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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރި ައޅުަގނޑުެމން ފައްޓަން ޝެޑިއުލްގައި 54:01ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލުވމެއް  ްނގެ މާލިއްޔަތުޑުމެއަުޅގަނ`. 

ތިބެން ޖެހުމާއެކު ވަަޑިއގެން ހާޒިރުވެބަރުން ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ެއަވގުތު ކޮމިޓީގެ ބަެއއް މެން

ރީގައި ޒިހާހަމަ މިވަގުތު ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކޮމިޓީ ލަސްކޮްށފައި މިފެށީ. 

ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު،ެއކު ހިންނަވަރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒައިއަޅުަގނޑާ 

 މަދު އާމިރު،މެންބަރު އަޙުއަދި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ  މަދު ޠާރިޤްމެންބަރު އަޙު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިސަލް ނަސީމް،ފަ

 މް ދީދީ މި ކޮމިޓީގައި އެބަފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ އަދި މަދު ރަޝީދު ާރގެ މެންބަރު އަޙުދޫ ދާއިގައް

އެޖެންޑާއާ އެްއކޮްށ ދުވަުހގެ ަވގުތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. ތިއްބަވާ. މި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތުގެ ކޯރަމް މި

ގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  މުމި ފުރުޞަތުގައި އެަބއޮތް ޢާއްޖެހިލުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށް

ގެ ވަގުތު. މިނިޓު 1ލައެއް ވާނަމަ ެއ މައްސަލައަކަށް މަޝްވަާރުކރުމަށް ގެންދާގޮތަށް، ިއދާރީ މައްސަހުށަހަޅަމުން 

 ކޮމިޓީއާ މިވަގުތު މް ޝަރީފް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެހަމަ ދެން މިއާއެކުަގއި 

ނޑު ފުރުޞަުތ  މިނިޓު 1ވަަޑއިގެްނކަން އިޢުލާންކުރަމުން އިދާރީ މައްސަލައިގެ ގުޅި  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

 . ހުށަހަޅަން

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު އަޙު ާރގެ މެންގައްދޫ ދާއި

ކުރީ ދުވަހު ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްހެން ހޯދީ  ވަގުުތ މި . އަުޅަގނޑު އިދާރީ ަމއްސަލަެއްއގައި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު

ްނ ކުރީ ދުވަހު ުހށަހެޅިފައި އޮތް ލިސްޓަށް އުިނ އިތުރެއް ގެންނަންވެގެ ނެ ސަބް ކޮމިޓީތައް ބަހާލުމުގެ ގޮތުންއިންނާ

ންނާނެ އިއަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ގޮތެއް  އޮތީމާހަވާލުކޮށްފައި އެ ވާހަކަ ވާހަކަ ދެއްެކވި. ދެން އަޅުަގނޑާ  އެ

 އެ  ން ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ،އޮތްހެ ތަުކގަިއ އެބަފައިލްކޮޅުބޭފުޅުން  . ތިލިސްޓްގަމިހާރު ލިޔެލާފައި 

ނޑު ފުރުޞަތުވާހަކަ ދަންނަވާލަން  އިތުރަށް  ހޯދީ. ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަދި ެއއަށް ެއއްެޗއް ވެގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން  ކުރީ ދުވަހު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މިހާރު  މި ވާހަކަ ދެްއކީމު.ވެްސ ވާހަަކ ދަްއކާފަިއ ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް، ންދުޅުަގނޑުމެންނަށް ގަޑިަތއް ލިބިފައި އޮންނަ ގޮތުން ކުޑަ ބަ އަ  ކުރާ ދުވަސްަތކުަގއި މި އަޅުގަ

ައޅުަގނޑަްށ  ވާހަކއަކީ ވާަހކަ ގއެއް އޮތްމީޓިންމި ޖަލްސާ ވާލަން މިއުޅެނީ ކުރީ ދުވަހުަގއި ދަންނަ .ވާހަކަ ދައްކަން

ގަޑި ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއގައި. ދެން އެދުވަުހ  55ލިބުނޭ ރޭަގނުޑ  . އެކަމަކުދަލުވުެމއް ލިބުނު ކޮމިޓީގެ ބައް

ނޑަްށ . ދެްނ ކޮށްފަތަނަކަށް ދާން ތާވަލު އަޅުަގނޑު އިނީ އެހެން އެކަހަލަ ކަެމއް ނުވާނެ ގޮަތކަށް... ސޮރީ އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. މު ކޮމިޓީ. އޮޅުނީ. ޢާއް

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ،އެއް ގޮތަށްސަލަޔާ. ިއދާރީ މައްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް ، ގޮތުަގއި ގެއެދެނީ އިދާރީ މައްސަލަެއއްައޅުގަ

ކަތް އިހުަނށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަްތ ލިބިފައި އެބައޮތް. ެއއާެއކުަގިއ މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަސައް

ނޑުމެން ތައް އްކަތް ޓަކައި ބޭނުންވާނެ މަސަ  ކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްފުޅާ ވާަހކަ  ހަމަ ވެސް ކުރިން ދުވަހުއަުޅގަ

އުސޫލެްއގެ ގޮުތން އެއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ކޮމިޓީގެ ޓެކްނިކަލް  އިދާރީ މައްސަލަެއއްހަމަ ދިޔަ. ދެކެވި

ނޑު  އަށްވުރެ ރަނަގޅު މަރުޙަލާއަކަށްމިސްޓާފުންނާއި އަދި މި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ވިލަރެްސކުރާެނ  ދެވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް . އެ ސި ކޮށްފަތައްޔާރުއަރިސް ުކރުމަށް ށް ސިީޓއެއް ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަ ވާނީ މިހާރު ޓީގައި އަުޅގަ

 ގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ކުރިން ުދވަހުނއެ ،މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންެދވޭނެ ސަޕޯޓް ްސޓާފުންގެ އިތުރުންމި އިތުރު ހަމަ 

 9442 ޮއޑިޓް ިރޕޯޓްގެ މަސަްއކަތް 574ަގނޑަކަްށ މީގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ ގާތް ވެސް ވާހަަކއިަގއި އަލިއަުޅވާިލން

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވާރުތަވެފަިއވާ. އަދި އައު ރިޕޯޓްތައް އަންނަމުން ދަނީ. ވަނަ އަހަރު އެ ން ފެއްޓިގެން އަޅުގަ

މުކޮށް އުފައްަދމުން ގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ކުރިން ޢާއްއެީއ . ވަރަށް ބޮޑުތަްނ އިތުރުެވގެން ދާނެ އަދަދުތައް

ވުޖޫދު ކުރެވި ަވނަ އަހަރު  9454އޭގެ އިތުރުން  ތަކާއި އަދި ކުންފުނިތައް ފިޔަަވއިއޮފީސްތަކާއި ޒިންމާ އޮފީސް

ަގއި ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓިގެން ދިޔަ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 9455

 މުންްއވަސިޓީ ކައުންސިްލތައް އޮޑިޓް ކުރައަދި ތަކާއި ޅު ަކއުންސިލް ދިޔަ ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮ އުފެދިގެން

 ވެސް  ެވގެން ދާނެ އަދަދަކަށް ވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންވާނެ. މިހާރުއަށްވުރެ ގިނަ 520ވެސް  އަދަދަކީ އެބަދޭ. މި

ނުޑ މަޢުލޫމާތު  އްޞަކޮްށ ޚާ  9450، 9459އަދި  9459، 9455ުތވެދިޔަ ވޭ 04ފައިވާ ގޮތުަގއި %ލިބިއޭގެން އަުޅގަ

ތައް ޕޯްޓތައް ނުކުންނަން ފައްޓާފަ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓްތްވާ ގޮތަށް މިވަނީ އޮޑިޓް ރިއަހަރަށް ނިސްބަ ދެ މި

ނޑުމެްނ ބޭއަންނައިރުަގއި މިކަންތައްަތއް  ނުވަތަ އުލަތުގެ ދަ ެވެގންދާނީތިއްބުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވެސް ނުނިންމާ އަޅުގަ

ންގެ މެންޑޭޓް އޮތް ން ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަސްމީ ރައްޔިތުނުން ކުރެިވގެން ދިޔަގޮތް ބަލަބޭ ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ

މި ކޮމިޓީން އެ ެއހެންވީމާ، ޔަުތ ކޮމިޓީ. ނުވަަތ ރަްއިޔތުންގެ މާލިއް ަފއިނޭންސް ކޮމިޓީ ޕަބްލިކްކޮމިޓީ ައކީ 

ނޑުމެންކޮށްފި ކަމުމަސައްކަތް ނުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ދޫ ވަރަށް ބޮޑު ވެސް ވާނީ ހަމަ  ގައި ާވނަމަ އަޅުގަ

ުލ ހައް ންތުން މަތީގައި ހުންނަ ވާހަކައެއްވެސް މި ތު ގޮުތގައި. އަބަދު ގެއް ބައެ އިޙްމާލަކަށް ޖާގަ ދީގެން ތިބި 

ހުރި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ރަނގަޅުތޯ ނުރަނގަޅުތޯ އެންމެ ން ނިންމާފައި ކުފަރާތްތަ ޓަަކއި ހަމަ އެ މަށްގެނެއު

 އެކަމުގައި ފިަޔވަޅު ައޅަންވާ  ށްކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަ ން ގޮތްތަކެއް ނިންމައިޓީއަޅުަގނޑުެމން ކޮމި ޑަމިނުން ބަލައިކު

ވާހަކަ  . މި އޮންނަނީ މި ކޮމިޓީގަ މި ސްލު ރަސްމީ ގޮތެއްަގއިން ފޮނުވުމުގެ ބާރު އަފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަ

ވަަރށް ބުރަ މަސައްކަތަކަށްވާީތ  އީ. އެހެންވީމަ، އެ ތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި ކޮމިޓީގައޮންނަނީ ރައްޔި ދެއްކުމުގެ ބާރު މި

ނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި އިތުރު ޖާގަ ދެްއވާށް ަރއީސަށް ރިކު އެގޮތަ  ެއއީ، އެސްްޓ ކޮށްގެން މިއުޅެނީ. އަުޅގަ



  

އިުރ. އެހެންވީާމ، ޟާން މަހުގައި އެންމެ ގަިޑއެްއގެބޭްއވެީނ ރަމް ުދވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 9 ކޮމިޓީ ޚާއްޞަކޮށް

ދުވަުހެގ  0 ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފައްޓަންާވއިރަށްތް އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަރަމްޟާން މަސް ނިމިގެން 

. ިމއުޅެނީ އެފަދަ ފުރުޞަެތއް ިލބޭތޯ މި ދެންނެވިހެން ކުރިއަްށ ގެންޮގސްގެން ބޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަްށ ރާވައި ސްލޮޓް ލި

ނޑުމެން އެޖެންޑާ  ނޑުމެންގެ ަރްސމީ އެޖެންޑާއަްށ ޖެހިލާނަން. ައޅުގަ ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނއެގަިއ އެަބވޭ މިއަދު އަުޅގަ

ކްލަްބ ލަފާކުރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓްަގއި  ވަނަ އަހަރަށް 9450 ަގއ9ިފަދައިން ނުކުތާ ނަންބަރު 

ނޑަައޅުއްޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ހަރަކާ މިލިއަްނ  51ވާަފިއވާ ތްތަްއ ިއތުރުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ުކރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް ކަ

ނޑަ ޖެޓަށް ފައިސާ ދޫުކރުމުގެ އުސޫލުތައް ރުފިޔާގެ ބަ ޒުން ފޮނުވާފައި ނަންބަރު އެފެއާ އަާޅ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްކަ

54/T/17/9450/51 7  ިން. މެން މަޝްަވރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުއާ މެދު އަޅުަގނޑުގެ ސިޓީ 9450ުޖލައ

ނާ ައޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ. ިމ ސިޓީފައިލްކޮުޅގަިއ  ނެ މި ިސޓީ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ިގވަަޑއިގަންަނވާނއެ

މިދެންނެވި ގޮތަށް  މިވަނީފޮނުއްވާަފއި  ސޮއި ކުަރއްަވއިއުމަރު ނަސީރު ުޒގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

މިލިއަން ރުފިޔާ  51ކަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮްށ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަ  9450

ނޑަައޅާފައި ކަކުރުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން މިވަނީ އުޚަރަދު މަށް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ސޫލުތަކެއް ކަ

ުކެގ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަލާ އެކުގައި ނަމަ އެ ބަދަވާ އިަގންނަން ފެނިވަޑަ ވަބަދަލެއް ގެންނައިތުރު އުސޫލުތަކަށް  މި

ނޑަެއޅިފަިއވާ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އެހީވުމުެގ ގޮތުްނ ދިނުމަށް  އަށްޤީތަރައް ދި ދެންނެވީމޭ. އެ ުހއްދަ ެދއްވުންކަ

ެއ  ގައިކުރިއިރު ފާސްވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓް  9450ގަިއ ދާން މިޖެހުނީ ނހިވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދަިއން މިކަމެއް ގި ނއެ

ކުރި ކޮމިޓީން ހަމަ ދިރާސާ ވާނެ. މި ވެސް ބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުގައި މިހާރު ތި ފްޙާބަޖެޓް އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ޞަ

ގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ބިިލައން ރުފިޔާގެ ަކނަޑއެޅުނު ަބޖެޓު 57އިރުަގއި ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުތައް ގެެނިވގެން ދިޔަ 

ރައްޔިތުންގެ  އެކުލަވާލާ ރީގެ ފަރާތުންޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަޓްގައި މިނިސްރިޕޯ ކޮންސަލްޓެންސީ

ނަޑކަށް ްޓގައި އެބަވޭ ގާްތގަލީހަށް ފޮނުވުނު. ފޮނުއްވި ރިޕޯަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖ9450ި ފެބްރުއަރީ 92މަޖިލީހަށް 

ނޑައަޅާ  ފަހު ނުކުތާގައި އެަބވޭ މި ނުކުާތއެއް. ޭއގެ ތެރެއިްނ އެންމެ 57 މަސައްކަތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއައީ. މި ކޮމިޓީްނ  . އެ މަަސއްކަތްމަޖައްަސއި ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފަގޮތެްއގެ މަތިން ހަ އަުޅގަ

ންޭޑޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި ބަޖެޓްަގއި ހިމެނިގެްނ މިދިޔަ މި މަސަްއކަތް ިމގޮތަްށ މިީޓގެ ރެކޮމަކޮ ހުށަހަޅައިގެން މިހަމަ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ތްަތކެއް މެން ގޮއަޅުަގނޑުމިއަީއ. ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ަމސައްކަތް އަލުން ބަލުން އަުޅގަ

 މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް.  އެފެއާޒުން މި މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްނިންމައިދެއްވު

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު ވެސް ނުނިމި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! މި މައްސަަލައކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޕަބްލިކްގެ ތެރެއިން މިހާރުލަސްވެފަިއވާ މައްސަލަެއއް.  އަދި ބައެއް ކްލަްބ  ވެސް އަޅުގަ

ތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިާސ ންދާ އެއް ޝަކުާވއަކީ ިސޔާސީ ޕާޓީލިބެމުހަމަ ތަކުގެ ފަރާތުން ެވސް ޖަމްޢިއްޔާ

ދެން ޚާއްޞަކޮށް މިއަުދ ގެ ފައިާސއެްއ ނުލިބޭ ވާހަކަ. ޔާަތކަށް މިއިން ެއއްެވސް ކަހަލަ އްދެމުން ދާއިރުގައި ޖަމްޢި

ވަރަށް ބޮޑަްށ  އިރުގަ ރީގައި ަބެއއް ުޒވާން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވެސް އޭއަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ކު 

މި . ދެން އެގޮތުެގ މަތިން މިހާރު މިއޮތީ ފައިސާ ދިނުމަކީ ކަމެއް މި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ރުއަޅުްއވާފައި އޮތްބާ

ނޑަެއޅުނު ފައިސާ ބަހާނެ ގޮތުގެ ނުވަތަ ބެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެްއ ވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީން  ބަޖެޓްގައި ކަ

ނަޑއަޅާފަ ނޑު ކު ކަ ނޑު ކުަޑ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހޯމްޯވރކް ހަދައިގެން އަުޅގަ ކޮށް ބަލާލިއިރުަގއި ހަމަ ޑަ. އަުޅގަ

ނޑަށް ރަނގަޅުއު އި ހާލަތެއްގަ ން ޖެހިއްޖެލާޙު ގެންނަފެނޭ. އަދި އިުތރަށް ފަހުން އިޞް ކަމަށް ސޫލުތައް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްލާޙު ނުގެންނާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެއިޞް ންމުމެއް އަރާ ސުވާލަކީ މިފަދަ ނި ންނަމަވެސް އަުޅގަ

މީަގިއ  ތައްފައިސާ ބެހުމުގެ އުސޫލުމި ައޅުަގނޑުމެން  ކުރާއިރުނިންމާފައި މިނިސްޓްރީއާ ހިސާބަށް ހަވާލު

ނަޑއަޅާފަިއ  މިއޮތީ ެއކަމަށް މަޤްޞަދު  އެ ބޭފުޅުންވެސް އި ރކްސް ދިނުމުގައި ެވސް އެންމެ ބޮޑަްށ މާއިރުގަ އޮތް ކަ

ނޑުމެންއި އެކަން މިއޮތީ ފާހަގަކޮށްފަކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ބަލާފަހާސިލު ދީގެން ފައިސާ  ވެސް މި . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެހީތެރިވާ ތަކަށްމި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ނުންވާ މަޤްޞަދު ބޭ އެއިުރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އަުޅގަ

އެއާެއއްކޮށް ކްލަބް  ގޮަތކީ. އަިދ ހަމަވޭ ފަރާތްތަކާ މެުދ ކޮބައިތޯ އޮތް ނުކުރެ ،ސިލުކުރެވޭެނތޯއަށް ޙާ ފުރިހަމަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ތަކުގެ ަމއްޖަމްޢިއްޔާ މީހަކު  ދެ އޮްތ، ހަމަ ވެަފއިމި ރާއްޖޭގަިއ ވަރަށް ޮބޑުސަލަައީކ އަުޅގަ

. ދެން ތަެކއް އެބައޮތްނުވާ އެތައް ބައިވަރު ޖަމްޢިއްޔާހަރަކާތްތެރި  ހަމަ ެއއް ހަދައިގެން ގޮސްއެްއވެފައި ޖަމްޢިއްޔާ

ޑުމެން ހުޅުވާލަިއގެން ދާިއރުގައި ީމގެ ތެރެއިން ޙަޤީީޤ މިހެން އަޅުަގނތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ މައްސަލަ މްޢިއްޔާޖަ

ޔާތަަކކީ އެ ޖަމްޢިއް ތަުކގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްޖަމްޢިއްޔާޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ވާންޖެހޭނީ މަޤްޞަދަކަށް އަޅުަގނޑު 

 ވަންޏާމުން  ނީ ކަމަށްނުވަޔަްށ ހެދުން. އެ މަޤްޞަދު ހާސިލު ކުރާެނ ބަމަސައްކަތްތަެކއް ށް ފައިދާ ކުރަނިވި މުޖުތަމަޢަ

ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ  މެއް އޮތްބޭނު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ މާބޮޑު

