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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ަގވާއިދު ކޮމިޓީގެ `.  މި ބާއްވަނީ. މި ވަުގުތ  ވަނަ ބައްދަލުވުން މި އަހަުރގެ 2އަުޅގަ

ޒްހާން، އުމަރު، މް، އަަރޙީބެވީ ޢަބްދުއްކޯަރމްގައި މި ތިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައްދަލުވުން ފަށާއިރު ކޯރަމް އެބައޮތް. 

ނޑުެމން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުަގއި  ން ދެ .ފުމުފީދު އަދި ލަޠީ  މިހާރު އިންތި ވަޑަިއގަތީ. ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތިން ކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމިން. އެއް ކަަމކީ އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން އުނިކޮށްދޭށޭ 

އޮތް ަގވާއިދު އަޅުަގނޑުމެން އުިނޮކށްދިނުން. ދެވަނަ ކަމަކަށް  އިރު ގާނޫނަކަށްވެއްެޖއޭ ވިދާުޅވެފަގަާވއިދުން މިހާ

 އި ފޮުނއްވާަފއި އޮތް ސިޓީައކާއަޅުަގނޑުމެން ކުރި ކަމަކީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މީެގ ހިމަނައިދޭށޭ ކިޔާފަ

ނޑުމެން ނިންމީ. ތިންނަގުިޅގެން ާއއްމު ަގވާއިދުަތުކގެ ގާނޫުނގައި އެ ަގވާއިުދ ހިމަ ވަނަ ކަމަކަށް ން އަޅުގަ

މާ، އެ އްދަތު ިއތުރުކުރުމަށް. އެހެންވީއޮތީ މު އިސްޓްކޮށްފައެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރިކުއެ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ 

ނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ ދެ އަހަރު ހައްދަަވއިދެއް  ވާށޭ. މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުަގއި ުނރަސްމީކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމީ އެްއ އަހަރަށް އެދިަވޑަިއގެންފަ . ެއކަމަކުަރކަށް އިތުުރކުރާތީއަހަރަކުން އަހަ އޮތީަމ  އިއަުޅގަ

ތް ހަފްާތގައި އޮތް ވަރަްށވުެރ މައްޗަކަްށ ނުދެވޭނެ. ުކރިއަށް އޮ އި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެދިަވަޑއިގެންފަ

ކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ.  ލާފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެކަމަށް ވިސްނާ ލާފައި އެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި

ނޑު ރުޖޫއަވެލަން އިކުރިން ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާފަ ނަމަވެސްއެހެން . ެއީއ ކަމަށް އޮތް ަކމަކަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދައްކަަވއިފި އަދި ސަލާމަީތ  އްޙީާރތްކުރުމުގައި ގެްނގުޅެންޖެހޭ ޞިމި އިމާ ދެންމެ ސިފާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު މި ގާ ކަންކަމުގެ ަގާވއިދުގެ ގޮުތގައި  ވާއިުދަގއި ހުރި ބައެއް ނޫނުގެ ހިމަނަން ނިންމި ގައަޅުގަ

މުން އަޅުަގނޑުމެން އަލުން އެ ނިން ،އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ނިންމުމަށް އަލުން ކަންކަން

ނޑުމެން ކޮށްލަދޭތޯ ދަންނަވާލަންވެމުރާޖިޢާ ނޑު ގޮތެްއގައި މިވާ ގޮތަކީ މި ގަާވއިދު މި ހަދަނީ ހަމަ އަޅުގަ ގެން. މަިއގަ

ގޭގެ އިާމރާތްކުރާއިުރގައި ހުންނަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ނެތިގެްނ  ންނަށް ވެސް އެނގޭ މައްސަލަެއއްަގ. އެއީއެންމެ

ތަންތަނުން ެވއްޓުާމއި ޖެހިގެން ހުރި ގެއަްށ އުސް ،އިގެން މީހުން މަރުވުމާ ތައް ނާޅައި އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅު

