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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި   24`. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޢާއްމު ކޮމިޓީެގ  

ތިއް ވަޑަިއެގން  މިހާރު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މާފަންނު  މެންބަރުންނަށް  ބޭފުޅުންނަކީ  ތިއްބެިވ  ަވޑަިއެގން  ބެިވ، 

ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  އަލިފުށީ  ފަލާޙް،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މުޙައްމަދު   ހުޅަނުގ  މެންބަރު 

ޙުސަ ިއއްޒަތްރަޝީދު  ދާއިރާެގ  ނަިއފަރު  މަރްޒޫޤް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ  ތެރި  އިން، 

މެ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  ޝިޔާމް،  އަޙްމަދު  އިބްރާހީމް،މެންބަރު  ނިޒާރު  މޫސާ  މެދު    ންބަރު  ފުވައްމުލަކު 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލީ ފަޒާދު، މަޑަވެލީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު،  

މެންބަ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا، ރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

ޢަލީ ޢާރިފް، ކެލާ ދާއިރާެގ    (އަޅުަގނޑު) މުބީން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު، އަދި  

ވަނީ  މި  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ  އެޖެ  މެންބަރު.  ަމޖިލީހުެގ،  ވަނީރައްޔިތުންެގ  މި  ނަންބަރުަގއި  ފުރަތަަމ    ންޑާެގ 

ފޮނުވާރައްޔިތުންެގ   ރަީއސް  މައްސަލަ މަޖިލީހުެގ  ަގވާއިދުެގ  ފަިއވާ  މަޖިލީހުެގ  މައްސަލަައކީ  މި  ވަނަ    94ެއއް. 

މެންބަރުން ބިލަށް  ތިން  ތިރީގައިވާ  ޮގތުެގމަތީން  ަގިއވާ  )ޅ(  ވާހަކަދައްކަން،މާއްދާެގ  ބަޙުސްކުރުމުަގިއ    ނަށް 

ދިުގމިން  މެންބަރުން ފުރުޞަތުެގ  ދެވޭ  ވާހަކަދައްކަަވން  ތިން  ކަނޑައަޅައިނަށް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ވިދާޅުވެ  ދެްއވާށޭ 

ާގނޫނު    ބިލެއް. ެއއީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ބަރު މުޙައްމަދު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ މެން  .މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ާގނޫނު،  17/ 2011  ނަންބަރު

ސަރުކާރުެގ   -2އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު މަޢާފުކުރައްވާތި.    މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ާގނޫނަށް  ،މަނިކުއަމީތު އަޙްމަދު

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ  ފަިއާވ  މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ައޙްމަދުފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ މެން

ޢަބްދު  -3ބިލު.   ެމންބަރު  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ފަރާތުން  އޭޝިއަން  هللا ސަރުކާރުެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ޚަލީލު 

ބޭންކުެގއިންފް އިންެވސްޓުމަންޓު  ދިވެހިރާއްޖެ   ރާސްޓްރަކްޗަރ  މިމެންބަރަކަށް  ބިލު.  ބެހޭ  ބިލަށް   ވުމާ  ތިން 

ވަުގތު މައްސަލަކަނޑަ   ބަޙުސްކުރާނެ  ަވނީ  ރައީސް  އެދި  އެހެންވީމާެއޅައިދެްއވުން  ކޮމިޓީއަށް.  މި  ފޮނުއްވާފައި     ،

ބޭފުޅުންނަށް   ؛އަޅުަގނޑު ތި  ކަމަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ހުޅުވާލުމުެގ ވަުގތު  އެހެންވީމާ،  ފްލޯރ  ކަނޑައަޅައިދެްއވުމަށް 

އާދެ!    ދެއްތޯ.  ކަަމށް ބަލަންވީޒުނަ އެބަ އޮތް   އެބަ ވައްދަން ކަމަށް. އިބޭފުޅުންެގ އިޒުނަ އޮތިްއޔާ މީޑިޔާކުރިން ތި  

ތި ބޭފުޅުން  ހުޅުވާލަން  ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފްލޯރ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ  ...މީޑިޔާއަށް ދަންނަވާ. އެހެންީވމާ

 هللا. މް ޢަބްދު ެމންބަރު މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމިއަށް ބަޙުސްކުރެްއވުމަށް. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު



  

މުޤަ  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅަންޝުކުރިއްޔާ  ައޅުަގނޑު  މި  އްރިރު.  ދާއިރާެގ    މީެގ  ހޮޅުދޫ  މި  ތެރެއިން  ބިލުެގ  ތިން 

މަދު އާމީތު  ެގ މެންބަރު އަޙްަގޑިއިރު. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ   1ބިލަށް    ލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މެންބަރު ޢަ

ބިލަށް    ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްهللا ބްދުމެންބަރު ޢަ  ަގޑިއިރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ   2ބިލަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް  

 ަގޑިއިރު.   1

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މުބީން.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 އާދެ! ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަލިފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ހަމަ   އަޅުަގނޑު  ބޭއާދެ!  ޮގތުން  ދަންނަވާލަން  އުސޫލެއް  އިނޭގތޯ.  ބިލަކަށް    1ނުން  ކަނޑައެޅިފައި  ަގޑިއިރު 

ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕަސަންޓާ ކައިރި އަދަދަކަށް މި އޮންނަނީ    90ޕަސަންޓު ނޫނީ    78އޮންނައިރު މަޖިލިސްެގ  

ދެން   އެމްޕީން.  ހާކޯލިޝަން  މި  ކުރުކޮށްލަންއެހެންވީމާ،  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  އޮންނައިރު  ބޭނުންވަރަކަށް،    ލަތުަގއި 

މިހާރު ބިލުތަކުން  ނިހާން   ވެސް  ބައެއް  ލީޑަރު  ޕީ.ޖީ  ހަމަ.  އިނޭގތޯ  ވޭ  އެބަ  ދެން   އެހެން  ތެދުވެވަޑައިެގންފައި 

ނިމިެގން އެބަ ދޭ. ދެން    ޓިެގން ޭއތިހަކަނުދައްކާނަމޭ. އެހިސާބުން ފެއްއަޅުަގނޑުމެންެގ އިތުރަކަށް މި ބިލަކާ މެދު ވާ

ކޮޅު  ކޮށް އެންމެބޮޑު އިދިރީމާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޚާްއޞަަގޑިއިރަށް ކުޑަކު  1ުއޅެނީ    މި  ންނަވާލަންއަޅުަގނޑު ދަ

މިނިޓުަގއި ތިން ބޭފުޅަކަށް ވާހަކަދެއްކެނީ.    14އިނޭގތޯ. އެ    މިނެޓޭ   14  އަށް މި ލިބެނީޕާޓީކަމަށް ބުނާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 މޫސާމަނިކު އެމް.ޑީ.ޕީން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރީކޯ ވެސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އި  އަދި މީެގ ތެރެިއން ؛ބޭފުޅަކަށް

ދަފްތަރުަގ  ވަކިކޮށްފައި އިލެކްޝަންެގ  ވީނަަމވެސް  ކަމުަގއި  އޮތް  މެންބަރެްއެގ    އިޕާޓީަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަދިވެސް 

އި ކިތަންމެ ، ޙަޤީޤަތުގަ  ނަންގަވަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާަވުގތު އެ  ޓުެގ ތެރެއިން  މިނި  14ތުަގއި އިންނާތީ އެ ލިބޭ  ޮގ

ވާހަކަ  ިވޔަސް  ބިލަކަށް  އެމް.ޑީ.ޕީބޮޑު  ލިބެނީ  މި  މިނި  12  ާގތްަގނޑަކަށް  އަށްދައްކާލަން  ނޫނީ  ަވރަކަށް    11ޓު 



  

 ނޑުެމން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ދެންކަމަކަށް އަޅުަގ  ތަކަށް އެކަށީެގންާވ މިންަގނޑުއެއީ ބޮޑެތި ބިލުއެހެންވީމާ،  ޓު.  މިނި

ބޭނު  ކުރުކޮށްލަން  ހަމަ  ޕީ.ޖީެގ  އޭތި  އޮންނަ  މެޖޯރިޓީ  ޕީ.ޕީ.ެއމް  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ކުރިން  ައޅުަގނޑު  ންފުޅުވިްއޔާ 

  14އަޅުަގނޑުމެން އަދި    ން ދާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަލާމަތްކުރެވިެގ  ންެގ ަވުގތުން އޭތި ަވރަށް ބޮޑަށްމެންބަރު

ވެސް.މިނި ިވޔަސް  ވާހަކަދަްއކާލިކަމަށް  ހައެހެންވީމާ  ޓު  ައޅުަގނޑު  ނެތްމަ  ،  ތާއީދުނުކުރެވެން  ވާހަކަ    ތިއަށް 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު   ބަލާފައި  ވާހަކަފުޅަށް  ދެއްކެވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަލިފުށީ  ދެންމެ  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކުޑަބަހި އަޅުަގނޑުެގ  ތަށްއެރީ  މުޙައްމަދު  ދަލެއް  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ  މި  އެއީ  ެގންނާނަމޭ.  ހުށަހެޅުމަށް 

ބިލަށް   ިމއޮތް  ބިލަށް    ކުރިން  ަގޑިއިރު  1ހުށަހަޅުއްވާފައި  އެ  މިހާރު  ހުށަހެޅީ.  ދެން    2އަޅުަގނޑު  ަގޑިއިރު. 

ދެން އެންމެ ފަހަތުަގިއ    އި ތިންގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފަ  މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވި ބިލު ދެަގޑިއިރުން

މިއީ  މި ދެން  މެންބަރު،  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ބިލެއް.ހަތަރު  ހަމަ  އޮތް  ކުރުކުރު  ވަރަށް  ދެން   ޞަފްޙާެގ  ެއއަށް 

 ަގޑިއިރު ކަމަށް އަލުން ހުށަހަޅާލަން.    1ކުރީަގއި އޮތް ޮގތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު 

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދުރު ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ވާހަކަ   ތާއީދުކުރާ  ވެސް  އަނެްއކާ  ެގންނެވި  އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

 ދަންނަވާލަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ޝުކުރިއް މުޤައްރިރު.  އާދެ!  ިއްއޒަތްތެރި  އާންޔާ  ފޮނުވާ    ންެގމު އާދެ!  އެންެމ  ފަރާތުން  ޮގތުން  އުސޫލެއް  ސިޓީ 

