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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  25މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ `. 

މަރަދޫ ، މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްަޒތްތެރި ޢިއް ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ކޮމިޓީގެ މިއަުދގެ ހާޒިީރަގިއ 

އަދި  މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުޢިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫގެ އިތުރުން ނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު، ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ަގއްދޫއަދި  އިބްރާހީމްދީދީ ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ . އަދި ައޅުގަ

ނަމަ އެ ަމއްސަލައާމެުދ އެްއވާ. އާދެ! މިއަދުގެ މި ބައްދަުލވުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާރީ މައްސަލަ މެންބަރު ނިހާން

ގައި ަބްއދަލުވުން ފެށުމަށް ޝެޑިއުލް  9:30ޖާގަ އެަބ އޮތް. ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ޓަށް މިނި 5މަޝްވަރާކުރުމަށް 

އަދި މިހާރުވެސް ބަެއްއ  ަގއި ެއަވގުތު ހިނގަމުންދިޔަ ބަޙުސަކާ ގުިޅގެން ކުރެވުނު ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމު

ޓު ވަރަކަށް މިނި  15ުޅަގނޑުެމންނަށް ވީމާ، އަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި. އެހެން

ނޑަށް އިތުރު އިޝާރާެތްއ ލަހުން ފެ އިދާީރ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް  ނުވާތީވެ އެހެންވީމާށިގެން މިދިޔައީ. އަޅުގަ

ޓިްކ ފުރަތަމައިނުން ދެވަނަ ނުކުތާގައި މޯލްޑިްވސް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެއަުޅަގނޑު ޖެހިލާނަން.  އި އެޖެންޑާއާމެދުބަލާފަ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓާއިމެދު  2007ޕާޓީގެ 

ނޑުމެން ބެހޭގޮތުން  ބައްދަލުވުމެްއގައި މި ރިޕޯޓާ މަޝްވަރާކުރަްއަވއި ގޮތެއް ިނންމުން. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާެނ އަޅުގަ

 17ސްކުރެވުނު. މިއީ ންނަވާ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ ބަޙުހިމެނިވަޑަިއގަ ވަރަށް އެކްސްޓެންިސވްކޮށް ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި

ނޑުމެންނާ ހަމައަ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ށް ވާޞިުލވެފައި އޮތް ަދއުުރއްސުރެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަެތއްގެ ގޮތުަގއި ލޮްގކޮށްފައި ބޭްއވުމު  ކަތެއް ނިންމައިނުެލވި. ނަމަވެސްމަސައް ގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އެގޮތުން  ޑިސެމްބަުރ  1މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތކަމުަގއި އަުޅގަ

އަށް އަޅުަގނޑުމެން އެދުވަހު ޢަމަލުކޮށްގެންދިޔައީ މި މަސައްކަތް ނިންމާނެ ގޮތުގެ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓެއް މި  2014

ވަހު އެއަްށ ލެވިފައި އެދުަލވާލުން. އެ އެުކލަވާޔަ ތަނުަގއި މާީޒއާއި އަޅައި ބެލުމަށްފަހުގައި ރިޕޯޓެއް އެކުކޮމިޓީން ވެދި

ނޑުމެންނަށް ނިންމާނުވަކި ގޮތެއް ނިންމާ  1މިއަދުގެ މި ތާރީޚަކީ  ގެ ރިޕޯެޓއް ރިޕޯޓަކީ. ެއަކމަކުލެވުނީ. ކުރީލެވި ައުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ގެނެވުނީ ހަމަ މިގޮތަށް ތާރީޚެއް ޖަހައިގެން. ެއީއ  ކަމަށް. ެއއީ އެުދވަހު 2014ޑިސެމްބަރު 

ނޑު ފުރުޞަތު  ހުޅުވާލަން މި މެންބަރުން އެއްބަސްެވވަަޑއިަގންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ މިގޮތަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް. އަުޅގަ

ރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ސް ކުިރައށް ގެންދެވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްމައްސަލަިއގައި ބަޙު

 މެންބަރު. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:



  

ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލް ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަންތަްއތަކެއް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިްކ ިމއީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަލާިއރުގައި  އާދެ!

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ، ގައި އެބަހުރި ފާހަަގކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ ންކުރުމުޕާޓީން ދައުލަތުގެ ފައިާސ ބޭނު

އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާ ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މި މަްއސަލައިަގއި މި މައްސަލަ ނިންމަންޖެހޭނީ ހަމަ އެންމެ 

ކު އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ނިންމުމެއް. އެއީ ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލެއްވޭތޯ ބެލުމަށް އޮިޑޓް ރިޕޯޓާއިއެ 

ނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިވާ ގޮަތކީ ޤާނޫނެއް  ފޮނުވާލާފައި ނިންމާލުން. އޭރުން އަޅުގަ

 އޮތަސް ނެތަސް ދަޢުވާ ކުރެވުނަސް ނުކުރެވުނަސް އެއީ ދެން އެފަރާތުގެ ކަމެއް އެ ކަންަކން ނިންމުން. އެ ޑިސިޝަން

ނޑަްށ  ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނެގ ފަރާތުން ޤާނޫނު އޮތޭ ނެތޭ ިކޔާފައި ނިންމާކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލއްޔަަތކަށް ވާނީ  ފެންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެހެން ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އޮުތމާއި ެއކީަގއި އަުޅގަ

އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަެޅއް އެޅުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ މިބާވަތުގެ ކަެމއް އޮތްތޯ ބެލުަމށްފަހުގައި 

ފޮނުވުން. އެހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ކުރީަގއި ޚިޔާލުކުެރވިފައި އޮތީ ޤާނޫނެއް ވެސް ނެތޭ. މި 

ބެހޭ  ންނަމަވެސް ޤާނޫނެއް ޕާޓީަތކާވެސް ކުެރވިދާނެ. އެހެޤާނޫނު އައިމަ ޙައްލުކުެރވިާދނެއޭ. ޤާނޫނު އައިމަ ަޙއްލު 

ޕާޓީއަކުން ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަަމލެއް ނުވަތަ ތުޙުމަެތއް ެއޅޭ  ން މައްސަލަެއއް ެއއީ. އެކަމަކު އޮތުން ނެތުން އަދި އެހެ

ގޮތަކަށް ކަންކަން ކޮށްފައި އޮތް ކަމަށްވާނަމަ އެއީ ަވިކ މައްސަލައެއް. އެ މައްސަަލއަށް ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ މި 

އަކުންނެްއ. މި ކޮމިޓީެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކަްށވާނީ އެަފދަ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ކަމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ

ކްޯލޒްކޮށްލުން. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޗެޕްޓަރފަރާތަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ޖައްަސއިގެން 

ޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރި ނުކުތާަތކަށް ރިޢާަޔތްކޮށް މައްސަލަެއއް އޮތްތޯ ދެންނެވޭނެ މިތަނުން ބެލިބެލުމުގައި އޮޑި

 ބެލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައި ނިންމާލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައް އާދެ!

 މެންބަރު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ވެސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް ާތއީދުކުރަން. 

ގެ ެއއްެޗއް. އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހީވަީނ  2007ެއއް އޮިޑޓް ރިޕޯޓް އަނެއްކާ ވަރަށް ކުީރގައި ހިނގާފައި އޮތް މަްއސަލަ

އާއި ިމ  ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް މީަގިއ ހުރިކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އެަބއޮތް. އޭރު ޤާޫނނެއް ނެތް ވާހަކަ

މިތަނުްނ ، ހެންވީމާއުފެދިފައި އެަބހުރި. އެ ވެސް ސުވާލުތަެކއް އިލެކްޝަުނގައި މެންބަރުންެގ ޞައްޙަކަާމއި މެދު



  

ނޑު ވެްސ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޝަރީފް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ކޮމިީޓން މާބޮޑު މީގެ ކަމެއް ކުެރޭވނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އްޔާ އެކަން ބަލަިއ ައޅަންާވ ފިޔަވަެޅއް އެޅުމަށް އެންޓި ސަލައެއް އޮތްތޯ ބަލަން. އޮެވްއޖެއެ ވިާދޅުިވ ގޮތަށް ީމގަިއ މައް 

 ށް ފޮނުވުން އަުޅަގނޑު ެވސް ެއއަށް ތާއީދުކުރަްނ. ޝުކުރިއްާޔ. ކޮރަޕްޝަނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު މި ބަޙު އެހެން އާދެ! ސްގައި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގަންނަާވކަށް އިޝާާރތެއް ނުކުރަްއވާތީ އަުޅގަ

ނޑުކުރިން ދުވަހުގަ  .ދަންނަވަން ސްކުރަމުން ދިޔައިުރގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެްނ ބަޙުިއ މި ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ޙަވާލުީވއިުރގައި ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ  މަސައްކަތްތައް އަުޅަގނޑުމެންނާއެދުވަހު ފާހަގަކުެރވިފަިއވާެނ މި 

ނުން ބާރު ލިބިގެން ހިންގޭ ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ަގވާއިެދްއގެ ދަށުން. ބާރު، ބެލެނިވެރިކަމުގެ ޤާނޫ

ޭއގެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު  ގެ ަގވާއިުދގެ ަދށުން. ނަމަވެސްވަނަ އަހަރު 2005ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ 

އޭރުަގިއ ، ލުކުރެވެމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާބެހޭ ޤާނޫނު ވުޖޫދުކުރެވި ެއއަށް ޢަމަ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާ 2013/04ންބަރު ނަ

އަދި ޭއގެފަހަށް ދެން މިހާރު މިކަން ނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ތުގައި އަުޅަގނޑުމެންހާލަހުށަހެޅުއްވި 

ްއ ސޯޝަްލ މިކަންތަނުވަތަ  ިއ މިކަމަށް ޙައްލެްއ ގެަނއުމަށްހިނގާ މަޢުލޫމާތުގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މަފްޙޫމްތަކުގެ ތެރޭގަ 

މަލުކުރައްވާަފއި އޮްތ ނޫނަުކން ޢަނުވަތަ ޤާ ހޯދުމަށް ގެ ޤާނޫނީ ަޙއްލުމަލުކުރައްވާަފއިާވ ގޮެތއް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީްނ ޢަ

ނޑުމެންގެ ގޯސްތޯ ނުވަތަ ހިނގާފައިވަނީ  ވޭތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ ބެލުމަށްގޮތް ކުށްވެރި  ބެލުމަށް މައިަގނެޑއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަުކޑަ ކޮިމޓީން މި އަތުަގއި އެބަ އޮތް.  އަށް މި ގެނެވިފަިއވާ ރިޕޯުޓގައި މަސައްކަތް ނިންމަާވފައި އަުޅގަ

ޕާީޓއެްއގެ ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީއަކީ ިސޔާސީ  ކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މޯލްޑިިވއަންއެބަވޭ ެއވަގުުތގައި މަްޝވަރާ 

އިދާރީ އަިދ  އެ ޕާޓީގެ ޕާޓީ ސިޔާސީ ވަންތަކަންނެުތމާއި އެރީ ކުެރވިފައިވާ ޕާީޓއެއް ނަމަެވސް ޖިސްޓްގޮތުަގއި ރަ

އޮޑިްޓ  ކަމުގައިކަންތައްަތއް ހިންގާަފއިވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ހަރަކާތްތައް ހިންާގގޮތަށް ނޫން ސިޔާސީ 

 2013/4ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއިާވ މައްސަލައަށް ަޙއްލެްއ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހައްޓަްނީވގޮތާިއ ންތައް ބަލަނުަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ިލޔެިކއުނޫފާސްވެފަިއވުމުން ައއިސްފަިއާވކަމަށެވެ. އެހެނީ މި ޤާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  6ނުގެ މާތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތު ަވރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފަިއވާތީ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ާޤނޫޒިން

ނަޑއަޅާ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތު ޕާީޓގެ ފައިސާ ގައި ގެމަތީން ބެލެހެއްޓުމަށް ާއއި މުދާ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ކަ

ކަން މުގެ ތެޭރގަިއ އެކުލަވާލުުމގެ މުހިންބަޔާންކުރެވިަފއިވުާމއެކު ޮއޑިަޓރ ޖެނަރަލް މިފަދަ އުސޫލެއް އަވަސް ފުރުޞަެތއް

ނުޑމެން ހުށަހަޅުއްވައިފި މިހާރު  ތާތަކެއް ހުރީމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށް. މިފަދަ ނުކުކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެެއވެ މިއަރަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މައްސަލައާމެދު ފިޔަ އޮތްތޯ، ނެތްތޯ  ވަުޅއެޅޭނެ ގޮތްހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު ވެސް ލިބިފައި މިއޮތީ އަޅުގަ

ވާލާދީފައި މި ރިޕޯޓާއެުކގައި. އެހެންވީމާ، ްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާގޮަތށް މި ކޮމިޓީން ޙަކޮރަބެލުމަށް ޓަކައި އެންޓި 



  

ތެރި މެންބަރުންގެ ވިްސނުންފުޅުން އެގޮތަށް ނިންމަާވފައި ކުިރއަށް ގެންަދވަނިކޮްށ މި ދެވާހަކަ މިއޮތީ މިހެން ިޢއްޒަތް

ނުޑ  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޯވޓިންގ ކޯރަމް އެބަ އޮތް. ދެން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ އަުޅގަދާންޖެހޭނީ ވޯޓަށްހެން. 

ނޑުމެން ތިބޭމެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  މްލަކޮށް ާފސްކޮށްގެން ާޢއްމުގޮތެްއަގއިޖު ވޯޓިން ކޯރަމް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ ޕާޓީއަކުން ދެ މެންބަރުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގަިއ. ހާޟި ރީގައި ރަނގަޅަށް މެންބަރުން. އަދި އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓަްށ އެމް.ޑީ. ޕީން ތިން މެންބަރުން އެބަ ތިއްބަވާ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

މެންބަރުން. ހުރިހާ އަހާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެއް އިތުރަށް ޖަމާވެލީމަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި 

ޤަްއރިރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މިވަގުތު ކޮމިީޓގެ ނައިބު މު

ޢާމިރުގެ އިތުރުން ުކޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ަވޑަިއގަންނަަވއިފި. 

ކޮެޅއްދެްއވުމަށް. އަޅުަގނޑު އެދެން ޢިއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ވަގުތު

. ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަެތއް ކުރަމުން މިގެންދަނީ

 . އަުޅަގނޑުމެން މި ގެންދިޔައީ ތި ގެންފިއާއި ދެބޭފުޅުން މިހާރު ވަޑައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ނޑުުޅަގނޑުމެން ކުރިން ދުވަުހގަިއ އަ ަނވަންދެންވަަޑއިގަން  ބޭފުޅުން  މަޝްވަރާކޮށްފަިއވާ މަްއަސލައެއް. އަުޅގަ

ވަަނ  2007ކުޑަކޮށް ރީފްރޭސް ކޮށްލާނަން. އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ، މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮްކރެޓިކް ޕާޓީގެ 

ިވގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި މަޢުލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ނިންމެ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއަވއިއަހަރުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މާ

ކުޅުުދއްފުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. އޭރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ އެއް ެމންބަރަކަށްވާނެ 

ނޑުމެްނ މި  ވެސް ިމ  ޓީންމަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމި ވަނަ 18އެމަނިކުފާނު އިންނެވީ މި ކޮމިޓީގައި. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދުވަުހގެ ބަޙު އެހެންވީާމ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުނީ ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓެއް ޮގތުގައި. ްސ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  . މިއަދު އީމަސައްކަތެއް މި  ލޮްގަގއި އޮތް ކުރުމަށްފަހުގައި ވަިކގޮތެއް ނުނިންމާ ނިންމާލެވިފައި އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައިސްގެ އަީލގައި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ބަޙު

ޗެކްކުރުމަށް  އެއް ގޮުތގައި އޮތްޯތ ނެތްތޯ ބަލައިމެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރަްއަވއިފި މި މައްސަލަ، މައްސަލަ

ފޮނުއްވުމަށް އިނގޭތޯ.  އެއްކޮށް ޝަނަށް ސިޓިއަކާޕްަޝން ކޮމިކޮރަ-އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން، މައި ކޮމިޓީން އެންޓި

ަގާވއިދަށް ވަނަ އަހަރުގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  2005 ިއވޭ ތެދެއްމެވާލާދީފަރިޕޯޓުގައި އޭުރަގއި ޙަ މިއެއީ 

 ގައި އެކަމު ން ދިޔައިރު މާބޮޑު ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނުވަތަ ަގވާއިެދއްގެ ދަށުން ވެސް މާބޮުޑ ބުރަދަންތަކެއް މަލުކުރަމުޢަ

ނެޑއް ެއުކލެވިފައި ނެތީމަ ސޯޝަލް  ނޑު މިންގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ މައިގަ

ނަޑެއޅުމުގައި މިހާރު ފާްސވެފައި މިއޮތް  ޤާނޫނަށް  2013/4ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓއާމެދު އަުޅަގނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ކަ

ދެން ނިކުންނާެނ  ވެފައިވާީތވެ މި މައްސަލަ، މިފަދަ މައްސަލަތައްފާސްޔަތް ކޮށްލުން. އަދި މިހާރު މި ޤާނޫނު ރިޢާ



  

ނޑަށް ިރވާނެ މިންވަރު އެނގޭނެ ކަމަށްކުށްވެޑިފޯްލޑުން އްޔާ އެމީޑިެއޓްލީ ތެއް ނެތް ކަމަށް. އެހެން ވެއްޖެ ގޮ . އަުޅގަ

ޮގތަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތީަމ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަަމވެސް މިހާރު  ވިސްނެނީ އެހެން ކަމަށް އެ ުނކުތާ ެއ އަންނަނީ.

