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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. ަގވާއިދު ކޮމިީޓގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ 

ދަތު ހަމަވާީތ، އެކަމާ މެދު ކޮމިޓީަގއި މުއް ގާނޫނުގެ ަތކާ ބެހޭާއއްމު ަގވާއިދުަގއި މި އޮތީ ޑާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ އެޖެން

އެބަދޭ ގޮތަކަށް  ކަހަލަ ލީހުގެ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެއްފަަހރުމަޖިމަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެބަ ހަމަވޭ. އަުޅގަނޑުމެން  އީ އެ ؛ދިނުމުގެނޫނީ ބާރުވެރިކަންގާބައެއް ަގާވއިދުތަކަށް 

ުމއްދަތު އިތުރުކުރުން. އެހެންވީމާ،  އީއެ ން،ނޫނީ ބާުރވެރިކަން ދިނުގާކުރާ ަމސައްކަެތއް މިއަށް ވެސް ކޮމިޓީން އަބަދު

ލިއްޔަތު އޫޓީން މި މަސްމަހުގެ ނިޔަލަށް އެކަން ކޮށް ނިންމަންޖެހޭތީވެ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ޮކމި މި

ވެސް ުމއްދަތު މިފަހަރު އެބަހުރި އަނެއްކާ ދަްނނަވައިލުމެއް. އާދެ! އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އަދާކޮށްލުމަށް ދަންނަވައިލި

 ގަިއވާ ަގާވއިދުތަކަާކއި 1އެއީ ޖަދުވަލު  ،ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަާވއިދުތައް ؛ހަމަވާ ގަާވއިދު

ގަވާއިެދއް. އަދި ޖަދުވަލު  19ޖުމުލަ ގައި އެބަހިމެނޭ  1ގަިއވާ ަގވާއިދުަތކެއް. ޭއގެތެރެއިން ޖަދުވަލު  2ޖަދުވަލު 

ކުރީގައި މަޖިލީހުގެ  ގަާވއިދަީކ މީގެ 1ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން  3ގަާވއިދެްއ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އެ  3ަގއި އެބަހިމެނޭ 2

މި ގަވާއިދު އަދިެވސް ންނަނީ އޮ މިކޮންމެެވސް އޮޅުމެްއގެ ތެރެއިން  ،ން އުނިކޮށްފަިއވާ ގަާވިއދެއް. މީގެތެރެއިން އިފްލޯ

ގޮތުން  ހޭ ބެ ލާފައި މި ބާރުެވރިކަން ދިނުމާއިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަ ގައިހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ މެދު

 . އަދިއިގަ 1ޖަދުވަލު  ންމަން އެބަޖެހޭ. އެއް ގަާވއިދަކީ ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާިއދުނި ނިންމުމެއް

އަތްޕުުޅަގއި  ގެތިބޭފުޅުން މު ަގވާއިދު. އާދެ! ދެން ައޅުގަނޑު އާއްތަންތަނާބެހޭ ގެ ޚިދުަމތް ދޭ ކާބޯތަކެތީ ހަމައެއާެއކު 

ތިބޭފުޅުންގެ  ،ަގއިވާ ަގވާއިދު  1ޖަދުވަލު  ކަމަކު ދަންނަވައިނުލިއެއްމި ގަާވއިދުތަުކގެ ލިސްޓު ޮއތީމަ ކޮންމެހެން 

ނޫީނ ގާހިމެނޭ ގަާވއިދުތަކަށް  ަގއި 2އަތްޕުޅުަގިއވާ ލިސްުޓގައި ިހމެނޭ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަާކއި، އަދި ޖަދުވަލު 

ބެހޭ   ވަކާލާތުކުާރ ަވކީލުންނާަގިއ އެ ހިމެނޭ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި 2ބާރުވެރިކަން ދިނުން. އަދި މިދެންނެވިހެން ޖަދުވަލު 

އިން މީެގކުރީަގއި އުނިކޮށްފަިއވާ ގަާވއިދެކޭ. ފަދައިން ަމޖިލީހުގެ ފްލޯ މި ަގވާއިަދކީ ކުރިން ވެސް މިދެންނެވި  ؛ގަާވއިދު

ވެްސ ފަހަރު އަނެއްކާ ގަާވއިދު އަދިެވސް ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، މީތި ނުހިމަނައި މިއޮތީ މި  އެކަމަކު ދިމާވި އޮޅުމަކުން މި

ބާރުވެރިކަން ދިނުމުގެ ލިސްޓު ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވަނީ. ދެން ތިބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ގަާވއިދުގެ

 މު އުސޫލަކުން ައހަރުން އަހަރަށް ދެމުން މި އާއްއަުޅގަނޑުމެން  ،ވަރެްއގެ މުއްދަތު ކިހިނެއްތޯ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ

ވެސް މުއްދަުތ ެވސް އަުޅގަނޑުމެްނ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާފަިއ އަނެއްކާ އަނެއްކާ ނޫންނަމަހީދަނީ. އެހެން

ެވސް ދިނުން ކިހިނެއްތޯ ޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ ރަނަގޅު މުއްދަތެއް އަނެްއކާ ކަމަށް ޖެހިދާނެއިތުރުކުރަން

 ން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ތިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުުފޅަކަށް ހުށަހަޅައިލަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ 
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 ،ބުނެލަން ބޭނުން ހަމަ  މަރުޙަބާ ތި ހޯއްދެިވ ކާމިޔާބަށް. އިރާދަކުެރއްިވްއޔާމުަޤއްރިރު. އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ 

