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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް  ...އޮތުމަކީ ވަނީިވްއާޔ ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އޭގެ ސަބަބުްނ އަުޅގަ

އިމުކުރެވުނީ. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ގާކަމުަގއި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއް ވެްސ ކަން

ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ އެ އެހެންވީމާ، ުޓގެ ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. މިނި 1 ކަމުަގއި ވާހަަކފުޅުދައްަކވާލަން އެ އަޅުަގނޑު 

ފުރުޞަތު މި  ނޑު މިހާރުބޭނުންފުޅު މެންބަރުން އަތް މައްޗަށް ހިއްލާަލއްވާަފއި ނަން ނޯޓުކުރުން އެދެން. އާދެ! ައުޅގަ

 ން.މަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަޡިނާ، ެއހެންވީމާ އަށް އިނގޭތޯ.އަރުވަނީ ބާރީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ނޑު ވެސް މަޖިލީހު ދެންމުޤައްރިރު.  `. ޝުކުރިްއޔާ ގައި މި މުޤައްރިރު ތި ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ގަ ހިނގަމުން ނޑު އެދެީނ ދެން ކަމެއް ޫނން. ހިންގަންވާނެ ކަން ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާދާ ކަންކަމަކީ އަުޅގަ އަޅުގަ

 ގޮތަށް ގެންދާ  ޢާޔަތަށް އިްޙތިރާމްކޮށް، އެ " އެَوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ " ރައީސްގެ ބޮާލއި ދިމާލު މަތީގައި އިންނަ ޢާޔަތް

ބޫެލއް ނުކުަރމޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ހިނގާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ގަގޮތަށް  މި މައްސަލަ މި ކަމަށް ވަންޏާ

ނޑުމެން ވެސް އެ އި އިދިކޮޅު ޕާޓީ މެންބަރުންނަށްވާތީވެގޮތަށް ބަލާފަ މި  ކަން ެއ ކުރަނީ ޕާޓީގެ ވިސްނުމާ އަުޅގަ

މަޖިލިސް ތެރޭ  ފަހަރުކަމެއް ނޫން ބައެއް ފަހަރުބޭނުންވާ ކަން އެްއގޮތަށް. ދެން އަޅުަގނުޑ ވެސް އެންމެ

 ަކން ކަން މިުވރެ ރަނގަޅަށް މަޝްވަރާކުެރވިއްެޖއްޔާ ިމއަށްބޫލުކުރަން ގަވެސް އަޅުަގނޑު ދެން ހިނގަމުންދަނީކީ. 

 .ޑު ެއއްެޗއް ބުނެލަން ބޭނުންވީނއަޅުގަހަމަ ކަަމށް  ކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު  އަރުވަނީ ބާރީއަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ބާރީކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ނޑުެމން  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ނޑު ެވސް ދަންނަވާަލން އޮތީ މިހާރު އަުޅގަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

އެޅޭނެ ޅެއް ދޭތެރޭ ފިޔަވަ  ގަިއ ރައީސަާށއި ނައިުބ ރަީއސާުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތްތޯ ަގާވއިދު ގޮތަށް ބަާލއިރު އަ ގެންދާ

 އެްއ އިން ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅު އަޅުަގނޑު މި ސުލޫކު ޮކމިޓީން ނައިބު ރައީސަށާއި މާއްދާގޮތެއް. އެ ކަހަލަ 

އި. އެ ދެ ބޭފުޅުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ނަމަެވްސ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކަމި އަޅަން  ފިޔަަވޅެއްރައީސަށް 

 ވާނެ.ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތިްއޔާ ރަނގަޅު ކުރިއަށް ެގން ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުރޮޒައިނާ  އަރުވާނަން. އަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ރޮޒައިނާ ޢާދަމްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޖިލީހުގެ ގޮތް. މަ ގަިއ އެަބ ޮއވޭ މަޖިލީހުގެ ތެޭރގަިއ ނިޒާމު ެގއްލިއްެޖއްޔާމު ޢަަމލުކުރަންވާޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މަ

ނޑަށް ގަ ޫބލުކުރެވެނީ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެހެން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ރައީސަށް އަުޅގަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  17މީގެ ކުީރގައި ެވސް  ނެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްނޯންނާ ނިޒާމުން ބޭރުން ހިންގުމުގެ ބޭނުމެއް

 ގޮތަށް މަޖިލީުހގެ  ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއި އެ އޮންނަ 16މަޖިލީހުގައި ވެސް އަދި 

ނޑުމެންަނށް ފާހަގަކުރެވެނީ މަޖިލީހުގެ ވަނީ. މިހާރު އަޅުހުގެ ރައީސް ޢަމަލުކުރައްވާަފއި ނިޒާމު ގެއްލިއްެޖއްޔާމު މަޖިލީ ގަ

