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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ  3އްމު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާ`. 

ުފވައްމުަލކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަުރ  ؛ބޭފުޅުންނަކީޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިްއބެވި ވަން. މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމަށް ހާދަންނަ

މަދު ޝިޔާްމ، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް އިފަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުޢަލީ ފަޒާދު، ނަ

ންބަރު މެ ަމދު ރަޝީދު، އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުގައްދޫ ާދއި، هللاޢަބްދު

މަދު މަރުޒޫޤު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު އިން، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުބީން، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު ެކލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފު. ހުރިހާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު އިބްރާހީމް އަދި އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު ވެސް އެޖެންޑާަގއިވަނީ ހަމަ ވަރަްށ ކުޑަކުޑަ މަަސއްކަެތއް. 

ބޭފުޅުންގެ  ިމއައިްސވަނީ. ތިމުންގެ ސިޓީ ކަނި އާންަތއް އޮންނަގޮތުން ަހމައެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިަވގުތު މަސައްކަތް

 އިރަމާގޭ ހާލިޤު މޫސާ.../އިހަވަންދޫތަްއ ވެްސ ހުންނާނެ. މިއޮތީ ހއ.ަތކުގެ ކޮޕީމަތީގަިއ މި ސިޓީކުރިފުޅު

ްނ މިނިވަ އެހެްނީވމަ، ޙާލިޤު މޫސާ، އިރަމާގޭ/ހއ.އިހަވަންދޫ ފޮނުއްާވފައިވާ ސިޓީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ދެން މިއޮތް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނީ ކަމަށް ނިންމަން.  ަތކުގެ ކޮމިީޓއަށް،މުއައްސަސާ

އްމުކޮްށ ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގަިއ ރޯަހއުސް އަށް އެދެން ޢާ 52ފައިވާ ފޭދޫ ައވަުށގަިއ އިމާރާތްކޮށްސިޓީއަކީ ސ.

ދެްއވުމަށް އެދި އައިމިނަތު ދިޔެ، ަވއިލާއްމައްސަލަ ބަ ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އިންސާަފށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ

ސިޓީ ވެސް ހަމަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ  ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ. އެ ދިއްާގގަސްދޮށުެގ/

ނެތް  މައްސަލައެއްބޭފުޅުންގެ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އެަބޮއތްތޯ.  ތި ޖެހޭނީ.މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން

އެހެންަކމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި މިހާތަނަށް ހުރި މަސައްކަތް )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވިމާ، އެ ވެސް. ދެއްތޯ. 

ނެތް ދެއްތޯ . އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންބޭފުޅުންގެ ެއއްވެސް އިދާރީ މައްސަލަެއއް އޮެވއްޖިްއޔާ އެ  މި ނިމުނީ. ތި

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ކުރީ ދުވަހު  ކަމެއް އާދެ! އެހެން މައްސަލަެއއް.  އެބައޮތްތޯ. ދެްނ އަުޅގަ

ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ރަމަޟާން  5އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާަފިއ އޮންނާނީ ހޯމަ، ބުދަ މި 

ނޑުމެންނަށް މި ތާވަލު ކުރެވިފައި ހުރި ގޮމިޓީތަކެއް ވެސް ވަރަށް ބިީޒވުމާިއއެކު ހުރިހާ ކޮމި މަހު  ތުން އަުޅގަ

ދެން ބުދަ އެއީ މިއަދުގެ މި ގަޑި. ގަޑި.  ދެއްތޯ. އަންގާަރ ދުވަހުގެ މި މި އަންނަނީ އަންގާރަ އާއި ބުދައާ ލިބެން

 ކޮމިޓީ މިއިންނަނީ. އެހެންވީމަ، ހުސްކޮށް ލިބެން އޮންނަ  3ގެ އެންމެ ނެއއީ ހަމަ މިތާއަށް.  3އިން  5ދުވަހުގެ 

