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  ހަކަެދއްެކވުން:ވާމޭޒުން  އިދާރީ

މަރުޙަބާ. މިރޭގެ އެޖެންޑާައކީ  ގެ މެންބަރުންނަށްމިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ`. 

މި ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގެންނަވާ  ޓަކައި  އްރިާރއި ނައިުބ މުޤައްރިރު ހޮއްެވވުން. އަުޅަގނޑު ރެޯކޑަށް ގެ މުޤަކޮމިޓީ

ފުނަޫދ  .2 ދު އިބްރާހީމް،މުޙައްމަދު ވަޙީ . ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު 1ނަން. މެންބަރުންގެ ނަންތައް ދަންނަވާލާ

ރާގެ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއ4ި އިބްރާހީމް ރިޟާ،ގެ ެމންބަރު . ގުަރއިދޫ ދާއިރާ 3 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް،

. ވެލިޫދ 6 ސިނާން،هللا ޢަބްދުެދކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  . މަްއޗަންގޮޅ5ި، އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްޙުސަމެންބަރު 

ތުރު . މާފަންނު އ8ު، އިނާ އާދަމްރޮޒަ. އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު 7ޔާމީން، هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު 9 ރާގެ މެންބަރު އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ،ދާއި ކެންދޫ ދާއިާރެގ  .11ިއން، މުޙައްމަދު ޙުސަ. ކަ

މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގަިއ  11ލަ މަޢުރޫފް. ޖުމް މެންބަރު ޢަލީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ .11، އިންޢަލީ ޙުސަމެންބަރު 

ނޑިތީމު ދާިއރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އިން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާތެރެ . ޭއގެހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ކަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ.  ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުވުމަށް ަވޑައިުނގަންނަވާ ޮގތަށްއިން މިއަދު ޙުސަ ނުޑ އަުޅގަ އަުޅގަ

ކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހިންގާ ޓަ މާތަށްމަޢުލޫ  ގެކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑއަށް ދިއުމުެގ ކުރިން ތިބޭފުޅުން

 އި މުޤައްރިރަކާ ޓީގެކޮމި ކޮށްލާނަން. އެގޮުތންކުޑަކޮށް ޙިއްޞާ މަޢުލޫމާތު ބުނެފައިވާވަނަ މާއްާދަގއި  121 ގަާވއިދުގެ

 އެ  މެންބަރުން. އޭގެ އިތުރުން 2ސިޔާސީ ޕާީޓގެ  2 ތަފާތުރަކު ަވޑަިއަގންނަވަން މި ޖެހެނީ ޤައްރިނައިބު މު

ލަ މެންބަރުންގެ ޖުމް ޮކމިޓީގެ ރަކު ހޮވިަވޑަިއގަންނަވާނީބަކޮމިޓީގެ މެންބުނާގޮތުން  ވަނަ މާއްދާ  121ާވއިދުގެ ގަ

 6މަދުވެގެން ހޮިވވަަޑިއގަންނަވާނީ  މުޤައްރިރަކުމި ކޮިމޓީއަށް  ވާ މެންބަރެއް. އެހެންކަމާއެކުއަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސް

ނޑު ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.ިމހާހިސާންވީމާ، ހެއެލިބިގެން.  ވޯޓު   ބުން އަޅުގަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ގެ ނަންފުޅު. ޢަލީ ސަލީމްމި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ދުކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ތާއީ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ތާއީދުކުރަން.  ދު އެއަށްދު ވަޙީމުޙައްމަތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ،އަޅުަގނޑު 

 



  

 ކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން ވާހަ

ނޑު މިހާ އެްއެވސް. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އިތުރު ނަމެއް ހުށަހަޅާލުމަށް ރު ވޯޓަށް ިމ އިޝާރާތެއް ނެތީމަ އަުޅގަ

ދު މަހުށަހަޅުއްވައި ތުލުސްދޫ ާދިއރާގެ މެންބަރު މުޙައް ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާދަންނަވާލަނީ. 

ިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯުޓ ފެނިވަޑަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. ނަދޫފު ންފުޅު. އެއީނަ ދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ވަޙީ

މްގެ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީ މެންބަރުން، 7މި ވޯޓުެގ ނަތީޖާއަކީ ޖުމްލަ  އާދެ!ދެއްވުން އެދެން. 

ދާއިާރެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ފުނަދޫ މި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަކަށް ންކަމާެއކު. އެހެއްވާަފއިވޭދެ ނަންފުޅަށް ވޯޓު 

 ގެ މުޤައްރިރަކަށް. ރިޟާ.އަޅުަގނޑު ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ މި ކޮމިޓީ ދެންހޮވިވަަޑިއގެންފި. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ރު ކޮމިޓީއަށް ނައިބު މުޤައްރިގެ ނަންފުޅު މި ލީ މަޢުރޫފްބަރު ޢަންހަޅަން ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ މެހުށައަޅުަގނޑު 

 .ކަމަށް

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

  .އިންގެ ނަންޢަލީ ޙުސަ ރުބަކެންޫދ ދާއިރާގެ މެން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ބަރު ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެން އިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަށް.ދެންމެ ގުރައަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން 

 މަޢުރޫފް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރަން. އިާނ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ރޮޒަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ނޑު މިހާރު ޅާކަމުގައި ވާނަމަ ހުށަނާ އެހެންވީމާ، އިތުރު ނަންފުޅެއް  ނީ. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި ވޯޓަށް އަހާލަމި އަޅުގަ

 . އެއީ ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާޢަލީ މަޢުރޫފްނަވާލަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދަން

. ފަިއވާ ނަންފުޅުވާދު އިބްރާހީމް ތާއީުދކުރައް ވަޙީއްމަދު މުޙަދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްހުށަހަޅުއްވައި 

 .6ލަ އަދަދަކީ އާދެ! ލިބިވަޑަިއގަންނެވި ވޯޓުެގ ޖުމް ދެްއވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު



  

ބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް މެން ދާއިރާގެ ބު މުޤައްރިރަަކށް ކެނދިކުޅުދޫ އެހެންކަމަށްވުމާެއކު މި ކޮމިޓީގެ ނައި

ނޑުެމން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ފި.ހޮވިވަަޑިއގެން ގެ ފަރާތުން ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ބާމަރުޙަ މުޤައްރިރަށް މުޤައްރިރަކަްށ  ކޮމިޓީގެމި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 .ެވަވޑަިއގަތުމަށްރިޔާސަތާ ހަވާލު ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށްފޮނަހޮވިވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޮހއްަވަވިއދެއްމި ކޮމިޓީގެ މު`.  ކުން މި ކޮމިޓީަގއި ޓަަކއި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަ ވި ކަމަށްޤަްއރިރަކަށް އަުޅގަ

އަދި ވަކިން  ތެރިކަމާެއކު ުޝުކރުދަންނަވަން.ށް އިޚްލާސްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަ

ނޑު ނަްނ ހުށަހަޅަޚާ އްޞަކޮށް ވަރަށް ަތކަށް ޚާެދއްވި ފަރާތްއަދި ވޯޓު  ދެްއަވއި އި ތާއީދުކޮށްއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ލާސްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރުަދންނަވަން. މިއިޚް ކޮމިޓީގެ  ވާތީ މިކަމަށްއީ އަޅުގަ

ުލވުން އިތުަރށް ދިގުކުާރކަށް ައޅުަގނުޑ ވާތީ މި ބައްދަަބއްދަލުވުމަަކށްބޭްއވި  ރާއި ނައިުބ މުޤައްރިުރ ހޮވުމަށްޤައްރިމު

މިކަން ، އެބަހުިރ. އެހެންނަމަވެސްވެްސ މްތަްއ ބަެއްއ ޕްރޮގްރާއްނުކުރަން. ދެން މިޭރ އެހެނިހެން އިޖުތިމާޢީ ޤަޞްދެ

