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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން    ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. މި  19ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިލައިކުމް. ޖުޑީޢަ `. އައްސަލާމް

މިހާރު    . ތިއްބެވީ އޮންލައިންކޮށް އެބަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު

އިގަންނަވާ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ޒިރުވެވަޑައިގެން އެބަ ބައިވެރިވެވަޑަހާކޮމިޓީއަށް  

މުޙައްމަދު  ފްޠީލަ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ސިރާޖު،  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފުނަދޫ   ،

މުޢިهللا ޢަބްދު އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  މާޒުއްޝަފީޤު،  ކަނޑިތީމު،    . ފުކުރައްވާ، 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަދި އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު 

އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން    ފުރަތަމަ ނަންބަރުގައި މި،  އޮތީ  ވަނައިގައި މި  1ފަހުމީ. އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގެ  

ގެންރާއް ކަމަށް    ނެވުމަށް ޖެއަށް  ނިންމެވި  ދަޢުވާނުކުރައްވަން  މައްސަލައިގައި  ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރެއްވި 

ދެންނެވި    ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން. އާދެ! ދެންމެ މި  ގުޅޭ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާވިދާޅުވެ ޕްރޮސި

މި ނަންބަރުގައި  ވެންޓިލޭ  ފުރަތަމަ  އެވަނީ  މައްސަލަ.  ޕްރޮސި  މައްސަލައާ  ޓަރުގެ  ޖެނެރަލް  ގުޅިގެން  ކިއުޓަރ 

ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. މި ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ފޮނުއްވާފައިވަނީ  މި  ސިޓީ 

ގޮތުގައި ރެކޮމެންޑޭޝަނެއްގެ  ނިންމެވުމެއްގެ  ނިންމެވި  ކުރިން  މައްސަލައިގައި  ވާނެ    ކޮމިޓީން  ވެންޓިލޭޓަރުގެ 

ރިވިޕްރޮސި ޖެނެރަލް  އެ އުކިއުޓަރ  އެއީ  ހިއްސާކުރެއްވުމަށް.  ކޮމިޓީއާ  ގޮތެއް  ނިންމަވާ  މެދުގައި    ކުރެއްވުމާ 

ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީ  އުމައްސަލަ އަލުން ރިވި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެމައްސަލައިގައި ޕްރޮސި

 :ސިޓީގެ ނަންބަރު ގައި. މި  2021  ޗު މާރި 25ވަނީ  ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި މި ލަނީ. މިދަންނަވާ މި

196-PGB57/2021-6  ،15  ު19  . ކޮމިޓީގެ، މާފުކުރައްވާ. ކޮވިޑްސިޓީއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމޭގެ    2021ރީ  ވަފެބްރ  

ހެލްތު  އާ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެންނެވުމަށް  ގުޅިގެން  ރާއްޖެ  ފަރާތުން  ބެހޭ  ގެ  ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ  މަސައްކަތްކުރެއްވި 

ޖުޑީ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކުރިއަ ޝިމައްސަލަ  މައްސަލަ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި  ކޮމިޓީއިން  ގެންދާނެ  އަރީ  ށް 

ތަކުގައި  ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ  މަތިން ކަމާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  އޮފީހުން އަރުވާފައިވާ ލަފާއާ   ގޮތުން މި  ގޮތަކާ ގުޅޭ

ފޮނުއްވަ މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  އެދިފައިވާނެއޭއިހުރި  އިދާރާތަކުގައި  އެ  މި   އެ   . ދެއްވުމަށް  ސިޓީއާއެކު  ލިޔުނު    ވާހަކަ 

ތަފުއެ  އޮފީހުން   ބިނާކުރި  ނިންމުން  ނިންމި  ދަޢުވާނުކުރުމަށް  ވެސް  މައްސަލައިގައި  ސަބަބުތައް  ސީލީ 

އެހިއްސާކޮށްފައިވާނެއޭ ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  އެ  އިތުރު  -ންޓި.  މަސައްކަތްކުރައްވާ  އިތުރަށް  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން 

  ސިޓީން މި   2021ރީ  ވަނަޖަ  C4196-2021-4 ،  27-123:ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު-މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު އެންޓި
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މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުއްވާފައިވޭ ގުޅިގެން    ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައި މައްސަލައާ ކޮރަޕްޝަން  -. ހަވާލާދީފައިވާ އެންޓިއޮފީހަށް 

