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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   ކޮމިޓީެގ  ސުލޫކު  ައދި  އިމްތިޔާޒު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފައްޓާނަން.  ކޮމިޓީ  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑު   .`

ވަުގތު    5ދައުރުެގ   މި  ކޮމިޓީެގ  މި  އަދި  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުަމށް  ވަނަ 

ފާހަަގކޮ ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުން  އެންމެހައި  އަޙްމަދު ހާޒިރުވާ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޓަކައި.  ރެކޯޑަށް  ށްލާނަން 

މެންބަރު  ވިސާމާއި   ދާއިރާެގ  މެދު  ރަޝީދާހިތަދޫ  މެންބަރު  އި  އަޙްމަދު  ދާއިރާެގ  ނަޝީދު  ނޮޅިވަރަމް  މުޙައްމަދު 

މެންބަރުާއއި    هللاޢަބްދު ދާިއރާެގ  ނާ ދަނެގތި  މުޙައްމަދު  މެންބަރު    މަޑުްއވަރިއި  މާޡި  ޝަރީފާދާއިރާެގ  އި  އާދަމް 

ިއ ސަނީފާهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއި  މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނާތ.ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

އަދި މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. މިއަދުެގ   އަޙްމަދު ހާރޫން މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

އޮތީ   މި  މެންބަރުއެޖެންޑާަގއި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ޚައިތަމް  މަްއޗަންޮގޅި  ދޯ.  ،  އަޙްމަދު  ދެކުނު  އޯކޭ  މައްޗަންޮގޅި 

މެންބަރު ޚައިތަމް  ދާއިރާެގ  ޢަބްދު  އަޙްމަދު  ހެލްތް  އޮފް  ހޯދުމަށް...  هللا މިނިސްޓަރ  ޖަވާބު  ލިޔުމުން  އަމީނަށް 

ދާއިރާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ދެކުނު  މެންބަރު މަްއޗަންޮގޅި  ޚައިތަމް  ެގ  ޢަބްދު  އަޙްމަދު  ހެލްތް  އޮފް  هللا މިނިސްޓަރ 

އަމީނަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުެގ ޖަބާވުަގއި ދެއްވާފައިވާ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ކަމުަގިއ 

ުގޅޭ ޚަރަދުތަކުެގ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްަގއި   19އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނެރުްއވި ކޮވިޑް  ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާތީ މި    އާއި 

މައްސަލައަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒާ ުގޅޭ މަްއސަލައަކަށްވާތީ، މައްސަލަ ބަްއލަވައިދެއްވުމަށް އިމްތިޔާޒު 

ތި   މައްސަލައިަގއި  މި  ހަމަ  އެދެނީ  އަޅުަގނޑު  ދެން  މައްސަލަ.  ފޮނުވާފައިާވ  ރިޔާސަތުން  ކޮމިޓީެގ  ސުލޫކު  އަދި 

ބޭފުޅު ތިޔަ އެންމެ  މިހާރު  ހީވަނި  އަޅުަގނޑަށް  ހާމަކޮށްދެއްވަން.  ހަމަ  ފުރަތަމަ  ޮގތެއް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ންނަށް 

ރިފަރކުރަްއވަނީ   ރިޔާސަތުން  ސާފުކޮށް،  ވަރަށް  ހުންނާނެހެން.  ޑޮކިއުމަންޓްތައް  އަތުަގިއ  ބޭފުޅުންެގ  އެންމެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް. އެއީ މުޅި    7 އަދި ސުލޫކުެގ ާގނޫނުެގ  އިމްތިޔާޒު އަދި ސުލޫކު، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒު 

ހުށަހަޅާ ސުވާލުތަކަށް   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އެއީ  އޮޅުވާލުން.  ކަމެއް  ޤަޞްދުަގއި  ކޮމިޓީއަށް  ނުވަތަ  މަޖިލީހުން 

ފަރ ކުރައްވާފަިއ  ނޫނީ ފޮނުވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭއިރުަގއި އެބަ އޮޭވ ތެދު ބަހުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން. އަދި އެ ރި

