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 ޝިޔާން{ސަްނ ޙަދާއިރާެގ މެްނބަރު  ތޮއްޑޫ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޯޕަ މަޖިލީހުެގ  އެކުލަވާލެވުނު  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  އާންމު  ފާހަ`  ސަބް  ންޑޭ  އެކުލަވާލެވުނު  ަގކުރުމަށްޓަކައި 

ދެވަނަ   ބޭކޮމިޓީެގ  އެންމެހާ  މަރުޙަބައްދަލުުވން  މި ފުޅުންނަށް  ދަންނަވަން.  ބަބާ  މި  މުަގިއ  އްދަލުވުއަދު 

މާފަންނުވަ އިްއޒަޑައިަގންނަވަނީ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ފު  ޢަލީ،  އާދަމް  މެންބަރު  ިއއްޒަނަދޫ  ތްތެރި  ތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ރައްޔިތުންެގ   ،ވަނީއަދި މި އިދާރާެގ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަ  މުޙައްމަދު ޝާހިދު  ރުމެންބަ

އަމީންއާ ފާޠިމައްމަޖިލީހުެގ  ކައުންސެމު  ނިއުޝާ،  ފިފާޠި  ލްޖެނެރަ  ރލަތު  އެސިސްޓެންލްމަތު    ސެކްރެޓަރީ   ޓުޒާ، 

ރަ  ،ލްޖެނެރަ ސެމުޙައްމަދު  އެސިސްޓެންޓް  ޖެނެރަލްޓަރެ ކްޝީދު،  ޙު  ،ރީ  އޮފް  ސައިންޙަނާން  ހެޑް   ،

ސަން ޙަލިމެންޓްރީ އެޑިުއކޭޝަން  ރޕަ  ،ރ ޖެނެރަލްޑިރެކްޓަ  ޒު، ެއސިސްޓެންޓްފާއިއަޙްމަދު  ޓްރޭޝަން  އެޑްމިނިސް

 ނަޞީރު. އާދެ! އަޙުމަދު ، ންސަރޑްހެޢު، ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ޒިޔާ ،ޝަންނިކޭއު ކޮމިއިން  އާޑި މީޢު، ޑިރެކްޓަރ ރަފީ

މަރުޙަބާ    ދެ!އާ ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ  ވަރަށް  ވެސް.  ބަބޭފުޅުންނަށް  މި  ބޭފުޅުންނާ  މި  ތި  އްދަލުކޮށްލީ 

ވަނަ   22 މިހާރު މިވަނީ މިމަހުެގ  ޓީެގ ފަރާތުންަގކުރުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ާއންމު ކޮމިމަޖިލީހުެގ އޯޕަން ޑޭ ފާހަ

ދު އެ  ެއއީ  ކަދުވަސް  ކަނޑައަޅާފަވަސް  ދެުމަގއި  ެއޮގތު.  އަޅުަގނޑުމެންނަ ން  މަތިން  ބާކީ  ެގ  މިހާރު  އޮތީ   11ށް 

  އީ އެ ން  ރު، އޯޕަންޑޭ ފާހަަގކުރުމަށްޓަކައި. ދެންތްތައް ކުހޭ މަސައްކަ ކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެދުވަސް މި

 ކޮށްފަިއާވ  ދާރާަގއި ސް މި އިރިން ވެތު ލިބިފައިވާ ޮގތުަގިއ ެއއީ މީެގ ކުމެން މަޢުލޫމާއަޅުަގނޑު   ަގިއ ެވސްމީެގ ކުރީ 

އްކާ އަލުން އެކަން ފެށުމަށް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފަހު އަނެރީަގ. އެހެންނަމަވެސް ދުވަސްަގނޑަކަށްކަމެއް ތަންކޮޅެއް ކު

ބޭނުންފުޅުވާ ބޮޑަށް  ފެށީ. އެހެންވީމަ،    ތުގައިޙަޤީޤަތީވެ  ވެސް ވަރަށް  މިކަމަށްޓަކަިއ  އަޅުަގނޑުއެ މަސައްކަތް  މެން 

