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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިީޓ  ވަނަ ބައްދަލުވުން. 6މު ކޮމިޓީގެ އޫލިއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި މިއޮތީ ޢާއްޓީގެ މަސް`. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮކމި

ނޑަށް ައޅުގަ ދިަޔއީކުޑަކޮށް ލަްސވެގެންމިޓީ ަގއި ފަށަން އޮތް ކޮ 11:15 ަގއި 6/4/2016ގައި މި ފަށަނީ.  3ރޫމް 

 12:30ކުީރގައި ދަްނނަވާލެވިފައި އޮތީ  ވެސް ލަސްވުމާިއ އަދި ބައެއް މެންބަރުނަށް ވަޑަިއގަންނަވަން، އާދެވުނުލެއް

ކުރިއިރު ަބއެއް ޭބފުޅުންނަށް އެސް.އެމް.އެްސ އަްށ ބަދަލު 11:15ގަޑި  ފަހުްނ އެ ވެފައި މަށްށް ކައަ

އެބަހުރި ެއސް.އެމް.އެސް ލިބިަވޑައިުނގަންަނާވ  އަުޅގަނޑާ ހަމައަށް ލިބިފައި ެގ ސަބަބުން ވެސްއިުނގަތުމުލިބިވަޑަ

ލަސްެވގެން މި ދިޔައީ. މިވަގުތު ކޮމިީޓއަށް ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(  ވިާދޅުވާަގއި )ރެކޯޑިންކަމަށް. 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  އިގެންިތއްބެވި ޭބފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައްހާޒިރުެވވަޑަ 

 ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން،އަލިފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް،އިްއޒަތް

ރު އަޙްމަދު ތްތެރި މެންބަނައިފަރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަ  ތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫުގ،ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

އްޒަތްތެިރ ފުަވއްމުލަކު ެމދު ދާއިރާގެ އި  ރި މެންބަރު މޫސާ ނިާޒރު އިބްރާހީމް،ެކޔޮދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ ޝިޔާމް،

ތްތެިރ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން،ތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަމެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ބިލެ

. މި ކޮމިޓީގެ ންބަރު ޢަލީ އާރިފްއަދި އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިރާގެ މެ )ނައިބު މުޤައްރިރު( ޢާމިރުމެންބަރު އަޙްމަދު 

ޮފނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަްއ  ގެ ަގާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެޖެންޑާަގއި މިއަދު ިމއޮތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ަރއީސް ކުަރއްވާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަްށ އެޑްރެސް)ރެކޯޑިްނަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ(  ން.ދިރާސާކުރެްއވު

އެހެންނަމަވެްސ ގެ ފައިލްކޮުޅަގއި އޮންނާނެ. މެންބަރެއްކޮންމެ  ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން

ވަަނ   65 ކުރުމަށާއިއިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާ 85ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. 

ގެ ނ( އުނިކޮށް މި މާއްދާވަނަ މާއްދާ ) 111ކުރުަމށާއި އަދި ތަރުތީބު މާއްދާގެ އަކުރުތައް މާއްދާގެ )ހ( އުނިކޮށް އެ

މި ފޮނުވާަފިއވާ ޑްރާފްްޓަގއިވާ އިޞްލާުޙ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ުނވޭ(  ތަރުތީބުކުރުމަށް...އަކުެރއް 

ގޮތެއް ނިންމައި، މި ދެންނެވި އިޞްލާޙާ މެދު ކޮމިޓީން  ގެނެސްދެްއުވން އެދިދެންނެވީމެވެ.މި ގަާވއިދަށް 

އިޙްތިރާމް )ރެޯކިޑންގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(  ...ން އެންމެ އަވަްސ ފުރުޞަތެއްަގއިވެަވޑަިއގެ

ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަށް ފުަވއްމުލަުކ ފެއްނޫން( ޤަބޫލުކުރެއްވުްނ އެދެން. )ެރކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުިވ ެއއްެޗްއ ސާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޑަެވލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންފި. 

... ވުމަށްއިޞްލާޙާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއް  3ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާަނން. ދެން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

 )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ( 

  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ



  

ކުރުމަށާިއ ވަނަ މާއްާދެގ )މ( އިޞްލާޙު 85 ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެއާދެ! 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަކީ މި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުުރމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް  111ރުމަށާއި )ފ( އުނިކުއަދި 

 މި ބޫލުކުރާތީ އްކަތެއް ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ޤަމަސަ އޮތް ޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް

މަިއގަނުޑ  ަގާވއިދުގެ ނަވާލަން އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެގައި ދަންފާސްކުރަްނ ހުށަހަޅާ ހާލުއިޞްލާޙު ެއގޮތަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ނަގާ ބޭފުޅަކަށް އެކު ހިންގޭނެ ގޮތެއް ަމޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް  ރޫޙަކީ މަޖިލިސް ފަސޭހަކަމާ 

މަތިން ކަންތަްއ ގެޓިކް ހަމަތަކާ ެއްއޮގތްވާ ގޮތު . އެހެންނަމަވެސް ޑިމޮކްރެމި އޮންނަނީ ޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށްކޮށްދޭން

ލުކޮށް އެކަމަށް ވެްސ ބޫކަމަށް ޤަ ވެސް ީމގެ ެތރޭގައި އޮންނަންޖެހޭނެ މަްޝވަރާގެ އުސޫލު ޖިލީހަކަށްވާތީވެކުރާ މަ

ދެން  ހަމަ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަްށ ހަމަ ފެންނަކަމަށް. ކުރާ ހާލުގައި މިދަންނަވަނީ މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށްއިޚްތިރާމް

 ޓަކަިއ އަނެއްހެން އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ދިނުމަކީ އެްއގޮތަކަށް ވާނަމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކޮށްލުމަށްކޮމިޓީން ވަނީކަމަށް

ވެސް މިކަމާ  ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންޤަބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ އިއަުޅގަނޑު ހަމަ  ން ވެސްވެސް ނެތްކަމެއް ނޫން. އެކަ 

ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އޭގެބަޙުސްކޮށްފިނަމަ ން ވިސްނުންފުޅާ ގުޭޅޮގތު ގުޭޅގޮތުން ވިސްނުންފުޅެއް ާވނަމަ އެ

ކިޔާެނ  ނޭ ޒާުތގެ ކަމެއް ވެްއޖެ ކަމަށްވާނަމަ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާކުެރވޭެވސް ކޮމްޕްރޮމަިއޒް ހަމަގައިމު

 ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ެވސް ކޮމިޓީގެ ެރކޯޑަށް  ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  އިޞްލާޙު 3 ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުެރވުނު

 .ފުެޅއްދެން ވަަރށް ރަނގަޅު ވާހަކަމިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް ތި ހުށަހެޅުއްވީ. 

ގެންެދވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަަސއްކަތްކުާރ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ( ގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީައކީ... އަޅު

ެއއްބާރުލުން ވެސް ގެ ބަރުން ކޮމިޓީއެއް. އަދި އެކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ ދެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެން

ފުުރޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަްށ ޅަކު ބޭފު އެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އެހެން އަުޅގަނޑު އުަފލާ ލިބިފައިވާކަން

 ޢަލީ ފަޒާދު.  ނުވަތަ ވާހަކަފުޅު ވިދާުޅވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ދަންނަާވލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ކުރަން. އްވި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުހުށަހެޅު އެ ޢާމިރުއަޙްމަދު  ތްތެރި މެންބަރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އިއްޒަތްތެރި އެްއވެްސ  އަދިވެސް ަހމަަގއި ވިދާޅުވާ އެްއެޗްއ ސާފެއް ނުވޭ( )ރެކޯޑިންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

ވެްސ  އަެނއްކާއެހެްނނަމަވެސް،  އެކަމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް.ޅުވާނަމަ މެންބަރަކު އެއްެޗއް ވިދާޅުާވން ބޭނުންފު

ރައްޔިތުންގެ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް މިއޮތީ  ލައްަވއިފި.ފުރުޞަތު ދޫކޮށް ޢާމިރު އަޙްމަދު  އަޙްމަދު އާމިރަށް،

)މ( އިޞްލާޙުކުރުމަށާިއ، ގެ ވަނަ މާއްދާ  85މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވި ސިޓީފުޅުގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ ގަާވއިދުގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިޮކްށ  111އެ މާއްދާގެ )ފ( އުނިކޮށް އެ މާއްދާގެ އެހެން ައކުރުތައް ަތރުތީބުކުރުމަށާއި އަދި 

ހުށަހެޅުއްވީ ިއޞްލާޙުތައް މީަގއި  ޢާމިރުއެ މާއްދާގެ ައކުރުތައް ތަރުތީުބކުރުމަށް ފޮނުއްވެވި އިޞްލާޙުތަކަށް އަޙްމަދު 

ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް. އަިދ އެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުުކރެއްވީ ޢަލީ ފަޒާދު. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު އޮތް

ވަަނ  111މިހާރު )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( މް. މިއަށް ތާއީދުކޮށްެދއްވީ. އެހެްނވީމާ، އެްއވެްސ؛ މޫސާ ނިާޒރު އިބްރާހީ

ކުރަންވާނެއެެވ. އަދި ކޮމިީޓގަިއ ިޚދުމަތް 1ްސ ދާއިމީ ވެ ކުމާއްދާގެ )ނ( އޮންަނގޮތުން ކޮންމެ މެންބަރަ

މިހެން )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ(  ...ްތ ުކރެވޭނީ ދާއިމީ ކޮމިޓީެއއްގެއެްއވަގުެތްއގަިއ މަސައްކަ

ލަތެއް ތެރި މެންބަރުންނަށް ދަތިފުޅު ޙާތްއޮތުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ ބައެއް އިްއޒަ

ކުރަންވާނޭ އޮންނަ ފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތްއެއީ ވަރަށް މަުދ ބޭއެއީ ަބއެއް މެްނބަރުންނަށް. މެދުވެރިވޭ. 

ެއބައި އުިނކޮށްލަނީ. ދެްނ  ގެ ސަބަބުން ަބއެއް ޭބފުޅުންނަށް އެއަންނަ ދަްއޗެްއގެ ސަބަބުން ކަންނޭނގެއޮތުމު

... ވެސް ަގނޑު ހަމަ ނަންއްެޤއް ނުގެއްލޭ. މިސާލަކަށް ައޅުމީހެްއގެ ޙަ ން އުނިކޮށްލީމާ، ެއއްވެސްއަނެއްހެ

 . އަޙްމަދު އާިމރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން)ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ( 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާ، ކޮމިީޓގެ ދެން ކުރީ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ަގއްދޫ ދާއިާރގެއަުޅގަނޑު ހަމަ ދެންެމ  ނޫން.

މި ނުކުތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން  ާޚއްޞަކޮށް  އާ ެއއްކޮށްވެސް މި މަސަްއކަތުަގއި އުޅެަފއި ހުރި މީހަކަށްވާތީއި މަޖިލީހުގަ

މުޅި ކޮމިީޓތައް ެއއްކޮށް ރޫޅާަލއި އެ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި އޮތީ ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  17ކުރިން 

ކައި މި ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރޫާޚއި ަކނޑައެިޅގެން ޚިލާފަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މަޢުޫލމާތަށް ޓަ

މެންބަރެއްގެ ހައިިޞއްޔަތުްނ  ޚިލާފުވެގެން ހަމަ އެކަމަށް އޭރު ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އެ ދަންނަވަން. ދެން

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙުތިޖާޖުކުރިން. އެހެން ިމ ދެންނެވިކަމަކީ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެއއްަގއި މެންބަރަުކ 

ހިމެނުމަށްފަހު އެ މީހަކު އެއީ ކުރިއަށް އަންނަ ދެހަފްތާ ތެރޭގައި ހިމަނައި ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކުަގއި ހިމަނަންޖެހޭނެ 

ތުން އެ ހިމެނޭ މެންބަރަކީ އޭނަ އެ ހިމެނޭ ހައިސިްއޔަތު ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަމަށް. އެގޮ

ވުރެ ގިނަ ޚާއްޞަކޮށް ދާއިމީ ދެ ކޮމިޓީއަށްއަދި  ކަމަށާއި އުމުރު ނިމެންދެކަށް އެ ކޮމިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭނެ މީހެއް

ކަމަށާއި، މިއީ  ށާއި، މަދުވެގެން ެއއް ކޮމިީޓގައި ހިެމނެންޖެހޭނެކަމަ ކޮމިޓީގައި ެއއްވެސް މެންބަަރކަށް ނުހިމެނޭނެ



  

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އޭުރގެ ރޫޚު. އެހެންނަމަވެސް، އޭުރަގއި ވާގޮަތކީ މި ބާވަުތގެ ހަަމ ކަނަޑއެޅިގެްނ މަޖިލީހުގެ 

ރު ޮއތް ޕާޓީތަކު ތެރެއިން މީތި ގަާވއިދު ރެކޯޑަށް ަޓކައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަނީ. މުޅި ހުރިހާ ކޮމިޓީތައް އެްއކޮށް އޭ

