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  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ީދ ތިޞާވަރަށް ދުވަސްކޮށްލާފައި އިޤު އާދެ!ދީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ތިޞާ`. އިޤު

ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން ، ނެތް. އެހެންވީމާ ގުތުނައިބު މުޤައްރިރު ވެސް މިވަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ައދި

ތަްއ. ދަނގެތި ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް ފުޅުކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ނަން

ްއޒަތްތެރި މަޑަވެލި ދާއިާރގެ އިއަޙްމަދު، މިލަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، 

ފުަވއްމުލަކު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައސްމާ ރަޝީދު، މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، 

ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، 

މުޙައްމަދު ައސްލަމް، ގަލޮުޅ އުތުުރ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތެރި މެންބަރުހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތް

މާމިނގިލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މިވަގުތު ކޮމިޓީގައި ވަަޑިއގެން ނެތް. ، هللاއީވާ ޢަބްދު

ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ، ރިޔާޒް هللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 110ގެ ޓީގެ ަގާވއިދުބެހޭގޮތުން ކޮމި އްރިރު ހޮވުމާއަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިލާނަން ކޮމިޓީގެ މުޤަ އާދެ!އިސްމާޢީލް. 

 ޤައްރިރަާކިއ މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކު ތް. ކޮންމެ ކޮމިޓީެއއްަގއި ެވސް މުބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮ ވަނަ މާއްދާަގއި

، އެހެންވީމާ މީހުން އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ.  ނަންވާނެއޭ. އެ ދެހުން

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރެގ . ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެްއގައި 6މި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިްއޔަތަީކ 

 ން ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރގެ ނަންފުޅު ލަބޭ. އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާއިމަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރަީނ މުޤައްރިރުގެ ނަ 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުށަހަޅައި ތާއީދުކުރުމަށް. ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. 

 އަސްމާ ރަޝީދު.

 

 :މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން

 ށް.ންފުޅަށް ތާީއދުކުރަން ފުރިހަމައަނޑު އެ ނައަޅުގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 .ާރގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދާއި ހޯރަފުށި ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްިވ ބޭފުޅަކީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރކަމަށް އާދެ!

އެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރެްއީވ ބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު. ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަކީ ދަނެގތި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

އަުޅގަނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވައިލާނަން އިތުރު ޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއް 

ޙްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އައްރިރުކަމަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ އިހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު. ޮކމިޓީގެ މުޤަ

ރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ 6ެގ ކޮމިޓީ އާދެ!ވޯޓު ެދއްވުން އެދެން.  ބޭފުޅުންފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 
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ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ހޮވިަވޑަިއގަތީ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު. 

 އްގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅައި ތާއީދުކުރުމަށް. އިލްހާމް އަޙްމަދު. ޤައްރިރުކަމަށް ބޭފުޅެމުނައިުބ ން ކޮމިީޓގެ ވައިލާނަހުޅު

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ނަން. ށަހަޅަން ހު އަޅުގަނޑު

 

 ރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއި

 އަޅުގަނޑު އެ ނަންފުޅަށް ތާީއދުކުރަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުަޤއްރިރުކަމަްށ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަިއވަނީ އެންމެ ނަންފުޅެއް. އެީއ  އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ.  އާދެ!

، މަދު އިސްމާޢީލް. އެހެންވީމާމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުކަ 

ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުކަަމށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ 

ޣްލަބިއްޔަތުން ކޮމިީޓެގ ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް މެންބަރުންގެ އަ 7ކޮމިޓީގެ  އާދެ!ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެްނ. 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަްށ  ހޮވިވަަޑިއގަތީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. އަޅުގަނޑު

 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަާތއި ޙަވާުލެވަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާ ބޭފުޅުން އަދި ވަޑަިއގެންެނވި ދީ ކޮމިޓީަގއި ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ ހުރިިމއަދު މި ޮކމިޓީގެ އިޤުތިޞާ އާދެ!`. 

