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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރު މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެްނނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ `. 

ތެރި މެންބަރު މަރަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތް ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ ން. މިވަގުތުވަދަންނަމެންބަރުންނަށް ޝުކުރު 

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ، ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްޫދ ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑު ވިލުފުށީ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ އްމަދު ޝާހިދު އަދި އަޅުގަ

ރަޝީދު. އަދި ޭއގެ އިތުރުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްދާއި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު. ވަަޑއިގެްނ ދެްއވި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަްށ މަރުޙަބާ ާއއި ޝުކުރު 

ނޑު ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމެއް ދަންނަ ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެިރ މި ވަން. މިއަދު އަުޅގަ ބާއްވާލީ ކުރީ ދުވަހު ައޅުގަ

ނޑުމެން މުަގއި ކޮމިީޓެގ ގަާވއިދު ައޅުގަ ނެވިން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުިރައށް ގެންދިއުމެންބަރުންނަށް ދެން

ނޑުފާސްކޮށްލައިގެން އެާއއެކު ކުިރއަ ވަންޏާ  ަގވާއިދަށް އިޞްލާެޙއް ގެންނަ ކަމަށް . ދެން އެދާނީއޭ މެންށް އަުޅގަ

ށް ގެންދާނީއޭ. ެއހެންވީމަ، ެއގޮތަށް ކަމަްށ ކުރިއަ ަގާވއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ މަަސއްކަތް ައޅުަގނުޑމެން އެ

ނޑު އެދުވަހު ކޮމިޓީ ނިންމާލީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި މިހާރު މި މިޓީ ގަވާއިދު ކޮ ނިންމާ އަޅުގަ

ނޑު އެ އްުމ ވެސް ހިނގާ ޢާަގާވއިދު ބަލާލައިފިން. ބަލާލިއިރު މިހާރު ހަމަ ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއް  އޮންނާނެ. އަުޅގަ

އިަގނުޑ ަގވާއިަދށް އިޞްލާޙެްއ ގެެނވިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް މަ ގަާވއިދަކީ. އެ އުސޫލުެގ މަތިން އޮތް ަގވާއިެދއް އެ

މުގެ އުސޫަލކަށް ބަދަލެްއ ނުގެނެވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގައި އޮތް މިްނވަރަށް އެ ެގންދިއު ގޮތެްއގައި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް

އޮތް ގޮތަްށ އެ ބަދަލުތަާކިއ އެުކަގއި މިހާރުގެ ކޮމިޓީ ަގވާއިދު އޮތީ. އެހެންވީަމ، އެހާބޮުޑ މައްސަަލއެްއ 

ރި މެންބަރުން ބައްލަވާލަްއވަން ބޭނުންވެއްެޖ ތްތެޢިއްޒައެހެންނަމަވެސް . ކުރެިވގެން ނުދޭ އެ ަގވާއިދަކުންފާހަގަ

 އި ށް ގެންދާނެ ކަުމގަގެނައުުމގެ ކަންތައް ކުރިއަ ދުަވސް ތެޭރގައި ިމއަްށ ބަދަލު 41ކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ފެންނަ  . އެހެންވީމަ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށްައޅުަގނޑު އޮންނާނީ ދަންނަވާފަ އެދުވަހު

ނޑުމެްނ  ނޑު އެޖެންޑާ ކުރާނަން ަގވާއިދާވަނަ ދުވަހު ައޅުގަ  41ބަދަލެއް ގެންނާނީ. އެހެންވީމަ،  ެބހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ހާރު އޮްތގޮތަށް ްށ ދާނީ. އިޞްލާޙު ނެތް ކަމަްށވަންޏާ މިޙެްއ އޮެވއްޖިްއޔާ ިއޞްލާޙު ކުިރއަގޮތެްއ ނިންމަން. އިޞްލާ

ނޑުމެން މި 41އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ނިންމި ގޮތް.  ްށ ދާން. ެއއީ އަޅުަގނުޑ ކުރިއަ  ަގވާއިދާ  ުދވަސް ތެޭރަގއި ައޅުގަ

ގޮތަށް.  މެދުގައި ގޮެތއް ނިންމާނީއޭ. ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަން ވެއްޖިއްާޔ ބަދަލެއް ގެންނަ

އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި އޭ. ށްދާނީފަހުން ވެސް ކުރިއައެްއގޮތަށް  ވެްއޖިއްޔާ މިއާ ބަދަލެއް ނެތް ކަމަށް 

ނޑު  ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. ދެން އަޅުގަ ވަަނ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި މިއަދު  2މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

