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 {هللاައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަރައްޤީ ޤައުމީ  ކޮމިޓީގެ   `.  ތަރިކަ  މަރުޙަބާ    45އާއި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ،  ހާދަންނަވަން. މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް   ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ  ޒިރުވެވަޑައިގެން 

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޙްމަދު ސަލީމް،  

އަޙްމަދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަޅުގަހާރޫންމަނަދޫ  ދެން  އަޙްމަދު  ،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބާރަށު  ނޑު 

އޮތީ އެންމެފަހުން އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މަސައްކަތަކަށް މިهللا. ޢަބްދު

މަސައްކަ ދިރާސާކުރުމުގެ  ބިލު  ބެހޭ  ކުއްޔަށްދިނުމާ  ގޯތިގެދޮރު  ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް  ގެންދިޔަ  ތް.  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ނިންމާލެވިފައިވަނީ   މަސައްކަތް  އެދުވަހުގެ  މާއްދާއާ   35އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު    ވަނަ  އެހެންވީމާ،  ހަމައަށް. 

ތުތައް.  ޙަކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުގެ މަސްލަ  . 35ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. މާއްދާ    35އަޅުގަނޑުމެން  

މަސްލަ ބޮޑު  އެންމެ  ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށްދޭ  ކުއްޔަށްދޭ  ދިނުމާއި  ކުލި  ގޮތަށް  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ތަން  ތަނަށް  ޙަތަކީ 

ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ އުނިކަމެއް ފިޔަވައި އިތުރު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ލިބުމޭ.  

 .  މި މާއްދާއަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވަނަ މާއްދާ، ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތުތައް ދެން ތިއިން    35ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު ތި  

 މާއްދާ އުނިކުރަން.  ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ތި ސިލުވާ އެއްވެސް ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރައްވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޑު ތާއީދުކުރަން.  މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކޮމިޓީގައި   އެހެންވީމާހާމެންބަރުން    6މިވަގުތު  ތިބީ.  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާތޯ  ޒިރުވެ  މެންބަރަކު  އެއްވެސް   ،

ހުރިހާ  ؟ އުނިކޮށްލުމަށް ފާސްވެއްޖެ  އުނިކޮށްލުމަށް  މާއްދާ  މި  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީވެ  މެންބަރަކު  އެއްވެސް 

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ތަން    -36  .ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް  .36އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު. މާއްދާ  އި

އެތަނުގައި  ހަ ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަދެ  ތަނަށް  ތާރީޚުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާލުކުރުމަށް 

ޙައްޤު ނުވަތަ އެތަނެއް   ބޭފުޅެއްގެ... މަނަދޫ ދާއިރާގެ  ދިރިއުޅުމުގެ  ލިބިގެންވެއެވެ. އެއްވެސް  ޙައްޤު  ބޭނުންކުރުމުގެ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ    36ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  މާއްދާގައި  މާއްދާއާ    35ވަނަ  ވާހަކަތަކެއް  ވަނަ  އެއްކަހަލަ 

 ، އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ހުރީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ މާއްދާ ވެސް އުނިކުރަން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  މަނަދޫ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  މެންބަރަކު.  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ 

ފާސްވެއްޖެ.   އުނިކުރުމަށް  ތާއީދާއެކު  ދިނުން    -37މެންބަރުންގެ  ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ 

މަނާވުން ދިނުން  ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ  ސުރުޚީ  ،މަނާވުން.  އަރިމަތީ    -37މާއްދާ    .އެއީ 

ކުއްޔަށް ހިފާފަ ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  ކުއްޔަށް  ތަނެއް  ދީފައިވާ  އިވާ ފަރާތް  ކުއްޔަށް 

ދީގެންނުވާނެއެވެ.   ކުއްޔަށް  ފަރާތަކަށް  އިތުރު  ތަނެއް    .37މާއްދާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފިޔަވައި  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް 

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދަނިކޮށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތަކަށް  

ލީ މިވަގުތު ކޮމިޓީން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙާ އެއްކޮށް  ދަންނަވާ    ކުއްޔަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ. މިކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުން
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އެހެންވީމާ  37މާއްދާ   ގޮތް.  އިޞްލާޙާ އޮތް  މި  ބޭފުޅަކު    ،  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ފާސްކުރަން  އެއްކޮށް 