ވަ ކަންތައްތަކެއް ރޭ ދެން  ިގނަ  ބޮޑަރަށް  އެންެމ  އެބަހުރި.  މަވިފަ  ބޭށް  ނުންފުޅުވެވަޑަިއަގންނަވަނީ  ޖިލީހުެގ ރައީސް 

އާއިލާެގޖިލީމަ މެންބަރުންެގ  އެ  މެންބަރުންނާ  ތިއްބެވި  ވަުގތު  މި  ބޭފުޅުންނާހުެގ  މަޖި  ދެން  އިދާރާެގ އި  ލީހުެގ 

އެއްތަނަ އާއިލާ  މުަވއްޒަފުންެގ  ދެމުވަްއޒަފުންނާއި  ބައްދަލުވެލާ  ެއއްވެ  މަޖިލީހެުގކަށް  މި  ހިނާގޮގތް    ކަންކަން  ން 

.  ކޮށްރަތް ކޮމިޓީތަކުެގ ހޯލަށް ޒިޔާ  އެކިއެކި .  ދިނުންޓީަގއި ހިނާގ ޮގތް ެއއީ ދައްކައިމިމިސާލަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ ކޮ

ނެ ޮގތަށް ފެންނާ އެންމެންނަށް  ތަކާިއ މި މަޖިލީހުެގ ހިސްޓްރީ ފޮޓޯތަކާއި އަދި ކުރީެގ ާގނޫނުމަޖިލީހުެގ ކުރީެގދެން،  

ޕްރެޒެންޓްކު ޗެމްބަޮގތްރެވޭނެ  އެ  ދެން  ފެނުން.  ިވޔަސްތަކެއް  ކަމުަގއި  ނުވަދެވުނު  ވަދެިވއަސް    ރަށް  ެގލެރީއަށް 

ރާތުން ސަބް ޓީެގ ފަމެން ކޮމިއަޅުަގނޑު ބޭއްވުން. ދެން  ތަކެއްޒާމުކަހަލަ އިންތިފޮޓޯ ނެިގ މި  އެޓްލީސްޓް އެތަނުެގ

ެގ ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ޓީޓްސް އާރމްސްއާ ބައްދަލުކޮށްފަ. ދެން ސެކިއުރިވާނީ ސާރޖެން  އިން ިއއްޔެގަ ރާތުކޮމިޓީެގ ފަ

ދިމާ  ކަންކަން ިއޝޫއެއް  ކަހަލަ  ެއއްެވސް  އެއީ  ވިދާޅުީވ  ބޭފުޅާ  ެއކަންނުއެ  ކުރެވޭވެ  ކަ  އެ  މަށްނެ  އެއީ   .
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ހޭބޭފުޅުން އެއީ  ންޑްލްނަށް  ކަމަށް.  ކަމު  80  ކުރެވޭނެ  އެކަން ބޭފުޅުން  ވިޔަސް  ކަމަށް.   ަގއި  މެނޭޖްކުރެވޭނެ 

މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ  އަޅުަގނޑުއި ތި ބޭފުޅުނެްގ އެހީތެރިކަން  ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށްޓަކަ އެހެންވީމަ، މިކަން  

އޯަގ ޕެމާެގ  ާމއެކީަގކުރުނަިއޒްމިކަން  ދެން  މިކަމުގަ އަޅުަގނޑުއެއްބާރުލުން  ިއ.  އަދި  ބޭނުމެން  އެއީއި  އެންވާނެ.     

