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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހަމަ ؟ބަދަލުގައި އަްނގާރަ ިކހިނެއްތޯ ހޯމައިގެ ދެއްތޯ. އެއީ އަންގާރަ އެތަނަށް ލައްވާ ދެން  މިހާރު  ހަމަ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ދިާމވެދާނެ އެްއެޗއް ެއއީ.

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ވަކި ުދވަހެއް ޖަހާކަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓެގ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ުއޅުނީ ވަިކ އަުޅގަ

މަ، އަޅުަގނޑުމެން އެގޮތަްށ ނާނެ. އެހެންވީގިނައިން ޯނންނައިރު ޢާއްމުކޮށް ހުންނަ ކޮމިޓީތައް ހުންއެހާ ބައްދަލުވުން 

ނޑަކަްށ ، ކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ. އެހެންވީމާއްާޔ ދަތިތަަގޑިެއއް ބްލޮކްކޮށްފައި ޮއވެއްޖެ  ވަކި ަގއިވަކި ދުވަހެއް  އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ިވޔަްސ  ަގާވއިދުގެ މަޖިލިސް ކަމުގައި ނުފެނޭ ވަކި ުދވަހެއް ީމގަިއ ޖަހާކަށް. އެކަަމކު، ދެން ައޅުގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ، ުދވަހަށް އިްސކަންދިނީމަ ރަނގަޅުވާނެހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަންގާރަ  އިނގޭތޯ ިމ  01އަުޅގަ

  ކޮމިޓީގެ އަދަދަީކ. 

 

 މް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި

އެހެންނަމަވެސް، އްމެއް ނޫން. މުހި ޖަހާފައި ބޭއްވުން އެހާއަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުަރން ވަކި ދުވަހެއް 

ހޯމަ ވަހޭ ނޫނީ ފައި އޮންނަްނޖެހޭނީ. މި ގަވާއިދުަގއި އަދި އަންގާރަ ދުބްލޮކްކުެރވިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި ސްޮލޓެއް 

ނަށް ަވކި ސްލޮެޓއް ންކޮންމެެވސް ެއއް ދުވަެހއްަގއި އަުޅަގނޑުމެ ގެޔަްސ ހަފްތާއެއް ވި ކަމަށް ނެތްހާފައި ދުވަހޭ ޖަ

ިމ  ކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭނެ ކޮމިޓީ ރޫމެއް.ާވގޮތަ . އެހެންނޫނިއްޔާރެވިފަކްކުއޮންނަންޖެހޭނެ ބްލޮ

ގައި އެްނމެ ތިން ކޮމިޓީ ރޫމް މި ތުން ބަލާއިރުގެ ދަތިކަން ހުރި ގޮއިޖާގަމަޖިލީހުގައި އަދި އަޅުަގނޑުެމންނަށް 

ނޑުމެްނގެ  ބްލޮކްކޮށްފަިއ އިުރަގއި ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ ކޮމިޓީ ޙަރަކާތްތެރިވާ 00،01ހުންނަނީ. ހުންނައިރުގައި އަުޅގަ

 .ަގއިާދނެ ފަހަރެއްގައްވި ހިނއޭރުން ބައްދަުލވުންތަކެއް ނުބޭ ނެތިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖާގަެއއް ހޯދަން. 

 

 މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

ޅުވި ފަަދއިން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަކީ ެޕޓިޝަނެއް ހުށަހެޅިއްޖިއްާޔ ޅަކު ވިދާ`. ދެންމެ މިތަނުން އެހެން ބޭފު

އަުޅަގނޑުމެްނ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމާިއއެކު ، އްވާ ކޮމިޓީެއއް. ދެން ެއހެންނަމަވެސްބާ

ހަކު ން މަނގަމުންދާ ގޮތް ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންބަރުން ވާހަކައަކީ މި ކޮމިޓީ ހިއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެ

މުޤައްރިރަށް ފެނިވަޑަިއގަތީމަ ބާއްވާނީ. އެހެންނޫނީ ޕެޓިޝަނެއް ން ޖެހިއްޖިއްޔާ އެއްފަހަރު ކޮންމެހެން ބާއްވަ 

ޝަނެއް ހުށަހެޅިއްޖެއޭ. ބެހޭގޮތުން ޕެޓި ދާރީމޭޒުން މިވެނި ކަމަކާއިމުޤައްރިރަށް ދަންނަވާނީ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ 



  

އެކަހަަލ ވަހެއް ަކނަޑއަުޅއްވާަލއްވާަފއި ބާްއަވވަންވީ. ދުއެ ންނެވީމާ މުޤައްރިރު ހަމަ ދެން ހަމަ މުޤައްރިރަށް ދެ

 .ކަންަކން އަންނަ ކަމަށްވަންޏާނީ ރެިގއުލަރކޮށް ތަރުތީބުން ގަވާއިދުން ބޭއްވޭއޮންނާނީ. މިހާރު ގޮތަކަށް ޭއގައި 

