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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވި ރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވަިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންއޫސަރުކާރު މަސް`. 

 ރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،. މި ަވުގތު މި ކޮމިޓިަގއި ިތއްބެވީ ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެމަރުޙަބާ ދަންނަވަން

 އަދި ކެޔޮޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، އަދި ދިއްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަުރ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. އަދި އަޅުގަނޑު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ހިތަދޫ 

ވަނަ  116ނޫނުއަސާސީގެ ަމއްސަލަެއއް އެަބއޮތް. ެއއީ ގާ  6 ރަޝީދު. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ރިޔާޟް

ހުރި  ކަށް ައއިއްސަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭ އިޚްތިާޔރުގެ ދަށުން ބަެއއް މިނިްސޓްރީތަ

ެއ ހަމައެކަނި މިކަންކަުމގަިއ ޢާއްުމގޮތެްއގަިއ  އީ ގޮތުން ފޮނުވާަފއިާވ މައްސަލަ. ިމ މައްސަލަަތކަކީ މިބެހޭ ބަދަލުތަކާ

 އެކަމާއެ އަިއަކން އެންގުމާއެުކގައި އަކުން ހިންގާ ކަންތައް އެހެން ދިމާއަކަށް ބަދަލުވެއްެޖއްޔާ އެ ބަދަލު މިނިސްޓްރީ

މައްސަލައެއް. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ައުޅގަނޑުމެން ފޮނުވަމުންދާ ށްފަހުގައި އެ ރިޕޯޓެއް ގޮުތގައި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ މިއޮތީ  ންތަކެއް ހުރީ ފުރިހަމަކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އެންމެކިއުހުރިހާ ލިޔެ

އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ސާފު ބޯފެން  ހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭން ރައީސުލްޖުމްވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 116ނޫނުއަސާސީ ގާ

ޙާަލތު މި ނިޒާމުގެ ދަށުން އެ ނިޒާމެއް ގާއިުމކުރުމަށް، ރަށްރަށަށް ބޯފެން ލުމުގެ ދަތިކަން، ހަރުދަނާ ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ވަޔަރަންމެންޓް ވަަނ ދުވަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެން 2017ޖަނަވަރީ  1ރަށްރަށަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

މިކަން މިގޮތަށް ކުރުާމއި  އެހެންވީާމ،އެންޑް އެނަރޖީގެ މަަސއްކަެތއް ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސާފަިއ އޮތް މައްސަލަ. 

 ވަން އޮތްތޯ ނޫނީ މިކަމުގެ އެްއޗެއް ވިދާޅުދޭތެރޭގައި އެްއވެސް އިުޢތިރާޟެއް  ކުުރމާމިއޮްތގޮތަށް  ،ދޭތެރޭގައި

ން. ނެތްކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނވާފައި އޮތްގޮތަްށ މިކަން ބޭނުންތޯ އަޅުގަނޑު ބަލައިާލނަ

ފޮރިން މިއޮތީ  ދެަވނަ ކަމެއްގެއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމީކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް ދާނަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ކޮމަންވެލްތު މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ ރުގެ ދަށުން ބަދަލެއް. އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާައއި މިނިސްޓްރީގެ 

އޮތުން ިނމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުިޅގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެާއޒްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އޮތް ދިވެހިރާއްޖެ 

ްނ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެ  2016އޮކްޓޯބަރ  13މަސަްއކަތްތަުކގެ ނަން ނަންބަރު  ޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައްބައެއް ޑި

ގުޅޭގޮުތން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ.  ދާއިރާއަށް ގެނެވިަފއިވާ ބަދަލާބަދަލު ގެނެސް އެ ވުޒާރާެގ މަސައްކަތުގެ 

ޭއެގ ދަށުން، އެ މިނިސްޓްީރގެ  ،ނިންމުމެއް. އެހެންވީމާއޮތް  ނިންމަވާފައި ިމވެސް ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ،އެހެންވީމާ

އި މިއޮތީ. ލެއް ައއިމަ އެ ަމސައްކަުތގެ ބަދަލު މި ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްވާފަ ދަށުން ކުރަމުން އައި މަސަްއކަތަށް ބަދަ

ތަށް އޮތްގޮ އިތުރު އެްއެޗއް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާމު އެދޭތެރޭގައި ވެސް  އެހެންވީމާ، މިކަމާ

