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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިކޮަޅކަްށ  ،އެްއވެސް އެްއޗެއް އޮތިްއޔަކާ  ެގ ޚިޔާެލއް،`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ފެށުނީ. ތިއިން އެްއވެސް ބޭުފޅެއް

ވެސް ކަމެްއ ފުޅުންގެ ޚިޔާލެއް ނޫނީ އެއްތި ބޭ، އެހެންވީމާ އައިސްަފއެއް ނެތް އެްއވެްސ މައްސަލައެއް. 

 ށް ބޭނުން. ޝެައރކޮށްލުން ވަރަށް ބޮޑައޮެވއްޖެކަމަށްވަީނވިްއޔާ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ެއއް ބާްއވަންޖެހޭ އޮންނަ ގޮތުން ޕަބްލިކު ކޮމިޓީ ހިފައިލިސްގެ ގަާވއިދު ހަމަޖެމި މަޖިއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި 

ގެ އިދާރާއަށް ޖިލީހުމަސައްކަެތއް ެނތްކަމުގައި ެވއްޖެއްޔާ އެކަްނ މަ ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް ކަމަށް އޮންނަ

އާއި  ނާތީއެްއވެސް ަމސައްކަެތއް ނެތް ގޮތަށް ކޮމިީޓ ބޭއްވުމަކީ ެއއީ ރަނަގޅުކަެމއް ކަމަށް ނުފެން އަންަގވާދެްއވައި

ވަގުތުަތއް ބޭކާރުވެ ވަގުތުަތްއ ގެއްލިގެން ހިދައިދާނެތާިއވެ، ކަމެއް އޮންނަ ދުވަހެއްަގިއ ކަމެއް އައިސްިފއްޔާ ެއ 

ން ެއއީ ަގާވއިދު އިްޞލާޙުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު އެޭދ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަިދ އެކަން އޮތުބާއްވަންޖެހޭ ގޮތަށް 

ވަނީ ކޮންމެވެސް މި ބާއްކޮމިޓީތަެކްއ  ެއއްޗެހި އުފައްަދއި ވަން މި ކޮމިޓީތަކަާކއިއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީތައް ބާއް

ނެތް ޙާލަތެްއަގއި  ވާޖިބުތަެކްއ އަދާކުރުމަށް. އެކަހަލަ މަަސއްކަތެއް ާބވަތެްއގެ ލިއްޔަތުަތކަާކއި ކޮންެމވެސް މަސްއޫ

 ،ގަނޑަކަށް ޤަބޫލުކުެރވޭކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީވެ ފަރަށްދާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތައް ބޭްއވުމަކީ ެއއީީކއެއް އަޅު  އަމާ ބުނީތީ

ކަންަތއްތައް ަރނގަޅު މަގުްނ ގެންެދވޭނެ  މިއަދުން ފެށިގެން ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން މިކަން އިޞްލާޙުޮކށްދެއްަވއި މި

 ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެ

 ވާނެ  އްދަލުވުން ބޭއްިވއިރު އަުޅގަނޑުވެސް އެންމެފަހުން މި ކޮމިޓީގެ ބަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު

 ޓީ ގެްނދާނެ އުސޫލެއް އިދާރާއާސައްކަތްތައް މަދުކަމުން ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިހުށަހަޅާލާފައި މި ކޮމިޓީގެ މަ

ރު ވަީޙދު އެ ދެންނެވި ފަަދއިން ބަ ޖެހޭ މިކަްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަވާހަކަދަްއކަިއގެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެ

ވެސް މެްނބަރުން މި ޖެހެނީ ނެތަސް  ދަންނަވާހެން ކިތަންެމ ބުރަކޮށް އުޅެފަހަމަ އެ ، ލުކުރެވެން. އެހެންވީމާ އްޙަ

އިދާރާއިން މި ކޮމިީޓެގ  އެކަން އެނގޭެނގޮތަށް ނުވަތަ  ކުރިއާަލއިގެން، ްއ ބާްއވާތީ އަންނަން. އެހެންވީމާކޮމިޓީއެ

ހަމަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއާަލއިގެްނ އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަްނ މެންބަރުންނަށް އެނގުނީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 
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އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން. މުވެގެންދާނެހެން. ދެން ޖުމްލަގޮތެްއގައި ހަމަ ވަީޙދު އެ ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅަްށ މުހިން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އަުޅގަނޑުމެްނ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. ދެންމެ ތި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެއް. އެކަަމކު

ވެސް އެބަ އި ވެސް އޮންނާނީ ތި ވާހަކަ ލިޔެވެސްފަ އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތެއް ެނތް ފަހަރެއްގަ ކުރިން

 ނެތް ބޭފުޅުން  އިކޮިމޓީތައް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އުސޫލުން ެއއްެވސް އެހެން ޮކމިޓީއެްއގަބާއްވަންޖެހޭ އެބަ. މިހާރު 

އެބަ ލިބެންޖެހޭ.  ވެސް ކަމަކަށްކޮމިޓީ އެލަވަންސާއި އެ ހުރިހާ މިތަނުން ، އެެހންވީމާ އެބަ ތިބޭ. އިވެސް މީގަ 

ޙައްޤުތަކެއް ފުޅުންގެ ވަަރށް ބޮޑެތި ކަމަްށަވންޏާ އެ ބޭ ަބއްދަުލވުމެއް ނުބާްއވައިފި ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑު

މި ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ، ނިގުަޅއިގަެނވެނީ. އެހެންވީމާވެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ނިގުަޅއިގަނެ 

އަޅުގަނޑަކަށް ެވސް ފަސޭހައެއްނޫން މިގޮތަށް  .ހަމަޖައްސަވައިެދއްވަންދެކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ

. ވަރަްށ އިނޫޅުްއވާ މެންބަރުންގެ ޙައްުޤގަ އިއަށް ގެންާދކަށް. މި ގެްނދަނީ ހަމަ މި ތިބި އެހެން ކޮމިޓީތަކުގަ ކުރި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ފޫނެއް ބަޔަށް ފެންފުރުން ކަހަލަ ނުހައްދަވާ، މިއަދު މި  އަޅުގަނޑު އަދިެވސް އެދެން، މިއަދު މި ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ

ަހމައަށް ގެންޮގސްދެްއވުން.  ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމަަވއިެދއްަވއި މަޖިލިސްގެ އިދާރާއާދެއްކި ވާހަކަތަުކގެ އަީލގައި ިމ 

އެތަނުްނ ދެން  ން.ކުރެވޭެނ ކަމަީކ މަޖިލީހުގެ އިދާރާާއ ހަމައަށް ގެންޮގސްދެއްވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި 

، ކުރެވޭނެ ަކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާނުހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގަާވއިދު ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި

ބޭްއވުމުގެ މައްޗަްށ  ތައް ބާއްވާއަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންެގ ވާޖިބު އަދާކޮށްލީމަ ނިމުނީ. މަސައްކަތެއް ނެތި ކޮމިޓީ

ސްނާތަެކްއ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ. ސަބަބަކީ ކޮމިޓީތަުކގައި ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްތި

މަސައްކަތެއް އޮެވގެން ކޮމިޓީ ބާއްވާ އުސޫލެއް މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު، އަޅުގަނޑަށް 

ބިގަތުމުގެ ބޭނުމުގަިއ މިޓީ އެލަވަންސް ހަމައެަކނި ލިޒިރުވީމަ މި އެނގުނީ މި ކޮވެސް މިއަދު ކޮމިީޓއަށް ހާ ހަމަގައިމު

ނީ ކޮންމެވެްސ ނިންމަވަ އިދެން ހުށަހަޅުއްވާފަ  އި އެްއވެސް ކަެމއް ނެތަސް، އާނއަށް އަިއސް ސޮިއޮކށްފަމި ކޮމިޓީ

ންާޑއަީކ އެޖެ، ެވސް ނޭނގޭ ކޮންކަމެއް އެއީ ހުށަހަޅުއްވާށޭ. ެއއީ ކޮންކަހަލަ ިޚާޔލެއްތޯ،  ޚިޔާލެއް އޮެވއްޖެްއޔާ

 ޭނނގޭ. އަމިއްލަ ނަފްަސކަށް  ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. ައޅުގަނޑުމެން މަޝްވަާރކުރަން މިއައީ ކޮްނކަމާ ކޮބައިކަެމއް

ނިގަވޑައިުނގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، ވެސް ނޭނގޭ. މުޤައްރިރަކަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ. ކޮމިީޓގެ އެހެން ބޭފުޅަކަށް އެ
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އެކަމަކު ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ.  ގައި އޮންނަންޖެހޭ ކޮމިޓީެއއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯމިތަނު މިވަރުގެ ކޮމިީޓއެއް މިއީ

ޙާލަތަށް މަޖިލިސްގެ ދައުރު އަދާކުރުމުަގިއ  ވެްސ އޮންނަ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ވެސް ެއއީ ކީޕެޓިޝަނަ

 ނަނީ މިތަނަށް ގާނޫނީ ވާޖިބުމިހާހިސާބަށް ދިއުމަކީ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން އަން

ޏާ މިއީ މައްސަލައެްއ. އަދާކުަރން އަންނައިރުަގއި މި ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ުނވާކަމަށްަވން އަދާކުރުމަށް. ވާޖިބު

ވެްސ އޮންނާނެ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެހިފަ. އެ ގޮތްތަކާ ޚިލާފަްށ އި ކަމެްއގަ  ދަންނަވާނީ ކޮންމެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު

ކަމަށް ގެނެސްދެއްަވއި މިކަމާ ރު އަރިހުން އެދެން މިކަން ސަމާލުކަމަްށވަންޏާ އަޅުގަނޑު މުޤައްރި ރެވޭކަންތައް ކު

. މަށްދެްއވުޯވޓެއް ނަންަގަވއިހަމައަށް ޮފނުވުމަށް ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް  ދު މިކަން މަޖިލިސްގެ އިދާރާއާދޭތެރޭގައި ިމއަ

 ކުރިއްާޔ. ޝު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން: ނޮޅިވަރަމް

ވަޙީދު އެ ވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ާތއީދުކުރަން. މެންބަރު ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ވެސް  އާދެ! އަުޅގަނޑު

ވެސް.  ބެނީވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިްނވަރުެގ ުކދިން މިތާނގައި މަސަްއކަތްުކރަން މި ތިއި ދެން ޙަޤީޤަތުގަ

ޖެހި ފަސްޖެހި ކަމެއް. އެހެންވުމާެއކުަގއި އެީއ އަުޅގަނޑު މިކަހަލަ ކޮމިޓީ ބަްއދަލުވުންތަކުަގއި މާބޮޑަށް ަލދު

ދުވެފައި ޮއތް ކަމަކަށް އަުޅގަނެޑްއ އްުލކުރެވުނު މަުގ ބަންމެންގެ އަތްމަތީގަިއ މިކަންކަން ޙައަުޅގަނޑު، އެހެންވީމާ

އެންމެ ައވަހަށް ގަނޑު އެދެނީ ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަކީ މި މާތް މަސައްކަތުަގއި ނުކުރަން. ވީމާ، ައޅު ޤަބޫލެއް 

ވެސް މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް ިމކަން ސަމާލުކަން ގެނެްސ  ަޝރަފްވެރިކަން ހޯދުމަށް ޓަަކއި އިސްނަާގ ކޮމިޓީއަްށވެ އެ

ކަތް ފެށުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެން މި ލަދުވެތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ައވަހަށް މަސައް

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވްސ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ދެތިންފަހަރެއްގެމަތީން އޮންނާނީ  ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި ޚިޔާލަށް

ނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ކަންނޭނގޭ. ވެސް، ފަހަރެއްގައި ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް އެ ބެހޭގޮތުން ސްޕީކަރަށްކަމާ މި

މަ ސްޕީކަރު އެކަްނ ލިޔުނީ މެންގެ ހިސާބުގަެއއް ނޫން ދެއްތޯއޮންނާނީ. އަޅުގަނޑު އިދެތިންފަހަރެއްގެމަތީން ލިޔެފަ

މިކަމަްށ  . ފޮުނއްވަންދެކަްށ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ ފޮނުއްަވިއދެއްވާނެ ކަމަށްއި ފޮނުްއވަިއދެއްވާނީއްވާފަ ޑިސަިއޑުކުރަ 

