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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަްށ ވެސް  ގޮތުން ކުރިން އްމެ. އަދި މިއާ ބެހޭއެވަރަށް ިގނަ ދުވަސްީވ މައްސަލަ  ށްމިއީ މި މަޢުޟޫޢަ އަުޅގަ

 ދެން މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މި ވިޔަފާރި މުޢާހަދާތަކުގެ ެތރޭގައި ހިނގާ ކަމެްއކަން  .ވާހަކަދެްއކިފަ ވަނީ ގޮްތގޮތަށް

ރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ހަމަ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކު މި . އެހެންނަމަވެސް ވެސް އެނގޭ

ނޑުމެން އަ ެދެކވޭ މުންގެ ތެޭރގައިގިނަ އާން ދާދިފަހުންވެސް އަޅުަގނުޑ  .ުޑއަހަން ވަރަށްގިނަ ފަހަރަށްވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑަަކށް ހަމަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ންކާއަށްއަުޑއެހިން ލަ އަްށ ކަށް ޑޮަލރަށް އެބަ ދެވޭ ލަންކާ ވަރަ  210ގާްތގަ

ތެރޭަގއި އެ  މިހާރު. އެެހންނަމަވެސް، މިދޭތެރެއިން ހަމަ ސްކޫލު ބަންދު މި ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް އިގޮތެްއގަ ޢާއްމު

ނޑަކަށް  ޔަ އިނގޭތޯ. ވަަރކަށް ޑޮލަރަށް އަރަިއގެންދި 400ވަރަކަށް ޑޮލަރަށް އަަރއިގެންިދޔަ.  400ޓިކެޓު ގާްތގަ

ނަޑކަށް ، އެހެންވީމާ ން ކުރާ ކަމެއްހެނެއް. އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެަމތީ އާތި އަޔާޓާ މުޢާހަދާނުވޭ އްހިޔެމިއީ އަުޅގަ

ވާމީ ދަތުރުތައް ވިދާޅުވި ގޮތަށް ބެލެން އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްކާ ބައިނަލްއަޤްއެ  މި އެއްޗެހި އިްލހާމް، އެހެންވީމާ

ހުން ެވސް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އޮްނނަނީ. އަޅުަގނޑު ދާދިފަ ާރއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ނޫން އިނގޭތޯ. އެކަންޏެއް

ވީ. ެދއް ވައިީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ހުޅު ރަ .މަހު އެ ހުޅުވީ އިފުރު އެއަރޕޯޓު މިދިޔަމި ތަޖުރިބާކުރި، މިސާލަކަށް 

ނޑު ައއީ.  ދުވަސް  ތިންދެބުރި ނދިޔައިން. ެއކޮޅަށް ގޮއްަސ އެ އިއަޅުަގނޑު އެ ދަތުރުގަ  ފަހުން އަޅުގަ

ނޑު ިޓކެޓު ކަމަށް އެްއކޮުޅެގ އަށް ުރފިޔާ 777ިއ އޮތީ އިްއވާފަ ވެސް އަޑު ނެިގއިރު މުޅިން އަންނަންވެގެން އަުޅގަ

ނޑު ޓިކެޓު ނަގަންިދޔައިރު ޓިކެޓު  ރުފިާޔ މުޅިން 777ތޯ. ޓިކެޓަކީ އިނގޭ އަގުހުރީ  ގެވެސް އަޑުއިވިަފއި ޮއތީ. އަޅުގަ

ވަރަކަްށ  ކޮންމެވެސް 1400އާދެ! ވަްނވޭ.  ރީ. އަޅުަގނޑު އެހިން ކިހިނެއްހޭވީ؟ވަަރކަށް ހުވެްސ ކޮންމެ 1400

ހަތަރު، ހަތަރު  އިމީހުން ބުނާގޮތުގަ  މިވީގޮަތކީ އެ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު އެހިން ކިހިނެއްހޭ މިވީ. ދެން ސާފުކުރިއިރު

ނޑު އެހިން  777ރޭޓެއް އޮޭވ. ހަތަރު ރޭޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް އިންނަ ރޭޓު އެއީ  އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

