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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. 

 އިލްހާމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދަނގެތި. މިަވގުުތ މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ޝުކުރު ދަންނަވަން

 މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ކެޔޮދޫއަދި  ،ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ިދއްދޫއަދި  ،އަޙްމަދު

 ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި، ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު، ނިޒާރު މޫސާ

ނޑު  އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދު މެންބަރު . މިއަދު މި ކޮމިޓީެގ ަރޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ާދއިރާގެ ވިލުފުށިއަދި އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީއަށް އިއްެޔގަިއ ބައްދަލުވުމެއް މި ބާްއވަނީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ައިއ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ެއކަންވަީނ 

ަގއި ގޮތެްއ މި މައްސަލައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައި މި މައްސަލަ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް

ނަޑއަަޅއިނި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ ދުވަހެއް މިއަދު ނިންމުން މިއަދުގެ  ންމުމަށް ސުންގަޑި އެއް ކަ

ްނވީމާ، އިްއޔެަގއި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި ފޮނުއްވި އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ. އެހެ

މަޖެހިފައި މިނިސްޓްރީއެްއގެ މަަސއްަކތަށް މިހާރު ހަ 14ތަކުެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަަސއްކަތަްށ އަިއ ބަދަލު

އްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތީން މި މައްސަލަ މި ވަނަ މާ  116ައާސސީގެ އޮންނާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު އެަބއޮތް ފޮނުއްވާފަ. ޤާނޫނު

ނޑުމެން ޗުއްީޓއަށް ދިއުވެސް ައވަަހކަށް ނިންމާ އަ ކޮމިޓީއަށް ައއުމާއި ގުިޅގެން މިކަން ވީހާ މުެގކުރީަގިއ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަިއ  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ަމސައްކަތްކުރާނަން. ެއގޮތުން ައޅުގަ ، 16މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވަްނ އަުޅގަ

ޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭަގއި އައި ބަދަުލގެ ތެރޭަގއި މިޮއތީ ފިނޭންސް މިނިސް 14

ރްޒ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް ެއގްރިކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އެިޑއު ކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހޯމް އެފެއަ

ރޒް، މިނިސްޓް ރީ އޮފް ހެލްތް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ، އޮފް ޑިފެންސް، މިނިސްޓްީރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

އިސްލާމިކް އެފެައރޒް އަދި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ހައުސިންގ 

މެންޓް މިިނސްޓްރީ، ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ. އެހެންވީމާ، ންމިނިސްޓްރީ، ޓޫރިޒަމް މިނިްސޓްރީ، އެްނވަޔަރަ

ނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮޅުަގއި އޮންނާނެ.  14 މި މިނިސްޓްރީ އަށް އައި ބަދަލުތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ މިކަްނ  ޮގތަކީ ައއުމާިއ ގުިޅގެން އުސޫލެްއގޮތުން މިކަމަީކ މިީއ މަޖިލީހުން މިކަންކުރާ އަުޅގަ

އީސަށް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ. މާބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސ ލާފައި ރިޕޯޓެއް ތައްޔާުރކޮށްލާ މަޖިލީހުގެ ރަބަލައި

މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާފައި ފޮނުވާލުން  .މިކަންކަންކުރާ އުސޫލެއް ޯނވެ

ށް ބޭނުމިއްޔާ ކޮންމެ މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓާ މެދުގައި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަ

ނޑުމެން މިނި 2މެންބަރަކަށް  ޓު އަރުވާފައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެއް ފުރުޞަތު ދީފައި އޭގެފަހުަގއި އަުޅގަ

ން ގޮތެއް ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ ިނންމާނެ ސުންގަޑިެއއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތު

ނޑުމެ ނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ. ސުންގަިޑއެއް އަުޅގަ ނަޑއަޅާފައި އޭގެފަހުަގިއ މިކަން ގެންދާނެގޮތެއް ައުޅގަ ްނ ކަ