ބޫުލކުރަން. ހަމައެކަނި ައޅުަގނުޑ އް ދިމާވާ ކަން އަޅުަގނުޑ ވެްސ ގަކަހަލަ ބަިއވަރު ކަންތަ  އި މިގެއްލުްނވުމާ

ނުޑގެ އަމިއްލަ  ނޑަށް ެއކަން އެަބ އިހްސާްސުކރެވޭ. އަުޅގަ އަމިއްލަ ހަިސއްޔަތުން ދަންަނވަންޏާ މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ެއއް ނޫން އެ  ރެއްގައި ރެނދުލައިފި. އެކަމަކުއަޅުަގނޑުމެންގެ ޭގގެ ުހރިހާ ފާ ާއއި އިްނެވގެން ހުރި ގެ ަހދާތީގެ

ނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ. އެއް  މައްސަލައަކީ. ަމއްސަލަައކީ މިވަރުގެ ގަާވއިދެއް ނެުރއްާވިއރުގައި ދެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑު ީމަގއި އެބަ ބުނޭ ވަިކ ކަހަލަ  މުޅި ާރއްޖޭަގއި ހިންގަން. އެއީ މެްނގެކަމަކީ މި ތަާކވަރު ަގާވއިދެްއތޯ އަުޅގަ

އިޓްތަުކަގއި ތިބެންވާނެ ކަން، ފަސްޓްެއއިްޑ ކޮލިފިކޭޝަންތަކެއް ސަނަދުތަެކއް ހުންނަ ބަޔަކު ކޮނސްޓްެރކްޝަން ސަ

ށް އެބަ ގެނޭ މީގެ ތެރެއަށް ދޭންވާނެ ކަން، އަލިފާން ނިޒާމު ހުންނަންވާނެ ކަން. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަލަ



  

 އީއާއްމު އުސޫަލކުން ހުރިހާ ކޮންސްޓްރެްކޝަން ސައިޓްަތކުަގއި ހުްނނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި ކުރޭފުތައާރު

ނަނީ މި ގަވާިއދު ގާނޫނުގެ ހިމަނައިގެން ތާ މި ނުކުން އިއަޅުަގނޑުމެން މުޅި ރާއްޖެައށް ގާނޫނެއްގެ ސިފަެއްއގަ

ނޑުމެން އެވަރުގެ ކަމެ  .ތާ ޔާ ދެން ވާނީ ގާނޫނަކަށްން ނެރެފިއްޖަދަވަލު ތެރެއި ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަސް 6އް އަުޅގަ

އާއްމު ރަށެއްަގއި މި ކުޑަކުޑަ ިއމާރާތެއް ކުރާއިރުަގއި މި  މަށް ނެރެން ދޫކޮށްލާނެތޯ. އެއީއެންމެން ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަ

ކުަޑކުޑަ އިމާރާތެއް ހަާދ މީހެއްގެ ވެސް ހިނގާނެ ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ތައްޔާރުުވމަކީ ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތަެކއް 

ނޑުމެން ދެކޭ ގޮުތަގއި  10ކަމެއް. މާލޭގައި ހަމައެކަނި ހަދާ   ބުރި އިމާރާތަކަށް ނޫން މިކަހަލަ ގަވާއިދު އަުޅގަ

ށް ކަ. އެހާ ވަރުގަދަ މަތީ ފެންވަރުގެ ސްޓޭންޑަޑްަތކެއް ގެނަުއމަކީ ތަކާވަރުގެ ކަމަހުންނަންވާނީ ބައްޓަންކުރެވިފަ

ހާހުން ފެށިގެން މިލިއަނަކާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާ،  މަނާތަކާއި އަދަބުތައް އެަބއުޭޅ ފަސްނުވެދާނެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ޖުރު