ަގވާއިދަަކްށ  21ުމއްދަތެއް މި ަގވާިއދުތަކަށް،  އަހަރުގެ 1އިތުރު ފަިއވާ ގޮތަށް ެއދިލައްވާއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން 

އަހަރު އިތުރުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު  1ގެ ެއދިލެއްވުމާ ެއއްގޮތަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ،ންއިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް. ެއގޮތުގެ މަތީ

 ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހަޅަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ަކމަށް ން ތާއީދުކުަރްއވާއާދެ! ރިކޯުޑގައި ވިދާުޅވެއްެދްއވުން އެދެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ންޔާމިهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ވެލިދޫ 

 ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަރުޒޫޤުގެ ހުށަހެޅުމަށް.  ،އަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުަށހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ގަވާއިދުަގއި އެކަްނ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަކާލާތުކުރާ ަވކީލުންނާ ،. ދެންމެ އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި ޝުކުރިއްޔާ އާދެ! 

ވާުލކޮށްލާނަން ހަގޮތުން އިދާރީ ެސކެރެޓަރީއާ  ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު އިދާރީބޭފުޅުންނަށް އިުތރަށް ސާފުކޮށްލަގޮތް ތި ވެދިޔަ

 ދެްއވުމަށް. ިޝފާ، ވިދާުޅވެދެްއވާ!އެކަން ސާފުކޮށް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

 ށަހެޅި ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި އަށް ހުގައި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ 2013 ބަރުންޑިސެ 30ފުރަތަމަ 

 ،ނުމުގެ ގަާވއިދު ހިމަނާފައިދިކުރުުމގެ ހުއްދަހައިސިްއޔަތުން މަސައްކަތް  ވަކީލެްއގެނޫނީ ގާ އިދިވެހިރާއްޭޖގަ ،ވަނީ

އަށް ހުށަހެޅިގެން ުއނިކުރަން. ދެން އެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ފްލޯެއއިން ބެހޭ ގަވާއިދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކާލާތުކުރާ ވަީކލުންނާ

ކުަޑ  އް، ދެ އަހަރުގެ ލީޕެްއ ައއިމާގެ ކުަޑކުޑަ ލީޕެ އޮތީ ދެ އަހަރަށް. ދެްނ އޭ މި އިތުުރވެފައި މުއްދަތު  ފާސްވި

ވި އްފަހަރަށް އޭ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނު ދެން ދެވަނައޮޅުމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް، އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ވެސް ައއިސްގެން 

އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ވެސް ގޮއްސަ އޮތް ކަމެއް އެީއ.  ހިމެނިފަ. ދެން ތްލިސްޓުގައި އެ ދެ ަގވައިދު ެވސް އެބައޮ

އޭގެފަހުން ކުރައްވާަފިއ އެބައޮތް. ދެން ވަނަ އަހަރު ެއގޮތަްށ ރިޕޯޓެއް ފައިނަލް 2013އިން ނިންމާފައި ހުގެ ފްލޯމަޖިލީ

މިފަހަރު އެބޭފުޅުން  ،ގޮތަކީ ވީ މިފަހަރު  ދެން މި  ދަނީ. އެއަޅުގަނޑުެމންނަށް ހަމަ އެގޮތަށޭ އެ މިސްޓޭކް ހަމަ 

ގަާވއިދެްއގެ ވާހަކަ. މިދިޔަ  ތްއުނިކޮށްފައި އޮމެން ިމދިޔަ އަހަރު ނީ އަޅުގަނޑުއޮންނަ ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީފުުޅގައި މި

އުވިފަ.  ންވުޖޫދު ވަނީ މިގަވާއިުދ  ހިމެނި ގައި އަޅުގަނޑުމެން 2013ގުިޅގެން  އަކާވަރިޑންޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރު ސު
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ހުރިހާ ކަމެއް  ބެހޭ  ވަީކލުންނާނޫނީގާެއ ލިސްޓުަގއި ހުރި  އިލަްއވާފަ. ދެްނ އެާއއެްއކޮށް ހަމަ ކުީރގައިވާހަކަައކީ ުއވަ 

ނޫނީ ގާލިސްޓުގައި  އަުޅގަނޑުެމންނަށްވަރަކަށް  ވެގެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެްއވެސް ދިަޔއީ ވޮިއޑު ެއއްަޗކަށް ވެސް 

 ނުވާނެ. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް. ބެހޭ އެްއވެސް ގަާވއިދެއް ޮއެވގެން ވަކީލުންނާ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އްމަދު.މުޙަން ސައިރި މެންބަުރ ޙުއްޒަތްތެއިޝިފާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ރިމަތިވެ

 ތަކުގެ ދުއިހުން މި ގަވާފަ ދެން އެންމެ   ން.ކޮްށލަދިނުން އެދެފުެއއްެޗއް ސާ ގެ އަރިހުންއަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ބޭފުޅުން

ިމ ގައި ތު ޙަޤީޤަ .ވާފައްސިޓީއެއް ޮފނުނާނެ ީފހުން އޮންއޭ.ޖީ އޮ ފަހަރު ކުރީއެއީ  ،ިރއިރުަގއިތުރުކު އިމުއްދަތު

ދަން އެއް އަހަރު ހަނުތަކެއް ގާނޫ  ތިކޮށްފައި ހުރީ ވަކި އަދަދެއްގެމަަގއި އިރުއި ނޫނުއަސާސީ އަޤާފެހި  ،ތަަކކީގަާވއިދު

