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  މޭޒުން އިްއެވވުން:  އިދާރީ

ބޭފުޅުންކޮމިޓީ`.   މަރުެގ  މިއަދު  ޙަނަށް  ދަންނަވަން.  މަސްބާ  ސަރުކާރު  ކޮމިޓީެގ  އްޔަތު  ލިޢޫމިއޮތީ  ސަބް 

ަގނޑު  ދެން ައޅުކު ހޮއްެވވުން.  ރަކަށް މިއޮތީ ކޮމިޓީެގ މުަގްއރިރަކާ ނައިބު މުަގއްރިން. ދެން ފުރަތަމަ ކަމަބައްދަލުވު

 ްއރިރެއްެގ ނަންފުޅު ހުށަހަޅާލަން. ން މުަގވާލާނަފުރުޞަތު ހުޅު

 

  ްއކެުވން:ވާހަކަދެ  އިން ޒިޔާދުސަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު ދޫވަިއކަރަ

އަޅުަގނޑު  އާ ހުށަހެޅު ދެ،  ތާއީއެ  މު ނައިބު  މޭ.ދުކުރަމަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ޤަ  ތާއީދުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އްރިރަކަށް ރަޝީދު 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 

 : ވުންއިދާރީމޭޒުން ިއއްވެ 

މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފުެގ ރާެގ  ، މަޑުއްވަރީ ދާއިފުޅުމަށް ޝަރީފުެގ ނަންރިރެްއެގ ޮގތުަގއި ހުންނެވުމުގައްމިޓީެގ  ކޮ

ހުށަހަނަންފު ދާއިރާެގ  އްވާޅުޅު  މެދު  ހިތަދޫ  މިއިންނަނީ.  އަޙްމެންފައި  މިވަނީ ރަޝީދު    މަދުބަރު  ތާއީދުކޮށްފައި 

ޙު  ދޫވަިއކަރަ މެންބަރު  ޒިޔާދު.  ންއިސަދާއިރާެގ  ދަންނަ  މާ،އެހެންވީ   ވޯޓަށް  ވޯޓު އަޅުަގނޑު  ތިބޭފުޅުން  ވާލާނަން 

ޝަރީފް މުގައްރިރެްއެގ    ޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީމިކޮން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  ން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުދެއްވަ

ނަ  ދެން  ޮގއިޮގތުަގއި.  މުަގއްރިރެްއެގ  ފެނިބު  ހުންނެުވމަށް  ބޭފުޅުންވަޑަިއަގންނަތުަގއި  ހުށަހަޅަން ާވ  ނަންފުޅު   

 ފުރުޞަތު. ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރި

 ދު.  ދު ރަޝީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަަގނޑު ހުށަހަޅަނީށް އަޅު ރިރަކަނައިބު މުގައް

 

  ްއކެުވން:ވާހަކަދެ  ދުޒިޔާ އިންސަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު ދޫވަިއކަރަ

 އީދުކުރަން. މަށް އަޅުަގނޑު ތާބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނަމަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ މެން

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ޮގތު   ނައިބު ހުންނެވުމަށް  ަގއި މުގައްރިރެއް  ދާއިރާ  މެދު  މެހިތަދޫ  ނަެގ  ރަޝީދުެގ  އަޙްމަދު  ންފުޅު ންބަރު 

މަޑުހުށަ ިމވަނީ  މެންބަރު  ވަރީއް ހަޅުއްވާފައި  ދާއިރާެގ  ވަ   އާދަމް  ިމވަނީ  ތާއީދުކުރަްއވާފައި  އަދި  އިކަރަދޫ  ޝަރީފް 
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ޒިޔާދުދާ ޙުސައިން  މެންބަރު  ނައިބުއިރާެގ  މު.  ރަޮގ  ަގއްރިރެއް  ައޙްމަދު  ހުންނެވުމަށް  ވޯޓުތުަގއި  ،  ޝީދަށް 