އްާކ ދޭ. ދެން އަނެނވެސް ނިއި ފާތެއް އިނޭދހޭ. އެއްެވސް ތަފާތެއްސެންޖަރުންނަށް އެއްެވސް ތަކަހަލަ ފަ އެްއވެސް

ނޑި. ދެން ހުންނަ ހުރިހާ އެއްެޗއް  5މި ިއންނަނީ  އިރޭުޓގަ  777މި ބުނާ  ނީ އަގުބޮޑުކޮށް ހުންނަމި ވަރަކަށް ގޮ

ވެސް  ނަގަންޖެހެނީ ހުރިހާ އެންމެން ވަެރއް. ެއ ރޭޓުން ޓިކެޓު ކޮންމެވެސް 1400ގުޮބޑު ރޭޓު. ގޮސް އެންމެ އަ

 ބަޔަކު އެ  ޓު ވިްއަކން ތިބޭ ބަޔަކު ނޫނީ ކުންފުނީގެ ކޮންމެެވސްޓިކެ އިތަނުގަ  މީހުން އެ ގާތްަގނޑަކަށް. ދެން އެ

ށް މުންނަޢާއްމުކޮށް އާން ވެއްެޖއްޔާ ނުދޭކަމެއް ނޭނގޭ. ދޭންގެ ރޭޓުން ޓިކެޓެއް 777ވާ މީހަކަށް މީހުން ބޭނުން

، . އެހެންވީމާއޮންނަނީވަރަށް ބޮޑު އޮުޅވާލުމެްއގެ ތެރޭގައި މި އެްއޗެހި މި ، ގަންނާކަށް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ

ހަމަ ރާއްޖޭެގ ެއއަރލައިްނގެ  ހަމަ މިއަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ގޮުތގަިއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަތއް ެއކަންޏެއް ނޫން. 

ނޑު މިކަން ތަޖުރިާބކުރިން ދަރަވަންދޫން ކުރި  ތެރޭގެ ދަތުރުތަކުަގއިެވސް އެބަ ޖެހޭ އެ  ކަންތައް ބަލަން. އަުޅގަ

، . އެހެންވީމާނިގއްޖެ މިހާރު އަޅުަގނޑަށްމިއީ ޢާއްމުކޮށް އޮންނަ ގޮެތއްކަން އެބަ އެ، މާވެސް. އެހެންވީއި ދަތުރެއްގަ 



  

އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު  ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ކުރިން ނިންމާލުމުގެ މީތި ވަރަކަށް އަދި މިކަމާ ކޮންމެވެސް

ގޮތަކަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަްށ  ކަށް ޮއޅުންނާރާވަރަ މުންނަށް ކޮންމެވެސްސާފުކޮށްލައި ނޫނީ މިކަން މި ހިނގާގޮތް އާން

 ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  އިމަޢުލޫމާތުގެ އަީލގަ މިހާތަނަށް ލިބުނު އި ންތަކުގަ ކަ ެއައރލައިންތަކުން މި އިދެން ކޮންމެއަކަސް މީގަ  އަުޅގަ

 އައިލެްނޑް  އި. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިއާެއކުެއކުގަ ގެރާއްޖެއަށް އިންަޓރނޭޝަނަލް ފްލައިޓުތަކުމި ބެލީ 

ނޑުމެން، ، ބަލަން ބޭނުންވާތީވެ ެއހެންވީމާ ވެސް ިއތުރަށް ތައްކަންަތއް ެއއްޗެހި އިއޭިވއޭޝަންގެ ދަތުރުތަކާ  އަުޅގަ

ކަންޮކޅުތަކަްށ  ރާއްޖޭގެއޭވިއޭޝަްނގެ މި އައިލެންޑް  އަޅުަގނޑު މި މައްސަލަ އަދި އިހަށް ބާއްވާލާނަން. އެއީ މިހާރު

ނޑަށް ކަމަށްވަންޏާ ބޭނުންވާގޮތަށް  ކުރާ ދަތުރުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތި ބޭފުޅުން ތި ީހވަނީ ތިއީ މި  އަުޅގަ

