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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުްއލަޠީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޖިލީހުގެ  `.   ކޮމިޓީގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސުލޫކު  އަދި  ވަ  4އިމްތިޔާޒް  ބައްދަލުވުމަށް  ތިއްބެވި  ޑަވަނަ  އިގެން 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި    އިއެންމެހަ

މެންބަރުން   އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  މިވަގުތު  ފާހަ ހަމަ  މިވަގުތު  އެގޮތުން  ގަކޮށްލާނަން. 

ހިތަދޫ    މިވަޑައިގެން  ވެ ބައިވެރި ދާއިރާގެ    މެދުތިއްބެވީ  ގަމު  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ވި މުހައްމަދު  މެންބަރު  ހާރޫން  ،މްސާއިއްޒަތްތެރި  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  .ގުރައިދޫ  ތ  ،މަނަދޫ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް  ދާއިރާގެ  

ރިމި  ،ޝަރީފް އަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މިއަދަށް  ޟާލަންދޫ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު   .

ވަނަ    2020ޖޫން    2ފަދައިން  ލައްވާނެ  އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައި މިވަނީ ތި 

ހަމަނުޖެހުންތަކާ   ހިނގައިދިޔަ  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  ޖަލްސާގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވުނު  ދުވަހުގެރޭ 

އިއް ދާއިރާގެ  އޭދަފުށީ  އަދި  ލީޑަރ  މައިނޯރިޓީ  އެދި  ބައްލަވައިދެއްވުމަށް  މައްސަލަ  އެ  މެންބަރު  ގުޅިގެން  ޒަތްތެރި 

އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ސަބް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވި އެކަމާއިމެދު  

ޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީއަށް ނެގި އެ މަސައްކަތްތައް ދިޔަ ގޮތް  ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އަގޮތެއް ނިންމެވުމަށް. އަ

ކޮމިޓީގައިއަޅުގަނޑުމެ އެ  ހައިސިއްޔަތުން  ހަމަ    ން  މެންބަރެއްގެ  ސަބް  އެ    .ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުގަނޑު  ހިމެނޭ 

މި  އަހި  ކޮމިޓީގައި  މުޙައްމަދު  މެނެނީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގަމު  އަދި  ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޔާސިރު  ޅުގަނޑު 

އާދަ  އަދި   ވިސާމް މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަމަޑުއްވަރީ  ޝަރީފް.  މަތިން  މް  ފަހަރެއްގެ  ތިން  ޅުގަނޑަށް 

ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  މީޓިން  ،އެޖެންޑާކުރެވުނު  އެހެންނަމަވެސް،  ގކޮމިޓީ  ބޭއްވުމަށް.  ތައް 

މެންބަރުން   ތިން  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ބައްދަލުވުމަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  ތަންދޭ  ގަވާއިދު 

އަހާ ނަ ޒިރުވެގެން  އަދި  މުޤައްރިއެއް  މުޤައްރިރެއްޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އިބު  ކުރިއަށް  ގެންދެވެނީ.    ހޮވިގެން 

ނުވުމުން  ،އެހެންނަމަވެސް ހަމަ  މެންބަރުންނަށް  ތިން  މަޑުއްވަރީ  އަ ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  ޅުގަނޑު 

ސަލާ އާދަމް ޝަރީފަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މީޓިންދާއިރާގެ  ތިން  ވެސް. އެހެންކަމުން    އަށްގމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 

ނުގެންދެވި   އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުން    ސަބް  މި  މިއަދު 

ކުރިއަށް ދާއަ  ،ބާއްވަންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ ހުޅުވާލަން މިހާރު މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކާ  ޅުގަނޑު  ނެ 

ބަ މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހިތަދޫޙުބެހޭގޮތުން  އިއްޒަ  ސްކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު  ތްމެދު  މެންބަރު  ތެރި 

 ރަޝީދަށް.

 



  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކަމަށް މިހެން މި   ކުރެވުނީ ސަބް ކޮމިޓީގެ ތިން މެންބަރުން މަދުވީމާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ 

ބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަދިމާވީ. އެހެންވީމާ، ފަސް މެންބަރުންނަށް އިތުރު ކޮށްލައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  

ދެވިދާނެހެ ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި  އިތުރުކުރަން.  މި  މެންބަރުންނަށް  ފަސް  ހުށަހަޅަން  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  ން. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި   ވަރަށް ދިގު ސިޓީއަކުން  މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ފާހަގަވީ    އަޅުގަނޑު 