މަށް އެހެންވީމަ، މިކަުމަގިއ ކުރިއަށް ެގންދިއު ކުރުމުގައި.  ންތައްތައްދުވަހުެގ ކަންތައްތަކާއި އެކަ  ށް ބޭނުންވާ އެދުވަހަ

 ވަނީ. ބޭނުން ަގނޑުއަޅު ން ސާފުކޮށްލަންތި ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ކަންކަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަފާޠިމަތު ނިއުޝާ ވާ އަލްއުސްތާޛާ މުއްއާއަމީންލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ މަޖި

އެއީ އާދެ! އެކަހަލަ ވާހަކަެއްއ  ؟ އެ ޑޭޓު؟ ންތޯޤީފެބުރުއަރީ މިހާރު ޔަ  22އިނޭގތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ  

 ތީމަ. އޮ އި އަޑުިއވިފަށް ވެސް  އަޅުަގނޑަ

 

 ކެވުން:ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއް ދޫފުނަ

ވާ  އީއެ ވިދާޅުވި  އޮފިޝަލީ  ޚިޔާލެއް    ނޫން.ހަކައެއް  ދެން  އެކަހަލަ  މެންެގ އަޅުަގނޑުއީ  އެއެބަުއޅޭ.  ދެން 

ދިމާއެހެންކަން ތާރީޚާ  އެ  ލަސް  ތީވެވާކަން  ހަފުތާއެްއވަރު  ދެން،  ފަހަރުަގއި  ކަމަށް.  އޭމެންއަޅުަގނޑުވެދާނެ  ތި   

 . ދަންނަވާލާނަން އަރިހުަގއި ތި ބޭފުޅުން އިންކޮށްލާފަޤީޔަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ފާޠިމަތު ނިއުޝާ ވާހަ އަލްއުސްތާޛާ މުއްއާއަމީން  ލީހުެގރައްޔިތުންެގ މަޖި

  2007،  2006އެއް ބޭއްވިފަ އޮތީ. ާގތްަގނޑަކަށް  މެންެގ އޯޕަންޑޭއަޅުަގނޑުވަރަށް ކުރީަގއި ދެން    ކުރީގައި  ،ދެން

އާ ހި ހަމަ  އެއީ  ބޭއްވިއް ސާބުަގއި.  އެފަހަރު  ހުޅުވާލައިެގން  މިފަހަރު  އިފަމުންނަށް  ދެން  ފުރަތަމަ    އޮތީ.  މިއީ 

މި  މެއަޅުަގނޑު ލިބޭޮގތުންއަޅުަގނޑަފަށަނީ  ން  މަޢުލޫމާތު  މެންބަރުންނާށް  އެޮގތަށް    އި  ާއއިލާއަށް  މުވައްޒަފުންެގ 

މެން މިތާ  އަޅުަގނޑުޓޯލްތަކެއް  ރުތަކުަގިއ ހުރި ސް ފަހަކުރީ،  ހަރުއެ ފަން  ރުަގއި ދެއެހެން ފަށާއިރުަގއި އޭ ؟ދެއްތޯ

ހަދާފަ.   ހަދާފަވަ  4އެތެރޭަގއި  ސްޓޯލް  ހަޮގތަ  ދޭލޫމާތުމަޢު  އިރަކަށް  ެވސް  ކިހިނެއްތޯ   ހުރި.  އި ދާފަށް  ދެން 

 ންެގ ިވސްނުންފުޅުަގިއ.  ބޭފުޅުތި ކަންކިހިނެއްތޯ ެގންދާނީ މި؟ ސްނުންފުޅުަގއި އޮތީވި

 

 ވުން:ކަދެްއކެ ން ވާހަރިޔާސަތު

އެކީަގއި ދެްއކުނު ވާހަކަިއަގއި ެއއީ ހަމަ ފުޅުން  ޡިމާއި ހުރިހާ ބޭނާދެން  މިޓީަގއި  މެން އެ ދުވަހުެގ ކޮއަޅުަގނޑުމިއީ  

ކަހަލަ ެގ  ތި  ބޭނުންވަޮގތަކަށް  މިސާލަކަށް  ންދަން  ކޮމިޓީތައް  ެއްއބައި  ެއ  ދެން  މިސާލަކަށް   ،ނީނަމަދަންނަވަނީ. 

