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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެށުނީ.   السالم عليكم   ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މި  12ޖުޑިޝަރީ  ބައްދަލުވުން.  ވަޑައިގެން    ވަނަ  ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތުގައި 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ޙުސައިން،  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ތިއްބެވީ 

ޒު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  އްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިهللا ޢަބްދު

ޢަބްދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އުތުރު ދާއިރާ هللا އިއްޒަތްތެރި  މާފަންނު  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު  .  އިންޝަފީޤު އަދި 

ޖުޑިޝަރީ   މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޝަނުން  ސާރވިސް  ޖުޑީޝަލް  މައްސަލަތަކަކީ  މިވާ  ލާފައި  އެޖެންޑާއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގޮތުގެމަތިން އެ  އިވާ އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފަ އެއްގޮތްވާ  ރިޕޯޓް  ބޭފުޅުން ނިންމަވާ މައްސަލަތަ  ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނު  ކުގެ 

އެއީ މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެއީ ވަކި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓުތަކަކަށް ނުވާތީވެ    .ތައްފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު

އޮތް ކަމަކީ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށްފަހުގައި މި ކޮމިޓީގައި މި    ކަނި ކުރަން މިއަޅުގަނޑުމެން މި ލަސްކޮށްލާފައިވަނީ ހަމައެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ މިގޮތަށް ފޮނުވޭ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް    ،ފައިލްކޮށްލުން. އެހެންނަމަވެސް

ކަންކަން އުސޫލީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވެންޏާ    ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަލަން.  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  

 ، އެމެން އަންގަމުންދަން. އެހެންވީމާސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަނޑު އެކަންކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި ޖުޑީޝަލް

ލިޔުން  ށްވަނީނަމަ  ކަމަ   ފާހަގަކޮށް ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ލިޔަންޖެހޭބާވަތުގެ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެންޏާ އެކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން

ފައިލްކުރުން  މައްސަލަ  މިއަ   ނޫނިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާމިއީ  ކަމަކީ.  ކުރަންޖެހޭ  އިއްޒަތްތެރި  ދު  ހުރިހާ   ،

ބައްލަވާލެއް މައްސަލައެއް  ފަހަރަކު  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑު  މިއާއިގެން  މެންބަރުންނަށް  ވުމަށްފަހުގައި 

ގޮތް ކަނޑަކުރިއަ މައްސަލައަކަށް    މައްސަލައެއް އެބައޮތް. ކޮންމެވެސް އެއް   4،  3،  2،  1އެޅުމަށް. ފުރަތަމަ  ށްދާނެ 

މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމިފައި ފައިލްކޮށްލެވޭނީ. ފުރަތަމަ މައްސަލައެއްގެ    ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްފަހަރާ ބައްލަވާލެއްވީމަ އެ 

އޮތް  މާރޗްގައި އެބަ  3ދެއްވުމަށް.  އްސަލައަށް އެޓެންޑްވެލައިއިވާ މަ ގައި ފޮނުވާފަ  2020މާރޗް    3މާރޗްގައި،   3ގޮތުން  

ނާޞިރާ  هللا ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  . އޭގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައަކީ ސިވިލްމައްސަލައެއް ފޮނުއްވާފަ  2

ރި މެންބަރުން ވެސް. ގުރައިދޫ  ، އެ ރިޕޯޓަށް ބައްލަވާލަދެއްވުން އެދެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ ވީމާމެދުގައި އޮތް ރިޕޯޓެއް. އެހެން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން    ގުޅިވަޑައިގެންފި. ކެންދޫ ދާއިރާގެ  ތްތެރި މެންބަރު ރިޒާ ކޮމިޓީއާދާއިރާގެ އިއްޒަ

އާދެ!    ޑައިގެންފި.ގުޅިވަ   މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ކޮމިޓީއާގުޅިވަޑައިގެންފި. މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި   ވެސް ކޮމިޓީއާ

ސިވިލް އެއީ  މައްސަލަ  އެއް  ނިންމެވި  ކޮމިޝަނުން  ސާރވިސް  ނަންބަރު    ޖުޑީޝަލް   4751CVC2018ކޯޓުގެ 

  ވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ  ދަޢުކުރި އަޑުއެހުމަށްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލު  2019ސެޕްޓެމްބަރ    26ގުޅިގެން    ޤަޟިއްޔާއާ

ންގާފައިވަނީ  ޒިރުގައި މައްސަލަ ހިރި ގޮތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާކު ގާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު އަޒުމީ ހާޒިރުވެ ޢަމަލު

މަލެއް  ނާޞިރު ޝަފީޤު ސުލޫކާ ޚިލާފު ޢަهللا މައްސަލައިގެ ޤާޟީ ޢަބްދު  އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ މި   ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ 



  

 މި މައްސަލަ ބެލި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާތީވެ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް  ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު ނުވާކަން 

ޢަބްދުއްނާޞި މަޢާފުރުކޮމިޝަނުން  ޢަކުރައްވާ.  ޚިލާފު  ސުލޫކާ  ޝަފީޤު  ޢަބްދުއްނާޞިރު  ޤާޟީ  މަލެއްކޮށްފައިވާކަން  . 

ނުވާކަމަށް މި  ނިންމާ  ސާބިތު  ފައިވާތީވެ މި ނިންމެވުން ނިންމާފައިވަނީ  މައްސަލަ ބެއްލެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި އެއްވެސް ކަމެއް ކޮމިޓީއަކަށް ފާހަގަނުކުރެވޭ  މެންބަރުންނަށް  ރަނގަޅަށް ކަމަށް އިތުރު  ޓީގެ 

  އޮތީ ޖުޑީޝަލް   މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިދެވަނަ  ކުރީ.  ލަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި ފައިލް މައްސަ  ވެވޭތީ މިއިއްތިފާޤު

ރިޕޯޓް. އެއީ ހދ.ސާރވިސް ކޮމިޝަނު މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް  ން ފޮނުއްވެވި  އިސް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ހަނިމާދޫ 

  9/ 2012ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ނަންބަރު    2012ފެބްރުއަރީ    13ގުޅޭގޮތުން    ޙައްމަދު ހަނީފް ޢަބްދުލްކަރީމާމު

ޖޭ.އެސް.ސީގެ    2008/10 ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ގާނޫނު ނަންބަރު  ކުރުމަށްފަހު އެ ވާ ތަޙުޤީޤުޝަކު

ގޮތުގެމަތިން    33ގާނޫނުގެ   ރެކޯޑްތަކާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ    ތަޙުޤީޤު  ތަޙުޤީޤުކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  މަރުޙަލާގެ 

ގެ    2012ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ. އެކަމަކު އެއީ    އީ އެ  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި މިހާރު   ލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާމަޖި

މައްސަލަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން    ނިންމާފައި ފޮނުވާފައި އޮތީ. މި  ،ގައި ފޮނުވާފައިޑިސެމްބަރު  11މައްސަލައެއް.  

އާ ގުޅިވަޑައިގެންފި.  ސައިން ލަޠީފު ކޮމިޓީދެއްވުން އެދެން. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުލަބައްލަވާ

އަލްފާއާދެ! ހދ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  ޢަބްދުލްކަރީމާ  ހަނިމާދޫ  ހަނީފު  މުޙައްމަދު  މެދުގައި  ޟިލް 

އެ މައްސަލަ،  ބެލުނު  ހުށަހެޅިގެން  ކޮމިޝަނުން  ސާރވިސް  ހދ.  ޖުޑީޝަލް  މިވަނީ  ނިމިފައި  ހަނިމާދޫ  މައްސަލަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/13ގާނޫނު ނަންބަރު  ޢަބްދުލްކަރީމް  ޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހަނީފް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެ

ވަނަ    44ވަނަ ނަންބަރުގެ )ރ( އާއި    4އި އެ ގާނޫނުގެ  ވަނަ ނަންބަރާ  8ވަނަ މާއްދާގެ    32ކަމުގެ ގާނޫނުގެ  ފަނޑިޔާރު

ކަމަށްޢަގެންދާފަދަ  ނެތި   ތައް މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ ސުލޫކީ ސިފަ ކޮށްފި  ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީއަށް    މަލުތަކެއް 

ން ނިންމައިފި ކަމަށް  ތިފާޤުމައްސަލަ ސާބިތުވާ ކަމަށް ތަޢުދީބީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއް  މި  ،ވެވުނު ހިނދުއިއްތިފާޤު