 ސް ތެރޭަގިއ މިހިރަ މި ފެންނަ އައު ވަަރކަށް މަ 4ށް އޮތް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ެއއީ. ުކރިއަހަމައެކަނި ސްލޮޓަކީ 

ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެްއ  ަގއި ފުދޭވަރަކަށް ކޮޓަިރތައް ހުންނަ ކަމަށްވަނީ. ދެން މިނއިމާރަތް ނިމޭނެ ކަމަށްވަނީ. އެތާ

ހުރި ހާލަތު ބަލަން  ބޭނުންފުޅިއްޔާ މިހާރު އެތަން ބޭފުޅުން އެކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުމަކީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމަ، ތި



  

 ގުޅިގެްނ ކިހާ ިހސާބަކަށްތޯ އެތަން ޮގއްސަ ނގެ އިދާާރ މީހުންނާވަަޑިއގަންނަވަްނވީ. މިތާހަމަ ބޭފުޅުްނ  ތިވެސް 

ނޑުމެން އަކީ މިސްގެ ފެސިލިޓީނކޮބައިތޯ އެތާ ؟ހުރީ ެގ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލުމުގެ ކޮމިޓީއަކީ މި ކޮމިޓީ. އަޅުގަ

ބަލާނީތޯ ނޫނީ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި އެކަން އޮތީ. ެއ މިހާރު ހުރި ހިސާބެއް  ޒިންމާއެއް ެއއީ. އެހެްނވީމަ، ތި

ނޑުމެންނާ  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ތި ހަވާލުކުރަންދެން ތިބޭނީތޯ ވެސް.  އެތަން ނިމިގެން އެތަން ައޅުގަ

ނާޑިއ ގެ މަސައްކަުތގެ ހަާވސާނވާހަކަިއަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިތާ  ެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

އެމަިނކުފާނު ޑިސްަކސް ކުރަްނ  އެބަހުްއޓޭ ބަިއވަރު އިޝޫޒް ވިދާުޅވި  އްމުއަމީންޢާއްމާ ބައްދަލުެވގެން އަމީންޢާ

ކުރިން ބޭނުންފުޅޭ  މިޓީއަށް މައްސަލަަތއް ގެަނއުމުގެކޮ މި ،. ެއހެންވީމަ، ޭއގެ ކުރިންކޮމިޓީއާ ވާ މިފުޅުބޭނުން

ނޑާއި އަމީންޢާއްމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ާއއި ކުަޑކޮށް  ތައްުހރި ކަންތައްއެ ދެލައިގެންނމީހުން އިށީ 3 ައޅުގަ

ތަްއ އެބަހުރި ކަންތައް ރި ބަިއވަުރ އިޝޫްޒ ހަމަ. ދިމާވެފައި ުހރިކޮމިީޓައށް ފޮނުވަން. އެބަހު ރިވައިްސކޮށްލާފައި މި

 ުމވަްއޒިފުންގެ ސަިއޑްެގ ކަންތަކާއި ިރސޯސަސް ަސިއޑްގެ ކަންތައްތަާކއި އަދި އީބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ. އެ ކަމަށް މި

ވާ ކަންތައްތައް ވެސް އެބަހުއްޭޓ. އެހެންީވމަ، މިކަންތައްތައް ހަމަ ތިމަންނަމެން ފުރަތަމަ ރައީސް މެންބަރުންނާ ރިލޭޓް

ނޑުމެން   ތި ބޭުފޅުންނާ ހިސާބަށް، މާނައަީކ ޢާއްމު ކޮމިޓީާއ ހިސާބަށްދެލަިއގެން ނމީހުން އިށީ 3އާިއ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރީފަހަރު ފާސްކޮށްފައި ހުރި ބައިވަރު ކަްނތައްތައް އެބަުހއްޓޭ. ދެން ހަމަ އޭގެ ތެރޭަގއި  ގެންނަން

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ބިލު ވާހަަކ ވެސް އުނިޓީގެ އިމިނމިތާބައެއް އުނިކޮށްަފއި އޮތް ކޯޓުން  ދެން ސްޕްރިމް

