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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މަސައްކަުތގެ  އަިއއްސަ އޮްތ؛ ވެސް އެްއވެސް މައްސަަލއެއް މިއަދު ޖަލްސާ ފެށުނީ. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ` 

ބޭފުޅުން  ތި .އިނގޭތޯމި މޭޒަކަށް ނެތް އައިްއސައެއް  ވަްނޏާ، ކަމަށް ތެރޭގައި އެްއވެސް މައްސަަލެއއް ައއިއްސަ އޮތް

 ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހުށަހަޅައިދެްއުވން އެދެން. އެްއވެސް ެއްއޗެއް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މު ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި 

ްނ މި ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތެްއ ނެތިގެެނއް ނޫ ،އްރިރުިއްއޒަތްތެރި މުޤަ .ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

 .ޕެޓިޝަންތަްއ ވެސް އެބަހުރި އަިއއްސަ. ހުރިމަސައްކަތް އެބަ .އުޅެނީ ނުކުރެިވގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް 

ެއީއ  ނޫން. އޮްނނަ ރޫޓަކުންނެއްަގާވއިދުަގއި މިހާރު ބުނެފައި  އެހެންނަމަވެސް ޕެޓިޝަންތަްއ އަިއއްސަ މި ހުންނަނީ

ނޑުމެްނ މި ، އެހެންވީމާ .މައެކަނި މައްސަލަައކީހަ މި ކޮމިީޓގަިއ  އިޓަކަ އްލުކުުރމަށްމައްސަލަ ޙައަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަންީވ އްަސލަ ޙައްލުކުރެވޭނީ މި ކޮމިޓީއްމު ކަމެއް. މި މަލުން ެއއީ ވަރަްށ މުހިކޮށްމަޝްވަރާ ްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަމިހާރު ގަވާއިދަށް ކޮންކަހަލަ  އެގޮތަށް ބަާލއިރު  .ނީށް ޕެޓިޝަންތަކުގެ މަަސއްކަްތ ފެށޭގެނެސްގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އައިއްސަ ހުރި ޕެޓިޝަންތަކުގެ ެވްސ ގަާވއިދަށް ހަމަ ކުޑަުކޑަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ  އިރު އަުޅގަ

މިހާރު ކޮންމެ  .ޕެޓިޝަންަތއް އަންނަށް މަގުފަހިެވގެން ވެސް ދާނެ އިތާ އަދި ުކރިއަށް އޮތް .މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ދަީނ  ންދުވެގެން މިރައްޔިތަކަށް ވެސް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތުތައް ބަ

. ނޫން 94. ންނަ މާއްދާަތކެްއގެ ސަބަބުންިއ އައިއްސަ އޮވަނަ މާއްދާގަ  94 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ

އެ މާއްދާގެ ނަންބަރު އަޅުަގނޑު ހަނދާނެއް ނެތް.  .އޮންނަ މާއްދާ އިދީފަ! މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއާ ހަވާލާކުރައްވާތިމާފު

މި އޮންނަީނ  ަގވާއިުދގައި  ،މިސާލަކަށް މި އޮންނަނީ .ކަންތައްަތއް ހުއްިޓެގންުއޅެނީ މި  ން މިއެ މާއްާދގެ ސަބަބު

ވެސް ކޮންމެ  ނުކޮށްދުވެރިކޮށޭ. މެންބަރަކު މެދުވެރިނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މެޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅޭ

ނޑަްށ ގަވާއިދަށް ގެންނަން  .ރައްޔިތަކަށް ވެސް ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ދިނީމަ އެ ނިމުނީ ނޫންތޯ ޖެހޭ ބަދަލުތައް އަޅުގަ

ހަދައިގެން މި ކޮމިޓީއަްށ އި، ެއ ބަދަލުތައް ޑްރާފްޓުމަޝްވަރާކުރުމަށްަފހުގަ ތަނުގެ ލީގަްލ ކޮމިޓީއާ  ފެންނަނީ މި

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންއި އާން އެ ފާސްކޮށްފަމި ކޮމިޓީ، ގެނެސް  .އްމު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވަން އަުޅގަ

ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުްނެގ ޝަކުވާަތއް ވަރަށް ގިަނ  .މު ެއއްެޗއްޓިޝަންަތކަކީ ވެްސ ވަރަށް މުހިއްޕެއީ އެ

ދިނުމަކީ ތުތައް ލިބޭނެ ގޮތް ތަނަވަސްކޮށްރައްޔިތުންނަށް އެ ފުރުޞަ، . އެހެންވީމާކަންތައްތަުކގައި ހުންނާނެ

ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕެޓިޝަންތަްއ  ،އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ



  

އެކަްނ  .މި ޕެޓިޝަންތަކުގެ އި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަންގެ މި ކޮމިޓީގަނކަންނޭ ޖެހޭ ކޮންމެހެން ހަމަ އެބަ ،ކޮންމެހެން

ނޑުމެންނަށް މި ދަންނަވާހެން ގަވާއިދަށް ގެްނނަށްޖެހޭ ބަ އް މި ބަދަލުތަ، ލުތައް ގެނެވިގެން. އެހެންވީމާދަކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ށް ފޮނުވުމަށްފަހު އާއްުމ އްމު ކޮމިޓީއަ. އާ އްމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިދާނެން ފާސްކުރުމަށްފަހު އާޓަަކއި މި ކޮމިޓީ ގެނައުމަށް

ނޑުމެްނގެ އެ މަސައްކަތް ކުެރވޭ ،ން ފާސްކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް ފޮނުވީމަކޮމިޓީ ވެފަ.  ގޮތް އެ އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންްނގެ ޝަުކވާަތކަރުން ރައްޔިތުއޭ ނޑު ހަމަ މި ވާހަކަ ، ނެ. އެހެންވީމާނަށް ކުރިއަށް ދެވޭިއގެން އަުޅގަ އަުޅގަ

 . ހުށަހަޅާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަޅުަގނޑު އިތުރު ފުރުޞަތެްއ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ޝަހުދީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

ނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު  .އްރިރު` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި މުޤަ ތުޅާދޫ  ގެ އަޚްއަޅުގަ

ދެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން  .މް ރަޝާދު އެ ދެއްކެވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިދާ

ދެން  .ވަނީ އިޅުކުރައްވާފައެ މޭރުމުން އެ ވާހަކަ ދައްކަަވއި ޚިޔާލު ފާ ެވސް ނާޒިމު ރަޝާދު އިބައެއް ކޮމިޓީތަުކގަ

 ޓަަކއި  ދެއްކުމުެގ  ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްނުޑމެން އަބަދު މިގޮތަށް ވާަހކައަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ައޅުގަ 

ނޑުމެން ތޯދަލުގެނެވޭވެސް މި ބަ އެ ވިދާޅުވާހެން މި  .މަސައްކަތެއް އެބަ ކުރަްނޖެހޭހެން ގެ މި ކޮމިޓީން ައޅުގަ

ނަނީ އޮން މި އެހެންނަމަވެސް އެ ޕެޓިޝަންތަން ފެނޭ.  ކޮމިޓީއަށް ފުދޭވަރަކަށް ގިަނ ޕެޓިޝަންތައް އަންނަ

ވާތީ ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއް ިމ  ކަމަށް ން ނޫންގޮުތގެ މަތީ އެްއގޮްތވާ ޖިލީހުގެ ޕެިޓޝަނާ ބެހޭ ގަާވއިދާއްޔިތުންގެ މަރަ

ހަމައަށް އަިއްސ  ެކއް ވާންދެން އަޅުަގނޑުމެންނާބޭުރކުރާއިރު ިގނަ ފަހަރު ޕެޓިޝަނެއް އައިްސ ދުވަސްތަ .ބޭރުކުރެވެނީ

ދު ވެސް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި މި މަޤްޞ ފަހަރަށް ގިނަ ،ލާއިރު ފޮނުަވއިއަނބުރާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ޕެޓިޝަެނއް 

