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 {ޝިޔާންސަްނ ޙަދާއިރާެގ މެްނބަރު  ތޮއްޑޫ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ެގ އިދާރާެގ ސެކްޝަންތަކުެގ އިސް  މަޖިލީހުމި    އަދި   ފަރާތުން އެކުލަވާލި ސަބް ކޮމިޓީއާއާއްމު ކޮމިޓީެގ`.  

ވަުގތު މި ކޮމިޓީެގ ައޅުަގނޑުމެން   މި މި ފެށުނީ.  ވަނަ ބައްދަލުވުން  2  ެގސަބް ކޮމިޓީ  ،އްވާ ބައްދަލުވުންބޭފުޅުން ބާ

މިޓީެގ  ތު ކޮރިޔާސަެގ  ޓީިމވަުގތު ކޮމިކަމަށް ޓަކައި    އްވިދެ ޑަިއެގންވުމުަގއި ވަ  ބައްދަލުއްރިރު މިޤަމު  ެގއާއްމު ކޮމިޓީ 

 ވާލުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޙަ އިއްރިރާ ަގމު

 
 { އިަގތުންޙަާވލުެވަވޑަ  ސަން ލަޠީފްޙަދާއިރާެގ މެންބަރު  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ؛ ެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީ އާއްމު އި }ރިޔާސަތާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސްޓާ މަޖިލީހުެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީ  ާއއްމު  ބޭނުންވީބަ   އެކީއިފުންނާ`.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އްދަލުކޮށްލަން   

ކޮމިއް  މުމެނިން އާއްމު  ކަމެޓީއެބައޮތް  ކުރާ  އެއްފަހަރު  އެއީ  ދެން  ފާހަަގކުރަން.  އޯޕަންޑޭ  މަޖިލީހުެގ  ެގ  އް ެގ. 

  ނަ  ިގއިން ހުޅުވާލަން މަޖިލިސް. ދެން މަޖިލީހުެގބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ ާއއްމުންނަށް ދެތެރެދޭތެރެ

އާއް ވެސް މުންނަތަންތަނަށް  ޮގތަށްށް  ވަދެޭވ  އޭ   ކުރަންން އެކަ    ދެން  ބޭބޭނުންވަނީ.  ބޮޑު  ެއންމެ  މިީއ  ެގ  ނުމަކީ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް މިތަނަށް ވަދެވޭ ޮގތްތަކެއް ހުންނަންޖެހޭ. ދެން ދުނިޔޭެގ އެހެން  

  ންވީމާ، ރާއްޖޭަގއިއެހެ.  އްޔާ ާއއްމުންނަށް ވަދެވޭވަރަށް މަދު ތަނަކަށް ނޫނި  .ންގައުމުތަކުަގއި އެކަން ކުރަނީ އެހެ

ސަބަބުތަކާއި ދެން  ވެއްޖިއްޔާ   އެކި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަލް  އަދި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  އެކަން ޗަރަހުރެ  ލީ 

ިމ   ކަނި އެ ށް ހަމައެކަނި ެގލެރީއަ  އަޅުަގނޑުމެން އެކަންކުރަމުން އަންނަ ޮގތަކީ  ެއއީ. ބައެއް ކޮންވެންޝަންއޮތްޮގތް  

އްސަިއ  އް އެއަށް ެގނެ ެގ ބަދަލެއްމެވެސް ވަރެބޭނުން ކޮއަޅުަގނޑުެމން  ދެން  ެއއީ    ހެންވީމާ،ންތޯ. އެއެހެންނޫ  ވަދެވެނީ

ވަދެވޭ.   ވެސް  އަޑުއަހަން  ކޮމިޓީ  ވަދެވޭ.  ޮގތުން  އުސޫލެއްެގ  ދެން  ޮގތަށް.  ވަދެވޭ  ވެސް  ތަންތަނަށް  މި 

ތަެއއަށްވުއެހެންނަމަވެސް،   މި  ބޮޑަށް  މިރެން  ދައްކާލުމާއި  ކުރާން  ކޮ  ތާ  ާއއްމުންނަށް މަސައްކަތަކީ  ބައިކަން 

ކަތަން ކަންތައްއިރިން  ކޮޅެއް  މި  ޮގތަކަށް  މިފެންނާނެ  ބޭނުންވެެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެކުރަން  އެއުޅެނީ.  ޮގތުން ން 