ބޭފުޅެއްގެ އެއްވެސް  އެދެން.  އިޝަރާތްކޮށްލަދެއްވުން  އިއްޒަތްތެރި  އިންނެވިނަމަ  ހުރިހާ  ނެތީމަ  އިޝާރާތެއް   

ރުހުމާ ފާސްވެއްޖެ. މާއްދާ    37އެއްކޮށް    ތާއީދާ   އިމެންބަރުންގެ  ތަން    .38މިގޮތަށް  )ހ(    .ވާލުކުރުންހަކުއްޔަށްދޭ 

ފަރާތާއި   ކުއްޔަށްހިފާ  ތަން  ތަން  ހަ ކުއްޔަށްދޭ  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރަންވާނީ  ދެ  ލިޔުމެއްގައި  ވާލުކުރުމުގެ 

ފަރާތުން އެ ހަސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. )ށ( ތަން   ކުއްޔަށްހިފާ  ތަން ހުންނަންވާނީ  ފެށިގެން    ވާލުކުރާއިރު  ވަގުތުން 

ފަރާތާ   ކުއްޔަށްހިފާ  ކުއްޔަށްދޭ  )ނ(  ގޮތަށޭ.  ތަޅުދަނޑުތަކާއި ހަބޭނުންކުރެވޭ  އެންމެހައި  އެތަނުގައި    ވާލުކުރާއިރު 

މަޢުލޫމާތުތައް   އެ  ބޭނުންވާނަމަ  އެއްޗެއް  ޕާސްވޯރޑްފަދަ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ވަދެނިކުމެ  ތަނަށް  ކާޑުތަކާއި  އެކްސެސް 

ލަތުގައިތޯ  ހާވެސް ދޭންވާނެއޭ. )ރ( ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ހުރީ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ކުއްޔަށްދޫކު  ޓަކައި  ތަން  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ބެލުމުގެ  ހަރާ  އެތަނެއް  ވަދެ  ތަނަށް  ދޭ  ކުއްޔަށް  ކުރިން  ވާލުކުރުމުގެ 

ދޭންވާނެއޭ.   ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޭ  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  ހޯރަފުށީ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފުރުޞަތު  ސަލީމް،  އަޙްމަދު 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީ

ހުށަހެޅުމަކީ   އަޅުގަނޑުގެ  ތަން    38އާދެ!  ކުއްޔަށްދޭ  ގޮތަށް.  ދަންނަވާ  މި  އިޞްލާޙުކޮށްލުމަށް  މާއްދާ  ވަނަ 

ފަރާތާ   ތަން  ހަކުއްޔަށްހިފާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހަވާލުކުރަންވާނީ  ވާލުކުރުމަށް 

ޝުކުރިއްޔާ.   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައޭ.  އަކުރުތައް  ކަންކަން  ހުރި  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލައިގަންނަ  އިޞްލާޙު  އެ 

 އުނިކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މުޤައްރި  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ  ރު. 

 ތާއީދުކުރަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކެލާ ދާއިރާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރިހަ އެ  ފުރިހަމަވީސް  ވަރަށް  އެ  އިތުރަށް  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ކަންކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަކުރުމަށް 

ހުށަހެޅި   މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  އިންނަމަ. ހޯރަފުށީ  ދުވަހެއް ޖަހާފައި  ނުވަތަ  ތާރީޚުގެ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާވަ ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ހޯރަފުށީ  ރަށް  ގެންދެވުމަށްފަހު  އަނބުރާ  ހުށަހެޅުން  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި   ،

ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   38، މިހާރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ. އެހެންވީމާ

ގެ ގޮތުގައި އޮތް އަކުރު މިވަނީ އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފަ. އެއަށްފަހުގައި    ނޯންނާނެ. މިހާރު )ހ(ގޮތުގައި އޮތް ބައެއް  

، މި  ދެން ހުރި އަކުރުތައް އެ އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން ފާސްވެއްޖެނަމަ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ. އެހެންވީމާ

ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް    38އެއްކޮށް އެއީ    ނު އިޞްލާޙާއަށް ގެނެވު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  38އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް  

އެއްވެސް   އެދެން.  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  އިންނެވިއްޔާ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ބަލައިގަތުމަށް 

އި މެންބަރަކު  ތިއްބެވީ  ޢުއިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވަޑައިގެން  ވޯޓުގައި  މިވަގުތު  ނުކުރައްވާ.  އްޒަތްތެރި  އި  6ތިރާޟެއް 

ތާއީދާ މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  އަޙްމަދު    37އެއްކޮށް    މެންބަރުން.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މާއްދާ 

ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އެގޮތަށް ފާސްވުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ދެން ހުރި އަކުރުތައް އުނިކުރަން.  

ވެސް އަޅުގަނޑު  ، އެގޮތަށް ފާއެހެންވީމާ އެ ވާހަކަ  އުނިވެގެންދާނެތީވެ  އަކުރުތައް  އޮޓަމެޓިކުން އެ  ދެން  ސްވުމުން 

)ހ( ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތުގައި    .އުނދަގުލެއް ނެތި ތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު  . 39އިޢުލާނުކޮށްލަން. މާއްދާ  

ފަދައިން އު ހިޔާވައްސެއް  ބޭނުންކުނއަމިއްލަ  ތަން  ލިބިގެންވެއޭ.  ދަގުލެއް ނެތި  ފަރާތަށް  ޙައްޤު ކުއްޔަށްހިފާ  ރުމުގެ 

ދަގުލެއް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ  ނގައިވާ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނަފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ އު )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( 

ކުއް ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  )ނ(  މަނާކަމެކޭ.  ކުރުމަކީ  ވެސް  މަންދޫބަކު  ފަރާތުގެ  ދޭ  އެ  ޔަށް 

ތަން ބޭނުންކުރާ ގޮތް    -1ލަތްތަކުގައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނަށް ވަނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއޭ.  ހާފަރާތަށް އަންނަނިވި  

މަދުވެގެން   ނުރައްކާތެރި    -2  ، މަހުން އެއްފަހަރު  6ގަޑިއިރު ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު ކޮންމެ    24ބެލުމަށް ޓަކައި 
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ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ މަރާމާތެއް ކުރަން ޖެހިގެން އެކަމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށް ހިފާ   -3އި، ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި ހިނދެއްގަ 

 ފަރާތަށް ކުރިއާލާ އެންގުމަށްފަހު އެ މަރާމާތެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން އޮތް  ދާގެ )ނ(މި މާއް ކަމަކުނުދޭ. އެއީ )ށ( ގައި  ނަމަވެސް    ގައި މި އިންނަ އިބާރާތް އަޅުގަނޑަށް އެހާ 

އަންނަނިވި   ފަރާތަށް  ދޭ  އުހާ ކުއްޔަށް  ތަންކޮޅެއް  އިޚްތިޔާރު، މިއީ  ވަނުމުގެ  ތަނަށް  ދަގޫ  ނލަތްތަކުގައި ކުއްޔަށްދޭ 

ށް ބަލާފައި މި ބަސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ބަހެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އެކަހަލަ ޙާދިސާތަކަ

 އިޚްތިޔާރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެ  އަޅުގަނޑު އެ  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  މީގައި  ވެސް  ތާއީދުކުރަން.  ވާހަކަފުޅަށް  ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރު  ރި 

ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތަށް އަންނަނިވި    ގައި މި މާއްދާގެ )ށ(  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ )ނ( 

ފުރުޞަތު  ހާ ވަނުމުގެ  ތަނަށް  ކުއްޔަށްދޭ  ދެއްތޯލަތްތަކުގައި  އިންތިޒާމު    .ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއޭ  ނޫނީ 

ފުރުޞަތު   ވަނުމުގެ  އޯކޭ.  ވެސް  ގޮތަށް  ދެ  އެ  ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއޭ.  ފުރުޞަތު  ނޫނީ  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއޭ 

އެކެއްގަ  އެކެއް.  އުވާލަން،  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކެއް  ކިޔާފައި  އެހެން  ދެން  ދެއްތޯ.  އި  ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއޭ 

