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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޢާފް މި `. އަުޅގަނޑުމެން ަގވާއިދު ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމަަކށް މިއަދު މި ދަންނަވައިލީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ގެ ގޮތުން މަޖިލިސް ނޯންނަ ދުވަހަކު މިކަމެއް މަޖިލިސް ނެތް ދުވަހެއްަގއި މިކަން ކުރާތީ. އަުޅގަނޑުމެްނ އުސޫލެއް 

އެެހން ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް އެ މަޖިލިސް ނެތްކަމެއް ޚުދު އަޅުގަނަޑކަށް ވެސް ނޭނގެ. އަދި ، ންވީމާހެނުކުރަން. އެ

އެގޮތަްށ ގޮްސ މީތި މި ބޭްއވުނީ. ެއްއވެްސ ، ސިކުނޑިައކަށް ނަިއ. އެހެްނވީމާ ވާހަކަ އިޝާރާތްކޮށްލާކަެށއް

ޅެއްގެ އިޝާރާތެއް ލިބުްނނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނުބޭްއީވމުސް. އަޅުގަނޑުމެން އާއްުމކޮށް ބާއްވަނީ މަޖިލިސް ބޭފު

ދެން ކޮންމެއަކަސް މި އެޖެންޑާަގއި އޮތީ އެންމެ  މާ، އެ ވާހަކަ ދަންަނވައިލާަފއިއޮންނަ ދުވަހެްއގައި. އެހެންވީ 

ަގވާއިުދގެ ގޮތުަގއި    ގެަނުއމުގެދަްށ އެްއވަނަ ިއޞްލާޙު މި ގަާވއިބެހޭ  އް. އެ ަމއްސަލަައކީ ބޭހާމައްސަލައެ 

ސްމީކޮށް މި ދެކެވުުނ ވާހަކަތަްއ ރަސްމީކޮށްލާ . ީމގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ނުރަފައި އޮތް މަްއަސލައެއްހުށަހަޅުއްވާ

 6،13ާއއި  6،10އެއީ . ޞްލާެޙއް ހުށަހަޅާފަވާިއދުގައި އިގަ ންނަނީ ދެންނެވޭނީ ދެ މާއްދާއަކަށް މި އަކަމަށްވާނަމަ 

ންނަ ހާރު އޮމި 6،10އަކުެރއް. މުޅިން އައު ައކީ  6،13ައކީ ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް އަންނަ އިޞްލާޙެއް.  6،10އާއި. 

ގުދަނެއް ހުންނަ ފަރާތެއް އެ ހެން ދިވެހިން ބުނާކަމަށް ވަންޏާ އަނެއް ގޮތުން ކަމަށްވަންޏާމުން ގުދަނެއް ހުންނަ

ޏާ ވަންޓްރީކޮށްފައި ހުރި ތަނެއް ކަމަށްަގއި ރަޖިސްނިއްޔާ ރަށު ކައުންސިލެއްަގއި ނޫގުދަނަކީ ސިޓީ ކައުންސިލު

ގުދަން ވާންޖެހޭނީ ބޭސް  މުންއެކަމަުކ، މިހާރު މި ހުށަހަޅާ ގޮތުން ކަމަށްވަންޏާރާއްެޖއަށް ބޭސް ެގނެވޭ. ށް އޭނައަ

 ޑްރަގްފުޑް އެންޑް  ވެސް މި ޖެހެނީއެކަން ކުރަން  ގުދަނެްއގެ ގޮުތގަިއ ރަޖިސްްޓރީކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކަށް ައދި

ޕޯސްޓުްނ މު ގޮެތްއގައި ޭބހެއް މީހަކު އިންޓަރނެޓް މެުދވެރިކޮށް ނޫނީ އްއަީކ އާ  6،13. ދެން އޮތޯރިޓީގެ ދަށުންނޭ

ލަްށ ެޝޑިއު ބީަގއި ހަމަ ެއއާިއ އެކު ޕްިރސްކްރިޕްޝަނަކަށް ގެންނާށޭ ބުނާ މާއްދާއެްއ. ންޏާމުން ގެންނަ ކަމަށްވަ

ަގއި މާބޮުޑ  1،2އިދާރީމޭޒުން ވިދާޅުވާ ގޮތުަގއި  ބުޭނ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެންގެ ލު ގެަނއިކަމަށްބަދަވެސް 