އެކަން އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ބޭނުއަޅުަގނޑުމެން  މި  މަންވަކުރަން  ސްނީ  ދެން ،  ެގސްޓާފުން  ޓާފުންނާއިޖިލީހުެގ 

 ފުޅުންނަށް ދެން އަދި، ތި ބޭއް ޢާއިލާތަސްއަށް   ފެމިލީއިތުރުން ސްޓާފުންގެ ތާ ދެއްތޯ. ޭއެގ  ނާނެންނަށް ފެންސްޓާފު

ސްއެހެން   ހިމެނޭހުރިހާ  ވެސް  ޢާޓާފުން  އެއާިއއެކީަގިއ  އިލާތަކަށް  ޮގތުން  ދެން  ހުޅުވާލަން.  ދުވަސް  އެއް 

މަޖިއަޅުަގ ހިތަށްއެރީ  މީހުލީނޑުމެން  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  ފެ ެގ  މެންބަރުންެގ  އެއާެއކީަގއި   ސްމިލީހުންެގ،    ވެސް 

ވަނީ. ދެން  މެން ބޭނުންޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުކުރާނެ ޮގތެްއެގ ަމޝްވަރާެއއް ޙަކުރަން. ދެން އެހެންވީާމ، ެއކަންމިކަން
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ހަލަ ކަމެއްނޫން.  ން އެހާ ބޮޑަށް އުޅޭކަބަރުމެން  ކީޒަފުން. އެއީ މުވައް   އްަވންވާނީ މަޖިލީހުެގމިކަން ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮށްދެ 

ނީ. ދެން ންނަނަށް ބޮޑަށް ފެޑުމެއްޮގތަށް އަޅުަގނރަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެޖިލީހުން ކުއުޝަން މަޓިއިންސިޓި  މިތަން އެޒް

ށް  އެއަ  ނިންމާލަން އިނޭގތޯ.  އިްއކާފައި އެކީ ވާހަކަދަބޭނުން މިއަދު ތި ބޭފުޅުންނާ  ކަމެއް އަޅުަގނޑު   މީެގ ދެތިން

އި  ޒަފުންނާ މުވައް ނެވީ ަމޖިލީހުެގމި ދެން  .ތަމަޚެއް ފުރަނެ ތާރީ ލެވޭތޯ. އެއް ކަމަކީ އެކަންކުރާޮގތެއް ފައިނަލަިއޒްކޮށް

އެެއއް ކަނޑައަޅަން.    ޑޭއެއް ބާްއވާނީ ކޮން ދުވަހެއްތޯ  އިލާތަކާއި ެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި އޯޕަންމެންބަރުންެގ ޢާ

ކަންތަ އަ ކޮން  ކުރާއްނެއްކަަމކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް  ނީތަކެއްތޯ  ދެން  ވެސް    މީެގތެރޭަގއި.  ކަންތައްތައް  ތަފާތު 

މުެގ އިތުރުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ައއިޑިާއސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ވިދާނެ. ދެން ހަމައެކަނި މިތަން ދައްކާލުކުރެ

ތާ އި އޮތްކަމަށް މިޑޭއެްއ ބާއްވާފަ އޯޕަން  ށް  ތަކަޮގ  މިތާނަގއި ިމކަހަލަ  . ދެން ކުރިން ވެސްންެގ އަރިހުންފުޅުތި ބޭ

އެޒަފުމުވައް  އެހެން  ބަން  އެކަންވިދާޅުވޭ.  އޭރު  ވެސްވީމާ،  ތި   ކުރިޮގތެއް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެނަ ވިދާޅުވެދެއްވީމަ  އެާއއިެއކީަގއި  ށްބޭފުޅުން  އިތުރަށް  ކުރެވޭނެދެން  ކަންތައް  ކޮބައިތޯ   އަދި  ތަކަކީ  އާިއ 

ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އްތޯ. އެ ފާހަަގެވލަން   ކޮން ކަންތައްތަކެ ވާނީަގނޑުމެން ދެން ކުރަން ބޭނުންނުއޭެގތެރެއިން އަޅު 

ކަފުރަ ދުވަހެއް  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  އެބައިން    ނޑަައޅަންތަމަ  މިހާރު  ީމެގތެރެތާރީޚެއް  4އިނޭގތޯ.  އިނޭގތޯ.  އިން   

