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

 

 ެގ ފެށޭބައި ރެކޯޑުކުރެިވފައެއް ނުވޭ( )ކޮމިޓީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުން އިދާރީ

މަރުޙަބާ. ދެން އޮތީ ކޮިމޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް  ދާިއރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.    ތޮްއޑޫ ކަމަށް  މުޤައްރިރު

 ޝާހިދު.  ށަހެޅުން.ނަން ހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

 ެގ ނަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އާދަމް ޢަލީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ،ސަބް ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް

 
 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

 އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު،ފުނަދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީ މޭޒުން

ނަން. އެއީ މި ކޮމިޓީެގ  ެގ  އާދަމް ޢަލީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު   ވަނީ  އިދު ލިބިފަިއ މިއާދެ! ހުށަހެޅި ތާ

ިމ  ނައިބު   ޢަލީއަކީ  އިއްތިފާުގން އާދަމް  ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއުވން އެދެން. ކޮމިޓީެގ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މުޤައްރިރަކަށް 

ތޮްއޑޫ ދާއިރާެގ  ރިޔާސަތު ކޮމިޓީެގ ުމޤައްރިރު،  ކޮމިޓީެގ  ފި. ދެން  ވިަވޑަިއެގންވިކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް ހޮ

 ޝުކުރިއްޔާ.   ހަވާލުކޮށްލާނަން. ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންއަ

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޯޕަން   ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19ްމ. އަޅުަގނޑުމެން ާއއްމު ކޮިމޓީެގ ފަރާތުން  ޘިޝުކުރިއްޔާ ނާ`.  

އިްއޒަކޮށް  އާއްމުޑޭ   އިދާރާެގތްމަޖިލިސް  އާއިލާތަކާއި  މެންބަރުންެގ  އެ  އަދި  މެންބަރުންނާއި    މުަވއްޒަފުންެގ  ތެރި 

މަމައާއި މި  ޮގތުން  ފެށުމުެގ  ފުރަތަމަ  ޓަކައި  ބައްދަލުވުމަށް  އެއްތާކުން  ޑޭ    22ހުެގ  ލާތަކާއި  އޯޕަން  ދުވަހު  ވަނަ 

ފަ. ދެން އެ  އާންމު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި  ހިންުގމަށް މިވަނީމި ހަރަކާތް  މަޖިލީހުެގ ފުރަތަމަ އޯޕަން ޑޭ،  

ސަބް އެކުލަވާލި  މި  ޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތުން  މިކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުން   ސަބް  އަދު  ފުރތަތަމަ  ކޮމިޓީެގ 

 ަގނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުންވަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޓަކައި ައޅުދު   ބޭއްިވެގން މި ދަނީ މި ދެންނެވި ޮގތަށް އެ

މަސަްއކަތް މަަގށް  އެ  ނިންމާ،  ކަންކަން  ކުރުން.  ކުރާނެ  ކަންކަން  ހާސިލުކުރުމާއި  އެކަން  ޮގތުން ކޮށް،  އެ 
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ވަރަކަށް ދުވަސް. އެހެންވީމާ، ެއ    12ބާކީ މި އޮތީ  ނަށް  ވަނަ ދުވަހަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  22ބަލާއިރުަގއި،  

 އަދި މަޖިލީހުެގ އެބަ ޖެހޭ މަޖިލީހުެގ ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސްާއއި ބައްދަލުކޮށްން  ަގއި ައޅުަގނޑުމެދުވަސް ތެރޭ  12

ކަން ހުރި  މި  ބަްއދަލުކޮށް،  ޖަމްޢިއްޔާއާއި  ޮގތުން ތައްތައް  ސޯޝަލް  އެ  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން.  އެރޭންޖްކޮށް 

މަ ބައްދަލުކޮށްލާނީ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މިއަދު  ިއސް އަޅުަގނޑުމެން  އެންމެ  ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން  ސަލާމަތީ  ޖިލީހުެގ 

ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސް    މަޖިލީހުގެ   އެޓް އާމްސް. އާދެ! މި ަވުގތު މި ކޮމިޓީއަށްސަރޖެންޓް    ވާފަރާތް ކަމުަގއި 

