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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީ   މިވަގުތު  ފެށުނީ.  މި  މިއަހަރުގެ  ބައްދަލުވުން  އެއްވަނަ  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ދާއިރާގެ   ލަޠީފް، ފޮނަދޫ  މެންބަރު ޙަސަން  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަކީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު  ވަޑައިގެންތިބި 

އިބު މުޤައްރިރު. މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ކޮމިޓީގެ ނަ

ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ދާއިރާގެ  هللا ޒަރީރު،  ގުރައިދޫ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

އަޅު މިވަގުތު  އުތުރު.  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  ދެން  ރިޒާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ބޭފުޅުންނަށް އިއްޒަތްތެރި  ތި  ގަނޑު 

ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ މިއަހަރުގައި ކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަމުގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކަށް މިހާރު  

ހަމަ   އަސްފާއަކީ.  އިނގޭތޯ.  އަސްފާ  ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިވަނީ  ފަރާތްޕުޅުން  އަމީންޢާއްމުގެ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓު 

މި ބޭފުޅެއް.     އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފީލްޑުގެ  ލީގަލް  މިދެންނެވީ  މަސައްކަތްކުރައްވައޭ  މަސައްކަތްކުރައްވާ،  ދާއިރާގައި 

ގިނަ   ވަރަށް  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރުގައި  މިދިޔަ  އިނގޭތޯ.  ކެނޑިޑޭޓެއް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  މިހާރު 

ތަކަށް އަދި އިދާރީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްތަކަށްފަހު އަހަރު ނިންމާލެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްލަތްޕުޅު

ލިބިދެއްވި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަށް ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަހަރު އަނެއްކާ ވެސް ރަސްމީ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން  

އެހާ ދިގުކުރާކަށެއް ނެތީމު. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީގައި ހުށަހެޅިފަ މި ބައްދަލުވުން  ފެށުނީ. އަޅުގަނޑު  އި ހުރި  މި 

ކަންކަމާއި މެދުގައި ކުޑަ މަޝްވަރާއެއް ކޮށްލަން ގަސްދުކުރަނީ. އެއް ކަމެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ބާއްވާނެ  

ބަދަލެއް   އެއްވެސް  އިދާރީ ގޮތުން  ނޫނިއްޔާ  ގޮތެއް  ހުރި  ޚިޔާލުފުޅު  މެންބަރުން  ގޮތެއް  މެދުގައި  ދުވަސްތަކާ  ވަގުތު 

ނިއްޔާމު ހަމަ ކުރީގައި އޮތް ގަޑިތަކަށް ޝެޑިއުލް ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  އައިސްފައިވޭތޯ މިއަހަރަށް ނޫ

ފަރާތުން   އާންމުންގެ  މައްސަލަތަކަކީ  އެއްބާވަތެއްގެ  އަންނަ  ގިނައިން  ކޮމިޓީއަށް އެންމެ  ހިނގާ. ދެން  އެބަ  އެކަން 

ތަކީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އިޚްތިޔާރެއް ކޮމިޓީގެ  ފޮނުވާ ސިޓީ. އެގޮތުން މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރި އެއްގޮ

ކޮމިޓީގެ   ކޮންމެފަހަރަކު  އޭރު  ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް.  ޖަވާބު  ކަންކަމުގައި  ސިޓީގެ  އޮތީ  ދެއްވާފައި  ފަރާތުން 

މިޓީގެ  ބައްދަލުވުމެގެ ތެރޭ އެ މަސައްކަތް ކުރަންނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލައެއް މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް ކޮ

ގެނައުން.   ހަމައަށް  ކޮމިޓީއާއި  ސިޓީތައް  ފެންނަ  ކަމަށް  ސިޓީއެއް  ކަހަލަ  ބޭނުންވާ  ހިއްސާކުރަން  މެންބަރުންނާ 

އޮތީ   ދެވިފައި  އިޙްތިޔާރު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުގައި  ދެން  ޢަމަލުކުރީ.  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް 

ރިސަސްގެ  ރިސަސްގެ ޕީރިއަޑުގައި އެކަން އެގޮތަށް   މަސައްކަތްކޮށްލެވުނު  އެ  ކުރުމަށް ދެވިފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑަށް 

