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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން    37ކޮމިޓީގެ  ރީ  އަޝިޖުޑީ  .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ރިޟާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ތިއްބެވީ 

މަދު ނިހާދު އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް  ކީމް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަهللا ޢަބްދު

ކޮމިޝަނުން   ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރު.  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ފަހުމީ 

ކުރިއަށް    ބައްދަލުވުން  މި  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހިމެނޭ.  އެބަ  ރިޕޯޓުތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ފޮނުވާފައިވާ 

ކު ކޮމިޓީގެ  ދިއުމުގެ  މުޤައްރިރުންގެ  މިއައީ  ނިމިގެން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ދަންނަވައިލާނަން  ރީގައި 

މަސައްކަތް   ކޮމިޓީތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާފަ.  ބައްދަލުވުމެއް  އޮތް  ސްޕީކަރއާއެކުގައި  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުން 

އެރުވިފައިވަ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް  ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ އިތުރު އިރުޝާދެއް  ލިޔުން. މީގައި މި  ނީ. މި އޮތީ އޭގެ 

މެންބަރުން   ކޮމިޓީގެ  ބިލުތައް  ހުންނަ  ކޮމިޓީތަކުގައި  އެއީ  އިރުޝާދެއް.  ގޮތުގެ  ހިންގަންޖެހޭނެ  ކޮމިޓީތަކުން 

ކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ  މަސައްކަތްކުރައްވާއިރުގައި އެ ބިލެއްގެ ފަހަރަކު މާއްދާއެއް ފަހަރަކު އަކުރެއް ލަފްޒެއް އެހެން އެ

ހުންނަނީ.  މި  ބިލުތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހޭދަވާތީވެ  ވަގުތުތަކެއް  ގިނަ  މަސައްކަތެއްގައި  އެއް  ކޮމިޓީގައި  ވަގުތުތަކެއް 

ދެން ކުރީގައި ވެސް ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލެއް އިދާރީ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ފަންނީ ޑްރާފްޓް  

ފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި އެ ކަންކަން އެހެން ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި  ޕާސަންސް އެ ބޭ

ވެސް   ކުރީގައި  ބިލުތަކާމެދުގައި  ހުރި  ވެސް  ކޮމިޓީއެއްގައި  ހުރިހާ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އެބަ  ކުރައްވަމުން  މިހާރު  މި 

ކޮމިޓީއަށް ބި އެއީ. އެއީ  އުސޫލެއް  ހުޅުވާލެވޭ. މަޖިލީހުގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އެބަ  ކޮމެންޓަށް  އާންމުންގެ  ލިބުނީމަ  ލު 

ވެސް   ކޮމިޓީން  އެ  ގެނެއްސަ  ގެންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ޔައުމިއްޔާތައް  އެ  ވާހަކަތައް  ހުންނަ  ދައްކާފައި  ތަޅުމުގައި 

ޖަމާޢަ ޖަމްޢިއްޔާ،  ފަރާތް،  އެކިއެކި  ކަމާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ދައުލަތުގެ  ވެސް   ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ.  ތްތަކަށް 

ކުރީގައި   ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމެންޓްތަކަށް  ހުންނަ  ފޮނުއްވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އެދުނީމަ  ކޮމެންޓަށް 

މި  އެ ހުރިހާ ކޮމެންޓުތަކުގެ އަލީގައި  ވެސް  ކޮމިޓީން  އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން   އުސޫލު ހަމަ ގެންގުޅޭ. ދެން 

ޑްރާފްޓު   ގިނައަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓުކުރަމުންދަނީ  އެ  އެކަމަކު  ފަހަރެއްގައި  ،ހަދަމުންދަނީ.  ހުރިހާ  ވެސް    ހަމަ 

ވާހަކަދައްކާ   ގިނައިރުވަންދެން  ވަރަށް  ހިފާ  ޖުމްލައެއްގައި  ފަހަރަކު  މެންބަރުން  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  މެންބަރުން 

އަޅުގަނޑުމެން  ޙުބަ އެކަމަކު  ޑްރާފްޓުކުރަން.  އެ  ސްކޮށްފައި  ނުޖެހޭ  ވާކަށް  މެންބަރުންނެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ކޮބައިތޯ   ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ބައެއް  ކަނޑައަޅާ  ސިޔާސަތު  އަސްލު. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ޕާރސަނަކަށް  ޑްރާފްޓު 
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ލިބިވަޑައިގެން   ސް ހިންގާ އެ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް، ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ ހުނަރު ވެސް ހުންނާތީ ޙުބަލާ އެއަށް ބަ

