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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަރުޙަ ށްވަރަންނަށް  ޅުބޭފު... ދަންނަބޮޑަށް  އަޅުބާ  މި ވަން.  ދެކޭގޮތުގައި  ތާރީ  ގަނޑު  ވަ ޚުމަޖިލީހުގެ  ރަށް  ގައި 

އަމުއްހިމު ފާ ކަމެއް  މި  ކްތިމާވެހަގަކުރަނީ  ޅުގަނޑުމެން  މި ޗޭންޖާ ޓް  ލައިމެއްޓާއި  ގުޅޭގޮތުން  ދާ  އި  އިމީ  މަޖިލީހުގައި 

ކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޓަކުރުމަށް ތްމަދުދާއިރާއިން ޚި ބަރުން ހޮވިވަޑައިގެން އެ ންމެ މިޓީއަށް އް އުފެދި ކޮކޮމިޓީއެ

އަޅު އެހެފެށުނީ  މިގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮމިޓީންކަމަށް  .  އަދިޓަކައި  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ވެސް  ގެ 

އަޅުގަނޑު  އެއް ދަންނަވަން.މަ ފަހަރު  އަޅުގަ  ރުޙަބާ  އެޖެންޑާނޑުމެންމިއަދު  މިއޮގެ  މަސައްކަތްތަ ގައި  ކޮމިޓީގެ  އް  ތީ 

ޑްރާފްޓްޓަކައި  ހިންގުމަށް   އަޅުއިވާ  ކުރެވިފަމިހާރު  މަގަނޑުމެގަވާއިދަށް  ގަން  ފާސްކުރުން.  ވާއިދު ޝްވަރާކޮށް   

އެ ޖުމްލަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީގޮތެއްގައި  އެކުހެން  ހިންގުމަށް  ވެސް  އެއީ    ގަވާއިދުވިފައިވާ  ލެ ލަވާތައް 

ހުރިހާ  ތުން  ގެ ފަރާޓުރިއޭކްރެޓޭ ދު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މިވަނީ. ސެ މި ގަވާއި  ގަނޑުމެންކަމަށް ބަލައިގެން އަޅު  އްސެއަސާ

ކުރެވިފައި. އަޅުގަނޑަށް އެކަނި ކަމަށްވަނީ  އިލްއި މެނުގެ ވަގުތެއްގަދުނދުގެ ހެމިއަގަވާއިދު އޮތީ  ބޭފުޅުން ވެސް މި  

ވެސް  އުއްމީދު  . އަޅުގަނޑުފޮނުވިފައި ބޭފުޅުންނަށް  ،  އޮންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމަ އި  ސައްގޮ ލް  މެއި އެ  ކުރީ އެހެން 

  ށްލައްވާފައި ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ތި ދަކޮހޭ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް  ދު ބައްލަވާލައްވަން  ދެން ގަވާއިން ހުށަހަޅަނީއަޅުގަނޑުމެ

   ކުޑަ ނގަޅުކޮށްލާނެ ގޮތެއް އޮވެއްޖިއްޔާ އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްރަރެ  މިއަށްވު ޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުގައި އަދި  ބޭފު

. ދެން އަޅުގަނޑު  ވިއްޖެލެ ށް ބަލާފަހު( އަޅުގަނޑަ)ވަގުތުކޮޅަކަށް  ޅުތޯ އެގޮތަށް.އެންމެ ރަނގަރުވުމަށް.  ވަގުތުކޮޅެއް އެ 

އެމީދުކުއުއް ބޭފުޅުންނަރަން  ބަހެން  ވެސް  ކަމަށް.  އްލެއްލަވާ ށް  ކިދެންވިއްޖެ  ފާސްކުރަމުހި  ގެންދާނީ ނެއްތޯ   ؟ން 

މާއް ހަތޯ  ނީކުރާދާއަކުން ފާސްމާއްދާއަކުން  އެކީމަ ހުރިހާ މާއްދާއެ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން  ޖުމްލަކޮށް  ގައި  އް  ބަލާފައި 

 . ރިޤްޠާ!  އާދެ ؟އިގަންނަވަނީކިހިނެއްތޯ ފެނިވަޑަ ނީތޯ.ފާސްކުރާ

 

 ން ވުކަދެއްކެވާހަ  ޤްރިޠާރު އަޙްމަދު  ރާގެ މެންބަމަހިބަދޫ ދާއި

ހަ  އްޔާ އިއްޒަތްތެރި ކުރިޝު ދަންނަވަން ރުމަ  ހޫނު  ރަށް މަ ވަމުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރާއި    ޙަބާއެއް  ކޮމިޓީގެ 

ނަ އަޅުގައިއަދި  މުޤައްރިރަށް.  ހަމަ  ނޑަބު  އިދާރީވެނީ  ގަކުރެފާހަށް  އަޅުދެން  ވެސް  ވާހަކަ    ގަނޑުމޭޒުން  ދައްކާ 

ފާ ޚާއް  މި  .ތިހަގަކޮށްލާދިމާނުވަންޏާ  މާއްދާއިން    1ކޮށް  ޞަގަވާއިދުގެ  ހިމާއްދާވަނަ    3ވަނަ  މި ބަސާއާއި    ށް 

އްދާތައް  . ދެން ބާކީ މާ ގޮތާއި  މި އިންނަ  ގެ ނަމާއިކޮމިޓީ  މިޓީގެ މެންޑޭޓާއި އެކޮ  ޓީއަކަށް އެނީ ކޮންމެ ކޮމިއިންނަ

އޮ ވެސްޓް  ސެމަ  ހަންނަނީ  މި  ކޮމިޓީއަކަށް  ކޮންމެ  ގޮ  މާއްދާތަކެއް  މީހުން  އުސޫލެއްގެ    ދެން   އި ކުރުމާޒިރުހާތުން 

ގޮތަކަށް އޭޓާރި ސެކްރެޓަ މިކަހަލަ  މި އި  އެހެންވީ     އަޅުއިންނަނީ.  އަޅުގަނޑުތެރޭންގެ  ގަނޑުމެމަ،  ކޮމިޓީ  ގައި  މެންގެ 

ޚާތެމެންބަރުންގެ   މާއްދާ  1މި  ކޮށް  ޞައްރޭގައި  މާއްދާ   3އާއި  ވަނަ  ދޭތެ އާވަނަ  ކަމެއް  އި  ހަގަކޮށްލަން  ފާރޭގައި 

އެ އޮތި ފޯކަކަމައްޔާ  ބަލާކަށް  ވަލެވިއްޖިސްކޮށްލައިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އައްޔާ  ސަލާމަތްކޮށްފައި  މެންޑޭޓު  ގުތު  ދި 
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ފުޅާ ކި މި  ރާނީތޯ ކުވެސް  އަދި  އީ  ގަވާއިދުން  ންނަށް  ޅުގަނޑުމެއަގަވާއިދުގައި  ހިނެއްތޯ  މަޖިލިސް  އޮތް  ދީފައި 

ދުވަމެގަނޑުއަޅު އިހަކަށް  މިން  އެއްޗާއިފާސްކުރި  ހު  އެއާ މި     ދޭތެރޭގައި  ތަފާތެއް  އި  އެކަހަލަ އުޅޭތޯއްވެސް    އާއި 

ބައެއް ޖުއިލާލަ ޗެއް  ދެން  މުމްފައި  އެތި  ލަކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ފާސްކޮށް ޅި  އެއީ    ނީ.ނގަޅުވާރަ  ހަމަވަނީ  ހީލިއްޔާ 

މަށް  ކަގޮތަށް  ދަންނަވާ    މި ހަމަ  ނަނީ  ންހު  ފައި މިކޮށް ސެޓުފުން މި މުވައްޒަފުން އިދާރީމުވައްޒަމި  ގެ  ނޑުމެންއަޅުގަ

 މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާނީ. ވެގަކުރެ ފާހަ ށްއަޅުގަނޑަ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

މެންއާދެ! ޝުކުރި އާވި ހު ހެޅުއްހުށަ  ބަރު. އެ އްޔާ އިއްޒަތްތެރި  މާއްދާއިވަ  1ގޮތެއްގައި  އްމުށަހެޅުއްވުމަކީ    3ން  ނަ 

ދެއްދާމާ  ވަނަ ހުންނަމެދުގައި  އާއި  ކޮ  މި  އައިޓީމިބަދަލުތަކެއް  އެހެހުންނަނީ  މި  ފައިސްތަކަށް  މަ،  ންވީ. 

ކޮމިގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ ހިނގަނީ  ހުރިހާ  މި  ވެސް  މަތިންލެ އުސޫއެއް  ޓީތަކެއް  އެއީއްގެ  އަޅު  .    ގަނޑުމެން ދެން 

  ކުރުން އެއީ ރަނގަޅު އްގޮތަކަށް މަސައްކަތްއް ވެސް އެ ޓީތަކެ ހުރިހާ ކޮމި  . އެ ހެންއްގޮތުން ރަނގަޅު ގޮތެ   ލެއްގެ އުސޫ

އެހެންގޮ ހުށަތެއް.  އެ  ތިވީމަ،  ގޮތަށް  ދެކެވަޑަ  ހެޅުއްވި  ގޮތެއިގަބޭފުޅުން  އަޅުންނަވާ  ބޭނުންވަނީ  އް  ގަނޑު 

 ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މަރު އަޙްގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަ

  ގެ ދަށަށް   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   3ތުގެ  ޔައްލިޢޫމަސްބޫލުކުރެވެނީ  ގައަޅުގަނޑަށް  ރު.  މުޤައްރި   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

 ..އަދި އިތުރު

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ސަތުން ވާ ޔާރި

އް  ތެ ގަނޑުމެން ދާން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮޅުޅުއްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަހެޅުއްވި ހުށަހެހުށަ  ރިޤް ޠާބަރު  ންއިއްޒަތްތެރި މެ

އެއަޅުގަ ބޭނުންވޭނގިލަނޑު  މަސައްންޅުގަނޑުމެއައޭރުން    . ން  ކުރުބޮޑުތަ  ށްވަރަން  އްގޮތަކުއެ ތް  ކަގެ    ވެފައި ން 

 .  އަވަސްވާނެ ކަމަށް ފެނޭ

 ން:ރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުއިރާގެ މެންބަގެމަނަފުށި ދާ

  3ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް މިއީ.  ގެ  މުޅުހުށަހެގެ  ރިޤުޠާހަމަ  މިއީ  ކުރަން.  ށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު މަހުށަހެޅުއެ  ގެ  ޤުރިޠާ

މާއްދާ )ހވަނަ  މިނިސް  ގެ  (ގެ  ބައެއް  ދައުލަތުގެ  ހިމަނާފައިއެބަހުރި  ދެޓްރީތައް  އަ.    ވޭ ބޫލުކުރެ ގަ  ށްގަނޑަޅުން 

މިނިސްޓްރީތަކުގެ   މިހެން  ގޮތުގައި  އޮންނަންތައް  އެނައިރުޖަހާފައި  ކަމަކަށްވާތީ މެންޓުރަންންވަޔަގައި  އަރިޒަމް  ޓު  ގެ 

  މި ގަނޑު ދެކެން. އެއީ ރާއްޖޭގެ މިހާރު  ކަމުގައި އަޅުމުއް މުހި  ލުން ކޮށްތުރުއިގެ ގޮތުގައި  އެއްޓްރީމިނިސް  ޓްރީމިނިސް
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އެންވަޔަކަޢުތަޝްރޫމަހިނގާ   ބަލާއިރު  އެބޮ  އެންމެހަމަ  މެންޓަށް  ންރަށް  އަސަރުކުރާ  ވެދާނެ    ށް ކައަދާއިރާއް  ޑު 

ދާއިރާ ޓުއަރިޒަ ޓުއަރިޒަމް  އެހެންވީމަ،  ކަންތައްތައް.  ހިނގާ  މި  މިނިސް  އިތުމް  ރަރުކޮށް ޓްރީ  ކަލުން  މަށް  ނގަޅު 

 އްޔާ.  . ޝުކުރިއްސާކޮށްލަންވާހަކަ ހި މަ، އެ އެހެންވީއަޅުގަނޑު ދެކެން. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަهللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ ދާންދޫ

ގޮތުން  އުސޫ  އްޔާ.ޝުކުރި އެ  ކަމަކަށް   ރަނގަޅު  ހަމަ  ންހުށަހެޅު  ހުށަހެޅުއްވި  ރިޤް ޠާލެއްގެ  ، މިހާރު  ކަމަކުވެދާނެ. 

   ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންނަކީހުރިހާ ނޫން  ރިޤު  ޠާކޮމިޓީގައި ވެސް ހަމަ ގިނައީ މިވަގުތު    މި   ށް ހީވަނީނޑައަޅުގަ

އެ  ތައް  ސެޓު ގަވާއިދު  ކޮށް ގަވާއިދުގައި އާއްމުން ކޮމިޓީތަކުހެންވީމަ، އެހެމެންބަރުން. އެ  އުމަ އަމެންބަރުންނަކީ ހަ

  ންނަކަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ނުވެސް އިނގޭ. އެ އަޅުގަނޑުމެ  އީ ތޯ އެށްގޮތަ  ވިދާޅުވި  އެ  ރިޤް ޠާ  ނީ އެހެންތޯ ހުންނަ

  . ފެނޭނުދުކުރަން  ށް ތާއީކަށް އެގޮތަ ނޭނގޭ އެއްޗަވަގުތުށް މިގަނޑަ، އަޅުން. އެހެންވީމަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަހޭޖެ

ވާހަކައެއް ރަނގަޅު  ގޮތުން  އެހެން  އުސޫލެއްގެ  ރަހު.  ވަގުންނަންޏާ  ސަ ވެ  ތު ނގަޅު  އެ ތްލާމަސް  ،  ކަމަކުވާނެ. 

ށް  ގަނޑަރާތީ އަޅުބޫލުކުގަގަނޑު  ކަމަށް އަޅު  އޮންނަންވާނެމާދާރުކޮށް  ންރު ތަންކޮޅެއް ޒިރާއި ކު   ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން  

 ކުރަން.  މާއްދާތައް ފާސް ން ދާންކިހަމަ ވަކިވަ ފެންނަނީ

 

 : ންން ވާހަކަދެއްކެވުތުޔާސަރި

މެން ގަނޑުފައި އޮތްގޮތުން އަޅުލޫމާތު ލިބިޢުށް މަޑަ. އަޅުގަނން އިނގޭތޯނަޞަތު އަރުވާއަޅުގަނޑު ފުރު  ށްއިދާރީމޭޒަ

މިހާރު  މި ބޭނުންކުރީ  ވެސް  ހުރިހާ    ގަވާމި  ކޮމިޓީގައި  އިނގޭތޯ.  ބޭނުންކުރާ  މެން އަޅުގަނޑުނި  ހަމައެކައިދު 

މިހިރީ  ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މްއަކީ.  ރަކިހާވަރެއްތޯ ކޯ  ންހެއް ނުވަމެން އެއްބައަޅުގަނޑުއަދި    މްކޯރަ  ށާއި،މަކޯރަފައި 

ފައި  ހެން ހުރިހާ ބައިތަކަކީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިއެ.  ލިއްޔަތުތައްޢޫ މިޓީގެ މަސްމިޓީގެ ނަމާއި، ކޮދެން އޭގެ އިތުރުން ކޮ

ބޭ  ހަމައޮތްގޮތުން   މި  ފޯމެމިހާރު  އަޅުގަނޑުމެކައަޓް. އެނުންކުރާ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ގެންނަން. ދެ ނުއެންށް  ން  އް 

ވިދާޅު،  އެކަމަކު އަޅު  ވިތި  މާއްދާއަކުން  ގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  ވެސް    ންއަޅުގަނޑުމެ  އެއީ  ދާނެ.ވިދެމާއްދާއަކުން 

ޓަކަ ޙުއަ ތަޖުރިބާޠާ .  އިލުވެރިވުމަށް  ލިބިފައި  ޑުމެގަނޅުއަދެން    ރިޤުގެ  އެއީ    ނެތީމަ އެންނަށް  ހުށަހެޅުއްވުން ވެސް 

ރަހަމަ   ހުށަ ނވަރަށް  އަޅުހެޅުއްވުގަޅު  ކަމަށް  ދެން  މެއް  ދެކެން.  އެހެންގަނޑު  ވެސް  މެންބަރުންނަށް    އެކަމަކު، 

އް ވެސް  އެމާއްދާރިހާ މަ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ހު އެހެންވީ ންދާނީ.ގެށް އަގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރި ގަންނަވާފެނިވަޑައި

ށް އަލަށް  ކޮޞައް ޚާ މެންގަނޑުޅުކީ އަހުރި ގޮތަގޮތަށް. އެއީ ކަންނޭނގެ އެންމެ ފައިދާ  ދާގެން  ބަލަމުން  އެކީހަމަ  

ގުޅިހާމަޖިލީ ކޮމެންއަ   3އިން    1ބޭފުޅުންނަށް.  ބޭވި  ގެންނެވަޑައިއި  އޮވެއްށް  ކަމަށް ޓެއް  އެ  ވަންޏާ    ޖެ  އަޅުގަނޑު 

