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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2015ބަރު ނޮވެން 23ވަނަ ަބއްދަލުވުްނ.  20 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ބަްއދަލުން މި ފަށަނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

ބޮޑު އިދާރީ މައްސަލަެއއް އޮްތ ކަމަކަށް  ުފރުޞަތުގަިއ މާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަުދގެ އިދާރީ މައްސަަލއެްއގެ ހޯމަ.

ަގއި. ެއއީ މުޅި ޑާުދ އެޖެންއަމިއެަބއޮތް ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން  ތިން ،މެންބަރަކު ވިދާޅުނުވާީތވެ ެދން ދެ ސިޓީ

ކަންތައްތަުކގެ ހުރި  ނުލެވިހުރި މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ޑިބޭޓްކޮށް  ކޮމިޓީގެ ބެކްޮލގުަގއި

ކުީލެގ  ކުޑަ ރަށް ރިޒޯޓްއޮތީ އދ. މިއޮތީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މީަގއި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިމިކަން ތަރުތީބުން 

 ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ ގޮްތ  ސާމޯލްޑިވްސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެުޑން ދައްކަންޖެހޭ ފައިގޮތުަގއި ޔޮޓް ުޓއަރސް 

ދެއްވުމުަގއި މާލިއްޔަުތ ފްމާ ފައިސާ ފައިވާ ހިަގއި ދައްކަން ޖެމަނާގެ ގޮތުދި ޖުރިދެްއވުމަށާއި އަ ޖައްސަވައިހަމަ

ކޮށްދެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ކޮށްެދއްވުަމށް އެދި އެ ކުންފުނިން ފޮނުާވފައިވާ ސިީޓއެްއ. ދެން އަދި ތެރެއިން ގެ ކޮމިޓީ

ގޮްތ  ށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެީލގެ ގޮތުަގއި ސަުރކާރަޒޯޓުގެ ކުހަމަ އެއާއި ވިދިގެން އަލިދޫ ރި

ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދެއްަވއި  ގެމަނާސްަތކަށް އަރާފަިއވާ ޖުރިވަދު  ދިޔަކުލި ނުދެއްކިހަމަޖެއްސުމަށާއި މުއްދަތުަގިއ 

މިޓެޑުްނ ސް ޕްރަިއވެޓް ލިދޫ ރިޒޯޓް ކާމިޔާބު ިރޒޯެޓއްގެ ގޮުތގަިއ ހިންގުމަށް ޓަަކއި ޔޮްޓ ޓުއަރްސ މޯލްޑިވް ލިއަ

ިމ ، އެހެންވީމާ .ކޮްށދެއްވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަުތގައި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ތެެރއިން ކޮްށދެވެން ހުރި ކަންތައްަތއް

ެއއް ދިމާލަކުން އެއް ކުންފުންޏަކުން ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީައކަށް ދޭތި ދެއްގައި ދެ ސިޓީއަކީ ެއްއ މަޤުޞަދެ ޖުމްލަ، 

ނުޑކޮށް  ނޑު ލަން މެންަބރުން ހުޅުވާިއއްޒަތްތެރި ގަ ކުިރައށް ގެންދިއުމަށް ެއކަމުަގއި ދައްަކވަިއގެން ާވހަކަފުޅު އަުޅގަ

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަށް  ގުޅުެމއް ހުރި  މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީއަކާ  ޔަ މައްަސލައިަގއި ތި ކަަމކާއިދިތި ބުނެވިދެންމެ 

 ުރގެ ފަރާތުންމި ކޮމިޓީން ނެތްަކމަށާއި ސަރުކާ ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންކަުމން، ތިކަމުަގއި ކޮށްދެވެން ޮއތް ކަމެއްޤަ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގުަޅިއގެން ތިަކން  އެ ފަރާތާާވތީ  ިރޒޯޓުތަކަށް ފަިއވާ ރީމަންޓެްއެގ ދަށުން ުކއްަޔށް ދެވިއެގް

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޖަވާބު  ދީ މިކަން ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ
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ނޑު ވެސް ުފރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ ދެންމެ އެ ދެއްކެވި މޭރުމުްނ  ޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެ ރާ ހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިން ކަމަށް. އެ ވާހަކަދަްއކާލަ