އެހެ އާދެ!  އެދެން.  ދެްއވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  އިއްތިންެގބޭފުޅު  3ންވީމާ،  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ކޮމިޓީެގ  މި    ފާޤުން 

އަޅުަގނޑުފާސްވީ ދެން  ދަންނަވަން    .  ކޮމިޓީބޭފުޅުން  2ަމރުޚަބާ  ދެން  ވެސް.  ހަވާލުވުމަށް  ނަށް  ރިޔާސަތާއި  ެގ 

 ވާލަން. ނަންދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކު ބޮޑަށް  އަދިރިއްޔާވަރަށް  އިތުބާރު.  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީ   ޓަކައި  ކަމަށް  ހުރިހާ   ެގކުރެއްވި  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

ައޅުަގނޑުބޭ މިއަދު  ދަންނަަވން.  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ބައްދަލުވުުމަގިއ  ފުޅުންނަށް  މި  މެންނަށް 

އަޅުަގއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް  އޮތް  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ކުރީރެލުކުަގބޫނޑަށް  ެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތް  ވެނީ  އަށް 

ެގންދާނެ ޮގތާ ބެހޭ ވާލުމުަގއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްކުލަ ވާލުން. އެހެންވީމާ، ޕްލޭނެއް އެދެމަސްދުވަހަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަ 

 ވާލަން.  ޅެއް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ޚިޔާލުފުޑައިަގންނަ ޮގތުން ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުދު ރަޝީމެންބަރު އަޙްމަހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ 

ޞަތު ޝުކުރިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް މި ފުރުަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ،  )ޞަތު ދެއްވީތީ   ފުރުަގނޑަށް މިޔާ އަޅު ޝުކުރިއް

ފެންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުދެއްވީތީ.  މިއަދު  ހަދާނީ  ޓައިމްފްރޭމެއް  ހަމައެކަނި  އެލާެމން  ހިސާބުން  ފައި 

ސައްކަތްތަކެއް. ދެން ފައި ހުރި މަކަށް ނިމިތްަގނޑަބަލާިއރު ާގއްކަތަށް  މަސަ  ރިިމހާރު ހުނިންމާލަން. ދެން ކުރިއަށް  

ަމއްސަލަ މި ެއއް މަްއސަލަެއްއ ނިމިފައި ބޮޑު ކޮހައެއްކަ  ީމެގތެރޭަގއި  ބުަގއި.  ންދާ ހިސާެގއަށް  ހަމަޓީާއއި  މިއޮތީ. 

ަމއްސަލަތަ އަނެއް  ސިޓީދެން  މިއޮތީ  ވެސް  ނޫކުަގިއ  މިފެންނަނީ.  ީމގެއިން  ކަމަށް  ފޮނުިވފައި  ފޮނުވުމުެގ    ނީ 

ައޅުަގނޑުމެމަުގމަތީގައި ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  މިޓައިމްން  .  ހަދާލައިެގން  ކަންތަްއ  ފްރޭމެއް  ކަހަލަ 

 ނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ނޑަށް ފެންނޭނެގ އަޅުަގއި މިއަދު ނިންމާލުން ކަންކޮށްލާފަ

 

  ުވން:ްއކެވާހަކަދެ  އިން ޒިޔާދުސަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު ދޫވަިއކަރަ

އަ  އެންމެ  އެންމެބޮޑަށް  ެވސް  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  ައޅުަގނޑު  މުަގއްރިރު.  ޮގތުޝުކުރިއްޔާ  ޓައިމް ަގއި  ަވސްކަމެއް 

އެވޭލަބަލް ހުރި  އޭ   މިހާރު  ބައްލަވާފައި  އަޅުަގޓައިމް  ަގޑިއެްއ  ެގތެރެިއން  ޮގތަކަށް  ދަތިނުވާނެ  ނޑުމެންނަށް 