، މިކަން  އެހެންވީމާ  .ފާހަގަކުރެވޭއެބަ  މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ޑިޔު ޕްރޮސެސް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް    މި  . މައްސަލަވާ  މި

ކޮށް ކޮމިޓީމިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި  ފައިވާތީ  ތިޔަ  ނިންމުމަށް  ކަމަށް  ނެތް  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު  އަޅާނެ  ން 

މައްސަލަ   މި  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއް.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް 

ފައިލްކޮ  އަޅުގަނޑުމެން އެދިވަޑައިމިޓީން  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް  ގަންނަވާތީ އެގޮތަށް ނިންމީ. ގއ.ކުރުމަށް  ކޮނޑޭ 

އަ  ގުޅޭގޮތުން  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިބްރާހީމާ  މުޙައްމަދު  ޖުޑީޝަލް   2019ރީ  ޖަނަވަ  23ލްފާޟިލް  ސާރވިސް    ގައި  

މައްސަލައަށް ބަލާއިރުގައި   ވުމަށް އެދެން. އާދެ! މި ދެއްލަވައިކޮމިޝަނުން ނިންމަވާ ފޮނުއްވެވި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ބައް

ތަޙުޤީޤު ތަޙުޤީޤު   ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމުގައި މިވަނީ މި ޝަކުވާ ޤަބޫލުކުރެވުނީ    ކުރި  ކޮމިޓީއަށް 

މެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު  ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް  ތުވާ ކަމަށް. އެހެން ކަމުން ގއ.ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބި

ޖޭ.އެސް.ސީގެ    ވޭ ން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިބިތު ކަމަށް ނިންމާ އަދި ކޮމިޓީއިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާ



  

. ދެން މީގެ ޑިޔު  ޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނިންމަވާ ނަސޭޙަތްދީ ނިންމުމަށް އޮތީ ނިންމާފަކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމިޓީގެ ތަޢުދީބީ ފި

ބޭފުޅުން މިމައްސަލަ ވެސް    ، މިހާ ހިސާބުން ތިކުރެވޭ މި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާސް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަޕްރޮސެ

ގޮތަށް ނިންމަވައިފި.  ކުރުމަށް ނިންމަވާ ކަމަށްވަނީނަމަ އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެފައިލް

މިއެހެންވީމާ ހިސާބުން  މިހާ  ފައިލް  ސަލަ މައް   ،  ކޮމިޓީގައި  މި  ދެވެސް  އެއީ  ކުރެވުނީ.  މައްސަލަ.  ފަހު  އޮތީ  ން 

  2008ސެޕްޓެމްބަރ    13ގުޅޭގޮތުން    ޓް އަލްއުސްތާޛު އަޒީމް ޙަސަނާވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭގއ.

 ވެސް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލަ  ގައި ހުށަހެޅިގެން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން. މި

މެދުގައި    ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަޒީމް ޙަސަނާވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުވާލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ! ގއ.މެންބަރުން ބައްލަ

 އަޒީމް  އި މިވަނީ މި ޝަކުވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ހުށަހެޅުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފަ

ކުރި ތަޢުދީބީ ކޮމިޓީގެ  ވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާތީ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު މި ޝަކުކާރު ން އިންޙަސަ

އަ އެހެންކަމުން  ނިންމާފައިވަނީ.  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އިއްތިފާޤުން  ފިޔަވަޅެއް  މެންބަރުންގެ  ޅާނެ 

މިއޮތީ ނެނެތިފައި  ވެސް  ރަޢުޔެއް  ތަފާތު  ޕްރޮ.  ޑިޔު  ދެން  އެހެންވީމާތް.  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކަމަށް  ހިނގާފައިވާ  ،  ސެސް 

މި މެންބަރުންނަށް ވެސް  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝަރީ  ފައިލް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރެވެން މައްސަލަ  ކަމެއް  އިތުރު    ކުރުމަށް 

ކުރާނީ. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  މަލު އެގޮތަށް ޢަ  ކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކަމަށްވާނަމަނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ ފައިލް

މި  ފައިލް  މައްސަލަ   ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ދެން  ކޮމިޓީގައި  މި  މިވެސް  ދެން  އޯކޭ.  މައްސަލައަކީ  އޮތް   ކުރަން.   

