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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަނަ ބައްދަުލުވމަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ  3އަހަރުގެ  ަވނަ 2016މު ކޮމިީޓގެ `. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޢާއް

ިއޒުނަ އޮިތއްޔާ އޮިތއްޔާ މީިޑއާއަށް އަޅުގަނުޑ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! ތި ބޭފުޅުންގެ 

ދަޢުވަތު ދެން. އާދެ! ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އިންކާުރކުރަްއާވތަނެއް ނުއެއް ފެނޭ. ކޮމިީޓައށް މިއަދު މި ވަަޑއިގެްނ 

ގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާ، ޢާމިރުތިއްބެވީ އަުޅގަނުޑގެ އިތުުރން ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުއާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަާޒދު، ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު 

ތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޝިޔާމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް، ނައިފަރު ދާއިާރެގ އިްއޒަ

އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުަސިއން އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު 

ެބވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް. ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ތިއް

ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި މީިޑއާގެ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

މަސީޙް هللا މިއަދު އެޖެންާޑގަިއ މިއޮތީ ެއންމެ މައްސަލައެްއ. މި މަްއަސލައަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ޢަބްދު 

ަނ ވަ 175ޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ މައްސަލައާ މެދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މު

ްސ ކުރުމުަގއި މެންބަރުންނާއި ަމޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަުތގެ މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ބަހު

ން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާނެ ަވގުތު ކަނޑައެޅުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ދިގުމިން ކަނޑައެޅުން. ައުޅގަނޑުމެން މިކަ

 . ޢާމިރުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޚޔާލުފުޅެްއ ދެއްވުމަށް ފްލޯރ ހުޅުވާލަން. އަޙްމަދު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރުޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ހާތަނަށް މި ކޮމިޓީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލއިަގއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުގަނޑުމެން މި

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތްތަެކްއވާނެ. އެއީ މިފަހަކަށް އައިސް ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ގުތެއް ކަމަށް ސްކުރެވިގެން ިދޔަިއރުގައި ވަ ވީ ހުށަހެޅިގެން ެއކަމާ މެދު ބަހުފާސްކުރެިވގެން މިދިޔަ، މިެދންނެ

ގަިޑއިރު ކަުމަގިއ  2ސްެގ ަވގުަތކީ ވީމާ، މިމައްސަލަިއގަިއ ެވސް ބަހުަގޑިިއރު. އެހެން 2ކަނޑައަޅާަފިއވަނީ 

 ކަނޑައަޅަން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 . މުބީން. ޢާމިރުޝުކުރިއްޔާ 

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި 

 އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށްޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ޢާމިރުމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

  ގަޑިިއރު؟ 2ސަށްތޯ ީއ ޖުމްލަ ބަހުރު ތި ވިދާޅުވީ. އެ ޢާމިރުަގޑިިއރޭ  2ޝުކުރިއްޔާ މުބީން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ޢާމިރުޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު ުކޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު އާދެ! 

ޏާމުން މި މަޖިލީހުން ކުރީގެ ަނއިބު ރަީއސް ން. ޭއގެ އިތުރަށް ތަފްސީުލކޮށްލާ ކަމަށްވަންހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަ

ޖުމްލަ. އޭެގ ގަިޑއިރު  2ލަ ހަމަ މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އިންނާނީ އަޙްމަދު އަދީބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަ

ުރ އިރު އެފަރާތަށް ލިބޭގޮތަށް އޭާކގޮތަށް. ޖަވާބުދާރީވުމަށް ބަިއގަޑި ެމންބަރުން ވާހަކަ ަދއް ެއއީ ތެރެއިން ދޮޅުަގޑިއިރު 

އަުޅގަނޑުމެން  ެއގޮތަށް ބަލާފައި ަމޖިލިސްގެ ރައީސަށް ހަމަ ަބއިަގޑިއިރުއެެހންވީމާ، އިނީ.  ފާސްކޮށްފައި އެ

 10ނީ ދާންވަނއި އިންނާނެ ފެށުމަށް އަުޅގަނޑު ހަރު ފާސްކުރި ެއތީގަފުރުޞަތު ދީފައި ދެން އޭ ވުމަށްޖަވާބުދާރީ