ދެއެޅުކަނޑަ ދެން  ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ  ހުށަކަމަ  ވަނަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މީެގތެރެކަށް    1އިން  ހެޅިފައި 

ހެން  ފައި. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ނިމި މިހާރު ސިޓީތައް ފޮނުވިފައި  ވީމާ، މިފަރާތްތަކަށް. އަދި އެހެން  ނާނީ ހުންހީވަނީ 

ވޭނީ. ތަންކޮޅެްއ  ރިއަށް ދެމެންނަށް ކު އްދަތައިެގން އަޅުަގނޑުމަހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން މި މުސިޓީތައް ލިބުނީމި
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ން ދެޝުކުރިއްޔާ މުަގއްރިރު.    ފަހު()ަވުގތުކޮޅަކަށްޝުކުރިއްޔާ.  ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް މީަގއި މިހުރީ.    ދުވަސް ނަާގ

އެ މި  މިހާރު  ވެސް  އަޅުަގނޑުބަލާ  އަށްަގޑި ވޭލަބަލް  އަޅުަގނޑު  އެންމެލާއިރު  ފެންނަމެންނަށް  ކަމަށް  ނީ  ރަނަގޅު 

 ޮގތަށް.  ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު ބާއްވާ  އަށް 12:15އިން  11ންނަނީ މެރަނަގޅު ކަމަށް ފެއަޅުަގނޑަށް އެން

 

   އްކެވުން:ކަދެވާހަ ދުދު ރަޝީމެންބަރު އަޙްމަހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ 

  ެވސް ެއޮގތަށް ފެންނާތީ ތާއީދުކުރަން.ތަށް އަޅުަގނޑަށް  އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގބަރު މެންިއއްޒަތްތެރިނޑު އަޅުަގ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ކޮމި މި  ެއކީަގއި  ބޭފުޅުން    3ޓީަގއި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް   2ތިއްބެވުމާއި  ރަނަގޅު  ަގޑި  އެ  ބޭފުޅުންނަށް 

އަޅުަގނޑު ވެފެނިވަޑަ އެއަށް ތާއީިއަގންނަވާތީ އަދި  މީޓިންކީގަ ދުކުރާތީ އާއި އެސް  ނީ  ބާއްވާއްތައި އަޅުަގނޑުމެން 

 ކުރިން ކޮމިޓީއެްއަގއި ައޅުަގނޑުެމން އެހެން ނިންމާފައި އޮތް އަށް ކަމަށް. އަދި  12:15ން  އި  11އަންާގރަ ދުވަހުެގ  

ވިޔަ  އެއްކަމުަގއި  ހަފްތާއަކު  ބާްއާވނީ  ވެސް  ކޮމި ދު ސް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  މިވަހަކު  ދެން  ޓީން  ނިންމަނީ.   

މި   އަނެއްކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްތައް  ހުެގ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ފައިނަލްކުރާނީށަހަޅަ  ވަރަށް   އިެގން  އިނޭގތޯ. 

މަސަ އަޅުަގނޑުމެން  މިއޮތީ  ދެން  ދެން  ޝުކުރިްއޔާ.  ޓައިމް  ބޮޑަށް  ހަމަ  ކޮށްެގއްކަތްތައް  އެކިޓޭބަލް  ދުވަހު    ން 

ކަންތަނެކުރާ ކަނޑައްތަ  ެއއަށް  ކެއް  މިހާރު  ކަމަށް  ބަލައިފި  އަޅާލުން.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެއްޖެއްޔާ 

ައޅުންނަށް  މެއަޅުަގނޑު ދުވަހު  އަންާގރަ  ވެސް  ހަފްތާއެއްެގ  ކޮންމެ  ބަލާއިރު  ދުަވސްތަކަށް  ނޑުމެން ަގހުރި 

ކުބައްދަލު އެ  ރާވާއިރު  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކަންތައްތަކެނެ  ކުރާނެ  ތެރޭަގއި  އަޅުަގހަފްތާެގ  ހީއް  ވަނީ  ނޑަށް 

