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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ދައުރުގެ އަޅުގަނޑުމެން އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ    2ވަނަ އަހަރުގެ    2021އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

އަދާކުރަން.    8 އަޅުގަނޑު ޝުކުރު  މެންބަރުންނަށް  ބައްދަލުވުމަށް  އެންމެހައި  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

މިއަދަކީ   މިއާއި 2021ޖޫން    9އާދެ!  ކޮމިޓީގައި  .  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  އެކީގައި 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  هللا ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  އިއްޒަތްތެރި  ޝަނީފް، 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ޙާރޫނު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝަރީފް،  އިއްޒަތްތެރި    އާދަމް  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު 

މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން،  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  هللا، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެން  މު މިއަދުގެ  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ވިޝާމް.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރާޢީ،  ޙައްމަދު 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  މައްސަލައަކީ  އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ  މައްސަލައަކީ،  ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  ކޮމިޓީއަށް 

މީދޫ    ޙިސާން ޙުސައިނަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން ބޭފުޅެއް ކަމަށް  މުޢާމަލާތްކޮށް ޙިސާން ޙުސައިން އެއީ ދަންޖައްސަންޖެހޭ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   މަޖިލީހަށް  ބަޔާންކުރައްވާ  ކަމަށް  ވިދާޅުވެފައިވާ  ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ކުރި  މައްސަލައިގެ  މި  ފާހަގަކޮށްލާނަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެންމެހާ  މައްސަލަ.  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ދިއުމުގެ  އަށް 

ޙިސާން   އެމް.ޕީ  މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީން  އެއީ  މަޢުލޫމާތު.  ބައެއް  ޝެއަރކޮށްލެއްވި  މެންބަރުންނާއި 

މަޢުލޫމާތަ އެ  ހާމަނުކުރުމަށާއި،  ޕަބްލިކަށް  މަޢުލޫމާތަކީ  އެ  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ލެވެލް  ތްރެޓް  ކީ  ޙުސައިންގެ 

އެންމެހައި   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެ  ވިދާޅުވެފަ.  އެސް.ޖީވަނީ  މަޖިލީހުގެ  ދެންނެވުމަށް  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ސިއްރު 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ދަންނަވައިލާނަން.  ވާހަކަ  އެ  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންގެ، 

ކުރިން   ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ގޮތަށް  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ވެސް  އަބަދު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް   ނިންމި  މިއަދު  ގޮތެއް  ހަމަ  މައްސަލައިގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ.  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވާނަމަ އަދި އަޅުގަނޑުމެން  ދާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދާން އަދި އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި

މި   މިއަދު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނީވިއްޔާ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  ކުރާނީ  އެކަން 

  19މައްސަލަ ނިންމި ވެސް ދާނެ. ދެން މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިފަދަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން 

ން ވެސް ބަލާފައި ނަސޭޙަތް ދެވިފަ. އެގޮތަށް އެބަހުރި އެތައް މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފަ.  ވަނަ މަޖިލީހު

ދެން އޭގެ އިތުރުން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އެހެނިހެން އެބައޮތް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ހުރި  



 2021ޖޫން    9                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  8ކޮމިޓީގެ    އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު

 

 

2 

 

އެހެނިހެންއަށް އަޅުގަނޑުމެން  ނުހަނު    ކަމުގައިވާނަމަ  އެ ވާހަކަތައް ގެންގޮސްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު  މަޢުޟޫޢުގެ  އެހެން 

އަޅުގަނޑުމެން   ނިންމާފައި  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަށް  އޮތް  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ކަމެއް.  އެދޭ 

ހަމަ މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެދެން.  ނުހަނު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދާން  އަރުވާނަން،  އެހެނިހެނަށް  ފުރުޞަތު   

ޑޮކިއުމެންޓްތައް މިހާރު ލިބިލައްވާފައި   މިކަމާ ގުޅޭ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

ބޭނުންފުޅުވާ   ބަޙުސްކުރައްވަން  މައްސަލައިގައި  މި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ،  ކަމަށްވާނީ. 

هللا ރުޞަތު އަރުވާނަން. ޗެޓުގައި ފުރުޞަތު ޖައްސަވާލަދެއްވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުބޭފުޅުންނަށް އެ ފު

 ސަނީފް. 

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެދު ހެޔޮ  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރުންނަށް  އެންމެހައި  ކޮމިޓީގެ  ސުލޫކު  އިމްތިޔާޒާއި  އަދި  ޝުކުރިއްޔާ.  ދަންނަވަން  ން 

ސެންސިޓިވް   ހުރި  މައްސަލައިގެ  ތިއިން  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ހުށަހަޅާލަން  ވެސް. އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރަށް 

ކަމާއި ތީގައި ހުރި ކަމަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިންމު، ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  

ހަ ސަބަބުން  ޤަބޫލުކުރަން.  ކަންތައްތަކެއްގެ  ހިނގާދިޔަ  ކޮމިޓީގައި  ނިމިގެންދިޔަ  އެންމެފަހުން  އެއާއިއެކުއެކުމެ  މަ 

ލެވެލް ވެސް ވަރަށް މައްޗަށް ގޮއްސަ އަޅުގަނޑުމެން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ގޮސް   އަޅުގަނޑުމެންގެ ތްރެޓް 

ގަނޑުމެންނަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުން ދަތިކަމަކަށްވެފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިންޒާރުދެވި އަޅު

އަނެއްކާ   ގުޅިގެން  ލީކްވުމާ  ޗެޓްލޮގް  އެ  ވެސް  އަނެއްކާ  އައީމާ  ތިގޮތަށް  ވޯޓެއް  އިތުރު  ވެސް  އަނެއްކާ  ހިނދެއްގައި 

ންތަކަކީ އެ މަސައްކަތް އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެހެން ބައިވަރު މެންބަރުންތަކަކަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގޮންޖެހު

މިހެން   ކަންތައްތައް  ބުނާ  މި  ނެތީ  ކުރެވެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  އުޅޭ  ކުރަން  ތި  މިހާރު  ނެތި  ކުރެވެން 

ކުރަންޖެހޭ   ކޮމިޓީން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިންނާނެ  ދަންނަވާފައި  މުޤައްރިރަށް  އަޅުގަނޑު  އޭގައި  އެހެންވީމާ،  އޮތީމަ. 

އެ    މައްސަލައަކީ  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  އެޅުވުމަށް  މަގަށް  ހަމަ  އިމްތިޔާޒްތައް  ކޮމިޓީގެ  ގެއްލުނީމާ  އިމްތިޔާޒް  ކޮމިޓީގެ 

ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި   ފުރަތަމައަށް  އެޖެންޑާގައި  މައްސަލަ  އިން  ހުށަހަޅާފައި  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅީމެވެ.    2މައްސަލަ 

 ހަމަ ބެލުމާއިއެކުމެ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަޅުގަނޑު  ވަނައަށް ޙިސާންގެ ތިހުރި މުހިންމު މައްސަލަ ވެސް

އެ   ކަމަކަށްވެދާނެ  ދަތި  ނިހާޔަށް  މެންބަރުންނާ  ބައެއް  ތިބި  ކޮމިޓީގައި  މި  އަދި  އަޅުގަނޑާއި  އެދެނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ 

ން ވޯޓު ދިނުން. އެއީ އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި މި ޗެޓުލޮގް ބޭނުން ކޮށްގެ

އެހެންނަމަވެސް،   ނޫން.  ވެސް  އެއް  މައްސަލަ  ވަކި  ހާމަކުރުމަކީ  ވޯޓު  ކޮމިޓީއެއްގެ  ސިއްރު  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް 
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ޑޮކިޔުމެންޓް ހާމަކުރުމަކީ އެއީ އަދި ސިއްރު ނޫނަސް މަޖިލީހުގަޔާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޑޮކިއުމެންޓް ހާމަކުރުމަކީ އެއީ  

ޅިގެން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއް. އެއީ މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ހާލަތުގައި އޮންލައިންކޮށް  ކަނޑައެ

މިކަން ކުރަންޖެހުނީމަ ޗެޓްލޮގް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޮންލައިން ޗެޓުލޮގް އާންމުންގެ ތެރެއަށް ލީކްކޮށްލުމަކީ އެއީ  

ޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ރޭގައި ހުށަހަޅާފައި އިންގޮތަށް، މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި އިން  އަޅުގަނޑު ބަލައި... އެހެންވީމާ، އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް  ނޫނިއްޔާ  ބެލުމަށްފަހުގައި  މައްސަލަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް 

އެހެންނޫނި އަޅުގަނޑުމެން  މިބުނަނީ  އެއީ  މައްސަލައެއް.  އެހެން  ކަމަކަށްވެދާނެ.  ކޮމިޓީން  ދަތި  ވޯޓުދޭން  އްޔާ 

އެޖެންޑާގެ   އެދެމޭ  އަޅުގަނޑު  ބަލައިދިނުން  މައްސަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ނެތޭ.  ބައިވެރިވެވެން  ވޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ގެންދާނީ،  ކުރިއަށް  ތިގޮތަށްތޯ  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ޝުކުރިއްޔާ  ލައިގެން.  ފުރަތަމައަށް 

ކަމަށް  އަޅުގަ ފެންނަ  އެގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ގޮތެއް.  ގެންދެވޭނެ  މިވެސް  ކޮމިޓީ.  ގޮތަށްތޯ  ހުށަހެޅި  ނޑު 

ވެއްޖިއްޔާ ކޮމިޓީގެ ވޯޓަކުން ނިންމަންވީ. އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ގޮތެއް  

 ތުގައި.  ނިންމަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކެވޭ ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަކި ހުށަހެޅުއްވުމެއް ދެންމެގައި އަޅުގަނޑަށް އަޑު ކެނޑިގެން ދިޔައިމަ. އަޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅުމެއް  

 ސީދާ އޮތިއްޔާ އަންގަވާލަދެއްވަފާނަންތޯ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑު.. 

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ލިޔުމުން   އިންނާނެއޭ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑު  ލިޔުމުން  ހުށަހަޅާފައި  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  ރޭގައި  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑު 

ނޫނޭ.   މައްސަލައެއް  ހާމަކުރުމަކީ  ނިންމުން  ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓީގެ  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ހުށަހަޅާފައި 

މީޓިންގތަކާއި  ސިއްރު  ލިޔެކިއުންތައް    އެހެންނަމަވެސް،  ހާމަކުރުމާއި،  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ސިއްރު 

ކުރިމަތިވާން   ނުރައްކާ  ފުރާނައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޭގެ ސަބަބުން  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ކޮށްގެންވާނެ  އެއީ  ޕަބްލިޝްކުރުމަކީ 

އްކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ދަތި ކަމެކޭ.  ފަށައިފިއޭ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މި ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ވޯޓަކާ އެ

އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ބަލައިދޭށޭ. އޭގައި ތަފްޞީލުކޮށް އަޅުގަނޑު އިންނާނެ މި ކޮމިޓީގައި ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

އިތުރަށް   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިންނާނެހެން.  ފެންނަން  ހުށަހެޅުން  އެ  އަޅުގަނޑުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މި  ވެސް 

 ތަފްސީލުކޮށްދިނީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން   އަދި  ޕޮއިންޓުގައި  ތި  ފާހަގަކޮށްލާނަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ނިން ގްރޫޕްގައި  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ އިތުރު މައްސަލައެއް ލިބިފައި އެބައޮތްތޯ. ދެން ރޭގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކު

އެބައޮވޭ   ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލަ  ކޮމިޓީއަށް  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ. 

ޖައްސަވައިގެން   އެހެން  ގްރޫޕްގައި  ދަންނަވާހެން  މި  ގޮތަކަށެއް  އެނޫން  އަޅުގަނޑަކަށް  އިނގޭތޯ.  ޕްރޮސީޖަރއެއް 

ކުރެ ނުއެއް  އެޖެންޑާއެއް  ރައީސަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  މަޖިލީހުގެ  މިސާލަކަށް  ގޮތަކީ  މިއޮންނަ  ދެބް  ވޭނެ. 

އެޑްރެސްކުރައްވާފައި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވީމަ މަޖިލިސް ރައީސް މި ފޮނުއްވަނީ ކޮމިޓީއަށް. ދެން އޭގެ އިތުރުން މި  

އްޖެނަމަ ހަމަ ލިޔުމުން އެކަން  ބޭފުޅުން ވަކި ކަމެއް އެޖެންޑާކުރަން ބޭނުންފުޅުވެ  3އޮންނަ ގޮތަކީ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ  

އެބައޮވޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އެބަ ޔަޤީންކޮށްލަން، އެބައިންތޯ އެހެންކަމެއް ކޮމިޓީއަށް   ކުރެވޭ ގޮތަށް 

 ލިބިފައި އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި ނެތީމަ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރު މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފަ.  މިވަގުތު އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތް އިތު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އެއީ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް އަޅުގަނޑަށް. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑު ތި މައްސަލަ މިއަދު ހަމަ  

އަޅުގަނޑުމެ ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  ޔަޤީންކަމެއް.  ހަމަ  ދެން  އެއީ  އަންނަ  އެޖެންޑާކުރީމުސް.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ން 

މައްސަލަތައް އެޖެންޑާ ނުކޮށެއް ނުދާނަން. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިއަދު އެބައި އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާހަގަވީ  

މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެޖެންޑާކުރަން އަޅުގަނޑު ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މަޖިލިސްގެ ފަރާތުން އަންނަ،  

އޮންނަނީ  ރައީސް މި  ގޮތަކަށް  ނޫން  އެ  އަންނައިރުގައި  މައްސަލަތައް.  އަންނަނީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުން    3ގެ 

މެންބަރަކު ކަމެއް، ވަކި ކަމެއް އެޖެންޑާކުރަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އެޖެންޑާކުރެވޭނެ ހަމަ އެބައޮވޭ އެގޮތަށް.  

އަޅުގަނޑު  ދެން  ކިހިނެއްތޯ.  އެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތު    ދެން  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވައިލާފައި  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ، 

ރަނގަޅު   ވަރަށް  ނުކުތާގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  އަނެއް  އަރުވާނަން. 

ޗެ  ކޮމިޓީ  އައި  އޭޒް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން  ފާހަގަކުރެއްވީ.  ހަމަ  ތި  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަރގެ  ވާހަކަފުޅެއް 
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ހައިސިއްޔަތުން މި ބައްދަލުވުމަށް އައިއިރުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ގޮތެއް ނިންމައިފިން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ސިއްރު  

ބައްދަލުވުމެއް   އެ  ނުގެންގޮސް  އޮންލައިންކޮށް  ޖެހިއްޖެނަމަ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ  ގޮތުގައި  ބައްދަލުވުމެއްގެ 

މަޖިލީހުގައި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށްދޭން މަޖިލިސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގައި އެދެން. އެއީ  މެދުކަނޑާލާފައި އަޅުގަނޑުމެން 

ނުކުރައްވާ   އިޢުތިރާޟް  އެއަށް  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެއީ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ.  އެހެން  ތަނުގައި  ހުރި  ކުރިއަށް 

 ކަމުގައިވާނަމަ.

 

 ކަދެއްކެވުން:ސަނީފް ވާހަ هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮމިޓީ   ކޮމިޓީތަކުގައި  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވައިލާނަން.  އެއްޗެއް  އިތުރު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ  މުޤައްރިރު 

ކޮމިޓީގެ   ބާރު.  އިޚްތިޔާރާއި  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  އޮވޭ  ވެސް  މުޤައްރިރަށް  ހުށަހެޅޭ.  ސީދާ  މެންބަރުންނަށް 

ޓީގެ ފްލޯގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައިގެން އެޖެންޑާ ނުކޮށް ހުރި  މެންބަރުންނަށް ވެސް ސީދާ ކޮމި

ގެންގޮއްސަ އެބަހުރި.   ތާއީދު ލިބިއްޖިއްޔާ އެކަން ކުރިއަށް  ލިބިއްޖިއްޔާ  ވިޔަސް އެއަށް މެންބަރުންގެ ރުހުން  ކަމުގައި 

ހުން ވެސް  ކޮމިޓީގެ  މުއައްސަސާ  މިނިވަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެގޮތަށް  ކޮމިޓީ،  އެހެން  އިންނަ  އަޅުގަނޑު  ނާނެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށްދާ.  އެގޮތަށް  ކޮމިޓީތަކުގައި  އެހެން  ތިބޭ  ބޭފުޅުން  އެ  އިނގޭނީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން 

ންދެވޭ  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ އެކަން ގެ

 ފުރުޞަތު އޮވޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެނިހެންގައި   ކޮމިޓީގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަފުޅެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އާދެ! 

ކަމުގަ ފާސްވެއްޖެ  ހަމަ  ކުރިއަށްގެންދަން  ލިބިގެން  ތާއީދު  ހުށަހެޅިގެން  ކަމެއް  އިތުރު  އެކަމެއް  މިސާލަކަށް  އިވާނަމަ 

އިނގޭތޯ   ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެއީ.  ކަމެއް  ޕްރެކްޓިސްކުރާ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ގެންދެވޭ. 

އޭތި   ހުށަހެޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތަށް  ގްރޫޕްގައި  އެދެން  މަޢާފަށް  ވަރަށްބޮޑަށް  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް 

  އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށްލާނަން.  އަނެކަތިކުރެވޭ ކަމަކަށް. ދެން

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން.   މި ހުށަހެޅީ މިކަން  މި ހުށަހެޅީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ރަސްމީކޮށް  އަޅުގަނޑު މިއަދު 

ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުރި ގޮތެއް ބަލައިލާފައި ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ނުކުރަން މިއަށް ހަމައެކަނި  

ނިންމޭނެ ކަމަކަށް. އެއީ ކޮމިޓީގެ ދެން ތިބި މެންބަރުންނަކީ ވެސް ވާހަކައަކީ މި ކޮމިޓީ  މުޤައްރިރަށް ކޮމިޓީގެ ގޮތެއް  

ބޭފުޅުން  އެހެން  ދޭތެރޭ  މިކަމާ  ލިބިގެން. އެހެންވީމާ،  އެއްބާރުލުން  ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  އެ  ގެންދެވޭނީ  ކުރިއަށް 

 ނގެ. ވެސް ދެކޭގޮތް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ބަލާލުން މުހިންމު ކަންނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއަދު   އަޅުގަނޑަށް  އެކީގައި  އިޚްތިރާމާ  ވަރަށް  އިނގޭތޯ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

  އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި އޮތީ ފުރަތަމަ މި ކަންތައް އިނގޭތޯ. އެއީ މި ދެންނެވި އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި އެ އޮތީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު ލައްވާ. ދެން އެހެނިހެން...  

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި   ވޯޓުތަކެއްގައި  ނުރައްކާވާ  ފުރާނައަށް  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތިއަށް.  ވޯޓުދޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނަކުންތޯއޭ 

 ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު ދޭނީ. މި ކޮމިޓީއަކީ އިމްތިޔާޒް ހިފެހެއްޓޭ ކޮމިޓީއެއް ނޫންވީމަ ކިހިނެއްތޯއޭ  ކޮމިޓީގައި

މުޤައްރިރު އެ ކަން ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ދެވޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމަކީ މުޤައްރިރުގެ ޒިންމާއެއް.  

ވެސް މެންބަރުން  އެހެން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ދެކޭގޮތް  ދޭތެރޭ  މިކަމާ  ވެސް  މެންބަރުން  އެހެން  ތިބި  ކޮމިޓީގައި  މި   ،

މި   އެކީގައި  އިޚްތިރާމާ  ވަރަށް  ނުގެންދެވޭނެ.  ކޮމިޓީއެއް  އެކަންޏެއް  މުޤައްރިރު  ކަމެއް.  ބަލަންޖެހޭ  މުޤައްރިރު 

 ދަންނަވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަކި   ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑަކަށެއް  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  ވަރަށްބޮޑަށް 

ގޮތަކަށެއް ކޮމިޓީ ރޫލެއް ނުކުރެވޭނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ހުރި އުސޫލުތަކާއި އެ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފެއް  

ރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުގަނޑު ގަސްދުކޮށްގެން މި  ވެސް ނުވެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ހު

ދެން   ކަމަށް.  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެއްޖިއްޔާ  މައްސަލައެއް  ހުރި  ދެން  އެހެނިހެންގައި  ހުރީ 
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މެންބަރު ހާރޫން އެބައޮތް ފުރުޞަތައް އެދިލައްވާ އިއްޒަތްތެރި  ފަ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން  އެހެންނަމަވެސް، 

 މިވަގުތު ޙާރޫނަށް.  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ސަނީފްގެ އެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ހަމަ ކަންބޮޑުވުމެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްވައްޗޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް އާދަމް ޝަރީފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ނިޒާމީ  މަޑުކޮށްލަ

 މައްސަލައެއް އެބައޮތް ފާހަގަކުރައްވާފަ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 

ލިބިލައްވާތޯ  އަޑު  އިނގޭތޯ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ތިނަދޫ  ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ދެންމެ  ނެގީ  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  އަޅުގަނޑު 

ސަނީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ދެން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރާއި  هللا ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދިޔައިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ ދެބޭފުޅުން ދެބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަދައްކަމުން  ދެބޭފުޅުން ވާހަކަ

ގެންދެވިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތަށް އެދެމުން ދިޔައިން. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑަށް ދެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  

މީ މައްސަލައެކޭ މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. ދެން  ގެންދަވާތީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ކުޑަ ނިޒާ

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތިނަދޫ  ބޭނުންވީ  ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑު  އެއާއިއެކީގައި  އެ  هللا ހަމަ  ސަނީފް 

ސީރިއެސް މައްސަލައެއް. އެއީ   ވަރަށް  ހަމަ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުއްވި  ކޮމިޓީގެ  މި  އަނެއްކާ 

ވެސް މެ. އަނެއްކޮޅުން މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު  

މި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައްސަލައަކީ  އުޅޭ  މި  ކުރިމަތިވެގެން  މި  ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް  ދެކެން. 

