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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  58



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ ަބއްދަލުުވމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 4ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ިމ ދައުރުެގ `. 

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަްއ ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑު މިވަގުތު ކޮމިީޓއަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ރެކޯޑަށް ޓަކައި

އަލިފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދެން  ،މަދު ޝިޔާމްރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙުނައިފަރު ދާއި

އިާރެގ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާ، ޤުމަދު މަރުޒޫމެންަބރު އަޙު ިޢއްޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެރަޝީދު ޙުސައިން، 

މަުދ މުބީން، ކެޔޮޫދ ދާއިާރގެ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ފަލާޙް، ބިލެތްދޫ ދާއިރާ 

އަިދ  މަދު އާމިރުރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙުމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ުކޑަހުވަޫދ ދާއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ  ރުވެވަަޑިއގެންފައިދަންނަވާލާނަން މިތަނަށް ހާޒިހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި  އަޅުަގނޑު ޢަލީ އާރިފް. ދެން

ިމއަދު ކޮމިީޓގައި ވެްސ މާބޮޑު މަސަްއކަތެއް ނެތް.  ވަނީ. އާދެ!މެންބަރު ނުކުެމވަަޑއިގެންަފއި ޢިއްޒަތްތެރި

ށުން ގެ ދައްދާގެ )ނ(ވަަނ މާ 99 ެވސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމންނަށް އަނެއްކާ

ންނާެނ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅގައި އޮ ތިވެސް އެބައޮތް. އެ ދެ ސިޓީއަކީ  ފޮނުވާ ސިޓީ ދެ ސިޓީއެއް މިއަދު ޢާއްމުން

ނޑުމެންގެ ޮކމިޓީއަށް މިހާރު ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! .މިހާރު މީގެ ޚުލާޞާ މި ސިޓީގެ އަުޅގަ

ވިލުފުށި ކުޑަ މިސްކިތުގައި ތަރާވީޙް މިއޮންނަނީ ތ.ުގޅިަވޑަިއގެންފި.  ަވަޑއިގެންފި،ވެ ބައިވެރި ވެސް ރަޝީދު

އެކަމުެގ ވުމާއިެއކު އަހަރު އަންގާފައި  3ލު އިދާާރިއން ޖެހިޖެހިގެން ރަށު ަކއުންސި ނަމާދުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް އެ

ިމ  ދެން ސޮިއކޮށް ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީެއއް. މީހަކު 56ރަށުެގ ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުންދާތީ އެދުސަބަބުން ތަރާވީޙް ނަމާ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކުގެ ކަންތައްަތއް ބަަލހައްޓަނީ ޤައުމީ ސަލާމަުތެގ ސިޓީ މި ފޮނުވަން މިޖެހެނީ 

އަށް ފޮނުވަްނ ވާީތވެ އެ ކޮމިޓީ އެލް.ޖީ.އޭެގ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްަޓނީ އެމީހުން ކަމަށްކޮމިޓީން ކަމަށްވާީތވެ 

ސިލުތަކުްނ ކައުންިމހާރު އޮންނަ ގޮތުން މި ބަލަހައްޓަނީ މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައް ޢާއްމުކޮށް ދެން  މިއޮންނަނީ.

ބޭފުޅުންގެ އެްއވެްސ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ތިކަމެްއ މި ކަމަކީ. އެހެންވީމަ، އެލް.ޖީ.ޭއގެ ކަމަށްވާތީ 

މިއޮތް  ދެންނެތް ދެއްތޯ.  .ކަމަށް ނިންމައިފިން. އެބައޮތްތޯ މައްސަލައެއް. އާމިރުއިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ ފޮނުުވނު

ޞަުތ ލިބެނީ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ރުނޫނުގެ ދަށުން ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ެދވަނަ ފުެބހޭ ޤާ މަސްތުވާތަެކއްޗާ ސިޓީއަީކ 

ކުރަންޖެހޭތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ކަމަށްވުމާއިެއކު ޖަލުގައި ގިަނ ދުވަސްތަެކއް ހޭދަ ތަންފީޛުކޮށް ނިންމުމުން

ފޮނުްއވާފަިއވާ  އްނަންބަރު ގޮީޅގަިއ ހުންނަާވ ބޭފުޅެ 3، 2-މަދު ސިާޔދު މާފުށި ޖަލު ޔުނިޓްއަޙުނުމަށް ދިހޯދައި