ހަމަ   އޭަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އޮޅުާވލުން.  ކަމެއް  ކޮމިޓީއަށް  ނުވަތަ  މަޖިލީހަށް  މުޅި  ވަނީ  މި 

ލިޔުމުން  ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯެގ  މި  ވަނީ  މި  ފާހަަގކުރެވިފަިއ  ބޮޑަށް  އެންމެ 

ފޮނު ހޯދުމަށް  އެންމެ ޖަވާބު  ތި  ހަމަ  މިހާރު  ސިޓީ  އެ  ބައްލަަވއިލެވޭނެ،  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޖަވާބުެގ،  ސިޓީެގ  ވި 
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ބޭފުޅުންެގ އަތުަގއި ވެސް އޮންނާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ތަންކޮޅު ކިޔާލާނަން ތި ެއންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި. 

އުފައްދާ   ވެންޓިލޭޓަރު  ޮގތުންނާއި  ހުރި  ހާލަތު  ދުނިޔޭެގ  ބޭނުންވެފައިާވ  ނަމަވެސް  ތަކެއްޗަށް  މި  ޤައުމުތަކުން 

ކުންފުންޏާ  ދެ  މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  ހުރުމުން  ދަތިތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ލިބުމުަގއި  ތަކެތި  ބޮޑުކަމުންނާއި  މިންވަރު 

ހޯދަންޖެ އިތުރުން  ޤަބޫލުކުރެޭވތީ  ކަމަށް  ލަސްވެދާނެ  ކުރުުމަގިއ  ސަޕްލައި  ވެންޓިލޭޓަރުތަކުެގ  ހޭ  ހަވާލުކޮށްފަިއވާ 

ތެރެއިން  ވެންޓިލޭ އާއި ވެ  75ޓަރުތަކުެގ  އޮފީސް  ކަންޓްރީ  ޑަބްލިުއ.ެއޗް.ޯއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހޯދުމަށް  ންޓިލޭޓަރު 

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ ކަންޓްރީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް، ވެންޓިލޭޓަރު ަގތުމުަގއި ައުގ ބެލުމަށް 

އެ  ކަުމަގއިާވ  ކުންފުންޏެއް  ސޯސް  ޑުބާއީ  ސިންަގލް  ހޯދައި  ައުގ  ޓްރޭޑިންގ  ޔުނައިޓެޑް  ގްޒިކިއުޓަރސް 

އޭޕްރީލްަގއިވާނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަވާނެ ދެން    2ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ ތެރެއިން  

މާ، ރިޔާސަތުން މިކަން މި މި ކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ހެދުނު އޮޑިޓުން އެ ސީދާ ެއޮގތަށް އެކަން ފާހަަގނުވާތީ. އެހެންވީ 

ފޮނުވާފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ިމ މައްސަލަިއަގއި ކުރިއަށްދާނެ ޮގތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ހަމަ މަޝްވަރާކުރުމަށް ައޅުަގނޑު  

 ނާޡިމް.  މުޙައްމަދުފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މްޡިނާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދަނެގތި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ބަލާލައިފިން.  ސިޓީތަްއ  މި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރަށް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ތަޅުމުަގއި އަދި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި މި ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި 

ގަވަނީ މި އޭރުަގއި ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި ފޮނުާވފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަ

މެއިލްތަކާއި އެްއޗެހި ހުރި -މި ބެލެވެނީ. ހަމަ އޭެގ ތެރޭަގއި ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން އެ ހުއްދަ ދިން ކަމަށް އޭެގ އީ

މި ވަނީ. އެ ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ޤަބޫލެްއ  ކަމުެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި ނުފެނޭ،  ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަކަށް 

އޮތް  ހިމެނިފައި  މަޢުލޫމާތު  ދޮުގ  އަދި  ސިޓީަގއި  ހުރި  ފޮނުވާފައި  މަޖިލީހަށް  މި  އަމީން  މިނިސްޓަރ  ނުކުރެވޭ 

