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 { އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދުާވފަރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم ނެ  .السالم  ކޮމިޓީން  ޓަކައި  ިގއިޖުތިމާޢީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ބިލަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ  ކޮިމޓީ  ސަބް  ފައިވާ 

ން އަޅުަގނޑުމެން ނެިގފައި ސަބް ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ. ދެ

 ްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތެއް ައޅުަގނޑުމެން ރާވާލަން މި، މަސަނެންދާފުރަތަމަ މި ބައްދަލުވުމުަގއި ކުރިއަށް ެގ

ކިހިނެއްތޯ   އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  ނިންމަން  ޮގތެއް  ކިޔުްއވުމަށް ފުރަތަމަ  ޖެހެނީ،  ޮގތެއް  ފުރަތަމަ  މެންބަރުން 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކާ  ވެސް  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަރާތަށް އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާެވސް   10ކުރިން ސިޓީ ފޮނުވިން. އަދި އެސޯސިއޭޝަން ތެރެއިން މި ދަންނަވާލާ  

ވީހަވެ ފޮނުވާލާފަިއ  ސިޓީ  ބައްދަލުކުރުން.  މިކޮޅުން  ބޭފުޅުންކޮޅަކާއި  މަދު  ދެވޭނެ  ަމއުލޫމާތު  ޭއެގތެރެއިން  ސް 

އޭެގތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން ދަުއަވތު ދޭނެ ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭާގިއ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ، ޓީމް،  

ޖުމު ހާޓްސް.  ތެލެސީމިއާ އެސޯސިއޭޝަން، ޓައިނީ  ފަރާތް. އެހެންވީމާ،    10  ލަމަސީ، ނަރސް އެސޯސިއޭޝަން، 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  ތަީއދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  އެ  ރާޢީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދެން ެގނެސްެގން  ބަޔަކު  އެ  އެއްޗަ  ޮގތުަގއި  އެހެންވީާމ،   ނެެގންނަންޖެހޭ  ށްމި  ެގނެވޭނީ.  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ 

 ތާއީދު. އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަތް  މިހާރު  މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ.  އިްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްާވ،  ރާޢީ  މެންބަރު  ތާއީދުކޮށްފައިވާ  ތެރި  މުޙައްމަދު 

ޖަމު މި  ބޭފުޅުންނަށް ކަޢިއްޔާތަޮގތަށް  އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެްއވާއިރުަގިއ  ދައުވަތު  ށް 

އެ ދެއްށްލުކޮސީތަފު ވެސް  ބިލު  މި  އަދި  ކަމަކާ.  ުއޅޭ  ކުރަން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ސިޓީަގިއ  އެ  އެދެން  ވުން 
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ސިޓީާއއެ އެ  ކު  ކު ބޭފުޅުންނަށް  ޮގއެޓޭޗް  ައވަހަކަށް    ތްރެވޭނެ  ވީއެންމެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހައްދަވާދެއްވާފައި 

 . އިދެްއވުމަށްބައްދަލުވުމަކަށް ދަންނަވަ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ ރުއުތު މައްޗަންޮގޅި

ކަމެއް   އަޅުަގނޑު  ހަމަ  އާދެ!  ބަޔަކު  މިޮގތަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ފަހަރު  ކުރީ  ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން. 

އެްއވެސް  މީެގ  ންނަށް  ޅުއިރު އެ ބޭފުމައުލޫމާތަށް ޓަކައި ެގނެވުނު. އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން އެޮގތަށް ެގނެވުނު

ބޭފު އެ  ނުވާކަމަށާއި  ވާޅުޚަބަރެއް  ހަމަ  އައިއިރު  މިތަނަށް  ހަމަ  ޮގތުަގިއ  ންނަށް  ބައެއްެގ  ތިބި  ނޭނިގ  ނުވާއެއް 

ބޮ   ށްއަޅުަގނޑަ ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ބައްދަލުވުން  އެ  ދިޔައީ.  އިސްރާފެްއެގފާހަަގެވެގން  ޮގތުަގއި    ޑު 

ކުރަން.  ތައް ހައިލައިޓް  ކަންތައް  ބޮޑަށް އެދެން ހަމަ ބޯލްޑްކޮށް ހުރި  ފަހަރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް  ވެެގން ދިޔައީ. މި

ކަންތައް ހުރި  މި  ފާހަަގކުރެވިފައި  ވަކިވަކިން  މިހެން  ފޮނުވާފައި  މި ތައް  ޔަީގން   ،ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީ  ލިބުނުތޯ  އެ 

