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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ިއޖުތިމާޢީ`.  ކުރިއަްށ  .ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށަިއގެން ކުިރައށް މި ގެންދަނީ 19ކޮމިޓީގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގަ  މުމަކާ ހަމައަށް ާދއިރުަގއި އެންމެ ފަހުގެ ކޮމެންޓް ެދްއވުމަށްމި ބިލުެގ ނި އި ގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަ

 . މިއަދު ކޮމިޓީއާތިއްބެވި ގެ ފަރާތުން ވަރަށް އިސް ބޭފުޅުންކޮޅެއް ވަަޑއިގެން އެބަ ސްޓްރީ އޮފް ހެްލތުމިނި ޓަކައި

ނޑުމެންނަށް މަޢުގުޅި  އި ެވސް ހަމަ ކުރީގަ ޓަކައި ވަަޑއިގެން މި ތިއްބެވީ ލޫމާތު ދެއްވުމަށްވަަޑއިގެން އަުޅގަ

 ިއއްަޒތްތެރި ހަތަރު މެންބަރުން. އި ިތއްބެވިފަރުމާކުރުމުގައި ވަރަށް އެހީެތރިވެދެްއވާފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު

ޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް . ޙުސައިން ރަބީބު، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތުތެޭރގައި ޑޮކްޓަރ މުޙައްަމދު ޙައޭގެ

ތަސްނީމާ  ރވިސަސް. އަލްފާޟިލާރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަކްޓަރ ޝީޒާ ޢަލީ، ޑިޑޮ ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު.

އެހެންމެ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް. މި ބޭފުޅުންނަކީ މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ވެސް އަދި ހަމަ ،މާންޢުޘް

ތިިބ  އިވެދެްއވާފަ ގިނަ އެހީތަކެއް ން ވެސް ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ ަފރާތުން އިތުރު ކޮމެންޓަށް އެހުމު

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ވަގުތު  ދާމި ބިލު ނިމިގެން، ބޭފުޅުންކަން. އެހެންކަމުން ފަހު ކޮމެންޓެއް މިނިސްޓްރީ  އަުޅގަ

ނޑު ތި  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު  އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީންއަރުވަން.  ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުވި ރންނާއި އެޓަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު މިހާރު އަޅުގަ

ެއއްެވސް ކަހަލަ އިތުރަށް އޭގެ ، . އެހެންކަމުންބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވި ތި އިކުރެވިފަހާ ކޮމެންޓުތައް އިންކޯަޕރޭޓުހުރި

އެހެންވީމާ، ބައްދަލުކޮށްލީ.  ބޭފުޅުންނާ  ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ތި ތޯ ބެލުމަށްއޮތް ބޭނުންވާ ތަނެއް ބަދަލެއް ގެންނަން

 ގެންަދވާ.  ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ތި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު ޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތުމިނިސް

ނޑުމެން މިހާރު އޭ .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ނޑުއަޅުގަ މެންގެ ކޮމެންޓްްސ .ޖީ ކޮމެންޓްސް އަދި އަޅުގަ

ގެ މޭޖަރ ބޭފުޅުން ހެން އިތުރު ތިނޑުމެން އަެނއްއަޅުގަ  ،ވާނަމަ ކަމަށް އޮތް އިކޮމްޕްލީްޓވެފަ ،ކުެރވިއިންކޯޕަރޭޓު

ނޑުމެންނަށް އަނެކަތިނކަންނޭ މިހާރު އެބައޮތް ،ކަމަށް ާވނަމަ އަނެކަްއޗެއް ނެތް ސް ވެ ގެ ކޮމެންޓެއް އަުޅގަ

 ކޮށްލެވިދާނެ މިހާރު.ނޑުމެންނަށް ހަމަ މީތި ފައިނަލްއަުޅގަ އިލާފައެ ިނންމައި، ކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު ޙަބީބު  ސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތުމިނި

ޓުތަްއ މިހާރު ތުގެ ކޮމެންެދ ފަރާން ރަޝީދު އެ ވިދާޅުިވ ގޮތަށް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ދަންނަވަްނ އޮތީ ޙުަސއި

ކޮމިޓީއަްށ ، . އެހެންވީމާެވސް އާއި އަދި އޭ.ޖީ އޮފީހުގެއޮތީ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މި އިވެ ނިމިފައިންކޯޕަރޭޓު
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ކަމަްށ  ރަނގަޅުވާނެ ށް މި ބިލު ކުރިއަށް ގެންދެވީމައްޔާ ދެން މިހާރު އިންގޮތަެވއްޖެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް

 އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން  ތި އިބަެއއް މާއްދާތައް ފާހަގަކޮށްލާފަ  އެބަހުރިދިޔައިރުަގއި ލު ދިރާސާކުރަމުންން ބިކޮމިޓީ

 ،އެހެންކަމުން .ހުރި ބައެްއ ތަންތަންކޮޅު އެބަހުރި އެހެން، އެހެންވީމާ  ޓަކައި. ދެން ގޮެތއް ނިންމުމަށް އިމަށްފަހުގައަހާލު

ނޑު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން އިތުރު އެއްޗެއް ވިދާުޅވައެ   ،ން ބޭނުންފުޅުބައިތަކަށް ދިއުމުގެ ކުީރގަިއ އަޅުގަ

ނޑު ބާީރއަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވައިވަންޏާ އަޅު  ކަމަށް  ނުވާބޭނުން ވަގުތަށް މި  ލާނަން. ގަ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް  هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު މި ބިލު ރިަވއިސްކުރަުމން! ޝުކުިރއްޔާ. އަޅު އާދެ މެންޓު؛ ބަެއްއ ގެ ކޮގެންދިޔައިުރގަިއ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގަ

ނޑުމެން  ބެހޭ ކޮމެންޓުތަކާ ނޑުމެްނެގ  އެބަހުރި ސާފުކޮށްލަންޖެހޭގޮތުން އަޅުގަ ބައެއް ކަންތަްއތައް. ދެން އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ، ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންީވމާނިމޭތޯ މަސައްކަތް މި ބިލު އިޓާގެޓަކީ ިމއަންނަ ހަފްތާގަ މިހާރު ގާތްގަ

ކުރަންެޖހޭ ސުވާލުތަްއ އެބަހުރި  ބަެއއް ،ލެވިބަލައިައޅުަގނޑުމެންނަށް ތައް ކޮމެްނޓުހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ 

ނޑު މި ރިުކއެސްޓުކުރަނީ ، ންވީމާފާހަގަކުރެވިފަ. އެހެ ނޑުމެން ނިމި ައޅުގަ މީގެ ކޮޕީެއއް ހެލްތު  އިލާފަންމައިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީއެ ؛ިމއަންނަ މަންޑޭ ،އިޮގތަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވާފަ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް ލިބޭނެ  ންނާނީއް އޮއަުޅގަ

 ގެއޮފީސް ބަންދުކުރުމު ސަްނޑޭގެ  ،މަންޑޭ. އެހެންީވމާ، ސަންޑޭގެ ނިޔަލަށް އި؟މި އަންނަ ހަފްތާގަ އްތޯދެ އިޓިއުސްޭޑގަ 

ނޑުމެން ތި ނިޔަލަށް އި ރުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި އަންނަ ހަފްތާގަކޮށްެދްއވުން. އޭބޭފުޅުންގެ ރެސްޕޮންޑު އަުޅގަ

ޑޯސްކުެރވިފަ. ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެން ންާނނީ ކްލިއަރެންސް ތިރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮނިންމާލަން ފަސޭހަވާނެ. އޭ

 ،އި މީޓިންގަމި ހުރި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަކަށް  އިރެއިސްކޮށްފަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ނުކުރަންބޫެލއް ގަމިއަދު އަޅުަގނޑު 

