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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް އަުޅގަނޑު  3ްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ެބހޭ ކޮމިޓީގެ މިނިވަން މުއަ `. 

ފަށާއިުރަގއި ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގައި ިމވަގުތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ކަނޑިތީުމ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، އަދި އެބަ.  ޢަލީ މަޢުރޫފް ހާޒިރުވެވަޑަިއަގންނަވާ

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ،  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަޙްދީ،ރޮޒައިނާ ޢާދަމް، އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ، 

އަދި ޙުސައިން ބަިއވެރިަވޑަިއގަންނަާވކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ގުަރއިދޫ  ތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުއިްއޒަތް

 ވަރަށް މަަސއްކަތްތައް ކުެރވެމުންދާ އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީއަކީ  ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމިޓީަގއި

ވެސް އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން ކޮމިޓީގައި ހަަމއެކަނި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު

ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވިފަިއ އޮތް މައްސަލައެއް ފިަޔަވއި އެހެން ހުރިހާ މައްސަލައެއް މިހުރީ ނިންމާލެވިފަ. 

މީހުްނ ޓީ ވެސް މިހާރު އެތައް ޒަމާނެއްވެ އްސަަލއާ ދޭތެރޭގައި ކުޑަ ކޮމިއެހެންނަމަވެސް، އެ މައްސަަލ އޮތީމަ އެ މަ

ވެސް ބަދަލުވެފައި އޮތުާމއެްއކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ 

ިޑއާ ެވސް އެބަ އޮތް. ިއއްޒަތްތެރި މީ، ިއ އެޖެންާޑގެ ބޭުނމަކީ. އެހެންވީމާ ން މިއަުދ އަސްުލގަކޮބައިތޯ ބަަލއިލާހިތު

އަޅުގަނޑު ހަމަ ެއހެންވީމާ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގޮަތކަށް.  ގޮތަކުްނ މީޑިއާ ވެސް ވައްދާ ވިދާޅުވާމެންބަރުން 

ޝިޔާމް ކޮމިޓީއަްށ  ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދުރެކޯޑު

ދެން އަުޅަގނޑު ކުރީަގއި ދަންނަވާިލ ، އެބަ. އެހެންވީމާ  ކޮމިީޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާންަނވާ، ހާޒިރުެވވަަޑއިގަ

ނަންފުޅުތަކުގެ ތެޭރގަިއ މިައދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ ިލސްޓުަގއި ކަނޑިތީމު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ންނެވީ. އެހެންވީމާ، ކުީރގަިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އި ރި މެންބަރު ޝަޙްދީ ވަޑައިގެން ބަދަލުގައި ިއއްޒަތްތެ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްެގ ގޮތުގައި ފާހަގަކުެރވިަފިއ 

ހެން އިއްޒަތްތެރި އޮތީމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އެ ަބދަލު ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާ، ކުރިން ދަންނަވާލި

މިއަދު އެޖެންޑާގަިއ  .ާލނަންއަުޅގަނޑު އަދި އިތުރަށް ދަންނަވައިވެސް ެއއްކޮށް  ން މެންބަރަކު ވެސް ވަަޑިއގަތުމާއެހެ

ހުރި މައްސަލަތައް މިހާތަނަށް ނިންމާފައި  މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އައިސްމިއޮތީ 

ރަްއޔިތުންގެ ިޚޔާލު ހޯދުމުެގ  އެއީ އޮތީ. އެީއ އެންމެ ބިލެއްގެ ަމއްސަލަ.  ލަެއއް ުނނިމި މިހަމަ އެންމެ މައްސަ

ްނވީމާ، މި ފުރުޞަތުަގއި ެއކަިނ މި ކޮމިޓީގައި އޮތީ. އެހެ އްމު ވޯޓާ ގުޅޭ ގާނޫނު. ެއ ގާނޫނުގެ މަަސއްކަތްޢާ

އަާދކުރަން. މި  ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަޅުގަނޑު އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަ

