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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެޖެންޑާަގއި އޮތީ ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދަށްގަާވއިދު ކޮމިޓީ މިއަދު މި ބައްދަލުކުރަނީ  ގަނޑުމެންގެއަޅު `. 

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  މި އޮންނަނީ.ަގާވއިދު  އުމުގެގެނަވަނަ ިއޞްލާޙު  1އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ަގވާއިދު. 

މި ގަވާއިދު މި  ވަނަ ބުރަށް ކަންނޭނގެ 4މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު  ބޭފުޅުން ވެސް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ

ެގ ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާ ކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމީފަހަރު މި ަގާވއިދު ައއިމަ ައޅުގަނޑުމެން ދިރާސާ. ފުރަތަމަގެނައީ

 ޚިޔާލު އެ ބޭފުޅުންނާ ގެނެސްގެން ުކޑަކޮްށ މިކޮޅަށް  ްއވާ ބޭފުޅުންވިޔަފާރީގައި ުއޅުމި ޅުންނާއި އަދި ބޭފު

މައްސަލަތަކެްއ ހުރީމަ، ވިސްނުންފުޅުތަކެއް މި ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުްނ  . ކޮމިޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެބަދަލުކޮށްލަން

ކޮމިޓީން ނިންމީ އަުޅގަނުޑމެން އެ ބައްދަލުން ބާއްވާފައި ފަހުން  ށްލަން.ބައްދަލުކޮ ހުރިކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާީތވެ

 ސްޭޓކްއެ ބަެއއް މާއްދާތަކަށް ބަަދލުގެންނާށާއި އަދި  އަލުން މި އަނބުރާ ަގވާއިުދ ފޮނުވާލަން އެ ބޭފުޅުންނަށް.

ރާފްޓެްއ ޑް ރިވައިސް ނޑުމެންަނށް އަުޅގަވަޑަިއގެން ވާހަކަދަްއކަވާަލއްވާަފއި ވެ ސްއާ ެއއްކޮށް އަލުން ބައިވެރި ހޯލްޑާ

އެ ޑްރާފްްޓ އައިމަ  އެ މަރުޙަލާ ނިމިފައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައީ ޑްރާފްޓެއް.އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވައިެދްއވުމަށް.

ގަނޑުމެން އަޅު މަަސއްަކތްކޮށްލާފައި  ހަފުތާއެއްގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން އެ 2 އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށްފަިއ ދެން

 ން އެ ގޮތަށް ފާސްކުރަ އިާދރީ މޭޒުން ރަނގަޅުކޮށްލަެދއްީވމަ ލާ ކުށްތައް ބައެއް ޢިމްންމީ އެ ގަާވއިުދގައި ހުިރ ނި

ލާ ކުށްތައް ޢިމްބަދަލުތައް ެގންނަވާފައި މި ކޮޅުން އިދާީރ މޭޒުން އެ އެ ބޭފުޅުން  . ދެން މީތިހުށަހަޅައިގެން

ބަލާ ބެލުމަށް އެ އަނެއްާކ ޖެހުމުގެ ކުރިން ަގއި ގެޒެޓް  ށް ފޮނުްއވުމުން އޭތި ެގޒެޓަ ރަނގަޅުކޮށްދެްއވާަފއި ފޮނުްއީވމަ

ލާ ކުށްތަްއ އޭގެތެރެއިން ގިނައީ ޢިމް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް. ޗޭންޖަސްތައް ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަވީ ަބއެއް އެބަލާފައި 

ނެ. ށް ނުލެވޭގެ ގޮުތަގއި ރަނގަުޅކޮލާ ކުށެއްކަްނނޭނގެ ޢިމް ތަންކޮޅެއް އުޅޭދެތިން  ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ލާ މްމީީކ ދެން ޢިއެހެންވެ ދިވެހި ބަހުން ބޭސް ފިހާރަ ޖެހުން. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ފާމަސީ ޖެހުން.  މިސާލަކަށް

ދަންނަަވން. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އެ ެގޒެޓްކުރަން ރަނަގޅޭ  އަޅުގަނޑަށް އުނަދގޫވީކުށެއް ނޫން ކަމަށް ބަލާފައި 

 ޗުއްޓީ ތެރެއާ  ދެން މެން ކޮމިޓީަގއި ތި ވާހަކަދައްކާލަަފއި ނޫނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށްކަށް ނުކުެރޭވނެއޭ.އަޅުގަނޑު

ށޭ އަވަސްކޮށްދޭ ޝޫމި އިއެހެންނަމަވެސް ނުބޭއްވީ. ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެއއް އެއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން  ދިމާވީމަ

ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން  ވާ ފުރަތަމަކުރީމަ ދެން ބާއް ބަންދުށްއެރީ ދެން ގުޅާތީ އަުޅގަނޑު ިހތަ އިކިޔާފަ

ނުލިބިގެްނ ކޮމިޓީ ރޫމް އެހެންނަމަެވސް  .ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރިން . ދެން ިއއްޔެބޭއްވޭތޯ ބަލާނިްއޔޭ

 އަުއ އިޝޫަތކެއް އެހެންވީމާ، އަެނއްހެން ދަންނަވާލީ.  ދެން ގަިޑއެއް އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީގެމިއަދު  ނުވެގެން

