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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ّالسّ  ّعليكم އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިވަގުތު އާދެ!  الم

ވީމާ، ކޮންމެހެން ދަންނަވައެްއ ނުލާނަން. އެހެންނަްނތައް ޅުަގނޑު ތިއްެބވި. އެހެންވީމާ، އަ  ވަަޑއިގެން އެބަ

ެއގޮތުން ވުން. ްއވެމުޤައްރިުރގެ ާނއިބު ހޮމުޤައްރިރާއި އެޖެންޑާަގއި މިއޮީތ ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނުޑ މިއަދު ކޮމިީޓގެ

ގަާވއިދުެގ  މަޖިލީހުގެ ޅޭއި މުޤައްރިރުގެ ނާއިބު ޮހވުމާ ގު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއަޅުަގނޑު އަދިެވސް ދަންނަާވލާނަން 

ވެސް މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިުރގެ އި މާއްދާގައި ބަޔާްނެވގެންވަނީ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގަ ވަނަ މާއްދާ. އާދެ! އެ  021

ހިމެނޭ އެކޮމިިޓގައި ހުންނަންވާނޭ. އެ ދެ މީހުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުުމގައި  ކުނާއިބަ

 0 މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ގޮތުން އިންތިޚާބު ކުރާ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިުރގެ ާނއިަބކީމިލަބިއްޔަތުންޭނ. އަޣް މެންބަރުންގެ

ނެތް  ވެންޒިރުވެ ރަށް ހާެވެގން ނުވާނޭ. ކޮމިޓީެގ މުޤަްއރިބަރުން ކަމުަގއި ވާ މެންޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތް ސިޔާސީ 

 6ލަބިއްޔަަތކީ ެއގޮތުން ކޮމިޓީގެ އަޣްކޮމިީޓގެ ނާއިބު މުޤައްރިރޭ.  ހާލަތެއްގަިއ ކޮމިީޓގެ ކަންަތްއތައް ބަލަހައްަޓވާނީ

ނަން ހުށަހަޅައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިެރްއ ހޮވުމަށް މި މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު 

 މަދު. އިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުގެތި ދާނދަ މަށް.ހޯދުދު ތާއީ

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙު ރާގެގެތި ދާއިނދަ

ސިމް އިބްރާހިމްގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޤާކަމަށް މާމިިގލީ  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 ނަންފުޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ނޑު ހުށަހަޅަން ނިލަންދޫ ދާއިޢަލަިއކުމްއައްސަލާމް  ހަލީލްގެ ނަންފުޅު. هللا ދުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް. އަުޅގަ

 

 މަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ރާގެ މެންބަރު މުޙައްހިތަދޫ އުތުރު ދާއި

 ސިމް އިބްރާހިމްގެ ނަންފުޅަށް. އަޅުަގޑު ތާއީުދކުރަން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޒު އިސްމާއީލް ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރަން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަލީލްގެ ނަންފުޅަށް. އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުއިދާރީ

މާމިގިލީ ކޮމކިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް ލިބުނީ  ދުއޮތީ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީ މިހުށަހެޅިފައި  ހުށަހެޅުމެއް 2އާދެ! 

ދާއިާރގެ  ގެތިނހުށަހެޅި ެމންބަރަކީ ދަ ސިމް ިއބްރާހިމް ހުންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް.ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާ

ގެ މަދު އަސްލަމް. ކޮމިޓީ އުުތރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައް  ދު ކުެރއްީވ ހިތަދޫމެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު. ތާއީ

 ބޭފުޅުން ވޯޓު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ މް ހުންނަން ށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީކަމަ މުޤައްރިރު

، ލިބިަވޑަިއގެންނެވީ. އެހެންވީމާ ވޯޓު 5މެންބަރުން.  6ލަިބއްޔަތަކީ އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. ކޮމިޓީގެ އަޣްދެއްވުން 

ނުޑ ދެްއ ނުލިބުނު. ކޮމިޓީެގ އަޣްތާއީ އަޅުަގނުޑ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅަށް ލަބިްއޔަތެްއ ުނލިބުނު. ދެން އަުޅގަ