އެ ކޮމިޓީ  މުއްއާ ހިނާގއިރުގައިަގ  އާ ޑީަގއި  މިީއކަން  މަޢުއް  އެކަހަލަ  ޮގތް  ހިނާގ  ކޮމިޓީ  މިސާލަކަމު  ށް  ލޫމާތެއް 
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ކޮމިޓީ ހިނާގނެ ޮގތް. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް.  ތަކާއި އެ   މަސައްކަތްެއ ކޮމިޓީަގއި ކުރާސް ކޮމިޓީ.  ރައިޓް  މަންއުހި

ވިދާ ތި  އަނެއްހެން  ޮގތަދެން  ސްޓޯލްތަކެްއަގޅުިވ  މި  މައެ  އި ށް  މިކަން    ފަސޭހަވާނެ  ތަންކޮޅެއް  ދިނީމަ  ޢުލޫމާތު 

ކަުމަގއި ިމ  މި،  ެވސް. އެހެންވީމަ  ށްވުރެއެ ބޭފުޅުން ހިންގެވުމަ  އެތަންތާނގައިއިމާރާތުެގ.    ޅިމެނޭޖްކުރަން ވެސް. މު

 އެނިގ މިތަނަކީ   ލޫމާތުތައް ިގނަ މީހުންނަށްމަޖިލީހުެގ މި މަޢު  މިއެއީ   މި އިއްޔޭ.  ޞަދަކީމަޤް  ދެންނެވި ޮގތަށް މި

 ދަކީ. ތުަގއި އެ މަޤްޞަތަނެއް ނޫންކަން ޕަބްލިކަށް ެއނުގން ޙަޤީޤަިއވާ  ރެވިފައެހާ ބޮޑަށް ބަންދުކު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޒާޠިމަތު ފިލްޛާ ފާޖެނެރަލް އަލްއުސްތާންސެލް ކައު

ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަމުޤައްރިރު.  ރިއްޔާ  ޝުކު ކައަޅުަގނޑުށް  ނަަގންވީ  ތެރޭަގއި  އާންމު ންނޭނެގެމންެގ  ކޮމިޓީެއއް،   

މެންބަރުންނާ ޕެމާކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތް މެއަޅުަގނޑުއާއި  އި  މި  ކޮމިޓީތަކުަގއި  އެކިއެކި  ންެގ  މަޖިލީހުެގ  ކުރާ 

ކޮންކަހަލަ   ؟ޮގތެއް ދެއްތޯެގންދާނެ   މެއްޕްރޮުގރާ  އެއީ ެގންދާނެސެކްޝަންތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ލައިެގން

ކުައޅުަގނޑުޕްރޮުގރާމެއްތޯ   ބަހާލައިެގރިމެން  ެގންދެވޭނީ. އަށްެގންދާނީ.  މީަގ  ކަންނޭނެގ  ކޮމިޓީމީ  ން  މިހާރު  ތައް ަގ 

ބައްލަވާލަހިނާގޮގތް މި  ތި  ކަމަށްވަންޏާ  ބޭނުންފުޅުވާ  ތި އަޅުަގނޑަވި  ވިދާޅު  ްއަވން  އަންޑަސްޓޭންޑުވަނީ  ށް 

ކޮމި ހިނާގއިރު  ވިދާޅުވަނީ  ތިއްހަމަ  ޓީއެއް  ކޮމިޓީއެ ބަވަިއެގމެންބަރުން  ހިނާގއިން  ދުވަހުެގ  ރުއް  އެ  ަގއި 

ޮގ ކުރިއަށްދާނެ  ވާހަކަ  ހޮނިހިރު ދުވަހެ  އަދިތެއް. ދެން،  މަސައްކަތްތައް  ؟ ދެއްތޯމި ދެކެވެނީ    އްޔާެވްއޖެ  22އްެގ 

ކަ ވީކެންޑަކާ  އެހެންނޫނަދެން  ދިމާކުރަންނޭނެގ  އަދި  އްސް  އެްއކަމަކަށް އަށް    22ވާނީ  އެހެންވީމަ،  ނުވިައސް. 

