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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީ ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންނަށް 20އްމު ކޮމިޓީގެ `. އާ 

 ދާއިާރގެ ަވއިކަރަދޫ ،ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫމިވަގުތު ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންނަކީ 

 ،ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  އަލިފުށި ،ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

ނޑު(ެމންބަރު ) ާދއިރާގެ ޝަހުދީ އަދި ުކޑަހުވަދޫ ޙުސައިން މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ  އަޙްމަދު  އަުޅގަ

އްކަތް މިަވގުތު ެއއީ ކޮމިޓީގެ މަސަކުރެވިަފއިވޭ. ެއބަ އެޖެންޑާޢާމިރު. މިއަދު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި ދެ ކަމެއް 

އިބު މުޤައްރިުރެގ ން ނޫުޅއްވާތީ ނަ ަވޑަިއގެމިވަގުުތ ްށ މި ެގންދަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ އަޅުަގނުޑ ކުރިއަ

ފުރަތަމަ ނަންބަރެއް އެޖެންޑާގެ އެންމެ އާދެ! . އިނގޭތޯ ގެންދަނީ ށް މިޅުަގނޑު ޮކމިޓީ ކުރިއައްޔަތުން އަހައިސި

ސްގެ މަރުޙަާލގައި ެމންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކުމަްށ ބަޖެޓުގެ ބަޙުލަފާކުރާ ަވނަ އަހަރުގެ  2016އޮތީ  ގޮތުަގއި މި

 ޚިޔާލު ހުރި ގޮތެއްގެ ފުރުޞަތަށް ންބަރުންގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން. ދެން މި ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން މެ

ނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި  އަޅުަގނުޑ ފްލޯރ ހުޅުވާލާަނން. ކުރީ މިދިޔަ ެދ އަހަުރަގއި ފުރަތަމަ އޮތީ ވެސް އަުޅގަ

ްސ ބަދަލު ެގނައުމަކީ ހަމަ ގައިމު ވެ އަށް. ދެން އެމިނިޓު 7މަރުޙަލާގައި ދެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް  މިނިޓު 15މަރުޙަލާގައި 

ކަމަށް ވަންޏާ އެ  ެއގޮތަްށ ނިންމިދެން ވާތީވެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ނެ ަކމަކަށްދާމި ކޮމިޓީ އަށް ކުެރވި

އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޚިޔާލު  ވެސް މެންބަރެއްގެ ވިަޔސް އަދި އިތުރަށް އެހެން ގޮތަކަށް ގޮތަށް ނިންމި ކަމުގައި

އޮްތ ލަްއވާަފއި އޮީތ ހަމަ ކުީރގަިއ އާދެ! ސްީޕކަރ ެވސް ބޮޑަްށ އެދި ކޮޅަކަށްފަހު(ކާލުމަށް. )ވަގުތު ގޮތަކަށް ވާހަކަ ަދއް

 މް.ންމެވެްސ ބޭފުޅަކު އެ ކަމަށް ނާޡިއެހެންވީމާ، ކޮ ގޮތަށް.

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނަލަންެވގެން. އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ން އެްއޗެްއ ބުޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު އަުޅަގނޑު ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތު 

ން ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީ މެއް ނޫން. ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެސް އެްއގޮތަށްގެނައުން މުހިއް ބަދަލެއް  ގޮތުަގއި ަވކި އައު

ަގޅު ގޮތް ސް އެ ޭބްއވުން އެއީ އެންމެ ރަނމިނިޓަށް ބަޖެޓު ބަޙު 7އިން ކޮިމޓީ މަރުޙަލާ. މިނިޓު 15މަރުޙަލާގައި 

ނޑު އެ ނޑަށް ވެސް ެފންނާތީވެ އަުޅގަ  ކަން ހުށަހަޅާލަން.  ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝަހުދީ.

 

 ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ



  

ތް ފަދަިއން މިއަހަރު ވެސް ހުށަހެޅުން އޮ ެވސް ހަމަ މި ތަުކަގއިރި މުަޤއްރިރު. މީގެ ކުރީ އަހަރުއްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ އި 

ނޑު ދެކި ެއ ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާ، އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ އެގޮތަށް ހުށަހެިޅގެން މި

 ކޮށްލަން.ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރ ނިންމުމެއް ބޫލުކުންމުމަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަނިނުކުރާނަމަ ދެން އެ  އާދެ! އިތުރު ބޭފުަޅކު އިޢުތިރާޟު

ނޑައަަޅއި ކަުމގައި ައޅުަގނޑުމެން އެއީ ިއއްތިފާޤުން އެކަން ފާސްވި ށް އެހުމަކާ ނުލައިައޅުަގނޑު ވޯޓަކަ ގޮތުަގއި ކަ