ކުރުެމއްެނތި އެކަން ހަމަ އެގޮތަްށ ެއއްވެސް މާއްދާއަކަށް ރިޢާޔަތް ރޫޅާލާފައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ހުރި

ކޮމިޓީއަކަްށ އަުޅގަނުޑ  ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަނޑު އިޙުތިޖާޖުކޮށްގެްނ އަުޅގަނޑު ހުރީ އެްއވެސް 

ހެންވެފައި ޮއއްަވއި މިހާރު މީގެ ތެެރއިްނ މި ނިކުންނަ މައްސަލަައކީ މީގެ ދުވަްސކޮެޅއް ކުރިން ނުކުރީ. އެބޭނުން

 2004ޯއގަސްްޓ  27ވަނަ މާއްދާ މިއޮތީ. އަުޅގަނޑުެމން  118މީތި، މަޖިލީހުގެ ފޮތް ބައްަލާވލެއްވީމަ އެނގޭނެ. 

ަގއި މިއޮތީ މިއަށް އިޞްލާޙެްއ  2014އޯގަސްްޓ  25ގައި. މާފުކުރަްއވާ.  2014ގަިއ މިއަށް އިޞްލާޙެްއ ގެެނިވފަ. 

ވުރެ ގިނަ ޮކމިޓީގައި ބަިއވެރި ނުެވވޭނެ ކުރިން އިންނާނެ ދެ ކޮމިޓީއަށް ގެނެވިފަ. ޭއގެ މަިއގަނޑު ޭބނުމަކަށް ވަނީ

ފަ. ދެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިއޮތީ އެްއ ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމްކޮށް

 ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ކެނިޑގެްނގޮއްަސ. ޮއްއވަިއ މިހާރު އަނެއްާކ މި އަންނަ ިއޞްލާޙަކީ މިބައި އެްއކޮށް

މީގެ ، ވެސް ތަނެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާއެ ވާހަކަ ބުނެފައި ިއންނަ އެއް، މަންޞޫޙްވެގެންދަނީ. އެހެންީވމާ

އްމެ ގިނައިން ެވސް ތިބެވިދާނެަކމާއި، ދެން މި ތަނުގަިއ މައިގަނޑު ރޫަޚކީ ކިތައްމެ ަބއިވަރު ކޮމިޓީެއއްަގއި ކިތަ 

ވާީތވެ، ިމ ރާމްކުރަން ކޯލިޝަންގެ ތެރޭަގއިވެްސ ދެން އިޙްތި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ކުރިން

ކެއް އޮތް. ކަމަށް ނުހުރެވޭނެ ކަންތައްތަޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް މުޤައްރިރުކަމާއި ނަިއބު މުޤައްރިރު ދެންނެވީ އެއް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ އެ އިޞްލާޙު  ވެްސ ވަނީ ބަދަލުވެފަ. އެކަމަކު  އެހެންނަމަވެސް، އޭތި

މިހާރު ، ގަނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ. އެހެންވީމާޙަޤީޤަތުގައި އެކަން އޮތުމަކީ އެއީ ހަމަ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫެލއް ކަމަށް އަޅު 

ވުރެ މީތި ހަމަ އެއްކޮށް ަނގާލުން މާ ގޮްތގޮތަށް އަނެއްކަިތ ކުރުމަށް ވާހަކަ އެކި މި ވާގޮަތކީ މީތި ރަނަގޅު. ެދން މި

އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން. ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކޮްށގެން ، ކަންނޭނެގ. އެހެްނވީމާ ރަނގަޅު

އޭރު ޮއންނަ ފަސޭހައަކަށް ޓަކަިއ ވާތީެވ، މަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށްގަާވއިދުގެ ތެެރއިން މިކަންަކން ކުރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރަީއސް ފޮނުއްވާފައި އޮތް އެްއޗެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ. މި އިޞްލާޙާ ގުޅޭ 

ވަނަ ާމއްދާއާ ކޮމިޓީތަުކެގ ކަންތައްތަާކ ުގޅޭ ގޮތުން  111ވަނަ މާއްދާ ާއއި  129ގޮތުން ޚާއްަޞކޮށް މި ދެންެނވި 

މާޒީއަށް ބަލައިާލިއރު ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ވަަރށް ގޯސްކޮށް ހިނގާފައި އޮީތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  މަޖިލީހުގެ

އުނދަގުލިއްޔާ ަގވާއިުދ ދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަަކށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ވެސް ެއ ކަން ކުރަްއވަނީ ކަމަށް ވަްނޏާ 

ެގ ތެރެއިން ކުަރއްވާ ކަމެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއަުދ މިއަދުެގ ކުރާށޭ. ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކޮށްފައި ގަާވއިދުއިޞްލާޙު

ރައީސް ޚާްއޞަކޮށް އެ ގެންގުޅުްއވާ ސިޔާސަަތކީ ެއްއގޮތަކުން އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރާ ކަމެކޭ. އުނަދގޫ ކަެމްއ 

ށް ޓަކައި ރައީްސ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ގަާވއިދުގެ ތެރެއިން ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކޮށްގެން ަގވާއިދާ ޚިލާފުނުވުމަ

ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން. އަުޅގަނޑު މީެގ ކުރިން މި މަސައްކަުތގަިއ 



  

އުޅެފައި ހުރި މީހެއް. ނިޒާރުގެ ސުވާލަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފަސޭހަކޮށްލުމަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނ މި ަގވާއިުދގެ ސަބަބުން 

. ދެން ހަމަ ވަރަށް ގިނައިން އިދަތިތަކެއް ލިބިދާތީ އިނގޭޯތ އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި ޕީ.ޕީ.އެްމ މެންބަރުންގެ ތެރޭގަ

ސް އެބަ ތިބި މިތާ. ކުދި ޕާޓީތައް ވީމަ ކޮމިޓީތަކުަގއި އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަާވ ދަތުރުފުޅުކުރައްަވއި ބޭބޭފުޅުން ވެ

ތަންތާނގައި ދަތުރުފުޅުކުރަްއާވ ބޭފުޅުންނަށް ތިއްބަވާ ޙާލަތްތަކުަގއި އެހެން މީހަކަށް ރިޕްލޭސްކުރުމަށް ވެސް ހަނި 

އް ވާތަނެއް ނުފެނޭ. އެ ފުރުޞަތު މަޖުބޫރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހުންނާތީވެ  ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ީޑ.ޕީއަކަށް ިމކަމުން ހުރަހެ

ާވނެއޭ. މިސާލަކަށް ބަލަމާހިނާގ ކުަޑ ޕާޓީެއއްެގ ބޭފުޅަުކ ުކރަނީ ކޮމިޓީެއއްަގއި އިންނަންމި ކުރަނީ އިނގޭތޯ. މަޖުބޫރު

ހަކު މި ލާއިރު ދެތިން މީދަތުރަށް ވަޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވީމަ އެ ބޭފުޅަކު ނަގާފައި އަނެއް ބޭފުޅަކު ލާން ބަ

މިކަހަލަ ދަތިތަކެއް ހުންނާތީވެ. ހަމަ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(  މެންބަރުން... ތިބެނީ.

