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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ، ރިފާޢުهللا ޢަބްދުދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު 

ށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާ ނަޢީމް އަދި ކާައނާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމަކުނުދޫ  ،ބާރީޢަބްދުލް

ނޑުމެން . އާދެ!ފައިޞަލް ނަސީމް ނޑު މިއަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ އަޅުގަ  ކޮމިޓީަގއި އެބަ  ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދައުރު އެބަބިލު  ހުރި ބައެއް ކުރަމުން ށިގެން، ފެށުމާ އެްއކޮށް މަސައްކަތްފެ ހުރި މިހާރު އަޅުގަ

ނގައެ ބިލުތަކަށް ސުން ދިޔައިރުަގއި ލުތަުކެގ އާ ހަމައަށް މި ބިދަމާ އިވާ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މާަޑއަޅާފަ ޑި ކަ

ނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އެ ބިލުތަކަށްތީ. ގަޑި ހަމަެވގެންދާސުން ލުން އަނެއްކާ ވެސް އިތުުރ އަ ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަކަށް އަޅަން. އެހެންކަމުންގަިޑއެއް ަކނޑަ ސުން ބިލެްއ  4 ،އުޅޭ  ބިލެއް އެބަ 4 ،ފަސް އެބައުޅޭ މިހާރު ގާތްގަ

ބެހޭގޮތުްނ  ގަިޑއާންބަރުންނަށް މި ބިލުތަކުގެ ސުން އެހެންކަމުން ިއއްޒަތްތެިރ މެަގޑި ަކނަޑއަަޅން. ސުން އެބައުޅޭ 

 އި އެންމެ ކުިރއަށް އޮތް ތި ބޭފުޅުންގެ ަފއިލްކޮުޅގަ އެހެން މި ދެންނެވީއެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށް ދަންނަވާލާނަން. 

ިމ ކަށް ސުންގަޑިއަ ވެސް ކޮށް ނިންމާ ގެ މަސައްކަތް މިއިން ކޮންމެ ބިލެއް 5، 4، 2، 1ަގއި މި އޮންނަނީ ތާވަލު

އަދި އެހެްނ  ނުނިމޭނެ. އެހެންކަމުްނ ތި ބޭފުޅުން އާ ހަމައަކަށްމަވެސް މާދަމަ. އެހެންނަނަނީ މާދަމައާ ހަމައަށްއިން

 ރުވަން.އަ ތުބާރީއަށް ފުރުޞަ ނިންމަން. ގޮތެއް ހުށަހަޅުއްަވއި މި ކަމަށް ހެޅުމެއްހުށަ އިތުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑައެޅިައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ބިލުތަކެއް އެބަހުރި ސުއްރިރު. މުޤަޝުކުރިއްާޔ  ނުޑ ފަން ަގޑި ކަ . އަުޅގަ

 ދީ ިއސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއް  ،މަސައްކަތްކުރާނެ  އިން ިބލުތަކަށް އެހުރި ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ނީ މިހާރު ހަޅަމި ހުށަ

ނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ ދެން އޮންނަ ދަުއރަކަށް އެ  ދެން ން މަސައްކަތްކުރަން. އޭރު ނިންމުމަށް ބިލުަތއްއޮންނަ އަުޅގަ

އަްށ އެކުެލވާެލވިގެން ކުރި މަސަްއކަތް ބާ އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރުތީކުރުމުގައި އެ ތަމަސައްކަތް އެ އަޅުަގނޑުމެން 

ވީމާ، ންއެހެ ވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާލަން.ންައޅުަގނަޑށް ލަފާކުރެވެނީ. އެހެ ގެންދެވޭނެ ކަމަށް

ނަޑއަޅާފައި އެ ތަރުތީބަށް ތީޓަކައި ތަރު އެ ބިލުތައް ނިންމުމަށްސީކުއެންަސކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން  ބެއް ކަ

ނޑުމެ  . ން ނިންމުމަށް ވޯޓަކަްށ އެހުންދެން އަންނަ ދައުރެއްަގއި ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންކަމުން އިތުުރ އެހެން ގޮެތއް އުޅޭ ކަމަށްލިބިފަެއއް ނުވޭ. އެހެ ދެންމެ ބާރީ ތި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަިދ ތާއީދެއް 

