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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުކުމް.  ޢަލައިއައްސަލާމް ފެށުނީ.  ޑައަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ލަހުން  ބައްދަލުވުން     11ތަންކޮޅެއް  ކޮމިޓީގެ  ޖަހާއިރު 

ފަށަން އޮތީ. ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެން ކޮމިޓީތަކުގައި ތިއްބެވުމާ ވެސް ގުޅިގެން އަދި ބައެއް ބޭބޭފުޅުން  

އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީވެ  ދިޔައީއޮންލައިންކޮށް  މި  ލަސްވެގެން  ކުޑަތަންކޮޅެއް  މި    .ނަށް  މިހާރު 

ހެންވޭރު އުތުރު    ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. މި ވަގުތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ

މެންބަ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ދާއިރާގެ  ޙަސަން  ރު 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އޮންލައިންކޮށް   ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  އަދި  ޙުސައިން  ޢަލީ 

އް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވަގުތުގައި ހިނގަމުންދާ އެހެން ކޮމިޓީތަކެއްގައި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. އަދި ބައެ

  6. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  އިގަ ރަންޓީނުއެބަ ތިއްބެވި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ. އަނެއް މެންބަރަކު ކަ

ލިބޭ ކޯރަމް އެބަ  ނިންމުންތައް ވެސް ނިންމުމުގެ  މިއަދުގެ  މެންބަރުންނާއެކުގައި  އެހެންވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން   .

ލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ޞްޤޫބާތަށް އިޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް،  އޮތް ފުރަތަމަ ކަމަކީ  އެޖެންޑާގައި މި

  ބެހޭ   ތުމާ ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ނިންމާފަ. ދެން މި ބިލު އެއްކޮށް ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަ

ތި  ޖެހިލާނަން.  ކަންތަކަށް  ބިލުގެ  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ޖެހެނީ.  މި  ނިންމަން  ނިންމުމެއް    ގޮތުން 

މަޝްވަރާގެ  ކުރިއަށްމަތި  ބޭފުޅުންގެ  ފާސްކުރުމުގައި  ކޮމިޓީން  ބިލު  މި  މާ  ން  ފަހަރަކު  ގޮތް  އްދާއަކުން  ގެންދާނެ 

ދަންނަވަމުން   ކިހިނެމާއްދާއަކުން  ނޫނިއްޔާ  ގެންދާނީތޯ  ދަންނަވަމުން  ޓަކައި  ކުޑަކޮށް  އްރެކޯޑަށް  ކުރާނީ  އެކަން  ތޯ 

މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ކޮމިޓީގައި  މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެން  ދިޔައިރުގައި    މަޝްވަރާކޮށްލާނަން. 

ވާނީ   މަސައްކަތްކުރިއިރުގައި  މާއްދާތަކަށް  އިއެ  ހުރިހާ  ގެންދެވިފަ.  ޞްގެނެވުނު  ދަންނަވަމުން  ލާޙުތަކާއެކުގައި 

މާއްދާއަކީ   އެއް  ފާސްކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެން   އެއް  ވަނަ މާއްދާގައި )ށ(. )ށ(  515އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އެ  ގައި މި ވަނީ މި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް މީހަކު ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން   އިތުރުކުރިން. އެ )ށ(

އެ  ބެލުމުގައި  ޖިނާ  މީހަކާ  މައްސަލަ  ބާރު    ޢީސުވާލުކުރަންވާނީ  ގާނޫނީ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް  މިފަދަ 

ހައި މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ  ލިބުމުންނޭ  ލިބިގެންވާ  އަމުރު  އެ  އެދި  އަމުރަކަށް  ނުޙައްޤު    .ކޯޓުގެ  މިއީ 

ކަނޑައެޅު ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ބެހޭ  އަކުރު  މުއްސަނދިކަމާ  މި  އަކުރެއް.  އިތުރުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގައި  މުގެ 

ބޫލުކުރެވުނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން މި  ގަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް    އުނިކުރުމަށް ފެންނަ
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އި މާއްދާތަކަށް  ހުރިހާ  ދެން  ނިންމީ.  މި  އުނިކުރުމަށް  މި  ގެނެވުނު  ލާޙުޞްއަކުރު  ވާނެ.  ގޮތަށް  ހާރުވެސް 

