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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮތެްއގަިއ  ވަނަ ޖަލްސާ މިހާހިސާބުން ފެށިގެން މި 22ދީ ކޮމިީޓގެ ޞާތިއިޤް`.  ދިޔައީ. މިއަދު މައިގަ

އެންެމ ، ގުޭޅގޮތުން. އެހެްނވީމާ ޔަތު ޤާޫނނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙާއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއް 

ގެނައުުމގެ ބިލު ގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދައުލަތު 2006/3އޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އި މިފުރަތަމަ އެޖެންޑާގަ

ނޑިެއއް  ނޑަެއޅުމުގެ ވާހަަކ. އެހެންވީމާދިރާސާކޮށް ނިންމާނެ ސުންގަ މަ ފަށާނީ ފުރަތަހިސާބުން އަޅުަގނޑު  އެ، ކަ

ނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެއިގެންއައިޓަމަ  ނޑު އިުޢލާން ށުމާ. ދެން އަުޅގަ  އަށް މި  ކުރަން ކޮމިޓީއެކު އަޅުގަ

އިތުރުން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ކޮމިޓީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން. އޭގެ  7ވަގުުތ ަވޑަިއގެން އެބަތިއްެބވި 

ހިސާބުްނ މިހާ، އެކު ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާ ނެވިކަން ވެސް ައޅުަގނޑު އުފަލާއަުޑއައްަސވާލަްއވަން ވަަޑއިެގން އިން

ނޑައެޅުމާއަޅުަގނޑު މެންބަރުންގެ ބަުހސްއަ ނޑު، ގޮތުން ުގޅޭ ށް ެއއީ ސުންަގނޑި ކަ ހުޅުވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ.  އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ތިޔަ ެލއްވުމުްނ ހަމަ އިން ހަމަ އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލަފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅު

ނަޑއެޅުމާުނގަންސް ޭބފުޅަކު އެދިަވޑައިކިހިނެއްތޯ. އެްއވެއަރުވަމުން ގެންދާަނން. ފުރުޞަތު ނޑި ކަ  ނަވަނީޯތ ސުންގަ

  ގުޭޅގޮތުން. އާދެ!

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑަްށ ދެން މި ބިލަށް މި ހެން އެހާ ޮބުޑ ގެެނވޭ އިްޞލާޙު އަނެން އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން  ،އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި ނުބެލެޭވތީ ނޑުމެން މި އެއްދެން އަުޅގަ މަަސއްކަްތ  ހަފްތާެގ ތެރޭަގއި ައުޅގަ

 ވަންޏާ.  ގޮތަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެއްބަސްވާ ކަަމށް ކޮށް ނިންމާ

 

 ވުްނ:ވާހަކަދެއްކެ މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑަެއޅުމުގެ މާ  ނިޑ ކަ  ެމއް ބޮޑު ޚިޔާލުތަފާތުވު އާދެ! ައޅުަގނޑު ވެސް ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މީގެ ުސންގަ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ، ނާނެހެން ހިޔެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާހުން ކުރަން. ރު އަމީތުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުއަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބޭފުޅެްއގެ އިތުރު  އާދެ! ފަްއޔާޟް. ؛ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު



  

ނޑަށް ހީވަީނ މީ ވަރަށް ގެނެވެނީ. އަސްލު ހެން ބޮޑު އިޞްލާޙެއް އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ އޮބްޒަރޭވޝަނެއް. އަުޅގަ

، ބޮޑު އިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ  ގުތު ބޭނުމެއް ނުވޭ. އިޞްލާޙަކީ ވަރަށްނަ ވަގި އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު ކޮންެމހެން މާ 

 އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވާނަމަ ދޭތެރޭަގއި ތިއިން ބޭފުޅެއްެގ، މެންބަރެއްގެ ިއއުތިާރޟެއް ނެތް ކަމަށް އާމިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ސުންަގނޑި

ނަޑއަޅައެގޮތަށް ނިމުނީ ކަމަށް އަ އޮތީ  ދެން މި ހަފްތާ ކަމަށް ކަނޑަައޅަން.  ެއއްއަކީ  ސުންަގނޑި ން.ޅުަގނޑު ކަ

ނޑުމެން  ގެނައުުމގެ ބިލުގެޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޯނޓްކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ތިއަކުރި ން ހަމަ ބިލު ރަނގަޅަށް ބޭފުޅު  ށް ގެންދިޔުން. ދެން ެއއާިއއެކު އަުޅގަ