މި  ދަޢުވާނުކުރުމަށް  މައްސަލައިގައި  ހިއްސާކުރެއްވިއިރު  މަޢުލޫމާތު  ނިންމި    ލިބިފައިވާ  ކަށް  ސަބަބުތައޮފީހުން 

ނުފެނެއޭ ކަމަށް  އެ ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާ  މަޢުލޫމާތުތަކުގައި    .  ފޮނުއްވެވި  ބަދަލުކުރެވޭފަދަ އެ  ކޮމިޝަނުން    ނިންމުން 

ނުވެ ވެސް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ހެކި  އިތުރު  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ސިޓީއާއެކު  އޭއެކަށީގެންވާ  ކޮމިޝަނުގެ   .

ށާ ގުޅޭ  ވެސް ކު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ނުވަތަ އެނޫން 

އެކަން ކޮމިޝަނުގެ  ،  ނެ ގޮތެއް ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާކަން އިނގެން ނޯންނާތީއާއިއުންސުރެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

ލިޔުއްވާފައިވާތީއާއި ވެސް  އެގޮތުގެ ،  ސިޓީގައި  ސަބަބުތައް  ނިންމި  ދަޢުވާނުކުރުމަށް  މިއަދާ    މައްސަލައިގައި  މަތިން 

ނޫން  ދެމިއޮތްކަން  ނެތޭ  ހަމައަށް  އިނގޭކަށް  އަދި  އެހެންކަމުންގޮތެއް  ލިޔުއްވާފައިވާ  ހަ  ، .  ސިޓީގައި  ވާލާދީފައިވާ 

ކުރުމުން  އުމައްސަލަ ރިވި ގުޅުވައިދޭ ގޮތެއް ސާފުނުވާތީ މި  މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް މައްސަލައާ 

އެ ނުފެންނާތީ  އަދި  ކަމަށް  އޮތް  ތަނެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ބަދަލެއް  ނިންމުމަށް  ނިންމާފައިވާ  ހަކަ  ވާ   ދަޢުވާނުކުރުމަށް 

ދެންނެވީމޭ-އެންޓި ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މަނިކުފާނުގެ  ވާހަކަ  ދެންނެވި  ކޮމިޝަނުގައި   ،. ޙުސައިން ޝަމީމްކޮރަޕްޝަން 

އިއްޒަތްތެރި  ޕްރޮސި ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ސިޓީ.  ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

 ލަން. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  ލެއްވުމަށް ހުޅުވާމެންބަރުންނަށް ސިޓީއާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި ހާމަކުރެއްވި ސިޓީގައި އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުން މި އަމާޒުވަނީ  

ޕްރޮސިޕްރެގްރާފުފަހު    އެންމެ މި ގައި  ވާހަކަތަކަށް.  ވިދާޅުވެފައިވާ  ޖެނެރަލް  އެހެންކަމުން    ،އޮންނަނީ  ކިއުޓަރ 

ހަވާލާދީފައިވާ ސިޓީގައި ލިޔުއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުގައި މައްސަލަތައް ގުޅުވައިދޭ ގޮތެއް  

އިނގޭތޯ ބަދަލެއް  ކުރުމަށް،  ރިވިއުމައްސަލައިގައި    އެ  ،ސާފުނުވާތީ  ނިންމުންތަކަށް  ނިންމާފައިވާ  ދަޢުވާނުކުރުމަށް 

ކިއުޓަރ  ސާފުވަނީ މީގައި ޕްރޮސި  މި ނަށް، އަޅުގަނޑުމެންކަމަށް އަދި ނުފެންނާތީ. އެހެންވީމާތަނެއް އޮތް ގެންނަންޖެހޭ 

ގޯހެއް މީގައި  ތަސައްވަރުކުރެވޭހޭ  އެބަ  ވެސް  ކަންތައް،  ކުށެއް،  ޖެނެރަލްއަށް  މައްސަލަތަކެއް ތަކެއްޖިނާޢީ  ޖިނާޢީ   ،  

އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް.  ބަޔާންތަކުގައި    އި ހުށަހަޅުއްވައެ  އޭ.ސީ.ސީއިން    ، ހިނގާފައިވާ    އާ މައްސަލަ އެ  ފޮނުއްވާ 

