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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ ބައްދަލުުވމަށް މިއަދު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  21`. މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ނޑިތީމު ދާއިރާެގ  ،ރުންނަށް އަޅުގަ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ދަންނަވަިއލާނަން. ކަ

އިނާ އާދަމް، މާފަންނު ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިން، އަްއޑޫ މީދޫ ާދއިތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިްއޒަ

މީ، ކެނދިކުޅު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ފަހުޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއް 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ، ާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޟާގުރައިދޫ ދާއި

ނޑުމެންނަށް މި ން. އާދެ!ހުސެފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ތީ ދެ ބިލެއްގެ އޮ މިއަދު އަޅުގަ

ސަރވިސް ގާނޫނަްށ  ދެ މަސައްކަެތއް ެއއީ. ސިވިލްއަށް ޮއތް ފަ. މި ކޮމިޓީދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ހުށަހެޅި

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު  ދިވެހިާރއްޖޭގޭ ޕެންޝަނާ ،އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމާއި

އޮތީ. ދެން، އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މި ދެ ބިލު  ޮގތުން މި އިދާރީ  އިޓުކޮށްފަަކމަށް ނޯ މަަސއްކަތް ދިރާސާކުރުމުގެ

ވާތީ.  މަށްކަ ގެންަދންޖެހޭ ދެ ބިލު  އިމި ދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ެއކުެއކުގަ  ،އޮތީ އެުކއެުކގައި ނޯޓުކޮށްެލވިފައި މި

ދެ ބިލުގެ މައްޗަށް މެންބަރުން މި  އިލާގަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަ ،އޮތުމާ އެއްކޮށް  އިފަގުޅިލާެމހިއަނެަކއްޗާ  އިއެަކއްޗާ 

، އޮތީ. ދެން އެހެންވީމާ ދެ ބިލުގެ ކަންތައް އެޖެންޑާަގިއ މި ،ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ މުހިއްމު އެއީ ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ 

ރުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާކު ށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ބިލާ ބެހޭއަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ނޫނީ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް  ،އްާސކުރަންމަރުޙަާލަގއި މެންބަރުން ކޮމިޓީއާ ހި  މަސައްކަތް ފެށުމުގެ

ނޑުމެން  ،ަލްއވާފައި ފުުރޞަތެއް އަުރވާފައި ހުރިއްޔާ އެ ކަންަކމަށް ބައްލަވައި ކަންކަން ދެން ެއއަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް މެންބަރުން ހަމަ ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަދެން  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެން، ނީ. ގޮަތކަށް ނިންމާ ކުރިއަށްދާ ށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު ގާނޫނަށްއެއީ މި ދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ދިރާާސކުރުމުގައި  .ންކަން މީފެންނަ ކަ އަންނަ  މި އަުޅގަ

ންގެ ކަންކަން އޮތް ގޮތަށް ވެސް އެހެންވީމާ، އެ މުވަްއޒަފު. ވެސް އުޅޭނެތަެކއް މުަވއްޒަފުންވަިކވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 

ނޑަށް ހީވަނީ. އަނެއްކާ މިއާ ގުިޅގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށާއި މެން ފުންކޮށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭއަޅުަގނޑު ނެހެން އަޅުގަ

 ކަންކަން  އެ، . އެހެންވީމާށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއްވަރައަންނާނެ ވެސް ރަްއޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ވެސް  ކަންކަމަށް

މަ ބޮޑު ބަދަލެއް އައި މިގޮތަށް މިހާ ދެން ޕެންޝަނަށްކަމެއް.  ވެސް އޮތް ގޮތެއް ފުންކޮށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު

ކަމެއް ކަންނޭނގެ.  ވެސް ހޯދުމަކީ އެީއ މުހިއްމު ބެހޭ މީހުންގެ ިޚޔާލެއް ދެންވާނެ ކަންތައްަތކާ ުގޅޭޮގތުން ކަމާ

ނޑު އިޝާރާތްކުރަމުން އިވިސްނުންފުޅު ގެންުގޅުްއވުމަްށ މި މަރުޙަލާގަމި ކަންކަމަށް ، އެހެންވީމާ  ،ވެސް ައޅުގަ