ބޮުޑ  އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް ގޮތަށް މި ފައްޔާޟް ވިދާުޅވި ،ލަްއވައިިފއްޔާ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ފާހަަގކުރެްއވޭނެއިބައްލަވަ 

ޙަޤީޤަތުގައި ، އަންނަނީ.  އެހެންވީމާ އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ހަމަ  އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް  ކުރީގައި ޤާނޫނު އޮތް

ކުރުުމގެ ނޫނިއްޔާ ބަދަލުކޮށްލުމުެގ ވާރޓުހުރި މަަސއްަކތެއް ހަމަ ރި ޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައިމީގެ ކުރިން އަ 

ނޑުމެންނަށް މި ނަޑކީ ވަރަށް، ދެކެވެނީ. އެހެންވީމާ  ވާހަކަެއއް އަުޅގަ ބޮުޑ  ޭއގެ ޒާުތަގއި މި ލިުޔންގަ

ނޑެއް. އެހެންނަމަެވސް ވަރަށް ނޑުމެން މި  ބޮޑަށް ދިރާާސކުެރވިގެން ހެދިފައި ލިޔުންގަ  އޮތް ެއއްެޗްއގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

 2ނަންބަރު  އެޖެްނޑާ ައއިޓަމު، 2ނަންބަރު  ނޑު ަތކުރާރުކޮށްލަމުން އައިޓަމުެއކަން އަޅުގަ ، ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ

ނޑު ނޑުމެން އަށް އަުޅގަ  ގެންދާނެ ގޮތަކާ  ށްއަކުރި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

 ތުން ފައްޔާޟަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.ގުޭޅގޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މިއަދުއަ އްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު.ރި އާދެ! ޝުކު . އޮތީ ކޮމިޓީ ބޭްއވިފަ ވެސް ދެން މި ުޅގަ

ްށ އަދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ޓީގައި ވެސް ަވގުުތ ހަމަވަންދެން ބިލު ކޮމި މިއަދު ހަމަ ދެން މި، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންގެންދިޔުމަށް. ގެންޮގސް ން. ށް ގެންދިޔުއަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަމަ ކުރިއިުތރަށް އޭގެ  ލާފައި ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ   ކީ.ގޮތަ އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފައްޔާޟް

 



  

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުގަ

  ަރޢުޔު މިއަށް ލިބުން އިނގޭތޯ. ވަރނަުރގެގަ މު އެމް.އެމް.ޭއގެއްއަޅުަގނޑަށް ވަރަށް މުހި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑ އާދެ!  އަދި  ނަރު ވަރުގަެވސް ާތއީދުކުރަން ެއމް.އެމް.އޭ މިާއއި ބެހޭ ގޮތުން ަމޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަ

ުގޅުންހުރި ކަންތައްތަކެްއެގ  ރި ގޮތެއް. އެއީ ކޮރަޕްޝަނާހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން ވެސް ިވސްނުން

ލީަމ މި ދޫކޮށްމީގައި ، ހެއްޓިފައި ހުރީ. އެހެންީވމާއޮތް ހުރިހާ އެްއޗެހި ހިފެ ސަބަބުން ކަންނޭނގެ ކުރިްނ މި

ހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ބާރުތަކެްއ  މަޖިލީހަށް ލިބިފައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުން މަޖިލީހުގެ ދައުރު ޙަޤީޤަތުގައި މި

ބެލުމަށް ތޯ ތްޅު ގޮެއއީ ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ދަނީ. ނޫނިއްޔާ ދޫކޮށްލައިގެން މި ހަނިވެގެން މި

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގިއ އޮޑިޓަރޓަ ކޮރަޕްޝަްނ  އެންޓި ،ެވސް ނަރުވަރުގަ ނެރަލް ވެސް ައދި އެމް.އެމް.އޭ ޖެ ކައި އަުޅގަ

 މީހުންގެ ރަޢުޔު ހޯދާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ތަން ކަުމގަިއ ދެކެން. އެ 3މު އްން އެއީ މުހިތަ 3މި  ،ކޮމިޝަން ވެސް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