ތް ކަމަކަށް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި މި މައްސަލައިަގއި އިތުރަށް ބެލޭނެ ތަނެއް އޮ

 އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ! އާދަމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރި

އަޅުަގނޑު   މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އޮފީހުން  އާދެ!  ޖެނަރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  މައްސަލައިަގއި  މި  ހިތުން 

ފާހަަގކުރަްއވާފައި މި ވަނީ ަވރަށް ސީރިއަސް މަްއސަލަެއއް. އަދި މި ވެންޓިލޭޓަރާ ުގޅިެގން ހަމަ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް  

މަސައްކަތަކީ   އޮތް  ކުރަްއވާފައި  ވެސް  އޮފީހުން  ޖެނަރަލް  އޮޑިޓަރ  މަްއސަލައަކަށްާވތީވެ  ައޅުަގނޑު  ހިނާގފައިވާ 

މައްސަލަިއަގިއ  މި  ޮގތުން  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތެއް.  އެކްނޮލެޖްކުރަންޖެހޭ 

ކަންޓްރީ  ހުންނަ  ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯަގއި  އެމިރޭޓްސްެގ  އަރަބި  ޔުނައިޓެޑް  އަދި  ޮއފީހާއި  ކަންޓްރީ  ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯެގ 

ުގޅުްއވަިއެގ ން ހެލްތް މިނިސްޓަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްއވާފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  އޮފީހާ ުގޅިަވޑަިއެގން، 

ރަސްމީ  ކުރެްއވި  ުގޅިެގން  ކޮވިޑާ  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ެވެގންދާނީ  ދުވަސްވަރު  އެ  މަސައްކަތްތައް  ކުރެްއވި  އެ 

ކުރައްވާފައި ފޯނުން  މޮބައިލް  ކޯލުން،  ފޯނު  އަމިއްލަފުޅު  ެއއީ  ވިޔަސް   މަސައްކަތަކަށް.  ކަމަށް  ަމސައްކަތެއް  އޮތް 

ނުވަތަ އޮފީހުެގ މި އެހެން ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކުރައްވާފައި އޮތް މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ފޯނު ކޯލު 

ބަލާއިރު   ހާލަތަށް  މި  ެއއީ  ވަުގތު  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ެއއީ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އޮެވއްޖެ 

ީމަގިއ  ކޮންސިޑަ ޮގތުަގއި  ދެކޭ  ައޅުަގނޑު  އިތުރަށް  ެއއަށްވުރެ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭނެ  ރ 

އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބަލާލަން އެބަ ޖެހޭ ޑަބްލިއު.އެޗް.ޯއެގ ކަންޓްރީ އޮފީހާއި ރާއްޖޭަގިއ ހުންނަ ކަންޓްރީ އޮފީހާއި  

ރީ އޮފީހާ ވެސް ވާހަކަދެކެވުނުއިރު މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައި ހުރީ  އަދި ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްަގއި ހުންނަ ކަންޓް

އެ މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައި ހުރީ ކިހިނެއްތޯއޭ މި ދެންނެވީ އެ މުޢާމަލާތް، މި ކޮޅުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު ؟ ކިހިނެއްތޯ

ހުރިތޯ ޑޮކިއުމަންޓްކުރެވިފައި  ޖަވާބެްއ  ދެްއވި  އެކޮޅުން  ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތާއި  ހުރި ކުރެްއވި  ކުރެވިފައި  އެ   .

ެއްއޗެއްތޯ ބެލުމަކީ މުހިންމު   ޮއތެންޓިކް ނުވަތަ ޞައްހަ  ޑޮކިއުމަންޓަކީ އެއީ ބަލައިަގނެވޭ ކަހަލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްތޯ. 

