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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ވަނަ ބަްއދަލުވުމަ 9ެބހޭ ކޮމިޓީގެ ގެ ކަންަތއްތަކާ `. މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކު

ދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީ  ބާ ރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މަރުޙައިދާރީ ހު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އަދި

ވަަޑއިގެން ވެ ވަގުތު ހާޒިރު މި މާކްކޮށްލާނަން. ކޮމިޓީއަށްޓީގެ ހާޒިރީ އަޅުަގނުޑ ިއރު ކޮމިއަޅުަގނޑުމެން ފަށައިގަންނަ 

ނޑިތީމުއެބަ ތިއްބެވި  އިްއޒަތްތެިރ  އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިން،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަ ކަ

ގުރައިޫދ ލަޠީފް، ޢަލީ ޙުސައިން، ެދން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިްނ ޢަބްދުލް މެންބަރު

ޙުަސއިން  ޅުދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ޝާހިދު،ރިޟާ، ހު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިތުރަށް  ގެއަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ފް މަދު ލަޠީމުޙައް

ނޑުމެންދަމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާ އިއްޒަތްތެިރ ދެން  ބައްދަލުވުމަކަށް މި ދަންނަވާލީ މިއަދު އަޅުގަ

ކޮށް ަވގުތު ޮއއްަވއި ެވސް ލައިިފ ކުޑަ އި ައޅުަގނޑަށް ދަންނަވާދަމް ޖަލްސާއިން ބޭރުގަ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާ

ނޑަށް ވަގުުތ ނެތި ތަންކޮޅެްއ ޝޯޓް އަންގާލަދެްއަވއިފިއްާޔ ރަނަގޅޭ  . އެހެންވީާމ، މި ބައްަދލުވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ރެކޯޑުަގއި ޓަކައި  ަގއި ދަންނަވާލެވުުނ ކަމަށްނޯޓިސްއެއް  އަރިހުން ތި  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެހަމަ އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މިއަދު މި ބައްދަލުކޮށްލީ  ލަންއަށްފަހުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާކޮންސާނަށް މަޢާފަށް ވެސް އެދެން. އެ

ވި ދުވަސްކޮެޅއް މި ފާއިތުެވގެްނ ހިނގާދިޔަ ޮގތުން ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއް ދެން ކަންތައްތައްއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި 

ނޑު ހިތަށްއެރީ ދިއުމާ އެއްކޮށް އަޅު  ންނާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއޮތޭ. އެހެންވީމާ،  ދުވަހެއް އެބަތިން ކުރިއަށް ދެގަ

ބާއްވާލާފައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުްނ  ށްލާފައި މި ހަމަ ކުރުކުރު ބައްދަލުވުެމއްމަޝްވަރާކޮ

މި ވެސް ނިމެމުންދާއިރުގައި  ވީ ވަރަކަށް މަޖިލިސް ގޮެތްއގެ މަތިން ވާހަކަދަްއކާލާފައި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އަދި ްއސަ މު ކަމެކޭ އައިށްުލމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިންރެކޯޑް ރަނގަޅުކޮ ކޮމިޓީ

 މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ެވސް  ޓީގެކޮމިއްޔާ މި އެނގިފައި އޮތް ގޮތުަގއި ެވއްޖެ އަޅުަގނޑަށް ނުރަސްމީކޮށް

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ  ްއވާވެސް މި ގެންގުޅު  ެއއް ޔައުމިްއޔާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ކޮންެމވެސް ކަހަލަ 

ނޑުމެން  ހުރި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީއަށް އައިްއސަ، ވަނީ. އެހެންވީމާގުުޅއް ގެންޅު ވިސްނުންފު އަުޅގަ

ގޮެތއް  އަލަށް އައިއްސަ ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންައދި  ލައިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްމިހާރު ހުރި ކަންތައްތަކާ 

ހުންނާނެ މިހާރު ންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމިއަދު މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާލީ.  ހެދުމަށް  ނިންމާލައި

ންތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެ ކަ. ދެން އެހެން ބިލުލެއްގެ ަކންތައްބި 2މު މުހިން އޮތް އްސަކޮމިޓީއަށް އަލަށް އައި 

ނޑަެއޅިފަހެރީ މަސައްކަްތ ގެންދާނެ  ންކުެރވިފައި އެ ގޮތަކަށް ޑިަޒއި ހެރީ. އެހެންވީމާ، މި އަލަްށ  އެ  އިމިސްރާބެއް ކަ

ނޑުމެން މި ަބއްދަލުވުްނ  އިގޮތެްއ ނިންމާލާފަ ދިއުަމށްގެންކުިރއަށް ބިލާ ުގޅޭގޮތުން  2އޮތް  އްސައައި  އަުޅގަ

ނުޑ ގަސްދުނިންމާލަން ކަމަ އޭރަށް ެނއްހެން ނުގެންގޮްސ. ާމ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް އަ ތީމި އޮ އި ކޮށްފަށް އަޅުގަ



  

ުދަވސްތަކުގެ ތެޭރގައި މަަސއްަކތް އެ މަސައްކަތްަތކުގެ ، ދުވަހެއް. އެހެންވީމާ 2ޮއތް  އެބަހަފުތާަގއި  ކުރިއަށް

އިްއޒަތްތެިރ ންވޭރު ދާއިރާގެ އޮތް ހުޅުހެ ށް އައިސް އެބަފުރަތަމަ ބިލަކަށް އަލަކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް. އެެހންވީމާ، 

ޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ސްެގ ގާެއއީ އިެލްކޝަންސް ކޮމިޝަން .ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބިލެއްމެންބަރު މޫސާމަނިކު 

މި  . އެހެންވީމާ،މީށް ވަަޑިއގަތުން ކަންނޭނގެ މުހިންމުން ކުރިއަބިލެއް. އެހެންވީމާ، ފަހަރަކު ބިލަށް ގޮތެއް ނިންމަ

ނުޑ  ުގޅޭޮގތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުެޅއް ބިލާ ދޭތެރޭގައި މަަސއްކަްތ ކުރިއަްށ ގެންެދވުމާ އަުޅގަ

 ވާލާނަން. ހޯދާލުމަށް ހުޅު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑު ހުށަހަޅާލަންތްެތރި މުޤައިްއޒަކުިރއްޔާ ޝު އާދެ! ތެރޭަގއި  ބިލުގެ ަމސައްކަތް މި ހަފުތާ 2މި  އްރިރު. އަުޅގަ

 ނިންމާލުމަށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވާހަކަ ދެންނެވީ. އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އެއް ބިލެއްގެ

 2ށަހަޅުއްވަނީ މި އޮްތ ޟާ މި ހުތަްށ ރިޔާޢަތްކުރަްއވާހެން ހީވަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިމަަސއްކަ 2އޮތް  ދެން މި

 ތަކަށް އެބަ އެދިަވޑަިއގަންަނވާ.ނޑުެމންނަށް، ރިޟާ ފުރުޞަސް އަުޅގަކަތް ވެ މަސައް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ށަހަޅާފައި މި އިންނަނީ ބެހޭގޮތުން ހު ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއިސަބަބަކީ  މި  ބިލު އެްއކޮށް މި ހުށަހަޅާލާ 2އަޅުަގނޑު 

. އެހެްނވީމާ، ކަންނޭނގެ އެއީ މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ުނވާނެ، އެހެންީވމާ އެންމެ މާއްދާއެްއގެ ެއްއޗެއް.އެްއގެ އެންމެ ޞަފުޙާ

 ގެ މި މަަސއްކަތްހަމަ އެއާެއއްކޮްށ ައޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީ ދެން މި. ލީބިުލ އެްއކޮށް ހުށަހަޅާ 2އަސްލު އަޅުަގނުޑ 

އަިއއްސަ. އެހެންވީމާ، ކޮންެމ ދަތަކަށް މިހާރު އޮތީ ިދގު މުއް ވަރަށް ގެންވާ އްސަ ހުންނަތާ ެވސް މިހާރު އެކަށީ އައި 

ެއ ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ކުރައްވާަފއި ކަންނޭނގެ ވާނީ. އެބިލު ދިރާސާފުޅަކު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ބޭ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ.  ނިންމާލުމަށް ގައިތެރޭ މި ދެންނެވީ މި ހަފުތާ  ގޮތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް

އައިއްސަ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އޮންނަތާ  ބިލު  2ތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން މި ގުރައިޫދގެ އިްއޒަ އާދެ!

