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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  `.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތަކަށް  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް 

ސުންގަޑިއެއް   ބިލަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ދިރާސާކުރުން.  ބިލު  ބެހޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް  އޮތީ 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ފަށަންޖެހޭނީ.  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ކަނޑައަޅާފައި  މި  ހުޅުވާލަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ހު( 

 މަސައްކަތް ނިންމަން ސުންގަޑިއެއް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް. ޚައިތަމް.

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލަށް ބަލާފައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ހަފްތާވަރު ނަގަން.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ބި

 ދެ ހަފްތާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިއަދު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެ ނިޔަލަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  31އެހެންވީމާ، މި މަހުގެ  

މި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން.    ދާން އިނގޭތޯ. ދެން އޮތީ  ލަފާފުޅެއް ތި  ގެންދާނެ ގޮތުގެ  ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

މިހާރު ކޮމްޕައިލްކޮށްފަ. ދެން އޭގެ އިތުރުން ނުރަސްމީ   މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް... މަރުޙަލާގައި ލިބިފައި އެބަހުރި 

ކުރިއަ އިސްނަންގަވައިގެން  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  އޭގެން  ބައްދަލުވުންތަކެއް  އެކުގައި  މުއައްސަސާތަކާ  ގެންދިއުމަށް  ށް 

؟ ލިބުނު ކޮމެންޓުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އެބަހުރި. ދެން ކިހިނެއްތޯ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާނީ 

 ތި ބޭފުޅުންގެ ލަފައެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިކަމުގައި.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަންނަ   މޫސުމަށް  ނުވަތަ  އިޝޫ  ތިމާވެށީގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަދަލުތަކާ...  އަންނަ  މޫސުމަށް  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

އިޝޫއެއްގެ   އިލެކްޝަން  އިލެކްޝަނެއްގައި  އަންނަ  ދެން  ކަންބޮޑުންތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލުތަކާ 

އަޅުގަނޑުމެ އަދި  ގޮތުގައި  ހޭލުންތެރިކަމާއި  އާއި  އެވެއަރނެސް  މީހުންގެ  ލެވެލަށް  އެ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރަން  ން 

މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކޮށްދިނުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭނީ އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު މިކަމާ  

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަހަލަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމަ.    ދޭތެރޭ ހުރި މިންވަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ ޕަބްލިކް ފޯރަމެއްގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން.
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 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސުވާލަކީ ދެން  ގުޅޭތޯ  ހާލަތާއި  ހޭދަކުރަމުންދާ  ؟ އާދެ!  މިހާރު   މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުން  ދަނޑިވަޅާއި 

ތަނަކަށް ގެނެސްގެން އެއްކުރުމާއި އެކަހަލަ ކޮންފްލިކްޓެއް އުޅޭ ކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މެންބަރުން ނިންމަވާ  

 ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދާނަން. ޚައިތަމް.

 

 ކެވުން: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒތްތެރި މުޤައްރިރު. އަސްލު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޕަބްލިކް ފީޑްބެކެއް  

ތި   ޙަޤީޤަތުގައި. ނަމަވެސް،  ކަމެއް  ރަނގަޅު  ކަމެއް. ހަމަ  ބޭއްވުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ  ފޯރަމެއް  ޕަބްލިކް  ނުވަތަ 

މިއީ އެހާ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން ކަންނޭނގެ އެ ގޮތަށް ބަޔަކު އެއްކޮށްގެން ކަންތައްތައް  ދެންނެވި ގޮތަށް މި ވަގުތު 

 ކުރިއަށް ގެންދާކަށް. އެއީ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގ އާއި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަމުންދާ ހާލަތެއްގައި.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޕަބްލިކް ފޯރަމް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޗޭންޖްކޮށްލެވިދާނެ  

އެއްކޮށް   ހަމަ  ކޮމިޓީ  ދިނުމާއި  އައިޑިޔާ  ދިނުމައި  ލައިވްފީޑް  ތިބެގެން  ގޭގައި  ދެން  ޕްރޮގްރާމަކަށް.  ޓީވީ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިބެވިދާނެ. ރައްޔިތުން ހަމަ ޓީ.ވީން ހަމަ ފޯނުން ކަނެކްޓްކުރެވޭ ގޮތަށް. 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގޮތަށް   ވިދާޅުވި  އެ  ޚައިތަމް  އަރަނީ  މި  ހިތަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ރަނގަޅު.  ވެސް  ހުށަހެޅުއްވުން  ތި  އާދެ! 

ޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ކުރާ ގޮތާއި މީހުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި އަ

މަޖިލިސް ބަލަމުން ދާނެ. ހަމަ މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވެފައި މި އޮންނަނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ  

ކޮމެންޓަށް   ޚިޔާލާއި  އާންމުންގެ  ވެސް  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުން.  ކޮންމެ ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުޅުވާލާފައި 

މެދުވެރިކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ބިލަށް ކޮމެންޓުކުރަން ހުޅުވާލެވިދާނެ. ދެން   ޕްލެޓްފޯމް  މީޑިއާ  މެންބަރެއްގެ ސޯޝަލް 

  ޓީ.ވީ ރޭޑިއޯގައި ވެސް މިވަގުތަށް މިވާ ގޮތަކީ މި ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް މީހުން އަޑުއަހަން ބޭނުންވަނީ 
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ވާނީ   ދެން  މިހާރު  ހަމަ  ވަގުތެއް  ހުރިހާ  މީޑިއާއެއްގެ  ހުރިހާ  އެހެންވެގެން  ބަލާއިރު.  ފީޑްބެކަށް  ލިބޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ދެން އެގޮތަށް މީހުން ވަރަށް ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެފައި މިތިބީ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް  ؟ ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ

ވާލީ. އާދެ! ވަޙީދު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މި ބިލަށް ވަރަށް ގިނަ ކޮމެންޓު މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ އެއްޗެއް ދަންނަ

ފަރާތްތައް   އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ދަންނަވާހެން  މި  އިނގޭތޯ.  ހުރީ  ލިބިފައި  ވެސް 

ބައްދަލު  ބޭއްވިއްޖެ  މިތާނގައި  މަތިން  ދެދުވަސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބިލު  ބައިވެރިވެގެން  އެއީ  އެކަމަކު  ވުންތަކެއް. 

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން. ޓެކްސްއަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ. އެގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު އިންޓްރެސްޓެއް އޭރު  

ބިލަށް   އިމަޖެންސީ  ކްލައިމެޓް  ވެސް  ނަން  ކިޔާ  ބިލަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އޮތީ.  ޖެނެރޭޓްކުރެވިފައި 

 މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެމަޖެންސީ ސިޓުއޭޝަނެއް މީގައި ގެންނަން ފާސްކުރަން އުޅުނު ބިލެއް ވަރަށް  ބަދަލުކޮށްފައި

ލަސްނުކޮށް   ސްޕީޑު  ފެންނަނީ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  ހުރޭ.  ގޮތެއް  އައިބު  ކުޑަކޮށް  ދިޔައީމާ  ފާސްނުވެ  ދިގުލައި 

 ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް  އެކަމަކު ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އޮންލައިން 

މީހުންގެ   ބޭނުންކޮށް  ފޭސްބުކްގައި  ޓްވީޓުގައި  ދެންނެވީ  މި  ލިންކް  މީގެ  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ގެންނަން. އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރޮގްރާމެއް   ރޭޑިއޯ  ދެން  ކަމެއް.  ކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ގެނެވިދާނެ.  ވެސް  ސަމާލުކަމަށް  އެއްޗެއް 

މީހުންގެ   އެކަމަކު  ލިބޭނެ.  ވެސް  ފުރުޞަތު  އެ  ރާވާލެވިދާނެ.  ގޮތަށް  ބައިވެރިވާ  މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ؟ ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުންނާނެތޯ ސުވާލަކީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

އަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރެއްވި ކަމަށް  26އިން ފެށިން    19އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު މިއަދުން ފެށިގެން،  

އެހެންވީމާ،   ޖެހިދާނެހެން.  ބަދަލުކޮށްލަން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ސުންގަޑި  އެހެންވީމާ،  މިހާރު.  އިޢުލާނުކުރީ 

އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމުގައިވާނަމަ...  ބާއްވާ  ކޮމިޓީ 

ގެ ފަހުން ކޮމިޓީތައް ނުބޭއްވުން އެއީ އެއްކަން. ދެން މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން  2:30ޝެޑިއުލްކުރަން.  