ބޭސް ގުދަުނގެ ޢިމާރާތް  އެއީ އަތުރާފަިއ ހުރި ގޮުތަގއި ތަފާތުތަކެްއ އެބަހުރި.  3ތަފާތުތަކެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، 

ހައްޓަންޖެހޭ ބައަދި ބޭްސ ގުދަނުަގއި ންނަންވާނެ ގޮާތއި ހު ަތއްއެތާނަގއި ވަޞީލަތް ހުންނަންވާ ގޮތާއި

ގެނެސް މައްަސަލ މާލުކަމަށް މިޓީގެ ސަސްމީކޮށް ކޮމި މަްއސަލަ ރަ، އެހެންވީމާ. ޮއތްކިއުންތަުކގެ ވާހަކަ އެބަޔެލި

ހޭގޮތުން ބެ ންތާ ދެން މިކަމާ . އޭރުވިސްނުން ހުރީ ށް މިއަދު މިމަށް އަސްލު އަޅުގަނޑަލުހުށަހަޅައިމިޓީއަށް ކޮ

ނިންމޭނީ ދެއްތޯ. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު ފްލޯރ ދިރާސާކޮށްފައި ވާަހކަދައްކާަފިއ ގޮތެއް އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެން އަދި 

 ކުިރއަށް ގެްނދަވާ.  އާދެ!ލަން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް. ހުޅުވާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މު

ތެރޭގަިއ ދޭ ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ދަލަން ބޭނުންވީ މި ގަވާއިދަންނަވާޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  އާދެ!

މަސައްަކްތ  ވެސް މި ކޮށް އަތޮޅުތަުކގެ ތެޭރގައި ހޭ ކަންނޭނގެ. ެއއީ ވަރަށް ފުޅާލަންޖެނޑުމެން ވިސްނާއަޅުގަ

ވާލާނެ ވަގުެތއް ދޭން ނޭ، . އެހެންވީމާ ޅުން އެބަ ތިއްެބވި ިވޔަފާރިވެރިން، ކުދި ވިަޔފާރިވެރިން ވެސްބޭފު ކުރަްއވާ

ކޮންމެވެސް ފެށިގެން  ންެގޒެޓުކުެރވޭ ދުވަހު ފެނޭ ޓައިމް ޕީރިއަެޑއް ަގވާއިދު އިޞްލާުޙކޮށްފައި  އަޅުގަނޑަށް

އެހެންނޫނީ. ށް ބޮޑެތި އުނދަޫގތަކެއް ވެދާނެ ވަރަިރންނަށް ތަކެއް ކުިދ ިވޔަފާރިވެދުމުއްދަތެއް. އެީއ ވަރަށް ޮބޑު ޚަރަ

 . ށްލީފާހަގަކޮ އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތި  ވާހަކަދެއްކުން. ބެޭހގޮތުން ކަްތ ުކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މަސައްިމ އޮތީ  އަޅުގަނޑު ބޮޑަްށ ވިސްނާފަިއ މި

 ދެންނެވިހެން ދެން މިރަސްމީކޮށް މުހިންމު ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. ޑުމެން ހަމަ ޕޮއިންޓް އަޅުގަނ

ޕްރޭމް ވަރކެްއ އަުޅަގނޑުމެން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިލާފައި ދެން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދާނެ ގޮތަކަށް ބޮޑަށް 

  އެހެްނވީމާ...ޕްރޮސެސް.  އްއުކުރާނެ ގޮތެ ލަން ކޮންޓިނިހަދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީންބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ބޫލުކުެރވެނީ ީމގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ކޮންިސޑަރޤަވެސް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑަށް  އާދެ!