ވިދާޅުވާހެން ގަާވއިދުން މަޖުބޫރު މި ކުރަނީ  ޢާމިރު ެވސް މި ބޮޑެތި ޕާޓީތަކަކުން އެހެންނެއް ނުވޭ. ދެން  އެްއގޮތަކަށް

ގިނަވެގެން މި ތިބެވޭނީ ދެ ކޮމިޓީގައޭ ކިަތއްމެ ތަން އޮތަސް. މިސާލަކަށް ހުންނެވިދާނެ  މެންބަރުންނަށް އެންމެ

ުލއިކުަރންވެގެން އެްއޗެއް ކަމަށް  ވެސް ހަތަރު ކޮމިޓީގައި މިހާރު ގަާވިއދު ބުނާގޮތުން. ލުއިގޮތް ހަދަްނވެގެން ަހއްތަހާ

 މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އާދެ! މޫސާ ނިޒާރު. އެއަށްފަހު މުޙައް

 

  ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ މިހާރު އެކަމަކު ގަާވއިދު ބަދަލުުވމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މެްނބަރުންނަށް އެއްފަހަރާ އެބަ 

މިހާރު ބައެއް )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ( ަގއި... ުކެގ މަސައްކަތުޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީތަ

  އެްއވެސް ކޮމިީޓއެްއަގއި ބަިއެވރިނުވެ...މިހާރު ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އޮތް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާ  އަލިފުށީ

ޑަށް އެހެން ކަމެއް ީމގަިއ އެބަ ދިމާވޭ. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަތިވެދާެނ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަނ

ކޮމިޓީ މިްސވީ ދެއްތޯ. އިނގޭތޯ. ެއއްވެްސ ކޮމިީޓެއއްަގއި ނުހިމެނެނީ އިނގޭތޯ. ނުހިމެނުނީމާ އެހިސާބުން 



  

ނީ ނުމޭ. އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނޑު ބޭައޅުގަނޑު ހިތަްށއަރަނީ އެކަމަށް ވެސް ަޙއްެލއް ހޯދައިދޭން އަޅުގަ، އެހެންވީމާ

އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތަކީ މެންަބރުންގެ މުސާރައިގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ އެަލވަންސް ަހމަޖެހިގެން ގޮއްސި ކަމަށް 

ވަންޏާ އޭރަށް އެ މައްސަަލެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ބުރުެލއްނާރާ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކަްށ 

ށް ވަންޏާ. ނުހިމެނިއްޖެއްޔާ މައްސަލަޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ޙައްލުކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑަްށ ހިމެނޭ ކަމަ

އަކީ އް ލިބިގެްނ އެ ވިހިހާސް ރުފިޔާއޭގެން ފައިދާތަކެމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް ލީމާ  ހީވަނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް 

ަގިއ  2، 1ގަނުޑެގ ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލީ. ދެން މީގެ ކުރިން މުސާރައިގެ ބަެއއް ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން. އަޅު

މިބުނާ އިޞްލާޙު މިވާގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްުކރިއަސް ޭއގެ މާނަައކީ ތަޅުުމގައި ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު 

ކޮމިޓީ ޭއެގ ، މާބޭރުވަންދެން ދެއްޯތ. އެހެންވީ އެބަ އޮތޭ ޗާންސް. ޖަލްސާިއން އޭތި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާައކުން އޭތި

މާނައަކީ އެހާބޮޑަށް އަުޅގަނަޑށް ވެސް ސާފެއްނުވޭ. ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން އެއީ ސީދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްާވ 

 ލުކޮށްލަން ބޭުނންވާތީ ހިތަށްއެރީ ދަންނަވާލަން.ޞީގެ އަުޅގަނޑު އޭތި ކުޑަކޮށް ތަފުތަނެއް. އޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ރެކޯޑިްނގަިއ  ވިދާުޅވި ެއލަވަންސް... ަގއިބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ވަރަށް !އާދެ

އެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަމށް އެ ވޭ( ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއް ނު

މީެގ އިޞްލާުޙގެ ބޭނުންފުޅަކަްށ ވެފަިއ މިއޮތީ ެއއްވެްސ  ދެންމައްސަލަ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓިައށް ހުށަހެޅިދާނެ. 

މިސާލަކަށް ކޮމިޓީ  ބޭްއުވމަށް. ގޮެތއްަގއި ކަމެއްގެ ބޫރު ނޫން އިޚްތިޔާރީކަށް އިޚްތިޔާރީ ގޮތެްއގަިއ، މަޖުމެންބަރަ

މަަސއްކަތް މި )ރެކޯިޑންގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ާސފެއް ނުވޭ(  އް ނޫންބޭބޭފުޅުންނެ ވަުރގެ އެލަވަންސް ބޭނުންފުުޅވާ

)ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅާވ އެްއޗެްއ ސާފެއް ުނވޭ( ކުރަްއވަނީ. ދެން ހަމަ ނަން ނުކިޔަންެވގެން ހައްތަހާ ވެްސ މި... 

