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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ބައްދަލު`.   ިމ  މިއަދުެގ  މޯއާދެ!  އިންޓަރްގޑިލްވުމަކީ  ޓޫޓެ ރޭވްސް   ކޯޕަރޭޝަނާ ޓް  ވަލޮޕްމަންޑި މް  ރިޒަޑް 

ބަ ްއކޮށްއެ ބޭއްވުނު  މަްއސަލައްދަލުުވމުަގ  ފާހަަގކުރެވުނު  ރިޕޯޓުމެދު  ތަކާއިއި  އްވުމަށް  ލަވާލެ އެކު  ދިރާސާކޮށް 

  ދަލުވުެމއް ހޮވުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވާ ބައްމުޤައްރިރު ނައިބު    މިޓީެގ މުޤައްރިރާއިސަބް ކޮ  ވާފަިއވާވަ އްހޮ

ކޮމިޓީއިނޭގތޯ.   މުޤައްރިރުމި  މުޤައްރިރު  ަގއި  ނައިބުއަދި  ހޮެގ  ކޮމި  އަޅުަގނޑުކުރިން  ވުމުެގ    ޓީަގިއ  މި 

އަަގއި ހިމެނިވަޑަ މެންބަރުންެގ  ރެކޯދަދުންނަވާ  ޓަ  އާދެލާނަންއިންނަވަދަކައި  ޑަށް  ކޮމިޓީ.  މި  އި ަގ! 

އިެގން  ކޮމިޓީަގއި ވަޑަ ން ވެސް މިވަުގތު  ރި މެންބަރުތެްއޒަތްއި  4ރުން.  ޒަތްތެރި މެންބައިއް   4ންނަވަނީ  ަގއި ވަޑަހިމެނި

ތި އެ  އްބެވިއެބަ  މެމާފަން  ފުޅުންނަކީބޭ.  ދާއިދުނު  މެންބަރު  ރާެގ    ދާއިރާެގ  ދިއްދޫ  އިބްރާހީމް ރަޝީދު،  މެންބަރު 

މުޙައްމަދުފު ދު،  ވަޙީهللا ބްދުޢަ މެންބަރު ޙުސައިން  ދާއިރާެގ  މެދު  ޢަލީ ދވައްމުލަކު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދީ، އިސްދޫ 

ދެން   އިނޭގތޯ.  ހުޅުވާލަ  އަޅުަގނޑުޙަމީދު  ފުރުޞަތު  ކޮމި  މުނީ  މަޤައްމިޓީެގ  ހުށަރިރުެގ  ނަން  މުެގ  އްވުޅުހެޤާަމށް 

އިނޭގތޯ.  ފުރުޞަ ހުށަހެ  ޅަކަށްފަހު()ވަުގތުކޮ ތު  ނަންވާފައިޅިއާދެ!  ތާއީދު  ދެއްތޯ.    ،ފުޅަށް  ވެސް  ނަންފުޅަށް  ދެން 

ފުވާހުށަހެޅިފައި  ައޅުަގނޑު މިވަުގތު  !  އާދެ ވޯޓަ  އަޅުަގނޑުރަތަމަ  ،  މުޤައްރިރުެގ  އަހާލާނަން  ޤާމަށް މަށް 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ  ވިފައި މިވަނީ  މަށް ހޮެގ މަޤާ. މުޤައްރިރު އިނޭގތޯށް ވޯޓަށް  ވާ ނަންފުޅަފައި ންޑަިއެގވަހޮވި

ޙު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ހުށަހަޅާފައި  ،ދީދީސައިން  މުޙައްމަދުދީވައާދެ!  ޙުސައިން  ހުށަހަޅުއްވާފައި ނީ  އިނޭގތޯ.  ވަނީ  ދީ 

ދާއި މެންބަރުއިސްދޫ  ޢަލީ  ރާެގ  ތާއީދުކު  .ޙަމީދު  ދިއްދޫރައް އަދި  މެންބަރު  ދާއި  ވާފަިއވަނީ  .  ވަޙީދުهللا ޢަބްދުރާެގ 