މަޝްވަރާކޮށްލުން.  ތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނާބެހޭ ގޮ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ އޮންނާނީ މި

ން. އަދި ހަަމ ަގއި މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުރިައށް ގެންދިއުރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަާކއި ެއކުއަދި ޢިއްޒަތްތެ



  

 މަޢުލޫމާތު ވެސް ތިބޭފުޅުންނާ ްށ ގެންދެވިަފއި އޮްތގޮތުގެ ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަ އެުކގައި މިހާތަނަށް މިއެއާ 

އްސަސާތަކަާކއި ޓުގެ ތެރޭގައި މިއޮތީ ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ މުއަޙިއްސާ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ަކމެއް. މިކޮމިޓީގެ މެންޑޭ

 ޮކމިޓީއަށް. އެހެންވީމަ، މި  މުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތީ މިވުއަދި އެފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރު  ސުވާލު ކުރުާމއި

މައްސަލަތަކާިއ  ޅާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުށަހަ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ބޭރު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަތަކާއި، މި

މިހާރު އޮތް ގަާވއިދުްނ  އެްއވެސް ހުރަހެްއ ދަްއޗެްއ ނެތްށް ގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމަ، ެއކަމަކަށް އެުކގަިއ ކުިރއަ

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ. ދެން ހަމަ އެއާ ަމތިން ކޮމިޓީގެ ވެސް. އެހެްނވީމަ، ެއގޮތުގެ އެކުަގއި މަސައްކަތް ައުޅގަ

ހުރި މައްސަލަތައް ކޮމިީޓއަށް، މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ެއީއ  މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައި

ހުރި  ހަމައަށް ނިމިފައި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ 41 މައްސަލަތަކަކީ ެއއީ ކުރިން ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް. އެ

މުގެ މާނަެއއް ވެސް ދިއު އިތުރަކަށް ދާކަެށއް ނުޖެހޭނެ.މައްސަލަތަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނ  މައްސަލަތައް. އެހެންވީމަ، އެ

ކޮމިީޓ  ށް ދާނީ. އެެހންވީމަ، ެއއީ މިކުރިއަކޮމިޓީއަށް އަންނަ މައްސަލަތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން  ނެތް. އަލަށް މި

ްއވުމުެގ ެވއްޖިްއޔާމު ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުން ބޭ  ވަގުުތ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތެއް ނެްތ ކަމަށް ހިނގާނެ އުސޫލަީކ. މި

ނޑު ބާްއވާނީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ލިބޭ  މާނައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމަ، މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވމެއް އަުޅގަ

ދަލުވުެމއް ކޮމިޓީގެ ަބއް ވީނަަމވެސް ހަފްތާައކު އެއް ުދވަހު މި އެހެންނަމަވެްސ މައްސަލަ ނެތް ކަުމގައި މިންވަރަކުން. 

ނުޑ ޤަޞް ކޮމިޓީ  ެއއީ ޕާޓީތަުކގެ ބޭޭބފުޅުން ނޫންނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި. ުދކުރަންބާއްވަން އަުޅގަ

ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް އޮންނަންވާނެ  މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އެ

ނޑު ޤަޞްކަމަށް  ނޑަށް ފެންނާތީެވ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް އަުޅގަ ުދުކރަނީ. އެހެންވީމަ، މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިީޓެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން ބޭނުންވެއްިޖއްޔާ އެ ފުރުޞަތު އެުރވުމަށްފަހު އަޅުގަ

 ށްދާނެ ގޮުތގެ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަ ދުކުރަނީ. ދެން އޭގެ ިއތުރުން މިބައްދަލުވުން މިއަދު ނިންމާލަން ޤަޞް

ނޑުެމން ޢަންޑޭޓު ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ މިހާރު ކޮމިޓީގެ މެ ވެސް.  ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަާވއިދު މަލުކުރަން އުޅޭއަޅުގަ

އަށް ިލބިގެންވާ ބާރު. ކޮމިީޓއަްށ  ކޮމިޓީމި ވެްސ  ންއޭެގ އިތުރުން ފެިނވަަޑއިގަްނނަވާނެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

ބަރުންނަށް. މީހުން ކޮމިޓީއަށް ންކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންލިބިގެންވާ ބާރުތަުކގެ ތެރޭގަިއ އެހެރަ ބާރުތައް ބޭނު

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ  ވަކި މީހަކު ގެންނަްނ މިކުރުމާއި، ުސވާލުކުރުާމިއ، ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދުމުގެ އަދި ހާޒިރު

ކޮމިޓީގެ  ުތގެމަތިން މި. އެހެްނވީމަ، އެގޮތައްކޮމިީޓގައި ކުެރޭވނެ ކަންތައް ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ މި ފާސްކުރުމާއި، މި

ނޑު ށް ގެންދަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްދަލުވުން ކުރިއަ ފުރުޞަތު ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖިްއޔާ، ފުރަަތމަ އަޅުގަ

އަރުވާނަން އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދަށް. އެއަށްފަހުގައި ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ށް ފުރުޞަތު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފައިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަދި ޭއގެ ފަހުަގއި ދިއްދޫ ާދއިރާގެ ޢި  މެންބަރު

 އަރުވާނަން. 



