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 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

،  15،  14،  13،  12އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރަމުންދިޔަ މަސަްއކަތް ެއއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒްެގ  

ރިޕޯޓު    18،  17،  16 ޮއޑިޓު  ޚާއްޞަ  ފަންޑުެގ  ޓްރަސްޓު  މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  ރިޕޯޓު  ޮއޑިޓު  އަހަރުެގ  ވަނަ 

އަޅުަގ ނޑުމެން ވާނީ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްެގ ރިޕޯޓުތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އެކަމުަގއި ޮގތްތަކެއް ނިންމުން. މިހާރު 

ޮގތުަގއި   ރެކޮމެންޑޭޝަނެްއެގ  އޭރު  ައޅުަގނޑުމެން  އެކީަގއި  ނިންމުމާ  ނިންމި  އެ  ދެން،  ނިންމާފަ.  ދިރާސާކޮށް 

 މި ކޮމިޓީެގ ހިމަނަން ނިންމާފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަން މިހާރު އިދާރީމޭޒުން އެވަނީ އެކުލަވާލާފަ. އެ ބައިތައް މިހާރު

ޗެޓްލޮުގަގއި ޭއެގ ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް އެޓޭޗްކޮށްފަިއވާނެ. ދެން، އޭަގއި އަޅުަގނޑު ޯގތްރޫކޮށްލަފާނަން މިހާރު ކޮމިޓީެގ 

ެގންދިޔައިރު  ކުރިއަށް  ޑިސްކަޝަން  އޭރު  މެންބަރުން  މިހާތަނަށް  ހިމަނަން  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ނިންމުމެއްެގ 

ނިފައި ހުރި ތަރުތީބުން. އެއީ، ެއކެްއަގއި މިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްެގ  ކުރެވިފަިއވާ ކަންކަން ހިމެ

ހަރުމުދަލުެގ  ހިމަނައި،  ތާރީޚު  ަގތް  އަާގއި  މުދަލުެގ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ހަރުމުދަލުެގ  އެންމެހާ  މިލްކިއްޔާތުަގިއވާ 

އަން ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އަދި  ދަންނަވައި  ބެލެހެްއޓުމަށް  ރެޖިސްޓަރީެގ ރިކޯޑުތައް  ހަރުމުދަލުެގ  ޮގތަށް  ާގފަިއވާ 

މި 2021ނޮވެންބަރު    30އަޕްޑޭޓުކޮށް   ރެކޮމެންޑޭޝަން.  ފުރަތަމަ  އެއީ  ދެންނެވުމަށް.  ނިންމެވުމަށް  ެގ 

ރެކޮމެންޑޭޝަނާ   މި  ދަނީ.  ނިންމަމުން  ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް  ފަހަރަކު  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރޭގައި،  ރިކޮމެންޑޭޝަނާ 

ެއްއވެ ފުރުޞަތު  ދޭތެރޭަގއި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  އެ  ވާނަމަ،  ކޮމެންޓެއް  މެންބަރަކުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ސް 

 އަރުވާނަން. ނޫނީ ެއޮގތަށް ބާްއވަން ފެންނަނަމަ، އެހެން ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ެއދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ރަނަގޅު އިނޭގތޯ ތި އޮތްޮގތް. މައްސަލައެއް ނެތް އަޅުަގނޑަކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު
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އޮެވއްޖެއް  ދާން.  ކުރިއަށް  ހަމަ  ނެތިއްޔާމު  އިއުތިރާޟެއް  ފެނޭ  ައވަހަށް  އަޅުަގނޑަށް  އޭރުން  ފާހަަގކޮށްލަން.  ޔާ 

 ދެވޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން   އެހެންވީާމ،  ެއފެއާޒްެގ    2އާދެ!  ިއސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރެކޮމެންޑޭޝަން،  ،  2013،  2012ވަނަ 

ޓްރަސް  2018އަދި    2017،  2016،  2015،  2014 މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓު  ައހަރުެގ  ޓު  ވަނަ 

ފަންޑުތަކުެގ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގިއވާ ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ކުރިމަުގަގއި ތަކުރާރު ނުވާނެ ޮގތަށް ެއކަން 

އިހުމާލުވެފަިއވާ  އަދި  ދެންނެވުމަށާިއ،  ޮގތަށް  ދެއްވާފައިވާ  ލަފާފުޅު  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އިޞްލާޙުކުރައްވަން 

އެޅުމަށް   ފިޔަވަޅު  ިމ  މުވަްއޒަފުންނާމެދު  މެންބަރެްއެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ދެންނެވުމަށް.  މިނިސްޓްރީަގިއ  އެ 

މެންބަރަކު   އެްއވެސް  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވިދާޅުވާން.  އެްއޗެއް  ުގޅޭޮގތުން  ރެކޮމެންޑޭޝަނާ 

ނަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެްއޗެއް ވިދާޅުނުވާތީ ތިންވަނަ ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް ދާނީ. ޒަކާތުެގ ޮގތުަގއި ބަލައިަގން

މެނުއަލް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ާގއިމުކުރުމަށް  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ބަލަހައްޓާނެ  އިން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް 

ޕްރޮސެސްތަކުެގ ބަދަލުަގއި ސޮފްޓްވެއަރ ނުވަތަ ޕޯޓަލް އިން ޒަކާތުެގ ފައިސާ ބަލައިަގނެޭވނެ އިންތިޒާމު ވީ އެންމެ 

ެގ ތެރޭަގިއ ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒަށް ދެންނެވުމާއި، އަދި ޒަކާތުެގ  އަވަސް ފުރުޞަތެއް 

ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ޒަކާތާބެހޭ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑު އެކުލަވާލުމަށްފަހު، އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިާވ  

ާގނޫ ޒަކާތާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ެއއްޮގތަށް  މަޖިލީހުެގ  ތާވަލާ  ރައްޔިތުންެގ  ޑްރާފްޓުކޮށް  ބިލު  ވަނަ   2021ނުެގ 

