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 ވުން: ހަކަދެއްކެ ވާމޭޒުން  އިދާރީ

  އި ރަކާއްރިޤަޓީެގ މުމިމި ކޮފެށުނީ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ހޮވާލާނަން  ެގ ބައްދަލުވުން  ޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީޒީ ކޮމިލާމަރުކަ

މު ފުރުއްރިޤަނައިބު  ހުޅުރެްއ.  މުއިވަޞަތު  ނަންފުއްރިރެ ޤަ ލާނަން  މުއްެގ  ނައިބު  އަދި    ފުޅުނަންްއެގ  އްރިރެޤަޅާއި 

 .  ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

ހުށަހަޅަން ނައިބު    ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ  ރަކަށްއްރިޤަމު  އަޅުަގނޑު  އަދި 

 . ޝީދުރަ ދުމުޙައްމަ ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ުއތުރު މައްޗަންޮގޅިއްރިރަކަށް ޤަމު

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ވާއިދާރީމޭޒުން 

މު މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެންބަ  ،ފަިއވާވާހުށަހަޅުއްޙައްމަދު ވަޙީދު  އުނޫގފާރު  ދާއިރާެގ  ށް ޙިސާން ޙުސައިނަރު  ތުޅާދޫ 

 މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅިމަށް  ޤާއްެގ މައްރިރެޤަމު  ނައިބު.  ދެއްވުމަށް  ޮގތަކަށް ޯވޓު  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 ދަށް. ޝީރަ ދުމުޙައްމަ

 
 { ރިޔާސަތާ ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން  ޙިސާން ޙުސައިންމެންބަރު ދާއިރާެގ   ތުޅާދޫ}

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަންޓު އޮތޯރިޓީން އެބައޮވޭ ޖަވާބު  ރުގޅިެގން ލޯކަލް ަގވަ  ކުރީދުަވހު ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމާއަޅުަގނޑުމެން    !އާދެ

އޭަގއިފޮނުވާފަ ދެން  ކަ.  ެއއްބަޔަކީ  ދެބައެއް.  ހިމެނެނީ  މި  އަވަޅުތައްފިޔަ  އެޅި  މެދު  އުންސިލަރުންނާ  ޔަކީ ނެއްބަ. 

މައް އަންާގފައިކައުންސިލުެގ  ނިންމާފައި  ނިންމުންތައް  ުގޅޭޮގ  ޗަށް  އެންުގންތަކާ  ައޅުަގނޑުމެން ހުރި  ތުން 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ ބާރުތަްއ    ތެރެއިން އެ  ާގނޫނުެގ އިމުެގ  ންތައްތަްއ ކޮށްފައި ހުރީކަ  ދިރާސާކޮށްލަން އެ

އެހެން  .ތޯންބޭނުންކޮށްެގ ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އިޢުތި  ދެން  ދެވަރާބޭފުޅުންެގ  ނެތިއްޔާުމން  މަސަޟެއް  ން  އްކަތުނަ 

އަޅުަގނން.  ފަށަ ކޮމިޓީަގއި  ކުރީދުވަހު  ވާހަކަދެއްކިއެއީ  ނިޑުމެން  އެބަމިންއިރު  ފިޔަވަފައި  ޅިެގން  ުގ  ޅުތަކާޮއތް 

ޖަލްބޭ އެސާތަކުެގ  އްވުނު  ސޯ  ހޯދަން.  ލިޔެސިޓީވަ  ޔަުއމިއްޔާ  ލިއުމިްއޔާ ޔަ.  ފަނީ  ނޫނީ  ބުތައް  އެ ނީމަ 

ނުވެއް  ކަށްއްކަތްތަމަސަ ދެްއތޯވޭނެދެައޅުަގނޑުެމންނަކަށް  މިވަުގތު  .ތާ  މިހާރު  އަޅު އެހެންވީމާ،  ދެ  ވަނަ ަގނޑުމެން 

