
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  91 ކޮމިޓީގެ  ޢ އްމު  

  9192 ބަރއޮކްޓޯ 91

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  98



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އްަދލުވުމަށް ހާޟިވަނަ ބަ 81. މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ `

ނގު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މާފަންނު ހުޅަ . މި ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީމަރުޙަބާ ދަންނަވަން

ފަލާޙް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދާއިރާެގ ދު ފުވައްމުލަކު މެ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްއަޙްމަދު މަރުޒޫޤް، 

ުކޑަހުވަޫދ ، هللاޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު

އަުޅަގނޑު ޢަލީ އާރިްފ، ކެލާ ާދިއރާ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި މިރު އަދި ތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢާދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް

ރެންްސގެ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުން. ކުރީ ެހލްތް އިންޝުއަ ންބަރުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެމެ، މިއޮތީ މެންބަރުންނާއި

އި މިކަްނ ުގޅޭ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާފަ ގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ވާީނ މިކަމާދުވަހުގެ ޖަލްސާ 

ވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީ އަށް ެގންނެވުމަށް ދަންނަވާފަ. އެހެންގެްނނެވުމަށް، ަވިއގެން ދިރާސާކޮށްލައް

ކޮމިޓީ އަްށ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވެްސ  ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަާވލައްވާ.

ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަތުމަށް ވަގުުތކޮޅެްއ  ވަޑަިއގެންދެްއަވއިފި. އެހެންވީމާ ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. އާދެ!ބައިވެިރވެ 

ނޑުމެ ނަގާތީވެ ން ދާނަން. ެއ އެޖެންާޑގެ ދެ ވަނަ ނަންބަރު އެހެނިހެން އައިޓަމްެގ ތެރޭގައި އޮތް މަްއސަލައަކަްށ އަުޅގަ

ޭއގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސިޓީ ސިީޓއެއް ކޮިމޓީ އަށް ލިބިފައި އެބަ ވޭ.  4މުން ފޮުނވާފައި އޮތް މައްސަލަ ައކީ އާން

 ެއއީ ގައި ުހށަހެޅުނު މައްސަލަ ެއއް.  4184ސެޕްޓެމްބަރ  8ޕިޓަްލ، ގައި ލ.އަތޮޅު ހޮސް 4184ސެޕްޓެމްބަރު  8އަކީ 

ބަބުން ެއކަމުގެ ސަ ދާތީވެގެންލ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރޭަގއި އަމިއްލަ ގޮތުން ލާރި ނަގައިގެން ލޮލުގެ ފަރުވާ ދެމުން 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ނަޒީރު ކުރިމަތިވަމުންދާތީ ފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލަ. ކޮމިޓީ އަށް މަ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ

މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ އަްށ  ާސގެ ކަންަތކާ ގުޅޭ ކަމަކަށްާވތީވެފައިމޫސާ ކުރިކީލަ/ލ.ގަމު. މި މައްސަލަ ފޮނުވުމުން 

ފޮނުވުމުގެ އެްއވެސް އިޢުތިާރޟެއް ތި ބޭފުޅުންގެ ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ ކަމަށް 

 ަގއި ޢަލީ 4184ެސޕްޓެމްބަރ  42އާދެ! ެދ ވަނަ ސިީޓ ައކީ ެއގޮތަށް ނިމުނީ. އާދެ! . ތޯންމަންނި އަޅުަގނޑު 

/ޅ.ަނއިފަރު ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ އެްއ. މައްސަލަ ައކީ މަްސވެރިކަަމށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ަވއަްތ ގެދުއިސްމާޢީލް ސަޢީ

ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް  ވާތީށްވެފައި ބަބުން ނުކުޅެދޭ މީހަކަފަރާތުގެ ލޮލަށް ލިބުނު ގެްއލުމުގެ ސަ

ވަަނ އަހަުރެގ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ލިެބމުން ނުދާތީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  4182ސަރުކާރުން ދެމުން ގެންދާ ާމލީ އެހީ 

މިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުގެ އިޖްިތމާޢީ ކޮ އްސަލަ ެއއް. މި މައްސަލަ އަކީ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަ ެއްއ ކަމަށްވާތީވެ މަ

ތި ބޭފުޅުންގެ ެއްއވެސް ިއޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ އެ ޮކމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ ކަމަްށ ނިންމަން. އާދެ! އެްއވެްސ 

 82އިޢުތިރާޟެއް ނުފެނޭ. އެހެްނވީމާ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަްށ އެ މައްސަލަ ފޮނުވުނީ ކަަމށް ނިންމަން. ދެން އޮތީ 

ވަރު/ސ.ފޭދޫ، ފޮނުވާފައިވާ މައްސަަލ އެއް. މައްސަލަ ައކީ މާލެ މުޙައްމަދުދީދީ އޮއިވަނަ ދުަވހު  4184އޮކްޓޯބަރ 



  

މި އޮންނަނީ. ަމއްސަަލއިަގއި ވެސް ލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރަުމންދާ މުޙައްމަދުދީދީ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ އެއް. ޖަ

ނުޑމެންނަށް  އެހެންވީމާ، ޖަުލގެ ކަންތަާކއި ންނަ ކޮންމެ ސިީޓ އެްއ ެވސް ފޮނުވާަފއި ވާނީ އަމީގެ ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

އެްއވެސް ިއޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ މި މައްސަލަ ވެްސ ހަމަ އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓ އަްށ. ތި ބޭފުޅުންގެ ޤަ

ނޑަކަށް   އެހެން މައްސަލަތަކެކޭ ެއއްަފދައިން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ ކަމަށް ނިންމަން. އަޅުގަ

 82ދެން އޮތީ ނިންމަން.  އިޢުތިރާޟެއް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓ އަށް މި މައްސަލަ ދިޔައީކަަމށް

. މައްސަަލއަކީ ިސވިްލ ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު އިލްހާމް/މއ.އުދުހޭކޮކާ، ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަަލ އެއް 4184އޮކްޓޯބަރ 

ރުކުރަމުންދާތީ މުން ވަިކވުމަށް އެދި މަޖުބޫމަޤާއެ  ގެ ސީ.އީ.އޯ ނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ސަރވިސް ޓްެރއި

ވާީތވެ ހުރި މައްސަލަ ެއއް ކަމަށް ގުޅުން  ައކީ މިނިވަން މުއައްސަާސއަކާ  ފަިއވާ ަމއްސަލަ ެއއް. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ

ތަުކގެ ނަ މިނިވަން މުއައްސަސާވާލުވެފައި އޮންގެ ކަންަތއްތައް ބެެލހެއްޓުމަށް ޙަމި މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކު

އެްއެވސް އިޢުތިރާޟެްއ ނުފެނޭ.  .ތޯޢުތިރާޟެްއ ނެތިއްޔާ ނިންމަންތި ބޭފުޅުންގެ އިކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވުނީ ކަމަްށ 

ނޑު މި  ަތކުގެއެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވުނީ ކަމަށް ނިންމައިފިން. ދެން އަޅުގަ

 ހެލްތް މެންބަރުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުްނގެ ބަރުަގއި މި ޮއތް މެންބަރުންނާއިވަނަ ނަން 8އެޖެންާޑގެ  ރުޖޫޢަ ވަނީ

ނޑުމެން އިދާރާަގއި ވާނީ އިންޝުއަ ެއ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައިީދ  ިއއްޔެ ރެންްސގެ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުން. އެ އަުޅގަ

 ވާތީެވ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ގެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންފައި ރާއިދާދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާފަ. 

