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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިެގންދެއްވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ  12އްމު ކޮމިޓީގެ އާރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ `. 

 ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ިތއްބެވި ަޑއިގެންހާޒިރުެވވަ މި ކޮމިޓީއަށް މިހާރު މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

، ޤުއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫފެލިދޫ ދާ އްމަދު ފަލާޙް،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ ޅަނގު ދާއިރާގެމާފަންނު ހު

ންބަރު މެއިްއޒަތްތެރި ނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮ  ދު،މުޙައްމަދު ރަޝީ މުޢާޒް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

އަިދ  !އާދެ ،ޢަލީ އާރިފް. މި ކޮމިޓީއަށް މިއަދު ލިބިފައިާވ މައްލަސަތައް ،އަދި އަޅުގަނޑު هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ށި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވެްސ ހަމަ ކޮމިޓީއަްށ ހޯރަށުފުލާނަން. ހަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަނނަަވއި 

އަދި ނައިފަުރ ވަޑައިަގންނަވައިފި.  އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވެސް ދާއިރާގެ އަލިފުށިައދި ވަަޑއިގަންަނވައިފި. ހާޒިރުވެ 

ތްތެރި މެންބަރު ވެސް ދާއިރާެގ އިއްޒަ ދުމެ ފުވައްމުލަކުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވަަޑިއގަންނަވައިފި. ައދި ދާއިރާ

 ގައި ޮސއިކުަރްއވާފަިއވާތީ ގެ ހާިޒރީކޮމިޓީެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވައިފި. ދެން ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ

 ދެން މި ޒިުރވެަވޑައިުނގަންނަވަނީ. ހާ ެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހާޒިރުވެ އެއް ބޭފުަޅކު އަދިމި ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑު ހަމަ

ކޮމިީޓގެ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން އަދި އަޅުގަނޑު ަހމަ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ...ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ންނަަވއިފި. އިސްދޫ ދާއިރާގެ ރުވެވަަޑިއގަޒިއިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހާ

ގައި އަދި ހަމަ ުކރިއަށްދާއިރު  ިއގެންއެ މަސަްއކަތާ އަުޅގަނޑުެމންދެން ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑއިގެންފި.  އިބްރާހީމް

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ތޮއްޑޫ ގެންެނވިހިެމނިވަަޑއި އިކޮމިޓީގަ އަޅުގަނޑުމެން

މިއަުދ ެއންމެ މައްސަލައެްއ،  އިލިބިފަ މި އޮތީހަމަ  ފުާޅގެ ނަންފުޅު ވެސް ދަންނަވާލަން.ބޭ އެރެކޯޑަށް ޓަަކއި 

... )މެންބަރު ކ.މާފުށި ޖަލުޝްވާޤު އަޙްމަދު ްބރާހީމް އައިަގއި މިާވ މައްސަަލއަކީ އޮތީ. އެޖެންޑާ އިގަ އެޖެންޑާ

 ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ނަންބަރު ގޮޅި  5ޭއ ގެ  2 ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވި އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(

 ުނވަތަ ލުކުރާނެ ގޮތެއްމަމިާއއެކު ޮފނުވީމެވެ. ވީމާ މި ސިޓީއާމެުދ ޢަ ވާފަިއާވ ސިޓީގެ ކޮޕީެއއްއެޑްރެްސކުރަްއވާ ފޮނު

ާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(ަގއި 94ގެ ގަވާއިދު އެ ފަރާތަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  މެދު މި މައްސަލައާ

ިކާޔފައި މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން  ެދްއވުން އެިދ ދެންނެވީމޭފޮނުވާނެ ކޮމިޓީ ކަނަޑއަޅައި މަތިން މި ސިޓީ ގޮތުގެ

 ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކާއްމުގޮތެްއަގިއ އެހެންވީމާ، ޢާ އޮްތ. ބަ ސިޓީ ެވސް އެ ވާ ެއއް. މި މެމޯއާެއކުވާ މެމޯފޮނުވާފައި

މި  އެ ގޮތުންން ފޮނުވަން. ކޮމިޓީއަކަށް އަުޅގަނޑުމެ  ުހރިޓީތަްއ އެ މުައއްސަާސއަކާ ގުޅުންއަންނަ ސި ގޮތުންބެހޭ

 މެންބަރުންގެ އެއްވެސް ވާތީ ތިޔަ އިްއޒަްތތެރިޓީއާ ގުޅުންހުރި މަްއސަލައަކަށް ކޮމި ގެމައްސަލައަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތު

. ެއއްެވްސ ފޮނުިވއްޖެ ކަމުގައި ނިންމަން ތުެގ ކޮމިޓީއަށްނެތިްއޔާ މި މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަ އްއިޢުތިރާޟެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. އެހެންވީމާ، މި ަމއްސަަލ  ނުފެނޭ އެްއވެސް ތިރާޟެއް ކުރަްއވާ ތަނެްއ އަުޅގަނޑަކަށް އިޢު



2 

 

 ންޑާަގއި އިތުރު ެއއްެވސްއެޖެމިއަދުގެ  ިނންމަން. ދެންފޮނުއްވިއްޖެ ކަުމގައި  ޓީއަށް ތުގެ ކޮމިޤައުމީ ސަލާމަ

 ުޝކުރިްއޔާ.  .والحمد هلل رّب العالمين. އެކު މިއަުދގެ ޖަލްސާ ނިމުނީމައްސަލަެއއް ނެތުމާ
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