އެޓް ފެށީމާ  ައޅުަގނޑުމެންބައިން  ޕްރޮްގރެލީސްޓު  މަސައްކަތް  ބޭފުމާ،  އެހެންވީ.  ދާނެތާސްވަމުންެގ  ޅެްއެގ  ެއްއވެސް 
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ނުކުރާތިއިޢު ނެތިްއޔާ  އަޅުަގނޑު   ކަމަށް  ރާޟެއް  ކުރިވަންޏާ  އެޮގތަށް  މަސައްކަތް ނަން.  ެގންދާ  ށްއަމެން  ދެން 

ހީވަނީ   އެތަރުތީބުކޮށްލަންއަޅުަގނޑަށް  އެ  ވީހެން  އެބަހުރި  އެންުގންތަކާއި  ބޭފުޅުން  ހުރި  އަންާގފައި  ބޭފުޅުން 

  ެއކަމަކު ެއއީ   ށްމައުައޅުވަމުން ެގންދި  މިއަށް  ރި.ވެސް އެބަހު  ސްކޭން ކޮޕީ  .ދެއްތޯ  ވެސް ފޮނުވާފައި  ތަކާސަރކިޔުލާ

ވަރަށް  ަވުގވެސް  ދާިގނަ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއްތު  އަނެްއޮގތަކީ  ސަބް  މީހުންތޯ    3.  ތިބެކޮމިމި    . ނީޓީަގއި 

ސަރކިޔު  3އަޅުަގނޑުމެން   ހުރިހާ  ޑިލާމީހުންނަށް  ޑިސްޓް އިޑު ވަ ތަްއ  ޭއެގކޮށްލާފައި  ން ރިބިއުޓުކޮށްލާފައި 

  ްއކަތް. މަސަވާނެ ކަންނޭނެގ ައވަސް  . އޭރުންންއުކަެމއް ފާހަަގކުރަމުންދިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް 

ކު ންނަށް ފަހަރަ ައޅުަގނޑުމެދުކުރަްއވާ ޮގތަކަށް ޭއަގއިބޭފުޅުން ތާއީ  ތި ޮގތަކީ. ދެން    ންވީމާ، އެއީ ދެވަނަ އެހެ  !އާދެ

  ނުވަތަ ނޫންތޯތެރެއިންތޯހުރީ އެއީ ާގނޫނީ އިުމެގ    ޭއގައި  އިއެްއޗެއް އަޅުވަިއެގން ކޮންމެ އެްއޗެއް ޑިސްކަސްކޮށްފަ

  އިމެން ައމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށްފަފައި އަޅުަގނޑުހާލާކަށް ބަތިންބަޔަމުން އަޅުަގނޑުމެން  ން. ނޫނިއްޔާއުމުން ދިނިންމަ

އަޅުަގނޑުމެންމީެގ ާގނޫނުން  ބޭރު  ެގނަށް  އެްއޗެއެހެން  ހުރި އެްއޗެހި    ންއިމުން  މިތަނަފާހަަގކުރެވޭ  ެގނެސް ހި  ށް 

 . ސްކުރަން ސްކައަޅުަގނޑުމެން ޑި

 

 ( ކޮޅަކަށްފަހުުގތު )ވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

ހަވާލާ  މަޝްވަރާކޮށްލިން އުސޫލުތަކަކަށް    އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ  ދެންމެަގއި  ދެންމީަގއި އެބަހުރި  ނޑު ހުށަހަޅަން  ަގއަޅު

ނީ އެލް.ޖީ.ޭއެގ  ނެތް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަ  ދިއަކުއަ  އްމުޅި ުއސޫލެ  އިހުންނަނީ. ދެން މީަގ  އަޅާފައި މިފިޔަވަޅު   ދީފައި

