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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީގެ މި ދައުރުގެ ފުރަަތމަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެންިތއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  `. ޤައުމީ ތަރައްޤީ

ަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި ވެ ލުވުމުަގއި ަބއިވެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދުގެ މި ބައްދަ

ތްތެރި މެންބަރު ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަމެންބަރުންނަކީ، އަޅުގަނޑު ާބރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު، 

ޒަތްތެިރ ގެ އިއްމަކުނުދޫ ދާއިރާ ންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނު،ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ އަޙްމަދު މުބީން،

ތްތަކާ މަސައްކަމިހާރު ހުރި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި އެޖެންާޑގައި ހިމަނާފަިއވާނީ ކޮމިީޓގެ  މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް.

މިއަށް ގޮތެއް ހޯދުން. އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކޮމިޓީގެ މިހާރު އޮތް  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލައި 

ނޫނުގެ ބިލު. ޅުއްވާފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގާއެކަނި މިއޮތީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަމަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ

އެހެންވީމާ، މިކަންތަްއ، މި މަސައްކަތް ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަތް 

ޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮުޑ ންގެ މަޝްވަާރއާެއކީަގއި އަކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެްނބަރު

ވާތީެވ، އަދި ވަރަށްިގނަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިފަިއވާ ބިލަކަށްވާީތވެ މި މަސައްކަތް ތަންކޮޅެއް ފުާޅ ބިލަކަށް

އަޅުގަނޑު މި  ބެހޭގޮތުން. ައހެންކަމުން ވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮްތތަކެއް ހޯދުމާ ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަާރކުރެިވ ވީހާ

މިވަގުތު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެްނދިއުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

މަށް. ގަންނަވާ ގޮަތކަށް މަޝްވަރާކޮށްލެްއވުކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮްނގޮތަުކންތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި 

ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! ިދއްގަުރ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު

 މައުމޫނު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނުދާއިާރގެ މެންބަރު ދިއްގަރު 

އި އޮތް ބިލެްއ. ދެން ިބލަކީ މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތްމަތީގަ މި މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ 

މި ބިލުގައި ެއކިފަހަރުމަތިން އެކި ފަރާތްތަުކގެ ލަފާ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބައޮތް. ދެން މުޤައްރިރު 

އެހެންވީމާ، ިމ ބިލަކީ. ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަެކއް އެކުެލވޭ ބިލެއް.  ފަދައިން ވަރަްށ ފަންނީ ބިލެއް މި  ފާހަގަކުރެްއވި

ވަސްކުރުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ހުށަހެޅުމެއް ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް، ަސބް ކޮމިޓީއަކަށް މަސައްކަްތ މަސައްކަތް އަ 

މި ބިލުގެ ކަންތައް ޙަވާލުކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންިދއުން. ސަބް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށް އިތުރަށް އަޅުގަނުޑމެން 

އިތުރުން  ުހށަހެޅުމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާނަން އޭގެ ގެއަޅުގަނޑު އީއެ  ށް ގެންދަން ނިންމަން ކޮމިޓީއެއްކުރިއަ

. ޝުކުިރްއާޔ އިލަްއަވއިގެން މިކަން ކުިރއަށް ގެންދެވުން ރަނގަުޅގޮތެއް ކަމުގަ ވާމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަ 6
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ދާއިރާ. އަޙްމަދު މުބީން، ބިލެތްދޫމެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މުބީންދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެތްދޫ 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަްނ  އެ ހުށަހެޅުްއވި އަޚްައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.

  ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.އާދެ! މަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާދާއިރާގެ މެންބަރު މަކުނުދޫ 

 އީ މު ބިލެއް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ މުހިންމިއަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާލަކީ މި ބިލު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.

ބެހޭ ބޭފުޅުްނ  ވެސް ޮބޑަކަށް ކަމާ ވީހާލު ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރާއިރު އަޅުގަނުޑގެ ިޚޔާލަކީ މި ބިމުޖުތަމަޢަށް. 