 އްޔާ ޚިޔާލެއް އޮިތއްޔާ އެ ނޫނި، ލައްަވއި ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންއިހަށް ބިލު ބައްލަވައިފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން 

 އިނާ. ރޮޒަ ކަމަކަށް. 
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 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އިްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނަކީ. ނޑުމެންެއއް. މިކަމުެގ ެއކްސްޕާޓުންނެއް ނޫން އަުޅގަ ވާހަކަ ރަނގަުޅ މުޤައްރިރު ދެންމެ ތި ވިދާުޅވީ ވަރަށް 

ނޑަށް ެވސް މިކަމާ ގުޅޭ ވުޒާރާތަކު، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުއަުޅގަ  ،ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ނެދެވޭްނ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ކޮންމެވެސްމިކަމުގެ ނަ  ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިުލ ަވކި ވަރަކަްށ ސާފުކޮށްދޭން. ޭއގެ ތީޖާތައް އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެންނަ  ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާލަން. ، ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް ނިންމަން އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ރިޟާގުރާދޫ 

އީދުކުެރޭވ. ތާ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. ިއއްޒަތްތެރި ޮރޭޒ އެ ވިދާޅުިވ ވާހަަކ އަްށ ވަރަށް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ިސވިލް އިެވސް ފެންނަނީ މި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ައޅުަގނޑަށްއެހެންވީމާ، 

ތިން އިދާރާ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  އެ ގުޅުން ހުންނާނީ މިއާ ؛ގެ ބޭފުޅުންދެން އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އި،ބޭފުޅުންނާ

ނޑަށްހަމަ ހޯދަން ނެސްގެން ެއ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާެއ ބޭފުޅުން ގެ، ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވީމާ ެވްސ  އަޅުގަ

 ތާއީދުކުރެވޭތީ ފުރުޞަތަކަށް ެއދިލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްަޒތްތެރި މެންބަރު. ށް، އި މުޙައްމަދު ޙުސައިނަ

 

ނޑިތީމު ދާ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

ނޑުތާއީދު، އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިން ހުށަހެޅި  ެވސް ތާީއދުކުރަން. ދެން މި ބިލާ ބެހޭ  ލިބިގެންދިޔަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ކޮމިީޓގެ ރިޯކޑަށް ޓަަކއި  ހިމެޭނ ވަރަށް ގިނަ އަސާސްަތކަށް އިވާަލން ބޭނުން ވާހަކަިއގަދަންނަ ގޮތުން އަުޅގަ

 އި،އުނިކޮށްލާފަ 5އޮންަނ ތަނަށް  65 ،ަލއްވާފަ. ޕެންޝަްނގެ އުުމރު ބަދަލުކުރުމަކީވެސް ވަނީ އަލިއަުޅވައި މުޤައްރިރު

ޖެހޭ ކަމެްއ އެީކގަިއ ކުރަން ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ  ޖަހާލުން ކަހަލަ ކުޑަ ސުމެއް

އެންމެން ދެން ހުރިހާ   އި،އަށް ބަދަލުކޮށްލާފަ  60 ،ތަން އޮތް 65ހަމަ  މި ކަމަކީ. މާ ސާދާސީާދކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑު ހަމަ ރިކޯޑުަގިއ ކަމެއް ކަމަށް ބޮޑު  މާވުރެ  އުމުރަށް އައީއޭ ބުނުމަށްކުރާ ރިޓަޔަރ އަހަުރވީމަ 60

އެފަދައިން އެއީ  ޤައުމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރުގައި. އެއީ ޕެންޝަނަކީ އިޖުތިމާޢީ ވަސީލަތެއް. ހަމަ ވޭނުންފާހަގަކުރަން ބޭ

ނޑުމެްނ އިޤްތިޞާދީ ޓޫލެއް. ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިހާރު އަ ކުރިއެރުމަށް ކަމަށް އޮތީ އިްޤތިޞާދީ  މި އަމާޒުހިފާފައިުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާއިރު  ،ައކީހާބަޑު ބޮހިމެނެން އޮތް އެންމެ ހިމެނެންޖެހޭ، ، ަގއި ހިމެނޭވުމުއިްޤތިޞާދީ ކުރިއެރު  ގެއަުޅގަ

