
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   68  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

2020 ބަރުންސެޑި 6  

 

 

 

( 11 )ކޮމިޓީކުރ  ޮކޓަރި އައު އިމ ރ ތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 16:06  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



 2020  ޑިސެންބަރު  6                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  68ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

1 

 

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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން މި ފެށީ. މިވަގުތުގައި ކޮމިޓީގައި    68އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

އިއްޒަތްތެރި   ޙުސައިން،  ޢަލި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސަޢުދު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

ންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. މި ބައްދަލުވުން  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، އިއްޒަތްތެރި މެ

ކަމެއް   ކުއްލި  މުހިންމު  އިތުރު  ބައްދަލުވުމަށް  ފަހު  ބޭއްވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދައުރުގައި  މި  ފަހަރުގައިވެދާނެ 

ތެރެއިން އިތުރު ކުރެވުނު މި ކުޑަ    ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ

މިވަގުތު   ބޭއްވިގެންދާނެ.  ވެސް  ޖަލްސާ  މިކޮޅުގައި  މާދަމާ  ހަމަވެ  މުއްދަތު  އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ހަފްތާއެއްގެ 

ސުންގަޑި   ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ބައްދަލުކޮށްލީ  މި  އަޅުގަނޑު 

ހަމަޖައްސާލުމަށް.  ހަމަވުމާ ތެރެއިން ސުންގަޑީގެ ކަންތައް  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހަމައަށް ގޮސްވައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ،   

އެގޮތުން އަޅުގަނޑު އަތުގައި އެބައޮތް ބޮޑު ލިސްޓެއް. އެއީ އާންމުން ފޮނުވާފައި ހުންނަ ސިޓީތަކަށް ދަންދެން. ދެން  

ހާރު ވެސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ތި ބޭފުޅުން ދެއްވި އިޒުނަޔާއެކީގައި  އެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރަމުން ގެންދަން މި

އެ މަސައްކަތް އިދާރީ ބޭފުޅުން އެބަ ކޮށްދެއްވާ. ދެން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބަހުރި ބިލުތަކެއް. އޭގެ  

ކުރަން ނުޖެހޭ ކަހަލަ ވަރަކަށް ވެސް  ތެރެއިން ބައެއް ބިލުގެ ސުންގަޑިތައް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދި މިވަގުތު އިތުރު

އަޅުގަނޑުމެން މުއްދަތު ދީފައިވާނީ. އޭގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރަޢާތުގެ ބިލުގެ މުއްދަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނދާންވާ  

އަޅުގަނޑު   ހިސާބެއް  ކޮންމެވެސް  ދައުރުގެ  ފެށޭ  އެއީ  ދެވިފަ.  މުއްދަތެއް  ދިގު  ވާނީ  ވެސް  މިހާރު  ގޮތުގައި 

ވަނީނަމަ  ސާފުކޮށް ކަމަށް  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ތެރޭގައި  ބަންދު  މި  ގޮއްސަ  ހަމައަށް  އެހިސާބާ  ލަންޖެހޭނީ. 

ބިލަށް.   އެ  އިދާރީގޮތުން  ސާފުކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނުޖެހޭނެ.  އިތުރުކުރާކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ގަސްދުކު މި  ކަނޑައަޅާލަން  ސުންގަޑި  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެއީ  )ވަގުތުކޮޅަކށްފަހު(  ބިލެއް.  ލިބުނު  އަލަށް  ރަނީ 

ޖުމްލަ   އެހެންވީމާ،  ބިލު.  ޢިފްލާސްކުރުމުގެ  ޢިފްލާސްވުމާއި  ދެއްތޯ.  ބިލު  ޢިފްލާސްކުރުމުގެ  ޢިފްލާސްކުރުމާއި 

ފެށޭ   ދައުރު  އަނެއް  ބަންދުވެ  ދައުރު  މި  ފެށޭތީއާއެކު  ދައުރު  ދެން  ވެސް  ބިލެއް  ހުރިހާ  ހުށަހެޅީފައިވާ  ގޮތެއްގައި 

ކިހާ ބިލުތަކަކަށް  ހިސާބުން  ހުރިހާ  ވިސްނިވަޑައިގެންފިއްޔާ  އެގޮތަށް  ގަސްދުކުރައްވަނީ  ކަނޑައަޅަން  މުއްދަތެއްތޯ   

އެހެންވީމާ،   ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  ދިނީމަ  މުއްދަތު  އެއްވަރަކަށް  ދެން  ގާތްގަނޑަކަށް 

ނި ގާތްގަނޑަކަށް  އޮތީ  މަސައްކަތް  ކޯޑުގެ  ޕީނަލް  ޗެކިންގއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ވަގުތުގައި  ފަހު  ދެން  މިފަ. 