ވެސް ހިނގައިދާނެ އެަތއް ދުވަހެއް.  ލަ ކޮމިޓީއެއް. ހަމަ ނައިސްހަޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަކީ ވަރަްށ އެހެން ކަ

ނޑަްށ ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީގޮުތން ފު ޙާލަތެްއގަިއ  ބާއްވަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ ކޮށްލަންރިހަމައެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ްށވަންޏާ. އެހެްނނޫނިއްޔާ ހަމަ ޕެޓިޝަނެްއ ައންނަ ކޮންމެ ަވގުތެްއގައި މަްއވެްސ ޕެޓިޝަނެްއ ނޯވެ ދާކަބޭއްވޭނީ އެ

ރަނގަޅީ ޕެޓިޝަނެްއ ދެން ވެސް ކުރަންޖެހިދާނެ. ނޫނިއްޔާ  ސްވަރަށް ައވަވެސް އެ ެޕޓިޝަނެްއގެ ބާަވތުން 

ތީވެ. ކަށްވާކަން ކުަރން ތިބޭ ބަޔަސަްއކަތްކުރުން އަޅުަގނޑުމެން މިހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މަ

ނޑަނާުޅއްަވއި ވަހެްއަގއި ބާމަ، ައޅުަގނޑަށް ފެްނނަނީ ވަކި ދުއެހެންވީ  ެއްއގޮތަަކށް ވެސް ޕެޓިޝަނެއް ނެތިްއަވން ކަ

ނ އް. މެ ވާހަކަަދއްަކވަިއގެން ކުރެވިދާނެ ކަ ޑައެުޅްއވުމަކީ ެއީއ އިދާރީމޭޒާދާކަމަށްވަންޏާ ވަކި ުދވަހެއް ކަ

ައޅުަގނޑަްށ  ،ަވގުތުތަކެްއ. އެހެންވީމަމިތާ ރޫމްތައް ހުްސވާނެތޯ، ހޯލްތައް ހުސްވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭެނ 

ނޑަ  ފެންނަނީ ވަކި ދުވަހެއް އި އެކަްނ ގަމުޤައްރިރަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ދުވަހެއް  ގުޅިެގން ހަމަ ޕެޓިޝަނަކާއި ނާޅާކަ

 ަވގުތު ލިބޭ ފުރުޞަތެއްަގއި ނުަވތަ ދުވަހެއްަގއި ބާްއވަން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ޭމޒަށް ވެސް ދާރީބާއްވަން އި

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑަްށ ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލާީނ. އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ޑަށް ޝުކުރިްއޔާވަރަށް ބޮ ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ . ައޅުގަ

ނޑުމެން ޕެިޓޝަނެއް ނެތިއަ ަފއިބާއްވާ ނުޑމެން ކޮމިޓީ ނުބޭއްވީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ. ހަމަ މުހިއްުޅގަ  މު އްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޕެޓިޝަނެއް ައއިސްދާނެނިމުނީ ވަރަށް ބާްއވަމުން ދިަޔއިމަ  ކަަމްށ  ނޫންތޯ. އެކަމަކު، އަުޅގަ

ނޑު ޭބއްވުަމކީ،ދުވަސް ަނގާފައި  މިވެްސ ސްޓޭންޑިންގ ގޮަތކަށް  އަބަދުއަޅުަގނޑުމެން  މެްނ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ނެތިއްޖިއްޔާ އެހެން ބޭފުޅުން  ބާްއވާފަިއ ދެއްވާ އެްއޗެްއ އެ ބޭނުންކުރަްއވާނެ ނޫްނތޯ. އަުޅގަ

 މަދު ރަޝީުދ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ތިްއޔާ އެހެްނ ހެއްދެވިްއޔާ އަޙުއަޅުަގނޑުމެން ނެ

 

 މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙު

  މަްއސަލައެއް ނެތް. ހަމަ ދާޅުވި ގޮތް ވެސް ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަމުން ދާނެ. އެއީ  ހަމަ ޕެިޓޝަންން ޕެޓިޝަން އައިްސފައި އެބައޮތް. ތިދެރު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާ

އެއްެޗއްތޯ ނޫނިއްޔާ ބަަލއިގަންނަންވީ އެްއޗެއްތޯ ެވސް ހަމަ ބަލަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުކޮށްލަންީވ 



  

. ވޯޓަަކްށ އްތޯ ެއގޮތަށްނިންމަންީވ ދެ ެއގޮތަށް، އެހެންވީމާބައްދަލުވާންޖެހޭ ދެއްތޯ އެހެންވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ. 