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެން މި ދެންނެވީ މީަގއި ވަކި ޮގތަކަށް ނިންމުމުެގ ކުރިން އެ ކުރަްއވާފައި ހުރި 

އީމުޢާމަލާތްތަ އޮފީހުެގ  ސީދާ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އޮފީހުެގ  ކަންޓްރީ  ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯެގ  މިސާލަކަށް  މެއިލުން  -ކަކީ 

މި   އިތުރަށް  އެބަ  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވއްޖިއްޔާ  ވާކަމަށް  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރި  ކޮމިއުނިކޭޓްކޮށްފައި 

ޖެނަރަލް   ޮއޑިޓަރ  ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެ  އޮތް މައްސަލަ  ކިހިނެއް  އެއީ  މަސަްއކަތަކީ  ކުރި  އެ  އޮފީހުން 

ކަމެއްކަން ބެލުމަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ޤަޞްދުަގއި މި ކަހަލަ ކަމެްއަގިއ  

އިންވެސްޓިޭގ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހިސާބަށް  ބެލުމަށްވުރެ،  ކަމަށް  އޮތީ  ހައްދަވާފައި  އިތުރުފުޅެްއ  ޝަނަށް  ސީދާ 
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ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެއީ ކިހިނެއް  ެގންދިއުމަށްފަހުަގއި މި ޮގތަށް ނިންމުމަކީ މުހިންމު 

ކޮމިއުނިކޭޝަނެއްތޯ އޮތް  އަދި  ؟ ކުރެވިފަިއ  އޮފީހުންނާއި  ކަންޓްރީ  ހުންނަ  ރާއްޖޭެގ  ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯެގ  ޚާއްޞަކޮށް 

އޮފީހުން ކަންޓްރީ  އީ  ޔޫ.އޭ.އީެގ  އެއްެވސް  މުޢާމަލާތުަގިއ  ހުރި  ނޫން -ކުރެވިފައި  އެ  ނުވަތަ  ޑޮކިއުަމންޓެއް  މެއިލް 

އެ އެްއޗެތި ބެލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޮގތެއް ނިންމިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  ؟ ވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބެން ހުރިތޯ

 ވެސް މި ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރަށް މަުގތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޒިންމާދާރުކަމާއެކީަގއި މަޖިލިސްެގ ތެރެއިން

ހުށަހަޅާލާނީޭއ  އެކަން  ހިތަށްެއރީ  އަޅުަގނޑު  ފެންނާތީވެ  އެޮގތަށް  ެއކަން  ހަމަ  އެހެންވެ  ކަމަށް.  ފަހިވެެގންދާނެ 

 އަޅުަގނޑު. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޢީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ަގމު

މައްސަލައެްއ  ފަދަ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ބެހޭ  އިމްތިޔާޒާ  ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހުށަހެޅިފައިވާއިރު އަޅުަގނޑުެމންެގ މެންޑޭޓްަގއި ިމ ކިހާވަރަކަށްތޯ މި މައްސަލަ ބެލޭނީ ައދި ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ ެއ  

ސާފު ކުރެ  މުޤައްރިރު  ބޭނުންވޭ  ައޅުަގނޑަށް އަޅުަގނޑު  ެއއީ  އެއްކޮށް.  ތިބުމާ  ވެސް  ކުދިން  ިއދާރީ  އަދި  ވެލަން 

ނުކުރެިވ    18ހީވަނީ   މަސައްކަތްތަކެއް  މާބޮޑު  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  އިމްތިޔާޒާ  ވެސް  މަޖިލީހުަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ވަނަ 

މި   މައްސަލައެއް    19އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  ބެހޭ  އިމްތިޔާޒާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  އަދި  ވަނަ  ބަލާއިރު 

ބަލާ   މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  ވާހަކަައކާ  ދެއްކި  މިނިސްޓަރު  ބުނީ  މި  ތަޅުމުަގއި  މި  ޚާއްޞަކޮށް 

އެކަން ސާފުވެފައި އޮތުން ެއއީ ައޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގއި ރަނަގޅު ކަމެއް. ދެން ދެވަނައަށް   ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުން 

ށްލަން ބޭނުންވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ެވސް މި މަްއސަލައާ ާގތްަގނޑަކަށް ހަމަ ެއ އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ

ހެލްތު   ވެސް  ވަުގތުަގއި  މި  މަްއސަލަ.  ވެންޓިލޭޓަރުތަކުެގ  ބަލާ  އެބަ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  މައްސަލަެއއް  ހުރި  ުގޅުން 

ކަމަށް ވާނަމަ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ެއ    މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ެވސް. އެހެން

ކޮމިޓީެގ އެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ވަކި ޮގތެއް ނިންމުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެއީ އަޅުަގނޑު އުފެދޭ  

.  ސުވާލެއް. އަދި މި ަވުގތުަގިއ ތަޙުޤީޤެއް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމެއް މި މުއައްސަސާތަކުން މި މައްސަލައާ ުގޅިެގން
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އެޖެންޑާކޮށްެގން   އަލުަގނޑުމެން  މައްސަލަެއއް  މިފަދަ  އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް  ހިތުަގިއ  ައޅުަގނޑުެގ  އެީއ  އެހެންވީމާ، 

 ކުރިއަށްދާއިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ ސިދާ އަލުަގނޑު ހަމަ ދެވަނަފަހަރު ވެސް އެބަ ޗެކްކޮށްލަން ފިލްޒާ އަރިހުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މީ

ކޮބައިތޯ ޮގތަކީ  ެއ  ؟ ލީަގލް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  މި  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން 

ކަމެއް   މަޖިލީހަށް  އޮތީ  މި  ހުށަހެޅިފަިއ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ދެން  މައްސަލަިއެގ.  މި  ައސްލު  އިޝޫއެއް  އެހެން  ބަލަނީ 

އިރުަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ ހަމަ ތެދު ބަހުން މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެ ކަމަށް. ދެން އޮޅުވާލަން. މިސާލަކަށް ެއއީ ޖަވާބުދޭ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ، މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ނިންމާނީ ކިހިނެއްތޯ މި ަމއްސަލަިއަގިއ ކުރިއަށްދާނީ. ެއއީ ދެން  

އަރުވާނަ ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  ކަމެއް.  އޮބްވިޔަސް  އަޙްމަދު ވަރަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ން 

 ރަޝީދަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

ެމންޑޭޓުަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަށް  ަމްއސަލައަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތުަގއި މި  ައޅުަގނޑު ދެކޭ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

ވިދާޅުވި  ފްލޯަގއި.  އިނިން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުިވ،  މިނިސްޓަރު  އެއީ  ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަން  މިކަން  ވަންޏާ 

އެކަ ކޮމިއުނިކޭޓްކޮށްެގންނޭ  ާއއި  ޖެނަރަލް ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ  އޮޑިޓަރ  ރިޕޯޓުަގއި  އޮޑިޓް  ހަމަ  ދެން  ކުރެްއވީ.  ން 

ތަކުރާރުކޮށް  ޖެނަރަލް  ޮއޑިޓަރ  ބަލާލިން.  ވެސް  އެ  އަޅުަގނޑު  ޕްރޮްގރާމެއް.  ލައިްވކޮށްދިޔަ  އެ  ހަމަ  ވިދާޅުީވ 

ވާހަކަދައް ވެސް  އޮފީހާ  ކަންޓްރީ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ޑަބްލިއު.އެޗް.ޯއެގ  ތިމަންނަ  ދިޔަީއ  އަދި  ވިދާޅުވަމުން  ކައިފީމޭ. 

ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ ހެޑް އޮފީހާ ވެސް އަދިވެސް އިތުރު އޮފީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކި ވާހަކަ. މި ހުރިހާ ތަނަކުން އިންކާރު  

ކުރެއޭ ތިމަންނަމެން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރެއްވިފައި ނެތް ކަމެއް ކަމަށް. ދެން ދައުލަތަށް މިހާ ބޮޑު ފައިސާއެއް 

ތެރޭަގއި ފްލޯގައި، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ފްލޯަގއި ތަފާތު ޮގތް ޮގތަށް ވާހަކަދެްއކިފައި އޮތީަމ،   ެގއްލިފަިއ އަދި ީމެގ

ދެން   ހިމެނެންޏާ.  މެންޑޭޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މައްސަލައެއް  ބަލަންޖެހޭނެ  މި  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު 

ކަ ކަމެއް  ހިމެނޭ  މި  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  މި  ދެން  މި  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ކުރަނީ  ތާއީދު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މަށް. 