ނޑުެމން ނެރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ  މިވަރުގެ ފުޅާ ބާރުަތކެްއ ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރއަށް ިލބިދޭ ގަާވއިދެްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ.  ކުރާކަށް  ވިސްނާލާފައި ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ކަެމއް އަށް އިތުރަށް ކަމަކަށް ވެދާނެތޯ؟ މި

ނޑުމެންނަަކށް ނޭނގޭ އެޓަރނީ ޖެނެ ރަލް އޮފީހުން ދެއްވާފައި އޮތީ އަދި ހަމަ އެހެންމެ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

އްވާފައި ހައުސިްނ ށް ފޮނުތުގައި ަގާވއިދަށް ކޮން ކަހަލަ ކޮމަންޓްސްތަކެއްތޯ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަ ޙަޤީޤަ

. އޭަގއި ިމ ތަނަށް ފޮނުއްވާފަ އޮތީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މި އިމިނިސްޓްރީ އޮތް ސިޓީައކަްށ ހަވާލާ ދެްއވާފަ

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ބެހޭ ގަާވއިދުަގއި މި ަގާވއިދު ހިމަނަިއދޭށެވެ. ޞިއްީޙ އަދި ސަލާަމތް އަދި އާވިދާޅުވަނީ ަވޒީފާ

 ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އެދުނީމާ ދިނުމަށް އެޓަދަށުން ގާނޫނީ ހައިސިްއޔަތު ހޯދައި ހޭ ގާޫނނުގެބެ އާަވޒީފާ ،2008/2

ާއއްުމ  ،2008/6އޮންނަ ކަަމށްވަނީ  އިއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހަމައެކަނި ެއ ނުކުާތގަިއ ވިދާުޅވެފަ

ެއއަކުން ނޭނގޭ އަދި ިމ ަގވާއިުދެގ  ކަމަކުމެނުން ރަނަގޅުވެދާނެ. އެގަާވއިދުތަުކގެ ގާނޫނުެގ ޖަދުަވލް އެެކއްަގއި ހި

ނޑުމެން އަިދ މި މައްސަލަ ކުރީ ދުވަހު  ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ ލީގަލް އޮޕީނިއަެނއް އުޅޭ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން. ކޮށްލަން މިކޮޅުގައި ބާްއވަކަމަށް ވީނަމަވެސް އަލުން މުރާޖިޢާ އަޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިދު ިއތުރުކުރަން ފާސްކުރި

ނޑުމެން ވަިކވަިކން މެންބަރުން މި ބައްލަވާލައްވާަފއި މެންބަރުންގެ ކަންބޮުޑވުންތައް މި ކަމުަގއި ހުރި  އަދި އަުޅގަ

ލާފަިއ ކުިރއަށް އޮތް ހަފްތާ ނުވަަތ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގަިއ ހައުސިްނ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުަޅކަށް ވެްސ ގޮތެްއ ބަލައި

ނޑުމެން ވެްސ ބައެއް ުސވާލުކޮށްލާފަ ދަންނަވާލައިގެން މިޮކޅަށް ެގނެސް އަޅު  އެްއޗެްއ  ނޫނީ މިވަރުގެ އިގަ

ނޑަަކށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭ ދޫކޮށްލާކަށް ނޑު މި ނުކުތާގައިހަމަ އަޅުގަ ްޝވަރާއަްށ މަ ފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 .ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ވިދާޅުވުމަށްފެދަންނަވާލަން ކަމަށް 

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ



  

ައޅުަގނޑަށް ެވސް  އެީކގައި އްރިރު ތި ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާޤަމުއާދެ! 