އޮންނާީތ  . ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންތަެކއް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހެން ކޮންމެވެްސ ގޮތެއް ދިމާވެފައިގެއްލިފަ އޮންނަނީ

ނޑު ވެްސ އަުޅގަ، . ެއހެންވީމާތަނަކަށް ނުއެއް އާދޭ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްގެން އެ ޕެޓިޝަނެއް މި

ގެންދާނެ މަގުން ވެސް ފަޭސހައިން ލިބިފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ  މިެވްސ ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން ހަމަ ވީހާ

ނޑުމެްނ އްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ އިޝާރާތްއި  ،ފަދައިން އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އެ އިޝާާރތްކުރެްއވި ކުެރއްިވ ފަދައިން އަުޅގަ

 ހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ކުރަންވެއްޖެ އެ ޚިޔާލުފުޅަށް ުފލީ ތާއީދުކުރާ ވާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ



  

 އިތުރު ފުރުޞަތެްއ އަރުވަން: އަށްންހުސެ

 

 :ކަދެްއކެުވންޢަރީފް ވާހަ ސައިންނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު

 .ކުރަންްއވި ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ތާއީދުއެ ހުށަހެޅު ؛އެ ިވދާޅުވި ަރޝާދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މްނޑު ވެސް ނާޡިއަޅުގަ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  އަދި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަ، ތާއީދުކުރަން. އެހެްނވީމާ ނޑުައޅުގަ މެްނގެ ގާތަށް އައިްސ މަސައްކަތްުނކުރެވި މަ އެދެީނ އަުޅގަ

ހުރި މަަސއްަކތްތައް ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކޮށްލަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ރަނަގޅުކޮށްލަިއގެން ެއ އި ލާފަފޮނުވައި

އްރިރު ދެން މުޤަ އެކަމުަގއި، . އެހެންވީމާމަސައްކަތްތައް ައވަހަށް ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮެތއް ހަްއދަވައިެދއްވުން

 ލިބޭނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ެގ އެއްބާރުލުންގޮތަކަށް ައޅުަގނޑު  ނިންމަވާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އެ ފުރުޞަތު ެވްސ އަރުވަން. އޮތީމަ އިރަޝާދު އެދިވަަޑއިގެންފަ  އާދެ، އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ާނޡިމް

 

 :ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ފެންނަ ،އްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މުޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު ކަމެއް މީ  އަުޅގަ

އި އަދި ގަާވއިދަށް މި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ިއ މިގޮތަށް މަޝްވަރާކުރި ކަމާއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގަ

ނޑު ގަބޫލުުކރާއްސާ ހިއާ ކަމަށް މީޑިޔާ އްމު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވަން ނިންމިއާ ަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ގޮތު ކޮށްލުމަކީ އަުޅގަ

މެންނަށް ވެސް ތިމަން، ރު މެންބަރަކު މެދުވެރިނުކޮށްދާެނ މިހާރަްއިޔތުންނަށް ވެސް އެނގިގެން އްމުކަމެއް. އޭރުން އާ

އެގޮތަށް ، އި ހިނަގއިދާެނކަން. އެހެންވީމާ ބަލެއްގަ ރުޞަތު ލިބިގެން ަކއިރި ުމސްތަޤްޕެޓިޝަނެއް ފޮނުވާލުމުެގ ފު 

ނުޑ ދެކެން މު ކަމެއްމީ ވަރަށް މުހިއް ޓަކައި ރައްޔިތުންެގ ުއއްމީދުތައް އާޮކށްދިނުމަށް ާޔއާ ިމ މީޑި ،ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ިއއްަޒތްތެރި މުޤަ އެ ވާހަކަ .ކޮށްލުމަކީއްސާވާހަކަ ހި ށް ކަފުރުޞަތަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީ އްރިހަމަ އަޅުގަ

 އެދުނީ. 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

މަޖިލީހުެގ  ،އެކަަމކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޖެހިގެން ުއޅޭ މައްސަަލއަކީ .ރަޝާދު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ާނޡިމް