ިއވާ ަމއްސަލަެއއް. ާޔ ފޮނުއްވާފައަނެއްާކ ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއޮތީ  ދެން މި. އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށް ދާނީ

ނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސަްއަކތްތައް މުރާޖަޢާކުރައްަވއި އެޓަރީނ ޖެން ފެށިގެން އި 2016ޮނވެމްބަރ  22މައްސަލައަީކ، 
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ގުޭޅގޮތުން  ާދއިރާއަށް ގެނެިވފައިވާ ބަދަލާއެ އޮފީހުގެ ަމސައްކަތު ްނ ފެށިގެން އި 2016ޮނވެމްބަރ  22

 7 .ކުރަްއވައި ނިންމެިވ މައްސަލަ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަަމއްސަަލ ދިރާސާ އޮތްފޮނުއްވާފަިއވާ 

ލިއްޔަުތ ަސރުކާރުގެ މަްސއޫ ސާަގއިޖަލް ެދވަނަދައުރުގެ ގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  2017ފެބްރުއަރީ 

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ އެ ސިޓީގެ،  އެޓަރނީ މިޓީއަށް ފޮނުވުނު މައްސަލައަކީއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮ

 22މުރާޖަޢާކުރަން އެޓަރނީ ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ މަސަްއކަްތތައް  .މި އޮފީހުެގ ސިޓީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން އެ ޮއފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ާދއިރާައށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރގައި ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވަަނ މާއްދާގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަްށ ޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް  116ނޫނުއަސާީސގެ ގާ

ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން މަސައްކަތް ފޮނުއްވައިެދްއވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީގެ އެޓަރނީ

މިހާރު އެަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ  ހެްނވީމާ،އި އޮތް ލިްސޓެއް. އެބެހޭޮގތުން ފޮނުއްވާފަ މިއޮތީ ެއކަމާ ލިސްޓު.

މަސައްކަތަށް ވެސް ައއިއްަސ އޮތް ބަދަލުތައް ިމއޮތީ. އެހެންވީމާ، ިމއާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް އެްއޗެްއ ވިދާުޅވާން ބޭނުްނ 

 ގެން ބޫލުކޮށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްިވގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ޤައެއޮތްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު މިހާރު ހަމަ 

އާޒްގެ މި އެކި ތަންތަނުގެ ވަިކވަކިން މިހިރީ. ދެން ވެސް އޮތީ ފޮރިން އެފެ. ދެން ވެސް މިއޮތީ، ކުރިއަށް ދާނީ

ން ެފށިގެން ނޭޝަނަލް، ފިނޭންްސގެ ދަށުން. ޕޭ ކޮމިޝަނުެގ އި 2016އޮކްޓޯބަރ  28އަިއއްސަ އޮތް ބަދަލެއް. ެއ 

 މިވެްސ އިޢުތިރާޟުކުރާނެ ާޖގަ ސްގެ ދަށަށް ބަދަލުުކރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތްތަްއ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭން

 އެ ކަމަށްތަނެްއ ވެްސ ނެތް. އެހެންވީމާ، އެީއ އެ މަަސއްކަްތ ދާނީ އެ މިނިސްޓްރީެގ މަަސއްކަތެްއ ގޮތުަގއިއޮތް 

ޟެްއ ން އިޢުތިރާއޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވީާމ، އެކަމުަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެ

. ދެން މިއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިރއަށް ދާނީެވސް އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިގަނެ ކު ނެތްކަމުގަިއވާނަމަ އެކަން

މިހާރު ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިީޓގެ  މަސައްކަތު ދަށަށް އައިސްަފއި އޮތް ބަދަލެއް. ެއއީ މޯލްޑިވްސްހެލްތުގެ 

ން އޮތޯރިީޓގެ މަސައްކަތު ތެރެއިން މިައއި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިކަމަށްވާ މަސައްކަތުެގ،  ސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ މަ

މިކަމަށް ވެސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މިއޮންނަނީ ވަކިކަހަލަ ހުއްދަތަކެއް ދިނުމުގެ ވާހަކަ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މިވެސް 

 ހިމެނޭ ކަންތައްތަުކގެ ލިސްެޓއް  ަތކުެގ ތެރޭަގއިތުމަްސއޫލިއްޔަމިހާރު އެފަރާތުެގ އޮތީ. އަދި  މާތެއް ގެނެސް މިމަޢުލޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަުތގެ ލިސްޓު. އެހެންީވމާ، މިއަށް ވެސް ެއއްެވްސ ވެސް މިާއއެކު އޮންނާނެ. 

