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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން  9ވަނަ ބައްދަލުުވންތޯ؟  6ވަނަ ބަްއދަލުވުން.  6`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން. 

ނޑުމެންނާ އެުކގައި ެފށުނުއިރު އަޅު  މިވަނީ ފެށިފައި. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކޮމިޓީ މި ކޮމިޓީަގއި  ގަ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިންނަަވރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކުޅުުދއްފުށި އުތުރު 

، މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙުމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤު 

ންބަރު އަދި ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ައޅުަގނުޑ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެ

ނޑުމެ ނިހާނު އެބަހިމެނޭ. އާދެ! ްނގެ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި އިދާރީ މައްސަަލއަާކއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އިދާރީ އަޅުގަ

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެބައޮތް. އިތުރު އެްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  5ކަުމގަިއވާނަމަ އޮތް މައްސަލަ އެއް 

ކުިރއަށް މިަދނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ިއގެންކަމަށް ބަލާފަިއ އެޖެންޑާ ބޭނުންފުޅުނަމަ އިދާރީ މައްސަލަ އެއް. ނެތް

ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ެއްއވެްސ  ޮއޑިޓްގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 6ވަނަ މާއްާދެގ  011ގަާވއިދުގެ 

އިގަންަނވާެނ ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާ ގޮތެއް ނިންމެވުން. އެނިގވަޑަ  އޮޑިޓްމައްސަލަ އެއް ނެތް 

ނޑު ން ކުރިންދުވަހު ވެސް މި މައްސަލައިފަދައި ނޑުމެން ލިއަޅުވާލާަފއި ާވހަކަދައްކާފަވާނީ އަ މެންަގއި އަުޅގަ . އަުޅގަ

ތެެރއިން ފާިއތުވެދިޔަ ހަތަރު ފަސް އަހަުރ  ރިޕޯޓެްއ އެބަހުރި. އޭގެ އޮިޑޓްއަތުަގއި ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަކަށްވުރެ ގިނަ 

ރިޕޯޓުތަުކގެ ތެރެއިން ެއއްވެސް މަްއަސލަ އެއް ނެތްކަމަށް އޮޑިޓަރ  އޮޑިޓްހުރި  ޑުމެންނަށް ލިބިފައިތެރޭގައި ައޅުަގނ

ކުރުމުގެ ތެރޭަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެއްެވސް ކަހަލަ މައްސަލަ އޮޑިޓް ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައި ހުރި މާނައަކީ 

ޓުަތކެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގައި ހުންނަތާ ެވއްޖެ ރިޕޯ އޮޑިޓްއެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ 

 އި އޮޑިޓްވަނަ އަަހރުގެ މާލީ ބަޔާނާ 9119ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ެތރޭގައި ޕްރޮސެިކއު ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސް. ޭއގެ

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  .ރިޕޯޓު ިއ ޮއޑިޓްވަނަ އަަހރުގެ މާލީ ބަޔާނާ 9119ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލުގެ  .ރިޕޯޓު

ވަނަ  9100ފީހުގެ ޓަރ ެޖނެރަލް އޮ. ޕްރޮސެކިއުރިޕޯޓު އި ޮއޑިޓް ވަނަ ައހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ 9119ކޮމިޝަނުގެ 

ވޯލްްޑ ބޭންކުެގ  .ރިޕޯޓު ޮއޑިޓްވަނަ އަހަުރގެ  9100ގުރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ރޕޮިލސް އިންޓަ .ރިޕޯޓު އަހަރުގެ އޮޑިޓް 

. ރިޕޯޓު އޮޑިޓްވަނަ އަހަރުގެ  9100ލިންގ ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ލޯނުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ސްކޭ

ވަަނ  9109ވަޒީާފއާ ބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލުެގ  ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު.ވަނަ އަހަރުެގ  9109ޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހުގެ ޕްރޮސެކިއު

ންގ ރިިނއުބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްުޓގެ ވޯްލްޑ ބޭންކް ލޯނު އެހީެގ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ސްކޭލި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު.އަހަރުގެ 

ރިޕޯޓު. އަދި ވޯލްޑް ބޭންކް ލޯނުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ވެޓް ލޭންޑް  އޮިޑޓްވަނަ އަހަރުގެ  9109

ވަނަ  9109ކޮންޒަޭވޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓްރިންގ ފޯ އެޑެޕްޭޓޝަން ޓު ކުލައިމެންޓް ޗޭންްޖ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

ރިޕޯޓު. އަިދ ވޯލްޑް ބޭންްކ ލޯނު އެހީެގ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ކްލީން އެނާރޖީ ފޯ ކްލައިމެްޓ  އޮޑިޓްއަހަރުގެ 



  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް  ޮއިޑޓް ރިޕޯޓު.ވަނަ އަހަރުގެ  9109މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

މިނިސްޓްރީ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓު.ޓުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އޮފް ހާރބާސް ޕްރޮޖެކް-އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހިންގެވި ރީ 

ވަނަ އަހަރުެގ  9109ޓަގްރޭޓަޑް ފްރޭމް ވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް އިން އެންހޭނިސްގި އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުން ހިން

ގަމުން އައި ެއނާރޖީ އިން ހިންއެންޑް މެންޓް ންވޯލްޑް ބޭންުކެގ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު.

 އޮޑިޓްހުރިހާ  ރިޕޯޓު. މި ޮއިޑޓްވަނަ އަހަރުގެ  9102ސްޓް ެމނޭޖުމަންޓް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޓޯލް ސޮލިޑް ވޭއެރިއެ

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލުގައި  ގަިއ 9ގައި ހިމެނިފައިވަނީ. ޮކމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  9ރިޕޯޓުތަކެއް އަުޅގަ

ަގއި ތަްއޔާރުކޮށްަފއި މިވަނީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެރި ހިމެނިފައިވަނީ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ގޮތު

މެންބަރުންނަށް ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން މީގައި މައްސަލަ ެއއް ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމެިވ 

މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުަތކާިއ  ނިންމެވުމުގައި ހުރި ރިޕޯޓުތަްއ އަދި ބާކީ އެތައް ަބއިވަރު ރިޕޯޓެއް އެަބވޭ. ެއއީ

އަދި މިކަމުަގއި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތްތަެކްއ ނިންމެވުމަށް އަތްމަތީ ކަރުދާހެއް ގޮުތގައި ފަސޭހަކޮށްީދ 

ންމެވީާމ ނިންމާފައި މިވަނީ. އިތުރަްށ ެގންނަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާެޙއް އޮްތ ކަމަްށވާނަމަ ހަމަ އެޮގތް މި ކޮމިޓީން ނި

މުގެ ކުރިއަްށ ޝަންތަކަކަށްފަހުަގއި ރިޕޯޓު ލިއުއަޅުަގނޑު މި މަސަްއކަތް ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ތަްއޔާުރވެލެުވނީ. ޑެލިބްރޭ

ހަމަ މެންބަރުން  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ރިޕޯެޓއް ތައްޔާރު މިކޮށްލީ ހަމައެަކނި މި ނިޔަތުގައި މި ބޭނުމުގައި. މިއީ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބައްލަވާެލއްވުމަށްފަހު ަގއި ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ފޮނުވާލަނީ. ފޮނުވާލުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ނުކުތާއަކީ ކޮމިީޓގެ ނިންމުމުގައި މި މައްސަލަ އެްއ 

ނިންމި ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ފްރަިއުޒ ދިރާސާކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުުމގައި މެންބަރުން މި 

ލިޔެފައި އޮތް ނަަމވެސް މާނައަކީ މި ބައްދަުލވުމޭ އެ ިއޝާރާތް އެކުރާ ަބއްދަލުވުމަކީ. ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ގޮުތގަިއ 

ޓް ރިޕޯޓު ޮއޑިއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ތިރީަގއިވާ ލިސްުޓކުރެވިފަިއވާ 

ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެްއ  ރިޕޯޓުގައި ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ ހިމެނޭ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ އެ ަގއި މ0ިޖަދުވަލު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަަގކުަރއްވާަފއި ނެތުމާިއއެކު ކޮމިޓީައށް މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭވަރުގެ ަމއްސަލަ 

އެަކނި މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފޮނުއްވުން ނުފޮނުއްވުމާއިމެދު މެންބަރުންނަށް ކަމަށް. ހަމަ އެއް ނެތް

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހުުޅާވލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު 

 ރަޝީދު. 

 

 އްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަުޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެ

ނޑަށް ހީވަނީ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މިައކަށް  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަުޅގަ

އިޢުތިރާޟު ކުރަްއވަން ނޫނީ އެްއވެސް އެްއޗެްއ ހުށަހެޅުއްިވ ތަނެއް ައޅުަގނޑަށް ފެނިގެްނ ނުދާތީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ 



  

ކަމަށް  މިތަނަށް ޕާކްވެފަިއ ހުރި އެްއޗެއްސަްށވާތީ ީމގެ ެއްއެވސް މައްސަލަ އެއް ނެތްމި އެްއޗެއްަސކީ ކުީރަގއި ެވސް 

ނޑަށް ހީވަނީ މި ެއއްޗެހި  ތައް މި ރިޕޯޓުތައް މީގެ ރިޕޯޓާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވެފަިއވާ ރިޕޯޓުތަކަކަްށވާތީ އަުޅގަ

 . އެްއގޮތަށް ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަްށ މިއެދުނީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

އްަގއި މަްއސަލަ ެއއް ނެތް ރަޝީދު ވެސް ވިދާުޅވި ފަަދއިން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ިރޕޯޓުން މިއިން ެއއްވެްސ ރިޯޕޓެ

ކަމަށްވާ ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަްއ ަމއްސަލަ އެްއ ނެތް ރިޕޯޓެްއ ވެއްެޖއްޔާ އެ ރިޕޯޓުަތއް ހަަމ މިހުރިގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަުތގެ ތެރޭގައި ބަިއވަުރ  ވެސް ނިންމާފައި ފޮނުވާލެއްުވމަކީ އެންމެ

އް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް މި ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ އެއް ނެތް ކަމަށް ލަފާ މަސައްކަތްތަ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން.   ދެއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓުަތއް ހަމަ އެހުރިގޮތަށް ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑު ަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ަތޅުމަ ަމއްސަލަ ެއއް ނެްތ ށް ފޮނުވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެއީ މި ރިޕޯޓުތައް އަުޅގަ

ކުާރއިރުަގއި އޭަގއި އެްއވެސް ަމއްސަލަ އެްއ  އެއިނީ. ރިޕޯޓުތަކަށްވާތީ ކޮމިޓީން ެއ ރިޕޯޓުތައް ނިންމޭނެ. ދިރާސާުކރުން

ވެސް ތަޅުމަށް މި ފޮނުވައިގެން އެކަންަތއްަތއް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް.  ނެއްކާކަމެއްގައި އަޅުަގނޑުެމން އަ ނެތް

އެހެންވީމާ، އެ ރިޕޯޓުތައް ކޮމިޓީން މިހާރުން މިހާރަށް ނިންމާލީމާ އެ ރިޕޯޓުތައް ނިމުނީ. މައްސަލަ އެއް އޮެވއްޖެްއާޔ 

 އަޅުަގނޑުމެން ތަޅުމަށް ފޮނުަވއިގެން ފާސްކުރަންޖެހޭނީ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވިލު

ގޮތުން ދެންމެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރިހެން މި  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ުއސޫލެއް

ނިންމޭ ކަންކަމާ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުން މަޖިލީހުން ސަލަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްނުފޮނުވަމަކުންނެއް މައް

ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަންޖެހޭ. އެ ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ ެއއް ނެތްކަމަށް ލިޔެފައި ވެސް ފޮނުިވދާނެ. އަދި އެކަން ގެންދާނެ 

ވަނަ ަރްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވަރަށް މަދު ރިޕޯޓެއް ނިމުނީ. އެންމެ ރިޕޯޓެއް ނުނިމޭ ބުންޏަސް ވެްސ  01އުސޫލެއް ދެން 

ނަޑކަށްހެން ނިންމުނުކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ  ށް ވެސް. އެއެނުވާނެ ދޮަގކަ ހުރިހާ އެއްޗެހިތަެކއް ހުރީ ާގތްގަ

ރައީސަށް ގިނަ ރިޕޯޓުތައް ހުރީ ނުފޮނުވި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިހިރީ ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ނިންމުމުގަިއ 

ނޑު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ ލަފާދީފަިއ އެބަހުރި. މިކަމުގައި މިކަން ހިނގާފައިވާނީ އެންމެ ރަނގަަޅށް ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ



  

ކަމަށް ބުނެފައި މިާވ  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުން މައްސަލަ އެްއ ނެތް