ލުންކަމަށް ވެއްިޖއްާޔ ޤައުީމ ސިޓީއެްއ. ދެން މި ސިީޓވެްސ ޖަލުގެ ކަންަތއްތަްއ މި ފޯލްަވނީ މިތާނގައި އޮންނަ ުއސޫ

އެކު މި ސިީޓ ފޮނުވުނީކަމަށް ނިންމަން. ބޭފުޅުންގެ ިއޒުނައާ  ކޮމިޓީއަށް ކަމަްށާވތީވެ އެ ކޮމިޓީ އަށް ތި ސަލާމަތުގެ

ނޑުމެ  މައްސަލަތައް މި ނިމުނީ. ތި  ހިސާބަށް އައިސްފައި ހުރި ންނާމައްސަލަެއއް ނެތް ދެއްތޯ. ދެން މިއަދު އަޅުގަ

 އޮތިްއޔާ ހަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިތުރު ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވަން އެްއވެސް ބޭފުޅުން 



  

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:އަޙު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މި މައަުޅަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި  ިއދާރީ މައްސަލައެއް. ުކޑައަޅުަގނޑު  އާދެ!

ނޑައަޅާަފއި ކަންނޭނގެ މި ގަާވއިދު ވަނީ ަވގުީތގޮތުން ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ވަކި ތާރީމަސައްކަތް  ޚެއް ކަ

މަ، ހަމަ ހިތަށްއަރާ މި ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދު. އެހެންވީދުަވސްބާއޭ އަޅުަގނޑު އަކީ މި 51މި  ،އެހެންވީމަފާސްކުރުމަށް. 

 ހަމަ ސާފުކޮށްލަން.  ެއއްއެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ގަސްޓް. އޮ  4ެއއީ  ވެއްިޖއްޔާ ކަމަށް ެމއްކަ ވިދާުޅވާމި ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދުގެ ވާހަކަ  އާދެ!

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު އަޙު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެން

 . އިނީ ގަސްޓަށް ަހމަޖައްސާފައިއޮ  4ރަނގަޅު. އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ކަމެއް ެއްއެވސް ބޭފުޅެއްގެ. މުބީން. ްއވެސް އިތުއެ

 

 މަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރު އަޙުބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑަށް ސާފުކޮްށލަދެވިދާނެތޯ މީގެ ކުރީަގއި މި ކޮމިޓީގައި  އާދެ! އް ތިްނ ޅެދެ ބޭފުަސއްކަތްކުެރއްވި މައަުޅގަ

ނުޑ ކުޑަކޮށް މި ކޮއެއީ ނަން ސާފުކޮށްަލދެވިދާނެތޯ.  ބޭފުޅެއްގެ ލަމުން މިީޓގެ ަގވާއިދު ކުޑަކޮށް ބަލާއަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ  އެދެއްތޯ  ބޭފުޅުންނަށް ގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވާފައި ތިބިފަހަރެއްގައި މި ކޮމިޓީން ދެނީ. އަންނަމި

ދެން ވެސް ފާހަގަކޮްށލަން ފަސޭހަވާނެ.  ހުއްޓަސް އެހެން އެއްތަޖުރިބާގައި މީަގއި ޢާއްމުކޮްށ ދިމާވާ މައްސަލަ

 ސާފުކޮށްލަން.  ހެްނވީމަ ހަމައެމިކަމަށް ތަންޮކޅެއް ާއވެސްމެ.  މެންއަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޤައްރިރުގެ  ހަމަ ވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޭރުގެ ވެސްހާރު ހިމެނެނީ ކުޑަހުމިމި ކޮމިޓީގައި  އާދެ!

ނޑު. ދެން ނައިބުގެ ަހއިސިްއޔަތުން  ފުޅުންެގ ިމވަގުތު ިމ ޮކމިޓީގައި ިތއްެބވި ބޭހިމެނިވަަޑއިގެން. ދެން މީނދީ ައޅުގަ

 ސް ބޭފުޅުން އެއްވެ ނެތް. ެދން ތިުނއެއް ރެއަކު ކުރިން އިންނެވި އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މިހާރު މި އިާދރާގެ ތެތެރެއިން 



  

 ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަދި ހެދިދާނެ ގޮތެއް  ދެން އަސްލުަގއި ތި ކުރޭ. މެންނާސުވާލެއް އޮތިްއޔާ ައޅުަގނޑު 