ރިއްޔާ އިތުރު ސުވާެލއް ޮއވެއްެޖއްޔާ އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށްލަން. ނެްތކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމު މިވެސް ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫ

އިޢުތިރާޟުނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ  ބަލާަފއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންފޮނުއްިވގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް 

މުނީ. ދެން ވެސް މިހާރު މިގޮތަށް މި ނި ރިޕޯޓު 6އެެވސް ެއގޮތަށް ނިމުނީކަމަށް ބަލާނީ. އެހެންވީމާ، މި  ،އެހެންވީމާ

ތެރޭަގއި މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތް މައްަސލައެްއގެ ތެރޭަގއި އަްއޫޑ  ގެކަންކަމުއެޖެންޑާަގއި ހުރި އެހެނިހެން 

ހަމަ ކިރިޔާ ިމ  މި މައްަސލަ އަދި. އިކައުންސިލު އިދާރާއިން ފޮނުާވފައި އޮތް މަްއސަލަެއއް އެަބއޮތް މިތާނގަ
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އަދި ރައްޔިތުންެގ  ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއިރައްމި ސިޓީއަކީ މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިީޓއެއް.  އީ. މިލިބުނީ

މަޖިލީހުގައި ައއްޑޫ ިސޓީގެ ެމންބަރުން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް އެޑްރެްސކުރަްއަވއި ކޮޕީކޮށްަފއި ފޮނުވާަފިއ 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ފުޅުން. އަޅުގަނޑު ވެސް ކުޑަކޮްށ، ބޭ ލާ ތިމީތި ބައްލަވައިއޮތް ސިޓީެއއް. މީަގއި މިޮއތީ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ 

. ދެން ބޮަޑށް ދިރާސާކޮށްފިން ޑުމެން ވަރަށްއާދެ! މި ސިޓީގެ ކޮީޕއެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ލިބިފަ. އަޅުގަނ

 2010/7ނޫނު ނަންބަރު އި ިމއޮތް ކަމަކީ މީގެ ކުީރގައި ގާ ޅުކޮށްފައަްއޑޫ ސިޓީަގއި ަކއުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާ

މަސައްކަތް ނެންގެވި ފަހުން ސަރުކާރުގެ އެްއވެްސ އޮތް ން ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަާވލުކޮށްފައި މަޖިލީހުން މި އި

ބަނދަރު  މީގެ މި ސިޓީގެ ބަޔާްނކޮށްފައި މިހިރަ ކަންތައްތަްއ، މިސާލަކަށް އަްއޑޫ ސިީޓގެމުއައްސަާސއަކުން 

 ކަންކަމާ  ން ގޮސް މިސްިކތްތަކާ، މިކަހަލަދެން އެހެބެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކާ، މަގުތަާކ،  މަރާމާތުކުރުމާއި، ބިމާ

މިކަންކަްނ  .ވެ އުޅުމާބިގާ ހިނގާބޭފުުޅން ފާހަގަކޮށްފައި މިއޮތީ.  ބެހޭގޮތުން ބޮއްސުންލަިއގެން ގޮއްަސ އޮތް ވާހަކަ އެ

 ެމއް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަ އީމިކުން ޙަވާލުެވޑަިއގެންފައި ނެތްަކމަށް ވަންޏާ އަ ރުގެ ުމއައްަސސާސަރުކާ

ބޭފުޅުން މި  ދެން އެހެންވީާމ، މިކަންކަމަށް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެއަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން. 

ވިަޔސް ބައްދަލުެވވެްނ  ގޮތެއް އޭ. ދެން ކޮންމެކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވެމި ވިދާޅުވަނީ ަކއުންސިލަށް 

މިަރށުގައި ިތއްބަވާނެ ކަމަށް  އާމާދަމާ މިއަދާއި، 15ބޭފުޅުްނ  ބައްދަލުކޮށްލަން. އެ އޮތިްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ރަނގަޅު 

. ކުރެ ދުވަހަކު ފުރުޞަތު ދީފިކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ބައްދަލުކުެރވިދާނެިމ ދެ ދުވަހުންއެހެންވީމާ، ވިދާޅުވަނީ. 