ފުރުޞަތު ދީފައި އިންނާނީ. ހަމަ އެގޮތަށް އެގޮތަށް ގެ މިނިޓު 10މިނިޓު. ނިންމަން  10މިނެޓު. މެދު ތެރެއިން 

 . ންށް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަވާތީ ެއގޮތަކައްކަހަލަ މައްސަަލއަަކށްއެހަމަ އެއީ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން މީތި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ގެ އިތުބާރުގެ ހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމެްއގެ ަނއިބު ރައީސެއް ކޮށްލަްނ ބޭނުން މީގެ ކުރީގައި މިއާދެ! އަުޅގަނޑު ސާފު

ަކށް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަ ްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިުތބާއާއި އަުޅގަނޑުމެ މައްސަލަ

 ެގ. ނކަންނޭ ން ރަނގަޅުމެން ބަލައިލުމީގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައީ ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަނޑު

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސ އިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ މައްސަލަ ވެނަުރގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އޭ 17

ސްެގ ސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ ބަހުވެއި ގަ އިހުށަހެޅުނު. އަދި ވަގުތު ަކނޑައަޅާފަިއ އޮތް. ދެ މަްއސަލަ

 . ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއިނިޓުމި 10ގަިޑއިރު ކަމުަގއި ކަނަޑއެޅުން. އަދި މަްއަސލަ ހުށަހެޅުމަށް  3ދިގުމިނަކީ 

ތުަގއި މިނިޓު. އަދި ފަހު ފުރުޞަ 15ރުޞަރުގައި . ދެަވނަ ފުޓުމިނި 10ރުޞަތުގައި ރައީސަށް ފުރަތަމަ ފު  ނައިބު



  

. އެީއ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ބަހާލުން މަޖިލީހުގެ ބާކީ ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް މިނިޓު 125މިނިޓު. ދެން ާބކީވާ  20

ކޮމިޓީން ނިންމެވި ރައީސް ވަިކުކރުމަށް  ަރއީސާއި ަނއިބުަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17މައްސަލަ  ކުރީަގއި މި

ރައްޔިތުން ގޮތަކީ. ދެން އޭގެފަހުން އިުތބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެްއ އެންމެފަހުން ނިންމާފައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ 

އީ ހުށަހެޅި ގޮތް ކޮމިޓީން ފާސްކުރެއްވި ގޮތް ޭއގެ ކުރިްނ ރައީސް ވަކި ކުރުުމގެ މައްސަލަ. އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަނއިބު

 ދިޔައީ. ުޝކުރިްއޔާ.  ށަހެޅިގެން އެހު ދެންމެ ކޮމިޓީއަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ ހުށަހެޅުނު މިކަހަލަ  17ދެއްީވ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ 

މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  މައްސަލައަާކ ުގޅިގެން ނިންާމފައި އޮްތގޮތް. ދެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިހާރު ދެ ހުށަހެޅުމެއް

 ލިބޭ. ފަލާޙް.  ެދއް ނުއެއްއަދި ތާއީ އެއް ހުށަހެޅުމަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  17ޓޭރިއޭޓުން ސެކްރެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. ދެންމެ ވިދާޅުވެއްެދއްަވއިފި

އިބު މިސާަލކަްށ ރައީަސކު ވެސް ނަ ންކުރެްއވި ގޮުތގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ފުދޭވަަރކަށް ފުރުޞަތެއް ކަ

ންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ބޭުފޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެ ވެްސ މަޖިލީހުގައި ވަކި ކުރާކަމަްށވަންޏާ އެ ރައީސަކު

ބޭފުޅަުކ ކުރުމަށް. އެހެްނވީމާ، ކޮންެމވެސް ކުރެްއވި ގޮތަށް ކަންކަން އެމަޖިޅިހުގައި ވަނަ ރައްޔިުތންގެ  17ން ހުށަހަޅަ

 ކަަމށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން.  ދުކޮށްދެްއވާނެމިއަށް ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރުޒޫޤު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލިދޫފެ

 ދުކުރަން. ޅުަގނޑު ތާއީގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަފަލާޙު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރުޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވެސް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާފައި އޮްނނާނީ މިފަހަކަށް އައިްސ  އާދެ! ައޅުގަނޑުެގ ހުށަހެޅުމުގަިއ ހުށަހަޅަމުން

އެކަން ކުރުމަށް ފަހު ަވގުތު ބަހާލުމަށްފައި އެގޮތަށް ކަމަށް ަބލާ އެއީ އަސްލެއް ޢަމަލުކުރި ގޮތް  މަޖިލީހުގައި



  

ވެްސ  އިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެންމެފަހުން ނަ އެއީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ އިނގޭތޯ.

