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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ވަަޑއިެގން ދެއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި  11މު ކޮމިޓީގެ ޢާއް`. 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ކުޑަ  ، ޢާމިރު އަޙްމަދުހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގެ މިަވގުތުގެ ހާޒިރީ ައޅުގަ

، މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުޢިއްޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިާރގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންޢިއްޒަތްތެިރ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 

މެންބަުރ އްޒަތްތެރި ޢިމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ، މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުިޢއްޒަތްތެރި  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ

ަނއިފަރު ދާއިާރގެ ، މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ުޙސައިންޢިްއޒަތްތެރި އަލިފުިށ ދާއިރާެގ ، މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ، މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުޢިއްޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްޢިއްޒަތްތެރި 

އަދި އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު. މިއަދުގެ އެޖެންޑާ  ރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްމެންބަޢިއްޒަތްތެރި 

ކަހަލަ މައްސަލަ ެއއް ނެތިްއޔާ މިތަނަށް މީޑިާޔ  ބޭފުޅުންެގ މައްސަލަ ެއއް އޮތްތޯ ނޫނީ އެްއވެސް ތިފެށުމުގެކުރިން 

ޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ތިއްބެވުމުގެ އެްއެވސް އިމިތާ ބޭުފޅުން  ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީމަ އެ

ނޑު  ނުޑ. އެހެންީވމާ، މީޑިޔާ ތިބުމުގެ އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ައުޅގަ ބެލީ. ދެން އަިދ މި ގެންދަން އަުޅގަ

ވެސް  ޙުސައިން ދުސަޢު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލިއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އަަލށް ގުޅިވަަޑިއގެން 

ނޑު ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަ   އިރު މިއޮންނަނީ އެޖެންޑާަގއި ދެކަމެއް. ފުރަތަމަ ން ބަލާވަަޑއިގެންފި. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީތައް ފޮނުވާނެ  99ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅުން ނޑުމެންނަށް ދެކޮމިޓީތައް ކަ ވަނަ  1122އޯގަސްޓް  21ސިޓީ ލިބިފައި އެބައޮތް. ފަރާތަކުން  . ެއގޮުތން އަޅުގަ

 .85/58އަހަރު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އެއް މިއީ. މި ސިޓީ ފޮނުވާފަިއވަނީ މުޙައްމަދު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ބުނެ ދަރިފުޅުގެ އުފަންދުވަހުެގ  ރެ ކަމަށްހުއް ސާބިތުވެަފއިވާީތ އެ ސަބަބާ މައްސަލައަކީ ދަރަނީގެ މަްއސަލަ އެ

ސެޓްފިކެޓުަގއި ަބއްޕަެގ ނަން މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ހިމަނާދީފައި ނުވާތީ މުޙައްމަުދ ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ނޑަެއޅުން މިއޮތީ. ޢާއްމުކޮށް މިކަހަލަ ކަންކަން  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ. މި 85/58 ސިޓީ ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީ އެއް ކަ

ބޭފުޅުންގެ މައްސަަލ  ނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީައށް. ތިއަޅުގަ 

ނޑު ބަލަން ވީމާ ދާީނ ތޯ؟ މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލު އެްއ ނެތް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ކޮމިީޓ އަށް ފޮުނވުނީ ކަަމށް އަުޅގަ

ގަ. މިތާނގަިއ އެލް.ޖީ.ޭއގެ ކަންަތއްތަްއ ހިމެނެނީ ކޮން ކޮމިޓީއެްއަގއިޯތ ސިޓީ ކައުްނސިލު އޮންނާނީ އެލް.ޖީ.ޭއގެ ދަށު

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ  އާދެ!ބޭފުޅުންގެ އެއްަބއި ދެއްތޯ.  ދެްއވާ. އެލަބައްލަވާ

އްދީ ެއކިެއކި ހިންގުުމެގ ެއކިެއކި ަކއުންސިލުތަާކއި ސަަރޙަ ވެްސ އެބައިްނ ރާއްޖޭގެ  މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި 

 އިދާރީ، އިދާރީޭމޒުން ެއވިދާުޅވާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ މިކަހަލަ އާދެ!އިންތިޒާމުތަާކއި ދެމެދު ހުރި ގުޅުން ދިރާސާކުރުން. 