  ތޯ. ދެން ހޮނިހިރު ދުވަސް ދެއް  ނިހިރުއަންނަ ހޮ   މިެއއީ  ރީވަފެބްރު  22ރަނަގޅު.  ނޑަށް ވަރަށް  އްޔާ އަޅުަގވެއްޖި 

ކަލަ  ވީާމ، ެއއްނޭނެގ. އެހެންޅެއް އުނދަޫގވެދާނެ ކަންނީ. ހުކުރު ދުވަސް ތަންކޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަދުވަސް

ދެއްތޯ ދާނެތާ  ެއއްކޮށް  ޑޭއެްއ  އެހެންނޫނީފުލް  ހު.  މެދުކަެވއްޖިްއޔާ  މާ  ނޑާލަިއެގން ކުރަށް  އުނއޭރަށް  .  ނެދަގޫވާ 

އޭަގއި    22  އެހެންވީމާ، މަޖިލީހޮނިހިރު.  ދެންނެީވ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނޭ  މެންބަރުންެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ހުެގ 

އެމް.ޑީ.ޕީ  މެންބަރުންނަށްތެރެއިން  އަޅުަގނޑު  ެގ  ވަނީ.  މި  ދުވަހަކަށް  ކައުންސިލް  އުނދަޫގ  ކެމްޕެއިން  މެންެގ 

ވަނަ ދުވަހު    22ރަށުަގއި. އެހެންވީމާ،  ށް އެކި ރަވާނީ ރާއްޖޭެގން އުޅުއްަގއި. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅު  21  ރަނީލޯންޗްކު

އެއީ    ންނެވޭނެ. ވަޑަެއއްނުެގއެނބުރި   ދެންއޮތީ  އެހެންވީމާ،  ދަތި.  އަޅުަގނޑުމެން ފެބްރުއަރީ  29ތަންކޮޅެްއ  ދެން   .

ހީވަނީ ެއ  ށަންާވނީ. އަޅުަގނޑަށް  ނަވާ ޮގތަށް ފަރިވަޑައިަގންވެސް ބަިއވެ  ހުެގ ރައީސް ލީމިވަރުެގ ކަމެއް ފަށާއިރު މަޖި

ަގިއ  އްހަރެ ެވސް އަޑުއެހިން. އެހެންވީމާ، ފަމުެގ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދުވަހު ފަހަރެއްަގއި އެހެން ެއންޭގޖްމަންޓެއް ުއޅޭކަ

ޗް . ދެން މާރ14ިފުތާ  ން ޭއެގ އަނެްއ ހަކާއި ދެ  7އޮތީ މާރިޗް  ދެން އެހެންވީމާ، ދެން  .  ނެކަންނޭނެގއުނދާޫގވެދާ

އެނާޒި  7 މާރިމް  ވިދާޅުވާ  ކަންނޭ  5ޗް  ބަ  މިަގއި  ބަންދުތެރޭަގއި  ބަންދުވެއޭ. ސްކޫލް  ކަމެްއ   ކަހަލަނެގ ސްކޫލް 

އެންމެ   އޯޕަންރަނަގޅެ ކުރީމަކާ  މަޖިލީހުެގ  ކަންނޭނެގ.  ތި ޑޭައކައްނުވާނެ  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ޓަކައި  ށް 

ށް ވެސް  ންމެ އަވަހައެ  14އެހެންވީާމ،    ތިްއބަވަފާނެހެނެއް.  ހެން މާލޭަގއި މަޑުކޮށްެގންފުޅުންެގ ޢާއިލާތަްއ ކޮންމެބޭ

  ކީ. އެހެންވީާމ، މިހާރު ހުރި ޮގތަ  ތައްޓްމާރިޗް. އެީއ މި ދެންނެވި ޑޭ  ން މިއޮތީއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދުވަހެއް އަތުޖެހެ
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 ފްލޯ    ައޅުަގނޑުއަނެއްހެން. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން  މާފައި ދެން ކުރިއަށްދާނީމިއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތެއް ނިން

 އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށް.   ނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށްފެ  ފުޅުންނަށްހުޅުވާލަން ތި ބޭ

 

 ފީޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން ރަ

ން . ދ15ެ  ެއއީހުޅުވޭ ދުަވސް.    ންޑޭައކީސަދެން ކުރީ ދުަވހަށް ދެއްތޯ.  ސްކޫލްތައް ހުޅުވުުމެގ  މިހާރު  ވަނީ    އެ  14

. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑުެގ  ނބުރި އަންނާނެކަމަށްއްޓީއަށްދާ ކުދިން ެވސް އެބަލަމާހިނާގ ޗު  އަނެއްހެންންވީމާ،  އެހެ

އިނޭގތޯ.   ޚިޔާލެއް  ބަދަލުަގިއ  ހަމަ  އެހެން ކަހަލަ މިސާލަކަށް  އޯޕަންޑޭެގ  ބޭނުންކުރަްއވަން.    އަޅުަގނޑުމެން  ނަމެއް 

ވާހަކަދަްއކާ އެ  އަނެއްހެނާޒިމްއާއި  ޖެނެރަލްލިން.  އޯޕަބްލިކަ  ން  އެހާ  ދެން  ކަށްނޫން.  ެވސް  އެކަޕަންެއއްނޫން.  މަކު 

ފެމިލީސްތަޅުއަ އޯޕަންކޮަގނޑުމެންެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުށްލަނީކަށް  ބޮ.  ހަމަޑަށް   ދަނީ.   ށްއަ  14   

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަ   21އަޅުަގނޑުމެން   މިހާރު  ބޭއްވުއްަގއި ސެމިއިޑުން ސްކޫލެަގއި  އިންނާނެ.  ނާއެއް  މާރިޗް ން 

ހަމަ   އެބައިން ޕްލޭނެއްެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ަގއި    28އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅީ    ދެންަގއި.    21

 . 14ޅު  ޑަށް ވަރަށް ރަނަގައޅުަގނ  މިވަުގތު ޝެޑިއުލްކޮށްފަިއ އިން އެްއޗެްއވީމަ. ހެންީވމާ،. އެއެހެން ސްކޫލެްއގައި

 

 ކެވުން:އްވާހަކަދެ  ޔާޢުޙަސަން ޒި

އެކަމައަޅު ެވސް  ދެންނެވީ  ަގނޑު  މި  ބަލާފައި  ެއއީ  ރަނ  14ށް  އެ    28،  21ަގޅޭ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ަގއި 

ސަޓަޑޭ.ރސެމިނަ ެއ  އުޅޭނީ.  އެހެންވީމާ،    2  އެ  ތަކުަގއި  ދެން  ަގއި    14މިސާލަކަށް  ސަޓަޑޭ.  ނުބޭްއިވއްޖިއްޔާ 

އަނެއްނުކު  މާރިޗަ އަނެއްކާ  ދެން  ދާނީ  ބޭްއވޭނެ.  ސަޓަޑޭަގއި  މިސާލަކަށް  .މަންތަށް  މި   ައޅުަގނޑު  ބާއްވަންޏާ 

 ނެވީ.ދެން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަލީލް ސޫމްކުލް

 ޅާލަން.  ހުށަހަސަޓަޑޭެގ ބަދަލުަގއި ތާސްޑޭ ައޅުަގނޑު

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒީނަތު

ބަންދު ސްސްކޫލް  ވީމަ  ވީކް  ނޯންނާކޫލެ  ދެއްތޯއް  މުވަ  ،ކު އެކަމަ ؟ނެ  މިތާ  ޑޭެއްއވީމަ  ރަސްމީ ވޯކިން  އްޒަފުން 

ށް ހެންސަރޑް ކަހަލަ ތެރޭަގއި އުޅެންވީަމ ފުދޭވަރަކަށް އުނދަޫގ. މިސާލަކަްއކާ މިކަމުެގއަނެ   ،ތުރުންެގ އިމަސއްކަތު 

މަސަ ހަމަ  ފުލްކޮށް  ހަމަ  އެހެސެކްޝަންތަކަކީ  ސެކްޝަންތައް.  އުނދަޫގވާ  ޖިްއޔާމުންވެއްއްކަތްކުރާނެ  ނެ  ވަރަށް 

މިސާލަކަށްއަ އޭަގއި    ޅުަގނޑުމެންެގ  ކުދިން  ހުރިހާ  އެހެސެކްޝަންެގ  މިއިންވޯލްވްވާން.  ސާލަކަށް  ންވެއްޖިއްޔާމުން 