ދަނީ.  ުގތީ ގޮތުން މިކަން މި ވަ  ވެމިކަން ނުވާތީ އިރުވިމުއްދަތު ހަމަދެން އެ .  ދީފަދަތެއްއްދުވަހުގެ މުހަރުއަ ދެ ނޫނީ

އް އެ ސިޓީއޮންނާނެ  ންލް ޮއފީހުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަ އްިވއިރުދަތު އިތުރުކުރެ މުއްނޫނީ ޭއގެ ކުރީފަހަރު ންމެ ފަހުން ދެން އެ

އޮތީ މިހާރު  ކަެމއް، 16ނޭނގެ ؛ އަޅުގަނޑަކަށް ބެހޭ މިތައް ާގނޫނު ދުތަކާިމ ގަާވއި އޮތީ މި އިމީގަ. ފަވާއްފޮނު

އްާޔ އްޖެލިބިމެންނަށް ގަނޑުއަޅު  ސިޓީއެ  ނުވަތަތު މަުޢލޫމާބެހޭ  ފޮނުވި ތާރީޚަކާއެ  . ދެންކޮށް ނިމިފައޭޑްރާފްޓު

ދެން އެކަމަކު ންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ނާ ހާރު މިއްޔާޖެެވއް އެއްެޗއް  ނިމފައި އޮތް ޮކށްޑްރާފްޓު .ވާނެރަނގަޅު ރަށް ވަ

މަޢުލޫމާތު އެ އަޅުގަނޑަށް . ންނާނެ މިހާރަކުހުވެސް ނު ެރއްބާ ބޮޑު މާ މިހާރު އި އެްއެޗްއގަ ދަންނަވާއަޅުގަނޑު މި

 .ރަނގަޅުވަރަށް  އްޔާދެއްވި 

 

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ގެ ފްލޯހުެއަކމަކު މަޖިލީ .ފޮނުވާ ސިޓީަގއި މިކޮޅުން. ދެއްތޯ ންނާލަވެސް ހިމަ ސިޓީގައި  އްދަތުތައް ހުށަހަޅާމު

ށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަުތ ޅުން ހުހުށަހެ ގުއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫއިއަލުން  ޅަކަށްފަހު()ަވގުތުކޮ  ...ަގއިދާއިރު

 ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ
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 1އަދި  ށް،ެއއް ައހަރު އިތުރުކޮ ގޮތަށް އެދިލައްވާފަިއވާޖެނެރަލް  އެޓަރނީ .ރިރުޤައްްއޒަތްތެރި މުއި ޝުކުރިއްޔާ

އަހަުރ  10ތުރަށް މީގެ އިއަދި މިހާރު  ،ވާތީ ކަނޑައެޅިަފއިތަެކއް ދަތުއްަވކި މުނުވާނެ ފޮއަރީން މި ބިލުތައް ޖެނު

އަށް ފްލޯ ލުތައް ވީހާވެސް ައަވހަކަށް މަޖިލީހުގެގޮަތށް އެ ބިއޮތް   ބޭފުޅުން އެދިލައްވާފައިއެ މުއްދަތެއް ހިނގާފަިއވާތީ

 ކަށްފަހު()ވަގުތުކޮޅަ ށަހަޅަން. ެއގޮތަށް އަުޅގަނުޑ ހު މަށް،ފޮނުވު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

 ށްތަކަލުބި މި ެގ މުއްދަތެއްދުވަހު ހަރުއަ ތަށްގޮ ހުށަހަޅާފައިވާފީހުން ޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮއެ ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

 .އިތުރުކޮށްދިނުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ޔާމިهللا ޒޫގު ހުށަހަޅުްއވަިއގެން އަދި އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރު

 ގަނުޑ ވޯޓަްށ އަހާނަން ކުރެްއވުމަށް ައޅުވި ްނ ތާއީދުކުެރއްޔާމި هللاދުބަރު އަބްެތރި މެންއިްއޒަތް ިއ،ކުރަްއވާފަދުތާއީ

ށް ެވސް އަހާލި ވަގުތު އަުޅގަނޑަ ވޯޓަށް ދެންމެ އި،ހާ ވާހަކައެއް ދަްއކާފަހުރި  މި ގެ ެދމެދުނޑުމެން. އަޅުގައިނގޭތޯ

އެހިއްޖެ.  ދެންޯވޓަށް އެކަަމކު ިމރަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން. ޢާލާފައި އިުޓ ނިންމަމިރުގެ. ދެން ެއަކމަކު ވޯޢާފެނުނީ  މި

މިރު ދެންމެ ނެންގެވިންޯތ ޢާ ދެ! އާ ؛ހާލި ވޯޓަށް މި އައަޅުގަނޑު  ދެންމެ ތެރި މެންބަރުންވީމާ، ހުރިހާ އިްއޒަތްންހެއެ

ރނީ ޓައެ ،ބު އޮީފހުން ފޮނުއްވެވި އިބަންޑާރަ ނަ ޓު އެީއ އެހުނު ވޯ ދެންމެ ކޮޅަކަށްފަހު( ތޯ؟ )ވަގުތު އެހެންން. ނޫއަތް؟ 

އޮތް ގޮތުން  ކަން ދިނުމުގެބާރުވެރިގާނޫނީ ޓީން އަިދ މަޖިލީހުން  މި ކޮމިނުއްވި ަގވާއިދުތަކަށްފީހުން ފޮ އޮ ޖެނެރަލް

. އް މި ަގވާއިދުތަކަްށ އިތުުރކުރަންދުވަހުގެ މުއްދަތެ ައހަރު 1ަޑއިގެންފަިއވާ ގޮތަށް އޭ.ޖީ އޮފީހުން ެއދިވަ އް.މެހުށަހެޅު