 ޔަ ތިރިކަމާއިެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި ލާޞްތެވޯޓު ދެްއވީތީ ވަރަށް ިއޚް ރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް ހު

ނަށް ޚައްޞާސްާވ ތި ބޭފުޅުންނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އަދި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ކުރާމި ގުޅިގެން  ބޭފުޅުންނާ

އަުޅގަނުޑ  އަރުވަން މި ފުރުޞަތުގައި.ަޔޤީންކަން ވެސް އެްއވެސް ގޮތަކަށް މަަސއްކަްތ ކުރިއަށް ުނގެންދާނެކަމުގެ 

ދެއްވީތީ. ޚާއްަޞކޮށް  މިފަދަ މަޤާމެއްއަޅުގަނޑަށް  ތި ބޭފުޅުންއުފާވޭ މިފަދަ ރަނގަޅު ކޮމިޓީައކުން  ބޮޑަށް ވަރަށް

މި ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީގައި މިއަދު ވެސް ކޮންމެވެސް  އާދެ!ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

މު މުހިންހުރި ވަރަކަށް މަސައްކަްތކޮށްލާފައި ނިންމަންކަމަށް ގަސްދުކުރަނީ. އެއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި 

ށް ގެންދިއުުމގެ ކުރިްނ ކޮމިޓީ ކުިރއައަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލަން ބޭނުން ނަމަވެސް، ކުރިން ންބިލުތަކެއް އެބަހުރި. އެހެ
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ތި މެން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކީ ހަމަ ކުރީގައި ވެސް ކޮމިީޓގައި ޢަަމލުކުރި އުސޫލުކަުމގައި އަޅުގަނޑު

 ން ކަމަށް މި ވިސްނަނީ. މުފީދު. ގެ އިޢުތިރާޟް ނެތިްއޔާ އަުޅގަނޑު އެގޮތަށް ކުިރއަްށ ގެންދަބޭފުޅުން

 

 ވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްކެ 

ގެން. ސަރުކާރުްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްޗެއް ހިްއސާޮކށްލަންވެ އާދެ!ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު.  އާދެ!

އަިދ ބެހޭ ގާނޫނާއި  ހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރު ކުލި ނެގުމާދިވެ  ،78/66ހުށަހަޅާފައި މިވާ ދެ ބިލު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބެހޭ ގާނޫނަށް ފޮނުވާފައި މިވާ ދެ އިޞްލާޙު  ދުއްވުމާަކނޑުަގއި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް  ،78/69ގާނޫނު ނަންބަރު 

 މިއަދު ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ދެްއކެވުން:މާ ރަޝީދު ވާހަކަސްމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

 އަޅުގަނޑު ެއއަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާނީ. އަޅުގަނޑު ގެންތަރުތީބުގެ މަތިން ، ވެސް އަރުވާނަްނ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

 އެްއޗެކޭ ހީފުޅުނުކުެރއްވުން ެއދެން. އީވާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު

ނެ ދުވަސްަތކާއި އް ވިދާޅުުނވާތީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ެނގީ ކޮިމޓީ ބާއްވާއްރިރު. ަވިކ މައުޟޫޢެޝުކުރިއްޔާ މުޤަ 

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ފަހުން ވެސް  މެ ފަހުން ވެސް އެަކން މި ބިލާދަންނަވަްނ. އެންޗެއް ބެހޭގޮތުން އެއް 

  ...އެއަށް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ން މި ވިސްނަނީ. ދެން މިހާ ހިސާބުން މަޝްވަރާކޮށްލައީވާ އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އެކަންތަކަށް ފަހުން 

 ސްމާޢީލަށް.އިމުޙައްމަދު  އަރުވަން ތަރުތީބުެގ މަތިން އަރުވާނަން ފުރުޞަތު

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 
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ރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުފީދުގެ އެ ުހށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ދެން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރި

މަ އެންމެ ހަނޭ. ދެން ނަކަށް ުނފެޑު މައްސަަލތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ބިލަުކންނެއް ދެން މާބޮ

ހަަމ  އަޅުގަނޑު ވެސްމިއަދުން މިއަދަށް . އެހެންުވމުގެ ސަބަބުން ލަށް ވެސް ައއިސްފަމި ދެ ބިމި އިނީ އިޞްލާޙެއް 

ދެ ބިލަށް  ލުމުގެ ގޮތުން މިއަުދން މިއަދަށް މިނިންމާޅަްށވާތީެވ މަސަްއކަތްތަްއ ވަމަޖިލިސް ވެސް ނިމެންދާ ދަނޑި