އެ މައްސަލައަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ލީޑަރު  މައިނޯރިޓީ  ނެތްކަ   ބޭފުޅުންގެ  ޝައުޤުވެރިކަމެއް  މާބޮޑު    ން ބޭފުޅުންގެ 

ފާހަގެ މިމިކަމުން  އަ  ވެގެން  ބައްދިޔައީ.  އެ  ބާއްވާފައި  ބައްދަލުވުމެއް  ގޮތަކަށް  ޅުގަނޑުމެން  ވަކި  ދަލުވުމުގައި 

ހަދަ ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަ  މަތިން    އި ފާސްކޮށް،  ފަހަރެއްގެ  ތިން  ތިވިދާޅުވިފަދައިން  މަސައްކަތަށް  ކޮމިޓީގެ  އެ 

ބައިވެރި ކޮމިޓީގައި  ވެސް  މަވެ އެޖެންޑާކުރެވުމުން  އި ޑުވަޑައިގަންނަވަން  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  އްވަރީ  އްޒަތްތެރި 

ނުކުރެވި  މިކަން  ސަބަބުން  ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް    މަކީއޮތު  ފައިހާޒިރުވެވަޑައިގެންނުގެންނެވުމުގެ  ބޮޑު  މާ  މިކަމަށް 

އަ ކަމަށް  ފާހަނެތްކަން  މި  އެހެންވީމާ ގަކުރެވެޅުގަނޑަށް  އަނީ.  މެންބަރުންގެ  ،  ފަސް  އިތުރަށް  ހީވަނީ  ޅުގަނޑަށް 

އަ ލިޔަސް  އެޅުގަނޑުކޮމިޓީއެއް  ލާނީ  ލަންޏާ  އެކީ  މެން  ބޭފުޅުންނާ  އެކީގައި.    ،ބޭފުޅުންގެ  މެންބަރުންނާ 

މެއް ނެތް  ބޭފުޅުންގެ ޝައުޤުވެރިކަ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ، އަޅުގަނޑަކަށް ހީއެއް ނުވޭ މިކަން ކުރިއަށް ދާނެހެންނެއް. އެ 

ބޭފުޅުން މިކަން    ނޑަކަށެއް ނުފެނޭ އެ ޅުގައްސަލައެއް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން މި މައްސަލަ ބެލޭނެ ގޮތެއް އަމަ

އެހެންވީމާ ނުވަންޏަކާއެއް.  ބޭނުން  ނިންމަންވީހެން.    ،ކުރަން  ގޮތަށް  މިއޮތް  މިމައްސަލަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދަމް ޝަރީފް. މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ 

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  އްމި މައްސަލައިގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. އަދި އެ

ތެރެއިން    އަދި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އޭގެނުވަތަ ދެވަނަ ރޭ މަޖިލިސްގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު  

ހުށަހެޅުއްވި    ހިމެނިގެންވާ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  ދެންމެ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށްވާއިރު 

ބާވަތަ މިކަމުގެ  ދެކޭގޮތުގައި ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުން ހިމެނުމަކީ  ފަސް  ބަދަލުގައި  މެންބަރުންގެ  ތިން  ށް  ގޮތަށް 

އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ބަލާއިރު   ކަމަށް  ކަމެއް ކަމުގައި ވާނެ  ރަނގަޅު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ޤަވަރަށް  ބޫލުކުރަނީ. ދެން 

ޝައު އޭގެ  ބަޔަކު  ވަކި  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ވިދާޅުވެއްޖެ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ވާގޮތެއް  ޤުދެންމެ  ނެތީމާ  ވެރިކަން 

ގޮތެއް    ޒިންމާދާރު  އްނުވޭ އެހާ ޅުގަނޑަކަށް ހިޔެމާކުރައްވާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަ. އެގޮތަކަށް ނޫން. އެހެން ތަރުޖަށްކަމަ

އެ މައްސަލަ ނުގެންދާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ފަރާތުން    ފައި އޮތްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ  .ކަމަކަށް ވާނެހެން

ލޮ  އެ މައްސަލަ  އެ  އަދެޖްކުރެވިފަ.  އޮތީ  ކަމަކަށް  ހާޒިރުނުވާ  ޅުގަނޑު  ވަނަ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ހާޒިރުނުވާ  ހިތުން 

ބުނުމަކުން    އޮންނާނެ. މީހަކު ސަލާމް   އްސަ މުން ގޮމެންބަރަކާ ދޭތެރޭ މަޖިލިސް ގަވާއިދު އޮންނަގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅެ

އެއީ   ނައުމަކުން  ދެކެމިނުވަތަ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ނުވާނެ  ކަމަކަށްވެގެން  ހުއްޓެންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ނީ. ކޮމިޓީގެ 

ދުކުރަނީ މީގެ  އީއެއަށްވުރެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީގެ މައްސަލައިގެ ހައްސާސް ކަމަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާ

އަ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރުމަކީ  ޙްބާވަތުން  މިކަން  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ރަޝީދު  ހަމަ  މަދު  ރަނގަޅު  މިއީ  ވަރަށް 

 ކަމެއް ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ ދާއިރާގެ  އުޅުނީ  ވެސް    ޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ.  މެދު  ތާހިތަދޫ  ހުށަހެޅުމަށް  އެހެންވީއީމެންބަރުގެ    ، މާދުކޮށްލަން. 