؛ ، ގާނޫނު ނަންބަރުލާނަން. އެހެންވީމާއިއެހެންކަމުން، މުޅި ބިލަށް، ބިލު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ދަންނަވަ

ގޮތުގެ، ނިންމި    ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ލާޙު ޞްބާތަށް އި ޤޫޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް  9/ 2014

މިހާހިސާބަށް ނިމިފައިވާނިންމުން،  އިދާރީގޮތުން      އަދި  ދަންނަވަނީ.  މި  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް 

ވާކަމަށް   ކުށެއް  އިމްލާ  ގެންނަންޖެހޭ  ގޮތަށް  ނާންނަ  ބަދަލެއް  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  މެޓީރިއަލް  މީގެ  ކޮށްލަންޖެހޭ 

ބޭ އިދާރީ  އިޚްތިޔާރު  ރަނގަޅުކޮށްލުމުގެ  ކަންކަން  އެކަހަލަ  އޮތްގޮތަށް  ވަނީނަމަ  މި  ދިނުމާއެކުގައި  ފުޅުންނަށް 

ދަންނަވަފާ މި  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ސަޢުދު  އިސްކުރުމަށް  އިންނެވި.  އެބަ  ވެސް  ސަޢުދު  އޮންލައިންކޮށް  ލަނީ. 

 ވޯޓުދެއްވި ގޮތް ވެސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.    

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

 ކަމަށް.  އަޅުގަނޑު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި  

ކުރިން   ބައެއްފަހަރު ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ  ފާސްވީ. މި ބިލު މިގޮތަށް ފާސްވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން

ކަމަށްވާތީވެ ސަރުކާރު  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅުއްވި  ބިލު  މި  އެ ،  އަދި  މި  އޮފީހަށް  ނައިބު  ބޭފުޅުން    ބަންޑާރަ 

ޚާއް އިތުރު  ކަމެއް  އެކަން ޞަ ބައްލަވާލެއްވުމަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  މުހިންމު  ވެސް     

، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނަން. އިތުރު ކަމެއް ބަންޑާރަ ނައިބު  ލުމަށް. އެހެންވީމާއިކޮށްލުމަށް ފޮނުވަ ފާހަގަ

މި  ފާސްވެފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްގޮތަށް  މި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ފާހަގަނުކުރައްވައިފި  އޮތް    އޮފީހުން  ދެން  އޮތީ. 

ނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ބާ ކައުންސިލުން ފޮނުއްވެވި ސިޓީއެއް. އެއީ އަސްލާ  ބަޔަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލާ

ތައްގަނޑު ދަތިތައް    އެއްގޮތްކަމުގެ  ދިމާވާ  ކައުންސިލުތަކަށް  ގުޅޭޙަޖެހުމުގައި  ފޮނުއްވާފައިވާ    އްލުކުރުމާ  ގޮތުން 

އި  ގަޢުޟޫއުފޯވަރޑްކުރައްވާފައި އޮތް ހަމަ އެ މަ  ންމު ކޮމިޓީން މި ކޮމިޓީއަށްއާސިޓީއެއް. ހަމައެއާއެކުގައި އެބައޮތް  

އެކަމުގައި  މަމާޅޮސް އެހެންކަމުން،  ވެސް.  ސިޓީއެއް  ފޮނުއްވެވި  އިދާރާއިން  ކައުންސިލުގެ  ދެކުނުބުރީ  ޑުލު 

ތި  ހަމަ  ދެން  ގޮތެއް.  ޢަމަލުކުރާނެ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ސަރުކާރުގެ    ބޭފުޅުންގެ 

ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި    ޓިވް އެޖެންޑާގައިވާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާލެޖިސްލޭ



 2021  މާރިޗު  08                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  12ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

3 

 

އި ގާނޫނަށް  ޕްރޮފެޝަން  ލީގަލް  ނޫނިއްޔާ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އެބައޮތް  ޙުލާޞްއެބައޮތް  ވާހަކަ  ހުށަހެޅުމުގެ   

އަ ކަމެއް  މާއްދާއާ ބެހޭ  މި  އިފާހަގަކުރައްވާފަ. ދެން  ކޮން  ނޭނގެ  ކަމެއް. އެކަން ވެސް    ލާޙުތަކެއް ޞްޅުގަނޑަކަށް 

ލަން އިއްޒަތްތެރި  އެހެން އޮތް ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލާފައި ދެން މިކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނެ ގޮތެއް ބޭނުންވޭ ބަލާ 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރުން.   