ނޑަކަށް، އް ހުށަހަޅުއްަވއިފި. އެހެްނވީމާހުށަހެޅުމެ  ސާޣަފޫރު މޫޢަބްދުލް ނޑުމެްނ ވެސް ނުފެނޭ އިތު އަުޅގަ ރަށް އަުޅގަ

ނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ، ލައެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާސްކުރަންޖެހޭނެ މައްސަމި ބަޙު  ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާ

 މަްށ. ސް ތާއީުދކުރަން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުއަޅުަގނޑު ވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް މިތިބީ. ނަމަވެސް، މެންބަރުން ޖުމްލަ މިވަގުތު ކޮމިޓީގަިއ  4އިްއޒަތްތެރި، އަުޅގަ ގޮތެއް އަުޅގަ

ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފުގެ ރަޢުޔު ެދއްވާަފއި ވަަޑއިގަތީ. ދެްނ  ނިންމިދާނެ މިކަން މިގޮތަށް ނިންމައިލީ

ަވޑަިއގެން ދެްއަވއިފިއްޔާމުްނ  !އާދެމިކަމުގަިއ މިގޮތަށް ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. އެމަނިކުފާނު ުހރީ ހަމަ ގާތްަގނޑަކަްށ 

ައޅުަގނޑުމެން  ! އެހެންވީމާ،ނިންމަން. އާދެ ގޮެތއް އަށްވަރަށް ފަސޭހަ. ދައުލަތުގެ ަޚރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނު އެ 

ކޮށްލަްނ ސެއް ންމީ ކަމަށް އިޢުލާންުކރަން. ބަޙުށް ދިމާވާތީ މިގޮތަްށ މިކަން ނިމީހުންގެ ކޮންސެންސަސް މިގޮތަ 4

 2013/7ޒިްނމާވުމުގެ ގާނޫނު ހެންކަމުން، ރީވިޒިްޓކުރާ ގޮަތށް. ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ލާނަން. އެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވައި

ރެޓެޖީ އަްނގައިދޭ ަބޔާން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ ށްފައިވާ ދައުލަުތގެ ދަރަނީގެ ސްޓްވަނަ މާއްާދގައި ާލިޒމުކޮ 20ގެ 

ވާފަިއވާ ސިޓީ ގައި ފޮނުއް  2015ޖުލައި  30ހުށަހެޅުއްވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

ތަކީ ގަންނަވާނެ ފަދައިން މި މަސައްކައި ރުންނަށް އެނގިަވޑަތެރި މެންބައިްއޒަތްއެުކަގއި އެަބއޮތް.  އަޅުަގނޑުމެންނާ

ނަމަވެސް އެ ުދވަްސވަރު އި ލިިބފައި އޮތް މަަސއްކަތަކަްށ ތަންކޮެޅްއ ކުރިން ޙަވާުލވެފަ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ން. އެީއ ދައުލަުތެގ ބަްއދަލުކުރަ ުކގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއެގެންދިަޔއީ ަވގުތަާކއި ށްމަުޑކޮ އަޅުަގނޑުމެން

ަހކަދެކެިވ ޓްރެޜަރީ. މި މައްސަލަިއގައި ވާ ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑްމިނިސްޓް 2015ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ ޕްލޭން 

ދިޔައިރުަގއި މިނިސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭންސުގެ ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްެރޒެންޓޭޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި 

ގުުތ ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ވަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އޭރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް. ެއގޮތަށް  މިކަން ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް

ދެން ގުިޅގެން  ބައެއް ކަންތައްތަކާ މަވެްސ، އެ ދޭތެރެއިން ދެން ދިމާވިއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންިދޔައީ ވެސް. ނަ
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ވަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަްށ ލޫމާތު މިހާރުވަރަށް ގިނަ މަޢުހުނީމަ މީގެ ގެ މަސަްއކަތްތައް އަުޅަގނޑުމެން ފައްޓަން ޖެބަޖެޓު

. މީގެ އިތުރުން ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ެވސް ހިމެނޭހެން ހިއްސާކުރެވިފަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ވަނަ  13ގަިއ ބޭްއވުނު  2015އޯގަްސޓް  24މެންބަރުންނަށް ގޮތްތަކެއް ުހށަހަޅުއްަވއިގެްނ ނިންމިދާނެ. އެއީ 

