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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްަދލުވުމަށް އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ވަނަ ބަ 15ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ `. 

އްޒަތްތެިރ ެއުކގައި ކޮމިީޓގެ އި އެއް ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެއާށް ހޫނު މަރުޙަބާްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރައި

އެކު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް ިތ  މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ މަސައްަކތްތަކުަގއި ދެްއވާ ެއއްބާރުލެްއވުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ޕާޓީތަުކގެ އި މަސައްކަތްކުަރްއވާއެުކަގއި  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ސަރުކާރާ

ކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަުކގައި ދެްއާވ ކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތް އަދި މިވަގުތު އިދި 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! މިއަދު ނޑު ޮކމިޓީގެ ހާޒިރީ އަޅު އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ފަށާއިރު،  އެއްބާރުލުމަށް އަުޅގަ ގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަކީ، ނަވާ އި ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަން

އްކާލާފަިއ ގޮެތްއ ޯކްޑގައި ާވހަކަ ދަހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުްނ އޮފް ދަ ރެކި. އެހެންވީމާ، މީޑިޔާ އެަބއޮތް

 ނޫންތޯ.ނިންމަވަންވީ

 

 ދެްއކެވުން(ގައި ވާހަކަ)އޮފް ދި ރެކޯޑް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ބަލައިލާިއރުގައި ކޮމިީޓގައި މިަވގުތު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ގެ މިހާރު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. މިއަދު

ްއޒަތްތެރި އި އިރާގެދާ ތުލުސްދޫއަދި  ،ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޒާބަ އިންނެވި ުގރައިދޫ ދާއިރާގެ އިވަަޑއިގެން އެ

އްޒަތްެތިރ އި  ދާއިާރގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ،މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ  ،ވަޙީދު މެންބަރު

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ އުތުރު ދެން މާފަންނު ،ޝާހިދު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ ،ޙުސައިން މެންބަރު

ނޑުމެންެގ  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމްއްޒަްތތެރި އި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ  ،ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު އަދި އަުޅގަ

ނޑު މި އެކު އަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ުޙސައިން ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންަނވާ އެބަ. އާދެ! މި މެންބަރުންނާ ުޅގަ

ނޑު ކު 15ކޮމިޓީެގ ކޮމިޓީ މި ފަށަނީ.  ްއޒަތްތެރި އި ދެންނެވިެހން ކޮމިޓީގެ އިީރގަ ވަނަ ަބއްދަލުވުން ައޅުގަ

އޮީތ  އެްއ ކަމަކަށް މިއަދު މި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައި، ދަންަނވަން އޮތީ ޮކމިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު

ނޑުމެން ޗުއްީޓައށް ދިޔައިރު ނަވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއް  ތާ.ބު މުޤައްރިރެއް މި ނެތިފައި އޮންނައިޖެ މިހާރު އަޅުގަ

އިބު މުޤައްރިރަކު ހޮވުމުެގ އަދު ިއސްވެ ގަންނާނީ ކޮމިޓީގެ ނަ އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިާރގެ ވެސް ަބއެއް ބޭފުޅުން އިޝާރާތް އެަބ ކުަރއްވާ. ގުަރއިދޫ މަސައްކަތަށް. އެހެންވީމާ، ިމހާރު

އަށް ވީމާ، އަދި ޝާހިދު ވެސް އިޝާރާތްކުަރްއވާ. އެހެންވީމާ، ރިޟާ ހެންކުރަްއވާ. އެއެބަ އިޝާާރތް ރިޟާ މެންބަރު

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވެސް އެބަ އިޝާރާތް ކުަރްއވާ.އި، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން. ރޮޒައިނާ



  

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑު މި ކޮމިޓީގެ ނަތެރި މުޤަްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ އި އިބު މުޤައްރިރެއްެގ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާލަން އްރިރު. އަުޅގަ

 ރޫފްގެ ނަންފުޅު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޤާމުގަިއ އިބު މުޤައްރިރެއްގެ ގެ ނަމި ކޮމިޓީ ވެސް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ މިހާރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ ކުރީަގއިއި

އްޒަތްތެރި ބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްގެ ނަންފުޅު. އި ްއަޒތްތެރި މެންން. ެއީއ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިހުންނެވި ބޭފުޅާގެ ނަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  ދަށްޝާހި މެންބަރު ޝާޙް.

