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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީއައްސަލާ މިއަދު މި  ކޮމިޓީގެ  ޝަރީމްޢަލައިކުމް.  ފެވުބައްދަލު  ގެ  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  މިވަގުތު  ށުނީ.  މަށް 

ތިއްބެވީ  ވަ އިއްޒަކެންދޫޑައިގެން  ދާއިރާގެ  ޙުސަ  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީ،  ންއިތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  މު 

ޢަބްދުމެ ޢަهللا ންބަރު  ދާއިޙަބްދުލްޝަޙީމް  ގުރައިދޫ  އިއްޒަތްތެކީމް،  ހެން ރާގެ  ރިޘާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ރު  ވޭރި 

އަޅުގަނޑުމެން   ދު . މިއަޒަރީރުޢިއްޒު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުތުރު  އު

އަށް  މި ކޮމިޓީ  އި ޤީޤުކުރައްވަނުން ތަޙުމިޝަޝަލް ސަރވިސް ކޮ. އެއް ކަމަކީ ޖުޑީތިން ކަމެއް  އޮތީ  އެޖެންޑާގައި މި

  ރަތަފަންދޫ .ގދ  ން. އެއީ އަށް ފެންނަ ގޮތެއް ނިންމުޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއި އަމެދުގަ  އް. އެ ރިޕޯޓާ ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓެ

އަމެޖިސްޓް މެޖިސްޓްރޭޓަރ  އިސް  ކޯޓުގެ  ރަލްއުސްރޭޓު  ނިހާމް  ގައި    2017ޖޫން    11ޅޭގޮތުން  ގު  ޝީދާތާޛް 

ނަންބަޝަޖުޑީ ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޝަ  ކުރުމަށްފަހުތަޙްޤީޤުޝަކުވާ  ،  6/ 2017ރު  ލް    ކުވާ އެ 

  33ގެ  (ގާނޫނު  ކޮމިޝަން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް )، 2008/10 ؛ނަންބަރ  ގާނޫނު   ން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޝަނުކޮމި

( މާއްދާގެ  ގޮތުގެގަހ( ވަނަ  ތަޙްޤީޤުއިވާ  މަރުޙަ ތީން  މަރުޙަލާލާ  ފޮނުރިކޯޑުތަކާ  ގެގެ،  ކޮމިޓީއަށް  މި  އްވާފައިވާ  އެކު 

އެ ނިންކޮމި  ންމެއަޅުގަނޑު  އިމައްސަލައިގަ  ފޮނުއްވުމެއް.  ގޮތެއް  ގޮތު  މުމާޓީން  މައްސަލައެއް  ދެވަނަ  ،  އިގަ އަދި 

  ކާ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަ ޖުޑީ ގުޅޭގޮތުން    ދާގެ އިސް ގާޟީ ޙަސަން ސަޢީކޯޓު  ފެމިލީ

އެ    އެއް.ވާ ސިޓީއިފަގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި  ކިބަސް ދިނުމަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކާ އެ ކޮމިޝަނަށް ހެގުޅިގެން  

ގޮ އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅުސިޓީއަށް  ދެތެއް  ޓްރައި  ވަޒީފާއާ  ންން.  މަސައްކަބެހޭ  ހަރުދަނާކޮ ތްބިއުނަލްގެ  ށް   

ހެން ކަންކަމުގެ  ނިއެހެވާ މައްސަލައެއް. ދެން  ބިއުނަލްގެ މެންބަރަކު ފޮނުއްވާފައިރައިން އެ ޓްޅޭގޮތުގު  އިޞްލާޙުކުރުމާ

ން  ލޭ ޕް  ގ ވޯކިން  ވައިލުން. އެއީ ކުލަން އެޕްލޭ  ގ ންގެ ވޯކި، މި ކޮމިޓީސްދުކުރަންގަމިއަދު    ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން

ނަމަވެސް  އަ މަހަށް  މިއޮތް  ކުރިއަށް  އަދި  ތެރޭގައި  ހަފްތާ  ރާވަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތްތަކެއި އެ  ކަނޑައަޅަލާނެ  އި،  އް 

އެކަން ޙިއްޞާލުމުގެ  މު ދާރާއަށް ނޫނިއްޔާއި މައަމީންޢާއްމަށް  މިދެންނެ ހިންގާލުން. އެހެންނަމަވެ  ތެއްސައްކަ  ވި  ސް، 

އަޅު ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ނިންމަންޖެހޭގަނއެހެން  މިއަދަށް  މިއަދުން  ކޮންމެހެނެއް  މި  ގޮ  ޑުމެން  ނޫން  ތަކަށެއް 

މެންމަސައްކަތް ކުރިއަށް  ،. ނަމަވެސްއްކަތްމަސަ ފެނިދާނެ ގޮތެއް އިއްޒަތްތެރި  ތެއްގެ  ވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮބަރުންނަށް 

ކަނޑައަޅުއްވައިމަތީން   ދެކޭތީވެއެއީ  ންލުމިއަދު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ރަނގަޅު  ވާހަކަ  ،  ދަންނަވާލަމުން  އެ   

