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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  `.   މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް  ވަނަ ބައްދަލުވުން    34ރައްޔިތޔުންގެ 

ކުރިއަށް   ދިރާސާކުރުން  ބިލު  ހަކަތައިގެ  ގެންދާ  މި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތަކީ  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަހަރުގެ.  މި 

ފައިވާ ކަމަށް އިދާރީމޭޒުން ވިދާޅުވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ގެންދިއުން. ދެން މިހާރު މި ބިލުގެ ސުންގަޑި ހަމަވެ

ސުންގަޑި ހަމަވަނީ، ހަމަވެފަ. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ސުންގަޑި އެބަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ސުންގަޑި  

ނިންމާލަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް  އިތުރުކުރުން އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން ތި ބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުމަކަށް. ދެން ވަރަށް އަވަހަށް  

 މި އޮތީ. އާދެ! އަޙްމަދު ސަޢީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މައިފިން.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު ވެސް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބިލުގެ މަސައްކަތް އެއްފަހަރު ނިން

މި   ދިރާސާކުރަމުން  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރަމުން  މި  އަނެއްކާވެސް  ނުކުތާއެއް  އައި  ފޮނުވީމާ  ކޮމެންޓަށް  ނިންމާފައި 

ގެންދަނީ. އެހެންވިމާ، ދެން ވެސް ނިންމާފައި ފޮނުވައިފި ކަމުގައި ވާނަމަ މިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮމެންޓްސްތައް އަންނާނެ.  

މިހާ އިތުރަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިގެން  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދެން  ނިންމާފައި  ކޮމެންޓްސްތައް  އިން  ރު 

 ސުންގަޑިއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާލެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއެއް މުޤައްރިރު ސާފުކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ ރަނގަޅު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް   ހުށަނާޅުއްވާ  މެންބަރުން  ގޮތަކަށް  ރީޑިންގ  އެހެން  ފަހު  މިއީ  ހުރީ  މި  ގަސްދުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ 

ގޮތަށް. އިތުރު   ތަޅުމަށް ފޮނުވާ  ކަމަށް. މި ރީޑިންގ ނިމުނީމަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީން ފާސްކުރެއްވީމަ 

ވިސްނުމެއް ނެތް. ދެން  ކޮމެންޓަކަށް ހުޅުވާލާކަށް އަދި އިތުރު މަޝްވަރާއަކަށް ކޮމިޓީން ބޭރަށް ދާކަށް އަޅުގަނޑުގެ  

 ކޮމިޓީ މެންބަރުން އެގޮތަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރައްވަންޏާ އެއީ އެކަން ގެންދާނެ ގޮތް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 އޮގަސްޓު.  25އެހެންވީމާ، ސުންގަޑިއެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  ބަރުމެން ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ތާއީދުކުރާ   ޑެޑްލައިނަށް އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުއްވި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރަން ގެމަނަފުށި  އަޅުގަނޑު 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހު އެ  އަދި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ރަނގަޅު  އެހެން  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ތާއީދުކޮށްދެއްވީތީ  ށަހެޅުއްވުމަށް 

ހުރިތޯ މިއަށް ތާއީދު ނުކުރެއްވުމުގެ ރޫޙެއް އެބަ  މެންބަރެއްގެ އެހެން ހުށަހެޅުއްވުމެއް ނުވަތަ  ތާއީދު  ؟ އިއްޒަތްތެރި 

ސުންގަޑި   އައު  ތާއީދާއެކުގައި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  މަހުގެ  25ދެއްތޯ.  މި  އަށް    25، 

ފާސްކޮށްފިން.   ކަނޑައަޅައި  ބާރަށް    3އަޅުގަނޑުމެން  ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާލެވޭނެ  ބާއްވާފައި  ޖަލްސާ 

ވެއްޖިއްޔާ.   ގެންދެވޭ ގޮތް  ދޮޅުގަޑިއިރެއްހާއިރަށް  މިސާލަކަށް  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  އެއާއެކީގައި  އެއީ  ގެންގޮއްސިއްޔާ. 

އަވަހަށް ނިން އޮންނަ  އެއީ  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން  އަޑިވީ  މަސައްކަތެއް ހަމަ ކުޑަ  ހަމަ  މާލީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޖަލްސާ އިން ނިންމާލެވޭނެ    3ޖަލްސާތައް ދޮޅުގަޑިއިރު ގެންދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވާ. ދެން އޭރަށް  

( މާއްދާ.  އިން  މިހާރު  ގެންގޮސްދެއްވާ  ކުރިއަށް  ކޮމެންޓު  އިނގޭތޯ.  މިނިސްޓްރީގެ  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ދޫކޮށްލާނީތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  އިޚްތިޔާރު  ؟ ބަލައިގަންނާނަންތޯ  އެ  ކައުންސިލުތަކަށް  ބޭނުންވަނީ  މިނިސްޓްރީން 

ވަރަށް   ދެން  ނުކުރަންޏާ  އެކަން  ކައުންސިލުތަކުން  ގޮތަށް  އޮތް  ނިންމާފައި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުދޭން. 

މެންބަރަކު  އު އެއްވެސް  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކުރެވެނީ.  އެ  ސެންޓްރަލައިޒް  ވެސް  އަނެއްކާ  އެކަން  ނދަގޫވާނެ 

 ތާއީދުކުރައްވާ ތަނެއް މިނިސްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމަކަށް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މިހާރު އާދެ! ޚައިތަމް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި
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ދެން   އަޑު،  ވެސް  ފަހަރު  ކުރީ  އިނގޭތޯ.  ޗެކްކޮށްލީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  އާދެ!  ވާހަކަދެއްކިން.  އަޅުގަނޑު 

 އަޑެއްނުދޭ. މި ފަހަރު ހަމަ އަޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ކޮމިޓީން އަޑު ލިބޭވަރު މިވީ ޚައިތަމާއެކުގައި އޮންލައިންކޮށް އުޅެ.   3އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު  

 މިއަދުގެ ދެވަނަ ކޮމިޓީ މި.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ދެވަނަ ކޮމިޓީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، އަޑު ކަނޑާނުލައްވާތި. 

________________________ 

 