ވެްސ  ގޮތަށް ެއއްގޮަތކަށް ރައީސެއް މަޖިލީހުގެ ނިާޒމު ގެއްލުނީމަ ަގވާއިުދގަިއ ޢަމަލުކުރަން އޮންނަ

ޅަށޭ ހަމަ ވިދާޅުެވއްޖެ ނިޒާމެއް ނުގެއްެލއޭ. ރަނގަވެސް ނުކުރައްވާކަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މީޑިއާތަުކގަިއ ޢަމަލު

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީގަިއ ބެލުމުގެ ބޭނުމެްއ ނެތް. އެީއ ނިޒާމު ނުެގއްިލ ހަމަ ކަމަށް ވަންޏާމު  . އެހެންމި ދަނީ

ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އެ ދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަންޏާމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެކެވަަޑިއަގންނަވާ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ކަމަ ކަުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް ބައްދަލުވުމުގެ މި  ށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ . އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ  އިއްތިފާޤުވެިވގެން ދެކެވޭ ހުރިހާ ގެ ފަރާތުން ހަމަ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންވާހަކަ ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ މި  ވާނީ ސިޓީއަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދަންނަވާފަ. ދެންފުޅުތަެކއް އަުޅގަ އަޅުގަ

ވެްސ މި ކޮމިީޓގެ ގަާވއިދު ވެސް ވަނީ ނުނިމި. އިުރގަިއ ންނަށް މިއަދާ ހަމައަށް ައއިކޮމިޓީން އެހާކަްށވަރު. އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށްއެ ވަނީ ގަވާއިދު އަނުބރާ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެއްގަިއ ހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވަންޏާ ަގވާއިދު ވެސް ފާސްކުެރވި،  މެންނަށް، މެންބަރުންނަށް މި ގަވާއިދު ރަނގަުޅ ކަމަށް ވާކަމަށްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަެކއް މި ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ކުެރވެމުްނ ދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ. ހުރިހާ ރަްއޔިހަމަ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް 

ނގަޅަށް ދަންޏާ ނުރަ ރަނގަޅަށް ދަންޏާ ރަނަގޅަށް ކަންކަންކަްނ ދާގޮާތއި އެ މެންބަރުން ވެސް ބައްަލވާ 

ނޑުމެން ސުލޫކް ކޮމި ނުރަނގަޅަށްކަން ޓީއަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ަބއްދަލުވުންތަްއ ޙަޤީޤަތުަގއި އުުރގައި ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދާ ހަމައަށް މި އަުއ ދަ ަގވާއިެދްއ ނެތި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުެމންނަށް ފާސްކުރެވުނީމާ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ބޭއްވެމުން ދިޔައީ. އެހެންވީާމ، މި ގަވާއިދު އަުޅގަ



  

ވޭނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ތިޔަ ވިދާޅުވާ ހުރިހާ ވާހަކަފުޅު ހަމަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެ

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުން މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރެްއވިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުމަކުން 

ންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދާ ހަމަ ރައީސަށް ދަންނަވާނަން ހަމަ އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އަޙްމަދު އަސްޢަދު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މިހާރު ވެސް މި މިހާރު ވެސް މި ދަނީކީ ގޯސްކޮށް ނޫން. )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިާދޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( 

ނޑުމެން ޑިްނގަގއި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުޭވ( )މެންބަުރ ރެކޯދަނީ ރަނގަޅަށް.  ގެ މި ަގވާއިުދގެ ައޅުގަ

އެހެން )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވި ެއްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ގެންނަން. އިޞްލާޙުތަކަށް އެބަޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް 

ނުޑމެންނަށް ނޫން ގަގއި ވިާދޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( ކުރީގެ )މެންބަރު ރެކޯޑިން އަބަދު ވެސް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލިސް  ންނޭނގެކަ ނޑަށް ހީވަީނ ރަނގަޅަށްކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ެއޮގތުގެމަތީން އަޅުގަ 

ރު ރެކޯިޑންގަގއި ވިާދޅުވި އެްއެޗްއ )މެންބަ .ވެސް ހަމަ ރިޔާސަތުން ވެްސ ތި ގެންދަވަނީ ރަނގަޅަށް ކަންނޭނގެ

ދެން އަނެްއ ކޮޅުން ބާަލއިރު )މެންބަރު  ހަމަ ެއ ކަަހލަ ގޮތަކަްށ ެއ ކަންތައްަތްއ ދިޔަީއ ވެްސ.ސާފެއް ނުޭވ( 

ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( އިދިކޮޅު ފަރާތުގައި ުއޅޭއިރު މަޖިލީހުަގއި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ 