ވަަޑއިގެންެނވީ. އެހެންވީމާ، މި ވޯޓަށްދާން ހަމަ ތައްޔާރުވަިނކޮށް ޢިްއޒަތްެތރި އިތުރު ދެ މެންބަރަކު  މެންއަޅުަގނޑު

ގޮސް އޮްއވާ މިަކން އެ ދެބޭފުޅުންނަށް ވެސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ުކރިއަށް ގޮސް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެޖެންާޑެގ ވަގުތު 

ނޑު ހިތަށްދިނުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫ  އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތެއް ޢާޔަތްކޮށްލާނެރި އަރާ ން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމ ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުެރވިފަޭއ  ނަވާ ކަުމގައި ާވނަމަ ފުރުޞަތެއް،އެދިަވޑަިއގަން

ނޑުެމންގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ށް ދަންނަވާލެވިދާނެ ނޑުމެންނަމިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ މިހާރު ވޯޓަކަށް. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް  2007ގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން  2މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ނޑުކޮށް ނިންމުނު ގޮތުރާސާރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދި މި  ސްކުރަމުން ދިޔައިރުަގއިމެން ބަޙުގެ ރިޕޯޓާމެދު އަލުގަ

މާލިއްޔަތު ވަނަ މަޖިލީހުގެ  17ވަނަ މަޖިލީހުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ުކރެވުނު ދިރާސާގެ އަލީަގއި  18، ކޮމިޓީގައި 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ކޮމިޓީން ނެގިފައިވާ ސަ އޮްތ ބް ކޮިމޓީން ނިންމަވާފައިވާ މަސައްަކތް އަޅުގަ

 ގޮތަށް ރިޕޯޓާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުެރވުމަށްފަހުގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އްވަނީ ިމ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރަ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުްއވައި 

ެއއީ ޮއޑިޓް ، ށްކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަ-ދުކުރައްވާަފއިވަނީ މި މަްއަސލަ އޮޑިޓް، އެންޓި ތާއީ  މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވއި

ނޑު މަްޝވަރާތަކެްއ އުރެްއގައި މެންާނ ހަމައަށް އައިއްސަ. އަދި ދައޮފީހުން ނިންމަވާފައިވާ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓެއް އަުޅގަ

ނޑައަޅަން. ީމގައި ކޮރަ ފަދަ އެއްވެސް ޝަުނގެ ނުވަތަ ދަޢުވާކުެރވިދާނެޕްކުރުމަށްފަހުގައި ދެން ފައިނަލް ގޮތްތަކެއް ކަ

 ވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ މެންބަރުން ވޯޓުއްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނު-ކަމެއް ހިނގާފަިއވޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި އެންޓި 

ގެްނ މެންބަރެއްގެ ވޯޓު ލިބި 7ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޣަފޫރު. ޝުކުރިއްޔާ. ޢިްއޒަތްތެރި  އެދެން. ދެއްވުން

. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން މިގޮތަށް މިކަން ފޮނުވުމަށް ނުފެންނަ ނޑުމެންނަށް މި ފާސްވީކަމަށް ބެލީއަޅުގަ 

 1ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ެއކަނި. އެހެްނވީމާ، ކަމަށް ފެނވަަޑއިގަންަނވާ ބޭުފޅުން ވޯޓުެދއްވުމަށް. 

ނޑުެމން 7ވޯޓު،  ނަށް މި އެޖެންޑާގެ މަަސއްކަތް ދެ ނަންބަރު ައއިޓަުމ މިހާރު ނިމުމަކަށް އައީ. ވޯޓު. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ލ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި  3އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ެއޖެންޑާ ނަންބަރު  ގައި އަުޅގަ

ބުްނ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ އަމިއްލަގޮތުން ލާރި ަނގަިއެގން ލޮލުގެ ފަރުވާދެމުން ެގންދާތީވެ އެކަުމގެ ސަބަ

ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެ މައްަސލަ ޙައްލުކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ނަޒީރު މޫސާ، ކުރިކީލަ/ލ.ގަްނ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީައކާމެދު 

ނޑުމެންނަށް މިވަނީ  )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(މަޝްވަރާކުރުން.  އާދެ! މީގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސިޓީއެއް އަުޅގަ

ލ.އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލު ތެރޭަގއި އަިމއްލަގޮތުން ލާިރ  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާާރގެ ޕަބްލިްކ ރިލޭޝަން ސެްކޝަނުން

ނަގަިއގެން ލޯ ބަލަމުންދިއުުމން، ލޯ ބަލަމުންދިއުމުން ރައްޔިތުންނާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ނަޒީރު 



  

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެޑްރެސްކުރަްއވާ ފޮނުއްާވފައިވާ ސިޓީގެ ކޮީޕއެއް ިމ  މޫސާ، ކުރިކީލަ/ލ.ގަން ރަްއޔިތުންގެ

ނޑުެމންނަށް މިވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިދާރީ މޭޒާ ހަމައިން މެމޯއާއެކު ފޮނުވީެމވެ. މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު އަުޅގަ

 ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަްށ،ކީލަ ރައް . ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނަން މި ސިޓީަގއި ލ.ގަްނ، މަތިމަރަދޫ ކުރިފޮނުއްވާފަ

ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަން. ލ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭަގއި ަވރަށް ގިނައިން ލޯ ބަލަމުންދެެއވެ. ެއއީ އަމިއްަލގޮތުންނެވެ. 

ރަްއޔިތުްނ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ލާރި ނަގަިއގެން މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ކުރުމުން އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ނުރުހެއެވެ. 

މިކަމުން މިހެންވެ،  މިކަމަށް އެދިއެދި ތިއްބާ ޮކންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މިކަން ކުރާތީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަމެވެ.

ނޑަކަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ެވސް ނުވިސްނޭ. ނަމަވެްސ  ރައްޔިތުންނަށް ލުިއގޮތެއް ޮއތްތޯ ދެންނެވީމެވެ. އަުޅގަ

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޓީ ލިބިފައޮތީ ރަްއޔިތެްއގެ ސިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑު ހުށަހަޅަ ހިނގާކަމެއްތޯ؟ ކިހިނެއް ކިހިނެއް ވާކަމެއްޯތ  އީމިން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔަން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގޮެތއް ނިންމޭނީސާފުކުރަން. ެއއަށް . ހަމައެއާއެކު މި ަކއުންސިލަށް ވެސް އެކަުމަގިއ ފަހުތާ ތިއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހިނގާ ގޮތާއިއެ  ނުޑމެ ދެން ލިޔެލީމައަުޅގަ ދެން އިނގޭނެ ނިންމަންވާ  ންނަށް ތީގެ ޖަވާބު އައީމައަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ގޮތް. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އްމަދު ޞާލިޙް.މް މުޙަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނޑަކަށް ީމގައި ަމއްސަލަެއއް ަރއްޔިތަުކ ފޮނުވަްނވީ  ގޮތަކަްށ ޣަފޫރު އެ ވިާދޅުިވ ކަންތަްއ ކުރެވިދާނެ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ެއއްޗެހި.  އި ަކހަލަ ހެކިތަކަކާމީަގއި ހުންނަން ޖެހޭނެ ފޮނުވާއިރު ކޮންމެވެްސ  ނޫން މިއޮތީ ފޮނުވާފަިއ ދެއްޯތ. ދެން

އަޅުަގނޑަްށ ދެން އެހެންވީމާ، ތަފްީޞލެއް ނެތް.  ކޮށްފިއޭ. ކަމެްއ މިހެން ވެނިކަން ުކރަނީ. މި މިވެިނ ބަޔަކު  ،ކަން

ނޑަށް ޖާގަ ޮއތް ކަމަކައާއިގެން ކުރިއަޕާސަނަލީ މި . މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން މައްސަލައެއް ށް ނުދެކެންްށދާކަށެއް އަުޅގަ

ރެ ތަފްޞީލުކޮށް. ަވގުތާ ެއއްިޗއްސަްށ މައްސަލަެއއް ފޮނުވާއިރު ުހންނަންޖެހޭނެ މިއަށްވު ކަށް އިނގޭތޯ.ނެތް އަޅުަގނޑަ

ނަޑށް އެހެން  ބަލާއިރުަގއި  .އިނގޭތޯ ފެންނަނީއަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ



  

 ގައްޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޙްމަދު ރަޝީދު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޓަެރއް ދެން އެހާވަރުގެ އޮށް އީ އި މިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅަގނޑަށް ވެސް ލަފާކުެރވޭ ގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުގަ 

ނޑުމެން މައްސަލަ ަބލަން ވެއްޖެ އަޅު މިގޮތަްށ ހުރި ސިޓީއެްއ ކަމަކަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. ދެން  އްޔާ ހަމަ މީހަުކ ގަ

ނެޑްއ  ނޑުމެން ބަލަންވީ. މީގައި ކޮންެމވެސް ކަހަލަ މިންގަ ނޯޓެއް ލިޔެލާފައި ފޮނުވާިއރު ވެސް އަުޅގަ

އެތަނަށް  ގެންގުޅެންޖެހޭ މީގައި. ދެން ލޯ ބަލާ ވާހަކަ މި އިނީ. ޑޮކްޓަރުން ލޯ ބެލީތޯ؟ އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެއްޗެހި ވާހަަކެއއް ނޫން. ދެން މި ކަށް އެނގޭ އްސަ ތިބޭ މީހުންެގ ލޯ ބަލަނީތޯ؟ މީތި ވެސް މީގައި މާބޮޑަ ގޮ މުންއާން

ނޑު ވެސް ޤަޫބލެއް ނުކުރަން ކުިރއަށް ެގންދަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ަކމަކަށްމާބޮޑަްށ  މީގައި އެހާވަުރެގ  .އަުޅގަ

 ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް. ުޝކުރިްއޔާ. ދަނެއް ހުރި މާރަބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ެއހެން މެންބަރުންނެކޭ ވެސް ެއއްފަދައިން ައޅުަގނޑަށް ވެްސ މި މައްސަލަިއގެ ބާވަތުްނ 

ވަރަށް އެހެން ގޮތަކަށް ސިަފކުރެވޭ މައްސަލަ ެއއް މިއީ. ހަމަ ގައިމު ވެސް ސަރުކާރުެގ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަމިއްލަ 

އި ަފއިދާ ނުާވގޮތަކަށް ކަްނކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އެްއވެސް ވަަރކަށް ދޭނެ މީހަކު ގޮއްސަ އެ ރަްއޔިތުންނަށް އެތަނުގަ

ނޑު ޤަބޫެލްއނުކުރަން. މީނަގެ ވާހަކަތަުކން އެބަ އެނގޭ ކޮންޓްރެްކޓު އުސޫލުން އެތަނުަގއި  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަިއ އެ ހޮސްޕިޓަ ލުަގއި ެއކަްނ އެކަންކުރަމުންދާކަން. މިއީ ހަމަ ފޯނު ކޯލަކުން ނަމަވެސް އަުޅގަ

ހިނގަމުންދަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި އޮޅުންފިުލވާލާފައި ެއކަންުކރެވިދާނެ އެފަރާތަށް ހަމަ ލިޔުމަކުން ޖަވާބު ވެސް ެދވިދާނެ 

ވަނަ ކަަމކީ މިކަހަލަ މައްސަލަ ެއްއ ބަލަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޮޑަށް މި މައްސަލަ ބަލަނީ  2ކަމެއް. ދެން 

ލަން ހަމަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ކަމަށްވަންޏާ މި މައްސަލަ ބަ 

ފޮނުވުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެނީ. އެއީ އަދި ކިތަންމެ އާދަިއގެ ގޮތަކަށް އަދި ކަންޮބޑުވުމެއް ހުށަހެޅި ކަމުަގިއވީ 

ވާންޖެހޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އެބަ ފުރުޞަތު  ނަމަވެސް މި މަޖިލީހަކީ ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކު ހިނގާ މަޖިލީހަކަށް

ލިބިގެންދޭ ޢާއްމު ރައްޔިތުންަނށް ވެސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މައްސަލަތައް ފޮނުވުން. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިީޓ، މި 

ނަމަ. ނަާގ ކޮމިޓީން މިކަން ބެލުމަށްވުރެ މި މާލިއްޔަތާ ގުޅުން ހުރި ަކމަކަށް މިވަނީ މީގެ ލާރިެއއް މިސާލަކަށް ނަގާ



  

މިންވަރެއް. އެހެންވީާމ، ސަުރކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން މިކަން ކިހިނެއްތޯ ކުރަމުންދަނީ 

ބަލާފައި މިއީ ހަމަ ވަރަށް ިސމްޕަލްކޮށް އެފަރާތަށް ޖަވާބުދެޭވނެ އެްއޗެއް. ރަނގަޅަްށ ެވއްެޖ ކަމަށްވަންޏާ މިވާނީ ހަމަ 

ެވގެްނ އެތަނުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ އެހެން ޑޮކްޓަަރކު ެވްސ ހަމަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގަ އޮ

ވާހަކަދެެކވިގެން ކުރެވެމުންދާ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ ރައްިޔތުންނަށް އެކަމުން ފައިދާވަީނ ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ، 

ބަލާކަށް. އެހެންވީމާ ީމތި ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްަޔުތ އަޅުަގނޑަްށ އެހާ ތާކުންާތކުޖެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން މި ޮކމިޓީން 

ނުޑ...  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާލުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު، ފައިޞަލް ނަސީމް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑުމެންާނ ޝުކު ނޑަށް ެވސް ހަމަ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ މިއީދެން ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ ރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ހަމައަށް މިއޮތީ ހަމަ މައްަސލަ އެްއ ައއިސްފަިއ އިނގޭޯތ. އެހާ ފުރިހަމަ ގޮުތަގއި ައދި ސިޓީ ނެތް ނަމަެވސް 

ގައި ހަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހަމަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަޔާންކުރެވިަފއި ނެތް ނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މީ

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ މިއީ ކިހިނެއް ކިހިނެއް ިހނގާ ކަމެްއކަން. ެއއްވެްސ 

ންވީމާ، މަޢުލޫމާތު ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ. އެ ސިީޓއަކުން ދޭަހއެއްުނވޭ ހަމަ އެްއވެސް އެްއޗެއް. އެހެ

ނުޑ ެއއަްށ ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން. އަުޅަގނޑަށް ނުފެނޭ މި ސްޓޭޖުަގއި  ސާފުކުރަން މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑިވަުޅަގއި  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ެބހޭ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް މި ދަ

ޅުަގނޑަށް އެހާ ރަނގަުޅކަމެްއ ގޮތުަގއި ނުދެކެން. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ފެންނަނީ. މައްސަލަ ފޮނުވާކަށް އަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝިދުނާ ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި ސަުރކާރު ފެސިލިޓީ ވެސް ޭއގެ ތެޭރގައި ޕްރައިވެޓް ަބޔަކު ވެސް ޚިދުަމތެއް ދެންޏާމުން އެއަށް ޗާުޖ 

ނެގޭނެ އުސޫލެއް ނޯންނާނެ ެއ ފެސިލިޓީސް ބޭނުންކޮށްގެނެްއ. އެއީ އެތަުނގައި ތިބެނީ ަސރުކާރު ޕޭ މުވައްޒަފުންނާިއ 



  

ރަންާޓއި ސަުރކާރުގެ ފެސިލިޓީއާ ިމގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ޢާއްމު ގޮެތްއގަިއ އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ައއި ސަރުކާރުގެ ކަ

ކޭމްޕެއް ިވޔަސް މިކަހަލަ ކަމެއް ބޭްއވިަޔސް ެއކަންކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ އެތަނުަގއި އެކުރަްނ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ އެފަަދ 

ލެއްގެ ތެޭރގައި އެކަންކުރަންޏާ. ފައިސާ ނެގެންޏާމުން އެތަނުގައި ތިބި ސަރވިސް ެއއް ދޭންޖެހޭނީ، ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އާއި ެފސިލިޓީސްގެ ބޭނުން ެއކުރެެވނީ. އެއީ އެކަން އޮންނަްނާވނެ ގޮތެއް ނޫން. ދެން ތި 

ނޑަށް ެއާއއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތިކަހަލަ ކަންތައް ހިނގާގޮްތ ދަންނާތީ ހަ މަ އެއްެޗކޭ ސިޓީަގއި އަުޅގަ

ބުނެލަންވެގެން. ެއްއގޮތަކީ ިތ ސިޓީގައި ފޮުނވި ފަރާތަށް ތިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި އެއްކޮށް މިތަނަށް 

ނޑުމެންނަށް ފުންމައެއް ނުގަެނވޭނެ. ދެން އަނެްއގޮތަކީ ިތީއ  ފޮނުވަން އެންގުން. ހާފް މަޢުލޫމާތަކަށް އަޅުގަ

ތު މިނިސްޓްރީ އަށް ކިހިނެއް ހިނގާކަމެއްތޯ އަހާ ވެސް ލެިވދާނެ. އޭރުން އެމީހުން ވެސް ހިނގާކަމެއްތޯ ބެލުމަށް ހެލް

ބުނާނެ ތިކަން ހިނގަނީ ތިމަންނަމެންނާ އޮންނަ އެރޭންޖުމަންޓެއްގެ ދަށުން މިހެން މިހެނޭ. އެކަމަކު އެފަދަ 

ނޑުމެން ޮގްސ އެރޭންޖުމަންޓެއް ފައިސާ ނަަގއިގެން ސަރުކާރު ފެސިލިީޓއެްއގެ ތެރޭަގއި ނުހި ންގޭނެ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސަރޖަރީ ެހދެން ނެތް ސަރޖަރީ އޭ.ޑީ.ކޭގެ ފަރާތުން ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި ޕަރފޯމެއް ނުކުެރވޭނެ 

ނޑުމެން މިހާރު ެވސް ޑޮކްޓަރުން ފޮުނވައިދެން.  ފައިސާ ނަަގިއގެނެއް. އެހެންީވމާ، އެތަނުެގ އެހެނެއް ނެހެޭދނެ. އަުޅގަ

އެކަމަކު ެއއީ ހަމަ ހިލޭ ފޮނުވައިދެނީ. ލާިރއެްއ ޗާެޖއް ެވސް ނުކުރަން. އެގޮތަށް އެކަްނ ހިނގާ ކަމަކަްށވާންޖެހޭނީ. 