މިކަމަށް  ވޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން އެންމެ ފަހަށްވާަފއެއް ނު އްބައްދަލުވުން ބާ  އެިއނަސް ދަލުވުމުަގއި ނިންމާފައި ބައް

ނޑަެއޅީ  ނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަން މި  24ގޮތެއް ކަ އޯަގްސޓުގައި. ސެޕްޓެމްބަރ، ޮއކްޓޯަބރ ހަމަ ނިމުނުތަނާ އަޅުގަ

ޖެހުނީމާ  ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ަގއި މާލިްއޔަތާއި އިޤުތިޞާދާތު ގެ މަސައްކަގެ ބަޖެޓަށް. ބަޖެޓު 2016ޖެހުނީ 

ގޮތެްއ ަކނޑައަަޅއި ނިންމައިެލވިދާނެ  ށްބައެއް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ޮއތުމާއި ެއކުަގއި ދެން އަުޅަގނޑުމެން މިއަ

ނުޑމެންނަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ނުަވތަ އިތުރަށް ބޭނުންާވ މަޢު  ލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުގެ ބައެްއ އަުޅގަ

ތުްނ ުމސްތަޤުބަލުގައި. ެއގޮ އޮތް އެކު ހިއްާސކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށްވަގުެތްއގައި ައޅުަގނޑުމެންނާ 

ނޑަެއުޅމަށް. އެއްގޮތަކީ  ލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާ  ،ދެއް ތެގޮތެއް ކަ

 24ގަިއ، ޯއގަސްޓު  13 . ނަމަވެސް،ފަމަޢުލޫމާތު ލިބި ސްލު މިވަނީށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިއްޖެ. އަމެންނައަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ބޭއްވި ބައްދަުލވުމެްއގައި  ބައްދަލުކުރުމަށް  ޅުންނާމިނިސްޓްރީގެ ބޭފުއެ  އޯގަްސޓުަގއި އަުޅގަ

ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާެގ އެއީ ގައްޖެއޭ. ފައިވާީތވެ އެ ބައްދަުލވުން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ހިނނިންމެވި

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫ ފައި ަމއްސަލަ ަމއްސަަލ ފައިލްކޮށް، މާތު ސާފުކުރެވިއްެޖ. އެހެންވީމާތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ނިންމައިލެވިދާނޭ  . ެއގޮތަށް ހަފުޅިއްޔާމެންބަރުންނަށް ފަސޭ ރިތްތެޒަެމންނަށް އިއްއަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ާއއި  2013/7ުމެގ ގާނޫނު ދަުއލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. މިހާރު ޝުކުރި  އާދެ!

ިރޔާސަުތން ތި ހުށަހެޅުއްވީ އެންމެ ަރނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ބެހޭގޮތުން މި އެޖެންޑާކުރެވިަފއިވާ ަމއްސަލަިއގައި 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށް އެ ހުަށހެޅުން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއގޮތަްށ ޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ  އާދެ! ޒަތްތެރި އް ަގއި އި ްއދަލުވުމެއްކޮމިޓީ ބައަޅުަގނޑުމެންގެ ލިޔުމުން. އަުޅގަ

ހިނގާ އުޅެިނކޮށް ެއކަން ނު ސްނަމަވެދެްއވަން. ަޝނެއް ވީ އޭރުގައި ާހޒިރުވެ ޕްެރޒެންޓޭބަރުން ބޭނުންފުޅުންމެ

ވައި. ގޮތުން މަދު މަޢުލޫމާތެއް ފިޔަ ގެއުސޫލެއް ވަނީ ނިމިފައި  މިގެ ބަޖެޓަށް ކުިރއަށް ގޮސް އެ މަަސއްކަތް  2016

ނޑުމެންނަށް މަ، އެހެންވީމާ  ެއގޮތަށްައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ާތއޭ ދާނެސައްކަްތ ނިންމައި ަފއިލްކޮށްލެވިއަުޅގަ

