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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މާލިްއަޔތު ކޮމި ނޑުމެން ަވނަ  2015ގަްސޓު އޮ 24ވަނަ ަބއްދަލުވުން  13ޓީގެ `. އަުޅގަ  ހޯމަ. އަޅުގަ

ޣަފޫރު ގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްދާއިރާ ުފށީ އުތުރުުކޅުދުއް ދަނީ. ކޮމިޓީެގ ހާޒިރީގެ ތެރޭގައިގެން ށް މިކުރިއަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިާރގެ ފޭދޫ ،ނާޝިދުގެ އިތުރުން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކޮމަންޑޫއަދި  ،މޫސާ

 ތްތެރި މެންބަރުޢިްއޒަ ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ ،ރަޝީދު އަްޙމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ  ،އިބްރާހީމްދީދީ

 ވިލިމާލޭ  ،އަދި އަޅުަގނޑު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ޠާރިޤް. އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ްއމުކޮށް ދިއުމުގެ ކުރީގަިއ އަކަށް އާ އިދާރީ މައްސަލަޙުސައިންމަނިކު.  ނިހާން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ

ނޑުމެން މިހާރު އިހުނަށް ވުރެ  ނޫންތޯނޑުމެން މި ކޮމީޓީތަްއ ސިއްރުތޯ އަޅުގަ  ޑަށް އަހަން އެބަޖެހޭ. ބޮ އަޅުގަ

ކޮމިޓީތަަކީކ  .ށްދާތީހާ މެދުވެރިވެގެްނ ކުރިއަޚާއްޞަ ެޗނަލެއް މަޖިލީ ޕީ.އެސް.އެމުން ؛ދައުލަުތގެ މީޑިޔާ ،މާނައަކީ

މިއަދުގެ މި ަބއްދަލުވުން  ،ވާީތވެ ކަމަކަށް ގެންދަމުންދާށް ގުުތ ދެވުނު މިްނވަރަުކން ރެކޯޑުކުެރިވގެން ކުިރއަވެސް ވަ

ނުޑ ދޫކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން ާބއްވާނެ ގޮަތކާ އިތުުރ  .މެދު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޚިޔާަލކަށް ައުޅގަ

ނޑު ފައްޓަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާރީ ކޮމި، ޚިޔާލެއް ނެތަތީވެ ނޑައަޅަުމން އަޅުގަ ޓީ އޯޕަން ކަމަށް ކަ

 ުނވާ ކަމަށްންބަރަކު އިތުރު އެްއޗެއް ވިދާޅުއްމު ގޮތެްއގައި މެއާ  ގައިމިނެޓު 5 ުކރުމުގެދު މަޝްވަރާމެ އްސަލައަކާމަ

 ޣަފޫރު މޫސާ. ވާނަމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް

 

 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީ 

މައްސަަލ ފުނިޖެހުމުންދާއިރުގައި ިމ ކޮމިޓީ ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ ނުހިނގާ  މިހާރު ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްަތއް

ވެސް އެބަދޭ  ހަފްތާެއްއެގ ތެރޭގައި .އެަތއް ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް ކުރަން އެބައޮތްއަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. 

ނުޑ ކުރިއަްށ ގެންދިއުތުރަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީ ނުާބއްވާ. އެހެންވީމާ، އިވެސް އެްއގޮތަކަށް  މަށް އަުޅގަ

ނޑަކަ .ހުށަހަޅަން ނޑަށް އެ ގައި ކުރަްއވާށް ޭނނގެ ދެން މުޤައްރިރު ގަސްތު އަޅުގަ ނގޭހާ ކަމެއް ކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

 ނުދާކަން. ރަކަށް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް މަސަްއކަތްތައް ފުނިޖެހެމުންދާ ވަ ،ވެސް ކަމަކީ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑުމެންނަށް ފަހުގެ ރަމަާޟން މަހާ ހަމައިން ފެށިގެން އަށް ހަމަ އެ ނުކުތާއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި  އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން.  ހަމަ ލަސްކަން ޚުދު ތަކުގެ ސްޕީޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވން އެާއއެުކަގއި އަދި އަޅުގަ

 ؛ކުރިްނވެސް މިއޮންނަ ތަރުތީބުން ،ކުރެވި ދަުލވުންތަްއ އަުލން ރީޝެޑިއުލް ޅުަގނޑުމެންގެ ބައްއަ  މިއަދުން ފެއްޓިގެްނ 
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އަދި ޖެހިގެްނ  .ގައި 11:15ޭއގެ ފަހުން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަުހގެ ފުރަތަމަ މަސައްަކތު ދުވަހުަގއި.  ަގއި 9:30

 ގެ ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެވަނަ ނުކުާތެއއްަގއި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ކުރިއަށް 9:30 ހަމަ ފަހަށް އަންނަ ދުވަހު

ނޑުމެންގެ ،އަދި ނިމިފައި ހުރި ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އޮތީ ގޮތުަގއި މި އަށް ނިމިފައި ހުރި މައި ކޮމިީޓއާ ހަމަ އަޅުގަ

ހުިރ ބާކީތެެރއިން ނެތިދިޔަ. އޭގެ ށް ހަމަ މައްސަކަތް ވެސްވަރަކުރާނެ މިންވަލަށް ހަމަ ތަރުތީބުތާ މަސައްކަުތގެ

ނުޑމެން؛ މަސައްކަތް ނިންމެވި ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ،ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ހުރި ކަމަށް މިހާރު އަޅުގަ

ކުރިައްށ މަސައްކަތްތައް ހުރި  ކުރިއަށް ،ައވަހަށްންނާ ހަމައަށް އައިސް ބޫލުކުރަން. ނިންމަވަިއގެން އަޅުަގނޑުމެގަ

ން ސަރުކާރުފްލެޓަށް  4-35 ގ3ެ ކޮށްފައިވާ ސިނަމާލެއި އިމާރާތްޝެޑިއުލާ އެްއކޮށް ގެްނދާނެ. މާލޭގަހުރި

ނަޑއެުޅއްވި ައގު އަޙްމަުދ ޞާލިޙް އިބްރާހީމަށާއި ޤާޟީ ޢަބްދު  ދީބާ ދެ މީހުން އެއްވަރަކަށް ދަްއކާފައިއަهللا ކަ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލްދީބަށް ރަޖިސްޓްރީއަهللا ސް މިހާރު އެ ފްލެޓު ޢަބްދުނަމަވެވީ

އެިދ  ެދއްވުމަށްމައްސަަލއަށް ޙަލެއް ހޯއްދަވައި އެކަމާ ކަންޮބޑުވުން ާފޅުކޮށް ،ކުަރއްވަމުން ގެންދަވާތީމަސައްކަތް

ކުރުމަށް ފޮނުއްވާަފއިާވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާަގއި  2015ޖުލައި  5ލިޙް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ޞާ

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  .ކޮުޅގައިަފއިލް، ތި ބޭފުުޅންގެ މޭޒުޮކޅުަގއި ސިޓީއެްއ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވަނީ  ލިޙް އިބްރާހީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީަގއި މިހ. ހިރަފުސްގޭ ނަމުގައި އަޙްމަދު ޞާ، ފަދައިން

ޚާއްަޞކޮށް  ،ެގ ތެރެއިންްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންންނެވި ނުކުތާ ފާހަގަކުަރއްވާފަ. އިމިދެ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ  17 ެވސް  ޣަފޫރު މޫސާއަކީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަްބދުލް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 

ނުޑމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ އި ވެ މަޖިލީހުގައި އްޒަތްެތރި މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހިެމނިވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް. ސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގެ ކުީރގައި ކަަހލަ މަސައްކަތްތަްއ  އްމިއާ ގުޅުންހުރި ަބއެ ަވނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު  17އަުޅގަ

 ތަކާ ެއކުަގއި މި ކިޔުުމގައި ހިމެނޭ ކަރުދާސްމިދެންނެވި ލިޔެދަންނަވާލީ.  މިމި ވާހަކަ  ،ކޮމިޓީގައި ހިނގާފައި އޮތަތީ 

ކުރުމަށްފަހު ގޮތެްއ ގޮތަކަށް މި ކޮމިީޓގަިއ ޑިބޭޓުްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ އި، ވާ މައްސަލަ

ނޑަށް އެ ނިންމުމަށް. ނޑިާޔރުން ނގޭ މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސްއަޅުގަ ނޑުމެންނަކީ ފަ މުދާ  ކެްއ، ބަޔަކަށްތަގެއަޅުގަ

ގެ ދަށުން އެ އޮންނަ އުސޫލެއް ސިޓީއެއް ފޮނުްއވައިިފއްޔާ  ބަހާފައި ދޭން ތިބި ބައެއް ނޫންކަން. ނަމަވެސް ރައްޔިތަކު

ނޑުެމން އެއަށް  ،ޓޭބަލްކޮށްހަމަ   ،ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ފުރުޞަތުގައި މި  މަޝްވަާރކުރަމުންދާތީވެ މިއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި  ،މިއާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ިލޔެކިޔުންަތކުެގ ތެރޭަގއި .އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން އަުޅގަ

ންގެ ހަނދުމަފުޅަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުވި ނިންމެވުމެއް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިގައި ނިންމެ 2012ފެބްރުއަރީ  6ކޮމިޓީން 

 ކޮށްލާނަން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަމަ ިމ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކާ ުގޅިެގން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޓަކައި ހިްއސާ

 ހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު ޑުމެންގެ ަމޖިލީއަށް އަުޅގަނهللا އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް އަްލއުްސތާޛް

ނޑިޔާުރންގެ ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެ  102ނޫނުއަސާީސގެ . ޤާިސޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއާއި ފަ
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ނޑިޔާރުންނަށް ލިވިންގ އެަލވަންސްެގ ގޮުތަގއި މަހަކު މަތީ  ،ރުފިޔާ ލިބެމުންދާތީއާއިފަނަރަ ހާސް ން ފަ

ނޑި ނޑިޔާރުންެގ ތެރެއިން ަބއެއް ފަ  ކޮށްއަށް ާދއިމީވާތީ ިމ މައްސަލަ ޔާރުންނަށް ފްެލޓު ލިބިދެވިފައިފަ

 -1ވަނީއޭ.  ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތިރީގައި އެގެ މާިލއްޔަތު ޮކމިޓީގެ މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު އްލުކުރުމުޙަ

ނޑިޔާރުންެގ  ސާ ަދއްަކވަމުން ތަކަްށ މިހާތަނަށް ފައިތެރެއިްނ ފްލެޓުތައް ލިބިދީފަިއވާ ފަރާތްތަުކން އެ ފްލެޓުފަ

ެވވިފަިއާވ ، ނަމަ ލައްވާވާފަިއވާ ފަރާތްތަކުން އެ ފްލެޓުތައް އަމިއްލަފުޅުކުރެްއވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެގެންދަ

ނޑަައޅާފައިވާ ޖުމު އްއެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން އެ ްފލެޓުތަ އަދަުދ އެ ފަރާތަކުން ދައްަކވަިއ  ލަ ފައިާސގެގަތުމަށް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  -2އަދި  ގައި އަމިއްލަކޮށް ރަޖިްސޓްރީކޮށްދެްއވުމަށް.ނިމުމުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަމު ފަ

 އެ  ،ތައް ދޫކޮށްލަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުންފްލެޓުތެރެއިން އެ  ދެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެފްލެޓުތައް ލިބި

ނޑުމެންނަށްކުރެްއވުމަށްއްވި ފަރާތާ އަނބުާރ ހަވާލުފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެ  ފްލެޓުތައް އެ  . އެއާ ިވދިގެން އަުޅގަ

ނޑު މި ހިއްސާއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ މަގެ ނިންމެވުމެއް ލިިބގެންދިޔަ. އި އޭ.ސީ.ސީ  ކޮށްލަން ޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނިންމަިއގެންދިަޔ  ،ދެންމެ ިސޓީގައި  ،ފަދައިންއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  .ަގއި 2012އި މެ 23އެއީ  .ޖެހެނީމި 

މަްސ  3އޭގެ  މެއި؛ޕްީރލް، ރިޗް އެމާ ،ަމހުގެ ފެބްރުއަރީހަމަޖެހިގެން އައި  .2012ފެބްރުއަީރ  6ރީޚަކީ ސިޓީގެ ތާ

ނޑުމެންގެ ޭއރުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ަގއި 2012މެއި  23 ،ފަހުން މަޖިލީހުގެ  ،މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވައިލާނަން.އި އަށް ލިބިފަރެްސކޮށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީރައީސަށް އެޑް މި ނުކުތާ  ވާ ސިޓީެއއް އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޭޖެގ ، ވަނީ މި ސިީޓގަިއ މި .ވާނެތީވެތީމަ މެންބަރުންނަށް ބައެއް ނޯޓުތައް ފަޭސހަފުޅުއެނިގވަަޑއިގަ

ނިޑޔާރުންގެ ގާނޫާނއި ޖުޑީޝަލް  ނޫނުައސާީސއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ  ފަ

އޮނިަގނާޑއި ޚިލާފަށް ނާޔަތްތަުކގެ މުސާރައާއި އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ  ،މާއިނިންމު

ނިޑޔާރަކށް ލިވ3ި ނޑުމެންނަކީ ލިވިްނގ  ނުކުތާއަކަށް މި އިމީގަ  ؛ްނގ އެލަވަންސްގެ އިތުރުންފަ އޮންނަނީ ައޅުގަ

ނަޑއަޅާ އިއަލަވަންސާ  ނުޑމެންގެ ތެ ފަރާތް ވީމަ މުސާރަ ކަ އުޅެނީ.  އެ ވާހަކަ އައިްސގެން މި ރެއިންއަޅުގަ

ިމ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު  ،ިދރިއުޅުމަށް ޓަަކއި ފްލެޓު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ،އެލަވަންްސގެ އިތުރުން 

ކުރީެގ  ކަންކަން ވަީނ ފާހަގަކުރެވިފަޭއ. ތިރީގައި މިވާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލިއިރުމައްސަލަެއއް މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

ތަކުަގިއ ތަށް ކުްއޔަށް ހިފާފައިވާ ފްލެޓުސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯަޓށް މިލްކުވާ ގޮމިނި

ނޑިޔާރުްނގެ ތެރެއިން  ތަކަށް މިހާތަނަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންޮގސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ެއ ފްލެޓުއެ ދިރިއުޅޭ ފަ

ކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންެގ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ  ވާށް އެ ފްލެުޓ މިލްކުއެ ފަރާތަކަ، އަާދކޮށް ނިމުމުންފްލެޓުގެ ައގު 

ެފބްރުއަރީަގއި މި ނިންމި ނިންމުމާ ހަވާލާ މި ދެވެނީ.  23މާނައަކީ  ގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައި؛މަޖިލީހު

 ގާަފއި ވަނީންޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނަށް އައޮފް ޖުޑީ ކޮމިޝަނާއި ޑިޕާޓުމަންޓް އެކަން ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް 

ނޑި ) 2010/13ގާނޫނު ނަންބަރު  ާއއި،ވަނަ މާއްދާ 102ނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ޔާރުންެގ ފަ
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ވަނަ  11 ގެ)ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 100ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ  ވަނަ މާއްާދއާއި 38 (ގެގާނޫނު

 އެ  ،ނަމަ ކޮށްފިއި، އެ ނިންމުން ތަންފީޛުވުމާ ކަމަށް ޚިލާފަށް .ކުތާނުބެހޭ  އެއީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއާ ނަންބަރާއި،

ނޑިޔާރުްނގެ ގާޫނނު) 2010/13 ކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްާދެގ  239 (ގެފަ

ނޑަެއޅިގެްނ ޚިލާފަށްބަޔާން ގައި )ށ( ނިޑޔާ ،ކޮށްަފއިާވ ބަޔާންކުރުމާ ކަ ނޑިާޔރަކަށް ެއ ފަ ރުން ތިން ފަ

ނިޑޔާރުންނަށް ލިބިނުދެވޭ ދިރިއުޅުމުގަިއ ފަސޭހަ ނުވަތަ އިތުރު ކުރާ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުަތކުަގއި މަސައްކަތް ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ދައުލަުތގެ  199ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއިނާޔަތެއް ލިބިގެންިދޔުމޭ. ީވމާ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުން ޖެހިލުމެއް ނެތި  ށްއްތާލުމަދާއިރާތަކުން ޮކރަޕްޝަން ނަ އިއެންމެހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮރަޕްޝަން  202 ،އެކު މަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާ

މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ  އެ ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ލަފާދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ،ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ދިރާސާކޮށް 

ަދއުލަތް ހިންގުުމގަިއ  އި،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮރަޕްޝަްނެގ ެގއްލުމާއި ނުަބއިކަމުެގ މަްއޗަށް ާއއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވަ 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ) 2008/13ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ކުރިއެުރވުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަާތއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ށް އަދާކުރުމަ ތައްވަނަ މާއްާދގެ )ކ(ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަންެގ މަސްއޫލިްއޔަތު 21ގެ (ނުކޮމިޝަނުގެ ގާނޫ

