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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓ ން  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ އަކ  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލ ހުެގ މިނިވަން ކޮމިޓ   ރޭގެ މި މި`. 

ރޭ ކޮމިޓ  ފެށޭއިރުގައި  މަށް މިކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ބައްދަލުވުން. މި 18 އ  ބާއްވާ ބައްދަުލވުމެއް. މި

އިތުރަށް ވެލިދޫ ޭއގެ، ރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންނަކ  ހޯރަފުށ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުހާޒި

އަްއޫޑ ، ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ގެ އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ  ،ންރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޔާމިދާއި

އަދި ތުލުސްދޫ  އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާހުޅުދޫ މ ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޝާހިދު، ގުރައިދޫ ދާ

ިމ  ވުރެ ރޭ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ގަޑިއަށް ތަންކޮެޅއް ފަހުން މި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވަޙ ދު. އާދެ! ުކޑަ

އެކު ފެން ލިބުން ވެސް ދަތިވުމާ ރަށް އިތުއް ކަންތައްތަކާ ހެދި ވިއްސާރައާ އަދި އޭގެ ނ . ދިމާވި ބައެފެށު

ނުޑމެން ލުމަށްފަހުގައި ަގއި ކުޑަކޮށް ވަގުުތކޮެޅއް ބަލައިދިމާވި ދަތިތަކު މެންބަރުންނަށް މި   ކޮމިޓ  މި މި ރޭ  މިއަުޅގަ

އަްށ  ޢަލ  ޙުސައިން ވެސް ކޮމިޓ   ާފހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން އެ ންބަރު ރިޟާއާދެ! އަިދ ޢިއްޒަްތތެރި މެފަށަނ . 

 ށް ކަންތައްަތއް ދިމާވާޅެްއގެ ތެރޭަގއި ޢަލ  ުޙސައިނަިއރުކޮ ކުޑަ، ންވ މާރުެވވަަޑއިގެން އެ ަވޑަިއެގންނެވ . އެހެހާޒި

ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނަށް  ރޭ މި ދެން މިަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން. އިގަންަނވާނެ. މިކަން ވެސް ރެޯކޑުގޮތަކުން ަބއިވެިރެވވަޑަ 

ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ައއިްއސަ. ބަެއއް މުައއްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތއް ެވސް  އަށް ެއބަހުރި ބައެއް ދަންނަވާލ  ކޮމިޓ  މި

ން ކުރަނ  ފަށަިއގަންނަން. ދެތެޭރަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ގަސްތު  އެބަހުރި ައއިސް. އެކަްނކަން ވެސް އަންނަ ހަފްތާގެ

ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވަމުން  ތައް ރޭވުމުގެ އެޖެންޑާ ާއއި އެްއޗެިހ ތިބޭފުޅުންނަށް އެކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން ވެސް މ ޓިން ތި

އޮތ  ދެން މިހާރު  ރޭގެ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު އެޖެންާޑކޮށްލާފަިއ މި ގެންދާނަން. ދެން މި 

ތަުކެގ އައްސަސާއެހެން މުމައްސަަލއެްއ.  2އޮތް  ތަޅުމުން އައިއްސަމަޖިލ ހުގެ  ،އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިއްސަ

އަިދ  ނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލާގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާއޮތ  ިދވެހިރާްއޖޭ ތެރޭގައި މިއޭގެ  .ޓައިލާފައެްއޗެހި ބަހައް

 ނުންވޭ ފުރަތަމަ އެބަ މި ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ބޭ ގެނައުުމގެ ބިލު އަިއއްސަ ޮއތ މަ މިއަްށ އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުއަސާސ 

ނޑައަޅަން. އެހެންވ މާކަމަށް ސުންގަ   ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުކޮށްލާފައި ފުރަތަމަ މި، ނޑިެއއް ކަ

ނޑަައޅަން މަސައްކަތް ގެންދިއު ދޭތެރޭގައި މެންބަރުން މިކަމާ ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެހެންވ މާުމގެ ސުންގަިޑއެއް ކަ

ނޑު ދާނ . ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދެކެވަަޑިއގަން ނަވާ ގޮތެއް ިނންމާފައި ދެން ދެން އޮތް ައއިޓަމަށް އަުޅގަ