ބެހޭ    ވަޒީފާއާމި  އަދި ދަންނަވާލަން.    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ލަންހުޅުވާ ލަން މި ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް މި ހުށަހަޅާ

މެންބަރަ ހުށަހަޅުޓްރައިބިއުނަލްގެ  މައްސަލައިގައްކު  އެ  ބަ ސި  އިވާފައިވާ  ޑޮއްރު  އެކުލެވޭތީ ތައްއުމަންޓްސްކިއެއް  ވެ،   

ސިއްރު  އަޅުގަ  އެކަންކަން ހިފަހައްޓައިދެއްވު  ފެހެއްޓުމުގެހިނޑުމެން  ވާހަކަ  ސްވެ   ންއުސޫލުން  ދަންނަވާލަން.    އެދޭ 

މައްސަ  ()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު މައްސަލައަކީ ގދލަ ފުރަތަމަ  އޮތް  ގޮތުގައި  އިސް    ކޯޓުގެޓު  ސްޓްރޭމެޖިތަފަންދޫ  ރަ.އެއް 



  

މަޓްސްމެޖި އެ  ކޮމިޝަނުން  ޖުޑީ  އިއްސަލައިގަރޭޓުގެ  ސަރވިސް  އެ  ނިންމަވާފައިވާ  ޝަލް  އެއީ  ނިންމެވުމެއް. 

ހުށަހެޅު މައްސަލައެއް  މައްސަލަ  އެ ސާބިތުނުވާ  ގޮތަށް  ނިންމަވަގޮތުނު  ފޮނުގައި  މި    ޓު ރިޕޯދެން    .ނީވައްވާފައިއި 

ކޮއަ  ،ތީވެވާފައިވާކުރައްޙިއްޞާ  އާޓީކޮމި ކަނޑައެ  ފެންނަ  މިޓީންޅުގަނޑުމެން  އެގޮތެއް  މިއަދުން  ޅުން. އެކަމުގައި  އީ 

މައްސަލައިގަމިއަދަށް  މި އެ  ކޮމިޓީން  ނިންމާނީކުރި  އި   ގޮސް  ނޫނިއްޔާއަށް  އަޅުގަނތޯ  ޑެޑްލައިނެއް    ޑުމެން 

އެކަ މަނޑައަޅާފައި  ދުވަހެއް    ސައްކަތްކޮށްލާނެ ކަމުގައި  ދެއެހެން  ގޮތެއް  އެކަ  ންކަނޑައަޅާނީތޯ.  ވަކި  މަށް 

ކޮމިޓީއަ ފެނިވަޑައަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުންއި ށް  ގޮތަކަށް  ގޮތެއް  ގޮ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަށް  ގަންނަވާނެ  ތަކަށް 

މައްސަލައަކީ   އިގަފަހުށްވުމަނިންމެ އޮތް  އަޅުދެން  ކޮ  މިއަދު  ނިންމާލެވޭނެ  ގަނޑުމެން  ގޮތެއް  އެއް  ންމެވެސް 

ދެކެން.    އްމައްސަލައެ އެއާއެކުކަމުގައި  މައްސަލަ  އި ތިންވަނައިގަ  އަދި  މިއަދުވެސް  މިއޮތް  ކޮންމެ  ގޮތެއް  ވެސް   

ވާހައަޅުގަ  ކަމަށް  ނިންމާލެވިދާނެ ފެންނަ  ޙި   ކަނޑަށް    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ...މިވަގުތުގައިއަދި  ން.  ކޮށްލައްޞާވެސް 

އިއްޒަތްދާހިންނަވަރު   ޖީހާން  އިރާގެ  މެންބަރު  އަނެއްކާވަޑައިވެބައިވެރި ތެރި  ކޮމިޓީ  ގެންފި  ދެންމެ  ވެސް  މީގެ  ގައި. 

އެ    ،އިވާތީންފައިގެން ވަގުތުކޮޅަކަށް އެދިވަޑައިންނެވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަ  އިރުގައިޓެވިއްފެއި  ކުރީގަ

ތަކުރާރުކޮށްލާނަން    ކޮށްލި ވާހަކައްޞާދެންމެ މި ޙި ޕެވުމަށްފަހު ވަޑައިގެންފި. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ން ހިއްބޭނު

މެންބަރު   ކޮމިޓީއަށް  ޖީހާނައިއްޒަތްތެރި  މައްސަލައެއް  ތިން  އެއީ  އެ ހުށަށް.  އޮތޭ.  އެބަ  މައްސަލައަކީ    އްހެޅިފައި 

ޓެއް.  ލައެއް ނިންމަވާފައިވާ ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯމައްސަ   ގެރެއްނޑިޔާފަ  ،އްނުން މައްސަލައެ ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަޖުޑީޝަ

ބޭފުޅަކުގުޅި  ކާޔާރެއްގެ މައްސަލައަ އެ ފަނޑި  އަކީނަ މައްސަލަ ދެވަ އެއް.  ށްފައިވާ ސިޓީއްޞާކޮމި ކޮމިޓީއަށް ޙި  ގެން 