ނޑުމެްނ މި ނިންމަނީ އިދާރީގޮތުން އެ ރިޕޯޓުތަކުަގއި މައްސަލަ އެްއ ނެތް ބޭފުޅުން ދޭ މަޢުލޫމާތުގެ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގޮތެއް ނިންމަން. އިއަލީގަ  ތޯ ނޫންނަމަ މުޤައްރިރު އެގޮތަށް ނިންމުވަނީތޯ ޮކމިޓީގައި. މިއަށް އަުޅގަ

އަދި އެކަން ނިންމާއިރުވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުިރއަށް އޮތްތަނުަގއި އެކަން ނިންމާއިުރގައި މުޤައްރިާރއި އަދިެވސް 

ޕާޓީތަކުގެ ކޮންމެ ޕާީޓއަކުން މެންބަރަކު ނަމަވެސް ސަބް ކޮމިޓީތަކެއް އެބަހުރި. މި ސަބް ކޮމިޓީން އެއާ ބެހޭ  އެހެން

ގޮތުން ރިޕޯޓެއް މި ކޮމިީޓައށް އައިސް ނިންމާލައިފިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ. އެއީ 

ނަމަ އެ މަސައްކަތްކުރާ ކުދިން މި މައްސަލަ ެއއް ނެތޭ ބުނީަމ އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންެމވެސް ިއދާރީ މޭޒުން ނޫން

ވާހަކަެދއްކުުމެގ  ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންމައިފި ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ީމގަިއ ފަހުން ތަފާތު މެންބަރުން ތަފާތު

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ މިހާރު އޮތްގޮތުން މައްސަލަ  ޮގތުގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި  ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ކަމުަގއިވީ ނަމަެވސް މި މައްސަލަ އެއް ފައިލުކުރުމާއި ހަމައަށް މިދަނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވާ  އެއް ނެތް

ކަމަށް މި  ހިސާބުން ފެށިގެން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިާދނެކަމެއް މީަގއި އެްއވެްސ މަްއސަލަ ެއއް ނެތް

 ރ ޖެނެރަލް ފާހަަގކޮށްފައިވާީތވެ، މިކަމާއިމެދު މަޖިލީހުގެ ގޮތެއް ނިންމަން އެގޮތަށް ބުނެ ހަމަ ފްލޯއަށް ފޮނުވި އޮޑިޓަ

ޖެނެރަލްގެ ލަފާއެއް ވެސް ހޯދިދާނެ. އެކަމަކު ލަފާ ހިޔެއްނުވޭ އޭނަ އަތުްނ  ދާނެ. ދެން އަދި ކަުއންސެލް ސްވެ

އި ޢާއްމުކޮށް ކޮމިޓީތަކުން ފޮނުވާ ކަންތައްތަކުގައި ލަފާ ލިބުމުގައި ވަރަްށ ފަސޭހަކޮނެއް ލިބޭނެހެނެއް. އެއީ މި ކޮމިޓީގަ

ޖެނެރަލުގެ ފަރާތުން އެއްެޗއް ހޯދުމުގައި ވަރަްށ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ނުކުރާ  ސެލްކައުން

ނޑަށް ީހވަނީ އަޅުަގނޑު ފް ލޯއަށް ފޮނުވާުލންހެން. އެ ފޮނުވުމަކުންނެްއ ކަމަށްވަންޏާ މީގެ އެންމެފަސޭހަ މަގަކީ އަުޅގަ

އަނެންހެން ދިމާވާނެ މައްސަލަ އެއް ނެތް. އެކަމަށް ބަހުްސކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ބަހުސްކޮށްފާނެތާ. ބަހުސްކުރަން 

ފެންނަނީ ބޭނުންނުވާ މީހަކު ނުކޮށްފާނެތާ. އެހިސާބުން ފެށިގެން ެއކަން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް 

ެވސް އިތުުރ  ކަމެއް. މިއަދު ވެސް އަވަްސކުރުމަކީ ހަމަ މުހިއްމު ގެންދަން. ދެން މި މަސައްކަތް ވީހާ އެގޮތަށް ކުިރއަށް

ނޑުމެން ދެވޭކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ެއގޮތަށް އެކަްނތައް ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ،  އެހެން މަސައްކަތެްއގެ ތެރެިއން އަޅުގަ

ކައަްށ އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ައދި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން އެބަހުރި ހުށަހެޅުމެއް ދެއްކެވި ވާހަ ޣަފޫރު އެ

ހުށަހަޅާ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ ވެސް އެބައޮތް. އެ ެދގޮްތ ދެގޮތް އެބައޮތް. ެދގޮތުްނކުރެއް ކޮންމެގޮތެްއ ިވޔަސް 

ނުޑ މިދެންނެވީ. ކޮންމެކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ. ދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއ މިގޮ ތަށް ބުނާގޮތް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމަށްފަހު އެކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެބައޮވޭ. ދެން އެކަްނ 

ނުޑމެންނަށް އެހެން ގޮތަކަށް ނިންމިދާނެ. އެގޮތަށް ނުކުރާކަމަްށވަންޏާ އެހެން އޮތަސް އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް. އެހެންވީ ނިންމާފައި މި ރިޕޯޓާ  މާ، އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު މިކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ނިންމިދާނެ އަޅުގަ

 ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް.



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަޝީދު  ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާ އާދެ!

އަދި އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް އަދި ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަުދ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ގޮތުަގއި މި ވާހަކަދައްކަން ފެއްޓިއި އާމިރު ވަަޑއިގަންަނވައިފި. ާއދެ! ުރަގިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަްތ  ވަަޑއިގެން ނެތް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ނުކުތާ ބޭނުންވާނެތީ ދަންނަވާލާނަން. ައޅުގަ

ކުީރ ވާނީ ރިޕޯޓުގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓްހުރި ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަކަށްވުރެ ގިނަ  ފެއްޓީ މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި

ރިޕޯޓުތަުކގެ ތެެރއިން މައްސަލަ ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރިޕޯޓުަތއް ކުިދ  އޮޑިޓް. ައދި ފަބައްދަލުވުމުަގއި ދަްއކާ

. އެކަމަުކ ތަށް މިހާރުވާނީ ހަވާލުކުރެވިފަކޮމިޓީތަކަށް ގެންގޮްސގެން އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ކުރިއަްށގެންދާ ގޮ

ނެަރލް އެްއވެސް ަމއްސަލަ އެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއާވ ރިޕޯޓުތަކުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެ އޮޑިޓްއެ ފޮނުްއވާފައި ހުރި 

ނޑުމެން ވާނީ ދައްކާފަރިޕޯޓުތަކެްއގެ ވާހަ ނޑުމެން ކުރިއަށް ކަ އަުޅގަ . އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަ

ނޑަައޅާފަިއވާ  ދި ބަޖެޓުގައި ތައްޔާރު ިމވެލީ ޭއަގއި ަކނޑައެިޅގެން ޑްރާފްުޓަގއި ަކނޑައެޅިަފއިާވ ކަންތައްަތއް އަ ކަ

ންކަްނ ަގވާއިދުތަާކއި އެްއގޮެތއްގެ މަތިލަތުގެ މާލިއްޔަތު ދައު ، 9110/2ލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤާނޫނު މިންވަރަށް ދައު

ނޑުމެން،  މިކަންތައްތައް ހިނގާފައި ހުރީ މިދެންނެވި ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރީ ބާރަވަަރކަށް ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ރިޕޯެޓއް އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮންޕައިލްކޮށްލާފައި ތައްޔާރުކޮށްލީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންީވ  01ތޯ؟ 09

ނޑުމެްނ  ބޭފުޅަކު ޚިޔާލު މި ހުށަހެޅުއްވީ އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދެިވއްޔާ. ދެން ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ެއގޮތަށް މި އޮތީ އަޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  011ޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ މި ހިމެނޭ ނުކުތާގެ މީގެ ރިޕޯޓެްއ ފޮނުވަންޖެހޭތޯ ނޫންތޯ. މަ

އަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮްށ  00އިން  0އެބަ ބަޔާންކޮށްދޭ މި މާއްދާގެ  09

ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭނެ ނޑުމެްނ  ކަމެއް. އަދި ކޮްނމެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ، މިީއ އަުޅގަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްވާތީެވ  ނިންމި ނަމަވެސް ނިންމާ ނިންމުމެއް މަޖީލީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަުޅގަ ާވކަށް ނުޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ސުވާލު ކުރެްއވީ ކޮންމެހެން ހުށަހަޅުއް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ގަވާއިދުން މިކަން މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ގޮތެްއ 

ތަްށ ނިންމިދާނޭ. މާނައަކީ މިއީ ތައްޔާުރވެލުމެކޭ. ތަްއޔާރު ވަރަްށ ކުރިން މި އިދާރީ މުަވއްޒަުފން މިކޮށްދެއްވި މަަސއްކަ

ަކމާއިމެދު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މައްސަލަ އެްއ ނެތްކަމަށް ނިންމާފައި އޮތް ޚްލާޞްތެރިއަޅުަގނޑުމެން އި

ކޮމިޓީ ރިޯޕޓެއް ތަްއޔާރު ކޮށްދެްއވާފައި އަދި ރިޕޯޓު ެއގޮތަށް ކޮންޕަިއލް ކޮށްދެްއވާ ައޅުަގނޑުމެންަނށް ޑްރާފްޓު  01

ނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މިދަނީ ކަމަށް  . އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މި މައްސަލަ އެއް ނެތްމިއޮތީ. އެއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންބަރުން މި ގެންދަވަިއގެން  ހުށަހަޅާފައި ފޮނުވާލުން އެއީ އެްއގޮތް. އަނެްއގޮތަކީ ހަމަ އަލުންބަލުން އަޅުގަ



  

 ސަލަ އެްއ ނެތް ގޮެތއް. ަނމަވެސް މައް ވެސް ހަމަ އޮތް ދިރާސާކުރެްއވުން. ނުވަތަ ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުވާލުން. އެއީ 

ކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރި ނުކުތާތަކާިއ އަދި އޭަގއި ިހމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަްތުކރުމަށްފަހުގައި މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް އެނބުރި ފޮނުވާލަދެވިދާނެ އެއްެޗއް ކަމުަގއި ފެންނާތީވެ އެހެންވެ އެ ވާހަަކ، ޢިއްޒަތްތެިރ  ތަޅުމަށް އަޅުގަ

 ސަލީމް.. ޣަފޫރު މޫސާޢަބްދުލްންބަރު މެ

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

ނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ވާހަކަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ

ވާތީ މަޖިލީހުގެ ހަމަ ކަށްހުރި ރިޕޯުޓތަކަ ކުރިން އަިއއްސަދެއްކިއިުރަގއި ައޅުަގނޑު ދެްނނެވިން މި ރިޕޯޓުތަކަކީ ީމގެ 

އެހެން ޤާނޫނުތައް ވެސް ޮފނުވާލާ ފަދައިން މި އެްއޗެިހތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލާށޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރަށް 

. މަޖިލީހުެގ ކުރާނީއޭޅުަގނޑުމެން އެ އެްއޗެހި ދިރާސާފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް އިތުރަށް ފޮނުވީމާ އަނެއްކާ އަލުން އަ

ނަމަވެސް އެކަން ހަމަ އެގޮތަށް ުކރެވިދާނެ. އަނެއްކާ އަނެއް މައްސަލަ އަކީ މި ރިޕޯޓުތަކުެގ  ގަާވއިދުަގއި އެހެން އޮތް

ކަރަޕްޝަން ބޯޑުން ބަލައި ބައެއް މަްއސަލަތައް -ތެރެއިން މައްސަލަ ހުރި ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކަކީ މިހާރު ވެސް އެންޓި

ދި ޝަރީޢަތަށް ގޮސްގެން ެއއިްނ ބައެއް މީހުން ސަލާމަތްވެެގން އަނެއްބައި މީހުން އޭެގ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވައި އަ

ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް. އަނެްއކާ ޭއގެ އިތުރަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުުރގަިއ  ތެރެއިން މަޅީގައި ބެދިގެން ެއހެން ގޮއްސަ

ކޮމިޝަނުން ވެސް މި ރިޕޯޓުތައް ބަލަިއގެން ެއ  އޭގެ ކުރިން ހުރި ކަންތައްަތުކގައި ިރޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން އެ

 ޮގތުން ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑާ ހުރި ގިނަ ރިޕޯޓުތަެކއް މީގެ ތެރޭަގއި މި ހުރީ. އެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތކެއް އަާޅފައި

ނޑުނު މީހެއް. އެހެންނަމަވެ ންނަ އަހަރު އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީވަ 9115ބެހޭ ގޮތުން ވެސް، އަޅުަގނޑަކީ   ސް ކެ

ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި ބަލައި ނިމިފައި ހުރިހާ ކަމެއް  9110ގައި ޓު ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯ 9110

ނޑު ނެތް އަހަރެއްގެ ރިޕޯެޓއް  ރަނގަޅަށް ވަަނ  9110ހުރި ކަމަށް އޮތް ރިޕޯޓެއްަގއި ޒާތީ ގޮތުން ދިމާކޮށްފައި އަުޅގަ

ން ބަލައިގެން މައްސަލަ މައްސަލަ އަނެްއކާ ނަޝީދުގެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނު އަހަރުގެ ެއއްެޗއް ހިމަނައިގެްނ ގެނަސް އެ

ނޑުއޭގެ ިލއު ްނ ިމއީ ަޝރީޢަތަށް ގޮސްގެން އޭގެ ންތަާކއި ެއއްޗެހި ނުހޯދައި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވައިގެން އަުޅގަ

ނޑިކޮޅަާކއި މިކަހަލަ މައްސަ ސަލާމަތްވެފައި ނޑާ ަލތަކެްއގެހުރި މީހެއް. އޭގެ ދިދަކޮޅަާކއި ހޮޅިދަ  އެްއެޗއް އަުޅގަ

ަކރަޕްޝަން ބޯޑުގައި މި ދަނީ -ދޭތެރޭގައި ުއޅުނީ. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ރިޕޯޓުތަކެކޭ މިހުރީ. މިހާރު ވެސް އެންޓި

މައްސަލަ ހުރި ރިޕޯޓުަތއް ަބލައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅެމުންނޭ. އެހެންވީމާ، މިވަުރެގ  ،މި ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކެއް

ވަގުތު އެބަ އޮތް ހެއްޔޭ. ދެން އޮވެއްެޖއްާޔ މި ކުރަންވީ. ހަމަ ކުރިއަށް  ރަން އެހާކޮމިީޓން ކު ދިރާސާއެއް މާލިއްޔަތު

ނޑު ވެސް މިއީ ުކޑަުކޑަ އަދަދެްއގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން.  ހަމަ ެއއްބަސް. އެހެންނަމަވެސް ގެންދަންވި މިހާރު ވެސް. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ބަލާކަށް ފުރުޞަތެއް އަނެއްކާ ނުލިބޭނެ. މިހާރު ދެން އަންނަ އަނެއްކާ އަލަށް އަންނަ ރިޕޯޓުތަކެއް އަޅު  ގަ



  

މި އެްއޗެހި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި އަުއ ، ހަރަކު ނެރެމުން ދާނެ. އެހެންވީމާވެސް ރިޕޯޓުތައް ހަމަ ކޮންެމ އަ

ިވޔަސް. އެއީ  ތެއްގޮ ދައުރުަގއި އައު ކޮމިޓީ އަށް އަންނަ މައްސަލަތަްއ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނިންމަން ޮކންމެ

އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް މި ކޮމިޓީގެ އަސްލު މައްސަަލއަަކށް ވާނެ. މި ކޮމިޓީ މިފަހަރު މި އައު ދައުަރކަށް ހޮވުނު 

މެންބަރުން ތިއްބައި މި ަތނަށް އަންނަ ރިޕޯޓުތައް ުދވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަން ނޫނީ މި ބޭފުޅުން މަޖިލިސް 

އެއިން ެއއްވެްސ ރިޕޯޓެްއ ނުބާއްވަން ވެސް ބޭނުން ވެދާނެ. މާ ކުީރގައި ހުިރ  ނިންމާލާފައި ދާއިރުަގއި ެވސް 

އަހަރު ދާއިރު އަނެއްކާ މި މަސައްކަތް ނުނިމި، އަލަށް އަންނަ  5މި  މި މަސައްކަތް ކުރެވުން އެްއޗެހިތަކެްއަގއި

ކަށް މި މައްސަލަތައް ދާނީ. ރިޕޯޓުތައް ބަހައްޓާފައި ުދަވހުން ދުވަހަށް އެ މަސައްަކތް ނުނިމި މިކަހަލަ ގޮތަ

އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ސަބް ކޮމިޓީ އެއް ހަދަިއެގން ވެސް ތި ސަކަރާތްތަެކއް މާ އަވަހަކަށް ތިކަން 

ނޑުމެން މަޖިލީހަކުން ދާކަށް ނުވެސްޖެހޭ މީގެ  ކުރެވިދާނެކަމަކަެށއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތީަގއި ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ކުރާ އުސޫލަކުން މި ގޮސް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއ ތަޙުޤީޤުބުނާނީ، އޭގެ ތެެރއަށް ވަެދގެން ޮގސް  އެންމެ އެްއކަލަ ކީކޭ

ނޑުމެން މި ދާކަށް ނުވެސް ޖެހޭ. ކަމާ ބެހޭ، އެހެންނޫން. މައްސަލަ ހުރި ރިޕޯޓުތައް އަޅުަގނޑުމެން  މިހިސާބަށް އަޅުގަ

ްށ ދަންނަވާލަން މިހުރީ މައްަސލަތައް ހުރި ރިޕޯޓުތަކޭ. މި ވެސް ަތކުރާރުކޮ ކަރަޕްޝަން ބޯަޑށް އަނެްއކާ-އުޅެމާ އެންޓި 

ކައްެޗއް ފޮނުވަދޭށޭ. އެހެން ނޫނިއްޔާ މީގެ އެންމެ އަޑިއަށް ވަެދގެންނެްއ އިދީފައި މަޖިލީހަށް މީގެ އަނެރިޕޯޓުތައް ބަލަ

ސާބަކަށް ނުދެވޭނެ އިނގޭތޯ. ކަމުަގއި ިމހިލާފައި ިމ ކޮމިޓީން މި ކަން  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ަމސައްކަުތގެ ތެެރއިން

އެއީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ވަރަށް ކޫސަނި ކަމެއް މި ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް މި ހުރިހާ 

ނޑުމެން މައްސަލަ ހުރި ރިޕޯޓުތައް އަނެއްކާ ވެްސ  ކަމެއް ކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެހިސާބަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުގަ

ކަރަޕްޝަން ބޯޑަށް ފޮނުވާލާފައި ބުނަން މި އެްއެޗހިތައް ބަލައިދޭށޭ. ބަލައިދީފަިއ މަޖިލީހަށް މީގެ ރިޕޯޓެއް -އެންޓި 

ހުރި މައްސަލަތައް ެވސް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަދޭށޭ. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިހާރު  ފޮނުވާލަދޭށޭ. ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަން

ރަލް ެއބަ މަޖިލީހަށް ދެން ފޮނުވަން އޮންނާތީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން. ވެސް ދަނީ މައްސަަލ ހުރި ރިޕޯޓުތައް ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

ކަރަޕްޝަން ބޯޑަށް އެބަ ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯުޓތައް މި މައްސަލަތައް ބަލައިޭދށޭ ކިޔާފަ. އެހެންވީމާ، މި -އެންޓި 

ނޑުމެންގެ ބޮޑު  އަނެއްކާމިތާ ތެރޭގައި ، ންދާ މައްސަލަތަކެއް. އެހެްނވީމާކަމަކީ ވަރަށް ބަރާބަރަށް ބެލިގެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ހިނަގއިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، ވީހާ ވެްސ  ބައެއް މައްސަލަަތއް، ީތގައި ޒުވާުބގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ތި މައްސަލަ ހުރި ރިޕޯޓުތައް އެންޓި  ކަރަޕްޝަން ބޯަޑށް ފޮނުވާލައިގެން އެ މީހުން -އަވަހަކަށް އަުޅގަ

ހުރި ފިޔަވަޅުަތއް އަޅާަފއި ދެން މިކޮޅުން ވެސް އެ ރިޕޯުޓގެ ކޮޕީެއއް ފޮނުވާލީމަ ދެްނ  ފައި އެއަށް އެޅެންބަލާ

އަޅުަގނޑުމެން އެ ފްލޯރ އަށް ފޮނުވާލީމަ ނިމުނީނުން. އަޅުަގނޑަށް ެވސް ރަނގަޅީ ތިހެން މައްސަލަ އެއް ނެތް 

ަވއިގެްނ، ފްލޯރ އަށް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވި ގޮތެކޭ ފްލޯރ ވެސް އަވަހަކަށް ފްލޯރ އަށް ފޮނު ރިޕޯޓުތައް ވެސް ވީހާ

ނޑުމެން ހަމަޖައްސައިފީމޭ.  ނޑުމެން ފޮނުވަންވީ މިގޮތަށް މީަގއި ހުރި ރިޕޯޓުތައް މިގޮތަށް އަުޅގަ އަށް އޮންނާނީ. އަުޅގަ



  

ނިއްޔާ މިއީކީ ޣަފޫުރ އެ ނިމުނީ ނޫންތޯ. އޭރުން މަޖިލީހުން މުޅި މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ނިންމަފާނެ. އެހެން ނޫ

ގެންނަން މި  ކުރީދުވަހު ވިާދޅުވިހެން އަުޅަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް ޖެޭހނީ މިކަމާ ބެހޭ ޤާބިލު މީހުންތަކެއް މިތަނަށް

ނޑުމެން މި ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާ ހެނެއް ރިޕޯޓު ހިފައިގެން އުޅެވޭނެ 011 މީހުންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ ތި 02ކުރަން. އަުޅގަ

ކޮންމެ ދުވަހަުކ ެވސް މި ުޒވާބު ކުރަންޖެހޭނީ. ، ެއހެންވީމާސަލަތަާކއި މި އެްއޗެހިތައް ދޫކޮށްލާަފއެއް. މި އަންނަ މައް

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ރިޕޯޓުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިމޭނެ ތަންކޮޅެއް ކުރު ގޮތަކަށް މި ނިންމާލާފައި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކުރަން. ޝުކުިރްއޔާ.ސައްކަތްމެން ކުިރއަށް ދާން މައަލުން އަންނަ ރިޕޯޓުތަކާިއގެްނ އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ގެންދަން މި ރޭީވވެސް ވީހާ ކައަ ތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި ކޮމިޓީޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތް ށް މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

ސާފުކޮްށ ފެންނަން އޮތް ނުކުާތއެްއަގއި ހަމަ  އަވަހަކަްށ ކުރު ކުރެވޭތޯ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް

ޓުގެ ފުރުޞަތު ެވްސ ކުރުކޮށްލަދެްއވީމަ ައވަހަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް މިނި 2ރަތަމަ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ފު

 ދެވޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ގޮތަށް އިތުރަށް މި ރިޕޯޓުތައް  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާ ހަމަ ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ މިކަން ހަމަ ، އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ

ޑުމެން ޖެހޭ ދިރާސާނުކޮށް ފޮނުވަން. ދެން ރިޔާޟް ރަޝީދު ެވސް ތާއީުދ ކުރަްއވައިފި އެކަމަށް. ދެން އަސްލު ައޅުަގނ

ސަސް ނެތިގެން. ހަމަ . ނުނިމެނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިސޯއަދި ކުރީ ދައުރުގެ އެްއޗެހިތައް ނިންމަން  ޕޯޓުތަކެއްހުރިހާ ރި

ައއުޓްކޮށްަލއިގެން މިތަނަށް ގެނައިމަ މިއީ މިވެިނ ތައް ވެސް ހުރި މަްއސަލަތައް ޝޯޓްމިހާރު ވެސް ދެން ހުރި މައްސަލަ

ތަޅުމަށް މިވެނި އެްއޗަކަށް. ހަމަ ނިންމާލެވޭނެ އޭރުން. އެކަމަކު ތަނަކަށް މިވެނި ތަނަކަށް މިވެނި ތަނަކަށް، 

ނޑުމެްނ  1ވެގެން. ހަފްތާގެ ަކތް ކުރެވޭެނ މާޙައުލެްއ ޤާއިމު މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މަަސއް ުދވަސް އިންނައިރު އަުޅގަ

ރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ުދވަސް ވެސް ނުލިބޭ ގިނަފަހަރު ފަހަރު. އެހެންވީމާ، މަސައްކަެތްއ ނުކު 2ކޮމިޓީ ބާއްވަން 

 ެއކަން ނިންމާލަދިނުން އަޅުަގނޑު އެދެން. ޔާޟް ރަޝީދު ތާއީދު ކުރަްއާވފައިވާތީއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ގޮތަށް ރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ރަޝީދުއަޙު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް  ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ އޭދަފުށީރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެޝުކު

ވެގެން. ޙަީޤޤަތުގައި ރަނގަުޅ ވާހަަކެއއް. ެއއަށް އެްއޗެއް އިތުރުކޮށްލަން  ވިދާޅުިވ ެއއްަޗކަށް ކުޑަކޮްށ އަޅުަގނުޑ ވެސް 