އްމު ކޮމިޓީން ކަންކުރާ ުއސޫލަކީ އެކަމާ ުގޅުންހުރި އަށް ކަމަށްވާތީެވ ޢާޢާއްމު ކޮމިޓީވެސް މި އަންނަނީ    ފުރަތަމަ

ުގޅިެގން މި މައްސަލަ    ލައާމި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަ  ފޮނުވުންކަަމށް ދެކޭތީވެ އަޅުަގނޑު ިމއަދުމީތި  ކޮމިޓީއަކަށް  

ކޮމިޓީމިނި ބެހޭ  މުއައްސަސާތަކާ  ރަނަގޅުކަމަށް  ވަން  އެންމެ  ފޮނުވުން  ޮގތަށް ފެންނާތީވެއަޅުަގނޑަށް  އަށް  އެ   

 ލަން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  هللا، ދުއްރަހީމް ޢަބްދު. ޢަބްކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ޝު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މުޤައްރިރު.   އިްއޒަތްތެރި  ކުޑަހުވަދޫޝުކުރިއްޔާ  މި  މެންބަރު  އަޅުަގނޑު  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ   ދާއިރާެގ  މި  އަދި 

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  އެ ހުށަހެޅުއްވި މަދު ާއމިރުނައިބު މުޤައްރިރު އަޙް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދިވަޑަިއަގންނަާވ   ވިދާޅުވުމަށް  އެއްޗެއް  ބޭފުޅަކު  ެއއްެވސް  އެހެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ދެން ކޮންމެ ޮގތެްއ ވިޔަސް މި މަްއސަލައަކީ  އޮތީ.    މި  ، އެންމެ ހުށަހެޅުމެއްއެހެންވީމާމަންޒަރެއް ނުެއއް ފެނޭ.  

ކޮމިޓީއާމިނިވަ ބެހޭ  މުއަްއސަސަތަކާ  ހަމަ  އަދި  މަްއސަލައަކަށްވާތީ    ުގޅުންހުރި  ން  ރަނަގޅަށް  ެއކަން  ވަރަށް 

އިން މިހުށަހަޅުއްވާފައި  ެއ  ނަވާ  އެނިގވަޑައިެގން  މި މައްސަލަ  ވަނީ  ފޮނުވައަށްނިވަން މުއަްއސަސާ ކޮމިޓީމި  ން.   

، ތި ބޭފުޅުންެގ ިއޒުނައާ އެކު އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ވަނީ. އެހެންވީމާމި  ވެސް ލިބިވަޑައިެގންފައި    އަދި ެއއަށް ތާއީދު

ކޮމިޓީމައް މުއައްސަސަ  މިނިވަން  މިއަދު ސަލަ  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމަން.  ފޮނުވުނީކަުމަގއި  އަށް 

މަ ހުރިހާ  އޮތް  ރަސްމީކޮށް  އެހެނިހެން  އެޖެންޑާަގއި  ނަންބަރު  ތިންަވނަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނިމުނީ.  ސައްކަތެއް 

މުބީން   އަޙްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދަށުން  ވޭއައިޓަުމެގ  އެބަ  ބޭނުންފުޅު  ވިދާޅުވަން  އެހެންވީމާއެްއޗެއް   .  ،

 އޭެގފަހުން މަރުޒޫޤަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

ިއއްޒަތްތެރި   ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުއާދެ!  އައިޓަމު  މުޤައްރިރު.  އެހެނިހެން  ތެރެއިން މި  ެގ 

ސެކިުއރިޓީ ފޯސް އެންމެފަހުން މި އަންނަ  ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން    އަޅުަގނޑު މި ެއދުނީ މަޖިލީހުެގ  ށްކަފުރުޞަތަ

ވަހު ކުއްލިއަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގއްލިްއޖެ. ދެން އޭެގ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްލިއަކަށް  ޖަލްސާ އޮތް ދު

  . ހައިރާންވިވަރަށް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ފެނިެގން ދިޔައީ. އަޅުަގނޑު ކުއްލިައކަށް އެކަމާ  ފެނިެގންދިޔައީ  

ކަން   ހިނާގދެން  ކިހިނެއްތޯ ސާފުއެ  ބޭނުން.  ދިޔަީއ  ބޭފުޅުން  ކޮށްލަން  ބައެއް  ެއއީ  ދެން  ެއކަމަށް  ބޮޑަށް  ަވރަށް 

ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ވެސް ސުވާލު    ލަން ބޭނުންވޭ. ދެން އޭެގތެރެއިން ބައެއް ހިނެއް ހިނާގދިޔަ ކަމެއްތޯ ބަލާކި

 ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރާ އެބަ ކުރޭ އަސްލު ކިހިނެއްތޯ މި ވީ. އަޅުަގނޑު ައސްލު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ

މި ދެންނެވީ ނިންމަންއުސޫލަކީ މަޖިލީހު ޮގތަށްތޯ އެކަން އޮންނަނީ.    ެގ ރައީސް  ެއޮގތަކަށް ނިންމާލެވޭ  ބޭނުންވީމަ 



  

