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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވާލީ  ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުމަކަށް މި ކުމް. އާދެ! ައޅުަގނޑުެމން ސުލޫކުަލއިައއްސަލާމް ޢަ`. 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވަރަށް ގިަނ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަުޅގަ

ންގެ ސުލޫކީ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު، . އެހެންވީމާނީ ކުރިމަތިވެފަކަންތައްތަކާ ވަ

ނ ނޑުތަކާމިންގަ  ބެހޭ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަާރކޮށްލުމަށް ޓަކައި ހަމަ މި  ޑުތަާކއި އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނޑުމެްނ  ބައްދަލުވުމަށް ނޑުމެން ރައީސަކަ މެންބަރުންނަށް މި، މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާއަުޅގަ ށް މުގައި އަޅުގަ

ދައްަކވާލަދެްއވުްނ އިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ ވާހަކަފުޅުބެހޭ ގޮތުން ފެނިވަޑަ ކަންކަމާ ލަ ލަފައެއްޯތ އާއި މިއަރުވާނީ ކޮންކަހަ

 އެދެން. މުފީދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނުޑގެ ވިދާޅުވި އެްއޗަކާ އްރިރު ެދންމެ ތި`. އާދެ! މުޤަ ހުިރ  ހިތުަގއި ުއފެދޭ ސުވާލުތަކެްއަގއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތަށް މި އެދުނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިދިޔަ  ކުދިކުދި ކަންބޮުޑވުންތައް ވެްސ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ެޗމްބަރު ދަތި  ޔަ ކަންތައްަތކަކީ ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރަންދިއިތެރޭގައި މި ހިނގަ ހަފްތާގައި އަުޅގަ

 ވިޔަސް ޙަޤީޤަުތގައި ޗެމްބަރު ރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްކޮންމެ ދާއި ؛ައދި މެންބަރު، ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ 

ނޑު މި މިސާލަކަށް އަ ކުރެވިަފއި ހުންނަ ތަނުން؛އަދި އަޚްާލޤީ ގޮތުން ެއ ެއއްެޗއް ފިްކސް ތެރޭގެ މުދަލަށާ  ުޅގަ

ްއސަށް މިގޮތަްށ މި އެއްޗެ، ވެސް ބޭފުޅަަކށް ނިސްބަތްވާ މޭޒު އެ ގައިކަހަލަ ނޫނީ ޗެމްބަރު ދަންނަވަނީ މައިކު

ވޭނެ ބެހެއްޓުމަީކ އަޅުަގނަޑކަށް ބަލަިއގަނެ ތެޭރަގއި އެ ަޢމަލުތައް ބަހައްޓާ ނޫނީ އޭިތ ހިފަިއގެން ޗެމްބަރު ،ގެއްލުންދީ

ނޑުމެން ގެ ރައީސާނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަޖިލީހުއަޅުގަ ، ކަންކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ މި ތިއްބެވި  ގެއަދި ކޮމިީޓގެ ައޅުގަ

އަިދ މިކަމުަގިއ  ންޖެހޭ އެންމެ މައްަޗށް ހުށަހަޅައިން މި ެއްއޗެހި ހުށަހަޅަރި މެންބަރުންގެ ަމޝްވަރާެގ މަތީޢިއްޒަތްތެ

ަގނޑުމެން އެދެވޭ ިފޔަަވޅެްއ އެކަންކަުމގައި އަޅު  އަދި ެއއީ މެންބަރެއް ކަމުަގިއ ވިޔަސް ،އަޅުަގނޑުމެން ސުލޫކީ ގޮތުން

ވަަނ  18މިދެންނެވި  .ސޮރީ ވަނަ؛ 2018ްއގެ ގޮުތގައި ނޑުމެން ޤައުމު ނަމޫނާ ދައްކާ ބައެއަުޅގަ އަޅަިއ، މިއީ

ރާވ އި ވެސް މީގެ ެއދެވޭ ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރާ ނޫނީ މިކަންކަމަށް ކެއަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސުލޫކު ކޮމިޓީގަ 

