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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލައިޕެޓިޝަ`.  ލަން ބޭނުންވަނީ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީައށް އެްއވެސް މައްސަަލއެްއ ން ކޮމިޓީ ފެށުނީ. އަޅުގަ

 ހުށަހެޅިފައި އޮތްތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ުވން:ވާހަކަދެްއކެހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

ނޑުމެން އެންމެ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިޝުކުރި ނޑަކަެށްއ  އަޅުގަ ފަހުން މި ކޮމިޓީ ބޭއްވުނު ތާރީޚެއް އަޅުގަ

މް ރަޝާދު މި ހުށަހެޅުއްވި ވަރަްށ ޚުަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިނޯޓުކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތާރީ

ން ދެްއކެިވ. ދެގުިޅގެން ބަެއއް އެހެން މެންބަރުން ވެްސ ވާހަކަފުޅު . ދެން އެއާއްމު ހުށަހެޅުއްވުންތަެކއްމުހި

މު ަރއްޔިތުން ިމ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވާ މައްސަލަަތކުެގ ެއ ހުންނަ ކޮމިޓީގެ ގަާވއިާދ އްއަޅުަގނުޑ ހަނދާންވަނީ ެއއީ އާ

ގޮެތއް ރިޔާސަާތ  ށް ެއކަން ުކރެވޭނެވެްސ ލުއިފަސޭހަކޮވީހާޖެހޭތީ ނާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލަންއެްއގޮތަށް ނުހުން

މިތާ ފަހި ގޮތެއް ހޯދެއްވުމަށް  ގެންދެންނެވީ ރިޔާސަތާ ވާހަކަދަްއކަަވއި ައޅުަގނުޑ މި ؛ ގެންވާހަކަދަްއކައި 

ނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ؟ އެކަން ޮގއްސަވަީނ ކިހާ ވަނީ. ެއހެންވީމާ، ޚިޔާލުފާޅުކުރެވިަފއި ހިސާބަކަށްތޯ އަޅުގަ

 ވީ؟ ތޯ އެކަންކިހިނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން މައްސަލަެއއް އަިއއްސިއެ ުދވަުހ ނިންމީ ދެއްތޯ އަޅު  ކުިރއްޔާ.އާދެ! ޝު  ވެއްެޖއްޔާ ފޮުނވަން. ަކމަށް ގަ

ނޑުމެންނަށް ނައި ވާލަން. ކޮމިޓީއަށް އައުމުެގ؛އަނބުރާ އެކޮޅަށް ފޮނުއަލުން  ތޯ ންސް އެގޮތަެށއް ނޫސީދާ އަޅުގަ

 ...އަށް ފޮުނވަންއްމު ކޮމިޓީ. ކިހިއްތޯ ނިންމީ؟ އާދެއްތޯ ނިންމީ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

ދުވަހު ދެއްެކވި ވާހަަކ  މް ރަޝާދުގެ އަރިހުން އެދެން އެ ށް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިއަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަ

 ހަނދުމަފުޅުކޮށްލަދެއްވުމަށް.

 

 ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް 
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ނުޑ އެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!   ތަންކޮެޅއް  މު ރައްޔިތުންނަށްއްދުަވހު ދެއްެކވި ވާހަކަައކީ އާ . އަުޅގަ

ްނ ެވވޭނެ ޮގތް ހެދެން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ގާވައިުދގައި އޮންނަ ގޮތުލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ވަސީލު

އަށް. އޭގެ ބަދަުލގަިއ ހުގެ ފްލޯމެންބަރަކު މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އްޔާކީ ޕެޓިޝަެނއް ެވްއޖެމިވާ ގޮތަ

ޕެޓިޝަން އަޅުަގނޑުމެން މު ކޮމިީޓއަށް އްާވއިދު އިޞްލާުޙޮކށްދެއްވުމަށް އާ ހަމަ ސީދާ މި ކޮމިޓީއަށް އަްނނަ ގޮތަށް ގަ 

