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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފުރަޞާތިޤުއި`.   ކޮމިޓީެގ  ބޭފުޅުންދީ  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  މަރުތަމަ  ވެސް  ރިކޯޑަށްނަށް  ޓަކަިއ    ޙަބާ. 

މެންބަރު ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ދަންނަވަކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑު  ނަންތައް  ދާއިރާެގ .  ލާނަންއިންެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ 

ދާމިލަން  ،ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު   މެންބަރު  ދޫ  ރިޟާއިރާެގ  މެންބަރު  ، ޢަލީ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހީމް  އިބްރާހިތަދޫ 

މެންބަރު  ، ނާޒިލް ދާއިރާެގ  މެދު  ރަޝީމާފަންނު  މެންބަރު، ދުއިބްރާހީމް  ދާއިރާެގ  ބްދުލްމުޙުސިން  ޢަ  ނިލަންދޫ 

ކޮމިޓީެގ،  ޙަމީދު މިވަނީ ސަބް  ކުރެވިފައި  ެއޖެންޑާ  މިއަދު  މުކޮމިޓީަގއި  މު ރާއިއްރިޤަ  ނައިބު  ޤަ،  ން.  ހޮވުއްރިރުެގ 

ކޮންމެ    :އްރިރުެގ ނައިބުޤަމުއްރިރާއި  ޤަލާނަން. ކޮމިޓީެގ މުއިވަނަ މާއްދާ ދަންނަވަ  120އަޅުަގނޑު ަގާވއިދުެގ  ،  ދެން

ެވސްގަ ކޮމިޓީއެއް  މުއި  މުޤަ  ނައިޤައްރިރަކާއި  ހުންނައްރިރުެގ  މީހުވެވާނެއެންބަކު  ދެ  އެ  އި.  ންތިޚާބުކުރާނީ ން 

ވެން ނެތް ހާލަތެއްަގއި ކޮމިޓީެގ  ރުވެޒިއްރިރަށް ހާޤަ. ކޮމިޓީެގ މުވެޔަތުންނެލަބިއްއަޣުއި ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީަގ

ތިން    އްރިރެއް ހޮވަން އެންމެ މަދުވެެގންޤަެވ. ކޮމިޓީެގ މުއިބެ އްރިރުެގ ނަޤަައދާކުރާނީ މު  ެގ މަސްއޫލިއްޔަތުއްރިރުޤަމު

ބޭނުންވާނެބޭފުޅުން ވޯޓު  ދެންެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު،  .  ހުށަހަޅާލަނީ  މި  ހުޤަމު  މިހާރު  ނަން  ެގ  ހެޅުމުށައްރިރަށް 

 . ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ފުރުޞަތު. 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު

މު  ! އާދެ  .ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މި  މެންބަރު  ރިރަކަށް  އް ޤައަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ  މެދު  އިބްރާހީްމ މާފަންނު 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ެގ ނަން ހުށަހަޅަން.ދުރަޝީ

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

 ދު ބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީޢަ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުޢަ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އު ދާއިތިނަދޫ  ތާއީދުކުރަމުންތުރު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  ނައިބު ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ،  ރާެގ  ކޮމިޓީެގ  އެ 

 ން. ނަ ެގޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ކަށް ހުށަހަޅަން އްރިރަޤަމު

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ދަންނަވަ އަ ވޯޓަކަށް  އިނޭގތޯއިޅުަގނޑު  ފުރަތަލާނަން  މު.  ހޮވާއްޤަމަ  ދާއިރާެގ  .  ނިންމާލާފަ   ރިރު  އުތުރު  ތިނަދޫ 

  ތާއީދުކުރަްއވާފައި ވަނީ  ބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުޢަނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ެމންބަރު    ،ހުށަހަޅުއްވާ   ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު  



2 

 

މު ކޮމިޓީެގ  މެންބަރު  ކަމަށް    އްރިރުޤަސަބް  ދާއިރާެގ  މެދު  ރަޝީއިބްރާހީމާފަންނު  ފެނިވަޑައިަގންނަވާދުމް  ޮގތަށް  . 