. ވެސް މުހިންމެއް ނޫން  ކުރާ މަޖުބޫރާ އެ އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ބޭބޭފުޅުންނަކަށް އެލަވަންސަާކއި ކޮމިީޓ ނިންމުމަށް 

ެވްސ ގައި . ދެްނ އަުޅގަނޑު ކުރީ އިނގޭތޯ ގޮތެްއގަިއ ބާްއވަން ކަމެްއގެމަޖުބޫރު ނައްތާަލން، އިޚްިތޔާރީއެހެންވީމާ، 

ހަމަ މިާސލަކަށް އަޙްމަދު އާމިރަކީ، ދެން )ރެޯކޑިންަގިއ ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާފެްއ ނުވޭ(  ...ންދެންނެވި

ެއކަހަލަ ސަބް ކޮިމޓީގައި މިހާރު ވެސް ުއޅުްއވާ ބޭފުޅެއް.  4،5ޤައްރިރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މު

ސްޕެކްޝަެނއް ނުވަތަ ެއއްެވސް ކަހަލަ އެހެންވީމާ، ެއްއވެސް ކަހަލަ އިން. އެބަ ުއޅޭ ކޮމިޓީތަކާ ެއއްޗެހި

ވަނަ  85ދެން )ރެކޯޑިްނގައި ވިާދޅުވާ ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ( ... ކަމެއްގެ ގޮތުަގއިކުރުމެއްނެތި އިޚްިތޔާރީ އޮޕޯސް

މިހާރު މިވާގޮތަީކ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެްއ ނުވޭ(  މަޖިލީހުގެ... ވިދާޅުވީ ވާހަަކއިަގއި މި މާއްދާގެ

ޗެއް ސާެފއް ނުވޭ( )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅވާ އެއް  ...ކޮމިޓީން  ވިދާޅުވޭަބެއއް ފަހަރު މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި 

ފާސްކުރަްނ ދެގޮތަކަށް ވެސް އެަބއާދޭ. މީގައި ިމވާގޮަތކީ  އްކެލަތްތަޙާމުނީއޭ. އެކަމަކު އެހެން އަންނަ މިހިސާބުން ނި



  

ވެސް  ން އެހީމަދެން ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަ)ރެކޯިޑންގައި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( .. އެހީމަ ފާހެއްނުވޭ.

މަޖިލިސް ރައީްސ އުޅޭތީެވ އަންނަނީ ަމޖިލީހުގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި މި ވެްސ  . ުނވީމަވެްސ އަެނއްކާފާހެއްނުވޭ

ނޫނޭ. އެކަަމކު  ފާްސކުރީކީެއއްބަލަިއގަތީ ޫނނޭ. ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވަން  އަށް ވަރަށް ދަތިވެއޭ އެ ބިލު ތިމަންނަ ވިދާޅުވީ 

އެހެންވީމާ، ކޮށްެދއްވާށޭ ކަމެްއ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން، ުނވިއޭ އިނގޭތޯ. ލާމަތެއް ވެސް އޭގެން ތިމަންނައަކަށް ސަ

ވެސް ފާސް ނުވީމާ ދެން  ފޮނުވަން ފާސްވޭތޯއޭ. އެ އަހަނީ ކޮމިޓީއަށް މި  ދެން ބަލައިގަންނަން ފާސް ނުވީމާބިލު 

މިއޮތް ފާސްނުކޮށްދޭށޭ ވިދާޅުީވ މިހާރު ބޭނުމުގައި  . އެ އިދޭށޭނިމުނީކަމަށް ހަދަ ބިލުގެ ހަޔާތް މި އެހިސާބުން 

ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ތި ބަލައިގަންނަން ބޭނުމެއް ނުވެއޭ. ފާސްކުރަން ބޭނުމެއް ނުވެއޭ. އޭއެގޮތަށް. މިހިސާބުން 

ބޭނުމެއް ނުވެއޭ. ދެން ކީއްުކރަންހޭ މިތާ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ތަޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަްނ ކޮށްލަދެއްވާށޭ ކިޔާަފިއ 

 . ޢާމިރުއީސް ފޮނުވީ އިނގޭތޯ. ދެްނ އެހެން ވިދާޅުވެަފއި އެިދވަަޑިއގަތީ، ރަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ގަނުޑ ރެްއވި ުނކުތާއަާކ ުގޅިގެން އަޅު ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކު ހަމަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެންމެ

ހަމަ އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަީވ. ވެސް މު ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަނޑު އްޢާހަމަ 

 ވާންޖެހޭނެ ކަމަށްކޮމިީޓގަިއ ބައިވެރި 1ބަރަކު ވެސް ންުއނިވެގެން ދިއުމުން ކޮންމެ މެ މިހާރު މި މާއްދާ އެއްކޮށް

 ކަމަކަށް ބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެއީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތްޤަގަނޑަކަށް ނިމުމަކަށް އައީ. އަޅު ން ކުރުކުރާ ލާޒިމުލާޒިމު

މީހަކަށް ތަކީ މިހާތަނަށް ދިމާވެފައި އޮތީ ޤަޤީޙަބޫލެއް ނުކުރެޭވ. މީގެ ޤަ . އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތްކަމަށްއިނގޭތޯ

 ވޭ ކަމަކީ ފާހަގަކުރެ މި އި ބޫލުކުރަނީ. ހަމައެކަނީ މީގަޤަ ވެިރެވެގން ނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއޒުރު ަގއިބައިވެިރވުމު

ވަތަ ދެ ނު ށްށް މީހުން ބަހާލާއިރުގަިއ އެކަކަށް އެބަ އުޅެންޖެހޭ އެއް ކޮމިޓީއަތަކަމިޓީގައި ިތވިދާޅުވާހެން ކޮމިޓީކޮ

 ގަާވއިދުން ޖާގަ ވުރެ ގިނަ ކޮމިޓީތަުކަގއި އުޅެންޖެހޭ. އެހެންވީާމ، އެކަމަށް އަށްކޮމިޓީއަށްވުެރ، ާދއިމީ ދެ ޮކމިޓީ

ަކމަށްވަންޏާ މި މަޖިލީހަކީ ވެއްޖެ  އޮތީ. އެހެންމީަގއި މި ޔަތް މައިގަނޑު ނިޔަތެއްގެ ގޮުތގައި ހޯދުމުގެ ނި

ކޮންެމ  ހަމަ ވާތީވެއް އޮތް މަޖިލީހަކަށްކަތްަތއް ކުރުމުެގ އޮނިގަނޑެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާެވގެން މަސައް

ނަގާލުމުްނ  ގެންޒިމުކޮށްފައި އިންނަ އެއްެޗއް މީލާ ޖެހޭނެ ކަމަށްހިމެނެންމެންބަރަކު ވެސް ދާއިމީ އެްއ ކޮމިޓީގައި 

އެ ނުކުާތ  އަުޅގަނޑަށް ާފހަގަކުރެވޭީތވެ ގޮުތގައި ކުަޑވެގެން ާދަކމެއްތަންކޮޅެއް ހައިބަތު  މި ދެންނެވީމަޖިލީހުގެ 

ތެރެއިްނ  ބައި މީގެ ވާހަކަ އެކަނި ބުނެލާފައި ދެން ބާކީ މި ދެންނެވިހެން އެހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

ގައި ިމ ކޮމިޓީ ތެރެއިން ވާހަަކ ޚުހަމަ އެ ރޫައދިވެސް ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ކުރާދުއީ އަުޅގަނޑު ތާ މަށްއުނިކޮށްލު