މުއްދަތުގެ   މި  ވެސް  އަނެއްކާ  މިހާރު  އެކަމަކު  ނިންމައިލެވުނު.  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ސިޓީއެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ތެރޭގައި 
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ސުވާލަކީ ތި ބޭފުޅުންގެ އަނެއްކާ  ތެރޭގައި އެބައޮތް ތިރީހަކަށް ސިޓީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފަ. އަޅުގަނޑަށް ހިތުގައި އުފެދޭ  

މަސައްކަތް   އެ  ދެއްވައިގެން  އިޚްތިޔާރު  މި  މުޤައްރިރަށް  ކިހިނެކުންތޯ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  މިކަމުގައި  ވެސް 

މުޤައްރިރު ކުރައްވާ ގޮތަށް އަނެއްކާ ވެސް އިޚްތިޔާރު ދެއްވާނެތޯ. މިހެން މި ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން  

އެކަން  އޭރުގައި   އަލުން  އޮތީ.  ދެއްވާފައި  އިޚްތިޔާރު  އެ  އޭރުގައި  ޕީރިއަޑަކަށް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ރިސަސް 

ކޮންޓިނިއުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އެ އިޚުތިޔާރު ތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ  

ކަމެ ފުރަތަމަ  ގޮތެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  އެގޮތަށް  އެއަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  އްގެ 

ނިންމަވައިދެއްވުމަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މިހާރު ނިމުނީ. މުޤައްރިރަށް އެ އިޚްތިޔާރު ލިބުނީ. ދެން އަޅުގަނޑު  

ވެއްޖެއްޔާ   ސިޓީއެއް  ކަހަލަ  ހިންގަންޖެހޭ  ބަޙުސް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  ކަހަލަ  ބޭނުންވާ  އެގޮތަށް  ގެންނަން  އެކަން 

ނުލެވުނު.   އެއީ ރިސަސް ޕީރިއަޑު ތެރޭގައި ނިންމައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެ ސިޓީއެއް އޮތް  ކުރަމުންދާނަން. ދެން 

ސިޓީއަކީ   އެއް  އެހެންވީމާ،  ސިޓީ.  ދެ  ލިބުނު  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ތަނާ  ދިޔަ  ހަމަ  ރިސަސްއަށް  މަޖިލިސް  އެއީ 

ފޮނުއްވެވި ސިޓީއެއް. އެ ސިޓީއަކީ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް

އެ  هللا ޢަބްދު ދެން  ސިޓީއެއް.  ފޮނުވި  ފާޅުކުރައްވައި  ކަންބޮޑުވުން  އެކަމުގެ  ހުންނަވާތީވެ  ބަންދުގައި  ސަޢީދުގެ 

ގެ ކޮމިޓީއަށް  މި  ބަންދުގައި  އޭރު  އޮތީ  ނުނިންމާ  ގޮތެއް  އޭރު  އަޅުގަނޑުމެން  ބާވަތުގެ  ސިޓީއަށް  ންނަންޖެހޭ 

އެ   ސާފުކުރެއްވިއިރުގައި  އިދާރީގޮތުން  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ފެނިގެން.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  މައްސަލައެއް 

ޢަބްދު އުސްއުސްތާޛު  އެއީ  ކަންބޮޑުވުން  އެ  ފާހަގަކުރެއްވި  މިނިވަންކުރައްވާފައިވާ  هللا ސިޓީގައި  މިހާރު  ސަޢީދު 

މި އެހެންވީމާ،  ނުފެންނާތީވެ  ކަމަށްވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  އޮތްކަމަކަށް  ތަނެއް  ކުރިއަށްދާނެ  އިތުރަށް  ދެން  ސިޓީގައި   

ފުރުޞަތު   އަޅުގަނޑު  އެކަމަށް  އޮތިއްޔާ  ވިސްނުންފުޅެއް  އެއްވެސް  މެންބަރުންގެ  އޮތިއްޔާ  ސުވާލެއް  މެންބަރުންގެ 

މި ދެން  މައްސަލަ  އެ  އިޝާރާތްކުރައްވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ!  ކޮމިޓީ  ހުޅުވާލަން.  ބަލައިގެން  ކަމަށް  ނިމުނު  ހާރު 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިޓީއަކީ  އަނެއް  ދެން  ދިއުމަށް.  މައްސަލައެއް  هللا ކުރިއަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ޖާބިރު 