ޮގތުަގއި   ކަމެްއ  ކަންކަުމަގިއ  އެީއ  ދެވަނަ  މިފަދަ  ކޮންޓްރިބިުއޝަނެއް  އެްއވެސް  ކޮިމޓީެގ  ޢާއްމު  އަޅުަގނޑުމެން 

ސާފުކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު    މިފަދަ ކަންކަން ނިންމުމުަގއި. އެކަން  ވޭތޯމިހާތަނަށް އޮ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ   އެ  ޖަވާބަކީ  ސުވާލުެގ  ތި  ޖަވާބަކީ،  ސުވާލުެގ  ތި  އާދެ!  ފުރުޞަތަށް.  ދެްއވި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯސަސްއިން ހަމަ ދެްއވި މަޢުލޫމާތެއްެގ އަލީަގއި  ކޮމިޓީ  241ހުނީ  ތަށް ދާން އެ ޖެކުއްލިައކަށް ެއޮގ

ވެސް    އިން މި ހަޔާރކޮށްފަަމޝްވަރާކުރުމެްއ ނެތި ެއ ބޭފުޅުެއއްެވސް    ރަީއސް މި ކޮމިޓީއާ   ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ

ތިބީ ނެރައީސް  މިހާރުެގ  ،  އެހެންވީމާރައީސް.    ެގއޭރު  އެ  ޑިސިޝަނަކީ  މި  ކޮމިޓީވެސް  ންެގވި  އަކާިއ  މި 

ތި ެއއްފަދައިން  އަޅުަގނޑެކޭ  ހަމަ  ނޫންކަން  ޑިސިޝަނެއް  ނެިގ  ވެސް  ނަބޭފުޅުން  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ށް 

 ސް އާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލާސަރޖަންޓު އެޓު އާމް  ެވސް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. ދެން ަގާވއިދުަވއި އެ އޮންނަނީ

ބޭބޭފުޅުންނަށް   ނެުގމަކީމުވަްއޒަބޭނުންވާ  މި  މިތާެގ  މަޖިލީ  ވެސް  ފުން  ދެން  ޮގތުަގއި.  ކަމެްއެގ  ރައީސްެގ  ހުެގ 

ޙަޤީޤަތުަގއި   ބެލެހެއްޓުން  އެއީ   އިަގާގނޫނުއަސާސީ ސެކިއުރިޓީ  މަތިކޮށްފަ.  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  އޮންނަނީ  މި 

ރައްޔިތުންގެ   105ާގނޫނުއަސާސީެގ   )ހ(.  މާއްދާެގ  ެގ  ވަނަ  ޯގތިމަޖިލީހުެގ  ޭގޭގ  އެ  ރަްއޔިތުންެގ  އާއި  ތެރެއާއި 

ހިނާގ  މަޖިލީހުެގ   ސަލާމަތީ  ތަންތަނުެގ  އެންމެހައި  ދަށުން  ދައުލަތުެގ  ބަލަހައްޓަންވަނީ  ކަންކަން  ސަލާމަތީ 

 އިްއޒަތްތެރި   241މިތާ އެބަ އިންނެވި އަޅުަގނޑު ނޫނަސް    ހަމަ،  ޚިދުމަތްތަކުންނެވެ. ދެން މި ޑިސިޝަން ނެުގނީ

ދެ ކޮމިޓީގަ މެންބަރެއް.  އެ  ތިއްބެވި  އިން  ޕާޓީއެްއެގ  ހަމަ  ކޮތިއް ބޭފުޅުން  ވެސް    ހުރިހާ  ެއއީ.މިޓީ ބަވާ  އެ    އެްއ 

  އެ ނެިގ  ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި  އަށްއަލީަގއި އެ   ތަކުން ވަޑަިއެގންދެްއވި މަޢުލޫމާތެއްެގއަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްކޮމިޓީ

ައޅުަގނޑަކަ އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް،  ވިޔަސް   ހަމަވެސް    ށް ޑިސިޝަނެއް.  މުޤައްރިރަކަށް  ކޮމިޓީެގ  މި 

ނީ އެ ތިން ބޭފުޅުންެގ  މި ދަންނަވާހެން ގަވާއިދުަގއި ޮއންނަދެން ެވސް އެނިގެގން ދިޔަ ކަމެއް ނޫން.    އަޅުަގނޑަކަށް

މުވައްޒަ ުގޅިެގން  ދަށަށް  ރައީސާ  މަޖިލީހުެގ  ހަމަ  ހޯދުމަކީ ވެސް  މިއީ.ފުން  ކަމަށް  ކެމެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ކުރާ 

 ޒޫޤު. މަރު ނަ ކަމެއް ނޫން.މެންޑޭޓުެގ ތެރޭަގއި އޮން

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި  މުޤައްރިރު.  މެންބަރު   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ެވސް 

ލަތު ިއޢުލާންކުރެވިފަިއވާއިރު އަދި ން ޤައުުމެގ ކުއްލި ނުރަްއކާެގ ހާރި ނުކުތާ. އަދި ޭއެގ އިތުރުމުބީން އެ ފާހަަގކު

މެންބަރުންެގ    އޭެގ ިއއްޒަތްތެރި  މި  ދަނޑިވަޅެްއަގއި  ފެނިެގންދާ  ހަތިޔާރުތައް  ނުރައްކާތެރި  ސެކިއުރިޓީ  އިތުރުން 



  