މިދެންނެވިހެން ެއބަ ކޮމިޓީ އެބަ ބާްއވަން  ފޮނުއްަވއިދެންދެކަށް އަޅުގަނޑު .ގޮތެއް ހަމަޖައްަސއިދެްއވާނެ ކަމަށް
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ވެސް.  ށްކޮިމޓީއެއް ާބއްާވކައެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ާބއްވަީނ. އަުޅގަނޑަށް ވެސް މާ ފަސޭހައެއް ނޫން މިކަހަލަ 

ގެްނ އެ ިހންގަން އަުޅގަނުޑ ެވސް ބޭުނންވަނީ. ވަރަްށ އަުޅގަނުޑ އިެއއް ބާްއވަ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ހިނާގ ކޮމިޓީ

ވެސް ލަދު ހުތުރު. އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަވަނީ މިހެން ހަދަންޖެހޭ ސަބަބު ވެސް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެއްވެސް 

ގަނަޑކަށް ނުފެނޭ އަެނއްކާ ވެްސ އެްއޗެްއ ފޮރުވުމެްއ ނެތި މިހާރު އޮންނާނީ ލިޔެފަ. އެހެންީވމާ، އަެނއް ފަހަރު ައޅު

ލިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑު އިރާދަކުަރވިްއޔާ އަނެްއކާ ވެސް ސްޕީކަރ އަރިުހގައި  ެއއްސްޕީކަރަކަށް އަެނއްކާ ސިޓީ 

ގެން ެއކަްނ އިދަންނަވާނަން މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕީޖީ ލީޑަރާ ވެސް ދިމާވީހާ އަވަހަަކށް ދަންނަވަ

ދެްއވާތޯ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހޯއްދަވައި ދެްއވާނެ ކަމަށް ދަންނަވާނަން.  އިކޮންމެވެސް ަޙއްލެއް ހޯއްަދވަ އަވަްސކުރެވޭތޯ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ވެސް  އިމުހެޅި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަމަގަމިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ މި ހުށައަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ްއޔާ ތިންވަަނ ޖެއްގެން ނުވެ އި ފަހަރު، ދެވަނަ ފަހަރު ދަންނަވަ  ްއޔާ ދެވަނަ ޖެއްގެން ނުވެ އި މިއަދު ެއއް ފަހަރު ދަންނަވަ

ްއާޔ ހޭނެ ކަމަށް. އެހެްނވެއްޖެވަންޖެފަހަރު އެއަށް ަޖވާބެއް ލިުބން އެީއ ަގވާއިުދގެ އެބަޮއތް މިގޮތަށް ބާއް 

ތަށް ކޮމިޓީތައް ކުރާނެ ެއއްެޗއް ނެތި މި ގޮވެސް މަސަްއކަތެއް ެނތި އެޖެންޑާބާއްވަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއް 

ަގވާއިުދެގ މަފްޙޫމަށް ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު  ބޭއްވުމަކީ ެއއީ

ައޅުގަނޑުމެން  ިއ ލެއްވުމަށްތަރުަވނަ ފަހަރަށް ވެސް ލިޔުްއވަްއކާ ތިންަވނަ ފަހަރަށް ވެސް، ހައަޅުގަނޑުމެން އަނެ

ޓަކަިއ މުޤައްރިރު އިންނަވާނޭ.  އެދެމޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެދޭ އެދުމެްއގެ ިނންމުންތަކެއް ނިމުމަށް

ގޮތަށް ކަނަޑއެޅުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ދެްއވާށޭ. އެ އިއްރިރު މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަވައެހެންވީމާ، މުޤަ

ކަމަށްވަންޏާ މިއާދޭތެރޭގައި ދެކޭ ގޮތަކީ މި ކޮމިޓީގައި ތިްއބަވާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެކަން ނިންމަވާނެ ގޮތަީކ 

ށް ނިސްބަތްާވ ނަންތޯ ނޫންތޯ. ޮގތެއް ކަނަޑއަޅާނީ މިތާ ތިބި މި ކޮމިޓީއައަިދވެސް އެއް ފަހަުރ ދަންނަވާލާ ކޮބާތޯ

އެހެން  ނެތީމޭ ށްއަކަށް ނުގެންެދވޭނެ ހުށަހަޅާކަމެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އޭތި ނުގެންދާނަމޭ ނުވަތަ މީތި ކުރި