ތިއްބަވާނީ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަހަރުގެ ޢަމަލުކުރަން މި ނިންމި ނިންމެވި ގޮތަކީ ކުރީގައި ވެސް  

ހަމަ ޢަމަލުކުރޭ ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެއަށްވުރެން ހަރުދަނާކޮށް މާ ސިސްޓަމެޓިކު ގޮތަކަށް އެ ކަންތައް ކުރުމަށް  

ވަނީ. އެއީ މިދެންނެވި ކަހަލަ ޚިޔާލުތައް އެއްކުރެވިފައި އެ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަ

އެއްބަސްވެވޭ ޚިޔާލެއް މި ދެނީ ކޮމެންޓްސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވެވޭ ކޮމެންޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށް މިއީއޭ  

ވުނު އެ އަޅުގަނޑުމެން ބިލެއް ގެންނަންވީ ކޮމެންޓަކީ، ޚިޔާލަކީ. ދެން  މި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެ 

ގެންނެވީމާ   ހައްދަވައިގެން  ޑްރާފްޓް  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭފުޅުންނާ.  އިދާރީ  ހަވާލުކުރައްވަންވީ  ޑްރާފްޓްކުރުން  އެ 

އަޅުގަނ ޚިޔާލެއް  އިތުރު  ދެން  މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ.  އެޕްރޫވްކުރުމުގެ  އެ  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑުމެން 

ކަންތައް   އެ  ބަދަލާއެކު  އެ  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖެއްޔާ  ގެންނަން  އެ  ބަދަލެއް  އިތުރު  އަދި  އޮތިއްޔާ 

ހު މިދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް،  މެންބަރުން  ކުރާނަން.  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  އެއްގޮތްކޮށް  ޚިޔާލުތަކެއް  ރިހާ 

ޚިޔާލުގެ  އޮތް  ހަމަފާޅުކުރައްވާފައި  ކޮމިޓީއަށް.  އަންނާނެ  ކޮޕީ  އޭގެ  ލިބޭ  އާންއެއާއެކުގައި      ފަރާތުން  މުންގެ 

  ވެސް މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެންޓްސްތައް ލިބިގެން އޭގެ   ވެސް އަންނާނެ އަދި ދައުލަތުގެ އަދި އެނޫން  ކޮމެންޓްސްތައް

ހެދުން ޑްރާފްޓް  މައްޗަށް  ކޮމެންޓުތަކެއްގެ  ޗޫސްކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ތިބެގެން  ތެރެއިން  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން   .

ބޭފުޅުން   އެ  ހަވާލުކުރެވިގެން  މަސައްކަތް  އެ  ބޭފުޅުންނާ  އިދާރީ  ބަދަލުގައި  ވޯކްކުރުމުގެ  ބައި  ޑްރާފްޓު  އަމިއްލައަށް 

ބިލު  އޭރުން  ކުރުން.  ކަންތައް  ފައިނަލައިޒްކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  ދެން  ގެނައިމަ  ހައްދަވައިގެން    ޑްރާފްޓު 

މި ދެއްވާފައި  ޚިޔާލުފުޅުތައް  އެ  ކަމަށް  އަވަސްވާނެ  ދިއުން  އަޅުގަނޑުމެން    ކުރިއަށް  މަގަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ. 

ހަލުވިވާނެ  ،މަސައްކަތް މަސައްކަތް  ވަރަށް  ބައްޓަންކުރީމަ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީތަކުގެ  ކަމަށް    ހުރިހާ 

އަދި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަ ކުގެ މުޤައްރިރުންނަށް ދެންނެވީ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި 

މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން އެ ދެންމެ އެގޮތަށް އިރުޝާދު  

ބަހުރި. އޭގެ ތެރޭގައި މަދަނީ  ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑެތި ގިނަ ބިލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެ

ހުޅުވާލުމުގެ   ކޮމެންޓަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކަންތަކުގައި  ބިލުގެ  އެ  ބިލު.  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ބިލު  އިޖުރާއަތުގެ 

ބިލުގެ ކޮމެންޓުތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ   މަސައްކަތް މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އެ ބިލެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ހުޅު މުއްދަތު  މިހާރު  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް  އަދި  ލިބުނީމައާއި  ކޮމެންޓުތައް  އެ  ވެއްޖެހެން.  ވާލެވިފައި 