އިއްތިފާޤުން  މިވަުގ)ވޯޓުދެްއވުން(  .  ވޯޓުދެްއވުމަށް ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ކޮމިޓީެގ ތު  ސަބް 

ދާކަމަށް    އްރިރުޤަމު މެދު  މެންބަރު  މާފަންނު  ރަޝީއިރާެގ  ދެން  ދު އިބްރާހީމް  ފުރުޞަތު  ،  ހޮވިވަޑަިއެގންފި.  މި 

މުލަނީ  އިހުޅުވަ ވަނީ  ށްއްރިރަ ޤަ ނައިބު  ހުށަހަޅާފައި  ނަން  މިހާރު  ެމންބަރު،  ދާއިރާެގ  ، ބްދުލްމުޙުސިން ޢަ ނިލަންދޫ 

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  އުތުރު  މު  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ފުރުޞަތު  ކަމައްރިރުޤަސަބް  ތާއީދުކުރަން  ށް. 

 . ހުޅުވާލަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެ

  ތާީއދުކުރަން.ކަމަށް އަޅުަގނޑު އްރިރުޤަ ނައިބު މު  ޢަބްދުލްމުޣުނީއިރާެގ މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު ދާ

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ތާއީދު ނަން  ހުށަހެޅި  މު،  ފުޅަކީލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީެގ  މެންބަރު  ޤަސަބް  ދާއިރާެގ  ުއތުރު  ތިނަދޫ  ކަމަށް  އްރިރު 

  އްތިފާޤުން ސަބް ކޮމިޓީެގ ނައިބުއި)ވޯޓުދެްއވުން(    ދެއްވުން ެއދެން.  ޓުފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަށް ވޯ  .ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ޢަބްދުލްމުޣުނީ ކަމަށް   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ސަބް  ިއެގންފިވަޑަ ވިހޮ  ތިނަދޫ  ހިސާބުން  މިހާ  ދެން  އަޅުަގނޑު   .

 ދެން. ށް ފުރުޞަތުދައިބްރާހީމް ރަޝީމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ހަވާލުވުމަށް  ކޮމިޓީ ހިންުގމާ

 
 { ންޝީދު ހަާވލުެވަވޑައިަގތުރަ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް  މާފަންނު މެދު؛ ޤައްރިރު މު  ެގކޮމިޓީކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާއދެޞާތި އިޤު.  ޝުކުރިއްޔާ ` ބައްދަލުވުން.  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މިވަނީ    !ދީ  އެޖެންޑާަގއި 

، ފުރުޞަތު ލައި ކޯރަމެއް ކަނޑައެޅުން. އެހެންވީމާއި އެކުލަވަާވއިދުަގފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީެގ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން.  

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ،  ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ ނަންފުޅުތަކަކީ  !އާދެ.  ނަށްބަރުންލަން މެންހުޅުވާ

މެންބަރު    ،ޢަބްދުލްމުޣުނީ ދާއިރާެގ  ރިޟާމިލަންދޫ  މެންބަރު  ، ޢަލީ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ނާޒިލްއިބްރާހިތަދޫ  ، ހީމް 

!  އާދެ  ،ބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުޢަމެންބަރު  ދާއިރާެގ  ންދޫ  ލަ ނި، ދުއިބްރާހީމް ރަޝީމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ތިބޭފުޅުންނަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުޢަ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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މު ކޮމިޓީެގ  މި  މުޤައާދެ!  ނައިބު  މަޤަ އްރިރަށާއި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ަގާވއިދު   .ކިޔަން  ރުޙަބާއްރިރަށް 

ަގާވއިދު ފާސްކުރަން   ދީ ކޮމިޓީެގ މަިއ ކޮިމޓީެގތިސާއިޤު،  މި ކޮމިޓީަގނޑު  މި ހުޅުވާލި ހުށަހެޅުމަށް އަޅު ފާސްކުރަން  

ހުށަހަޅާލަން ހުށަހަޅާހަމަ  ކޯރަމް.  މި  ކޮމިޓީެގ  މި  ޮގތުަގއިލާއިރު  ކޯރަމްެގ  ކޮ  4  ،  ވާހަކަައކީ  ިމ  ،  މިޓީތިބެެގން 

އަނެކީކޯރަމަ މި  ނެޭގޮގތަށްއް  ވޯޓު  ތިބެެގން  ހަތަރެއް  ހަމަ  ކޯރަމަކީ  ެގންދިުއމުެގ  ކޯރަމެްއެގ  .    ެއއީ  ެއހެންވީމަ، 

 ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޑު.  ަގއަޅު  ެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުޢަނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދެ! 