 ވަނަ ދައުރުަގއި ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވުމަށް.    3އަހަރުެގ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ނޫނީ ވަކި ސިސްޓަމަކުން ޒަކާތް  މިހާރު އެ ބިލު ހުށަހަޅަން ވަކި މުއްދަތެއް އެބައިން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ތި ޕޯޓަލްެއއް  

ބަލައިަގންނަން ވީ އެންމެ ައަވސް މުއްދަތެއް އެހެން އިނީމަ އޭެގއިން ޑިފައިން ޕީރިއަޑެއް ނެތީމާ، އޭތި ދިުގދެމިެގން  

ާވނީ ކިހިނެއްތޯ  ުމއްދަތެއްލުން  އެއަށް  ޮގތުން.  ކަންތަްއތައްދާ  މިހާރު  ވަރަކަށް  ؟ ޮގސްދާނެތީ  އެްއވެސް 

އެހެން ބޭފުޅުން ތާއީދެއް ނެތިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޯއކޭ އޮތްޮގތަށް ކުރިއަށް ދާން. އެކަމަކު ޭއެގ    ތާއީދުނުކުރަންޏާ

 ؟ ކުރިން އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުން މުއްދަތެއްލުން ކިހިނެއްތޯވާނީ ެއއަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން އެ ދުވަހު ކޮިމޓީަގއި ވެސް އެ މުއްދަތެްއެގ ވާހަކަ ދެކެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، އަލަށް ތަޢާރަފުކުރާ 

ެއ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެިއން  ބިލުެގ  އަންނައިރު  އެހެން  ބިލު  މިސާލަކަށް  މުްއދަތެއް،  ެއ  ވާތީވެ  ކަމަށް  ކަމެއް 

ަގާވއިދާ ބިލުަގއި އޮންނާނެ  ހޯދޭނެ.  ތާރީޚާ އެއްޗެހި ވެސް. އެހެންވެ އެހެން  ޙައްލު  އެ އިމްޕްލިމެންޓުކުރަންޖެހޭ  އި 

އޮތިއްޔާ   ރިޒަރވޭޝަނެއް  އިތުރު  އަދި  ޔަޢުޤޫބު  އެހެންނަމަެވސް،  އޮތީ.  ނިމިފައި  ވާހަކަދައްކައި  އޭރު  ކަމަށް 

 ފާހަަގކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ވެސް  މެންބަރުން  އެހެން  އިތުރު  ދެން،  ދޫކޮށްލީ.  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އެހެންެވްއޖެއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ނޫން 

 ފާހަަގނުކުރަްއވާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދޫކޮށްލީ. އަޅުަގނޑު ހަަމ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރެކޮމެންޑޭޝަ ައއިލެންޑް    4ން  އާދެ!  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  އީމާން  ދާރުލް  ިމއިނީ،  ަގއި 

ރުފިޔާ  އެއްމިލިއަން  ދަްއކަންޖެހޭ  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑުން  ސަރވިސަސް  އޭިވއޭޝަން 

އައިލެންޑް އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެންނެވުމަށް،  ލިމިޓެޑަށް   ހޯދުމަށް  ސަރވިސަސް  އޭިވއޭޝަން 

ެއ މިނިސްޓްރީއަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ ދަްއކާނެ ކަމަށް   ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހުރިކަާމއި، އެ ފައިސާ ދެއްކުމުން 

ފިނޭންސާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މައްސަލަިއަގިއ،  ފާހަަގކޮށްފައިވާ  އިން  ސަރވިސަސް  އޭިވއޭޝަން  އައިލެންޑް 

މި ދެންނެވުމަށް.    ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  އަަވސް  އެްއެވސް    4މައްސަލައަށް  ރެކޮމެންޑޭޝަން.  ވަނަ 

އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ  ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރެކޮމެންޑޭޝަނާ ުގޅޭޮގތުން ެއްއވެސް ރިޒަރވޭޝަނެއް އެބައޮތްތޯ

ބޭނުންކުރި... މައްޔިތުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރި،   ވަނަ ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް ދާނަން. މާލިއްޔަތުން ުއފުލުމަށް  5މިހާރު  

ކަންތައްތަކުެގ   ފާހަަގކުރެވުނު  އޮޕަރޭޓްކުރުމުަގއި  ަގތުމާއި،  ދޯނި  ބޭނުންކުރި  ުއފުލުމަށް  ަމއްޔިތުން  މަޢާފުކުރައްވާ! 

ަގތުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑީ.ސީ(އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހަ ތަރު މިލިއަން ތެރޭަގއި ދެ ދޯނި 

މަރާމާތުކުރުމަށް   ދޯނިތައް  ރުފިޔާ  ދެ  ހަތްދިހަ  ހަސަތޭކަ  ތިންހާސް  އަށްޑިހަ  ހަތަރުލައްކަ  ތެރެއިން  ރުފިޔާެގ 

އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިްވސް  ހަލާކުވެެގން  އިންޖީނު  ދޯނީެގ  އެއް  ތެރެއިން  މީެގ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުމާިއ، 

ޓެޑްެގ ތިލަފުށި ޑޮކުަގއި ބާއްވާފައި އޮތުމުެގ ސަބަބުން، ޑޮކުެގ ފީެގ ޮގތުަގއި  ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމި
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ލަްއކަ ހަހާސް ބާރަ ރުފިޔާ އަރާފަިއވާ ވުމާިއ، މި ދޯނިތައް ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީ   7ެގ ނިޔަލަށް  2018އެޕްރީލް    18

ލުކުރާނެ ޮގތެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމާއި،  ތިން މަސް ދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު މި އުޅަނދުތަކާމެދު ޢަމަ

ހަލާކުވެފަިއާވ   ބާވެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އުޅަނދުތައް  ސަބަބުން،  ނުެގންދިއުމުެގ  ބަލަހައްޓަމުން  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ވީ އެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި ބަލައި ނިންމުމަށް ދެންނެވުމަށް. -މައްސަލަ އެންޓި

