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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑީޝިއަރީ  މި    54އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެށީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  ، މޫސާ ސިރާޖުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ވަގުތުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  

ޢަބްދުމެންބަރު   ދާއިރާގެ، ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޭދޫ  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އާދެ!   ،

ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންފައި އެހެން ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނެ   މެންބަރު ދެންމެ

އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ރެއް ނޫން.  ކަމަށް ވިދާޅުވި. އާދެ! މަޢާފުކުރައްވާ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި. އެހެން ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް    ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުމެންބަރު  

ވަޑައިގެންފައިވީ.   އެނބުރި  ހުޅަނގުމިހާރު  ލަޠީފް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ހެންވޭރު  ވޭރު  ހެން ، ޙަސަން 

ދާއިރާގެ   މުޢިއްޒުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އުތުރު  ދާއިރާގެ  ، އިބްރާހީމް  އިބްރާހީމް  އިއްޒަތްތެރި  ގުރައިދޫ  މެންބަރު 

ދާއިރާގެ  ، ރިޟާ ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ  ޢަލީ  ދާއިރާގެ  އަދި    މެންބަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވިލިނގިލި 

ޙުސައިން އަޅުގަ.  ސަޢުދު  އިތުރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭގެ  މިއަދު  މެންބަރު.  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ނޑު 

އަނެއްކާ   ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް  ހިމެނެނީ  މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  އެޖެންޑާގައި 

އެއް ކަނޑައެޅުން  ސުންގަޑި  އޭގެ  އައިއްސަވޭ.  ކޮމިޓީއަށް  އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅުނު  އަލަށް  ގޮތުގައި.  ވެސް  ކަމެއްގެ 

ބިލާ   އިޖުރާޢަތުގެ  މަދަނީ  މި ހިމެނެނީ  މަޢާފުކުރައްވާ. ފުރަތަމަ  އެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ނިންމާލަން.  އެހެންވީމާ، 

ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކުރީ ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީންވަނީ މި ބިލު ކުރިއަށް  

ދަތިތަ ނިންމުމެއް  ގެންދިއުމަށް  ހޯދުމުގެ  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ފާހަގަކުރެއްވިގެން  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ހުރިކަން  ކެއް 

އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އަނބުރާ ފޮނުއްވުމުގެ މަޝްވަރާއެއް އޭރު ކުރެއްވި،   އެ ބިލު  ނިންމާފަ. އެއީ 

ން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި  ނިންމުމެއް ނިންމެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، އެއާއި ވިދިގެ

އިޞްލާޙުތައް   ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ  އެ  އެއްކޮށް  މިހާރު އެ ބިލު  އޮފީހުން  ސަބަބުން އޭ.ޖީ  މަސައްކަތްޕުޅުގެ 

ބޭފުޅު އިދާރީ  ދެންމެ  ކަމަށް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމްޕްރިހެންސިވްކޮށް  އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު ހިމަނުއްވާފައި  އަޅުގަނޑަށް  ން 

ދެއްވާފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އެ ނިންމި ނިންމުމާ މެދުގައި އެ އިތުރަށް ކޮންސިޑަރ،  

ކުރީގައި   ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  އެދޭ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުގައި  ރީކޮންސިޑަރޭޝަނަކާ 

ނިންމާ ނިންމުމާ  ނިންމުމެއް  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީން  ވެސް  އަނެއްކާ  ގެނެވޭނީ  ބަދަލު  އެއަށް  އޮތީމަ  ފައި 

 އެކުގައި. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ކަންނޭނގެ ހުށަހެޅީ ބިލު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ފޮނުއްވީމަ ދެން މި ބިލާއިގެން  ޝުކުރިއްޔާ  

ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް. ދެން އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ބިލު ފުރިހަމަކުރައްވާފައި  

ބިލުގެ  އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  އޭ.ޖީން  ވިދާޅުވެ  ސުންގަޑިއެއް  ކަމަށް  އެއާއެކީގައި  ދެން  ކުރަން.  ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް   

ސުންގަޑިއެއް   މަޝްވަރާއަކަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ދެން  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަނޑައަޅަން  އަޅުގަނޑުމެން 

 ކަނޑައަޅާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންމެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  ނިންމެވި  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން  މި  ކުރީގައި  ހުށަހެޅުއްވީ.  ހުށަހެޅުން  އެ   

އޮފީހުން   އޭ.ޖީ  މިހާރު  ބިލު  މި  ހުށަހެޅުއްވީ.  އެ  ބޭފުޅާ  އެ  ކުރެއްވުމަށް  މުރާޖަޢާ  އަލުން  ނިންމެވުމެއް 

ފުރިހަމަކު  ބާބަށް  ބާބު  ދޭތެރެއަކުން  މި  ފޮނުވީ.  ފުރިހަމަކުރައްވާފައި  އެއްކޮށް  ރައްވަމުން  ފުރިހަމަކުރައްވާފައި 

ފޮނުއްވަމުންގެންދެވީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މުޅި ބިލު އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ފޮނުއްވަވާފައި މި އޮތީ. ދެން  

އެ   ދެންމެ  ބަދަލުކުރެއްވުމަށް  އެ  މުރާޖަޢާކޮށް،  އިތުރަށް  ނިންމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހުގައި  ކުރީ  އެހެންވީމާ، 

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތެއް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެދިވަޑައިގަތީ. އެހެންވީމާ ، އެހެން އިއްޒަތްތެރި 

 ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ބިލެއް   ކަހަލަ  މި  ބައެއް،  ކަހަލަ  މި  ވެސް  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  މިދިޔަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ހަނދާންވޭ  އަޅުގަނޑު  ދިމާވެގެން  މައްސަލައެއް  ކަހަލަ  މި  ބިލެއްގައި  އެއް  ވެސް  ހަމަގައިމު 

އަ ވެސް  ފްލޯގައި  އަދި  ދެކެވުނު.  ވާހަކަ  މި  އެ  ބޮޑަށް  ފޮނުވާއިރުގައި  މަޖިލީހަށް  ބިލެއް  ދެންނެވިން  ޅުގަނޑުމެން 

އޮންނަންޖެހޭނީ ފުރިހަމަކޮށޭ ފޮނުވާފައި އޮންނަން. އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާމުން ޖެހޭނީ ހަމަ އަލުން  

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރެވެނީ.    އެ ބިލެއް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުން ނޫން ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް

ދެން އެ ތަންތަންކޮޅު ބަދަލުކޮށްފައި އަނެއްކާ ފޮނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ބިލަށް ބަދަލު އަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫނޭ  

ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ   އެ  އެކަމަކު  ގެނެވިދާނެ.  ގޮތުގައި  އިޞްލާޙެއްގެ  ހުށަހަޅާ  އެކޮޅުން  އެހެންނޫނީ  އަންނަންޖެހޭނީ. 
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އެއީ ހަމައެކަނި އަނެއްކާ ސީދާ އަސްލު ބިލުގައި އޮންނަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ހުށަހަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ    ގޮތުގައި 

ކަމެއް   ހިސާބަކު  ކޮން  ހުށަހަޅަނީ  އެ  ބިލު  އަސްލު  ކަމެއް  ކޮންހިސާބަކުން  ނޭނގޭނެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ބުނެދޭކަށް ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަ ށް ފެންނަ ގޮތުގައި އިތުރަށް އަނެއްކާ ވެސް އެތިއެތިކޮޅުން  އަނެއްހެން 

ގޮތުގައި   އިޞްލާޙެއް  ނޫން، ހުށަހަޅާ  ޖާގަދެވިގެންނުވާނެ. އެހެން  އިތުރަށް  ބިލު  ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ  އަންނަ  ބަދަލު 

ގެންނަ އެ  ގޮތުގައި  އިޞްލާޙެއްގެ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތަކުން  އެހެން  ނުވަތަ  ވެސް  ފަރާތުން  ނޫން  ސަރުކާރުގެ  އެ  ންވީ. 

ގޮތަކަށް ގެންނަން އެ ފުރުޞަތު އޮވެގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ބިލު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް  

ވަންޏާމުން ފުރިހަމަކުރަން ފުރިހަމަކުރެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ފުރިހަމަކުރަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަލުން  

 ން ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެހެން. އަނބުރާ ހުޅުވާލަންހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އަޅުގަނޑު ފައްޓަމުން ދެންނެވި ފަދައިން މިހާރު އޭ.ޖީ އޮފީހުން މިދިޔަ ވީކްއެންޑްގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުންވަނީ  

ކަމަށް  ނުވާ  ފުރިހަމަކުރެވިފައި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުރީގައި  ފުރިހަމަ،  ބިލު  ކަންކަން  މި  ހުރި  ބެލެވިފައި   

ފުރިހަމަކުރައްވާފައި މުޅި ބިލު ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  

ބިލާއިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް ފެނޭ. ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް  

ރުގައި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެކެވި ނިންމުން ނިންމެވުނީ ސަބަބަކީ އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރަމުން  އޭ

އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް އޭ.ޖީން   ދަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމެއް އަނެއްކާ ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އިތުރަށް 

ން ޑަބަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިދާނެތީ. މިހާރު މި އޮތީ ހަމަގައިމު ވެސް  ފޮނުވާފާނެ ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެ

ވަގުތު   މި  ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ބިލު  ގޮތަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ 

މެން އެހެން  ފެންނާތީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ގެންދެވިދާނެ  ޚިޔާލުފުޅަށް ކުރަންޖެހޭތީއާއެކުގައި،ކުރިއަށް  ވެސް  ބަރުންގެ 

 އަޅުގަނޑު. އަދިވެސް އެއްފަހަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވަނީ، ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަކޮށްލަން  ބޭނުންވަނީ    އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން 

މިހާރު އަލުން އަނެއްކާ އެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކީ ހުށަހެޅޭއިރުގައި މި ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި  

ވެސް   ބަޙުސްކުރަން  ގޮތުން  ދިމާވާހެން. މެންބަރުންނާ އެއާއި ގުޅޭ  ހިއެއްނުވޭ  ސްޓޭޖްގައި ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަނޑަކަށް 
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ހަމަ ސީދާ ފްލޯގައި. އެހެންވީމާ، ފްލޯގައި އެ ބަޙުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތި، ފަހުން    ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ 

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކީ ހުށަހެޅިގެން މިގޮތަށް ދިޔުމަކީ މިއީ ހަމަ ދެރަވަރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ.  

