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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯމަ، ކޮމިޓީ ، 2016ފެބްރުއަރީ  29ވަނަ ަބއްދަލުވުން.  2އާދެ! `. މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީގެ މިދައުރުގެ 

ގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް މިދަނީ. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ފަދައިން މިކޮމިީޓގެ ހާޒިރީގަިއ މިަވގުުތ  2ރޫމް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުގެ އިތުރުްނ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން ހަމަ. ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އަދި ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، އަދި ހަނިމާދޫ ދާއި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީ، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަދި ައއްުޑއަތޮޅު މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު. އަދި މީގެ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ

އިތުރުން އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހަމަ ފުރިހަމަ ހާޒިރީއެްއ  އަޙްމަދު ޠާރިޤު ވެސް ކޮމިޓީގެ މިވަގުތު ވަަޑއިގެން އެބަތިއްެބިވ. ފުދޭވަރެްއގެ ރަނަގޅު

ކަމުގަިއ ދަންނަވަންޖެހޭ. ިއއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވޭތުވެދިަޔ 

އަހަރުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ ަމސައްކަތަށް ފަހުަގއި ޗުއްޓީ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއއް ަބއްަދލުވުން މިއަހަރުަގއި 

އެ ަބއްދަލުވުމަކީ ައިއ.އެމް.އެފާއި ބަދަލުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ބޭްއވި ބައްަދލުވުމެއް. ޭއގެފަހަށް  ބޭއްވީމު.

ޖުމްލަގޮތެއްަގއި މަސަްއކަތެްއ ކުރެވޭ ަބއްދަލުވުމަކަށް ިމއަދު މިވަނީ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާ. ިއދާރީ މައްސަލަެއއްގެ 

 16އިދާރީ މައްސަަލއެއް މިަވގުތަކު ނެތް. ދެން ޮއޑިޓު ގާނޫނުގެ  މިނިޓުގެ ަވގުތު. އަުޅގަނަޑށް ހީވާގޮތުން 5

ވަނަ އަހަރުެގ  2015ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ރެވުުނ އަހަރީ އޮޑިޓުކުރުމަށް މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަެރއް ޢައްޔަނުުކރުމަށް އޮޑިޓު ފަރމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކު

އިޢުލާނާއި ގުިޅގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ިއވެލުއޭުޓކުުރން އެބަ ހިމެނޭ. މި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުމެްއގައި ހުށަހެޅި އެެހން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް ެއއްގޮަތށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް މަޢުލޫމާތު 

ރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ވާނީ މި ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ ހޯދުމާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅުންހު 

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މޭޒުގެ މުަވްއޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރަްއވާފަ. އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ހެޔޮފުޅުކަމާއެކު ވަރަށް ބުރަ 

މަޢުލޫމާތު. އަޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ މަސައްކަތެއް ކުރަްއވަިއގެން ައޅުގަނޑުމެންގެ ަފއިލުަގއި މިަވނީ މިކަމާ ބެހޭ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުޑަ ވަގުުތކޮޅަކަށް މި މައްސަލަ ަބއްލަަވއިލެްއވުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ މިއަދުެގ 
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ޑެލިބަރޭޝަނުގައި މިއަށް ގޮތްަތކެއް ކަނަޑއަޅައި ނިންމެވުމަށް ގޮތްތަެކއް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނުޑ 

ވަަރކަށް މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް މެންބަރުންނަށް މި ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ދޭނަން.  5ގާްތގަނޑަކަށް  ވެސް

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެ ހުށަހެޅުއްވީ ފަސޭަހވެގެްނ 

ގަނުޑ ހަމަ އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންަނވާލަން އެންމެފަހުެގ ހިނގައިދާނެ ނުކުތާެއއްހެން. އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި އަޅު 

 ޕްރޮސެސްއާ ހަމައަށް ކުިރއަށްދިޔަ މިންވަރު އަުޅގަނޑުމެންނާ ޙިއްސާކޮށްލެްއވުމަށް ޓަަކއި. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ! ޕްރޮޕޯސަލްގެ ސަމަރީ ޝީޓެއް އިންނާނެ އިނގޭތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިލުކޮޅުތަކުަގއި. ދެން މިހާރު 

އެންމެފަހު ޝީޓުގައި ޕޭޖު ފޯރގައި އެހެރީ އިނގޭތޯ ޕްރަިއޒިންގަތއް. ޕްރަިއޒިންގތަުކަގިއ ޕްރޮޕޯސް ފީސް، 

އް. ދެން ފަހުން އަޅުގަނުޑމެން ފަހު ލައިނަށް ޕްރޮޕޯސް ފީސް އެއީ އެ ބޭުފޅުން ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި ހުރި ފީތަ

އެހެރީ ޖީ.އެސް.ީޓއާ ެއއްކޮށް ްޕރައިޒިްނގތައް ހަދާލާފައި ލާފަ. އޭގެ އިތުރުން ދެން އިންނާނީ ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ވެސް ފަިއވް ޕަރސެންޓު އަުއޓު އޮފް ޕޮކެޓު އެކްސްޕެންެސސް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ޯޓޓަލް ފީސްތައް ފަހު 

 ނުން ފެންނަން އެހެރީ ޕޭޖު ފޯގެ އެންމެ ފަހު. އާދެ! މިހާރު އިންކްލޫސިވް އެްއެޗއް އިނގޭތޯ އެ އިނީ. ލައި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިހަމަ އިދާރީ މޭޒުގެ އެހީތެރިކަމާެއުކަގއި ބައެއް މަޢޫލޫމާތު އޮޅުންފިލީމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަށްވުރެ ފު

 މަޢުލޫމާތު ހުންނާނެ. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން.

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެން ހަދާފައި ޮއތް ޓޭބަލަކުން އެބަ ަބޔަށް ެވސް ލިިބފައި އަުޅގަނޑު 3ހަންޑްރެޑް ޕަރސެންޓު މާކްސް އެބައޮތް 

ފެނޭ. ދެން މި އޮތީ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ދުވަސް ކަނޑަެއޅުން ދެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑަށް ެވސް ހީވަނީ، މިއޮީތ 

ދުވަސް.  45ދުވަސް ދެއްތޯ. ދެން ކޭ.ޕީ.ެއމް.ޖީ  56ުދވަހު ތެރޭގައި ނިންމާެނ ވާހަކަ. ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ  35
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ހާސް.  4ލަްއކަ  2ހާސް. އަނެއްަބޔަކު  45އަުގ. އަުގަގއި އެއްބަަޔކު ދެ ަލްއކަ ދެން އޮތް އަނެަކްއޗަކީ 

ހާސް. މިއީ މިއުޅޭ، މިތިނެއްޗަށް ބަލާފަިއ  12ލައްަކ  2ހާސް. ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  4ލަްއކަ  2ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ 

ބަރާބަރު ކުންފުނި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމަންވާނީ. އަެނއްހެން ކުންފުނިތައް މީގެ މިބުނާގޮތުން ހަމަ 

ދުވަހު ތެޭރގަިއ،  35މިބުނަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އޮީތ މަސައްކަްތ ނިންމާނެ ދުަވސް. އަރނަސްްޓ ޔަްނގް 

ދުަވހު ތެރޭގައި. ދެން ިމއޮތީ ައގު. އަގަށް ބަާލއިުރ  45ދުވަހު ެތރޭގައި. ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  56ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ 

ހާސް.  12ލައްކަ  2ހާސް. ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ  4ލައްކަ  2ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ ހާސް.  45ަލއްކަ  2އަރނަސްޓް ޔަްނގް 

އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއޮތީ. ެދން އަުޅގަނުޑގެ ކޮލިފިކޭޝަނަށް ކުންފުނިތައް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުގެ ަމއްސަލަެއްއ 

 ނެތް ކޮންމެ ބަޔަކަށް ދިނަސް އަޅުގަނޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރީފް.އިބްރާހީމް ޝަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެްއވަރަކަށް މާކްސް ލިބިަފއި ހުރީމާ، މި މާކްސްއަކީ އިެވލުއޭޓުކޮށްފައި އިްނ 

އިވެުލއޭޝަނަށް ބަލާއިރު އެ ިއވެލުއޭޝަން ލިބުނު މާކްސް. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ 

އަހަރު ވެސް ކުރި ފަރާތް ަކމަށްވެފައި އެ މީހުން  އެންމެ ކުަޑކޮށް ހުށަހަޅާފައި ޮއތް ފަރާތަށް ދޭން. އެއީ މިދިޔަ 

އެކަން ކުިރގޮތާއި، އަދި އަުޅގަނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން އެބަ ޔަޤީންކުރެވޭ އެ މީހުްނ 

 މަސައްކަތަކީ ެއކަށީގެްނވާ ަމސައްކަެތއްކަން. އެހެންވީމާ، ައއު ބަަޔކަށް ދޭންވާނީ ައގުގެ މައްސަލަެއއް ނޫނިްއޔާ 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ތާރީޚަށް ނުނިމިދާނެތީ އޮންނަ އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަެއއްގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. 