އިޞްލާޙު  .ޖެހޭ އެބަ ތަެކއް ގެންނަންާކިއ ވަކި އިޞްލާޙުޮއވޭ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ވަކި ގޮތްަތކަ އިދުަގއި އެބަގަވާ 

ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނުޑގެ  ،ވީންނަކަށް ނުނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙު ގެންަނންގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެ ނުގެނަހެން ތި



  

އައްނައިުރަގއި  ހަކަދެއްކިން މިހެން ޕެޓިޝަންވެސް ައޅުަގނޑުެމން ވާ. ކުރިންއެބައޮތް ސަޖެސްޝަެނއް

އިރަްށ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަްށ އަންނަ ،ހިސާބަށް ައއިމަ ުނފޮނުވައި އޭތި އާއްމު ކޮމިޓީއާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް 

ށް އެ މީހުން ވަރަށް އަވަހަ ގެންކަން ނެންެގވީމާ،ފެތެނީ ކީއްވެ މަދުވާ ެއއްޗަާކއި މަދުވާ ބަޔަާކއި ަގވާއިދަށް ނު އިއޭގަ 

ރޫކޮށް ސް މެންބަރެއް ތްތޯ. އެއީ ހަމަ އިތުރު ސުވާލަކަށް މަޖިލިވެސް ަގވާއިދަށް ފައްަތިއގެން ގެންނާނެ ދެއް

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު ހަމަ މިގޮތަށް އެ  ބަދަލު؛ މި ގަވާއިދަށް، ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންވީމާ

ްނ ަގނޑުމެނަށް. އެހެންީވމާ، އެކަން ައޅުއަޅުަގނޑުމެންފުރުޞަތު އެބައޮްތ ޕެޓިޝަން ބަދަލުކޮށްލައިގެން ގެނައުުމގެ 

 ގެ. ޝުކުރިއްާޔ.ނލަހެއް ނުވާނެ ކަންނޭ އެްއކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހަދާލަނިކޮށް މާ ތަންކޮޅެއް ހަލުިވކަމާ

 

 :ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ންތައް ހަމަވާނީ އެގޮތަްށ އިރު ޕެޓިޝަނަށް މިހާތަނަށް އައިއަޅުަގނޑުމެން  .އްރިރުދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައާ

އެެހންނަމަވެސް ެއއްެވސް ޕެޓިަޝނެއް އަނބުރާ މި ކޮމިޓީއަްށ އަިއއްަސއެްއ ނެތް. އަިދ  .ވާެލވިފަފޮނު އިދީފަޖަވާބު

ނަށް މި އެނގޭ ެއއްަޗކީ އަުޅަގނޑުެމން ،އެހެންކަމުން .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެއް ވެްސ ނެތް. އެްއވެސް ޕެޓިޝަެނއް 

ށް މާ އޭނަައކައުފުލަިއގެން އެކަން ކުރަްނވީ ތަކުލީފު ދެވަނަ ފަހަަރށް އެ އި،ކޮށްފަ މީހާ މަސައްކަތް އެއްަފހަރުރައްޔިތު

ޅުން ނެތްކަން މީގެން މި ޖެހޭ ގާތް ގުިދ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންނާ އޮންނަންއަ އެކަމެއް ނުކުެރވޭކަން.

މި ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން  ރަކާސް ހަމަ ކޮންމެވެސް މެންބަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެ  ،ނޫންނަމަހާމަވެގެންދަނީ. އެހެން

އެކަްނ އެހެންނަމަވެްސ އެކަމެއް ނުހިނގާ.  .ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން

ވަނީ  ތަކެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގިނަ ޕެޓިޝަން ނުހިނގިޔަސް ވެސް ަރއްޔިުތން ވަރަށް

އްމު ކޮމިޓީއަށް މި ގަވާއިދަށް މިވެނި ބަދަލެއް ނޑުމެން ހަމަ އާއަޅުގަ ،މިކަްނ މިހެން އޮތީމާ، އެނގިފަ. އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީން  އްމުއާ އެްއގޮތަށް  އި މިއާކަމަށް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފޮނުވިދާނެ. ޑްރާފްޓެއް ހަދާފަ ގެންނަށް ފެންނަ

