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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  15އްމު ކޮމިީޓގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާ`. 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ؛ން ތިއްބެވީމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެ 

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ފެލިދޫ ދާއިާރެގ ، ދު ފަލާޙްމެންބަރު މުޙައްމަ

އިބްރާހީމް، ެކޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ، ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުއިްއޒަތް

ސޮރީ. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ ފުވައްމުލަކު އުތުރު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްފަޒާދު، 

ނޑު .ނައިބު މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެމިރު، ޢާ ރިފް. ކޮމިޓީއަށް ހުރިހާ ެކލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ، އަދި އަުޅގަ

ވަަނ  2016 ،މިއަދު ތާވަލުކުެރވިފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގައި  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

މި އެހެން އަހަރުތަެކކޭ ވެސް އެއްފަަދއިން  ،ތުންއެގޮދިރާސާކުރުން. އިދާރާގެ ބަޖެޓް އަހަރަށް ލަފާކުރާ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު މަސައްކަތްކުރަން ގަސްތު ވެސް އަހަރު  ނޑަށް ދެއްަވއިފި ކަމަށް ވާނަމަ،އަުޅގަ އިޒުނަކުރަނީ ތި ބޭފުޅުން އަުޅގަ

 ެއއް ނަަގިއގެން އެ ބޭފުޅުންނާ މަސައްކަތް ކުޑަ ކޮމިޓީބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮްތ  ،އެއީ 

ގައްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ވެްސ މަރުޙަބާ  ުގޅިވަަޑިއގަތްދެން ކޮމިީޓއާ ހަވާލުކުރުން. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަީނ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 މިރަށް.ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާ ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރުކުޑަހުވަ

ނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އާދެ، ވާލަން އޮތީ ހަމަ ދަންނަވެސް އަުޅގަ

ކުރާ އްމު ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އާކޮންމެ އަހަރަކު ެވްސ ބަޖެޓް  ލީހުގެ ބަޖެޓުގެ މަސައްަކތަކީ،މަޖި

ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ބަޖެޓުގަިއ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތައް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ފަހަރު  ގިނަ . މަސައްކަތެއް

ނޑަށް  ނ، ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ ވަނަ މަޖިލީހުން ފެށިގެން 17ފަހަރު އައިްސވާކަން އަުޅގަ ުޑ މި އަުޅގަ

ނޑު އް ެވސް ނުކުރަން. އޮތް ެއއްެޗއް ވެސް ނުބަލަދިރާސާއެ އަދި މި ބަޖެޓުފަހަރު ހަމަ އެންމެ ކުރިން،  ން. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށްހަމަ ދަންނަވާހިތް ނުޑ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއަޅު  ،އޮތީ ހަމަ ކަ ނާޔަާތިއ ގަ

 އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކޭ. ންދިއުބަޖެޓް ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެންރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ހިމާޔަތާއި 

ނޑުމެންނައައިސް ހެލްތު އިންޝުއަމި ފަހަކަށް، އަދި ހަމައެއާއެކު  ށް އެންމެ ރަނގަޅު ެރންސްގެ ކަންތައް އަުޅގަ

އެއް  ންަވކި ވިސްނުމުގެ ތެރެއަކުންެނއް ނޫން. އެންމެ ،މިއީ ވަކި ފިކުރަކަށް ގޮތުަގއި ނުދާކަމުގެ ޝަުކވާ،

ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރެވޭނެ  ،ގޮތަކަށް ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ވީހާވެސް ހަރުދަނާ ވިސްނުމަކީ އިއްތިފާުޤވާ
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ރަކަްށ ްއވެސް މިްނވަނިޒާމެއްގެ ދަށުން މިކަން ެއބަ ކުރެވެންޖެހޭ. ެއކަމަށް ޓަކައި ބަޖެުޓގައި ހިމެނޭ ފަިއސާ އެ

ސް ފަރާތުން ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުްނގެ ވެ، ނެތި ހިމެނިފައިވާަކން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ތާށިކަމެއް

