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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  22އްމު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާ`. 

ނޑު ަދންނަވައިމަރުޙަ ލާނަން. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ބާ ދަންނަވަން. ރެކޯޑަށް ޓަކައި ހާޒިރީ އަުޅގަ

ޙައްމަދު ފަލާޙް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ެކޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު

 ރިޤަކީ މި ބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، އަޙްމަދު ޠާއްޒަތްތެރި މެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، މަހިނބަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

ިއގެންެނވި ގުޅިަވޑަ ކޮމިޓީއާ އިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި މިކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ނައިފަރު ދާ

ފުަވއްމުލަކު މެދު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ،ދެންއަށް މަރުޙަބާ ދަންަނވަން.  ކޮިމޓީ މި، ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ

ނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ގައްދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފޮ

އިތުރުްނ އޭގެ  މަދު ޢާމިރު،ހުވަދޫ ާދއިރާގެ އަޙް ުކޑަ ،އިބު މުޤައްރިރު އަިދ ކޮމިޓީެގ ނާهللا. ޢަބްދު ރަޙީމްޢަބްދުއް

އަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ކޮމިޓީ . މިޢަލީ ޢާރިފް އަޅުަގނުޑ ކެލާ ދާއިާރގެ މެްނބަރު

ނޑިޔާަރކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ 2ގެ ކޯޓު މްއޮތީ އެންމެ ކަމެއް. ސުޕްރީ އި މިކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑގަ  ބެހޭ ގޮތުްނ  ފަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ  178ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ަޝނުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަަލއާ މިރވިސް ކޮސަ ޖުޑީޝަލް

ނޑު މިގެ ދިގުދެވޭނެ ފުރުޞަތުދަށުން މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުަގއި  ނޑަެއޅުން. އަޅުގަ ރޭ ކޮމިޓީ  މިން ކަ

މަކަށް ވޯޓަށް އަހަން. އެރުވުމަށްފަހު އެއޮންަނ ހުށަހެޅުކޮްނމެ މެންބަރަކު ވެސް ފުރުޞަތުކުރަނީ ގެންދަން ގަސްތު

 هللا.ން. ޢަބްދުއްަރޙީމް ޢަބްދުހުޅުވާލަމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީ މަްއސަލައާ  ެއގޮތުން މި، އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ނޑުމެން ވަނީ ަވގުތު ުކގައި ިމކަހަލަ ބަެއއް ަމއްސަލަތަވެސް ރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މީގެ ކުރިންޝުކު . އަޅާފަަކނޑަ  އަުޅގަ

ނޑު ުކަގއި އެެހން އަިއ މައްސަލަތަ. ައޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ފަހަރެއްަގއި ވެސް  ކުރީ ންތަކެްއ ވެސް ހުށަހެޅު އަުޅގަ

ނޑު ުހށަހަޅަން،  ހުށަހެޅިން. ނޑަައޅަން.  ަވގުތުަގޑިއިުރގެ  1 ކުރަންމައްސަލައިަގއި ބަހުސް މިދެން އަޅުގަ  ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަގއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ  ،ވާީތވެ އްތަުކގައި ގެންދަާވ އުސޫލުްނ ކަމަށްުކރީގައި ވެްސ އެކަހަލަ ކަންތައެީއ ވިާދޅުވި ގޮތަށް  އެ އަުޅގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރަން. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި، ށް ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމާކަމަ ފުޅުބޭނުން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! އެެހން މެންބަރަކު އެއްޗެއް ވިދާުޅވަން

هللا ދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮަނދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބް ،އޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. ެއ ހުށަހެޅުމަކީ މި ވަގުތު

އެީއ މާދަމާެގ ކުރެްއިވ ހުށަހެޅުން. މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުގައްޫދ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވަިއ،

ނޑަެއޅުން. މިގޮތަށް  ގަޑިއިުރގެ ަވގުތު  1ހުސްކުރުމަށް އޮތް މައްސަލަ އަށް ބަ މި ހުށަހެޅިފައި ،ބަހުސް ކަ

މަްށ ބޭފުޅުްނ މިކަ 5، އެހެންވީމާ)ވޯޓުދެްއވުން( ން އެދެން. ބޭފުޅުން ވޯޓުެދއްވު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ގޮތެއް ނެތީމަ، ނޫނީ މިއަށް އިިދކޮޅު އެހެްނ  ގެން ތިއްެބވި. އެެހންވީމާ، މިއާަވޑައި ިޒރުވެހާ އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ

އެްއވެްސ މަސައްކަެތްއ  އިުތރު އެޖެންޑާަގއި، ވީމާއެހެން. ނިންމަން ސްވީ ކަމަށްހުށަހެޅުމެއް ނެތީމަ މި ފާއެހެން 

 ޝުކުރިއްޔާ.ން. މިރޭގެ ކޮމިޓީ ިނމުނީ ކަމަށް ދަންނަވައެކު ނެތުމާ 

___________ 

 

 

 