މި    ކޮމިޓީގެ ދިމާވެފައި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކަށްވާއިރު މި  މެންބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒްތަކަށް އަރައިގަނެވޭ  ހަތަރު، ފަސް 

ކޮމިޓީގެ   މި  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ  ކަމަށް  ސަބަބުން  ފަރާތެއްގެ  ކޮންމެވެސް  އެހެން  ބޭފުޅުން    4އޮތީ 

އުޅުމަކީ   ގެންދަން  މިމައްސަލަ  ގޮތަށް  މި  ހިމެނޭ  ހިނގައިދާނެ. އޭގެ ބަދަލުގައި  ގޮތަކަށް ނުވެ  މިއީ އެހާ ޒިންމާދާރު 

ހިމެނޭތީ   މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީގައި،  މި  މެންބަރުން  ގިނަ  އެހާ  ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  ހުށަހަޅަންޖެހެނީ  މައްސަލަ 

އާންމު ކޮމިޓީން ނަމަވެސް އެހެން ކޮމިޓީ ބަލަންޖެހޭނީ  މައްސަލަ  އަކުންނޭ. އަދި އެއީ އެންމެ  އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އެ 
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މަސްލަޙަތު   ބޭފުޅުން  ގިނަ  އެހާ  ކޮމިޓީގެ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ފެންނާތީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމުގައި  ގޮތް  ރަނގަޅުވާނެ 

ހިމެނޭ ކަމެއް އޮތީމަ އެކަމަށް އިސްކަންދިނުން މުހިންމު ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އެހެން  

އެކި  ކޮމިޓީއަކު ބާވަތުން  މައްސަލައިގެ  މި  މިދެންނެވީ  އެހެން  ކަމަށް.  ރަނގަޅުވާނެ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބަލައިފިއްޔާ  ން 

ދަންނަވާލަން   ވާހަކަ  އެ  ކަމަކަށްވާތީވެ  އޮތް  ފުރުޞަތު  ދިއްކުރުމުގެ  އިނގިލި  ބޭބޭފުޅުންނަށް  އެކި  ދިމަދިމާއިން 

 އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން.  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  

އަޅުގަނޑު   އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް.  މުހިންމު  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅުއްވި  އެ 

ޤަބޫލުކުރަނީ އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގައި އެހެނިހެންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ  

ބަލާލައިފިން    ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ބަލާއިރުގައި  މައްސަލައަށް  އޮތް  އެޖެންޑާގައި  އަސްލު  މިއަދުގެ  މިހާރު  މިއަދު. 

ބާވަތުގެ   މި  ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ގާނޫނުން  މި  ދެން  ވެސް.  ގާނޫނު  އިމްތިޔާޒުގެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

އޮތީ ދެން  ނުފެނޭ.  މަގެއް  ސާފު  މާ  ދެވޭނެ  ހިންގާ    މައްސަލަތަކަށް  ގަވާއިދު.  ހިންގާ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރާ   ގާތް  ނުފެނޭ. އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެވޭނެ މަގެއް  މައްސަލަތަކަށް  ބާވަތުގެ  މި  ގަވާއިދުގައި ވެސް ސީދާ 

ތަކެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި އެބައޮވޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  3ގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނީ ގަވާއިދުގެ  

ގެންދެވޭނެ   ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި  ގޮތަކަށް  މިނޫން  ދެން  ވާހަކަތަކެއް.  ބާވަތުގެ  އެ  ވެސް  ގައި  )އ(  ދެން  ވާހަކަ. 

ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އަނެއްކާ މި މައްސަލައަކީ މިއީ އޭގެ ޒާތަށް ބަލައިފިއްޔާ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލައެއް.  

މަ ބަލަންޖެހޭ  ސުލޫކު  އަޅުގަނޑުމެން  އިމްތިޔާޒާއި  އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލައެއް.  ނުރައްކާތެރި  ހަމަ  އްސަލައެއް. 

ހަރުދަނާ   އެހާ  އަނެއްހެން  ނެތް  ވެސް  ގަވާއިދުގައި  މިދެންނެވިހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލާއިރުގައި  ކޮމިޓީން 

ން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން  ލަ ފާހަގަކޮށްކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭކަށެއް. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު

ވެސް މި ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ. ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަވާނީ ނިންމާފަ. އެ  

ހަމަތަކަށް،  މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވެން ހުރި ގާނޫނުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި،  
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ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ. އެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގެ މައްސަލައެއް. އެ  هللاއޭރުގައި ނިންމިފައިވަނީ އެ އިއްޒަތްތެރި، އޭރުގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

އެގޮތަށް    މައްސަލައިގައި ހަމަ  އިއްތިފާޤުވެވުނީ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ދުވަހު  އެ  ނަސޭޙަތްދޭން  މެންބަރަށް  އެ 

މި ވަކި   އިތުރުން އިތުރު ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން ނަސޭޙަތުގެ  ވާނީ  އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއަދު ވެސް ކިހިނެތްބާއޭ 

މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފައި މި   ޒާތީ  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ  މެންބަރަކާއި ވަރަށް 

އެ   އެދެން  އަރިހުން  އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރެއްވި  އެކަން  ޖެހެއޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން 

މި ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އެދުމަށް.  މަޢާފަށް  ކިބައިން  މެންބަރުގެ  މައްސަލަތައް  ރައްދުވި  ފަދަ 

މި   އަޅުގަނޑު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ގޮތް  އެއް  ނިންމޭނެ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މައްސަލަ   މައްސަލައިގައި،  ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު  އެއީ  ވެސް.  ހުށަހަޅަންވީ  މި  ކަންނޭނގެ  ސިފާގައި  ހުށަހެޅުމެއްގެ 

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ  ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މީދޫ ދާއި 

ޝިޔާމަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ނޫނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މެދުވެރިކޮށް ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ހަ އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  އެދެން.  މަޢާފަށް  ކިބައިން  ވެސް  ހިސާންގެ  މައްސަލައިގައި  އައި  މިގޮތަށް  ކުރީފަހަރު  މަ 

އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރިގޮތަށް ނަސޭޙަތްތެރިވާން އެދެން. އަޅުގަނޑަކަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ އިތުރު ގޮތެއް  

އެހެން  ދެން  ފެނޭ.  ނުއެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ތެރެއިން  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  ބާވަތުން  މައްސަލައިގެ  ބޭފުޅަކަށް،    މި 

 އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޚިޔާލާއި އެކީގައި ގެންދެވީމަ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހާރޫންގެ   އަޙްމަދު  ބަލައިގަތީ  މި  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ހުށަހެޅުން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް.  

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޡިމް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ދެ ކަމެއް ފާހަގަކުރަން. އެއްކަމަކީ ދެންމެ ސަނީފް  

އިސްކަންދޭ   އެންމެ  ތެރޭގައި  މައްސަލައިގެ  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މައްސަލަ.  ހުށަހެޅުއްވި 

އަޅުގަނޑުމެ ގޮތުގައި  ކަންބޮޑުވި  ކަމެއްގެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވިދާނޭ.  އެކަން  އެޖެންޑާގައި  މިއަދު  ން 

މައްސަލައެއް އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެކަމަށް އެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ވޯޓު، ސިއްރު ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓު  
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މީޑި ދެބޭފުޅުންނަށް ސޯޝަލް  އެ  ނަންތައް ހާމަކޮށް  ފަރާތްތަކުގެ  ފުރައްސާރަ  ދެއްވި  ތަންތަނުގައި  އެހެން  ޔާގައި އަދި 

ކުރެވިގެން ދިޔަކަމީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ  

އަނެ  އަދި  ވީ.  އެކަން  ބަލަން. ކިހިނެއްތޯ  ފުރަތަމަ  އެޖެންޑާކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  މިއަދު  މައްސަލަހެން  އްކާ 

ކުރުމުގެ   މިކަން  އެހެންވީމާ،  އައިއްސަ.  ކުރިމައްޗަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮތީ  މި  މައްސަލައެއް  އެކަހަލަ  ހަމަ  ވެސް 

ކޮންމެހެން   ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް ސަނީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ކުރިން 

ޅައިގެން މި ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާކޮށް އެކަން ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ކޮމިޓީތަކުގައި  ނުޖެހޭ ސިޓީއަކުން ހުށަހަ

އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ހުށަހަޅާފައި  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  ކުރާ  ކަންކަން  އުސޫލުން  އާންމު  ވެސް 

ކަމަށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގެން ފެންނަ  ދާނީ. އެހެންވީމާ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ބަދަލުކޮށް  މެންބަރުންނަށް އެކަން 

އިތުރަށް   ދެން  ނިމުނީމަ  ގޮތެއް  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ގެންދިއުން.  އެކަން  އެގޮތަށް  ހުށަހެޅުމަކީ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާލަން. އެހެން މައްސަލައާ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ފުރުޞަތު މިހާރު  ބޭނުން  ވީމާ، މިކަމަށް  އަޅުގަނޑު 

ގޮތެއް ނިންމެވުން އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ލިބިގެން  

ދެވަނަ ކަމަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް   ގޮތެއް ނުނިމި  އެކަމަށް  ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް.  ދިޔައީ. ސަނީފް 

މިކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ.  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ކިހިނެތްތޯ  . އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވޯޓަކަށް އައްސަވާފައި ބައްލަވަންވީނޫންތޯ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ހުށަހަޅާލަން.  އެކަން  ފެންނާތީ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިއަށްދާން  ކަމައިގެން  އޮތް  ދެން  އެއަށްފަހުގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ  ވަރަށް   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުއްވީމަ  ސަނީފް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް 

ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ތި ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑަށް އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ނުދީއެއް އެ އެއްޗަކަށް  

މިހާރު ސެ އަޅުގަނޑު  ނޭހޭނެ. ދެން  ވެސް  މިހެން ވޯޓަކަށް  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޗެކްކޮށްލަދެވޭނެތޯ  ކްރެޓޭރިއޭޓުން 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް   އެހިދާނެތޯ  ވޯޓަށް  އެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އޮތް  އެޖެންޑާކޮށްފައި 

 އޭގެ އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އަންނާނެތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ؟ ޗެކްކޮށްލަދެވިދާނެތޯ

  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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މަސައްކަތްކުރަނީ.   ތަރުތީބުން  އެޖެންޑާކުރާ  ގޮތަކީ  އަންނަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ކޮމިޓީތަކުގައި  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ 

އެއަށްވުރެ   މެންބަރުންނަށް  ބަދަލުކޮށް  ތަރުތީބު  އެޖެންޑާގެ  ނޫން  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  އެއީކީ  އެހެންނަމަވެސް، 

މައްސަލައެ  ކުރިއަށްގެންގޮސްގެން  އިސްކަންދޭ  ހަމަ  މައްސަލަ  އެ  އޮތިއްޔާމުން  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އް 

ވެސް   އޮވޭ. އެހެންވީމާ، މައްސަލައިގެ ބާވަތުން  ހަމަ  ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ވެސް  މައްސަލަ  އެ  މުޤައްރިރު ހަމަ 

އްސާސްވީމަ އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހު  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން މި މައްސަލަ މާ ހަ

ދިޔައީމަ އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނިންމުމަށްފަހު   ލީކުވެގެން  އެއީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިނގި ކަމެއް 

މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ އެގޮތަށް   މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ގިނަ  މުޤައްރިރަށް  މި މައްސަލަ ނިންމަން ގިނަ  ހަމަ 

 ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިން   އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އަހާލާނަން.  ވޯޓަށް  ހަމަ  ވަގުތު  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އިތުރު  ނިންމާފައި  ގޮތެއް  މައްސަލަ  މައްސަލައިގެން  ހުށަހެޅުނު  އެޖެންޑާކުރެވުނު  އަދު 

އޭރަށް   އެދެން.  ޖައްސަވާލަދެއްވުން  "ޔެސް"  ޗެޓުގައި  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އެގޮތަށް  ކުރިއަށްދާން. 

 އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަން.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

 ސާފެއްނުވޭ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު މިހާރު އެހެންވީމާ، ވޯޓަކަށް މި އަހާލީ ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކިލައްވާ ގޮތެއް ހަމަ ސާފުކުރެއްވުމަށް.  

އިއްޒަތް ހުށަހެޅުއްވި،  މި  ފުރަތަމަ  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަކި  މައްސަލައަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ސަނީފް  މެންބަރު  ތެރި 

އަޑު   އަޅުގަނޑުގެ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓު  ކުރިއަށްދާން.  މައްސަލަ  އެޖެންޑާކުރި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުމަށްފަހުގައި 

 ން އެދެން.  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ އަޑެއް ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑަށް ޗެކްކޮށްލެއްވު؟ )ލިބޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 
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 އަޅުގަނޑަށް އަޑު ލިބޭ އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ޡިނާ މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދަނގެތި

 އަޅުގަނޑަށް ވެސް އަޑު ލިބޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ 

 މުޤައްރިރު، އަޑު ސާފު އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ   ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިންމީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ސާފު  އަޑު  އާދެ! 

ފުރަތަމަ   ބަދަލުގެނެއްސަ  އެޖެންޑާއަށް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުރަތަމަ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި 

ގޮ އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަށް  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުނު  މަސައްކަތެއްގެ  ދެވަނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  ނިންމާފައި  ތެއް 

މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ ލަފައާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން  

މައްސަލައަށް، މި  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުކުރީ.  މި  މައްސަލައަށް.    އެގޮތަށް  ހުށަހެޅުނު  ފުރަތަމަ 

ހުށަހަޅައިގެން   ގޮތަކަށް  އެ  ބަދަލުކޮށްފައި  އެޖެންޑާ  ބަދަލުކޮށްފިއްޔާމުން  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެނގިލައްވާނެ 

ބޭފުޅުން  ހުރި  ޚިޔާލުފުޅު  މައްސަލައިގައި  މި  މިކަމުގައި،  އެހެންވީމާ  ކުރިއަށްދެވޭނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ލިބިގެން    ތާއީދު 

 ފުރުޞަތަށް އެދިލެއްވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މްވިސާ އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

ބައެއް   ގުޅިގެން  މިކަމާ  ކޮމިޓީގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ދެ ދާއިރާގެ  މެންބަރުން  ތިނަދޫ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އަޑުއަހައިފިން.  ވާހަކަތައް  އްކި 

އަޑުއެހިން.   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ބަދަލުކުރިތަން  ޚިޔާލު  މިކަމުގައި  ސަނީފަށް  މެންބަރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
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މިހާ   ގުޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީގައި  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  މައްސަލައެއް  މުހިންމު 

މެންބަރުންނާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ    3އަޅުގަނޑު ހިމެނޭގޮތަށް އިތުރު  

މުޤައް  ފަރާތުން  އެންމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  މި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ގޮތުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  ރިރެއްގެ 

ޔާސިރު، އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، މި ބުނީ ހުންނަވާއިރު މުޤައްރިރު މިކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން މި ބުނީ ނެތްކަން ދޭހަވާ  

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ވާހަކަދެއްކިފައިވާތީވެ.  ބައެއް  ގުޅުންހުރި    4ބީދައިން  ބޭފުޅުންނާ 

އި ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމުގައި އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މިއީ ކިހިނެއް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ބެލުން އެއީ  މައްސަލައެއްގަ

ހިނގާ   އެކަން  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތުން  މުޤައްރިރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޙަޤީޤަތުގައި 

 ވެފައި އޮތް ގޮތް އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ވެސް މާ ބޮޑަށް ސާފުވާނެ.  ގޮއްސިކަމާއި، އެކަމުގައި ކަންތައް، ވާހަކައަކީ

އެކިއެކި   ވެސް  މިހާރު  މިކަމުގައި  އަދި  ފަރާތް  ރައްދުވާ  މިކަމުން  ކޮމިޓީގައި  އިމްތިޔާޒު  ވެސް  އަނެއްކާ  އެއީ 

މަ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ  އިންޒާރުތަކާއި އެއްޗެހި ލިބޭ ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވި ވާހަކަ މި ކޮމިޓީގައި ދައްކަންޖެހުނީ

އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މި ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ  

  ފެނިގެންދޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހަމަ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް އިނގޭތޯ މި ބުނީ ނޫސް ބަޔާން ވެސް ހަމަ ނެރުއްވާތަން 

އިނގިލިތައް   ތުހުމަތުގެ  ކަހަލަ  އެކި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮސްގެން  ހިނގާ  ކަމެއް  ބޮޑު  މިވަރުގެ  ވެސް. 

ދެކެން.   އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އެއް  ވެސް  ސާފުކޮށްދިނުމަކީ  އެކަން  ކޮމިޓީން  ޙަޤީޤަތުގައި  ދިއްކުރާއިރު 

 ންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަ ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ބަލައިގެންފިން ތި ހުރިހާ ހަމަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް.  

 ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އިތުރު މެންބަރެއް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ޡިނާ މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދަނގެތި

އަދިވެސް އެއްފަހަރު   އޮތް މިންވަރު  ހަމަ ކަންބޮޑުވުން އޭގައި  މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ދިޔައީމަ   ހިނގާ  ކަމެއް  މިފަދަ  ކޮމިޓީއެއްގައި  އޮތް  ސިއްރުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބޭނުން.  ހާމަކުރަން  ހަމަ 

މެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ  އަޅުގަނޑުމެން އެން

އެ   ވެސް  މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  މިހާރު  ދިޔައީ.  އެ  ކުރިމަތިވެގެން  ގޮންޖެހުންތަކަކާ  ގިނަ  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް 
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ޤު ލިބިގެންވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރުގެ ކަންތައްތައް މި  މެންބަރަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދީ ކަންކަން ކުރުމުގެ ޙައް

އަދި   އާއިލާއަށާއި  މެންބަރެއްގެ  އެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  މެންބަރަކަށް  އެ  ގޮތަކުން  ވޯޓުދެވޭ  ބަލާއިރުގައި  އޮތްގޮތަށް 

ދިޔައީ މި  ކުރިމަތިވެގެން  އުނދަގޫތަކެއް  ބޮޑެތި  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެނިހެން  އެހެންވީމާ،   .

އެއީ   ތަފާތުވުން  ގޮތް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  މިކަން  ނުނަންގަވާ،  ސީރިޔަސްކޮށް  މުޤައްރިރު މިކަން  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ވެސް 

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  މި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ޙަޤީޤަތުގައި.  ކަމެއް  ހިތާމަކުރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު 

ބަލަން. ބަލާފައި އެކަމާ ދޭތެރޭގައި  މުޤައްރިރު އިސް ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ  ބެލޭނެ  ގޮތް  ދިޔަ  ހިނގާ  ނަންގަވައިގެން މިކަން 

ޚާއްޞަކޮށް   ގޮތަކަށް،  ނުވާނެ  މިކަންކަން  މުސްތަޤުބަލަށް  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކޮން  އެޅޭނީ 

މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާދިޔަނުދިނު މަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބައްލަވާފައި އަޅުގަނޑުމެންނާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި 

އިއްޒަތްތެރި   މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދެންމެ  ވަރަށް ސީރިޔަސް  ހަމަ  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ގެނައުން. މިކަމަކީ  ހަމައަށް 

މިހާރު  ވެސް  އިންޒާރުތައް  ތަފާތު  މެންބަރުންނަށް  ބައެއް  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ސަނީފް  ދިޔައީ    މެންބަރު  މި  ދެވިގެން 

މެންބަރަކަށް   ކޮންމެ  ނޫން.  ގޮތެއް  ވެގެންވާނެ  އެކަން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ގުޅިގެން.  ގޮތަކާ  ލެވުނު  ވޯޓެއް  ހަމައެކަނި 

ވެސް މެންބަރެއްގެ ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ. އަދި ވޯޓު ދެއްވުމުގެ ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް  

އަދި  އޮންނަންވާ މިކަމާ.  ހިތާމަކުރަން  ވަރަށް  ދިމާވީމަ  މިހެން  ހުރިގޮތުން  ކަންކަން  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ނެ. 

އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރަށް ދަންނަވަން ހަމަ މިކަން ސީރިޔަސްކޮށް ބައްލަވާފައި މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވޭނީ  

ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  ބައްލަވާފައި  ވެސް  ގޮތެއްތޯ  ލިބޭނެ  ކޮން  ޖަވާބެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން   

 ގޮތެއް ހެއްދެވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ހަމަ ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު  

ދަން ދެން  ހަމަ  ނޫން  ކަމެއް  ތާއީދުކުރި  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ނަވައިލާނަން. 

ކުރިއަށް   ވިދާޅުވިހެން  ތި  ކަމަށް ވިޔަސް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ  އެއްޗެއް ނުދެންނެވި  ޕަބްލިކަށް އެ  އަދި  އަޅުގަނޑު 

ގޮތަކަ ތަކުރާރުނުވާނެ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  މަސައްކަތް  އޮތްތަނުގައި  ތަރުތީބުކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީގައި  މި  ށް 

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުރިން. ދެން ހަމަ ކޮމިޓީ ފެއްޓިއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލިން އަޅުގަނޑު މިހާރު ހަމަ  

އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ވާނަމަ  ކަމުގައި  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ސިއްރު    ތި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީއެއް ގެންދާކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނޫނިއްޔާމުން އޮންލައިންކޮށް ގެންދާ ކޮމިޓީއެއް ސިއްރުކުރަން ޖެހިއްޖެ  
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މަޖިލީހުގައި އެދޭ ވާހަކަ، ހަމަ މަޖިލީހުގައި އެ   އަޅުގަނޑުމެން އެހިސާބަކުން އެ ކޮމިޓީ މެދުކަނޑާލާފައި  ހާލަތެއްގައި 

ބަޙުސްކުރުމަށް.    ކޮމިޓީ މައްސަލައަށް  އެ  ހަމަ  އޮތީ  މި  ހުށަހެޅިފައި  ވަގުތު  މި  މިހާރު  ދެން  އެޖެންޑާކޮށްދެއްވުމަށް. 

 ސަނީފަށް.  هللا މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަނީފް هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކޮށްފިން ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުން މި މައްސަލައަށް  

ތަރުހީބު   ބޭފުޅުންގެ  ތި  މައްސަލައަށް  ހުށަހެޅި  މި  އިސްނަގައިގެން  ޓަކައި، އަޅުގަނޑު  އިސްނެގުމަށް  ހަމަ  ދެއްވި  ތި 

ވެ. އެހެންމެ ހަމަ އެހެން މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މުޤައްރިރު ވެސް މިކަމުގައި ހަމަ ބޮޑު  މިއަށް ލިބުނީތީ

ވެސް އެ   ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ކޮމިޓީތަކުގެ  އިސްނެގުމެއް ނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

މި   ވީހިނދުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ސުލޫކް  ކޮމިޓީގެ  އިމްތިޔާޒާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ގެއްލިއްޖެ  އިމްތިޔާޒު  ކޮމިޓީގެ 

މިހެން   މިކަން  ފާސްވެފައި  މި އޮތީ  އެގޮތަށް  މިހާރު ދެކެން. އެއީ  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް  މެންބަރުންނަށް 

ވޯޓު މަޖިލީހުގައި  ނޫން.  ކަމެއް  ކުޑަ  މިއީ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  އެއީ  ކަމަށް.  ކޮމިޓީއެއްގައި  ހިނގައިފި  ގޮތުން  ދޭ 

ވޯޓުދޭ ގޮތުން އެ މީހާ އާއި އެ މީހާގެ އާއިލާ އާއި އެ މީހާއަށް ތުރެޓް ލެވެލް އެހާ މައްޗަށް ދިއުމަކީ އެއީ ވެގެންވާނެ  

ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ތެރެއިން   ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ބައެއް ޕްލެޓްފޯމުތަކުން ފެންނަން 

މިފަދަ  ފެންނަ ކަމަށް،  ދަތިކޮށްލާނެ  އުޅެން  މަގުމަތީގައި  މާލޭ  އުޅެ،  މަގުމަތީގައި  ތެރޭގައި  މަންޒަރުތަކުގެ  ހުރި  ން 

ނޫނިއްޔާ   އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ކަމަށް.  ބާޣީން  އެއީ  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  އިބާރާތްތަކުން. 