ނޑު އެދޭ ކަމެއް.  ިދއުމަކީ މިީއ ހަމަގައިމުކަށަވަުރވެގެން ނޑު ހަަމ  ތެރެއަށްއަދި ހަމަެއއާެއކު ީމގެވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ކޮޅެްއ ދެން ތަންއީ މި ތައް ވެްސ، އަިދވެސް މިހާތަނަށް؛ރެންސްގެ ކަންމުަވއްޒަފުްނގެ އިންުޝއަ، އިތުރުކޮށްލާނަން

 ތިންކޮންމެވެސް ެއއްގޮަތކަށް ހަމަޖެހުން. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ދައުލަތުގެ ، ކަމަކަށް ވެއްޖެ. އެހެންީވމާޖޯކު 

ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ އެީއ ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭނެ  ،ގަިއ ހިނގާއެއް ބާރު މިއީ. އެހެން ތަންތަނު ބާރުގެ ތެރެއިން

ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި  ންގެ މަޖިލީުހގެތަކަށް ަރއްޔިތުށް ހިންގޭނެ ގޮޖިލިސް ރަނގަޅަކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނގެ މަ 

ވާނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން މުވަްއޒަފުންެގ ކަންތަކާއި، އަދި ޚާއްޞަޮކށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޮންނަން

އެކަމަކަށް ހަމަ ހިމެނިފައި ާވންޖެހޭނެ. ހަމަ  ތެރޭަގއިކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ީމގެ މެންބަރުންގެ ކަންތަކާިއ، މި

ނޑު ހަމަ އާއެްއވެސް ވަރެްއގެ ދު ނޑު ެލއް ނުދެވޭނެ. އަުޅގަ އްމު ކޮމިީޓގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ދާއިުރގައި ވެސް އެ ަބޖެޓުގެ ތެރޭަގއި މި ދެންނެިވ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފަިއ ށަހަޅަނީ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިގެންހު

އް ކަމުަގއި ެދކޭށޭ. އެހެންނޫންނަމަ އެއީ މަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހަމަ ދެވޭނެ ހިތްވަރެއޮތު

ނޑުމެްނނަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް؛  ވެސް ފުރަތަމަ ސޭފްޓީގައިއޮންނަނީ އަންގާފައި  އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

އެ އުސޫުލގެ މަތީން ، މީހެއްގެ ގަިއގައި ބެލްޓު ެއޅޭނީ. އެހެންީވމާ ރުއަޅާފައި އިތުއަޅުަގނޑުމެން ާގިއގާއި ބެލްޓު 

ނުޑ ދަންނަވާލީ. ދެން ތި ވިދާޅުވިހެން ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެްސ  އެކަން ކުރުމަށް ހަމަ މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

ނގޮތަށް ކޮމިީޓއެއް ނަަގއިގެން ުކޑަ ކޮމިޓީައކުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  އެއްފަދައިން ތި ޑު ވެސް ގެްނދިއުމަކީ އަުޅގަ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުިރއްޔާ. ވާތީ ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަމަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮބޑު ބަެއްއ އޭގެ  މެން ވެްސ ހަމަމިރު ތި ދެއްކެިވ ވާހަކަފުުޅ ހަމަ އަޅުަގނޑުވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ޢާ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ބޫުލކުރަން. ގަސް ވެ ަގއިމުއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ަގއި އެބަހުރި. ކަންތައްތައް އޭ އަުޅގަ

ުކޑަުކޑަކޮށް ، ވަނީ ެދއްތޯ. އެހެންވީމާފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަތީތޯ؟ އެހެންމެންބަރު ގައްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ހަމަ ކުޑަކުޑަ ވަތީތި ބައްލަވައި ދެން ތި ބޭފުޅުން   .އް ދޭނަން ފުރަތަމަގުުތކޮޅެ ލަްއވަން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން
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ނުޑގެ  ނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަުޅގަ ނިޒާުރގެ އަޚް، އުސްތާުޒ  އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ. އަުޅަގނުޑ ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ

 ނަން.