މެްއ ލިބިފައި އޮތީ ަވކި ޓައިލިބިފައި އޮތީ، ހުށަހެޅި ތާއީދު  ވޯޓަކަށް. މި ދެތަން. ތާއީދު ،ދޭއްޗަކަށް އަހަންވީ ނޫންތޯ

އޮްނނަން ދެއްތޯ. ދެން މިހާރު ގޮތަށް ާބއްވާަފއި  ިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭގައަދި ފިކްސްނުކޮށް އަްނގާރަ ދުވަހު

ނުޑމެން .ދުވަހުތީ ހޯމަ އޮ އަންގާރަ ދުވަހަށް ބަދަލުކުރަން. ހޯމަ ދުވަހަށް  ބަދަލުކުރަން މި އެދުނީ ދެއްތޯ އަޅުގަ

 . ލިބިފަ މިހާރު އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑަށް ވަރަށް ރަނގަުޅ އިނގޭތޯ. އެއީ ކުރިން ޅު ައޅުގައަޅުަގނޑަށް ޙަޤީޤަުތގައި ައސްމާއްތަގެ ވިސްނުންފު

ށް ފުރުޞަތު ކަމެންެގ މެންބަރަލުވުންތަްއ މަދުވެފައި އަޅުަގނޑުދަގެ ބައްޓީއިޝާރާތްކުެރއްވިހެން ޕެޓިަޝން ކޮމި

 ކަމުަގއި ތަނަށް ނާދެވުނު ްއވެސް ގޮތަކުން ުނގެއްލޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ވިސްނަަވނީ. މިސާލަކަށް، މަންޑޭަގއި މިއެ

ޑޭ ހަމަ އެންމެ ޓިއުސް އެހެްނވީމަ ހަމަވިޔަސް  ދާންޖެހުނު ކަމަށްޔަސް ނޫނިްއޔާ ވެނިްސޭޑަގއި ފުރައިގެން ވި

 ރަނގަޅު ޮޗއިސް ެއއީ. 

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑައަޅުަގނޑު ވެސް ވާހަކަެއއް ަދންނަވާލަން.   ައޅުަގނޑުމެން...މެދުަގއި  ީހަވނީ މި ގަވާއިދާ ށްއަުޅގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނެތެއް ނޫންތޯ. ޓިއުްސ ޑޭގައި ދެ ސްލޮޓް އެަބއިްނ ހުސްކޮށް. އެހެންވީމަ، މަްއސަލައެއް  ަގއިފައިވްޓެން ފޯޓީ 

ނޑުމެން ލާފައި ބޭއްވީމަ  އެއަށް ނޑުމެންނަްށ މައްއަުޅގަ އް ނެތް. މެސަލައެއް ނެތިއްޔާ ަބއްދަލުވާނެ ކައަުޅގަ

އެހެންވީމަ، ބައްދަުލވާކަށް ދެއްތޯ.  ށް ބައްދަލުާވނީ. ކަމެއް ނެތިއްަޔކާވަރަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މެކްސިމަމް މުހިއްމު

 ވިދާުޅވޭ. ފުރުޞަތު ައރުވަން.  ތަށް ފާސްކުރަންވީ ނޫންތޯ. އާދެ!މިގޮ

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުމެންނަށް މިއަށް ގެންނަން އަޅު ނޑުމެން ކުޑަކޮްށ ދިރާސާކޮށްލައި އަުޅގަ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި ަގާވއިދު އަުޅގަ

ބޭފުޅަކަށް ފެިނވަަޑއިގަްނނަވާ އިޞްލާަޙކާއި އެުކަގިއ  ބޭނުންވާ އިޞްލާޙަާކއި މެދުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާފަިއ އެ

ކަްށ ހަމަ މިހެން އަިއސްފައި ކުއްިލއަ. ވާނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންނޫންތޯމިތަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތުޮކޅެއް ެދއްވަްނވީ 

 ންމޭނެ.އަދި ރަނަގޅު ގޮެތއް ނުނިމިއަކަށް 



  

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ޓަކަްށ ކުރީަގއި އޮތް ަގާވއިދާއެންމެ ތިން ޕޮއިންއަޅުަގނޑު ކުަޑ ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން އިނގޭތޯ. މީަގިއ 

ނެއް. އެހެްނވީމަ، ތި ވިދާުޅވަނީ މީތި ކިާޔލާފައި އަލުން ބައްދަުލވުން ތައެންެމ ތިން  ތަފާތުވެފައި މިއޮތީ.

 . ތީއޭ ެދއްތޯ. ކުރިން ނުލިބޭވަްނވީބާއް

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވަރުގެ މުޙުލަެތއް އެ  ަޔސް.ވި  ކް ކަުމގައި ނޫނިްއޔާ ޓޫ ވީ  ިވޔަސް ތޭ ވީެކއްއަކީ މަްއސަލަެއއް ނެ ވާހަކަ

ނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްތަެކއް ފުނިޖެހިފައި ނެތިއްޖެ ެއއީ ގެންނަން.  އަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވާފަިއ މި ައޅުގަ

ވާހަަކއަކީ ބޭފުަޅކަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ އިޞްލާޙެްއ މިއަށް ހަމަ  އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. ދެން އެމިވަގުތު 

ވާނީ. ެއއީ ދެން ިޚޔާލެްއ އި ދެން ހަމަ އަލުން ހަމަ އެކުަލވާލެވޭނެ ނޫންތޯ އެހެންނޫންތޯ ސްފަނޯޓުކޮށްލައްވާަފއި ގެނެ

 ދެން. 