މަޑުޖައްސާލީ   އޭރު  ހުރުމާއެކު  ކަންކަމެއް  މިހިރަމިހިރަ  މުއްދަތުތަކާއި  ނަގާ  އެ  ފޮނުވުމަށް  ޖެނެރަލަށް  ކައުންސެލް 
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ފެބްރުވަރީގެ   ކޯޑަށް  ޕީނަލް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނުލެވޭނެތީވެ.  ނިންމާ  ހަމައަށް  އީ  އެ   15މާދަމާއާ 

މަހެއް ދެއްތޯ. ފެބްރުވަރީ މަހުގެ    28ސުންގަޑި ކަމަށް. ދެން ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ގާނޫނުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ އެއީ  

ޢާއްމު   އެހެންވީމާ،  ވަނީނަމަ،  ކަމަށް  ނެތް  މައްސަލައެއް  ބޭފުޅުންގެ  އެހެން  ޞިއްޙަތުގެ.  ޢާއްމު  އެއީ  ނިޔަލަށް 

ފެބްރުވަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނު  ބޭފުޅުންނަށް  ޞިއްޙަތުގެ  އެހެން  ބޭފުޅުންނަށް،  މި  ކަމަށް  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ރީ 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ، މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ. ދެން ޢިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު އައު ބިލެއް. މަދަނީ  

ފުރަތަމަ ސުންގަޑިއެއް    15  މަސް ދުވަސް މާރިޗް   1އިޖުރަޢާތު ބިލު އައު ބިލެއް. ބޮޑު ދެ ބިލު. އެހެންވީމާ، އިތުރު  

އިތުރުކުރަންޖެހޭ   ސުންގަޑި  އެއަށްފަހު  ކުރެވިދާނެތާ.  މަސައްކަތް  ކަނޑައަޅައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި 

ހާލަތްތަކުގައި އިތުރުކުރަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، ޢިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލާއި މަދަނީ އިޖުރަޢާތުގެ ބިލު އެއީ މާރިޗް މަހުގެ  

ކަ  15 ހުރި  ސުންގަޑި  ހުރިއްޔާ  އިތުރުން  ބިލުތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ގޮތެއްގައި  ޢާއްމު  މަށް. 

މައްސަލަތަކެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ސުންގަޑި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ވަކި ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ނިންމަމާ ހުރިހާ ބިލަށް  

މަހުގެ މާރިޗް  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ނުދިން  ތާރީޚެއް  އެކިއެކި  ވަކިވަކިވެ  އިތުރުން  ބިލުގެ  މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު   ،

މައްސަލަމައްސަލައިގެ   ނޫން،  ސިޓީތަކެއް  ހުށަހަޅާފަ.  ކޮމިޓީއަށް  އެބަހުރޭ  ވެސް  މައްސަލަތައް  ޒާތްޒާތުގެ  ވައްތަރު 

ހުށަހެޅިފަ ބާޠިލުކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓް  ބައެއް  އެއްކަލަ  އެބަހުރި  މިސާލަކަށް  މައްސަލަ  މިވެނި  އިވާ  ގޮތުގައި. 

މައްސަލަ   އެ  ކަމަށް ބަލާ  ކަމެއް  ހިނގި  ސަރުކާރުގައި  ޑރ.ވަޙީދު  ކުރީގައި  އެއީ  އޮތް.  އެބަ  މައްސަލައެއް ވެސް 

އެންޓި އެބައޮތް  ޑޮކިޔުމެންޓްސް  -ވެސް  ސާފުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޝަންގައި  ކޮރަޕްޝަން 

ކަށް ދެވިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެހެން  އެއްކުރެވިފައިވަނީ. އެކަމަކު އަދި މައްސަލައިގެން ކުރިއަ

؟ ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް މާރިޗްގެ ނިޔަލަށް، މާރިޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދެއްތޯ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް އެބައޮތްތޯ 

ސު ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  ކަނޑައަޅަން  އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ސުންގަޑި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ނެތް  މި  ންގަޑި 

ލަޠީފަށް   ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް.  ދަނީ  މި  އެހެނިހެނަށް  އިތުރު،  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނިމުނީ. 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވެސް   ދާތީއާ  ރިސެސަށް  މަޖިލިސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމެއް  ދެ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ފާހަގަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  ދެ  އެކީގައި  ވެސް  ބައްދަލުވުމަށްވާތީއާ  އެންމެފަހު  ކޮމިޓީގެ  މި  އެ  އެކީގައި 

ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަޔާއެކީގަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޖެ ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ބޭނުން އަދި ކޮމިޓީގެ  އި. އެއް 
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ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ސިޓީއަކުން ވެސް ދަންނަވާފައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްދެއްވަންވީ  

