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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ  ކޮމިޓީ،  އަޅުގަނޑުމެން ފެށުނީރީ  މި    51  ،ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގައި  މިހާރު  ބައްދަލުވުން.  ވަނަ 

ސަން  ވަޑައިގަންނަވަނީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަބެވީ އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެގެން ތިއްވަޑައި

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ވަޑައިގެން އެބަ އިންނެވި.  ތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  އިއްޒަތްފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ލަޠިފް. ދެން  

ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު

. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރުދެން އަދި އަޅުގަނޑު މާފަންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.  

ކުރީ ދުވަހު ވެސް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ  މި އެޖެންޑާގައި މި ވަނީ    ރުމަށްކު ތްކަވުމުގައި މަސައްމިއަދުގެ ބައްދަލު

އަށް އަންނަ ސިޓީތަކުގެ  ގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ކޮމިޓީތަކެއްގެ މައްސަލަ އެބަވޭ. ކުރީގައި ވެސް އަޅު ނުނިމި އޮތް ސިޓީ

އަ އިމަސައްކަތް  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގައި  ކުރަމުންދިއުޅުގަނޑުމެން  ދަށުން  ތެރެއިން  ޚްތިޔާރެއްގެ  މުގެ 

ބައެއް ސިޓީތައް ކޮމިޓީއާ ރެ ފާހަގަކު ގެންނަން އިތު  ވޭ  އެބަ  ކަށް  ރަށް މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ފޮނުވި ފަރާތްތަހަމައަށް 

ރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް  އްމު ޞިއްޙަތުގެ ރައްކާތެ ކުގައި ޢާއެއާއެ ސިޓީތައް. ދެން ހަމައެ  ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް،

އަޅު އޮތީ  މި  ގެންދަން. ފުރަތަމަ  ކުރިއަށް  އެބަ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  ކުރީގައި  އިޞްލާޙު  މީގެ  ގަނޑުމެން 

. އެއީ ޖުޑީޝަލް  ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވުނު ކަންކަން  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި އަދި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ މަތީން

ލޫމާތު ވެސް ސާފުކުރުމަށް ހައި ކޯޓުން  ގަނޑުމެން ފޮނުއްވި މައްސަލައާ ގުޅޭ ބައެއް މަޢުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަޅު

މި ޝަކުވާ  ބަލައިގެންއިރުގައި  މައްސަލައެއް  ބަލައިގެންފައިވަނީ  ބަލައިގެން  އެ  ވަނީ  މި  ޝަކުވާގައި  ފަރާތުން  ކުރާ 

އްގެ ޝަކުވާ އޮތީ.  ކެކަމަށާއި ދެން ލިޔުމުގައި ހުރި ތާރީޚުތަކުގެ ތަފާތުތަކެއް، ފަރަޤުތަ ދަތު ފަހަނައަޅާދިޔަ ފަހުންމުއް

ޅުގަނޑުމެން އޮފް ރެކޯޑްގައި  އަށް ލިޔުނީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައަށް އަން އެކަން ސާފުކުރުމަށް ޑީ.ޖޭ.އޭއަޅުގނޑުމެ

އާމެދުގައި  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާކޮށް މި ސިޓީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނަން. ލާސްކޮށްލާނަން، މަޝްވަރާކޮށްބަޙު

ތަކެއް ލިބިފައި ހުރުމާއެކުގައި ދެން މިހާރު  ލޫމާތުއި ޑީ.ޖޭ.އޭ އިން ވެސް ލިބުނު މަޢުތަކެއް ހިންގުމަށްފަހުގަރާމަޝްވަ

އަކޯޓު   ހައި އިދާރާއިން  ސާޅުގަގެ  އެއްބަސްވެފުނޑުމެން  މި  ހައި ކޮށްލަން  މިހާރު  މައްސަލައިގައި  މި  ގެ  ކޯޓު  ވުނީ 

އޮތް ހިސާބު ސާފުވެ    ވަރަކަށް މައްސަލައިގައި ގޮއްސަކޮންމެވެސް މިންތް. އޭރުން  ސް އޮތް ގޮޓައިސްތިޢުނާފުގެ ސްޓޭ

މެން ގަނޑުޅުކުރިއަށް ދިއުމަށް، ގެންގޮއްސައިވޭތޯ ވެސް ސާފުވެގެންދާނެތީއާއެކުގައި އަ  އަދި މައްސަލަ ބަލައިގަނެގެން 