 ފް. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއެއްބަްސވަންޏާ. އި 
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 ކެުވން:ވާހަކަދެއް ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްބަރާގެ މެންމަރަދޫ ދާއި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޓެޖީ. ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިމިއްޖެ. ދެން ސްޓްރެނިމިފަމިއޮތީ ކަން ! އާދެ . އިނގޭ އަޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީސް މަޖިލިސް ފްލޯރގައި ކުރަންޏާ ކުރަންވީ. ދެން މި ސްޓްރެޓެޖީއަށް ދެން ބަޙުދެން  މަޖިލީހުގެ  އަުޅގަ

 މީތި ހަމަްއޔާ ތު ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަަމށް ވެއްޖެމާލިއްޔަ މެންބަރުންނަށް މީތި ސަރކިއުލޭޓް ކޮށްލަންވާނެހެން.

ނޑު ތާއީުދުކރަން ފައިލްކުރަން ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ނޑު .އަޅުގަ މީގައި ދެން މީތި ކިޔައިފިން.  ދެން އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ޤަ. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ މި ދަރަނިތައް މި ބޫލުކުރެވުނަސް ނުކުރެވުނަސް ދައުލަތުން ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންތައް އަދާކުރުމަށް ރާވާަފއި އޮދަރަނި އްޔަތު ގާނޫނަްށ މާލިނަށް އެހާ ތް ޭރވުން މިއޮތީ ފެންނަން. ދެން އަޅުގަ

ެއ އެއީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުގެ ކޮްނސަރނަކީ. ދެން ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް. މުޅިން ފެތިގެންދާ ކަމެއް ކަމަކަށް 

ލުެގންނަން އަޅުަގނޑަށް ފެޭނ ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ގާނޫނަށް ބަދަެއއްގޮތަށް ޢަމަލު ގާނޫނާގާނޫނު މިސާލަކަށް، 

ންޏާ. އެއީ މީތި ފައިލްކުރަން. ފައިލްކުރުމާއިެއުކ ނުކުރެވެކޮމިޓީގެ ފަރާތުން، ޢަމަލު ންސަރުކާރުަގއި ދަންނަވަ

 ދަރަްނޏަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނާލަތުގެ ަދއު ،އްޔަތު ާގނޫނުގައިމިހާރު މާލިފާހަގަކުެރވުނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެއގޮުތން އެ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ، ޖީން އެބަ ދައްކައިދޭ. އެހެްނވީމާކުރެވެން ނެތްކަމަށް މި ސްޓްރެޓެއެްއގޮތަށް ޢަމަލު

ނޑު ހުށަހަޅަން.ން ސަރުކާުރގައި ދަންނަވަން. އެގޮތަގާނޫނު ބަދަލުކުރަ  ށް އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އަޅުަގނޑު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު  ދުއްފުށީކުޅު

މިހާރު އެަބއޮތް. އަުޅަގނުޑގެ ުކޑަ ރިުކއެސްޓެްއ  ސް މައްސަަލެއއް ނެތް. ެއކަމަކުެއްއވެ އަޅުަގނޑު ދެން މިކަަމކާ

ނުޑ އަޅު ، ންގ ގެރެންޓީ ވެސް. އެހެންވީމާރިުތގަިއ ބެލެވޭނީ ސަރުކާރުން ދޭ ސަވަނީގެ ގޮދައުލަތުގެ ދަރަ ގަ

ނޑުމެން ސަވަރިންގސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައި ހުރި  މިހާރު ހުށަހަޅަން ނަށް އިނގެންޖެހޭނެ ގެރެންޓީތައް އަސްލު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  މިނިސްޓްރީން ހޯދަން އެ މަޢުލޫމާތު ފިނޭންސް، އެހެންީވމާމިޓީއަށް. މާލިއްޔަތު ކޮ މިއާއި އެްއކޮށް އަުޅގަ

 ސަވަރިްނގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެއީއ. ދައުލަތުެގ ދަރަނި ެއއީ ައސްލު ހަމަ ދޭ ހުށަހަޅަން. އެއީ ަދއުލަތް ިޒންމާވާ

ނޑުމެްނ މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަފރާތުން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ، ންވީމާގެރެންޓީ ވެސް. އެހެ ހޯދަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