ކޮމިޓީގެ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އާންުމ  ފަރާތުން،  ކޮމިޓީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ދެްއވީތީ    ވަޑައިެގން 

މަހުެގ   ބޭއްވުމަށް މި ވަނީ ހަ  22ފަރާތުން މި  އެކަމަށް ޓަކައި ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުެގ އޯޕަން ޑޭ  މަޖެހިފަ. ދެން 

އިްއޒަތްތެރި ތައްވާންޖެހޭ   މަޖިލީހުެގ  ވަނީ  މި  ކަނޑައެޅިފައި  އަހަރަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ޔާރީތަކުެގ 

ާއއިލާ    ފުޅުންނާއި އަދި މި އިދާރާެގ މުވައްޒަފުންނާިއ އެ މުވައްޒަފުންެގމެންބަރުންނާއި އެ މެންބަރުނެްގ އާއިލާެގ ބޭ

ހަށް ޒިޔާރާތްކޮށް، މި މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްތަްއ ހިނާގ ނުހިނާގ ޮގތް ެއއްތާކު ތިބެ ބަލާލާ، މި ުގޅުން މި މަޖިލީ

ެގ ށް ޓަކައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްމި ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަ  ެގ މަޤުޞަދުަގއި ކުރަމުންދާ ކަމެއްބަދަހިކޮށްލުމު

ފާހަަގކުރެވުނީ ސަލާމަތީ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުެގ ބެލުމުެގ   ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެ ދުވަހު

ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ މި ކަންކަން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން  ތީެވ، މި ސަބް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން  ވާށް  ދަށުން ހިނާގ ކަމަކަ

މިކަން  ސްޓޯލްތަކެއްެގ ޮގތަށް    ަގއިތުން އެ ދުވަހުެގ ހަރަކާތްތައް ހިނާގއިރުރަށް ބޮޑަށް ރޭވިފައި އޮތީ ކޮމިޓީެގ ފަރާވަ

ޒިޔާރަތްކޮށް،   ކޮމިޓީތަކަށް  އެ  ބޭބޭފުޅުން  ބައެއް  ހިނަގމުންދާއިރު  ކޮމިޓީތައް  މަޖިލީހުެގ  އެއީ  ެއ  ެގންދަން. 

ބަ  ކޮމިޓީތަކުގެ  ޮގތް  ހިނާގ  ނުވެދެވުބައްދަލުވުން  ޗެމްބަރަށް  އަދި  ކަމުލާ،  ެއ    ަގއިނު  ވަދެ،  ެގލެރީއަށް  ވިޔަސް 

ވީމާ، އެ ކަންކަން ކުރުމުަގއި ހުރި ކަންކަން ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުން ސާފުކޮށްލަން  ލުމުެގ އިންތިޒާމު. އެހެންތަންތަން ބެ

އަބޭނުންވާތީ   ކަންކަން  ެއ  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލީ.  މި  ބޭނުން.   ކުޑަކޮށްޑު  ނަގޅު އަޅުަގނޑު   ސާފުކޮށްލަން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެޓް އާމްސް މުޙައްމަދު ޙަލީމް ސަރޖެންޓު

ދެން   ކޮށްދިނުން.  ެއސްކޮޓް  ނޫންތޯ  ެގންދެވިދާނެ  ެއކަން  އުސޫލުން  ެގންދާ  މި  އާންމުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު 

ަވުގތު މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރާއިރު  ޖުމްލަ    އޮފިސަރުންެގސެކިއުރިޓީ    ތިބި  އެސްކޮޓް  އެ  8އަދަދަކީ  ދެން   .8  

ބޭފުޅަކަށް   ކޮންމެ  ހީވަނީ    10ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް  ވެއްޖިްއޔާ  ބޮޑީ  ކުރެވޭނެހެންއ  ސިވިލް  އާފްޓަރ   ،ލުކް 

ާގތްަގނޑަކަށް  ންހެއްޓޭނެހެލެބެ އެއީ  އުނދަގޫވާނެ.  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ެވއްޖިްއޔާ  ިގނަ  އެއަށްވުރެ  މީހުން   80. 