ކޯޓަށް ލިޔުމަށް ނިންމުނީ. އެހެންވީމާ،    ންކޮށްލަން ހައިކަން ޔަޤީއެ  ކުރީގައިދިނުމުގެ    ނުވި ފަރާތަށް ޖަވާބު މި ސިޓީ ފޮ

ވަގު މި މަސައްކަތް މި  މި ސިޓީގެ  ދި މިހިސާބުން  ދެންމެ  މި ނިމުނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  ސާކުރަމުން މި  ރާތަށް 

ދާއިރާތަކު  ގެންދިޔައީ އެކިއެކި  އެކިއެކި  ކޯޓު  ގެ  ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ  ދާއިރާތަކަށް  ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި މައްސަލައެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  



  

ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެއްވި މައްސަލައެއް. އެއް ފައިލެއްގައި މި ހުރިހާ ސިޓީތަކެއް މި  އެ މީހުން ވަކި

ކަންތައްތަކުގެ   ފާހަގަކުރައްވާ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  އެއްބަސްވެވުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  ދެންމެ 

ގޮތުގެ   އެޅި  ފިޔަވަޅު  މީހުންނާމެދުގައި  ލިޔަން. އެއީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަލީގައި 

ހިންގި ގޮތް، ޑިއު  ތަފްޞީ ލުތައް ހޯދުމަށް. އެ ޕްރޮސެސް ހިންގި ގޮތްތަކާއި އެ އަޅަންޖެހުނު ސަބަބުތަކާއި އެކަން 

މަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޓްގަނޑުމެން ޑިޕާރުމުގެ ގޮތުން އަޅުންކުޔަޤީ  ޕްރޮސެސް ހިނގާފައިވޭތޯ

ފަރާތްތަކެއްގެ   ހުރިހާ  މި  ސާފުކުރުމަށް  ސާފުލިޔެގެން  ވަކިވަކިން  ގޮމައްސަލަތައް  އެހެންވީމާ،  ވާނެ  ތަށް. 

އަޅު ގޮތަށް  އެއްބަސްވެވުނު  ޢަމަލުކުރާނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިރާޖަށް  ގަނޑުމެން  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 އަރުވަން.އް އެބަ ފުރުޞަތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ވަޒީފާއިން     މި ބައިވަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭށް  އަޅުގަނޑަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

ހި ރަނގަޅަށް  ޕްރޮސެސް  އޭގައި  ޝަކުވާތައް.  ޔަޤީވަކިކުރިކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްތޯ  ންކުރަންޖެހޭނެ.  ނގާފައި 

ގަނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތެއް  ޅުޏާ އައްމުކޮށް މިފަދަ ޝަކުވާތައް އަންނަންޢާ

ން ހަމަ މިކަން  އަށް ފޮނުވައިގެނޑު ވެސް އެދެނީ ތި ގޮތަށް ޑީ.ޖޭ.އޭގަކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ވީމާ، އަޅު

ގޮ އޮތް  ބަލައި ހިނގާފައި  ރަނގަޅު  ތެއް  އެންމެ  އޮތް  ކުރެވެން  މައްސަލަ  މީގައި  މި  ގެންގޮސް    ގޮތަކަށް  ކުރިއަށް 

 . ނުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާނިންމައިދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަޑި މަސައްކަތް  މިއަދުގެ  މިހާހިސާބުން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރިއަށް    އިރަށްއެއްގެއާދެ! 

އެބަ އަރުވަން  ދުކުރަނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތެއް މުމަށް ގަސްގެންދެވިފައިވާތީއާއެކުގައި ނިން

 އަޅުގަނޑު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ދަންނަވާލަން   މި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އަދި  ޝުކުރިއްޔާ  ސިޓީތައް  އަންނަ  މި  މަޖިލީހަށް  ވާހަކައަކީ  ބޭނުންވާ 

ގައި އެ ސިޓީއަށް އެ  ވުމުއެޓެންޑުއަމާޒުވެގެން މި އަންނަ ސިޓީތަކަށް މި    ގެން ގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ޚާއްޞަކޮށްއަޅު