މައްސަލައަ އަނެއް  ވަދެން  ޓްރައިބިއުކީ  ފޮނުވާފަމެންބަރަކު  ގެނަލް ޒީފާގެ  މައްސަލައެއް. ދެން  ކަމެ  އިވާ  ގެ  އް އަނެއް 

އި.  ގޮތުގަ   ކަމެއްގެ އެއް  ލުން ވާކުލަ ވަލެއް އެތާރާނެ ގޮތުގެ  ކުސައްކަތްގެ މަމިޓީއި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކޮގޮތުގަ

ކަމަކު އެއީ  ނުލިއެއްމާށް އަދި ނިންދައަދުން މިއަ މިއަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާލީ  އިރަތަމަ މައްސަލައިގަ، ފުމާވީއެހެން

ވަ ނަގިނަ  ކަމަކަށް ގުތުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެގާނެ  ނިންވާތީވެ،  މައްސަލަ  އެ  ވަގުތެން  ކަނމުމުގެ  އެއީ  ޑައަޅާލުއް  ން 

ގޮތުގަ  ކަމެއްގެ  ފެނި ރަނގަޅު  މެންބަރުންނަށް  މައްސަލަ   ންނަވާޑައިގަވައި  ދެވަނަ  ދެން  ވަނީނަމަ.  އާއި    ކަމަށް 

ޑު ގޮތަކަށް  ބޮ  މާކަ   ކަމަށް ފެނޭ ންމާލެވިދާނެ  ވެސް ނި  ގަނޑުމެންނަށް މިއަދުން މިއދަށް އަޅު  އި ތިންވަނަ މައްސަލައިގަ

ޕްލޭން    ގކިންގަނޑުމެންގެ މިދެންނެވި ވޯދެން އަޅު.  ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް ނިންމިދާނެ  ލައަކަށް ނުވާތީވެސަމައްއިން  

ނިންމާލެވިދާނެހެއެކުލަވާ  އެހެންލުން  ފެންނަނީ.  ފެނިވަޑައިގަންނަމެންބަރު  ،ވީމާ ން  ގޮންނަވާށް  ތެއް  ނެ 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާނައެދެން.  މަށް ލަދެއްވުއްޞާކޮށްޙި

 

  މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 



  

ފާހަގަކު މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު.  މަރެއްވިހެން  ޝުކުރިއްޔާ  ނިންމުމަށް    އިމައްސަލައިގަ   ،އްސަލަފުރަތަމަ  ގޮތެއް 

ދިރާސާކު ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެރުމަށް  ބޭނުންވޭ.  ހޯމަންނަމަވެވަގުތުކޮޅެއް  ހަފްތާގެ  އަންނަ    ، ށްދުވަހަ  ސް، 

ފެ މަޖިލީހަފްތާ  މައްސަލަ  މި  ގެންދެވޭށޭއިރަށް  ތަޅުމަށް  މަސައްކަތްތަހުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރާވާ ވަރަށް  ގެން  ލައިއް 

މު ންތްކޮށްލުމަސައްކަ ފެންނާތީ،އަޅުގަނޑަ  މުކަމަށްހިން  ސަންޑޭގަޓައިމްލަ  ށް  ކަމަށް.  އެއީ  ކޮމިޓީން   އިއިނަކީ    މި 

ނިން ގޮތަށްގޮތެއް  ރާވާލަމާ  މައްސަލަ  މަސައްކަތްތައް  ދެވަނަ  ހުށަހަޅާލަން. ދެން  އަޅުގަނޑު  ޑަށް  އަޅުގަނ  އިއިގަން 

މު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  ފާއްރިޤަހީވަނީ  ކިޔާ ހަގަކުރެއްވިރު  ސިޓީ  ނިންމިދާނެހެން.  ހެން  ގޮތެއް  ލުމަށްފަހު 

މައްސަލަ ޤަބޫ  ތިންވަނަ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެ ރެވެލުކުވެސް  ދެން  ނީ  ފާހަގަކުރެއްވި    4ން.  މުޤައްރިރު  ކަމަކަށް  ވަނަ 

ވޯކަ ކޮމިޓީގެ  މި  އެއީ  އަޅުގަނޑުންތައް  ހެދުން.  ޕްލޭނެއް  ވާނީ  ހިތު  ކް  ކިހިނެއްތޯ  ސެކްރެޓޭރި ން  ން  އޭޓުމި 

މަތީން  ޤައްރިމު ލަފާގެ  ޕްރުގެ  ހައްދަވައިލަ ޑްރާފްޓް  ހު  އިއްވާފަލޭނެއް  ކޮމިޓީއަށް  އެއަށް    މުންލެއްވުއިހަޅުއްވަ ށަމި 

 ށް، އެ ފައިނަލައިޒުކުރުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ށް ނައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ. އިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން  ދެ! ޝުކުރިއްޔާއާ

 

 ކެވުން: އިން ވާހަކަދެއްޙުސަ  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

ގައި މިހިރަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ  ގެ ކުރިމަތީއްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން މުޤަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!