އަޅުަގ އެޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅުާވނެހެން.  ތިބޭކަނޑައަޅާލެވުނީމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  ފުޅުން ނޑަށް 

މީ އިޒުނަދެ ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ސިޓީތައް ްއަވއިފި  މިހުރި  ސިޓީތަކަށްަގިއ  ހޯ،  ޖަވާބު  އަޅުަގނޑުމެން  ދުންވެ  އެީއ  ސް 

މަސައްކަތް ޮގތުގައިކުރަންޖެހޭ  އެކި    އަދި   ބަލާފައި   ތަކެްއ  ސަރުކާރުެގ  ެއއާެއކުަގއި  އެާއއެކީަގިއ  ހަމަ 

އަޅު މުއައްސަސާތަ  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެކުަގއި  ކޮމިން  ަގނޑުމެންެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުވަތަ  ޓީއަށް  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

ަވއޭ  ނެ ބާވާއް މަސަްއކަތް ފޯލްާވ މިނިސްޓްރީތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްައރަނީ ކިހިނެއެތަންތަނުެގ

ދުވަ ކޮންމެ  އޮންނަ  މީޓިންގ  މަސައްކަތް  ހަފްތާއަކުވެސް  ކޮންމެ  ެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެވެސް  ހަކުވެސް 

މަސައްކަތްތަ  އަކާޓްރީމިނިސް މިނިސްޓްރީެގ  ޮގތުން  ބެބެހޭ  ކޮމިކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ތެރޭަގިއ  ހޭ  ޓީ 

ަވނަ ކަމަކަށް މީަގއި މިހިރީ   ޮގތުަގއި. ދެ ޮގތުން. ެއއީ އެއްކަެމއްގެ   މަޝްވަރާކޮށްލަން. ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ޮގތަކާ ބެހޭ

ޖަވާބެޅުަގނޑުއަޓީތައް  ސި ހޯދުމެން  މިދެންނެްއ  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށްެގންދިޔުން.  މަސަްއކަތް  ޮގތަށް މުެގ  ވި 

ހަދާއިޓަ އަޅުަގއިމްލައިނެއް  ައޅުނޑުމެންރު  ހަފްތާަގއި  މިއަންނަ  މިސާލަކަށް  ހަމަ  އޭރުން  ނަށް  ންަގނޑުމެނަށް 
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ކޮންމެވެސް މިނިސްޓްރީ  ހިމެނިދާނެ  ހައެްއ  އަންނަ  ދެން  މިނިސްއެއް.  އަނެއް  ޮގތަކަށްފްތާަގއި  އެކަހަލަ    .ޓްރީ. 

 ޮގތަކަށްވާނީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ހީވަނީ ރަނަގޅުަގނޑަށް  މަސައްކަތް ކޮށްލުމަށްވުރެ އަޅު އެކަމަކު އެ  

ފައި ބޮޑު ކޮމިޓީން ނިންމައިެގން ކަންނޭނެގ އަސްލު ޓައިމްލައިނެއް ހަދަންވީ.  އަޅާނޑަނު ޮގތަކީ އެއީ ކަމަށް ކަނިންމު

 މުޅިން ވޭސްޓަކަށް ވާނީ   ޮގތް ކަމަށް ނުެވއްޖެއްޔާ ރަނަގޅުފުޅުންނަށް މިއީ އެންމެއެހެންނޫނީ ވިްއޔާ މިސާލަކަށް އެބޭ

ދެއްތޯ މަސަްއކަތް  ައޅުަގ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ެއއް   ނޑަށްދެން  އަދި  ތެރޭަގއި  ހަފްތާެގ  މި  ފެންނަނީ 

މިިއެގން ބާއްވަމީޓިންގ ދަންނަވާލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަފްތާއަކު އެ  ން.  ކަމަކަށް ކޮންމެ  އްދުވަހު ހުށަހެޅުނު އެއް 

