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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ކޮމިޓީގައި ހުރި ބައެއް  ސުލޫކު އްދަލުވުމެއް މިއަދު މިބޭއްވުނީކޮމިޓީގެ ބަ ސުލޫކު ޢަލަިއުކމް.. އައްސަލާމް`

ޒިރުިވ ެވސް މި ކޮމިޓީއަށް ހާ ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަތަކާ ބެހެގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށްލުމުގެ ބޭނުުމގައި. އަޅުގަތްމަސައްކަ

މަޑަވެލި ދާއިާރގެ  އިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ފަލާޙް،މެންބަރުންގެ ނަންތައް ދަންނަވަލާނަން. އިނގުރަ 

 ،هللاބްދުމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ންބަރު މުއާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު،އިްއޒަތްތެރި މެ

ޙުސައިން މުފީދު  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މް،މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޒި

ތްތެރި މެންބަރު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ދު،ރު އަޙްމަދު އަސްޢަތެރި މެންބަދާންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ޢަބްދުލްޤާދިރު،

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ަވއިކަރަދޫ ާދއިރާގެ ިއއް ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ،ފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަުދވާ ރީފް،ޙުސައިން ޢަ

ބޮޑެތި ކޮިމޓީއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ  މް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުލޫކުމުޙައްމަދު ނާޡި

 ތައް މުކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މަަސއްކަތްިޅގެން ޢާއްކަންތައްތަކާ ބަެއއް ކަންތައްަތކާ، ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ގު

ވަަނ އަހަރުަގިއ  2015ވެސް އެިގަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދަިއން  ފެށިގެން މިދަނީ. ދެން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ރު ލީހުގެ ގަވާއިދަށް އޭވުނު. މަޖިރު ކުރެ ސައްކަތްތަެކްއ ޙަޤީޤަތުގައި އޭކޮމިޓީގެ ވަރަށް ގިނަ މަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މިތާނގައި ބަެއއް  ހިނާގ ބަެއްއ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށްަމޖިލިސް ތެރޭގައި  ނައި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެންގެ

ރު ަގިއ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް އޭެގ ތެރޭ. ދެން އޭުރގައި އަުޅގަނޑުމެންފިޔަވަޅު ވެސް އެޅިފަމެންބަރުންނާ ދޭތެރޭވަނީ 

ކޮމިޓީެގ ތެރޭގައި އުފެދުނު. ބައެްއ މެވެސް ވަރެްއގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ވެސް މި ޞްލާޙާ ގުޅިގެން ޮކންގެނައި އި

ތަކުރާކޮށް ޖެހިޖެހިގެން  ަވންޏާ ކަމަށް އް ކޮށްފިކުށެ ްއ މަހެއްގެ ތެރޭަގއި ދެފަހަރަށްބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި އެމެން

ޤީޤަތުަގއި ރު ޙަނަށް މަޝްވަރާކުެރވި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް އޭމެންމާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑުވަޅު އެޅުފިޔަ

 ވެސް ވަނީ  ވެސް ފޮނުވުނު. ދެން އެ ސިޓީގެ ޖަވާުބގައި މަޖިލިސް ރައީސް ސިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ންކަން އެހެންވެ ެއކަދެއްވުމަށް އެދި. ކޮށްފޮނުްއވާފަ. ެއކަން އަލުން މުރާޖަޢާ ޓީއެއްއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ސި

ުރ އޭ .އަުޅަގނޑުމެން އިތުރު ކަމެއް އަިދ ކުރިއަށް ނުގެންދަން މެން މަޝްަވރާކޮށްފައި ެއއާިވއްދައިޑުވެސް ައޅުގަނ

މަޑުޖައްސާލެވިަފއި  ެވސް އަދިވެްސ ެއބަހުރި ަސލަތައްވަނަ އަހަރު ހުށަެހޅިފައި ހުރި ބަެއއް ަމއް 2015

ތަކާ އަދި ޤަތުގައި މިހެން ހުރި މައްސަލަނެތީމަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީ ގޮތެއްެއކަންކަމަށް ަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ

 ނގަޅުކުރަން ފެންނަ ނަށް ރަވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންިއ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްަތކުގަ 

ބައްދަލުވުމުގެ  މިއަދު މިޤީޤަތުގަިއ ރާކޮށްލުން ޙަތުން މަޝްވަގޮ ވަްނޏާ އެކަންކަމާ ބެހޭ ކަމަށް ކަމެއް ޮއވެއްޖެ