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުއާދެ!   މަރު. ވައްރިރުޤަޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  މުޤަ ޙަބާ މު ރަށް  އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  .  އްރިރަށްޤައްރިރާއި ނައިބު 

އި ޓީެގ ަގާވއިދަކީ ވެސް މަ ކޮމިމި  މުޙުސިން ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް  އަބްދުލް،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް

ެއޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.   ، ކަމަށް  ކީ ހަތަރެއްކޯރަމަ، ައދި މި ކޮމިޓީެގ  އިކޮމިޓީެގ ަގާވއިދު ކަމަށާ

 ން. ވާހަކަ ދަންނަވަތާއީދުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ރިޟާމިލަންދޫ  މެ  ންދޫނިލަ ،  ތާއީދުކޮށް   ޢަލީ  ހެޅުއްވި  ހުށަބްދުލްމުޙުސިން  ޢަންބަރު  ދާއިރާެގ 

ވޯޓަކަށް   އަޅުަގނޑު  )ވޯޓުދެްއުވން(ހުށަހެޅުމަށް  ފަސް    !އާދެ  ހުޅުވާލަން.  ފާސްވެއްޖެ.  ިއއްތިފާޤުން  ވޯޓުެގ 

ޖެންޑާަގިއ  ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަ އެ  ކޮމިޓީެގށްފަހު( އާދެ! މިއަދު  )ވަުގތުކޮޅަކަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  .ރުންެގމެންބަ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ، ން. މައްސަލައަކީ ޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައަޅުަގނ  ދިުއމަށްރިއަށް ެގންހިމަނައިެގން ކު

ެއކު    ކާުގޅިެގން ެއކި ފަރާތްތަ  ވާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާސަރުކާރުން ކުރިއަށް ެގންދަ ވާލްމުޣުނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި ޢަބްދު

ންޓްރެކްޓުތަކުެގ  ކުރެވިފަިއވާ ކޮބާޠިލުެގން މިހާތަނަށް  ުގޅި   އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ  ެގ ތެރެއިންތަކު ންޓްރެކްޓުހަދާފައިވާ ކޮ

ގެއްކުރި  ސަބަބުން ވަމުންދާ  ދަތިތަކާއި  އިޤުައދި  ،  އް ލުންތަމަތިވާ  ސަބަބުން  އަސަރު ޞާތިއެކަމުެގ  ކޮށްފާނެ  ދަށް 

ފާހަަގކުރެވޭ  ކުރިން އަޅުަގނޑަށް  ެގ  އުމުރިއަށް ެގންދި މި ކު  !. އާދެދެނެަގތުމަށް ކުރުމުެގ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން

ދަންނަވަ  ހުށަ  !އާދެ.  ލާނަންއިނުކުތާއެއް  ކޮމިޓީމި  މަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭހެޅުމުަގއި    ވާހަކަ   ރުަގއި 

އަދެކެވުނު ތަންކޮޅެއް  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  ދައިރުަގއި  ސަރުކާރު  ހަމަ  އެއީ.  ލާނަންއިންނަވަ ޅުަގނޑު  ެއކަނި 

، ސަރުކާރާއި ދައުލަތުން އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގއި ސަރުކާރަށް ދައުލަތަށް  ،އެހެންނަމަވެސް.  ފައި އޮތީމަފާހަަގކުރެވި
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ންޓުތައް.  ން ދެއްވާ ްގރާއުލަތްތަކުެއކި ބޭރުެގ ދަ ެއކިއެބަ  ެއއީ ދަުއލަތުެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ  ،   ެގންދަވާކުރިއަށް

ްގރާންޓުތަކަކީ ހަމައެ  ސަރުކާރަ  ވަކިށްއެކަނި  އަދި  މުއައްސަސާތަކާ،  މިނިވަން  އެހެނިހެން  ވެސް    ން  ުގޅިެގން 

ކަންކަމަށްކުރިއަ ެގންދާ  އެއީ    މާވު ށް  ެއ  އެކު  އަދި  ކަންކަމާއި  ެގންދަވާ  ކުރިއަށް  ބޯޑުން  ޓެންޑަރ  ނެޝަނަލް 

،  ެއކު  ވުމާމަށްއް ނެތި ވެސް ެގންދަވާ ކަންކަެގ މާ ބޮޑު ުގޅުމެެގން އަދި ދަުއލަތުެގ ނުވަތަ ސަރުކާރު ުގޅި  ތަކާފަރާތް