ައވަހަކަށް ބަލައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު މިކަމުން ބަރީޢަވާން އޮތިްއޔާ ބަރީޢަކޮށްދެއްވުން. އެީއ   މައްސަލަ ވީހާ ވެސް 

އޮން ނަމެއްަގއި  ހަމަެއކަނި  ކޮމިޓީއަކީ  މި  ޖެހެންދެން.  ކޮޅެްއަގިއ  ކޮންމެވެސް  ޖެހޭ  އެބަ  ނިމެން  ނަ މިކަން 
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ކޮމިޓީއަކަށް ާވކަށް ނުޖެހޭ. މި ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް އަިއއްސިްއޔާ ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގިއ  

 އަޅުަގނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ކޮމިޓީައށް   މި  މައްސަލަައކީ  ހުށަހެޅިފަިއވާ  މި  ޮގތުަގއި  ފާހަަގކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތް  އެބަ  މައްސަލަިއަގއި  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  މީަގއި  ދެން  ދެކެނީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ބެލޭނެ 

ދެއްިވ  ފާހަަގކުރަ ލިޔުމުން  ުގޅިެގން  މައްސަލަައކާ  ހުށަހެޅުއްވި  ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ްއވާފައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  މި އޮތީ  ކަމަށް. ދެން އެ ލިޔުން ވެސް  މަޢުލޫމާތު ދެއްވި  ދޮުގ  ޖަވާބެްއަގއި 

ޤަބޫލުކުރާ   އަޅުަގނޑު  ވެއްޖިއްޔާ  އެހެން  ބެލޭނެ ފެންނަން.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މައްސަލައަކީ  މި  ޮގތުަގއި 

މައްސަލަެއއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑައަޅަން މި ޖެހެނީ މި މައްސަލަ ބަލާނެ ޮގތެއް. ދެން މީަގއި ސުވާލު އުފެދޭ  

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އެބަ ހާމަކުރައްވާ މި ދޮުގ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގ

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ މި ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް މިކަމުަގއި ޖަވާބުދާރީވާނެ ފުރުޞަތު ދޭން. އެ ފުރުޞަތު  

ދީފައި ހަމަ ރަނަގޅު ޕްރޮސެސްއެްއެގ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް 

ބަލާތޯ ކޮމިޓީން  ކަމަކަށް    މާލިއްޔަތު  ކަމެއް  ބަލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ  ބަލާތޯ  ތެރެއިން  ފުލުހުންެގ  ނޫނީ 

އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒާ ުގޅޭ މަްއސަލަ. އެހެންވެއްޖިްއޔާ، ެއ  

ފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ބެލޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  ކުޑަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމން   

 ހަދައިެގން މި މައްސަލަ ބަލަން މިއަދު ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބެހޭ   އިމްތިޔާޒާ  ަމޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އަ އޮތީ  މި  ޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  މައްސަލަެއއް  ވެސް  ޖެނަރަލަށް  ކައުންސެލް  ހަމަ  އެޮގތުން  ދެން  ިއއްސަ. 

ބަލަން ވެސް   ެއ މައްސަލަ  މި ކޮމިޓީން ކަމަށް އަދި  ބެލޭނެ އަދި  ތްރޫކޮށް  ހަމަ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް  ވާހަކަދަްއކާލިން 
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ސައެއް ނެތް. އަދި ތާއީދެްއ  ޖެހޭނީ. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑަކަށް އަދި ހުށަހެޅުމެއް އަދި ިމހާހިސާބަށް އައިރަކު ައއިއް

 ވެސް ނެތް. އަލުން ހުށަހަޅުްއވައިދެވޭނެތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ކުޑަ   ެއއްޮގތަށް  ވެސް  މައްސަލަތަކެކޭ  އެހެން  މަްއސަލަ  މި  ބޭނުންވަނީ  ހުށަހަޅާލަން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