ެއއީ  ،ަގވާއިދު އުނިކޮށް ހޭ  ބެލުންނާތުކުރާ ވަކީރާއްޭޖަގއި ވަކާލާދިވެހި ،ހިމެނޭ މި ގައި 2އިތުރުކުެރވޭއިުރގައި ޖަދުވަލު 

ވާީތވެ، ނު ށްންޖެހޭ ގަާވއިދެއް ކަމައިރުަގއި މީަގއި ހިމެނެތުން ސާފުކޮށްދިންގޮ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ކުރީަގއި

އެބަިއ ވާތީވެ، ނިފައިތެޭރގައި ހިމެ ތަކުގެގަާވއިދު އޮޅުަމކުން މި އެީތވެ، ވާ ކަށްދަަފއި އޮތް ގަާވއިކުރީަގއި ވެސް އުނިވެ

ދުވަުހެގ އަހަރު 1އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެދިވަަޑިއގެންފައިވާ ގޮތަށް  ،ވާއިދުތަކަށް ކޮމިޓީންގަހުރިހާ ންހުރި ދެ ،އުނިކޮށް

ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ އެއް މެންބަރަކު ފިަޔަވިއ މަޖިލީހުގެ މި ޮކމިޓީގައި  ،ކުރެވުނީ ފާސް މިމުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު 

ތެރި މެންބަރު ޒަތްދެން އިއް ނިންމަން.ށް ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަޔަތުން. އެހެންވީމާ، އެ ޣުލަބިއްގެ އަރުންހުރިހާ މެންބަ

 ލާނަން. އި މެން އަުޑއަހަުޅގަނޑުވާީތވެ، ެއކަން އަަރއްވާަފއިމިރު ކޮންމެވެސް ކޮންސަރނެއް ފާހަގަކުޢާ

 

 :ންކަދެއްެކވު ވާހަ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ން ނޫނުއަސާސީ ޤާފަހަރު އަޅުގަނުޑމެންނަށް ންމެ އަހަރަކު އެއްކޮމިއީ  ،ނީ ފުރުޞަތަަކށް އެދުއާދެ، އަުޅގަނޑު

ތު މުއްދަ ންހޭ ގާނޫނުގަާވއިދުތަކާ ބެ ާއއްމު ؛ކަމެއް. މި ަގވާއިދު  ވާީތެވ، ކުރަމުންދާ ށްމަތިކޮށްފައިވާ ކަމަކަ

ޖެހޭ ކޮށްލަންތްޢާޔަޅުގަނޑުމެން ރިހުރި ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަ ކުރެވިފައި  މީަގިއ މިދިޔަ އަހަރު ދާއިރުަގއިމުންއިތުރުކުރަ

 މަސައްކަތް ކުަރްއވާ އިދާރީ ،. ޚާއްޞަކޮށް މި ފުރުޞަތުަގއި ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންަނވަން

 ގައި ކުރަންޖެހޭ. އޭގެތެރޭ އް އެބަ ތައްތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެ ރާ ކަންވެސް ފުށުއަ ފަރާތްތަކުން

 ތް އޮ އިމުން ފާސްކޮށްފަވަނަ ުދވަހު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅު 29 ޕްރީލުޔަ ައހަރުގައި އެއޮތީ މިދި މިހާރުވެސް މި

 އިކާ ފަރާތްތައެ ަގާވއިދު ހިންގާ ،ބަދަލުކޮށްފައި ތައްރުީތބުއިދުގެ ތަންނަނީ ހަމަ ގަވާއޮ  ެވސް މި ަގއިއްފާސްކުރުމެ

 ން.ސީކަމެއް ހަމަ އެޗް.ޑީ ްނނަދީފައި އޮ މެންޑޭޓުއަށް ޓްރީހައުސިްނގ މިނިސްތްއިރުަގއި އޮ  އެްއޗެހި ދީފަ. މެންޑޭޓުތަކާ

ކަްށ ޔަަގވާއިދު ހަމައެ އަދި  .ކުރެވިފަ ތަެކއްމަސައްކަތް ަވނީން  މި ކޮމިޓީގެނެސް މަށްމާުލކަސަ ންއެކަ ،ކުރަމުންދާތީވެ

 ޔަތުން ގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްކޮމިޓީ ގައި މި. ެއކަމަކު މީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަަޓކައި ވެސް އެބަހުރިމަށްވުއެޅު

 ގެންާދއިރު ވެސް މި ރެވިތުރުކު މުއްދަތު އި އަނެއްކާ އަލުން  އެބަދަން.ކުރަމުންޒްއިމި ޕޮއިންުޓ ރެ އަޅުގަނޑުމެން

މެްނ އޮތީ އަުޅގަނޑު ެވސް މިހާރުާސފުވާންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެއީ މި އެހެންވީމާ، މިއީ ނުހޯދިއޭ. ަޙއްލެއް އޮތީ މައްސަލައަށް މި

ަމ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. އާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ އިދާރީ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްދެއްވީ މިހާރުވެސް

ގޭތޯ. ެއީއ ނއި ޙުއިޞްލާދިޔަ ިމ ންޅިގެން ފާސްެވގެހުށަހެޞްލާޙު ކުެރވިެގންދިޔައިރުަގއި ތަޅުމަށް އިގާނޫނުގެ 

ީކ ތަފަރާ ހިންގާ  ، ެއއީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަާވއިދު އަދި ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ ަގވާއިދުކަމަށް އުސިންގ މިނިސްޓްރީހަ