ލުމަކީ އޮތް ކަމެއް. ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ ބަލައި އީމި ބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އެހެންނޫނަސް ކަމާ

ބޭފުޅުން މިހެން ިވދާޅުވާ ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ. ެދން އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރަްނ ވަރަށް ދަތި ސަުރކާރު  އެ އީއެ

ގަނޑުމެން އެަބ ގެންދަވާެނ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ައޅުން ނުމުއެްއވެސް ފަރާތަކަށް މިކަްނ ކުރަްއވަ

ލަން ވަމުން ެގންދަވަނީ. ެއވަރު ބަލާސާފުކޮށްލަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ޮކންކޮން އިދާރާތަކުންތޯ މިހާރު މަސައްކަތްތައް ަބއްލަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ން ހަމަ މިއަދު ދެށް ވަނީިވއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ، ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ވަގުތު އޮތްކަމަ

ބައްދަލުކުރައްވަން ކޮމިީޓއަްށ  ،ބައްދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. މާދަމާ މި މަޖިލީހެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ ބައްދަުލކުރެވިދާނެ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮަތށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ޖާގަ އޮތިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިކަން މިހާރު ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވި މައްސަލައާ ގުޭޅޮގތުން  މި

ޝަުކވާެއއް އަިއއްސިކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ ިމ ަރއްޔިުތންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަުކގައި މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،

މި ޚިދުމަތްތަްއ ސިޓީ ކައުންސިލުން ެނގުމަށްފަހުގައި މި ޚިދުމަތްތަްއ މިަކން ހިނގާފައި، ޝަކުާވގެ މަްއޗަށް ބަލައި 

މު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެހެން ކަން، މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަކީ މުހިންފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ މި

ބެހޭ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު  އާ ނޫންގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްފިކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެންމެން އެްއ ހާޒިރެއްގައި ނޫންނަމަ އެ

ން މާބޮޑެތި މަޢުލޫމާތުތަކެއް އިތުރަށް މި ކޮމިީޓއަށް ގެނެއްސަ ދެން މި ބައްދަުލުވން ކުރިއަށް ގެންިދޔަިއއްޔާ މީގެ

ނެިގއިުރގަިއ  ބެހޭގޮތުން މިކަންަކން، ބާރުތައް ސާފުވެގެން ދާނެ. އެގޮތުން ޯލކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީން މި ސިޓީއާ

މު. އަދިހަމަ އެހެންމެ ހައުސިންގ ތަނެްއތޯ ބެލުން މުހިންލިްއޔަތުަތއް އުފުލަމުންދަނީ ކޮންތައް މަސްއޫމި ބާރު

ހައުސިްނގ ގެންދަނީ،  މިނިސްޓްރީން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދާއިރު މިކަންކަްނ ވަިކކުރުމަށްފަހުގައި މިކަންަކން

ތުން ފޯރުކޮށްދެމުންދޭތޯ ނުދޭތޯ. ކަމުގައި ޚިދުމަތްތައް އެ ފަރާމިނިސްޓްރީން މިކަންކަން ރޭވިފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ މި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް ސާފުވާނެ. ބައްދަލުކޮށްފިއްޔާ  ބަލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ބަޔަކާ އެހެންވީމާ، މިކަންކަން

މި ސިޓީ މިތާނގަިއ ިކޔާލުމެކޭ ހަމަ  މެކޭއެކަިނ މިތާ ދައްކާފަިއ ދިއުހަމައެހެންނޫނިއްޔާ އެއްަބޔަކު ަދްއކާ ވާަހކަެއއް 

 މި ކޮމިޓީއަށް ގެެނއްސަ އެ ވިދާޅުިވގޮތަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް  އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ޝަރީފް ތިއެްއގޮތްވާނެ. 