އެ މީހުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ދުވަހާއި އަދި އަަގކީ ައޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއއްެޗއް ކަމަށް ވާނަމަ މިދިޔަ 

 ށަހަޅަން. އަހަރު ވެސް ކުރި މީހުންނަށް ދޭން އަޅުގަނޑު ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 
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 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފަިއވަނީ މިހާރު ވެސް މި މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެނގިަފިއ އޮތްގޮތުަގއި މިދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް އޮޑިޓުކުރަން ދީ

ހާސް ރުފިޔާގެ ތަފާތެއް އަސްލު މި އަންނަނީ. އެީއކީެއްއ  8އެންމެ ކުޑަ ައގު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ފަރާތް. ދެން 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ޚަަރދަށް ބަލާއިރުގައި އަނެއްހެން އަުގގެ ތަފާތެއް ކަަމކަށް ނުބެލެވޭނެ. ެއއީ އެންމެ 

ބުނީ ރާއްޖެތެރެއަށް ދާންޖެހުނަސް އެ ދަތުރުން ވެސް އެއަށް ތަފާތު ެއބައާދޭ. އެހެންވީމާ، ދަތުރަކުން ވެސް، މި

އަހަރު ވެސް އެއްބަަޔކަށް ދިނުން  3އޮޑިޓުކުާރއިުރގައި އެ ވަކި ބެލުންތަކެއް ބެލުމަށް ޓަަކއި ކުރާ ކަމަކަށްވާީތވެ 

ންނެވިހެން ދެ ލަްއކަ ަހތަރުހާހުން ދެ ލައްކަ އެީއކީެއއް އެހާ ޤަބޫލުކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. ދެން އަުޅގަނޑު ދެ

ހާސް ރުފިާޔގެ ތަފާެތއް ުއޅެނީ. އުޭޅއިުރގައި ހަަމ މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ  8ބާރަހާހަށް މިއުޅެނީ ގާތްގަނަޑކަށް 

ވެސް ވިސްނާލުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަންނޭނގެ. ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީއަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ހަމަ މިތަން 

ޙަވާުލކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންގެ އޮޑިުޓގެ މައްސަލަެއއް ހުރި ކަމަށް ވެސް  އޮޑިޓުކުރަން

 ފާހަގަކުރެވެނީ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. އާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑ ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދުކުރަން. ެއއީ އެންމެ ކުޑަޮކށް އޮތް އަުގކަމަްށ 

ވެްސ ޕާޓީއަކީ  3އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ގިަނމީހުން އެބަ، އެކަމަކު އަުޅގަނޑުގެ ައސްލު ބޭނުމަކަށް މިއޮތް 

ޕާޓީކަމަށްވާތީ އެ ޝަރީފްގެ ުހށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމައެަކނި ތާއީދުކޮށްލަން.  3ވަރަށް ހަމަހަމަ އެއްވަރުގެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 
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 ދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ މީގައި ގާނޫުނގައި އޮޑިޓު ިނންމަންޖެހޭ އޮތް ތާރީޚެއް އިނގޭތޯ. އެ ތާރީޚަށް 

ދުވަހު ތެރޭަގއި އެ ނިމޭކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ  56ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ ނިންމާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ 

ބަލަިއލާފައި ެއގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ެއންމެކުޑަ ައގު އޮްތ  އެއަށް، ގާނޫނީގޮތުން އެ

 ފަރާތަށް ދޭން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަޮކށް ޕާޓީގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އަދި ިހންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ވީ ނުކުތާެގ މައްޗަށް ބަލާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިކަމަށް އެދި ޞާލިޙް އެ ވިދާޅު

 8މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިަޔއިރުަގއި ޖުމްލަ އެއް ހަފްތާގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންވާނެ، 

ުދވަްސ  56ވީމާ، އެ ކްަރއިޓީރިާއގެ މުއްދަތު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނިންމުން. ެއހެން 8ހަފްތާގެ ވާހަކަ ހުށަހަޅައި 

އެއީ. އެ މީހުން އަމިއްލައަްށ މުއްދަތެއް ޖެހީކީއެއް ނޫން. ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްަގއި ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް 

ނިންމީކީ ވެސް ނޫން. ދިން އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ، އޮުޅންފިލުވާލަން ބޭނުންވި އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށް، 

ުދވަސް އެތަނުން އަިއއްސަ އެ އޮތީ.  56ެއގޮތަށް  56 7ގުނަކުރަން  8ހަފްތާ ކަމުަގއިާވތީވެ،  8 މުއްދަތަކީ

އެހެންވީމާ، ެއކަން އަުޅގަނުޑ އޮޅުންފިލުވާލަދެން. އަދި ެއއަށްވުރެ ުކޑަކޮށް ވެސް ޑޭުޓ ބައެއް މެންބަރުން، 

ންބަރަކު، ދަންނަވާލާނަން ައޅުގަނޑަށް އެްއކަލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެްއވާފައި އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެ

ފުރަތަމައިނުން އިދާރީ މައްސަލައެްއގެ ވާހަކަ ަފއްޓަިއެގން ކުރިއަށް ދިޔައިރު ައުޅގަނޑު ހަނދާންނެތި 

ދަންނަވާލަން، އަނެއްހެން ޢާްއމުގޮތެްއގައި ވަިކގޮތަކަށް ނުިނންމާ ކަމުގައި ވާނަމަ ކޮމިޓީައކީ ސިއްރު ނޫްނ 

 ކަމުަގއި ދަންނަވާަލންޖެހޭ. އެހިސާބުން ނޫސްވެރިންނަށް ވަދެވޭ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު.  ކޮމިޓީއެއް

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި މައްސަލަިއގައި އެްއޗެއް ދަންނަާވ ކަމަށް ވަންޏާ ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ވެ 

އަޅުގަނޑުމެން އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހުގައި ބަޔަކަށް މި ދެނީ. މިހާރު އަގުތަކަށް ބަލާއިރު މި އަަގކީ ކުޑަުކޑަ އަެގްއ 
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ނޫން. ވަރަށް ބޮޑު ައެގއް މިީއ. އެ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ިމސާލަކަށް މިވަރުގެ ޮބޑު ކުންުފނިތަކުން މިއަށްވުރެ 

ފުނިތަކުގެ އަގުަތއް މިއަްށވުރެ ުކޑަކޮށް ުއޅެނީ. އެހެންީވމާ، މިހާބޮޑު އަެގްއ ބޮޑެތި ޓްރާންސެކްޝަން ހިނގާ ކުން

އޮތީމަ މިހަމަ ކުއްލިއަކަށް މިހާރު ދެން ނިންމަންވެއްޖެއްޔާ ިނންމި ވެސް ދާނެ. ދެން ކުރިން ކުރި މީހުންނަށް 

އެހެންީވމާ، މީގެ ބަލަން މި  ވެސް ދެވިދާނެ. އަދި މީގެ ެއންމެ ކުޑަކޮށް ލާފައި އޮތް ބަަޔކަށް ވެސް ެދވިދާނެ.

ޖެހެނީ މި މީހުން ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މި ފުޅާވެގެން ދަނީ. މި މީހުން މި ކުރަނީ ހަމައެކަނި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

އޮފީހުގެ އޮޑިޓު މި މީހުން މި ހަދަނީ. މި މީހުންނެއް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ތަނެއް ނުހަދާ. އެީއ އެތަނުން ލިބެން 

ކީ ވަރަށް ބަރާބަރަށް މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަ ތަންތަން. ރެކޯޑުކުރެވިފައި ހުންނަ. އެހެންވީމާ، ހުންނަ، އެ ތަންތަނަ

އެވަރު ތަނެއް އޮޑިޓު ކުާރއިުރގައި ެވސް މިހާބޮޑު އަގެއް މި ނަގަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިގެންތޯ ވެސް މި ވެސް 

ށް މި ދަނީ. އެ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ތަނުެގ ލަްއކައަްށވުރެ މައްޗަ 2ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ރަނގަޅުަކމެއް މިއީ. 

މިލިއަން ވެސް ނާރާ. ެއހެންވީމާ، އަދި ޭއގެ ތެރެއިްނ މި ޚަރަދުކުރެވެނީ  30ބަޖެޓަށް އަހަރެއްގެ މަްއޗަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް ިވއްަސކަށް މިލިއަން ކަންނޭނގެ ޚަރަދުކުެރެވން މި ދަނީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން، ޚަރަދުކުރެވިފަިއ 

ހެންވީމާ، އޮންނައިުރގައި ިމއީ ހަމަ ވިސްނާލަން ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އޮންނަ. އެ

ބަލާލަން ބޭނުންވޭ މިދިޔަ އަހަރާއި މިއަހަރާ ހުރި ތަފާތު ެވސް. ބަލައިލާފައި މިކަމުަގއި ޮގތެއް ނިންމިއްާޔ، އެީއ 

ީދެގން ނިންމާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާުމން ދެން މީގެ ބަލަން  މި ކޮމިޓީން މިކަމުގައި ވަކި ަބޔަކަށް ސީދާ ނުދީ އަގެއް

ފަާރތަކުން އަގު ދީފައި  4އޮންނަނީ އެންމެ ހެޔޮ އަގު. ދެން މިހާރު ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އެބައޮތް 

ވެްސ ގައި އެންމެކުޑަ ފަރާތައް ދިނީމަ ދެން މީގައި އެބަހުރި ނިންމާނެ ދުވަސްތައް ތެރޭ އޮތް. ދެން މީގެ އެބަ

ަވގުތު  ހަމަ މި  ކަނޑައެޅިަފއި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ މި 

މާކެޓުގެ އަގުަތކަށް ބަލާއިުރަގއި މިކަން ކުެރވެން އޮްތ އެްނމެ ރަނގަޅު ައގުތޯ. ދެން ިމވަރު ކަެމއް ކުރަން 

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނަޑްށ  ރުގެ ކުންފުނިތައް މި ގިނައިން މި އޮތީ މި ބޭ ބަލާއިރުަގއި މީަގއި މުޅިން ެވސް މި

ފެންނަނީ މި ހަމަ މިދިޔަ އަހަރުގެ ެއއްޗެހި ވެސް ބަލައިލާަފއި މި ައއިއްސަ ހުރި ބަދަުލތައް، މިދިޔަފަހަރު 

ރު ާހސް ވަރު ޑޮލަ 15ހާސް ރުފިޔާއަށް މިއިނީ މިދިަޔ އަަހރު. އެ ގާތްގަނޑަކަށް  92ަލއްކަ  1މިއިނީ 

ކަންނޭނގެ ގާްތގަނަޑކަށް ެއ އޮތީ. ބޮުޑވެގެން އެ ދިަޔއީ. ކީްއވެގެންތޯ މިހާބޮޑު ތަެންއ ބޮޑުެވގެންދިޔަީއ. 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މިހަމަ ބޮޑުކުރަނީހެން އެ މީހުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެްސ. ހަމައެބައެނގޭ މިތަނުން ދޭކަްނ 

ނުދީފިއްޔާ ައނެއްކާ ވެސް ިމއާއި ނެޯގޝިޭއޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި. އެހެންވީމާ، މި ދެން ދޭންވެއްޖެއްޔާ ދޭންީވ. 



