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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ބައްދަލުވުްނ މިހާހިސާބުން މި ފެށުނީ. މި ބަްއދަލުވުމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން  41އިޤްތިޞާީދ ކޮމިީޓގެ `. 

ނޑު ގޮތެްއަގއި ކުރާެނ މަސައްކަަތކީ އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް  41ގެ މައިގަ ވަނަ ބައްދަުލުވމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ މަޝްވަރާކޮށް ަބއެްއ ކަންތަްއތައް ވުމާއެުކަގއި ެއ ކަންަތއްތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ގޮެތއް ިނންމުން. ދެން  މައިގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވާނީ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށގެންާދނެ ގޮތަކާއި މެދުގައި  ކަން ތި ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ަމޑުްއަވރީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު މަސަްއކަތްތަްއ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. 

ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ، ހުށަހަޅުްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ  ދޭތެރޭގައި ހުށަހެޅުމެއް ގެންދާނެ ގޮަތކާ ކުރިއަށް

ނޑު  ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ހުށަހެޅުއްވުން އަުޅގަ ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަ

ެގ ފަހުން ކަމަށް ވާނަމަ ެއއްެޗއް ވިާދޅުވާން ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑު އަރުވާނަން. އޭ އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅު

ނޑު ތިމެދުގައި ގޮތެއް ނި އެ ނިންމުމާ ށް އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ވޯަޓކާ ހިސާބަ ނުޑމެން ދާނީ. އަޅުގަ  ންމަން އަޅުގަ

ނޑު އެ ދަންނަވާލާނަން.  މުޙަްއމަދު އަމީތު ހުށަހަޅުއްަވިއ ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ހަނދުމަފުޅު އަުއކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އެީއ  މަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުން.އިޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުަސއިންއިތުރުން ގުރަ އަދި ޭއގެ

ޓަކަިއ ކޮމިީޓގެ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ހުަށހެޅޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮްށ ިނންމުމުގެ މަސައްކަްތ ައވަްސކުރުމަށް

އެހެން ދުވަސްތަކުަގއި ބޭްއުވމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިީޓގެ  ފްތާއެްއގެ ހުކުރު ދުވަސް ފިަޔވައި ބައްދަލުވުންތައް ކޮންމެ ހަ

 މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އެްއވެސް ފާްސކުރުމެއް  ނޫން ގޮތަކަްށ ެއއްެވސް ބިލަކާއަދި މިމުޤައްރިރަށް ލިބިގެންާވކަމަށާިއ 

، ހެިޅގެން ދިޔަ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާމެއް ބާޠިލްކުރަން. މިއީ ރޭގައި ހުށަވާނަމަ އެ ފާސްކުރުފާސްކުރެވިފައި 

ނޑު ތި މެދުގަިއ  މިއާ ،ވާނަމަަކމަށްއެްއޗެއް ވިާދޅުވާން އޮތް ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަށް ތި  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުުޅވާލަން.   އެްއވެސް ބޭފުެޅއްގެ ، އެހެްނވީމާޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަން އޮތް ކަަމށް ވާނަމަ އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ޚިޔާލުުފޅެއް، އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެން

ޭއގެ މާނަ އަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސް ވެސް ، މުޤައްރިރު. ހުކުރު ދުަވސް ފިޔަވައި އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

ނޑުމެން ދޭން މިތިބީ. އެީއ ކޮްނމެހެން ވެސް ސްޕެޝަްލ  އެހެންނޫންތޯ. ދެން މުޤައްރިރަށް އިޚްތިޔާރު އަުޅގަ

ޒޯންގެ ބިުލ ނިންމުމަށްޓަކައެއް ނޫން ެދއްތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮިމޓީގަިއ މިހިރީ ވަރަށް މަދު އިކޮނޮމިކް 

ނޑުމެންެގ  ބިލުކޮޅެއް އަނެއްހެން ބަލައިިފއްޔާ. އަދި އިތުުރ، މި ބިލު ނުލާ މި އުޅެނީ ތިން ހަތަރު ބިލެއް އަުޅގަ

ަހމަ އެއް ުދވަހުން ވެްސ ިނންމޭ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް  ،ށް ކުދިުކދި އިޞްލާޙު. އެހެްނވީމާއެއީ ވަރައަތުަގއި. 

ނޑުމެން ދާނީތޯ މިގޮތަށް ސަޓައައެކަން ޮއއްވާ ވެސް ގިނައިން ހުރި ބިލުތައް. އެެހން ޑޭ، ސަްނޑޭ ވެްސ ުޅގަ



  

، . އެހެންވީމާންގާަރ ދުވަހާިއ، ބުދަ ދުވަހުމު ގޮތެްއަގއި ހޯމަ ދުވަހާއި، އައިގެން. މަޖިލިސް މިއޮންަނނީ ޢާއްލަ

ނަޑއަޅާފައި މިއޮތީ ުދވާލަުކ ދެފަހަރަށް، މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެފަހަ ރަށް މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެން ދާނީ.  ،ޚިލާފަށް ސަޓަޑޭ ކަން އޮްއވާ މިއާގެންދަން. އެހެން މި ކުރިއަށް ސަންޑޭ ވެސް ލަިއގެންތޯއޭ އަުޅގަ