ވާތީ  ކޮިމޝަނަށް މަތިކުރެވިފައި މަސްއޫލިްއޔަތު މި އިކަންަކން ކުރުމުގެ ގާނޫނީ އެންމެހަ  އިމަގުފަހިވާނެ އެންމެހަ

ނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި ސިޓީ .ާލދީފައި އެއީމިދެންނެވި ސިޓީއާ ހަވާ ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު ެއީއ  ؛އަުޅގަ

13/2012/195/ML/F-57  .ޯރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގެ ސިޓީން ޖުޑީޝަްލ ސަ(2012ފެބްރުއަރީ  6)އިނގޭތ

ެގ 2012ފެބްުރއަރީ  6 ނީ.އަންނަ އަންގާފަިއވާ އެްނގުމާއި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންބަުރ ހަމަ މިސިޓީ މި

ކުރެއްވުމަށް ޢާށް އަންގާފައިވާ އެްނެގވުން އަލުން މުރާޖަމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ ސިޓީން ޑިޕާޓް

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،ދަންނަވަމެވެ. މިހެން މިދެންނެވީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ މި ނިންމުމަކީ

ނިޑޔާރުންގެ ާގނޫނުގެ ާއއި،ވަނަ މާއްދާ 2ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ގެ ހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ިއ،ވަނަ މާއްދާއާ 37 ފަ

. މީ އެންޓި ވާތީއޭ ނަންބަާރ ތަޢާރުޟުވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް 11ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ  100ގަާވއިދުގެ 

ނުކުތާގައި ިމ  ކޮރަޕްޝަނުން ލިބިފައިވާ ިސޓީ. އޭގެ ކުރިން ހަވާލާދިން ސިޓީ އަދި އެަބއޮތް އިނގޭތޯ. އާދެ! މި

ނިޑޔާ އެއީ؟ ެވސް ަފނޑިޔާެރއްތޯ މީހާރީ ކު ؛ހިމެނޭ  ކަމަށް މި ތެރޭގަިއ ހިމެނޭވެސް ީމގެ  ރު އަދީބުެގ ފްލެޓުފަ

ށް ވަަޑިއގަތުމަށް އަގަިއ ކުރިޢުމައުޟޫ އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި، ވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ

 މޫސާ.. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން
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ނުގައި ދިރިއުޅެމުން ައއީ. ތަ ށް އެޔަބޭފުޅުން ވެސް ކުއް  ވެސް ހަދައިގެން އެ 2 ،1މިހާރު ފުރަތަމަ ސިނަމާލެ 

ދީފައި ވަނީ.  ތައްފްލެޓު އެ ރީއަށްޖަސްޓިސް މިނިސްޓްއޭުރގެ  ،ނަންގަވާފައި ފްލެޓު 3އޭގެތެެރއިން ސަރުކާރަށް 

 އެ  ،ނަމަ މީހުންނަށް އަގު ހަމަވެއްޖެ އަިއ ތަންތަން އެ ދެން ސަރުކާރު ސިޔާސަތު ބަދަލުވީ ކުއްޔަށް އުޅެމުން

ފައިސާ ދައްކާފަިއވާ  ބޭފުޅުން ވެސް އަމިއްލައަްށ އެ މި، ތަށް ހަދައިދިނުމަށް. އެހެންވީމާމީހުންނަށް މިލްކުވާ ގޮ

ބޭފުޅުން ދިމާވިކަްނ  ތަނުެގ އުެޅން އެ ތަން މިލްުކވާންޖެހޭނެ. އެއީ ދެން އެ ބޭފުޅުންނަްށ ވެސް އެ ޏާ އެވަން ކަމަށް

ަގނޑު ހަމަ ބޮޑަށް ބުަރވަނީ އަޅު ، ނޫނިއްޔާ ބަދުނަސީބަށް ވެެގންނުވާނެ. އެހެންވީމާ ،ބޭފުޅުްނގެ ނަސީބު  އެ ،އެއީ 

 3ވެްސ ެއ  ފްލެޓު  3ވަންޏާ ެއ  ަފއިސާ ދައްކާފަިއވާ ކަމަށް ބޭފުޅުްނ އަމިއްލަފުޅަށް އެ ތެރެއިން ހަމަ އެމީގެ

 ،ޖަސްޓިސްއަށް ބޭނުންކުރަން ،ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަން. އެީއ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ިމހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި

ނުކުރަންޏާ ސިޔާސަުތ ކުރަން ފްލެޓެއް މިހާރު ސަރުކާރުން ދުލެއް ނުކުޭރ. ނޫނިއްޔާ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ޭބނުން

ނޑިޔާ 3ްއޔާ މި ބަދަލުވެއްޖެ ކަށް ނޫން އެ ައދި އެގޮތަ، ރުންނަަކށް ނޫޅެވޭނެ. އެހެންވީމާފްލެޓުގައި ހުރިހާ ފަ

ރާއްޖެތެރެއިން މާލެ ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުްނ ، އީކީ ވެސް. މިސާލަކަށް ެވދާނެކުރަމުން އަތައް ބޭނުންފްލެޓު

އެަކމަކު އެގޮތަކަށް ވެސް ނޫން. ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުްއވަން ބޭނުންކުރައްވަން ބަހައްޓާ ތަނަކަށް ވެސް ކުރީަގއި. 

 ބޭފުޅުން ވެސް އެ  މިލްކުެވގެން ދިޔައިުރގައި އެ 2 ،1ނޫނީ ސިނަމާލޭގެ ، ހުޅުމާލެ، މާ ދޫކުރައްވާަފއި ހުރީ. އެހެންވީ

 ބޭފުޅުންތޯ އެ އެ ،ބޭފުޅުންނަށް އެ ފްލެޓް މިލްކުވާންޖެހޭނެ. ސުވާލަކީ ވަންޏާ އެ ފައިސާ ދައްކާފައި އޮތް ކަމަށް

ނޑުމެންނަްށ  ؟ދެްއކެވީ ފައިސާ ންތޯ އެން، އޭރުގެ ޖަސްިޓސް މިނިސްޓްރީޖަސްޓިްސއި  ؟ފައިސާ ދެއްެކވީ އެއީ އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް އެ ފްލެޓު  އެ  ،ނަމަ ފައިސާ ދައްކާަފއިވާ ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް އެ މީގައި އޮތް ުސވާލަކީ. އެ

ނޑިޔާރުންނަށް  ،ގެ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ަޙްއޤ2ު ،1ސިނަމާލެ  އެއީ ، ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ހަމަ ފަ

ނޑު ވެްސ މީގައި މި  ކޮރަޕްޝަނުން އެ  ކަމުަގއި ދެކެނީ. ދެްނ އެންޓި ވެސް ހަމަ ލިބެންޖެހޭނެ ހަމަ. އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑައެޅުުމގެ ކުރީަގއި އެ ވިދާޅުވަނީ މުސާރަ ގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންެދވީ ވެސް. ލެޓުބޭފުޅުން އެ ފް ާއއި އިނާަޔތް ކަ

ނޑައެޅުުމގެ ކުރީަގއި ެއ ފް މި އޭރު ، . އެހެންވީމާ ޅުްއވަމުން ގެންދެވީގައި ދިރިއުލެޓުކޮމިޓީން އެ އިނާޔަތްތައް ކަ

ްއެގ ހުންނެވި ބޭފުޅެ އިބޭފުޅުން އޭރުގަ ދެން އެ، ނެރެ އެތާ ބައިތިއްބާފައި ތިބީމާބޭފުޅުްނ ނު އެތިއްެބވި ގޮތަށް އެ

ނުޑމެން އިނާޔަތާއޮތީ ގޮއްސަ އެކަްނ. އެހެންނަ ތިޔާުރގެ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އެޚްއި ްއޗެހި އެ މަވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަހުން ދެން ކަންަތއްތަްއ ، ލަޖެހިގެން އުޅެނީކީ. އެހެްނވީމާނޫން މަްއސަ އްބޭފުޅުންަނށް ތަނެއް ދީގެނެ  އެ ކަ

އާިއ ބޭފުޅުްނނަށް ކޮމިޓީން މުސާރަ އް އެީއ. އަނެްނހެން ގަސްތުަގއި އެއުސޫލުން ހިނާގފައި އޮތް ކަމެ ދިމާވާނެ. އެ

ނަޑއަޅާފަިއ ޮއްއާވ އެ ނޫން.  އެާތ ބައިިތްއބާފައި ތިބީކީ ވެސް ،ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ހިލޭ ފްލެޓެއް ދީގެން އިނާޔަތް ކަ

ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  އެ ފްލެޓު ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތަށް ބަލާއިުރ ހަމަ އެ ދިޔައިހިނގަ މީަގއި މުޅި ކަން، އެހެންވީމާ

 ވާނަމަ.  ޭބފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ައގު ދަްއކާފައި ބޫލުކުރަނީ އެގައަޅުަގނޑު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގުޅުންހުރި އެހެން  މައްސަލައެއް ނޫން. މިއާ މި ؛މައްސަލައަކީ  އްރިރު. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤަ

ނޑުމެން ބަލާފައި އިނގޭތޯ. އެއީ 17މައްސަލަެއއް ވާނެ  ހަމަ މިގޮތަށް ދިމާވި  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އަުޅގަ

 އި ކި ހިސާބަކުން ސިނަމާލޭގަވަ  ،ފާހަގަކުރެްއވިހެން ޣަފޫރު ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މައްސަލަެއއް. ެއއީ 

ނިޑާޔރުން އެދިރިއުޅެމުން މިއްލައަްށ ގެންދެީވ އަމިއްލައަށް. އަދައްަކވަމުން ތަންތަނަށް ފައިސާ ބޭފުޅުން އެ ގެންދިޔަ ފަ

ކޮންމެވެސް ގޮތަކުްނ ، ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮަތކުން ގެންދެވީ އިނގޭތޯ. ދެން އަދި ހަމަ އެފައިސާ ދައްަކވަމުން

ތަންތަން  އަމިއްލަ އެ ނަށްބޭފުޅުން ނިމުނީމަ އެއި އަމިއްލައަށް ދައްކާށޭ. ަދއްކަ  ފަިއސާ ،ކުެރވިފައި އޮތީތްއިޝާރާ

 ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުްއވާނެ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި އެ ވާނެ ކަމަށް. ދެން ކޮންމެއަަކސް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދަުއލަތުން އެ

ފަުހން މިކަން ެވގެންދިޔަީއކީ.  ،ިވޔަސް ެއ އުސޫލަކުންެނއް ނޫން ގައި ކަމު ތަެނއް ނޫން. އޭރު ދިން ތަން ދީފައި އޮތް

ވަނަ އަހަރުަގއި އައި ފެހި ގާނޫުނއަސަސީ ައއުމުގެ ކުީރަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެއް  2008ނޫނުއަސާސީ ޤާ

ނޑިޔާރުންނާިއ މި ންނަނީ މުޅިން އެހެން ޭބފުޅުންގެ އިާނޔަތްތަާކއި ކަްނަކން ނިމެމުން އަންނަނީކީ. އޭުރ އޮ ނޫން ފަ

ހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިނާޔަތާިއ  ައޅުަގނޑުމެންނާ، ކުރަމުންގެްނދިޔައީ. އެހެްނވީމާ ގޮތަކަށް މިކަން

ނަޑއެޅުން މާ ބޭފުޅުން  ވެްސ އެހުރި ކަންތައްތަެކއް. އޭރު ކުރިން ިނމިފައި ރައްކާތެރިކަން މުސާރަަތއް ކަ

ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ބޭފުޅުން ދިޔައިރުަގއި އެ އުުޅއްވަމުން އެ އި. އަދި އޭރުގަ ތަނުގައި އުޅުްއވަމުންދަނީ އެ

އަދި އެހެްނ  .ވަނީއްސަ ބޭފުޅުން ވެސް ދައްަކވަމުން ގޮ  ލިބުނު އުސޫލުން މި ފްލެޓުހަމަ އެހެން މީހުންނަށް 

 ާތ ދިރިއުުޅއްވަމުން ދިަޔއިުރގަިއ މިބޭފުޅުން އެ ތަންތަން ހުރީ. އެކަަމުކ މި މީހުންނަށް އަދި އަމިއްަލވެފަިއ އެ

ންނަނީ އެކި ނަންނަން ކިާޔ ހު އިްއ ނުހުންނާނެ. އޭރުގަޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެ އިއޭރުގަ  ؛ބޭފުޅުންނަށް

ނިޑޔާރުން އެގޮތުން އެ، ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ ކޯޓުތައް މި ޭއރުގެ ތިބި ޤާޟީން ނުވަތަ  އިތަންތަނުގަ އެ ،ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް   މީުހންނަށް އިޝާރާތެްއ ލިބުމާ އަމިއްަލވާނެ ކަމަށް އެ ތަންތަން ތަކެއް މީ. އެ ހުިރ ފްލެޓު ލިބިފައިފަ

 ތަންތަން މިލްކުގެ ގޮތުަގއި އެ  ގޮސް މިތަންތަނަށް ފައިސާ ދައްކަމުން  ބޭފުޅުން މި ން މިއުސޫުލގެ މަތީ ގުިޅގެން އެ

ދައުލަތުން މީހަކު  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ަޙޤީޤަތަކީގަުޅަގނޑުމެން ހުރީ. ެދން ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ އަ ބޭފުޅުންނަށް ވެފައި

، ގޮތަްށ ދީފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ މީހުންނަށް މިލްކުވާ ތަނެްއގެ ގޮތުަގއި ދީފައި ހުރި ތަެނއް ނޫނޭ. އެ ދިރިއުޅެން ދޭ

ނޑުމެން އޮންނާނެ މި ަލ މީހުންގެ އަމިއް ށް އެއެީއ ެއކަން ެއގޮތަ ، މިޓީން ކުރިން ބެލުމަށްފަހުގައިކޮ އެކަން އަުޅގަ
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ނޑުމެން އިޢުތިރާޟެއް ނެތް އެކަން އެގޮތަށް ކުުރމާ ،ދޭތެރޭގައި  ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ނިންމުމާ ކަމަްށ  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމުމެއް ނިންމާފައި އޮންނާނެހެން. އަދި ހަމަ މި ތަނަށް ލިޔެފައި ވެްސ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

މަށް ޖުޑީޝަްލ ގުިޅގެން މިކަން ހިނގާފައި އޮތީ މިގޮތަށް ކަ މިެހން ދިމާވުމާ މައްސަލަ ،އޮންނާނެ

، އް ައއިްއސަ އޮންނާނެ. އެހެންވީމާތަނަށް ސިޓީއެ ނޫްނނަމަ ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން މި ން،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު

ނޑަށް ހަނދާުއސޫލުގެ މަތީ އެއީ އެ ، ަޑށް އަންނަނީ. އެހެންވީމާނަށް ބޮން ިނމިފައި އޮތް ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ލުން ފްލެޓް އެހެން މީހުނަށް ވެސް ލިބޭ އުސޫ ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު އަޅު

 އެ ،ދައްކަމުން ގޮސް ައގު ހަމަވީމަ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ލިބި ނިމުނީ. އެތާ އުޅޭ މީހަކަށްދައްކަމުން

ފައިސާ  ،ވަންޏާ ފަރާތައް އަްނގާފައި ޮއެވްއޖެ ކަމަށް ދޭން ނިންމުމެއް ނިންމާފައި އެކަން އެ ށްތަމިލްކުވެރި ފަރާ

 ،ތަނެއް ައމިއްލަ މިލްކެއްގެ ގޮތަށް ެއަކން ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނޫން  ަފނޑިޔާަރކު ދިރިއުޅޭ އްޔާ އެދައްކާފައި ޮއެވއްޖެ

ނިޑޔާރު ގެ އޭނަ އެއީ ، ސާބަހަށްއެތަނަކީ ހިލޭ ކަމަްށ  މުއްދަތުަގއި އޭަނ ހުންނަން ދީފައއި އޮތް ތަނެއް  ކަމުގެ ފަ

 ތަން މިލްކުވާ ގޮތަށް އެ  ދެއްކި ފައިާސއިން އެީމހުން  އެ ،ކީކަމަ އުސޫލު މިއާ ތަފާތުވާނެ. މި އްޔާ މިވެއްޖެ 

ތަންތަްނ  އެ ،ށްފައި ހުރި ތަންތަން. އެހެންވީމާަޚލާސްކޮ އިދައްކަ  ން ފައިސާމަތީ މީހުންނަށް އަންގައިގެން އެގޮުތގެ

 އީ ޢަބަދުލްޣަފޫރުގެ އެ، ކަމުގަިއ ދެޭކގޮތަކީ. އެހެްނވީމާ އެީއ ައޅުަގނޑު މި، ންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާމީހު އެ

 ކުރަން ެއގޮތަށް އެކަން ކުރަން. ަގނޑު ެއކަމަށް ތާއީދުްއޔާ އަޅު ހުށަހެޅުމަކަށް ވެއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލި ފަދައިން  2މެންބަރުންނަށް ވެސް. ތި  2ތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ  17މެންބަރުންނަކީ ވެސް އަޅުގަ

 2މެންބަރުން. އެ  2ިވ ކުެރއްްއކަތްޕުޅުސަވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހަަމ ބުރަކޮށް މަ