 ވެސް ިދޔައިރުގެންޓަށް އަހައިދެންމެ ވޯ ށްވެސް މި އިޞްލާޙަމެ. ދެންއޮތީ ފާސްވެފަ މަށް މިހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ކަ

ރި ގުޅުންހު ތާޢަރީޝަ ނެތް. ހަމައެކަނި މީގެތެރެއިން އުނިކުެރިވގެން ތި ދިޔައީ ފައެއްލެއް އަިއސް ބަދަރުއެައކަށް އިތު

ށް ތެރެއަޅެނީ މީގެއު މި ެމންޅުންހުރި ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުށް ގު ބޮޑަ އެހެްނވީމާ، މިއާ ވަރަށް ވާހަކަ.އްގެ ކަމެ

ކަށް ހަަވކި މީ ،ގޮތަކަށް ލިބޭމަންފާ ޔަކަށް ބަ ަވކި ،ށްމީހަކަ ވަކިމިއީ ދައްކަނީ.  ވާހަކަ މިަޓކައި މަށްވުކަށް އެޅުޔަހަމަ

ވާހަަކ  ތެޭރގަިއ ފާހަގަކުރެވޭީތ އެމީގެމައްސަލަތަކެްއ  ނޫން. ގާނޫނީ  ގޮތަކަށް ަދްއކާ ވާހަަކެއއް ލިބޭއުނިކަމެއް 

އާއްމު  ،އޮތީ މީގައި މި ިވގެންދާއިުރަގއިރުކުރެތުރުތު އިްއކާ މުްއދަނެދައްކަނީ. އެެހންވީމާ، އަލުން އަ ގަނޑު މިއަޅު

ސް އިޞްލާެޙއް ރަްއޔިތުްނ ޖަދުވަލުަގއި ހިމެނޭ ެއއްވެ  ،ބުނޭބަހުން އެބަނޫނުަގއި ވަރަށް ސާފު ގާބެހޭއިދުތަކާ ގަވާ 

ނަމަވެްސ، އެހެން .ވެސް ތުން އެ ބޭނުންވާ ފަރާ ވޭނޭގޮތަކަށް ބަދަލެއް ނުުކރެނޫން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން 

ން ވާކަން. ެއޗް.ޑީ.ސީކޮށްފައި ން ެއކަންްޗ.ޑީ.ސީއެ ،މި އެނގުނީއްކަތުން ނު މަސައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަހަކުން ކުރެވު

ޔަތުްނ ހައިސިއް މެންބަރެއްގެ  ގެކޮމިޓީ ،ނެސްށް ގެތަނަ ެއކަމުގެ ސަމާލުކަން މިވާކަން ފާހަގަުކރެވިގެން އި އެކަން ކޮށްފަ

 ؛ރެިވ. އަދި ހަމަވެސް ނުކު ޓުޒެއޮތީ ގެނީ ޙައްލުނުކުރެވި. އެއަދިވެސް މިހާތަނަށް ވަ ންމަސައްކަތު ރި ޅުގަނޑުމެން ކުއަ

ނޫން.  ކަމެއް ެވސް ކުރެވުނު ގައިލީހުގެ ލެވަލު ގެ މަޖިިމކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ަރއްިޔތުން ނުކުެރވި. ރޭ.އަދިވެސް ުނކު
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އަުޅގަނޑު ހަމަ  .ނެތޭ ަލއެއްމައްސަ ހަމަ ައޅުގަނޑު ؛ެވސް ތި އެބުނާ މި ަގއިގަާވއިދު އަނެއްޮކޅުންގޮސް އަެނއްކާ މި

 ހުޅުމާލެ ނޫނީ . ނިކޮށްއެހެންވެސް ގާނޫނުން ބުނަ ،ނޭ އޮފީހުން.އެމްޕީޕީ.ންގ ގަާވއިދު މީގެ ފަހުން ހިންގާނީ ޕްލޭނި

 !އޮވެބަލަ ގާނޫނެއް ބުނާ މިވެނި ތަނަކުންނޭ. އެހެންްއޔާ ނޫނި، ފީހުންނޭހިންގާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އޮޕްލޭނިންގ ގަާވއިދު 

ަގއި ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ށް.ސިންގ މިނިސްޓްީރއަފަިއ ހައުދީ މެންޑޭޓް  ޑައެިޅގެންއޮތީ ކަނ ނުަގއި މިއެކަމަކު ގާނޫ

 ،މަރީތަކެއް ހުންރުފުށުއެ ފާސްކޮށްފަިއ އޮތްއިުރގައި ީމގައި ފުުށއަރާ ހެްނވީމާ، ފާސްކޮށްފައި އޮތް ެއއްެޗއް. އެ އީމި

ަގާވއިދެއް އެއްވެސް  މެނޭއި ހިގަދުވަލުޖަމި ފަރާތަކަށް  ޫނން ކޮމިޓީ ،ކުރޭބަ ބަޔާންަގއި އެޚާއްޞަކޮށް އަެނއްކާ ގާނޫނު 

ްސ ޓަކައި ވެރުމަށްއަނެއްކާ އެކަން ބަދަލުކު ކުރީމަ ދެން. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ވަނީ ކޮށްފަ  ކަމަށް.ކުރެވޭނެނުބަދަލު

ހަމަ އަިދވެސް ތެރިޮކށެއް ނުހިތާ. ދެން މީގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ރުމަތްޙު ށްބޮޑަ ވެސް މާ ށްރި މަސައްކަަތކަކޮމިޓީން ކު

