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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ  22މު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއް`. 

މިަވގުތު ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެގ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ރެކޯޑަށް ަޓކައި އަުޅަގނޑު 

އަލިފުށި ދާއިރާގެ ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްިއއްޒަތްތެރި  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލާނަން. 

، ޙައްމަދު ނާޡިމްމެންބަރު މުއިްއޒަތްތެރި ވައިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްއިްއޒަތްތެިރ ނައިފަރު ދާއިރާގެ 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިރާެގ ، هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ، ފަޒާދު

ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު. އަިދ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުއިްއޒަތްތެރި ުހވަޫދ ދާއިރާގެ ކުޑަ، އަޙްމަދު ރަޝީދު

އާދެ! ފުރަތަމަ ތި  ކަމެއް ެއބަވޭ. . މިއަދު އެޖެންޑާަގއި ތިންކެާލ ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްއަޅުަގނުޑ، 

ގޭތޯ. އާދެ! މަްއސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ފެންނަނީ. އަށް ދަންނަވާލާަނން އިނއެކު ައޅުަގނޑު މީޑިޔާ  ނައާބޭފުޅުން އިޒު

ްސގެ ބަޙުމައްސަަލިއގެ އޮތީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ  އާދެ! މިއަދު ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ މި

ނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ  ވަގުތު ަކނަޑއެޅުމާ ގުޭޅގޮުތން މަޝްވަރާކުރެްއވުން. ދެން އަޅުގަ

ކަހަަލ މަސައްކަެތއް އެބަ އޮތް. ުކރިން ކުރެވިފަިއ އޮތް މި ވެސް، ީމގެ ދެތިން މަހެއް ށް ދުވަހުފައި ދާދި މިދާކަބަލާ

ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބ  ގެވަނަ އަަހރު ކުރެވިފަިއ އޮތް މަަސއްަކތެއް އެބަ އޮތް. އޭރު  2015ޖުަލއި  16

ނޑުމެން ބަޙުވަ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ގޮތުން ސްކުރާނެ ވަގުތު ލަފަެއއްގެ ކިކުެރއްވުމަށް ައޅުގަ

ނަޑއެުޅްއވި ވަގުަތކީ  ރައީސަށް އަރުވާަފއިވާނެ. ނޑުމެން އޭރު ުހށަހެޅި ނޫނިއްޔާ މި ކޮމިޓީން ކަ ެއޮގތުން އަުޅގަ

މަނިކުފާނަށް  ށައިގަތުމަށް އެސް ފަވަގުތުދިނުން. އެއީ ފުރަތަމަ ބަޙު ޓުގެމިނި 30ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިަބށް 

މަނިކުފާނުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް، އެންމެފަހު  ްސ ނިންމުމަށް އެމިނިޓު. އަދި ބަޙު 10ްސގެ މެދުތެެރއިން މިނެޓު. ބަޙު 10

ނޑުމެން އޭރު ދެވިފައި މިމިނި 30ޓު. މުޅި ޖުމްލަ މިނި 10ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވުމަށް  އޮތީ. އޭރު  ޓު އަޅުގަ

ގޮެތއް ނިންމެވުމަްށ  ދޭތެރޭގައިގެ ނިްނމުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ތި ބޭފުޅުން މިކަމާއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ 

 ައޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ.އަޅުަގނޑު ފްލޯ ހުޅުވާލަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އަދާކުރަން. ތި ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތަްށ  ރުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްިރރު. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ުޝކު

ނޑަެއޅުމާ ގުޭޅގޮތުން މަްއސަލައިަގއި ބަޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ސްކުެރވޭ ަވުގތު ކަ

ނޑުމެން  މަޝްވަރާކުރަން ނޑު ހުށަހަޅަން މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ައޅުގަ ކަންކުރި މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލެްއވީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.މިނި 30ލުން އުސޫ ނޑައަޅަން އަުޅގަ  ޓުގެ ވަގުެތއް ކަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ރަޝީދު. ިޝޔާމް. އަދުރޭ އެދިަވޑަިއގެންފި ދެްއތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ނުޑ . މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  ގަްއދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ތާއީދުކޮށްލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ.  . އެހެްނވީމާ، ެއންމެ ހުށަހެޅުމެއް މިގެންފަެއއްުނވޭ މި މައްސަލަިއގަކު އެިދވަަޑއިއާދެ! އިތުރު އެްއވެސް ބޭފުޅަ 