މުޤައްރިރުއަބަލާއިރު  ށް  މައްސަލައަ ދެންމެ  ފާހަގަ  ދި  ތި  މައްސަލައިގަވެސް  ގޮތަށް  ގެ  .އެސް.ސީޖޭ  އިކުރެއްވި 

ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް  ތް  އޮގެ މައްސަލައެއް  ޒާތުފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ  ންމެހެން  ވެސް މި އިންނަނީ ކޮއި  ނިންމުމުގަ

މި އޮބަޔާން މި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެ  ،މާންނަނީ. އެހެންވީކުރައްވާފައި  މަތިމަތިން    އެހެން  އަޅުގަނޑު  ، ށްފަހު ކިޔުމަން 

ޖޭ.އިފިން މި ފާހަގަކޮށްފަބަލާލަ   އަދި   ނުކުތާތަކާ ވާ  ޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައިބޭފުއެ    އިގައެސް.ސީ އި ހުރި ނުކުތާތަކާއި 

ތަފާތުވި  .ލައިފިންލާބަވެސް    ނިންމުން،  ނުކުތާހުރި  ށްފައި  ފާހަގަކޮ  އިގަނިންމެވު އެއްވެސް  އަދި  ވެސް    ޔެއްރަޢު 

  ފަ. މަވާއޮތީ ނިން  މި  އްސަލަޤުން މި މަ އްތިފާއިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިވަޑަ  ށްވަހު ކޮމިޓީއަ، އެ ދުމާވީނެތް. އެހެން

ނެތް  އެހެންވީމާ މައްސަލައެއް  މި،  ސުލޫކަމަށް.  މައްސަލައެއްދެންނެވީ  އަދި    ލެވޭބެނު  ކަމަށް  ކީ  ކަމަށް. 

ހިނގާފައިވާ   އިގަ މައްސަލައި ބަލާއިރު  ގޮތަށްކަން  މެޖިމީގަ ގައި    ފަނޑިޔާރެއްގަ މަޓުގެ ޢަސްޓްރޭއި ހިމެނޭ  އި  ލުތަކަކީ 

ޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް  ވަ ފެނިފުޅުންނަށްކަމެއް ކަމަށް އެ ބޭ  ނގާފައިވާ ބޭރުން ހިމިންގަނޑާއި  ކީސުލޫ  ންޖެހޭހުންނަ

ފުރަތަމަ މަސައްކަތް    ، އެއީގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މި މަސައްކަތް އަޅުޅުގަނޑަށް، އައޮތީ. އެހެންވީމާ  ނިންމާފައި މި

ސް ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް  ވިރޑީޝަލް ސަ. ޖުލްޑީޝަލާނެ ކަމަށް. ޖުއިއިން ނިންމަފަސޭހަ ށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަ

އިތު  އޮއްވާ  ނިންމާފައިމިކަން   އަޅުގަނޑުމެން  ފްލޯރއަށް  ދެން  މަޖިލީހުގެ  މެދު  މިކަމާގެންގޮސްގެން  ރަށް 



  

ޤަބޫ ޖެބަޙުސްކުރަން އަޅުގަނޑެއް  ކަމަކަށް  އެހި  ނުކުރަން.ލެއްހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންސާބުންއެއީ  މައްސަލަ    އެ  ވެސް    

ނީ އަޅުގަނޑުމެން  ށް ހީވަހުރި މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑަ  ، ދެން . އެހެންވީމާބަލަންޖެހޭނީޅުގަނޑުމެން  ނިމުނީކަމަށް އަ

ކުބަލަންޖެހޭނީ ކިހިނަރި   ދާނީ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުންތޯއަށް  އިތުރަށް  މި  .އަދި  ހެން  މިއަދު 

ނީ   ހީވަޗެއްކަމެއް ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށްއްތީ ކޯ ހަމަ މީގައި އޮނެނޭނގޭ  ޑުމެންނަށްބުނީމަ އަޅުގަނރިޕޯޓު ލިހަމަ މި  

ތަކަށް  ނޫންގޮއެއަރގައި    ނަމަވެސް މި އޮން   ކޮށްއިންފޯމަލްހަމަ  ވަގުތު ބޭނުންވާނެ އަޅުގަނޑުމެން. މީގައި ކިޔާލައި  

އަޅުގަ ބަލާލަނނަމަވެސް  މީގަ  އި ޑުމެން  އެއީ  ޖެހެނީ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހުރި ތައްޔާރުވެލަން  ލިޔެކިއި  އް  ންތައު 

ކިޔާފަ ދެއްތޯ.  ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ  ނިންމަ  އިއަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް  މިތާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެނގޭނީ    ނގައި ން 

 އްޔާ.  ރިހިނެއްތޯ. ޝުކުކުރިއަށް ގެންދާނީ ކިސަލަ ސްކުރަންޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ މައްބަޙު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުން ރިޔާސަ

 ރުޞަތު އަރުވަން.  ފުއަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޘާ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޘާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްޒަތްތެރި  ހަމަ އި  ން. ބަލާލިއިރު ގެ ރިޕޯޓު ބަލާލިސް ޖޭ.އެސް.ސީވެ  ޑުރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އި 

ޢަ އެދާވި  އެއިން  ސަ ޙުލީ  މެންބަރު  ފަދައިން  އޮންނަ  ންމުންނި  ގެންޅުފުބޭ  ޅުވި  ހަމަ މި  މައްސަލައިގަ   ނީ    އި އެ 