އެ ކޮމިީޓެގ  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް.އުޅެނީ ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު މިބާވަތުގެ މައްސަލަަތއް ފޮނުވައި 

ބޭފުޅުންގެ  ހުރި ނުކުތާއެއް އޮތަތީެވ، އެހެންވީމާ، ތި ކައުްނސިލުތަކާއި ގުުޅން، .އޭޑޭޓުގައި ވެސް ހަމަ އެލް.ޖީމެން



  

ކަމަްށ  މައްސަލަ ެއއް ނެތިްއޔާ ސަުރކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަްށ މި މައްސަލަ ފޮނުވުނީ

ފޮނުވާފަިއ  21-11ގައި ޢަބްދުލްޙާދީ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 1122އޯގަސްްޓ  21އޮތީ . ދެން މިެއޮގތަށް ނިންމަނީ އިނގޭތޯ. އާދެ!

ވަނަ އަހަުރގަިއ ދާންދޫ ތުއްތު ކަތީބުގެ  2952ސިީޓަގއި ލިޔެަފއި އޮްތ ޙުލާސާ ަމއްސަލަައކީ  އޮތް ސިޓީ ެއއް. މި

 21-11ތީ ޢަބްދުލްޙާދީ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް އޮިޑއެއް ސަރުކާރުން ނީލަމުަގއި ވިްއކާލާ ޭއގެ ބަދަލުގައި، ބަދަލު ލިބިފައި ނުވާ

އޮތް މަްއސަލަ އެއް. މިއީ ހަމަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ  އިވެސް ައއިސްފަ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ. ކުީރގައި

އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ އެއް  ސް މިކަން ފޮނުާވފައިވެ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ޭއރުގައި

ސަރުކާރު ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އްޔާ މި މަްއސަލަ ެވސް ހަމަ އެ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުނީ ކަމަށް ނިންމަންތޯ؟ ނެތި

ވަނަ އަހަރަްށ  1128ދެން އެޖެންޑާގަިއ އޮތީ ިމ ފޮނުވުނީ. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮިމޓީއަށް މި މައްސަލަ ވެސް 

ޓީއަށް ސިޓީ އެއް ވެްސ ރުން. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެަބއޮތް މި ކޮމިލަފާކުރާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކު

ނޑުމެްނ ޢާއްމުކޮށް މީގެފޮނުވާފަ ކުރިން ކަންކުރާގޮތަކީ ސަބް ކޮމިޓީ ެއްއ ނަގަނީ މި ދިރާސާކުރަން.  . ދެން އަޅުގަ

 ވާލުކުރަނީ. ދެން ތިރާާސުކރުން ޙަން ކޮމިޓީއަށް މި ދިޭބފުޅުންނަށް އަރުވާފަިއ ައޅުަގނޑުމެ ކޮށްފައި ަޓއިމް ލިމިޓެއް އެ

ބޭފުޅުންގެ ފައިުލކޮޅުތަުކގަިއ ހަމަ އޮންނާނެ ބަޖެޓު. އެހެންވީމާ، އެހެންފަހަރު ފަހަރެކޭ ވެްސ ެއއްފަދައިްނ 

 މިކަންކުރާނީތޯ ނުވަތަ އެހެންޮގތެއް އޮތްތޯ ފްލޯ ހުޅުވާލާނަން. ޢާމިރު. 

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ޢާމިރު އަޙްމަދުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ްއ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުގެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ގެނެސްގެން މި މަސައްކަތްތައް ތަންކޮޅެ

ތި ދިރާސާކޮށްލުމަށް ހަމަ ސަބް ކޮމިޓީ ެއއް ަނގަން ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. އެގޮތުްނ ސަްބ ފަސޭހަކޮށްލުމަށް ޓަކައި މީ

ނުޑ ހަމަ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރު ޢަލީ ސަވާދު އެަކކަށް، މެްނބަރު  ފުވައްމުލަުކ ދާއިާރގެންގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަދި  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެްނބަރު ދާއިާރގެ ަގއްދޫސޮރީ ފަޒާދު. ، ޢަލީ ފަޒާދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ެމންބަރު 

 5ދެން  ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ާދއިރާގެ  ކެޔޮދޫދެން  ޙުސައިން  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އަލިފުށި

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު،  ދެންވަނަ ބޭފުޅަކަށް  5ކު. ދެން އަދިވެސް ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަ މެންބަރުންނާއި

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން މި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް.  އަޅުގަ

 

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ފަޒާދު.



