

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ    90ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން   އިމްތިޔާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ އެ 

އިމްތިޔާ ތުހުމަތުތަކެއްކުރައްވައި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ބޮޑެތި  މައްޗަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ކަމުގައިވާއިރު    2022މޭ    8ޒެއް 

ފާރުން ބޭރުގައި އެ    4ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

ވާ އެ  ކަމުގައިވާތީ  ވާހަކަފުޅުތަކެއް  ދައްކަވާފައިވާ  މައްޗަށް  މަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑުގެ  ނުވަތަ  ހަކަފުޅުތަކަކީ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ތުހުމަތުތަކަކީ  ސީރިއަސް  އިމްތިޔާޒް    90ކުރައްވާފައިވާ  ދަށުން  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވެސް   ބޭފުޅަކީ  ހުންނަވާ  ރައީސަކަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ނޫނެވެ.  ވާހަކަފުޅުތަކެއް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 

އަދި  ޤާނޫނުއަސާ ބޭފުޅަކަށްވީއިރު  ބަހައްޓަވަންޖެހޭ  ޢަމަލުފުޅު  ތެރޭގައި  ހުދޫދުގެ  ގާނޫނުތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  އާއި  ސީ 

ނެތި   އަސާސެއް  އެއްވެސް  ކަމުގައިވީއިރު  މައްސަލައެއް  ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ  އިދާރާތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  މައްސަލައަކީ 

އަމާޒުކުރައްވަ މެންބަރަކަށް  މަޖިލީހުގެ  ހަމަލާއެއްގައި  ރައްޔިތުންގެ  ދެވުނު  އަވަހާރަކޮށްލުމަށް  މަނިކުފާނު  އެ  އި 

ޙައްޤުތަކަށް   އިމްތިޔާޒުތަކާއި  އަޅުގަނޑުގެ  ވާހަކަފުޅުތަކަކީ  ދައްކަވާފައިވާ  ވިދާޅުވެ  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  ކަމަށް  ބައިވެރިވި 

ތުހުމަތުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ  މި މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ    އުނިކަން އަންނަ ގޮތަކަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް 

މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބައްލަވައި އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހާމަވާންޖެހޭ ބާވަތުގެ  

ހާސިލުކުރުމުގެ   މަޤުޞަދެއް  ނޫން  އެ  އަދި  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  މަޤުޞަދެއްގައި  ސިޔާސީ  އަދި  މައްސަލައެކެވެ. 

މިންވަރަކަށް    ނިޔަތުގައި އެއްވެސް  ގެއްލުމަށް  ލިބޭނެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ތުހުމަތެއް  އެފަދަ  ވީނަމަވެސް  ކަމަށް 

ނެތި   އަސާސެއް  އެއްވެސް  ބޭފުޅަކު  ހުންނަވާ  ރައީސަކަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނުލައި  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަކާ 

ބަ  ޙަޤީޤަތް  ތުހުމަތުގެ  ކުރައްވާފައިވާ  މައްޗަށް  އެންމެހައި  އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުއްވަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  އްލަވައި 

ހަމަ   އަދި  ހުންނެވި  މިވަގުތު  ކަމުގައި  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  އެދެމެވެ.  އަޅުއްވައިދެއްވުން  ފިޔަވަޅުތަކެއް 

ތާއީ ރައްޔިތުން  ގިނަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  އަދި  ކުރައްވާފައިވާ  ރައީސްކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޕާޓީގެ  އެހެންމެ  ދުކުރާ 

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ ސިޔާސީ   މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ވަރަށްގިނަ  ރައީސް  ރައީސަކަށް މި ވަގުތު ހުންނެވި 
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ހަމަލާގެ   އެ  އަދި  ގުޅުވައި  މައްސަލައަކާ  ކަންބޮޑުވާ  ބަޔަކު  ގިނަ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ލީޑަރަކަށްވެފައި 

ދުމަށް ކަނޑަނޭޅި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން  ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ހޯ

ވާހަކަފުޅު   ދެކެވޭ  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  ވާކަމަށް  ގުޅުމެއް  އަޅުގަނޑާ  އާއި  ހަމަލާ  އެ  ދަނޑިވަޅެއްގައި  މިފަދަ  ގޮވާލަމުންދާ 

އެ   އާންމުވެފައިވާއިރު  ނޫސްތަކުގައި  އަދި  މީޑިއާ  ސޯޝަލް  މައްޗަށް  މުޅި  އަސާސެއްގެ  އެއްވެސް  ވާހަކަފުޅުތަކަކީ 

ބިނާކޮށް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރަކު  

ރައް ބަޔަކު  ގަބޫލުކޮށްފާނޭ  ކަމަށް  ގޮތް  ހިނގާފައިވާ  ވެސް ކަން  ޙަޤީޤަތުގައި  ވާހަކަފުޅުތަކަކީ  ވިދާޅުވި  ޔިތުންގެ  އެ 

ތެރޭގައި ތިބުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އެ  

ގޮތުން   ނަތީޖާއެއްގެ  އޭގެ  އުފެދި  ނަފުރަތު  މައްޗަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ހިތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ތާއީދުކުރާ  މަނިކުފާނަށް 

އާއިލާއަށް ނުރައްކާވުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތަތީ އާއި މި ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމާއެކު މި    އަޅުގަނޑު އަދި އަޅުގަނޑުގެ

މައްސަލައަކީ ހައްސާސް މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާތީ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން  

މަޖިލީހުގެ    20:26ން  އި  19:01ވަނަ ދުވަހުގެ    2022މޭ    8އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ.   ދެމެދު ރައްޔިތުންގެ 

ގައި އަޅުގަނޑު ވާނީ ރައްޔިތުންގެ   2022މޭ  11ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕަށް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދި 

ވާހަކަ   ހުށަހަޅާނެ  އެތަކެތި  ލިބުމުން  ކޮޕީ  މެސެޖުތަކުގެ  އެ  ފޮނުވާފައެވެ.  ސިޓީއެއް  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު    2022މޭ    8ވީމެވެ. އަދި  ދެންނެ ގައި 

މި   ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ކޮޕީ  ޚަބަރުތަކުގެ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ނޫސްތަކުގައި  ގުޅިގެން  ވާހަކަފުޅުތަކާ  ދައްކަވާފައިވާ 

. ޚާދިމްކުމް  2022މޭ    12. އިޙްތިރާމް ގަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ސިޓީއާއެކު ފޮނުވައި މި ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުން  މެންބަރު(  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  )ހެންވޭރު  މެންބަރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޙުސައިން ޝަހީމް. 