އިބާ އެހެނިހެން ހުތުރު  ވެސް  އެނޫން  ނެތް އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  މިކަމާ ގުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން  ރާތުން 

އަޅުގަނޑުމެން   އަދި  ކޮމިޓީގައި  ބުނަމުން.  ބަސްތައް  ބަދު  ހުތުރު  ވެސް  ދިމާލަށް  މެންބަރުން    4މައިންބަފައިންނާ 

މި ބާވަތުގެ ބަސް ދިމާލަށް ވެސް ހަމަ  އިތުރު މެންބަރުންތަކާ  ހިމެނޭ  ތައް ބުނެގެން  އެކަންޏެއް ނޫން. މި ކޮމިޓީގައި 

އަޅުގަނޑު   އެއީ  ލީކުވުން.  ލިޔުމެއް  ސިއްރު  ކޮމިޓީގެ  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  ސަބަބެއް  އަސްލު  ޖެހުނު 

މިނިޓެއް ވެސް ނުވަނީސް   ކަމަށް ކޮމިޓީ ހިނގާ ނިމުނުތާ  ލީކުވެގެންވާނެ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ލިޔުމެއް 

ކީ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި މި ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ކުރި  ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެ ލިޔުން އެރުމަ

ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދެން އެހެންމެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މީގައި އެބަ ބައިވެރިވާކަން ނޫސްތަކުގެ  

މިކަން   އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުރުޚީތަކުން  މުޤައްރިރު  ފަލަ  ކޮމިޓީގެ  ޓަކައި  ހުއްޓުވުމަށް 

މި   ވެސް  ވަގުތުގައި  މި  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  ބްރީފިންގއެއް  ނިއުސް  ނަގައިގެން  އިސްނެގުމެއް 
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ޒިންމާވާންޖެހޭ   މިކަމުގައި  ބަލާފައި  މައްސަލާފައި  މި  ކަމަށް.  ބަލާނެ  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ސީރިޔަސް  މައްސަލަ 

ރާތެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ، އެ ބޭފުޅާއަށް ނަސޭހަތެއް ދެންޏާ ނަސޭޙަތެއް ދީ، އެނޫން ވެސް އެނޫން  ފަ

ކަމެއް ކުރަންޏާ އެ ނޫން. މި އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަން ކުރެވޭނީ މުޤައްރިރު  

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ އާދައިގެ މައްސަލައެއް ނޫން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އެއްބާރުލުންދީގެން  

މި   އަންނަނީ  މި  އަންނަނީ.  މި  ނޫން  ވެސް  އިޝޫއެއް  މެންބަރެއްގެ  އެންމެ  ނޫން.  ވެސް  ކަމެއް  އާދައިގެ  މިއީ 

ހިމެނޭ   ދި  6މެންބަރުންގެ،    7ކޮމިޓީގައި  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ޕަބްލިކަށް  މުޅި  ސީދާ  ނަފުރަތު  މެންބަރުންނާ  މާކުރަން، 

ޓަކަ މީއުފެއްދުމަށް  އާންމު  ވިޔަސް  މެންބަރުން  މަޖިލިސް  އެއީ  ޓަކައި  އި  އުފެއްދުމެއް  ނަފްރަތު  ވިޔަސް  ހެއް 

ދާ   ދަނީ.  އޮތް  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދަން  ވެސް  ގާނޫނަކަށް  ކަނޑައެޅިގެން  މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

ތެރޭގައި މި ނަފްރަތު އުފެއްދުމާ ދެކޮޅަށް ހަދާ ބަޔަކު މީޑިއާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ    ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

އުފެއްދުމަށް   ނަފްރަތު  ދޭތެރޭގައި  މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި،  އުފެއްދުމަށް  ނަފްރަތު  ފެންނަމުންދޭ 

މެން ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން އެބަ ފެނޭ. މަޖިލީހުގެ  ޓަކައި އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އެކަން އަޅުގަނޑު

ޚާއްޞަކޮށް   މެންބަރުން    19މެންބަރުން،  މަޖިލީހުގެ  ނިކުމެ،    19ވަނަ  ދެކޮޅަށް  މެންބަރުންތަކަކާ  މަޖިލީހުގެ  ވަނަ 

ތް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި.  ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތާއި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރު ހެދުމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިގެން ޙަޤީޤަ

އެއްވެސް   ނީންނާނެ  ކޮމިޓީންނެއް  މި  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތެއްގައި،  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

މީހެއްގެ ތަޙުޤީޤަކަށް ނޫނިއްޔާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  

ގެ އިސްމުފުޅު ނަންގަނެގެން މަޖިލީހުގައި  هللاނީންނާނެ. އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަ އިތުބާރަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައެއް 

ކޮށްފައި އޮތް ހުވައާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓަކީ، އަޅުގަނޑުމެން  

ނެތި   ނުފޫޒެއް  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ވޯޓަކީ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ދޭ  ގާނޫނާއި  ސަބަބުން  ވޯޓުދިނުމުގެ  އެ  ވޯޓެއް.  ދެވޭ 

އުފައްދާ،   ނަފުރަތު  މެދުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަބަބުން  ވޯޓެއްގެ  ދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގެމަތީން  އެއްގޮތްވާ 

އެންމެ   އަޅުގަނޑު  އެއީ  ކުރުމަކީ  އެކަން  މެންބަރުންތަކެއް  މަޖިލީހުގެ  އުފައްދާ،  ކަމަކީ.  ފިތުނަވެރިކަން  ދެރަވާ 

ކަމަށް   ނުނަގައިފި  އެކަން  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  އިމްތިޔާޒު  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއް  ސީރިއަސް  މިކަން  އެހެންވީމާ، 

ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ،   އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން  މި މައްސަލަ ކިހިނެއްތޯއޭ ދެން  ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މި މައް ވެސް  ޖެހޭ. ބަލަންޖެހޭ. ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މިކަން  ޙަޤީޤަތުގައި  އެބަ  ބެލެން  ސަލަ 

ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ. މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއާއެކު  

ސީރި މައްސަލަ  މުޤައްރިރު މި  މަޖިލީހުގެ  ގެންދާ  އެކީގައި ހުށަހަޅަން  މިގޮތަށް ކުރިއަށް  މައްސަލައެއް ގޮތުގައި  އަސް 
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ކަމުގައި މަޖިލީހުން ރަސްމީކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް މި ވާހަކަ ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދެކޭ ކަމެއް.  

މެހެން މި އުޅެނީކީ  މިކަމާ ގުޅުން ވަށައިގެން ހުރި ކަންތައްތައް ބަލައި ހޯދުމަކީ ވެސް އެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ކޮން

އެއްވެސް މީހަކަށް ދެރަގޮތެއް ހަދާކަށް ނޫން. އެއްވެސް މީހަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅާކަށް ވެސް ނޫން. މި އުޚެނީ  

އުސޫލެއް   ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މަޖިލިސް  މި  އާއި  ކޮމިޓީ  މި  ގޮތަކަށް  ނުހިނގާނެ  މައްސަލަތައް  ބާވަތުގެ  މި 

އެކަމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ މި ކޮމިޓީގެ ބޮލުގައި. އެންމެ ދައުރެއް މީގައި  ގާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި،  

މި   ވީހިނދުގައި  ކަމަށް  ކޮމިޓީން  ސުލޫކު  އިމްތިޔާޒާއި  މަޖިލީހުގެ  މި  އެއީ  ބޮލުގައި.  ކޮމިޓީގެ  މި  އޮތީ  އެ  އެޅިފައި 

އެ އޮތީ.  އެޅިފައި  މިކަން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޮލުގައި  އެކީގައި  ކޮމިޓީ  އާދޭހާ  އެކީގައި،  ހިތާމައާ  އަޅުގަނޑު  ހެންވީމާ، 

ވެސް   ކައިރީގައި  މެންބަރުން  އެހެން  ހިމެނޭ  ކޮމިޓީގައި  މި  އަދި  ދަންނަވަނީ  މި  ކައިރީގައި  މުޤައްރިރު  މަޖިލީހުގެ 

ވި ފުޅާ  ތަނަވަސް ޚިޔާލާއި  ބޭފުޅުންގެ  ބެލިގެންނޭ ތި  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  މިކަން  އެދެނީ  މި  މީގެ  އަޅުގަނޑު  ސްނުން 

އެހެންވީމާ،   ގެންދެވޭނީ.  ކުރިއަށް  މިކަން  ބެލި،  ގޮތެއްގައި  ރަނގަޅު  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލެވިގެންނޭ  ތެރެއަށް 

ވެސް، މި ކޮމިޓީ ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށް   އޮތް ތާނގައި  މަޖިލިސް ކުރިއަށް 

ބޭފުޅު ތި  ޓަކައި  ގެންދަވާށޭ.  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މިކަން  ދެއްވާށޭ.  މިކަމުގައި  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ތަނަވަސް  ންގެ 

 މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިއީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވެސް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ 

އަޅުގަނޑު   ވެސް  އިސްނަގައިގެން  އަދި  އެއްބާރުލުމެއް  ހުރިހާ  ކަމުގައި  ތި  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އަރުވަން  ޔަޤީންކަން 

 ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާހިސާބަށް އައިއިރުގައި ވެސް އަދި އަޅުގަނޑަށް އަމިއްލައަށް އެޖެންޑާ ނުކުރި... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު  ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު
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 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ هللا ޢަބްދު  ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

ރަސްމީ ވަޓްސްއަޕްގްރޫޕަކަށް. ދެން މި ގްރޫޕް   މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއަޕަކީ  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ 

އެހެންވީމާ، ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ރަސްމީ ގްރޫޕަކަށް ކަންނޭނގެ ވާން ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ރޭ   ވެސް 

އެ މައްސަލަ ބަލަން. އޭގެފަހުން ސަނީފް ވެސް އެބައިން އެ މައްސަލަ ބަލަން އެދިފަ. އިންދާ  ވެސް އެދުނިން ހިނގާށޭ  

އެއަށްވުރެ މާ ފަހުން އައި މައްސަލައެއް މި ދަނީ. އިސްފަސްވެގެން މި ދަނީ ކަންތައްތައް. އެއީ އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ  

ގްރޫޕަކަށް ރަސްމީ  އެއީ  ބުނީމަ  އެއްޗެއް  ގްރޫޕްގައި  ކަމަށް  ވަޓްސްއަޕް  އެގޮތަށްވީމަ  އެކަން  ގްރޫޕްގައި  އެ  ހަދާފައި   

އެއްޗެހި   ލިޔާ  ގްރޫޕްގައި  މި  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ނިންމީ.  އަޅަން  ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭ  އަޅުގަނޑާއި  ބަލާފައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އެހެން  އެއްޗެއްސަށް.  ރަސްމީ  ޖެހޭނީ  ވާން  ވެސް  ވެސް   

މީހަކު އެއަކަށް   ތިބި އެއްވެސް  ދެން  ވެސް ނުދެއްވާ. ކޮމިޓީގައި  މުޤައްރިރު  ޖަވާބެއް  ކަހަލަ، އެއްވެސް  ކޮންމެވެސް 

އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޫނީ  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ހަމައެކަނި  ކުއްލިއަކަށް  އެހެންވީމާ،  ނުދައްކާ.  ވާހަކައެއް  އެއްޗެއް،  އެއްވެސް 

 އިންނަ ގްރޫޕަކަށް މި ގްރޫޕްވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ޤަބޫލުކުރަނީ، މި  ސައިޑުން އަންނަ އެއްޗެހި ބަލަން 

ބުނީ މި ކޮމިޓީވެގެން ނުވާނެ ކަމަށޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން އެއްޗެއް ލާއިރަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން  

ކުރިން މި ގްރޫޕަ މީގެ އެތައް ދުވަހެއް  ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް، މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާ  އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ކޮބައިތޯ  ށް 

އެ   ކުރަން.  ވެރިފައި  އެއްޗެހި  ޓުވިޓަރއާ  ފޭސްބުކާއި  ވަޓްސްއަޕް،  ކަމެއް  އިން  ހުށަހަޅާފައި  ގޮތުން  ބެހޭ 

ވަގުތުން  ކަންތައްތަކަކަށް ވެސް މި ގްރޫޕް ތެރޭ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެކަމަކު މި ކަހަލަ ކަމެއް ވާއިރަށް  

ހަމަ ހީވަނީ އެހެން ފަދަ ކަމެއްވެގެން އުޅޭހެން. ހަމަ މިކަން ވެއްޖިއްޔާ ވަގުތު ވެސް އެބަ ދެވޭ. އެހެން ކަންތައްތައް  

 ވެސް އެބަ ދެވޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިއެއް އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތަށް  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  ކިހިނެއްތޯ  އަރުވަންތޯ.  ފުރުޞަތު  ގިނައިރު  އަޅުގަނޑު  އެހާ  ނުވޭ 

 އަޅުގަނޑަކަށް. އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު  ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

 އޯކޭ. އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން ނިންމާލީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް.އާދެ! އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި

ހަމަ   ދެއްކެވި ވާހަކައަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް  ހަމަ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

ސަލައަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި  ސަތޭކައިން ސަތޭކަ ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. މި މައް

ކުޑަ   ޒިންމާދާރުކަން  ވަރަށް  ލަދުވެތި،  ވަރަށް  ޚުދުމުޚުތާރު،  ވަރަށް  ވެސް  ވިޔަސް  ކަމަށް  ކުރި  ބަޔަކު  ކޮންމެ  މިއީ 

މިއީ   ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  ބަލާއިރު  ބާވަތަށް  މިކަމުގެ  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމެއް  ސީދާ 

ކަމަށް   މައްސަލައެއް  ބަލަންޖެނެހޭ  ވެސް  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  މައްސަލައެއް.  ހުރި  ގުޅުން  އިމްތިޔާޒުތަކާ 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  މި  އެއީ  ސުވާލެއް.  އުފެދެނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް 

މަސައްކަ ބަލަން  އުފެދުމުގައި  ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  މި  އޮތީ  ޔަޤީންކަން  ކިހާވަރަކަށްތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތްކުރާއިރު 

ނުވަތަ މިކަން މިހެންވީ ނުވަތަ ސްކްރީން ޝޮޓެއް ބޭރުވެގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ފަރާތުންތޯ.  

ންތޯ ނޫނީ މިއީ ކިހިނެއްވެގެންދިޔަ ކަމެއްތޯ ބެލުމުގައި  މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ އިދާރީގެ ފަރާތު

މިއީ   ހުރެދާނެތޯ  މައްސަލަތަކެއް  އިދާރީ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އުޅޭ  ބަލަން  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނ ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކުރީގައި  އެހެންވެގެން،  ސުވާލުތަކެއް.  އުފެދޭ  ހިތުގައި  ޑަށް  އަޅުގަނޑުގެ 

މިކަން   ފާހަގަކުރީ  އަޅުގަނޑު  ބެލުމުގައި  މިކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލަންޖެހޭ.  މައްސަލަ  މި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ބަލަންޖެހޭނީ އެހެން ކޮމިޓީއަކުންނޭ. އެހެން މި ދެންނވީ މިކަމުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މީގައި  

ދިމާއަށް،   މީހަކާ  އޮވެދާނެ  ކޮންމެވެސް  ފުރުޞަތު  ދިއްކުރުމުގެ  އިނގިލި  ދިމާއަށް  މީހަކާ  ކޮންމެވެސް  ކޮމިޓީގެ  މި 

ތަޙުޤީޤެއް   ޖިނާޢީ  މިއީ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  މިންގަނޑުން  އަޅުގަނޑުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  މިކަމަކީ  ބެލޭތީވެ  ކަމަކަށް 

ކޮ ގެންދާ  ސިއްރުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  މައްސަލައެއް.  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭވަރުގެ  މިޓީގެ 

ސްކްރީންޝޮޓްތައް ބޭރުވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ހަމަ ކްރިމިނަލް ޗާޖު ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  

އެހެން   ވިޔަސް  ކަމަށް  ތެރެއިން  ހުށަހެޅުމެއްގެ  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން  މި  ބެލެންޖެހޭނީ  މައްސަލަ  މި  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު 

ބެލުމަށް. އެކަން ހުށަހަޅަމުން،  ކޮމިޓީއަ ކުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ އާންމު ކޮމިޓީން 

 ދެން މިކަން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި އެބަވޭ. ދެން އަޅުގަނޑު    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

 މިއަދު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު  ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ

ހުށަހެޅުމަށް   އެ  ސަނީފްގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފަށްފަށުން  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތާއީދުކުރަން. މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ވެސް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. އެއީ ކޮމިޓީގައި ސިއްރު ކޮމިޓީއެއްގައި ދެކެވުނު  

ނިކުމެ ބޭރަށް  ޗެޓްލޮގް  އެނގެނީ.  ވާހަކަތަކެއްގެ  ކޮންބައެއްކަން  އެއީ  ނޫން.  އެނގެނީކީ  ވެސް  ތަނެއް  ނިކުތް  އެ   ،

ގުޅާ،   ހަމަ  ވެސް  ވަކިވަކިން  އަދި  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  ދަނީ  މި  ގޮތަށް  މި  ގޮތް  އެ  އޮޅި،  ރައްޔިތުންނަށް  ވާނުވާ 

ކަ  މި  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރެވޭ  މީގައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ދެމުން.  އިންޒާރު  މިގޮތުން  މައްސަލަތައް،  އެގޮތް  ހަލަ 

ނިމި،  ކޮމިޓީތަކުން  މައްސަލަތައް  ކަހަލަ  އޮޅުވާލާ  ގަސްދުގައި  މީހުން  ބައެއް  ނޫނީ  ކަހަލަ  އޮޅޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

މިސާލަކަށް   ހާމަކުރުން.  ޙަޤީޤަތް  އޭގެ  މީޑިއާއަށް  އެއީ  ޒިންމާއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މުޤައްރިރުގެ  ވޯޓުދޭއިރުގައި 

އިހަށް ދުވަހު   ނިންމުމަކަށް ވޯޓުލީކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް ނުބަލާކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމި 

ކަމެއްގައި. މައްސަލަ   އެހެން  މުޅިން  ވޯޓުލީ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  ނޫން. އެ  ބޭނުމެއްގައި ވެސް  ނުބެލުމުގެ  ނޫނީ 

ހެންވީމާ، މި ކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި އެއްބަޔަކު  ކޮމިޓީން ބަލަމުން. އެ  241ދަނީ ވަކިވަކި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި  

ރައްޔިތުންނަކަށް މީގެ   ލިޔުނީމަކާ  މީޑިއާގައި  އަނެއްކާ އަނެއް ބަޔަކު ސޯޝަލް  ލިޔާ އެއްޗަކަށް  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް 

ހުށަހެޅުން ބޭފުޅުންގެ  އެހެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަތަކުގައި  ކަހަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ނޭނގެ.  ތަކަށް  ޙަޤީޤަތެއް 

ތާއީދުކުރާ ހާލު ދަންނަވަން މުޤައްރިރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް މީޑިއާއަށް ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކޮށް މި ވޯޓާ ބެހޭ، މި  

ހިނގި ކަންތައްތައް ސާފުކޮށްދިނުން. ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ އެޑްމިނަށާއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ  

ޅެއްގެ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެލުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު  ވެސް، އެއްވެސް ބޭފު

ހަމަ ފަށްފަށުން މި ދަންނަވަނީ އަދިވެސް މުޤައްރިރު މީޑިއާއާ ބައްދަލުކޮށް، މި ދެވުން ވޯޓުގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް  

މައްސަލައެއް ވެސް  ފަހަރެއްގައި  މިއީ  ބޭނުމަކުން  ހާމަކޮށްދިނުން.  އެ  ނޫނީ  ހުއްޓުވަން  މައްސަލައެއް  ހިނގަމުންދާ   ،

ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް އޭރަށް ހަމަ ޕަބްލިކަށް އަންގައިދެވޭނެ  

ނީ އެ ސާފުކޮށްދިނުން. އަޅުގަނޑަށް  އެކަމުގައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ލިބެމުންދާކަމާއި ކޯއްޗަކަށްތޯ ވޯޓު މި ދި

ހީވަނީ އޭރުން ވަރަށް ބޮޑު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަންނޭނގެ. މީގައި ދެކަމެއް ވެސް އެބަ އޮތް. އެއް ބަޔަކު  
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ވަރަށް  ހަމަ ގަސްދުގައި ބައެއްގެ ތެރޭގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމާއި ބަޔަކަށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް. އަދި  

ގިނަ ބަޔަކަށް ނުވެސް އެނގި މި ވާނުވާއެއް ނޭނގި މި ތިއްބަވަނީ. ދެން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިމާއަށް އެއްޗެކޭ  

ސާފެއްނުވޭ.   ޙަޤީޤަތެއް  އޭގެ  ބުނުމަކުންނެއް  އަނެއްކާ  މީޑިއާ  ސޯޝަލް  އަޅުގަނޑުމެން  މީޑިއާ،  ސޯޝަލް  ބުނެގެން 

ރަސް މީގެ  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ސާފުކޮށްދިނުމަކީ  ޙަޤީޤަތް  މީގެ  ބައްދަލުކޮށް  މީޑިއާއާ  މީކޮށް 

އާދަމް   ވެސް،  ހުށަހެޅުމަށް  ސަނީފްގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ދެން  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  ޒިންމާއެއް 

ބޮޑަ ވަރަށް  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  މުޤައްރިރު  ޝަރީފްގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ށް 

 މުޤައްރިރު.؟ އަޅުގަނޑުގެ އަޑު ލިބުންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޢީ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ދެތިން ކަމެއް  ޝުކުރިއް ޔާ މުޤައްރިރު. ދެން 

އެބައިން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއެއް ސިއްރުކުރުމާއި ހާމަކޮށް ބޮޑުކޮށް ގެންދިއުމާ މި ކަނޑައަޅަނީ އެ  

މައްސަލައެ އޮންނަ  ހުށަހެޅިފައި  ސިއްރުކުރަން  ކޮމިޓީއަށް  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނޫނިއްޔާމުން  ބާވަތުން.  އްގެ 

އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވުމަށްފަހު،  އަޣުލަބިއްޔަތުން.  މެންބަރުންގެ  ތިބޭ  އެއިރެއްގައި  ތިބި  ކޮމިޓީގައި  ހަމަ  ނިންމާނީ 

ފިޔަ މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ސިއްރުކުރުމަށްފަހު  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޓީއެއް  ނޫނީ  ވައި 

މަޢުލޫމާތުތައް ފިޔަވައި އިތުރަށް މިހާރު ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތައް.  