އެ އިގުޅުވަ ނުވަތަ  ގޮތެއް  ކަނޑައަޅުއްވާ   ދެވޭނެ  ގޮތްތަކެއް  ފުރިހަމަވާނެ  އުންސުރު  އެކަން    ބުނާ  ބުނެދީފައިނުވާތީ 

ވާހަކަތަކާއި އަދި   ގޮތަކަށް ދައްކާ  މީޑިޔާތަކުގައާއި އަދި އެނޫން ވެސް  އުޅޭ ކަމަށް. އޭ.ސީ.ސީއިން އަދި  ނުކުރެވިގެން 

ފޮނުއްވާފައި ރިޕޯޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރި  އެ  ވެސް  ތަކުން  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީއަށް  އެބައިނގޭ 
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ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބެލެވޭކަން.    އެ  ކަމަށް  ގާފައިވާނކުށްތަކެއް ހި  ،ކުށެއް  ތަސައްވަރުކުރެވޭކަން ޖިނާޢީ ގޮތުން މީގައި

މިއެހެންވީމާ ނުހޯދިގެން  ތަޙުކަން  ހެކި  ނީއުޅެ  ،  އެކަށީގެންވާ  އެބައިނގޭ.  ނުހިންގޭކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤީޤެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -.ސީ އެންޓިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އޭ.ސީމި  ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  އެބައިނގޭ. އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީއަށް   ގުޅޭހާމި  އެކަމާ  އެ  ޒިރުކޮށް  ހަމަގައިމު   ގޮތުން  އަޅުގަނޑު  ކުރަންޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑު  ،  ވެސް 

އެ  އެބަހުރި.  ސުވާލުތައް  ބައެއް  ބޭނުން  ކުރަން  އުޅެނީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް    އަޅުގަނޑު  ފުރިހަމަނުކުރެވިގެން  ތަޙުޤީޤު 

ހެއްކާއި  ،ންތޯއާއިކީއްވެގެ މިންވަރަށް  ސާބިތުކުރެވޭ  ކީއްވެގެންތޯއާއި  ،އުންސުރުތައް  ނުހޯދެނީ  ބޭފުޅުން   އެ   ، ޤަރީނާ 

އަދި ހަމައެއާއެކު   ؟އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ  ގެން މިވިމަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވާއިރުގައި އެ މައްސަލައާ ގުޅޭނެ ގޮތްތަކަށް ނުގުޅު

އެ އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑު  މި އެބަ  ބަ  ވެސް    ލިބޭ  ދޮގުކަމެއް  ކޮންމެހެން  މަޢުލޫމާތަކީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވެސް  މިތަނަށް  ޞައްޙަތެދުކަމެއް  ޒިރުކޮށްގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަކުރެވޭނީ، ބެލޭނީ އޭ.ސީ.ސީ 

މުން އެ އަމުރުތައް އޭ.ސީ.ސީއަށް  އުމަޢުލޫމާތު ލިބޭ ބައެއް ކަހަލަ ކޯޓު އަމުރުތަކެއް ހޯދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދިއެބަ  

، އޭގެ  ދީފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ. ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު،ދޮގު ވެސް  ގޮތެއް  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ބޭނުންވޭ  ތެދު  އެބަ  ރައްޔިތުންއިނގެން  ގޮތުގައި  އެފަދަ    ގަބޫލުކުރާ 

؟ ނުދިންތޯ،  ދިންތޯ  އަމުރު ؟ ހޯދަން ދިޔައީ ކޮން އަމުރެއްތޯ ؟އަމުރެއް ހޯދަން އޭ.ސީ.ސީއިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދިޔަތޯ

ހުރިހާ ކަމެއް    ، މިހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ  މި؟ އަމުރު ނުދިނީ ކީއްވެގެންތޯ

ކޮމިޓީއަށް   މި  މެންބަރުން  އޭ.ސީ.ސީގެ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާހާސާފުކުރެވޭނީ  ،  ޒިރުކޮށްގެން. 

