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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހުރިހާ  12ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މި އަަހރުގެ `. 

ެގ ހާޒިރީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާާލނަން. އަުޅގަނޑު، ކެލާ މި ަބއްދަލުވުމު ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާިރފްގެ އިތުރުްނ މަޑަވެިލ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ތ.ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ 

ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ ފަލާޙް، ފެލިދޫ ދާއިާރެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް، ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް އަިދ 

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު، ކުޑަހުވަދޫ

ވަަނ  99ނޫނުއަސާީސގެ އޮީތ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް. އެއީ ގާ ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑގައި

 99 ނޫުނއަސާީސގެޢާފުކުރަްއވާތި. ގާމަ ...މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޢާްއމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފަިއާވ، ފޮނުވާފަިއވާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަުށން ޢާއްމު ފަރާތަކުން ފޮނުްއާވފައިވާ ަމއްސަލަ ފޮނުވާނެ ޮކމިޓީއެއް ކަނަޑއެޅުން. މި 

މައްސަލައަކީ މާޭލގެ ކޮޓަރި ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓް ކުްއޔަށް ދޫކުރާއިރު އެ ތަންތަން އެ ަތންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި 

މީހުންގެ އަދަދެްއ ޑުކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ބޮޑު އަދަދެއް ކުލީގެ ގޮތުަގއި ނެގުމަށްފަހު އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ބޮ

ވެސް ކަނަޑއަޅާަފއި އޮންނާތީ އެކަމަށް ޙައްެލއް ހޯއްދަަވއިދެްއވުން އެދި ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިީޓ. މި ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއ 

ަގއި ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީއެއް. އަުޅގަނޑު ހަަމ  2016އޮކްޓޯަބރ  18ފުށި. ވަނީ ޔޫޞުފް ޙަސަން، ކަްޝމީރު/ބ.އޭދަ

މި ސިޓީ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ވެސް ފައިލްކޮުޅ ތެރޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް  މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާނަން.ކޮމިޓީގެ 

ލިއަރ ނޫންވީމަ އިދާރީ ބޭފުޅުން އަތުން ލިޔުއްވާަފއިވާ ސިީޓެއއް އެަބ އޮތް. ދެން ޓައިޕް ކްއަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ. 

ގަިއ ެއ އޮކްޓޯބަރ 7މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ދެން.  އަުޅގަނޑު އާދެ! ؟މިއޮތީ ޓައިްޕކޮށްލަދެއްވާަފއި ދެއްތޯ

އޭ.  18އެޭކ،  10ނޭނގެ. އަޅުަގނޑު ވާތީ ކަންކަމަށް 10އެންޓަރވެފައި މިއޮތީ  ބޭފުޅާ މިކޮޅަށް ފޮނުއްވެވިޔަްސ މި

 7 އޮތީއެންޓްރީ. އޭނަ ލިޔުއްވާފައި  ރީ ޑޭޓަކަށް ޖަހާފައި އިނީ. އާދެ!އެންޓަރީވކަމަށް އިނީ. އެންޓް ަގއި 10/18

 މިރު.އަޙްމަުދ ޢާ އާދެ!ކިޔާލަންތޯ؟ ޓީ ސިމި ގައި. ދެން ައޅުގަނޑު 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  17ފައިވާ ސިޓީައކީ ދެން އަުޅަގނޑު ވެސް މިދިޔަ . ހުށަހެޅިޤައްރިރުޝުކުރިއްާޔ މު

އޮތް ވަރަށް ޮބޑު  މި ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރވިފައި 

ކަމަށް ދަންނަވާލުމަށް ވާތީެވ، ޚާްއޞަކޮށް އެކަުމގެ ސަމާލުކަމަށް އެހެން މެންބަރުން މީގެ ސަމާލުކަށް މަސައްކަތްތަ

 މި ހުށަހެޅި ަވނަ މަޖިލީހަށް  17 ގައިޑު ކަންބޮުޑވުމެއް. މި މަޖިލީހުޓަކައި. ތި ކަންޮބޑުވުމަކީ ޙަީޤޤަތުގައި ވަރަށް ބޮ
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ދައްކަނީ އިނގޭތޯ. ގެދޮުރ  އުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގައި ޮއވެ، ފިލަިއގެން ޮގސްފައިވާ ބިލެްއގެ ވާހަކަ މިޤަރައްޔިތުން 

ނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅި އެ ބިލު މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަގއި، ިމ ކުއްޔަށް ދި

އުމީ ތަރައްީޤ ކޮމިީޓގަިއ ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީ. ޤަތި ވުޫޖދަށް، ހެއް ަވންދެކަ ޮއވުމަށްފަހު އޭކޮމިޓީގަިއ އެަތއް ުދވަ