ތިިބ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ަގނޑުމެންގެ ބާކީބޭފުޅުން އެންމެ އިސްކޮށް މި ވާހަކަކޮޅު ވިދާުޅވުމަކީ ހަމަ އަޅު

ނޑު ދަންނަވަ ލިބިގެންދާނެ  އިތުރު ިވސްނުމަކަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ  އުޅެނީ މި .ލާނަންއިވެގެންދާނެ. ައޅުގަ

އިބްރާހީމް ކިާޔ ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާަފއިާވ  ޞާލިޙްަގއި އަޙްމަދު  2015ޖުލައި  5ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ

ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ  ުގޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަެކއް ތި އެޖެންޑާަގއި. ެއއާ ގެކަ މިއަދުސިޓީއެްއގެ ވާހަ

 ލިޙް ޞާދި ޭއގެިއތުރުން އަޙްމަދު ައދީބުގެ ނަމުގައި އަهللا އަޅުަގނޑު ކުރިން ހިއްސާކޮްށލީ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑިޔާރުންގެ ގޮތުަގއި ކޯޓުތަުކެގ ފަ ،އިރުކުެރްއވިްނ ވެސް ޖަސްޓިސްަގއި މަަސއްކަތްބޭފުޅު 2އެ  ،އިބްރާހީމް

ނޑުމެންނަށް އައީ. މިހާ ގުިޅގެން މިކަްނ މި އްިވއިރު އުފެދިެގންދިޔަ ކަމަކާކުރެ މަސައްކަތް އުޅެނީ ލިބިގެންމި ރު އަުޅގަ

ރީކުރުމާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓް ،ނުދީމަންނައަށް ލިބެންވީ ބައި މީގެން ލިބުނަމާ ތިއިމިކަން މިހެންދިޔަ ،ަގއިޓުއެސްމި ރިކު

ކަމަްށ ތް ކަމުގެ ވަީޒފާގައި ވެްސ ނެއެންމެ ކުޑަިމނުން މިހާރު ޤާޟީ ކުރަމުން ގޮސް ތިމަންނައިދިކޮޅަށް މަަސއްކަތް 
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ނިޑޔާރަކަށް ުއޅުއްާވ ޢަބްދުޞާ އަްޙމަދު .ބޭފުޅަކު އެބަ ވިދާުޅވޭ މި އަދީބަށް هللا ލިޙް އިބްރާހީމް. ނަމަވެސް މިހާރު ފަ

ވަަޑިއގެން ެއކު މިކަންތައް ިވސްނާ ނިންމަމުންދާތީވެ ެއކަން. ވުމާ ކޮށްދިނުމަށްޓްރީތި އެކީެއކަްއޗަކަށް ރަޖިސް މީ

އައީ.  އަޅުަގނުޑގެ ޙައްޤު ައޅުަގނޑަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވަިއދެއްވުން އެދި ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީއަށް މި

ނޑުެމންގެ އަތަކު ނެތް މީހަކަށް އަޅުގަ ދޭ ކޮމިޓީއެއް ނޫން. މިދެންނެވީއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީައކީ ޙައްޤު ހޯދައި

ނޑު އިޝާރާްތކޮށް މެންބަރުންނަށް މި  ތަނަކުން އެއްެޗއް ނަަގއިދިުނމުގެ ބާރެއް. އެހެންވެ އެ  ާވހަކައަށް އަުޅގަ

އިްނ މަށް. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސަށް ވަަޑިއގެންދެްއވުއަ ސިޓީ ަބއްލަާވފައި މިއާ ގުުޅވަިއގެން ކުރި މި .ދަންނަވާލީ

 ދު. މުޙައްމަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު ަދއްކަން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު

ތަނުްނ  ކުރާ ގޮުތގައި މިބޫލުގަދެއްެކވީ. ދެން އެއީ ައޅުަގނޑު  ގިނަ ވާހަކަަތކުގެ ބޮޑުަބއި ތި އުޅުނު ވަރަށް

ގޮތް. އެޖެންޑާަގއިވާ ކަމެޭކ.  އޮތްދާންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. އެޖެންޑާކުރެވިފައި  ބަލަންޖެހެނީ މައްސަލައެއް

 ނަކުން ވެގެންދަނީ އެހެން މިއަދު ކަންކަން ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީޔާ ހިތާމަ އިާލއިރުމިހެން ދަންނަވައެހެންނަމަވެސް 

ވިދާޅުވެދެއްީވ  ސް މައްސަލަެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. މަނިކުފާނު ތިހެން ގޮތަކަށް ދިޔައެ، ނޫނޭ. އެހެންވީމާ

ވާހަަކެއއް ނޫން. ދެން އަނެއްާކ  ދެން އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އިވެމުންދަނީ އެއެޖެންޑާކުެރވިފަިއވާ މައްސަލަ. 

ބޭރުކޮށްލަންީވ ނޫންތޯ. އެއީ މައްސަލަ ްއޔާ އެޖެންާޑއިން ދައިޭދ ތަނެއް ނޫނޭ. އެހެންވެއްޖެ ަޙއްޤު ހޯ ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑިޔާރަކު  2ކޯޓުތަކުަގއި ިތއްބެވި ދެން ނޫނިްއާޔ  ،އޮތީ ޖަސްިޓސް މިނިސްޓްރީގައި  ފޮނުއްވާފައި މި  2ނުވަތަ  ،ފަ

 ިއ،ތަނުގެ އަގުަދއްކަ ދައްކަމުން ޮގްސ އެމީހުން އަގު ދައްކަމުން 2އެ  ،ބަޔަްށ ލައްވާފައި  2ޤާޟީއަކު ފްލެޓެްއގެ 

، ނަ މަޤާމުން ވެސް ބޭރުކޮށްފައިއޮްއވާ ތިމަންއޮތީ. އެހެން އޭޚަލާްސވެފަ އިދައްކަންޖެހޭ ވަރެއް ދައްކަ ވަތަނު

ެވއޭ.  ހިއްސާ އެބަ 50ތަނަށް ދެއްކި އަުގގަިއ ތިމަންނަގެ ވެްސ % އެތަނުން ވެސް ބޭރުކޮށްަފޭއ ހުރީ. އެ

 ހެއްޔޭ. ދެން ނޫން ކަމަށް އި ލިބެންވާނެ ނޫން މިތާގެ އެއްބައަށް ވެސް މިލްކުކުެރވެންޏާ ތިމަންނަ، އެހެންވީމާ

ލާރި ލިެބންޖެހޭނެ. މިއީ ކަންނޭނގެ. ދެން އްާޔ ެވއްޖެ އުޭޅ ކަަމށްއިމިހެން އަޅުަގނޑުމެން ކިޔަ  އިންސާފު ،އްޔާވެއްޖެ 

ާޑއިްނ އްޔާ މި އެޖެންނާނޭ މިތާކު. އެހެންކަމަށްވެއްޖެއިންސާފުގެ ވާހަކަެއއް ޯނން ،ދެން މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ

 ށް ބަހުސަ އެ .ނުވޭތޯ ،މިލްުކޭވތޯ އި ބަލާނެ ގޮތެއް. ދެން ެއ ފްލެޓުނަގަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިކަން ކުރުމުގަ 

ށް. އަދަނީ ކުރި ެއކަން އެ އިތު ހަމަޖައްސައަޅުަގނޑުމެން ވަންނާކަށް ެވސް ނުޖެހޭ. ސަރުކާރުން އެ ސިޔާސަ

މީހުން  2ތިމަންނަމެން  ،ލާރި 50ތިމަންނަ ދެއްކި % ،އިބްރާހީމް ޙްލިޞާސިޓީ ފޮނުއްވި އަޙްމަދު  މި، އެހެންވީމާ

 2ވަނީ ތިމަންނަެގ ަބޔަށް. ެއއީ ނޫންތޯ. މި  މިލްކުކޮށްދެނީ. ކޮށްދޭއިުރ ކިިހނެއްހޭ މިމި ތަން  ދެއްކި ލާިރއަށޭ މި
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ނޑަށް ހީއުޅެނީ. މިހާރު ހުންނެވި  ދޭން މި ކަށްށޭ އަނެކަބައި އެްއކޮ ރަނގަޅު ޤާޟީއެއްހެން.  ނީ ވަޤާޟީއަށް. އަުޅގަ

 އަށް ދެނީ. ދޭއިރު ތިމަންނަ ދެއްކި ލާރި ބޭފުާޅއަށް އެއްކޮށޭ މި އެ ،ކޮންމެއަކަސް ؟ރަނގަޅު ޤާޟީެއއްތޯދެއްތޯ. 

ނޑަށް ހީވަނީ، އެހެންީވމާ ؟ވަނ ކިހިނެއްހޭ މި ނޑުމެން މިކަން ގެންދާެނ ގޮތެއް ކިާޔކަށް ނޫން.  ،އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑު ފެންނަ ގޮތަކަށް ުކޑަކޮށް ސަރީޙަކޮްށލީ. ހަކަ ައނެއްކާކުފާނު ވިދާޅުވި ވާމަނި  ެވސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުގެ މަ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެއަށް ޖަވާބުދިނުަމކަށް ނޫން  ކަްށވީތުލަބަނަމަވެސް ައޅުގަ

ކޮމިޓީ އޮްތ މާލިއްޔަތު  ަގއި،ގޮތު ގެތުގެ މަޖިލީހެއްޢަާލކުރާ ަސރީޞަސްމެްއެގ ދެމެދުގައި ފައިޚަ 2އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް  ނޑިޔާރެްއެގ  ،ގުޅުންހުރި ކަމެއް މީގައި ހިމެނެނީ ލުނުކުރެވޭތީ. ނަމަވެސް މިތަނާބޫގަކަމަށް އަޅުގަ ފަ

ނިޑޔާރެްއގެ ގޮތުަގއި ،ބޭފުޅުން ތިބިއިރު ހައިސިއްޔަތުްނ އެ  ިއ ދެމިހުންނެވި ބޭފުޅަކަްށ މުސާރައާ  އަދި މިހާރު ފަ

ނަޑއެޅުމުގެ ަދއުރެއް ވައިނާޔަތާއި އެލަ  އެއާ ،ކޮމިޓީގެ ެއއް ހިާސބެއްަގއި އޮތަީތވެ މަޖިލީހުގެ މި މި ،ންސް ކަ

ނޑަށް ހަމަ ވިސްނޭެއކަނި އިނގޭތޯ ހަވާލާދޭ މިންވަރުެގ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،. އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދު މި ނޑިާޔރުޞަކުރަނީ މިކަން ފައި ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ ންދަަވިއގެން. ގެައކަށް ގެލާކުރާނެ ފަ

ތްތަކާއި މައްަސލަތައް އެބައޮތް. ެއގޮތަށް ގެްނދަވަިއގެން ހުށަހަޅުއްވާނެ އައެބައޮތް. މަދަނީ އިޖުރާ ރާއްޖޭގެ ސިސްޓަމު

ނޑަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅެން ނެތަތީވެ ހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ މީއިންަނ  އިރިޔާސަުތގަ ،ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

 .ދީދީގެްނދަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް އަރުަވއިގެން މިފުރުޞަތު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 ލާއިރު އިހުަށހެޅުމަށް ހަމަ ބަލަ ގެބޭފުޅާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ދެން އަުޅަގނޑު ވެސް މި

ނޑިޔާރު ނޭގ. މިއެ ުއޅޭ މައްސަަލ ެވސް އެބަދިމާވެގެން ކޮށް ޞަ ޚާއް ؛ބޭފުޅާގެ މި  އި ުމގަކަބޭުފޅުންގެ ފަ

ނޑިޔާރު  އެ  އިޚަލާްސކުރި މައްސަަލއިގަ  އިބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ފްލެެޓއްެގ ފައިާސ ދައްކަ  2ުމގެ ދަށުން މި ކަފަ

މީ މަދަނީ ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ހުށަހަޅާފައި މިވޭ މައްސަލަ އަނެއް ބޭފުޅާއަށް މިލްކުކުރެ ،ފްލެޓު ނުލިބި އަށްބޭފުޅާ

ނޑަށް ވެސް  މައްސަލަެއއް ެއ  ،ނަމަ ބޭފުޅާެގ ޙައްޤު އުިނވާ މި އިމައްސަލައިގަ  މި ،ބޫލުކުެރވޭތީވެ ގަކަމަށް އަުޅގަ

ނ ށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީގުޅޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އެކަމާ ޑުމެންގެ މެންޑޭޓުެގ ައޅުގަ

ށް އިންސާފު ބޭފުާޅއަށް ލިބިދޭ ބަދަލެއް ހޯދުމަ ޫނނިއްޔާ އެ އި،މަދަނީ މައްސަލައިގަ  ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން

، މެއް ނުވެސް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާކޮމިޓީން އެކަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިގަހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ. އަޅުަގނޑު 

ނޑު އެދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެގޮ ޮކށްދެއްވުމަށް ެވސް. އޭރުްނ ެއހެން ބޭފުޅަކު މިކަމަށް ތާއީދުތަށް ހުަށހަޅަން. އަުޅގަ
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ބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ގައްލުކުރެވުނީ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޙަމައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  މި

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންނަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ހުރީ ކީ ކުރެްއވީތީކޮންމެހެން ރިޔާސަތުން އިޝާރާތް ޝުކުރިއްާޔ. ހަމަ އެ ހުށަހެޅުން  ނޫން. އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ  ހެޅުްއވި ނަމަވެސް ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ހުށައެހެންވެގެން. ހުށަހަޅަން

ނޑުމެން މިތަނުްނ ދިރާސާކޮށް ،ކުރަން. މި މައްސަަލައކީތާއީދު ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލަެއއް ކަަމކަށް  ،އަުޅގަ

ންޖެހޭ ީމހެއްގެ ޙައްޤު ހޯދަ މަދަނީ މައްސަލައެްއގެ ގޮަތއް ކޯޓުން އެ އީ ހަމަޅުަގނޑު ވެސް ނުދެކެން. މިއަ

ެއކު އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ ރިޔާސަތަށް ވެސް އަދި ނޫނީ އިދާރީ އެއާމައްސަލަެއއް. ދެން ހަމަ

ބަދަލުގައި އިދާރާއިން މި ކުރުމުގެ ތަނަށް އެޖެންޑާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. މިކަހަަލ މައްސަލަތައް ޙަޤީޤަުތގަިއ މި

ވާ ޖަވާބު ވަންނުގެނެސް އެއެއަށް ދެއް  ކުރެްއވުމަށްފަހު މިފަދަ ސިޓީތައް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިތަނަށްދިރާސާ

ނޑައް ދެ ،ދެއްވާފައި  އިދާރާގެ ީލގަލް ބޭފުޅުންގެ ނިންމުމަކުން މިކަން  .ވަނީހީށް ވޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެހެން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. ޝުކުރިއްޔާ.  އެ ، ންނާނެ. އެހެންވީމާންމޭނެ ކަހަލަ ގޮތްތަކެއް ެވސް އޮނި  ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑުމެން އިދާރީ  . ކުރީ ކުރިންވާހަކަ ކޮމިއުނިކޭޓު ވެސް ތި  މޭޒާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ ދަްއކައިފިން. މީަގއި ެއއްކަލަ ކޮންމެވެސް ެއއް ހިސާބެްއގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކޮށްަފއި   ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ޓަކަިއ  ށްނޑުމެން މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަވާތީ އަޅުގަ  ކުިރން ކުރަްއވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް 

 ވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ މި 2ގެންަދވަނީ.  ށް ތި އަެދވޭނެ ޖަވާުބ ކުރި އިއަސްލުގަ  ހަމަ ހިއްސާކުރުމަށްފަހުގައި 

ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ށްޣަފޫރައިން މުޙައްމަދު. ޢަބްދުލްއަދި ޭއގެއިތުރުން ުޙސަ .ރުގެ މަްއޗަށް ޢަބްދުލްޣަފޫޢުމައުޟޫ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ނިޑޔާރުން 2މި  ނޑިޔާރުކަުމގަިއ ިތއްބެިވއިރު އެ ،ފަ  2ަގއި ފްލެޓު އްއެ  .ގައި ިތއްބެވީއެ ފްލެޓު  ،ޭބފުޅުން ފަ

ީމ ތަނަށް ގެންނަވާފައި  ކަމުަގއި ޖޭ.އެސް.ސީގެ ބޭފުޅުން މި  ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މި . ދެން މީގައިބޭފުޅުން

ތަނުން  ބޭފުޅާ އެ އެ ،ބޭފުޅާގެ މައްސަލަައކީ  ކިހިނެއް ހިނގާފަިއާވ ކަމެއްތޯ ސާފުކުރަން. މީގައި އެކިހިނެއް

ނޑު މަ ނުކުންނަންޖެހިފައި އަނެއް ބޭފުޅާއަށް އްސަަލއަކީ. ދެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރަޖިސްޓްރީވާތީ. އެީއ މައިގަ

ނިޑޔާރުންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތި ޒިންމާއެއް  ނިޑޔާރެްއގެ ަޙއްުޤ ެގއްލެންޏާ އެ ަޙއްޤެްއ ފަ ކަމަކާިއ، ުނވަތަ ފަ