ތުެގ.  ކަންތައް ކުރާނެ ޮގ  އެ ދުވަހު  ؟ތޯދެއް  ލަވާލަންވީމެން އެކުައޅުަގނޑުއް  ކެމްތައް ނަންަގވަިއެގން ޕްރޮުގރާއެކޮމިޓި

ނަކަށް ވެސް ދެން މި އަންނަނީ މެންއަޅުަގނޑުށް ދާނީ.  ށް ހީވަނީ މީތި އެންމެ ރަނަގޅަ އަޅުަގނޑަން ކަންނޭނެގ  އޭރު

އު ބޭ  ،މުރުފުރާއެކި  ދެއުމުރުފުރާެގ  އެހެންޑަކުދިންނާކު ؟އްތޯފުޅުން  މީ  މެންނަށްއެން   ވީމަ،އި  ެގން  ވެސް 

އެއެްއކުރާދާފައި ވެސް  އެންމެންނަށް  ކަދުވަހު    ނީ  ބައިވެރިެވވޭނެ  މީތި  ީމަގ  ކަންނޭނެގ  ޮގތަކަށް  ހަލަ 

 ބައްޓަންކުރަންވާނީ. 

 

 އާދަމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެުވން: ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރުމާ

ޮގތަށް ެއކި ތަންތަން،   ރެއއްހަމަ ޓުއަ އޮތީ އި ވެސް ވާހަކަދެކެވިފަ މެންނަށް އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރު. ކުރިއްޔާ އާދެ! ޝު

ޮގތަކަށް.  މަޖިލީހު ކަހަލަ  ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ  މިހިން  ތަންތަނުން  އެކި  ކޮމިޓީއެްއެގ  ެގ  ހަމަ  ޭއެގތެރެއިން  ދެން 

ޮގތަކަ  މީހުންނަށް  ސް އެބައްދަލުވުން ވެ ބޭފުޅުން ފެނިެގންދާ ކަހަލަ  ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވިފަ އޮތީ ކްލަބުެގ  ށް. ދެން 

މަޖިމި  ެގންބޭނުންކޮށް ކި ލީތާ  ޮގތަށް  ޓުއާރއެއް  ެއޮގތަށް  ެއްއޗިހި  ހިސްޓްރީާއއި    ތަނުގެ   އެދެން  ޔައިދޭން.  ހެުގ 

ކަދެކެވިފަ އޮތީ.  ވާހަމެންނަށް އޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމަށް ބޮޑަށް  ކަންކަން ހިންުގ  ބޭނުންކޮށްެގން އެ  ށްްއޒިފުން ބޮޑަމުވަ
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ެއޮގތަށް  ތި ވިދާ  ދެން އެ އިންތިޒާމެއް  ސް  ވެ  ކުލަބާއި ކުލަބުހަމަ  ނަަގިއެގން  ޅުވިހެން ޓީމެއް  ޓީމެއް ނަގައިެގން 

 އޮތީ.  އި އެ ވާހަކަ ދެކެވިފަ ތަކަށް ކަހަލަ ޮގނުންކޮށްެގން އެކަންކުރާބޭ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޝީދުމަދު ރަމުޙައް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އެސިސްޓެންޓް

އްވި ފަދައިން  ރެމު ފާހަަގކުާއއް  ކުރީަގއި އަމީންންކޮޅެއްމެން ތައަޅުަގނޑުމިއީ  ޤައްރިރު. އާދެ!  ޝުކުރިްއޔާ މުއާދެ!  