ނުޑ ގެނެސްދޭނަން.  ނަން ހަމަ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއްހެން.އަށް ގެންކޮމިޓީ ތި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

އެީއ އެއް. ދިމާވާ މައްސަލަ އި ގޮތަށް އޮންނާތީ ތީގަ ފައިދާ ނެނގޭ ގޮތަކަށް އެ ޖާއިޒުން ނާތި ވިދާޅުވާހެން އޭގެދެން 

 ގޮތެއް  ފްލައިޓު ފުލްވާން ކައިރިީވމަ އަގުބޮޑުކޮށް ިވއްކުމަކީ ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު އިއަށް ވިްއކާފަ  200އެއްުދވަހު 

އެހެންނަމަވެސް، އޭގެން ެއގޮތަށް މާނަކުރެޭވ އް ނޫން. އެ ގޮތަްށ ވިއްކުަމކީ އެއީ ަމއްސަލައެ ، ނޫން. އެހެންވީމާ

ބެހޭ ޮގތުން އަދި އިތުރަށް ިމކަން  މިކަމާ، މާއެއް ިމީއ. އެހެންވީއުޭޅ މައްސަލަ  ކުރާީތވެ މި ެޖހިގެންެއކަން ށް ގޮތަ

ދާ ޚިލާފަށް އަށް ގަާވއިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ ދެން މިކުިރއަށް ދާނަން.  އިސާފުކޮށްލުމަށް ޓަކައި މި މަްއސަލަ ޕާކުކޮށްލާފަ

ބަެއއް އެޅިަފއި ހުރި ބައެއް ފިަޔވަޅުަތކާ ބެހޭގޮތުްނ ދިމާވެފައި ހުރި  އި ބިދޭސީން އެތެރެކޮށްފަިއވާ ަމއްސަލަިއގަ

ރިން އެކަން ކު އިގަ މިކަން ބެލިއިރު އިއެއް. ދެން މިކަންތަކުގައި ނެގުނު އިޝޫ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޓީގަ

 ެކްއ އެޅި މިހާރު އެ މައްަސލަ ހުރި މަްއސަލަތަކަށް ގިނަ ވިޔަފަޅުތަ އިއޭރު ދިމާވެފަ ެވސްއެހެން ދިމާވިކަމަށް ވީނަމަ

ށް ވެއްޖެއްޔާ އެ އެއް ައިއސްފިކަމަހުންނާނީ. ދެން އިތުރު މައްސަލަ ވަނީއި ކަމަށްއްުލވެފަގާތްަގނޑަކަށް ޙަ

، ިރއަށް ގެންދެވިދާނެ. އެހެްނވީމާސަލަ ކުކޮމިޓީ މައް ެވސް މިބެޭހގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މައްސަލައަކާ 

ނުޑ ވެސް އަޅު  ކަމަށްވަންޏާ މިހިސާބުން މި މައްސަލަ މައްސަލަ މިހިސާބުން އިޢުތިރާޟު މެންބަރަކު ނުކުރައްވާ މި  ގަ

އެގޮތަްށ  ، ޅަށް ކުޑަެވގެންާދނެ. އެހެންވީމާ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ފައިލް ތަންކޮކުރިއަށް ދާނީ އިނިންމާލާފަ

ފުންތަކެއް އަަދދެއްގެ ުމވަްއޒަސް ކޮމްޕެނީގެ ގިނަ އޮތީ މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓް މި ދާނީ. ދެން  ކުރިއަށް އިބަލާފަ

ނޑުމެްނ ވެސް މިހާރު ނޑި ަމއްސަލަ. އެ މައްަސލަކެ ނޑުމެން ކޮމިޓީން ބަލާ ނިމިފަ. އެ މީހުން އަުޅގަ ވަނީ އަުޅގަ

ސީްނ ބިދޭ އިގަން ސަބަެބއް ނެތި ަވކިނުކުރާށޭ. އަދި އޭގެ ބަދަލު ނާނެ ެއގޮތަްށ ދިވެހިން ވަޒީާފއިއޮން އި އަންގާފަ