މިފަދަ ބިލެއް  .ހުރިހާ އެއްެޗއް އެންޑޯްސކުރެޭވނެ ކަމަކަށްދީ އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ރެސްޕޮންސް ތި ަގއިވަގުތުކޮޅު  މި

 ނިމިގެންދާއިރު. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޮއތް ތަންކޮޅެއް. އެހެންކަމުން އިމާއްދާެގ )ބ( އަްށ އެބައޮްތ މި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވާފަވަަނ  13

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް.  13 ޅަުކ އެްއޗެއް ވިދާޅުވެެދްއވާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފު
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓަރ ޖެނެރަލް ތަްސނީމާ ޢުޘްމާންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކް

ކަމަްށ  ދަލުވާދެން އޯނަރޝިޕް ބަދާނީ. ކުރިއަށްކަމެއް ވެސް ހެދޭ ގަާވއިދެްއެގ ދަށުން  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ހުރިހާ

ކަނި ގޮތަށް ހަމައެ ރވިސްތައް ެވސް ހުރިގޮތަށް، ސަ ބޫލުކުރަނީ އިންސްޓިޓިއުޝަން ވެސް ހުރިއަޅުަގނޑުމެން މި ގަ

 ދުވަސް  އްގެ ދަށުން ގިނަރެހެދޭ ޕްރޮސީޖަ އީމި އިލުގައްޔާ ައސްދަނީ. އެހެންވެއްޖެ ދަލުވެގެން މިހިންގާ ބަޔަކު ބަ

ގިނަ ުދވަހެއް ުނވޭ.  ެގ ދަށުން ެވސް އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމަަކށް މާރވާނެ. އެއީ މިހާރު ިހނގާ ޕްރޮސީޖަނު ވެގެން

ނޑުމެން ނޑަެއޅިދާނެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރާދެން ގަވާއިދެްއގެ ދަށުން އަޅުގަ ކަމަށް ވަންޏާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ނަށް ކަ

 .ދީފަ . އާދެ! ަވކި މުއްދަެތއް ވެސްކްިލއާރވާނެއްޔާ އެްއޗެހި އެހެންެވއްޖެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ދެ ފަާރތުން މި ބިލާެވއްޖެ އަޅު  އް ވަސްަތކެދެން ވަރަށް ގިނަ ދުޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ.  ދޭތެރޭގަިއ  ގަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުން އަންނަތާ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ކުއްިލއަކަށް އިްއޔެގެ ަވުގތެއްަގއި ައޅުަގނޑަށް ުކޑަކޮްށ 

ގެ ެއއްކަލަ ކޮންޓްރޯްލ ވަގުތު އެތަނު މި ވީމަ. އަނެއްހެން ގާތް މީހެއްދެން  ؛ކަްސޓަމްސްގެ ގެނެއްސި ސަމާލުކަމަށް

މި  އަކަށް ިއއްެޔ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއްސިބޭފުޅާ ކުއްލި ދެްނ އެ އަޅުަގނުޑގެ ޅިޔަނެއް. ބައި މި ބޮޑަށް ބަލަހައްޓަވަނީ

 އިިމކަމުގަ ، ަކމަށް. އެހެންވީމާ އި އިންކްލޫްޑވާޕޯްޓ ޭއގެތެރޭގަ އެ އިމްބެހޭ ބައެްއ ދެއްތޯ.  ާތ ބޭހާބިލުގައި އެބައޮތް

ދެްނ އެ ބޭފުޅުންގެ ކުަޑކޮްށ  .މަޝްވަރާކުެރއްވިންތޯ ޭބފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނާ ވަރަކަށް ތި އެްއވެސް

މި ބޭްސ  އިފަވާހަކަދަްއކާ އެ ބޭފުޅުންެގ ލީގަލް މީުހންނާ ވެސް ކޮންެމވެސް ވަރަަކށް އެބަޮއތް އިސަޖެސްޓުކޮށްލަްއވާފަ

ެއއްކަަލ . ފަސޭހަވާނޭ ނަމެންނަށް ވަރަށްމަންތި ވައިިފްއޔާއެްއކަލަ މި ބިލުގެ ތެެރއިން ޑިފައިްނކޮށްދެއް 

މަންނަމެންނަށް އެއްކަލަ ރުން އެްއކަަލ ތިގޮތަކަށް. އޭ ވާނެ ރވަރަށް ރަނގަޅަށް ކްލިއަ ބޭހާ އާސްސަޕްލިމެންޓް

އް ރޫވަލެ އެޕްއެފް.ޑީ.އޭ ސަޕްލިމަންޓުގެ ތެރެއިން ެވސް ރ، ކްލިއަެވގެންދާ ަވގުތު އެ ސަޕްލިމަންޓުކަން އިމްޕޯޓު

ާތ އެބަ އޮތް 63 ވެފަ. ދެން ެއއްކަަލ ލިސްޓެއްންޏާ އެ ެއއްެޗހި ޑިފައިންވަ ކަމަށް ންޖެހޭ ވަކި ސަޕްލިމަންޓެއް އުޅޭހޯދަ

މި ެއއްޗެިހ  އާކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްްސއާއި ނޯަމލް ޑްރަގްސް އިމީގަ ، އެހެންވީމާ. ކުަރންވާނޭބޭހުގެ ލިސްޓެއް ޝާއިޢު

ކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ  އެ ދެ، . އެހެންވީމާއި ދެއްތޯ އެ ވާއިުރގަ ންނާނެބޭފުޅުންގެ ިލސްޓެއް އޮ ގޮތަށް ތި ވަިކވާ

ެއ  ބޭފުޅުންގެ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެ ތިނރަނގަޅު ކަންނޭ އިއޭގަދެން ހަމަ  ލީ.ދައްކާވާހަކައެ ބޭފުޅުން 

ނުޑ ވެްސ ހަމަ އަޅު  އެއީ މިހާރު ދެންމެ ބާީރ އެ ދެްއވި ސަޖެސްޝަަނށްމަޝްވަރާކުރަން.  ބޭފުޅުންނާ ގަ

އެއްޗެއްސަްށ އަޅުަގނޑުެމންގެ މިހިރަ ލިބޭ ވަން އަވަރ ތެރޭގައި  ވާަހަކއަކީ މިސާލަކަށް މި ،އިގަގަބޫލުކުެރވެނީ މިތާ

ވަގުުތ ، ނެގ ހަމަ. އެހެންވީމާވެސް ވެދާނެ ކަންނޭ ތަންކޮޅެއް ދަތި  ވެސް ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދެއްވަން ތި

ނޑުމެ އި ކޮމިޓީާއ،ޑޭގަ ނަންގަަވއިގެން ވާހަކަައކީ މަން ލެވޭނެ ގޮަތކަްށ ންނަށް ފައިނަލް ކޮމިޓީއެއް ބާަވއިއަުޅގަ



4 

 

އެއަށް ހަމަ ، ލެޭވނެ. އެހެންވީމާން ކޮށް ނިންމައިެއކީ އެކަތަށް ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބުކަމާ ގެންދެވުނިްއޔާ ދެ ފަރާ

 އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުންހެލްތު  ސްޓޭޓް ފޯ މިނިސްޓަރ އޮފް

ލްރެީޑ ވެސް އޯޮގތުގައި މިހާރު ބޫުލކުރާކުެރއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ގަތެރި މެންބަރު ރިފާޢު އެ ފާހަގައިްއޒަތް

ބޭހުގެ  ކުރާޝާއިޢު މަ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގު ޮއތޯރިޓީންައޅުަގނޑުމެންެގ ހަ އިއިމްޕޯޓްކުރުމުގަ ދޭ ޕްރެކްޓިސްވަމުން އެބަ