ޮގތެްއަގއި   ކަންތައް ދާކަން ފާހަަގކުރަން. މިދޭތެރެއަކުން ބައެއް މެންބަރުންނަށް ބެލެހެއްޓެމުންނު  އެންމެ އެކަށީެގންވާ 

ފަރާތުން ސަރިވސްެގ  ޕޮލިސް  އެސް.އެ  މޯލްޑިވްސް  ވަނީ  އެކަމަކުެވސް  ލިބިފަ.  އަޅުަގނޑު    މް.އެސްތަކެއް 

  ނުވޭ. ދެންހުރިހާ މެންބަރުންނަކަށް ލިބިެގން ޮގސްފައެއްއް މެންބަރުންނަށް ލިބިފައިވަނީ.  ފާހަަގކޮށްލާހިތްވޭ ެއއީ ބައެ

މަޢުލޫމާތު  ކަންތައްތައް  ސެކިއުރިޓީ    މިހާރު އަދި  ހިސާބާއި  މި    ޯގސްޮގސްފަިއވާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނޫންނަމަ 

ހަމަނުޖެހެނީސް މި ކޮމިޓީެގ   ޓީން ވާނެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިކޮމި މަޖިލިސް މެންބަރުނެްގ ސެކިއުރިޓީެގ ކަންތައް 

 ، ެއކަން އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން.  ހެންވީމާބައްދަލުވުމެއް ނުބާްއވާ ޮގތަށް. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގތޯ.   ތިންކަމެއް  ޖުމްލަޮގތެްއގައި.  ޕޮއިންޓެއް  ދެ  ފާހަަގކުރެްއވީ  ތި  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ތި    އޭެގ މިސާލަކަށް  ކަމަކީ  އޮތް  ޖަވާބުދެވެން  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރުންތެރެއިން  ައިއ  ބައެއް  އެސް.އެމް.އެސް  ނަށް 

ހަމަ ފޯނުކޯލު ވެސް ެއއްކަލަ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ައއިކަމަށް ވޭ.    ތެދުފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިންވާހަކަ. ތިީއ  

އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑަކަށް ނާދޭ  އެބަ އުޅުްއވަންޖެހިވަޑައިަގންނަވައޭ.  ވޭ. ތަންކޮޅެއް ބަލާލަިއެގން  ވެސް އައި ކަމަށް  

ތި   ބޭފުޅުންނަށް  ބައެއް  ކަންނޭނޭގ.  ރަނަގޅީ  ތަންކޮޅެއް  ނަސީބު  އަޅުަގނޑުެގ  ނާދޭ.  އަޅުަގނޑަކަށް  ނަސީބަކުން 

ަވނަ ކަމަކަށް ނިންމާލަމުން  ދެ  މަށް ބެލެވޭ ބޭފުޅުންނަށް. ދެންއައިކަމަށް ވޭ. ތަންކޮޅެއް ތްރެޓު ލެވެލް ހުރިކަމެސެޖު  

މި  ނިންމުމެއް    ުގޅިެގން އިތުރު  ، މި މައްސަލައާުގޅިެގން އިތުރު  ލައާ މައްސައެތި ވިދާޅުވި މައްސަލަ އޮންނާނީ  

ނިންމާފަކޮމިޓީން   ދެން    އިމިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދައުލަތުެގ  އިނޭގތޯ.  ބާރުތަކުން  ޚިދުމަތް މި  ސަލާމަތީ 

އުސޫލެއްެގ    ނަށްން އަޅުަގނޑުމެންދެން އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތް ޮގތުފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެބަ މަސައްކަތްކުރާކަމަށް.  

ބޭނުންާވ ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޯށްދޭނޭ ކަމަށް    އަށް ދިއުމަށްޓު ބީ   ބޭފުޅުން ެއ ވިދާޅުވާ ޕޮއިންޓު އޭތެރެއިން ދެން އެ  

އަިމްއލަ   ބޭފުޅުން  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ހަިއ  ލެވެލް  ުގޅަިއެގންތްރެޓު  އިނޭގތޯ.   އަށް  ެއކަމަކު  ވެސް    ދެން 

އެ ނެތޭ  24އްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  އެވަރަށް  ދަންނަވާނީ.  ކީކޭ  ދޭނެ،  ޚިދުމަތް  ސެކިއުރިޓީ  އެވަރު    ަގޑިއިރު 

އަތުަގ ތިމަންނަމެންެގ  އެއްކޮށް،  ަގޑިއިރު    24  އި ފޯސްއެއް  އެްއކޮށް  85އަޅުަގނޑުމެންނާ  ަގޑިއިރު    24  މީހުންނާ 

ވެެގން ހުންނަންޖެހޭނެ. އެވަރަށް ާވކަށް  ތިބޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެ މީހެއް ކައިރީ ދެ މީހުން ތިން މީހުން މަދު

ެއއްެގ ދާން  ލަތެްއަގއި ޕޮއިންޓު އޭ އިން ބީބޭނުންވާ ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ ހާތޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުންނަށް  ނެ

ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. އެ ވިދާޅުވެފަ  ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ  ހަމަޖެހުނީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންާގނަމޭ  ިއ  ވެސް އުސޫލެްއ 

