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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މަސައްކަތް ަވނަ  02އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން މިފެށުނީ. އަޅުގަ

އެ ފެނިވަަޑިއގަންނަވަނީ. މިހާރު ނަށް ސްކްރީނުން ހުރިގޮތް، ކޮމިީޓގައި ހުރި ަމސައްކަތްަތއް މިހާރު ތިބޭފުޅުން

އެންމެ ބިލެއް މިވަގުުތގައި ކޮމިީޓަގއި އޮްނނާނީ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިއޮތީ ހަމަ 

ރު ފުރަތަމަ އެޖެންޑާގައި މިއޮތީ، ޤަނޫނު ނަންބަ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. އެންމެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމާނެ ، 0202/02

 .އާދެ! ފަްއޔާޟްސުންގަިޑއެއް މި ކޮމިޓީން ަކނޑަެއޅުން. އެހެންވީމާ، އެކަަމށް ތިބޭފުޅުންގެ ބަހުސަށް ހުޅުވާލަން. 

 

 ކަދެްއކެުވން:ވާހަ އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

ނޑު ސަޖެްސޓުކުރާނަން މަހެއްހާ ދުވަްސ  ސަރުކާރުެގ މާބޮޑު އަރޖެންސީއެްއ މީަގއި ނެތް ކަމަށް ވަންޏާމު އަުޅގަ

 ތޯ މަދުވެގެން މަހެއްހާ ދުވަސް.ކުޑަކޮށް މިއަށް ރިސަރޗްކޮށްާލ ހަދާލާފައި ނިންމާލަން އިނގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އާދެ! އަމީން.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އަމީތު އަޙުމަދު މަނިކު ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަރީ މަޑުއް

ނޑަށް ހީވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ނޑަެއޅޭނީ އަުޅގަ އަސްލުަގއި މުހުލަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ނޑަައޅާފަ. ހުރި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭފުޅަކު  ސިޓީ ލިޔުން ނުވަތަ ފަންނީ  މިސާލަކަށް މިތަންތަނަށް  ކަ

ުހރި މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ވިސްާނފައި އެއަށް އެކަީށގެްނވާ  އެ ިމޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މިކޮޅަށް ހާޒިރުކުރުން.

ނަޑށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކީ. މިސާލަކަށް މަހެއްހާ  ވަގުތު ީދގެން މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދަމާތޯ. އެ އަުޅގަ

ވެސް ވެދާނެ މިސާލަކަށް. ެއއެއް ނޭނގޭނެ އެ ަމހެއްހާ ދުވަހަކީ މީ އެންމެ  ވެސް ވެާދނެ މަދު ނަދުވަސް އަދި ގި

ނޑުމެން ކުރާނީ ކޮން މަަސއްކަތެއްޯތ މި ބިލު އިޞްލާޙު މިކޮޅުްނ  ރަނގަޅު މުއްދަތުތޯ؟ އެހެންީވމާ، ބަލަމާތޯ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާލީމަ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ހުންނާނީ ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި. ބަލާފައި އެކަމަށް އެކަ ީށގެންވާ ުމއްދަތު ކަ

 ރަނގަޅަށްހެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ރިޔާޒް.



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކިނބިދޫ 

ތްތަެކއް ދެނެގަތުްނ ަގއި ކުރަން ހުރި މަސައްކައޭއަމީތު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދުކރަން. 

ނޑު ހުށަހަވަރަށް މުހިން ރާއްޖޭަގއި ހުރި  ފޮނުވަިއގެންމިހާރު ޅަން ހަމަ ހުރިހާ ބޭންކުތަކަކަށް މު. އެގޮތުން އަޅުގަ

މައި ތަކަކުން އެ ކޮމެންްޓސް އޮޕީނިއަން ހޯދުން. ދެން އަދި ހޯދާފައި މިހާރު ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ކުބޭން

ސްޓްމެންޓަށް ނޫނިއްޔާ މި ބިޒިނަސްގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ ބީ.އެމް.އެްލ، އެސް.ބީ.އަިއ ފަދަ ތަންތަނުގެ ބޭފުޅުން އިންވެ

ނޑުމެން އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް  ވެސް ގެނެްސގެން އަދި އެްމ.އެމް.ޭއގެ ބޭފުޅުން ގެނެސްެގން އަޅުގަ

އެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ވެސް ުނގެނަޔަސް އެކަމަކު  ކެއްތަ ބޭންކު އޮތިްއޔާ ސާފުކުރަން ެވސް ެފނޭ. ކޮންމެހެން ހުރިހާ

 ކޮމެންޓްސް ހޯދަން ވަރަށް ފެނޭ. އަދި އެމް.އެމް.އޭގެ ވެސް ޮކމެންޓްސް ހޯދަން މިއަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ނިކުމަނިކު ދޮންމަޙުސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު ތ.ގުރައިދޫ 

ނުޑގެ ޚިޔާލަކީ ޢަބްދުއަޅު ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އެ ހުށަހެޅުްއވި ޚިޔާލު އަޅުަގނޑަށް ެވްސ  ރިޔާޒްهللا ގަ

ރަނގަޅު. އެކަމަކު އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ ހަމަ މާލޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ބޭންކުތައް ވެސް ހާޒިރުކުރަން. އެއް ބޭންކެއް ދެ 

ޞަކޮށް މިނިސްޓަރ އޮްފ އެާއއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭފުޅުން ވެސް ާޚއް  ނޫން. ހަމަ ބޭންކެއް ގެންނާކަށް

އެކުަލވާލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އޭަގއި މަޝްވަރާ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލެއް ގެންނައިރު  ފިނޭންސް

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މާރިޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މަދު ދީދީ ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމައްޗަންޮގޅީ އުތު

ނޑުމެން އެންމެ އިެފކްޓްވްީލ އެ  ބޭފުޅުން އެ  ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވަިއެގން އޭެގ އެ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

ވެސް އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރެއްވޭނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް އެ ބޭނުންުކރެވޭނެ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވައިދެްއވަން ދަންނަވާފައިމީތި ފޮނުވާފައި  ނުޑމެން ވެސް އެ ކޮމެންޓުަތްއ  އަުޅގަ އަުޅގަ



  

ކަމަށް ވަންާޏ  ކިޔާލާފައި ދެން އެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރީމަހެން. އޭރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން ނުފޮނުއްަވއިފި

ދެން އަނެއްކާ ހަމަ ބައްދަލުކުރަން ބުނާނީ. އެކަމަކު މުއްދަތެއް ދީފައި ފޮނުވާފައި އެއަށް ހުރި ކޮމެންޓްްސ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ެއނގޭނެ ފޮނުއްވައިެދްއވާށޭ ދަންނަަވއިފި ެއ ބޭފުޅުން ެއ  ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ކަންތައްތަކެއް ވެސް.  އިތުރަށް ކްލެރިފަިއކުތަންޖެހޭ އަދިއެްއޗެއް. ވިދާޅުވާން އުުޅއްވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ފައްޔާޟް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

ނުޑ ސަޖެސްޓުކުރާަނން މިގޮތަށް ގެންދާކަ މަްށ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނައީ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ގުޅުން ވަންޏާމުން މަޓީ، ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް ތަންތަނުގެ ވިއު ވެސް ހޯދާލަން. އެއީ ފައިނޭންސް ވަރަށް

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ތެްނކިއު.ގަަނއިޒޭޝަންްސ އިނގޭތޯ. އެހަމަ އެްޓލީސްޓު އެ ެލވެްލގެ އޯހުރި ތަންތަން. 

ތަކާއި، މިނިސްޓަރ އޮްފ ބެންކު ްއވެސް ކޮެމންޓެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭޯތ އިޞްލާޙަށް އެ 

ނުވާލަން. ފިނޭންސާއި، ޗެމްބަރ އޮފް ޮކމަރސް އާިއ މަޓީ ާއއި އިޮކނޮމިކް މިނިސްޓްރީ، މި ތަންތަނަށް ލިޔުން ފޮ

ިއ ގަދެތަނަށް. ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އާިއ، ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ  މަސީ. މަސީ އާއި މަޓީއާ 