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު ހަމަ...، ން. އެެހންވީމާއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މުބީ  އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

އަުޅަގނޑު ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިްނ ދެން ގޮތެއް ނިންމާނީ.  ހުށަހަޅާލަން. މަ ކުޑަ ކޮމިޓީއެއްައޅުަގނޑު ހައާދެ، 

މެންބަރުންގެ ކުޑަ ކޮމިީޓއެއް.  3އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކަށް. ، ޙްަގނޑު މުޙައްމަދު ރަޝީުދ ނޫނީ ފަލާއަޅު

. 4 އެހެންިވއްޔާމި މަސައްކަްތ ކޮށް؛  އެއްކޮށް ގެން ބަޖެޓުގެ ބޭފުުޅންނާމެންބަރުންގެ ކުޑަ ކޮމިީޓެއއް ނަގައި  3

ކަމުގެ ޒާތަށް ިމ ދެންނެވީ މި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު. 4 އި ފަލާއާ ނިޒާރާ  ރަޝީދުބެއާއި ޒާދާއިމިހާރު ފަ އުހޫނ،

 .އަށްޓީވިސްނާފައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން މި ކޮމި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޝުކުރިއް ނޑު ނަންތަކެއް ވެްސ އަ  އޭގެތެޭރގައި ބޭފުޅުންގެ ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް. 4 ޅަންާޔ. އަުޅގަ ޅުގަ

އެީއ މިރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢާ. ކުޑަހުވަދޫ ާދިއރާގެ އިލާނަން ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގަ ހުށަހަޅައި

މުެގ ޕީ.ޕީ.އެ މުޙައްމަުދ ރަޝީދު.ޕީގެ ފަރާތުން ެއމް.ޑީ. . ޖޭ.ޕީެގ ފަރާތުން މޫސާ ނިޒާރު.އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން

 ބޭފުޅުންގެ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަގަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަަޅން. 4މި ، ފަރާތުން ފަޒާދު. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުިރއްޔާ. އަޙްމަދު މުބީން.އާދެ، 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

ނޑު ާތއީުދކުރަން. އާދެ،  ައޅުަގނޑު ރަޝީދުބެގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ރެކޯޑަށް ޓަަކއި އިނގޭތޯ.  ދާއިާރގެ ނަމާއި އެްއޗެހި ރަނގަޅަށް ވިދާުޅވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ އަުޅގަ

ޝީދު ޙުސައިން ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ނޫން ހަމަ މުޙައްމަދު ރަ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ކޮންމެ

ނޑު މި ދެންނެވީ  ނޫން. ރަޝީދު ތި ވިދާުޅވީ ރަނގަޅަށް. މުބީން ތާއީުދކުެރއްވުުމގަިއ ނަންފުޅު ވިދާުޅާވިއރު އަުޅގަ

ކިަޔްސ ކޮންމެ އެްއޗެއް ދެން ައޅުަގނޑުމެން ކިާޔ  ށޭ. އޮފް ދަ ރެކޯުޑގައިގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވާ

 އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ނޑު ތާއީދުކުރަން އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރަްއވާ! ޝީދު ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ ،އަުޅގަ

 މަށް.ްއވުހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޙްމަދު އާމިރު.ވަރަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގުތުަގއި ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ހަމަ މުޤައްރިރު ުކޑަުކަޑ އެްއޗެްއ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ަދންނަވާލަން. މި ވަ 

ކަމަކަށް  އުޅުމަކީ ހަމަ ކުޑަކޮށް ދަތިގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވެ ޓީގޮތުން ކޮމި ލަތު ހުރިއަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ހާ

ނޑު ވެސް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ެވވޭވާތީެވ، އަޅު  ަވގުތެްއަގއި އަންނާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ނުވާ ަވގުތުތަުކަގިއ  ގަ