ތަނުގެ   ފެންނަނީ  ތަނުގެ  ހާއަޅުގަނޑަށް  ޓަކައި.  ވަޒަންކުރުމަށް  އިމާރާތުގެ  ހާ ލަތު  ދެނެގަތުމަށް،  ލަތު  ހާ ލަތު 

 ..ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢާފުކުރައްވާ.  2 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  1.  އިޞްލާޙު...  އަޅގަނޑުމެން  ފަހަރަކު  .  އެރުވީމަ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު 

ތުލުސްދޫ   އެހެންވީމާ،  ގެންދަން.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީތި  ފަސޭހަވާނެ  ވާހަކަދައްކަވައިފިއްޔާ  ބޭފުޅަކު 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  
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 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ތުލުސްދޫ ދާ

ބަދަލުގައި   ޖެހުމުގެ  މަހެއް  އެއް  މަހުން  ހަ  ކޮންމެ  އެންގުމަށްފަހު  އެތަން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

 ކުރިއްޔާ.ލަތެއްގައި ހަ މަހުން އެއްފަހަރު އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން. ޝުހާ އެންގުމަށްފަހު މި ބޭނުންވެއްޖެ 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަދުވެގެން  ހާތަނުގެ    -1 ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ  އެންގުމަށްފަހު    24ލަތު  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  ކުރިން  ގަޑިއިރު 

  ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި ނުރައްކާތެރި    -2ލަތެއްގައި ހަ މަހުން އެއްފަހަރު ކުއްޔަށްދޭ ތަނަށް ވަނުން.  ހާ ބޭނުންވެއްޖެ  

ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ މަރާމާތެއް ކުރަންޖެހިގެން އެކަމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށްހިފާ    -3ހިނދެއްގައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނަށް ވަނުން.  

ގޮތަށް   މިދެންނެވި  ވަނުން.  ތަނަށް  ކުއްޔަށްދޭ  ބޭނުމަށް  ކުރުމުގެ  މަރާމާތެއް  އެ  އެންގުމަށްފަހު  ކުރިއާލާ  ފަރާތަށް 

އިޞްލާ އެދެން.  މާއްދާ  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  އިންނެވިނަމަ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ޙުކުރުމަށް 

)ނ(  އަދި  )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  މި  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ،  މެންބަރަކު    3،  2،  1ގެ    އެއްވެސް 

ތާއީދާއެ މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ގޮތަށް  ފާސްކުރައްވައިފިމިދެންނެވި  ކަނޑައަޅަން.   ކު  ކަމުގައި 

ދާއިރާގެ   މެންބަރު އަދި ދިއްގަރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މިހާހިސާބުން އިޢުލާންކޮށްލަން ކޮމިޓީއަށް ކެލާ  އަޅުގަނޑު 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުޅިވަޑައިގެންނެވިކަން. ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު.

 

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއި 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ދެން މި މާއްދާއަށް ނޫނަސް އަދި އެހެން މާއްދާއަކަށް ވެސް  

ސްޓްރަކްޗަރގެ  ޓީ ކަހަލަ އެއްޗެއް، މިސާލަކަށް  އިލްމިސާލަކަށް އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ، މިހާރު 

ފްލެޓަށް   އެ  އުޅޭ  އިމާރާތުގައި  އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ނަމަވެސް  ކުރި  ބަޔަކު  އެހެން  އެއްޗެއް  މަރާމާތެއް 

އު ބޮޑަށް  އެ  ނވަރަށް  ތިބޭއިރު  ނިދާފައި  މުސްކުޅިން  ކުޑަކުދިންނާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ބަޔަކަށް  ދިރިއުޅޭ  އެތާ  ދަގޫވޭ. 