ސް އޭގެ ފަހުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ގޮތެއްގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ވެ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   ދެން  ނެތް.  އެނގޭކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަމެއް  ކުރެއްވި  ކަމެއް  އެކަމުގެ  ޖެނެރަލް 

މަޖިލީހުން   ޖެހެންދެން  ކޮޅެއްގައި  މިކަމުގައި  އެއީ  ވާހަކައެއް  އޮތް  ވިދާޅުވެފައި  ވެސް  ރިޔާސަތުން  މަޖިލީހުގެ 

އަޅުގަނ ހިތަށްއެރީ  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވާހަކަ.  ކަމުގެ  ގެންދާނެ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ކުރަންޖެހޭ  ޑުމެން 

އެ   ކިހިނެއްތޯ  ސާފުކޮށްލަން  އަރިހުން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯވާނީ 

ނަގަ މުއްދަތެއް  ދިގު  މިހާ  ކީއްވެގެންތޯ  ދެން  ކުރިއަށް.  ދަނީ  ކޮޅެއް  މަސައްކަތް  ދެން  އެކަމުގައި  ނީ 

ދެން   ވެސް.  ކޮންމެހެނެއް  ވާހަކަތަކުން  މި  ސީދާ  ދެން  ނުޖެހި  ކޮޅެއްގައި  އަދި  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިންކުއަރކޮށްލަން ކިހިނެއްތޯ އެ މައްސަލައިގައިވަނީ. އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޖެނެރަލް އޮތީ    ޕޮރޮސެކިއުޓަރ  ވިދާޅުވެފައި  ދެން  ވެއްޖެ.  ދުވަސް  ގިނަ  ވަރަށް  މިހާރު  ފަހުން  ބައްދަލުކުރެއްވި 

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު އެބަހުރި ކަމަށް ޕޮލިސްގައި ވެސް އަދި އޭ.ސީ.ސީގައި ވެސް. އެހެންވީމާ،  

ނިން ގޮތެއް  ގުޅޭގޮތުން  ދަޢުވާކުރުމާ  ހޯއްދެވުމަށްފަހު  އެއްޗެހި  އަދިއެއް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  މަވާނެ 

ގޮތުގައި   ކަމެއް  އެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ދިޔަ ހިސާބެއް ނޭނގޭތީއާ އެކީގައި އެކަން ސާފުކުރުން އެއީ އެއީ 

އަދި   މަޝްވަރާކުރެވި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ބޭނުން.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ޅުގަނޑުމެން ބާ ކައުންސިލުގައި ވެސް އެދިފައިވާނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ. އެއީ އެކި ގޮތްގޮތުން ވަކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަ

ކުރާ ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދި މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން  

އެ ކުރުމުންދާތީ  އަޅުގަނޑުމެން އެދިފައި  ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސް  ގުޅޭގޮތުން ބާ ކައުންސިލުގައި  ކަމާ 

އޮންނާނީ އެއަށް ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް. ދެން އޭގައި ވެސް ބާ ކައުންސިލުން އެކަން ގޮއްސަ އޮތީ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ  

ނިމި  ކޮމިޓީ  މި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަންތައް  ދެ  މި  ދެން  ކައުންސިލުގައި.  ބާ  ރިސެސަށް  ސާފުކޮށްލަން   

 ދާތީއާއެކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިދާޅުވި   ތި  ކަމަކީ  އެއް  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައް  ދެ  ތި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މި ވަނިކޮށް  ކަމުގައި  ފަނޑިޔާރު  ކޮމިޓީން  ހުށަހަޅާފައިވާނީ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ހުރެ  ފާހަގަކުރެއްވި  ސްކޮންޑަކްޓަކާ 

ޕްރެކްޓިހަށް   ވަނިކޮށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވާ ފަނޑިޔާރުން  ވަކިކުރުމާ ހަމައިގައި  ވަކިކުރީ ނޫނީ އެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް 
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އެކަމާ   ގޮތަކަށްތޯ  ކަހަލަ  ކޮން  އިޝޫގައި  އެތިކަލް  އެއީ  މައްސަލައިގައި  ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ  ޕްރެކްޓިހަށް  ލީގަލް 

ންސިލުން ނަންގަވާ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން. އަދި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެކަމަށް  މެދުގައި ބާ ކައު

ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން އެތިކަލް ގަވާއިދެއް އުސޫލެއް އެކުލެވިފައިވޭތޯ. ދެން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ އޭރުގައި ނެތް ކަމަށް. ދެން  

ރެ އަޅުގަނޑުމެން  ސަޖެސްޓްކުރީ  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މި  މެދުގައި  މިކަމާ  ގޮތުގައި  ކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ 