 އެ ކުރެްއވީ. މިހާރު ތާއީދު

 



  

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަްނ،ސީކުއެންެސއް ދީގެން ކުރިއަށް  ބާރީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްދެންމެ   ގެންދަން އަޅުގަ

 އިސްކަންީދގެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ަވއިސްކޮށް ޓްމިޓީއަށް ައއިސްފަިއ އޮތްގޮތް. ޑޭއޮތީ ބިލުތައް ކޮ މި ބަލްގައިގައި އޮތް ޓޭތި ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީ

 މި އޮތީ  ނަ އައިޓަމްަގއިވަ  1 މި އޮތީ އެންމެ ކުރީަގއި އެހެންކަމުން އަވަހަށް ތަރުތީބެއް ވިދާުޅވުމަށް

 ދެން މި އޮތީ ދިނުން. ތެރިކަން ްއކާތެރިުކރުމާ ބެހޭގޮތުން މާލީ އެހީަތއް ރަންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުނުކުޅެދު

ކުިޅަވރިގެ ބިލު. އެހެންވީމާ، ިމ . ދެން މިއޮތީ ބެހޭ ބިލުާއއިލާއާ ޚިދުމަތުގެ ބިލު. އެައށްފަހުގައި މި އޮީތ  އްޙީޞި

 އަރުވަން. ތުފައިޞަލް ނަސީމަށް ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް ނަސީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ކާށިދޫ

ނޑުމެން ކުރިއަށް  މި ތަރުތީބުކުރެވިފައި ށްލަން އުުޅނު ތަންކޮޅަކީ މިހާރު ވެސްކޮއަޅުަގނޑު ފާހަގަ އޮތްގޮަތށް އަޅުގަ

 ުޝކުރިއްޔާ.  .ބާީރގެ އެ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއަށް ގެންދިއުން ކިހިނެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ވެސް ަފިއޞަ އާދެ! ނޑު ގަބޫލުކުރާމަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ ގެ އެ ހުށަހެޅުލް ނަސީމްއަުޅގަ ގޮތުަގއި މީަގއި  އަުޅގަ

ނޑުމެ ނެތްިއސްކުރަްނީވ ގޮތެްއ އަްނގާފައި ސަރުކާރުން ަވކި   ލިބިފައި އޮތް ަނށް އެ ބިލެްއ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަުޅގަ

ފައިޞަްލެގ  ންވީމާ،އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތް. އެހެ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމައެ ގެންދިއުމަކީ  ތަރުތީބުން

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ސީކުއެންސް ބަހާލުމުަގއި ނުވަތަ ތަރުތީބު  .ބަހާލުމުގަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަ ސީކުއެންެސއް އަދިށަހެޅުމަކީ ހު އް. އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް 2މިހާރު  ނުވޭ. ެއއީ ބާރީ  ެއއްކަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ށިދޫއޮތީ ކާ ހުށަހެޅުމަކަށް މިވަނަ  2އަސްމާ ތާއީދުުކރެއްވި ގޮތް. ހުށަހަޅުއްވައި 

ނޑުެމންގެ ފައިޞަލް ނަސީމް ހުށަހެޅު  ވާ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ޓޭބަލްގައި ލިސްްޓކުރެވިަފއިއްވީ މިހާރު ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ފުރަތަމަ ވޯޓަްށ ިމ ، ކަމުންން. އެހެންސް ކަމުަގއި ބަލައިގެީސކުއެންބުން ދިއުމަީކ ެއއީ ގޮތަށް އެ ތަރުތީ އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ބޭފުޅުންގެ  ތިއަހާލަނީ   ހުަށހެޅުން މި ގޮތަށް ބާްއވަން ޭބނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ



  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޅުއްވި ގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާއައްަސވާނީ ބާރީ ހުށަހެކުރެން ބޭފުޅުން ،ހުށަހަޅާލަނީ