 އެހެންކަމަށް ެވއްޖިއްާޔ  ބޭްއވިދާނެ. ވެސް ކޮމިޓީ ބައިވަުރ މަސައްކަްތ ައއިމަން ބޮޑު ޗަންެކއްހެ. މި ހަމަ އިނގޭތޯ

އެހެންކަމަްށ ރަށް ގިނަިއން އިނގޭތޯ. ވަސިޓީ އާދޭ އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގއި މަސައްކަތް ގިނަވާނެ. މިކަހަަލ 

ުދވަްސ  ީނ ހަފްތާއަކު އެއްނޫ ތޯވީާބއްވަން ބެލުމަށް ޓަަކއި މިހެން ހަމަ އައިމަ ވެއްިޖއްޔާ ިސޓީެގ ކަންތައްަތއް 

ޅު ގޮތަކަށް ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަފު . ެއއީ ތިނޫނިއްޔާ ހަމަ ސިޓީ އަންނަވަރަކުން ކޮމިޓީ ބާއްވަްނވީތޯ ންވީތޯހަދާލަ

 ބޭނުންަވނީ އެހެންވީމަ. އަޅުަގނޑު ގެންދަން 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ޤުމަރުޒޫ މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ާބއްަވިއގެން ތާއަުކ އެްއ ދުވަހު ފްލިބޭވަރަކުން ހަމުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މި ސިޓީތަްއ ިލބުނީމަ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެްނ އެ ރަްއޔިތުން އެ ފޮނުވަނީ ވެސް ބޭނުމެްއަގއި. އެ ޕެންޑިްނގއަށް ޭބއްވުުމގެ ބަދަލުގައި  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ.ނި  އެްއޗެހިތައްއެ  އޭތި ޕެންޑިންގގައި ޭބއްވުުމެގ ބަދަލުގައި  ންމާލުންހެން އަޅުގަ

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ދަްނނަވާލަން އުޅުނީ ހަމަ  އާދެ! ނޑު ބަެއއްދެން އެވާަހކަ. އެ އަުޅގަ ހަރަށް ފަ ހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

 ހަދަން ކަމަށް ދުވަސް ޅުެއްއދުވަސް މިދުވަސް އެއީ ރަނގަ  ހަފްތާއަކުތިއްޔާމުން ބޮޑުކަމެްއ ނެމު އްހިތަށްއަރާ މުހި

ދާނެއޭ. އެކަމަކު، ެއއަްނނަ ސިޓީެއއްެގ ބާވަތުން އެއިރަްށ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ގަީޑަގއި ވެސް އެ ިނމިގެންރަނގަޅޭ. 

ބާްއވާލަން ޖެހުނަސް ބާއްވާފައި އަދި  ހަމަ ކުއްލިއަކަށް  މުންހަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަހަލަ ސިޓީެއއް ކަމަްށވަންޏާއަވަ

ނޑައެިޅފައި އޮންނަ ދެވަނަ ދުވަހު ނޑުމެން ކަ  ކަމަށް. ން ރަނގަޅުންދިއުބާއްވާަލއިގެން ކުރިއަށް ގެ ެވސް  ދެން އަޅުގަ

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު

ނޑު ވެސް ަދންނަވާލަން އުޅުނީ މަ ނޑުމެންނަށް މި ނުޖެހި ކުރިއަށްދާނެ ތޮއްއްަކތްތައް ސައާދެ، އަުޅގަ އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އިންނަ ސްލޮްޓ ހަމަ  ނެތީކަމަށްވަންޏާމުން  މަސައްަކތެއް އެއްވެސްކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބޭނުން. ކަ

ނޑުމެން މިތަނަށް ންޏާ މަޖިލީހުގަިއ އަޅުގަ ވަކަމަށް ޮއެވއްޖެކަެމއް ނެތް. އެކަމަުކ، އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް  ނެބާއްވާ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ. ެއ ދެ ދުވަހުގެ ން ދުވަހުގެ ތެެރިއން ދެ ދުވަހު ކަންނޭނގެހާޒިރުވާ ތި އެ ސްލޮޓް  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ން ށްފި ކަމަށްވަންޏާމުބޭނުންކޮހަމަ  މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާްއވަންޖެހޭ ބަންދު ދުވަހެއްގައި އަުޅގަ