ތަންތަނަކީ އެީއ ެއ  ލައިންކުރަްއވާފަިއ މިހާރު ެއހެރަރއަންޑަ އެހެންނަމަވެސް މި ނޫން.  ގެންދާ ަގވާއިެދއްހުޅުވި

ކަމުދާ ކަމަށް ވަންޏާ،  ހުރި ތަންތަން. އެ ތަންތަން ކޮމިޓީއަށް އިދާރީ ބަދަލުތައް ގެންނަވާފައި ވިދާޅުވާ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އޮފް މައިްކގަިއ ށް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާލެވިދާނެ. އަުޅގަނުޑމެންނަބަދަލުކުރެއްިވޔަސް 
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މީގެ ލޮބީ ކުރިއަށްދަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ވެސްސަލައެއް ބައެއް ބޭފުުޅން، އަދިމައް 2މިހާރު  ދަންނަވާލި ގޮތަށް

ލާޙު ގެނައުމުގެ ަބިއ ދެން ިއޞް)ރެޯކޑިންގގައި ެމންބަރު ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(  ގަާވއިދު

 ވެސް އެ ބޭުފޅުން އެބަ ފާހަގަކުރަްއވާ.ކަމެއް އަދި  2ނުނިންމުނު ކަމަށް ވިޔަސް މީގެ ލޮީބގަިއ  ނަށްންއަޅުގަނޑުމެ

 ބޭހާ އްކަތްކުރަނީ ސަައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަ ނޭނގެ ދަންނަވާކަށް އަދި ކަށް އެާހ ސާފުކޮށް ނޑުމެންނަދެން އަުޅގަ

ސްގެން. އެހެންވީމާ، ގެނެ ގަާވއިދަކަްށ ގެންނަ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުހިންގަމުން ގެންދަވާ  ތުަގއިވާއިުދގެ ގޮބެހޭ ގަ

 ފާރު 4އެ އިޞްލާޙުެގ ގެ ތެޭރގަިއ މި އޮީތ އަުޅގަނޑުމެންެގ އިޙްިތޞާސްމަ ދަށް ހުށަެހޅީއިޞްލާޙެއް ަގވާއި

ކުިރއަށް ދިއުން.  ެއ ގޮތަށްފައި ދަންނަވާލާ ަކންކަންފާހަަގވާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކަމަށް  ތެރެއިން

ޑެތި ބޭފުޅުން ބޮ ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މަށްަކމަކީ ހަމަ ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކޮށްލު 2ފާހަގަވާ  އެހެންމަމަވެސް

ްއ އެ ބޭހުގެ ޕްރޮަޑކްޓްތަ، ޭބފުޅުން އެކިެއކި ޕްރޮަޑކްޓްތައް  ވާކުރައް  ބޭފުޅުން ކޮށް ކުރަްއވާޑެތިްއވާ ބޮމި ކަން ކުރަ

 ގެެނވޭ ނު އެ ބޭސް އެހެން ގޮތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެންލެއްވީމާ ގެ ނަން މައްޗަްށ ރަޖިސްޓްރީކޮށްއެ ބޭފުޅުން

ބްރޭންޑް ނޭމް ގެ ހެއްބޭއެ ބޭފުޅުން އެ ވިާދޅުވަީނ  އެހާ ސާފެއްނޫންއަދި  މައްސަލަ. އަުޅގަނޑުމެނަކަށް 

ނުވަތަ އޭެގ  ދެން ނުގެނެވެނީތޯ އެްއވެްސ ދިމާލަކުން އަށް ޓާކުރީމަ ބްރޭންޑް ނޭމް ރާއްޖޭެގ ޕޮލިސީ ތެރެރަޖިސް

ެއއްެޗްއ  ހަމަ އެ ބޭހުގެ ބާވަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެންނުވަތަ އެހެން ނަމެއްގައި  ނޭމްގައި ެއއްެޗއް ހެދިޔަސް ކެމިކަލް

ންނަކަށް އެ އަދި އަުޅގަނޑުމެނިންމަނީ.  ްފރީ އޭޑަރ މި . ކިހާ ފުޅާކޮށްތޯ ީމގެޖެއަްށ ނުގެެނެވނީތޯހެދިޔަސް ރާއް

މި  ކަމެްއ ވެްސ ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އަިދ ެއ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވަނީ ެއ ވާހަކަ  ބަލާލެވިފައެްއ ނެތް.

 އޭ.ޑީ.ޭކއަށް ޮގއްސަ  ވަނަ ކަމަީކ އެ ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަީނ ތިމަންނަމެން މިސާލަކަށް 2ދެން  ކޮންސަރން އޮތީމަ.