ޓަސް އޭެގ މެ ގިނަ ރިޕޯޓުތައް ހުއްއަދި ކިތަން މެ މަދު ރިޕޯޓުތަކެއް ހުއްޓަސްއަދި ކިތަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނަށް 



  

ނޑުމެންނަށް ގޮސްގެން އޭތި ބެލޭނެހެނެއް އަުޅގަ ެއކަމަީކ  ނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން. ސަބަބަކީޑީޓެއިލްްސކޮށް އަުޅގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެްއ އޮޑިްޓކޮށް، ޭއަގއި މައްސަަލ އެއް ހުރެއްެޖއްޔާ އެ ެއއްެޗހިތައް ބަލައި، މިތަނަށް ިމ 

ނޫނީ މިވެނި ވުޒާާރއެްއަގއި މިވެނި ކަހަލަ މައްސަލަތަެކްއ އެބަ ހުއްޓޭ ތިމަންނައަށް ފޮނުވަނީ މިވެނި ރިޕޯޓެްއގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ެއީއ  ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، އެއާ  ދޭތެރޭގަިއ އަޅާެނ ފިަޔވަޅެްއ ތި ފަރާތުން އަްނގަވާލަެދއްާވށޭ. އަުޅގަ

ުޅވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރިޕޯޓުތައް މިތަނަްށ ހެން އޭގެ އަސްލު މަޤްޞަދަކީ. އެހެންވީމާ، ސަލީމް ވެްސ ެއ ވިދާ

ރިޕޯޓުތައް ، އައިމަ ޭއގެ ަމއްސަލަ ެއއް ުހރި ރިޕޯޓެއް ެވއްޖެްއޔާ ކަމާ ެބހޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ އެ ެއއްޗެހިަތއް

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވައި އަންގާލަދޭށެ ކިަޔިއ  އެ ފަރާތުން ދެން ހަދަންވާ ގޮތެއް ނޫިނއްޔާ ެއޅުއްިވ ފިޔަަވޅެއް އަުޅގަ

ހެން. އޭރުން މި ތަނުން އެ އެއްެޗހިތައް ފުނިޖެހިގެން ނުދާނެ. މެން އެ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުންސިޓީއެއް އަޅުަގނޑު

ައޅުަގނޑުމެން ެއީއ އެްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލަ  ވެއްެޖއްޔާ މައްސަލަ އެއް ނެތް ރިޕޯެޓއް ކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާ ެއއްެޗއް

ނުޑ ވެްސ އެއް ނެތް ކަ މަށް ބަލާފައި ޭއތި ނިންމައި ތަޅުމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭތި ފޮނުވޭނެ. އެއީހެން އަުޅގަ

 ެވގެން. ޝުކުިރއްޔާ.އެ ވިާދޅުވި ވާހަަކއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އެއަށް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ަސލީމް ވެސް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ޚިޔާލު ެއއްގޮްތވަމުންދާ މިންވަރަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިއް 

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ނިމިފައިވާ ރިޕޯޓުތައް މިހާރު ކަންތައްތައް ނިންމާލަން ފަސޭހަ ވާނެތީވެ، ދެންމެ އަުޅގަ

ނުޑމެން ފޮނުއްވާލައްަވއި މެންބަ މަކީ ފެނުރުން ވަކި ގޮެތއް ނިންމާލަދެއްުވމަށް. އެއީ ކޮމިީޓގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަޅުގަ

ހުރި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނިންމެވި ނިންމެވުންތަާކިއ އެްއގޮތަށް އެ ކަންތަްއތަކާއި ަހވާލާދީފައި

ފޮނުްއވާފަިއާވ މުއައްސަސާަތކާއި ތަންތަުނގަިއ ފައިނޭންޝަލް އޮިޑޓްގެ ަމްއސަލަ އެްއ ނެތް ކަމަށް ބަާޔންކޮށްދެއްަވއި 

ވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން ދެމިގެން އައި  9119ސާދަވަރަކަށް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން 

ރިޕޯޓުތަކެއް މިހުރީ އަޅުަގނުޑމެން އަތުގަ. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަކީ ަސރުކާރުގެ ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގިއ 

ރައްޔިތުްނެގ  ،ހަމައަށް އެ ކަންތައްަތކަށް ރައްޔިުތންނާކޮށް ވުންތަކަށް ރިޢާޔަތްމި ނިންމެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމަވައި 

މި ނިންމެވުމެއް ގޮތުގައި ނިންމެވި މިންވަރާއި ގާތުން ބަލަން އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލާފަިއވާ އެންމެ 

ަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ކަންތައްތައް ފެއްެޓވުމުން ވެސް މުހިންމު ތިން ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކޮމިޓީ. ެއނގި

ވަަނ  90ކުރީަގއި ބަޔާން އެބަ ކުރޭ ާޚއްޞަ މަސްއޫިލއްޔަތުތަެކއް ިލބިގެންވާ ކޮމިޓީަތއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަާދކުރާ  ްއޔަތުމާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީ ާއއި މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީއާ އަދި ސަރުކާުރެގ މަސްއޫލި

ނޑުމެންނާކޮމިޓީ. މި ތިްނ ކޮމިޓީ މިންވަރު ބަލާ ހަވާލުެވގެން މި ދިަޔއީ ޚާއްަޞ ގޮެތއްަގއި ޮބޑު  ގެ މަަސއްކަތް އަުޅގަ

މެންޑޭޓެއް. މި ކަންތައްަތްއ ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެްނ ދޫކޮށްފައި ދިޔައީމަ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި 



  

ނޑުމެންނަށް ލަފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަ ސައްކަްތ ކުރެވުނު ކަމަށް. އަދި މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަޅުގަ

ދެއްވާފައި އެބަ އޮތް ކޮމިޓީްނ މި މަސައްކަތުގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ގަިއޑްލައިންތަކަށް އަަހއި އޮޅުންފިލުވުުމގެ ތެރޭގަިއ 

ނޑުމެން ހަމަ އަވަހަށް ނިންމަވައި  ހޭ ބައެއް ނިންމަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުށުން ނިންމަންޖެމި މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ އެ މަސަްއކަތްތަްއ އަަވސްކޮށްދީ މެންބަރުންނަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ މަަސއްކަްތ އަޅު ، އެހެންވީމާ  1ގަ

ހެޅުއްވި ފަދައިން ކުީރ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޣފޫރު ހުށަސެކްރެޓޭރިއޭްޓ މުަވއްޒަފުންާނ އެުކގަިއ މި މަސަްއކަތް

ނުކުާތގަިއ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުުމގައި  ނަމަވެސް އެދެ ދުވަސް މި ލިބެނީ ހަފާތާއަކު މަސައްކަތަށް.  ތެދެއްމެ

ވާތީވެ މި މަސައްކަތްތައް ނިމޭތޯ ުކޑަ ކޮމިޓީތަކަކަށް މިހާރު ބަހައިެގން ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަަކ ފާހަގަކޮށްލަްއވާފައި 

ނޑު ހިތަްށއަރާ ހަމަ މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓު އެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި ކަމުދަންވަމުން، އަޅު   ަގއިގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާނަމަ މިއޮތް ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ވަގުތު އަުޅގަ

ތް މިްނވަރުން. އެގޮތް ކަމުދާކަމަށް ވާނަމަ ޖެހިގެން އޮތް އެޖެންޑާ ައްށ ވޯޓަށް އެހިދާނެއޭ ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުެރވިފައި އޮ

ދިއުމަށް ޓަކައި ިމއަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ައޅުަގނޑުމެްނ މި ނިންމި ނިންމުން މި 

ރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލާފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް މެންބަ

ދެއްވުން އެދެން! ޝުކުިރއްާޔ ވަރަށް ބޮޑަށް. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އަުޅަގނޑުމެން މި ކަން ފޮނުއްވަން 

ނޑު ދެން އޮތް ެއޖެންޑާ އަށް ޖެހިލާނަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަމުން ނިންމެވުމާއިއެކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު . އެ އަޅުގަ

ެގ ގައި ަދއުލަތ2ުއެޖެންާޑ ނަންބަރު  އެޖެންޑާަގއި އެބަ ހިމެނޭ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،

ންތަކާިއ އެހެނިހެން ރެކޯޑްަތއް ގަާވއިދުތަާކއި ެއްއގޮތަްށ މުއައްސަސާަތކުަގއި މާލީ ކަްނކަމާ ބެހޭ ހިސާބުތަކާއި ިލޔެިކއު

މާިއ އެކު ދެމެހެއްޓުމުެގ ނިޒާމު ަހރުދަނާކޮށް ވަރުގަަދކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ބަލަހައްޓައި ރަްއކާތެރިކަ

ގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 9101ޖޫން  90 އަޅުްއަވއިދެްއވެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުްއަވއިދެްއވުން ެއދި

ން. އެހެންވީމަ، މި ިސޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މެދު މަްޝވަާރ ކުރު ސިޓީއާ BU/57/2014/18ފޮނުއްވާފަިއވާ 

މެދުގައި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތްަތކަކަށް މަޢުލޫމާތު  މި ސިޓީއާފައިލްކޮުޅގައި މިހާރު ެވސް ޮއންނާނެ. 

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ވަގުތު މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ތަޅުމު ގެ ފުރުޞަތު ޙިއްޞާކޮށް އަުޅގަ

 ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ަދއުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ކަންތައްަތކުަގއި ުހރި ދޯހަޅިކަން އެނގޭީނ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް

އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙުތަާކއި ެއއްކޮްށ ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑިއގަންނަވަން 



  

ނޑުމެންގެ މެުދގައި ބަހުްސކޮށްފައި އެކަން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދަންނަަވން. އެއަށްފަހު ދެން އެ ަކންކަން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ކަމަ  ށް ައޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ރަޝީދު އަޙު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ހެން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮންސަރންތަކާިއ ލެްއ ގޮތުން ރަނަގޅު ވާހަަކއެއްއަޅުަގނޑަށް  ވެސް ީހވަނީ އެއީ އުސޫ

ކޮށްލުން ެއީއ ތޯ މި ކޮމިޓީން މިކަމާ ޭދތެރޭ މަޝްވަރާވަނީ ކޮން ކަހަލަ ކަންތަްއތަކެއްދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުއަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާތީ، ބުއްދިވެރި ކަެމއް ހެން. ދެން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ެއއީ ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން.ތާއީދު އެއަށް 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ހެޅުއްވީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަ 

އަށް ހާޒިރުކޮށް، މި ސިޓީަގިއ ބަޔާން މި ކުރާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ދެން އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވަން ހުރި ކަންތައްތައް 

ކުޭރ ވަނަ މާއްދާ ބަޔާން 09ނުގެ ރަލްގެ ޤާނޫއޮޅުންފިލުވުމަށް. އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ނަޑއެިޅގެން މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަ ދައި ހިންގާނީ ޮއޑިޓަރ ކަ

ނޑަެއޅިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރަސްމީ ދާއިރާގެ މަަސއްަކތުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ، އެހެންވީމާ. ޖެނެރަލޭ ކަމެއް ހަމަ ކަ

ނުޑމެންނާއި ހަމައަށް ސިޓީފުޅެއް  އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް މި ކަންތައްތަކަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުން. ތެދެއްމެ، އަޅުގަ

ވާތީެވ، އެ އުސޫުލގެ މަތީން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި މި ކަންތައްަތކުަގިއ އެހީތެރިކަމަށް އެދިަވޑަިއެގންފައިފޮނުވަ

ށަހަޅުއްވާަފއި މިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރުމަށް. އަދި އެކަމަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހު

ނޑު ހަމަ ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުތާއީދުކުރަްއވާފައި މިަވގުތު ވަނީ ގައްދޫ ދާއި މަދު ރަޝީދު. އަޅުގަ

ަގއި ހަމަ ފަހު ޕެރެގްރާފްގައި ަދއުލަުތެގ ސިޓީ ނަށް ލިބިފައި އޮތް ނަކަލުކޮށްލާނަން. މީގައި މި ސިޓީަގއި ައޅުަގނޑުމެން

ންތަކާއި އެހެނިހެން ރެކޯޑްތަްއ ގަާވއިދުތަކާއި އެްއގޮތަްށ ބެހޭ ހިސާބުތައް ލިޔެކިއު  ަކމާއިކަންމުއައްސަސާަތކުގެ މާލީ 

ގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ ބަލަހައްޓައި ރަްއކާތެރިކަމާއި ެއކު ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ރަްއޔިތުން

ވަނަ  09އަޅުްއަވއިދެްއވެން ހުރި ފިަޔަވޅުތައް އަޅުްއަވއިދެްއވުން އެިދ މި ސިޓީ ފޮނުވާަފއި އޮތީ. ވެދާނެ ކަންނޭނެގ 