އަށް. هللا ދު ފުރުޞަުތ އަުރވަން، ސަޢު ދަށްސަޢުފަރާތުން ަވޑަިއގެންެދއްވާަފއި  މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޕްޮރކިއުަމންޓްގެ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުއަްށ هللا ދުޢާފުކުރައްވާ. ސަޢުމަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމްهللا ދުޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްޓެން

ނޑުމެންނާالسالم عليكم  ބޭފުޅުންނެއް، ކޮން ގޮުތގައި ިހމަނާނީ  ސުވާލު ކުެރުވނީ ޑިޕެންޑެންޓުން އާދެ! ިއއްޔެ ައޅުގަ

ންާސ ން ައޅުަގނުޑ އެލަިއޑް އިންުޝއަރެޭއގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަެއއް ަކންތައްތައް. ދެ ކޮން ބައެއްތޯ ާއއި

ުނވާ ކުދިން ހިމެނިދާނެ ކަމަށް އަހަރު 48ދެން  ދާޅުވެަފއި ވަނީ އަންެހނުންނާއިނިކޭޓްކުރުމުން އެ ބޭފުުޅން ވިކޮމިޔު

މީހަކު ަކއިވެިނ ުނވި ކަުމގަިއ ވިޔަްސ ެއ އަހަރު 48ެދން ެއއްކޮށް ޕޭރެންުޓން ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް. ތޯ. ެއއާއިނގޭ

ނޑުމެންނަށް އިްއޔެަގއި ވާނަމަ އެ ެޕކޭޖުކޮށްފި ކަމުަގއި  އެ ހުށަހެޅުނު ން ބޭރަށް ދާނެއޭ އިނގޭޯތ. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ރެންސެއް އެ ބޭފުޅުންނެއް ހެލްތް އިންޝުއަވުރެ މަތީެގ މީހުންނަކަށް އަހަރަށް 48 ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނުވެފައި މިއިނީ

 ލިބިގެން ޕޯސަލަށް ޅުަގނޑުމެންނަށް ވަީނ މި ޕްރޮއަ ކުރެްއވި ކަންަތއްތައްތޯ. އެނޫން ހުރިހާ ކަމެއް ސުވާލު ނުދޭ އިނގޭ

ރުފިޔާެގ  4111ސްތައް އެ ބޭފުޅުން އެބަހުރި ގެންނަވާފަ. އެގޮތުން މެޑިަކލްޗެކަޕަށް ދެން ބައެއް ކަހަލަ ޗޭންޖަގޮއްަސ. 

ން މިއިންނަނީ ކުރި މިއަށްވޯޑް ލް ބެނިފިޓް ތެރޭގައި މި ހިމެނޭ ޑެއިލީރޫމް، ރުފިޔާ. ދެން ހޮސްޕިޓަ 2111ބަދަލުގައި 



  

އިނގޭތޯ. ދެން ކުރީގެ ައށް ރުފިޔާ  2111ރުފިޔާ. މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ބަދަލުކުރައްވާފަިއ މިއޮތީ  4111

ރުފިޔާ. ދެން  81111. މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ހިމަނުއްވާފައި މިއޮތީ 0111އެއަރފެައރެއއް ގޮުތގައި ހިމަނާފައި އިނީ 

ނުޑ މި ދެން އަހަރު ެއ ބޭފުޅުން ބަލަނީ އިނގޭތޯ. ދެްނ  48ނެވީ ކުރީަގއި ޑިޕެންޑެންޓުން ގޮުތގަިއ ައުޅގަ

އެހެންނޫންތޯ. އެ އަަހރުން މަތި  81އަހަރުން ދަށް،  81އަހަރާއި،  81އިންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ސުވާުލގައި ިމ 

ދުމަތް ޚި ނުާވ ކުދިންނަށް އިންޝުއަރރެންސްއަހަރު 48ލަވާފަ. ޭއގެ ތެރޭަގިއ އަަހރު ބައް 48ބޭފުޅުން މިއިންނަނީ 

ންޓުން، ބެލެނިވެރިން ހިމަނުއްާވކަމަށް ވާނަމަ މި ޕެކޭޖްގެ ތެރެއަށް އެ ބޭފުޅުން ލިބޭނެ އިނގޭތޯ. ދެން ޕޭރެ 

ވުެރ އެއަށް  ވް އިނގޭތޯ.އަހަރަށްވުރެ މަތި، އެބަ 48 އެޑްކުެރްއވޭނެ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ހަމައެކަނި ނެތް އޮޕްޝަނަކީ

ނޑަށް ންޝުއައި އެދިންނަށް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވުރެ ބޮުޑކުއަހަރަށް 48މައްޗަށް  ރެންްސގެ ޚިދުމަތް ނުދޭގޮތަށް. އަޅުގަ

 ހީވަނީ ސާފުވެއްޖެ ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެންނަށް هللا. ދު އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ، ސަޢު ވެްސ ގެ ވާހަކަފުޅުން މި އެނގުނީ ހިމެނިދާނެއޭ. މީގައި هللاދުސަޢުއަުޅގަ

، އިާޔޒް އޮފް އޭޖް 48ިބލޯ  ސްަޕއުންސް އަންމެރީޑް ޗިްލޑްރެންގޮތުަގއި މިއިންނަނީ  ނަނީ ޑިޕެންޑެންސުންގެމިއިން

ންރޯލްޑްއޭ ޕޭރަންޓްސް މެންބަރސް ކޭން ބީ އެ އިޔާޒް އޮފް ޭއޖް އެންޑް 48އަންމެރިޑް، ސްޓެޕް ޗިލްޑްަރން ބިލޯ 

ނަޑށް އެ އޮޕްޝަން ންރޯލްޑްއޭ ބުނީމަ އަޅު ރަނގަޅޭ. ކޭން ބީ އެއިނގޭތޯ.  އެނގޭ. މާނައަކީ މިހާރުެގ  އެަބއޮތްކަން ގަ

ންރޯލްްޑއޭ. އެހެންވީމާ، ކަމަކު ހިމެނިދާނެއޭ. ކޭން ބީ އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕޮލިސީ ެތރޭގަިއ ނުެވއް ހިމެނެއޭ. އެ 

 ހިމެނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެމން ކުރަންޖެހޭނީ ކީއްތޯ.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމްهللا ޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސް

 އިނގޭތޯ. 84011މީގައި ހިމެނުމަށް ޓަކައި ކޮްނމެ ޕަރ ހެޑް މި އިންނަ އެމައުންޓް ޕްރިމިއަމް 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެން އެބަ ދައްކަމު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް. އެހެ 84011އޯކޭ.  ން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިީއ ރުފިޔާ މިހާރު ވެސް އަުޅގަ

ދެއްތޯ. އަުޅަގނޑުގެ ުސވާލަީކ، މިހާރު މިއޮތީ ޑްއޭ ންރޯލް ކޭން ބީ އެވާތީވެ ަކންނޭނގެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް އެ ލިޭބ ރުިފޔާ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ބޮަލށް މަޖިލީހުން ދައްކައިދިނީމާ އަޅު  84011އަޅުަގނޑުމެން  ގަ

އޮންނަނީ ކޭން ބީ ރު ޕްރޕޯސަލްގައި މިހެއްޔޭ. މިހާތެރޭގައި ހިމެނިގެން އަންނާނެ ގެރެންސް ޕެކޭޖްއިންޝުއަ

ނޑުމެން ންރޯލްއެ ރުިފޔާ ދައްކާަފއި އަދި ޖެހޭހޭ ވަކިން އެޕްލިކޭޝަެންއ  84011ޑްއޭ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަ ޓް ނޫނިއްޔާލްފޮނުވަން. ނޫނިއްާޔ ބައި ޑިފޯ  ހެއްޔޭ. މި ލިބޭ ޕޮލިސީ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެށް އޮޓަމެޓިކަީލ ައޅުގަ

އިޔާޒް އޮފް އޭޖް. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ  48 ބިލޯ ންއޭ ވެސް އިން އަންމެރީޑް ސްޓެޕް ޗިލްޑްރެދެން މީގައި އެބަ

ްއެޔ މީގައި އަންމެރީޑް ޗިލްޑްރެން، ސޮރީ. ސްޓެޕް ޗިލްޑްރެންެގ ވާހަކަެއއް ކުިރއަކުން ައއިްއސައެއް ނެތް. ދެން އި 

ަގިއ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ކަެމްއ އެއީ. އެހެްނވީމާ، މީ

ޑްއޭ އޮތީމަ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންޯތ މިހާރުން މިހާރަށް ކަމަށް ންރޯލްނިންމާލަމުން ކެން ބީ އެ

ނޑުމެންނަށް އެޕްލައިކުރަްނޖެހެ ވަކިން އޮތީމަ  ޑްއޭލްންރޯކޭން ީބ އެ  .ހަމަވިޔަްސ ވަރި ނީތޯ ނޫނިއްޔާ މިތަނުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ފޮނުވާ ޕޮިލސީ ހޯދުމަށް މި ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ތެރޭަގއި އެޕްލިޭކޝަން ހުށަހެޅުމުން އެ މީހުން އަުޅގަ

 ނީ؟ރަށް ާސފުކުރަންތޯޖެހެނޫނީ އިތު، ވެސް ޝާމިލުެވގެންތޯ ޕޮލިީސގައި އަންނާނީ. އެެއއް ސާފުޮކށްލެވުނުތޯ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދު

ޖަހާއިރު ހިނގާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  4ވާނެ މިކޮޅުަގިއ މީޓިންގ ޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައިއަޅުަގނ

ގުޅަންޖެހިދާނެކަން. އެގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވަން ރެީޑގައި ހުންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފޯނުން 

 ސާފުކޮށްެލވިދާނެ.، އެހެންވީމާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މިހާރުން މިހާރަށް ފޯނުކޮށްލައްވަިއގެން ސާފުޮކށްލަދެއްވައިިފއްޔާ ހަމަ ހެޔޮފުޅު. ދެން ހަމަ އިދާރީ ގޮތުން ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނގެދަންނަ ޝީދު އާދެ! ަގއްދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަ، ވާލާ ވާހަަކއެއް. ައުޅގަ

 ފަލާޙް.އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވާތީ ރެޯކޑަށް ަޓކައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑއިގެންަފއި

 

 :ވުންވާހަކަދެއްކެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ފައި މިއިީނ މި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ހުށަހަޅުއްވާ އެ ބޭފުޅުން މިހާރު އަޅުަގނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުން ވަނީ

 ަކއްެޗއް ވިަޔސް.ކުޑަކުއްޖެއް ިވޔަސް އަނެ . މިސާލަކަށް އެ ހަމަ ބޮޑުވާނެތާ މިސާލަކަށ84011ްއަހަރަކަށް މީހަކަށް 

ނޑު ޕަރ  މިސާލަކަށް ކަމަށް. އެެހން ކަމަށް ވަންޏާމީހަކަށް ޖަހާގައި މިއިނީ ޕަރ ހެޑް . މި ބަލަނީ ހެޑް ކަމަށް އަުޅގަ

މިހާރު އޭގެ މެނޭނެއޭ ތި ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ، އަހަރު ނުވާ ކުދިން މީގެ ތެރޭގައި ހި 48އަހަރު މިސާލަކަށް  48

ހެއްޔޭ. ނޫީނ ލަ ގޮތެއް އަންނަނީފުށުއަރާ ކަހަ .ފުށުއަރާނީއޭ ން މަޖިލީހުގައި އޮތް ަގވާއިދާތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެ

ނޑު މި ދައްކައިދެނީތޯއޭ ނޫނީ މަޖިލީހުން އަނެއްކާ އެބައި ނނޫނީ ނަނީ. އެކަން އޮން ކިހިނެއްތޯއޭ  ައޅުގަ ޑުމެން އަޅުގަ



  

ނޑުމެން ދާ މަމީތި  ޭއގައި ދެން މިހާ ކޮމްްޕލެކްސްެވގެން އަމިއްލައަށް ގޮސް ަދއްކަނީޯތއޭ.  ްއސަލައެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަމިއްލައަށް ގޮއޮ ބޭނުންވެފައިބުނެލަން އަށް ވެސް އަމިއްލަ  ސް މި ޕޮލިސީ ނެގޭނެއޭ.ތީ އަުޅގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މަިއކް.هللا ދުއާދެ! ސަޢު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދު

ނިޓީއެއް ކަމަށް މިއީ އިނގޭތޯ. އި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބޭ އޮޕޮޓުދާޅުވަނީ މަޖިލިސް މެންބަރެއް ގޮތުގައާދެ! އެ ބޭފުޅުން ވި

ޢާއްމު ރައްޔިތަކު ވެސް މި ޕެކޭޖް ނަގައިދޭށޭ ބުނުމަކުންނެއް މިއެއް ނުލިބޭނެއޭ އިނގޭތޯ.  ހާލެްއގައި އެްއވެސް

ސްޓެޕް ޗިލްޑްރެން، ންހެނުން ކަން، މިއީ އަހޭނީ ވެސް. ދާންޖެ އެސްެޓއްލިސް މެދުވެރިކޮށް އެ ރިކުއެހެންވީމާ، މަޖި

 ލަތު.އެގޮތަށް ހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މުބީން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

މި މެޑިކަލް ޗެކަޕްަގިއ  ބޭނުން ވަނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިްއޔާ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުަގނޑު ސާފުޮކށްލަން އާދެ!