  

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނަޑއެޅުމަށް ފުރަތަމަ ބޭްއވި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. މުޤައްރިާރިއ ނައިބު މުޤައްރިރު ކަ

ނޑަށް  ޖަލްސާގައި ަވކި ހިސާބަކުން އަޅުަގނޑު އެހެން ކޮމިޓީައކަްށ ދާންޖެހުނީމާ އެރޭގެ ކަންތައް ހިނގި ގޮތް އަޅުގަ

ދުަވސް ތެރޭަގއި މިއަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޏާ  41ދަންނަވާެލވެނީ. އެއީ  ސުވާލު މި ނޭނގޭތީ ކަމަށްވެދާނެ މި

ނޑަައޅާފައި އޮތް ވާހަކަ ތިކަންޏާ ނުެގންނަން ގޮތަގެންނަން، ނުގެންނަ ވިދާޅުީވ. އެހެންނަމަވެސް  ށް ނިންމަން ކަ

ންދަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، ށް ގެ ސް މި ަގވާއިުދ ކުިރއަުދވަސް ތެޭރގަިއ ވެ  41އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގަިއ 

ވަންޏާ  މިފައި އޮތްޯތ އޮެވއްޖެ ކަމަށްންދަން ނިށް ގެންދުވަްސވަންދެން ކުިރއަ  41ަގވާިއދު  ަވކި ގޮތަކަށް މި އެރޭ

 ސާފުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު އޭތި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ދާގޮތަށް ނިންމީ. ކުަގއި މިހާުރ މިއޮތް ަގާވއިދާ ެއކުަގއި ުކރިއައެ ގަާވއިދު އެރޭ ހަމަ ެއއާ އަޅުަގނޑުމެން މި

  41ބަދަލު ގެަނއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ  އެ ވަންޏާ ބޭނުންވާ ކަމަށްބަދަލެއް ގެންނަން ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު 

ނޑުމެން ބަދަލު ގެންނާނީއޭ.  ދުވަސް ތެރޭގައި. އެ ނޑުމެން  41މުއްދަުތ ތެރޭގައި އަުޅގަ އެ ދުވަސް ފަހުން އަޅުގަ

އި އެުކގައި ެއއީ އޮންނާެނ ގެންނަ ބަދަލަކާ  ނޫނީ އެބަދަލު ނުގެނެވޭ ގޮތަށް އެ ގަވާއިދަކީ މިހާރުގެ ަގވާއިދު ަކމަށް 

ނޑުމެން ނިންމާނީއޭ. އެއީ މިހާރު ބައްލަ ވާފަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އްދާއިމީ ގަާވއިދު ކަމަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙު  ބޭފުޅަކު އެ ބޭނުންފުޅުވެދާނެ މިއަށް ކުޑަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން. ބަދަލެއް ގެންނަން. އެއީ މިއަދު ެއއް

ުދަވސް ތެރޭގައި ލިބޭ ހުރިހާ  41އަނެއް ބޭފުޅަކު ގެނައިމަ ކަމަކު ނުދާނެ. އެހެންވީމަ، ގެނެސް އަނެްއކާ މާދަމާ 

ނޑުމެން އިށީ  ފެނޭތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި އެއާ  ގަވާއިދަށް އެ ގެންނަންއެ ދެގެން ނއިޞްލާޙުތަކަާކއި އެުކަގއި ައޅުގަ

ނުޑ  ށް ގެންދާނީ.ވާ ގޮުތގެމަތިން ކުިރއަކޮމިޓީ މި ގަވާއިާދ އެްއގޮތް  އެްއގޮތަށޭ ދާނީ. އެހެންވީަމ، މިހާރު މި އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތު އަރުވާނަން އިބްރާީހމް ޝަރީފްފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑުމެްނ މި އޮތީ ފާސްކޮށްފަގަވާއިދު އަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! މި ދުވަހުެގ  41 . ދެން ބަދަލު މިުޅގަ

ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަކީ މަްއސަލައެއް ނޫން. ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަގާވއިދަށް ބަދަލެއް ކޮންމެހެން 