ޚުތަކުަގިއ ަވކިކަެމްއ  ރީފާހަަގކުރެވުނުކަމެްއ ެއކި ތާށް  ިއ ެވސް ހުރީ އަޅުަގނޑަސައިޓުަގއި އެބަހުރި. މިހާރު މީަގބްވެ

އުސޫލު  ކުރަންވެ  މިކު  އިފާސްކޮށްފަެގން  އެބައޮ  2015ސާލަކަށް  އްލިއަކަށް  ުގޅޭ  ަގއި  ކަުއންސިލުތަކާ  ޝަކުާވ  ތް 

އެޮގތަށް   އުސޫލެއް.  ޮގތުެގ  އަހަރަކު  އު   ިއވަރުބަހުށަހަޅާނެ  ކޮންމެ  މިސާލަކަށް    2016ސޫލުތަކެއް  އެބައޮތް  ަގއި 

ޙައް އަހަރީޤުކައުންސިލަރުންނަށް  ަގވާއިދާ  ވާ  ކަ  ޗުއްޓީ.  އަޅާނެ  ޚިލާފަށް  ދައުންސިލުތަކަށް  ރަޖަކުރުމުެގ  ފިޔަވަޅު 

އެބަ  2017ފާސްކޮށްފަ.    އުސޫލެއް ކައުަގއި  އަިއއްސަ.    އްުގޅޭ ުއސޫލެއުނިކުރުމާ    އިންންސިލަރުންެގ މުސާރައޮތް 

ނޑުމެން  ޅުަގމި ެއއްޗެހިތައް އައެހެންވީމާ،  ނީ.  ހީވަަގނޑަށް  ުގޅިެގން ކަންނޭނެގ އަޅު   ފިޔަވަޅަކާހަމަ  ތަކީ  ޮގވާ   އެއީ

  އުސޫލު މުެގ  އެޅުފިޔަވަޅު ށް  ތަކަކައުންސިލުލާފަށް  ޚި  ބައޮތް ާގނޫނާަގއި އެ  2018އަސްލުަގއި ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ  

އި ިއޞްލާޙު.  ޞްލާޙުފުރަތަމަ  ެގނެ މި  ެވސް  އެންމެ  އްސަ ތައް  މީފުރަތަ  އެބަހުރި.  ޕްރިމަ  ންޓުައއުޓްސް  ެގ 

ހީވަަގނ ޅުއަ މިޑަށް  ފުލްކޮށް  މީަގނީ  އަޅުހާރު  މިހާރު  ކުރިމަތީަގއި  އި  ެއއްކަލަ  މިހިރަ  ަގނޑުމެން  ކަރުދާސްތަކަކު 

ބައެއް މީެގ  މިހިރީ  ހުރީމީަގއި  ޕޭޖުތައް  ބައެއް  މިހި.  އެހެންވެެގން.  ނޫންތޯމަ  ކައު؟ ރީ  ސުލޫމިހާރު  ކީ  ންސިލުެގ 
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ނެީވ ދެން  . މިހިވާފަިއ ހުރި އެްއޗެއްބޭފުޅުން ފޮނު  . މި އެންތޯ ނޫއެއްބައެއް  އޮތީ މީެގ  މިެވސް    އިމިންަގނޑު. މީގަ 

ޑުެމންެގ އަިމއްލަ މަޢުލޫމާތަށް ޅުަގނނޭނެގ ދެން އަަގއި އެބަހުރި ކަންބޭފުޅުންެގ ވެބްސަިއޓުނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއަޅުަގ

ން އަޅުަގނޑުމެން  ނަލާއިހަޅަޮގތުަގއި ހުށަ ށް ފެނޭ ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް  ، ދެން އަޅުަގނޑަ ހީަވނީއެ ެއްއޗެހި އަޅުަގނޑަށް 

  ލްސްތައްކައުންސިފަިއ ހުރި ބައިވަރު ކޭސްތަކެއް އެބަހުރި ބައިވަރު  އަޅާވަޅު ފިޔަވަނީ މިހާރު  ތިބެެގން ައޅުަގނޑަށް ހީ

