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 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ފެށުނު ހިސާބު ރެކޯޑުކުެރވިފަެއއް ނުޭވ() 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލަފާއެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެންނަ . އަޅުަގނޑުމެންނަށް އީއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ައސްލު ތަންފީޛީ އިދާރާއެއް ނޫން މި

ނޑުމެންގެ ައސްލު ޒިންމާައކީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ައޅު ނާ އެްއގޮތަށް، ަގނޑަށް ވެްސ ފެނޭ މި ގާނޫއެރުވުން އަުޅގަ

މަލުކުރެްއވުމަށް ަރީއސަށް ދަންނަވަން ައޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީން. ދެން ެއްއވެސް ށް ޢަެއްއގޮތަހެދިފައި ހުރި ަގވާއިދުތަާކ 

މީޑިޔާަގއި  ޓީއަށް ހާޒިރުކުރުންސުލޫކީ ކޮމިމިހެން ޭބފުޅަކު  އިރު އެްއވެސްއި އޮންނަބޭފުޅަކު މިހާބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ

ނަޑކަށް ގަބޫލެއް އެއީ އަދި މިަވގުތު އެހާ މުހިން ެވގެންދާނީ ނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، އޭތި މީޑިޔާ މު ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ބޭފުޅަުކ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި އޮްނނަ  އެވެނި ބޭފުެޅއް، ިމވެނި ބޭފުޅެއް. ެއްއވެސް ބޭފުޅެއް ގަބޫލެްއ ނުކުރަްއވާނެ އެ

ބެލިދާނެ. ކަށް ވެސް ފޫޒުން އަގު ަވއްޓާލަން ކުެރޭވ ކަމަބާރާއި ނުއެ ންވީާމ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ގޮތަކަށް. އެހެ

ނޑުމެންނަށް އަދި މި ހާލަތުަގއި އެހެން ހާޒި ހާޒިރު ވެްސ ރުކުެރވޭ ހިސާބަށް ައިއސްފިއްޔާމުން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައީސަށް ދަންނަވައިގެން ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށް މަ ހަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަްނވީ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގައި 

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިްއޔާ.  ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޢާޒު.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ކުރި ފަދައިން އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަގަވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ހަމަރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅުަގނޑު އާދެ! ޝުކު

އޮތީ  ޤީޤަތުގައި މި މައްސަލަ ބެލެން މިމި ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ޙައެއީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއެއް އެބަ އޮތް. 

އޮތީ. ދެން މިހާރު  ސްކޮށްގެން އެްއވެސް ކަމެއް ބެލެން މިަގވާއިދު ފާ  ތަމަ ގަާވއިދު ިއޞްލާޙުކޮށްގެން،އެންމެ ފުރަ

ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާކަމާ މެދުގައި އަޅުަގނޑަްށ 

ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  އުފެދޭ. މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްިލގެން މަޖިލީސް ހިނގަންވާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ސުވާލުހަމަ 

ެއއީ  .ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ،މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިފަިއވާ ކަމަށް ވާނަމަ

ނުޑ ެވސް  ގަާވއިދުަގއި އެ އެދެން ިމ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ވެްސ ހަމަ ގޮތަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާތީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ވަރަށް ހަމަ ގެންދިއުމަށް. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދަންނަވަން، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްިލގެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނު

ެވްސ ނަމައެީކގަިއ ަގާވއިދު ފާސްުކރުން އަވަްސކުރުމަށް ރައީަސށް ބާރުއަޅަިއގެން  މު ކަމެއް. ދެން އެއާ މުހިން



  

ނޑުމެން ކުރިއަ ހޭ ިއތުރު މަސައްކަތްތަެކއްކޮށް އެބަ ޖެ އަޅުަގނޑުމެން ްށ ހުިރ ަގވާއިދު ނިންމަން. އެީއ އަުޅގަ

ވާތީ އެ ަގާވއިދު ފާސްވެގެން. އެހެންވީމާ،  އޮތީ ގަާވއިުދގެ ތެރެއިން ކަމަށް މަސައްކަތްތަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރެވެން މި

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުިރއްޔާ.

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ކަންކަން ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު ގެންިދއުމަްށ  މިވަރަށް ބޮޑަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ތި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވަނީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި 

ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގަިއގެން ރައީސަްށ އެ މެްނބަރަކު ބޭނުންވާ ވާހަކަފުޅެއް ހަމަ ކޮންމެ މެންބަަރކީ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ސުލޫކު ކޮމިޓީ  ގެ ދެންނެވޭނެ މެންބަރެއް. ދެން ތި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑަށް މިއަދު މި ބައްދަލުވުމުަގއި  ން ސުލޫކު ކޮމިޓީން އެދޭ ފަރާތުން ރައީސަށް ދަންނަވާނަ ގޮތް. ދެން އަުޅގަ

އޮތް ދެ މައްސަލައަކީ އިްއޒަތްތެރި  ަވގުުތ ހުށަހެޅިފައި މި ފެންނަނީ އަުޅަގނޑުމެން ތެރެއަށް މިއަޅުަގނޑަށް 

ން މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަދި ިމ ދެ މައްސަލަާއ ބެހޭ ގޮތު

ނޑުމެން އިތުރަްށ މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުްނ  ލުވުމުަގއި ވަިކގޮތެްއ ނުނިންމައިއަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ މި ަބއްދަ އަުޅގަ

ވަްސކުރެވޭޯތ އަދި ކޮމިީޓެގ ގަާވއިދު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައިދިރާސާ

ނޑުމެން އިތުރު ަވގުުތ ދިއުމަށް ޓަަކއި ައޅުގެންއިގެން ކުިރއަށް އާއިތުރަށް މި ދެ މައްސަލަ މަސައްކަތްކޮށްަފއި ގަ

އެދެން.  . އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަތް މައްޗަށް ނެންެގވުންނަގަން

ނޑު ނިންމާލާފައި ރައީސަށްއެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް  ގެ ަގވާއިދު ައވަސްކުރުމަށް މި ކޮމިޓީ  އަޅުގަ

އެގޮތުން  ނެވުމަށްލިޔުމަކުން އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވުމަށާއި އަދި އިތުރަށް ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވި ކަންތައްތައް ދެން

ނޑުމެ އެ  ލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.އިން މިއަދު މި ބައްދަލުވުން ނިންމަކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައި އަުޅގަ
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