 ލަްއކަ ރުފިޔާގެ ބޭސް ގަނެގެން 2. ޔާގެ ބޭސް ގަތިއްޔޭރުފި ލައްކަ 2ވި ގޮތަްށ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅު

 ލާ މި ހުރިހާ ކޮިލޓީ ކޮންޓްރޯ ކާއިނީ ަވކި ެފންވަރެްއގެ ގުދަންތަރެވެކުމި  ގެންނަންޖެހެނީ. އެއީ ހޯލްޭސލްކޮށް

ޭގގެ ބަދިގޭަގިއ  ގެނެސް އޭތި ގަނެގެން ރިޓެއިލާ އެހެންނަމަވެސް އޭ.ޑީ.ކޭއިން އޭތި ަގންނަތަެކއް ހުރީމައޭ. ކަންތައް

އެީއ  ވެސް ހުއްޓުވޭ ގޮތެއް ޯނވޭ. ބަހައްޓަިއގެން ވިްއކިޔަސްމަގުމަްއޗަށް ޮދރު އިންނަ ފާމަސީއެްއގަިއ  ބަހައްޓަިއގެން

ރަނގަުޅ އެހާ  އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހަނދާނުން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާެއ ތަނަށް  އްނުވޭޅުގަނޑަކަށް ހިޔެ އަ

ބޭނުމުގެ ތެރޭގައި އެަބއިނދޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ގަވާއިުދގެ މި އިްޞލާޙުގެެއއީ ވާހަކަެއއްހެން. 

އްޔާ ހުންަނންޖެހޭނެއޭ. ބޭސް ބެހެއްޓޭނެ ގުދަނެއްތޯ. އެ ގުދަން ގުަދނެއްަގއި ެވއްޖެ ކޮލިޓީތަކެއް. މިނިމަމް

ބޭހުގެ ގުދަނެްއގެ ގޮތުަގއި. އަދި އެތާނގަިއ  ހުންނަންޖެހޭނީ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީަގއި ރަޖިސްަޓރކޮށްފައޭ

ބޭހުގެ ގުދަނެއް ގޮތަށް ރަިޖސްޓްރީކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހިރަމިހިރަ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ހުންނަންޖެހޭނެއޭ. 

އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަުހރި މި ކޮމިޓީަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެ އިޝޫ ަނަގއިގެން ވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި 

ހުންނަންޖެހޭނެއެކޭ. އޭ.ޑީ.ކޭ ފެންވަުރގައި ހުިރހާ ފާމަސީއެއް ނަކަށް ނުބުނެޭވނެ އޭ.ޑީ.ކޭ ފެންވަުރގައި އަޅުގަނޑުމެން
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ެއއީ ވަރަްށ )ރެޯކޑިންގގައި މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ާސފެއް ނުވޭ(  ...އެތާނަގއި ފާޚާނާކުރެވެން ހުންނަންވާނެއޭ

ށް ެގއްލުްނނުވާ އެއަްށވުރެ ދަށް ފެންވަރެއްަގއި އެކަން ކުެރވޭ ގޮތަށޭ މަތީ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ވެދާނެ. އެކަމަކު ޞިއްޙަތަ

އޮންނަންވާނީ. މިސާލަކަށް، ައޅުގަނޑު ނުބުނާނަމޭ މިވެނި ސައިެޒްއގެ ޑަސްބިން އެތާ ެއތެރޭގައި ހުންނަންވާނެެއކޭ. 

އްކުެރވޭނެ ނައްަތއިލެވޭެނ އެކަމަކު އަުޅގަނުޑ ބުނާނަމޭ އެކަީށގެންާވ ގޮެތްއގަިއ ުކނި އެތަނުން ބޭރުކުެރވޭނެ އެ 

ނިޒާމެއް އޮންނަންވާނެއޭ. ެއގޮތަށް ތަންކޮެޅއް ބްރޯްޑކޮްށ ބުނީމައޭ ކުދި ގުދަންތައް ގެންގުޭޅ މީހުންނަށާއި ކުިދ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަުޅވާނީ. މި ދެންނެވި ދެ ޮޕއިންޓުން ެއއް ޕޮއިންޓް އެެހންވީމާ

ޖެ. އަނެއް ޮޕއިންޓް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކެޕްޗަރ ކުރެވިދާނެ ކަމާއިމެދު ުކޑަ އުނދަގުލެއް މިުއޅެނީ ކެޕްޗަރ ކުރެިވއް

ބޫލުކުރެވެނީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދީފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ހަތަރުފާރުގެ ތެރޭގައި ެއކަން ނެތީމަ. ކޮންމެއަކަސް ޤަ

ދަލުތަކުގެ ކޮޕީ މިހާރު އަތްޕުަޅށް ލިބިވަޑަިއގެންފައި ިތ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން ެއ ގެންނަން ބޭނުންވި އިދާރީ ބަ 

 އޮތީ. ދެން މިއާ ބެހޭގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށްދާނެ ގޮެތއް ކޮމިޓީން ނިންމަންވީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ވަނީ ވަިކ ބާވަެތއްެގ ބޭސް ވަިކ ފަރާތަކުން އިްމޕޯޓްކުރުމަށްފަހު ދެން އެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން

އެހެން ފަރާތަކަށް ރާްއޖޭގައި ބާވަތުގެ ނަމެްއަގއި  ނަމުގައި ނޫނިއްޔާ އެާއއި ުގޭޅ ނަމެއްގައި ުނވަތަ އެ ޒާުތެގ އެ

ގެންނަ ަކމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަްށ އެފަދަ ބޭހެއް އެތެރެނުކުެރވޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ަގާވއިދަށް އިޞްލާޙެއް 

 ... )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(ހީވަނީ ފުދޭވަރަކަށް މުހިއްމު މީގައި ހުރި މައްސަލަތައް