އެކު. އަުޅގަނޑުމެން އެހެން ކޮމިޓީތަކުގައި ވެސް ހަމަ  މޭ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާމުހިން ގެނެސް މަޝްވަރާކުރުން ވަަރށް

ބެހޭ ބިލުަގއި ެވސް  ވަރާުކޅި . މިސާލަކަށް އިބެހޭ ބޭފުޅުން ގެނެްސގެން ޚިޔާލު ހޯދަން ބަެއއް ބިލުތަކުގަ އެކަމާ

. ދެްނ ރާ އެންމެ ބޮޑު ކޮޓަރީަގއި ބޭްއވިންމި ކޮމިޓީކުވަރަށް ަބއިވަުރ އެސޯިސއޭޝަންތައް ގެނެްސ އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަޤުޞަދަކީ ހުރި ވަރަށްގިނަ ޚިޔާލުތައް ލިބުނު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު  ވަރަށް ފައިދާ

ހުރި ގޮަތކަށް ބިުލ  މުންނަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާޝަން ކުންފުނިތަކަށް ެވސް ައދި އާންޓްަރކް ރައްޔިތުންނަށް ކޮންސް

ޢިއްާޔތައް ވެސް އެބަހުރޭ ދެއްތޯ ޖަމްތަފާތު ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން ހަމަ އެަފދަ ފަރާތްތައް ނިމިގެން ދިއުން ކަމަްށވާތީ 

ޢިއްޔާތަާކއި ހެން. ދެން އެގޮަތށް ބައެއް ޖަމްއްޔާެއއްޢިހީވަނީ ޭއގެ ޖަމް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނގެ. މަސީ އަޅުގަނޑަށް

މި ބިލު  ހާޒިރުކުރަން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅަންހުރި ފަރާތްތައް ވެސް  ގުޅުން ންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސްްޓރީއާކޮ

 ން. ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރެއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އޮީތ  ހާރު މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ވަރަށްބޮަޑށް ޝުކުރިްއޔާ އަނާރާ. ައޅުަގނޑުމެން މިމަ ހައާދެ! ައޅުގަނޑު 

ޮގތަށް އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ޭބނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެން  އޮތީ ފާހަަގކުރެްއވި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިފަ. ެދން މިއެއް 

 ދިވެހިކަހަލަ  ސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ޚާްއޞަކޮށް މިވެސް ބިނާކުރަިނވި މަ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ވީހާ

ކޮމިޓީއަްށ ހަމަ މިކަުމގެ ފަންީނ ބޭފުޅުން ތަންކޮޅެއް ަގއި ަސއްކަެތއްމަ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ީސދާ ގުޅޭ

ތަކަށް ހުރިހާ ކަންތައް ިވަޔސް އަދި މަސައްކަްތކުރާއިރު މި ހާޒިރުކުރަްއވަިއގެން ައޅުގަނުޑމެން ސަބް ކޮމިޓީއަކުން

އޮތީ އެއް ހުށަހެޅުން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް މިރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ވިސްނަނީ. 

ރާޟުނުކުރާ އިޢުތިވަޑަިއގަންަނވާ އިްއަޒތްތެރި އެއްެވސް މެންބަރަކު މިއަށް ވެ ހުށަހެޅިފަ. މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރި 

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ  ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަނޑުމިގޮތަށް، ާއދެ! އަޅު ކަމުގައި ވާނަމަ

ބިލެތްޫދ  ދު ފާރިސް މައުމޫނު ހުށަހަޅުއްވައިހުށަހެޅުމެއް. އެއީ ދިްއގަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ އެންމެ

ބިލުެގ މެންބަރުންެގ ަސބް ކޮމިޓީއަކުން މި  6ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 

ދިރާސާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. މިގޮތަށް ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނެގުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ދިްއގަރު  ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. އާދެ! އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ ކަމަށް ކަނަޑއަޅަިއ އަުޅގަނުޑ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކޮމިީޓއަށް ނަންަގވާނެ ބޭފުޅުން. ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން

 ކުރިން މުބީން. އޭގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މުބީންދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެތްދޫ 

ބިލުގެ މަސައްކަތް ސަބް މި ާވލަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން ދަންނައަުޅގަނޑު ކުޑަ އެްއެޗއް މިކަމާ އާދެ! 

 ގުޅުްނހުރި އެކިެއކި ބޭފުޅުން ގެެނސްގެން ައޅުގަނޑުމެން އެ  ކަމާކޮމިޓީން ކުރިއަށްާދއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުށަހެޅުމަކީ  އަނާރާ އެ ހުށަހެޅިދެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު އިންޓަރޕްިރޓު ކުރެވިދާނެ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް 

މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ އިންތިާހއަށް ތާއީދުކުރާ ކަެމއް. ެއކަމަކު މިދަންނަވާހެން 

އެހެންވީާމ،  އެއް ަނގަިއގެން މަަސއްކަތް ކުރެިވއްޖެއްޔާ.ޓަކައި ތަންޮކޅެްއ ފަސޭހަެވެގން އަންނާނެ އެ ސަްބ ކޮމިޓީ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވާލަން. ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅޭގޮތުްނ  އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. މިކަމާސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ހަމަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ، އާދެ! އެހެންވީމާ