މިފުރުޞަ ދެން  ތު  އިއްޒަތްތެ ހުޅުވާލަނީ.  މެންބަރަކު  މެ  ހުށަހެޅުއްވިރި  މިނިސްޓްރީ އަރިޓު   ހުށަހެޅުމުގައި  އެ    ޒަމް 
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ގުޅޭގޮތުހުށަހެޅުމާއި އަޅުގަ  ހިތަން  އެއް އަށް ނޑު  ނަރާ  ނުކު  5ންބަރު  ޗަކީ  ކަވަރ  އެބައި  ޤީޤަތުގައި  ޙަ؟ ތޯރޭއިން 

ގަނޑު  ޅުއަ  ތަށްހަމަ ޚިޔާލެއްގެ ގޮ  ހުރި. އެވުޒާރާތައް ވެސް އެބަ ތައް އެބަހުރި  ގިނަ ދާއިރާ  ށް ވަރަތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ  

 ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ.   ތި

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވު  ޤްރިޠާ  ރު އަޙްމަދުރާގެ މެންބަމަހިބަދޫ ދާއި

މުއާދެ އަޅުރިރު. ދެންމެޤައް! ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު އެ އަކު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ގެމަނަފުށީ  ރެއްވި  ފާހަގަކު   ގަނޑު 

  ކޮށް ޞަޚާއްތިސާދީ  ގުޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ޖުމްލަކޮށް. އެއީ ރާއްޖޭގެ އިވިދާޅުވީ އަޅުގަނ  ޒަމް، އެ އަރިޓު

އެއީ  މައިގަނޑުކޮށް.    ގެ ތެރެއިން ދާއިރާ  މްނީ ޓުއަރިޒައަންނަ  މި   އިޝޫޒްތައް  ލް ޓަމެންންއި ގުޅޭ އެންވަޔަރަކްލައިމެޓާ

ޤަ ކަމެއްއުދެން  އޮތް  ތެ މުގައި  އަންނާނީގެ  އަޅުސްވެ  ރެއިންތާ  މީގައި  ދެން  ދައުރު  ގަ.  މަޖިލިސް  މިދިޔަ  ނޑުމެން 

އެއްފަހަރެއްގަ އަޅުތެރޭގައި  އެންވަޔަރަކުބަދަލު   މެންގަނޑުއި  ޓުއަރިޒައި  މެންޓާންރިން  ހުރިހާ  ސެކްޓަ ބެހޭ  ގެ  ރމް 

ޓުއަރިޒައްލުކު ޙަ ޝޫޒްތަކެއް  އިންޓަލް  ރަންމެއެންވަޔަ   ހާ ރިހު ތެރެއިން މްގެ  ރާނީ  ގާނޫނަށް    އެ  ކަމަށް.  ދާއިރާގެ 

އެސްފައި  ބަދަލުގެނެ މިހާރު  ބެކްއަނީ  ވާ  ނޫނު ގާ  އެކަމަކު  ނޯ  ނެއްކާ  ރުޓު  ދައުރު  ކޮޢަޖޫމަލްއަށް  މިދިޔަ  ށްފައި 

އީނިމުނުއިރު.   ހަމަ  ގޮތަށްމަސައްކަތްގައި ވެސް  ސެކްޓަރޒަމް  އަރިޓުއެ  ގެ ތެރެއިން  އޭޕީ.އެއީ  އެހެންވީކުރާ  މަ،  . 

  އިން   ރިންކުވީމަ،  ން އެހެ.  މިހާރު އަންނާނީވެސް  އިރާ  ޒަމް ދާ ށްވާނަމަ ޓުއަރި ކަމަދެއްޖެނމީގެ ތެރޭގައި އި.އޭ  ޕީ.އީ

 މަ. ވާނަމަށް ކަނގަޅުމާތު ރަލޫޢުމަ ގެ ބަދަލުކޮށްފައި އަޅުގަނޑު ގާނޫނު  އެތި ވާނީ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ސަތުންރިޔާ

ތެ މި    ކޮންމެހެންއަޅުގަނޑު   ވަންބަހުސްގެ  ނޫންނާކަރެއަށް  އެކަމަކުށް  އެނގިފައި،  .  ވެސް  ހުރި    އަޅުގަނޑަށް 

ށް  މެންޓަން އެންވަޔަރަމް ސެކްޓަރއަކީއަރިޒަގައި ޓު ޤީޤަތުން. ޙަގުޅޭގޮތު  މުގެ ހިއްސާކޮށްލު  އި ބޭފުޅުންނާ  ތި  ލޫމާތުޢުމަ

ކޮށް  ޞައްޚާ.  ށް ވެސް އިނގޭނަމެން އެންމެންޓްކުރާ ސެކްޓަރއެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުކްރިއޭ  ންއެއް ރޑްބޮޑު ބަ  ވަރަށް

އެނގިއަޅުތުން.  ގޮ  ކުނީގެ ދިވެ ގަނޑަށް  އޮތްގޮތުން  އުފައްދަންޏާއްސަކު  ފައި  ކުނި  ކިލޯގެ  ދޮޅު    ، ދުވާލަކު 

އުފައްދާ  ސްޓަރިޓުއަ އެބަ  އެހާ  7ކު  މިކިލޯ.  ރިސޯޓަމާލެ   އިނގޭތޯ  ބޮޑޭ  ގުފަރަ  ދެންނެވީ  ވެސް  ކާއި  އާއި 

މިކުރކޮމްޕެއަ ވެސް.  ކުން   ރާއިރު  ޓުޖްކުރުނޭމެ  އްޏެހުރިހާ  ގަ މްއަރިޒަމަކީ  ގާނޫނުގެ  ކު ވާއިދާއި  ދަށުން  ރަންޖެހޭ   

ގޮސް    ،މެއް. އެކަމަކުކަ ހިނގަމުން  އެގޮތް މިގޮތަށް  އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ގޮހަމަ  އެކަން  މިޑުނމީހުން  ވާ  ލައް   ދޮށަށް 

ތޮއްޓާއި،   ފުޅިނާސިއަލައޮރެންޖް  ޕްލާސްޓިކް  އަޅުއާއާއި،  ދެން  ބައެއްފަހައި  އުފެދޭ  ގަނޑުމެންނަށް  ސުވާލު  ރު 

މެނޭޖްކުރެށްރަނގަޅަ އެހާ   ގޮ  ނެތޯލައްވާ  ވަރަށްވޭނަމަ  އަޅުމިހާ  ށްށަދޮޑުނރަށްރަށުގެ  އާއްމުކޮށް  .  އެހާ  ގަނޑުމެން 

 ވިދާޅުވި  ދު ތި ޢީސަމީގައި ތި ވިދާޅުވި ބަހުރި މަ، އެހެންވީއް ވެސް ނޫން. އެއިއުޅޭ ބައެއާފަލު ކަ  ،ރެންޖުބައިވަރު އޮ
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މެރިޓެ މުކަ އިނގޭތޯގެ  މުހިއަޅުގަނ  .އް  ފެނޭ ދާއިރާއެ މުއްޑަށް  ކަމަށް  ގޮތުގައި    ތޯއިނގޭ  އް  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ވަކި 

 ހިމަނަން. 

 

 ވުން:ދު ވާހަކަދެއްކެމަދު ވަޙީ މުޙައްމެންބަރުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

މުޅިން ވެސް  ދަށަ  ގެ  3ޔަތުތައް  ލިއްޢޫމި މަސްންޓެއް އެބައޮތް.  ގަނޑުގެ ކޮމެއަޅު.  ރިޔާސަތު  ޝުކުރިއްޔާ!  އާދެ ށް 

ފެންނަނީ  މެންނަށްގަނޑުޅުއަ  ގައިމީ ވާހަރުގެ  ކާސަރު  މި  މިއިދާރާތަކުގެ  އަ  ކަ  ދެން  ހަމަ  ޅުގަނޑުއަންނަނީ.  ގެ 

މިއީ ޚި އައި  ޔާލެއް  ވަރަށް ގަނޑުޅުނގޭތޯ.  އައިސް   މެންނަށް  މިހާރަކަށް  މުވެ  ބޮޑަށް    ވަރަށް   ހުރި ގައި  ޢުޖުތަމަސް 

މިސާލަކަށް  ބޮޑުވާކަންބޮޑު    ށްވަރަ  އި ތެރޭގައާއްމުންގެ    އްސަލަމަ  ތިބޮޑެ   ޖިއްޔާ އްނޫންވެބް،  ގްރެޓްރީ    ކަންކަން 

ގެއްލުންތިމާވެއްޓަ ވިދާތި  ވާށް  ތިރިޔާސަ  ދެންމެގައި  ވިޅު  ވެސް  މައްވިދާޅުވި   ތުން  ކުނީގެ  ހަލަ  ކަ މި  ސަލަހެން 

އެބައުޅޭ  އެހެންވެއްޖިމައްސަލަތައް.   ސެކްޓަރ  ޓުއަރިޒަ  ނީ ދެކެވެ  މިމިތާ  ދެން  ށް  ކޮޞައްޚާއްޔާ  ބޮޑެމް  ތި  ކަހަލަ 

ދެން  ންގާ ކަންކަން.  ކުން ހިޒުގަދަ ފަރާތްތަނުފޫވަރުގެ  ކަށް އަތްނުލެވޭ ތަދާރާއި  އާދައިގެ ން  ކާރުސަރުކުގައި  ރތަސެކްޓަ

ތަކާއި،  ފުނިބޮޑެތި ކުން  ދެންނެވީ  މިވެސް އާއްމު    ން މިނޫންގެ އިތުރުތަކުދާރާކާރުގެ އިސަރު  ނީއަރަށްހިތައަޅުގަނޑު  

ތިމާވެއްޓަރާއްޖޭ މޫށް  ގެ  ބަދަލުތަސުމަށް  ނުވަތަ  ބޭނުންވެއްޖެ  ޒި ހާއް  ފަރާތްތަފަދަ  ކަށް ގެއްލުމެއްދޭއަންނަ  ރުކުރަން 

 ކަމެއްހެން.  މުއްމުހި ތުން އެއީށް އޮކުރުމުގެ ބާރު މި ކޮމިޓީއަޒިރުހާހިނދެއްގައި 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

ގޮތަކަށް    އެއް ކޮން މާއްދާކޮން    މެންގަނޑުއަޅު  އްވާ ދެއިހުށަހަޅުއްވަ  ލޭންގުއޭޖަށް މި  މަ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއެހެންވީ

 . ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީސްވާނެއަވަ ށްވަނީ. އޭރަ ތި ހުށަހަޅުއްކުރަންތޯ ޞްލާޙުއި

 

 ވުން:ދު ވާހަކަދެއްކެމަދު ވަޙީ މުޙައްމެންބަރުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

   ފަރާތްތައް.އެހެނިހެން    އަދިއި ތަކާއިދާރާންހުރި ގުޅުއި  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާއެންޑް   މެންޓްންރަންވަޔަނޫން ވެސް އެމި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

އައެހެންވީމަ ވިސް،  މި  ގޮޅުގަނޑަށް  ވަކި  ނުނު  މިމުއައްތަކީ  ގޮތުގައި  ޓުއަރިޒަމް  އޮނިސްޓްރީ  ސަސާއެއްގެ  ފް 

އަދި  ދާއު  5ރު   ނަންބަހިމަނާފައި  މެންނގޫފާރު  އިއްޒަތްތެރި  ތި ހުއިރާގެ  ޞްލާޙުކޮށްފައި   ގޮތަށް އިށަހެޅުއްވި ބަރު 

ގު  މިނޫނަސް  އޭގައި ފަރާތްތައްތިމާވެއްޓާއި  އެހެނިހެން  ނަންބަރު  ޅުންހުރި  އެގޮތަށް  އެހެން  އިޞްލާޙުކޮށްލަން.    5 

 ދެ! އާ؟ ތޯފިއިގެންފުވެވަޑަސާނަށް ބަރުންމެން
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 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ފްޠީލަ އްދުބަރު ޔާސިރު ޢަބްގެ މެންއިރާއުތުރު ދާ  ކުޅުދުއްފުށި

 ..ނޫން. )ށ( އަށް މެއްއާއި ގުޅޭ ކަމާއްދާ އެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

އުނގޫފާ  ދާއިރާ މިހާރު  މެންރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަގެ  އެ  ހުށަހެޅުއްވުމަބަރު  ތާއީދެހެޅުއްވި  ދެއް ށް  ދެން    ވީމައް 

 .  މާލެވޭނީންނަށް އެބައި ނިންމެއަޅުގަނޑު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބްދުޢަ ޤޫބް ޢުންބަރު ޔަގެ މެދާންދޫ ދާއިރާ

އަޅުގަދު  ޙީވަދު  މުޙައްމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ތާ ހުށަހެޅުއްވި  މެއަ  .ދުއީނޑު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ  ންބަރު  ދި 

ހުށަހެހު ވެހެޅުއްވުށަޅުއްވި  ޙަޤީޤަތާއީދުހަމަ  އަޅުގަނޑު  ސް  މަށް  ދެން  މީގަތުކުރަން.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް    އި ގައި 

ވަކިކޮޑްލްބޯ އަޅުވަކި  ށް  ހުރީމަ  ފާހަގަކޮށްފައި  ޓުއަރިޒަގަނޑައިދާރާތައް  ހަމަ  ފެނޭ  ވެސް  މިށް  މީގައި  ނިސްޓްމް  ރީ 

ފާވަކިހަމަ   ދެންހަގަން  ޓުއަރިޒަނޫން  އެރާތުގައި  ބާޢި  އޭގެ   ފާހަގަކުރެއްވި ދު  ޙީވަ  މުޙައްމަދު   ކުރަން.  ،  އިމާވެސް 

ޒޯޓް   ރިއަމިއްލަ ޓުއަރިސްޓް  ،ސާލަކަށްއަރަނީ މިށްއަޅުގަނޑު ހިތަތީމާ  އޮ  ރި ފަރާތްތައް. އެހެންގުޅުންހުވެއްޓާއި  ތިމާ

ބުނެބަޔަކުހިންގާ   އެމީހުން  ތިމާ   ތިމަންނަމެންނަކީ  ބަފާނެ  ގުޅުންހުރި  ނޫނޭ އެ ވެއްޓާއި  ކީ  ނަމެންނަތިމަން  އް 

ގުޅުންހުމާރިޒައަޓު ވިއި  އެހެނިހެން  އޭތިމައެހެންވީ.  ކެކޭޔަފާރިތަ ރި  ބޮ،  ތަންކޮޅެއް  ކަހަލަ    ރވާ ކްލިއަ ޑަށް  ވެސް 

 ކުރަން.  ތާއީދުހަމަ ޑު ސް އަޅުގަނޅުމަށް ވެހުށަހެ 2، ންނޭނގެ. އެކަމަކުނައުން ބުއްދިވެރި ކަން ގެކަގޮތަކަށް އެ

 

 ކެވުން: އްސަތުން ވާހަކަދެރިޔާ

ހުށަހެނޑުއަޅުގަ ތި  ކޮ  ގުޅޭމެންޓާޅުއްވި  ބޭ  ގޮތުންއި  ދަންނަވަން  ދަންނަވާނަމަ  އަޅުއެއްޗެއް   ނޑުމެންގަނުންވަނީ 

ން  މެ ރު އަޅުގަނޑުޔާއިޚުތިއެފަރާތެއްގެ    ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.ޅުންހުރި ފަރާތެއްގު  އީންމާނީ އެ ނިއޭ  ން ނޫންތޯކޮމިޓީ

ކަމަށްވަން ދޫ އެއްވެސް  ކުރާ  ދެން  އެމިކަމާ  ނޫޅޭނެޔަކު  ބަޏާ  އެބަކޮމިޓީހެންވީމަ،  އި.  ފާސްކޮށްފައި  ޔަކާއި  ން 

ބޭނުންސުވާލުކުގަނޑުމެން  އަޅު ކަމަށްރަން  އަޅުގަނޑަ    ވިދާނިންމައިފިއްޔާ  ތި  ހީވަނީ  ކޮންސަ ށް  އަށް  ރންޅުވި 

އުތުރު  ދުއްފުކުޅު.  ތޯދެއް  ކުރެވޭހެންއެޑްރެސް އިއްޒައިރާގެދާށީ  ނަންތެތް  މެންބަރު  އިޞްލާ  2ބަރު  ރި  އް  ޙެ އަށް 

 .  ންޅުއްވަހުށަހަ

 

 ކެވުން: ކަދެއްވާހަ  ޠީފްލަ އްދުބަރު ޔާސިރު ޢަބްގެ މެންއިރާއުތުރު ދާ  ކުޅުދުއްފުށި
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ނޫންޞްލާއި އަޅުކޮށްލަން  ސާފުއަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި  .  ޙެއް  އެހާގަނބޭނުންވަނީ    މި ރ ނުވާތީ  ލިއަ  ކްޑަށްބޮ  ޑަށް 

އިދާމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  އެދަށުގެ  ކު ރާތައްދާގެ  ހިންގާ  ރާވާ  ބެލެހެއްޓުން.ކަންއި  ންމެހަން  ގެ  އޭ   ތައްތައް 

ން  މެގަނޑުކީކޭތޯއޭ އަޅު؟ ގަނޑުމެން ބެލެހެއްޓުންތޯއޭހިންގާ ކަންތައްތައް އަޅުރީތަކުން  ޓް ހުރިހާ މިނިސް  މާނައަކީ އެ

  ހާ ވާ ހިންގާ އެންމެރާކުން  ނަނީ ހުރިހާ އިދާރާތަބޮޑުކޮށް ފެން  ގަނޑަށް ވަރަށްއަޅު؟ ބުނަނީ  އެ  ތުގައި ޤީޤައަސްލު ޙަ

ބެލެހެއްކަންތައްތަ ނޫނީޓުއް  އަވިއްޔާން.  ފާހަޅުގަނޑުމެމު  ކަންތައްތަގަންނަށް  އެޑްރެސްކުރެވޭ  ވަރަށް   ؟ވުންތޯއޭކަށް 

ޕްރޮޖެކް ވަރަށްތަކެއް  ޓުބައިވަރު  ކަ  ނޫނީ  ހިންގާއެ  ންތައްތަކެއް  ބައިވަރު  މިނިސްޓްރީތަކުން  އެ ހުރިހާ  ހުރިހާ    ނެ. 