މައްސަލަ އަޅު މި  ރަނަގަގނޑުމެންނަިއަގއި  ހިސާބަކަށް ށް  އިބާރާތް   ޅު  އެ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރެވޭނީ  ސާފު 

ދައުލަތް ތެރެ ސަރުކާރާއި  ހިަމނައިެގން  އަށް  ވެސް  ކުންފުނިތައް  މުއަްއސަސާތަކާއި  ދައުލަތުެގ  ހަދާފައިާވ  ،  އެ 

މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ، ައޅުަގނޑު  . އެހެންވީމާ އިމަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދިއަ ބެހޭޮގތުން އަ   ރެކްޓުތަކާކޮންޓް

ކޮމިޓީ މެންބަރު  ކުރިއްޔާ.  ޝު  ޅުންނަށް.ފުބޭ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ދާއިރާެގ  ރިޟާމިލަންދޫ  ައޅުަގނޑު  ޢަލީ  އަށް 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޟާޢަލީ ރިމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދީ ކޮމިޓީެގ  ޞާތިމި އިޤު،  ސަބް ކޮމިޓީގެ ،  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މި ކޮމިޓީގެ   !އާދެ.  އްރިރުޤަ އްޔާ މުޝުކުރި އާދެ!  

ބްދުލްމުޣުނީ  ތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަތިނަދޫ އު،  ވާދީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިޞާތިކީ އިޤު، މަސަްއކަތަމިޓީެގސަބް ކޮ

އެހުށަހަޅުއްވާފަ ެގންދަވާ  ކުރިއަށް  ސަރުކާރުން  މަޝްރޫޢުތަކާކިއެިއވާ  ފަރާތްތަކާ  ކި  ެއ  ހަ  ުގޅިެގން  ދާފަިއވާ  ެއކު 

ސަބަބުތަކާ،  ކާއިންޓްރެކްޓުތަކޮ މި  އެކިއެކި  ބާޠިލުތަހާ ުގޅިެގން  ސަބަބުން   ކުރެވިފަިއވާނަށް  ކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ 

 ތައް ވިޔަސް ދެނެަގތުމަށް ން ލު ވިޔަސް، އަދި އެހެނިހެން ގެއްމާލީ ެގއްލުން  ،ލުންވަމުންދާ ގެއް  އިކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ

އިޤު އުފައްދަވާފައިވާ  ކޮމިޓީކޮދީ  ޞާތި ޓަކައި  މި  ކޮމިޓީއެއް.  ސަބް  ޖެހެނީމިޓީެގ  ކުރަން  މި  މަސައްކަ،  ން  ތް މި 

ކުރުމަށް ކޮމިޓީެއއް  އަވަސް  އޮތް  އުފައްދާފައި  މިކަމާހެންވީމާއެ   .ޓަކައި  މަސައްކަތް  ،  ކުރިއަށް ތަުގޅުންހުރި  އް 

މި މައްސަލަިއަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު    ،ންީމެގ ތެރެައށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރުކޮށްލަން ބޭނު،  ންދެެގންދިއުން.  

ުވޒާރާތައް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވަނީ ސަރުކާ  އިތުރުން ސަރުކާރު  ؟ އެހެންނޫންތޯ ،  ރުެގ  މި ސާއްހިއޭެގ  ކުންފުނިތައް  ވާ 

 ލަްއވާނަމޭ.  ހިއްސާކޮށްރިރަށް މިކަން  އްޤަތަށް ައރަނީ މި މުމެދުަގއި އަޅުަގނޑު ހި މެނުމާމަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި ހި

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު މަޝްވަރާ ންޝުކުރިއްޔާ  ރިކޯޑުަގއި  ދަ  ޮއފް  ނިމިރުމަށްކު.  ވަނީ  ހުށަހެޅުމަކަށް  އެހެންވީމަ،  ފަފަހު   .