.  ގަކުރައްވާފަނެތް ކަމަށް ފާހަ އެއް   މައްސަލަފާޤުން މި ސުލޫކީ އިއްތިވެސް  މެންބަރުންގެ    5ރުންގެ،  މެންބަ  ބައިވެރިވި 

އް  އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެ ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ މި މައްސަލައަކީ މިހާރު    ގަނޑަށްއަޅު  އެހެންވީމަ،

 . ށްލަންޅުމަށް ތާއީދުކޮ ހުށަހެހުށަހެޅި އިން ށް. ޢަލީ ޙުސަނޫން ކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ މައްސަލައިއާދެ!  ފުރަތަމަ  މެންބަރު  އްއި  އި ގަ ،  ފަދައިންޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެއްވި   ...ޖީހާން 

ން  ކޮމިޓީމި  އިގަ އިފުރަތަމަ މައްސަލަރެއްވި ފަދައިން  ފާހަގަކުރު ޖީހާން އިއްޒަތްތެރި މެންބަ!  އާދެ  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ

މަ ތައްޔާމި  ރިޕޯޓު  ނިންމާފައި  ޑެރުކު އްސަލަ  ހޯމަ ޑްލައިރާނެ  އެ  ވޭލެނިންމާ  ހަމައަށް   ދުވަހާ   ނަކީ  މިންވަރަށް  ނެ 

އަޅުގަނ  ކުރުމަށް.  ކަންތައް ދިރާސާއޭރަށް  ރަނގަޅަށް  މި  ކޮށްލެވޭނެ    ޑުމެން  ބެލެވެވެސް  އެހެންވީމާ ކަމަށް  ،  ނީ. 

މެންބަރުން  ކަމަށް  އެހެން  ނެތް  އިޢުތިރާޟު  އަޅުގަނޑުއެގޮތަށް   ވަނީނަމައެކަމުގައި  މަސައްކަތް   އެއީ  މެން  ކުރުން 

.  ވާތީވެއި  ރުހިވަޑައިގެންފަވެސް އެގޮތަށް   ނީ. އާދެ! ހުރިހާ މެންބަރުން ނިވަޑައިގަންނަވަމެއް ކަމަށްތޯ ފެވާނެ ކަހިނެއްކި

މެންބަ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށްލަ ތު އަރު ޞަމުޢިއްޒަށް ފުރު  ރު އިއްޒަތްތެރި  ދެއްވަން. އެއީ    ! ޝުކުރިއްޔާ. . އާދެތޯއްވަން 

އެ މައްސައެހެންވީމާ ނިވަހުގެ ނިޔަލަދު  ޑުމެން ހޯމަ ލަ އަޅުގަނ،  މަށް  ކަ  އްޖެއެގޮތަށް ނިންމިންމުމަށް މިވަގުތު  ށް 



  

ސި އެއީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  ދެވަނަ  ދެން  މެދުގަ  ވެޓީއަކަށްވާތީ ބަލަން.  މިއާ  ކިޔާލާފައި  އި  މި ސިޓީ 

ނިންމާލެވޭނެމިއަދުން  ތެއް  ގޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް   މައްމިއަދަށް  ދެވަނަ  ދަމާސަތީވެ  އަޅުގަނޑުމެން  . ލައަށް 

ޢަލީ    ކޮޅަކަށްފަހު( ގުތު)ވަ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އިނަށް  ސަޙު އާދެ!  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު 

 ވަން. އަރު

 

 އިން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ ރާގެ ންދޫ ދާއިކެ

މި ފުރުޞަތަކަށް    އަޅުގަނޑު  އެދުނީހަމަ  މައްސަ  މި  މައްސަދެވަނަ  އޮތް  ފާހަގަކޮށްފައި  ގޮތުގައި  އެއީ    ލަ ލައެއް 

ހުޝިރު މުޙައްމަދު  ސިށަހަޅާވާން  މި  ޤަބޫލުޓީފައިވާ  އަޅުގަނޑު  މިފަފާހަގަކޮށްމި  ގޮތުގައި    ކުރާ.  އޮތީ    އި 

އެހެންވީމާޔާފަނޑި މައްސަލައެއް.  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ގުޅޭގޮތުން  ކޮމި  ސީދާކޮށް  ،ރަކާއި  އެ  އަކުން  ޓީޖުޑިޝަރީ 

  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ   އް ނުކުރަން.ށް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެނެ ކަމަކަބެލޭ  މި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ   ،މައްސަލަ

އަންގައި އޭނައަށް ދަންނަވަން މި  ހަމަ އޭނައަށް    ނޭޅުގަނޑަށް ފެއަ،  ހެންވީމާ. އެނަށްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ފަރާތަށް  ކަމާމައްސަލަ   އަދި  ބެހޭ  ހަމަ  އަ،  ސަ ޖުޑީ  ޏާވަން  ލިޔާކަމަށްޅުގަނޑުމެން  ކޮޝަލް  ށް  މިޝަނަރވިސް 

