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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުން. މި  10ބެހޭ ކޮމިީޓގެ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ

ިއެގންނެވިކަމަށް ޓަކައި ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުެވަވޑަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަަގކުރަން ޭބނުން މިއަދު އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި ރެޯކޑުަގިއ 

ކަމަކާގުޭޅޮގތުން ބާއްވާލަން ޖެހުނީމަ މަޖިލީހުގެ މު ބައްދަލުވުމެއް ހަމަ ން ުއޅުނު ގަީޑަގއި އެހެން މުހިންބާއްވާލަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަވގުތުަގިއ ކޮމިޓީ ނުބޭއްވިދިޔައީ. އެކަަމށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން 

ީޓގެ ކޮމިބޭުފޅުންނަށް ދަންނަވާލެވުނީމަ. ައޅުގަނުޑ މިއަދު  ފަހަރަށް ކޮމިޓީއަށް ތިވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން ދެ

ޖަލްސާއަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ދަންނަވާލި ބޭނުން ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ޮކމިޓީގެ މިަވގުތުގެ ާހޒިީރ 

އަުޅގަނޑު އަރުވަން  ލިްސޓަށް ބޭފުޅުްނގެއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. މިވަގުތު ކޮމިޓީގެ ަބއިވެިރެވަވޑަިއގަންނަވާ 

އަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން މިވަގުތު ބޭރަށް ޖެހިލާވީ. ކޮިމޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު ބޭނުމެއްގައި ކޮމިޓީބޭނުން މުހިން

އިލްހާމް އަޙްމަދާއި، ޢަބްދުއްރަޙީމާއި، އަދި އެާއއެުކގައި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގެން 

އިނާ އާދަމާއި އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ މެންބަރު ރޮޒަ ނަވާ އިްއޒަތްތެރިއެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންއެބައިންނެިވ. 

އެބައިންނެވި. އަދި ގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނައިބު މުޤައްރިރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އަދި ކޮމީޓީގެ ވެސް

ުމގެ ބޭނުން ޙުސައިންމަނިކު ހާޒިރުވެ އިްނނެވިކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރން. މި ހާޒިރީއާއެކުަގއި މިއަުދގެ ބައްދަލުވު

މިަވގުތު ކޮމިީޓގައި ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބުަރ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން. މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމުގެ ބޭނުަމކީ، 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށްފަހު ބާކީ މިއޮތީ އެންމެ ބިލެއް މިވަގުތު. ެއއީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުުމގެ ބިުލ ޚަލީލު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލު ހޯދުމުގެ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

މެންބަރުންގެ ދޭތެރޭގައި  ގޮތަކާ މި ބިލުގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށް ގެންދާނެމިވަގުތު ކޮމިީޓގައި މިއޮތީ. ެއހެންވީމާ، 

މަކީ. އެހެންވީމާ، އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މިއަދު ބައްދަލުވުުމެގ ބޭނުލުން ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ހޯދާ

 ޙުސައިނަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސައިން ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ކަނޑިތީމު 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން ޮގސް އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަިއއިރު ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަުތގެ 

މުޤައްރިުރެގ މިހާރު މިއޮތީ އެންމެ ބިލެއް. އެހެންކަމަށްވުމާއެީކގައި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޓީގެ ތާވަލުަގއި 

ގަނޑު ދަންނަވާނެ އެްއޗެއް ނެތް ކޮމިީޓގެ މެްނބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން. ވަކި އަޅު ޙަރަކާތްތެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި 

ޙަވާުލކުރެވިަފއި އޮތުމާެއކީަގއި އެ ސަްބ  ލު ސަބް ކޮމިޓީއަކާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ކޮމިޓީ، މި ބި

ޓީއާ ބައްދަލުކޮށްލަްއވާ ވާހަކަުފުޅ މުޤައްރިރު ސަބް ކޮމިކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވަނީ ކިހާ ހިސާބަކަށްޯތ 
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އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދެން މަސައްކަާތއިގެން ކުިރއަށްދާގޮަތަކށް ދައްކަވާަލްއވާ ހައްދަވާފައި އޭެގފަހުން 

 އެއްބަްސވެލުން ކިހިނެްއވާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ންބެައށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. ތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިއްޔާ. އިްއޒަވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުދާއިާރގެ މެންބަރު ތ.ގުރައިދޫ 

 ދެން އިއަުޅގަނޑު ދެން ިމއަދު މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވި ފުރަތަމަ ދުވަސް ވެސް ވެފަޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! 

މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ، މުޙައްމަދު ޙުަސއިން  މައްސަލަެއއް މީގައިމިއަދު އެންމެ 

ދެންމެ އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅ އެީއ ައޅުގަނޑަށް ވަރަްށ ަރނގަޅު ވާހަކަފުޅެކޭ. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ އަލީަގއި ކޮމިޓީެގ 

ފަހު ައލުން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާން އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ މުޤައްރިރު އެ ސަބް ކޮމިޓީާއ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް

 އެއަށް ތާއީުދކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ާވހަކަފުޅުގައި ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

އަުޅގަނޑު ިރޔާސަތުގެ އިން މީހެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެކަމަށް ަޓކަިއ ހެންވީމާ، މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަަގކުރަްއަވިއފި. އެ

ންބެ ތާއީދުކުަރއްާވ ޚިޔާލުފުޅަށް ޙުސައިއެާއއެްއކޮށް މުޙަްއމަދު ޙުސައިންގެ  ވަރަށް އުފާކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ

ީޓގެ މަސައްކަތް ރިޔާސަތުްނ މަ އެ ކޮމިޙަވާލުކުެރވިފައި އޮތީ ސަބް ކޮމިޓީއަކާމިހާރު މި ބިލުގެ މަސައްކަތް 

ންބެ. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުމެއް ވީ. އެކަމަްށ ތާއީދުކުރެްއވީ ޙުސައިގޮތަކަށް ހުށަހެޅުއް ދެން ކުރިއަށްދާލާފައި ބަލައި

. ވެސް އެަބއޮތް. އެހެން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި އަޅުގަނޑު ަވގުތުޮކޅެއް އަުރާވފައި ގޮތަކަށް ނިންމާނީ

އިތުރު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތީމަ މިހާރު އެގޮތަށް ފާސްވީކަމަށް ބަލާފައި މިއަުދެގ ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން. 

 .العالمين رب هلل الحمدوޝުކުރިއްާޔ. 

_________________________ 