. ދެން މިހާރު ވެސް މުޤައްރިރު ބޭނުންފުޅުވާ ތަނަކަށް، ބޭނުންފުޅުާވ ވާތީކަމަށް ދެން ހުކުރު ދުވަސް އެކަނި ލިބޭ

އުންތޯއޭ ރަނގަުޅވާނީ. ދިެގން. އެހެން އޮތްއިރު ވެސް މިގޮތަށް ގެ އިޚްިތޔާރު ވެސް މިއޮތީ ދީފަބޭްއވުމު ވަގުެތްއގައި

ނޑަށް ހީވަނީއީ ުސވާލެއް. އަނެްއހެދެން އެ ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ  ަމޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީތައް ން އަޅުގަ

   އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ، ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ަގއި ގެްނގުުޅްއވާ އުސޫލު ބޭނުންކުރުންވެސް ގެންިދއުމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާހީމްގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ހަމަ ނެތް ކަމަށް ާވނަމަ އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބް އާދެ! އެހެން ބޭފުެޅއްގެ ިޚޔާުލފުޅެއް އޮތްތޯ. 

ނޑު މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުހށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވޯަޓށް ދަންނަވާލާނަން. ދެން  ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

ނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު މި ހުށަހެޅުއްވުްނ  ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުިރއަށް އަުޅގަ

އީ ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އެ

އެހެން ދުވަސްތަުކަގިއ  ދުވަސް ފިަޔަވއި ޓަކައި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުންތައް ކޮންމެ ހަފްތާއެްއގެ ހުކުރު އަވަްސކުރުމަށް

ގޮތަކަށް އެއްވެސް ބިލަކާމެދު  ދި މިނޫންކަމަށާއި އަ ބޭއްވުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވާ

މުޙައްމަދު އަމީތު  ާވނަމަ އެ ފާސްކުރުމެއް ބާިޠލްކުރުމަށްސް ފާސްކުރުމެއް ފާސްކުެރވިފައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްވެ 

 ތި މެދުަގއި ހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުމާމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށައިދޫ ާދއިާރގެ މެންބަރު ޙުަސއިންގުރަ  ހުށަހަޅުއްވައި 

ފާސްކުުރމާމެދު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ،ބޭފުޅުން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަށް އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިްއލާލަދެއްވުން އެދެން

ނަޑއެޅުމަށްފަހުަގިއ ވޯުޓގެ އަޣު 5އެހެންވީމާ، ގޮތަކަށް.  ނަޑއަަޅން. ކަ ލަބިއްޔަތުން ފާްސވެއްެޖ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ކަ

އްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑގައި އިތުުރ ކަމެއް ނެތުމާއެކުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން މި ބަ ،މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި 

ަގއި އިޤްތިޞާީދ 43:11ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ނިންމާލާނީ. މިހާހިސާބުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް އަޅުަގނުޑ 

ެދްއވީީތ  ނިމުނީ. ވަަޑއިގެން ވުްނ މިހާހިސާބަށްކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުެމއް އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވާނެ ވާހަކަ. ިމ ބައްދަލު

ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީގެ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ތި

 !އާދެގެންަދވާ ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ްށ ތިޔަ ދެއްވަމުންގެންދިއު މަސައްކަތް ކުިރއަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް



  

އެކަމަކު ދެްނ ނުޖެއްސޭނެތޯ؟  އަވަްސކޮށްލާފައި ކުިރއަށް ެއއަށްވުރެ، އޭ ވިދާުޅވީމާ 43:11ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު

ށާފަިއ ހާއިރު ފަޖަ 43މީހުންނަށް ނޯޓިސް ދެއްވާފައި، އަެނއްކާ އާދެ! ެއކަން ވެސް އޮތީ އެހެން. މިހާރު 

ނޑާލާފައި ކިހިެނއް ނޑާެލވިާދނެތާ. ދެން އެކަމަކު ނޫނިއްޔާ އެންމެ ރަނގަޅު މެދުކަ . 43:11ތޯ. ރަނގަޅު. ދެން މެދުކަ

  ާޚއްޞަ ކަމެއް ދޭތީ.ިމއަދުގެ މަަސއްަކތުގައި ދެން ބާކީ ހުރި ބައި  ންކޮެޅއް ލަްސވާތީވެ. އެއީދެން އެކަމަކު ތަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ަގއި ައޅުަގނޑުެމންގެ ބައްދަލުވުން، ިމއަދުެގ ދެ ވަނަ ބައްދަލުވުން 43:11މިހިސާބުން ދެން ، އެހެންވީމާ

 އޮންނާނެކަން އިޢުލާންކުރަމުން އަޅުަގނޑު މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. ވަޑައިގެންދެްއވީީތ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

 ރު ދަންަނވަން. ޝުކު ވަރަށް ބޮޑަށް

_______________________ 

 

 