ނަމަވެސް،  ލަތު.  ހާ މީހުންގެ   ލިޔުމަކުން  އެންގުމަށް  މިސާލަކަށް  ވެސް  އެއްޗެހި  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ 

އެ   ވެރިފަރާތުން  އިމާރާތުގެ  ގަޑިއަކަށް  މިވެނި  ފަށައިގެން  ގަޑިއަކުން  މިވެނި  ތިމަންނަމެން  ނަމަވެސް  މެސެޖަކުން 
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ވަންޏާ ކަމަށް  ވެއްޖެ  ގޮތަކަށް  އަންގާލާކަހަލަ  އަރިމަތީ  މަސައްކަތްކުރާކަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔަކަށް  ތިބޭ  އެތާ   

އު މިވަނީ  ވެސް  އެ ނސުރުޚީގައި  ކަމަކަށްވާތީވެ  ހިތްވަރުދޭ  އެ  ބުނުމަށް  ބުނާ  އުޅެވެންޖެހޭނެއޭ  ނުލާ    ދަގުލަކާ 

ނުލިބުނު އޭތި  އަޅުގަނޑަށް  ކްލޯޒްކުރީމަ  އޭތި  މުޤައްރިރު  އޭގައި  އާދެ!  އަޅުގަނޑު.  ކަމަކަށްވާތީވެ    އެ   ވާންޖެހޭނެ 

 ، އިތުރުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  . އެހެންވީމާފުރުޞަތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާއަށް )ރ( އެއް މިހާރު މި ވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ    39ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް.  

 ކޯޑުގައި.  ންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ތާއީދުކުރައްވަން ރެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިތުރުކުރެއްވި މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  އަށް އާދެ! ކެލާ ދައިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު )ރ( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު    އާދެ! އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ  ހުށަހަޅުއްވައި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެލާ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ގައި މިވަގުތު    ލަނީ )ރ(ވަނަ މާއްދާއަށް )ރ( އެއް އިތުރުކުރަން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ   39ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ  

ވެސް    އި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ސްޓްރަކްޗަރަލް މަރާމާތެއް ނުވަތަ އެނޫން އޮތް ގޮތް. ކުއްޔަށްދޭ ތަން ހިމެނޭ އިމާރާތުގަ

ކުރާނަމަ  ނއު މަސައްކަތެއް  އެންގުން.    24ދަގުލެއްވާފަދަ  އެކަން  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  ގަޑިއިރުކުރިން 

އިންނެވިތޯ މެންބަރަކު  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާ ؟އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  މެންބަރަކު  ވަނަ    39ތީ  އެއްވެސް 

މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީވެ މިދެންނެވި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާގެ...   އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، އެއްވެސް 

ފާސްވެއްޖެ  39ގޮތަށް   ތާއީދާއެކު  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ކަމުގައި    ވަނަ 

މާއްދާ   ފައިސާ.  40ކަނޑައަޅަން.  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަކަށް  ދެއްކުން  ސަރުކާރުގެ  ބިލުތައް  ޔޫޓިލިޓީ  )ހ(    .އާއި 

ވާލުކުރެވޭއިރު ހުންނަންވާނީ ކުއްޔަށްދިން ތަނާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ  ހަހިފާ ފަރާތާ ތަން  ށްކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަ

ފައިސާ  އެންމެހައި  އޮތް  ނުދައްކާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދައްކާ    އާއި  އިދާރާއަކަށް  ޚަރަދުތައް  އެފަދަ  ބިލުތަކާއި  ޔޫޓިލިޓީ 

 ކުރެވިފައޭ. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ސްޚަލާ
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ. ދައްކަންޖެހޭ، ބިލުތައް ވެސް ދައްކަންޖެހޭނެ  ހުންނަ  ބިލުތަކުގެ އިތުރަށް  އިމާރާތާ ގުޅިގެން    ސަރުކާރުގެ  އެ 

ދައްކަންޖެހޭ   ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  އިތުރުން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ  ބިލުތަކަށް  ހުރިހާ  ދައްކަންޖެހޭ 

 ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަން. އެ ތަން އިތުރުކޮށްލަންވީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުރުޚީ،   އަރިމަތީ  ފައިސާ)ހ(  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  ދެއްކުން  އެއްވެސް  ބިލުތައް  ޔޫޓިލިޓީ  ވަނަ    40  .އާއި 

ތަން   ފަރާތާއި  ކުއްޔަށްހިފާ  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޭ  )ހ(.  ތަނާ  ހަމާއްދާގެ  ކުއްޔަށްދިން  ހުންނަންވާނީ  ވާލުކުރެވޭއިރު 