އެކަށީގެންވާ   ދީފައި  މުއްދަތުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް ވެސް ނިންމާފައި  އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ 

ލިބުނީމަ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ބިލުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން. އަދި ބަންޑާރަ  ވަރަށް ކޮމެންޓް   މި 
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އެ   އިޞްލާޙުތަކަކަށް  އިތުރު  ގެންނަންޖެހޭ  ބައިތަކަށް  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮފީހުން  ނާއިބު 

ކަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ގެންނަވަން  އެ  ބިލެއް.  ހުށަހެޅުއްވި  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ވިދާޅުވި  ދައުލަތުން  މަށް 

އަލީގައި   ކޮމެންޓުގެ  ލިބޭ  ދެން  އަލީގަޔާއި  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވަވާ.  ތައްޔާރުކުރައްވާފައި  އެބަ  ބައިތަކެއް 

އިދާރީ   ހަވާލުކުރާނީ  ކޮންސެޕްޓްތަކެއް  އެއްބަސްވެވޭ  އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ޑްރާފްޓްކޮށްގެން އެ  މިގޮތުން    ބޭފުޅުންނަށް  ކުރިއަށްދާނެ.  ބާރަށް  އަވަހަށް  ވަރަށް  އޭރުން  ކުރެއްވުމަށް.  ކަންތައް 

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލަން މި ބޭނުންވަނީ ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައި ހުރި ރިޕޯޓުތައް. އޭގެ  

އަލް މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހދ.ހަނިމާދޫ  ރިޕޯޓު  އެއް  ހަނީފް  ތެރެއިން  މުޙައްމަދު  ފާޟިލު 

ހުރިހާ   މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ރިޕޯޓެއް.  އެކުލަވާލި  ބޭފުޅުން  އެ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައަކާ  ޢަބްދުލްކަރީމްގެ 

ރިޕޯޓުތަކަކީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ގޮތްތަކެއް ނިންމާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކެއް  

ސަބަބަކީ މި ރިޕޯޓުތަކުގައި މި ހިމެނެނީކީ ވަކިކުރަންޖެހޭ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނޫނީ ޤާޟީންގެ ވާހަކަތަކެއް  ނޫން. އެއީ  

ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިއިން ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ  

އެ ޖޭ.އެސް.ސީން ފޮނުވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ދިރާސާކުރާއިރު އަދި  ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ޖޭ.އެސް.ސީން ފޮނުވަންޖެހޭނެ. 

މައްސަލަތަކެއް   އުސޫލީ  ހުންނަ  އޭގައި  ނަމަވެސް  ނުވި  ކަމަކަށް  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު  ކޮމިޓީން  މި  އެއީ 

މަސް ވާޖިބެއް،  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރުމަކީ  އެކަން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޫލިއްޔަތެއް.  ފާހަގަކުރެވޭ 

މެޖިސްޓްރޭޓް   ހދ.ހަނިމާދޫ  އެދެނީ.  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކޮށްލުމަކީ  އެ  މެޖިސްޓްރޭޓް އެހެންވީމާ،  އިސް    ކޯޓުގެ 

ރިޕޯޓު   ޢަބްދުލްކަރީމްގެ  ހަނީފް  މުޙައްމަދު  ގިނަ  މެންބަރުން  އަލްފާޟިލް  ވަރަށް  ދެން  ބައްލަވާލަދެއްވުމަށް. 

އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮޕީއެއް ނަންގަވާފައި    ޞަފްޙާ  ތިރީހަކަށްޓެއްގެ އެބަ  ރިޕޯޓުތަކެއްވީމަ މިއިން ކޮންމެ ރިޕޯ

ތި އަޅުގަނޑު  ބަދަލުގައި  ގެންދެވުމުގެ  ޓޭބަލަކަށް  ހުރިހާ  މުހިންމު  ތި  ހުރި  މީގައި  ވާހަކަތަކެއް    ބޭފުޅުންނަށް 

ގެ ނިންމަމުން  ކަންކަން  ގޮތަކަށް  އެއްބަސްވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުއްވެވި  ހިއްސާކޮށްލާފައި  ޖޭ.އެސް.ސީން  ންދާނީ. 

