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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ެވްސ  ނެގި އެ ފާސްވާ ގޮތަކަށް މި ންގެ ތެރޭގައި ވޯަޓށް އެހި، ވޯޓުމެންބަރު... ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިްނ  ވެސް ބައްދަލުވުންތަުކަގއި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މީގެ ކުރީގެ 

ނޑުމެން އެްއވެސްމަޖިލީހުގެ ފްލޯތެރެ ކުރިއަށް ދިއުއެކު  ެވސް އަމާންއޮމާންކަމާ އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ވީހާ  ން. އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި ކުރުމަކީ ިމ ެއއްެވސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ކަމެއް ެއްއވެސް މެންބަރަކާ ، މެންބަރަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅައި 

ނޑު  ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި ެއއްެވްސ މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަ

 .ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ަވއިކަަރދޫއަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނޑު  ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ުދވަހު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވިން.  އެޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ދިމާވި ކަންތައް ވެސް ައޅުަގނޑު ދުށިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ކުޅި ބަ ލަން ިއނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ވިސްނާ، ރައީސްއާ ެވްސ ބޫލެއް ނުކުރަން އެކަންކަން ޤަ އެހެންވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވަރާކޮށްފައި ޕާީޓގެ ީލަޑރޝިޕާ ނުވަތަމަޝް އެހެން ޕީ.ޖީ ގްރޫްޕގެ ލީޑަރާ މަްޝވަރާކޮށްފަިއ އަުޅގަ

އެރީ މި ކޮމިޓީަގިއ ަގނޑަށް ފެްނނާތީ ހިތަށްމަށް ައޅުއެކަންކަން ަތކުރާރަިވޔަ ނުދީ، އެކަން މަްޝވަރާެގ މަތިން ގެންދިއު

މަޖިލިސްތެރެ ހަލަބޮލިވެެގން ގޮއްަސ، ރައްޔިތުންނަްށ ބޫލެއް ނުުކރަން ްއސާކޮށްލާނަމޭ. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤައެ ވާހަކަ ހި

ކަްނ އެކަންފެނިގެންދާކަށް. ދެން އެހެންވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް އޮންނާތީ ކަންނޭނގެ  މިކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެން އެްއ މޭެޒއް ދަށުަގއި އިީށންދެ މަޝްވަރާކޮށްފަިއ ދެން  ދިމާވަނީ. ދެން ސަަބބުތައް ހޯދައި އެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ބައެއް. ަރއީްސގެ ިއސްތަށިފުުޅ މަތީގައި އިންނަނީ  َوأَْمُرُهْم ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

އަީލގައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ މައްސަލަިއގަިއ ހެްނވީމާ، އެ އާޔަުތގެ އެ. ُشوَرٰى َبْينَُهمْ 

ނޑަށް ވަނަ މަޖިލީހުގައި  18މި ދައުރެއް ނޫްނ. މި  ަގއި މި ދައުރު ނުވަަތ މި އަހަރު،ފެްނނަ ގޮތު އިށީންނަން. އަުޅގަ

ލޫމާތު ލިބިފައެއް ނެތް. ހަމަ މަޢުށް އަޅުަގނަޑކަށް އޮތް ކަމަކަށް މަޝްވަރާގައި ެއއްވެސް ކަެމއް ކޮށްފައި ކަމިހާތަނަ

ނޑެއް ބަިއވެރިެއއްނުވަން. އެހެްނވީ ގައިމު އެރީ ށްމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ ހިތަމާ، މި މަގުން ގެންދިއުެވސް އަުޅގަ

 މި ކޮމިޓީގައި ހިްއސާކޮށްލާނަމޭ މި ވާހަކަ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު  ށް.މުފީދަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވާނަން  ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ްއޒަތްތެިރ ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަުކގަިއ އަދި ޭއގައި ބައިވެިރވެލެްއވި އި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އެ

ނޑު މި ނޑަށް ފެންނަ ގޮތް އަުޅގަ ނޑަށް ފެންނަ ޮގތުގައި އެ މެންބަރުން އަޅުގަ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަްށ  ދަންނަވަނީ. އަުޅގަ

ނޑަށް ަވރަށް ކަމުދާ ކަމެއް ކަމުގައި  ހާޒިރުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެއް އިްއވާލުމަކީ އަުޅގަ

ކަން  ކަން ހަނދުމަކޮށްދީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ އްަގއި ެވސް އިްސކުރަންވާނީ ފުރަތަމަ އެދެންނެވިން. އަދި ކޮންމެ ކަމެ

ނޑަށް އެންެމ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަުމގަިއ ބޭފުޅުން ކައިރީ ދެންނެވުން  އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެދި އެ  އެއީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ެއގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަނީ.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިމަ ޢަލީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 ބަލަން ވެސް ައޅުަގނޑު  ޝުކުިރއްޔާ. ފުރަތަމަ ަކމަކަށް ސުލޫކީ މައްސަަލއަކާެމދު މަޝްވަރާކުރުން ެވސް ނުަވތަ އާދެ!

