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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. މިއަުދ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ންމެ ބޭފުޅުންނަށްއެވަނަ ބައްަދލުވުމަްށ  7ން ކޮމިޓީގެ ޝަޕެޓި `.

ފޮނުވާަފއިވާ ޕެޓިޝަނަާކ ުގޭޅ  އަށްޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ާބއްވާލީ މި ން ގެ ބައްަދލުވުއަޅުގަނޑުމެން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ޝަްނ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިާދ ޓިާޏ ވެސް ޕެހެންން. އެށްލަަގކޮވަގުތު ާފހަ ނޑު މި. އަޅުގަރާކޮށްލަންޝްވަ މަގޮތުން އެކަމާ 

ިތ ، މާެއހެންވީ. ވަނީ އައިސްަފއި. މި ޕެޓިޝަން ނީކީވަިސޓީ ައއިސްފައި މި އަްށ ޝަްނ ކޮމިޓީޕެޓި ނޫން ކަށް އެއްގޮތަ

ެއ ަފރާތަްށ ާރ ޝަްނ އަނބުޕެޓި މި ޭވ ގަނޑަކަށް ނޯގޮަތކަށް އަޅުެގ މަތިން ނޫްނ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ 

ން ކޮމިޓީެގ ގަާވއިާދ ޕެޓިޝަ  ވާނީ އި ފަމަޝްވަރާކޮށްމީެގކުރިްނ ނޑުމެން ޅުގަމާ، އަކަށް. އެހެންވީއިލެވޭފޮނުވަ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްނ ހަމަ ޅުގަނޑު މާ، އައެހެންވީ ގެންދާ ގޮަތށް.ގެންދާ މަްއސަލަތަކުަގއި ކުިރއަށްއެއްގޮތަށް ހުށަހެޅި

ިއ ގަތަކުޕެޓިޝަންމިފަދަ ވެްސ ކަންކުާރ ގޮތަްށ  ކުރީގައި  އަިދ އަޅުގަނޑުމެން .ންތެއް ނިންމަ އަޅުގަނޑު ގޮމިކަމުގައި

ކަްނ  ކަންމި ،ައކުން ދަންނަވަނީސިޓީ ހަމަ  މަްށ ވާނަމަގޯްސ ކައަޅުގަނޑުމެން ެއ ފަރާތްތަކަްށ ޕެޓިޝަްނ 

މާ، އެގޮތުްނ ސިީޓ އޮންނާނީ. އެހެްނވީތެއްަގއި މު ގޮއް އާދަންނަވާފަިއ  ކުން ނގަޅުކުރުމަށް ސިޓީއަމިހެން ރަމިހެން

 ަވރާއަކަށް ިމ ޕެޓިޝަން ބާްއވާލަން. މުޣުނީ ންގެ މަޝްޅުިތ ބޭފުވީމާ، ންއެހެ. ފަފަރުމާކޮށްލާވެސް ވަީނ 

 

 ން:ކަދެއްކެވު ވާހަ  ޢަބްުދލްމުޣުނީ މެންބަރު ާދއިރާގެ  އުތުރު ތިނަދޫ

ައްށ ޓީކޮމިެއ  ،ގަކޮށްެލއްިވ ފަދައިންއްރިުރ ތި ފާހަ ޤަ ުކރިންވެސް މުހަމަ ގަނޑު އަޅު .ިރރުއްޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ވެްސ ކުރިން ައިއސްފައި އޮތް ޕެިޓޝަނެއް ކަުމގައި ވަންޏާ ކަށް ގޮތަ  ިޚލާފުކާންނަ އުޫސލުތައޮއައުމަށް ޕެޓިޝަން 

 ްނ.ލަޅާުޑ ހުށަހަފޮުނވާލަްނ އަޅުގަނ އެހަަމ  ،ލުކުިރ ގޮތަށް ަޢމަލުކޮށްމަރޭަގިއ ޢަތޭާކ ދެއަޅުގަނޑުމެން ޕެޓިޝަންތަ

 ކުރިއްޔާ.ޝު

 