ޯވޓައެހެންވީމާ ހުޅުވަ ،  އާއި ށް  އިނޭގތޯ.  ދެން  ލާނަން  ހުޅުވާލަ   އަޅުަގނޑުދެ!  މުޤައްރިރަށް މި  ނައިބު  ނީ 

ނީ  ށަހަޅުއްވާފައިވަށް ފުރުޞަތު. ހުޓަވޯ  ންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށްމެއިރާެގ  ދު ދާމެ  ންނުވަޑަިއެގންފަިއވާ މާފަހޮވި

މެންއިސް ދާއިރާެގ  ޙަމީދޫ  ޢަލީ  ތާއީދުބަރު  އަދި  ދާވާ ކުރައްދު  ދިއްދޫ  ޢަބްދުބަެމންއިރާެގ  ފައިވަނީ  . ވަޙީދުهللا ރު 

މިވަ މުމިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  މި  މުޤައްރިރު  ނީ  ނައިބު  އަދި    އަޅުަގނޑު ،  އެހެންވީމާ  .ިއެގންފަހޮވިވަޑަޤައްރިރު 

 ޑަިއަގތުމަށް ދަންނަވަން. ވަ ހަވާލުވެ އި ތާރަށް ރިޔާސަމުޤައްރި ،ބާ ދަންނަވަމުންރުޙަންނަށް މަބޭފުޅުެގންނެވި އި ޑަ ވަހޮވި

 

 { ދީދީމުޙައްމަދު ޙުސައިންމެންބަރު ދާއިރާެގ    ފުވައްމުލަކު މެދު؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  އިސަތުަގ}ރިޔާ

 

 ން:ތުން ވާހަކަދެްއކެވުރިޔާސަ

އެޖެންމިއަައޅުަގނޑުމެން    ،އެހެންވީމާ މިދުެގ  ފުރި  2ވާ  ޑާަގއި  ބެހޭޮގތުން  ނަންބަރު  އެކަމާ  ޓަކައި  ހަމަކުރުމަށް 

ކޮބައިތޯ  އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން  ކަން  މެންބަރުންނަށް  ކުރިއަމި  ެގތައްތައް  ބޭަގއި  ދެވުމުންށް  ފުޅުންެގ  ތި 
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މިހާރު  ވިސްނުންފު ޮގތަށް  ވާހަކަދެކެވުނު  ދުވަހު  ކުރީ  ދެން  ރައީސްޅަކީ.  އޮފީހަށާމިވަނީ  ޓޫ  އަދި  ޒަމް ރިއި 

މަރީސްޓްމިނި ސިޔާޢުއަށް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ހޯދަން  ބަލަ  ،ތަކީސަ ލޫމާތު  ކޮބައިތޯ  ވިސްނުންފުޅަކީ  ެއ  ސަރުކާރުެގ  ން 

ޕްލޭނެްއ މިކަން ކުރިއަށް ެގންދާނީ  ތޯ  ހިނެއް، ކިތޯމެން ކޮން ކަމެއްއަޅުަގނޑުށް  ރަތުނީ. ދެން އި ފައިވަސިޓީ ފޮނުވި

   ން.ލަހަދާ

 

 ވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެ 

މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  އާއާދެ!  އެ.  ދެަވނަޖެންޑާދެ!  މިވަނީ  ަގއި  އިންޓަރްގޑިލްމޯއަށް  ޓޫޓެ ރޭވްސް  މް ރިޒަޑް 

މަބަ  ބޭއްވި  ކޯޕަރޭޝަނާޓް  ވަލޮޕްމަންޑި ފާހަަގކުރެވުނު    އަޅުަގނޑު ޝްވަރާކުރަން.  މަ  އްތައްސަލައްދަލުވުުމަގއި 

ޮގތު ބޫލުަގ މިކުރާ  ފަރާތްތަކަށް  ތަދާއިރާއެ  ވަނީ  މިހާރު  ޅުންކޮ ަގއި  ބެހޭ  ެއކަމާ  ފޮނުވިފައި ދެއްތޯ. ދެން ސިކަށް  ޓީ 