ނުޑ ތިއަޅު  ހުޅު، ފުރުޞަތު މި ދެއްވުމަށް. އެއީ ކޮމިޓީގެ  ން ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓުބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަ ގަ

. ދެއްވުން އެދެން ފުޅުްނ ވޯޓުިއގަންނަވާ ބޭއިރާގެ މެންބަރު ހަލީލް. ފެނިވަޑަކަމަށް ނިލަންދޫ ދާ މުޤައްރިރު

هللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޯވޓު ލިބިވަޑަިއގަތީ ނިލަ 6ލަބިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ކޮމިޓީގެ އަޣް

ދެން ީލލް ހޮވިަވޑަިއގެންފި. ހަهللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކަމަށް ނިލަ ލީލަށް. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުހަ

ކަމަށް ބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުްއވާ  ލަނީ ކޮމިީޓގެ ނާއިުބ މުޤައްރިރުނުޑ ފުރުޞަތު ހުުޅވާއަޅުގަ 

 هللا. ީއވާ ޢަބްދުކުރެްއވުމަށް. ތާއީދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ހިތަދޫ މުޤައްރިރު ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މަދު އަސްލަމްގެ ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްއު ކަމަށް އަޅުގަ

 ނަން ހުށަހަޅަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީ ފަޒާދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 މަދުގެ ނަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ސިޔާމް މުޙައްކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިަރކަްށ 

 

 ލީލް ވާހަކަދެއްެކވުން:ހަهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުންދޫ ދާއިރާނިލަ

 ކުރަން. ޝިޔާމް ނާއިބު މުޤައްރިރަކަށް. އަޅުަގނޑު އެ ނަންފުޅަށް ތާީއދު

 

 ލް ވާހަކަދެްއެކވުން:އްާޔޒު އިސްމާއީގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ

 ކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ. ލަމްގެ ނަންފުޅަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުއަސް



  

 

 ެދއްެކވުން:މޭޒުން ވާހަކައިދާރީ

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި  ށަހަޅާ ތާއީދުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައިކަމަށް ނަން ހު އާދެ! ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤަްއރިރު

މަދު ިޝާޔމްގެ ނަންފުޅަށް. ހުށަހެޅީ ދާިއރާގެ މެންބަރު އަޙުމީދޫ  ެގ ނައިުބ މުޤައްރިރު ކަމަށްބުނީ ކޮމިޓީދު ލިތާއީ

ންދޫ ދާއިރާގެ ދު ކުރެއްވި މެންބަރަކީ ނިލަގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. އަދި ތާއީދު ދާއިރާމެންބަރަކީ ފުވައްމުލަކު މެ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރުއެހެންވީމާ، ލީލް. ހަهللا މެންބަރު ޢަބްދު ދޫ ދާއިރާގެ މީކަމަށް  އަުޅގަ

އާދެ! ކޮމިޓީެގ ޅުން ވޯޓު ދެްއވުްނ އެދެން. މަދު ސިޔާމް ހުންނެވުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުބަރު އަޙުމެން

ަގތީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމަށް ހޮވިަވޑައި  ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރު ގެެމންބަރުން 6ލަބިއްޔަތު ކަމަްށވާ އަޣް

ނޑު މަޖިލީހުއަޙުމަދު ސިޔާމް މުޙައް ގެ އިދާރާެގ މަދު. ެއހެންވީމާ، ނާއިބު މުޤައްރިރަާށއި ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް އަުޅގަ

ޓީގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެަވޑަިއގަތުމަށް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިފަރާތުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޚަބާއެއް ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅަގނުޑ ވެސް  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު هللا. އަލްޙަމްދު `. 

ނުޑ މުޤައްރިރު  ދާ އެކުގެ ތެެރއިން ގިނަ ބޭފުޅުްނގެ ާތއީތީތި ބޭފުޅުންެގ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންަނވަން.  އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އިރާަދކުރެهللا ވައި ެދއްވީތީ. ހޮއްވަ ކަމަށް   ްއވިްއޔާ ކޮމިީޓ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ައޅުގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އޮން ބޯޑު އަދި ކުރާނަން. ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ މަަސއްކަތް ކަތްމަޝްވަރާގެ ުއސޫލުން މަސައް