ގެދޮުރ  .އެއްމަ މުހިންމު މައްސަލައަޅުގަނޑު ވެސް ހިމެނޭތީވެ. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މާލޭގެ ހަ

ކުއްޔަށްދިނުމާ ބެހޭ އަސްލު ާގނޫނަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ތަންކޮެޅއް ސީރިއަސް މައްސަަލއެްއ 

މަްއސަލަ ބަލައިގަންނަ ވާހަަކ  މިވެސް ކޮމިޓީ މެންބަރެްއ ހައިސިއްޔަތުން  ގަނޑު ހަމަގަިއމުގޮތުަގއި ައޅު

ެނ މު އުސޫލަކުން ގެދޮރު ުކއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކެއް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭއްޢާލީހުން ދަންނަވަން. މަޖި

 ކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން.ބޫލު ޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބ.އޭދަފުށި. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް  ،ންބަރު. އަުޅގަނުޑ، `. ކަޝްމީރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުްނ ބްރެކެޓެްއގެ ތެރޭަގއި ިމ  ،ށްމަސީޙު މުޙައްމަދަهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް 

ޖެތެރޭގެ ިކޔޭ ބަޔަކު މާލެ ފައިބާ އެ ތިބެީނ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން، ާރއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ަވޒީފާއެްއ އިންނަނީ ރާއް

ނުލިބިގެންނާއި އަސާސީ ޚިުދމަތްތަކެއް މާލެއިން ނޫނީ ލިބެން ނެތިގެން، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޒީފާ ހޯދުމުެގ 

ެވގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ކަން މިހެން ހުރިއިރު ކަމަކަށް މީހުންނަށް ފަސޭހަ  ބޭނުމުގައެެވ. މާލެ ފައިބާ ތިބުމަކީ އެ

މާލެއިން ބޯހިޔާކޮށްލަން ތިބޭ ތަންކޮޅެއް ެވސް، ބޯހިޔާޮކށްލަން ތިބޭނެ ތަންކޮޅެއް ެވސް ލިބެނީ ވަރަށް ބޮޑެތި 

ހާސް،  8ގު ކުއްޔަެށވެ. ކުލި ކިޔަނީ އެކަިނ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ބިލަށް އައި އަދަދަކަެށވެ. އެންމެ ކޮޓަރިއެްއގެ އަ

އަޅުގަނޑަށް މިއެއް ނޭނގޭނެ ކިޔާކަށް. މި ޓައިޕްކޮށްަފއި ެއތި ކިޔާކަށް. އާދެ! ޯއކޭ އިނޭގތޯ. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ދާރީ ބޭފުޅުްނ ވެސް ަފއިލްކޮުޅގަިއ އޮތުާމެއކު މި އަުތ ލިޔުމަކުން ތަްނކޮޅެްއ ކޮށިކޮްށ ިކޔަންޖެހޭތީވެ ދެން އި

މުކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރާ އްޢާން އަުޅަގނޑަކަށް ހިއެއްނުޭވ. ކުރާކަށް އޮތް ކަެސޕްޓްޓަވާ. ބައިއްއެބައިަބއި ބަލަހަ

އަކަށް ޢީ މައްސަލައެއް. ދެން ތި ބޭފުޅުން ނިންމަވާ ކޮމިޓީީޓއަްށ ފޮނުވާލުން. މިއީ އިޖުތިމާގޮތަކީ މިކަމާ ގުޅޭ ކޮމި

މު ގޮތެްއގަިއ އްޢާޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ވެްސ އޮވޭ. އިުއމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ ވެސް ޮއވޭ. ޤައަޅުގަނޑަށް ފޮނުވިދާނެ. 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފަލާޙް. މިކަހަލަ ކަންކަން...

 

  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފުޅަކު ތާއީދުކޮށްެދްއވުން އަޅުގަނޑު އިޖުތިމާޢީ ކަންތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވާލަން ހުށަހަޅަން. ދެން ކޮންމެވެސް ބޭ

 އެދެން.
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  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފަލާޙްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މަރުޫޒގު. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ފަލާޙް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

ކުރެއްވީ. އަދި މި އީދުފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު ތާ އިމުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވަ

ފެްނނަނީ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ  ތާއީދުކުަރްއވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މި ހަމަކޮމިޓީގެ އެހެން ބޭބޭފުޅުން ވެސް 

ތީ. ެއހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްެޖ ކަމުގައި ނިންމަން. ދެން އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވާ

މިއަދުގެ އެޖެންޑާެގ އިތުުރ ަކމެއް ނެތުމާއެުކ މިއަދުެގ ކޮިމޓީ ބައްދަލުވުްނ މިހިސާބުން ނިމުނު ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

___________________ 

 

 

 




