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 ދެއްކެވުން: ކަހަރީމޭޒުން ވާއިދާ

ކޮމި ތިޞާޤުއި`.   ކޮމިޓީެގ  ދީ  ސަބް  ބަ  1ޓީެގ  ކޮމިޓީަގިއ  ވަނަ  މިއަދުެގ  މަރުޙަބާ.  އްދަލުވުމަށް 

ވަނީއެ މުޓީކޮމި،  ޖެންޑާކުރެވިފައި  އަދި  އްޤަެގ  ަގވާ ްއވެ ހޮއިބު  ނަ އްރިރުެގ  ޤަމުރިރު  ހިންާގ  ކޮމިޓީ  އިދު  ވުން. 

މަަގާވއި  ޮގތާއިވާނެެގންދަ އަށް  ރިކު  ތްމަސަްއކަކޮމިޓީެގ  ،  ންފާސްކުރު ފުރަތައް ޝްވަރާކުރެދު  އްރިރު ޤަމުމަ  ުވން. 

މަޖިލީހުެގ .  އިބުނައްރިރު  ޤަ މުއްރިރާއި  ޤަކޮމިޓީެގ މު ؟ެއތި  ާގ ަގވާއިދުލަންތޯ ހިންމާއްދާ ދަންނަވާނޑު  އަޅުަގހޮވަން  

.  އެވެ ންނަން ވާނެހުއިބަކު  ނަ   ރުެގއްރިކާިއ، މުޤައްރިރަޤަވެސް މު  އްދާ. ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގައިވަނަ މާ  120ަގާވއިދު  

ދެ އިންތިއެ  މީހުން  މެންޚާބު  ހިމެނޭ  ކޮމިޓީަގއި  ކުރާނީ  އަޣުލަބިއްޔަތުންނެބަރުން  މު  ވެ. ެގ  އްރިރަށް  ޤަކޮމިޓީެގ 

،  . ދެންބެވެއިނަރުެގ  އްރިޤަމުތު އަދާކުރާނީ  ލިއްޔަަމސްޢޫއްރިރުެގ  ޤަމުއެ ކޮމިޓީެގ  ތެއްަގިއ  ހާޒިރުެވވެން ނެތް ހާލަ

ިއ  ޓީަގކޮމި،  ދެން  ށް.އެ ބޭފުޅަކަ  ވާނެވޯޓު މަދުވެެގން ބޭނުންކޮމިޓީެގ ދެ  ހޮވަން  އްރިރު  ޤަނާއިބު މު  އި،އްރިރާޤަމު

ތިމިވަ އަމެންބަރުންެގ  އްބެވި  ުގތު  ޓަކަރެކޯޑަ ނޑު  ޅުަގނަންތައް  ދާއިރާލާނަން.  އިވަ ދަންނައި  ށް  މެދު  ެގ މާފަންނު 

އިބްރާ ރަޝީދުމެންބަރު  ޢަބްދުލްމުޣު. ހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މެންބަރު  . ނީތިނަދޫ  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ 

. މަށްވުއްހެޅުއްރިރުެގ ނަންފުޅު ހުށަޤަހުޅުވާލަނީ މުރު މި ފުރުޞަތު  ހާއަޅުަގނޑު މި،  . ދެން ސިން ޙަމީދުމުޙުލްޢަބްދު

 .ސިން ޙަމީދުމުޙުލްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއާދެ! 

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުވާ ސިން ޙަމީދުމުޙުލްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ،  މާއްދަާގިއވާ ޮގތުެގ މަތިންދިން    ވާލާހަތި  މެ  ދެން  އިމާއްދާަގ  120މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  .  ޔާއާދެ! ޝުކުރިއް 

ކޮމިޓީ މުސަބް  މަޤާމައްޤަ ެގ  ހުށަހަރިރުެގ  އަޅުަގނޑު  މާށް  ދާޅާލަން  މެދު  ިއއް ފަންނު  މެންބަރު އިރާެގ  ޒަތްތެރި 

  ތުރު އުނަދޫ  ތި މި  ހަޅާލަންހުށަ ހަމަ    ނޑު މިޅުަގމަޤާމަށް އަރުެގ  އްރިޤައިބު މުެގ ނަން. އަދި ނައިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ރިއްޔާ. ކު . ޝުެގ ނަންޢަބްދުލްމުޣުނީބަރު ތްތެރި މެންއިްއޒަދާއިރާެގ  

 