އަ އަދި  ގައިމުއޮތީ.  ކޮމިޓީއަކަށް  މި  އެ  ޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ރަސްމީކޮށް  އެނިގފަެއއްވެސް  ނެތް    ބަެއއް  ނުެއއް 

 ، މިަވުގތަށް އަޅުަގނޑަށް ދެވެން ހުރި މަޢުލޫމާތު މި ދިނީ. ދެން އާމިރު. އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

 



  

 ން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއކެވު 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް   ޝުކުރިއްޔާ.  ދެވަނަ  ހަމަ  ދާއިރާެގ   މި  ވެސް  ބިލެތްދޫ  އިއްޒަތްތެރި،  ދެންމެ  އެދުނީ 

މުބީން   މެންބަރު  ނުކުތާއާ އެ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީުގޅޭޮގތު  ފާހަަގކުރެްއވި  މި  އަޅުަގނޑުވެސް  ކޮމިޓީެގ   އަށްން 

ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގިއ    17ުގޅޭޮގތުން ދެން    އްސަލައާ މަމިދެން  މެންބަރަކަށް ވެސް މަްއސަލަ ހުށަހެޅިދާނެ.  

ރައްކާތެރިކަން   އަޅުަގނޑު ސަލާމަތާއި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ދަންނަވާނީ  ދެން  މީހަކަށްވާތީވެ  ހުރި  ެވސް 

ހަމަ   އޮންނަނީ  މި  މަތިކޮށްފައި  ާގނޫނުއަސާސީން  ވިދާޅުވިފަދައިދެންމެ  ބެލެހެއްޓުން  އެ  ސަލާމަތީ މުޤައްރިރު  ން 

ބާރުތަކާ. އެހެންނަމަވެސް، ަމޖިލީހުެގ އިދާރީ މަސައްކަތްތަްއ ހިންުގމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް މި ކަންތައްތަްއ  

އެކަމަކު ބުނޭ.  އެބަ  ވާހަކަ  ބުނެފަ  ކުރެވިދާނެ  އެހެން  ބަޔާންކޮށްފަ  އިވެސް  ާވހަކަ  ރައީސްެގ  އިންނަ   އިމަޖިލީހުެގ 

ަގއްދާެގ  މާ ޮގތުެގމަތީން   105ބަޔާންކުރޭ ާގނޫނުއަސާސީެގ    އެބަ  އި)ރ(  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޚިދުމަތްތަކުން  ދައު ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުެގ ލަތުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ޯގތިތެރތެއާިއ  އެޭގެގ  ގެއާއި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

ހިންާގ އެންމެަގއި ތަންތަނުެގ   މަޖިލީހުެގ ރަބަލަހައްސަލާމަތީ ކަންކަން  ދަށުން  އީސް ކަނޑައަޅާ  ޓާނީ ރައްޔިތުންެގ 

މަތީންނެވެ ކަނޑައެޅުންޮގތެްއެގ  އެ  ިއންނައިރުަގ  .  އިން   ވެސް  އިކަނޑައަޅާފައި  އެބަ  ވެސް  ަގާވއިދަށް    މި 

އެ    105ާގނޫނުއަސާސީެގ    މިދެންނެވިހެން ރިޢާޔަތްކޮށް  މާއްދާއަށް  އެންމެ ވަނަ  ދެން  ބަޔާންކޮށްފައި.  ވާހަކަ 

މިކަން މަވެފުރަތަ ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  މިކަން ސަލާމަތީ  ހަމަގައިމު   ސް  އޮތީކީ  ކުރެވިފައި  އެކަން  ވާނެ.    ކުރެވިފައި 

ރަނަގޅަކަށް  ވެސް   ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަށް  ދެން  ބަލާއިރު.  ިވސްނުމަށް  އަމިއްލަ  ކަމަށް 

މި މަޖިލީހުެގ ޖިލީހެުގ ކަންކަން ކުރުމުެގ ބައެއް އިޚްތިޔާރުތައް  ވިދާޅުވި ފަދައިން މަ  އިދެންމެ މުޤައްރިރުެގ ވާހަކައިގަ 

ޚާއްޞަ ބާބުަގއި  ކޮށް  ަގާވއިދުަގއި  ކަންކަން ދެވަނަ  މި  ތެރޭަގއި  ވާހަކަތަކުެގ  ހުރި  ބަޔާންކޮށްފައި  މި 

 3ސަށް މިދެންނެވި  ބެލެހެއްޓުމުެގ ވާހަކަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީ  ކަންތައްތައްކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި މިކަމާއި ުގޅޭ  

)ހ(ަގ މާއްދާެގ  އެހެން  އިވަނަ  އިން.  އެބަ  އަޅުަގނޑަވީމާ ވެސް  މަޖިލީހުެގ  ެއއީ  ޤަބޫލުކުރެ،  މިހާތަނަށް  ވެނީ ށް 

އެކަން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ަވކިކޮށްފަިއވާނީ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން.    މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރެްއެގ ދަށުން

ުގޅުންހުރި ކަމެއް ނޫނޭ އެ ކަމަކީ. އެކަން ކުރެވިފަިއ  ވެސް ދަންނަވަނީ ކޮމިޓީއަކާއި    ނޑު އަބަދު، ައޅުަގކޮމިޓީއަކާއި