ކޮމިޓީގެ   ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސީދާ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އައުމަކީ  މިގޮތަށް 

ދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އާންމު މެންބަރުން  ކްރެޑިބިލިޓީއާމެ

ސީދާ   ދެން  ސިއްރުކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޓީ  އެ  ވެސް  ޒާތުގައި  އަމިއްލަ  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ވެސް، 

ރަން ބޭނުންވާ އެ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި ނޫނިއްޔާމުން އަދި  ބޭރުނުވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނޫނިއްޔާމުން އެ މުޤައްރިރު ހާމަކު 

މަޢުލޫމާތު   ބޭނުންވާ  ހާމަކުރަން  ވެސް  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުގެ  ކުރެވުނު  ސިއްރު  ވެސް  އެއްބަސްވެވިގެން  ކޮމިޓީން 

އް ނޫން. ދެން މި  ފިޔަވައި ހާމަވެގެން ދިޔުމަކީ އެއީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ވެގެންވާނެ ކަމެ 

އެ   މައްސަލަ  މި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ވެސް  ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު  ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  މައްސަލައިގައި 
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ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު ވެސް ދުށިން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މި ކޮމިޓީ ގްރޫޕްގައި ޖަހާފައި ހުއްޓާ.  

އަ ދެން  އާދޭ.  އެކަމަކު  ނުއެއް  ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ  ގޮތުގައި  ފެނުނު  އަޅުގަނޑަށް  ބެލިބެލުމުން  ވެސް  ޅުގަނޑު 

މިއަދު   އެކަމަކު  ތަން.  ލޮޖުކުރާ  މައްސަލަ  އުޅެންޏާ  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ރަސްމީކޮށް  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް 

މެންބަރު ސަނީ އިއްޒަތްތެރި  ގޮއްސި  ކޮމިޓީގައި ފެނިގެން  މި  ކޮށްފި. އެއަށްފަހު ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ލޮގް  މައްސަލަ  ފް 

އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލައަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ވަރަށް ގިނަ  

ޤަބޫލު ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކުރަން.  ކަންތައް  މި  އިސްނަގައިގެން  މުޤައްރިރު  ކަންބޮޑުވުމަކަށްވީ  ކުރާ  ބޭފުޅުންގެ 

ގޮތުގައި މުޤައްރިރުގެ ވިސްނުންފުޅުގައި އެކަމެއް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. ދެން މުޅި ކޮމިޓީގެ ކަރާމަތާއި ގަދަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ  

ވެސް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  މިގޮތަށް  ހަމަ  ގޮތުގައިވާނެ.  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކަމަކަށް  ވާޖިބު  މުޤައްރިރަށް  ހަމަ 

ވެސް   ޒިންމާއެއް  ހާމަކުރަން  އަމިއްލަ  އެ  ކަންތައްތައް  ހިނގާ  ކޮމިޓީއެއްގައި  އެ  ސިއްރުކުރުމަށްފަހު  މިގޮތަށް  ހުރޭ 

މިހާރު   ގޮތުގައި  ދެކޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޖުމުލަކޮށް  ދެން  ގެންދިއުން.  އެއްކޮށް  ހާމަކުރުމާ  މިންވަރަކުން  އޮންނަ 

 ސް ކަންބޮޑުވުމެއް. އަޅުގަނޑު އެކަން ވަރަށް...ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި އުޅޭ ކަންބޮޑުވުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ރިޟާ  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަދި ސަނީފް ވެސް، ޙުސައިން ވަޙީދު  

ވީގޮތް   މިކަމުގައި  އަދި  ކަންތަކާއި  ހިނގާދިޔަ  މި  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް 

މުޤައްރިރު އިސްނަގަ ޙަޤީޤަތުގައި  ފާހަގަކުރަން. އަދި  ސާފުކޮށްދިނުމަކީ  އިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު 

ކުރި   އަދި  ހިނގާދިޔަގޮތާއި  ކަން  އަދި  ނަފުރަތު  އުފެދިގެންދިޔަ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ދޭތެރޭގައި  މެންބަރުންނާ  ވަކިވަކި 

ހާ މަޤުޞަދު  ބޭނުންވި  ހާސިލުކުރަން  އަދި  ނަތީޖާއަކާ  ނިކުތް  ކަމުގައި  މި  އަދި  ނުވަތަ  ކަމަކާ  އޮތްތޯ  ސިލުނުވެ 

މުޤައްރިރުގެ ހައިސިއްޔަތުން   ހަމަ  މުޤައްރިރު  ދެކޭ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށްދިނުމަކީ  ވެސް  އެކަން  ވަމުންދިޔަތޯ 

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހޯދާލީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްކެވި  

ރާޢީ ވެސް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަދި އާދަމް ޝަރީފް ވެސް، ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް  ވާހަކަ އާއި  

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު އެއްޗެކޭ ދަންނަވާނީ އެންމެފަ

އެބައިން   ފުރުޞަތެއް  ދެވަނަ  ވިސާމްގެ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އުނދަގޫވާނެ.  ތަންކޮޅެއް  ބިޓްވީން  އިން 

 އަޅުގަނޑަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

 މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

އިމްތިޔާޒު   ބޭއްވި  ބައްދަލުއެންމެފަހުން  އެ  ހަމަ  ކޮމިޓީގެ  މުޤައްރިރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފައްޓަވާފަ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވުން 

ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރަކު ތާއީދުކުރައްވާ އަދި މެންބަރުން   މެންބަރަކު  ކޮމިޓީން ހަމަ  ބޮޑަށް ސާފުވާނެ ހަމަ މި  ވަރަށް 

ޤައު މައްސަލައަކީ  މި  އޮތީ  ފާސްކޮށްފައި  ފާސްކުރުމަކީ،  ފާސްކުރި  މި  ގުޅުންހުރި  ވޯޓުދެއްވައިގެން  ސަލާމަތާއި  މުގެ 

ސަލާމަތާއި   ޤައުމުގެ  ކޮމިޓީއެއްގައި  އަދި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސިއްރުކުރަން.  މައްސަލަ  އެ  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ 

ގުޅުންހުރި މިފަދަ މައްސަލައެއް މި ސިއްރުކޮށްގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަންތައް ދިޔަ ގޮތް އާންމުންގެ ތެރެއަށް  

ވެގެން ދިއުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަ  ލީކު

ޙަޤީޤަތުގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ނިމެން  ހިސާބުން  އަޅުގަނޑުމެން    5ލީކުވި  ދައުރެއް  މި  އަހަރުގެ 

އަޅުގަނޑުމެ މަޖިލީހުގައި  ކަމެއް  ރައްޔިތުންގެ  ކިތަންމެ  އަދިވެސް  ޤައުމުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރާއިރު  ން 

އަޅުގަނޑުމެން   މިއަދު  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ.  ވެސް  ބެލުން  ކަންކަން  އެ  މަޖިލީހުން  މި  ހަމަ  އަދި  ހިނގައިދާނެ. 

ގައި ހިނގާ ކަންކަން ލީކުވާ  ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބުނެ ސިއްރުކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމު

ވާހަކައަކީ   މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ނަޒަރަކުން  ސީރިޔަސް  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އެކަމަށް ސަމާލުވެގެން އަދި އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން  

އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އެއީ.  ކަމެއް  އުފުލަންޖެހޭ  ޒިންމާތައް  އުފުލަންޖެހޭ  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންގެ    4 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވި ކަންތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކިން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަކާ ގުޅޭގޮތަކުންނެއް ނޫން އެކަން  

 ގުޅިފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުވެ ހުވާކުރައްވައިގެން ތިބި  ވާހަކައަކީ ބަލަން ވެސް ޖެހޭނީ. އެކަން

ޤައުމުގެ   މި  ޤައުމާއި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވޭ  އެބަ  ގުޅިފައި  އެކަން  ވޭ.  އެބަ  ގުޅިފައި  އެކަން  މެންބަރަކާއި  ކޮންމެ 

މިހެން   ކަންތައްތައް  ހިނގާދާ  އެކަންކަމުގައި  ވާހަކައަކީ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތީ  މިއަދު  ވަންޏާ.  ވާކަމަށް 
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ކަންކަން   ބައްދަލުވުމުގެ  ސިއްރުކުރާ  ބުނެ  ކަމަށް  ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ  މިގޮތަށް  ކަންކަން  މި  ޙަޤީޤަތުގައި 

އެނޫން  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނުވަތަ  ރައްޔިތުންގެ  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  މާދަމާ  ނޭނގެ    ލީކުވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ލީކުވެގެންދާނީ  ދެން  ކަމެއްކަމެއްތޯ.  ކޮން  ލީކުވެގެންދާނީ  ދެން  ބައްދަލުވުމަކުން  ވާހަކައަކީ  ވެސް 

މިއީ   ލީކުވާނީ.  ލިޔުމެއްތޯ  ވާހަކަ،  ލިޔުމެއްގެ  ކަމެއްގެ  ކޮން  ވާހަކަތޯ.  ކަމެއްގެ  ކޮން  ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާއި 

ޤައުމިއްޔަތާއި މިކަންކަމަށް ވިސްނާކަމަށް ވާނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމެއްގެ، މި 

ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ސީރިޔަސްކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ދުވަހުގައި ވޯޓުދިނީ  

ރައީސް ނަޝީދުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅުއްވުމަކަށް ނޫން އަދި   އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި 

ދައުލަތުގެ   މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އެ  ފަރާތުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އެގޮތަކަށް  ނެތް 

ސިޓީއަކުން   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވާހަކައަކީ  ވެސް  ފަހުން  އޭގެ  އޮތް  އެބަ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ފައި އެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ވެސް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އޮތް ކަމެއްގައި މި  ދަންނަވާ

ހާލަތަށް ދިޔައީމަ މި ކޮމިޓީން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މުޤައްރިރު ކަމުގައި ޗެއަރކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ  

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅު ހުށަހަޅައިގެން އެ  ކޮމިޓީއަކަށް  އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީއަށް  ންހުރި މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީވެ 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  މިހެންވީމަ  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ދިޔަ  ސިއްރުކޮށްގެން  ފާސްކޮށްގެން،  ކޮމިޓީން 

އީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.  ވާހަކަދައްކައިގެން، އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ބަލަންޖެހުން އެ

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ   މުޤައްރިރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ޙަޤީޤަތުގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ  އެއީ 

ޤައުމެއް މިދެންނެވިގެން  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ހެއްކެއްކަން  އަދާނުކުރެވޭކަމުގެ  ފުރިހަމައަށް  ޤައުމީ  އެންމެ  ގެ 

މި   ލީކުވެގެން  ވާހަކަ  ކަންކަމުގެ  ކަމެއްގެ  ސިއްރުކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ބުނެ  ކަމަށް  ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާއި 

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އައްޑުއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ    241ދަނީ. ހަމަ މިކަމާ ގުޅިގެން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މި  

އަސް މެންބަރު  މި  މަޖިލީހުގެ  ވިދާޅުވި  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ކަންކުރެއްވި    421ލަމް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ކޮމިޓީން 

ވޯޓު   ލީ  އަޅުގަނޑުމެން  މުޅި  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ވެސް  ކަންކަން  މި  ގޮތާއި 

އޭގެ ޗެޓްލޮގުތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުރަށް ވާހަކައަކީ ވަށާޖެ  ހިފައި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގެ އެ ފޯކަސް  ޙަޤީޤަތުގައި 

އެހެން ދިމާލަކަށް ގެއްލުވާލައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ ނޭނގޭނޫންތޯ  

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  މިކަން  ލީކުވެގެންދާނީ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކަމެއް  ލިޔެކިއުމެއް  އިއްޒަތްތެރި    ކޮން 

ގަޑިއިރުވެގެން ގޮސް، ދެ ދުވަސްވެގެން މިކަމުގައި    24މެންބަރު ނުބައްލަވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި  

އެ   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފާޅުކުރީމަ  ކަންބޮޑުވުން  މެންބަރުން  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ގުރޫޕުގައި  ކޮމިޓީގެ  އިމްތިޔާޒު 
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ވިދާޅުނުވެ    ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ  ވާހަކައަކީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެގޮތަކަށް  ގޮތަކަށޭ  އެވެނި  ގޮތަކަށޭ  މިވެނި 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރަތަމަ ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ފާސް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޑު ކެނޑިއްޖެ އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް  

އެ   ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތަނެއްގައި  އޮތް  ސިއްރުކޮށްފައި  ކަމެއްގައި  ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 

ކަންކަން މިގޮތަށް ލީކުވާ ކަމަށް ވާނަމަ މާދަމާ ލީކުވާނީ ކޮން ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމެއް  ވޯޓުލީކަމުގެ ޑޮކިއުމަންޓުތަކާއި މި  

މިކަން   އެހެންވީމާ،  ނޭނގެ.  ވެސް  ކަމެއް  ގޮތެއް  ވޯޓުލީ  ބޭފުޅުންނެއް  ކޮން  ނޭނގެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވެސް 

، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޢަލީ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ޢަލީ ރިޟާ

ރިޟާ ދެއްކި ވާހަކައަށް އަދި ޝަރީފް ވެސް ދެއްކި ވާހަކައަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް  

 ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތުގައި ޒިންމާއަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބުލުކުރަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނަށް.  

އަދި މި މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވަނީ. އެކަން   އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް 

މެ އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ އޮތް. ދެން އެއަށް ތާއީދު  ހަމަ  ންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުމެއް 

ވެސް ލިބިފައި އެބަ އޮތް. އަދި އަޅުގަނޑަށް މިހާހިސާބަށް މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ އިއްޒަތްތެރި  

 މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މި ކަމަކީ  

ދިމާވެދާނެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށް  މައްސަލައެއް.  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  މައްސަލައެއް،  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  މިއީ 
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އެ  ކަންތައްތަ ވެސް  ވިސާމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަން  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޓަކައި  ކަކަށް 

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ސިއްރުކުރެވޭ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް އާންމުވާން ވެއްޖެއްޔާ ޤައުމުގެ ވަރަށް  

ދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެ  ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަޖެހިގެން ހިނގައި

އެޅޭނެ   ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭގައި  ފަރާތަކާ  ކުރި  މިކަން  ބަލާފައި  ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަން  މައްސަލަ  މި  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި 

އަޅު މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޖެހޭ.  އެބަ  ރާވަން  އަޅުގަނޑުމެން  ނިޒާމެއް  މަޖިލިސް  ކޮންމެވެސް  ގަނޑުމެންގެ 

ކަންނޭނގެ.   ނެތް  ކަނޑައެޅިފައެއް  މިންގަނޑުތަކެއް  ސުލޫކީ  އެނގިގެން  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  މިހާތަނަށް  އެތެރޭގައި 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ މައްސަލައިގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހާ އުނދަގޫވެގެން މި  

ބަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތަކެއް، މިންގަނޑުތަކެއް  އުޅެނީ އެހެންވީމަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި އުޅޭއިރުގައި  . ސުލޫކީގޮތުން 

ވެސް   މުޤައްރިރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި 

ސައްކަތް ފެށިގޮތަށް ސުލޫކީ ގަވާއިދެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް މަ

މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަސްލު އެދެވޭ   އެބަ ޖެހޭ. ނިންމައިގެން ނޫނީ  އެކަން ނިންމަން  ޖެހޭ. އެންމެ އަވަހަކަށް  އެބަ 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ލިބޭނެ  އެ  ޙައްލެއް  ޝަރީފް  އާދަމް   

ކޮމިޓީގެ   މި  އަދި  މެންބަރުންނަށް  އެންމެހައި  ކޮމިޓީގެ  މި  މުޅި  މައްސަލައަކީ  މި  ފަދައިން  ހުށަހެޅުއްވި 

އެ   ޤަބޫލެއްނުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައަކަށްވާތީ  އަމާޒުވާ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގައި 

މަކަށް. އޭގެ ބަދަލުގައި މަޖިލީހުގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން  މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ބެލޭނެ ކަ

 ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ގޮތް. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ތަށް އެދިލައްވާފައިތޯ އިންނެވީސަނީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފުރުޞަهللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަނީފް هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވެސް   ވާހަކަތައް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ޖުމްލަކޮށް  އެދިލެއްވީ  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުގަނޑު  އާދެ!  އާދެ!  އާދެ! 

ހުށަހަޅަން.  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ހުރިހާ  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ހުރި  މިކަމުގައި  އަޑުއެހުމަށްފަހުގައި 

އަޅުގަނޑު ކުރީގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  މަޖިލީހަށް  ހުށަހެޅުމެއް  މުޅި  އަދި  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ   

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ   ޖެހޭ.  އެބަ  ޒިންމާދާރުވާން  މިއަށްވުރެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 



 2021ޖޫން    9                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  8ކޮމިޓީގެ    އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު

 

 

27 

 

ނޑު ކަމަށް ހަދައިގެން އެގޮތަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގާ ކޮމިޓީތަކަކީ ގުޅަ ކުޅޭ ފަސްގަ

މެންބަރުންގެ   ހުރިހާ  ޖުމްލަކޮށް  ހިނގައިދާނެ.  ތެރެއަށް  ހަލާކެއްގެ  ޤައުމު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖެއްޔާ  ޢަމަލުކުރަން 

ބުނަންޏާ   މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  އެއީ  ގޮތް.  މި  ދޭހަވަނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  އަޑުއިވުނީމަ  ވާހަކަތައް 

ހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިނދެއްގައި    ސިއްރު  ރައްޔިތުންނާ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ތަނުގައި ސިއްރު ހިފަހައްޓާ 

މުޅި   އެކަން  ވާންޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ޒިންމާދާރު  މުސްތަޤިއްލު،  މިނިވަން،  އެފަދަ  ފޯރުކޮށްދީ 

ވާހަކަ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  ދިޔަ  ކޮމިޓީން  ބުރޫއަރައިގެން  އެކަމަށް  މަޖިލީހުން  މުޅި  ކޮމިޓީން،  މުޅި  ދެއްކެނީ 

މަންޒަރު   ދިޔަ  ގެއްލިގެން  އެއްކޮށް  ހަމަ  ސުލޫކު  އިމްތިޔާޒާއި  ދިޔަ.  ގެއްލިގެން  އެކަން  މަޖިލީހުން  މުޅި  މަންޒަރު. 

ބަލާއި ކުރަން  ކަންތައްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އެއާއި  ދިޔައީ.  މި  ޚިޔާލުތަކެއް  ފެނިގެން  ތަފާތު  ހަމަ  ރު 

އެ   ތާއީދު  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ޚިޔާލުފުޅަށް  ވަޙީދުގެ  ޙުސައިން  ހުށަހެޅިއްޖެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން. ހަމަ އެހެންމެ އާދަމް ޝަރީފް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  

ތާއީދު. މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެ ހުރި ކޮންސަރންތައް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން  ހަމަ  

ގަސްދުކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ އާދަމް ޝަރީފްގެ ވެސް އެ ހުށަހެޅުމާ ވަރަށް އެއްގޮތް. ދެން  

ކަމަކަ އެއް  ގޮތަކަށް  ދެ  ޝަރީފް  އާދަމް  އާދަމް  އެއީ  ބޭނުމުގަ.  އެއްގޮތްކޮށްލުމުގެ  އެވެސް  އިނީމަ  ހުށަހަޅާފައި  ށް 

ބުނާހެން   އަޅުގަނޑުމެން އެ  ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުން  އާދަމް ޝަރީފް  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝަރީފް 

އަޅުގަނ މައްސަލައެއްގައި  ދާ  އަމާޒުވެ  މެންބަރުންނަށް  ހައެއްކަ  ކޮމިޓީގައި  ވެސް  މި  ކަންތައްތަކެއް  އަމިއްލަ  ޑުމެންގެ 

މީގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ގޮސްދާނެ. އެހެންވީމާ، މި އެންމެ ރަނގަޅަށް މިކަން ބެލޭނެ ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް  

. އެއީ  ހަމަ ދެކެނީ އެއީ މިކަން އެހެން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރުން. ދެން އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުމުގައި ދެ ގޮތެއް ވިދާޅުވީ

އާންމު ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ އާއި ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓަށް ބަލާއިރު ވަރަށް  

ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވިގެން ހިނގައްޖެ ބައެއް މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓު  

ކަން ބައެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ކުޑަކަމުން  އެހެންވެ  ހިނގައްޖެ.  ހާމަވެގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ  ގޮތުގެ  ކުރެވޭނެ  ތައް 

 ހުށަހެޅުމަކީ، އަޑުއިވޭތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ. އާދެ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަނީފް هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި  އަޅުގަނޑު ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ވަގުތެއްގައި  އަވަސް  ވީހާ  އޮތް  ކުރިއަށް  ހުށަހެޅުމަކީ  ގެ 

މިކަމުގެ   ގޮތާއި  ގުޅުންހުރި  ވޯޓާއި  މި  ވޯޓުދެއްވިގޮތާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  އެދިލެއްވި  އެ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ 

ހިއްސާ ނޫސްވެރިންނާ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ދިނުން  ތަފުސީލީ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ނޫސްވެރިންނަށް  އަވަހަކަށް  ވީހާ  ކުރުން. 