ބާރާތުން ލު އެގޮތަށް އެ ޢިތަށް. ެއހެންނަމަވެސް އޭގެ ތަފްޞީއިރަްށ ބަހާލިއިރުގައި ެއގޮޑި ގަ 2އަޅުގަނޑުމެން 

ީލ ން ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅު ލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު އެލުން ފުވައްމުޞީތަފް

 ކޮްށލަން. ާތއީދު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮތަކަށް ވިދާޅުވެަފއިވާތީ އެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ދެވީ ެދއްތޯ. އަނބުރާ ގެންދަވާަފއި، ގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންޢާމިރުއެހެްނވީމާ ޝުކުރިއްޔާ މިހާރު 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،މަދު ފަލާޙްކީ މުޙައްމިހާރު މިވަނީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަ

 .ންކުރެވުޤު ތާއީދު ހުށަހަޅުއްަވއި ފެލިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ މަރުޒޫމުޙައްމަދު ފަލާޙް މެންބަރު 

ވަނަ މަޖިލީހުގެ  17އެ  ިޑއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައަަޅއި ގަ 3ެވސް ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތަށް އި ވަނަ މަޖިލީހުގަ 17އެއީ 

މުިޅ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް. މިިނޓު 45މިނިޓު. ދެން  10ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  ޮގތަށް. އެއީ ގަޑިަތއް ބައްަސވާަފއި ހުރި

 ހުށަހެޅުން މި  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބަހާލާގޮތަށް. އެ މިނިޓު 125 ނެއް ބާކީ. ދެން އަމިނިޓު 55ޖުމްލަ 

ލިދޫ ދާއިާރގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު. ތާއީުދކުރެްއވީ ފެ ހެޅުއްވީ މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިށަހު

ލީ ޢަ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަީކ ފުވައްމުލަކު މެދު އަޙްމަުދ މަރުޒޫޤް. ދެވަނަ ހުށަހެޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ން. އެ ހުށަހެޅުްއވު ހުށަހެޅުއްވި ޢާމިރުމަދު ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވައި ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙް

ްށ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަ އިުރކަމުގަިއ ކަނަޑއަަޅއިަގޑި 2ސްގެ ވަގުަތކީ މްލަ ބަހުހުށަހެޅުއްވުމަކީ މުިޅ ޖު

ެގ މަނިކުފާނު  އަދި އެ މިނިޓު 10ން ތެރެއިސްގެ މެދުމިނިޓު. ބަހު 10ފުރަތަމަ ޖަާވބުދާރީވުމަށް  ސަލަިއގައިމައް

މަޖިލީހުގެ  މިނިޓު 90ކީ ގަޑިއިރު. ބާ  2ދެްއވުމަށް. މުޅި ޖުމްލަ  މިނިޓު 10ންޓް ހެްއދެވުމަށް ސްޓޭޓްމެ ކްލޯސިންގް

އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މި ދެ ހުށަހެޅުން އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، ގޮތަށް. ވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބައްސަ

މިއަހަނީ.  ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ވަިކވަކިން ދޭްއޗަށް ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު  ހުށަހެޅުން ތި

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  ،ޅުމަކީވަިކވަކިންނޭ ވޯޓަށް އަާހނީ. ފުރަތަމަ ހުށަހެ .ތޭދެ ހުށަހެޅުން އެބައޮ ،އަޅުގަނޑު

ތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް، ލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްއްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވަިއ ފުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

. އެ ހުށަހެޅުމަްށ ތާއީދުކުެރްއވި ހުށަހެޅުމެއް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް

މަށް. ން، އެ ހުށަހެޅުތެންކް ޔޫ. ދެން އޮތް ހުށަހެޅު ޓު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ާއދެ!ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ ފެނިވަޑަ