ނގެ މުވަްއޒިފުންނަށާއި، މިތާ .ކަހަލަ އެއްޗެހި ލިބިވަަޑިއނުގެން ވެސް އެބަހުއްޓޭ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ ބައެއް 

އެބަުހއްޓޭ.  ތައްލިބެންވާ ކަންތައް ބޭފުޅުންނަށް ވެސްބޭށާއި އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އުުޅއްާވ އަމީންޢާއްމަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ުއޅުްއވާ ބޭބޭފުޅުންމާ ކުީރގައި ިތއްބަވާަފިއ  ނގައިއޭގެ ބުނާނެ މިތާ ނޭ މިދެންނެވީނައަކީ އަުޅގަ

 . އެޭއގައި ނާޔަތްތަކެްއ ވެސް ޮއވޭނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ޢިބޭފުޅުން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ވާހަަކ. އެ

ނޑު ހަމަ  ޓޭ. އެހެންވީަމ، އެުކރަން އެބަހުއްކަތައް ވެސް ިޑސްކަސް ވާހަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބުނީމަ އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭފުޅުން ވަކިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. ދެން ހަމަ ތި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތާވަުލކޮށްެގން ތި

ނުޑ ދަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ނާޑ ހިއްސާކުރާ އެްއޗެހި ތި ނަވާަނން އަމީންޢާއްމަށް އަުޅގަެވއްޖިްއާޔ ވެސް އަުޅގަ

ާޔ އެކަން ެވސް ކުރާށޭ. ެވއްޖިއް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ތި .ކުރަންބޭފުޅުންނާ ކުރީބައިަގއި ހިްއސާ

ކަންކަްނ އެ ދެން ހަމަ މިތަނަށް ެގނެސް، ކޮމިޓީއަްށ ގެނެްސ ތި ބޭފުޅުންނާއްުމކޮށް ކުާރކަމަކީ އެހެންނޫނިއްޔާ ޢާ

 ދެން )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިމާރާތް ބެލުމުގެ ކަންތައް ހަދާނީ ޭއގެ ފަހުންތޯ.  ން އެެހންވީމަ، މިހިއްސާ ކުެރއްވުން. ދެ

 ރެކޯޑްަގއި މި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަާކއިގެން  ދި އި އޮފްއަޅުަގނޑުމެން އޮން ދި ރެކޯޑްަގޔާ

ތަކުގެ ޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުވި އަ ބައްދަލުކުރެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އަީމންޢާއްމާއި މަޖިލީހުގެ ރަީއސްއާ 

އިތުރު މަސައްކަތެއް  މަަސއްކަތެއް ވެސް ނެތުމާއިެއކު ދެން އަލީަގއި ދެން މިވަގުތު މިކޮިމޓީގެ އެހެން ެއއްވެސް



  

ނޑުމެން ބާއްވާނެ ރަސްީމކޮށް މި އަންނަން ހިސާބަްށ  މަންޑޭއާމާނައަކީ  އޮންނަ ޑޭޓެްއެގ، ދެން ކޮމިޓީއެއް ައޅުގަ

މު ކޮމިޓީ ކަމަށްވާތީ މަސައްކަތް އްކޮމިޓީގެ ޢާ އްމުކޮށް މިނެތިއްާޔ މަންޑޭއަކު ނޯންނާނެ. ޢާ ވެސް މަސައްކަެތއް

ނޑުމެން ކޮމިީޓ  ހުރޭ. އެކަމަުކ މި ދުވަްސކޮުޅ މަސައްކަެތއް ނެތް. އެހެންީވމަ، މަސައްކަެތއް އަންނަންދެން އަުޅގަ

  ލައިކުމް.ން ނިމުނީ. ވަްއސަލާމްޢަމިހާހިސާބުމިއަދުގެ ކޮމިޓީ  ދެންނުބާއްވަން. 

___________________ 