ނަޑއަޅާނަން.  ިއގެންނެވި ފަަދއިން ބަޖެޓުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ވެްސ އެދިަވޑަ ެއ ނިންމިގޮަތކީކަ

 .މިނިޓު 7ނިންމުމަށްފަހު ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް. ިމނިޓު 15ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާަގއި  ފުރަތަމަފުރަތަމަ ބަޖެޓުގައި 

ކޮމިޓީން ނިންމި ކަމަށް  ކަމުަގއި ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެސް ެއއްގޮަތށްކުރުމަށް ދެވޭނެ ވަގުތު ބަޙުސް ެއއީ ،އެހެންވީމާ

ނޑައަ ނާއި . މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނ2ްއޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ޅަން. ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ދެން މި އަޅުަގނޑު ކަ

ފޮނުވާފަިއވާ ޕްރޮޕޯސަލް  ންޅޭ ގޮތުްނ އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންސު ރެންސާ ގުމެންބަރުންގެ ހެލްތް އިްނޝުއަ

ނޑު ކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވާ ދިރާސާކުރުން. މި ޕްރޮޕޯަސލް ދިރާސާ ހަކަ ދެއްކުމަށް އަުޅގަ

. ޝަހުދީ )ވަުގކޮޅަކަށްފަހު( ...ހުށަހަޅާލަން. ދެން މީގައި ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވާލާނީތޯ ނުވަތަ މި ރިޕޯޓް މިގޮތަށް

ނޑު ވެސް ަވރަށް ކުޑަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަަކއި  . އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަންއާދެ! އަުޅގަ

ކުރުަމށް ން މި ކޮމިޓީން މި ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުގަންަނވާނެ ފަދަިއން އަޅުަގނޑުމެއެނިގވަަޑއި

ނޑުމެން  އާސަންދައިގެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ  އާަސންދައިގެ ބޭފުޅުން ގެނެސްޓަކައި އަުޅގަ

މިހާުރ އެހެންނަމަވެސް، . އެކަން ކޮށްފަކޮށް ންބަރުންގެ ލަފަޔާ އެއް އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ކޮމިޓީގެ ބަެއއް މެ

ހުްނ މިވަނީ ސިީޓއެްއ ފޮނުވާފަ. ދަތިތަކެްއ ހުރި ަކމަށް އާސަންދަިއގެ އޮފީ ކަމުގައި އަށް އެ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

މި ިސޓީ އޮްތ ވާހަކަ ވެސް ިތ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަާވލަމުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ، އެހެންވީމާ

 ަޝހުދީ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު() ހުދީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުަވނަން.ޝަ

 

  ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ މިހާރު އާސަންދައިން މިކަން މިގޮތަށް އި ޝުކުރިއްޔާ  ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން އެލަިއޑާ ދިމާލަސިޓީ ފޮުނއްވާަފއި ޮއތުމާ އެއްކޮްށ އަ ނެ ކަމަށް އެ މީހުން އެނުގެންދެވޭ ށް ިމ ުޅގަ

ނުޑ ބޭފުޅުންގެ މި ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާދާންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ތި  ކުރުމަށް ޓަކައި ކުޑަ ޮކމިޓީއެއް ނަގަން އަުޅގަ

 މެންބަރުންގެ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް.  4ހުށަހަޅަން. 



  

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 .ފަލާޙްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ްއޒަތްތެރި އިމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުެމން  ބޭނުންވީދަްނނަވާލަން  އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ެއއްެޗއް. މުޤައްރިރުޝުކުރިއްާޔ 

ކެޓަގަީރއަކަްށ  3 އޮތް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެބައުޅޭ ހުށަހަޅުްއވާފައި ބެހޭ ގޮތުން މި އަރެންސާ އިންޝު މެންބަރުންގެ

 3ރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕްރޮޕޯސަލާއި އަދި އިތުރަށް މިހާ އިބޭނުންކުރާ އަދަދާ މިހާރު .އްޕްރޮޕޯސަލެ ހުށަހަޅުއްވާފައި 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މިހިރަ ގޮތުން  މި. އެހެންވީމާ، މިަވގުުތ ހުށަހަޅާފަ އޮތްއް އެބަ ޕްރޮޕޯސަލެ

 ،ކުރަންވެސް މެންަބރަކު މިތާ މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީގެ އެއް ގެެނއް ނުދޭ މިހާރު މި ވެރިކަންއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފެނި

 ނަގއި މިތާ ކޯލިޝަން މެންބަރަކު އިންނަވާފާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރަކު މިވަގުތު ފަހަރެއްގައި

ވެސް އެ ބޭބޭުފޅުންގެ ވެސް ަބއިވެިރވުމާ އި އް ނަގާއިުރގަނެތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއެ 

ނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ިމ  އެްއކޮށް މިކަން ކުރުން ެއންމެ ރަނގަޅު ކަމަށްވާތީ ައޅުގަ

ބައްދަލުވުމެްއަގއި ލުމަށް ވަގުުތ ދެއްވުމަށްފަހު އަދި އެެހން ކޮމިޓީ ކޮށްލީ ދިރާސާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕާރސަނަ 

ކަމަކަްށ ކަމެއް ނެގުން އެީއ ބުއްދިވެރި  ބައްދަލުވުމެްއގައި މި ކޮމިޓީ މިއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ރަނގަުޅ ކޯރަމެއް އޮތް

 ވާަހކަ ދަންނަވާލީ.  އަޅުަގނޑު އެ ވެފެންނާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑަށް ފެންނަނީ މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހާރު ވެސް މި ފަލާޙުގެ ވާހަކަފުޅު ރަނަގޅު. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ށްއަދި އެމް.ޑީ.އޭ ކޮންމެ ޕާޓީައކަމިވަގުތު އެމް.ޑީ.ީޕ، ޖޭ.ޕީ، ޕީ.ޕީ.އެމް ، ވީމާނެތްހެން. އެހެން ލަސްކުރެޭވކަށް

މެންބަރުން ނަގަން އަޅުަގނޑަށް ފެްނނަނީ. ދެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސްލޮޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  4ނިސްބަތްވާހެން 

ނޑުމެންނަށްވާހަކަދައްަކިއގެން ނަމެ ކޮމިޓީގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނާ  ގައި ނލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިތާހޯދާ އް އަޅުގަ

ނޑު  ން އެމް.ޑީ.ޕީ ނެވީ އެ.މިހާރު ފަލާޙު ަވޑަިއގެން ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަިދ  ،އޮތީ ފަލާޙު ނިންމާފައި މިހުށަހަޅަން އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި މި ،ޖޭ.ޕީ އިން މޫސާ ނިޒާރު އޮތީ. ދެން  އަދި އެމް.ޑީ.އޭ އިން އާމިުރގެ ނަން އަޅުގަ



  

އިތުުރ  މަޝްވަރާކޮްށގެން މިކަން މިގޮތަށް ގެންދަވަން ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވާ ކަމަށްވަންޏާ ބޭފުޅުންނާ ން އެޕީ.ޕީ.އެމު

ބައްދަލުވުމަކަށް  މި ތިން ހަތަރުގެން އަނެއްކާ މިކަން ކުރާނެ ސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޯރަމް ލިބިބައްދަލުވުމަކަށް ދިޔަ

ނުޑ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަަވސް ،ވެސް މަސައްކަތް ވީހާ، ހެންވީމާވެސް ދާންޖެހިދާނެ. އެ ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތިބި ބޭފުޅުންނަކީ އެިކެއކި ކޮމިޓީތަކަށް ނިސްބަްތވެަވަޑއިގަންަނވާ ވަރަށް ަބިއވަރު  މި ދަންނަވާލީ. ދެން މިތާ މިހެން މި

ކުރުމުގެ ގޮތުން އެގޮތަްށ ވެސް ައަވސް ވީހާ ،ހުރި ކޮމިޓީތަކުގެ މަރުޙަލާަގއި. ެއހެންވީމާ މަސައްކަތްތައް އެބަ

 ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މަޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާ

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ވެްސ  އެދުނީ. އަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަން ފުރުޞަތަކަށް މިއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅ ދެން ގޮތުަގއި މިހެން ދެމިގެން ކިތަންމެ ދުވަހަކަްށ ވެސް ހިނަގއިދާނެ.  ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ވަރަށް ދަތިތަކާއި ދިމާވި.  ރެންްސަގިއ އިންޝުއަދިރާސާއެްއކޮށްފައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމަން މިޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑު، ތަކަށް ބަލާއިރު. އެެހންވީމާތައްދިމާވި ކަން ތަކަށް،ޚަރަދުދިޔަ  ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މިކަން  އަުޅގަ

ނޑު ވެސް، ިވގެން މިކަން ނިމެން. އެހެންވީމާދިރާސާކުރެ ދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުކަން ައވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަަގއިެގން ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާުކރުމަށްފަހު މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންެދވިދާނެ ކަމަށް 

މިަވގުުތ  އި. މި ކޮމިޓީގަ އޮތީ ހުށަހެިޅފަ ެއއްެގ ނަން މިމެންބަރަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާތީެވ މިހާރު ކުަޑ ކޮމިޓީ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ޝަހުދީ ، ހިމެނޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ ވާތީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން މެންބަރަކުޕާޓީއަކަށް 4ހިމެނެނީ 