 އިދާރާ، މާލެ، ދުވެހިރާއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓް. ޢަމަލުކުރަމުން    ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އާންމުކޮށް  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެން   މައްސަލައާއިގެން  ނިންމަނީ  ކޮމިޓީން  ފުރަތަމަ  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމާ  މައްސަލައެއް  އައިގޮތަކީ 

އެއަށްފަހު ދެން  ނުފެނޭތޯ.  ފެނޭތޯ  ބަލައިގަންނަން  މައްސަލަ  ގޮތް.  ނޫނީ  ކުރިއަށްދާނެ  ބަލައިގަތުން  މައްސަލަ  ގައި 

އެހެންވީމާ،   ފާހަގަކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ކުރިއަށްގެންދާ  މައްސަލަ  ފަހުގައި  އޭގެ  ނިންމާފައި  ނުގަންނަން 

މައްސަލައާއިގެން،   މި  ކިހިނެއްތޯ  ޚިޔާލަށް.  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުޅުވައިލާނަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު 
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ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ހުށަހެޅި މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިއަށްދާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައާއިގެން  މި  ފައިވާ 

ތިއްބެވި އެންމެގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިލައްވާނެހެން.  

މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅު އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ދާއިރާގެ  މެންބަރުންނަށް. ނޮޅިވަރަމް  ވައިލާނަން ހުރިހާ 

 هللا.މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭނެ.   މައްސަލައެއްވީމާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މުޤައްރިރު.  އޮފިޝަލީ  ޝުކުރިއްޔާ  ގުރޫޕަކީ  ވަޓްސްއަޕް 

ފިޔަވަޅުއަޅާފަ.  މަޖިލީހުގައި  ހުރީ  ވެސް  ކުރިން  މީގެ  ކަންތަކަށް  ކުރާ  ގުރޫޕްގައި  ވަޓްސްއަޕް  ނޫނަސް  ގުރޫޕެއް 

މަޖިލިސް ފްލޯގައި ކިތަންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ގޮއްސަ ހުއްޓަސް ފިޔަވަޅުނޭޅިޔަސް ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕްގައި އަޅުގަނޑު  

މެސެޖެ މެސެޖުތައް  ލިޔުނު  އެ  ކިޔާފަ.  ގޮވިއްޔޭ  އަވަގުރާނަ  އޮތް  ހިއްސާކޮށްފައި  ހަމަ  މީޑިއާއަށް  މުޅި  އް 

ރައްޔިތުންގެ   ބޭރުކޮށްފައި  ގުރޫޕުން  ވަޓްސްއަޕް  އެކަމަކު  ގޮވީކީއެއް.  އެފަހަރު  ނޫން  އަވަގުރާނައެއް  ހިއްސާކޮށްގެން 

ރުކޮށްފަ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އިމްތިޔާޒެއް. އެހެންވީމާ،  އަމީންއާންމު އިނީ މަޖިލިސް ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕުން އަޅުގަނޑު ބޭ

މިކަހަލަ މައްސަލައެއް އަދި އަމުދުން ބެލެންޖެހޭނެ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ތުހުމަތުތަކެއް މި އޮތީ  

އެ މައްސަލަ ވިޔަސް  ގުރޫޕަކީ ލެޖިޓް ގުރޫޕެއްވީމަ ކޮންމެ ގޮތެއް  ކޮށްފަ. އެ ވަޓަސްއަޕް  އަޅުގަނޑު  ބަޔަކަށް  އިގައި 

ވެސް   މައްސަލަ  މި  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރާ  ހާލަތަށް  އެ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ބޭރުކުރީ.  ގުރޫޕުން 

ކަންތައްތަކަށް   ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕްގައި ހުރި  ހުރީ  ވެސް  ކުރިން  މީގެ  ތެރޭގައި.  މި ކޮމިޓީ  ކުރިއަށްގެންދެވެންޖެހޭނެ 

ތެރެއި ކޮމިޓީ  މި  އަޅުގަނޑު  ފިޔަވަޅުއަޅާފައި  މިގޮތަށޭ. ދެން  ކުރިއަށްދާންޖެހޭނީ  ވެސް  ކަމުގައި  ން. އެހެންވީމާ، މި 

އަމީންއާންމަށް   ގުޅިން  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައިގައި  ބޭރުކުރި  ގުރޫޕުން  ވަޓްސްއަޕް  އަޅުގަނޑު  ހުށަހަޅަން    18ވެސް 

ނަކަށް ޖަވާބެއްނުދޭ. މިއަދާ ހަމައަށް  ފަހަރު އެ ރޭ، ދެ ގޮތުން. ވަޓްސްއަޕުން ގުޅިން ނޯމަލްކޮށް ގުޅިން. އެއްވެސް ފޯ

ކަންތައްތަކަށް ވެސް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ޙައްލެއް   ވެސް ޖަވާބެއްނުދޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ  އައިއިރު އަދި އަދަށް 

ކުރިއަށްދާނެ   ކަންތައްތަކުގައި  މި  މަޑުކުރީ  މި  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ނުބާއްވާތީވެ  އަދި  ކޮމިޓީއެއް  ހޯދަން. 