ދޭ. ހެން ނާދާއިރު ޑިފިކަލްޓީ އަނެއްސްވަމުންޕްރެކްޓިވެސް މިހާރުރެިވގެން ކުރޓާއި މި އެއްޗެހިތައް ަހމަ ޝެއަލިސް

ނޑުމެން މިކަމުގަިއ އެކްސްޕެކްޓު ދެން   ،ޖީ ކްލިއަރެންސް ހޯއްަދވާއިރު.ައސްލު އޭ ކުރަނީ އެކަހަލަ ކަމެއް އޮިތއްޔާއަޅުގަ

ނޫނުތަކަށް ފުށުއަރާ ކަންތައްަތެކއް ހުރިއްާޔ އަސްލު އެ ބޭފުުޅންގެ ޓީމުން އެ އެްއޗެހިތަްއ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ހުރިހާ ގާ

ނޑު  އޭވާނީ އެޑްރެްސކުރެވިފައި ެއއަށް ައސްލު އޮންނަންދިރާސާކުރަްއވާފަ . ދެން ނެތިއްޔާ އި ގޮތުގަ ބޫލުުކރާގައަުޅގަ

ކަމަކަށް ހަަމ  ދެން އަނެއްބަލާނަން އިނގޭތޯ.  ކޯޝަްސވެގެންއަޅުަގނޑުމެން ެވސް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ިތއަށް 

 ވެސް ފެންނަނީ ެއގޮަތށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރީ ެއ ފާ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ެއއަށް، އެހެންވީމާއެހެންނޫންތޯ.  އިއެބައޮްތ ލިބިފަ ،އެތި ހުރިއި ކުރެވިފަކޮމެންޓަށް މިހާރު އިންކޯޕަރޭޓު

އެގޮތަްށ ، އެހެންވީމާ ނެތް.  މައްސަަލއެއް  އޯކޭ އެަބއޮތް މިނިްސޓްރީއަށް.  އިލިބިފަ ިމހާރު ؛މިޮކޅަށް ސަންޑޭއަށް ހަމަ

 ކަމަށް. ރަނގަޅު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ހުރި ބަެއއް ދެިތން ނުކުތާއެްއ އަުޅަގނޑު  އި ވާހަކަެދކެވިފަ އިލަ ގޮތެްއަގިއ ބައެްއ ކުީރގައަޅުަގނުޑ ޖުމު

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވު އެބަހުރި  އާއި އަދަބާނު މި ބިލުގައި ޫޖރިމަނާފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއް ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޞިއްޙަތާ ނަޑއެޅިފަ. ެއއީ އަލަށް އަިދ އަޅުގަ ދިަޔއިމަ ޭއގެ ންވިގެކުރެފުޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލެއް ތަޢާރު ބެހޭ ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ގުްޑ ަގވަ އަދި ެއ ޕްރެކްޓިްސ ެވްސ ދާނެ. ވެގެންރނަންސް ތަޢާުރފުކުރަން ފަސޭހަސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑު ީމގަ ،ކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޑެިތ ައދަދުތަކުން އެބަހުރި ޖޫރިމަނާ ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ބޮ އިައޅުގަ

ދި އެހާ އަ ވެސް އަދި އެާހ ކުރިއަރާފަިއވާ ނަކީއި އެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްޯރލް ޑިވިޜަރުަގއި މިިނސްޓްރީގަ ގޮތަށް. ކުާރއި ކުރާ

ނޑު ގަ އެންމެ ފަހުން އެތަނަށް  ނުކުރަން. އެއީ އަުޅަގނޑު ޫބލެއްހުނަރު ލިބިފައިވާ ތަނެއް ހުރި ކަމަކަށް އަޅުގަ

 އެ .ންނޫލޯނެއް  ؛ދަށުންއެ ލޯުނެގ  ،ޕްރްޯޕޒަލްބީގެ .ޑީ.އައި  ؟މިހާރުހިސާަބކަށް ހިނގައްޖެތޯ އިރުަގއި ޭއގެ ކިހާނުކުތް

، ލައި ބަ ،ެއއީ ޮކންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް، ފައިސާ އެބަހުރި ދެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ކޮލިޓީ ޮކންޓްރޯލް ގްރާންޓްގެ ދަށުން

މިހެން ދެ ފަރާތަށް  އިފަތަކެއް ހުރެގެން. އަދި މީހަކު ގޮސް ތަނަކަށް ވަދެސުަޕވަިއޒްުކރެވޭނީ ހުނަރު ،ކޮށްތަނެއް ޗެކު 
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ނޑު ފާހަގަކުރިން ެއ  އި އެީކގައް ނުުކރެވޭނެ. ދެން ހަމައެއާކެ ކަންތައްތަ ލިޔަސް އެބަލައި އިމިހެން އެނބުރިލާފަ އަޅުގަ

ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވެސް ނޫން. ހަމަ އެ  ެވސް ނޫން. ލިނިކަކަށްކު ދެނީ ދޭއިރުަގއި ހަމައެކަނި އަދަބު އަދަބު

ނޑުމެ އަދަބު ދޭން ސް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ހަމަ އެއީ ކޮންމެ ގޮެތއް ވިޔަންގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ވެސް. ޖެހޭނެ އަޅުގަ

ތަނެއް އިސްތިސްނާއެއް  އެެހން ،އްައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗެ  ،ރެއްހެލްތު ސެންޓަ ،ވަކި ޞިްއޙީ މަރުކަޒެއް އިއޮފް ޕޮއިންޓުގަ

ކުެރޭވ  އިތަންތަނުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްޮކށް އެ ތަންތަނުގަ އެ ގޮތަށް އެހެންގޮަތކީ އެ ނުކުރެވޭނެ. ދެން ވާނެ

މުންގެ ފަރާތުން ވަންޏާ ދެން އަންނާނީ އާއް މަނާ ނުކުރެވޭ ކަމަށްއެވަރުގެ އަދަބު ނުވަތަ ޖޫރި ކަންތައްތަކަށް ހަމަ

 އި ލިނިެކްއގަކް އިއް ކޮށްފަގޮތަކަށް ކަންތައްތަ މީހުން ބޭނުންތަކުގައި ޝަކުވާތައް. ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްޖެހޭނެ އަންނަން

އޭގެ ބެލެންސެްއ ، ސިޓުއޭޝަނަކަށް ދާނެ. އެހެންވީމާ ކަހަލަ ވީމާ، އެހެން އެހެން އޭ.ވަނީ މިކަން ކުރީމަ މި 

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކްރިއޭޓު ނޑު ހަމަ ނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް ައޅުގަ އަުޅގަ

ނީމަ އެކަމަށް ކުެރވު ކުށެއް ހުރީ އްކިން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ލަފާ މިގޮތަށް މި ވާހަކަ ދެ

ެއއީ އެކަންތަކަްށ ، ންވީމާއެހެ . ެއއީ ރަނގަުޅ ވާހަަކެއއް. ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުރަންޖެހޭނޭހަމަ . އަދަބު ދޭންޖެހޭނޭ

ނޑު ދެން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގުޅ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން އެޑް ރެސްކޮށްެދއްަވއިފިްއާޔ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަކަްށ އީކުެރވުނު ެސކްޓަރ މިއެންމެ ގިަނ ދުވަހު މަސަްއކަތް އަޅުަގނުޑގެ ވަރަކަށް އަހަރު. ިމ  17. ގާތް ގަ

ނޑަށް ވަަރށް އިންސަިއޑް ރަނގަޅަށް އެ ނަންްސގެ ސިސްޓަމް ިބލްޑުކުރުމަރގަވަ ނޑު އެހެން ިމ ށް އަުޅގަ ނގޭތީ އަުޅގަ