ނަޑއަޅާފަިއ  ،އަޅުަގނޑަށް މިހާރު އެކުަލވާފައި މިއޮތް ަގނޑަށް ރަނގަުޅ މިއޮތް އުސޫލުަތއް ައޅުފައިާސ ދިނުމަށް ކަ

ނޑު ހަމަ ދަން  ވެސް އަދި ިމކަން ހިނގާ ނުހިނގާވަރު  ންރުއޭގެ އިތުއަދި ނަވަން. ދަންނަވާފައި ވާހަކަ އަުޅގަ

ހަމަ ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިކަން ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ެވގެން ދިއުމަކީ ރަނަގޅަށް ވެސް  ވުރެންމިއަށް  ޓަކައި ބެލުމަށް

ހަމަ ވާަހކަ  އެ މެއް ކަމުގަިއވާތީކުރަން ޖެހޭނެ ކަ ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަިދވެސް އިުތރަށް އަޅުަގނޑު

 ދަންނަވާލީ. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކޮމިޓީއަށް ޠާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިވަގުުތ އޭދަފުށީ މެންބަރު  ރިަޤށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުިރން އަުޅގަ

 ިރޤް. ދު ސަލީމް ގުޅިަވޑަިއގެްނނެވި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޠާމައަޙު

 

 ރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާދޫ ދާމަހިބަ

ނަޑކީ ވެސް ކުިޅވަރާ   ވާތީ ޔާތަކާ ވަރަށް ގުިޅގެން އުޅޭ މީހަކަށް މި ޖަމްޢިއް އިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

އަން ރުފިާޔ ވަރަކަށް މިލި 51ދެން  ަފއިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު،ތަރައްޤީކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް މި  ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

ނޑަެއޅިގެން. ދެން މީގެ ކުރާތަރައްޤީ ކުރަން ޚަރަދުޖަމްޢިއްޔާަތއް މިއުޅެނީ ރާއްޖޭގެ  ކުރިން ވާހަކަ  އުސޫލެއް ކަ

ބްތަެކއް ުނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކެްއ ކޮންެމ ކުލަދެއްކެިވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު ވެސް ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން 

ވަރަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ ޮއވޭ.  1ބަލާއިރު ެވސް ވަރަަކށް ގިނައިން. އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ރަށަށް ރަށެއްަގއި އެަބއޮޭވ ފުދޭ

ރަށުގަިއ ލޭހެން ހީވާ ބޮޑެތި ރަށްއްކެއް. އަދި މަސްލަޙަތު ގެޔާތައާބާދީ ކުޑަކޮށް ގިަނވެްއޖިއްޔާ އިތުރު ޖަމްޢިއް އަދި

ނުޑގެ ުސވާލަކީ  ތަކާއި މި ވެސް ހުށަނާޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ހިސާބު ައދި އަހަރީއަދި އެއަްށވުރެ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑައެޖަމްޢިއްޔާ ރަނގަޅަށް ިމ ވެސް  ުވރެއަށް ިޅގެން ައންނައިރު މީގެ އަދި މިތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ އުސޫލު ކަ

ނިޑއެްއގަ އިވެުލއޭޓު ކުރެވޭނެ ގޮެތއް، ިކހިނެއްތޯ ވަނީ؟ ދާގެ ވަނަ މާއް 2މީގެ ދެން އާދެ! . އި އިންެނވީނުބައި ގޮ

 ޓް ކުރާނެ ގޮތް ބެލުން އަދި ރިޕޯގަމުން ދާއިރު ހިނގާ ނުހިގާދުގެ ަހރަކާތްތައް މަޝްރޫޢު ހިނއިނދޭ މި ގަާވއި އެބަ

ހިނގާ  ން ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިނގާ ހަރަކާތްތަުކގެ މަޝްރޫޢުތައްލިބިގެ އެހީ ގޮތް. މުޤައްރިރު އަްއސަވާލާ.

މިންވަުރ  ހަރަކާތްތައް ހިންގޭޒުން ބަލާނެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ ނުހިނގާ ގޮތް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު

އަދި ަބއެއް  ަތކުގެ އެހީެތރިކަން ހޯދައިސިޓީ ކައުންސިލުއަޮތޅު ުނވަތަ  ރަށު، ދެނެގަތުމުގައި އެ ރަށު ރަށު އަތޮޅު

 އިގޮތާ  ކަންކުެރވުނުމުަގއި ވެސް ދި އެހީވެދިނު. އައޭބަާލނެ ވެސް ހޯދައި ކޮށްގެންލަތްތަކުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުހާ

 އަހަރަކު ެއއްފަހަރު ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  އެހީ ދީގެން ހިންާގ ހަރަކާތްަތކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯެޓއް އެކުަލވާލައި

ގެންދާނެ.  ށް އެަކން ކުރަމުންޖަމްޢިއްޔާއަކުން ބޭނުން ވާގޮތަކަހެދުން އެ  ޓް ހުށަހަޅާނެ. މީގެ ރިޕޯހުށަހަޅާ

ކުރަުމން ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިުރ އެ ނުވޭ މަަހކު ެއއްފަހަރު މިހާރުގެ ހޯމް އެފެއާޒުން އެކަން ނަޑކަށް ހިެއއްއަޅުގަ 

ކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ކަމަ ކަމެއް އެކަންކަން ކުެރވިގެން ދާނެހެން. އެހާ ފަސޭހަ 

ލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ާރއްޖޭެގ އެންެމ ބޮޑެތި ކުލަބް ވިކްޓްރީ ވާތީ. އެހެނީ ކުތެރޭގައި އުޅެމުންދާ މީހަކަށް 

ޓް ހުށަނާޅާ ތި ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ އަހަރީ ރިޕޯއެންމެ ބޮޑެމިގޮތަށް ހުިރ  އުޭރިޑއަންޓްސް ކްލަބްސްޕޯރޓްސް ކްލަބް، ނި

ރި ބޮޑެތި ކުލަބްތައް ރާއްޭޖަގއި ހު ،ތައް ވަނީ ކުލަބްދާންނޑު ހަނގަން މީގެ ދޮޅު ައހަރު ކުރިން އަޅު އެންމެ ފަހު

ްނ . މިހިސާބަށް ކުލަބްތަކުގެ ހިންގުޓް ހުށަނާޅައިގެންއި އޮތް އަހަރީ ިރޕޯއުވާލަން ހޯމް އެފެާއޒުން ސިޓީ ފޮނުވާފަ



  

 0ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާތާ ، ހުށަނާޅާއެ އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވެސް  މިކަހަލަ ހާލަތަކަށް ވެފައިހުންނަނީ  ވެސް

ބޮޑެތި ރާއްޭޖެގ ނަން މަޝްހޫރު  . ޖަމްޢިއްޔާތައް،ކުލަބްތައް އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ވެފައި ހުރި ބޮޑެތިއަހަރު

ޓް ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާތާ ތިން އަހަރުވެގެން އުވާލަން ސިީޓއެއް ފޮުނވާ ހިސާބުން. އެހެންވީމާ، އެްއ ޮއޑިޖަމްޢިއްޔާތައް 

ޖަމްޢިއްޔާައކަށް އެްއވެސް ވަރަކަްށ  އަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް އެ އަހަރު ހުށަނާޅައިގެން އެ

އިންފޯމްކުރުން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވެގެން ވިަޔސް ެވސް ހަނދާން ނެތިގެން ދާއިުރގައި މަހަުކ ެއއްފަހަރު ެއ 

ނަޑކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެކަން ކުެރިވދާނެ ކަމަށް. ދެން ކްލަބް  ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ވެސް އަޅުގަ

ޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ކުިރން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ހަރަކާތްތެރި ނުވާ ޖަމް

ޖަމްޢިއްޔަތައް މިންއަޅާނެ ގޮެތއް ެއއީ ވެސް ބަަލއިލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކިހާވަަރކަށް ހަރަކާތްތެރިވީމަތޯ މިއަށް މި 

ބަށި މުބާރާތް ބާއްވާލަިއގެން ނުވަތަ ކެރަމް މުބާރާތެއް ބާއްވާލީމަތޯ ނުަވަތ ލައިބަލް ވަނީ. މިސާލަކަށް ައހަރަކު އެއް 

ޤްރުއާން މުބާރާތެއް އެއް މުބާރާތެއް ބާއްވާލީމަތޯ ނުވަތަ ހަމަ ހުރިހާ މުބާރާތަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ކުޅެމުން އަންަނ 

ގޮތެއް ވެސް މީގައި އެނގިލަން އެބަޖެހޭ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އިސްކަންދޭެނ އެ އެންޓަރ ވާނެ އެންޓްީރ ލައިބަލް ވާނެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ނާޝިޒް ވަޑަިއގެން އެބަ އިންނެިވކަްނ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު ބުންއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް މިހިސާ

 ތްތެރި މެންބަރު ަސލީމް.އިޢުލާން ކުރަން. އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަ

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ައޙުމަދު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރަްނ އުޅެނީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  `. އާދެ! އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ހިނގާ ނޫނިްއާޔ މި  ޢިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ ތެެރއިން ވަރަށް މަދުންރާއްޖޭަގއި އަދި މިހާތަނަށް ޖަމް

ނޑަށް ީހވަނީ އެންމެ ފުރަތަމައިނުންޖަމް  ޢިއްޔާއެްއ ނެތޭ ބުންޏަްސ ރަނގަުޅވާނެ އިނގޭތޯ. އަިދ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ރަނގަަޅށް ނުހިނގާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ޢިއްޔާަތއް ރަނަގޅަށް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ަބލަންހެންވީ ފުރަތަމަވެސް މި ޖަމް

ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުަގއި އަސްލުަގއި ހިނގާ ގޮތަކަްށ  ،ޢިއްޔާަތއް ރަނގަޅަށް ބެލެެހއްޓޭނެހިނގާ ޖަމް އުވާލާފައި 

ންމެ ދެމީހަކު އެއްވެލާފަިއ ކޮްނމެ ދެމަފިރިޔަކު ނަމަވެސް ކޮ .ޢިއްޔާތައް މި ހިނގަނީއަީކއެއްކްލަބް ޖަމްނޫން މިތާ 

ަބއެްއެގ އަތުން އެހީތެރިކަެމއް ހޯަދއިގެން ކޮންމެވެސް ކަމެއް  ޢިއްޔާއެްއ އުަފއްދާލާފަިއ ދެން ކޮންމެވެސްޖަމް

ނޑަށް ީހވަީނ  ޢިއްޔާތައްއެ ިދޔައީ. ދެްނ އެހެން ހުރި ޖަމްޢިއްޔާއެްއ ދެން އެހިސާބުން ޖަމްކޮށްލާފައި  ވެސް އަުޅގަ

ވެސްވީ ިމ ޢިއްޔާއެއްހެން. އެހެންވީާމ، މި ފުރަތަމައިނުންްސ އެއީ ެއކަހަލަ ޖަމްވެ 71ގާތްަގނޑަކަށް %



  

ަދއުލަތުން ފަިއސާއެްއ ދޭއިުރގަިއ ދައުލަުތގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ  .ނޭނގެކަންޢިއްޔާތައް ހަރުދަނާ ކުރަްނ ޖަމް

ޢިއްޔާައކަށް ދިނަސް އަދި މްތިން އެއީ ޖަގޮުތގެ މަ ެއްއގޮތްވާއެ ހަމަތަކާއި  އިދައުލަތުގެ އެ އުސޫލުތަާކއި ަގވާއިދުތަކާ 

އެ އުސޫލުން ޚަރަދު ކުރެވޭ ކަހަލަ ނިޒާމްތަެކއް  .ވިޔަސް ނަސް ޮކންމެ ތަނަކަށް ދިން ކަމުަގއިއެހެން ދިމާއަކަށް ދި

ނޑަކަށް ހިެއއްނު ން މިގޮތުން ބަލާއިުރގައި ިމީއ . ދެއްޢިއްޔާއެްއގައި ޫނނީ ހުރި ކަމަކަށެޭވ މަދު ޖަމްއަދި އަުޅގަ

ދޫކުރާއިރުަގއި އެ ފަިއސާ އެީމހުން އެ ބޭނުންކުރަނީ ެއ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ދައުލަތުން ަފއިސާެއއް 

އެ ބެލޭނެ އިންތިޒާމުަތއް އެަބއޮތްތޯ ހަމަޖެހިފައި ނޫނީ އެ ހަމަޖެހިގެންތޯ މި ފައިސާ  ،ރަނގަޅު ގޮތުަގއިތޯ ބެލުން

ނުޑ ވެސް މިއީ ެއއީ އަޅު  .ދޫކުރާނީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވިސްނާލަްނޖެހޭ ކަމެއް ތިން ހަތަރު ގަ

ޢިއްޔާއެްއ ވީތަެނއް އަިދެވސް ނޭނގެ މިހާރަކުެއއް. އެއިން ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ މަސްޢޫލުވެިރކަން ކުރާ މީހެއް. ޖަމް

ޢިއްޔާތައް އެަބ ރަނގަޅު ޖަމްމަދުން ނަމަވެސް  .ޢިއްޔާަތއް މިއޮތީގިނަ ޖަމްއެހެންވީމާ، އެފަދަ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ މީތި އާ އެްއޗެހި ބެލެހެއްޓިގެން. އެހެްނވީމާ، ފުރަތަމަ އިހިނގާ އިނގޭތޯ ޚަރަދުތަކާ މިރު ވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޔާތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާތަކެްއ ނުހިނގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަީކ ހިނގާ ޖަމް އެވިދާުޅވިހެން މީގައި ކޮބައިޯތ އެ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ  ދޫކުރުމަކީ މިއީ ވަރަށް އެއްކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ދައުލަތުން ފައިސާ  އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން ރަ ޢިއްޔާތައް ރަނގަުޅ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފައިސާ ދީގެން ނގަޅު ޖަމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން އަޅުގަ

ގެން ކޮމިޓީއަކަށް ނަމަވެސް މީތި ފޮނުވާލައި ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ކަންނޭނގެ މި ސަބް އިގޮތުަގއި ހިންގަން. ދެން މީގަ

ެއއީ  .ންިތޒާމެއް ހަމަޖައްސަންދިރާސާތަކެއް ކޮށްަފއި މީަގއި ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ުއސޫލެްއގެ މަތިން ގެންދެވޭނެ އި

ނޑުމެން މިސާލަކަްށ މިއުެޅނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގަިއ މިލިއަ ނެއްހާ ރުފިޔާ. ފަނަރަމިލިއަ ފަނަރަ ން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެ  ނޫނީ ކޮންމެވެސް މެޝިނަރީޒްތަކެއް ސް ގަެނވިދާނެ. އެ ރަނގަޅު ބޭނުމެއް ހިފުނީ. އޭެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ުޒވާނުންނަށް  ޒުވާނުްނގެ  ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ނުވެ ހުރީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދާއިރުަގއި މިދަނީ އެންމެ ޢިއްޔާތަކަށް ވެސް ހޭދަތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ފައިސާ މި ޖަމް

ރަނގަޅު ދިމާލަކަށްތޯ ނޫނީ ެއ ފައިސާ އެންމެ ރަނގަޅަްށ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެްއގެ ދަށުްނތޯ މިއީ އަޅުަގނުޑ ހަމަ 

ނޑުގެ މަްސއޫ  ވެސް ހަމަ ގައިމު ކޮންމެހެން ލިއްޔަތެއް މި ކޮމިީޓގައި ިއނދެގެން މިކަން ބެލުމަކީ. ވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހުގަިއ މި ބޭނުން މިކަން މި ކޮން އުސޫލަކުންތޯ މި ފައިސާ ދާނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ.   ނޫނީ މި ފައިސާ ދޫކުރާކަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންަނށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާުތން ފޮ ނުވާފަިއވާ މި ކްލަްބ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

ނޑަައޅުްއވާފައި ޮފނުއްވާފައި އެބައޮތް. ދެން  ވެސް ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫެލއް އެ ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާ ބޭފުޅުން ކަ



  

އަވަހަްށ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވައިިފއްޔާމު ހަމަ މަސައްކަތް 

ނޑުމެންނަށް އެހެން ސަބް ޮކމިޓީއަކަށް ވެ ޓަކައި އަ ނިންމާލުމަށް ނޑު ހަމަ ންެދވިާދނެހެންސް ގެުޅގަ . އަޅުގަ

އެހީ އަްށ  ނުކުތާަގއިވަނަ  7ނުކުތާއެއް ގޮތުަގއި ހިތަށްއަރާ ދަންނަވާލާނަމޭ މިގޮތަށް މި ދެއްވާަފއިވާ ޕްރޮޕޯސަްލގައި 

ނަޑއެޅުމަށް ޖަމްޢިއްޔާލިބޭ ކްލަބް  ނޑައަ ނގުން.އަދި އެ ފަާރތްތައް އެތައް ކަ  ޅާ ގޮެތއްގެމި ބަޔާްނކުރާ ކަ

 މީގެ އެންމެ ފަހަތުގައިވާ )ކ( .ހަމައަްށ އެބަހުރި ނުކުތާތަކެއް އާ)އ( އިން )ށ( ،ނުކުތާތަކެއް ދެްއވާފަިއވާ )ހ(

 ޔާ ޖަމްޢިއްވުން. އަދި އޭގެ ފަހަތުގައި ކްލަބް ދުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިިއން ގަވާއިޖަމްޢިއްޔާކްލަބް  )އ( އާއި

ސް. ެއކަމަުކ މާކް 1މު ދެ ކަންތަކަށް ެއންމެ ހިއްވުން. އެންމެ މުަގވާއިދުން ަރޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހިންގާ ކޮމިޓީ

އެންމެ  544% ބަހުރި ވިހި ވިހި ފަަނރަ އޭގެއެއިން ަކމަކަށް ލެވޭ ގޮތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެން މާ ފޯކަްސ ގެއްުލވާ

ރީ ކުރުން މި ކަންަތއްތައް ިމއޮންނަނީ އެންމެ ރަޖިސްޓަ . އެހެންވީމާ،އިމައްޗަށް މާކްްސ ލިބޭ ފަރާަތކަށް މި ދީފަ

ނޑަްށ  1ވީކަން އިނގޭނެ ގޮތަކީ އެއީ. އެކަން ިމއޮންނަނީ އަދި އަހަރީ ރިޕޯްޓ އެްގޒިސްޓް  ފަހަތުގައި. މާކްސް. އަުޅގަ

ތަށް އެދިވަަޑިއގެން ތިއްެބިވ ހެްނވީމާ، ެއވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން ފުރުޞައެ .ހީވަނީ މިހިރީ މިވެސް ނުކުތާއެއްހެން

 ން.މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އާ

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: މިރުއާ މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ވެސް ހަމަ ަދންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަަކއަީކ އެ މިހާރު މިއޮީތ ހޯމް  .އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު އަުޅގަ

 2އޭެގ ތެރޭގައި ހަމަ އެބައޮތް  ޅާފައި މި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފަ.ނަޑއަފަރާތުން މިކަމުގައި އުސޫލެއް ކަ  މިނިސްޓްރީގެ

ނޑުމެ ތެރޭގައި މިއޮތީ އެީހވެދޭނެ ގެ ން ެއއްޮކށް މީތި ކިޔާލައިފީމޭ. އޭނުކުތާއެްއގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ. ދެން އަޅުގަ

ންވަރާއި އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމާއި އަދި އެހީގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ދޭނެ މި އިކަންކަމާ

