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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަނަ ބައްދަލުވުމަްށ ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ އި 2ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ `. 

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ަޑއިަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރެވވަމަރުޙަ

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ، ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު، ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ދާއިރާގެ ދެކުނު ތަދޫހި، ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ، ލަޠީފް މުޙައްމަދު  ޙުސައިން މެންބަރު

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި، މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ، ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު

ނޑު  ނަޢީމް އަނާރާ މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ، އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު  ދާއިރާގެ  ބާރަށުއަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ  އެންމެ. ޝުޖާޢު ރާހީމް އިބް، ޝުޖާޢު މެންބަރު ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި އޮތް ސުންގަޑި  ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މީގެ  ނޑައަޅާަފއިވާ ިމ ބިލުގެ މަސައްކަތަށް ކަ ކުރިން ކަ

ނޑު ހުުޅވާ ލަން މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ފާއިތުެވގެން ގޮސްަފިއވާތީެވ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ނޑައަަޅއިނިންމުމަ  މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށިދިނުމަށް.  ށް ޓަކައި ސުންަގިޑއެއް ކަ

 .އިސްމާޢީލް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ނޑަްށ ފެނޭ ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބިުލގެ ބޮުޑަކމާއި ހުރި އިޞް ލާޙުތަކަށް ބަާލއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ އަުޅގަ

ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިން މި ބިުލ  26 އެކު މި މަހުގެ ންޖެހޭ ބިލަކަށްވުމާވަރަށް މުހިންމުކޮށް ވަރަށް ައވަހަށް ނިންމަ

 ނިންމުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ަލޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިންއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ސްމާތޮޑާފަރެ

ށަހެޅުމަށް ހު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ލުގެސް ބިލު ައވަހަށް ނިންމުމުގެ ރޫޙުގައި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީއަޅުަގނޑަށް ވެ

 ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށިލިިބފައި ނުވާީތވެ މިހާރު  ންބަރެއްގެ ހުށަހެޅުމެއްއެހެން މެ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި 

ތާއީދުކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތްއ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ހުށަހަޅައި މެންބަރު

ނޑު  26މި މަހުގެ  ނަޑއެޅިއްޖެ ކަމުަގިއ އަުޅގަ ނިންމަން. ދެން މި ބިލުގެ މަސަްއކަތްތަްއ އަްށ ނިންމުމަށް ކަ

ނޑު ހަަމ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ލަފައަކަށް އަހާލަން ހަމަ މަސައްކަތްތައް ވީހާ ވެސް  ކުރިއަށްދާއިރު އަުޅގަ

ެއ  މަްށ ޓަކައި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކީ ކޮަބިއތޯ ކޮންމެ މާއްދާެއއްބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއު

ނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓު ފޮނުވިފައި ހުރި ހުރިހާ  ތެރެއިން  ކޮމެންޓުތައް ދައްަކއިގެން ޭއގެތަނެއްގެ މާއްދާއަކަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް ގެންދާނީތޯ؟ ިއއްޒަތްތެިރ  ބާބަށް ަވކިަވކިން އެްށެގން ނިންމާނީތޯ ނޫނިއްޔާ ބާުބ ކޮއަޅުަގނޑުމެން މަްޝވަރާ

ނޑު ފުރުޞަ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތްއ  ތެއް ހުޅުވާލަން މިމެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 .އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށިވިދާޅުވެ ެދއްވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ނޑަށް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުފުޅު ކުަރއްވާނެޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަޅު  ކަމަށް ައޅުަގނުޑ  ގަ

އެއީ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ވެސް އެ ައިއސްފައި ހުރި ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސްކްރީނުން ގަބޫލުކުރަނީ ހަމަ 

ކަުމގަިއ  ަމއްސަލަެއއް ނެތް އީފެންނަން ހުރުމާއި އެއްކޮށް އެ ކިޔާލަމުން ގޮސް ހަމަ ބާބަށް އަހާލުން ވެސް އެ

 ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ.  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާީތވެ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް، މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްިވ  އާދެ! ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ

ނޑު ާތއީުދކުރަން.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފު އެހެންވީމާ، އިތުރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލުފުޅެއް މި ކަމުގައި ނެތް ރަތަމަ ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަ

ނުޑ މި ގަސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  )ރެކޯޑިންގގައި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ެއްއޗެއް ސާފެްއ މާއްދާއިން ފެށުމަށް އަޅުގަ

ފަށް އެއްވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއ ެއްއވަނަ ބާބުގަިއ ފެށުން ތަޢާރު  އިސްލާމިކް ޔުިނވަރިސޓީގެ ބިލުގެ ނުވޭ(



  

