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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ހާޒިުރެވަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޢަލަިއކުމް. އާދެ! ސުލޫކު ކޮމިޓީއައްސަލާމް

ތިދޭ ސަމާލުަކމަށް ޓަކައި ހަމަ އެންމެ  ންތަކަށްދަލުވުޝުކުރު ދަންނަވަން. ތި ބޭުފޅުން ހަމަ ސުލޫކު ކޮމިީޓގެ ަބއް

 މުގެ ކުރިން މިއަދުގެ ބައްަދލުވުމަށް ވަަޑއިގެންދެްއވި އުގަނޑު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދި ފުރަތަމަ ވެސް އަޅު

 ،ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދުްއޒަތްތެރި އިތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ލާނަން. އިމެންބަރުންގެ ނަންތައް ދަންނަވަ

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުްއޒަތްެތރި އި ާދއިރާގެރީ މަޑުއްވަ ،ޢާޡިމް ޢަލީ އްޒަްތތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ ދުވާފަރު ،ޢަރީފް ޙުސަިއން މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ ނޮިޅވަރަމް ،އަމީތު

އާދެ!  ،ނިޒާރު. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ މޫސާ މެންބަރުތްތެރި އްޒައި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ ،ޢަލީ މުޙައްމަދު

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ަވއިކަރަދޫ ،هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އިތުރުން ކުރެންދޫއޭގެ 

ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ އި .ރުވަނީ ހާޒިރުެވަވޑަިއގަންނަވާފަ ބައްދަލުވުމަށް މިހާ އަދުނާޡިމް ވެސް މި މުޙައްމަދު

މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން 

 ތައް ސާދިޙާމުގައި ހިނާގފައިވާ ބޮޑެތި ވެްސ މަޖިލީހުގެ ތަޅު ކުރީަގއި ސުލޫކު ކޮމިޓީައކީ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މީގެ

ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި ފިަޔވަޅު އަޅަންޖެހޭ ތިން ހިނގި ދުވަސްތަުކގައި ހަމަ

. ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ވަނީ ބަލާފަ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވޅުއެޅި މަްއސަލަތައް ބެލި މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މި

ހަރުދަނާ  އެ ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންނަށްފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އެއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި 

ެވސް  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ފްލޯ ގެފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅި ކުެރވުުނ ކަންތައްތަުކގެ ނަތީޖާއެްއެގ ގޮތުން މިއަދު

ގެންދެވެނީ. ދެްނ ުކރިއަށް  ވަރަށް އަމާން ވަރަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް މި މިއަުދވަނީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

އި އަދި އެނޫން ޔާ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ފްލޯ ތެރޭގަކޮމިޓީގެ ހަމަ އަނެއްހެން މި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިދުވަސްވަރަީކ 

 ،ވެސް އެހެން ދިމާތަކުަގިއ މުހިންމު ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް އޮތް ުދވަްސވަެރއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

 އި ސް މިކަންކަމުގައި ވާހަކަަދއްކާލަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް ާބްއވާލުމަކީ ހަމަ މެންބަރުން ވެމި އަޅުގަނޑުމެން 

ޤީޤަތުަގއި ޙަށްލަން. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ ވަރަށްމަޝްވަރާކޮށްލަން 

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކާލުން. ފަހުން ދުވަހު  ިއ ހުރި ބައެއް މަަސއްކަްތތަކާކުރެވިފަިއ މިއޮތީ ކޮމިީޓގަ 

ހޭ ބެ ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްަތކާމިހާރު ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި

ބަހުިރ ކޮމިޓީގައި އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބަެއއް މައްސަލަތަްއ މިަބއެއް . އެއީ ގޮތުން ވަނީ ވާހަކަދެެކވިފަ

ގުޅިގެން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ  ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތަކާ އެީއ ކުރީގައި ހިނގާފައި މިހާރު މަޑުޖައްސާލެވިފަ.

ގުިޅގެން  އިޞްލާޙާމެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން އޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އޭރު ގެެނވުނު 

 ،ތަފާތުވުންތަކެއް ުއފެދުނު. އެހެންނަމަވެސް މެވެސް ވަރެްއެގ ޚިޔާލުކޮމިޓީގަިއ އޭރު ކޮން އަޅުގަނޑުމެން މި
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ތެރި ހުރިހާ އިްއޒަތް، މާލުކަމަށް ގެނެއްސަ. އެހެްނީވމާއަޅުގަނޑުމެން އެކަންތަްއވާީނ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަ

އް ނެތުމާިއއެކު މިހާުރ މަސަްއކަތެ ޞަދަންނަވާލަން އޮތީ މިަވގުތު ޚާއް ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މެންބަރުންގެ ސަމާލު

 ަދނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބެހޭ ގޮުތން އަުޅގަނޑުމެން މި ޑުޖެހިފައި ހުިރ މަސައްކަތްަތކާކޮމިޓީގަިއ މަ

ކޮމިީޓެގ  ހަމަ އަުޅގަނޑު އެކަންކަމަށް ޖަވާެބއް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މި، ދަްއކަމުންނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާވާހަކަ

ކަމަށް ަޓކަިއ ކަ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ ސަމާލުްށ ގެންދާެނ ވާހައަވަސްކޮްށ ކުރިންތަްއ އިތުރަށް އަ ބައްދަލުވު

ގެންނަމުން ހަމަ އަޅުގަނުޑ މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިންމާލާނީ. އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ 

 މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. މިއަދު ނިންމާލާނީ އިނގޭތޯ. 
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