ކޮމިޓީއަށް މިހާތަނަށް އައި ހުިރހާ މައްސަލައެއް ހަމަ ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަެތއްގެ ތެެރއިްނ ނިންމަވައި ގާނޫނުތަކަށް 

ނުން މި ދަވައިެދއްވާަފއި ކޮމިޓީން ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭއް އަދި މައްސަލަތައް ޙައްލު ހޯ

ަގއި މި މައްސަަލ  2016/12/31މައްސަލަ ވެސް އޮތީ ުކޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅިފަ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތީ 
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އެ ސުންަގޑި ވެސް ، މާނިންމަން އެޖެންޑާ ވެސް ކުރެވިފައި އޮތީ އިނގޭތޯ. ސުންަގޑި ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ. އެހެްނވީ

ބަދަލުވެ ކޮމިޓީއެްއ ެވސް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން  ކޮމިޓީ ވެސް މިހާުރ އެިކ މެންބަރުންގޮއްިސ. 

އަޅުގަނޑަށް ަވކި ގޮތެއް ިނންމޭނީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ބިލުގެ 

އް އެކުަލވާލަންޏާ މި ކޮމިޓީއަށް ދެން ހަދާނެ ގޮތަކާއި ދެން އިތުރަށް ކޮމިޓީއެމަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންިދުއމާ 

މެންބަރުންގެ އަރިހުން ހޯދައި މިކަން ވަިކގޮތަަކށް ނިންމައިދެއްވުމަށް އިްއޒަްތތެރި ަލވާލާނީތޯ އިތުރު ޚިޔާލުުފޅެއް އެކު

 ފްލޯރ ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ފުރުޞަތަކަށް އެބަ ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ.އެދެމުން 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ދަނގެތި ދާއިރާގެ

 ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަށް ޓަަކއި  ތި ކޮށްދެއްަވއި ރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

މި ކޮމިޓީއަކީ ފުދޭވަރަކަށް ބިލުތަކުަގިއ  ވިދާޅުވާ ގޮތުަގއި އިޙްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ތި

ކަން ފާހަަގކޮށްލަން.  ތްކުަރއްަވއި އަނެްއާކ އެހާ ފާސްޓްކޮްށ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވެްސ ފޮނުވާ ކޮިމޓީއެއް މަސައްކަ

ވާ ަރއްޔިތުންގެ ިޚޔާލު ޅުގަނޑުމެންގެ ުކޑަ ކޮިމޓީގައި ވިދާޅުވި ގޮތަށް މިހާރު އަ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަީނ ތި

ެއިކ ގޮތަށް ކުޑަ ކޮމިޓީން ތި ވިދާޅުވި ، ންވީމާޮގްއސަ. އެހެ ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށްބެހޭ ޚާއްޞަ ބިލެއް ވާނީ  ހޯދުމާ

 ުހއްޓިފައި ވަނީ ކޮންމެެވސް ކުރެވިަފއިބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން ކޮންެމވެސް ަވރަކަށް މަސައްކަތް އެކިފަހަރު  ތައްމެންބަރުން

ހަމަ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ ނިންމެވުމަކީ  ގޮެތއް ކޮމިޓީއަށް ގެންނަވާަފިއ އޭގެ ވަރަކަށް. އެހެންވީމާ، މިހާުރ ބޮޑު

 ކަމަށްވަނީނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އެ ހުށަހެޅުމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އި

 

 ކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނި.ތ

ވެސް ދެން މި ކޮމިޓީގެ ލަނޑުދަނޑި  އްރިރު ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެިވއިރުޤަމު .އްިރރުޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މު

ހުރި މަސައްކަތްތައް ވިދާޅުވެެދްއވައިފި. ދެން އަނެއްކާ މި ކޮމިޓީގެ އެްއވެްސ  ޓަކައި ކުރަްއވާފައި ހާސިލުކުރުމަށް

ވެސް  އަށް ައޅުގަނުޑމެން މި ބިލު ޑޭޓު 2016ައނެއްކާ  އިވަރަށް ދުވަސްވެފަ  މި ބިލަކީ އިކަމާ ތްއިތުރު ބިލެއް ނެ