 ނުޖެހޭ  ކުރަންޑުމެންން ައޅުގަނއެއްކޮށް ގުިޅގެ ތު ލިބުނީ މި ފަރާތްތަކާމަޢުލޫމާމި . ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން

އަެނއްާކވެސް  މި ،އެހެްނީވމާ، މީގައި އަުޅގަނޑު މިދަްނނަވަނީ .ތީއް ކުރަމުންދާތަކެކަހަލަ މަސައްަކތްހެން އެ އެއްބަ

. ށޭ މުަޤއްރިރުވާށްލަދެއްކަން ސާުފކޮ ކިހިނެއްާވ ކަމެއްދާއިުރަގއި މި މައްސަލައަށް މީގެތެޭރަގއި މިީއ ގެންރުކުެރވިއިތު

  އެއީ. ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅެްއ ނޫން. ނައް ެގންބަދަލެ މީތިއޭގެ ކުރީަގއި 

 

  ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

މެއް. ކަންބޮޑުވުހަމަ ބޮޑު  ގެއަޅުގަނޑުމެންއެއީ  ކަންބޮޑުވުން ވިދާޅުވި ޔަމިރު ތިޢާމިރު އިނގޭތޯ. ޢާއްޔާ އާދެ! ޝުކުރި

. އަދި ސްފަށް ގެނެމާލުކަމަރގެ ސަސްޕީކަ ހުގެއެއީ މަޖިލީ ،ށްރަން ވާނީ މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެތި

ކަްނ އެ ނިްއޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ނޫ ކަމާ ސިީޓއަކުން ،ނަވާފައި ވާނީން ދަށްގެ ސްޕީކަރަހުމަޖިލީ

އަދި ރެއްވި ގޮެތއް މަލުކުގެ ސްޕީކަރ ޢަލީހުމަޖި އިދެން އޭގަ ފުކޮށްދެްއުވމަށް ދަންނަވާލުމަށް. ގޮތް ސާ ވާއި ވެފަ

ކަމަްށ  ވި، ސްޕީކަރ ެއ ސިޓީ ފޮނުއްވެނަމަވެސްނެތް. އެހެން ްއސަެއއްކަށް އައިޔަހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކާ

، ންޭއގެފަހުން އެބައޮތް އަނެއްކާ އެ މިނިސްޓްރީވަނީ. ވަޑަިއެގންފައިމަޢުލޫމާތު ލިބި ނަށްގެ އިދާރީ ބޭފުުޅންއަޅުގަނޑުމެން

ފައި ތުރު އިޞްލާޙުަތކެްއ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިަޗރއިން ޓްރަކްފްރާސްއިންޕްލޭނިންގ ނަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަ

 ަބއްދަލުވުމެްއަގިއ އަނެްއކާެވސް އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިީޓަގއި އެހެން އިނގޭތޯ. އެ އިޞްލާޙުތަކަށް 

 .އަނެްއާކވެްސ އޮވެދާނެ ޙައްލެއް ލިބިފަ ަގއިއި މީހަރުގަވެސް ފަ  މަށްމިރުގެ ކަންބޮުޑވުޢާލަން. ހަދާ އިލަށްދިރާސާކޮ

ފުޅުން ވެސް އެކަމުގެ ބޭ ،ބަހުސްކޮށްލަން ކުާރިއރުގައި ެއކަމާއެޖެންޑާން ނޑުމެދުވަހަކު އަޅުގަ  އެހެންމީތިއްޔާ ނޫނި

  އެ ބޭފުޅުންތަކެއްތުރު މައްސަލައިުކރާނަން. އެހެންވީމާ، ނޑުމެން މަސަްއކަތްގަސްގެން ކަންަތއް ކުރެވޭޯތ އަޅުގެނެ

މާލުކަމަށް ކަރގެ ސަގެ ސްޕީހުލީމަޖި،  ފަދައިންވިނެހަޅުްއާވފައި ސިޓީައކުން. ދެން ކުީރަގއި ދެންކޮމިޓީއަށް ހުށަ އެބައޮތޭ
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 ވި ނިސްޓްރީއަށް ސިީޓއެއް ފޮނުއް ކަރ އެ މިސްޕީ އަދި . ސައް ނީ ގެނެވާ ނޑުމަްއސަލަ އަުޅގަ ވިމިރު ދެންމެ ތިވިދާޅުޢާ

 ވަނީ.ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި

 

  ެކުވން:ކަދެއްވާހަ މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތަނަށް  މިނީ މިއީ ގެއެނ ތަނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުނީމަ މި މިރު އައީ. މިހާ މި ޑުވުންތަެކއް ން އިތުރު ކަންބޮދެ

ސްްޓރީން އިތުރު އިޞްލާޙެއް ހައުސިްނގ މިނި ދެން އަނެއްކާކަން. އިޞްލާޙެއް ނޫން އޮތް  ަފއިފާސްކުރެވިން އެނިގގެ

މިހާރު  ؛އިޞްލާޙު ންނުމި މައްސަލަިއަގއި މިތަ، އެހެންވީމާ ؟މަކަށްތޯކޮންކަ  ގުިޅގެންކޮންެއއްަޗކާ އަިއއްސަ އޮތީ

ން ސީވީ ެއޗް.ޑީ.ފާހަގަ ،ޙެއް ހުށަހެޅުނީމާގުން އިޞްލާނަ މަޅެން އޮންޙު ހުށަހެއިޞްލާ އަށްމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީ

ން. ދެން ކަނޫންގަާވއިދެއް  ކޮށްފައި އޮތްލުދަތަށް ބައެްއގޮ އަކީ ގާނޫނާ 15މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާިއދު ނަންބަރު 