ގެނައި   މަޖިލީހަށް  ކުރިން  މީގެ  އަދި  ޤަރާރުތަކާއި  އެކި  އަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާތަކުންނާއި  ވެއްޖެއްޔާ  އެކިއެކި 

މަޢުލޫމާތުތައް   ގިނަ  ބޭނުންވާ  ބިލަށް  މި  ފަރާތުން  އެންމެންގެ  ހުރިހާ  މި  ޖަމާޢަތްތަކާއި  އަމިއްލަ  އަދި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެއްކުރެވިފައި ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ހަމަ އިތުރު ބަޔަކު ގެނެސްގެން  

އިތުރަށް   ބަޔަކު  މިކަން  އިތުރަށް  ބިލަށް  ހާލަތުގައި  މި  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ނުޖެހޭނެ  ކުރާކަށް 
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އޮތް   ކުރެވެން  ހަދައިގެން  މެކްސިމަމް ރިސަރޗް  މަސައްކަތްތަކެއް  މެކްސިމަމް  ހުރި  ކުރެވެން  ކޮމިޓީން  ނުގެނެސް 

 ގަނޑު ހުށަހަޅަނީ. މެކްސިމަމް މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކޮށް، ބިލު ނިންމާލަން އަޅު

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިކަން   ގެނެސްގެން  މީހުން  މިތަނަށް  ނެތް  ތާއީދެއް  މާބޮޑު  މެންބަރުންގެ  ގޮތުގައި  ވިސްނުނު  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު 

ންޓުކުރަން  ކުރާކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމެއް މިއީ. އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ބިލު އޮންލައިންކޮށް ކޮމެ

އެހެންވީމާ،  ؟ މިއަދު ހުޅުވާލުން. އަދި އެކަމަށް ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތު، ވަކި ކަނޑައެޅިފައި އިނދޭތޯ ވަކި މުހުލަތެއް

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ދީފައި އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބިލު ފޮނުވުން އިނގޭތޯ ކޮމެންޓު ކުރުމަށް    7

އެކަމަށް   ދެން  ބަންދުވީމާ،  ޓަކައި.  ސަރުކާރު  ހަފްތާ  ދެ  އިތުރުކުރަން.  މުއްދަތު  އެކަމަކު  ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ނުވާނެ   ވެސް  ގޮތަކަށް  ރަނގަޅު  އެއީކީ  ތެރޭގައި.  ހަފްތާގެ  ދެ  އޮތް  ކުރިއަށް  ނުލިބޭނެ  ކޮމެންޓެއް  އޮފީސްތަކުން 

އަށް ޑެޑްލައިން އިތުރުކުރުމާ  15ނަ މަހުގެ  ބަންދުކުރަން ނިންމާފައި އޮއްވާ ކޮމެންޓުކުރާށޭ ބުނުން. އެހެންވީމާ، އަން

ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމެއް މިއީ. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް.  ގޮތަށް  އެކުގައި މި ދަންނަވާ 

 ދެން ޚައިތަމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  

މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯމުތަކާއި އެއްޗެހި ހުޅުވާލާފައި ފީޑްބެކް އަންނަ ގޮތެއް ބަލާފައި ދެން އެކްޓުކުރުން  

އަންނަ  ؟ ކިހިނެއްވާނެތޯ އެއްޗެހި  ފީޑްބެކާއި  ހުޅުވާލާފައި  ހުޅުވާލާނީ.  ޑޭސްއަށް  ފައިވް  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް 

 ދެން އިތުރަށް އެހެން ގޮތެއް ހަދަންޏާމު...ގޮތް ބަލައިލާފައި 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެންޑެޑްކޮށް             އޯޕަން  މިހެން  ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން  ހުންނަ  އެއްޗެހި  ގޮތަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޝެޑިއުލާއި  ވާ 

ނެތި   ކަމެއް ބާއްވައިފިއްޔާ އޭގައި އަނެއްކާ ހުންގާނެއް  ދަތުރުކޮށްފަ.  އެއްވެސް  ކިތަންމެ ދުރަކަށް ވެސް  ހިނގައިދާނެ 