އެ އެްއޗެހިަތްއ  ކަމަކުރަނގަޅު މި ހަމަ ހެޕީ. އެ އަިދ މިބައި އެންމެ ،މީގެ ބައެއް، ހެންވީމާތޯ. އެއިނގޭ

 . ހަމަ ކޮމިޓީއަށްއަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވަން.ވިދާޅުވެެދްއވާ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ެއއީ ެވސް ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެީއ  އްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެންހެޅުއެ ހުށަ އަޅުަގނޑު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ެއްއޗެއް އެއީ.  ދަރަންޏަކަށް ވެދާނެރަންޏެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެންނަށް މި ނިންމުނީ ޖުމްލަ  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު !އާދެ ނޑުމެން އަ އަޅުގަ ާޑެގ ންތުގައި އޮތް އެޖެއަޅުގަ

ކުތާ ށް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އެންމެ ފަހު ނުހަމައަ ތާ ތިން ނުކުތާގެ ތެެރއިން ގޮްތތަކެއް ނިންމުމުގެ ވަގު

 ކުންއުސޫލަމިއޮތީ ުމގެ ގާނޫުނގައި މި ބުނެދޭ ނުުކތާގެ މައްސަލަ ފައިްލކުރުމަށް މިހާރު ރަދަށް ޒިންމާވުދައުލަތުގެ ޚަ

ށް ބަޖެުޓ ނަމި މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ގައިވި ނިމިގެންދާއިރު ރެ. އަދި ފައިލްކުހެޅި އެއަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފަށަހު

އުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ކަމަށާއި ދަ ވުރެ ރަނަގޅަށް ލިބިއްޖެންވަރަކަށްވެސް މި ގައި ކޮންމެލާ ތެރޭމަރުޙަ

ީޒރުން ވެސް އަދި ަބއެްއ ވައި ވެސް ންތަުކގެ މަްއސަލަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަ ޅުނުަގއި ހުރި ަބއެްއ ކަަހލަ ހާއެގާނޫ

ނޑުމެން އެހީމު. އެބޭބޭފުޅުން ވެސް ދެއްެކވި އަ  ގެ މުެއގޮތަށް މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވު، ހެންވީމާޑު އަުޅގަ

އަވަހަކަްށ ސަރުކާރުްނ  ހާވީ މުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ކަުމގަިއވާނަމަ ބަދަލު ެގންނެވު ތެރެއިން ެއއަށް ބަދަލުގެންަނވާ

ވަނީ ގެރެންޓީ ދެވިފައި  ސަވަރިްނގއްވުން ެއއީ ެއއް ނުކުތާ. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ ީމގެ ިއތުރުން ދައުލަތުގެ ނުފޮ

 ނޭންސުން މި ކޮމިޓީއާފަދަ ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިޭއގެ އަދަދަީކ ކޮބައިތޯ އެނގޭނެ ކޮންކޮން ފަރާތަކަށްތޯ އަދި

ކަމަށް ނިންމައި އެކަން ެއޮގތަށް ފާސްކޮށް އަދި މި މަްއސަލަ ފައިލްކުރުމަށް ޓަަކއި  އެއީ ގޮެތއް  ރެްއވުންހިއްސާކު

މެންބަރުންގެ ވޯޓާއިެއކު  4އިްއޒަތްތެރި  ރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އާދެ!ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަ

ނޑު ޖެހިލާނަން އިއްތިފާުޤން އެކަން ނިމުނުކަން އިިމވަގުުތގެ ކޮމިޓީގެ  ެގ  2އެޖެންޑާ ނަންބަރު ޢުލާންކުރަން. އަުޅގަ

ޔޮޓް ޓުއަރސް  . މި ދެ ޑޮޓުގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ަކމުގަިއވ1،2ާނަންބަރު  ނުކުތާ

ކަމަކަށްވާީތ  ދެ ރެއްގެއް ވަްއތަފަިއވާ ދެ މައްސަލައެއް. އެ އެޑްރެްސކުރަްއވައި ފޮނުްއވާ ށްމިޓީއައިން މި ކޮމޯލްޑިވްސް

ނޑު މެންބަރުންނަށްކަން އެއް ަވގުތެ ދެ ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޑެލިބަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިލީ. އި ްއގަިއ އަުޅގަ

