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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މައްސަލަިއެގ ުކރީ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެ! އަުޅަގނޑު މިއަުދގެ ޮކމިޓީ ބައްދަލުވުން ފަށަންކަމަށް. ދެން 

މި ެއއްގޮަތކަށް ވެްސ ޢަލީ އާއި ވިާދޅުވީ އާއި  އިންތިވުީނ. ެދން މައްސަލައެއް ފާހަަގކުރެސުރުޚީ އަޅާލެވިަފއި އޮތީ. 

މެން ބޭނުންވަނީ ތިމަންނަމި ގަވާއިދުަތއް މިގޮތަށް ބަދަލު ގެންނާކަށް ތިމަންނަމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެޭއ. 

ރިކުެރިވގެން ދިއުމޭ. ން މިކަން ޙިމާޔަތްކުރެވި ރައްކާތެވަކީލުންނާ ބެހޭ ގާނޫނު އައުމޭ. އައިސް އެ ގާނޫނެްއގެ ތެރެއި

ނޑުމެން ސިޓީެއއް ފޮނުީވ ދެއްތޯ އެ ސިޓީ. ސިޓީ ގޮއްސި ެދއްތޯ؟  ީކކޭތޯ؟ ދެން ކޮމިޓީން ރަސްމީކޮށް ައޅުގަ

ޝެޑިއުލެއް ދެްއވާށޭ ލީގަލް ޕްޮރފެޝަން އެކްޓު މިކޮޅަށް ދެއްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ރަސްމީކޮށް ބަލަން ބޭނުންވީ 

ނޑު ެވސް ވަ  ކިން އެޓަރނީ ޖެނެރަާލއި ވާހަކަދެއްކިްނ މި މައްސަަލ ނިކުމެއްޖޭ ކިހިނެއްހޭ އެ އަންނާނޭ. ދެން އަުޅގަ

ކަމަށާއި، އޭތި  އޭތި މިކޮޅަށް ހަމަ މިހާރު ވަރަށް އެޑްވާންސް ސްޓޭޖެްއަގއި ނިމިފައި އޮތްޕްރޮސެސް ހިނގަނީ. ދެން 

އިއްސަ ވިދާުޅވި. ދެން ދެންމެ މިކޮޅަށް އަކަމަށް އަޅުަގނޑު ގާތު ވެސް  ވަރަށް އަވަހަށް މިކޮޅަށް ފޮނުއްަވއިދެްއވާނެ

ވާހަކަދެްއކީމަ އޭަނ ވެސް ބުނިކަމަށް ވަނީ،  އާރެޓޭިރއޭޓުން ވިޝާމް، އެިސސްޓެްނޓު އޭ.ޖީވާހަކަދެްއކިއިުރގައި ެސކް

ކަމަށް  އެހެންވީމާ، ކޮންެމއަކަްސ އެ ެއއްޗަީކ ދެން އަންނާނެ ެއއްެޗއްއަޅުަގނޑަްށ އޮތީ އެ ަޖވާުބ ލިބިފަ. 

ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ  ނޑު ވެްސ ޕުޝްކުރަްނ ބޭނުން އޭތި ައއުން. އެހެންވީމާ، ެއ އިޫޝ ދެން މިވަގުތަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ދެްއވާ ަވގުތުޮކޅެއް އެ ރިޒޯލްވް ކުރެވުނީ ފޮނުަވނީގައި ކިހާ ދުވަހެްއ ދޭތޯ.  ބުނާ މި މީހުން އެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ސްޓު ލީަގލް ޕްރޮފެޝަންގެ ބިލު މިކޮޅަށް އައުން އެއީ އަޅުަގނުޑ ދެން މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ައއުމުގެ ކުރިން އެޓްލީ

ނުޑ ކުރާނެ ކަމެކޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ތި ނޑުެގ ބޭފުޅުންގެ ރިކުއެސްޓެއް ގޮތު  މަސައްކަތްކޮްށގެން އަުޅގަ ގަ. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ގާނޫވެސް ބޭނުމަކީ ގާނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި އަިއސް ގާ ންކަން ވުމޭ ނޫނުން މިކަނުން ޝަރުޠުތައް ކަ

ނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ފާހަގަކުިރ ގަާވއިދަށް ބަދަލުތައް ގެަނއުަމށްވުރެ ބޮޑަށް.  ދެން އޮތް މަްއސަލައަކީ، ީމގައި އަުޅގަ

ހުރި. މި ވާހަކަ  ގިނަ ނުކުތާތަކެއް އިާދރީ މޭޒުން ފާހަގަކޮށްދެއްވި ބައެއް ނުކުތާތައް މި ގަާވއިދަްށ ގެންނަން ވަރަށް

ާއއި،  . ެދއްކީަމ ދެއްވި ަޖވާބަކީ، ތިމަންނަެމން ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ޮކލިފިކޭޝަންގެ އިޝޫ އަޅުަގނޑު ެދއްކިން

ވާހަކަައކީ ސަނަދު  އާއި، މީހުންެގ، ޝަރުުޠ، މި އަހަރަކު ދެ ފަހަރު ހުވާކުުރމުގެ ވާހަކަ ަބޔާންކުރާ މާްއދާ

ފިޔަަވޅު އެޅުމަކީ މިހާރު ވެސް ޏޭ މިވަގުތަށް. ދެ މާއްދާ އެކަން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް މާއްދާއާ ބަލައިގަތުމުަގއި މި

ލިބިދޭ ކަމެކޭ. އެކަމަުކ އެންމެ މީހެއްެގ މައްޗަޭށ  މިހާރު އޮތް ަގާވއިދުން ެވްސ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ބާރު

ްނގުޅުުނ އަދި މިހާތަނަށް ެއގޮތަށް އެަޓރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފިޔަަވޅު އެީޅ. ެއއީ ޒުންނުވާުރ، ޭފކު އަެނކަްއޗެްއ ގެ

މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަންޏޭ މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި އޮންނާނީ. ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އެްއވެސް ރިކުެއސްޓަކަްށ 

ތިމަންނަމެންނެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުންނެއް ޢަމަލެއް ނުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް އިތުރު ެއްއވެްސ 

ލް ކަނި ލައިސަންސާއި ކުޅެަފއި އޮންނާނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މީހެކޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަ މައްސަލަެއއް އޮތީކީ ނޫނޭ. ހަމައެ



  

އޮފީހުން ނިންމައިގެން. މިހާރު ވެސް އޮތް ގަާވއިދުން ތިމަންނަމެންނަށް ފިޔަވަޅު ައޅަން ފުރުޞަތު ލިބެއޭ. 

ގޮެތްއގައި އެކަްނ  ތިމަންނަމެން ހަމައެކަނި މި ސަޖެސްޓުކުރާ ެއއްޗަކީ އޭިތ ތަންކޮޅެއް އިންސްޓިިޓއުަޝލައިޒް

ތިމަންނަމެން ރަނގަޅުކުރާީނއޭ. ިމވަގުުތ މި ހުިރ މަްއސަލަތަކެއް ކުރަންެވގެން އޭިތ ތަރުތީބުކޮްށދޭށޭ. ދެން ޭއގައި 

ވީމަ ފުދެއޭ. ެއއީ ބޭރުގެ ސަނަދުތަްއ ތިމަންނަމެންނަށް އެ ދެ ކަންތައްފޮނުވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކުން 

މުގެ އުސޫލަށް. ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކަންތަކާއި ހުާވކުރުން މީހަކު އެދޭއިރަށް ހަމަނުޖައްސާ އަހަރަކު ދެފަހަރު ހަމަޖެއްސު

ނުޑ ކޮމިޓީ  އީ މި އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަްށ ލިބިފައި ހުރި ޖަވާބުތަަކކީ. އެ ވާހަކަތަްއ ދަންނަވާލާފަިއ ދެން އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެން އަުތގަިއ އޮްތ )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އޭރު އަުޅަގނޑު ަދންނަވާލި ނުކުތާތަކުން ހުޅުވާލީ ފްލޯރ. 