ަގނެފަިއވާ   ޚަރަދުކޮށްެގން  ބަޖެޓުން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނަމުަގއި    2އަދި  އެޗް.ޑީ.ސީެގ  ދޯނި 

ަގތުމުަގއި ފައިސާ ދައުލަތުެގ   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނާތީއާއި، ދެ ދޯނި 

ޚަރަދުކުރު ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  އިޖުރާޢަތްތަްއ  މާލިއްޔަތު  އެޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު  އެންމެހާ  ޒިންމާ  މުަގއި 

ިއއްޒަތްތެރި   ުގޅޭޮގތުން  ރެކޮމެންޑޭޝަނާ  މި  ދެންނެވުމަށް.  ފިނޭންސަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ 

ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ފާހަަގކުރަން  ކަމެއް  ައޅުަގނޑު؟ )މެންބަރަކު  އާދެ!  ވަނަ    6މިދަނީ    ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

)ަވުގތުކޮރެކޮމެންޑޭޝަނަށް މިނިސްޓްރީން ޅަކަށްފަހު(  .  ބޭނުންކުރުން  ދޯނި  ދެ  ބޭނުންކުރި  އުފުލުަމށް  މައްޔިތުން 

ހުއްޓާލާފައިވާތީ، މާލިްއޔަތު ަގވާއިދާ ެއއްޮގތަށް ދޯނިތައް ނީލަން ކިޔުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި، ދޯނިތައް ނީލަން  

ޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ އިޢުތިރާޟެއް ޮއތްތޯ ބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަނަން ލިޔުމުން، މި ދެ ދޯންޏާ  ކޮރަ-ކިޔުމުަގއި އެންޓި

ުގޅޭ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙުޤީޤު ނިންމާ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީއަށް ަވކި އެްއޗެއް އަންަގންދެން މި ދެ ދޯނި  

ފަސްކުރުމަށް   ކިޔުން  އެންޓި  2020މާރިޗް    4ނީލަން  މިނިސްޓްރީއަށް ކޮރަޕްޝަން-ަގިއ  އެ  ކޮމިޝަނުން   

ެގ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާ ުގޅިެގން ދޯނިތަކުެގ ހާލަތު ބެލުމަށް ދެވެން  19-އަންާގފަިއާވކަމާއި، އަދި ކޮިވޑު 

ނެތުމުން، ަގދަިވއްސާރަިއަގއި ދޯނިތައް ދިޔަެވ، ެއއްކޮށް ައޑިއަށް ޮގސްފަިއވުމުން، ދޯނިތަކާމެދު ދެން ޢަމަލުކުރާނޭ  

ތް އަންަގއި ދިނުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އަންާގފަިއވުމުން، ދޯނިތަކާމެދު ދެން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތެއް ޮގ

އެންޓި ޮގތަކަށް  -އަންަގވައިދެއްވުމަށް  ވަކި  މިނިސްޓްރީން  ދޯނިތަކާމެދު  ދެންނެވުމުން،  ކޮމިޝަނުަގއި  ކޮރަޕްޝަން 

އިޢުތިރާޟު ނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ކަމަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް  ނުކުރާ  ކޮމިޝަނުން    2020ޖުލައި    14  އެ  ަގއި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ަވކި ޮގތެއް އަންަގންދެން ދައުލަތުެގ  -އަންަގވާފަިއވާކަން ފާހަަގކުރެޭވ ކަމަށް. ވީމާ، އެންޓި

އްލުން ކުޑަކުރުުމެގ މުދާ ވީރާނާވުމަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އިހުމާލުކަމާއި، މި ދެންނެުވނު ދެ ދޯނިން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ެގ

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ބޯޑާިއ  އެޗް.ޑީ.ސީެގ  ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  އިންޖީނުތަކާމެދު  ައޅާފަިއވާ  ދޯނިތަކުަގއި  ޮގތުން، 

ނިންމުމަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  މަތިން  ލަފާެގ  މަޝްވަރާާއއި  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އަދި  ފިނޭންސް 

 ފެއާޒްއަށް ދެންނެވުމަށް. ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު މި ކަމަށް... މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން  -އަޅުަގނޑު ޔަޢުޤޫބު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު މީަގއި އަދި އިތުރު ޚިޔާލެއް އެބައިން. މިހާރު ވާޮގތަކީ އެންޓި

ކޮމިޝަނުެގ އެ ނިންމުމުެގ ސަބަބުން، ދައުލަތުެގ މުދަލަކަށް ެގއްލުމެއް ލިބިެގން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް  

ކަނޑައެޅިފަ ެއޮގތަށް  ޕްރެސީޑެންޓު  ވެސް  އެ  މުދަލަކަށް  ައުގބޮޑު  މާ  ވުރެން  ތިއަށް  މާދަމާ  ބޭްއވެންޏާމުން  ިއ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ ކުރި އަމުރު، -ެގއްލުމެއް ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެތީވެ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެންޓި

އި ަވކި  މައްސަލަ  އެ  ހުރިހާ އެްއޗެއް  ނިންމި ސަބަބާއި،  އެ  ނިންމުން  ނިންމި  އެ  ބަލަިއ  ނޫނީ  ޮގތަށް  ޝޫެއްއެގ 

 ދިނުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން މިކަމާ ުގޅިެގން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިޢުތިރާޟު   ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަކު  ިއްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް 

 ނޫނީ އެޮގތަށް ހިމެނުމަށް ތާއީދުކުރައްވާނަމަ ތާއީދުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ؟ ކުރަްއވަންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުކުރާ  އިންކާރު  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރު  އެބަިއ  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

 ޔަޢުޤޫބު އެ ހުށަހެޅުްއވި ރެކޮމެންޑޭޝަން އަޅުަގނޑު ހިމަނާނަން. އެއީ އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއޭޓުަގއި ދަންނަވާލަން

އެބަިއ   އަހާއިރު  ވޯޓަށް  ައޅުަގނޑު  އޮތްޮގތަށް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ނޯޓުކޮށްލުމަށް.  ރެކޮމެންޑޭޝަން 