 ފޮނަދޫ ހުށަހަޅުއްވައިން، މި ހުށަހެޅުމަކީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިދާރީ ބޭފުޅު

، 16ކޮމިޓީން ޖުލައި  މިތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން. އެއީ  هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ޔާގެ ނައިބަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއި އޮްތ ގައި ނިންމާފަ 2015

މިނިޓު. އަދި ބަޙުސް  10މިނިޓު. ބަޙުސްގެ މެދުތެރެއިން  10ކުފާނަށް ބަޙުސް ފަށާއިރު މަނި މައްސަލަިއގައި އެ

 ދެްއވުން ޓު ގަންަނާވ ބޭފުޅުން ވޯއެުރވުމަށް. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ފެިނވަަޑއި ޓުެގ ުފރުޞަތުމިނި 10ނިންމާލުމަށް 

އެހެންވީާމ، ެދްއވުން އެދެން.  ދެން އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އަތްޕުޅު މައްޗަްށ، ވޯޓު. 9/6އެދެން. 

ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުން  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިގައްދޫ ދާއިާރގެ އި 

ގެ ަވގުތު. އާދެ! ައޅުަގނުޑ ހަމަ ރަނގަޅުކޮށްލާނަން ސް ަގނޑު ނިންމަން. ވަގުތު، ބަޙުއި ައޅުފާސްވެއްޖެ ކަުމގަ

ނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތީ ދެގަިޑއިރު. އޭގެ ނގޭތޯ. މުޅި ޖުމްލަ ބަޙުއި ގަިޑއިރުެގ  2ތެރެއިން  ްސގެ ަވގުތަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް އިނގޭތޯ.  85ަގޑިއިރު މަޖިލީހުގެ ދޮޅު ތެރެއިން ބައިަގޑިއިރު ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް. އަެނއް

ވެސް ެއގޮތަށް ހުށަހެޅުއްީވ ވެްސ ެއގޮތަށް ކަމަށް  ހަމަ އެގޮތަށް ކުރީަގއި ނިންުމނު ގޮތަށް މި ނިންމުނީ. ތި ޭބފުޅުން

ންވީމާ، އަލުްނ ތި އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅުކޮށްލަން. އެހެމީއަޅުަގނުޑ ބަލާފައި، ނިމުނީ ވެސް ެއގޮަތށް ކަމަށް ބަލާފައި 

ވަަނ ދުވަހު ނިންމާފައި މިއޮތް  16ވަނަ އަަހރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  2015އަޅުަގނޑު ޯވޓަކަށް އަހާލާނަން އިނގޭތޯ. 

ސް ލް އަޙްމަދަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޙުނިންމުމަކީ އޭރުގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީ

ނޑައެޅުން. މުޅި ުޖމްވަގު ވެސް  ގަިޑއިރު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިަބށް ބައިަގޑިއިރު އޭރު 2ސަށް ލަ ބަޙުތު ކަ

ނަޑއެޅުނީ. އެ މިނިޓު. ބަޙުސްގެ މެދުތެރެއިން  10ފެށުމަށް އެމަނިކުފާނަށް  ސްބަިއގަިޑއިުރ ބަހާނެ ގޮތަކީ ބަޙު ކަ
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ޓު. ހަމަ މިނި 10ދުމަށް ޓަކައި ޓްމަންޓް ހެސް ނިންމުމަށް، އެމަނިކުފާނަށް ކްލޯޒިންގ ސްޓޭމިނިޓު. ބަޙު 10

 އެގޮތަށް.  

  

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ކުރީަގއި ވަރަށް ކުރުކޮށްލާަފއި ޑީެޓއިލްސްކޮށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު 

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެްސ ނިންމާފައި އޮތް ިނންމުމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރީަގއި  ކޮށް ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ. ދެން އަުޅގަ

ސް މަރުޙަލާގައި ވަގުތު ަކނަޑެއޅުމަށް މިއަދު ނިންމުމަށް ޅުަގނޑުމެން މި ބަޙުވަރަކަށް އެ ޮއޅުމެއް އެރީހެްނ. އަ

މިނިޓު.  30ޖުމްލަ ބު ަރއީސަްށ މުޅި ގަިޑއިރު. ނައި 2ސަށް ށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މުޅި ބަޙުހުޅުވާލި ފުރުޞަތަ

