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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެށުނީ  30ގެ  ކޮމިޓީޖުޑިޝަރީ  `.   ބައްދަލުވުން  މިވަނަ  ހާޒިގައި  ތުގުވަ.  ތިއްބެވީ  ރުވެވަޑައިގެކޮމިޓީއަށް  ން 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިރާގެ  ހެންވޭރު އުތުރު ދާ ،ން ލަޠީފްމެންބަރު ޙަސައިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  

މުޢިއި ދާއިރާގެ   ،އްޒުބްރާހީމް  ޒަރީރުއިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި  ޙަސަން  ތްތެރި  ޒައިއްއިރާގެ  ދާ  ކަނޑިތީމު ،މެންބަރު 

ޢަބްދުމެ ޢަބްهللا ންބަރު  ދާއިރާގެނ ވިލި ،ލްޙަކީމްދުޝަހީމް  ޙުސައިން  ތެރިއިއްޒަތް  ގިލި  ސަޢުދު  ދި  އަ  މެންބަރު 

މާފައަޅު ދާއު  ންނުގަނޑު  އިމްތިގެ  އިރާތުރު  އަޅުގަމީފަހުޒް  ޔާމެންބަރު  މިރޭގެ .  އްދަލުވުމުގެ  ބަ  މި  ނޑުމެން 

ދިވެހިރާ އެޖެންޑާ މިވަނީ  ޖުމްހޫރިއްގައި  މާ  148އަސާސީގެ  އްޔާ ޤާނޫނުޖޭގެ  ސުއްދާގެ )ހ(  ވަނަ  ދަށުން  ޕްރީމް  ގެ 

ފަނޓުކޯ ގޮތުގައި  ޑިޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރުންގެ  މި  ފޮނުއްވެ ޢައްޔަންކުރުމަށް  މައްސަލަ  ނަންފުޅުތަކުގެ  ވި 

ސުކޮމި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ނިންމުމަށް.  ފަނޑިޔާޕްރީޓީން  ކޯޓަށް  ގައި  ޤާނޫނުއަސާސީއްޔަންކުރުމުގެ  ޢަރުން  މް 

)ހ(  ނަ ވަ  148ސީގެ  އަސާޤާނޫނު ސު  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރަނީ  ކޯޓުގައި  އެޕްރީމް  ޔާރުން  ފަނޑި  ހާންމެގެ 

ދައުލަތުޢައްޔަންކު އެރާނީ  ހައިސި އިސްވެރި  ންމެގެ  ސުރައީސުތުން  އްޔަޔާގެ  މިގޮތުން  ކޯޓުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.  ގެ  ޕްރީމް 

މަކަމުޑިޔާރުފަނ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން  މީހުން ކަނޑަ  ޢައްޔަންކުރާ މަށް  ޤާގެ  އަޅާނީ 

މަޖިލީހަށް  ރަ އަހުށައްޔިތުންގެ  މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި  ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި  ޖަލްސާގައި   އެ  ންތުޔަލަބިއްޣް ހެޅުމަށްފަހު 

އްސަލަ  ކުގެ މަންފުޅުތަނައްވަވާފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުމްހޫރިއްޔާ  ވެ. ރައީސުލްޖުމުންނެނަންތައް ފާސްކުރު

ރަ މަޖިލީހު ދެންމެ  މި    ގެއްޔިތުންގެ  ނަންފުޅުތައް  މި  ކޮމިޖަލްސާގައި  މިވަނީ  ފޮނުއްވާފައި  ން  ޓީ ކޮމިޓީއަށް 

ތި އަޅުގަނޑު  ސިފުޅުންބޭ  ދިރާސާކޮށްލުމަށް.  މި  މޭޒުކޮޅުގައި  ވާނެގެ  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސު   ޓީ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ފޮނުއްލީހަމަޖި ސިޓީވެވިށް  މިވަނީ  ރައްޔި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީ .    ސިޓީގައި  ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ތުންގެ 