ރާ ގޮުތގައި ކޮންމެެވސް ފަރާތަކުން މިކަން އެަބ ހުށަހެޅެންޖެހޭ. ހުށަނޭޅި އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަްށ ކުޤަބޫލު

އް ަނަގއިގެން ބެލުުމގެ ުއސޫލެއް އަދި މީގެ ކުރިައކުން ވެސް މިތާ ގެްނގުޅެފައި އޮތީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއ ކަންތައްތަ

ރަކު އުސޫލުން ގެންދަވާ. ދެން ަގވާއިުދގަިއ، މަޖިލިސް ގަާވއިުދގައި ފިަޔވަެޅއް އަޅަން އޮތް ކަމެއް މަޖިލިސް މެންބަ

އެ އޮންނަ  ކުއެކަމަ ނަޞޭޙަތެއް.  . ދެން ނަޞޭޙަތެއް ދޭން އޮންނަންޏާމުނީިނންމީމަ ނި ކޮށްފިއްޔާ ފިަޔވަޅު އަޅައި

ބަާލގޮތް ދޫކޮށްލާފަިއ ކުރީއްސުެރ މިކަންތައްަތްއ  ތައްއުސޫލުން ައޅުަގނޑުމެން ައމިއްލައަށް ނަަގިއގެން ކަންަތއް

ހެންވީމާ، އަމިއްލައަްށ ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން ދިޔަގޮަތށް ކޮށް ނިންމާލުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން. އެ

ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަ އެބަ ހުރި ސުލޫކީ އެހެން ނަގާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ  ގަިއ،މައްސަލަެއއް ނެގުމުގެ ބަދަލު

. ރައީްސ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަނިކޮށް ތެދުވެގެން ނުދެވޭނެ. އެތާ ތެރޭ ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭނެ. ނަގަން މައްސަލަތައް

ކުރާ ކަމަކަށް ވަނީ ނަމަ ދެން ނޯންނާނެ މިތާ ތެރޭގައި  ކަންތައްތައް އާދަިއގެ ކަމަކަށް ތިހެންއެހެންވީމާ، ކޮންމެ 

އުޅެވޭެނ ެއްއވެސް ގޮތެްއ، ެއއްވެްސ ހަމައެްއ. އެހެްނވީމާ، މިވަރުގެ ކަންތައްަތކާިއ މިކަހަލަ ކަންތައްތަާކ ައޅުަގނޑަްށ 

އިޙުތިޖާޖެއް ކުރިޔަސް ހަޅޭކެއް ެލވިޔަސް އެބަ އުޭޅ  ޤީޤަތުގައިޙައެްއކަމަކަށް ފެންނަނީ އެހާބޮުޑ ކަމަކަށް ނުހަދަން. 

ނޑުމެން ޤަމީގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެވެްސ ކަންތައްތަެކއް ބޫލުުކރަންޖެހޭނެ މެންބަރުން ތަފާތު . މެންބަރުންނަކީ އަުޅގަ

ށް މެސެޖް ފޮނުވުނު ސާބަމީހުން ރައްޔިތުންނާ ހި ނެ. އެމީހުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރާ  ގޮތްގޮތަށް ޝޫޢޫރު ފާޅުކުރާެނ. އެ

ކަމެއް ނޫން. އީ ނުހިނގާ ކަމެްއ ނޫން. އައު ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރާނެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި ވެސް މި
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ބޮޑު ކަމަށް ހަދަންޏާ މިކަން ނިމިގެންދާނީ ސްކޫލެއް ހިްނާގ ގޮތަށް. ްސކޫލެްއގެ ކްލާސް އެހެންވީމާ، ިމވަރު ކަންަތއް 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ މިކަހަލަ  އީރިއަށް. މި ރޫމެއްގެ ގޮތަށް ކު ބޮޑެތި ފިރިހެނުންތަކެއް ތިބި ތަނެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ކަންތައް ޙަޤީޤަތުަގއި މަޝްވަރާކުރާކަށް ވެސް. މަޝްަވރާކުރަން ނުޖެހޭ ސަބަބަކީ ގަާވއިދުަގއި އެބަ ޮއޭވ 

ނ ންތައްަތއް ކުރަުމން ގެންދިޔައީމަ ރަނގަޅުވާނެ . އެހެންވީމާ، އެއާ ެއއްގޮތަށް ކަަޑއެިޅގެން ކަންތައްތައް ލިޔެފަކަ

 އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން  ާޢޡިމް ޢަލީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޙަޤީޤަތުގައި ދެންމެ 

ނަށް ރައީސްގެ މޭޒުޮކޅުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުްނ ޙަޤީޤަތުގައި މަްއސަލަެއއް މި ކޮމިޓީން ބެލޭނީ އަޅުަގނުޑމެން

ުނވޭ. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ށް ހުށަހެޅީމަ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްާވފައި މިވަގުތަކުމައްސަލަ މިކޮޅަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަސް ނޑު ޤަކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުަމކަށް ދަންނަވާލީ އަުޅގަ ކުރަން ބޫލުއޫލިްއޔަތެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެކަމުގަިއ  ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން އެކަހަލަ އަލާމާތެއް އަޅުގަ

ންމެވެސް ވަރަކަްށ ެރވޭ ބައެއް ފަރާތްތަާކ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓގެ ަފރާތުން ކޮމަށް ލަފާކުބައިވެިރވާ ކަ

ނޑުމެން މިހާރު ނަޞޭޙަތްދީ މަޝްވަރާކޮށްލައި  މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރުން. އެއީ އަުޅގަ

ގަާވއިދަށް ގެނެސްފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެން މައްސަލަެއއް މިތަނަށް އައިްއސަ އެއަށް ފިަޔވަުޅ 

ބަދޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ކުރިން އެ މައްސަލަ ވެސް ގެއްލުންތަެކއް ވެގެން އެ އިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ މެންބަރަކަށްއަޅަ

ެއކަންކަމަށް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލުން ޙަޤީޤަތުގައި މި  ރިން ޙަޤީޤަތުަގިއ މަޝްވަރާކޮށްލައި ވާހަކަދަްއކާލައިހިނގުމުގެ ކު

ފުރުޞަތަކަްށ މަށް މިކައިތުރު މެންބަރަކު ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް ޭބއްުވމުގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.  މި ވެސް ނޭދޭތީއާެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު މިއަދުގެ

 ޝުކުިރްއޔާ. ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވީތީ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.
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