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ކުރާެނ ވާަހކަ ތިކަންަތއްތަުކގަިއ ހައްލުކުުރމުގެ މަސަްއކަތް ކޮމިިޓަގއި ހިނގާ ކުރަްއވަިއގެން 

ނޑު ޤަޞްވާނަމަ އަ އޮތް ކަމަށް ދުންނަވަން. ދެން މެންބަރުންގެ ތާއީވެސް ދަ ުދ ުކރަން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓ ުޅގަ

ަގވާއިދު.  މީގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަހިންގުމުގެ ަގާވއިދު މިއަދު އަޅުަގނޑު އަތަށް ލިބިފައި އެބައޮތް 

ަޓކައި މި  ކޮމިޓީ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްއިޤްތިޞާދީ ވެސް  ކަމަށް ވާނަމަ މިހާރުން މިހާރަށްވާ އަޅުަގނޑު ބޭނުން 

ނޑުމެންނަްށ ާވއިދަށް ގަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަކި ފުރުޞަެތއް ފެށިދާނެ. އަިދ ހަމަ އެާއއެުކަގއި  ންޢަމަލުކުރައަުޅގަ

ނޑަެއޅިދާނެ ވެސް ގެނައުަމްށ  ގަާވއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް މި ދުވަްސކޮޅެއް ަކނަޑއެޅިދާނެ، ކަ

ނޑު ބަލާލަން ބޭނުން.  ކޮބައިތޯބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަކީ  ވެސް. އެހެްނވީމާ، ތި  ވެސް މިކަމުގައި އަުޅގަ

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙުމަދު މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

އަޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯ މި ފެންނަނީ ދެްއވި ފުރުޞަަތށް. އަޅުަގނޑަށް  އިނގޭތޯ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ

ދަށް ބަދަލު އެހެންވީމާ، ަގވާއިެދއް އޮްތކަމަށް ވާނަމަ ައދި އެ ަގާވއި .އަދި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތަށް ަހމަ ފަށައިގަތީ

އޮްތަކމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޭބނުންވާނެ އެ އޮތީ ކޮން ފުރުޞަތެއްތޯ ބަލާ ަގވާއިދަށް  ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތެއް

ނޑުމެން ކިޔާލަްނ  ތޯ ަބލަންވެސް. އެހެންވީމާ،ްއ އޮތްގެނެވިދާނެ ބަދަލެ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ަގާވއިދު އަުޅގަ

ަވގުތުން ވަގުތަށް މިއަދުން މިއަދަށް . އިނގޭތޯ ފުރުޞަެތްއ ދިނުން ނުވަތަ މި ގޯތްރޫ ކޮށްލަން ޮކންމެވެސް ކަހަލަ

ނޑުމެންނަށް ވާން އޮތްަކމަށް ވާނަމަ.އަދި  މިސާލަކަށް މި އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް  ގަާވއިދު ފާސްނުކޮށް ައޅުގަ

 ވަންޏާ ދެން ކަމަށް  ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެިވ އޮތްގަާވއިދު ފާސްނުކޮށް މިހާުރން މިހާރަށް ކޮންމެހެން ކު

ގަވާއިދު ބަލާލަިއ  އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުެމން މި އެހެންނަމަވެސްމައްސަލަެއއް ނޫން ފާސްކުރިއަސް. 

ދިނުން. އެއީ ައޅުަގނޑު ލިބި ވެސް  ކުރަން ުފރުޞަތެއް އޮްތކަމަށް ވަންާޏ އެ ފުރުޞަތު އިޞްލާޙު މީގައި

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ. 

 

 ސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާ

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮސްމެޓިކް ކަެމއް ކޮންމެހެން ކުރުމުގެ މާނަެއއް ނެތް ވެސް ޮއްތ  ހެން. މިހާރުއާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރު އެ ަގާވއިދަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅަން ބޭނުމިއްޔާ ތި  ްއސަގެން ކުިރއަށް ގޮ ގަާވއިދާއި   ދެން އަޅުގަ

 ވެްސ އެކަްނ ނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެން  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ތިދެން ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅޭނެ. 