 ދެއްކެވުން: ކަހަރީމޭޒުން ވާއިދާ

 . ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ދާއިރާެގ   ޢަބްދުރި  ތެ ިއއްޒަތްނިލަންދޫ  ހުށަހެޅުއްވި  ސިންމުޙުލްމެންބަރު    ނޑުަގއަޅު ށް  ނަމަްއރިރުެގ  ޤަ މު އެ 

 ތާއީދުކުރަން.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންދާރީމޭޒުއި

 .ހީމް ރަޝީދުެގ މެންބަރު އިބްރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 

 ވުން: ކެ ހަކަދެއްވާ ހީމް ރަޝީދުރާެގ މެންބަރު އިބްމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

މުދެ!  އާ  ،ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ނޑުމެން އަޅުަގ!  އާދެ  .ތާއީދުކޮށްދެްއވީތީ   ޑަށްނ ޅުަގއައްރިރަކަށް  ޤަމި 

ތިނަދޫ   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...އިރާެގތުރު ދާނަދޫ އުއްރިރަށް ތިޤައިބު މުނަދެ!  އާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...  ތްމަސައްކަ

 ން. ވަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ ަގނޑު ތައީދުޅުން އަެގ ނައުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 

 ކެވުން: ދެއްން ވާހަކަދާރީމޭޒުއި

ނަދޫ އުތުރު ، ތިވާ ޅުއްށަހަހު   ސިންމުޙުލް ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރިރު ކަަމށް މިހާރު  ޤަކޮމިޓީެގ މު  ސަބް

ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު  ނަންފުޅުއީދުކުރަްއވާތާ  ދާއިރާެގ  މެ،  ފަިއވާ  ދާއިރާމާފަންނު  އިބްރާދު  މެންބަރު  ހީްމ  ެގ 

  އްރިރުޤަޓީެގ މުން ސަބް ކޮމިކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤު)ވޯޓުދެްއވުން(  .  ންވާލަހުޅު ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އަޅުަގނޑު    ރަޝީދު

ދާއިރާ  ކަމަށް މެދު  އިބްރާމާފަންނު  މެންބަރު  ދެންަވޑަހޮވި  ހީމް ރަޝީދުެގ  ނަ،  ިއެގންފި.  މުކޮމިޓީެގ  އްރިރު  ޤަ އިބު 

މެކަމަށް   ދާއިރާެގ  ޢަބްދުނިލަންދޫ  ދާއިމާފަންނު  ،  ވާޅުއްށަހަހުހަމީދު    ސިންމުޙުލްންބަރު  މެންބަރު  ރާމެދު  ެގ 

އްރިރު ޤަބު މުއިނަ ނަދޫ ުއތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީތި ،ޅުދުކުރައްވާފައިވާ ނަންފުއީތާ ހީމް ރަޝީދުއިބްރާ

ފެނިވަޑަ ކޮ   ށްޮގތަިއަގންނަވާ  ކަމަށް  އެދެން.  އި ވޯޓުދެްއވުން  ކޮމިޓީެގ  އްތިފާޤުންމިޓީެގ  ސަބް  މުނަ  އްރިރު  ޤައިބު 

އަޅުަގނޑު  .  ށް ވެސް މަރުޙަބާެގންފި. ދެ ބޭފުޅުންނަޑައިހޮވިވަ  އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ  ދޫނަތިކަމަށް  

  އާޝީދުހީމް ރަެގ މެންބަރު އިބްރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާ  އްރިރުޤަ މު  ކޮމިޓީެގސަބް    ރިޔާސަތު  ސާބުން ކޮމިޓީެގމިހާހި

 ލާނަން.ހަވާލުކޮށް

 
 { ޝީދު ހަާވލުެވަވޑައިަގތުންރަ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް  މާފަންނު މެދު؛ ޤައްރިރު މު  ެގކޮމިޓީކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ވާހަ ހީމް ރަޝީދުެގ މެންބަރު އިބްރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ނަން އަޅުަގނޑުެގ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  މަސްއްރިޤަމުހަޅާ  ށަ ހު  ޝުކުރިއްޔާ  .  ތީވީއްކޮށްދެ ހަވާލުލިއްޔަތު  އޫރަކަށް 

މަސަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިއަށްތާއްކައާދެ!  ދެން  ކޮމިޓީ   ދިއުމަށް  ިއެގން  މަސައްކަޓަކައި  ެގންދާނެ  ެގ  ކުރިއަށް  ތް 