މައްސަލައިަގއި  ރި މެންބަރު ޝަހުދީ ތާއީދުކުރައްވާފަިއވަނީ މިޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްަވއި ިއއްޒަތްތެ

ލު ބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކުަރްއވަިއގެން މިކަމުގެ ަޙއް ވާބަކީ ދައުލަުތގެ ކަމާޖަޮއތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވެން 
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އި އެ ވާީނ ގޮތެއްގަ ކީ ޖުމްލަ ުކރިއަށް ގެންދިއުން. މާަނއަމުން ކުރަ ނިން މަސައްކަތްހޯއްދެވުމަށް ޓަަކއި އެ ކުންފު

ެއ ، އެހެންވީމާ ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް.ކާއި މިނިސްރި އިދާާރތަގުޅުން ހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަާމއި އަދި ެއއާ

އްަވއި ނިންމެވުމަށް އެގޮތަށް ހުށަހެޅި ކޮށްދެ  ްނވީ ކަމެއް ރަސްީމ ގޮތެްއގައިއްވަކުރަެއ ަވއިގެން ތިން ތަނަށް ގުޅުއް

ންބަރަކު ކޮމިޓީަގިއ ިއއްޒަތްތެރި އެއް މެ ލީކޮށްށް އެުހން މަޑުނިންމިފައި ޮއތީ. ނަމަވެސް، ވޯޓަވޯޓަށް އަހަން 

 5ވާލައިގެން އެމަނިކުފާުނ ވަޑަިއގަންަނވަންދެން ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ދަންނަެއއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ދުވާތީވެ.މަ

ރު ބަރި މެންރު ފުރުޞަތު އަރުަވން އިްއޒަތްތެއަުޅަގނުޑ މިހާ ،މާ ހެންވީ. އެޓުެގ ފުރުޞަތަކަށްށް މިނިވަރަކަ

  އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޖެހޭ ބެންިދވެހި ދައުލަތަށް ލި ކުތީ. އެަކްއޗަކީ ފަިއސާ ެބހުމުގެ މައްސަލަ. ެއކަމަމީަގއި ދެ މައްސަަލއެްއ މިއޮ ދެ!އާ

ެވްސ  މި ކޮމިޓީއަކަށް އެކަނި. ެއއީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި އޮންނަނީ ރައީމަނާއެއް މަޢާފްޖުރި

ނޑުމެންނަކަްށ މިއާ، ންވީމާއޮތް މެންޑޭެޓއް ނޫން. އެހެ ، އި ގޮތެްއ ނުނިންމޭނެ. އެހެންވީމާިއ ދޭތެރޭގަ އަުޅގަ

ސް ިމ ޅުން ހުށަހެޅުއްވިޔަ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް މި ޭބފު މާދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި އަދި ދައުލަުތގެ ކަ

ދޭންވާ އޮންަނނީ އެކަްއޗަކީ ބަހައިލުން. އަެނކަްއޗަކީ ދައުލަތަށް  ކުރަން. އޭގައި މިބަދަލުކޮށްލެއްވާނެ ކަމަށް އުްއމީދު

ނޑު ، . އެހެންީވމާރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަކަށް ވެސް ޓޫ މަޢާފެއް ނުކުރެއްވޭނެ މަނާއެއް. ޖުރިމަނާޖުރި މި ނުކުތާ އަޅުގަ

 ފާހަގަކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންވެ އަޅުަގނޑު އެ ުނކުތާ  ރު.ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫލާނަްނ މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންއިއަޅުަގނުޑ ދަންނަވަ

 ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަތްޕުުޅަގއި ެއކަނި އޮްތ ބާރެްއގެ  ސްޕެސިފިްކކޮށް ނަމަވެްސ، އޭެގ ތެރެއަށްންނަވައިލީ. ދަ

ނޑުމެން އެހެން ގޮތަކަށް ކަމާއަޅު ވާހަކަ ޮއއްަވއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ، ވަރަށް ސާފު. އެހެންވީމާފަރާތް  ބެހޭ ގަ

ސަަލ ޙައްލުކޮށް މި މައްެއކަްނ ން ނިސްޓްރީތަކަށް ދަންނަވަިއގެކަާމއި ުގޅުން ހުރި މިދަންނަވައިގެންާނއި ދެން 