ކޯޓުގެ   ރިސަސް ދިއުމުގެ ކުރިން. ދެން ގާތްގަނޑަކަށް ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. އެއީ ސްޕްރީމް  ހަމަ  ސިޓީއަކުން 

މަށް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ޝަކުވާއެއް ކުރައްވާފައި އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑު  ފަނޑިޔާރުކަ

އަޅުގަނޑު   އޭރުގައި  ޖަވާބެއް ނުދިނުމަށް  ނޫނިއްޔާ  ގެނެސްފައި  ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް  ވެސް ހަމަ  މި ސިޓީ  ވެސް 

ބައްދަލުވުމަށް ފުރަތަމަ  މި  އެންމެނަށް  ނިންމީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް  ގެނައީ. މިހާރު   މި 

ފަނޑިޔާރުކަމަށް    ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  ވަނީ  އަޣްލަބިއްޔަތަކުން  ބޮޑު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގައި  އެނގޭ  ވެސް 

އެކަ ދެން  މިހާރު  މައްސަލަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޢައްޔަނުކުރައްވާފަ.  ވަނީ  ޙުސްނުއްސުޢޫދު  މުގައި  އަލްއުސްތާޛު 
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ނިމުނުކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ޚިޔާލުފުޅެއް  

ހިއްސާކޮށްލަދެއްވާ. އާދެ! މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ އެ ސިޓީ ވެސް ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތް  

ޝަ  އެ  އޭރުގެ  އެއީ  ވެސް  ކަމަށް.  ޢައްޔަނު  މިހާރު  ޝަކުވާއެއް.  ކުރެއްވި  ކުރިން  އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ  ކުވާއަކީ 

ޢައްޔަނުކުރެވިފައި   ކޯޓަށް  ސްޕްރީމް  ލިބިގެން  އަޣްލަބިއްޔަތެއް  ބޮޑު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ކުރައްވާފައިވަނީ. 

ވެސް ނިމުނީ. ދެ މައްސަލަ  ހިސާބުން އެ ސިޓީގެ  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ން އަނެއް ކަމެއް 

 ކޮމިޓީގެ... އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތު. 

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެ   ފޮނުއްވި  ސިޓީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމަށް  ހުރި  މި  ވެސް  ސިޓީގައި  ދެ  މި  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޖަވާބެއް އަރުވަންވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓީ ލިބިފައި މި އޮތީ ރޮޒައިނާ އާދަމް ފޮނުއްވާފައި  

ލިބިފައި   އޮތީ  މި  މި  5އޮތް ސިޓީ  މަޢާފްކުރައްވާ. އާދެ!  ޑިސެންބަރުގައި  އަހަރުގެ. ދެން  ޑިސެންބަރުގައި.    5ދިޔަ 

ޑިސެންބަރުގައި. ދެން އެއީ މި މަޖިލީހުގެ ރިސަސްގެ    4ދެން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ އޮތީ  

މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން   ވަގުތު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެފަހުން  އޮތީ  މި 

މަޖިލިސް ހުޅުވިގެން މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ގެނެވިފައި މި އޮތީ މިދެންނެވީ ކޮމިޓީގައި  

މިއާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން މިއޮތީ އައިސްފަ. އެހެންވީމާ، އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބެއް  

 ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ.  އަރުވަންވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާއަށް. ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ސިޓީއަކަށް ވެސް  

އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބެއް އަރުވަން. ދެން އެ މޭރުމުން ޖަވާބު ދޭނަން. މައްސަލަ ނިމިފައޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ 

އެއަށް އިތުރަކަށް  ދެން  އެހެންނަމަވެސް.  އެއްބަސްވެވުނީ  ދޭނެ  ޖަވާބެއް  ދެން  ނެތީމަ.  ފިޔަވަޅެއް  އެހެން  އަޅާނެ   

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް   ކޮމިޓީއާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އެބައޮތް  ފާހަގަކުރަނީ  މި  ގޮތުގައި  އަނެއްކަމެއް 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  އެދިވަޑައިގެންފައި މީގެ ހަމަ ރިސަސްއަށް ދިޔަ ތަނާހެން ނޫނިއްޔާ ދާން އުޅެނިކޮށް އަޅުގަ