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ވިލުފުށި  ހުށަހަޅުއްވާ،  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ެއއީ  ވާނެ.  ފާހަަގކޮށްލަން 

ދާނަން  ތާއީދުކުރަްއވާ އަޅުަގނޑު  ދެން،  ހުށަހެޅުން.  ޓީީވ    7ފަިއވާ  ދީނީ  ެއއީ  ިއނޭގތޯ.  ރެކޮމެންޑޭޝަނަން  ވަނަ 

ބޭނުންާވ   ކުރުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓު  ޗެނަލް  ދީނީ  ުވމާއި،  ފަށާފައި  ކުރަން  ބްރޯޑްކާސްޓު  ޮގތުަގއި  ޗެނަލްެގ 

އި )ޕީ.އެސް.އެމް(  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  ަގތުމަށް  ކޯޓޭޝަންަގިއވާ  އިކުއިޕްމަންޓްތައް  ހުށަހަޅާފަިއވާ    7.9ން 

ރުފިޔާ ެއއްކޮށް ދޫކޮށްފަިއ ވަނީ ޒަކާތު ފަންޑުން ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް   17ސަތޭކަ    7ހާސް    3މިލިއަން  

  އެހީވާ ވަޤުފު ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ދީނީ ޗެނަލް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާނޭ ިއކުއިޕްމަންޓްސްެގ



 2021 މޭ 25                    ވަނަ ބައްދަލުވުން   27މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

6 

 

ކޯޓޭޝަންަގއި   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީން  ވީނަމަވެސް،   51ޮގތުަގއި  ހިމަނާފައި  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ައއިޓަމެްއ 

ައއިޓަމްކަމާއި، އެހެންކަމުން ޗެނަލް   15މިހާރު ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރެވެމުން ދާއިރު ަގނެފަިއވަނީ އޭެގތެރެއިން  

ކަމަށް ބޭނުންވާނެ  ހޯދަން  ބޭނުންވާ އުފެއްދުމަށް  ހެދުމަށް  ޗެނަލް  ލިސްޓުަގއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕީ.އެސް.އެމްއިން   

ަގތުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓު  ބޭނުންވާ  ޗެނަލަށް  ދީނީ  ީވމާ،  ކަމަށް.  ހިމަނާފައިވާ  ިއކުއިޕްމަންޓް  ިގނަ  ވަރަށްވުރެ 

ހުން ބާކީ  ކުރުމަށްފަހު،  ޚަރަދު  ތެރެއިން  ފައިސާެގ  ދޫކޮށްފަިއވާ  ފައިސާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަށް  އަދަދަށް  ނަންޖެހޭ 

ފަންޑުެގ   ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑަށް  ވަޤުފު  އެހީވާ  ކުރިއެރުވުަމށް  ކަންތައްތައް  ދީނީ  މެދުވެރިކޮށް  ޕީ.އެސް.އެމް 

ކުރުމަށް  ފިނޭންސްއާއެކު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސަްއކަތްތައް  އެއްމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ޖަމާކުރުމަށް  އެކައުންޓަށް 

އިސްލާމިކް އޮފް  އެްއވެސް  މިނިސްޓްރީ  މެންބަރެއްެގ  އިއްޒަތްތެރި  ދޭތެރޭ  ޕޮއިންޓާ  މި  ދެންނެވުމަށް.  އެފެއާޒަށް   

އެބައޮތްތޯ ދެން  ؟ )ޚިޔާލުފުޅެއް  އާދެ!  އިމާރާތްކުރުމުެގ    8ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިސްކިތް  ޒިކުރާ  ޕޮއިންޓު.  ވަނަ 

އާޒުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހަދާފައިާވއިރު، ެއ  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެ

އެންޑޯމަންޓު ސެކްޝަންެގ   މިނިސްޓްރީެގ  އެ  ހަިއސިއްޔަތުން  ވެރިެއްއެގ  ސެކްޝަންެގ  އެންޑޯމަންޓު  މިނިސްޓްރީެގ 

ޒިކުރާ   ކޮށްފައިވާތީާއއި،  މަސައްކަތް  ހަވާލުކުރުމަށް  މަޝްރޫޢު  މި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް  އެސް.ޖޭ  ވެރިޔާ  އޭރުެގ 

ތް އިމާރާތް ކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ދެމެދު ވެފަިއވާ  މިސްކި

ލިޔުމުަގއި   ހަވާލުކުރާ  ބިން  ވެރިޔާ  އޭރުެގ  ސެކްޝަނުެގ  އެންޑޯމަންޓު  ިމނިސްޓްރީެގ  އެ  ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ 

ހުރި   މިސްކިތް  ޒިކުރާ  އަދި  ކަމަށާއި،  ކަމާއި،  ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ  އެސް.ޖޭ  ބިން 

އަދި ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުެގ މަޝްރޫޢުއާ ުގޅިެގން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ ޕްރޮޕޯސަލްަގއި ޒިކުރާ 

މަޝްރޫޢު އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ޮގތްކަމަށް  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އިމާރާތްކުރުުމެގ  ކުރިއަށް  މިސްކިތް   

އޮންނާތީއާިއ،  އެނެގން  ޮގތަށްކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަމައެކަނި  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ެގންދިއުމަށް 

ިއސްލާމިކް  އޮފީހާއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ  ޮގތަކީ،  ނިންމަވާފަިއވާ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އެ  ސަރުކާރުން 

ފަިއވާ އަދި އާންމުކޮށްފަިއ ނުވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވާއިރު، އެ މަޢުލޫމާތު އެސް.ޖޭ  މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވި

ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ ޕްރޮޕޯސަލްަގއި ހިމެނިފައި ވާކަާމއި ައދި މި މަޝްރޫޢުއާ ުގޅިެގން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ާވ އޮޕޮޗުނިޓީ ކޮސްޓުެގ މަޢުލޫމާތު އެސް.ޖޭ އެންޑް ޓްރެޜަރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ިއވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާފައި

ކޮންސްޓްރަކްޝަނަން ދީފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އެންޑޯމަންޓު ސެކްޝަންެގ އޭރުެގ ވެރިޔާ  

ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ، ެއ މައްސަލަ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ކަމަށް. އަދި ެއ  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ތަޙުޤީޤަށް މި މުވައްޒަފުންެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު -ސަލަިއަގއި ފަހުން އެންޓިމައް
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މައްސަލަެއއް ސާބިތުެވ، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް  

މުަވއްޒަފު   މި  ފޮނުވާފައިާވތީ،  ކޮމިޝަނުން  ެއ  އެ  ސަބަބުން  ދެމިހުރުމުެގ  ވަޒީފާަގިއ  ިމނިސްޓްރީެގ  އެ 

މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރު ެގއްލުންތަކެއް ވެދާނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށް. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަށް  

ސަބަބު ދެމިހުރުމުެގ  ވަޒީފާަގއި  މިނިސްޓްރީއިން  އެ  މުވަްއޒަފު  މި  ފޮނުއްވާފައިވާތީ،  ކޮމިޝަނުން  އެ މއެ  ން 

ފެންނަ ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ވެދާނެ  ެގއްލުންތަކެއް  އިތުރު  ސެކްޝަނުެގ    މިނިސްޓްރީއަށް  އެންޑޯމަންޓު  އަދި  ކަމަށް 

ސަރވިސް   ސިވިލް  އެފެާއޒްއިން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެދި  ަވކިކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާއިން  ވެރިޔާ  އޭރުެގ 

ރިކުެއސް  2021ޖަނަވަރީ    10ކޮމިޝަނުަގިއ   ނިންމަވައިދެއްވާފައި  ަގއި  ޮގތެްއ  މިހާތަނަށް  މައްސަލަ  މި  ޓުކުރެިވ، 

ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ަވކިކޮށްދިނުމަށް  ަވޒީފާއިން  ުމވަްއޒަފު  އެ  އެްއޮގތަށް  ރިކުއެސްޓާ  އެ  ނުވާތީ، 

ޖެ ޕްރޮސިއުޓަރ  ދަޢުވާކުރަން  މައްޗަށް  ވެރިޔާެގ  އޭރުެގ  ސެކްޝަނުެގ  އެންޑޯމަންޓް  އަދި  ނެރަލްގެ ދެންނެވުމަށް. 

ކަންނޭނެގ  ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެ  ނުކުތާ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ކަމަށް.  ފެންނަ  ދެންނެވުމަށް  އޮފީހުަގިއ 

ެއއީ   ދެންނެވޭނެ.  ނުއެއް  ދަޢުވާކުރާކަށެްއ  ސީދާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެއީ  ދަޢުވާކުރުމަށް.  ދަޢުވާކުރެވޭނެނަމަ 

ެއއްޗެއް، އޮތް  ރިޕޯޓުަގއި  ައސްލު   ތަޙުޤީޤު  ނޫނަސް  އެްއޗެއް  އޮތް  ރިޕޯޓުަގއި  ތަޙުޤީޤު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ކުރެއްވުމަށް   އޮތްނަމަ  ކުރެެވން  އެ  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ނިންމަވާނީ.  އެޮގތަށް  ޖެނެރަލްހެން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 .. ދެންނެވުމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް އޮތުން އޯކޭހެން. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދު ެއޮގތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިތުރު   އެހެންވީމާ،  ެއދެން.  އަޅުަގނޑު  ބަދަލުކުރުމަށް  ޢިބާރާތް  އެ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ވަނަ ނުކުތާައށް. މިވެސް ހަމަ ޒިކުރާ   9ޕޮއިންޓެއް ޭއަގއި ފާހަަގކުރަްއވަން ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަނީ  

އިމާރަ މިސްކިތް  ޒިކުރާ  ބައެއް.  އެދުނިންތޯ މިސްކިތުެގ  ޔައުޤޫބް  ކީކޭތޯ  ކޮށްދިނުމަށް،  މަސައްކަތް  ތްކުރުމުެގ 

 ؟ފުރުޞަތަކަށް

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާެގ އުތުރުހިތަދޫ 
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 ؟އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް ލިބިދާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އާދެ! ައސްލަމް ކުރިއަށްެގންދަވާ!  

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާެގ އުތުރުހިތަދޫ 

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ލިޔުްއވަން، ދަޢުާވކުރާވަރަށް ހެކި ހުރިކަމުަގއި ވަނީނަމަ ދަޢުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

 ޮގތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެުވމަށް.  ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވަން. ދަޢުވާާއމެދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އޯކޭ، ެއޮގތަށް އެބައި އިޞްލާޙުކުރާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާެގ އުތުރުހިތަދޫ 

 އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ ނުކުތާއަށް. ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުުމެގ    9އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުަގނޑު  

  10މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ބަލާއިރު، އެ އިމާރާތުެގ  

ފްލޯރ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި    6މަށާއި، އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭނީ  ފްލޯރ ސަރުކާރަށް ދޭނެކަ  4ފްލޯރެގ ތެރެއިން  

ކޮށްފައިވާ   ދެމެދު  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ  އެސް.ޖޭ  އެފެާއޒާިއ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވީނަމަވެސް، 

އިމާރާތުެގ   މިސްކިތް  ޒިކުރާ  ދިނުމަށް   7އެއްބަސްވުމުަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  އެސް.ޖޭ  ފްލޯރ 

އެސް.ޖޭ އެއްބަސްވެ ުގޅިެގން  ަމޝްރޫޢާ  މި  ދައުލަތުން  ސަބަވުން  ސޮއިކުރުުމެގ  އެްއބަސްވުމުަގއި  މި  ފަިއވާތީާއ، 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައި ާވއިރު، ދައުލަތަށް ެއކަމުން   30ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ިއކުއިޓީެގ ޮގތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ  