ނޑަށް ހީވަނީ ތީގައި ސިޓީ ފޮނުިވ  ނޑު ޝެއަރކޮށްލާނަމޭ. ބޮޑަށް ރަނގަޅީ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، ހަމަ ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އޭރަށް އެ ފަރާތަށް މިތަނުގެ ކޮމިޓީއަކުން ބަލާ ފެ ންވަރުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި އަލުން ލިޔުމަށް އަޅުގަ

 އޮތީ ރެސްޕޮންޑުކުެރވިފައި ފޮުނވުން ކަންނޭނގެ އެންމެ ބުއްިދވެރީ ެއގޮތް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު، އިބްރާހީމް ަޝރީފް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ މި މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ކަމަށް އެފަރާތަށް  އާދެ! ތި މައްސަަލއިަގއި އަުޅގަ

ތު ފުރިހަމަކުރައްވާ އެކަންުކރާ ބަޔަކާއި ކިހިނެއް ހިނާގ އެންގިދާނެ. މައްސަލަ ބަލަން އިތުރަށް އެދޭނަމަ މަޢުލޫމާ 

ކަމެއްކަން އޭގެ ހެިކ، ފުރިހަމަ ހެއްކާއި އެކު ހުށަހެޅުމަށް ައންގާ ނިންމާލުން. އޭރުން ތި މައްސަލަ ކްލޯްސވީ އެހެްނ 

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަްށ  ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސގެން ެވސް ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމާއި މިހާރު އޮތް

ބަލާ މިހާ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ބެލެން ނޯންނާނެ ކަމަށް މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ސިޓީ އެއް ފޮނުވާލީމަ ނިމުނީ. ދެން 



  

އިތުރަށް މައްސަލަ ބަލަން ެއދޭނަމަ ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ފުރިހަމަ ހެއްކާއި އެކު ހުށަހަޅަން އަްނގަްނ 

 ނިމުނީ.  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 . މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު، 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑު ވަރަށް ާސފުކޮށް އެ ބުނަނީ އަޅުަގނަޑށް ނޭނގޭ އެ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލެްއގެ  ތެރެއިްނ މިހާރު އަޅުގަ

ކަމެއް ހިނގަންޏާ މިތަނަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް އޮންނާނެހެނެއް. އެހެންވީމާ، އޭނަ އެބުަނނީ 

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ސަރުކާުރގެ ފެސިލިޓީސް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން ލާރި ނަގަނީއޭ އެތަނުން. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ހިންަގާވ 

މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާ މި ހުރިހާ މައްސަލަ ތެރެއަށް ވަންނާކަށް އެާހ އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ވެްސ 

ޓައިމެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ެނތް. ހިނގާ އެހެންވީމާ، އެްނޓި ކޮރަޕްޝަނަށް މި މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި 

މައްސަލަވާނީ އެންޓި  ފޮނުވާލަން މައްސަލަ އޭރުން އެހިސާބުން ނިމުނީ. އޭނައަށް އެންގީމަ ނިމުނީ މިހާރު

ނޑުމެން  ކޮރަޕްޝަނަށް ފޮނުވާފައޭ. އެޭބފުޅުން ތިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅއްވަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އަުޅްއވާނޭ. އޭރުން އަުޅގަ

 ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ތި މައްސަލަ ނިންމާލެވިދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު އިބްރާހީމްދީދީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ މައްސަލަ އެއް އައިސްފާނޭ. ހަމަ  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހަމަ އަޅުގަ

ޑޫ ސިީޓަގއި ެވސް މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާިވ ބައެއް ފަހަރު މިކަހަލަ ގޮްތޮގތަށް ދިމާވެފައި ހުރޭ. އަުޅަގނޑުމެން ައއް

ނޑަްށ ހީވަނީ ފަހަރެްއގަިއ ހަމަ ވެާދނެހެން މި ލ.އަތޮޅު ތިރަުށގަިއ ތި ހޮސްޕިޓަލުެގ ތެރޭަގިއ  ތަންކޮޅެއްކުީރަގއި. އަުޅގަ

ވެގެްނ ހުރި ހުސް ރޫމެއް ނޫނީ ހުސް ޖާގަެއއް ތަނެއްަގއި ހުރެގެން އެރަށުގެ ލޮުލގެ ޚިދުމަތް ދޭން ބަޔަކު ބޭނުން

ތަންކޮޅެއް ެހޔޮ ައުގގަިއ ެއ ޚިދުމަތް ޕްރޮވަިއޑު ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ހެލްތު ިމނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ 

އެމީހުންނަށް އެ ޖާގަ ދެއްވީ ކަމަށް ވެސް. ޖާގައިގެ ދަތިކަން، އޭރުން އެމީހުން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެ ޚިދުމަތް 

ރުފިޔާ ނަގައިގެން ވެސް ޚިދުމަތް ދެވިދާނެތާ.  50ރުފިޔާ ނަގަންވާތަނުން މިހާރު  100ން ދެންޏާ ރައްޔިތެއްގެ އަތު



  

އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ަރއްޔިުތންނަށް ލުއިގޮތެއް ހޯދައިދިނުަމށް ޓަކައި ކޮށްީދގެން އުޭޅ 

. ހަމަ އެްއގޮތަީކ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް ިމ މަޢުލޫމާތު ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެްނވީމާ، ިތކަން އޮްތގޮތް ބަލަްނވީ 

އޮޅުންފިލުވުން. އަނެްއގޮތަކީ ަހމަ އަލުން ތީގެ ސީދާ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލާގޮތަށް ސިޓީ އެްއ ފޮނުވައިދޭށޭ އެދުން. އެއީ 

ގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިާވ އަޅުަގނޑު އެޭދގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުުކރަން ތިހާ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮެތއް 

 ގޮތަކަށް ނުބައި ގޮތަކަށް ތިކަްނ ކޮށްފާނެހެނެއް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި. އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މިވަގުތު ހާޟިރީަގއި ތިއްެބވި ގިނަ މެންބަރުން ހަމަ 

ގޮތަކަށް ވާަހކަފުޅު  3ޚިޔާލެއް  3މެންބަރުން މިކަމަށް ހަމަ ލަފާފުޅުތަކެއް ދެއްވަުމން ތި ގެންދެވީ. ޖުމްލަ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެްނ އެބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް މި  ދެކެވިއްޖެ. ެއއްގޮަތކީ މިނިްސޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މިކަން އޮޅުފިލުވުމަށް އަުޅގަ

ނ 2ފޮނުވުން.  ޑުމެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައިގެން ބެލުން. ވަނަ ގޮަތކީ ިމ މައްސަލަ އަުޅގަ

އަނެްއގޮތަކީ ސަުރކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއާ މިކަްނ ޙަވާލުޮކށްދިނުމަށް މި ފޮނުވާލުން. 

ރާއަށް ލިބިގެން ދިއުާމިއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި މިސިޓީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާ

ނުޑމެންނާ ޙަވާލާދީފައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ވަނަ  94ގުިޅގެން އިދާރާއިން މެމޯއެއް ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ެގ  99ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ަބޔާން މިކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  94މާއްދާގެ )ވ( އަށް. 

ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ފޮުނވާ ސިޓީތައް ފޮނުވާެނ ކޮމިޓީެއއް ަކނަޑއެޅުން. ދެން ޮކން ދަށުން މަޖިލީހަ

މިންވަރަކަށްތޯ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ މީގައި ހިމެނެނީ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން ނިންމަވާފަިއވާ ނިންމުން އެީއ މިަވގުތު 

ޢާއްމު ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނާ މާލިއްޔަތު  އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮންކޮން ސަބަބަކާިއ ހުރެތޯ

ނޑުމެންނަކީ  ކޮމިޓީއަށް މިކަން ަޑއިރެކްޓު މިކުރީ. މިސާލަކަށް އެތަނުަގިއ މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާތޯ ުނހިނގާތޯ. އަުޅގަ

ން. ތަޙުޤީޤީ، މާލީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއް ނޫން. އާދެ! ޖިނާޢީ ނުވަތަ އަދި އެނޫން ވެސް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއް ނޫ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިކަމެއް ބަލަހައްޓަން އައިަމ ކަމާ، މިކަން ޙަޤީޤަތުގަިއ  އެހެންވީމާ، ުކއްލިައކަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި ދާންޖެހޭނީ ސަރުކާުރ ިޒންމާދާރު ކުރާ ކޮމިޓީއަށް. ެއީއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް 

އި ުނވަތަ ޞިއްޙީ މަރުަކޒެްއގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ ކަމެްއ ކުރަން ބަޔަކު ަވއްދަިއގެްނ އެނިގގެންތާ ހޮސްޕިޓަލެްއގެ ތެރޭގަ

އަދި މިއީ ކޮންމެހެނެއް ހިނގާކަމެއްޯތ ވެްސ ރަނގަޅަްށ ބަލާލެވޭނެ މަގެްއ ނެތް. ހަމަ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު މަދުކޮށް 

ހަމަ ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމުކުރުމަށް ޓަކަިއ  ލިޔުްއވާފަިއވާ ސިޓީެއއް ހަމަ ރައްޔިތަކު ފޮުނވާ ސިީޓއެއް އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ކުިރއަށްދަނީ. އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުމެއް ނުފިލާ ޖުމްލަ  މި ޓޭބަލްކުރެވިގެން އަުޅގަ

ނުޑމެން ނިންމާލެ 3ގޮތެްއގަިއ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ ހަމަ މި  ވިދާނެ. ބައެއް ގޮތުންކުރެ ގޮތަކުން އަުޅގަ



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެަބ ވިދާޅުވޭ ހެލްތު މިނިސްޓްީރން އޮޅުންފިލުއްވަން މިކަންަތއްތަކަށް ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް 

މިންވަރަށް ބަލާ ކަމުަގިއވާނަމަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް ޮފނުއްަވއިގެން މަޢުލޫމާތު ޮއޅުްނފިލުވުމަށް ތާއީދުކުަރއްވާަފއި 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޞަލް ނަސީމް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އެއީ މިޮކޅުން ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެބައޮތް ފައި

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ދެން ބާކީ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުންތަކަށް އަިދ އިތުރަށް އަދި މި ސިޓީ  މޫސާ

ރު މަޢުލޫމާތު، އެއަކަށް ވެސް ތާއީެދއް ނުލިބޭ އަދި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވި ފަރާތުން އިތު

 އެްއގޮތެއް ިމއޮތީ ތާއީދުލިބިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނަވާލަންެވގެން ެއކަމަުކ އޮން ރެޯކުޑގައި ިމވާހަަކ މުޤައްރިރު، އަޅުަގނުޑ ހަމަ އޮފްދަ ރެޯކޑުަގއި އެްއޗެްއ ދަން

މު ކޮމިީޓއަށް އަލުން މި މައްސަލަ ން ެއއްބަްސެވލައްވީނޫންތޯއޭ ާޢއްމިދަންނަވަނީ. އޮފްދަ ރެކޯުޑަގއި އަުޅަގނޑުމެ

 99ނުއަސާސީގެ ވެސް އެްއޮގތް. އެއީ ސަރުކާރު މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ޮކމިޓީ. ޤާނޫ ފޮނުވާލުމަށް. އެއީ

ނޑުެމންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ަޝކުާވައކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  ވަނަ މާއްާދގަިއ އަުޅގަ

ނިޔަުތަގިއ  ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ީމގެ އެންމެ ޒިންމާދާރުކަމާއި ެއކު މިަކންކުރުމުގެ ހެޔޮ

ނުޑ މިދަންނަވަނީ ހަމަ ޢާއް  ޏާމިކަންކުރަނީ ކަމަށްވަން މު ކޮމިޓީއަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ މި ައުޅގަ

ވެސް  ކޮމިޓީއަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ކިޔާފައި ހަމަ ލިޔެލުމަކުން

ނޑުމެން މިއަށް ިއޙްތިރާމު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަ ނޑަށް ނުބެެލވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަލުން އަނބުރާ މީތި އަޅުގަ މަކަށް އަުޅގަ

މު ކޮމިީޓއަްށ ލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުުވމަށްވުރެ ޢާއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަ

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީގެ މިކަހަލަ ލަފައެއް ގޮތުގަިއ ލިޔެލާފައި ފޮނުވާލުން ހަމަ އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ގެ ުމދަލާއި ފައިާސއާ ބެހޭ ތަން އަޅުަގނޑަްށ ނުފެނޭ މި ކޮިމޓީ ނޫން ކޮމިޓީައކުން ތިކަްނ ބެލޭނެ ގޮެތއް ދައުލަތު 

މިތަން މިއީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ވަރަށް ސާުފކޮށް އޭނަ އެުބނަނީ މިތަނުގައި ކޮރަޕްޝަުނެގ ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާ ވާަހކަ. 

ނޑިައކަށް ނާދެ.   އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ މެންޭޑޓުން އެ ބޭރުވާ ތަނެއް އަުޅަގނޑުގެ ސިކު



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

މިހާރު  ބުން ނިންމާލަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑު ވެސް ކުޑަކޮށް ކުީރގައި ާތއިދުކުރިން ކުިރއަށް ުނގެންގޮސް މިހިސާ

އަލުން ވިްސނާލިއިރުަގއި މި ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް އަސްލުަގއި ސިޓީަގއި  އާއި ދެން އަޅުަގނޑު ެވސް މިދެކެވުނު ވާހަކަ

އޭނަ މިބުނަނީ މީގެ ކޮރަްޕޝަން ޢަމަލެއް އެބަ ހިނަގއޭ. ެއއީ ބުނަން ބޭނުންެވެގން އުޅޭ ެއްއޗަކީ. އެހެންވީާމ، 

އިތުރު ކޮރަޕްޝަންެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ުކރީގައި ވެސް އެ ނިންމާލިގޮަތށް އަޅުަގނޑު ވެސް މި މައްސަލަ 

ންކޮށްފަިއ ެއބަތިބި. އެހެންވީމާ، އެންިޓ ޢަމަލެއްތޯ ކިހިނެއްތޯ އޮތީ ބަލަން. މިކަންކަމަށް ކޮމިަޝންތަކެއް ޢަްއޔަ

ކޮރަޕްޝަނަށް ފޮނުވާފައި މިހިސާބުން މިކަން ކިހިނެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަެމއްތޯ ަބލާ އެމީހުންނަށް އެހިސާބުން 

ނޑުމެން ޢައްޔަންކޮްށފައި ތިބި ސަބަބަކީ ވެސް ެއއީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ބޮޑަްށ ދޫކޮށްލީމާ ނިމުނީ. އެމީ ހުންނަށް އަޅުގަ

އޭނައަށް މީތި އަމާޒުކުރަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަްށ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

ނޑު ާތއީދުކުރި ާތއީ ނޑު ކުރިއަށް  އިުދކުރުން އަނބުރާ ގެނެސްފަ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށް ކުީރަގިއ އަުޅގަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ގެންދަން ނިންމައިފިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ފައިަޞލް ނަސީމް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ށް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން މި ެދގޮތަށް ެވސް ތާއީދުކުެރވޭ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. މިހާރު އަޅުަގނޑަ އާދެ!

 ވެސް ހަމަ މައްސަލަ ެއްއ ނެތް.  ޮގތެއް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ތާއީދުކުެރވޭ ކޮންމެ 2މިހާރު ޣަފޫރުގެ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ާދއިރާގެ  މަތިވެރިއަދި  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރުިޢއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަށް  އާދެ!

ނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  2، މުޙައްމަދު ޙުސަިއން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި   2ބޭފުޅުން ގުޅިވަަޑިއގެންނަަވއިފި. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ މިވަގުތު. އެއީ ލ.ައތޮޅުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތަ 3ނިމިގެން  ނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާފަިއ ގައި އަޅުގަ ކު ައުޅގަ

ނޑުމެންނާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޫން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީ ހަމައަށް  ފުޅެްއ މިއޮީތ އަުޅގަ

 . މިއަށް ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތީން ފޮނުވާފަވަނަ މާއްދާގެ )ވ 94މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަްތ ކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން 

ނޑުމެންނަށް މިދިޔައީ ދެތިން ހަތަރު ގޮތެްއ ހުށަހެޅިގެން. ދެތިން ހަތަރު ނިންމުމަށް ކުރެވުނު ަބޙު ގޮތެއް ސްގައި އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގިއ އެްއގޮތަކަށް މިހާރު ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުެރވުނީމާ ގާތްަގނޑަކަށް ެއކަން ނިންމާލުމަށް  ޚިޔާލެއް މަިއގަ

ނޑުމެން އަުއ ޢިއްޒަތްތެރި ޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބުގައި އަ ނުޑ  2ުޅގަ މެންބަރުން ގުިޅވަަޑއިގަތީ. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ށް ވިަޔސް ތި ނިންމާއިރު ސީރިއަސްކޮށް ެހން ކުޑަކަމަކަރިރު، މިކަމަކީ މިއީ ވަރަށް އަނެއްޢިއްޒަތްތެރި މުޤައް

ކޮރަޕްޝަނަށް މި ފޮނުވާލަނީ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އަޅުަގނޑުމެން މީތި އެންޓި  ބަލަންޖެހެނޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް

އެްއވެސް ލަފަެއއްނެތި އަުޅަގނޑުމެން އެގޮތަށް ހަދައިިފްއޔާ މި ސަރުކާރު އެްއކޮުޅގަިއ މިއޮތީ. އެމީހުން މިކަން 

ވެސް ނުލާ ހަމަ އެމީހުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގިކަމަށް ހަދާފައި އެތަނަށް  އި އޮތްގޮތް ދެން އަހާކޮށްފަ

 މައްސަލަ ބަލަން ފޮނުވީމާ އެއީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާެނ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް މި 

ނޑު އެދެނީ. ސިޓީއަށް ޖަވާެބއް ހޯދަން ފޮނުވަިއގެން ގޮެތއް ނިންމަން އަ  ުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ދަންނަވާލުމުގައި މެދުތެރެއިްނ  ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އާދެ!ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަތިވެރި ދާއި

މަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތީމާ ުފރަތަމަ ގޮތަކަްށވީ މި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރު ޒިންމާދާުރކުރާ ކޮމިޓީން މެދުވެރިކޮށް 

ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށްވުރެ ފަސޭހައިްނ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޮއޅުންފިލުއްވުން. އެީއ ެއއްގޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންޑޭޓު ނެތެކޭނޫން  ކޮމިޓީއަށް އެކަްނކުރެްއވޭނެހެން. އަދި މެންޑޭޓު ވެސް ބްރޯޑުވާނެހެން. ކޮންމެހެން އަޅުގަ

 ބައެއް މެންބަރުންެގ ވިސްނުްނފުޅުގަިއ އެހެން ވިސްނިދާނެ ފަހަރުގައި އަދި ދެ ވަަނ ގޮަތކަށްވީ މި ަމއްސަލަ އެންޓި 

ސިީޓ  ށް ިޚޔާލުފާުޅކުރެިވގެން ދިަޔއީ މިވަނަ ގޮތަކަ 3ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސީާދގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ލިުޔން. 

