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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންާޑަގއި ެވސް  ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލީ މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް އިމްތިާޔޒު ކޮމިީޓގެ `. 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޭފދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ...މި މައްސަލަ އިވާފަދައިންބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެްނފަ ތި

ވަަޑއިގެންފައި ިމ ދެން ކޮމިޓީ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭތީ  އެހެން ކޮމިޓީައކަށް އިއިބްރާހީމްދީދީ ވަޑަިއގެންފަ މެންބަރު

ވަަޑއިގެންަފއިީވ.  ެވސް މި ަވގުތު ޤައުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭތީ މާންއުޘް ވަގުުތ، ޖަމީލް

ނަމަ  ދާރީ ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއއް އޮތްއި ވާލަންއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅު 

 ފަހުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ގެ ވަގުެތއް އަުރވާނަން. ޭއގެޓުމިނެ 5ތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮ

ތަމަ ން. ފުރައަރުވާނަ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލަން ފުުރޞަތު ތަށް ހުރި މައްސަލަތަކާގޮ  ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑގައި އޮތް

 ރީ މައްަސލައެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި އިދާ ަލއަކަށް ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަމުންއެ މައްސަ ވާނަމަ އިދާރީ މައްސަލަެއއް

ބެހޭ ގޮތުން ސުންގަޑި ކަނޑަެއޅުމަްށ  ތަކާމިޓީގައި މި ހުރި މައްސަލަކުރިއަްށގެންދާނަން. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ކޮ

ޓަކައި.  ްއ ނިންމުމަށްބެހޭ ގޮތުން ގޮތެ ނެ ގޮަތކާޓަކައި ިތ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަްއ ކުިރއަށްގެންދާ

 ދު.ޝާހިهللا ޝުކުރިއްާޔ. ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިނގޭތޯ. މި ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  ޝުކުރިއްޔާ

މޭުޒން މި މައްސަލަތަކުގެ ޅުގަނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިދާރީމައްސަލަތަކުަގއި ދެން ކުިރއަށްދެވޭނެ ކަމަށް އަ 

އެއް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ތައްޔާރުކޮށްެދއްވީމަ. ޚުލާޞާއް ޮގއްސަ އޮތް ހިސާބެްއެގ ަރއުންޑް މިހާރު ކަންތަްއތަގްބެކް

މައްސަލައަްށ  8މައްސަލަެއއް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި  8އޮތީ  އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތްކޮްށދެއްވާން މީަގއި މި

 ގެ ތަފްީސލުތައް ހޯއްދަަވއިދެްއވައި ޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް މި މައްސަލަތަކުއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ފެށޭ މާރި

ބަލާބެލުމަށް މީގެ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ  ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވާފަ. ެއއީތައްޔާރުކޮށްެދއްވުން. ކޮށްދެްއީވމާ އަޅުގަނޑުމެން 

ތަފްސީުލ ، މިހާރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނިންމުމަކަށް އޭގެ ޒާުތގަިއ ޮގއްސަ ހުރި ަމއްސަލަަތއް. އެހެންވީމާ

 .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިށީނދެފައި މިކަންތައް ނިންމާލެވޭނެހެން ރުކޮށްލަެދއްވީމާތައްޔާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެންާނ  މި .ދަންނަވައިލާނަން ޓަކައި ރީގެ ރެކޯޑަށްއަުޅގަނޑު ހަމަ ޙާޒި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

 . އެހެން ބޭފުޅަކު.ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް ގުިޅވަަޑއިގެންެނވީ ަވއިކަރަދޫ

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

އެ ދު ޝާހިهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އި މި އެދުނީ  ފުރުޞަތަށް އަޅުގަނޑުހަމަ 

 އިނގޭތޯ. ށްލެއްވުމަށްށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮހުށަހެޅުއްވި ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނިއްޔާ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ނިންމުން ކަމަށް  އްެޗއް ވިދާުޅވާން ބޭނުންފުޅުތޯޝުކުރިއްާޔ. އެހެން ބޭފުޅަކު އެ

 މެންނަށް ގޮތަށް ައޅުގަނުޑމެން ނިންމާ ކުރިއަށްގެްނދަންވީތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އެންއެ ނިންމާ

ފެށޭ މަސް.  ްޗ މަސް. އެއީކުަރްއވާ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރީަގއި، މާރި  މޭޒުން ަމސައްކަތްތަެކއްއެއްބަްސެވވުނީ އިދާރީ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ޗް މަސް ނިމުމުގެ ކުީރގައިމާރިފެށޭ  ެދންދަންނަވާލީ އޮޅުަމކުން ނަމަވެސް.  މިދެން އެހެންވެގެން 

މައްސަލަަތއް  މަްށފަހުގައި މިމޭޒުން ރިޯޕޓެއް ތަްއޔާރުކޮށް ގެނެއުރީދާެބހޭ ގޮތުން އި މީގައި ހުރި މައްސަލަަތކާ

ކެއް ކްލިއަރކޮށްލާ ގޮތަށް. ެއީއ ހުރިހާ މައްސަލަތަ ތުން ކޮމިޓީން ވަކި ގޮތެއް ނިްނމައިގޮބެހޭ  ނިންމާނެ ގޮތަކާ

ކޮމިޓީ  މި ހިސާބުން މިއަދު ެތއް ނެތީމަައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ިއތުރު މަސައްކަ މިއަދުގެ ނިންމުން ކަމަށް ބަަލއި

 . ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީ ނިންމާލަން ނިމުނީ ކަމަށް ބަލައި

___________________ 

 