އޮތް ތާރީޚު ވެސް ހަމަވެފައިވާ ބިލަކަްށވާތީެވ  ފައިޅާައޅުގަނޑުމެން ނިންމަން ކަނޑައަކޮމިޓީގެ  ކުޑަމި ދެންނެވި 

މެންބަރުން ބަދަލުވެފައިވުާމއިެއކު ދެންމެ އަޅުގަނުޑ  ިގނަ އަދި ބޭފުޅުން ވަރަށް އިއަދި ކުޑަ ކޮމިޓީ މިހާރު އުިވފަ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އެ އިލްހާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި 
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ނެސް އަލުން ޮކމިޓީއަށް ގެ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަިދ މި ބިލު އަނބުރާ ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުމެން މައި

އެކުލަވާލަންޏާ ެއކުލަވާލައި މި ބިލު ވީާހ  ންޏާ،ުހށަހަޅަ އްކޮމިީޓއެއަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީެއއް ނޫނީ ކުޑަ 

  .މެވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަންއަވަހަކަށް ނޫނިްއޔާ ކަނަޑއެޭޅ އުސޫލެްއގެ މަތިން ނިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވެސް ފުރުޞަތަކަށް ރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަރުވަން.  އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހާކަދެއްކެވުން:

މު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީގައި އްޢާމުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދު .އްރިރުޤަދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މުއާ

އްރިރު ވިދާޅުެވއްޖެ. ދެން އަދި މި ބިލުގެ ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޑެޑްލައިން ޤަކަމަށް މު މިހާރު ހަމައެކަނި ބިލަކަށް އޮތް

 އެ ބިލު ދެން  އިަލއިނެއް ަކނޑައަޅާފަށް ފެނޭ މިއަުދ މީގެ އިތުރު ޑެޑްދެން އަޅުގަނޑަ .މުއްދަތު ހަމަވީ ވާހަކަ ވެސް

އަލުން  އިޮގތަށް. ގެންނަވާފަ  އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިލްހާމް އެ ހުށަހެޅުްއވި ންއަނބުރާ ބޮޑު ކޮމިީޓއަށް ގެްނނަ

ނެންގެވުމަްށ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކޮްށލަން. އޭގެ އިތުރަށް މި  އްކޮމިޓީއެ  ކުޑަ

 ކަމުގައި އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ.  ދެންނެވިގޮތަށް މިއަދު ަވކި ެޑޑްލައިނެއް ކަނޑަެއޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މާ ބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތީހެން.  ތީރަްއވާއާދެ! އިތުރު ބޭފުޅަކު އިާޝރާތެއް ނުކު

މު އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ަމްއސަލައެއް ހުށަހެޅި އެ ާތއީުދ ލިބުނީމަ އެކަމަށް ވޯޓަށް އްޢާ ،އެހެންނަމަވެސް

މައްސަލައިަގއި ޚިޔާލު  ބޫލެއްނުކުރަން ދެން މިޤަކުރިއަށް ގެންދަނީ. އަުޅަގނޑު  އަހަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން މި 

ުކރުވަން ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް މި ށް. އެއީ ސަރުކާާރއި ޖަވާބުދާރީކަމަކަ ތަފާތުވުމެއް އޮތް

ކަމަކަށް އަޅުގަނަޑކަށް  ވެސް މާ ބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އޮތް ގެއެ ބޭފުޅުން .ކޮމިޓީގައި ހިމެނި ވަޑަިއގަންަނވާ

މިހާރު ދަނގެތި ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަުޅގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން  ،ސްނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެ

ުމ ވޯޓުގެ ބިލު އަލުން ބޮޑު އްރަްއިޔތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވަނީ މިހާރު ކުޑަ ކޮމިީޓގައި އޮތް 

ދެ ބޭފުޅުން.  ،ދީދީމްަސއިންބެ އަދި އިްބރާހީޙުވަނީ ށް. އެކަމަށް ތާއީދުކުަރއްކޮމިޓީއަށް ގެނެސް ގޮެތއް ނިންމުމަ