 ނެވީ. ދެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މި އޮންަނ                                                       15 ކަމެއް އެބައޮތް. ފާަހގަކުެރވުނު ެއއް ދިރާާސކުރެވުނުއިރު ގޮެތްއގައިމައިގަ

 ދީފައިދުވަސް މަސް 6 ނިންމަންރަޖިސްޓްރީގެ ކަންތައްަތއް  ،ށްބަދަލުކޮމި އޮންަނނީ ރަޖިސްޓްރީ  އިބައިގަ ލީ އިންތިޤާ

މު އްދަލެއް ެގންނަން ބޭނުންތޯ؟ ދެން އާނޫނިއްޔާ ެއއަށް އިތުރު ބަ ؟އެއީ ެވސް ސަޖެސްޝަންތޯންނަނީ ވެސް. މި އޮ

 ވީމާ ކަހަލަ ކަމެއްސް މިއެހެންނަމަވެބޮޑުކަމަށް. ތައް ތަންކޮޅެއް އަދަދުގޮތެްއގައި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގެންެނވި 

ނަޑއެޅިފައަދަދުތައް އޮތީ  އިވެސް ިވދާޅުވެފަ އިބޭފުޅުން ކުރީގަ  ތި  ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅުގޮްތ އޮތީ  އި ހުރިިމހާރު ކަ

ނޑުމެން  ،އެހެންކަމުން ވަރުކަމަށް.  އެ ރޭންޖުގައިހަމަ ވެސް ުހންނާނެ  އިބައެއް މާއްދާަތކުގަ ފަހުން ހެދި ައޅުގަ

ނޑުމެން  މިހާރު ފައިނަލް ޑްރާފްޓު ންތައް.އަދަބު ކަހުންނާނީ   އެްއވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންފޮނުވީމަ މިއަށް އަޅުގަ

ބޫލުކުރެވެީނ ގަމެންބަރުންނަށް  ގޮތް ގިނަ އެ އޮތްއެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ. ވަންޏާ  ކަމަށް ފެންނަ

 .އަދަދުތަކެކޭސުވާުލއުފެއްެދވީ މާ ބޮޑެތި ބޭފުޅުން އެއް އެހެންނަމަވެސް ބަ ބައެއް ގޮތް.  އޮތް އިނގޭތޯ. މިހާރު މި

އްޔާ ކޮލިފިކޭޝަން ނެތް ނޫނި ނުކޮށް ހިންގުން،ނެއް ރަޖިސްޓްރީތަވިއްޔާ ށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން، ނޫނީމިސާލަކަ
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ނޑަެއޅިފައި އޮންނައިުރަގއިތަކަށް އަދަ އެކަހަލަ ކަންތައްތައްރވިސް ދިނުން. މީހަކު ސަ ތަކެްއ ްއގެ އަދަބުފުދޭވަރެ ބު ކަ

ކަމަށް  ބޮޑުއެހެންނަމަވެސް ބައެއް މެންބަރުންނަށް ތަންކޮޅެއް  .އެބަހުރި ރަނގަޅު ބަލައިަގނެވޭ ކަހަލަ

ބައި.  މިހާރު މި ދުަވސް ެއީއ ރަނަގަޅުތޯމަސް 6ވީމާ، އެެހން ވީމާ. އަލަށް ފަށާ ކަމެއް އީމި ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާީތވެ

  .ކަމަށް ބާއްވާަފއި އެ އޮތީ ލާފައި ނިންމަންއަހައި ބޭފުޅުންކުރެން އަޅުަގނޑު ތި

 

 :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އޮފް

 . އިކަށް އަސްލުގަ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައަ ެއީއ ތި .ކަމަށް، ބޮުޑކޮށްލަން ކުޑަ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރަން،ރަޖިސްޓްރީ އިާވނެ ދެއްތޯ މި ގާނޫނު އައުަމށްފަހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ރޭގަމަސް ތެ 6ތޯ؟ އޯކޭ ެދއްތޯ. ކިހިނެއް

 ބަދަލުކުރަން. 

 

 :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާަހކަދެއްެކވުން uއޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތ މިނިސްޓަރ

 އެބަޖެހޭ ވާންސްޓިކު އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮެޅްއ ރިޔަލިއިނގޭތޯ ދެން އަސްލު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ބަާލއިރު  އިމީގަ

 ޓްރޭޝަނަށް ޖިސްރަރީ ްއޔާ ހަމަ ކްިލނިކުެވއްޖެ ތުންކީ މިހާރު އޮންނަ ގޮމަންތަ 6ނޭނގެ. އެހެްނވީމާ، މި ކަން

ތަކާއި ހުރިާހ އްޔާ ފްލޯ ޕްލޭންގޮތުން ެވއްޖެ އި ބުނާުއސޫލުގަހުށަހަޅާއިރު އޮންނަ އުސޫލު. މިހާރު އެގްޒިސްޓިްނގ 

އްދަތައް މި ެދވެނީ. ހު އިްސކްރީންކޮށްފަ  ،އިއެ ެއއްޗެހިަތއް ޯގތްރޫކޮށްފަތަެކއް ހަމަ ހުށަހަޅައިގެން އިލްޑީޓެ

 6ތަކުގެ މަަސއްކަތްަތއް ކްިލނިކު ކްލޯްޒޑް 180 ޅުަގނޑުމެން މިހާރު ެއްގޒިސްޓިންއެ މަަސއްަކތް އައްާޔ، އެހެންވެއްޖެ 

. ކުރަނީއި އެޕްލައި މަސްތެރޭގަ 6ފުޅުން އްޔާ އެްޕލައިކޮށްގެން އެ ބޭވެއްޖެ  ގޮތުންތެރޭަގއި މިހާުރ އޮތް  ދުވަހުގެމަސް

އްޔާ ައޅުަގނޑަްށ ވެއްޖެ ގޮުތން މި އޮތް އިމީގަވެސް.  އިޓުގަނެ އެންމެ ލާސްޓު މިނެފާތަކުން ލައިހުރިހާ ކްލިނިކު

 މާނަކުރެވެނީ ެއގޮތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުވަސް މި ދެނީ އިނގޭތޯ. މަސް 9

 

 :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން ހެލްތުއޮފް ސްޓޭޓް ފޯ  މިނިސްޓަރ

 .އެ ވާހަަކއޭ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރަން. ންނާނެ ތަންފީޛުމަސްދުވަސް އޮ 3

 

 :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު މިނިސްޓަރ

 .ޔެސް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 3 އިކުރުމަށްފަހުގަދުވަސް. ގާނޫނު ފާްސވެ ތަޞްދީޤުވަރަކަށް މަސް  9ބޭ ލަ ެއބަ ލިމުޅި ޖުމު، އެހެންވީމާ

  ކުެރވޭނެޯތ؟ މިކަން އިދުަވސް ތެރޭގަމަސް 9 އެބަ ލިބޭ. ުދވަހެއްމަސް 6މަސްދުވަހަކާއި އަދި 

 

 :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު މިނިސްޓަރ

 ކުރެވޭެނ.  އިމަންތްސް ތެރޭގަ 9

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ  އެހެންނޫނީ އެގޮަތށް ބޭއްވިދާނެ. .ނުކުރެވެންޏާ އަުޅގަ

 

 :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު މިނިސްޓަރ

  .ުކރެވޭނެ މާ ރީއްޗަށް ވެސްކޮންޕްލީޓު އިރ ތެރޭގަ ިޔއަ 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން ޝާހަށް. އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ރީަގއި ެވސް ިއއްޒަތްތެިރ ކުތަނުަގއި  ނޑުމެން މިޅުގަ ބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގައި އަރިއްާޔ މުޤައްރިރު ައޅުަގނޑަށް ގަޝުކު