  

އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެމަތީން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެދޭ މިންވަރަކުން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން 

  ރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށިގެންދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ފެންނަނީ. ދެން އެ  ޑުކޮށް މީތި ބައިްނޑުވެަފއި މިއޮތްޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވަަރށްބޮ

ގަމުން އައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ވެސް ހިނ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭގައި މިހިރީ ހަމަ ދެން ދާއިމީކޮށް މިހާތަނަށް

ނޑަށް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ،  ހިނގަމުން އައި ތަންތަން. ދެން ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެއް ނައިސް ހުންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅު ހަމަ ވަަރކަށް ބާލާލަ  ކޮންމެވެސް  2ދުވަހެއްގެ ތެރޭަގއި ނޫންނަމަ  3ދެއްވާފައި އަުޅގަ

ދުަވސް ރަނގަޅެްއ ނޫންތޯ. ައޅުަގނޑަށް، އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ހަމަ  3ދުވަހެްއ،  2ތެރޭަގއި ނިންމުމަށް ދުވަހެއްެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ޑު ޖޯކަކަށް އެހެންނޫންތޯ! ާއދެ!އެހެންނޫންތޯ. އާދެ! ބޮރަނގަޅު މިއަންނަ ހޯމައަށް ނިންމާލަން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ރު އެ ހުށަހެޅުއްވި މުަޙއްމަދު، އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ މެންބަ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ. އާދެ!ޝު

ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަުތގައި ކޮމިޓީއަށް މިކަހަލަ ބޮޑު މަސައްކަެތއް އައިމާ 

ނޫން. އެހެންވީމާ،  ކަމެއް ކޮެޅްއ ވެސް ނެގުމަކީ ހަމަ ނެތްއަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ބަލާލަން ވަގުތު

ނޑު ާތއީދުކުަރން.   އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލަނީ. އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ަވގުތު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މި

 9:30ދުވަހުގެ  އި އޮންނަ މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ހޯމަގަ 9:30ދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެން ހޯމަ

ނޑު އެޖެންޑާ  ން. ދެން މިއާ ބެހޭ ކުާރނަން މި މައްސަލަ. އެހެންީވމާ، އެދުވަހު މިއަށް ގޮތެއް ނިންމައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްހުރިހާ ޑޮކިއު ޢިއްޒަތްތެިރ  ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ލިބިފައި މެންޓްސްތަކެއް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަ

ދުވަހު މި މައްސަަލ  . އެހެްނވީމާ، ހޯމަމެންބަރުން ބައްލަވާލަްއވަން ބޭނުންވާނެތީވެ އަދި ެއގޮތަްށ އެދިފަިއވާތީވެ 

، ެވސް ލެވިދާނެ. އެހެްނވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ިތއޮތް މަޢުލޫމާތު ގެްނދެވިވެސްދާނެ އަދި ފޮނުވާ

ކަމެއް  އެގޮުތގެމަތީން މިކަން ނިމުނީ ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށްދާނަން. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި މިނޫން އިތުރު

ނުޑ ބަލައިނެތް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ލާނީ ކުރީދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ މިައދު ދެން ދެވަނަ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ގުިޅގެން ފިޝަރީްޒ  ހުށަހެޅުއްވި ސާފުކުރަން ބޭނުންވި މަޢުލޫމާތާ މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ދަނގެތި



  

ން ހޯދި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ޯކސްޓުާގޑުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވޭ. އެގޮތުން އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ

ްނ ނިްސޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިގުިޅގެން މި ފޮނުވާފަިއވާނީ. ދެން އެ ސިީޓއާނޮވެމްބަރުގައި  24އަޅުަގނޑު ވާނީ 

އްދަްށ ނދެއް އެ ސަރަޙަ ނޭނގޭ ބާވަުތގެ ެއއްވެސް ުއޅަ . ދެން މި މައްސަލާގައި ގޮތްއެބައޮތް ސިީޓއެއް ފޮުނވާފަ