އަޅުކަންތައްތަ ބަލަހައްޓަގަނޑުކެއް  ހަމަ  އަޅު  ންކައެ  ؟ނީތޯއޭމެން  ބޭނުންވީ ސާގަނޑު  ފާސް  ފުކޮށްލަން    ކުރުމުގެ މި 

 ކުރިން.  

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

 ންބަރު. ޒަތްތެރި މެއްގެ އިދާއިރާގައްދޫ ބައޮތްތޯ އެއްވެސް ސުވާލެއް.  އެ

 

 އްކެވުން: ބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެ މެން އްދޫ ދާއިރާގެގަ

ދެއާދެ އިއްޒަތްތެރި !  އަޅުބަރު  ންމެ  ންމެ  ވާހަކައަށް  އެދެއްކެވި  ކުޑަކުޑަ  ދަންނަވާލަން.ޗެއްގަނޑު  އަޅުގަނޑު   އް 

  ބަލާ ކަންކަން ހިނގަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން. މައްސަލަތައް   ކޮމިޓީއެއް ތްގޮތުން މި ކޮމިޓީއަކީ ބަލަހައްޓަން އޮ ގަބޫލުކުރާ 

އޮވެއް މައްސަލައެއް  އޮންއެއްވެސް  ބެލުމަށް  އެކަން  ކޮމިޓީއެޖެއްޔާ  މެންބަރަނަ  އެއްވެސް    މިސާލަކަށް   ކު އް. 

ދަށުއްސަލަމަ  ޓްންމަންއެންވަޔަރަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  ހިނގާއެއް  މައްސަލައެއް  މައްސަލައެއް  ވަން  ކަމަށް  ން  އެ  ޏާ 

އައުމާއި އެއްކޮށް  މަޖިލީހަ މި  ށް  މައްސަލަ އެގޮޓަކަށްޑޭމެންގެ  ކޮމިޓީ ދެން  އެ  ހިނގިވާނީ  އެއީ  ގާތޯ  ނތޯ ނުހިތަށް 

ބައިތޯ ބެލުން ކަންނޭނގެ މި  ގޮތަކީ ކޮ  ވޭނެރެލުކު އްޙައްސަލަ  އެ މަ ؟ ޓަކީ ކޮބައިތޯތޯ އެސެސްމަންވަރެއްގެ ކަމެއްކިހާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ    ގެނނޫން ކަންނޭ  ރުމެއްކު އޯވަރސީޓުތަކެއް  ޖެކްހުރިހާ ޕްރޮރާއްޖޭގައި ހިނގާ  ޓީގެ މެންޑޭޓަކީ.  ކޮމި

   ޝުކުރިއްޔާ.   .ވާހަކަ ދަންނަވާލަން . އެޓަކީމެންޑޭ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އޮތްގޮތަށް    މި  ޝަނާއި އެކުގައި އަޅުގަނޑުސްޕްލެނޭއްވި އެކްމެންބަރު އެ ދެތްތެރި  އްޒައި  ގެރާއި  ދާންވީމާ، ގައްދޫހެއެ

 ޔާސިރު.  ؟ ޅުތޯން އެންމެ ރަނގައުކުރިއަށްދި

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު  ޠީފްޢަބްދުއްލަ  ޔާސިރު  ންބަރު މެ ދާއިރާގެ  އުތުރު ދުއްފުށިޅުކު
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 .ލައްބަ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަރިޔާ

  4ނަންބަރު  ދެން  ،  އެހެންވީމަ.  ށްކަމަމެންޓެއް ނެތްކޮ  ބަލަނީ އިތުރު   އަޅުގަނޑު މި   އަށް   3އިން    1،  ވީމައެހެން

 . އްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިއިރާކުރިއަށްދަނީ އިނގޭތޯ. އުނގޫފާރު ދާ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު   ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާގެ ދާއި އުނގޫފާރު

ކަމަށް    ގާނޫނީ އަދަދެއް   ގެފާހަގަކުރެއްވި މި ކޮމިޓީ  ންރިޔާސަތުން ވެސް ކުރި ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ.  

މެންބަރުން    4ޓީއެއްގައި  މެންބަރުން ތިބޭ ކޮމި  11ރާ  އަ ބަރުންނޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށް މެން  4ވަނީ  ކަނޑައަޅާފައި

  ކަމަކީ ރިޔާސަތު   އަނެއް   ދެން ؟ އޭބާ ހޭނެޖެނުރަން  ށްވުރެ ގިނަކުނުވަތަ އެއަ  އޭ ބާއްރަނގަޅު އަދަދެ  އެއީ ހަމަ އެންމެ

ބަލަ މިއް ހަބެލެހެއްޓުން. ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު  ޢަމަލުކުރާ އާ   އިން ވެސް އިނގޭ ޓާނީ  އުމިހާތަނަށް  ވެސް    ން ލުސޫއްމު 

މެއްގެ  ގެ ބައްދަލުވުޔުމާއި ކޮމިޓީށް ކިލުވުމަބައްދަ އި އޮތްގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ކޮމިޓީއެއްގެ ކޮމިޓީގެ  ފަގިގަނޑަށް އެނއަޅު

ކު ކަން ކޮމި  ރުމުގެ ބާރު މި ކަން  މުއޮންނަނީ  އްރިރުގެ  ޤަމު  ، އިއްރިރާޤަކޮމިޓީގެ މު  މީގައި އެބައޮތްއްރިރަށް.  ޤަޓީގެ 

ގެ  ޓީ ކޮމިޅުގަނޑަކަށް މިއަކުން ނުފެނޭ  އަ  ،މަކު. އެކަންގައި އެބައި މީ ގޮތެއް    އްގައި ކަންކުރާނެތެލަޙާނައިބު ނެތިއްޖެ  

 ؟ލަތެއް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެއީ ކިހިނެއްވާޙާއްވޭނެ ބޭ  ޓީލަތެއްގައި ކޮމިޙާ ނެތް   ނައިބުއްރިރުގެޤަ މު ،އްރިރާއިޤަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހީވަނީ އުއަޅުގަ މާ ނައަޅުގަނޑުމެންވެސް  ގޮތެއްގައި  އާއްމު  ކީ ރި މެންބަރަގެ އިއްޒަތްތެނގޫފާރު ދާއިރާ ނޑަށް    ށްވުރެ 

ބޭ އަޅުގަފުޅެއްހަލުވި  މިހައަކަ  ފަހެއް   މިހާރު  އުޅެފައި  ގައި   4  ނޑުމެން.    ންވީމަ އެހެ  4ދެވުނީ.    ށް 

 ޖެހޭ  ގަނޑުމެންއެއަށް އަޅު  4ވީ  ދާޅުއެ ވި  5މާލަނީ އިނގޭތޯ. ދެން  މެންނަށް ކޮމެންޓެއް ނެތް ކަމަށް ނިންޅުގަނޑުއަ

ޓީއެއް  ބަރުންގެ ކޮމިމެން  11މިއީ  ން.  ގޮތުބެހޭ އި  މާގެ ކޯރަކޮމިޓީ  ވަރާކޮށްލަންޝް ވަރަކަށް މަ  ންނޭނގެ ކޮންމެވެސްކަ

ތޯ ނޫނީ އެއަށް  ގަބޫލުކުރައްވަންއް ކަމަށް   އެކަށީގެންވާ އަދަދެ އީމި  4  އަށް ބަރުންގެ ކޮމިޓީމެން 11؟ ދެއްތޯނޫންތޯ  

 މެންބަރު. ޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މަ؟ ކޮބައިތޯހަޅުއްވާ ގޮތަކީ ހުށަ

 

 ކެވުން:ކަދެއް ވާހަ  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ޕްރިންޓުގައި  .  ޝުކުރިއްޔާ  !އާދެ އިން  ދީފައި  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައިއޮތް   4އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިތުން  ވިޔަސް 

.  ބައިންޅާފައި އެއަކަނޑަ  6ކަށް  އަދަދަ  ނެން ކަންކަން ނިންމާވޯޓުގައި ކޮމިޓީގެ  އިން ސްކްރީނު  އި ވާފަމިކޮޅުގައި އަޅު
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އަޅުގަނޑުމެންނަށްންވީމާއެހެ ގާނޫނީ    6ދަލުގައި  ބަ  ންދުމުގެބޭ  ރުބަނަން  2  ބެލިދާނެތޯ  ،  ހަމަ  އެއީ  އެއް 

 .  ހަމަ ޚިޔާލެއް އިނގޭތޯގެ  ގައި ވެސް. އަޅުގަނޑުކަމުދުއަދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންރިޔާސަ

 ދާނަން. ފަހުގައި އަޅުގަނޑު ށްމެންބަރައިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ދޫ ދާއާދެ، ގައް

 

 އްކެވުން: ކަދެ ވާހަ ޒާހިރު  އަޙްމަދު  ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ގައްދޫ

  ރެއްގައި ންބަރުން. ފަހަމެ  11ބަވަނީ  ތާއަށް ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅާލާނަން. މި ކޮމިޓީގައި މި ތިއްވަނަ ނުކު  5އަޅުގަނޑު  

މަޖިލީހެއްގަދެން އަންނަ  ކޮމިޓީގައި    މެންބަރުންމިތިބެދާނެ  އި  މަދު  އިތުރުވެސް  އަދި    .ވެސް  އަށްވުރެ  މިއަށްވުރެ 

  60ނޫނީ % 50 ކޮމިޓީގެ %މި ،. މިސާލަކަށްޑައަޅަންނޑު ހުށަހަޅަން ޕަސަންޓޭޖެއް ކަނ ދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަވެ

 ޝުކުރިއްޔާ.  . 50 % މަންޑޭޝަނަކީގަނޑުގެ ރެކަޅުވިޔަސް. އަ 40%ޔަސް ވި  30އްޔާ %ގޮތަށް ނޫނި މް ހަމަވާކޯރަ

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާ 

ށް ހިތަށް ކުއްލިއަކަށް  ޝޫގައި އަޅުގަނޑައި   ޕަސަންޓޭޖްކުރިން   މުގެ އުރަށް ދިމެންބަރި  ތްތެއިއްޒަވިލިނގިލި ދާއިރާގެ  

އެއްޗަ މިސާލަކަށްއައި  މިހާރު  އަންނަން  3.5  ނަގަންޏާ   50ގެ    11  ،ކީ  ކަމަމީހުން  އެއަށްޖެހިދާނެ  ވުރެ  ށް. 

އައުން    ޓް އުއެބްސޮލި ނަންބަރެއް  ހިތައަދަދެއް  ފަސޭހަވާނެއަޅުގަނޑު  މެނޭޖުކޮށް    މި  ޅުގަނޑުމެންނަށްއަ  އޭށްއެރީ 

 ގެންދަވާ.   ށްކުރިއަ ރިޤް ޠާއާދެ،  މުގައި. ންގުހި

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާ 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ    މާއްދާއަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން.ވަނަ    5އްދާއަށް  މާ   އެ  މަޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހަ

ޚާއްޞަކޮށް  ތަޖުރިބާއިން  ވުނު  ކުރެ  ނަށްކަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންއްތެ ގޮ  ލިޔެފައި އޮތްގޮތް އެއީ ރަނގަޅު  ރު އެ މިހާ

ކޮ ދެ  ކޮމިޓީތައް  އޮންނަ  މެންއެ  އި މިޓީގަމިހެން  ހުރުމާބަ އް  މުއެރަކު  މު،  އްރިރާއިޤަ ކު  ވަރަށް އްރިރަޤަނައިބު    ށް 

މަޖިލީއުނދަގޫ   ގިނަފަހަރު  ރައްޔިތުންގެ  މެންހުވެ  ރައް ދާއިރާވާނެ  ންނަވަޑައިގަ  ތައްބަރުންގެ  ންނާއި  ޔިތުތަކުގެ 

ޖަލްސާތަ  ބައްދަލުކުރަން ރަސްމީ  ބޭރުކައަދި  ރާއްޖެއިން  އޮންނަ  ށް  އެއްކަލަ  ގމީޓީންގައި  އެހެންވީމާ،  ތަކަށް. 

ކުރިއަށްހުށަހެ  ކަށްޓީއަކޮމި މައްސަލަ  އުނދަގޫވޭ  ޅޭ  އެޓް  ގެންދަން    އިގެން ޖަހަ   ބަރުންމެން  7  ލީސްޓްމެންބަރުންގެ 

ފަށައި ފަށައިގެން    މެންބަރުން   4  އޭ ގަނެވިދާނެކޯރަމަކީ. އެހެންވީމާ،  ބަހުސްކޮށް ނުވަތަ  އްސަލަ މަތިއްބެވިއަސް  އަށް 

އިދައްވާހަކަ މަޢުމޭޒުން  ރީދާކާ  ހޯމާލޫތަންތަނަށް  ފޮތު  އަދަން  އެނުވާ  ނިންއި  ކޮށްފަ  ކަންކަން  ދި    6ރު  މާއިކަމެއް 
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ދެމެންބަ އެއީ  އެއްބަރުންނަކީ  ގިނަބައިކުޅަ  ކޯރަމްޔަށްވުރެ  އެހެންވީމާ،  އޭ.  މެންބަރުން   ގިނަ  މާނައަކީ  ގެ  ގެ 

ންވީމާ،  . އެހެ ތިއްބަސްމެންބަރުން 4  އޭ ގެންދެވިދާނެ ރިއަށްޖަލްސާ ކު ،ނީ. އެކަމަކުއަޣުލަބިއްޔަތުންނޭ ކަމެއް ނިންމޭ

 ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް.  ތް އޮ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

 .އިރާގެދާފުށި އެހެންވީމާ، އާދެ، ގެމަނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 .  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ގެދު ޠާރިޤު  އަޙްމަމެންބަރުތްތެރި އިއްޒަގެ  އިރާދޫ ދާމަހިބައާދެ، 

 

 : ހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާ 

މި  މިޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، އަ މިހާރު  ހުށަހެޅުއްށްދާނީ. ދެން  ރިއަކު   ށްގޮތަ  އިން ބަލަނީ  ސަބައެ  އަޅުގަނޑަ ވި    ށް ބު 

އިއްދިއަ  ގަބޫލުކުރެވޭވަރަށް    ވެސް ތި  މެންބަރު   އިތުރު ގައި  އެކީ  މާ ކުރެއްވުތާއީދު  ޒަތްތެރި  ށް  މަޝްވަރާއަކަ  ދެން 

 .6 ކުރިއަށްދާނަން. ނަންބަރުފައި ވާގޮތަށް ބާއް   މިއޮތް ޅުގަނޑުމެންނުގޮސް އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ

އަޅުގަނމިތްގޮތަކީ  މިއޮ ސާފުކޮ  އަތުގައި  މެންޑުހާރު  މި  ދިނީމައެހެންވީމާ،  އަތުގައިށްލަ  އަޅުގަނޑު  މިއޮތް  ،   

އިންޅުއައެކަމަކު،    އެކޭ.  4ކަނި  ހަމައެ އިނީ  މިއައުޓުގައި  ރިންޓްޕް އެއްޗާވާފައި  ކޮބައި   ދިމާނުވާތީ.  މިއާއި  ތޯ  އި 

 ؟ރަނގަޅު އެއްޗަކީ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ރަނގަ ކޮމިހާރު  ބާޅުގޮތަކީ  ޖަލްސާ  ކޯރަމިޓީގެ  އެ  4މަކީ  އްވަން  ނިންމެންބަރުން.  ނިންމުމެއް  ހެންނަމަވެސް،  މާ 

އަފާސް ޓަކައި  ޖެހޭޅުކުރުމަށް  ހާޒިރުވާމެންބަރުން  6  އޭނެގަނޑުމެން  މިއޮތް  އެހެންވީމާ،  ގޮތުން    ން. 