އަދި އާއި  މަސީ. މަސީ ޚާއްޞަކޮށް ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮުތގައި މިޮއތީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ށް ވާހަކަދެއްިކއިރު އޮންނާނީ މިބިލަ ކުރިން މިހައުސިންގ އާއި އަދި ހެލްތު، ހެލްތު އޭރު 
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ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ގޮތްތައްތަކެއް ޢިމާރާތްުކރުމުގައި އެކަަށއެޅުމާއި ިމކަންތައްތައް. އެހެްނވެގެން 

ކޮމެންޓުތަްއ  ސްޓީމްކޮށްފަރާތުން ވެސް ހަމަ ވަރަށް  3އަޅުގަނޑުމެން ހެލްތަށް ކޮމެންޓަށް ފޮނުވީ. ދެން މި 

ލިބެނީ. ދެން އަުޅގަނޑުެމން އުއްމީދުކުރަނީ ސަބް ކޮިމޓީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ  ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރި

ާދއިރާެއއްަގއި  ފުޅާ ތަންޮކޅެއްކަުމަގއި ވަންޏާ ހާޒިުރކޮށް  ބޭފުޅުން ހާިޒރުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ގެންދާއިރު އެ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ކަން ނިންމުން. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރިސަމި މަޝްވަރާކޮްށގެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ައޙްމަދު ފާރިސްދާއިާރގެ މެންބަރު ދިއްގަރު 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުެގ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް ކޮމިޓީެގ ހިމަނުއްވަން އަުޅގަނޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! 

މަ ދަންނަވާލާނަން. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ފެންނަ ބޭބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އޭެގ ކުރިން ައޅުގަނޑު ހަ

އަުޅގަނުޑ ، މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރްއވި ޮޕއިންޓަކީ އަުޅގަނޑަށް ވެްސ ަވރަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ޕޮއިންެޓއް. އެހެންވީމާ

ކަށް ެވސް ގިނަ އެހެން ފަރާތްތަުކގެ ފަންނީ ލަފައާ އެީކަގިއ މިކަން ނިމޭނެ ގޮތަ  ވެސް އެދެން ހަމަ ވީހާ

ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރުން. ދެން އޭގެ ިއތުރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑުގެ މަޢުލޫމާތަށް

އެްއޗއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުްނވާތީ ދަންނަވާލާނަން. މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް ވަކި ސުންގަިޑއެއް 

އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް  ،ޅަކަށްފަހު( ޝުުކރިއްޔާ. ައޅުގަނޑު އެހެންވީމާ ކަނޑައެޅިަފއި އެބަ އޮތްތޯ؟ )ވަގުތުކޮ 

ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަނީ މި ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމަނަން މަކުުނދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

ޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހު، ފަރެސްމާތޮ 

މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަުދ ލަޠީފް، ަވއިކަރަދޫ ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ނާޒިމް، ހޯރަފުށި 

 މައުމޫން.  ސްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އަދި އަުޅގަނޑު ިދއްގަރު ާދއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ފާރި

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަންޏާ ައޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ދާނަން.  ކަމުގައި އިްއޒަތްތެރި އެހެން ބޭފުޅެްއެގ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް. އެބަ ޮއތް؟ ނެތް

 އޮތީ  މެންބަރުންގެ ނަން މި 6ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނަންތަުކގެ ތެރެއިން މި ތިއްބަވާ 

ފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ވޯަޓކަށް ދަންނަވާލާނަން. އެކަަމށް ތާއީދުކުރަްއވާ ހުރިހާ މި ބޭ، ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ޯވުޓދެއްވުމަށް. ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަނަޑއަޅައި 

ރެްއވި ފަަދއިން އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑު، އާދެ! މި ބިުލެގ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކު

ކުރިއަްށގެންދިއުމުގެ ކުރިން ސަބް ކޮމިޓީން އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދިޔަސް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ 

ސުންގަިޑއެއް އެބަ ކަނޑަައަޅންޖެހޭ. ވީމާ، އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅާނަން ސުންގަޑިެއއް 
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އެޅުމަްށ މަޝްވަާރއަށް ދިއުމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ކަނޑަ

 ނަޢީމް. 

