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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިީޓެގ  ލޫކު ދަންނަވާލީ އަުޅަގނޑުމެން ސު ށް މިކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުމަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ ލޫކު އާދެ! ސު

 ޖެހެނީ ރައީސް މި  ގަވާިއދު މި އެހެންވީާމ، މި  .ނުކުރެވިއޮތީ ފާސް ހިންގުމުގެ ގަާވއިދު ޙަޤީޤަތުަގއި އަދިވެސް މި

ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުން ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި . އެހެންވީމާ، މިކަާމ އަށް ފޮނުވަިއގެން ފާސްކުރަން ކޮމިޓީ

 ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް. ލާނަން މިކަމާ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި ދެން މެންބަރުންނަށްބައްދަލުކުރެވުނީ. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑމެން ކުރީ ދުވަހު ބޭްއވުުނ  ކުރީ ުދަވސްތަކުަގއި މި ،ކުެރވުނުއިޞްލާޙު މި ަގއި`. އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑށްއިޞްލާޙު  ބައްދަލުވުންތަުކގައި ފެންނަ ގޮތުގައި މީތި  ކުރެވުނު، ަގވާއިދަށް މި ެގނެވުނު ބަދަލުތައް އަުޅގަ

އަށް ހުށަހަޅައިގެން އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ެއީއ  ކޮމިޓީ ނޫނީ ސިޓީއަކުން ނަމަވެސް މި ،ށް ފޮނުވާލަިއގެންސްޕީކަރަ

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. ތި ވާަހކަ  އެ، ހެންވީމާއަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް. އެ 

 

 ެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއް

 ގަުޅވާނީ. ށް ގެންދިަޔއިްއޔާ ަކންނޭނގެ ރަނކުރިއައެަކން ިއގެން . އެގޮތުން ހުށަހަޅާލަކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލީތާއީދު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިދިނުމަށްއަށް ފޮނުވަ ޮކމިޓީ ،ށް ދަންނަވާލަން މި ގަާވއިދު މިކޮޅަށްިސޓީައުކން ސްޕީކަރަ، އާދެ! އެހެންވީމާ

ވި ވާހަަކ ތަށް ފާސްއެގޮ ކޮމިޓީންިއއްތިފާޤުން ، އެހެންވީމާ ނަންަގވާ! މައްޗަށްންނަވާލަން ފެންނަ ބޭފުޅުން އަތްދަ

 މިވީ އެންމެ އަވަަހކަށް ށް އިތުރުްނ ވެސް މަޖިލީހުގެ ަރއީސަސިޓީގެ  އަުޅަގނޑުމެން އެ، ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ

ނުޑ ވެސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. ނޑުމެންނަށް ފާސްވުމަށް ބާރުއަޅައިގަާވއިދު އަުޅގަ ދެްއވުމަްށ ވާހަކަދައްކާނަން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދާދި އަވަހަްށ މާ ޓީ ވެސް ދިއުއޭގެ އިތުރުން ދެން ސި އެކު އަުޅގަ

މެންބަރަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ؛އިތުރު ކަެމއް ނެތީމަ މިއަދު ހިސާބުން މި، އެހެންވީމާނިމިގެންދާނެހެން. 

 .ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު



  

ނޑު މި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ނޑުމެން ސާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަ ގަވާއިުދ މި ފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ަވގުތުަކއި ައޅުގެަނއުމަށް ޓައިޞްލާޙު  ނޑުމެން މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓާއަުޅގަ، ވީމާެދން އެހެން ދީފި.ގަ

ނަޑއެޅި ެޑޑްލައިެނއް އި ަޖއްސާލުމަށް އަުޅަގނޑުމެންގެއެީކގަިއ ަގާވއިދު ަވކި ހިސާެބއްގަ  ފަިއ އޮތީ ކޮންމެވެްސ ކަ

 ކުރާނީތޯ؟ރިވައިސް  އަލުން އެ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟ ވަރެްއގެ. އެހެްނވީމާ، ެއކަމަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ވެސް ކުރިމަތިފުޅުަގއި ތިއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ.  އޮތީ ަގވާއިދު އިނގޭތޯ.  މިހާރު ައޅުގަ

ނޑުމެން ުކރީގައި ެވސްއޮ ގަވާިއދު މި މި ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ޞްލާޙުތައް މީަގއި ގެންނަން ބޭނުންވި އި ތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންނަްނ ބޭނުންވި އިޞްލާޙަކީހިމަނުއްވާފަ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ  ،. އެންމެ ފަހުން ދުވަހު އަުޅގަ

އެ އިޞްލާޙު ެވސް މި ، ްނވާނޭ. އެހެންވީމާޖަލްސާ ބާއްވަ 1ދައުރުގެ ތެރޭަގއި މަދުެވގެްނ ކޮންމެ މަހަކު 

ބޭފުޅުން އޭރު ހުށަހެޅުއްިވ  އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު ތި، ހިމެނިފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އޮތީ ގަާވއިދުަގއި މި

 ތިދެން ، އެހެންވީމާހުރިހާ އިޞްލާޙަކާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މިހާރު މި ގަވާިއދު ތެރޭގައި ހުންނާނީ ހިމެނިފައޭ. 

ދެން  .ވަންޏާ އިނގޭތޯ ލަްއވާފައި އިޞްލާޙެއް ދެން ނެތް ކަމަށް ގަާވއިދު ބައްލަަވއި ވެސް އިތުރަށް މި ބޭފުޅުން

ނޑުމެންްއޔާ ތުރު އިޞްލާެޙއް ދެން އޮެވއްޖެއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އި ފަހުގައި މީތި ފާސްވުމަށް ނަށް އަުޅގަ

މު އިޞްާލޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ފަހުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެންމެ މުހިއް ރުމިހާ، އެެހންވީމާވެސް ގޮްތގޮތް ހެދިދާނެ. 

 ދައްަކވަން ނެތް ކަމަށްވާހަކަުފޅުރަުކ އިތުރު މެންބަ، އެހެންވީމާ ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ. 

ކޮމިޓީ  އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި، ! އެހެންވީމާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އާދެ ަރނީ މިއަދު...އަޅުަގނޑު ގަސްތުކު ވަންޏާ

އަށް  ދިނުމަށް، ކޮމިޓީަގވާއިދު މިކޮޅަށް ފޮުނވައި ުސލޫކުފާސްކުެރިވެގންދިޔަ ގޮތަށް ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމުަގއި 

ނޑުމެން ލިޔުމަްށ އިދާރީށް ރައީސަފޮނުވައިދިނުމަ ގޭތޯ. މޭޒުަގއި އަުޅަގނޑުެމން ދަންނަވަން އިނ ށް ިސޓީއެއް އަުޅގަ

ރު ަމސައްކަެތއް މިއަދު ނެތުމާ އިތު، ވަނީ މިތަނުން ފާސްކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ ލިޔުމަށް މި ސިޓީ އެގޮތަށް މިހާރު އެ

ނޑު މި ބައްަދލުވުން މި އެްއކޮށް  ހިސާބުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  އަުޅގަ

_______________ 