 ބާރީ.  ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑަްށ ހީވަނީ ވެސް އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދެންނެވީ  ނޑު ހުށަހެޅުމާ އެްއގޮތަށްއަުޅގަ ނޑު އަުޅގަ  ހެން. އަުޅގަ

އެ ތަރުތީބަކަްށ  .ނިމިއްޖެއްޔަތާ މަ ސީކުއެންސެއް ތަރުތީބެއް އެކުލަވާލުްނ. އެހެންވީމާ ތަރުތީބެއްންނެވީ ފުރަތަދެ

ނ އެ ތަރުތީބަކަށް ހުށަހަޅައި އެީކގައި އެ ގެންދަން ވޯުޓ  އެ ތަރުތީބާ މާ،ވީންޑުމެން ސަޕޯޓް ެވސް ޮކށްފި. އެހެައޅުގަ

 ނެގޭނެ ހަމަ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ވި ގޮތް. ެއއީ މިހާރު ރިފާޢު ތާއީދުކުރެއް ފައިޞަލް ނަީސމް ހުށަހަޅުއްވައި ގޮތެއް. އެއީ ދެން އޮތީ ކުރިމަތީގައި އެންމެ 

 މި ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ންސް ކަމަށް ބަލައިގެން އެ ގޮތް އެއީ ސީކު މި އޮތް

މި ބިލުތަކަށް ވޭ އްޔާ. ދެން ހަމަ މިއާއެްއކޮށް، މިއާެއއްކޮށް ައޅުަގނުޑ ބޭނުންދެއްވުމަށް ދަންނަވާލަން. ޝުކުރި

ނޑަެއޅުމަށް މިހާރު ފުރުޞަތުގަޑި ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި. އެހެންކަމުން ސުން އަރުވަން.  މި ބިލުތަކުެގ ސުން ގަޑި ކަ

 ބާރީ.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެން މަސައްކަތްބެހޭ ގޮތުން އިން ބިލަކީ  މީހުންނާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފެށި  މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ައޅުގަ

ނުޑމެން ސު އަިދ މި ައންނަ ދައުރު ނިމޭއިރުަގއި ނިންމާނީތޯ ނުވަތަ އެ ބިލު  ލުވާލަކީ ެއ ބިބިލެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނަ އަން މެން މިތަރުތީބުން އަޅުަގނޑު ންމިހާރުއްސުރެަހމަ ނޫނިއްޔާ ވާނީތޯ. އެހެންވެސް ލަސްކޮށްަފއި ޕާކްކޮށްަފިއ ބާއް

އްޔާ ނިމުނު. ޖެއްދެން ނިމިމަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާެނތާ. އެވެސް ގޮެތއް. އެހެްނވީމާ،  ދައުރުގެ ހުރިހާ ބިލެއް ނިމޭތޯ

. ސް ގޮެތއް ގެންދާނީ. ެއވެވެ ްއޗެްއ ރި އެަދއުރަކަްށ އެ ނުނިމި ހު ނުނިމިއްޖިއްޔާ އަނެއްާކ ެވސް ދެން އަންނަ

ނުޑ ހަމަ މި ޚިޔާލަކަށް  އަންނަ ދައުުރގައި  ބިލު މި އެ  މި ހުށަހަޅާލީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް  ފަިއ މައްސަލަައކަށް ދިމާވެއެ ބިލުގެ އެންމެ ބޮޑު އްޔާ ފައި އޮތް ގޮުތަގއި ެވއްޖެއެނގި ނިންމަންތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ނޫން. ައޅުަގނޑަށް އްލުވާެނ ެއއްެޗއްޙަ ފައިާސގެ ަމއްސަލަ. ަފިއސާގެ ަމއްސަލަައކީ ބަޖެޓެްއ ލިބިގެން ނޫނިއްަޔކާ އޮތީ 

 . ހެންއިގައި ވާހަކަދައްކާ އެއްބަްސވެ ނިމިފައަސާސަށް ޮއތީ މި ކޮމިޓީހީވަނީ އެ ބިލުގެ 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތޯ ިތ ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީމާ، ކޮން ުދވަހެއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު

އަންނަ  މި ގޮތަކީ މިހާުރ ހުރިހާ ބިލެއް 1ކޭ އޮތީ. ގޮތެ 2އަޅުަގނޑު މި އަނެްއކާ ވެްސ، މި ދެންނެވީ މިހާރު 

ނޑުމެން ދެން އޮތް ގޮތަކީ، .ދައުރުަގއި ނިންމަން އޭ ެދން އަންނަ ދައުރަކަްށ ވެްސ ޭއެގތެއިން ބިލެއް އެބައޮތްތޯ  އަުޅގަ

 އެ ސާފުެވގެން ދިަޔއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފަޭސހަވާނެހެން. އެހެން އޮތް ކަަމށް ވަންޏާފަސްކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑުމެމަޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅު އާދެ! ތަކެއްެގ މަސަްއކަތް ވެސް ން ހުރިހާ ބިލުތަރުތީބު މިހެންަނށް ކީ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅން. އަންނަ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން  ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް  ނިންމަން މިހާރު ދެން ސުން ގަޑި ކަ

ދު ކޮންމެހެން މިއަ، ެއހެންވީމާމި ނުނިމޭ މަސައްކަތް ފަސް އެބަ ކުރެވޭ.  ސްމެނަށް ހަމަ އަބަދު ވެއަޅުަގނޑު

ނޑަކަށްޖާގަދިނުމުގެ މުހިން ދައުރަށް 2 އަޅުަގނޑުމެން ޮއގަސްޓަކީ އަންަނ  31 ވީމާ،ންނުފެނޭ. އެހެ މު ކަމެއް އަޅުގަ

 ގެ މި ހުރިހާ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  މުންގައި ވަނީ. ެއހެންކަމަށް ވަންޏާކަމަށް ޓޭބަލް ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް 

ނ އަދުގޮުތގައި މި ީޑގެ ގަ ބިލުތަކެއްަގއި ވެސް ސުން ނުޑމެނަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާެނ ޑައަަޅން ފެންނަނީ. ދެން ކަ އަޅުގަ

ނޑައެޅިއަވަހަށް  ވެސް ދާނެ ނިންމި  ަފއި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ. ޝުކުރިްއޔާ.ެއހެން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ هللاދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ނުޑ ހަމަ  އާދެ! ޮއގަސްްޓގެ  31ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތާއީދުކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 ގަޑި ަކނަޑއެޅުމަށް. އްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސުންބިލުތަކެހުރިހާ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން  އަންނަ މި ،ކުރިން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅިގެން އެ ދިޔައީ  ބިލުގެ  3މި  5، 4، 2، 1ވާ ޓޭބަލްގެ މަތީގައި މިގެ ުކރިމިހާރު އަޅުގަ

 31ކަމަށް. އެހެންކަމުން  އޮގަްސޓް 31ނޫނީ ސުން ގަޑިއަކީ  ކީނިންމާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަ މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީން



  

ދެއްވުން އެދި  ގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުފެނިވަަޑއިގަޑި ކަމުގައި މާ ސުންޓް އެއީ މި ބިލުތައް ނިންއޮގަސް 

. ދެން ފުރަތަމަ ނަންބަރު ނިމިގެން އެ ދިޔައީފުރަތަމަ އައިޓަމް، މިހާހިސާބުން  ޝުކުރިއްާޔ. ާއދެ!ދަންނަވަން. 

ނޑުމެންނަށް ިއއްޒަތްތެރި މެން އަޅުަގނޑު އެނބުރިލަން މި ޖެހެނީ ވެސް ކޮންމެ ބަރު ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެއަޅުގަ

އަށް ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންްސ ގެ އެްއ ލޮލަށް މައްސަލަޖެހިގެން އެ ބޭފުޅާ ވެސް ބޭފުޅެއް ތެރެއިން ކޮންމެ  ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހުގެއެަބއޮތް އިދާރާތަކަށް ސިޓީލަމުން ދިޔައިރު  މާވެގެން ސަރުކާުރގެ ތަފާތު ދި  މައްސަލަތަެކއް ލިބުމުގައި