ކުރިއައަޅުަގނޑު އިތުރަށް  އުފައްދާފަމެން  އެ  ެގންދެވޭނީ  ޖަވާބެއް    ސުވާލުތަކާވާ  އިށް  ދާއިރާތަކުން  އެކިއެކި  ުގޅޭ 

މި މައްސަލަ    ށްނި އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީެގ މައްސަލައައޮތީ ހަމައެކަބޫލުކުރެވެނީ. މި މިަގށް  އަޅުަގނޑަށް  ދެއްވީމަ ކަމަ

ސުވާއަޅުަގނޑުދެން  .  އެޖެންޑާކުރެވިފަ ދުަވހަކުން  ކީ،ލަ ެގ  ލިބޭނީއަޅުަގނޑު  ތޯކިހާ  ކުރި ؟މެންނަށް  އަށް ދެން 

 ަގއި.  ބޫލުކުރަން މިކަމުަގމެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ަގނޑުއަޅު ޚިޔާލު ވެސް  ެގ ންރުދެ! އެހެން މެންބައާ؟ ެގންދެވޭނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 .  މެންބަރުތެރި  ިއއްޒަތްއިރާެގ ދާސްދޫ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދުއިރާެގ ދާސްދޫ އި

ިއްއޒަ  އަޅުަގނޑު މެންވެސް  އިބްރާހީމްތްތެރި  ހުށަބަރު  އެ  ތާއީދުކުރަހެޅުެގ  އެއާެއކީަގއިމަށް  ށް  އަޅުަގނޑަ   ން. 

މިހާރު   މައި  އަޅުަގނޑުެއކީަގއި    .އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއާއެމްމި  ފެންނަނީ  ކޮމިޓީން  ބައްދަލުވުންތަކެއް  މެން  ކޮމިޓީން 

މެން  އަޅުަގނޑުހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތަްއ  ، މި ފާހިރީ ދެއްތޯ. ެއހެންވީމާމިހަގކުރެވިފައި  ފާ  ކެއްތަފައި ކަންތައްވިއްބޭ

ހުރި ޓުއެ ލިސް  ،ހުންނަންޖެހޭނެ މިހާރު ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ  ލިސްޓެއް އެބަހުރި މައްސަލަތަކުެގ  އޭެގ  އަތުަގއި ަގއި 

ނަގޅު ކަންނޭނެގ. އޭެގ ތެރޭަގއި ޝްވަރާކޮށްލުން ރަކޮމިޓީ ތެރޭަގިއ މަ  ައލުން މި ސަބްމެން  އަޅުަގނޑުކަންތައްތަްއ  

  ފައިމައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަަމށް އަިއޑެންޓިފައިކުރެވި ބޮޑެތި ޅުަގބެލިދާނެ ރަނމެންނަށް ައޅުަގނޑު ލް އަންޝިބްސްޓެސަ

ޝަކުވާއަ ހުރިހާ  ރި ހުރި  ކުރިއަށްއަޅުަގނޑުޔަތްކޮށް  ޢާކަށް  އުދާމެންނަށް  ކަން  ތަންޅެއްޖެ  ވަންޏާ  ބާރު  މަށް  ކޮޅެއް 

ހީއަޅުަގނޑަނެހެން  ވެދާބޮޑު ތަންކޮށް  ސްކޯޕް  ބޮޑުއްޅެ ވަނީ.  އެހެންވީ  ހީވަނީ.  ހުރި މާވެދާނެހެން  ޭއަގއި   ،

ތެރެއިން    ެގޝަންެގ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ވަންޏާމު އޭބިއުއެފް  އޯއެހެން    އަދިވާ ނޫނީ  ފަހިށް މަުގރަޕްޝަނަކޮ
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ފާބްސްޓެންސަ ފޯކޮށްހަަގޝިއަލް ކަންތައްތައް  އެ ކަންކަަމށް  ފެކަސްކުރުފައި  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް. ން  ނޭ ބުއްދިވެރި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ްއކެވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

