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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މިއަދުގެ ބައްދަުލުވން ފަށައިގެން ކުިރއަށްދާއިރު ބާ ވަަޑިއގެންނެިވ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް. އާދެ! މަރުޙަ

ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް  ކަތް ކުިރައށް މިގެންދަނީމަސައް ކުރެިވގެން އެޖެންޑާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

ގގެ ައޑުމަޑުކަމުން މެންބަުރ )ރެޯކޑިން ...އިްއޔެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދިޔައިުރަގއިގެ ބިލު. އެ ބިލަށް ލާޙުއިޞް

 ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.ނުޭވ( އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވން ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެން ސާފެއްވިދާޅުވި އެްއެޗއް 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު 

ގެ މާބޮޑު ފައި އޮތް ބިލުގައި ައޅުގަނޑުމެންހުށަހެޅިބެހޭ ގޮތުން  ަގނޑަށް ހީވަނީ ވަޒީފާއާއަޅު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

. އެއިން އެްއވެްސ ބޭފުޅެއްެގ ރިަޒވޭޝަނެްއ މިއަްށ ގަނޑަކަށް ޤަބޫެލއް ނުުކރެވޭކެްއ އޮތްކަަމކަށް އަޅުސަލަތަމައް

އަުޅގަނޑުމެން މީތި ަސބަބަކީ ނެތްކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނޑު ުހށަހަޅަން މި ބިލު މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން. 

ެއްއވެްސ ގަނުޑގެ އިތުރު އަޅު  ކޮށްަފއި އޮތް ެއްއޗަކަްށވާތީޑުމެން ގޯތުރޫގަނބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްފަިއ އަޅު ވަރަށް

މީތި ކަމަށްވަންޏާ  ބޭފުޅުން އެދިވަޑަިއގަންނަވާއެހެން ވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަަޅމޭ އެހެންރިޒަވޭޝަެނއް މިއަކަށް ނެތޭ. 

 . ުކރިއްޔާފާސްކޮށްލަން. ޝު އޮތްގޮތަށް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މީގެ މައިގަނޑު ހަމައެކަނި  ؛ެގންދިއުމުގެ މާބޮޑު މާނައެއް މާބޮޑަށް ވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑަށް ހީ

މިހިރީ ފައިން ކުރުމާއި ަގވާއިދު ހެދުމާިއ  ގުޅިގެން ދެން މިއާގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގައި އުފެދޭ ތަންކޮޅަކީ 

ެލއް ލިބިގެންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިތުރަށް އްވީމާ، އެއަށް ޙަމިއިންނަނީ. އެހެންމިއަށް ބިނާވެފައި ހުރިހާ ކަމެއް 

ށް ބަދަލުތަކެްއ ދެން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗަކަމަސައްކަތެއް ބޭކާރު ހަމަ ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މީތި 

މެން މިހިސާބުން ހިނގާށޭ ްއލެއްގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުގެެނވޭ ޙަ އެއަށް އަންނާނެ

ދަމާ.  ކުރިއަށް ައޅުގަނޑުމެން އްލު ހޯދައިގެންބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާމުން އެ ޙަ އަވަހަށް ނިންމަންމީތި ބާއްވާަފއި 

 މާއްދާއާ މިހުރިހާ ގުޅުެމއް އަުޅގަނޑުމެން އެ ބޭކާުރ ަވުގތުތަކެއް. . އްޔާ ހަމަ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަެކއްއެހެންނޫނި

ހުރިހާ އެްއޗެއް މި އަންނަނީ. ިމއަންނަނީ.  ފައިނެއްގެ ވާހަކަ. ހުރިހާ ގަވާއިދުތަެކްއ މިހުންނަނީ. ހުރިހާ މިހިރީ

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓަކީ. އެހެންނޫނީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހިރީ ރަނގަޅަށް. އެތަންކޮޅަްށ އެއީ ހަމައެކަނި 

ެއއާ ގުިޅގެން ދެން އަންަނ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް ބަދަލު  . އެހެްނވީމާ،ޔޭއްރަނަގޅުވި ދެން މުިޅ އެތި އްޔާ ޙައްލު ލިބިއްޖެ 
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އެއަްށ ކުރިއަށް ގެންދަމާ މީތި ބާއްވާފައި . އެހެންވީމާ، ހިނާގށޭ މިހިސާބުން އެއަށް ބަދަލު ގެނެއްސިްއޔާ އަންނާނޭ

 އްލެއް ލިބޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. ޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުިރއްާޔ. ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ތިވިދާުޅވީ ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއްހެން. ެދން އަޅުގަނޑު ދެން އަންނަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭތޯ. ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްާވކަމަށްވަންޏާ އޭ.ޖީ އޮފީހާިއ  ދުވަހަކަށް އަުޅގަނޑު ބަލާނަން މާދަމާ

ބެހޭ ބޭފުޅަކާ އެްއކޮށް ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވާަފއި ދެން މިހާހިސާބުން  ފިނޭންސާއި އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަމާ

މިއަދު މި  ވަނަ ޮޕއިންޓާ ހަމައަށް 3ޙުގެ ަޔއީ މި އިޞްލާކަުމން އަޅުގަނޑު މިގެންދިކުރިއަށް ދާގޮތަށް. އެހެން

ންނާ ބައްދަލުކޮށް ވި ބޭފުޅުއަޅުގަނޑުމެން ދާނީ މިދެންނެ. އެހެްނވީމާ، އެިހސާބުން ފެށިގެން ދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ

ފާއާ ބެހޭ ބިލުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި. ދެން އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން ވަޒީތި ބޭފުޅުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ 

ބާއްާވއިރަކުްނ ކޮށްފައި. ބާއްވާަފއި މާދަމާ ނުވަތަ އަނެއް ދުވަހު ޖަލްސާ  މިހިސާބުން ބާއްާވލަނީ ޕާކް މަސައްކަތް

. މި މަހުގައި ހުށަހެޅިފަވެްސ އެަބޮއތް  ންމު ބިލެއްގެން ކުރިއަށްާދގޮތަށް. ެދން އަުޅގަނޑަށް މިއަުދ ވަރަްށ މުހިބިލާއި

ނޫނީ އެހެންނިންމާލެވިދާނެ. ދެން ކަމަށްވަންޏާ މިހިސާބުން ފުޅު ބޭނުން އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން

 އެހެންވީމާ، ރަޝީދު.ންމާލެވިދާނެ. ވެސް ކުރިައށް ގެންޮގއްސަ ނި ޖަހަންދެންދިހައެއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

 )ރެކޯޑިންގގެ އަޑުމަުޑކަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(
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