 ފުރުޞަތު ހޯދާލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މް.ސާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވި 

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އާދެ!   މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއަށް  ޑުއަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ  މައްސަލަ  މި  ނިޔަތުގައި  ހެޔޮ  ވަރަށް  މެން 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އަޅުގަނޑު ސަބް ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަގައިގެން    އެޖެންޑާކޮށްގެން  ކޮމިޓީއެއް 

ނިންމީ. ހަމަ އެ ސަބް މެންބަރެއް  ކުރިއަށް ދާން  މެންއިއްޒަމެ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  އާދަމް  ތްތެރި  ބަރު 

އަ  ޝަރީފަކީ ވާހަކަފުޅުން  ސީރިއަސްކަން  މައްސަލައިގެ  އާދަމް ޝަރީފަށް  ބޮޑަށް   ޅުގަނޑަށް ވެސް.  ހާމަވި.    ވަރަށް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  މިންވަރު  ހުރި  ބޭނުންވެފައި  ބަލަން  މިކަން  އެހެންނަމަވެސްއެބަ  އަދި    ، ސާފުވޭ. 

އަޅުގަނޑު ހިތާމައާއިއެކު ދަންއަ ތިންހަތަރު ދުވަހު  ޅުގަނޑުމެންގެ ސަބް ކޮމިޓީ  ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވެ މިދިޔައީ އާދަމް ޝަރީފަށް  ބޭއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޯރަމް އަ

މިކަމާ    ޅުވެފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،އިރު ވިދާގެންނުގެންނެވޭތީ. ސަލާމް ދެންނެވިކަމަށް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލިވަޑައި

ޝަރީފް  އާދަމް  ބަދަލުކޮށްލާފައި  ރާގު  މުޅިން  ވާހަކަދައްކާއިރު  އެއަކީ   މި  ގުޅިގެން  އެންމެ    ވާހަކަދައްކަނީ.  ވެސް 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް  ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަ ބަލަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ  

ފު އެންމެ  ދުވަހު ރަކޮމިޓީއެއް.  ނުބަލަން. ސަބް   ތަމަ  މައްސަލަ  އެ  ނިންމޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއެއް    ވެސް 

ނަގައިގެން މި މައްސަލަ ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ނިންމުމުގެ މާ ބޮޑު މާނައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެހެން  

ކުރެއްވީމަ ވެސް  އެކަން  ޝަރީފް  އާދަމް  ނޫން.  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  ނިކުމެވަޑައިގެން  އަދި  ކާއެއް  ބޭރަށް  މަޖިލީހުން 

އެހެންނަމަވެސް ވާހަކައެއް.  އެހެން  މުޅިން  ގޮތަކަށް.    ،ދައްކަވަނީ  އެހެން  މުޅިން  ފެންނަނީ  އަމަލުތައް  މިތަނުން 

 ދަންނަވާލީ. ހަމަ ވާހަކަ   އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި    ދު ލިބިފަ. އެއީ ހިތަދޫ މެދުއީއޮތީ ތާ  ޅުގަނޑަށް އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް މި އަ  އެހެންވީމާ، މިހާރު

ފެ އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އިތުރުކުރުމަށް.  މެންބަރުންނަށް  ފަސް  ހުށަހަޅުއްވާ  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  އެ  ންމެންބަރު  ނަނީ 

ފަސް މެންހުށަހެޅުމަ އަވަހަށް ކުރިއަށް ދާން.   ފަސް ނަމެއް ހުށަހަޅާލާފައި އަޅުގަނޑުމެން  ،ބަރުން ހުށަހަޅާލާފައިށް 

 ތަނެއް އެކަމަށް. އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު.   ކުރާޟުތިރާޢުއަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިތުރު މެންބަރަކު އި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

އަ މުޤައްރިރު.  މި ޝުކުރިއްޔާ  މި ޤަ  ޅުގަނޑަށް  ހުށަހެޅިފައި  ހައްސާސް    ބޫލުކުރެވެނީ  ވަރަށް  މައްސަލައަކީ  އޮތް 