ހަނީފްގެ   މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހދ.ހަނިމާދޫ  އެއީ  މައްސަލަ  ރިޕޯޓުގެ 

މި   ދެންމެ  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައިގައި  ބެލި  ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްސަލަ 

ނިންމެވުން  ބަޙުސްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި   ނިންމަވާފައި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ފެނިވަޑައިގަތީ  ކޮމިޓީއަށް 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް   ގާނޫނާ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ ގާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ  ނިންމަވާފައިވަނީ 

މިން ބަލާ  ކޮމިޓީން  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނިންމުމެއް  ވެސް  ނިންމަވާފައިވާ  އަބަދު  ބަލަނީ  ކޮމިޓީން  ގަނޑުން 

ބެއްލެވުމަށް   މައްސަލަ  ބާވަތުގެ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީން  އޮތީ  ޢަމަލުކުރައްވާފައި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް 
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އެއްގޮތްވާ   ގާނޫނުތަކާ  އެހެން  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ގާނޫނާއި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އަދި  މިންގަނޑާ  ގެންގުޅުއްވާ 

 އޮތް ނިންމުމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީވެ ކޮމިޓީގެ  މިގޮތަށް ބެލިބެލުމުގައި މި ރަނގަޅަށް ނިންމަވާފައިގޮތުގެމަތީންތޯ.  

ރަނގަޅަށް އޮތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން   މެންބަރުންނަށް މި މައްސަލަ މިގޮތަށް މި ރިޕޯޓު 

މެންބަރުންގެ   އިއްޒަތްތެރި  އިކޮމިޓީގެ  މެޟެތިރާ ޢުއެއްވެސް  ހުރިހާ  ނެތީމަ  އިއްތިފާންއް  މި    ޤުންބަރުންގެ 

މި ދެވަނައަށް  ޖުޑީޝި  އޮތް  ފައިލްކުރެވުނީ.  ސައަރިޕޯޓަކީ  ކޮމިސަވިރލް  ފޮނުސް    . ރިޕޯޓު   އިވާވާފައްޝަނުން 

ރީ  ޖަނަވަ   23 ގުޅޭ ގޮތުން  މާ ހީއްމަދު އިބްރާޙަމު  ޟިލްއަލްފާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް .ކޮނޑޭ  ގއ

ޝަކުވާ    އެ   ޝަކުވާތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައި   2019/02ނަންބަރު  ސީން  .އެސް.ޖޭ  ،ސީން.އެސް.ގައި ޖޭ  2019

ގޮތުގެ މި   ނިންމި  ވަގުތު    ބަރުން ދިރާސާ މި ންއްޒަތްތެރި މެއިވެސް    މި ރިޕޯޓު  ،އެހެންވީމާ  . ރިޕޯޓުކޮމިޝަނުން 

ލް މުޙައްމަދު  ޟިއަލްފާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޮނޑޭގއ.)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ކޮށްލުމަށް އެދެން.

ހުށަ  މާއިބްރާހީ ރިޕޯޓު ސީން  .އެސް.ޖޭ  ޝަކުވާއެއް ޅުނު  ހެގުޅޭގޮތުން  އޭގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމި  މި  ނިންމަވާ  ޓީއަށް 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  މަސައްކަތް  ދިރާސީ  ބަލާއިރުގަ އުންލިޔެކި  ރިޕޯޓުގެ   މިކޮށްލީ.    ރިޕޯޓުގެ  މި    އިތަކަށް 

ނިންމަވާފަ.އެސް.ޖޭމައްސަލަ   ކުރިއެކޭއިސީން  ރިޕޯޓުގަ   ވަނީ  ކުރީ  އެއްފަދައިން  އަޅުގަނޑުމެން  އި  ވެސް  ވެސް 

ފަދައިން  ފާހަގަ ޢަމަލުކުރައްވަންސީން.އެސް.ޖޭކުރި  އެއްގޮތްވާ    ގަނޫނުތަކަށް  އެހެން  ގާނޫނު  އަދި  ގާނޫނާއި  ޖެހޭ 

ފާހަގަ  މަތިންގޮތުގެ އެ  ސީ.އެސް.ޖޭކުރެވޭތީވެ  ކަން  އިތުރުނިންމުމުގަގެ  ފާހަގަނުކުރެވޭތީ    އެހެން   އި  ކަމެއް 

މި މިހާއަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާފަ  ރިޕޯޓު  ހިސާބުން  ކޮމި  އިވެސް  ކަމަށް  ރަނގަޅަށް  މިއޮތީ  ޓީއަށް ނިންމީ. ކޮމި  ޓީން 