 ޒިރުކުރަން. ހާއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އޭ.ސީ.ސީގެ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީއަށް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ. މި ހާޒިރުކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަށް    ޝިއަރީ ޖުޑީ  މި  އޭ.ސީ.ސީ އަޅުގަނޑު    ދެންމެ  ވަގުތު 

 އަށް. ފުރުޞަތު އަރުވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްޠީވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ ހެން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުއްވި   ކެންދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރަން ދެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު 

އެންޓި އެއީ  މި -ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ކޮމިޝަން  ކޮމިޓީއަށް    ގުޅޭ   އާ މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަން  މި  އަދި  ހާގޮތުން  ޒިރުކޮށް 

،  އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން ބޭނުން ބައެއް މަޢުލޫމާތުގެ ވާހަކަ ދެންމެ ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެ ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ
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އެ ކަ  އަޅުގަނޑުމެން  މުހިންމުކަމެއް  ސާފުކުރުމަކީ  އޭ.ސީ.ސީއިން  އަޅުގަނޑު    އެއް،  ވާތީމަށްމަޢުލޫމާތު  ކަމަކަށް 

ޒިރުކުރަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެން އެއާއެކީގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މި  ހާ.ސީ  އޭ.ސީ

ލިބިފައި އޭރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ވަގުތެއްގައި.  އިއްޔެގެ  އޮތީ  ޝެޑިއުލްކުރައްވާފައި  ހުރި    ބައްދަލުވުން 

ބަލަ ނިންމައަޅުގަނޑުމެ  އިލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް  ބާއްވަން  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން  މި  ބައްދަލުވުމަށް އައިއިރު    އިން 

ޕްރޮސިމިއަދު  މިހާރު   ސްޓޭޓްމައެބައޮތް  ޕްރެސް  ޖެނެރަލް  މިކިއުޓަރ  ނެރުއްވާފައި  މައްސަލައިގައި    ންޓެއް 

ރިވި  ނޫން.  ކުރައްވަންއުދަޢުވާކުރައްވަން  ޕީއު ރިވި،  ދަޢުވާއެއް  ކަމަށް  ނިންމެވި  ވިދާޅުވެފައި  ކުރައްވަން  އޮފީހުން  .ޖީ 

ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަ ޕްރެސް ސްޓޭޓްމައެބައޮތް  އެ  ނެރުއްވާފަ. ދެން  ތަޙުޤީޤާ ންޓެއް  މި  އެބައޮތް  ނިމޭހިސާބުގައި    ންޓްގެ 

ލިބިފައި  ގުޅޭ ފުލުހުންނަށް  ދެ  ގޮތުން  އޭ.ސީ.ސީއަށް  އެހީތެރިކަން  ފުލުހުންގެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  އެކަން  އްވައިހުރި  ގެން 

އޮފީހުން ނިންމަވާފަކުރެއްވު ޕީ.ޖީ  ވެސް  އެންގެވުމަށް  ފުލުހުންނަށް  ޕްރެސް ސްޓޭޓްމައި  މަށް  އެ  ކަމަށް  ގައި  ންޓުއޮތް 

އޮތީ    ކުރެއްވުމަށް އެއުކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަލުން ރިވި ޕްރޮސިމިހާރު  ، އަޅުގަނޑު ހިތުން  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ

އެހެންވީމާ ނިންމަވާފަ.  އެނިންމެވުމެއް  ހިތުން  ،  އަޅުގަނޑު  މިމި  އީ  މުހިންމު    މައްސަލައަށް  ވަރަށް  ވަގުތަށް 

ގައި ވެސް  އާމީޑި  އަދި   ފަހުން މި ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގައި   ނިންމެވުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެއީ އެންމެ 

މައްސަލަ ދެން    މި ހުރި ލިޔެކިއުމަކަށް ބަލާއިރު ވެސް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފައި  އަދި އެހެން ތަންތަނަށް ޕްރޮސި

ރިވި އެހެންވީމާއުއިތުރަށް  ނިންމަވާފަ.  އޮތީ  އޭރު  ގޮތަށް  އެބަ  ނުކުރައްވާ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އައި  ބަދަލެއް  މި   ،

ޕްރޮސި އިތުރަށް  ލިބިވަގަބޫލުކުރަން. އެއާއެކީގައި  ބޭނުން  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  ޑައިގެންނެވި 

މަޢުލޫމާތު    އު ފަހުން އޭ.ސީ.ސީގައި އެދިވަޑައިގެން އަ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެންމެބަލާލަން އޭ.ސީ.ސީ މިހާތަނަށް ޕްރޮސި

ން ބޭނުން  ފޮނުއްވި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެއެ  ހޯއްދަވަން އެދިވަޑައިގަތީމަ އޭ.ސީ.ސީއިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  