ދެވުނުތަނާހެން. އެހެންވީމާ،    12ވަނީ.   ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް. ރިސަސްއަށް  ޑިސެންބަރު. އެހެންވީމާ، ރިސަސްގެ 

ގާނޫނާއި   ޕްރޮފެޝަން  ލީގަލް  އެ  ބެނުންވަނީ  ބޭފުޅުން  އެ  ކުރަން  މި  ބައްދަލު  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލާ  ބާ 
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ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ނޫނިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން އެކަމާ ގުޅިގެން ބައްދަލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ،   ބެހޭގޮތުން އެ ބޭފުޅުންގެ

ކޮން   ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  އަދި  ފެނޭތޯއާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް  ބައްދަލުކުރައްވަން ފުރަތަމަ  ބޭފުޅުންނާއި  އެ 

މަޝްވަރާއެއް ބޭފުޅުންގެ  ތި  ދޭނީ އެކަމަށް  ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު    ތާރީޚެއްތޯ  މެންބަރު މޫސާ  ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި 

 އަރުވަން.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބާ   ދެން  އެދިފައިވާތީވެ،  ބައްދަލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކައުންސިލުން  ބާ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުކޮށް    ކައުންސިލަކީ  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަރާތަކަށްވާތީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓު 

އަންނަ   ވަނީނަމަ  އޮތްކަމަށް  ވަގުތެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަފްތާ  އަންނަ  މަޝްވަރާކޮށްލަން.  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާއި 

އަ ގާނޫނުގައި  އެ  ދެން  ކަމެއް.  ރަނގަޅު  ހަމަ  ބައްދަލުކުރުމަކީ  ބައެއް  ހަފްތާއަށް  ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް  ޅުގަނޑަށް 

ކަންކަން އެބަހުރި. އޭގެ ތެރޭގައި އަސްލާ އެއްގޮތަށް ތަތްގަނޑުޖެހުން މި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ވަކީލަކަށް ޖެހޭގޮތަށް  

އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ނޫޅޭ.  ވަކީލެއް  ގާނޫނީ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ރަށްރަށުގައި  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ.    ގާނޫނުގައި 

އެކަން ކުރެވޭގޮތަށް އެކަން ބަދަލުވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރު ވަކި މުއްދަތެއް އެބައޮތް  

ކޮންމެހެން   ހަމަ  ބަދަލަކީ  އެ  ގާނޫނަށް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޢަމަލުކުރަން.  އެގޮތަށް  ދެވިފައި 

ރަށްރަށުގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގާނޫނީ ވަކީލުންނެއް ވަޒަންވެރިއެއް ނޫޅޭނެ. ދެން  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަށް. އެއީ  

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ބާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެހުމަކީ ހަމަ ކުރަން ރަނގަޅު  

 ކަމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެންބަރު. އެހެން މެންބަރުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ ބާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރަން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

މިއަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަސް އެއީ ތާރީޚުކަމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމަންތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، މިއަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ  

ގޮތުގައި ކަމެއް  އަނެއް  ދެން  ބައްދަލުކުރުން.  ކައުންސިލާ  ބާ  އެންމެ    ދުވަހު  އޮތީ  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި 

ބިލެއްގެ މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ ހަމަ ޖުމްލަގޮތެއްގައި އެއްކޮށްހެން ނިމިފަ. ދެން އެންމެ  

 މިނިވަން  ކަމަކަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މަޑުކޮށްލީ ކޮމިޓީން އަދި ފާސްނުކޮށް. އެއީ އެ ބާވަތުގެ އެހެން ބިލުތަކެއް 

މިނިވަން   ހަމަ  ހިނގަމުންދާ  ކޮމިޓީތަކުގައި  އެހެން  ގޮތުން  އެއްގޮތްކޮށްލުމުގެ  ކަންކަންވީމަ  ބެހޭ  މުއައްސަސާތަކާ 
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ވެސް   އެނޫން  އަދި  ބިލެއް  ގާނޫނުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ވޭ.  އެބަ  ބިލުތަކެއް  މުއައްސަސާތަކެއްގެ 

ކޮމިޝަން ކަންނޭނގޭ އެކަހަލަ ބިލުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ބިލުތަކެއް  އެހެން ކޮންމެވެސް ސިވިލް ސަރވިސް  

