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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބައްދަލުވުމުަގއި ައޅުަގނުޑގެ  .ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެިށގެން ކުރިއަށް މި ދަނީ 71`. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ 

ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާިއރާގެ ކަނާތްފަރާތުން ހިންނަވަރު 

ލް ނަސީމް އަދި ފޭޫދ ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކާށިދޫ ދާއި

މަދު ރަޝީދު، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ރަޝީދު، އަދި  ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާޟްދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ސަލީމް، ވިލުފުށީ ދާއި

ިތއްބެިވ. އެބަ މިރު ވަޑަިއގެން އަޙްމަދު ޢާ  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޮއތް މަސައްކަާތއިގެން ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިީޓެގ ފުރިހަމަ ކޯރަމް މި ަވގުުތ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެފަހުން ދުވަހު ވެސް  މަސަްއކަތް ގެދިއުމަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާހިތް އެބަ އޮތް އަުޅގަ

އުފެދިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެްނ ކޮމިޓީގެ ވަކި ހިސާބަކުން  ހޫނުމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަެއއް ކަހަލަ  އީގެންދިޔަނިމި

ކޮށްފައި ދާންޖެހުނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ޭއގެކުރީ ހަފްތާތަކުަގިއ ޕޯސްޓުޕޯންނިންމާލާފައި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ތާވަލް ލިބޭދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ައއީ މަސައްަކތުގެ ދެ ދުވާލު މި ކޮމިޓީގެ ގަޑިތަކުަގއި  ގައި އަުޅގަ

ނޑު ތައް މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ ވެްސ ބައްދަލުވުްނތައް ބާްއވަމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތް ބައްދަލުވުންތައް ާބްއވައި އަިދ ރޭގަ

މަސަްއކަތްޕުޅުތަކާ އެކު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެއަަވސްކުރުމަށް ޓަަކއި ހަމަ ހުރިހާ  ަތއް ޒިރުކޮށް މަަސއްކަތްއަށް ހާ

ނޑުމެން ދިޔައީ ކުރިއަށް. އަރާަފއި ހުރި ސްޕީޑަ ވަރަށް ހަ ގުތު ހުިރ ވަ ކަށް ބަދަލެއްާނދޭ. ނަމަވެސް މިރުދުވެީލގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ކުޑަ ބްރީފިންގއަަކށް ފަހުގައި ޓުގައިމިނި 5ތުން މި އިދާރީ ވަގުތުަގއި ބައެއް މަސައްކަތްަތކާ ބެހޭގޮ އަޅުގަ

މެންބަރަކު ކުީރގަިއ ވާނަމަ ވާކަމުަގއި  ިއ އިދާރީ އިުތރު މައްސަލަެއއްއެޖެންޑާ އަްށ ދާނަން. ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ

ނުޑ ކުރިއަްށ ޖެހިލަން. ދެވަނަ  އެްއވެސް އިޝާރާެތއް ނުކުަރްއވާތީ އިދާރީ މައްސަަލއެްއ ެނތް ކަމަށް ނިންމައި އަޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މިއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުކުތާގައި އަުޅގަ

އްަވއި ދިރާސާކުރަްއާވ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ ބަޖެޓު ބަޖެޓު ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ  4172ހުށަހެޅުއްވި 

ފާސްކުރައްވާަފއިވާ ގޮތުެގ ޙުތަކާ ެއކުަގިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް

ނރިޕޯޓުގައި ޖަމްޢިއް ލިބިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ރުފިޔާ ން މިލިއަ 75ަފއިާވ ޑައަުޅއްވާޔާަތކަށް ދިނުމަށް ކަ

ހޯމްއެފެއަރޒުން ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ުއސޫލު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ 

މައްސަލަ އަކީ ވެސް ފާއިތުވެދިޔަ އެންމެފަހުަގއި މި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާެނ 

ނޑުމެން ބަހުވަނަ ބަ  71އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ޖެހިލި  ސްކޮށް އަދި އަދި ވަިކގޮެތއް ނުނިންމާ ކުރިއަށްއްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ނު ކޮމިޓީ، އަާކއި މި މަސައްކަތް ހަވާުލކުރެވި އިތުރަށް ގެެނވުގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ، ުކޑަ ކޮމިޓީ އެނމަސައްކަތެއް. 

ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން މި ކޮމިޓީން އެކީ އެކަްއޗަކަށް ނިންމުމަށް. ސަބް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އެކީ އެކައްަޗކަށް 



  

ނޑުމެންނަށް  ްސގައި ަބިއވެިރވެގެން ކުރިއަްށ ގެންެދވުނުބަހުޒިރުވެ ހާމި ކޮމިޓީ އަށް ނިންމުމަށް  ހިނދު، އަުޅގަ

ޔާލު ޚިމެންބަރުން އެ ރިޯޕޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއަވމުން އެކި ކަހަލަ  ފެނިގެންދިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ގޮތަކަްށ  ނިންމާ ނިންމުމެއް ބޮޑު ކޮމިޓީން ވަކި ންހަމަ ކުޑަ ކޮމިޓީ ،ފާޅުކުރަްއވަމުން ގެންދެވިތަން. ތެދެއްމެ

ތީވެ، މިގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމަކަށްވާ މެދުގައި ނިންމަންޖެހޭމެންބަރުންގެ މުޅި ކޮމިޓީގެ  ބަދަލުކުރުމުގެ ރަޢުޔު

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ިއން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައި ކާށިދޫ ދާއިރި މެންބަރު ޙުސައެބަ އޮތް މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ

ފަދަ އެއީ ިވޔަދާރީގެ މަޤްޞަދު ާހސިލުކުރުމަށާއި އަދި އެ .ލް ނަސީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމެއްމެންބަރު ފައިޞަ

ފައިސާ ދޫކުެރވޭނީ ގިަނެވގެްނ  ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ލޮބީކުުރމަށް އުފައްދާފަިއވާ ނޮން ޕްރޮފިޓު އޯގަަނއިޒޭޝަންަތކަށް

ލައްކަ ރުފިާޔގެ ބަދަލުގައި އެ އަދަދަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާ ބަދަލުކޮށް ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ދެންނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ  2

މަންޫޑ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވަިއ އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ކޮއެކު ފާްސކުރެްއވުމަށް 

ހިނާގ  ،ޅޭގޮތުން ިޚޔާލު އެްއޮގތްކޮށްލުމަށް ވޯޓަށްހުށަހެޅުމާ ގުތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް 

ނޑުމެން ސަބް  މިދެންނެވި ރިޕޯުޓަގިއ އައިިއރުގައި ހަމައަށް  މިޓީއާކޮމިޓީން ނިންމައިގެން މި ކޮވަަޑއިގަންަނވަން. އަުޅގަ

އެފަދަ ަލއްކަ ރުފިޔާ  2 ،މޭޒުކޮުޅގައި ތި ބޭފުޅުންގެ ަފއިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ ރިޕޯޓުަގއި މި އަދަދަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާ

އެއަށް ބަދަެލއް ، ންވީމާއްގެ ގޮުތގައި ެދވިދާނެކަމަްށ ރެކޮމަންޑޭޝަން ކުަރއްވާފަ. އެހެފަރާތްތަކަށް އެންމެ އިސް އަަދދެ

ނޮން ޕްރޮފިޓު  ވަަނ ޕޮއިންޓު. 3 ،4، 7ގެ 3ށް ބަދަލުކޮށް އެއީ ނުުކތާ ގެންނަަވއި އެ އަދަދު ދެލައްކައަ

ލަްއކަ ރުފިޔާއަށެވެ. މިހެން މިއަންނަ ނުކުތާ ބަދަލުކޮށްފައި އެ  2އޯގަަނއިޒޭޝަންތަކަށް ފަިއސާ ދޫކުރެވޭނީ ގިަނވެގެން 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް މި ކޮިމޓީން ފާސްކުރެްއވުމަށް މި  އި ށް ގެެނުވނު އިޞްލާޙުތަކާ ެއުކގަކޮބަދަލުކުރުމާ އެއް

ދެން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިކޮމަންޑޫ ާދއި ،ހުށަހަޅުއްވާފައި 

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އި އިނގޭތޯ. ޝަރީފް ތާއީދުކުެރއްިވ ހުށަހެޅުމާ ގުޭޅގޮތުން އޮފް ދި ރިޯކޑުގަ 

ން. އެ ެދ މީކޮށް ނަމަވެސް ދާނީ ރަނގަޅަށްހެއަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާުލ ެއއްގޮްތލީމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ ނުރަސް

ކޮމިޓީގަިއ ފަރާތުން  އެބަ އިންނަވާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެފަރާތުން  ކޮމިޓީގަިއ، އެމްޑީ.ޭއގެ ފަރާތުގެ

ދި އަބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެބަ އިންނަވާ ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިކޮޅުން އެމް.ޑީ.ޕީން އި

ނޑަށް ހީވަނީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ ހަމަ  ޖޭ.ޕީގެ ޢާއްމު މެންބަރެއް ގޮތުަގއި މި އިންނެވީ. އަޅުގަ

 މަށްފަހު. ފުރުޞަތެއްހެން ކުަޑޮކށް ވިދާޅުވެލުރަނގަޅު ހަމަ  ކޮށްލަންއެްއގޮތް ޚިޔާލު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:



  

ނޑުމެން ކުރަން ހުިރ  މި މައްސަލަިއގަިއ މާ ދިުގލައިގެން ހިނގައްޖެ ކަންނޭނގޭ. މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ައޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ  ..ންތައްތަްއ ވަރަށް.ކަ މި މަްއސަލަިއަގިއ  މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ންދުވަހެއް މި މައްސަލަިއގަިއ މިހާރު ދެދުވަހެއް ތި .ސް މާދިގުލަިއގެން ހިނގައްޖެހެންބަހު ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް ފެންނަނީ ދެން ސްކުރުކޮށްލާފަސްކުރެވިއްޖެ. އެހެްނވީމާ، މި ބަހުބަހު ހުރިހާ އެންމެން އެއްބަސްާވ  އި އަޅުގަ

ަސއްކަތްތަްއ މީަގއި އެބަ ހުރި މު މަލާފައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މާ މުހިންވެސް އަވަަހކަްށ މީތި ނިންމައި ވީހާ ގޮތަކަށް

 ނެ ގޮތަކަށް ރާވަންމާލެވޭވީާހވެސް ައވަަހކަށް ކުރުކޮށްލާފައި މިކަން ިނން، އެހެންވީމާމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ. 

 އުޅޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. 

 

 ންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަ

ނަޑއަޅާފައި ހަމަ ކުލަބް މިތަނަށް ވަޑަިއގަތް މިނިސްޓްރީެގ  ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެއަށް ސުންމާކްސް ކަ

 އްޔާމު އެަކން ނުކުރެވޭނެ. ދެން ކުލަބް ކަމެްއ. އެކަން ނުކޮށްފި އެީއ ގަވާއިދުން ކުރަންޖެހޭ .ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާފަ

ވެްސ  ެއކަމަށްވުން. ގަވާއިދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވުން، ަގވާއިދުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީެގ 

ނޑުއޮީތ ނަގާފަދެަބއި އެ އެ، ކްސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. ެއހެންވީމާމާ މެން އަނެއްހެން . ދެން ޕްރޮޕޯސަލަްށ އަުޅގަ

ން އެމީހުން ޕްރޮޕޯސަލް ަހދަންޖެހޭނެ މީގެ އެްއކަލަ !އިންިއރުގަިއ މި ބައްަލވާލަްއވާ މާކްސްއެްއ ނުލައި

ޔުނިސެފް  ،މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ުކރާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ަބިއންއެ މިސްގަިއޑުނުވާނެ ވަރަށް ަރނގަޅު ގަިއޑުލައިެނއް

 ތައްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން. އެންމެ މޮޅަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ކޮންސަލްޓެންޓަކު ލައްަވއި ވަރަށް މޮޅުމިކަހަލަ ކަން

މާކްސް ލިބޭ އުސޫލެްއ  ނުާވވަރުގެ ޮބޑު ޕްރޮޕޯސަްލއެއް ހެދި މީހާ އަށް އެންމެ ގިނަޕްރޮޕޯސަލެއް ހަދައި އެ ތަންފީޛު

އެންމެ މޮޅު ، ން އޮފް އިންފޮމޭަޝން. އެހެންވީމާއެބަންޑަޓުަގޔާއި މިތަންތަނުަގިއ އިންޓަނެ އޮެވއްޖެްއޔާމު މިހާރު އެހެރީ

ނޑުމެން މީގައި ިމ  މިކަމެއް ުނވާނެ. ެއކަމަކު ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު ޕޯސަލެއް ހަދާ މީހާ އަށް ގިނަ ލާރި ލިބޭޕްރޮ އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގައި އިންނާނެ ޖަމްޢިއްޔާ، ފަހަރެްއަގއި ެވސް ކޮިމޓީގައި ތިބޭ މީހުން ހުށަހެޅޭ ހަދު ގަާވއި ދާއިުރގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް  ނެގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ނިންމަފާނެތީ ޕްރޮޕޯސަލެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބޭނުން

ބޮީޑގައި ހިމެނޭ  ހަރާއި ޖަމްޢިއްޔާގަިއ ގަވަނިންޖަމްޢިއްޔާ ުއފެދުނު އަ ވަނަ މާއްދާގެ 2ލިޔެފައި މިއޮތީ މިގައި 

މެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ަގވާއިާދއި ޖަމްޢިއްާޔ ކުރާ މައިަގނޑު މަސަްއަކތްތަކާއި އަެނއްހެން ރިޕޯޓު 