ނޑުމެން ގާނޫނަކަށް ނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ހާޒިފެންނަނީ މީގައި ހައުސިން މި  ރުގައި މިވަރު ކަމެއް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެަކާމ ދާނެ. އެހެންނޫނީ ގާނޫނަކަށް ފެތިހެދިގެން ގެންާދވަރުެގ ަގވާއިެދއް ހަދާއިުރގަިއ އަުޅގަ

 މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލީ.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ބޭނުންވީ. ިމ ށް ތާއީދުކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތަކަްށ އެދެއައްރިރު ވިދާޅުިވ ވާަހކަޤަމަ މުއަޅުަގނުޑ ެވސް ހަ

ތަކާ ބެހޭ ކަެމއް އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދަކުްނ ނިންމާލުމަކީ އަދި އެހާ އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ މިވަުރގެ މި ބޮޑު ސިނާޢަ

ނޑުެމންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރޭ.  ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. ތި ވިދާޅުވި ކަހަލަ މައްސަަލތައް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

މާލެއަށް އެޕްލައިވާ ކަްނކަން އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ކަންކޮުޅތަކަށް ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް އެކަން އެޕްލަިއެވގެންދާނީ. 

ނަށް. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތވާނެ ރައްޔިތުން އް ގޮތަކަށް އެެހން އޮންނަ އޮތުމުންއެހެންވީމާ، އެ 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ގަާވއިދަކަްށވުރެ  އީމި ގާނޫނެްއގެ ސިަފއިން ޮބޑަށް ވަރަށް ފުޅާ މިނެްއގަިއ އަދި އަުޅގަ

 ގޮތަށް  އްލެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީވެ ގާވައިަދކުން މިސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް ޙައައި

މާނަެއއް ހުިރ  އަނެއްހެންުނވެދާނެ.  ވެސް މުން މި ހަމަ ޕްރެކްޓިކަލް ކަމަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ފާސްޮކށްލު

އެއާ  ހަމަ ނޑަށް ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ. ދެންމާ، މި އިހަށް ބާއްވާލުމަށް އަޅުގަކަމަކަށް ވެސް ނުވެދާނެ. އެެހންވީ

ްއދަތެއް ދިނުމުގެ ކަންތައް. އޮތީ ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮތުަގިއ އާއްމު ަގާވއިދުތަކަށް މު މި އެކު ދެން

ނޑުމެްނ އް. އެހެންވީއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެ މާ، އަނެއް ވެސް މުއްދަތެއް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަީކ ރަނގަޅު ކަމެއް.  މިހާރު ސަރުކާރުްނ  އެުކގައި  އެއާއަދި އެންމެންނަށް އެއްބަްސެވވޭ ުމއްދަތެއް ކަ

ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީުހން ނޫނިއްޔާ ސަުރކާރުެގ  ބަށް ޑުރާފްޓްކުރެވިަފއި ިމވަނީކޮންކޮން ގާނޫނުތަކެއްތޯ މިހާ ހިސާ

ބަލައިލުމަށް އެ ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ސާފުކޮށްލުމަކީ އަދި މަޖިލީހަށް އެ އެްއޗެހިތައް ލިބޭނީ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ 

 ލަްނވީ ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ.އެއީ ވެސް ކޮށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ދިރާސާކޮށްލާފައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ ހަފްތާގެ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ގާަވއިދު އިހަށް އަުޅގަ

ސްޓްރީގެ ބޭފުުޅން މިކޮޅަށް ގެނެސް ެއ ތެރޭގައި ހަފްތާައކަށްވުރެ ފަުހން ދެ ހަފްތާއަށްވުރެ ކުރިން ހައުސިން މިނި



  

އިންތި ދެންމެ  . ދެންމި މައްަސލާއާ މެދު ދެން ގޮތެްއ ނިންމަން އިބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިވާ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިލާފަ

އުފުލަން  ކަހަލަ އެްއޗެްއގައި ަގވާއިދަކުން ެގނެއްސަ އެހާ ާއއްމު ޒިންމާެއއް މުޅި ަގއުމު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް މި

ިއ ޮއވެއްެޖއްޔާ މި ގާނޫނަަކްށ ތްކޮށްފައިދަުކންތޯ ގެންނަނީ ނޫނީ މިހާ ވަރަށް މަސަްއކަކޮށްލާއިރުަގއި މި ަގވާދޫ