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ހަމަ ތާީއދުކުރަން. އެއީ ނެޙުސައިންބެ އެ ދެންޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު.  އާދެ! ސަބަބަީކ ިވ ެއއްަޗކަށް އަުޅގަ

ރިކަމާއި އެްއކޮށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ިވސްނުންތެޢާކޮށްދު ެއއްކޮށް މުރާޖައިތަނުގައި ތިެބ މި ގަވާމިއަޅުަގނޑުމެން 

ެއ އިޞްލާެޙއް  މުންއްޔާްށ ަވޑަިއެގން ވެސް ިމއަށް ިވސްނަަވއި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް އޮތި މެން ގެއައަޅުަގނޑު

ނަޑއަުޅްއވާ އެްނމެ އަވަމުޤައަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް  ހަމަ ނޯޓުކުރައްވަިއގެން ދެން ސް ބައްދަުލވުމަކަްށ އްރިރު ކަ

ނޑައަޅަްނީވއޭ.  ނުޑ  ދެން ހަމަ އެއާއަޅުަގނޑުމެން އެ އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުމަށް ހަމަ އެދުވަހުަގއި ކަ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ސް ެއއީ ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ެވސް ދެންނެވި ފަދައިން އެ ައންގާރަ ދުވަ ފާހަގަކުރަން ހަމަ ކުރިން

 އެދޭ ދުވަސް. ުޝކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ވެސް ހަމަ  އާދެ! އީދުކުރަްނ. ތާާއއި އަދި ނަޞީުރގެ ވާހަކައަށް ހަމަ  ޙުސައިން އެ ެދއްެކވި ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ަވގުތީ ހަަލ ގޮކަސް އެވެ ން އެހެން ކޮމިޓީގައި އެއީ ައޅުަގނޑުމެ ގޮތުން މިއަދު ތަކަށް އަުޅގަ

ްށ އަގެ ކޮމިޓީ ކުރިންން ައޅުަގނޑުމެތި ފާސްކޮށްލަން. އޭރުއަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ވޯަޓކަށް އަހާލާނެ މިހާރު އޮތް އެ

ިއ ގަފަހުން ައުއ އިޞްލާޙުތަާކއި ެއކީ  އެއްތާފަިއ ދެ ހަފްޙުލަތެއް ދީމުދެ ހަފްތާއެއްހާ  ،ގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމަ



  

އިށީނދެ އެ އިޞްލާޙުތައް ނިންމާލާ ކަހަަލ ގޮތަކަށް. ެއއީ މަޖިލީހުގަިއ ވެސް އެކަހަލަ ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން 

 . އެހެންވީމަ، ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންދަން. ނގެ ޢަމަލުކުރީ މައި މަޖިލީހުގަކަންނޭ

 

 ސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

ްށވެފަިއ ކައް ބުނަންވެގެން ިއނގޭތޯ. ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ަގވާއިދަދުވަހެ  ައވަސްމާ އަޅުަގނޑު އުޅުނީ އަދި 

ނޑުމެން މި ކިޔާލިކަުމގައި  އެްއެޗއް ކިޔަްނޖެހޭނީ. އެހެންވެގެން ހަމަ ޔަސް ހަމަވި ދެން ދެތިން މާއްދާއަކަށް އަޅުގަ

ެއ  ހަދާފައި ބާއްވަން ެވސް އަވަހަކަށް މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ބޭއްވޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ދަމާއަށް ބާއްވާފައި ވީހާމާ

ނޑު އުޅުނީ. އެކަމަކު، ދެ ހަފްތާ   ވެސް ޯއކޭ އިނގޭތޯ.   ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

 

 މް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ވަިކ  ގައިމި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކު ތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެންނެީވ ްއޒަޝުކުރިއްާޔ ޢި ައޅުގަ

ހުން ވެްސ ފަ އަދި މި ގަާވއިދަކީ އްގެ ތެޭރގައި ގަާވއިުދ ފާސްކުރަން. އެހެންވީމަ، ަގވާއިދު ފާސްކޮށްަފއިތެމުއްދަ

ެއ ގަާވއިދު ފާސްކޮށްލާފަިއ ާވއިދެއް. އެހެންވީމަ، ގަދާނެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ

ނުޑ މި ގަާވއިދު މި ންދިއުމަށް މަގުފަހިބޭއްވުމަީކ ކޮމިޓީ ކުިރއަށް ގެ  ފާސްކުރާ ވެގެންދާެނ ކަމެއް. ދެން އަުޅގަ

ނުޑގެ ހުށަހެޅުކަމަށްވަންޏާ  ެގ ންރައްޔިތު މި މާއްދާތައްމެއް އެބައޮތް. އެ ހުށަހެުޅމަކީ މިހާރު މި ގަވާއިުދގައި އަުޅގަ

ވަަނ  01ގަާވއިދަށް. އެހެންނަމަވެސް،  މިދާ ކުރެވެމުންމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މާއްދާަތއް ދީފައި މިހިރީ މިހާރު ޢަމަލު

އިސްދާނެ އަ ފާސްކުރާއިުރ މި މާްއދާތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ބަދަލުތަކެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު 

 ގޮތަށް ގެންނަގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލާފައި އެއިާދރީމޭޒުން ފަހުން ދަލުތައް ން އަންަނއިރުަގއި އެ ބަބަދަލުވެގެތަރުތީބު. 