 .  ރުމެންބަ  ރިްއޒަތްތެއި  ދިއްދޫ ދާއިރާެގ

 

 ކެވުން: ދު ވާހަކަދެއްޙީވަهللا ޢަބްދު ރުމެންބަ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ

މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ ފާހަަގކޮށްލަން   އަޅުަގނޑު  ރައީސްއަޅުަގނޑުމިހާރު    ވެސް  އޮމެންނަށް  ޒަްމ ރި ޓޫ  އިހާފީ 

ހޯމިނިސްޓްރީ މިެގ ވިސްނުެމއް  މިމިހާރު  ކަމުަގއި  ދަން  ދެން    ބުނެފައި  މައްސަލަތަ  ނާގފައިހިމި  އޮތީ.  ށް  ކަހުރި 

ަގއި ެވސް ހަމަ ރޭތެވަސް  ދުސްމަ  7ންދަން މިހާރު މިދިޔަ  ެގށް ެގންދެވޭނެ،   ކުރިއަށްރަލާއިރުަގއި ކުންފުނި އިތުބަ

މެނޭފުނީންކު އަޖުެގ  އެމަންޓަށް  ހިނާގ  ދި  ކަންތައްއުޅެނީ  ހުރި  ކުރިކު  ތަކުންފައި  ނުންފުނި  ިވެގން.  ެގންދެއަށް 

ިވސްނުން އިނުގނީމަ    ނަށްންމެއަޅުަގނޑު،  އެހެންވީމާ ޮގތަށް  ވަޙީޢަލީ  އެ  ދެން  ސަރުކާރުެގ  ފާހަަގކުރި   ޭއަގއިދު 

ށް  އަޅުަގނޑަކަމަށް  މެންނަށް ޮގތެއް ނިންމުން ބުއްދިވެރިވާނެ  ައޅުަގނޑުޔަތްކޮށް  ށް ރިޢާލަތަކަސަމު މައްންހިމުހުރި  

 ޔާ.  އްރިޝުކު .ނީންނަފެ

 

 ން:ތުން ވާހަކަދެްއކެވުރިޔާސަ

  އިސްދޫ   މެމް މިނިސްޓްރީއަށާ. ދެންރިޒަޓޫ  ވަނީ ރަީއސް އޮފީހަށާއިމެންނަށް މި ސިޓީ ފޮނުވިފައި މިއަޅުަގނޑުމިހާރު  

މެންބަރު   އެންޓި  ވިެއ  ދާއިރާެގ  މި  ޮގތަށް  ސިއަޅުަގނޑުޕްޝަން  ކޮރަދާޅުވި  ނޫނިމެން  ފޮނުވާނީތޯ   ްއޔާމު ޓީެއއް 

ބަލާ، މިހާރު  ފޮނުވައިެގން  މިސާލަކަށްމެއަޅުަގނޑު  ކުންފުންޏަށް  ތެސްއިޝޫ  ން  މެންނަށް އަޅުަގނޑުަގއި  ރޭތަކުެގ 

  ، އެހެންވީމާ؟ ޕްޝަނަށް ފޮނުވިފައި ހުރީރަކޮ-ތޯ އެންޓިންކޮން ކަމެއްކޮ  ހާރުމިތަކުން އެއީ   އްތަރި ކަންހު  އިވެފަހަަގފާ

ސިޓީ  އަޅުަގނޑު އެންފޮމެން  މި  ނޫނިއްޔާމުނަށްރަޕްޝަކޮ-ޓިނުވާނީ  ފޮނުވާނީ  ފޮނުވައިކުން  ތޯ  ެއ  ފުންޏަށް  ެގން 

ހުރީސްވި  ތި ބޭފުޅުންެގކިހިނެއްތޯ  ؟ މަޢުލޫމާތު ހޯދަންތޯ ދާޅުިވ  މެންބަރު ވި  ގެ ން މާފަންނު މެދު ދާއިރާދެ؟ ނުން 

،  ހެންވީމާ. އެސްތުަގއިަގއި. ސިކް  6ލަނީ  ބަވާބު ލިބޭނެ ކަމަށް މި  މެންނަށް ޖަައޅުަގނޑު  ޮގތަށް ެވސް މިހާރު ސިޓީ