ނޑުމެން ވެސް އުޅެްނ  ޖެހޭނެ މި ކަމުގައި އުޅެްނ އެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާާވ ބައެއް ކަންަތއްތަުކގަ. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވާީތވެ މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ކަމެއް ކުރަން. ހަމަ ރަނގަޅަށް ކަންނޭނގެ 

ނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ގެންދެވެނީ. ދެން ގަޔަށް ބަޔަކު އެރުން އެ އީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ެއއްގޮަތކަށް ވެްސ ގަބޫލެްއ ނުކުރަން )މެންބަރު ރެކޯޑިްނގަގއި ވިދާުޅވި ެއްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( އެބަހުރި 

ވި އެްއޗެްއ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެކަހަލަ ކަންތައް ކުެރވިފައި ބަެއއް މީހުންނަށް. ހަމަ )މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅު

ސާފެއް ނުވޭ( ކަންކަން ބަދަލުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ހަމަ އެންމެން އެއްގޮަތކަށް މިސާލަކަށް، 

ތާކުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އިޞްލާޙެްއ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅަންވީ. ދެން 

ޖަހާއިރު ވަނީމާ ހިނގާ  9ހަކު ކު ކަންކުރެވޭ ގޮތް ގޯސް. މި ތަނަށް ވަންނައިރު ކޮންމެ ދުވަހަމަ މި ވާހަކަ، އެކަމަ

 ކަްނ ރަނގަުޅ ކުރުމަށް އެ ަކއި ކޮްނ ބޭފުޅެއްތޯ އިހްތިޖާޖުކޮްށގެންޓަ ކުރުމަށްކަްނ ބަދަލު މި ގޮތް ގޯސް. އެކަމަކު 

 . މަސައްކަތްކުރީ

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު 



  

ނޑު ބޭނުން އަ ަތއް ވަރަށް ފުރިހަމަ. އެކަމަކުދެއްެކވި ވާހަކައެ ދު ސްޢައައަޅުނަގޑު   ދުގެ ވާހަކަ ރެޯކޑިން ސްޢައަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ  ދުގެ ވާހަަކއަކީ ސްޢަަޔއުމިްއޔާ ކުެރވެްނޖެހޭނެ. އަ އަށް މީތި ވާހަަކއެްއ ދޮގު ވެްސ އަުޅގަ

 .ގޮތަށް ބަާލފައި ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ބުނީ ވެސް ހަމަ ހިނގިއި ވަނަ މަޖިލީހުގަ 17ން. ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބައްދަުލވުން ފެށުމުގެ ކުިރން ދަންނަވާލި ގޮތަށް ކޮންމެ މެންބަރަކު ެގ މިނިޓު  1ވެސް  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ތު މެންބަރަށް ފުރުޞަދައްކަވާލަެދއްވުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ވަގުުތގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަފުޅު

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު  ނޑުމެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ މިހާރަކަށް އައިސް ދެން އަހިއްސާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ  ުޅގަ

ނޑުމެން  5000ވެސް މިއީ ކޮންމެވެސް  ރަްއޔިތުންެގ  ،ތަނަށް ރައްޔިތުންނަށް އްޔަން ކޮްށގެން މިޢަކްރައުަޑކުން އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ގައިމު ވަކާލާތު ކުރުމަށް ހުރީ.  ވެސް މި ޓަކައި ފޮނުާވފައި ތިބި މަންދޫބުން. ދެން މީގެ ކަންބޮުޑވުން އަުޅގަ

ނޑަށް ވިަޔސް، ރިާޔސަތުން އެއް ެނތް ރިޔާސަތުންއަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަ   އަޑުީނވުނަސް. އެކަަމކު  ދައްކާ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑު،  ހަމަ ަގއިމު އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުންވޭ ތަންކޮޅެއް ަހމަހިމޭންކޮށް ތިބެގެން އަޅުަގނޑުމެން ނޫނީ އަޅުގަ

ނުޑ ނޫނީ އެ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ކަން އަޅުަގނުޑ ނިސްބަތްވާ ާދއިާރއަށް ައޅުަގނޑު ކުރާ ވަކާާލތާއި މި ކަން އަުޅގަ

ނޑު އެ ސްއެއްޗަކަށް ިވޔަ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެއެ ބިލަކަށް ނޫނީ  ނުޑގެ ދާއިރާގެ ފަާރތުން އަޅުގަ ކަމަށް  ެވްސ އަޅުގަ

ނޑަށް ގަގައި ފަިހވެފަިއވުން. ދެްނ އަނތާ ކުރާނެ ފުރުޞަުތ އެ ވަކާލާތު ބޫލެއް ުނކުެރވޭނެ ެއއީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ުޅގަ