އަދި  އާގަޤާނޫނުއަސާސީ ގޮތުގެގާއި  ސަރވިސް  މަތި  ނޫނުގައިވާ  ޖުޑީޝަލް  ލަފާފުކޮމިން    ޅާއެކުގައި ޝަންގެ 

  ށް އަމްހޫރިއްޔާ އްވުމަށް ރައީސުލްޖުރެއްޔަންކު ކޯޓަށް ޢަމް ޕްރީ ގެ ސުވެހިރާއްޖޭދިރައްވާ ކުފްމަޢާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ނަންފުޅު  ވާފެނިވަޑައިގަންނަ ސިޓީފޮނުއްވާފައިވާ    ދެ  މި  މިފުޅުގަކަމަށް  އެއީވަނީއި  މ  .  ބޭފުޅަކީ  ،  .ސީނާއެއް 

ޒާހިރުރ.ޑ މު އައިޝާ ޝުޛާތާކޮކާހަނދުވަރު، އަލްއުސްމ.  ،ބޭފުޅަކީ  ނަދެވަ  އި އާއަޒްމިރަލްދާ  މި ދެ    ދުއްމަޙަޖޫން 

ނަފުބޭ ހަމައެއާއެކުޅުންގެ  އަދި  ފޮނުއްވާފައި.  މިވަނީ    13/ 2010ނޫނު  ގާބެހޭ  އި  ނާފަނޑިޔާރުން  ގައި ންފުޅުތައް 

މާއްދާ   17  ނުގެ ނޫގާބެހޭ  އި  ނާނޑިޔާރުންފަ މަތިވަނަ  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަ  ންގެ  ލް 

އެ  ނަށް  ޝަކޮމި ތެރެއިން  އިޖާބައިޢުލާނައިޢުލާންކުރުމުގެ  ދެއްވާ  ށް  މަޤާ  ބައެއް ށް  މުތަކަށް  އެހެން 

ނަންފުޅުތަކެއް ޅުންފުބޭބޭ  ތްގަޑައިޤުވެރިވެވަޝައު އެ  ގެ  ހިމެނޭ.  އެބަ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އީރަ  ،ހެންނަމަވެސްވެސް 
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މި  ފައިފޮނުއްވާ ބޭބޭފު  މިވަނީ  އިތުންގެ ޅުދެންނެވި  ރަ   ސުރުން  ކޯޓުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަނޑިޕްރީމް  ޔާރުކަމަށް  ގެ 

ބޭފުޅުންއްވަން  ރަންކުއްޔަޢަ ދެ  ބޭފުޅުންގެ  ނަބޭނުންފުޅުވާ  މި.  އްތަންފުޅުގެ  ނަދެން  އެއީ  ދެ  ރި  އިއްޒަތްތެ  .ންނެވި 

  ބޭފުޅާއަށް އަރުވަން.  ޞަތު އެގަނޑު މި ފުރުފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީވެ އަޅު ލަޠީފް ޙަސަން  ބަރުމެން

 

 ން:ހަކަދެއްކެވުވާ  ފްލަޠީ ން ޙަސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ޔަންކުރެއްވުމަށް  ޢައް  ޕްރީމް ކޯޓަށް ހެޅިފައި މިއޮތް ދެ ނަންފުޅު އެއީ ސުށް ހުށަޓީއަ. މި ކޮމިއްރިރުޤަ މުޝުކުރިއްޔާ 

ދެށް  ޖިލީހަމަ  މިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އީރަ ނަންފު  .ފުޅުނަން  ފޮނުއްވި  ދެ  މި މި  ޅުއެ  ހުށަހެޅިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މި    އޮތީ 

ންފުޅު  ނަދެ  ށް ބަލާއިރު މި  ނަނޫގާމި ދެ  އި  ނޫނާގާޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  އަދި ޖުޑީއި  ނާނޫގާފަނޑިޔާރުންގެ  

ގެންގުޅުއްވާޢަ އިފައި އްޔަންކުރެއްވުމުގައި  ހުރި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން  ތުޢާރާޖުއިއިވާ  ނޫނުގަ ގާއެ    ށް ތުތަކަޢާރާޖު  ތައް 