ދެއްވުން  ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު އެއްކޮށް ެއގޮތަށް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާ، އެހެންވީމާ

ެއކުަގިއ އެއާމުަގއި ދަންނަވަން. ހަމަ ކަ ން އެގޮތަށް ފާްސވެގެން ދިަޔއީޤުތިފާކޮމިީޓެގ އިއް، އެދެން. އެހެންވީމާ
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ގޮޅި އުތުރު ދާއިާރގެ ންނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މި މަްއޗަކޮށްލަން. އަުޅގަހަގަގަނޑު އިދާރީ ކަެމއް ެވސް ފާއަޅު

ައޅުގަނުޑ ެއކަން ެވސް  އި ީރގަޒިހާ، އެހެންވީމާ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިާނނު ވެސް ަވޑަިއގަންނަަވއިފި

ކަުމގަިއ  ކޮމިީޓައށް ބިލު ގެެނވުނީ، މިވީ. އެހެންވީމާ ާފސް ންބިލު ގެންނަ ކޮމިޓީއަށް  މައި ، ކޯޑުކުރަން. އެހެންވީމާރެ

ައޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް ސުންގަޑިއެްއ  އިއަދި އެއަށްފަހުގަ .އިދާރީ ބޭފުޅުން އެކަން ނޯޓުކުރެްއވުމަށް ދަންނަވަން

ލުފުޅު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަން. ގޮތަކަށް ޚިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 އަރުަވން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަށް ފުރުޞަތު

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިއަށް  .ންލާނައިގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައެުކ އަޅު ތީއާބިލަކަްށވާ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ުދަވސްވެފަިއވާ އީމި

 .މަށްނިޔަލަށް ބިލަށް ގޮެތއް ނިންމު އެޕްރީލްގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝިޔާމް ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވައިފި. ިއލްހާމް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ، އެހެންވީމާ

ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމަށް ، ން ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާއަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ،ންމުމަށްމި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ނި

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އްރިރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު އެ ޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

 ވާީތވެ މި ބިލު ވީހާ އޮތް ިބލަކަށް އިެއހާ ގިނަ ދުވަސްވެފަ .ޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަންހުށަހެ

   .ވެސް ައވަހަކަށް ނިންމުން އެީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއޮތީ އިމިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ .ޓަށް އަހާނަންވޯ އިތުރަށް ައޅުގަނޑު މާ ގިނަ ވާހަކަ ނުދައްކާ، އެހެންވީމާ

އޮތީ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް  މި އިއިލްހާމް އަޙްަމދު ހުށަހެޅުއްވި އަދި ިޝޔާްމ ތާއީދުކުރަްއވާފަ .ވަކި ތާރިެޚއް

ވުން އެދެން. ވަރަްށ ދެއް އެގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު .ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް އަންނަ މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެްއ 

 .ކަމެއް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަުތގައި  ވަރަށް މުހިންމު އީނިންމުމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލު އެއްގޮތްކުެރވޭ ކަމަީކ މި
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ވެސް  އިމި ފުރުޞަތުގަ ،ެވެގން ވެސް ދާކަމެއް. އެހެްނވީމާގައި ވަރަށް ފަސޭހަރުއިްނނަ އި އިއަޅުގަނޑު މި ގޮނީޑގަ

މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނީތޯ ، ށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންވީމާހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ބަރުންނަށް ހުށަހަޅާލަން. ްއޒަތްތެރި މެން ޓަކައި އަނެްއކާ އަުޅގަނުޑ ކޮމިޓީގެ އި ނުފަށާނީތޯ އެކަން ނިންމުމަށް

  .ރޫފްޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަ

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

  މިކޮޅުން ވެްސ... އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފެންނަގޮުތަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މަޢުރޫފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.  ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި ަނއިބު މުޤައްރިރު

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ޮގތުގައި މިހާރު މި މަސް ވެްސ ނިމިފައި... )ރެކޯޑިްނގގެ ައޑުނުސާފުކަމުން މެންބަރު 