ހަމަ އިދާރީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ފަލާޙް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

ރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ހުށަހަޅުއްވައި ފެލިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

، ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ 3 މީހުންގެ ތެރެއިން  10ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑު  3ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން  9ކަމަށް ވޯޓު ދެްއވީ 



  

ުފވައްމުަލުކ  ވޯޓު ެދއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން. ދެން މިއޮތީއެ ފެނިަވޑައިުނގަންނަާވ ބޭފުޅުން ތިއްބެވިނަމަ ހަމަ 

އަޙްމަދު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިާރގެއި ުކޑަހުވަދޫ ވަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްމެދު ދާއިރާގެ އި

ުޓ ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯފެ ށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން. އެ ހުށަހެޅުމަ ޢާމިރު

އެ ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން ތިއްބެވިނަމަ.  ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އާދެ!

ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްަވިއ ، ެއހެންވީމާވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 

ކޮމިޓީގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން މި ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުން  ޢާމިރު ބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެން

 ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވަން. ދެން ކޮމިޓީގައި މުބީނަށް ަވުގތެއް އަުރވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ކުޑަ ކަެމްއ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޝުކުރި

ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން މިހާރު ސުވާލު އުފައްދަމުން އަްނނަ ކަމެއް ބައެއްފަހަރަށް ވަަރށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޗެކުކުރުމުގެ ޝަުކވާ ވަރަްށ މެންބަރުން ޓްރެފިކް ރެންޑަމްކޮށް ޗެކުކުާރއިރު

ބެހޭ ގާނޫުނގަިއ  ންނަނީ. އިމްތިޔާޒާވެފައި މި އޮ ޟޫޢަކަށް މިކަންގޮތަަކށް ވާހަކަދެއްކޭ ަމއުދެން ދެބޮޑަށް އެބައާދޭ. 

ހިފަހައްޓާފައި ޗެކުކޮށްަލއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަގުމަތިން 

ހެދޭނެކަމަށް ވެސް އެބަ ބުނޭ. އަުޅގަނުޑ އެ ޢިބާރާތް ވެްސ ދަންނަވައިލާނަން. ދެން ީމަގއި މި ބުނަނީ ަރއްޔިތުންެގ 

 ްސކޮށްގެން ފާއްމު ތަނެްއަގއި ބަލައި ތަ އެނޫން ެވސް ގޮތަކަްށ ޢާންބަރެއްގެ ގަޔަްށ އަތްލައި ުނވަމަޖިލީހުގެ މެ

އި ފާސްކުރަން ކުރެވޭނަމަ އެފަދަ ޙާލަތުގައި ބަލަވެސް، އޭާނެގ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުއޭ. ނަމަނުވާނެ

ކު ބަލައި ރައި މެންބަގަ ތަނެއް މުވިދާނެއޭ. މިގޮތަށް އާއްރެބަލައި ފާސްކު އެ މެންބަރަކު ތިރާމާއިއެކުޖެހިއްޖެނަމަ އިޙް

 ޙުމަތެއް ންކުެރވޭ މިންވަރަށް އެފަދަ މެންބަރަކާއިމެދު އެފަދަ ތުފާސްކުރާނަމަ އެކަން ކުރަްނާވނީ ޝައްެކއް ނެތި ޔަޤީ

އްހާ ދެން. ގާތްގަނަޑކަށް މިވީ ދެ އަހަރެ ނަށް އެއްބާރުލުންންވެސް ފުލުހު ކުރެވޭނަމައޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަބަދު

ންނެވިން ައޅުގަނޑު އަުޅގަނޑު ދެިފ ހަމަ. ދެން ރޭގައި ކޮށްވަރަކަްށ ފަހަރު އަޅުގަނޑު ެޗކު 10ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ 

ބޭނުމޭ ތިކަން ސާފުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުްނ ގެންދިޔައީ. ދެން އެ ބޭފުޅުން ދަންނަވަނީ މެންބަރެއް 

އަުޅގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ލައިގެން ހުންނަ ، ކަލޭ މި ހިފަހައްޓަނީ. އެހެންވީމާނުހިފަހައްޓަމޭ. ސައި