ނޑު ކުިރއަށް ދާނަން  އެގޮތަށް އެ މައްސަލަ، އެތެރެނުކުރާށޭ. އެހެންވީމާ ވެްސ އެގޮތަށް ނިންމާލާފައި އަޅުގަ



  

އި އޮތް ފޮނުވާފަިތން މީހަކު  އިއަތޮޅު ބުރުނީގަިއ، ތ.ތީ ބުރުނީގައޮ އިޢުތިރާޟު މެންބަރަކު ނުކުރައްވާތީ. ދެން މި

ވެސް ހުއްޓާ  ތިބި ކުދިން އިއަކާ ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމެއް މިއީ. އެއީ މި މައްސަލަ ވީގޮތަކީ ޖީ.ސީ ހަދާފަސިޓީ

އަށް ނިސްބަތްވާ ތިން ކުދިންނަްށ ގެ ޝަރުތު ހަމަނުވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ެވސް އެ ކުދިން އޭ އިމަސައްކަތަށް ނެިގއިުރގަ

ނޑުމެން ެއއް ސަރވިސް ކޮމިޝަަނށް ސިޓީ ސިވިލް އޮތީ. ދެން މިކަންތަކާ އިކުާވކޮްށފަވަޒީފާ ދިންކަުމގެ ޝަ  އަުޅގަ

ކަމެއް ނޭނގޭ. ދެްނ  ކަންތައް ކުެރްއވީ ކިިހނެއް އިމިކަމުގަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ފޮނުވިން. ފޮނުވީމާ

މީހުން  އެއެބަ އޮތް  އިމިކޮޅަށް އެ މައްސަލަިއގަ ސާފުކުރިން. ސާފުކުރިއިރުކޮންމެއަކަސް އެ މަްއސަލަ ެއކޮޅުން 

ެއ  އިަވގުތާ ހަމައަށް އެންމެފަހުގަ މި އި މި މައްސަލަިއގަ، ވެސް އެބަ އޮތް. ދެން އެހެންވީމާ  އިސިޓީ ެއއް ފޮނުވާފަ 

ނޑުމެން އެންގީ ލަދޭށޭ. ދެން ބަލާ ން. މިކަން ހިނގާފައި އޮްތ ގޮތެއްއިހަށް މިކަން މަޑުޖައްސަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އެއީ މި ކޮމިޓީްނ މީުހން އެތަނަށް މީހުން ނެރެފި މިހާރު. މިކޮޅުން އެޮގތަށް އަންގާަފއި ޮއްއވާ އެއެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ބަލާމި މައްސަލަ އަޅު ، ިއ ޮއއްާވ. އެހެންވީމާ އަންގާފަ ކީްއެވގެްނތޯ މި ކޮމިޓީން މައްސަލަ ލަންޖެހޭ އެބަ، ގަ

އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ލަންޖެހޭނެ. ދެން މި އް ބަލާކަންތަ އެޮއއްާވ މިކަން ނިންމީ.  އިފަސްކުރަން އަންގާފަ 

އެިޑއުކޭޝަްނގެ ފަރާތުން ސްކޫލުތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންިސޕަލް، މި މައްސަލަ އޮތީ މިހާރު ޙައްލުވެފައި އޮްތ 

ނޑުމެންެގ  މައްސަލަެއއް މިއީ. އެހެންީވމާ، މި މައްސަލައަކީ ވެްސ ނިމިފައި އޮތް ކަމަކަށްވާތީވެ މި އަޅުގަ

މެންބަރަކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް  އިޢުތިރާޟު  ވެސް ނިންމާލާނަން ންގަގއި ނެތް އެއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި މިޕެންޑި

ހިނގަމުންދާ  ވެއްެޖއްޔާ. ދެން ިމއޮތީ ރަކީދޫގަިއ ހިނަގއިދިޔަ ަކންތައް. މިކަމަކީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި 

ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންވީމާ، މި  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނުނު މި މައްސަލަކަމަކަށްވާީތވެ، އޭރު 