ބޭފުޅުން އެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ވެސް    އެއީ  ފްލޯގައި  ހަމަ  ގޮތުން  ގުޅޭ  އިޞްލާޙުތަކާ  ބޭނުންވާ 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އަނެއްކާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން މި ގާނޫނަށް  

މާލާފައި އެކޮޅަށް  ބަދަލެއް، އެ ބިލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލާފައި، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުން ނިން

ފޮނުވި ފާސްކުރާ ގޮތަށް ކަން ހިނގާ ކަމަށް، ހިނގުން އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްގޮތަށް ވެސް މިކަން  

ކަމަށް   އަންނަ  ވަންޏާ،  ކަމަށް  ގެންނަ  ބަދަލުތަކެއް  ހަމަ  އުސޫލީ  ފަންޑަމެންޓަލް  ނޫން.  ގޮތެއް  ހިނގައިގެންވާނެ 

ޖެހޭނީ އެކަމެއް  ވެސް  ވަންޏާމުން  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ފުރުޞަތު  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ފްލޯއެއްގައި  ހަމަ   

ހުރެދާނެ   ހަމަ  މީގައި  އަންނަންޖެހޭނީ. އެއީ  މަރުޙަލާއަށް  ކޮމިޓީއަށް، ކޮމިޓީ  ދެން  އޮތުމަށްފަހު  އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ 

އޮންނަންޖެހޭނެ އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ    ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަކެއް. އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު

އިޞްލާޙެއް ހަމަ ފްލޯގައި ވެސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޑުކިޔުންތަކާ އެ  

  މީހުން ހުރިހާ ކަމެއް، ޑިބޭޓް ހިންގާފައި ކޮމިޓީއަށް އަންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ އިނގޭތޯ. މި 

ބޮޑެތި   އަލުން  އަނެއްކާ  މަރުޙަލާގައި  ކޮމިޓީ  މި  ގޮތަށް  ގެނެވޭ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް 

ކުރިއަށް   ބިލު  ތި  ގޮތަކަށް  ތި  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ހުށަހެޅޭ  ތަނަށް  މި  ބަދަލުތަކަކާއެކީ 

 ވާހަކަ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ވެސް ދަންނަވާލަން.ގެންދާކަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވެން ނެތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ވިދާޅުވި   އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  ތާއީދުކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މި ދައުރުގައި،   މަޖިލީހުގައި މިހާރު  މި  އެހެން އޮތަސް ވެސް  ވެސް. ދެން އެކަން  ވަނަ    19ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް 

މިގޮތަށް  ބަލާއިރު  އުސޫލަށް  ޢަމަލުކުރާ  ގެންދޭ  މަޖިލީހުގައި  މަސައްކަތް  އެބަ  ކޮމިޓީތަކުގައި  ފޮނުވައިގެން  ބިލު   

ބިލުތަކުގެ. އެހެންވީމާ، އެއީކީ އަނެއްހެން ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް ދަތި. އެހެން މި  

އިއްތިފާޤުން އެ  ދެން  ފޮނުވިއިރު  އޮފީހުން  ޖެނަރަލްގެ  އެޓަރނީ  ބިލު  ފުލުހުންގެ  ބިލު  ދަންނަވަނީ  އެ  އަޅުގަނޑު   
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ކޮމިޓީއަށް   ފަހުން  ފޮނުވި  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ހުށަހަޅައިގެން  ބިލު  އެ  ފަރާތުން.  ސަރުކާރުގެ  މަޖިލީހަށް  ވެސް  ހުށަހެޅީ 

ވޯކިންގ   އެއީ  ފޮނުއްވީމަ  ވެސް.  ފޮނުއްވީ  ހަމަ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އެއީ  ޑޮކިއުމަންޓެއް.  ތަފާތު  ވަރަށް  ހަމަ  ފޮނުވީ 

ގަނެގެން ކޮމިޓީން ބަލައިގަނެގެން އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ޑްރާފްޓް ކަމަށް ބަލައި 

ކޮމިޓީއަށް   ފަހުން  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ޑޮކިއުމަންޓަކީ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  އެ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ފުލުހުންގެ  ވެސް 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ އެ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށާއި    ފޮނުއްވާފައި އޮތް ޑޮކިއުމަންޓެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިހާރު ފުލުހުންގެ ބިލުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެގެން މަސައްކަތް   ވެސް އެކީގައި. ސަލާމަތީ 

ކުރަމުންގެންދަ އެ  މަސައްކަތް  ބިލެއްގެ  އޮތް  ދިމާވެފައި  މިކަން  މިގޮތަށް  ހަމަ ސީދާ  ބިލަކީ  އެހެންވީމާ،  ކުރާ  ނީ. 

މަޖިލީހުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އެ. ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  

ޢަލީ ޙުސައިން އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތައް އެއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަކެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން  

ފްލޯ  މަޖިލީހުގެ  މަރުޙަލާއިން  އެ  ކޮމިޓީ  އޮންނަ ޑޮކިއުމަންޓެއް  ނުލިބި  ފުރުޞަތު  ބަޙުސްކުރާނެ  މެންބަރުންނަށް  ގައި 

އެއީކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެ އިޞްލާޙު   ޙަޤީޤަތުގައި  ފެށުނީމަކާ  މަސައްކަތް 

ހެޅުން އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން ބޭނުންވޭ. މި ބިލާއިގެން  އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން، އިޞްލާޙޭ މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަ

 ކުރިއަށް ދާން އަދިވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ. އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

ބިލުގައި   މި  އިނީ  ވާހަކަދައްކާފައި  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑަށް   މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  ފޮނުވާ  އިޞްލާޙު  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ދިޔައިރުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ހަމަ ޢަލީ    ހީވަނީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެއްޖިއްޔާ  އެގޮތަށް  ހަމަ  ދަނީ.  މި  ބަދަލުވެގެން  ކަންނޭނގެ  ބިލު  މުޅި 