ނޑުމެކޮމިޓީ އްމުގެނެސްިދނުން އެދޭ ވާހަކަ. ދެން އާމި ގަވާއިދަށް ބަދަލު  އި މެދުގަ ން މި ފޮނުވާ އެއްޗަކާން އަޅުގަ

 ިމޓީން އެގޮތަށް ބަދަުލގެންނަން އި ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ނިންމަވާނެ. ާއއްމު ކޮިވސްނަވާފަ ިއ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަ

ވަންޏާ އެ އޮތީ ަރއްޔިތުންނަށް ެއ  ކަމަށް ފްލޯއިން އެއަށް ާއއެކޭ ބުނެފި ،ވަންޏާ ދެްއވައިފި ކަމަށްނިންމަވައި

ކަމަްށ  މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަންތައް ބަދަލުކޮށްލައިގެން އަންނާނެ، ތު ދެވިފަ. އެހެންވީމާފުރުޞަ

ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ުނދެކެން. އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް  ވެސް ެއއްމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްަގނޑުމެން ތިބުމަކީ އެްއޮގތަކަށްއަޅު

ެވސް ރައްޔިތުންނަށް  ގައިމުުއޅެނީ. ހަމަ އެކަން ނުވެގެން އެގެ ނކަންނޭ ތީވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް ުއފުލަންޖެހޭ

ނުވޭތޯ.  ،ވޭތޯކީ ަރއްޔިތުން ުހށަހަޅަން ބޭނުންގޮތަ ދެން އަނެއް .މިހާރު ހުށަހަޅައިފީސް ،ނަމަ ހުށަހެޅޭއެކީ  ފަސޭހަކަމާ

ނޑަެއޅިގެން އެބަ ނޑުމެންނަށް ކަ  ،ކެއް އަތުެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސްނގޭ. ބަިއވަރު ޕެޓިޝަންތައެ ބޭނުންވާކަން އަުޅގަ



  

 އިލާއެއް ފުރިހަމަވެގެނެއް ނޫން. އެހެންނޭ ކިޔާފަދުަގއި އެ އޮންނަ ހުރިހާ މަރުޙައިޕެޓިޝަންތައް މި އައީ އެްއކަަލ ގަވާ 

ނޑުމެން  ނޑަށް  ކަމެއް ނުކޮށް ތިބުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުހަމަ އެއްކަހަލަ ގަާވއިދު ބަދަލުދެން އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ހުށަހެޅިދާނެތާ.  ކޮމިޓީއަށް އްމު މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެގޮތަށް އާ އެޓްލީސްޓްނާތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ނުފެން

ހިސާބުން އެހާ މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،ޔާ އެ ދެން ެއކަން ނުވީތާ. އެހެންނަމަވެސްން ފާސްނުެވއްޖެއްއްމު ކޮމިޓީއާ

 ދަންނަވާލީ.  ތާ. އެ ވާހަކަ ހަމައިއޮތީ އަާދކުރެވިފަ  އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އާ ޝުކުރިއްޔާ  ނޑަށް  .އްމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިދާނެ. އަުޅގަ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  އެކަަމކު ވެސް މިހާރު އަުޅގަ

ޯތ ގައިފިެއކޮޅަށް އަން  ،އޮތީ އިހުއްޓިފަހިސާބެއްަގއިތޯ އެިކއެކި ޕެޓިޝަންތައް އޭތި ކިހާހިސާބަށް އައިއްސަ ހުރި މިހާ

ނޑުމެންނަށް ، ހުރީމަ .ހުރީ އަންގާފައި ؛އެ މީހުންނަށް އިލާފަ. ބަލައިލެވޭނެއެވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައި އަޅުގަ

 އި ތަނުގަ މި . ނޫނިއްޔާސްެޓއް ނެތީތޯއިންޓްރަ، އުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ އިސް މިލައިލެވިދާނެ އޭތި އަނބުާރ ނަބަ