4 

 

ންވީމަ އަނެއްކާ ކުދިން ޮގވަިއެގން މިތަނަށް އަންނަ  ޮގއްސަ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުެމން އުޅެފަިއ އަނެއްކާ ެގއަށް އެކަމުގެ 

އުނދަޫގވާނެ. ރަށް  ވަ އެ  ބޮޑަށް  ޚިދެން  އަޅުަގނޑުެގ  އެީއ  ދެ ހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންޔާލު.  އެހެން  ނަށް  ން 

 ވާނެ. ރަނަގޅު ވީމަ ށްެގންދެ އަފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ހަމަ ކުރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން ޒިޔާޢު

ނެ. ެއ  ދާލީސްތައް ވެސް އޮފީސްތަކަށް ފެމިއަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫވާނެހެން ތާސްޑޭވީމަ. ެއއީ

 ނެގ. އްޔާ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫވާނެ ކަންނޭއަންނަންެވއްޖި އްކާ އެދުވަހު ބޭފުޅުން ވެސް މިސާލަކަށް ައނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތޯ އެހެން  ޑޭޕަންނޑުމެން ނިންމާނީ ދެން އޯވަނަ ދުވަސް އެއީ ހޮނިހިރު ދުވަސް. އެ ދުވަސް އަޅުަގ  14މާރިޗްމަހުެގ  

އެކަނި  ކީ ހަމަޓަ ވެންމި އި . ދެންޓް ބާއްވަންންއިވެމި  ޑުމެން ޑިސައިޑްކުރާނީއް ފަހުން އަޅުަގނނަމެއްތޯ ކިޔާނީ. އެއެ 

ދެން ނޑއަޅަންވާނެ  ެވސް ކަ  އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ އިންޓަވަލްސްދި  އައްވާ އިވެންޓެއްނޫން. އެހެންވީމާ،  އެއްފަހަރު ބާ

 ބައްލަވާ. އް ދެއްވަން ަގޑިތައް. އެއަށް އަޅެ ސަޖެޝަނެދެ.  އަދި ެވސް މިވަުގތު ނޫނަސް

 

 ުވން:ކަދެްއކެވާހަމުޙައްމަދު  ޒީނަތު
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 :ދެއްކެވުންފީޢު ވާހަކަޙަސަން ރަ

ޓުއާެއއްލުއަސް  ތާއީދުކުރަން.ހަމަ  ނޑު  އަޅުަގ ޓުކަން    ރަނަގޅީ.  ބޮޑަށް  ހަމަ އާ ނޭނެގ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ަގިއ 

ެއއްދޭއިރުަގއި ލަކަށް ޓުއާަގއި މިސާ ކަންކަން ހިމަނަން އިނޭގތޯ. ޭއެގތެރޭ ނުން ހަމަ ބައެއް ކަހަލަ  ން ބޭފާހަަގކޮށްލަ

ކޮން ވަރަކަމެވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަމޖިލީހުަގސް  ވެސް  މިހާރު  ފޮޓޯއި  ށް  ޑިސްޕްލޭކުރެވިފައި އެބަހުރި  ެއއްޗިހި     

  މެވެސް ޗިހިތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންތެރޭަގއި. ެއއެއް އެޭގ  ތޯ. ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް ތާރީޚީ ފޮޓޯ ވެސް އެބަހުރިއިނޭގ

އެރޭންޖްކޮ އަދި  ދަމުވަރަކަށް  ޓުވާެގތެރެިއން  އެ  ނަމަވެސް  ކިޔާލަދިނުށްލާފައި  އިމާރާމާން  އެ  މި  ދެން  ިއ  ތުަގއި 

މަޖިލީ  ކަމަށްަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ރޫމް ޚާއްޞަކޮށް ެއކަންކުރާ ޚާއްޞަކުރެވިދާނެ    ކޮމިޓީއެްއގެ ހުެގ  ވަން 

ރޫމް    ޑިމޮސްޓްރޭޝަނެއް. އެ  ެއއީ  ދެއްކުންޮގތަށް.  ޕްލޭއެއް  ރޯލް  އެއަޅުަގޭއެގ  ފާހަަގކޮށްލީ.  މި  ރޫމްަގނޑު  ިއ   