އެކަން ހަމައެކަނި. ކޮންމެ ކަމަށް ވަންާޏ ވާަހކަ ދައްކަިއގެން އާ ހުގެ ރައީސްލީމަޖި ެވސް ކަިއގެން އަދި އިތުރަށްދައް

ކަމަށް ގަާވއިދުަގއި ބުނެފައި ޮއތުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ވެސް ދާއިމީ ެއއް  މެމްބަރަކު



  

)ރެޯކޑިންަގިއ ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއ ... ހަމަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ދިާރސާކޮށް ބައްަލވާ އެހެން ބޭފުުޅންނަށް ވެސް

 މީގެ ރެޭކގޮތަށް  ގެ މަަސއްކަތުންކުރާ އެްއޗެއް މަޖިލީހުން ފާސްއަުޅގަނުޑމެން މިތާ މަޖިލީހު އެހެންވީާމ،ނުވޭ( 

ހަމަ ވާަހކަ  އެ  މާ،ބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. ެއހެންވީޤަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެހާ ެއއީވިގެންދިޔަަމާކއެްއ ކަންތައްތަްއ ކުރެ 

 ދަންނަވާލީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ގޮތުން އިޞްލާޙާ ބެހޭ 3 ފައި މިއޮތްގަާވއިދަށް ހުށަހެޅއޮފް ދި ރެކޯޑުގައި ށް ދިގުކޮށް އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ވަރަ

ކުެރވިއްޖެ. ކުރެވުުނއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު ގޮތުން މަްޝވަރާ ކުރުމާ ބެހޭއުނިެގ )ނ(  111ޚާއްޞަކޮށް 

އެްއގޮތް ކުެރިވގެން  ެވސް ތައް ވީހާއަލުން އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންއެހެންވީމާ، ޚިޔާލުތައް ވެސް އެބަހުރި. ެދން 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އޮން ދަ ރެކޯޑަށް މިައއީ. ފުރަތަމައަުޅގަނޑުމެން  ކުެރވޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައިމަސައްކަތް

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ކަރުދާހުގެ  ލާޙު ޞްއިޅާފައިާވ މި ހުށަހަޅި ހުށަހެޅުން ކުަޑކޮށް ިއްޞލާޙުކޮށްލާނަން. ގަނޑު ހަމަ ކުރިން ހުށަހެ އަޅު

ވަނަ މާއްާދެގ  11ގެ ޮގތުގައި  3ތެރެއިން ދެން އޭގެ ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން.ގޮތަށް ފާސްކުަރން އަޅުގަ އޮތް އެ 1،2

ހެން ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅަން. ދެން އެ އޮތް  . އޭތި ނުލައި  އޮތީ )ނ( ގެ ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްފަިއ މި

)ެރޯކޑިންަގއި ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް . ިމއާ އެްއގޮތަށް ވޯޓު ދޭނެ..އަުޅގަނޑު ދު، އީހުށަހަޅަިއެގން ތާވާހަަކއަީކ ބޭފުޅަކު 

 ދަންނަވަން.  އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުން ބަދަލުކޮށްލި ވާހަކަސާފެއް ނުވޭ( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންެނވީ. ެއއީ އެީވގޮތަކީ. ދެން  ގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ އެޢާމިރުދިމާކުިރގޮތުްނ އަޙްމަދު އެހެންވީމާ، ކަން

ކުަރއްާވ. އްއެ ނުވެސް ެދއް އީކަށް އަދި އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ތާމަ އްވުހުށަހެޅު އެހުށަހެޅުއްީވ.  އަލުން ހުށަހެޅުމެއް އެ

އެހެންވީމާ،  ހަމަ ފަނުފުލުން މިދިޔައީ.ޙަޤީޤަތުގަިއ  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީަގއި މިުކރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަެތއް 

 ޢަލީ ފަޒާދު.  ؛ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ންނަނީ މިގަނޑަށް ފެއަޅު

 



  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އިޞްލާޙު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުަރން.  3ހަޅަން މި އަޅުގަނޑު ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިޝޔާމް.ވިދާޅުވެެދއްވާ. އޮން ދަ ރެކޯޑުަގއި   .ހުށަހެޅުން.. 2އާދެ! މިހާރު 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ކުރަން. ދުއީމަށް އަުޅގަނޑު ތާދުގެ ހުށަހެޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ދަ ރެކޯުޑގައި ވިދާޅުވެެދްއވާ. ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެއހެންވީމާ، އޮވަރަށް ބޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު އަްޙމަދު މުބީން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ

ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ދައްކަަވއިފި. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް  ޢާމިރުއަޙްމަދު ! ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދެ

އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް އަަސރުކޮށްފައި މި ހުރީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނަޑކަށް ނުކުރޭނެ ތާއީދުނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަށް. 

 ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.ހަމަ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޝކުިރއްޔާ. މިހާރު ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮތް. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް 

ތަރުތީބުން ތާއީދު ލިބުނީ ފަހުން  އިހުށަހަޅުއްވަ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ދާއިާރގެ ފުވައްމުލަކު މެދު

ދު ލިބުނު ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ. ތާއީ އި. ހުށަހަޅައިނގޭތޯ. ތާއީދު ލިބުނީ ފަހުން. ތާއީދު ލިބުނު

ހުށަހެޅުއްވުން. އެއަށް  ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ

މިހާރު ރައްޔިތުންެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޝިޔާމް. އެ ހުށަހެޅުއްުވމަކީ ދާއިާރގެ ކުރެްއވީ ނައިފަރު ތާއީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ފޮނުްއވާފަިއވާ ތިން އިޞްލާޙު އެ ފޮނުއްެވިވ 

 އިހަޅުއްވަހުށަ ޢާމިރުައޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތަށް ފާސްކުރަން. ެދވަނަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހެޅުއްވި، ތާއީުދކުރެއްިވ ހުށަހެޅުއްވުން. ެއ  ދޫ ދާއިރާގެބިލެތް

ގައި މިާވ  1ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ތިން އިޞްލާޙުގެ ތެރެިއން ނަންބަރު 



  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ިމވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2ޙާއި ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ިއޞްލާޙުކުރަން މިއޮތް އިޞްލާ  85

އޮތް ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( ުއނިކުރުމަށް މި ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު އޮތް ގޮތަށް، އެ ދެ އިޞްލާޙު  85

ެވްސ  އެއަށް ާތއީދުއަށް މިޮއތް އިޞްލާޙު ބަލައިުނގަތުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުން. ވަނަ 3ފާސްކޮށްފައި 

 އަުރވަން. މިރަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއާނިޒާމީ މައްސަލައެއް އަޙްމަދު  . ދެންވަނީ ލިބިފަ

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ގެ ވަނަ އިޞްލާޙު  3މުޤައްރިގެ ރެކޯޑަށް ަޓކައި އެްއޗެއް ދަންނަވަން. އެްއޮގތަކަށް ވެސް ބަލައިުނގަތުމަަކށް 

މަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަށް ޢަދެން އަނެއްކަަމކީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެއއް ައޅުގަނޑު ނުަދންނަވަން އިނގޭތޯ. 