ން ހަމަ އިތުރު ސިޓީތަކެއް މެއަޅުަގނޑު   ކުރިންެގ އޭއޭަގއި ޖަވާބެއް ލިބޭނީ. ދެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުސާބަށް  ހިއެހާ

ިއއްޒަތްވާތޯނަ ށް ފެނިވަޑައިަގންފޮނުވަން ތި ބޭފުޅުންނަ ރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ ؟ތެރި މެންބަރުންނަށް 

 .  މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު ބަރު މުޙައްމަދުެގ މެންފަންނު މެދު ދާއިރާމާ

ބޯޑެއް.  އި އޮތް  ފަލާއިވަ ން ެއކުލައޮތީ މި ސަރުކާރު  މިހާރު އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީަގިއ އެދެ!  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާ

ރި ހުަގިއ  އި އޭ ގަ ކުރިއިރުލުވާ ހަ   ބޯޑުަވއިެގން ެއ  އްެއްއ ފޮނުޓީޑަށް ސިބޯ  ން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މި އެދެ

 ެގސަރުކާރު  ވަނީ މިއަޅުަގނޑަށް ހީބޮޑަށް  ެވސް  ނަން. އެ ބޯޑަށް އޭ.ސީ.ސީއަށްވުރެ  މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ ދެނެަގން

އެނިގވަ ބޯ މައްސަލަޑަިއަގންނަވާޑަކަށްވީމަ  ހުރި  އޭރުަގއި  ކުނެހެން  ދެން  ބޭފުޅުން  ެގށް  ރިއަތައް.  އެ  އެބަ ންދާނެ 

ނެ.  ދާވާހަކަދެއްކިން  ހުފަ  އަށް ، އެ އެހެންވީމާ.  ސްތައް ވެކަން   އޮތީ އެއެ  ނިންމާ  އަދި ވަކި ޮގތަކަށް ނު.  ވާހަކަދަްއކާ

ާގފައި އާއި ޚިލާފަށް ހިނ. އެފަދުވަހު ފާހަަގކުރެވި  އެއް ކަނޑަނޭޅި އޮންނަނީ  ތަ ެގންދާނެ އުސޫލުށްކުންފުނި ކުރިއަ

ދަށުން ރެވޭ ސީ.ެއސް.އާރުެގ  ށް ފާހަަގކުއަޅުަގނޑަން ދޫކޮށްފަިއ ހުރި  .ޓީ.ޑީ.ސީަގއި އެމް.ައއިތެރޭ   ހުރި ކަންކަން. އޭެގ

ފައި ހުރި  ދޫކޮށްފައި  ދިމަދިމާކުންފުންޏަށް  އެކި  ފައިސާ  އެ  ޮގލަސާ.  އެހު  އްސަށް  ވެސް   ތައްމާދިމަދި  ރީ. 

އޭފަިއވަނީފާހަަގކޮށް އަދި  އެއި  ގެ .  ފާތުރަށް  ބައްދަލުވުއަޅުަގނޑުނު  ހަަގކުރެވުދުވަހު  ބިންތަކަކާ މެންނަށް    މުަގއި 

އޭރު  ބޭފުޅުންބެހޭޮގތުން.  ކޮން  ތިއްބެވީ  ނަންަގވާފައި  ބިންތައް  އެ  ޮގތެ މަިއަގނޑު  އްތޯނެަގއި    އަޅުަގނޑު އި  ގަ އް 

އި؟ އްތޯފުޅުންނެބޭ  ކޮންކޮން،  ކޮން  ެއއީ  ،ވަނީބޭނުން އެހެން   ންއެމް.ޕީ.އާރުސީ.މްއެސާ  އިފަ  ތުރަށްދެން  ނުވަތަ 

  އަޅުަގނޑު   އް ަގނޑު ތިން ކަމެއި މަ.  ކަންތައްފަިއވޭތޯ ފާހަަގކުރެޭވ  ނުެގ އުސޫލުން ހިންާގޝަޕްށް ނުވަތަ ކޮރަދާކޮނުސީ