އަހަރުެގ ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތްަތކާިއ ްޕރޮޕޯސަލް ތެރޭގައި ދެ  ވެހުށަހަޅާފައި އޮތަސް ފަހަރެއްަގއި ެގއްލިފައި އޮވެދާނެތީ 



  

ރިޕޯޓުތަކާއި ދައުލަުތގެ ފައިސާެގ  ގޮތާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ފައިސާ ހޯދާޖަމްޢިއްޔާ 

ރޫުޢ އެހީއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ދައިރާތަކާއި ރަށު ފެންވަރުަގޔާއި އެހެނިހެން ފެންވަރުގައި މަޝް

ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި އަދި މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެހެން ފަރާތަކުން ލާރިއެއް ލިބިފައި ހިމެނުމަށް 

ން އެްއެވސް ތާކުން ލާރިއެއް ލިބިފައި ސް ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ނުވަތަ އެހެސަރުކާުރގެ އެހެން އެްއވެ އިއޮތިްއޔާމު އެކަމަކާ 

އެހެންވީމަ އެ މިހުރިހާ  .ނަމަ އެމީހުންގެ އަސާސީ ަގާވއިދުގެމަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްާޔެއއް ހިލޭ ސާބަހަށްއާއި އޮތްތޯ 

ނޑު މިދެންނެވީ މިއީ މިބާވަ ދެން މިއީ .އިންތަެކއް މީަގއި މިއޮތީ ދީފަލަގަިއޑު ތުެގ އެހީދިނުމަށް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަޅުގަ

 ފައުންޑޭޝަނުން، ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަނުން މިކަހަލަ  ޔުނިސެފް އަދިވެސް މިކަހަލަ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފޯޑު

ނަޑއަޅާަފއި މިއޮތީ.  ތަންތަނުން ލާރިދިނުމަށް ހަދާފައި ހުރި ގައިޑުަލއިންތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރަނގަޅު އުޫސލެއް ކަ

ވެސް  މަ ޔަޤީނުންކަމަށް އަޅުަގނޑަން ދަންނަވަން ހަ އަޅުަގނޑުމެން މީގައި މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ެއއްެޗއް

. މިކަން ވެސް ލިބިފަ މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި މިއަށް ތާއީދުކެރިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް މިއޮތީ 

ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވޯޓަށް އަްއސަވައިެދްއވާ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު ހުށަހެޅުމަށްއަވަްސކުރަން ބޭނުން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ކައި ހިމެނުނު، ލަން. މިކަމަށް ޓަޑަށް ަޓކައި އެްއޗެްއ ދަންނަވާކޯ ވެސް ދެްނ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެ ަގނޑުއާދެ! އަޅު 

ޒިރުުނވާ ެއްއވެސް ޑު ހާއި ހިމެނޭ މެންބަރެްއ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ައޅުަގނވަގުތީ ކޮިމޓީގަ ލެވުނުއެކުަލވާ

ްށ ވަރަ ވާނަމަ އެކަްނ އަޅުަގނޑަށް ވެސްރިޢާޔަތް ެއްއޗަކަށް ކޮށްފައި ، . އެހެންވީމާބައްދަލުވުމެްއވެސް ނޯންނާނެ

ނޑުމެން ކިތަންމެ މޮޅަށްވެސް އަދި ކިތަންމެ އެއްޗެހިތަކަށް ، ސާފުކޮށް އެނގޭނެ. އެހެންީވމާ މިކަމަކީ އަޅުގަ

ކަމަށް  ތަާފތުވުން ހަމަ ޮއވެއްޖެ  މިކަުމގައި ިޚޔާލު ނެ ނުކުތާ އެްއ. އެހެންަނމަވެސްހަކަެދވިދާރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާފައި ވާ

ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ފެންަވރުގައި ކުރާ ކަިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކަްނތައްތަކަކީ މި ޕްރޮޕޯސަލްގެ  ވަންޏާ މަކަށެއް ނޫްނ ައޅުގަ

ނޑަައޅަން މިއުޅެނީ.  މިއުޅެނީ. އަދާިއގެ ރަށްރަުށަގއި ތިބި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފަިއސާ ދިނުމަށް ޓަކައި އުސޫެލއް ކަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް މި ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އުޅޭއިުރަގއި އަުޅގަ

ހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްީދ ރަށްރަށުގައި ހިްނގާ ޖަމްޢިއްާޔތައް ވަރަްށ ދަތިހާލުގައި އުޭޅތީވެ އެމީހުންނަށް މިކަންކަުމން އެ

ދާޅުވި ބޮޑު ސިންގާހާ ތިޔަ ވި، ކަމެއް. އެހެންވީމާ  ކޮްށފައިވާއެމީހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދާނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ނޑު  ޢާަޔތްކުރިނަމަރިމިތަނަށް ގެނެްސގެން ެއ ެއއްޗެހިތަކަްށ އް ޕްރޮޕޯސަލެ  ބުއްދިސަލާމަތުން ހުރި އީެވސް މި އަުޅގަ



  

މިތާ ކޮމިީޓގަިއ ެއގޮތަށް ވާހަކަ ިމސާލަކަށް އެހެން މެންބަރަކު ދައްކާއިރު ، ން އެނގޭނެ. ެއހެންވީމާއެކަ މީހެއް.

ކޮންމެ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް އެއަށް ޖަވާބުދާީރ ނުވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުހުރެވޭނެ ސާފުކޮށް ނުދީ. ދެން މި ކޮމިޓީން 

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އެ ކުރާ ނިންމުމަކީ އެއީ  ގެ ރޫޙާމާ ނިންމުމަކީ އަދި ކޮމިޓީބޭފުޅަކު ނިންމިޔަސް އެ ނިން

ނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު ވަކިން ނަޑއެިޅގެން ހަމަ އަޅުގަ ވެސް މިކަމާ  ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. ކަ

ނަޑކީ ހަމަ ޖަމްޢިއްާޔތަކުގެގެ ބޭފުޅުންނާ ވަކިން ބައްަދކުރީމޭގުޭޅގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ ހަމަ ކަންތައްތަުކަގއި  . އަުޅގަ

ގޮތުން ެއ ގުޅޭ   ތަކުގެ މި ހުށަހެޅި މައްސަލައާވެްސ ޖަމްޢިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވެ ުއޅޭ މީހަކަށްާވތީވެ އަދި އޭެގ އިތުރުން

އެ  ޔަސްންެމ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރި ކީ މިތަނުން ކޮުޅވި ވާހަކަަތުކގެ މަިއަގނޑު ރޫޙަކޯުޑގަިއ ވިދާބޭފުޅުން މިތާ އޮން ރެ

ކުރި ގޮތެއް ތިމަންނަމެން ބަލައިގަންނާނަމޭ. ެއ ބޭފުޅުންގެ ވަކި ހުށަހެޅުމެްއ މިޮއތީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެންަނ ބަދަލެއް

ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކާއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެހިތަކަްށ ޖަމްޢިޔާތަކާ ތަކާއި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ޖަމްޢިޔާގޮތަށް އެ 

އެއްެޗއް ކަމަކަށް  . އެ އެއްަޗކީ ސަމާސާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތްއް ހުށަހަޅާފަށް މިއޮތީ އެއްޗެ ރިޢާޔަތްކޮށް މިތަނަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މާބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްފަ އިމުއަޅުަގނޑު ގަ  އޮތް ެއްއޗެއް ކަމަށް  އިވެސް ނުެދކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ އޭިތ ކޮށްގެން ދުިނޔޭގެ ފެްނަވރުގަިއ ހަދާފައި އޮ އެއީ. މާ ބޮޑު ދިރާސާތަެކއް  ތް ެއއްެޗއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޓަކައި ހަމަ ޕްރޮޕޯސަލްަގއި ެއ ހުރި ކަންތައްަތކަްށ  ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ މީގެ މާކުސް ދިުނމަށް

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އެހާ ބޮަޑށް މީގެ ތެރެއަށް ބަދަލުކޮށްާލ އުސޫލުން ެއކަން ކުރުމަކީ   ބަލާފައި އެހާ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ުނވާތީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެ ސަބް ކޮމިީޓގަިއ ވެްސ ހަމަ ހިމެނޭ ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކަށްއެއީ އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދެްއކިއިުރަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ވެސް ުސވާލުތަކެްއ ކުރިން. އަދި އޭެގ  ވެފައިމީހަކަށް

އްކަްތކުރި ޓަކައި ވަކިން ަބއްދަލުކޮށް ެވސް އަޅުަގނޑު މަސަ  އިތުރަށް ޕާރސަނަލް އިންޮފމޭޝަން ހޯދުމަށް

ނުޑ ހަމަ  މައްސަލައަކަްށވާތީ  ވާހަކަ މި ދަންަނަވނީ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެކަްނ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް  މިއަުޅގަ

ޔާތަކުގެ ހުިރ ށް ޖަމްޢިޓީއަށްވުރެ މާ ބޮޑަޔަތްކޮށް އެންމެ ބޮޑަްށ ހަމަ މި ކޮމިމިދެންނެވި ކަންތައްތަަކށް ރިޢާ ޓަކައި

ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް އި ގުޅޭ ގޮތުން ދިމާވާ ަމއްސަަލތަކަށް އަދި އިތުރަށް ހަރުދަނާޖަމްޢިޔާަތކާމައްސަލަތަކާއި 

ައޅުަގނުޑގެ  މް މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާތީވެ ެއއީމަސައްކަތްތައް ވެސް ހަމަ ެއންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭ ެއއް ފަރާތަކީ ހޯ

ނޑު ނު   .ކުތާައކީ އިނގޭތޯމައިގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި ިޚޔާލު މި  ދަމުން ކުިރއަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯްޓގެ މަަސއްކަުތަގއި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭތަފާތުވުން  ނުޑ ެވސް އެބަ ބޭނުްނޭވ. އަުޅގަ ގޮތުަގިއ  އުފެދުނު ހިސާބުން ސަމަރައިޒްކޮށްލަން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓްެގ  4172އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބިގެންދިޔަ މި މައްސަަލ އެީއ، ދައުލަުތގެ 



  

ޖަމާޢަތްތަކަށް ދިނުމަށް ، ޖަމްޢިޔާމިލިއަން ރުފިޔާ ކުލަބް،  75 މިިލއަނެއްހާ ރުފިޔާ، 75ހިއްސާކުެރވިފަިއވާ 

ނޑަ ައޅުްއވާ ެއގޮތް ރަނަގޅުތޯ ބަލާލުމަށް ނުވަތަ މިގޮތަްށ އިތުރު ކަމެްއ މިނިސްޓްރީ ހޯމް އެފެއާޒުްނ ަވކި ގޮތްަތކެްއ ކަ

ނުޑ ހަމަ މުޅި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  އިތުރުކުރުމަށް މި ކޮމިޓީން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ނޫންތޯ ބަލަން ގެނެވުނު ހިނދު، އަުޅގަ

ނޑުމެން އިތުރުކުރުމަށް މެންބަރުން ކުރައްވާ މަސަްއކަތަށް ހަމަ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅު ގަ

ންދާން. އެއަށްވުރެ މާބޮޑަްށ ޖަމާޢަތްތައް ހަމަ އުފެދޭ ގޮތަށް އުފެދިގެ ، ޖަމްޢިޔާމަސައްކަތް މިކުރީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ކުލަބް، 

މު ރައްޔިތުންގެ މަސަްއކަތްޕުޅުަގއި އުުޅއްވާ ބޭބޭފުުޅން މި ބައެއް ކަހަލަ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޢާއް

މީގެ ތެރެިއން ލޯފަން ކުދިން އެސޯސިއޭޝަން، ކަންފަތުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދިންެގ  .ކީތަކަޖަމްޢިޔާ

ފަދަ އެސޯިސޭއޝަންތައް ވަރަށް ބުރަކޮށް ން ހުންނަ ކުދިންގެ ެއސޯސިއޭޝަންއެސޯިސއޭޝަން، ނުކުޅެދުންެތރިކަ

އަމިއްލަފުޅަށް އެކަން އިސްނަންަގާވގެން ެއ  މަސައްކަތްޕުޅު އެބަ ކުރަްއވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ވެްސ ހަމަ

ރުކޮށްގެްނ އެ ބޭފުޅުން ފަހުން ހާޒި އިތުރުކުރުމަށްފަހުގައި ހަމައެަކނި މާކުސް ދިނުމަށް އޮތް ކްރައިޓީރިާއގައި

ނޑަ ރު ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން މިއުޅެނީގެނެިވޔަދިޔަ ކުަޑކުޑަ ބަދަލެްއގެ މައްޗަށް މިހާ  ަގއި. އެއީްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުއަުޅގަ

މްދީދީގެ ގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމުޅި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމިއިުރަގއި ފޭދޫ ދާއިރާ 

ނައިބު މުޤައްރިރު ދަށުގަިއ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުގެ ކަމުގެ ދަށުަގއި ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު

ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އާމިރު އަދި ަގއްދޫ  ބަރު ޙުސައިން މުަޙއްމަދާއިންއަދި މަތިވެރި ާދއިާރގެ މެ

ނޑުމެންެގ ޝީދު. މި ފަސް ބޭފުޅުން ތިއްބަަވއިދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ ގެން ނިންމި ނިންމުމުގެ ރިޕޯޓް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޅި ކޮމިޓީގެ ތަޅުމަށް އައީަމ އަނެއްކާ އިތުރު ިޚޔާލުތަކެްއ ހުރެ ގެން އެ ބަދަލަށް ގޮތެްއ ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މީގެ މާކްްސ ދިނުމަށް ދަނީ. ކޮމިީޓގެ ެރކޯޑަށްކުރިއަށް މި ނަޑއަޅާފަިއާވ  ޓަަކއި އަުޅގަ ކަ