ނޑުމެންނަށް މެޑިކަލްޗެކަޕް ބަހާެލވިދާނެތާ މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ރިފަރކުރަނީ ކިިހނެއްތޯ؟ އަހަރަކު އެއް ފަހަރުޯތ؟  އަޅުގަ

އެކަން އޮންނަނީ  ކިހިނެއްތޯނޫނީ  އް ބައި ަވކިވަކިން. ެއގޮތަށްތޯ؟ދެ ދުވަހަށް ތިން ދުވަހަށް. ބަހާލައިގެން އެ 

 ސާފުކޮށްލަން.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދު

އެއީ އިނގޭތޯ. މި ހުންނަނީ އެކިއެކި ބައިތަކަށް ބަހާލާފައި ިއނގޭތޯ. ދެން އެގޮތަށް ޑެއިީލ ރޫމް އެންޑް ވޯޑް. 

ހަރަުދ އެ ދެނީ ބައެއް އިނގޭތޯ. ޭއގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުން މި ންޓަކަށް މި ކޮންމެ ސެގްމަ އެގޮތަށް. 2111 މިސާލަކަށް

ވާފައި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އެ ބޭފުޅުން ދެއް .ގަމި ޕްރިމިއަމް ތެރޭ ނެ އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުވާހެންކުރެވޭ



  

ދެން  ވިދާުޅވެފައި އޮތީ އިނގޭޯތ.ން ެދވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްަޝން ކަމަށް އެ ބޭފުޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ

ނޑުމެ ށް އަންަގއިދިނުމަށް އެބަ އެދޭ.ކަމަށް ވާނަމަ އެ ފަރާތަ ހުރި އެުކ ެވސް އިތުރު ރިުކއަރމެންޓްސްމިއާ ްނ އަުޅގަ

ންނާނެތޯ. އެއީ ތި ގެ ކުދިންނަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮުވރެ މަތީއަހަރަށް  48ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލު ކުރިން 

ެއކަން ުކރެވޭކަެށއް ނޯންނާނެ ކަމަށް. ހާލެްއަގއި  އެްއވެސް ދަންނަވަނީބޭފުޅުން އެ ުސވާލު ކުަރއްވާެނތީ. އެ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން އިތުރުަކމަށް ވާދެން އިތުރު ކަންތައްތައް ހުރެއްޖެ އެހެންވެ އިނގޭތޯ.  ބައިތައް ހިމެނުމުެގ  ނަމަ އަޅުގަ

 މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާިއރާ.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަަމ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ހަމަ ވަރަށް ަތފާތު. ހަމަ ފެށުނީއްސުރެން މިކަމުގައި. އަުޅގަ

 . ރާއްޖެއިން ކަޕް ލާރި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކޮށްފީމޭޗެ މެޑިކަލް  ރުފިޔާއަށް 2111ރުފިާޔއިން  4111ކިޔަނީ 

ނޑުމެން ނުކިޔަމާ ހިނގާ އިންޝުއަރެންސް ންވެްއޖެޗެކަެޕއް ނެހެދޭ. އެހެއި މެޑިކަލްއްމުގޮތެްއަގއި ކުރީގަ ޢާ އްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ުކރެވޭ. މި ތެއް. އެއިްނ ވެްސ ކުެރވޭ ހަމަ ތަފާދެ އަންނަ  ޕެކޭޖެއް ދެނިްއޔޭ ާއސަންދަިއެގ ދަށުން އަުޅގަ

. އެއީ ވާނެ ރުފިާއއަަކށް. އިމްޕޮސިބަލް 2111ެޗކަެޕއް ނެހެދޭނެ ކުެރވޭނެ. މެޑިކަލް އެބުނާ ގޮތަށް ހަމަ މިހާރު ދިޔައިމަ

ކު ރައަހަ ،ެއއް ފަހަރު ހެއްދިޔަސް މުްނ އެ މެިޑކަލްެޗކަޕް އެއީިކޔައިިފއްޔާ ނޫން. އެހެންެވއްޖެއްާޔ މެޑިޖަލްޗެކަޕޭ ކަމެއް

އްާޔ ތި ަކވަރވާންޖެހޭނެ. އެހެންވެއްޖެ އްޔާ އޭހަރު. އެހެންެވއްޖެއްމުކޮށް މީހަކު ހަދާނީ އަހަރަކު ެއއް ފައެއް ފަހަރަކު. ޢާ 

ޗެކަޕަކަށް އި ދެމޭ. މެޑިކަލްބަ ބައިކުޅަ  އީ. އެ ޕެއް ނުދޭ އޭގެ ބަިއތަކެކޭ ކިޔާެޗކަތެރެއިން މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް

ވިޔަސް ެއްއ  ދުވަހު ރޫމެްއ ބޭނުންކުރަން 4ރޫމްގެ ވާހަކަ. އާިޝއާނުގެ ަޤއުމަަކށް ގޮސްގެން  ދެނީކީނޫން. ދެން އިނީ

އްޔާ އެެއއް ވެސް ނުެދވޭ. އެހެންވެއްޖެ ުރފިޔާއަކުން ުނވޭ.  4111 ،ރުފިޔާ  2111ިވޔަްސ  ދުވަހު ބޭނުންކުރަން

 ލަނީ. އޭރުން އޭތި ވަރަށް ސާފު. އްޔާ ރޫމް ޗާޖް ަލންޏާ ލަމާހިނގާށޭ ނޫނިއްޔާ ރޫމް ޗާޖް ނުޖެ އެހެންވެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފާަހގަކުެރއްވީ އެބޭފުޅުން ވިދާޅުިވއޭ މިީއ ދެވޭނެ އެންމެ ބޮުޑ ޕެކޭޭޖ هللا ޝުކުިރއްޔާ ރަޝީދު. ެދންމެއަކު ސަޢުދު އާދެ!