  .މަނިކު ދޮންމަނިކުޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ

ނުޑ ދެން ދެންމެ   ވިދާުޅވި އެ ކިނބިދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ރިޔާްޟ، هللا ޢަބްދު މުޤައްރިރު ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ދާޅުވަނީ. ދެން ވި ޔު ހޯއްދަަވން މިުކގެ ރަޢުބަެއއް އޮފީސްތަ ،ންވަދައްފަދައިން ބައެއް ތަންތަނުގެ ރަޢުޔު ހޯ

ެއ ކޮށްލެްއވުން. އިންވޯލް އިވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މީގައިުތރުކޮށްލަން ބޭނުން ގެތެެރއަށްޅުަގނޑު އޭ އަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ އެ، ހެންވީމާއެމަނިކުފާނުގެ ރަޢުޔުއެއް ވެސް އޭަގއި ހޯއްެދވުން.   . އިނގޭތޯ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 .ދުސަޢު

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑ ޤާނޫނަކީ މީގެ ކުރިން އްރިރު. މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤަ ވެސް އަންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އްމު ދިވެހި ޢާދަތިތަކެއް ގިަނގުަނ  ޤާނޫނުގެ މި އިޞްލާޙު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ޤަބޫލުކުރަން. މި

ނޑު ޤާނޫނުގެ  މި ،. ެއހެންކަމުންފްލޯަގިއ ވެްސ ފާހަގަކުަރއްވާފަވާނީ  ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްަފއިާވކަްނ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ގެ  ންނަަވއިގެން މި މަޢުލޫމާތުތަކާ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑަށް ނުފެނޭ މީަގއި ގުޅުްނހުރި ކަމެއް އާން. ެއއީ އެމް.އެމް.އޭ ކޮށްލުބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ   ހުރި  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ނުފެނޭ. ސަބަބަކަށް އާކަންތައްތަކަީކ. އަދި އޭ.ސީ.ސީ ވަީނ  ވެސް ގުޅުންހުރި ަކމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 އްލަާވނީ ޤާނޫނު ނޫނީ ގަވާއިދާބޮޑަށް ބަ ބޭފުޅުން ގޮތުން މީގަިއ އެ ެމންޑޭޓު އޮންނަ ،އޭ.ސީ.ީސގެ ކަންތައްަތއް

ގޮުތން ކަންތައްތަްއ އޮންނާނީ  ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގާަފިއ އޮތްތޯ. ދެން އެމް.އެމް.ޭއގެ ވެސް އުސޫލެްއގެ 

ދީ ގޮތުްނ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ބެލުމުެގ ޞާތިއިޤް ޫނނީ ،ދަށް ކަންތައްތަެކއް ކުރިމަިތވާޞާތިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ެވއްޖެގޮތުން. އަ މު ކަންތައް އެބައޮތް. މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އްއްޔާ ީމގައި ވަަރށް މުހިުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްއިޞްލާޙު ފާސްކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮ މި ކުރުމަީކ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެޭދ ބައްޓަން ތަކަށް އަުޅގަ

ަވގުތު ވެސް ހުއްޓިަފއި އެބަހުރި  ޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް މިގިނަ ރައް ކަމެއް. ެއއީ މިހާރުވެސް ވަަރށް

ނޑު ހަމަ އެދެން ހަމައެކަ ، އް ނެތުމުެގ ސަބަބުން. އެހެންވީމާމިކަހަލަ އިޞްލާޙެ ނި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަުޅގަ

މި ސާފުކުރައްަވއިގެން މަޢުލޫމާތު  ވެސް ޒިުރކުރަްއވަިއގެންހާއްޔާ މިއަދު ވެއްޖެ ކުރެވެން އޮތް ަކމަށްޒިރުހާމިއަދު 

ނުޑ ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހު، އެހެންވީމާ . އަށް ގެންދެވުންތް ައވަހަށް ކުރިމަސައްކަ ބިލުގެ ށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 ކުރަން.ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް.އެމް.އޭ އަދި އެ ޟް ހުަށހެޅުއްވީދެެކވެނީ ފަްއޔާވާހަކަ ައިއއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ހިސާބަށްއެހެންވީމަ، މިހާ

... އިތުރުންރިޔާޟް ުހށަހެޅުއްވީ އޭގެ هللا ބްދުއިތުރުން އޭ.ސީ.ސީ. ެއމް.އެމް.އޭ ެއކަނި ދެއްތޯ. އާދެ! ޢައޭގެ 