ގަިޑއިރު ކަމަށް. އެީއ  2ސަށް މިނިޓު. އެހެންވީމާ، މުިޅ ބަޙު 30ބުރުެގ މަތިން  3މިނިޓު  10މިނިޓު  10އެއީ 

ނޑުމެްނ ހަމަ މި ވާތީ ހަމަ އެއާެއްއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަހަލަ މައްސަލައެްއ ނިންމާފައިކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަޓަކއި. ޝުކުިރއްޔާ.ޮގތަށް ނެތި ެއއާ ެއއް ވަކި ތަފާތެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރަޝީދު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ވި ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްިވ، ތާއީދުކުރެއް  هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

އެދެން. އެހެްނވީމާ، ގައްދޫ ާދއިރާެގ  ދެއްވުން ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު އެދެން. ދެްއވުން ވޯޓު

 ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ ރު އަޙްަމދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ތާއީދުކުެރއްވި ހުަށހެޅުން މި ކޮމިޓީގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ ކަުމގަިއ ނިންމަން. ދެން އޮތީ  هللاދުޢަބް

ށް ފޮނުވާަފއިާވ މު ކޮމިޓީން ޕެޓިަޝން ކޮމިޓީއަ. ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި މިަވނީ ޢާއްއެޖެންޑާގެ ެދވަނަ ނަންބަރު

. މީގައި މިވަީނ، މީަގއި ފޮނުވާާލފަ ކޮމިޓީން އަނބުރާ ވެސް ޕެިޓޝަން އަނެއްކާމު ކޮމިީޓައށް މައްސަލަެއއް ޢާއް

ވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އެ ސިީޓގައި ރްޗގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓއާ ޙަމާ 28މިވަނީ މި ކޮމިޓީގެ ނަންބަރު، މި ކޮމިޓީގެ 
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ތަފްޞީލު  ނަމަ އެކަމުގެްސ މަސައްކަތެއް ކުަރއްވާަފއިވާ ކޮމިޓީން އެދިފައިވާ ގޮުތގެމަތީން ކޮމިޓީން އެްއވެމި 

ނޑުމެންނަށް  އޮކްޓޫބަުރގައި ފޮނުްއވާފަިއ  26ސާފުކުރެްއވުމަކީ ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުން ބޭނުންވެއެވެ. ކިޔާަފއި އަުޅގަ

އަރުަވން. ޢަލީ ފަޒާދު ދެއްވީ ވަަރށް ރަނގަޅު ޖަވާެބއްހެން  އިނގޭތޯ. ަޢލީ ފަޒާދަށް ފުރުޞަތު އީސިޓީ މިއޮތް 

 އަރުވަން އުޅޭހެން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދުމެ ފުވައްމުލަކު

ނޑުމެްނނަ ލާއިރު އަސްލު ށް ލިބިފައި މިއޮތް ސިޓީއަށް ބަލައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުގަ

 201ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވޭނެ ސިޓީެއއް ނޫން. ަގވާއިުދގެ  އީލާއިރު މިގައި މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދަށް ބަލައިޙަޤީޤަތު

ވަނަ މާއްދާެގ ވަރަށް ސާފުޮކށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮްތ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއް، ޕެޓިޝަްނ 

ނޑައަ   200އާއި  ދާވަނަ މާއް 198މި ހަވާލާދީފައވާ  މުންއްޔާ ޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެން ވެއްޖެކޮމިޓީން ގޮތެއް ކަ

ބާރާތާއި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭނެ ދާއިރާތަކާއި ެއ ޕެޓިޝަން ނުފެތޭ ކަމަށް ވަނަ މާއްދާަގއި މިވާ ޕެިޓޝަން ޢި

ވަންޏާމުން އެ ކޮމިޓީން އެފަރާތަކަށް ޖަވާބުދިނީމަ ނިމުނީ. އެއީ މި ކޮމިޓީއަށް އަންނަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން. 