ޓަރ މާއްދާ މި ދެންނެވި ޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ ަގވާއިދު ހެދުމުގެ ނަމުގައި ބަޔާން މި ކުރާ މި ދެންނެވީ އޮޑި

ވަަނ މާއްދާ. މި ޤާނޫނު ހެދުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުތަކުގައި ަހދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި  09ޖެނަރަލްގެ ޤާނޫނުގެ 

ހިންގާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުރި ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއަށް އެ މަނިކުފާނު އިތުރަށް ބޭނުންވާ 

ނގެ ބަޖެޓުގެ ކަްނތައްތައް ވެސް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުށަހެޅުން ކަންތައްތަްއ، ފަހަރުގައި ވެާދނެ ކަންނޭ



  

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ  އެގޮތަށް ޮއވެމެ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ދެްއެކވުން:ވާހަކަވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނި މިކަމަކީ މިއީ ސަރުކާރުގެ މުޅި ދައުލަތުގެ މުޅި ހުރިހާ ދިމަދިމާލަކުން ނުކުންނަ މައްސަލަތަކަށް 

ޙައްލު ހޯދުމުގެ ވާހަކަ ކަްނނޭނގެ މި ވިދާޅުވަނީ. މިަކން ކުރާއިރުަގއި މި މަސަްއކަތް ކުރެވޭނެ ަމގެއް ދެންެމ 

 އާ އެއާއެުކަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެން ހަމަ މި ހަޅުއްަވއި އަދި ތާއީދު ކުރަްއވަިއފި. ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ 

ގުިޅގެން މަސައްކަތުގެ ތެރެައށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް އެކި ކަހަލަ ކަރަޕްޝަން 

ތިގޮތަށް ، އްުޓވާފައި އެަބހުރި. އެހެންވީމާހުއެކުެލވޭ ކަމަށް ބުނެ އޭ.ސީ.ސީ އިން ވެސް އެބަހުރި މައްސަލަތައް 

ބައްދަލުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންާޏ ދެ ފަރާތާއި އެކުގައި ބައްދަުލކޮށްގެން މި ދެ ފަރާތަށް މިހާރު މީގައި ހުރި މައްސަލަތައް 

މަށް ވަންޏާ އެނގޭނީ. ެއއީ މާލިްއޔަތު ާޤނޫނާއި އަދި މާިލއްޔަތު ަގާވއިދަށް ެވސް އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަންޖެހޭ ކަ

އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަކީ ުމހިންމު ބޭނުންތެރި ކަމެއް. މި މައްސަލަ މިގޮތަްށ މިަކން ެވގެން މި ދާ ސަބަބު 

ނުޑގެ ތެރެއިން. އެީއ  ބަޔާންކުރުމަކީ އަދި އެއަްށ ޙައްލު ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ޤާނޫނުގެ އޮނިގަ

ށް ތަފާުތ ފަހަރު މަތީން އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް މިތަނަށް ގެނައްަސ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކުރިްނ ވެްސ ހަމަ ވަރަ

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާފަިއ ހުންނާނެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަަކކާއި ެއއް ޮސފްޓްވެއަރއެްއގެ ދަށުން އެްއ 

ންތޯ. ބަެއއް މީހުން ބުނޭ ހަމައަށް ނެތީ ކީއްވެގެގޮތެއް ހަމަޖައްސައިަފއި މިއަދާ ސިސްޓަމަކަށް ފައިސާ ބެލެހެއްޓޭނެ 

ތިމަންނަމެން އަތުގައި ވަުއަޗރު ހެދިގެނެއް، އޮެވގެެނއް ނޫނޭ ޕޭމަންޓްސްތައް ހެދިފައި ހުރީ. މިކަހަލަ ވަރަށް ތަފާތު 

 މައްސަލަތައް އެބަހުރި ދިމާވެފަ. ތިޖޫރީގެ މައްސަލަތައް. އުޅޭ މީހެއްގެ އިހުމާލުން ދިމާވާ މަްއސަލަތައް. މި ކަންތައްަތއް 

ރަނގަޅަކަށް މާލިއްޔަތު ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ ދެން އަޅާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް ތަފުސީލުކޮްށ މާ  ހެން ދިމާވެއްޖެމި

ގައި ވެސް ނެތް. އަދި އެކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ކާުކ ކަން ވެސް ަކނަޑއެިޅގެްނ ސް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުަގއި ވެގަާވއިދު

ޔާ ޒިންމާދާރު ވެރިާޔ. ޒިންމާކުރަނީ އެ ަވުގތު ސޮއި ކުރި މީހާ. ދެން ޫނނިއް ބުނެފައެއް ނެތް. އެހެންވީމަ، މީގެ މި

، އެހެންވީމާ މި ޤާނޫނަށް ެއބަޖެހޭ ފުދޭ ވަރެއްެގ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މާލިްއޔަތު ޤާނޫނަށް. ، އެހެންވީމާ

ކަުމގަިއ  ަބއްަދލުވުމެއް ާބއްަވއިފި ންނައިުރަގއި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލާއި އަދި އޭ.ސީ.ސީ ާއއި ެއުކގައި މިބަދަލުތައް ގެ

ތަންކޮޅެއް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އަދި ކުރީ ބަިއގައި ނޯޓިސް ދޭއިުރގައި މިކަަމށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި  މިކަންވާނަމަ 

ނޑަ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ މަޝްވަރާއާ  އެ ށް ެއކުަގއި އަޅުަގނުޑމެންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން ދަޢުވަތެއް ދިިނއްޔާ އަުޅގަ

ހީވަނީ މާރަނގަޅުވާހެން. އެެހންނޫނިއްޔާމުން މީގައި ދިމާާވ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމުގައި ހަމަެއކަނި އޮޑިަޓރ 

ޖެނަރަލް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަތްއތައް ނުވެދާނެ އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަްށ ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް. 



  

ބޮޑަށް މިކަމުގައި އެހެން ކަމެއް ފާހަގަކުެރވޭނެ ފަރާތެއް އޮވެދާނެ. ެއީއ އަދި އޭަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލަށްވުރެ 

ވެސް ަދއުލަތުެގ ވަިކ ހިސާބަކުން ޕްރޮޖެކްްޓސް ފެށޭ ތަނުން އޭ.ސީ.ީސ  އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ކަްނބޮޑުވޭ މިހާރު

ގެން ުކރިއަށް ގެންދާ ކުންފުންޏަށް ވަދެފައި އެބަ ބުނޭ ހުއްޓާލާށޭ. ދެން އެހިސާބުން ފެށިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ފަށައި

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމެއް. އަދި އެ މަޝްރޫޢު ހިންގާ ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް. ކޮން 

ސަބަބަކާ ހެދިގެންކަން، ކޮން ހާލަތެއްގަިއކަން އޭ.ސީ.ސީ ައށް އެފަދަ ކަންކަމުގެ ތެެރއަށް ވަދެވޭނީ. އެކަން ވެސް އެބަ 

ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ތަްފޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ޮއންނަން. އެހެންވީމާ، މިކަންަތއްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުްނ  ޖެހޭ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރުގެ ހުށަހެޅުމަށް، ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް. އެެހންނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުމަށް 

ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންޮގއްސި ކަމަށް ވަްނޏާ  ގެއަޅުަގނޑު މިދެންނެިވގޮތަްށ އޭ.ސީ.ސީ އޭ 

ނުޑމެންނަށް މިކަން ނިންމިދާނެ. ޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅއް، އޮށްއަ ޓަރު ހުރި ތަންޮކޅެްއ ަރނގަޅު މަޢުލޫމާތެއް އަުޅގަ

ނުޑމެން ގެންނަންޖެހޭ. އެއީ މާލިއްޔަ 9އެހެންވީމާ،  ތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ޤާނޫނަށް ެވސް އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

 ގެންނަންޖެހޭ. އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ. އޭ.ސީ.ސީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގންނަންޖެހޭ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު މަދުައޙު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑު ބަލައިއަޅުަގނުޑ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފޮނުވާފަ ީމަގއި އެަބ ޮއވޭ ފާހަަގކޮށްފައި ާލއިރުަގއި އި އިްނ ސިީޓގައި ައޅުގަ

މީގެ ދެވަނަ ޕެެރގްރާފްަގއި، ސިޓީގެ. ިމގޮތުން މައްސަލަަތކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިަޝރީޒް އެްނޑް ެއގްިރކަލްޗަރގެ 

ންަތއް ެއ މިނިސްޓްރީން ލިބޭނެ ަޓކައި ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާިއ ލިއުވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލަަޔންސް އޮޑިްޓ ކުރުމަށް  9119

އެ ކުިރއަށް ނުގެންދެވޭނެ  އި އާ  ގެންދެވިފައި ުނވާތީނުއެްއގޮތަކަށް ވެސް ހަަމނުޖެހިގެން މަސައްކަތް ކުިރައށް  ގޮތެއް

ެއވެ. މިދެންނެވި އޮޑިްޓގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވޭޯތ  އޮޑިެޓއް ކަމަށް ނިންމާ މަސައްކަްތވަނީ ހުއްޓާލެވިފަ

ެދއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީގައި ިލޔުމުން ވެސް އް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިތަ ންަތކާއި ލިއުއޮޑިޓަރުން ބޭނުންވާ ހިސާބު

އެވެ. ނަަމވެސް އެ މިނިސްްޓރީގެ ނަންބަރު މިވެނިމިވެނި ސިޓީއެްއގެ ނަންބަރު ޖަހާފައި  ވާނީ ތަކުރާރުކޮށް ދެންެނވިފަ

މިނިސްޓްރީގައި ބެލެހެއްޓުުމގެ ވެސް ވަނީ އެ  ންތަްއ މިހާރުޓީ، މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުމިއޮންނަނީ ސި

ޓަށް ފޮުނވާފަިއވާކަމަށާއި އެ ތަކެތި ޯހދުމަކީ ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ ފުއްދަށުގަިއވާ ފަޅު ރަށެއް ކަުމގަިއވާ ކ.މަނިހަ

ސް އޮޑިޓް ކުރުމަްށ ންކަމެއްކަން އެްނގުވުމާ ުގޅިެގން މި އޮފީހުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމްޕްލަޔަ

މޭގައި  99ން ނެތް ކަމަށް ނިންމާ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީ ކަމަށް މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު މިވެނި ސިޓީން ގެންދެވެ

ސިޓީންވާނީ އެ މިނިސްޓްރީގަިއ ދަންނަވާފައި ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް މީގައި މި ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ ބަެއއް، ސަރުކާުރެގ 

ނޑު ދެން އެފަދަ ތަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ބޭނުންވާ މަޢުމިނިސްޓްރީ ލޫމާތު ފޯރުނުކޮށްދޭ މައްސަލަ. އަުޅގަ

ށް ވިާދޅުވެ، އެ ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ކަމަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުރެ އެއީ ޮކންމެވެސް ތަނަކަށް ފޮނުވާލާަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަ



  

ނޑު ކަންޮބޑުާވ ކަމެއް. ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކީ ވެސް އެ މިނިސްޓްރީައކުން އޮޑި ޓަރ ޖެނަރަލަށް ވަރަށް އަުޅގަ

ދެންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީ ޮއޑިޓަރ ަސއްކަތްތަްއ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިއެއްބާރުލުންދީ މި މަސައްކަްތތައް، އޮޑިޓް މަ

ޖެނަރަލް އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑުވޭ. އެ މަސައްކަތް ދެން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަާވ، ދެން މިފަދަ 

ށް ގަާވއިދުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވެގެްނ ކަެވސް ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް އެޭޅގޮތަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެ

ނޑުމެން ަކއިރީަގއި ވަރަށް ޖެނަރަލް ޮގތެއްަގއި ހަރުދަނާކުރެއްވުމަ . ްށ، ވަކިގޮެތއް ނެތް ވިދާުޅވެފަމިއޮންނަނީ އަޅުގަ

އި އެހެނިހެން ރެކޯޑުތަާކއި ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތަްށ ންތަކާ ޓަރ ޖެނަރަލް ވިދާުޅވަނީ ލިެޔކިއުއެހެންވީމާ، އޮޑި

ބަލަހައްޓާ، ރަްއކާތެރިކަާމއެުކ ބެލެހެއްޓުމުގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ވަުރގަދަކުރުމަށް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ 

ްއވާފައި މި ވިދާުޅވަނީ ލިއު މަތީގައި ބޮޑު މައްސަަލއެއް ، އަޅުްއވާދެްއވަން ހުރި ފިޔަަވުޅ އަޅުްއވަދެްއވާށޭ. އެހެްނވީމާ