 އް ނަަގިއެގން ހަމަ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 هللا.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމް

މެއިލްެގ ޒަރީޢާއިން  -އީ   ވިދާޅުޭވ އެބަ ތިމަންނަމެންކަމެްއ. މިނިސްޓަރ އެބަމިހާރު ކިހިނެއް އިނެގނީ ދޮެގއް ހެދި  

އީ އެހެންެވއްޖެްއޔާ  ދެއްކެވިފަ.  ވާހަކަތަކެްއ  އެބަހުއްޓޭ  ބޭނުންކުރާ  -ވެސް  އެ  ެއއިރެްއަގއި  ޒަރީޢާއިން  މެއިލުެގ 

އީ ކޮންމެ  -އޮފިޝަލް  މެއިލަކަށް  ރަސްމީ  ވާނީ  ެއ  މެިއލެއްކޮށްފިްއޔާ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ެމއިލަކުން  ވިޔަސް.  ޮގތެްއ 

މީތި ޮގތަށް  މި  ބުނަމުންދާއިރު  އެހެން  އެބަ  ކަމަށް  ހުރި  އެއްޗެއް  ތާއީދުކުރަން  ؛ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ، 

 ދަނެގތީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ެވސް. މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލަން. 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ދަނެގތީ ދާއިރާެގ 

މިހާތަނަށް  އަދި  ލިޔެކިުއންތަކާއި  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މިހާރު  ހުށަހެޅުމަކީ  ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

އޮތް   ހުށަހަޅާފައި  މި  ީމަގިއ  ވެސް  ބެލިބެލުމުަގއި  ހާޒިރުކޮށްެގން  މިނިސްޓަރ  ކޮމިޓީތަކަށް  އެކިއެކި  މަޖިލީހުެގ 

މައްސަލަ މަޢުލޫމާތުެގ  ދޮުގ  އެއީ  ހުރި،  މައްސަލަ  ލިބިވަޑަިއެގންފައި  މިނިސްޓަރަށް  އޭރު  ބަލާިއރުަގއި  އަށް 

ލިބިވަޑަިއެގންފަިއ އޮތް މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި މިނިސްޓަރ ފޮނުއްވާފަިއ އޮތް އެްއޗެއް. މީަގއި މި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި  

އަ އެކަނި  ތަންކޮޅު  ކަމުެގ  ދިން  މަޢުލޫމާތު  ދޮުގ  ނޫނީ  ކަމުެގ  ހެދި  ދޮުގ  މަޖިލީހަށް  ދަންނަވަނީ.  މި  މި  ޅުަގނޑު 

އެކަމަކު ެއއަކަށެްއ ނެތޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދެވޭކަށެްއ. އެއީ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފައި ހުރިކަން އެބައޮތޭ  

އެނެގން. އެހެންވީާމ، ދޮުގ ހެއްދެވިކަަމކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ސާބިތުކުރެވޭކަށް ނެތޭ މިހާރު ލިޔެކިއުންތަކުން. 
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ބޭރުކޮށްލުމޭ. އެހެން މި  ތަނުން  މި  ނުބަލާ  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން  އިމްތިޔާޒު  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ވީމާ، 

ބެހެން،  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކަންތައްތަކަކީ  ހިނަގމުންދާ  މަރުޙަލާ  ތަޙުޤީޤު  މިހާރު  ޭއެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެންެގ މެންޑޭޓުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ނޫން. އެބައިތަްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަން ބޭނުންވާ ބަެއއް ނޫން. ެއއީ އަޅުގަ 

އެބަ އެހެން ފަރާތްތަކުން ެގންދަވައޭ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ެއ  

އޮޅުވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  މަޖިލީހަށް،  ޮގތަށް  މަޢުލޫމާތެއްެގ  ދޮުގ  މަޢުލޫމާތަކީ  އޮތް  ފޮނުވި  ފޮނުވާފައި  ލުމަށް 

އެ  އެހެންވީމާ،  ބޭރުކޮށްލުން.  ނުބަލާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންީވމާ،  ޮގތުަގިއ.  އެްއޗެްއެގ 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަަމށް އެ ވިދާޅުވަނީ ނަޝީދު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަނީފް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުތި

ޑަބްލިއު.ެއޗް.ޯއެގ   އިންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދުވަހު  އެްއވަނަ  މެއި  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

އެބަ ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  ސީދާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކުންފުންޏެއް  ޕޭޕަރ  މާނަައކީ  ކުންފުންޏަކީ  ޭއެގ  ހުރި. 