ނޑުމެންގެ ިގނަ މެންބަރު ބާރީ  ކުރުމަށް ޓަކައި ބައެްއ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން އެއްގޮތް  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަ

ނުޑމެން މި  . އެހެންވީމާ، ފާހަގަކުރެވިފަ ކުެރވި ނުވަތަ ތެރެއިން ހައިލައިޓުވަނީ އިތުރަށް މީގެ ކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް އަުޅގަ
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ނޑަށް ހީވަނީ އެ ދާއިރާއެއްަގއި މަޝްވަރާކޮށްލެވުމަށް ޓަަކއި  ޅުން ދެން އިތުރަށް ފުޅާބޭފު އެކަންތައްަތކާ އަުޅގަ

މު ކަންނޭނގެ. ން މުހިއްބޭފުޅުންނަށް ެދއްވު ވުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެފަދަ ުފރުޞަތެއް އެ މިކަހަލަ ވަގުުތކޮޅަކަށް

ނޑުމެން ތަންޮކޅެއް  ގައިދެން އޭގެތެރޭ  ނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް އިއްެޔ އަުޅގަ ވަަނ  61ން. ިދގުކޮްށ ވާހަކަދެްއކިއަުޅގަ

ނޑުމެން މާއްދާގެ ލޭ ހަދިޔާ ނޑުމެން ފުދޭވަރެްއގެ ބޮޑަށް ކޮންސަރންވެގެންދިޔަ އަުޅގަ ކުރާ މީހެްއގެ، ެއވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ އްސަލަތަކެއް. މި ބާވަތުެގ އެބަމެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހުރި މަ ހުރި އަޅުގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑަށް ، ކުރާ. ވީމާ ބޫލުކަހަލަ ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ގަ އުން ކުރަންޖެހޭ ބަެއއްފައިންޓި

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ކުެރވޭ ގޮުތގައި ަވކިަވިކ މާއްދާތަކުަގއި ހުރި އަކުރުަތކަށް އެބޫލުގަ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުތަްއ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް ބިނާކުރަނިިވ  ތު ދެއްަވއިފި ކަމަށް ވަްނޏާނަށް އެ ފުުރޞަބޭފުޅުން ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ުދވަހެްއގައި އެ

މަސްދުވަހަކީ ައޅުަގނޑަްށ  ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަގަކުެރވުނު ހަ ،ގޮތެްއގަިއ ފުރިހަމައަށް ލިބިެގންދާނެ. ދެން

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން އި ގާނޫެނއްގެ ތެރެއިން އަންނަން، ކުެރވޭ ގޮތެްއގަބޫލުގަ ވެްސ  ގިނަ މެންބަރުންނަށް އޭރުއަުޅގަ

ށްފަހު އެ ދުވަހަކީ އެއީ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއް ގާނޫނެއް ހެދުމަމަސް 9ތި ވިދާޅުވާހެން ޖުމްލަ  ފާހަގަކުރެވުނު. ދެން

ނޑުމެންނަށް އޭރުގާނޫނު އިމްޕްލިމެންޓު ކުެރވުނު. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތު ބޫލުވެސް ގަ ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވެސް އިތުރަށް  ބޭފުުޅންނަށް އިތުރަށް ދެއްވުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން، އޭރުން އެ ނޑަށް ހީވަނީ އެއަޅުގަ 

 ވެސް އިތުރަށް ވަގުުތކޮެޅއް ިލބިގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، އެ  ށްކުރަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ެޓކްނިކަލް ބޭފުޅުންނަޑިސްކަސް 

ވަނީ ނަމަ  ބޮޑު ކޮންސަރނެއް ނެތް ކަމަށްލަކޮށް ޅުންގެ އިތުރު، ޖުމުބޭފު ވަގުތު އިތުރަށް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ

ނޑުމެން ބިލުގެ ބާކީ ބަޔަިއގެން ކުރިއަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ބައްދަލުވުން ކުރުކޮށްލާފައި ދިއުމަށް، ހަމަ ައުޅގަ

 މުޤައްރިރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދެއްެކވުން: ާވހަކަޓަރ ޝީޒާ ޢަލީ ޑޮކް ޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތުސްމިނި

ފާނެ އިނގޭތޯ. ޑްރަގް ެއޑިޓްސް ކަހަލަ މީހުން އުޅެ "އާދަ" ޖަހާފައި އެ އޮތީ މިސާލަަކށް، ކަމަކަށް  މީގައި ެއއް

ނުވަތަ ނޫންކަން.  ނގޭނީ ޭއނައަކީ މިސާލަކަށް ކަށި ބޭުނންކޮށްގެން ޑްަރގްސް ަނގާ މީހެއްކަންއޭނައަށް އެކަނި އެ

މަ ސްކްރީންކޮްށގެން އައިކުަރން ނެ މީހެއް. ދެން އޭނަ ޭލ ހަދިޔާަގއި ހިމެނޭހަމަ ހައި ރިސްކް ގްރޫޕުއެފަދަ މީހުންނަކީ 

ބޮޑުކަެމއް ހުރުން ވަރަށް  ކަމެއް، ތަކުން އެއްވެްސ އެއްެޗއް ނެތް ކަމަށް ދެއްކިޔަސް ވެސް އޭަނގެ ހަމަހުރިހާ ޓެސްޓު

ނޑަށް އަރާ ދުވަަހކު އެ ަބލީގެ އަލާމަތެއް ފެންނާކަެށއް އެކަީށގެންވޭ  އިނގޭތޯ. ަބއެއް ކަހަލަ ބަލިތަކަކީ އެ ބަލި ހަިށގަ

މިސާލަކަށް ެއޗް.ައއި.ވީ  ވިންޑޯ ޕީރިައަޑކީ .ހުރިކިޔާ ެއްއޗެއް އާދޭ. މީަގއި އެބަނުހުންނާނެ. ވިންޑޯ ޕީރިއަޭޑ 
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ފަދަ ކަމެއް އޭނަ ކުރި  ޖެހޭ ެއޗް.ައއި.ވީ ،ކީ ކަމަށް. އޭގެ މާނައަ ދުވަސްމަސް 6ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ  އްޔާވެއްޖެ 

ނޑަްށ ެއޗް.ައއި.ވީެގ ވަިއރަސް އެީރއްސުރެ ނޑު ،ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނަގެ ަހށިގަ ްނ ެއ ަވއިަރސްގެ އަސަރު ހަިށގަ

ނަޑކަށް ތަކުން ަދއްކާީނ ގާތް މުކޮްށ މިކުރާ ޓެސްޓުއްއެްއވެސް ެޓސްޓަކުން ޑިޓެްކޓުކުރެވޭ ގޮތަށް އާ މަސް  6ގަ

މަސް ފަހުން ވެސް މީހެްއެގ  1ކީ ނޫން. ހަމަ މަސް ފަހުން ދައްކާެނއެ 6ްސގަިއ ފަހުންނޭ. އޭގެ މާނަައކީ ހުރިާހ ކޭސަ

ކުެރވޭެނ މުކޮށް ވިުއޒްއްނެ. ެއކަމަކު މީަގިއ އާމަސް ފަހުން ވެްސ ދައްކަފާ 3ދައްކަފާނެ. އަެނއްބައި މީހުންގެ 

ދުވަްސ މަސް 6އެހެންވީމާ، މާނައަކީ އެ  ންނަނީ.މި އޮމަސް ދުވަސް ދީަފއި  6މެޑިކަލީ ، މަސް ވާީތވެ 6ޕީރިއަޑަކަށް 