ޚާއްޞަ މި  ފާހަގަކުރެވޭ.  ތެމިކޮކޮށް  މެންޑޭޓުގެ  ހިމެޓީގެ  ސަރވިސް  ރޭގައި  ޖުޑީޝަލް  މަސައްކަތް  ކޮމިޝަނޭ  ންގެ 

ކަން   މާބެލު ކުރާ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ބަލާއި އަދި  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  އެ  ދެނެގަތުމަށް.  ފަނޑިޔާރުން  މި  ރު  ކަން 

ނަ  ވަ   25ނަ މާއްދާއިން  ވަ  22ގެ  ނޫނުކޮމިޝަންގެ ޤާ   ސަރވިސް ން ޖުޑީޝަލްގޮތުކުރުމާއި ގުޅޭޔަންކުރުމާއި ވަކިޢައް

އެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މާއްދާއަށް  ކަންކަން  އެހެންވީހުރި  އެބައިނގޭ.  މަޖިލީހަށް  ކަން  މި  އަދި  ކޮމިޓީއަށް  މި  މާ، 

 އައިޝާ  ޛާތާ ، އަލްއުސްގެކޮކާހަނދުވަރުމ.އި  އާ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުރ.ޑ،.ސީނާމހުށަހަޅާފައި އޮތް ދެ ނަންފުޅު އެއީ  

މުޝު ހުށަހެޅި ގޮގުޅޭޢައްޔަންކުރުމާއި    ދުއްމަޙަޖޫން  މިއޮތުން  މައްސަލައިގަފައި  އިޖުރާ  އިތް  މި ޢާއެ    ތުތައް 

ފުދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ވާތީހަމަކޮށްފައިރިހެން  ދެ  އެ  ފާސްނަ    އަޅުގަނޑު  ން  ކަމަށް  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކުރުމަށް 

 .ންހަޅަހުށަ

 

 ދެއްކެވުން: ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

 ރުޞަތު އަރުވަން.  ޢިއްޒުއަށް ފު ތްތެރި މެންބަރު މުޒަ މެންބަރު. އިއްތްތެރިކުރިއްޔާ އިއްޒަ! ޝުދެއާ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންވާ  މުޢިއްޒު ބްރާހީމްއި މެންބަރު  އިރާގެދާ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 ހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޠީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަ ލަ ރު ޙަސަންމެންބަތްތެރި ޒަނގު ދާއިރާގެ އިއްވޭރު ހުޅަހެން

 

 : ކަދެއްކެވުންސަތުން ވާހަރިޔާ

ޝުކުރިއް  އިއްޒަތްތެއާދެ!  މެޔާ  އިއްޒައާދެ!  ންބަރު.  ރި  މެންބަރު  ދެންމެ  ލަޠީޙަތްތެރި  އެ  ސަން  ވެސް  ފް 

މި ދެ ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަހަގަކުރެއްވި  ފާ ދިނަ  ނުން  ރޮސެސް ހިންގަވާ  ފް  މުގެ އްވުސާކުރެރާންފުޅު 
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ވެސް  އަށް  ކުރައްވާ އެ  ނެއް އިޢުލާން  މަތި  އިވާ ގޮތުގެނުގަނޫގާޔާރުންގެ  އަދި އެ ބޭފުޅުން ފަނޑިވިއުކުރައްވާ  ރއިންޓަ

ބޭފުޅުންނާބައިޖާ ކުރެވެނީ.  ނޑުމެކަމަށް އަޅުގަފައިވާހިންގާސެސް  ކަން ޕްރޮންކަ  މި  އިދެއްވި  ންނަށް ވެސް ފާހަގަ މި 

ރައީސު ސާސީއަނޫނުއަ، ޤާއެހެންވީމާ މިލްޖުމްހޫރިއްޔާށް މި  ފޮނު  ޖުޑީޝަނަންފުޅާވާ  އްގޮތަށް  ލް ސަރވިސް  އި އަދި 

އިކޮ އެމިޝަނުން  ބޭބޭފުއިދިވަޑަޢުލާންކުރައްވައިގެން  ދިގަންނަވާ  ނަންފުޅުތައް  މަތިކޮށްފައިޅުންގެ  ވަނީ  ރާސާކުރުން 