ނާެދވޭ ަވގުތުތަުކަގއި އެހެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކޯިލޝަންގެ ބަިއވެރިން ކަމަށް ވާީތވެ، އަޅުަގނޑު ބަދަުލގައި

ވަރަށް ވަރަށް ހަމަ ބޭފުޅަކު ހަމަ ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަކީ ހަމަ މުޤައްރިރުގެ އަިރހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ަކމެއް. 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަންކޮޅެްއ އުނދަގުލީ އެހެންެވގެން.  ޓަކައި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ؛ ރޫރީ ހަމަ ބޭނުމަކަށްޒަ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާީލ.އެހެންވެ، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަކަށް ދެންމެ  4ށަހެޅުއްވި ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހު އަކު އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އަުޅގަ

... ވަނީ ނަންުފޅެއް ވެސް މި 4ކުަޑ ކޮމިޓީ އެކުަލވާލަިއ، އަދި އެ ކޮމިީޓއަށް  ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީެއއް،

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެއީ،  ވެސް މިނަންފުޅެއް  4އާދެ،  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

މިރު، ކެޔޮދޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، އަިލފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ޢާ

ސައިން، އަދި ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. މީގެން މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙު

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ...ކަްށ ނުއެނޑަތަނެއް ައޅުގަ  އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާުޟކުރަްއވާ  އް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޙްމަދު ޢާހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަކުޑަ

 . އަޅުަގނޑު ތަނާޒުލް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮތް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 ލް.ތަނާޒު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވުމުަގިއ ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއަޅުަގނޑަށް ދެންމެއަކު ގަްއދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ލުވެަވޑަިއަގންނަވާތީ އިތުރު ބޭފުޅެްއގެ ންނަމަވެސް، ެއ މަނިކުފާނު ތަނާޒުމިރުގެ ނަންފުޅު ެއބަ އޮތް. އެހެއަޙްމަދު ޢާ

ރު މިންނޫނިްއޔާ ދެން އަޙްމަދު ޢާަކމަށް ވެއްޖެްއޔާ. އެހެ މީހުންގެ ކޮމިޓީެއއް ހަމަކުރާ 4 އެބަ ލާންޖެހޭ ނަންފުޅު

 ..ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ އޮތް.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ
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 މުޤައްރިރުގެ ނަން ހުށަހަޅާލަން.އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފަލާޙް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި އެމިރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  އާދެ، ނޑުމެން އުޅުނީ އެކަަމކު އް އެބަ ފެނޭ. ކޮންމެވެސް ގޮތެޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަ ހަމަ ައޅުގަ

އެއް ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުން ެއހެންނަމަވެސް ެދވޭތޯ. ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ

 4ވަން. މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއެއް ބާއް  4އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ  އައީ. މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވާ؛ މިހާރު މި

ލިބިފައި ހެޅިފައި އޮތް ނަން، އަދި ތާއީދުމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް ނަންފުޅުތަކެއް ވެސް ހުށަހެޅިްއޖެ. މިހާރު ހުށަ

ރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ޖުމްހޫ، އޮތް ނަންފުޅުތަކުގެ ތެޭރގައި މި ހިމެނެނީ

ޓީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ޕީ.ޕީ.އެމަްށ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާ

ނުޑ ޢަލީ ޢާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ޢަލީ ފަ މީހުންެގ ކޮމިޓީއަށް ާތއީދުކުަރްއާވ  4ރިފް. މި ޒާދުގެ އިތުރުން އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރުމިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 .ވެސް ދިނިން އަޅުަގނޑު ާތއީދު. ތާއީދުކުރަްނ ވޯޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަމަ ކޮމިީޓއާ ުގޅިވަަޑިއގެންނެވި މަަޑވެލީ  އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ހަމަ ރެކޯޑަށް ަޓކައި އަޅުަގނޑު

އޮީތ  ރަީޝދަށް ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ަދންނަވަން. މިހާރު މި ޒު މުޙައްމަދުއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޢާދާ

ނުޑ ަކންތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް  މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެުޓގެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަާކ ހަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފަ. އަުޅގަ

ތު މި އަރުވަނީ މުބީނަށް. ފުރަތަމަ ފުރުޞަ ،ވާތީވެ މަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުދެން އިތުރު ވާހަކަތައް ދައްާކލު

 މުޙައްމަދު ރަޝީުދ. މުބީން. ،އަޙްމަދު އާމިރު. އޭގެފަހުން ،އަޙްމަދު ރަޝީދު. އޭގެފަހުން އޭގެފަހުން،
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

އެހެންތޯ. އާދެ،  ުޅނުވާތީެވ؛ކުރި ވާހަކަ ވިދާއެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަށް އަޅުަގނޑު ޖޮއިންކުީރމަ އެ ޖޮއިން

 ރަނގަޅު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނުޑ ހަމަ އެހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ. ކޮންެމ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  އަުޅގަ

ނޑު އިންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން  ިނޔަތެއް ގަނެގެން މިތުނަގާެނކަމުގެ ހި ދުވަހަކު ެވސް މި ނުކުތާ ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އާބޭފުޅުންގެ ބައިވެިރވުން މިކަުމގައި ލިބޭ މިންވަރަކަށް މިކަްނ ކުރެވޭނީ. އަ އްމު ުޅގަ

ށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އަދި ަގވާއިދަަހއި ކަންކަން ހިންގުމަށް ޓަަކއި، ކޮމިޓީއަކީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ

އް ދީފަިއ ންެގ އެންމެހަިއ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް ަޓކަިއ ވަރަްށ ބޮޑު މެންޑޭޓެ އަިދ މަޖިލީހުގެ މުަވއްޒަފު ،ކައިޓަ

 ،ނަމަވެސް ހުރެ ްސ އަދި ކޮންެމވެސް ސަބަބަކާންނަ ކޮމިޓީެއއް. މި ކޮިމޓީގެ މަސަްއކަތް މި ފަހަކަްށއައިއޮ

ވެްސ، ުނވަތަ މަޖިލީހުގެ އެހެްނ ބޭނުމަކަށް ޓަކައި  ގެަރީއސްވެްސ މަޖިލީހުގެ ިއދާރާގެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  އިމުހަމަގަ

ކުރަން. ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަ 

ލިބެންާވ  ރުންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަކީ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްއެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަ 

ތަފާތު އެިކއެކި ނިންމުންތައް  ،އެްއވެސް ކަހަަލގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ލިބެުމންނެއް ނުދޭ. ދެން

ނޑު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ތަނުގައި އެބަ ނިންމަން  ބޫލުުކރާ ގަ ނޑުމެން، އަުޅގަމެ. މި ނިންމަނީކީ އަޅުގަ

ޒާތުގެ ނިންމުންތަކެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަކެއް ަވކި ފަރާތަކަްށ ލިބޭނެ އި ކޮންމެހެން ސިޔާސީ ބެނެފިޓުގޮތުގަ 

މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަގެ ހިމާޔަތާއި އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާ، އަދި މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ތަުކގެ ކަންބޮުޑވުމުަގއި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފަހުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއް

ނިމިގެންހިނގައްޖެ ނިންމާފައި، އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުމަށް ޓަަކއި ވެސް ނިންމުންތަކެްއ 

ރިރުގެ އަިރހުން، މި ކަންކަން އެހާ ނިންމާފައިވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން މުޤައް

ދޯހަޅިކޮށް ދުއްަވއިނުލާ ތަންކޮޅެއް ސީިރއަްސކޮށް މި ކަންތައްތަކާ މެދު ވިސްަނިއވަަޑއިގެން އެ ނިންމާ 

ނޑުމެްނގެ ެއ ކަންބޮުޑުވންތަކަށް ޙައްލެްއ ލިބުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަްތ އެަބ  ނިންމުންތަކަށް ނުވަތަ އަުޅގަ