ަގޑިއަކީ   ނިންމުމަށް  12:15އިން    11އަދި  ކަމަށް  މަސައް  އަށް  މިހުރި  މިހާރު  އެކުަގިއ  ކަތްއަޅުަގނޑުމެން  ތަކާ 

ހޭ  ޮގތާ ބެސްފައި ހުންނައްކަތް ހިނަގމުން ޮގން މަސައެކި މިނިސްޓްރީތަކުއަކު މި ބައްދަލުވެޭވއިރުަގއި  ންމެ ހަފްތާކޮ

ނުން  ނެއް ކުރިއަށްެގންދަން. ދެން ޑިސްކަޝަޝަހަމަ ޑިސްކަމެން ހަމަ ބްރޭން ސްޓޯމިންގ އެއް  ޮގތުން އަޅުަގނޑު

ފާހަ ައޅުަގނޑުކަމެއް  އެކަމެއް  ހުށަަގކުރެވިއްޖެއްޔާ  ކިހިނެއްތޯމެން  ޮގތަށް.  ެގންދިޔުން    ހަޅާ  ެއޮގތަށް 

 ؟ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުދު ރަޝީމެންބަރު އަޙްމަހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ 

ވާހަ  ރަނަގޅު  ވާހަކަައކީ  ުގެއީއ  ންނަމަވެސް،  އެހެ  ކަެއއް.ތި  މިނިސްޓްރީތަކާ  ކަމެއްކުރަން  ޮގތުން  ޅޭސަރުކާރުެގ 

 އެއީ މީހުން   3ކޮށް ދިޔުން ރަނަގޅު ކަމަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީ ބޮޑު ކޮމިޓީެގ ލަފައާއި ެއއްށް ހީއަޅުަގނޑަ

ހި ބޭފުޅުން  ިގނަ  އަޅުަގވަރަށް  ވީމާ،  ކޮމިޓީައކަށް  ަގބޫނޑަމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބޮޑަށް  ެއޮގތަށް    ލުކުރެވެނީށް 

ޮގތަށް   ހުށަހެޅުމެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެހުށަހަޅަެގންދިޔުން.  ލަކޮމި  އިެގން  އެކަމަށް  ދެއްވައިފިއްޔާ  ޓީން  ފާ 

 ޔާ.  އްއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްެގންދާ ޮގތަށް. ޝުކުރި 

 

  :ްއކެުވންވާހަކަދެ  އިން ޒިޔާދުސަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު ދޫވަިއކަރަ

އެއާ ފާހަަގކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ުމގައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  ތި  ދެ،  އެީއ  ައޅުަގނޑުމެން  ދާޅުވިވި ްއކަމެއް  ހެން 

ބަހަމުންދާހަފްތާއަކަށް   މަސައްކަތްތައް  އަމި  ދެޮގތަކަށް  އެްއޮގތަކީ  ަގނޑުޅުއިރު  އަންނާނެ.  މަސަްއކަތް  މެންނަށް 

އަބަދުވެސް އެއީ  ސިޓީތައް  ހުންނަ  އަންނާނެ ފޮނުވިފައި  އަޅުަގނޑުމެން    ކަމަށް  ކަެމއް    އަނެއްޮގތަކީ  ބަލަނީ. 

އައު ކަމެްއ  ނޫނީ  އިންޓްހިނގައިެގން  ކަންތައްތަރަސްޓު މުން  ބަލަންޖެހޭ  އެބަަގއި  ެވސް  އެހެންވީމާ،  ކެއް  ހުރޭ. 