  .ކަމަށް އެ ފަޭސހަވާނެސްގެްނ ނުވާނެ. އެހެންވީމަ، އައި އެްއވެސް ޙާލަތެއް 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ްއވާފަިއ މި ސިޓީތައް އެބަހުއްޓޭ. ައޅުަގނޑަށް އިދާރާއިން ގުޅު ވެސް ހަމަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި  އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 ވިދާުޅވި މިއީ މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއޭ.  ދެންނެވިން ރީމަ އަޅުަގނޑުކުސުވާލުކޮންއިރަކަށްތޯ ބާއްވަްނ ކޮމިޓީ 

ނޑު ދެންނެވިްނ  ،މަވީމުންގެ ސިޓީއޭ. ދެން އެހެންއާން ނޑުމެން އެހެންވީމަ މަޖިލީހުގައި އުޅޭ އަުޅގަ ގަިޑެއއް އަޅުގަ

މި ހިތަށްއެރީ އެ ަގޑި ނަހަދާ ކަމަށްވާތީ  އަށް 3ިއން  2ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަދަމާ ހިނގާށޭ. ދެން އޮތް 

ނޑުމެން އޮފީހުގައި ޓީތަކަށް މި ގަިޑއޭ ހަދާސި ދެން ުއޭޅ ގަިޑއެޭކ ހަދާނީ.  މަޖިލީހުގައި ، ީނ. މާނައަކީ އަުޅގަ

ސިޓީކަމަށް ެވއްޖިްއޔާ މާ ގެދަރކުެރވުނު އެްއޗަީކ  ންގެ ވާހަކަުފޅުީނ މި ތިން ބޭފުޅުންްށ މި ގެދަރކުރެވުއަޅުަގނޑަ

ެއކަމަށް ހަދަމާ ހިނގާށޭ ސިޓީތަކަށް.  ހުވަފްތާއަުކ އެއް ދުށް ވެއްޖިްއޔާ ހައަރޖެންސީއެއް ނެތް ކަމެްއކަމަ

ހަަމ މަަސއްކަތެއް ނުބޭއްވުމަށް ޓަކައި ރަްއވާ ބޭފުޅަކު އެބައުޅޭތޯ. ދެން އާމިރު ވިދާޅުވީ ެއއްވެސް އިޢުތިރާޟްކު

 ތޯ. ކިހިނެއްހިނގާށޭ އަންނަ ވަރަކުން ކޮިމޓީ ބާއްވަން. މި ދެ ޚިޔާލެއް މިއޮތީ. އެގޮތަށް 

 

 ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮ

ނޑަށް ހީވަީނ  ވާއާމިރު އެ ވިދާޅު  ނޑުމެން ަނގާކޮމިޓީ ާބްއވާ ވަގުތު އަުޅގަ ފައި ޭބްއވުން މުހިއްމު ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ަތށް ވަގުއެހެންވީމަ، ެއގޮން މި ޓައިމް ނަގާފާނެ. އެ ދޫކޮށްލައިިފއްޔާ އެހެން ބޭފުޅު ތު އަުޅގަ

ެވސް އެ ފާހަގަކުެރއްިވގޮތަށް  ވި ގޮތް ދެ ރަޝީދުރަޝީދު އެ ިވދާޅުރިޒަރްވކޮށްފައި ބާްއވާފައި ެއހެންނަމަވެސް 

 މަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރަށް ބައްލަވާލެްއވީ ސިޓީ އްޔާ ދެންޖި އްރޖެންޓް ކަމެއް ވެމުހިއްމު ވަރަށް އަ

ކީ ވެްސ ހައް ުދވައެ ދެ ދުވަހުންތެރެ ކޮންެމވެސް އެ ަހމަމުން އެހެންވެއްިޖއްޔާ އަންނާނީ. އޭިތ ނޯޓިސް ނޭނގެންކަ

ށް މިއަންނަނީ . ދެން ޢާއްމުކޮނެވަހަކު ވެސް އާޖެންޓްޮކށް ބައްދަލުކޮށްލަންޖެހޭދުއަދި އެނޫްނ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ްއގެ ެތރޭގައި ހަފްތާއެ އޭތި އެހެންކަމަށް ެވއްޖިއްާޔ  ނުެވގެން. ކަެމއްޝަކުާވގެ ސިޓީަތއް ކަން މެންނަށް އަުޅގަ