އެއޭ ކަމުބެލެހެއްޓެ  ރުން  ނުވަންނަ  ތެރެއަށް  ޗެމްބަރ  ދެން  ކޮށްދިނުމުަގއި.  ެއސްކޮޓް  ެގލެރީ    ގައިނީ،  ެވއްޖިއްޔާ 

 ށް ދެވިދާނެ.  ނަތަކުން އެ ފިސިލިޓީ އަޅުަގނޑުމެން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝާހިދު.ދު މެންބަރު މުޙައްމަފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިތުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

ކުރިން ވެސް ތި ބޭފުޅުން މި ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ހަރަކާތެްއ  ެގ  ބިފައި އޮތީ މީއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް މަުއލޫމާތު ލިޝުކުރި

އަޅު ހިންަގ ެއހެންވީމާ،  ކަމަށް.  އޮތް  ކުވާފައި  ޤަބޫލު  ބޭފުޅުންަގނޑު  ތި  ހުންނާނެ ރަނީ  ކަމުަގއި  މި  ތަޖުރިބާ  ެގ 

ކަމަށް. ދެން ކުރިން އެ ެގންދިޔަ ފަހަރުތަކާއި ކުޑަކުޑަ ޚިލާފެއް، ތަފާތެއް މި ފަހަރު ހުރެދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  

ށް ކީ ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަވިސްނިފައި މި އޮތީ ޓުއަރއެއްހެން ެއކަން ެގންދަން. އޭެގ މާނައަ  . ބޮޑަށްމި ބަލަނީ

ހިނާގ  ތަންތަން  އެ  ހިސްޓްރީއާއި  ތަނުެގ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އާއިލާތަކުެގ  ބޭފުޅުންެގ  ާއއިލާތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޮގތާއި ދެން ހަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އެއްކޮށް އެ މީހާައށް ތަޞައްވަރު ކުރެޭވވަރުެގ ޑީޓެއިލް ޓުއަރެއއް ެގންދާ  

ވަރަކަހަލަ   ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވި  ޮގތަކަށް.  ކުރިން  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ޙަލީމްއަށް  ބޮޑަށް  ށް 

ތެރެއިން   އާންމުންެގ  އެހން  ތެރެއަށް،  މީެގ  ެވސް  ބޭރުން  އަރަނީ  ހިތައް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ބަޔަކު  ޮގތް. 

ާއއިލާތަކުގެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަރަކަށް.  ކޮންމެވެ ބޭރުން    އަންނާނެ  ދެންނެވިހެން ސް  މި  ޮގތުަގއި  ކުރެވޭ  ޤަބޫލު 

އިނޭގ،   ވެސް  ކުރަން  ރަނަގޅަށް،  އެކްސްޕްރެސް  ބަޔަކު  ހިސްޓްރީ  އިނޭގ  ރަނަގޅަށް  ހިސްޓްރީ  ތަނުެގ  މި 

ށް  ެއޮގތަ ރިކަމެއް  ެއއްެވސް އެހީތެމުަގއި  ބޭނުންވާނެ އެކަމަށް. އެހެންީވމާ، އެ ކަހަލަ ބޭފުޅުންކޮޅެްއ ހޯއްދަވާ ދެްއވު

ނަމަ އެނިގަވޑައި ؟ ދެއްވިދާނެތޯ އުޅުއްވާތޯނޫން  ބޭފުޅުންކޮޅެއް  ބާވަތުެގ  ؟ ަގންނަވާ  އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  މި  ވެސް 

 ބޭނުން އޮޅުންފިލވާލަން އިނޭގތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެޓް އާމްސް މުޙައްމަދު ޙަލީމް ސަރޖެންޓު

އަޅުަގނޑު ީމަގއި    ންބޭފުޅު  ވެސް އިނޭގ. އެ   ށްޅުަގނޑަބޭފުޅެްއވަރު އަރަނަގޅު. ހިސްޓްރީ ދަންނަ ާއންމުންެގ ދެ  

. އޭރުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ެގންދިއުމުަގިއ  އްޖިއްޔާއިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަުމަގއި ވެ  ކޮޅުގެ އިންވޯލްވް ކޮށްފާނަން މި