ހަމައަށް ލިޔުްއވާފައި މިއޮތް ނަޒީރު މޫސާ، ކުރިކީލަ ލ.ގަން އޭަނއަށް އިތުރަށް ގުަޅއިގެން ިމ  އަޅުަގނޑުމެންނާ



  

ގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މައްސަލަިއގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުން މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ހޯދުން އިނ

 އިން މުޙައްމަދު، މަތިވެިރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަޙު

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ މަތިވެރި

ގޮތަކަްށ ނިންމާލިއަސް އަުޅަގނުޑގެ މާބޮޑު މައްސަލަ އެއް ނެތް.  މިހާރު ތި މައްސަލަތައް ކޮންމެ ،އުހުނ ،އުހުނ

ނޑު ެއއްޗެ  އޮްތ  އިަރއްޔިތުންނަށް ދަތިވާތީވެ ހުށަހަޅާފަ އަކީސިޓީަގއި އޮތް މައްސަލައް ދަންނަވާލަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް ދެއްތޯ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެްއ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް މިކަހަލަ މުދަލުެގ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އެތާނގަ ،އެހެންވީމާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ދަތިކަން ފޯރާތީވެ. އަމިއްަލގޮތުން  އިއަޅުގަ

ނޫންތޯ މައްސަލަ އްރިރު. ރަްއޔިތުންަނށް ދަތިވާތީވިދާޅުވޭ މުޤަ ނަގަިއގެން ނަމަވެސް... ގެެޓއް ނުެވއޭ.ނަމަވެސް ލާރި 

ނޑު ފަހުން ފުރުޞަތަށް އެދޭނީ. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ބައް، އި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ ފޮނުވާފަ ލަވާ އަުޅަގނޑު އަުޅގަ

ނަާގތީ ދަތިވާކަމެއް ނޫން. ލޮުލެގ  ން. އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން އުޅުީނ ލޮލުގެ ފަރުާވއަށް ައގުގެންދަފުރުޞަތު ކުރިއަށް 

 އިނގޭތޯ. . މާލޭގައި އެބަުހރި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ކިޔާ ޮހސްޕިޓަލެއް ވެސްއިނގޭތޯ ފަރުވާ ނުލިބުން ދަތިވާކަމަކީ

ނޑުމެ . ެއ އިނިގއްޖެ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލެއް އިްނގެ އަޚެއް އެބަ ހިންގަވާ ހަމަ ވަރަށް ކައިރީގަ މިއިންނެވި އަުޅގަ

ނޑު ަނގަިއގެން ޚިދުމަތް ދިނީމަ ވާ ދައްޗަކީ ކޮބައިހެްއޔޭ. ެއއީ އަުޅގަ ހޮސްޕިޓަލް އެތާ ހުރެގެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑު އަގު

ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްަސލައަކީ ކޮަބއިތޯ އަުޅަގނުޑ ، މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. ކޮަބއިހޭ ވާ ދަްއޗަކީ. އެހެންވީމާ 

ނޫނިްއާޔ  އި އިނދެގެން ހެއްޔޭޚިލާފަށް އެތަނުން ބައެއް ދީފަ އުޅުނީ. އެތަނަްށވާ ދައްަޗކުންހޭ، ަގވާއިދާ ސުވާލުކުރަން

ޅެނީހެއްޭޔ. ީދގެން އު އިކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަަދ އެތާނެގ މީހާ އެތާނގެ ބޮޑު މީހަކު ލާރިަގނެޑއް ނަގާފަ

ަކމެއް ނޫން. އައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގައި ޕްރައިވެޓް ޕްެރކްޓިސްައކީ އެީއކީ ރައްޔިތުންނަށް ދަިތވާނެ

ތޯ ތިވަނީ ނޫން ޚިދުމަތް ދޭކަށެއް. ކިހިެނއްހޮސްޕިޓަލް ވެސް ކޯޕަރޭޓް ުއސޫލުން އެގޮތަށް ބަދަލުކޮްށެގން ނޫނީ ލާހިކެއް

އަލަން މީހަުކ ގެންދާއިރަށް ޑޮކްޓަރުްނ ދައްކަން އުޅެނީ އެތާނގެ  އިވަހު މަޝްވަރާކޮށްފަތިން ހަތަރު ދު

މީހުން.  60މީހުން. މި ބޭފުޅާގެ ހޮސްޕިޓަލުން ދުވާަލކު އެބަ ބަލާ  10ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް ހަފްތާއަުކ ބެލެނީ 

އޮތް އުޫސލެއް ނޫންތޯއޭ ސާފު ކުރަން  އިގައަޅުަގނޑު އެތަނަށް ދަން. ެއހެންވެ މި ދެންނެވީ. ޕްރައިވެޓް މީހާގެ އެތަނު

ނޑަށް ގެޓުުނީވތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަ  ފް.  ޢާޖެހެނީ. އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ބެޭހގޮތުން ހަމަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ މި ސިޓީއާ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނ  ހުރިމެ. ދެން މިފަދަ ބަރުންނަށް ހަމަ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު އެބަޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެން



  

މަށް އްޢާއި އެބަހުރި މަޖިލީހުގެ އަމީންކުރިއަށް ގެންދިއުމުެގ ކުރިްނ އަދި ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުގަ 

ނޑުމެންގެ އިާދރީ މޭޒަށް ވެސް ިމކަހަލަ ކަމެއް ނޑުމެންނާައއުމުގެ ކުރިން ައޅު ނުވަތަ އަުޅގަ  ަގނަޑށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއދެންވެއްޖެ ގެ. ެއއީ ނކަންނޭ ހަމައަށް ފޮނުވާލެވެން އޮންަނ ޕްރޮސީޖާރ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަ އެއްެޗއް ލަން އެބަޖެހޭ. ހަމައަށް ފޮނުަވންވީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވެސް އޮޅުން ފިލުވާ އަންނައިރަށް ައޅުގަ

ގުޅުއްަވއިގެން ުސވާލުކުެރްއވީތޯ  އިން ބޭފުޅަކާޙަޤީޤަތުގައި މިވަުރގެ ކަމެއް ުކރައްާވއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހަމަ މި

ނުޑމެންނަށް ތުމީހާާއ ުގޅަިއގެން ޢިއްޒަތްތެރި ަބެއއް މެންބަރުން ވިދާުޅވި ިމ ރައްޔަ ،ވެސް އެީއ އަިދ އަުޅގަ

ްނގެ މަޖިލީހުގެ މު ނޫނީ މި އިދާރީ މޭޒު އަޅުަގނޑުމެއްޢާ އި ވެދާނެ އަމީންންފިލުވަން. ފަހަރުގައަޅުަގނޑުމެން އޮޅު

 ިއ މި ބޭފުޅަކާ ކަމަށް ެވސް. ފަހަރުގަ ޓޭރިއަލް ސްޓާފުން އިާދރީ ސްޓާފުން މި މަސައްކަްތ ކުރަްއވާފައި އޮތްސެކްރެ

ނޑުެމން މި ކޮމިޓީއަކުން ނުކުރޭ ދެއްތޯ ،ގުޅުްއަވއިގެން   އި،. އެކަމަކު މަޖިލީހުން ކުރައްވަފާނެ ފަހަރުގައަުޅގަ

މު ކޮމިޓީެގ މި އޮންަނ ޢާއް މިއޮތީ އި ފުރަތަމަ ކްރިއޭޓް ކުރަްއވާފަ ެއއްމަޖިލީހަށްތާ ލިބޭނީ މި މެމޯ. ލިބިގެން މެމޯ

ހަތަރު ފަސް  . ދެން މި ދެގޮތަށް ހުށަހެިޅެގންދިޔަ ދެތިންާކއި ަޙވާލާދީ ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނަންއުސޫލުތަ

ނޑު ނިންމަން އުޅުނީ މިހިސާބުން. މި  ޚިޔާލު އެއްގޮްތވީ .ޚިޔާލަކާއި އެްއގޮތަށް މިއޮީތ ހުށަހެޅިފަ ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ. ނަމަވެސް ފަހުން އެއްބަސް މިވެވުީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މި  މަޢުލޫމާތު ތިން ހަތަރު 

 ސިީޓއަކުން އިނގޭތޯ ހުށަަހޅުއްާވ މިކަން އެަބ ހިނގާތޯ އިމަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ފަހުގަ  އިފަ މައްސަލަ އޮޅުން ފިުލއްވާ

ސިޓީައކާިއ ުގޅިެގން އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުމީ.  މަށް މި ކޮިމޓީން ފޮނުވާވާލުްނ އޮޅުން ފިލުޓީނުހިނގާތޯ މާލިއްޔަތު ކޮމި

ުކރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވއިގެން ެއހިސާބުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އޭގެ ަޖވާބު ލިބުނީމަ އެ މަްއސަލަ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު

 އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނުޑ ތާއީދު. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ލިެޔގެން ެއކަން  ކޮން އުސޫލަކުްނ ފަިއވަނީ ހިނގާމިއަދު ކުރިންދިޔަ ބަޔަށް އަުޅގަ

އައުމަށްފަހު ަސރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަްށ  ކަމެއްތޯ. ދެން މިތަނަށް ހިނގަމުންދާ

ްއޔާ ނުން މާލީ ކަންތައްތަކެއް ެވއްޖެމިތަ .އްޔާޙްތިސާްސގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ވެއްޖެ ފޮނުވަން ޖެހެނީ އެތަނުގެ އި

ތިްއާޔ ދެން އެ ލިބުނީމަ މައްސަލައެއް އޮ އިއެ ހިސާބަށް މިހާރަށް ބާއްވާފަ، މިތަނުން. އެހެންވީމާ މަންޖެހޭނީ ނިން

ނޑުމެންގެ ޚިޔާލު އެްއގޮްތ ވެދާނެ. އެހެން ނޫނިއްޔަކާ ުނވާނެ. އެބައި ގެންދަމާތޯއޭ. އޭ  ރުން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް



  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަރުހިންނަ

. މިައކު ނުބުނޭ ކަމެްއ ގޯސްކޮށް ކުރާ ވާހަަކއެްއ އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ސިޓީ ައނެއްކާ އިތުރަށް ިކޔާލައިފިން

ވެްސ ނުބުނޭ. މީގަިއ މި ބުނަނީ  އް ކަމެްއގެ ވާހަަކއެ ވެސް އިނގޭތޯ. އެންޓި ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަަލއެްއ ހިނގާަފއިވާ 

މިއަށް ، އެހެންވީމާހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި ލާރި ނަގަިއގެން ކަމެއްކުރޭތޯ އެބަ ަބލައޭ. ތިމަންނަމެން ވަރަށް ނުރުހެމޭ. 

. ނަގައިެގން ހޮސްޕިޓަލްގެ ކަންކުރާތީ މި ބުނާ ވާހަކައަކީ. ތިމަންނަމެން ނުރުހެމޭ ލާރި  އީރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދައިދޭށޭ. މި

 ނެތް. އެކަން އި ވެސް މީގަ ގޯްސކޮންނެކޭ  ،ވެސް ނޫން އިދިކޮަޅކަށޭ ެއއް ކާކާއި ަގވާއިދުތައަދި އެކަން ކުރަނީ ޤާނޫނުތަ

ވަރަށް ސާުފ  އީދޭށޭ. މިއިމިއަށް ުލއިގޮެތއް ޯހދަ، އެހެންވީމާއެހެން އެބަކުެރއޭ. އެއީ ތިަމންނަމެން ނުރުހޭ ކަމެކޭ. 

 އޮތް އެްއޗަކީ.  އިެއއީ މީގަ ، ހެންވީމާއި އޮްތގޮތް. އެމި ބުނެފަ އިމީގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ެކވި ވާހަކައަށް. ދެން މިތަނަށް އެ ެދއް ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަންއާދެ! ައޅުަގނޑު 

ނޑު ަވރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. މި  ނޑުެމން މުޤައްރިރުގެ ދެންމެ ިތ ިވސްނުމަށް ވެސް އަުޅގަ ސިޓީއެްއ ައއިމަ އަުޅގަ

، އެހެންވީމާ ހިނގަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގޮުތގައި. ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މި

އަާދކުރާ މިންވަރު  ޓަކައި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމަށް ށް މިތަނުގެ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމައަށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ކަމެއް ނޫން.  ން މީނައަށް މި ލުއިގޮެތއް މިކަމުގެ ތެރެއިން ޯހދަދެވޭނީ ކޮން ގޮތެއްތޯ ބަލާުލން އެއީ ނެތްބަލާ ކޮމިޓީ

މާލީ ކަމަާކއި ހިސާބަށް އަންނަނީ އިދާީރ މަސައްކަތް ނިމިގެން. މާލީ ހުރި ކަމަކަށްވުރެން ބޮޑަށް  މާލިއްޔަތާއި ގުޅުން

ނުޑ ވެްސ ހަމަ އަދިވެސް ޮބޑަށް މީނަެގ ހިތްހަމަޖެހުމަށް މިކަމުގަިއ  ކަމަކަށް މި އަންނަނީ މިކަުމގަ. އެހެންވީމަ އަުޅގަ

 ދެންމެ ެއއް އިމީގަ، . ެއހެންވީމާކަމަކީ ނައަްށ ޖަވާބެއްދެޭވވަރު ވަރަށް ިސންޕަލް ކަމެއް މިއޭ އިހަމަ ސާފުކޮށްލާފަ

ކަމެއް ހިނގާތީ. އޭަނ  އޮްތއިރުަގއި އެ ޯގްސކޮށް އިބަޔާންކޮްށފަ އި އޭނަގެ މީގަ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

ލުިއގޮތެްއ  އިމީގަ ، ނުރުހޭ. އެހެންވީމާ ބޫލެއް ވެސް ނޫން. މުޅިން ނުޤަިމއޮތީ އެއްހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ

ނުޑގެ ހަމަ ، މިއޮތީ. އެހެްނވީމާ ދޭށޭއިދަތިމަންނަމެންނަށް ހޯ ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ތަުކރާރުކޮށް އަުޅގަ މިކަްނ ހަމަ އަުޅގަ

ންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ހެލްތު ވިސްނުމަކީ މުޤައްރިރު ިތ ވިދާޅުިވގޮތަށް ސަުރކާރު ަމސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މި

 . ެދން އޭގެ ތެރޭަގއި މާލިއްޔަތާ އެކަން ކޮށްލުން އިލާފައިމިނިސްޓްރީއާ ސުވާލުކޮށްަލއިެގން ކިހިނެއް ހިނގާކަމެއްތޯ ބަލަ



  

ނޑަށް ފާހަަގވެއްޖެ  ހުރި ކަމެއް ނުގަވާިއދުން ކުރާކަމެއް ގުޅުން އޭގެ  އިން ބަލާފަޔާ މި ކޮމިޓީއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ އީކަމެއް ނޫން. މި ޑޮކިއުމަންޓްތަާކއި ެއއްކޮށް ެއންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުމަކީ ނެތް  ިޚޔާލަކީ އިނގޭތޯ.  ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްލު ޙަ  އަސްލު ެއއް ާވހަކަތަކެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މި ދައްކަވަނީ. .ނެތް އިޚިޔާލު ކަފިވުެމއް ޖުމްލަ ގޮެތއްގަ 

ފް ހެލްތަށް އެ އެްއގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮ .ހަމަ ހޯއްދަވަންވީ ގޮތުގެ ދެތިން ގޮތެއް

އްޔާ ވަޅު ައޅަން އޮތްކަމެްއ ޮއވެއްޖެ އެ ފިޔަ  އިހަމައިގަ އި ދެން އަުޅަގނޑުމެްނނާލިޔެގެން ހެލްތުން ސާފުކުރުަމށްފަހުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ިދއުން ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމެއް  .އެކަމާިއގެން އަުޅގަ އޭ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވުން ނޫނީ އަުޅގަ

ވާުލކުރުން. ރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރާ ކޮމިޓީއާ ޙަުކރުމަށް ސަަމޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ހިްއސާކީ މި ނިންމުން. އަނެއްގޮތަ

ގޮަތކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތަށް  އަނެއް .ގެ މިހާރު މި އޮތީނއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޖުމްލަގޮެތއްަގއި މި ދެ ގޮތް ކަންނޭ

އުޅެނީ. އިދާީރ  މި ތިން ގޮތެްއ ޖުމްލަ މި، ތު. އެހެންވީމާމަޢުލޫމާ ރަށް ހޯދުންވާެބއް ދިނުމަށް އިތުއަޅުަގނޑުމެން ޖަ

ނޑުމެން މި މީހާއަށް ގުަޅއިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވައި މިކަން މި  ،ނުޖެހުމެއްތޯއީ މި ހިތްހަމަމޭޒުން އަޅުގަ

ނުވޭ. ެއކަމަކު ރަްއޔިތަުކ  ހަމަ ސާފެއް އިތޯ؟ އަސްުލގަ އިތޯ، މީގައި ިމކަން މި ދިޔަީއ ކިހިެނއްޚިޔާލެްއ ދެްއވާފަ އީމި

ނޑުމެންނަށް އެޓެންޑް  މެ މައްަޗކަށް އެޓެްނޑުވުަމީކ ވެވެން އޮތް އެންސިޓީއެްއ ފޮނުަވއިފިއްާޔ ެއކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ޚިޔާލު ެއއްގޮްތ ، ންމާ. އެހެންވީމާވެސް ަހމަ ޒި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ މެންބަރެއްގެ

. އާދެ! ެއގޮތަށް ަވއި މިއަްށ މަޢުލޫމާތެއް ގެންނަންރު މިކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އޮުޅން ފިލުއްކުރަމާތޯ މިހާ

ސް ނަޒީރު މޫސާ ލިކުރިކީލަ އަލްފާޟިލް މުޙް ލ.ގަމު މަތިމަރަދޫ އީއަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަާވލާނަން. މި

މަތިން  ގެ )ވ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 94ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ހަމައަށް މި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ފިލުވުމަށްންގުިޅެގން މިއަށް ގޮެތއް ނިންމެވުަމށް މަޢުލޫމާތު އޮޅު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއާ ހަމައަށް ލިބިގެން ިދއުމާ

ހަމައަށް ގެނެއުމަްށ  ލޫމާތު ކޮމިޓީއާން ލިޔެ މި މަޢުޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އިދާރީ މޭޒު މެދުވެރިކޮށްގެ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ާއދެ! ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނުލައި  ތުރު ގޮތަަކށް ވޯޓަށް ދަންނަވާަވއިފި. ދެން ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރުމާއި އިމަވަިއދެއްމިކަމުގައި ގޮެތއް ނިން

މިކަމަށް  އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި  .ދާދި އެއްކަހަލަ ަމއްަސލައެއްހަމަ ޖެންޑާ... )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ

ެއއީ ފ.ނިލަންދޫ ރަްއޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަާވ  .ްސުކރެވިފަވަނީ ހަމަ ދިގުކޮށް ބަޙު

ފަދަ ފިޔަވަެޅއް އަުޅއްަވއި ދެްއވުން އެދި މައްސަލައަށް ައވަސް ޙައްލެއް އަންނާނެދާތީވެ އެ ސަބްސިޑީ ލިބެމުން ނު

އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  ނިލަންދުއްލުވެގެން ދާނެ ގޮތެއް ަހއްދަަވއިދެްއވުން އެދި އަވަސް ފުރުޞަތެްއަގއި މިކަން ޙަ

ެރްއވުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކައުންސިްލގެ އިދާާރއިން ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓއަާކއި މެދު ަމޝްވަރާ ކު



  

މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ މިގޮތަށް ނިންމަވަިއގެން މިކަމުގެ ޖަވާބެްއ  އިކޮމިޓީ ޑެލިބަރޭޝަނަކަށްފަހުގަ 

ދާޅުވި ެއއްެޗއް )މެންބަރު ރެޯކިޑންގަގއި ވި ހޯދުމަށް އެދި އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ މިކަމަށް ސިޓީެއއް ލިެޔފަ. އެގޮތުން

. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ ،ދީދީ އަށްމުޙައްމަދުهللا އެޖެންީސގެ ސީއޯ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުސާފެއް ނުވޭ( 

އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ދާއިރާގެ އާބާީދެގ  އިން ނިލަންދުލަތުގެ ކަރަންޓު ސަބްސިީޑގެ ގޮުތގައި ޚަރަދުކުރާ ފަިއސާ ދައު

 ަގއި ނިލަންދު  2014ޖޫން  16އެދި  ގޮތް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އިރާއަށް ލިބޭނެނިސްބަތުންޖެހޭ ފައިސާ އެ ދާ

މެދު  މައްސަލައާއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިްލގެ އިދާރާއިން މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަިއެވއެވެ. މި 

އާިއ ަކއުންސިލް އިދާރާއާ ގުިޅގެން ިމ  ނިންމާފައިވަނީ ތިޔަ އެޖެންސީމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި މަްޝަވރާކުރުމަށްފަހު 