އެހެންވީމާ،  ގޮތަކާ ކުރިއަށްދާން.  ބޭނުމޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ކޮމިޓީގައި  އެއީ  ވާހަކަދައްކަން.  އިމެދު 

އަޅުގަނޑު އެދެމޭ މި މައްސަލައިގައި ވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މި ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން މި  

ވަޓްސް ގޮތެއް. އެއީ  ހޯދޭނެ  ޙައްލެއް  އިންނަ  ކަމަށް  ކަންކުރަން  ގޮތައް  ބޭނުންވާ  ރައީސް  ހަމައެކަނި  ގުރޫޕަކީ  އަޕް 

 ގުރޫޕެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސަނީފް. هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަނީهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުށަހެޅުއްވިހެން  މައްސަލަ  ހީވާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

؟ ހުށަހަޅާފައި މުޤައްރިރު އެ ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ މި ކޮމިޓީ ގެންދަވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކަމަކަށް. އެގޮތަށް ދެއްތޯ

ކޮމިޓީ މި  ބޭނުންވޭ  ސާފުކޮށްލަން  ނޫނީ  އަޅުގަނޑު  ލައިވްކޮށްތޯ  ގެންދާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް  ން 

 ؟ ނޫންތޯ ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ އެހެންތޯ ތި އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ އެއް އުސޫލަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ހަމަ  ހުންނާނެ  ޢަމަލުކޮށްފައި  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން  އްސަލަ  ނޫން. މީގެ 

ހުންނާނީ.   ކޮށްފައި  ވެސް  ބޭރު  މައްސަލަތައް  ބައެއް  އަދި  ހުންނާނީ.  ނިންމާފައި  ކަމަށް  ފެންނަ  ބަލައިގަންނަން 

އުސޫލަކީ. ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައި،   ފޮލޯކުރަންޖެހޭނެ  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އެއީ 

ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހަދައިގެން  ބަލައިގަންނަނަމަ  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ކިހިނެއްތޯ،  ކަނޑައަޅަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 

ކުރިއަށްގެންދާނީ.  ސިއްރުކޮށްގެންތޯ  އަދި  ކުރިއަށްގެންދާނީ  ކޮމިޓީންތޯ  މުޅި  ނޫނީވިއްޔާމުން  ކުރިއަށްގެންދާނީ، 

ޢަމަލުކު އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އައި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް  އެހެންވީމާ، މިވަގުތު  ރަމުން 

 މައްސަލައިގައި ކިހިނެއްތޯ މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ.

 

   ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ 

މައްސަލަ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތާއީދުކުރަން.  ހަމަ  ބަލައިގަންނަން  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

މީގައި  ކުރި އެއީ  ގޮތަށް.  ކުރިއަށްގެންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  އެހެނިހެން  އެއީ  އަށްގެންދިއުމަށް. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމިދާނެ  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނޫންނަމަ  ހުރުމުން.  ކަންތައްތަކެއް  ސާފުކުރަންޖެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތުން  ވަގުތުން  މިއަދު  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްނަމަ  ސާފުވެފައި  އެއްޗެއް  ބުނާ  މި   

އެހެން ބޭފުޅުންގެ   ވެސް ނިންމިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އެކުލެވިގެން އެބަވޭ  ކުރިއަށްގެންދާނީތޯ ނުގެންދާނީތޯ 
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ވެސް ނޫން. އަދި އެއާ ބޭފުޅުންނެއް  ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  މި  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  ކަންތައްތައް. އަޅުގަނޑުމެން  އެކުމެ 

ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ގަވާއިދުގައި ސާފުކޮށް ބުނެފައި އިންނަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕަކީ.  

އެ   ވެސް  މެންބަރަކު  އެހެން  ކުރީގައި  މީގެ  އެއީ  ވާހަކަ.  ގުރޫޕެއްގެ  ވަޓްސްއަޕް  ނެތް  ގަވާއިދުގައި 

ނޫން.  ފާހަގަކުރެއްވިގެންދިޔައީ އުސޫލަކުންނެއް  ގަވާއިދެއްގެ  އިންނަ  ލިޔެފައި  ޢަމަލުކުރެވޭނީ  އޭގައި  އެހެންވީމާ،   .

ބިނާކޮށް   ކަންތައްތަކަކީ ވަކި ގަވާއިދުތަކެއްގެ މައްޗަށް  މަޖިލީހުގައި ހިންގާ  ވާހަކަތަކާއި  ތެރޭގައި ދައްކާ  މަޖިލިސް 

މެ ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް.  ހުށަހެޅިފައި  ކުރެވޭ  މައްސަލައެއް  އިމްތިޔާޒްގެ  ންބަރެއްގެ 

ކޮމިޓީން   މި  ބަލައިދިނުން،  ކަން  މި  ގޮތަކީ  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ރަނގަޅަށް  ބޮޑަށް  އެންމެ  ކަމުގައި  މި  އޮތުމުން 

 ބަލައިދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެގޮތަށް މި ކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. 

 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުއްވި   ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  ބާވަތުން  މައްސަލައިގެ  މި  އަޅުގަނޑު 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މައުޟޫޢުގައި  މި   3މި  ލިބިފައި  ހުށަހެޅުމެއް  އެއް  ވާހަކަދައްކަވައި  އެއީ  ބޭފުޅަކު  ވަނީ.   