ޟީ  ގައި އެ ޤާން ބެލުނު މައްސަލައެއް  އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަންދީދީއާ ގުޅޭގޮތުން ޖޭ.އެސް.ސީކަނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގެގއ.

މުން މިހާރު  ސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އޭނަ މަޤާ، އިނަ އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ. އެހެންވީމާކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވަނިކޮށް މީވަކި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  .  ޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި އޮތީ ހިއްސާކުރެވިފަވަކިވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މަ

އެ  އެހެންނަމަވެސް  ފައިލްކޮޅުގައި  ނެތް.  ނުއެއް  މި  ،މައްސަލައެއް  ސާރވިސް    އަޅުގަނޑު  ޖުޑީޝަލް  ދަންނަވާލަނީ 

ގުޅޭ ގޮތުން މި    ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަންދީދީއާ ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވެވި ސިޓީ. ގއ.

ހަވާލާދީ    މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ  DTC85TF102020/03ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ނަންބަރު  

ވަނަ    32،  1ވަނަ،  1ވަނަ މާއްދާގެ    32ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ    2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު  

ޓް އަލްއުސްތާޛު  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭ  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ވަކިޙަސަންދީދީ ގެ    2020ފެބްރުއަރީ    JSCBCB20/93   24ކުރުމަށް 

މުން އިސްތިޢުފާ  ވަނަ ދުވަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަންދީދީ މަޤާ  2020ފެބްރުއަރީ    26ވަނިކޮށް    ނިންމުމުން ނިންމަވާފައި

ދެން ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ފަރާތުގެ  ތިޔަ  އެކަން  ނަންބަރު  ދެއްވާފައިވާތީ  ގާނޫނު  ޖުޑީޝަލް    2008/10ނެވީމެވެ. އަދި 

ގާނޫނުގެ   ކޮމިޝަނުގެ  މަރުޙަލާގެ ރެކޯޑްތަކާއިއެކު    32ސާރވިސް  ތަޙުޤީޤު  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  މާއްދާގެ )ހ(  ވަނަ 

ޤަބޫލުކުރެއްވު ފޮނުވީމެވެ. އިޙުތިރާމް  ޓަކައި  ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަރީ  މަޖިލީހުގެ  މާރޗް    3ން.  ރައްޔިތުންގެ 



  

ޖެނެރަލް.  ސެކްރެޓަ   ،. ޙާދިމުކުމް. އިޒްމީރާ ޝިޙާމ2020ް ވަކި   މިރީ  ޤާޟީ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ކުރުމަށް  މައްސަލައިގައި 

ޑިއު ނިންމަވާފަ ސުވާލުކުރެވި  އަދި  އެބައިނގޭ.  ހިއިވާކަން  ޕްރޮސެސް  ފާހަގަކުރެވޭ   އެބަ    މައްސަލައިގެ   ނގާފައިވާކަން 

ބަލާއިރުގައި  ންތަކަލިޔެކިއު ވަކި ށް  އޭނާ  މި އަދި  ކަމަށް  ދެއްވާފައިވާ  އިސްތިޢުފާ  ނިންމާފައިވަނިކޮށް  އޮތީ    ކުރުމަށް 

ން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތީމަ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  މައްސަލައިގައި ދެން  ، މިޖޭ.އެސް.ސީން އަންގާފަ. އެހެންވީމާ

ހިސާބުން އެހެން މައް  މި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ    ކުރުމަށް ތި ފައިލް  ސަލަތަކެކޭ އެއްފަދައިންމައްސަލަ މިހާ  ބޭފުޅުންނަށް 

ކުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިއްތިފާޤުވާތީ އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން  އާދެ! ފައިލްގޮތެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން.  

ނިމުނީ.    މި މި  ފައިލްކޮށް  ވެސް  ކަމެއް  މައްސަލަ  އެއްވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތަކުގައި  އެހެނިހެން 

ފާހަގަކޮށްލައިފާހަގަކުރައްވަން   ކަމަށްވަނީނަމަ  ނުކުރެއްވީމައޮތް  ފާހަގަ  އެދެން.  ނިމުނީ.    ދެއްވުން  ހިސާބުން  މި 

 ލައިކުމް.  ވައްސަލާމްޢަ

_______________________ 