ކެއިތުރަށް ދެންމެ ގުޅިވަޑައިގަތް   މެމްބަރުންނަކީ  މެއިއްޒަތްތެރި  ސައިން،  ޙުލީ  ޢަބަރު  ންންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

ސަން ޒަރީރު އަދި  ޙަބަރު  ންތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ، މަމޫސާ ސިރާޖުބަރު  ންނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެފު

ދާއިރާގެ   އުތުރު  މެހެންވޭރު  އިބްރާހީމް  ންއިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަޢިއްޒުމުބަރު  ދެން  ޖެހިލަނީ   ނޑުމެން.    އާދެ!   މި 

ސައަޖުޑީޝި މައްސަލައެއްގެ  ސަވިރ ލް  އެހެން  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ކޯޓުގެ    .ރިޕޯޓުސް  ސިވިލް    ޟީ ޤާއެއީ 

ހުށަޅޭގު  ޤުއާ ޝަފީ  ނާސިރު هللاބްދުއްޢަ  އަލްއުސްތާޛު  މައްސަލައެއްގަހެގޮތުން  ކޮމިޝަނުން    އި ޅިފައިވާ  އެއީ 

ރިޕޯޓުނިންމާފައިވާ   ދިރާސާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ނިމުމުގެ  މި  ކޮށްލެވުނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ  ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  އި ހުގަ ފަބެއްލެވުމަށް  ޖޭ.އެސް.ސީންޅުނު މައްސަލަ  ހެމައްޗަށް ހުށަ  ޤްގެ ނާސިރު ޝަފީ  للا ބްދުއްޢަ  އަލްއުސްތާޛުޟީ  ޤާ

މި  ސް ކޮމިޝަނުން  ސަވިރލް ސަ އަޖުޑީޝި  އިމި ދިރާސާކުރިއިރުގަ  .އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓުޓީކޮމިއަޅުގަނޑުމެން  

ނިން ވެސް  ގާނޫނުތަކާޖޭ.އެސް.ސީގެ  ވަނީ  އިމާފަމައްސަލަ  އެހެން  އެއްގޮތްވާ  އި  ގާނޫނާއި  ގާނޫނާ  ފަނޑިޔާރުން 

ކަމަށް   އެހެންކަމަށްވާތީވެ  އި ހިނގާފަ  އިޖުރާއަތުތައް ގޮތުގެމަތިން  ކޮމިވަނީ.  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ޓީން 



 2020  ޖުލައި  14                             ވަނަ ބައްދަލުވުން  37ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

5 

 

އޮތް ރިޕޯޓަކީ    ދެން މި   މެންބަރުންނަށް ނިންމިއްޖެ.ޓީގެ  ކޮމިކަމަށް    ކަމެއް ނެތް  ފާހަގަކުރެވޭ އެހެންއިގައި  މައްސަލަ

ކޯޓުގެ  އްފޮނުޖޭ.އެސް.ސީން   މެޖިސްޓްރޭޓް  ގއ.ވިލިނގިލީ  އަޒީމް  އަލް  މެޖިސްޓްރޭޓްވާފައިވާ  ސަނާ  ޙައުސްތާޛް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރީގެ ރިޕޯޓުތަކޭ އެއްގޮތަށް    . މި ރިޕޯޓުރިޕޯޓުއެކުލަވާލާފައިވާ    ވި ކުރެތަޙުޤީޤުގުޅޭގޮތުން  

ނަގަނީ.   ވަގުތުކޮޅެއް  ދިރާސާކޮށްލުމަށް  ރިޕޯޓުގަ  !އާދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މި  ރިޕޯޓުތަކޭ    އި މި  ކުރީގެ  ދެންމެ 

އެ ގާ  އިއުސޫލުތަކާޖޭ.އެސް.ސީގެ  ހަމަ    އިކުރިއިރުގަ ރާސާދިއެއްގޮތަށް   އެއްގޮތަށް  އި  ނޫނާ  ތްތައް  އަރާޖުބޭފުޅުން 

މައްސަލައެއް    އިވެސް ފެނުނީ މީގަ އަށް  ޓީއ ކޮމި  އަދިކުރެވޭތީ  އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަ  އި ނިންމާފަ  އިހިންގާފަ

ރިޕޯޓު ،  އެހެންވީމާކަމަށް.    ނެތް އާދެ  މި  ނިމުނީ.  އެއީ    .ރިޕޯޓެއްޖޭ.އެސް.ސީގެ  ވެސް    އަނެއްކާ   !ވެސް 