ކަމުަގއި ވާނަމަ  ށް ެއއްވެސް ަމއްސަަލއެއް ުނވަތަ ެއއްެވސް ކޮމެްނޓެއް އޮތްމާއްދާގެ ެއްއވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އަ

ވާނަަމ އެ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ޒަތްތެިރ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުެދްއވުމަށް ދަންނަވަން. ނުވަތަ ހުރިހާ އިއް ވިދާޅުވެ

ދިޔައީ.  ޅުަގނޑުމެްނނަށް އިވިގެން މިއަޅުަގނޑުމެން ޖެހިލަން. އާދެ! މިހާރު ފުރަތަމަ ބާބުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އަ

މި ބާބަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،މި މާއްދާއަށް ނުކުރާ ކަުމގައި ވަންޏާ ޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްއެހެންވީމާ، އިއް 

ވޯޓަށް އަހަން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް. އާދެ! 

ިމ ކުރައްވަންތޯ؟ ިއޢުތިރާޟްއަށް އެނ އޯކޭ! އެހެންވީމާ، ެއ ގޮތަށް ހުށަހަޅަންވީނު އިތުރު މެންބަރަކު އާ

ކުަރްއވަީނތޯއޭ މިހާރު ސަރުކާރުން ެއއްވެސް މެންބަރެއްގެ އިޢުތިރާޟްިއއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،  ސަރުކާރުން؛

ކުރަްއވާ ކަމުަގއި ވަްނޏާ ދެން އިންނަ މާއްދާއަށް ނުެއ މާއްދާ އޮތުމަށް އިޢުތިރާޟް ފޮނުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް

ނުޑ ރެކޯޑަށް ަޓކަިއ ހަމަ ދަންނަވާލަން މި މާއްދާގެ، މި މާއްދާ ހަމަ އިންނަނިޒާރު! ޖެހިލަން.   އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއ  ލުކުުރން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައިގޮތް "ސަރުކާރު ސިާޔސަތުތަކާއި ެއއްގޮތަށް ޢަމަ

ލީމާ ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ކުަރންވާނީ މަތީ ތަޢުވާނީ އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބާރުތައް ބޭނުންންދާކުރައަ

)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތީންނޭ"  ނަޑއަޅާ ަމއިަގނޑު ިސޔާސަތުތަކާމިނިސްޓަރު ކަ

ާވނީ އަދި ޔުިނވަރސިީޓެގ އް މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރަ އިޔުނިވަރސިީޓގެ އެންމެހަ ،އޭރުން އިންނާނީ މިނިސްޓަރ

ނޑަައޅާ އުމީ މަޖިލީހުން ނުވަތަ މިނިސްރުތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ަމތީ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ގަބާ  އިލީމާޢުމަތީ ތަޓަރު ކަ

ނޑު ިސޔާސަތުަތކޭ. އެކުރެވޭ... އެއީތޯ؟ ލިޔުމުން އާްއމު ތަމްރީން ތަރައްޤީކުރުމަށް މި މިހާރު  ހެންވީމާ،ހުންނަ މައިގަ

ނުކުރައްާވ ކަުމގައި ވަންޏާ ހަމަ މި އިމްލާ ކުށްތައް ޒަްތތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް އިއް 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ފެށުމުގެ ކުރިްނ  ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ މާއްދާއަށް ޖެހިލަން ކަމަށް އެްއވެސް... އަުޅގަ

އާދެ! އާދެ! އާދެ!  ށް އެ މާއްދާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ.ބާބަކަށް ވަކިން ވޯޓަށް ައހާގޮތަ ނިންމާފައި މި އޮތީ ހަމަ ކޮންމެ

. 6ދެން އެ މާއްދާގެ  އަށް ނުހިމަނާ.ދެން ހުރި އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް އެ އެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

ނޑާލީ.ގުވަ  ހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެން މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންީވމާ، މި  ތަށް ިމ ކޮމިޓީ މެދުކަ

ތް. ޭއގެ ތިރީަގއި ެއކުލެވިނގެންވާ ގޮ . މި ޔުނިވަރސިޓީ ވަނަ ާމއްދާ 8އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން  ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު 

ސިީޓެގ ޔުނިވަރ -)ހ( މި އިންނަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އެކުލެިވގެންވަނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަުކގެ މައްޗަށޭ.