ތްތަކާއި އަިދ އިނގޭތޯ. ދެން މީގެ ތެރޭަގިއ ވާހަކަދަްއކާލަން ވެސް ޖެހޭ ބައެއް ފަރާ ންކޮށްލަންޖެހޭނެހެން ކަންކަ

އެޓް ދަ ސޭމް ޓައިމް ހަމަ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ވެސް ވާހަކަަދއްކާލަންޖެހޭ.  .ނާއި ވެސް ވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭމާހިރުން

ކަން ނިންމަނީ މާހިރުން ބައެއްފަހަރު ކަން ވަނީ.ވިހެން، ޑީޑީހެން އަޅުގަނޑަްށ ހީއް އެއީ ޑީޑީ ވެސް ފާހަގަކުރެ 

ސްދާނެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި އިއެ ދަތިތަކެއް އަ ، ްށ ބަލައިގެނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ވަރައެ  ގްރައުން ރިއަލިީޓއަށް

ރިތައް ބޭުހގެ ފާނގެ ސަރުކާުރގެ ވިސްނުން ހުީރ ކުދި ިވޔަންތަނަށް ެވސް. ދެން އަުޅގަނަޑކަށް ނޭއެ ިވޔަފާރިކުރާ ތަ

ކަށް ކުރާ ނުފެނޭ ން މިއަކުން. ދެއެެއއް ނޭނގެކަމަށް ނޫނީ ކުރަން ކަމެއް  ނުކުރައްވަން ކަންތަކުަގއި އެންކަރޭޖް

ީނ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީްނ ވެސް ހަމަ ތަންކޮެޅއް އަުޅގަނޑަށް ީހވަ، ެއހެންވީމާ އޮތް ތަނެއް.ކޮންމެހެން 

ދެން ގަވަރންމަންުޓން ވަކި ގޮތަކަށް ބޭނުންެވގެްނ އުޅޭކަމަށް ވަންޏާ  އަންލެސް ރަނަގުޅހެން ލުންރަނގަޅަށް ބަލައި

އެކަހަލަ ކަމެްއ ، އެހެންވީމާ މިއަދުން މިއަދަށް ތި ބޭފުޅުން މި ގަވާިއދު ނިންމަވައިވެސްފާނެހެން.ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަ

ލާފައި އެއީ ޓެކްިނަކލް ބަޔަކު ހަމަ ހަދާއިތުރަށް ބަލައިލުން. ނެތުމާއި އެއްކޮށް އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން 

، އެހެންވީމާ އެްއ ނުކުމެދާނެތީ.ބޭުނންވާ ނަތީޖާ ނޫން ނަތީޖާ ވެސް  ހުންެއއްަޗކުން އެ ކޮންެމހެން އެ މީ ފޮނުވާ



  

 ހަމަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ރިވިއުކޮށްފައިވެސް މި އަޅުގަނޑުެމން ހަމަ ޓް އަޅުގަނޑު ސަޖެސްޓްކުރަން އެޓްލީސް

 އިނގޭތޯ.  މަދުެވެގން މިކަމުަގއިއެޓްލީސްޓް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަހަށް ނިންމައިނުލާވޭތޯ ބަލަނީ. އަދި އަުޅގަނަޑކަށް އާއްމު ުއސޫލުން އަުޅގަނޑުމެން ދުވަުހން ޖްކޮށް ެއވްރެ އާދެ!

 ހަމަ ހަފްތާއެއްވަރުަބލަން އަުޅގަނޑުމެން ާއއްމުކޮށް  މުން؛ންދުަވހުން ދުވަހަށް ވަރަށް ނި އަުޅގަނޑުމެން ވޭހިއެއްނު

ޑުމެންގެ ެތރޭގައި މިހާރު އެަބއޮތް ތި ވިދާުޅިވ ގޮތަށް ައޅުގަނދެން  ދިރާސާކޮށްލަްނ. ތެދެއްއަޅުގަނޑުމެން 

ތްތައް ގެންނަން ިމކަމުަގއި ައސަުރކުރާ ފަރާ މުަސއްނިފުންނާއި އަދި ީމގެ ސްމީކޮށް ވާހަކަދެެކވުނުިއރުގައިރަނު

 އެބަ ދެކެވޭ. . އެ ވާހަކަ ވާހަކަދަްއކައިލާފަ

 

 ކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަ

 ގްރާސް ރޫޓާ  ރަްއޔިތުންނާއި އަސްލު މިއީ މީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާލަކީ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ އިނގޭތޯ. އާދެ!