އަދި ޖުޑީޝަ ކަމަށްވާތީ  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ލަލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯ  ފަރާތަކީ  ންވަދަ އްފާ  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ 

ހިންގާފައި  އެ    އެ ޕްރޮސެސް   ކޮމިޝަނުންލް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަ ކަމަށްވާތީ  ން ރވިސް ކޮމިޝަލް ސަ ވެސް ޖުޑީޝަ

އި  އާ ޝަންވިސް ކޮމިޝަންގެ ރެކޮމަންޑޭރން ޖުޑީޝަލް ސަހޫރިއްޔާ އެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިސުލްޖުމްމިވަނީ އަދި ރައީ

ގޮތު މައެއްގޮތްވާ  ނަތިގެ  ދެ  މިހާން  ފޮނުންފުޅެއް  ފޮނުއްވައްރު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދެންމެ  ވާވާ  ފައިވާތީވެ 

ހެޅުއްވި  ށައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހު  އެ އަދި    ހަގަކުރެއްވީ ރު ޙަސަން ލަޠީފް ވެސް އެކަން އެ ފާމެންބަ އިއްޒަތްތެރި  

  ންބަރު ރި މެއަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެ   . މިވަގުތު ދުކުރައްވާފައިއީ އެވަނީ ތާ މުޢިއްޒު   ންބަރު މަށް އިއްޒަތްތެރި މެއްވުށަހެޅުހު

 ރުވަން. ރާޖަށް ފުރުޞަތެއް އަސިމޫސާ 

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ ރާޖު ސި މޫސާ  ބަރުންމެ ދާއިރާގެ  ދޫފޮނަ

މުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  މިއަޅުގަ.  އްރިރުޤަ   ހަމަ  ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް  އެއްގޮތަށް  ޢާއިޖުރާ  އީނޑަށް  ތާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫ އިޖޭ.އެސް.ސީ އަދި  މީގަން  ޢަރިއްޔާ  ކައި  އޮތް  ފާމަލުކުރައްވާފައި  ވާލަކީ  ސުދެން  ހަގަކުރެވޭ.  މަށް 

ޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ  ނީ. އައިވެރިވާހުން މީގައި ބަޖިލީކިހާވަރަކަށްތޯ މަތެރޭގައި    ޕްރޮސެސްގެން މި  މީގައި އަޅުގަނޑުމެ

ށް  ތަންކޮޅަށް  ތަޢާޖުރާފައި އޮތް އެ އިގާހިން އެ  ން  އިމުގައި މީގައި ޖޭ.އެސް.ސީފެނު  ނަނޑަށް ފެންވިސްނުމުގައި އަޅުގަ

ބަތަފް އަޅުލުލައި ސީލުކޮށް  ފެނޭނޑަގަން  މިއެ  .ށް  ކަންތައްތައް  ރއިންޓަ  އީ  އެ  އޮތްގޮތާއި  ގޮސްފައި  ވިއުތައް 

ވެސް  އަޅުގަނޑު  .ބަލައިލުން ނުކުރަންއްގަބޫލެ   ބޭ    ތިބި  ކުރިމަތިލާފައި  ކޮމިޓީއަށް  ހާމި  ޒިރުކޮށް  ފުޅުން 

ކަމަކަށްސުވާ ނަގަނޑުޅުއަ  ،ނަމަވެސް.  ލުކުރަންޖެހޭނެ  މުބަލައިލު  އެރުގައި  ޒަގެ  ،  ނަމަވެސްއެހެންކަމެއް.  މުއްހި މަކީ 

އިން ފެންނަން  ޢަމަލުކޮށްފައި  މިންވަރަށް  މިގޮތަށް  އިޖު އިން  ކަމަށް  ތުތަޢާރާބަލާއިރުގައި  އޮތް  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އް 

 ވެސް ތާއީދުކުރަން.  ދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ޓީން ނިންމާ ގޮތަކަށް ހަމަ ކުރިއަށްކޮމިވީމަ، ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެބަ 

