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 ރަޝީދު{ އިބްރާހީމް ދާއިރާެގ މެްނބަރު  މާފަންނު މެދު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތޯރިޓީެގ   ރެވެނިއު  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  އެކުލަާވލާ    2019`.  ދިރާސާކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އަހަރުެގ 

  2020ޖުލައި    22ވަނަ ބައްދަލުވުން. ތާރީޚު،    2އިޤުތިޞާދި ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ. އެޖެންޑާަގއި މި ވަނީ، މިއީ  

މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  އަޅުަގނޑު،  ހިެމނެނީ  މި  ތެރޭަގއި  ެމންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އަންާގރަ. 

އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން.  

މި ކޮމިޓީގައި  3 ޮގތުން   މެންބަރުން ވެސް  ބެހޭ  ރިޕޯޓާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު މި  ތިއްބެވި. ދެން  ަވުގތު އެބަ  މި 

އިންލެންޑު   މޯލްޑިވްސް  މަޢުލޫމާތުތައް  އެދިފައިވާ  ކޮިމޓީން  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

މެން ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ފޮނުަވއިެގން،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަންބޮޑުވުމެްއ  ރެވެނިއު  އެްއވެސް  ބަރުންެގ 

ނުވަތަ އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާއިެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި ފްލޯރ، ކޮމިޓީ ހުޅުވާލި ވާހަކަ  

 ދަންނަވަން. އާދެ! ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ެގދާއިރާ އުތުރު ތިނަދޫ

އޮތޯރިޓީެގ   ރެެވނިއު  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ރިޕޯޓު    2019ޝުކުރިއްޔާ  އަހަރީ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ދިރާސާކުރުމަށް އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީން މި ކުރި މަސައްތުން އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަްއ  

މަސައްކަތް   ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުެމން  މިހާރު  ޮގތުަގއި  ކުރާ  ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑު  ލިބިފަިއވާތީެވ  ަވުގތަށް  މި  މީރާއިން 

ނިންމާލުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން ފަސޭހަވެެގންދާނެ. ހަމައެއާއެްއކޮށް މީރާއިން ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލާ  

މަސަްއކަތްތަކަށް ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބައެްއ    އަދި  އޭެގތެރޭަގއި  ހުރި.  އެބަ  ފާހަަގކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ދަތިވާ 

ާގނޫނުތަކަށް ފެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ެގނައުމަށް އެ ބޭފުޅުން، އެބަ ޓެކުހާ ބެހޭ ާގނޫނުތަކުަގިއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް 

ތެރެ ަމއުލޫމާތުެގ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ކަންތައް  ެއ  ހުރުމާއެކު  ދަތިތައް  އަޅުަގނޑު  ބައެއް  ހުރުމުން  ފާހަަގކޮށްފައި  އިށް 

ރިޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ހިމެނުމަށްފަހު،  ކަންތައްތައް  ެއ  ރިޕޯޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކުރާ  ޤަބޫލު 

ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވުަމށް  ރިޕޯޓު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  އިޤުތިޞާދީ  ކޮމިޓީއަށް،  އެކުލަވާލުމަށްފަހު 

 ޔާ. ޝުކުރިއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމީދު ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

އެ   ފަރާތުން  މީރާެގ  އެދުމަށް  އެދުނު  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބެހޭ އާދެ!  ދަތިތަކާ  ހުރި  ީމރާއަށް  ވާހަކައަކީ 

ދެން   ހުށަހަޅާފަ.  ިމތަނަށް  ލިޔުމެއް  ތަފްޞީލީ  ވަރަށް  ފާހަަގކޮށް،  ކަމެއް  ހުރިހާ  ރެއިޒްކޮށް  ކޮންސަރން  ޮގތުން 

ެއ   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ދެންމެ  އޮތްޮގތަށް  ލިޔުމުަގއި  ހުށަހެޅުން  މި  އެހެންވީމާ، 

ވި ޮގތަށް މި ރޕޯޓުަގއި މިކަން ހިމެނުމަށްފަހު، މި ކޮމިޓީއަށް ވާހަކަައކީ އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް  ހުށަހެޅުއް

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ފޮނުވާފަިއވާ  މީރާއިން  ވަނީ  މި  ހުށަހަޅާފައި  މި  ވެސް  މެންބަރުން  ދެ  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  އާދެ!   

ފޮނުވާފައިާވ ރިޕޯޓު، މި ރިޕީޓު ނިންމާއިރު ހިމެނުމަށް. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ޮގތުަގއި ތި ބޭފުޅުން  

ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއއްެވސް  ވެސް އިޢުތިރާޟު ނެތް ކަުމަގއި ވަނީ ނަމަ މި ހިމެނުމަށް 

ތޯ މި ފާސްކުރަން. މިހާރު ތާއީދު ލިބިފައި މި ވަނީ ދެ ފަރާތުެގ ވެސް. މި ކޮމިޓީން ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު ކުރައްަވން

ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ބަލައިެގންފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  މިހާރު  އޮތީ  މި  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުން.  ދެ  ތިބެނީ  މި 

ެއކަނި މިކަން. ވުމާއެކު، މިހިސާބުން މި ކުރަން. އާދެ! ދެން އިތުރަށް ކޮމިޓީަގިއ މި ަވުގތު އެޖެންޑާަގިއ އޮތީ ހަމަ

 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު. 
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