ތް. އަދި އޭެގ ގެެނވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތަފްސީލު ވަރަށް ސާފުކޮށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ފެންނަން އެބައޮ ކްރައިޓީިރއާ އަށް

ނަޑއެިޅގެން މި އަންނަނިވި ބަދަލުތަކު ކުލަބް،  ގެ ތަރައްޤީއަްށ އެހީގެ ފައިާސގެ ގޮުތގަިއ ޖަމްޢިޔާތަކުއިތުރުން ކަ

ކޮށް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް އިތުރުކުުރމަށް ތިޔަ ކުޑަ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިޭވ. އެ ނުކުތާތައް ކުިރން ދުވަހު ރިޕޯޓް ލެންތީ

ނޑުމެން އަ ނުކިޔާ ދޫކޮށްލީ ހިމަނަން ބޭނުން. ކުލަބް މިތާ ޓަކައި ައޅުަގނޑު މި ވާހަކަ  މިއަދު ރެކޯޑަށް . ނަމަވެސްުޅގަ

ގެ މެންބަރުން ނުވަތަ މުވައްަޒފުން ކެޕެސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ޖަމްޢިޔާ އިދާރާ ހިންގުމާއި ޚަރަދުކުރުމަށާއި ކުލަބް  ޖަމްޢިޔާ

އަދި ީމގެ އިތުރުން  -3ރުިފޔާ ކަމަށް. ުނކުތާ ނަންބަރު )ތިރީސް ހާސް(  31111އެންމެ ގިަނވެގެްނ ދެވޭނީ 

ހުށަހެޅުމަށް  ޔާތަކުގެ ތަރައްީޤއަްށ އެހީ ގޮުތގަިއ ފައިސާ ދިުނމުގެ އުސޫެލއްޞްލާޙުތައް ކުލަބް ޖަމްޢިއަންނަނިވި އި 

އި ނޮން ޕްރޮފިޓް ސާ ދިނުމުގަޔާތަކުގެ ތަަރްއޤީއަށް އެީހގެ ގޮުތަގއި ފައި ކުލަބް ޖަމްޢި -7ކޮމިޓީން ނިންމެވި ެއވެ. 

ނޑުމެން ކޮމިީޓގެ އޮގަ ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ މެ ބޮޑު މެންބަރުން އެން 77ަނއިޒޭޝަންތަކަށް އިްސަކންދެވޭނެ. އަުޅގަ

ހަމަެއްއގަިއ ނުވަަތ  ިމޮއތީ އަލި އެުޅވިފަހެން. ެއއީ، ކުލަބް، ޖަމްޢިޔާ، ޖަމާޢަތްތަާކއި އެއް ސަމާލުވި ެއއް ުނކުތާއަށް



  

ޔާތަކުގެ ތެރެއިން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސަްއކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތައް މީަގިއ ނަގޅަށް މަދަނީ ޖަމްޢިވުރެ ވެސް ރައެއަށް 

ައކީ ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީގެ ގޮތުަގިއ ފައިސާ ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާދިއުން. ކުލަބް  ބައިވެިރެވގެން

އަކަްށވުން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އޭުރގައި މި އޭދުފުިށ ޖަމްޢިއްޔާޅާ ހިންގާފައި އަދި ާފއިތުވި ދެ ައހަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް މިތަނަށް ުހށަހެޅުއްިވ ނުކުތާެއއް. އެީއ ިތމަންނާއަކީ ެވސް ދިހަ ބާރު 

 މިެއއް ަކމެއް ހިނގާ ކަމެއް ނުހިނގާ ދުވަހަކު ވެސް ދީގެން ހިންގާ އެއް މުައއްިސސޭ. ތަކުގެ އެހީޖަމްޢިއްޔާމިފަދަ 

މަދު ފަހަރަކަށް ނޫނީ. އެހެންވީމާ، އެ ނުކުތާ އަލީގަިއ  ަވއޭުނގަންނަކަމެއް ތިމަންނަކަށް އެނިގވަަޑއެއް

ކަށް މި ޓެްއގެ ެތރެއަށް މި އަދަދު ދޭރަނަގޅު ބްރެކެ މިަކމުގެ ކެޕެއް ަކނަޑއެޅުމަށް ަޓކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ

ލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށް. އެ  2ފައިސާ ދޫކުރެވެނީ ގިަނވެގެން  ތަކަށްއި މިއޮތީ. ނަން ޕްރޮފިޓް އޮގަނަިއޒޭޝަންހުށަހެޅިފަ

ތައް ވެސް ޖަމްޢިއްޔާއެފަދަ އެހެން  ގައި ބަދަލެއް މި އަންނަނީ. އެއީއިޞްލާޙަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭ

 ގެްނ ހިނގައިދާނެީތވެތަކަށް ދިނުމުެގ ފުރުަޞތު ކުަޑވެޖަމްޢިއްޔާގިަނ ތިބެދާނެތީވެ އެ އަދަދު ެއގޮަތށް ބާއްަވއިފިްއޔާމު 

ނޑު ަޤބޫލު މިކުރަނީ.  ތަކުެގ ޖަމްޢިއްޔާއެއަްށވުރެ ރަނގަޅު ގޮެތްއގަިއ އެންމެ ބައިވެރިކުރުމުގެ ުއސޫލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިވާ ތަންތަން އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން  ތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާހިންގާ ކުލަބް ތެރެއިން ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ކަ

އަދި ހޯމް  ސްޕޯޓްސް އާއި އެހީދިނުމުގައި އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ. މި ނުކުތާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް

ތި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކައިން މި ރިސޯސް ޑުބްލިކޭޓް ނުވެދާނެ ގޮެތއްގެ  އާ އަދިެވސް އެނޫްނ ފަރާތްތަކާމިނިސްޓްރީ

ނޑަށް ހާމަެވގެންދިޔަ. ބޭނުމަކަށްވަނީ މިހާުރ މަތިން މިކަން ކު ރިއަށް ހިންގުމަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގަިއ އަުޅގަ

ޖަމްޢިްއޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަނަށް  ،ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އެިކެއކި ރަށްރަށުގެ ކުލަބް

ން ކަހަލަ ބައެއް ސާމާންތަކާިއ އެހީގެ ގޮުތގައި ެދވެމުން ވެސް މި ނޫން އެހެިއ އަދިއާއި ކެރަމް ބޯޑާ ފުޓްބޯޅަ

އަންނަތީވެ މި އެހީގެ ދަށުްނ ވެސް މިފަދަ ކަމެއް އަެނއްކާ ތަކުރާުރވެދާނެތީވެ އެ ނޫން އެހެން ބަޔަކަށް މި 

މާޢަތަކަށް ދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ެދއްވީ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދައުލަުތން އަމިއްލަ ޖަ ގައިފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުންފުޅު 

ޮބޑު  41ގިަނެވގެން % ަގއިކަްށ ބިނާޮކށް ވެދެވޭ އެހީައކަށްވާްނވާނެ. އަދި މިގޮތުން ލިބޭ އެހީއެހީއަކީ މަޝްރޫޢަ

އަދަދެއް މަޝްރޫޢުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރެވިގެން ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އެ ނުކުތާ ދެން، ދައުލަތުގެ ފައިސާއިްނ 

އަހަރުެވފައިވާ ޖަމާޢަތްތަކަށްވާންވާނެ.  4ޖަމާޢަތެއްގެ ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުތާ މަދުވެގެން އްަލ އަމިއެހީ ދެވޭ އެްއވެސް 

ސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭްޓކުރާ ޮކމިޓީއަކަށް އިސް މީހެްއގެ ޮގތުގައި ހުންނަންވާނީ މިނި

މެްއގައި ހުރި ންބަރުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމެައދި މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އެހެން  ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއޭ.

ބޭފުޅުން އެކުލަވައިލ މިދެންނެވި ކޮމިޓީގައި މި  ޑިރެކްޓަރު ފެންވަުރގެ މީހެއް ކަމުގައި ވާންވާނެ. އެހެްނީވމާ، ތި

މި ރު، މިއާ ތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްަގއި އަންނަިނ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެ. އުފެދުނު އަހަޖަމްޢިއްޔާއުފެދެނީ ކުލަބް، 

ައޅާކިޔާާލއިރު މީތި ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެބައި ކާއި އްތަމަން ހުރި ކަންތަން އޮތް ތާވަލުގެ ނިންމަން ނުނިންޕޮއިންޓްދޭ



  

ގެ ގަވަރނިން ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރެއް. ޖަމްޢިއްޔާައޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ.  ޑަިއގަންނަވާތީފެނިވަ

ނުޑ ކުރާ މަސައްކަތްތައް. ވޭުތވެދިޔަ ޖަމްޢިއްޔާ. ހިންގާ ގަާވއިދު ޖަމްޢިއްޔާ  ތެރޭގައިއަހަރު  4އިން މައިގަ

ގެ ފައިސާ ހޯދާ ގޮތް. ޖަމްޢިއްޔާ އެފަދަ ކަންތަކުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް.  .އިން ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައްޖަމްޢިއްޔާ

ށަހަޅާ މަޝްރޫޢު. ހިންގާ އެހީ ހޯދުމުަގއި ހު ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުެގ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް. ދައުަލތުން ފައިސާ ޖަމްޢިއްޔާ

ވާ ފައިސާގެ ރަށް ފެންވަރު، އަޮތުޅ ފެންވަރު، ޤައުމީ ފެންވަުރަގއި މަޝްރޫޢުތައް. މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބޭނުންދާއިރާ. 

ރުެގ އެހެްނ ށް އެދިފައިވޭތޯ. ސަުރކާއެހީ ނުވަތަ އެފަދަ އެީހއަކަ ވާށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިއަދަދު. މަޝްރޫޢަ

އަށް ލިބިފަިއާވ ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން. ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ ްއގެ އެީހއެްއ އެއެްއވެސް ފަރާތެ

ނަޑއެޅިފައި އޮތުން. މި ނުކުތާތަކުގެ މަްއޗަށް މިކަން ޖަމްޢިްއޔާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަން ގެ އަާސސީ ގަާވއިުދގައި ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން މިކަން ހައްސާީސ ނިމިގެން މިދިޔައީ. އެނިގަވޑަ ިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މިާހރު އަުޅގަ

އްެވްސ ރަނގަޅަށް މީގެ އެްއެވސް މައްސަލަެއއް އެ  އިއަލުން ޕާކްކޮްށފަ ކަމަށް ެވއްޖެ ކަމުގަިއވާނަމަމައްސަލަެއއް 

 ވެސް އެއީ ހަމަ ދެންމެ  ނިންމުން  ހަމަޖެހިވަޑަިއގަތުމެއް ނެތި މިކަން ނިންމޭނެ ގޮތަކަށްމެންބަރެއްގެ ހިތްޕުޅު

އޭދަުފށި ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ެއ  ބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ެއއޮތީ،މެން އް ޢިއްޒަތްތެރި އެ

 ވިދާޅުވެ ދެއްވި މި މަސައްކަތް މިއޮތީ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނާޝިދުހުށަހެޅުއްވީ. އަެނއްކޮޅުން ކޮަމންޑޫ ދާއި

ކުރެްއވި ނިމިފައޭ. އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް މިހެން ފާސްކުުރމަށް ތިމަންނަ ހުށަހަޅުއްވަމޭ މިއަދު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަްށ 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިވަ ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަންމިގެނައި އިޞްލާާޙއެކު. މި ދެ ހުށަހެޅުން އަޅުގަ  ނީ. ައުޅގަ

 .އަށްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބް

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަުރ  08ދީފައި އޮތް ގޮތާ ެއްއޗެހި އަނެއްހެން ބަލާއިރުަގއި ގާތްަގނޑަކަށް % ސްއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި މާކް

ފާތުވަނީ ނޫނީ ިވއްަސކަށް ޕަސެންޓް. އެހެްނވީމާ، މީަގއި މި ތަވަަރކަށް  51މަށް. %ހުަށހެޅު ގެމިއޮތީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން

ނުޑ ގޮެތްއަގއި މިއޮތީ މީ  . އެހެންވީމާ، ގައި އުސޫެލއްެގ ގޮތަށް ބަލާފަހަމަ މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މައިގަ

ެގ ަގާވއިދާިއ ޖަމްޢިއްޔާ، ހުިރ ހުރުމުގައި މި އަންނަނީ ުކލަބް އިއަޅުަގނަޑކަށް މިެއއް ގޯހެއް ނޫން. މި ބަދަލުކޮށްފަ

އުސޫެލްއގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން ފިޔަވަޅު  ކަހަލަ ކަންތަކުގެ ވާަހކަ. އެއީ އެތަނުން ހިންގާ ަގވާއިދަާކއިއަހަރީ ރިޕޯޓާ މި

ރިޕޯޓް ނުފޮުނަވންޏާ ނޫނިއްޔާ އަހަރީ ރިޕޯްޓ ނޫނީ އަސާސީ ަގވާއިުދ  ން. ަގވާއިދުއެއީ އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް

ތުން އޮންނަ އުސޫެލއްގެ ދަށުން ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮ ޖަމްޢިއްޔާ ޖިސްޓްރީ ނުކުަރންޏާ އެ ކުލަބް އެތަނަށް ރަ