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އެދުނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ސަބް . އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރުަޞތަކަށް ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު އާދެ!

އެއަްށ ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީަޤތުގައި ދެން މި ބަޖެުޓގަިއ  ދާޅުވެ އެގޮތަށް ހުށަހެުޅއްވީމަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވާ ވާހަކަ ވި 

ހާފައި އެަބއިން. އިން އެީތގައި މިސާލަކަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ެވސް އަަދދުތަކެއް ޖަ އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިސްފަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ އެހެންނަމަވެސް ުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ މިތަނުގެ މުވަްއޒަފުންނާއި ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ  އިކަމެއް ހިމެނިގެންދާއިރު އެ އަދަދުތައް އައިސްފަ  ހުރިހާ ިއންގޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިރާސާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އެ ސަބް ކޮމިޓީ ހަމަ ތާއީދު ކުރެްއވުމުގެ ގޮތުްނ ހަމަ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާމިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްުވމަށް ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދުކުރައްަވއިފި. ދެން ފަލާޙް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

އްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢާމިރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން ޝުކުރި

ނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.   ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުބީން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނުޑ ވެސް ފުރުޞަތަކަށް  އާދެ! ގުޭޅގޮތުްނ  މިއެދުނީ މިކަމާ ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ ދެންނެވިހެން ސަބް ކޮމިޓީ އެއް ނެގިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މީެގ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ވެސް ކޮންެމވެސް ތާރީޚެއް ނޑަެއޅި އަދި ައޅުގަ ވަަރކަށް މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތް  ކަ

މު މަސައްކަތެްއ މި މަސައްކަތަކީ އިނގޭތޯ. ރާވާލުން. މިއީ ބަޖެޓާ ގުޅޭކަމަކަްށވާތީެވ ވަރަށް މުހިން ވަަރކަށް ކޮންމެވެސް

 ހަލަ ަކނޑަައޅާލެވޭނެ ގޮތެއް...ކަ ސްއެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ޢާއްމު ުއސޫލެއް ކޮންމެވެ

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ައދަދާއި ކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާެނ އެއް ކޮމިޓީ އި)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އޯކޭ. މިހާރު ފުރަތަމަ މިއޮތީ ހުށަހެޅިފަ ...މިހާރު

ޢަލީ ފަޒާދު  ފަ. ޢަހްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވައިވެސް ލިބި ބޭފުޅުން ވެސް މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު 

މެންބަރުން ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކޮމިޓީ އެއް ނަގާށޭ.  8ވެސް އަދި މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވެސް ތާއީދުކުަރއްވާަފއި މިއޮީތ 

 ދާއިާރގެ  ަގއްދޫއި، ދާފަޒާ ޢަލީއެ ކޮމިީޓގައި ިތއްަބވަންވާީނ ފުވައްމުލަކު މެދު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިއ ޙުސައިނާ ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަލިފުށިއި ރަޝީދާ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  ބިލެތްދޫއަދި  އިިއބްރާހީމާ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ  ކެޔޮދޫ

ބޭފުޅުން އެއްެވސް އިޢުތިާރޟެއް އޮތްނަމަ ވިދާުޅވާންީވ.  ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީ އަށް ތި 8މިއަދަދާއި މި . މުބީން އަޙްމަދު

ބަލަނީ. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ެއގޮތަށް މި ސަްބ ކޮމިޓީ ފާސްީވ ކަމަށް އަުޅަގނޑު މި އިޢުތިރާޟެއް ނެތް

ނަޑއަޅަނީ ސަބް ކޮމިީޓ އެގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ. ދެން ޮއތީ މި މަސައްކަތްކުރާެނ މު ްއދަތެއް. ެއ މުއްދަތް ޢާއްމުކޮްށ ކަ

ނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އޮން  ދަ ރެޯކުޑގައި ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި މި  ތެރޭގައި. އަުޅގަ

