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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ބާ. އެންމެ މަރުޙަ ވެސް މެންބަރުންނަށް  . އާދެ! ސުލޫކް ކޮމިޓީގެ އިއްޒަްތތެރި ހުރިހާ ޢަލަިއކުމްއައްސަލާމް

. އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރުން ދަންނަވާލާނަންަވޑަިއެގންނެވި ޙާޒިުރވެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމައިނުން

ކުރެްނދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު މުާއުޒ މުޙައްމަދު ރަޝީދު،އިްއޒަތްތެރި މަޑަވެލި ާދއިރާެގ  މެންބަރު،

ެގ ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް،ރު ދާއިާރެގ އިމެދު ހެންވޭ ،هللاބްދުލްބާރީ ޢަބްދު މެންބަރު ޢަ

ރާގެ މެންބަރު ދާންދޫ ދާއި ންބަރު ޙަސަން މުފީދު،ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު،އި

އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ، ުދވާފަރު ދާ އިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިްނ އަރީފް،ނޮިޅވަރަްމ ދާ އަޙްމަދު ައއްސަދު،

ޝުކުިރއްޔާ.  ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް މުޙައްމަދު ނާޒިމް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ރި މެންބަރުްއޒަތްތެ ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ އި

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ދަންނަވާލެވުނީ މަޖިލީހުގެ މި މި ކޮމިޓީގެ ޖަލްާސއަކަށް މެންބަރުންނަށް ސުލޫކުއްޒަތްތެރި އާދެ! އި 

ފާނެ ައޅުގަނޑުމެން ހިނަގއިުކގައި ދައުުރގަިއ ކުިރއަށް ހުރި ޖަލްސާތަމި ދަނީ. ެއހެންވީމާ،  ދައުރު ފެށިގެން މި

ކޮމިޓީގެ ޙަީޤޤަތުގައި ޙަޤީޤީ ކޮމިީޓގެ  ައޅުގަނުޑމެން ސުލޫކް ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާކޮށްލަން. ެއއީ

އެޅުން.  ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކާ ެބހޭގޮތުން ފިޔަވަޅުއެ މަސައްކަތަކީ މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ހިނގާ ބަެއއް ކަންތައްަތާކއި 

. މަޖިލީހުެގ ވަރަށް ބޮޑު ިއޞްލާޙެއް ގެެނވިފަ ވެސް ިމވަނީ ދާދިފަހުންތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ރައްޔި

ބޭފުޅުންނަށް  އިދާީރ މޭޒާ ވަކި ވަރަކަްށވުރެ ަކއިރިވެ އެއެ ޖަލްސާއެއް ހިނގާ ަވގުތު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި 

ޭއެގ  އުސޫލުތަެކއް.ވަންސުން ފައިސާ ކެނޑޭ ކަހަލަ ކޮމިޓީ ެއލަކަމަށް ވަންޏާމުން  އުނދަޫގވާގޮތަށް ކަމެއް ކޮށްފި 

ކޮމިޓީގެ މި ވަނީ ކޮމިޓީން ައޅުގަނޑުމެން މި މަކު. އެކަެއއްފަހަރުވަނީ ބެލިފަކޮމިީޓން ވެސް މި ދެތިން މައްސަލައެއް 

އެްއ ދޭތެރޭގައި މެންބަރަކާ ފިޔަވަޅު އެ ިއޞްލާޙު ޖެހިޖެހިގެން އެ އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ގެނައި 

ކަމަްށ  މަހުގެ މުސާރަ ނުކެނޑޭނެ 2ޖެހިގެން އަންނަ ޖެހިމުން ކަމަށް ވަންޏާ ކޮށްފި ކުށް 2މަހެއްގައި 

. އެހެންނަމަވެސް ޮފނުއްވާފަމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީ ވެސް ވަނީ ގަބޫލުނުކުެރވޭތީވެ އެކަންކަމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވެްސ  މިކޮޅަށް ކޮމިީޓގެ ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްުވމަށް އެދިންގެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ އަުޅަގނޑުމެ