ވުމަށް. މީ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓު ެދއްމިހިސާބުން ނިންމުމަށް ނިން

ނޑުގެ އިތުރުން މި ދެއްވި މެންބަރުން އަ 4މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނނެވި  5 އިްއޒަތްތެރި ުޅގަ

އެކު އިއްތިފާޤުން ިމކަން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާންކުރަން. އެހެނިހެން މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ  ވޯޓާ

އެްއ ތަށް ޓަކައި ދެތިން ވާހަކަޓުގެ ތެރޭގައި ހަމަ މަޢުލޫމާމިނި 10މެންނަށް މަޝްވަާރކުރެވޭ އަޅުަގނޑު

އަހަރަށް މާލިްއޔަތު ވަނަ  2015ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ  ނަން. މި އެޖެންާޑގެ ތިރީަގއި ތިއްސާކޮށްލާހި
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ނޑަކަށް މިއީތައް ނަމުަގއި ޮއތް ކަރުދާހެއް. ންޑާކޮށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަކޮމިޓީން އެޖެ ޙާ. ފްޞަ 6ޖުމްލަ  ގާްތގަ

. އެ މަްއސަލަތަކުެގ މައްސަަލއެއް ެއބައުޅޭ 17އްކަތް. މަސަ  17ކޮލަމް އެބައޮތް.  17ލެވޭ ޙާ އެކުޞަފް 6މި 

ނޑުމެން މިއަ ތެރެއިން  ހާ ދެން ހުރި ހުރިން މައްސަލަ ިފޔަަވއި ކުރި ދެ މައްސަލަ، ތި ދު އިޝާރާތް މިއަުޅގަ

ނޑުމެން މި މައްސަލަތައް ެއކަން   ކޮިމޓީތަކުަގއި މަސަްއކަތްތަކާ  އް ވާނީ ސަބްސަލަތަމައްގިނަ ންމީ. ނިއަުޅގަ

ނޑަށް އަންނަންވީ ބަދަމުސާރައި  . ގިނައިން ހުީރ ދައުލަތުގެފަޙަވާލުކުެރވި  ލުަތކާއި މިކަހަލަ ކަންތައްަތކާގެ އޮިނގަ

އްާޔ އިރާދަކުެރިވއްޖެޙައްލު  މި މައްސަލަތަުކގެ، ރިޕޯޓުތައް ފިަޔވައި. އެެހންވީމާ އޮިޑޓް ގުޅުން ހުރި ކަންތައްަތއް

ނޑުމެންނާއި ހަމަ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުން ައޅުަގނޑުމެްނ  ފިްއޔާއިގެްނނަވަ ެވސް ަވސްކޮުޅގެ ތެރޭަގއިށް މިއޮތް ދުއައަުޅގަ

އޭގެ ތެޭރގަިއ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަާކއި އަދި  އެ ނިންމުންތައް ނިންމާނަން. ވަކިން ބައްދަުލވުމެއް ާބއްަވިއގެން ނަމަވެސް

ނޑަ، ންނެވި ރިޕޯޓް. އެހެންީވމާމި ދެ މި  ކައިމާތަށް ޓަށް ދާންވީ. ތި ބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫކަސަނީ މި ބަޙުށް ީހވައަުޅގަ

އި ބާްއވާނަން. އެއީ މި ރިސެސް ތެރޭގަ އަޅުަގނޑުމެން  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ...އެިހސާބުން، އްސާކޮށްލީ. އެހެންވީމާ ހި

ނޑުމެ ބޭްއވޭނެ ގެ ކުރިްނ ބައްދަލުވުންތަްއ  30ްށ ކަގާތްަގނޑަ ައއީމަ ެވސް ށްހަމައަ ންނަށް ެއ ދުވަހާވެސް އަުޅގަ

އްޒަތްތެިރ އި  ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ!، ިމއަދުގެ ބައްދަުލވުން، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

 ބައްދަލުވުން ނިމުނުކަމަށް މިޓީގެ ރިކަމަށް ޓަކައި. މިއަުދގެ ކޮން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެހުރިހާ މެންބަރު 

 ޢުލާންކުރަން. އި

_____________________ 

 