ބި ކިަޔވަިއގެން ތި ،މަން ރިސޯސް. ރާއްޖޭަގިއ ތިބިޯސސް. ހިއުައކަށް ވާނީ ޤައުމުގެ ރިވަރުގަދަ ބަހާއެންމެ 
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ވަަތ އަހަރު މާސްޓަރސް ިޑގްރީ ނު  26 ،އަހަރު 25ނުވަަތ  ،އަހަރު 30ެއ މީހުން  ،ނިސްބަތުން މަދު ބަޔަކު

 ހަމައަށް  މި ދަނީ، އުމުރާތޯ ރިޓަޔަރމަންޓާ ދޭތެޭރ މީހުންގެ އުމުރުގެ ކިާހވަރެއް އެޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކޮށްގެން ައިއސް 

 އަނެއްހެން ކުެރވެނީ. ެއއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ވަރަށް މި ބޭނުންކުރެވެނީ. ޔޫޓިަލިއޒް އަޅުަގނޑުމެންނަށްނުދަނީސް 

އަހަރަށް  60ތަން މިހާރު  އަހަރު އޮތް 65ކަމެކޭ.  ! ހާދަހާ ރަނގަޅުނއާ، ބުނެލަން ކަންނޭނގެ ފަސޭހަވާނެ

. ޕެންޝަން ގިނައިން ލިބޭނޭއަހަރަށް ހަދައިލިއްޔާ. ވަރަށް އަވަހަށް  50 ވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނޭ އަދި ެއއަށް .އޭހަދައިލީ

ނޑުމެން ސީރިއަސްކޮްށ ވިސްަނއިަޤއުމީ ުއފެއްދުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރުަގއި މިީއ އަ އެހެންނަމަވެސް،  ނުލާުޅގަ

ބެހޭ އެކްސްޕާޓު  ޅުިވހެން ކަމާވިދާ ިވސްނާލުމުގަިއ ހިމެނިގެންދަނީ އެސީރިއަސްކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. 

ތަނަކީ ފެނެއް އޮތް  މަން ރިސޯސަސް. އެއީ ިމތަނަކީ ލޭންޑު އޮތް ތަނެއް ނޫން. މި. އަުޅަގނޑުމެންގެ ހިއުއޮޕީނިއަން

ތަނުގައި  ތެލެއް އޮތް ތަނެއް ޫނން. މި ތަނަކީ މިތަނެއް ނޫން. މި ަތނަކީ  ގޭހެއް އޮތްތަނަކީ  ނެއް ނޫން. މިތަ

ަގއި މި ތިބަ އޮތްހާެވސް އެްއޗަކީ މިތާވެސް ފައިސާަތކެއް ހުރި ތަނެއް ނޫން. މިތަނުގައި އޮތިްއޔާ  އަމިއްލަ ކެޕިޓަެލއް؛

ފެންވަރަކަށް ގެެނވިފަިއ ތިިބ  ،ގަިއ ކިަޔަވއިެގން ބޭނުމެއް ހިފޭ ގޮތަކަށްގެ ތެރޭހާްސ މީހުން ލައްކަ ފަންސާސް ތިން

. މީހެއްގެ ލައިފް މަތިވަމުން ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފުން ދިގު މުއްދަތަކަށް. އަނެްއކާ ރާއްޖޭަގއި އުމުރު މި ދަނީބައެްއގެ 

ނޑުމެން ހޭލައިގަެނގެން ުއޅެ ޕެްކޓެންސީ މިސްއެކް އަހަރު ރާއްޭޖގެ މީހެއްެގ  48ންފެށިއިރުަގއި ދަނީ މަތިވަމުން. އަުޅގަ

 މި އޮންނަނީ ައކަށްސްެޕކްޓެންސީއެކް ރު،މީހާެގ އުމުރުގެ ބަލާއި ސުރެ އެއްވިހޭ މުރަކީ. ލައިފް ެއކްސްޕެކްެޓންސީ؛އު

ކްޓެންީސ އެހާހިސާބަށް ލައިފް އެކްސްޕެ  .އަހަރު 72ފިރިހެނަކަށް  އަހަރު އަންހެނަކަށް. 73އޮތީ  އަހަރު. މިހާރު މި 48