ނޑުގެ ވަރަށްކޮ ނޑު ކަަމށް މިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ބޭްއވުމަީކ އަޅުގަ ވިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި ެއ  ބޮޑު ުއއްމީދެއް. އެއީ އަުޅގަ

 ންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ބެއް ނުވަތަ ސަސްޕެންޝަނެއް ލިބެ ކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަމަލަޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ،ންބަރުންނަށްމީގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީ މެ ނޑުމެްނ  އަޅުގަ ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މެންބަރުންމީގެ ނަށް ތާއީދުކުރެވޭ ޮގތެއް ރައީސަށް ދަންަނވަން. ތެރެއިން ފާސްކުެރވޭ ގޮެތއް ނޫނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ެވސް ، އެހެންވީމާ ކަުމގެ ތެރޭަގއި ޙަީޤޤަތުގައި އެއަުޅގަ

ކަންތައް  ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ ގަޑީގައި ބައިވެިރެވވޭ. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި މި

ފަހަރު ހަމަ ކަންކަން  އެމް.ޑީ.ޕީ ވިޔަސް ހުރިހާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބައެއް ،ކުރަނީކީ. ޕީ.ޕީ.އެމް ވިޔަސް 

ށް އަރުވަން ފެްނނަނީ ކޮންކަހަލަ ލަފައެއްތޯ ޅުންނަށް ދެން މިކަމުގައި ރަީއސަބޭފު ތި، ގެންެދވޭ. އެހެންވީމާށް ކުރިއަ

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ކޮން އަޅުަގނޑުމެން މި އް ވެްސ ގޮތެ  މެކޮމިީޓގެ ަފރާތުން އެކަން ައޅުަގނޑަށް ެފނޭ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ށް މިކަމުގައިމިއަދު ނިމިގެންދިޔުން. ރަީއސަ  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަުރވާނީ މި  ކޮންކަހަލަ ލަފާފުޅެއްތޯ އަުޅގަ

 ކުރަން. މަލުޢަ ގައިމިކަމު

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ވިސްނޭައޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   ގޮތުަގއި ދެން ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާ ން. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ، ބޭފުޅަކު ކުރިއްާޔ. އެެހންވީމާ ކުރުން. ރަނގަުޅާވނީ އެކީ މިކަންކަން ރަނގަުޅކުރަްނ މަސައްކަތްއަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލި ޚިޔާލެއް  ގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ  ވަން މިކަމާ ބެހޭ ކުން ރައީސަށް ދަންނަ ޔުމައަުޅގަ

އެދެން އަޅުަގނޑަްށ  . ުފރަތަމަކޮށްދެްއވަންަކށް މަސައްކަތްނުހިނގާނެ ގޮތަ ކަންބަލުގައި މިވާހަކަދަްއކަިއގެން މުސްތަޤް

 ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

އަށް  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ފުރިހަމަ

 ކުރަން. ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި  ބްރާހީމް ޙަސަން އެ ހުށަހެޅުްއވީއާދެ! ތޮއްުޑ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އި

 ،ބައެއް ކަންތައްަތއްދަށް ސުޫލކީ ގޮތުްނ ތައްަތއް ހިނަގމުންދާއިރުގައި ވެސް ކަންތެރޭގައި ޖަލްސާތަކާ އަދި ެއނޫން

މަލުކުރެވޭ ޢަމަލުކުރުންތަާކ ދިނުމާ އަދި ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ޢަެގއްލުން ށްނޫނިއްޔާ ަބއެްއ މުދަލާއި ތަެކއްޗަ

މަލުކުރާ މެންބަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބެހޭ ގޮތުން އެ ޢަ

ނޑު ވޯޓަ މާ، އަތްޕުޅު ހިއްަލވައިަލްއވާފައި އެހެންވީން އިނގޭތޯ. ށް ދަންނަަވިއލާނަފެނިވަޑަިއަގއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ އަުޅގަ



  

ންބެ މަޑުކޮށްލަދެއްވާިތ ސެ)ވޯޓުެދްއވުން( ހު. ވަންޏާ ކަމުގައި ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ކަަމށް ދެްއވުން އެދެން މިވޯޓު