މިނިސްޓްރީ ނުވާތީއާއި،  ލިބިފައި  ފައިދާެއއް  އެއްބަސްވުުމަގިއ    އެްއވެސް  މި  ފަރާތުން  އެފެއާޒުެގ  އިސްލާމިކް  ޮއފް 

އޭރުެގ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ސޮއިކޮށްފައިާވތީ، މިކަމުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ެގއްލުން ލިބި،  
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މައްސަ މި  ތުހުމަތުކުރެވޭތީ،  ކަމަށް  ލިބިފައިާވ  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  ޭއރު  އެސް.ޖޭ  ލައިަގއި 

ދެންނެވުމަށް   އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަޢުވާކުރުމަށް  މައްޗަށް  އެފެއާޒުެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ބައި ވެސް ދެންމެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  

ހެކި ހުރިކަމަށްވާނަމަ އެ ޢިބާރާތަށް އެބައި ބަދަލުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއޭޓުަގއި    އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް

އެއްޮގތް ެއޮގތަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި އެއްެވސް މެންބަރަކު  ދަންނަވަން. މި ދެބައިެގ ވެސް މި ނިމުން 

ވަނަ ނުކުތާއަށް. ޒިކުރާ މިސްކިތް    10ށްފަހު( އެހެންވީމާ،  ަވުގތުކޮޅަކަ؟ )މިއަށް ެއއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ

އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޮގތުަގއި  އިކުއިޓީެއއްެގ  ޕްރޮޖެކްޓު  މަސަްއކަތްކޮށްދިނުމަށް  އިމާރާތްކުރުމުެގ 

ހޯ ރުފިޔާ  މިލިއަން  ތިރީސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރަިއވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  ދުމުެގ  އެފެއާރޒްއިން 

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  މަތިން  ލަފާެގ  ފިނޭންސުެގ  އޮފް  ޖެނެރަލް އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީ  ެއޓަރނީ  މަސައްކަތް 

ހޯދުމަށް   ސަރުކާރަށް  އަނބުރާ  ފައިސާ  މި  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  އަދި  ދެންނެވުމަށް.  އެފެާއޒަށް  އިސްލާމިކް 

ވަނަ    11ަގނޑު ދެން ެއހެންވީމާ، ދެން އިން ނުކުތާައށް ދާނަން. އެއީ  ދެންނެވުމަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅު 

ވަނަ   11ނުކުތާއަށް. ީމެގ އިތުރުން ކުރިމަުގަގއި، )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއޭޓުަގއި އަހާލާނަން މި  

ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ )ނަނީ މިތާނުކުތާަގއި މި ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ މިއީ ކޮން ކައުންސިލެްއެގ ވާހަކައެއްތޯ މި އިން

ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޓައިޕިންގ އެރަރއެއް ކަމަށް މި ވަނީ.  ؟ )ސެކްރެޓޭރިއޭޓުެގ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވިތޯ

އޭަގއި   އޮޑިޓްކުރަްއވާއިރު،    11އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީ  ކުރިމަުގަގއި  އިތުރުން  މީެގ  ވަނީ  އެ  ނުކުތާަގއި  ވަނަ 

ކަންތައްތަކާމެދު   އިސްލާމިކް ފާހަަގކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުަގއި  އޮޑިޓު  މިނިސްޓްރީެގ  އޮޑިޓްކުރަްއވާއިރު  މިނިސްޓްރީ 

މިންވަރު   ޢަމަލުކުރެވިފަިއވާ  ލަފަޔަށް  ދެއްވާފަިއވާ  ިއޞްލާޙުކުރަން  އަދި  މިންވަރާއި  އަޅާފަިއާވ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ 

މިޓީން ނިންމެވިެއވެ. އެހެންވީމާ، ިމއީ މަިއަގނޑު ޮގތެއްަގއި  ބެލުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮ

ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓާއި އަދި ޒަކާތު ފަންޑުެގ    18،  17،  16،  15،  14،  13،  12އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  

ހިމަނަން ޮގތުަގއި  ރެކޮމެންޑޭޝަނުެގ  ކަންކަން  ފާހަަގކުރެުވނު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓުން  އޮޑިޓް  މި ޚާއްޞަ   

ރުން އޮންނާނެ ޒިކުރާ މިސްކިތުެގ މައްސަލައިަގއި  މީެގ އިތު،  ށް ނިންމި ކަންކަން. ދެންރިޕޯޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަ

އަދި ަވކި އަޅުަގނޑުމެން ކޮިމޓީން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެާއއެކީަގއި މި ދެ ރިޕޯޓު  

ދާނީ ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓުތައް އެްއކޮށް  އޮޑިޓު  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގކުރެވުނީ  މި  އެހެންވީމާ،   .

މެންބަރުން   އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތުަގއި  ރެކޮމެންޑޭޝަނުެގ  ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރު 

ެއްއވެސް ކަމެއް މީަގއި ހިމެނުމަށް  ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު އެދޭނަމަ ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އިތުރު 
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ފާހަަގކުރެވުނު  ދެންމެ  ރިޕޯޓު  މި  އަޅުަގނޑު  އެއަށްފަހު  އަރުވާނަން.  މިހާރު  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުަގނޑު 

ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާ އަދި ެއައށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެ  

އިން ެއ އިޞްލާޙުތަކާ އެކީަގއި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. އެހެންވީމާ، އިޝާރާތްކުރެއްވި ފަދަ

އިތުރުން  ރެކޮމެންޑޭޝަނުެގ  މި  މެންބަރުންނަށް  ިއްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ 

ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާލަން. ) ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އިތުރު އެްއވެސް  އެހެން ކަމެއް ހިމަނަން 

ބަލައިލާނަން.  އަޅުަގނޑު  މަޑުކުރޭ  އަޅުަގނޑަށް،  ކަަމކަށް  ފާހަަގކުރެވޭ  ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް  އިތުރުކުރަން  ބައެއް 