މައްސަލަ   ބެލުމަށްފަހުގައި  މައްސަލަ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ކުރިއަށްދިއުން.  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައާއިގެން 

މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ މައްސަލަ   އިއްޒަތްތެރި  ބަލައިގަންނަން ނިންމުން. އެހެންވީމާ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ 

މައްސަލަ އަދި  އެކަމަށް    ބަލައިގަތުމާއި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރީ  އަދި  ގެންދިއުމާއި  ކުރިއަށް 

ދާއިރާގެ  މެދު  ހިތަދޫ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  މިވަނީ.  މެންބަރު    ތާއީދުކުރައްވާފައި  އިއްޒަތްތެރި 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ން: އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވު  ހިތަދޫ މެދު މެންބަރު
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މިއީ   ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދައްކާ   ފްލޯގައި  މަޖިލީހުގެ  އެއީ  ބޭނުން.  އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށްލަން  ކަމެއްތޯ  ހިމެނޭ  މެންޑޭޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މަށް ގަވާއިދުގައި އޮންނައިރުގައި  ކުން އެ ކަމެއް ނުބެލޭނެ ކަ ވާހަކައަވާހަކަ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ދައްކާ 

މަކީ މުހިންމު ކަމެއް  އުވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕަކީ މީގެތެރޭ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ ބެލުމަށްފަހު ވޯޓަށް ދިމި  

އަޅުގަނޑު   ވާހަކަ  އެ  ދެކޭތީ  އަޅުގަނޑު  އެ ކަމުގައި  އެހެންވީމާ،  މުޤައްރިރު    ފާހަގަކޮށްލަން.  ކަން 

ގަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް  ؟ ސާފުކޮށްލައިދެއްވުން އެދެން. ދެން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ ކަމެއްތޯ

ދާންޖެމި  ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ   އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ނެތް  ގަވާއިދުގައި  އެހެނެއްނޫން  ކަމަކަށް.  އެހެން  ބެލިދާނެ  ހޭނީ 

 ތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވެގެން އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލަ   މި  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  ހުރި.  އެބަ  ޚިޔާލުތައް  އެބަ  ގޮތަކަށް  ދެ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު 

ންނަށް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެތޯ ނޫންތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކުރެއްވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެބަ  އަޅުގަނޑުމެ

ސާފުކުރައްވާ.   އެބަ  ކަމަށް  ހުރި  ވެސް  ނިންމުންތަކެއް  އިތުރު  ވެސް  ކޮމިޓީގައި  އާންމު  އަދި  ހުށަހަޅުއްވާ. 

ބޭނު ސާފުކުރައްވަން  ހަމަ  މެންބަރުން  ދެ  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑު  ދާނީ.  ކިހިނެއްތޯ  ކުރިއަށް  ންވޭ 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް.  

 

 އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަޑުއްވަރި

ކުރެވޭ   މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ދެކެވުނު  ވަރަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ބަޙުސްގައި 

ގްރޫޕެއްގައި ދެކެވުނު ވާހަކަ އެއީ   ގްރޫޕެއްގައި ކަމަށްވާތީވެ، ވަޓްސްއަޕް  ވަޓްސްއަޕް  ވާހަކަތައް ދެކެވިފައި މި އޮތީ 

ނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީސްގެ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން ބެލޭނެ ކަމެއްތޯ އެ ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަ

ވަޓްސްއަޕް   ވާހަކަދެކެވުނީ  މި  ޒާތުގައި  އޭގެ  ކޮންމެހެން  އޮތީ  މި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރުގައި  ހާލަތަށް  މި  މީގައި  ހީވަނީ 

ގްރޫޕެއްގައިތޯ ނުވަތަ އެހެން ހާލަތެއްގައިތޯ ކަމަށް ބެލެވުނު ކަމަށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މީގައި އެންމެ  

ލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  މުހިންމު ހައްސާސް އެއް މައްސަ

މަޖިލީސްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ މެންބަރުގެ، ޙުސައިން ޝަހީމްގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް  

ހަށި އެމަނިކުފާނުގެ  ނުރައްކަލެއް،  މަނިކުފާނަށް  އެ  އެ  އަރައިގަތުމާއި  ކަމަށް  ކުރިމަތިވެދާނެ  ނުރައްކަލެއް  ކޮޅަށް 
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ގްރޫޕެއްގައި   ވަޓްސްއަޕް  ވާހަކަތައް،  ދެކެވުނު  މި  މައްސަލައެއް.  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ކަންކަމަށް 

ތަކުން  ދެކެވުނަސް ވެސް އެ ކަން އޮތީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މީގައި ލިބިފައި ހުރި ރެކޯޑު

ހުރި   އެބަ  މީގައި  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ރެކޯޑުތަކަށް  އެނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނޫނަސް  އަދި  ވެސް 

ރެކޯޑުކުރެވިފަ. އާންމުންނާ ހަމައަށް އެ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕުގައި ދެކެނުވު ވާހަކަތައް އޮތީ އާންމުވެފަ. އެހެންވީމާ، އޭގެ  

ގު ވާހަކަތަކާ  ދެކެވުނު  އެ  ނުރައްކަލެއް  މާނައަކީ  މަނިކުފާނަށް  އެ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޅިގެން 

ނުވަތަ އެ މަނިކުފާނުގެ ޖާނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނޭ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް  

މި އޮތީ އާންމުވެގެން   މި ކަން  ކަމަކީ. އެއީ އާންމުންނަށް  މި  ގަބޫލުކުރާ  މިހާރު  ގޮއްސަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

ފޯރަމްތަކާ   ޕަބްލިކް  އާންމުވެފައި،  މި  ވެސް  ވިޔަސް  ކަމަށް  ވާހަކައެއް  ދެކެވުނު  ގްރޫޕެއްގައި  ވަޓްސްއަޕް  ގޮތުން 