ަގވާއިދު މިހާރު އެއިން ަގވާއިދަށް  ކުރުމުގެ ާމނައެއް ނެތް. މި ަތއްޓިކް ކަންތައްމާބޮޑަށް ކޮސްމެ ކޮންމެހެން

ނޑަށް ފެންނަނީ. ގެން ކުިރއަްށ ދެވޭނެއިމި ގަވާއިދާ ހަމަ ދެން  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅެން ކޮންމެހެން އެއީ  ކަމަށް އަުޅގަ

. ދެން މިހާރު ނޫންތޯ ޝޯއެއްވަން މޭން މަ ހަކަެމއް ނޫން. އަނެްއކޮޅުން ދެން އެކަމަކީ  މާބޮޑު މައްސަލަެއއް އޮތް

އެއް އަުޑއަހާކަށް ނުެޖހޭނެ ނޫންތޯ. މެޖޯރިޓީ ފުރިހަމައަށް އެބައޮތް ނޫންތޯ. ކަ އެހެން ބަޔަކު ަދއްާކ ވާހައަނެއް 

 ވެްސ.  ކޮށްެލވޭނެ މިހާރު އެކަންބޭފުޅުން ހަމަ  އެހެންވީމާ، ތި

 

 މަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މަނިކު ދޮން ގުރައިދޫ

ނޑު ިއގެން ކުިރއަށް ދިއުން، ދާން ފެންނަ ނުންވަނީ މިހާރު މިއޮތް ގަާވއިދާވެސް ދަންނަވާލަން ބޭ `. އަުޅގަ

އިޞްލާޙެްއ ަގވާއިދަށް ސަބަބަކީ އަޅުަގނުޑމެންގެ މަސައްކަތް ުހއްޓާލާަފއި ބޭްއުވގެ ބަދަލުަގއި އަިދ  ކަމަށް.

މި ަގވާއިުދ ގެނެސް  ތައްއިުތރުހުރި އުނިަގވާއިާދއިގެން ކުިރއަށް ޮގސް އަޅުަގނޑުމެން  މިހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި 

ނޑުމެން ފަހުން ހުށަހަޅައިގެން  ަތކުަގއިއިޞްލާޙުކޮށް ދިމާވާ ކަންތައް ނޑަށް ފެންނަނީ. ައޅުގަ އިޞްލާޙު ކުރަން އަޅުގަ

ގޮތް.  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ފެންނައެއީ ފެށުން އެހެންވީމާ، ަގާވއިދު ހަމަ މިހާރު އޮތް ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 



  

ހަމަ ން އެީއ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ްއވުސިމް އިބްރާހިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާދެން

ތުރަށް ކޮންމެހެން މުރާޖަޢާކޮށް އި ތައް ލަސްކުރާކަށްފެންނަ ޚިޔާލެއް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް ވަރަށް 

ނޑަްށ ފެންނަނީ ހަމަ މިހާރު ވެސް ކުިރއަށް ެއ އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހަޅާކަށް އަޅުަގނޑަ  ކަށް ނުފެނޭ. އަުޅގަ

 . ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އެ ކޮންޓެއިން ކުރަން. އެހެްނވިމާ،

 

 މަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް ހިތަދޫ

ނޑުމެން ވިސްނާލާފައި  ކުރުންޙު ގެނައުން އިތުރު މާއްދާތަެކއް އިތުރު ގަާވއިދަށް އިތުރު އިޞްލާ ދެން ހަމަ އަުޅގަ

މު ހުގެ ހިންގާ ަގާވއިދުގެ ހުރި ޢާއްގަާވއިުދގައި ހިެމނިފައި މިވަނީ މަޖިލީމި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްަތއް. އެހެންނަމަވެސް 

މެ. އެހެންވީާމ،  ވެސް  އިދުެގ މާއްދާތައް އުސޫލުތަެކއް. އަދި ބަެއްއ މާއްދާތަކަީކ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ަގވާ 

ނުވެްސ ފާސްކޮށްފަިއާވ ގަާވއިދުަގއި ހުރި މާއްދާތަކަށް ބަދަލުތަކެއް  ،ަގާވިއދުގައި ހުރި ަގނޑުމެންނަށް އެއަޅު

ދެން މިވަނީ. މި ަގވާއިުދަގިއ ހިމެނިފައި ހިންގުމުގަިއ ކޮމިޓީ މު އުސޫލުތަެކއް ގެނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ ޢާއް