އެހެްނވީމަ، އާމިރުގެ އަސްލު އެ  ބާއްވަްނވާނީ. އޭތި ޕެންިޑންގކޮްށގެން ނުވާނެ. އެއަށް އެޓެންްޑކުރެވޭެނގޮތަށް 

ނޑު ނޑުމެންނަށް ވަގުުތ ނުލިބި ހިނގައިދާނެއޭ. މި ހިތަށްއަރަނީ  ވިދާޅުވާ ތަންޮކޅު، އެހެންޫނނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް އަނެއްކާ އެހެންވެއްިޖއްޔާ  .ނާފަސްވީމަ، އެ ތަންކޮޅަށް ވިއެހެންވެސް ލަސްވާެނ ދެއްތޯ.  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިތާ އިންނަނީ ތިްނ . ހާރު ހުރީ ޕްރީ އެަސއިންޑް ަވގުތުތަކެއްމި ބެހޭގޮތުން. ވަގުތާ މި  ޖަވާަބކީތި ުސވާުލގެ  އާދެ!

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ރޫމް ނަގާފައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ރިހާ ކޮމިޓީތަކަކަށް އެހެންވީމަ، މި ހުކޮމިޓީ ރޫމް.  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެދުނީ ހަފްތާއަކު ދެވެސް ދުނު ގޮތަކަށް ނޫން ހަމަޖެހުނީކީއެ . އެކަމަކު، ހެނދުނަށްދުަވހު  . އަުޅގަ



  

އަްނގާރަ ދުވަސް  ،އަދު އެކަނިމިހެނދުނު މި ލިބެނީ ނަށް ންކަންދިމާކުރި ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެރަމަޟާން މަހު 

ނޑުމެން އަށް. ދެްނ އެކަމަުކ،  3އިން  2ސް މެންދުރުފަހު ވަދު މަައޅުަގނުޑމެންނަށް ހޯދެން އޮތީ އެކަނި.  އަުޅގަ

ވެސް ހެދޭތޯ. ދެން ނދުނަށް ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއް ހެނަން ހަމަ ނީމަ ބަލާިވއްޔާ ރަމަޟާން މަސް ނިމުއިރާދަކުރެއް 

ނޑުމެންގެ މިތާނގެ އަ ޢާއްމުގޮތެްއަގއި ހުށަހެޅޭ މިއަންަނނީ މިކަހަލަ ކަމެއްގެ އިތުުރން މި ގަވާއިދަށް ކަމެއް ުޅގަ

ބޮުޑ އެ އެްއެޗއްސަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނާނެ ވަރަށް އިޞްލާޙެއް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ އުޅޭނީ. 

ނޑު ވެ. ފަހަރަށް އައިސްަފއި އެބަހުރިގިނަ .މަސައްކަތްތައް ނަށް ައރަނީ އަޅުަގނޑުމެންސް ހަމަ ހިތަށްދެން ައޅުގަ

ޓީ އޮތަސް މި ކޮމިީޓ އެންމެ ދެ ސިޓީ އޮތަސް ތިން ސިހެންވެގެން އެ ގެން ިތބެންށޭ ޖެހޭނީ.އިހަމަ އަތް ސާފުކޮށްލަ

ނޑަ ބޭފުޅުން ބާއްވަނީ. އެކަަމކު، އެކަްނ ުކރާނީ ތި އްެގ މަތިން. އެހެންވީމަ، ދެން އިތުރު ްށ ލަފާދެއްވާ ގޮތެ އަުޅގަ

ޔާ އް ކަމަށް ެވއްޖި މި ބަލަނީ. މި ސިޓީތައް ކަމަށް އަޅުަގނޑު  މުނީންމެއް ނެތީކަމަށް ެވއްޖިއްާޔ މިހާރު މި ނިކަ

ނޑަށް ެއގޮ  ހަފްތާއަކު ެއއް ުދވަސް ދެން އެނޫން މަސައްކަެތްއ ގިނަ ބޭުފޅުންގެ ވާހަކަފުޅުން ދޭހަވީ.  ތަށް އަުޅގަ

ސީއަށް ބަލާފަިއ ޓީއެއް އޮތަސް ެއއީ އަރޖެންސިއަދި އެންމެ ޖިއްޔާ އޮތްކަމަށް ެވއްއައިސްިފއްޔާ އަރޖެންޓް ކަެމއް 