ދަންނަވައިލަ މި  ވޯޓަށް  ފުރަތަމަ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ނުވޭ.  އެދިލަްއވާފަެއއް  މެންބަރަކު  ނީ އެްއވެސް 

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ހިމަނާފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުެގ ތެރެއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް 

ހުށަހަޅުއްވަިއ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއޭޓުަގއި  

 ށަހެޅުްއވުން ވިދާޅުުވމަށް. ޔަމީ!ށަހެޅުއްވި ހުދަންނަވައިލާނަން ޔައުޤޫބް ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޔަމީ، އަޑެއްނީވޭ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބެލުމަށް  -އެންޓި ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާ  މިނިވަން  ނިންމާފައިވާ ސަބަބު  އަމުރާއި  ކޮމިޝަންެގ  މެންބަރު  ކޮރަޕްޝަން 

 ޔަޢުޤޫބު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ނިންމުމުެގ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމާެއކީ ދެއްތޯ. ެގއްލުމުެގ. އާދެ! އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތާއީދުކުރަްއވާ ޢަފީފު  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވާ،  އިއްޒަތްތެރި  ޔަޢުޤޫބު  ހުށަހެޅުމަށް  ފަިއާވ 

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ޗެޓްލޮްގަގއި ޔޭސް، ނޯ ނޫނީ  

އެބަ   ބޭފުޅުން  އެހެން  ވޯޓު.  ލަްއވައިފި  ޢަފީފު،  )ވޯޓުލެއްވުން(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޖަްއސަވާލައްވާ.  އެބްސްޓެއިން 
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ބޭފުޅަކުތި ނުލެވޭ  ބޭފުޅަކަށް  ބޭނުންފުޅުވި  ވޯޓުލަްއވަން  ވޯޓުަގިއ  ؟ އްބެވިތޯ،  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އާދެ! 

ހަތެއްތޯ   އަޅުަގނޑުމެންެގ.  އަނެއްކާ  އޮތްތޯ  އެބަ  ކޯރަމް  ވޯޓިންގ  ބޭފުޅުން،  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ބައިވެރިވަޑައިެގން 

އަށެއްތޯ ނޫނީ  ޔަ؟ އިންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވޯޓިންގ  ޔަމީ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަށެއްތޯ  ހަތެއްތޯ،  ޤީންކޮށްލަދީބަލަ 

ޢަބްދު  މިހާރު  އަލުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ކޯރަެމްއ  ވޯޓިންގ  ވިދާޅުވެއްޖެ  هللا ކޯރަމަކީ.  ރިޔާޟް 

ޓު މީޓިންގެގ ޖޮއިންކުރަްއވާ ވާހަކަ. ޖޮއިން ކުރީމަ އަޅުަގނޑު އަލުން ޯވޓަށް އަހާލާނަން. ޖޮއިން ކުރި ކަމަށް، ކަރަން

ޢަބްދު މިހާރު  ބައިވެރިވެއްޖެ.  ވޯޓުަގއި  ރިޔާޟް  ވަޑައިެގންފި.  ރިޔާޟް  ޙުސައިންެއއް.  ނެތް  ރިޔާޟް، هللا ތެރޭަގއި 

ޢަފީފު   ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އެއީ  ހުށަހެޅުން.  ހުށަހެޅުއްވި  ޔަޢުޤޫބު  ވޯޓުލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެންުގމާ ުގޅިެގން  -ސަލައިަގއި މަޑުކޮށްލުަމށް އެންޓިތާއީދުކުރަްއވާފަ. ެއއީ ދެ ދޯނީެގ މައް

އެހެން އޮެވ، އަދިެވސް އެ ޮއތް ޮގތަށް އޮތުމުެގ ސަބަބުން މިހާރު ދޯނި އަޑިއަށް ޮގސް، ކޮވިޑްެގ ހާލަތާ ުގޅިެގން ެއ  

ބޮޑަށް އެ މުދާ އެއްކޮށް ވީރާނަވެެގން.  ބެލެހެއްޓުމުެގ ބައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ޮގސް، އަޑިއަށް ޮގސް ދެން ވަރަށް  

ކަހަލަ   މި  ކުރަންޖެހުމުެގ ސަބަބުން  ކަންކަން  އެ  ނިންމައި،  ނިންމުންތައް  ކަހަލަ  އެ  ުގޅިެގން  އެކަމާ  އެހެންވީމާ، 

ކަންކަން ދިމާވާތީ އެކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލާ، ދިރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީއަށް 

އެއީ  އެ ނަތީޖާ.  ދަންނަވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެވުނީ.  ވޯޓު  މި  އެކަމަށް  އެހެންވީާމ،  ފޮނުވުމަށް.  ކަން 

ހުށަހެޅުން   އެ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަށް  މެންބަރުން،  ިއއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ބަިއވެރިވި  ވޯޓުަގއި 

ދެވަނަ ހުށަހެޅުން. އެއީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާސްވީ. ދެން އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކޮށްލަނީ  

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުން. އެ ހުށަހެޅުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނަން.

 

 ދެްއކެވުން: ވާހަކަ هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާ، ދާންދޫ  ެއއީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

އްވާ ހުށަހެޅުން. އެއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް  ތާއީދުކުރަ  هللاޢުޤޫބު ޢަބްދުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަ

ދަޢުވާކުރުމަށް އޮތް ޢިބާރާތް، ތަޙުޤީޤަށްފަހު ދަޢުވާ ކުރެވޭަވރުެގ ހެކި ހުރިނަމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެފަރާތުެގ  
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މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުކުރުމަށް.  ރެކޮމެންޑޭޝަން  ެއ  ދަޢުާވކުރުމަށް  އެ މައްޗަށް  ރުންނަށް 

)ވޯޓުދެއްވުން(   ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  ވޯޓުދެްއވުމަށް  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ހުށަހެޅުމާމެދު 

 ؟ ޢާމިރު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންތޯ؟ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޢާމިރު

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 އަޅުަގނޑަށް އެ ހުށަހެޅުން ސާފެއް ނުވި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ހުށަހެޅުމަކީ މި ރިޕޯޓުެގ ރެކޮމެންޑޭޝަންަގއި މި އިންނަނީ، ޒިކުރާ މިސްކިތުެގ މަްއސަލައާ އަދި އިތުރު އެހެން  

ކަމެއްަގއި ފާހަަގކުރެވިފައި ޮއތްޮގތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް. ދެން، އެތަން މި  

ވަރަ ދަޢުވާކުރެވޭ  ކުރަްއވަނީ  އޮތް  އިޞްލާޙު  ފުރުޞަތު  ދަޢުވާކުރަން  އެ  ނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިާވ  ހެކި  ށް 

 ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 އާދެ! އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަތް   ބައިވެރިވި  ވޯޓުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ފާސްެވްއޖެ.  ިއއްތިފާޤުން  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި 

ހުށަހެޅުއްވި   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓުަގއި  ދެންމެަގއި  އޮފް    11ދަންނަވާލަނީ،  މިނިސްޓްރި  ރެކޮމެންޑޭޝަނާއެކު 

 ރިޕޯޓާއި  ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓު  2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012އިސްލާމިކް އެފެާއޒްެގ  

އަދި ޒަކާތު ފަންޑުެގ ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓާ ުގޅިެގން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އެކުލަވާލާފަިއާވ  

އިްއޒަތްތެރި   11 ފާސްކުރެްއވުމަށް  އިޞްލާޙާއެކު  ދެ  ފާސްކުރެވުނު  ދެންމެ  ކުރެވުނު،  އިޞްލާޙު  ރެކޮމެންޑޭޝަން 

ފެނިވަޑައިަގންނަ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރުންނަށް  ހުޅުާވލަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ވޯޓުދިނުމަށް  ޮގތަކަށް  ވާ 

 ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިލްޔާސް ބައިވެރިވެަވޑަިއެގންފި.  ؟ )ޣަފޫރު ވޯޓުގައި ބަިއެވރިވެަވޑަިއެގންފިންތޯ؟ ޣަފޫރު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ޢާމިރުއަށް ުގޅަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ވޯޓަކަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޢާމިރު... 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުެގ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން އަނެކަތިީވމަ ސާފުނުވަނީއޭ. ކެނޑެނީއޭ. އަނެއްކާ ެވސް މިއނީ 

 ވެފަ. ދެން، މިހާރު ތި އެހީ ކޮން ވޯޓަކަށް ކަމެއް ނޭނޭގ. ޖޮއިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެންމެ ެގނެވުނު ދެ އިޞްލާޙާ އެކީަގއި...  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 އާނ، ޯއކޭ. 

 

 )ވޯޓުދެްއވުން( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން    8އެހެންވީމާ، ވޯޓުަގއި. އެހެންީވމާ، މި ވޯޓުެގ ނަތީޖާއަކީ ވޯޓުަގއި ބައިވެރި  

ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓާއި އަދި    2018ން    2013ފާސްވެއްޖެ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީެގ  

އްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ުގޅޭޮގތުން މެންބަރުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު ެގނެވުނު ދެ ޒަކާތުެގ ފަންޑުެގ ޚާ

މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެހެންވީމަ،  އަޅުަގނޑު  ފާސްެވއްޖެ.  ފާސްކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  އިޞްލާޙާެއކީަގއި 

ބައްދަ މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރުދަންނަަވމުން،  އަދި ވަރަށްބޮޑަށް  ދެން،  ނިންމާލާނަން.  މިހިސާބުން  ލުވުން 

ކުރިއަށް   އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  ުގޅޭ  ބިލާ  އިންޝުއަރެންސް  މަޢާފްކުރައްވާތި!  ދަންނަވާލާނަން،  އަޅުަގނޑު 
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މީޓިންގ   އެކީަގިއ  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ  އަޅުަގނޑު  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ެއ  އެހެންވީމާ،  ެގންދިއުމަށް. 

މަށްފަހު މި ހަފުތާ ނޫނީ އަންނަ ހަފުތާ ތެރޭަގިއ، މި ހަފުތާ ނޫން، އަންނަ ހަފުތާެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު  ތާވަލުކުރު

 އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟްރިޔާهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށި

 ؟މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ެއއްޗެްއ ދަންނަވަން، މުޤައްރިރު، މުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟްރިޔާهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށި

ކަންތަކުަގއި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް އިނދޭ ކަންނޭނެގ،  މިހާރު ތި ސަބް ކޮމިޓީ އިންޝުއަރެންސް  

ހިއެއްނުވޭ   އަޅުގނަޑަކަށް  މަސައްކަތްތަކެްއކުރާތީ،  ބާރުބޮޑުކޮށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީަގއި  ޓޫފޯވަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑު 

އެ ކޮމިޓީައށް  ސަބް  ރަނަގޅީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދެޭވނެހެން.  ޓައިމް  އެ  ނެިގްއޔާ  އަޅުަގނޑަށް  މީހަކު  ހެން 

 އަޅުަގނޑުެގ ބަދަލުަގއި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށް   އެބައި  ބަލާފައި،  ފްލެކްސިބިލިޓީއަށް  މި  ެވސް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ބޮޑަކަށް  ވީހާވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން، 

އަޅުަގނޑު ބަލާނީ ެއޮގތް. ދެން،    ެގންދާނަން އިނޭގތޯ. ދެން، ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެިވ އަނެްއކާ ެއ ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީމަ

ރިޔާޟް ތި ރެޕްރެޒެންޓުކުރަްއވަނީ އަސްލު ކްރޮސް ޕާޓީެގ އަނެކަތީަގއި. އެހެންެވ، އެ ސްލޮޓް  هللا އަނެއްކާ ޢަބްދު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅީ ެއޮގތަށް ބޭްއވިްއޔާ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 އޯކޭ، ނޯ ޕްރޮބްލަމް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ، ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް. މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނީ. އެހެންވީމާ
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