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ރިރަކަށް އަްއޫޑ އިބު މުޤައްގެ ބޭނުން މި ކޮށްލީ ކޮމިޓީގެ ނަދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތުއާ

 އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ނަްނ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.މީދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު . ރޮަޒިއނާގެ ނަންފުޅު. ރޮަޒއިނާަވއިފިދު ވެސް ނަންުފޅެއް ހުށަހަޅުއް ދެން ޝާހި އަްށ އަުޅގަ

 އަރުވާނަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ ްއޑޫއަ

 ޙުސައިންގެ ނަން. ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ކެންދޫ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް  ވަޙީދު  ެއއީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއިހެން އެެހން ބޭފުޅަކަށްހީވަނީ އި  ދެން އަުޅގަ

 އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ. 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހެޅުއާދެ! ދެންމެގައި އި



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިނގޭތޯ. ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައިޢަލީ 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އިބު ށް މި ރޮޒައިނާ ނަށަހެޅުއްވި ޮގތަދު ހުޝާހި މި އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ތާއީދުކޮށްލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. 

 މުޤައްރިރަކަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ކަމަށް ވޯޓާ ހުރި، ުގޅުން ހުރި...އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ގޮތުަގއި ހުށަހެޅުްއވި އެ ޢަލީ ޙުަސއިްނެގ  އިބު މުޤައްރިރެއްނަ  ،އަޅުަގނޑަށް ޮރޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި

 ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ތަނާޒިލްްއޒަތްތެރި މެންބައަޅުަގނޑު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އި ާވ ރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަޅުގަ

 ހަކަ ދަންނަވާލަން. ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ގެންދަންޖެހޭނީ. ިއދާރީ ބޭފުޅުންހެން މިކަން ކުރިއަޢާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނުޑ ފަށައިގަތީ މި ނޑަެއޅުމުގެ ކަންތައް އިބު ރައީސެ . އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ނައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ އް ކަ

ނޑު ޙަވާލު ށްކުރިއަ  . ޭމޒާ. ެއއީ އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ ކޮށްލާނަން އިދާރީގެންެދވުމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންދާރީއި

އަދި މުޤައްރިރު ގެމަތިން ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތު 

 ގެ މުޤައްރިރަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް ލަބިއްޔަުތ ބޭނުންވޭ. ދެން މިހާރު ކޮމިޓީ ބަރުންގެ އަޣުމެން 6އި މަދުވެގެން ވެސް ހޮާވއިރުގަ 



  

ދެން ދެ އިބު މުޤައްިރރަކަށް މިވަނީ. ެއްއގެ މެންބަރެއް ނަވީމާ، އެހެން ޕާޓީއެހެންއިން ަވޑަިއގެން ހުރި ބޭފުޅެްއ. 

ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އޮތީ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ ގުރައިދޫ  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި މި 

 .އިބު މުޤައްރިުރ ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްއޮންނަީނ ކޮމިޓީގެ ނަ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކަމަށް ތާއީދު ލިބުނީ ެވސް. ާތއީދުުކރެއްީވ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

އިބު މުޤަްއރިރު ކަމަށް ކެނދިކުޅުޫދ ޓަށް ދަންނަާވލާނަން ކޮމިޓީގެ ނަމް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯއިބްރާހީ

ދެ! ކޮމިޓީެގ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ވޯޓު ދެްއވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. އާ

ކެނދިުކޅުޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހޮވިވަަޑއިގަތީ  އިބު މުޤައްރިރަށްނަ ން ކޮމިޓީގެލަބިއްޔަތު މެންބަރުންގެ އަޣް 7

 . މުޤަްއރިރު ށް ގެންަދވާނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ޮކމިޓީ ކުރިއަޝުކުިރއްޔާ އި އެހެންވީމާ،މަޢުރޫފް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބު މުޤައްރިރަކަށް ކުރީގައި ކޮމިޓީގެ ނަންމެވީ މެންބަރުން މިއަދު ތި ނި އްޒަތްތެރިއާދެ! އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ އި 