އެއީ ޕްރީމިއަމް ިވޔަފާރިެއއްަގއި މި އޮންނަނީ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް އެ ބަަޔކު ބޭނުން އެއްެޗއް ހަމަ އެބަޔަުކ 

ހަމަ ، އިމްޕޯޓްކުރާ މީހުން. އެހެންވީމާ ދާ ެއއްެޗއް ނޫނިއްޔާމުްނ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ މީހުންނަކީ ހަމައުފައް

ބޭނުން ހަމަ ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް އިމްޕޯޓްކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. ބައެއްަފހަރަށް ހަމައެކަނި ބޭހުގައި 

އެބަހުރި އެހެން ބައިވަރު ޕްޮރޑަކްޓް ުނވަތަ މުދާ އެބަހުރި. އެ ހުރިހާ  މިކަން ކުރީމަ މިވާ ގޮތަކީ ރާއްޖޭަގއި

އަޅުގަނުޑ ، ރޭގައި އުޅޭ މައްަސލަ. އެހެންވީމާމުދަލެއްގައި ެވސް އެތެރެކުާރ މީހުންނާއި އަދި ވިއްކާ މީހުންގެ ތެ

ްނޏާމުން އެއީ ގާނޫނެއްެގ ޝަނެއް އަދި ވިަޔފާރިއަށް ގެންނަ ކަމަށް ވަޓްރިކްސްރެގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެކަހަލަ 

)މެންބަރު ރެކޯޑިންގގަިއ ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެްއ  ... ޓްޭރޑް ސިފައިަގއި ޑިބޭްޓކުރެިވގެން ްޓރޭޑް މާކް ލޯ ނުވަތަ

ބޫލުކުރަނީ. ެއއީ މިހެން މި ދެންނެވީ މިހާރު ޤަހޭނެ ބަދަލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގެ ތެެރއަށް ލައިގެން ެގންނަންޖެނުވޭ(

މިސާލަކަށް، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަންޏާ މައިލޯ. ލަންާކއިން ަމއިލޯ ހަދާ ކުންފުންޏަކުން ބަެއއް މީހުން އުޭޅ ވެސް އެބަ
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ޝިޔާގެ ހަމަ ބޮޑު ވިޔަާފިރ މެލޭ އުޓަރަކަްށ ވިއްކަފާނެ. ެއކަމަކުމައިލޯ ހަދާފައި ރާއްޖޭގެ ވަިކ ސޯލް ޑިސްޓްރިބި

ޓިޓީެއއް އެމީހުން ބަލްކްކޮށް ގަނެގެން ލަންކާއިން އެމީހުން އެ އްގައި ހުރެދާނެ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ުކއަންމޯލެ

ާރއްޖެ ަބޔަކު އިމްޕޯޓްކޮށްފާނެ ހަމަ  އިންމެލޭޝިޔާ ، އިން ެވސް ވިްއކަފާނެ. އެހެްނވީމާވިްއކާ އަުގގަިއ ހަމަ މެލޭޝިޔާ 

ން އޭތި އިމްޕޯޓްކުރުން މިހާރު މި އޮތްގޮުތންވިްއޔާ ކޮންމެހެން މެލޭޝިޔާއި، އް އަުގަގއި އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާއެ

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކުރެވެން މިއުޅެނީ ، ވެސް ގަާވއިދެއް ެނތް. އެހެންވީމާއެއް .މަނާކުރާ އެއްެވސް ގާނޫނެއް ނެތް

ބާވަުތގެ ެއއްެޗއް އެތެރެުކރުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަނާކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ  އެކަހަލަ ކަެމއް. އަދި ނޫނީ އެ

އި އޮތް ކަމެއްކަމަށް ައޅުގަނުޑ ގަާވއިދަުކން އެ މަނާކުރުމަށްވުރެ އެ ގާނޫނެއް އަންނަންޖެހިފައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ހަމައެކަނި ބޭސް އުފައްަދިއ ، އް އަްނނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާގާނޫނެ ގެ ގޮުތގައިބޫލުކުރަނީ. އެއީ ޓްރޭޑް މާްކ ލޯޤަ

އިން ލާފައި ދިނުމަކީ ެނއް އަުޅގަނޑުމެން ގަާވއިދެްއެގ ތެރެނުވަތަ ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާްތތަކަށް މިވަރުގެ ޕްރޮެޓކްޝަ

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެއީ ހަމަ ވަކި ބަޔަަކށް ވަކި ބާވަތެްއގެ ވިޔަާފރިކުރާ ބަޔަކަށް އެވަުރގެ ޤައަޅުގަނޑު 

ްށެވގެން ބޭއިންސާފަކަރައްކާތެރިކަެމއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ެވގެން ހިނަގއިދާެނ. އަދި އެހެން މީހުންނަށް ވެޭވ 

 ޓްރޭޑް މާރކް.  ނެްއެގ ދަށުންބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ގެނެވެންޖެހޭނީ ވަކި ގާނޫޤައަުޅގަނޑު ، ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް ހަމަ ބަލައިގަންނަން ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތައް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ، ވެ ޝުކުރިއްޔާ ޢަލީ. އަުޅގަނޑު 

މަހެއްގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަްތކުރެވެމުން މިާދ މައްސަލައަކީ ބޭހާ ބެހޭ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ތިންހަތަރު

ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ަގާވއިދު. ދެން އެ ގަާވއިދުަގއި މި އިންނަނީ މައިގަނޑު ދެތިން  1ގަާވއިދަށް 

. އެ މަަސއްކަތް އަުޅގަނޑުެމން ކުރަމުން މިދަނީ. އެއިްނ ެއއްކޮށްާކ ޖަދުވަލަ އްގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙެތަންކޮޅަކަށް 

 ތި ވިާދޅުވި އިޝޫ އިންތޯ އަުޅގަނޑު ދެންމެ ބަލައިލީ. މިއޮތީ ބޭހާ ގަާވއިދުގެ ގޮތުަގއި މިހާރު  އިއެްއވެސް ދިމާލެއްގަ 

ދެން އަޅުގަނޑަށް ނޭނޭގ މީެގ ަގއި ިމއޮތީ ެއ ުބނެފައި އޮންނަ އެްއޗެްއ.  6.1 އި ސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޓެމްޕްލޭޓުގަވެ

ބޭްސ  މައްޗަށް އުޅޭތޯ ައޅުގަނޑުެމންނަށް ބަލާލެވިދާނެ އެލިސްޓޭޝަނާ ބެހޭ ވަކި ގަވާއިެދއް އުޅޭތޯ. ެއކަމަކު

މި ވެސް މި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި އި އެތެރެކުރުމާ ބެހޭ މާއްދާއަކަްށ މި ދެންނެވީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގަ

 ައޅުގަނުޑގެ ިޚޔާލެއް ދަންަނވާަލންތޯ؟ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް  މާއްދާ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

ވެްސ ެއ ވިދާުޅިވ  މި އިޝޫ އުޅޭަކން ފާހަގަވޭ ެދއްތޯ. ޑިސްކްިރޕްޝަނެއް ުއޅޭތީެވ، ދެންމެ އަމީތުއެބަ ވެސް 

ށުނީއްސުެރ އޮްފލައިންކޮށް ދަންނަވާލި ގޮތަށް. ބޭސް އެތެރެކުާރ މީހުންެގ ވެސް މި ަބއްދަލުވުން ފެ ގޮތަށް ައޅުގަނޑު

ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް، ނުތަވަސްކަމެއް ެއބަ އުޅޭ. ބޮޑެތި މީހުންގެ އެަކނި ވަކިކަހަލަ ޕްރޮޑަކްެޓްއ މެދުގައި 

 ޕެރެލަލްކޮށް ވޯރުކކުރާ ގޮތަށް. ެއކަމަކުގެން ނުގެނެވޭ ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެން އެ ޕްޮރޑަކްޓު އެހެން ދިމާލަކުން ގަނެ 
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ވެސް ދެންމެ ޢަލީ އެ ފާހަގަކުރެްއވި އި ކަމަށް ވަންޏާމު ކާބޯތަކެއްާޗިއ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ ހުރިހާ އެއްޗެްއގަ 

 އެހެން ބާއްވަތްތަކުން ގެނެސްގެން ވިްއކާ އެްއޗެހި. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މި އެަބ ހުރި .ފާހަަގވޭ އިނުކުތާ އޭގަ

 އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލު ތަފާތުުވންތައް އުފެދިފައި ހުރިކަން. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ  އިމައްސަލަިއގަ

... )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިާދޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ( ގޮުތގައި ގެއްއޮތޮރަިއޒުޑު ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެ 

ރު ރެކޯޑިންގގަިއ ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( ތަންފީޒުކުެރވިގެްނ ޢައްޔަންކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ... )މެންބަ

އުޓަރޝިޕް މި ނަގަނީ. ންހެއްޔޭ އޮތޮަރއިުޒ ޑިސްޓްިރބިނޫ  އި ކޮންމެވެްސކަހަލަ ޮކންފެޑެރޭޝަނެއް ޕޭކޮށްފަނުވާނެއޭ. 

ތައް ހިންގަްނވާނެއޭ. އޭތި އޮންނަ އުސޫލު ެއ ާޢއްމުކޮށް އޮތޮަރއިޒު ޑިސްޓްރިިބއުޓަރޝިޕާ ގުޭޅގޮތުން ، އެހެންވީމާ

ކަމަށް ވިޔަސް މި ރާއްޖޭގައި ެއ  ރިޕީޓުވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރެިވެގންނުވާނެއޭ. ޢަލީ އެ ވިދާޅުަވނީ އެކަން އެހެން އޮތް

އޮތް އެިތ  އި ވެސް ވަކި ޕްޮރޑަކްެޓއް ގެނެސްފިއްޔާމު އެ ަވކި ަޤއުމަކުްނ ގެނެސްފައި ހުރިހާ ދިމާލެއްގަ

އެހެން ޤައުމުތަކުްނ ގެނެްސގެން ހަމަ އެާއ  ގެނެވިދާނެ ކަމަށް. އެކަމަކުނުން ެއ ޤައުުމން ދެ ވިްއކާކަމަށްވަންޏާމު

މި އިޫޝ އެބަ އުޅޭ. ، ސްގެްނ އެބަ ވިްއކައޭ. އެހެންވީމާ ކޮމްޕެޔަރަބަލް ނުވަތަ ލިޭބ ޕްރޮޑަކްޓްަތއް ގެނެ 