ނޑުމެން ދައުރު ނިމިގެންާދއިރުަގއި ޖެހޭފޮނުވާފަ ސިީޓެއއް ދާރާއަށް މަޖިލީހުގެ ރަީއސަްށ ވެސްއި މި ސިޓީއަށް  . ައޅުގަ

ނޑުމެން ވަނީ މި ކަމާ . ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ހަނދުދޭން ވެސް ޖަވާބެއް މަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން އަޅުގަ

މި ކަމާ ބެހޭގޮތުްނ  މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސްާޕގެ އެންމެ އިްސ ބޭފުޅުންއެން ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި މަޢު ބެހޭގޮތުން

ްސ ވާ ކަމަށް ވެދީފައި އްލްކޮށް އެ ފަރާތަށް ޖަވާބެއާ ޑީއެ މަްއސަލަމެ އެންސްޕާއިން ހަމަ އެންއި. އަދި ހޯދާފަމާތު ލޫޢުމަ

ޔާލު. ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ގެ ޚިތި ބޭފުޅުންކަމުން މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން އެހެން. ވިދާޅުވެފައެ ބޭފުޅުން އެ ދުވަހު ވަނީ 

 ތެއް އަރުވަން.ފުރަތަމަ ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަމީލް އުޘްމާންއިރާގެ މެންބަރު ދާ ގެމަނަފުށި

ވަިކވަކި  ައޅުަގނޑުމެން ާއއްމު ރައްޔިތުން ފޮނުވާެއއްކަލަ އްޔާ މުަގއްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޝުކުރި  އާދެ!

ނޑުފަރުދުން ފޮނު އަސްލު ވަރަށް އުނަދގޫ  ިތއީ  ޖަވާބުދޭން ފަށައިފިއްޔާ މެން މިކޮޅުންވާ ސިޓީތަކަްށ އަުޅގަ

ތުތައް ލޫމާއެ މަޢުތިކަހަލަ ަކންތައްތަކުަގއި ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ވީމާ، ންހެއެމައްސަލައަކަށް ވެދާނެހެން. 

ވިަފއިވާ ވާހަަކ ފޮނުވާލެ މާތުތައްލޫމަޢު އްސަސާއަށްބެހޭ މުއަ މާމި ކޮޅުން އެ ކަކުރުމަށް ފަހުގައި އެންސްޕާއަށް ިޙއްޞާ

ނޑުމެން މި ތަން ވެދާނެ ދަންނަވާލަން.  ގެން އާއްުމ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ގެނެސްއެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ޔާ ވަރަށްއް ދާރީވާްނވެއްޖެެއގޮތަށް ޖަވާބު ޅުަގނޑުމެން އަންނަ ހުިރހާ ސިޓީތަކަށްފަރުދުންގެ ކަންތައްތަުކަގއި އަ

 .. ުޝކުރިްއޔާތޯއުނދަގޫ މައްސަަލއަކަށް ވާނީ އިނގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެރުވުުމގެ ކުރިން ފުރުޞަތު އަސްމާއަށް  ނެއްމި ކޮމިޓީއަކުން މެންމެން އެ ފަރާތަށް އަޅުަގނޑުދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ނޑުމެ ްއވެްސ ޖަވާބެއްނުދޭނަން. ނޫނީ އެ ސިޓީއަކުން ފޮނުވާފައި މި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް.  ނަށް މި ސިޓީންއަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ފެނުނު އެހެންވީ ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ . ލަފައެއް އަުރވާނީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީަސށް އަޅުގަ

 .އަރުވަން އަްށ ފުރުޞަތުމަލުކުރަންވާނީ. އަސްމާއެހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ޢަ

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަސްމާ ރަޝީދުއިރާގެ މެންބަރު ދާ މާފަންނު މެދު

 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ.