ތަްއ ޖަމްޢިއްޔާގޮތާއި އެހީ ލިބޭ ކްލަބް  ކުރާނެއެދި ހުށަހެޅުމާއި އަދި ހުށަހެޅުންތައް އިވެލުއޭޓް އެހީ އަށް

ނަޑއެޅުން އަދި އެ ފަރާތްަތކަށް އެން  ވިދާޅުިވ ފަދައިން މާްކސް ގުން. މިގޮތަްށ ބަޔާްނކޮށްފައި ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި ކަ

ނޑަެއޅިފަވެްސ އެބައޮތް ީމގަ ދޭނެ ގޮތުގެ އުސޫެލއް ނޑުމެން މިހާުރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ިއ ކަ . ދެން އަުޅގަ

އިޞްލާހަކާ ެއއްކޮްށ  ވެސް މިކަމަށް އެދިފައި މިއޮީތ މިއަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ެގންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާނަމަ އެ

މިހާރުއްސުރެން ފެށިގެން ހުރި  އިއެދި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ިހތަށް އަރަނީ ހަމަ މީގަ ނުމަށްއެކަން ައވަްސކޮށް ދި

އިޞްލާޙުކުރާނެ މާބޮުޑ ކަންަތއްތަކެްއ ނެތީ ކަމަށް ވަންޏާމު މުޤައްރިރު ިތވިދާޅުިވ ފަދަިއން މާކްސް ދޭނެ ގޮތުެގ 

ނޑުމެންނަށް ަބދަލެއް ގެންނަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަދަލު ގެނެސް ނަމަވެސް މިހާރު މިއޮތް ހަރުދަނާ  ތާވަލަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ މިހާރު މިއޮތް އުޫސލަކީ މި ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަ ށް އޮްތ ކަގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި މިއޮތީ އެހެންވީމަ، . ެގ މަސައްކަެތއް ކޮްށފައި މިއޮތީކޮންމެވެްސ ވަެރއް .އުސޫލެްއ ނޫން މިހާރު ކަ



  

ލިޙް ވިދާޅުވި ފަދައިން ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮްސގެން އަލުން އިތުރަށް މީތި ޞާ މަދުދެންމެ ހަމަ އިބްރާހީމް މުޙައް 

ނުޑ  މަ ނެތް ކަމެއްކޮށްލުމަކީ ވެސް ހަކޮށް ަގާވއިދު އިތުރަށް ފުރިހަމަދިރާސާ ވެސް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ހަވާލުެކއް ކޮށްފައި ހަމައެކަނި އުމިދެންނެވީ އެ މަސައްކަތްތަ ކޮށްފައި އޮތް ޫސލެއް ކަ

ނޑައެޅުމަށް ފޮނުވާފައި އޮތް  ނަޑއަޅާފައި މި ުއސޫލަކީ ަކމުދާ އުސޫލެއްތޯ ނޫންތޯ ކަ މަސައްކަތެއް ނޫނޭ. ުއސޫލެއް ކަ

ނޑަށް ހަމަ ގައިމު ފޮނުވުމޭ. ންތަުކގައި ިތވިދާުޅިވ ނުކުތާ ފިޔަަވއި އެހެން ވެސް ތި ާމކްސްގެ ކަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެތރޭގައި އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. ދެން ދެންމެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާބޮޑު މައްސަލަތަކެއް މީގެ

ވަަނ  7އީ އެ ނެ އުސޫލެއް ގެންގުުޅމަށް މިއޮތީމިކަން ބެލޭވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު 

 ކަމެއް ަކއުންސިލްތައް މެދުެވރިކޮށް ކުރެވިދާނެ  އެއީ ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި. ނުކުތާގައި މި ބަޔާންކޮށްފަ

ގައި އެ ހަރަކާތްތެރިާވ ތަކަކީ ޙަީޤޤަތުޖަމްޢިއްޔާމަހަކު އެއްފަހަރު ހަމަ އެ ކަންކަން ބެލުމަށް. ރަށްރަށުގައި އޮންނަ 

ނޑައެޅިަފިއވާ މިންވަރަރު ެބލޭނެ. އެހެންވީމާ، މަހަކު އެްއފަހަރު ބެލުމަނުާވ މިންވަ މިންވަރައި ީކ ތަންކޮެޅއް ށް ކަ

ނަޑއަޅާފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހެން ހުރި  ން އެއަށްވުރެމުކުރު ކަމަށް ވަންޏާ ތަންކޮޅެއް ދިގު މުްއދަތެއް ކަ

ތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާންޏާ ނިންމާލުމުން އޭރުން ކްލަބް ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލާފަިއ މީތި ހަމަ ނިންމާލެވެނީ ކަމަށް ވަ

ނޑަށް ޤަބޫ  އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަްށ ހުށަހަޅާލަން.  ލުކުރެވޭތީމި ފައިސާ އަވަހަށް ފޯރުކޮށްެދވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

ނަޑށް ވެސް މި ތާއީ ެއއީ މިހާރު  .ދުކުރެވޭ ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަށްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ފެދިފަ. ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާަތކެއް އެބަހުރޭ އުޖަމްޢިއްޔާވަރަށް ބައިވަރި  ތަަކކީ އަުޅގަ

އެހެްނވީމާ، ްނ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑު ވެސް އެކަުމގެ ތެޭރގައި އުޅޭީތވެ ައސްލު މާގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވެނީކީ ނޫ

އަކުން ެވްސ ޖަމްޢިއްޔާލަންވީ ކަމެއް ކަންނޭނގެ އެހީތަކެއް ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެހީ ހުރިހާ އެއީ ފުރަތަމަ ބަލާ

ނުޑ ގޮަތކަްށ  ބޭނުންވާނެ. ެއއީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އިނގޭ ކަެމއް މިޮގތަށް ހުޅުވާލާއިރު. ދެން މީގަިއ މަިއގަ

ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ މި  އިކުލަވާލާފައި އޮތް އެތި ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، މީގައެހަމަ އަޅުަގނޑަށް ެވސް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކޮށްލަން )ޅ( އިނގޭތޯ. ެއއީ ތަރައްޤީ އަށް ކްލަބް  މާކްސް ދިނުމުގައި މިހާރު ައޅުގަ

ނޑަށް ހީއިން މަސަްއކަތް ޮކށްފައިވާ މިންވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ލަންެޖހޭ އެްއޗެއްހެން. މިހާރު ވަނީ ބަލާ. ެއއީ ައޅުގަ

ރިޤް ވެސް ފާހަގަކުެރްއވީ ެއ އީ ޠާއެ  .ހިސްޓްރީއެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ ފައިސާ އަށް ނޫނީ އެހީއަށް އެދޭއިރު

އެްއ ޖަމްޢިއްޔާއަލަށް މިހާރު  . ހަމަގެންތޯކޮށްދެވި ނޫނީ ކޮންކަމެއް  ރަކަށް މަސަްއކަތް ކުރެިވގެންތޯތަންކޮޅު. ކިހާވަ

ިމގޮތަްށ  .ދެލަްއކަ ނުވަތަ ތިްނލައްކަ ރުފިޔާހުށަހަޅާފާނެ ވަރަށް  އްފައްދާފައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޕްރޮޕޯޒަލެ އު

އަދި ގިނަ އެހެން  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މިވާހަކަ މިދަންނަވާލަންޖެހެނީ



  

ތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ ،ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ތަށް ކަންތައްަތއް ނުކުރެވިލިބިފައި ހުރި ފައިސާއިން އެންމެ އެދެވޭ ގޮ

ކުރާ ފަރާތަާކއި އެ ނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްބެހިގެންދާއިރު މި ބަލަންޖެހޭނެ މީގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތެްއ ނޫ

ނޑަ ނޑައެޅުން. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ ފާހަަގކޮށްލެޭވ  ށް މީަގއިރަނގަޅު ގޮތަކަށް އެ ބެިހެގންދާނެ ގޮތެއް ކަ

ނޑު ގޮތެްއގައި އެހެން ކަންތައްަތއް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭ. ދެން މި ސަބް ކޮމިޓިއަކަށް ދާއިުރ ޕޮއިންޓަކީ . މަިއގަ

ނުޑމެން މިވާހަކަ ދައްކާލުމަކީ  ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އެ ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މިކަމާ ގުޅޭ އެގޮތުން އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮަޑށް.ބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު އޮތް ކަމަްށަވންޏާމެން ވެސް ހަމަ ކޮބައިތޯ އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން )ރ( )އ(. މި ތަރުތީބު ކުރުމުގައި އެންމެ  ،)ކ( ،)ޅ( ،ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ. މީގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ މިހިރަ އަކުރުތައް ކުރިއަ ލެވިފައިފަހަތަށް   94ށް ޖަްއސަން އެަބޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ކްލަްބ  އިމާްކސް. އެހެންނަމަވެސް، ީމގަ 94މާކްސް އެބަ ލިބޭ އެހީން ުކރާ ކަމެްއގެ މަޤްޞަދު ބޭނުން މިއަށް 

 ގެ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ ޖަމްޢިއްޔާމާކްސް މިއޮތީ. ކްލަބް  1ވުން އިން ަގވާއިދުން އަަހރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިޖަމްޢިއްޔާ

ާމކްސް އެަބ ލިބޭ  94މަވެްސ، މާކްސް ިމއަށް ެވސް މިއޮތީ. އެހެންނަ 1ވުން ގަާވއިދުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްަފއި

ކުރުމަށް ގެ މަްޤޞަދުތައް ހާސިލުޖަމްޢިއްޔާކުރީަގއި މިހިރަ ކަންކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަދި )ރ( ކްލަބް 

އެމީހުންގެ މަޤްޞަދުތައް  ތަކުންޖަމްޢިއްޔާތްކޮށްަފއިވާ މިންވަރު. އެއީ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު އެ ކްލަބް މަސައްކަ

ވެސް ބެލެން އެބަޖެހޭ. އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ކޮށްފައިވާ މިންވަުރގެ ިރޕޯޓަށް  ކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްހާސިލު

ނޫނިއްޔާ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ މި ާހސް ރުފިޔާ ލިބިދާނެ އެހެން އަކަށް ތިރީސްޖަމްޢިއްޔާ

ޕޮއިންޓްތައް މިއަށް ރިޢާޔަްތޮކށް ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް މި ޮފނުވިޔަސް މިއަށް ރިާޢޔަތްކޮްށ މި ތަރުތީބު ކޮށްފައި މި 

ނުޑ ހަމަ އެދޭ ވާހަަކެއއް ކަމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރި ރު ވެސް ިމ ފައިސާ ދޫކޮށްލުމަކީ މިއީ އަުޅގަ

 ެއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭއތި އިތުރަށް. ، ފާހަގަކުރެްއވި. އެހެްނވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނުޑގެ ދެން މާބޮޑު ިރޒަވޭޝަެނއް މިައކު ނެތް އިނގޭތޯ ވެްސ  ހާމިކަން ވީ .އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނުޑެގ ވެސް އެދުމަކީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ އެބަހުރި ކަންނޭނގެ މީގަ އަވަހަކަށް ނިމުން  އި އަުޅގަ

ނުޑ ނުރަސްމީކޮށް ދެން ކުދިކުދި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް. އެހެންވެގެން  ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސް މި ދިރާސާކޮށްލާ އަޅުގަ

ވިޔަސް ާރއްޖޭަގިއ  ގޮތެއް ދެން ކޮންމެ .ދެން އެއީ މާބޮޑު އިޫޝެއއް ނޫން ކަންނޭނގެދެންނެވީ.  ވާހަކަ ައޅުަގނޑު

ތަކަކީ ހަމަ ޖަމްޢިއްޔާގޮތުަގއި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ  ތައް ހެދިެގން އެބައާދޭ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާޖަމްޢިއްޔާބައިވަރު 



  

ވެްސ  ދެން އެހެންނަމަވެްސ، ހުރިހާ ކަމެްއގައި  .ކޮންމެވެސް ކަެމއް ކުރުުމގެ ޭބނުމުގައި މަޤްޞަދެްއ ޮއވެގެްނ ފަށަނީ

ވަނީ ޮބޑަށް. ވެގެްނ ހުއްޓުމަކަށް ައއިސްފައި ކޮންމެ ބަޔަކަްށ ެވްސ ކުރިމަތި މި ދިމާވާ ފަދައިން ފަިއސާެގ ދަތިކަން

ންނައިރުަގއި ތައް. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަކަށް ގެންޮގސްގެން ވެސް ދިރާާސކޮށް މިައށް ބަދަލެއް ގެޖަމްޢިއްޔާމިއޮތީ ގިނަ 

ކުާރއިރުަގއި އެހާ ބޮޑެިތ ހުރަސްތަކެއް ފުރަތަމަ  .އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއަަހރު މިއީ އަލަށް ކުރާ ކަެމއް

ނުބެހެއްޓުން. އެހެންނަމަވެސް، ދޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަަޅށް މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެްނނަށް ދެން އޭގެ އަީލގަިއ އެއަށްފަހުަގއި ދެން އަންނަ ައހަރެއް ަގއި މިއަންނަ އަހަރު ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ވިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ އަަހރު ދޫކުރާއިުރގަިއ ވީާހވެސް ންކޮޅެއް ެރސްޓްރިްކޝަންތަކެއް ލެ ދެން ތަ

ނޑަްށ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގެްނގުޅު އިތަކަކަށް ލިބޭ ކަހަލަ އުސޫލެއް މީގަޖަމްޢިއްޔާގިނަ ބަޔަކަށް މި  ން އަުޅގަ

 މީގެ   .މިރު ެވސް ެއވިދާޅުވި ފަދައިންވިާދޅުވި ފަދައިން އާ ރިޤް ވެސް އެޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ ޠާބަލަން

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  އެ .ތެރޭގައި އުޅުްއވާ ބޭފުޅުން މި ތިބީ ފައިޞަލް ނަސީމް

ެވސް ގިނަ ބަޔަަކްށ  ވެސް ޮބޑަކަށް ވީހާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ައލީގައި ވީހާ ލަބްތައް ހިނާގގޮތާިއ ނުހިނގާކް

ފުރަތަމަ ފަހަރު ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މި ނިމިގެން ދިއުްނ އަުޅަގނޑުެގ ެއ އެދުމަކީ. މިހާރު 

ހުރި ކަންތައްތަކަށް  ދެން .ހާސް ރުފިހާ މެކްސިމަމް ތިރީސްމިއޮތް ގޮތުން )ހ( )ށ( އަށް މި ދެވެނީ  އިމީގަ

ން ރުފިޔާ ބަހާއިރުަގއި ެއވިދާުޅވާހެން ރާއްޖޭގައި ހުރީ ކިަތްއ މިލިއަ 51ލައްކަ ރުފިޔާ. ދެން މި މެކްސިމަމް ދެ

ންވީމާ، އޭެގ ލަންޖެހޭ. އެހެވެސް އެބަ ބަލާ ހުރިހާ އެއްެޗއް އެ .ތޯ މިއަށް އެދޭނެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުޖަމްޢިއްޔާ

. އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތަގއި އަލީަގއި ގެންނަންޖެހޭ އެ ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެއް ކަންނޭނގެ މިއަށް އަޔަސް އަންނާނީ

ޔަސް ނޫނިްއޔާ ކޮމިޓީައކަށް ގޮސް މީިތ އޮތް ގޮތަށް ދި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ މާބޮޑު ރިޒަޭވޝަނެއް ނެތް މިހާރު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ންވީމާ، އެކުޑަކޮށް ބަދަލުކޮށްލިަޔސް. އެހެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ރަޝީދު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙު 

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެްނ މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި ހަމަ އެންމެންނަށް ވެސް މި ެދކެވެނީ އެއް ވާހަަކއެއް. 

ރި އިޞްލާޙު ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ދެން މީގެ ހަމަ މާކްސް ދޭން މި ހަދާފައި އިން ޓޭބަލްގައި އެބަހު .ރަނގަޅު

ތައް މި ޖަމްޢިއްޔާ ރެވޭ. ެދން އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން އެބަޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ ޤަބޫުލކު

 ކޮށް އެޅިޖިްއޔާ އޭތި ގޯްސެވގެން ވެސް ހިނގައިދާނެ.ވާއިުރގައި ފުރަތަމަ ބިންގާ ނުބައި  އަލަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް

ޯތ ބަލަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގައި އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަލަްށ ފަށާ ކަމެއް ޭއގެ ރަނަގޅު ގޮުތގައި އެކަމެއް ފެށޭ

ތައް އެބަހުރި އޭގެ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ހިނގާ އެއްޗެހި ވެްސ. ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދިފައި މިހިރީކީ ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާ

ނޑު ގޮތެއް  ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މިހިރީ ގިނަ ސީޒަނަލް އެްއޗެްއގެ ގޮުތގަިއ މައިގަ ތަްއ ޖަމްޢިއްޔާގައި އަުޅގަ



  

ުގޅިގެްނ ދެތިން ހަތަރު  ހެދިގެން އަންނަނީ ކޮންެމވެްސ ކަހަލަ ބޮޑު އިންތިޚާބަކާ ުގޅިގެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ

ކަން ކުރަން ވެގެން ގިނަ އެއް ަހދާފައި ކޮންމެވެސް ބައެްއގެ ައތުން ލާރިކޮޅެއް ހޯދައިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާވެގެން މީހުން

ނޑަށް ދެން ހޯމް މިނި .ތައް ގިނައީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދިފައި ހުރީ. ހަމަ ޕޭޕަރުގައި ހުރި ޖަމްޢިއްޔާ ސްޓްރީން އަޅުގަ

 ޖަމްޢިއްޔާތޯ،ުކރަނީ ކިތައް ވުޖޫދުގައި ޮއވެގެން މަސަްއކަތް ތެރޭގައި ހީވަނީ އެބަ ބައްލަވަންޖެހޭހެން މިހާރު މީގެ

ތޯ؟ އެހެންވީމާ، މި ެއއްޗެހިތައް ބަލާފައި ހަމައެކަިނ ކަރުދާހުގައި ނަމެއްަގއި، ޖަމްޢިއްޔާއޮތީ ކިަތއް ކަރުދާހުގައި 

އަކީ ހަމަ މިއަށް އެޕްލައިކުރާެނ ޖަމްޢިއްޔާރަނގަޅު މި އިޢުލާނުކޮށްފިއްާޔމު ހަމަ މީގެ ރަޖިސްޓްރީ އުވާނުލާ ކޮންމެ 

ލިބޭ އެ ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަށް. އެކަމަކު  މެގިނަ މާްކސްއެއް ވެސް އެބަބައެއް. ެއކަމަކު މާކްސް ދޭްނ ބަލާއިރުގައި އެން

ަކމުގައި ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެއަށް ކުޑަކޮށް ިޚޔާލު ތަފާތު. ރަނގަޅު މި  އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް

މިއަށް އިޞްލާެޙްއ  ވެސް ވާހަކަދެެކިވގެން އަދި މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް ގެންޮގސްެގން މި

ނޑުމެން މީތި ދޫކޮށްފަިއ  ގެންނަން އެބަޖެހޭ މީތި ދޫކުރުމުގެ ކުރީަގ. މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވިހެން މިއަހަރު އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް ނޫންހެން.  މިއަންނަ އަހަރުގައި ރަނގަުޅކުރަން ވެއްެޖއްޔާމު އަުޅގަ

ގެން ގޮތުަގއި ދޫކުެރވެންޖެހޭނެ. އޭގެފަހަށް ދެން ނުބައިކޮށް ދޫކުރެވި  އޭތި ރަނގަޅުފުރަތަމަ ދޫކުރާ އެތި 

މިދިޔަ އަހަރުގައި ވެސް ދިޔައީ. މިހެން މިހެން ދޫކޮށްފައި  . އެއީންނާނެ މައްސަލަތައްރަނގަޅުކުރަން ެވއްޖެއްޔާ އަ

ނޑަށް ހީވަީނ އެބަހުއްޓޭ. މި އަހަރު ވަކި ީކއްވެެހއްޔޭ ދޫނުވާްނވީ؟ އެހެންވީމާ، އެ  މައްސަލަަތއް ނުކުންނާނެ. އަޅުގަ

އަދި ީމގަިއ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަީނ  ން ވެސް ްށ ބައްލަވާަފއި މިނިސްޓްރީ ތެރެއިއޭތި ހަމަ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަ

ޯތ ލިބެނީ ކޮންކަހަަލ ކަންތައްތަެކއް ކޮްށގެން މުގެ އެ ޕަބްިލކަށް ޭއގެ ބެނެފިޓްމާްކސް ދިނު ކޮންބައެއްތޯ އަދި މީަގއި

. އިހެދިދާނެ ގިނަ ނަންނަމުގަ ޖަމްޢިއްޔާގިަނ ގޮތްގޮތަށް  ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ވަރަށް އެއީ

އެހެންނަމަވެސް ޭއގައި ާޢއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފައިދާާވ ކަންތައްތަކަށް މާކްސް ވެްސ ތަފާތުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް 

 ކަައކީ. ޝުުކރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ނާޝިދު. އަދި މިވަގުތު ައޅުގަ

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑގެންނެވީ.  