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ސައިން.  ޙުއާދެ! ޢަލީ  ޞަތު އަރުވަން.ބަރަށް ފުރުންތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ންއިޙުސަ  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދޫކެން
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ޝުކުރި ގަބޫ އަޅުގަ.  އްރިރުޤަމުއްޔާ  އާދެ!  ވެސް  މި    ކުރާ ލު ނޑު  ކޯޓަޕްރީސުގޮތުގައި  ފަނޑިޔާރުން  މް  ށް 

ން  ޢީ ގޮތު ވަނަ މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮސެސް އިޖުރާ  148މި ބަޔާންކުރާ    އި ގަޢައްޔަންކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އަޅުގަނޑުނޫންކަނުވަތަ  ވާކަން  ހަމަވެފައިފުރި ކަމަށްމެން  ން  މި  ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ   . ކޮމިޓީން  ގަބޫލުކުރަނީ 

މެރި،  ނަމަވެސް ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ކޮއެކަން  އަހެން ންމެޓަށް  ޙަޤީޤަތުޅުގަ  ދާކަށްނޑުމެން  ނުޖެހޭ.   ގައި    ވެސް 

އިޖުމާއެހެންވީ އެ  ބަތްޢާރާ،  ފޮ ތައް  އިޖުރާލޯރާބަރަށް  އެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ހުރިކަން    ށްފައި ކޮހަމަފުރިއް  ތަ ތުޢާކޮށްފައި 

އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން    ށްޑަނނޫންކަން  އޭގެސްނަމަވެ  .ޖެހޭނީކުރަން ޔަޤީންހީވަނީ  މަޢޫޟޫ  ،  ގޮތުންއެ  އެ    ޢުގެ 

އި އެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް  ގޮތާ އިން ކްސް ދީފައި މާ އި ރާވަ ކޮށްފައި އޮތް މިންން ކަންކަ، ގޮތްންތައްތައް ކޮށްފައި އޮތްކަ

ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  ހޭނެ ކަންޖެދާށް ކޮންމެހެން  ތަފްސީލަ ރެކޯޑަށް،  މަންވީއެހެމަކަށް އަޅުގަނޑު  ކައި  ޓަ  ހަމަ 

އެހެންވީހަމަ  އަޅުގަނޑު   އަޅުގަހުށައޮތް  އްވާފައި  ހުށަހަޅުމަ  ހަ  ރިންކު މާ،  ދަންނަވާލީ.  ހަމަ  ހެޅުމަށް  ވެސް  ނޑު 

 ދަންނަވާލަން.  ހަކަ ތާއީދުކުރާ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަ  ބޮޑައާދެ!  އިއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ   ށް ރަށް  މެންބަ  މިހާރި  ހުށަތަނަށްރު.  ހުށަހެޅުމެއް  އިއްޒަތްތެރި    ވަނީހެޅިފައި  

ހުށަ ސަން  ޙަރު  މެންބަ ހުށަހެޅުއްލަޠީފް  އަހެޅުއްވުވި  އިއްޒަން  މިވަނީ  ލިބިފައި  ތާއީދު  އެއަށް  މެދި  ންބަރު  ތްތެރި 

ތާއީދުކުރެއްވު  މުޢިއްޒު މިހާރު  އެ  ހުށަހެޅިހުށައެ  މަށް.  މަވުއްޅުހެފައިވާ  މި  ޖުޑީއި  އްސަލައިގަމަކީ  ޝަލް  މިހާރު 

  ށް އިތުރު އިތުރަން ދެން  ކޮމިޓީނޑުމެން މި  ޅުގައަ  އިތީއާވާފައި ނިންމާ  ގާފައިހިން  ޕްރޮސެސް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

  މި   ރިއްޔާ ސުލްޖުމްހޫ ނުން ސީދާ ރައީކޮމިޝަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  އެއީ    .ކަމަށް  ން ނުޖެހޭ މެއް ކުރަކަމާބޮޑު    ކަމެއް