 މިއަްށ މި ، ވެސް ހަމަ. އެހެންވީމާ ދައުލަތުން އެަބ އަުޅއްވާ ފްލެޓު ،ހޯދައިދިނުން ވެސް ެއއީ. ދެްނ ސަރުކާރުގެ 

ތަނަށް  މައްސަލަ މި އަސްުލ މިބޫލުކުެރއްވޭީތވެ ގަބޭފުޅާއަށް  ގެއްލެމުންދާ ކަމުަގއި މި ންޤު ވެސް މިއިބޭފުޅާގެ ޙައް

ެއއްވެސް ބޭފުެޅއްެގ  މިކަމުގައި ،ޖޭ.އެސް.ސީގެ ބޭފުޅުން ގެނެއްސަ ސާފުކޮށްފައި ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅިފައި މި

 ތަނަށް މި ،ވާީތވެ ބޭފުޅާެގ އެދުަމކަށް ދިނުމަކީ އެއި ނިންމަ ކަްށ މިކަމުގެ ނިންމުމެއްނުވާ ގޮތައުނި އްޙައްޤެ

ނޑުމެން އެ، ހެންވީމާއޮތީ. އެ ހުށަހެޅިފައި މި ދިޔަ ކަެމއްޯތ އިޅުން ގެނެއްސަ މީ ކިހިނެއް ހިނގަބޭފު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ބެލިދާނެ އިނ ،ސާފުކޮށްފައި ގޭތޯ. މިކަމުަގއި ިއތުރަށް އެހެން ގޮތެއް އޮތްތޯ އަޅުގަ

ވެސް އަދި ިއތުރަށް ވެސް. މީަގއި މާ ބަިއވަރު މައްސަލަތަެކއް ހުރީކީ  ހުރި ފްލެޓު ދައުލަތުގައި އެބަހުރި އަޅާަފއި 

ބޭފުޅާ ވެްސ  އުޅެނީކީ. ެއހެންވީމާ، އެ ނޫން މި ފްލެޓު ދޭންޖެހިގެނެއް ތިރީހުން، ސާޅީހުން އުޅެނީ ނޫން. ނޫނީ މި

ީވއިރުަގއި ހަމަ ެއ އިންވެސްުޓކުރެވުނު ލާިރއަށް ވެސް ޭއގެ ބަދަލުަގިއ  ދުވަސް ފައިސާ ދަްއކަވާަފއި މިހާ އެ

ވުެރ  އެއްބޭފުަޅކަށް، ބޭުފޅާއަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. ެއހެންވީމާ، ދެން ެއއް ފްލެޓު ވީމަ ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ އެ

ނޑު ހަމަ  ާމ، މިއިލާއެއް މިއީ. އެހެންވީޢާގިނަ ބޭފުޅުންނަކަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށެއް ވެސް ނުދެވޭނެ. ދެ  ކަމުގައި އަުޅގަ

އަިދ ސަރުކާރުން ކޮންމެވެްސ  ،ހުށަހަޅަން ޖޭ.އެސް.ސީގެ ބޭފުޅުން ގެންނަވާފައި ިމއަށް ހެދޭނީ ކޮންގޮތެއްތޯ ބަލާފައި 

މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޙައްުޤ  ،ރީތިކޮށް  ،ގޮތެއް ހައްަދވަިއގެން ނަމަވެސް މި މައްސަލަ މިއަށްވުރެ ސާފުކޮށް އެހެން

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އިތަނުން ހޯދަ މަތްވާނެ ގޮަތކަށް މިކަްނ ޙައްުލވެގެންދާނެ ގޮތެްއ މިސަލާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 . ގައިައޅުަގނޑު އުއްީމދުކުރަން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަށް މިކަމު ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވިސްނާިލއިރު ދެ ހުށަހެޅުން ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ. އެއީ އިބްރާހީމްދީދީ  ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. އަޅުގަ

ަރޝީދު މި ތާއީދުކުަރއްވަނީ  އި،ށަެހޅުމަށް ވެސް ާތއީދުކުރަމޭ. އިްބރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވަނޫނޭ ދެ ހު ިއ؛ހުށަހަޅުއްވަ



12 

 

ނޑުމެން މި ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދުމަށް ޓަކައި ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދަން އޮތް  ތަނަށް ދާށޭ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ތަނުން  މިނިސްޓްޭރޝަނާ ދެކޮޅަށް އެ ނޫނިްއޔާ ޖުޑީޝަލް އެޑް ،ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ،ބުނަނީ

ނޑަށް ޤާވަކިކޮށްަފއި ހުރި  ީޟއެްއ ސިވިލް ކޯޓުަގއި ދަޢުާވުކރާށޭ ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަނާ ދެކޮޅަްށ  ޔަޤީންކުރެވޭ ގޮތުަގއި ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ލިބިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. މިދެންނެވީ އެ

ބުނަނީ. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ައޅުަގނޑަްށ  ދަޢުވާކުރާށޭ މި

އަުޅަގނޑު ވޯޓުދޭނަން.  ުނވިްއޔާތާއީދުކުރެވޭ. ެއ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ވޯޓަށް އައްަސަވއިފިއްާޔ އަނެއް ހުށަހެޅުން ފާސް

ނޑުމެންގެ ދައުެރއް ނެތޭ މި ނޫން. އެީއ  ވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅު މުޅިްނ ރަނގަެޅއް ބޭފުުޅން އެއީ ާތއީދުކުރަނީ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ފްލެޓު ދިނުން ،ފަދައިން ޣަފޫރު ވިދާޅުވި  ނުވަތަ ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ  ،ނުވަތަ ފްލެޓަށް ލާރި ދިނުން ،ފަ

މި ކޮމިޓީ  ،ސްދިޔަ ކަމަށް ވިޔަ ގޮތަކަށް އަދި އިހަކަްށދުވަހު އެހެން ،ނާޔަތްތަަކކީއިސް މިކަހަލަ ޔަ ގޮތް ހެއްދެވި

ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަ ެއީއ  ސް މެދުވެރިވެގެން ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އޭގެމެދުވެރިެވގެން ނުވަތަ ރައްޔިުތން މަޖިލި

ނޑު މި ނުޑމެން އަދި މި މައްސަލަ ؛ ދަންނަވަނީ  ނުދަންނަވާ ވާހަކަެއއް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

މަންޓު އޮފް ތި ގެ މެންބަރުން ނުވަތަ މިކަން ހިންގަވާ ބަަޔކު ގެނެްސގެްނ ޑިޕަރޓްޖޭ.އެސް.ސީ ،ސްޔަނުބެލި

ބޭފުޅުން ގެނެްސގެްނ  އެ .ތަން ވުޫޖދުގައި އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ އެ ،ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ވެސް

ުމގެ ކަންތައް ހިނިގ ުނވަތަ މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓު ދެއްވު ،ދައްކަވަނީ ނަމަވެސް މިހާރު ކިހިނެއްތޯ މި

ދުވަސްވަުރ އެކަން ާރވާފަިއ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދެން އެއަްށފަހުގައި މިސާލަކަށް މިކަހަލަ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެއްާޔ 

ގަާވއިދެއް އަމުދުން ޢަދުލުިއންޞާފުގެ ދާއިރާަގއި އޮންަނންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ،ހަދާނެ ކޮންމެވެސް އުސޫލެއް

ގެ އިހުމާލުން ނަމަވެސް. ނާއޭ ،ދަނީ ބޮޑު އެއްޗެހިތަެކއް ގެއްިލގެން މި މީހެްއގެ ައތުން ވަރަށް ގަބޫލުކުރަނީ. އެއީ

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. ދެްނ މި  ނޑަށް ތާީއދުކުރެވޭ ޣަފޫރުެގ ހުށަހެޅުމަށް. އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ އް ކަމެބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ކޮންމެހެން ވޯޓު ނުދޭނެ  ނޫން. ދެން ދެންމެ ވިދާޅުވި ެއއްަޗކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ތަޖުރިބާގައި މި ކޮމިޓީއަްށ  ،ޖެހެނީޗެއް ދަންނަވާލަންޏާ ދަްނނަވަންއަނެންހެން އޮފް ރެކޯުޑގައި އެއް  އަުޅގަ

 ހުގެ ލީވޭނެ. ރައްޔިތުން މަޖިޭބފުޅުންނަށް ޖަވާބެއް ނުދެ ސިޓީއަކަށް އިދާރީ ،އެޑްރެްސކޮށް އަންނަ އެއްަޗކަށް

ތަނުްނ  މި ަތނަށް ގެނެސް ނެތަސް މި ،ޕްރެކްޓިސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަ ގޮތުން ވިްއޔާ ކިތަންމެ ގުުޅން ހުއްޓަސް

 ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ޝުކުރިްއާޔ. ޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ނޯޓުކޮށްފި  ން ނުކުތާތައް. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން، އަުޅގަ
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ނޑު ދެންނެވީ ކަން ހިނގާފައި އޮތްއެޅުަގނޑު ކުރިން ދަންނަވަިއފިން އަ  ؛މިކަން ކުރިން ،ގޮތް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަްށ  ގޮތަކީ އެ ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތް އިނގޭތޯ. ޢަމަލުކުރަްއވާފައި ޮއތްމިހެން ދިމާ މިހެންހުރި ފްލެޓުތަކާ މެދު 

ގޮތަށޭ. ދެން  ގޮތުަގއޭ މީގެކުރިން ިމކަން ނިންމާފައި އޮތީ. ވާ ގެބޭފުޅުންަނށް މިލްކުވާ ެއއްެޗއް  އެ ،ލިބޭ ފްލެޓެއް

ވެސް ގެްނދިޔައީ. އެހެންނަމަވެްސ،  ޅެމުންތަނަށް ފައިސާ ދައްކަމުން އައީ. ދިރިއު  މީގެ ތަފާތަކީ މި ދެ ބޭފުޅުން މި

ެވސް ބޭުރކޮށްފި. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ތަނުން ބޭުފޅަކު ޤާޟީކަމުން ވަިކވުމާ ުގޅިގެން އެ މީގެތެރެއިން މިހާރު ެއއް

އި ލާސްކޮށްފަ ޚަދެން މީގައި މުޅިން އެއްކޮށް  ިއ،މީހުން އެއްވަރަށް ފައިާސ ދައްކަ ދިރިއުޅުނު މުއްދަތާ ހަމައަށް ދެ

ެވގެންދާނީ ކުރިްނ  ތަން އެ ،ނަމަ ވާލާސްކޮށްަފއިޚަނގޭކަްށ ނެތް މިއަކުންނެްއ. އެ ކަމެއް ނޭނގޭ. އެކަމެއް އެ އޮތް

ނޑު  ވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ މީހުންގެ ތަނަކަށް ތަން ،މިދެންނެވި އުސޫލަށް ބަލާއިރު  ދެންނެވީ. ާވހަކަ އަުޅގަ

ތަން  މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިަފއި އެ ދެ ،ޖެހޭނޭ ބުނާއިރުމީހުންނަށް ލިބެން އެހެންވީމާ، އެ ދެ

އުޅެނީ މީގެތެރެއަށް  ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޫޝ ވަރަށް ތަފާތު މިހާރު. މިހާރު މި އޮންނަންވާނީ. އެހެންނަމަވެްސ، މި

ޭޅ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން. ދިމާވެގެން އު މީހުންނަށް މި ދެ މީހުންގެ ޙައްޤު މި ދެ ،ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވަދެގެން

މިހާރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތުން މި ލާރި އަނެއް  ،މައްސަލަ ޙައްލުކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ މިހާރު ދެން ދިމާވާނެ މައްސަލަައކީ

 އެހެންނަމަވެްސ، އޭނަގެ ވެސް އުއްމީދަކަށް  ؛އެ ލިބުނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ކަމަށް ވަންޏާ ބޭފުޅާއަށް ދިނުން. ދީފި

ވާނީ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެްއ ނެތިއްޔާ ތަނެއް އޮތުން.  ނޫން. އޭނަގެ ވެސް ބޭނުމަކަށް ނީ ފަިއސާެއއް އުޅެ ވެގެން މި

އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނީ މިއަށްވުެރ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ވާހަކަދައްަކއިގެން. އެހެްނވީމާ، 

 ގޮަތކަްށ މައްސަލަ ައއިްސގެން މި ލަެއއް. އާތަނުަގއި މިއީ އަލަށް ދިމާެވގެން ުއޅޭ މައްސަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެންނަށް މީގެ ދެވޭނީ އަނެއްާކވެސް  ވިދާޅުވިހެން މީގައި ޙައްެލްއ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޖެހޭ ކަމެއްތޯ މިއީ. ެއވެްސ . މިއީ ޙައްލު ހޯދައިދޭންތޯ ހޯދައިދޭން ސަރުކާރަށް ދެން ކޮށްދެވޭނެ ކޮންކަމެއް

ނުޑމެން ޙައްލު ހޯދަ އިލަބަ ނުޑމެންނަށް އެހާ މުހިލަންޖެހޭ އެބަ. އަޅުގަ އް. ނޫނީ ދައުލަތަށް ކަންތަ މުތޯ މި އްން އަޅުގަ

މުވޭތޯ މީހަކު ަމގުމަތިާވއިރުަގއި އޭނައަށް ވަްނނާނެ ތަނެއް ހޯދައިދިނުން. ީމގަިއ ވިސްނަންޖެހޭނީ ެއއީ އްމިކަން މުހި

ނޑުެމން ބަލަ ރު ގޯްއޗެްއ ެވސް އޮްތތޯ. މިއީއެކަނި ހުރި މީހެއްތޯ. އޭަނެގ އިތު ލަންޖެހޭ އެްއޗެއް. އިވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނުން މިއަދު އިަމގުމައްޗަށް ެއއްލަ އިއިލާެއއް ޮއންނާނެ. އޭނަ ނަގަ ޢާވެްސ  އޭނަގެ ލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނިގުޅައި  ަގނެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ނިންމައިފިއްޔާ އެއީ މީހެްއެގ ޙައްޤެއް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ ކަމެއް. މީހެްއގެ ދިރިުއޅުމާ ގުޅިަފއި ހުރި ކަ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މެްއ. އަުޅގަ

ތަށް ގޮ މީހުންނަށް ލިބޭ  ވެސް ދެ ދެ މީހުންގެ ޙައްޤު ،ކޮަޅކަށް މިކަން ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ަވކި އިފަވާހަކަދަްއކާ

އެއް. ެއއްވެްސ ދަްއކަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ ތިބޭ ބަަހކައަޅުަގނޑުމެން މިތާ ވާ
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ނޑުމެ ވާކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އަދި އެމީހަކު މަގުމަތި ްނ މީހުންނަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭން އަޅުގަ

 ދާއިުރގަިއ މިއީމުންގެންަދނީ. އަޅަ އަޅަމުން މި ދަކީ ެވސް ެއއީ. ިމއަދު ފްލެޓުތައްްޤޞަބޭނުންވާނެ. ސަރުކާުރގެ މަ

މީގައި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  .ވެސް މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

ކުގެ ހަދާ ފްލެޓުތަ ން މިހާރު މިއަންނަ ސަރުކާރުންފަހުގަިއ ދެމިހާރު ހުރި މީހާ އެތާ ހުރުމަށް، ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ 

 މިހާރު ދައްކާފައި އޮތް ފައިާސއަީކ އެއީ އެ ލިބޭ ފްލެޓުން ،ތެރެިއން އެކަކަށް ދީފައިގެތެރެއިން ފްލެޓެއް މީ

ނޑުމެން މިކަން އި،އުނިކުރެވޭ އެްއެޗއް ކަމަށް ހަދަ ކުރަންވީ ގޮތަކީ.  އޭަނއަށް ގޮެތއް ހޯދަިއދިނުން. މިއީ އަޅުގަ

ލާފައި މިކަން ދޫކޮށްލަން އިބުނެ ނިންމަ އެްއޗެއް ދަްއކާ ނިމުނީއޭ. މިހެންދެއްކި  ،މިތަނުން ނުކުތް މީހާ ނުކުތީއޭ

މިއަދު މި ފްލެޓުން ނެރެާލފައި ހުރި މީހާ މިއަދު ހުރީ  ،ވަރަށް ފަސޭހަ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ

ކިހާ މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަްށ  މީނަ ހުރީ މަގުމަތީގައިތޯ؟ މީނަގެ ކިތަްއ ދަރިން ތިބޭތޯ؟ މީނަ ތޯ،ކޮންހާލެއްަގއި

ދަރިންނާ އެކު އަނބި ،ކޮށްދިންތޯ؟ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ެއވަރު ޚިދުމަތެއް ދައުލަތަށް ކޮށްދިން މީހާމަތްޚިދު

ނޑުމެން މިއަދު ކުރިމަތިވާ ލަންވީތޯ؟ މިއީއި އެއްލަ  އިމަގުމައްޗަށް ނަގަ  ސުވާލުތަކަކީ. މި ސުވާލުތަކަށް  އަޅުގަ

ދާނެ.  ވެސް ދީ މިކަން ނިންމިނުން ގޮތަކަށް ަޖވާބުމީހަކު ބޭ ނަށް ޖަވާބުެދޭވ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން މިތަނުން ކަމެއް ގޮތަށް.  ފަރާތުގެ ވެސް ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރެވޭ ކުރަންޏާ ކުރަންާވނީ މި ދެ އެކަމަކު އަުޅގަ