ތިޔަ އެޖެންސީއިން  އިއްލެއް ހޯއްެދވުން ކަމަށްވާތީ އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި އެ މައްަސލައިގަ މައްސަލައަށް ޙަ

ނިންމެވި ގޮތެއް ކޮމިޓީއަްށ އަންަގވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. އެ ބޭފުޅުްނގެ ރިޕޯުޓ ލިބުނުތޯ. އެ ހިސާބުން 

 ަގއި މި ކޮމިޓީ  2014ޯއގަްސޓް  19ންނަށް މިވަނީ ެއންސްޕާއިން ޖަވާބެއް ނުދީ. ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން އެންސްޕާައށް ފޮނުވާފައިމެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއް އޮތް ސިޓީ  މުގެ ނައިބުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ލަންދޫ އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް މި ކޮމިީޓގަިއ ނި ،މި ދެންނެވި ރިޕޯޓަށް، ަގނޑު މި ދަންނަވާލީ. ެއހެންވީމާއަޅު

 19ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގެން ފާސްކުެރްއވި ގޮތަްށ އެންސްޕާއަށް ލިޔުނީ  އިހަމަ ޑިބޭޓް ކުރުމަށްފަހުގަ

 ގެ މަޢުލޫމާތަށް ައދަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަާވބު ނުލިބޭ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އަދިގައި 2014އޯގަްސޓް 

ޢިއްޒަތްތެރި  .ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން .ވާނެޓަކައި ދަންނަވާލަން. މޭޒުޮކުޅގައި މި މަޢުލޫމާތު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރުެގ އެ އޮންނަ އުސޫލުތަެކްއެގ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މުޤަ

ނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރާ ސްލިެބން ޖެހޭ ބަޔަކަށް ސަބްސިޑީ ސްތެރެއިން ސަބްސިޑީ ކަމެކޭ.  ލިބުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ދިވެހިރާ ގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް އްޖޭއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދެވިގެން ަވކި  ލަތުގެ ފަރާތުން ލުއި ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފަސޭަހ ކަމާއި އެކު ެއއް ދިމާލަކަށް ސަބްސިޑީމިއަދު ދައު

ބަކާއި ހުރެތޯ މިތަން ޮކން ސަބަ އިވާލުކޮްށގެން އިންޖީނުގެތައް ހިންގުުމގެ ިވސްނުމެއް ގެންުގޅޭއިުރގަކުންފުންޏަކާއި ޙަ

ވާލުނުކުރެވި މިއޮީތ. ރައްޔިތުންގެ ގޮުތގައި މި ހިންގަމުންދަނީ މިއަދު މިސާލަކަށް ފެނަކައިގެ ތެރެއިްނ ފެނަކައާ ޙަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވަކި ގޮތަަކށް މި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން މިޖެހޭ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ  ސްމިހާރު ވެސް މި ސަބްސިޑީ 

ގޮތަކަށް ވެސް އެ ތަން އެއްކޮށް. ަރއްޔިތުްނ އެއް  ރީމައާރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުއަޅުަގނޑަށް ވެސް ކޮންމެެވސް ވަ

ގެ މި ސްޓެލްކޯ ނވާލުނުކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އަޮތޅުވެިރކަންކުރާ ެއްއވެސް ރަށެއް މިހާރު ނުހުންނާނެ ކަންނޭފެނަކައާ ޙަ



  

، ތަނެއް. އެހެންވީމާ ިވގެްނ ހިންގާލަތުން ވަިކ ގޮތަކަށް ސަބްސިޑީ ދެއެ ދައުނޫނިއްޔާ ފެނަކަިއގެ ތެރެއަށް ނުވަންނަ. 

ނޑުމެން އެ  އެކަންކުރަން އޮތް އުނަދގުަލކީ ކޮބައިތޯ؟ މިހާތަނަށް މި ނުލިބި ސަބްސިޑީ ނުލިބޭ މައްސަލަ އަުޅގަ

ކަމެްއ ނޫން. ހަމަ އޭެގ އިތުރުން އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮތުަގިއ  ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނެތް ފަރާތަށް ހޯދައި

ނޑު ދައުލަން ކޮބަހުށަހަޅާ ދިނުމުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިން އެކަންކުރަން ެއ  ސްލަތުގެ ސަްބސިޑީއިތޯއޭ އެ މައިގަ

 ފިލުވާުލމަށް. އުނދަގޫވާ ސަބަަބކީ މި ކޮމިޓީން އޮޅުން ބޭފުޅުންނަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މުޙައްމަދު.

 

 ން:މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު  މިރު އެ ވިދާޅުވީ. ެއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢާވެސް ދަންަނވާލަން އޮތް އެްއޗެްއ  ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީދުކޮށްލަ ނޑަްށ ވެްސ ިއވިވާހަކަފުޅުތަކަށް އަުޅގަ ޮއތީ ކޮންމެ ވެސް ަރސްމީ ިއ ފަން. ދެން ައުޅގަ

ދެްއވަނީ ެއ ސަރުކާުރ ސް މިހާުރ މި ސަރުކާރުން ސަްބސިީޑ މި ފަރާތަކުން ނޫނީ ނޫނިއްޔާ ުނރަސްމީކޮށް ނަމަވެ

ކޮޅުން  ފެނަކަ. ދެން އަނެއްތަންތަނުގައި ަކމަށް. މިސާލަކަށް ސްޓެލްކޯ،  ވާ ކުންފުންޏަކުން ތަްނތަން ހިންގާހިއްސާ

އެއްެޗްއ  މިހާރު ދޭން ބޮލު އުަފން ވެސް އިންތަނުގަެވސް އަދި ެއހެން ތަ އިދެން ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހޭކަމަކީ މި މާލޭގަ

ޙައްުޤވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ  އިޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި ކޮންމެ ވަރަކަށް ބަލާފަ ބުނީމާ އަދި އެކަމަށް އެިދ  އީނޫންކަން. މި

ދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ނދެން ހައިނގޭތޯ. އެްއޗެއް. ނޫނިްއޔާ ދެން އެއްކަލަ ތެލުގެ ައގު ބޮޑުވުުމން 

 70އަގު ނުާދވަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެކަން. ދެން މިއަދު އެ ޚަބަރު ބުނާގޮތުން  އިތެރޭގަ އަހަރު ބާޒާރުަގއި ހަތަރު

ެހޔޮެވއްޖެ މިހެން  ޑޮލަރަށްވުރެން ދަށަށް ެތޮޔ ފީފާއެްއގެ އަުގ ހިނަގއްޖެ. ރާއްޖޭަގއި ެއއްފަހަރާ ތެޔޮ ައގު

 އީ އިރުަގއި. އެހެްނނަމަވެސް މި ވާހަކަަތއް މިވަމުން ދިޔަ ައގުެހޔޮ ދިޔައިރުަގއި. ސިލްސިާލކޮށް ހަފްތާއަކުން ހަފްތާއަކުން

ނޑު އިމި ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ މީގަ .ފް އިނގޭތޯ ކުޑަކޮށް ސުރުޚީ އިން ބޭރުވީމަޢާ ދެން މަ އިދޫކޮށްފަ މެން އަޅުގަ

ކަމަްށވަންޏާ  ެޗއްއުފަން ބޮުލން ދޭ އެއް އީފިލުވަންޖެހޭނީ މިކަން ހިނގާގޮެތއް ދެއްތޯ. މިޙަޤީޤަތަށް ފުރަތަމަ އޮޅުން

ނޑަށް ހީވަނީ އެހެނެއް ނޫންހެން މި އިންނަނީ. މި މާލޭގައި  އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އެކަމަކު އަޅުގަ

ވެްސ  އިެދން ރާއްޖެ ތެރޭގަ އެހެން ތަންތަން ވެސް ހިްނގަނީކީ. އެންސްާޕިއން ވެސް އަދި  .އެންސްޕާ ދެއްތޯ

ގެ މިއޮތީ. ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ނކަންނޭ  ކަން ހިނގާ ގޮތަކީ ފުރަތަމަ ބަލާލުންމިދެންނެވިހެން ރަށްރަށުގައި މިކަން

މަށް އެތާނަގ. ތަކުގެ ާސވާރތައް ނެތީކައި ެވދާނެ މި ކޮމްޕިއުޓަރުމުން ޖަވާބުދެްއވަން ދަތިއްޔާ ފަހަރެްއގަ ލިޔެކިއުމިހާރު 



  

ޅަށް ގެަނއިކަމަށް ިވަޔސް ވެސް ވަރަށް ހަމަ ެއއް އްޔާ ެއިއން ބޭފުޅަކަށް ދަންނަވާލަިއގެން މިކޮއެހެން ކަމަށް ެވއްޖެ

 ދުވަހުން އެއް ަބއްދަލުވުމުން ވެސް މިކަން ސާފުވެދާނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ްށ އުފާކުރަން މިއަދު ފެނަކައިގެ ދަށުން ކަރަންޓުދޭ ވާހަކަ ބައެއް ބޭފުޅުން ދައްކާއިުރ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަ

ެއކަމަށް ދެކޮޅުހެދި ފަރާތްތައް މިއަދު އެ ބުނަނީ އެއް ފުރާޅެްއގެ ދަށުންނޭ  އޮތްއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު

އެ ތަންތަން ދޭން އެއްބަސްނުވި ފަރާތްތަކުން ިމ އޮތް ޫޔޓިލިޓީ ކުްނފުންޏަށް  ކަންކަން ހިނގަންޖެހޭނީ. ައދި އެއިރުމި

 މަޖިލީހުގައި މިއަދު އެ ކިޔަީނ މި ކޮމިޓީގައި އެ ިކޔަނީ ެއ ހުރިހާ ތަނަކުން ޚިދުމަތް ދޭންޖެހެނީ ސަރުކާރުންނޭ އެއް 

ުޑވެްސ . އަުޅގަނސް މި ދެވެނީ ރަނގަުޅ މިސްރާބާ ދިމާލަށްއަހަރު ފަހުން ވެ  5ހަމަ އަދި ، ފަރާތުންނޭ. އެހެންވީމާ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ހަމަ ތިކަން ބަލަން ވަރަށް ތާއީދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މްދީދީއިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ސަބްިސޑީ އަންނަނީ ވެސް  ެދވެންޖެހެނީ އަދި މިހާރު މިހާތަނަށް ދެމުން ސްއާދެ! އަުޅގަ

ނޑުތަކަކަްށ ހިސާބުތަކާއި، ނޑުތަކަކުން ސަރުކާުރ ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ އޮޑިޓްަތއް  ވަކި އުސޫެލއްގެ ދަށުން ވަިކ މިންގަ

އްާޔ ތަކުން މިހެން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކުން ސަބްސިޑީސް ދޭން ވެއްޖެބެލެހެއްޓޭ ކުންފުނިތަކަށް. ދެން އަމިއްލަ ފަރާތް

މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި މިހެން ، އި ހުރޭ. އެހެންވީމާވެސް ތަފާތުވެފަ  ނަގާ އަދަދު އެ ޔުނިޓަކަށް ފަިއސާ

ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި ހިންގި އިންޖީނުެގތައް ސަރުކާރުތަކަްށ ނަގަމުން  އިމިހާތަނަށް ވެސް. ދެން މީގެ ކުރީގަ  އިދިމާވެފަ

ދަލުތައް ނުދީ ނަގާ ވާހަކަ ަރްއޔިތުން ދެއްކީ. ރައްޔިތުްނެގ ދޭންޖެހޭ ބަ އޭރުއޮތީ އި ދިޔައިރު މަްއސަލަތައް ދިމާެވފަ

ނަގަންޏާ ހަމަ  އިއޮތީ. މިހާރު ބަދަލު ދީފަ އިރު ދައްކާފަހަކަ އޭއިންޖީނުގެތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުތައް ނުދީ ނަގާ ވާ

ނުޑ ހަމަ ، ހެންވީމާއެުރ ެއގޮތަށް. ަގނޑުމެން ެއ ވާހަކަ ދެްއކީ އޭައޅު ވެސް ނަގަްނވީ. މި ެއއްެޗއްސަށް މިހާރު އަުޅގަ

ގޮުތގައި ސަުރކާަރށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނިތަުކން ސްޓެލްކޯ އަދި ނޫނިްއާޔ ފެނަކައިގެ ފަރާތުން މި  ޤަބޫލުކުރާ



  

އެ ެދވޭގޮތަށް އަދި  އިންޖީނުގެތަކަށް ެވސް ސަްބސިޑީސް ނަގާގޮަތކަށް އަމިއްލަ އަިމއްަލއަށް އެހެން ހިންގާ ހުރިހާ

ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ެއީއ ސަބަބަކީ އެ އެްއޗެހި ެއތަންތަން އެއީ ެއކަށީގެްނވާ އުސޫލުތައް އޮތްކަން 

ނޑު ތާއީދުލާއިރު. އެބަލައި ނޯންނާނެ ންތަން ކަމަށްއޮޑީޓްތަެކއް ވެސް ނުކުރާ ތަ  ކުރާ ކަމެއް ހެންވީމާ، އެއީ ައޅުގަ

 ނޫން އެކަން ެއގޮތަށް ކުރާކަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި ިގނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ބެުލމަށް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަްށ ޝު

ވަނަ މަޖިލީހުގެ މި  18ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ވާހަަކ ވިދާުޅވެދެްއވައިފި. އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ މި މައްސަަލއަީކ މި 

ަގނޑުމެން ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ޓަކައި ފާސްކޮްށގެން ކޮމިޓީއަށް ެއއްފަހަރު ހުށަހެޅި އަޅު

ވާލާީދފައި ޭއގެ ކޮޕީ، ކާބަން ކޮީޕ ނިލަންދޫ ކައުންސިލު އިދާާރއަށް ފޮނުްއވި މައްސަަލެއއް. ޙައެންސްޕާއަާށއި އަިދ 

ނޑުމެންނަށް މިކަމާ ގުޅިގެން އަނެްއާކ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގަިއ އަޅުަގނޑު ދެންމެ ދަ ންނަވައިފިން އަުޅގަ

އެންސްޕާއަކުްނ އަިދއެއް ިމކަމުގަިއ ޖަވާބެްއ ނުލިބިއޭ. ިލޔުމުން ވެސް އަދި އެހެން ގޮތަުކން ވެސް. މި އިދާރީ މޭުޒްނ 

 12ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީައކަށް ަޖވާބެއް ނުލިބެއޭ. ނަަމވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް އަނެްއކާ ސިީޓއެއް މި މަުހގެ 

އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  ނިލަންދު  ވަނަ ދުަވހު އަނެއްކާ ލިބިފައި 12ވެމްބަރު، މިދިޔަ މަހުގެ، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނޮ

ކައުންސިުލގެ އިދާރާއިން. ައނެއްކާ އިތުރަށް ޚިޔާލުތައް އެހެން ގޮތަކަށް ވެސް އެަބ އޮތް އެބޭފުޅުންގެ މެދުގަިއ 

ހާމަކޮށްދެއްވާަފިއ އެބަ އޮތް. ދެވަނަ ޕެރެގްރާފާއި ތިންވަނަ ޕެރެގްރާފް  މަޞްލަޙަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތް އަނެއްކާ

ވިދާޅުޭވ. ދަންނަވަމެވެ. ކަރަްނޓްގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ޚިޔާލު ަތފާތުވުންތަކެއް ހުރުމާއެކު އަދި 

ވާލުކުރުމަްށ ޙަ ވާތީ ފެނަކައާ ނަގާ އަގު ކުަޑކަމަށްުޔނިޓަކަށް ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ބަެއއް މީހުން ފެނަކައިން ކަރަންޓް 

ނުވަތަ ފެނަކައިން ައގު ނަަގމުންދާ ރޭޓަށް އަގު ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ކައުންސިލަށް ޕެިޓޝަން ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހަޅާ 

ގު މަިތ ކައުންސިލަށް ައއިސް މިކަްނ އަަވސްކުރުމަށް އެބަ އެދެެއވެ. އަެނއް ބަަޔކު އެދެނީ ކުޑަ މިންވަެރއް އަ 

ކުރަން ނުފެންނަ ހިންގުން ކަމަށް ބުނެ، ފެނަކައާ ޙަވާލު ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފަިއދާ ބޮޑީ ރައްޔިތުން އިންޖީނުެގ 

ނޑުމެން ިމއަށް މަށް ބުނެ ބަޙުކަ ސްކުރަނީެއވެ. މިހާރު ކައުންސިުލގެ އިދާރާައށް ވެސް ިމވަނީ އެްއކަލަ ފުަރތަމަ އަުޅގަ

. އޭުރ ސަބްސިީޑޒް ހޯއްެދވުމަށް އޮޕްޝަްނތަކެއް ލިބެން ަފއްޓާފަ. ާހލަތަކަށް ބަދަލުވެފަ އެހެން ޑިބޭޓް ކުިރ ހާލަތު

ކުރާ ކެވަަޑިއަގންނަވާ މި ސިޓީ ބަޔާންޓަކައި އެދިެލއްވި. މިހާރު އެބޭފުޅުންނަށް އޮޕްޝަނެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން އެބަ ދެ

. . ނޫނީ ރައްޔިތުން އިންޖީނުގެ ހިންގުން ބޮޑު ނަމަވެސްކުޑަކުރުން  ޙަވާލުކުރުން. ފެނަކައިންދޭ އަގު ގޮތުން ފެނަކައާ

ނޑުމެްނ ނަމަ ައޅުގަ ސަބްސިޑީ ދެއްވާތަކެއް މިއަންނަނީ. ދަންނަވަންވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް މިކަހަލަ އޮޕްޝަންސް

މާ، މާނައަީކ ސަބްސިޑީޒް ނުލިިބ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ައގު ނަގަމުންާދ ރޭޓަށް ައގު ދަށްކުެރވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެްނވީ



  

ސިީޑްޒ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީުނގެ ހިންގޭކަށް ނެތޭ ސަބްސިޑީ ނުލިބިއެއް ފެނަކައިން ދެވޭ ައާގ އެއްވަަރކަށެއް. ސަބް

ނަމަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝނުން ކަރަންޓް ދެމުންގެންދާ ރޭޓަށް އަުގ ދަށްކުރެވިދާެނެއވެ. ޙައްުލ ވެްސ ދެްއވާފަިއ ދެއްވާ

ުގ ދަށްކުރެވޭނެ ވާހަކަ. މި މަްއސަލައިަގއި ރަށުގެ ޢާއްމު ަރްއޔިތުންގެ ޝަުކވާތައް ހުރި އްޔާ އަ މިއޮތީ. އެހެން ވެއްޖެ 

ކުރި ނަމަވެސް ައދި ނުކުރި ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް އެއްަބއެްއގެ ޝަުކވާަތއް ޭރޝަނާ ޙަވާލުގޮތަށް ބަލާއިރު ފެނަކަ ކޯޕަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަގު ނަގަމުންދާ މިންވަރަށް އަގު  ހުންނާނެއެވެ. ދަންނަވަން މިކަމުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޙައްަލކީ

ދަށްކުރަން. މިކަން ކުރެވޭނީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިންީޖނުގެއަށް ސަރުކާރުން ދެްއވާ ސަބްސިޑީޒް ލިެބގެންނެވެ. 