މަ ަގބޫލުކުރެވެދެޮގތަކަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ޝެޑިއުލްކުރެވިދާނެ.  ކަންނޭސައްކަތް  ެއޮގތް  ބޮޑަށް  ނެގ  ނީ 

އަޅުަގނޑުމެންވާނީރަނަގޅު ކަންތައްތަކުަގިއ  މިއަންނަ  އެމެޖެންސީކޮށް  ދެން  އެހެން.  މީޓިންަގޑިަގޑީ   ނަށް  ެވސް  ަގއި 

އެހެންޮގތަކަބާ އެކަމާ  އެއީއްވާ  އުޅެވިދާނެ.  މާބޮށް  ވިސްނަންޖެހޭކަމެއްނޫންކީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް    ޑަކަށް 
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މިއޮތީކީ.  ނޫން  ކުރާޮގތަކަށްކް ޓްރީތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ އެ ޗެވަކި މިނިސްޮގތުަގއި  އުލެްއެގ  ޑިދެން ޝެހީވަނީ.  

. ދެން އަޅުަގނޑު  ތިކަން ދާންބޮޑު ކޮމިޓީއަށް    ފެނޭ ށް ެވސް ހަމަ  އަޅުަގނޑަވަރާކޮށްލަން  ތުން މަޝްއެކަމާ ބެހޭ ޮގ

ަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ކިތައް  މިޓީލަން ބޭނުންވާ އެބައޮތް ކަމެއް. މާލިއްޔަތު ކޮން ސާފުކޮށްއިރީކަ  ސެކެޓްރީ

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ލަންށްކްކޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ އެއް ޗެ ޓީ އޮެއއީ ެއްއ ަގޑިއެްއަގއި ދެ ކޮމި؟ ބަވާތޯފުޅުން ތިއްބޭ

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  ަގއި ސަރުކާރު މަސް ނުއޮތްތަނިމުނީ ކުރިއަށް  މެންނަށް މި، މިއަދު އަޅުަގނޑު މާއެހެންވީ

ކޮމިޓީެގ މަސަބަލާ  ކުރާއްކަތް  އަތަްއ  ދުވަހަކީ  އަޅު ނެ  އަދި  ހުށަހެޅުމާއި  ކަމަށް  ދުވަސް  ަގނޑުމެން  ންާގރަ 

ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ މައްސަލަތަކާށްެގންދިޔުމުަގއި ބަލާކުރިއަ  މަސައްކަތްތައް އި ނުވަތަ  ނީ މަިއަގނޑު 

އޭހުށަހެ ކަންތައްތަކާއި  ދައުލަތުެގ  ެގއި ޅޭ  ެވސް  ހަފްތާއަކު  ކޮންމެ  މުތުރުން  ެއ  ެއކި  ޮގތުން  ބެހޭ  ައްއސަސާތަކާ 

ކުރިއަތަސައްކަމަ ކޮމިޓީަގއި  ށްދާއް  ޮގތުން  ބެހޭ  ކަމަށްޮގތާ  ކުރުމަޝްވަރާކުރުން  އެޮގތަށް  ދެން  ން . 

ލިްއޔަތު  ވާލާނީ ސަރުކާރު މަސްއޫޅުަގނޑުމެން ެއކުލަލެއް އަތާވަނުވަތަ  ޓަކަިއ ޓައިމް ޓޭބަލެްއ    ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށް  

އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތަކަކީ ކޮމިޓީެގ ްއ ބޭްއވުމަށްފަހުަގއި  ވުމެެގ ބައްދަލު  ކޮމިޓީ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

ބައްދަލު އެއްބަސްވެޭވ  ކަމަވުމެބޭފުޅުންނަށް  އެ  އް  ފާސްކުރެވިެގން  ނިންމުގަ ބައްދަލުވުށް  ޮގތެއް  އޭެގފަހުން  އި  މުން. 

މަސަ މި  ސީދާ  ކޮމިޓީެގއްކައަޅުަގނޑުމެން  މިހިސާބުން   މަސައްކަތް  ތް  އެހެންވީމާ،  އެކުލަވާލާޮގތަށް.  ތާވަލު 

 . ނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލާ
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