މަޝްވަ ހިންާގޮގތެއް  ކޮމިޓީެގ  ަގވާއިރާކުރުން.  ފާސްކުރުމަށް    ހުދު  އާދެ!   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު 
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މުންދާ ހިންާގ  ކުރަލުޢަމަވެސް    ރުމިހާ  ދީ ކޮމިޓީގައިޞާތި ޤުނޑު އިއަޅުަގ  ށްވާއިދަެގ ހިންާގ ގަ ދީ ކުޑަ ކޮމިޓީތިޞާޤުއި

 ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން.   ށްތި ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ޮގތަ އަޅުަގނޑުމަށް ރުށް ޢަމަލުކުަގާވއިދަ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަޒުން ވާރީމޭދާއި

 5ނޫނީ އަދަދު  ާގއެއީ  ،  ދެން.  ބަރުންއެއްބަިއެގ ޮގތުން ދެ މެން  ށް ތިންބައިކުޅަދު ކަމަނޫނީ އަދަާގސަބް ކޮމިޓީެގ  

  އި މަ ވާނެ. ތާ ތަފާތު މަސްޫއލިއްޔަެގމަިއ ކޮމިޓީ  ތުއްޔަލިއޫ މަސް ފަިއވާހަވާލުކުރެވި އިމިޓީއާރު ކޮމިހާ ، ދެންެގ )ށ(. 

ށް ނޫނަާގވުމުެގ  ޒިންމާކަށް  ދުތަރަޚައުލަތުެގ  ދަ  7/ 2013  ރުނޫނު ނަންބަާގވާލުކޮށްފައި ވަނީ  ހަ  ން މި ކޮމިޓީއާކޮމިޓީ

ޢައަ  5އިތުވި  ފާ ތެރޭަގއި  މިންވަރުހަރު  ބެްއލެވުމަލުކޮށްފައިވާ  ރިސޯޓުތަކުރާއްޖޭ،  ދެންން.    ަވޒީެގ  ދާކުރާ  ފާއަަގއި 

ޮގތުން މުވަްއޒަ  ނާޔަތްތަކާމުސާރައާއި ޢި  ވޭވަްއޒަފުންނަށް ދެމު ބެލުމުެގ    ވޭތޯ ދެލިބިސަރިވސް ޗާޖް  ފުންނަށް  ުގޅޭ 

މަޝްޢޫ.  މައްސަލަެއއް އެކިއެކި  ެގންދަވާ  ކުރިއަށް  އެކިުގޅި  ތަކާސަރުކާރުން  ފަރާެގން  ހައްދާތްތަކާ    ިއވާފައެކު 

  ކޮންޓްރެކްޓަކުެގ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ   ކުރެވިފަިއވާތިލުބާނަށް  ތަހާޅިެގން މި ުގސަބަބުތަކާކުެގ ތެރޭ ެއކި  ޓްތަކޮންޓްރެކް

ސަބަ  ކާއި، ެގއްލުންތަ  ވަމުންދާ،  އިދަތިތަކާ އެކަުމެގ  އިޤުއަދި  އަ ށްކޮށް  ތިޞާދަބުން  މި  ރުތައް  ސަފާނެ  ދެނެަގތުން 

ހު  ޓީއަށްކޮމި ކޮމި  ދިޔައީޅަިއެގން  ށަހައޭރު  ކޮމިޓީއި  ގަ އިއްޔެ ،  ދެން.  ޓީއަށްމައި  ނިންމާމައި  އޮތީފައިން    ،

ދިރާ ކޮމިޓީސާކުރާލިޔެކިޔުންތަްއ  ސަބް  މިކަމާއެކަމަ .  ންނޭނީ  ބަޔަކު  ުގޅި  ސަލަތަކާމައް   ،ން ުގޅިެގ  ކު  ެގން 

ހާޒިރުކުރާނީހާޒިރުކުރާ ކޮމިމައި  ނަމަ  ބައްކޮމިޓީމައި  ހަމަ  ޓީއަށޭ.    އެށޭކަދަލުވުމަެގ  މަސްތަޮގ.  ލިްއޔަތު  އޫށް 

ިއއްޔެގަ ވަ  ކޮށްފައިހަވާލު ކޮމިޓީެގ  އި  ނީ  އިޤްތިޞާދީ  ބަ  4ބޭއްވުނު  އެއީ  .މުަގއިލުވުއްދަވަނަ    . އާދެ! 