ކަށަވަރުކޮށްފައި، ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ހާޒިރުކުރަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ އިތުރު ަވުގތުތަކެްއ  

 ޝުކުރިްއޔާ.  . ވަރަށް ބޮޑަށްެއއްޑިވަޅެްއެގ ތެރޭަގެގއްލުވާލާކަށް މި ކަހަލަ ދަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުޅޭ   މި ކުރަން  ތަފްޞީލުކޮށްފައި  އެ  ބޮޑަށް  ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ފާހަަގކުރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ 

ންކޮށްލަދިނުން ވެސް ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމަކާއި ދެން މިއާއި ުގޅުން ހުރި ލިޔުންތަކާއެކުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޔަީގ

ކަމަށް  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ރަނަގޅަށް  ތަންކޮޅެްއ  މަސަްއކަތް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރުން  ކަމެއް.  އެދެވޭ 

  1:30އަށް ެގންދާނީ  ރިޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލަފާކުރެވެނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ކުއަ

ހަ މި  ވަންދެން ދެން އަޅުަގނޑުމެން    1:30މައަށް. ދެން  އާއި  މި އޮތީ  ދެން  ޮގތުަގއި  ިމ  ކުރާނެ މަސައްކަތެއްެގ 

އަޅުަގނޑު އިދާރީ މޭޒަށް އެދެން މި  ދެން  ހިންާގލުން.    އްކަންކަމަށް ނަޒަރެ  ބިލުެގމި  ކުޑަކޮށް  ަގނޑުމެން  ޅުއަބިލަށް  

ދަ ރެކޯޑްަގއި މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއްސާކޮށްލަދިނުމަށް. އާދެބިލު   ! އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާވެސް އޮފް 

މުޙައްމަދަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޚިޔާލު  އެ  އޮތުމައެކުަގިއ  ޚިޔާލެއް  ކުރުމަށްފަހުގައި، 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ ތުރުއު މައްޗަންޮގޅި

ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ތަފާތެއް  ަގއާދެ!  ޚިލާފު  ކުޑަ  ޮގތުން  ވާހަކަދެކެވުނު  މި  ިއ 

ސްޓްރީަގއި ހުރި ކަންތައްތަްއ  ނުން މިނިފުރަތަމައި  ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިނިސްޓްރީ  ިވއްޖެ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެ

މަޝްވަރާކޮ ހާޒިރުކޮށްލާފައިއަޅުަގނޑުމެން  މިތަނަށް  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީެގ  ޓަކައި  މި އަޅުަގނޑުމެން    ށްލުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން   އެއަށްފަހު  ދެން  ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު،  އެ  ދެން  ކޮމިޓީން  އިށީންދެ،  އެއްކޮށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ 

ފައިނަލް އެއް  މި  އެޑްރެސްކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޝަކުވާތަކަށް  ެގންދަން. ބޭފުޅުންެގ  ކުރިއަށް  ޓަކައި  ކުރުމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ތާއީދުކުރަން. ރަޝީދު މުޙައްމަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަށް  އަަވހަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ދެއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދެން އެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ.  

ދެްއވާއިރު   ދަުއވަތު  މިނިސްޓްރީއަށް  ބައްދަލުވުމަށް  އެ  ދެން  ބައްދަލުވުމަކަށް.  ބާއްވާ  މިނިސްޓްރީއާއެކުަގއި  ހަދާނީ 

ޖަމު ފާހަަގކުރިހެން  ކުރިން  އައަޅުަގނޑު  މިނިސްޓްރީއާއި  ޮގތުން  ބެހޭ  ބިލާ  ބެހޭ  ޅުަގނޑުމެން  ޢިއްޔާތަކާ 

ހައިލައިޓްކޮށް ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭނުންވާކަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޝްވަރާކޮށްލަން  ެއއާެއކުަގއި  ދެން  އެއީ  ލަދިނުން. 

ބައްދަލުވުމަށްފަހުަގ ޖަމުއިމިނިސްޓްރީެގ  ބަހާއެކުަގއި  މިނިސްޓްރީއެްއެގ  އެ  ައޅުަގނޑުމެން   އެްއކޮށް  ޢިއްޔާތަކާއި 

ކުރިއަށް ެގންދާ ޮގތަށް. އެހެންވީާމ، މިހާހިސާބުން މިއަދުެގ ދެން  އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުެގ މަސައްކަތް    ،ބައްދަލުކޮށް

 ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނީ.  

_______________ 

  