ވީމާ، ެއއީ ވެސް ހަަމ  ޅުތައް، ކުރީެގ ރައީސުންެގ. އެހެންއެބަހުރި މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ ރައީސުންެގ ފޮޓޯފު

އިތުރަ އޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޑްކޮށްލެ ށް  ހީ ެގތެރެއަށް  އަޅުަގނޑަށް  މަޖިލީހުެގ.  ދެން  އެްއޗެްއ.    1ވަނީ  ވިދާނެ 
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 ށްނަޅުަގނޑުމެރޭަގއި އަރަނަގޅުވާނެ އިނޭގތޯ. ަގޑިެއއްެގއިރުެގ ޓުާވއެއް. ދެން އޭެގތެ  ން ކީމަ ޑިއިރަށް އަޅުަގނޑުމެަގ

ނިމިއްޖިއްޔާ  އެކް އަވަހަށް  ޕްބެކަ  ޭއގެ ައޅުަގނޑުމެން  ޓިވިޓީސްތައް  ތަންކޮޅެއް ޕް  މިސާލަކަށް  އިންނަންވާނެ.  ލޭނެއް 

އްސުން ކަހަލަ ވިޔަސް  ހަލަ އެކްޓިވިޓީސްތަކެއް. މިސާލަކަށް ކުލަޖެށް އެހެން ކަކުދިން އަިއއްސިއްޔާ އެ ކުދިންނަތުއްތު

ޕެކަ އަޅު  ޕްއެކަހަލަ  އޮންނަންވާޕްލޭނެއް  އެރޭންޖްަގނޑުމެންެގ  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހެދިފައިމަނެ  އެންޓެއް  ެއ  .  އީ 

އެހެންނޫނި ޝައުޤުވެރިކުދިންނަށް  މީހުން  ބޮޑެތި  ތަންކޮޅެއް  މިސާލަކަށް  ކުދިން ވާއްޔާ  އެ  އަދި  ކަންކަމަށް    

ބޭފުޅުންވެރިނު ޤުޝައު އޭޗްތަކުެގ  އެކި  އަންނާނީ  އަންނައިރު  ފެމިލީ  އަންނާނީ. ކުދިން  ވެދާނެ.  ެއއްކޮށް  ނާއި 

އަޅު އެހެން ޮގތަށް  އެ  ބައިވީމާ،  ބޭފުޅުންކޮށްލެ ަގނޑުމެނަށް  ބޮޑެތި  މިސާލަކަށް  ރަނަގޅުވާނެ.  ވެސް   ވިްއޔާ 

 ށް އެ ކުދިން އެންޭގޖްވާނެ އިތުރު އެކްޓިވިޓީސް.  ޑަކުދިންނަކު  ދޭއިރުގައިއާޓު

 

 އާދަމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

ރާނެ ކަންތައްތަކެއް ނިންމަންވީކަންނޭނެގ. ދެން ދި ކުވިޔަސް އަޮގތަށް   އެއްރއަޓުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަިއނުން  

ޅާފައި ދެން ެއއަށްފަހު އެ ެއހެންނޫނިއްޔާމުން ޓައިމެއް ކަނޑައަ  ނެގ ޖެހޭނީ.ނޭޓައިމްތަކެއް ފިކްސްކުރަން ކަން  އެއަށް

ފުރަތަމައިނުން   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އުނދަގޫވާނެކަންނޭނެގ.  ފިކްސްކުރަން  ކޮނިންމަންކަންތައްތަކެއް  ން ވީ 

ޓު ކިހިނެއްކަން  ޭއެގތެރޭަގެގ  ރއަކަންތައްތަކެއްކަން  ކަންތައްތަކެ ންދާނީ.  ކޮން  ފުރަތަމަކައްއި  އެ  ކުރަންވީ.    ން 

 ށް ކަންނޭނެގ ފަސޭހަވާނީ. އޭރަ .ލަންވީކަންނޭނެގނިންމާ

 

 ޙަސަން ރަފީޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފާހަަގކޮށްލި  ންދެޓުވާެއްއަގއި   ކަން  އެ  މިސާލަކަށް  ހިމަނާޓީ ެއކްޓިވިކަން  ޮގތަށް  ޚާއްޞަކޮށް ސްތައް  އިރުަގއި 