ްނ ތަނުގައި ޢަމަލުކުރަ . އެހެންވީާމ، މިކަންކަމުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތްސިޓީއެއް ފޮުނވާފަ

ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާ،  ދު މި ބައްދަލުުވމުގެއަމިޙަީޤޤަތުގައި ކޮށްލުން ތަކާ ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާގޮ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ން. ހުޅުވާލަފުރުޞަތު  ގަންނަާވ ވާހަކަފުެޅއް ދަްއކާލެްއވުމަށްއަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑާއި 

ރު ޢަބްދުލްބާރީ އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 އަށް. هللاބްދުޢަ
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުރިއަށް އޮތް މިދުވަްސތަކަކީ ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ ބަހާރު މޫސުމް ކަމުގައި 

ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މާބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ

ެވްސ  ކުަޑއެއްއުޅުްއވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ވެސް އެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުެގ ތެރޭގައި  އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ކުރިއަށް ގެންދެިވއްޔާ ރަނގަުޅވާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. ވާރެެއއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކަމަށް ބަލައިގެން  ނަގަން ނުޖެހޭނެ

 އޮތީ.  ވެހޭނެ. ހޫނު މޫސުމް މިނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރަށް. 

 

  ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުއާޒު 

މަޖިލީހުގެ މި ވާލުކުެރވޭ މަސައްކަތްތައް ށް ފެންނަ ގޮތުގައި ިމ ކޮމިޓީއާ ޙަތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑައިްއޒަތް

ންމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. ިމ މަތިން ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރުމަީކ ެއންމެ މުހިގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އަުޅގަނުޑ މި ދެންނެވީ  ގޮތުގެ މަތިންއެ ކޮމިޓީއަށް އަންނަ މައްސަލަަތއް 

ދައުރުގައި ނޫނީ މި ންނަ މިއަ ފައި ދެންއެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ބަލާބަޖެހޭ އެކަންތައްތައް ނިންމަން. އެއަޅުގަނޑުމެން 

. ކަެމއް ވާނީކީ  ގެ ކިހިނެއްނފާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދި ނޭފެށިގެން މި ދާ ދައުރުގައި ުކރިއަށް ހިނގައި

 މަޖިލިސް ކުރިއަށް ާދނެކަމަށް.  ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުރަނީންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވެސް އުންމީދުއެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހުރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް  މިމިވަގުތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑުެމން 

ްއ ެވްސ ކެުހރި މައްސަލަތަ ހުށަހެޅިފައި މި ގެވަނަ އަހަރު 2015ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ޖައްސާލެވިފަ. ކޮމިޓީއަށްމަޑު

އެ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިންނާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އެދުމުގެ މަތިން 

މި ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާ  ނަމަވެސްން. އެހެލަތައް މިވަނީ މަޑުޖަްއސާލެވިފަމައްސަ

ބަލާނީ ރައްޔިތުންެގ  މެންވެސް ލިބިގެންވޭ. ައޅުގަނޑު  މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް ގުިޅގެން ފިޔަވަޅު ެއޅުމުގެ ިއޚްތިޔާރު 

ެތއް. ެއގޮުތގެ މަތިން މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ކަންަތއްތައް ކުރަން އަުޅގނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގޮ

ގޮތްތަުކެގ  އާ މިއަސާސީސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި ގާޫނނުވެ އަބަދު ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ

 ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށް  އަކާސަލަގަނުޑމެންނަށް މިކަހަލަ މައްންވީމާ، އިތުރަށް އަޅު މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެ
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އޮންނަ  ފަހުން ޮކމިޓީގައިގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން  ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ  ނަށް ޅުގަނޑުމެންވަންޏާމުން އަ

ދަލުވުމުގައި އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ބައްމި ވެސް މިއަދުގެ  ކޮްށލާނީ. އިތުރު މެންބަރަކުޖަލްސާއެްއގައި މަޝްވަރާ 

ނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިންމާލާބައްއަޅުގަނޑު ިމއަދު ކޮިމޓީ ނޭދޭތީ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

____________________ 