ބޭނުންވާ،   ކުރަން  ތަނުގައި  މި  މިސާލަކަށް  ދެން  ވާހަކައެއް.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ވާހަކަ  ވިދާޅުވި  ޙުސައިން 

އެހެން އަދި  ދެން  އެ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ގޯސްކަމެއް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން    މިސާލަކަށް  ކުރިޔަސް  ކޮމިޓީއަކުން 

ކަންތައްތަކެއް   ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ  ކޮށްގެންނުވާނެ 
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ހަމަ   އަޅުގަނޑަކަށް  އުސޫލު  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރާތީ  ބަޔަކު  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ހުރި 

  ނުކުރެވޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްލަން.ޤަބޫލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޢިއްޒަށް.   މެންބަރު  އަރުވާނަން އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު. މި ވަގުތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 ތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު. އޭގެފަހުގައި އިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ތާއީދުކުރަން.   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު 

މަ މިހާރު މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، އޭގައި އިތުރަށް  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެނޭ މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލު އިތުރަށް ހަ

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ފްލޯއަށް ފޮނުވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ބިލަކީ   އިޖުރާޢަތުގެ  މަދަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  އެބަ  ކަންބޮޑުވުން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ކޮމިޓީގައި   އެބަވޭ. މި  ކުރިމަތި  ދަތިތައް  ވަރަށް ގިނަ  މިހާރު ވެސް. ނެތުމުގެ ސަބަބުން  މުހިންމު އެއްޗެއް  ވަރަށް 

މަރުޙަލާގައި  މަސައްކަތްކޮށް ކޮމިޓީ  ދެން  ފެނޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ގެންދިއުމަކީ  ކުރިއަށް   

ރިޕޯޓު   ދިޔައީމަ  ކުރިއަށް  އައިސްގެން  އިޞްލާޙުތައް  އެގޮތަށް  ކަމެއް.  ކުރާ  ވެސް  އަބަދު  ހުށަހެޅުމަކީ  އިޞްލާޙު 

ފުރު  ބަޙުސްކުރުމުގެ  އަދި  އެކީގައި  ރިޕޯޓާ  ފެންނަނީ  ތައްޔާރުކުރީމަ،  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ލިބިގެންދާނެ.  ޞަތު 

ވެސް   ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އިޞްލާޙު  ރިޕޯޓަށް  މި  އަދި  ގުޅިގެން  މިއާއި  ވެސް  ތަޅުމުގައި  މެންބަރުންނަށް 

އެއަށްވުރެ   އެހެންނަމަވެސް،  ކަންބޮޑުވުމެއް.  ރަނގަޅު  ހަމަ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ފާހަގަކުރާ  އެ  ދެން  ލިބިގެންދާނެ. 

ވަރަށް   ޖެހޭހެން.  އެބަ  ނިންމާލަން  މަސައްކަތް  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިސްކަމެއްދީގެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 
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މުހިންމު، ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންތެރި، މިހާރުން މިހާރަށް މާބޮޑަށް ލަސްވެފައި ވެސް އޮތް ބިލެއް ބިލަކީ. އެހެންވީމާ، މި  

 ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.ބިލު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާއީދު   ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ފޮނުވާލުމަށް އެ ނިންމި  ލިބިފައިވާތީއާއެކުގައި ކުރީ ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ބިލު 

އެކުގައި   ބަދަލުކޮށް އަލުން މި ބިލާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް. ފަހުން އޭ.ޖީ މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކާ  ނިންމުން 

، މި ދެ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މެދުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭހެން އެބަ. އޭރުން އަޅުގަނޑު

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތްކަން ފާހަގަކުރަން. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  

އެއަށް   އަދި  ކަމަށް.  ތާއީދުކުރައްވާ  ފޮނުވާލެއްވުމަށް  އަދިވެސް  އަނބުރާ  ބިލު  އެއީ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުއްވި 

ތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ. އަދި ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ އިއްޒަ

އަޅުގަނޑު   ހުށަހެޅުއްވުމާއިގެން  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ލިބިފައިވަނީ.  ތާއީދު  ވެސް  އެއަށް  ހުށަހެޅުން.  ހުށަހެޅުއްވި 

އެދިވަޑައިގަން މެންބަރުން  ދާން  ވޯޓަށް  ދަންނަވައިލާނަން،  ބޮޑަކަށް  ވޯޓަށް  ވެސް  ވީހާ  ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ނަވާ 

ރަނގަޅުވާނެ.   ތަނުން  ބޮޑު  ވަރަށް  ނިމިއްޖިއްޔާ  ޚިޔާލެއްގައި  އެއް  ނުގޮސް  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްހެން 

އެ   ވޯޓަށް،  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އެބަ  އޮތީމަ  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  ކަމެއް،  ތަފާތުވާ  ޚިޔާލު  އެހެންނަމަވެސް، 

ޅުމަށް ދަންނަވައިލާނަން. ބިލު އަނބުރާ ފޮނުއްވާލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  ހުށަހެ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ! މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދެއް، މި ދެންނެވީ ފާހެއްވާ ގޮތެއް  

ހުށަހެ ދެވަނަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ލަޠީފް  ނުވި.  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއީ  ދާނަން.  ކުރިއަށް  ޅުމާއިގެން 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ބިލާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ކުރީ ދުވަހުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ  

ން. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލީ. އާދެ!  ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، މި ބިލާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު

ފާސްކުރެވިއްޖެ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ދެންމެ  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ބިލާއިގެން 

ސުންގަޑި.  ބިލުގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  ދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުގނޑުމެން  ބިލާއިގެން  މި  އެހެންވުމާއެކުގައި 

، ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބިލާއިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި، މިހާރު  އެހެންވީމާ

ކަނޑައަޅާ   އެބަ ކަނޑައަޅާލަންޖެހޭ. އަލުން  ސުންގަޑިއެއް  އަލުން  ހަމަވެފައިވަނީ. އެއާއެކުގައި  ވެސް  ސުންގަޑި  އެ 

ވެ ވީހާ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ވަރަށް  ސުންގަޑީގެ  އޮތީ  ބާކީ  އަހަރު  މި  ދޭން. ދެން  ގިނަ މުއްދަތެއް  ސް 
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މިންވަރަށް   ނިންމޭނެ  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށް  ދިއުމުގެ  ރިސެސަށް  އެހެންވީމާ،  ދުވަސްކޮޅެއް.  ކުޑަ 

މިންވަ އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ފޮނުވޭ  ފްލޯއަށް  ނޮވެންބަރުގެ  ކަންނޭނގެ.  މުއްދަތެއް  ހީވަނީ  ރަށް  އަޅުގަނޑަށް 

ދިރާސާ   ކޮމިޓީގެ  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން  މިންވަރަށް  ފޮނުވޭ  ފްލޯއަށް  ކުރެވިއްޖިއްޔާ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނޮވެންބަރު   އެހެންވީމާ،  ކަނޑައެޅުން.  ސުންގަޑި  އެއަށް  ކޮމިޓީން    15،    20ނިންމަން  ބިލު  އެހިސާބަށް 

މުއްދަތު   ދޭންޖެހޭ  އެ  އަނެއް  ދެން  ފޮނުވުމަށް  ނިންމެވިއްޖިއްޔާ  ފްލޯއަށް  ނޫންތޯ  އެކަހަލަ    3އިނދޭ  ދުވަހަކާ 

ކަމަށް ބަލަމާ. ކިހިނެއްތޯވާނީ ނޮވެންބަރު މަހުގެ    15މުއްދަތުތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކިހިނެއްތޯވާނީ ނޮވެންބަރު  

ޤަ  15 އަޅުގަނޑަށް  ނުކުރައްވާތީވެ  އިންކާރު  އެކަމަކަށް  މެންބަރުން  ކަމަށް.  ސުންގަޑި  ބިލުގެ  ބޫލުކުރެވެނީ  އެއީ 

މި ބެލީ އިނގޭތޯ.    15ރަނގަޅު ކަމަށް. ނޮވެންބަރު   އެއްބަސްވެވިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދައްކާލެވުންއިރު   އިތުރަށް  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދެންމެ  ގޮތުގައި  ބިލުގެ ސުންގަޑީގެ  އިޖުރާޢަތުގެ  މަދަނީ  އާދެ! 

އެ ކަނޑައެޅުނީ. ދެން އޮތީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އަނެއްކާ ވެސް ހުށަހެޅުނު   15ވެމްބަރު ވެސް ސުންގަޑީގެ ގޮތުގައި ނޮ

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ވެސް  ގޮތުގައި  ސުންގަޑީގެ  އޭގައި  ކަނޑައެޅުން.  ސުންގަޑި  އިޞްލާޙުގެ  އެ  އިޞްލާޙެއް. 

ނިންމާނީ. އާދެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  މި ! މި  ވެސް ހަމަ    ލާއިރުގައި  ބިލަށް 

ސުންގަޑީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ. ދެން މެންބަރުން އިއުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ    15ސުންގަޑީގެ ގޮތުގައި ނޮވެންބަރު  

ކަމަށް މި ނިމުނި. އާދެ! މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި    15މި ބިލުގެ ސުންގަޑިއަކީ ވެސް ނޮވެންބަރު  

އަލުން  އެއްކަ އޮތީމަ  އައިސްފައި  ބިލު  އެކުގައި  ހުށަހެޅުންތަކާ  އިތުރު  ބިލަށް  ނިންމާލަން.  އަޅުގަނޑުމެން  މެއް 

އެ   އެހެންވީމާ،  ޚިޔާލުތަކަށް.  ފަރާތްތަކުގެ  ކަމާބެހޭ  ޚިޔާލުތަކަށް.  އާންމުންގެ  ހުޅުވާލެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮތުން  ފުޅާކުރުމުގެ  ބޮޑަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ބޭފުޅުންނަށް    ފުރުޞަތު  ތި  މެދުގައި  ދިނުމާ  ފުރުޞަތު  އެ 

މިކަމަށް   ކިހާދުވަހެއްތޯ  އެއީ  އަދި  ބޭފުޅުންގެ ސަޖެސްޝަނަކަށް  ތި  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ފެށިގެން؟ ދޭނީ މިއަދުން  ހުށަހަޅައިލާއިރު  އިތުރަށް  ޚިޔާލަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބިލަށް  އިޖުރާޢަތުގެ  ދެ  މަދަނީ   

އިޞްލާޙު   ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެން  އެއްބަސްވެވެނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިނުމަށް  މުއްދަތު  ހަފްތާގެ 

މަޝްވަރާކުރެވުނީ،   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތެއް  ދުވަހުގެ  ހަތް  ފެށިގެން  މިއަދުން  ބިލަށް  ހުށަހެޅުމުގެ 

އަޅުގަނޑު އެބައޮތް. އަދި  އެއްބަސްވެވުނީ. އެގޮތަށް  ގުޅޭގޮތުން  ސިޓީތަކާއި  ހުރި  ފޮނުވާފައި  ނިންމީ. އާންމުން  މެން 

އޭގެ އޭގެ ކުރީގައި އެހެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާފައި ހުރި ބައެއް ސިޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ސަމާ މެންބަރުންގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  އެބައޮތް  މަޝްވަރާކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލުކަމަށް. 