  ސަންގެ ރިޕޯޓު މި މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެ ޙައުސްތާޛު އަޒީމް  ޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްވިލިނގިލީ މެޖިސް.ގއ

ދިރާސާރި އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިޕޯޓު  ވަގުތުކޮޅެއް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނަގަނީ.    ކޮށްލުމަށް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން    ރިޕޯޓު އިގެ  ސަލަޅުނު އަނެއް މައްހެ ގުޅޭގޮތުން ހުށަ  ސަނާޙައުސްތާޛް އަޒީމް  މެޖިސްޓްރޭޓް އަލް 

ކަމަށް    އިޖުރާއަތުތަކާނިންމާފައިވަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ކުރިއިރު  ދިރާސާ ގޮތުގެމަތިން  މި  ފާހަގައެއްގޮތްވާ  ކުރެވޭތީ 

މިހާރު މި ނިމުނީމައްސަލަ ވެސް ކޮމި މިޓީން  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް  ކަނޑު.އޮތް ރިޕޯޓަކީ ގއ  . ދެން  ހުޅުދޫ 

މި މައްސަލަ ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީން.    އެއް ފައިވާ މައްސަލަމާ ކުރެވި ނިންތަޙުޤީޤު ދީދީއާ ގުޅޭގޮތުން  ސަންޙަމެޖިސްޓްރޭޓް  

ރިޕޯޓުތަކާ   ކުރީގެ  ހަމަ  ދިރާސާއެއްގޮތައަޅުގަނޑުމެން  ނަގާނެ.  ށް  ވަގުތު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮށްލަން 

ނިންމެވި ގޮތުގެ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ދީދީގެ މައްސަލަ  ސަންޙަޖިސްޓްރޭޓް  ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެ.ގއ

ނިންމެވި  ސީން ޖޭ.އެސް.ސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުހަމަ ގާނޫނާއި  އި އިރުގަޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރިރި

ފާހަގަ ކޮމިމައްސަލައެއްގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައްސަލަ  ތި  ޖޭ.އެސް.ސީން    ،އޮތީއި  ނިންމާފަޓީއަށް  ކުރެވޭ 

ފާހަގަކުރެވުނީ  އިނިންމާފަ ކަމަށް  ރަނގަޅަށް  މަޖިލީހުން  .އޮތީ  ރިޕޯޓު  މި  މައްސަލައިގަ   ،އަދި  ފަނޑިޔާރު    އިމި 

ފަނޑިޔާރުގެ  އި  ނިންމަވާފަ ކުރެއްވުމަށް  ވަކި އަދި  މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމުގެ ކުރިއަށް އިސްތިވަކިއޮތީ  ފާ  ޢު ކުރުމުގެ 

އިސް    !ޓީން ނިމުނީ. އާދެހިސާބުން މި ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ވެސް ކޮމިވަނީ. މިހާއިލިބިފަ   މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާކަން  

އިސްތިސަންޙަމެޖިސްޓްރޭޓް   ރަޢުދީދީ  ދެއްވާފައިވާތީވެ  އެޖެންޑާފާ  މަޖިލީހުން  ކުރިއަށް  އްޔިތުންގެ  ކުރެވިގެން 

މި ކޮމިއޮތީ    ނުގެންގޮސް  މިމިހާހިސާބުން    ،އެހެންވީމާ  .ވެސް  ޓީންއަދި  ރިޕޯޓު  ނިމިފަ  މި  މި  .އޮތީ  އޮތް    ދެން 

ދާއިރާއަޝިގއޖުޑީރިޕޯޓަކީ   ދާއިރާގެ  ދާއިރާ  ލް  މިހާރު ގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓުގެ  ކް   ގެއިސް    ޟީ ޤާ ރިމިނަލް 

މި ރިޕޯޓު    މި   އޭރިޕޯޓެއް. މިހާރުގެ ނިންމެވި    ޖޭ.އެސް.ސީންސަން ނަޖީބާ ގުޅޭގޮތުން  ޙަ  ސްތާޛު އަލްއު ދަންނަވަނީ 

ކޮމި ލިބުނުއަޅުގަނޑުމެން  ލިޔުމުގައި  އިރުގަޓީއަށް  ވެސް    އިން  އިލިޔެފައިން  ރިޕޯޓު  މި  ދެން  މީގަ ގޮތް.    އި ހަމަ 
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މި   މެދުގަޟީޤާއެބައޮތް  ރި  ،ނަމަވެސްއެހެން  .ރިޕޯޓެއް  2  އިއާ  ކޮމިމި  އަޅުގަނޑުމެން  މެޕޯޓު  ބަރުން  ންޓީގެ 