ކަމެްއ  ެއއް ދިމާެވގެން ހައްލު ނުކުރެވޭފަދަގެންނަންވާނީ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ޮބޑު މައްސަލަ

ނޑުމެންެގ  ޅާ ބަދަލުކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތްއިރުކޮ އިރު މި ގަވާއިދު ދިމާވެއްޖިްއޔާ. އެހެންނޫނިްއޔާ  އަޅުގަ



  

ގަާވއިުދެގ ދަށުން ކުރެވޭ ކަމަްށވާނަމަ. ދެވަނަ ކަމަކީ ކުރީަގއި  ންޓްކޮށް މިެއފިޝެމަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް 

އަދި މައްސަލަތައް ހުރި ވާހަކަެއްއ ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވެސް ުކޑަކޮށް ރިޢާޔަތް ޮކށްލުމަކީ އޮތް ކަމެއް.  ހުށަހެޅިފައި

ނޑުމެން އޭެގ ތެރެއިން ަހމަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ ޒާުތގެ މައްސަަލއެއް އޮތުމަީކ ދަންނަ ނޫން މި ވަނީކީ. އަުޅގަ

ލުވެގެން ޮގއްސަކަން. ުޅަގނޑަށް އިނގޭ މިހާރު އޮތީ ބާޠިއެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެންީވމަ، އެ މައްސަލަތައް އަ

ނޑުމެންނަށް އަުލން އެއެހެންނަމަވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ބަލުން މިހުރީ ޮކން މައްސަލައެއްޯތ ބަލައިާލފައި އަުޅގަ

ހުށަހަޅައިގެން ބަލަންޖެހޭ ޒާތުގެ މައްސަަލއެއް ހުރިތޯ ބަާލލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ިއވަރު ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އުވުނުއިރު ބަ 41 ތީ ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި.ެއގޮތަށް ނުބައްލަވާވެސް 

ދިމާވާ މައްސަލަައކީ  ހުރީމާ ޙަޤީޤަތުގައި އެކަންކަން ނުނިިމ ދިޔާމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން މި ޤާނޫނުތަކާއި ެއއްޗެހި

މައްސަލަ  މައްސަލަތައް ދަނީ. ދިޔާމަ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވަޑަިއގެްނ އަނެއްކާ އެ އެ ލުންބަލުން ސަރުކާރަށްއަ

ީވއިރުަގިއ މަސްދުވަސް  4ސާލަކަށް މިހާހިސާބަށް މި ހުށަހަޅަން ދިމާވީމަ ވެސް ަވރަށްގިނަ ަވގުތު އެބަ ގެއްލޭ. މި

ވަނަ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވައިގެން ެއގޮތަށް މަޖިލިސް  41ވެސް ސަރުކާރަށް އެ ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ބިލުތަކަކީ 

 އް. ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވަިއެގން މަޖިލިސް ފްލޯގައި އެ ހުރި ބިލުތަ ނިމުނުއިރުގައި ނުނިމި

ގެ ތަރުތީބުތައް ކޮށްގެން ދާން މިޖެހެނީ. ޖެހުނީމަ ސަރުކާރަށް ވެސް މަޖިލީހަށް ވެސް ވަރަށްބޮޑެތި މުއޮންނަ ކިޔު

ނޑުމެންނަށް ގޮތް އެަބވޭ. އެހެންވީަމ،  ވަގުތު ޭބކާރުވެ މަްއސަލަތަްއ ލަސްވާން ދިމާވާ ަގވާއިދު އޮްތގޮތަށް އަުޅގަ

ާޤނޫނު އެގޮތަށް އޮތީމަ އެހެްނ އެވަނީ. އެހެން އޮތަްސ ނުވަތަ ގެންދެވޭނީ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްގެ ގަާވއިދު 

ހުރީ ކޮންކޮން މައްސަލައެއްތޯ ބަލާލުމަކީ އަިދ  ނުނިމި  ،ކޮމިޓީން ނިންމާލައިގެން މިހާރު ހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑަށް ފެނޭ. ފިޔަ ނޑުމެން ވަެޅއް އަޅާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއް ަކމަށް އަޅުގަ އޭެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަން މި ނިންމެވި  4ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ެވއްޖިއްޔާ ދޫކޮށްލާނީ. ދެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކު ރަން. ޭއގެ އިތުރަށް ދެން މައްސަަލތައް ހުރި މިންވަރަކުްނ ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ޖަލްސާެގ  2ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަްސ އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ. ދެން ދުވާލަކު  އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބަލާނީ.