 :ެކވުންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

 އެކަން  ،ޝަނަކަށް ވާތީ ޕެޓިހަޅާފައި އޮތްހުށަްނބަރުން އްމު މެއާ ގިނަ  ވުރެ ށްއަދުއިސައްތަ ޝަނަކީ އާދެ! މި ޕެޓި

 ެކލާ  ،ޞަުތ ބޭނުންފުޅިއްޔާޅަކަްށ ފުރުްނ ބޭފުަހމަ އެހެކަމަްށ ގެންނަން. އަޅުގަނޑު މާލުޅުންެގ ސަވެސް ިތ ބޭފު

 .މެންބަރު ތްތެރި އިއްޒަ ދާއިރާގެ

 

 ްއކެވުން ދެހަކަވާ ޝަރީފް އިްބރާހީމް  މެންބަރު ދާިއރާގެ  ކެލާ

ހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކާރ ބަރު މުޣުނީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަންރި މެތެއްޒަތްގެ އިޅުގަނޑު ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންއަ

 ދަންނަވަން. ވާހަކަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވފުން:

 ްނމެ  އެތި ވަީނ ޑަްށ ހީނގައަޅުވާީތ ހާުރ ސިީޓ ފަރުމާކޮްށލާފައިއަޅުގަނުޑ މި . މެންބަރުތްތެރި ިއއްޒަރިއްާޔ ޝުކު

ނުޑ ޅުގައަ މާ،. ެއހެންވީމުހެންންދަންނަވާލުން މުހިހަަމ ނޑަށް ހީވަނީ ޅުގަތް އަބާރާއިސިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް 

 މަށް.ދަންނަވާލު ބާރާތް އިސިޓީ  ގެންމެނޑުއަޅުގަ ،އަިރހުން އެދެންީރ ރެޓަސެކް

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެކު ޅަ ބޭއިދާރީ

މަށްފަުހ ލާސަ ދުންތޯ. ވެއީ ސިީޓ ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތް އިނގޭޒް. އެމުޙައްމަދު އިނާ ޔުއްލިލްޢަ ބްދު ޢަލްޟިއަލްފާ

ީދ ހަާވލާ އާ  ސިޓީ ފައިވާ ފޮނުވާ ިމ އިާދރާއަށް  ަވުހ ތިަޔ ަފރާތުންވަަނ ދު 2019ގަސްްޓ އޯ  28މެވެ. ދަންނަވަ

ހުެގ ޕެޓިޝަްނ ކޮމިޓީަގިއ  މަިޖލީްނގެރައްޔިތު ޝަނާ ުގޅޭ ގޮތުންޕެޓިާވ އްވާފައި އާެއކު ހުށަހަޅުންނަވަމެވެ. ެއ ސިޓީދަ

 ގައި ވަނަ މާއްދ200ާމާއްދާއާއި  ވަނަ 198ގެ ގަާވއިދު ހުގެލީ ނަކީ މަޖިއެ ޕެޓިޝަ ،މަށްފަހުމަޝްވަރާކުެރއްވު

ގަިއ ަވީނ ކަމުޓިޝަނެްއ ނޫންުރތުތައް ފުރިހަަމވާ ޕެވާންޖެޭހ ޝަޝަނެްއގައި ުފރިހަމަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެޓިބަ

މާ، މިާތ ވަނަ މާއްދާ. ެއހެންވީ 235ވަނަ މާއްދާއާއި  234ވަަނ މާއްދާއާިއ  32 ންނާނީމިހާރު އޮ ވެ.ނިންމާފައެ

ންކޮށްފައިާވ ަގިއ ބަޔާވަަނ މާއްދާ 235ވަަނ މާއްދާއާއި އަދި  233 ،ވަަނ މާއްދާާއއި 232 ،ލިޔާނީން މެއަޅުގަނޑު

ެއ ، ވަީނ ނިންމާފައެވެ. ވީމާަގިއ ކަމުޝަނެއް ނޫންެޕޓިޝަރުތުތަްއ ުފރިހަމަާވ ންޖެޭހ ވާ ފުރިހަމަ ޝަނެއްގައި ޕެޓި

