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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން ކޯރަމް ހަމަވާތީ ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ، . އެހެންީވމ5ާދެން އަޅުގަނާޑއެކު ސޮރީ އިނގޭތޯ. ައޒްހާން. 

ެވސް ހައުސިންގ  ނިންގ ގަާވއިދަށް ައނެއްކާމިއަދުގެ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޮއތީ އެންމެ އައިޓަމެްއ. ެއީއ ޕްލޭ

މޭޒުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް މިހާރު އިދާރީމިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުރި އިޞްލާޙުތަކެއްގެ ވާަހކަ ދެއްކުން. 

ތެޭރގައި ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ޕްރޮސީޖަރާ ބެހޭ  ވަރަކަށް އިޞްލާޙު އެބަ ުއޅޭ. އޭގެ 9މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި 

 ާކއި ޕާކިންގ ބެހޭ އެއްަޗކާ މިކަހަލަ ބައިވަރުބެހޭ އެްއޗަ ްއޗަާކއި، ފޯމިއުލާއާ ބެހޭ އެްއޗަާކއި، އުސްމިނާއެ

ވަަރކަށް ދިމާލަށް  9އެބަ އޮތް. އަދި  އިވަަރކަށް އިޞްލާޙު ޖުމްލަ އައިސްފަ 9އިޞްލާޙުތައް އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. 

ިއ އެަބ ހުރި. ވެސް ކުދިކުދި ބަދަލުަތްއ ގެނެސްފަ އިރާައށްދާ 9އިޞްލާޙު އަންނައިރުަގއި އެިކއެކި މިދެންނެވި 

އްސަލަ ފުދޭވަރަކަށް ބަިއވަރު އިޞްލާޙުތަެކއްގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. ދެން މިއަދުގެ ބޭނުމަކީ މި މަ، އެހެންވީމާ

ތައް ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ވަިކވަކިން އެ ހުިރ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީއަށް ބަލަިއގަތުން

އަޅުގަނޑުމެން ނުކިޔަސް މަިއގަނޑު ދާއިރާތައް އަުޅގަނަޑށް މި ދަންނަވާލެވުނީ. ޕްލޭނިންގ ގަާވއިުދގެ ގޮތުަގއި 

މަޢުޟޫއަކަށް އިޞްލާޙު އެަބ ހުއްޓޭ. އެއިން ކޮންމެ  9ދާއިރާައކުން  9މިހާރު މި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދެއް 

މިއަުދ ، ޟޫއަާކ ުގޭޅގޮތުން. އެހެްނވީމާދި އިޞްލާޙުތައް އެަބ ހިމެނޭ އެ މަޢުތެރޭަގއި ަބއިަވރު ކުދިކު އިޞްލާހެްއގެ

ިވޔަސް މި ދިރާސާކޮށް މިއަށް ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން ަވގުތުޮކޅެްއ  ޮގތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކޮންމެ

ިތ ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް މާ، ަގވާއިދާ އަިދ މި ބަދަލުތައް ބަލައިލާ ިދރާސާކުރުމަށް. އެހެންވީނަގާނެ މިހާރު 

ނެތިއްޔާމު ައޅުގަނޑު މި ިހތަށްއަރަނީ މި ރަސްމީކޮށް ދަފްތަރުކުރެވި ބަލަިއގަނެ ިދރާސާކުރުމަށް ަވގުތުޮކޅެްއ 

 ދޫކޮށްލަން. އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ އިތުރު ޚިޔާލުފުެޅއް އެހެން ގޮތަކަށް އޮިތއްޔާމު އަޅެ ވިދާުޅވެބައްަލވާ! 

 

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ވެސް ދެކެނީ މިކަން މިއަުދ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ފަަދއިން އަުޅގަނޑު

ވިސްާނލުމަށް ޓަކައި ނޫނީ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކޮށްލުމަށް  ދެން އިއަޅުގަނޑުމެން ރަސްމީކޮށް ދަފްތަރުކޮށްލާފަ

އަލުން ކުިރއަށް މިކަން ގެންަދން. އެީއ ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއަގއި  އި ޓަކައި ަވގުތުކޮެޅއް ަނގާފަ

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަހުމީ ންއަޒްހާ އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 އާދެ! މުފީދު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުަރން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޒްހާން  ންދާނެ ގޮަތާކ ބެހޭގޮތުން. އަދިކުރިއަށް ގެ ތި ހުށަހެޅުއްވީއަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ މުފީދު ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް 

މިވަގުތު މި  ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން،މިގޮތަށް ، ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ ށަހެޅުއްވި ތާއީދުކުރެްއވީ އެ ހު

އިގަންަނވާ ގޮތެްއ އަްނގާލަދެްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަ  4ށް. އަެޅ ގޮތަ ެދން ވޯޓުދެްއވޭ ބޭފުޅުން 4ވެްސ  ތިއްބެވީ

އެގޮތަށް ކުރިއަްށ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ، ންވީމާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެއަތްޕުޅު ހިތްލަވާލަްއވާފަ. 

ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ފަދައިން މިއަދު އަޅުގަނޑު ފިަޔވައި ކޮމިޓީަގއި މި ތިއްބެވީ ތަންކޮޅެްއ  ގެންދާނީ ކުރިން

ކޮމިޓީެގ  މެވީ ށް އެ ނިންބޭފުޅުން އެގޮތަ  4އަދި ައޒްާހން. އެ  ންކޮޅެއް. އުމަރު ލަޠީފް، މުފީދުމަދު ބޭފުޅު

ކޮށް މައްސަލަތަްއ ދަފްތަރު ސަލަ ިމއަދު ބަލަިއގަނެ ކޮމިީޓގައިނިންމެވުމެއްގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަނޑުމެން މި މައް

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކޮމިީޓ އޮންނަ ުދވަހަކުން އަުޅގަނޑުމެން ަފއިލް ދެން . ދިރާސާކޮށްލުމަށް ަވގުތުކޮެޅްއ ނަގަން

 ކޮބައިތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ކީަވކި އިޞްލާޙުތަކަ ހުޅުވާލަިއގެން ބަލާލަން ވަކި 

___________________ 

  