ޑޭސް.  01ޯވޑް މެކްސިމަމް  މި ިއންނަނީ ޑެއިލީ ރޫމް އެްނޑް ރޫމް ޗާޖަސްެގ މީަގއިނަށް ދީފަ. ދެން ންއަޅުަގނޑުމެ

ްއޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެދެން އަށް ެވއްޖެ 80.44ޑޮލަރު  804ގެއްލާލީމަ މި ޖެހެނީ  ޔާ ރުފި 2111ޑެއިލީ ރޫމަކަށް 



  

ހުންނާނީ  އިްއޔާ އަގު ވެސް ހެޔޮވާނެ. އޭގަ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވެއްޖެޑޮލަރަކީ ހަމަ ހެޔޮވަރުެގ ރޫމެއް ލިބޭނެ އަދި  804

ރޑް ރޫމާއި. މީަގއި ލިޔެފަކި ކެދެން އެ އްޔާ މިއީ ދުވާލަކަށް. ެޑއިލީ ރޫމް. އި އިްނގޮތުން ެވއްޖެޓަގަރީަތއްތާ. ޝެއަ

ނޑު މި ދެކެވުނު ވާހަކަަތކުގެ އަީލގަ  ނުޑމެން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތައް  އިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ ުކދިކުދި ކަންތައްތައް އަުޅގަ

އޮތް ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަެނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި  އިމި ހުށަހެޅިފަ އެބަހުރި. އެ ހުރި ހުރުމާއެކު ވެސް މިހާރު 

އިން އިންޝުއަރެންސް ސްކީްމ  އިޑިޕެންޑެންޓުންނަށް މި ލިބޭ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް އެލަިއޑުން މި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފަ

 ،އެްއވެސް ބޭފުެޅއް އިޢުތިޟާެރއް ެއއްެޗއް ޓަަކއި ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަނެ ިމކަން ައވަސްކުރުމަށް

 ޢަބްދުއްރަޙީމް އިޢުތިރާޟެއްތޯ.

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ފުރަތަމަ ރިޔާސަތުން ތި ވިާދޅުވި ގޮތަށް ތި ޕްރޮޕޯސަްލ  ކަމަށް އިޢުތިރާޟެއް އޮތީކީ. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަމޭ. ބަލައިގަ  ންނަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަރުޒޫޤު

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ޤުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. އެކަމަކުއެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަ އަުޅަގނޑު އެއަށް ެއއްެޗއް އިތުރުޮކށްލަން ބޭނުން. އެއާެއއްކޮްށ  ުޅގަ

ގޮްތ  ކަމާއި އަދި ރައީސަްށ ދަންނަވާލަން އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ލިބޭނެ ންނަށް އެ ފުރުޞަތު އޮތްމެންބަރު

ނަށް ންއަޅުަގނޑުމެ އޮތީމާ ެއ ފުރުޞަތު އެ ފުރުޞަތު ރާއްެޖިއންއަހަރުްނ ދަށުގެ ކުދިންނަށް.  48 ހަދައިދިނުމަށް،

 ަވން. ހުރިހާ މެންބަރުން.ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ރައީސަށް އަޅުަގނޑުމެން ނޯޓެއް ފޮނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އަމިއްލައަށް ދަްއކަިއގެން.ގޮތުން ެވއްޖެމީގަ ބުނާ ނޑުމެން އެ އަުޅގަ  އްޔާ ަމޖިލީހުން ކަވަރުކުރާނެ އަުޅގަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ެވސް ތާއީދުކުރަން މީތި ބަލައިގަންނަން. ދެްނ ހަމަ ކުޑަ ެއއްެޗއް. ޢަބްދުްއރަ ޙީމްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ިއ ތަފާތުތަކެއް ހުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިޔާުލގަ ރިނަމަވެސް. ެއހެންނަމެސް އެ ވިދާުޅވާ ެއ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ



  

 އަހަުރގެ ކުދިންނަކަށް 48ހަމައެކަިނ  އިޞްލާޙެއް ގެންނަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލައަށް ދައްކަިއގެން ެވސް

ނޑުމެން ދަްއކަިއެގން ހިމަނަން. އެހެންވީމާ، ެއ  ނޑުމެން ބޭނުންޭވ މައިންބަފައިން ެވސް މިސާަލކަށް އަުޅގަ ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއގޮތަށް ަވކި   ނޫްނ. އަހަރެއް 48ރިކުއެސްޓް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ިއޔާސް އޮފް އޭޖް 48ޗިްލޑްރެން ބިލޯ  އަންމެރިޑް، ަޕުއސްސް އޮތީ އިގަ ގެ ަބއިޑިޕެންޑެންްޓސްއޮްތގޮތަކީ  އިމީގަ

އެންޑް ޕޭރެންސް އޮފް މެންބާރސް ކޭން ބީ އެންރޯލްްޑ  ިއޔާސް އޮފް އޭޖް  48ސްޓެޕް ޗިލްޑްރެްނ ބިލޯ  އަންމެރިޑް

ސްއެކޭ ނޫން. ސަ. ޕޭރެންޓްސް އޮފް ސަޕައުއޮތީ އިސް އިނގޭތޯ މީގަރޕޭރެންޓްސް އޮފް މެންބާ އިން ދިސް ޕޮލިސީ.

ނުޑގެ މަްނމަ ނޑު އަންހެނުންގެ މަންމަ އާއި ަބއްޕަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނުހިމެނޭ.  އާ ީމގައި އާިއ ބައްޕަ އާއި އަުޅގަ

މި ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް  ްއރަޙީމް ހުށަހަޅުއްވައި މަުރޫޒޤުޢަބްދު އިއެހެންވީމާ، މި ފާހަަގކުރުންތައް ފާހަގަކޮށްފަ 

އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ އެަލއިޑުން މި ޕްރޮޕޯސްކުރި ޕޮލިސީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގެްނފި އެއްެޗއް ކަމަށް ފާސްކުރަން 

 ދެއްވާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެްއވުން އެދެން. ީމތި ފެންނަންޏާ ވޯޓު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެބޭފުޅުްނ ވޯޓު

ން ިމ ފާސްވެއްޖެ. ދެން އަޙްމަދު ތިބި ހުރިާހ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤު ޑަިއގެންިމއަދު ވަ  އިއެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގަ 

 ސޮރީ މުޙައްަމދު ރަޝީދު.  ނ،ރަޝީދު އިތުރު އެްއޗެއް ފާަހަގކޮށްލަން. އާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ވެން އޮތް ލަން ބޭނުްނވީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާހަަގކުަރއްަވއިފި ޕެކޭޖް ދެ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށް

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަކަށް ދެން ނެތޭ ފުރުޞަތެއް.  48ށޭ މިއޮތީ. ޭއގެ މާނައަކީ އެންމެ މަތީ މިންވަރަ

ާވހަކަދެއްކުމުގެ ޖާގަ އެަބއޮތޭ. އްޔާމުން ބޭނުންވާ އެހެން ކަމެއް އޮވެއްޖެ  ތެރެއަށް އިތުރުކޮށްލަން އެހެންނަމަވެސް މީގެ

ނަޑށް ދޭހަވީ.  ވެސް ބޭނުން މިގޮތަށް މި ފާސްވެގެންދިޔައެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަދި އެގޮތަށް ވާހަަކއިން އަުޅގަ

ނިންމާލެވޭ ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ  ކަޕެއް މީަހކު ފުރިހަމައަށް ހަދައިޗެނަމަވެސް ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ބަލާލަން މެޑިކަލް

ނޑަކަށް އޭތި ބޮޑުކޮށްެލވޭތޯ. ެއއީ ހަމަ ރިކުއެސްޓެްއ އިނގޭތޯ. ދެން މިއަކަށް ައނެއްހެން ހުރަސްއަޅަނީކީނޫން. މިންގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދު

ޗެކަޕެއް ހެދޭނީ ބޭފުޅުން ދެއްވިދާނެތޯ. މިހާރު މެޑިކަލްޕްރަިއޒްެއްއ ތި ޓެޑްމިހާރު މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ގޮުތގައި ެއސްޓިމޭ

 ކިހާވަރަކަްށކަން. އޭރަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބޭފުޅުންނަށް ެއ ހުށަހެޅިދާނެ. 