އެއީ  ،ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ެވސް. އެހެން ފޮނުވާލީމަކެންަސލް އޭތި ވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ ަވކި ދުވަހެއް

ންެމ ކޮ .ެދއްތޯ ޗަކީ ފުރިހަމަ ެއއްަޗކަށް ނުވާނެވެސް އަންނަ ޮކންމެ އެއް  ފަހުމި ަގާވއިދު ބަދަލުކުރުމަށްދެން  ؛ކޮންމެ

 ަތކަކާ އެްއކޮށް ވައްޓާިލޔަކަސް ސޮއި ހަމަ .ެއއްޗެހި އޮންނާނެއަާކ އެްއޗެްއ ވެްސ ފުރިހަމަވާނެ ވަކި ކަވަރިްނގ ލެޓަރ

ނާނީ މި ގަާވއިުދ ދެން އަންނަ އެްއޗެްއ ވެްސ ކޮންމެވެސް ގަާވއިދެްއގެ ަދށުން އަން، . އެހެންވީމާނުވާނެ ދެއްތޯ

ނޑަށް ފެނޭ ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގަ ، އެހެންވީމާ .ފަހު ވެސްބަދަލުކުރުމަށް ސި ެއއްެޗްއ އި އަނބުރާ ނައިއްއަުޅގަ

ނޑުމެން  އެއަްށވެސް، . އެހެންވީމާޖެހޭނެ އާ ެއްއޗެްއގެ ގޮތުަގއިންޕެޓިޝަެނއް ހުށަހަޅަ ވެއްެޖއްޔާ އަލުން އަުޅގަ

 . ކޮށްލަން ފެންނަ ކަމަށްކުޗެ

 

 :ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން

އެ ވާަހކަ ވެސް ޓުގައި ހުށަހެޅިދާނެ ަބދަލެއްތާ. ތި ވިދާޅުވި ބަދަލަކީ ވެސް ަހމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ޑްރާފް

އެއްެޗއް ައއިއްިސއްާޔ ދެވޭނީ މިވެނި ވަރެއްެގ  ނުވާރުތު ފުރިހަމަހަމަ ޑްރާފްޓުގައި ގެނެވިދާެނތާ. މިގޮތަށް ޝަ

. އެ މުއްދަތުގަިއ ގެންނޭފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުންނޭ ނުވަތަ އެ އެ ،މުއްދަތެކޭ

ނޑުމެ ޅަންޖެހޭނީ އާ އެްއެޗއްގެ ގޮތުަގއޭ. މިހެންވެސްވަންޏާ ދެން ހުށަހަ ޅިއްޖެ ކަމަށްހުށަނޭ ންނަށް ބުނެވިދާނެތާ. އަުޅގަ

  .އެ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލީ، ޑު މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެްނވީމާެއއީކީ ވެސް މާ ބޮ ، އެހެންވީމާ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން



  

ެއ  ،ެއކަމަކު ރަނަގޅުކޮްށފައި ފޮނުވަން. ވަނީ ގަާވއިދު ކަމަށް  އްމު ކޮމިީޓއަށް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅިދާނެއާ

ނޑުމެންނަްށ ނޭމީހުންނަށް   .އި ފޮުނވާކަށްކަމަށް ވަީނ ޕެޓިޝަންތައް އަނބުރާ ރަނގަޅުކޮށްފަ ންގޭނެއަޅުގަ

ްއޔާރުކޮްށފައި ތި ބޭފުޅުންނާ ވެސް ތަ ރާފްޓެއް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ެއކަހަލަ ޑް)ވަގުުތކޮޅަށްފަހު( ޝުކުިރއްާޔ. 

ކަމަށް.  ވޯޓަކަށް އަހާލަން ވަންޏާ  ކަމަށް ފޮުނވަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބަްސވާމަޝްވަރާކޮށްލާފައި 

ނޑުމެން ނިންމައިމިއަ، އެހެްނވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(   ލާނީ މިގޮތަށް. ދުގެ ޖަލްސާ އަުޅގަ

____________ 