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް އެ އިންތިޒާމުަތްއ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު 

ދާނެ. ެއއީީކ އެހާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިއަދު މެންބަރަކު ހަމަޖައްސައިދެވި

ގޮތަށް މިއާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް މި  އިޢުތިރާޟުނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ ދެންމެ ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި

މިހާރު ެއ  ުހއްޓިފައި ހުިރ ޚިދުމަތްތައް ސާފުކުރަން މިއަދު ައޅުގަނޑު ލިޔާނަން. ިމއާ ބެހޭގޮތުން ތައްމަޢުލޫމާތު

  އިނާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ރޮޒަ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުޒިންމާތައް އުފުލަމުންދަނީ ކޮން ފަރާތެއްތޯ ބަލަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާ އާދަމްރޮޒަދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ 

ހަމައިން  ފީހަށް ގެންދިއުމާރެވޭގޮުތގައި މިހާރު މި ބާރުތައް ރައީސް އޮއަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުމުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ 

ދެން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު ޮއތޯރިޓީއަކުން ނޫން ެއ ބައިަބއި ބަލަހައްޓާނީ. އެ ބައިަބިއ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ 

 ވެނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ލުކުރެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫ ކުންކަތަތްރައީސް އޮފީހުން އެކަންކަްނ ޙަވާލުކުރާ ފަރާ

ގުިޅގެން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދެވޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަަކްށ 

ެވވޭެނ ވާ މިނިސްްޓރީތަކުގެ ޖަވާބުދާރީ ވެސް ައޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ސިީޓގައި ަޙވާލާދެވިަފއި

އެކީގައި އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަުރން ހާޒިރުކުރުމުން އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނާ

މި މިނިސްޓްރީގައި، ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ހަމަ ެއއް ބައްދަލުވުމަކުން އަޑު އިިވގެްނދާނެހެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ މި 
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ވެްސ އަވަސް ފުރުޞަެތއްަގިއ  ސިޓީ ަކުއންސިލާ އެީކގައި ވީހާ ސިޓީަގއި ޙަވާލާެދވިފަިއވާ ފަރާތްތަކާއި ައއްޑޫ

ން. އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުން މިވަގުތު މި މާލޭގައި ތިބިކަމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވައިެދްއވުން އެދެ

ބޭފުޅުން އަނެއްާކ ވެސް  ވަންޏާމު އެކަން އަަވސްކޮށްިދނުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ އެދުމެްއ. އެއީ އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ އެ 

އި. ޓިކެޓު ގަެނގެން ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފައި މިކޮޅަށް އަްނނަންޖެހޭނީ. މިނިސްޓަރުން ހަމަ ތިއްބަވާނެ މާލޭގަ 

 އެ ބޭފުޅުންނަކަށް މާބޮޑު ދައްޗެއް ނޯންނާނެ މިތާނގައި އޮތް މީޓިންގައކަށެއް އަންނާކަށް.  އެހެންވީމާ،

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ރަްއޔިތުންެގ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާންޖެހޭ އަދި އެހެންކަމެއް ވެސް އެބައޮތް. މި ބާރުތައް ނެގުމަށްފަހުގައި 

މި ބާރުތައް ކޮންމެވެްސ ދިމާލަކަށް މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް އަިއއްސަ. ގޮއްަސ އޮންނާީނ މަޖިލީހުން އޮންނާނީ 

މިތަނުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑު ހަނދާންވޭ އެބަ. މީެގ  ނެންވީމާ، ިމ ބަދަލު އޮންނާމަޢުލޫމާތުތައް. އެހެ

އެ ކަށް. އެހެންވީާމ، ވަރަބައެއް ބަދަލުތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ކަންނޭނގެ ދިޔައީ ކޮންމެވެސް 

ން ކުރިއަްށ ބައްދަލުވު ބަލައިލާނަން. ބަލައިލާފައި މިއަދު އަުޅގަނުޑ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނަން މިމަޢުލޫމާތު ވެސް 

 މިކަން ުކރެވޭނެ ގޮެތއް. އެހެން ޮއވެްއޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ މާދަމާ ވެސް ަބއްދަލުވުން ޭބއްވޭ  ގެންދެވޭނެ ގޮތަާކއި

ޅުނަކަސް މި ނުބޭއްވޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާ ބާއްވަން އުބޭއްޭވގޮަތށް ހަމަޖައްސާނަން. އެ ގޮތް ެވއްޖެއްޔާ 

ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް އާެދވޭ ދުވަހެއް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. އަދި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިއަދު މިކަމާ ގުޅުން

ހަމަ މިތަނުން ބުނާއިރަކަށް މީހުންނެއް ނުވެްސ އާދޭ. ހަމަ އެ ބޭފުޅުން  އެއްނިންމިއަސް ޢާއްމުގޮތެްއަގއި މިހާރަކު

ހުން ވެސް މީހުން ގެންނަންޖެހުނީ މިތަނަށް. ބޭނުމިއްޔާ އަންނަނީ ވެސް. މިތަނުން އަމުރު ނެރެގެން އެންމެފަ

އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އަުޅަގނޑުމެން އަދި މާދަމާ ގެންނަންވާނޭ ބުންޏަސް މާދަމާ ނުވެސް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

ހުރީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑު މިއަދު ބަލާނަން. ބަލާފައި މި މަސައްކަތްތަްއ  ދެން މިއާ ގުޅުން ކުއެކަމަ

ުވޒާރާެއްއެގ ންނާނީ، މި ކޮމިީޓއަށް އަިއ މި މައްސަލަ. ިމ ކޮމިޓީއަްށ ައއި. އައިްސގެން މިކަްނ ޮއންނާނެ އެހެން އޮ

. އެހެންވީމާ، އެކަން ަބލާފައި އެގޮތަށް ކުރިއަްށ ކްލޫޑު ވެސް ކުެރވިފައި ޮއންނާނެމަސައްކަުތގެ ދާއިރާ ތެރެއަށް އިން

އެްއ. އިްއޒަތްތެިރ ނެސްދޭނަން. އެީއކީ އެްއވެސް އިޝޫެއއް ނޫން އެއީކީ ގެންގޮސްދޭނަން ައޅުގަނުޑ. އެމީހުން ގެ

 އިނާ. މެންބަރު ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ވަރަށް  މުޤައްރިރު، ވަރަށްބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ މީހުން ގެނެސްދެްއވާެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެްއވީމާ. ެއކަމަކު އަުޅގަނޑު

އިރަކުންނޭ އެމީހުން އަންނަނީ އެގޮތަށް، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުެވއްޖެ އެމީހުން ނާދެއޭ ދެން އަންނާނެ 
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ނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ ބާރުތަކެްއެގ ޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ގާއެކަން ދޫކޮށްލެިވގެން ނުވާނެ. އަޅުގަނ

ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދުނީމަ އެދޭ ވަގުތެްއަގިއ މީހުން ޖަވާބުދާރީމިދައްަކނީ. އެވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން 

ނޫނުއަސާސީން ހަމަ މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް އެީއ. އެހެންވީމާ، މިތަނަށް އައުމަކީ އެމީހުންނަށް ގާއެމީހުން 

އެމީހުން އަންނާނެ އިރަކުންނޭ. އެމީހުން  އަޅުގަނޑުމެން އެކަން މިހާރު އެގޮތަށް ބަލަިއގަތީތޯ މި އެީމހުން އަންނާނީ

ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ އެކަން ެއގޮތަށް ޤަބޫލުކޮްށެގން ތިބެންވީތޯ ސުވާލަކީ.  އަންނާނޭ ހިތަށް އަަރއިފިއްަޔކާ ނުވެސް

އެމީހުންގެ ކަމެއް.  ން އެންގިދާނެ. އެްނގީމަ ނައުން އެއީއަންނައެމީހުންނަށް މާދަން ވެސް  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

އިމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ހަރުދަނާކޮްށ އެބަ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ނަ

އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރީގައި މަޖިލިސްތަކުަގއި ައޅުގަނޑު އިްނއިރަކު ފެންނަ 

ރީމަ ައއިސް، ިހތަށް އެރީމަ ނަިއއްސަ މަޖިލީހުން އަންގާ އެންގުންތަަކްށ އެމީހުން ހިތަށް އެ އީމަންޒަރެއް ނޫން މި

 މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރީަގއި ފެނިފައި ހުރި އީއެމީހުން ބޭނުންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާތަން މި

ކަމަކަށް މިކަން ވެގެން  ޢާއްމު ކަންނޭނގެ މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިކަންތައްތައް ތަންކޮެޅއް ދޯދިޔާކޮށް ެގންދާތީ

 މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު އެކަމަށް ފިޔަަވޅެއް އަޅުްއަވިއދެއްވަން ައޅުގަނޑު އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީސް ވަޙީުދގެއިރު ވެސް ރަ  .ނޫންމިހާރަކު  ހުރިހާ ސަރުކާރެއްަގިއ ވެސް މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތް. އީމި

ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން، ފުލުހުންނާއި ސަލާމަތީ  އަށްޮކމިޓީ 241ނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ބޭފުޅުން ހަ  ާސ، ތިމުއައްސަ