ނުޑ  ވެކުރަްއވާފަިއވާތީ މް ތާއީދުޡިވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއް ހަމަ މިކަމުގެ ވޯޓަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން.އަހާލާނަން. )ވަގުުތކޮ  ޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީއަށް އަުޅގަ

 

 ސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 



  

ނޑު މިދެންނެވި ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަވަސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިގޮތުން މި ގަ

ރެންްސގެ ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް ހުށަހަޅާލަން. މިގޮތުން މި ކޮމިޓީގައި އައިންޝުއެލައިޑް 

ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ހިމެނުއްވުމަށް. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހޫއިން ހިމެނުއްވުމަށް. އަިދ ޖުމްސަޙުދު ރަޝީދު ގެ މެންބަރު މުޙައްމަފަރާތުން އަލިފުށީ ދާއިރާ

ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ހިމެނުއްވުމަށް އަދި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ މިަވގުތު މުޤައްރިުރ 

ނޑު ހުށަހަޅަން.   ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މަޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާ

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނަން ހުށަހެޅިފަ އަކަށްޮކމިޓީ ކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު މިވަނީ ކުޑަރެންސްގެ މައްސަލަ ދިރާސާއަންޝުއާދެ! ހެލްތް އި

މްވަނީ ތާއީދުކުަރއްވާފަ. ޡިވިދާުޅވި ނަންތަކަށް މިހާރު ނާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ނަންތަކަކީ ދެންމެ ޝަހުދީ އެ 

ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މި މެންބަރު. ެއހެން ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާެޟއް  ހާލާނަންަގނޑު ހަމަ ވޯަޓކަށް އަިމގޮތަށް ައޅު، އެހެންވީމާ

ނަޑއަޅަން. އެހެންވީމާ ނިމުމެއް ކަމުގައި އަ  އީ ނުކުރައްވަނީ ކަމަށްވަންޏާ އެ ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް މިހާރު ހޮވުނީ ، ޅުަގނުޑ ކަ

ނޑު ނިންމަން. ދެން އެޖެންޑާގައި ބާކީ މި ހިސާބަށް  އްތައް. ެއހެނިހެން ކަންތަކާތަޮއތީ އެހެނިހެން ކަން ކަމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ އެެހނިހެން ކަންތަކަށް ފުރުޞަުތ މިހާރު ވަަޑިއގަތީ. ދާއިރުަގއި ކޮމިީޓގެ މުަޤއްރިރު ވެްސ ަވޑަިއގެންފި.  އަުޅގަ

ށް ހުޅުވާލާނަން. އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އިތުރު ނުކުތާެއއް ފާހަަގކޮށްލާނަމަ އެކަމަކަށް. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީއަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އޮތީ  މު މައްސަލަައކަށް މިހާރު ވެފައި މިއްއޮްތ އެންމެ މުހި ޓީއަށް އަިއއްސައަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިވަގުތު މި ކޮމި

ބަ އިޝާރާތްކުަރއްވާ. ން އުޅޭކަމަށް މިޮކަޅށް އެމިހާރު މި ވަރަށް ަވގުތު ުކޑަތަންވެފަިއ ވަރަށްބޮޑަްށ ޭބނުންވެގެ

ނޑުމެން. ދެން އެހެން ކަައވަހަށް ކުޑަ ޮކމިޓީއެްއގެ މަސައްކަތަ، އެހެންވީމާ ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ  ށް ާދން އަޅުގަ



  

ނުޑގެ ޚިޔާލު މިހަމަ  ފާޅުކުރެްއވުންބޭފުޅުން ވެސް ޚިޔާލު ހުރިއްޔާ  ޑަ . ހަމަ ކުއީއޮތް ކަމެއް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ވެސް  ވީހާއެ މަސަްއކަތް ހަމައަްށ  ައޅުަގނުޑމެންގެ ބޮޑު ކޮމިީޓއާ ދެން އިއެްއގެ މަަސއްކަތް ހަަމ ފައްޓަވަ ކޮމިޓީ

ނޑު ވަަރށްބޮޑަށް އެދެން.   އަވަހަށް ގެެނވޭނެ ުއސޫލެއް ަކނޑަެއޅުްއވުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް  ބަލާފައި ވީހާ އްއި ކޮމިޓީގެ ަވގުތުތައް ޮއތްގޮތެވާހަކަދައްކާާލފަ އަޅުަގނޑު އިާދރީ ބޭފުޅުންނާއެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ކިޔާާލނަން. އިތުރު އެހެން ކަމެއް ނެތީ ކަމަށްވަންޏާ ކޮމިޓީގެ  އަވަހަކަށް ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުުވމަކަށް އަޅުގަ

ނެވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވަޑަިއގެންދެން ބައްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަނީ ކަމުގައި ދަންނަާވލަން. 

 ޝުކުރުދަންނަވަން. 

____________________ 

 

 

 

 

 