  ނުދެވި، އެއަށް ބުށް ޖަވާގަނޑުމެންނަށް މި ސިޓީތަކަޅުމީހާއަށް ބޭނުންވާ މަޤުޞަދު އެ ގެއްލި ނުދަނީސް އަލާ ރައްޔިތު

އަޅުގަނޑުމެ އިންތިޒާމެއް  ހޯދޭނެ  ވެސް  ގޮތްތަކެއް  ކޮމިޓީއެއްގައި  އެހެން  ހިމެނޭ  އަޅުގަނޑު،  ކަމަށް  ރާވަންޖެހޭ  ން 



  

ކުރަމުން. އަދި މި  މަސައްކަތް ކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ޝެޑިއުލް ހުށަހަޅައިގެން މިހާރު އެގޮތަށް  މިހެން  ގަނޑު  އަޅު

ވާ ނުކުރެވޭ  ކުރެވޭ. އެހެކޮމިޓީގައި  އެބަ  ވެސް  ކޮމިޓީގައި  ނޫން. މި  ކުރަންހަކައެއް  އެކަން  އަދި    ންވީމާ، އެގޮތަށް 

އެތަނުން   މައްސަލަ.  ތާށިވާ  ސިޓީ  ކޮމިޓީތަކާ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގައި  އަވަހަށް  އައިސްގެން    ތަންކޮޅެއް  ސިޓީ  ހަމައަށް 

ރައްޔިތުއަޅު އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބު  މި  މީހާއަށް  ގަނޑުމެންނަށް  އިންތިޒާމެއް  ކަހަލަ  ދެވޭނެ  އަވަހަށް  ތަންކޮޅެއް 

ކަމަށް އެހީތެރިކަ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  މުޤައްރިރުގެ  މަސައްކަތްފެންނާތީވެ،  މަގަށް  އެ  ގޮތެއް  މާއެކީގައި  ކުރެވޭނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. .ން އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ހުށަހަޅަންވާހަކަދައްކަ ރެޓޭރިއޭޓާސެކް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

އްރިރުންނާއި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤަ

ރައީސާ ވަރަށް ގިނަ ޙައްލު ހޯއްދެވުމަށް ވަރަށް ބައިވަރު  ފަހަރު މަތީން ބައްދަލުކުރެވިފައިމަޖިލިސްގެ  ވަނީ. އެކަމަށް 

ގަނޑުމެން  ޅުއެޑްރެސްވެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ދެން އަލިބި އަދި އެގޮތަށް އެންމެ އަވަހަކަށް ސިޓީތަކަށް  ޝަންސްތައް  ސްޖެސަ

އި  އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަކަށް މިހާރު ކުރިއަށް މި ދަނީ. އެގޮތުން އިންނާނީ މިހާރު ވަކި ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިފަ  ނަށްއެންމެން

ކޮމިޓީއަށް ގޮއްސަޢާސިޓީތައް ދާންޖެހޭ ތަރުތީބެއް.   ޢާއްމު  ކަމާއި  ކޮމިޓީތަކަށް ގޮސް    ބެހޭ  އްމު ކޮމިޓީން އަނެއްކާ 

މިހާރު އެގޮތަށް އެބަ    މެން ކޮމިޓީގައި ވެސް ން އަޅުގަނޑުތުޖަވާބުދޭނެ ވަކި ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ. ދެން އެގޮ

އެބަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  . އަޅުގަކުރެވޭމަސައްކަތް ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މިހާރު  ނޑުމެންގެ އިދާރީ 

  ގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޖުޑީޝަރީ ޅުރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޓީ އަމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް. ވަ 

ކުރާ ދުވަހެއް.   ވެސް އެ ސިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްހަކީ. ދެން ކޮންމެ ދުވަގެއަށް އެބަ އާދޭ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްކޮމިޓީ

ބައްދަލު ކޮމިޓީ  މުޤައްރިރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގެ  އެއްބަސްވެފައި އޮތް ގޮތަކީ  ވުން ނުބޭއްވިއެއްކަމަކު ކޮމިޓީގައި 

.  ދިރާސާކުރަން  ތައް ތަށް ވިޔަސް ސިޓީގެ ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކަންތައްޔާރު ދީފައި އޮތީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ނޫން ގޮއިޚްތި