ީޑގަިއ ޖަލްާސ ރޭޓުން ވެްސ ބޭްއވިދާނެ މަްއސަލަތައް ހުންނަ ރޭޓުން. އެހެންވީމަ، ވޯރކިްނގ ޭޑެއއްަގއި މަޖިލިސް ގަ

ނޑު ހުށަހަަޅން. އެހެންނޫނިއްޔާ ިމ ދިމާވާ މަްއސަލައަީކ ހަފްތާއެްއގެ  ތެރޭަގއި ބާްއވާ ޖަލްާސ،  ބާއްވަން އަުޅގަ

ނޫން ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ހަފްތާއިން ބޭރުގައި އަދި މަޖިލިސްގައި މިއޮންނަ ރަސްމީަގޑިން ބޭރުގައި ޖަލްސާތަްއ އެ

ނީިވއްާޔ ހޯމަ ބާއްވަްނވާނީ މައްސަލަަތއް ަބއިވަުރ ހުރެގެން އެކަހަލަ މަުޖބޫރީ ހާލަތެއް ދިމާެވގެން. ެއނޫން ކަމަށްވަ

ނޑުމެން މަޖިލިސް ކުރާ ަގޑީަގިއ  މަޖިލިސް މިއޮންނަ އާއި ބުދަ ުދވަހާ މި ދުވަސްތަުކގެ ތެެރިއން ދުވަހެްއގައި އަުޅގަ

 ހަމަ ބޭއްވީމަ އެންމެ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ. އެހެންވެ މިވާހަކަ ހުށަހަޅަން ެއގޮތަްށ. 

 



  

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މުޙައްމަދު  ފްޢަބްދުއްލަޠީންބަރު ދާއިރާގެ މެދިއްދޫ 

ނޑުމެންނަށް މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެން އައު ކުދިން ކޮމިޓީތަކު މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ ގެ ކަންތައްތައް ައޅުގަ

ވީމަ ފަހަރެއްގަިއ ބަެއއް ކަްނކަން ނޭނގިދާނެ. ައޅުަގނޑު ަވރަށް އެދެން މުޤައްރިުރެގ ނުވަތަ ައއު މެންބަރުން

ނޑުމެންނަށް އޮޅު ކޮށް ދެން ޚާއްޞަންފިލުވައި ދިނުން. ކިބައިން ބައެއް ކަންތައްަތްއ ހިނގާގޮތް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިޭބ  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތް ވިދާޅުވިހެން މަަސއްކަތް، އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން. އަިދ ށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަްށ ރޭވުން ވަރަށްބޮޑަށް އަ އްކަތް ވީާހވެސް ހަލުއިޮކށް ކުރިއަމަސަ

މިކޮމިީޓއަކީ ސަުރކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީކަމަށްާވތީ މިކަންކަން ތަންކޮޅެްއ  ކޮށްޚާއްޞަ

ނޑުމެންެގ އިންތިޒާމުތައް ބެރަނގަޅަށް  ފުރިހަމަކޮށް ެއކު ހެއްޓުން ެވސް. ދެން ހަމަ އެއާގެންެދވޭނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ދިސާތަކާއި ނުވަތަ ކަންކަން ހުރި ޙާ ކޮމިޓީގައި ހިނގާފައި ރިން މި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ މީގެ ކު

ނޑުމެންގެ މަަސއްކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަށް ތަފްސީލުކޮށް އޮުޅން ފިލުވައިދިނުން. އޭރުން ައޅުގަ

ނޅެއް ރަނގަުޅވާނެ ކަންޭނނގެ ކުިރއަންކޮތަ  ނެވީ ކުރިން ވެސް ައއުޑުމެން މިދެންށް ދާން ފަސޭހަާވނެ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ހިނގާގޮތް  ގުމަކީ ތަންކޮޅެއް ދަތި ކަމަކަްށ ނނޭރަނގަޅަށް މެންބަރުންތަކެއް ތިބީމަ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމަ، އެކަްނ މުޤައްރިރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ ެއދެން އަޅުގަ

ށް އްިވްއޔާ މަސައްކަތް ކުރިއަެވސް މަސައްަކތް ކުރާނީ އިރާދަކުރެ ނޑުސާފުކޮށްލައިދިނުން. ދެން އަޅުގަ 

ނޑުމެްނގެ އާ ހަާވލުވި މަސައްކަތް ކުިރއައަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ށް ެގންދެވޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ެއްއބާރުލުން އަޅުގަ

މަށް ޓަކައި ށް ގެންިދއުޭއގައި މުަޤއްރިރަށް އޮންނާނެ. ޚާއްޞަކޮށް މަަސއްކަތް ުކރިއަ ވެސް އެހީތެރިކަން އަބަދު