 އެކަޑަމިކް ަކއުންސިލް. ދެން )ނ(. އާދެ! ޝާހް. -)ށ(މަޖިލިސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ މިހާރު އެކަޑަމިްކ ކައުންސިލުގެ ބަދަލުގައިޝު  ކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ދާ ޢިބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު މުކޮށް ބޭނުންކުރަމުން މިއަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނުަގިއ އާއް



  

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިޞްލާޙެއް މި ވެސް ނީ ޖެނެރަލްއެޓަރ އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ އަދި  ރައީސް އޮފީހުން ވެސް އަުޅގަ

ކުާރ ނޭ. އެހެންވީމާ، އެއަްށ ތާއީދުފެ ބަތަން އެ ތަނަށް އެކަޑަިމކް ބޯުޑގެ ގޮުތގަިއ ބޭްއވުމަށް ހުށަހަޅުްއވާަފއި ވާ

އޮތް އެަކޑަމިކް ަކއުްނސިލުގެ ބަދަލުަގއި ެއކަޑަމިކް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. މިހާރު މި 8ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ެއއީ 

 ބޯޑު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ޑެޕިއުީޓ  . އެއީ މިހާރު ޔުނިވަރސިީޓެގ ޗާންސެލަރ،ބުނެލާނަން ަޓކައި އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ެރކޯޑަށް

ހޮވާ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ބާްއވަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ޗާންސެލަރުންގެ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މުސްތަޤިއްލުކޮށް

މެންޓް ން ކޮހެވެސް އެ އެިޑއުކޭޝަނުން  ރޮގތަށް ހަޔާ މުތަކެްއގެ ޮގތަކަށް ނޫން ބާއްވާނީ. އެޢައްޔަންކުރާ މަޤާ

 . ޝުކުރިއްާޔ. ޙަޤީޤަތުގަ އައިސްަފއި އޮތީމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަޅާީނ ުފންގެ މުސާރަ ގެ މުސާރަ. ޔުނިވަރސިީޓގެ މުަވއްޒަފުން ވަނަ މާްއދާ މުވައްޒަ 13ންވީމާ، އެހެ ކަ

ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތިން މިނިސްގެ ލަފާެގ މަމިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން... ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހާއި ިމނިސްޓަރު

ނޑުމެން ވަނަ ބާބުގެ ހުރިހާ މާއެހެންވީމާ، ދެ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވެ. އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެ އްދާތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންމެ އަޅުގަ ލާޙުކުރުމަށްފަހު އިހޭ މާއްދާތަްއ އިޞްކުރަންޖެއިޞްލާޙު

 ެއކީަގއި ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަްށ ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން.  ތަކާގެނެވުނު އިޞްލާޙު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ވެސް ގެންނަވާަފިއ  ސިޓީންަވނަ މާއްދާގަިއ ހަމަ ޔުނިވަރ 5ގެ ވަނަ ބާބު  2ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މި އަޅުަގނޑަށް ގަ

ނޑަައޅާއިުރ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ގަމެންޓެްއ މިއީ ިސޔާަސތުތައޮތް ކޮ އުމީ މަޖިލީހުން ނުަވތަ މިނިސްޓަރަށް ވެްސ އް ކަ

ނަޑއަޅަްނވާނީ މަތީ ތަޢުލީމާ  ނޑު ސިޔާސަތަތަާކ އި ތަމްރީނު ތަރައްޤީކުރުމަށް އާއްމުކަ ކުެރވޭ ލިޔުމުން ހުންނަ މައިގަ

އްޓަީނ ެރވޭ ގޮުތގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ލިޔުމުން ެއ ސިޔާސަތުތައް ބަހަބޫލުކުގަަގނޑަށް އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނޭ. އަޅު

ކޮންމެ ފަހަރަކު ެއ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަުލ ންޖެހޭތީ. އެއީ ކޮންމެންމު އިސްކަެމއް ދޭވެސް އެއީ ވަރަށް މުހި

ްއ ކެ ނަ އެއްޗެހިތައަންނަންޏާ ހަމަ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިެވެގންދާނެތީ ސިޔާސަތުތައް ލިޔުުމން ހުން



  

ބާރުއަޅާނެ  އަދި ތަޢުލީމާ ބެހޭ މަޖިލީހަށް ވެސް މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް ބާރުއަޅާނެ ފޮލޯކޮށްގެން ބޮޑަށް ދިއުމަށް

ނޑަށް ގަ  ގޮތަށް ފާހަގަޮކށްފައި އޮތިްއޔާ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްޔާ.  ބޫުލކުެރވޭ ގޮުތގައި މިކަމެއް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ބަރުެމން ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ވަނަ މާއްދާގެ ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ުކަޑކުޑަ އިޙްތިލާފެއް ނުވަަތ  5އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަސްލު 