 ހަމަ ދެކޭ ކަމެކޭ އެ ކަމަކީ. ކުރިން އޮތީ ވެސް ޯގސްކޮށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އިން. އާދެ! މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

 

 އިން ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސަ މުޙައްމަދު ރަޝީދުއަލިފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު



  

ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑު މަރުޒޫޤު އެ  މެންބަރު  ެވސް    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި 

އިނޭގތޯ  ބޭނުން  މެސެޖެއްދަންނަވާލަން  ލީޑަރަށް  ޕީ.ޖީެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެމް.އެން.ޑީ.އެ  .  އޮންނަނީ    ގެ ފްފޮނުވާފަިއ 

އެ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ސް.ޕީ.ޖީމޭޖަރ  އެ    5ެއއް  ފާހަަގކުރައްވާފައި  ސަރވިސް   5ނަމެއް  ޕޮލިސް    ެގބޭފުޅުންނަށް 

ބޭފުޅެއްެގ    5ށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ފަރާތުންނޭ. މި  ސެކިއުރިޓީ ލިބޭނީ. ދެން ތިއްބެވި އެހެން ބޭފުޅުންނަފަރާތުންނޭ  

ފާހަަގކުރެވިފައި  ކޮށް  ނަން  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންެގޕޮލިސް  ސުވާލެއް.  އުފެދުނު  ކީއްެވެގންބާއޭ  ވެސް    ދެްއވަނީ 

ން ެއ  އެފުއެމް.އެން.ޑީ.ދެން  ެގންދަވާ ޮގތަށް އޮންނަނީ.    މުންން އެކަން ބަލަހައްޓަލެއް ޮގތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުއުސޫ

ކަމަ އެބަލަހައްޓަވާނެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތިބި  ދެން  ފާހަގަ   ށް  މެސެޖުަގިއ  ކަންތައް  ކުރެްއވިއިރު 

  6ްއެގ ތެރޭަގއި  އެ އޮންނަ ގަޑިއިރެދެން  ެއއީ    ުގޅާލާށޭ އިނޭގތޯ.ފާހަަގކުރަްއވާފައި އޮންނަނީ ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެއްޔާ  

ކޮންމެވެސް،   އަށަކަށް  6ހެނދުނު  އިން  ރޭަގނޑު  ހަތެކަށް  އިން  ހަމައަށްކޮން   ނޭނޭގކަން  ކަން  ަގޑިއަކާ    މެވެސް 

.  އެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ  .އަށް ެއނެގންޖެހޭނެ ކަމެކޭހަމަ މި ކޮމިޓީދެން ހިތަށްއެރީ    އޮންނަނީ އިނޭގތޯ.

ހިނަގިއދާ ކިހިނެއް  އެއީ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާކަމަށްކަމެއް  ދެން  ކޮންމެެވސްވަ  ކަން  މަޢުލޫމާތެްއ  ވަންޏާ  ރެްއެގ 

 .  ދެއްވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ތިކަމުަގޝުކުރިއާދެ!   އާދެ!  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑާއިްއޔާ  ބައްދަލުވެެގން    އި  މިނިސްޓަރާ  ހޯމް 

މުޤައްރިރުގެ  ކޮމިޓީެގ  މި  ައޅުަގނޑު  ދެން  އިނޭގތޯ.  އިޝޫ  މި  ހަމަ  ހަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަަމ  ެވސް  އިސިއްޔަތުން 

ސުވާލުކުރީ އެ  ޮގތުން  ހައިސިއްޔަތަކުން  .ފަރުދީ  މުއެ  ކޮމިޓީ  ނޫން.  ނޫން.ނެްއ  ހައިސިއްޔަތަކުން   ޤައްރިރު 

އެބަ  ތިމަންނަމެން  ިވދާޅުވި  ދަންނަވާލީމަ  ދަންނަވާލިން.  ސުވާލު  އެ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ފަރުދީ  އެހެންނަމަވެސް 

، ޕޫލެްއ  އޭ ބޭފުޅުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާނެތީ  ށްއެވަރަ  ، މަސައްކަތްކުރަމޭ ދެ ފޯސް އެއްކޮށްެގން ޕޫލެއް ހަދައިެގން

ފުލުހުންނާ  ހަދައިެގން ފޯރުކޯށްދޭން.  ޚިދުމަތް  ސިފައިންނާ.މި  ދެދު  އި  ައޅުަގނޑު  ނޭނޭގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ވަހު  ދެން 

ޯގސްކަން   ތަންކޮޅެއް  ދެން  މީހުން.  އޭެގ  ނޭނޭގ  ބޭނުންކޮށްފިން  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ދެދުވަހު.  ބެލެވުނު  ބޮޑުކޮށް 

ަގނޑުމެންނަށް ތިހެން ވިދާޅުވެފައި ފޮނުވި މެސެޖުަގއި އިންނަ . އަޅު ން ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން ކަމެއްއަީއކީ ކޮންތާކު

އަޅު ބަރަށް  ފޮނުވަދެނަން  މި  މީހަކު  ުގޅީމަ  ދެން  ަގނޑު  ވިދާޅުވި    އެއްޮގތަކަށްހަމަ  ނީ.  ތި  ބޭފުޅުން   5ވެސް 