ނޑު ެއއަށް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެްއކީ. ދެންދުވަހު ވާހަކަ އެ  މެންކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދު ވެސް ކުެރްއވި. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިހާ ބޭފުޅުން ރ ފޮނުވާފަިއވީ. އެހެންވީާމ، މިހާރު ހުމު ކޮމިޓީއަްށ ެލޓައްމާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން އާ އެކަ

 . އެބަ ގެންނަން ރއެ ލެޓަ ބައްލަަވއިލަްއވަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

. ޓޭ ވަރަށް ބައިވަރު ޕެޓިޝަންތަެކއްއާދެ! އަޅުަގނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި ހުއް

ޭއގެ އެްއވެްސ  ކު ވަީނ. އެކަމައެ ވެސް އަނބުރާލެވިަފއިޓަކައި އަެންއކާ މަށްއް ފުރިހަމަކުރުތުތައަެވސް އިޖުރާ  އެ ދެން

ހަމަ ެއކަން  ންާމއެއް އެބައޮތޭއެއް ނެތް. ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެްސ ޒިއަިއއްސަ  މިކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް

އް، މަހެ ށްލަން. ހަޤީޤަތުގައި ތިންގެން ައވަހަށް ގެނެސް މިކަން ކޮރގެ ތެރެއަށް ވައްދާަލއިއެ އޮންނަ ޕްރޮސިޖަ

ވެސް ކަެމއް  ވެސް އެ ބޭރުކޮށްލެވުނު ެއއްޗެިހތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންހަތަރު މަހެއް ވެއްޖެ މިހާރު

ްނ އޭތި އުސޫލުގެ ތެރެއަށް ގެދައްކައި ށަހެޅި ބޭފުޅުންނާ ވާހަކައެ ހު ،އެ ބޭފުޅުންނަށް ނެތް ކަމަށް ނަހަދައި

ނޑުމެްނގެ ިޒންމާއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު  މި ގެންއި ފައްތަ ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުގަ ތަނަށް ގެނެސްގެން ބެލުމަކީ އަޅުގަ

 ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އެދެން މުޤައްރިރު ކައިރިން މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްލަދިނުމަށް.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފޮނުވާފައިާވ  މާރްޗގައި ޕެޓިޝަްނ ކޮމިޓީއަށް 15 ންސިޓީ ގެ ނަންބަރުންނަނީ ކޮމިޓީއި މި އޮމި ސިޓީގަ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންެގ  ން ދަްނނަވަމެވެ. ޕެޓިޝަންަތކާމެދުގޮތުގުޅޭ  ޕެޓިޝަންތަކާ

ޕެިޓޝަންތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގައިވަނަ މާއްދާ  200ވަނަ މާއްދާ އާއި  198މަޖިލީހުގެ 

ަމށް މި ކޮމިޓީން މި އަހަރު ކަ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވާތީ މި މައްސަލަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީަގއި ކުރިއަށް ނުގެންެދވޭނެ

 ،ނަމަ ފުރިހަމަނުވާ. އަދި ޕެޓިޝަންގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ވާފައެވެވަނީ ނިންމަ ބަދަލުވުމުަގއި އެްއވަނަ

. ގެ މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގެންނެވި މު ކޮމިީޓން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ނުފޮނުވުމަށް އެ ކޮމިޓީއްން އާއެ ޕެޓިޝަ

އަދި އިްސވެދެންނެވި ޕެޓިޝަންތަކުެގ  ތްތަކަށް މިކަން އަންަގވައިެދއްަވއި،ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާއެ އެހެންވީމާ، 

އިތުުރ އެހެން މައްސަަލއެްއ ނެތިްއޔާ ކޮމިޓީ ނިންމައިލާނަން.  ކޮޕީ މި ސިީޓއާެއކު ފޮނުވީެމވެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 ޝުކުރިއްާޔ.

__________________ 