ހިސާބާ ހަމައަށް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި މި ދެ ޕެރެގްރާފް ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ދަންނަވާލީ މި މަޢުލޫމާތު މި 

 ހުރި މަޢުލޫމާތު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ން ވެސް ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު އޮތީ ފެނަކަ ނޫނިއްޔާ ޔުޓިލިީޓޒް ކޯޕަރޭޝަ ެވސް، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭރު

ހަދައިގެން ވެސް ސަރުކާރުން ތި ޚިދުމަތް ދޭގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ސިޔާސަތު އެ އޮތީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް. އެހެންވީމާ، ެއ 

ސިޔާސަތާ އެްއގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ކަންކަން ނިންމަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އަމިއްލަ މީހުން 

ނަކަށް ސަބްސިޑައިްޒޮކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދުލެއްނުކުެރވޭނެ. ހިންގާ ކުންފުނިތަކަކަށް، ނޫނީ ތަންތަ

ނޑު ހުަށހަޅަން ހިންގުމުގެ ދަތިތަކެްއ ވާ ނަމަ ހަމަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ރެކޮމަންޑް ކުރެވޭެނ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މީ ގޮެތްއގަިއ ސަބްސިަޑއިެޒއް ނުކުެރވޭެނ ވާުލކުރުމޭ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ގޮަތކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާއިފެނަކައިން ޙަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  އެބޭފުޅުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންާގކަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދީަފއި މި މައްސަލަ ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ށް ސަބްސިޑީްޒ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ކަމެއް ދެއްތޯ. ސަރުކާުރން ބޭނުން ވަނީ އަމިއްލަ އިންޖީނުގެތަކަ އީމި

ނޑުމެންނަކަށް ސަރުކާރަކު ދީގެން ހިންގަންތޯ ނޭެދވޭެނ  ނޫނިއްޔާ ފެނަކައަށް ސަބްސިީޑޒް ދީގެްނ ހިންގަންތޯ. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކަށް. އެީއ އޭަރކު އޮންަނ  އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ސަބްސިޑީޒް ދޭެށކޭ އިނގޭތޯ. އެަކމެއް ނުކުރެވޭެނ އަުޅގަ

ސަރުކާރެްއގަިއ އޮންނަ ިސާޔސަތުތަކެއް. އެކަްނ ކުރަންާވ ގޮތެއް. މީަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ސާފުކޮށްލަންވީ ސަރުކާރުން. 

ުޅވިހެން ޖަވާބު ދޭނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މީއޭ. ީމގައި އޮްތ ޙައްލަކީ މިއޭ. އެ ވިދާުޅާވ ކޮށްލާފައި ޣަފޫރު އެ ވިދާ



  

ނޑުމެން މީގެ ނޑުމެން ޖަވާބު ދިނީމަ އޮންނާނީ ރަނގަޅަށް. އަޅުގަ ތެރެއަށް ވަދެގެން ޙައްލެއް ނުހޯދޭނެ  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއްޓޭ މިދެންނެީވ  ކަމަކީަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ކޮމިޓީ މީގައި އެބަ ތާށިވޭހެން މިހާރު. އެއީ ފުރަތަމަ ވީއަޅު

ނޑުމެން  ނޑުމެންނާ ހަމަައށް އައީމަ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮޅަށޭ ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ ބާރު މިއޮންަނނީ. އަުޅގަ

ނޑު މެން މި ލިޔަނީއޭ ތި ދެބައި މީހުން ވާހަކަދައްކަިއގެން މިއަށް ޙައްލެްއ ދަންނަވައިފީމު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް އަޅުގަ

ހޯދާށޭ އަވަސް. މާނައަކީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލާއި އެންސްޕާާއ ދެތެރޭގައި. ފޮނުްއވީމަ އަެންއކާ މިކަން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

އަނެްއާކ ކައުންސިލު އިދާރާއިން މި އެްއކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު އެއް އޮްޕޝަންތަކަކާ

 ފޮނުއްވީ. އެހެްނވީމާ، އެހިސާުބގައި މި ތާށިެވގެން މިއުޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ޑަހުވަދޫކު

ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފައި ޮއތް ސިޓީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް  މުޤައްރިރު. ފަހުން ވެސް މިކަމާ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ރަނގަޅު އެބަ ެއއް މާނައިަގއި ައޅުަގނޑު މާނަ ކުރަނީ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑަށް އެބަ ދޭހަވޭ މި ބޭފުޅުން އެންމެ 

ެއއްެވްސ  ާވލުކުރުންކަން އިނގޭތޯ. އެހެން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ކަަމކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެގޮތަކީ ފެނަަކއާ މިކަން ޙަ

 ރަށެއް، ެއއްވެސް ރަށެއް ުނހުންނާނެ ރައްޔިތުން ހިންގަމުން އައި އިންޖީނުގެ ހަންޑްރެޑް ޕަސެންޓް ރަށުގެ ތާއީދު

ވާލުުކރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ގިނަ ރައްޔިތުން ނުވަތަ ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުންޏާ ޙަ ވާލުކުރަންފެނަކައާ ޙަ

ވަްނޏާ އެއީ. އެހެްނވީމާ، ަރއްޔިުތންގެ ޝަުކވާަތއް ހުރިއިުރގަިއ ކޮންގޮަތކަށް ކަެމއް ބޮީޑީކ  ބޭނުންވަނީ ެއގޮތް ކަމަށް 

ނަޑއެިޅގެން އިނގޭ އަ  ނޑަށް ހަމަ ކަ ނޑު ވެސް ގޮސް އުޭޅ ވެސް މިއަކުން ނޭނގޭ. ެއކަމަކު އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަތަނަކަށް ޅު ޙައްލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބެލި ބެލުމުން ވާތީާއއެކު މީަގއި އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަަތކީ ެއްއ ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން މިަކން ކުރުން ކަމަށްވާީތވެ ަރްއޔިތުންގެ ަބއެއް މީހުންެގ 

ހިތްހަމަނުޖެހުން ހުރި ނަމަވެސް ފެނަކަިއގެ ތެރެއިން ިމ ޚިދުމަތް ދިނުމޭ، މި ކޮމިޓީއަށް މީަގއި ފެންނަ އެންމެ 

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އިނގޭތޯ. ހަމަ ސީދާ އެހެން ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެއީ ރަނގަ ޅު ޙައްަލކީ. ެއއީ ައޅުގަ

ސިޔާސަތުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީން ރައްޔިތުންނަށް ލުއިޮގތް، ރައްޔިތުންނަށް ލުއިގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މިއަދު 

ސަެތއްގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެްނ އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ދެން އެ އޮންނަ، ކޮންމެ ގޮެތއްަގިއ ވެސް އެ އޮންނަ ިސޔާ

ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ދަށުން އޭރުަގއި ކުރަމުން ދިޔައިުރގަިއ އެ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ހުރި ވާހަކަ. އޭރުގަިއ 

ނޑު ވެސް އެ ވެސް ކުރި ޝަުކވާަތއް ކޮށްަފއި ވެސް ހަމަ ޔުޓިލިީޓޒަށް ނެގި ތަންތަން އެބަ ހުރި. މިސާ ލަކަށް އަުޅގަ



  

މަނުޖެހޭ ޔުޓިލިޓީޒާ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މާއެނބޫދޫއަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިުތންތަކެއް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަ

ވެސް ހަމަ ެއ ވުނީމަ އެކަން އެ އޮތީ ކުރެވިފަ. އަދި ވާލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ގޮސް އޭތި ވިްސނައިދެޙަ

ން އޮތީ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި. ެއކަމަކު ޚިދުމަތް ލިބި، ރަނގަޅަްށ ލުއި ގޮަތކަށް ދާން ފެށީމަ އެްއކަަލ ހިތްހަމަނުޖެހު

ނޑު ރައްޔިތުން ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިފަރުފިާޔއަށް ކުަޑީވމަ  1000ރުފިޔާއަށްދޭ ކަރަންޓް ބިލު  2000 . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެ ިސާޔސަތުގެ ތެެރއިން ހަމަ އެްއ ކުންފުންޏެއްގެ ދަށަށް އެކަން ކޮމިޓީގެ ލަފަެއްއގެ ގޮތުަގއި ފެންނަނީ ސަރުކާރު

ކުރަމުންދާތީ ފެނަކަ ނުވަތަ ސްޓެލްކޯގެ ދަށަށް މިކަން ެގންދިއުމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ަކމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ 

ނުޑގެ..  .ގޮތަށް. ެއއީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ންވީ ގޮތް ވެސް މިއޮތީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބޭފުޅުން މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވެްސ ދީފައިހެން މިއޮތީ. މިކަން ހަދަ

ރަށް، . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަފަހުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީގަ . ދެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މި ސިޓީން،ބުނެދީފަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު މި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތް، އެންސްޕާ ވިޔަސް އަދި ފެނަކަ ިވޔަސް މިަކްނ 

ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަުތގެ ތެރެއިން ކުރާ ގޮތް މި ފަރާތަށް އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވުމަށް އެދި އަޅުަގނޑުމެން މި ސިޓީާއއެުކ 

ތޯ ސަބްސިޑީ ދެނީ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ މިކަން ކުަރނީ. އޭރަށް ތިމަންނާމެން އެފަރާތަށް ފޮނުވާލީމަ ނިމުނީ. ކިހިނެއް

ސަބްސިޑީ ދެނީ މިހެން މިހެން ހަމަޖެހިފައި ހުންނަ ތަންތަނަށޭ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާަސތަކީ މިއޭ ކިޔާފައި އެފަރާތަށް 

ނޑަށް ީހވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ފެނަކަ ެވއް ްއޔާ ފެނަކަ. އެންސްޕާ ިވއްޔާ. ޖެޖަވާބު ދިނީމަ މިކަން ނިމުނީހެން އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން އެފަރާތުން މިއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު 

ނޑުމެން ޚިާޔލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެްއގޮތްެވއްޖެހެން. މި ދެކެވެނީ  ނޑު ެވްސ މިހާރު އަޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

މިހާރު އެއް ވާހަކަެއއް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ސިޓީަގއި، ފަހުގެ ސިޓީަގއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތް އެބަ ބުނޭ ކަންނޭނގެ. 



  

ވާލުކޮްށގެން މިކަްނ އި ފެނަކައާ ޙަވާލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގަފެނަކައާ ޙަ  ހުންގެ ފޯކަސް މި ހުރީ އެމީހުން މިހާރު އެމީ

ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެންސްާޕއިން ނުވަތަ ފެނަކައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންގަިއގެން ެއމީހުން މިކަން ކުރަން ތިބިތޯ، 

މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުްނ، ކުީރެގ  ނޫނިއްޔާ ކޮށްެދއްވާނެތޯ ކަްނނޭނގެ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ. ސަބަބަކީ

ނެޑްއ  ސަރުކާރުން ކުރި ގޮތަކަްށ ަގދަކަމުން ރައްޔިތުންނާ ދެކޮަޅކަށް އިންޖީނުެގ ނަގާފަިއ ހިންގާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ރެވޭނީ. އެމީހުން ވެްސ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެ ސިާޔސަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ިމ ދެފަރާތް އެއްބަސްެވގެން ެއކަން ކު

އްާޔ މިަކން ކުރެވޭނީ. އެހެންވީާމ، އެ ކަން ކުެރޭވނެ، ކޮށްދޭން ތިބެއްޖެ ވާލުކުރަން ތިބެ، ެފނަކައިން ވެސް އެކައާ ޙަ ފެނަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ޙައްލަކީ. ޙަޤީޤަތުަގިއ  ދެފަރާތް އެއްބަސްެވގެން މިަކންކުރެވޭނީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ފެނަކައިގެ ދަށުންކަން މި ސަބްސިޑީޒް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ރަްއޔިތުން މިހާރު އެމީހުންނަށް އެބަ އިނގޭ 

ބޭނުންވާކަން ެއގޮތަށް ހަދަިއގެން ެވސް. އެމީހުންެގ ިސޓީން މިހާރު އެ ވާހަކަ އެަބ ބުނޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް 

 ނިންމާލަން މަށަށް ވެސް ފެންނަނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު.ޢިއްޒަތްތެ

 

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ. މިހާރު މީގައި އެްއގޮތަީކ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދުކރަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކި

ުރކާރުގެ ިސޔާސަތު ބެލުން އެދެން. ދެން އަނެްއގޮތަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވި ފަަދއިން ސަ

ނޑު އުޫސލެއްގެ ގޮތުން މިދަންނަވަނީ  މައްސަލަެއއް ނެތް މަނިކުފާނު ރަސްމީކޮށް ބައްލަވާލެްއިވަޔސް. އެއީ އަުޅގަ

އީ ނާޝިދު އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުެވއޭ ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާހެނެއް. އެ

ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ކަންނޭނގެ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތު ީމގައި ކޮންމެ ގޮެތއް ވިޔަސް އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ. އޭރުްނ 

ނޑުމެން މިތަނުން ނިންމިދާނެ ރަސްމީކޮށް ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތަކީ ިމއޭ. ެއާއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އަުޅގަ

ނިގވަަޑިއގެންފިތޯ؟ ދެން އަދި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް އެްއގޮތަށް ކުރިއަށް ަވޑަިއގަްނނަވާށޭ. އެ

އެއީ ކަންނޭނގެ. އޭަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި ހިންާގ އިންޖީނުގެ. ދެން ރަްއޔިތުްނގެ ތެރެއިން ރުިޅ ހަދަނީއޭ 

ނޑަކީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭ މީހެއް. ރާއްޖެތެރޭ މީހެއް. އަޅު ނަޑކީ އެންމެންނާ ގުޅުން އޮންނަ ބުނާއިރު، ދެން އަޅުގަ ގަ

ކަމަީކ  މީހެއް. އިންޖީނުގެތަްއ، އިންީޖނުގެތައް ަރއްޔިތުންގެ ބާރު ަދށުގައި ބެހެއްޓުމަށް އޮތީ ދެ ސަބަބެއް އުޅެނީ. އެއް

މަހަކު ކުރީަގއި ތެލުގެ ައގު ހެޔޮ ުދވަްސވަރުަގއި އިންޖީނުގެަތކުްނ ރައްޔިތުންގެ މާލިްއޔަތަށް ފުދޭވަރަކަށް ފައިާދވި. 

ހާސް ފައިދާވި ތަންތަން ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ތެޔޮ ައގުބޮުޑވުމާ ގުިޅގެްނ  40ހާސް،  30ގާތްަގނޑަކަށް 

. ދެން އަދި ބައެއް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތަކާ ން ޮގސް ގެއްލުމަށް ބަދަލުވެފައެ ފައިދާ ވަނީ އުިވގެ



  

އޮިއވަރު ކުީރގަިއ ވެސް. ދެން އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ވިދާުޅވެއްޖެ ގަަދކަމުން  ކަަމީކ ސިޔާސީ އެީކގައި. ދެން އަނެއް

ނޑުގެ ާދއިރާގެ ރަށެއް ނަގަން ުއޅުނީ.  ނެގީއޭ. ެއކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ބާރުގެ ދަށުގައި އޮްތ ދުވަސްވަރު އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ ކޮންތާކުން ކަމެއް ގަދަ ކަމުން ނެގީ. އެހެންވީމާ، ާވގޮތަކީ އޭުރ އިދިކޮޅު ހެދީމަކާ ނުނަގާ. ދެން އަޅުގަ

، ނފާނެ. އެުދވަސް އުހޫހަރެއްަގއި އެކަމާ އިދިކޮުޅ ހަދައިއެްއކަލަ މިހާރު ނަގަން އުެޅންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ފަ

ކަހަލަ  ހާދަ އަނެއް އީ. މީަނ މިރިހާ ކަމެއް މިތާ އިންނައިުރގަކިހިނެއް އިނގޭނީ ޣަފޫރަށް އެމީހުން ހިންގާ ހު

ރުކަން ހުންނަ މީހެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެހެންނޫންތޯ، އިނގޭތޯ. ދެން މީނާގެ ކަންތައް ހުންނަ ގޮތް ނޭއްދާ

ހާ ދުވަްސީވއިުރ ވޭއަހަރު ފާއިތުވެގެން ގޮސް ދޮވެ 3. އިޞްލާޙެްއ ވެސް ނުވޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް އީކަންނޭނގެ މި

ވާަހކައަކީ ދެން އޮންނަނީ ސިާޔސީ އޮިއވަރޭ. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް. ީކއްތޯ ކުރާނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ

ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ައގު ހެޔޮ، ހެޔޮ ައުގގައި ކަރަންޓްތާ. ދެން އަނެްއ ބޭނުންވާ ކަމަކީ ކަރަންްޓ 

ނޑުމާއި ނިވުމާިއ މިކަންތަ ވެސް ޮއވޭ.  އްތައްނުލިބި ހުރުން. ރައްޔިތުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކުގެ ކަަރންޓް މެދުކެ

އަށް ފެނަކަ ހަމަ ބުނާެހން އޭެގ ޙަޤީޤީ ޙައްަލކީ ޮކންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް އެމީހުްނ ކެރިގެން  އެހެންވީމާ، ީމގައި މި

ވާލުުނވާން އުޅެންޏާ އެމީހުންނަށް ވަގުތީ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަީކ ދެން ފެނަކަ ނޫނިއްޔާ ސްޓެލްކޯ ޙަ. ދިނުން

 ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތަކީ. އީދާނެ ކަމެއް. މިއަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި މަސައްކަުތގައި ަޙްއލެއް ހޯއްދެވުމަށް ތި ކުަރއްާވ 

ގުިޅވަަޑއިގެންެނވިކަްނ ރިޔާޟް ރަޝީދު  މަސައްކަތަށް. ކޮމިީޓއަށް މިަވގުތު ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު

ނުޑ ިއތުރަށް ރީފްރޭސް ކުއިޢުލާނު . ރަން ެއބަ ޖެހޭ މި މައްސަލައިގަކުރަން. މިހާރު މީަގއި އަިދވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންާނ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ނިލަންދޫ، ނިލަންދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލު އިދާރާއިން އަުޅގަ

ވާލުކޮށްީދ، ބިގެން. އެކަން ޙަރަތަމަ ޝަކުވާ މިއައީ އެބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ސަބްސިޑީ ނުލިހަމައަށް ފު

ނޑުމެން ލިެޔފިން މި ކޮމިޓީން. ލިޔުނީމަ އަނެއްކާ ވެސް އެންސްޕާައކުން  އަވަްސކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންސްޕާއިން އަުޅގަ

މި ލިބެނީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން. އެހެންވީާމ،  ވެްސ ސިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޖަވާެބްއ ނުދެއްވާ. އަެނއްކާ

ނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. އެއީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅު މިހާރު ބައްޓަންކުރެްއިވ ގޮތުން އަުޅގަ