އެމް.އެމް.ޭއ ާއިއ  ،ރިޔާްޟ ވެްސ ފާހަގަުކރެއްވި هللا އިތުރުން ހަމަ ޢަބްދުުޝކުރިްއޔާ. ދެން ޭއގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ޅު ހުރި ޮގތެއް ދެނެގަތުމަށް. ދެން ބޭފުުޅންގެ ވިސްނުންފު ފަރާތުން އެ އޭ.ސީ.ސީ އަދި ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ

ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މިތަނަށް މިނި ދު ހުށަހެޅުއްވީދިޔައީ ސަޢު މެއަުކ އަޑުިއިވގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން

ނޑު ، އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެކަނިޒިރުކުރަން. ހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތު މިހާއަުޅގަ

 އަރުވާނަން. ޢަލީ ފަޒާދަށް.

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ފަޒާދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި ޅުއްިވ އެ ހުށަހެهللا ސަޢުދު މެ އެދުނީ ދެން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްިރރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލު ކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު  ން މިތަނަްށ ގެ މަސަްއކަތްކުާރިއރު އޭ.ސީ.ސީއަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫ  ގެނެޭވއިރުަގއި ެވސްބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ލެއް ނުކުރަން. ޙަީޤޤަތަކީ ބިމާއަންނަޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ވުމަށްފަހު ހޯދަންޖެހޭނެ. އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދު ވަންޏާކަމަށްއެހެން ،ތެރޭގައި ވެސް އޭ.ސީ.ސީގެ ރަޢުޔުހަމަ އޭގެ

ޖެހެނީ.  ތެެރއަްށ ވަންނަން މިދިޔުމުން އޭ.ސީ.ސީ އަސްލު މީގެއިއިންތަާކއި މިންތަން ފަހަނައަޅަ ތެެރއިންއޭގެ

ނޑެއް ެވސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ، އެހެންވީމާ . ދެން މީގެ އަށް އަންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް ތެރެމީގެ އޭ.ސީ.ސީއަުޅގަ

 ރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއިތުން ދަލަންނަނީ މިސާލަކަށް ދައުއޮ މި އިާލއިުރ މީގައިއިޞްލާޙުތަކަށް ބަލަ

ިވ ލެ އިބަޖެޓް އެކުލަވަ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ިއޞްލާޙުެވގެން ގޮއްަސ. ،ދިނުމާގެރެންޓީ

ނީ ލޯނު ފައިސާއިންކަން އޮްނނަ ނގޭ މިސާލަކަށް ފުަވއްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މިއެ  ގައި އެބަނިމޭއިރު ބަޖެޓު

ނޑުމެން ބަޖެޓް ފާސްކުާރއިރު ެއ ލޯނުަގއި އެކަން ކުަރން ހުއްދަ އެބަ  ދެވޭ. ދެން  ހަދަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑު ވެްސ ހަމަ ޤަދެވަނަ ފަހަރު އޭތި އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަ އަޅުަގނުޑ ، ބޫލެއް ނުކުރަން. ދެން އެހެންވީމާޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެކަިނ  ވަންޏާ ސަޢުދު އެ ބޭފުޅަކު ގެންނަ ކަމަށް ،ތަނަށް މީހަކު ހަމަ މި

 ޤަްއރިރު. ިޢއްޒަތްތެރި މު ޝުކުރިއްޔާ ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.އުމަށް އަުޅަގނޑު ެއއަށް ތާއީދުގެނަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ރިޔާޟް

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތަންތަނުގެ ބޭފުޅުން ގެންނަން އަދި  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެއްަގިއ އޭ.ސީ.ސީ ާއއި އެ

ނޑު ނުޑގެއް އެހުށަ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ގެންނާކަްށ އަދި އަޅުގަ  ކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްއޮޕީނިއަނަ  ނާޅަން. އަޅުގަ

މީަގއި ، ަޤއުމަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ ގުިޅގެން މަަސއްކަްތކުރާ ޤައުެމއް މި އުމުތަުކެގ ެއކިއެިކ ާދއިރާތަކާގިނަ ޤަ

 ؛މިކަހަލަ ކަންކަން ކާކޮރަްޕޝަނަ ޓު ށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއް އެއީ ސަބްޖެކްޓްކަމު ޤާނޫނައްމިހާ މުހި ؛ގެންނަ