ޯކސްޓުގާުޑގެ ުއޅަނދެއް ެއ  ވެސް ވަތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާކަން ެއކަން ފާހަގަކުރެވިަފއި ނުވާކަން. އަބަދު

އްދު ވެސް އެ ސަރަޙަ އި ހަރަކާތްތެިރވަުމންދާކަން. އަދި އިންޑިާޔގެ ަވިއގެ ޯކސްޓުާގޑާިއ ުގޅިގެްނ އަަބދުއްދުގަ ސަރަޙަ

ކަމެއް  ކަމެްއގެ މަޢުޫލމާތު އަދި މިފަދަ މިފަދަ ން ގެންދާކަމަށް. އެހެންނަަމވެސްވެްސ ބަލަމު ވަިއގެ ަމގުން

މޭލް  198މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްެޖއާއި  މަހު. ޖޫން ގެ ޖޫންމަހު، މިއަހަރު ޖޫން ގާފައި ނުވާކަން. އެހެންަނމަވެސްހިނ

އްދުން ން ބެލިއިރުގައި އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙަކަމަށް. އެކަމަކު ފަހު ބޭރުން އެއްޗެއް އުޅުނުކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު 

 އްވި މައްސަަލއާ ތަނަށް ހުށަހެޅުއެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިބުނާ ެއއްެޗއް އޮތީ.  ބޭރުގައި ކަމަށް އެ

ގުިޅގެން އާދަާޔއި ޚިލާފު ިގނަ އުޅަނދުތަކެްއ އެތަނަށް ވަދެ ުއޅެމުންދާ ކަމުގެ މަުޢލޫމާތު ކޯސްޓުާގޑަށް ެވސް 

ނޑު އެ މައްސަަލ އެހިސާބުން  ލިބިފައި ނެތް ނޑު ދެންނެވިން އަުޅގަ ކަމަށް. އެެހންވީމާ، ކުރީުދވަހު އަުޅގަ

 ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އެހިސާބުން މި މަްއސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

ނޑުމެންނަށް މިަވގުަތށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު މީގަ ލިބިފަިއވާތީެވ  އިއިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެްނ އަުޅގަ

މީދުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ުއން އި އޮންނާނެމިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ވެސް ލިބިވަަޑއިގެންފަ

ނޑު އޮންނާނީ ެވސް  އެގޮތަށް ބަލާަފއި ައޅުަގނޑު މި މައްސަލަ ފައިލުކޮށްަފއި ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ އެދުވަހު އަުޅގަ

ިމ މަޢުލޫމާތު ވެސް ގެނައުަމކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާފަ. އެހެންނަމަވެސް

. އެހެންވީމާ، މި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގިއ ލޫމާތު މިހާރު މިއޮތީ ގެނެސްފަފަހުން ޤަބޫލުކުރެިވގެން މި މަޢު ވެސް

ހެން ހިނގާފައި ނުާވކަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް ކަމެއް އަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެނޭގ މިކަހަލަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ، އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން އުޅުނުހެްނ ހީވެ. އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

މް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ހުށަހެޅުމުގައި އަޅުަގނުޑ ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޙާއެދުވަހު ދަނގެތި ދާއި އާދެ!

ކިހިނެއްތޯވީ  . އެހެންވީމާ، އެޔުމެއް ހޯދާ ވާހަކަ ދަންނަވާފަލިއޮންނާނެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓުން ސާފުކުރަންޖެހޭ 

 އޮޅުންފިލުވާލަންެވގެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު އެ ިސޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއްވާަފއި އޮންނާނީ. އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ކުރީދުވަހު އަުޅގަ

ށް އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ލިޔުނިން. ލިޔުނީމަ ތިމަންނަމެންނަކަށް އެކަން ފައިލުކޮުޅގައި އޮންނާނެ ފިޝަރީޒަ