ވާތީ ހަފުތާއެްއގެ ލު ކަމަށްބި 2މު މުހިން ބިލަކީ ވަރަށް 2މަ އަުޅަގނޑަށް ެވސް ފެންނަނީ މި ކުޑަ ދުަވސްކޮެޅއްވީ

ނޑު ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިނިންމާލަންގައި ތެރޭ މަށް ށަހެޅި ހުށަހެޅުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދުކުރަން. ތާއީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ވަިކ އިތުރުއެހެން މެންބަރެއްެގ ލިިބގެން މި ދިޔަީއ. ިއއްޒަތްތެރި  މެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ވެސްހުށަހެޅު

 ދަމް އެބަ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ.މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ދަމްރޮޒައިނާ ޢާއިރާގެ މެންބަރު ދާ ޑޫ މީދޫއައް 

ކޮމިީޓގެ  އެ ސަބްންދަން ސަބް ކޮމިޓީއެއް ޮހވާލާފައި ގެ  ން ބިުލގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށްލައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ

 ކުރަން. މީޓްކޮށްފައި އެއަށް ދިރާސާ ދެން މައި ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ނިމުނީމަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ކަތް ގެންދަން. ޢަލީ.ސަބް ކޮމިީޓއަކަށް މަސައް  ރޮޒައިނާ މި ހުށަހަޅުއްވަނީ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ ޙުސައިންއިރާގެ މެންބަރު ދާ ކެންދޫ

ނޑު  އާދެ!  ދުކުރަން.ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ ރޮޒައިނާދެންމެ އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޅުމަށް. އިތުުރ ރޮޒައިނާ އެ ހުށަެހޅުއްވި ހުށަހެ ަވނީ ވަކިން ކޮމިޓީައކަށް ގެްނދިއުމަށްޢަލީ ޙުސައިން ތާއީދުކުރައް 

ނޑު  މަހުށަހެޅުމެއް ނެތީ އަހަން ކަމަށް ިމ  ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް  2ހެޅުމެއް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ހުށަ 2އަުޅގަ

މާލަން. ނިންމަސަްއކަތް މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ބިުލގެ  2މި ހެޅުމެްއގައި ިމ އޮތީ ގަސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއް ހުށަ

ުކޑަ ކޮމިޓީއެްއގެ ވާހަކަ.  ުކޑަ ެއއީ . ދެން ރޮޒައިނާ މި ހުށަހަޅުްއވަނީ މުޅިން އެހެން މައްަސލައެއް ކަންނޭނގެ



  

 ގޮތުން. އެ ޅޭބިލުތަްއ ނިންމުމާ ގުމި އޮތީ  ކޮމިޓީއަކަށް ބިލުަތއް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި

 ހެންނަމަވެސް ވެސް ނިންމިދާނެ. އެ ތަާފތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ވަންާޏ ވޯޓަކަށް ުނގޮސް ކަމަށް އިތުރު ޚިޔާެލއް

. ބަލާއިުރގަ ބޭބޭފުޅުންގެ އިޝާރާތްތަކަށް ބަެއއް ކުިރއަްށދާންވީަގނޑަށް ީހވަނީ ވޯޓަށް އަހާލައިގެންހެން މި އަޅު

ނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން.   އޮތް ވީާހ ވެްސ ައވަހަކަށް  ތެޭރގައި މި ތާބިުލގެ މަަސއްކަތް މި ހަފް 2މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ  ެރއްވުމަށްކުޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ޢަލީ ތާއީދުކުެރއްވި ރި ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ތާލަން މި ހަފްނިންމާ