 

 ދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ނާޝިދު ވާހަކަ

ނޑަެއޅިފައި ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ، ހުަށހެޅިފައި މިލިއަްނ  51މިާވ  މިވާ ަމއްސަލަިއަގއި ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ ކަ

ލާއިުރގައި މީަގއި އެަބއޮތް ދެން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ްށ ބަހާލާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލައިތަކަޖަމްޢިއްޔާ ރުފިޔާ ކުލަބް



  

ކަހަލަ ޑްރާފްޓެއް ތަްއޔާރުކޮށްލާފައި ފޮުންއވާފަ. ދެން މީތި މާގޯހެްއ  ބޭފުުޅން ކޮންމެވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

ރީ ހިންގުްނ ެގ އިދާޖަްމޢިއްޔާ އީ ކުލަބްވެސް ނޫން. ދެން ޭއގެ ގޮތުން ބަލާއިރުަގއި މީަގއި މިބުނަނީ )ހ(، )ށ( މި

ަވއްޒަފުންގެ ކެޕޭސިީޓ އިތުރުކުރުމަށް. މި ދެ ގެ މެންބަރުން ނުވަތަ މުޖަމްޢިއްޔާ ކުލަބް -ހަރުދަނާކުރަން. )ށ(

ށް ކުރެވޭ އިުޖތިމާޢީ ތަރައްޤީއަ .ހާހޭ. ދެން )ނ(، )ރ(، )ބ( 04ގިނަވެގެން  ކެޓަގަީރއަށް ދޫކުރެވޭނީ އެްނމެ

ނޑިތަ ޖަމްޢިްއޔާ މަސައްކަތްތައް ކުލަބް ނޑުދަ ިއ ކަމާއް ޙާސިލުުކރަން. އެއްބަިއވަންތަތަކުން އެމީހުންގެ މަސައްކަާތއި ލަ

ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވަން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް. ދެން ރަށު، ސިޓީ، އަތޮޅުގެ ތަރަްއޤީއަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން 

 ހާސް ރުފިޔާ މެކްިސމަމް ބޭންޑަކާއި ދެ ލައްކަ  04ލައްކަ ރުފިޔާ. އެހެންީވމާ،  ގިނަެވެގން ދެ ކަންތައްތަކަށް އެންމެ

ނަޑއަޅާަފއި އެހެރީ ކެަޓގަރީތަެކއް.  ނަނީ މާކްސް ދިނުމަށްއިން . ދެން މިރުފިޔާގެ މެކްސިމަމް ބޭންަޑކާ ކަ

ނޑު މިތަނުގައި މީެގ ކުލަބްލާއިުރގައި ބަލައި ހިންގުުމގެ ތަޖުރިބާާކރު މީގެ އެކްސްޕީިރއަންސް  ޖަްމޢިއްޔާ އަުޅގަ

ވަރަކަށް  0މީގެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ެއއްަޗކުން ކުޑަކޮށް ބޮލަށް ުއނދަގޫެވއްޖެ. އެއީ ތިމަންނާމެންނަކީ 

އެއް ނޯންނާނޭ. ތިމަންނަމެންނޭ ކަމުނުދާ ޖަމްޢިއްޔާގައި އުޅޭ މީހުންނޭ. މި ރަނގަޅަށް ހިނގާ އެްއެވސް ޖަމްޢިއްޔާ

ވާހަކަ އޭެގ ހިންަގވާ ބޭފުުޅން މިތަނުގައި ިތއްބެިވ މެންބަރުން ގޮތުަގއި ިތއްބެިވ ޭބފުޅުން އެހެން ވިދާުޅވީމަ 

ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ދަގޫެވއްޖެ. މި ރަނގަޅަށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެން ޮއތްއަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮލަށް އުނ

ނަޑށް ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު ވެ ސް ފާހަގަކުެރްއވި ލާރި ބަހާލަން ނިންމަންވީތޯ؟ ދެން މީގެ ހަމަ އަޅުގަ

މާކްސް  1އިުރގައި ެއައށް ވެސް ހަމަ ގެ ަގވާއިދު އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާ ވާހަކަ ވިދާޅުވި ޖަމްޢިއްޔާ ގޮތަށް ކުލަބް

ައޅުަގނޑަށް  ދޭން އިނުމަކީ މި ކޮންސަރެނއް. އަހަރީ ރިޕޯަޓކާއި އެްއޗެިހ ހުށަހަޅައިގެން މިކަންތައްަތްއ ވާނީ. ދެން

 މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޖަމްޢިއްޔާ ށްފަިއވާ މަސަްއކަތްތަްއ، ކުލަބްގެ ކޮޖަމްޢިއްޔާ  ފެނޭ މީގައި ކުލަބް

ގެ ޖަމްޢިއްޔާ އެނގޭ  މާކްސް ލިބޭގޮތަށް. އެކަމަކު މީތި މުޅި ގަވާއިދަށް ބަލާލީމަ އެބަ 51ކޮށްފައިވާ މިންވަރު މިއޮތީ 

އަކަށްތާ؟ ޖަމްޢިއްޔާވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަސްވަެރއްަގއި ހިންގާފައި އޮތް  ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަެތއް ޮއންނާނީ ގައިމު

ނޑަށް ހީވަނީ ތާ؟ އެެހންވީމާ، މިއަށް ކޮލިފައި ގައިގެން އޮެވގެންއެއް އަހަރު ނޫނީ ދެ އަހަރު ހިން ވެވޭނީ ވެސް އަުޅގަ

ދެ އަހަރުވަރު ހިންަގިއގެންހެން. ސަރުކާރުން ލާރިެއއް ެދވޭނީ ދެ އަހަރުވަރު ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ހިންަގއި ރިޕޯޓުަތްއ 

ތައް ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން އެއްެޗްއ ޖަމްޢިއްޔާނަ އަންހުށަހެޅި، ގަވާއިދުން ދެ އަހަރެއްގެ ރިޕޯޓު އައިމަ ޭއގެފަހުން 

ނުޑ މިހެން މިދަންނަވަނީ މިތާ ފައިދޭން ކޮލި ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތަކީ. ައުޅގަ ހިންގާފަިއ  ޖަމްޢިއްޔާެވވޭނީ. އެީއ އަުޅގަ

. ތިމަންނާމެން ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ ިވދާޅުވެއްޖެ ތިމަންނާމެންނަކީ ޭއގެ ބަިއވެިރވެފައި ތިބި ަބއެްއ ބޭފުޅުންނޭ

ަގއި އެަބއުޅޭ. ެއކަމަކު އެ ކަންކަުމގަިއ ހަމަ އެއްވެސް ކަމަްއކުރާ ތަނެއް ނޫނޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތިންހަތަރު 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮލަށް އުނދަގޫެވްއޖެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން މި  އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން އެހެން ވިދާޅުވީމަ ދެން އަުޅގަ

އެއް ހަދާ ކޮންމެ ދެތިން މީހަކަށް ހަމަ، އެހެންވީމާ ެއގޮތަަކްށ ޖަމްޢިއްޔާނގަޅު އެންމެންނަށް ހަމަ ބަހާލަން ހަމަ ރަ



  

ނޑުެމންނަކީ އެއަްށވުރެ ކޮންމެހެން ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން  ނޫން ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ހަދާފައި ދެން، މި ވަރަށްބޮުޑ  ޖަމްޢިއްޔާަގިއ ހަމަ ވާލުކުރާއިރުގެ ފަިއސާެއއް ބަޔަަކށް ބަހަން ހަދައުލަތު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ފައިސާ ބަހަިއގެން މަސްލަޙަުތ ެގއްލޭކަމަކަށް ވެސް ެވގެން ނުވާނެ. މީ ައޅުަގނޑުމެން 

ވާންވާނެ. ކަށް ހާސިލު ވެސް ުކރެވޭނެ ކަމަ ތަކުން މި ހާސިލުކުރަން މިވާ މަޤުޞަދުތައްޖަމްޢިއްޔާ ޙާސިލުކުރަން ކުލަބު 

އަޅުަގނޑުމެން ލާރިކޮޅު ެނިގގެން އަނެްއކާ ބައިަބއިވުން ުއފެދި އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަމަކަށް ެވސް 

އްތައް ކުރަންވާނީ ވެސް ަގާވއިދުތަކެއް ހެދި ހަރުދަނާ ވެގެން ނުވާނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ފަށާ ކަންތަ 

 ވާހަކަތައް ދަންނަވާލީ. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާީތވެ އެ ތަެކއްގެ މަތިން ކަމަށްއުސޫލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި މައުޟޫޢަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ށް ވާހަަކ ފެއްޓުމާެއކުަގއި އަދި އޭުރގަިއ ިމ ންބަރު. އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ޮކމިޓީ ނައިބު މުޤައްރިރު އާމިުރ ވެސް މިހާރުވަނީ ގޮެތްއ ން އަ ޓީގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިކޮމި

ނުޑ ަޤބޫލުކުރެވޭ ބެހޭ ާވހަކަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ގޮތުަގއި މި ކުަޑ ކޮމިޓީައކަށް ދިއުމާ ހުށަހަޅުއްވާފަ. އަުޅގަ

ވަގުުތ މިއާ އެްއކޮށް ދާން ހަމަ ޞާލިޙު ތާއީދު ވެސް ކުަރއްަވއިފި. ދެން މި ބަހުސްގައި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ 

 އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަްނ އަޙުމަދު އާމިރަށް. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑު ހަމަ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ވެސް މިއެދުނީ، މި މަސައްކަތް ހަމަ ތަންކޮޅެއް  އާދެ! ައވަސްކޮށްލުމަްށ އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ޓަކައި ޓަކައި ުނވަތަ ފަސޭހަކޮށްލުމަށް

ން އެބަ ކަވަރެވއޭ. ެއހެންވީމާ، ހަމަ ހިންނަވަުރ ޑު މިދަންނަވަނީ މި އުސޫލުގެ ތެރެއިކަންބޮޑުވުންަތއް ައޅުަގނ

ނުޑމެން މާ  ޅުވި ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ވިދާ ތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ކުލަބް ފަދައިން މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނުގައި ޢަމަލު ނަޑއަޅާފަިއ އަުޅގަ ތަކަށް ިނސްބަތްވާ ވަކި ހަމަައކަށް މިކުރަމުން މިދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަ

ނުޑމެން ޕާޓީ ކަްށވެގެން ވަކި އުސޫލަކަްށ ތަބަޢަެވ ތިބެގެން މަަސއްކަތްކުާރ ބަޔަ ތަކުގެ މަަސއްކަްތ އަުޅގަ

ތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ އެދެޭވގޮތަށް އެކަްނ ހަރު މިއޮންނަނީ ޕާޓީކުރަމުންދާއިރުަގއި ގިނަފަ

ނޑަކީ ވެސް ހަމަ ަވރަށްގިނަ ، ޖަމްޢިްއޔާއިނގޭތޯ. ދެން ބަެއއް  އީނުކުރެވި. ޙަޤީޤަތަީކ މި ްއގެ ތަކެ ޖަމްޢިއްޔާއަުޅގަ

ރަކާތްތަްއ އެ ރިޕޯޓު ރަނގަޅަށް ހުށަނާޅާ. ހަ  ތަަކކީ އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިޖަމްޢިއްޔާމަސްޢޫލުވެރިއެއް. ބަެއއް 

އެބައިން އެހީ ލިބިގެން  ވަނަ ނުކުތާަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  2ހިންގާ. ދެން އަނެއްކޮޅުން ޮގސް މީގެ 

ހިންގާ ޙަރަކާތްތަްއ މަހަުކ އެއްފަހަރު ބެލޭނެ ކަމަާށއި، އެ އެހީ ލިބިގެން ހިންާގ  ރަކާތްތައް. އެހީދީެގންހިންގާ ހަ



  

ރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ކަމާިއުގޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ދެން އަނެްއ ހަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ިވސްނާލަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ  9450 އީންޖެހޭނެ. މިނުކުތާއަީކ، މިކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްަކންވީ ވާހަކަަތއް މިއަދު މި  ނަޑއެޅުުމެގ ކުރިން އަުޅގަ ނަޑއަޅާފަިއ އިން ފަިއސާެއއް. ެއ ފައިސާ ކަ  ކަ

ނޑައަޅާަފއި އަހަރު ނިމިގެންދާިއރުގައި މި  ކޮމިޓީގައި ެދއްކީމަކާ ތަކަްށ އްޔާޖަމްޢިވެސް ަކމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ކަ

ކޮންމެވެސް ުއސޫލަކުން މި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ހަމަގައިމު ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ޒިންމާައކަށްވާނެ ެއ 

ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވެ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ  މެންޑޭޓު މި މަޖިލީހަށް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ދީފައި ިއނދެއްޖެ

ނަޑއަ ރު އެ ބެލޭެނ ޅާފައި އޮތް ަކނަޑއެޅުންތަްއ ރަނގަޅޭ. މަޤުޞަދު ހާސިުލކުރެވޭ މިްނވައުސޫލެްއގެ ގޮތުން މި ކަ

މާކްސް ދީފައި ދެން ހުރި  94ތަުކގެ ތެޭރގައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ގޮތްތައް މި އުސޫލު

ލިން. ބަާލލިއިރު ދެން ވެްސ ހަމަ ކަންތައްތަްއ، ައޅުަގނޑު ެވސް ކުަޑކޮށް މުޤައްރިރު އެހެން ވިދާޅުވީމަ ބަލާ

ލިބޭނެގޮެތއް ނެތް  51ފަދައިން ަމސައްކަތް ނުކުރާ ަބޔަކަެށްއ % ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި

ހިންގައިގެން ޙަަރކާތްތަެކއް ނުހިންގާ ބަޔަކަށް. އެހެންވީމާ، އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިހާރު ފަށައިގަތުމަށް މި މައްސަަލ 

ވީާމ، މިއޮްތގޮތަށް އިތުރު އެހެން ބޭފުަޅކު އެހެން އިޞްލާޙެއް ނެީތކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ރަނގަޅޭ. އެހެން

 މް މިނިސްޓްރީން މިއޮތް އުސޫލާގޮތަްށ މި ފުރަތަމަ ފަށައިގަތުމަށް މި ހުށަހަޅަމޭ މިހާރު ހޯ  ހަމަގައިމު ވެސް މިއޮތް

ތަކުގެ ހިންގުްނ ޖަމްޢިއްޔާގޮތުަގއި އިތުރަށް މިކަން  މަންޑޭޝަނެއްން ކުރުމަށް. އަދި ފަހަތުން ރެކޮއެްއގޮތަށް މިކަ

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކުރުަމކީ މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ލަފާދޭ ކަމެއް 

މި ފައިސާ ެދވޭނެ ފައިާސ އެންމެ ހެޮޔޮގތެއްަގއި ބޭނުންކުެރވޭނެ ފަރާްތތަކަށް  ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ބަލާަފއި މި

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ރެކޮ ގޮތެއް އަިދވެސް އިތުރަށް ަކނޑަެއޅިގެން ދިއުމަކީ އެއީ ހަމަ  ގެ މަންޑޭޝަނެއް އަޅުގަ

ގޮތުަގއި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ކަމެއް ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް އުސޫލު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްގެން މި ފައިސާ 

ނޑުމެން ހަމަ ގައިމު ވީ ައވަހަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ހަަމ  ވުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން.   އެގޮތަށް ހަމަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނާޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެ އާދެ! ރު، ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަމި ކޮމިޓީއަށް މަތިވެރި ދާއިރާ  ރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ުގޅިވަަޑިއގެންފި. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އާދެ!

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ މި ބަޖެޓުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެވުނީޯތ 

 ޖަމްޢިއްޔާ  މި ދިމާކުރަނީ. ރާއްޖޭގެ ކުލަބްދެން ވެސް ނުކުެރވި ހުރި މިކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންަތއްތަްއ ކޮށްލަން 

 ންނަވަން ަރނގަޅަށް ހިންގާ ކުލަބްއެބަހުރި ހަދާފައި އެހީ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ެވސް. އަޅުަގނޑު ނުދަ

އެީއ  ޚަރަދުކުރެވޭއިުރގައި ްށ އެބަޖެހޭ ވަރަށްބޮޑަށް ބަލަންތަކެއް ނެތެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެއާެއއްކޮޖަމްޢިއްޔާ

ނޑުމެން ވެސް މި ަޤއުމުަގއި މިއުޅެނީ. އަުޅގަޖަމްޢިއްޔާ ވުޖޫދުަގއި އޮްތ ކުލަބު  ނޑުމެންނަށް ވެްސ އެއްތޯ... އަުޅގަ

މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ.  ތަްއ ހިނގާގޮާތއި، މި ރަށްރަުށގެ އެކްިޓވޭުޓވެފައި ހުންނަވަާރއި،ޖަމްޢިއްޔާ އެނގޭ މި ކުލަބް

ވާލުވެފައި އޮެވއްޖެްއާޔ ފުވާން އެބަޖެހޭ. އަދި މިކޮމިޓީާއ ހައެހެންވީމާ، ދައުލަތުން ފައިާސ ދޫކުރެވޭއިުރަގއި މިކަން ސާ

ހެންނޫނީ ލާރި އަޅުަގނޑު ބޭނުން މި ފަިއސާ ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ިލސްޓު ވެސް މިތަނަށް އަންނަންޖެހޭ. އެ

ހަދާނެ ސަރުކާރުން. ހަދާފައި ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް މި ަފއިސާ ދޫކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ  މްޢިްއޔާޖަ ދޭންވެގެން ކުލަބް

ތަާކއި އެްއގޮތަކަށް ނޫން މިކަންކަން ހިނގާފައި ހުންނަނީކީއެއް. ިވޔަސް އެ އުސޫލު ކަމުަގއި އުސޫލުތައް އޮތް

އޮންނަ ގޮތަށް. އެނޫންގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްފިއްޔާ އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރަންޏާ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ މިކަން ކުރަން 

ނޑު ެވސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން މި ވެްސ ހަމަ ނާޖާއިޒު ަފއިދާ މީގެން އަެނއްކާ ތަކެްއ ލިބިގެންާދނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގަިއ ކުޑަ ކޮމިޓީައކުން މި މައްސަލަތައް ބަލައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމު

 އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް. އެ ސުވާލު ޖަވާބު  ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ސުާވލެއް ކޮށްލާނަން ތި އާދެ!

ޢާއްމުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މިއަޑު  ޖަމްޢިއްޔާ ޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ؟ މި ކުލަބް ހޯދާފައި ކުރިއަށް ދިޔަ

ާއއި، ިމ  ޖަމްޢިއްޔާބޮޑުބެރު ޖަހަން ހަދާ  އެްއކަލަ އިވެނީ އެްއކަލަ ފުޓުބޯޅަ ކުެޅން ހަދާ ކުލަބާއި، ރަުށަގއި

މި މީހުން މީގެ ހިމެނޭތޯއޭ؟ ޤާނޫނާއި ، އެން.ޖީ.އޯތައް ައޅުަގނޑުމެން މިކިޔާ، މިސާލަކަށް ޝީ، ކެައރ ސޮސައިޓީ

 ލާފަިއ...ްނނުވާނީ؟ އެެއއް ބަލައިކަންކަން ހިނގާ ގޮާތއި އަދި މި މުޅިން ދޭއްޗެއްތާ؟ އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. މި ޖެޓުގެ ބަ އީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސުވާލަކީ ހަމަ ޑެފިނިޓު ސުވާލެއް އަުޅގަ

މް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ތެރެއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އޭރުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަ

ތަކަށް ފަިއާސގެ އެހީތެރިކަެމއް ދިނުމަށް މި ކޮމިޓީން އޭުރގައި މާިލއްޔަުތ ކޮމިޓީ ފާސްކުަރއްަވއިގެްނ ޖަމްޢިއްޔާ ކުލަބް

މަންޑޭޝަން ތެރެއަށް އެޮގތަށް ގޮްސގެން އެ މިނިސްޓްީރ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒުން ެއ ޓު ރިކޮނިންމެވި ނިންމުމެއް. ބަޖެ



  

ނޑުމެންނާ ބަހާނެގޮތެއް ަކނަޑއަޅާފައި ިމގޮތަށް މިހެން ހެދުން ރަ ހަމައަށް އަިއސް އޮތް.  ނގަޅުތޯ ބަލަން އަުޅގަ

އެ ހަމަ ތަކޭ ހިމެނުނީމަ ޖަމްޢިއްޔާ ގައި ކުލަބްދިޔަ ަމއިަގނޑު ނުކުތާ ގޮުތގަިއ އެއީ ހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑައެިޅގެން ހިމެނެނީ  ޖަމާޢަތްތައް، ދެން އޭގެ ޖަމްޢިއްޔާ ކުރިއްސުރެ އޮންނަ ކުލަބް ތެރޭަގއި އެން.ޖީ.އޯ މީެގ ކަ

ނޑުމެންނަށް ސިޓީެއްއގެ ސިފައިަގއި ސާފުކޮށްެލވިދާެނ ބޭނުންފުޅިއްޔާ އިނ ގޭތޯ. ނުހިމެނެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން އަަތކު މިަވގުުތގައި ނެތް މި ކަރުދާހުން ފެންނާކަށް އެނޫން އެްއޗެްއ. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮ ނޑުެގ އެއް ހުށަހެޅުމެއް، އަުޅގަ ުތަގިއ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްިރރު ވަރަށްބޮޑަށް. އަުޅގަ

ތެރެއަށް ފެއްތޭނެ. ކުޑަކޮށް ގަދަކަމުްނ ނަމަވެސް ފައްތާލެވިދާނެ. އެހެންކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ިމ  އެން.ޖީ.އޯތައް ީމގެ

ނޑުމެންގެ ރެކޮފައިސާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި އެމީހުން ހި މަންޑޭަޝނެއް ގޮތަށް، ޤާނޫީނގޮތުްނ މެނުމަށް އެ އަޅުގަ

ލާއިުރގައި މިހާރު މިހާރު މި މާކްސްދޭ ޕޮއިންޓުތަކަށް ބަލައިލާއިުރަގއި އިނޭގތޯ ބަލައި ންފެއްތޭކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ. ދެ

މިއޮންނަނީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިުވން. މިހާރު ދުނިޔޭގެ ބައެއް 

ހުރޭ.  ނަމޫނާ ލިބެން ޮއތް އިންޓަރނެޓު ހުށަހަޅަން، ތަންތަނަށް ބަލާއިރު މިހާރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްެޗއްސަށާއި 

ކަހަލަ މީހަކަށް ލާރިކޮޅެއްދީ ހަދަިއގެން މި ތައްޔާރުކުރުވަނީ. އެ ޕްރޮޕޯސަްލ  އަނެއްކާ މިގިނަ ތަންތަނަށް ކޮންމެވެސް

ވީ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަވުންތޯ މި މަޤުޞަދާއި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކާއި މި އެއްވެސް ގުޅުެމއް ހުރޭ ލިޔެކިުޔން މިދެންނެ

ޓައިޕުކޮށްފައި ހުރުން. ރަނަގޅަށް އޭގެ ޭލއައުޓު ހަދާފައި ހުރުން. މިއަކަށް ކޮންމެހެން މާކްސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ގެ އަހަީރ ޖަމްޢިއްޔާ މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން ުކލަބް މާކްްސއެއް 51އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން 

ނޑު އެހެން ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާކަމަށް ވެއްޖެ ްއޔާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން އުވާލަންވީ ނޫންތޯ؟ ކީއްކުރަން މީގަ. އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ މިހާރު މީގައި ޮއޭވ މުސާރަ ދިނުން ވެސް  ގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ޢިއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު އަޅުގަ

ަގއި ނެތީމަ ނިމުނީ. ްއޔާ ވުޖޫދުކަމަށް ެވއްޖެ އެތާނގެ ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކުން ވެސް. އެކަްނކަން ނުކުރެވޭވަރު

ހުރި ނުވަތަ އެ ރަަށކަށް  ރަކާތްތަުކގެ ތެޭރން ކޮމިއުނިޓީއަށް ަފއިދާހުރި ނުވަތަ ުޒވާނުންނަށް ފައިދާއެމީހުންގެ ހަ

ތަކަށޭ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ސަޕޯޓެއް ދެންޏާ ދޭންވީ. މިސާލަކަށް ހުރި ހަރަކާތް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަށް މިހެން

ނޑަށް ކެއަރ ޮސސަ ނުޑމެން ނަގަމާ ހިނގާ. ެކއަރ ސޮސައިޓީ އެ ކުރަމުންގެންާދ މަސައްކަތް. އަުޅގަ އިީޓ އަުޅގަ

ނޑު އެ ސުވާލު މިކުރީ. އެއް އިރަުކ  އެނގޭ އެމީހުންނަށް ދެކޮޅު ނުޖެހިގެންކަން އުޅެނީ. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ނޑަކީ ވެސް ހަމަ އާދަޮކށް މަހަކު . އެހެންނަމަވެސް ަތންކޮޅެއް ޮބޑަށް ސިާޔސީ ކޮންޓްރިބިއުޓު ކުރި މީހެއް ައޅުގަ

ނޑާލީ. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި މިކަހަލަ ވަރަށް ރަނގަޅު އެން.ޖީ.އޯަތްއ  ވެގެންިދއުމާއި ުގޅިގެން ެއކަްނތައް މެދުކަ

ަގިއ ތަކަށް ނޫންތޯއޭ ސަޕޯޓު ކުރަންވީ. ރަށެއް ޅުަގނޑުމެން އެކަހަލަ ޕްރޮގްރާމުވެސް އެބަހުއްޭޓ. އެހެންވީމާ، އަ



  

ތަކުން އެބަހިްނގާ ރަނަގޅު ކަންކަން ވެސް. އެހެންވީާމ، އަނެއްަބއި ތަންތަނުން ޖަްމޢިއްޔާ މިސާލަކަށް ބައެއް ކުލަބް

 މަސް  ހަމަ ޕްރޮޕޯސަލް އަންނާނީ މީގަ. ޕްރޮޕޯސަލް އަންނައިރުަގއި ކޯްއޗެއްތޯ ދެރައީ ޕްރޮޕޯސަލެްއ. އެހެންވީމާ، ރޯދަ

ނޑު އައިސް ތަންކޮެޅއް ގިނަ ވާހަކަދަްއކަނީއޭ. އެހެންވީާމ، ކަމަށްވުމާިއއެކު އަދި ބަެއއް  ޒުވާނުން ވިދާުޅވަނީ އަުޅގަ

މަ އެކިއެކި ކަްނކަމަްށ ކުރުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު ެއއް ހުށަހެޅުމަކީ މިއަށް އެން.ޖީ.އޯތައް ެވއްދުން އިނގޭތޯ. ދެން ހަ

ށް ފައިސާ ދިނުން. އިދާރީ ހިންގުމަށް އޮފްގަދަ ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ިއވެލުއޭުޓކޮށް ެއކަމަ ތަކަށްދުމަތްޚި

 މޭޒުގަތުމާއި މި ކަންކަމަށް އެހީ ނުދިނުން. ކޮންމެވެސް މީހަކު ތާއީދުކޮށްލައިފިްއޔާ ެއއަށް ޯވޓަށް އަހާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުަގނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީގަިއ  ކަމަށް އަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާ އެއް

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަބަދުމެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މާލޭަގއި އަދި ެއ  ފާހަގަކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން އަުޅގަ

ގޮެތްއގައި ނަން ގްޮރސް އޯގަަނއިޒޭޝަން ުނވަތަ އެންޖީއޯ ނުވަތަ އެްއވެްސ ޚާއްޞަސަރަޙައްދުތަުކގައި ފެނިގެންޭދ 

އްޔަތަށް، އިންސާނީ ކަރާމާތަށް މަސައްކަތްކުރާ އެއް ނެތި މަސައްކަތްކޮށްދޭ އާންމުންނަށް، ިއންސާނި މާލީ ފައިދާ

 ރަކަށް މިލިައން ރުފިޔާ ރާއްޖޭގެ ކުލަބްވަ 51އެތަކެއް ޖަމާޢަތެއް ހަމަ މާލޭގައި އެބަ ވޭ. ހަމަ މި ނުކުތާެގ އަލީގައި 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ގޮތްތަކެއް ފާސްކޮށް އަދި ނޫނީ މިނިސްޓްރީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަކެއްޗަށް ދިނުމަށް އަޅުގަ

އް އެޮގތަށް ސްޓޭމްޕްޖެހުމުގެ ކުރިން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެފެއަރޒް އިއެ އޮފް ހޯމް

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ތި ނުކުތާ މި ކޮމިޓީ ފާހަގަކުެރއްވީތީ ހަމަ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަަވން. 

އަޅުަގނޑުމެން ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް މި އަންަނއިރުަގއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް މި އަންނަ އޭރިޔާ އަްށ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ފެތިގެންދާނެ. ނަމަވެސް، ކުލިއަރ ޑެފިނީޝަނެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެިދވަަޑއިގެންެނވި ގޮަތށް އަޅުގަ

މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ިމަވގުތު މި ފޮނުްއވާފަިއވާ ކަރުާދހުގައި އެބަ ހިމެނޭ މީގަިއ  ލިޔެގެން ހޯދިދާނެ. ދެން

 ތެރެއިން ނުހިމެނޭ ކަމެއް ގޮތުގައި އެ ފަދަ ތަކެތި ދެއްކުން އެއީ މީގެކުލި އަދި ކަރަންޓު ފެން ބިލު  މިތަނުގެ

ނޑުމެންނަށް މި ދުތަކުގަހިމެނޭ ސަރަޙައް ބޭފުޅުން ފޮނުއްވަވާފައި އެ އަތޮޅުތަުކގައި މި . އެހެންވުމާެއކު، އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީަވނީ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންހެން ޕާޓިސިޕޭޓު މިހާތަނަށް ވަަޑިއގެން ހުރިހާ މެންބަރުން މި  މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ވާހަަކއަށް. ގޮެތއް ނިންމާފައި ެއއްަގޑިއިުރެގ ކުރިން އަ އްޗަށް ވާހަކަފުުޅދައްކައިފި މިމަފްޙޫމުގެ މަ ުޅގަ

ނެިވ މަސައްކަުތގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް ހަމަ ޖެހިލުމުގެ ކުރީގައި އަޅުަގނޑު ބޭނުން އިތުރު ެއްއ ބޭފުޅަކު އެބަ އިން

ރިޤް. ޠާރިޤްެގ ފުރުޞަތަށްފަހު އަޅުަގނޑަްށ ދާއިރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި ޠާ. އެީއ މަހިބަދޫ މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިފަ

ނޑުމެން ކުރިމަ ީތގައި އެބަ އޮތް ދެކަމެއް. އެީއ ކުރިންދުވަހު ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ހީވަނީ އަުޅގަ

ެލއް އެަބ އޮތް ސަބް ކޮމިޓީަތކެްއ މިޓީތައް ބަހާެލުވނު ގޮތުގެ ތަފްޞީަފއިވާ ކޮޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާޢިއް



  

ނޑުމެްނ އިތުރުކުރަން ބޭނުންިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ދެން ހަމަ ރެންޑަމްލީ އެ ހުށަހެޅުްއވި ލިސް ޓަށް އަުޅގަ

ވަަނ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރަކު އިންނެވިކަުމގަިއވާނަމަ އެ މެންބަރަުކ  57ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި 

އެގޮތަްށ  ވީމަ،ރިޕީޓުނުވާނެ ގޮެތއް. ތިްނ ކޮިމޓީގަިއ ެއއިން މެންބަރަކު ރިީޕޓުނުވާނެ ގޮތެއް ހެދުން ހަމަެއކަނި. އެހެން 

ެވސް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމަ، މި ގޮތަށް ނިމިއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުެގ ލިސްޓެއް ލެވުނު އެކުަލވާ

ންވީމަ، ލެވިދާނެ. އެހެމި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަްތ ނިންމާ މަސައްކަތް މިއިްނ ކުަޑ ކޮިމޓީއަާކއި ހަވާުލކުރުމަށްފަހުގައި 

 ަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވން. ރިޤަށް އަޅުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާ

 

 މަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަްނ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނޑު ހަމަ ފާހުށަހެޅުމަށް. އެއީ މީތި ފާސްކުރަން. ނަމަވެސް އެ ފާސްކު ހަގަކޮށްލަްނ ރަން ތާއީދުކުރާއިރު އަުޅގަ

ނުކުެރވޭ ޮކންއަހަރަކު ކިތައް އަހަރުތޯ ެއއްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން މިއަކުން އަޅުަގނޑަކަށް ފާހަގަ ބޭނުންވޭ ކުލަބް

. އެ ވެދާނެ އެްއ ދޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންނތެރެއަށް. މީގައި ެއބަ އި ޕަފޯމްކުރީމަ މީތި އެންޓަރ ވެވެނީ މީގެ

ނުޑ ޖެހޭއަހަރު ތެރޭގައި އެ ހުށަހަަޅން . އެއް އަހަރުތޯ ދެ އަހަރުތޯ އޭގެ ބެކްޮލގަށް ދާނީ. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ސިޭއޝަންގެ ރަޖިސްޓްރީވެފަިއާވ އެ އެސޯ ބް،ދަންނަވައިލާނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަްނެގ އެ ކުލަ

ނުވަަތ  އިވޯޓެްއގަ  ކުލަބަކަށް އެ ިއދާރާގައިއޮންނަ  އިހަރު ދުވަހު ޕަރފޯމްކޮށްފަމްޢިއްޔާތަކަށް ފެންނަނީ ފަސްއަޖަ

ތެރެއިން ބެކަށް ތިން  އެްއވެސް ދާއިމީ މެންބަރޝިޕެއް މި ލިބެނީ. އެހެންވެއްޖެ ާޙލަތެއްަގއި މިކަހަލަ އުސޫލެއް މީގެ

ކަމެްއކަން  ބޭނެ ގޮެތއް ހެދުން އެއީ މުހިއްމުތަކަށް މި ުއސޫލު ލިހަރަކާތްތެިރެވފައިވާ ޖަމްޢިްއޔާ އަހަރު ތެރޭަގއި

 ނަމަވެސް އެ އުސޫލުގެ ތެެރއަށް ެލވޭނެ އިގޮތެްއަގިއ ނޯޓުކޮށްލާފަވެސް ފާހަގަކޮށް މީތި ހަމަ ފާސްވެެގންދާއިރު ކޮންމެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް ގިނަ ހަދަން. ދެން އަނެއްކަމަކީ އެނޫންގޮތަކަށް ހަދަިއފިގޮތެއް   ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް އަެނއްކާ އުެފދުމުގެ ޗާންސް ކަންނޭނގޭ މީގައި މި ލިބެނީ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެ ދެމީހަކު އެއްވެލާފަިއ 

އިން ދެލައްަކ  އިއަނެއް އަހަރަށް ހުށަހަޅަން ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ހަދައިލާނެ. ހަދައިލީމަ އެ އަހަރު ތެރޭގައި ިލބޭނެ މީގަ

އް އިންޓަރނެޓުްނ ޕްޮރޕޯސަލެ އިރާގެ މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން މީގެތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ. މަތިެވރި ދާ

ނޫން. މިއަންަނ އަހަރަށް ޭއގެ ެއއް އަހަުރެގ ޕީރިއަެޑއް އިންނަ ކަމަށް  ކަމެއް ދަގޫނހޯދާލާފައި ހަދާކަށް މާކަށް އު 

ށް މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވޭ. އެީއ ވާނަމަ މި އަންނަ އަހަރު ހުށަހަޅާލައިގެން ދެލަްއކަ ތިީރސް ހާސް ރުފިޔާ ހޯދާކަ

 ގެ ބޭުނންވަނީ ދެމީހުން ކުލަބް ލެވޭ. މުައއްސިސުންލާފައި މި ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ހަދައިހަމައެކަނި ދެމީހަކު އެއްވެ

ލަން. ދެން އޭގެ މެމްބަރޝިޕް އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ހޯމް މިނިސްޓްރީއަކުން ހަދާޖަމްޢިއްޔާތަކެއް 

ނޑު މިދެންނެވީ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާތާ ހަތަރު އަހަރުވެފަ ބަލަމަކުން ހުރި ރާއްޖޭގައި ހުރި  ،ތިބި އިނުދޭ. އަޅުގަ



  

ވެސް މައްސަލަތައް ހުރީމަ. އި އެންމެ ޒަމާންވީ ކުލަބުތައް ެއބަ ޙަޤޤީތުގައި އުވާލާ ހިސާބަށް އެބަ ދޭ. އެއީ ދެކޮޅުގަ

އަށް ވެސް އެ ފިޔަވަުޅއަޅަން ިއންޒާރުދީ ހަދާފައި ނެތީމަ.  ވެސް ައދި ހޯމް މިނިސްޓްރީ  އިހިންގުމުގަ ބްކުލަ