ކަމެއް ނޫން. މިއަދު  އީމި .އިއޮންނާނެ މިތާނގަ  ބާރުތައް ނުގެނެިވގެން ުއޅުނު. ޔައުމިްއޔާތައް އޮންނާނެ. ރެކޯޑު

މާދަމާ  ެގންނަން އުޅުނަސްމާދަމާ ކަމަކު ައޅުގަނޑު އެ  އެމީހުން ނާންނާނެއެކޭ ނޫން. މިދަންނަވަނީއަޅުގަނޑު 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަީކ  އެމީހުންނަށް ދޭން. އަދި މިކަމާއެމީހުން ނުގެނެވިދާނޭ. އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނެ މުއްދަތެއް 

ަކއުންސިުލ  އެމީހުން. ދެްނ ައއްޑޫ ިސޓީ ވޭނެގެނެ ، ތޯ ބަލާފަިއ ެއ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދޭން. އެހެންީވމާކޮބައި

މިތާ އޮތޭ ކިޔާފަިއ، އެމީހުްނގެ ޓިކެޓު ނޫނީ ޚަރަދު ުކަޑކުރާށޭ ކިޔާަފއި އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް އެ މަޤުޞަދެއް 

ކޮށްދޭނަން ށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޙާސިލެްއ ނުކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު މިކަން ކުރުމަ

 އިން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ ކެންދޫ ދާއިރާގެއަޅުގަނޑު. ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންޢަލީ ޙުސަދާއިރާގެ މެންބަރު ކެންދޫ 

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ މީހަކު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ގަނޑު ައޅު  ކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.ޝު

ނުމަކަށް ހާޒިރުކުރަންވެއްޖެނަމަ އަުޅގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ ހާޒިރުކުރަންެވއްޖެނަމަ އަދި މަޖިލީހުގެ ބޭ
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ޭއގެ މާނައަކީ ެއއީ އެ ާހޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ބޭނުންވީމާ އޭަނ  ،އެކަީށގެންވާ ވަގުތުދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

މެއްޫނން. ހަމަ ކޯޓުތަކަށް ވެްސ ކޮްނމެހެން އަންނަންޖެހޭ އައު އި ހިތުހުރި ވަގުތަުކ އޭަނއަށް ޮކންވީނިއަންޓް ަޓއިމެްއގަ

ހަމަ އެ ގޮތަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ  .ޗިޓް ފޮނުވީމަ ހާޒިރުވާންޖެހޭނީ އިހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވީމަ އެަކށީގެންވާ ވަގުތުަތކުގަ 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ެވސް. އެހެންވީމާ، އެ މީހަކު ބޭނުންވީމާ ބޭނުން  ޤަބޫުލކުރަނީ ތަނެއްކަމަށް ައޅުގަނޑު

 ޗިޓް އިހަކު ައިއއްސަ އެ ވަރަަކށް އެއަްށ ދޫކޮށްލެިވގެން ުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، އެކަީށގެްނވާ މުއްދަެތއް ލާފަދުވަ

ނުވަތަ އަުޅގަނޑުެމންގެ އެ ހާޒިުރވުމަށް އަމުރުުކރީމަ ހާޒިރުވާންޖެހޭނެ. ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކަމަްށވަންޏާމުން  ފޮނުވުން

ންެދވޭނެ މެކޭނިޒަެމއް ހަމަ އެކުަލވާލަންޖެހޭނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ވެސް އަޅަމުން ގެ

 ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ކަނަޑއަާޅ  ނޫނެއް ވެސް ޮއންނާނެ. ރައްޔިތުންގެތްތެރި މެންބަރު މިތާ އޮންނާނެ ގާއިްއޒަ

ނޫުނގަިއ ވެްސ އޮންނާނެ ހަމަ ިތކަން ފާހަގަކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ގާ . އެހެންވީމާ،ނޫނެއްގާ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ރަްއޔިތުންނަށް  އި ންމެ ބޮޑު ާއބާދީއެއް ާރއްޖޭަގއި އޮތް ތަަނކަށްވެފަޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައްއޑޫ ސިީޓއަކީ އެ

 އި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ަވރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޯފރުކޮށްނުދެވޭ ވާަހކަ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފަ

 ތެްއ ސަރުކާރަށް މަސައްކަ 20އިން ަމސައްކަެތއްގެ ތެރެ  27 އޮތްވާލުކޮށްފައި މިވަނީ. ސިޓީ ަކއުންސިލާ ޙަ