މާ، މި ދެ ުނކުތާއަށް ނޫންތޯ. އެހެްނވީދަގުލެއް ުނވާނެގެން ހަމަ ގާނޫނު ޗެަނލުން ގެންނާކަށް ވެސް އުނހަދައި

ކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަުކ  ދުވަސް ކުރިން އެ ދޭތެރޭގައި ދަން، ސާ ހަތް ދުވަސް ފަހު ޑުމެން ވާހަކަ ދައްކާާލނީއަޅުަގނ

މިކޮޅަށް ަވޑަިއގެން ައޅުަގނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނީމަ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން ކުރީ ދުވަހު ނިންމި 

ނޑުމެން ފާސްކުރި ގައާއްމު ަގާވއިދުތަކުގެ ގާނޫނުަގއި ހިމަނަން އަޅު ،ނިންމުން އަނބުރާ ގެންނަން އަދި މި ގަވާއިދު 

އަޅުަގނޑުމެން  ން ނުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ދެންކަ ލުކޮށް މި ވަގުތަށް އިހަށް މިފާސްކުރުން ބާޠި

ެދއްުވން. ވޯުޓ ދެްއވި ހުރިާހ  ފެިނވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުގޮތެއް ނިންމާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ާބއްވަން 

އުމަރު، ައޒްހާން  ފު، މުފީދު،ބަިއެވރިވަަޑއިގަތީ އިންތި، ލަޠީ ތަށް ނިމުނީ. ވޯޓުަގއިގޮ  ން އެޤުބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާ

ނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑަގއި އޮްތ އައިޓަމަީކ އެ އިންީތެގ  ޙީމް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެންރައަދި ޢަބްދުއް ދެވަނައަށް އަުޅގަ

އޭަގިއ  ދެންލް އޮފީހުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ. އެޓަރނީ ޖެނެރަ ލުމުން އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަ. ެއއީވާހަކަ ނިންމާ

 އޮންނާނެ ޓަގަރީެއއްެގ ބިލުތަކުގެ ވާހަކަ. އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސިޓީގެ ފައިލްކޮޅުަގއި އެބަހުރި ތިން ކެ

ްއގައި ބިލުތަކެއްގެ ގޮތެ އަދަދުތަކެއް ދެްއވާފަ. ެއއީ މިހާތަނަށް ހައްދަވާފައި ނިންމަވާފައި ހުރި ގާނޫނުތައް. ެދން

ދެއްވުމަށް ހުިރ ހުރި ބިލުތައް. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ގޮތެްއ ނިންމައި އިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ ކުަރްއވައިތައްޔާރު

އެބަހުރި.  އިބޭުފޅުން މަސައްކަތްކުަރްއވަމުންެގންދަވާ ބިލުތަކެްއގެ ވާަހކަ ެވސް ވިދާުޅވެފަ އަދި އެ ބިލުތައް. ދެން

މާ، ތަކެއް ދެްއވާފައި ހުރީ. އެހެންވީއެ ގިންތިތަކުގެ އަދަދު ާވފައެއް ނެތް. ހަމައެކަނިދެއް  އޭަގއި ތަފްސީލުތަކެއް

ނޑުމެންނަށް އަިދ  ލަ ތަފްސީލުމި ގިންތިތައް އެނގޭ ކަހައަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކޮށްލާނަން  ލިޔުމެއް އަުޅގަ

ެލއްވުމަށް ލިބޭ ގޮްތ ބެއްެލވުމަށް، ަބްއލަވައި ބޭފުޅުންގެއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތަަކށް ނިންމެވިޔަސް ކޮމިޓީގެ 

އެ ސީީޓާއ ހަމަ އެހެންވީމާ، ދެން އޮތް މައްސަލައަކީ  ދާރީ މޭޒުން ކޮށްދެއްވާނެ. ދެންއި އެ މަސައްކަތްހެދުމަށް. 

ނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު  ޓީަގއި އަލުން ައޅުަގނޑުމެން މި ހުޅުވާލަނީ. އެ ސި  އޮތް ަމްއސަލަ އި ޕާކްކޮށްފަގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރުކޮށްދޭށޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި އް އަހަުރ އެ މިހާތަނަށް ވެސްއައީ  މި ވިދާޅުވަނީ ެއއް އަހަރު ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މި އައު އަހަރަކުން  ނުރަސްމީކޮށް މި ލިބޭ މެސެޖަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުން އިތުރުކުރަމުން. ދެން

ނޑުމެންނަަކށް އެ ގޮތެއް އެ ދައިދޭންވީނޫންހޭ. އެހެންނަމަވެސްގެ ބަދަލުަގއި ދެ އަހަރުވަރު ހަކުރުމު ުދވަހަުކ  އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރުވނު އެއީކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ނުނިންމުނު ދެއްތޯ. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ކޮމިޓީން އަ ސިޓީގައި ެއއް އަހަރު އޮވެަފއިރަސްމީ އޮފީހުގެ   މިއްލައަށް ކޮންމެހެން އެ އެދުނު އަުޅގަ



  

ނޑުެމން މި މަޑުކޮށްލީ މިއަދާ  ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޅުގަ

 ތޯ؟ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކީ ކޮބައި  ަގއި މިހާރުުސވާލަީކ މި މައްސަލައިހަމައަށް. އެހެންވީމާ، 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނޑުމެންނަށް ެއއްބަސްނުވެ  އާދެ! ތީ އޮ މި އިފަވިކުރީ ުދވަހު ވެްސ މި  މުޤައްރިރު ވެސް ިތ ވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަ

އޮތީ ވިދާޅުވެަފިއ  އަޅުަގނުޑ ވެްސ ގަބޫުލކުރަނީ މި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީުހން މި ދެ އަހަރުދުވަސް ދޭން. ދެން

ނ ކަމަށް. އެހެން ޮއއްާވ  ދުވަހުގެ މުްއދަތެއް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާއަހަރުަޑއެިޅގެން ރަސްމީ ސިޓީައކުން އެއް ކަ

ނޑުމެން ދެ އަހަރު ިދނުން އެއީކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޒިންމާދާރު ގޮތް ކަމަކަްށ އިތުރު  އެިދވަަޑއިގަތުމެްއ ނެތި އަުޅގަ

ވީމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް އެއް އަހަުރ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އެހެން

 އިތުރުކޮށްދޭން.

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނޑު ާތއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުފޮ އާދެ!  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޚިޔާލުފުޅެއް އެަބއޮތްތޯ؟ ޢަލީ.އެހެން އެހެން ބޭފުޅެއްގެ 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ ހީވަނީ ދެވިއްޖެހެން  ގިނަ މިހާރު މާ ކަށް. ދެންއަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ިއތުރުކުރާމި  މި ދުވަސް އަުޅގަ

މިހާރު މިހާރު ގާނޫނުއަާސސީއާ ިޚލާފަށް އޭެގ ފަހުން  .ގިނަ ުމއްދަތު ދެިވއްޖެ މާ . އެކަީށގެްނވާވަރު ާވއިދުތަކަށްގަ

މި ގެން ދައި ގޮތަށް ގަާވއިދުތަކެއް ހަ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ން މިހަތް އަހަރުވާމިހާރު ފަސް އަހަރު، ހަ އަހަރު، 

ނަޑކަށް ހަމަ އެ ކަމަކަްށ ުޅގަނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، އަވަނީ ތަންކޮެޅއް ގިނަ މުއްދަތެއް ކަންއަޅުަގނޑަށް ހީ