 ވިދާޅުވުަމކީ ެއއީ ފަސޭހަކަމެްއ ނޫން. ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މިދެންނެވީކީ. އަުޅގަނޑު ކުރިން ެވސް ފޮނުވާފައޭ އޮންނާނީ. އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގައި ވެްސ ނުގެންދާނަމެކޭ ނޫން 

އްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އެްއ ނުބާއްވާ ކަމަށް ވަނީ ެވއްޖެދެން، މި މިސާލަކަށް، މަސައްކަެތއް ނެތް ކޮމިޓީ

ބަޖެޭހ ވިސްނަންޖެހޭ އެ ކޮމިީޓގައި އެކަނި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ވާނެ ގޮަތކާއި ދޭތެޭރގަިއ ވެސް. ވިސްނަން އެ

ވެްސ  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެމީހުން ކޮންމެވެސް އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ނަމަވެސް އެބަ ލާން ވެސް އެބަޖެހޭ. ވީހާ

ޫނނީ ނާދޭ ބުނުން މާ ބޮޑަށް  އްޔާއި ެއއް ކަން ނުވެސް އަސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ ވަރަށް މަސައްކަތެއް ނޯންނަ ކޮމިޓީ

 .މޭ އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީނެވީ އަިދވެސް އަުޅަގނޑަށް ރައީސަްށ ދަންނަވާނަގާތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މި ދެން

އްެލއް ހޯދާނަން. ޙައްލެއް ހޯދާއިރު އެބަ ހޯދަންޖެހޭ ދެ ޙައްލު. އެއް ކަަމކީ ޙަގެން މިކަމަށް ކޮންެމވެސް އިދަންނަވަ

ށް ދެން ވަނީ އެކަނި ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންނަމަސައްކަތެއް ނެތި ދިޔަ ނުާބްއވާ. ނުބާްއވާއިުރަގއި މިތާނގަިއ މި ކޮމިޓީގައި 

ަބިއވެރިނުެވވޭ. ގެން އެ މީހުންނަށް އެ ކޮމިޓީއެްއގައި އިން. އެ ބޭފުޅާ އެ ކޮމިޓީ ނުާބއްވަ ދިނުއިކޮން ކަމެއްތޯ ހޯދަ

ކަށޭ މިކަން ރުނުާވކަން އެކަން ވެސް އެބަ ވުމުެގ އަނެަކއްެޗއް ވެސް ލިިބެގންނުވާނެ ގޮތަ ޒިކޮމިޓީއަކަށް ހާ 

ކޮިމޓީއަކަށް ނުޮގވާ ހިނދަކު  ރުވުުމގެޒިވަނީ. އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީއަށް ހާރުނު ޒިޖެހޭނީ. އެއީ ކޮމިޓީ ނުބާއްވާތީ ހާނިމެން

ައޅުގަނޑު މި  ކަން ނިމެންޖެހޭނީ. އެއީރުނިވިޔަސް އެމީހުން އެްއވެސް ކަމަކުން މަޙްރޫމުނުާވ ގޮތަކަށޭ މިޒިހާ

ްސ އެންމެ ކޮމިޓީއަކަްށ އިންނަ މީހުން ެގނެސް އަޅާލާތަނެްއ ކަމަށް ތަނަކުން ވެ ދަންނަވަނީ. މި ކޮމިޓީައކީ ޮކންމެ

އަުޅގަނޑު ވެސް މިސާލަަކށް، މި ކޮމިޓީއަށް މި އިނީ  ށް ނޯޓިސްކުރެވިފައޭ އޮތީ. ެއއީވެސް އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަ 

 ގޭ. އެއީ ެއއްވެްސ ތާކު ކަންނޭނ ލަރޭޓްކުރާނެތީެގން ޓޮއި ހެންވެގެްނ ކަންނޭނގޭ. ދެްނ މި ހުރިހާ އެންމެން ގޮވަ އެ

މިހާރު ހަތަރު ބޭފުޅުން  ކުރެްއވެނީ. ެއއީ ދުކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މިހާރު ގަސް ލައްވާނުލާ މީހުން ގެންނަ ޮކމިޓީއެއް

ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑަށް މި ުސވާުލ  ވެއްޖެ. އަުޅގަނޑަށް ވަރިހަމަ. މިހާރު ރެކޯޑިން ިވޔަސް އަުޅގަނޑަށް ވަރިހަމަ. ތި

. ލާވާނުއްލަ އީންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ޖަވާބު އެބަ ސީދާ އެބަ ދޭން ކެރެންޖެހޭނެ ދޭނަން. މިކުރަްއވަނީ. އެހެ

ނޫނިއްޔާާކ  އިއެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވާނެ ގޮަތކާ ދޭތެރޭަގއި ެވްސ އަުޅގަނޑުމެން އެކަންަތއް ެވސް ނިންމާފަ

ނުވާނަމޭ. އެ މީހުންނަށް ވެސް ވާނެ ގޮތެްއ  އަޅުގަނޑަކަށް މި ކޮމިޓީ ނުބާއްވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަނެޑއް ެއއްބަހެއް

ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެމީހުން ގަާވއިދުން ކޮމިޓީ އޮންނަ ކޮމިޓީ ބޭްއވޭ ކޮމިީޓއަކަށް ަގާވއިދުން އޮންނަ ކޮމިީޓއަކަްށ 

ޙައްެޤްއ  ހުންގެއެމީ ގާއެއް ހުޅުވާން އެބަޖެހޭ. އެއީނަމަވެސް ދެވޭނެ ޖަ އެމީހުން ދާން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު

އެ މީހުންެގ ކުށެއް ނޫން މި ކޮމިީޓއަށް އެމީހުން އެ ލާފައި އެ ތިބީކީ. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ  ،ނޫން މި ކޮމިޓީ

ެއގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެއީބޭނުންވާނެ ބާރަށް ހިނގާ ކޮމިޓީއެްއގައި ތިބެން. އެހެންވީމާ، 

 ންނަވަންޏާ އަުޅގަނޑު ެވސް ދެޭކ ގޮތް މި ދަންނަވާލީ.ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެކިވަޑަިއގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ކަދެއްކެވުން:ވާހައިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

ފިން. ހަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީ މިހާރު އިރުގެ ވާހަކަފުޅު ވަރަށް ައޑުއަހަ މުޤައްރި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެްނމެ

ގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ތިން ހަތަރު ކޮމިޓީގައި އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަނީ އަޅު

 ބޭނުްނވާ ބޭފުޅުން ންތަންކޮެޅއް ުލއިކޮށް އުުޅއްވައަެންއ ކޮޅުން އެއްަބއި ބޭފުޅުންަނކީ  ވަރަށް ުކޑަވެފަ. ދެން

އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ގަވާިއދު ކޮމިޓީ ބޭއްވޭނީ ނުވަތަ ، މަސައްކަުތގެ ަވގުތުތައް ހުްނނަ ގޮތުން. އެހެންވީމާ

 ޝަންތައް ހުށަހަޅަންޏާ. އެކަމަކު މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ދެއްތޯ. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ބާއްވަްނ މަޖުބޫރުވާނެ ޕެޓި

ޕެޓިޝަްނ ، ޕެޓިޝަނަކީ ދުވަހުން ދުވަހަްށ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ުދވަހު އަންނާނެ ެއއްެޗއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ޓަކައި ެއއްވެލަްނ  ރުވުން އޮންނަ ކަމަށްޒިުނވަތަ ކޮމިޓީއަށް ހާ އިޓަކަ ހުން ދިރިތިބިކަން އެންގުމަށްކޮމިޓީގެ މީ

ނަމަވެސް. މީގެ ސަބަބުތަެކއް އެަބހުރި. ސަބަބުތަކަކީ އެއް ސަަބބަކީ މިހާރު އަދި އަމުދުން  އެބަޖެހޭ މަހަކު އެއްފަހަރު

ސް ބާއްވަންޖެހޭ. އޮންނަންޏާ މަްއސަލައެއް ނެްތ ތިން ދުވަހު ެވސް އަންނާނެ ހަފްތާއަކު. މަހަކު އެްއ ފަހަރު ނަމަވެ

ނޯތުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މަހަކު އެއް ފަހަރު 

 ޅެންޏާ...ހެން ދެ ކޮމިޓީގައި އުނަމަވެސް އަންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިދެންނެވި
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