ރޭގަިއ ކަމާ ދޭތެ ވެސް އެއި ވޭ. ޙަޤީޤަތުގަ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑެތި ެގްއލުންތައްވެސް ހަމަ ޅުަގނޑުމެންނަށް އަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ރިޔާަސތުން ހިތްހަމައެއް  ސް އަދި ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެރެއިން ވިޔަނުޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެން ވެއްޖެ ކަމެއް ކަމަ ކަންކަމަކީ ހުއްުޓެވން ޖެހޭނެ ވެސް މި  ކަންކަން މި  އްޔާ މިށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ުއސޫލު. މަހެއް ގަނެގެން އުޅޭ ނީއޮންނާމި ވަންޏާ  ކަމަށް ގޮތަށް ދާ ވަންޏާ މަސް ދޫ ދިން  ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ކަ

ނޑުމެން ހަމަ  ވަރަކަށް އެ ލާނެ ނަނަށް. މި އޮޅާއެ ސޮރު ގެންދާނެ. މަސް މިކޮޅަށް ބޯ އަނބުރާލައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑ ގިނަާވ އުސޫލު އެީއކީ އަުޅގަ އްޔާ މީަގިއ އަޑުގަދަ މީހާ ރުއްއޮންނަނީ ދުނިޔޭގަ. އެހެން ވެއްޖެ  އުސޫލު މި

ނޫނީ ހައްލެއް ހޯދަން. މިއީ  ނަންކަންކަމަށް އެަބޖެހޭ ނިމުމެއް އަން ބޫލުކުރާ ެއއްެޗއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، މިގަ

ްނ ކީ އޮގޮތަށް. ެއއީ ކޮށްލަން އޮތްކަަމކީ. މީގައި އެކި ބޭފުޅުން ދެކިަލއްާވނީ އެކިއްސާޅުަގނޑު ޖުމްލަކޮށް މިއަދު ހިއަ

 ދެއާރ ސެލްފް. އޯކޭ ތޭންކްްސ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ކުރިންޝުކުރިއްޔާ އި   ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން އްޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުންނަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ދެން އަޅުގަ

ެވްސ  ވެސް ަގވާއިދުއި ޖަލްސާއެއްަގއި މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ އަތްޕުޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އޮންނަ

ފަހު ށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްވާނެ. ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެއްަގއި މި ގަާވއިދުގެ ކަންތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެން މަޝްވަާރކޮ

ނޑުމެން ރަނގަުޅ މަސައްކަ ތްތަެކއް ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގިއ ދެން އަޅުގަ

ޓަކައި ދަންނަަވނާލަން. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ  ވާެނ ވާހަކަ މެންބަރުންގެ ަސމާލުކަމަށްކޮމިޓީ ގަވާއިދު މިހާރު 

 .އަށް އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު އަރުވާނަންދަލުވުން، ބާރީ ބައް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ ގޮެތްއގައި އެޖެންާޑ އޮންނާނެ ނޑުމެންގެ ަމިއގަ ގޮެތއް ުކޑަކޮށް  ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުެމްއގައި އަުޅގަ

ން ކޮންމެވެސް ވަރަަކްށ އާިއ ދެ ަގވާއިދު އޮތް ވާހަކައެީއ ލުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވަިއފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. ތަފްޞީ

 ޑިރެކްޝަން ނުވަތަ އަލިއަުޅްއވާލައިފި ދެން އޮންނަ ބައްލަވުމެއްަގއި ކޮންމެވެސް ކަމެއް ޮއންނާނެ ވާހަކަ. އެހެންވެ އެ

 . ޝުކުރިްއޔާ. މުޤައްރިރު ދެއްވުން އެދެންލަކަން ސާފުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޭނެ. ްއގެ އެެޖންޑާ ދަންނަވާކަށް ނޭނޖަލްސާއެއަންނަ މި ޖަލްސާއެްއަގއި ދެން  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ައޅުަގނަޑކަށެއް

ނޑުމެން އޮންނަ ޖަލްސާއެްއގެ ެއޖެންޑާ އެދެން  ހެންވީމާ، ން އެނގޭނީ. އެނަށް ދަންނަވަހިނގާ ކަަމކާ ުގިޅގެން އަުޅގަ

ގޭ. އެހެންވީމާ، ށް ވެސް ދަންަނވާކަށް ނޭނގޮތަކަދެން އޮްނނަ ޖަލްސާއެްއގެ އެޖެންޑާެއއް ހަމަ އެއް  މިއަދަކު މިަވގުތަކު 

 ވެސް ހަމަ ދަންނަވާނަން  ވީމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއޮތް ެއއްެޗްއ ޖަލްސާ ބާއްވަން އެ އެޖެންޑާަގއި

 ނިންމާލާނަން. އެހެންވީމާ . ުޝކުރިްއޔާ. މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން އިނގޭތޯ

___________________ 

 