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭނުންވަނީ. އޭރުން އެބޭފުޅުންނަްށ އްހޭ މި ނިންމުމަށް ގއެ އެ ވިދާުޅވީ ައޅުަގނޑުމެން ކިހާވަެރއްެގ ސީލިންهللا ސަޢުދު

 ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ވަރިހަމަ އޮފް ދަ ރެކޯޑްަގއި ިވޔަސް މަޝްވަާރކޮށްލާފަ. ދަންނަވާލުމަށް

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އިއްދުގަގޮތެއްަގއި ހަމަ މި ސަރަޙަ އްމުރެކޯޑްަގއި ވެސް ދެންނެވިދާނެ. ޢާ ރެކޯޑްަގއި ވެސް ދެންނެވިދާެނ. އޮފް ދަ 

ތެރޭގައި ހަމަ  ޗެކަޕެްއ ހަދަން. އޭގެޑޮލާރސް ދާނެ ފުލީ މެޑިކަލް 011 އާޝިއާުނގެ ޤައުމުތަކުން ހަދާކަމަށް ވަންޏާމުން

 ދާނެ.  011ހުރިހާ އެއްެޗއް ހިމެނޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާ ންބަރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެ

ނަމަވެސް ދެން  ކަމުގަިއވީއިދާރީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު އެ ފާްސީވ  މަ ކަމަކަށް މި ފާސްވީ ކޯއްެޗއް؟ފުރަތަ

ރެންްސ އަެއގޮތަށް. މި އިންޝު ން އަުޅަގނޑު ވެސް އެ ވޯޓު ދިނީދެ ދާނީ އޭތި. އެ ގޮތަކަށް  މިތާނގައި ރޫޙު އޮތް

ނޑުމެން މި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ިމ ބަޔާންކުރެވޭ ކަންތައްަތއް މައް ސަލައަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ނުވުމާއި އަދި މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަނުވުމާއި މިއީ ދެން އަސްލު 

ބޭފުުޅންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  އީ ތިމި ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭނެ ސްމަކަށް ވެ ތުގައި އޮތް ކަމެއް. ުހރިހާ ކަޙަޤީޤަ

ތުތައް ފުރިހަމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މިބޭފުޅުން ބައެއް ޢާބައެއް މެންބަރުން ވެސް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ އިޖުރާ

އެކަހަަލގެ ތަފުސީލުތަްއ ދެްއވަން ފަހަރެއްގަިއ މިތާ މެންބަރުން ތިބީމަ ކުޑަކޮްށ ޖެހިލުންވާތީވެ އެބޭފުޅުން 

ނަޑކަްށ ނޭނގެ އިނގޭތޯ. ފަހަެރއްަގއި ވެސް ައޅުަގނޑު  ކެރިވަަޑިއގަންނަވަނީ ކިާހވަަރކަށް ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަދުނާމުވެފައި އޮންނަ  އިނޫން. މި ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގަ  ވާހަކަދަްއކަީނކީ އިކުށްވެރިކޮށްފަ  އަުޅގަ

ނޑުގެ އެބައޮތް.  އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ލިބެމުންދާ އެއްޗެއް  އިބަލާފަ މިންވަރާ ނޫން އިނގޭތޯ. އެ ކަންބޮުޑވުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަން ޗެކަެޕއް ހެދޭނެ ގޮތް އި މެޑިކަލްކުރަމުންދާއިރުގަ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާ ބޮޑު ސްކީމެއްގެ ދަށުން އަޅުގަ

މަކީ އެބޭފުޅުންނަކަްށ ފުކޮށްދިނުތެޭރަގއި ތަޢާރު ެޗކަޕެްއ ހެދޭނެ ގޮތް އޭގެމަ އުނަދގުލަކާ ނުލައި މެޑިކަލްތަންކޮޅެއް ހަ

ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. ކޮށްދެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މިދިޔަ  ލެްއގައި ދަިތވާެނ ކަމެއްއެްއވެސް ހާ



  

ނޑުމެައޅު އިރުކޮށްގެން ވާހަކަެދއްިކއިރުގަ އި ވެސް އެބޭުފޅުން މިތަނަށް ހާޟިދުވަސްތަުކގަ ނަށް އައިުނެގ ންގަ

ނޑު ދެންނެވިންތާ  އިމައްސަލަިއގަ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމާ މިކަހަލަ  4111 އެތި އިން ރުފިޔާ 8111ެވސް އަުޅގަ

ޓަަކއި މި މުިޅ  ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަލުން ެވްސ އަނެްއކާ އަުޅަގނޑު ހަމަ މިތާ ރެކޯޑަށް

ނ ނޑުމެްނ އުސޫލަށް އަުޅގަ ޑުމެން ެއްއކޮށް ފާސްކުރެިވގެންދާއިުރގަިއ މިހެން ހުރި ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ނުވަތަ އަުޅގަ

އެކު ވާަހކަދަްއކައި އޭތި ެއއްގޮްތކޮށްލުމަކީ ޑް އިންޝުއަރެންްސެގ ބޭފުޅުންނާންތައް ެއލައިރމިހިރި ކޮންސާ

ނޑު އަނެްއކާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން މާދަމާ އަ ވާތީ އެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ޅުގަ

 ށް އެބަ ފުރަން. އެކަްނ ހަމަޖައްސައިދެްއވުން.މެޑިކަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ހަމަ ކޮންސިޑާކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޢާވަރަށް ބޮޑަށް  އާދެ! މިރު ވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެޭރަގއިދުދެން ކުރީ ތިއްެބވި ރައްޔިތުްނގެ  އިމިރު ފާހަގަކުރެއްވި ކުީރގަޢާ ވަހު އަޅުގަ

ހިމެނިވަަޑއިނުގަންަނާވ  އި ހިމެނިވަަޑއިގެން އަދި މި މަޖިލީހުގަ އިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ  80 ،މަޖިލީހުގެ

ޕާސްޕޯޓްގެ ވާހަކަ. ޮއފިޝަލް އާއި  ންޖެހޭ އިންޝުއަރެންސްގެ ވާަހކަބޭފުޅުންނަށް އިމްތިޔާޒް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ލިބިދޭ

އިންޝުއަރެްނސް  ވެސް މިހާރުދެން އިންޝުއަރެންްސގެ ަކންތައް ބެއްެލވިއިުރގައި ިމ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