މަޢުލޫމާތެއްތޯ.   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، އެ  ބަލާލަން އެއީ ކޮން  މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް 

އެންމެ މައްސަލައިގައި  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  އެއާއެކީގައި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން    ދެކެނީ.  ކަމަށް  ކަންބޮޑުވުމެއް  އެއް  ބޮޑު 

ގަކުރެވުނު މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވެސް އަދި މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައިގައި  ށް ވެސް ފާހަނައެންމެން

ވެސް ފާހަގަކުރެވުނު އެއް  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކުން  ވަރަށް   ބަހުސްކުރެއްވި  ފައިސާ   ކަމަކީ ދައުލަތުން  އަދަދެއްގެ    ބޮޑު 

ހަވާލުކުރެވުނު   އެ  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ވެންޓިލޭޓަރު  އެހެންނަމަވެސްވަނީ  ދެން  މިހާރު.  ނިންމާފައި  ދީ  ،  ފަރާތަށް 

އޮތީ    75ތެރެއިން  އޭގެ ގެނެވިފައި  މިހާތަނަށް  ތެރެއިން  ވަރަށް ވެންޓިލޭޓަރު. އެހެންވީމާ  15ވެންޓިލޭޓަރުގެ    ، ނުލިބޭ 

އަދަދެއް އެހެންވީމާ  ގެ ބޮޑު  އެބައިނގޭ.  އެބަހުރިކަން  މި ވެންޓިލޭޓަރު  ކޮމިޓީއިން  އަޅުގަނޑުމެން  ސައްކަތް  މަ  ، 

އޮތް އެއްބަސްވުން    ކުންފުންޏާއެކީ ވެފައި  ންދާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތުން މުހިންމުކަމެއް އެއީ ސަރުކާރާ އެކީގައި އެކުރަމު
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މައްސަލަ ފުންކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް   ހުރީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ވެސް ބަލާލަން. އަޅުގަނޑު ހިތުން މި  އޭގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވީމިއަށް  ދެކޭތީ  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ނިންމާއިރު  އެއްބަސްވުން    މާ،ގޮތެއް  އެ 

މި ދެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން. އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް ލިބުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ވަންޏާ    މިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށްދެން އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނޭޅިޔަސް ވެސް އެއީ ކޮ

 މުޤައްރިރު އެކަން ކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. ވަރަށް

 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

  ކަށް ކަންތަ  ފާހަގަކުރި   އެ   ފްޠީޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ 

ގަނޑު  ދެން އަޅު  ފެނޭ.  މުގައިންޓް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމައަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދު. އެއީ އެގްރީ

  ގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް ލިބި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީމައާ   ޒިރުކުރުމާ ގުޅޭހާމި ފުރުޞަތު މި އެދުނީ މި އޭ.ސީ.ސީ ކޮމިޓީއަށް  

އޭ.ސީ.ސީ  ވެސް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނޫންހާއެކީގައި.  މައްސަލައެއް  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  ސީދާ  ދެން  ،  ޒިރުކުރާއިރުގައި 

ބައެ  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  ހުރޭ.އަޅުގަނޑު  ކަންކަން  ހިސާބުތަކުން    ،މިސާލަކަށް  އެއީ  އް  ވެސް  އަހަރުގެ  މިދިޔަ 

މަޢުލޫމާތު މިދިޔަ އަހަރު  ތައް  ފެންނައިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން ރަނގަޅު  ލިބުނީމަ ސީދާ އަދަދެއް އިނގޭނީ. 

ންމާ އޭ.ސީ.ސީއިން ފޮނުވާފައިވަނީ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު ނިވަނަ އަހަރުގައި ޕްރޮސި  2020

ވަރަށް    މައްސަލަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ވެސް މައްސަލަ ހިމެނޭ ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަނޑު   3އެންމެ  

  ލަތުން އެތައް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރާއިރު އަހަރެއްގެ އު ދަ އިކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ބޮޑު މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ހަދަ 

އެންމެ   ދަ  3މައްޗަށް  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި  ދިޔަޢުމައްސަލަ  ހިސާބަށް  ފޮނުވޭ  އެ  އިވާކުރުމަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  މަ 