ނުޑ އިޞްލާޙު ކަރުދާހަށް ބަލާއިރުގަ އި އެކޮޅުން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ ހުރި އިޞްލާޙުތަކުގެ ލިސްަޓށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ

ނަންބަރު ، 5ނަންބަރު ، 4ނަންބަރު ، 2ނަންބަރު ، 1މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކަށް އެފެކްޓުވާނީ އިނގޭތޯ. ނަންބަރު 

ބެޭހ  ނަީރ ޕްރޮސީޑިންގސްއާ. ދެން ުހރި މާއްދާތަކަީކ ޑިސިޕްލިޓޫ، ޯފ، ފަިއވް، ސިކްްސ، ެއއީ، ވަން، 6

 ބެހޭ މާއްދާތައް. އާީދއްތަ  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވެގެން ުއޅުްއަވނީ ކޮލިފިކޭޝަނާއި ހުާވކުރުމާ މާއްދާތައް. މިަވގުތު އެ 

 ގުޭޅގޮތުން މިތަނުން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ެދއްވާނެކަމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހުން.  ދުވަހު ލީގަލް ޕްރޮފެޝަން ބިލާ

 

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ފައްާޔޒް އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

ގެ )ށ( ަގއި މިހާރު ރަސްމިއްޔާތު ދެފަހަރު 6ލާޙެއް ހުށަހަޅާލަން. އެއީ އިޞްއާދެ! އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް 

  ފަހަރަށް ބޭއްވުމަށް ބަަދލުކޮށްލަން އިނގޭތޯ.  3ބޭއްވުމަށް އޮންނަ ބައި އަހަަރކު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުމި

ފަހަރު  3އަޅުަގނޑު ދެންމެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު.އާދެ! 

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  އަހަރަކު ބޭްއވުމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޖަހާފައި އިންތަން،  2 އިޞްާލޙު، މުފީދު ތާއީދުކުރެއްވި  ހުށަހަޅުްއވައިއެ ދެންމެ ފައްާޔޒް އިސްމާޢީލް  ،އެހެންވީމާ

 2ދާގެ )ށ( އަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި އިން ކަރުދާހުގެ އިން ވަނަ މާއް 6ވަނަ ނަންބަރުގެ  1

ދެްއިވ  ކޮމިޓީގެ ޯވޓުތިނަކަށް ބަދަލުކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވުމަށް ެއދެން. 

ނޑުމެްނގެ ނައިުބ  ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވީ ފައްާޔޒް، މުފީދު، އަުޅގަ

އަންނަނީ އެ  ބޭފުޅުްނގެ ިއއްތިފާޤުން. ދެން އަުޅަގނޑުމެން މި 5އުމަރު، އިންިތ، ލަޠީފް ޮސރީ. އެހެންވީމާ، 

 ޮޑކިއުމެންުޓ އެްއކޮށް ފާސްކުރަްއވަންއެުކަގއި އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުވާފައި އޮތް މުޅި  އިޞްލާޙާ

މިއަދު  ންޭބފުޅުން ވޯޓު ދެްއވާފަ. އެހެްނވީމާ، މި ކޮމިޓީ 5ގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުމަށް. ހަމަ އެ ފެނިވަޑައި 

ލީގަލް ޕްރޮފެޝަން ބިލުެގ އަނެއްކާ ެވސް ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން  މިގޮތަށް މި ނިމުނީ

ޖަވާބު ސަންޑޭއަށް މިތަނަށް ޭއގެ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުިވ އަދި ޭއގެ ައޅުަގނޑު ޕަރިސްވ ކުރާނަމޭ. ކަންތައް 

ނޑު ަބލާނަމޭ.  ރިކުއެސްުޓގެ ޖަވާބު އައުާމިއ ބިލު މިތަނަށް ވަނުމާއި އެ ދެ ވަރަށް ޝުކުރިްއޔާ ކަންތައް އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 

______________________ 