ވެސް އޭނަ ެއއީ ހަމަ ރިސްކީ ޕޭޝަންޓެކޭ. އޭނައަްށ  . އެ ދެފަހަރުދެފަހަރު ލޭދިނުން އެކަށީގެްނވޭ ތެރޭގައި އޭނަ

ްއވެސް ނުަބއެްއ އުޅޭ ކަމަކަށް ނުދަްއކަޭއ. އެކަންޏޭ ެއކަން އެނގި ހުންަނނީ. ސްކްރީނަކުން، ެއއްެވސް ޓެސްޓަކުން އެ

ން އެނގިހުރެ އޭނަ މި އެކަން އެނގޭެނ އެހެން މީހެްއ ވެްސ ނެތޭ. އެހެްނވީމާ، އޭަނއަށް އޭަނއަީކ ކިހާވަެރްއގެ މީެހއްކަ

 ހާސް  50ހާސް ރުފިޔާއާއި  10ކުރަނީ. އެފަދަ މީހުންނަށް ދެވޭ އަދަބެއްގެ ވާަހކަ މި ދެކެވެނީ. ދެން ލޭ ހަދިޔާ

ރުފިޔާއަށް ައޅުަގނަޑކަށް ޕާަސނަލީ އަދަދު ބޮޑެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެން ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ ދެން އިތުރަށް އެްއޗެްއ 

ނޑަެއޅިދާނެ ކަމެއް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަންނަވަންޏާ. އާދެ! އާދެ!  ދެން ގާޫނނީ ގޮތުން ކުެށއް ކުރުމަީކ އަދަބު ކަ

 ދެއްތޯ. 

 

 މުޙައްމަދު ޙަބީބު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެލްތު ސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯމިނި

ކުރެވޭ. ދުނިޔޭެގ ޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ސަޕޯޓުވި އެްއަޗކަށް އައިނގޭތޯ. ޮޑކްަޓރ ޝީޒާ އެ ވިދާޅު  ޝުކުރިއްޔާ

ްށ އޭަނ ެއކްސްޕޯސްިވކަން އެނގިހުރެ، އަހުރި. މިސާލަކަށް ެއޗް.ައއި.ވީތަންތާނގައި ކަންތައް ހިނާގފައި ެވސް އެބަ

ނޑިދޭން އޭނަ ގަސްތު  ހުރި. ޭއގެތެރޭަގއި ލޭ ހަދިޔާ ވެްސ މީހުން ކަންތައް ކޮށްފައި އެބަަގއި އެހެން މީހުންނަށް ބޮ

. އޭނައަށް ދެން ތިމަންނައަށް މި ބަލި ޖެހުނީމަ އެހެން ބަޔަކަށް ޖައްސަްނވެގެން ެއ ުހރެކޮށްފާނެ. މިސާލަކަށް އެނގި

މީހަކަށް ދިނީ. އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ެއއީ މަރުގެ އަދަބު ަކނަޑއެޅުމާ  ވިންޑޯ ޕީރިައްޑގެ ތެރޭަގއި ިމސާލަކަށް ދެ

 އެއްފަދަ ކަމެއް ެދއްތޯ ެއއީ. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ޑޮކްޓަރ ޝީޒާ ޢަލީ

ނޑުމެންގެ ެއްކސްޕީރިއަންސެއްހަމަ  ންޓަށް ވެސް ެޝއަރކޮްށލަން އިނގޭތޯ ރީސެންޓްލީ. ދެން ޕާލިމެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަތަކެއް ދިޔަަކން ދެއްތޯ. އޭގައި ވެސް ހަމަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މެންބަރުންނަށް ވެސް. އަޅުގަ

އޭަގއި.  ޝަން އޮވޭބިހޭވިއަރގެ ކުއެސް . އެ ޕްރޮމިސަސްއިން ތަެނއް އިނޭގތޯ. ޑޯނަރ ދޮގު ހަދާފައި އޮތީ މިސްވެފައި

ނޑުގެ ވާ  އަސްުލ  ޝަނަށް އޭނަކުއެސް އެ ޕްރޮމިސަސް ބިހޭވިއަރަގއި ބޭފުޅާ ހަކައަކީ އެއެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ރްޒ ހަމަ ހުރިހާ ތަނެއްގަނަމަ ބްލަޑް ޙަޤީޤަތުގައި ޖަވާބުދިން އި ިމ އަޅާ ހިސާބަށް ެވސް ނުދާނެ. ދެން ހިއުމަން އެރަ

ނޑުމެން ނަން ދިނެއް .އެވަރހިނގަނީ. ނިގްލިޖަންސް އޯ ކެއަރލެސް. ވަޓް   ކަަމކު. އެހެންވީާމ، ައއި ތިންކު  އަުޅގަ

 ކުރެޭވ. ލުބޫަކނަޑއަޅަން ވެސް ޖެޭހ ކަމަށް ގަ . އަދަބެއް ވެސްޅު ޕޮއިންެޓއް ފާހަގަކުަރއްވާފަހަމަ ވަރަށް ރަނގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ނޑަށް އެ އަދަބު ކުޑަކަމަށް  ނގޭ އޭަނއަީކ ބޭފުޅަކަށް އެބަ އެ ފާހަގަުކރެވޭ. މިސާލަކަށް ހަމަ އެކަމުގެ ބާވަތުން އަުޅގަ

މިސާލަކަށް، ރާްއޖޭގައި މިހާރު ބައެއް ކަހަލަ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުން ހަމަ ބިރުވެރި ސިޓުއޭޝަެންއގަިއ  ؛އެޗް.އައި.ވީ 

ޅުވޭ. އެެހންވީމާ، ހަމަ ޕާޕަސްލީ ހަމަ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާ އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭގެ ބަެއއް ރިޕޯޓުތަކުން އެ 

ތެދުތެދަށް ބުނަންޏާ. އެހެންވީމާ، ެއ ހާލަތަށް ބިނާކޮށްފައި ައސްލުަގއި އޭތި ެރ ގޮްސ ހަމަ މީހަުކ މަރާލުންތާ އެނގި ހު

 ލުން އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. މެކްސިމަމެްއ ދެވޭ ގޮތަށް ބާަވއި ތަންކޮޅެއް، އެްއކަލަ ބުނަންޏާ ޤާޟީއަށް ދެވޭނެ

 

 :ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ސްޓަރމިނި

ނޑުމެންނަށް މީަގިއ ބަލައިދެ ނޫނީ ކުށްަތކަށް  ތަންތާނަގއި މިފަދަ އަދަބުތަކަށްލުން ރަނަގޅީ ދުނިޭޔެގ އެހެން ން އަުޅގަ

ހަމަ މިކަމުގެ ސަބަބުން މީހެްއގެ  ދެއްތޯ. މީ ބައުްޓ ލައިްފ އެންޑް ޑެތުންގ އަޯޓކި ރދެވޭ އަދަބު. ގިނަ ފަހަރަށް ީވ އާ

ދެެކވެނީ.  ކަންަތއްތަެކއްެގ ވާހަަކ މިކަހަލަ ފުރާނަ އަދި އެަތއް ަބއެްއެގ ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުެވ، ހަާލކުެވގެންދާ 

ކިޔާފައި ވެސް ފައިންައކުން  ފުރަތަމަ ކަމޭ، ނުވަތަ ދެވަނަ ކަމޭ އެއީ ،އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުގައި ސުވާލަކީ 

ންސިބިލިޓީއެއް ނަގަން. އެހެްނވީމާ، ން މިކަމުގަިއ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޕޮޯތ. އެއީ ހަމަ މެންބަރުން، ތި ބޭފުޅުދުއްވާލަންވީ

ކަށް ވާންޖެހޭނެ. . އެ ކޮންމެވެސް ކަހަަލ ޑިޓަރެންޓަގާނޫނަކުން ހަދާއިރު އެ އަދަަބކީ ހަމަ ބޮޑު އަދަބަކަށް ވާްނޖެހޭނެ