މިފަދަ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތިމަންނަމެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އަސްުލގައި ެވސް ކުރިން ވެސް މިތަނަށް 

ހުށަހެޅުނު، އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ހުށަހެޅި ގޮތަށް ވަރަްށ ފެނޭ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ެގނެސް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް މި 

ނޑުމެންގެ ޒިން ތޯ އަިދ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަަތއް މި ދިމާވަންޏާމުންބޭނުންފުޅުވަނީ، ކޮބައި މާެއއް މީ އޮޑިޓަރ އަޅުގަ

ކުރެވޭނެ ގޮތް ގަވާއިދު ނޫނީ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ެވސް މިކަން ޖެނަރަލަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތަށް 

ނޑު ވެސް ހުށަހެޅިފަ، ެދއްވުން. އެހެްނވީމާހައްދަވައި އަދި ާތއީދު ލިބިފަިއވާ އެ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްަވއި  ،އި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ތާއީދު ހުށަހެޅުމަށް އަދި މީގެ  ކުރަން. އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި އަާހލަން އެބަ ޖެހޭ.އަޅުގަ

ޖެހިފައި ހުންނަ  ވިލުފުށި ާދއިާރގެ މެންބަރު އެ ވިާދޅުިވ ގޮތަްށ މިފަދަ އޮޑިްޓގެ ަމއްސަަލތަކުަގއިއިތުރަށް 

އަދި އޮޅުވާލުްނތަކާއި ނޫނިއްޔާމުން ެއއަށް ފޮލޯ ނުކުރެވި ހުންނަ މިންވަރު ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލާ ފަރާތަކީ  އިމައްސަލަތަކާ

އި ވާތީވެ އެ ކޮމިޝަުނގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތްތަަކކާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަމަށް-ންޓި އެ

ނޑަށް ވެސް ޤަޫބލު .ތަކެއް ހުންނާނެލަފާ ކުރެވޭ ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް ނޫނިއްޔާމުން ަގވާއިދަށް ިއޞްލާޙު އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ގެންނަން. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ވަރަށް ސާފު ައޅުަގނޑުމެންނަށް. މީގަިއ މައްަސލައަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ެއ 

އޭ ބަެއއް ތަންތަނުން. އެހެްނވީމާ، މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭ ވިދާޅުވަީނ ތިމަންނަމެންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށް ނުދެނީ

ދެްއވާށޭ. އަދި ައޅުަގނޑަްށ ފެނޭ މި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މި މަޢުލޫމާތުތައް ރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު ައޅުްއަވއިފަ

ހި ފޮނުވާލުންކަން ނުދީގެން މިއުޅެނީ ކީްއވެގެްނތޯ ވެސް ބަލާލަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮބައިތޯ މި މަނިޔަފުއްޓަށް މި އެއްޗެ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ނުޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ފޯރުކޮށްނުދީ. މި ކަންނޭނގެ.  ވެސް އަުޅގަ

އްވާފައި އޮްތއިރުަގއި މަނިޔަފުއްޓަށް މި އެއްޗެހިތައް ފޮނުވާލުމުން ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާއެއް މިގޮތަށް މި ލިއު

ކުރަނީ. މި އެްއޗެހިތޯ ޮއޑިޓް ޓް ކުރަްނ ނުޖެހުނީތޯ. ދެން އެކަން ިނމިފައި ދެން ކުރިއަްށ ހުރިއެހިސާބުން ޮއޑި

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިއުމައްސަ ދިރިކަމެއް ނުދެވޭނެ. ންއވާފައި ޮއވެފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމަށް އަލަ އަުޅގަ

ގެންނަން. ކީއްެވގެންޯތ  ޑަށް ފެނޭ މި ކޮމިޓީއަށްއެހެންވީމާ، މި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުަގނ



  

ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިވީ  އޮޑިޓަރ ޖެަނރަލަށް ދޭން އެ މަނިޔަފުއްޓަްށ ފޮނުވާލައިންަތއް ލިޔެކިއު

 ޔާ. ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ސާފުކުރަން ފެންނާތީ އެ ކީްއވެގެންތޯ. އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްވަމުން ގެންދަާވ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި މަސައްކަތްޕުޅު ައވަސްކޮށްދިުނމަށް ކު

ްއ މު ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮްށލާތީވެ. މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ އަދި ކޮމިޓީގެ ެރކޯޑަށް ަޓކައި ވެްސ ބައެ މުހިން

ނުޑ އިތުރުކުރަން ޖެހޭތީވެ ދަންނަވާލާނަން. މާލިއްޔަތުެގ، ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ޤާނޫނުގަިއ  ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ަގއި އޮޑިޓަރ )ހ( ވަަނ މާއްދާގެ  6އަޅުަގނޑަްށ އެބަ ފެނޭ މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން، ފޯރުަވއިދިނުމުގެ ނަމުަގއި 

އްޔަތު އަދާކުުރމުގައި ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޖެނަރަލް އޭނާގެ ވާޖިބުތަާކއި މަސްއޫލި 

ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއޭ. އަދި ހަމަ 

ނަޑއެިޅގެން އެއާ  ލިބިގަތުމުެގ  ހޯދައި ނަކަލުކޮށްކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ އެ މަޢުލޫމާތެއް ވިިދގެން އެފަދަ ކަމެއް ނަކަލުކަ

ނޑުމެން އަތުަގއި އެބަ އޮތް ަމޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުެގ  ފުރިހަމަ، މިހާރު އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ . އަދި އެކަމާ ބެހޭ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލަކު ދާދި ފަހުވަުރކޮށްދޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފަޙައްޤު ކަށަ ން އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ވުޒާާރއަާކއި ކޮންމެ މުއައްސަާސއަާކިއ ނީ މި ޕާލަމެންޓުން ހަމަޖައްސައި ނިންމާފަމިވަ

ކޮންމެ ތަނަކުންމެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިތުރު އެއްެވސް ހުރަހެއް އޮެވގެންނުވާނެ. ނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ 

ނޑުެމންގެ  ކުރިމައްޗަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުުޅގައި ައޅުަގނޑުމެންނާ ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ހަވާލާދީފައި ކަންތައްތަެކއް ލިޔެވެދިޔަ ނިމުނީމަ މަނިޔަފުއްޓަށް އެއްޗެހި ގެންދިޔަހެން ފަހުން ވެދާނެ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅާނުލާ ތިބި ތި ނަޑްށ މި ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ސިޓީއަކަށް އަޅުގަ ބުން. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ނޑު  -ބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަ އެްއގޮތްވެ ނިިމއްޖެ. ޭއގެ އިުތރުން އޭ.ސީ.ސީ ާއއި އެންޓި  ކަމެއް. ދެ 2ފާހަގަކުރެވުނު މަިއގަ

ގުޅިގެްނ  ސްޓްރީއަށް މި ހަވާލާދޭ ސިޓީއާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ގެނައުމާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް މިނި

. ެއއާ އެުކގަިއ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ނާޝިދު މިވަނީ ހުށަހަުޅއްވާފަ ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މި މަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސގެ ބެލެހެއްޓުުމގެ ދަށުން 

މަަސއްކަތްތަުކެގ ތެރެއަށް ބަދަލެއް މިއާ ުގޅިގެން އަންނަންޖެހޭ ކަމުގަިއ  އުފައްދަމުންގެންދާ މާލިއްޔަުތ ގަާވއިދުގެ

ގަިއ ހިނދު ވާނަމަ އެ މަސައްކަެތއް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި މި ކޮމިޓީއަށް މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ގެންނަވާ

ށް، ިއތުރަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމާއި މި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭފުޅުން ވެސް ަވޑަިއގަންނަަވންޖެހޭ. އެއީ ހަރުދަނާކޮ

ބޭފުޅުން ތިއްބަވަިއގެން  ސިޓީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ސިޓީން އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާީތވެ އެ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގިއ އެ

ން ކަމަކަްށވާެނތީވެ އެކަން ެވސް ކޮމިޓީގެ ެރކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަމުައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ބުއްދިވެރި ކުރިއަށް ދިއުމަކީ



  

ވީމަ ވޯޓަކަށް ކުރިއަށްާދނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އްޔާ މެންބަރުން ޚިޔާލު ެއއްގޮތް އެގޮްތ ރަނަގަުޅ ކަމަށް ވެްއޖި

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑު ހަމަ ފާހަަގ ކުރަން ޮއޑިޓަރ  ޖެނަރަލްެގ ޤާނޫނުގައި ދޭްނވާނެ ކަމަްށ ބުނެފައި އިންއިުރ ނުދީގެން މިހާރު އަޅުގަ

ނަޑއެޅިަފއެއް ނެތް. ެދން އެންޓި ކޮރަޕްޝަނުން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ -ދެވޭނެ ެއއްވެްސ އަދަބެްއ ެވސް ކަ

ކުިރން މައްސަލަެއއް ޮއެވއްޖިއްާޔ ހުއްޓުވާ ަމއްސަލަ އެއީ ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަަލއެއް. ޭއގެ ުކރިން ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމުގެ 

ނޑު ދެކެނީ.  އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކްލިއަރެންްސ ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ތަފާތު މައްސަލައެއް ަކމުގައި އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަނާއި ސަރުާކރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވަންަނ މައްސަލައަކީ އެއީ ތަފާުތ މައްސަލައެއް. ިމކަމުގަިއ -އެންޓި 

ންޖެހޭނީ އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ައޅުަގނަޑށް މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެން ހާޒިރުކުރުވެ

ނޑަށް  ޝަރީޒްއޭގެ އިތުރުން ފި ނުޑ މި ސިޓީއާ ަހވާލާދީ މިކަން ކުރަންޏާ އަުޅގަ މިިނސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަ  ޅަން އެހެންވީމާ.ފެންނަ ގޮތް އެކަން ކުރަން. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ކޮމްބައިން ހުރިހާ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. އަޅުގަ

ގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް އެއްފަހަރާ މިހާރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އަުޅަގނޑުމެން ދެންމެ އެހެން ބޭބޭފުޅުން ޚިޔާލާ އެއް 

އްވީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ހުށަހަޅާދެވުނު ގޮތަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅު

 މަދު ރަޝީދު.މެންބަރު އަޙު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުއަޙު  މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑުމެންނަށް މިތާނގައި ހުށަހެޅުމެްއ ތަކަށް އެޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ެދވަނަ ފުރުޞަ ދުނީ ކުީރގައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮްއވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަީޝދު ހުށަހެޅުއްވި ުނކުތާ ޭއެގ ތެރޭގަިއ އިތުުރކޮށް އެއަްށ 

ކޮރަޕްޝަން ބޭފުޅުންނާ -ެއންޓި ގެންނަ ގެަނއުމުަގއިއެ ކޮރަޕްޝަން ބޭފުުޅން -އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ. އެއީ އެންޓި 

އެްއކޮށް އަދި ސަރުކާުރގެ އެެހން ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު ެވސް މިކަމަށް ޝާމިލުކޮށްގެން މި އެއްކޮށް މި ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ 

ނޑުމެންނަށް މީގައި ސޮިލއުޝަނެއް ފެންނާނީ. އެހެންީވމާ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ  ގެންދެވުނިްއޔާ ކަންނޭނގެ ައޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އެއީ ދެއަޅުގަ  ކަމެްއގެ ޮގތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ  ނޑު ވެސް ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ނިންމާފަިއ މީގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާކުެރވިފައި  ފުރަތަމަ އަޅުގަ



  

ން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެދއްކުްނ ޖަވާބުދާރީކުރަމިއާ ބެހޭ ގޮތުން އޭގެފަހަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ހާޒިރުކޮށްގެން 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބުއްދިވެިރވާނެހެން އެްއކޮށް މި މީހުން ގެނައުުމގެ ބަދަލުގައި. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ކުިރއަށްކޮމިީޓެގ އޮފް ދަ ރެޯކޑްެގ ބަިއ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށް ޖެހިލަން އެަބ ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެއޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ސިޓީާއ  ންނާ ހަމައަށް ލިބިގެން މިދިޔަހެން. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ފަދައިން އަޅުގަ

ޓަަކއި މަޢުލޫމާތު މަށް ގުިޅގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ޚިޔާލުފުުޅގައި އެކުަލވާެލވިގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި މިކަ

ގޮެތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފައި އަދި ޭއެގ  އޮޅުންފިލުވާލައި 

އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙުމަދު ރަޝީދު ވެސް ާތީއދުކުރައްަވއިއިތު

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މިނިސްޓްރީ  . މީގެ ހެޅުމުގެ ތެރޭގަިއ ބައިވެރިެވަވޑަިއގެންނެވިހުށަވެސް އެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ވެްސ ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮޑިޓަރ ެޖނަރަލް ހާޒިރުކޮށް މިކަމުގަިއ -އޮފް ފިޝަރީޒް އަދި އެންޓި 

ލަަފެއއްތޯ، ކޮންގޮެތއްތޯ އޮޅުންފިލުާވފައި ބައްދަުލވުން ކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްެދވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ، ކޮން 

ނޑުމެންަނށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ނުަވތަ ފާސްކޮށްދެއްަވއިފި ކަމު  ަގއި ވާނަމަ ވީހާ ައވަހަކަށް ގެންދާގޮތަށް. އަުޅގަ

މިކަމުގައި  ދުވަހެއްފަސޭހަ  ބޭފުޅުންނަށް ހާޒިރުވެވޭނެ ސިޓީ ފޮނުވާލެވިދާނެ އެައޅުަގނޑުެމންނަށް ރިއޭޓުން ސެކްރެޓޭ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަންަގވާލަދެްއވުން. މިދެންނެީވ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް. އަދި ެއއާ ވިިދގެން   އެ މޭރުމުން އަޅުގަ

ނޑަައޅާ ކޮމިީޓގެ ދެން ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާތަުކަގއި ތިއްެބވި  ބޭފުޅުން ވެސް މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ދެްއވާނެ ދުވަހެއް ކަ

ބައްދަލުވުމެއް ެއކަމަށް ވަިކން، ވަކި ބައްދަލުވުމެއް ުމޅި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ އެއް ދުވަހަކީ އެއީ ކަމަށް. 