ކޮމިޓީއަކުން   ސަބް  ކޮމިޓީ  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އާއި  ކޮމިޓީ  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
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އެކުލެވިގެން އެކުލަވާލާފައި އޮތް ސަބް ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ   އެ ދެ ކޮމިޓީ  ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް އިނގޭތޯ. އެއީ 

ސަބް  މަސައްކަތަކީ ދިރާސާކުރާ  ބިލު  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ  އެ  ދިރާސާކުރެއްވުން.  ބިލު  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ   

އެހެންނަމަވެސް،   ކޮމިޓީން.  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ކޮމިޓީންނާއި  ޖުޑީޝިއަރީ  ނަންގަވާފައިވަނީ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް 

އިއްޒަ އެއީ  މެންބަރަކު،  އެއް  ފޮނުއްވެވި  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީގައި  ޖުޑިޝަރީ  ސަބް  ރިޟާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ތްތެރި 

މި ކޮމިޓީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފަ. އެއީ އެ   އެބައޮތް  ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކާ ގުޅިގެން މި ދެންނެވި ސަބް ކޮމިޓީން 

މު އޭގެ  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާތީ  ކަމަށް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  އިންކާރުކުރައްވާފައި  ބިލަށް  މުޅި  އަސާސާ  ބޭފުޅާއަށް  ޅި 

މެންބަރެއް   އިތުރު  އެކުގައި  ދަތިފުޅުވާނެތީއާ  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް  ކޮމިޓީގައި  ސަބް  އެ  ދެން  ކަމަށްވާތީވެ  ދެކޮޅު 

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން އެ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން  ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއެއް. އެހެންވީމާ، މި  

ނިންމަވަ  ގޮތެއް  އަލުން  ސިޓީއަށް  ކޮމިޓީން  މި  މެންބަރަކު  އެކީގައި.  ޚިޔާލުފުޅާ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެދެން  އިދެއްވުމަށް 

 ކަނޑައަޅުއްވާފައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން.

 

02:42  
 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢިއްޒު އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ޙަސަން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުން.  އަޅުގަނޑު  ތާއީދެއް  ނަންފުޅަށް  އެ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ލަޠީފް.

 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ޖޮއިންޓް   ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ  އާއި  ކޮމިޓީ  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ހުށަހެޅުއްވުނީ  އެ  ދެންމެ  އާދެ! 

މި   ދިރާސާކުރުމުގެ  ބިލު  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ  ކަނޑައަޅުވާ  ކޮމިޓީން  ޖުޑީޝިއަރީ  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރެ  ފޮނުއްވާ  އަލުން  އިބްރާހީމް  ކޮމިޓީން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ގޮތުގައި  އްގެ 

މުޢިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވިފައިވަނީ. އަޅުގަނޑު ތާއީދު އޮތް ގޮތް ބަލާލުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން  
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)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ބަލާލަން.  ގޮތެއް  ހުރި  ޚިޔާލު  މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާޤުން  ނޫނިއްޔާ  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އާދެ!   )

ދަންނަވާލާނަން.  ފޮނުވާފައިވާނެ ސިޓީއެއް. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްވީ. ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

މި   ދަންނަވާލަނީ.  މި  ސިޓީ  އެހެންނަމަވެސް  ނުދަންނަވާ  ނަންބަރު  ދެން  ނަންބަރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ  ކޮމިޝަނަށް ފަނ ޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން 

މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް  

ފަނޑިޔާރަ އެ  މައްސަލައިގައި  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ހުށަހެޅުމަށް  ނުވަތަ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ވަކިކުރުމަށް  މަޤާމުން  ކު 

އެ   ވަނިކޮށް  ހުށަހަޅާފައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވަކިކުރުމަށް  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރަކު  ނުވަތަ  ވަނިކޮށް  ނިންމާފައި 

އެފަދަ ގޮތާއި  ޢަމަލުކުރާ  ކޮމިޝަނުން  މި  އިސްތިޢުފާދެއްވައިފިނަމަ  މަޤާމުން  ހާލަތްތަކުގައި    ފަނޑިޔާރަކު 

ކޮމިޝަނުން   ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު  ވަކިވާ  ޝަރަފުވެރިކަމާއިއެކު  ނުވަތަ  މުސްކުޅިކުރާ  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

  30ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންފައިވާތީ ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ  

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަ އިސްތިޢުފާދޭން  މަޤާމުން  ޔާންކޮށްފައިވަނީ ފަނޑިޔާރަކު އޭނާގެ 

ޖުޑީޝިއަލް   ލިޔުކަމުން  ތާރީޚާއިއެކު  ބޭނުންވާ  އިސްތިޢުފާދޭން  އަންގާ،  އިސްތިޢުފާދޭކަން  މަޤާމުން  އެ  އޭނާ 

ތަރީޚުން   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލިޔުމުން  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ކޮމިޝަނަށް  ވަކިވާނެ  ސަރވިސް  މަޤާމުން  އޭނާ  ފެށިގެން 

ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ގޮތަށް ފަނޑިޔާރަކު އިސްތިޢުފާދެއްވައިފިނަމަ އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން  

ވަކިވުމުގެ   ވަޒީފާއިން  ފަނޑިޔާރަށް  އިސްތިޢުފާދެއްވި  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރާ  ކޮމިޝަނުން  މި  ހާލަތުގައި  އެ  ވަކިވާނެތީ 

އެހެންމެ  ޗި ހަމަ  އަދި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  ހަވާލުކުރުމަށްފަހު  ޓު 

އި ފަނޑިޔާރެއްގެ  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  ދެއްވުމުން  އިސްތިޢުފާ  ނުގަތުފަނޑިޔާރަކު  ބަލައިގަތުމާއި  މުގެ  ސްތިޢުފާ 

ލިބިގެން ކޮމިޝަނަށް  މި  ގާނޫނީގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޙްތިޔާރު  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނުވާކަން 

ޢަމަލުކުރަނީ    25ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ   ދަށުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު ވެސް މި ކޮމިޝަނުން  ވަނަ މާއްދާ 

ގާނޫނުގެ   ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ކަމުގައި  އުސޫލުން  ދެންނެވުނު  މާ  30އިސްވެ  އްދާގެ  ވަނަ 

އެ   އިސްތިޢުފާދިނުމަކުން  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ގޮތުގެމަތީން  ގާނޫނުގައިވާ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  )ށ(ގައި 

ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް،   ނުކުރެވޭނެ  މަޙްރޫމް  ޢިނާޔަތަކުން  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  ޕެންޝަން  ލިބެންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރަކަށް 

ޢިނާޔަތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައި  ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާ ފަނޑި ވަކި  ޔާރުންނަށް ދެވޭނެ 

ނުވާތީ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް މި ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައެއް ނުދެމެވެ.  

ގާނޫނުގެ   ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން  މީގެ  މާއްދާގެ    28ވީމާ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ  )ށ(ގައި 
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އުމުރުން   ފަނޑިޔާރެއްގެ  ޢިނާޔަތް    55ގޮތުގެމަތީން  މުސްކުޅިކޮށް  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރަކު  އެ  އަހަރުވުމުން 

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން    55އުމުރުން    R16/2020؛ ހަމަޖައްސައިދެމުން ދަނީ މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

ހަރު ނުވި ނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި މަޤާމުން  އަ  55ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި  

ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.   ދަށުން  ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ފަނޑިޔާރުންނަށް  މުސްކުޅިކުރާ 

ވަނީ އިސްލާޙުކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުން  2020ފެބްރުވަރީ    20އިސްވެ ދެންނެވި ގަވާއިދު  

އެގޮތުން   ގެނެސްފައެވެ.  ބަދަލު  އުސޫލަށް  ޢަމަލުކުރާ  ކޮމިޝަނުން  މި  މުސްކުޅިކޮށްދިނުމުގައި  މަޤާމުން 

ގަވާއިދުގެ   ޢިނާޔަތް    2އިޞްލާޙުކުރެވުނު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  )ނ(ގައި  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

ފަނޑިޔާ ކޮމިޝަނަށް  ހަމަޖައްސައިދީ  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރަކީ  މުސްކުޅިކޮށްދޭ  މަޤާމުން  ރުކަމުގެ 

ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަނޑިޔާރަކަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ  

މައްސަލައެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި އެ   މާއްދާ އެގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ ވަނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ 

ފުރުޞަތު   ވަކިކޮށްދިނުމުގެ  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ފަނޑިޔާރަކު  ނުނިމެނީސް  ގޮތެއް  މައްސަލައާމެދު  މައްސަލައެއް، 

މަޤާމުން   ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  އެހެންކަމުން  ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  މި  ކަމަށް  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  އޮތުމަކީ 

އެ  ވަކިކުރު ޢަމަލުކުރަނީ  ކޮމިޝަނުން  މި  ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  ނިންމި  ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ޖޭ.އެސް.ސީން  އެއީ  އެއްގޮތަށެވެ.  އުސޫލާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިޞްލާޙުގައި  ގެނެވުނު  ގަވާއިދަށް 

ފޮ ސާފުކޮށްދެއްވައި  މަޢުލޫމާތު  އެދުނު  ސާފުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  ސިޓީ.  ނުއްވެވި 

ބޭނުންވި މަޢުލޫމާތުގެ ޖޭ.އެސް.ސީން ސާފުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ އެހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ އޭރުގައި އެ ބޭނުންވި  

ޖޭގެ ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވި  ކަން ފުރިހަމަވެއްޖެ ކަމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއް

ތާރީޚުތަކަކަށް   މައްސަލައެއް  ބަލަމުންދިޔަ  ކޮމިޓީން  މި  އެއީ  ރަޖިސްޓްރަރއަށް.  ކޯޓުގެ  ހައި  އިދާރާއަށް.  ސިޓީއެއް 

އޮޅުމެއް އަރާފައި ވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޓީއަށް ޢާއްމު ފަރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް  

ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ސާފުކޮށްލުމަށް  އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްލުމަށް،  މައްސަލަ ވީހިސާބެއް  އެ  މެން 

ސިޓީގެ   ދަންނަވާލި  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  އޮތް.  އެބަ  ޖަވާބެއް  އޮތް  ދެއްވާފައި  ގުޅިގެން  ސިޓީއަކާ  ފޮނުއްވެވި 