މުޖުތަމަޢުގައި   ނޫނިއްޔާ  ގެއްލުންދޭން  ބަޔަކަށް  އެއްވެސް  ކަރާމާތަކަށް،  ބައެއްގެ  އެއްވެސް  ވޯޓަކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އަނިޔާއެއް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ހިފެހެއްޓުމަށް  ސިއްރުތަކެއް  ދޭން    ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް 

އެ   އެހެންވީމަ  ނޫސްވެރިންނަށް  ވެސް ސާފުވާހިނދު، އެހެންވީމާ  މުޤައްރިރަށް  ނެތްކަން  މަޤުޞަދު  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ސިއްރުކުރިގޮތާއި އެ ކޮމިޓީގައި ހިނގައިގެންދިޔަ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މުޤައްރިރު  

ހުށަހަޅަނީ  ނޫސްވެރިން އަޅުގަނޑު  ދެވަނައަށް  ހިއްސާކުރުން.  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަވަހަކަށް  ވީހާ  ބައްދަލުކޮށް  ނާ 

އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންތަކެއް މި ކަމުގައި ހިމެނުމާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުން  

ހިމެނޭތީ  ތެރޭގައި  ކަންކަމެއް ވެސް މީގެ  ޖިނާޢީ  ހުށަހަޅައިގެން މި  މި  ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  މޯލްޑިވްސް  މިކަން  ވެ 

މި   ލީކު،  ޗެޓްލޮގް  މި  ކިހިނެއްތޯ.  ދިޔައީ  މިކަންވެގެން  އެއީ  ބަލަމުންދިއުން.  ބައިތައް  ހުރި  ދެން  މައްސަލަ 

މައްޗަށް މި ލީކުވުމާއި ލީކުވެގެންދިޔަ ގޮތާއި މި ކަންކަން ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީގެ  މަޢުލޫމާތުތައް   ސުލޫކީ 

މައްޗަށް ޙަޤީޤަތުގައި ބުނަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރީގައި ވެސް، މީގެ ކުރީގައި ވެސް އެހެނިހެން މައްސަލަތައް  

އިދާރާއަކަށް   މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން  އިދާރާއަކުން،  މިނިވަން  ފުޅާމިނަކީ  އެންމެ  އިންނަ  ބެލެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުށަހަޅައިގެ އެހާ  އެކަން  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ހިންގޭނެ  ތަޙުޤީޤު  ތަޙުޤީޤުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ކުރިއަށްގެންދިއުން.  ން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ނެތީމަ ޚުދު  ވެސް  އެވަރުގެ މެންޑޭޓެއް  ފާހަގަވެފައި ނެތީމަ. އެހެންނޫނަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޮޑަށް 

ބެ އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައެއް  މި  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑު  ނުވާނެތީވެ  ގޮތަކަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ލުމަކީ 

ހުށަހެޅުން   ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  މޯލްޑިވްސް  ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް  ބަލައި  ގޮތް  ބަލައި، ހިނގާދިޔަ  މިކަން  ހުށަހަޅަނީ 

ހުށަހެޅުމަކީ  އެއް  ބަޔަކަށް.  ދެ  އިނީ  އެ  ހުށަހެޅުން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި.  ބައެއްގެ  ދެވަނަ  ކޮމިޓީގެ    އެއީ  މަޖިލިސް 

އެންމެހައި   ގުޅުންހުރި  މިކަމާ  ހާމަކޮށްދީ  ޙަޤީޤަތް  މިކަމުގެ  ނޫސްވެރިންނަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  މުޤައްރިރު 

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް   މި  ޓަކައި،  ހިންގުމަށް  ބަލައި  މިކަން  ކަމަކީ  ދެވަނަ  ބަޔާންކޮށްދިނުން.  ތަފުސީލުކޮށް  ކަންތައްތައް 

 ސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ.  ޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2021ޖޫން    9                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  8ކޮމިޓީގެ    އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު

 

 

29 

 

ހުށަހެޅުމެއް   ދެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އޮތް  އެބަ  ހުށަހެޅިފައި  ބުނަންޏާމުން  އަޅުގަނޑު  އަނެއްހެން  ނެތިއްޔާމުން  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  ހުށަހެޅުމަކަށް.  އެއް   

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ؛ ބަންދުކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑު ކުޑަ ވާހަކަތަކެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

 هللا. ނަޝީދު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބޮޑު   ކަމެއްކަން.  އިން  ކޮށްފައި  ބޭފުޅަކު  ކޮން  އެނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެނުމުގައި  ފެންނަ  މި  ކޮމިޓީގެ 

ޒިންމާދާރުކުރުވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ   ގޮތެއް ވިޔަސް އެބަ ޖެހޭ  ބޭފުޅާ މީގައި ކޮންމެ  ތަޙުޤީޤަކަށް ނުގޮސް އެ 

 އެބަ އެނގޭ މި ކޮމިޓީގައި ކާކު ކޮށްފައި އިން ކަމެއްކަން. ކޮންމެހެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިއީ ނޭނގި  ވަރަށް ސާފުކޮށް 

އެޅޭތޯ   ފިޔަވަޅު  މީހަކަށް  އެ  ފުރަތަމަ  ހިނގާ  މަސައްކަތްނުކޮށް  އެގޮތަށް  ދައްކައިގެން  ގޮތަށް  ކަމެއް  އޮތް 

ތަޙުޤީޤަކަށް ގޮސް ވަގުތުތަކެއް ދުއްވާލުމަށްވުރެ މާ ފަސޭހަ  މަސައްކަތްކުރަން. ފާޅުގައި ފެންނަން އިން ކަމެއްގައި ބޮޑު  

ދިމާލަކުން   ކޮން  މިއީ  އެނގޭ  އެބަ  ބެލީމަ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ޗެޓްލޮގާއި  އެ  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް 

ވަ ފިޔަވަޅުއަޅަން  ކަމަށް  އެ  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ސާފުކޮށް.  ވަރަށް  ކަމެއްކަމާއި  އިން  ކާލާތުކުރަން. ލީކުވެފައި 

ބޮޑު   މުޅި  މިސާލަކަށް  ވެސް.  ތާއީދުކޮށްދިނުމަށް  ހުށަހެޅުމަށް  މި  އަޅުގަނޑު  ފަރާތަކުން  އެހެން  އެދެން  އަޅުގަނޑު 

ތަޙުޤީޤެއްކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ދާނީ. އެކަމަކު އެއަށްވުރެ މާ ފަސޭހައިން ޗެޓްލޮގު ބަލައިލީމަ އެބަ އެނގޭ  

މީޑިޔާގައި، ޓުވިޓަރގައި މި ފެނުން ހިސާބުން ފެށިގެން އެބަ އެނގޭ ކޮން ގޮތަކަށް އައިއްސަ    ހަމަ ފުރަތަމަ ސޯޝަލް 

ދިޔައީމަ ހައްތަހާ   ކަންތައްގަނޑެއްގެ ތެރެއިން  އެހެން  ބޮޑު  އެއްޗެއްކަން މިއީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ  އިން 

 ށް. ވަގުތުތަކެއް ދިގުދެމިގެންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 

ހުށަހެޅުއްވީ  ސަނީފް އެ  هللا އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނެގީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު   ޓަކައި  ކުރުކުރުމަށް  ވަގުތު  މި  ކޮމިޓީގެ  މި  ދެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގޮތެއް.  ރަނގަޅު  ހަމަ  ވެސް 
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ން ކުރީގައި މި  އެކީގައި ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑުމެހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުން ގެންނާނީއޭ އިހަށް. ދެން ހަމަ އެއާ

ބޭއްވި   އެ  ކޮމިޓީން  އެކުލަވާލަން.  މިންގަނޑެއް  ސުލޫކީ  އޮންނާނެ  ވޮލެންޓިއަރކޮށްފައި  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުމެއްގައި 

ގެންދާތީއާ   ކުރިއަށް  މީޓިންގތައް  ގޮތަށް  މި  މިހާރު  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ.  އެކުލަވާލެވިފައި  މިހާރު  މިންގަނޑު 

ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތު  އެ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި އުޅެނީ.  ހުށަނޭޅިގެން  ގައި އަޅުގަނޑަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ލޮކްޑައުން ނިމިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި ބައްދަލުވުންތައް  

  ބޮޑަށް.ބޭއްވޭއިރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރުވާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްކި   ޖުމްލަކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  މިހާރު  އެބައޮތް. ދެން  ހުށަހެޅުމެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  އާދެ! މުޤައްރިރު 

މިހާރު  ހުރި ހިތަށްއަރަނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  އިޚްތިރާމުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ވާހަކަތަކެއް  ހާ 

އިންނަނީ   މި  އާންމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި  ދެން  ގެންދަން.  އެބަ  މަސައްކަތްތައް  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި މިހާތަނަށް މި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި  މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކީއާ ދެން ގިނަ

މިކަހަލަ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރީ. ދެން    ,ވެސް މިހިރީ ހަމަ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އައިސް މި މައްސަލަ 

ނެ ހަމަ އެގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ.  އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް ހުންނާ

މި ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން އެ މައްސަލަ، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން މެންބަރުންގެ ތާއީދު  

 އޮތް ކަމުގައި ވަންޏާ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަރު ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އަނެއްކާ ވެސް އެދިލައްވާފައި އެބަހުރި މުޙައްމަދު  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެން

ފާހަގަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު  އަރުވަން. ދެން  ފުރުޞަތު  ވިސާމަށް އަޅުގަނޑު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ވިސާމް، އިއްޒަތްތެރި 

އާ ދާދި އެއްކަލަ ހުށަހެޅުމެއް ކަންނޭނގެ  هللاނަޝީދު ޢަބްދު  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު
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ހަމަ   މެންބަރުންގެ  ދެ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހުށަހެޅުއްވީ.  މި  ވެސް  ރާޢީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 ހުށަހެޅުން އެބަ ބަލައިގަންނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް.

 

 ޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

އަޅުގަނޑުމެން   މިއީ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ތަފާތު  ކުޑަކޮށް  ޚިޔާލު  އަޅުގަނޑުގެ  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ. 

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ގުޅުންހުރި ކަމެއްވީމަ އަދި އާންމު ކޮމިޓީން ނަމަވެސް ބަލާފައި ކަމަށް އެހެން  މަޖިލީހުން އެ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ރާއަކަށްވެފައި ހުށަހަޅަންޖެހޭވަރު ކަމެއިދާ އެ ކަމެއް މި ބުނީ ބަލަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ  އޮތިއްޔާ  އް 

އޮތް ތާނގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ވާހަކައަކީ ނިންމަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމެއްގައި މި ބުނީ ކުރިއަށް 

މެންބަރެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ    ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވެއްޖެނަމަ.  ހުށަހަޅަން  އިދާރާއަކަށް  އެހެން  ކަމެއްގައޭ 

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މި ދެއްކެނީ ހަމަ އެއް ކަމެއްގެ ވާހަކަ. ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް  

އެއްގޮތްކޮ ޚިޔާލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ރަނގަޅު  ކަންބޮޑުވުން  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ށްލާފައި 

 ގޮތަކަށް މި ބުނީ ކުރިއަށްދިއުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތްތޯ އެބައޮތް އާދަމް ޝަރީފް  ؟ މިއީ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކި ގޮތެއް  މިހާރު އެއް ބޭފުޅަކު އެބަ ހުށަހަޅުއްވާފައި 

އެހެންނަމަވެސް، ކަމަށް.  ނެންގެވި  ކުރިއަށް    އެބަ  ކޮމިޓީއަކުން  ސަބް  ކޮމިޓީގެ  މި  އެބައޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ރާޢީ 

ކޮމިޓީގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅަކަށް  އިތުރު  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގެންދަން. 

އްސަލައެއް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި އޮންނަނީ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް. މި ސުލޫކީ މަ

މި   ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  އެގޮތަށް  ވެސް  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އެހެންވީމާ،  ބަޙުސްކުރެވެމުންދަނީ.  މި 

ކަމުގައިވާނަމަ   އޮތް  އެހެން  ގޮތުގައި  ވިސްނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޕަރސަނަލީ  އަޅުގަނޑަށް  އޭގައި  ދެން  ކޮމިޓީންނޭ. 

ގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ކަންނޭނގެ އެ ކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑު   އެއީ  ދެން  އެހޭނީ.  ވޯޓަށް  ކަމަށް  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ލިބިގެން  ތާއީދު  ހުށަހެޅުމަށް  ރާޢީގެ  މެންބަރު 

ފުރުޞަތު  ހުންނެވިތޯ  އެބަ  މެންބަރަކު  އިތުރު  ފަރާތެއް  ފާހަގަކޮށްލަން  މިހާރު  ؟ ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ހުށަހެޅުންތަކެއް.   ތަފާތު  ހުރީ  މި  ވެސް  ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުރިހާ  ތެރެއިން  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑަށް 

ގަނޑަކަށް ފާހަގައެއް  ސަނީފް ހުށަހަޅު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު



 2021ޖޫން    9                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  8ކޮމިޓީގެ    އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު

 

 

32 

 

ތަން.   ތާއީދުކުރެވުނު  ދެންނެވިއްޖެއްޔާމުން  ނުބައިކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅުކޮށްލަދެއްވާތި  ނުކުރެވޭ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން 

ދެން އަނެއްކާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި ކޮމިޓީން ގެންދަން. 

އި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހެޅުއްވީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން  މިއީ އޭގަ

ގޮތަކަށް   އެއް  ކޮންމެވެސް  ތަނުން  މި  ދެވޭނީ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމުގައި  މި  އެހެންވީމާ،  ގެންދަން.  ކުރިއަށް 

ލިބި އަޅުގަނޑަށް   ތާއީދު  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ! އަޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ވާހަކަ  ވޯޓަށް އެހިގެން. އެ 

އަޅުގަނޑަށް  ؟ ލިބިލެއްވިތޯ މައްސަލައިގައި  މި  އައިއިރުގައި  މިހާހިސާބަށް  ފާހަގަކޮށްލީ  މި  އަޅުގަނޑު    3ދެންމެގައި 

ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފްގެ  ސަނީފްގެ ހުށަހެޅުއްވުމެއް. ދެهللا ހުށަހެޅުމެއް މި އޮތީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އިތުރުން   އޭގެ  ދެން  ދަންނަވާލަން.  ބަހެއް  ހަމަ  ބޭނުން  އެއަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ހުށަހެޅުއްވުމެއް.  ދެ 

މައްސަލަ   އެ  ކޮމިޓީން  މި  އެއީ  އެބައޮތް.  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑަށް 

ގެންދިއުން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ މި    ކުރިއަށް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރެވޭ މި ކަމުގައި އަނެކަތި   އެ މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން 

ތިއްބަވާނެ އެބަ  މެންބަރުން  އެހެން  އެގޮތަށް  ނުވާ  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމުގައިވާނަމަ  އެހެންވެއްޖެ   .

މި   ދެވޭނީ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބިގެން  ތާއީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ނެގިދާނެ. 

އްވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަމުގައި. އެހެންވީމާ، މި ކަމުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްދެ

 އާދަމް ޝަރީފް.

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިއުސް   ހުށަހެޅުއްވި  ސަނީފް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއްކަމަކަށް  އަޅުގަނޑު  ނެގީ  މި  ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ކްލި މި  ބާއްވައިގެން  އެއާއެކީގައި  ބްރީފިންގއެއް  ހަމަ  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  އެއަށް  ބައި.  އަރކޮށްދިނުމުގެ 

ވާހަކަ   ތާއީދުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 ދަންނަވަންވެގެން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ ހުށަހެޅުންއިއްޒަތްތެރި މެން
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މި ކޮމިޓީ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ ބެލުމަށް. އެއީ ކޮމިޓީ ތެރޭގެ މައްސަލައެއް މި އުޅެނީ  

ވެގެން. ދެން، އިމްތިޔާޒު އެންޑް ސުލޫކު ކިޔާފައި ކޮމިޓީއެއް އިންދާ މި މައްސަލަ އެހެން ކޮމިޓީއަކަށްދާކަށް ނުޖެހޭ.  ލީކު

ވިޔަސް.   ގޮތެއް  ކޮންމެ  މައްސަލައެއް  ބެހޭ  ސުލޫކާ  އިމްތިޔާޒާއި  މިއީ  ބެލެންޖެހޭނީ.  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީންނޭ  މި 

 ނެ ގޮތަކަށް... އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ބަލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންމެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނގެ  އެއީ  ރާޢީއާ.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނޫންތޯ  އެއްގޮތްކޮށްލަދޭންވީ  އެހެންވީމާ، 

 ފަސޭހައިން މި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތަކީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

މި   މިހާރު  ހުށަހަޅަންތޯ  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް  ގޮތަށް  ތާއީދުކުރި  އެ  ޝަރީފް  އާދަމް  ޝަރީފް،  އާދަމް  މިހާރު 

މި   ދެން  ހާމަކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ކަމާ  މި  ބާއްވާފައި  ބައްދަލުވުމެއް  ނޫސްވެރިންގެ  ކޮމިޓީން  މި  ފުރަތަމައިނުން 

 ؟ގޮތަށްކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބަލާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   ބޭފުޅުން  އެންމެ  ތި  ވާހަކަ  މި  ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަންތަކުގައި  ނޫސްވެރިންގެ 

ފާހަގަކުރައްވައިފި   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގިނަ  ވަރަށް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ދެން  ހުރީ.  މި  ވާހަކަދައްކާލަން  ފަހުން 

ގޮތާއި ކަންތައްތައް މި  އެޖެންޑާކުރެވުނު  ހަމަ އަބަދު ވެސް މި ފޮލޯކުރީ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  . ދެން 

ހުރި ގަވާއިދުތައް އިނގޭތޯ. ދެން އެޖެންޑާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ އެބަހުރި ބަޔާންކުރައްވާފައި ގަވާއިދުގައި. ދެން އަޅުގަނޑަށް  

ނޫން   މައްސަލައަކަށްވެގެނެއް  ކުޑަ  މިއީކީ  އައިއިރުގައި  ހަމަ  މިހިސާބަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަދި  ހާލަތެއްގައި.  އެއްވެސް 

ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލައެއް މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް. ދެން އެގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ  

ފާހަގަކުރިހެން ފާހަގަކުރެއްވިހެން،  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަދައްކާފައި  ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ  ނިންމާފައި    އެކަމުގައި 

މިހާރު މި އޮތީ ތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގައި ވަންޏާމު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި ކަން ތަކުރާރުނުވާނެ  

ވިޔަސް   ބައްދަލުވުމެއް  އޮންލައިންކޮށްދާ  ބައްދަލުވުމެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓަކައި  ބައްޓަންކުރުމަށް  ގޮތަކަށް 
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ހާލަތެއްގައި   އެގޮތަށް  ސިއްރުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހުގައި  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުކަނޑާލާފައި  ބައްދަލުވުން 

ކީއްވެގެންތޯ ބައްދަލުވުމަށް  ނޫސްވެރިންގެ  ދެން  އެދުމަށް.  ފާހަގަކޮށްލަން  ؟ އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ލުވުމެއް މިއީ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ސީދާ ވޯޓުލީ  މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތަށް ގެންދިޔަ ބައްދަ

ވަކި ގޮތަކަށޭ މިވެނި މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވީ   ކަމުގައި ވިޔަސް ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި  ގޮތް ދެން ލީކްވި 

ސިއް ދަތިވާނެ.  ބުނަން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށޭ  މިވެނި  ހުންނެވީ  ޚިޔާލު  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  ރު  ނޫނިއްޔާމު 

ވަކި   އަޅުގަނޑަކަށެއް  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ބައްދަލުވުމެއް  އޮތް  ގެންގޮއްސަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ބައްދަލުވުމެއްގެ 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު   ވާހަކަތަކެއް އަޅުގަނޑަކަށެއް ނުދެއްކޭނެ  ދެއްކި  ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލުހުރި ގޮތެއް ނޫނިއްޔާމު ކޮމިޓީގައި 

ދެން   އިނގޭތޯ.  އިންތިހާއަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ  ކުށްވެރިކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަބަދުވެސް  ކަން  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ވާހަކަތައް   ދެކެވުނު  ކޮމިޓީގައި  އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލަ.  އުޅޭ  މި  ދިމާވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ކުށްވެރިކުރަން 

ކޮށްދޭން އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުރީ މިވެނި ގޮތަކަށް ކަމާ އެ ބަޔާން

މިއީ ސިއްރު ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން، އޭގެ އިތުރުން  އެއާ  ހަމަ  ނޫން. އެހެންނަމަ 

ހަމަ ކޮ އަޅުގަނޑަށް  ޑީޓެއިލްކޮށްދެންޏާމު  ހިނގާދިޔަ ގޮތް  މި  ޑީޓެއިލްކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން  މީތި  މިޓީގައި  ދިޔައިމަ 

އެހެންވީމާ،   ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ޑީޓެއިލްކުރަންޖެހޭނެ  އެއްޗެހި  ވާހަކަފުޅުތަކާއި  ދެއްކެވި  މެންބަރުން  މީހުން، 

 އެއީކީއެއް އަޅުގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައެއް އިނގޭތޯ. އެ ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ 

މިއީ   މިހާރު  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ނޫނީ    4އެހެންވީމަ،  ނަގައިގެން    5މެންބަރުން  ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަ  މެންބަރުންގެ 

މިޓީން ނިންމާ  ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބަލާފައި އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ދެން އެއަށްފަހު ދެން މި ކޮޅުން ކުރިއަށް މި ކޮ

ގޮތަކަށް އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މި ކަން ސާފުވާން. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިއީ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ގުޅިފައި ހުރި އެއީ ދާއިރާގެ މެންބަރުންތަކަކާ އެބަގުޅޭ މި މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، އެ ނޫން ގޮތަކަށް މި ކަން ކުރިއަށް  

ކަމަކަށް މެންބަރުން  ގެންދެވޭނެ  އެބަ  ކަމަށް  އަންނަ  އިންޒާރުތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ނުކުރަން. އެއީ  ޤަބޫލެއް   އަޅުގަނޑެއް 

ކުޑަ   މިއީ  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެންކަމަށް  ކަމަށް.  އަންނަ  އިންޒާރު  ވިދާޅުވެއްޖެ  ވެސް  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީ  މި  ވިދާޅުވޭ 

 މައްސަލައެއް ނޫން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް.  

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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 އާދެ! ދެން އެއްގޮތަކަށް ފާހަގަ... އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލާއިރު ވާހަކައަށް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  މިހާރު  ހީވަނީ  ލިބިފައި  އާދެ! އަޅުގަނޑަށް  އެބައޮތް ތާއީދު  ހުށަހެޅުމެއް  ގައި 

ސަނީފްގެ ހުށަހެޅުން. އޭގައި މި އޮތީ މީޑިއާއަށް މުޤައްރިރު ބައްދަލުކޮށް މި މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ދެން ވާހަކަތަކުގެ  

ވޯޓެއްތޯ ލީ  ޖެހެނީކީ. އެކަމަކު މިއީ ކޮންކަމަކަށް  އިތޯ އެއީ  ކޮބަ؟ ޗެޓުލޮގެއް ނޫން ކަންނޭނގެ މީގައި އަންނަން މި 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސިއްރު ކޮމިޓީއެއް ކަމަކު ވެސް މީޑިއާއާ ބައްދަލުކޮށްގެން އެއީ ކޯއްޗެއްކަން ސާފުކޮށްދިނުމަކީ އެއީ  

މައްސަލައެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗެޓުލޮގާ އެއްޗެހި އަންނާކަށް ނުޖެހޭ. ދެން އެހެން ނޫނަސް ހުށަހެޅުމެއް  

ދު ލިބިފަ. އެއީ އޭގައި މިހާރު ވެސް ކުޑަކުޑަ ވެސް ދެބަސްވުމެއް މި އުޅެނީ މި މައްސަލަ ބަލާނީ  މިހާރު އެބައޮތޭ ތާއީ

އޮތީ   ހަވާލުކުރާނީތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މީޑިއާއަށް ހިއްސާކުރުން މި  ކޮން ކޮމިޓީއަކުންތޯ އިތުރަށް ނުވަތަ ފުލުހުންނަށް 

ންނަވާލަން ސަނީފުގެ ހުށަހެޅުން މިހާރު ގިނަ މެންބަރުންގެ އެ  ހަމަ ސާފުކޮށް ހުށަހެޅިފަ. ދެން އަޅުގަނޑު ސަނީފަށް ދަ

ދެން   އިތުރަށް ބެލުމަށާއި  ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން  މަޖިލީސްގެ ކޮމިޓީއަކުން ނޫނިއްޔާމު މި  އެއްގޮތަށް  ވިސްނުމާ 

ހުރިހާ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޭރަށް  ހުށަހަޅާލަން.  ހުށަހެޅުމަކަށް  އެއް  ލާފައި  މީޑިއާ  ވިސްނުން  އެއަށް  ބޭފުޅުންގެ   

 އެއްގޮތްވީ ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަލުން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ މިހާރު ދެ ބައެއް އެބަ ހުށަހެޅޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   މެންބަރު  އަލުން، އިއްޒަތްތެރި 

ޓީއެއް ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮއްސަ އޭގެ ފަހުގައި މި  ނަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ސަބް ކޮމި

ކޮމިޓީން   އަޅުގަނޑުމެން  އަންނާނެ  ވެސް  ފުލޯރއަށް  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ގޮތާއި  ހިނގައިދިޔަ  ކަން 

ތަފްސީލުކޮށްލަ   ޑީޓެއިލްކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ  އަޅުގަނޑަށް  އިތުރުން  އޭގެ  އެ  ދެން،  ނިންމައިގެންދާއިރުގައި. 