 ޓަކައި ދެންނެވީެމވެ. އަިދ ިމ ސިޓީާއެއކު ަޔ ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތަށްމެުދ ކޮމިޓީްނ ނިންމެވި ގޮްތ ތި ޝަނާޓިޕެ

މެޭނ ކަނޑައަޅާފައިާވ ޝަރުތުަތއް ހިގަިއ މަިޖީލހުެގ ގަވާއިދު ގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް  ރިހަަމވާންޖެހޭ ޝަނެއްގަިއ ފުޕެޓި

 ންެނވީމެވެ. އެ ވާހަަކ ވެސް ދެ އި،ނުވަމާއްދާގެ ކޮޕީެއއް ފޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަިދ  ،ށްތައަޅުގަނޑުމެން މި ފަރާ ، އޮތް ވާަހކައަކީވާލަން ޅުގަނޑު ދަންނަމާ، އެންެމ ބޭފުޅުންނަށް އައެހެންވީ

 ންޖެޭހ ގަާވއިެދއް މަލުުކރަޅުގަނޑުމެން ޢައަ ،ނަމަވެސް ތް އޮ މަްށ ތާއީދުކޮްށ ހުަށހަޅާފައިކަންމެ ގިަނ ބޭފުޅުން ެއ ކިތަ

ިމ  ،ހެންވެސް ދެންނެވިރިންކު ،ންހެމިދެންނެވި ،ގަާވއިދަށް ުނފެތޭތީއެ އެކު އޮތުމާ ށްކޮމިޓީއަ، މެންނަށްއަޅުގަނޑު

އިއްޒަތްތެިރ  އްޔާ މާ، އިުތރު ކަމެއް އޮތިންވީއެހެ ނިްނމީ. ންސިޓީ ފޮުނވަެއ ފަރާތަްށ  ކޮށް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

 ހަމަ ފާޅުކޮށްލަން. ތް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެބައޮ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަުދ ޝިފާޢުމެންބަރު ެގ ދާިއރާ އިހަވަންދޫ
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ިމ ޔަސް ވި ގޮތެއްކޮންމެދެން ހަަމ  .ދަންނަވާލަން ކޭނެާތ ކޮންމެވެސް އެއްޗެ ނީމަ ޖެހޭ ދި ުފރުޞަތުއްރިރުޤަމު

ެގ ކޮމިޓީ  ަގވާއިާދ އެްއގޮތަށް ހެންވީމާ،. އެނުކުެރވޭނެތާކަމެްއ  ކަށް ނަޅުގަނޑުމެންގަވާއިދުްނ ބޭރަކުްނ އަ

 ނީެގ އެ ވާެނ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ވެްސ ގަޫބލުުކރަނީ. މުޣުގަިއ ހިފެެހއްޓީަމ ރަނގަޅުސްޓޭންޑުތަްއ މަސައްކަތް

 ޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދު. އަ ހަމަ ޅުމަށްހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވީމާ، އެހެން . ެތއް ނިންމާލަންތަނުން ގޮ ޖެހޭނެ މި ންމެންވީމާ، އަޅުގަނޑުއެހެ .އޮތީ މިހެޅިފައި ކަމެްއ ހުށަ އްއެ

ޒަތްތެިރ މެންބަުރ އިބްާރހީްމ ެގ ިއއްެކލާ ާދއިރާ ،އިނީ ހުށަހަޅުްއވަުރ މުޣުބަތްތެިރ މެންއަޅުގަނޑު އެދެން އިއްޒަ

ގޮތަްށ ރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގޮތަށް އެކަން ކު

ސްެވއްޖެ. އެހެްނވީމާ، ފާމެންބަރުްނގެ އިއްތިފާޤުން ތެރި އިއްޒަތް  ވި ޑައިގެން ިތއްބެވަވީމާ، ެއހެންއާދެ! ނުމަށް. ދިވޯޓު

  ޔާ.ކުރިއްޝު .މި ބައްދަލުވުްނ ނިމުނީ ގެ. މިއަދު ލާނަންއިނުވަފޮސިީޓ ރާތަށް ފަ ގޮތަށް އެ އަޅުގަނޑު
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