ފައިސާއެއްވާނަ ނުދައްކަވާ  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ތަނުގެ  ގުޅިގެން  ކުއްޔަށްދޭ  އަދި  ފައިސާއެއް  އެ  މަ 

އެފަދަ ޚަރަދުތައް ދައްކާ ޚަލާ ބިލުތަކާއި  ކުރެވިފައޭ. )ށ( ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނާ  ސް ޔޫޓިލިޓީ 

ފަރާތު  ކުއްޔަށްދޭ  ޒިންމާއަކީ  ދެއްކުމުގެ  ފައިސާ  އެންމެހައި  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ގެ  ގުޅިގެން 

ދައްކަންޖެހޭ   ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  ތަނާ  ކުއްޔަށްދޭ  މުއްދަތުގައި  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  )ށ(  ޒިންމާއެކޭ. 

( ކުށްޔަށްދިނުމުގެ، )ށ(. )ށ(  )ނ   ޒިންމާއެކެވެ.ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަކީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ

އަށް މިވަނީ މިހާރު އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފަ. އޭގެ ގެނެވުނު އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. ކުއްޔަށްދޭ ތަނާއި  

ނުވަތަ އިމާރާތާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ  

ޒިންމާއެކެވެ. )ނ( ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  މުއްދަ ފަރާތުގެ  ވިއަސް އެ ފައިސާދެއްކުމަކީ ކުއްޔަށްދޭ  ތުގައި 

ބިލުތަކަށް   ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެންމެހައި  ބޭނުންކުރާ  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  ތަނުގައި  ކުއްޔަށްހިފާ  މުއްދަތުގައި 

ޒިންމާއެ ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށްހިފާ  ގޮތަށް  ފައިސާދެއްކުމަކީ  މިދެންނެވި  )ނ(    40ކެވެ.  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހުރިހާ   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ވޯޓުގައި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ފާސްކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅަން.   ކަމުގައި  ފާސްވެއްޖެ  އެގޮތަށް  މާއްދާ  އެ  ތާއީދާއިއެކު  މެންބަރުންގެ  ތަން  41މާއްދާ  އިއްޒަތްތެރި   ،

ފަރާތައް   ކުއްޔަށްދޭ  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  އައުމާއިއެކު  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  )ހ(  ހަވާލުކުރުން.  ހުސްކުރުމާއި 

ގެންގުޅުނު   ފަރާތުން  ކުށްޔަށްހިފާ  އެތަނެއްގައި  ހަވާލުކުރުމަކީ  ތަން  )ށ(  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ތަން  ކުއްޔަށްދިން 

ސްކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ތަނުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ހަވާލުކުރުމެވެ. )ނ( ކުއްޔަށްހިފާ  އެންމެހައި ތަކެތި ހު

 ފަރާތުން ތަން ހަވާލުކުރާއިރު ތަން ހުންނަންޖެހޭނީ ސާފުކުރެވިފައެވެ. ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހާލަތެއްގައި،   އެފަދަ  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  އައުމާއެކު  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވެ  ތަން  މި  އަށް،  )ހ(  ޙަޤީޤަތުގައި 

މިސާލަކަށް   އެބައާދޭ.  ހާލަތު  ހަވާލުކުރަންޖެހޭ  ތަން  ވެސް  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އެއްބަސްވުން  ނާދޭ.  ހާލަތެއް  އެނޫން 

ހެން ވެސް ގޮތަކުން ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއޭ ކިޔާފައި އެބައާދޭ ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން އެބަބުނޭ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެ

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް.  މާއްދާއެއް  ކޮން  ރިފަރެންސެއް  ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  މާއްދާއަކުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފާސްކޮށްފައި  މާއްދާއެއް  މި  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭއްވިއިރު  އޮންލައިންކޮށް  ދުވަހުގެ    މާއްދާގައި  މަސް  ދެ 

ހާލަތެއް   އެ  އެހެންވީމާ،  ކިޔާފަ.  ނެގިދާނެއޭ  އެތަން  ކަންކަމަށް  ވަކިކަހަލަ  އޭނަ  ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު  ތެރޭގައި 