ންެގ ކުރިމަތީަގއި މިއޮީތ މި ތިންހަތަރު ވެސް ދެންެނވިހެން މިައދު އަުޅގަނޑުމެ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ުކރިން

މަހަކުއްސުރެ ބެލިގެން ގެނަިއ އިޞްލާޙެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ހުށަހެޅި ބެލިގެން މިއުޅެނީ. އެއީ ެއްއވަނަ 

އޮތީ. މި ދުެގ ތެރެއަށްތޯ މި އިޝޫ ކެޕްޗަރކުެރވިފައި އެ ގަާވއި ގެންނަންޖެހޭ ގަާވއިދު. އެކަމަކުއިޞްލާޙު 

ގަާވއިދަށް ގޮްސގެން ރަނގަޅުކުރަްނ  އުނެތް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމި ގަވާއިުދގެ ތެރޭގައި ، އެހެންވީމާ

ައްށ މި އިޝޫ ައޅުގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީ އުޅުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ަކމަށް ނުފެނޭ. ބަޓް، އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހީވަނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި އެ ރަނގަޅަށް ން މިއަށް ަދިއގެ އްގޮުތަގއި ބޭްއވިދާނެހެން. ވަ ގެއެހެން މައްސަލަެއއް

އިޝޫއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަކިން ވާހަކަަދއްކާެލވިދާނެހެން. އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ތި 

 ނެހެން. އެކަމަކު ކަދައްކާެލވިދާފާހަގަކުރަްއވާ އިޫޝއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯލްސޭލްކޮށް އެއަށް ފޯކަްސކޮށްގެން ވާހަ 

 މަރުޙަލާެގ ތެރެއަކު ނޫން.މި ގަާވއިދުގެ މި އިޞްލާުޙގެ ފައިނަލައިުޒކުރުމުގެ 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:މެންބަރު ރޮޒަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ވިދާުޅވާ މީގައި ހަމަ މިއޮތީ ދެ ވައްަތރެއްގެ ޑިސްޓްރިިބއުޓަެރއް ިއނގޭތޯ. މިސާލަކަށް )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި 

އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( މަިއލޯގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ، ސޯލް ޑިސްޓަރިބިއުޓަރ ނަގައިިފ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ... 

)މެންބަރު ރެކޯޑިންގގަިއ ިވދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( ސިުޓއޭޝަނެްއ މިސާލަކަށް ލަންކާަގއި ހުންނަ... 

ނުވޭ( އަެނކަތިން ނަަގއިފިއްޔާމުން އެމީހުން އެޭދ  )މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި ިވދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާެފއް

ދޭނެހެން ހީވަނީ. މިހާރު ބެންކޮކުން  އެތަނަކުންެދން  ތަކީ ލަްނކާއަކުންެނއްޑިސްޓްރިބިއުޝަްނގަިއ އޮންަނ ގޮ
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ލް ބަލައިފިއްޔާމު އެތަނަކުން ނުިވއްކާނެ އެހެން ބަޔަކަށް. އެަކމަކު ސީދާ އޮރިޖިނަލް ނެސްލޭ ކުންފުނިން އޭގެ ސޯ

ޑިސްޓްރިބިއުޓަރްސ ެވސް ރާއްޖޭަގއި ހުުޅވައިފި ކަމަށް ވަންޏަކާ ދެެނއް އެހެން ޤައުމަކުން އެތެެރކޮށްގެެންއ 

ނުވިއްކޭނެ. އެހެންވީމާ، ބޭުހަގއި ވެސް އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ އަންނާނީ އެގޮތަށްހެން. އެ ބޭސް އޮރިޖިނަލް އުފައްާދ 

އްެޗއް އެ އިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އެހެން ޑިިވޝަނަކުން ވެސް އެކުންފުނިން ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ވެސް ނަގަ 

ނުގަެނވޭނެ. އެކަަމކު އެހެނެއްނޫން ރީޖަނަލް ިޑސްޓްރިބިއުޓަރ އެްއ އަތުން ނަގައިފި ކަމަށް ވަންޏާމު، އެގޮަތކަށް 

)މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގިއ . .މިސާލަކަށް ލަންކާއިން ިވއްކާ އެްއޗެއް ލަންކާ އެހެން ތަނަކުން އެގޮތަށް ނަަގއިފިްއޔާމު.

  ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުޭވ(

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑު ރޮޒޭ އެ ވިދާުޅވި އެްއޗެއް އިތުރަށް ކޮންފޯރމްޮކށްލަން އެއްެޗއް ދަންނަވާލާަނން. މިސާލަކަށް ރަނގަޅު 

)މެންބަރު  ސްޕޯޓްސް... . ރާއްޖޭަގއި މި ވިޔަފާިރުކރާސްޕޯޓަސް ގަނޑުމެްނނަށް ނެގިދާނެއެްގޒާމްޕަލެއް އަޅު 

އެމީހުންގެ މަިއ  ރެކޯޑިންގަގއި ވިާދޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( އެްއެވސް ތާކުން ރާއްޖެ އެތެރެެއއް ނުކުރޭ.

ސިލޯނަކުން އަދި އެހެން އް ސާފެއް ނުވޭ( )މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި ިވދާޅުވާ ެއއްޗެ އޮފީހުން އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު... 