ންެގ އެކު ކޮށްދެްއވަމުން ގެންދެވި އަުޅަގނޑުމެ އިބު މުޤައްރިރުކަން ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާވެސް މި ކޮމިޓީގެ ނަ

ނޑުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. އެހެންވީމާ، ޢަލީ މަޢުރޫ އަޚް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ އި  ކޮމިީޓެގ  ފަށް އަޅުގަ

ޝުކުިރއްާޔ  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުަގއި ވަރަށް ހޫނު ަމރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ހުރިހާ އި

ނޑުމެން މިއަދު ެއޖެންޑާއްޒަތްތެރި މެންބަުރންހުރިހާ އި ކުރި ދެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ެއއް މަސަްއކަތް . އަުޅގަ

އަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަުކެގ އޮތީ ކޮމިޓީ ށްލާ ނިމުނީ. ދެންއެކު ކޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުަކމާ

ިއ ސުންގަީޑގެ ކަންތަުކގަ މި  ްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް މިއަދުަޑއަޅަން. ދެން އިވެސް ކަނ ސުންގަިޑއެއް އަނެއްކާ

އްޒަތްތެިރ ރިރެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން ހުރިހާ އިއަޅުަގނޑުމެން ޑޭެޓއް ަކނަޑއަޅަން އިށީންނަ ަވގުތު ައޅުަގނޑު މުޤައް

ނޑަށް ފެޭނ  މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އައިސްަފއި ހުރި މައްަސލަތައް އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް  ،ސަްއކަތް ކޮށްަލއިގެން ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގައި ވެސް އަވަހަކަށް މަ އަޅުަގނޑުމެން ވީހާ

މަސައްކަތް ހަމަ  ޕަެސންޓުގެ 70،80މަސައްކަތެްއގެ  އަށް އަންނަ ހުރިހާ. ކޮމިޓީވެސް  ވަރަށް ރަނގަޅު މިހާރު

އެހެންވިާމ، . ންމެ ޓާމެއް ނިމިގެންދާއިުރގަހުންނަނީ ކޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރެވިަފއި މި

ނޑުމެންނަށް މި ކޮންސެންޓްރޭޓްމަސައްކަތަށް އަޅު  ލެވޭލެއް ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، އަިދވެސް  ،ކުރެޭވ ގޮތްގަ

ނޑަްށ ފެނޭ ވީހާއެހެންވީމާ،  ުކޑަ.ފަސް ބިލެއްގެ މަަސއްަކތް ކުޑަ އުޅޭ ަހތަރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެބަ ވެްސ  އަުޅގަ

ންމާލާފައި ކޮމިޓީން ބަހައްަޓން. ދެން މަޖިލީހުގެ މި އެޖެްނޑާއިން ާޖގަ ލިބޭ ވަރަކުން އަވަހަކަްށ މި މަސަްއކަތްތަްއ ނި

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެ ބިލުތަކުގެ މަސަްއކަތް ގެންނަާވނެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  ހުރި ބިލުތަކުގެ ކޮޕީއެއް އޮންނާނެ ލިޔުމެްއ ކޮމިޓީން ނިންމާލަން އަޅުގަ



  

ކޮށްލަްއވާފަިއ ޑިސްކަސް ަލއްވާާފއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އޮފް ދި ރެކޯްޑގަިއ ބޭފުޅުން ފައިލްޮކޅުގަ. ަބއްލަވާ އޮންނާނެ ތި

ނޑުމެން ކުރިއަލަޑަށް ީހވަނީ އެއްަބސްވެ އަޅުަގނ  ށް ގެންދާނެ ޑޭޓުަތކެއް. އްވަްނވީހެން އަުޅގަ

 

 ކޯްޑގައި ވާހަކަ ެދއްެކވުން()އޮފް ދި ރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ވާނެހެންށް ހީވަނީ ތަންކޮެޅްއ ފަސޭހަފުޅުއަޅުަގނޑަ ތަރުތީބުން ފަހަރަކު ކަމެއް  އަޅުގަ