މިހާތަނަށް އޭގައި ލިބިފައިވާ އެ ކުރިއެރުމަކީ ކޮބައިޯތ، ޢުޒުުރވެރިވާ ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ.  ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ. ނުވަތަ

ނޑުމެން ބަިއވަުރ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައި  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ އެްއޗަީކ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިތަނުން އަޅުގަ
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ނުޑ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަަމކީ. ހިނގައްޖެ. އެ ކަްނކަމަށް ިލބިފައި ހުރި ޖަވާބަީކ ކޮަބއިތޯ؟ މިއީ  އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްިވ ކަންކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ހުންނާނީ މި ކޮމިޓީން 

ނޑަށް ވެސް ލިބުނުހާ ނިންމި ގޮތަށް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް، އިދާރާއަށް އަްނގާފަ . ދެން އެއަށް ޖަވާބެއް ައޅުގަ

ނޑަށް ވަކި  ނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން. އަުޅގަ އަވަހަކަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޖަވާބެއް ލިބުނުހާ އަ ވަަހކަށް މުހިއްމުކަން ކުޑަ ކަންތައްަތެކއްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން ތި ިވދާޅުވީކީ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަންއޮފިޝަީލ ވެސް އެކަހަލަ ކަންކަން ެއބަ ހަނދާންކޮށްދެމުންދަން  އަރުވާނަން. އަުޅގަ

ނޑަްށ ހަމަ ޖަވާބެއް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ  ރިޔާސަތަށް ވެސް. އެހެންވީާމ، ޔަޤީންކުރައްާވ! އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ޖަވާބެއް އަުރވާނަން. އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީއެއް ަނގާފަިއ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި ފުރުޞަތަކަށް އެދިލީ އަުޅގަ

ނޑައަޅަންޖެޭހނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެހެްނވީމަ ެއ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން ނިންމައިލާއިރުގަ  އި މީަގއި ުސންގަޑި ވެސް ކަ

ނޑަައޅާފައި އޮތުްނ  ނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުީރގައި ވެސް ނިންމަންޖެހޭ ސުންގަޑިއެއް ކަ މި. އަޅުގަ

 އެއީ ުބއްދިވެރި ކަެމއްހެން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ، މި ކޮމިޓީން ވެސް އެަކން ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރީ ފަހަރު... )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

އަށް ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ هللا ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑިއގަތް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ދޫކޮށްލަންވީ ަކންނޭނގެ. ދެން ފުރުޞަތު ދަންނަވަން. ސުން ނަޑއެޅުން އަުޅގަ ގަޑި ކަ

މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( މޫސާ ނިޒާރު 

 އިބްރާހީމް.

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ
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ނޑު ާތީއދުކުރަން.   އާދެ، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ހަމަ މި ކޮމިީޓގެ ޫރހަށް ބަލާއިރު ެއ ކަމަށް  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ަހމަ ޙަޤީޤަތުގައި އިނގޭތޯ ައުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ އިހަށްދުވަހު، މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަުހ  ހަމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ާތއީދުކުަރއްވާ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަނގަބަހުން މިތާ ދެއްކި ވާހަކަ ސިީޓއެްއގެ ޛަރީޢާއިން ެވސް ރައީސަްށ ައންގައިފިން ކުރިން ުދވަުހ 

ގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ އެކަުމގެ ޔުނެނިމިޓީ މި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ިއްއތިފާޤުން ފާސްކޮށް

ކޮމިޓީގައި އެބަ ހުރިހެން އެ ޝުޢޫރުގައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފުރުޞަތެއް، މާފުކުރަްއވާ! ޖަވާެބްއ 

. ދެން އެޖެންޑާގަިއ، މިއަދުގެ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އެއަށް ޖަވާބުއަރުވާެނަކމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް

ކޮމިޓީ އެޖެންާޑގައި ހުރި ކަްނތައްތައް މި ހިސާބުން މި އޮީތ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން ިމ 

 .العالمين ربّ  هلل والحمدހިސާބުން މި ނިމުނީ. 
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