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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  7މު ކޮމިީޓގެ މިއަހަުރގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއް`. 

މެންބަރު މުޙައްމަދު  ިއއްަޒތްތެރި ލިފުށި ދާއިރާގެއަ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްިއްއޒަތްތެރި ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާިއރާގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުއިްއޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ، ރަޝީދު ޙުސައިން

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ަނއިފަރު ާދއިރާެގ ، މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ިއއްޒަތްތެރި  ފުވައްމުލަުކ ެމދު ދާއިރާގެ  ،އިބްރާހީމްދީދީ

ިއއްޒަތްތެިރ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިްއޒަތްތެރި މަަޑވެލި ާދއިރާގެ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ކެާލ . އަދި އަޅުގަނުޑ، މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންިއއްަޒތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ، هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

. ކޮމިޓީަގިއ މިރުއާމެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ކުޑަހުވަޫދ ދާއިރާެގ . ކޮމިޓީ، އަދި ބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ދާއިރާގެ މެން

އެހެންވީމާ، އެ ސިޓީަތއް މިއަދު ސިޓީ. ތިން ސިޓީ އޮތީ. ތިން މު ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް އޮތީ ޢާއް

ހޭ ކޮމިޓީތަކެއް ކަނަޑއަޅުްއވާެދއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ހެޔޮފުުޅ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޖެހެނީ. ފޮނުވާލަންޖެދަންނަވާލަން 

ދޮށިމޭނާ މުޙައްމަދު އަމީން އަމީރު ލްްއވުމުސުގައި  1950އަޅުގަނޑު ެއގޮތުން ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ ސިޓީއަކީ 

ާލ ެޑއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް އެވޭ އިދާރީ ހިންގެވުމުަގއި ުފވައްމުލަުކ ބަހުރުވަިއގައި ބޭނުންކުެރވޭ އަ ގެފާނު ވެރިކަމުގެ ކިލެ

ައކުރެއް ުއވާލުމާ ގުިޅގެްނ އެރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް އެ ބަހުރުވައިން ވާހަކަދެއްކުމަްށ ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ 

ތިތަެކއް އުޅުމުަގއި ދަރުަވއިން ވާހަކަެދއްކުާމއި ލިޔެ އަކުެރއް ުއވާލުމާ ގުިޅެގން އެ ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެ ބަހު ،ވަނީ

 / ނީ ޝިފާޤް މުފީދުވަ މިއަދާ ހަމައަށް ެވސް ކުރިަމތިވަމުންދާތީވެ ފޮނުވާަފއިާވ މައްސަލަ. މި މައްސަަލ ފޮނުާވފައި

ވާތީެވ މަޖިލީހުގައި އޮންނަ އެކަމާ  މީއާ ުގޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްމ.ގުލްފާމްހިޔާ. މި މައްސަލައަކީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަ

މަށް އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީ. އެންމެ ގުޭޅ ކޮމިޓީެއއް ކަ

ނަމަ މި މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ  ކަުމގައި ވަނީއިޢުތިރާޟެއް ނެތްގެ އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ބޭުފޅުން

ދެން އޮތް  އެ މަްއސަލަ އެ ނިމުނީ. ކުރިއްޔާ.ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑު ނިންމަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝު

ތަެކްއ ގިނަ ޙައްޤުވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފަިއވާ ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ އެސޯސިޭއޝަންގެ  2016ޕްރީލް އެ 14މައްސަލައަކީ 

ވާފަިއވާ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ފޮނުއްވި ފަރާތަކީ ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން. ފޮނު  ގެއްލިފަިއވާ ކަމަށް ބުނެ

އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އެންމެ ުގޅޭ ަކމަށް ފެންނަނީ.  ދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއާ ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަ 

ުކާރ ނަމަ މި މައްސަލަ ސަރުާކރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާ ކަުމގަިއ ަވނީިރ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތްތިޔަ ިއއްޒަތްތެ

އެޕްރީލް  12އޮތީ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދެން މިމިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ނިންމަން. 