ފެންނާތީވެ އަޅުގަނުޑ  ގަޅުެވގެންދާނެ ަކމަށްްއޔާ ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނނިންމާލެވިއްޖެކުެރވި ސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޙު

 ދުކޮށް ހުށަހަޅައިލީ. ޝުކުިރއްޔާ. މަށް ތާއީހަމަ އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ގެންދަވާ. އަސްލަމް ކުރިއަ

 

 ވުން:ވާހަަކދެއްކެ މުޙައްމަދު އަސްލަމްތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ އު

ެއއް އަުޅގަނޑުމެްނ ކަނޑައަޅަނީ. ދެން އޭެގ ޑިލުެގ ސުންގަބިލެއް އައިމަ ދެން އެ އްމު ގޮތެްއގައި ކޮމިީޓއަށް ބިޢާ

ުނވަތަ އްދާއަކުްނ ކުިރއަށް ގެންދާނީތޯ މާ  ންކުށް ގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މާއްދާއައިތުރަށް ކުރާ ކަމަކީ ބިލު ުކރިއަ

އްމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ގޮތެއް ޢާބިލު ދާނެތޯ ނޫންތޯ؟ މަޝްވަރާ ހޯބައެއްގެ  ން ގުޅޭގޮތު ލާއަޅުގަނޑުމެން ބި

ްއމުގޮތެްއގައި މި ކޮމިޓީއަްށ ތް ކުިރއަްށ ގެންދަނީ. ެއގޮތުން ޢާމަސައްކަމި ފަހުން  ގެކަނޑައަޅަނީ. އޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް އެސް.އެމް.އެސް ލިބޭއިރު އެޖެންޑާ އޮވޭ. ދެން މިއަދު މި އާދެވުނުއިރު އެޖެންާޑގަިއ 

ކޮމިޓީއަށް  ތި ބޭފުޅުންހޮވުމުގެ ކަންތަުކގެ ވާހަކަ. ދެން ކުއްިލއަކަްށ  ރިރާއި ނައިބު ުމޤައްރިރަކުތީ މުޤައްއޮ

ހަކައެއް ނޫން. ގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ ނިންމަވާނެ ގޮތަކަށް ނިންމިދާނެ. އެނޫން ވާތި ބޭފުޅުން ދެންވަަޑއިގެން 

ވާހަަކ މުޤައްރިރުެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަކަިއ  އުސޫުލގެ ބޭރުން ާދތީވެ އެ  ހިނގާ އްމުކޮށްއެހެންނަމަވެސް، ޢާ 

 ދަންނަވައިލީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމުކޮށް ިމ މަޖިލީހުގައި ޢާއެްއކަލަ ބެހޭގޮތުން  ޞަތު ފުރަތަމަ ކަމަކީ ގަާވއިދާއަްސލު ފުރު ލީއަޅުގަނޑު މި ހުޅުވައި

އެހާ  ދިފައި އޮތް ަގވާއިުދގެ ދަށުންނޭ މި ކޮމިޓީ ގެންދާނީ.ކޮމިޓީގައި ވެސް އެްއކަލަ ެގންދާ އުސޫލުން މި ހެ

ދެން ިއ. ދޭ އެކި ކަންކަމުގަލީ. ދެން ބޭބޭފުޅުން އެކި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަމުންވައިތު ހުޅުހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަ

 ްޝވަރާކުރަން ވިދާުޅވާ ކަންތަަކށް ވެސް މަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދީފަިއ ދެން ޭއގެ ފަހުން އަުޅގަނޑުމެން ތި
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ންގެ ނަން ައޅުގަނުޑ ބޭފުޅުަރތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދުނު ނީ ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް، ފުއަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 ރުވާނީ އަސްމާއަށް. އަ ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ނަން. ފުރަތަމަ ވެސް، ހާމަކޮށްލާ

 

 ބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންދާއިރާގެ މެ މާފަންނު މެދު

ރުކާުރގެ ފަރާތުން ސަ ،ވާަފއިއްފޮނުޮއއްަވއި ކަިއރިވެފައި ވަރަށް ބަންދުވާން ވެސް މަޖިލިސް ދެ ބިލަކީ  މި