ކޮމިޓީއަށް ދޭނެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މުަޤއްރިރަށް ދަންނަވަން. ވަރަށްބޮޑަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަން ަވރަށްބޮޑަށް މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު ގޮތެްއގަިއ ބުނެފައިވޭ ޢާ ވަނަ މާއްދާގެ އެބަ 6ވާއިދުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ބުނި ގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުަގއި މިހާރު

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން އޮންާނނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ދައުރު ތެޭރގައޭ. މިގޮތުްނ ބައްދަލުވުން ާބްއވާނެ 

ނަޑއަޅަން ވާނޭ. މިގޮުތން މި މަށް ަކނޑަައޅާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންަތއް ބޭްއވު ދުވަސްތަާކއި ަގޑިތަްއ ކޮމިީޓން ކަ

ނޑުމެން ޮކމިޓީ ގަޑިަތއް. އެހެްނވީމަ، މީަގއި އެބަ ނޑައަޅާ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ،  ަތއްބާއްވާނެ ގަޑި ބުނޭ އަުޅގަ ކަ

ނަޑއެޅުނީ. ދެން އޭގެ އިތުރުން ބާއްވަން ބޭނުން ކޮންމެ   4އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަޑއެޅުނަސް ަގޑި ކަ ގަޑި ކަ

މިހާރު އެހެންވީާމ، މާއްދާގައި ބުނާ އެްއޗަކީ.  ނީ. އެހެންވީމަ، އެީއ އެގަިޑއެްއގައި ޭބއްވޭ ގޮތަށް އޮންނަ

ނޑުމެން ބާއްވަްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިއްޖެ ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު ބާއްަވން. ދެން ވެސް އިތުރަށް ވެސް އަޅުގަ



  

ަސލަ ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން މައް، ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ޝަރީފް

ށް ގެންދާނެ. ދެން ިއއްިސއްޔާ އެގޮތަށް އެކަްނ ކުރިއަޖަލްސާ ބާްއވަިއެގން ވެސް ގެންދަންޖެހޭ ހާލަތެްއ އަ 2ދުވާލަކު 

. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 1ކީ ދު، ދެން އޮތީ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަގަވާއިުދގައި މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. ގަާވއި މި

ގޮތް. އެހެންވީމަ، އެއަކު ވެސް މާބޮޑު މައްަސލައެއް ނެތް. ކަމެއް ފާސްކުރުން ވެސް މީގައި އެބައޮތް.  ބުނާ ވެސް

ެއީއ ންމޭތޯއޭ. ނުނިންމޭ ހާލަތު ދާނީ ވޯޓަށޭ. ވީހާވެސް ވަރަށް ބަލަންޖެހެނީ މަޝްވަރާެގ މަތިން ކަންަކން ނި

މިހާތަނަށް ވެސް އަމަލު  . އެއީ ާޢއްމު އުޫސލުްށ ގެންދާނީރިއައެހެންވީމަ، ެއގޮުތގެމަތިން ކުގޮތް.  އެކަންކަން އޮންނަ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަކުރަމުންދާ. އަޅުަގނޑު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަެއޅިއްޖެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް  ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ ޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު އޮޅުންިފލުވަލަން ބޭނުންވޭ ހަފްތާގެ ކޮން ދު ވަހަކުތޯ. މަސައްކަތް ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދުވަހު ތެރޭަގއި ދުވަްސ  އެ އެހެންވީމާ، ކަންކަން ޭރވިގެްނދާތީ ގެ ެވސް ބައެއް ކޮން ުދވަހަުކތޯ. އެއީ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އެ ވާހަކަ އެނގިލާފައި އޮންނަންޖެހޭތީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަކުެރއްވި ފަަދއިން މަރަދޫ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަކުރާއިރު. އި ބާްއވަްއޗޭ މިޮކޅުން ޝެޑިއުލް ނޯޓްކޮށްލާފަ

ބެހޭ  ހުރި ކަންތައްތަކާ ކޮމިޓީ ހިނގާފައި ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެންނަށް ކުރިން މިދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ހުރި ަކންތައްތަކާ ހުރި ކަންތައްތައް. ޭއރު ދައުރުެގ ނުނިމި އެ ނުނިމި، ތިމަންނައަށް މަޢުލޫމާތު

ނޑު ބާްއވާނަން  ީޝޓްކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެްއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އެ ދެން އަންނަ  އަޅުގަ

ހުރި  ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އަދި މައްސަލަެއއް ގެންދަްނ އޭރު ނިމިފައި ދެން އޭގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އިނގޭތޯ.

