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 )ބައްދަލުވުމުގެ ކުރީބައި ރެޯކުޑކުރެވިފައިުނވާތީ ަޔއުމިއްޔާުނުކރެވޭ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެްނގެ ެވސް ވަރަށް ބޮޑަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަުކާވ ަގއި އަންނައިރު އަށްމިއަހަރު މެދުތެރެ ލިބެމުންދޭ އަޅުގަ

މަަސއްކަުތގެ  ެއޑިއުޭކޝަންގެ ހުރި ކަމަކަށް ާވތީ މި ވާހަަކ ދަންނަވާލީ.މިދެންނެވި އެިޑއުޭކޝަނާ ގުޅުން ދާއިރާަގއި

ނޑުމެންަނށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވަިއގެން މަހެދި ހުރީނެކްލާސްރޫމްތައް  އޮތީމަ ހަމަ. ވާހަކަ ައއިއްސަ . މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އެބަ ެޖހޭ. ކަން ބައްލަ މިވެސް   ޝުކުރިއްޔާ.ވާދެއްތޯ ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޠީފްލަޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

މި  . ހަމަދައްާކކަށް ނެތް ގިނަ ވާހަކަތަެކއް މީަގއި މާ ެމންވިދާޅުވިހެން ައޅުަގނޑު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެންމެއާދެ! 

 .ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު . ޝުކުރިއްޔާހަމަ އޮތް ފާސްކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ެފނޭ މި ،ހުށަހެޅި ގޮތަށް

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ދިްއޫދ  ހުށަހަޅުއްވައި،އެކު އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނެތުމާއެދިފައިއިތުރު ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަކަށް 

 ކުރާ އިޢުތިރާޟުމިކަމުގައި . ގެންދަންމިކަން ކުރިއަށް އޮތް ގޮތަށް ނީ މިްއވަތާއީދުކުރަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އިޢުތިރާުޟ ނުޮގސް ޯވޓަކަށް  ،އިުތރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތީމަ ކު ހުރިތޯ ައޅުަގނޑު ބަލައިލާނަން. ނޫނިއްޔާބޭފުޅަ

ނަން. އަދި މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާ  މިޓީން އިއްތިފާޤުީވ ކަމަށް ބަލައި،ކޮ ނުކުރަންޏާ އެގޮތަށް މުޅި މެންބަރަކު

ގެންނަ ބަދަލާ  ިމ  ބަދަލުތައް؛، އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންދެންމެ މަރަދޫ ދާ ަގއިހަމައެއާެއކު

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އާދޭތޯ އެްއގޮތަށް  ށް ައއި ބަދަލުތަކާ މިނިސްޓްރީއަިއސްލާމިކު ، ބަލަމުންދަން. އެގޮތުންއަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް ގެން އެ މައްސަލަ މި ޮކމިޓީގެ ލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިއެކަން އެގޮތަްށ ނުދާކަމުގެ މަޢު ބެހޭ ގޮތުން،

ނޑު އެ މަްއސަލަ ޙައްލުހުންނާނެ ކަންނޭނގެހަނދުމަފުޅު ާއއި ސިވިލް ސަރވިްސ .އޭއެލް.ޖީ  ވެނުވާތީ. އަުޅގަ

 އެ ޙައްލުކުރުމަށްފަހު މި ކޮމިޓީއަށް އަންަގއިދިނުމަށް އެަކން ތިން ފަރާތުން މީޓީންއެއް ބާއްަވއިގެން ކޮމިޝަނާއި އެ

ެއގޮތަްށ ވެފައި އޮތް ކަމަށް ވަނީ.  އެކަން ލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެްނ. އެހެންވީމާ،މަޢުއެ ފަރާތަށް ވާނީ ދަންނަވާފައި 

މެންބަރަުކ  3ން. އިއްޒަތްތެރި ދޭތޯ އަޅުަގނޑު ބަލަމުންގެންދައެހެން އެ ބަދަލު އާއެކަްނ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް 



  

ަގއި މި ކޮމިޓީއަށް 9:30ާއއި ޗެއަރމަން މާަދމާ ން ފެނަަކ ކޯޕަރޭޝަްނގެ އެމް.ޑީގެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަައާކ ގުޅި 

ނޑުމެން ާވނީ ދަންނަވާފަ ގެނައުމަށް ެއކަން ެއގޮތަްށ  ބޭފުޅުންނަށް ުގޅުއްަވިއގެން ގޮތުން އެ  . އެހެންެވ، އިާދރީއަުޅގަ

ބަލަނީ.  ކަމަށް މި 9:30ގަިޑ  ރުމަށްފަހުގައިކުމާ، ކޮންފޯމްއެހެންވީކުރަން. ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުހަމަޖައްސާ

ގަިޑއަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ައންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަދި އެ ގަޑި ެއގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 .ّتهوبركا المّعليكمّورحمةّهللاالسّ وހިސާބުން ނިމުނީ.  މިައދުގެ ބައްދަލުވުން މިއެހެންވީމާ، ދަންނަވާނަން. 
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