ގޮތުގައި   ކަމެއްގެ  ރަނގަޅު  އެއީ  ދެކޭގޮތުގައި  ކޮމިޓީން  މި  ހެއްދެވުމަކީ  ގޮތެއް  ކޮންމެވެސް  ރިޢާޔަތްކުރައްވާ 

ގެންގުޅެފަ މިހާތަނަށް  ވިސްނުންފުޅެއް  އެއްވެސް  މިކަމުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ގޮތުގައި.  އިވޭތޯ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް 

އެބަ   އެޑްރެސް  ކަމަށް  އެ  އަދި  ގެންގުޅެފައިވޭތޯ  ވިސްނުންފުޅެއް  ވެސް  އެކުގައި  ރެކޮމަންޑްކުރުމާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރައްވާތޯ ބަލާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަންނޭނގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން. އަނެއްކާ އަލުން  

ގޮތަށް ދަންނަވާލަން މިހާރު ކިހާހިސާބަކަށްތޯ އެކަން ގޮއްސަ އޮތީ ނޫނިއްޔާ އެކަމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓީއަކުން އެ

ރެކޮމަންޑޭޝަނަށް،   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކިހިނެއްތޯ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  އެކަމާމެދު  ވިސްނަވާވަޑައިގެންފިތޯ.  މެދުގައި 

ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވާލުން  ސިޓީއެއް  އޮތް  ސާފުކޮށްލަން  ކަމަށް  އެކަން  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންގެ   

އެ   ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ބޭނުމުގައި.  އެ  ހަދާނީ  ފްލޯއަޕް  މަސައްކަތެއްގެ  އޮތް  ކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ 

ވެންޓިލޭޓަރުގެ   ބައްދަލުކުރެއްވި  ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ،  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފަދައިން  ވިދާޅުވި 

އެދުވަހު  މައްސަލައިގަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ބައެއް  ހިއްސާކުރެއްވި  ދުވަހުގައި  ބައްދަލުކުރެއްވި  އި 

ބައެއް   ދައުލަތުގެ  މައްސަލައިގައި  މި  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރެއްވި  ކޮމިޓީން  ފާހަގަކުރެއްވީ،  ގޮތުގައި  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް 

ޕްރޮސެކިއު މަޢުލޫމާތު  ހުރި  އިދާރާތަކުގައި  މަޢުލޫމާތު  ތަޙުޤީޤީ  ހުރި  ލިބިވަޑައިގަންނަވަން  ޖެނެރަލަށް  ޓަރ 

އެއްކުރައްވާފައި އެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރައްވަން ޖާގަ އޮތް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭތީވެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  

އެހެ ކޮމިޓީން.  އެއްކޮށްފައިވަނީ  ރެކޮމަންޑޭޝަން  އެ  އަލީގައި  ވާހަކަފުޅުގެ  ދެއްކެވި  މިހާރު  އެދުވަހު  ންވީމާ، 

އޮތް   މިހާރު  އެކަމުގައި  އަދި  ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  އިތުރު  އޮތްތޯ،  ގޮއްސަ  އެކަން  ކިހާހިސާބަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެކޭތީވެ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ރަނގަޅު  ކޮށްލަން  އެއީ  ހަދާލުން  ފްލޯއަޕް  ބަލާލުމުގެ  ހިސާބެއް 

އެހެނިހެން މެން ކަމަށް ވަންޏާ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާ  ވެސް  ބަރުން 

ސިޓީ ފޮނުވާލެވިދާނެ. އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އިނގޭތޯ. އާދެ! މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި  

ޑުމެން އެ ދެ ސިޓީގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާލާނަން. ދެން އޭގެ ފްލޯއަޕް ހަދާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންވުމާއެކު އަޅުގަނ

މެންބަރަކު އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  އެބައޮތްތޯ  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ؟ އިތުރު  ނެތުމާއެކުގައި 

އަޅުގަނ ތި ބޭފުޅުން  ދެން  މިއަދު ނިންމާލާނަން  ކައިރިވާތީއާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ގަޑި  ފެށޭ  ދެއްވި  ޖަލްސާ  ޑަށް 
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ގެންދާނަން އެ ސިޓީތައް   ލިބޭ ސިޓީތައް އަޅުގަނޑު އެޑްރެސްކުރަމުން  ލިބޭ، ކޮމިޓީއަށް  އިޒުނަޔާއެކުގައި މަޖިލީހަށް 

މެންބަރުން   އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގެންދާނަން.  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ދިނުމުގެ  ޖަވާބު 

   ވެ. ނިންމާލީ ޖަލްސާ.ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވީތީ
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