ރަޢުޔު ދެްއވޭނެ. ެއީއ  ބޭފުޅުންނަށް އެ  ައކީ ކޮބައިކަން އެ ވާތީ ބެސްޓްޕްރެކްިޓސް އަށް އޮތް ކަމަކަށް ފަސާދަ

މީހުންނަށް ވީ އެންމެ  ކަންކަމުން އެ ހަދާތަކާއި މިޢާައނެއްކާ ޮސއިކޮށްފައި ހުންނަ މުމީހުން  . އެސްޓްއެކްސްޕާ

މަށް ދެވޭނެ ކައް ޮއޕީނިއަނެ ލެވޭވަރުގެބުނެަގއި އޮންނަ ގޮތްތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކު ،ރަނގަޅު

ެގ ނަރު ވަރުގަރަލްގެ ވެސް އަދި އެމް.އެމް.އޭ އޮިޑޓަރ ޖެނެ ؛ބޭފުޅުންގެ އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ އޮޕީނިއަން އެ



  

ްނނެވިހެން އެކި ަޤއުމުތަކުެގ ދެ ގެ ވެސް ިޚޔާލު ހޯދާލަން ބޭނުންވަނީ. އެއީ މިވެސް އަދި އޭ.ސީ.ީސގެ ކޮިމޝަނަރު

ބެސްްޓޕްރެކްޓިސް ގާތްަގނޑަކަށް. ، ކަމާކަން ގުޅުންހުރި  ން ާދއިރާތަކު ހަދާތަކާއި އެޢާހުރި މު އެކި އަދި ޮސއިކޮށްފައި 

ނުޑމެން ދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ވިސްނުމަށް ގެންަނ އެްއޗަކަށް ޝަނެްއ ސިޑި ވާނީ. އަުޅގަ

މު އްނަ މަޢުލޫމާތު ހުރުން އެއީ މުހިޝަން ނަގާއިރު ައޅުަގނުޑމެންނަށް ވީހާވެސް ގިސިއެ ޑި ، އެހެންވީމާ .ނަގަނީ މި

އެކަމަކު  ގޮތަށް ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހެނީކީ ނޫން. ން ބޭފުޅަކު ވިާދޅުވާއިޮކންމެހެން އެ .ކަމުަގއި ފެންނާތީވެ ކަމެއް

ނުޑމެންނަށް އެނގިގެން ނަގާ ށް ވާންޖެހޭނެ. އަޅުަޝނަސިޑި ޑްމްފޯއިންކީ ޝަނަސި އަޅުަގނޑުމެން ނަގާ ޑި ގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ައޅުަގނޑު އެގޮަތށް ހުށަހަޅާލީ. ވަރަށް، ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ތަކަކަށްޝަންސިޑި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑަށް ދެކެވުުނ ވާހަކައެްއަގއި ކުށެއް އޮތް އާ ނޑު ފުރުޞަތެއް ހޯދީ ދެންމެ އަޅުގަ ދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީވެކަމަ ޒިރުކުރަން ހާދިނުމަށް އަށް މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީ އެއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި. ށް އަޅުގަ

 ވިރި މެންބަރަކު ދެއްކެއަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެ ،ހެން ދެންނެުވނީމަހުށަހެޅީ ޢަލީ ފަޒާދު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެ

ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ވާހަކަ ތަފާތުވާީތވެ އެ އާވާހަކަ ރު ދަންނަވާލަން. އެއީ ެއގޮަތށް ހުށަހެޅުއްވީ އަުޅގަ

ނ އެ، ދެން އެހެންވީމާސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. ޙު އަރަނީ ށްުޑގެ ހިތަވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

ީސގެ ލަފާ ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހާ ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި އެމް.އެމް.އޭ ޫނނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނޫނިއްޔާ އޭ.ސީ.

ބޭފުޅުންނަްށ ލަފާ ލިބިދާނެ ކަމަށް އަެނންހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކިތައް ދުަވސް ތެރޭަގއި އެ ؟ހުށަހެޅިދާނެތޯ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ގަިޑއެްއ ، އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާިމ ވަަރށް ކުޑަުކޑަ ެއްއޗެއް ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ. މިހާރު 

މިއަދުން މިއަދަށް ، ށް ލަފާ ދެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާބޭފުޅުންނަ ބައިަގނިޑއެއްހާއިރު ތެޭރގަިއ ވެސް އެ

 ފޮނުވިދާނެހެން ގޮތަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާީދއްތަ ދުވަހު ލިބޭ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި

އެގޮތަްށ  އްޔާވެއްޖެ އަށް ފެންނަ ކަމަށް އެގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކޮމިޓީ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންީވމާ

ވިދާޅުވިހެން އިނގޭތޯ. ރިޔާޟް هللا ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ުޑގެ ެއއްެވސް އިޢުިތރާޟެއް ނެތްއަޅުަގނ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ފެންނަ ލަފައެއް، ރަުޢޔެއް އޮތުމަީކ ޒިުރކުރާކަށް އަ ހާ، އެހެންވީމާ ޅުގަ

ޒިރުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ަބއެއް ހާ އަށް ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރު ގޯހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ ކޮމިޓީ

ނޑު އެދޭ ކަމެއް  އެމަޢުލޫމާތު   ދަންނަވާލަން.  ގެ ވާހަކަމަނިކުފާނުގެ ކިބައިން ސާފުކޮށްލުމަކީ އަުޅގަ



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު 

ނޑު  ؛ބޭފުޅާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގެންނަން ިއނގޭތޯ. އެއީ އެ ނަރުވަރުގަަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެމް.ެއމް.އޭ އަޅު އަުޅގަ

ކުރުމަށް ފިނޭންސް ހިރީ ފައިނޭންސް ޮކންޓްރޯލްޙަޤީޤަތުަގއި މި ؛ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރު

ގެނެސްގެްނ  ހެންވީމަ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުތެރޭަގއި ބޮޑަށް ިމހިރީ. އެކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް މީގެ މިނިސްޓަރާ

ނޑުެގ ާވހަކަ ،އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުކޮށްަފިއ ލިޔުމަކުން ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  އަުޅގަ އަީކ ލިޔުމަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނިސްޓަރުމި  ވާނޭ ފިނޭންސްނަށް އެއަށްވުރެން ެއކްސެސިބަލްއަޅުަގނޑުމެން ވަންޏާ ނުންވާ ކަމަށްބޭ އަޅުގަ

. އޭރުން ލިޔުމުން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ވަންޏާ ދަޢުވަތަކަށް މިތަނަށް ވަޑައިެގންދެއްަވއިފި ކަމަށް

ނޑުމެންނަްށ ވަގުތުން  ައޅުަގނުޑގެ ، ލިބޭނެތާ. އެހެންވީމާކޮްށގެްނ ވަގުތުން ޖަވާބު ވަގުތަށްސުވާލުތައް އަުޅގަ

ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމެއް ރެއިްސެވއްޖެ  ރަށްތަނަށް ގެންނަމާތޯއޭ. އޭގެ ތެރޭަގއި ވަ ހުށަހެޅުމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި

ނޑުމެންނަވަންޏާ ދެން އަ ކަމަށް . މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ށް ހުރި މަރުޙަލާގައި އިތުރުއަށް އޮންނާނެތާ ކުރިޅުގަ

ނޑުމެން މުއައްަސސާތަްއ އެބަހުރި އަޅުގަ ވަންޏާ ދަޢުލަތުގެ ވަރަށް ބައިވަރު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ 

ނޑަްށ ބޮޑަށް މީގައި އަނެ ،އެހެްނވީމާ ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ޙަޤީޤަތުގައި. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެން އްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަމަިއަގނޑު ކަންޮބޑުވުެމއް ޭއގެ ގެނެްސގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޤަބޫލުކުރަނީ  ށް ތެެރއިން އަުޅގަ

ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެްއ ހުރި  ހެން މާއްއަުޅަގނޑުމެން ވެްސ އަނެ  . ދެންށް ދަމާތޯއޭއަވަންޏާ ުކރި ުނވާ ކަމަށްޒްރެއި

ނޫީނ  ،ކޮންމެހެން އެހެން ގޮތަކަށްިއގެން ހިފަހައްޓަ އިނޑުމެްނ ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން އޭގަ ވަންޏާ އަުޅގަ ކަމަށް

 މުގެ ބަދަލުގައި ީޓއަުކން ލިޔުސި، ގެންދާކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް ނުދީކުރުުމގެ ފުރުޞަތުސުވާލު

ދެންނެވީ ސިޓީައކުން ލިޔުނީމަ  މި .ކުރަން ބޭނުންވާީތ ޙަޤީޤަތުގައިއަަވސްެއއީ ؛ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ

ަގއި ފިނޭންސް ހުން ުސވާލުކޮްށގެން މިތާ ރެކޯޑުހަމަ އަނގަބަ، ން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުމުން ގެްނނަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ، . އެހެްނީވމާމިއްޔާަގއި ހުންނާނެހުންނާނެ ދެއްތޯ. ޔައު  ވާހަކަދަްއކަވާނީ. ރެކޯޑު މިނިސްޓަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާލުކުރަންހާމިތަނަށް  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޒިރުުކާރ ހާ. ދެން އަނެއް ޕޮއިންަޓކީ ޒިރުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަމާތޯއޭ މިސާލަކަށް މިނިސްޓަރަށް އާދެވޭ ކަމަށްވަ ކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެން ަވގުެތްއ  ންޏާ އަުޅގަ

ކޮށްގެްނ ޞައެކަމަށް ޚާއް ިޑއިރު ނަމަވެސް. އެހާގިނަ، ހަމަމިސާލަކަށް ބައިގަ ދީގެން މިއަދު އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެން މިތާ  ވަަޑއިގެންެނވޭ ކަމަށް ށްކޮްށގެްނ ނަމަވެސް މިނިސްޓަރަޞަޑިއިރު ާޚއްބައިގަ  ވަްނޏާ. އަުޅގަ

ސުވާލުކޮށްލަން. އެީއ  ށްގެން ހިނގަމާތޯއޭ މިނިސްަޓރާކޮ ޞަން ަބއިަގޑިއިރު ާޚއްތެރޭަގއިތާ ތިބޭނީ ދެއްތޯ. އޭގެއެ

 ..އަޅުަގނޑު.

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ށްރިޔާޟަهللا ވާނަްނ ޢަބްދުއަރުފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުެމން ޖުފައި އޮތް އިޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މާލިއްަޔތު ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާ ން ވަރަށް ރީ ޕާޓީހޫމް ޞްލާޙު އެއީ އަުޅގަ

ބޮޑު ބާރުތަެކްއ ހަނިވެގެން، އުނިެވގެންދާ  އޮތް ވަރަށް އިކަންބޮޑުވާ އިޞްލާޙެއް. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފަ

ރީ ހޫއެއީ ޖުމް، ލާޙެއް އެ އިޞްލާޙަކީ. ެއހެންވީމާޮބޑު ިއޞް ބެހޭ ވަރަށް އާޞްލާޙެއް. އަދި ޤައުމުގެ ަފއިސާއި

ނޑުމެން ިމއާން ކަންބޮުޑވާ ޕާޓީ  ށް ޙަމިހާރު ހުށަހަާޅފައި އޮްތ އިޞްލާ ،ެބހޭ ގޮތުން ިއޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ ކުރިންވެސް ދެންނެިވހެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން  އަޅުަގނޑުމެން ަވކި ގޮެތއް ިނންމުމުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް މައްަސލައެއް ނެތް އެ ލިޔުމުްނ  ކޮމިޝަން، އެމް.އެމް.ޭއގެ ައދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ރަޢުޔު. އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަ ،ސްބޭފުޅުން ަވޑަިއގެންނެވިޔަ  އެ ،ފޮނުއްވިޔަސް  މެން ދެންެމ ޅުަގނޑުން ހޯމަ ދުވަހަށް. އެއީ އަ އަުޅގަ

ހަމައަށް  ހިއެްއނުވޭ ހޯމަ ދުވަހާ، ހެންވީމާގެ މުއްދަތެއް އަޅުަގނޑުމެން. އެހަފްތާ އްހަފްތާ. އެ އެއްމިނިންމީ 

ންނަށް ވެސް ހޯމަ ޅުބޭފު އެ ،ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލިޔަސް ލަސްވާނެ ކަމަކަށް. ލިޔުމުން ގެންނެވިޔަސް އަދި އެ

ށް އެޖެސްޓްމެންޓެއް ގެންަނވަިއގެން ޝެިޑއުލަ ؛ްނގެ އެޖެސްްޓމެންޓެއްބޭފުޅު އްޔާ ޓައިމް ެއބައޮތް އެދުވަހަށް ެވއްޖެ

ވިޔަސް ވަަޑއިގެންެނވިދާނެ ަކމަށް. ވަޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ވަަޑިއގެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ 