ލަކަށް ވަކިކަހަލަ  ތެރެއިން މިސާ  ޓަކަށް ައޅަންވީ ކަންނޭނެގ ޭއެގވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޝީށް ހީ އެބަހުރި. އަޅުަގނޑަ

ކަންނޭނެގ    ސްތަކާކޭ ެއއްޗެހިއަފިޔަވަޅު ުގޅިެގން  ހުރި  އަޅާފައި  އެޮގތަށް  ހުންނާނީ.  ވަކިކޮށްލަންީވ  ޅާފައި  ތައް 

 ންނޭނެގ.  ކަ ހަވާނެށް ފާހަަގކޮށްލަން ފަސޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ. އޭކަންނޭނެގ

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ ރި

މިަގވާއިދު ހެދުަގިއ    152،  151  !އާދެ .ޭއެގ މަޝްވަރާެގ .ޖީއުންސިލުތަކަށް އެލްއޮންނަނީ ކަ   މުެގ ބާރު ދީފަިއ 

ންސިލުތަކުެގ މައްޗަށް ަގވާއިދު ހެދުމުެގ މާބޮޑު  ކަށް ކައުބޭފުޅުންނަ  އިރު އެ ލާއި.ޖީ.ޭއެގ ބާރުތަކަށް ބަލަ. އެލްދަށުން

އޮތް ނުފެނޭ  ބާރެއް  )ރ(  61.  ތަނެއް  މާއްދާެގ  މި  ވަނަ  ކައުންސިލު  ަގއި  މަސައްކަތްތަކުއޮންނަނީ  ތަކާިއ  ެގ 

ކައުންސިލުތަކުން    ރިހާބަލާ ހު  އުސޫލަކުންތޯ  އިދުތައް ހުންނަނީ އެއްތަކާއި ކައުންސިލުތަކުން އެކަށައަޅާ ަގވާ ހަރަކާތް

ެއއް  އެއް މަސަްއކަތް  ހަމަތަކާއި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ވާހަކަުއސޫލުތަކެއް  އެބަ ކުރަންޖެހޭ  ޮއވޭ  ދެން  އެހެންވީމާ،   .

 ތަކާނުން ާގނޫއާއި ާގނޫނާއި އެހެނިހެ  ތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިނަގމުންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީްއކަތް މަސަތަކުެގލުކައުންސި

އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްކަލަ  ދުން.   ަގާވއިދު ހެދެން އޮތޯރިޓީެގ ހިންާގލުން.   ބެއެްއޮގތްތޯ

އޮތޯރިޓީ ރގަވަލޯކަލް   ބާރުތަމަންޓް  މި  ހުރި  ލިބިފައި  ބޭއަށް  އިމުން  ހުރި  ކުެގ  ހަދާފައި  އަދި   ވާއިދުތަކާަގރުން 

އެންުގންތަކާ  ކައުންސިލުތައް ހުރި  ައންާގފައި  މިތައްސަރކިޔުލާ  އި މަްއޗަށް  އެއީ  ހެން  ޖެހެނީ.   ފާހަަގކޮށްލަން 

 !އާދެުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަ)؟ ލާނީތޯއިބަލަނޫނީ ފަހަރަކު އެްއޗެއް  ބަހާލާނީތޯ މިޑުމެން  އަޅުަގނކިހިނެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

މިސާލަ މިދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު  ވެ އެލް  ށްކަމިހާރު  ދެބްސައިޓު.ޖީ.އޭެގ  ފޯނަކުން  ަގއި  މި  އަޅުަގނޑަކަށް  އް އެނުން 

ލިންކެއް  ފެނުނު އ/އުނޭގތޯ.  އި  އޭެގ  ނަންބަރު  ކުރާ    2016/221/0.4ސޫލު  ޚިލާފު   ނާާގނޫކައުންސިލަރުން 

