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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ބައްދަލުކޮށްލީ ތި ބޭފުޅުންގެ ެއއްެވސް  `. ޕެޓިޝަން ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުން ފެށުނީ. ައޅުގަ

ށަހެޅިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ތިޔަ އަށް އެއްެވސް މައްސަލައެއް މިއަދު ހުއޮތްތޯ މި ކޮމިޓީއެބަ މައްސަލަެއއް 

އެްއވެސް އެްއެޗއް ިވދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުަޅކު ހުންނެވިްއޔާ ެއއްެޗްއ  ،ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް

 ވިދާޅުވުމަށް. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 . ދެން ިރއްޔާ ދެްނ ކޮމިޓީެއއް ބާްއވައި ެދްއިވ ކަމަށް ޓަކައިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކު

ވެސް ވާހަަކ  ހުރި ކަންތައްތަކަށް މި ރިކޯޑުން ބޭރުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ އެކުވެިރކަމާ އަދި ދެން މި 

ނޑުމެންދައްކާލަން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް މި ކޮމިޓީ މި ގެންދަވާލެ  މުޤައްރިރަްށ މި އީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ފުރިހަމަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު ދެން.ރިފާޢަهللا ދުޢަބްއެމް.ޕީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މިކޮޅަށް   ެގ ތެރެއިންބޭފުޅުންނަށް އަްނަގވާ ެއ ެއއްޗެހިތަްއ އަލުން ެއ އުސޫލުބޭމަެވސް އެ . އެހެންނަ...ފޮނުވާލެވިފަ

  ގޮސްފައި އޮތީ ިކހާހިސާބަކަށްތޯ؟ހި މިހާރު އެހެްނވީމާ، އެ އެްއޗެކުރާ ކަހަަލ ގޮތަކަށް. ވައްދަން ެއްޑވައިސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ނބުރާ އެ ެއއްޗެހި ނާްނނާތީ އެއާިއގެން ކުިރއައައަދި ވި ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ސިީޓ ފޮނުވާލެ

 ނުދެވިފައި ތިބީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ނޑު  ތަކުަގއި ޢާއްމުކޮށް މިހާރު މި ޕެޓިޝަން ިހތަށްއަރަނީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީ ވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީސް  18އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މިހާރު މި ކޮމިޓީ އުފެދުނީއްސުރެން މި 

 މި  ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަްށ ކޮމިޓީތައް ނާންނަ މައްސަލަ. އެއީ ގަާވއިދުަގއިއުފެދުނީއްސުރެން ދިމާވާ މަްއސަލައަކީ 

މެންބަރަކު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ިމީއ  ައށްނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއޮންނަ

ކަން  މި. ކަްނނޭނގެ މިހާރު ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުާވ ފަރާތްތަކަށް މިވަނީ ކަމަކަށްވަރަށް އުނަދގޫ 

ކީ މިހާތަނަށް އައި ެއއްވެްސ ޕެޓިޝަނެްއ އެ ުއސޫލުން ައއިސްފަިއ ޫބލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބައަޅުަގނޑުމެން މި ގޮތަށް ގަ

ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯއޭ  ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ އަށް ަގާވއިދުގެ ިމ ވާނީ އާއްުމ ކޮމިޓީނެތީމަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ިރ ްއޒަތްތެ. އިވުމަށްފަހުވާަހކަ ދެއްކެ  ވެސް . އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާމާއްދާ ބަދަލުކުރަން އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅަން

ނޑަށް ހީވަނީ އެފަހުގައި ެއައށްވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފައި  މުޤައްރިރު މަޖިލީހުގެ ރައީސާ . ގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަުޅގަ

ދޭ. އެ  އްމު ރައްޔިތުންނަްށ ވެސް ޕެޓިޝަން ކޮމިީޓއާ ހަމައަށް ވާސިލުވުުމގެ ފުރުަޞތު ލިބިގެން އެބައޭރުން އާ 

ގުޅުްނ  ތަީކ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އާއްމު ރަްއޔިތުންނާނަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. މިހާރު މިވާ ގޮފުރުޞަތު އޮން

ކުޑައީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ނޫނިއްޔާ އެ ހުށަހަޅުއްވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކަށް ކުަޑއީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. 