 ގަނޑު ހުޅުވާލާނަން. އްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަޅުބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާ، އި 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ސަލަ އަެނއްހެން ގިނަ މައް އެ އެަބއުޅޭ. ދެން ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު  ދެ ަމްއސަލައެއް އް ަމއްސަލަެއއްއެ

 ެގ ހެއްާކއި ޤަރީނާއާ ންވީމާ، އޭެވސް ވެއްޖެ. ދެން އެހެ  ދުވަސްެވގެން މުަޅެވގެން ކުިނވެގެން ުފޅައަަޅިއގެން ެއ އަިޅއަށް

ށް އަނބުާރ އް ރަީއސަސަލަތަން އެމައްދެ އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ ގޮްއސަވާީތވެ އެްއޗެހި ނުފެންނަ ހިސާބަށް މި

އެ ނޫނިއްޔާ ހުރި ކަމެއް ނިންމާލަން. އެހެން ސަަލިއގެ ދެން އެނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެ މައް ފޮނުވާލާފައި

 ވެސް  ވަރުލާގެ ބަލި މަކުނުާވފަށަކަށް ދަމައިދަމާލެވޭގޮތަކަށް އަދި މަކުނުވާފަށެއް  ށްޖެހިފައި ަދމާލީމާކުރެވިަފއި ގޮޕާކް

 ކޮންމެހެން މަކުނުވާ ފުރާކަށް ބޭްއވުމުގެ ބޭުނމެއް ނެތްތާ. ޝުކުރިއްޔާ. ވަންޏާ ދެން  ކަމަށް  ންނަލެވެން އޭތި އޮދަމާ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ސަތުން ވާރިޔާ

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްޤާދިރު ދު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީ

ސާލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ކުަޑކޮށް މަުޑޖައް ތައްލަސަފާހަގަކޮށްލެްއިވ މައް ބާރީ އެ ަގއިއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ދެންމެ

 ،ކަމުގައި އޮތީދެން މިކަން  ގޮތުން ކުޑަކޮށް މަޝްވަރާކޮށްލަން. މިކަމާ ބެހޭޙަޤީޤަތުގައި މުގެ މަޤްޞަދަކަށްވީ ބެހެއްޓު

ތެރި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވާހަަކ ިއއްޒަތް  ހަމަ ެއހެންވެގެން އެ  .ޓަކައި އްަލކީ ބަލާލުމަށްވެރި ޙަމީގެ އެންމެ ސުލްޙަ 

 ޔާ. ޝުކުރިއް  .ޓަކައި ދަންނަވާލީ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަައކަށް އަެނއްހެهللا ލްބާރީ ޢަބްދުބްދުރު ޢަތްތެރި މެންބަދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަކުރިއްާޔ. ކުރެންޝު

ން މައްސަލައެްއ ވިދާުޅިވހެން ދެތި ޤީޤަތުގައި ތިވަކި މެންބަރަކު އަދި ތާީއދުކުރައްވާަފއެއް ނެތް. ދެން ޙަ

ނަށް ންކުރަީނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ގަސްތު އެބަހުރި. ދެން ައޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މަޑުޖެހިފައި 

އެްއގައި މިކަްނކަމާ ބެހޭގޮތުން ބޭްއވޭ ޖަލްސާ ގައިމަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަްނނަ ވަްނޏާ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

. އިްއޒަތްތެރި ވާަހކަ ދަންނަވަން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަކި ގޮތެްއ ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން ރައީސަށް ލިޔުމަކުން އެ

  .ވަންޏާ ކަމަށް އިގަްނނަވާނިވަޑަމެންބަރުންނަށް ފެ
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 ކުރަން. ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު ހެޅުއްވިހުށަ ރިރު އެއްއާދެ! ކޮމިޓީގެ މުޤަ

 

 ތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ެއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  ެއގޮަތށް ވަންޏާ ކަމަށް ނުކުރާތިރާޟު ޢުއި ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އިތުުރ މެންބަރަކު އެކަމަށް

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާދެ! ން އޮންނަ ޖަލްސާއެްއަގއި ކުިރއަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް. މައްސަލަ ދެ

ޖަލްސާގައި ވާހަަކ  މިމިއަދު ދެން ކަމަށް ފާސްވީ. އާދެ! އިތުރު ެއްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ނިންމިއްޖެ

ހުރިހާ ހަމަ ލާނަން. ވަަޑއިގެންެނވީތީ ގެ މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމައިދައްކަވަން އެދިފައި ނެތީމައާ އެްއކޮށް މިއަދު

 ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

_________________ 