ބި މީހުން މިއަދު ތި  ނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އަދި އެކުރެވޭ  ކުރެވޭނީ މިއަދަކު ނޫން. އެކަން އެހެންވީމާ، ެއކަން

ނޑުމެން ތަނަށް  މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް މި އެ ،ރަނގަޅު ދިރާސާއެއްކޮށް  ،ހާލަތު ވެސް އަޅުގަ

ުތ ވަގު ގޮތަކަށް ިމކަން ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ގެނެސްގެން ބެލުމަށްފަހުަގއި. އެނޫން

މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި މީަގއި ކޮންމެވެސް  ވަގުތު ތިބި ނަމަވެސް މި އެއް ކަުމގައި ވީމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ތޭރަމިތިބީ 

، ކަމެއް. ރަނަގޅު އިާލތަކުގެ ނަފްރަތު އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާޢާނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މައްޗަށް އެ ނޫ ،ކަހަލަ ޒިންމާއެއް

ނޫން.  ޅު ވާހަކަފުެޅއް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ މީހުންނަށް ޙައްޤު ހޯދައިދޭ ބައެއްމުޤައްރިރު ވެސް ވިދާުޅވީ ަރނގަ

ނޑުެމންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި އެްއވެސް މީހަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ކުރާ ބައެްއ. ދެން އެހެންވީާމ، ެއގޮތުގެ މަތީން އެކަންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސަްއަކތްރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ހިމާަޔތް

ނޑުމެންނަށް ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ގޮތަށް ނިންމުމެއް ނުވެއް  ން.ކުރަ މުޤައްރިރު ފާހަގަުކރެއްވީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ވާހަކަ އެ ނިންމޭނޭ. އެހެންވީމާ، އެ  ކަމުަގއި މިކަން  ވިދާޅުވީ. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަ

ލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވިާދނެ މަސައްކަތްތައް އެަބއޮތޭ. އެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ޙައް

އަދި  އި،ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރުގެ މިކަމުގެ ހާލަތާ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ހަމައިގެ މަތީން މިކަން

ެގ ންޑޭޝަނެއްން ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑމެން ރެކަމެއެކަ އި،ލަ ކޮންކަމެއްތޯ ބަ ވޭނީުކރެ މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަމަށް

ޕްރީމް ކޯޓަށް ެވްސ ރޭޝަނަށް ވެސް ެދވިދާނެ. އަދި ސުެއޑްމިނިސްޓް ލްނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަގޮތުަގއި އަުޅގަ
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ގަޅަށް ދެވިދާނެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވެސް ދެވިދާނެ. ެއހެންވީމާ، މިގޮތުގެ މަތީން މިކަން ފުންކޮށް ރަނ

ނޑުމެްނ އެކަމާ މެދުގައި ގޮެތއް ނިންމަންވާނީ. އެްއވެސް ަރއްޔިެތްއގެ ޙައްެޤއް ެގއްލޭ ގޮތަްށ  ބެލުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެ ނުވާނެ. އަދި އެގޮތަށް ވާަހކަސް ަކމެއް މިތަނުން ނިންމައިގެންއަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެ ސް އަުޅގަ

ތަނުން ނެރުނު މީހާގެ  ެއއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ މިސް މައްސަލަ. މިއީ ވަަރށް ސީރިއަނުވާނެދައްކަިއގެން

ދަްއކަނީ ވަރަްށ  ކަމެއް. މިއަދު އެމީހުން ތިބީ ކޮންހާލެއްަގއި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އޭނަ އެ ތިބީ ކިތައް ކުދިން

ައށް މި ނުލިޔާނެ. އޭނައަށް ެއކުަގއި ހަމަ ދައްާކ ވާހަކަެއއް މިއީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އޭނަ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ އަސަރާ

ުދވަހެއް ވަންދެން ޝަރްޢީ ނިާޒމުގައި މަަސއްކަްތކޮށްފައި  ވެސް ެއނގޭނެތާ. އޭަނއަކީ އެތައް  ވެސް ކޯޓު އޮތްކަން

ފޮނުވީ މީގެ  ތަނަށް މި  މި ،ހުރި މީހެއް. އެކަމަކު އޭނަ ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ހިފައިގެން ކޯޓަށް ނުވަދެ 

ވާތީވެ އޭަނއަށް ޙައްޤެްއ  އުސޫލެއް ގެްނގުޅޭ މީހަކަށް  ،އޭނަައކީ ވެސް ހަމަެއއް އިގަ ެއއްކޮށް މީ ކަމާސުލްޙަވެރި

ގޮތުން ކޮންމެ  ނޫނުއަސާީސަގއި އޮންނަޤާރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހަކީ މިހާރު ލިބިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން. އަމުދުން 

އޮންނަނީ. ކުރިން އޮންނަ  ސާސީ މިހާރު މިނޫނުއަޤާވެސް ހުށަހެޅެންޖެހޭ ގޮތަްށ ފެހި  މީހަކަށް ކޮންމެ މައްސަަލއެއް 

ފުރިހަމައަށް އެކަްނ ކަމަށް ވަންޏާ  އްސިތަނަށް އައި ނޫނޭ. ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙައްޤުަތއް ވެސް މި ގޮތަކަެށއް

ލެްއ އެ ދެ ފަރާތަށް ޙައް ؛މިއަށް ޙައްލެއް ،ބެލެންވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ މަތީން މިކަން ފުރިހަމައަށް ބެލުމަށްފަހު

ނޑުހޯދައި ނޑުެގ  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެަކން ަމކީ ކަމެއް. އެކަ ކުރަންޖެހޭ މެންދިނުމަކީ އަުޅގަ ކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު އިއެހީތެރިކަމާ  ދެން. ެއއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ވާހަކަިއގެ  ،. ެއއީ ކޮމިޓީގެ ރެޯކޑަށް ޓަަކއިއް ިހްއސާކޮށްލަން އެބަޖެހޭތެކުޑަ އިތުރު މަޢުލޫމާ ައޅުގަ

 ،. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ ވާހަކަ އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަލުވާ ގޮތް އެބަ އާދޭ  ގޮތުން މިހާރު އެ ދާއެނބުރެމުން ބައްޓަން

ނޑުމެންނާ ؛ހަމަ ކޮމިޓީ  މި  ،ެއކު "ވުމާ .ިސޓީަގއިާވ އިާބރާތުން ހިއްސާކުރަްއވަން ފޮނުާވފައި އޮތް އަުޅގަ

ގޮްތ ހައްދަވައިެދއްވުން އެިދ  ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާަވޑަިއެގން އަޅުަގނުޑގެ ޙައްޤު އަޅުަގނޑަށް ލިބޭނެ

ންނަނީ އަ ެއއީ އެ ޙަްއޤުގެ ވާހަަކއަށް އިޝާރާތްކޮްށފައި މި ސިޓީގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުން މި "ދަންނަވަމެވެ.

ނޑު މިްސމެއްގެ ދެމެދުަގއި ގޮތްތަެކއް ނިންމުމޭޚަހުގައި ދެ ޝަރްޢީ މަޖިލީ  . އެ ނިންމުން މިތާ ނުނިންމޭނޭ އަޅުގަ

ތަކުން ެއއްވެްސ ންނަ އަާސސީ ޙައްޤުއޮއޭަނ އެިދވަަޑއިގެން އޭނަެގ  ،ވަަރކަްށ އެީއ ޙައްޤު  ނީ. ެއއްވެސް ންނަވަދަ

އްެވސް ކޮމިޓީެއއް އަދި ެއއްެވސް މެންބަރަކު އެްއެވްސ ރޫމުކުރުމަކަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެ ޙްރައްޔިތަކު މަ

ނޑުމެްނ  މާލަމެއްގައި އެ ވާހަކަެއްއ ނުދައްކާނެ. ނަމަވެސް، މީގައި އިބާރާތްކުެރވިފައި ޮއތް ގޮތާއި އަުޅގަ

ނޑު ކިަޔއިދެނީ. އެހެންވީ  ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައާ ދެމެދަށް އެ ސިޓީގެ އެ ނޑަށް ހީވަހިސާބު އަޅުގަ ނީ މާ، އަޅުގަ
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ގެ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ގޮތުން އިނގޭތޯ. އޭރުން މި ކޮމިޓީ ވީ ޓަިއގެން އެބަ ޖެހޭހެން ކިޔައިދޭން މިހާރު މި އްސިޓީ ފަ

ހިރަފުސްގެ،  ކޮންމެވެސް ެއއްބަެއއް އެބަ އުނިވޭ. ހ. ،ވާނަމަ މުވާނީ. ސިޓީ ެއއްކޮށް ނުބަލާ ކަމުަގއިއްމިކަން މުހި

ކޮޓަރީގެ ފްލެަޓީކ  4، 3މާލޭަގއި އިާމރާތްކޮށްފައިވާ ސިނަމާލޭގެ  ؛ޓީގެ ވެހިރާއްޖެ. މާލިްއޔަތު ކޮމިކ.މާލެ، ދި

ދެ ެއގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ދެއްވާަފއިާވ  ންބައި ވަކި އަދީބާ ދެ މީހުންނަށް ދެهللا ޤާޟީ ޢަބްދު އިއަޅުަގނޑާ 

ކީ އެ ފްލެުޓގެ ައުގެގ އި ފްލެުޓގެ ކުލީެގ ގޮތުަގއި ދައްކާަފއިވާ ފަިއސާއަ. ފްލެޓުގެ ައގު ަކނޑަައޅުްއވަފްލެޓެކެވެ

ނޑާ  އަދީބާ ދެ މީހުން ވަީނ هللا ޢަބްދު  އިތެރެއިން ހިމެނޭ އެްއެޗއް ކަަމށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްެސވުމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑަެއޅުްއވި ައގު ދައްކަ އެ ފްލެޓަށް ސަރު ވަީނ  ދައްކާަފއި ލާސްކޮށްފައެެވ. އެ ފްލެޓަށް އަގުޚަ އިކާރުން ކަ

ދީބާ ދެ މީހުންނަށް އެއްވަރަކަށް ެދ މީހުން ހަމަހަމަވާ ގޮތަށޭ. ނަމަވެސް އެ ފްލެޓުތަކަީކ އަهللا ޢަބްދު އިއަޅުަގނޑާ 

ޤާޟީންނަށް  ،މެދުވެރިެވގެން ޤާޟީންނަށް ހޯއްދަވައިެދއްވި ފްލެޓުތަކެއް ކަމަްށ ވިދާޅުވެ ންޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީ

ށްދެއްވުމަށް ޖަސްިޓސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކޮަގނޑުމެްނގެ ނަމުގައި ަރޖިސްޓްރީދޫކުރައްވާަފއިވާ އެ ފްލެޓު އަޅު

އަހަރެއްާހ  ފަހުން ދެ އަދި ޭއގެ !ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކުރަްއވާތި އިންކާރުކުަރއްވާަފއޭ އިނގޭތޯ. މި ނުކުތާ ތި

ނޑު ާޤޟީ ކަމުން ަވޒީފާއިން ވަިކޮކށް އަދި ޖަސްިޓސް މިނިސްްޓރީން ވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްގެން  ،ދުވަސްފަހުން އަުޅގަ

ނޑުގެ ަބިއގައި ވެްސ  އޭގެ ،ވުމާެއކު ؛ފަހުން ފްލެޓުން ބޭރުކޮްށފައޭ. ޭއގެއަޅުަގނޑު  ފަހުން އެ ފްލެޓު ައޅުގަ

އަދީުބ هللا އަދީބޭ. ނަމަވެސް އެ ފްލެޓުގެ ައގުގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ ކުލީެގ ގޮތުަގއި ޢަބްދުهللا ދިރިއުޅެނީ ޢަބްދު

މިާހރު އެ ފްލެޓުތަކާ ައގުދެްއކި  ،ެއކު ވެެއވެ. ވުމާނުންމެ ފައިސާއެއް ވެސް ަދއްާކފައިވުރެ އިތުރަށް އެ  އަޅުަގނޑަށް

ކޮށްދެްއވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފަިއވާ ކަމަށް ޚަބަރު ރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީފަ ގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުވާ

ެދ  އަދީބާهللا ޢަބްދު އިޖެހެނީ ައޅުަގނޑާ ފްލެޓު ރަޖިސްޓްީރކޮށްދެއްވަން 03-05-04ެގ 3 ސިނަމާލެ ،އިވޭތީ 

ނޑުމެން ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ،މީހުންނަށް މިލްކުވެރިކަން ހަމަހަމަ ވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ކަންތައްތަކަްށ  އިބާރާތްތަކާއިހަމަ ސީރިއަސްކޮށް މިހިރަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނުޑގެ ބަޔާ މަވެސް މިހާރުވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަަވން. ނަ އަދީބަށް އެ ފްލެުޓ هللا އެކު ޢަބްދު  އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގިފަިއ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންދަވާކަްނ އަޅުގަ

ނޑު މި ވިސްނަނީ. މި އޮތީ ފަރާތްން ޢަދުލުއިންޞާފާ ބެހޭ އެންމެ އި ވާތީ ތަކުން . އެންމެ އިސްފަރާތް ކަމަށް އަޅުގަ

ަބއި ފުރިހަމަ  ބައިކުޅަ އެއް އެ ފްލެޓަކީ ދެ ،ކަމެކޭ. މިހެން މިދެންނެވީ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުެރއްވުމަކީ ަވރަށް ހިތާމަހުރި

ނޑަ ސާބިތު ހެކިަތއް ހުރި  އޭ.ވާތީ  ސާިބތު ހެކިތައް ހުރި ތަނަކަށް ށް ިލބިގެންވާ ފްލެެޓއް ކަުމގެމިލްކުވެރިކަން އަުޅގަ

ކަންތަކަށް ިވސްނާވަަޑިއގެން ައޅުަގނުޑގެ ޙައްުޤ  ވުމާެއކު މި ،އެިދވަަޑއިގެންަނވަނީ ވާީތވެ. ދެން ތަނަކަށް

އޮތީ.  ގޮތް ހަްއދަވައިެދއްވުން އެދި ދަންނަަވމެވެ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެްސކޮށްފައި މި އަޅުަގނޑަށް ލިބޭނެ

ނޑު ވަގުތު މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިަރކަށް މި ސިޓީއާ އެުކ  އޮތީ. މިއްަސ ސިޓީ އައި މަޖިލީހަށް .އިނީ އަުޅގަ
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ނޑާ  ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ކުރެވުުނ  އިބަޔާންވެދިޔަ ފްލެޓު އަުޅަގނޑަށް ދޫކުރެްއވުމުަގއި އަުޅގަ

ފްލެޓުތަުކގެ ައގު  އި،ގޮތަށް ސަުރކާރުން ނިންމެވި ކަމުގެ ިލުޔމާ އެ ފްލެޓު މިލްކުވާ އިއެގްރީމެންުޓގެ ކޮީޕއާ

ނަޑއެުޅއްވި ގޮ ނޑަްށ ހަމަ ވިސްނޭކަ ގޮތް އަދިެވސް މި ދަންނަވަނީ. މިީއ  ުތގެ ލިޔުްނ އަރިސްކުރީމޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ ގޮތެްއ ނިންމަސްމުން ހާޒިރުކޮށްގެްނ އަޚަމަޖިލީހެއް ނޫނޭ. ދެ  ސަރީޢަތުގެ މީނަގެ ަބިއ އި، ުޅގަ

ނޑު މި ކުރާ މަޖިލާޞަފައި އިމީނައަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްުވން އެދެމޭ ބުނެ ނިންމަ  ލީހެއް ނޫން ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑިޔާރު އްސަ ންނާ ހަމައަށް ސިޓީެއއް އައި ދަންނަވަނީ. ނަމަވެސް، އަުޅގަ  ކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅަކަށް އޮތީ ފަ

ނިޑޔާރަކަށް ުހންނެވި ބޭފުޅަކަށްޚައަދި މިހާރު މީަގިއ ހިމެނޭ އެއް  ،ވެފައި  ،ވެަފއި ސްމަކީ ިމހާރުވެސް ފަ

އަދި މިކަން ނިންމި ފުރަތަމަ ތާރީޚު ކަމަށް  ،ވެަފއި  ކަމަކަށްމާ ކުރީގެ އަކީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީ

ވަަނ  30ބަރު މަހުގެ ންވަނަ އަހަރުގެ ސެްޕޓެ 1997ޚަކީ އޮތް ތާރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއގްރީމެންޓުން ފެންނަން މި

ގަސްުޓ އޮ  7ސީ ވުޖޫދުީވ ގާނޫުނއަސާ  ޒަމާން. އާ  ރިަރކީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްީރ ހުއޭ ،ވެަފއި ދުވަސް ކަމަށް

 ކަށްގައި ހުރި ކަންތައްތަކަންތައްތަކުގެ ތެރޭ ހިނގަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސް މި ފަހުން ދެ ވަނަ މަޖިލި ޭއގެ .ަގއ2008ި

ނޑިޔާރުންނަްށ މުސާރައާ ން؛މެންބަރުން ގޮތްތަކެއް ނިންމަ  އި ނާޔަތާއި އިޚާއްޞަކޮށް މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީއަކީ ފަ