އެ ާބވަތުގެ ެއްއވެސް އެްއޗެްއ  )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(ތާކުން ވެސް... 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ވިދާުޅވި. އީއެ ނުގެނެވޭނެ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

އިންނައިުރގަިއ ތި އިންނަނީ ނޫންތޯ ދިވެހިން ބޭސްފިހާރަ ޖަހާފައި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ފާަމސީ ދެއްތޯ. މިހާރު 

 އެއަށް ިކޔާ  އްުނވޭ އަުޅގަނޑުމެން އެއަށް ބަދަލުކުަރން މިޖެހެނީކީ އޭގެ ޓޮޕަރ ނައުންހެނެއްޔެއަޅުގަނޑަކަށް ހި

. އެއިނީ ެއއީ އިނގިރޭސިން ދެއްތޯ ކިޔާ ނަން ދެއްތޯ؟ މިހާރު މިސާލަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ފާމަސީ ވާހަކަައކީ ެއއަށް

ނަށް ވެްސ ންތިރީގައި ނުޖެހޭ އޭ.ީޑ.ކޭ ޭބސްފިހާރަ ޖަހާކަށް. ބުރެކެޓެއްގައި ޖަހަންވީ ބޭސްފިހާރަ. އޭރަށް އެންމެ

 . ގޮތަށް . އެ ބޭސް ފިހާރައެްއަކން އެނގޭއެބައެނގޭ މިތަނަކީ މި ބޭސް ފިހާރައެއްކަން. ެއގޮތަށް ެއއިްނނަންވީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ިމހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރިމަތީ މިއޮތް ަގާވއިދަށް 

ކޮންމެ ބޭސް ފިހާރައެްއގައި އެ ފިހާރައިގެ ނަމުެގ ގެނެވުނީ އެންމެ ބަދަލެއް. ަވރަށް މުހިއްމު އެއް ބަދަލު. އެއީ 

ބަޔަކަށް ނުާވގޮތަށް އެ ފިހާރައިގެ ނަންބޯުޑގައި ދިވެހި ބަުހން "ބޭސްފިހާރަ" އަދި އިނިގރޭސި ބަހުން "ފާމަސީ" 

ޖަދުވަލުގެ . އެއީ ފުރަތަމަ ށްގެނައީ ަގވާއިުދގެ ދެ ތަންކޮޅަކަ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. މި ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން މި

ދެން ޕޮއިންޓް އެނގިަވޑަިއގެންފިތާ. ދެ  .11ވަނަ ނަންބަރަށް.  10ދުވަލުގެ ވަނަ ނަންބަރަށާއި ދެވަަނ ޖަ 9

ޖަދުވަލުގައި ވެސް އެކަމާ ބެހޭ ޖުމްލަ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލުކޮށްލީ އެއްގޮތަށް. ދެ ތަނުގައި ެވސް އެްއގޮތަކަްށ 

 ންމުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާމި ަގވާއިުދގެ މައްސަލަ ދެން ނިހާއީ ގޮތެއްަގއި ނިބޭނުންކުރާގޮތަށް. މި ބަދަލާއެކުގައި 

ތާއީދުކޮށްލަދެްއުވމުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް  އިސް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަ ކަމަށް ވާނަމަ އެކަމަށް ކޮންމެވެ

 ދަންނަވާނަން. 

 

  ުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްކެ 

 އެއްގޮަތށް މިހާރު މި ގަވާއިދު ފާސްުކރަން ހުށަހަޅަން.  ޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ބަދަލާ އާދެ! ދެންމެގައި އަ

 

  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ުނވޭ(                                                                                   ެއއްެޗއް ސާފެއް ގަގއި ވިދާުޅވިތަށް... )ރެކޯޑިންރޮޒައިނާ އެ ހުށަހެުޅއްވި ގޮ މެންބަރު އަޅުގަނޑު ދެންމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމަކާއެހެން ޚިޔާލެްއ، އެހެން ިވސްނުމެއް އެަބ އޮތްތޯ؟ ނެްތކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު 

ލާުޙ ޞްވަނަ އި 1ލްތުން ފޮނުއްވާަފއި އޮތް ބޭހާ ބެހޭ ގަާވއިދަށް ތާއީދެއް ލިބިފައި މިއޮތީ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ

ކޮމިީޓން ނިންމުމުގައި މި ކޮމިޓީން ދެންމެ ދެ ޖަދުވަލަށް މި މި މި ަގވާިއދު އަޅުގަނޑުމެންގެ  .ގެނައުުމގެ ަގާވއިދު

އި އެ ފިހާރަިއގެ ނަމުގެ ބަޔަކަށް ނުާވގޮތަށް ެއ ފިހާރައިގެ ނަންބޯޑުަގިއ ގެނައި ޖުމްލަ، ކޮންމެ ބޭސް ފިހާރައެއްގަ 

ދިވެހި ބަހުން "ބޭސް ފިހާރަ" އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން "ފާމަސީ" ލިޔެފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. މި ބަދަލާއެުކގައި މި 

ޓީން މިއަދު މި އަުޅގަނުޑމެން ކޮމި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އޯކޭ.  ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން... ގަާވއިދު ފާސްކުރަން