އް. ނޫނީ ބޭހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަާރތްތަކުގެ ލަފަެއއް ހޯދާލުމަކީ ކުލެވޭ ކަމެރި ބަެއއްގެ މަސްލަޙަތު އެހުއި ނޫނީ ގުޅިފަ

މީަގއި  އަުޅގަނޑުމެންމީަގއި ކަމަށް ދެކެން. ދެން އަނެއްކާ  މު ކަމެއްހިންމީގައި ހަމަ މުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޅު

އި ފަޑްރާފްޓަކަށް ބަލާ ްނނަ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި މި ފޮނުވާފައި ޮއތްހަމައެކަނި އަުޅގަނޑަށް ފެ

 ހަމަ ވަރަށް  ހޯދާލުމަކީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައެއް އެ ކޮމިއުިނޭކޓް، ދެނީ މުގެ ބަދަލުގައި މިކަން ޕްރޮވައިޑްކޮށްލުނިންމާ

ޤަތުގައި ިމ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ މިސާލަކަށް، ޙަޤީ .ލީދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާމު ކަމެއްކަމުގައި މުހިން

ހަ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅޭ ލުއިފަސޭނޫނީ ިއ ވެސް ެއކަމެއް ޙާސިލުކުރުމަށް ޓަކަ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއް

ިވޔަފާރިކުރާ ، ނީ މި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާ. އެހެންވީމާމިކަން ބިނާވެގެންދާ، ހެންވީމާށަހެޅުންތަކެއް. އެހު

މިކަމުން ދިމާާވ ދަްއޗަކީ ނޫނީ ކޮބައިތޯ ީމގަިއ ހުރި ޙައްލުތަކަކީ ިމކަން  ތްތަކުގެ ލަފަަޔކީ ވެސް ކޮބައިތޯފަރާ

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ކަމެއް މިއަދު ހަމަ ލާޒިމް ހަމަ ނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންސާކޮށް ބަލައިލުަމކީ ރާކުޑަކޮށް ދި

 . އެެހންވެގެން އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ.މަްއޗަްށ މިކަން ލާޒިމުވެގެންދާނެަބއެްއގެ ދެކެން. އެއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރާތްތަްއ މިކަމުގައި އަސަުރކުރާނެ އެ ގެންދެވި މަގުން ދެން ވާހަަކއަކީ ިވޔަފާރިކުރާ ހަމަ ވެސް  ފައްޔާޟް

 . ވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭ މީހުންނާއެފަރާތްތަކަކީ އެއީތާ. 

 



  

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ުތ ހެލް ދެން އޮފް ކޯޒް މެން ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުން.އަުޅގަނޑު އިނގޭތޯ އެފް.ޑީ.އޭއާޅައިލާނަން ހުށަހަ އަޅުގަނޑު

ކަމަްށ  ދެން އެންމެ ފުޅާ ގޮތެްއގައި މިަވގުތު ބޭސް ެގންނަ އެއް ބައެއް މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުން ބޭނުން.

ނެގ ވަިކވަކިން ކުދި ވިޔަފާރި ދެން އޭީޑކޭ ހޮސްޕިޓަލް. ދެން އަޅުގަނަޑކަށް ނޭ ށް ފެންނަނީ އެސް.ޓީ.އޯއަޅުގަނޑަ

ނޑަށް އިނޭގ ގެ ެއސޯސިއޭޝަނެްއ ކަހަލަ ެއްއެޗއް ައޅުގަޯނވޭ ކަންނޭނ މީގައި ެލކްޓްކުރާނެ ގޮތެއް.ގައި ސެމީ

ފަިއވާނެ ގޮެތއް އަުޅގަނަޑކަްށ ކޮށްެގން ވަކި ބަެއއް ައއިޑެންޓިލެކްޓްކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ސެ ، ގޮތުަގއި. އެހެްނވީމާ

  ޓިަފއި ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ެފންނަނީ.ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ައއިޑެން އެކަމަުކ، .ނޭނގެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާ ީޑކޭ.އޭއާިއ،  ސް.ޓީ.އޯއެ ާއއި، މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާިއ،  އެފް.ޑީ.އޭ ހެޅުމެއް ިމއޮތީ ހުށަގެ ފައްޔާޟް 

 ން ކަވުރެ ުކޑަކޮްށ އެކަން ާރއްޖޭަގއި ކުަރއްާވ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބައި އެއަށް . ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަ ގޮތަށް

އިލާފައި އޭެގ ން. ބަލައޮތް ޮގތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއލާނަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިލެެވން އިދާރީ ގޮތުން