ވޭ( ފުދޭވަރެްއެގ މުއްދަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ކޮމިޓީގައި މި ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވި އެްއެޗއް ސާފެއް ނު

މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ  އިއަުޅގަނޑުމެން އަލުން ކޮމިޓީއެއް ބާއްވާފަ މަސައްކަތް ނުކޮށް 

 ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީއަށް ވެސް ފު

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

  ން.ށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރައްރިުރ ހުށަހެޅުއްވި ހުޤަމި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީތަުކގެ ެއކި މިހާރު މިއޮތީ. މިއަ އިއާދެ! އަެނއްކާ ވެސް ހުށަެހޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ

ގެން ވެްސ އެަބއުޭޅ ގުޅި  ބަރުން ކޮމިޓީގައި މި ދޭތެރެއިން ބަދަުލވުމާޕާޓީތަކުން ތަމްސީލުކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެން

ސުރެން ކުދި މައްސަލަތައް ވެސް އެޖެސްޓުކުރަން. ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަޑަިއގަނެވި ކުީރއްއިދާރީ ކުދި
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ެއކަލަ ބައެއް އިދާރީ ބަެއއް  ،ޖެހިއްޖެ. އެހެންވީމާ ިތއްަބވާ ބޭފުޅުން އެނބުރި ވަަޑިއގަންނަވަން ެވސް އިކޮމިޓީގަ

ައޅުގަނޑު ެދޭކގޮތުަގއި ވަރަށް ރަނގަޅު ިޚޔާލުފުޅެއް ތި ހުށަހެޅިގެން ، އްތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާކަންތަ

 ިއތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އިހުރި ރަނގަޅު ކުަރްއވާފަ އިތައް ވެްސ ކޮމިޓީގަ އެ ހުރި އިދާރީ ަމއްސަލަ .އަންނަނީ

 ގައި ކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑު ކުރީ ްށ އަޅުގަނޑު އިހަށް މަޑުކޮށްާލނަން. )ވަގުތުކޮޅަ އަބަންގި، އެހެންވީމާ .ގޮތަށް

އޮތުމާއި އެއްކޮށް ތި ހުށަހެޅުއްިވ  ހަމަޖައްސާލުމަށްއިދާރީ ބައެއް ކަންތައްތައް ވެސް ކޮމިޓީަގއި ފާހަގަކުރިހެން 

މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ، ެޅއް. ެއހެންވީމާބޫލުކުރެވޭ ޚިޔާލުފުޤަވެސް ޚިޔާލުފުޅު އަުޅގަނޑު 

ގޮތަށް ޝަހުދީ ވެސް  މަސައްކަތްކުރާ އިބާއްވާފަ  އޮްތގޮތަށް އަލުން ދެން ކޮމިޓީއެއް އިހުށަހަޅުއްވާފަ

އެ ޚިޔާލުފުޅާ އެއްެވްސ ، އްޒަްތތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އި .އޮތީ އެ ފައިތާއީދުކުރަްއވާ

ކުރިއަށް ދާންވީހެން.  ވަންާޏ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެގޮަތށް ކަމަށް ޟު ނުވާތްތެރި މެންބަރަކު ތަޢާރައިްއޒަ

ން ޤުއިއްތިފާ، ދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު، އެހެންވީމާ

އިދާީރ  .ގޮތަށް ކުރާބިލުގެ މަަސްއކަތް އި އަޅުގަނޑުމެންކޮމިޓީއެްއ ބާްއވާފަ ކޮމިޓީ ިއތުރު ނިމިގެން މިދިޔައީ

 ކުެރވޭ މިޓީއަކަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ކޮމިީޓގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންވާލަން ދެން އަންނަ ކޮމަސައްކަތް

މުގައި ކަ ިމ ކޮމިޓީ ނިމުނީ އިެއއަށްފަހުގަ .ަތއް ތައްޔާުރުކރެއްވުމަށްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުގޮތަށް އިއް 

 ަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.

_____________________ 

 

 