މާ ޓްރީްނ ތިގޮތަށް އެްއެޗއް ައއިސްއޭ ހައުސިންގ މިނި އަނެއްކާ ީކއްެވގެންތޯ ހަގަނުކުެރވުނު ބަޔަަކށް ދެންއެކަން ފާ

ޞްލާުޙކުރުމަށް އިދު އިމި ގަވާ ޕޮއިންޓަކީއަޅުގަނޑު ؟ ިއޞްލާޙު އައިސް އޮތީ އޭެއްއޗަކަށްތޯކުން ކޮންގަާވއިދަކޮން  އޭގެ

. އަދިވެސް ބަދަލުކުރަން ފޮނުވޭނެ ހިނދަކު އެ ބޭފުޅުންނަށްއޮތް ެއއްެޗްއ ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ކޮށްފައި ގެޒެޓު 

 އް އިޞްލާޙެލީހަށް މަޖިތަނަށް  މި ުޅގަނޑު އަ؛ ތެެރއިން ފާހަގަވީ ގެންޖެހޭ މަސައްކަތުކުރަ ން ޓީއަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

 ެއކަން ކުރާ. އެއް ނޭޅޭނޭޞްލާޙެއް ހުށަ ްއެޗކޭ. އެައކަށް އިއެ ނެތްއީ އެ  ،ން ފާހަގަކުރީބޭފުޅުނުގެ މާ މިތަހުށަހެޅީ

ކުރީމަ  ރީ.ބުނީމަ ައުޅގަނޑު އެކަން ކުކުރެޭވނެ ގޮތަކީ މިީއއޭ.  ދިނީގެ ލަފާލް ޖެނެރަލްސެ ށް ވަންޏާ ދެން ކައުންކަމަ

 ،މުންދަނީއަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަދެން  ހޭ؟ނެއްކާ ޯކއްަޗކަށްއަދެން  ތި އަިދވެސް ރަނގަެޅއް ނުޭވ. ރަނގަޅުނުވެ އޮވެއޭ

ބަެއްއ އިދާރީ  ،އެނޫން ގޮތަކަށް  ،ގައި އިންޓްރެސްޓު ޕާަސނަލް  .ނަންދަންަނވާ އެކުހެއްކާ  ވަރަށް ސާބިތު  އަޅުގަނޑު

ރި ހެކިތައް އެބަހުނޑަށް އަުޅގަ ގައި ތަން. އޭ ދާުކރަމުންމަސައްކަތްއްކޮށް އެ އެ ފަރާތުގެ މުވައްަޒފުންނާބޭފުޅުން 

ހުރި ކަމެއް  އްޓްރެސްޓެކަހަލަ ޕާސަނަލް ިއން ޮކންމެވެސް އޭަގއި ވެދާނެ މީަގއިއެހެްނވީމާ،  .ހެކިއެބަހުރި  އިނގޭތޯ.

ގޯްސކޮށް  ،ުކރާ ޕޮއިންޓަކީޒްއަޅުގަނޑު މި ރެއި ގައިއިދު ކޮިމޓީގަވާ ނަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތަކީ  ވީދެން ންކުރުމުރަނގަޅު ؟ވެގެން ރަނގަުޅކުރަން ބުނި އެތީގެ މައްސަލަ ކޮބައިތޯއޭކަން ފާހަގަ ތް ކަމެއްއި އޮކޮށްފަ

މިނިސްްޓރީން އަނބުރާ ވާހަކައެްއ  ސިންގހައު ށްއެްއޗަ ޅުވަިއގެން ރަނގަުޅކުރިދެން އަނެްއކާ އެަކމާ ގު ؟އޭކޮބައިތޯ

ވެްސ މެކޮން ،އުފެދޭ ސުވާލުމިހާރު ، ންވީމާއެހެ ؟ވާނީ އެހެންނޫންތޯ ؟އޭތޯ ންގޮތަކުކޮންބުނެފައި އޮތީ  ވާނަމަބުނެފައި

 އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތުގެ ނޑުއަުޅގަ ؛ގެ ތަނުގައި ައޅުގަނޑު ުކރާށޭ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން މިއެްއގޮތަކަށް މިކަން ރަނގަޅު 

 ތަނެއް  ހުރި  ޞްލަޙަތުގެ އަމިއްަލ މައަޅުގަނޑު އިދާރީ ބޭފުޅުން  ،ގައި ބައެއް ބޭފުޅުންނެ. މިތާތަނެއް ނޯންނާ ރިހު

ޑަށް ޓަކަިއ ނެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ރެކޯއް ނޯންނާހުރި ތަނެ . އަުޅގަނޑުގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތުމައޭއި ހުރީހުޅުމާލޭގަ

އަކު. ހުޅުމާލެ ނެހުރި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ބިމެްއ ނޯންނާ ޞްލަޙަތުމަވާލަން. އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ދަންނަ
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އްޔަތުން އަުޅގަނުޑ ގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިހުޔިތުންެގ މަޖިލީނަމަވެސް، މިއީ އަުޅގަނޑު ވެސް ރައް އެހެން

 އަުޅގަނޑު  މުގައިމިކަ ޔަުތންހައިިސއްހުރި ކަންޮބޑުވުންތަެކްއގެ މީަގއިދާއިރު ިމކަމުގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން

މިތަނުން  ރޭ.ގެޒެެޓއް ނުކު ުރގައި ެވސްވީއިސްހުރިހާ ދުވައޮތް  މި ދިޔައީ ނުވެ މިމިކަން  ކުރީމަ .ކުރީމަސައްކަތް