ެވސް  . އެްއކޮށް އަހާ އެްއެޗއްަގިއ ވޯޓު ހަމަަގއިމުޮއތީ މުޅިއެތި ެއއްކޮށް އަހާފަލާއިުރގައި މިހާރު މިއިބަލަ

ށް ނުެވސް އެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއްއޗެްއ ނާންނާނެ. ވޯޓަކައެހުމަށްފަހު އެއްެޗއް އުިނޮކށްފައި އަހާ ބަިއގެ 

މަލުކުރެވިފައި އޮތް ުއސޫލަކީ ޭއގެން އުނިކުެރވޭ ޢަމަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ވެްސ  މަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީޢަ

ްއޗަކަްށ ބައިތަުކގެ ވާހަކަ ެވއްޖެ ކަުމގައި ވަންޏާ ެއކަން ނުފެނިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިންނަ އެްއޗަކަށް އެ 

އޮތީ ކުރިން އަސްލު ވޯޓަށް އެހެން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ބޫލުކުރާ ހިތްޤަޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އަސްލު ދާން

ކުރަނީ. އަެނއްާކ ބޫލުޤަޅުމަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ހުށަހެިޅ ހުށަހެ

ލާއިރުގަިއ އިބުނީއެއް ކަމަކު މަފްޙޫމަށް ބަލަވެފައި އަނެްއކޮުޅން ތާއީދު ލިޅުން ކަމަށްހެޅީ ވެސް އެ ހުށަހެކުރިން ހުށަ

ވެސް ކުރީ އިޞްާލޙު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އުނިކުރާ ެއއްަޗކާ ހިސާބަކަށް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި  ހަމަގައިމު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ރެކޯޑަށް ަޓކައި.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ެއކު ދަންނަވަން ތިން އިޞްލާޙަީކ ވަކި އިޞްލާޙެްއ އިނގޭތޯ. ެދން ތިން އިޞްލާޙު ެއކަތި  ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އީމި

އަނެކެްއޗަކާ ބާރެއްދޭ ިއޞްލާޙުތަކެއް ނޫން. ހަމަ ސްޓޭންޑް އެލޯން އިޞްލާޙުތަކެއް ިއޞްލާޙުތަކަކީ. އެހެންވީމާ، 

ވެސް ވޯޓަްށ  ތް ގޮތަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު، ތިން އިޞްލާުޙ އެއްފަހަރާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮ

ސްޓޭންޑް އެލޯން  އެހޭނެ. މިދެންނެވީ އިދާރީ މޭޒުން ވެސް ައޅުގަނަޑށް ލަފާދެއްވަނީ ެއގޮތަށް. މި

ންނަ ނަްނ، ވާތީވެ. ެއކަތި މުހިންމުވުމުގެ ސަބަބުން އަެނކެްއޗަށް ދުރުވެަފއި ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެން އޮއިޞްލާޙުތަކަށް 

 ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

އްިވއްާޔ ވަރަްށ ދެއިންމެ މާއްާދއެއް ވަކިްނ ހުށަހަޅަމިހާރު ހުށަހެޅި މެންބަރަށް ވަރަށް އިޙުތިރާމާއެްއކޮށް ދަންނަވަން ކޮ

 އެހެްނވީމާ. .ރަނގަޅޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޯކޭ. އަުޅގަނޑު ވޯޓަށް އަާހނަން. ދެން ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ ެދއްކުމަށްފަހު ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަްށ 

ވަނަ  85ބަލާފައި  ވެސް ހުރި ގޮތް ކަމަށް ޚުޅުންގެ ވެސް ވާހަކަފުޅުަތކުގެ ރޫއަޅުގަނޑަށް ހީވާ ހަމަ ތި ބޭފު

 ާމއްދާ އެްއކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( މި ދެ 85މާއްދާގެ )މ( އާިއ 

. ދެްނ 6ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  7ދެއްވަން ިތއްެބވި  ދެްއވަނީ، ޯވޓު ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން ޯވޓު 7ދެއްވުން އެދެން. 

ްއޔާ ލިބުނު ތަރުތީބުން ކަމަށް ވެއްޖެ ވެިރާވން ނުޖެހޭތީ. ދެން އޮތީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާއީދުއަޅުގަނޑު ވޯުޓަގއި ބައި 

ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަނުޑ  111މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮުނއްވާަފއިވާ ގޮތަށް 

ކުރުމަްށ އެދިަވޑަިއގެން ަރއީްސ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނި 111އަހަންޖެހޭނީ. އެއީ ާތއީދު ލިބިފައިވާތީެވ. 

ދެއްވުން އެދެން. ދެންމެ މި ހުށަހެޅުއްވި  ފޮނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

ދެއްވުން އެދެން.  އިޞްލާޙު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިނުަގންނަވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއްާޔ ވޯޓު

ަވޑައިުނގަންނަާވ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވެއްެވސް ބޭފުޅަުކ މި ވޯޓުގައި، ދެންމެގެ ޯވުޓގައި ބަިއވެރި އެހެންވީމާ، އެ 

އެކްސްޓޭްނޑްކުރެްއވީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާނަްނ މިހާރު މި ތިން މާއްދާ ވެސް ރައީސް، ަރއްޔިތުްނގެ 

ަމށް ނިންމަން. އާދެ! ދެން އޮތީ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަަޑިއގެން ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަ

މާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ ވަަނ ނަންބަރުގަިއ އޮީތ އެހެނިހެން ކަންކަން. އެހެންވީ 2ނަންބަރު އެ ނިމުނީ. އެޖެންާޑގެ 

 .ޢާމިރުއަޙްމަދު 

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާ

މު ކޮމިީޓގަިއ ބާްއވާ ކޮންމެ ދުވަހެްއަގިއ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ގޮުތގަިއ އެންމެ އްޢާ އާދެ! މަޖިލީހުގެ

މާޔަތާއި ހިނާޔަތާއި ޢިހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބޮޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