 ކޮށް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަލުިވކުރުމަށްޞަޚާއް  ގެްނޮގސް ކޮމިޓީތަުކގެ މަަސއްކަތްަތއް ވީހާ ެވސް ައވަހަކަށް

ނޑުމެން މިރޭޓަކައި  ކަމުގައި އެހީތެިރވެދެްއިވ މި ބާއްވާލީ. އިދާރީގޮތުން މި މިހާ ދަން ގަޑިއެްއަގއި ކޮމިޓީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ނަމުަގއި ވަރަށް  އަދި އިއަިމއްލަ ނަމުަގޔާސް ައޅުަގނުޑގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުަވއްޒަފުންނަށް ވެ  ހުރިހާ

. ދެން އެއަށްފަހުަގއި ޝުކުރުދަންަނވަންއަޅުަގނޑު ވެްސ  ނަށްޒަފުންއް ތެރިކަމާެއކު މަޖިލީހުގެ މުވައިޚްލާސް

ހަމަ އިރާދާކުރެްއވިްއާޔ މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެްއ  ދެން ވީހާ ެވސް ައަވހަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑު ަޤޞްދު އިންތިޒާމުކުރާނަން. އެ ބަްއދަލުވުމުގައި ނޑުމެްނ  ޓީގެ ގަާވއިދުކުރަނީ މި ކޮމިއަުޅގަ އަުޅގަ

ށް ކުރިއަ ޖެހޭ ކޮމިޓީން. އެއީ ަގވާއިދު އޮންނަގޮތުން ޖެހިގެން އަންަނ ބައްދަލުވުމުަގއި ައޅުަގނޑުެމން ފާސްކޮށްލަ

އެ ަމސައްކަތް ޖެހިގެން އޮންނަ މި ގަާވއިދު ެއުކލަވާލަން. އެހެންވީމާ، އި ންދިއުމާ ބެހޭ އުސޫެލއް ަކނޑަައޅަގެ

ނޑު  އިނާ ރޮޒަ ޓީގެ ޖަލްސާ ނިްނމާލުމުގެ ކުރިން މަސަްއކަތްކުރާނަން. ދެން މި ކޮމިޖަލްސާއާ ހަމައަށް ގެެނވޭތޯ ައޅުގަ

ނުޑގެ އަްޚ ޢަލީ މަޢުރޫފަށް ޤައްރިރަކަށްނައިބު މުއެބަ އިޝާރާެތއްކުަރްއވާ ައދި   ހޮވިވަަޑިއގަންނެވި އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާން ނެތިގެނެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް ރުޙައަޅުަގނޑު މަ ހަމަ ބާ ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުން. އަޅުގަ

 ވަން ބޭނުންދަންނަ އަށް ަމރުޙަބާނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަްއޔަ ޓަކައި ހަމަ ފުރިހަމަކޮށްލުމަށްފައި މި ފަސްކޮށްލާ

 .ވިދާުޅވާން އުުޅއްވާތީ ފުރުޞަެތއް . ޮރޒޭ ެއއްޗެކޭއިނގޭތޯ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ



  

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ . އަޅު . ދެން އަދި ނައިބު ުމޤައްރިރަށް ވެސްޤައްރިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ަމރުޙަބާމު ގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މުއި ގޮތެްއގަ އްމުޢާ ނޑުމެން ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީ ބާްއވާނެ  ޤައްރިރު ހޮވާ އަުޅގަ  ގަޑިތައް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާލަން. ގަާވއިދު ދެްނ  ންަނއިރު ޓީަތއް އޮއަނެްއކާ މިހާ ބަިއވަރު ކޮމިޖަލްސާއަކަްށ ލިަޔސް. ދެން  އަންނަކަ

ނޑުތާަވލު ބަލައިލައިފިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން ައވަހަށް ނޑިަތކެއް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ،  ނަށްންމެއަުޅގަ ރަނގަޅު ގަ