 ،ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމައްސަަލެއއް  ގެއިޞްލާޙު އެ ެވސް ލުމަށް ޓަަކއި އިްއކާ އަނބުރާ އޭތި ފޮނުވައަނެ .ފިފާސްކޮށް

ގާނޫނު ކާ ބެހޭ އާއްމު ގަވާއިދުތަ ސާލަކަށް. މިއޮތީ  މިހާރު މި ގެންނަންވާ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އިޞްލާޙު އަދި ފަހުން

އްގެ ތެރޭަގއި މިވެނި މުއްދަތެ ،އޮތީ ކޮށްފައި މިަގއި މީގެތެރޭަގިއ ބަޔާންއިރުކުަރން ފޮނުވި އިޞްލާޙުއަނެއްކާ އަލުން

އެްއެޗްއ ކިން ވަދަށުން  ރުވެސް އޮންނަ ގަާވއިދުގެ ހާަގވާއިުދގައި މި ންގޕްލޭނިއަދި މާލޭ  ންގޕްލޭނިމާލެ ހުޅު

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެއްޗެްއ ހާރުވެސް ވަންޏާ މިކަމަށްއެެހންބޫލުކުރަމޭ. ގަވިދާެނ ކަމަށް ކުރެިވގެން ފޮނުޑްރާފްޓު

ުފ ޗަކީ ގާނޫނާ ޚިލާއް ހާރު ދާ އެމި ންމުލުކުރަޢަމަ ،ކީ. ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެއްޗަނެތޭ އެއްއޮންނަންވާނެ ނޫންހޭ. އެ

 އެަކމާ . ފައޭއޮތީ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީތައް ލިޔެ ންގެ ބޭފުޅު. ކޮމިޓީއޭއޮތީ ނިންމާފައެްއޗެއް ކަމަށް މި ކޮމިޓީން 

އެކަން އޮީތ  ؟އިތޯޭއ ކޮމިޓީންރެވުނު ކަމަކީ ކޮބަ ގައި ކުެގ ބަދަލުއެހެންވީމާ، އޭއޭ. ޖަވާބުތަެކއް ދީފަރީ ހުގުުޅވަިއގެން 

މި އޮތީ.  ހަމައެކަނި ނޫންނުކުރުެމއް ކުރިނުހެންވީމާ، ޭއތި ގެޒެޓު. އެއެގޮތަށް. ެއއީ ައޅުގަނުޑެގ ޕޮއިންޓަކީ

މިއްަލއަށް އަ އްތް ގާނޫނީ ބާރެހުންނަށް ނެއެ މީ ށްގަާވއިދަޕްލޭނިންގ  ހުޅުމާލޭ އޮތް މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެަފއި 

ފަށް ޚިލާނޫނާ ދަނީ ގާ މިހާރުވެސް މި ،މައްސަލަ ަކށް ނޭޅޭޔަްށގެން ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ހަމަބޭނުންކޮ ،ބަދަލުކޮށްގެން

ގާނޫނީ ބާރު  ،ގާނޫނަކީެބހޭ ދުތަކާ އްމު ަގވާއިއާ ،ބުނަީނ މީތި މިއި ގާނޫުނގަ ގުޅޭކާ އްމު ަގވާއިދުތަ އާ ތަކެއް. ޢަމަލު

ވަނީ އެ ދުަތކެއް ެއޗް.ޑީ.ސީން ނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ަގވާއިބުނަނީ. ގާ މި ލިބިގެންވާ ގަާވއިދުތަެކއްގެ ާވހަކަ މީގައި

ކަންކަްނ އެރަްއޔިތުން އެދެނީ  ކުންތޯ؟އިރަ  ކޮންޖަވާުބދާރީވާނީ ުމގައި އެކަެއއީ އަުޅގަނުޑ ޕޮއިންޓަކީ. ބަދަލުކޮށްފައޭ. 

 އިނގޭތޯ. ގެ ޕޮއިންޓަކީ އަުޅގަނޑު ކުރުމަށް. އެއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނޑުމެން ތި ވާހަކަތައް ައޑުއަަހއިފިން. ދެން ކުރީގައި ފާސްކުެރވުނުބަރު. އަޅުގަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ދެންނެިވ ކުރިން  ވުންކުރެއް ފާސް އްވި ފާސްކުރެ  ގެންއިްނނަވައި  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ިއ،ންނަވައި މިރުޢާމަޖިލީހުގައި 

 ބޮުޑވުންންކަ ،ވާީތވެ އިވަ  ވެސް ނުކުަރއްގެޒެޓު . އެ ބޭފުޅުންއަށް ފޮނުވާފަނޑުމެން ވާނީ މިނިސްޓްރީއަުޅގަ ،ފަދައިން

ަރއީްސ ށްފިްނ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ެކއް ކޮމަސަްއކަތްތަ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރެވޭއަދި އެކަމާ ގުިޅގެން .ކުރެްއވީޅުފާ ތި

އެހެްނވީމާ،  .މިހާރު ދެންނެވިފަ ރަން ވާނީ ފުކުދުވެރިކޮށްގެން އަުޅގަނޑުެމން އެ މިނިސްޓްރީން ކަްނަކން ސާމެ

އިނގޭތޯ.  ކުރާނަންހިއްސާ ތެރި މެންބަރާވަހަކަށް ިއއްޒަތްމަޢުލޫމާތެއް ލިބުނުހާ އަ އިތުރު އަްޕޑޭޓް ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

 ލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. އިން ނިންމަވުބައްދަލު ދެންމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން 
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