އެަބއިން  އިފާހަގަކޮށްފަ އި ނަގާފަާވއިރު ެއ މަސަްއކަތްތަަކކީ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ެއންމެ އަސާސީ ކަންތައްތަުކގަ

. އެހެންވީމާ، ެއ ކަންތައްަތއް ނުވަންޏާމުން ވަގުތުން ަވގުތަްއ އެ ކަން ވާނެ ގޮްތ ހޯދައިދިނުމަކީ އިމި ސިޓީގަ 

އްޔާ އެކަްނ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސިީޓ ން އޮތް ކަމެއް ެވއްޖެކުރެވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް އެދިފަ. އަދި މި ބޭފުޅުން ހާޒިރުޮކށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ވެސް އެބައިން 

 ކާތަުވޒާރާ ސްތަކާއިން ސަރުކާރު އޮފީޅުގަނޑުމެބެލެން ވެސް ބެލެވޭނެ. ދެްނ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވިހެްނ އަ

އަންނަ ގޮތަށް އޮތުމަކީ  އިއެ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ގަޑިއެްއގަ  އިމަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންީގމަ ހިތުހުރި ގަޑިއެްއގަ

މި ކޮމިޓީގެ ަމއްސަލަެއއް ެއއީ. ެއއީ އެ  ،އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މައްަސލައެއް ެއއީ. މި މަޖިލީހުގެ މައްސަލަެއއް

ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ މަްއސަލައެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނުޑ ނުދެކެން. އެއީ މިތަނުގެ  އިމިނިސްޓްރީތަުކގަ ަތކުަގއިޒާރާވު

ސަރުކާރުތަކުން ކަން ކުރީތީ ދެން  ން ތި ވިދާޅުވިހެން ކުރީއޮތީމަ ދެ އިމައްސަލަެއއް. މިތާ އެ ނިޒާމު ނުހިފެހެއްޓިފަ
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އެކަްނ ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުުރމަކީ އެއީ ގޯހެއް. ދެން ށް ވިޔަސް ނުާވަވރު ކަމަކަ އެކަން އަުޅގަނޑުމެން

 އޮްތ،ދު ެފށިގެން ނިޒާމުތަްއ . ވަޙީުދ ސަރުކާރުން ފެށިގެްނ މިކަްނ ހިނގަމުން ައއޭމުޤައްރިރު ވިދާުޅެވއްޖެ ވަޙީ

އެހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަނީ މި ޤައުމު ހިނގަމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ،  އޮތްއުސޫލުތައް 

އޮތީމަ މިހާރުން ފެށިގެްނ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ،  އިމިއަދާ ހަމައަށް ެއކަން ހިނާގފަ

 އެކަން ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްަލން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި މައްސަލަަތއް ގުޅުންުހރި ހަތަރު ފަސް ދިމާލެއް  އިޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު މި ފޮނުވާފަ އާދެ!

އެބައޮތް. މިހާރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އެބައޮތް. ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އެބަވޭ. އަދި އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީ އެބަވޭ. 

އްކަތްަތއް މި މަސަ ގެ މައްޗަށްއެހެން ގޮސް އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީ އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ތަންތަނު

ބެހިގެން ޮގއްސަ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަންތަނާ އަުޅގަނޑުމެން ސުވާުލކުާރނަން މިއަދު. އަްއޑޫ ސިީޓ 

އެަބއޮތޭ. މި ޚިުދމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާ ވާހަކަ ވެސް އެބައޮތޭ.  އިކައުންސިލުން މި ސިީޓއެއް ފޮނުވާފަ

ިތ ިމއަދު ލިޔާނަން. ހަމަ ެއ ލިބޭއިރަށް ައޅުގަނޑުމެން  އިހޯދާފަ އެހެންވީމާ، އެާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު

ދޭނަން. އެހެންވީމާ، ލިޔާނަން މި އަންނަ އާދީއްަތ ދުވަހުގެ ކުރިްނ، އާީދއްަތ އިވިދާޅުާވ ބައްދަލުވުން ވެސް ބާއްވަ 

ހުރި މަސަްއކަތްތަްއ  އިދޭން މިއަދު ލިޔާނަން. މިއަދު މިހިސާބުން އެޖެންޑާގައިޖެހުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަ 2ދުވަހުގެ 

 ނިމުނީ. ވަޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.

___________________ 

 