ނޑަށް ހީވަނީއަޅުަގނޑުމެން އެ ހުށަހަ ރަނގަުޅވާނެ ކަންނޭނގެ. އޭރުްނ  ޅައިެގން އެ ނިންމައިފި ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އް ދާތަނާކަށް ޖާގަެއްއ ނޯންނާނެ. އެ މާއްބު ނޫނޭ އްމިހެންނެއޮތީ  މި މާއްދާގައިއެްއަކލަ ވެސް  ފަހުން އަނެއްކާ

ތަުރތީބު. އެހެންވީމަ، އެބައި  ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި އެވަނަ ރަްއޔިތު 01ވެސް ބަދަލުވާނެ ިމފަހަރު  ހަމަގައިމު

ސްކުރުމާިއއެކު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާ ،ގަވާއިުދގެހަމަ ތައް ލުއިދާރީމޭޒުން އެ ބަދަހިމަނާލައިގެން ގެންދެިވއްޔާ 

 ގެންނާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންިއެގން ކުރިއަށް ގެންދަގޮތައެ  ،ށް. އެހެންވީމާލަފާުފޅަެދއްވި  މް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ތިނާޡި

 . ދެންނޫންތޯ މި ވަގުތުން ވަގުތަށްސްކޮށްލަންވީ ފާ ކަމަށް ވަީނިވއްޔާ ވޯޓެއް ނަްނގަވާަފއި މީތިފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 



  

ނޑުމެ ޖެެގންނަން ބޭނުންވެއްއިތުރު އިޞްލާޙެއް އެްއޗެއް  ން ކިހާ ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައިތޯ އެ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެންމެ މި ގެނައި އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާނީ. ކީކޭތޯ؟ އިޞްލާޙުތަްއ  ހަފްތާއެއްތޯ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ޙު. ދެން އޮތް އެްއޗަީކ ެއއްކޮށް ާފސްކުރާނީ ދެއްތޯ މި ެދ އިްޞލާ. ދެން ެއއާއްކޮްށ ފާްސކުރަމާތޯއެ ފާސްކުރަން. ެއއާ

އާިއ އެގޮތަށް ފާްސކުރާގޮތަްށ  6އާއި  4ދެން އަދި އެބައޮްތ އެއް ޮޕއިންޓް ދެއްތޯ. ހަމަ ކޯރަމްގައި މި  ކޮބައިތޯ؟

ާވ އޮންނަ އަދަދުގެ ތެރޭގައި ޝާމިލްއެ ދެއްތޯ. ދެން އެކަމަކު، އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް 

. މިހާރު ތޯއްއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ދަތިކަމެްއ ނާންނަ ގޮތަކަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލަން ދެދުވަހެއްަގއި ބާްއވަިއގެން އެ 

ކަމަށް  ށް، ދެން އަންނަ ކޮމިޓީ މީޓިންގއެްއގައި މިއަުދެގ ހުންނެވި މިއަދު އެބްޒެންޓްވި ބޭފުޅަކު ނެތްކަމިސާލަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ވިސްނަިއގެްނ ހެދުމަކީ ރަނގަޅު  އެ  ވަނީިވއްޔާ  ކަމެްއ  ބޭފުޅާ ހުންނަ ދުވަހަކަށް ވެްސ އަުޅގަ

ދެއްތޯ. އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ކޮމިީޓަގއި ބައިވެިރވެަވޑަިއގަންަނވަންޖެހޭތީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމަ، 

ޤާނޫނީ  ގެމިހާރު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭއިރު ކޮމިޓީ؟ ކީކޭތޯމީތި ފާސްކޮށްލަން ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން. 

ނޑައަޅާަފއި އްއަދަދެ މެންބަރުންކަމުގައޭ.  4 ބައްދަލުވުންތަުކަގއި ކޯރަމަކީވަނީ ކޮމިީޓގެ މަޝްވަރާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. ދެން  5 !މެންބަރުން. އާދެ 6ގެ ކޯރަމަކީ އަދި ކޮމިޓީން ވޯޓަކުން ކަންަކން ނިންމުމުގައި ކޮމިޓީ

ގޮެތއްަގއި ކޮމިީޓގެ ަބްއދަލުވުންތައް އޮންނަނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުުރގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(. ޢާއްމު 6އޮތީ 