ވެދާނެ. އެކަމަުކ ެއއަށްވުެރ ބޮޑަށް، ެއވާހަަކއޭ.  ކަމަކަށް އްކާލުމަކީ ފަސޭހަ މަނާ ދަހެން ނޫނިއްާޔ ޙަޤީޤަތުަގއި ޖޫރިއެ

 ޕީނަލް...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ހަމަ މުޅި ލައިފް  ެރޭވ ގޮތުަގއިކުބޫލުކުރަން. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ގަނުކުތާއަށް އަޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުމި 

ނޑުމެން ދަނީ. އެހެންކަމަށް ދެއްތޯ އެ ކުިރޔަސް ރެ އަދި ޮބޑު އެްއޗަކުން ވެލިއުހާުހން ނުވަތަ އެއަްށވު 50ަވންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދެއްތޯ ނޑަްށ ދުނިޔޭގެ ެއހެ . އެއީވެސް އަުޅގަ ން ތަންތަނުގައި ވެސް އެަކން އާއްމުކޮށް އަުޅގަ
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ނޑަެއޅިފަގޮތުން ބަެއއް ކަތަުކގައި ހުންނާެނ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮުތަގއި ކުިރއަާރފައިވާ ަޤއުމު ކުެރވޭބޫލުގަ . ހަލަ އަދަބުތަކެްއ ކަ

ނޑަްށ  ެއހެންނޫން ދަލުގެނައުން؟ާވނީ މިއަށް ބަ އޭކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ހަމަ އެއަށް ރިފަރ ނަމަ އަޅުގަ

ހާްސ  50ރަނަގޅޭ  ވުރެ މާ މިއޮތް ގޮތަށް ބޭްއވުން ވެސް އެއަށް  ޅުަގނޑުމެން ނުލައި އި އަދަބެއް އަކުެރވޭ ގޮުތގަ ބޫލުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ.  ރުފިޔާ ޖެހުމަށް ނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން އަޅުގަ  ވުރެ. އެހެންީވމާ، އެއީ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ުވންވާހަކަދެއްކެމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

ނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން.  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އިއްަޒތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން އެ ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުަތކަށް ައޅުގަ

ނުޑ ފާހަަގކުރަން މިފަދަ ކަމެއް ފޮރުަވިއގެން ހުރެ އަނެާކއަށް އެފަދަ ގެ ދީފި މީހަކަށް ހަމަ  އްލުމެއް ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 ންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ވަުރގަދަ ހުކުމެއް ދޭ ގެޖަލު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތަްސނީމާ ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރާ ކޮންމެ ރިޕީޓެޑްލީ މަނާ ކުރާނީހެއްޔޭޖޫރިވެސް  ކޮންމެ ފަހަރަކު ޑްލީ މިކަން ކުރާނެތީވެ ހަމަ ރިޕީޓެ އަސްލު މީތި

ގޮަތކީ. އަުޅަގނޑުމެން  ތަންކޮޅު އަިއއްސަ އޮތް ހަރަކު. އެއީ އަސްލު މި މާއްދާަގއި ޑިްސކަޝަނެްއގެ ޮގތަށް އެފަ

އަށް ގޮެތއް ހެދުން. ނޫނިއްޔާ އެ ،ބިލުގެ ވާހަކަ ދެއްިކއިރުަގިއ މެޑިކަލް ރެކޯޑްސް ރަނަގޅަށް ނުބެލެހެއްޓުން

ނެ ކަމެއް ރިޕީެޓޑްީލ ކުރެވިދާ އީހާސް. ދެން އެގޮތަށް މި 50. ދެން ހާސް 10ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރަތަމަ ރިޕީޓެޑްލީ

ހެއްޔޭ އެއްތަނަކުްނ  ކޮށްލަކޮށްލަ ހަމަ ތިބޭނީޓަމެއްގެ ތެރެއިން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ަހމަ ޖޫރިމަނާސިސް ހަމަ ހެލްތު

   . ތަންކޮޅު ގެެނއްަސ މި އޮތީ ކުރާއިރު. އެހެްނވީމާ، އެ ވިްސނުމުގައި މި

 

 ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ކުރީެގ، ދެން ތި ބޭފުޅުން މާއްދާތައް ކޮންސްޓެންސީ ގެނަ އުުމގެ ގޮތުން ެއގޮތަށް އޭތި އަސްުލގައި އަުޅގަ

އަހަާރ  3އަހަރާއި  1މީހަކު  އެ  ،ރުން މަނާކުރުމުގެ އިތުނގަޅު ަކންނޭނގެ. މިސާލަކަށް ޖޫރިކޮށްލުން ރައަނެކަތި
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ނިޑޔާރުތާ އެ ުޙކުމް  ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން. އެ ހިސާބަށް ނިންމާލީމަ ދެން ނިމުނީ. ދެން ޤާޟީތާ، ފަ

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްލުން. އެހިސާބަށް ހަމަ އަނެކެތި ކޮށްލީމަ  3އަަހރާއި  1އިްއވާނީ. މިސާލަކަށް 

 ހުރިހާ މާއްދާއެއް އެގޮތަށް ކޮންްސޓިންޓެންޓް ައނެކެތިކޮށްލަިއގެން ގެނައީމަ ަރނގަޅުވާނެ. . އެނިމުނީ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތަްސނީމާ ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. އެހެންވީާމ، މީަގއި ަޖހާފައި މި އޮތީ ނޑުމެންހަމަ ލީގަލް ކުއުީރއަކަށް ދިުޔން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ަތުކރާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކޮން ހިސާބަކުންތޯ އެ ޑިޒިޝަން ޤާޟީ ނަންގަވާނީ ދެވަނަ ފަހަރަށްތޯ، ތިންވަނަ ފަހަރަށްތޯ. ނޫނީ އަޅުގަ

 އޭ. އެނޫން ގޮތަކަށްކުރަންޖެހޭނެތޯ. ޖަލަށް ގެންދާނީ ހަތަރުވަނަ ފަހަރުކޮށްފިއްޔާގައި އެބައި އަެނއްކާ އިްނކްލޫޑުބިލު

 އްޔާ ޯއޭކވާނެތޯ. އްޖެތަްނކޮޅު ޮއވެ  އެކޮޅު ނައިސް، ހަމައެކަނި ޤާޟީގެ ތަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޫނުގެ ދަށުްނ މި ގާންނަނީ، އަދި އްޔާ މި އޮންނަ ޮގތުން ވެއްޖެ ހާރު މީގަިއ އޮކީ މިގެ ކޮންސަރނަމިހާރު އަޅުަގނޑު 

، ދުވަސްމަސް 6އްޔާ އެ ހުށަހަޅާ ެވއްޖެށަހަޅަންވާނޭ. އެހެންންސް ހޯދުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުދޫކުރާ ލައިސަ

ނޑު، ިމ  ވެފައި ޮއއްަވއޭ ހުރިހާ ެއންމެން އައިސް އެްއޗެހިތައް ލާނީ. ުދވަހަށް  3މުއްދަތު ހަމަވާން  އެއީ އަުޅގަ

މަސް ތެޭރގައި. އެ  6ސްކުރަމުންދާ އުސޫލު. މިހާުރ މި އޮންނަނީ ހުށަހަޅަންާވނޭ ުމކޮށް ޕްރެކްޓި އްދިވެހިން އާ

ޖިސްޓްރީކޮްށ ތައް ރަފަހު ދުވަހު އައިސް ހުރިހާ އެއްެޗއްލާނީ. ލީމަ މިނިސްޓްރީއަށް އެ އެއްޗެހި އެންމެ ހުށަހަޅަން