ކަމެއް   މުހިންމު  އަޅުގަނޑަށް  އައުން  ބައި  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ  އެތަން  ހަމަ  ދިމާވިޔަސް 

 ކަމުގައި ދެކެން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

މުޤައްރިރު.   އިއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙާ    41ޝުކުރިއްޔާ  ގެނެވުނު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

 ހުށަހަޅަން އޭގެ ތިރިއަށް އައިއްސަ މިހުރި )ހ(، )ށ(، )ނ( އެބައިތައް އުނިކުރަން.ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތާއީދުކުރައްވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ހޯރަފުށި ދާއިރާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުށި

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2021  ޖުލައި  5                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  45ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ
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މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ  

ކުރުމަށް.  41 އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ  ގޮތަށް  ދަންނަވާ  މިހާރު  މާއްދާ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ    ވަނަ  ކުށްޔަށްދިނުމުގެ  އެއީ 

ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުމާއިއެކު ކުށްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުޔަށްދޭ ފަރާތާ ތަން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ހު ދެން  މިގޮތަށްވުމާއެކު  )ނ(  )ށ(،  )ހ(،  އަކުރުތައް  ހުރި  ދެން  ބަދަލުވީމަ  މާއްދާ  މި  ގޮތަށް  ދެންނެވި  ރި  މި 

އިންނެވިތޯ.   ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ހުށަހެޅުއްވުމާއިމެދު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އުނިކުރުމަށް  އަކުރުތައް 

ދެންނެވި   މި  އެއްކޮށް  ނެތުމާ  މެންބަރަކު  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ކޮމިޓީން    41އެހެންވީމާ،  އެގޮތަށް  މާއްދާ  ވަނަ 

. މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ  42ޓެނަންސީ ބޯޑު. އެއީ މާއްދާ  ؛ ވަނަ ބާބު  5.  ފާސްކުރައްވައިފި ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބޯޑެއް މި    3ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓެނަންސީ ބޯޑުގެ ނަމުގައި  

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއިއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ނަން    5.  ގާނޫނަށް  ބާބު. ބާބަކީ، ބާބުގެ  ވަނަ 

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން ފާހެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ.  

ކަނޑައަޅާފައި   އިނގޭތޯ.    42އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  މާއްދާ  ތަންފީޒޛުކުރުމުގެ    42ވަނަ  ގާނޫނު  އެއީ  މާއްދާ  ވަނަ 

އެހެންވީމާ،  މާއްދާ ބަދަލުވެފަ.  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ  ހަދާ    42،  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ގާނޫނާއި  މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ. ދެން އެއާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް އެއީ  

އަންނަނިވި މަ  46 ބާރުތައް މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި  ވަނަ މާއްދާ. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  ސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ގެ   )ލ(  އެއްކޮށް،  އިޞްލާޙުތަކާ  ގެންނެވި  މި  ދެންމެ  ކޮމިޓީން  ނިޔަލަށް  ގެ  )ގ(  ފެށިގެން  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ 

އެ އިޞްލާޙުތަކާ  ގެންނެވި  ކޮމިޓީން  މި  ނިޔަލަށް  ގެ  )ލ(  ފެށިގެން  އިން  )ހ(  މާއްދާ  އިނގޭތޯ.  އްކޮށް  ނިޔަލަށް 

އަކުރުތައް   އެ  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ފާސްކުރުމަށް 

އެއްކޮށް މީގެ   ބަދަލާ  މި ގެނެވުނު  މާއްދާތަކަށް  މިއަދު މި ބޯޑު  ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްވެއްޖެ 

ހުރި ޓެނަންސީ ބޯޑާ ބެހޭ ވާހަކަތައް މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު    ކުރިން ފާސްކުރެވުނު މާއްދާތަކުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން ގެންނަގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމި ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަމުން، މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން  

ބޮ ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ނިންމައިލާނަން.  މިހާހިސާބުން  ދުވަހަކަށް  އަޅުގަނޑު  ބާއްޖަވެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  ޑަށް 

 އެދެން. ކޮމިޓީ ނިމުނީ.

______________________ 

 