އަވަހަކަށް މި ވެސް ގެ މަސައްކަްތ ވީހާ ބިލު 2ން މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤު. ދެއްވުން އެދެން ވޯޓުބޭފުޅުން 

ނޑަ ފުތާތެރޭ އެއީ، މި ހަފުތާގެ ނިޔަލަކީ ހަ ދަންނަވަން.  ކަމުގަިއ އިދާރީމޭޒުަގއި ނިމުނީ އަަޅއިެއއީ މުއްދަތު ކަމަްށ ކަ

 އިްނ އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަާވ.ޙުސަ ،ހެން ހުށަހެޅުމެއްއިތުރު އެކޮމިީޓއަކަށް ހުށަހަޅަން ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުްއވަނީ. ކުޑަ 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މީެގ ކުރިއަށް މިނިވަން ކަންތައްތަކަށް  ހުރި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތޮކށްފައިމުއައްސަސާ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނަމަވެސް ރަނގަޅު ރޫހެއްަގިއ އެހެން ފެށިފައިން ވެސް ނަގަިއގެން މަސައްކަތްކުރަ ކުރިންޓީއެއް ކޮމި ބަލާއިރުަގއި ސަބް

ނޫން  ހާ ރަނަގޅަކަށްއެއެ  ގޮތަށް ަމސައްކަތް ފެށީ. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނޑުމެން އެނިޔަުތގަިއ މަސައްކަތްކުރުުމގެ 

އަޅުަގނޑަްށ  މަސައްކަތްކުރަން އެއްކޮށް ންމި ބޮޑު ކޮމިޓީ ނޫން ގޮަތކަށް ހަމަ އެއެ މަސައްކަތް ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، 

 ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ތުރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞައިްއޒަތްތެ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނޑުގެ ިއއްަޒތްތެރި އަޚް ޙުސައިން އަޅު `.  ނޑު ުފޅާ ގުވާހަކަ އެ ދެއްކެވިދެންމެ  މުޙައްަމދުގަ ޅޭ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ތެރޭަގއި އުޅޭނެ ެއކެްއ  ތަނުގައި ހޮވުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުގެ ވޭ. އެއީ އެންމެ ފަހުން މިދަންނަވާލަން މަޖުބޫރު

ކަން ެވްސ އްރިރު ެއ ޮކމިޓީގެ މުޤަގޮތުން ދެން ކަން ދިމާކުރި ަގނޑު. ތިާޔރުކުރެްއވީ އަޅުޚްބޭފުޅުން އި ތިކަމުގަިއ 

ނޑާ ބެލިން. ދުވަހަކު އަޅުަގނުޑ އިާދރީމޭޒާ ގުިޅގެން ސަްބ ކޮމިީޓެގ މަސައްކަްތކުރެވޭތޯ  . ދެން ެދތިންހަވާލުވީ އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ ގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވަަޑއި ދެތިން އިލިބިލިޓީ ެއވެ  ބޭފުޅުންގެއެ ފަހަރެއްގައި އިދާރީމޭޒުން . ދެން އަުޅގަ

ވެސް  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަތުދެވުނީމަ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ނުލެވި ދަޢު އެސެސްކޮށް ހުންނަ ގޮތް މާ ރަނގަޅަށް

ދިުގ  ދާތަން މިދިޔަ ެއކު އުޅުްއަވމުން ކަމާގިކަާމއި މުރާލިވަރަށް ހީވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތަކުަގއި 



  

ނަޑށްމުއްދަތުގެ ތެޭރގަ މެންބަރުންނަށް މުޚާތަބުކޮށް ދަންނަވާ ެއއްެޗއް ކަުމގައި ފެނިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  އި އަުޅގަ

 ލަށް ކަމެއް ނިންމަން ބަލައިލާއިރުގައި މި އޮތީ ތާގެ ނިޔައެހެންވީމާ، މި ހަފު ވެސް ނުދެެކވުން އެދެން.  އެްއގޮތަކަށް

ބިލުެގ މަސަްއކަތް  2ުދވަހުގެ ތެރޭަހއި މި  2މި ވީމާ، ދުވަސް. އެހެން  2 ދުވަހާއި ބުރަސްފަތި ުދވަހާ ބުދަ