އްެޗއް އޮތްތޯ ބަލަން. ޓައި ތެރޭގައި އެ  އޭރުން ނޫންތޯ އެއް ނޫންތޯ ޓައި ވަކިން ނެގޭނެ  އްއެ ގަމީސް ވަކިން ެނގޭނެ

 ރުންނަށް އެކަން އްމު ކޮމިޓީގެ މެންބަތަށްއަރަނީ ޢާއަޅުގަނޑު ހި ން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްެއކަ، އެހެންވީމާ

ހިފެހެއްޓޭނެތޯ  އިއަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގަ  ޅޭ މި ކޮމްޕްލިޭކޝަނެއް އެަބއު. އެކަްނ އޮންަނ ގޮެތއް ވާނެއޭއެނގެން 

ާޔ ރަކު ޓްރެފިކް ވައިލޭްޓކޮށްފިއް . އަޅުގަނޑަްށ އެނގިފައި އޮންނަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަނުހިފެހެއްޓޭނެތޯ



  

ލަިއޓް  ޔާެދކޮޅަށް ނުކުެމގެްނ އަންނަނީ. ބައްތި ނުދިއްާލ ރޭގަނޑު ނޫނިއް  ށް، ވަންޭވއަކާހިފެހެއްޓިދާނެ. މިސާލަކަ

ފެހެއްިޓދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނގޭ ގޮަތށް ވައިލޭްޓކޮށްފިއްޔާ ހިއެ ީމހުންނަށް ކަންކަން ގެންހަލާކުވެފައި ކަނޑަެއޅި

ތުވުން ޚިޔާލުތަފާ ރަށް ބޮޑަށް މިކަމާގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންނަށް ވައި އޮންނަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެެވއަރވެފަ 

މެނޭ ކޮމިޓީތަކަށް ނޑު ހިއަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އަުޅގަ ންސާފުކޮށްލަން. ދެ ން އެކަންއުޅޭތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނު

 ކުިރއްޔާ. އްމު ކޮމިޓީައކީ ވަރަށް މުނާސަބު ކޮމިޓީއެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުބަލާއިރުަގއި ޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންނަމަވެްސ، ރި މެންބަރުގެ ކޮްނސަރނެއް. ްއޒަތްތެގަކުރެއްީވ އިހައިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ތި ފާ .ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ތި ކޮންސަރނަކީ އިމްތިޔާުޒެގ މައްސަލަެއއް ކަމަށްވާީތވެ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭީނ މި ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުން 

ކޮމިޓީގައި ހަމަ ންގެ މި ދެއްވާށޭ. ައޅުގަނުޑމެ ހުށަހަޅުއްަވއި އަށް ތި މައްސަލަތިޔާްޒ ކޮމިޓީބޭރުގެ ކަމަކަށްވާީތވެ އިމް

މެންޑޭޓުަގއި އޮންނަ ަކމެއް ނޫން އިމްތިާޔޒުގެ  ީޓގެ މި ކޮމިއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ  ފާނަށް ވެސްމަނިކު

ންސަރނެއް މަނިުކފާނުގެ ހަމަ ކޮ ކީސް، ހަމަ މަނިކުފާނު ތި ފާހަގަކުެރއްވި މައްސަަލއަތަކަކީ. އެހެންނަމަވެ މައްސަލަ

 . ޢާމިރުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން. އަޙްމަދު ކަމަށްވާތީވެ އެ ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅު

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެން..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް މަޢާފްކުރައްވާ. ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެްއޗެ ޢާމިރުއަޙްަމދު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ެއއްެޗްއ ދަންނަވައިލާ ކަމަށް. 

 ހައްޓާ.ށް ބައިވަރު ހިފަވަރަ މައިނގޭތޯ. ހަ ވެސް ހަމަ ހިފަހައްޓާ އަޅުގަނޑު ްއޔާދަންނަވައިލާ ކަމަށް ވެއްޖެ

. އަުޅގަނުޑގެ. ހަމަ ހިފަހައްޓާ ކަންނޭނގެ މިދަނީ މަޖިލީހުގައިވަަނ އަހަރު  8ގަނަޑކަްށ މިއީ ގާތް މިީއ އަޅުގަނޑު 

މައްސަަލއެްއ  ދެން އަދި އަޅުގަނޑަށް އެހާ ބޭއިޙްތިރާމްކޮށް ދިމާވެފައި ނެތީމާ އަޅުގަނެޑއް ނެތް އަދި އެ ޙާލަތުގައި