ނުޑމެން މިރޭ ގަޑިއާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  ްއކާލަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ހުރިހާވާހަކަދަ ޑަކޮށްަގއި ކުއަުޅގަ

 އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއ. ލިބުމަކީ  އް ަގޑިތަކެ ވަރަށް އުނަދގޫއިުރގައި ކޮމިޓީތަކުން ގަޑިަނގާ ނިމޭ

 

 އިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫ ދާ

ނޑު ެވސްއަޅު  އާދެ! ދެން ރޮޒޭ  ދަންނަވަން. ރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާފުރަތަމަ މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤައްރިރަށް ވަ ގަ

ނޑުެމން މީގެ ކުރީގައި ވެސްވިދާުޅވި ވާހައެ  ހަމަ  މި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކަ ވަރަށް ރަނގަޅު އަސްލު. އަުޅގަ

އުޅެން ހަދައިގެން  ފަަދއިން ފަހުންހޯދުން. އެއީ ރޮޒޭ އެ ވިދާޅުވި ތުަވގު އީިމއްޔަތުކަން ދޭ ކަމެއް އެ އްހައަ ވަރަށް

މިހާރަށް އެ ވަގުުތ  މިހާރުންޓަކައި ހަމަ  ދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށްބިނުލި ވާ ވަގުތުނަށް ބޭނުންންއަޅުަގނޑުމެ

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރއްވުްނ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަންމަޝްވަާރކޮށްލަން ނެންގެވި މުހިއްމު ުނކުތާ ،އިނާ އެ ެނންގެވި މި ރޮޒަރު މިހާ  ަގިއ އަުޅގަ

މުގައި މި ކޮމިޓީތަުކގެ ގަޑިަތއް ހަދާލު އަޅުަގނޑުމެން ރަމަޟާން ވެސް މަސް. އެހެންވީމާ، ބޭނުންވަނީ މި

ނޑަށް ހީވަނީ ށް ިވސްނާލަން ެވސް ޖެހޭފުދޭވަރަކަ އަނެއްހެްނ ދެން  މިރެއިން މިރެއަށްނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ގަޑިަތކެްއ ނުރަސްމީކޮްށ ވާހަކަަދއްާކލައިގެން ދެން  ަގއި ވާހަކަނުދައްކާކޮންމެހެން ރަސްމީކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ރެކޯޑް 

ނޑައި ދެން ފާހަގަކޮށްލެވިފައި އޮްތކަމަށް ވަންޏާ ހެންމި ންނާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ވީހާ ްށ މިބޭފުޅުދާީރޮގތުން އަުޅގަ

 ެނގިދާނެ. ދެން ވީހާ ވެސް ކުރުކޮށް އެ ަގޑިތަކަާކ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން  އެއްބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގަޑި  ވެސް ތި

 ޔާ ރަނގަުޅވާނެ.އިއް ކުިރއަށް ދިޔަ ނީ ނުރަސްމީކޮށް. ވާހަކަދަްއކާލާފައި ވާހަކަދަްއކާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާއަޅުަގނޑުމެން އެހެން ކޮމިޓީައކަށް ވެސް ދާން އޮތުމާއެކީަގިއ  ލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލިސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަ ހިނގަމުންދާ  12:31ެއއީ  ޅީ.ރަނގަ ބޮޑަށްމަޖެހުނިއްޔާމުން ގަީޑގެތެރޭަގއި މި ގަިޑއެްއ އަުޅގަ



  

 ވެސް ވުމާއެީކގައި ތަންކޮެޅްއ ލަސް ގަޑިއެއް އެހާކަންހާއިރު ެއގޮތަށް ރޯދަމަސްވިޔަސް ރަނަގޅުވާނެ. ހަމަ 

 ފަސޭހަވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ގަޑި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލީ. މަށް އަްއވުއެ ހުށަހެޅު އިާނގެރޮޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނގޭތޯ. މައްސަަލއެްއ ނެތް.  ގަިޑެއއް އޮިތއްޔާ އެހެން އެްއވެްސ، ރޮޒޭމެން ވަަޑއިގެންެނވިޔަސް ެހޔޮ އަެނއްހެން

ަވންޏާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ  މަށްހެން ކަެމއް ފާަހގަކޮށްލަްއވަން ނެްތކަެވސް ބޭުފޅަކު އަނެއްދެން އެހެން ެއއް

ައޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ކުަރްއވައިފި އެއް ގަޑި. ދެން އިނާ ފާހަގަމިހާރު ރޮޒަނިންމާލަންވީހެން. ދެން 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ބާްއވަން.  އެހެްނވީމާ،  އޭރަްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަފސޭހަފުޅުވާނެ.މި ވަގުުތގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނު ވެއްިޖއްޔާ ވެސް އުނދަޫގވެދާނެ. އެއީ ފުރަތަމަކޮުޅަގއި ދެން ހެނދު ިވސްނުމެއްގެ ތެޭރަގއި ދެން މާ ކަހަލައެ

ވީމަ ފަސް ގަިޑއަކަށް  ތަންޮކޅެއްހަމަ ުދަވސްކޮޅެްއ ވެލީމަ  ެއކަމަކުވަަރށް އަންނާނެ.  އަނެއްހެން އަންނަހިތުން

ވީހާ ވެސް ރަނގަޅު ގަިޑއެްއ ތްކޮށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަ ެއހުރިހާފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ެއއް ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅިއްޔާ ބޭފުޅަކަށް ވެސް  ން ކޮްނމެއަޅުަގނޑު ަމސައްކަތްކުރާނަން. ދެ ހަމަޖެއްސޭތޯ

ޭކ ެއއްޗެވީމާ ފަހަރެއްަގއި ބޭފުޅަކު ޖަލްސާ ފުރަތަމަދެން ކޮމިޓީ މިރޭ ނިންމާލާނީ. އެީއ  އަޅުަގނޑު އަުރވާފައި

 ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުުޅވެދާނެ. ޮކންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ހަމަ މިރޭގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށްދެން  ދެން ދަންނަވަން.  ޤައްރިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާހަމަ މުވީމަ އަުޅގަ

ނޑު ނައިހަމަ  ކޮށް އަިދ ވެސް ޚާއްޞަ  ބު މުޤައްރިރަށް ހޮއްެވީވތީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެހެންމެ އަޅުގަ

ްނވީމާ، ދެން ރަމަޟާން މަސް ދަންނަވަން. އެހެ ދެްއވި ބޭުފޅުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް އަޅުަގނޑަށް ވޯޓު

 .ދިގުކުރާކަށް ނެތިން ވީމަ މާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއީ މިރޭގެ ކަމަްށ މި ބަލަނީ.  ނީކަމަްށ މި ބަލަނީ، އެރުވުނީޞަތު ދެވުވެސް ފުރު ންނަށްރިހާ ބޭފުޅުއަޅުަގނޑު ހު

 ވެސް މިރޭ އޮތުމާ  ެއއްުވންތައްޢީ ބައެއް މުހިއްމު ޮއވެފައި އަދި އިުޖތިމާއިތުރު ކޮމިޓީތަާކ އެްއޗިހި ގޮތުން އަދި 



  

ހުރި ގޮތެްއ  ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން ތިގަިޑއެއް ަކނޑައެުޅވުމުަގއި  ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވގޮތަށް ދެން ތި އެްއކޮށް

ވެިރކަމާިއ މިރޭ ވަރަށް ެއކުވެސް  ންުގޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވިސްނުން ގެއަޅުަގނޑު 

 މިރޭ  ންނަވަމުންގެންުގޅުްއވީީތ ޝުކުރުދަ ވިސްނުންމަސައްކަުތގައި ކުިރއަށް ދިއުމުގެ މި  އެއްަބއިވަންަތކަމާއެކު

ނޑުމެން އަންގާލާަނން. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. ދެން   ކޮމިޓީއެއް އޮންނަ ތާީރޚެއް އަުޅގަ

________________ 