މިހާ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ނުނިމޭ  މައްސަލަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބުގައި  ލިބިފައިވަނީ.  މަޢުލޫމާތު  މި  ރު 

އިތުރަށް   ދެން  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ  ބޭނުންވީ  ސާފުކޮށްލަން 

ކުރިއަށް ބަލަންވެގެން. އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ  ކަމަށް  ދެވިދާނެ  ޖަވާބު  އެ  ކުރިއަށްނުގެންގޮއްސަ   އަދި  ކޮމިޓީން 

އަޅުގަނޑުމެން   މައްސަލައަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ދެން  ކުރިއަށްނުދާތީ  ތާވަލްކޮށްގެން  ނުނިންމޭތީއާއެކުގައި 
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ކޮމިޓީން   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއޮތީ  ގޮތުގައި  ސިޓީގެ  އަނެއް  ޤަބޫލު.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  ރީވިޒިޓުކުރަން 

ސިޓީ ފޮނުއްވުނު  ޖެނެރަލަށް  ޖަވާބުގައި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ސިޓީގެ  ފޮނުވުނު  ސާފުކުރުމަށް  ކަންކަން  ބައެއް  އެއް. 

ޑިސްކަސްކޮށްލާނަން.   މި  ރެކޯޑުގައި  އޯފް  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުއްވާފަ.  ޖަވާބު  އޮތް  އެބަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ލުން ޗެކް ބައުންސްވުމާއި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވެވި އެ ބޭފުޅުންގެ އައު އުސޫ 

ސާފުކޮށްދެއްވާފަ.   އޮތީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުސޫލު  ގެންގުޅުއްވަންޖެހޭ  އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ  ގުޅޭގޮތުން 

އަލުން   އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީ  އެ  ފަރާތުގެ  ޢާއްމު  ހުށަހެޅި  ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވުމާއެކުގައި 

ލައިގެން އިތުރަށް ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަމަވެސް މުރާޖަޢާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މުރާޖަޢާ މި އުސޫލަށް ބަ

ޖަލުގައި   މައްސަލައިގައި  ކްލެމެންސީ  ނިންމީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ރީވިޒިޓުކޮށް  ވެސް  އަނެއްކާ 

ސިޓީތަ ހުރި  ފޮނުވާފައި  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ރެކޯޑުގައި  ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ  އޮފް  އަޅުގަނޑުމެން  ކެއް 

ހިއްސާކޮށްލި   މި  ރެކޯޑުގައި  އޮފް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދިރާސާކޮށްލާނަން. 

ވެސް   ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގައި  ޖަލުން  އެ  ސިޓީތަކެއް.  ހުރި  ލިބިފައި  ޖަލުން  ވަގުތުގައި  މި  ހުރިހާ ސިޓީތަކެއް 

އެ  ކަންބޮޑު މުއްދަތު  ހޭދަކުރަންޖެހޭ  ޖަލުގައި  ދެކިގެން  ޙައްޤުވާކަމަށް  ކުލެމެންސީގެ  އެ  ބޯޑަށް،  ކްލެމެންސީ  ވުމަކީ 

ކަންބޮޑުވުން،   ލަސްވާކަމުގެ  ލިބުން  ޖަވާބު  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހޭދަކުރުމަށްފަހުގައި  މަސް    7މިންވަރަށް 

ނުދޭކަމަށް. އެހެންވުމާއެކުގައި ކުތީ ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ    ދުވަސްވެފައި ވެސް އެބަ ހުރި ކަމަށް. ޖަވާބެއް

މީހަކު ހަމަ މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީވެ ކްލެމެންސީ ބޯޑާ    24ސިޓީގެ ވެސް އިތުރަށް    3މި  

ނިން އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކުރުމަށް  ވެނިސްޑޭގައި  ހަފުތާގެ  މި  އެއީ  ނިންމާފައިވަނީ.  ބައްދަލުކުރުމަށް.  މުމެއް 

ބޭފުޅުންނާ   ވެސް ހަމަ އެ ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ  މިވާ ކަންތައްތައް  ފާހަގަކޮށްފައި  އެހެންވީމާ، މި ސިޓީގައި 

ބައްދަލުކުރާއިރުގައި މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަދި މި ހައްލު ހޯއްދެވުމަށް މަގަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި މި ބޭފުޅުންނަށް  

 މީހުންނަށް ވަގުތީ ޖަވާބެއް ވެސް ދިނުމަށް އެއީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ފެނޭ. ތި ބޭފުޅުންގެ  ވަގުތީ، މި 

ކޮމިޝަނަށް   ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  އޮތީ  މި  ލިބިފައި  މި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެ!  އެދެން.  ޚިޔާލަކަށް 

ކޮމިޓީއަ މި  އޮތީ  ކޮޕީކޮށްފައި  ޝަކުވާއެއް  އޮތް  އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވަވާފައި  މަޖިލީހަށް.  ރައްޔިތުންގެ  ށް، 

ޖޭ.އެސް.ސީން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް. އެއީ ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީގެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ  

ދެކެނީ. ކޮޕީކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ބަލަމުންދާނެ    ޖޭ.އެސް.ސީން 

މި މައްސަލައިގައި ދެން އިތުރަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް. މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ  
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ހުރިހާ   ތި  ނިންމާލީ.  މި  މިހާހިސާބުން  މަސައްކަތްތައް  މި  މިއަދުގެ  ވަގުތު  މި  ނިމުނީ.  މި  އެޑްރެސްކޮށް  ކަމެއް 

 ންނަވަން. މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަ

________________________ 

 
 