ހުރިހާ ނުރައްކަލެއް އުފެދުމުގެ މިހާރު އެބަ އޮތް ތިލަވެފައި އޮތީމަ މީގެ ސަބަބުން އުފުދޭނެ  މީޑިއާއަށް  .  ހަމައަށް 

ދެކެވުނީމާ   ވާހަކަ  އެ  މީޑިއާތަކުގައި  ދިމާވީމާ،  ގޮތަށް  މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އެހެން 

ސަބަބުން   އޭގެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  އާންމުވެފައި  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  ޝަހީމް  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދޭތެރޭގައި އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތަކުން ބަރީޢަވުމަށް ޓަކައި އޮތް    އަތުވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އެ މަނިކުފާނާ

ކިހިނެއް   ވާހަކަތައް ދެކެވިގެން އެއީ  މި  މި މަރުޙަލާގައި  އެއީ  ގަބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  މިއީ  ފުރުޞަތަކީ 

ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ހާމަވުން  ރައްޔިތުންނަށް  ކަމެއްކަން  އިއްޒަތްތެރި  ހިނގާދިޔަ  އަސްލު  މީގައި   

ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގޮތުގައި މި  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  މަޤުޞަދަކަށްވާނީ. އަދި  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މެންބަރު 

ޙުސައިން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސަބަބުން  މީގެ  އޮޅުންފިލުވައިދެވުނީމާ  ރަނގަޅަށް  ހިނގާދިޔަގޮތް  ކަން  ސާފުކޮށް 

އޮ މަޖިލީސްގެ  ޝަހީމަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވެސް،  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ތުހުމަތު  މި  މިކަމުގައި  އަދި  ވެސް  ނުރައްކާ  ތް 

މީތި   ވިދާޅުވެ  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާންޖެހޭ  ވާހަކަފުޅެއް،  ދައްކަވަންޖެހޭ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ވެސް  ރައީސްއަށް 

އެހެންވީމާ، ގަބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ގްރޫޕުގައި    ކްލިއަރވާންޖެހޭ  ވަޓްސްއަޕް  ގަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

ދައްކާފައި އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް މި ވާހަކަ ދެކެވެންޖެހޭ ކަމަށް. މިއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު ނަގާ އަނެއް މައްސަލައަކީ މި  

ރައް ކުރަނީ  މި  ތުހުމަތު  މީގައި  ހުށަހަޅުއްވާފަ.  މެންބަރެއް  މަޖިލީސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  އޮތީ  މި  ޔިތުންގެ  މައްސަލަ 

މަޖިލީސްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  

ވެސް   ޤާނޫނުއަސާސީން  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  ކަމުގައި  މި  އަޅުގަނޑަށް  އޮތީ.  މި  ހުށަހަޅާފައި  މައްސަލަ  މި 

އިމްތިޔާޒު މަޖިލީސްގެ  އެންމެ  ރައްޔިތުންގެ  ޒިންމާއެއް  ހުރިހާ  މި  ކަމެއްގައި  ހުރިހާ  މި  ވެސް  ގާނޫނުން  ބެހޭ  ތަކާ 

ބޮޑަށް އުފުއްލަވަންޖެހިވަޑައިގަންވާ ބޭފުޅަކީ މީހުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް ވެސް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެއްވުމަށް ވެސް އެންމެ  
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ޒިންމާ އުފުއްލަވަންޖެހޭ ބޭފުޅަ ވަކާލާތުކުރަންވަންޖެހޭ ގާނޫނީ  މަޖިލީސްގެ ރައީސް. އެ ކަން  ބޮޑަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކީ 

ހުރި   ދައްކަވާފައި  ގްރޫޕުގައި  ވަޓްސްއަޕް  ވެސް  ރައީސް  މަޖިލީސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވިޔަސް  ކަމަށް  އޮތް  އެހެން 

އެއީ   ވާހަކަފުޅުތަކެއް.  ހައްސާސް  ވަރަށް  ވެސް  ރައީސްގެ  މަޖިލީސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކައަކީ 

ޖާނަށް  އިއްޒަ މަނިކުފާނުގެ  އެ  ތުހުމަތަކީ  ކުރައްވާ  އެ  ނަޝީދު  ރައީސް  މައްޗަށް  ޝަހީމްގެ  މެންބަރު  ތްތެރި 

ދެއްކެވިފައި   ގުޅިގެން  ހާދިސާއަކާ  ބެލެވޭ  ކަމަށް  އަވަހާރަކޮށްލުމަށް  ކަނޑައެޅިގެން  މަނިކުފާނު  އެ  ފަދަ  ނުރައްކާވާ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ވެސް އޭގެ ޒާތުގައި  ހުރި ވާހަކަތަކެއް. އެހެންވީމާ، މީގައި ރައްޔިތުންގެ  

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި އިމްތިޔާޒީ މައްސަލަތަކެއް ވެސް އަދި އޭގައި ސީދާ ރައީސް ނަޝީދަށް ވެސް ބޮޑެތި ބިރުތަކެއް  

މި ކޮމި މައްސަލަ  އޮތް މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓީގައި މި 

ގެންދާއިރު އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް.  

ސާފުކުރައްވާނީ   މަޢުލޫމާތު  ހާޒިރުކުރައްވަނީތޯ،  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރައީސް  މަޖިލީސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައިގައި  މި 

ގޮތެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ސާފުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ކިހިނެއްތޯ، މިކަމާ މިކަން ކުރިޔަށްގެންދާނެ  ގޮތުން   ބެހޭ 

ވިޔަސް   ކަމަށް  ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި މައްސަލަ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕެއްގައި  އަޅުގަނޑަށް 

ރައްޔި ގަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ކަމަށް.  ހުރި  ބެލެވެންޖެހޭނެ  ދައްކަވާފައި  ރައީސް  މަޖިލީސްގެ  ތުންގެ 

ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން   ވާހަކަފުޅުތަކެއް ކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ 

 ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ތިނަދޫ  هللا ހިތަދޫ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ސަނީފް. 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް.  