 ... އެ . އެހެންވީމާ،ނުނިންމޭނޭ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޝީޒާ ޢަލީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ޑޮކްޓަރ

ޖެހޭނީ. މިނިސްޓްރީން ށަހަޅަންދުވަސް ތެރޭގައި ހުމަސް 6ުބނެފައި އޮންނަ ގޮތުން  ގައިެއއް ގާނޫނުގެ މާއްދާ

ދުވަސް ތެރޭަގއި ހުރިހާ ަމސް 6އްޔާ ވެއްޖެ ނެތް ދެއްވާަފއެއް. އެހެން ޖިސްޓްރީކޮށް ނިންމާކަށެއް ވަކި މުއްދަތެއް ރަ

ނުޑމެންނަށް  ބޭފުޅުން ހުށަހެޅީމަ ނޑަްށ ހީވަނީވާވަރަކުން ނިންމަމުން ގެންދިޔައިއަޅުގަ ގާނޫނު މަނައެއް  ،މަ އަުޅގަ

  ނުކުރޭހެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު
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މަސްދުަވސް  6. މީގައި ވޭކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ޮޕއިންޓުތަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުޑަުކޑަ އެްއޗެއް

ނަޑއަޅާފައި އޮތް ވާ ގޮތަށް ަގާވއިދުތަކަށް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުތަޢާރުޟު ިވޔަސް މިނިސްޓްރީން މި ގާނޫނާ ކަުމގައިކަ

ނޑު  ނޑަށް ހަމަ ފެނޭ، ައޅުގަ ހަމަ ޚިޔާލެއް މި ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ދޭ އެބަ ޮއވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅަންވީ ތި ބޭފުޅުން ންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން ތި ބޭފުޅުން އެ ުދވަސް ތެރޭގައި ހުށަހަޅަމަސް 3އްޔޭ ނޫންހެ ކަ

ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް. އެއީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް މަސް 6 ވަރަށް ގެންދަވާީނއޭ ގާނޫނުަގއި އޮތް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް

 ލަން އިނގޭތޯ. އެަކން ފާހަގަކޮށް، ފުށުނާރަންޏާ. އެހެންވީމާޭއގައި އިޚްތިޔާރެއް ނޫންޯތއޭ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަބީބު

ނޑަށް ވެސް ވިދާޅުވި ހުރިހާ މެންބަރުން ނުޑމެން ބަލައިެވސް  ފަދައިން އަުޅގަ ލާފައި ކުރިައްށ ފެންނަނީ އަދި އަުޅގަ

ވެްސ އެބަހުިރ  ބޭފުޅުން ތި  ،ުހރިހާ އެްއޗެްއ އެބަހުރި ؛ތެޭރަގއި ގެަވގުތުކޮޅު  މި ،ރޭގައިއޮތް ހަފްތާ ތެ

 ވަގުތުޮކޅެއް ދެްއިވއްޔާ ަރނގަޅީ އިނގޭތޯ.  ނިންމާލުމަށްއެހެންވީމާ، ކޮށްަފއި ެއއްޗެހިތަެކްއ ދެއްތޯ. ހައިލައިޓު

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ޙުސައިން ރަޝީދު 

ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  މި ،ކަމަށް މިދެން  ،އަޅުަގނުޑ ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެްސ ދަންނަވާލަން އޮތީ

ތްަތއް ހަމަ ެގންދަވާ މަސައްކަގޮތަށް ކޮށްެދއްވަމުން  ބޭފުުޅން ތި ދެްއަވއިގެން ހަމަ ޮކމިޓީގެ ފަރާތުންނާއި ތިއިސްކަން

ނޑުމެން ޞިއްީޙ ދާއިރާއަށް ވަރަށް މުހިއްރަމޭ. އަޅުކު އަޅުަގނޑުމެން އެޕްރެިޝއޭޓު  . އެހެންވީމާ،ވާތީ ުމ ބިލަކަށްގަ

ދޭން. ހަމަ ބޭނުން އަވަހަށް ނިންމާލަ ވެސް ވަގުުތ ނަގަިއގެން ވީހާވެސް ަވުގތު މިކަމަށް ދީގެން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ކޮށްލީމަ އެކަން ރދު ޝެއަޅުން ިމއަބޭފު ތިހަމަ ެވސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ސަްނޑޭއަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. އިނގޭތޯ ގައި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށް މި ނިންމާލުން މީގެ ބޭނުނަކީދޭނަން. ދެން މި ރޫހުލަނިންމާ

 . ތެންކިއޫ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތު ޑޮކްޓަރ ޝީޒާ ޢަލީ

ނޑު ދެންމެ އަންނަިނކޮށް ޕޮލިހުން އެއިނގޭތޯ ވެްސ އޮތީމަ އާދެ! ައޅުަގނޑު ކުަޑކުޑަ ުސވާލެއް ބޭފުޅުްނ  . އަުޅގަ

 ބޭފުޅުްނ ބޭނުންފުޅުވަނީ ފޮރެންސިކްްސއާ ްއ ލެވިދާނެތޯ. އެތެރެއަށް އިތުރަށް ކްލޯޒެގުޅުްއވާަފއި އެަބ ައއްަސވާ ީމގެ

މަ މަޖިލީހަށް ހަ ެއއް ިޑސްކަސް؛ވާހަކަ ވެސް އެއި އް. ދެން އަދި އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީގަ ބެހޭ ކްލޯޒެ
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 އެއްޮގތުގައި ހަމަ އެންމެ ޖުމުލަ ޮއތްތޯ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ބަހެންވީމާ، އެ ޕޮސިބިލީޓީ އެގުުޅއްވީ. އެ ނިކޮށްއަންނަ

ބޭފުޅުންނަށް ގަާވއިދުަތއް  އެ ވެސް  ެލވެނިކޮށް ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ،ވެސް މިކަންަތއް ހިންަގވާީނ މިވެނި ބޭފުޅޭކޭ

 .ެއއީިރއަށް ގެންެދވިދާނެއޯ. އެހެްނވީމާ، ހައްދަވަިއގެން ކު

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތަްސނީމާ ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ނގެ. އެނކަމެއް ކަންނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ުފރުޞަތެއް ލިބުން މިއީ ވަަރށް ރަނގަޅު

. އެހެންވީމާ، ވީ މަންތްސް މި 2ކުރެްއވި މިނިސްޓަރަށް ޓަރ، ދެން މިހާރު އަލަށް ޖޮއިންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިސް

ތެރެއަށް ވަެދގެންދާނެ ކޮމެންޓެއް ވެސް އިތުރަށް މީގެ މިނިސްޓަުރގެ  ވެސް މީތި ބައްލަަވއިލަްއވައި މިނިސްޓަރަށް

 ފުރުޞަތު ލިބުނީތީވެ. މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ވެްސ. ހަމަ އެހެންމެ ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުންނަށް 4މިނިސްޓްރީން ވަަޑިއެގންނެވި  ރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯވަ

ބޮުޑ  މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ބިލުގެ .ވެސް ޓަށްޭޓރިއެއަދި ސެކްރެ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެންނަށް މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ދިަޔއީ. ދެން މަސައްކަތްތަެކއް ނިމިގެން ނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަ  އޮންނާނީ އަުޅގަ

ލް ފައިނަދެން ކޮމެންޓާ އެއްކޮށް ގެ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް މީގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވާފައި 

ދެއްވި ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށް ވަަރްށ  ން ތިވަަޑިއގެ ،އޮންނާނީ. އެހެންކަމުން ނިންމުމުގެ ބައްދަލުވުން ދެންނިންމެވުމެއް 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ންމާލީހިސާބުން ނި ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި
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