. މިައދު ހަމަ ވަގުތުްނ ވެްސ މާބޮޑު ބިލެްއ ނޫން. ަވރަށް ކުޑަުކޑަ އެްއެޗއްއޮތް ދެ ބިލު. ީމގަިއ ފޮނުވާފައި 

. ދެން ތަޅުމަށް ފޮނުވައިގެން ބަލާވަރު ެއއްެޗއް ނެތްކަމަްށ އިލާފައި މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ފާސްކުރެވިދާެނއޭބަލަ

އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމިދާނެ ނިންމަން ބޭނުމިއްޔާ. އެ ކުރިއަްށ ، ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާއަ

 ގެންދަވާނެ ގޮެތއް ނިންމަވަންީވ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޒް.  އާދެ!ނުނަގަން. ވިން ދެއްތޯ. މުޢާޒް އަތް ހިއްލެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނިބިދޫ

ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްަލމް ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލަށް ާތީއދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. 

މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އެޖެންޑާަގއި  މިއޮތީ ރުމިއަުދގެ އޮތީ މުޤައްރިާރއި ނައިބު މުޤައްރިއެއީ 

ންވަނީ މި ލަން ބޭނުދާޅުވުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. ދެން މީގައި ކުޑަކުޑަ އެްއެޗއް ކަމަށް ވިދާޅުިވ ވިނިންމާ

ދެޭކގޮތުަގއި މިީއ  ބެހޭ ގާނޫނަކީ ުކޑަ ެއއްެޗއް ނޫން. އޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނޑު ބަނދަރު ކުލި ނެގުމާ

ވިސްނުްނ ުގޅިގެްނ މި ކަންކަްނ ުކރާ ފަރާތްތަކުގެ  ކަންތަްއތަކާ ިމވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓއާިއ ައދި ބަނދަރުގައި

ބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ޙައްުޤގައި ެއްއވެްސ  ތުރުފަތުރާ މި ދައެއްވެސް މު. އަދި މަޖިލީހަށް އެނގުން މުހިން ހުރި ގޮތެއް 

ެވސް ަރއްޔިތުންެގ އަތުްނ ފައިސާ ެނގުން އިނގޭތޯ.  ވެސް ބަަލއި މި އަނެްއކާ އެބަޔަީކ ކޮަބއިތޯޔަކު އުޅެންޏާ ބަ

އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ. ެއއީ ހަމަ ބޯޓުފަހަރު ދުްއާވ  ިއގެ މީހާއަްށ ެވސް މީގަިއ އަސަުރކުރާނެ ކަަމށްދައެންމެ އާ

ދެން ، ރުންނާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާކުރާނެ ފަސިންޖަދޯނިފަހަރުން އެއްޗެހިން ކުލި ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ައސަރު

ތަުކގެ މީހުންެގ މީގައި ުހރި ދާއިރާމީތި ނިންމާކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ުކއްލިއަކަްށ މިއަދުން މިއަދަށް 

ންނަށް ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއް ބަލާފައި މެނުވީ. އެހާ ކުދިކުދި ަކންތައްތަކެއް ނޫން. މިއިން ޮކންމެ ކަމަކީ ރައްޔިތު

 ިސވިލް ން މިލިއަ 117ެވސް ޖެޓު ކަނޑައަޅާަފއި އޮތްއިުރގަިއ ނެ ކަންަތއްތައް. މިއަންނަ އަހަރަށް ބަރާކުއޭެގ އަސަރު 

ވިޔަސް ކޮންމެ ެއއްަޗކުން  މަދުވޭ އަދި އޯވަރަޓއިމުން ކަމުަގއިވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ލިބޭ އަދަދުން ސަރވިްސގެ މު
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އުޅުމަށް އިމްޕެކްޓްކުރާނެ މީހުންގެ ދިރި، އެހެންވީމާއެއްޗެއް މަދުވޭ. ށް ގެންދަން ލިބޭ . އެމީހުން ެގއަވިޔަސް ކަމުގައި

ެއ ކަންކަމާއި ދޭތެރޭަގިއ  ،. އެހެންވީމާ ެއއީ ގާނޫނުތައް މި އަންނަނީ ިއތުރު ފައިސާ ނަގާ ގޮތަށް އޮތުން

ަލން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ކަ ދަންނަވާޑު ދެކޭތީވެ އެ ވާހައަޅުގަނގައި ކަމު އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ

ންޖެހޭނެ އެކްސްޓެންިސވް ިޑސްކަޝަނަކަށް ދާހަމަ ޚާއްޞަކޮށް މި ބަނދަރު ކުއްާޔއި ބެހޭގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން 

. ެއއީީކ އިން ބިލު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ަހމަ އެންމެ ކަމެއްލަން. ދެން ގަނޑަށް ފެންނަ ާވހަކަ ދަންނަވާކަމަށް އަޅު 

 ެއއް ނޫން. ޝުުކރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މާބޮޑު އިޝޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކު އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަުޅގަނޑު ގުިޅެގން އިތުރު ޚިޔާލެއް ނެތުާމިއއެ މިކަމާއް ފުޅެއިތުރު ބޭ

 .ންލައި ދަންނަވާއިލި މައުޟޫޢުގަ ވަ ހުޅު  ކުރަމުންދާނީ ކުރީގަިއ އަުޅގަނޑުޢަމަލުއަުޅގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،

ހަމަ ން ތަށް އަުޅގަނޑުމެޓީ ހަމަ ގެންދިޔަ ގޮމަޖިލީހުގަިއ މި ކޮމިއަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ މިހާތަނަށް 

 ގޮތަށް ނިންމީ އެއްެވސް ބޭފުޅެއް އިޢުތިރާޟްކުަރއްވާ  އިދު ކަމަށް ބަލަިއގެން ައޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދާ ގަވާ 

ވިދާުޅވި  އެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަޢމަލުކުރާއިރު ލެީތ ބިއޮދެން އެގޮތަށް ނިންމީ.  ވީމާތަނެއް ނުފެންނާތީ އެހެން

 ންމެ ދެދެ ވާގެ ިމ ކުރިމަތީގައި އަުޅގަނޑުމެން، ންވީމާހެކަނޑަެއޅުން. އެ ުސންގަޑި ލަކީ ސޫއްމު އުގޮތަށް ޢާ

 އެބަޖެހޭ  ރަތަމައްޔާ ފު. އެހެންވެްއޖެށްފާސްކުރެއްވުމަ މި ދެ ބިލު މިއަދު  ފުޅު ދައްކަަވއިފިވާހަކަމި މެންބަރަކު 

އަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. ކަނަޑއަޅާަފއި ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ކުރިއަޅުގަނޑުމެން ސުންގަިޑއެްއ ކަނޑައަޅަން. 

ެއއް  ،ދާޅުވާ ދެ ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައިވިތި  އަުޅގަނޑު މިހާ ހިސާބުން މި ދެ ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި، އެހެންވީމާ

ބެހޭ  ްއވާ އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާކަނޑުަގއި ދުބެހޭ ބިލު. އަެނއް ބިލަކީ  ކުލި ނެގުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރު  ބިލަކީ

ލަން. މިހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ސުންގަޑި ކަނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގާނޫނު. މި ދެ ބިލަށް 

 އެންމެ ފުރަތަމަ އީވާއަށް ފުުރޞަތު ދެން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އީވާ ޢަބްދު ލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރުގަ

 ސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މީހުންނާ ނުން ޓްރާންކުޑަމި ކުަރން.ދުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީރިޔާޒް ހުهللا ޢަބްދު

ވާހަކަދަްއކާފައި ދެްނ  ށް އެމީހުން ހާޒިރުކޮށްފައިކޮމިޓީއަ ދަމާގެ ގަިޑއެްއަގއިމާ، ވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

 ގޮތެއް ނިންމާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަސްމާއްތަ ކުިރއަށް ގެންަދވާ. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެވްސ  ނީތޯ ނުކުރާނީތޯ ެއއެއްރާބޭފުޅުން ހާޒިރުކު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑ މާދަމާގެ އެ 

އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މިއަދު އޭިތ ކިތަންމެ އިރަކު ތިބެގެން ، ވޯޓަކުން ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ްސކޮށްގެން ނަަމެވސް މިއަދުން މިއަދަށް މީިތ ންވާ ަބޔަުކ ވެްސ ގެެނސްގެން ބަޙުސްކުރަައޅުގަނޑުމެން ބަޙުސް ވެނަމަ

 ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ 

 އެމް.ޕީ އަސްމާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެ  .. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ..ހެޅިފަތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށައިތުރު ޚިޔާލެއް ނެތުމާއި ެއްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މިއޮ

. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ ފަން މިއޮތީ ހުށަހެޅިޅުދެ ހުށަހެ މިއާއި ެބހޭ؛. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހެޅުމެއް މިއޮތީ ހުށަހެޅިފަ

މި ެދ ، ންބެހޭގޮތު ން. ެއއް ހުށަހެޅުމަކީ މި ބިލާއްޔާ، ޯގސްކޮްށ ދަންޏާ ރަނގަޅުކޮށްެދއްވުން އެދެވެއްޖެ  ރަނގަޅު

ޅުވަނީ ެއގޮތަްށ ވިދާ އިން ޖެނެރަލް ެރވިގެން ނިންމަންޅުން ގެންނަަވއިގެން މަްޝވަރާކުބެހޭގޮތުން ބޭބޭފު ލާބި

މާ ހުށަހަޅުއްވައި މުފީދު މި . ދެން އަސްފަވާއްދުކުރަޅުއްަވއި އީވާ ވަނީ އެގޮތަށް ތާއީ ރިޔާޒް ހުށަހަهللا ޢަބްދު

ދެ ހުށަހެޅުމުން  މިއޮތް އަުޅގަނޑު ކުރިމަީތަގއި، އެހެންވީމާން. މިއަދުން މިައދަށް މިކަން ނިންމަވަދުކުރަްއވަނީ ތާއީ

ލަން ނޑު މިހާ ހިސާބުން ވޯޓަށް އަހާއަޅުގަ، އެހެންވީމާހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުެމން ގޮތެއް ނިންމަން އެބަޖެހޭ.  އްއެ

ރިާޔޒް هللا ނީ ޢަބްދުއަހަ ަޓށްމެން މި ވޯއަޅުގަނޑުަރތަމަ ހުށަހަޅަން ފު އެންމެ ރަނގަޅުތޯ؟ ފުރަތަަމ އަުޅގަނޑު

މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްފަހުަގއި މި ބިލު  ންގެއި ބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުން ވަޑަ ގޮތަށް މިކަމާ އްވިވާ ތާއީދުކުރެ ހުށަހަޅައި އީ

ށް ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު ނެންެގވުން އެދެން. ފާހެއްނުވި. އެ ހުށަހެޅުމަ، ގޮތަކަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ 

ލަނީ އަސްމާ ހުށަހަޅުއްަވއި މުފީދު ތާއީދުކުރައްވާ ޮގތަށް މިއަދުން މިއަދަށް މި ނޑު އަނެއް ޯވޓަށް މި އަހާދެން އަޅުގަ

ދެވަަނ  އާދެ! )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދެ ބިލު ނިންމަވަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ ނެންގެވުްނ އެދެން. 

މި ދެ ބިލު ނިންމަން.  ފީދު ތާއީދުުކރައްވާަފއިވަނީ ިމއަދުން މިއަަދށްއަސްމާ ހުށަހަޅުއްވަިއ މުކަމުގަިއވާ  ހުށަހެޅުން

ވަނީ މިއަދުްނ މިޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު  އާދެ!. އެދެން ވުންކުަރއްާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު ނެންގެ ާތއީދު، އެހެންވީމާ

އަުޅގަނުޑ ، އެހެންވީމާ. ވެފަސްގެން ތިބި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާއި ނިންމަން ވަޑަ ލުމިއަދަށް މި ދެ ބި
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ވައިލާނަން ކިހިނެއްޯތ ފްލޯރ ހުޅު މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު، ގެންދަން މި ވިސްނަނީ. އެހެންވީމާށް ކުރިއަމިގޮތަށް 

 ަފޒާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ގެންދާއިރު.  ށްށް ގެންދާނީ މިއަދު ކުރިއައައަޅުގަނޑު ކުރި 

 

 ޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަވައްމުލަކު މެފު

ފެންނަނީ މި ދެ ބިލު އޮތީމަ ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑުމެްނ އަުޅގަނޑަށް  ޒަތްެތރި މުޤައްރިރު.ޝުކުިރއްާޔ ިއއް އާދެ!