ނަޑއެ ިޅގެން ދައުލަތުގެ ވެސް ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަުތގަިއ ކަރަންޓަށް ސަބްސިޑީ ކުެރވެނީ ކޮންކޮްނ ބަޔަކަށްތޯ ކަ

ނަޑކަށް  ބިިލއަނާ  2.7ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. އެންސްޕާައށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮްނދިމާލަކަށްތޯ ސަބްސިޑީދޭނީ. ާގތްގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން ފެނިގެން އެބަ ދޭ އެިކއެކި ސަބްސިީޑގެ ކަންތަްއތައް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކޮން  ގާތުަގއި އަުޅގަ

ނޑައަޅާފަތޯ ދާއިރާއަށް، ކޮންގޮަތކަށް ނޑަށް ހީވަނީ އެންސްާޕއިން ޮއތީ އޮޅުންފިލުވާލަްއވަން މުުޙލަތެއް ކަ . އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އޯޕަންކޮށް ލެޓަރެއއް ާބއްވާަފއި އޮތީމަ ކަންނޭނގެ. ވީހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަވާބު ނުީދގެން މިއުޅެނީ އަުޅގަ

ނޑަ ނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލަންވީ އަވަހަކަށް ޖަވާބުެދްއވުން އެެދމޭ، މިހެން ލިޔާތީވެހެން އަޅުގަ ށް ީހވަނީ. ނޫނީ އަުޅގަ

 އީއަޅުަގނޑުމެން ބުނާ ސްޕެސިިފކް ޑޭޓަކަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެންސްޕާއިން ދޭން. މި

ރީ ނުލިިބާވ ވާނެ ކަމެއްޯތ، ނޫން ކަމެއްތޯ. އާދެ! ސިާޔސަތު. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުްނ ރިކުއެސްްޓ ކު

ވާނަމަ ހަމަނުޖެހޭ ސަބަބަކީ ހަމަޖެހިފައި އޮތްތޯ؟ ހަމަނުޖެހި ސަބްސިޑީ ލިބޭނެތޯ؟ ލިބޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް އެބައިންތޯ؟ 

ކޮބައިތޯ؟ ދެވަނައަށް އެބޭފުުޅންގެ ޚިޔާލު މިގޮތަށް ބަދަލުވަމުން އެބަ އާދޭ. ސަބްސިީޑ ނުލިބި އިތުރަށް ކުރިއަށް 

ނުޑމެން ކޮމިޓީން ޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށާއި އެހެން ވެއްޖެ  ބޮޑުކޮށް ހުންނާނެ ގުކަމަށާއި އަ  ނުގެންދެވޭނެ އްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލިޔަންވީނޫންތޯއޭ  ކައަްށ ފެނަމެންބަރުން ފާސްކޮށްދެއްވައިިފއްޔާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ޚިޔާލު އެގޮތަށް ކުރެްއވީ އަުޅގަ

ނުވަތަ  ތިބީ ވާލުވާންތޯޙަވާލުެވވޭނެތޯ ނޫންތޯ. ނުވަތަ ޙަ ނިލަންދޫގައި މިތަނާއެސިސްމެންޓަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ެއބޭފުޅުން 

ނޑުމެންނާ ރޫމްވެ ނުވަތަ ދަތިަތކެއް ެވްއޖެނޫންތޯ. ނުވަތަ މި ސިޓީ ަރއްޔިތުންތަެކއް ކަރަންޓުން މަޙު  އްޔާމުން އަުޅގަ

ަޔކު ެއ ތިބި ކަމަށް ކޮންމެވެސް ހިސާބަުކން ކޮންމެވެސް ބަ މި ވާހަަކ އައިސް އަޅާ ނުަލއި ހަމައަށް ވެސް

ސިޓީަތކެއް މިދަނީ  ވާހަކަދަްއކާނެ. ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް ވެސް މި ާވހަކަ އައި. މިތާ އަދި އެަތއް ބައިވަރު

ނުޑމެންނާ ދެމެދުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ، ަމޖިލީހުން ފޮނުއްވާ ސިޓީަގއި ކަރެސްޕޮންޑް ެވގެން އަުޅގަ

އެޑްރެސް ކުަރްއވާފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަޢުލޫމާތުން އިނގޭނެތާ މި މަސައްކަްތ  ވެސް ވިދާުޅވާނެ ރަީއސަށް

ނޑުމެން ގޮތެއް ިނންމާ ސިޓީ ލިޔުނީމަ ވެސް  ކުރެިވގެން މި ދިޔައީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީއަށް އެޖެންޑާ ކުެރިވ، އަުޅގަ

ތް ކުރެވިަފއި އޮތް މިންވަރުން ދަންނަވާާލ އަކުން ަޖވާބެއް ނުެދއްަވއޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ޚިޔާލު ެއއްގޮއެންސްޕާ

ނޑު ެދންމެ ރިފްރޭސް ކޮށްލި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން މި މައްސަލަ އެންސްޕާއަށް  ކަމުގައި ވާނަމަ އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ ސީދާ ޑައިރެކްޓް ސިޓީއެއް ލިެޔ، ނިކަން އަަވހަށް ޖަވާބު ހޯދަން. ބާކީ މި ޑިސެމްބަރު މަސް ތެރޭގަިއ 

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން  ނޑުމެންނަށް ިމކަމަށް ކޮންމެވެްސ ޖަވާބެްއ ދެވި، ނިލަންދޫ ަކއުންސިލަްށ އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން  ހާމަކޮށް އޮތް ޖަވާބެއް ދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. އެންސްޕާ އިން އަުޅގަ

ވެްސ  ސަބްިސޑީ ނުލިބިވީ ީކއްެވގެން. ނުލިބޭނެތޯ، ނޫންތޯ. ދެން މިހާރު  ފުރަތަމަ އެބޭފުޅުން ފޮނުއްވި ސިޓީަގއިވާ

ގެ ޖެނުއަރީ،  2015ވަނަ އަހަރަށް ސަބްސިޑީ ލިބިވަަޑއިނުގެން އެބޭުފޅުން  2014މިދަނީ ކޮންޓިނުއޭޝަނަކަށް. 

ނޑުމެންނަށް ސިޓީ ލިޔާނެ. އަެނއްކާ އޭރުން  ނުލިިބ  14ނުލިބި،  2013އަހަރަށް. މާނައަީކ  3ފެބްރުއަރީގަިއ އަުޅގަ

އަށް ހަނދު ބެލީމަ އެ މައްސަލަ ޖެހިފައި އޮންނާނީ އަނެއްކާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއކަްނ  15އަނެއްކާ 

ނޑުމެން އެބަ ެޖހޭހެން މި ސިޓީގައި ހާމަކުަރން. މިހާރު ޚިޔާލުތަކާ ެއްއޮގތް ކޮށްލަން މި ދަންނަވާލީ.  ވެސް އަުޅގަ

ނ ޑުމެން ފެނަކައާ ސިޓީައކުން ދަންނަވާލައިގެން ނިލަންދޫ ކައުންސިަލށް މިކަން ހަމަޖެހެން އޮތްތޯ، ދެވަނަ ކަމަކީ އަުޅގަ

އަތޮޅު އުތުރުބުރި، ނިލަންދޫ  ެވސް ނިލަންދު ނެތްތޯ ޗެކްކޮށްލަން. އަދި މިކަން ކުރަމުން ގެންދާކަްނ އަނެްއކާ



  

ނިކޭޝަންަގއި ބަިއވެިރ ންމެވެސް އެއްފަރާތެއް މި ކޮމިޔުކޮކައުންސިުލގެ އިދާރާއަށް އަުޅަގނޑުމެން ކޮޕީ ކުރާނީ. އޭރުން 

ނޑުމެން  ނުޑ ެއއްޮކޅުން މަޢުލޫމާތު އެްއކޮށް އެަބ ލިބޭ. އެބޭފުޅުްނނަށް ފޮނުވާނީ އަުޅގަ އެބަ ޭވ. ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ިމއަށް ޙައްެލއް  މި މައްސަލަ މިހެން މި ދިމާތަކަށް ފޮނުވައިިފ ކަމަށް. ޭއރުން އަނެްއކާ ވެސް އަުޅގަ

 ލިބެން އަވަްސވާނެހެން. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުކޑަކޮށް ކަންބޮުޑވާ ތަ ންކޮެޅއް އެބައިން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މީަގިއ އަުޅގަ

މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދޭކަށް. ިމދެންނެވީ އެްގޒެކްިޓވް ޕަވަރެއއް ތެރެއަށް، ކަންކަން ހިންުގމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ 

ނޑު ކަންބޮުޑާވ އަނެއް ކަމަކީ  ބާރާތެއް އި އިން ޢިއެބޭފުޅުން ބޭނުންކޮށްފަކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެމޭ. ދެން އަޅުގަ

ލިބި އޮތީމައޭ. ލިބެންޖެހޭ އެްއޗެްއވިްއޔާ ލިބެންޖެހޭނެ. ހޭ ސަބްސިީޑ ނުރިޕީޓްުކރައްވާ. ލިބެންޖެމުޤައްރިރު ވެސް އެބަ 

ތެރެއިން ހޯދެންޖެހޭނެއޭ އެ މީހުންނަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ  މިހާރު އޮތް ސިސްޓަމު

ނޑުމެން މީގަ މުޤައްރިރު އަޅު  ސާފުކުރަްނވީނޫންތޯއޭ އަިދ ތި އެންސްާޕއިން ނަމަވެސް އެހެން ތަނަކުން ނަމަވެްސ  އިގަ

ނޑުމެންނަށް އެމީހުންނަށް  އިހަމަތަކާ އިމީގައި ގެްނގުުޅއްވާ އުސޫުލތަކާ ސިާޔސަުތތައް. އޭރުން ެއއްކަލަ ައުޅގަ

ތެރެއިން މި ސިސްޓަމު ތެރެއިން މިވެނި  ންވީމާ، މީގެސާފުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ މިއޮތީޭއ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކީ. ެއހެ

ގޮތަކަށް ކުރިއަށްދާށޭ. އެީއ ަކންނޭނގެ. އެހެންނޫނިއްާޔ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ މި ެއއްކަަލ ވެރިކަން ހިްނގާ ފަރާތުްނ 

ނޑު ެވސް ހިތަށްއެރީ ހި  އްސާކުރާނަމޭ.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއގެ ެތރެއަށް ވަނުމުގެ ކަންބޮޑުވުެމްއ އުޅޭތީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ހަމަ ބައެއް ސިޓީތަކުގެ ހަމަ ވަރަށް މުޠުލަޤަށް ހަމަ ނިސްބަތުން ޖެހޭ ފައިސާ ނިސްބަތުން ލިބެންޖެހޭ 

އް ިތ ހަމަ ވަރަށް ހެޔޮ ވާހަކަފުޅެ  !އާދެ !އެބަހުރި އިނގޭތޯ މި ސިޓީަގއި. އާދެ އިފައިސާ މިހެން ހަމަ ބޭނުންކުރައްވާފަ 

ނޑުމެ ނޑައަަޅއި ގެ ތެރެއަށް ގޮތްތަެކއްރނަށް ހަމަ އެގްެޒކެިޓވް ޕަވާންވިދާޅުީވ. ހަމަ އަުޅގަ ނިންމަން މިތަނުން  ކަ

ކަމަށް. ނަމަވެސް ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން  ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ާވނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ މެްނޑޭޓުން ބޭރުގެ ކަމެއް ނިންމި

ނޑުމެންނަށް ވެސް މި ދަނީ ރައްޔިތުންތަކެއް ނު ަވތަ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުން މަޙްރޫމްވެ މިހެންވެއްޖެ ކަމުގަިއވާަނމަ އަޅުގަ

ނޑު ކުރިހާ މަސައްަކްތ  އެ ވާހަަކއިން ބަެއއް އެނގި ތިބެ އަޅާނުލާ ތިބިކަމުގެ އިާޝރާތް އަންނާނެއޭ. ނަމަވެސް ައޅުގަ

އްެލއް ގެންނަން. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަްށ ޖެ މިކަމަްށ ޙަކޮމިޓީން ކުެރވިއް މިއޮތީ ހަމަ ވަރަށް ަބިއވަރު މަސައްކަތް މި

ކަމުގައި ވާނަމަ މި މައްސަލަ މިގޮތަށް އޮޅުންފިލުވައި ވީހާ  އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުނުވާ

މެންބަރު  އްލެއް ހޯދުމަށް ވޯޓަކަށް ނުގޮސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެތޯ. ޢިއްޒަތްތެރިޙަ  އަވަހަކަށް



  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދު  ާއދެ!އަުޅަގނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ރަނގަޅު.  ވާ. އާދެ!ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އިޝާރާތްކުރައް 

އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ލުއިކޮްށ ހަމަ  ..ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ިވދާޅުވެދެްއވި ނުކުތާ. ީކއްެވެގންތޯ އެންސްޕާއިން.

 މިރު ވިދާޅުވެދެްއވީ އެ ވާހަކަ. ރެޯކޑްަގއި ވިާދޅުވެެދްއވާ. ންބަރު ޢާލިބިދާނެހެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މިއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދާ ކުޑަހުވަދޫ

ހަމަ ފޯނުން މުޤައްރިރު ސިދާ އެންސްޕާެގ ވެރިފަރާތާ ގުޅުއްވާަލއިގެން  އިއަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މުޤައްރިރަށް މީގަ

ެއކަމާ ގުޭޅގޮުތން ހަމަ ލިޔުމެއް މިތަނަށް  އިމިކަމުގެ އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހުރި ޮގތެއް ބަލާފަ އިފަ ވާއްސާފުކޮށްލަ

ޖަވާބުދެވިދާނެ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީސް ދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ  ށްގެނެއްސަ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ އެ ފަރާތަ

ލުކޮްށގެން މިކަން ކުރުމޭ. ދެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވާކައާ ޙައިން އެކަން ކުެރވިގެްނދާނެ ގޮތަކީ ހަމަ ފެނަހަފަސޭ

އިނީމަ ނިމުނީ. ދެން  އިދިނުމާއި ނުދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އުސޫލެްއ އިންނަމަ ެއކަން އެ ސިީޓގަިއ ބަޔާންކޮށްާލފަ

ޑީސް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވޭެނ ކޮމިޓީން ބެލި ބެލުމުން މިކަން ތާށިނުވެ ސަބްސި އިވާލަީދފަމެން ެއއާ ޙައަޅުަގނޑު

ލިބިގެންދާނީ ހަމަ އެ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން ެއކަން ގެންދިޔައިަމ ކަމަށް. ެއގޮތަކީ ެއއީ މިއަުދ ސްޓެލްކޯ ުނވަތަ ފެނަކަ 

ނުޑގެ ޚިާޔލަކީ.   ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ ރުއުތު ކުޅުދުއްފުށި

ނުޑގެ ކުަޑކޮްށ ޚިޔާލު ތަފާތު. މުޤައްރިރު އެހާ ލުއިކޮށް ގެންދަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން އެއީކީ.  މިހާރު އަޅުގަ

ން. އެހެން ހަމަ ޤާނޫނީ މި މަޖިލީހުއެމީހުން ޖައިްސކުރަންޖެހޭނެ އެޕޮލޮޤާނޫނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ެއމީހުން ނުކުރީމާ 

ންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ ދިން މައްސަލަ ހަމަ އެމީހުން ަކއިރީ އަހަނުހައިސިއްޔަތުން ަރސްމީކޮށް ސިޓީއެްއ ލިޔެ ަޖވާބު 

 އްމު ކަމަކަށް ވާނީ. ޢާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ



  

ހަމަ ހުށަނޭޅުނަސް އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ގޮުތގައި މިއަދު މަްއސަލައެއް މިތަނަށް އަޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑު ދެން

ހުރި  ނަށް ބަޙުސްުކރެވިގެން މިދިޔަ މައްސަލަަތާކ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންންމިއަދު މި އެޖެންޑާކުރެިވގެްނ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ތިބި  އިޅުލުމުގެ މަސައްކަތަށް ދާއިރު ވަަރށް ބޮޑަށް އެތަނުގަސަހަރާއަށް މީހުން ވަ އައު މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތަްއކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ޝަުކާވއެއް. ެއތަނުގައި މީހުން ހިނެވުުމގެ 

އް ހިންގާ އެ މައްސަަލ ކަންތައްކުރަމުންދާ މީހަކު އެތާ އެތެރޭގައި ޑްރަގް ވިްއކާ އެާތ އެތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ

ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ހަމަ  ނަަކށް އަދި ނޭނގޭ އޮތްންވެސް މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް ފޮނުވައިދިން. އަުޅަގނޑުމެ

ހުރި ފަރާތްތަކަށް  ހުރި ކަމެއް މިއީ. އެ މައްސަލަަތްއ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ކަާމ ގުޅުން މާލިއްޔަތާ ުގޅުން

އްމު އުސޫލުން އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑގެ ހަމަ ޢާހުރި ކަމެއް.  މިއީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމެއް.