ނުޑ ނިންމު ދިރިއުޅޭ އިއެލަވަންސާ  ނަޑއެޅުމުަގއި މަިއގަ  އި، ެއއް ން ނިންމާ އެއް މުއައްސަާސކަމުގަ ތަްނ ކަ

ނޑުމެން މިައްށ  ކަމުގައި ވާީތވެ އެ ބެެލނިވެރިކަމުގެ ދަށުން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލު މިތަން ކުރަީނ އަުޅގަ

ދަނީ.  ެރިވގެން ކުރިއަށް މިގޮތްތަެކއް ނިންމަން. އެހެންވެ މި އެޖެންޑާކު ،ވަެރްއގެ ޖަވާެބްއ ދީ ކޮންމެވެސް

ނޑު  ،ޖަާވބެއް ނުދޭނެ. ތެދުފުޅެއް ންޓަކުރިއެޓޭއަށް އަންނަ އެްއޗެހި ކޮމިޓީ ސެކްކޮމިޓީ ކޮމިޓީެގ  ،ހަމަ އަޅުގަ

ކުރިއަކަށް  .މުޤައްރިރު ނުވަތަ މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމީމަ ނޫނީ އެގޮަތަކށް އެ ޖަވާބެއް އެްއވެސް ދިާމލަކުން ނުދޭނެ

ލާނަން ހަމަ މި ނުކުތާއަށް އަދި އިތުރު ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އިގޮތަކަށް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވައެ ނުގެންދޭ

ައދި އަބްދުލްޣަފޫރު އެބަ  ،ވަނަ ފުރުޞަތަށް 3އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. ޭއގެތެޭރަގއި ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

ބޭފުޅަކަށް ފުރުަޞތެއް އެިދވަަޑިއގަތީ ދެންމެ  ްސ އެބަ އެދިަވޑަިއަގންނަވާ. އާ އަިދ ަރޝީދު ވެ ،އެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

ޖިލީހުގެ މަނިކުފާނު މަ ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑއިގެންެނވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިާރގެ. އެ

ބައިަގއި  ވާހަކަ ކުރީ މު މަސައްކަތްޕުެޅއް ކޮށްދެްއވާފައި ހަމަ ދެންމެ އެ ވަޑައިގަތީ. އެއްތަޅުމުގައި ވަރަށް މުހި

 މަނިކުފާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ނޑުމެންޝަޮގތުގައި މިއީ  އާދެ! އަުޅގަ  ރީޢަތުން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ލުމުގެ އިއް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލަކުރިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިއީ ކިހިނެ ޖަވާބެއް ދިނުމުގެ
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ނޑަށް ފެނޭ. އެ ޖަވާބު ލިބުނީމާއްމުހި  ދެން މި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާފައި އަނެއް ،މުކަން ބޮޑު ކަމަށް އަޅުގަ

ރީޢަތަށް ފޮނުވާ މައްސަަލއެކޭ ބުނުމުގެ ޝަނުލާ އިޅުަގނޑުމެްނ ބަލައަ  އްޔާށް ޖަވާބެއް ދެވިދާނެ. އެހެންނޫނިފަރާތަ

މީހާ މި ޝަުކާވ  ގައި މިއި މި މައްސަލަ ،ޖާގަ ތަނަވަްސވެގެން ހިނގަިއދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ ފުރުޞަތު ނުދީ

. ިމއަށް މީގެ ކޮޕީެއއް ފޮުނވީމަ ރަނަގޅުވާނެއި، ްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ަދންނަވަކޮށްފައި އޮތްކަން ޖުޑީޝަ

ލާފައި ދެން ޭއގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭރުްނ އިންގެ ވިދާުޅވާ ެއްއޗެއް އަުޑއަހަބޭފުޅު  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެ

 ،ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއިން މިކަން ނިންމަނީ ކިހިނެއްތޯ، ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާުރގެ ކަމާ

ރީޢަތަށް ޝަ ،ޮއވެއްެޖއްޔާ އެއްފަރާތަށް މައްސަލަ ހުގައި ދެން މިކީްއވެގެންތޯ ސާުފވާނެ. އެ ސާފުކުރުމަށްފަ

ގޮތް ދައުލަުތގެ  ޔައިދިމޭނެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ހިނގަގޮެތއް ނުނިން އެއީ ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ވަކި .ފޮނުވުމަށް

ނޑަށް ފެންނާތީ އަ ނޑު ހުށަހަޅަނީ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ސާފުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ ޅުގަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސިޓީއަުކން ދަންނަވަން. އެ ޖަވާބު 

 އެ  މަށްކަ ރީޢަތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލައެއްޝަ ން މައްސަލަައކީދެ ލިބުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ފަރާތުގައި ދެންނެވުން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. ވެސް ލިބިފަ ތާއީދު ،ކުީރގައި ވަނީ ހުަށހެޅި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއުވން މީގެ

ައޅުަގނޑު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިާރެގ  ،އިތުރު ތާއީދެއް ކަމުަގއި ބަލައިގެންފައި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މެންބަރަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރީ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އެަބ އުޭޅ ދޭއް ުނވަތަ ތިްނ ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމާ،  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ށަހެޅުމަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރިން. ދެްނ އުޅެނީ އަުޅަގނޑު ކުރިްނ ދަންނަވާލިހެން ދެ ހު އަޅުަގނުޑ މި

ނޑަކަށް ދެ ހުށަހެޅުމަށް އެ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅގައި ެވސް ގާްތގަ

ނޑު ވެސް ގަބޫލެއް ރިޢާޔަތްކުރެްއވީ. އެ ގެނެސް މި  ސްމުންޚަނުކުރަން މިތަނުން ދެ  ވިދާުޅިވ ގޮތަށް އަޅުގަ

ގައި ޙަްއޤު ހޯދަން އޭނަ ދާންޖެހޭނީ އިފާހަގަކުރެއްިވހެން މި މައްސަލަ ާލކުަރން. މުޤައްރިރުޞަމައްސަލަިއގައި ފައި

ނޑުމެން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލާފައި ނަމަވެސް .ކޯޓުތަކަށް. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއިން ޙައްޤު ހޯދުމަށް  ،ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުބެލޭނޭތަށް. އެ ދޭންޖެހޭނީ އެގޮނުބަލާ ނަމަވެސް ޖަވާބު އޭނައަްށ ލާރި އަނބުރާ ދެން  .އީ އަުޅގަ

 4ހުރީ، އެއީ  ގެ. މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ެއ ފްލެޓުއޮތިްއޔާ އެ ފްލެޓު ދައްކާފައިއެގޮތަށް ލާރި އޭނަ ، ލިބޭނެތޯ
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 ،ލާފައި  ބަަޔކަށް އެއް ފާޚަނާ ކޮންމެ ،ބައިކޮށްފައި ބަިދގެ ެވްސ ދެ ،ބައިކޮށްފައި ބެޑްރޫމް ފްލެޓެއް. ސިޓިންރޫމް ދެ

ޔެިކޔުންތަްއ ނޫންތޯ ހުރި ގޮތަކީ. މި ލި ކޮށްފަ. މީންނަށް ދީފައި ހުރީ އެގްރިމެންޓުއެގޮތަށް ވަކިކޮށްަފއި ދެބައި މީހު

ކަންކަން ިމގޮތަށް  މި ކުމަކީ މިގޮތަށް މި ހޯދުން. އެކަމަ ްއޔާ. ެއހެންވީމާ، އޭަނގެ ބޭނުބުނާ ގޮތުން ެވއްޖެ

ކުރަން. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެހެންނަމަވެސް އިބްރާހީމް ސިވިލް ކޯޓަށް ގޮްސގެން ވަކާލާތު އޭނަ ޖެހޭނެ  ވަންޏާކުރައް 

އަދި އެ ޖަވާބު ެއގޮތަށް ދިން ކަމަށް  ،އެ ޖަވާބު އަދި އެގޮތަށް ދިނުމުގެ ކުރީަގއި ،ޝަރީފް ވެސް ވިދާުޅވި ފަދަިއން

އީ އުސޫލެއްގެ ދަުށންތޯ މިކަން ގެންދިޔަމީހުން ކޮން އެ މި މައްސަަލ މިހެން އައިއްސަ އޮތީމަ  ،ވިޔަސް ވެސް

އްޔާ ެއގޮތަށް އެ ޖަވާބު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވެއްޖެމާއެއް. ެއހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ންބެލުމަކީ މިތާގެ ޒި

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އިބްރާހީްމ ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ،ދިނުމުގެ ކުރީަގއި ށަހެޅުން މި ދެ ހު ،ގޮތަށް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް  ގެސަވާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކުރީ އެގޮތަްށ ވޯޓަްށ ައއް  ެދއްަވިއފިއްޔާތާއީދުކޮށް .އެްއކޮށްލާފަ

ޖަވާބުދިުނމުގެ ކުރީަގއި އެ ވިދާުޅިވ އެއަށް އައްަސވާނީ. އަޅުަގނޑު މި ުހށަހަޅަނީ މި މައްސަލައިަގއި މިގޮތަށް އަދި 

ދުވާ ފަރާތަކަށް ރައް ؛ން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން ނުވަތަ ސިޓީ ފޮނުއްވި ފަރާތްމި ސިޓީ މިތަނު ،ގޮތަށް

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ކަމެއް، ނޫނިްއޔާ ޖުޑީަޝްލ ަކށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޭނނގެ ައޅުަގނޑަ ،ހިއްސާކޮށްފައި 

ގެނެސް މިކަން  ފަރާތަކުން ބޭފުޅުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ކަމެްއ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ރަްއދުވަނީކީ. އެ

. ތަނުން ބަލައިފީމޭ. މިކަން އޮތީ މިހެންނޭ ވިދާުޅވި ގޮތަށް މިަކން މިހާރު މި  ސާފުކޮށްފައި، ދެންމެ މި ބޭފުޅުން އެ

ނޑަށް ހީވަީނ އަ ،ފަރާތަށް ޖަވާުބދީ ދާށޭ ކިޔާފައި އެ މިވެނި ގޮތަކަށްއްޔާ ތި ބޭފުޅާގެ ޙައްެޤއް ޮއެވއްޖެ ުޅގަ

ނޑުމެން ލާކޮށްިފއްޔާ ޞަމައްސަލަ ފައި  ނަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ވެސް އަުޅގަ

 ކުރެިވގެންހެން ނިމިގެންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ޔަތްޢާރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުން ހަމަ އަނެއްާކވެްސ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ހަމަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ެއއްގޮްތވަމުންދާ މިންަވރަ

ކުރެވޭ ގޮތުަގއި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު އެއްދިމާަލކަށް އެބަ ދަތުރުކުރޭ މިހާރު. ލަންވެގެން. އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލު ކޮށްރިފްރޭސް

ނޑުމެން ހާޒިރުކޮށްގެްނ  އެއީ މިއިތުރަށް. އެއްބަިއ  ށްނުވަތަ މައިަގނޑު ދެ ހުށަހެޅުމަ ،ދެ ހުށަހެޅުމެއް ތަނަށް ައޅުގަ

ލިބޭ ޖަވާބެއްގެ ފަހުަގއި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން ، އި ޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅަޓީައކުން އަސުވާލުކުރުންތޯ. ނޫނީ ސި

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މިކަމުަގއި އޮތް ގޮތޭ ދަންނަވާލުން ަކމަށް.  ވެސް ބަލައިފީމޭ. ވީ މިހެންނޭ. މިހެން 

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް މި އެޖެންޑާ ނަންބަރު، އައިޓަމު މޫސާއަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

 ނިންމާލެވިދާނެހެން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 2ނަންބަރު 
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 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ނުޑ ކުރިންެވްސ ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ ކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން ތަނަށް ހާޒިރު ޖޭ.ެއސް.ސީގެ ބޭފުޅުން މި ،މީގައި އަުޅގަ

ތަނަށް ހާޒިރުވާއިުރަގއި  . ދެން މިމިހެން ބޭފުޅުން ވިާދޅުވަންޖެހޭނެ ކީްއެވގެންތޯ މިަކން މި ނިންމަނީ ކުރިމަތީގައި އެ

 ބޭފުޅުން ހިތްޕަވަިއގެން ވަަޑއިގަިތއްޔާ ލޫމާތު އެޢުންގެ މާލޭގެ ޯގތީގެ ހާލަތާއި ބޭނުންާވ މަމި ދެބޭފުޅު

ވިޔަްސ މި މެގޮތެއް ލޫމާތު ހޯދަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ. ދެން ކޮންޢުދިަޔ ގޮތަށް މައިމިކަން ިހނގައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އިމާ، މި ކޮމިޓީގެ ބަލަުދވެރިކަމުގަ ކޮމިޓީއާިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިިލސް ޖޭ.އެސް.ީސގެ ބަލަދުވެިރ ފަރާތަކީ ވެސް. އެހެންވީ

ފުޅަކު ަޝކުާވ ކުަރއްާވއިރުަގއި އެބަ ޖެހޭ ެއކަން އެހެްނ ބޭ ،އޮތް ތަނެްއ މީހަކަށް ރެިޖސްޓްރީެވގެންދާއިރު

 ކިހިނެއް ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ. ދެން ކޯޓު ވެސް ހުއްޓަން އެ  ؛އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުކުރަން

ނޑެ ބޭފުޅާ ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީާމ، ެއވެސް ީމގައި ވިސްނާ ކުރަން ެވސް ގަބޫެލއް ނު އްލަްނޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ،ބޭފުޅެްއގެ ޙައްޤު ެއވަރަށް ގެއްލޭ ގޮތަްށ ނިންމަވާނެ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ޖޭ.އެސް.ސީން އެ  އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ހުށަހެޅި  ިކހިނެއްތޯ މިނގޭނީ ކިހިނެއްބޭފުޅުން ގެނެސް ުސވާލުކޮްށލީމަނޫންތޯ އެއެ ވަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ދެން އިތުރަްށ މި  ،ނަމަވެސް ޖޭ.އެސް.ސީ ބޭފުުޅން ގެނެސް މިކަން ސާފުކޮްށލާފައިމާދަމާ  ،ހުށަހެޅުމާ އެއްކޮށް 

 ކުރަނީ. ޝުުކރިއްޔާ.ންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުބޭފުޅާއަށް ޖަވާބުދެްއވީމާ މިކަން ހަމަ އިންސާފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގޮުތގައި ައޅުަގނޑަްށ  ގެސްޓިންގ މައްސަަލއެއް ލީމަ ދެން މީ ވަރަށް އިންޓްރައިތްތެރި މުޤައްރިރު، މި ސިޓީ ކިޔައިްއޒަ

ފުރަތަމަ އުޅުްއީވ  .ބޭފުޅުން ވެސް . މިތާ ުއޅުްއވި ދެުއޅެނީ ވަރަށް ތަފާތު މައްސަލައެއް ފެންނަނީ. އެއީ މީގައި މި

ފަހުން  ބޭފުޅުން ެވސް އެާތ އުޅުްއވި. ދެން އޭގެ  ކުއްޔަށް. ކުލި ެދއްކީ. އެހެންވީމާ، ކުިލ ދެއްިކ މުއްދަތުަގއި ދެ

ވެގެން ސީ ޗޭންޖު ީސއެްއގެ ގޮތުން، ޕޮލިަސރުކާރުން އައި ޕޮލި ކުތަނުން ދިޔައީ. އެކަމަ  އޭގެތެެރއިން ެއއް ބޭފުޅަކު އެ 

ފަހުން  ؛ކޮށްދެނީ. ެއކަހަލަން އެތަން މި މިލްކުދައްކާފައި އޮތް ުކއްެޔއް، ވަްޓ އެވަރ އިޓް އިޒް އޮތް އެމަުއންޓަކުން ދެ

 ކުށްދެނީ. އެކަމަކޮން އުޅުނު މީހާއަށް މިތަން މިލްކުތައް އޮޭވ. އެހެންވީާމ، ފަހުމީހާއަށް އެހެން ހުންނަ ބެނިފިޓު އުޅޭ

މީހުން ދެއްކި ކުިލ  އޮތީ ވަކި އަދަދަކަށް އެ ބޭފުޅުން ދައްކާފައި އޮތް ކުީލގެ ތެރެއިން ނިންމަވާފައި އެ ދެ ފުރަތަމަ އެ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ުކލި ދައްކާ ކޮށްދެނީކޮށް އެ އަދަދަށް ބަލާފައި މިލްކުކަލެކްޓިވް  ފައި ވަކި ވަރަކަްށ ކަމެއް ައޅުގަ

އޮތް ނިންމެުވމަކީ ވެސް ހަމަ ރަނަގުޅ  ކޮށްދިނީމަ ނިންމަވާފައި މިމިލްކު ވަހަށް ދައްކާފަިއ އޮތީމަދުމިހާ އަހަރު
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ްސވަރުަގއި އެ ފަރާތުން ވެސް ުއޅުްއވި. އެ އުޅުްއވި ުދވަ ނިންމެވުމަކަށް ވެްސ ވެދާނެ. އެ ދެްއކި ޕީިރއަްޑގައި ދެ 