7 

 

އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާބޮުޑތަނެއް ކުއްިލއަކަށް ބޮުޑެވގެްނ ދިޔައީ ީކއްެވގެންތޯ ދަްއކާލަން ނެތް ވާހަކައެްއ 

ސަބަބަކާިއ  ލައްަކއާ ދޭތެރޭ އަގުަތއް އަރާފައި ހުީރމަ ކޮން 3ހާހުން ގޮސް  50ލައްކަ  2ނޫން. މިސާލަކަށް 

ހެދިގެން، ޢާއްމުގޮެތއްަގއި މިަކން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއޮންނަނީ އެއް ައގެއް. ކޮންމެ އަަހރަކު ކޮންމެ އަހަރަކު 

މިހާބޮޑެތި ބިލުތަކެއް ޢާއްުމ ގޮތެްއގަިއ ޮއޑިޓު ފާރމްތަކުްނނެއް ނުެއއް ގެނޭ. މިސާލަަކށް ެއގްރީމެންޓެއް 

އްވާ މިހެން ކުރާކަމަށް ަކމަށް ވަންޏާ މި ނެގޯޝިއޭޓުޮކށްގެން ވެސް އަދި ކުރެިވގެން ނޫންނަމަ އެއްބަޔަުކ ލަ

ނެގޯޝިއޭޓުުނކޮށް ވެސް މިހާބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިމަ ދެން މިއަށް ހަމަ ވާހަކަދައްކާލުމަީކ ނެތްކަމެއް ނޫން. 

ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އަޅުގަނޑު ވަކި ބަަޔކަްށ މިދޭކަށް އަދި ވަކި ބަޔަކަށް ނުދޭކަށް ނޫން. އުސޫލެއްގެ

ދުަވސްެވގެނެްއ  45ބަލަންޖެހޭނީ އެންމެ އަގުހެޔޮ ައދި އެންމެ ކުރު ުމއްދަތެްއގައި ނިންމޭ ބައެއް. ދެން މި ވަކި 

ުދވަްސވެެގން ވެސް ދިމާވާެނ  30ދުވަްސެވގެން ދިމާވާނެ މަްއސަލައެއް ނެތް.  50ދިމާވާނެ މައްސަލަެއއް ނެތް. 

މި ާގނޫނުގައި ަވކި މިވެނި ދުވަެހްއ ކުރިން ނިންމަން އޮވެއްޖެ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ވަކި މައްސަަލއެއް ނެތް. 

މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މި އަުގގެ ަމއްސަލައާ ހެދިގެން ެއއަށް ބަލަން 

އަޅުގަނޑު އަދި މިކަމުގަިއ  އޮންނާނީ. ދެން އެހެންނޫނީ ބަލަންޖެހޭނީ އަގު ކުޑަ ަބޔަކަށް ދޭން. ދެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކައަށް ފަހުގައި ކުރިއަށް ދާންކަމަށް. އިބޫމެންނަށް ފެންނަ 

އެްއޗެއް ވެސް ވިދާުޅވީމާ ދެން އަުޅގަނޑުމެން އަދި މިކަުމަގއި ގޮަތކަށް ކުިރއަށް ދާން. ަވކިގޮެތއް ނިންމާކަށް 

ެއއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް މިދެންނެވީ މިހާބޮޑު ތަފާތެއް ައއިމަ މި ބަލާަލން އެންމެ ރަނގަޅު ވިސްނުން ހުރީ

 ކީްއވެގެންތޯ މިހާބޮޑު ބަދަލުތަެކއް މި އަންނަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް، މައިކު ނިްއވާލަދެްއވުމަށް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުން 

މަފްހޫމުގައި މި ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށް ގެންދާއިރު ަބއެްއކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތައް އިތުރަށް ލިބެމުންދާ މިންވަރަކުން 

ނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޮއޑިޓުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ޙިްއސާކުރަްނ ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން

އިނގޭތޯ ޮއޑިުޓ  16މިއޮންނަ ގާނޫނީ ނުކުތާ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިސާބުތައް އޮޑިުޓކުރުން، އެ މާއްދާ 

އިދުަގިއ ގާނޫނުގެ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

ކޮްނމެ އަހަރަކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެކައުންޓުަތާކ މިޓީން ނޑައަޅާަފިއވާ ކޮކަ
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ރިޕޯޓުކުރުމަށް މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަަރކު  އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީްސ ހިންގަވާފަިއވާގޮާތއިމެދު ބަލަ

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި،  ނިމޭ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ދެ. )ށ( ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ެއވެޢައްޔަންކުރަްނވާނެ

މަސްދުވަހުގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިުޓ ކުރުމަށް ޓަކައި މި  މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ދެ

ެއވެ. ވާލުކުރަންވާނެ ޙަމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަްއޔަްނކުރާ މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިޓަރަކާ 

ވި ފަރާތުން ލުވާޙަ)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތާ 

ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ލިޔުމަުކން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީަސށާއި އަދި އޮިޑޓަރ  އޮޑިޓާ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  3ޖެނެރަލަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުން މެންޑޭޓުކުރާ ކަމެްއ  މާ،ތިބީ. އެހެންވީ އެންމެފަހު ދުވަހުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި

އިާދރީމޭޒުން ކޮށްދެއްވި މަަސއްކަަތއް އަުޅގަނޑު ހަމަ  މިއޮތީ، ބަރާބަރަށް އޭގެ ުއސޫލުން ުކރިއަށް ގެްނގޮސް

 8ކަނޑައަޅާފައި އެ  ށްއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އެ ަޓއިމް ފްރޭމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު އިޚްލާްޞތެރިކަމާ

ވެސް. ދެން މި ކަމަކީ ރައްޔިތުންެގ  އޮތީ ގެ މުއްދަތުގެ ވާހަކަ އެ ޭބފުޅުން ފުރަތަމަ މީގައި ދަންނަވާފައި އެހަފްތާ

މަޖިލީހުން  ،މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަދި މި ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވުނު ސިޓީއާ

 ،އް ކަމުގައި ދަންނަވާލާނަން. އެ ކޮންމެ ފާމަކުން ވެސްހުޅުވާލެވުނު ސިީޓއާ ުގޅިގެން ފޮނުއްވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެ

 ވާލާދީ ބަޔާންކުރޭ އަުޅގަނޑުެމންގެ ސިޓީ ނަންބަރު ޙަ އޮޑިޓު ފާމަކުން ފޮނުއްވާަފއިވާ ސިޓީތަކުގެ އޯޕަންަގއި އެބަ 

57/OI-LM-F/2016/01  ްކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ފުރިހަމަ  އެއީ ީމގެ ރިފަރެންސ 

އޯޑަރގައި މި ކަމުަގއި. ެއއްެވސް މައްސަލައެއް ީމގައި ުއޅޭ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް އިދާރީ މޭޒުން ކުރައްވާަފިއާވ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހަމަ ޚިޔާުލ އިއޮްތ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ދެން  މެއްއެްއވެްސ ޮއޅު މަސައްކަުތގައި 

ރަޝީދު ކުރެްއިވ  ޒްއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާއިނުފެނޭ. ދެން  ތަފާތުވުމެއްެވސް އޮތް ކަމަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި

ވަަރކަްށ  10އާއި  8ސުވާލަށް އެހެން މެންބަރުންނާ އަުޅގަނޑު ހިއްާސކޮށްލަން ބޭނުން ގާތްގަނަޑކަށް %

ތަކާ ޚިދުމަތައް އަންނަ ބަދަލު މުދަލާއިއުޅެނީ.  ޕަސެންޓުގެ ކުިރއެރުމެްއގެ ވާަހކަ މިދިޔަ އަހަރާ ތަފާތުކޮށް މި

ވެސް ހަމަ ބޮޑުެވގެން ހިނަގއިދާނެ ކޮންމެެވްސ  ގުިޅގެން އަހަރުން އަހަރަށް ޮއޑިޓް ފާމްތަކުގެ ހަމަ އަދަދުތައް 

ނިސްބަތަކުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެްއގެ މައްޗަށް. ނަމަެވްސ މިއީ ކޮންސިސްޓެންޓުކޮށް ހިނގަމުންދާ ކަމެއްތޯ 

މި ގޮތަށް އިޢުލާނުކުރެއްވީމަ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީްސ  އަދި މި ކަމުގައި އިތުރު މި ކުރަނީ މި ކޮމިޓީން

އޮޑިޓުކުރުން ހަމައެކަނި އެއީ އެ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ރާއްަވއިގެން ކުރައްވާ މަަސއްކަތެއް ނޫންތޯ އެއީ ައޅުގަނޑުމެްނ 
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ކުޑަ އަދި  އަުޅަގނޑުމެންދިރާސާކޮށްަފއި އެންމެ ުކޑަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ  އިޑިބޭޓުކުެރވިދާނެ ކަމެއް. ބަލަ 

ަކމަށް އަޅުގަނޑަްށ  އެކަން ކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް

އްޒަްތތެރި މެންބަރުން ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެބަ މިއަށް އި ބޫލުކުރެވޭ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޤަ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަދި އޭގެފަހުން އި  ން.ވަވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަން ކުިރއަްށ ގެންދަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އި

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

. އްމިކަން ކުާރކަށް ހުށަހަޅާފައެޕާޓީ ނޫްނ އެހެން ޕާޓީެއއް  3މިވަގުތު ވަރަށް ކުޑަތަންވެަފިއ ދެން ނެތް މި 

ޕާޓީއަކީ ވެްސ  3ހަމަ ދިވެހި އެްއވެސް ޕާޓީެއއް ވެސް ނެތް މިކަން ކުރާކަށް ުހށަހަޅާފައެއް. ދެން މިއީ ހަމަ މި 

ބަލާއިރުގައި މީގައި ހަމަ ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ޕީ.ޑަބްލިޔު.ީސއަްށ  .ކޮންޕެޓިޓާސް ކަމަށް އަުޅގަނުޑމެން މި ބަލަނީ

ީއ މިކޮޅުން އިޢުލާންުކރި މުއްދަތާ ެއ މީހުން މިއަށް ފެތޭ މިންގަނޑުތައް މިހިރީ ެއންމެ ރަނގަޅަށް އެ ދޭން. އެ

އެންމެ ަރނގަޅު ައެގއް ހުށަހަޅާފައި ަވނީ އެ މީހުން. ދެން ހަމަ ވެސް  މީހުންގެ. ދެން އަގަށް ބަާލިއރުގައި

އެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ފަހުން އެހެން  އޮޑިޓްކުެރވޭ މިންގަނޑު މި ައގުހެޔޮކުރަން ބޭނުންވަންޏާ ެދން

ގޮތެއް ވިސްނާފައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްަފއި ައގުެހޔޮކޮށް ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ހޯދަންޖެހޭނީ. ދެން އެކަމަކު 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަްނ މިއެއް ނޫން ކަންނޭނެގ މި ކަމަށް އެންމެ މުނާސިބު ަވގުތަކީ. 

 ޔު.ީސއަށް ދޭން މި އޮޑިޓުކުރުމަށް ޓަަކއި. ޕީ.ޑަބްލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރާރުކުރުމަށްފަހު ދަންނަވަން ެވސް އެ ހުށަހެޅުން ތަކު އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް ކުރިން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ހަމަ އަނެއްކާ

ތަކެތީެގ ައގަށް އަންނަ ބަދަލާ މި  އިއޮތް ވާހަަކއަީކ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވެސް އިނގޭނޭ މި އިންފްލޭޝަނާ

އަުޅގަނޑު. ކަންކަން. އެހެްނވީމާ، ެއއަށް ބަލައިލާއިުރގައި މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އަގު ބޮޑު ކަމަކަށް ނުދެކެން 
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އޮންނަ ެމންޑޭޓުގެ ތެެރއިން  ންޑޭޓު އެވާހަކަައކީ. ެދވަނަ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުން ދޭ މެއެއީ ފުރަތަމަ 

މިއަދު މި ަމއްސަަލ ގޮތަކަށް ފާްސކޮށް އެހެންވީމާ، އެކަން ކުެރވޭތޯ ބެލުން އެީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. 

ެދއްެކވި  އިރަޝީދު މި ަމްއސަލައިގަ  ޒްރިޔާ ވާލުކުރަންޖެހޭނެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން. ދެންޙަ އިނިންމަ

ނުކުެރވޭ ސަަބބަކީ، މި ކަމުގަިއ ެއކަށީގެންުނވާ ބޮުޑ ައގެްއ ެއ  .ވާހަކައަްށ އަުޅގަނަޑކަށް ާތީއދެއް ނުކުެރވޭ

މީހުން ބޮޑުކޮށްފައެއް ނެތް އަހަރުން އަހަރަކަށް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ވެސް އަދި އޮފީހުގެ ބަޖެޓު ވެސް ދަނީ 

އަދި މީހުންގެ މުސާރައަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އާދޭ ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  .ން އަހަރަށް ބޮޑުވަމުންއަހަރު

ހާހަށް ބަދަލުވުމަކީ.  ލައްކަ ހަތަރު ާހސް ރުފިޔާއިން ދެ  ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ން އެއް އެކަީށގެން ނުވާ މިންވަރެއް ނޫ 

ވެސް އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މި ތިންބައި  ރެކޭ ބޮޑުކޮށްފައިބޫލުުކރަނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަޤަވީމާ، އަުޅގަނޑު އެހެން

މް ކަމަށްވާތީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ރމީހުންނަކީ ވެސް ބައިނަލްއަުޤވާމީ ގޮތުން ނަން މަޝްހޫރު އޮޑިޓް ފާ

ސަާކ ޙުމަކުން ަކމަށްވާތީ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދެން އިތުރު ބަރއޮފީސް ޮއޑިޓު ކުރަްއވަންވާީނ މި ފެންވަރުގެ ފާ

 ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ށްމި މައްސަލަ ކްލޯޒްކޮްށފައި ނިންމާލަން އަޅުގަނޑަ އިނުލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށްޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. މީގެކުރީގެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިުރަގއި އި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާ ެއގޮތަށް ހަމަ ތާއީދު ވެސް ލިިބފައި އޮތް ވާަހކަ ވެސް ދަންަނވާލަން. އަުޅގަނުޑ  3

 ކޮމަންޑޫ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުއިމިވަގުތު ދަންނަވާލަން މި ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑިްނގއަށް ހާޒިީރއަށް 

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވޑަިއގެންނެިވކަން އިޢުލާނުކުރަމުން އެގޮތުްނ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އި ދާއިރާގެ

ވެްސ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެއްފަހަރާ ހަމަވި ުދަވހެއް ކަމުަގއިއި މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިހަންނަވާ ހުރިހާ 

ތްތެރި މެންބަުރ އްޒައި  އިޢުލާނުކުރަން އިނގޭތޯ. މި ދެން އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ މި އި މިއަދު މި މަސައްކަތް ނިންމަން ވެސް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ،
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ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ތާއީދުޮކށްލާފައި މިއަދުން މިއަދަށް މި މަސައްކަތްކުރުުމގެ 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުގަނޑު މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ެއގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ. އި އާދެ! 

ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ތި ލިބިގެންދިޔައީ ތާއީދެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނުޑ ނޯޓުތަކުން ދައްކާ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިށަހަޅާފައި ވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ގޮތުަގއި މިއަދު މި ަމއްސަލަ ނިންމުމަށް ހު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމްދީދީ.އި. ކަމަށް ތި ނިންމީ އެގޮތަށް އެހެނޫންތޯ ތާއީދުކުރެްއވި .ޝަރީފް

 

 :އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުންފޭދޫ ދާ

އްޒަތްތެރި އިއަުޅގަނޑު ވެސް ަހމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ  .އްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރުއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ކަމެއް މިކަން ދެ ލާޒިމްުކރާގާނޫނުން މުޤައްރިރު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ައޅުގަނޑުމެންެގ މައްޗަށް 

ލަ ނިންމުމަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން މިއަދުން މިއަދަށް މި މައްސަ

 ށްރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެްއ ކަަމށްވާތީ އަޅުގަނޑަަހމަ ޓަކައި މިހާރު ޝަރީްފ ވެްސ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަކީ 

އެހެްނވީމާ،  .. ެއއީ މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ ައގެއް ހުށަހަޅުވާފައި މިއޮތީ ޕީ.ޑަބްިލޔު.ސީފެނޭ ެއގޮތް ވެސް

 ބޫލުކުެރވޭތީ ހަަމ ދަންނަވާލީ. ދެން ޤަފަރާތް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑަށް ވެސް  އެ ފާރަތަކީ ހަމަ މި އެކަީށެގންވާ

ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް  ހާސް ހަ އޮތީ ހަ މީގައި މި .ވެސް ނެތް މެންބަރުން ނިންމާނީ. މާބޮޑު ތަފާތެއް ކޮމިޓީ

ނަ ފަރާތާއި ތިންަވަނ ބަލާއިރު. މިދަންނަވަނީ ީމގެ ދެވަ މި އަހަާރ އޮީތ މިދިޔަ އަހަރާިއ  ރުފިޔާގެ ތަފާތެްއ މި

ހަމަ މީގެ ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެންމެ ކުޑަ އަެގއް ހުށަހަޅާފައި މިއޮްތ ފަރާތަކީ މިއީ  ދޭތެރޭގައި. ފާރަތާ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އޮތް ުހށަހެޅުމަށް ބަލާއިރު. ބޭފުޅުން ކަމަށް އެކަީށގެންާވ ރަނގަުޅ ފަރާތެއް ކަމަށް ެއ ފެނޭ 

 ބޭނުން ހިފީ. މި ފުރުޞަތުގެ ވެގެން ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ައޅުގަނޑުމެންެގ މިއަދު ކޮމިޓީގަިއ ފުރިހަމަ ހާޒިރީގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑަްށ އި

ސާ ުގޅިގެން ބޭރަށް އެ ޙުންބަރަކު ހަމަ ތަޅުުމގަިއ ހިނގަމުންދާ ބައްޒަތްތެިރ ދެ މެއި  .ދަންނަވާލެވިއްޖެ

ރިޤް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޠާ ންނެވީފަރާތުން މިދެ  ދެވަަޑއިގެންެނވީ. ދެ ފަރާތުން ދެ މެންބަރުން. 