ވަގުތު ނަގާނެ.  ދިރާސާކޮށްލުމަށް  ދިރާސާ  !އާދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މި ދެންމެ  ވަގުތު    ކުރުމަށް 

ޖުޑީޝި  އިމައްސަލައިގަ   ނެގި ސައަ ވެސް  ނިންމާފަސަ ވިރލް  ކޮމިޝަނުން  އެތަނުން  އި  ސް  ކުރަންޖެހޭ  މަލުޢައޮތީ 

ޓީގެ  ކޮމި  ވެ ފާހަގަކުރެވޭތީ  ލޯރކޮށްފައިވާ ކަމަށްފް ތައް  ސީޖަރވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ޕްރޮގާނޫނާ އެއްގޮތް  އި އުސޫލުތަކާ

މައްސަލަ  މެންބަރުން މި  ނިމުނީ  މި  މި  ފައިލްކުރުމަށްކޮމި  ވެސް  ނިންމާ  ނިންމިއިރު  !  އާދެ  .ޓީން  މައްސަލަ  މި 

ކޮށްފަވޭ މި މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ޖިނާޢީ ބައިތަކެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  ފާހަގަ  ގައިއިރުނިންމެވި  ޖޭ.އެސް.ސީން

ކަންތައްތައް   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކަމަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ފުލުހަށް 

ފިޔަވަޅުތަކެ ހުރި  އަޅަން  އިތުރަށް  މެދުގައި  ކަންތައްތަކާއި  އެއީ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތް  ދެނެގަތުމުގެ  އް 

ކޮމިޓީން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޖޭ.އެސް.ސީން ވެސް އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް  

ފާހަގަކޮށްފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އެބައި މިހާރު މިހިސާބުން މި ރިޕޯޓު ނިމުނީ. އާދެ! ދެން މި އޮތީ ވެސް  

ޤާޟީ  ދެ އެއީ  މައްސަލަ.  ފަނޑިޔާރުގެ  ނޫނީ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހިމެނޭ  ރިޕޯޓުގައި  ނިންމި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ންމެ 

އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ނަޖީބު. އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ފަހުން ބަދަލުވެވެވަޑައިގަތީ. އެ ބޭފުޅާގެ މައްޗަށް  

މި ނިންމަވާފައި  ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްސަލަ  މި  ހުށަހެޅުނު  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަ.  ދެވަނަ  މިއީ  މައްސަލަ  މި  ވަނީ. 

ރިޕޯޓުގައި   ދިރާސާކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  ދިރާސާކޮށްލައިދެއްވުން  މައްސަލަ 

ޖޭ.އެސް.ސީން   މައްސަލަ  ނަޖީބުގެ  ޙަސަން  ޤާޟީ  ފަނޑިޔާރު  އެޅުނު  ތުހުމަތު  އެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، 

އެއްގޮތްވާ  ނި ޕްރޮސީޖަރާ  އެ  ކަން  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނުތަކާ  ގާނޫނާއި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ންމަވާފައިވަނީ 

އެ   ފޮނުވާފައިވަނީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  މި  އަދި  އާއި  ފާހަގަކުރެވޭތީ  ކޮމިޓީއަށް  ކަން  ގޮތުގެމަތިން 

މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް އެ ފަނޑިޔާރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި    ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރުމަށް ކަމަށްވާތީ ރައްޔިތުންގެ

އެހެންކަމުން   ކަމަށް.  ނެތް  މަސައްކަތެއް  ކުރާނެ  މައްސަލައިގައި  މި  ދެން  އިތުރަށް  ކޮމިޓީން  މި  ގުޅިގެން 

ކޮމިޓީ ފާހަގަކުރެވޭތީ  ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނުތަކާ  ނިންމާފައިވަނީ  މައްސަލަ  ޖޭ.އެސް.ސީން  މި  ން 

މިގޮތުގެމަތިން ފައިލްކުރުމަށް ނިންމީ. އިތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން އޮތް  

މަސައްކަތް   ކޮމިޓީގެ  މި  ވަގުތުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫންނަމަ  އެދެން.  ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

ނިންމާލީ.   ސުންގަޑި  މިހާރު  މަސައްކަތުގެ  ބައެއް  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  ބައެއް،  އާދެ!  ބޭފުޅުން...  ތި  ދެން 