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މުޤައްރިރު.   އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުންވޭ  މައްސަލަ، ހުށަހަޅާލަން  މި  ބޭނުންވޭ  ހުށަހަޅާލަން  އަޅުގަނޑު 

ބަލައިގަންނަން.   މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން  މި  މި ވާހަކަ ނުދައްކާ  ދެން އިތުރަށް  ފަދައިން  ކުރީގައި ވެސް ހުށަހެޅި 

އި ކުރިޔަށްގެންދާނީ. އޭގެ މާނައަކީ  ބަލައިގަންނަވާފައި ދެން އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ދެން އިތުރަށް މި މައްސަލައިގަ 

މައްސަލައެއް   ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ދިމާލަކަށް  އެހެން  މައްސަލައަކީ  މި  އިނގޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލައިގަނެފައި 
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ވެސް   ކިހިނެއްކަން  ގެންދެވޭނީ  ކަންކަން  ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނިއްޔާ  ވިޔަސް 

މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެންބަރަކާއި  މަޖިލީހުގެ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ބަލައިގަނެފަ. ކޮންމެ  މައްސަލަ  މި   އިނގޭނީ 

ވިޔަސް   ގޮތެއް  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ތިއްބެވީ.  މި  ފަރާތުގައި  ދެ  މައްސަލައިގެ  މި  ރައީސްއާ  އިއްޒަތްތެރި 

ބަލައިގަންނަންޖެހޭ   ހިސާބަކަށް. ދެކެވޭ ވަރަކަށް އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  ބަލައިގަންނަ 

ވާހަކަ ދެކެވެންޖެހޭ. ދެން އެ ނޫން ދިމާލަކަށް މީގެ މިސްރާބު ފޮނުވަންޖެހިއްޖެއްޔާ އެ ލަފައެއް މި ކޮމިޓީން ދޭންޖެހޭ  

މި   ވާހަކައަކީ  އެގޮތަށް،  ހުށަހަޅަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް 

 ށްގެންދިއުމަށް.  ކުރިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  

  

 އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަކަށް، ނުބަލައިގަތުމަކަށް ދެކޮޅެއް ނަހަދަން. އަޅުގަނޑު  

ސާފުކުރަން.   އަރިހުން  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  ކަމެއްތޯ  ބެލޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  ވާހަކައަކީ  ދައްކާ  މި 

މަޑުއްވަރި  ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އެއީ  ކުރިއަށްގެންދަން.  މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކޮށްގެން  ކުރެން  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް 

ވިދާޅުވެއް މެންބަރުން  މިތާ ބައެއް އިއްޒަތްތެރި  ޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް 

ވެސް އެބަ ޝައްކު އުފެދޭ އެއީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށްތޯ ނޫނީ މަޖިލީސް ފްލޯއަށްތޯ. އެއީ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕެއްގައި  

އިއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުބެލިޔަސް  ކޮޕީ  ދެން  ވާހަކަ  މި  ދެން  ވާހަކައެއް.  އުޅޭ  ދެކެވިގެން 

ހިނގާ  މެންބަރުންނަށް ވެސް   އެ ގްރޫޕުގައި ކަންކަން  ގޮތް. އަދި ކުރީގައި ވެސް  މި ކަން ހިނގައިދިޔަ  މި ފެނުނު 

އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ،   ގިނަ ވާހަކަތައް ވެސް ފެނިފައި  ފެނިފައި އޮންނާނީ. މަޖިލީހުގައި ވެސް ދައްކާ ވަރަށް  ގޮތް 

ބެލު މައްސަލަ  މި  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަދިވެސް  ހަމަ  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ނެތޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުގައި 

ކައުންސެލް   ކަމެއްތޯ  ހިމެނޭ  މެންޑޭޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަމަކު  ކަމެއް.  ބަލަންޖެހޭނެ  ނެތް.  އިޢުތިރާޟެއް 

ދާއިރާގެ   މަޑުއްވަރި  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ކަމުގައިވާތީ  ކަމެއް  މުހިންމު  ސާފުކޮށްލުމަކީ  ކުރެން  ޖެނެރަލްގެ 

 ރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އިއްޒަތްތެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 هللا.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޅުގަނޑު މިހާރު ހިތަށް އަންނަނީ މިގެ ކުރިން ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ފަސްވަރަކަށް ދިހަވަރަކަށް އަހަރު، ފަސްވަރަކަށް  އަ

ކޮންނަމުން   ވިދާޅުވި  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އޭރުގައި  ބަލަމުންދިޔައިރު  މައްސަލަ  އެމް.އެން.ޕީ.އާރު.ސީގެ  ކުރިން  އަހަރު 

ހަމަ   ޖެހުނީމަ،  ގަލެއްގައި  ބޮޑު  ވަކި  ގޮއްސަ  މިވީ.  ވެސް  ތެރޭގައި  މިތާ  ކަމެއް  މިކަހަލަ  އޮތީ  މި  ވެސް  މިހާރު 

ނިންމާނެތޯ ބަލަން  ޖެހުނީމާ  ކަންތަކުގެ  ؛ މީހަކާ  ހުރި  ހިނގާފައި  ގްރޫޕުގައި  ވަޓްސްއަޕް  ހުރީ  ވެސް  ކުރިން  މީގެ 

ބަޙު ސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  މައްސަލަ ބަލާފައޭ މި ކޮމިޓީން. ދެން އެހެންވީމާ، ނިންމާނެތޯ ނުނިންމާނެތޯ އެއީ މިތާ 