އިދާރާތަކަށް  ބައެއް  ކަމާބެހޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  އިންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އިދާރާތަކަށް  އެހެން  ސަރުކާރުެގ 

އަޅުަގނޑު   ނެތިން.  ދަްއކާކަށް  ވާހަކަ  އެ  ޮގތެއް،  އެހެން  ޮގތް  ކަންހިނާގދިޔަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހިއްސާކޮށްފަ. 

އެ ހުށަހެޅި، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ބަލާފައި ކުޑަ   ތާއީދުކުރަން އެ މައްސަލަ ހާރޫން

 ެމންބަރުން ޢައްޔަނުކުރަން މި ކޮމިޓީން ނިންމަން.   5ކޮމިޓީއެއް ނަަގން. ކުޑަ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފު ހަމަ  މެންބަރު އަޅުަގނޑު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދަނެގތީ  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  އަހާނަން  ވޯޓަށް  ރަތަމަ 

ޢަބްދު ނަޝީދު  މުޙައްަމދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  ައދި  ހުށަހެޅުމަށް.  ެއ  هللا. ހުށަހެޅުއްވި 

އާދެ! އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެން އޮތް ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  

ޢަބްދު  ހުށަހަޅުއްވައި  ހާރޫން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެއީ  އަހާނަން.  ވޯޓަށް  ހަމަ  ސަނީފް هللا ވެސް 
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ސަލަ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްުވމަށް. ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާސްވީ މި މައް

ބަލާފައި، ކުޑަ ކޮމިޓީއެްއ ނަަގއިެގން ަމއްސަލަ ބަލަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުށަހަޅަން މި ކުޑަ  

 ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނަންތަކެއް ހަމަ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި.

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮމިޓީ މި  ކުޑަ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  މެންބަރުންެގ  ހުށަހަޅަން.    5ަގއި  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ނެުގމަށް  މެންބަރަކު 

ނަންތައް އަޅުަގނޑާ ވާހަކަ ނުދައްކާހާ އެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބުނެލުން އުނދަގޫވާނެތީވެ އެހެން އެ މީހެއްެގ ނަން 

އިޢުތިރާޟުކޮށްފިއްޔާ  މީހާ  އެ  ހުށަހަޅަން އެހެންވީމާ؛ ހުށަހަޅާއިރު  ނަންތަްއ  އެހެންވެެގން  ވެދާނެތީ  ޮގތަށް  އެ   ،

 ނުކެރޭނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ަގމު

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޅުދުްއފުށީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ  ޔާސިރު އަދި   ހަމަ އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް އަދި އަޅުަގނޑު ހިމެނޭ 

 ޮގތަށް ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަވާލުމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުރާެގ މެންބަރު  ނޮޅިވަރަމް ދާއި

 އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   ހަމަ  އެހެންނޫނީ  އެދެން.  ައންާގލަދެއްވުން  ައޅުަގނޑަށް  ހުރިއްޔާމު  ބޭފުޅެްއ  ދެކޮޅު  ހުށަހެޅުމާ  އެ 

ޔުނެނިމަސްލީކޮށް އަޅުަގނޑު ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހަމަ  

ވަހަކަށް ކުރިއަށްެގންޮގސް މި މައްސަލައަށް ޮގތެއް ނިންމާލަދެއްވުމަށް. މި ސަބް ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ވީހާ ވެސް އަ

 އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ޖަލްސާ މި ނިންމާލީ. 

______________________ 
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