މިވަގުތު. ެއއީ މި  ބެވީތިއްމި އެ ދެ ބޭފުޅުން ބޭރުގައި  .އިތުރުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރު

ނެތި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ގެންެދވިދާނެ.  ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މާގިނަ ަވގުތުތަެކއް

 .އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޕަސެންޓުތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ދެވިދާނެ މާކްސް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ނިންމާ އުސޫލުން މި ފިލްކުރެްއވުމަށްފަހުގަިއ  ކުރީ އަހަރުތަކުަގއި ދީގެން ހަމަ މީގެ

ހާލަތުގެ  އިކޮމިޓީއަށް ދޫކޮށްލީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހިސާބުން އެ ފަރާތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީހެން. ވަގުތާ 

 މި މަސައްކަތް ހަމަ ނިމުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ގޮތުން ބަލާ ކަމުަގއިވާނަމަ ިމވަގުތު ިމއަދު މި ކޮމިޓީން ހަމަ

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިކަމުގައި އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާންަލން. 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަްނނަނީ. އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެްނ އައިސް އެހެން ކޮމިޓީއެްއަގއި އަނެްއކާ ޖެހޭނީ ކީއްކުރަންތޯ ފިލްކޮށްގެން 

މީތި ފައިނަލްކުރަން. މިހާރު ހަމަ ވޯޓު ނަގާފައި މީތި ިނންމާފައި އޮޑިޓް އޮފީހަށް ދޭން އެންެގވީމަ ނިމުނީ 

 ނޫންތޯ. މާކްސް ކޮންމެހެން ދޭނެކަމެއް ނެތެއް ނޫންތޯ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީ.އި

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

މޫސާ އެ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަްބދުލްޣަފޫރުއި  އިދާރީގޮތުން މައްސަަލއެއް ނޫޭޅނަމަ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާިއރާގެ

ެއައށް ތާއީދުކޮށްލަންެވގެން ައްސލު އަޅުގަނޑު ވެސް  ތީވެމަށް ފެންނާވިދާޅުީވ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއްކަ

 .އިދާރީ މައްސަލަެއއް ނޫޅޭނަމަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.އި

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ށް ޙަހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް މިކަން އަަވސްުކރުމުގެ ހުރި ރޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ައޅުގަނުޑ ވެސް ހަމަ 

އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަްނ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަަމކީ ައޅުގަނޑު ބިެޑއް ކަމަށްވާތީެވ މި ކުރިްނ 

 ވެ ށްވާތީ ަވރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަ ޢަމަލުކޮށްފައި އިން އުސޫލު އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް

 އެ އުސޫުލގެ މަތިން އެކަން ުކރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަކީ މިނި 5. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މިަވުގތު މި ނިމުނީ ވާލުކޮށްެދއްވީމަޙައާދެ! ހަމަ ފިލްކޮށްލަްއވާފަިއ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  !ާއދެ ކަުރދާސް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޓު އިނގޭތޯ. ނޫ ކުަލިއގެ މިނި  5ފިލްކޮށްލުމަށް ދޭ 

އް ކަރުދާހުަގއި ކުރެްއވި މާކްސްތަ އްޒަތްތެރި މެންަބރުން ނޫ ކުލައިގެ އި ޕްރޮޕޯސަލް އިވެުލއޭޓުކުެރއްވުަމށްފަހުގައި 

ގެ އިދާރީ ބެލުމަށްފަހުގައި ގުނާނީ. އަުޅގަނޑުމެންެވްސ ވައިްސކޮށް ދިޔަނަމަވެސް ދެ ގޮތަށް ދެން ޕަސެންޓޭޖު 

އެ ޕަސެންޓޭޖުގެ ގޮތުން ލިބުނު މާކްސްގެ އަދަދާިއ  .ލަްއވާފައިވަނީ މުޅިން ތަރުތީބެއް އެކުަލވާމޭޒުން މި

 .76% އާަނސްެޓން ޔަންގަށްމާކްސްދިން ޕަސެންޓޭޖާ އަދި ޖުމްލަ އެވްރެޖެއް ނެރެދެްއވާފައި މިވަނީ. މިގޮތުން 

 933ނުވަތަ  93%އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ ވޯޓު ދެއްވުމުން . 84އަދި ކޭޕީ.އެމް.ޖީ % .93%ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ 

ވާުލކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ޙަވާލުކުެރވުނު ޕީ.ަޑބްލިޔު.ސީއާ ޙަކަތް ވޯޓު ޕަސެންޓޭޖާ އެކުަގއި މި މަސައް

އެހެނިހެން މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ނިމިފައިވާ ވާހަކަ އިޢުލާންކުރަން. ާއދެ! މިއާއެުކގައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް 

 ނަމަވެސް  .ޓުެގ މަޝްވަރާއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެވަަރކަށް މިނި 10މައްސަލަެއއްވާނަމަ އެ މައްަސލައަކަށް 

ަވރަށް މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކެއް މުސްތަޤުބަލުަގއި ައޅުގަނުޑމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. ލެންތީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބް ކޮމިޓީތަކުަގއި ވަރަށް މުހިްނމު އެބަހުރި ކޮމިޓީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން 

ތެރޭގައި ވަަރށް ގިނަ އަދަދެއްެގ  މީގެ .ގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްވެސް އަޅު  މަސައްކަތްތަެކއް ނިންމަވާފައި
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ހިނގާދިޔަ ބަެއއް  އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަުކގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ަފހުގެ ކުރު ތާރީޚުެގ ތެރޭަގއި 

ވެްސ  ސުވާލުތަެކއްކުރެވޭ  ތޯ ނުކުރެވުނުތޯއަށް އެ މަސައްކަތް ުކރެވުނުތަކާ ގުިޅގެން މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއޮޑިޓް

އްކަތްތަެކއް އެބަހުރި ކޮށް ނިންމަންޖެހޭ މަސަ އިންޖެނުހަމަ ޕަބްލިކު ޑޮމެއިންގައި ުއޅޭ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން 

ޅުގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތްަތކެއް. ެއއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ގިނަ ބައްަދލުވުންތަކެއް އެހެން ގައި އެބަހުރި އަ ބެކްލޮގް 

އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ބާއްވަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޔާސަުތން ބާރުއަޅަން. އަދި އެ މަސައްކަތް ެއގޮތަށް 

ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަމުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑ ކުރިއަށް ވެސް ގެންދާނަން. ހަފްތާއަކު އެންމެ 

އާދެ! ެދން އަންނަ ދުވަެހއްެގ  .ަގއި 9:30ެއއީ ކޮންމެވެސް ެއއްދުވަހެްއގެ  .ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ގެންދިަޔއީ ދެ 

ަގއި. އެހެންވީމާ، ަހފްތާއަކު ދެދުވަހު ަބއްދަލުވުްނ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޝެިޑުއލްކޮށްގެން ކުރިްނ  11:15

ވެދިޔަ ހައެއްކަށް މަސް ތެރޭަގއި އެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ފަރަޤުތަެކއް ައއިސްފައި އެަބވޭ. ގެންދެވުނުނަމަވެސް ވޭތު 

ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްަތކެްއ  ،އޭެގ ނާތީޖާއަކީ ަބެއއް މަސައްކަތްތަްއ ައޅުގަނޑުމެްނނަށް

ަގއި އަުޅަގނޑުމެން ނިންމަން ކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމުނު. ނަމަވެސް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަަކކީ މި ކުދި ކޮމިޓީތަ

ވާލުކޮށްފައި ހުރި މަސަްއކަތްތަކަށްވާތީ ގިނަ އަދަދެްއގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކަކަށްވާީތވެ ބަލްކުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަ

ްއޔާ ކުރިއަށް ޮއތް ދުވަސްތަކުަގއި މި މަސައްކަތް އިާރދަކުރެއްިވއްޖެމިހާރު ލިބިފައި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިދަންނަވާލީ މި ކަމުގައި އެހީތެރިކަމާިއ އި މީދުކޮށް ންކަމަށް އު ންމާލެވޭނެނި

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި . ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އެއްބާރުލުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ޝުކުރިއްޔާ ރިާޔސަތު އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ައތްމަތީގައި ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ނިންމުމަށް އިތުރު 

 މަރުޙަބާ ކިޔަންވި ރޭވުމަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ އްވެކުރިއަށް ގެންދަން ތި ރޭވެސް ބައްދަލުވުން ބާއްަވިއގެން 

ގެންދަން ފެނޭ. ކުިރއަށް މިކަން  ދުވަސް އިތުރަށް ބާްއަވއިގެން ނަަމވެސް އިނގޭތޯ. ދެުދވަސް ނޫިނއްޔާ ތިން

އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑު ިއިވގެންދިޔަ ދެއްތޯ ޚާްއަޞ  ދެން އެއާ ެއއްކޮށް

އްވި ވާހަަކ އޮޑިެޓއް މި ދޭތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެދިަވަޑއިގަތުމަކަށް ޮއޑިޓް އޮފީހުން ކުރެ

އެ މަަސްއކަތް އަުޅގަނޑުމެން  އި އާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ. ދެން އޭގެ ރިޕޯޓް ިމކޮޅަށް ލިބިަފއި އޮތްތޯ
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ސުވާލަކަށް. އެ އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ އެއަށް ވެްސ  ފުރަތަމަކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމާފައި އެބައޮތްތޯ؟ 

 ވާން މިކުރާ މަސައްކަްތތަކުަގއި.ޑް ންޓެއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެުރވުމުގެ ުކރިން ދަންނަވައިލާނަން ދެންމެ އެ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް 

ގެން މިއައީކީ ހުްސއެކަިނ އި ތައް ފަށައެ ވިދާުޅވި ފަދައިން އޮޑިްޓގެ ވާަހކަ ޙްލީޞާމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ތަުކގެ އޮޑިޓް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ސަބް ކޮމިޓީތަކުަގއި ހުރި ރިޕޯޓްަތކުގެ މައްޗަށް އެކަންޏަުކ ވޭތުވެިދޔަ ޒަމާން