 އަުރވާަނން. ވަޙ ދަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު، ކުރަްއވާ. އެހެންވ މާ ބަ އިޝާރާތް މެންބަރު ވަޙ ދު އެ

 

 ެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު އިބްރާހ މް ވާަހކަދެއް



  

ފާހަަގކުރެްއވި ކަންަތއްތައް ނިންުމމަށް ޓަކައި ސުްނގަިޑއެްއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެންމެ ތި

ނަޑއަޅަންޖެހޭތ ވެ ސުްނގަިޑއެއް ކަމުަގއި އަޅު  ނޑު ހުށަހަޅާނ  ކަ ނުޑ ށް ަވގުތު ދެްއވުމަށް. އަޅު ބަރަޑިސެން 31ގަ ގަ

 ށް ގެންެދވޭނެ. މިކަން ކުރިއަބަރާ ަހމައަށް ޑިސެން 31ހުށަހަޅަން 

 

 ހޯރަފުށ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢ ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ހުށަހެޅުްއވި ހު ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙ ދު އެ ށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

 ކުރަން. ތާއ ދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު ކުަޑކޮށް ށް ައޅުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އާދެ! އިމްތިޔާޒަ ޔާުޒ ލ . އެހެންނަމަވެސް އިމްތިމި ބަލައިގަ

ތު ވަގުތު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ފުރުޞަ ން ެވސް މިްށ ގެންދަވާށޭ. ދެން ޔާމިކުަރއްަވއިފި ކުރިއައިޝާރާތް

 31މަށް މި ނިންމަނ . އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަހާލަން ކަ، ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އެހެންވ މާ

ނަޑއެޅުމަށް  ުސންގަޑި ކަމަށްމ ގެ ކ  ެއއ  ބަރަޑިސެން 31އަކ  މި މަަސއްކަތް،  ވާަހކަ  ؛ގެ ނިޔަލަށް ބަރުޑިސެން ކަ

މަށް އޮްތ ބިލުގެ ަމސައްކަތް ނިންމު 2މި  ،އަކ   ސުންަގޑި، އެހެންވ މާ ؛ޓަށް އަހާލަން ކަމަށް. އިމްތިޔާޒުވޯ

ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ޅުްއވި ހުށަހެޅުްއުވމަށް ތާއ ދުއެ ހުށަހެ ވައި ށް ފެނިވަަޑއިގަންނަ ކަމަ ބަރު ޑިސެން 31ސުންގަިޑއަކ  

 4މިހާުރ ކޮމިޓ ަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ، އެހެންވ މާ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު

ސުންގަޑި ކަމަށް. އެހެްނވ މާ، އެގޮތަށް މި ފާސްވ .  ބަރަކ  ޑިސެން 31 އިގެންެނވ ބޭފުޅެއްގެ ާތއ ދު މި ލިބިވަޑަ 

ކަމަށް  ބަރުޑިސެން 31އަކ   އަކ  ނިންމުމުގެ ސުންގަޑި  ވާހަކަ ،ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރ ޚު 2މި ، އެހެންވ މާ

ނޑު މި)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިދާރ  ގޮތުން ބަލަިއގަތުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން.   ަގއި މިރޭގެ އެޖެންޑާ ދެން އަުޅގަ

ގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަްށ ދިވެހިާރއްޖޭ 2010/22އަކ   ާވހަކަ ،ވަަނ ައއިޓަމަށް ޖެހިލާނަން. އެއ  ިދވެހިރާއްޖެ 2އޮތް 

 ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާކޮށްލާފައި ދެން އެ  ބެހޭ ގޮތުން މި ށް ގެންދެވުމާ އުމުގެ ބިލު. އެއ  ކޮމިޓ ން ކުރިއަގެނަ އިޞްލާޙު

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބޭނުން އެ، ންމެ އަވަހަށް ދާނ . އެހެންވ މާއެމަސައްކަތަށް އަުޅގަ މަސައްކަތް ފަށަިއގަތުމުގެ  އަުޅގަ

ތި ފޯނެއްގައި ވެްސ ދެްނ އިން، ން މަޝްވަރާކޮށްލަން. އެހެންވ މާގުޭޅގޮތު ަގނޑުމެން ކޮމިޓ ެގ މަސައްކަތާކުރިން އަޅު