ތާލަން ދިވެހި ނޫސްވެރިްނ ގަިއ ނޫސްވެިރކަމުެގ މިނވަންކަމަށް މިހާރު ކުިރމަތިވެފައިާވ ހުރަސްތަްއ ނައް  2016

. ދެން ޕެޓިޝަނުެގ ޓިޝަނެއްެގ ސިފަިއަގއި ފޮނުވާފަމިއޮިތ ޕެސަލަ ފޮނުވާަފއިާވ މައްަސލައެއް. މި ަމއް ގޮވާަލއި

ހަމަނުވާތީވެ ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވެން ނެތީ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ެއންމެ ގުޅުން ހުރި ކޮމިޓީެއްއ  ޝަރުތުތައް



  

މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ.  އިދާރީ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް މި ފެންނަނީ ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ ފެންނަނީ،ކަމަށް 

އެުކ އެ މައްސަަލ ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަުރ  އެހެންވީމާ، ިތޔަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިއޒުނައާ

 ...އެކު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ނިންމަން. ދެން އެޖެންޑާަގއި މިއަދު އިތުރު އެްއވެސް ކަމެއް ނެތުމާ

 އެއްެޗއް ވިާދޅުވާން ބޭުނންފުޅުވާތީ. ވަރަށް އަވަްސކޮްށލަދެއްވުން އެދެން. މިރުޢާ  އަޙްމަދު ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

މަޖިލީހުގެ  ގެޔިތުންރައްގަކޮށްލަން އަުޅގަނޑުމެން ަހމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ފާހަ

އެހެންވީމާ، މާޔަތާިއ ރަްއކާތެރިކަުމގެ ކަންަތކުަގއި އަުޅގަނޑު ަވރަށް ކަންބޮުޑވޭ. ހިނާޔަތާއި ޢިލިބެންޖެހޭ މެންބަރުންގެ 

އެދޭ  ބޮޑަށް ވަރަށް ހަމަ ރައީސަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީމަޖިލީހުގެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެކަން 

ށް މިހާރު އަުޅގަނޑަ ަވގުތުަގއިމުދުން މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެންދޭ ޕެންޝަުނގެ ވާހަކަތަްއ ދެެކވެމުންދާ ކަމެއް. އަދި އަ

. އޮތުން ގޮތަށް ނުލިބޭނާޔަުތގެ ބިލު ޕެންޝަން ޢި މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުގެ ގާނޫނުގެުތންގެ ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވޭ ރަްއޔި

ތަނަކުން ހުރިހާ ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެކޭ ވެްސ އެއްފަަދއިންކަނޑާާލފައި އެހެން މީހުންއެހެންވީމާ، އެެވސް 

ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް ހަމަޖަްއސައިދިނުމަށް ކޮމިޓީެގ މުަވްއޒަފުން މަސައްކަތް ކޮށްދެވުަމކީ ލިބިދޭނެ ގޮތް ވެސް 

 އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަވާތީ ކަމަށް

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު ފަޒާދު ޢަލީ ރުމެންބަ ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ކޮންމެ ދުވަހަކު އިއްޒަތްެތިރ  މިޓީގެ އެޖެންޑާގައި އެހެނިހެން އޮންނަނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިހާރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަން 

ސަލަ މިރު ތަފްޞީލު ގޮތުގައި މިކަން ކޮމިޓީއަށް މައްމައްސަލައެްއ އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ. އެހެންވީާމ، އާމެންބަރު އާމިރު 

ގަިއ ... )ެރކޯޑިން އަުޅގަނޑުމެން ވެސްކޮށްލާފައި މިއަދަށް ނިންމާފައި އޭުރން މިކޮޅުން ނޯޓު ހުށަހަޅުއްވަންވީނޫންޯތއޭ.

އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އޭތި ރު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ މައްސަލަ އެބަ އާދޭ މިހާ އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( ވިދާޅުވާ

 ނަވާލީ.މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑގައި އިތުރު އެްއވެސް ކަމެއް ނެތީމަ މިއަުދ 

 ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

____________________ 

 