 ފޮނުވައިދިނުމަށް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޙުސައިނަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ާތއީ އާދެ! ބެހޭ ހުރިހާ ހަމަ ވީހާ ބޮޑަކަށް ހަމަ މިކަމާ ދުކުރަން. ދެންއަމީތު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނަމެއް ނުދެންނެވި އޮތަސް މިކޮޅުން އޮފީސް ތަކަށް ސިޓީެއއް ފޮނުވައި އަދި މީަގއި  ައުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ. ެއއާެއކު  އެވިސްނާަވޑަިއގެންފައި  ހަފްތާ ެއއީ ހަމަ  0ހުރި ތަންތަނަށް އެ ސިޓީ ފޮނުއްވާލަން އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެންމެ ރަނގަޅު  މުއްދަތެއް ަކމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން.  އާދެ! ރިޔާޒަށް އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާރިޔާޒު  هللاޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކިނބިދޫ 

ނޑު ހަމަ އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން  ބެހޭ އެއްވެސް އެސޯިސއޭޝަނެްއ  މަސްވެރިންނާއަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. އަުޅގަ

ހުރިއްޔާ އެ ބަަޔކު ވެސް ެގންނަން. އެހެން މިދެންނެވި ރީޒަނަކީ ވަރަށްގިނަ މަްސވެިރން އޮޑިދޯނިފަހަރު މީހުން 

ކަންތަާކިއ ބައިވަރު  މިަކހަލަހެދި މި ލޯނު ލީސިންއާ ފަ. ބެންުކގެ އިޝޫސްތަާކ ޓުވެމިހާރު ވެސް އެބައުޭޅ ބޭންކްަރޕް

ނޑަށް ފެނޭ އެމީހުންގެ ކޮންޓިރިބިއުޝަ މިކަން ފާހަގަކުރެވުނު.އަޅުަގނޑު އެބަހުރި.  ނެއް ވެްސ އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

 .ހޯދާލަން މީގެ ބެންކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ފައްޔާޟް.

 

 އިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާ

ނޑު ހުށަހަޅާނަން މަސްވެރިންގެ އެޯސސިއޭަޝންސް މި އާދެ! ވިދާުޅވިގޮތަްށ  ރިޔާޒާއި ަސއުދާهللا ތަނުން ޢަބްދުއަުޅގަ

ޑުވުމެްއ ބެހޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮ އިތުރުކުރުމަށާިއ، ދެން އަދި ސިޓީތައް ފޮނުވާއިުރަގއި މުޅި ބެންކިންގ ޤާނޫނާ

ނޑުމެންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި   ެއއްކުރާ ެއއްެޗއްގެ ގޮުތގައި ހޯދުމަށް ެވސް އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. އެ އޮތިްއޔާ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެނެއްސި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުގެ ހުށަހެޅުަމކީ މިކަމާއަ އާދެ! ރީ، އިކޮނޮމިކް ފިނޭންސް މިނިސްޓްހުރި ްސޓޭކް ހޯލްޑަރސް  ގުޅުން ުޅގަ

މަޓީ، ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަން، ، ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، ޗެމްބަރ އޮފް ކޮަމރސް، މަސީމިނިސްޓްރީ، ޓޫ



  

ދެްނ މީގެ އިތުރުން ވެސް އަުޅަގނޑު ސަޖެސްުޓކުރަން މުޤަްއރިރަށް ފެނިވަަޑއިގެންެނވި  ރީޒް މިނިސްޓްރީ.ފިޝަ

ހަމަ މި  ތަކަށާއިއިތުރު ސިޓީެއްއ ބޭންކުއިތުރުން  އަދި މީގެސިީޓ ފޮނުއްވަން. އެ އިތުރު ބަޔަކަށް 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ ބެހޭގޮތުން  ކިންގ ޤާނޫނާތަކަށް މުޅި ބެންއެސޯިސއޭޝަން ހުރި ކޮންސަރންސް އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ މި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މިސާލަކަށް   މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ފޮނުްއވުމަށާ  0ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އަުޅގަ

 . ހަފްތާ ތެރޭގައި އިނގޭތޯ  0އެްއކޮށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރުމަށް. ފުރަތަމަ ބައި 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޙުސައިން.