ކަން ހިނގާފައިވާ  ގައި މިމައްސަލައެއް ކަމަށް. އެހެންވެ މި މައްސަލަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލި، ތަޙުޤީޤުކުރެވި އަދި މީ

މެންބަރުންއޯޑިވީ  ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ގޮތް އިތުރު  ބެލި،  ހާޒިރުކުރަ  ތަކުން  މިކަން  ންވެސް  ގެނެސް  މެންބަރުން  ޖެހޭ 

ބަލަ ރަނގަޅަށް  ގޮތަކަށް ނިމެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން    އިވަރަށް  މިކަމަށް އިންސާފުވެރި 



  

އުމޫނާއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފާއި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣައްސާން މައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނާއި  

މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީއެއް. އަޅުގަނޑު މިހެން  ؛ އަދި މުޤައްރިރު ޔާސިރު  އާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމް

ހުށަހެޅީ މެންބަރުން  އިތުރު  އަޅުގަނޑު  ތަނަކަށްވެފައި  .ޑީމް.އެމިއީ    މިދެންނެވީ  އޮތް  މެޖޯރިޓީ  މުގޮތެއްގައި  އްޢާޕީގެ 

ވަޑައިގަންނަވާ ދެބޭފުޅުންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. މިދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގައި ވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް ވިޔަސް،  

މި  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގައި  ބޭފުޅުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  މެވުނީ  ރެކު   އިދިކޮޅުން  ޣައްސާން  ންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

  ޅުގަނޑު މި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ނަން ހުށަހަޅަން ސަބް ކޮމިޓީއަށް. މައުމޫނާއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. އަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޟާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި

 

 : މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދުކުރަން.  އީރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއަޙްމަދު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރާ މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ  ޖޮއިންކުރެއްވައިފި  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު    ޢީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސަނީފް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ދެ މެންބަރުން  هللا އަދި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވާހަކަދެ  އަޅުގަނޑުމެންނާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  މިއީތާ   ކެވިފައިބައިވެރިވަޑައިގެންދެއްވީތީ.  ލިބިފައި  ތް ގޮތަކީ،  އޮދު 

ކޮމިޓީއެމިހާ މެންބަރުންގެ  ފަސް  ތިން  ރު  ބައްދަލުވުމުގައި  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެކުލަވާލަން.  އަލުން  އް 

އެހެންނަމަވެސް،   އެކުލަވާލައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  މެންބަރަކަށް  އެއް  މެންބަރުން  ބައްދަލުވުން  ތިން  އިއްޒަތްތެރި 

ގެން ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުންނެވީމާ،  ސަލާމުގައި  ހުރިހާ  އެޖެންޑާކޮށްގެން  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ދަން 

ހަމަ    ނޫނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްވައިފި. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި އިތުރު ޚިޔާލެއް އޮތްތޯ  

އަޅުގަނޑުމެން   ވަންޏާ  ކަމުގައި  ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ  ޔުނޭނިމަސްލީނެތް  އަޅުގަނޑު  ނިންމަން  މި    ،މިކަން  މިހާރު 

ތަފާތު ޚިޔާލެއް އޮތް ކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްދެއްވާ.    ،ށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ޚިޔާލެއްހު

އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު  މިހާޅުގަނޑު މިއޮތް ގޮތަށް ނިންމަން ވިސްނުން ހުރީ.  އަ  އްޔާއެހެންނޫނި

މެ ފަސް  އަލުހުށަހެޅުމަކީ  ކޮމިޓީއެއް  މި  އެކުލަވާލަން. އެ  ންންބަރުންގެ  މެންބަރު    ކޮމިޓީގައި  އިއްޒަތްތެރި  ހިމެނެނީ 

ޝަރީފް،   އާދަމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މައުމޫން،  ޣައްސާން  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހާރޫން،  އަޙްމަދު 



  

މެންބަރު   އަމުޙައްމަދު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ޔާސިވިސާމް  އެހެންވީމާ  ރުޅުގަނޑު  މެންބަރަކު    ،ޢަބްދުއްލަޠީފް.  އިތުރު 

ފާސްކޮށް ނިންމީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  ޅުގަނޑު އެ ކޮމިޓީ އެގޮތަށް  އަނުކުރައްވާ ކަމަށް ބަލާފައި  ޟު  އެކަމާ އިޢުތިރާ

ވަރަށް ބޮޑަށް   ވެސް  ން ނިމުނީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްބުއްވި ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބޭ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ޝުކުރު އަދާކުރަން ވަޑައިގެންދެއްވީތީ.  

___________________________ 

  