ނޫނޭ. ވަކި މީހަކާ ޖެހުނީމާ ބަލަން ނިންމާފައި ވަކި މީހަކާ ވީމާ. ހަމަ އެ ވެސް ފަސްހާސް މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ  

މެންބަރެކޭ. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ފަސްހާސް މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެކޭ. އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއްވީމާ ހަމަ  

ބަޙުސެއް ޖެހުނީމާ  އެއްވެސް  ރައީސްއާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ފިޔަވަޅުއެޅީ.  ބަލާފައި  މައްސަލަ  އެ  މިތާ  ނެތި   

ފަޔަށް ބަރުވެގެން ތި އުޅެނީ ފަހަތު  މި  ؟ ކީއްވެހޭ މި  ތަޙުޤީޤުކުރަންވީ ނޫންހެއްޔޭ  ހުރިއްޔާ ބަލައި  ތިހާ ހިތްވަރެއް 

ން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ހިންގަން އޮތް ކޮމިޓީއެއް ނޫނޭ މި  ކަންތައް ވެސް. މިތާ އެމް.ޑީ.ޕީ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ އެމް.ޑީ.ޕީ

ކޮމިޓީއަކީއެއް. މިއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީ. މިއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިމްތިޔާޒް އަދި  

މެން ވަކި  ބެލެންޖެހޭނެ.  މައްސަލަ  މި  މިތާނގައި  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެން  ނޫން.  ކޮމިޓީއެއް  މައްސަލަ  ސުލޫކު  ބަރެއްގެ 

އެގޮތަކަށް ވާހަކައެއް ވެސް ނުދެއްކޭނެ. މީގެ ކުރިން ވެސް   ބަލާފައި ވަކި މެންބަރެއްގެ މައްސަލަ ނުބެލޭތޯ، ބެލޭތޯ 

ފަހަރު   އެއް  ފިޔަވަޅުއަޅާފަ.  ބަލާފައި  ކަންތައް  މެސެޖެއްގެ  ލިޔުން  އަޅުގަނޑު  ގްރޫޕަކުން  ވަޓްސްއަޕް  ތި  އޮތީ 

އެހެން  ؟ އަޅުގަނޑުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮބާ؟ ރު ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްފަ. ކޮބާ އަޅުގަނޑުގެ ޙައްޤުނަސޭޙަތްދީފައި، ދެވަނަފަހަ

ކަމެއް މީގެންވާ  ކޮބައިތޯ  މީހުންނަށް  ހޮވި  އަޅުގަނޑު  އޮތް،  އެބަ  ދާއިރާގައި  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެން  ؟ ވެއްޖެއްޔާ 

  ވެއްޖެއްޔާ މި ތަން މި ވަގުތުން ވަގުތަށް ވެސް މި ކަން ބެލެންޖެހޭނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް މި މައްސަލަ ނުބަލަން އަދި ބަލަން ގޮތްތަކެއް ނިންމަނީހެންނެއް. އަދި  

ދާއިރާއެއްގައި   ފުޅާ  ނިންމެނީ  ގޮތްގޮތް  ކޮމިޓީގައި  މި  އެނގިލައްވާނެ  ބަޙުސްކުރެވެމުންދަނީ  މި  މިހާރު 

ނޫނީ    ބަޙުސްކުރެވިގެން. ބަލައިގަންނަން  މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިޔެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، 

 ސަނީފް. هللا ނުގަންނަން އަދި ގޮތެއް ނިންމީހެންނެއް. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަނީފް هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގޮތަށް   ފާހަގަކުރި  އެ  ކުރީގައި  މީގެ  ކޮމިޓީން  މި  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އެބަ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ބަލައި   މައްސަލަ  މި  ބޭނުމެއްނުވާނެ.  ރަޢުޔެއް  އިތުރު  މިއަކަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް.  އޮތީ  ބަލާފައި 

ޖެހޭ. ނިންމާ އެބަ  އޭގެފަހުން  ނިންމަން  ކައިރިން މި މައްސަލަ ދަނީ ކޮން  ކައުންސެލް  ފައި ދެން  ޖެނެރަލްގެ ލަފާ 

މި   މައްސަލައަކީ،  މި  އެކަމަކު  އިންނާނީ.  ކޮމިޓީގައި  ފޮނުވައިލުން  ދިމާލަކަށް  އެ  ބަލާފައި  މިސްރާބަކަށްތޯ 

އިން މައްސަލަ އާއި ކުރީގައި ހުށަހެޅި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  ފައި އިން މައްސަލައާ މިއީ ވަރަށް  މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ 

ގްރޫޕުގައި   ވަޓްސްއަޕް  ބަހުރުވައަކުން  ކަހަލަ  ދައްކަންނުޖެހޭ  އެއީ  ހުށަހެޅީ  ކުރީގައި  މައްސަލައެއް.  ދެ  ތަފާތު 

ދެއްކިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއްގެ ވާހަކަ. މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ ކުށް ވެސް އޭގެ ތެރެއަށް  

ހިސާބަށްދާއިރު    އަންނަ އެ  ކޮމިޓީ،  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް...  ވަކި  ކަން  މި  ވާހަކަތަކެއް.  ކަހަލަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ މިއީކީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، އެ ވަކި  

މަ ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި  އެ  އެބަ  ހިސާބަކަށްކަން  ބެލެންޖެހޭ. ބަލައިގަންނަން  އެބަ  އްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެކެނީ.   އަޅުގަނޑު  މަރުޙަލާއެއްގައި  އިންނަ  އެ  ކުރާނީ  ކަންތައްތަކޭ  ހުރި  ދެން  ބަލައިގަނެފައި  ނިންމަންޖެހޭ. 