ވެްސ ެއކަން  ންސާބު ފޮނުވާފައި އެަބއޮތް. އޭގެފާހަގައެްއ ނުކުރެޭވ ކަމަށް އަދި މަސްވެިރކަމުގެ ތަފާްސހި

ވަހުގެ ބައްދަުލވުމުަގއި ކަމަށް ުކރީދު ކަމަށް އޭގެ އެްއވެސް ބަދަެލއް އައިސްަފއި ނުވާ ފާހަގަކުރެވިަފއި ނުވާ

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން ހިއްސާކޮށްފައި އޮންނާނެ. އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި 

އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެާއިއ ގުޅިގެން ކޯސްުޓގާޑުން މި މަޢުލޫމާތު ހޯދާލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދުނީމަ އެ 

ނޑު މި ހިއްާސކޮށްލީ. ެއހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮުޅގައި އެ މަޢުލޫމާތު މި  ހާރު މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެދުނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީން  މަޢުލޫމާތު އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިހިސާބުން، ދެން އަޅުގަ

 ސިޓީ އޮންނާނެ ކަމަށް މި ެގނައުމުގަިއ ދަތިތަކެއް ދިާމވާ މީހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ސާުފކުރަން އެދުނީ ބޭރު

މީހުން ެގނައުމުގަިއ ކުރިމަތިާވ ދަތިތަާކއި ގުިޅގެން މި ކޮމިީޓއަްށ  ރޭޝަނުން ބޭރުފައިލުކޮުޅގައި. އޮންނާނެ އިމިގް

ން ސިޓީެއއް ރޭޝަނަްށ އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރުމަށް އޮންނާނެ އިމިގްހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާއި ުގޅިގެން މިކަ

ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީާމ،  ނޮވެމްބަރުަގއި. އެ 20ފޮނުވާފައި  ސިޓީގެ ަޖވާބު މިހާރު ައޅުގަ

ހުރި ފިޔަވަޅުތަާކއި  ސިީޓގައި އެބަހުރި އެފަރާތުން އަާޅފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަިއލުކޮޅުަގއި އޮންނާނެ. މި

ވާހަކަ ެދއްކި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގައި މިލުތައް. އެހެންވީމާ، ިމ މައްސަލައި ރަމުން ގެްނދާ އުސޫމިކަމުގައި ޢަމަލުކު

ވަގުަތކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްނނަވާ ަވގުެތއްަގއި އިންނަާވ  ވެސް މިއަުދ މި ކޮމިީޓގައި މި

ނޑު އެޖެންޑާކުރާނަން   ...ދެން ދިމާވާ ކަހަލަ ބައްދަލުވުމަަކށް. އެހެންވީމާ، މިއަދުދުވަހެއްަގއި މި މައްސަލަ އަުޅގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ، މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލުވން މިހިސާބުން ނިންމާލާނަން. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އި އޮތް ނަށް ލިބިފަމެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް އަިއ މި ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

-ނެތް. ދެން އިތުރު ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ އީ  ޕަވަިއގެން ަވޑަިއގެންނެިވއަސް މަްއސަލައެއްމަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ހިއް

. އަދި ލިބިަވޑަިއގަތަްސ ކޮށްލަދޭނަމޭވެސް  މިކޮޅުން މެއިލް ކަމަށްވަންޏާ މެއިލް އެޑްރެްސ ފޮނުވާލަިއފި

ނުޑ އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ  9:30ަނމަވެސް ހޯމަ ދުވަހުގެ  ުނގަތް ކަުމގަިއވީލިބިވަޑައި ަގއި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ އަުޅގަ

ހިސާބުން ނިންމާލަން. އެުދވަހު މިއަށް ގޮތެްއ ނިންމުމަށް މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުްނ މިއެހެންވީމާ، ކުރާނަން. 

 ލަިއކުމް. ވައްސަލާމްޢަ

______________________ 