ތް ެވސް އެ ޕީިރއަްޑގަިއ އެާތ ގަންާނަކށެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، މަްއސަލަ ހުށަހަޅުއްާވ ފަރާ ފްލެޓު .ކުލި ދެއްކީ

ބޭފުޅުން ެވސް. އެހެންވީމާ، އޭުރގަިއ ފްލެޓް ގަންނާކަށެްއ ވެްސ ނޫން  އުޅުްއވި. ދެން އަނެއް ަފނިޑޔާރު ވެްސ، ދެ

އެއް ބޭފުޅަކު އެތަނުން  އޮތީ ެއކަން ޮގއްސަ. ދެން ފަހުން އޭގެތެރެއިން ކުލި ދެއްކީ. އެހެންވީާމ، ރަނގަޅަށް އެ

ކުީލގެ އެމައުންޓެްއ ކުލި؛ ދައްކާަފއި އޮްތ ން ައއި ޕޮލިސީެއްއގެ ދަށުން ހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުކުރީ. އެވެކޭޓު 

އްާޔ ންޓަށް ބަލާފައިތޯ އެ ނިންމެވީ. އެހެންކަމަށްވެއްޖެ ކުލީގެ ެއމައުނޭނގެ. މުޅި ކަލެކްޓިވްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް

ނޑުމެންނަށް އެން. އެދައްކާ ވާހަކައި އޭނަގެ ަޙއްޤެްއ އެބަ އުޅޭ މި އެހެންވީާމ، މި މައްސަަލ  ؛ނގޭނީ ކަުމ އަުޅގަ

ނޑަަކށް ހިއެއްނުވޭ ެއވަރު ކަމެްއ،  ނިމިފައި މި އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ވެސް ކަމަށް ވެދާނެ. އަދި މީގެތެރެއިން އަުޅގަ

އޮްތ ވެސް ީމގައި ިލޔެފައި  ބޭއިންސާފު ކަމެއް ކުރަްއވާފަިއ އޮވެދާނެހެނެއް. ެއއީ މިތާ މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ކުާރ އްޔިުތންގެ ޙައްޤުތައް ވަކާލާތު . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ރަ ސާފުއެްއޗެއް ވެސް ވަރަށް 

މިކަން ހިނގާފައި އޮތް  .މީހުންގެ ގޮތުގައި އަޅުަގނޑުެމން ހޯދައިދިނުމަށް ވަކާލާތު ކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުން

ނޑަށް ހަމަ ލަފާކުރެވެނީ މި ބޭފުޅުްނ ވެސް ވިދާުޅވިހެން މި މައްސަލަ ބަ ،ލާފައިއިލަބަ ިމ  ،ލާަފއިއިލައަުޅގަ

ެރޭވ ގޮުތގައި ފާހަަގކު ގެމީގައި ވަަރށް އިންޓްރެސްޓިންގ މައްސަަލއެއް  ރުޢީ މަރުޙަލާއިން ނިންމަންޖެހޭމައްސަލައަކީ ޝަ

ވާހަަކ ހަމަ ހައިލައިްޓކޮށްލީ. ވަރަްށ ބޮޑަްށ  ން މީަގއި އުޅޭތީެވ އެ މި އޮބްޒަރވޭޝަ ،މައްސަލައަކަްށ ފެންނާތީވެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.

 

 ކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ވިދާޅުވިހެން އެއަށް އިތުރުކޮށްލަން ެއއްެޗއް. 

ތަެކއް. ކީ ޖަސްޓިްސ މިނިސްޓްރީގެ ފްލެޓުމިލްކުވެިރަކން ލިބުނު ފަރާތަމައްސަލަިއަގިއ އެ ވިދާުޅވާހެން ޙަޤީޤަތުގައި ިމ 

ނެިވ ޕޮލިސީއަށް ގެން ގެއިުރގައި ސަުރކާރު. ހުންނެވިއެބަ ވިދާުޅވޭ. ުކއްޔަށް ހުންނެވީގައި ވެސް ބޭފުޅާގެ ސިޓީ  އެ

ތަންތަން މި  ިދޔައިުރގައި މިތަންަތނަށް އެ ބަދަލު އައިްސގެން ހުރިމީހުންނަށް ކުއްޔަށްދީފައި  މުއްބަދާލާއެއްކޮށް އާ

ރެްއވި ކަމަްށ އެބަ ވިދާުޅވޭ. ޙަީޤޤަތުގަިއ މި ބޭފުޅުންނަކަްށ ކުޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީން އިންކާރު  ބޭފުޅުން ހުށަހެޅީމަ

ތަެކްއ މި ޖަސްޓިްސ މިނިސްޓްރީގެ ފްލެޓު ތައް ެދއްވާަފއި ހުރި އުސޫލުން.ހުރީ. އެހެން ފްލެޓުނޫން ކުއްޔަްށ ދެްއވާފައި 

 ،އުސޫުލގެ ތެރެއިންތަންތަްނ އެ  ބޭުފޅުންގެ ނަމުގައި މި އޭރު. ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީގެ ތަނަކަށް ވާީތވެ އެ



22 

 

ނޑޭ ެރްއވި ކަމަށް ިމ ކުސްޓްރީން އިންކާރުގޮތަށް ދަްއކާަކށް ޖަސްޓިސް މިނި ދައްކާފައި ހުރި ކުލީެގ ގޮުތގައި ކެ

ްއ ެވސް ނުވޭ. ްއޗެބުނާ ކްލެއިމެްއަގއި އަެނކަ ތި އެބޭފުޅުންނަަކށް މީ އޮތް. އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތަކީ އެސިޓީަގއި އެބަ 

އް ދީފަިއ ހުރި އުސޫލުން ދީފައި ހުރި ފްލެޓެއް ނޫން މި ފްލެޓަކީ. މި ޤާޟީންނަށް އެކޮމަޑޭޝަްނ ތަ އެއީ އަނެއް ފްލެޓު

އް. އެހެންީވމާ، އޭގެ ދަށުން ދަްއކާފަިއ ސަރުކާރުން ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީއަށް ދޫޮކށްފައި ހުރި ތަނެ ،ހަމަޖައްސަން

ީކ މިހާރު މިއަށް ފެތޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ ޙަޤީޤަތަކީ. މިހާރު މި ކުރުމަކުލިތައް މިހާރު މީަގއި ްކލެއިމްކުރަްއވާ ކްެލއިމް އޮތް

ްއގައި ޝޫއެ ރުން ައނެއްކާ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސއިން ނެންެގވި އިފަހުން ސަރުކާ ޖެހޭ މައްސަލައަީކ ފަހުން، އޭގެ 

ސްވަުރގަިއ ތަން ލިބޭ ގޮތަކަށް ވާތީވެ، އޭަނވެސް އެތާ ުކއްޔަށް ހުރި ދުވަ މީނައަށް، މިހާރު ހުންނެވި ޤާޟީއަށް އެ

 މަކަށްމި ނިންމެވުމަކީ ރަނަގޅު ނިންމުމިހާރު  ،ކުރަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އެ ިވދާޅުވިހެންދައްކާފައި އޮތީތީވެ އެ ްކލައިމްކުލި 

ކުރާނެ ޖާގަެއއް ޙަޤީޤަތުގައި އޭަނއަކަށް ނެތް. ްށ ގަބޫލު ވެސް އެބަ ކުެރވޭ. ކްލައިމްވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމަ

ނޑުއެ ސަރވިްސއިްނ  ުހށަހެޅުން، ޭއގެ ބަދަލުަގއި މިހާރު ޖުޑީޝަލް އޮތްވެސް ގަބޫލުކުރަން ކުީރގަިއ  ހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްާޔ އޭަނ ހެން ދެން މައްސަލަެއއް ޮއެވއްޖެދެންނެވި މެންކުރީަގއި ވެސް ައޅުަގނޑު  ،ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހުޢުމަ

 ފަރާތަކަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ކުރަންވީ ޖަސްިޓސްގެ ދާއިރާަގއި އޭނަ ހުށަހަޅުްއވަްނވީކްލައިމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއ،އަށް މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްވަ 2ައޅުަގނޑުމެންގެ ެދވަނަ އެޖެންޑާ، ނުކުތާ ނަންބަރު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ، 

ފާޤު ގޮތަށް ވަނީ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ބަލަންޏާ އިއްތި ޚިޔާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއްއގޮްތ ގޮތަކަށް މިހާރު ނިމިފައި މި

ނޑުމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެިވދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރާހީމް ފޮނުއްވާފަިއވާ ަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް އަޙްމަދު ޞާިލޙް އިބ2015ްޖުލައި  5ވާ ސިޓީ، މާނަައކީ  ލިބިފައި މި

ލޫމާތާ ޢުީޑޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނަށް މި މަލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ޖުޢުމަ ،ލޫމާތާ ހަވާލާދީޢުސިޓީގެ މަ

 އެުކގަިއ ލިޔުމުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ޖަވާބު ލިބޭނެ ގޮެތއް، ނޫނީ ާހޒިރުކޮްށގެން ޖަާވބު ލިބޭނެ ގޮތެއް. ދެން އެ 

އެުކަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފައި، އެ ަޖވާބާ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަ ވަގުެތއް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނީ. ލިޔުުމން ޖަވާބު ހޯދާ

އަދި ެއ ތީވެ، ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފެންނާތުގެ މަޖިލީހަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ލިޔެކިުޔންތަކުޢަޝަރީ

އި ެއއަށްފަހުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ބައްދަލުކުރުމަށްފަހުގަ ގޮތަކަްށ؛ ފަރާތަށް މެންބަރުން އެ ނިންމަވާ

ހިސާބަށް މިގޮތަށް މިކަން  ބޭފުޅާއަށް ަޖވާބުދިނުމަށް ޓަކައި ިމއަދަށް އެޖންާޑގަިއ މި މެންބަރުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އެ

ނޑު އް ކަމަށްމެންބަރަކު ނެތީމަ އިއްތިފާޤެ ކުރަްއވާއިޢުތިރާޟު؛ ދެވަނަ ނުކުތާ ނިމުނީ ކަމަށް ލާނަން. އިނިންމަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓއަށް  ަވނަ ނުކުތާގަިއ މި 3ވަނަ ނުކުތާއަށް.  3 ނިންމާފައި އަޅުަގނޑު ދާނަން  ވަނީ ހަަމ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ލާމެހިފައި އޮްތ މައްސަލަެއއް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ 
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 20ގެ 2013/7 ،މާވުމުެގ ގާނޫނުންށް ޒިވާފަިއވާ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަަގއި ފޮނު 2015ޖުލަިއ  30ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި 

މެދު މަޝްވަރާކުރުން.  ޓަޖީ އަންަގއިދޭ ބަާޔނާއިވާ ަދއުލަތުގެ ދަރަީނގެ ސްޓްރެވަނަ މާއްާދގައި ާލޒިމުކޮށްފަ 

ނޑުމެންނަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަަލ މި އިން އަުޅގަ

ންޑޭޝަންގެ ގޮތުަގއި މެގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެންެގ ރިކަ ވާނެ. ބަޖެޓާ  ްނގެ މެންބަރުންެގ ފައިލްކޮުޅގައިއަޅުަގނޑުމެ

ށް އިއްޒަތްތެިރ މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދީ ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަ؛ ާތތައް ވެސް ފާސްވެގެންދިޔަ ަބެއއް ނުކު

ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އި މި ހިމެނެނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއ އަދި އިލުމުގަ އިމެންބަރު ގަބޫލުކުރަްއވާނެ. ަބޖެޓު އެކުލަވަ 

ލަ ދެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި. އެހެންވީމާ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ހިމެނިގެން ޖުމު

ންމާވުުމެގ ދައުަލތުގެ ޚަރަދަށް ޒި ،ވޭ  ަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާފައި އެބަ 2015ޖުލައި  30ޓްރެޜަރީން 

ޓަޖީ އަންަގއިދޭނެ ބަޔާނެއް ތިަޔ ިއވާ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެ ވަަނ މާއްދާގައި ާލޒިމުކޮށްފަ 20ގެ 2013/7ގާނޫނުގެ 

ފާއެކުަގއި ލިބިފަިއވާ ބައެްއ . ދެން ތަޢާރައެކު ފޮނުވާފަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މި ސިޓީއާ

ލޫމާތުތައް ޢުއޮތީ. މެންބަރުންނަށް މި މަ ނިންމުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައި މި ލޫމާތު އަދިޢުމަ

ނުޑ ފުރު މެން ކޮމިޓީ ނިންމުމަށް އަްށ އަުޅަގނޑު 12:30. އިާލނަންޞަތު ހުޅުވަ ބަހުސްކޮށްލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ނަންހިފާ

 

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާ

މި  ،ަމލު ދައުލަތުން ކުެރވޭނެ ގޮްތ ނެތް ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާޢަމާވާ ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް ންއާދެ! ގާނޫނު. ދަރަންޏަށް ޒި 

ނަން. މިހެން ންގެން އެބަ ޖެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކުގައި ދަންނަވަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާޓަޖީ ބިނާކޮސްޓްރެ

އަިދ ކުރީ އަހަރު ެވސް އަދި އޭެގ ކުރީ އަހަރު  ،އަހަރު ވެސް، މިދިަޔ އަހަުރ ވެސް  ނޫނިއްޔާ މި މިދެންނެވީ އެހެން

އަށް މި ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ  2016އަދި  2015ނުދޭ.  މަލުކުރެވެމުންނެއްޢަނޫނުގައި އޮތް ޮގތަކަށް ވެސް މި ގާ

ޔާންކުާރ ނުވަތަ ޖީ.ީޑ.ޕީގެ ނިސްަބތުން ގާނޫނުަގއި ބަ ،އުމީ އުެފއްދުންތެރިކަން ޤަމްދަނީއަށް ބަލާއިުރގައި ެވސް އާ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ލަސަސްޓެއިނަބަލް ލެވެ ދުނިޔޭގެ  ،ކަށް ަދރަނި ނުގެންދެވޭކަން އަުޅގަ

. އެ ރެޑްލައިން ދަމާ ޕޮއިންޓު ކުެއއީ ބްރޭ އަކީ 60ނިސްބަުތން % ތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީގެރީ ސިސްޓަމުބަޖެޓަ

ނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން، ާގނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ެވސް އެ ރެޑްލައިން ދެމޭ ހިސާބަށް  ހިސާބު. އަޅުގަ

 2014 ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އުމެްއގެ ހާލަތުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިކަންޤައޮތީ. އެ  ވެސް ނުޮގސް މި

ެނ ގައި އޮންނާ 63.2މި ހިނގާ އަހަރު ލަފާ މި ކުރެެވނީ % ،ަގއި 2015ަގއި. އަދި  66.7ވެސް މި ދިޔައީ %

އޮތް ގޮތެއް ނޭނގެ.  17،18ންނާނީ. ަގއި ވެސް އޮ 2016ގައި  66.7ކުރާ ގޮތުަގއި %ކަމަށް. އަދި ޓްރެޜަރީން ލަފާ 

އޮތީ ވަރަށް ދަތި  ަބތުން ކުރިއަރަމުންދާއިރު ވެްސ މިކަން މިކަންކަން މިހެން އޮތްއިރު ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސް އެހެންވީމާ، މި
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ނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެހެން ކަމެއް ެވސް ކުރިމަތިޭވ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާީދ  ހާލެއްގަިއ. މިހާރު އަުޅގަ

ށް ވަރަށް ބޮުޑ މުޅި ދުނިޔެއަ ،ހީނަރުކަމެއް އަތުެވއްޖެ. މުޅި ޗައިނާގެ ހިްއސާގެ ާބޒާރަށް ލޮޅުންއެރުމުގެ ސަބަބުން

ނޑަކަ އިޤްތިޞާދީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭގައި މި ކުާރ ށް އަދި އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާ އޮތީ. މިހެން އޮންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ކުެރވިދާނެ ަކމަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. އެހެންވީާމ، ދައުލަްތ ހިންގެން އޮތީ ޖީ.ޑީ.ޕީެގ އެީޗވްމިންވަރު 

ބޮޑުކޮށްގެން ކަމަށް ވަންޏާ ޓްެރޜަރީ މިނިސްޓްރީން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި  ނިސްބަތުން ވެސް ދަރަނި

އެކަން ބަޔާންކޮށްދީ، މި ގާޫނނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން އެކަން ނިންމަން. އެއީ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ. 