ބަލައި ޖެހޭކަން.  އެބަ  ބަލައިގަންނަން  ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  މި  ތާއީދުކުރަނީ  ހަމަ  ވެސް  ގަންނަން  އަޅުގަނޑު 

 ނިންމަންޖެހޭކަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލަ   މި  ކަމަކަށް  އެއް  ހަމަ  ކަމެއް.  ދެ  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޒާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެތޯ. އެ މައުޟޫޢުގައި ފާހަގަކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާމުން އިމްތިޔާ

ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ )ހ(   އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ނުބެލޭނޭ އެއްވެސް  ސާފުކޮށް އެބަ އޮތް 

ގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ މައްސަލަތައް މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުން އެއީ  
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މެންޑޭޓެއް ކޮމިޓީގެ  ކަމުގައި  މި  ނެތް  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  ހަމަ  މި  މިހާރު  ދެން  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު  ދެން   .

ލިބިފައި   ޙަޤީޤަތުގައި  ތާއީދު  ހުށަހަޅާފައި  ހުށަހެޅުމެއް  އެއް  އަޅުގަނޑަށް  އަހާނަން.  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާމުން 

ން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަތުމަށް. އެހެންވީމާ، ދެން  މިވަނީ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް. އެއީ މި މައްސަލަ ބަލައިގަނެފައި ދެ

މިހާރު އަޅުގަނޑު އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ އަންގަވާލަދެއްވުން އެދެން. އެއީ މި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ  

މެންބަރުންގެ ހުރިހާ  އެހެން  އިޢުތިރާޟުކުރައްވަނީ.  މެންބަރެއް  އެންމެ  ޓަކައި.  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް   ...

 އިހަށް ހުށަހެޅުން، ވޯޓު ކެންސަލްކޮށްލާފައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އެއީ   އޮތް.  އެބަ  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  މުޤައްރިރު.  ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި 

ހިމެނޭ   މެންޑޭޓުގައި  މައްސަލައަކީ  މި  ދެން  ތާއީދުކުރިން.  އެއަށް  އަޅުގަނޑު  ލަފަޔަކަށް،  ޖެނެރަލްގެ  ކައުންސެލް 

ސާފުކޮ މި  އަޅުގަނޑު  ތާއީދުކުރަން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ށްލަން  މައްސަލައެއް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ސާފުކޮށްލަދެއްވާށޭ.  ކަން  އެ  ނޫންތޯ.  މައްސަލައެއްތޯ  ބެލޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވަނީ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .މަދު ވިސާމްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތެރޭގައި   މުޖުތަމަޢުގެ  މި  މެންބަރަށް  މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މުޤައްރިރު.  ގުޅިގެން  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  މިކަމާ 

އެއްވެސް ކަހަލައިގެ އުޅުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ދަތިކަމެއް ދިމާވެ، އެކަހަލަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޓީއަށް އެބަ އޮތްތޯއޭ މި  

ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެ މެންބަރަށް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ އެކަހަލަ ކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައި އެބަ    ބުނީ ހުށަހެޅިފައި

 އޮތްތޯ ނުވަތަ އެހެން އެދިފައި އޮތްތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިގެންނެއް ތި ކަންތަކެއް އަދިއެއް ނެތް ގޮއްސައެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުނުކުރަން  

އަޅުގަނޑު   ކަންތައްތަކެއް  ގުޅޭ  މިކަމާ  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ދޭ  އެބަ  ވެސް  ކޮމިޓީގައި  އާންމު 

އޭގެ   އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތުގައި.  މި  ގަބޫލުކުރެވޭ  ވަރަކަށެއް  ޖަވާބުދޭ  ސުވާލަށް  ތި  މަޢުލޫމާތެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ 

 ވަގުތު އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ނެތް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  

 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ   ވާހަކަދަންނަވަން.  ތާއީދުކުރާ  ބަލައިގަންނަން  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ސާފުވީމަ  ގޮތް  ކަންއޮތް  މިހާރު 

 މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލައިގަނެފައި   މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ގޮތުން  ދެ ބެހޭ  ގޮތަކާ  ޢަމަލުކުރާނެ  މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެޖެންޑާކުރާނަން  ން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް.  

 

 ކެވުން:ސަނީފް ވާހަކަދެއް هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބައެއް މެންބަރުން އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ވޯޓަށް  

 އަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ ކަމަށް  ހުށަހެޅުމެއް  އެންމެ  މިވަނީ  ހުށަހެޅިފައި  ގޮތުން  ބެހޭ  މައްސަލައާ  މި  މިހާރު  މި  އަޅުގަނޑު  ޅުގަނޑު 

މައްސަލައިގައި   މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހުގައި  ކުރިއަށްގެންދިއުން.  ބަލައިގަނެ  މައްސަލަ  މި  އެއީ  ގަބޫލުކުރަނީ. 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކުރާނަން.  ގޮތުން  ބެހޭ  ގޮތަކާ  ކުރިއަށްގެންދާނެ 

އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވާފައި މި ވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް. މި  ހުށަހަޅުއްވައި މަޑުއްވަރި ދާ

ކޮމިޓީގެ...  އެހެންވީމާ،  އެދެން.  އަންގަވާލަދެއްވުން  ހުރިނަމަ  ބޭފުޅަކު  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ހުށަހެޅުމަށް 

ބާ؟ އިޢުތިރާޟުކުރަން ކޮމިޓީގެ  އިޢުތިރާޟުކުރައްވަނީ.  މެންބަރަކު  އިއްތިފާޤުން  އެންމެ  މެންބަރުންގެ  ތިއްބެވި  ކީ 
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އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލުކުރަނީ މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްވީ ކަމަށް. ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި  

  އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާ ކުރާނަން މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް. 

 މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

_______________________ 

 

 