ނޑުމެްނގެ މެންޑޭޓް އޮންނާނެ ގަވާއިދު ފޮތު)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިނގޭތޯ. ކޮމިޓީ ކޯކުރާގޮތަށް ހަމަ  . ދެން ގައަޅުގަ

ސާފުކުރަންޖެހޭނީ އްޔާ ެގ އިތުރުން ހަމަ ކަމެއް ހުެރއްޖިރަނގަޅު ާވހަކަފުޅެއް ތި ވިދާޅުވީ. އޭ ، އޭގެ އިތުރުން

ގަިއ ކަންތައްތައް މިސާލަކަށް، މިދިޔަ ދައުރުރާވާފައި ހުރި  ންރަށްވާތީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުމައިދާރާއިން ކަ

ތި ވިދާޅުވާހެން ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮެތއްފައި ހުިރ ކަންތައްތައް ވާފައި ހުރި ހުއްޓިރާ

ން އަނެއްކާ މިއަންަނ ދެ .ހަކަދައްކާަލިއގެންވާ އިދާރާއާއެބޭުފޅުންނާއި ވާހަކަަދއްކާަލއިގެްނ  ހަމަ އިނގޭނީ ބޮޑަށް

ވެސް އަންނާނީ  އެ ބަޖެޓުބޭފުޅުން ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާނެ. މިެވސް މިހާރު  އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު

ންނަށް ހުރި ބޭފުޅު އެ ބަިއަގއި  ވީމަ، ކުރީރަން. އެހެންފާްސކު ވެސް  އެ ނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް. އަޅުަގނުޑމެން ޖެހޭ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވާނެ ފައި އި ސާފުކޮށްެވސް ބަލާފަ ހިނުވެގެންތޯ އެ ެއއްޗެްއ މެ ކޮންކަދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ 

ނަ އެއަންމަ އޮބްިވއަސްލީ ހަ. ބަޖެޓު އަންނައިރުގަމި އިދާާރގެ ކަންތައްަތއް އެކޮަމޑޭޓްކޮްށދެވޭތޯ  ވީހާވެސް ވަރަކަށް

ވެސް  ނީވާވިފައި ހުރީ ިގނަފަހަރު. ދެން ނުތަނަކުން ހަމަ ސްލޭްޝކޮށްލާފައި ފޮތައް އެވެސް  އަހަރަކު ޓު ކޮންމެބަޖެ

ނޑުމެންނާ ެޗއްއްއެހެންވީަމ، އެ ހުރިހާ އެ ނޭނގެ. ކަންއެހެން  އައިމަ ދެން ހިސާބަށް.  ވެްސ އަންނާނެ އަުޅގަ

ނޑަށް ލި ގެންދާނަން ކުރަމުންހިއްސާ ންނާއަޅުަގނޑު ހަމަ ތިބޭފުޅު މި ދެން  .ވިޔަސް ލޫމާތެއްމިކަހަލަ މަޢު ބޭ ައޅުގަ

ދެނީ. މި ހަމަ ޖެނެރަލް މި މިހާރު  މަޢުލޫމާތެއްކުރީގައި ވެސް ތިބީމަ ހުރި މިރާ މިތާ ތިބީމަ އަޅުަގނާޑއި، އާ

އަޅުަގނޑަށް ދެެކވުުނ  ެއއްޮކށް އެބޭފުޅުންނާދަލުވީމަ އްބަ ޢާއްމާއަމީން ރައީާސއިމިދަންނަވާ އިންފޮމޭޝަން. ދެން 

 ެއއްކޮްށ މިތާނގެ ިއދާރާގެ ިއސް ބޭފުޅުންނާ  އިމާއްއަމީްނޢާިހްއސާކުރާނަން ނޫނިއްޔާ  ތި ބޭފުޅުންނާވާހަކަެއއް 

ތުރު ކަެމއް ސް ހަދައިދޭނަން އިނގޭތޯ. ދެން އިމީިޓންގ ވެކުރަން ދެންނެވުނު ައޅުަގނޑުމެން އެ ަބއްދަލު އެްއކޮށް



  

ކޮމިޓީ  ކަމަށް ފެންނާތީވެ މިއަދުގެ ނެތްެއހެންވީމަ، ދެން އިތުރު އެްއެވސް ޚިޔާލެއް  ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް ...ނެތި

 މިހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 

___________________ 

 

 
 

 