ގަިޑއިރަށް ކުިރއަްށ  0މާ ގުިޅގެން ުކރިން ބޭނެ. ރަމަޟާން މަްސ ފާއިތުެވ ދިއުއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދޮުޅގަިޑއިރު ލި

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން  ގެންދިޔަ މި ކޮމިޓީ ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހު އަޅުގަ

ތާވަލުކޮށް ކުިރއަށް ގެންދިުއމަށް މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ެއގޮތަްށ  ދުވަެހއްއެބަ ދޭ. އެހެންވީާމ، އެ ަމސައްކަުތގެ 

މުަގިއ ވާނަމަ އިއްތިފާޤުން ކަމެްއ އަންަގއިދީ ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލު އެްއގޮތްވާ ކަ

 ެއ ނުކުތާ އެހިސާބުން ޕާކްކޮށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ކަމަށް ބަލައި ނިންމާލެވުނީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި



  

ނޑުމެން މަ ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ ނޑުގެ ކޮންމެެވސް މި ސައްކަތް ކުރަން މިހާރު އަޅުގަ ލިބޭ ވަގުތުގެ އިުތރުން ރޭގަ

ނުޑމެންނަށް އެކަމުގައި ކުެރވޭނެ.  ނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނެ. ގިނަ ަވގުތު އަުޅގަ ގަިޑއަކަށް ހަމަޖައްސަން. އޭުރން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެ ދުވަސް އަނެްއކާ ިމއަށް ނަގައިފިްއޔާ އަނެްއކާ ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ވެްސ އަޅު  އެީއ އަުޅގަ ގަ

 އިތުރުެވގެންާދނެ.  ތައްމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިގެން ކަންނޭނގެ. ދެން ހުށަހަޅުއްވާލަދެްއވާ އެގޮތަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މަދުއަޙު  މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ލިބެނީ މި ކުރަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުއަޅުަގނޑު ެވސް އެއަށް ތާއީ 

ާވއިރުަގއި ކުރަންޖެހޭ މަަސއްަކތް ގިނަވެަފއި އަނެއްާކ އޮީފސްތަކުެގ ބޭފުޅުން ގެނެްސގެްނ ކަމަށްދުވަްސ  9ހަފްތާއަކު 

ނޑުގެ އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާފަިއ ހައްދަަވގުތެއް އިތުރު ަވގުެތއްގެ ގޮުތަގއި  ަވގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރޭގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ަވގުތެްއ ލިބިގެންދާނެ އެކަމަށް  .އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެކަްނ ކުރިއަްށ ގެންެދވިްއޔާ ައޅުގަ

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޤަބޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުެރޭވ ގޮުތގައި މި ަބއްދަލުވުމަްށ މިހާރު ވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ލުޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

މެންބަރު  އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިކޮމަންޑޫ ދާ  އަދި މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އު ކުޅުދުއްފުށި

އްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މަދު ނާޝިދު، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަޞީމް އަދި ގައަޙު

މަދު ރަޝީދު އަދި ވިލުުފށީ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އަދި ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިުރ އަޙު

ިއއްތިފާޤުެވވޭ ގޮތަށް މިކަން މިގޮތަްށ  ހަމަ އަޅުަގނޑާ އިމަދު އާމިރާންބަރު އަޙުާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެކުޑަހުވަދޫ ދާއި

ނަޑއަޅާ ައނެއް ނުކުތާއަށް ހިޖުރަކުރަން. އާދެ! އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް  ވަަރކަށް  01އޮންނަ މިނިންމި ކަމުގައި ކަ

ނޑުމެންނާ ޓު. ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެން އަތުގައި ެއކަށީމިނި ގެްނވާ ަވގުތު އަދި މި ކޮމިޓީގައި އެަބ އޮތް މެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ،   92ހަމައަށް އެބަ އޮތް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޑްެރސްކޮށް އަުޅގަ

އިން ފޮނުއްވާފައިާވ  އިންޑަސްޓްީރ )މަސީ(ަގއި މޯލްޑިވްްސ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮްނސްޓްރަކްޝަން 9101ޖުލައި 

ނެތްތަ؟ މީެގ ކޮޕީެއްއ ، ަތަކށްސިޓީ. ތި ބޭފުޅުން ޭމޒު، ފައިލްކޮުޅގަިއ ސިޓީ އޮންނާނެ. އެހެނިހެން މަސައްކަތް



  

. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މަކަށް ޖެހިލާނަން މި ބާއްވާފަގެނެސްދެްއވާ ައވަހަށް. އެއަްށވުރެ ކުރިން އަޅުަގނޑު އެހެްނ ކަ

. ކޮމިީޓަގއި، ގެންނަވަންދެން ައޅުަގނޑު ކުރިން ނިންމާފައި އޮްތ މަސައްކަތަކަށް މި ޖެހިލަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ިސޓީއަކާ ެއްއގޮތަށް ސްޓެލްކޯެގ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމައި ދިން މާލިއްޔަތު، އަުޅގަ

ދުވަުހ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ަނވާނެ އެމިލިއަން ޯއވަރ ްޑރާފްޓްގެ މައްސަލަ. އެނިގވަަޑއިގަން 51

އެދިަވޑަިއގެންނެވީ ސްޓެލްކޯ ހާޒިރުކުރުމަށް. ދެން ސްޓެލްކޯ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮްށގެން އެ ސުވާލު ކުިރއަށް 

ރީފް ޝަރީްފ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝައެއީ ގެންދިއުމަށް. ކޮަބއިތޯ އެބޭފުުޅންނަށް ދެއްވާފައި އޮތް ޑޭަޓކީ. 

މަދު ސަލީމް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙުއަދި އޭދަފުށި ދާއި ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

، ބޭފުޅުން މިހާރު ތައްޔާރު އެހެންނޫންތޯ. އާދެ! ޯއކޭ. އެހެްނވީމާ ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެ އެކަން  ތާއީދުކުރެްއވީ އެގޮތަށް

ނޑަައޅައި މި ކޮމިޓީން މިވަގުތު  ޣަފޫރު މޫސާ. ވަނީ.ރުކުރަން ބޭނުންކޮން ދުވަަހކުތޯ އެމީހުން ހާޒިއެ ދެްއވަންވީ ކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނުޑެގ  ޓަކައި ގިނައިން ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށްއަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ކުރީގައި ވެސް ައޅުަގނުޑމެން  ރޭގަ

 ްއކަތްތަަކށް ދަތިވާނެ އިނގޭތޯ. ދެތަުކަގއި ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މަސަގަޑި

ވެސް ުއޅެން ެވއްޖިއްާޔ.  ދުވަހު މަސައްކަތް އެްއކޮށް ެގއްލޭނެ އެބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮްށެގން އެކަމުގެ ތެޭރގައި އަނެްއކާ 

މާދަމާ ރޭ ވެސް ގެނެިވދާނެ. ނޫނީ ޖެހިގެން އަންނަ  ނޑުމެންންނަށްއަުޅގަތެރެއިން  ފްތާގެ ދުވަސްަތކުގެއެހެންވީމާ، ހަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ހަދަން މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަސްތަުކގެ ތެރެއިން ރެޔަކަށް ދެންރޭ ވެސް ގެެނވިދާނެ.   އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ނަސީމް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަސީމް ލްސަފައި  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 ކުރަން.ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދު މެންބަރު ޣަފޫރުގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޤަބޫލުވަރަށް ބޮޑައާދެ!  ހާރު ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ މިހާރުގެ ވިސްނުންފުޅު ޑަބަލް ކުެރވެނީ މިށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ދެއްަވން ހުޅުވިގެން މިދަނީ. ހުރިހާ މެންބަރުން އެކަމަށް އެއްެޗޭކ ވިދާޅުނުވެ ތިއްެބވުން އެއީ  މަސައްކަތަށް ފުރުޞަތު

. އެހެންވީާމ، ރަސްމީ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ަޑއިގެންެނވުން ަކމަށް ބެލެވޭނީޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މިއަށް އެއްބަްސެވވަ



  

ނޑުމެންނަށް ހަފްތާގެ މަސައްކަުތގެ  އެބަ  ދުވަުހ ހެނދުނު މި ކޮމިޓީ 9ދުވަހުގެ ތެެރއިން  2މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

 9321ކޮމިޓީއަކަށް ވެގެންދާނެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ މިއަދު ވެސް  ލިބޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓޭ

ެރވުނު ނަމަވެސް ުކއްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ މުހިއްމު މައްސަލައަކަށް އަށް ކޮމިޓީ ޝެޑިއުލް ކު

ވެސް ކޮމިޓީން ބޭރަށް އެ  ބަހުސްކުރައްވާތީ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން މިހާރު

ބުދަ ދުވަހާ  އިއާދިއްަތ، ހޯމަ ދުވަހާ ވަަޑއިގަންަނވަނީ. އަދި އެނުބރި ވަޑަިއގަންނަވަނީ ވެސް ެއހެންވެ. ނަމަވެސް

ންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ހެނދުނު. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ދުވަހުގެ ެރއަށް، މެންދުރު ފަހަށް ބަދަލުވެގެ

ނޑަށް އޮންނަ ދުވަސް  ކަުމގައި ުދވަހުގެ ރޭަގނޑުތޯ ނޫނީ އެންމެ، މިސާލަކަށް މީގެ ޚައްސާސީ މައްސަލައެއް ރޭގަ

ވާަނމަ. އެއްަބއި ބޭފުޅުން ބުދަ ދުވަހު މަޖިލިސް ނިންމާފައި  ުހގެ ރެައށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމުގައިބުދަ ދުވަ ވެގެންދާނެ

ނޑު ހިތަށްބޭރަށް އެކި ކަންތައްތަުކަގިއ ފުރާވަަޑއިގެންފި ކަމުަގއި ވާނަމަ އެ އަާރ ހަމަ  ރޭ ެގއްލިދާނެތީ ައޅުގަ

ވާނީ ޮކން ދެ ރެޔަކުތޯ އިނގޭތޯ. ެދ ރޭ ބާއްވާ ކަުމގައި ވާނަަމ ޑެލިބަރޭޓްކޮށް ނިންމަދޭންވީ ނޫންތޯއޭ ދެ ރޭ ބާއް

ނޑު ބާްއވާނީ ކޮން ދެ ރެެޔްއގައި  ދުވާލު ވެްސ ހަމަ ރަސްމީކޮށް ކޮމިޓީ ހިނގަމުން ގޮްސ ވެސް މެ. ޯތ ޭރގަ

ޒަތްތެިރ އްއެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ޢި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ނިންމާލަދެއްވަންވީނޫންތޯއޭ. 