 ؟ފާނަންތޯ ދެން މީގައި ތި ހުށަހެޅުއްވުންދެއްވަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ސަނީފްގެ ހުށަހެޅުމަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރީ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލައްބަ.

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީ

ކުރިއަށް   ނަގައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ކޮމިޓީގެ  މި  ވިސްނުން  މެންބަރުންގެ  ގިނަ  މިހާރު  ހުށަހެޅަނީ  މި  އަޅުގަނޑު 

ކޮން   ވޯޓެއްތޯ.  ލީ  ކަމަކަށް  ކޮން  މިއީ  ސާފުކޮށްދިނުމަށް.  ޙަޤީޤަތް  މި  މީޑިއާއަށް  އެއާއެކު  ހަމަ  ދެން  ގެންދިއުމަށް. 

ޝަރީޢަތް  ކަމެއްތޯ   މައްސަލަ  ލިޔަނީ  މި  ބޭފުޅުން  ބައެއް  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  މީޑިއާގައި،  އެއީ  އެޖެންޑާކުރެވުނީ. 

ގޮތަކަށް   ވަކި  އަނެއްކާ  މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މިހެންމިހެން.  އަނެކަކު  އަނެކެއް  އަނެއްކާ  ހުއްޓުވަންށޭ، 

އޮ ރައްޔިތުންނަށް  ވާނީ  އެ  ލިޔުނީމާ  މީޑިއާގައި  ޙަޤީޤަތް  ސޯޝަލް  މީގެ  މުޤައްރިރު  އެހެންވީމާ،  ޅުމަކަށް. 

އިތުރަށް   މައްސަލަ  މި  ނަގައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ކޮމިޓީގެ  މި  އެއާއެކު  ހަމަ  މީޑިއާއަށް.  ސާފުކޮށްދިނުން 

 ދިރާސާކުރުން، އިތުރަށް ބެލުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅު މިހާރު  އާދެ  އާދެ!  އާދެ!  ދެން  އާދެ!  ސާފުވެއްޖެހެން.  ހަމަ  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑަށް  ހީވަނީ  ގަނޑަށް 

އަޅުގަނޑަކަށް   އެއީކީ  ނުނެރެވޭނެ.  އަޅުގަނޑަކަށެއް  ޑީޓެއިލެއް  ކަމުގައި  މި  ޤަބޫލުކުރައްވާނެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވިދާޅުވާހެން  ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ކަމެއް  އަޅުގަނޑު  ކުރެވޭނެ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ 

 ޗެކުކުރެވިދާނެ...

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް، އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަމު 
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ކިހިނެއްތޯ   ހަމަ  ވިދާޅުވަނީ  ތި  ފަސޭހައިން  ތިހާ  ނުނެރެވޭނޭ  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރަރު.  އިއްޒަތްތެރި 

ޔަ ގޮތް އަނެއް  އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކަން އިނގޭތޯ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަންހިނގާދި

އިނގޭތޯ   ހުންނެވި  އެބަ  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  މި  އިނގޭތޯ.  ދެއްވާކަށެއް  މީޑިއާ  މި  މުޤައްރަރު  އިއްޒަތްތެރި  މި 

އިތުރު ކޮމިޓީތައް ވެސް. މި ބުނީ ސިއްރުސިއްރު މި ބުނީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިއަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި  

މިޓީގެ ފަރާތުން މި ބުނީ މުޤައްރަރު ސޮއިކޮށްފައި ބަޔާން ވެސް ނެރެފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ވެސް މި ބުނީ އެ ކޮ

 މިއީ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން ވާހަކައަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު ދައްކަން ބޭނުން...

 

 އްކެވުން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެ

މި   އޮންލައިންގައި  މި  ބޭނުން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  ސާފުކުރެވޭނެ  މި  ބުނީ  މި  ކަންކަން  މި  މައްސަލަކަމާއި   ..

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއް ހުރެއްޖެނަމަ ވަކި ކޮމިޓީއަކަށް ވަކި ގޮތެއްތޯ އޮންނަނީ މި ބުނީ އެ އެ ކަންކަން  

 އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ، ސާފުކޮށްދޭން. ވަކިން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރަރަށް އިދާރީމޭޒުން  ހާމަކުރުމުގައި އޮންނަނީ އެއީ

 އެ ކަން ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން މިސްރާބު  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެހެން ދިމާލަކަށްހެ

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ހަމަ  ވާހަކަތައް  ދައްކާ  މި  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރީ.  ތި 

ބްރީފިންގ   ޕްރެސް  އަޅުގަނޑަށް  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  ފާހަގަކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ސާފުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެ. 

ޓީގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ބަޔާނެއް ވެސް ނުނެރެވޭނެ ވާހަކައެއް  ނުދެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން. އަދި ކޮމި

ހިނގައިދިޔަ ގޮތާއި    އަޅުގަނޑަށް  ،އެހެންނަމަވެސްނޫން.   ވާހަކަ ދެކެވުނުއިރުގައި މައްސަލަތައް  ފުރަތަމަ  ފާހަގަކުރަން 

ސާފުކޮށްދެއްވަންޖެ ގޮތް  ވިސްނިވަޑައިގެން  ދެކިވަޑައިގެން،  އެއީ  މެންބަރުން  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެއްވި.  ކަމަށް  ހޭނެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ކަމެއް  ވާނެ  އަޅުގަނޑަކަށް 

ށްކަން  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސިއްރު ކޮމިޓީއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދުވަހު ވޯޓަށް އެހުނީ ކޮން ކަމަކަ
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ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ އެއީކީއެއް އަޅުގަނޑު   އަޅުގަނޑު  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ސާފުކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް. އެއީ 

ދެއްކި ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،   ބޭފުޅެއްގެ ވިސްނުންހުރި ގޮތެއް ނޫން. އެއީކީ އަދި ކޮމިޓީގައި  ވަކި 

ޔާލުފުޅު އެގޮތަށް ހުރި ކަމުގައި ވާނަމަ ކޮމިޓީން ވޯޓަށް އެހީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ އަޅުގަނޑަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚި

އެ ސާފުކޮށްދެވޭނެ. އެއީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހަމަ ބްރީފިންގއެއް ވެސް ނެރެވޭނެ. އެ ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ.  

ވަކި   ހުރީ  ޚިޔާލުފުޅު  މެންބަރުންގެ  ވަކި  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެންނެވުން  އެ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެން  ގޮތަކަށްތޯ 

 އަޅުގަނޑުގެ އަދިވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަން އިނގޭތޯ. ދެން އެއީ އެހެން އަޅުގަނޑަށް... 

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރު ނޫން  ތި  އިނގޭތޯ  ނުދައްކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން،  މި    އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ވާހަކައެއް 

ދައްކަނީ ހަމަ ތި ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކިވަކި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުންނަ މި ބުނީ  

ދެން  ހުރި ގޮތް އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރަރު މީޑިއާއަށް މި ބުނީ އެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ، ދެއްވަން އަޅުގަނޑުމެން ނުވެސް އެ

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ ކަން އޮޅިވަޑައިގެންފައި އޮތީމަ  

 ސާފުކޮށްލަދިނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެކޯޑިންގ   ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ  ނަހައްދަވާ  އެހެން  ނޫން.  ނޫން، 

އެހެންވެގެން   ކަން.  އެ  އެގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ވާހަކަދެއްކެވިއިރުގައި  ބޭފުޅުން  ހަމަ  އެނގިލައްވާނެ  އަޑުއެއްސެވީމަ 

މަ ރެކޯޑިންގއާ އެކީގައިދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ތިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް މި ދެންނެވީ. ދެން މިއީ ހަ

ހަމަ   ސްޓެޓިސްޓިކަލީ  ސީދާ  އެ  ޕްރެސްގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ބަދަލުކުރައްވާފައި  އެގޮތަށް  ހުށަހެޅުން  އެ 

ޔަތުން ނޫނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ބުނާނީ ކީކޭކަން ކޮމިޓީގެ ހަމަ ޗެއަރއެއްގެ ހައިސިއް 

ނެރޭ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް.  

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމަށް ވެސް އިނގޭތޯ ހަމަ  

އަޅުގަނޑަކަށް  ތި އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަން.  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކަމުގައި  މި  ހަމަ  ހުރީ  މި  އަޅުގަނޑު  ނުހައްދަވާ.  ހެން 

 ސަނީފް. هللا ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް އެއީ އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް ނުއެއްގެންދެވޭނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ކަދެއްކެވުން:ސަނީފް ވާހަ هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ؟ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން ޙުސައިން ވަޙީދު އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމާއި... އަޑު ލިބޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލައްބަލައްބަ. 

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު   ބަދަލު  ގެނައި  އެ  ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ހުރިގޮތަށް  ވިސްނުމާއި  މެންބަރުންގެ  ގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެ   މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ހަމަ  މި ކޮމިޓީގައި  ޤަބޫލުކޮށްފިން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫސްވެރިންނަށް  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ވެސް ދެން މީގެ  ވަދެގެންދިޔައީ. ދެ ބައެއް އެ އޮތީ. އެއް ބަޔަކީ   ތެރެއަށް 

ވެސް ވިސާމް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ ހަމަ   ކިޔައިދިނުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު  ގޮތް  މުޤައްރިރު ހަމަ މިކަން ހިނގައިދިޔަ 

ނޫސްވެރިން ފަސްޖެހުމެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  މުޤައްރިރުގެ  ފާހަގަކުރަން.  ހުރިކަން  އެބަ  ބައްދަލުކުރުމުގައި  ނާ 

ވޯޓަކާ   ދިން  ކަތިލައިގެންނޭ  ނަފްސު  މެންބަރުންގެ  ހައެއްކަ  ކޮމިޓީގައި  ބެހޭ  އިމްތިޔާޒާ  އުޅެނީ  މި  އެބަ.  އަޅުގަނޑު 

ގުޅިގެން. އެއީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަން އެކަން މީޑީއާގައި ފާޅުކުރަމުން އެ ދަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަމަށް މުޤައްރިރަށް  

އްކޭނެ. މި ދައްކަނީ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކައެއް ނޫން. މި ދައްކަނީ ކޮމިޓީން އެ  ދެ

ޚިލާފަށް   ގަވާއިދާ  އެއީ  ދެންނެވޭނެ.  މުޤައްރިރަށް  ނޫންކަން  ކޮށްގެންވާނެކަމެއް  އެއީ  ލީކްކުރީ  ޗެޓްލޮގެއް  ކުރީ، 

މުޤައްރިރަ ކަމަށް  ކަމެއް  ހުރި  މުޤައްރިރަށް  ހިންގާފައި  ނޫންކަން  ކަމެއް  ވާނެ  ވެގެން  އެއީ  އެކަން  ދެންނެވޭނެ.  ށް 

މުޤައްރިރަށް   ވެސް  ނޫންކަމަށް  ހުރަސްއެޅުން  ޝަރީޢަތަކަށް  ހިނގަމުންދާ  ވޯޓަކީ  ލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންނެވޭނެ. 

އެހެންވީމާ، އިނގޭނެ.  ސާފުކޮށް  މުޤައްރިރަށް  ނޫންކަން  ކަމެއް  އެކަހަލަ  އެއީ  ފަސްޖެހުން    ދެންނެވޭނެ.  މުޤައްރިރަށް 

އޮތީ   އެ  ވަޙީދު  ޙުސައިން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  މީޑިއާގައި  ކުރެވޭ.  އެބަ  ޤަބޫލު  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ހުރިކަން 

ސާފުކޮށްދީފި.   އެކަން  މިހިރީ.  ކޮމިޓީގައި  މި  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކިހިނެއްކިހިނެއްތޯ  ވިދާޅުވެފައި 

ކިއެކި ތަންތަންކޮޅުގައި އެބަ ހިފާ ދަމާ. އެހެންވީމާ، މިކަން މި އުޅެނީ އޭރުގައި ސިއްރު  އެހެންނަމަވެސް، މުޤައްރިރު އެ

ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުންހުރި ގޮތް ކިޔައިދޭކަށް ނޫން. ހިނގައިދިޔަ ކަމާއި ހިނގާދިޔަ ކަމާއި ގުޅިގެން ދެން  

މެންބަރު ގޮންޖެހުންތަކާއި  އައި  މި  މެންބަރުންނަށް  އެ  ވަށައިގެން  މިސާލަކަށް  ގެއްލުންތަކަށް،  މިވީ  ނަފްސަށް  ންގެ 

ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިގެން ބަލަމުން މިދާ މައްސަލައިގައި އެ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ  
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ބާޒާ ނުކުމެ  މަގުމައްޗަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  މުޤައްރިރު  ނޫން.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެއްލާ  މުޤައްރިރަށް  މައްޗަށް  ރު 

އޭރުން   ކޯއްޗަކަށްތޯ.  މިވަނީ  ދޫކޮށްލީމާ  ނޮޅަން  އަޅުގަނޑުމެން  ނޮޅާހެން  ކަރު  މަސް  މާރުކޭޓެއްގައި  މަސްކަނަޑާ 

ވާޖިބެއް   މައްޗަށް  މުޤައްރިރުގެ  ހަމަވޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ކުފޫ އެބަ  އިނުމުގެ  މަޤާމުގައި  މުޤައްރިރުކަމުގެ  މުޤައްރިރު ތި 

މި   އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކިޔައިދިނުމަކީ.  ގޮތް  ހިނގައިދިޔަ  ކަންތައް 

ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއަޅަން ހިންގާފައި އޮތް ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަކީ އެއާ ގުޅުން ހުރި ވެސް ހުރިކަމެއް  

މުޤައްރިރަށް ދެއްކޭނެ   ވިޔަސް މިއީ  ގޮތަށް ގެންދިއުމަކަށް އަޅުގަނޑު... ނޫން. ސިއްރު ކޮމިޓީއެއް  ވާހަކަ. މިކަން މި 

އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ނެގުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުމަކީ  

ގޮތުގައި ޙުސައިން ވަޙީދު  އެއީ ގިނަ މެންބަރުން އެއްގޮތްވާ ގޮތެއްގެ މަތީންވީމަ އެއަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވާ 

ބަޔަކީ   ދެވަނަ  އެއްބައި.  އެއީ  ދިނުން.  އަވަހަކަށް  ވީހާ  ބްރީފިންގއެއް  ޕްރެސް  މުޤައްރިރު  އިނީ  އެ  ހުށަހަޅާފައި 

ހުށަހެޅުއްވި   ވެސް  ނަގައިގެން، އެއީ ނަޝީދު  ކޮމިޓީއެއް  ތެރެއިން ސަބް  މެންބަރުންގެ  އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 

އާދަމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތް ވެސް މެ. އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހަތުބައި އަޅުގަނޑު ނަގާފައި  ހުށަހެޅުން އަދި  

އަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅުން ފަހުން މި ހުށަހެޅިގޮތަށް އަޅުގަނޑު އެއްގޮތްކޮށްފި ވާހަކަ ދަންނަވަން އަދި އެއަށް ތާއީދުކުރި  

 ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތި އެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް  

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ހުންނެވީމަ  ވިސްނިވަޑައިގެން  ތިގޮތަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ހަމަ 

ން. އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑު މި ކަމަކަށް ފަސްޖެހިގެނެއް ނޫން މި އުޅެނީކީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް  ހިތާމަކުރަ

ދަންނަވަން. ދެން މި ބަޙުސްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަދައްކަން ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު އެކަން  

ކަމެއް   ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ދައްކައިފިން.  ފާހަގަކޮށްފިން  ވާހަކަ  މި  ހަމަ  ކުށްވެރިކުރާކަމާ  މިކަން  ނޫނޭ، 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  އޮޅިވަޑައިނުގަންނަވާތި  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް، 

މެ ވާހަކަ،  ގޮތުގެ  ހިނގައިދިޔަ  މިކަން  ފާހަގަކުރެވުނު  ވާހަކަދެކެވުނުއިރުގައި  ކުރިން  ވިސްނުން  ފާހަގަކުރީ  ންބަރުންގެ 

މި ވޯޓަށް   ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް  ދެންނެވީ. އެއްވެސް  ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެވުނީމަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު 

އެހެންވީމާ، އެއީކީއެއް އަދި އަޅުގަނޑު   ވާހަކައެއް ނޫން.  ކަމެއްކަމާ އެ ކަންތައްތައް ސާފުނުކޮށްދެވޭނެ  ކޮން  އެހުނީ 

 ށް ފަސްޖެހޭކަމެއް ވެސް ނޫން. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަދެން. ދެން އަޅުގަނޑު... އެއްވެސް ވަރަކަ
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 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކު  ވެސް  ވާހަކަ  އެ  ބުނަންޖެހޭނެ.  ވެސް  ވާހަކަ  ޚިލާފުކަމެއްގެ  ގަވާއިދާ  އެ  ވާހަކަ  ލިޔެފައިހުރި  ރިއަށް  ޗެޓްލޮގްގައި 

 ގެންދެވެން ޖެހޭނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! ތި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފިން ދެއްތޯ ކުރިން ވެސް ސަނީފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ދެކޭގޮތުގައި  ވޯޓަކީ  އަޅުގަނޑު  ލީ  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވެވެންޖެހޭނެ  އްރިރަށް 

ކޮމިޓީގެ    241ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ އިންކުއަރީއަކަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ވޯޓެއް ނޫންކަމަށް ބުނެވޭނެ.  

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު ވެސް އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެއަކީ  

މެންބަރަށް މިގޮތަށް ޕަބްލިކްގައި ބުނަން ނުކެރިގެންތޯ އެކަމުގައި އެކި ކޮޅު ތި ދައްކަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މީޑީއާ  

މި ފަރާތުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބުނީ  ބަޔާނެއް، މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަރާވަޑައިނުގަނެވޭނަމަ   ކަމުގައި  ކުރިމައްޗަށް 

 ޙަޤީޤަތުގައި ނެރެވެންޖެހޭނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ތިހެން ޕޯޓްރެއިޓް ކުރެއްވިޔަސް އެއްވެސް  

އެއް ދަނީ.  މި  ގޮތަކަށް  ވަކި  ހަމަ  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  ހަމަ  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑު  ހާލަތެއްގައި  ވެސް 

ޕޯޓްރެއިޓް   ބޭނުންފުޅުގޮތަކަށް  މެންބަރަކު  އެ  ނެތް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވަން  ތަކުރާރުކޮށް 

ކުރައްވަންވީ. އަޅުގަނޑަށް މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭން ނުކެރިގެނެއް ނޫން. ތި ވިދާޅުވި ތި ވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ   އެނގޭ މީގައި ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު  ވާހަކަތައް. ދެން އަޅުގަނޑަށް  ގެނެވޭނެ 

ވިސްނުމެއް އެބަ އޮތް މިކަމުގައި އިނގޭތޯ. ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޔާނެއް ސްޓޭޓްމަންޓެއް  

ށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން އޭތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮ

ނެރުން. އެއީ ކިހިނެއްތޯވާނީ. އޭރަށް ގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަކި އަރާ ސީދާ ބަހެއް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޓީގެ  
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އަޅުގަނޑު ކުރިން ތި ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ވެސް   މޭޖަރ ބަހެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ. އެހެން ނޫނީ 

 ހަމަ ކުރިއަށްދިއުމުގެ، ތި ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އެއްވެސް އިޝޫއެއް ނެތް. 

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބަދަލުނުގެނެސް   އިތުރު  ދެން  އެހެންވީމާ،  އެއްގޮތްކުރެވިފަ.  ހުށަހެޅިފައި  ހުށަހެޅުންވަނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނޭ، 

ވަކިގޮތަކަށް   އޮތީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެދޭގޮތަކީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށްދިއުމަކީ  ހުށަހެޅުމާއިގެން  އެ  އޭރުން 

 ރެވިފަ.  ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިފައި އެއްގޮތްކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އާދެ! ޝާހުޒާދު އެބަ އިންނެވިތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޗެކްކޮށްލަދެވޭނެތޯ އަޅުގަނޑަށް  އޮންނަނީ  އެކަން  އެކަންތައްތައް ؟ ކިހިނެއްތޯ  ވަކިގޮތަކަށް  ކޮމިޓީއަކުން    މިހާރު 

ތެރޭގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮވޭތޯ  ލިޔެވިފައި  ގޮތެއް  ވަކި  ކަންތައްތައް  ދިނުމުގެ  ބްރީފިންގއެއް  ޓަކައި  ހާމަކުރުމަށް 

 ؟ ނޫނީވީއްޔާމުން ހަމަ މުޤައްރިރަށް ފެނުނީމަ އެ ދެވޭގޮތަށްތޯ އޮންނަނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަނީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މީޑިއާއަށް ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ދޭން. ދެން  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން މި އޮން

އެހެންނަމަވެސް، މުޤައްރިރު ބޭނުންވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރާއިރުގައި  

ރިރު ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް. ދެން ސިއްރު  އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވިދާނެ މުޤައް

 ބައްދަލުވުމެއްގެ މަޢުލޫމާތުވީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ،އަޅުގަނޑު ވެސް ޖެހޭނީ އަދި އިތުރަށް ބަލާލަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންބޮޑުވުމަކަށްވީ ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  އެއީ  ވެސް،  އެކަން  އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،   .

 ޕަރސަނަލީ ޤަބޫލުކުރަން...