ގެ ކުރީަގއި. އޯަގސްޓު 28މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ފޮނުވަންޖެހެނީ  މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމައި

ނޑުމެން އަތަށް  އެހެންވީމާ، މިހާރު ދުވަސް މިއޮތީ ފާއިތުވެގެން ގޮސްފަ. އެހެންވީމާ، ެވވަަޑއިގެންެނވި  9ވެސް އަޅުގަ

މި ދައުރު ނިމުމުގެކުރިން  ން މި މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެްއަވއި އެންމެ އަވަހަކަށް މި ނެގުނު ސަބް ކޮމިޓީ

ބޭފުޅުން ހަމަ ވެވަޑަިއގެްނ  އި މިއަށް ރިޢާޔަްތކުރެޭވވަރު ކޮށްދެްއވުމަށް ޓަަކއި ތިމައި ޮކމިޓީގަމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދެްއވާ ިމ ކޮމިޓީ އަްށ ގެނެސްެދްއވުން އެީއ ައޅުަގނޑުމެން އެދޭ  ކަށް މި މަަސްއކަތްޕުޅު ނިންމަވައި އެންމެ ައވަހަ

ނުޑ ފުރުޞަތު ބޭފުޅުންަނށް ދަންނަވާލަ ވާހަކަ ތި ވާހަކަެއއް، އެޭދގޮތް ކަމަްށާވތީ އެ ން. ދެން ޢާމިރަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑގަިއ އިތުރު މަސައްކަެތއް ނެތުމާ އެއްކޮށް މަސަްއކަްތ 

ނޑުެމންނަށް ހަމަ ބާކީ މިއަވަްސކޮށްލުމު އިން ވަުގތުކޮޅުެގ ތެރޭަގއި މިތާ ިމވަުގތުން ވަގުތަްށ ސަބް ކޮމިޓީެގ ން އަުޅގަ

މީޓިންގ އެއް ާބއްވާަފއި އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިަރކާިއ ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ 

ށްލާފައި ބޭރަށް ކަމަްށ ދެކޭތީވެ އެގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކޮ ގެންދެިވއްޖެއްޔަމުން ެއއީ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް

 ނިކުންނަން ހުށަހަޅާލަން. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުިރއްޔާ. ދެން ަހމަ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ާވހަކައެއް. ޓައިމް، ަވގުތު ޭސވްކުރުން ސަލާމަތްކުރުމަީކ  އާދެ!

ހެންވީމާ، ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު ކަމެއް. ވަަރށް ކުޑަތަންވެަފއި މިއޮތީ. އެ  ެވސް ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 ޢާމިރުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ތާއީދުކުރެްއވީ އަޙްަމދު ޢާމިރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ވަރަށް ހީވާގި ބޭފުޅުން ކޮެޅއް އުުޅއްވާ ކޮމިޓީެއއް. ފަލާޙް

ނޑު ވެސް މި ކޮމިޓީަގއި ނުހިމެނުނެއް ކަމަކު މި ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތް ހިނާގގޮތް  ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކޮންމެހެން ައޅުަގނުޑ  ވާތީ.ކަމަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް އަޅުަގނޑު ވެސް ބަލާނަން ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން އެއްފަރާތަށް ޖެހިލާފައި  ކޮމިޓީ އެއް ނަގާފައި އެ ނުބާނާނަން އަތެއް އެ ކޮމިޓީައށް.

މުޙައްމަދު ފަލާޙް  ކު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްަވއިޓަވަން ދެންމެއަބޭފުޅުން ފައް މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ މަސައްަކތް ތި

ބޭފުޅުންނަށް އެ މަސައްކަތް  ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާެޟްއ ނެތްކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ތި ދުކުރުމަށް ތިތާއީދުކުރެްއވި ާތއީ

މަށް ޓަަކއި އެޖެންާޑަގިއ ަސއްކަތް ކުރިއަްށ ގެްނދިއުބޭފުޅުންގެ މަ މިހާރުން މިހާރަށް ތި ޙަވާލުކުެރވުނީ ކަމަށް ބަަލއި

 .السالم عليكمو. الحمد هلل رب العالمين ން.ން ިނންމާލާނައެހެންކަމެއް ނެތުމާ އެކު މިައދުގެ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވު
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