ެއއްޗި ވި މި ކޮޅުަގއި އޯޕަންޑޭ އެއް ބޭއް ޚާއްސަކޮށް   ނަށްންޅުވަރަށް ިގނަ ބޭފުހި ހެދިެގން ހަމަ  ެގން ސްޓޯލްތަކާއި 

ތުން  ހުރި ޮގން މިހާރު ތި ވިސްނުންފުޅުމި އޯޕަންޑޭެއްއެގ ޮގތުަގއި. ދެ  ކުރިއަށްެގންދިޔަ ވާލަިއެގން  އާންމުންނަށް ހުޅު

ެގ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މުަވއްޒިފުންނާއި  އާއިލާ ެގ  ބަރުންނާއި މެންށް ތި ެގންުގޅުްއވަނީ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ބޮޑަހަމަ  

ކަމަށްވާތީމުވަްއޒި ބޭފުޅުންނަށް  އާއިލާެގ  މަޖިލީހުއަޅުަގނޑަ   ،ފުންެގ  ހީވަނީ  ސެކްޝަންތަކެްއ  ށް  ިގނަ  ވަރަށް  ަގއި 

  ގެ މިތާނ މަސައްކަތްތައް  ހަމަ އެ ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ  ދެންނެވި    ތަކުން ހަމަ މިކްޝަންސެ  ބަހުރި. މަޖިލީހުެގއެ

ސެކްޝަނަކުންއެތެ ކޮންމެ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ކުރެވޭ  ޑިސްޕްލޭ  މިސާލަރޭަގއި  ސެކްޝަނުން އަޅުަގނޑުކަށް  .  މެންެގ 

މަސައްއަޅުަގނޑު ކުރާ  ދައްކާލަތައް ވަޑަ ކަތްމެން  ބޭފުޅުންނަށް  އެތެރޭެގ  ވޭދެިއަގންނަވާ  އެތާނެގ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ނެ 

ދެ ސްޓޯމަޢުލޫމާތު  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ޮގތަކަށް  ވެމުންދާ  ކޮންމެެވސް  ނޫނިއްޔާ  ޒަރީއާއިން  ކުރެިވއްޖެްއޔާ  ލްތަކެްއެގ 

  މިޓީ ތާ ކޮއެބައި ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ  ކަދައްކަވާތީ ކޮމިޓީ ސެކްޝަނުން ހަމަޅެއް ފަސޭހަވާނެ. ކޮމިޓީަގިއ ވާހަތަންކޮ

ހުން ކުރާ  އޮފީހުން ޓޭބަލް  މިސާލަކަށް މަޖިލިސް ޓޭބަލް އޮފީދެން   ؟ތައް ދެއްތޯސެކްޝަނުން ކުރައްާވ މަސަްއކަތް

މުޅި މަޖިލިސް ހަމަ    ކޮށްޅި ޖުމްލަށް ހީވަނީ މުއަޅުަގނޑަހަލަ ޮގތަކަށް މީތި އެރޭންޖުވެއްޖެއްޔާ  . އެކަމަސައްކަތްތައް

ބޭފުޅުޑައިަގވައެދުވަހު   ހަންނަންނަވާ  މަށް  ކަހަމަ  ދެވިެގންދާ  ޮގތަކަށް  ޢުލޫމާތު  މެންނަށް  އަޅުަގނޑުލަ 

   ނޭގތޯ.އި ހެންދައްކާލެވިދާނެ

 

 އަޙްަމދު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:   ހެންސަރޑް، ޑިރެކްޓަރ

ހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދެންމެ ހުރިހަމަ ށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑަނަވާލަން ބޭނުންވީ  ދަން ައޅުަގނޑުކުަގއި ޕަންޑޭެގ ކަންތަ މި އޯ

ޚިޔާލު ކޮމިޓީެއއް  ފާޅުކުރެއްވިހެއެ  ހިންާގ  ކޮމިޓީެއއް  ހަމަ ސްޓިއަރިންްގ  އަދި ނޑުައޅުަގން  ވެސް  މެންބަރުން  މެން 

  ނގެ ރޭޝަން އަދި ނުބޭއްވޭ ކަންނޭްގެގ އިނޮދައުރަކަށް. ދެން، އޭ  މިހާރު އާ  އިހާރު އޮތީ އިންތިޚާބުކުރެވިފަޕެމާ މި