ނޑުމެން އެންމެން ހިތްވަރެއް ހަމަ ފެންނަނީ  މަލީ ގޮތަކަްށވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށްޢަ ލުމަށް އެންމެ ނިންމާ  އަޅުގަ

ންމާލުން. ބެގެން އެ މަސައްކަތް ނިތި ޖަހަންދެން މިތާ 2ޖަހަންދެން ނުވަތަ  1ން ފެށިގެން އި 9މާ ކޮށްލާފައި މާދަ

ކަާމއި  ްއވި ބިލުގެ މަަސއްަކތް އެ ގޮތަށް ދިމާވިކުރެހަވާލު އާންނާނީ އަޅުަގނުޑގެ ސަބް ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު މިހާރު އޮ

އްރިރުެގ ެދއްވުން އެދި ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤަލަވައިކަން ބައް މުޅި ކޮމިޓީން އެއެ ގޮތަށް ދިމާވުމާ ގުޅިގެން  އެހެންވީމާ،

ވަރަށް ކައިރީގަިއ  . އެހެންވީމާ، މި ތާރީޚުއްރިރަށް ސިޓީއަކުން ެވސް ދަންނަވާފަގެ މުޤަމި ކޮމިޓީހައިސިއްޔަތުން 

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން މާއޮތު ދުވަހުެގ  2 ވަހާއާއި އަނެއް ދު މަސައްކަތް މާދަމާމި ވެސް  އެކީަގއި އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވެސް ނިންމާލަން ެއއްބަތެރޭގައި  ފުލް އެީކގައި އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ  މާރާރުވުއިޤުއެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްކޮށްލާފައި މި ކަން ނިންމާލުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުސަތުއަރުވަން. ޟާރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ  ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ަމއި ކޮމިޓީން އެ  ށަހެޅުއްވިއެ ހު ޙައްމަދު ޙުސައިން ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ގޮުތގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މު އާދެ!

ބޭނުންވޭ ެއ ގޮތަށް. ެއއީ ިއއްޒަތްތެރި ދުކޮށްލަން ކަމުަގއި ވާނަމަ ައޅުަގނޑު ތާއީ ހުށަހެޅުްއުވމެއް ެއއީ ދިއުމަށް.ންގެ

ން ހަމަ މަސައްކަްތ އެ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މައި ކޮމިޓީގަބޫލުކުެރެވނީ  ަގއި ބޮޑަށްކަފުޅަށް ބަލާއިރުދެ މެންބަރުންގެ ވާހަ

ނޑު ާތއީދުުކރަން.  ނިންމުމަށް  އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެޅުން އަނބުާރ ށަހު ހުަށހެޅުއްވި ދަމް އެބަ އިާޝރާތްކުރަްއވާ އެ ކަމަނާތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާިއއްޒަ އާދެ!

މާ ޮބޑެިތ ރީ އެުކގަިއ މަސައްކަތްކޮށްަލއިގެން ފުޅު މި ހިގެ ވިސްނުން ކަމަށް. ެއއީ ކޮމިީޓގެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެންދެވީ 

ކޮޅެއް ދިުގކޮށް ގެްނޮގސްގެން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް. މި ތަންވުމެްއަގއި ހަމަ ަބއްދަލު އްއެލުތަކަކަށް ނުވުމާ ެއއްކޮށް ބި

ނޑު މި ކައެހެންވީމާ، އަޅު  ގެ ވިސްނުން ނާހާނަން. އެއީ ހުރިހާ އެންމެން މުގައި ދެން އިތުރަކަށް ވޯޓަަކށް ވެސްގަ

ނުޑ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ދެން ޗުއްޓީ އެްއގޮތްކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވެސް ތަްނކޮޅެްއ ދިގު ދުަވސްކޮެޅއް އޮތީަމ  އަުޅގަ



  