މި ހުށަހެޅުމާއިމެުދ ، އެހެންވީމާ ބޭުފޅުންކޮޅެްއ ހޮވާލާނަން.އްާޔ އަުޅަގނޑުމެން އޭެގ ތެރޭަގއި ލިސްޓެއް ލިިބއްޖެ

 ަޅކު. ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފު ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ލަން. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާއަޅުގަނޑު ޅުމަށް ހުށަހެހުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟްއޮތީ  މެން މިމެއް ނެތް. މިހާރު އަޅުގަނޑު ހެޅުށައެހެން ހު ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮްތތޯ. އާދެ! އެހެން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އާއި  .އޭއެއީ އެފް.ޑީލަން. ބޭފުޅުންކޮަޅކަްށ ދަންނަވާ ތަށްތާއީދުުކރެއްވި ގޮލަޠީފް ށަހަޅުއްވައި ހު

ގަނޑުމެންނަށް މި . ދެން ޭއގެ ފަހުން ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ނަމަވެސް އަޅު އޭ.ޑީ.ކޭއާާއއި،  ހެލްތާއި، އެސް.ޓީ.އޯ

. އެކަމަުކ، ހުށަހެޅުމުގައި މިއޮތް މައިގަނޑު މީހުން ކޮށްަލއިގެން އެހެްނ ބަޔަކު ލިބޭތޯ ބަލާނީމަސައްކަތް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން ގެންނާނީ ދެން. އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީދެން ބައްދަލުކުރާ ދުވަހަކު  އަޅުގަނޑުމެން

ހަމައެކަިނ ދެން ދެއްތޯ. ހަފްތާއެްއވަރުެގ މުޙުލަތު ދޭންވާނެތާ ކަމަށް.  ންގާރަ ުދވަހުބައްދަލުވުމެއް ާބއްަވއިެލވޭނީ އަ



  

.ޭއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން އެފް.ޑީ ވިޓީއަށް މި ދެންނެކޮމިހުށަހެޅުމަށް ބަލާ ކަމަށްވާނަމަ 

މި ލުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވުމަށް ވައިނަށް ދަންނަބޭފުޅުން އެ ކުރުމަށްބޭފުޅުން ހާޒިރު އާިއ، އޭ.ޑީ.ޭކގެ  އެސް.ޓީ.އޯ

 ނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ފައްޔާޟް ދަންނަވައިލުމަށް ފެދެްއވާޯތ ޑިސްކަޝަްނގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތުމަށް ަވޑަިއގެން 

ނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ އި މަށް ައޅުގަނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ!ރެއްވި ހުށަހެޅުތާއީދުކު  ހުށަހަޅުއްވަިއ ލަޠީފް

ފާޤުން މިގޮަތށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާަފިއ ބޭފުޅުންގެ ިއއްތި 7ފުޅުން. މި ބޭ 7މިވަގުތު ވޯޓު ެދއްޭވ ގޮތަށް ތިއްބެވީ 

ައޅުގަނޑުމެން މިޮކުޅން އިން ދަ މީން ޓައިމް ، އެެހންވީމާސް ދެްއވާ. ޒުން އެބައި ުކރިއަށް ގެްނގޮދެން އިދާރީމޭ

ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި ކަމާ ރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޮގތަށްކަތް ކުމަސައްކަތްކުރާނީ މި މަސައް

ކޮށްލާނަން އަޅުގަނޑުމެން  . އެ ލިސްޓު އަޅުގަނޑުމެން ސަރކިއުލޭޓްއޮތީ މި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓެއް އަުޅގަނުޑމެންނަށް

ހަަކ އަުޅގަނޑުމެން ދެން މި  ލިސްޓުން މާުކކޮށްލައްާވ ބޭފުޅުންެގ ވާ ބޭފުޅުންކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް. އޭުރން 

މިގޮތަށް ، އެހެންވީމާ. އިނޭގތޯ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވާނަން ދައްކާލާފައި އެއްދަލުވުމަށް އަންނަ ދުވަހަުކ ބަ

މިއަދު ނިންމާލާނަން ދެން އަުޅގަނޑު  ކުއެމިއަދު ނެތުމާއި އެހެން ކަމެއްށް ގެންަދން ކަމަށް. އައަޅުގަނޑުމެން ކުރި

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހިސާބު މި
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