ނޑު ގެެނސްދޭނަން ނުނިމި ޢުލޫމާތު ންތައްތައް. އޭރަށް ދެން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މަހުރި ކަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑު ގައި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނެތީމަ ނއްމު ގޮތެއްަގއި މިތާހުންނާނީ. ދެން ޢާ މިހާރު އޭެގ އަޅުގަ

އެއީ ހޯރަފުށީ މެންބަރަކު ވަަޑއިގެންފި.  3 އިތުރު އިތުރުން ކޮމިޓީ ފެށިއިރުަގިއ ނެތް އެހެންނަމަވެސް މިަވގުތު

ރާގެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިއިންނެިވ. އަދި  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މިވަގުތު ވަޑަިއގެން އެބަ

އިންނެވި. އަދި ކެޮޔދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ނާ އާދަމް ވެސް މިވަގުތު ވަަޑިއގެން އެބަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައި

ނޑު ކުރިން ދައްކަމުން ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން އެބަ 3ޒާރު ވެސް. މެންބަރު މޫސާ ނި ދިޔަ ވާހަަކ ގެން ތިއްބެވި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަގަވާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މާދިުގ ނުކުރާނަން. ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު މި ްށ އިދު އޮްތގޮތަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ނިން ގައިދުަވސް ތެރޭ 41ގެންދަނީއޭ.  ގެންނަން. އިޞްލާޙެްއ ގެންނަންޏާ މިއަށް މާނީއޭ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުދުވަސް  41އެހެންވީމަ،  ހަމައަށް ލިބެމުންދާ  ުދަވހާ 41ރިއަށް ގެންދަން. ވަްނދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެކަމަށް ދުވަހެްއ  އިްޓގަސެކްރެޓޭރިއޭއިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ ބެހެއްިޓފައި ހުންނާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނަޑއަ ނޑުމެން އެަކން ފައިނަލް ކުރާނީއޭ. ދެ ނޅާފަިއ އިށީކަ ދެން  ނިންމަިއެގން ކުރިއަށް މިދަނީ.ެއގޮަތށް އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ކުރިން ނިންމައިފިން ހަފްތާއަކު ެއްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި މި ކޮމިޓީ، ދެން ައޅުގަ

ދެން  ދުވަހު ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުުވމެއް ބާްއވާނަމޭ. އެ 4ތާއަުކ ހަފް ،މަސައްކަތް ެވސް ނެތުމާއިއެކު ދުވަހު މިހާރު 

ނަޑއަޅަްނވާނޭ. އެހެންވީމަ،  ވަނަ މާއްާދގައި ެވސް އެބަބުނޭ 6މަލުކުރެވެމުންދާ ގަވާއިދުގެ މިހާރު ޢަ ގޮތަްށ މިކަ

ރަމަޟާން މަސް  ޖަލްސާ ބާްއވަން. ެއހެންނަމަވެސް މައްސަލަ އަންނަ، ބުދަ 4ހަފްތާއަކު  މި އަޅުަގނޑު ަކނަޑއެޅީ

ނޑުމެން ދުވަހުގެ ތެރެއިްނ  3ދަތޯ، ހޯމަތޯ، އަންގާރަތޯ؟ މި ބު ނަށް ފަސޭހަވާނީތެރޭގަިއ، ރަމަޟާން މަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލައެއް އެއީ ބުދަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެްނ  ކޮންމެ ދުވަހެއް ވެސް. މިާސލަކަށް އަުޅގަ

އެއީ އެންމެ ފަހު ދުވަސް. އެހެންވީމަ، އެ ުދވަހު އަުޅަގނޑުމެން ކަމެއް ބާްއަވއިފި  ކަމެއް ނިންމައިފި ކަމަށް ވަްނޏާ

ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެއް ހަފްތާގަިއ މީހަކު ގެނެވޭނީ ނޫނީ ކަެމއް ސާފުކުެރވޭނީ. އެކަަމކު 

ނުޑމެންނަށް ބުދައާ ހަމައަްށ ހޯމައިގަިއ ބާްއވައިފި ކަމަށް ަވންޏާ، ހޯމައިަގއި މައްސަލަ ަބލައިފި ކަމަ ށްވަންޏާ އަުޅގަ

އެއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ގެނެްސގެން ެއ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަސަްއަކތް ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ. 