ނޑައެ ހުންނެވުމާ  ބޭފުޅުންގެ ތާއ ދު ލިބިގެން.  4ދިޔައ .  ޅިގެން މިއެކު މިހާރު ސުންގަިޑއެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ބިލުގެ  2ކ  ެއއ  ސުންގަޑި ކަމަށް ބަރަޑިސެން 31ޚު ކަންނޭނގެ އެއ . ތާރ  ބަންދުވާ ބަރުންޑިސެ 31އެއ  

އޮތް ބިލު ހުށަހަޅުްއވާފަިއ  ގަިއ މި 2ެއއ . ދެން މިހާރު އެޖެންޑާ ނަންބަރު ، ެއހެންވ މާމަސައްކަތް ނިންމަން. ދެން 

ބެހޭ  މަަސއްކަތް ދެން ގެންދިއުމާ އޮތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައުމުގެ މަސަްއކަތް. އެ މި



  

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމެއް  ބެހޭ ގޮތުން ތި އި މަޝްވަާރކޮށްލާ ހަދާފައި ކުރިއަށް ދިއުމާގޮތުން އަޅުަގނޑު ބޭނުމޭ ކޮމިޓ ގަ

ނަޑއެ ގޮެތއް ބަލާފައި ދެން އެ އޮތް ުގޅޭގޮތުން ައޅުަގނުޑ  ޅޭ ގޮތެްއގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވ މާ، އެކަމާކަ

މަށް އިގަންަނވާ ގޮެތއް ހުށަހަޅަިއގެން ކުިރއަށް ގެންިދއުބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަ  ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ާއއި ތި ތި

ނޑު ިރޟާ އަށް ފުަރތަމަ ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަމޭ.  ދެން ވަޙ ދު ވެސް އެަބ އަރުވާނަން. އަުޅގަ

 އި އޮތ . އެހެންވ މާ،ށް ކުރ  ފަހަރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަެތއް ދ ފަގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސް ވަޙ ދައެދިަވޑައި 

ނޑު ރިޟާ ައށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަކ  ޖާ ނޑު ދެކިމިފަހަރު އަޅުގަ ރިޟާ އަށް މި ، އިުޒ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

 ދު.ގޭތޯ ަވޙ އަރުވަނ  އިނފުރުޞަތު

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހ މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހިތައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރި ބަދަލުަގއި  މަސައްކަތް މައި ކޮމިޓ ން ކުރުމުގެ އަރަނ  މި ށް ރު. އަުޅގަ

ެއގޮތުން ، އަށް ގެަނއުން. އެހެންވ މާ ކޮމިޓ  ލާަފިއ ސަބް ކޮމިޓ އަކުން ނިންމާފައި މައިސަބް ކޮމިޓ އެއް ޮހވައި

ނޑު މެންބަުރންގެ ކޮމިޓ އެއް އަޅު  5ލާނަން ހަމަ މި ތަމްސ ލުކުރާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު ހުށަހަަޅއި ގަ

ނޑު އެެހންވ މާހުށަހަޅާ ހޯރަފުށ   ،އެގޮތުން ނަންތައް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނ ، ލަނ . އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ސަބް ކޮމިޓ އެއް އެކުަލވާލަްނ  5ޓަކައި  މަށްދެންނެވ  ކުރިއަށް ގެންިދއު މި  ،މަަސއްކަތް މި ؛ދާއިރާގެ

ނޑު ހުށަހަޅާލަންއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނ . މެންބަރުންގެ ނަ  ،ންތައް ެވސް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު ދެއްަވއިފިްއޔާ. އަުޅގަ

ން، ެދން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމި، ހޯރަފުށ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢ ލް

 . ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޟާ ނޑުޢަލ  ސަލ މް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު، ދެން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ވ ޭއ  މި ހުށަހަޅުއްވަނ  މި ނޫނ  ރިޟާ ،ދެނ  އަށް މަޝްވަރާ މި މިހާރު ރިޟާ 

ތަށް މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ. ކޮމިޓ ެއއް ެއކުލަވާލަން. ދެްނ ަގވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން އެގޮ  ކޮމިޓ ގެ ތެެރއިން އިތުރު ކުޑަ 

ނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް މުޅި އެިތ ނިމޭނ  ކޮމިޓ ން. ކޮމިޓ ެގ މަޝްވަރާ  ؛ކޮމިޓ   ކޮށްފައި އަލުން އަނބުރާ އަުޅގަ

ފަހު ކޮމިޓ ން ނިންމާ ނިންމުމަކުން މައި ކޮމިޓ ން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުމަކ . އެހެންނަމަވެސް  އަށް

ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓ ެއއް.  5ވަނ . ެއއ  އެ ހުށަހަޅުއް ކޮމިޓ އެއް ަނގަްނ ރިޟާ ޮކށްލަން ކުޑައި ވޯކް ކަފަސޭހަކޮށްލުމަށް ޓަ

ކުން ކަންނޭނގެ މި ޔާ އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ ޕާޓ ތަހެން ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ނޫނިއްތަނުގެ އެންމެ އަނެއް ދެން މި

އް މި ހުށަހަޅުއްވަނ . މެންބަރެ 5ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމް.ޑ .އޭ  އަދި އެމް.ޑ .ޕ އާއި ށަހަޅުއްވަނ . ެއއ  ޕ .ޕ .އެމާ ހު

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ކުރަްއވާ އެބަ. ާޝހިދައިޝާރާތް ައޅުަގނޑު ޝާހިދު ، އެހެންވ މާ



  

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހ މް ެއދުނ  ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް ށް މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ފުރުޞަތަކަ

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ތާއ ުދކޮށްލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  އެ ރިޟާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ށްއާދެ! ޔާމިނަ  އަރުވާނަން.އަުޅގަ

 

 ކަެދއްެކވުން:ވާހަ ންޔާމި هللاޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނ  އެކު އަދި ޚާއްޞަ ގައި ރަށުގައި ވެސް ނޫޅެނެތ އާ ތަނު ށް އޮތް ޑު ދެން ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސް ކުރިއައާދެ! އަުޅގަ

 ން ނިންމުމެއް ނިންމާފައި އޮތ މަ އަޅުަގނޑު ުޢޒުރުވެިރވަން.ކަުމގައި ަބއިވެިރނުވަން ޕާޓ  މިގޮތެްއގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއ ބައިވެރިނުވުން ކަމަށް ވުމާން، ވެލިޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޕާޓ ގެ ސިޔާސަތަކ  މ ގަ ނޑުމެން ޔާމިއަޅުގަ 

އަދި ެއ ، ވަަޑިއގަންނަާވ އެބަ. އެހެންވ މާވެ ތަާނޒިލުއް ވެސް ހުރުމާ އެކު ލަ ކަންތައްތަކެ އަދި ކުރ ގައި ތަްނކޮޅެްއ އަިމއް 

ނޑު މެންބަރުންނަށް އަިދ އަ، ވަންޏާ. އެހެންވ މާ މަށް މެންބަރުން ކަ 5ހޭތާ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކުރަންޖެ ުޅގަ

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހ މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދޫ ދާއިާރެގ ްނގެ ބަދަލުގައި ކެންޔާމި ،ވެފަިއވާތ ލުން ތަނާޒިތެރި މެންބަރަށް ޔާމިައޅުަގނޑު ޢިްއޒަތް، އެހެންވ މާ

 . ސައިންގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅާލަންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލ  ޙު

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ތާއ ދު  ކުރަން އިނގޭތޯ. އާދެ! ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައިެވސް ނެތް. ދެން އަޅު އިތުރު މެންބަރަކު ދެން އެދިވަަޑއިގެންފައި ޕާޓ   ގަ

ޒަތްތެރި ތަމްސ ލުވެަފއި މި ތިބެނ  ހުރިހާ ޢިއް ކަންކަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލ ހުގައި ސިސްޓަމެއްަގއި ދެން މި

ނެ. ެއއ  ގައި ދަމަހައްޓާކަްނކަމު ޕާޓ ތަކުގެ ިސޔާސަތު ކޮންެމ ގޮތެްއަގއި ވެްސ އެ އެ، މެންބަރުން. އެހެންވ މާ

 މަސައްކަުތގައި މި ޕާޓ ގެ ސިޔާސަުތގެ އެމް.ޑ .ޕ ގެ ބޭފުޅުން މި، ސް އޮތް ކަެމްއ ނޫން. އެހެންވ މާވެ  ޝައްެކއް