މައްސަ މެންނަގަނޑުއަޅު ބައްދަލުވުންތަކާއި  ކުރިއަށް ށް  ބޮރަވަމަށް  އުގެންދި  ލަތައް  ފަސޭހަވާނެށް  އެއީ    4.  ޑުތަން 

 ގެން.  މެންބަރުން ތިބެ 6  ރެވޭނީ، ފާސްކު ނަމަވެސް. އެހެންދަދުއަގެ ޖަލްސާ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެهللا ޢުޤޫބް ޢަބްދު މެންބަރު ޔަދާއިރާގެ ދާންދޫ 
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ނަންބަރު.    2ގެ    6 މިއޭގަ ވަނަ  ހުށަ ނީ  އިންނަ  އި  އެ  ލިބުއަމީންޢާއްމަށް  އަޅުގަނޑަށް  ހެޅުން  އެއީ  ވަނީ  ހީމުން 

ބައްދަ ބޭއްވުޖަލްސާ  ގުޅިގެއެ   ންލުވުންތައް  ލަސްނުކޮށް  .ންއާއި  ލިބުމުން  ހުށަހެޅުން  އެ  މިޓީގެ  ކޮ  އަމީންޢާއްމަށް 

ދުވަހެއްތޯ އަޅުގަނޑު    ހާއެ ލަސްނުކުރުމަކީ އެއީ ކި   "ލަސްނުކޮށް "   މަ،އެހެންވީ.  އޭއަންގަންވާނެއެކަން    އްރިރަށް ޤަމު

އެ ހަމަ   ބޭނުންވޭ.  އެއްކަލަ ހެން  ސާފުކޮށްލަން  ބާރު މުގެ ރުކު އެބިއުސް  އެބަސް   "ލަސްނުކޮށް"  އިނީމަ  އްރިރަށް  ޤަމު   

 ؟ ވީމަތޯދުވަހެއް    ކިހާ ނީ އެބައޮތް. ލަސްވަބުމުގެ ޗާންސް ވެސް ފަހަރެއްގައި ލި

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ސަތުން ރިޔާ

ވި  އްގެރޭމެފްޓައިމް ތި  އިއްޒަތް ދާވާހަކަ  އެހެންވީމާ،  ހުށަތެޅުވަނީ.  މެންބަރު  ގޮތެރި  ގަނޑުމެންނަށް  ޅުއަ  އްހަޅުއްވާ 

 ޅުވެދެއްވޭނެހެން. ވިދާ  ޅު ހުށަހެޅުމެއްނޑުމެންނަށް މިއަށްވުރެ މާ ރަނގައަޅުގަވަނީ އަޅުގަނޑަށް ހީ . ޅުވެދެއްވާވިދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ

ބަފަގައި އެބައިން އެންބަރުނަވަނަ    4  ގެއޭ ބޭދަ  ވާ  އި ވަނަ ނަންބަރުގަ   3ގެ    )ރ(  މާއްދާގެ ވޭނީ މި  އްއްދަލުވުމެއް 

ނަ  3  .އަދަދު ތެރޭ  3  އިންނަނީ  ންބަރުގައިވަނަ  ބާއްވަންޖެދުވަސް  މަޖިލި  ހޭނެގައި  އެއީ  މަޖިލީ ކަމަށް.    ގެ ހު ސް، 

ތެރޭ ދެން ދައުރުގެ  މަޖިލީސް  ގައި.  ބޭރު  އެދައުރުން  ލަސްނުކޮށް  ކިހާވެއްޖެއްޔާމުން  އަޅުގަނޑު    .ދުވަހެއް  އީ 

ބޭރުށް  އައެ   އެހެންވީމާ ހަ  މުންޖެއްޔާވެއްގައި  ދައުރުން  ލަސްވެގެން  އަޅުއެންމެ  ކަމަށް  ދުވަސް  ގަނޑު  ފްތާއެއްހާ 

 ދުވަސް. ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެން.   7ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑު  އާ ވަރަށް  ވަރަށް  ތި އެހީތެރިކަމެދެ،  ކުރިއަށް ދެއްވީ  އް  މަދެ  .  އަޅުގަނގެވޭނެ  ފެނިއްޖެ. ޑުމެންނަށް  އް 

ރޯލައަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  މުޅި  އެހެކަން ކަން  ހެން އަވަސްކުރުންކީ    މި  ،  އެހެންވީމާތޯ.  ންނޫން  އަޅުގަނޑު 

ކަންކަން  ގައި އަޅުގަނޑުމެން ބާރަށް  ޙު. އަވަސްކުރުމުގެ ރޫދުވަސް  3ކުރުކުރަން.  ވެސް    ވުރެއަށް ކުރަނީ އެސަޖެސްޓު

ކަމެއް ނޮޓިފައިކުރަން.    ނޫންތޯ ން ރަނގަޅެއް  ވަސް ދެދު  3.  އެރީގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއްޙެގެ ރޫމުއުގެންދިކުރިއަށް  

 ؟ ތްއްތޯ އެގޮކިހިނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

 ދުވަހަށް އިނގޭތޯ.  3އީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު ތާ
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 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ބަމެއަޅުގަނޑު މިގެނައި  ލިށަދަލަކީ އަމީންޢާއްމަށް ހުން  މަދުވެގެންބުމުހެޅުން  .   ތެރޭގައި ދުވަސް   3ން  ގެ، ގިނަވެ ން 

ގިނަވެގެން  ހުށަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަވެސް    ންގިނަވެގެ ތެރޭ   3ހެޅިދާނެ.  ކޮމިދުވަސް  މުގައި  އެކަން އްރިރަޤަޓީގެ    ށް 

 އްވާ މާއްދާ.  ރަރކު ވޭ. ތި ރިފަފެއްނުކަށް މުޅިއަކުން ސާޑައަދި އަޅުގަނ؟ ދާތޯވަނަ މާއް  3އެއީ . އޭންވާނެއަންގަ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް هللا ބްދުބް ޢަޢުޤޫދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ

މުން މާނައަކީ  ހެޅުން ލިބުޢާއްމަށް އެ ހުށަ އަމީންނަނީ  ގޭތޯ. އޭގައި އިންނއި  ވަނަ މާއްދާ  2ރިފަރކުރީ  މި  އަޅުގަނޑު  

އެކަންޤަގެ މުޓީލަސްނުކޮށް ކޮމިރިކުއެސްޓުކުރީމަ  ށް  ޖަލްސާއަކަ ހެންވީމާ، މިހާރު  . އެނެ ވާހަކައަންގަންވާ  އްރިރަށް 

މި  އަޅުގަނޑު ތެ  3  ބަދަލުކުރަނީ މެން  އަންދުވަސް  އެކަން  މު  ވާނެ ންގަރޭގައި  ދެން  އެކަން  އްރިރަޤަވާހަކަ.  ށް 

ތެރޭގައިތޯ ގުމާނއެ ދުވަހެއްގެ  ކިހާ  އަދި  ބާ  އެކު  އެކަންވެސް  ؟އްވާނީޖަލްސާ  ކޮންމެވެސް އޭތި  ވަރަކަށް     

 ޅުވާނެ ކަންނޭނގެ.  ޔާ ރަނގަވިއްޖެއް ސާފުކޮށްލެ

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އަ ދެން  ފެންނަގޮތުޅުގަނޑައާދެ،  އެށް  ޖެހިގެން  ގައި  ހުއާ  އެފަދަ  މާއްދާގައި  ހުށަހަޅާމިއިން  ވަނީ  ފައިށަހެޅުމެއް 

ތެރޭގައިމަޖިލީހު ދައުރެއްގެ  ލަގެ  މުތެރޭގެ  ދުވަހު  3ސްވެގެން  ނަމަ  ކޮމިޓީގެ  ދަލުވުން  އްބައެ    އްރިރު ޤަގައި 

 ؟ ކުރެވޭނެ ނޫންތޯސްޑްރެށް އެއަކޮންސަރން ވިޅުއެހެންވީމާ، ތި ވިދާ .އޭބާއްވައިދޭންވާނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ

 ބޭރުގެ ވާހަކަ.  ދަންނަވަނީ ދައުރުން  ޅުގަނޑު މިއަ. ރުގެ ތެރޭގެ ވާހަކައެއީ ދައު 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ބައްދަލުވުންތައް    6 )ހ(  )ހ(   6ގެ  މި  ގެ  ކޮމިޓީ ގައި އާއްމުގޮތެއް  ބުނަނީ   ގައި  އޮންނާނީ  ވުންތައް ބައްދަލު  ގެ   

މަ ދަރައްޔިތުން  ކަމަށް.  ޖިލީހުގެ  ތެރޭގައި  ދައުއަޅު ދެން  އުރުގެ  ފެންނަނީ  ބޭރުގައިގަނޑަށް  ބައްދަ ރުން    އް ލުވުންތަ 

ބަދަލުކުރަން ގަސްދުކުރަންޏާމުއްވަން  ބާ ވެސް  މާއްދާ  މި  މި  ން  ދެން  ބައްދަލުއެގޮތަށް.  ބާއް ގޮތުން    ވާނެ ވުންތައް 

ކަނޑަޑިގަ  ،ވަސްތަކާއިދު ކޮމިޓީން  އެއޭއަޅަންވާނެތައް  ބަދަލުކުރަ  6ހެންވީމާ،  .  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  )ހ(  ޖެހޭ  ންގެ 
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އަޅުގަ ފެންނަކަމަށް  ދަނޑަށް  އެއީ  ބާއްވަން  އެ  ގަނޑުމެންއަޅު  ރުގައި ބޭ  އުރުންނީ.  ބައްދަލުވުމެއް  އްވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  . ދުކުރާނަމަގަސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުރު ޔަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަދާ

ގެ  ދައުރު ނާނީ  ންއޮލުވުންތައް  ގެ ބައްދަ ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީއާއްމު   އިންނަނީ  ގައި މި ގެ )ހ(    6ތޯ.  އްޔާ އިނގޭރިޝުކު

ށް  އި ބޭއްވިދާނެ ކަމަގަރުން ބޭ ސް ދައުރުޔައްދާ ބަދަލުނުކުރިމާމެހެން މި  އެހެންވީމާ، ކޮން  .ތެއްގައިއާއްމުގޮ  .ގައިރޭތެ

މިއަޅުގަ މާނަކުރެނޑަށް  އާއްމުގޮތެއްގައިއިން  ޚާއްޞަވޭ. އެއީ  އަދި  ދިމާވެދާނެތާވީމާ  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މި    ކަމެއް 

 .  ވޭމި މާނަކުރެ ށްކަމަށް އަޅުގަނޑަ ރުގައި ބޭއްވިދާނެތަސް ދައުރުން ބޭއޮ ށްމާއްދާ މިގޮތަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

  ން  އޮތުޔެފައިސާފުކޮށް ލި  ށް ހީވަނީނޑަވެސް ހަމަ ވަރަށް ބަރާބަރު. އަޅުގަ  ޅުންގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ދެ ބޭފުޅު  ރަނގަ

ތި ރަނގަޅުވާނެހެން.  މިހާރަށްވުރެ  ގޮތަދާޅުވިވި  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސްވޭމާނަކުރެށް    ހަމަ  .   ،6  (   އަށް ހ(  ގެ 

ދާ ހުރަހެއް  އި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން މި މާއްތޯ ދައުރުން ބޭރުގަންނޫ  ވިދާނެ ލެއެއް އިތުރުކޮށް މްލަނަށް ޖުއަޅުގަނޑުމެން

އެނގޭ  އޭޅަނާ އޭރުން  ގޮތަކަށް.  ބޭއްވޭނެކަން.  ނެއެކަހަލަ  އިދާރީތާ  ދެއްތޯ  ބޭރުގަ ގޮތުންސާފުވެއްޖެ  ދައުރުން  އި  . 

ޖެހިއްޖެނަމަ  ބައްދަލުވުމެއް )ހ(ބާއްވަން  އެހެންވީމަ،  އެ ގެ    .  )ށ(  )ށ(    6އް  ފަހަތަށް  އަޅުގަނޑުމެން    އް އެގެ 

މިތުއި ބޭރުގައިބުނަނީ    ރުކޮށްލާފައި  ދައުރުން  ބައްދަލުވުން    ޢީދު ސަ  ،ދުއާދެ! ސަޢީ.  އޭއްވިދާނެބޭވެސް    ކޮމިޓީގެ 

 ގެންދަވާ.    ށްކުރިއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ސަޢީދުބަރު  ންމެފުށި ދާއިރާގެ ނަގެމަ

ބާ   މި   މިހާރު ވީމަ،  ހެންއެ ތެރޭގައި  މި  3  މިހާރު ނޑުމެން  ގައަޅު  ށްވުމަބައްދަލު ވާ  އްދައުރުގެ  އޮތީ.  ދުވަސްތާ 

 ނޑު ހުށަހަޅަން. ގަދުވަސް އަޅު 7ންތަކަށް ބައްދަލުވު ހެންވީމާ، ދައުރުން ބޭރުގެއެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ރުޝާން.، ފިއާދެ

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ  ޙުސައިން ފިރުޝާންމެންބަރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ 
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ކަމަށް.   ށް ކަދަލުވުންތައްގައި ބާއްވާ ބަތެރޭ  ށް މާނަކުރެވުނީ ދައުރު ދާ އަޅުގަނޑަމާއްމުޅި ގެ  3ގައި   3ޝުކުރިއްޔާ. 

ހުށަހެޅުން  ހެޅުއްވި   ސަޢީދު އެ ހުށަ ހަދާފައި )ށ( އަށްގެ )ހ( އަށް މި މާއްދާ  3އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ  އެހެންވީމަ،  

 ގޮތަށް ކަނޑައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ  އް އެ   އަޅުގަނޑުމެން )ށ( ތް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ ގޮ  ގެންނަން. ދައުރުން ބޭރު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް.  

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

މިހާރު   ހުށަހެޅުއާދެ،  އެއް  އަށް   3އްވުމަކީ  އެ  އަޅުގަ)ހ(  ލާ  އިނގޭތޯ.ނޑުމެން  އަކީ    ގެ   3  ނީ  މި  )ހ( 

ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ދައުރު  މިވާވަނީ  ކިޔާފައި  އަމީތި  ށް  އޮތްގޮތަ   ނަމަ  )ށ(    3ނޑުމެން  ޅުގަބާއްވާފައި  އެއް  ގެ 

ހުށަހެޅު އެ  މިކުރަނީ  ބޭރުގައި އިތުރު  ދައުރުން  ހުށަހެޅީ  ނޯ  7ނަމަ  މެއް  ދޭންވާނެ ސްޓިދުވަހުގެ  ވީމާ،  . އެހެންއޭއެއް 

ބޭފުޅުހު ކޮ  ގެންރިހާ  އެޑްރެސްކުރެވުހުރިހާ  ކަންސަރންތަކަށް  މިނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޯ.  ނީލަބަ  މަށް  ކޭ. 

ދަވާވަޑައިގަންނަފެނި ބޭތޯ  ބައްދަ ރުގައުރުން  ބާއްވާ  ދައި  މި  ހަމަ  ވެސް  ބާއްވާ  ލުވުންތައް  ތެރޭގައި  އުރު 

އެއްގޮތަބައްދަލުވުން ފާސްކުކޯ  އީ އެ.  އޭރަންޖެހޭނެލުކުމަޢަށް  ތަކާއި  އެ ރަމާއި  ދެއްތޯ  ރުމާއި  އެއްޗެއް    . ހުރިހާ 

 . ނެތޯށް ފެތޭކަ)ނ( އަ  ގެ 3. ލާނީ އެ މާއްދާ ކޮންތާކަށްތޯ  ، )ނ( އަށްއެހެންވީމާ

 

 ހު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ)

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންރިޔާސަ

މުއްދަތަށް  ގެ،އަޅުގަނޑު ވިސްނާލެވިދާނެ.  އެ  ބަކުރިން އަ  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލައި ލަޅުގަނޑު  މި  އިލި  ލުމުން 

ނުގެ  ގަވާއިދު ތަނެއްގައި  ބައްދަލުވުންތައް އެއެއްވެސް  ކޮމިޓީގެ  ބުނޭ  ހިންގަންއް  ގަވާއިދާ   މި  އެއްގޮތަށޭ.    ވާނީ 

ކަމެއްދޫއެ  ށްފައި  ކޮއެސިއުމް  އަޅުގަނޑުމެން އޮތް  އަ  ކޮށްލާފައި  މިގޮތަށް  ފެށިގެން  މިހާރު  ނީ.  ދެކެ  ޅުގަނޑު 

ބުނަކޮޅުގަފުރަތަމަ ކަންނޭންޖެހޭއި  ބަ ނގެ  ނެ  ދައުކޮމިޓީގެ  ހިންގަންޖެހޭނީ  ދައުރުން  ރުގައިއްދަލުވުންތައް  ވިޔަސް 

މަތިމި  ޔަސް  ވި ބޭރުގައި ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ނޫންތޯ.  ޖެއަންނަން  ންއެހެންނޭ.  ގަވާއިދާ  ށް  އަ  2އެހެންވީމާ،  ހޭނެ 

ހިނދަކު މި ގަވާއިދުގައި ކޮމިޓީ ކަމަށް    ނުވާހާށްފައިކޮގޮތަކަށް ބަޔާން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ގަވާއިދުގައި އެހެން

ކޮމިޓީބަޔާންކޮށްފައި އެންވަނީ  ކޮމިޓީކުއެންޑް    ރަންމަންޓްވަޔަ ކަމަށޭ.  ޗޭންޖް  ކުޑަ    ން ކޮމިޓީ  އެ   އާއިލައިމެޓް  ހޮވާ 

މައްޗަކުޓީތަކޮމި ހިނގާށް  ގެ  ގަވާއިދު  ކަވަރ  އޭ.ނެމި  އޭތި  ދެއްތޯ.  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީ.  ވޭ  ކުރި އާއެއީ  އަށް  ދެ! 