އަށް ޑެޑްލައިން ބާއްވަން.    15އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ދެންމެ އެ ތާއީދު ލިބުނު ގޮތަށް އަންނަ މަހުގެ  

. ދެން އަޅުގަނޑު  އަށް ކޮމެންޓް ލިބޭގޮތަށް އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާލަދެއްވާ  5އޮންލައިންކޮށް ހުޅުވާލާފައި އަންނަ މަހުގެ  
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ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާނީ  ބިލު  ތަންތާކަށްތޯ  ކޮންކޮން  ލިސްޓެއް.  އެކަމަކު  ލިސްޓެއް  ؟ ބޭނުން  ބޭނުން  ޚިޔާލު  އެއަށް 

 އަޅުގަނޑުމެން ހަދާލަން.  

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންވަޔަރަން ހުށަހަޅާލަން  )މެޓް(،  އަޅުގަނޑު  ސެންޓަރ  މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް  ދެން  އީ.ޕީ.އޭ  މިނިސްޓްރީ،  މަންޓް 

އާއި   އެޗް.ޕީ.އޭ  އިންނާނީ  ހެލްތުގައި  ހެލްތް،  ފިޝަރީޒް،  ޓޫރިޒަމް،  އާއި  އެލް.ޖީ.އޭ  މިނިސްޓްރީ،  ޕްލޭނިންގ 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓާއި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އަޑެއް.   އެބަހުރޭ  ހުޅުވާލާއިރު  މި  އެބަޖެހޭ.  ރަނގަޅުކޮށްދެއްވަން  މައިކް  މި  އެކަމަކު  ވާހަކައަކީ  މިދަންނަވާ  މީގައި 

އާއި   ޕްލޭނިންގ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ބިލު  ފޮނުވާލަން  އެބަޖެހޭ  ވަކިން  އޮފީސްތަކަށް  ކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

 މީޓިރިއޮލޮޖީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ  އެންވަޔަރަންމެންޓާއި އީ.ޕީ.އޭ އާއި

ފިނޭންސް   އާއި  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  އާއި  އެން.ޑީ.އެމް.ސީ  ހެލްތާއި  ފިޝަރީޒާއި  ޓޫރިޒަމާއި  އާއި 

ބީޗް ދަ  ސޭވް  ޕީސް،  ބްލޫ  ކެއާރ،  އިކޯ  އާއި  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް  ކޮރަލް  މިނިސްޓްރީ،   ،

ދެން...   އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  އަވި  އާއި  މޯލްޑިވްސް  އެނަރޖީ  ރިނިއުބަލް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިންސްޓިޓިއުޓް... 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވި ލިސްޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާލާނަން ހުރިހާ ތަނަކަށް އަދި ޢާއްމުކޮށް  

އި ދެން  އިތުރުން.  މިއީ  ހުޅުވާލުމުގެ  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެބަޖެހޭ...  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  ދާރީ 

ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް    2އިނގޭތޯ ކުރިއަށް ދިއުމަށް މި ނިންމުނު ގޮތަކީ. މި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ  

  2ލެވޭނެ ކޮމިޓީ ދެއްތޯ. މި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު  ބާއްވާނީ. އެ ބައްދަލުވުމަށް އަންނައިރުގައި، އޭރުން އަވަހަށް ނިންމާ

ކޮމެންޓްތަކާ   ހިމަނާފައި  ކޮމެންޓެއް  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  ބާއްވާނީ.  ބައްދަލުވުމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ޖާހައިރަށް 

ނިން މުޅިން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެކަމަކު  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  ދިރާސާތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މާލެވޭނީ  އެކީގައި 

އެހެންވީމާ،   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލިބުނީމަ.  ކޮމެންޓް  ލިބޭ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ކޮމެންޓާއި  ލިބޭ  އޮފީސްތަކުން 

އަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް   11:30؟ އަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް ތާއީދު ދެއްތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  11:30

މިއަ ގެންދަން  ކުރިއަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މަސައްކަތް  ވަރަށްބޮޑަށް  ނިންމައިލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ދުގެ 

 އިނގޭތޯ. 
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