ދެވިދާނެ. ެގންއަށް  ޑުމެންނަށް ކުރިވާހެން ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅު ޕްރެޒެންޓޭޝަނަކާއި ެއއްކޮށް މިކަން އަޅުަގނ ތި ވިދާޅު

ން ބޭނުންވަނީ ތި ވިދާޅުާވ ޮގތަށް މެންބަރުންނާއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކެްއ  ލަދެން އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

އަންނަ   ބޮޑީސްތަކެއް  މެޝިނެއް  ކަމުަގއި  ސިވިލް  އެކްސްރޭ  ޮގތުން  ރީޒަންެއއްެގ  ނަމަ ސެކިއުރިޓީ  ކަހަލަ ެވއްޖެ 

ޮގބަހައްޓަން    ައޅުަގނޑުމެންއް  އެްއޗެ ދަނޑިވަޅުެގ  ބޭނުންވޭމި  އެބަ  ެއއީ   ،ތުން  ވެއްޖިްއޔާ.  ޮގތުން  ވިދާޅުިވ  ތި 

ދެން ކޮ ެވއްޖިްއޔާ  ޮގތުން  ވިދާޅުާވ  ތި  ނޫން  މެންބަރުންނެއް  އަދި  މުވަްއޒަފުންނާއި  މިތާ  ވިޔަސް  ޮގތެއް  ންމެ 
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ކަމު އަންނަ  ބޭފުޅަކު  އެހެން  ބޭރުން  އޭެގ  އަ   ގައިއަންނާނީ.  ކިއުރިޓީ  ސެބޭނުންވޭ    އެބަޅުަގނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ 

ކުރުން   ހަދަން. ދެން ކެމެރާ  ޮގތަށް  ތްރޫވެެގން އަންނަ  އެ  ރީޒަނަށް ޓަކައި އެކްސްރޭ ެމޝިނެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް 

  ހަމަ.ެގންދެވޭނެ ކުރިައށްހުއްދަދެއްވާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ؟ ހުއްދަ އޮންނާނެތޯ

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ާއދަމް ޢަލީމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ބޭފުޅަކު ެއއްޗެއް ސާފުކުރަން.  އިތުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މާފަންނު

މިހާ ކޮށްެގންއާދެ!  ބޭނުން  މުވައްޒަފުން  މިތާނެގ  ތަން  ވާހަކައަ  މިތާނެގ  ރު  މި  ހިސްޓްރީާއިއ  ިއ  ތާޮގނާގ  ހިކީ 

އެ   ޮގތާއި  ހިނާގ  ޮގތެއް   .ންއަންނަ  ކަންކަންކޮމިޓީތަކަށް  އޮޅުންފިލުަވއިދެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ، އެ ޮގތަށް ިމ    ބޭނުން.  ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބަލަންޖެހޭހެން. އެއަށްފަހު ކަންނޭނެގ ބޭރުެގ ބަޔަކު

މުަވއްޒަފުތަ ޮގން  ނުެގ  ވަބޭނުންކުރެވޭ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތިއްޔާމުން  ރަނަގޅަރަތަށް  އެކަންށް  މިސާލަކަށް ށް   .

އެ  ފުރަތަމަ  ވިޔަސް.  ޮގތަކުން  އެހެން  އަދި  ިވޔަސް  ކޮށްެގން  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން   އަށްކްލަބް    ކަންނޭނެގ 

 ދަންނަވާލީ.އެ ާވހަކަ އެހެންވީމާ،  ދާންޖެހޭނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިދުޝާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

ކުރާ ކަމެއް  ކަހަލަ  މި  އަރަނީ  ހިތައް  އެންމެ އަޅުަގނޑު  ކުރުުމެގ  މިކަން  ެއކުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނާިއ  އިރުަގިއ 

އެ ބޭފުޅުން މި ކަމުަގިއ    ކު، މަޝްވަރާއާއެ ެގ  ންވޯލްވް ކޮށްެގން އެ ބޭފުޅުންހަމަ މެކްސިމަމައަށް އިޕެމާ،  ފަސޭހަވާނީ  

އެއްބާރުލުމެއް ޮގތަށް  ބޮޑު  ދެްއވާ  ކުރެޭވނެ    ެގންދިޔުން  މިކަން  އެކުަގއި  ބޭފުޅުނާއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނެގ. 

 މެންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން އެދެން އިނޭގތޯ. ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުއިދާރީ ރަނަގޅު ޮގތެއް 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޝު ވެސްއާދެ!  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންީވމާ،  ކުރެވުނު ކުރިްއޔާ.  އާމްސްއާެއކީ  އެޓް  ސަރޖެންޓް  ދެންމެަގއި   

މަޝްވަރާަގއި އެނިގއްޖެ މިީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަކެްއ ނެތި ކުރެވޭނެ ކަެމއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ދެންމެަގިއ  

މެދު  ވެސް   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދައިން އަޅުަގނޑަށްރާެގ  އިނަދޫ ދާފު ވެރިވެެގން ފެނޭ ޕެމާ 

ވިދާޅުވި ޮގތަށް އެސް.ޖީ ާއއި ވެސް ިމ    އަޅުަގނޑު އެ މިކަން ރަނަގޅަށް ރޭވިލާން. ދެން އޭެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން 

ޮގ ިއދާރީ  ބައްދަލުކޮށްލާފަިއ  ފުރިހަމަކޮކަމުަގިއ  މި  ކުރުތުން  ފުރިހަމަ  ކަންކަން  ކަމެްއ  ށްލަންޖެހޭ  މުހިންމު  މަކީ 
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ދެންނެވި  މި  ދެކެން.  އޮތީ  ކަމުަގއި  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބާކީ  ޮގތަށް  ިމ    12  ތެރޭަގއި   12ދުވަސް.  ،  ދުވަސް 

ބަ އަންނާސަރުކާރު  ދެ  ނެންދު  ކަމަށް  ދު  މި  ބޮޑަށް  ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ޭއެގ  އެހެންވީމާ،  ވަސް. 

ފުރިހަމަވެެގންދާ    ،ޔާރުވެތައް ިއންތިޒާމުތައް  ބޮޑަށް  ޮގތުަގއި  ކަމެވަރަށް  ކޮމިޓީެގ  މަކީ  މިކަންވުއްެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

މެންނަށް ޕެމާެގ ިމ  މް އަރިހުން ައޅުަގނޑުޘިވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ނާ

ބައްދަލުވުެމްއ  ވަ އެކީަގިއ  ބޭފުޅުންނާއި  ވަޑައިަގންނަވާ  އަލަށް  އަދި  ބޭފުޅުންނާއި  ތިއްބެވި  ުގތު 

ކޮމިޓީން...އާދެއެރޭންޖްކޮށްލަދެއްވުމަށް.   ސަބް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އެކީަގއި  ާއއި  އެސް.ޖީ   !ހަަމއެާއއެކީަގިއ 

މާދަމާަގއި މި މަޖިލީހުެގ އެސް.ޖީއާ    މެންން. އަޅުަގނޑުކޮށްލާނަރުން ކުމި ބައްދަލުވުދެން  މެން  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު

ކަމާ   މި  ޮގތުން  އެކީަގއި  ކުރުމަށްފަހުުގޅޭ  މަޝްވަރާތައް  އަޅުަގނޑުއޭ،  އިތުރު  އެކީަގިއ  ެގފަހުަގއި  ޕެމާއާ  މެން 

މި ރޭވި  އިށީނދެ،  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ތަރުތީބުވުލާކަމަށް  ޓަކަިއ،،  ނިން  މަށް  ބައްދަލުވުން  ިމ  މާލަން. މިއަދުެގ 

މަ ހުެގ އޯޕަން ޑޭ ފާހަަގކުރުމަށް ޓަކަިއ ނެިގ ސަބް ކޮމިޓީެގ ފުރަތަެގ ފަރާތުން މި މަޖިލީޓީ އެހެންކަމުން، އާންމު ކޮމި

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ނައަޅުަގނޑުފަހުން ދަންނަވާ ންލުބުން މިހިސާބުން ނިމުނީ. ދެން ސަބް ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުވުދަބައް
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