ސީނިއަރ ވެރިން ވެސް ޭއެގ    ނޭ ޮގތަށް އަދި މަޖިލީހުެގ އިދާރާގެ ސް ހިމެޔަސް ެއ ބޭފުޅުން ވެންވި. ދެން އެހެތޯދެއް

ދުވަހުެގ ޕްރޮުގރާމެއް ފުރަތަމަ ހަދާފައި ދެން އަދި    މެންނަށް އެއަޅުަގނޑުނަަގިއެގން    ޓީމެއް  ޮގތަށް  ތެރޭަގއި ހިމެނޭ

ބޭނުންވާ   ލޭނުގައިއެ ޕްރެެގން   ނެވަންޏާ އެޭގ ޚިޔާލުތަކެއް ެވސް  ކަށް ސްޓޯލެއްަގއި ޑިސްޕްލޭއެއް ހަދާ ކަމަށްމިސާލަ

ރަށް އެނޭގނެ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން މިސާލަކަށް ބޭނުންވަނީ. އޭ  ނަށްމެންއަޅުަގނޑުން ވާހަކަދެްއކީމަ  ބަޖެޓަކާ ބެހޭޮގތު
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ށް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ނޑައަޅުަގނެހެން  ން ފަސޭހަވާލަ ނިންމާތްޮގތްޮގ

ކޮމިފެ ސްޓިއަރިންްގ  ފަރާނޭ  ދެންނެވި  މި  ހިމެޓީެއްއ  އެކުތްތައް  ޮގތުން  ފަސޭހަވާލަިއެގން  ލަވާނޭ   ނެ ކުރިއަށްދާން 

  .މަށްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މަމިހާރު  ހެންވީަމ،  ިގނަ  ސާފުވެއްޖެ  އަޅުަގނޑަޢުލޫމާތުތަކެއް  ވަރަށް  ވެސް  ށް 

ވެސް ހަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ    އަޅުަގނޑު،  ހެންވީމައެވުން ކުރުކޮށްލާނަން.  ބައްދަލު  ދާންީވ ޮގތެއް. އެހެންީވމަ، މިކުރިއަށް

ނިންމުނީ   މި  މަޝްވަރާއާެއކީަގއި  ކޮމިޓީެއއް  ޚިޔާލާ  ސަބް  ތެރޭައޅުަގނޑުހަމަ  އެއީ މެންެގ  ހަދަން.    ަގިއ 

ކޮމިޓީެގ   ސަބް  ޕެމެާގމެންބަރުންނާ  3އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  މެންބަރަކާއި    ފަރާތުން    ސެކްޝަންތަކުެގ  މި    3އަދި 

މަށް. ދެން ެގންދިއުމެންެގ ކޮިމޓީެގ ތެރެއިން މި މަސަްއކަތް ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުން  ފުޅުކު ކަނޑަައޅުްއވާ ތި ބޭރަބަމެން

  އެކަމަށް ޓައިމް   އިޑޭޓް ފައިނަލްކޮށްފަ  ެގޑުމެން ވެ ދެން އަޅުަގނފައިނަލް ނުވާތީއަދި ޑޭޓް    ންމެަގ ތި ވިދާޅުވިހެންދެ

ވާންޖެއޮތްވާ   ތައްމި  ެއއީ ހޭ  ެގންދިއުން  ކުރިއަށް  މުހިއްމުޔާރީތައް  ވަރަށް  ކަ    އެހެންވީމަ،  ދެކެން.  ކަމުަގއި  މެއް 

ޝު އަުގޔާ  ކުރިއްބޮޑަށް  ތިދެއްވި  ވަޑަިއެގން  ވަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަސްކޮޅަށް.  ޝުކުރިއްހުރި  ބޮޑަށް  ޔާ.  ރަށް 

 ލުވުން ނިމުނީ.ހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަހާމި

 

_______________ 