ބެހޭ  ނދުތައް ުދއްވުމާކަނުޑގައި ުދްއވާ އުޅަ ،69/78ކޮންމެވެސް އެއް ބިެލއް ފަަށން. އެގޮތުން ގާނޫނު ނަންބަރު 

އޮތްގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު  އަށް ގެންދަން ހުށަހަޅާފައި މި ބިލު މިެމން ކުރިޑުއަުޅގަނ ގާނޫނު އެ ބިލު

ފަސްވަނަ މާއްދާއަށް )ހ( މި އިންނަީނ މަ އެންމެ މާއްދާެއއް. އެ ާމއްދާަގއި ހަށަހަޅަން. އެއީ މި ބިލުަގއި މި އިނީ ހު

 ޅު އިތުރުކުރުން.ކޮންހަމަ އެތަ "ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުިދެވހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް "އިތުުރކުރުން. އެއީ އެއް 

ސްނާތަކެްއ އިންއިރު އެމް.އެން.ޑީ.އެުފގެ ވެހިކަލްަތއް ހިމެނޭއިރު ންނަ ގާނޫނުގަިއާވ ގޮތަކީ ިއސްތިމިހާރު އި

ވެސް ލްަތއް ވެހިކަ ޮޕލިހުންގެަވއްދާފައި މިއޮީތ މި މާއްާދ އަސްލު ކަލްތަެކއް ނުިހމެނޭ. އެހެންކަމުން، ޕޮލިހުންގެ ވެހި

 އި ހިމެނުމަށް ޓަކަިއ. ގައޭގެ ތެރޭ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. އަސްލަމް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ެއ ވިދާުޅވިހެން ހަމަ އެންމެ ހަމަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ހަމަ ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލު

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ވެސް ޤަައޅުގަނޑުމެން ، ފެންނަނީ. އެހެންވީމާއެންމެ އަކުެރއް އިތުރުކުރަން މީނދަ އިޞްލާޙެއް 

ހުރި ަގވާއިެދއްެގ ތެރޭަގއި ިމގޮތަށް އިނުމުން، ދެން މިހާރަށް މި ޒަމާނަށް މިއަިއ ބަދަލުތަކާ  އިފަހެދިަގއި އެ ކުރީ 

 ވެސް މި ރަނގަޅު ކަމަކަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު  ގެން ދެން އެއް ބަޔަކަށް ެއކަން ކުރެވޭީތވެ، އެ ހުރިހާ ޮގތަކުންގުޅި 

 ވެސް ތާއީުދކުރަން މިކަމަށް ިއނގޭތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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، 78/69މިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ލާނަން. މިހާރުވޯޓަށް އާހާ އް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑު މި ބިލުގެއިތުރު ހުށަހެޅުމެ

..ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލަށް މިވަނީ މި ބިލު މިހާރު ދުަތުކގެ ދުްއވުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ުދއްާވ އުޅަނ އިކަނޑުގަ 

އްވާަފއި ވަނީ މިއޮތް ގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް ުހށަހަޅުއްވާފަ. ޢަލީ ަފޒާދު ހުަށހަޅުއްަވއި މުޙައްމަދު އިސްމާީޢލް ތާއީދުކުރަ 

ފެނިވަަޑިއގެންނަވާ އަތްޕުޅު ނެްނގެވުްނ އެދެން. ވަަޑއިގެންެނވި ، ތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާމި ބިލު އޮ

މި ބިލު މިހާހިސާބުން ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލު ، ތުން މިވަނީ ފާސްވެފަ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަ

ބަނދަރު ކުލި ނެގުމުެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،78/66ގާނޫނު ނަންބަރު  ކޮަޅކަށްފަހު(ފާސްވެފަ. )ަވގުތު ވަނީ

..ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ގާނޫނުގެ 

 ހުޅުވާލަން. ޢަލީ ފަޒާދު. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަ

ފަިއާވ އަަހރު ކުރިން ެއކުލަވާލާ 38އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މީގެ 

 200އަހަރު ކުރިން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ، މިސާލަކަށް  38ކަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަންޒަރު. މި އަގު ޭރޓަ

 200މިއިނީ  އި ަވރަކަށް ރުފިޔާ. މިހާރު ބަދަލު ގެނެސްފަ 50ގެ އެްއޗަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ޓަނުން ފެށިގެން މަތީ