އަދި ާޚއްަޞކޮށް އިމްތިާޔޒުެގ ގާނޫނުން ެވސް ކުރިން މި މަޖިލިސް  ރައްކާތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭކަމާއި

ނާޔަތާއި ޙިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ެއންމެ ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭތީ ޢިމެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ދޫކޮށްފައިވާ 

ދަލުުކރާ ބީދައިން ރައްޔިތުްނެގ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުަޤއްރިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަމަ މި ަގވާއިުދގެ މިކަންތައްަތއް ބަ



  

ނާޔަތްތައް، ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ފަސޭހަކަމާއި އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ޢިހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަޖިލ

ވެސް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބުމާއި މިކަންކަމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު  އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން

ގެ ރައީސް މި ފޮނުާވ ސިޓިއާ ެއްއގޮތަށް މިކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާ، މަިޖލީހުގެ ރައީސަށް ސިީޓއެއް މަޖިލީހު

ވާީތވެ މި ކަމަކަށް ފޮނުވުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޮކމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވާ

ތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އަދިވެްސ  ކަމަކީ މީގެ  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަނުޑ މިހެން މިދެންނެވި

ހެލްތް އިންޝުއަރެންްސގެ ަކންތަކުގެ ަޝކުވާަތއް ވަރަށް ޮބޑު. ދެން ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ިއމްތިޔާޒުެގ ގާނޫުނގެ ދަށުން 

 ގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ވެސް އަޅު ރަްއކާތެރިކަމާ އަދި އެެހނިހެން ކަންތައްތައް އިހިމާޔަތާ ހޭއެ ލިބެންޖެ ވެސް

 ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑު އަދި މި މަޖިލީހުގައި ހުރި ކަމުގައި  ފުރިހަމަކޮށް ލިބެމުން ނުދާކަމީ މިއީ ހަމަ ގައިމު

ވެްސ އެބަތިބި  ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ މަސަްއަކތް ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން 17ކުރިްނ  ވީނަމަވެސް ީމގެ

ޒުގެ ގާޫނނުގެ ދަށުން އޭގެ އެ ގާނޫުނގައި ލާޒިމުކުރާ ކަންަތއްތަްއ ލިބެންޖެހޭ ބޭފުޅުންތައް. މިދެންނެވި އިމްތިޔާ

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެބަޖެޭހ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ިހސާބަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކީ  އެހެންވީމާ، އެކަންކަން

މިކަންކަްނ  އިމައަށް ކުރެވޭތޯ ނުުކރެވޭތޯ ބަލަހަފުރި ނަމޫނާ ބައެއް ދައްކަނީ ކަަމށްވަންޏާ މިކަންކަން އެންމެ

ގޮތަްށ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހަނދުމަފުޅު ކަމަށް ގެންނަން އެހެންނޫްނތޯ؟ ގަާވއިދު ިއޞްލާޙުކުރުމުެގ ސިޓީ މިއަންނަ

މަީކ ދުވަހަުކ ވެސް މިދެންނެިވ ބީދައިން ސިޓީއެްއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސަްށ ފޮނުވު މި ކޮމިޓީން ކޮންމެ

 ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުގަނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދޭަކމެއް ކަމަށްވާތީ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ އަ

އްމު ފަރާަތކުން ފޮނުވާފައި އޮތް ދެ ޢާތް ދެ ސިީޓއެްއ، އަުޑއައްަސވާ! އި އޮއްމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފަޢާއެބައޮތް 

ސިޓީއެއް އެަބއޮތް މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި މިދެންނެވި ެއހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން 

. ޚީނަވާލާނަްނ އެ ދެ ސިީޓގެ ސުރުންބޭފުޅުންގެ ފައިުލކޮޅުަގއި މި ދެ ސިޓީ އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑު ދަ ބޭނުންވާ. ތި

ފުރަތަމަ ސިޓީގައި ިމވަނީ ސަރފިންގ އެޯސސިއޭަޝން އޮފް، މޯލްިޑވްސް ަސރފިންގ އެސޯިސއޭޝަނުްނ 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ. ޭއަގއި މިވަނީ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްެރންޑްޝިޕް އިން މަސައްކަތްުކރުމުގައި ތައްޔާުރކޮށްފަިއވާ 

މުންދާ ކަމަށް. އެކަން ކްޓު އެސެސްމަންޓާ ޚިާލފަށް އެތައްކަމެއް ހިނގަ މަންޓަލް އިންޕެންއެންަވޔަރަ

ދެްއވުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ އެސޯިސއޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލަ. މި މައްސަލަ ވެސް އިބައްލަވަ 

މީަގއި  ބޭފުޅުންގެ ަފއިލުކޮުޅގައި. ދެން ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން، ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީ އޮންނާނެ ތި

ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓއެއް ކަމަށްާވތީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 



  

؟ ޭބފުޅުންގެ ިއޒުނަާއ ެއކުަގއި ޮފނުވުނު ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ިނންމަންތޯ އިޒުނަ އޮިތއްޔާ ކޮމިޓީއަށް މި މަްއސަލަ ތި

އްފެނޭ. އެހެންވީާމ، ެއގޮަތށް އެކަން ނިމިއްޖެ ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން. ދެން މިއޮތީ އެނު އަޅުގަނޑަކަށް އިޢުތިރާޟެއް

ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް  އިޅ.ނައިފަރު ަކއުންސިލުގެ ިއދާރާގެ ެއކި މަޤާމުތަކަށް މުވަްއޒަފުން ހޮވުމުަގއި ގާނޫނާ

ނުވާަފިއވާ ސިޓީ. އެއީ މިިނވަން ކ.މާލެ ފޮ/ދު، ދެކުނުގެޢީހިނގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޢަލީ ސަކަންތައްތަެކއް 

މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިީޓެގ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާީތވެ ިމ މައްސަަލ މިނިވަން މުައއްސަސާތަާކ 

ބޭފުޅުްނެގ އިޒުަނއާ ެއކު ނިންމަންތޯ؟ އަުޅގަނޑަކަށް އެްއވެސް  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ތި

އްފެނޭ. އެހެްނވީމާ، މި މައްސަލަ ދެންނެވުނު މައްސަލަ މިނިވަްނ އެޢުތިރާޟުކުަރއްާވ ތަނެއް ނުކު އިބޭފުޅަ

ކަމަކަށް  މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅާ ނިންމަން. މިއަދު އެޖެންޑާަގއި ހުރި ހުރިހާ

ންޑާަގއި އިތުުރކަމެއް ނެތުމާ އެކު ިމއަދުގެ ކޮމިޓީެގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އެޖެ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނު ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