 ގެންދަވާ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ލިއަޅުގަ އަނެއް ކުއްލިއަކަށް  ޓަކައި ދެން  މަޢުލޫމާތަށް  ދެން  މިކަހަބުނީމަ  ނޑު  ޔާލަން ވަގުތު  ލަ އެއްޗެއް ކިވަރަށް 

ގެ  ދު ފާހަގަކުރެއްވީ އުސޫލެއްޢީސަރީ ދެންމެގައި  ތަށްއެ ހިއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ކަމެއް.  ވީ  ނުލިބުނީމަ ދެރަކޮށް

އެއީ.   ވާހަކައެކޭ  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ބާއް ދަ،  އެކަމަކުގޮތުން  ޖަލްސާއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭރުގައި  ވާނީ  އުރުން 

ޤަބޫލުކުރެ އަޅުގަނޑަ ކަގޮތުގައި    ވޭށް  ކުއްލި  ނުބޮޑު  ދިމާވެގެން.  ވަންޏާ  މެއް  ކަމަށް  މުއްނިމިއްޖެ    ދަތެއްގެ ވަކި 

ދިމާވީ.  މީގައި  ކަމެއް    ލި ށް މިސާލަކަށް، ކުއްމާ އެކަމަށް އަސްލު އެ ޙާލަތަކަށް ކުއްލިއަކަކުރީޒިމްނޯޓިސް ދިނުން ލާ

ވަ މިސާލަކަށް  ވެއްޓަށް  ޙާލަތެއްރާއްޖޭގެ  ކަހަލަ  ލިބޭ  ގެއްލުން  އަޅުގަނޑުމެކުއްލިއަކަ  ރަށް  އެއަށް  ށް  ން 

ތަށް އޮވެއްޖެއްޔާ  ގޮ  މޭދެންހުގެ ނޯޓިސް ދީގެން މީތި  ދުވަ  7  ،ލަކަށްގައި މިސާ ޙާލަތެއް. އެ ޙާލަތު   ޖެހޭއެޓެންޑްވާން

އަޅުގަނޑު ޙާލަތަށް  އެތައް ގެއްލުންއެ  އެޑްރެސް ނުކުރެވި އޭގެ ސަބަބުން  ފަދަ  ވެދާނެކުރިމަތިވެސް  ތަކެއް  މެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން  ލަތެޙާ އެހެންވީމާ،  އައިސްދާނެ.  މި ބައްދަލުވުއެކީގައި  އި  ރުންނާމެންބަ  4އް  ގޮތަށް  ބޭއްވޭ    ން 

އެކަނޑައެޅީ އަޅު.  ހީވަނީ  ހެންވީމާ،  ދައުރުގަނޑަށް  އަވަހަށް  ކޮންވީހާވެސް  ބޭރުގައި  ޚާއްޞަ    ގޮތެއްވިޔަސް މެ ން 

ބާއްވަންޖެ ދިމާވެގެނީ  ހޭއެއްޗެއް  ކަމެއް  އެ ކުއްލި  ހަމަ    ން.  ބޮޑަށް  ގޮތަކަށް  ޙާލަތުގައި  ބޭއްވޭނެ  ފަސޭހަ  އަވަހަށް 

އަޅުގައަނެއްދެން    މީ.އްކަންނޭނގެ މުހިން  ހަމަޖެއްސު  މެއްޒާއިންތި ބޭނުން ކަމަކީ  އަހާލަން  މި  މަޢުލޫމާތަކީ    ވާނޑު 

އިޞްލާޙު އޮކުރީގަވާއިދު  ކިހިނެއްތޯ.  މަ  ފާސްކުރުއަޅު  ވީމާ،އެހެންންނާނީ  އަދި  ފަހުގައި  މަށްގަނޑުމެން 

 ގެނައުން.މި ގަވާއިދަށް ބަދަލު  ތޯނެހިމެނޭ  މެންޑޭޓް ތެރޭގައިގެއަޅުގަނޑުމެން  ކުގައިކަންތަ މުގެކުރުއިޞްލާޙު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕޮއިން ފުރަފުރަތަމަ  ބޭޓަށް  ދައުރުން  ދަމާތޯ.  އިރުތަމަ  މެންބަރުން  ގައި  ރަށުން  ހަމަ  ވެސް  އްޒަތްތެރި  ގިނައިން 

ކެނީ.  ޅުގަނޑުމެން މި ދެ ކަމަށް އަސް އޮންނާނެކަހަލަ ކަންކަން ވެތުމާއި މިވަޑައިގަ  ރާއަށްބޭރުގައި އުޅުއްވުމާއި ދާއި

ކޮށްލުމަށް  އެކަން  ފުޅުންނަށް ދަންނަވާލައިގެން  ބޭ  ށްދައިންނަ އަދަމިމާ، މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި  އެހެންވީ

ޑަށް ވެސް ފެނޭ ތަންކޮޅެއް  ދުވަސް ދެން އަޅުގަނ  7  ،ކަމަކުއެ.  ވާނެނަށް ދޭންލް ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެންބަރީޒަނަ

 ން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާނަން. . ދެދިގުކަމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަދު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

 ގޮތަށް ބާއްވަން.  އޮންނައެ   ދަތު ދުވަހުގެ މުއް 3ގައި ވެސް އެ އޮންނަ  ކުރީޑަށް ފެންނަނީ ހަމައަޅުގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ރޭގައި ވެސް   ތެ އި ވެސް ދައުރުރުގަހަޅުއްވަނީ ދައުރުން ބޭންބަރު މި ހުށަ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ  ، ގައްދޫ އެހެންވީމާ

ބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށް  ގަގޮތް  އެ.  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  3  އެއީ   ށޭ.ރިއަޑަކަޕީކުރާނީ އެއް ނޯޓިސް  މެން ޢަމަލުއަޅުގަނޑު

 .ށް ކުރިއަށް ދެވޭނެންޏާ އެގޮތަވަ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިޠަމް 

 ކުރަން އެގޮތަށް. އަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިމިޓީކޮ  މި ގަވާއިދު  ގަވާއިދަގެ  ކޮމިޓީގެ  ބަދަލުޞްލާޙުކޮށް  ގެންނަށް  ކޮމިޓީންތޯތައް  ހަމަ  ކުރެވިދާނެ   ؟ނީ  އެކަން 

  ހަމަ ކަމަށް ވެސް    ވާލިބިގެން  ޔާރުތިޚުއިމިޓީން  ކޮގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެންނަން  ލެވިދާނެ.  އިދަށް ވެސް  މި ގަވާ!  އާދެ

ތެރޭގައި  ޔާރުގެ  ތިޚުއި ގަވާއިދުގައި ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީތަކަށް ލިބިގެންވާ އިމަ  ށް ހީވަނީއަޅުގަނޑަދެއްތޯ.    ދާނެލިޔެވި

ދާއިރުގައި  މުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރަނޫންތޯ. ދެން އެހެން  ، ޖެހޭނީ ދެއްތޯއެބައި އިންނަން

  ފައި ބޭންދުން ރަނގަޅު ނުކުތާއެއް އެއީ އްވާނޯޓުކޮށްލަ އޭތި  .  ންކުރުންޔަޤީ  ން ކަތިޔާރު ދީފައި އޮތްކޮމިޓީތަކަށް އެ އިޚު

ކޮމި ދެން  ޓީންގަވާއިދު  އެގޮތަށް  .  ބަދަލު  އަދި  ގަވާއަޅުގަނޑުމެން  ގެންނަ  ކަންނޭނގެ  ކޮޖެހޭނެ  މިޓީއަށް  އިދު 

އެ އަ ދެއްތޯ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނާންގަން  އެ  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއޮތް  ކޯޑިނޭޓްކުރަން.    ގައިމީ  އިހެންވީމާ،  ދެން 

 އާދެ! . 6 އިންނަނީ. މި ދާއަށް ދަމާތޯ. ކިތަކެއްތޯ މާއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުއިރާގެ ދާންދޫ ދާ

  6އެބަ ލިބޭ    ގަވާއިދުން  ވިޔަސްއެހެން  ވެއްޖެއްޔާ.އި  ރުން ބޭރުގަދުވަސް ދެއްތޯ ދައު   3  ނީހެޅިފައި މިއިމިހާރު ހުށަ

ވަސް  ދު  3.  ދުވަސް  3މުޤައްރިރަށް އެބަ ލިބޭ    ންފަހު  ދުވަސް. އަދި އޭގެ   3ށް އެބަ ލިބޭ  މަ. އެއީ އަމީންޢާއްދުވަސް

ސަރން  ލިބޭ. އެހެންވީމާ، ވަޙީދުގެ ކޮންއެބަ  ދުވަސް    6ހެންވީމާ، ޖުމްލަ  ންނަނީ. އެއި  މިލްސާ ބާއްވަން  ތެރޭގައި ޖަ 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަދި އެ މުއްދަތު.   ހަމަ އިނޭސް އެބަ އަދިވެ

 

  ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ވިސްނީ  ޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮ މި  އުއަޅުގަނޑުމެން  އިން   ހއއައްޑޫއިން  އަޅުގަނޑު  މާލެއަށް    ވާލީމާގޮތުރުން   

ފުލައިޓް އައު އެއްޗެހި.  ވަގުތާއި  ނަގާ  މި  ދެން  ކަންލިބި ލައިވެއެ  މުގައި  ރަށުގަ  ކަމަށް ޓީއާއި  ހުއްޓާ  ބަލާ.  އި 

އާދެވިދާނެ  ފިއިލައަންގާ އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގަދުވަ  2އްޔާ  ދުވައިސް  ބައެއް  ނުހު .  ފުލައިޓު  ދޭ.  ރެވެސްސްދުވަހު 
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 ރާއްޖޭގެ  ހެންރައިގެން އަންނަން ހަމަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ފު ދުވަހަކީ އެގޮތަށް    3ނީ  ވަހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީއެ

 މެ ތަނަކުން ވެސް. ންކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާ

ހީއަޅު ހުށަ ގަނޑަށް  މި  ހަމަ  ރަނގަޅު  3ގޮތަށް    ންހެޅުވަނީ  މުދެން  ހެން.  ދުވަސް  އޮތީ  ޤައްރިރުގެ  އޭގައި 

އިޚުލާޞްތެރިކަންއިޚު ނެތި.  އެބައިންތާއްޖިއްލާޞްތެރިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލުކޮށްލުމުގެ    ޔާ  މުޤައްރިރު  ބާރު 

 ބާރު ވެސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މަދު ޚައިތަމްރު އަޙްމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

ތަސްލައަނެއް  މީގައި    އަސްލު މިއިންނަ  އަންގަން  އަޅުގަނޑަގައޭ  ންކޮޅު.ނުކޮށް  މިސާލަކަށް  އި  ނަގައިގަނެވެނީ  ށް 

ދިމާވީ ކަމެއް  ކަހަލަ ކަމެއް  . ކްރައިސިބުނަންޏާ  އޭގަ   މި ސެއް  ވެއްޖެއްޔާ އެއަށް  ކަމު  ސްފި . އައިއިއަންނަނީ  ގައި 

މުޤައްރިއެޓެންޑްކު އަންގަންރަން  ހަމަ  ވާނެރަށް  އަވަހަކަވީހާވެސް އޭ  ހަމަ  ށް  މާނައަކީ  އޭގެ  ދެން    ލީ.އިމީޑިއަޓް . 

އަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ،  ޑޭސް  7  އެހެންނޫނީ  ޑޭސް  5ސް ނޫނީ  ޑޭ  3މި    ކޭ ޑެލިބިގެންވާ ޓައިމް ޕީރިއަ  މުޤައްރިރަށް

އިނު އެގޮތަށް  ހަމަ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށްއޭގައި  ކަންނޭނގެ  ހީވަނީ.  ން  އެ އެ  ނޫނީއެހެން  އް  އިސިސެ ކްރަ   އްކަލަ 

އައިސްއެހެންނޫނީ   މަޑުކޮ ވިޔަސް ކަމުގައިއިން  ފައި ކަމެއް  ފަހުން    3އަދި  އާނ  އިނޭ  ބަ އެ  ށްލަން  ދުވަސް 

ވަގުތަށް    ހަމަ   އެހެނެއް ނޫނޭ ،  އެކަމަކު.  ރިރަށްމުޤައް އަންގާލެވިދާނެއޭ   އިމީޑިއަޓްލީ  ހަމަ  ލަސްނުކޮށް  އެ  ވަގުތުން 

ނަގަން   އެއަށް ލިބިގެންމުޤައްރިރަށް.  ވާނެއޭއެކްޝަން  ދެން  އެއީ  ޑޭސް.    7ނޫނީ  ންއެހެސް  ޑޭ  3ވާނެއޭ   

 ރަންވީ އެއްޗަކީ. ފާސްކުއަޅުގަނޑުމެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކީކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިންދު ޙުޢުގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަނވިލި

މި  ދަންނަ ގައި  ރެއްއެއްވެސްއި އަޅުގަނޑުމެން   އަވަސްކޮށް  ލަސްނުކޮށް  ނޫން  މިކަހަލަ  ބަޒާތުގެ  އުސޫލެއް  ސްތައް 

އަޅުގަނޑުދެކުރުމަކީ.  ންބޭނު  ކަންތައްތަކުގައި އުޅެފައިން  މި  މެން  ގޮތުން  ދާއިރާގެ  އެހެންވީމާ،  ދެންނެވީ.    ހުރި 

މީހުންނަކީ    90%ގަނޑަކަށް  ގައި ގާތް މި ކޮމިޓީދެން    އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް.   އްއިމެޓަ ހަމަ  ބޫލުކުރަނީ  ގަނޑު  އަޅުގަ

އަތޮޅު ކަމަށްރުމެންބަ  ތެރޭގެ ހަމަ  އިވާން  ލިބިފައި  މިހާރު  ނޯޓިސްއާއި  ދު  3އެއީ    ފްރޭމަށް މްޓައިން  ތީ    3ވަހުގެ 
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ދޭ  ޢާއްމަންމީއަ  ،ދުވަހުގެ ދެންދު  3ށް  މުޤައްރިވަހާއި  ކަމަށް    3  ލިބޭ  ރަށް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

މީގައި  ކުތާއީދުއަޅުގަނޑު   އަޅުގަނޑު ދުވަސް ޖަހާފައި އޮތުމަ  3ރަން. ދެން  ނުކުރަން  ގަ  ކުން    އެމަރޖެންސީ ބޫލެއް 

ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ މިބުނާ  ،  ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ  ގަވާނެދުވަސް އެގޮތަށް ނަން  3ން ވެސް އެ  ކަމެއްގައި އެ  ބޭފުޅު

 ޝުކުރިއްޔާ.. ވެނީލުކުރެ ބޫގަމެނޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގައި ހި ހަމަ މީގެ ލަސްނުކޮށް އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލާދު،  ޢުސަ މާއް  123ގެ  ގަވާއިދުމި  ޖެ  ލެވިއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  .ދާވަނަ  އަމީންޢާއްމު  އި  އޭގައި  ންނަނީ 

އިނގޭތޯގަންޖެހޭއަންގުތުން  ވަ އެހެންވީމާ،  ނެއޭ  ޖަހާކަ  3.  ވެސް  މިނުޖެހޭނެ.    ށް ދުވަސް  މި    ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު 

އެކަގަވާއިދު ބައިތަކަ ގައި  ބަދަލުށް  ކަހަލަ  ގަވާއިތަކެއް މާބޮޑު  އައު  ކަމަށް.  ގައި ދު  ނާންނާނެ  މަ،  ވީއެހެން  ވެސް 

ގޮތައިދުގައި  ގަވާ   މައި ވަގުތުން   އަޅުގަނޑުމެން  އިން  ގެންދަން.  ކުރިއަށް  އޮއެހެންވީށް  ދެން  އެންގެވުމަށް  މާ،  ތީ 

މުޤައް މީހަކު  ރިރަފަހުގައި  ހުންނަ  މުއްދަތެއްކަށް  ގިނަވެކިހާ  ނަހޭ  ގިނަވެ ގަންގެން  ކަމަށް ދު  3ގެން  ޖެހޭނީ.    ވަސް 

ށް  އެއަކައޭ.  ނެވާމީންޢާއްމު ވަގުތުން އަންގައާދެ! އަ  ން.އަށް ގެންދަ ނޑުމެން ކުރިއަޅުގަ  ތަށް އެގޮ  ދެއްތޯ. އެހެންވީމަ، 

އަނެމެންނައަޅުގަނޑު ބެހެ އްހެން  ކަށް  އެއީވޭނެނުވެސް  ގަވާ  .  ގެނެމައި  ދެއްތޯ.  ކްލޯޒްއެއްއިން  ސްފައި  އިދުން  ވީމަ 

 ގެންދަވާ. އާދެ! ކުރިއަށް ނީ. ޑު މިދަށް އަޅުގަނއަ  7 ކޮށްލީ.ންޖުއާނ އެގޮތަށް މި ޗޭ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެهللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ބަލާ މި  އަޅުގަނޑު   ގަވާއިދު  ކޮންމެވެސްމާލިއްޔަތު  ބަ   ލިން  އޭވަރަކަށް.  ބޭއްވޭ    އޮވޭ  ގައި ލާލިއިރު  ޖަލްސާތައް 

ބޭއްވޭ  ޖެއިން ބޭރުގައި ވެސް  ރާއް  ގައި ވެސް އްޖޭރާ  ށް.އިދާރާއަ   މަޖިލިސް   ންނަނީ އޮ  ން. ލިމިޓްކޮށްފައެއް ނޫން ތަންތަ

 ؟ވޭތޯގައި ވަކި ތަނެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައިފެންނާކަށް. މީ ނެތް އެއެއް ގަނޑަކަށްއިން އަޅުމިކަހަލަ ގޮތަކަށް. 