ލަން އިނޭގތޯ. ޖެހޭނީ ހަމަ ހޯދާ ސުވާލުެގ ޖަވާބު އަޅުަގނޑު  ކީްއެވެގންބާއޭ ތި  އިސްޕެސިފިކަލީ ނަންފުޅު ޖަްއސަވާފަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އައީ    ދެން  އައިސްފަހަމަ  ެވސް  ނަންބަރު  ފޯނު  ބޭފުޅާެގ  އެ  ކަންނޭނޭގ.  ރަމީޒު   އި މޭޖަރ 

ތާކަ  ދެންނެވީ އެްއވެސް  ުގޅާށޭ  ބޭނުންފުޅިތިމަންނައަށް  ަވޑަިއަގންނަވަން  ދެން  ށް  ކުރިންއްޔާ.    ވެސް   އަޅުަގނޑު 

އެވަރަކަށް މީހުންނެްއ    އްސަދެވޭކަށް ނެތޭޝެޑޯއެއް ހުރެދޭނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖަދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނާ އެްއކޮށް  



  

ސުވާލު  ނެތޭ. ވިދާޅުވި  ތި  އެ    ޖެހޭނީައޅުަގނޑަށް  ޖަވާބު  ެގ  ދެން  ކީއްެވެގންބާއޭ  ވަކިން    5ބަލާލަން  ބޭފުޅުންެގ 

ޖައްސަވާފަ ލިސްޓުަގ  އިއެއިދީ  މި  ދެން  ތެންކިޔު.  އޯކޭ  ބޭފު  އިއިނޭގތޯ.  އިތުރު  ދެން ޅަދެން  ނެތް.  ނުއެއް  ކު 

ވެސް    ހުރިހާ ކަމެްއވެސް ނިމި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އެޖެންޑާަގއި އޮތް ނަންބަރު  އި، މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއެހެންވީމާ

 ނިންމާލުމުެގ ކުރިން އާމިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.   !، އާދެއި މިއަދުެގ ޖަލްސާ އަޅުަގނޑު ނިމުނީކަމަށް ބަލާފަ

 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

ހަމަ   މަރުޒޫޤުއަޅުަގނޑު  ދެންމެ  ބޮޑަށް  ރަޝީދު   ވަރަށް  މުޙައްމަދު  އަދި  ދެ  ވެސް  އެ  ވާހަކަތަކަށް  ވެސް  އްކެވި 

އި ޢާ  ހާލުގައި  ޙްތިރާމުކުރާއަޅުަގނޑު  މަޖިލީހުެގ  ދަންނަވާލަން.  މަޖިލީހުެގުގ  ކޮމިޓީއާއްމު  ހަމަ  އޮންނަ   ޅިފައި 

އަދިވެއިންޝު ކަންތަކުަގއި  މުަވއްޒަ އަރެންސްެގ  އިދާރީ  އިސް  ބަެއއްންޝުފުންެގ  ކަންތަކުެގ  ޝަކުވާތަްއ   އަރެންސް 

މި  މާހުރީ ެގނެސްެގން  ސަމާލުކަމަށް  ރައީސްެގ  ަމޖިލީހުެގ  ބައްލަވައިދެއްަވއި  ކަންތައް  އެ  ހަމަ    ކަހަލަ މުޤައްރިރު 

 މި ކޮމިޓީންވެސް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަަމ  އިދިނުމަށްހޯދަ  އްލުމަ ޙަވެސް ހަ  ކުދިކުދި ޝަކުވާތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން

 ދަންނަވައިލީ.  ވާތީ ެއ ވާހަކަ  ކަމެއް ކަމަށްކުރަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އި ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގަ   އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ކަންތައް 

ބޭފުޅުން  ޕާޓީތަކެއްެގ  ހުރިހާ  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ކޮމިޓަީގއި  މި  ޤަބޫލުކުރަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު   މަސައްކަތްކުރަން 

މެން މިތަނުެގ މުވައްޒަވެސް މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ ހަމަ ހުރިހާ  ެވސް ޙައްޤުަގއި ހަމަ ވަރަށް   ފުންެގބަރުންނާ އަދި 

 ހަމަ މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ. ދެން ތި ެގ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރެވޭނެ ޮގތަކަށްފުރިހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެން

. އަދިެވސް އަޅުަގނޑު  އި ދެންނެވިފަެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތީަގ  އިވިދާޅުވި ކަންތަކުގަ 

އި، ރައީސް  އަށް ފޮނުވާފަން ވެއްޖެ އިދާރާ ނިންމި ނިންމުވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން  މި. ގައިމު  ބަލައިލާނަން

އެހެންވީމާ  ތްޕުޅުަގއިއަ ހޯދާލާ ވާނީ.  ހޯދާލަން.  ޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ޖަވާބެއް  ޭއެގ  ނެންެގިވ  ،  ތި  އާމިރު  ފައި 

ވަރަނުކުތާ ދޭނަން.  ައޅުަގނޑު  ޖަވާބު  އެހެންވީމާެގ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އެްއވެށް  ިއތުރު  ބޭފުޅަކު  ،  ސް 

 .الحمد هلل رب العالمينوތުމާ އެކު މިއަދު ޖަލްސާ މިހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް. ންފައިނެއެދިަވޑަިއެގ

____________________ 