ވެސް ދާނީ. އެހެންވީމާ،  2016ވެސް،  2015ށް އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ ެވސް. އެހެންނޫނިއްޔާ ގާނޫނާ ޚިލާފަ

އަށް ިވޔަސް ދަރަނި  65ކުރާ އެތީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ އަދި މިހާރު ލަފާ ،ކަން ކުރެވޭނީގާނޫނާ އެްއގޮތަށް މި

 .ންވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަ ބޮޑުކޮށްގެން. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަކު ފުރުޞަތަކަށް އަދި އެދިަވޑަެއއްނުގަންަނވާ މި ނުކުތާގެ މަްއޗަށް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި އެހެްނ މެންބަ

ނޑުމެންެގ އެޖެްނޑާ ނަންބަރު  ފަދަިއން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މެންބަރުން  އްވުމަށް ސްކުރެއަްށ އޭުރ ބަހު 2އަުޅގަ

ނކޮޅު ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ ބޭނުންވަގުތު  ޑުމެންަނށް މިއަށްވުެރ ތަފްޞީލުކޮށް ކުރެްއވީމަ ފަހަރުގަިއ މި ނުކުތާއަށް އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ ލަފާުކރެވޭ. އަދި މިއާެއކުަގއި ހަމައެކަނި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން މި ވަގުތުަތކެއް ބޭނުންވާނެ ކަަމށް އަޅުގަ

ހަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޓީެއްއެގ ސިފައިަގއި، ޮޑކިއުމަންޓެްއެގ ސިފައިަގއި ފޮނުވުމުގެ އިތުުރން

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަށްވުރެ ާމ ފިނޭ ނޑުމެންނާ އެކުަގއި ހާޒިުރވެ ތިބެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ންސް ވެސް އަުޅގަ

 ޕްރޮޑަކްޓިވް މަަސއްކަަތކަށް މިކަން ވާނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ނާޝިދު.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަތީން. ދެން އެހެންނަމަވެސް މި ބަޔާނަށް  ތީ ދަަރންޏަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެއޮ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

އަޅުަގނޑުމެން ކިޔާލީމާ އެަބ އިނޭގ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ ކުރިއެރުންތަެކއް ާރއްޖެ ެދކެމުންދިޔަ ކަމުަގއި ވިޔަްސ، 

އުުމގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންދާ ޤަ ،. ިމގޮތުންއް ގިނައޭވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަރާއްޖެއަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ ކުރިމަތި

ވަނީ ކުޑަ ގޮތެްއަގއި ހޯދަން ަފިއސާ ހޯދާނެ ޚަރަދާއި ރިސްކު ކަށް އަށް ޭރވިފަިއވާ މަސަްއކަތްތަމަސައްކަތްތަާކއި ކުރި 

މިހާރު ދަނީ  ފައިސާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް ހުރިއުމުތަކަްށ ޤަފަދަ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ  . ރާއްޖެޖެހިފައޭ

ނިސްބަތުން މެދުފަންތީގެ  ގެ ަވނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ 2011ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ކަމަްށ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް 

ބެމުންދިަޔ އެކު ހިލޭ އެހީާއއި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއަށް ލި ިދއުމާއުމަކަށް ބަދަލުވެގެންޤަ
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ކުރުމަށް ަޓކަިއ ާރއްޖޭެގ އިޤްިތޞާދު ބައްޓަން، . އެހެންވީމާނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްަފއޭވަ  ވެސްމިހާރު ކަށްފުރުޞަތުތަ

 މި އިހަވާލާދެއްވަ ންމާވުމުގެ ގާނޫނާކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ދަރަންޏަށް ޒި އަދި މި

ކަންކަން ދެއްވާފަިއ  ދަރަނީގެ ތަފްޞީލުތަކާއި މިދި ތް ބަޔާނުން މި ބުނަނީ. އައޮ ތަނަށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި

ބަރީއޭ  މި ރިޕޯޓުގައި އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނާމެންނަށް މާ  ،ހުރި. އަދި މިހާރުވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލަންޖަކީއެބަ

ގޮތުން  ކަންކަމާ ބެހޭ  އާ. އެހެންވީމާ، މިންރޯވިމް ބޮރންާއއި ޝޯޓް ޓަރޯވިަގއި ނެގޭ ބޮންގ އިންޓްރެސްޓުފްލޯޓި

ރީގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮުތން އިތުރު ތަފްޞީލު ދެއްވުަމށް ފިނޭންސް މިނިސްޓް މިއްރިރު ވެސް ތި ވިދާުޅިވ ގޮތަށް މުޤަ

ނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން މިކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރި ކަންތައްަތކަީކ  ކޮބައިތޯ އެ ؛ބޭފުޅުން އަޅުގަ

އްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީެވ، އެގޮަތްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްިދނުމަކީ މާލި

ޭބފުޅުން މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން، މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އިުތރު ތަފްޞީލުތައް ދެްއވުމަށް.  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެ

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނީބޭފުޅުްނގެ. އޭރަްށ ކަންނޭ ކޮބައިތޯ އެ  ރިްއޔާ.. ޝުކުނގެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންާދނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުންއާދެ، 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއް

އެުކ މިއަށް އިތުރަށް ެއއްެޗޭކ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް މިއަށް ވަގުތު ވެސް ުކަޑވުމާ

ނުޑ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ނާޝިދު  ،ދެންނެވުމުގެ އިތުރުން  ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަމުން އެ ައުޅގަ

 . އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ން ގޮތުކަމާ ބެހޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ މިހާޒިރުކޮށްފައި ކުރަން. ހާޒިރު ތަނަށް ހޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިއެބަޖެ

މަްއޗަށް އަރާފަިއ  އަށ66ް% ،ޑުވަމުންއަށް ބޮދަނީ ހަމަ އިންތިހާ ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިހާރު މި .ކުެރވެންމަޝްވަރާ

ދައުލަުތެގ  . އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުގައިވަނީ ކުރާ އަދަދަކަށް ގޮްސފައި މި ކައިރިއާ  67% .ވަނީ މިހާރު މި
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ވަީނ ވެސް ލިބޭ އާމްދަނީ  ޓެްކސްތައް ނަގާ. ދައުލަތަށްއިތުރު  ،ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ ދަރަނި މިހާ މައްޗަށް މި

ނެޑްއގައި ދަރަނި ހިފެއިތުރުކުެރވިފަ ށް ވާނީ. މަޤްޞަދަ ހެއްޓުމަކީ މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމާއި. ވާއިުރަގއި މިންގަ

 ބޭފުޅުން  ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގެ ،ގޮތަށް ހަމަ ނާޝިދު އެ ހުށަހެޅުއްވިއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ެވސް 

ހުރި  ކުރަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޙައްލުމި އި އެޅޭނީ ކޮންފިޔަަވޅުތަެކއްތޯ ބަލައި،ހާޒިރުކޮށްގެން މި މައްސަލަިއގަ

ނޑު ދެކެނީ.ރަން ކުކަންތައްތައް ަޙއްލު  ޝުކުރިއްޔާ. އެަބޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 ކުރީަގއި މީގެމި ރިޕޯޓަކަށް ނޫން. ވަގުތު މި ރިޕޯޓަކަށެއް ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބަލަންޖެހެނީ މިއަދު މި

އި މިހާރު ރިޒާވާ ހާރުގެލަ ގޮތެއްަގއި ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިދަރަނިތަކަށް ޖުމުދައުލަތުގެ އެތެރެ އަދި ބޭރުެގ 

ކުރިއެރުންތަކަށް ވަނީ މިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައި  ،ބަލާއިރު ކާ އެއްޗެހިްނ ދައްކާ ގޮތަށްލަންސް ޝީޓުތަބެ

ނޑުމެން އުފާމި ،ވަނީ. އެހެންވީމާ މެ، މި ރިޕޯޓް ރަނގަޅަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންއީ ައޅުގަ

މިހާރު ކުރިން ނޫންނަމަ  ،ކުިރން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިރޒާވް  ،ށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ލީމަ ތި ބޭފުޅުންނަބައްލަަވއި

ކަން. ދެން މިފަދަ ބަދަލުތަެކއް އަިއްސފައި ހުރި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާލަތާއި ިމައދު ރާއްޖޭެގ ހާލަތު ވަރަށް ޮބޑު ތަން

ނޑުމެްނނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ  ،ލުަގއިެދއްކުުމގެ ބަދަައޅުަގނުޑމެން ލެވަލްގައި ވާހަކަކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން  އަުޅގަ

ނޑުމެން މަްޝވަރާފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ހަމަ މިފަދަ ރިޕޯޓަކާ ގުިޅގެން  . އަދި ހަމައެާއއެުކަގިއ ކުުރންއެުކގަިއ އަުޅގަ

މުަގިއ މު ކަމެއް ކަބައްދަލުކޮށްލުމަކީ މުހިއްވެސް ައޅުަގނޑުމެން  ގެ ަގވަުރނަރާ އެކުަގއި.އޭ އެމް.އެމްމު މުހިއް

އޮތް ގޮތަށް  މި ކަުރދާހުގައި މި ،ބަދަލުަގއިއަޅުަގނޑު ދެކެން. ައޅުަގނުޑމެން ސިޔާސީ ވާހަކަެއއް ދެއްކުމުގެ 

ނޑުމެން އިތުރަށްނޫންނަމަ  ،ހުރި ކަންބޮޑުވުން ގެއަޅުަގނޑުމެން  ސަރުކާރަށް ދޭން އޮތް މަޝްވަރާއަކީ ނޫީނ  އަޅުގަ

ނުޑމެން އެބަލަފާއަ ނޑަށް ަބއިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު ކީ ކޮބަިއކަން އަުޅގަ  ،ބުނެދޭންޖެހޭ. ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަ

 .ތައްއެ މަޢުލޫމާތު ކާ ބެހޭ ގޮތުންށް ފަހުން ކޮށްފައި އޮތް ދިރާސާއަވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަރަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ކަންބޮޑުބެލިއިރުަގއި އަ ދަންނަވަނީ  މި ކަންބޮޑުވުމޭ .ރިޭއަގއި ހު ވެސް ވާންޖެހޭ ކަންތަކެއްުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ޚިދުމަތުގެ އަގު ،ބަާލއިރުަގއި ތަކެތީގެ ައގު ސަރަހައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަުލގަިއ  ކަންއުފުލިފައި ހުރި ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ހޯދާ ލޯނު ދިވެ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ކުޑަ އިންޓްރަސްުޓަގިއ  ހޯދާއިރުގައި މިހާރަށް ވުރެހިރާއްޖެ އަުޅގަ
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އެކަން ެއގޮތަށް ކޮްށގެން ނޫނިއްާޔ  .މު ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، އެކަން ކުެރއްވޭނީ ކިހިނެއްތޯވެސް މުހިއްހޯދުމަކީ 

ށް ހާރު ފެށިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ،ސަލަތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިހިރަ މައް

ވުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. އެހެންވިމާ، މިއީ ހަމަ ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ ދަތިތަކެއް ުކރިމަތި އިމީގަގެންދަން 

އެހެްނވީމާ، އެ  އީ.ރަނގަޅު ކަެމްއ މި .ޟޫޢެއްނގަޅު މައުހަމަ ރަކޮށްލަން ްޝަވރާމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މަ

 މުޤައްރިރު ހަަޖއްސަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަްނ. އިންތިޒާމުތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ޙައަޅުގަޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އި އްލެއް ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ

ދެން  ެއގޮތަށް ވިދާޅުވީ.ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ  ؛އްަވއި ެދއްިވ ނުކުާތގައި ގެނެވޭނެ ގޮތަކަްށ ފަހުން މި ހުށަހަޅު

އަދި މި މަޖިލީހުގެ މި  ،މު ރިޕޯޓެއް އަދި ގާނޫނަކުން ބަޔާންކުރާހަމަ ޓެކްނިކަލީ މުހިއް، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޑައެޅޭ ކަެމއް ކަ  ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި  ުކޑަކުަޑ އެހެންވީމާ،  މަކީ.ނިްނމުމަށް ކަ

ނޑަށް ވިސްޭނތީ އޭރުވެސް ދަންަނވާލީ ބައްދަލުވުމެއް ކުޑަ  .ޑިބޭޓަުކން ނިންމާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ  ،ގެ ކުރިންވަޑަިއގެންނެުވމުމި ކޮމިޓީ ނިންމާފައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި ، އެދެންހަމަ އަޅުަގނޑު 

ގެއަްށ ހަމަ އެއީ ޔަޤީން  .މި ކޮޕީ ހިއްޕަވަިއގެން ވަަޑިއގަތުމަށް .ވެސް ރީ މޭޒުަގއިމިހާރު އިދާ ދަންނަވާލީ

މާ ައޅުަގނޑުމެްނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މާދަ ،ވަަޑއިގަންަނވާފައި ވަރަށް ަރނގަޅަށް ހަމަ މިއަށް ދިރާސާކުރަްއވަިއގެން

 އިށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިޭނންސްގެ ެޓކްނިކަލް ޓީމާ މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ގޮތަ އޮންނަ ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމަށް 

ނޑުމެން  ތަށް އެ މަނިކުފާނަށް ދެންނެވުމަށްވެސް ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮ އަދި މިނިސްޓަރު ހަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ގަލަ ގޮތެއްަގއި މެންބަރުން އެގޮތަށް ވިސްޖުމު މް.އެމް.ޭއ އަދި އިތުރަށް އެ، ބޫލުކުެރވޭތީިނވަަޑއިގެންކަްނ އަުޅގަ

ނޫނީ ޭއގެ އަނެްއ  ،ބައްދަލުވުމަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ގެމާދަމާ .ދެވޭނެ ގޮަތކަށްިރއަށްކުހިމެނިގެން ވެސް މީގައި 

ބަޖެަޓށް ތައްޔާރުވުުމގެ ކަންތައް ހަކަށް، ދެ ސެޝަން ބާއްވަިއގެން ނަމަެވސް ވީހާ އަވަ ؛ދުވަހު ބައްދަލުވުމަށް

 އަދި އެ ބޭފުޅުން މިހާރުގެ ،ށްދާ މިންވަރާ ިމހާރު މި ކުރިއަބުނާ ނުކުތާ ެއއްކޮށް  މި އެ ގާނޫނުަގއި ށް ދަނީ. ކުރިއަ

ނޑިަތއް ނޑުދަ ނޑުމެން އިތުރަށް ދެނެގަނެ، ހާސިލުކުރުމަށް ބިނާކޮށްފައި ހުރި އުސޫލުތައް  ލަ އަދި ރަސްމީކޮްށ އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މިސާަލކަށް ދެންމެ އި؛ ތީވެ މި މަޢުލޫމާތު އެނގެންޖެހޭނެ ައޅުަގނޑުމެްނ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

ދަަރނީގެ ތަފްޞީލުގެ ގޮުތގައި ިހމަނުއްވާފަިއވާ ނުކުތާަގއި  ،މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ދަރަނި ހުރީ ަވނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ބޮލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން  2014އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

. 67% ެއއީ ޝަރީފް އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިންއިބްރާހީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަހައިފިްއާޔ އިށްތޯ މިންވަރަކަކޮން

ގަިއ  63މާނައަކީ % ؛ައށްއެ އަދަދު އެއަްށވުރެން ތިރި އެ ދަނީން ވެސް މި އަހަރު މިހާރު އަންދާޒާކުަރއްިވގެނަމަ
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އެ ވިދާޅުވީ. ގު ވާހަކަ ދެންމެ ރިޔާޟް މުކުރިއެރުނަމަވެސް އެއީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކޭ. އެ ހުންނާނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެންނަށް ަރއްޔިތުންއެހެންވީމާ، އެ  ިމ  ،ވާީތވެ މު ކަމަކަށްނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭންޖެހޭ މުހިއްތަފްޞީލު އަުޅގަ

ބެޭހ  އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ކަމާ ،ކަންތައް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާދަމާގެ އެޖެންޑާގައި މިނިސްަޓރަށް ދަންނަވައިގެން

ނޑުމެންނާ އެުކ  އިތުރުން އެމް.އެމް.އޭ ވެސްސްޕަަޓއިާޒއި އަދި ޭއގެޓެކްނިކަލް ެއކް މީަގއި ހިމެނޭނެހެން އަުޅގަ

ދަނީ އެހެނިހެން މި މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން ނިންމާލުމަށް ،ށް ގެންދެޭވނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުންބައްދަލުވުން ކުިރއަ

 .އަށްތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާިއއްޒަ ރުޞަތު؛. އިތުރަށް މެންބަރުންގެ ފުމައްސަލައަކަށް

 

 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

 އަށް ހޯދަން. ބެހޭ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޓީ ދިަޔ ޚަރަދުތަކާނގައިފާހަަގކުރަން ހި 50އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިނިވަްނ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހެޅުއްވި ުނކުާތ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ހުށަގެ ގޮުތގައި އިމައްސަލަެއއް

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 . ެއކަމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ވެސް ހަމަ ެއ މައްސަލަ ،ކުރުމެއް މެންބަރެްއގެ ފަރާތުން ނުފެންނާތީވެޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި އިތުރު ިއންކާރު

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ގޮތުަގއި އިމައްސަަލެއއް . އިތުރުށްފިންނޯޓުކޮ މެންއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެ ހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ގޮތަށް އަުޅގަްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހުށަހަޅުއްވަިއ، އަދި އި

ނޑުމެންގެމަސައްކަުތގައި ނޯޓު ށް ދެވޭނެ އަވަހަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކުން ކުރިއަން އެންމެ ޝެިޑއުލު  ކޮށްލާފަިއ އަޅުގަ

މުަގިއ އަށް ގެންދިއުކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރި މެންބަރުން. ްއޒަތްތެރި ހުރިހާޝުކުރިއްޔާ އިކުރުމަށް. ތަނަވަސް މަގެއް 

 ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ދެއްވަމުންގެންަދވާ އެހީތެރިކަަމށް.
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