އެއް ސްޓޭންޑަޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމުންތައް އެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން  

ނިންމަން އެއްކޮށް  ބޭއްވުމަށްފަހުގައި  ބައްދަލުވުމެއް  އެގޮތަށް  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ވެސް  ކުރީގައި   ފެންނާތީ 

މަޑުޖައްސާލާފައި އޮތީ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިފައި ވީ އެހެންނަމަވެސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން  

މިގޮތަށް   އެކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެއްބަސްވެވަޑައިގެން  ހަމަ  ވެސް  ކޮމިޓީތައް  އެހެން  ބަލާލިއިރު 

ރަނގަޅު  ހާމަނައިޒުކޮށްލުމު އިދާރީގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ބާއްވަން.  ބައްދަލުވުމެއް  ގެ 

ދަންނަވައިލާނަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމު  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަވާނެ  އެންމެންނަށް  ބަލާފައި  ތާރީޚެއް 

ގޮތު  ކަމެއްގެ  ފަހު  ދެން  ވަނީނަމަ.  ރަނގަޅުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  އެގޮތް  މި  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގައި 

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި   އެކުގައި ސަބް  މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ހިމެނޭގޮތުން  ވެސް  މެންބަރުން 

ގައި. އެއީ  ވެއްޖެ. އެ ސަބް އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބާވައިލެވުނު ރިސަސްގެ ތެރޭ

ޕެރޯލް   އެ  މައްސަލަތަކާއި  ދުވަސްވެފައިވާ  ގިނަ  މައްސަލަތަކުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ބައެއް  ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ  ޖަލުގައި 

ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި މިހިރަ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލި ސަބް ކޮމިޓީއެއް ދިރާސާކޮށް އެއަށް ޖުމްލަ ޙައްލެއް  

އްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވުނު ސަބް ކޮމިޓީއެއް. އެއީ ހިއުމަން  ހޯދައިދިނުން. ނިޒާމީ ޙަ

ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއެއް މި  

ރިއަށްދިޔަ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަނީ.  ކޮމިޓީއަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކު

މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެން  އޭގައި  މެންބަރުން.  ބައެއް  ހިމެނޭ  އެބަ  އޭގައި  މެންބަރުންވެސް  ކޮމިޓީގެ  މި  އެއީ 

ތައް ލިޔެވިފައި އަދި  ކަންކޮށްފައިވަނީ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔަންޖެހޭ ސިޓީ

ޖަވާބު   ސިޓީއެއްގެ  ހުރިހާ  ނުލިބޭ.  ޖަވާބެއް  އަދި  ސިޓީތަކުގައި  އަނެއްބައި  ލބިފައި،  ޖަވާބު  ސިޓީތަކުގެ  ބައެއް 

ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މި   ވެސް  ހިއްސާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ނިންމާ ނިންމުން  ކޮމިޓީން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބުނީމާ 

ހިއްސާކޮށްލީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިތުރު އެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް ހިއްސާކުރަން ނެތް    މަޢުލޫމާތު ތި ބޭފުޅުންނާއި

މިހާހިސާބުން   އާދެ!  ގަސްދުކުރަނީ.  ނިންމާލަން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

ތެރޭގައި   ބަންދުގެ  ސިޓީ  މި  ލަނީ.  މި  ނިންމާ  ބައްދަލުވުން  މި  ސުންގަޑި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސިޓީތަކުގެ  އައި 

އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ. އަދި ނުނިމި އޮތް ދެ ސިޓީއެއްވަރުގައި ވެސް އޮތިއްޔާ އެއޮތް ސިޓީއެއްގެ ވެސް  

ސުންގަޑި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ސުންގަޑިއަކީ މި އަންނަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް  
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އަޅުގަނޑު ދެން އަމިއްލައަށް އެ މަސައްކަތްކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ސުންގަޑިއަކީ ބުދަ  ؟ ނގަޅުވާނެތޯބަލަމާ ހިނގާ. ރަ

ދުވަސް މި އަންނަ ހަފްތާގެ. އާދެ! މިހާހިސާބުން އެހެންވީމާ، މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  

 ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް.

___________________ 

 

 

 