އިން މި އިިމގްރޭޝަްނ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ކަމަށް އިާދރާއިން ވިދާުޅވަނީ. ދެން ޕާްސޕޯޓްގެ ކަންތަުކަގއި އަިދވެސް އިދާރާ

ހަކަ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންާނ ލިބުނީމަ އެ ވާނުލިބެއޭ. ޖަވާބު އަދި ނާދެއޭ.  ވި ސިޓީގެޓްމަންޓަށް ފޮނުރޑިޕާ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިްނ  އިމަޖިލީހުގަ  81ކޮށްދެްއވާނަމޭ އިދާރާިއން ވިދާޅުވަނީ. ދެން މިހާރު ހިއްސާ

އިދާރާއިން  އިއިުނގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭުފޅުންގެ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތް ބެއްލެިވއިރުގަ އިންޝުއަރެންސް ލިބިވަޑަ 

ހުރެމެ އޭތި ސާފުނުވެގެން އެލަިއޑުން  އިޓޯފުޅު ދެއްވާފައި އެަބއުޭޅ ބައެއް ބޭފުޅުން ފޮވިދާޅުވަނީ މީގަ 

ނޑަށް ފެނިއްޖެ.  4އޮތް  އި އަލުން ފޮޓޯފުޅެއް ދެްއވާށޭ ވިދާުޅވެފަ އިރިޖެކްޓްކުރަްއވާފަ ބޭފުޅަކު މިހާރު ެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް އިދާރާއިން  މަޢުލޫމާތު ދެނީ އެބޭފުޅުންނަށް. އަދި ބައެއް އެ މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް މިހާރު ވާނީ އަޅުގަ

ހެންވީާމ، ހުރި ބޭފުޅުން ވެސް އެބަހުރި. އެ އިބޭފުޅުން އެއްގޮަތކަށް މިކޮޅަްށ ފޮޓޯފުޅެއް ނުދެއްވަިއގެން ެއކަން ނުވެފަ

މިހާރު ެއއްަފހަރު ދަންނަވާލައިފިން. އަިދ އާދެ! ކަމަށް އިދާރާއިން.  އިވާނީ އެަކން ދަންނަވާފައެބޭފުޅުންނަށް މިހާރު

ނޑަށް އިާދރާއިން މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ.  އެހެންވީމާ، އެއޮތީ އެކަްނ މިއަދު އެއް ފަހަރު ދަންނަވާާލނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ބިވަޑަިއގަތީމަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކަންތަކުގެ ިސޓީފުޅުގެ ޖަވާބު ނޫނީ ސިޓީގެ ޖަވާބު ލި އްލުވެފަ. ދެން މިވެސް ޙަ

 .މިރުއި މިއަދު އިތުރު. ޢާކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް އިދާރާއިން ވިާދޅުވަނީ. އެހެްނވީމާ، އެޖެންާޑގަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާ

 



  

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިމްތިާޔޒްގެ ޤާޫނެގ ދަށުން އެ ޚިދުމަތް ތިބޭފުޅުންގެ ތި ެސކްޝަންގެ ދަށުްނ އަ

ނޑަްށ  އިގޮތުގަ ކުރެވޭ ކަންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ކުރެވޭތޯ ނުަވތަ ކުރަން ދަތި މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އަުޅގަ

އެމް.ޕީައުކ ކުރީެގ އެމް.ީޕއަުކ ޕާސްޯޕޓް ނުހެދިގެން ުއޅުނުތަން.  ހަމަ ުދވަހަކު ެވސް ލިބުނު މަޢުލޫމާތު އެއް

ނުޑ އަހާލާނީ އެ މިދެންނެވި ޤާނޫނުން ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ  އެހެންވީމާ، ސްޕެސިފިކް ޕޮިއންޓެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޓަަކިއ  ބޭނުންވޭ ރެޯކޑަށްހުރި ަދތިތަކަކީ ކޮަބއިތޯ އެކަން ކޮްށދިނުމުގަ. އެ ހަމަ ައޅުަގނުޑ  އިޕާސްޕޯޓް ލިބުމުގަ

 ތިބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކޮށްލަން.

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިދާރާެގ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

ތިއްބަާވ  އިވަނަ މަޖިލީހުގަ 80ފަދަިއން މި އޮންނަނީ ކުރީގެ  ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ އެ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވި

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ  ށް އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދިނުންބޭފުޅުންނަ

ޑުމެން އިމިގްރޭޝަނަްށ މިހާރު އެ މައްސަލަ އޮންނާނީ ހުށަހަޅާފަ. އެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަސްީމ ނއަޅުގަ 

މަސައްކަތްަތއް ައޅުަގނޑުެމން ކުރާނެ. ޭއގެ އެްއވެސް ޖަވާބެއް ލިބުނީމަ އަުޅަގނޑުެމންގެ ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް.   ކަހަލަ ދައްޗެއް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ރަޝީދު. މުބީން.

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑުމެންނަށް ބައެްއ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެްސ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭ އާދެ! ނުންވަނީ ައޅުގަ

ބަެއއް ކަހަލަ  އިއެބޭފުޅުންނަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ކަންކަމުގަ  އިވަރަކަށް މި ާރއްޖެއިން ޭބރުން ފަރުވާކުރުމުގަ 

ނޑު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެްއގައި ވެްސ އަ ޅުަގނޑު ފާހަަގކުރިން ޑިފިކަލްޓީސްތައް އުޅޭ ވާހަަކ. ދެން އަޅުގަ

 އިވެސް މި ޓްީރޓްމަންޓް ނަގަމުންދިޔައިރުގަ  އިާރއްޖެިއން ބޭރުގަ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަުޅަގނޑުގެ ތަޖުރިާބގަ

ނޑު ދެންނެވިން. ދެން  ވަރަށް ސްމާޓްކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޔޫހާމެން އެ ަމސައްކަތްކޮށްެދްއވި ވާހަކަ ައޅުގަ

ނޑު  އިދަންވަރު ގަިޑއެްއގަ އިގަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ފެނުމު ނޑުމެން ހަމަ ގުޅާލިަޔސް ވެސް އަދި އަުޅގަ ައޅުގަ

މެސެޖެއް ކޮށްލިޔަސް ވަގުތުްނ ހަމަ ރިޕްލައި ވެސް އާދޭ، ވަރަށް ރަނގަޅޭ ހަމަ. ެދން އެ ކިހިނެއްތޯ ެއްއވެްސ 



  

ކަމެއް ޮގއްސަ ެވއްޖެތޯއޭ. ައޅުަގނޑު  ވަރަކަށް މިހެން މެންބަރުންނަށް އެކަހަލަ އަނެކެްއޗެއް އަްނނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

 އެކަން ސާފުކޮށްލަން ހަމަ. 