ޖަވާބުދޭން. އަޅުގަނޑަކަށް    ފެނޭ އޭނައަށް  ވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމައިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެ ވަހުށަހަޅުއް

ނުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް    ،ނޭނުފެ އެހާމިތަނަށް    ން ރުޔާފަނޑި  އި މައްސަލައިގަ  އެޤަބޫލެއް  މައްސަލަ  ޒިރުކޮށްގެން   

  މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ވަންޏާ   ކީސުލޫ،  ކަމަކަށް. އެހެންވީމާންނަށް ލިބިފައިވާ  ސެއް އަޅުގަނޑުމެޞާޙްތިއިބެލުމުގެ  

ސް ކަނޑައަޅުއްވަންޖެހޭ ފަރާތަކީ  ވެ  ތަ ނުވާކަންނުވަކަން  ކަމަށް ކަމެއް ކުރައްވާފައިވާ  ކަށް ނުކުރެވޭފަނޑިޔާރައަދި  

، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އް ނޫން. އެހެންވީމާޝަރީ ކޮމިޓީއެޑީލީހުގެ ޖުޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިޑީޖު

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ވެސް   މިޓީން ނިންމަންއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮ  ންއަށް އެ ޖަވާބު ދޭނަގޮތަށް އޭއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށްމިވަގުތު އިއް. މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާހިންނަވަރު 

މު އަޅުގަރިރުޤައް ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅިފައިށްނޑުމެންނަ.  މަ    ބަ މިވާ  ސުލޫކީ    ފަނޑިޔާރެއްގެ  ލާއިރުއި ލައްސަލައަށް 

ތުހު މައްސަ މައްސަލައެއްގެ  މި  އިނގޭތޯ  އަމަތެއް  އެހެންކަމުން  ޢަލީ  ޅުލައަކީ.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ގަނޑު 

ހުށަހެ ހުށަހެޅި  ޙުސައިން  މައްސަލަ  މި  ތާއީދުކޮށް  ހުށަހެޅުމަށް  ގައިޑުޅުއްވި  މައްފަރާތަށް  މި  ސަލަ  ކޮށްދެއްވާ 



  

ނުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  އްވާ ޖަވާބު ފޮދެ ކަން އަންގަވާލަކޮމިޝަނަށް    ޝަލް ސަރވިސްޖެހޭނީ ޖުޑީ  ހުށަހަޅުއްވަން

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އިއްޒަތްތެރި އެއްވެސް  އެބައޮތްތޯއެހެން  ޚިޔާލުފުޅެއް  މެންބަރެއްގެ  އިތުރު  އެހެ  !އާދެ؟   މިކަމަށް  މެންބަރަކު  ން 

ހެޅުއްވި ގޮތަށް އަދި  ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ހުށަ ންމެ އިއްޒަތް ނުވާތީވެ ދެން ބޭނުންފުޅުޔާލުފުޅެއް ދެއްވަޚި

ހުށަ ތާއީދުއެ  ޖީހާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރައްވާފައި  ހެޅުމަށް  މިވެސް  ދެން  އެ   ވަނީ.  ވިދާޅުވާ    ސިޓީގައި 

ފަ  މި  ންފަދައި ސުލޫނޑިސިޓީއަކީ  މައްސަލައާޔާރެއްގެ  ހުށަހެޅިފަ  ކީ  ކޮގުޅިގެން  ކަމެއް. މި  މެންޑޭޓުގެ  އިވާ  މިޓީގެ 

މިގޮތަށް  ތެރޭ މައްސަލަ  މި  ނުދެއަޅުގަނޑުމެންގައި  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ބެލޭނެ  މައްސަލަ    .ކެންނަށް  މި  ފުރަތަމަ 

ޖުޑީ ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ކޮ ބަލަން  ސަރވިސް  އެމިޝަންޝަލް  ކޮ.  އެ  މައްސަ ހެންވީމާ،  މި  ލަ  މިޝަނަށް 

އްވައިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  ސް.ސީއަށް ހުށަހަޅުދަންނަވާލަން މި ޖޭ.އެ  އިށް އަންގަ ތަހެޅުއްވި ފަރާހުށަ

އިއްޒަ ދެންމެ  ކޮމިޓީން  މި  ކަމަށް  ގެންދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  މެންބަތްތެރި ބޭނުންފުޅުވާ  ން  ރު  

ފަދައިން   މިވަފާހަގަކުރެއްވި  ކޮމިޓީން  މިގޮގުތުމި  ބަގައި  މައްސަލައެ ލަންޖެހޭތަށް  ނުފެންނަ  ނެ  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  އް 

އިއްތިފާ މިކަމާ  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ވަޑަޤުކަމަށް  ފެންނަވެ  އެގޮއިގަންނަވާތަން  އެހެންވީމާ،  ތަށް  ނީ. 

ކޮމިޓީއަޅުގަނ މި  މިއަދުގެ  ނިންމަޑުމެން  މިދެންނެވި    އެ   އި ން  ޖަވާބެފަރާތަށް  އެދެންގޮތަށް  ދެއްވުމަށް  ދެން  އް   .