ނޑަށް ހީވަނީ މި މި އުފެދިގެން ެދއްތޯ ތަފާތުވުމެއް  ވީމާ، މީގެ ދެކެވެނީ ެއއް ވާހަަކއެއްހެން. އެހެން  އުޅެނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮފް ދަ ރެކޯޑްގަލު ކުރީަގއި އަޅު އަސް ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ސިާޔސަތުތަކަކީ އެ މިސާލަކަްށ އި ގަ

. ދެން ގިނަ ފަހަރަށް ެޔވިފަލި ތަކެއް ވެސް ވަނީތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ސިާޔސަތު

 ސަތުތަކާ ބެހޭ އެއްޗެހިތައް ަގވާިއދުތަކަށް ދޫކޮށްލެވިފައި ވާ ފެންނަނީ ސިޔާ ނޫނުތަުކގައި މިމެންނަށް ގާއަޅުަގނޑު

ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މި އިޞްލާޙު  ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އަެނކަތި ކުރާ ތަން. އެހެންވީމާ، ދެން މި

ނޑު ދެ  ކުރިން  ލަ އުނިކަހަ ނޫނުަގއި ހުރި ބައެއްންނެވި ފަދައިން ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ވާހަކަދެެކވުނު. އަދި ޔުނިވަރޖެނެރަލާ ނީޓަކައި މިއަދު އެޓަރ ކުރުމަށްލާޙުކަންކަން އިޞް  ސިީޓގެ އި އަުޅގަ

އެްއޗެހި ފޮނުވާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، އެ ވަަރށް އަވަހަށް  ވިބޭފުޅުން ވިދާޅު  ވެސް ބަެއއް ިއސް ބޭފުޅުން. އެ

ނޑަށް އްޔާ ކަމެްއ ހުރެއްޖެ ެވސް އުނިއި ޓަަކއި މީގަ  ކޮށްލުމަށްކްޗަރމި ރީސްޓްރަހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަުޅގަ

ންނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން އެ ފުރުޞަުތ އޮންނާނެހެން. އެހެ އެހީވަނީ 

ނޑުމެ ނޫނުތަކުަގއި މިގާ ންނަށް ފެންނަނީ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް މިނިސްޓްރީތަާކއި ދެން އޭގެ އިތުރުން ައޅުގަ

ނުޑ ހިތަށްގޮތަށް އޮންނާތީ  ގަާވއިދުތަކުން ބޮޑަށް. އެހެންީވމާ، އެ ގޮތަށް ވެސް ީމގެ  އޮތް އަރަނީ މިހާރު މިައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަމއްސަަލއެއް ނެތޭ. ދެން އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ނުކުތާ ފާހަަގކޮށްލީ. އެްއވެްސ ހާލަތެއްަގިއ 

ނޫނުތަކުަގިއ ދަންނަވާހެން އެހާބޮޑަށް ގާ ށަހެޅުން ގޯސްެވގެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިކުރީަގއި ހުށަހެޅުއްވި ހު

ކަމަށް  ލުތައް ދޭން ފަށައިފިގޮތަށް ތަފްޞީ ލުވެފައި ނެތީމަ އަުޅަގނޑުމެން މިހާލަތްތަުކަގއި އެހާބޮޑަްށ ތަފްޞީ ބައެއް

ވެްސ  ަގާވއިދުތަކަށް ުހންނަންޖެހޭ ބައިތައްދެއްތޯ އް ލުތައި ވެސް އެ ތަފްޞީނޫނުތަކެއްގަ އަންނަ ގާވަންޏާމުން ދެން 

 ވާހަކަ ހަމަ ހިއްސާކޮށްލީ.  އެ މީގެ ތެރެއަށް އިންކޯޕަރޭްޓެވެގން ދާނެތީވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ގެވަނަ ބާބުެގ ހުރިހާ މާްއދާ 2ބުެގ ބާ މާއްާދގެ މި އާދެ! މި ިއ އެީކގަ ތަކާަނއި ިއޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ކޮމިޓީން މަޝްވަރާވަނަ ބާބު. ެދވަނަ ބާަބށް  2 ެއއީ މިހާރު އަޅުގަ ގެނެވުުނ ކުރެްއވި އަުޅގަ

ދެއްވުން އެދެން.  އިޞްލާޙުތަކާ އެީކަގއި ފާސްކުރުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަަކށް ވޯޓު

 ެދއްަވއި ޒިރުވެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ހުރިހާ ވަނަ ބާބު ފާްސކުރުމަށް. )ވަގުތު  2



  

 މަށް ެވދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުާމއި ންމު ބިލުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްަގއި ކުރިއަށް ގެންދެވުމި މުހި ގެމިއަދު

މި  ން. މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންއެހީތެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ

 . ހޫވަބަަރކާތުهللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުހިސާބުން ނިމުނީ. ވައްސަލާމް

___________________ 

 

 

 

 