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިދާރާެގ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

 އޮތް ކަމަކަށް އިދާރީގޮުތން ފާހަގަކުރެވިފަެއއް ނެތް. އި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަދި އެކަހަލަ ދައްެޗއް ދިމާވެފަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ދޭތެރޭއިން ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ަމއްސަލަތަެކއް ދިމާވި.  އި އެހެންނަމަވެސް އެަލއިްޑގަ

ައޅުަގނޑުެމންގެ ރިުކއަރމަންޓަށް ވަރަށް ބޭފުުޅން ވެސް ހަމަ އެއެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ 

ނަށް ހަމަ ވަކި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެްއ ހަމަޖައްސައިދެއްަވިއގެން ކަްނކަން އަޅުަގނޑުމެން އަވަހަށް ކޭޓަރކުރަްއވާ

ނޑުމެން އިދާީރ ، ސައްކަތް ކޮށްދެްއވާ. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިކުއެްސޓްތަކަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަ އަުޅގަ

 ގޮތުން އެްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއް ިމވަގުަތކު ނެތް ފާހަގަވާ ކަހަލަ. 

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލިފުށި ދާއިރާ

ށް ޖަވާބު ފުރިހަމަ. ހަމަ ފޯނުކޮށްލާއިރަން ލިބެންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ. މަޖިލިސް ތެރެއި އާދެ!

ވާނެ މިދޭތެރެއިން. އަުޅަގނޑަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާެއްއ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަ ވެސް ދެްއވާ. އެކަަމކު

އެްއގޮތަކަށް ެވސް އެލަިއޑުްނ އޭތި ޕްރޮސެސްނުވެ އަުޅަގނޑު އެޑްމިްޓެވގެން ނުނިކުމެވި އޮންނަންޖެހުނު އެތާ އެއް 

ނޑު ިޒންމާވާނަމޭ. ބޭނުމެއް ނޫނޭ  ރެއާއި ހަތަރުދަމު. އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑު ޮބޑު ެއްއޗެްއަގއި ސޮިއކޮށްފައި އަުޅގަ

ގެ ތެރެިއން އެކައްެޗއް ވެސް. ައޅުަގނޑު ފައިސާ ދައްކާނަމޭ ކިޔަިއެގން އެތަނުން ނުކުމެގެން އެރޭ ތި އިންޝުއަރެންސް

ނޑު ސީދާ ވާހަކަެދއްކިން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވަީނ  ނުކުންނަންޖެހުނީ ދެއްތޯ. އަޅުގަ

ހެދިކަެމއް  ީވކީ ކޮންމެހެން ކޮން ސަބަބަކާެއބޭފުޅުން ތިއްބެ ފޯުނން ވާހަކަދެްއކިން. ެއކަމަކުވެސް  ސާބިޤްއާ ސާބިޤް.

 ނޭނގެ އެކަން އެރޭ ޕްރޮސެްސ ކޮށްދެއްާވކަށެއް ނޫން. ައޅުަގނޑަށް ކުެރވުނު ތަޖުރިބާއެއް މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުންއިދާރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑާ ހަމައަކަށް ތި މައްސަލައެއް، ދެން ދާޅުިވ އަޅުަގނުޑ މިއީ ސެކްޝަންގެ އިންާޗޖް އިނގޭތޯ. ތި ވި އަޅުގަ

ނޑާ ހަމައަ ނޑު ހަމަ އެބޭފުޅުންނާކަށް ައއިސްފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމައްސަލަެއއް އަުޅގަ ގުޅަިއގެްނ  މަ އަޅުގަ

ވުނީސް ކަންނޭނގެ. ައދި ހަމަ ކޮމިޓީގައި ތިކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތި މައްސަލަ ވެސް ބަލައި ެވްސ ލެ

ނޑަށް ތިކަން އެނގުނުނަަމ  ފާހަގަކުރެްއވީމަ ައޅުަގނޑަށް މިއަދު ތި މައްސަލަ ިމ ފާހަގަކުެރވުނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 މިދެންނެވީ ތި މައްސަލަ އަޅުަގނޑު އެަލއިްޑގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނަން. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މަރުޒޫޤް. !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުފެލިދޫ ދާ

ނޑު ސާުފކޮށްލަން އަިދެވސް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  ނޑުމެންނަށް އަދިެވސް މުޅިން ސާެފއް އަުޅގަ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވަން.   ނަންބަރާިއ އެބޭފުޅަކާ އިންޓަކީ ކޮބައިަކން. އެހެންވީމާ، އެނުވޭ ފޯކަލް ޕޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން މިއަދު މި ފާސްކުރި ކަމަކީ މިހާރު  ކޮށްދެްއވަްނވި ބަރ ސަރވިްސއިންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މެން އަުޅގަ

އާިއ،  އްަކއިގެން ސްޓެޕް ޗިލްޑްރެންޕްރޮޕޯޒަލްގަިއ މައިންބަފައިްނ ވެސް ވަކިން އެ މެންބަރެއް ފައިސާ ދަ 

ނޑުެމންނަށް މި ލިބޭ ޕޮލިސީގަިއ ފައިސާ ަދްއކަިއގެން ަވކި މައިންބަފައިންނާ ން ފަިއސާ ދަްއކަިއގެން މިވަުރގެ އަުޅގަ

ލް ޕޮއިންޓަކާއި، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެލައިޑުން ހުންނާނެ ފޯކަ ،އާއި  ބައިވެިރެވވޭނެކަމުގެ ފުރުޞަުތ އޮތް ވާހަކަ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް އިނގޭނެ ޮގތަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބަރ ސަރވިސްއިން ހުންނާނެ ލީހުގެ މެންމަޖި

ނޑަްށ ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދެކެވުނު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތކަށް ޙައްެލއް އަންނާނެހެން.  ދަންނަވާލަދެއްވީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އެދޭ ކަމެްއވީމަ ދަންނަވާލީ. ކަން ކޮށްދެްއވުން އެ އެބަރ ސަރިވސްއިން ވީމާ، މެންއެހެން  އީ އަުޅގަ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އިދާރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެން ެއގޮތަށް ސަރިކުއލަރއިން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ފޮނުވާލާނަން މިދެންނެވި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 ބަރ ސަރވިސްއިން. އަށް އޮތް ތަނުަގއި މެންޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންގެ އަދި އަށާިއ، ރަޝީދަާށއި އަދި ޔޫހާއަށް ވެސް. هللاޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ސަޢުދުބޮ  ވަރަށް !އާދެ

ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެއއްބާރުލުމަށް  ިއ ވެސް ދެއްވާހާ ކަމެއްގަރިހު ،ެއއްބާރުލުމަށް ތި ދެއްވާމި ކޮމިޓީ އަށް 

 . رب العالمين والحمد هلل ކޮމިޓީ ނިންމާލީ.ިމައދުގެ ަގއި ދެން ިއތުރު ކަމެއް ނެތުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ 

_________________ 

 

 



  

 

 

 