 

 ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އާ އެންސްޕާ  އެހެރީ. އިއަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކެއް ކޮްށފަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ ިސޓީއާ ުގޅިގެން

. ފައި އޮތީހޯދާ އްފުޅުްނގެ ިޑރެކްޝަނެއެ ބޭ ވަތަކަމާ ބެހޭގޮތުން ފެންނަ ލަަފއެއް ނު  އެ  ބައްދަލުކޮށް ެއ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑަށް އެހެންވީމާ، ނޑަށް ހީވަނީ އިންނާނީ ރައީސާ ޙިއްޞާ ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ  ކުރީމަ އަުޅގަ

 އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވްލީ އެ ކަްނ އެއީ ދޭނެހެން.  އެ ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް

  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަީނ ކޮމިޓީއަކަށް. އެ ކޮމިޓީން  މި މަޖިލީހުގެ އެހެންވަނީ އިނުން ފޮނުވާފައިތަމަފުރަ  ޙަޤީޤަތުގައި މި ސިޓީ

ރްޑކޮށްފަ މި މައްަސލަ ނަށްންަގނޑުމެއަޅު ނޑުމެން އިތުރު އެެހން ކޮމިޓީއަކަށް. އެހެްނވީމާ، ފޯވާ  ފޮުނވުމުގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުރި މަސަްއކަތް  ދެން މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ދޭށް ދެންެނވީމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުދެއްވާނެ ކަމަ ރައީސްޖަވާބެއް މަޖިލީހުގެ  ތަނަށް ކުރެުވނު މަސައްކަތް ލިޔެލާފައި މެން މިހާށް ބެލޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީަގއި ވާލުކުރާނަން. ައޅުއަޅުަގނޑު ޙަ  ރާތަށް ދައުރު އޮތީމާ އެ ފަ ނިންމާފައި އޮތީ އެ ސިޓީ އެހެންގަ

 މޭ މި ކަމުގައި. އެހެންނަމަވެސްކުރީއަޅުަގނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތް ޖަވާެބއް ިދނުމަށް. މި ދެންނެވީ ކުރީގައި  ނިމުމުގެ

ނަޑއަޅާފައި އޮތީ ހަމަ އެންސްޕާއިން  ޕާއިންގޮތުގައި އެްނސްލޫމާތު ލިބޭގައި މިހާުރ މަޢުއާ ދޭތެރޭއެ ބޭފުޅާ  އޮތްކަ

ނޑުމެ އަސްުލގައި  އޮތީ. ދެން ެއއީ  މަލުކުރެވިފައި ޢަގޮތަށް ހަމަ އް ގަާވއިދާ އެ ލިބުނު  ނަށް މިހާތަނާ ހަމައަށްންއަުޅގަ

ތް ސަލަެއއް ނެެއއްވެސް މައް  މައްސަލައެއް އެހެނިހެންއެްއވެސް ކަަހލަ  ގެ އިތުރުލޫމާތަކީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންމަޢު

ނޑު އެހެންކަމުން އެްއވެސް ވުން ިނންމާލުމަކާ ހަމައަށް ދާން ކަމަށް. މިއަދުގެ ަބއްދަލު ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަުޅގަ

 ކުޑަ އެްއޗެްއ. ވަރަށް

 



  

 އިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާ

ނޑުމެންނަށް އެހެންވިްއޔާ އެ  .ށްފައޭނައާ ބައްދަުލކޮ އިމުން އަންގާފަލިޔު އެންސްޕާއިން އެަބއޮތްތޯ ައޅުގަ

 ނިމުނީއެއްނުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެްނސްޕާއިން ފޮނުވި ލިޔުންތައް ފޮނުވި ލިޔުންތައް. ން ންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި ހުންނާނެ އެންސްޕާއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަސްލުަގއި  . އާއްުމ ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ދޯ.އިލްކޮްށ އެބައޮތް ވިދާުޅވެފަވަރަށް ޑީޓެ ހުންނާނެ.

ންގަނީ އާއްމު ހި ދެން އަނެއްާކ މަޖިލިސް . )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ޖެހޭނީ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށޭހި ދާންއެއްޗެ މިކަހަލަ

  .ނީ ވެސް އަސްުލގައުޅެންޖެހޭ  ކަންތައްތަކާ ކަންތައްތަާކއި ޕެޓީ ން މިކަހަލަކޮމިޓީން. އެހެންވީމާ، އާއްމު ކޮމިޓީ
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