 

  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އުރު އަދި މި ފެށުނީ. އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ މި ބިލު މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމާލަން. ދެން މި ދަ

 ގެ ކުރިން.  27ގެ ކުރިން، ެއޕްރީލް  27، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ސްއާދެ! ފާރި

 

  މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު 

 ާތއީދުކުރަން.  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޕްރީލްގެ ކުިރއަށް މި  27އޮތީ. މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން  އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި މި ،އާދެ! އެހެންވީމާ

ންަނވާ ޮގތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަ

އާދެ! ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވއްެޖ ކަމަށް ކަނަޑއަޅަން. އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން 

 3ރު ކޮމިޓީއަްށ ސިީޓއެްއ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް މިހާ 3ސިީޓއެްއ، ަޝުކވާެގ  3އިތުރު 

ންމު ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން އާނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތަގއި މިފަދަ އަުޅގަ، ރާތުން. އެހެންީވމާންމުންގެ ފައާ

އެްއކޮށް ގޮެތއް  ަގއި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރަޢުޔާކޮމިޓީއަށް މިހެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަންކޮެޅއް ފުޅާ ދާއިރާެއއް

ކީ. މިއަދު ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމަށް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ނިންމުން ކަންނޭނގެ މީެގ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތަ 

 3ތީތީެވ ހަމަ އަޅުގަނޑު މި މެންބަރުންނަށް އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްުޕޅު ހުރިގޮތުން ވަޑަިއގެންނެވެން ނެ

ޅުން ހުރި ގު ޝަނާއި ހައުންސިްނގއާ މި ދާއިރާތަކާކޮށް އެިޑޔުކޭޞަމުއައްސަާސ، ޚާއް 3ގަނޑުމެންގެ އަކީ އަޅުސިޓީ

ކަުމގައި ވާނަަމ  ވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެއްބަސްވެަވޑަިއގަންނަވާކަމުަގއި  މައްސަލަތައް

ެވސް ގޮތެްއ ނިންމިދާނެ މިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައެއް ހޯދަިއގެން މިައްށ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު
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 13ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި  ުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި މިހާރުޖަވާބުދާރީވުމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަ

މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު ުހރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ހާޒިރުވެޭވ ދުވަހެްއަގއި  11އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، 

ށް ައުޅގަނޑަށް ފެންނާތީވެ ހަމަ ކޮމިޓީ ބާްއވަިއގެން މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުން ެއއީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަ

 ގެންދަން ބޭނުންވާތީވެ އެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް އަޅުގަނޑު ކުިރއަށް 

ށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެްއެވސް ބޭފުޅެއްގެ ކޮމެންެޓއް މިކަމަށް އޮތްތޯ. ބަލައިލާފައި މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ނިންމާލުމަ

މު ކޮމިޓީއަްށ އްއާ ިސޓީ އެއީ.  3ފޮނުވާފައި އޮތް މު ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އްއާ ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! )ވަ

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ. ދެން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އާއި ރިލޭޓެޑް ދާއިރާތަެކއްވީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މު ކޮމިޓީެގ އްއާކޮށް ޞަންމުންގެ ފަރާތުން ާޚއްއާމިހެން މިދެންނެވީ  މިއޮތީ. ދެންމު ކޮމިޓީން ފޮުނވާފައި އްއާ

ފަރާތުން ފޮނުވާފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގިއ މަޝްވަރާކޮށްފައި މިއަުދ 

ލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކޮށްލުްނ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިއްބަސް ދެން އޮންނަ ކޮމިޓީ ބައްދަ 4އަޅުގަނޑުމެން 

ުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! )ވަގު، މުަގއި ަވންޏާ. އާދެ! އެހެންވީމާއެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ ކަ

މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުެގ  ،އެހެންވީމާ

ގެ މިއޮތީ ވެްސ އަވަހަކަށް ސަބް ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ވީހާވެސް ުއއްމީދަކީ 

ވާީތވެ މި މަސައްކަތް ނިންމާފައި ައޅުގަނޑުމެންނަކީ އެންމެ ހަރުދަނާކޮށް އެންމެ ފާސްޓްކޮށް އެންމެ މަސައްކަތަކަށް 

ވާތީވެ ިއއްޒަތްތެރި ޑު ވެސް ބޭނުްނވާ ަކމަކަށްޅުގަނމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީައކަށް މި ކޮމިޓީ ހަދަން. އެއީ އަ 

މެންބަރުންގެ ެއއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ުއއްމީދުކުރަމުން އަުޅގަނުޑ މިއަދު ކޮމިޓީ ަބއްދަލުުވްނ 

 ނިންމާލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންެގ އިދާރީ މޭޒުން ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ެޝޑިޔުލްކޮްށފައި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

 .َولسَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهމެންބަރުންނަށް އަންގާލާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 
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