ެގ ގޮުތގައި ނުބެލުމުެގ އިޚްތިޔާުރ ޖަމްޢިއްޔާެއއްެއކަންކަން ނުކުަރންޏާ އެ  ންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެއީ. އެއީ މަލުކުރަޢަ



  

އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ބަލާއިރު ހުށަހެޅުން ، ިވދާނެ. އެހެންވީމާން ެއކަން ކުރެ ގެ ދަށުވެސް މިނިސްޓްރީން ހަދާ ަގާވއިދެއް 

 ނީ. ުޝކުރިްއޔާ.ގަޅު ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރެވެވަރަށް ރަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްވިހެން މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެަބ ފާހަގަކުރެ  އާދެ! މުޤައްރިރު ދެންމެ

ދިނުމުގައި  ސްަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ. ދެން މާކްކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ޚިޔާލު ަތފާތުވުމެއް އުޅޭ އެބަ. އެކަން އަޅު

ނޑަށް ގެނައި ބަ ން އޮތްކުރިްނ ހޯމް އެފެއާޒުމިހާރު ކުރީގައި އޮތް  ދަލާއި ައދި ސަބް ކޮމިޓީން ގެނައި އޮިނގަ

ދޭން  ސްވިސްނުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް. އެއީ ޯހމް އެފެއާޒްގެ މާކް ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ީމގައި ދެ ގޮތަކަށް

ނަޑއަޅާފަިއ އޮތް ގޮާތއި ނޑުމެން  އީ ތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިގޮާތއި ެވސް ތަފާތުަސބް ކޮމިޓީން ނިންމި  ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢާއްފެންނަނީ. މިެވސް ލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނާ މު ގޮތެްއގައި މިކަހަަލ އީ އަޅުގަ

 މި ކޮމިޓީ ސަބް ކޮިމޓީއަށް ނަަގއިފިކަމަށްވަންޏާ  ކަންތައްތައް ކުރަނީ ހުރިހާ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުެވގެން 

ކަށް މިތަނަށް އައިސް މިހެން ބަހުސަ ސްނުެވވި. އެއްބަމިތަނުގަިއ އެއްބަްސވެވެްނވާނެ އެއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކަންަތއް. އް އެ  އަނެއްހެން ކުރުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް. އެއީދާކަމަށްވަންޏާ ސަބް ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް 

މި މަސައްކަތް ދިރާސާކޮްށ މިކަން ކުރިއިުރގައި އަދި  ޑުމެންނަްށ އެނގެނީ ސަބް ކޮމިީޓގައި އެހެންވީމާ، އަޅުަގނ

 ބޭނުންވާ ކަމެއް. ދެން ފާހަގަޮކށްލަން  ނަށް އެއްބަސްނުވެވޭ ކަން. ެއއީއިނަލް ރިޕޯޓާ މެދުގައި ސަބް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންފަ

މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން މި ދީފައި މިއޮތީ މި ފައިސާ މިއޮތީ ކުލަްބ  ކަމަކީ ެދންމެ ބަލަންޖެހޭ އަނެއް

ނަޖމްޢިއްޔާގެ ގޮުތަގއި، އޮންނައިުރަގއި ކުލަބެއް  .ތަކަށްޖަމްޢިއްޔާ ޑުމެން މި ގެ ގޮތުަގއި ކޮން ޮގތަކަށްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ަކނަޑއަޅަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  އީ ހަމަ މިސާލަކަށްކަން. މި މި ލިބެންޖެހޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް މިންގަ

 އަިދ އެނޫން ކަހަލަ އަދި އެއާ  .ަތއް ވެސް އެބަހުރިޖަމްޢިއްޔާހިންގާ  ތައްމީހުންގެ ކަންތައްތަކެއް ެއކަަހލަ ކަންތައް

ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތއް ހިންގާ މީހުން ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މީގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ބަހާނީ  ގުޅުން

މު ގޮތެއްަގއި ފުޓްބޯލްއާއި މުނިފޫހިފިލުވުން ކަންތައްތައް ކުާރ އަޅުަގނުޑމެން މި ކިޔަނީ ޢާއް ޖަމްޢިއްޔާކުލަބް 

މިކަން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮން ބަޔަކަްށތޯ މިދޭނީ. މިކަން ވެސް އެބަޖެހޭ މި ސަބް ކޮމިޓީގައި  މީހުންނަށް

ނަޑއަޅަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭނީ މުޅި ޖުމްލަ ހޯމް އެފެއާޒްަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ އޮްތ  އިކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ސަކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެްސ މި ދެޭވނެތޯ ނުދެވޭނެތޯ. މިވެ ހެން. ބް ކޮމިީޓން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްްސ އަުޅގަ



  

ހުރި  އިއޭގެ ތެރޭގައި މިސާލަަކށް ހުރެދާނެ މީގައި އެބައޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ ދެން

ވެްސ  ހެންވީމާ، އެ މީހުންއް ވެސް. އެސަރުކާުރގެ ަބޖެޓުން ދޭ ފަރާތްތަ ،ބައެއް ތަންތަުނގެ ތެޭރގަިއ ެއބަހުރި ބަޖެޓް

ތަކަށް ދޭއިުރގައި އެންމެ ޖަމްޢިއްޔާމު ކަމެއް. ދެން، އީ ބަލާލަންޖެހޭ މުހިންހިމެނޭނެތޯ؟ ނުހިމެނޭނެތޯ. އެހެންވީމާ، މި

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ؟  އީލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށްތޯ. މި 2)ތިީރސް ހާސް( ކަމަށް. ގިަނވެގެްނ  08888މަދު އަދަދަކީ 

ަގއި ވިދާުޅވި މީެގ ބަދަލުގަިއ ކިހިނެއްޭހ ން. ދެން، ޭއގެ ބަދަުލގަިއ ނަޝިދު ވާހަަކއިއިުރގަިއ މިގޮތަށް ކުރަމިކަން ކުރާ

ވާނީ މި ުކޑަުކޑަ އެްއޗެްއ ދިނުމަކުން މިކަން ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ލާރިން ކިހިނެއްހޭ ވާނީ ރަނަގޅު އެްއ ކަމެްއ 

ކައި ެއވަރު ޕްރޮޕޯސަލެއް ލާ ބަޔަކަށް މީތި ދޭން. އެހެންވީމާ، މީ ވަރަްށ ޓަ ނޫނީ ދެ ކަމެއް ނޫނީ ތިން ކަމެއް ކުރުމަށް

ން ހުރިހާ ޕާޓީތަްއ ބޮޑެތި ވިސްނުންތައް މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބެލީ މި ހުރިހާ ވިސްނުންތައް އެްއކޮށްގެ

ނޑުމެންޭގ ސަބް ކޮމިޓީން އަންނާނީ ނިންމައިގޮތަށް ނެ  ތަމްސީލުކުރެވޭ ސްެވޭވ އެންމެންނަށް އެއްބަ ގެން އަުޅގަ

ތަފާތު ކަންބޮޑުވުން. އެހެްނވިމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ  ،މިަކމުގައި އެބަހުރި ތަފާތު ޚިޔާލު ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް

 ،ކަންތައްތަކުގެ މަތިންމިޓީން ފޮނުވާފައި މިދެންނެވި އަދި އެއްފަހަރު މި ރިޕޯޓް ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. ސަބް ކޮ

ސްކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ވާހަކަ. ހުރިހާ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކުރެޭވއިުރ މި ދަންނަވަނީ އަނެއްހެން ސީރިއަ  ަގނޑުއަޅު

ކީްއވެހޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް އެްއބަސްވެވޭ ފޯމިއުާލއެއް މިތަނަްށ މި ނައީ. އަދި ކީްއވެހެްއޔޭ ސަބް ކޮމިޓީން ތިބި މީހުން 

އެބަޖެހޭ އަދި އެއް ފަހަރަށް ނުވަތަ މިއަށްުވރެ ގިނަ ފަހަރު މި ވާހަކަ ، ޚިޔާލު ތާފާތުވުން މީގައި އޮީތ. އެހެންވީމާ

ގެން ގޮތަށް ސަބް ކޮމިީޓައށް ފޮނުވަން. ފޮނުވައި މިދެންނެވި މި މައްސަލަ ދައްކަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 އްލެއް ގެންނަން. މިއޮތް ކަންޮބޑުވުމަށް ީމގައި ޙަ  މީގައި

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެްއގޮތަކަ ށް ވެސް އަނބުރާ ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް މި މައްަސލަ ފޮނުވާކަށް. ފުރަތަމަ ކަމަީކ އާދެ! އަުޅގަ

ސަބް ޮކމިޓީން ގެންނަވާފައި އޮތީ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ޕްރޮޕޯސަލަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް 

ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން ޚިާޔލު ތަފާތުވި މައްސަލައަކީ ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް އެ ބަދަލުވެގެން ައއުން. އެކަމަްށ 

 މިހާރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އެ ހަމަ ކުޑަުހވަޫދ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވެސް ބޭނުންފުޅުިވ ެއއް

ތަކަށާއި ނޮން ޕްރޮފިޓް އޯގަނަިއޒޭޝަންތަކަްށ މި ފައިސާ ލިބިގެންދާނެ ޖަމްޢިއްޔާވެސް ގިނަ ކުަލބް  ކަމަކީ ވީހާ

 ައޅުަގނުޑ ވެސް މިތަނުަގއި ހަމަ ފާޅުކުރި ޚިޔާލެއް. ެއކަން ެވސް މިހާރު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އީގޮތަކަްށވުން. އެ 

ލޮބީކުރާ ފަރާތްތަކަްށ  އްަގއި އޮތީ ވިޔަފާރިތަްއ ކުިރައރުވާހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެ މިތަނަށް ތެރެއިން އެބަ ަކވަރުކުރޭ. ދެން 



  

އިްނޑަސްޓްީރއަށް ނުވަތަ މޯލްިޑވްްސ  ފް ޮކމާސް އެންޑްމިސާލަކަށް، މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮ

ކުރުމަށް ލޮބީކުރާ ފަރާތްތަްއ އެސޯިސއޭޝަން ޓޫިރއަޒަމް ިއންޑަސްޓްރީފަދަ ިވޔަފާރިވެރިްނ ބަިއވެރިެވގެން ވިޔަފާރި ފުޅާ 

ެއއްކޮްށ  . އެ ތިން އިޞްލާޙާ ޞްލާުޙ ވެސް ިމއޮތީ ހުށަހެޅިފަނުހިމަނާ އިސްތިސްނާކޮށްގެްނ މިގެންދަން. އެ އި

ހިމެނިގެން ގޮއްސަ މިއޮތީ.  ގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޅުކުރެްއވި ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް މީގައި ނހުށަހެޅީމަ މިތާ

އޮތީ.  ތަްފސީލު ރިޕޯޓެއް ުކޑަ ކޮމިޓީްނ މިތަނަށް އައިއްސަ އޮތް ެއްއޗަށްވުރެ ފެއާޒުން ފޮނުާވފައިހޯމް އެ ދެން

ވެސް ކަމެއް  އެފެއާޒުގެ އެިތ ވެސް އިންކޯޕަރޭްޓވެފައި ިއތުރު ފުރިހަމަ  ލީމަ ހޯމްެގން އެހެންވީމާ، ޭއގައި ހިމަނައި 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިހާރު މި  ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަުކގެ އަލީަގއި ވެސް އަލުން ކޮމިޓީއަްށ  އެބައާދޭ. އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނގަޅު  ލާޙެއް. އެއީއިޞް  ،މިކަން ގޮސްގެން މިކަން ަލސްވުން ފިޔަަވއި ދެން އަްނނާނެ އިތުރު ބަދަލެއް

ނޑުމެން ވެސް އަދި ކުަޑހުވަދޫ ދާމިއޮތީ. ބޮޑު ބައިތައް  ހަމަ ގޮތެއްގައި ސަބް ކޮމިޓީގެފުރި އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ައޅުގަ

ވެސް ގިނަ ބަަޔކަްށ  މެންބަރު އަދި ސަބް ކޮމިީޓގެ މެންބަރު އެ ފާޅުކުެރއްިވ ރިަޒވޭޝަންަގއި ވެސް ިމ ހިމެނެނީ ވީހާ

ފާޅުކުރައްވާ ޚިޔާލަކީ ބޮޑެތި މީހުންނަށޭ މި ފައިސާ ދެނީ. މި މި މިތާނގައި  ދޭން. ދެން  މި ފުރުޞަތު 

ކަހަލަ ސަބްސިޑީޒްަތއް ދައުލަތުން މި ފޯރުކޮށްދެނީ އެންމެ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެންެމ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިްނ މި

ކުދި މީހުންނަށް. އެމީހުން ތަރައްޤީކޮށް އެމީހުން ފައިމަްއަޗށް ކޮޅަށް ޖެްއސުން މީަގއި އެންމެ މައިަގނުޑ ބޭނުމަކީ. 

ނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް މިކަން ހިނގާ ދު ނުވެ ވެސް ދާނެ. އެއީބައެއް ފަހަރުފަހަރު އޭގެ މަޤްޞަދު ހާސިލު

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެެދން. އެ ކަމަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ  ގޮތް. މިއަްށ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޢާޔަތްކުރެްއވުން ައޅުގަ

ނޑު މަޤްޞަޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެީމހުންގެ ނުކުޅެދޭ ޖަމްޢިއްޔާކުދިކުދި  މި  .ދަކީތަަކށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން މީގެ މައިގަ

ނުޑ ހަ . ހެންދާންވަނީ ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަެއއްނކަމަކީ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެމންބަރަކު އޭުރގެ ޤަސަމްހެން އަުޅގަ

ވެސް މިކަހަލަ ކަންތަްއ  ދު ައޅުަގނޑަށް ެއނގޭ ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންަތނުންހަމަ މީގެ މަޤުޞަ ބަާލއިރުއެހެންވީމާ، 

ވެސް ދޭންޖެހެނީ.  ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. އެހެންެވގެން ވީހާ ގިނަ ީމހުންނަށްވެސް އެހީއަްށ ބޭ ކުރާގޮތަީކ ވީހާ

ހުރި އެންމެ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރާކަމަށް ދައުލަތަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ  އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ސެޓަޕް ނެހެދި

ހާރު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިތަނަށް މި ފަރާތަށް ވެސް ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަނީ މި

ކޮމިޓީގަިއ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާުޙތަކާ ެއކު މިއަދުން މިއަދަްށ މީތި ފާސްކޮށް ައވަހަށް މިފައިާސ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން. 

ރަކަށް މަސް. ވަ 2މިއީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ިހމެނިގެން އައި ެއއްެޗއް. މިއަުދ މިއީ އޯގަސްޓް މަސް. ދެން ބާކީއޮތީ 

އަދިވެސް މިކަމަކަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ނާދޭ. ހައްތަހާ ލަސްކުރަނިކޮށް މިއަހަރު ނިމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތެްއ 

ނޑަށް ފެނޭ ހުށަހަޅަން ހަމަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކާ ެއކު މީތި ފާސްކުރަން.   ކަމަކުނުދޭ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދު ރަޝީދު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރުގެ ައޙްމަ



  

ނޑު ެއއްެޗކޭ ދަންަނވާލަން ބޭނުން ރަޝީދު  ވީ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟްޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެްނ އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލެްއވި ނުކުތާއަކަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިުރަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލު 

އޭގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  ބޭފުޅުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތާއި އް ނެތް. އަދި މިތަނަށް ހާޒިރުކުރެއްވި ދެ އިާދރާގެތަފާތުވުމެ

ވާނީ އެ ސަބް ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްކުރި މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މިހާރު ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސަްއކަތްޮކށްފަ

ކަމަކު ސަްބ ވެްސ ޚިޔާުލ ތަފާތުވެދާނެ. އެ  ފާޅުކޮށްލަންޖެހުނީ. އެއީ ދެްނ އޭގެފަހުން އިންސާނަކަްށވީތީ ކޮންމެ މީހަކު

ތަފާތެއްނެތި އެންމެން އެއް  ހެއްގެ ޚިޔާލުވެސް އެްއވެސް މީ ކޮށް ރިޕޯޓު ނިމިގެންދިޔައިރުކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

އުލެއްަގއި ެއއްކޮށް މަަސއްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ. އަނބުރާ މި ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް މާޙަ

ްސ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން. ކޮމެންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ވެ

 ތާއީދުކުރަނީ ވޯަޓކަށް ގޮްސގެްނ މީތި ނިންމާލުން މި ކޮންމެހެން ދިގު ދެންމުމުގެ ބަދަލުގައި. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ . ެއއީ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް، އެބަ ތިއްެބިވ އެދިވަަޑއިގެންފަބޭފުޅަކު  4އަދި 

. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީއަްށ މެންބަރު ޠާރިޤްޢިއްޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަދި އޭެގއިތުރުން ފައިޞަލް  މެންބަރު

ނޑަށް އިޢުލާނު ނުކުރެވިދިަޔއީ ދޭތެެރއިްނ  ޠާރިޤް ގުިޅވަަޑއިގެންެނވިކަން، މިވަގުުތ ުގޅިަވޑަިއގެންނެިވކަން އަުޅގަ

ނޑު ރަސްީމކޮށް އިޢުލާނުކުރަން ، މެދުގައި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ދެން އަުޅގަ

ގުޅިަވޑަިއގެންނެވި އަދި ަފއިޞަލް ނަސީމް ޢިއްޒަތްތެރި  މިއަދު ކޮމިޓީގެ ވަުގތާ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ެގންދެވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސީމްނަ ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނުޑމެންނަށް މި ކޮމިޓީ ބޭްއވުނު  އާދެ! ނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގަިއ އެންމެފަހުން އަުޅގަ ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ހަމަ މި މައުޟޫޢަވެސް އަޅު  ދުވަހު ނޑުމެންނަށް އޮތީ ހަމަ ގަ ނޑަކަށް ައޅުގަ ށް ވާހަކަދެެކވި ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ހަމައަށް ދެވިފަކާއި މައްސަލަ ނިމުމަ . އެދުވަހު މިހާބޮޑަކަށް އަުޅގަ

ލައްކަ ރުފިާޔގެ  2ަލއްަކ ރުފިޔާ  4ނެތް. ދެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މިހާރު މިއުޅެނީ  ފާހަގަކުރެވިަފއެއް

 ހަމަ އެަބ ފާހަގަކުރަްއވާ ީމގަިއ ގިނަ މައްސަލަ ެއއް ކަންނޭނގެ މިއުޅެނީ. ދެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް 

ނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ދެވޭކަމަްށަވންޏާ އެއީ ކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. އެހެންކަމުން  ފަރާތްތަކަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް  ވެސް. ދެްނ ައނެއްކާ ެއއޮތީ އިލައްަކ އަްށ އޭިތ ތިރިޮކށްފަ 2އެއަށް ވިސްނާަފއި ކަންނޭނެގ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މައްސަލަ ފޮނުަވއިފި ކަމަށްވަްނޏާ ހަމަ އަނެއްކާ އަނބުާރ ޤަބޫ ލުކުރެވެނީ ހަމަ މި ސަބް ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ހަމަ އާަދއަކަްށ  އަންނައިރު ވެސް ކޮންެމވެްސ ކަހަލަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަެކއް ުއޅެދާނެ. ދެން ެއއީ ައުޅގަ

ތައް ދިގުދެމިެގންދާތަން ކަންނޭނގެ އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގިނަ ވެސް މައްސަލަ ހަދަން ވެއްޖެއްޔާމުން އަބަދު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅުތަކާއި ެއްއގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް ެވސް ހަމަ ފެންނަނީ މިއަދުން މިއަދަށް މިކަންތައް 

 މަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ންމާފައި އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަްށ ދިއުނި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 .ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނޑުމެން ކުިރން ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާެދ! ވެސް ވަރަށް ވާހަކަދެެކިވފައި އޮތް މައްސަލަ އެއް.  މިއީ އަުޅގަ

ލަްއަކ  4. އެއީ ޓަށް މިއޮތީ އިޞްލާޙު ގެނެވިފަމި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ ޮކމިޓީ ރިޕޯ އެންމެފަހުން ދުވަހުވެސް

ކުރަން އުަފއްދާފައި ލަްއކަ ރުފިާޔ އަށް ުކޑަކުރުމާއި އަދި ވިަޔފާރީގެ ލޮބީ ގްރޫޕުަތއް ިވޔަާފރީ ތަރައްޤީ 2ރުފިޔާ އިން 

ޢިއްޔާައކަށް ވެްސ ކުނު ކުޅިވަުރ ކުޅޭ އެްއެވސް ޖަމްވާަހކަދެއްޢިއްޔާތަކަށް ފައިާސ ނުދޭން. ދެން އަދި އޭރު ހުންނަ ޖަމް

ނުޑ ކުރިންވެސް ފާހަގަ ޢިއްޔާތައް ވަރަށް މަދު ކުރިްނ ކުޅިވަރު ކުޅޭ، ނުުކޅޭ ޖަމްނުދޭން. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނުމެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުހިމެނޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މީތި ައސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ިދގުދެއްުމމުގެ މާބޮޑު ބޭ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ފާހަގަކޮށްލަން ފަިއސާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ޖަހާފައި ެއބަހުރި. އެހެންވެއްެޖއްޔާ މި  އެކަމަކު އަުޅގަ

މު. ދެން އޭގައި ދަތިކަމެއް ރު ތެރޭގައި ެވސް ދޫކުރުން މުހިން ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރެވޭނަމަ މިއަހަ

ނޑަ ން އެކަންތައް ކުިރއަްށ ވެސް ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ީހވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ ށްއުޅޭނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން މި ނިންމަން.ގެންދާނީ  . އެހެންވީމާ، ހަމަ ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވި އަިދ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާޒިރުކުރެިވގެންދިޔަ ސަބް 

ސަބް ކޮމިޓީގެ ަޔއުމިްއޔާއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބައޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ފަދަ 

ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޑެތި އެހީ ލިބެމުންދާ ކްލަބް ޖަމްބޭބޭފުޅުންގެ ރިޒަވޭޝަން ުހރި ނުކުތާތައް ހުރި ބޮ

ފަރާތަކަްށ މިކަން ޑުބްލިކޭޓުވެދާނެތީެވ، މި ހެޔޮގޮތުގައި މި ބޭނުންކުރުން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމަކީ  ސް ބަެއއްއެނޫންވެ

ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  އެވިދާޅުވި ނުކުާތގަިއ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ދެން މި އި އެއްެޗއް ވެސް ދިްއކޮްށލާ ކަމަށްވާނަމަ ލަސްނުކޮށް ހަމަ އޯގަސްޓް މަހާ ހަމައަށް މި ފެށެނީ.  އަޅުގަ



  

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ދިްއކޮށްލުމުގެ އެންމެ ައވަސް ވާންޖެހޭނެ ކޮމިޓީއަކީ މި ައސްލު.  މި އެއްޗެހި އަުޅގަ

ނިޑއެއް އަޅުަގނޑުމެން އަަތކު ނެތެއް ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ރަްއޔިުތންނަށް ޓަކައި ބަލަހައްޓައިދޭެނ ތިޖޫރީތަކުގެ ތަ ޅުދަ

ނިޑ އަްށ ާވގޮތާއި އެތެރޭަގއި ހުރި އެްއޗެހި ބޭރަ ނެރެފި ކަުމގަިއވާނަމަ އެ ފަެހއް ބަލާ  ށްކަމަކު ެއ ތަޅުދަ

ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް  ނަށް ޓަކައި ދުވަން ތިބި ބަޔަކީ އަޅުަގނޑުމެން. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާންރައްޔިތު

ނޑުމެން އަިއސް މިގެން ނި ރަސްމީ ގޮެތއްަގއި ރުހުން ހޯދަން ދާންޖެހެނީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަވަސް ކުރުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަރުޙަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި ރިޕޯޓް އެކުލަވަލާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 

ތާއީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިވިދާޅުވާ ނުކުތާތަކަށް. ނަމަވެސް މި  ޓަކައި ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ

ނުކުތާއަކީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޕާޓީތަްއ 

ނިމިގެން މިކޮޅަށް ގެންނަވަން އެ ނިންމި  ރިޕްރެޒެންޓް ކުރާ އުސޫލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއއްބަސްވުަމކާ އެުކގައި ތިބެ

ނިންމުމެއް ޚިޔާލު ތަފާތުވި ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ޢާމިރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ ވެސް ިޚާޔލު އެްއގޮތް ކޮށްލުމަށް. މިސާލަކަށް މި ކޮމިީޓގެ ވެސް ާނއިުބ މުޤައްރިރު އަޙްމަދު 

ނޑަކަށް ނޭނގެ  .އެކަމަކު މިހާރު ޚިޔާލު ތަފާތު .މިއިންނެވީ އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ެއ  ސަބަބަކީ ކޮބައި ކަމެއް. މީެގ ރަސްމީ ސަބަބަކީ އިނގޭތޯ. ދެން ހުށަހަޅާ ދެއްވި ނުުކތާއިން އަުޅގަ

ެތއް ދީެގން ޑެލިބަރޭޝަން ދިގުކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮެތްއ ދިޔައީ ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ފުރުޞަ

މިދެންނެވީ މިއަދުގެ ިމ  .އެއަށްވުރެން މާ މުހިންމު ކަމެއް  އެޖެންޑާަގއި އަދި އެބަ ހިމެނޭ ނިންމިދާނެ. އެކަމަކު މި

ނޑުމެން ހަމަ ނިންމަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް އެބަ ހިމެޭނ. މު ހިންމު މަސައްކަތަކަށް މަސައްކަތްތަކުން ވެސް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޓައިމެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެއާ ގުިޅގެން އިޢުލާންތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، 

އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ މިއަުދ ކޮމިޓީަގއި ނިންމާނުލެވޭ ވަރަށް ޚިޔާލު ތަފާުތވާ ކަުމގަިއވާނަމަ ފަހު ދުވަހަކަށް 

ނޑުމެންގެ ބައްަދލުވުމެއް އަޅުަގނޑުމެން މީތި ދެ ށް ގެންދާނީއޭ. ގައި ައޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރިއަން އަންނަ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެވޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު އޭގެ  އެބައޮތް ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ. ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ފަހުން އަޙްމަދު ނާޝިދު އިނގޭތޯ  

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ފުރަތަމަ ެވސް އިނގޭޯތ މި ކޮމިޓީ އަްށ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއެުކ  ދެ!އާ

މިކަން އަވަސް ކުރުމަށް ޓަަކއި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަްތކުރި އެަކކަކީ ހަމަ އަޅުަގނުޑ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިކަްނ 

ނުޑ  ހިނގާދިޔަ ނޑު އަނގަަބހުން މުޤައްރިރަށް ދަންނަވަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ގޮުތގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެއް އަުޅގަ

ހުރި ފަރާތްތައް  ދަންނަވާނީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މިގޮތަށް އެކުަލވާލީމަ މިގޮތަްށ މިކަން ކުރުމުގެ ކުީރގައި ިމކަމާ ގުޅުން