ކަމަށް ވާނަމަ  ޖެށް ހުރެއްންނަށް ފަހަރެއްގައި އެހާ ހިތްގައިމު ނޫން ގޮތަކައް. ތި ބޭފުޅުހުށަހަޅަންޖެހިފައެ

ްއޔާ ގަޔާުނާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ެވއްޖެ ޅުންނަށް ވެސް އެހާ ހިތްޕުޅުހުރިހާ ބޭފުހަމަ ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ

ްއޔާ ހަމަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ޖެހޭނެ ެއ ވެއްޖެއިމްތިޔާުޒގެ މައްސަަލއެއް ަކމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ކަަމށް 

 ން އޮްތ އެްއޗަކީ. ލަ. އެއީ ައުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާމައްސަލަ ހުށަހަޅަން

 



  

 ރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމިރުއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާ

 ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ވެސް  ރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންަތކާޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

އި ހުރި މީހެއް. ލަން ބޭނުން. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ިހފަހައްޓާފަހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާ

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ހިފެހެއްޓޭނެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިހާރު ހަމަ އެކަމުގައި 

އެހެންނަމަވެސް، ހިފަހައްޓަންވާނެއޭ. އަުޅގަނުޑމެން ޗެކުކުރެވޭެނއޭ. އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ޗެކުކުރަްނާވނެއޭ. 

ެއއްކޮްށ ހަމަ ތިން އަުޅގަނުޑ ެއއް ުދވަހެްއގަިއ ެވސް  ީކ ހަމަަގއިމުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރޭވ ެއއް ކަމަ

ނޑު ައޅުގަ ސްޓިކަރ ނެތިގެްނ ދޫކޮށްލާފައި ސައިކަުލގަިއ ދިޔައިުރަގއި ެދން ހުރި ސައިކަލުތަުކަގއި ަހމަ ތިބީ

ހުެގ ންގެ މަޖިލީތުޔަޤީނުން ވެސް ރައްޔި ށްފިން ހަމަކޮބޫލު ސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު ޤަދެން އެހި .ހިފެހެއްޓީ

ރަމުންދާ ގޮތަކީ އަުޅގަނުޑ ޢަމަލުކު މިހާރު ،ތު ބޮޑު ކަމަށް. އެހެންވީމާއްޓުމުގެ ފުރުޞަމެންބަރުންނަށްވީތީވެ ހިފެހެ

މިހާރު އަޅުގަނުޑ ދަނީ . ުނވެރަްނ އެްޑވާންސްކޮށް ޗެކުނުކު ެއއްޓްރެފިކް ޗެްކ ޕޮއިންެޓއް ައޅުގަނޑު ޕާސް 

ރު އަޅުގަނޑަކަށް ނެތް. އެކަމުގެ އުނދަގުެލއް މިހާ، ން. އެހެންވީމާން ޗެކުެވގެއެްޑވާންސްކޮށް އެ ތަންތަނު

އިންެޓްއ ވެސް ެޗކު ޕޮ ރުންނަށްބަލަން ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ގޮވާއެ

އް ހަމަ ރުޞަތު ތަންކޮޅެެއ ފުއިމަ ދިޔަ ިއންޓުން އެޑްވާންސްކޮށް އެތަުނން ޗެކުވެލަިއގެންއްޔާމުން އެ ޗެކު ޕޮފެނިއްޖެ

ދާ ގޮތަކީ އެއީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މަލުކުރަމުންބޫލުކުރެވޭތީ އަުޅގަނޑު މިހާރު ޢަޑަވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑަްށ ޤަކު

 ކު ވެސް ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޗެބޫލުކުރަން ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ ކަމަށް ހިފެހެއްޓެންވާނެ ކަމަށް ހަމަ ޤަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ން ހަމަ ފުރުޞަތު މި ދިނީ. ޅުންނަށް ެވސް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތު ހާ ބޭފުގެ ހުރިހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ކޮިމޓީ

ކުެރވިފަެއއް ވެސް ިމއަދަކު ޙަީޤޤަތުގައި އެޖެންޑާ އެއްލަންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ އެޖެންާޑގައި އިތުރު މަްއސައެހެ