ނޑުމެންނަށް ފެންނާތީވެ އިޢުތިރާ މައްސަލަިއގަިއ ވެްސ އިތުރަްށ ކުރިއަްށ ގެންދާނެ ތަނެްއ ނެތް ުޟ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމެއް ކަމަށް  ަވންޏާ މި މައްސަލަ ވެސް މި ކޮމިޓީން މިހާރު ކުރިއަށް ގެްނދެވެން ނެތްމެންބަރަކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް

ކަމަށް ބަލައި ކުިރއަށް  މައްސަލަ ވެސް ނިންމާލަްނ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ނިމުނީ އި އެގޮތަށް ކަމަށް އަދި މިހަދާފަ

ލަތު ންނަށް ކިޔަވައިދޭ ކްލާސްަތކުގެ ހާއޮތީ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ނުކުޅުދެންެތރިކަން ހުންނަ ކުދި ދާނަން. ދެން މި

ނޑުމެން ހުންނާނީ ގެނެއްސަ. ދެން މީތި އިހަށް ބެހޭގޮތުން ބައެއް މަ ކަމާ ހުރިގޮތުން. މި ޢުލޫމާތުތައް ައޅުގަ

ދެން މިޮއތީ ވަިކ ސިޔާީސ ޕާޓީައކަށް ސިޓީ ަކއުންސިލުން ހޯލު  . އޭގެފަހުބައިންދާލާނަން ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް

ންނާނީ، އެހެންވީމާ، މި މީހުން ބުނީ ތިމަންނަމެން އޮ ދޫކުރާތީވެ މިތަނުން ބެލި މައްސަލައެއް. މި މައްސަލަިއގައި އެ

ނުހުންނާނެ މީުހންނަށް، ދެން މިހާރު މި މައްސަލައިަގއި ދެން އެމީހުން ދޫކުރާނެ ހޯލެއް  މައްސަލަިއގައި މިހާރު އެ

ވަނީ އެހެން ދިމާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ. މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމެގ މާބޮޑު މާނައެއް މިހާރަކު މިހާރަކު. ކައުންސިލު

ވީމާ، މި މައްސަލަ ވެސް ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އިޢުތިރާުޟ ނުކުރައްވަންޏާ އެްއވެްސ ނެތް. އެހެން

އޮތީ  އި ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން މިފަކަމަށް ބަލާ މެންބަރަކު އެގޮތަށް ކަމަށް ބަލާފައި އެ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ ނިމުނީ



  

ނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަށް އައި ބަދަލާއި ގުިޅގެން މި މަސަްއކަްތތައް ތެރެއިން ިއސްލާމިކްމިނިސްޓްރީތަކުގެ 

ނޑުމެން ބަދަ ފްލޯރއިން ވެސް  ލުވިކަމަށް މިތަނުން ވެސް ނިންމައިއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އަޅުގަ

ވަރަށްޮބޑު  އީނިންމާފައި ހުއްޓަސް ބަެއއް ތަންތަން ހުރީ ބަދަލުނުވެ. ބައެއް މިްސކިތްތައް ބަދަލުުނެވ ހުރީ. މި

ނޑުމެން އޮންނާނެ މި މައްސަލައިަގއި އެ މައް ފަރާތުން ވާހަކަަދއްަކިއ ޙައްލުކޮށްފައި މިތަނަށް  3ސަލަެއއް. އަުޅގަ

މަސް ފަހުން  3ނޫނަކުން ލާޒިމުކުރޭ ގާނިމެންވާނެ. އެއީ  ފަހު އެހިސާބުންއަންގަން. ެއއީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމުމަށް

ނިސްޓްރީ ބެލުމުގެ ދަށުގައޭ. އެހެންނަމަެވސް ވީގޮަތކީ އެ މުއްދަުތ އެ މިސްކިތްތައް އޮންނަްނވާނީ އިސްލާމިކް މި

ތެރޭގައި ވެްސ ަކއުންސިލުަތކުން އެ މިްސކިތްތަްއ ބަދަލުނުކޮށް ހުރީ. އެހެންވީާމ، ެއހެނެއް ނުހެދޭނެ. އަމުދުން 

ޅުަގނޑު އަްނގާފައި މަޖިލީހުން ނިންމާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެކަން އޮންނަންވާީނ އެގޮތަށް ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، އަ