މާބޮޑު އަނެކައްޗެްއކަުމގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ. އަދި މިއީ ރާއްޖެއިްނ  އަށް. އެހެންކަމުން، މިީއ ދެންރުފިޔާ

ގޮތަށް ހަމަ ހުށަހަޅަން މީތި މިއޮތް ކަމުން، އަޅުގަނޑުއެހެން ...ކަށް އިންނަ އެއްޗަކަްށވާީތއާއިބޭރުން އަންނަ ބޯޓުތަ

 ފާސްކޮށްލަން އިނގޭތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޓގެ ބްރޭކެއް ަނގާަލންތޯ؟ ފާއިޒު ެއއްެޗއް ެޗކްކޮްށލައްވަނީ. ވިދާޅުވާ ގޮތުން މިނި 10ފުޅުން ދަތިފުޅު ނޫނިއްޔާ ތި ބޭ

 10 މޭޒުން، މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑު...އިދާރީ އިމި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މީގަ ނިކަލް...ޓެކް އުޅެނީ މިހާރު މި 

ޓަްށ ވަރަކަށް މިނި 10ނޑުމެން ކޮިމޓީ އާދެ! އަުޅގަ އަުރވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ބްރޭެކއް ޓުގެ ސައިވަރަކަށް މިނި

އުަޅނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ކަނުޑގައި ދުްއވާ  ،78/69މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަޅުގަނުޑ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 

 އޮތުމާތަފާތުވާ ކުޑަ މައްސަަލއެއް  ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު މި ވަނީ ފާސްވެފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޚިޔާލުގާނޫނަ

 ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ހަމަ އެ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ފާސްކުރުމަކީ ެއއީ ރަނަގޅު 

 ،78/66ފާސްކުރުމެއް ގޮތުަގއި ނިންަމއިގެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރިައށް ގެންދާނަން. ދެން އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ 
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ނޑު މި )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަނދަރު ކުިލ ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު(. ހަމަ އެ ބިލު އަުޅގަނޑު ކުރިއަްށ ގެންދަން ައޅުގަ

ށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ. އެހެން ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވަންޏާ ކުިރއަށް ިމހާރު މި ވަނީ ހު، ސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާގަ

 ގެންދެވުން އެދެން. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުދކުރަން. މިޮއތް ގޮތަށް ފާްސކުރަން ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ތާއީ ޒާދު ހުށަހެޅި ގޮތަށް ހަމަ ބިލުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނޑު މިކަމާ ބެހޭގޮުތން އިތުރު ވާހަަކެއއް ނެތް ަކމަށް ވަނީނަމަ އަޅު  ،އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތިއްާޔ އަދި އިތުރު

ހޯރަފުށީ  ވައިޅުއްސްދުކުރަނީ. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަގަވޯޓަށް އަހާލަންކަމަށް މި 

ނދަރު ކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަ، 78/66ކުރަްއވަނީ ރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ތާއީދުދާއިރާގެ މެންބަ

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަންގާނޫނަށް 

މި ބިލު ނިމުނީކަމުގައި ، ޔަުތން ވަނީ ފާސްވެފަ. އެހެންވީމާ ވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއް ނެންގެވުން އެދެން. ަވޑަިއގެްނނެ

ބޭފުޅުންނަށް  ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ކޮމިީޓގެ މި ބައްދަުލުވމެއް އޮންނާނެ ތާރީޚެއް ވަރަްށ އަވަހަށް ތި

ވަގުތުތަުކަގިއ އޮންނަ ދުވަސްތަުކގަިއ  ގެހުށް ވަރަށް ފަސޭހަގޮތަކަްށ މަޖިލީއަންގާލާނަން. ތި ބޭފުޅުންނަ

ގެންާދނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އަދި އެްއވެސް ބޭފުަޅކަށް  ވޭނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީފަސޭހަކަމާއެކު ގެންދެ 

ެވސް ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަަކ  ސްވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންނާ ަމޝްވަރާކޮްށގެންޞާ ދަގޫ، މާޮބޑަށް ޚައްނއު

އް އޮންނާނެކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިހާހިސާބު ޙެ ުގޅިގެން މަސައްކަްތކުރުމުގެ ރޫ ވަން. އަޅުގަނޑުމެންދަންނަ

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالمو އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ ނިންމާނަން.

______________________ 
 

 

 

 