އްޔާ  ދެއްވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރި  ށް އެ ލަފާ ހޫރިއްޔާއައީސުލްޖުމްރަ،  މާއެހެންވީންނަނީ.  އޮ  ށް މިތަލަފާދޭންޖެހޭ ގޮ

މި މި  މިހާރު އެ ނަންފުޅުތައް   އަޅުގަ. އެހެންވީމާ، މިހާ ވަނީމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި  ދެން މިއަހިސާބުން  ދުގެ  ނޑަށް 

  ރިއްޔާ އީސުލްޖުމްހޫ ގޮތުގައި ރަ  ކުރެވޭ  ވެސް ފާހަގަޑަށްމި ގަސްދުކުރަނީ އަޅުގަނށް ދާން  ހަމައަމުމާއި  ނިމި  ކޮމިޓީގެ  

އެއީ   ނަންފުޅު  ދެ  ޒާހިރުރ.ޑ،.ސީނާމފޮނުއްވާފައިވާ  އައިޝާ  ޛާތާކޮކާހަނދުވަރު، އަލްއުސްމ. އަދި  އަޒްމިރަލްދާ   

  އިގެންފައި ޑަލިބިވަ  ތަޖުރިބާ ވެފައި  ކަމަށް  ޅުންގެ ބޭބޭފުލްމުޢިބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ޤާނޫނީ    މި ދެ   ،ދުއްމަޙަޖޫން މުޝު

ކޯރާއް ފަނޑިޔާޖޭގެ  ކުރަޓުތަކުގެ  ސުރުކަން  އައްވާފައި  މަޚްލާލޫކީ  ބޭފުއިމަތިވެފަފެންތަކެއް  ލައްސަޤީ  ކަމަށް  ވާ  ޅުން 

ށް  ތަ ގޮ  ނުހުށަހެޅުއެ  މެން ދެންމެ  ނޑުއަޅުގަނީ  ގަނޑަށް ފެންނަޅު، އަމާންވީ. އެހެޅުންބޭފުނުވާ ދެ    ފައިފާހަގަކުރެވި

މައްސަލަ ނިންމެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާފަ  ހާ ހުރި މެންބަރު މުމަށް. ދެންމެ އިއްޒައި  ލަތްތެރި  ފް އެ  ޠީ ޙަސަން 

ހުށަހެޅުހުށަ ތާއީދުހެޅުއްވި  ވޯޓުމަށް  މި  ރުޞަފު މި  ޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު  ގައި ބައިވެރިވެވަކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް  ތު 

ބޮވަ ލަނީ.  ހުޅުވާ ޝުކުރަށް  އަޅުގަނޑުރިއްޔާޑަށް  ކޮ.  ހުރިހާ ވެރި ވެބައި  މިވަގުތުގައި މިޓީގެ  މެން    ވަޑައިގެންނެވި 
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ހަށް  ޖިލީ ގެ މައްޔިތުންގެ ނިންމި ނިންމުން ރަމެން ކޮމިޓީޅުގަނޑު ، އަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާންބަމެ

އަދި   ކަމާއި އޮތްވެސް  އި ގަމި ކޮމިޓީތާއީދު  ށްވި ދެ ނަމަދެންނެ މެ އަޅުގަނޑު މިންގަނޑުމެން ފޮނުވާނެ. އެއީ ދެއަޅު

ހިނގާތަ ކަންއެ ކޮމިނޑުއަޅުގަ  ށް  ގޮތަޔަ ދިއް  އަޅުގަނޑު    ނިންމުން  ންމި ނިކަމަށް މި  ލައެއް ނެތްމައްސަން  ޓީމެން 

  ން އަޅުގަނޑުމެ  ނަށް ވެސް މެންބަރުން  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ފޮނުވަން.    އި ފައިގަސިގެ  ރިޕޯޓު

އަވަ މި  މި ގޮތަ  ސް ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުން ދަ   ވާލި ދަންނަ  ކަށް  ހުރިހާ  ވަޑަ  ންނަވާލުމަށް  އިގެން  ވެސް 

   ބުން ނިމުނީ. ސާހި އްޔާ. މިހާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި .ގެންނެވީތީޑައިވަބައިވެރިވެ 
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