  

ނޑު އިނގޭތޯ. ދެން ކޮށްގެން އެކަން ކުރި މީހަކީ ވެސް އަޅުގަ އިޓްށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް ފަކުރުމަމިތަނަށް ހާޒިރު

ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓްސްތައް ިމކަމަށް ހޯދާފައި ޖެހިގެން އައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުުމގަިއ  ކުރުމަށްފަހު އެކޮމިޓީ ހާޒިރު

ނުޑ  ނުޑ މުޤައްރިރަށް ވެްސ ެއަވގުތު ަގއި އަ އަުޅގަދެ ކޮމިީޓ އަށް ކޮމިޓީ ރޫމް ވަންވާގޮަތކީ އެްއ ަވގުތެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑު އަންނައިުރގައި ވޯަޓށް އަހައިފި. އެހެންވީމާ، ެއ  ދެންނެވިން އެ ހިނގާަފއި ިދޔަ ަވގުތު. އެ ނިންމާފައި ައޅުގަ

ނުޑ ދެން އަނެއްކޮޅުން ގޮްސ  ވަގުތުަތކުގެ ތެޭރގައި ެވސް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އަިއސްފަިއ އޮތް ކަމަކަށްވީމަ އަުޅގަ

އޮން ރެކޯޑަްށ ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަްށ ސާފު ސީދާކަމާެއކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްަގއި އަޅުަގނުޑ މި ހަމަ 

ދައްކަނީ ތެދު ވާހަކަން ވަަރށް ސާފުކޮށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކުްނ އެބަ އިނގޭ. ެއއީ ކޮމިީޓ 

ނަޑއެޅުން ހަމަ އެ ކޮމީޓީަގިއ ލައްކަ ުރފިޔާ އެއީ ސީލިްނގެ ގޮުތގަ ރިޕޯޓްގައި ހަތަރު ނަޑއަޅާފައި އިން ކަ ިއ ކަ

ނުޑ ެވސް ތާއީުދުކރާ އިޞްލާޙެއް ޑަިއގަންނަވާ އެހެން މެންބަރުން،ހިމެނިވަ . އެހެްނވީމާ، މިއީ ުއސޫލެްއގޮުތން އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ ކިހާވަެރއްގެ ވާަހކަތަކެއަޅުަގނޑަށް މީގެ ްއކަން ހަމަ ން ފާހަގަުކރެވޭ އެބަ އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އުސޫެލއްގޮތުން އެހެންވީ .މުޤައްރިރަށް މާ، މިަކން ހިނގާފައިާވ ގޮުތގެ ތަްފޞީލް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ިމއޮތީ ކަންބޮުޑުވންތަކެއް އެބަހުރި. ދެން ެދވަނަ ނުކުތާެއއް ގޮތުަގއި ިމއޮތީ ފާހަގަކޮށްަފއި ިވޔަފާރި 

ާރ ފަރާތްތަކަށް މީތި ހަމަ އިސްތިސްނާ އެއް ގޮތުަގިއ ނުލިބޭ ގޮތަށް. ސުވާލަކީ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކު

އްކަުތގެ ބޭފުޅުންގެ އިދާރީ މަސަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ައށް ހަމަ ބައްދަލުކޮށްފި މަސީ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން. އެ

ނޑު ފަހަރެއްަގއި .ވެސް އެބަހުރިކަންބޮޑުވުން ހުރެގެން  ނޑު އަުޅގަ އަމިއްަލ އަށް އެބޭފުޅުންނަށް ގޮެތްއ  ވެސް އަުޅގަ

ޓް ކުަރއްާވ ެކއް ނެތް ނަމަ ހަމަ މިކަން ފައިނިންމަނީކީ ނޫން. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ މިކަުމގަިއ މައްސަލަތަ

ނީ މިހާރު ހޯމް ބޭފުޅުން މިއަށް ކީއްެވގެންޯތ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން ދާންވީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަ

ށްފައި މުއްދަތެްއ ވެސް އެއޮތީ އިޢުލާން ކޮ ޢިއްޔާތަށް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ޓަކައި މިހާރުސްޓްރީން ޖަމްމިނި

ނަޑއަޅާފަ. ޖަމް ޢިއްޔާތައް ަގވާއިދަްށ އި ައދި ޖަމްތަކާ ޢިްއޔާތަކުގެ ހިްނގާ ރިޕޯޓްއްތަާކއި ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ އިދާރީ ކަންތަކަ

ނޑަައޅާފައި އެ ުމއްަދތުގެ ތެރޭަގއި ެއކަން  ފެތުމަށް ޓަކައި ެއއޮތީ މުއްަދތެއް ުއިވގެން ދާނެ. ނުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކަ

ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ ހަމަ ތާކުތާކު ނުޖެހޭ  އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ މެއިން ޮޕއިންޓަކީ މި ުއސޫލުތައް، ެދންމެ މުޤައްރިރު

ވެސް ނުދެކެން. ކޮމިޓީ އެކުލެިވގެންވާ ގޮާތއި މި  މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަކަށް އަޅުަގނެޑއް ހަމަގައިމު އެްއޗެއް

. ަބ އޮތޭ މިގޮތަށް ބަޔާްނކޮށްފަދޭނެ ގޮތާއި އަދި އެ ކޮމިޓީެގ މި އިވެުލއޭޓުކުެރވޭނެ ގޮާތިއ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެ

ބޭފުޅުްނގެ އެ އެދޭ މިކަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އޭަގއި މާބޮޑު އިޞްލާޙުަތކަކާ ުނލައި އެ ، މާއެހެންވީ

ނޑު މިކަން ައވަސްުކރުމަށް ޓަކައި އެދޭ އެދުމަކަްށާވތީ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ިމ  ގޮތަށް މިކަން ކޮށްދިނުމަކީ މިއީ އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ. މިހާރު ތަފާތުތަކެއް މީގައި ހުރިކަން ނުވަތަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްޗެއްނޫންކަން ހަމަ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ، ސް މިއޮތީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާވެ އެހެން ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު ނޫން މިކަމަށް އަޅުގަ



  

މި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކަންތައްަތއް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްަކތްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މެންޭޑޓެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކީ ހޯްމ 

ނޑުމެން  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ކޮމިޓީަގއި ބައެއް މެންބަރުން އެަބ މިނިސްޓްރީއޭ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ން ރުފިޔާ ދީ ދީ ދީ ދީ ދީ ދީ ގޮސް ހުސްކޮށްލައިފިއޭ. މިލިއަ 75ަގނޑުމެން ހުއްދަދިނީމަ ވާހަކަދަްއކަވާ މިތަނުން އަޅު 

ނޑައެޅޭ ފަރާ ން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އަމިލި 75ތަކަށް ނޫން ބަޔަކަށް މި އެހެނެއްނޫން މިކަން އޮތީ. އެކަން ހަމަ އެ ކަ

ވެސް ހަމަ ބާކީ ނުދީ ހުރި ފައިސާ އެއް ެވއްޖެކަމަށް  އި ފައިސާ އެއް ނުލިބޭނެ. ނިމިގެންދާއިރު އަެނއް އަހަރުގަ 

އަޅުަގނުޑގެ ނުކުތާ އަކީ މިދެންނެވި ކަހަލަ ، ސާ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާވެއްެޖއްޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުގައި އެ ފައި

ނޑަައޅާފައި ޮއއްަވއި ެއއާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކޮށްގެން ދެން މާދަމާ އުސޫލުތަެކއް އެ  ބޭފުޅުން ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކާ ދިމާލަށް އެއްކަލަ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ދިޔައީމަ އެ 

މަޖިލީހުން މިއޮތީ  މިހެނޭ އަނެކަތި ކުީރ. އެކަަމކު ވެސް ބުނާނެ ތިަމންނަމެން ކަލޭމެންނަށް މިހެން ބޭފުޅުން

ނޑު ހަމަގައިމު އެއްކޮްށ  ވެސް ބޭނުންނުވާތީއާ ތިމަންނަމެން މިހެން މިހެން ހަދާފައޭ. އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން އަޅުގަ

ށް މަްށވަންޏާ ެއއައަޅުަގނޑު. އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ މާބޮޑު ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ެއ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމުގައި ނެތީކަ

މު ނޑުމެން ސުވާލު އުފެދުނު ދެ މުހިންއެހެނެއްނޫން އިޞްލާުޙކުުރން. މިހާރު އަޅުގަ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދިއުމަީކ،

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެްއކަމަކީ އެން އޯސްތަަކކީ މީގައި ހިމެނޭ އެްއޗެއްތޯ ނޫންތޯ؟ އެކަން .ޖީ .ނުކުތާ އެއް އަުޅގަ

ޒިރުކޮށްގެން ސާފުކުެރވިގެން ހަަމ މެންނަށް އެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާދެން އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑަށް ސާުފެވއްޖެ.

ވެސް އެބަ ހުރި ހަމަ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ވިާދޅުވި ަފދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް އޮތީ މިހާރު

ނެަކމުގެ ކަންބޮުޑވުން. އެކަްނ ން ހިނަގއިދާލަރކޮށް ަފއިސާ ދޭ ފަރާތްތައް. އެ ފަރާތްތަކަށް ިމ ރިޕީޓުވެގެއުރެގި

އްލުެވގެން ދިޔައީމަ އެ ނިމުނީ. އެ ކުޑަުކޑަ ދެ ކަްނބޮޑުވުމެއް ީމގެ ތެރޭ އިނީ. އެ ދެކަންތައް ކަންޮބވުން ޙަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ެވސް އަވަަހކަށް ކޮށްދިނުމަކީ މިއީ އަޅު  ފިލުވައިލާފައި މިކަން ވީހާ  ވާތީ އެ ވާހަކަ ގަ

 އިލީ. ވަދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު  ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ތަށީަގއި ހުރީ ދެބަިއކޮށްފައި ެއއްބައި ފެނޭ. އަެނއްބައި ފެން ހުރީ ބޮއެފައޭ.  މިހާރު އަޅުގަ

މި ދެްއޭކއިރުަގއި އެއް ވާހަަކ ެއއް.  އިނޫނިއްޔާ ނުބޮއޭ. ނޫނިއްޔާމު. ހަމަ އެއް ވާހަކަ ެއއް. ަދއްކާ ނިމޭއިުރގަ 

މިތާނގައި އެބަ ެދކެވޭ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަޑަިއގަތް ބޭުފޅުން ވިދާުޅވިއޭ ތިމަންނަމެންނަށް ހަމަ ރަނގަޅޭ ކަލޭމެން 



  

މިހާރު  ކާ މިތާނަގިއ އެބަ ދެްއކޭ ވާހަކަ ހުށަހެޅިަޔސް ތިމަންނަމެން ޤަބޫލުކުރާނަމޭ. ހަމަ އަނެއް ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް

ވާެނއޭ. އެކަމަކު މުިޅ މިކަން ކޮށްފިއްޔާމު ދެން ތިމަންނަމެން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ދިޔައީމަ ހާދަހާ ެއްއޗެއް ގޮ

އޯތަކަށް ލާރި ލިބޭތޯ. އާދެ! ލިބޭ. .ޖީ.އި ދެ ކޮންސަރން. އެންދީފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރުގަ ރިޕޯޓަށް ބަލާފައި ޕޮއިންޓް

އެއްބަަޔކަށް ދެފަހަރު ލިބޭތޯ. ނުލިބޭ. ކޮންކަހަލަ، ކިހާ، ހަމަ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލާއިރަށް ލިބޭތޯ. ނުލިބޭ. 