 ވާލަން.  ހުޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވާމެންބަރުން ހުށަހަޅު
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 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ންދާނެ  ! އަޅުަގނޑުމެން މި ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގރު. އާދެއްރިޤަޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މު  !އާދެ

މަ  ޮގތަކާ ދިުގކޮށް  ވަރަށް  ޮގތުން  ކުރެވިބެހޭ  އާދެވިފަ،  ޝްވަރާ  ލައިނަކަށް  އެއް  ާގތްަގނޑަކަށް  މިވަނީ  .  މިހާރު 

ސަބަބަކާއަ އެއްވެސް  އެދެނީ  މި  ފެށިެގން    2012ރީ  ނަވަޖަ  1ހުރެ    ޅުަގނޑުމެން    އާ   2019ޖުލައި    31އިން 

  ަގއި އެްއވެސް ސަބަބަކާ ޔުން މި ފޮނުވާ މިނިސްޓްރީ ތަކުމި ލި ،  ށްއެދޭ މިނިސްޓްރީތަކައަޅުަގނޑުމެން މި ދޭތެރޭަގއި  

ވެލިއު  ފޮނުާވ  ބޯޑަށް  ޓެންޑަރ  ކޮ  ވުރެއަށް ހެދި  ކޮންޓްރެކްޓެްއ  ،  ނަމަކުރެވިފައިވާބާޠިލު   އްންޓްރެކްޓެމަތިން  އެ 

ކީއްެވެގންތޯބާޠިލު ވަނީ  އެކުރެވިފައި  އަދި  ވެލި އާއި  ކޮންޓްރެކްޓުެގ  ބާޠިލުާއއި  އު  ންޓްރެކްޓު  ކޮ  ވިފަިއވާކުރެއަދި 

ތާރީޚާބާޠިލު ތަފު،  އި ކުރެވުނު  އަާގއި  ހުޭއެގ  ަވކިަވކިން  ޮގތަށް  އެނޭގނެ  އެްއޗެއްސެ ސީލުކޮށް  ން ަވކިަވކި،  އްރިހާ 

  ގެ ކުރެވިފަިއވާ ކޮންޓްރެކްޓުސް ވަނަ ނުކުތާަގިއވާ ބާޠިލު، އަދި ފަ  މި ކޮމިޓީއަށްއްސެއް އިނޭގނޭ ޮގތަށްހުރިހާ އެއްޗެ 

 ތަފުސީލާެގއްލުންތަކުެގ    ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މާލީ  ކަށް ނުވަނަ އެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ލިބިދާނޭއެ ކުންފުންޏަސަބަބުން  

އެތަންކޮޅު އެބަ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    ... ެގ ކުރިން  12:00  މެންދުރު   ހޯމަ ދުވަހުެގވާ 2019  ޮއަގސްޓް  8ކީަގިއ  އެ

ފޮނުވާ ސިޓީަގިއވާ މަ  !ދެއާ ؟އިނެއް ނޫންތޯ މިހާރު  ،  މާތުތައް އިނޭގނޭ ޮގތަށް ތަފުސީލުކޮށްލޫޢުއަޅުަގނޑުމެން މި 

އެްއކޮށް ނަންބަރު  ،ފަހަކާއި  ފަސް  އުނިކޮށްފައި،  ފަހެްއ  ބާމި  އުނިކޮށްފައި  ައުގ  ކޮންޓްށްފަިއވާ  ކޮޠިލު  ރެކްޓުަގއި 

ޮގތަށް ދެ.  އިނޭގނޭ  ިއސްވެ  މަވީމާ،  މެން  ބުރާސްފަތި  ވ2019ާ  އޮަގސްޓް  8ލޫމާތު  ޢުންނެވުނު  ދުރު  ދުވަހުެގ 

ން. އަދި   އެދި ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމަށް ކުރިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ފޮނުްއވައިދެއްވުެގ12:00

  ށްދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.މިޮގތަށް ތާއީދުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު    !އާދެ ދާއިރާެގ  ރިޟާ މިލަންދޫ  ފުރުޞަތު    ޢަލީ  ވޯޓަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުޅުވާލަން.  އެ  އާދެ! އަޅުަގނޑު 

 ތާއީދުކުރަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޣުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމު

ދާއިރާެގ  ޅުަގނޑު  އަ  !އާދެ އަޅުަގނޑު    ރިޟާޢަލީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މިލަންދޫ  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ 

 ކުރަން.  ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން
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ޝުކުރިއްޔާ    !އާދެތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ަވުގއިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.  ވޯޓުދެއްވުން(  )ވޯޓަށް ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން.    !އާދެ

ދެން  ބޭފުޅުން.  ހުރިހާ  ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވި  އަޅުަގނޑު،  ކޮމިޓީަގިއ  ދުވަހެްއ  ބާްއވާނެ  އިދާރީ ކޮމިޓީ  މެން 

 . މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅާނަން. ޝުކުރިއްޔާކަނޑަމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ނާމުވަްއޒިފުން

 

_______________ 