ނޑަްށ ހީވަނީ ެއގޮތަށް ހެދިްއޔާހެން ރަނގަޅު ވާނީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ބުނެފިން އެއްކަަލ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ޔުލް ހަދާއިރުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސްޓް ޕްރިއޮރިޓީ ލިބޭ ގޮތަށް މިހާރުއްސުރެ ރިކުއެސްޓް ކޮށްަފިއ ޝެޑި

ަގއި މި ކޮމިޓީގެ ޝެޑިުޔލް. އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެން 44:41ބާއްވާށޭ ހޯމަ ދުވަހުގެ 

ފައެއް ނެތް. ދެން އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް މި ވަގުތު އެދި

ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ، ެއއީ ައޅުަގނުޑ ެއކަމަށް  41ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މިހާތަނަށް މި ކޮމިޓީން ކުރިްނ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވެސް ދެންނެވިން. ެއއީ މިހާރު ނިމުމަކަށް ގޮސްފައި ހުރި ކަންތައްތަކެްއ. އެހެންނަމަެވސް

ބޭނުންފުޅުވީ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހޯދާލަން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އެ ިލސްޓް އަޅުަގނޑު ހުރިހާ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ފަިއލްކޮޅުަގއި ާބއްވާނަމޭ ދެން ިމ ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުމެއް އޮްނނަ ދުވަހުގަ. އެހެންވީަމ، 

ނޑުމެން ކުރީ ޖަލްސާގަިއ ނިންމީ ގަާވއިދު މިހާރު  ދުވަްސވަންދެން މި ގަވާއިާދއެކު ކުރިައްށ  41މި ނިންމީ އަޅުގަ

ދުަވސް ތެރޭަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިއޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  41ދާން. 

ނަ އިޞްާލޙެއް ގެންނާނީއޭ. އޭރަްށ އިޞްލާޙެއް ގެނައީމަ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކާެއކު އިށީނެދެގން ތިބެ އެ ގެން

ނޑު ވެސް މި ގަވާއިުދ  އިޞްލާޙެއް ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން މި ގަވާއިާދއެުކ ކުރިއަށް ދާނީ. ދެން އަޅުގަ

ބަލާލައިފިން. ދެން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ. ފަހުން ވެސް ބައްލަވާަލްއވާފަިއ 



  

ނޑަްށ ޯއޭކ ބޭނުންވާ ބަދަ ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވިްއޖެއްޔާ. އަުޅގަ ލެއް ގެނެވިދާނެ އަދި ޭއގެ ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް މުޅި މަޖިލީހުެގ  އެ މާ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. އެކަމަކު މިހާރު މި ަގވާއިުދ އަޅުަގނޑު ބަލާލިއިރު އަުޅގަ

ގަވާއިދު އޮތީ. މި ގަވާއިދަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ކޮމިޓީތައް ހިނގާނެ އުސޫލުަތކާއި ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީން މި 

ނޑައެޅިަފއި ެއބަ ހުރި. އަދި ކޯރަމަކީ ކޮަބިއކަން ވެްސ ަކނަޑއެޅިފައި  ގެންނާކަށެްއ ނުޖެހޭ. އެީއ ަގޑިތައް ވެސް ކަ

ވެސް އެބަ އެބަ އޮތް. އަދި ކަްނކަމެއް ިނންމާއިރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ ވެސް އެބަ އޮތް. މީހުން ހާިޒރުކުރާނެ ގޮތް 

އޮތް. ެއ ކަެމއް ތަޙުޤީޤަށް ޫނންނަމަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ސާފުކުރަން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް ވެސް އެބަ 

އޮތް. ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ކޮމިޓީއެއް ހިނގާނެ ހުރިހާ އުސޫުލތަކެއް މީަގއި ަކނަޑއެޅިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމަ، ިމ 

ެގންނަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން. ެއކަަމކު ކޮންމެ އެްއޗަކީ ވެސް ގަާވއިދަށް މާ ބޮުޑ ބަދަލެއް 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުތަްއ ގެނެވިދާނެ އެްއޗެްއ. އެހެްނވީމަ، ެއ ގޮުތގެމަތީން ކުިރއަށް ެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއްެޗއް ބުނަން ބުނެފައި އޮންނާނީ. ދެން މި ވަގުތު ކޮމިޓީ ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކު

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީ މިހިސާބުން  ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މިހާރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ނިންމާލަނީ. ދެން ކޮމިޓީ ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާއެކު ަބއިވެިރވޭ. އެހެންވީަމ، މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވެސް އަުޅގަ

މެންބަރުން މި ވަގުތު މި ކޮމިޓީގައި އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމަ، މިއަދު އިތުުރ  41މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  44

ން މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ނިންމާލަން. ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ނެތުމާ ގުިޅގެްނ މިހިސާބު

 .هللا ورحمت عليكم سالموޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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