ެވވޭނެ ޕީރިައޑެއް ަކނޑަެއޅުން. ެއއީ ތިން އަހަރުތޯ ފަސް އަހަރުތޯ ހަތަރު އެންޓަރ އެހެންވީމަ، އެއް ކަމަކީ މި

ނަޑއެޅުން. އެހެންނޫނިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މި އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭެގ  އަހަރުތޯ. އެ ޕީރިއަެޑއް މި ކަ

އުފެދޭނެހެން، ޖަމްޢިއްޔާތައް މި ފައިސާ ހޯދުމަށް. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނުޑ  ބްާއއި ދޭތެރޭގައި ކުލަ 544 ،14އިތުރު 

 ހަމަ މި ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލާފައި ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ހޯދޭނެ  ހޯދޭނެހެން އިނގޭތޯ ކުޑަ ކޮމިޓީައަކށް ނުގޮސް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ހައްލު އަޅުަގނޑަށް

ގޮތްގޮްތ އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. އެއީ ެއއްގޮތް. އާމިރު ހުށަހަުޅއްވާަފއި ހުރީ މި ކޮމިީޓއަކަްށ މި ރިޕޯޓު މިއޮތް ގޮތަށް 

ނޑު ިހތަށްއަރަނީ ވާހަކަދެްއކި  ނޑުފާސްކުރުމަށް. އަުޅގަ ގޮެތްއގައި ިމ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ކޮންސަރން މައިގަ

ށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ ބެހުމުގައި މާކްސްދޭނެ އުސޫލަކަށާއި އަދި މި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ހު

މަށްފަހުގައި ނޫންތޯ ބަލައި ޗެްކކުރުން، ެއއް ކަްނތައް. ދެން އަނެއްކާ ީމގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅު މި ފަންކްޝަންވޭތޯ

ނުޑމެން މީގައި އެން.ޖީ.އޯ ހިމެނުމުގެ ބާރު މި ކޮމިޓީ އަށް  މީގެއިތުރުން އެން.ޖީ.އޯ މީަގިއ ހިމެނޭތޯ ނޫންތޯ. އަޅުގަ

އެބަ އޮތް. މީެގ ތެރެއަށް ަނން ގްރޮސް ޯއގަނަިއޒޭޝަން ނުވަތަ ނަން ގަވަރމަންޓަލް އޯގަަނއިޒޭޝަންސްަތއް ިމ 

ނޑުމެންނަށް ރެހިމެ ންޑުކޮށް އޭގެ އިތުރަްށ މި މާކްސް ދެވިފައި އޮންނަ ތަރުތީބުގެ އުސޫލުތަކަށް ކޮމަނުމަށް އަޅުގަ

ވެސް ހަމަ ެއކަން ފާހަަގވެގެންދިަޔ. ެއއީ )ކ( އާއި )އ(ަގއި މި އޮންނަ ރިޕޯުޓ  ބައެއް މެންބަރުން. ހަމަ އަުޅަގނޑު

ގޮތަކަްށ ބަދަލުކޮށް މާކްސްދޭނެ އެހެން  ތައްހުށަހަޅާފައި ހަމަ ފަސް މާކްސް މި އޮންނަ ތަންތަން ެއ މާކްސް

ނޑުެމންނަށް ހަމަ ބަދަލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮ މިޓީން ނިންމައިލެވޭނެ މި އުސޫލާއި ހަމަ އަުޅގަ

ންޑޭޝަންތަކާ އެުކގައި. އެހެންވީމަ، އެ ގޮތަށް މި ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުން ރެކޮމަ

 ވިދާެނ ކަމަށް. ހަވާލުކޮށްލެ ފައިންމައިލާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ނި

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު

ނޑު އަދިވެސް ަހމަ މި ކުޑަ ކޮމިޓީެގ މައްަސލަ ނެންގެވީ ހިންނަވަރު ާދިއރާ އިން. އެހެންނަމަވެްސ،  އާދެ! އަުޅގަ

ވަރަކަށް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު މި އުސޫލު ކޮންމެވެސް ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 



  

ތެރޭގައި ހަމަ ަކވަރުކރެވިފަިއވާ ޕޮއިންޓުތަކަްށ  ދިރާސާކޮށްލަން. ގިނައިން މިތަނުގައި މި ވާހަކަ މި ދެެކވުީނ މީގެ

މަވެސް މި ފައިާސ ކަމުގައި ވީނަކަމުގައި ީވނަމަވެސް ނުހިމެނުނު  އިނގޭތޯ. ދެން އަދި އެން.ޖީ.އޯތައް ހިމެނުން

ވަރަކަށް ެއއްވެްސ އެން.ޖީ.ޯއއަކަށް ެދވޭނެ ުއސޫލެއް ނެތް މިއަުކެއއް. މިއޮތީ މީަގއި ަކނަޑއެޅިެގްނ  ހިތަށްއެރި

ހާސް. ދެން ހުރި ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ  04ވާ ކަންތައްަތކަށް ގިނެެވެގން )ށ(ގައި )ހ( އާއި  އިބަޔާންކޮށްފަ

ނޑަެއޅު ިފޔާ ދެވޭނެގިނަެވގެން ދެލައްކަ ރު މިަކން އިވެުލއޭޓުކުރުމަށް ޓަަކިއ  މުަގއިކަމަށް. އެހެްނވީމަ، އެ އުސޫލު ކަ

ެއޑިުއކޭޝަން ، އިކާޔޫތު މިނިސްޓްރީން ޭބފުޅަ އި،ކޮމިޓީ ެއއް އެކުަލވައިެލވޭ ެއބަ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅަކާ

ޅަކާ އަދި ޭއގެ އިތުުރން އެންޖީއޯތަުކގެ ތެރެއިން މެންޓު އޮތޯރިޓީްނ ބޭފުރޯލކަލް ަގވަ، އިމިނިސްޓްރީން ބޭފުޅަކާ

ނޑު ޕޮއިންަޓކީ ިމކަމުގައި މިހާރު މިތަނަށް  ހުޅުވައިެލވޭ ބޭފުޅަކު ނުޑެގ މައިގަ ވެސް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 މުގެ ާވހަކަ. މާކްސްދޭނެ ތާވަލް ދިނު ދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި މި ގެނެވުނީ މާކްސްވާހަކަދެްއުކނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުގެ ހަމަ  ެވސް ނަޑއަޅާފައި އޮތްއިުރގައި ީމގައި މިކަންތަކާ ބެހޭގޮތުންކަ އެކި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު. އަޅުގަ

ނަޑއަޅާަފއި އޮްތ ފައިާސއެކޭ. ެއ  9450ޕޮއިންޓަކީ  ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ޖަމްޢިއްާޔތަކަށް ދިނުމަށް ކަ

ނަޑއެިޅއިރުަގއި މިއޮީތ ހަމަ އޭރުަގއި ހަމަ އެމް .ޑީ.ޕީ ައށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ިމ ކޮމިޓީަގއި، ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ކަ

ހުށަހަޅައިގެން މިހާހިސާބަށް އައިއިރުަގއި މި  ދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފަ. ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ިމ ފައިސާ

ިމ  އިކޮމިޓީގަ  ތެރޭގައި މި އިންނަނީ މާލިއްޔަތު ކޮށްނުދެވި އޮތީމަ އެ އުސޫލު އަނެއްކާ އޭގެ ފޯރު ފައިސާ

ނަޑއެޅުމުގެ މެންޑޭެޓއް ދީފަ. އެހެންވީމަ، އެކަން މިއޮތީ މިހާރު ކުރައްވާފައޭ. ކުރަްއވާަފއި އޮތްއިުރގަ މީތި އެބަ  އިކަ

ވެސް ވިދާުޅެވއްޖެ އުޫސލެއް ގޮތުން މި ރަނގަޅޭ. ެއހެންވެއްޖެކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  ރނގަޅުެވއޭ. ހުރިހާ މެންބަރުން

ނޑުމެން ހުރަސްއަޅަންވީ ސަބަބެއް ނެތޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މި ފައިސާ އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ އަ ކީ ިމައދު މިކަމަށް އަޅުގަ

އެ ޮއންނަ އުސޫލުތަކާިއ ހަމަތަކާިއ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތީން ެއަކން ދިނުމަށް މިހާރު ހޯމް ައވަހަކަށް ވެްސ  ވީހާ

ނޑަައޅާފަިއ އޮތް އުސޫަލކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަ ށައިގަތުމަށް ރަނގަުޅ ށް މިކަން ފަމިނިސްޓްރީން ކަ

ވާތީވެ މިއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން. ދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ހަރުދަނާކޮށް ބެލުމަށް ޓަކައި އުސޫލަކަށް 

އަނެއްޮކޅުން ގޮސް ހަމަ ފަިއސާގެ އެހީ ލިބިގެން ހިންގާ ަކންތައްތައް ވަރަށް ހަރުދަނާކޮްށ މީގައި މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ 

ވަނަ ޮޕއިންޓުގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ަކނަޑއެޅިފައި އެބަ އޮތް. އެއީ ަފިއސާގެ އެހީ ދީގެން. މަހަުކ  2ތްތަެކއް މީގެ ގޮ

ނޑުެމން އެހާ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވުން ގެންނަންޖެހޭ  ކަމެްއ އޮތްއެއްފަހަރު އެކަން ކުރެވޭނެ ޮގތެއް. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ޔާ ހަމަ މިއަދު ހަދާލާފަކާ ދާގޮތަށް ގޮސް ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތަކަށް އޮތް ޖަމްޢިއް ބްނޫން މިއީކީ. މިއީ ހަމަ ކުލަ

ނުޑމެންނަށް މާ ވަރުގަދަ  ކަމެއް ނުޑ މީތި މި ހުށަހެޅީ. މިހާރު އަޅުގަ ނޫން. އެހެްނވެގެްނ އަުޅގަ

ސް ތެރެއަށް ލާފައި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ެއއްވެ  ރެސްޓްރިކްޝަންތަެކއް މީގެ 

ނޑުމެންގެ ޮބލުގައި އެޭޅ ބަދުނާމުތަްއ  ނެ ޮގތެއް ޮއެވއްޖެއްާޔ ޕަބްލިކްހަމައެއްނެތި ފައިާސ ލިބޭ ތެޭރގަިއ ހަމަ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން  ެއ ހަމަ ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީަމ، މީގެ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީން މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

އޮތް މަަސއްކަެތއް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއޮތީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވާފަ.  ފުރުޞަތު  ދޭންޖެހޭތީވެ މި ކުރެވިފައި 

ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައި މިލިއަ 51ސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން މަ މިއޮތީ ވެސް  ވެސް މިއޮތީ މި މަޖިލީހުން  މި ކޮމިޓީން

ނޑުމެން އަދި ގޮތެ  އަެނއްާކ  އިއް ަކނޑާނާޅާ ހުރެފަމިއޮތީ. އަހަރުގެ ނިމި އަނެްއ އަހަރާ ހިސާބަށްދާއިރުގައި ައޅުގަ

ނޑު މިދެންނެވީ  ނޑު އެހެންވެގެންިދއުމަކީ ެއއީކީ ެއހާ ޒިންމާދާރު ގޮތަކަށް ނުވާތީވެ އަުޅގަ މިޮއތް ގޮތަށް މީތި އަޅުގަ

 ހަމަ ހުށަހަޅާލަމޭ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ޢިއްއާދެ! ޝުކުިރއް  ހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަިދވެްސ،އިން މުޙައްމަދުގެ ހުށަޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ ޔާ. އަުޅގަ

ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަްށ  އާދެ! ދެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން. ދެން އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަަވއިާލނަން، މި

ވެްސ  ވިދާޅުވާއިުރ މިހާރު ކުރީަގއި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ން މުހިއްމު އިނގޭތޯ. ަމއްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށްދިއު

ދިނުމުގައި ިމއީ ޙަޤީޤަުތަގއި މީަގއި ކްރައިޓީިރއާ އެހެންނޫންތޯ. މިއީ ކަންނޭނޭގ  އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފި މި މާްކސް

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަްށ ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ. މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާއި ޖަމްިޢއްޔާތަާކ އަ ުޅގަ

ނުކުެރވޭނެ. ޖަމްޢިްއޔާ ހާހުން ގުނާލެވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ނޫނީ ކުރީ އަހަރު ތެޭރގަިއ  ރކޮމްޕެއާ

ނޑަށް ީހވަީނ   ހޯމް މިނިސްޓްރީން،އް ުއވާލުމުގެ ކަންތައްތަުކގައި ހަމަ ކެވެސް ފެނިގެންދިޔަ ޖަމްޢިއްާޔތަ އަުޅގަ

. މިހާރު ފަންކްޝަންނުކުރާ ހަމަ ހެންކަމެއް ވިދާޅުވި ގޮތަށް ެއވެސް ބަލަންޖެހޭއެ  ކުރީަގއި މެންބަރު ސަލީމް

އެްއވެސް ވަރަކަށް ފަންކްަޝންނުކުރާ ނޫނީ ވަކި ބޭނުމަކަށް ވަކި ފައިާސކޮެޅއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ހެދިފައި ހުރި 

ފަށަިއގަންނަން މި ރަނގަޅަށް ފަށަްނ  ޖަމްޢިއްޔާތައް ވެސް ބެލެން ެއބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކަެމއްކުާރއިރު ެއކަން

ނަޑށް ހީވަނީ އެހާ ފަސޭހަގޮތަަކށް އެހެން ދޫކޮށްލައިެގްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑު ފަްސކުރަން ެއއްގޮަތކަށް ނަޑށް ނުވާނެހެން. އަުޅގަ ވެސް ރަނގަޅީ މިއަދު  ެވސް ާތއީދުކުރަނީކީ ނޫން. އަުޅގަ

މިކަންތައް ިނންމިދާނެ އިނގޭތޯ. ކޮންމެހެން އެހާ އަވަްސއަުރވާލަިއގެން  ނޑުމެން އިށީނދެ ތިބެގެން ވެސްއަޅުގަމިތާ 

ނޑުމެން ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. އެހެން ކަންތައް ވެސް އެބަ ހުރި ހަމަ މުހިއްމު. އެހެންވީމަ، ތައް ވަކި ކަެމއް އަުޅގަ

ވެސް މިހާރު ކަމެއް ުކރެވިގެން ދެއްޯތ، ހިސްޓްީރ  ލައިާލއިރުބަ ނުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ މީގެ )ޅ(އަށްދި މި މާކްސް

އް ވަަރށް މޮޅަށް ހަމަ ކުލަކޮށް މަ ޕްރޮޕޯސަލެފުރަތަމަ. ކަމެއް ނުކުރާ ީމހަކަށް ހައެްނމެ އެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ 

ނ ޑުމެންނަށް އެކަންތައް ހަދާލައިގެން ގެްނގޮސް ދިނީަމ އެއަށް ލާރި ލިބޭ އުސޫލު ުމޅިން އެއީ ަމއްސަލަ ެއއް. ައޅުގަ

ފެނިފައި އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. އަލަށް ޖަމްޢިއްޔާ ހަދަިއގެން ގޮއްަސ މި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ަކންތައްތައް ހިނގާަފއި އެބަ 

ހުރި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކޮށް އެތައް ޚިދުމަތްތަކެްއ ކޮށްފައި ހުންނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނުލިބި އިނގޭތޯ. 



  

ނޑަްށ ހީވަނީ ުކޑަ ކޮމިޓީއަޅު  އެހެންވީމަ، ިމއީ ހެން އިނޭގޯތ ްށ ޮގސްގެން ބަލައިލާަފއި ނިންމުން ބުއްދިވެރިކައަގަ

 ން. ުޝކުރިއްޔާ. މިކަންތައް ފަށައިގަންނަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ކުދިން ކުރަނީ   ބްބަލަންޖެހޭ ކުލައެބަ މެްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން  ދެންނެވިހެން މީގައި އަުޅގަ

 ތް ހިންގީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުލަބް ެވސް މިދިޔަ ދެއަހަރު ކުރިން ސިޔާސީ ހަރަކާ ކޮންކަމެއްތޯ. ހަމަގައިމު

ތަނުގައި އެބަ ތިބި ބެހޭ ކަންތައްތަކުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން އުޅުއްވީ. ދެން މި . އިންތިޚާބުތަކާވެސް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންާގ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލައަްށ  . ހަމަ ކުލަބްވެސް އަމިއްލަ މަސްލަޙަތުަގއި ީމަގއި ހުރި ފަރާތްތައް

ރީމަ އެހެންވީމަ، ެއންމެ އިންޞާފުވެރިކޮށްތޯ ވެސް. ހު ރާތްަތކާއި މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްފައުންޑޭޝަން ހިންގާ ފަ

ނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ދެން ބަޖެޓުގައި ޮއތަކަސް ނުޖެހޭ ދޭކަށް. ބަޖެޓު  މިކަން ދާނީ އެއީ ހަމަ އަޅުގަ

އޮތީ ދަރަނި ބަޖެޓެއް. އެގަިއ އެބަ ހުރި މާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް. މި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ހޯދަން ހުރި އެއްޗެހި 

އް ފުރިހަމަވާކަށް ނުެޖހޭ. ހުރި ހުރިހާ ވަރަކަށް . އެހެްނވީމަ، ހުރި ހުިރހާ ކަމެިމއަދު ހުރިއްޔާ މާ ރަނަގޅުވާނެ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ފައިސާ ދޫކުރާއިރު މިއީ ހަމަ  ލާރިއެއް ވެސް ބަޖެޓަކަށް ނުލިބޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ން. ވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ބަލަވެސް އެ ބޭފުުޅންނަކީ މި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަުކގައި ެއވަރަށް ހަރަކާތްތެރި އިޙަޤީޤަތުގަ

ހުރީ. ބަލާފަިއ އެ މަދުންދިނަސް އެ ދޭ  އިތޯ ކޮށްފައްގެ ގޮތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ކޮން މަސަްއަކތެއެއް ޖަމްޢިއްޔާ ކުލަބް

ންނަށް ފަރާތްތަކަށް ދިނީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑު އެއްެޗއް ލިބުނީމަ އޭތި އެްއޗަކަށް ވަނީ. އެެހންވީމަ، ހުރިހާ މީހު

އްޔާއަށް މި ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ރަނގަަޅށް ހަރަކާތްތެރިވެފައި ހުރި ޖަމްޢި ކުލަބް 044، 944ދޭން، މި 

ނޑު  ވެްސ ދެކޮެޅްއ ނަހަދަން. އެކަމަކު، ލާރި  ޖަމްޢިއްޔާތައް ބަލާފައި އެ ޭބފުޅުންނަށް މި ފައިސާ ދޫކުުރން އަުޅގަ

ން އަޅުަގނޑުމެން އޭަރކުންނެްއ މީގެކާ ެއއް އަދި ހޯދަން މި ޖަމްޢިއްޔާ ހަދަިއގެން ުއޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިީނމަ

އަިދ  އިވެްސ އެބަ އުޭޅ އިމާރާތާ ރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް މިއަކުންެނއް ހާސިލެްއނުވޭ. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިކުހާސިލު

ވެސް ޭބނުންވެގެން ުއޅޭ ހަމަ ހިނގާ ރަނގަުޅ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ ވެސް. އެހެންވީމަ، އެ  އެހެން ތަންތަން