މު ކަންތައްތައް ޚާއްޞަކޮްށ ން . ޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ މުހިދަންނަވާލީ ކޭނޫން. އަޅުގަނޑު އެހެންވެ ފަހުގެ ތާރީޚެ

ހަމަ ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް. އެހެންވީމާ، މި ތި ވިދާޅުވާ ާޚއްޞަ ޮއޑިްޓގެ މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑުެމން 

އްޒަތްތެިރ އި އަރިމަތީން މި ނެގީ ެވސް ހަމަ އެ ބޭނުމުަގއި ދަންަނވާލަން. މި ސެޝަނުގައި އަުޅގަނޑު މި ާވހަކަ 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

އެުކ  ދެން އެެހން ކަންތައްތައް ެވސް ވަރަށް ބައިވަރު ހުރުމާ އިހުރުމާ ރިޕޯޓުަތއް ވަރަށް ަބއިަވރު ނުނިމިއޮޑިޓް 

ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް  .ވަރަށް މަަސއްކަތް ުނުކރާ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރނީ ހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ެއކަީށގެންވާ

ިދޔަމާ ވެްސ އަދިވެްސ ެއކަމާ އިޮބޑު ކަންަތްއގަނެޑއް ހިނގަަގއި މިވަރު އިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ަމއްަސލަ

ދޭތެރޭގައި ވެްސ މާލިއްޔަުތ ޮކމިޓީން އެްއވެސް ިފޔަަވޅެްއ ނޭޅި ެއއްެވސް ކަެމއް ނުބެލި ިމދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ންޖެހޭ މިކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޒިންމާ އުފުލަ އިމި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތާ

ކޮމިޓީއަކަްށވާއިުރ މި ކޮމިޓީެގ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތްކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، 

 .އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަށްވުރެ ޮބޑަށް މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރަން ހަމަ މި މުަޤއްރިރަށް ދަންނަވަން

ރު މަސް ދުވަހު މިދަނީ ހަމަ ދެ ފަހަރަށް ނޫނީ ތިން ފަހަރަ ކަންނޭނގޭ ކޮމިޓީަގއި މިދިޔަ ތިން އަހަ އީހަމަ އެ

ކޮމިޓީ ބޭއްވިަފއި އޮތީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއއީކީ ނޫން މި ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. މިކަންކަްނ 

މަތަކުގެ މަތިން ބެލޭނެ މި ކަންކަން އުސޫލީ ހަ އިބެލި މިކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމަ
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ނެއް ންގޮތެއް ކަނޑަައޅަންޖެހޭނެ. ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައިވަރު ކަްނތައްތައް. އެ ެއއްވެސް ކަމަާކ ބެހޭ ގޮތު

  އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ކަެމއް ނުހިނގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

މު ާވހަކައެއް ވިދާުޅވީމަ. ންއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ ވަރަށް މުހި

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދެްނ ދެން އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފެންނަ އެްއެޗއް ދަންނަވާލަންެވގެން. 

ދެން ހަމަ  ތަކެްއގެ.ހުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްނުނިމި މު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަުހރި ންރަށް މުހިރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ވަ

 އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު 

 ފައި. އެ ނިންމާފޮނުވިފައޭ އިނިންމިފަސަތޭކެއްހާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ 

ފަރާތުން އެކަަމށް އެއްެވސް ކަހަލަ  ފޮނުވި އެްއޗާއި ދޭތެރޭ އެްއެވސް ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް ނޫނީ ެއ ބައްލަވަންވާ

އެކްޝަެނއް ނެންގެވީާބވައޭ ޫނނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކުރުމުގެ ެއއްވެސް މާނަެއއް ެއބައޮތްބާަވއޭ އެއަްށ 

ރެވޭ ކަމަށްވަންޏާމު. ދެން ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ވިދާުޅވި ވާަހކައަށް މަލުނުކުޢަ

އާ ބެހޭ ގޮތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެއަށް ެއއްވެސް ފިަޔވަެޅއް ސާމިހާރު އެންމެ ފަހުން ތި ހިނގާދިޔަ ޙާދި

ކުރެޭއ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަށް ައޅުގަނޑު މުޅިެއއްކޮށް ެއ އަދާނު އްލިއްޔަތެ އޫނާޅައޭ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް، މަސް

ޤަބޫލެއް ުނކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން އޭގެ ތެެރއަށް ވަްނނަންޖެހޭ ހިސާބަށް  ެއއްވާހަކަ

އަދި ނޫނިއްޔާ ބަލަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިޔައީ ކަންނޭނގޭ. އެއީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް 

ގެން އެާއއި ދޭތެރޭަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަން ނޫީނ އިއައުމަށްފަހުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ރިޕޯޓަށް ބަލަ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅެއް އަޅަން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތް ޮއތީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެަކން ކުރާ ހިސާބަްށ 

ދިމަވާއިރަްށ އަޅުގަނޑުމެން ޭއގެ ތެރެއަްށ ގޮއްސަ އަތްބާާނ  ކަމެްއ ޤައުމުގައި ހަމަ .އަދި ކިރިޔާއޭ މިައއީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އަސްލު ަމޤްޞަދަކީ ވެސް.  ނޭނގެކަން ނޫން ކަން، ހިސާބަކަށް ނުދާ ކަންނޭނގޭ. އެއީ
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ބު. އޭ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންވާ ހިސާމިއައީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަދި ކިރިޔާހިތުން އޮތީ  އަޅުގަނޑު މިކުރާ

 . ުޝކުރިއްޔާ.އޭގެން ކުރިއަށްދާނީއިއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ެއކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.އި

 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

އޮތީ އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ ހަމަ ކޮންމެ ތަނަކުން ނެރުނަސް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން 

މީގައި ީވގޮތަކީ ކުރީަގިއ  ގޮތުން ބަލަމުންދާ ކަމެއް. ދެން އެ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ އުސޫލެްއގެ

 ކުރީ ފަހަރާ ނުކުތުމުެގ ސަބަބުން އެގިނަ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓތަކެއް ެއއް އެއްފަހަރާ އޮިޑޓްނުކޮށް ހުރި ވަރަށް

ދުވަސްތަުކގައި އެ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި މަސަްއކަތްކުރެވިަފއި ނެތީ. 

އެ ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ރިޕޯޓުތަެކއް އެ ނިންމި ވާހަކައެއް.  ވެސް، އެ މަސައްކަތް ވެސް ދެންމެއެހެންނަމަ

ކަމަށް  ެއ އުސޫުލގެ މަތިން މި ތަނުން ބެލިގެންދާނެހަމަ ސް އެހެންވީމާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ އެ ރިޕޯޓު ވެ

މީގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގއި ދެރަވާ މައްސަލަައކީ އެ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޕާލަމެންޓް  އަޅުގަނޑު ބަލަނީ. ދެން

ގޮަތކަށް މެންބަރުންނަށް އެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއާ ުގޅޭ ގޮތުން އިނގިލި ދިއްކުރަމުން އެބަދޭ. އެ ޙަޤީަޤތުގައި ެއއް

އެކަްނ ެއކަށީގެްނވާނެ ގޮެތއް ނޫން. ހަމަ ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި މިސާލަކަްށ ހަމަ ޑޮލަރު ގަތުމާިއ އެީއ ވެސް 

ން އެފަދަ ޑޮލަރު ިވއްކުމާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި ވެސް އެ ހުރެދާެނ ބައެްއ ިވޔަފާރިވެރިން ަބއެްއ މީސްމީހު

އެކަހަލަ؛  އިހަކު ިޚޔާނާތްތެރިވީ ކަމަށް ބަލަގެ ތެރެައށް އެމީއިހަލަ މައްސަލަ . އެހެންވީާމ، ެއކަކަންކަމުަގއި އުޅެފަ

އޭެގ އެންމެ  ބީ ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފަ. ދެންދެކޭ މީހުން އެ ތިެއ އޭގެ ޒިންމާ އޮްތ ކަމަށް މިހާރު ވެސް  ދެން

ްއ އެހެންީވމާ، އެ މައްސަލަތަ  އްޔަުރގަ. ދެންހަ އިރިވި މީހާ އެހެރީ ހައްޔަރުކޮްށފަބޮޑަށް އެކަުމގައި ސީދާ ިޚޔާނާތްތެ

ދައުލަުތގައި ހިނގާ ޚާއްަޞކޮށް މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގިއ އަދި އޭގެ އިތުރަށް  ވެސް އެބަ ހިނގަމުންދޭ. ދެން 

ީޓެގ ހިނގާ ކަރޮޕްޝަނުެގ ކަންަތއްތައް ުހއްޓުވުމަށް އެ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ މާލިއްޔަތު ކޮމި

ން ެއބަޖެހޭ ކުރިއާ ދުރާލާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެ ށްއެކަންކަމަ މަސްއޫލިއްޔަެތއް

 ގެން އިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ލޯހުޅުވަ ގެން އެ ކޮރަޕްޝަނަްށ މަގުފަހިވާނެ ގޮތްގޮތަށް ހުރި ދިމަދިމާއި ވިސްނަ
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އި އޮންނަ ތަންތަން މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފަ ޚާއްަޞކޮށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެކަން،

ހަމަ ބަލަހައްޓަން ަސރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏަކީ. އެހެންވީމަ، ސަުރކާރުެގ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގެ ެއ  ،ބަލަން

ްނ . އެެހންވީމާ، އެކަންކައްލިްއޔަތެއޫއް ވެސް ހިނގާ ނުިހނގާ ގޮތް ެއއީ ބެލުން އެ މި ކޮމިޓީގެ މަސް ކަންތައްތަ