އަުޅގަނޑު ކޭން އޮފް ވަރންްސ  ސް،ާޑކުެރވިފައެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެއްސަލައެއް އެޖެންނެތް. އެހެނިހެން ވެސް މަ

، ފުރުޞަތު ދެވިއްޖެ. އެހެންވީމާށް އަޅުގަނޑަެލވުނީ. މިހާރު ދެ ޕާޓީގެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް މި ހުޅުވާ ކަންނޭނގެ

ވާތީ. މަރުޒޫޤަށް މި ފުރުޞަތު ދީފައި ނިސްބަތްވަނީ މަރުޒޫޤު ކަމަށްނަ ޕާޓީ މިތަނަށް ވަމަރުޒޫޤަށް މި ދެނީ ތިން

ބޭނުންފުޅިއްޔާ ޖޭ.ީޕއަށް ވެސް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިހާރު  ޓީ ނިންމައިާލނީ. ޖޭ.ޕީ ބޭފުޅަކުއަޅުގަނޑު ކޮމި

. ދެން މަރުޒޫޤް އެމް.ީޑ.ޕީެގ ބޭފުޅަކަށް މި ފުރުޞަތު ޢާިމރުއެމް ބޭފުޅެއް މުބީން. ެއމް.ޑީ.އޭ ބޭފުެޅއް އަޙްމަދު .ޕީ.ޕީ

އަުޅގަނޑަކަށް މި އްޔާ. އްޖެ ން އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް ވެ ޖޭ.ޕީނިންމައިލާނީ މި ފުރުަޞތު ދީފައި އަުޅގަނޑު 

ފަހު ފުރުޞަތު ން އެބަ މަޖުބޫރުވޭ. މަރުޒޫޤަށްކުރަހަމަ  ސްއަށް ވެގެން މި ދިޔައީ. މީތި ބަންދު ހަމަ ކޭން އޮފް ވަރން

 އަރުވާނަން. 



  

 

 ޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:މަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

 ވާނެ މެންބަރުންގެ ސެކިއުރިީޓއާރީ ދުަވހު އަޅުގަނޑު ނިންމާފައި ކު ބޭނުންވީ ފުކޮށްލަންސާ އަޅުގަނޑު މަޢުލޫމާތުހަމަ 

 ލަން ބޭނުންވަނީ. ލާއް ަހމަ ބަހިސާބެ ގޮތުން ބައެއް ކަންކަން. ެއކަން ގޮސްފަިއވާގުޅޭ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ހަމަ އޭގެ އަްޕޑޭޓެއް އަދިެއއް ލިބިފައެއް ެނތް އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. 

ކޭ ދަންނަވާނީ އްވެސް އެްއޗެއް ެދންނެވުމުގެ ކީއެ އަޕްޑޭޓެއް ހޯދާލާފައި ނޫނިއްޔާ  ތެދަށް މި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު

ލޫމާތެއް އަޅުގަނޑަށް އެްއވެްސ މަޢު ަގއެއް ނޫނޭޙާލަތެއް ދެވޭ ށް ޖަވާބެއްވަގުތު މީނދީީކއެއް ެއއައަޅުގަނޑު މި

އިރަކުން އެ ްއވިްއޔާ ކޮންމެވެސް ައޅުގަނުޑ އިރާދަކުރެ  ޒަތްތެިރ މެންބަރު ބޭނުންފުޅިއްޔާހޯދިފައި ނެތީމަ. އިއް 

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ . ަވރަށް ިވޔަސް ވިޔަސް ައދި ވަކިން ކަމަށް ކަމަށް މިޓީއަށް ގެންނަންހޯދާނަން ކޮ ލޫމާތުމަޢު

ތުރުްނ ނިމިއްޖެ. ދެން އޭގެ އިކަންތައް  ،ންޑާކުެރވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ޖެކޮމިޓީގެ މިައދުގެ އެ އިނގޭތޯ. އާދެ!

ތީެވ ދެތިން މެންބަރަކަށް ދެވިއްޖެ. އެޖެންާޑގައި ިމައދު އިތުރު ކަމެއް ނެތަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހަމަައޅުގަނޑުމެން ވެސް 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ލުވުން މި ނިމުނީމި ބައްދަ
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