ނޑު ޖަމްޢިއްތާތަކަށް އެ ވެސް ހަމަ ުކޑަ ކޮމިޓީން މިކަން ކުރުމަށް ހަމަ ވަަރްށ  ލިބެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ބޮޑަށް އެއްބާުރއަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާހަަކ  ގެ ވާަހކަ އެބަ ދައްަކވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޑަ ކޮމިޓީގެއެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަ ކޮމިޓީ

ައކަށް މެންބަރުންގެ ނަމެއް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަެއްއ ބަ ދައްކަަވއޭ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ



  

ނޑުމެން ކުިރން އެކުަލވައިލި ކޮމިޓީ،  ނާޅުއްަވއޭ. ހަމަ ުކޑަ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުްއވާ ވާހަކަ ދަްނނަވާއިރު އަުޅގަ

ނުޑމެން އަތުގަިއ އެބަ ުހއްޭޓ ރަޝީދު ގެންނެވި ކޮމިޓީތަކަީކ ޙަ ނޑު ދަންނަވައިފިން އަުޅގަ ޤީޤަތުގައި ބަޖެޓު އަުޅގަ

ގުވެފައި ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ހުއްޓޭ. އެ މަސައްކަތްތަކަށް ުކަޑ ވަރު. ބެކްލޮއޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް ބައި 

. އާދެ! ތަކެއްވާަފއި އޮްތ ނަންފުޅުތަކެއް އެކުަލވައިލުމުެގ މަސައްކަެތއް ެއކުލަމިޓީތަކެްއ، ދާއިމީ ކުޑަ ޮކމިޓީކޮ

ނޑުމެންގެ މިއަދު މަސައްކަތުގެ  އެހެންވީމަ، ެއގޮތަށް ގަޑިއިރު އެ ދިަޔއީޭއ.  5ވެސް ހުށަހަޅުއްވާށޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓު ތަޅުމުގައި އެބަ އޮތޭ ހަމަ މަސައްކަތްތަކަްށ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

 ވެފައި އެބަ ޮއތޭ. ފުރުޞަތު ރަޝީދު، ގައްޫދ ދާއިރާ. ފުރުޞަތު ބޭނުން

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުމެން މީތި، މީތި  ލަން އަނެއްކާހަމަ މިއަށް އެއްެޗއް ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު ެވސް ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއބަ ދައްކަމު. ޙަޤީޤަތުގަިއ ފާސްކުރަން ބާރުއަޅާފައި ާވހަކަދެކެވޭ ތީ އަދި ޒިންމާދާރު ވާހަކަ އަުޅގަ

 . ..ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ދެން ނައިބު މުޤަ އްރިރަށް ޗެއަރ. ކުޑަ ނުކުތާ އެއް އިނގޭތޯ. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އަޅުގަ

 . ކުިރއަށް ެގންދަވާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުމެންނަށް ދެްއކި ނޑުމެންނަށް މިކަން އްޖެ. ެއކަމަކު، ޒިންމާދާރުކަމާ އާދެ! ޒިންމާދާރު ވާހަކަ އަުޅގަ އެކު ައޅުގަ

ދާރުކަމާ އެއްކޮށް ެއކަން ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ެއއްެޗްއ ހޭދަކުރާއިރުގައި މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީގައި ތިެބގެން ޒިންމާ

ކުރުން. ހަމަ އެއްޗެއް އަންަނއިރަށް އަދި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މީހެއް އަޅުަގނަޑކީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޫން. ެއއީ ޒިންމާދާރުކަމާ ެއއްކޮްށ  އެްއކޮށް އޭތި ހަމަ އަންނަ އެްއޗެއް ބަހާލުމެއް އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާަލކީ ެއއީ ުމޅި

ޖަމްޢިއްޔާެގ ވާހަކަ  ޤީޤަތުގަިއ މި ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބްނަށް އޭީތގެ ަފއިދާުކރާނެ ގޮތަކަން އެކަްނ ކުރުން. ޙަރައްޔިތުން

ވެަފިއ ކެވިދާނެ ވާހަކަ އެއް. ެއއީ ހާހުން ގުނާލެޭވ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީހަމަ ވަރަްށ ދިގުކޮށް ދެ  ެވސް އަކީ އަބަދު

ނޑުމެން މިއަދު ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ން ނުކުރާ. ހަމަ އެއަށް އައެބައޮތް ފަންކްޝަ ޅުގަ

ސުވާލުކުެރވެނީ ެއއަށް ހަަމ ލާރި ދޭންވީތޯ ނޫނިްއޔާ ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރަނީ. ޙަޤީޤަުތގަިއ 

 ބުނަންޖެހޭނީ ދޭކަށްނުޖެހެއޭ. އެހެން ނޫން އެބަހުރި ފަންކްޝަންކުރާ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް 



  

މަސައްކަތްކުރާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، އެން.ޖީ.އޯަތއް. އެ މީސްމީހުންނަށް މި ފައިސާ ދިނުން މާ މުހިއްމު ކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ބޮޑުބެރު ޖަހާ މީހުންނަށް ނޫން  ނުކުރާ ބަޔަކަށް ދިނުމަށްވުރެ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަުޅގަ

ށް ޓަކައި އެން.ޖީ.އޯަތކުން ކުރާ މަސައްކަެތްއގެ ފަިއސާ ދިނުން މާ މުހިއްމު. ލާރި ދޭންޖެހެނީ. އިންސާނީ ވަޞީލަތަކަ

ކޮންމެހެން ފުޓްބޯޅަ ނޫނިއްޔާުމން އަދި އެހެން ކުިޅވަރުތަކަްށ ލާރި ނުދޭ ވާހަަކެއއް ނޫން. ދޭންޖެހޭ. އެކަމަކު، ީމގަިއ 

ވެސް ލާރި ދޭންޖެހޭ. އެކަމަކު، އެމީހުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްަތެކއް އެބަހުރި. ޮބޑުބެރު ޖަހާ މީހުންނަށް 

ކިހާވަރަކަށްތޯ ޙަަރކާތްތެރިވަީނ އާންމުންގެ ތެޭރގައި ނޫީނ ކަންކަން ކުިރއަރުވަން ަޘޤާފަތް ކުރިއަރުވަން ިމީއ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެހެންވީަމ، އެއަށް ބަލާފައި ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ގެްނޮގސްގެން އަދި މިކަމާ ބެހޭ 

ނޑުެމން އެމީހުންނާ ވާހަކަދެކެވި އުސޫލަކަށް މީތި ފައްޓާފައި  ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ނޑު ތާއީެދއް  ނޫނިއްޔާ ެއއްގޮަތކަށް ެވސް މިކަން ފައްޓަން، މިއީ އަލަށް ފެށޭ ކަމެއް. މިކަން ފައްާޓކަށް އަުޅގަ

ން. މި ފެށުމަށްފަހު މިއީ ހަމަ އަބަދު ވެސް ހިނގާނެ ކަމެއް. ކޮންމެ ނުކުރަން. މިކަން ފަށަންވާނީ ރަނގަޅު ފެށުމަކު

މިލިއަންިވއްާޔ  51އަހަރަކު ވެސް މި ބަޖެުޓގައި މީތި ޖެހިގެން އަންނާނެ. ކޮންމެ އަހަރަކު މި އިތުރު، މިހާރު މިއޮތީ 

އްެޗއް. މި ފެށުން ފަށަންވާނީ މިލިއަން. އެހެންވީމަ، މި އިތުރުވަމުން އަންނަ އެ 03ދެން އަންނަ ފަހަރަކު އަންނާނެ 

ރަނގަޅު ފެށުމަކުން އުސޫލުަތކެއް ަކނަޑއެޅިފަ. ދެން ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު ކުޑަ ކޮމިީޓއަށް ބޭފުޅުންކޮެޅއް. ޭއެގ 

ނޑު ހުަށހަޅަން. ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން  ތެރޭގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދުގެ ނަން އަުޅގަ

ން މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަ

ނޑު ހުށަހަަޅން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން  އެކަކަްށ އަުޅގަ

ބަރު އަޙުމަދު އާމިރު. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އިތުރަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުގެ ނަން ވެސް. ހުަށހެޅޭނެތަ؟ އެީއ ހަމަކޮށްލީ  ނޑު ހުށަހަޅަން އަޅުގަ އަޅުަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ތުަގއި ހަަމ މީހުން. ރޭޝިއޯ ހަމަކުރީ. ދެން މީގައި ުސވާލު އުފެދޭ ތަންކޮޅެއް އެބައޮްތ އާމިރާ ދޭތެރޭަގއި. ހަމަ ޙަޤީޤަ

ދައްކަންޖެހެނީ ރަނގަޅަށް. އެއީ އާމިރު އަިމއްލައަށް ވިދާޅުެވއްޖެ އެ ބޭފުޅާގެ ަމސްޢޫލުވެރިކަމުަގއި ކްލަބް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް ހުރި ވާހަކަ. އޭދަފުށި ސަލީމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުެވއްޖެ އެ ބޭފުޅާެގ 

ސްލަޙަތު އޮްތ ކަަމކަށް މީތި ެވގެން ވެސް އެަބދޭ. އެހެންވީމަ، އެތަންކޮުޅ މަސްއޫލިއްޔަތު. އެހެންވީަމ، އަމިއްލަ މަ

ނޑު މި  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. އާިމރު އޭަގއި ބަިއވެިރވާތީ ަކންބޮޑުވަނީީކއެއް ނޫން. އެ ޕޮއިންޓް އަުޅގަ

ްސގެން މީތި ދިރާސާކޮށް މި ފާހަގަކޮށްލީ. އެހެންވީމަ، މި އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ނަންތައް ކުޑަ ކޮމިީޓއަކަށް ގެންގޮ

ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން މި ފެށުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ފޮނުއްވާފައި 

މިއޮތް އެތި އިޞްލާޙުކޮށްަފިއ ކްރައިޓީިރއަރތަެކއް ހުށަހަާޅ އަދި މީެގ ތެރޭަގއި އެން.ޖީ.އޯތައް ހިމެނޭގޮތަްށ މިކަން 

 ންދަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިއަށް ގެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ދެން 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނާިއ  މަސްޢޫލުވެރިންގެ ގޮުތަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކްލަބް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައި އޮތް ގަާވއިދުަގއި ބުނާގޮތުން މަސްޢޫލުވެރިންނަކީ އެްއވެްސ ބައެއް ނޫން ޖަމްޢިއްޔާެގ 

ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޖަމްޢިއްާޔގެ ކަންތައްަތއް ކުރުމުަގިއ ވެސް. ެއއްެވސް ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތެއް ވެސް އޮްތ 

އެމީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެމީހުން ޖެހޭނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމަކަްށ ކުރިމަތިލަިއގެން ހޮވެން.  ބައެއް ނޫން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީެއްއ އެކުަލވާލުމަށްފަހު މަސްޢޫލުވެރިންނަކީ ެއްއވެސް ބަެއއް ނޫން. އެހެންކަމަށްވާނަމަ 

ނޑުމެްނގެ ކޮމަން ޫޑ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޙމަދު ނާޝިދު ކަންނޭނގެ މިއަދު އޭ.ީޑ.ކޭ ނާޝިދު، ައުޅގަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި އަދިވެސް ހަމަ ބަގުޑި ބައްަދިއގެން ހުންނަވާނީ. އެހެްނވީމަ، ެއވާހަަކ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާީލ. 

ނުޑ މެންބަރެއްެގ ގޮުތގަިއ ހުރެގެން ޗެައރ ޙަވާލު އެހެންވީމަ، ނޑު ހަމަ އޭރުަގއި އަުޅގަ ކުރުުމގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑުގޮެތއްަގިއ އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ެދއްކި ވާހަކަަތްއ އިތުރަށް ހަމަ ތަފްޞީލުކޮށްދޭން. މައިގަ

ނޑައެޅިަފއޭ. އެ  ނޑުމެންނަްށ މިއޮތީ ކަ ނޑަައޅަން. ުއސޫލުތައް އަުޅގަ ވާހަކަދެެކވެނީ މީގައި ޖެހޭ އުސޫލެއް ކަ

ޓީއެއް ނަގާަފއި އެކަްނ ކުރަނީ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ރަނގަޅު. ެއކަން ކުރަންވީ. އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކުަޑ ކޮމި

ނޑުމެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށޭ މިވެނި ކަމެއް ކުރާ  އެކަމަުކ، އުސޫލެްއގެ އެްއެވސް ވަރަކަށް ނެތްގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު އޭުރގަ ނޑު ެވސް ހަމަ އަުޅގަ ނޑަށް މިހާރު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށޭ އެހެން ވާހަކަދެކެވެނީ. އަުޅގަ އި އަުޅގަ

ނޑަްށ އޭަގއި ފެންނަ އެްއޗެއް ަދންނަވާލީ. އެ ދެން ކުަޑ  ނަޑއަޅާފައި އިން އުސޫލު ދިރާސާކޮށްލާފައި އަުޅގަ ކަ

ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން މިތަނުގަިއ ނެންގެވީ ހިންނަވަރު ާދއިާރގެ މެންބަރު. ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ވެސް ހަަމ 

ގައި މާބޮޑު ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް އެަކމާއި ގުޭޅގޮތުން ނެތޭ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. ފަހުން ވިދާޅުވި ޙަޤީޤަތު 

އެހެންވެގެްނ މި މަސަްއކަތް އަވަްސކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު. ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތުރަށް ދިރާސާކުރުމަީކ މައްސަލަެއއް ނޫން. ކުޑަުކަޑ ފެނިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ުކޑަ ޮކމިޓީއަކުން މިކަން ކުރުމަކީ ަހމަ އި

ދެ ނުކުތާއެއް ތީަގއި ތި ފާހަގަކުަރއްވަނީ. މާކްސް ދޭނެ ޮގތާއި އަދި ހަމަ އޭގެ އިތުރުްނ އަޅުަގނޑުމެން ހިނާގ 

އެހެންވީމަ، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްތޯ ނުހިނގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްތޯ ދެވޭނީ އެ ކަންބޮޑުވުން. އެކަން ަކވަރވޭ އަޅުަގނޑުމެން. 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޠާރިޤަށް. 

 

 މަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު



  

އިލެވޭނީ ކުރިން ތާއީދުކުރި ކުރުން އަނބުރާ ގެންނާނަން. އެއީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ެދވޭނީ ނުވަތަ ީމގައި ކުޑަކޮށް ބަލަ 

އެ އަނބުރާ ގެނެްސގެންކަަމށް ފާހަގަކުރެވޭތީ. އިތުރު ކަމެއް ހަމަ ފާހަގައެއް ނުުކރަން. މި ޖަމްޢިއްޔާތައް 

އެންޓަރެވވޭނީ ކިތައް އަހަުރންތޯ އޭތި ހަމަ ސާފުކޮށް މި އުސޫލުގައި ަބޔާންކުރުްނ މުހިއްމު ކަމަށް ފެންނާތީ 

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މި މައްސަލަ ުކޑަ ކޮމިީޓއަްށ ގެންދިއުމަށާިއ ުކޑަ ކޮމިީޓައކުން ދިރާސާކޮްށގެން މިކޮޅަްށ ގެނައުމަށްފަހު ކުިރއަށް 

ނޑު  ގެންދިއުމަށް ަގއްދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެހެންނޫންތޯ އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ދުކުރަން. ނަންތަކަށް ވެްސ ތާއީދުކުރަން. ތާއީ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ މުޤައްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭޮގތަށް މީގެ ތެރެއަށް ވަންނަވާ ހުންނަވައިގެން އަމިއްަލ  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން އެްއެވސް އުސޫލެއް ަކނަޑއެޅިފަެއއް ނެތް. ގޮތެއް ލިޔެަފިއ ފައިދާއަށް ވާހަކަެދއްެކވީތީ ައޅު ގަ

ފޮނުވާފައި މިތަނަށް މިއޮތީ. އެގޮތް ެއއީ ގޮތެއްތޯ އެކަްނ ފެންނަ ގޮތެއްތޯ ނޫނީ ޫނންތޯ ސާފުކުރަން މިތަނަށް 

ނޑަ  އުސޫލާއި ހަމައިގެ  ނިންމާ އެޅިފައި ނެތް މިތަނުންއައިސްަފއި އޮތީ. އެހެންވީަމ، އެއްެވސް އުސޫެލއް ވެސް ކަ

ލުވެރިަޔކީ ހަަމ . އަނެްއކާ މަސްޢޫތެރޭގައި މި ަފއިސާ ޫދކުރަން ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިުރ ވެްސ ނިމިފައި އޮންނާނީ

ނަޑއެިޅގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާައކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ މީހާ. އޭނައަކީ އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ  ލުވެރިޔާ. އެހެްނވީމަ، މި މަސްޢޫކަ

ކަެދއްެކވީމަ ހަމަ އަޅުަގނޑު އެކަން ާފހަގަކޮށްލަންެވގެން. މާގިަނ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާނަން. އޮޅޭގޮތަްށ ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެްސ  މީގައި ވަގުތުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ދެން ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިހެން އޮތީ. 

ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމަ، ވޯާޓއި ދިމާލަށް މުޤައްރިރު މިސްރާބު ޖެއްސެވިްއޔާ ކަންނޭނގެ ދެން 

ނޑު ައދިވެސް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން ކޮމިޓީއަކަށް މި ގޮސް މިއަށް  ރަނގަޅު. ެއއް ވާހަކަތަެކއް މި ދެކެވެނީ. ދެން އަޅުގަ

ރުަގއި ެއހާ ބޮޑެތި ރެސްޓްރިކްޝަންތަްއ މިފަހަރު ނުލައްވާށޭ އިނގޭތޯ. އެއީ މިހެން މިދެންނެީވ ބަދަލުތަކެއް ގެންަނއި

ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަމަށްވަންޏާ އެއަށް ހުންނަންޖެހޭނީ ފިޔަވަޅު އެޅިފަިއ  އްޔާތަކާއި، ްކލަބްތައް ޤާނޫނާމިހާތަނަށް ޖަމްޢި

އް. އެހެންވީމަ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓުގައި އޮްތ އިނގޭތޯ. ނޭޅޭކަމަްށވަންޏާ ެއއީ އެހެން ބައެްއގެ ކަމެ



  

ފައިސާެއއް ދޭންވީމާ ވަކި ުއސޫލުތަކެއް މީނދަ ކްލަބެއް ނުހިނގައޭ މީނދަ ކްލަބެއް ނުހިނގައޭ ކިޔާފައި ެއ 

ނޑަކަށް ނޫން. އެހެންވީމަ، މިފަހަރު ދޫކުރާއި ރުގަިއ ރެސްޓްރިކްޝަން މިވަގުތު ެގނައުން އެހާ ބުއްދިވެރިެއއް ައޅުގަ

ނޑަައޅުްއވާށޭ ުއޫސލުތަކެއް. މިހާރު ުއވާލަންޖެހޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް ުއވާލަން ވީ ވީހާވެސް ުލއިކޮށް ދެްއވާަފިއ ދެން ކަ

ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އެކަން  މި ފައިސާއާ ޚިލާފަށް ހުރި. އެއީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކަމެއް. އެހެންވީމަ، ނޫންތޯ ޤާނޫނާ 

ވެސް ކަން ކުރަްއވާށޭ. އޭރަށް މި ކަންތައްތަްއ ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމަ،  އަބަދު ނުކުރައްވާށޭ. އެއޮންނަ އުސޫުލން

ެވްސ އަވަހަކަށް މިކަން ނިންމާފަިއ މި ކުޑަ ކޮމިޓީން ކޮްށ  އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ެއއްވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް ވީހާ

 ނިންމާފައި މި ފާސްކޮށްލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު، ކޮމަންއާދެ!   ޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޝިދު...މިހާރު ދެން މައިގަ

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙު

ނަޑއެޅިފަ  ނޑު މީގައި އުޫސލެއް ކަ އި އޮތް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން ހަމަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ގެންދަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ މީގައި އޮތް އުޫސލު. މި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޯހމް މިނިސްޓްރީ ގުޅުމެްއ  އާވާހަކަ ދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަ

ްއ ން ލާރިއެއް ލިބޭނެ ުއސޫލެނެތް ޮގތަކަށް އޮތް މީހަކަށް މީގެނެތް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ޭއނަގެ ކަނެކްޝަެނއް 

ަގނޑު ހިތަށްއަރާ ކީްއވެގެންާބއޭ މިތަނުގައި ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު އެ ވާަހކަ . އަޅުނޫން ބައްލަވާފައި މިއޮތީ ަހދާފަ

ރާއްޖޭަގިއ ދުއިސައްތައަްށވުރެ އެަތްއ  އޮތް އުސޫލުން ލާހިކެއް ނޫން މީގެންނެއް، ނުބުނަން އެ އުޅެނީ. މިހާރު 

ދެވޭނީ. އެ ފަންސާސް ޖަމްޢިްއޔާ ޖަމްޢިއްޔާއެްއ އޮްތއިރުަގއި ަފސްދޮޅަހަކަށް، ފަންސާހަކަށް ަޖމްޢިއްޔާއަށް މި ލާިރ 

ނޑުމެންނަށް  ންވީމާ، މިއަްށވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫެލއް އެހެއެަބއިނގޭ. ކޮލިފައިެވގެން އަންނާނެ ޮގތް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަދަން. އެއީ މަސްލަޙަތަކީ. ައޅުަގނޑުމެން މިތާ މިތިބީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ސަރުކާރު، 

ހުރި ފައިސާ އެިކއެކި ތަންތަނަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނޫނިއްޔާމުން އެިކއެކި ޑްރަިއވަރުންނަްށ  ދައުލަތުގެ ލާރިއަށް

ނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ވަރަށް ބޮުޑ  ޔާމުން އެކި ކަންކަމަށް ބަހާލަން.ނޫނިއް ބަހާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑު މަންޑޭޝަންތަކާއި މިއޭ ތިކަމަށް އޮތް އެންމެ ކަށް ރެކޮމެން މި ހުރިހާ ކަންކަމަމަސްއޫލިއްޔަެތއްހެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ކަންަކން ނިންމަންޖެހޭނީ ވަ . ރަށް ފުން ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފަރަނގަޅު ގޮތަކީ ބުނާއިުރަގިއ އަުޅގަ

 އެހެންނޫނިއްޔާމުން ހަމަ އަންނަގޮތަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށޭ ތިއޮތީ ތިކަން ބޭރުކޮށްލާށޭ ކިޔާފައި ހެދީމަކާ

ނުޑމެން އެން.ޖީ.އޯ ޙުސައިން މުޙައްމަދު އެ ވިދާުޅވީތާ އާރްކ ނޫނީ ސޮސައިޓީ، ކެއަރ  ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ދެލައްކަ ރުފިޔާއެއް ނޫން ބޮޑު  ވެސް ކުރަން  ސޮސައިޓީ، ޝީ މިކަހަލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަުޅގަ



  

ރުފިޔާައށްވުރެ އެމީހުންގެ ބާ. ހަމަ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ލިސްޓުން ވެސް ހަމަ ވިސްނަންވީ އިނގޭތޯ. ހަމަ ދެލައްކަ 

ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމްޢިއްާޔައށް ވެސް ދެަލއްކަ ރުފިާޔ ލިބޭނެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހަދައިގެން. ދެަލއްކަ ރުފިާޔ. 

ދީފައި އޮތް  އެމީހުންނަކީ ސަރުކާރުން، ދައުލަތުން ބޮޑު ބިމަކާއި ެއއްެޗހި ދީފައި، އެއް ބިން ކީްއުކރަން ދެ ބިން

ޅުަގނޑަކީ އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ ތަނެއް. ވަރަށް ރަނަގޅު ްޕރޮޕޯސަލެއް ހަދައިގެން ދެަލއްކަ ރުފިޔާ ލިބޭނެ. އަ 

ނޑު ަބގުޑި ލާން އޮތް މަސްޢޫ ލުވެރިޔާ. ތިބޭފުޅާ ައދި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރަށް ހަނދާންނެތުނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަމާރަނގަޅު އެްއޗެއް އެ  ލުވެރިން ފައުންޑަރުން ވިަޔފާރިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ. ކީ އޭގެ މަްސޢޫއީ. ައޅުގަ

ފައުންޑަރ މެންބަރުންނަކީ އޭގައި އިންނަ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޯން ބާއްވަން ގެންނަ ޗީްފ ގެސްޓް ކަހަލަ މީހެއް. އެ 

ން އޭނަ ދާންވީ. އޭަނެގ ގައު ޭބްއވީމަ ނިމުނީ. އޭގެ ފަހުން އެ ބިލްޑިންގއަކަށް ްކލެއިމެއް ނުކުެރވޭނެ. ޭއގެ ަފހު

ެއއް ނޫން އެއީ. ފައުންޑޭޝަން ސްޓޯން ބާއްވާ މީހަކަށް އެގޮތަށް އެ ފައުންަޑރ މެންބަރުން ތިބެނީ. އެ ގބިލްޑިން

ނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު މިއޮތް އުސޫުލ  ޝަރަފެއް ެއއީ. ދެން ެއއެްއ ނޫން މައްސަލައަކީ. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނުޑ ކަންޮބޑުވާ އުސޫލެއް މިހާރު ރޭވިަފއި މިއޮތީ. އެެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ެއއީ  .ވަރަށް އަުޅގަ

މިނިމަމް މިއަށް ކޮލިފިކޭޝަން ލެވަލެއް އިންނަންވާނެ މަހިބަދޫ ދާއިރާަގއި. މިއަކަށް ކޮިލފައިެވގެން ނުވާނެ ކޮންމެ 

ކި ުދވަހެްއ ވަންދެން އޮޕަރޭްޓކުރެިވ މިއަށް ކޮލިފަިއ ވެްސ ެވވޭނީ ވަ ހަކު ޖަމްޢިއްޔާެއްއ ހަދައިގެން،ދެތިން މީ

ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއގެ މަިތން. މޭޒު ގަންނަން ނޫނިްއޔާުމން އޮފީހުގެ ފެން ބިލު، ކަަރންޓު ބިލު ދައްާކކަށެއް ނޫން 

ގޮތަށް އޮންނަ  ޖާގަ ދޭންވީ. އެއަްށވުރެ ކޮންމެވެސް ހަރުދަނާ އެމީހުންގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ވެްސ އޮންނަ

ނޑަށް ފެންނާތީވެ އެޖަމްޢިއްޔާ  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ތަކަށް ލާރި ދޭން އަޅުގަ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

މުން ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ މިތާނގައި ދެން މިވާހަކަ ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ވެްސ ދެއްކިދާނެ. ދައްކަ

ލުވެރިއެއްގެ ދޭ އެކި ކަންތައްތަްއ. ހަމަ މަސްޢޫދިޔަވަރަކަށް މިތަނުން އެބަ އިތުރަށް ހަމަ ފަޅާއަރަމުން ވެސް 

ނޑަކަށް ުނފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތުަގއި ނުހިމެނޭ އެަކކުވެްސ މި ކޮމިޓީގަިއ ހުރި ކަމަަކށް މިހާރު އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ނިކަން ރަނގަޅަށް ުރކޮށް އަުޅަގނޑު އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ އަދިވެސް ތަކުރާ

ބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައި  އިންާނނެ. އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ލާށޭ ވިދާުޅވާށޭ ޖަމްޢިްއޔާތަކާބަކިޔާ

އް އެކުަލވާލުމާއި ހަމައަށް ެއ ލުވެރިންނަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީއެ އިންނާނެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސްޢޫ އިން ަގވާއިެދއް ވެސް

. ހިންގާ ކޮމިީޓއެްއ އެކުަލވާލުމަށްފަހަކު ެއ ންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު އޮންނަޖަމްޢިއްޔާ ޤާނޫނީ ހައިސިްއަޔތުން ކަ

ނަޑއެިޅގެން  މަސްއޫލުވެރިންނަކީ ޭއގެ މަްއޗަށް ެއްއވެސް ވަރަކަށް ބާުރ ފޯރުވޭނެ ބަެއއް ނޫން. މިީއ ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަޑއެޅިފައި އެބައޮތޭ. ބަޔާންކޮށް ފައި އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ އުސޫލު މިތަނުގަިއ ކަ



  

ނުޑ ހަމަ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާނަމޭ. އުސޫލު މިއޮީތ  އުސޫލެއް ނެތޭ ކިަޔއިގެން ދައްކާ ވާހަކަަތކަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ އުސޫަލކީ ެއއަށްވުރެ ަހރު ކަށިކުރާނެ އުސޫެލއް ކަމަްށވަންޏާ ކުޑަ ކޮމިީޓއަކުން ކަ

އެކަން ނިންމަންވީ. އަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަެއއް ނެތް ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޔަސް. ކުޑަ ކޮމިޓީެގ 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ތާއީދު މައްސަލަ މިތަނުގައި ނެންގެިވ ބޭފުޅާގެ ވިސްނުން އެއޮތީ އަނބުރާ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއޮތް އުސޫލަކީ ީމެގ ފަަދއިން އެކަން ެއއޮތީ ކޮށްފަ އަނބުރާ ގެންދެވި . އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮތާއި ަފއިސާ، ހަމަ ދެންމެވެސް މެންބަރަކު ފާހަގަކުރައްަވއިިފ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ހަދާ 

. އެކަްނ އެބަ ސާފުވޭ މީގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. މިއީ ހަމަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ފައިސާ ނެޭގނެ ގޮތެއް ނެތްކަން

. ދެން މި އުސޫުލ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް އޮތީ އުސޫލުތަެކއް ަކނޑަައޅާފަެއްއޗެއް ކުރީކީ ނޫނޭ. މި އިޓައްިކޔާފަ

ކުރަްނވީ އިނގޭތޯ. ކުޑަ ކޮމިީޓއެްއ ނަގަން ފެންަނނީ ކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑު ެއކަމަކަށް އިިދކޮޅެްއ ނެތް ހަމަ އެކަން 

އެހެންވީމާ، މިކަން ތަންކޮެޅްއ ކުރުމުގެ ރޫޙުަގއި ވާހަކަަދއްަކއިގެން ެއގޮތަށް މި ވާަހކަދައްކަންޏާ މި މިސްރާބު 

ބަދަލުކޮށްފައި މި މަސައްކަތް ހަމަ ކޮމިޓީގައި ައވަްސިވއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރަނގަޅުވާނެ. ތި ހުރިހާ 

 މަ ރައްިޔތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހުން. އެހެންވެގެން އަުޅަގނޑު މިގޮތަްށ މި ހުށަހެޅީ. ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މަްއޗަށް އެންމެ ފަސޭހަިއން ކަންތައް ނިންމާލެވޭެނ  ޚިޔާލު ެއއްގޮްތކޮށްލާފައި ގޮެތއް ނިންމުމަކީ އަުޅގަ

ޚިޔާލު މީަގއި މިހާރު މިހިސާބުން ދެކަފިވެ ތަފާތުެވއްޖެ. ެއއްގޮަތކަށް އެަބއޮތް  ގޮތް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ނޑުމެންނަށް ެއބައޮތް ހަމަ އެ އުސޫލު މިކަން ިނންމުމަށް ހުށަހެޅިފަ މިއަދުން މިއަދަށް . އަނެއް ގޮތަކީ އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އިނގޭތޯ.  ކަމަށް ްއވާނެދޫކޮށްލައްވާަފއި ެވސް ހަމަ ުކޑަ ކޮމިޓީައކާއި އެުކަގއި މަަސއްކަތްޕުޅު ކުރަ

ނޑު...ޝުކުރި އާދެ!  ްއޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

 މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖެހި މިލީ، ވަގުތުޮކޅަކަށް ހަމަ ކޮމި އަޅުަގނޑު ހާޒިުރގައި އެ ހަމަ ކުޑަ ޓީގެ މަސައްކަެތއްަގިއ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޕޯޓެއް ތަުޅމަށް އިއްވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަދި ނައިބު 

މަދު އި އަޙުހެޅިފަމުޤައްރިރު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްވީީތވެ. މިވަގުތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ހުށަ



  

ރަޝީދު އެއީ ގައްދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި އަދި މަިތވެރި ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 1މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ،  1ތާއީދުކުރަްއވާފައި ހުށަހެޅުމެްއ އެބައޮތް. ޙުސައިން މުޙަްއމަދު ތާއިދުކުރެއްވީ މި 

ނަންތައް އެބައޮްތ  ތް ގެންދިއުމަށް. އޭގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންގެމެންބަރުންގެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަަކށް މި މަސައްކަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަދު ރަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ދާއި ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙު. ގައްދޫ ދާއިހުށަހެޅިފަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މަދު ނާޝިދު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ފޭދޫ ދާއިއަޙު

 1މަދު އާމިރު. އެހެންވީާމ، މި ރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ އަދި ކުޑަހުވަދޫ ާދއި

ނޑަްށ ހީވަނީ އެއްކޮށް ވޯޓަށް މެންބަރުންކަމަށް؟ 1އްަވއިފިތޯ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ މި ކޮމިޓީގެ އަދަދު ފާސްކުރަ  އަޅުގަ

އެކުގަިއ މިއަދުގެ މި ތަޅުމުގައި  މެންބަރުންނާ 1ގެ ކޮމިޓީގެ މި މެންބަރުން 1މާ، އާދެ! އެހެންވީ އަހަން.

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި ެގންދިޔަ ހޯމް މިނިސްޓްރީން މި ފޮނުއްވާފައިވާ މަސަްއކަތް ުކޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަުތގެ 

ށް ނިންމަވައި ިމ ގޮތްަތކެއް ވީާހ އަވަހަކަ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކުގެ އަީލގައި

މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް މި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ބޭްއވުމަށް ފެންނަ  1ހަމައަށް ގެެނސްދިނުމަށް މި  ބޮޑު ކޮމިޓީއާ 

 ވޯުޓ އިނގޭތޯ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި  2ކަށްފަހު( އާދެ! . )ވަގުުތކޮޅަވޯުޓ ދެްއވުން އެދެންބޭފުޅުން މިއަށް 

ނޑުމެންނާއެކު ކޮމިޓީަގއި މިަވގުތު ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން އިންެނވީ ވިުލފުށި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އެމަނިކުފާނު ކޮމިޓީ ފެއްޓެވިއިުރ ވަޑަިއގެން އިންނެވި. އެކަމަުކ، ހަމަ އެހެން ކޮމިޓީއެއް 

ނޑުެމން ނިންމަމުން މިދިޔައީ މިވަގުތު ހަމަ ޗެއަރކުަރއްވަްނޖެ ހޭތީވެ އެތަނުގައި ވަަޑއިގެްނ އިންނެވީ. މިއީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައިާވ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މި ހިމެނޭ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ،  ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ނަޑއަޅުްއަވއި ފޮނުއްިވ ަވރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކަްނތައްތައް  51ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  ބެހުމަށް އުސޫލުތަކެްއ ކަ

ގޮތްތަެކއް މި ކޮމިޓީއަށް. ނަމަވެސް، ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ެއގޮތަްށ ފާހަގަކުރެްއވުމަށްފަހުގަިއ 

ހާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ނިމިގެން މިދިޔައީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން އެ މަސައްކަްތކުރާ ޮގތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރި

ނުޑ  މެންބަރުން އެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ދެްއވި އެހީތެިރކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ދެންނެިވހެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ  ދަންނަވާލަން އަދި ުކޑަުކޑަ އެންމެ ކަމެއް އެބައޮތް. ެއީއ އަުޅގަ

ލެއްވުމަށް މި ެއކުލަވާެލވިފަިއވާ ޭއ.ބީ.ސީ ިމ ހިމެނޭ މި ސަބް ކޮމިޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްަތކުެގ މަސަްއަކތްޕުޅު ނިންމާ

ނޑަށް ހީވަީނ  އޭ.ބީ.ސީ މި ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް މެންބަރުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައި ަވޑަިއގެންފި ކަމުގަިއާވނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް. މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތަސް ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި މުޅި ކޮމިީޓ  އަވަްސެވގެންދާނެހެން މަސައްަކތުގައި އަުޅގަ

. މިހާ ފަސޭހަކޮށް މި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ޤައުމަށް ަޓކައި ދާނެކަަމށް އުއްމީދުކުރަމުން ދެންެމ ފެ.. އިއްތިފާޤްވާތަން 

މަދު ނާޝިދު މިހެން ހުށަހަޅުއްވައި މި ސަބް ކޮމިޓީ އޭ.ބީ.ސީަގއި މެންބަރު އަޙު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ރެކޯޑަްށ ޓަަކއި. ނަންަބރު ހިމެނި ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ  -5ވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރން ދަންނަވާލާނަން އަުޅގަ



  

މަދު ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު މަދު ނިހާން،މެންބަރު އަޙު

ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަްލ ނަޞީމް. ސަބް ކޮމިޓީ ، މަދު އާމިރުދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙުނާޝިދު، ކުޑަހުވަ

ބީ. ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ، ކުޅުދުއްފުށި އުތުުރ 

. ގައްޫދ ސީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ސަބް ކޮމިޓީ

މަދު ސަލީމް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަުރ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު، ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

އޭ.ބީ.ސީ ިމ އެހެންވީމާ، މި ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 

ވީހާ އަވަހަކަށް ކޮމިީޓ ނިންމާ ބޭފުޅުންނަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތްަތއް  ށް މިތިން ކޮމިޓީ މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަ

އަށް ގެނެސްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. މި ކޮމިޓީތައް ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފެންނަ 

ތިފާޤުން ނިމިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމަ، ހަމަ ވޯޓު ދެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ ކޮމިޓީގެ އިއްމިއަށް ނުފެންނަ ގޮތަކަށް 

ފަށަމުން ވެސް ދަންނަވާލިން އެ ަގީޑގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކޮމިޓީގަިއ ަވޑަިއގެން ނެތީމަ 

. އްވާފަން ސިޓީއެްއ މިހާރު ފޮނުވާނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީހުގެ ަރީއސަށްނުގަތީ. އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީެވވަަޑއިއެވާހަަކ ސާފު

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް. އެމަނިކުފާނު އެއީ  މަސަްއކަތް ވީހާ އަަވހަކަށް ސަޕޯޓް ސްޓާފުން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހަމަ ިސޓީ ފޮނުވާފަިއވާނެ ވާހަކަ އިްޚލާޞްތެރިކަމާއިެއކު ދަންނަވަްނ. ދަންނަވަމުން މިއަދުެގ 

 ވަބަަރކާތުހޫ. هللا ލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ކޮމިޓީ މިހިސާބުން ނިމުނީ. ވައްސަލާމްޢަ
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