ފާ މި  އެއްގޮތްސިޓީގައި  އަސްލާ  ކައުންސިލުން  ތައްގަނޑު  ހަގަކުރައްވަނީ  ދަތިތަކުގެ    ކަމަށް  ދިމާވާ  ނުޖެހޭތީ 

އި  ގަ ނެއްވާހަކަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ. މިއީ ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރެވުނު، ވަރަށް ފުޅާމި

މަޝްވަރާކުރެވުނު މައްސަލައެއް، ނުކުތާއެއް. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު، ލީގަލް ޕްރޮފެޝަން ގާނޫނު ހެދިއިރުގައި ވެސް  

މަ ޖަވާބެއް ޢުޟޫއުމި  ކައުންސިލަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންކަމުން،  ވާހަކަދެކެވިފައިވަނީ.  ދިނުމަށް    އަށް 

އެއްބަސްވެވެނީ މި  ކޮމިޓީން  އިދާރީގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބަކީ  މިހާރު  ޙަ.  ކަންކަން  ހުރި  އްލުކުރެވެން 

އްލުކުރެވެން އިދާރީ  ޙަ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް އެބަހުރި ކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  

އެހެންވީމާ ހަމަޖެއްސިގެން.  ގޮތްތަކަކަށް  އިތުރު  ބަދަލުގޮތްތަކެއް،  އަދި  ގާނޫނަށް  އެ  އަސްލު  ،  ނުގެނެޔަސް 

ވަކީލުންނާއިޙަމައްސަލައަށް   އަސްލާމްރފަ  ލޯ   ،އްލު އެބަ އަންނަ ކަމަށް. ދެން ގާނޫނުގައި  ކަމަށް    އެއްގޮތް  ތަކުން 

ބަ  ތައްގަނޑު ފުޅާމިނެއްގައި  އެއީ  ގެނެވިފައިވާ  ހު ޖެހުން  ގާނޫނުގައި  އަދި  އެއްބަސްވެވިފައި  އޭރުގައި  ސްކުރެވިގެން 

މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވަނީ.  ގެ  އެގޮތަށް އެކަން ބޭއްވުން އެއީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީ ،  ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ކައުންސިލުގެ ސިޓީގައި   ބާ  ހަމައެއާއެކުގައި  ދެން  އަރުވާނެ.  ޖަވާބެއް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއަށް  މި  ދެން 

ތަޢު އްވަފާހަގަކުރަ  ތަންތަނުން  ކޮލެޖުފަދަ  ޔުނިވަރސިޓީ،  ތައްގަނޑު ނީ  އެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާ  ސެޓްފިކެޓުގައި    ލީމީ 

ހައްދަވައި  ގޮތް  ލިބޭނެ  އިޚްތިޔާރު  އެކަމާ  ޖެހުމުގެ  އިޢުތިރާޟެއް ކޮމިޓީއަކަށް    ދެއްވުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖު ސެޓްފިކެޓް އިޝޫކުރާ ތަނުން އެފަދަ ތައްގަނޑު   ފާހަގައެއް  މަކީ އެންމެ  ޖެހު  ނުކުރެވޭ. އެއީ 

ބަދަލު ގާނޫނަށް  ފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެން   ރަނގަޅު  ކުރުމަށް.  މިކަން  ގެންނައިރުގައި 

އެއީ   ނޭނގެނީ.  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  ފަރާތަކުން  ކޮން  ހުށަހަޅުއްވާނީ  ބިލު  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ޑްރާފްޓެއް، އި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަވޭ. މީގެ  ޞްސަރުކާރުން ވެސް ބިލުގެ  ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވާ  ލާޙުތަކުގެ 

އި ގާނޫނަށް  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަންތަނުގައި  ޞް ކުރީގައި  ކޮންސިއުލޭޓްފަދަ  އެމްބަސީ  އެއީ  ގެނެއްސަ.  ލާޙެއް 