އަޅުގަނޑަށް   ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އަޅުގަނޑުވާނީ  އެހީތެރިކަމެއްވަދެން  ބޮޑު  ކޮށްދޭ.    ރަށް  ގޮތުން އެކަމަށް  މި  ދެން 

ކަހަލަ މައްސަލަތައް މި ކޮމިޓީއަށް މި ގެންނަނީ. އެ ޒާތުގެ މައްސަލަތައް.    ދެވޭއަޅުގަނޑުމެން އެކަނި ޙައްލު، ޖަވާބެއް ނު

އެހެން ކޮމިޓީ، ވީމާދެން  ޖަވާ  ގައިކުރިން  ލިބި  ގޮތަށްވުރެ  ސިޓީތައް  އެބަ  އަދި  ބުދޭ  މިނެއްގައި މިހާރު  އަވަސް  މާ 

ށް  ދެވޭކަން ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން ލަސްވެފައި ހުންނަ ސިޓީތައް ވެސް ވަރަ

އެބަ ފޯރުކޮށްދެއްވާ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  މިކަމަށް  ތެރިކަމެއް  އެހީމޭޒުން ވަރަށް ބޮޑެތި  ގިނަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ

 މެންބަރު. ތި ކަންބޮޑުވުމަށް އަޅުގަނޑު ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 



  

 ދެންމެ ނިހާދު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް.މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު ކުޑަ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުން މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ޢާއާދ!   މަސައް ދެން  ކޮމިޓީގެ  ތެރޭގައި  ކައްމު  އޭގެ  ވެސް  އޮތެއް  ކަމަށް  ންނަހިމެނިފައި  އަޅުގަނޑު  ތީ ވާކަމެއް   

ދުވަސް    3 މިވާގޮތަކީ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އެއްޗެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސިޓީއެއް ލިބުނީމަ 

އުރޯއަށް އެ  ދުވަސް ނަގާ ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބި  3  އެ ސިޓީތައް ފޮނުވަންޖެހޭ. އެ އްމު ކޮމިޓީއަށް ތެރޭގައި ޢާ

ކުރައްވާފައި އަދި ރައީސް ބައްލަވަންޖެހޭ ސިޓީތައް  ޑްރެސްރެއިން ރައީސަށް އެ ތެ  އެއް ވެސް ދޭ. އޭގެހުރިހާ ސިޓީ ، ޓީސި

އައުޓް  އޭގެ ސްކޭން  ޢާ  ކުރުމަށްފަހުތެރެއިން  އައީމަ  ކޮމިޓީއަށް.  ޢާއްމު  އަންނަނީ  ސިޓީތައް  އެހެން  އްމު  ދެން 

އެ ސިޓީތައް  ދެން  ދުވަސް ކޮމިޓީތަކަށް އެ ސިޓީތައް އެސައިން ކުރަން.    3ގެންވާނީ  ދުވަސް. ގިނަވެ   3ކޮމިޓީގައިވާނީ  

އެސައިން ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ކަމަކީ އިދާރީ ގޮތުން ޖަވާބެއް ވެސް ދެނީ އެ ސިޓީ ލާ މީހާއަށް. މިހާރު  

ވާނީ މިވެނި ކޮމިޓީއަކަށް  ލަޅި ސިޓީގެ އެ މައްސައޭނަ އެ ހުށަހެ  ޔެފައި ލި  ކާއިއެ މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ހުރިހާ އެއްޗަ

ހަތަރު ފަސް  ންނާނީ ފުރަތަމަ   އޮބުހަވާލުކުރެވިފައޭ. އެ ކޮމިޓީން އެ ގެންދަނީ މިހާރު އެ މައްސަލަ ބަލަމުންނޭ. އެ ޖަވާ

ހެންވީމާ، އެ  ފައި އޮންނާނީ. އެ އެންމެ ގިނަވެގެން ތިން ދުވަސް، ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ދެވި  ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި،

ފައި  ގަނޑުމެން އެދިފައި ދެން އެ ދަނީ ކޮމިޓީއަށް. ގޮސް ކޮމިޓީގައި އެ ގިނަ ދުވަސް ވަންޏާ އަޅުސިޓީގެ ޖަވާބު ދެވި

ހުރިއޮ ޖަވާބެއް ދޭ  ހާ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންނާންނާނެ  އޭނައަށް  ހަފްތާވާއިރު  ދެ  މައްސަލަ  އެކީގައި  އެ  ންވާނެއޭ 