ހަމަވެފައިވާތީވެ އޭގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  

މިހާ ސުންގަޑި  އޭގެ  ބިލު  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  އަދި  އިތުރަށް  ގާނޫނު.  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަވެފަ.  އިއްޔެ  ރުވަނީ 
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ސުންގަޑި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން މިއަދުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަސް އަނެއްކާ ވެސް ކަނޑައެޅުން އަޅުގަނޑު މި  

.ޖީން ވެސް  ހުށަހަޅަނީ. ސަބަބަކީ މި ބިލަށް އިތުރަށް އޭ.ޖީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާ އޭ

އޮތީ. އެއީ   މަސައްކަތްކުރެވެން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި  އެއާއި  ވަކިވަކިން. އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާ  އެބަ  ބައިތަކެއް 

ރިޢާޔަތްކޮށް   ކޮމެންޓްސްތަކަށް  ބައެއް  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  އެއާއިއެކުގައި  އަދި  ބަލައިގެން.  ގޮތުގައި  އޮރިޖިނަލެއް 

ޅުގަނޑުމެން ފޮނުވަން ހުރި މުއްދަތުތައް ވެސް މިހާރު އެވަނީ ހަމަވެފަ. ކޮމެންޓުތައް މިހާރު  އަދި ކޮމެންޓުތަކަށް އަ

ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވަގުތު އެބަ ބޭނުންވޭ މިއަދުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު  

ބަލާލު  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  ތި  އެންމެ  ދިނުމާއިމެދު  ނިންމާނަން.  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަށްފަހު 

ދުވަހެއްތޯ  ކޮން  މުއްދަތަކީ  ހަމަވާ  އެއްމަސް  ފެށިގެން  މިއަދުން  ފާހަގަކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ؟ ރަނގަޅުކަމަށް 

މި  14އޮގަސްޓް   ޑޭޓް  ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ސުންގަޑިކަމަށް  ގާނޫނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  ދަނީ  މި  އެއީ   .

ނޑައެޅީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދެ ބިލު. އެއީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް  ކަ

ކުރިއަށް...   އެބަ  އެއްކޮށްލައިގެން  މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން  ބިލެއްގެ  ދެ  ގެނައުމުގެ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު 

ޑި އިތުރު ކުރަން މިޖެހެނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ދެ ބިލެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ.  ދެން ކުރިން ދެންނެވިފަދައިން ދެން ސުންގަ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ދެ ބިލެއް. އެ ދެ ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް  

ށް މި ހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ  އޭގެ ސުންގަޑި މިހާރު ހަމަވެފައިވާތީއާ އެކުގައި އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކުރުމަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބިލަކީ ވަރަށް ދިގު ބިލެއް. އަނެއް ބިލަކީ    14މިއަދުން ފެށިގެން  

  14  ކުރު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާތަކެއް އޭގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވަނީ. މިއަދުން ފެށިގެން

ތާރީޚު ހަމަވާ  ވެސް  ؟ ދުވަސް  މިއީ  ވެސް  ބިލުތަކަށް  މި  ކުރައްވާ  އެބަ  ފާހަގަ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

ބިލު   ބިލުތަކަކަށްވާތީއާ އެކުގައި މި  އޮތް  ނިމެން  ކޮށްގެން  ވަރަށް ބައިވަރު ދިރާސާތަކެއް  ބިލުތަކަށްވާތީވެ  މުހިންމު 

ފެށިގެ މިއަދުން  ދުވަހު،  އެއްމަސް  ހުރިހާ  ވެސް  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  އިތުރުކުރުމަށް.  ދުވަހަށް  އެއްމަސް  ން 

އަންނަ   މި  ދުވަސް.  އެއްމަސް  ފެށިގެން  މިއަދުން  ނިންމީ  އަޅުގަނޑު  އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ.  ވެސް  މެންބަރުން 

ވަޑައިގެންދެއް  14މަހުގެ   ބައްދަލުވުމަށް  ކޮމިޓީގެ  އާދެ!  ކަމަށް.  ސުންގަޑި  އެއީ  ދުވަސް  ހުރިހާ  ވަނަ  ވީތީ 

ބައެއް   ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ފަގުތުތަކުގައި ޝާމިލުވާނަން.  ފަހުގެ  އަޅުގަނޑު  މިކަންކަމުގައި  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ޖަވާބު  ސިޓީތަކުގެ 

 . ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މަރުޙަބާ

________________________ 
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