ނުޖެހޭ ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ  ބަދަލުގެނެސް  އަސްލާ  އޮތުމަށް  އޮތް  ކުރިން  އަސްލާ  ގޮތަށް  އެއްގޮތްކަމުގެ    އަދި 

ދީފަ. އެހެންވީމާ  ތައްގަނޑު އެ ތަންތަނަށް ވެސް  އެ ޖެހޭނެ ބާރު  ބައި ނިމުނީ. ދެން އޮތް ދުވަހުގެ    ، މިހިސާބުން 

ދުވަހު   ކުރީ  ސިޓީއެއް.  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  ހިމެނެނީ  މި  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ 
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ވަކި  ވަނީ  ކޮމިޓީން  ޖަވާބެއް    އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއަކުން  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  ނިންމިފަ.  ނިންމުމެއް  ގޮތަކަށް 

ގޮތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން    ގުޅޭ  ދެއްވުމަށް. އެއީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤާ

ންތައް ފޮނުވައިދެއްވުމަށް އެދިފައިވަނީ. ކޮމިޓީއަށް އެ ދުވަހު ނިންމިފައި އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ހުރި ލިޔެކިޔު

ކޮން   އެއީ  ގޮތުގައި  ޖަވާބުގެ  ދޭ  ސިޓީއަށް  އެ  އެގޮތުން  ދިނުމަށް.  ޖަވާބެއް  ސިޓީއަށް  އެ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު 

ކޮ ވަކި  ޚާއްންމަޢުލޫމާތު،  ބޭނުންފުޅުވަނީޞަ  މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ  ސާފު    އެއެކަން  ޖަވާބެއް   ކުރުމަށް    ބޭފުޅުންނަށް 

މީގެ  ކޮމިޓީން  މި  ހަމައެއާއެކުގައި  އަދި  މައްސަލަ   ދިނުމަށް.  އެ  ނިންމުންއިކުރީގައި  ނިންމި  ރިޕޯޓް   ގައި    އޭގެ 

ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިތުރަށް  ފޮނުއްވުމަށް.  މުޤައްރިރާ  ކަމެއް  ގެ  އިތުރު  ވާހަކަދެއްކެވުމުން 

ތިފާހަގަކުރެވުނީތީ އެއީ    ވެ  ކުރިން.  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ކޮމިޓީން  މި  ސިޓީ  އެ  ހިއްސާކޮށްލަން  ބޭފުޅުންނާ 

ފާހަގަކުރައްވަނީ މި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  ދޭ  މާލިއްޔަތު  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް    ކަށެއް މި 

މާ ޖެނެރަލްގެ،  އޮޑިޓަރ  އެދެނީ.  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  ރިޕޯޓްކުފުނޫނޭ  އޭ.ސީ.ސީގެ  ބޭނުންފުޅުވާ   އެ  ރައްވާ!   ބޭފުޅުން 

ކޮމިޓީން ނިންމާ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ   ކަންކަމާ ބެހޭ ނިންމުމެއް އެ  މާލީ  ،  ކަމަށް. އެހެންވީމާއެކަމަށް. އެއީ 

ފައިސާއާ ބަދަލުގައި  އިޝޫތަކުގެ  ހުރި ލީގަލް  ބަލާތީވެ އެ   މީގައި  އެ ކޮމިޓީން  ކަމެއް  ގޮތެއް  އެއާބައި    ބެހޭ  މެދު 

  ސީގެ ރިޕޯޓް .އޭ.ސީ.ސީގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް އޭ.ސީ  ދެންނެވި  ނިންމުމުގައި މި

މަޢުލޫމާތުގެ   ހޯދި  ފަރާތްޕުޅުން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ލިޔެގެން  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ލިބުނީ 

ހިއްސާކުރެވިދާނެ.    ތެރެއިން. ދެން ކޮމިޓީން ފެންނަ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ  އެ  ކަމަށް ވަނީނަމަ 

އެ  ސިއްރުގޮތުގައި  ހަމަ  އެއީ  ސަމާލުވުމަށް    އެހެންނަމަވެސް،  އެދި  ހެންޑްލްކުރެއްވުމަށް  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުން 

މަޢުލޫމާތެއްގެ ގޮތު މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ ސިއްރު  ކަމަށްވާތީވެ. ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވާފަ. އެއީ  ގައި 