އިޞްލާޙީޢަމަލުތަކާ ދަރަޖަފިޔަަވޅުތަ  އި  އުސޫލަށް  ކުރުމުެގއް  އި  1  ުއސޫލުވަނަ  ެގނައުމުެގ  ކިޔާފައި    ޞްލާޙު 

ފެންނާކަށް. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑަށް ފަހަރެއްަގއި ފޯނުން  ނެތް  . ެއކަމަކު މީެގ އުސޫލެއްއެބައިން ެއއްޗެއް ލަްއވާފަ
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އޭ ަގއި މި އުސޫލެްއ    2018ޖަނަވަރީ    30މިއީ  ކީ  ވާ އެްއޗަަގއި މީަގއި މި ފާހަަގނުފެންނަނީ ކަންނޭނެގ. ދެން 

ަގނޑަކަށް ސަސްޕެންޑުކުރެވިފަިއ  ާގތްއިން ފެށިެގން    2018ރީ  ވަފެބްރު  1އި  ސްލުގަ ފާސްކުރަްއވާފައި އޮތީ. ދެން އަ

  ގެ ދެން އޭ   ސްފަ.ން އައިެގފަހު މައްސަލަެއއް އޮތީ އޭ  74މައްސަލަިއެގ ތެރެއިން    106ކައުންސިލަރުން    108ހުރި  

ުގޅިެގން    ނަވާ ބަދަލުތަކާެގން   އެށްތަކަހުރި ކުއްލިއަކަށް އުސޫލު  އިޓުން ފެންނަންެވބްސަވީ  ނެދެން  ވެސް މި  ކުރިން

ކި ބޭނުމެއްަގއި ވަކި   ހަމަ ވަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގެއޅުންނޑުކޮށް ބައިަވރު ފިޔަވަޅުއަންނަނީ ަގ  މި

ޓާެގކަ އެބޭފުޅުޓު މަކަށް  ހުރިސްކުރައްަވއި ޕާ  އުސޫލުން  ކުރެިވެގން  ކުރައްވާފައި  އެޮގތަށް    ެގން  އެހެންވީމާ،  ކަަމށް. 

ވެސް ހަމަ ވަކިން    ފެންނަ ކަންކަންހެން  ތުތަކުަގއި ކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް މިވަނީ އެއްކަލަ އެކި މުއްދަށް ހީޅުަގނޑައަ

ވި މި  މުކޮށް މިދެންނެންވެސް އެއްޮގތް ކަންނޭނެގ. ެއއީ އާ  . އެއީޅު ކަންނޭނެގ ބަލާލަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގ

 ދެންނެވީ.   ވެެގން މިން ައއިސްފަ. އެހެދާދި އެްއޮގތަކަށް ނީސްޕެންޝަން ހުންނަހުންނަ ސަ ސައްތާރީޚުތަކަށް އައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ހަދާލެއަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެދު؟ ވިދާނެތޯޮގތަށް  ފިޔަވަޅުކައުންސިލަރުންނާ  ުގޅޭ   ،އަޅަން  މި އެޅުމާ  ޮގތުން 

  އިޑަށް އިނޭގތޯ. ކޮންމެ މިހާރު މިސާލަކަށް ތި އެއް ސަ ؟ ބަލަކަށް އަޅާލެވިދާނެތޯލުތައް ޓޭއުސޫ  ފާސްކޮށްފައި މިހިރަ

 ކުރަން ފާސްކުރި  ކަމެއް  . މިހާރު ފާސްކުރި ޑޭޓާއި މިވެނި ދެންނެވީ  ނޫން މި  ޮގތަކަށްއެނޫން    .ރަޖަކުރުންީވ ދަވިދާޅު

އަޑޭ ކޮލަމަށް  އަނެއް  ދެން  ސަސްޕެންޝަންއިޅަޓު.  ެއއައި  ޑޭޓަށްފަހު  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްތައް.  ދޭންވީ   ޭއރުން 