ށް ެއަކން އެ އޮތީ ބަޔާންކޮށްފަ. ދާއަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު ވަރަށް ސާފުކޮވަނަ މާއް 201މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ޫބލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި މި މައްސަލަ ހަމަ އަނބުރާ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަ

 ށް ޖަވާބުދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. އާދެ!އަޅުަގނޑުމެން އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢަލީ ފަޒާދު. އަޙްމަދު ޢާމިރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވިދާުޅވި ނުކުާތއަްށ އެ  ަފޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކު ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ވެްސ ދެންމެ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިީޓއެްއ އެކުެލވިގެްނވާނެ ކަމަށާިއ އެީއ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

ނޑައެޅިަފއި އެަބ އޮތް. އެހެންވީމާ،  ގުޅޭ ެއްއވެސް ކަމެްއ  ޕެޓިޝަަނކާއެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަ

ނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވިާދނެ ކަމަށް އިތުރު ކޮމިޓީއަކުން އެހެންވީމާ، ފަާޒދު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ނުކުރެވޭ.އަޅުގަ

 ާއދެ! .އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށް ތަފްޞީުލކޮްށ ވަރަށް ސާފު މައްަސލައެއް. ދެން ިތ ދެބޭފުޅުން ެވސް ވަރަ އީއާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މި

. އެހެންވީމާ، އެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއ ހުށަހެޅުން މި އޮތީ ހުށަހެޅިފަ ތި ވިދާޅުވެެދއްވީ. އެހެންވީާމ، މި

ނޑު ހުުޅވާލަން ޯވޓުދިނުމުގެ ފުރުޞަތަށް. އެެހންވީމާ، ވޯޓަށްދާނީ  އިތުުރ ނިންމުން ދެން އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 ފަޒާދު  ޢަލީ މެންބަރު އިއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކުޢަލީ ފަޒާދު،  އެހެންވީމާ، ސަކާ ނުލާ.ބަޙު

ތާއީދުކުރެއްިވ ގޮތަށް މި ޕެޓިޝަންެގ  ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ކުޑަުހވަދޫ ހުށަހަޅުއްވައި

ވާީތ އަޢުލާަކންބޮޑީ. އެހެން ކަމަށް މެބެލުން އެންވެސް އިޝޫަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިީޓއަށް މި މައްސަލަ ހުރިހާ ގޮތަކުން 

އަްޙމަދު ޢާމިރު ތާއީދުކުރެއްިވ  ނުވާތީ ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވައި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކަމަކަށް

 ެއޮގތަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން.  ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 މި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެްނވީމާ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް އެދެން.  ދެއްވުން ބޭފުޅަކު އިންނެިވއްޔާ ވޯޓު

އެހެނިހެން  ދެން އޮތީ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް މި ކޮމިޓީން ނިންމައިފި ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން.

ތެރެއިން މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލައަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ -3އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ނޑަށް ފޮނުވާފަ  މު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިވާ ސިީޓެއއް. މީަގއި މިވަީނ ޢާއްރައީސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި  179ޢަލީ އާރިފަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 2ތިޔަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީމެވެ. އެކު  މި ސިޓީއާ ނަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުއެ މާއްދާގެ )ބ( ގެން

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  179. މި މައްަސލައަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ 2015ނޮވެމްބަރު 

ންތަްއ ގައި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުއޮތް މައްސަލައެއް. ތި ޭބފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅު  ހެޅިފައިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަ

 ދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ތަޅުން ހުުޅވާލަން. ޢަލީ ފަޒާދު.ންވީމާ، މިކަމަްށ ގޮތެއް ނިންމަަވއިއޮންނާނެ. އެހެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ަވނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާެޙއް ެގންނަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް  179ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި  ދެ!އާ

ނޑު ދަންނަާވނީ ފުރަތަމަ މި  ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(  179އިންނަނީ  ފޮނުވާފައި މިވާ އިޞްލާޙާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަ

ވަަނ  2އިޞްލާުޙގެ  ބުކުރުން. އެއީ ހުށަހަޅާފައިވާއް ތަުރތީއުނިކުރުން. )ބ( އުނިކޮށް އެ މާއްދާގެ ައކުރުތަ

އޮތީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި )ބ( އުިނކުރުމުެގ ސަބަބުން އަންނަ އެއްެޗއް )ނ( އަށް އެ އަންނަނީ.  ނަންބަރުގައި މި

ގެ ލޫމާތުގެމަތީން މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މަޢުއޮންނަނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތު  އެއީ )ނ( ަގއި މި