ކަމެއް  މި ތިންވަނަ  ގޮތުގައި  އިޞްލާޙުކުރު   ގެ  ހަރުދަނާކޮށް  މަސައްކަތް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  މާ  އޮތީ 

ހުށަހަ މެންބަރަކު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އެ  މައްސަލައެއްޅުއްވާގުޅޭގޮތުން  ރަށްގިނަ  ވަ މިއީ  ދި  އަ  .ފައިވާ 

އެކުލެވިގެން  ޑޮކި ޑޮކިޔުމެވޭ.  ޔުމެންޓްސްތަކެއް  މި  ސިއްއަދި  ގޮތުގައި  ންޓްސްތަކަކީ  ޑޮކިޔުމެންޓުތަކެއް  ރު 

ހިޅުއްވާފައިހުށަހަ ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ސިއްރު  މި  އެހެންވީމާ،  ގޮފެހެއްޓޭވަނީ.  މަސައްކަތްތަކަނެ  މި  ކުރުން  ށް 

މަސަ މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަގޮތަކީ  ކުރާނެއްކަތްއެއީ  މައްސަލައިގައި  މި  ދެން  އަނެއްކާ .  ގިނަ  ވެސް    ނޑުމެން 

ހިއުލިޔެކި މީގައި  ނިންމުމަކާމެނިފައި ންތަކެއް  މައްސަލައިގެ  ކަނޑަ  ވާތީވެ،  ޑެޑްލައިނެއް  ދާން  އެހަމައަށް  އީ  އެޅުން 

ކަ ކުރިއައެގޮތަށް  ދިނޑައަޅައިގެން  ގޮތަކަށްއުށް  ރަނގަޅު  އެއީ  ދެކެންކަ  ވާނެން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް    އެހެން   .މެއް 

 .  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން  !ޅަކަށްފަހު( އާދެބަލާލަން ބޭނުން. )ވަގުތުކޮ އް ގޮތެމެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

ލާއިރު ހުށަހެޅިފައިވާ  އިތިމަތިން ބަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ އަދި މަޕޭޖުގައި މައްސަލައިގެ ކަވަރ ޕޭޖު އަދި ކަވަރ  

އަޅުގަކަ ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްސަލަޤަނޑަށް  ންކަމަށް  މި  ކޮބޫލުކުރެވެނީ  މި  އަންނަ  މިޓީއަކީ  ތެރެއިން  މެންޑޭޓު  ގެ 



  

މައްސަލައެއް ކަމަށް   އައްސަސާއަކާ ގުޅުންމު ވާ ކަންކަމަކީ  މި  ށްފައި ހަގަކޮވެސް ފާ   ވާތީވެ، އަދި މީގެ އިތުރުންހުރި 

އެއަޅުގަ ބަލަނޑުމެން  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަޅުގަ  ންޖެހޭނެކަމަށް  ކަމަށް  އަޅުގަނޑު  ބޫލުޤަނޑަށް  ކަމެއް   ،

ބަލަބޫލުކުރާތީޤަ މައްސަލަ  މި  ހުށަވެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ދެން  ންޖެހޭނެ  ގިހަޅަން.  ވަރަށް  ކަމަކަށް  ނަ  ދެވަނަ 

އަ އަދި  ދިޅުގަމަޢުލޫމާތުތަކެއް  ހުރުމާނޑުމެން  ނުކުތާތަކެއް  ވިސްނަންޖެހޭ  ފަ ރާސާކުރަންޖެހޭ  ވަރކިންގ  އިވް  އެކު 

ކަތް  ހަފްތާގައި މި މަސައްމިއަންނަ    އި އަޅުއްވަމަށް ކަނޑަވަސް މިކަކުރާ ފަސް ދު މަސައްކަތް  ، ސްވަފަސް ދު  ،ޑޭޒް

 .  ހަޅާލަންނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އަރުވަން. އް ށް ފުރުޞަތެއްޒަޢިތެރި މެންބަރު މުޖީހާން. އިއްޒަތް ތެރި މެންބަރުއިއްޒަތްކުރިއްޔާ ޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  އިއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުންރި

ގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއަށް  ޖީހާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުބަރު   އިއްޒަތްތެރި މެންދެންމެ  !އާދެ

މައްސަލަ  ކަވާތީއަކަށްފެތޭ  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެ  ތެ ވެ،  މަސައްކަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަދި    .ންރެއިމަށް 

ދުވަސް ތެރޭގައި    އެ   މި މަސައްކަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބިދެވޭގޮތަށް    5ށް  ލަ ދިރާސާކުރުމައެއާއެކުގައި މި މައްސަ

ތާއީ މިހާރު  އަދި  ހުށަހެޅުމަނިންމާލުމަށް  އެ  ލިބިދު  މެންބަރުން ށް  އެހެންވީމާ،  މިވަނީ.  މެންބަރުން    ،ގެފައި  އެހެން 

އި ނެތުމާމިއަށް  ޚިޔާލުފުޅެއް  މައްސަލައާތުރު  މި  އަދި  ދެކޮޅުއެކުގައި  މެން  އެއްވެސް  ނެތީމާ    ބަރަކުހައްދަވާ 