 . ބޭނުންވަނީ

 

 ން:ތުން ވާހަކަދެްއކެވުރިޔާސަ

މާ ދާމިހާރު  މެދު  މެންބަރުގެ އިފަންނު  މެން ައޅުަގނޑު  .އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް އެމްއްވުމަކީ  ޅުހުށަހެ  ވީމަ އެހެން  ރާެގ 

؟ އެ ބޭފުޅުން ހަވާލުވީއިރު ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ތޯންދަނީ ކޮންކަމެއްމުމިހާރު ބަލަ  އެދެންީވއޭ އެ ބޭފުޅުން

މަ އެ  ފަރާތުން  ބޭފުޅުންެގ  ދެތައް  ލޫމާތުޢުއެ  އެސް.އޯ އަޅުަގނޑުމިއަދު    ދެ!އާ.  ތޯއްހޯދަން  ސަބް ެމންެގ  .ީއެގ 

މެންނަށް  އަޅުަގނޑުަގއި  ލުވުމުދަބެހޭ ބައް  ރޭޝަނާޕަންޓް ކޯމަމް ޑިވަލޮޕްރިޒަްގރޭޓެޑް ޓޫރ ަގއި މޯލްޑިވްސް އިންޓަކޮމިޓީ

ދިއުމަށް ޓަކަިއ    ވެސްޓިޭގޓްކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރިއަށްމެންނަށް މި އިންއަޅުަގނޑު  ކާިއ ދެންހަަގކުރެވޭ ކަންތައްތަ މި ފާ

ކަނޑައަޅުަގނޑުޮގތްތަކެއް   މިވަނީ  އެޮގތުފައެޅިމެންނަށް  އޭ.  ރައީ  .ސީއާ.ސީން  އޮފީހާއިއަދި  ްމ ރިޒަޓޫ  ސް 

  މެން ބޭނުންވާއަޅުަގނޑުޑީ.ސީެގ ފަރާތުން  .މް.ައއި.ޓީއެ  ާއއި   ޕީ.ސީ.ބީ  އާއި  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  އާއި  މިނިސްޓްރީ

ެއ  ޅުން ވެސް އެއްބަސްވެ މި ލެްއވީ  ހާ ބޭފުރިހު،  ންވީމާ. އެހެ މި ނިންމީ  މެން މިއަދުނޑު އަޅުަގމަށް  ތު ހޯދު ލޫމާޢުމަ

ބޭފުޅު އެ  އަތުން  ވިން ބޭފުޅުން  ހި  ކާތަތުސަ ސިޔާ  ންފުޅާއިސްނުެގ  ކުންފުނީަގިއ  ޯގސްކަެމްއ    ފައިާގނއަދި  ހުރި 

ކޮރަ މަ ޕްނޫނިއްޔާމު  އެ  ހުރެއްޖެއްޔާމު  ޢަމަލެއް  ސިހިއްސާމެންނަށް  ނޑުއަޅުަގމާތު  ލޫޢުޝަންެގ  ޓީތައް  ކުރުމަށް 

އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުނުވުމަށް  ފޮ ނިންމާލެވުނީ.  މި  މިއަދު  ބައަޅުަގނޑު،  މެންނަށް  މި  ވުމަށް ދަލު އްެމންެގ 
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މެންބަރުޒަތްތެއިއް   4ެގންނެވި  އިޑަ ވަ މާންރި  އި،  ދާއިރާެގ  މެދު  ރަޝީޒަތްތެއް ފަންނު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދު،  ރި 

ދި  އަމީދު  ޙަންބަރު ޢަލީ  މެޒަތްތެރި  އިއް އިރާެގ  ސްދޫ ދާ، އިވަޙީދު هللاދުޢަބްމެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރި  ދިއްދޫ ދާއިރާެގ

 ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. ެގ މެންރާދާއި ަވއްމުލަކު މެދުފު އަޅުަގނޑު

_______________________ 

 

 

 

 

 