ނޑު މިކަމަށް ބަލާފަ ޑު ހުށަހެޅުމެއް ވަރަށް ބޮަގނުޑގެ ހަމަ އަޅު .ކަން ކުރަންމި  ދެންނެވީ ހޯމަ ދުވަހަށް އި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ނޫނިއްޔާ އެރަޢުޔު  މި ތިން ފަރާތުގެ ލިބުން ެއީއ ބޭފުޅުން ަވޑަިއެގން ނަމަވެސް  ައޅުގަ

 . ޝުކުިރއްާޔ. މެ ވެސް އަދި ހުށަހަޅާ ކަމެއް .އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމެއް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ފައްޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން. އަޅުަގނޑު  ށް ވަޑަިއގަންނަވަން ފަސޭަހ އަޅުގަ

 ުރެގ ރަޢުޔެއް ލިޔުމުން ހޯދުން މް.ޭއގެ ަގވަރުނައެ.އެުކގަިއ އެމް ިއގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެްއގައި ވަޑަ ގަޑި 

ނުޑގެ ުހށަހެޅުމަކީ.   އިނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ދުސަޢު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ަފއްޔާޟް 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޭވ. ވިދާޅުން ދަ ރެކޯުޑގައި އޮ ވި ހުށަހެޅުްއވުން އަނބުރާ؛ހުށަހެުޅއްهللا ސަޢުދު، މާއެހެންވީ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތި

 ދުކުރަން. ގެ ހުަށހެޅުމަށް ތާއީޔާޟުއެ އަނބުރަިއ ގެނެސްފައި ފައް  ްއޔާހެޅިފައި އޮތިހުށަހެޅުމެއް ހުށަ  ށްއަޅުަގނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރޫފް.މަޢު

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޤާނޫނަށް މި ގެންނަންޖެހޭ  ތުގެ މާލިްއޔަތުގެަދއުލަތުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހަމަ އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަރާ އާދެ، ައޅުަގނޑު

ދަތިތައް އެބަހުރި މިކަމާ ހެދި.  . އެއީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮބޑެތިބަދަލަކީ މިއަދު ހަމަ ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލެއް

 ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙު ެގނެސްގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ސްޕީޑުގައި ަދއުލަތް ، ވީމާއެހެން

މަށް ޅުގެ ހުށަހެމެންބަރު ހަމަ ޢިއްޒަތްެތރި އަޅުަގނޑު، އް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާއެތިޞާދު ވަުރގަދަ އިޤް ،ހިންގި

 . އިނގޭތޯ ކުރަންތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިކު. ކު ދޮންމަނިސައިންމަޙު ބަލާނީ ގައި އްގެ ގޮތު ދެން އެންމެ ފަހު ބައިވެރިއެ ކު ދޮންމަނިކު. ނިަސއިންމަޙުއާދެ، 

ނޑުމެންއެއަށްފަހު   ދާނީ.  ށްކަވޯޓަ ންއެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެދެން ން. ތީ އެއް ހުށަހެޅުއޮ ނަށް މިހާރު މިއަުޅގަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ތ.



  

ނުޑ ކުރިން ުހށަހެޅި ހުށަހެޅުން ނޑު ންނަން ރު ގެޓަނޭންސް މިނިސްފި ،އާދެ، އަުޅގަ އެ ހުށަހެޅި  ރު އޭ ައުޅގަ

ވެްސ އިނގޭތޯ. ިމހާރު ދެން ފައްޔާޟްެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  ގެނެސްފިން ން އަޅުަގނޑު އަނުބރާހުށަހެޅު

 . ރަނީތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮތެ، ދެން އެހެންވީމާ ދެ ހުށަހެޅުމެއް އިނގޭތޯ. ތީ އޮ މިތީގައި މިހާރު މަްއގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމައިގަ

ނޑުމެންނަށް އެހެންނަމަވެސް، އެްއ ހުށަހެޅުމަކަށް ރިޔާްޟ ހުށަހެޅުްއިވ هللا ބޭ. އެީއ ޢަބްދުނުލި ތާއީދެއް އަުޅގަ

ނއްވުހުށަހެޅު  ޔާޟް...ފައްޑުމެންނަްށ ތާއީދު މި ލިބުނީ ން. ެއއަކަށް ާތއީދެއް ނުލިބޭ. އަުޅގަ

 

 )ބައްދަލުވުމުގެ ފަހު ބައު ރެޯކޑްކުރެވިަފއިނުވޭ(

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