ހުރި ސިވިލް  ގުޅުން ރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި، ެއަކމާއޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށާއި، ލޯކަލް ގަވަ 

ފަރާތް އިށީނދެގެން ތިބެ މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްފައި މިތަނަށް އަންގާށޭ. އެހެންވީމާ،  3ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް. މި 

ކަން ަޙއްލުކޮށްފަ. ކޮންމެައކަސް ދެްނ މީގައި ދެން ކޮންމެވެްސ  އޮތީ މި މިހާރު މި މިހާރު އެ ޙައްލުކޮށްަފއި، ދެން 

އޮތީ ތިންބައި  . އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެމީހުން ނިންމާފައި މިއީވަރަކަށް މިކަމުަގއި ވަގުތު ެވސް ހޭދަވިކަމެއް މި

މިދަންނަވާލަނީ. ތިޔަ އިދާރާއިން  ވެގެން. މިތަނުން އެންގީމަ އިށީނދެފައި އެމީހުން ނިންމި ނިންމުން މީހުން

އަދި މިނިސްޓްރީ  ޒް، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް ެއފެއާ

ވަނަ ދުވަުހ  2015މެއި  25މި ކޮމިޝަނުގެ އިސް މުވަްއޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް  ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީއާއޮ

ގުޅޭ އެންމެހައި  އްބަސްވެަފއިވަނީ ިމސްކިތްތަކާރމަންޓް އޮތޯރިީޓގައި ޭބްއވުނު ބައްދަލުވުެމްއގައި އެ ލޯކަލް ަގވަ

ން ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މި ޓްރީ އޮްފ އިސްލާމިކް އެފެއާޒުކަންތައްތައް މިނިސް

ން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ސްޓްރީލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، މިނި ،ކޮމިޝަނަށާއި

ޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މިނިސްޓްރީެގ ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިަކން ދިނުމަށެވެ. އަދި މިކަމުގަިއ މިނިސް

 ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާއި މަްޝވަރާކުރުަމށްފަހު މިސްކިތްތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެަނއުމަށް ުކރަން އިސްވެރިންނާ

ަވނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ މާަނއަކީ އެގޮތަށް ތިމަންނަމެން ގުޅޭ އެހެން އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް 

ނޑު ޔަީޤންކޮށްލާފައި މިކަން ނިންމާނީ. އެއީ މިމީހުން ކަންތައް  ނިންމައިފީމޭ. އެކަމަކު އެގޮތަްށ އެކަންިވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެކަން ކަށަވަރުކުރަ ކުރިގޮތުން ނޑު ދެްނ  ން. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައަކީއަުޅގަ އަދި އަުޅގަ

ވެއްެޖއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ދެން ދުވަހަކު ިމކޮޅަށް ގެނެސް އޭތި ނިންމާލާނަން. ށް ސާފުކޮށްލާނަން މިހާރު އެކަން ދުވަހަކަ

އެއް ުދވަހު  އެކު ވެސް މިއަދަށް މިހާވަުރ ބަހައްޓައިސް ކަމަށްވާތީއާ މަ އޮތީ، ދެން މި ރަމަޟާން ދެން މި

މާގިނައިން މަސަްއކަތް ކޮށްފިއްޔާ ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ބައެއް ދިމަދިމާއަށް ާދން ހުރީމައާ ެއއްކޮށް ެއ 

ލާފައި އެހެން ދަތިތަކެއް ވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ މިއަދު މި އެޖެންޑާގެ ދެން މިހިސާބަށް ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމާ



  

 ސްދުކުރަނީ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު މެއް ބާްއވަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަދުވަހަކު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު

ނޑު މި ފެށޭ ހަފްތާ ންޏާމު. ދެން އެހެްނވީމާ މާ މުހިންނުކުރައްވަ މު ކަމެއް މިވަގުތަކު ނެތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ުރ ބައްދަލުވުމެއް އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ބާްއވާނަން. ަވޑަިއގެންދެއްވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީގެ އިތު

 .وبركاته هللا السالم عليكم ورحمةوމެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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