ގެން އި ބެލެނޭ އިންތިޒާމުަތއް ހަމަޖައްސަތަނުަގއި ކަމެއް މެދުވެރިވުުމގެ ކުރިން އެކަންކަން  ވެސް ކުިރއަށް އޮތް

އިރުަގިއ ހެން. މީގައި ކޮންމެ ކަމެއް ނިމޭގޮއްސި ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ މީގައި ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވާނެ

ޔާ މި ހުންނަނީ އެކިއެިކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ގެ އިސްތަށިފުޅުަގިއ. ދެންރިއްޔާމި އައިސް މިޖެހެނީ ރައީސުްލޖުމްހޫ

ުހންނައިރުގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ނިިމގެން  އިކޮށްފަ  .ވާލުކޮށްފަޙަ ލިއްޔަްތތައް އޫފަރާތްފަރާތަށް މަސް

ންވީާމ، . އެހެގެެޅނީ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކޮންމެ ދިމާއަކުން އައި ަކމުގައި ވިޔަސް ގޮސް އެ 

މަސައްކަތްތަކެްއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙިމާަޔތަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބުރަ

ލިްއޔަތްތަކެްއ. ެއްއވެސް ދިމާައކުން އޫޮއތް މަސް އިެއޅިފަވެްސ އަޅުގަނޑުމެންެގ ބޮލުގަިއ  ކުރަން. ެއއީ

ން ކަމަށްވަްނޏާ އެކަންކަން ހުއްުޓވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ މަލެއް ހިންގާޢަކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮަތށް 

ތަނުަގިއ މަސައްކަތްކުރަން ައޅުގަނަޑށް ފެނޭ އިނގޭތޯ.  ކުިރއަށް އޮތް އިއެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުަތއް ައޅަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ވާނަމަ އިތުރު އެހެނިހެން މައްސަލައެއް  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މި ޚިޔާލުތައް ޚާއްަޞކޮށް

ގެ ތެރެއަށް ެވސް ފައްތާގެން ަހވާާސގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި ވާަހކަ މި ދަންނަވާލީ. އި މައްސަލަ

ން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ސަތޭކަ ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މިހާރު ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެ އިފައި މި މަސައްކަތަށް ތައްޔާުރކޮށްފައި ބާްއވާ ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެްނވާނެ

އަދި މި މި ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެޭރގައި ަބެއއް ަކހަލަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތަކާއި އަިދ  .ވިދާޅުވި ފަދައިން

ޖުމްލަ  ނަމަވެސްޓް ރިޕޯޓް އެބަ އުޅޭ. އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނެތް ަކމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދިހަ، ބާރަަވރަކަށް އޮޑި

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން  ންތައް ރަނގަޅުކުރަްނވީ މިންވަރުގޮތެްއގައި މައްސަލަަތއް ހުރި ރިޕޯޓުތައް މި އުޅެނީ. މިކަ

އަލުން އަންނަ އަހަރު  އިޑްަލއިންތަކުގެ ތެޭރގައި ދެންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާފައި އޮންނަ ރިފަރެންސާއި ގަ

ގެ ފައިސާ ގެްނުގޅުމުގެ އުސޫލުތައް ގާއިުމކުާރނެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަްށ، ކުންފުނިތަކަށް މި އޮޑިޓްކުރުމު 
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 ކަމީ ރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ މިކަން ެދމެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަްށ މި ކޮމިީޓން މަސައްކަތް ިމއަށްވުެރ ާބރަށް ކުރަންޖެހޭހަ

ޔަ ހަމަ ކުުރ މިދި އަދި  ގެ ާޚއްޞަ އޮޑިާޓއިޝައްެކއް އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އޭގެ ތެޭރަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީ

ދިޔަ ކަންަތްއތައް މި ކޮމިޓީން ބަލަން ހަމަ ތައްޔާރަށް ތިބޭނެ. އަޅުގަނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީންކުރެވޭ އިމާޒީަގއި ހިނގަ

ްނ ގެއިާޚއްޞަ ބައްަދުވންތަކެއް ބާްއވަ  ގޮތުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ރޫޙަކީ ވެސް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތަށް

ކުރިއަށް އަުޅގަނޑުމެން ގެްނދަންވެގެން މިއަދު މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ ެވސް. އެާއއެްއކޮށް، 

ދަންނަވައިލާނަން ވޭތުވެދިަޔ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ހަތަރު، ފަސްވަރަކަށް މަހުގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ 

މެން އެހެން ޑަިއގެންނަވާނެ ފަދައިން ައޅުގަނޑުބައްދަލުވުންތައް ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި މަދުީވކީެއއް ނޫން. އެނގިވަ 

ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން މަސައްކަތް  އަހަރުތަކާ

ފައްޓަންޖެހުނީ. އެއާ ވިިދގެްނ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ާއއި އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އުަފއްދާފައިވާ ަދއުލަތުގެ 

ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަންޖެހުނީ މި ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ ވެސް އަހަރަށް ބަޖެޓް ިދރާސާކުރާ ކޮމިީޓގައި  ވަނަ  2016

މު ގޮތެއްަގއި މާލިއްޔަުތ އްޢާވަސްވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަމުންދިޔަ ދު ތައްމެންބަރުން. އެ މަސައްކަތް

ންެޖހުނު ދުވަސްވަރު. ެއއާ ވިިދގެން ައއީ ޗުްއޓި. ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް މަޑުކޮށްލަ

 ށް ނުކުރެވުނު. އެހެންވީމާ، އެއީ އެހެންވީމާ، އެ ޗުްއޓީަގއި މިދިޔަ ދެ މަހުގެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަ

 ވާންޖެހުނު އެއް ސަބަބަކީ. އެކަން ވެސް ށް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ސްލޯ ޑައުންމައިގަނޑު ގޮެތްއގައި އަުޅގަނޑުމެންނަ

ކޮންެމ  އިކޮމިީޓގެ ކޯރަމް ހަމަކޮށްދެއްވަ  އެކު މި ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާ  ނަމަވެސްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. 

ބައްދަލުވުމަކަށް ވެސް ވަަޑއިަގންނަވާ މެންބަރުން ހަމަ އެބަ ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ 

އޮނަރަަބލް އަޙްމަދު ޢާމިރު.  އިބު މުޤައްރިރުއަރުވަން ކޮމިީޓގެ ނަޑު ފުރުޞަތު މީގެ ބައެއް ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަނ

 ޢާމިރު ކުރިއަށްގެންދަވާ.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ތު ގެ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނޫން މި މާލިއްޔަކުރިއްާޔ. އާދެ! މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުޝު

ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަްށ ދައްަކންޖެހޭނެ ވާހަކަ. މި ވާހަކަަތްއ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ފަހަކަށް އަިއްސ 

ޓަަކއި ބަެއއް ކަހަަލ ކަންތައްތައް ެނގި.  މިވަނީ މި ކުރެވިަފއި ހުރި ަކންތައްތަކުގެ ަމއްޗަށް ފަސް އެޅުމަށް

ައޅުގަނޑުމެން އޮންނަ  އިއިރެްއަގއި ވަކި ގޮތަކަށް ނުބަލަ ން ަވކިއެހެން ނަހަދާ އެ ތަރުތީބަކުން އަޅުގަނޑުމެ
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ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން  އެ މަސައްކަތް ކުރެިވގެން ދެންމެތަރުތީބަކުން 

ގެ ކުރީގަިއ އެކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ގޮެތއް އެބަ ހަމަޖެހެންޖެހޭ. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ މީ

އެއާމެދު ދެން  .އެ ނިމެނީ ން ނިމުމަށްފަހު އެ ހިސާބު އިތައް ދިރާސާކޮށް ބަލަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އޮިޑޓް ރިޕޯޓު

ޓަަކއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގޮްތތައް ކަނަޑއެޅުން.  ޙަޤީޤަތުގައި ތަޙުޤީޤީ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމަށް

ކަނޑައަޅާފަ. ޮއޑިޓް ގޮތެއް  ށްން ވަނީ މި ކޮމިޓީން ވެސް އެކަމައިންގެ ތެރެސް، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެއެހެންނަމަވެ

ގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަތަކެއް ފާހަަގކުރުަމށްފަހު އެ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ރިޕޯޓު

ަގޅުކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ރަނތޯ އޮޑިޓް އޮީފހުން ވެސް އެ މައްސަލަ ދެއް ފާހަގަކުރެވޭ އޮިޑޓްކުރާ ފަރާތްަތކުން ވެސް 

ބޮޑެތި މައްސަލަަތއް އެ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ އެްއކިބާކޮށްލާފައި އޮންނަ ތަން. ެއހެން، އެކަމާ ގުޭޅ ބޮޑެތި

ގޮތުން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަކަށެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ 

ނުވޭ. އެހެންީވމާ، ގާނޫނުަގއި ހުރި ބަެއއް ަކހަލަގެ އުނދަގޫަތކުގެ ވާހަކަ މި ކޮމިޓީގައި ގިަނއިން  ބާރު ލިބިގެނެއް

ތީ އޮޑިޓް އޮފީހުން ދައްކާފައި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑމެން މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮ

. އެހެންކަމުން، ހަމަ އެ ތަރުތީބުން މިހާތަނަށް ކުރަްނޖެހޭޒާމެއް އެބަ ގާއިމުަކހަލަ ނިއެކަންކަން ބެލޭނެ ކޮންމެވެސް

އި ހަމަ ޭއގަ އިަތއްތަކެއް ވެސް އެ މައްސަލަ ބަލައަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި ހުރިހާ ކަން

ކޮންމެހެން ެވްސ ންިދއުމަކީ ކަހަލަ ނިޒާމަކުްނ ތަރުތީބުން އެކަްނ ގެއިހުމާލުވާ ފަރާތްތަާކއިމެދު ފިޔަވަުޅ ެއޅޭނެ