   .ހިނާގދިޔަ ޮގތުެގ ކަންތައް އްވިެއއް ފެންނާނެ ވަޙީދު އެ ފާހަަގކުރެ ޕިކްޗަރ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

އްތަރެްއެގ އެްއ  ހުރީ ހަމަ އެއްވަ   ކުގައިޔަވަޅުތަށް މިހިރީ ފިަގނޑަކަހީވަނީ ހަމަ ހީވަނީ ާގތްނޑަށް  އްރިރު އަޅުަގޤަމު

ހުޒާތަ އަޅާފަިއ  ހަމަ    ރިކަށް  ބަފިޔަަވޅުތަކެއް  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ާގތްކުރެވޭ.  ޔަކަށް ވަރަށް 

ހުރިހާލަން.  ބަ ކިޔު  އަނެންހެން  އެއްޗެހިތަކެއް  އެ ހުރިހާ  ޕޮއިންޓަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  ބަދަލުަގއި.    މުެގ 

ނުލިބި  ބާރު  އެ  އެބޭފުޅުންނަށް  ކޮށް    ައޅުަގފަބޭފުޅުން  ކަންތައްތައް  ހުރި  އެ ދަނޑުމެން  އި  ދެން    ނެަގންނަން. 

ނާ ބޭފުޅުން  އިންޓަކީ އެޕޮށް  ޅުަގނޑުމެންނަތީ އައޮ  އެދެން    ށްފައި ހުރީ އެއީ ކީއްެވެގންތޯކޮ  ކަން  ބޭފުޅުންނަށް އެ

ސް ހަމަ އަޅާފައި ހުރި ޮގ  ަގ ާއއި ދެންކަންތައްތަކު ޓީ  ޗުއްހުންނަނީ އެއްކަލަ    މިހާރު  މި،  މާން. އެހެންވީސުވާލުކުރު

ރީ  ޔަންެވއްޖެްއޔާ އަދި ތިހިޗެއް ކިހުރިހާ އެއް  ނީ މިހުންނަ  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  އެ

ޖެހިހުރިހާ   އަޑުއަހަން  ހަމައްއްޖެޔައުމިއްޔާތަކެއް  ވެސް  ވަރަށްިގނަ   ހަމަ  ކަމަކަށްވެެގންދާނެ.ޑު  ވަރަށްބޮ  ޔާ 

ނަާގނެ.   މިހެންދުވަސްތަކެއް  ފާހަަގކުރެވޭ  ކަން  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު ހުރި  އެކަމަށް  ތައްތައް  ނަާގފައި  މެން 
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ދެން   މުންބަލަންޏާދެން މީތި ބޮޑަށް    ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  ެގންދަންވީ ކަންނޭނެގ  ކުރިއަށް  ކަން   އެ  އިރިޢާޔަތްކޮށްފަ

މަދަކަވަރައެބައޮތް   ަގވާއިދާއި  ށް  އެއޮތް.    އިކޮށްފަ  އެހެންށް  ޚިލާފަ  ާގނޫނާ  ބަިއވަރު    ވާހަކަ  އެހެންވީމާ، 

 ަގނޑު... އަޅު

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަތުރިޔާ

ލާތައް ބަހާލާފަިއ ބަޔަކަށް މި ސަރކިޔުކީ ތިންތަކޮށްލި ޮގތީބު ތަރު މި  މިހާރު އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ދިރާސާކުރުމަށް  ބުދަ  މިފަހު  އަޅުަގނޑުމެން  ސޮރީ!  ޖަހާއިރު    10ނދުނު  ހެ  ދުވަހުއަންނަ  ބައްދަލުވުމަށް.  އަލުން 

 .  ޖަހާއިރު ބައްދަލުވާން އިނޭގތޯ 10ބުރާސްފަތި ދުވަހު  މަޢާފުކުރައްވާ!

___________________ 

 