ނަމަވެސް   ނުނިމުނަސް ނުނިމޭކަން  ތެރޭގައި    އަދި  ހަފްތާ  ދެ  ދެން  އަންގާލަދޭން.  ވާނެއޭ  ހުރިހާ  އެ  އޭނައަށް 

ވެއްޖިއް މައްސަލައެއް  އޮންނަ  ނުނިމި  އެ  އެހެންވީމާ،  ނިމޭނެ.  ނުއެއް  ބަލައެއް  މީހަކަށް  މައްސަލަތަކެއް  އެ  ޔާ 

ޖަވާބުދޭންވާނެއޭ އޭނަ ލީ ސިޓީގެ މައްސަލަ މި ދަނީ ބަލަމުންނޭ. މިހެން މިހެންނޭ މިހާރު ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރީ.  

ދޭންވާނެ އޮވެއްޖިއްޔާ  ނުނިމި  ހަފްތާވާއިރު  ދެ  ޖަވާބެއް  ކަހަލަ  މައްސައޭއެ  ތެރޭ  ހަފްތާ  ދެ  އެހެންނޫނީ    ލަ . 

އެއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ދެންމެ އެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ނިންމައިދޭންވާނެ. އެހެންވީމާ،  

ވިދާޅު ނިހާދު  މެންބަރު  ވައިއްޒަތްތެރި  ގިނަ  އެހާ  ވާހަކަފުޅެއް.  މީހާއަށް  ގުވާ  ލާ  ސިޓީ  މިހާރު އެ  ނުނަގާނެ  ތެއް 

ބަކީ ސިޓީ ލިބިއްޖެ. އެ ޖަވާބެއް ނޫން. އެއަށްވުރެ  ންމެވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބިއެއް. ދެން މި ދަންނަވާ ކޮންމެވެސް ޖަވާކޮ

ގި ތަފްޞީލު ޖަވާބެއް ނުލިބި،  ހިތަންކޮޅެއް  ނުނަގާނެ. އަޅުގަނޑު  ދުވަސްތަކެއް  އްއެރީ ފާހަގަކޮށްލަދޭންވާނެއޭ  ތަނަ 

ފައި އޮންނާނެ. ވެސް ކަމެއް އޮންނާތީ. އެހެނެއް ނޫން. މި ރިސެސްގެ ތެރޭގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގާ  ގައި އްމު ކޮމިޓީޢާ



  

ސިޓީ އޮތް    35ޖެހެންދެން ރިސެސް ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް    އޮތް މީގެ ހަތަރު ފަސް ދުވަހަކާ އަޅުގަނޑު އަތުގައި  

މުއްދަތެއް ދިގު  ދުވަސްވަންދެން. އެހެންވީމާ، އެއީ  ގިނަ  މުއްދަތު  .ވަރަށް  އޮތް  ވީމަ.  އެހެންނަމަވެސް، ރިސެސްގައި 

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާފަ. ޝުކުރިއްޔާ. 3ނާނެ އޭގެ ކުރިން ވެއްޖިއްޔާ ނުހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޢާވައާދެ!  ންބަރު.  އާދެ!  ސާފުކޮށްދެއްވައިފި  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީގެ  ރަށް  އްމު 

އެ ސިޓީތަކުގެ  ދެންމެ  ގަނޑުމެން  ޅުދެންނެވި ފަދައިން އަން ކުރިން ވެސް  ބުމަސައްކަތް ހުރި ގޮތް. އާދެ! މިހާހިސާ

  ނު އެއްގޮތަށް އެ ސިޓީތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ކަމަށް މި ނިންމު ގަނޑުމެން ނިންމި ނިންމުމާމައްސަލައިގައި ދެންމެ އަޅު

ގަނޑުމެން މިއަދު  ޅުތް މައްސަލައަށް އަކަންތައް ކުރާނެ. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި ދެން އެޖެންޑާގައި ބާކީ އޮއެ  ގޮތަށް  

ދުވަހެއް އެހެން  ނުވެ،  މައްސަލައެ  އި  ގައެޓެންޑް  މިއަދު  ގޮތަށް  ކުރިއަށްގެންދާ  މަސައްކަތް  މަސައްކަތް  ނިމުނީ،   

 ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާނިންމައި
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