ގުޅޭ ގުޅޭ،  ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  ކަންތަކާ  ލަސްވާ  ގޮތަށް    ގޮތުން  އެ  އަޅުގަނޑު  ހާސުވާލުކުރެވޭ  ހަމަ  ޒިރުކުރުމަކީ 

 ކަމަށްވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.   ސުވާލުތަކެއް ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުޑަކުޑަކޮށް ޖެނެރަލް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ފްޠީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ ،  3އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްޠީ ލަ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ވިދާޅުވި ކަމަކީ    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެންމެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެ 

ބޭނުންވާ ކަމެއް.  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބަލަން  

އެހެންނަމަވެސް ހިތަ،  ދެން  ހަމަ  މެންޑޭށް އަޅުގަނޑު  މިއީ ކޮމިޓީގެ  ނޫން މިނިވަން    ތެރެއަށް ފޯލްވާ ޓް  އަރަނީ  ތަނެއް 

މައްސަލަތައް    ކޮމިޝަނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އެ ހެންވީމާ، އެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ. އެ-ޓިމުއައްސަސާއެއްވީމަ އެން

ނިޒާމު ގަޑުބަޑުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެނެއް  ނޫން ވަކި    ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ބަލަން އުޅެފިއްޔާ 

މެންބަރު   ތާއީދުކުރި  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިންވީމަ  މިމައްސަލައެއްގެ  އޭ.ސީ.ސީ  ވެސް  ޙުސައިންއަށް  މައްސަލައިގައި    ޢަލީ 

އެހެންހާ ކަމަށް  ޒިރުކުރަން.  ކަމަކަށްވަންޏާ   ނޫން  އުނދަގޫ  ވަރަށް  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ      ވެދާނެ 

 މީހުންގެ ފަޔަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެރޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެނިގެންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް. އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.    އަށް.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ

 

 ދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަ

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެގޮތަށް  އަށް  ދެއްކި ވާހަކަ  އެ  ފް ޠީއާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ 

މުގޮތެއްގައި އެ ސުވާލު އަމާޒުކޮށްގެން ނުވަތަ އެކަމާ ސުވާލުކުރަން ފަށައިފި ކަމަށްވާނަމަ އަސްލު  ންއަޅުގަނޑުމެން އާ

ޙަޤީޤަތުގައި ގެއްލިގެންދާނެ. މުޅިން އެހެން ދިމާލަކަށްދާނީ. ވެސް  ފޯކަސް    ޓްވެގެންދާނެ. އެއިލު ޑައިވެސް  މައްސަލަ    މި

މިއަޅު ކަމަކާއި  ގަނޑުމެން  ވަކި  މައްސަލައަކާ ،  އުޅެނީ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ  ވަކި  ވަކި  އެގުޅޭ  މައްސަލައަށް    ، ސީދާ 

އެކަމާ އަޅުގަނޑު،    ގުޅޭ  ފޯކަސްކޮށްފައި  ގަބޫލުކުރަނީގޮތުން  އެ .  އަޅުގަނޑު  ދެއްތޯ  ސީދާ    އޭރުން  ބޭފުޅުންނަށް 

އަންނަކަމުގައި ޖެނެރަލްކޮށް  އެހެންނޫނިއްޔާ  އާދެވޭނީ.  ވެސް  ދެން  ވަންޏާ  ތައްޔާރުވެގެން  މުއައްސަސާތައް  މު  ހުރިހާ 

ޑައިވަ ފޯކަސް  މުޅި  ލީމަ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ސަބަބުތަކާ  އެވެގެން  ރޓްލަސްވާ  ދިމަދިމާއަށް  ޙަޤީޤަތުގައި.    އެކި  ދަނީ 

މިހަމަ  ފެންނަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް    ،އެހެންވީމާ ފޯކަސްކޮށްފައި  މައްސަލައަށް  ގުޅިގެން    ސީދާ  މައްސަލައާ 

 ޒިރުކުރަން.ހަމަ ހާއަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައާ    ވަނީ. އޭ.ސީ.ސީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވެސް މި މި  ހުށަހެޅިފައި    ހުށަހެޅުމެއް މިހާހިސާބަށް  3  !އާދެ

މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ،  ގުޅިގެން ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ވެންޓިލޭޓަރުގެ 