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއެކު މި އޮންނަނީ ހަމަ ސިއްރު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ވެސް މަޢުލޫމާތު... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 . ނިޒާމީއެއް..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ފަރާތުން ނިންމަވާލެއްވުން އެދެން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީޑިއާއަށް   ނިންމުމާއެކު  ހާމަކުރަން. އެ  މީޑިއާއަށް  މަޢުލޫމާތު  ނިންމެވިދާނެ  ހަމަ. ކޮމިޓީން  އެއީ  ނިންމުމެއް  ކޮމިޓީގެ 

 ހާމަކުރެވިދާނެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވިޔަސް މަޖިލިސް ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ... އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  

 هللا.ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

ހިނގި   ބައްދަލުވުމުގައި  ސިއްރު  ދޯ.  ނޫން  ހާމަކުރާކަށް  ކޮންމެހެން  ކަމެއް  ނިންމި  ކޮމިޓީން  އުޅެނީކީ  މި  މިހާރު 

ވެސް ސެކްރެޓޭރި  މުޤައްރިރު  އޮޅުވައިނުލާ  މީތި  ހާމަކުރަން.  އުޅެނީ  މި  ނިންމި  އެހެންކަމެއް  ކޮމިޓީން  ވެސް.  އޭޓުން 

ހާމަކުރަނީކީއެއް ނޫން. ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި   ނިންމުމެއް ހާމަކުރަނީކީ ނޫން. ކޮމިޓީގައި އެރޭ ކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް 
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ކަމަކާ   އެއްވެސް  ހިނގި  ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ކޮމިޓީގައި އެރޭ  މި  މި ހާމަކުރަން  މެންބަރަކު ކުރިކަމެއް  އެހެން 

ގުޅުންހުރި ކަމެއް  ގުޅު ކަމަކާ  އެޖެންޑާގައި އިން  ންހުރި ކަމެއް ނޫން މި އުޅެނީކީ. މި ބުނާ އެއްޗަކީ ކޮމިޓީގައި އެރޭ 

ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެނީކީއެއް ނޫނޭ. ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ހިނގި ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ހާމަކުރަނީ. ސިއްރު  

ލީކް އެއްޗެހިތައް  ވެސް  ބައްދަލުވުމެއްގެ  މުޤައްރިރު  މީތި  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  މި  ހާމަކޮށްދޭން  ވާހަކަ  ކަމުގެ  ކޮށްލި 

ބުނޭ   އެބަ  ކޮންމެފަހަރަކު  ހަމަ  ވިޔަސް.  ކޮންމެގޮތެއް  ސާފުކޮށްދޭން  އޮޅުވައިނުލާ  އެބަޖެހޭ  ވެސް  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން 

އެއްވެސް   އަޅުގަނޑުމެން  ހާމަކޮށްދޭކަށް  އޭތި  ކަންތައް.  ހިނގި  މި  ކޮމިޓީގައި  މިތާކުއެއް.  ގޮވައެއްނުލަމޭ  ހާލެއްގައި 

ދެއްވި   ޝުކުރިއްޔާ  މަޢުލޫމާތު.  ދޭށެ  މީޑިއާއަށް  އެކަމާމެދު  ބަލައިދޭށޭ.  މައްސަލަ  ލީކްކޮށްލި  އެ  ކަމަކީ  ގޮވާލާ 

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު.

 

 މަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮ

އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ މިހާރު ކޮމިޓީގައި އެބަ އޮތޭ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ،  

އޭ ދެން  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ  ވޯޓަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ޑީޓެއިލްކުރައްވާނީ  އެ  ގެފަހުން 

ލިބިފައި   ތާއީދު  މެންބަރެއްގެ  އެތައް  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ހާމަކުރާނީ  މީޑިއާއަށް  ކޮންގޮތަކަށްތޯ 

ށް  އޮތް ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަ

 ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވޯޓަށް ނާހައެއް ނުދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ   އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ރަނގަޅުކަމެއް  ވަރަށް  ހަމަ  އާދެ! ތިއީ 

އަޅުގަނޑު ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އެހެންވެގެން  ކިހިނެއްތޯ.  އޮތީ  ގަވާއިދުގައި  ޗެކްކޮށްލަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑު  މި    ކުރިއަށް 

ހަމަ    އަޅުގަނޑަށް  ކަންތައްތައް  ވިދާޅުވާ  ތި  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  މެންބަރުން  އެހެން  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ޗެކްކޮށްލަނީ. 

އަޅުގަނޑަށް   އާދެ!  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވޭނެ.  ހަމަ  ވެސް  ނުގޮސް  ބައްދަލުވުމަކަށް  އިތުރު  އެއްވެސް 
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ސެކްރެޓޭ  ލިބިއްޖެ  ލަފައެއް  ފާހަގަކޮށްލަން  ކުޑަކުޑަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ފަރާތުން.  ރިއޭޓުގެ 

 އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބަލާފައި މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުން ކިހިނެއްތޯ. އެ ފާހަގަކުރައްވަނީ...

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަ މުޤައްރިރު  ހިނގައިދާނެ.  އާދެ!  ވަގުތު  ވަރަށް  ބަލަން  މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  ނޑު 

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަކީ އޭގެ އެ ވަގުތުގައި ރައްޔިތުންނަށް މީޑިއާއަށް ބަރާބަރަށް ހާމަވާންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ  

މީޑި  އަވަހަށް  އެންމެ  ހުށަހަޅަނީ  ހަމަ  އަދިވެސް  ޙަޤީޤަތް  އަޅުގަނޑު  މި  ހާމަކުރުމާއި  ތަފްޞީލު  މައްސަލައިގެ  އާއަށް 

 ހާމަކުރުން. ހަމަ އެއާއެކު ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

   ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތްގޮތުން،   އެކިއެކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  ގޮތަކަށް  ތަފާތު  ވަރަށް  ވާނެގޮތް.  ހަމަ  މީގައި  އެނގިލައްވާނެ  އާދެ! 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމުމަށްފަހުގައި ވާހަކަދެއްކޭނީ އެހެން ގޮތަކަށް، މި ބުނީ އޭގެ ނިންމުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުންނާނީ.  

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން  އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވީ  ވާނަމަ  ކަމުގައި  ކުރާ  އަހައިގެން  ވޯޓަށް  ލިބިގެން  ތާއީދު  ގެ 

ހަމަ ޕްރެސްއަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު   ދެއްވޭނެ  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަވަހަކަށް ބްރީފިންގއެއްގައި އަޅުގަނޑަށް 

ނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރާނީ. މިހާރު މި ވޯޓަށް އަހަނީ. ދެން އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކިހި

 އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް އަހަނީ...

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ފާހަގަކޮށްލަން...
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް 

އަނެއްކާ   ކުރާނީ  މިކަން  ކިހިނެއްތޯ  ކަންތައްތައް  މަޢުލޫމާތުދެއްވާ  މި  މީޑިއާއަށް  ދެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކުރިއަށްދާނެ   ވާހަކައަކީ  މިކަން  މިތަނަށް  މިތަނުން  ކަންކުރަން.  ބާއްވައިގެން މި  ބައްދަލުވުމެއް  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން 

  ނިންމެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ކުޑަ އިޝޫއެއް އެބަ ދިމާވޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަން އަވަރ ފޯޓީ މިނިޓްސް    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކުރިއަ އިތުރަށް  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ހަމަވީ.  އެހެންވީމާ،  އެ  އަހައިގެން.  ވޯޓަށް  ށްގެންދެވޭނީ 

އެދެން   ޖައްސަވާލަދެއްވުން  ޔެސް  އަހާލަން.  އެބަ  ވޯޓަށް  ކުރިއަށްގެންދަން  އިތުރަށް  ބައްދަލުވުން  މިހާރު  އަޅުގަނޑު 

ފެނިވަޑައިގަންނަ ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެގޮތަށް  އާދެ!  ބޭފުޅުން.  ނުކުރައްވާ  ވާތީ  އިޢުތިރާޟް 

އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނީ، އޭގެކުރިން އެބައިން  

 ފުރުޞަތަށް އެދިލައްވާފައި ރާޢީ. އެހެންވީމާ، ރާޢީއަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. 

 

 ދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

އިންގޮތަށް   ހުށަހަޅާފައި  މެންބަރު ވަޙީދު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެގައި  ބޭނުން  މުޤައްރިރު، ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު. އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އަސްލު ސާފުކޮށްލަން މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  

ން ކައިރިން ވެސް ހަމަ އެދެނީ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ހެޔޮހިތުން ތާއީދު އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް، މި ވަގުތަށް  މެންބަރު

މިހާރު   ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  އެކަމަކު  މެ.  ވެސް  ގޮތް  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ 

ބައިވެރިވުމަކަށްވާނެތާއޭ ކޮމިޓީ  މުޅި  ފަރާތުން    އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގެ  މުޅި  ސްޓޭޓްމެންޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

ނެރެފިއްޔާމުން ހަމަ އޭތި ވަރުގަދަ ވެސް ވާނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ކުރިއަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވުމުގައި  

 އެކީ އެކައްޗަކަށް  ހަމަ ވަރަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ފުރުޞަތު ވެސް ނޯންނާނެ. އެއީ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ 

ކުޑަކަމެއް   އުޅެނީ  މި  ދިމާވެގެން  މި  ވެއްޖިއްޔާ.  ކަމަށް  ނެރެވިއްޖެ  އެގޮތަށް  މިސާލަކަށްވާނެ  ތިބޭކަމުގެ  އެއްގޮތަކަށް 

ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ މި ކޮމިޓީއާމެދު މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ހުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ހަމަ  

 ކޮމިޓީތަކުގައި ވެސް އެ ބުނާހެން ނޭނގޭ ކިހިނެއްކަމެއް ކަންތައްތައް ވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށް އޮތް
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ހަމަ ހިތަށްއެރި އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ތި ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ޝެއަރކޮށްލާނަމޭ މުޅި ކޮމިޓީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ  

މިގޮ އިނގޭތޯ  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  އެއްވެސް  ވެސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އަޅުގަނޑުގެ  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ތަށް 

އެ   ލަސްވެދާނެ  ވަރަށް  ހަމަ  ދާއިރު  ނަގައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  އިންވެސްޓިގޭޓްކުރަން  މީތި  އަދި  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި 

ގަނޑު ހިތަށް އެރީ  ކަންތައްތައް. އަދި ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ވެސް އޭގައި ބްރީފިންގގައި އައިސްދާނެ. އެކަމަކު ވެސް އަޅު

ރައްޔިތުންނަށް   ހަމަ  ވެލިޑްވެ  ވަރަށް  ހަމަ  ކަމުގައިވާނަމަ  ނެރެއްޖެ  ބަޔާނެއް  އެކަހަލަ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މުޅި  ހަމަ 

 ވެސް އޭގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކުރެއް މެންބަރު ތި  އަޅުގަނޑުގެ އޭރުގެ ކޮންސަރން އޮތް  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަންޏާމުން  ޙަޤީޤަތުގައި  ވީ 

ވޯޓަށް   ވަގުތު  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ބަދަލުގައި...  ބައިވެރިވުމުގެ  ޕްރެސްއެއްގައި  އެކަނި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ކަމަކީ. 

ވެސް އަޅުގަ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއީ  އެގޮތަކަށް  އޮތީ  މި  ލިބިފައި  ތާއީދު  ދެވޭނެ ގޮތެއް  ހުށަހެޅިފައި  ކުރިއަށް  ނޑަށް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް އަހަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސަނީފް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުން هللا ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައި 

ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މި އެދެނީ އަޅުގަނޑު ޕްރެސްއަށް ޙަޤީޤަތުގައި ނެގުނު ވޯޓާ ބެހޭގޮތުން  

އެއާއި އެކީގައި މި   ޤަބޫލުކުރަނީ.  ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ދެއްވުމަށް. ދެން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް  މަޢުލޫމާތު 

 ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް. ވޯޓަށް އެހެނީ މި މައްސަލަ އަޅުގަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

ތަޙުޤީޤުކުރަންތޯ  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި  ؟ ކޮން މައްސަލައެއްތޯ އަނެއްކާ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދަނީ

 ؟މި ލީކްވި ގޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންގެ   ހުރިހާ  ވޯޓުދެއްވި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  ގޮތަކީ.  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  އިނގޭތޯ  އެއީ  އާދެ! 

މައް މި  ކޮމިޓީގައި،  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކުރެވުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އިއްތިފާޤުން  ދިމާވި  ސަލަ 

ކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް. ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑު މި މާނަކުރަނީ ކޮމިޓީން ވޯޓަށް އެހުނު ގޮތާއި ދެން މި  
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މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު މަޢުލޫމާތު ދިނުން. ދެން އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު 

ހުޅުވާލަން    ފާހަގަކުރަން  މިހާރު  ފުރުޞަތަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކުރާނަން.  އެކަން  އަވަހަކަށް  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހު ދާން  ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ފުރުޞަތައަޅުގަނޑުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް.  އެހެންވީމާ،    ށް 

  .هللاހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުލަން ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހުޅުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

މުޙައްމަ އަޅުގަނޑު  ދު  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފާއި ދެން 

 ދެން ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް. ޝުކުރިއްޔާ.  هللا، ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.  

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅާލަން   އަޅުގަނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ތިން  ޝުކުރިއްޔާ  ޝަރީފް  އާދަމް  އަދި  ހާރޫން  އަދި  ރާޢީ  މުޙައްމަދު 

 ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކުރައްވާ   އެބަ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  ފުރުޞަތަށް    241އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  ދަތިވާނެ  އުޅުއްވާތީ  ގައި 

 ށްލީ.  އެދިލައްވާފައި އިނީމަ. އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮ

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއަދު   އަސްލު  އިނގޭތޯ  ވެސް  ހަމަ    2މިވަގުތު  މިއިނީ  އަޅުގަނޑު  ދޫކޮށްލާފައި  މީޓިންގއެއް  އޮތް  ވެސް  ޖަހާއިރު 

 މިކަމުގެ ޙައްސާސްކަމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ! އެހެންވީމާ، އިތުރު ނަމެއް ލިބިޖެއް ކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ. އަޅުގަނޑަށް ދެ ހުށަހެޅުމުގައި  

 ވެސް އާދަމް ޝަރީފް އެބަ އިންނެވި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

މިހާރު  އެހެ ދެން  ނާޡިމާއި،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދަނގެތީ  ބަދަލުކޮށްލަން.  ހުށަހެޅުން  އަޅުގަނޑު  ންވީމާ، 

 ؟މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހެދީމަ ކިހިނެއްތޯވާނީ 5އިތުރުކޮށްލެވޭނެތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ހެދޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއި

ދެން ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް،  هللا، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމާއި އަޅުގަނޑު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 ން. މި ފަސް ނަމަށް.  އަދި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ، ދެން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޣައްސާން މަޢުމޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުމެއް މި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ    2އާދެ!  

ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް، އިއްޒަތްތެ

ދެވަނަ   މައުމޫން.  ޣައްސާން  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރިޟާ،  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނާޡިމް، 

ޝަރީފް   އާދަމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝަރީފް،  އާދަމް  އެއީ  ނަން،  ދެ  މިއޮތީ  ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ސް، އަޅުގަނޑު އެދެން މިތަނުން ތާއީދުކޮށްދެއްވުން.  އުޒުރުވެރިވަޑައިގަންނަވާތީވީމަ. އެހެންނަމަވެ

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ!   ދެއްތޯ.  ކޮމިޓީއެއް  ވަގުތީ  އުޅެނީ  މި  ހުށަހެޅިގެން  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮ ވަގުތީ  އެ  މިހާރު  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  ހުށަހަޅާލަން  ހުށަހެޅުމެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މިޓީއަކަށް 

ބަދަލުގައި   އޭގެ  އޮއްވާ.  ޖެހިފައި  އެއްފަޅިއަށް  މީގައި  ކުރެވެނީ  މި  ފާހަގަ  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީގައި  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި 

 ޓީގައި ނަން ހުށަހެޅުމުގެ... އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ ކޮމިޓީ، ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްތޯ ކޮމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް.  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މް، އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާ

އިއްޒަތްތެރި   އަދި  ނާޡިމް  މުޙައްމަދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ރިޟާ،  ޢަލީ  މެންބަރު 

 ގެ ނަން ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ. هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު އެބަ ދެން. އިތުރު ބޭފުޅަކު ތާފއީދުކުރައްވަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތި  ކޮޅަށްތާ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާ  ތިވާގޮތުން  ހަމަ  މިހާރު  ޖެހެނީ.  ވަކިކޮޅަކަށް  ހުށަހެޅީމަތޯ  ގޮތަކަށް  ވަކި  މި 

މެންބަރުންނާއި  ދެ  އެމް.ޑީ.ޕީ  މެންބަރަކާއި،  ޖޭ.ޕީ  މެންބަރަކާއި،  މިނިވަން  ހުށަހަޅީ  އަޅުގަނޑު  ޕީ.ޕީ.އެމް  ބުރަވަނީ.   

ހީވަނީ   ގޮތުން  ވާހަކަދައްކާ  ތި  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުންނަށް.  ތިން  އެމް.ޑި.ޕީ  ތިވީ  މިހާރު  އެކަމަކު  މެންބަރަކާ. 

ވަކިގޮތަކަށް ހުށަހެޅީމަ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވާހެން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކީމަ އެބަ އާދޭ މީގައި މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ  

 ކަންތައްތަކެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރު މެންބަރުގެ ތާއީދުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަޅުގަނޑު ކުޑަ  

މެންބަރު   އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި މިވަނީ. އެއީ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު، އެންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް  ބަލައިލާފައި  ވަގުތުކޮޅެއް 

ހުށަހަޅު އްވައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދަމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާފައި ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ،  މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

 މިވަގުތު މި ވޯޓަށް ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތް ހަމައެކަނި މިއޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން.  

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހިމެނޭ މައްސަލައެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ނުލާ އެހެން މެންބަރުން މީގައި  

 ބައިވެރިވުން ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ. ދެން ހަމަ ޚިޔާލެއް މި ވޯޓަށް ނެގުމުގެ ކުރިން.

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިރާގެ  އަ މިލަންދޫ  ހަމަ  އަދި  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކީ.  ރަނގަޅު  އަސްލު  ކަމަށް  އެއީ  އެދެނީ  ވެސް  ޅުގަނޑު 

 މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވުން ރަނގަޅުވާނެ އިތުރުކޮށްލަދިނުން ވިސާމްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ލައްވާފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވާހަކައެއް އެ ފާހަގަކުރެއްވީ، އެތިކްސްއަށް ބަލާއިރުގައި ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އެ ފާހަގަކުރެއްވީ.  ދެން ވަރަށް ރަނގަޅު  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 
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ރު މީހެއްގެ މައްސަލަ މި  މިހާރު މި ކޮމިޓީގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަ، ދެން ގާތްގަނޑަކަށް ބަލަންޏާ ބޮޑަށް ތިންހަތަ

އިންނަނީ. ވިސާމް އާއި ޢަލީ ރިޟާ އާއި ސަނީފްއާ ތިން މީހުންނަށްތާ ބޮޑަށް މީތީގައި މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން  

ކޮމިޓީން   މި  ނަގަން  ކޮމިޓީއެއް  ވަކި  މަޖިލީހުން  ހިނގާ  ވެއްޖެއްޔާ  މީހެއް  ނެތް  ކޮމިޓީގައި  އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

މި ކޮމިޓީގައި ވެސް ނެތް ބައެއް ފަސް  ؟ ތަށް ކުރިއަށް ދެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. އެގޮތް ކިހިނެއް ވާނީހުށަހަޅައިގެން އެގޮ

 ؟ ވަރަކަށް މީހުން ނަގައިގެން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށްފައި އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާން އެބައިންތޯ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ށްލަދެވޭނެތޯ އެ ކަންތައްސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ޗެކްކޮ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑާއި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވައިލާނަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ނޫން ދެން ތިބި މީހުން ކޮމިޓީގައި   އަދި  ވަޙީދާ  ސަނީފާއި އިއްޒަތްތެރި ޙުސައިން 

ނޫންތޯއޭ ފާސްކުރަންވީ  ކޮމިޓީ  މި  ވިޔަސް  ހިމަނާފައި  ކަމުގައި  ވަޑައިނުގެންނެވުނު  ބޭފުޅަކަށް  އެއް  އަދި  އޭރުން   .

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ ނޫންތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

ބަދަލުކޮށްލަން. އަޙްމަދު ހާރޫނާއި   ބަދަލުގައި ހާރޫނާއި ޔާސިރުއާ ދެ މީހުން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަންތޯ ތީގެ 

 ؟ޔާސިރުއާ ދެ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަދަލުކޮށްލަން ކިހިނެއްވާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތި ހުށަހަޅުއްވަނީ ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފާއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެހެންވީމާ،  

ދެއްތޯ. އާދެ! ތާއީދުކޮށްދެއްވާ ކޮންމެވެސް   ޣައްސާން  ހާރޫނާއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމާއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

  ދެންނެވޭނީ.އެއް ބޭފުޅަކު. އޭރަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓަށް 

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޗެއަރ އަޅުގަނޑުގެ އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ ހުށަހެޅުމެއް. އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާނަލް ނާޡިމް،  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ބޭފުޅުން،   މި  ޔާސިރު.  ވެސް  މެންބަރު  މައުމޫން  ޣައްސާން  އެ    241އެއީ  ވެސް  މިހާރު  އުޅުއްވާނެ.  ކޮމިޓީގައި 

ކޮމިޓީގައި އިންނެވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިދެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މި ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް  

 ން އިނގޭތޯ.  ގެންދިޔައީމަ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ނާޡިމް،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަކީ  ޝަރީފްގެ  އާދަމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

ޔާ އަޅުގަނޑު  އަދި  ރާޢީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހާރޫން،  ސިރު  މެންބަރު 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް. ތާއީދުކޮށްދެއްވުން އެދެން.  

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑު އެއަށް ތާއީދުކޮށްފިން އެ ހުށަހެޅުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާދަމް ޝަރީފް  އެހެންވީމާ، ކުރިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ކުރިން  

މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކިހިނެއްތޯ  ވޭ.  އެބަ  ޝަރީފް  ؟ ތާއީދުކުރައްވާފައި  އާދަމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމެއްهللا ހުށަހަޅުއްވައި  އެބަ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  އެހެންވީމާ،    ސަނީފް  އޮތް.  އެބަ 

އަޅުގަނޑަށް   އެއީ  އެއްގޮތްކޮށްލުން  އެކަން  އިނގޭތޯ  ދިމާވޭ  ކުޑަކުޑަ  އެބަ  ކޮންޓްރަޑިކްޝަނެއް  މީގައި  އަޅުގަނޑަށް 

 ހީވަނީ ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއްހެން.
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 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގޭތޯ.    މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ފަހުން

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ އެގޮތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު    އެހެންނަމަވެސް، ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮތް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދު ލިބިފަ. އެއީ

ޝަރީފް   އާދަމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ތާއީދުކުރައްވާ.  ޝަރީފް  އާދަމް  ހުށަހެޅުއްވުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކިޔާލަދޭނަން.  هللا ހުށަހަޅުއްވައި  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުން.  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ  ސަނީފް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އި

ހާރޫން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްސާން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  

 ؟ނަޝީދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަހެއް ވިދާޅުވެދެއްވާނަންތޯ މިކަމުގައިމުޙައްމަދު هللا. ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ހުށަހެޅުން އެގޮތަށް ބައިންދަން ބޭނުންވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ހުށަހެޅުމަކީ  ފުރަތަމަ  އޮތީ.  މި  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  އަހާނަން  ވޯޓަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ޢަބްދު ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ  هللا މެންބަރު  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވައި 

ގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް،  ހުށަހެޅުއްވުން. އެއީ ސަބް ކޮމިޓީގެ ގޮތު

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  هللا، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣައްސާން މައުމޫން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

ރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. އެހެންވީމާ،  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ބެއިންދުން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފު

 މި ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  
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 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުންތޯ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ނޫން. އެއަށް ދެން އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނީ އެ ހުށަހެޅުމަށް. އާދެ! ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް ދެ ވޯޓު މި ލިބުނީ.  