 

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުކުތާ އަންނާނަ  ށްތި  ފަހުން  މާއްދާއަށް އެބަނގޭތޯއި  ންއަޅުގަނޑުމެން  މި    މެންޓެއް. ކޮ  ފިކް ތޯ ވަކި ސްޕެސިއިން. 

ކިޔ7ާއެއީ   އެހެން  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  ކޮމިޓީން  މިފަ.  މާއްދާ.    އި  ސުވާލެ އިންނަ  އިނގޭތޯ.    އްއަޅުގަނޑުގެ 

ބައްދަލުސިއް ގެންރު  ކުރިއަށް  ބައްވުމެއް  ސިއްރު  ކިހިކަނޑައަޅަކަމަށް    ލުވުމެއްދަދެވިދާނެއޭ.  އެއީ   ؟ނެއްތޯނީ 

މީހަކު  ރިމުޤައް ހުންނަ  ސިއްތަށްއަރާއި ހިމަ  ހަރަކަށް  ނޫނީ  ރުކޮށްލަރަށް  ހަމައަޅުގަނީތޯ  ވެސް    ކަލަ އެއް  ނޑުމެން 

ކަން އުސޫލުން  ކުރީގައި  ނިންމާ  ތިބެން  6ކަން  ފެނިކި ؟ޖެހޭނެތޯމީހުން  ށް  ގަނޑައަޅު ؟ގަންނަވަނީވަޑައިހިނެއްތޯ 

 ؟ހިނެއްތޯކި  ކުރެވެނީސިއްރު. އް ކަންނޭނގެނުކުތާއެ ގަޅުރަނ  ން އޮތުސާފުކޮށްލާފައި އީ އެ  ހީވަނީ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ދާއިރާގެ މެގޮޅި ދެކުނުމައްޗަން

ވެސް   ކޮމިޓީން  ސަލާމަތު  ޤައުމީ  ސޭމް  ހަމަ  ދެންމެއަކު  ބޮޑަށް  މީގައި    ލު އަސް  ސްފައި.އައިދީ  ނމީ  އިޝޫމި 

ހީވަނީ  އަޅު ވެއްޖެއްޔާރު ސިއްގަނޑަށް  ކަމުގައި  މަޖިކުރާ  ކޮމިޓީވާހަކައަ   ން،ލީހުމު  ވޯޓަކުން  ކީ  ނިންމާނީ  ންނޭ 

 ނިންމީ.އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެއަކު އަނެއް ކޮމިޓީގައި ވެސް  ތޯ ނޫންތޯ.ންރާނަކު ނިންމާނީ ސިއްރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެން

  އްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އިތަމް ހުށަހެޅުޚަ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާއީދު އެހެންނަމަމްގެ  އިތަޚަކުރަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުހުށަހެޅުމަށް.  ކުރިން  އަސްލު  އަޅުގަނޑު  ގަނޑުމެން ވެސް، 

ރުން ބޭރުގައި  ކަމެއް ދައުމުއް. މުހި ވެސްލާނަން އަނެއްކާޕޮއިންޓަށް ޖެހި ވި  ވާހަކަދެއްކި މާއްދާގައި ވަޙީދު ފާހަގަކުރެއް

ބާއްވަ ސިއްރުކުރަން  ންއަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ޖެހިއްޖެބައްދަލުވުން  ޙާލަތެއްގައި    ންބަރުން  މެ  6 

ގޮތެއް  ސީދާ  ރެވޭނެ  ކުންވީމާ، ސިއްރުއިނގޭތޯ. އެހެ  ނެނިންމޭ   އްއެވޯޓަކުން ނު ވެއްޖެއްޔާ  ހަމަނު  ނަށްޅުގަނޑުމެންއަ

 ޔާ.ކަމުގައި ދެކެން. ޝުކުރިއް މު ކަމެއްއްމުހިވަރަށް ކީ ކަނޑައެޅުމަގައި  މި މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަޙީދު.! އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނގޫފާރު ދާ 

ދެންމެ  އަޅުގަ ފިރުޝާން  ވެސް  އިއްޒަތްތެ  ވެލިޑަމަނޑު  މެންދާއިރާގެ  ވާހަކަރި  ދެއްކެވި  ތާއީދުކުރަން.  ފުޅަށްބަރު   

ޑައިގަންނަވާނެ  އެއްޗަކީ އެނގިވަމި    އަސްލުގައި މުޅި،  ވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާއެއް. އެކަމަކު ތި ނެންގެ   ރިޔާސަތުން

ބައްދަލުވުން މި  މިހާރުވެސް   މިއޮށް  ކޮމިޓީގެ  ލައިވްކޮށް  މައްސަލަތައް  ވަރަށް    ނގޭތޯ.އި  ދަނީ  މީޑިއާއިން  ގިނަ 

ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް. އެ  އި  ކާއާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުމާއި އާއްމުންގެ ޝަކުވާތަ  ސީދާށް  މެންނައަޅުގަނޑު  ނެހެޅޭހުށަ

އަޅުގަނޑުމެޙާލަތު ލައިވް  ން  ގައި  ސިއްއަނެއްކާވެސް  ވޯޓަޖަލްސާގައި  ބަދަލުގައި  އޭގެ  .ވަގުތު  އަހާ   ށް ރުކުރަން   

ވެސް  އަޅުގަ މިސާ ގަނޑު  ގޮ  އަޅުގަނޑު،  އިގަނމިތާ  ކަށްނޑުމެންނައަޅުގަލަކަށް  ބޫލުކުރަން  ހަމަ    ތުން އުސޫލެއްގެ 

މިސާލަކަށް    ން.ރަދުކު ބޭއްވުމަށް ތާއީށް  ންނަގޮތަފެންމެންނަށް  ހާމަކޮށް އެޖަލްސާއެއް ވެސް  ހުރިހާ   އެކަމަކު ވެސް 
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ސީދާ   ހިމެނޭމީހެއްގެ  މަޢުލޫމާތު  ނު ޒާތީ  ކަމެއް  ސަލާމަހަމަ  ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭވަތަ    ނުރައްކާޤައުމީ  ފަދަ  ދާނެވެތަށް 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭޅުގަނޑުއަ ސިއްރު  އިނގޭމެން  ޙާލަތެއް    މި ޙާލަތެއް.    ފަދަންޖެހޭހިފަހައްޓަން  ކޮންމެހެ  ،ތޯފަދަ 

ގަނޑުމެން އަދި  ގޮތުން އަޅު  ނޭ ކިޔާފައި އުސޫލެއްގެގަނޑުމެން އަނެއް ހަމަ އެހެންލެއްގައި އަޅުޙާ  އެއްވެސް   ނެވީދެން

ވާހަކަސިއްރު ނޫން.  ކުރާ  ކޮންމެއެއް  މިންގަނޑެއްއެކަހަލަ  އެއީ    ވެސް  އޮތުން  ކަނޑައެޅިފައި  ގަވާއިދުގައި  މި 

 ކުރިއްޔާ. ވާނެއޭ އިނގޭތޯ. ޝުކަށްއަރުގައި ހަމަ ފަސޭހަ އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުޑަކޮށް   ކަމަޑިސްކަޝަނަށް  ފެންއެހީއެއް  ކަމަށް  ވެދާނެ  ވާށް  މި  ދަންނަވާލަނާތީ  ގަވާއިދުގެ ހަކަ  މަޖިލީހުގެ    ނީ. 

ވަނަ   108ނަ މާއްދާ. ވަ 108؟ ނަ މާއްދާތޯ އެއީވަ 107  ،ގައިވަނަ މާއްދާ  107މަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުގެ މިހާރު ޢަ

ޙާލަގަމާއްދާ ބޭއްވޭނެ  ބައްދަލުވުންތައް  ސިއްރު  ބުނޭ  އެބަ  ކޮމިޓީއިނގޭތްތައް  އި  ވަގުތީ ތޯ.  ކޮމިތަކާއި  ތައް.  ޓީ 

މާއްވަނަ   34،  އެހެންވީމަ ބުނާ  ދާ  ސިއްރުގައި  ފުރުޞަތު  ޙާލަތެއްގައި  އެ    ކޮމިޓީއަށް އޮތް  އެބަކުރެވިދާނެއޭ. 

ކަމާއި  ކާތެރި އްފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ޤައުމުގެ ރަ  ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ  ބުނަނީ   ގައި މި   34  .އިފަދީލިބި

ސަލާމަތާޤަ ހާއުމީ  މަޢުލޫމާތު  ބުރާއި  އަގެ  މީހެއްނެއޭ.  ވިދާކުރެ ވެއްޖެއްޔާ ސިއްރު  ޖަލްސާއަކަށްމަކުރަންޖެހޭ  އި ގުޅޭ 

އްމުން  އާ މެދު  އިކުރެވިދާނެއޭ. މީހަކާވެއްޖެއްޔާ ސިއްރު އް ދެކެވޭ ޖަލްސާއަކަށް  ފަދަ ވާހަކައެނަމަށް އުނިކަން ލިބޭ  ރީތި

ގޮތް ބަދަލުވެދާ ނުވަތަ ނެދެކޭ  ކުރި އޭނާގެ ކު  ފަދަ    ހަމަ ހުންނަނީ    މި . ދެން  ލުކުރެވޭބޫގަންނަށް  މީހު  ކަށްމީހަ   ށެއް 

ދާނެ  ވެގޮތް ބަދަލުދެކޭ   މީހުންހަމަ    ކީ ވެސް ހަކު ގެނައުމަމީއަށް  މި ކޮމިޓީ   ހަމަދާނެ ކަންކަން އިނގޭތޯ.  ރެވިކުއަރގިއު 

އެއްޗެއް   ކަމެއް އެއްވެސް  ނޭހި އެހިޔަ  އަދި  ވަރަށް  ސް  އެހެންވީމާ،  ދެކުއަރގިއުޔަސް.  ކަންތައްތައް.    ން ރެވިދާނެ 

ދާއި  މެންބަރުއުނގޫފާރު  އިއްޒަތްތެރި  ވިދާ  އެ  ރާގެ  އަޅުގަނޑުވިދާޅުވި  ތިމާވެށީގެ    ދެން  ތާއީދުކުރަން.  ޅުވުމަށް 

ހާމަކަންކަމަކީ  ކަން ގޮތް ވަމު  ކަންކަން  މި  ށް ކޮބޮޑު  ވަރަށް  ނިންމާ    ންދާ  ވެސް  މަޝް  ނިންމުންތައްއަދި  ވަރާތައް 

އިނގެ ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް  ކަމެއްން  އޮގޮތު ގެ    ގަވާއިދުން  ގައި  ފުރުޞަތު  މި  ދެން  ކަމެއް.  ންނަ 

އް   ވިސްނާވަޑައިގެންފައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެ ށްބޭފުޅުން އެކަންކަމުގެ މައްޗަ. ދެން ތި  ދޭންނަށް ލިބިއަޅުގަނޑުމެ

 ން ނިންމާނީ.ގަނޑުމެއަޅު  ދެން އެގޮތަކަށް ވެދެއްވީމަޅުދާވި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދުޢުޤޫބް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ ދާންދޫ

މި  ،ށްމަކުރުސިއްރު މެންބަރުން  ސިއްރުކުރުން  ކޮމިޓީއެއްގެ  ގޮތެއިޚްތިޔާރު   އޮންނަނީ  ވޯޓުދީގެން  މަ  އްގެ ކުރާ  ތީން 

އެ  ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުގައި ކޮންމެހެން    ވަނީ މިޑަށް ހީކޮމިޓީއަކުން. އަޅުގަނއެ  ތޯ ކަނޑައަޅާނީ  ނޫން  ތޯސިއްރުކުރާނަން

ޑިފައިންންނާކަށް  އި މަޖިލިފައެކޮށްނުޖެހޭ  ގަވާއިއް.  އެ ސް  އޮވޭ.    ދުގައި  ބަޔާންވެފައި  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ކަންކަން 
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އެގޮތު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްމަތި  ގެ އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުން  އެއް،  ސިއްރުކުރަން  ބައްދަލުވުމެއް  މެންނަށް  ވެސް 

ނިމުސިއް  ންނަންޏާނުފެ ނުކުރީމަ  މުޤައްރިރު ރު  ވިދާޅުނީ.  އެ  އެން  ކަންތައްތަޔަރަވަ ވަނީ  ކަކީ  ންމަންޓް 

ނޫނޭސިއްރުކުރަން ކަންކަމެއް  އެ ޖެހޭ  އެހެންވީމާ،  އަޅު  .  އެގަނޑުކަންކަން  ވެވެންޏާ    ޤުއިއްތިފާ  ށްނަންންމެމެން 

މިކަންއެ ގޮތަށް  އޮތް  ގަވާއިދުގައި  ނިމުނީ.  ނުކުރީމަ  އަދިޔައިގެންކުރިއަށް    ކަން  ހީވަނީ  ޅުގަނމަ  ޑަށް 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ޅުވާނެހެންރަނގަ

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ތުން ރިޔާސަ

ނުކުތާއަކީ   ވިސްނުނު  މިބޭނުންވަނީ  މެން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގޮތެއްގައި ޖުމްލަ އަޅުގަނޑަށް  ކުރާށޭ.  ހާމަކޮށް  ކަން 

  ވާށޭ ތި ބާއް. މިގޮތަށް މީހޭހެން ނުޖެށް ކޮންމެނިކުރާކަހަ  މެންމިއޮތް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުކޮމިޓީއަށް    ،އެހެންނަމަވެސް

ސިއްރުޙާކުރާނެ  އްރުސި އަޔަސް  ގަވާއިދު ކުރެވޭލަތެއް  މައި  މަޖިލީހުގެ  ގޮތެއް  އަނެ  އޮތީމަ  ޑުމެންގެ  ޅުގަނގައި 

ވެސް  ގަވާއި ބައިންދާގޮތަށް.ރިފްލެކްޓުތި  އޭދުގައި  ރަނގަޅުތޯ  ކޮށްފައި  ކުރިއަށް ؟އެންމެ  ންމެ އެ  ދާނަން.އެގޮތަށް 

  ؟އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާނަކުރެވެނީ ނޫންތޯހެންއެ  ދެއްތޯ. ތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެރައްޔި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އް  ވަރަށް ބޮޑު ބައެ  ، ދެން ހަޅާ ފަރާތްން. އެއީ މައްސަލަ ހުށަޑު އިތުރު ބައެއް އިތުރުކުރަން ބޭނުޔަށް އަޅުގަނމި ބަ

ޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުން  ޅުގަނއަ،  ވެސް، އަކުރުތަކުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް  ތުންހާރު މި ހުރި ގޮމިއެބަ    ކުރޭކަވަރ

މު ފަރުދަކަށް  އްމުއައްސަސާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިނގޭ އާއެވެސް    .ޞަތުއްޔާތަކަށް މި ފުރުޢިދަނީ ޖަމްމަ

މީހުށަހެޅި ގައިދާނެ  )ހ(  އެ މި  ގެ  ގޮތުން.  ވަރަށް  ރާއް،  ހެންނަމަވެސްބުނާ  ހަމަ  މަދަނީ  ފުޅާޖޭގައި  ދާއިރާއެއްގައި 

ތިޢިމްޖަ ޖަމްރަކާތްތެރިވޭޙަ އި  ކަންކަމުގަމާވެށީގެ  އްޔާތައް  އެ  ހު  އްޔާތަކަށްޢި.  ފުރުށަމައްސަލަ  އަދި    .ޞަތުހެޅުމުގެ 