ރިޕޯުޓ ، ންނަ ކަމެއް. އެހެންވީމާއިދުން އޮދެއަހަރު ދުވަސް ކޮށްފައި ޮއންނަނީ. ރިޕޯޓު ބަރާބަރަށް ހުށަހެޅުމަކީ ަގވާ

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ ކުރިއިރުަގއި މީގެ ޚިޔާލު  ހުށަނާޅާ ފަރާތަކަށް މާކްސްެއއް ނުލިވޭ. ދެން އަޅުގަ

ތަފާތުވުމެއްވީ. ިޢއްޒަތްތެިރ  ތަފާތުވުމެއް ނެތް. އަސްުލވެެގންއުޅޭ ގޮަތކީ ތި މުޤައްރިރު ތިވިދާޅުވީ ކިހިނެއްތޯ މި ޚިޔާލު 

ނޑުމެްނ އުުޅއްވަންޖެހުނީ އެެހން ކޮމިޓީ ންބަރަށް ވީގޮތަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށްމެ އެްއގައި. މަަސއްކަްތ ނިންމާލީ. އަޅުގަ

، ން ވަަޑއިގެންެނވުނީ. އެހެންވީމާލި ފަހުދުވަހު ނިންމާ ނިންމައިލާ ވޯޓަށް އަހައި ުހރިހާ ކަމެއް މި ދުވަހުގެ ފަހު

ެއ  ިގވަަޑިއގެންފައި ނެތީ. އެކަަމކުއްެވސް ކަެމއް އެ މަނިކުފާނަށް އެނދެކެވުނު އެްއ ެއއްެވސް ވާހަކަ ެއއް، އެ 

މަސަްއކަްތ ނިންމާލާފައި ހުރިހާ ކަމެއް ، ދުވަހެއް ކޮމިޓީ އަށް. އެހެންވީމާދުވަހަކީ ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވަޑަިއގަތް 

ނާ ވަަޑއިގެން އުޅުނީ. އޭުރގައި ތަހަމަ ނިންމާލި އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެްނ ނިންމާ، އެނގި ވޯޓަށް އަހާ ނިމުނު ފަހުން

އެއީ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީމަ ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރަްއވައި އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން މެދުގައި

ނޑުމެން ެއދުވަހުގެ މަަސއްކަތް ދިޔަ ، ށް ވަޑަިއގެންނެވުނީ. އެހެންވީމާނިންމާލި ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ގޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ، އެނގިފައި ނެތީ. އެހެންވީމާ  އެ ދުވަހު ެއ މަނިކުފާނު އެާތ އިންނެވިނަމަ އަުޅގަ

ވެސް ވާހަކަދެެކވި އެ ފުިރހަމަކޮށްލެވުނީސް. ދެން އެ ހުށަހެޅުމުގައި ެވސް އަެނއްހެން މާބޮޑު މައްސަލަތަކެްއ 

ތި ެވސް ނުފެނޭ މީ ަގއި ހިމެނިފައި މި އޮތީ. ައޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ެއއްގޮަތކަށްނުހުންނާނެ. ހުރިހާ ކޮންސަރންތަކެއް މީ

ލަސްކުރާކަށެއް. މިތަނުަގއި ުހރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ. މިއީކީ އެހާ ބޮޑު މަްއސަލައެއް ވެސް ނޫން މީގަިއ 

ނޑު ވަމިއުޅެނީ. މީަގއި ދޭްނވާ މީހުންނާއި ނުދޭންވާ މީހުން ވަަރށް ސާފުކޮށް މި ރަްށ އެދެން ިޢއްޒަތްތެިރ އޮތީ. އަުޅގަ

 ދެއްަވއިފިްއޔާ.ޓަކަށް އަްއސަަވއި މިކަން ނިންމައިމި ވޯ ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ނޑުމެން މި ޑެލިބްރޭޝަންެގ ވަގުުތގައި މި ކުިރއަށް ިމ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެްއ ނިންމުން. އެޖެންާޑ ގެންދިޔަީއ  ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ މިވާ ސަްބ ކޮިމޓީގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

އިވާ ނޮން ޕްރޮފިޓު ކުރެވިފަިއވާ ުއސޫލުން ދަންނަވާކަމުަގއި ވާނަމަ ސަްބ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާްނކޮށްފަ

ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް  4ގައި އެ ައދަދު ފިޔާގެ ބަދަލުލަްއކަ ރު 2ނަެވގެން ކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ގިއޯގަަނއިޒޭޝަނަ 

ތަކާ ެއކު ފާސްކުެރްއވުމަށް ެގ ރިޯޕޓުގަިއ ދެންނެވުނު އިޞްލާޙު ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ަބޔާންުކރައްަވއި ސަްބ ކޮމިޓީ



  

ވޯޓަށް  ށަހެޅުމަކަށްކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވި ހު

ެއއާެއއްކޮށް ކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ ބަެއއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުްނ  އެހުން މިއޮތީ. ނަމަވެސް 

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ތެއް އެބަ އުޅޭ. އެްއގޮތަކީ.... އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގައި ެދގޮޅުއްވާފަމިކޮޅަށް އިޞްލާހުތަކެއް ހުށަހަ 

 ށް. ތު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަލީމަފުރުޞަދެވަނަ 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

މި ބޮޑަްށ ބޭުފޅެއްެގ ދޭތެރޭަގއި  މީގަިއވާގޮަތކީ ައސްލުަގއި މިޮކމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އެބަ ދެ

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އަލުން ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލައިގެްނ ، ހެންވީމާޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން މިއުޅެީނ. ދެން އެ

 ކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދު އެއްބަްސކޮށްލަިއގެން މީތި ގެްނނަން. ރިޔާޟްގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީދު ކުރެއްވުްނ އެދެން. އައު ހުށަހެޅުމެްއ ތާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެގޮަތށް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް. ހުށަހެޅުމަށް

 . ވެއްެޖއްޔާ އަެނއްކާ ވެސް ތާީއދުކުރާނެ ބޭފުޅަކު

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު.ތާއީދު  ކުރީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ..ތިވިދާޅުވީ.

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު

 ކުީރއޭ. މިކަހަލަ ިތން ހަތަރު ދުވަސް ހިނގައްޖެ މިކަމުގައި. ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދު ރިޔާޟްގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހައިން ނިންމާލެވޭނެހެން. އެ އާދެ! ވޯޓު ކުރިއަށް ގެންިދޔައި  މަ ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިާވ މައްސަލައަށް މިހާރު ސައްކަތް އިތުރު ކޮމިޓީަތްއ ވެސް އެބަމަ  4ިމވަނީ  ފެށޭ. އަުޅގަ

.  ޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ ލިބިފަ . އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު، ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އަގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފަ



  

ެއއްގޮތަށް.  ޮކމިޓީގެ ނިންމުމާ މި ތަޅުމަށް ފޮނުވާނީ ައޅުަގނޑުމެންޖިލީހުގެ އެއަށް ަވކި ގޮތެއް ނިންމުަމށްފަހު މަ

ަލއްކަ ރުފިާޔގެ ބަދަލުގައި އެ އަދަދު ބަދަލުކޮށް  2ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ އެންމެ ިއޞްލާޙެއް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން. އެއީ 

އެްއގެ ަމއްޗަްށ ނުކުތާ  4އް ހުށަހެޅުެމއް ިއ އެ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުެގ އިްޞލާޙުތަކާއިެއކު ފާސްކުރުމަށް. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަ ސަބް

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން ހިސާބުން ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން ދިއުބިނާކޮށް ކުރިމަތީގައި މިވަނީ. އެ މާއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ބަލަންޏާ އަނބުރާ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ރިޔާޟް ރަޝީދު  އިމިދިޔައީ. ހުށަހެޅި ލިބުނު ތަރުތީބުގަ

ކުރަްއާވ އަދި އޭެގ އިތުރުން ސަބް މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ތާއީދުއަދި ފަހުން ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ  އްވައި ށަހަޅުހު

މާނައަީކ ސަްބ  ،ކޮމިޓީއަށް ގެންދަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި، މިހާރު މައްސަަލ މިއޮތްގޮތަްށ މިގެެނވުނު ިއޞްލާޙު

މަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ވުމުަގއި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ެގންދިއުބައްދަލު  ވަނަ 71ކޮމިޓީއަށް މިގެެނވުނު އިޞްާލޙު ކުރިން 

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރެއްވި ޚިޔާލާ އަދި މަރަދޫ ދާއި އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއިޢި

ށް ބަލާ. އީ ރަނަގޅު ކަމައެްއގޮތަށް އެ ނިންމުމަށް ެއގޮތަށް ނިންމުމަށް ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނަން، ރަނގަޅޭ ފުރަތަމަ ނިންމަން އޮތް މަސައްކަތަކީ ފުރަތަމަ ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީުދ ކަންތައްތާއޭ. އަނބުރާ ސަްބ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމަށް ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ކުރެއްވި އަލުން އަނބުރާ މިމައްސަަލ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ތާއީދުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އޭދަފުށީ ދާއި ހުށަހަޅުއްވައި

ކޮށްލުމަްށ  ްއގޮތްމެންބަރެްއގެ މެދުގައި ނަމަވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުން އޮތަތީވެ އެ 4 ުނވަތަ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ

ގެ ގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ޯވޓު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުްއވާ ުހށަހެޅުމެއް އަނބުރާ އެ

ނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ގެްނދަން ނުފެންނަ ކަމަށް. އެއީ މި ދެއްވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އަޅުގަ

ހެޅިގެން ދިޔަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަ މިވަގުތު، ވޯޓު ނަގަންޖެހޭނެ. ވޯޓު ނަގަންޖެހޭނެ. ރަނގަޅު ހަމަ އެގޮތަށް މިގެންދަނީ. މި

މިޓީ ރިޕޯޓު ދެންނެވުނު ެއކުަގއި ސަްބ ކޮ ޔާއަށް ބަދަލުކުރުުމގެ އިޞްލާޙާަލއްަކ ރުފި 4ލަްއކަ ރުފިޔާ  2

ރާެގ އަދި މަރަދޫ ދާއި ރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވައިތަކާިއއެކު ފާސްކުރުަމށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބައިޞްލާޙު

ލައްކަ އަށް ބަދަލުކޮށްފައި  4ކުރަްއވާ ކުރެްއވުމަްށ އެޖެންޑާަގއި މިވާގޮތަށް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދު

އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުްނ އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެްއވެސް މެންބަރަކު 

ށް ގެންދަން. އަދި އެބައޮްތ އްަވިއގެން ކުރިއަ ސް އެްއގޮތް ކުރަ މަސައްކަތްޕުުޅގައި ހަމަ ހުރިހާ ވިސްނުންފުޅުތަކެއް ވެ

މުހިންމު މައްސަލައެއް އެބައޮތް. އާދެ! ހިނގަމުންދާ ކުަޑކުޑަ ކުޑަުކޑަ މަސަްއކަތެއް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. ވަރަށް 

 އޮިޑޓަރ ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 71ޤާނޫނުގެ  މާލީ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިްނ އޮޑިޓް 

 ކޮށްދެްއވުންއްޔަން ކުރާނެ މުސްތަޤިއްލު ޮއިޑޓަރެއް ޢަވާލުރުގެ ހިސާބުތައް ޮއޑިޓް ކުރަން ޙަޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މާލީ އަހަ

 އްމު ގޮެތއްަގއި މިޭބފުޅުންގެ މޭޒުކޮުޅަގއިވާނެ އިނގޭތޯ. ޢާ ޖެނެރަލް އޮފީުހން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ތި އެދި އޮޑިޓަރ

ނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ  ،އްޒަްތތެރި މެންބަރުމަސައްކަތް ކުރަމުން ޢި ަވނަ ނުކުތާ. ހިނގަމުން މިދާ  3އަޅުގަ



  

ކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އޮިޑޓަރ ަގއި ބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 71ޤާނޫނުގެ  މާލީ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިްނ އޮޑިޓް 

ްއޔަން ކުރާނެ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރެއް ޢަލުވާޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މާލީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިްޓކުރުން ޙަ

މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ިސޓީއާ 4172/72ވާފައިވާ ނަންބަރު އެދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުއް ކޮށްދެއްވުމަށް

ީމ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮިމޓީގެ މަަސއްކަުތގެ ރަސް ނިންމުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވ އޮޑިޓަރ

 ސައްކަްތތަކުގެ ަމއިަގނޑު އަސްލަކީ ކޮމިީޓގަިއ ކުެރވެންޖެހޭ މަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފީލްޑް އޮިފސަރ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި

ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާަތކާއި އޮފީސްތަކުން ހޭދަކޮށްފަިއވާ ގޮާތއި، ޕްރޮޖެކްޓްަތކުން  ަރއްޔިތުްނެގ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ފައިސާ

ިއ އްމު އުސޫލުތަކާިއ އަދި ޢާމިމާލިއްޔަތު ގަާވއިދާ ރަނގަޅު މި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއިނު ހޭދަކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ ރަނަގޅު 

 ލިބިފައި ޤާނޫނަކުން އޮންނަ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ އެކަން އޮޑިޓް ކުރުުމގެ ބާރު މި ޚިލާފަށް ކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ ބަލައި

 އެ، ޓް ކުރަންެޖހޭ ތަނެއް. އެހެންވީމާސް ޮއޑިޖެނެރަލްގެ އޮފީސް. ކަންދިމާުކރާ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަކީ ވެ

އްުމކޮށް މަސައްކަތް ޢާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުެމން ކުރިމަތީގައި ިމވާ މަަސއްކަުތގަިއ، ެއއާިއ ުގޅިގެްނ މި އޮޑިޓާ

ިރ ހު ރިއޭޓުން މިކަން އިޢުލާންކޮށް މިކަމާއި ގުޅުންކޮމިޓީގެ ެސކްރެޓޭ ކުރަމުންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ މި

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ގެނަ  ގޮތްތަެކްއ ނިންމުން. އެހެންވީމާ، ިމ  ހަމައަށް ގެެނވި އިމަ ެއ އަުޅގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުާވލަނީ ޢިއްޒަތްމަސައްކަުތގެ ކުރު ތަޢާރުފަ ތެރި މެންބަރު ކީ މީ. އަޅުގަ

 .އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ރާގެމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ހުށަހަޅަން ެއހެން އަހަރުތަކެކޭ ެވސް ެއއް ހުރި ފަރާތެްއ  އިޢުލާންކޮށްގެން މިކަންުކރާނެ އިތުބާރު ޮގތަށްއާދެ! އަުޅގަ

އް ހުށަހެިޅ ޕްރޮޕޯސަލެރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވާލުކުދުމަށްފަހުގައި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން އެ ަބޔަކާއި ޙަ ހޯދަން. ހޯ

 ފަރާތަކަށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެހެންޏާ ވެސް ގެންދާ އުސޫލުން އެކަން ގެންދަން. އެްއވެސް ހަމަ ކުރަން. އަޅުަގނޑު ޝަރީފްގެ ހުށަހެުޅމަށް ތާއީދު

މީދު ކުރަނީ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ަރއްވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އުން ކުބޭފުޅަކު އިޢުތިރާެޟއް ނު

 ވެސް މިކަން ނިންމާލެވިދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު،



  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު

ދެން އިޢުލާންކޮށްގެން ބަޔަކު ހޯދުންތާ.  ދެން އެއީ ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ިމކަހަލަ ކަންތައްތައް އޮންނަންޖެހޭ އުސޫލަކީ ެއއީ