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދެންމެ    ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް. ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. ފަްއޔާޟް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްއެ މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިތުރުްނ އެްޗ.އެމް ާތއީދުކުރެްއވި  އަދި ޭއގެ  ނަށް މިހާރު ެދންމެއަކު ފަްއޔާޟް ހުށަހަުޅއްަވއިއަޅުަގނޑުމެން

ވިދާޅުވި ްސޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ސިޓީ  އިތުރުން ދެންމެއަކު އަދި ޭއގެ ހެޅުއްވުން ެއއީ ހުރިހާ ބޭންކުތަކަކަށާއިހުށަ

ޖުމްލަކޮްށ އިތުރުން  އަިދ އޭގެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ދިނުން. 0، ުދވަހުގެ  7އެ ސިީޓގެ ަޖވާބު ދެއްވުމަށް  ފޮނުއްވައި

މަސް ުދވަހުެގ  0ތަކެއް ުހރިއްޔާ ގޮތެްއގައި ކޮންސަރން ތަުކގެ ޚާއްޞަމުޅި ބޭންކުގެ ޤާނޫނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ބޭންކު

ައޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ގޮަތކަށް އަތްޕުުޅ ތެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަ

ނޑު ފާސްކުރަން  . އާދެ!އެެދން ހިއްލާލަދެއްވުންމައްޗަށް  ޝުކުރިއްޔާ. އެހެްނވީމާ، އިއްތިފާޤުން ފާސްވީކަަމށް އަޅުގަ

ނޑަްށ މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ނަޑއެިޅގެން ހުރި މަސައްކަތްތަްއ އަުޅގަ  ކުރަން  މި އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަުމގައި ިމއޮތް ސުްނގަިޑއެްއ  މިދިޔައީ. އަިދވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ުނދެއްކޭ. އެހެންވީމާ، ުސންގަޑި ވެސް ތިބޭފުޅުްނ  ނަޑއެޅުމުގެ ވާހަަކއެްއ އަުޅގަ ކަ

ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވުން އަުޅަގނ ކަމެްއ އެއީ. މަސަްއކަތްތައް މިހާުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދޭކަ

ނަޑއެޅުނީ ކުރަން ބޭފުޅަކު.  ވައިދެްއވުން އެދެން ކޮންމެވެސްހުރި. އެހެންވީމާ، ސުންަގޑިެއއް ހަމަ ހުށަހަޅުއް ކަ

ވަނަ  001. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ ތިބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ



  

ނޑަައޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  7މާއްދާގެ އެބަބުނޭ  ނޑުމެން ސުންގަޑި ކަ ދުވަުހެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާލުމަީކ މުހިންސު ނަޑއެޅި  އަދި އޭގެދެން މު ކަމެއް. ންގަިޑއެއް ކަ  އިތުރުން ައޅުަގނޑުެމން ސުންގަިޑއެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ  ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ެއީއ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަެތއްޙުަސއިނަ ށް ޓަކައި ހަމަ ދަންނަވާލީ. އާދެ!ސަމާލުކަމަ  އަުރވާނަްނ.  ށް އަުޅގަ

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނަޑއަޅަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ޢި ނުޑ މީގެ ސުްނގަިޑެއއް ަކމަށް ކަ ޑިސެމްބަރ  10އްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ، ައުޅގަ

 އެ ދުވަސް ކަމަށް.ގެ ކުރިން ނިންމަން. 0202

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާޒް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކިނބިދޫ 

 ށް. ޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ެއޗް.ެއމައަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޑިެސމްބަރގެ ނިޔަލަށް ސުްނގަިޑ  10ތާއީދުކުރެްއިވގޮތަށް  ރިާޔޒްهللا ޙުސައިން މަނިކުދޮންމަނިކު ުހށަހަޅުއްަވއި ޢަބްދު

ނަޑއެޅުމަށް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް އެހެންވީމާ،  ން. އާދެ!ހިއްލާލަދެްއވުން އެދެ  ކަ

ނަޑއަޅަން. ކޮމިޓީގެ ިމއަދުގެ އެޖެންާޑއަށް ަކނަޑއެިޅފައި ހުރި މަސައްކަތްތަްއ  އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

ނޑު މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލުވން މި ނިންމާލަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް ހުރިހާ  ނިމުމާއެކު އަުޅގަ

 ިއގެންނެވީތީ. ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަޑަ 

________________ 

 