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  

ސަނީފް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ، އެއީ ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ގޮތުގައި  هللا ހުށަހަޅުއްވައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނަޝީދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހާރޫން،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނާޡިމް،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ރާޢީهللا، ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒްތެރި  މިހާރު  އަހަނީ  ވޯޓަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ހިމެނުމަށް.  އަޅުގަނޑު   ،

ސަނީފް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް. ވޯޓު  هللا މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ބި ނަންބަރސްއަށް ބަލާފަ. ދެއްވުން  އެދެން. ފާސްވޭތޯ ބައްލަވައިދެއްވައްޗޭ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ތި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިވަގުތު.    6އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގައި   ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ޓަކައި  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާސްވީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެ! 

މުޙައްމަ މެންބަރު  މުޙައްމަދު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހާރޫން،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނާޡިމް،  ދު 

ޢަބްދު ވާހަކަ  هللا، ނަޝީދު  ނިމުނު  ގޮތަށް  ހުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން  އަޅުގަނޑު  އަދި  ރާޢީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދެވަ އެޖެންޑާގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ހިސާބުން  މިހާ  ދަންނަވާލަން.  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑު  މިއަދު  ނަންބަރަށް،  ދެވަނަ  ނަ 

މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ޖެހިލާނަން.  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތަށް  އެޖެންޑާކުރެވުނު 

ން  މަސައްކަތުގައި މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ ގޮތްތަކަށް ނިންމުނީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަ

އެއް   ދިޔައިރުގައި  އޭރުގައި  ބަޙުސް  އެ  ބަޙުސްކުރެއްވުމަށް.  މައްސަލައިގައި  އެޖެންޑާކުރެވުނު  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ   އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކޮށްލަން.  އެކަން  ނުލިބޭ.  ތާއީދެއް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  އެބަ  ހުށަހެޅުމެއް  ބޭފުޅެއްގެ 



 2021ޖޫން    9                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  8ކޮމިޓީގެ    އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު

 

 

56 

 

ހުރި ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅު  މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް. އަޅުގަނޑު  މަޢުޟޫޢުގައި  ނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިއްޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް.

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން   އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  އި  241އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑަށް  އެއްކޮށް  ންނާތީއާ 

އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އެބަ އޮތް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް މިހާރުވަނީ މި   ލިބިފައި އެބަ އޮތް މިހާރު 

ވެސް  މަޢާފަށް  ފަރާތްޕުޅުން  ޙުސައިންގެ  ޙިސާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން،  ހިސާން  ހުށަހެޅުއްވި    މައްސަލަ 

އޮތީ ހަމަޖެހިފަ. އެކަން ދެން   އެކަން  މިހާރު  ކުރައްވައި  މިހާރު ސަލާންގަލާން  ބޭފުޅުން  އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ. އެ ދެ 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާފައި އަޅުގަނޑު ހާރޫންގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  

 ދަންނަވަން. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.  ؟ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު ބޭފުޅެއް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވު: 

ފުރަތަމަ   ޤަބުލުކުރާ ގޮތުގައި ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި ޙިސާންގެ މައްސަލަ.  އާދެ! ދެން އަޚޅުގަނޑު  ހުށަހެޅި 

ދެންމެއަކު   އިތުރަށް  ދެން  ކަމަށް.  އޮތް  ނިމިފައި  ސަލާންގަލާންކޮށްފައި  ވިދާޅުވެދެއްވައިފި  ދެންމެއަކު  އޭތީގައި 

މުޤައްރިރު   މެންބަރުގެ.  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަކީ،  ހާރޫންގެ  އެ  ކޮބައިތޯ  ހުށަހެޅުމެއް.  ހާރޫންގެ  ވިދާޅުވެދެއްވައިފި 

 ؟ވެބައްލަވާ އެ ހުށަހެޅުމަކީ ކޮބައިތޯވިދާޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން އަޅުގަނޑު އެދެން އެ ހުށަހެޅުން ތަކުރާރުކޮށްލަދެއްވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  

 މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން 
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ގޮތަށް   ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަނޑު  ގަޑީގައި  ފެށުނު  ކޮމިޓީގައި  އޭރުގައި  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ހުށަހަޅާލީ މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެއީ ވަރަށް ގޯސް މައްސަލައެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

ލަތަކުގައި މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑު ރިޢާޔަތްކުރިން.  ބާވަތުގެ މައްސަ

މައްސަލައަށް   އެ  ދެން  މައްސަލައެއް،  މިފަދަ  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޓީއަށް  ހަމަ  ކުރިން  ބެލިން  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ދެން 

ފަ ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅީ  އަޅުގަނޑު  ފަރާތުން  ބަލާފައި  ކޮމިޓީގެ  ޝިޔާމަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރާތް 

ފަށް އެދުމަށާއިއެކު ކުރީ މައްސަލައިގައި ވެސް މި ނިންމި  ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޙިސާންގެ ކިބައިން މަޢާ

 ގޮތަށް ހަމަ ނަސޭޙަތްތެރިވާން މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން. އެއީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ގޮތަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިޔާސަތަށް   ނިންމުމަށްފަހުގައި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގާނެގޮތަކީ  މިކަން  ސާފުކޮށްލަދޭނަން.  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

 އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާނީ އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝަރީފް  އާދަމް  ންބަރުމެ ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި

ނެތީ.   ސާފުވެފައި  އެހާބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގައި  މި  ހޯދީ  މި  ފުރުޞަތެއް  އިތުރު  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ދެން   އޮތީމަ  އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި  މަޢާފަށް  މެންބަރު ޝިޔާމް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް 

އިތުރަކަށް   މިހާރު  ހީވަނީ  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަދަލުގައި  ގެންދިއުމުގައި  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ނަސޭޙަތްތެރިވުމުން އެކަން ހަމަޖެހޭ އޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. އެއީ ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަށް  

އެކަން  އޯލްރެޑީ  މިހާރު  ދެންނެވީ  މި  އެއީ  އޮތީމަ،  ނިމިފައި  މިހާރު  މައްސަލަ  އެހެންވީމާ،  އެ  އޮތީމަ.  ކުރައްވާފައި   

ހުށަހަޅަން   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް  ބޮޑަށް  މިހާރު  ހުށަހަޅަނީ  އަޅުގަނޑު 

 ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު
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ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު  

ހާރޫންގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް. އެއް ސަބަބު، އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް  

ވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މުޚާޠަބުކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ބަހުރުވައާ  މެންބަރަކު ޙަޤީޤަތުގައި އެއް

އަދި އެ ހުރިހާ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ. އާދެ! އެހެންކަމުން އަދި މިހާރު މި  

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ޙިސާން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޙިސާން ވެސް    މައްސަލައިގައި އެބައޮތް ރައްޔިތުންގެ 

ކޮމިޓީގައި،   އަޅުގަނޑުމެން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އެއީ  ފޮނުވާފަ.  އަޅުގަނޑު    241ސިޓީއެއް  ހަމަ  ކޮމިޓީގައި 

ހީވާގިކަމާއި އެއްކޮ އާދަމް ޝަރީފަކީ ވަރަށް  ބޭފުޅެއް އެއީ  އެއް  ބޭފުޅާއަށް  ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ  ށް. އެ 

އެކަން   ދުވަހު  އެ  އެހެންކަމަށްވާނަމަ  ކަމަށް.  އޮތް  އެދިފައި  މަޢާފަށް  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ލިބުނު  އެ 

ހިނގާދިޔާގޮތާއި އެ ކަންކަން މިބުނީ ބަޔާންކޮށްލާފައި އަދި މަޢާފަށް އެދެންޖެހިއްޖެއްޔާ އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި ސިޓީއެއް  

ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ބުނީ ހުށަހެޅުން ވެސް އޭގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮތުގައި  މި ބުނީ ފޮނުވާ ރައް

އެ   ހާރޫން  މެންބަރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޖުމްލަ  އެކު  ދެން  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް 

ފަރާތުން އެކު ޖުމްލަ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންކަމުގައި އިތުރަށް  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ  

މެންބަރުން ވެސް ސަމާލުވުމަށާއި އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ މި ކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކައަކީ އަދަބުތައް މި  

މި ބެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ދަންނަވާކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ނިންމުމުގައި ހިމަނާލުން  ބުނީ ރަނގަޅަށް 

 އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ކަމަށް   ބަލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މައްސަލަ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވެފައި   އެއީ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ނުވަތަ އެ ކިހިނެއްތޯ  މިންވަރު  ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. މީގައި ކަން އެކުލެވިގެންވާ 

ކަން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ކުރަނީ. ދެން ހަމަ އެއާއެކީގައި ހާރޫން،  އޮތީ އެކަން ސާފުކުރުމަކީ. ދެން އެ

މިފަދަ   ކޮމިޓީއަށް  މި  ވެސް  މީގެކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ވެސް  ހާރޫން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެ 

ޢަމަލުކުރެވި އަދި  ބަލާފަ.  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅިގެން  ވެސް  މައްސަލަތައް  އުސޫލުތަކެއް  ހުރި  ފައި 
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އެކަހަލަ   އިސްކުރުމާއި  ރުޅި  އަދި  ބޭނުންކުރުމާއި  އެ  ބަހުރުވަ  ބޭއަދަބީ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮތުގެމަތީން   އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާ  ސުލޫކީ  މިންގަނޑުތަކާއި،  ގެންގުޅެންޖެހޭ  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ 

ނަ ކުރެވޭނެ  ކަންކަންކުރުމަށް  ކޮމިޓީން  މި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެންނެވުމަކީ  އެގޮތަށް  އެކަން  އަދި  ސޭހަތްތެރިވުމަކީ 

ކަމެއް. އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ދެން ހަމަ އެއާއެކީގައި މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެއްޖެއްޔާ ފު  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން  ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދާ  ނުސީދާކޮށް  ލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީވެ، ދެން އެ 

މި ކޮމިޓީން   އެއީ  ކަންނޭނގެ  މައްސަލައެއް ނޫން  މި ކޮމިޓީއާ ބެހޭ  ހިތުން  އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑު  އެއީ  ގޮތެއް 

އެހެންވީމާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށްވަނީ  ކަމަކަށް  ދާނެ  ކަމަކަށްވާތީވެ،  ދާ  މި  ބޭރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން   ،

ޢަމަލުކުރި   މީގައި  ވެސް  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފައި  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  މައްސަލަ 

އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ.   ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ޢަމަލުކުރި ގޮތަށް އެގޮތަށް  ގޮތަށް، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 

ދެ އެ  ހާރޫން  ވާހަކަ  އަދި  އެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  އެކަންކުރުމަކީ  ގޮތަށް  ންނެވި 

 ދަންނަވާލަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުމަކަށް އެއް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  ހުންނެވިތޯ. އަޅުގަނޑަށް  އެބަ  ބޭފުޅަކު  މިވަނީ.   އިތުރު  ތާއިދު ލިބިފައި 

ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް  ތާއީދު  ވާނަމަ އަޅުގަނޑު  ނެތް ކަމުގައި  ޚިޔާލުފުޅެއް  މިކަމުގައި  ބޭފުޅެއް  އެހެންވީމާ، އިތުރު 

 ވޯޓަށް އަހަން ގަސްދުކުރަން. އިތުރު ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުނަމަ ފުރުޞަތު ޖައްސަވާލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ؟ ހުށަހެޅުން އަދި އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްލަދީފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތެއް ވިޔަސް މި   މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަކީ  އާދެ! އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށްލަދޭނަން. 

ނިންމާފައި ފޮނުވާނީ ރައީސަށް. ރައީސަށް ދަންނަވާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީން ދަންނަވާނީ. އެއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

މަޢާފަށް  އެދުމަށް  އަރިހުން  ކަންތައްތައް  ސިޔާމްގެ  މިފަދަ  އަދި  ދެންނެވުމަށް.  ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް  އަދި  އެދުމަށާއި   

ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަކަށް އެ ކަންތައްތައް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް. ދެން ހަމަ އެޑްކުރައްވައިފި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  
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 އެ ފާހަގަކުރެއްވީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން  އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ނުކުތާތަކެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމް ވެސް

 އެބަ އެދިލައްވާ ފުރުޞަތަކަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ކަންކަން   ބައެއް  އަޅުގަނޑަށް  ހުށަހެޅިއިރުގައި  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަނޑު  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޢަމަލުކުރާގޮތަކީ   ހުރީމަ. އެއީ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އަބަދުވެސް  ދޫކޮށްލެވިފައި 

ފަރާ އެ  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  މި  މައްސަލައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރީގައި.  މީގެ  ފުރުޞަތުދޭ  ޖަވާބުދާރީވާން  ތަކަށް 

މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު އެހިސާބަށް ނުގޮސް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅީ އަސްލު މި މައްސަލައިގައި ސިޔާމްވަނީ  

އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،  ދެން  ހާމަކޮށްދެއްވާފަ.  ކަން  ހިނގިކަމެއް  މިއީ  ދޫކޮށްލާފައި    ޕަބްލިކްލީ  އެބައި  ހިތަށްއެރީ 

އެކަން   އެހެންވެގެން  ކަމަށް.  ދިމާނުވާނެ  މައްސަލައެއް  އިތުރު  މީގެ  ގެންދިޔަސް  ކުރިއަށް  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުންވީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ބަރު އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މިހާރު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަނީ މިހާރު އެބަ ނުރަސްމީކޮށް އެބަ އެނގޭ މަޢާފަށް އެދިއްޖެކަން. ދެން އެނގުނީމަ  

ކިހިނެއްހެއްޔޭވާނީ މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމާލާފައި  މިހާރު ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އޭތި ރަސްމީކޮށް ބަލައިލާފައި  

 ؟ބޭރުކޮށްލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރާޢީ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫންގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަނީ. ދެން މިކަމަކީ ހަމަ  

ޕަބްލިކަލީ ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް ކަން އެބަ އެނގޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން މި  

މުޤައްރިރު،  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ    ކޮމިޓީގެ  ވާހަކަދައްކަވައިގެން  ބޭއަދަބީ ބަހުރުވައިން  ވާނެ  ނަޝީދަށް ވެސް  މުޙައްމަދު 

ލިޔުމުން ދީފައި ސިޓީއަކުން ހުށަހަޅާފައި ހަމަ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެގޮތަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު ހަމަ. ދެން  

  އެތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ.  އޭތީގެ އެކަން ސާފުނުވާތީވެ ހަމަ އެގޮތަށް ނަސޭޙަތްތެރިވުން އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިވަގުތު   ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ގަސްދުކުރާ  ދާން  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  އެދިނުލައްވާނަމަ  ފުރުޞަތަކަށް  ބޭފުޅެއް  އިތުރު 

ހުށަހެޅުމެއް އެންމެ  މިވަނީ  ލިބިފައި  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅިފައިވޭ.    3.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުށަހެޅުމެއް 

ޤަބޫލުކުރަނީ.   އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ހުށަހެޅުމަށް  އެންމެ  މިވަނީ  ލިބިފައި  ތާއީދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ހާރޫން   އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަހަނީ  މި  ވޯޓަށް  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  މިއަދު  އެހެންވީމާ، 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ހުށަހަޅުއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ  ވިސާމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވައި 

 ބޭފުޅުން ޔޭސް ޖެއްސެވުން އެދެން.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

 ހުށަހެޅުން ވެސް ކިޔާލަދިނުން ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓުލާ ގަޑީގައި މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ހުށަހެޅުމަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިޔާމްގެ އަރިހުން ސިޔާމަށް މަޢާފަށް އެދުމަށް ދެންނެވުމަށާއި އަދި ކުރިއަށް  

މިފަދަ   ދެއްތޯ  އޮތްތަނުގައި  ފާސްވެފައި  ދެންނެވުމަށް.  ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް  ތަކުރާރުނުކުރެއްވުމަށާއި  ކަމެއް 

 ؟ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެއިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ! ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   އަޣުލަބިއްޔަތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  ހުށަހެޅުން 

ކޮމިޓީއެއް   ސަބް  މަސައްކަތަކަށް  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ދެން  ގެންދާނަން.  ޢަމަލުކުރަމުން 

ންނަވާ އިއްޒަތްތެރި  މިއަދު ނެގިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަ

އިތުރުކަމަކަށް   ހަމަ  ދެން  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން.  ކޮމިޓީ  ސަބް  ކޮމިޓީ،  މިރެއަށް  ނުވާނަމަ  އުޒުރުވެރި  މެންބަރުން 

އެކަން   ތެރޭގައި.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުޅެނީ  މި  ހިނގައިގެން  މައްސަލައެއް  ޙައްސާސް  ވަރަށް  އެދެން  އަޅުގަނޑު 

ފާ  އަދިވެސް  ހަމަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ހަގަކޮށްލަން. 

ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާނެ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިނގައިގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަބަދު  

ކަންބޮ އިންތިހާއަށް  އަދި  ކަމެއް.  ކުށްވެރިކުރާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ވެސް  ކުރިން  ދެން  ކަމެއް.  ޑުވާ 

ދެން   ކޮމިޓީ  އަޅާފަ. އެއީ  އެހެރީ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހުނު  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ލެވަލުގައި  އެ  ފާހަގަކުރިހެން 

ނިންމާފަ ގޮތެއް  ވާހަކަދައްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ބެހޭ  ގޮތްތަކާ  ކުރިއަށްގެންދާނެ  ހާލަތެއްގައި  ދެން އެކަހަލަ   .

އެހެނިހެންގައި   ކުރިއަށްދާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އެކީގައި  ގޮތްތަކާ  ފާސްކުރެވުނު  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އިތުރުކަމެއް ނެތްނަމަ އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ، އެހެނިހެންގެ އިތުރުކަމެއް... 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

އިއްޒަތްތެރި   ވަގުތު  އެހާގިނަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ސާފުކޮށްލަންވެގެން  ކަމެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

ދެން   ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  މަސައްކަތަށް  ކޮށްދޭ  ތިޔަ  ދެއްވައިގެން  ކަންކަމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުޤައްރިރު، 

ކަންތަކުގައި.  އެއާއެއް ހާމަކުރުމުގެ  ބުނީ  މަޢުލޫމާތު މި  މި  މި މީޑީޔާއަށް  ފާހަގަކުރިން ދެއްތޯ  ކުރިން  ކޮށް އަޅުގަނޑު 

އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ހާމަކުރާނީ ކޮންހެނެއްތޯ، ކިހިނެއްތޯ، ކޮންއިރަކުންތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  

މިއަދު   އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމެއް  ކަމެއްގައި ވެސް  ސާފުވެ  ކޮންމެ  ނިމުމުގެ ކުރިން. އެއީ  މި ބައްދަލުވުން  އިނގޭތޯ 

އޮންނާނެ ހާލަތާއި ވަގުތެއް އިނގޭތޯ. އެ ހާލަތާއި ވަގުތު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުގައި އެކަމެއް ކުރުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް މި  

ށް މި އޮތީ ގޮތެއް ނިންމިފަ. އެހެންވީމާ،  ބުނީ ނެތްކަން ވެސް އޭގައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަ

ކުރިން   ނިންމާލުމުގެ  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރައްވާނީ  ކަން  އެ  ކޮންއިރަކުންތޯއޭ  މުޤައްރިރު،  އިއްޒަތްތެރި 

ވެސް   މެންބަރުންނަށް  އެހެން  ބައިވެރިވި  ހަމަ  ހުސްކޮށްގެން  ވަގުތު  ގިނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

 ކޮށްލަދިނުން އެދެން އަޅުގަނޑު. ސާފު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު ދެކަމެއް. އެއްކަމަކީ ވަގުތެއް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަންގާލަދޭނަން އެންމެ އަވަހަކަށް  

ނުދެންނެ އަޅުގަނޑަކަށް  އިނދެފައި  މިހެން  ބަލާފަ.  ވަގުތެއް  އެރޭންޖުކުރެވޭނެ  ތެރޭގައި  އެކަން  ވަގުތެއް  މިވެނި  ވޭނެ 

ކޮންކަމެއްތޯ   ދެން  ކުރާނަން.  އެކަން  އަޅުގަނޑު  އަވަހަކަށް  ވީއެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކައެއް.  ބާއްވާނެ 

ގޮތުގައި  ؟ ހާމަކުރައްވާނީ ބްރީފިންގއެއް  އެއީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުތާއަކީ  ފާހަގަކުރި  ކުރިން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެއީ 

އެހެންނަމަވެސް،  ނެރެވިއްޖެ   އެއްބަސްވެގެން  އެއްޗަކަށް  ވަކި  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމުގައިވާނަމަ 

ޕޮއިންޓުތަކުގައި   ހުރި  ވާހަކަދެއްކެން  އަޅުގަނޑަށް  ޕޮއިންޓުތައް އެއީ  ފާހަގަކުރި  ބޭފުޅުން  ތި  ޔަޤީންކުރަން  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަދައްކާނަން  ހަމަ  ބިނާކޮށް.    އަޅުގަނޑު  އެއްޗަކަށް  ހުރިހާ  މަޢުލޫމާތާއި  ހުރި  ލިބިފައި  ހަމަ  މިހާރު 

އެހެންވީމާ، އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް މިހާހިސާބަށް ދެންނެވޭނެ ވާހަކައަކީ. ހަމަ އެ ޔަޤީންކަން ދެން އެކަމުގައި އިނގޭތޯ.  

ކޮމި އަޅުގަނޑު  ވާނަމަ  ކަމުގައި  ނެތް  އިތުރުކަމެއް  އެހެނިހެންގައި  ވާހަކަ  އެހެންވީމާ،  ގަސްދުކުރާ  ނިންމާލަން  ޓީ 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. 
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