ޕެކްޓެްނީސ ސްލައިފް ެއކް ،އޮތީ. ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުތަކުަގއި މިަކން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަކީ މިގޮްއސަ މައްޗަށް 

ނޫްނ  .ސީ.ީޑގެ ަޤއުމުތަކުަގއި ެވސް އަިދ އެއޯ.އީ ޕެންޝަން އޭޖު ޖަްއސާނީ މައްޗަށް. ވިްއޔާ ވަނީކަމަށް  ދާމަތިވަމުން

ންތައްތަްއ ހިނގަމުންދާ ދުނިޔޭަގއި މިކަހަަލ ކަ، މުންދަނީ އެ މަންޒަރު. ެއހެންވީމާނަޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މިހާރު ފެން

މަން ރިސޯސަްސ ވަސީލަތްކަުމގަިއވާ ިހއު ހަމަ  އެންމެ ؛އެންމެ އަޅުަގނޑުެމންގެ އަުތަގއި އޮތް ޚިލާފަށް އުސޫލާ

ނޑުމެން އަާމޒުކޮށްލާފައި ޫދކޮށްލުން މިީއ ކިހާވަެރއްެގ އަ ރާއްޖޭެގ  ނެ ކަމެއްތޯ،ުކރާ ސަެރއްމިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަމާ އިޤްތިޞާދަށް ކިހާވަެރްއގެ ައސަރެއް ކުރާނެ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އި ެއީކގަ ކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ،  ހޭނެ އް މި ކޮމިޓީން ދޭންޖެބައްލަަވއި އޭގެ އޮޕީިނއަނެ ދެންނެވީ މަޖިލީހަށް. ދެން  މިކަމަށް އަޅުގަ

ެއީއ ދެން މުޅިން އެހެން ކަމެއް.  ،ގޮތުން މިކަން ނިންމަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ނިންމެވުން މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން  ނޑަށް ހަމަ މި، އެހެންވީމާުކރަންޖެހޭނެހެން. އެގޮތަށް އެކަމަުކ، މި ކޮމިޓީން އަޅުގަ  ބޮޑު  އީއަޅުގަ

 ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މި ނުުކތާތައް ފާހަގަކޮށްލީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބޮޑު ބަދަލެްއ  ،ޗޭންޖެއް ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް ވެސް ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތް ެވސް ޚިޔާުލގައި ހުިރ ބަެއްއ  ތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނުޑވެްސ މާ ާވހަކަ ދިގުނުކޮްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޙު ވެސް  ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. ައޅުަގނޑުދެންމެ އިން ސަވާހަކަތައް އަުޅގަ

މުރު ވަރަށް ދަށްކޮށް ޕީ.ެއޗް.ީޑއާ ހަމައަށް ާވސިލުކޮށްދޭ. އު ގެ ނިކުންނަ ކުދިން ގޮތުަގއި މިއަދު ކިަޔވަިއގެން  ބޫލުކުރާގަ

އަސްލު އެ މީހުންެގ  ިއ،މަަސއްކަތްކުރަން ުހއްޓަ އިއެީކގަ ކުދީންގެ ތަޖުރިބާއާ  ންގެ ކިެޔވުމާއި އެކުދީ އެ ،ންއެ ކުދީ

 ން ވަޒީފާއަާދކުރަން ފެށިމީހު އެުއމުރޭ ދަންނަވަންޖެހެނީ  ޅަވަންޏާ  ކަމަށް ވަރަށް ައސްލު ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ

ާމ އަހަރަށް ތިރިވެގެންދިޔައި 60ތަ އަހަރު ނުވަ 55، ވިްއޔާ. އެހެންވީމާ ވަނީކަމުގައި  ސާބުން ފެށިގެން ބަލައިފިހި

ނޑުމެންގެ ދެން އަންނަ ޖީލުތަކަ ނޑު ، އެހެންވީމާދާނެ. ގެންދާނެ. ށް އޭގައި ައަސރުތަކެއް ކުރަމުންއޭަގއި އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑަށް އޮތުން އެއީ ހަަމ ރަނގަޅު އޮތުމެއްއަހަރު އޮތް 65ުލކުރާ ގޮުތގައި ބޫވެސް ގަ ބޫލުކުެރވޭ. ވެސް ގަ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި އަިދ   އަހަރަށް ތިރިކުރުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު 60 ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޚްތިޔާރުތައް ދޭންވާީނ އިޚްތިޔާރުަތކެއް ދޭއިުރގައި އި، އި ވެސް. އެެހންވީމާތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ބަލާއިރުގަ ވަޒީާފއަދާކުރަން