ނޑުމެްނ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށްވާތީވެ އެހިސާބަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ލިބޭ ަމޢުލޫމާތު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަކަމަށް ކަެމއް އެ ގެނެސްދިނުމަކީ ނެތް މަ މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއުމަށް ޓަަކިއ ނުވާތީ މިއީ ހަމަ ައޅުގަ

ހުރި ކަމެއް އެތަުނގައި ތިޭބ  އެއީ ވަރަށް ވެސް ހިތާމަ ލައި އެ މަްއސަލަިއގައިއެއީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަެމއްޯތ ބަ

. ކަމެއް ނެތް މުގެ ކަންތަްއކުރާ މީހަކު އޭނަ އެތާ ނުުކރާ އެްއވެސް ބުނޭ މީހުން ވަޅުމުެގ ހިނެވު ބޭފުޅުން އެބަ

 ވެސް ވިްއކަނީ. މި ޑްރަގް ވެސް ިވއްކަނީ. އެިހސާބުން އެ ކަންތައް ކުރަމުްނ އެބަދޭ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަ ސަންދޯއް

ނޑުމެން އިތުުރ ަވގުތު  ހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ެއކަން ހަމަ މުޤައްރިރުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓަކަިއ ގެަނއުން ައޅުގަ

 ތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ހުށަހަޅާލަްނ. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ނާޝިދު. ދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ތެރެއިން ދެން ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މައްސަަލއެއް. އެއީ މިހާުރ  ގެއަޅުަގނޑު އެހެނިހެން މައްސަލަތަކު

ގޮތުގައި ެއއަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެނުއަރީން ވަރަށް ހަރުކަށި އްކުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު. އެ ަގާވއިދު އެބަޮއތް ރާއްޖޭަގއި ބޭސް ވި

ހޯލްސޭލްކޮށް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާިއ  ،ބޭސް އެތެރެކުރާ އިފެށިގެން ނެރިފަ. ދެން އޭގަިއ މި އިންނަނީ ކްލެސިފައިވެފަ

އި ލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭނީ ެއަކމަށް ހުންނަ ގުދަންތަކަކާދެން ރީޓެއިލްކުރާ ފަރާތްތަކާ. އެގޮތުން ހޯލްސޭ

ހި ހުރެގެން. ދެން ގުަދން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބަލާއިރުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ ގުަދނުގައި ރަޖިސްޓްީރއެއް ިމ އެްއޗެ

އްަދއެއް ވެސް ޮއެވގެން. ދެން ސިޓީ ކުރެވެނީ ގުދަެނއްގެ ގޮތުަގއި ސިޓީ ކައުންސިުލގަާއއި މިތަންތަނުގައި ހުރެގެން. ހު

ތަކެއް ވެސް ނެތް ހަމައަކަށެއް ލިބޭކަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށެއް. ދެން މީަގިއ ބުނާ ހުއްދަ ކައުންސިުލގައި ެވސް އެ



  

ނޑުމެންގެ ހަމަ ަގވާއިދުން ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައަޅުަގނުޑގެ އިންޓް  އި ރެސްެޓއްަގއެއްނޫން މި ވާހަކަ ިމ ދައްަކނީ. އަުޅގަ

ގުދަން އިންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ގަާވއިދު ެއގޮތަްށ  2ސްޓޭޓް އޮފް ދަ އާޓް  އެތެރެކުރުމުގެ ހޯލްސޭލަށް ސްބޭ

އްޔާމުން އެހެިނހެން ފަރާތްތަކަށް ބޭސް އެެތރެކުރުމުގަިއ ވަރަށް ދަތިަތާކ ދިމާވާނެ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ޛުވެއްޖެ ތަންފީ

ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ބޭސް އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް  އެއަށް ޢަމަލެއްނުކުެރވޭނެ. ދެން އަނެއްކާ

އެތެރެެއއް ވެސް ުނކުރެވޭެނ. އެމީހުންގެ ކަންބޮުޑވުްނ އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ގަާވއިދުަގއި އެހާ ޝޯޓް 

އްޔާމުން އްޖެކުރަން ފެށިހި ރަޖިސްޓްރީކުރާނެ މުއްދަތު ނުދެވި އެއަށް ޢަމަލުއި އެްއޗެނޯޓިސްއެްއަގއި އެ ގުދަންތަކާ 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޭބސް ގެނައުުމގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާނެތީވެ އެ ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް 

ނޑު ދެކޭީތވެ ެއީއ ދެމުން އެބަދޭ. އަދި އެއީ ީސރިއަތަންކޮޅެއް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެ  ސް މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ން ކޮށްދެވެން އޮްތތޯ މި ކޮމިޓީން ނަމަވެސް ނޫނިއްޔާމުން އަދި އެހެން ކޮމިީޓއެްއގެ ސަމާލުކަމަށް ނަމަވެސް އެކަން އެހެ

 ގެނެސްގެން ބެލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމަކަށްވާތީވެ ަހމަ ހައިލައިޓްކޮށްލީ އެ ވާހަކަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ފުށީ ާދއިރާގެ ޢިވިލު، ރިޔާޟް ރަޝީދު

 

 ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ނޑުލާއި ހަކުރުން ޑިއުޓީ ނަގަން މިހާރު ސަރުކާރު މި ފަށަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ މިއަދު  ންތެލުންނާއި ހަ

ނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީތަެކއް ހަދައިގެން މަަސއްކަތަެކއް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހައިލައިްޓކޮްށލަން ބޭނުންވީ މި ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ރިސެސްއަށް ދާން ގާތްަގނޑަކަށް ތައްޔާުރވަމުން މިދަނީ. ދެން އެނގޭ ބަޖެޓާއި އަދި  ފެށިއިރު އަުޅގަ

. އެހެންެވގެން އިނގޭތޯ މެންބަރުން ކުރައްަވިއފި އިވެސް މިނޫން ވަރަށް ބައިަވރު މަސައްކަތްތައް މި ކޮމިޓީގަ

 ތުގައި މިދިޔަ މަހެއްހާ ުދވަސްތެރޭަގއި އެްއވެސް ކަެމްއ އަނެއްހެން ނުކުރެވުނީ މި ޮކމިޓީން. އެހެންވީމާ، ެއކަމަކީޙަޤީޤަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިްސ ވެސް ފެިނގެންދިޔަީއ ޮއޑިްޓ  17ްސކޮށް މިތަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ އެއީ ކޮންޓިނުއަ

ވަކި ހިސާބަކުން އެޖެންޑާިއން ގެއްލި ވަކި ހިސާބަކުން  މައްސަލަަތއް ށް އައި ބަެއއްވެސް މި ކޮމިޓީއަތަކާއި އަދި ރިޕޯޓް

ވަނަ ރަްއޔިތުން މަޖިލިސް  17ދައުރަކަްށ މުޅި  ެގންދިޔައެކަންކަން ުހއްޓި ވާނުާވ ޭނނގޭ ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ވެ 

އްކަތް ތަންކޮޅެްއ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުެރވޭނެ ވެގެންދިަޔއީ. އެހެްނވީމާ، ޭއެގ ބަދަލުގައި މި ކޮމިޓީން އެބަޖެހޭ މި މަސަ

އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވަން. ދެން އެނގޭ ުމޤައްރިރު ވަރަށް ބުރަކޮށް ުއޅުއްވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި 

ޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތަާކއި ކަްނތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުަރްއވާކަން ވެސް ާފހަގަކުރަން. އަ 

މި ކުރިމަިތވެފަިއާވ  އިއެ ސަބް ކޮމިޓީތަުކގެ އިތުރުން ވެސް މިހާރު ރާްއޖޭގަ އިސަބް ކޮމިޓީތަކެއް ހެިދއިރުގަ 



  

ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަފާިރވެރިންނަށާއި ެއކި ފަރާތްތަކަށް މި ުކރިމަތިވާ ދަތިތައް އަމިއްލައަްށ އިސް ަނގަިއގެން ވެްސ 

ވޭ. އަދި ކުންފުނިތަކުން ހިނގާ ކަންތައްަތކާއި ހިނގާ ަކންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް. ަގިއ އޮމެންޑޭޓް މި ކޮމިޓީބެލުމުގެ 

ތާނގައި މިއަދު އަދި މިއަށް މުޤައްރިރު ޖަވާބެއް ނުދެއްިވަޔސް ވެސް މި ކަންތައްތަްއ  އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް އޮތް

އްސެން. ދެން ސަބް ކޮމިޓީތައް ހަދަިއގެން ސަްބ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ތަްނކޮޅެްއ ރަނގަޅު އިންތިޒާެމއް އެބަެޖހޭ ހަމަޖެ

އެކަްނކަްނ  ީކއެްއ. އެހެންނަމަވެސްނޫން އެއީ ކޮމިޓީތައް މަސައްކަތްުނކުރުމަކީ މުޤައްރިރުގެ ޒިންމާ އޮްތ ކަމެއް

ވާހަކަ  ނުކުރާކަން ެއކަންކަން ކުިރައށް އެްއވެސް ވަަރކަށް ނުދާަކން އެއީ ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ ަކމެއް. ޮއޑިޓް ރިޕޯްޓގެ

 އްަޔތު އަދާނުކޮށްގެން. ެއކަމަކު ހުރިހާ އެންމެ ވެސް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގަިއ ެވސް ދެްއކި. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލި 

ވެސް އެ ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ލަސްެވގެންދާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއމަ

ނޑުމެްނގެ މި ކޮމި ޓީގައި ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެހެން އަންނަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ބެލޭނެ ދެން އަޅުގަ

ޭއެގ  އިލުމަށްފަހުގަބަލާ ވެްސ ނޫން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޭއގެ ެޓކްނިކަލް މީހުން ލަްއވާ ރިޕޯޓް ބައެއް

ނޑުމެންނަކަށް އެކަމެއް ނުވެްއ ނިންމަމުން ގެންދަން އިނ އިމައްސަލަ ނެތިއްޔާ އެ ފައިލްކޮށްލާފަ ގޭތޯ. އޭަގއި އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަްނތައްތައް އެބަޖެހޭ. އެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ މި ކޮމިޓީއަށް އަންނަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް 

 5ުނވާނެ ނިމެންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އެ ފައިލްކުރެވެންޖެހޭނެ. އެއީ ިމތާނގައި އަތްނުލާ ބެހެއްޓޭ އެްއޗަކަށް ެވގެނެއް

 ަވނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުަގއި 18ގޮތަްށ މި ވީވަނަ ރަްއޔިތުން ަމޖިލީހުގައި  17އަހަރު ދުވަްސވަންދެން. އެހެންވީމާ، 

 ކަންކަން ދާން އަޅުަގނޑުމެން އެހާ ބޮޑަށް ނޭދެން. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޭއދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ބ. އިރު ހަމަ ނިމޭނެކަން އަޅުަގނޑު ކުރިްނ ވެސް އިޢުލާނުކުރިން.ޖަހާ 11ކޮމިޓީއަށް 

އަުރވަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ރުިވކަން ައޅުަގނޑު އިޢުލާނުކުރަމުން، ފުުރޞަތުއަށް ހާޟިމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ޮކމިޓީ

 މޫސާއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ލްޣަފޫރުޢަބްދު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑު ހަމަ މި އެހެނިހެން ގަޑީަގއި ފާހަަގކޮްށލަން މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަުކގައި ވެސް މި  މިހާރު މި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް މި މަސައްކަތް  2ާއއި ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ކޮމިޓީ  ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ އޮވޭ. އަުޅގަ

ނިންމޭނެ މި އެއް ކޮމިޓީައށް ބާއްަވިއގެންނެއް. އެހެންީވމާ، އޮޑިާޓ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ޕަބްލިކް އޮޑިޓް ކޮމިޓީެއްއ ނު

ނުޑގެ ޚިޔާލު މި ފާުޅކުރަން.  އެ ހަދަން މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އަލުން ިއޞްލާޙުކުރަން މި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅަން އަުޅގަ

 ވާލީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޫން. ދެން އޮޑިޓް  ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ. ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލަައީކ ޙަޤީޤަތުގައި އެހާ ބޮޑު މައްސަލައެއް

ކަކީ މި ފެށުނީއްސުެރވެން އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ޯބޑުންނާއި އަދި ފުލުސް އޮފީހުންނާއި މި ހުރިހާ ތަނަކުްނ ތަރިޕޯޓް

ބަލަމުން ގެންދޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ދެން މިތަނުން ވެސް ބަލަން އޮންނާތީ މިތަނަށް އައިމަ 

ނޫން. މިއްޔަކީ އަެނއްހެން އެހެން  ރީޢަތަށް ފޮނުވޭ ތަނެއްމި ޓެކްނިކަލް ބައެްއ. މި ޝަ އިމިތަނުން ވެސް ބަލާފަ

މައްސަލަ އޮތިއްޔާ ފޮނުވާލަންޖެހޭނީ އެންިޓ  އިރިޕޯޓްގަ  އިނޫން. މިތަނުން ހަމަ ރިޕޯޓް ބަލައިލާފަ ކަމެއް ކުެރވޭ ތަނެއް

ވަރަްށ ސިންޕަލް ކަމެއް.  ުބނަންޖެހޭނެ ކަލޭމެން މި މައްސަލަ ބަލާށޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ އިކޮރަޕްޝަނަށް. ފޮނުވާލާފަ

މި ރިޕޯޓް އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް މި ރިޕޯޓް  އިއެހެންވީމާ، ރިޕޯޓްތައް މިތާ ތިބެގެން އެްއކޮށްޅުން އަނެއް ޮކޅަށް ކިޔާލާފަ

ނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތް. ަވރަށް ސިމްޕަލް ކަމެއް މިއީ.  ފުލުސް އޮފީހަށް، މި ރިޕޯޓް މިވެނި ތަނަކަށް ނިމުނީ އަުޅގަ

ނޑު  8ށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ އެއް ދުވަހު އަޅުަގނޑަ ޖަހަންދެން ތިބެލާއިރަށް މި ރިޕޯޓްތައް  12ޖެހީމަ އައިސް ރޭގަ

 ނިންމާލެވޭނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަދުމުޙައް ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އަޅުަގނޑު ގަޑި ބަލަމުން ވާހަކަދައްކާނަން. ައޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުފާޅުކުރާއިރު މި ދެންނެިވ ގޮތަށް މި ރިޔާޟް ރަޝީދު 

ކަންތަކުަގއި ވެސް ައސްލު  2ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަށް ވެސް ާނޝިދު ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ެވސް ވިސްނަންޖެހޭހެން. މި 

ކަމެއް. އެްއ ކަމަީކ ައގުތަްއ މައްަޗށް ދިޔައިމާ. މިދިަޔ އަހަރު ނޫނިއްޔާ މި ހިނާގ އަހަުރ  2ވާނީ  އިމްޕެކްޓަކަށް

ނޑުެމން އުފާ ފާޅުކުރަމުންދާއިރު. އެހެންނަމަވެސް މިސާލަކަށް  ގައި 2.5އިންފްލޭޝަން  ަކންނޭނގެ ހުރީމަ އަޅުގަ

ައުގ މައްޗަށް ދިއުން. ދެން އަނެއްކާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ އެ އިމްޕެކްޓަކަށް ވާނީ  އިބޭހުގެ އަގު އެ ވިދާުޅވި ގޮުތގަ 

މީހުން މާކެޓުން ބޭރުވެގެން ިދއުން. ދެން މި ރިޔާޟް ަރޝީދު ވެސް ވާހަކަފުޅު ފެއްެޓވިއިރު އެ ވިދާޅުިވ ެއއްެޗއްެގ 

ނޑު މި ދަންނަވަން  ނުޑ އުޅޭ އެއްަޗކީ ވެސް ެއކަހަލަ ވާހަކަ މާނައަކީ އެއީ ކަންނޭނގެ. ެދން އަޅުގަ އެއް. މި އަުޅގަ



  

ދެންނެވިހެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރގަިއ ތެލުގެ އަގު ވެްއޓެމުން ެވއްޓެމުން އެބަދޭ. ދެން އަުގ 

ފަހަރު ތެޔޮ ައގުބޮުޑވަމުން ދިޔަތަން.  2ފަހަރު  1މައްޗަށް ދިއުުމގެ ޓްރެންްޑ ހުރިއިރު ައޅުަގނޑުމެން ދުށިން މަހަކު 

އޮްތގޮުތން އެއް ފަހަރު ކަންނޭނެގ އެސް.ޓީ.އޯއިން އަދި ައގު  އިބަރުތަކުގަ ޑަށް ހީވަީނ މި ޚަނއަުޅގަ އެކަމަކު

ތެެރއަށް  ގެއެކަމު ންަނ ގޮތެއްއި އިހެޔޮކުރެްއވީ. އެހެްނވީމާ، ެއްއކަލަ މި އަގު ހަމަޖެއްސުމުގެ މެކޭނިޒަމް މި ރާވާފަ

ކަންނޭނގެ މި  އް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލަން އެބަޖެހޭމިވެނި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާެށކޭ ނޫން. މިކަން އިންނަ ގޮތެ

މި ދެންނެވި ގޮތަށް މިހާރު  ކޮންގޮތަކަށްތޯ މި އިންނަނީ. އަގު ޮބޑުވާްނވީމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ައގު ބޮުޑވޭ. ެއކަމަކު 

ދެންނެިވ  އަުޅަގނޑު ކުރިން ވެސް ނގައްޖެ.އަހަރު ތެރޭ އަގު ނުދާ ވަރަށް ދަށަށް ހި 4ނުން ވެސް ހަމަ ޔަޤީމި 

ޑޮލަރަްށވުރެން ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ. މީގެ ކުރިން އޭގެ ޕީކް ދުަވސްަވރު ހުރިވަރު އެނގޭނެ. ެއ  70ފަދައިން 

ތެލުގެ އަގު ބޮުޑވުމާ  ،މާ ުގޅިގެންކަންތަްއަގނޑު ފެށުނީ ވެސް މިކަ ސްޓެލްކޯއަށް މި އަނެއް ސަްބސިޑީސް ދިނުމުގެ

ނޑު  ގުިޅގެން. އެހެންވީާމ، މިކަްނ މި އިންނަ ގޮެތއް ސާފުކޮްށލުމުގެ ވިސްނުމެްއ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 ދޫކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ގަމިނެޓު 10 އިމި ކޮމިޓީ ނިންމުމުގެ ގަޑި ައއިސް ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިތުރު ވަގުުތގަ  އާދެ!

އެ ވަނީ އިދާީރމޭޒުން ނޯޓްކުރަްއވާފަ. ެއއަްށ ސީދާ މިވަގުުތ ޖަވާބެްއ  އްނުކުތާތަ ަތއް ނުވަތަ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލު

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ހޯދުމަކީ އަޅުގަ

ޟް ރަޝީދު ވިދާޅުވެދެްއިވ އާއި އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ  މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެ ނެންގެވި ނުކުތާ

ވާހަކަފުޅުތަުކގެ އިތުރުން މަިތވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އެ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާުލ، 

ނޑުމެނަށް ހޯދެން ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެން ައޅުަގނޑުމެން ކުިރައށްދާނެ ވާހަކަ ދައްކަން. އަދި  ނުކުތާއިން އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެ ވިދާޅުވެދެއްވި ނުކުތާތަުކގެ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޢިއްޒަތް

ނުޑމެން ޚާއްޞަކުރާ ނުކުތާތަްއ ނޯޓްކޮށްގެން ދެން އަންނަ ތުމިގޮތަށް އިތުރު ަގީޑގައި ިއތުރު ވަގު ަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖަމާކުރާނަން. ކޮންދުވަހެއްގެ ަބއްދަލުވުުމގެ ތަންކޮޅެއް ކުީރކޮޅަށް އަ ނޑުމެން ކޮން ގޮތެުޅގަ އްތޯ އަުޅގަ

އެކަމާމެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމާނީ. ސަބް ކޮމިޓީތަކެއް މި ކޮމިޓީގައި އެބަހުރި. ހަމަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ވެްސ 

ނުޑމެން އަތުގައި ރިޓެއިން ބާކީެވފަ ލެވި ހުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަްއ ހުރި ފޮނުވި އަދި ބަލާނު އި އެބަ ކުރަްއވާ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ މިހާރު ސެޓްކޮށްފަ. ވީހާ ވެްސ  87ނެތް  ތެޭރގަިއ ވެސް މައްސަލަެއއް ވެސް އޭގެ ރިޯޕޓް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ ފާހަގަޮކށްފަ. ހުރި ރިޕޯޓްތައް މި  ،އަވަހަކަށް އެ މައްސަލަތަްއ ފައިލްކޮށް ރިޕޯޓްތައް ައޅުގަ



  

ތަކުން ވީހާ ައވަހަކަށް ނިންމަަވއި ކޮމިީޓއަށް ފޮނުްއވުމަށް ަދންނަވަމުން މިއަދުެގ ކޮމިީޓ މަސައްކަތްތަްއ ސަބް ކޮމިޓީ

 . ތުހޫވަބަަރކާهللا އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނަން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 
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