  5ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    !ނިންމަންޖެހޭ. އާދެ  ވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކޮމިޓީން  އިއްތިފާޤުއިގެމައްސަލަ

ނިންމެވިއި ކަމަށް  ލިބިދެވޭނެ  މި  މުހުލަތެއް  ކަނޑަދުވަހެއްގެ  ކޮންދުވަހަރުގައި  ނިން  ކާ އެޅިގެން  މަންޖެހޭނެ  ހަމައަށް 

ނިންމަ ބޭވައިކަމަށް  އިދާރާ  ސެކް  ،ފުޅުންނަށްދެއްވައިފިއްޔާ  ޖެރެމި  ފޮޓަރީ  ސިޓީނެރަލަށް  ޑޭޓެއް  ނުއްވަވާ  އެ  ގައި 

މުހި  ،އްވޭނެއެޅުކަނޑަ ވިދާޅުވެފައިއެޅުއްވުން  ކަމަށް  ޑޭ  ވާތީންމު  ކަނޑައަޅުއްވަޓެއެގޮތަށް  ދެއްވުމަށް    އި އް 

  އެދެން.  އްވުންދެއިހުށަހަޅުއްވަ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ



  

މުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް ގޮތުގައި އެއީ ރިރު. ކައްޤަ ތެރި  ދައްކާ  ވާ    9،  ވާ އަންގާރަ ދުވަސް  9  ލަންޑަރުން  ޖުލައި 

 . ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަންގާރަ ދުވަސް. އެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ...ނަމަވަނީ ބޭފުޅަކު ހުންނެވި ކަމަށް ރައްވާ ތާއީދުކު !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރު  އިރާގެދާ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މުޙައްމަދު ހުށަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

މެންބަރު މިއަޢި މު  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކު އްޒު  އެފައިރައްވާށް  ޖުލައި    ވާތީވެ،  ދު  9ދުވަހަކީ  ކަމަށް  ވަނަ  ވަސް 

ކަނޑައެޅުނީ. ދެން އޮތް މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރކިންގ ޕްލޭން    އެ   ސަލަ ނިންމުމަށްލައިނަކީ މި މައްޑެޑް

ވެއްޖެ  ރެއްވި ގޮތެއްގެ ނަކަލުތަކެއް  ޓުން ތައްޔާރުކުރިއޭރެޓޭ މިހާރު ސެކް ށް  އެކުލަވާލުން. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅަ

ފެންނަގޮތެއްގަނޑުމެ. އަޅުބެހެއްޓިފަ މެންޓީ ކޮމި  ،މަތީންގެ  ންނަށް  މަތީން  ގެ  ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ 

ކަނޑައަޅުއްވަ ގޮތެއް  މެދުގައި  އެދެން.  މަދެއްވު  އި މިއާ  ނުރަސްމީކޮށް   ! އާދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ށް    އަޅުގަނޑުމެން 

ހަފްތާގެ ހޯމަ  ވާހަކަދައްކާލާއިރު ކޮމިޓީން އެއްބަސްވެވެނީ   ދުވަހުގެ   އިދުވަހާ މި  މި ދެ    2  ވެސް   އަންގާރަ ދުވަހާ 

މިހިރަ މުއައްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއ2:00ްޖަހާއިރު   ގޮތްތައް  އޮތް    މިކުރަން  ބައްދަލު  ސަސާތަކާ ވަން. ދެން 

އެގޮތުގެމަތީން ތެރެއިން  އު  ،ހަފްތާގެ  ޕްރޮގުރާމްއެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  މަތީން  އެހެން   ސޫލުގެ  ވީމާ،  އެކުލަވާލަން. 

މެން އީ އަޅުގަނޑުފާޤުވެވޭ ކަމަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއިއްތިމެންބަރުން    ހާމިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރި 

އެޖެންޑާގައި އެހެނިހެދާނީ. ދެން މިއަދު އަ  ގޮތަށް ކުރިއަށް އެ  ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަލާފައި ން  ޅުގަނޑުމެންގެ 

އިތުރުކަމެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް  އައީ.  އި މިބަ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މި ށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ،  ކަމަ  ދެން 

އަމިހާހި ބައްދަލުވުސާބުން  މި  މިއަދުގެ  މި ނިންޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެއިންމަ. ނިމާލަނީން  ކުރިން  ން  ލާއިރުގައި 

ނިންމެވިފައި އެގޮތަށް  ނިންމުންތައް  ނިންމި  އާމި  އެއްކަލަ  ފޮނުމުންވާތީވެ،  މީހަކު  އެ   ސިޓީއަށް    ވާފައިވާ 

ހުރި ކަންކަން އެ އިންތިޒާމުތައް    އްވާ އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި ދެންއް ދެބޭފުޅަކަށް ރައްދު ޖަވާބެ  އެ  ،ށްބޭފުޅުންނަ

ރާ އެއްވާލައެގޮތަށް  ވާ ދެއްވުމަށް  ޓޭދޭ  އޮފީހަހަކަ  މިއަދުބަލް  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާލަމުން  ބައްދަލުވުށް  ން  ގެ 

 ވެސް.   ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ން. ޝުކުރިއްޔާ ނިންމާލަ

___________________ 

 