 ތޯ. އާދެ!. ކަށް ވެސް އިނގޭތަމޫވްމަންޓް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

މެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު އެ  އިއްޒަތްތެރި  ފިރުޝާން  ބޮޑަށް  ވާހަކައަށް  ފުޅަށްދެއްކެވިންބަރު  ވާހަ ތާއީދުކު   ވަރަށް  ކަ  ރާ 

 ންނަވަން.ދަ

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް   ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި
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ނަށް އެބަ   އަޅުގަނޑުމެންޔާތަކުގައި އްޢިޖަމްޓް އިތުރުކޮށްލާނަން. މަދަނީ  ޕޮއިން  އެއް ހަމަ   އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު،  އަދި

ރާއްޖޭގައި ޖަމް  ދެ  ފެނޭ  އެއްޢިވައްތަރެއްގެ  ރެ  އްޔާތައް.  މޫ ވައްތަރަކީ  ހިންގާ  ނުކޮށް  ކަހަލަ  ވްމަންޖިސްޓަރ  ޓް 

ދާ  ސީ  ޖިސްޓްރީ ނުކޮށް  ހިތުން ރައަޅުގަނޑުޑިވްސް  ސޭވް މޯލް  ، އެބަ. މިސާލަކަށްގާ  ތައް ހިނކްޓިވިޓީޒްޝަލް އެސޯ

  ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ތިމާވެށީގެ   ކަމަށް  ހިންގާ ރެޖިސްޓްރީ ނުކޮށް  .  އިނގޭތޯ  އިވާ ގޮތުން ލިބިފަލޫމާތުޢުމަޅުގަނޑަށް  އަ

އެއީ. އެހެންވީރރާ ވަރަށް ބޮޑު ނެޓްވަ ކުގައި މަސައްކަތްކަންތަކު ވެސް މައްސަލަ    ށްތަކަވްމަންޓުހަލަ މޫ އެކަ މާ،  ކެއް 

 ރަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.ންކު ބަޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއް މި ގަވާއިދުގައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި  ފިރުޝާން އަޅުގަނޑު ނުކުތާގެ  ހިއްއެ ދެން    އަށް  ކަމެއް  އޮންނަ  ގަވާއިދެއްގައި  ރާއްޖޭގައި  އެ  .  ސާކޮށްލަންހެން 

ހިންގާޖިސްޓްރީރަ ހިންގާރެޖިސްޓްރީ   ،ކޮށްގެން  ނުކޮށް  ނޫސްތަކާ .    އަޅުގަނޑު    ގަވާއިދޭ   ގެ ގޮތުބެހޭ  އި  އޮންލައިން 

ރެޖިސްޓްރީ އިނގޭތޯ.  ނޫސް  ކޮށްހަނދާންވަނީ  އޮންލައިން  ވެސް  ރެޖިގޭހިންގެން  ހިންގޭ.  ނުކޮށް  ސްޓްރީ.  ވެސް   

ރެޖިސްޓްރީއެހެ ޖަމާންވީމާ،  އުޅޭ  ގޮތުގައިޢަޖަމާ  .އިއްޔާތަކާޢިޖަމް  ތްތަކާއި ޢަކޮށްގެން  އުޅެތެއްގެ  ރަ  ޖިސްޓްރީ  ދާނެ 

ކަމަށް. އެހެ  ންޓް މަލަ މޫވްތޯ. އެކަހަ ދެއް  ށް ވެސްނުކޮ މާނަކުރައްވަނީ އެގޮތަށް  ދެންނެވި    މި  ވީމާ، އަޅުގަނޑުންތި 

 ވަޙީދު.  އާދެ!  ތައް އެގޮތަށް.ތްޢައްޔާތަކާއި ޖަމާޢިމްހިންގާ ޖަތަ ރެޖިސްޓްރީނުކޮށް  ނުވަށްގެން ކޮޓްރީޖިސްވާހަކައަކީ ރެ

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

މަދަނީ   އިނގޭތޯ  ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ހީވަނީ  މީގަޢިޖަމްއަޅުގަނޑަށް  އިތުރު އި އްޔާތައް  އަކުރެއްގެ     

މީ  އިނގޭތޯ.  ހިމަނަން  އަޅުގަނޑަތުންރައްޔި  މުއްއާ ން  އިތުރު  ގެގޮތުގައި  އޮތީމަ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަ  ށް  ނަށް 

މައްސަލަ    ފަސޭހަހީވަނީ   ދެންކަ  ންހެޅުހުށަގޮތަކަށް  މިއޮތީ.  ވެސް    ކަލައެއްމިހެން    ންނޭނގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޖަމްހޭނެބާރުއަޅަންޖެ އިނގޭތޯ  ޖައްޔާޢި  ހިންގަންރީސްޓްޖިރަ  ތައްތްޢަމާ،  ތެރެއިން  އުސޫލުތަކުގެ  އޮންނަ  .  ކޮށްގެން 

ކަމަށް ވަންޏާމުން ނޫންންއެހެ ގޭ   ވެއްޖެ  ކަލަ  ރެއަށް އެއް ތެ  އި މީގެ ހި ވެސް ހަމަ ނަމުގައި އެއްޗެތަކާންގުކަންމަތީ 

ބުނާ  ޑުން  މަޑުމަ  އްޔަތުހައިސި   ރަސްމީ  ބުނާހެން އެމި  ފަށާނީ.  ދާން   ކޮންމެހެން   ންޅުގަނޑުމެއަ  އަށްދިމާއަށް 

ސްޓްރީ  ޖިރަ  ން އުސޫލުތަކުއޮންނަ  ން  ގާނޫނުގެ ތެރެއި  ޖިލިސް މިއީ. . ގާނޫނު ހަދާ މަނޫން ކަންނޭނގެ  މެއްބާރުއެޅު

އެހެކުރަނީމި    ވެސް އެންންވީ.  އާދައިގެމާ،  ރަމީ  މެ  ވެސް  ފުރުޞަތު ހާއަށް  އިނގޭތޯ. އެބަ  ޖިސްޓްރީކުރުމުގެ    ދޭ 

ޖަމްކޮށްލަން  އިތުރުއަދި    އަޅުގަނޑު އިތުރުން  އްޔާތަޢިމަދަނީ    ރަށުގެ ރަށް  ތޯ.އިނގޭއް  ކައުންސިލުތަކުގެ 

ވެސްންސިލުކައު ކުނީ،  ތަކަށް  ކައުންސިލުއިމައްސަލަ ގެ  މިސާލަކަށް  ބާރު  ހު  އްސަލަ މަ  ސްވެ  ންތަކުގައި  ށަހެޅުމުގެ 

 ދޭން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ދެއްތޯޢީދުސަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު އިރާގެ ދާ ގެމަނަފުށި

އެކަނި ހަނިކޮށްފައިތޯ    ނޫނީ  އެކަނި  ހިންނަށް ދިވެ  ން ހަމައެކަނިހުށަހެޅު  މައްސަލަ މި  މިހާރު   ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

މިގަމީ ގޮމި މިހާރު    .ންނަނީއޮ  އި  މީއިން  ނުފެނޭ  މީގައި    ން.މައްސަލަ ހުށަހެޅުގައި  ތުން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަކަށް 

ބަޔަކަ އެހެން  ނޫން  ދިވެހިން  ވެސް  ކޮމިޓީތައް  ރައްވެހި ދި  ،ށްއެހެން  ބަޔަކަށް  އެހެން  ނޫން  މިތަނަށް  ޔިތުން   

ލް  ރނޭޝަނަ އިންޓަ  ޓުތަކަކީ ޒޯރި  ންގާ ބޮޑެތިހި  ރާއްޖޭގައިން. އެއީ  ގޮތުބެހޭއި  ތިމާވެއްޓާ   ޅޭނެތޯއޭނޭހުށައެއް  ލަމައްސަ

ގުޅުން  ޓުތައް. ތިމާވެ ޒޯފާމްތަކުން ހިންގާ ރި ވޭ.  ބަ ދިމާބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެ  ސައްކަތްތައް އެ ނަ މަގިހުރި  އްޓާއި 

 ؟ ސުވާލަކީގެހުށަނޭޅޭނެތޯއޭ އަޅުގަނޑު އެއް އްވެސް މައްސަލަމިތަނަށް އެ އެހެންވީމަ، އޭގެ ބަޔަކަށް 

 

  އްކެވުން: ކަދެހަވާ هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

ގަނޑު  ޅުއަހުށަހަޅާ މައްސަލަ. ދެން    ންމު ރައްޔިތުއްނަނީ ލިޔުމަކުން އާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި އިން  8މީގައި  

މީހުން  އަރަނީށްތަހި ގިނަ  ހުށަހަޅަން  ވަރަށް  އުނދަތަންކޮ  ޖެހުނީމަލިޔުމުން  އެންޓި.  އޭގޫވެޅެއް  ޝަން  ޕްކޮރަ-ދެން 

ގުޅަ ފޯނުން  އޮވޭ  ވެސް  އެމީހުންނަށް  ގެންއިކޮމިޝަނުގައި  ގޮތެ އްސަމަ  ވެސް  ހުށަހެޅޭނެ  ބޭފުޅަކަލަ  އިދާރީ  ށް  އް. 

ދާނެ  ހުރެފަހަރު  އްއަރަނީ ބައެ ށްހިތައަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް. އަޅުގަނޑު  ކުރި ގެން  އެރޭންޖްކޮށް އިގެން އެ މައްސަލަ  ގުޅަ

ކު  އެކަމަ .  ށް ނޯޓިސްވެފައިކަކަމު ރައްޔިތުންތައް އާނީމު ރައްޔިތަކަށް ނޫއްމު މައްސަލައެއް އާއްހި ލް މުކްރިޓިކަ ވަރަށް  

ތަންކޮޅެއް  ޖެހުޅަންހަހުށަ  މުންލިޔުވެސް   ގޮތެއުނނީމަ  ކަހަލަ    ސަލަ އަސްލު އިނގެންޖެހޭ އް. އެހެންވީމާ، މައްދަގޫ 

ފޯނުގެ  ،  ނުން ނަމަވެސްނަސް ފޯ ލިޔުމުން ނޫވާނީއޭ  ނެއްތޯ ރަނީ ކިހިއަށް . ހިތަވެސް ހުރެދާނެ  ނޭނގި  މައްސަލައެއް

   ން.މުކުރަނެ އުސޫލެއް ގާއިވޭންދެ ގެކުރިއަށް ން  ކޮށްގެއެރޭންޖްއްސަލަ މައެ އިގެން  ވިޔަސް ގުޅައިންޢާޒަރީ

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ   ފްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީކުޅުދުއް

ދެ  ޤޫބްޢުޔަ ތާއީދުވާ   ންނެވި އެ  އަޅުގަނޑު  އެހެހަކައަށް  ވެސް  އަޅުގަ  ،ންނަމަވެސްކުރަން.  ގައި  ޤީޤަތުޙަނޑަށް 

ވަރަށް    ،ލަކަށްއިރުގައި މިސާ އަޅުގަނޑަށް ވިސްނާލާ  ށްއަ ރާއިރުގައި އަސްލު ސިނާރިއޯކު އެއްގެ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓްކޮމިޓީ

ރަ އުޅޭއިގަ ށެއްފަސޭހައިން  ހަމަ  އި  ކަފެންނައިރަށް  ރުގައި  ދިމާވާއިރަށް ދިމާވާނެ  އެސް.އެމް.އެސްމެއް.  ހަމަ  ން  ކުއަ 

ކޯ  ނޫނީ ބައިލަފޯނު  ވަރަށް  ވަންޏާމުން  ކަމުގައި  އޭތިވާ  މައްސަކުން  ކަމަށް ވަރު  ހުރެދާނެ  މިތާ    ހަމަ    ލަތަކެއް 
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ވެމަހަމަ  ޑުމެންނަށް  ޅުގަނއަ ނުކުރެވޭސައްކަތް  ވަން ވަފޮނު މިތަނަށް    ދެން އެއީ  .  ނެސް  ކަމުގައި    މުން ޏާއިފި 

އެއަށްނޑުގަޅުއަ ވެނެވާންޖެހޭއެޓެންޑް  މެން  އެ  ކަހަ.  އެހެން  ވަރަށް  ވެސް.  ކައަޝޫއި  ލަ ދާނެ  ން  ދެށް 

މެންއިނގޭނެ  ނަށް  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަރަށް  ނޫކަންނޭނގެ  ކަންނޭޑޭޓެއް  ރަށުގެ ނން    ގެ 

ބެލުން ރައްޔިތުންގެ  ވެސް   ކު އެކަމަ.  ކަންތައްތައް  މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހުގެ    ނަ ންހު  ރަށުގައި 

އަންނަކު ކަންތައްތައް  އިނގޭނެއަޅުގަނޑުމެންނަވެސް    ވަރުދިކުދި  ކުށް  އޮތީމަނި،  އެތާ    އަންނަވަރާއި.   ގަނޑު 

ވެއްހެންވެއެ ކަމަށް  ތަޖިއްޔާއްޖެ  އެއްޗެހި  މުން  މި  ބޮޑަށް  ކަންނޭނގެ ންކޮޅެއް  ބައިވަ   އައިސްދާނެ    ރު ވަރަށް 

ންހެން  ން އޮތުޔުމުލި   ޑަށް ހީވަނީ ވެސް. އަޅުގަނމައްސަލަތައް  ނޫން   މުއްމުހިބެލޭވަރަށް އެހާ  ންނަށް ނުމެނޑުއަޅުގަ

ރަނގަޅީ އެކަމަށް  އަސްލު  ލިޔުމުން  މިސާލަކަށް  އެއީ  ވެސް  ވެއްރސަންއެއް  ޕައެދޭ  .  ކައުންސިލު  ރަށު  ޖިއްޔާމުން 

ދެން  ތެރިވެދޭއެހީ އަޅުގަނެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެކުމަސައްކަތްމި  ނޑުމެން  ހަމަ  ވެސް  ރަނީ  ކްޓް  ޓެކޮންހަމަ   

 ނީ.  އީދުކުރެވެހެން އަޅުގަނޑަށް ތާތްގޮޑަށް އެޓަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޮ ބަހައްހަމަ ތަކެއް ވެސް ޕޮއިންޓު

 

 :ކެވުންވާހަކަދެއް   ފިރުޝާން ޙުސައިން  ބަރު މެން ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ބޭނުންވަ ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ނީ ޝުކުރިއްޔާ.  ކަ  ވަޙީދު   ހުށަހެޅުމުގެ  އުންސިލުތަކަށް ފާހަގަކޮށްފި   

އެހެން ދޭ  ފުރުޞަތު ވާހަކަ.  އަޅުގަނޑުވެ  ދެން  ގިނަރައްޔިތުން  ށްމެންނައްޖިއްޔާމުން  ތިބެނީ  މި  ސީދާ  ފަހަރަށް   

ލުތައް. މިހާރު  ތިބެނީ ކައުންސިލުތައް، ރަށު ކައުންސި  ންމެ ކައިރީގައި މި ރު އެމައްސަލަތައް ދިމާވާއިމި  ށްރަށުން  ރަ

އުސޫލަކީއްއާ އާ   މު  ރަށްރަށުގައި  އެއްވެސް  ރައްޔިތުން  މުކޮށް  ވެސް  އުސޫލަކީ  ކުރާ  ކަމެއް  ނަށް  ކަންކަން 

ޑި  ،ޑުމެން މިސާލަކަށްއަޅުގަނދާނީ. ދެން    ހަރަށް ކައުންސިލަށްފަހަމަ ގިނަ  ނަމަފެނިއްޖެ ކޮށް މިތަނަށް  ރެކްޓްސީދާ 

ހު އަޅުގަނޑަހުޅުވާލައިފިއް    ގޮތްށަހެޅޭފޯނުން  އެ ޔާ  ޔާސިރު  ހީވަނީ  ވަރަށް  މައްސަލަތައް    ތަށްވި ގޮ ފާހަގަކުރެއްށް 

ބައެއްޑުބޮ  ބޮޑުތަން ގޮސްދާނެހެން.  މައްސަލަދިފަހަރު  ވެގެން  އަމާވާ  ރަށްރަށުގައި  މުޖުތަމަޢުގައި  ޅުގަނޑުމެންއެއް  ގެ 

ސިޔާސީ ކައުމައްސަ   މިއޮންނަ  ނުވަތަ  ކައުންސިލަރުން  ކައުންސިލު،    ހޭ ނުޖެ ހިތްހަމަ  ދޭތެރެ  އިންސިލާލަތަކުގައި 

ބޭނު ކައުންސިލަށް   މެއްބޭފުޅުން  އެހެންނަމަވެސް  ނުވާނެ  ޕޮއި  ،ދާކަށް.  ޔަޢުޤޫބުގެ  އަޅުގަނޑުހަމަ  ވެސް    ންޓް 

އިނގޭތޯ.  ކުރަންލުގަބޫ މުހި  ބައެއްމެމުކައްހަމަ  ލިބެންވާ    މައްސަލަތައް  ރުހަ ފައް  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނު  ގޮ  ބިލިމައްސަލަތައް  އެކަމަރަނ ހަމަ  އެވެސް  ސްދާނެ.  ވެސް  ވާހަކައެއް.  މިގޮތަށް    ކު،ގަޅު  ހިތުން  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަކުޕްރެކްޓިސް ވެއްޖިއްޔާމުން  ފަސޭހަރަން  ހީވަނީ  ހުށަހެޅިވާނެހެނޑަށް  ކައުންސިލުތަކަށް    ގެން ން 

އަކައުންސިލު ހުތަކުން  ތަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެނޭޖްށަހެޅިގެން.  އެހެންން  ހެކުރެވޭނެންކޮޅެއް  ހީވަނީ.  ނޫނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އައުން އެކަހަ  މައްސަލައެއެއް ދެފަހަރު  ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ  ކަންކަން  ލަ އް  ފާހަގަކޮށްލީ.  އިންޕޮ  މި  ދިމާވެދާނެ  ޓް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 : ހަކަދެއްކެވުންވާ  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަރިހުން  އްމުޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   މަރިރު  ބޮޑަށް  އެދެޢާ ވަރަށް  ވެސް  އި  މަޖިލީހުގަވީގޮތަކީ    . އަޅުގަނޑަށްންފަށް 

އެއްކަލަ   މި އިނީމަ  ތަޅުމުގައި  ހަމަ  ނެތިގެން  އާ  ހަނދާން  މި  ފަހުން  ތަންކޮޅެއް  ،  މިހިސާބުން  ދެވުނީ.ދިޔައީ. 