އޮީތ  ހާރު މިއި މިގައެހެންވީމާ، ފުރަަތމަ އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޮކމިޓީ ތީބުކޮށްލަމާތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ތަރު

ފުދޭވަރެްއގެ ކުރިން އުޅޭ. އެއީ  އްވާފަިއވާ ބިލެއް އެބަޚަލީލު ހުށަހަޅުهللا މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ބިލަށް އަޅުަގނުޑމެން އޮފް ދި ރިކޯޑްަގއި ެއއްބަސްވެލާަފއި ރެކޯްޑަގއި  އައިސްަފއި އޮތް ބިލެއް. އެެހންވީމާ، މި

 ނިންމާލަން ހަދަމާ. 

 

 ދި ރެކޯްޑގައި ވާހަކަ ެދއްެކވުން( )އޮފް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންަނށް އޮފް ދި ރެކޯޑްގައި ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކޮށް ްއޒަތްތެރި ލެްއިވއްޖެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ އިއާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ނަށް އެއްބަސްވެަވަޑއިގެންެނވެނީމެންބަރުން ބިލުތަކުގެ މިހުރި ގިނައިން މިހިރަ އަށް ައއިސްފައި އަުޅގަ

ބޮޑެތި ބިުލތަކެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މިހިރަ ނުނިމި ހުރި އެ  އަނެއް ކަހަލައިޞްލާޙު. އައިސްަފއި ހުރީ 

ނިންމާ ގޮތަކަށް މި ވިސްނުން ޅުަގނޑުމެން ބިލެއްގެ މަސައްކަތް އަ މަސައްކަތް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ހުރިހާ 

ނޑީަގއި އިނދެފައި ދަންނަވަން ޖެހެނީ މި ށްެލވުނީ. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އަޅުަގނޑު އެްއގޮތް ކޮ ގޮ

 ވި ެއކު މިކަމަށް އެއްބަްސވެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮފް ދި ރެކޯޑްަގއި މިހާ އޮމާންކަމާްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އި

ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ކުރެވުނު ގޮތް މި  ރަްށ ވޯޓަކަްށ ނައަހާައޅުަގނޑު އިތުމާ، ގޮތެއް ނިންމާލެވުނީމަ. އެެހންވީ

ނޑު ނިންމަން.  އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަްސެވވުނު ގޮތް ކަމަށް ެރކޯްޑގައި ާފހަގަކޮށްފައި މި މަްއސަލަ ެވސް އަުޅގަ

އޮތް.  އެބަ ވެސް މިހާރު ައދި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީްނ ނިންމާލަންޖެހޭ އެހެން މަސައްކަތެއް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ބޭފުެޅއްެގ  3ކުރުމަށް ސް ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅުން ޢަްއޔަންއޮތް ިހއުމަން ރައިޓް  އެއީ މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އޮތް ރަ ބޭފުޅުްނގެ ނަން އެބަ 3ަވން ޖެހެނީ ވެސް. އެހެްނވީމާ، އްވަ ނަން. ތިން ބޭފުޅުން ހޮ

. އޮތް ފޮނުއްވާފައި ތަޅުމުން އެބަ އްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ އި ފޮނުއްވާފަ. ދެން އެ މައްސަލަ މި



  

ނޑަށް ީހވަނީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ކަންަތއްތައް ނިންމާލާފައި އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވީމާ، އިވެސް އަވަހަކަށް. އެހެން ކޮށްލާފައި ރިޕޯޓް ހަދާފައި ބާއްވަްނވީހެން ވީހާލާސްޚަ

ްއޒަތްތެިރ ވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ިމކަމުގައި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅު

 ރިޟާ. މެންބަރު

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ރައިދޫގު

 އި މެންބަރުންގެ ހޮވުމުގެ މަްއސަލަިއގަ  3އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މި ހި ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި މައްސަލަ

ނޑުެމންނަށް މި ސްލޮޓު  ލިބޭ ކަމުގަިއވާނަމަ އަށް 11:15އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މާދަމާގެ  އަްށ އިންޓަިވއު އަުޅގަ

ަތކެއް ނުނަގާ މާގިނަ ވަގުތު ބޭފުޅުން ކަމަށްވާތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 3ގޮތަށް  މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވިދެން ކިޔަން. 