ނޑުމެން ވަކި ަގޑިެއއް ަހމަނުޖައްސާގޮތަށް ބާްއަވއި  ތެރޭގައޭ. ކޮންމެ ހަފްތާއެްއެގ އަންގާރަ ުދވަހު އަދި އަުޅގަ

ފާސްކޮށްލަން ވޯޓަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ. ދެން ވޯޓަށް  ދުވަުހއޭ ެއގޮތަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ،ންގާރަ އަ

ނޑުމެންނަށް އައްސަލާ )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ނިމުނީ ދެއްތޯ.  ދެން މިއަދު މިބައި ، އެހެންވީމާ މްޢަލައިކުމް. މިއަދު އަޅުގަ

 ރިލޭޝަން ސެކްޝަން، ގ.ނީރުީވކު. ކީ، އެަކއްޗަކީ ޕަބްލިކްނައެބަ އޮތް ދެ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅިފަ. އެ ދެ ޕެޓިޝަ

 ނީރުީވކު. ކީކޭތޯ؟ގ.

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑަށް  އި ދާންގަާވއިދު އެްނޑޯްޒކޮށްލަން، ުމޅި ަގވާއިދު އެންޯޑޒުކޮށްލަން ވޯޓަކަށް އަހައިލާފަ ނީ. ދެ ފެންނަައޅުގަ

 ށްެލިވއްޖެތޯ؟ޙު ނޫންތޯ ތިއީ. މުޅި ގަާވއިދު އެްނޑޯޒުކޮއިޞްލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ނިންމާލީ ދެއްތޯ. އެއްކޮށް ނިންމާލީ ދެއްތޯ. ެއ ދެ އިޞްލާޙާ އެްއކޮށް  އެއާ އެްއކޮށްނޫންތޯ އަުޅގަ

 އި އޮތް ޕެިޓޝަނެއް. އެ ޕެޓިޝަންގަ  މަދު އިޝާްނ ހުށަހަޅުއްވާފައިނީރުވީކު / އަޙުއަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިލީ. ގ.

ވެސް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މެންބަރެއް  މިވާ އެްއޗަކީ ޕެޓިޝަން އެ ބަލައި ފުރަތައިނުން ގަނެވޭނީ



  

ކަމަކަށް  މެދުވެރިކޮށް. މެންބަރެއް މެދުވެރިކޮށްނެއްނޫން އޭނަ ފޮނުްއވާފައި އޮތީ. އިންިޑވިޖުއަްލޮކށް. ދެން ދެވަނަ

ވެސް ެއ  ޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރަށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ މެންބަރުޕެޓިޝަން ހުށަހަ

ވެސް ނެތް. ދެން ތިންވަނަ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ އެްއވެސް ޕެޓިޝަނަކާ އެކު  ޮސއިކުރަންޖެހޭ. އެެއއް އިޕެޓިޝަންގަ

ެއވެ. ސިޓީައކާ ެއއްކޮްށ މި  އިގެންުނވާނެސިޓީ ެއއް ުނވަތަ ބަޔާެނއް ނުވަތަ އެފަދަ އެްއވެްސ ލިުޔމެއް ހިމަނަ

 އޮންނަނީ ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ފަރާތަށް މީތި އަންގާނަން އެގޮތަށް ދެއްތޯ. އެހެންނޭ މި 

 ނުގަތް ވާހަކަ ދެއްތޯ.  ކަންތައް ވެަފއި އޮތީމަ ބަލަެއއް 

 

 ކަދެއްކެވުން:މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަރު އަޙްއިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ މުޤައްިރރު ތި ވިދާުޅވި ކަންަތއްތައް އިދާރީމޭޒުން ހަމަ ެއގޮތަށް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދެންމެ ައޅުގަ

ލިބިގެންޭވ މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށޭ މިއޮތީ. އެ  އެހެން ައއިސްފިްއޔާ ހަމަ ިއދާރީމޭޒަށް ބާރު

 ލޫމާތު ރަނގަޅަށް ދެއްވާފައި އަނބުރާ ބެހޭ މަޢު ަކށް އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް އެކަމާޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ބަޔަ

ނޑުމެންނަށް، ފޮނުއްވާލަްއވާނީ ަގާވއިދަށް ފައް ތައިގެން ގެންނަވަން. އެއީ މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ އަުޅގަ

އި ހުންނަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މޭުޒގަިއ މަސައްކަތް ހިްނގޭނީ އިދާރީޭމޒުން ބަލަިއގަނެވިފަ 

 ތި ޕެިޓޝަން އަޅުަގނޑުމެން...، ތީތި އަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަކީ ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީއަޅުަގނޑު ުކޑަކުޑަ ެއްއޗެްއ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އަ ވެސް  ކަން ޕަބްލިކަށްޅުގަ

ނޑުމެ ވެސް މިހެން އަންނަ ޕެޓިޝަނެއް އެނގެން އެބަ ޖެހޭހެން  ންނަށްއެނގޭނެ ެދއްތޯ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭ ގުމެްއެގ ތެރޭގަިއ ތިބުމަށްވުރެ މި ނއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއ ބޭފުޅުން އެހާހިސާބުން، ެއއީ ައޅުގަ