އަޅު  ފެށި ން  ކުރަފޮލޯ ދެތިން  ހިސާބުން  ކަމަކަށް   ކޮށްލާނަން. ފާހަގަކަމެއް  ގަނޑު  ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ  މައްސަލަ     

ޖަމްނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  .ފަރާތްތަކަށް ޖަމާޢިމިހާރު  ގާނޫނުއި  ތްތަކާޢައްޔާ  އެ  ބެހޭ  ރައޮތައް  ގޮތުން    ޖިސްޓްރީ ތް 

ޖަމް ވެސް  އެހެންވީ ޢިނުކޮށް  އިނގޭތޯ.  ހިންގޭ  އެބަ  އަޅުމާއްޔާ  އެހެންނަމަވެސް  ކޮން،  ވެސް  ހެން  މެގަނޑަށް 

އެނުކުޖިސްޓްރީ  ރަ މީހުންނަށް  އަޅުގަނ  ކުރުމެއްންކަރޭޖްރާ  ހުށަހެޅޭ  ނޫން.  މައްސަލަ  ކޮމިޓީގައި  މި  ޑުމެންނަށް 

ރަ  ގޮތުގައި  ގެރާތްތަކުފަ ކަނޑައެޅިދާނެ  ޖަމްޖިސްޓްރީކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖަޢިވާ  އަދި    ށްތްތަކަޢަމާއްޔާ 

އިތު   އަޅުގަނޑު ހަމައޭގައި  ބޭނުން  ކުންފުރުކޮށްލަން  ވިޔަފާރި  މައްނިތަ  ވެސް  ހުށަހެޅޭކަށް  އެހެން  ތަށް.  ގޮސަލަ 

ރި،  ލަކަށްމިސާ  ތަކީ،މިދަންނަވާގޮ ގިނަ  ވަރަށް  އެބަޒޯރާއްޖޭގެ  ގޮތަށް  އިނީމި  އޮތް  ޓުތައް  ރަނގަޅު  ޝިއޭޓިވް 

ގޮތަށް  ރަނގަ  ށް ފަހަރަބައެއް ވެޑްކުރުމުގެ  ބްރޭންހަމައެކަނި  ދައްކައިގެން  ކަމަށް  ޅު  ތިމާވެށީގެ  ނަމުގައި  ސް 

އެއް ކާތްރަޙަ ފެނޭ  ހި ޗެތަކާއި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހިންގާ.  އެބަ  ޖަމާޢިމްޖަހަމަ    އެތްތަޢައްޔާ    އަށް ކަށް 

ރެޖިސްޓްރީޢިޖަމް  ރުކުރަން އިތު ޖަމްކޮށްއްޔާ  ހިންގާ  ޖަމާޢިގެން  ރަޢައްޔާ  އަދި  ހިންގާ  ޖިތްތަކަށާއި  ސްޓްރީކޮށްގެން 

 ބޮޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ  ށްއަޅުގަނޑަ  ،މަކުއެކަ.  އްގައިރާއެދާއިފުޅާ  ވީހާ   އެ ފުރުޞަތުކަށް ވެސްތަރާތްކުރާ ފަވިޔަފާރި

ގޮތަށް މީގައި އޮންނަންލިޔު ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެމުން ހުށަހަޅާ  ތިމާވެއްޓަކީ  ވާގޮތަކީ  ނަށް  ން އިނގޭތޯ. މީގައި 

ހުންއިކި  މި  އިނގޭ އަޅުގަނޑުމެންފައި  ބެލީމަވެސް  ބަސްތަކަށް  ހަދައިގޮ  11:12ނޑަކީ  ކަ  ހަމަ  ނަ  ގެން  ނޑަށް 

އެހެންނީޅެއުމި ނޫއަތިކީ  ބީޗަ  ހަމަނޫންތޯ.    އަގެންހަދައިށަށް  ދޮގޮނޑު  ނީ ރިމައްޗަށް  ނީ  އުޅެމިން  ޅުގަނޑުމެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށްޒަމާނުއްސުރެ ވެލިއުއެއް    .  ނުވޭ.ޤީޤަތަކު  ޙައޭގެ  ގެ  ބައެއްމިވަރުގެ  އެހެންވީމާ،    ބެލިފައެއް 

މައްސަލަ އެތެރޭގައި  ގުތިމާވެއްޓާއި ހުރި  ބަތައް  އެބަބަ  ޅޭ  މައްސަލަތައް  ފޯއިވަރު  އެހެންވީމާ،  ފައި  ކޮށްލާނުހުރި. 

ބުނީމައް  ހަމަ  ފަހަރަކުންމެކޮ ވާހަކަ  ރަ   މަ ސަލައެއްގެ  އާދަޔާ އެކަން  ޖިސްޓްރީކޮށްގެން  އޭތި  ހަމަ  އެއީ    ކުރުމަކީ 

އުނދަ  ކޮންސަގޫކަމަކަށްޚިލާފަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ނުކުރެވޭނެ.  އްޔާ  ޖިވެއް  ން ކުރަންޓްރޭޓްވާނެ. 

ހަޤީޤަތުގައި ބޮއްސުންލައިގެން  އެ  ންއަޅުގަނޑުމެ.  ދާނީ  އެހެންވީމާ،  ކޯނަށް  ކަމެއް   ސްގައިރަނގަޅު    ގައި ރަނގަޅު 

ޖަމް އަދި  ވެސް  ރައްޔިތަކަށް  ކޮންމެ  އެ  ވެއްޖިއްޔާމުން  ކަމެއް  ވެސްއްޔާއަޢިސީރިއަސް    ، ސް ވެ  ތަކަށްޢަޖަމާ  ،ކަށް 

ރެޖިސްޓް ވެ  ލަކަށްކައުންސި އަދި  ވިޔަފާރިރީސް  ކޮންމެ  ހިންގާ  މިކޮށްގެން  ހަމަ  ވެސް  .  މައްސަލަ  ބާވަތުގެއަކަށް 

ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ    މިހެން މި  އީއޮންނަން ބޭނުންވަނީ. އެ  މި  އަޅުގަނޑުގޮތަށް  ށަހަޅޭ  ލިޔުމުން ހު  ،އެކަމަކު

އި  ދައުލަތުން ފިޔަވަ  ށަހެޅިދާނެހު  ތަކަށް ވެސް މައްސަލަ ކޯޓުމިސާލަކަށް   އޮތްއެބަ   އޮވޭ ގާނޫނެއް ވެސްތެރޭގައި އެބަ



26 

 

ފަރާ  އެހެން ހުށަހަޅާއިރު   ކުން ތަތްހުރިހާ  ނުވަމައްސަލަ  ލިޔުމުން  އަނގަބަ ގައި  އޭ. ނެހުށަހެޅިދާ  އްސަލަ މަ  ހުން ތަ 

އެ    ތަކުން ކޯޓު  ،ސްނަމަވެއެހެން ވެސް  ވާތީ  ކަމަކަށް   ދަގޫ އުނވެސް  ލިޔުހައެމީހުން  ހުށަހަމަ  މި  ން  ޅަމުން 

އަޅުރަނީ.  ކުއިންސިސްޓް ޚިލާފަކޯޓުދި  އަގަނޑުމެންނަކީ  ދެން  މިތަކާއި  ތަނެއް.  ރާ  ކުސައްކަތްމަ  ސާލަކަށްށް 

ލި  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މައްސަލަތަގޮތަ  ހުށަހަޅާ  ޔުމުންއެހެންވީމާ،  ކޮރަޕްޝަނުގެ  އެ  މިށް.  ގެ  ބާވަތު ކާއި 

މަގުމަތީ  މާލޭގެ  ދިޔަޔަސް    ކޮންމެ ރަށަކަށް  ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ  ތު. މިވަރަށް ތަފާމިއީ    އަސްލު މައްސަލަތަކާއި ވެސް  

ހުންތިމާވެއްޔަސް  ލިހިނގާ މައްސަލަތައް  ބައިވަރު  ގުޅޭ  ހުންނާނެ.  ޓާއި  ބައިވަރު  ފަހަރަކު    ނަފެންނާނެ.  ކޮންމެ 

މައްސަލަ  ގުޅާލާފައި ނުކުރެވޭނެ އިކަންނައަޅުގަނޑުމެ  ނެއްޖްކޮށްގެންލޮ  ބުނީމަ  އެކަމެއް    އީ . އެހެންވީމާ، އެނގޭތޯށް 

 ނޑުގެ ޚިޔާލު.މަ އަޅުގަހަ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅާއާދެ ލިޔުމުން  މިހާރު  ރޫއަ  ންދެ  ގޮތަށް  !  މި  ހުރި  ޙުޅުގަނޑަށް  މިއެއީގޮތް    ދެން  ފެންނަ  ކަމަށް  ނީ. 

ސާޒިތަންކޮޅެއް   އެއްޗެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިންވަރަންމާދާރުކޮށް  ހުށަހަޅަ  ކަށް ފުވާ    ކު މީހަ   ންއެއްޗެއް 

ތެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް  ރާވަކި ފަ ،  ވާލަކީ ސުފެދޭގައި އުހިތުންޏާ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ  ލިޔެގެން ހުށަހަޅަކުރާނެ  ތްމަސައްކަ

ހު؟ ހުށަހެޅިދާނެތޯ އަޅުގަނޑު؟ ށަހެޅިދާނެތޯއެނޯނިމަސްކޮށް  ގޮތެއް  ހުރި  ޚިޔާލު  ބޭފުޅުންގެ  ތި    ލަން ބަލާ   ދެން 

 .ންލަކޮށްލޯޓްފް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ޢަލީ ރު މެންބަ ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ހުށަހެޅު އަޅުގަނޑުކަވާހަ   މުގެލިޔުމުން  އިތުރުކޮށްލާ  މިއަށް  ދެއްކީމަ  ލިޔުމުން  ދަންނަވާލާނަން.  ފައި  އެއްޗެއް 

މިއަށް  ތެރޭގަގެ  ޅުމުށަހެހު އަޅުގަނޑުމެން  ޒަރީ  ހިމަނަންޖެހޭނެ އި  އީވިޔަސްއިންޢާއެސް.އެމް.އެސްގެ  ހަމަ  އަދި   -

ން ބަލަންޖެހޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެ  ކަމަށް  ޔުމުންލިޔުމުން އޮވެއްޖިއްޔާ ލިދާއިރާއެއްގައި  އެ ފުޅާ  ޔަސް ވިއިންޢާ ރީލްގެ ޒަމެއި

އެ އޮންނަ  ވެސް    ންއިޢާރީނޫން. އެސް.އެމް.އެސްގެ ޒަ  އް މެންމެހެން ފޮނުވުއެއް ކޮހާޑް ކޮޕީހަމަ  އެއްޓީކޮންމެހެން ސި

ފޯމެޓުއޮންއެ  ހަކައަކީ  ވާ ވެސް  ށް  ންނައަޅުގަނޑުމެ  .ގައިނަ  ފުރޭގޮތަށް  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  އެ ބޭއްވިދާފޯމު    ނެ. 

ސާފު ހުށަހަޅާމައްސަލަ  ލިޔުމުން  މިވާގޮތަށް  އީ  އިރުގައި  އެސް.އެމް-ދަންނަވާހެން  އަދި  ވެސް  ގެ  .އެސްމެއިލް 

ހުށަހެޅޭޢާޒަރީ މައްސަލަ  ވެސް  އެހެންނަމަވެސްގޮތަށް  އިން  މުހިލިޔުމުން    ،.  އޭގައި  ދެ އްއޮތުން  ން  މީ. 

ހީވަނީމައެނޯނި އަޅުގަނޑަށް  ހުސްކޮށް  މައްސަލަ  ހުއި  ތިމާވެއްޓާހެން  ށްތަގޮ  ށަހެޅޭ   މައްސަލަ    ށަހެޅުން ގުޅޭ 

އަޅުގަނޑުމެންއެއީއޮންނަންޖެހޭނީ.   އަޅުގަނޑު  މިތާނގައި  ދިމާވޭ  އެބަ  ޖެހިލުމެއްދަންނަ  ނަށް  ހަމަ    ވެސް   ވާކަށް 
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ލަނޑާ އެބަނުވޭ. ބ.އަތޮޅުގެ  ފަޅުތެރޭގައި  ރީގިރާވަރު  އެބައޮވޭ  ފިނޮޅެއް  ހެދުނީމަ  ފިނޮޅުގައެ  އޮވޭ.  ތި  ގަސް    މި އި 

އެންމެ ރާއްޖޭގެ  ކަމަކީ  ތިމާވެ  ކުރާ  ކިޔާ،  ކިޔައިށްނަގާ  އެންމެ  ޓޭ  މީހުންއަޑުއު  ދައަށްގަގެން  އެމީހުންގެ    ފުލާ 

ފޮނުވައި މުވައް ރޭޒަފުން  ކޮށާލަނީގެން  ގަސްތައް  އެ ގަނޑު  އެތާ  .  ލަނޑާއީ  އުފެދިދާނެތީ.  ތެރޭގައި  ގިރާރަށެއް  ވަރު 

ސަރުކާރުން  ކަށް  ންނާއޮ އެ ރަށް  ށްމީހުންނަވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްތާ. އެށެއް އުފެދިއްޖިއްޔާ   ރަހެންފަޅުތެރޭގައި އެ

ހެންވީމާ، އެކަން  ޖަރީމާތައް އެބަ ހިނގާ. އެ  މިކަހަލަ ބޮޑު  ބާއްވަން.   ގޮތުގައި އްގެ  އެމީހުންގެ ފިނޮޅެ  ނުވޭ.   މެއްބޭނު

މީހުންނަ ނުކެ ކުރާ  އެ މައްސަރޭށް  ފާޅުގައި  މިސާލަކަށް    ނަށްންޑުމެޅުގަނއަ،  ންނަމަވެސްހުށަހަޅާކަށް. އެހެ  އެއްލަ ނެ 

އަރާ  އިގެން ބަންގަލަދޭޝް މީހުން ގޮވަ މެންނޭތިމަންނަ ބުނޭ އެބަ  ން ނުކެޕްޓަދާ ދޯނި ހުން ގޮވައިގެން މީ ބަންގްލަދޭޝް

ކޮ ކުރާ  ރިސޯޓު  މި  ށާލަނީ.ފިނޮޅު  ބާވަތު  އޯނަރުން  މައްސަމި  ހީ  ތައްލަގެ  އެ  ވަނީއަޅުގަނޑަށް  ނޯނިމަސްކޮށް  ހަމަ 

އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅޭގޮތަށް ނޫނިއްޔާ  މި އޮވެގެން  އެހެންވީމާ،  ބެނު  ކެއް ތައްކަންތަ  މެންނަކަށް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ލޭނެ. 

 ޅޭގޮތަށް ބާއްވަން. ވެސް ހުށަހެސްކޮށް ނިމަބޭނުން އެނޯ

 

  ހަކަދެއްކެވުން:  ވާ ރިޔާސަތުން

ގަޑިތޯ ވޯ މިއީޓު  ފެ  ދަމާތޯ.  އެހެންވީމާ، ؟  ކިހިނެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން    ވޯޓަށް   ، ވަޑައިގަންނަވަނީނިއެހެންވީމާ، 

ލިބެން  އެބައޮތްތޯ  ން.މެދުކަނޑާލަ ވެސް    ށްއަޅުގަނޑަ  ކަންޖަހާއިރު އޮންނާނެ  2ތޯ.  އެހެން  ޖަހާއިރު 2 ؟މި ކޮޓަރި 

 ، މިހިސާބުން ނިންމާލީ. ންވީމާއެހެ އް.ކޮމިޓީއެ  އިނގޭ
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