ކުށެކިޔުމު ޅުަގނޑު  އަ(  ށްފަހުކަޅަތުކޮ)ވަުގ އޮތީމަ  ަގއި  ކޮށްލާނަން  ލާފާހަަގކޮށްއެކަން  ްއ  ސަބް  މި    .ރަނަގޅު 

ހަ  މައްސަލަތަވާލުކުރެވިފަިއވާ ކޮމިޓީަގއި  ތެރޭަގ  ރާއްޖޭެގހަމަ،  އި ކުެގ  ަވޒީރިސޯޓުތަކު  އެކަނި  ދާކުރާ  ފާއަަގއި 

ދެމު ޢި  ވޭވަްއޒަފުންނަށް  ޮގތުން މުވައްޒަ  ނާޔަތްތަކާމުސާރައާއި  ބެލުމަސަރވިސް ޗާޖް  ފުންނަށް  ުގޅޭ  ށް  ލިބިދެވޭތޯ 

މައްސަހެޅިފައިވާހުށަ ދިރާސާކު  ކޮމިޓީއާސަ  ރުންލަ  ވަނީ.  ހަވާލުކުރެވިފައި  ބް  ކިޔުންތަްއ  ޔެލިކޮމިޓީން    މި   މި 

 . ށް ެގންދާނީރިއަކުކުރުން ދިރާސާ

 

 ށްފަހު(ޅަށަތުކޮ)ވަުގ

 

 ން: ކަދެއްކެވުހަވާ ސިން ޙަމީދުމުޙުލްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
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މުޝުކުރިއްޔާ ހުށައަޅުަގ  .ރުއްރިޤަ  މި  ގަ ހަކަވާ  ންހަޅާލަނޑު  ހިންާގ  މި  މިއަކީ  ފާސްކު  ވާއިދު  . ންރައޮތްޮގތަށް 

  2ދަދަކީ  ކޯރަމްެގ އަ  މިޓީެގ ހިނާްގކޮ  މި މިބުނާ  އްދާެގ މި )ށ( ގައި މާވަނަ  5ާވއިދުެގ  ވެސް، މި ަގއެހެންނަމަ

ޮގތަށް އެ ދެ  ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް.    2ވެސް މަދުވެެގން    ޏާންވޯޓަށް ނަަގމި  އްަގއި   ކަމެކަހަލައަދި އެއްވެސް .  ކަމަށް

 ރުންމެންބަ  3ލަ  ޖުމު  ނީޓީަގއި މި ތިބެ ކޮމިއަދި ސަބް  ،  އިވެފަ އެއީ މި ސަބް ކޮމިޓީައކަށް  .ހަޅާލަންަގނޑު ހުށައަޅު

އަށް ދެން އަނެއްކާ މި ކޮމިޓީ،  އެއްކޮށް   ށް އެ އިޞްލާޙާޮގތަ   އޮތްމިގަވާއިދު    ރު މި މިހާ  ،ެގން ހެންވެވާތީ. އެ  މަށްކަ

ހަވާ މަލުކުރެވިފަިއވާމި  އިދާރީއޫސް  ދެންމެ  ޮގލިއްޔަތު  ފާހަަގކުރި  އެ  މަސްތަށްމޭޒުން  ކޮމިޓީެގ  މި  އެ  ލިއްޔަތު  އޫ 

ބަލަ ހަމަ  ،އިކަމަށް  ހުށަ  އެޮގތަށް  އެްއޮގތަށްޅައިެގހައެ  އެއާ  ފާސްކުރަ  ިއޞްލާޙާއެ  ،  ން  އަޅުަގނޑު  އެްއކޮށް  ން 

 ށަހަޅާލަން.  ހު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 . ވަންއަރުއަށް ފުރުޞަތުމުޣުނީދުލްޢަބްތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދެ! އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 . ކުރަންއަޅުަގނޑު ތާއީދު  ންސްކުރަށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ހިންާގ ަގާވއިދު ފާއެ ހު ރުރި މެންބަތްތެއިްއޒަ

 

 ކެވުން:ދެއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވޯޓަކަ ހުޅުވާލަން.  ޞަތުފުރު  ންފާސްކުރަން  ަގނޑުމެއަޅު ށް  އާދެ!  ހު)ވޯޓުދެްއވުން(    އިއްތިފާޤުން  އާދެ!  ށަހެޅުން 

 ވަން. އަރުޞަތުަގނޑު ފުރުޅު އައަށްޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ސްވެއްޖެ. ފާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

َعلَْيُكمْ  އަޅުަގނޑުއާދެ  .السَّالَُم  ދެއްވާފައެދިފަިއވާ  !  މަޢުލޫމާތު  މީރާއިން  ޮގތަށް  ޮއތްއިރު  ނޑުމެންނަށް ައޅުަގ،  އި 

މިހާރު އެއީ  .  ކުރަނީތުަގސް  ޅާލަން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަނޑުަގއަޅު ،  ތު ލިބިފައިނުވާތީމާޢުލޫބޭނުންވާ ވަރަށް މަ