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ  ވާނެއް ނޫޅު  ތަކަށްއަމިއްލަ ބޭނުންހުރި ަބއެއް ބޭފުޅުްނ  ލިބިަފއި އެބަ އަޅުަގނޑަށް އިޝާރާތް

އްާޔ އިރާދާކުރެްއވި  ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިެވވޭ ގޮތަށް ވަރަަކށް އެ ވީ ނުވާ ގޮތަށް ހާޒިރީ ވެސްދަތި ނަށް ވެސްބޭފުޅުން

ނޑު ިމ  އެްއކޮށް ވިދާުޅވުމާެވސް  ެއއްޑިކި ގަ ދެން ވަދު ޙުސައިން އްމަމުޙަމި ކަން އަޅުަގނޑު ގެންދާނީ. ދެން  އަުޅގަ

ނުޑމެންލިބު ހިތަށްއަރަނީ ދުރާލާ އިޝާރާތެއް ރަސްމީކޮށް މަސައްކަްތ  ހެނދުނާމާދަމާ ހަމަ ހެނދުނު މުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

މި ދެތިން ހެދީމަ ދެން އިރާދާކުރެްއވިްއޔާ ހަމަ  ޖަހާއިރު ފަށާ ގޮތަށް 9ތް ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަ ހަމަ

މަސައްކަުތަގއި  ކުރަްއވާހާޒިރީަގިއ މާކްވެސް ވި ބޭފުޅުންނަށް ިތއްބެ ފުރުއްވަންމި ކަން ނިންމާލެވޭނެ.  ގަިޑއިރަކުން

ނުޖެހޭނެ.  ގެ މައްސަލަެއއް ވެސްޒިރީ އޭރަށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހާގެންނެވޭ ޮގތް ވެސް ވާނެ. ަވޑައި  އުޅެލާފައި

މި ކޮމިޓީ  ބޭފުޅަކު 2ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަްތތެރި  އި އެބަމިހާރު ކޮމިޓީގަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ...

ނޑު ެރކޯޑުފެށުނު ފަހުން.  އި ވަޙީދާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަގއި ދަންނަވާލާނަން. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެއަޅުގަ

 ކަށްފަހު()ަވގުތުކޮޅަ ާވ އެބަ. ވަަޑއިގަންނަ ބައިވެިރވެ  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދުދޫ ާދއިރާެގ އަދި ވެލި

ނޑާލާނަން.ިމނި 3އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު  ނޑަްށ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޓުގެ ބްރޭކަކަށް ކޮމިޓީ ިއހަށް މެދުކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެނބުރި  ހަމަވެއްޖެހެން.ގެ ބްރޭކް މިހާރު ޓުމިނި 3ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ނެގި   ކޮމިޓީއެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނޑު ގަސްދުކުަރނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުފަށަން އަޅު ނޑުމެްނގެ  ން؛ގަ ނޑު  ޓުގެ ބްރޭކަކަށްމިނި 3އާދެ! އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑާލީ އެހެންވީމާ، މިހާރު ަހދަން.  ގޮތުން ިއތުރަށް މަޝްވަރާކޮށްަލއިގުޅޭ  ުކޑަކޮްށ ބޭރުަގއި މި ކަމާ މެދުކަ

 އިރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއްޖަހާ  9މާދަމާ މުނީ ހަމަ މި ނި މަޝްވަާރކޮށްލައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބްރޭކްގައި

ހުރިާހ ެއއްކޮްށ ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ،  އޮމާންކަމާ ވަަރށް ބިުލގެ މަަސއްކަތް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  2އްަވއި މި ބާ

ނުޑމެން މެސެޖް ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނޑަައޅަމުން ގެގަ އިފޮނުވަ ސަމާލުކަމަށް މި ރޭ އަޅުގަ ންދާނަން. ިޑ ކަ

 .ިއގަންނަވާ ކޮމިޓީގައެބަ ބަިއެވރިވެަވޑަ މާްކކޮށްލަން މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް އަޅުަގނޑު ހާޒިރީ

 . العالمين ربّ  هلل والحمدނިމުނީ.  މިހާހިސަބުން މި ކޮމިޓީ

______________________ 

 


