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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލް 2018 މު ކޮމިޓީގެއްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާ`. 

އަދު ނަވަން. މިމަރުޙަބާ ދަން ކުރުދަންނަވައިރި މެންބަރުންނަށް ޝުތިއްެބވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ެގ ފަރު ދާއިރާތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ނައި ވަަޑއިގެން

ރާގެ ދާއި ން، ފޮނަދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމް، ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ މުބީ

ރަޝީދު،  ޙައްމަދުމުޢާޒު ، މަޑަވެލި ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުهللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ތެިރ  ިއއްޒަތްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ

ގެ ދޫ ދާއިރާމް، ކެޔޮަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއް ، ވައިމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ޢީލް އަދި މަދު އިސްމާދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ހޯރަފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތްތެރި ރިހާ އިއްޒަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ހުއާދެ! މިއަދު އޮތީ އަުޅގަކެލާ ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.  ،އަޅުގަނޑު

ރެންްސ އިންުޝއަ ގގޮތުން، އިންޝުއަރެންސް މިހާރު އެްގޒިްސޓިން ބެހޭ ްސ ކަންތަކާމެންބަރުންގެ އިންޝުއަރެން

ލާންކޮށްގެން ވަަނ ފަހަރަށް އިޢު 2ނީ ވަ އަށް. އެެހންވީމާ، މިހާރު 2018ޗް މާރި 31 ޕެކޭޖުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

އި އޮތީ. ޝަން ހިސާބުގަ، ދެން ިއވެލުވޭ ންވީމާ. އެހެޢުާލންކޮށްގެން ސަބްމިޓްކޮށްފަ ހޯދަން އިބޭފުޅުންކޮޅެއް

ބަްށ ހިސާ އޮތް ގޮތް، ލާނަން، ނާޒިމް މިހާރު އޮތްނޑު އިާދރީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައި، ައޅުގައެހެންވީމާ

 ކިޔާލަދެްއވާ.  

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ްނެގ އިން ަރއްޔިތުދެންމެ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަގަކުެރްއވި ފަދަމުޤައްރިރު.  ޒަތްެތރިޝުކުިރއްާޔ ިއއްއާދެ! 

ނަ ވަ 31ހުގެ ޗް މަރުެގ މާރިއަހަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޞިްއޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ ޕެކޭުޖެގ މުއްދަތު މިހާރު މި

 ހޯދަން ގެން ބަަޔކުއަހަރުގެ ކުރީކޮުޅަގއި އިޢުާލންކޮށް ގުިޅގެން ަމޖިލީހުގެ އިދާރާެގ ފަރާތުން މި ހަމަވުމާ ދުވަހަށް

، އެ އިޢުލާން ހެންވީމާށަހަޅުއްވާފަެއއްނުޭވ. އެފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހު 3މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮތްއިރު ެއ އިޢުލާނަށް 

. ޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަރު އޮތީ ޕްރޮމިހާ ފަރާތުން ށްގެން އެއްލާންކޮަވނަ ފަހަރަށް ވެސް އިޢު 2ކޮށްފައި އަނެްއކާ ބާތިލު

މިޓެޑް. ޕްރައިެވޓް ލި އެއީ ރެޑް އިންުޝއަރެންްސ ކުންފުނި. އައިލެންޑް އިންޝުއަރެންސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 ހަފުތާަގއި  ގޮތް ނިންމާފައި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަންނަ ، އިވެުލވޭޝަންެގ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއެހެންވީމާ

ނުްނ ންޓް ސެކްޝަމަކޮމިޓީއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ޕްރޮކިއުބޭފުޅުންގެ ިއވެލުވޭޝަން ރިޕޯޓު މި  ކޮންމެވެސް ދުވަހަކަށް އެ

ަކިއ ޓަ ލޫމާތަށް، ެއ ާވހަކަ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުގަނޑަށް މިއަދު ވަނީ ަދންނަވާފަ. އެހެންވީމާ އަޅު

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެން ކޮށްލުވޭޓު ، އިވެުލވޭޝަން ކޮމިޓީްނ ނުވަތަ އިވެުލވޭޝަން ީޓމުން އިވެ. އެހެްނީވމާޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ން އަޅުގަނޑުމެއިގެން ދެން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ރިޕޯޓާ ޓް އައީމަހިސާބަށް ރިޕޯ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ޕޯުޓ ކޮމިީޓގެ ރި ތުން މަްޝވަރާކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެންެގ ކޮމިީޓއަށް ިއެވލުވޭޝަންގޮ ބެހޭ މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތަކާ 

ުދ ، މިއަްނވީމާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. އެހެއަޅުގަނޑުމެން ބާްއވާނަން  އެއްލިބުމާއެކު، ލިބުނުހާ އަވަހަަކށް ކޮމިޓީ

 .لمينالعا ربّ  هلل والحمد . އެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެްއވެސް ކަމެއް ނެތީމަ މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ނިމުނީ
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