ލޮްޓ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ އަށް ސް 11:15އިންޓަިވއު ނިންމާލެވިދާނެ ަކމަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ 

 އަށް ބާްއވަން ކަމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަނީ.ގަޑި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަުރަވން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞައި

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ރާެގ އި ގުރައިދޫ ާދއި

ނޑު ވެްސ ފާހަގަކޮށް ދަންނަވަން.ދަންނަވަން. އަދި އެ ަވގުތަީކ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ވަުގތެއް ކަ  މަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތި ބޭފުޅުންގެ ިއތުރު ނެތް ދެއްތޯ.  ،އެުކ އަޅުަގނޑު  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާ

 

 އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އަްއޑޫމީދޫ

 ށް ގެންދާނީ. ދަމާ ރޯދައަށް ވެއްޖެްއޔާ ކިިހނެއްތޯ ކުރިއަނޑު ދެންނެވީ މިހާރު މާއަޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑަށް ހީވަނީ ނޑުމެން އެހާ ހިސާބަށް އައިމަ މަސައްކަތް ުކރާނީ ދެން. މާދަމާ ކޮމިޓީ ބޭއްވުމުަގއި އަުޅގަ  ދެން އަޅުގަ

އަށް ވެްސ ހުރަހެއް ނެތްހެން މާދަމާއް ހެން. އެއިއިދާރީ ބޭފުޅުން ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ހުރީ ނިންމާފަ

ތި ގެންގުުޅްއވާ ޚިޔާލުފުޅާ އެްއޮގތަށް. އެއީ އިދާރީ ބޭފުޅުން ހަމަ ކަން ކޮށްލެވިދާނެހެން  ތިހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އްސަލަ ހޯއްދަވާފައި މިހާރު މަ ހުރިހާ އެއްެޗއް ހުރީ އިމި ވިދާޅުވާ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ވަނަވަރުތަކާ

ނޑަށް ހީވަނީ މީގަ   ިވސްނުންވޯޓަކަށް އިތުރު ޚިޔާލެއް ނެތީމަ  އިރެކޯޑް ސާފުކުަރްއވާފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން ނިމުނީ ކަމަށް  ،އެހެންވީމާ، ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު އެްއގޮތް ކަމަށް ނިންމަންތަ؟

ކޮންމެހެން އަތް އުފުލައިގެން ައޅުަގނޑުމެްނ . ޔާލެއް ނެތީމަ ނިމުނީ ކަމަށްއަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ މިހާރު އިތުރު ޚި

ގަިއ ހިއުމަން  11:15މާަދމާ ތިފާޤުްނ ފާސްވީ ކަމަށް މި ބެލީ. ިވޔަސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއް ވޯޓުލާ ނެހެދި ކަމަށް

ތް ފޮނުވާފައި އޮ ޖިލީހުގެ ތަޅުމުންގެ މައްސަލަ މަލައްވާފައި ިތއްބެވި ތިން ޭބފުޅުންޓްސް ކޮމިޝަނަށް ކުރިަމތިރައި

ނޑުމެން ކުިރއަ ށް ގެންދެވުމަްށ ރީމޭޒުން އެކަން ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް. އެހެންީވމާ، އިދާމައްސަލަ އަުޅގަ

ަޅކު އަޅުަގނޑު ކުރިން އިޢުލާންކުިރ އަށް އިތުރު ބޭފުރު ކޮމިޓީގެ ާހިޒރީދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ކޮމިީޓ ނިންމާލާއި

އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު. އެއީ ެވލިދޫ ދާއިރާގެ އި ންނަވާލަންޖެހޭ އެބަ. އަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު ދަ ރީހާޒި

 ުޝކުރިްއޔާ. .އެއަށް ފަހުަގއި ކޮމިޓީ ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން

_______________________ 

 