ޓިޝަނެއް ެއހެންނޫނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަުކން މިކަހަލަ ޕެ ެއއްނޫން ކަންނޭނގޭ ދެއްތޯ. އާދެ!ގުމަކީ ަމއްސަލަނއެ

ސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މެސެޖަކުްނ ނަމަވެ އިއެަބ ޮއތޭ، މިއާ ިމގޮތްގޮާތ ޚިލާފުަވނީއޭ ިކޔާފަ އި މިގޮތަށް ައއިސްފަ

ެވސް އެ ބަލައިުނގަނެވިަފއި  ލަދެްއވިްއޔާ އޭރުން ެއ ފޮނުވި ފަރާތެއްގެ ުސވާެލއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޔަސްއަންަގވާ

ނޑުމެން އެެއއް ހެދޭނެ ތޯ، ތިއާ ދޭތެރޭގައިއޮތް އެްއޗެއްޯތ، ނޫނީ ބަލަގަނޭ . އެހެންވީމަ، ލިބުނީމަ އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މަަސއްކަތަްށ  ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ ކޮމިޓީ އަްށ އެ މަޢުލޫމާުތ ދެއްަވއިފިކަމަށް ވަނީިވއްާޔ އަުޅގަ

 ފުރިހަމަކަން ލިބޭނެހެން ދެއްތޯ. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މު



  

އާދެ! ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވީ ަގވާއިުދގެ ބައެއްތޯ ނޫނިއްޔާ ހިންގާ ަގވާއިުދގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލިސް 

  ގަާވއިދުގެ ަބޔަށްތޯ ނޫނީ ޕެޓިޝަނުގެ ަގވާއިދުތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަޖިލިސް ގަވާއިުދގެ ބަެޔއް

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

 ެދއްތޯ. އްމަޖިލިސް ގަވާއިުދގެ ބައެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއވެްސ ޕެޓިޝަނެއް ސިޓީ، އެ  .އަދި ެއއްކަމެއް އެބަ އޮތް މީތި ބަލައިނުގަނެ...، އެ ޕެޓިޝަން ބަލައިނުގަނެ 

ލަން ހަވާލުކުރާނީ ދެއްތޯ. ަގނުޑމެން މީތި އަނބުރާ ފޮނުވާކަންތައް މީތީގައި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، ައޅު ހަތަރު

މި އޮންނަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  އިފުރަތަމައިނުން ޕެޓިޝަން އައިސްފަ 

އުން ެއއަށް. މައްސަަލއެްއ އިޞްލާޙު ގެނަ ންބަރު ..ޤާނޫނު ނަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައްކާތެރިކުރުުމގައި މާލީ

ނޑުމެންނަށް މިތަނަށް ނެތް. ނޑުމެންނަށް އައި އެްއޗެއް ެވއްޖެްއޔާ އަުޅގަ ވެސް ލީމޭ، އެމީހަކު ލީމޭ.  އަޅުގަ

އަުޅަގނޑު ދުށިން ބަޔަކު މި ޮސއިކުރަންެވގެން އުޅުނުތަން  އިއަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމައިނުްނ ހުވާކުރި ދުވަުހގަ

ލާނީ ދެއްތޯ އޭތި. މިހާރު ބިލު ހުށަހަޅައިގެން އެ . އެހެންީވމަ، އެގޮތަށް ފޮނުވާލަން ިނންމާެދއްތޯ އިގުމަތީގަމަ

ދެން ވެސް ލިބޭނެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ބިލާއިގެން އެ ދަނީ ދެއްތޯ. ާއދެ! އޭރުން އެމީހުން ވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ނޑުމެއަނެއްކާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެނިގވަަޑއި  ން އެަބ ހުށަހަޅައިގެން ޤާނޫނަށްގަންަނވާނެ ދެއްތޯ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ،އުޅޭކަން ދެއްތޯ. ާނޒިމް ގެންނަންހުށަހަޅައިގެން ބަދަލު 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އް ގޮތަށް ތިގޮތަްށ ޕެިޓޝަނެއް ައއިކަމަށް ިވޔަސް ގޮތެްއަގއި މި ަހމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮަތކީ ިސޓީ އެ  އާދެ! ޢާއްމު

އްުމ ކޮމިޓީން ނިންމާނެ ދެން ެއ ސިޓީ ުނވަތަ ޕެޓިޝަން ިސޓީ ދާީނ ޢާއްމު ކޮމިީޓ އަށް. ޢާ  އެ ޕެޓިޝަން އެ

 ވިޔަސް ގަާވއިދާ  އިރު މި ކޮމިޓީ އަށް ކޮންމެ ގޮތެއްއޮތް ލިޔުމެއް ފޮނުވަންވީ ކޮމިޓީ ެއއް. ެއގޮތުން ބަލާ ނުވަތަ އެ

ވެސް ކޮމިޓީ ައްށ  ޚިލާފަށް އަދި ގަާވއިދުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ހުންނަ ޕެޓިޝަންތައް

އަންނާނެ. އެ އުސޫލުން ބަލާިއރު. އައީމަ ދެން މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ އެ ފަރާތަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް. 