ޢާއްުމ  ގިނަ ކޮމިޓީަތއް ހިންގާފަިއވާނެ އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީ އަދި ހަމަ ެވސް ހަމައި މިދިޔަ ަދއުރުގަ ޅުަގނޑުމެން އަ

ފެނޭ. އެހެންކަމުްނ އެއް ނުވެސް  ކަމަށް ތި ބަދަލުތަކެއް ެއހެން ހުރި. އެހެްނީވމާ، މާބޮޑެއުސޫލުތަކަކީ ިމއީ

ލާޙު ގެންނަން ށް މި ގަވާއިދު އެޑަޕްްޓކުރަން އަދި އިޞްފެންނަނީ މިއަދުން މިއަދަ ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް

އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަިއގެން ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ  ނަމަ ދެންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމުަގއި ވަނީ

 ކަމުގައި ެދކެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއގެން ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވިތޯ. ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް ައރުވާނަން. ގަާވއިދާ އިތުރުފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންނަާވ 

ކަމަށް  ކުރައްވާ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އިންތޯ އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. ނެތް ޢުތިރާޟުއި ކުރިއަށް ދިއުމުަގއި

ނުޑމެން އިޞްލާޙު ކުރެވެންދެްނ  މެން ަބލާނީ މިނޑުވަނީިވއްޔާ އަުޅގަ ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން. ގަވާއިދު އަުޅގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ވޯަޓކަށް ދަންނަާވލާނަން ތިއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، މި ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން 

ަގވާިއދަށް މިހާރުން މިހާރަށް  ދެއްވުން އެދެން. މިިހއްލަވާލަ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް އަތްޕުޅު މަްއޗަށް 

އަތްޕުޅު  ންފެނިވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅު ތުން. އެހެންވީމާ، ޢަމަލުކުރަންތަ ނޫންތޯ ބަލާލުމުގެ ގޮޢަމަލުކުރަންތޯ ނުވަ

ނޑައަޅާ މި ގަާވއިދާިއގެްނ  ލަބިއްޔަުތން ފާސްވެއްޖެދެްއވުން ެއދެން. ކޮމިޓީގެ އަޣްމައްޗަށް ހިއްލަވާލަ ކަމަށް ކަ

  އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ...ދެން . ކުިރއަށްދާނަން އަޅުަގނޑުމެން

 



  

 ސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާ

ބުނާގޮތުން. ކިަތއް ވޯޓުތޯ ލިބުނީ. ފާސްކުރަން ކިތައް  އިއެ ޯނޓު ކުރެވެން ޖެހޭނެ ަގވާއިުދގަ  ލިބުނީ؟ ކިތައް ވޯޓުތޯ

 ެގންދާކަށް ކޮމިޓީ.  ވޯޓުތޯ ނުލިބުނީ. އެެއއްޗެހި ެއނގެންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެހާ ަފސޭހައެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯުޓ ވެސް ކޮޅަކަްށ ެއއް ވަނީ. މި ގަވާއިާދއެކު ކުރިއަށް ދިުއމަށް ފާސްވެފައިމި ވޯުޓ  7ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

ނޑު 0އްވާ ނުދެ ްށ ން ކުރިއަގެއި ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދާ  މެންބަރު އިންނެވި ކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސް  އަޅުަގނުޑ މި ަގާވއިދުގެ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ިތ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް . ދެން ދިއުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މާމިގިލީ  ކޮޕީއެއް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަރުވާނަން. ދެން އަޅުގަ

ރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަްނ ވަރަށް ޮބޑަްށ ބޭނުންވާނެކަން ެވސް އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކަހަލަ ތަޖުދާއިރާގެ ޢި 

ބޭފުޅުންނަށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަގވާއިުދެގ  . އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ތިފުރުޞަތުގަ ދަންނަވަން މި

ނޑުމެން  ކޮްށ ގަާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރަށް މަޝްވަރާ އެއަށް ކޮޕީއެއް ފޮނުވާނަން. ފޮނުވުަމށް ފަހުގައި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިދާނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ގެނައުމަށް ބަދަލުތައް ވަކި ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ނޑު ހިސާބުން  މިހާ  މި ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

____________________ 

 