ރިސޯޓުވަކި  ފުރަ  2019ތަކަށް  ވަކި  ޮގތުގަ ސްޓީ.ޖީ.އެަގއި  ރޓަރކުއަތަމަ  ެގ  ހުިއ  .ޖީެގ  އަދަދު    ރި ލިބިފައި 

އި ޮގތަށްނއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއވެސް،  ންެއކަމު،  ޭގނެ  ކުރުމުެގ  ކަމަހުރަެއއް    ކަހަލައެކަން  ވަންޏާ އެ    ށްނެތް 

  މީރާަގިއ އެދެން،  ަވއިދެްއވަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންބޭޮގތް ހައްދަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޮގތަ އަލިޔުން

 ކުރިއްޔާ. ން ޝުޅަހަޅުަގނޑު ހުށައަ
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 ން: ހަކަދެއްކެވުވާ .ސިން ޙަމީދުމުޙުލްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިރާ  ދެ!އާ އުތުރު  މެންބަރުތިނަދޫ  ހަމަހުށަހެޅު  ެގ  ހުށަހެޅުމަކީ  ފާހަަގންބަމެ  އްވި  އެ  ވެސް  ނޫނީ ާގހެން  ކުރިރު 

ހުރަހެ ކަަމށް  އެްއވެސް  ނެތް  މަޢުލޫމާ،  ވާނަމަްއ  ައޅުަގނޑުމެންނާއެ  ެގނެ   ތު    ން،ވަންނަދަސްދެއްވުމަށް  ހިސާބަށް 

 ޝުކުރިްއޔާ. ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއަށް ތާއީދު 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކދެ

ހުށަ އިއްތިފާޤުއާދެ!  ފާސްހެޅުން  ިއޤުދެއާ.  ޔާޝުކުރިއް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    ޖެ.ވެއްން  ސަބް ތިޞާ!  ކޮމިޓީެގ  ދީ 

މަސަ  .ލުވުންއްދަބަ  މަފުރަތަ  ކޮމިޓީ ޓްރައިއަޅުަގނޑުމެން  ލޭބަރ  މިދަނީ  ދަށުންާގބިއުނަލް  އްކަތްކުރަމުން  ،  ނޫނުެގ 

މީހުންެގ  ކުރާއަދާ  ފާޒީވަ ދަށުން  ނޫނުގާ   މަސައަޅުަގނޑުމެން ެގ  ރިސޯ  މިދަނީ  ސަރވިސް  ޓުއްކަތްކުރަމުން  ތަކުެގ 

އާ  ބެހޭޮގތުންތަކާ  ޗާޖު ދިރާސާއެއް.  މިކުރާ  އަޅުަގނޑުެމން  ެގންދިޔައީ  ދެ!  މި  ކުރިއަށް  ދޭ  ރިސޯއަދު  ޓުތަކުން 

ށް ވަްއޒަފުންނަމުތަކުން  ރިސޯޓު،  ފައިއެ ިމންަގނޑު ައޅާ ބަލާ  ޗާޖުވަތަ ސަރިވސް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާިއ ނުއި،  ދާއަދަ

ންކަމެއްތޯ ބެލުމަށް.  ެގންދެވެން އޮތީ ކޮ  މެންނަށް ކުރިއަށްނޑުދެމުންދާ ސަރވިސް ޗާޖާ ބެހޭޮގތުން އިތުރަށް އަޅުަގ

 .ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ   ،އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއްއކޮށްވީ  ބައިވެރި އަދު ކޮމިޓީަގއި މި  ދެ! މިއާ

ދު  އަވުން މިހޮއްރިރު  ޤައިބު މުރިރާއި އަދި ނައްޤަެގ މުޓީއާދެ! ކޮމި.  ސިންމުޙުލްރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއި

މަށް ވަނީ ދު ފާސްކުރުއިވާ ކޮމިޓީ ހިންާގ ަގ.  ފަތް ވަނީ ނިމިސައްކަމަޅުަގނޑުމެން އެ  އާދެ! އަ   .ަގއި މިވަނީއެޖެންޑާ

އަޅުަގނޑުފާސްވެފަ  ހެޅިހުށަން  ށަހެޅުހު ދެން  އާދެ!  މަސައްކަ.  ދުވަހެއް  ެމން  އެހެން  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  ތް 

 މިޓީ ނިމުނީ. ކޮމި ސާބުން ހިމި .ކަ ދަންނަވަން ނެ ވާހަޅާކަނޑައަ
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