ގެ ތެރޭގައި ލޫމާތަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނާ މުއްދަތުއިތުރުން މެންބަރަކު ވަކި މަޢު

ރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އެހެންކަމުން މީގެ ފޯނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މި  މެންބަރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  7އަށް ގެންދާނީ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސް ކުރިޙުއޮންނަނީ ބަޖެޓުގެ ބަ ކުރީަގއި މި
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ލޫމާތު މެންބަރުންނަށް ލިބޭގޮތަށް މިއޮންނަނީ. ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއ މަޢު 7ވީާމ، ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެން

މާތުތައް މިނިސްޓްރީން ލޫަމރުޙަލާ ކުރިއަށްދާއިުރ ެއ މަޢު އެހެންނަމަވެސް މި ިއޞްލާޙު ގެނައުމުން މި ބަޖެުޓގެ

ލޫމާތެއް ދޭންޖެހޭނެ. މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މަޢުވެސް މި  ޖެހެންދެން. އެންމެފަހު ވަގުތާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާ   7ސާ ދޭތެރޭގައި ލިބޭ އިދު މިާވގޮތުްނ ބަޖެޓު ހުށަހަޅައި އެ ބަޖެޓު ބަޙުކުރީަގއި އަުޅގަ

ސާފުކޮށްދޭންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި  އެ މަޢުލޫމާތު ފިނޭންސުންދަުތގައި އެކަިނ ދުވަހުގެ މުއް

ނިމެންދެން  ގެ މަސައްކަތްނަމަ ބަޖެޓު ވޯޓު ނެގުމާ ހަމައަށް ބަޖެޓުމިޮގތަށް ފާސްވެއްޖެހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު 

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަްށ ލޫމާތު ފިނޭންސުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ން ބޭނުންވާ މަޢުމެންބަރު

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމްއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު.ޝުކުރިއްާޔ. ފުަވއްމުލަކު މެދު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޙްމަދު ޢާމިރު.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ޓަކީ މުޅި ރާއްޖޭެގ ކުރަނީ ަދއުލަތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޤަބޫލު ކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުއާދެ! ޝު

ވީހިނދު ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ިއއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން  ހުރިހާ ކަމަކާ ގުިޅފައި އޮންނަ ބަޖެޓަކަށް ތަރައްޤީއާ

ން މަޖިލީހާ ހަމައަށް އައިއްސަ ހުރި ައކަށް ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަދި ފިނޭންސާ ހަމައިވެސް އެ ދާއިރާ

ކަންތައްތަުކގެ އިތުރުން ވެްސ ހިމަނަން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތަކެްއ ހުރެއްޖެްއޔާ ބަޙުްސކުރުމާއި ެއއާ ދޭތެޭރގަިއ 

. ވަކާލާތުކޮށް އަދި އެ ަބއްދަލުުކރަންޖެހޭ ވަޒީރަކާ ބައްދަުލކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުން އެއީ ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް

ުދވަހުގެ ފުރުޞަތު އެއީ ވަރަްށ  7ދެން މިގޮތުން ކުރީަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ 

ުދވަސް އުިނެވގެން  7ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްލަން ބަޖެޓު އަތަށް ލިބޭ ފަހުން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިވާ ގޮތުން އެ 

ިރ މެންބަރުންނަށް އޭތި އިތުރަްށ ބަްއލަވަިއ ދިރާސާކުރަްއވަްނ ދިއުމަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެ
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ނޑަށް މިއަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަަކ އުނިެވގެ ންދާ ަވގުތެއް ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވީމާ، މި އޮތީ އެންެމ ހުށަހެޅުމެއް. އެ ހުށަހެޅުމަކީ ކޮމިޓީއަށް ަރއްޔިތުްނގެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު އެހެން

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ފޮނުއްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ 

هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްަވއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ، ެއ ހުށަހެޅުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ެދއްވުަމްށ 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ވޯޓު ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.  ޭބފުޅުން އެޮގތަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ފޮނުއްެވވި ގޮތަްށ ރިއްާޔ. ޝުކު

ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ދަންނަަވން. މި ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ މަސައްކަުތގެ އެޖެންާޑއަށް ބަލަިއލާއިރު އިތުރު މަސައްކަެތްއ 

 .الحمد هلل رب العالمينوވުން ނިމުނީ ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލު
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