ވަނީ އޭ.ސީ.ސީ މިހާތަނަށް ޕީ.ޖީއާ   ހުށަހެޅިފައި މިޒިރުކުރުމަށް. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ހާބޭފުޅުން    އެ  ސާފުކޮށްލެވި

ޕީ.ޖީގެ   އެ  ވެސް  ކޮމިޓީއިން  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތުތައް  ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ  އިތުރަށް  ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ، 

ހޯއްދަވަޕުޅުފަރާތް ސަރުކާރުއި  ން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އަނެއް  ދެން  ކަލެކްޓްކުރެއްވުމަށް.  މަޢުލޫމާތު    ހެލްތު   ގެއެ 

އެކުގައި ކުންފުންޏާ ،  މިނިސްޓްރީއާ  ލިބޭނެ    ދުބާޢީ  ކޮމިޓީއަށް  އެއްބަސްވުން  ފުލް  އެއްބަސްވުން  ވެފައިވާ  އެކުގައި 

ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން މި އެގްރީ  ގޮތަކަށް އެ ދެންނެވުމަށް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ކަމާ ންޓް  މަންޓް، ފުލް އެގްރީމަބެހޭ 

އްވާ  ދެށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ވޯޓު  ހު  3، މި  ހޯދުމަށް. އެހެންވީމާ

 ގައި ބަލާލަން ބޭނުން. ގޮތެއް ވެސް އޮންލައިންކޮށް އިންނެވުމާއެކު

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު އިނގޭތޯ. 

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މި   ،އާދެ! އެހެންވީމާ ތި   ކޮމިޓީގައި  އެ ހުށަހެޅުންތައް    އްބެވިވަގުތު ވޯޓު ދެއްވެވެން  އިއްތިފާޤުން  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ 

މި މައްސަލައިގައި  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  މިހާހިސާބުން  އޮންލައިންކޮށް    ފާސްވީ.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވަގުތު، 

އައިންނެވުމާއެކު އިތުރު  ދެންމެ  އެހެންވީމާގައި  ލިބޭ.  އެބަ  މިކޮޅަށް  ވަރަށްމިއުޓްކޮށްލައި  ،ޑުތަކެއް  ބޮޑަށް    ދެއްވަން 

މައްސަލައާ    ، މިހާހިސާބުން ވެންޓިލޭޓަރުވަނީނަމަ. އެހެންވީމާ  އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްފުޅު ދައްކަވަން  ވާހަކަން  އެދެ

ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މިހާހިސާބުން ބަލަން ބޭނުންވި ކަންކަން، ނިންމަން ބޭނުންވި    މި ސިޓީއާ ،  ގުޅިގެން

ގޮތުގައި މިއަދުގައި މިހިރީ ހުސް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން   އެ ނިމުނީ. ދެވަނަ ސިޓީއެއްގެ  ކަންކަން 

ސިޓީތަކަކަށްވާތީ  އަޅުގަނޑުމެން ލިބިފައިވާ  އެބައޮތް.  މޯލްޑި،  ކޮމިޓީއަށް  ސިޓީއެއް  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  ވްސް 

މައްސަލައަކާ  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޓީން  މި  ދަންނަވާފައިވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރވިސްގައި  ކަރެކްޝަނަލް  ގުޅިގެން    އެއީ 

މަޢު ،  ޖަލުގައާއި ޑީޓެއިލްޑް  ގިނަ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ޙުކުމްކުރެވިފައިވާ  އެއީ  ފަރާތްތައް  ތިބި  ލޫމާތުތައް  ބަންދުގައި 

ކޮމިޓީއާ ކްލެމެންސީއާއި.  ހިއްސާކުރެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކަ  ،އެއީ  ކޮމިޓީން    ކާޕެރޯލްގެ  ގުޅިގެން 
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ދީފައިވާ ޑެޑްލައިން ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރު އެ    ،ދިރާސާކުރަމުންދާ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވި

އްކަތެއް މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި އެބަވޭ.  ބޭފުޅުން ވަރަށް ބުރަ މަސަ

އެ ބޭފުޅުން  ޅުގަނޑުމެންއަ،  އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ވަގުތު  އަދި  ގިނަކަމުން  ވެސް    ކޮމިޓީން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ 

ބައެ  ވެސް  އިދާރާތަކުން  އެހެން  ކަމަށް.  ބޭނުންފުޅުވާ  ހޯއްދަވަންޖެހޭތީއާއެބަ  މަޢުލޫމާތު  އެހެންވީމާ  އް  ،  އެކުގައި. 

  އެދިވަޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މިކަމާ   ބަފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްލައިދެއްވުމަށް އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެ

އެދެން.   ނިންމަވާލަދެއްވުން  ގޮތެއް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެދުގައި  ކޮމިޓީގެ  އާދެ!  ނޑުމެންގެ 

ކުރެއްވި   ސަރވިސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް  އެ  މިހާތަނަށް  ވިދާޅުވަނީ  މި  މަޝްވަރާއަށްފަހުގައި  މި  މެންބަރުން 

ހިއްސާކޮށްލައިދެއްވުމަށް.   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ހުރިހާ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ  އެ  މަސައްކަތްޕުޅުން 

ހޯ  ބޭފުޅުން  އެ  އަވަހަކަށް  އިތުރަށް  އެންމެ  ވީ  ލިބިވަޑައިގަތުމުން  މަޢުލޫމާތުތައް  މަސައްކަތްކުރައްވާ  އްދަވަން 

ހިއްސާކޮށްލައިދެއްވުމަށް. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މިހާތަނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މަސައްކަތް އެ    އަޅުގަނޑުމެންނާ

،  ގޮތަށް ދެންނެވުމަށް. އަނެއް ސިޓީއަކީމިހަގަކުރެވޭތީވެ ހިންގާލެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާ، ޕްރޮސެސް ހިންގަން

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކާ    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު 

ޓްރައިބިއުނަލް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންނެވުނު. އެހެންނަ  އާއެއްގޮތަށް  ހާލަތްތަކުގައި    މމަވެސްބައްދަލުކުރުމަށް  ކޮވިޑުގެ 

ކުރިމަތިވެފައިވާތީއާ ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އޭރުގައި    މައްސަލައެއް  ލަސްކޮށްލައިދެއްވުމަށް  ބައްދަލުވުން  އެ  އެކުގައި 

އަރައިގަނެވުނީމާ   އިޝޫއިން  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ދެންނެވިން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ. އަދި 

ދެއްވުމަށް. މިހާރު ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވަނީ މިހާރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް    ލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލަ އެ މަޢު

އެހެންވީމާ،   ކަމަށް.  ދުވަހެއް  ބޭފުޅުންނާ  މިއޮތް  ބޭނުންފުޅުވާ  ކޮމިޓީން  މެންބަރުންގެ    ،ބައްދަލުކޮށްލަން  ތާރީޚެއް 

ދެން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އެއްބަސްވެވުނީ މި އަންނަ ހަފުތާގެ  ދެއްވުން އެ  ނިންމެވުމަކުން ނިންމަވާލަ 

ބޭފުޅުންނާ މި  ވަގުތެއްގައި  ދުވަހުގެ  ޓްރައިބިއުނަލް  ،ހޯމަ  ވަޒީފާއާއިބެހޭ  ދެންނެވީ  މެންބަރުންނާ މި    ގެ 

އެހެންކަމުން އަނެއް  ،  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން،  ހިއްސާކުރެވޭނެ.  ބޭފުޅުންނާ  އެ  މަޢުލޫމާތު  އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ގޮތުގައި  ހަމަ  ޢުނޫނުލްޤާމަސައްކަތުގެ  ދުވަހުގައި  ކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ޤޫބާތުގެ 

ކެއް އިދާރީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުމާއެކު އެ  އިތުރު އަދި ކަންތައްތައް ،  ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް، ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް

އެހެންނަމަވެސް ހިއްސާކުރެވި.  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އޮތްގޮތުން  ،  ރިޕޯޓް  ވަގުތު  ވަގުތު  މި  މިއަދު 

ފަސްޖައްސާލަން   މައްސަލަ  މި  ދުވަހަކަށް  ދެން  ނެތުމުން  ވަގުތު  އެޓެންޑްކުރެވޭނެ  މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މެން ޖައްސާލުމާ އިއްޒަތްތެރި  ފަސް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  ބައްދަލުވުން    ބަރުންގެ  މިއަދުގެ  އެކުގައި 
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ނިންމާލާނަން ފުރުޞަތު    އަޅުގަނޑުމެން  އެ  އޮތްނަމަ  ކަމެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އެހެން 

ރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ނެތުމުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން  ވެސް އަރުވަމުން. އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކު

 އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.
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