ދެއްވާަފއި ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދެވިދާނެ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވައި 

 ކަންނޭނގެ. ެދްއވުން ބުއްދިެވރިއެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވައި މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑު ހުށަހަޅަން މަންޑޭ ނައިޓާއި ިޓއުްޒޑޭ ނައިޓްަގއި ހާޒިރުކުރަން. ދެްނ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  ހަމަ މި މިހާރު އަޅުގަ

ކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ހިއްސާޓިއުްޒޑޭ ނައިްޓގައި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ހާޒިރުކުރެވިދާނެ 

ވެސް މި ހަފްތާ  . އަނެްއކާރާތް މިހާރު ހާޒިރުކުރަންޖެހިފަފަ ވެސް އެއޮީތ ދެ ޑުމެންނަްށ އަނެްއކާއެބަ ހުރި. ައޅުަގނ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ެއއްކޮށް ގެއްިލއްޖިއްޔާ މިއަންނަ ހަފްތާ އެއްކޮށް ފުލްވީ އެ. އެރުން ދެން އަނެއްކާ   ވެސް އަުޅގަ

ކުރަން ހުރި ރިސެސްއަްށ މިދަނީ. ެއހެންވީމާ، ޙައްލު  ގަސްޓް ނިމުނީމަ މަޖިލިސްފެށޭނީ މިއަންނަ ހަފްތާގައި. އޮ 

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  ނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްމައްސަލަތައް ަޙއްލެއް ުނކުެރވޭނެ އެހެން ނޫނިްއޔަކާ އި

 ޓިއުްޒޑޭ ނައިްޓގައި ހާޒިުރކުަރން އިނގޭތޯ.

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ރަޝީދު މަދުއަޙު  މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އަޅުަގނޑު ެއއަށް ތާއީދުކޮށްަލން. އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ވާހަކައަކީ ހަފްތާގެ ވީކް ނައިޓް ތެރޭަގއި. ދެން 

ބޭފުޅާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް މައްސަލަައާކ ގުޅޭގޮތުން ެއއަށް ސަޕޯްޓ  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ހާޒިރުކުރުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ



  

ހާޒިރުކުރަން ޖެހިގެން ހާިޒރުކުރަނީކީ ނޫން. އެހެންވީާމ،  މި ކޮމިޓީން ން އަނެްއގޮތަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެ 

ުމގެ ކުީރގަިއ ސްކޮުޅގެ ތެޭރގައި ިރސެސްއަށް ދިއުމަދު ދުވަނިންމަވާފައި މިއޮތް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއގޮތަްށ 

ނޑަށް ީހަވނީ ވަރަށް  ތަން ފަސޭހަވެެގންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.ބޮޑު އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތައްަތއް ނިންމާލިއްޔާ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ އޮފް ދަ ރެކޯޑްގައި ކުިރައށް ގެންދިޔަ ބައެއް ކަންަތއް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ނިމިގެން މި ދިޔައީ މަ ޖިލީހުގެ ޢާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ޚުލާސާކޮށް ސަމަރައިޒް ކޮށްލާނަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު، މެންދުރުފަހުގެ އޮންނަ ސެޝަނަށްވުރެ މިޮއންނަ ނުވަތަ ހެނދުނުގެ ކުރާ ދުވަހުގެ އެއީ މަންޑޭ  އިތުުރން ރޭގަ

އަުޅަގނޑުެމން ދޮޅު ަގޑިއިުރގެ ަބއްދަލުުވން ކުރިއަށް ގެްނގޮސް އަދި ޭއގެ އިތުރުން އެންމެ އަވަހަްށ  އާއި ޓިުއޒްޭޑގައި 

ނޑުމެން އޮޑިޓަރ ެޖނަރަލް، ފިނޭންސް އަދި ެއންމިއާ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަާނ -ޓިޖެހިގެން އަންނަ ޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ދަަޅއިަގިއ  ހާޒިރުކުރެވޭ ޮގތަށް ފުރުޞަތު ހުށަހަޅައި އެުކގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ދެއްތޯ، އެގޮތަށް ރޭގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް މިގޮތަށް ެއއްބަސްެވ  ންދަންގެ ކޮމިޓީތައް ބާްއވާ އެ ކޮމިޓީތަކަށް މި މަސައްކަްތ ކުިރއަށް

މި ހުށަހެޅުން މިދަނީ ކުރިއަށް އާދެ!  ފާސްވީ ކަމަށް އިތުރު އެްއެވސް ބޭފުޅަކު އިޙުތިޖާޖް ނުކުަރއްާވ ކަމުަގއި ވާނަމަ.

ނޑުމެން ކުމިހެން ޮއންނާނެ. ފްތާއަުކ ވެސް މަަސއްކަތް ދާގޮތަށް ކޮންމެ ހަ ކުިރ ބްރޭޓްރިން ޑެލިމިއަދު އަުޅގަ

)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސިޓީެއއް. މި  ...ތޯ. އެހެންވީާމ، އެގޮތަށް ނިންމައިމައްސަލައާ ގުިޅގެން ެއކަން ކުރިއަށްދާނީ އިނގޭ

ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުްނ  މަސީޙަށް،هللا ހުގެ ރައީސް އޮނަރަަބލް ޢަބްދުސިޓީަގއި މިވަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ

ެގ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ަބއްދަލުކޮްށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިންަޑސްޓްރީއަްށ ރައްޔިތުން

ކުރިމަތިވެފަިއވާ މަްއސަލަތަާކއި ބަެއއް މަޢުލޫމާތު ިހއްސާކޮށްލުމުެގ ގޮތުންާނިއ މިކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ންފުޅުާވތީ މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެ ބޭނު ންބަރުންމެމަޝްވަރާކޮށްލުމަށް މި އެޯސސިއޭޝަންެގ ެއގްެޒކެޓިްވ ޯބޑުގެ 

ކުރިން ވެްސ  ިސޓީތައް މީގެ  ވަަޑިއގަންނަާވނެ ފަދައިން މަސީ މިގޮތް ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. އެނގި 

މި ، ކުިރއަށް ގެްނގޮްސފައިވޭހެން. އެހެންވީމާ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ޒާުތގެ ބައްދަލުވުންަތއް 

މައްސަލައަށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް، މި ބޭފުޅުން އެދިވަޑަިއގެްނފައިވާ ގޮތަށް ނިންމުންތޯ، ނުނިންމުންތޯ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް 

 މޫސާ.ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 :ންވާހަކަދެއްެކވު މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި



  

ނޑު މިދެންނެވިހެން ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު އެ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  ކޮންމެވެސް ރެޔަކު ކުރަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތުދީގެން ގެނެސް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލަން. އަުޑއެހީމަ  ހަމަޖައްސާފައި އެ ރެޔަކަށް އެ

 އެނގޭނީ ވެގެން ުއޅޭ ގޮެތއް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ދެންމެ ފާސްކުރި އުސޫލުްނދާ ކަމުގަިއ ވާނަމަ މަންޭޑގައި މިހާރު މި ބޭފުޅުންާނ ބައްދަލުކޮށްފައި ޑިުއޒްޑޭ

 ވިދާނެ އެދެށް ވަންޏާ އެ ެރައށް ހަމަޖައްސައިޑިުއޒްޑޭ ަނއިޓް. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނެ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި، މިދެންނެވީ ބޭރުގެ މަޢުލޫމާތު  މަތިން. އަޅުަގނޑަށް ބޭރުަޑއިގަތުމަށްބޭފުޅުން އެދިވަ

ވާީތ ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކަށްހިއްސާނަމަ އެނގިފައި ހުރި ވެސް އެނގިފައި ހުރި ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު

ނ ގަިއ ވެސ9009ްިއ ހަމައަށް އަދި އާ 9002،9000،9000ދަންނަވާލާނަން.  ރިޕޯޓުތަކުެގ ޑަށް ނިންމިެގން ދިޔަ ބަޖެޓު އަުޅގަ

ހަމަ ދައުލަތުގެ މާލީ  ޓްރީއަށް އަންނަމުންދިޔަ ަބދަލުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވނެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނަޑސްއަރިމަތި

ްށ އަދި ވަރަ ބަޔާނުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުަގއި ެވސް ހިމެނިގެންދިޔަ މަންޒަރު. މި އިންޑަސްޓްރީ ތިރިއަށް ދިޔަ މިންވަރާއި

މައިނަސް ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ގޮސް އެ ދޭތެރޭ ކުަޑ  92ވަމުން ގޮސް އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގިއ ބޮޑަށް ޑިކްލައިން 

ޓުން އެކި ެވސް ދަށަށް ގޮސް، މި އުފެިދގެންދިޔަ މައްސަލަތަުކގެ ތެޭރގައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެ ކުރިއެރުމެއް ލިބި އަެނއްކާ

ކަށް ފަރާތްތަވަަޑިއގަންނަާވ ޢާއްމު އެތަކެއް ޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީގައި ހިމެނިނިމި ކޮންސް މަސައްކަތްތައް ކުެރވި

 އް މިުއޅެނީ ތަކެ ދިމާވި ވަރަށް ޮބޑެތި މައްސަލަ ސަބަބުން ިދއުމުގެދަތިވާން  ންަނވަންޖެހޭ ފައިސާތައް ނުލިބިލިބިވަޑަިއގަ

ބޭފުޅުން  މައްސަލައަަކށް ވެދާނެ. އެ ާސސީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ޚައްގައަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތު 

ބޭފުޅުންނާ  ެދްއވީ މިގޮތަށް އެހާރު އެްއ ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުްއވައިމި ތި ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް،

 ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަންޅެއްގެ ާތއީދު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބައްދަލުކުރުމުަގއި މައްސަލަެއްއ ނެތް ކަމަށް. ބޭފު

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިދާނެ.ައވަހަށް ވެސް   .ނަސީމް ލްފައިސަ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ށިދޫކާ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަސީމް ލްސަފައި  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 ން.ތާއީދުކުރަިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިލބިފައި އޮތް ރޭތަުކގެ ތެެރއިން ދެން ކުރިއަށް އޮތީ މަންޭޑ 

ނޑުމެން ސްޓެލްކޯ އާއި ާއއި ޓިުއްޒޑޭަގއި އެމް.އޭ.ސީ.އެްލއާ ބަްއދަލު ނައިޓްގެ ސްޓެލްކޯ ކުރާ ގޮތަށް. މަންޑޭގައި ައޅުގަ



  

ގެ ޭބފުޅުންނަށް. އެމް.އައި.ީސ.ައއި .އެލް.ސީންނަ ޓިއުްޒޑޭ ނައިޓަކީ އެމް.އޭތާގައި އިނގޭތޯ. ޖެހިގެން އަމިއަންނަ ހަފް

ނޑަށް ހީަވނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އިން ދެންމެ  ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މި އިނގޭތޯ. އާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( މިއޮތީ އަޅުގަ

އަދި ޢިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްަވއިގޮެތއް ނިންމުމަށް  ސިޓީއަްށ އަޅުަގނޑުމެން އްވިމަސީން ހުށަހެޅު

ނަސީމް ލް ތެިރ މެންބަރު ފައިސަކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު

ޞަތެްއ ދިނުމަށް. އެހެން ކަމުގަިއ ސް ފުރުބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވީހާވެސް ައވަ މި މިވަނީ ތާއީދުކުަރއްވާފަ

ށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަ ވާނަމަ ދެން އަންނަ މަންޭޑ ނައިޓް. ޑޭޓް އެީއ ކިހާަވރެއް ގާތްަގނޑަކަށް. ކަލަްނޑަރ...

ނުޑމެން އެމް.އޭމަންޑޭ ދުވަހުގެ ރޭ އަ ޮއގަސްޓް 09އެހެންވީމާ،  މޯލްިޑވްސް އެސޯިސއޭޝަން އޮްފ .ސީ.ައއި، ުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުކުރުމަށް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ގެ ބޭފުޅުންނާ (މަސީ)އިންަޑސްަޑސްޓްރީ  ކްޝަންކޮންސްޓްރަ

އި ނިންމާލަން ރެކޯޑަށް ޓަކަ  އިއްތިފާުޤވި ކަމަށް ބަލައި  މިހާރު އިތުރު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަުމގައި ވާނަމަ 

ދިަޔީއ ވަރަށް ބާރު ސްޕީެޑްއގައި. މިމި ކޮމިޓީެގ މިއަދުގެ މަަސއްކަތް  ބައްދަލުކުރުމަށް. އިނގޭތޯ. އެމް.އޭ.އަިއ.ސީ.ޭއއާ 

ނޑު ގެޓުމިނި 01ސައްކަތަށް އެހެނިހެން މަ އަިދ އިނީ ވެދިޔަ އެޖެންޑާއިން ަބއެއް  މެން ހުށަހަޅާފައިތެރޭގައި އަުޅގަ

އިތުރު މައްސަލަތަކަށް  ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީއަދިވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އެހެްނވީމާ، 

ން. މިހާރު އިތުރު މައްސަލައެްއ . އިތުުރ މަޝްވަރާތަކަށް ހުޅުވާލަޓު އަދިވެސް ހުުޅވާލެވޭނެނިމި 01މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ބައްދަުލވުމަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެިވ ވަނަ  9ނެތީމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ިމއަދުގެ ަބއްދަލުވުން މިހިސާބަށް ނިމުނީ. 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަްނނަވަން. އެންމެހައި

____________________ 