 ައޅުަގނޑަކަށް. ނުކުެރވޭތާއީދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިންތި. އެހެން ބޭފުޅަކު؟

 



  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކަމަށް ފިކޮޅެއް އަޅުަގނުޑމެން ކުރުކޮށްލައިންތަ އީއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ައހަރެއް ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވާ ކަެމއް. އެ 

 ފައިދާދުވަސް ހަނޭނގޭ. ހަެއއްކަ މަސްއިތުރު ބާރަކަށްވެދާނެ ކަންގާނޫނުތައް ޑުރާފްޓްކުރުމަށް ތަންކޮޅެއް  ވަނީނަމަ

ގަިއ ފުޅާ މިނެއްއަހަރެއް މާބޮޑަށް  ރުކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސްްއޔާ އިތުވެސް ނުވެއްޖެދެން ވެސް އަނެއްކާ 

ކުަރން ވެސް ތިއްަބަވއިފާނެ ަކންނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، ަހ ގައި މަަސއްކަތްދޫކޮށްލީމާ ދެން ހަމަ ލާސްޓް މިނެޓު

ނޑަްށ ފެންނަ މުއްދަތަކީ މި ވަގުތު. އީދުވަސް އެ މަސް  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން ތް. ޢަލީ ވިދާޅުވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ނެ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ؟

ކު ހަ ން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް. އެކަމަޅުވަނީ މުއްދަތު ިއތުރުކޮށްދެއްވަފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް. އިންތި ވިދާ

ހެޅުމެއް ލިބި ތާއީދު ދުވަސް ކަމަށް. އެ ދެ ުހށަހެޅުމަކީ ހަމައެކަނި ދެ ހުށަހެޅުން. ތާއީދެއް ލިބިފަެއއް ނެތް. ހުށަމަސް

. ންެއއަށްވުރެ އިތުރަށް ނުދޭ އޮތީމަ ހަމަެއކަނި ެއއް އަހަރު ދޭން. އިއޮތީ އެްއ އަަހރަށް އެދިފަ މި އިލިބިފަ

. ތާއީދުކުރަްއވާފައި އޮތީ ލަޠީފް. އެހެންވީމާ، އިތުުރ ަރޙީމްވާަފއި އޮތީ ޢަބްދުއްހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްއެ އެހެންވީމާ، 

ޅުަގނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން މި ދެންނެވި ހުށަހެޅުމަށް. ވަންޏާ އަ  ނެތް ކަމުގައި އްއެހެން ޚިޔާލުފުޅެ

ދެްއވޭ ގޮތަށް.  ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްެބވި ވޯޓު 7ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދއްވުމަށް. ުޝކުރިްއާޔ. 

 ްފ، މުފީދު،ނަވާ ކަމަށް ޯވޓު ދެއްވީ ލަޠީގަންވޯުޓގައި ަބއިވެިރަވޑަިއގަތީ ފެނިވަޑައި  އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި 

ިތއްބެިވ  ވަަޑއިގެންވެ ރުތި އާިއ ޢަލީއާ. އެހެންވީމާ، ހާޒިރަޙީމް. ވޯޓު ނުދެްއވަނީ އިން އުމަރު، އަޒްހާން އަިދ ޢަބްދުއް 

ަފއި ގައި ލިުޔއްވާކަމަށް އެއް އަހަރު. ދެން ރިޕޯޓު ބޭފުޅުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ިމ ދެންނެވި ގޮތަށް ނިންމިއްޖެ

ނޑުމެންެގ  މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަންނަ  ވެްސ ނެތް. އެހެންނަމަެވސް ސްަފއެއްއެޖެންޑާަގއި އިތުރު ކަެމއް ެނތް. ކޮމިޓީއަށް ވެސް ައއި އަުޅގަ

 މި ކޮމިީޓ ބާއްވާނަން. ޝުކުިރއްޔާ. އަެނއްކާ ވެސް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުަރިވއްޔާ 
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