ނޑަްށ ގަނުވަތަ އުނިކަމެްއ  ،ނުވަތަ ެގއްލުމެއް  ،އަނިޔާެއއް ނުޑ  ބޫލުކުެރވޭތީވެ ނާންނާނެ ގޮތަށް ކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ެއއީ  ށް ާތއީދުކުރާއްެކވި ވާހަކަފުޅައިން ދެތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ޙުސަދެންމެގައި ިއއްޒަ

 ްށ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ކަމަ ވެސް ވާހަ އަޅުަގނުޑގެ

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ގާނޫނަށް މި  ޕެންޝަންދެން ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް މި ދެއްެކވީ.  އާދެ! ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ަވޒަންކުެރވިގެންދާނެ. އަންނަ ބަުރކަން ަކންތައްތަކަށް ެއ އަންނަ ބަދަލާ ގުިޅގެން ަދުއލަތަށާއި އަދި އެހެނިހެން 

ނޑަށް، އެހެންވީމާ ކަމަކީ ހަމަ އޭގެ އެކްސްޕާުޓންނާ ވާހަކަދައްކަިއގެން ނޫނީ  ފެނުމުގައި މިފެންނަ  ެވސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަށް އެ ހަމަ ރޮޒޭގެ  ދެން ފެންނަ ވާހަކަ. ހަމަ އެގޮތަށް ކުިރައށްދާން ،ތީކަމަކަށް ނުވާ ން ރަނގަޅުނިންމު

 ވެސް ތާއީުދކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުޅުންތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަންނޭނގޭ. ހުރިހާ ބޭ ދެން މިއަަކށް ޚިޔާލު ؛ީހވަނީ ގިނަ ބޭުފޅުންގެ ވިސްނުންއަޅުަގނޑަށް 

 ދިަވަޑއިގަންަނވާ ގޮްތ ކަންނޭނގެއެ އި،ގަ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން މޭޒު ވެްސ ތިއްބެވި އިތުގަ ވެސް ކަނާާތއި ވާ
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ނޑުމެ ގެބެހޭ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ކަމާ .އެއީ ެއ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ ވެސް  ން އެއްކުަރްއވަިއ،މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

އް ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ކަމެ ކޮންމެހެން ވޯޓެއް ލާނެ، ކަތްކުރުން. އެހެްނވީމާން މަސައްމީގެތެރެއަށް ގެނެްސގެ

 ައޅުަގނޑުމެން  އިއަްށ ކިޔަން ނިންވީނޫންތޯ. އަންނަ ހަފްތާގައަންނަ ހަފްތާ، ކަމަށް ބަލާފައި އެއްބަްސެވވޭ ގޮަތކީ މިއީ

މި ބިލުގެ މަސައްކަްތ މިއަދު ، އަށްގެންަދވާނީ. އެހެންވީމާކުރި  އިދާރީ މޭޒުން އެގޮތަށް، ފަށާ ބައްދަލުވުމަށް. އެހެންވީމާ

ލާނީ. ދެން ވަގުތަށް ނިންމައި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މި ިއ،ދެން މިހާހިސާބުން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރަން ބާއްވާފަ

މިއަދު އަިދ  އިފަހަރެއްގަ ، މަންޖެހޭ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ ހުރި ވަރަށް ައވަހަށް ނިންއި ެއބައެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީގަ 

ނަމުން އަޅުަގނުޑ ސަމާލުކަމަށް ގެން .ލަމުންްއ ބާްއަވންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެ

ނޑު މާކުކުރަން.  އިޒިރީގަ މެންބަރު ސިނާނު ވެސް ހާ ޒިރުވެަވަޑއިގެންެނވި ިއއްޒަތްތެރިމިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހާ އަުޅގަ

 ަގއި ކޮމިޓީ ނިންމާލަން.އެއަށްފަހު

____________ 

 