ނޑު ދެކެނ . އެއ  ހަމަ ޑިޮމކްކަމަށް އަޅު  ަމއްސަލަެއއް ނޫން އެއ   ދަށުން ތަނާޒިލުވެަވޑަިއގެންެނވ .  ސ ެގ މިރަގަ

ނުޑ ތިރާމުގޮތް. އެކަމަށް ައޅުަގނޑުެމން އިޙްކަތް ހިނގާނެ ވެްސ އުސޫލުގެ ތެޭރގައި މި ވެށ ަގއި މަސައް ކޮށް އަުޅގަ

ދާއިރާގެ މ ދޫ އައްޑޫ ހުޅުދޫ، އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި އަހަނ  ގުރައިދޫ ދާ މިހާރު ވޯޓަށް މި 

 5ޓ އެއް ދުކުރައްވާފަިއވާ ގޮތަށް ކުޑަ ކޮމިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު ތާއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛

ގޮެތއް  ޅުންގެ ތާއ ދު އޮތްބޭފު ކޮމިޓ ަގއި އެ ހުށަެހޅުއްވި ނަންފުޅުަތކަށް ތި ައދި އެ މެންބަރުންގެ އެކުަލވާލައި

ނުޑ ވޯޓަށް އަހަން. ބަލައި  ބޭފުޅުންނަށް  އަދި އެ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅުތަކަށް ތި އެ އަދަދަށާލަން. އެކަން އަުޅގަ

ވެިރެވވަަޑއިގެންެނވ . ބޭފުޅުން މި ވޯުޓގައި ެވސް ބައި 4، އެހެްނވ މާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވަން. 

ނޑު އިދާރ  ކުދިންނަްށ  މި، ދިޔައ . އެހެންވ މާ ފާްސެވގެން މި ،އެހެންވ މާ ފާސްވެގެން ިދޔަ ގޮތަށް ައޅުގަ

 އެކު އަުރވަން. އަދި މިބޭފުޅުންނަށް ޔަޤ ންކަމާ  ގެންދާނެ ވާހަކަ ތި ށްން މަސަްއކަތް ެއޖެންޑާކޮށް ކުރިއަދަންނަވައިގެ

މަސައްކަްތ  މަސައްކަުތގައި މި ޮހވިގެން ދިޔަ ކުޑަ ކޮމިޓ ގެ ހުރިހާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ިއދާރ  ގޮތުން މި

ނޑަށް އެހ ތެރި ަޑށް އެދޭ ކަމެއް. ެއއ  މިއޮްތ ބޮ ދެްއވުމަކ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަެމއްކުރުމުގަިއ އިދާރ  މޭޒަާށއި ައޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން މި  މި، މަސައްކަތް ދާނ . އެހެންވ މާ ގެ މިބުރަކޮށް ކަންނޭނ ކުޑަ ުދވަސްކޮުޅގެ ތެޭރގަިއ ަވރަށް

އެބަ  ދި ރިޟާއަދާކުރަން. އަ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަށް ތިބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަްށ ވަރަށް ވެސް ކޮމިޓ  ރޭ

މި ބައްދަުލވުން މިހާހިސާބުން ހަމަ ހުރިހާ ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އެހެންވ މާވާ ފުރުޞަަތަކށް. އެދިަވޑަިއގަންނަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލެވުނ   ނެތި ކަންނޭނގެ މި ވަރަށް ވަގުތު ފައި އިދާރ  ބޭފުޅުންނަށް ވެސްއަދާކޮށް ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު

ފަރާތްތަްށ ވެސް ެދއްވި ެއއްބާރުލުން  ކޮށްިދން ކަމަށް ޓަކައި އެމުތިޒާވެސް. އެހެންނަމަވެސް އިދާރ  މޭޒުން މިކަން އިން

އަދާކުރަމުން  އެއަށްަފހުގައި އަދި ވަަޑއިގެންެނވި ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަްށ ވެްސ ޝުކުރު ،އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށް 

 ނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ. ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނ  ކަމުގައި ދަން ރޭގެ މި މުޅި ކޮމިޓ ގެ މި މި
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