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީއްކިހިނެ ހުރިހާ  ؟ ތޯ  ހުރި  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އެ  ކޮމިޓީގައި  މި  ހިއްސާ،  ރިޕޯޓް  އެ 

ކޮންމެހެނެ އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ  ހިއްސާކުރުމަކަށް  ކޮމިޓީއާ  މާލިއްޔަތު  އެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ކޮމިޓީގެ    އް  މާލިއްޔަތު 

ވާހަ އެހެންވީމާ މުޤައްރިރާ  ފާހަގަކުރެއްވީ.  ސިޓީ  ،ކަދެކެވުނުއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަށް    ޖަވާބު   ގެ ކުރީގައި 

އަޅުގަނޑަށް   މިހާރު  ސާފުކުރުމަށް.  އެކަން  ބޭނުންފުޅުވަނީ  ބޭނުންވަނީ،  މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ  ކޮން  އޮތީ  ނިންމާފައި 

ތި މަޢުލޫމާ  ސާފުވެފައިވާތީވެ  ދަންނަވަބޭފުޅުންގެ  މި  ޓަކައި  ކޮމިޓީއާ  އިތަށް  އެ  ރިޕޯޓް  އެ  އެހެންވީމާ،  ލީ. 

ތިއްހިއްސާކުރުން ކިހިނެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ؟ )އިނަޒަރުގަބޭފުޅުންގެ    ތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

ނިންމުން ނިންމި  ކުރީގައި  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  އެދިފައިވާ  ސިޓީގައި  ފޮނުއްވެވި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކޮމިޓީން    ،ފަރާތުން 

ބަދަލެއް ގެނެސް އިތުރު ބަދަލަކާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ    ނިންމި ނިންމުމަށް ކުޑަ 
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އެ ސާފުވީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދެއްކެވުމުން  ބޭނުންފުޅުވީ  މުޤައްރިރާ  ހޯއްދަވަން  މިބޭފުޅުން  ކޮމިޓީން  ،   

ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވީ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު، މި ކޮމިޓީން ބަލަމުންދިޔަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޫންކަން. ނަމަވެސް،  

އެ  ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލަ   ސީގެ ރިޕޯޓް އެ އޭ.ސީ. ބޭފުޅުން މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް، ބައެއް    ދެއްވުމަށް 

އެ ކީއްވެތޯ  ދަޢުވާނުކުރެވުނީ  މައްސަލައެއް ނޫން.  ލީގަލް  މި    ބަލަމުންދާތީވެ. މީގައި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައި 

އެހެންވީމާ ދިޔައީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންބަލަމުން  މި    ،  ހިއްސާކުރަން  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެކުގައި  ޝަރުތަކާ  ވެސް 

އެ   ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހިއްސާކުރާއިރުގައި  އާއި  ކޮމިޓީ  އެ  ރިޕޯޓް  ފެނުނީ. އޭ.ސީ.ސީގެ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ 

ކުރި ފަދައިން އެ  މެދުގައި ޢަމަލު  ރިޕޯޓް ލިބުނު ފަދައިން އެއީ ސިއްރު ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ރިޕޯޓާ 

ހަމައެއާއެކުގައި މި   ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ސިޓީއަކުން އެ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުމަށް. އަދި  ކޮމިޓީން ވެސް އެގޮތަށް 

އެއް  އެއީ  ހިއްސާކުރުމަށް.  ވެސް  ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ނިންމި  ކުރީގައި    ކޮމިޓީން 

ކޮމިޓީއަކުން   ދެ  ނިންމުމެއް  ބާވަތުގެ،  ވެސް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލިދާނެތީވެ  މައްސަލައެއް  އެއް 

އެހެންކަމުންއިނިންމާފައިވާތީއާއެކުގަ  ނެތް،  .  ކަމެއް  އިތުރު  އެއްބަސްވެވުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް    އެގޮތަށް 

ނިން ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކު މައިވަނީނަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ލާނީ.  ހުރިހާ  ރިއްޔާ 

ޙުސައިން ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  އޮންލައިންކޮށް  އަދި  ވެސް  އަމެންބަރުންނަށް  ށް 

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  ގެ ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު
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