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ އެ ރުމަްށ ގޮތް ކިހިނެއްޯތޭއ ވާނީ ައޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިދު އިޞްލާޙު ކު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލެްއ ހުށަހަޅަން. އެއީ  ކޮމިޓީއަށް އްމު ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ާވހަކަ ދެއްކުމަށްފަހުގައި އާ 

 ހަމައެކަނި އިނގޭތޯ. 

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން ގާތްަގނޑަަކށް މިހާރު  .އަސްލު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ިޚޔާލެއް  މި މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ެއ އިާތނގައި ހަމަ  އަށް މި ދަުއރުގައި މި ވޭުތވެގެންދިޔަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ޕެޓިޝަނެއް ނެތް. އަންނަ ށް ކޮރީ. ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ަޞއްޙަހީ އި މިަތއްތައް ުމޅިން ދިމާވެފަފާހަގަކުރެްއވި ކަން

ަގާވއިދާ  ޔިތުންނަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުގައި،ކޮށްލެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ރައްގޮތަށް އިޞްލާޙު ދެން އެހެންވީމާ، އެ

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ވެސް ރައް ލިބިެގންދާ ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ާވނެ. އެހެންވީމާ، ހެޅުމުގައިއެްއގޮތަށް ހުށަ

ށް ގެންދަްނ ކުރިއަކަން  އެނާޒިމް ރަޝާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކުރުމަށްފަހު ދެންމެ މުޤައްރިރު މަޝްވަރާ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު މިދިޔަ ދުވަހުގެ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ނިމިގެން އޮންނާނީ ައޅުގަ

ނުޑ ެއ ކަްނތައް ދަންނަވާފަ.އަ ރައީސަށް ަރއީސް ވިާދޅުވީ އެ ބޭފުޅުން ެޕޓިޝަނެްއ ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ކުރިްނ  ުޅގަ

މަޖިލިސް  ޅިއެ ހުށަހެ ގުިޅގެން ބަޔަކާ ،ބަ ޕެޓިޝަނެއް ތިމަންނަމެން ހުށަހަޅަންކަންކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން އެ

 ނޫންޯތއޭ އެ ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުން  ކަން އެނގުނީހެއް ނަމަ އެވެއްެޖއްޔާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅާ

އޮންނަނީ ހުރިހާ ަގނޑެްއަގއި ޮސއިކޮށްލުމާިއ  އޭަގއި މިބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޒިންމާ  ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ 

ކޮށްލުމަކީ މާބޮޑު ކަމެއް ނޫނޭ ރައީސް ވިާދޅުވީ. އެހެްނވީމާ، ތިމަންނަ ަތއްތައް ފުރިހަމައްޗެހި އެ ކަންއެ ހުރިހާ އެ

ނޑު ޒުން އެ ކަންތަްއ މޭޓިޝަނެއް އައުމުގެ ކުރިން އިދާރީއަށް ޕެވެސް އެދުނިން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ މިހާރު ދެން އަޅުގަ

ބަދަލުތަކާ  ގެންނަންވީގަތުުމގެ ކުރީަގއި ޭއގެ ނުފޮނުއްވާ އެ ބަލައި އްޔާ މިކޮޅަށްކަމަށް ވަނީވެްއޖެ ނުވާފުރިހަމަ

 އްމު ރަްއޔިތުންނަށް އެއާއެްއޗެހިތަްއ އެ  އިކަމާޖިލީސް މެންބަރެއްގެ ތްރޫކޮށް މަ އި ކުަރންސޮ ގެންނަންއެްއޗެހި 

ނުޑމެން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަނަށް ވަނީމަ މިހިސާބުން އަންގަަވއިދެްއވާށޭ   ވެސް  އަޅުގަ

ނޑުމެން  .ެވސް ނުގަްނނާނޭ އްކާ ބަލަެއއްައނެ .ވެސް ކަެމކޭ ވަރަށް ދަތި ބޮލުަގއޭ އެ ބަދުނާމު  ގެއަނެއްކާ އަުޅގަ

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ުޝުކރިއްޔާ.  .ގޮތަށް އަްނގަވާނަމޭ ވިދާުޅވި ތަމަންނާ އެ  އަުޅަގނޑު ދެްނނެވީމަ އެޅެނީ ެވސް

 ޢަލައިކުމް ކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމްވަރަށް ބޮޑަށް ޝު .އަުދގެ ކޮމިޓީ ނިންމާލީއިތުރު މައްސަލައެއް ނެތިްއޔާ އަޅުަގނޑު މި

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވަރަޙުމަތު

___________________ 

 

 