 ތަފާތުވުމެއް ޯނންނާނެތާ.  ދެން އެއަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މާބޮޑު ޚިޔާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަުކގައި އީގޮްތވުމުގެ ައސްލަކީ މިއާދެ! ޚިޔާލު ެއއް . އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާފައިވާނެ އެކަީށގެންާވ  މިންަގނޑުތަަކކީ މިހިރަ މިހިރަ. ރިޢާޔަތް ކުރަންވީ ހަމަ ކުރިން ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ބަެއްއ ހަމަ އިތުރު މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެބައާެދއޭ.  ވަރަށްވުރެ ގިނަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި އަިދވެސް

ޔާ ެއ ހޯދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އް މުގެ ތެރެއިން ޙައްލެއް ހޯދިއްޖެތަފާތުވުޔާލު ތަފާތުވި ނަމަވެސް ޚިޔާލު ޚިފަހަރު 

ނޑުމެން ނިންމަ ޙައްލު. ނުވެއްޖެ ކަުމގަިއވާަނމަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ  މުންދާނީ. އޮޑިޓަރވޯޓަކުން ކަންތައްތައް އަުޅގަ

އްޔާ ރަސްމީކޮްށ ވާލާނަމޭ. ޚިޔާލު އެއްގޮްތވެއްޖެ ސިޓީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ! އާދެ! މިއަށް ވޯޓަށް ދަންނަ

ނޑުމެން ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެޯކޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ދެންމެ އޮޑިޓަރ ގެ މިއަދުއަޅުގަ

ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްަވއި އާދެ! ބަޔާންކުރާ މައްސަަލ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަ ވަނަ ުނކުތާަގއި މި 3އެޖެންޑާެގ 

އިޢުލާނެްއ ޢާއްމު ކުރެްއވި ގޮތަށް ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ތާއީދުޢިއްޒަތްތެިރ މެން އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުްއވައި 

 ކޮމިޓީން އެ  އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެްސ އެއްގޮތަށް މި ،ގޮތްތަެކއް ކޮމިޓީއަށް އައީމާ ލްތައް މިކޮށް ކަމާއިބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަ

ޒިުރވެަވޑަިއގެން ިތއްބެވި ހުރިާހ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މިަވގުތު ހާށް ގެންދެވުން ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތް ކުިރއަ

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ވަރަްށ ކުރަން. މިއާކަމަށް އިޢުލާން  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެަކން ނިމިއްޖެ ެއުކގައި އަުޅގަ

 މުހިންމު އެހެން ނުކުތާއެއް. ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޑައިގެްނ ތިއްބެވިނަމަ މިކަމަށް ފަޭސހަވީސް. ދަންނަވާލިހެން އެ 

ގެންދިޔާމަ އިންނާނީ  ށްމަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަިއގެން ކުރިއަބޭފުޅުން އަތުްނ އެ ިރއޭޓުން މެދުވެރިކޮށް އެމައްސަލަ ސެކްރެޓޭ

ނޑުމެން ރަނގަޅަށް. ޮއޑިޓަރ ހިއްސާކޮށްފަިއވާނެ ސިޓީެއއް. ގައި 4172އޮގަްސޓް  42 ނަށްޖެނެރަލް އޮފީހުން އަޅުގަ

ލްޑް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މި އޮފީހުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށްވާ ކެޕޭސިޓީ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ސަޕޯޓު ފޯރ ވޯ

އިްނ 72ވަނަ އަހަުރގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 4172ގެ ދަށުން މިހިނގާ އޮފީްސ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ސްޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްެޓންޓުން ތިޔަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް  ާއއި ހަމައަށް މި 47

ވީމާ، ކުރިން ދެންނެވުނު ދުވަސްތަކުގެ  ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މެއް ހިންގުމަށްވަނީދުވަހު މުއްދަތަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ 3

މެންބަރުންނަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދެންނެވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ތިޔަ  ީޓގެތެރެއިން މާލިއްޔަތު ކޮމި

ވެ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ެދްއވުން އެދެމެދުވަހެއް މި ޮއފީހަށް އަންގަވައި 3 މަޖިލީހުން ބޭނުންވެލައްވާ ޮކންމެވެސް



  

ކް ފައިނޭންސިންގ ކޮިމީޓ އަދި ކޮންމެ ޤައުމެްއގެ ވެސް އޮންނަ ޕަބްލި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އޮޑިޓަރުންނާިއ އޮޑިޓް އޮފީހާ

ިމކަންތައްތަަކކީ ެއވޯލްެވ ބަދަލުވަމުން އަންނަ  ޮކމިޓީ އާިއ މާލިއްޔަތު ޤާނޫާނިއ ަގވާއިދާ ގެ މާލިްއޔަތުނުވަތަ ޢާއްމު 

ެގ ވަރަކުން ވަރަށްބޮޑެތި މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށް ގެންދާ ކަމެއް. މިގޮތަށް ކެޕޭސިޓީ ިބލްޑް ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭރުމިން

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ މާހިރުން އޭގެ ތެޭރގައި ާޚްއޞަކޮށް ވޯ ްލޑް ބޭންކް އެހީެގ ދަށުން އަުޅގަ

ންނާއި އަދި ޖެނެރަލު މުތަުކގެ ފައިނޭްނސް މިނިސްޓަރުންނާއި އަިދ އޮޑިޓަރދުނިޔޭގެ ހަމަ ވަރަްށ ފުންނާބު އުސް ަޤއު

 72  ،އިން  47މިއަށް ، ތްތައް މީގައި ތިބޭ. އެހެންީވމާގަިއ މަސައްކަތް ކުރަްއވާފަިއވާ ފަރާކޮމިޓީ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް

ގިވަަޑއިަގންނަވާނެ ކަންދިމާކުރާ ގޮތުން އަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް ގޮތެްއ މެންބަރުންނަށް އެނ 47އިން 

ނޑުމެންނަށް މި މަހުގެ މުއްދަތު.  7ނަ މަސައްކަތުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިސެްސަގިއ އަން ސެޕްޓެމްބަރ މަހަކީ އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ނުަވަތ  47އިން  72، އެހެންވީމާ ައށް ހަމައަށް މި މެންބަރުންނަށް މާލޭގައި ިތއްބަވާނެ ުދވަސްަތކެއް ކަ

ކަުމގަިއވާނަމަ ެއކަން ވެސް ޗެްކކޮށްލުމަށް ޓަަކިއ  ހުންނެވިޖިލީހެއްގެ ދަތުރެްއގަިއ ަވޑަިއގަންނަވަން ބޭފުަޅކު މަ

އަކީ ވެްސ  47 އަކީ ސަްނޑޭ. ދެން ނިމެނީ 72ދުވަެހއް ދޭއިރުަގއި  3އަށް  47އިން  72އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ. 

އަށް މާލެއިްނ ބޭރަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް  47އިން  72ތެރޭަގއި  މި ހަފްތާއެްއގެ މުއްދަތުގެ، ސަންޑޭ. އެހެންވީމާ

ބޭފުޅަކަްށ ލުއެއް ދެވޭ އެއް ވައްތަުރ  ބޭފުޅަކު މިކޮމިޓީގައި ހުންެނވިކަމުަގިއވާނަމަ އެ ަވޑަިއގަންނަވަން ނުވަތަ ކަމަކު 

ނޑު 3 ނުޑމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. މާނައަކީ އަުޅގަ މެްނގެ ޓީމަށް އެީކ އެަކްއޗަކަްށ ުދވަހެއް ހެދޭތޯ އަުޅގަ

ެއގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮެތއް މީގައި ނިންމުން ، ުދވަހެއް. އެހެންވީމާ 3ށްލެވޭނެ ބައްދަލުކޮ

، ވަޑަިއގެން ނެތީމަ މެންބަރަކު 5، 2މެންބަރު  3ތެރި ސިޓީއަށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް. ނަމަވެސް ޢިއްޒަތް އި މިއަސްލުގަ 

ްނ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައި އެހެ މެންބަރުން ވަަޑއިގެން ނެތީމަ އެކަން ނިންމާނީ ކިހިނެއްތޯ ނޫންތޯ އެ 1

 ަވގުތު އަސްލު ުކަޑވަމުން އެބަދޭ.  ބައްދަލުވުމެްއގައި ނަަމވެސް

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފުރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް ގެންެދވުން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކައިރީގައި އައްަސވާފައި ދެން އެންެމ ހަޅަން މުޤައްިރރު އެބައި ކުިރއަށައަޅުަގނޑު ހު

ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ތިބެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހަކަށް ަކނޑަައޅުްއވާފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަުޅ 

މަސައްކަތް އިދާރީ  ރާމް ފޮުނވާލަދެްއވިްއޔާ. އޭރުން މުޤަްއރިރު އެކުރީބަިއގައި ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެކަމުގެ ޕްރޮގް

ބޭފުޅުން ަކވަރކުަރން ބޭނުންވާ އޭިރޔާތަެކއް.  އި އެ ްއވީމަ ރަނގަޅަށް ހުންނާނީ. ޓައިމާ ބޭފުޅުންނާއިއެުކ ކުރެ

ނޑަށް ީހވަނީ ޮއންނާނީ.   ކޮންމެވެސް ޕްރޮގްރާެމއް ހަދާފައިހެން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއސަ އޮތް ކެޕޭސިީޓ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަ ހަމައަށް މި ޮއޑިޓަރ ސިފައެްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނާ ރަސްމީ

ދި މަޖިލީހުގެ މިވަގުތު ކޮމިޓީަގިއ އަ ވަގުތުގެ ރުހުން އޮތް މިންވަރާއިބެހޭ ސިޓީއަށް މެންބަރުންގެ މި ބިލްޑިންގއާ

 47އިން  72ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މި  ރެޯކޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. މި ދެކެވިދިޔަ ވާހަކަތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި މެންބަރުން އެދުވަްސތަކުަގއި މާލޭގައި ތިއްަބވާނެ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަަޑއިގަތުމަށް ެއއް އަށް މި

ޖެނެރަލްގެ  ހީތެރިކަން ޯހއްދަަވއިދެްއވާ އަދި އޭގެ ިއތުރުން އޮޑިޓަރދުވަސްތަެކއް އިދާރީމޭޒުން ޮއޅުއްފިލުްއވާ އެ

ޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާ ފަރާތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުަގއި ހާ މިންތަކާއި ހުރި ލިޔެކިއު ގުޅުން މިކަމާއޮފީހުން 

މަޢުލޫމާތުތައް ައޅުަގނޑުމެންގެ ދެްނ  ބެހޭެއްއޗެއް އޮތް ކަމުގަިއވާނަމަ ެއއާ ދެއްވާ ފަރާތްތަާކއި، އަދި އެެޖންޑާ ާއއި 

ނޑުމެންނާއަންނަ ބަ މައްސަލަ ކުރިއަށް ވަރު ކޮށްދެްއވާ މިޮގތަށް މިވޭހަމައަށް ގެެނސްދެ އްދަލުވުމަކަށް އަުޅގަ

އް މި ބޭފުޅުންނަށް އެަބއޮތްތޯ އެްއވެސް ިރޒަރވޭޝަނެ މަށް ނިންމަން. މިތަނުގައި ިމވަގުުތ ަވޑަިއގެން ތިްއބެވި ގެންދިއު

 ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި. އަޙްމަދު ރަޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 1

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ އަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އެ ނޑުމެްނ ާވހަކަދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަުޅގަ ުޅގަ

ނުޑމެން ނިންމި ތާތިބި، ހާއެންމެން މި ގޮތް ދެންތިބި  ޒިރުވެތިބި މެންބަރުން ގޮތަކަށް އެްއބަސްވެފައި މިކަން އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އަްނގަވާނެތާ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ އޭރުން ދެްނ  މެންބަރުންނަށް އަންގަވާލީމަ ިއޢުތިރާޟެއް އޮިތއްާޔ ދެން އެ 

ނުޑެގ ހަމަ އަތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެހެން މިކަން ނިންމާލަން.  ނަޑކަށް ނެތޭ  އާ 47އިން  72ޅުގަ ދޭެތރޭގައި އަުޅގަ

 މުއްދަތެއް.

  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އްޔާގައި ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުށަހެޅި ކްލަބް، ޖަމްޢިބައްދަލުވުމަށް ނިމިގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ތެރޭ 

 މި ،ކުރާނެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެވި ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޕޯޓުޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫ

 ޖެނަލްގެ އޮފީހުން މި  ކުރި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް އަދި އޭގެ އިތުރުން އޮޑިޓަރކޮމިޓީން ކޮމްޕައިލް

 ލެއް ގެެނވިފައި ިމވަނީ. ައދި އޭެގ އިތުރުްނ ޮއޑިޓަރއްްއލު އޮޑިޓަެރްއގެ މައްސަަލއަށް ޙައެދިަވޑަިއގެންނެވި މުސްތަޤި 



  

ނޑުމެން މިަވނީ އެކަށީގެްނވާ ޑެލިބަރޭަޝނެ އް ކުރިއަށް ގެްނގޮއްަސ. ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސިޓީއަށް ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ަބއްދަލުވުން މިހިސާބުން މަސައްަކތް، މިއަދުގެ މަަސއްކަްތ  71މިއަދު މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީގެ ، އެހެންވީމާ

 . ވަބަަރކާތުހޫ هللاލައިކުމް ވަރަޙުމަތު އިވާތީވެ ނިންމާލިކަން އިޢުލާންކުރަން. ަވއްސަލާމްޢަނިންމިފަ

_________________ 

 

 

 

 

 

 