މަ ކޯ  އެންމެ  މަސައްކަތްތަކުަގއި  މި  ހު  ކަށްސަްއކަތްތަކަމަޖިލީހުަގއި  ޖަލްސާ  ރީމި  ދެން ކޮމި  ،މިސާލަކަށް  ޓީ 

ން  މި ބޭފުޅުހަމަ  ށްވާނެ  ން ދައްކާލަން އެންމެ ރަނަގޅު އެއް މަސައްކަތަކަަގއި އަނެއްހެއަޅުަގނޑުމެން ސެކްރެޓިއޭޓު 

ކިހިނެއް  އަސްލު  އް  ކަމެއްކަތް ވެސް. ިމސާލަކަށް ހެންސަރޑް. އެއީ ައނެއްހެން ވަރަށް މީހުނަށް ނޭނެގރަްއވާ މަސަކު

ކަމެ ޓައިޕިކުރެވެމުންދާ  މިސާލަކަށްްއކަން.  އެން  މަސަްއކަތްކު  ،  އެ  ކިހިނެއްތޯ  ކޮމިޓީ  ޕޫލް  ދެން  ރެވެނީ. 

ކޮމިޓީ ެއކީަގއި  ރޯލްޕްލޭ.ސެކްރެޓޭރިއަޓާއި  ޗެމް  ދެން  ެގ  ނޭނޭގ  އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑަކަށް  ކިހިނެއްތޯ  ބަރއަށް 

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޗެމްބަރެގ  ެގލަރީން  ،ނެތޯ. އެހެންނަމަވެސްރާރާނެތޯ ނުކު. އެލަްވކުނެތޯރާއެކްސެސްކުރާނީތޯ ނުކު

ހި އަޅުަގނޑުމެނ މަސައްކަތްތައް  ޮގތް  ކިޔައިދެވިދާނެ.ާގ  ވެސް   ނަށް  ެގލަރީ   ށްންނަނޑުމެއަޅުަގ  ހަމަ  ދެ 

ްގބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތަށް ހަމަ އެ ޓުރޫޕަކަށްތާ. ދެ  ެއކަހަލަ އެކްޓިވިޓީސްތަކެއް ހިމަނާލުން އާ. އެހެންވީމާ، އެ  ަގއި 

 ަގނޑުެގ ޚިޔާލެއް. މިސާލަކަށް. އިނޭގތޯ. އަޅު   އެއީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މައެހެން ކުރެވުނު  މި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  އަަގވަރާ ޝްވީމާ،  ބުދަށްނަޅުަގނޑުމެއި  ނިންމުނީ  މި  މި      ދުވަހަށް 

ހަަގކުރަްއވާފައި ެއ  ޅުންެގ ތެރެއިން ދެތިން ބޭފުޅެއް ފާވަހަށް ތި ބޭފުވީމާ، ބުދަ ދު. އެހެންދު މިއީ ހޯމަ. މިއައަންނަ

ޮގތުެގ ތަފުސީކު ވެެގން އޯޕަންޑޭެއއްަގއި ހިންާގނެ އެކްޓިިވޓީސްތަކާއި އަދި  ދެތިން ބޭފުޅު ހެއްެގ ރުދާލު ކަހިންާގނެ 

ެއކުލަވާލުން. ދެން އެއަށްފަހު އަ ހަފުތާ ނިމުމުެގ ކުރިން ލުކުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ެވސް ބައްދަޅު ޮގތުަގއި  މި  ރާނީ. 

ރަނަގޅީ ބައްދަލުކުރެިވއް އެހެންޖިްއޔާ  އާދެ!  ކަރުދާހާިއ  ވީމާ،  .  އެ  ޮގތަށް  ބައްދަލުކުރާ  ައޅުަގނޑުމެން  ދުވަހު  ބުދަ 

ެއއީ ބުދަ   14ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ. އަޅުަގނޑުމެނަށް މިއަދު ނިންމުނީ މި މާރިޗް    ބުންއެކީަގއި. ދެން އެހިސާ

މަޢާފުކުރަްއވާއެ   ސް.ދުވަ އޯޕަންޑޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ހޮނިއީ  މާރި!  ދުވަސް.  ައޅުަގ14ޗް  ހިރު  ދުވަހު  އެ  ނޑުމެން . 
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