ޅުއްިވ ގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެތޮއްޫޑ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށްއިނގޭތޯ. ދެންމެގަ

ށް ކުިރއަ ހުސެންބެވާހަަކ ދަްނނަވާލީ.  އެ ، ފާހެއް ނުވި އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ ޮކމިޓީން ށް ދަންނަާވކަށް މިރައީސަ

 އަރުވަން. ަޅކަްށފަހު( އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތު)ަވގުތުކޮ ގެންގޮސްެދއްާވ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަންއިްބރާހީމް ޙަތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އަދި ގުޅޭ  މަޖިލީހުގައި އޮންނަ އުސޫލާ ،ދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ ގަވާއި ނަންގަނެލި އެއްަޗކީ އަސްލު އަޅުަގނޑު މި

ނޑުެމން ކޮމިޓީ އެީއ  ަކން ނުހިނގާނެ ގޮތަށް؛އަުރވަން މިގޮތަށް މިކަން ށް ފެނެއޭ މަްޝވަރާއަ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

އް އަނެންހެން އަޅުަގނުޑމެންގެ ޚިޔާލެ ދުވާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،ަރއްަވކި ޕާޓީއަކަށް ، އަދި ަވކި ބޭފުޅަކަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްާޔ.  އަރުވަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  އެއީ ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ އަިދ އާދެ!  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް ބައްލަވާއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކެއް ނުހިނގާބޮުޑ ަކންތައްތަ ވަުރގެ މާތެރެއަކު މި ކޮމިީޓ ކަންބޮޑުވާ  މަޖިލީހުގެ މެން އަުޅގަ

ްށ މަޖިލީހުގެ ރައީސަަވންޏާ  ތެރޭގައި ަކންކަން ގޮްއސި ކަމަށް ެވސް މަޖިލިސްއެފަދަ ހާލަތަކަށް އަނެްއކާ

ނޑުެމން، ން ދަންނަވާނީ ކަމަށް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެކަންކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ

ޓީފުޅަކުން ވެސް ދަންނަވާފަ. ވެސް ވާނީ ގަާވއިދު ވީ އެންމެ ައވަހަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ސި ރައީސަށް މިހާރު

ނޑުމެން އިތުުރ ަވގުތު ހޯދު  ،މަށް ޓަކައި ަކމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބާުރއެޅުއަދިވެްސ ެއކަން، ންވީމާއެހެ މަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ބޮޑު ށް ިދޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށްސްތެރެ ވީހާެވސް އަމާންކޮށް ކުރިއަށް ދާނީ. އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ މަޖިލިކުރިއަ

ދިނުމަށް ދެންނެވީ ކުރިން. އަށް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުަވއި  އާދެ! އެ ަގވާއިދު ކޮމިޓީ ؛އެާއއިެއކު އުއްމީދެއް. ދެން ހަމަ

ޖަލްސާތައް  ުތރަށް މަޖިލީހުގެަގނޑުމެން އިދެން އެހެންވީމަ، ައޅު ވެސް، ސޮީރ އެެހން ދެންނެވުނީމަ.އެހެންނަމަ

ދޭތެރޭގައި އެ ވަކި  އަށް މެންބަރަކާ އަޅުަގނޑުމެްނ ސުލޫކު ކޮމިޓީ ވަންޏާ ކަމަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ދާ

ނޑުމެން އިތުރު މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ަރއީސަ މެންބަރެއް ފާހަގަކުރެިވގެން އެ  ްށ ދަންނަވަން ފެނިއްޖެ ހާލަތެްއގައި އަުޅގަ

ޖަލްސާ ގެ އެކު މިއަދުެނތުމާ  ގޮތަށް އަޅުަގނޑު އިތުރު ކަމެއް ށް ގެންދާސާއެއް ބާްއވަިއގެން އެަކން ކުރިއަޖަލް

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ން އިނގޭތޯ. ވަރަށްމިހާހިސާބުން ނިންމައިލާނަ
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