  

ނޑުމެން  އިމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަ ނުވެ ހުއްޓޭ ކިޔާފަމިއީ ަގވާއިުދގެ މިވެނި ގޮަތަކށް ފުރިހަ ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ހަމަ ިވޔަސް ފުރިއެބަ އެބަ ޖެހޭ އެފަރާތަކަށް ަޖވާބު އަރުވަން. އެހެންވީމަ، އެ ާޢްއމު އުސޫލެއް ގޮތުން ބަލާއިުރަގއި 

ވައިދޭނެ އެ ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޓީއަކާިއ ހަމަައށް އަންނާނެ. އެއީ ޢާއްމު ކޮމިޓީން އޭތި ފޮނު ނުވިޔަސް މި ކޮމިޓީއާ

 ލީ.ދަންނަވާހަމައަށް. އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ހަމަ. ދެވަނަ ޕެޓިޝަން މި އި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ނާޒިމް އިނގޭތޯ. އާދެ! ެދަވނަ ޕެޓިޝަންގަ

ވެްސ  ނުން ފޮނުވާފައި އޮންނަ ޕެޓިޝަނެްއ އިނގޭތޯ. ޭއގައިހުށަހެޅިފައި މި އޮންނަނީ ޓުއަރގަިއޑު އެސޯިސއޭޝަ

 އި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާދެން މިވާ އެްއޗަކީ ޕެޓިޝަން ހުަށހަޅަންޖެހޭނީ މެންބަރެއް މެދުވެރިކޮށްގެން. 

އި އިންނަނީ. ައއިޑީ ކާޑު ަނންބަރު ޖަހާފަ ،އެޑްރެސް އަދި ސޮއި. އޭގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން މި އޮންަނނީ އީމެއިލް

ވެސް އޭތި އެ ޕެޓިޝަްނ ފުރިހަމައެއް ނުވޭ. ދެން ައނެއް ެއއްަޗކީ ޕެޓިޝަްނ  ނެތް. އެގޮުތން ވެސް އެޑްރެހެއް

 އިޮސއިކޮށްފަ  އިހުށަހެޅުނު ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ޕެޓިޝަންގަ

ެވސް  އޭތި ،އޮންނަންޖެހޭނެ. މެންބަރެއްގެ ތްރޫކޮށްާވތީ، އެހެންވީމަ އިރު ސޮއިކޮށްފަމެންބަ އިނެތީ. ކޮންމެ ޕޭޖެއްގަ

އެހެންވިމާ، ެއގޮތަށް.  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިނުގަެނޭވނެ ސަބަބު ދަންނަވާފައި އެ ބޭފުޅާ އަށް އެންގެވުމަށް.

ަގވާއިުދގައި އޮންނަނީ ެއގޮތަށްބާ؟ ކަށްފަހު( )ވަގުތުޮކޅަ އެހެންވީމާ، އާދެ! ޓުއަރަގޑިއުްނގެ ަގވާއިދަށް ޢަމަލުނުކުރާތީ.

ނޑުމެން މިހާރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ވެސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ  ފުރަތަމަ ބައިަގ، ފުރަތަމަ ޕެޓިޝަނަކީ އަުޅގަ

ކޮށްލިއްޔާ ރަނގަުޅވާނެބާ ގެންނަން، ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ހުށަހެޅިގެންދާ އެްއޗެއް. އެ ވާހަކަ މެންޝަން

ދެން މިހާރު މިކަމާ އަނެކަތި ވެްސ  ހަމަ އެަކއްެޗއް އިނގޭތޯ ހަމަ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!ހަމަ ފައިސާ، . އޭގަ

ކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންނޭ މީގަ. އެހެން ވެސް އިނިްއޔާ އެފަރާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެއެއްނުންތޯ ދެއްތޯ. 

އާދެ! އެހެން ހަދާީނ މަޖެހުމެއް ލިބޭނެ. ހަމަ އެއީ އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އޭނައަށް ހިތްހަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ވޯޓަކަށް ލަން ެއގޮތަށް ވާފޮނު ވޯަޓކަށް ެއގޮތަށް އެހެންީވމަ، ދެއްތޯ. އެހެންވީާމ، ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

ހަމަ ލިޔެފަ. ޖަވާބު ލަން. އެޮގތަށް އަހަންޖެހޭނެތޯ؟ )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އާދެ! އެހެންވީމާ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާ

ނޑު ޤަޞްއެހެން ތުރު މިއަދު އި އިއްތިފާޤު. މާލަން. ސޮރީ، ކޮމިޓީ ދުކުރަނީ މަޖިލިސް ނިންކަމެއް ނެތީމަ އަޅުގަ

 .އިނގޭތޯ ލަންނިންމާ

_______________ 

 

 