ގުޭޅގޮތުން  އަށް ބޭސް ފިހާރައިގެ ނަމާ 2އި އާ 1މު ދެ މަސައްކަެތއް. ެއއް ކަމަކީ ޖަުދވަލު އްކުރީ ވަރަށް މުހި

، ުތކޮޅަަކށްފަހު( އޯކޭ. އެހެންވީމާ)ވަގު ...ހިމެނުން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަލު ވަކި ޖުމްލައެްއގެ ގޮުތގައި

ނޑުމެން މިއަދު މި ކުރީ ދެ ކަމެއް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ބޭސް ފިހާރައިގެ ނަމާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ދެ އަޅުގަ
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ލާުޙގެ ޭބނުމަކީ ބޭސްފިހާރައަކަށް އެ ީމހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ނަމެއް ޞްަނއި ބަދަލު. ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޖަދުވަލަކަށް ގެ

ބޭސް "ލިޔަންޖެހޭ އެ ދިވެިހ ބަހުން ފިހާރަ އެ ނަްނބޯޑުަގއި  ކީ ނަމަވެސް ެއ އިޚްތިޔާުރުކރާ ނަމުގެ އިތުރަށް

ކަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ފިހާރައިގެ ގުދަނުގެ ތެރެއަށް މިހާރު  "ފާރމަސީ"ކަން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން " ފިހާރަ

އްަގއި އެ ފިހާރައިެގ ކޮންމެ ބޭސް ފިހާރައެ ،އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މި ގެނައި ބަދަލަކީ ދެންމެ ތި ދަްއކާލެްއވި ތަން

އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން  "ބޭސް ފިހާރަ"ނަމުގެ ބަޔަކަށް ުނވާގޮތަށް ެއ ފިހާރައިގެ ނަން ބޯުޑގައި ިދވެހި ބަހުން 

ޖަދުވަލަށް ވެސް އަންަނ  3ލިޔެފައި އޮންަނންވާނެެއވެ. ދެން އަުޅގަނޑުެމން މި ގެނައި ބަދަލަކީ  "ފާރމަސީ"

އި ދިރޭ އެހެނިހެން ސޫފިތައް އެ ތަނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބުނާ ބަދަލެއް. އެއީ ދޫނި ސޫފާސޫްއޕާ

ކުރަފި އަކުރަށް ބަދަލެއް ގެނައުން. ބޭސް ފިހާރަ ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ބުޅާ، މީދާ އަދި ހިކަނދި، ހޯނު، 

ނުގަންނަ ނޫން ވެސް ސޫފާސޫފި އަށަމި އްސާ އަދިމި އެްއޗެ ނުވަދެވޭ ގޮތަށޭ އަދި ށްއްސަ އަދި މިފަދަ ދިރޭ އެއްޗެ 

ޖަުދވަލަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގެންނަ ބަދަލެއް. ެއއިން  3ެއއީ މި، ގޮތަށް ބޭސް ފިހާރަ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ވަނަ  1ބެހޭ ގަވާއިދަށް  ޖަދުވަލަށް ވެސް ެގންނަން. އެހެންވީމާ، މި ދެ އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ގެނެސް ބޭހާ 3ގޮތަށް 

 .ތާީއދުކޮށްދެއްވާ މެވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވއިގެަނއުމުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށް ކޮންއިޞްލާޙު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ނޑު ހުށަހަޅަން.  މިހާރު މި ގެނެވުނު ދެ ބަދަލާ އެީކގައި މި ަގާވއިދު މިގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

 އަޅުގަނޑު ރޮަޒއިނާ އާދަމް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި މަސައްކަތްކުިރ  ށްފަހު(ޝުކުރިއްޔާ ހުށަހެޅުމަށް އަދި ޝުކުރިއްޔާ ތާއީދަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ަގާވއިދު ފުރިހަމަކުރުން. ދެ އިޞްލާަޙކަށް  1ބެހޭ ަގާވއިދަށް  މައްސަލައަީކ ބޭހާ

ވި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނގެ މިހާރު ތިއްބެ އިއަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކޮްށ ދެ އިޞްލާޙު ވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީގަ 

ޑީޑީ ތާއީުދކުރަްއވަނީ އެ ދެ އިޞްލާޙާ އެކުަގިއ  ޓަކާ ނުލައި އޭތި ނިންމަވައި ދެއްވާފަ. ރޮޒޭ ހުށަހަޅުއްވައިވޯ

 .އަޅުގަނޑުމެން ަގވާއިދު ފާްސކޮށް އެ މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމަން. މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން
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ދެްއވުން އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ފިޔަަވިއ  ވޯޓު މިގޮތަށް ނިންމަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ބޭުފޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި ގަާވއިދު މިގޮތަށް ނިންމުމަށް ފާސްކޮށްފި. ވަރަށް ބޮޑަްށ  8ކޮމިޓީގައި ިތއްެބވި 

ންމާލަނީ. އަންނަ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާހިސާބުން ދެން އިތުރުކަމެއް ނެތުމާ އެކުަގއި އަުޅގަނުޑމެން ނި

މިީޓެގ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހަފްތާގައި އަުޅގަނޑުމެން އަލުން ދެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްާވނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮ

 ކޯޑްކޮށްަލއްވާ އިނގޭތޯ. ރެ

_______________________ 

 

 

 
 

 