 މު ކަމެއް ކަމަށްވާތީ އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލީ.ންމުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޣަފޫރު މޫސާ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުރީމާ ލިބޭ މީގައި ހަމަ މި އަޅުގަނޑު ހަމަ 

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ވާހަަކ  އެ އިގެއްލުްނވެގެންދާ މިންގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފަ

 އީ އެ ދައްކަންޖެހެނީ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކުރި ކަުމގައި ިވަޔސް މި ދައުލަތުގެ ފައިާސއަްށވާ ޚިޔާނަތަކީ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން. އެކަން ނުބެލީމާ ނުބެލުނީމާ ކަންތައްތައް ާވގޮތް. 
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ވަުރ ކޮމިޓީ ބޭްއވިދާނެ. އެތައް ބައި  ވެސް މިއަދު މެންދުރުފަހު އޭ މި ބުނަނީއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުާރނެ

ަގއި އް މި ޤައުމުގައި ނެތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެމިހާތަނަށް  ން ކުރެވޭނެ. ދެންފުނިޖެހިފަ. އެކަންކަ އެހެރީ މައްސަލަތަކެއް

 ށްއް އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް ފެންނާކަތަނެ ގެންނެއް ަމއްސަލަެއއް ެބލިފައި އޮތްއި އެއް ކޯޓަކަށް ޮފނުވައޮތް މައްސަލަ 

ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް ކުރުމެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، އެކަން އެ ޒާތީ ކަމެއް އުެޅގެން އަދި މީަހކާ ދޭތެރޭަގއި 

ގެްނ އިމައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަ މި އުސޫލީ ގޮތުން މިހިރަ ގަނޑު މިދަންނަވަީނކީ. އެކަމަކުނޫން އަޅު

ކޯޓުތައް ވެސް އޮންނަނީ. މި ކޮމިޓީގެ ދަށުަގއި އޮޑިޓް އޮީފސް ވެސް ހުންނަނީ  ގައިބެލޭނެ. މި ކޮމިޓީގެ ދަށު

 ށްރަލަިއޒްެވެގން މިހެން އޮންނާކަން ކޮމިޝަން ވެސް އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ޕެކޮރަޕްޝަ-އަދި އެންޓި

ނުޖެހޭނެ. ކޮންމެ މީހަކު ކުރިއަސް ވަްއކަމެްއވާނީ ވަްއަކމުގައި ގޯްސކަމެއް ވާނީ ޯގސްކަމަކަށް. އެކަްނ 

ކިޔަކަސް ކަމަކުނުދާނެ. މިއަދު  ކުރާނެމޭތިބެގެން އަޅުގަނޑުެމން ކުރާނެމޭބެލެންޖެހޭނެ. ނުބަލާ ދެން ހަމަ މިހެން 

މެންދުރުފަހު ވެސް ކޮމިޓީ ޭބްއވޭނެ. މިރޭ ވެސް ޭބްއވޭނެ. ާމދަމާ ވެސް ޭބއްވޭ. ވަގުުތ ެވސް އެަބއޮތް. ތަން 

އެކަމެއް ނުުކރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ،  އްޔަކާކަްތކުރަން ައޅުގަނުޑމެން ނެތިމަސައް ކަަމކުއެ ،ވެސް އެބަހުރި. ކުރާނެ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ެއއަްށވުރެ މާ ބޮޑު. އެހެންވީާމ،  މަކަށް ފަރުާވކުޑަކުރިމާ ދެންކަ އަޅުގަނޑުމެން

އެކަންކަން ބެލެންޖެހޭނެ. އެަކންކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ. ނުކުރެވެންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެން 

ގަނޑުމެން ެއކަްނ ގެއްލުނީމަތޯ އަޅު  ބިިލއަން ރުފިޔާ 1.2ޒިންމާ އަދާނުކުެރވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުން 

ގެ ދަުށގަިއ ވާުލވެފައި ހުރި ކުންފުނި؟ ފިނޭންސް މނިސްޓްރީޙަމި ދައުލަުތަގއި ކުންފުނިތަކާއި ތޯ އިކުރަންވީ. ކޮބަ

 ށްއެ ބޭފުޅުން ެއ ޒިންމާ އުފުލާކަ ުރނުކުރެވޭނީ.ޒިތޯ؟ ެއ ބޭފުޅުން ކީްއެވގެންތޯ ހާއިއޮންނަ ކުންފުނި ކޮބަ

ހެންވީމާ، މީަގއި ބައިވަރު ަމއްސަލަތައް އެބަ ުހރި. ކޮންމެހެން އޮޑިޓް ރިޕޯެޓއް ނެރެގެން ކަމެއް ނުޖެހޭތޯ. އެ

ރަށް ވިއްކާިލއިރުަގއި އެ ފައިސާ ވަންނަންޖެހޭ ތަނަށް ވަދޭތޯ  60ނުޖެހޭ.  ށްވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭކަ

 ގައި ރޭޑިއޯ  އީކަންތައްތަެކއް ޫނން. މި ސިއްރުން ހިނާގފައި ހުރި އީބަލާނެ މީހުން ވެސް ތިބެންޖެހޭނެ. މި

އެންމެން ތެރޭަގއި އެނިގގެން ހިނގާފައި ހުިރ  ންނި ރަެށއް މިވެިނ މީހަކަށް ދޭކައިޢުލާންކޮށްގެން ެއވެ

 ދާނީ ހުރިހާ ކަމެއް އަބަދު  ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، މިަކންކަން އަޅުގަނޑުމެން އަޅާނުލާ ތިބެފިއްޔާ ހަމަ މިހެން

ކޮށް ނިމެންދެނެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އައިމާ ތިމަންނަމެން \ނުޖެހޭ ތިބޭކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނޑުމެންވެސް. އަުޅގަ

ނަމަާކ . އެހެންނެއް ނުޖެހޭނެ ތިބޭކަށެއް. ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑަށް ބެލުންކީތިކަމާ ބެހެވޭނީ

 ނުދިޔަސް މިގޮތަށް.  އިމި ހުރިހާ ކަމެއް ނުހިނގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މި ަވގުތުކޮުޅަގއި ފާޅުކުެރއްވި ޚިޔާުލތަކަށް ހަމަ ވަރަްށ އި މެންބަރުން އެހެނިހެން މައްސަލަ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން މި ކޮމިޓީަގއި ހަމަ ެއއްެވސް މެންބަރަކު އެފަދަ 

ަކން އަޅުގަނޑު ހަމަ ނެތް އިބެލުމަށް އަދި ހުރެސްއެޅުމަކަށް މިހާތަނަކަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާފަ މަސައްކަތެއް ނު

ޔާރުގެަތެކްއ ވިިދގެން ދަންނަވައިލާނަން މި މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ ދަށަކުންނޭ ާރއްޖޭގެ ފަނޑި އަދި އެއާ ،ހާމަކުރަން

. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފަނޑިޔާރުެގއަކަށް އަމުެރއް ންކަން ައޅުގަނޑު ދޭން ބޭނުން އިނގޭތޯ ޤީހުންނަނީކީ. އެ ޔަ

ނުެވސް ދައްކަން ވެސް. ހަމަ ނުކުރެވޭނެ. އަދި ފަނޑިޔާުރެގއާ ުގޅުން ހުރި ެއކަހަލަ ވާހަަކއެއް އަުޅގަނޑުމެން 

ެއްއ ކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ބަތިޔާޒުތަ މްއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް ދެވިފައިވާ އިރާއްޖޭގެ މި މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުަގއި މާލި

އަުޅގަނޑު  އީމު ކަންތައްތައް އަލިއަުޅާވލަމުންދާއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެފަދަ ބަހެއް ވިދާޅުނުުވން އެންމުހި

އްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ އި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކޅު  ވާީތ، ނަމަެވސްހަމަ އެދޭ ކަމަކަށް

ވީމާ ެއކަންޏަކު ނޫން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ނޑުމެން ހަމަ ލަސްނުކޮށް ކަމެއްއަޅުގަެދްއވި ނުކުތާ ރަނގަޅު. ވިދާޅުވެ

ކިރިޔާ ވެސް އެްއވެސް ދިމާލަކުން  ،މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށގެންަދންވީކީ. އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ ކިރިޔާ ެވސް

ކެއް ުނެވ އެ މައްސަލަެއއް އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިއްޖެ ަކމުގަިއވާނަމަ ލަސްތަ

ފަިއާސ  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަާކއި ަސރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިްޓ ހަރުދަނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ 

އައްސަާސއަީކ ރައްކާތެިރުވމަށް މަސައްކަތްތައް އެންމެ ބުރަކޮށް ކުރައްވަންޖެހޭ އެއް މު ލަށާއިއާއި މުދަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު  100މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޚާއްޞަކޮށް ރަްއޔިތުންގެ އަދިސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ލިބިގެން މި އޮންނަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އިާރދަކުރަވިްއޔާ ބާރަށް 

ރީ އަދި ޒިހާށް ބޭނުންވަނީ ޮކމިޓީގެ ބޮޑަ އަުޅގަނޑު އެންމެ ތެރި މެްނބަރުންގެ ެއއްބާރުލުންކުރިއަށްދާނެ. ިއއްޒަތް

ކަްތ ނުލާ ޤައުމީ މަސައްކަެތއް ގޮތުަގއި މި މަސައް ލާދީޓީއަށް ވަކި ސިޔާސީ ފިކުަރކަށް ޚާއްޞަކޮށް ކޮމި

ވެސް ދަންނަވާލަން ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރުެގ  މި ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދި .އި ކުރިއަށްބަލަހައްޓަ

ޚާއްޞަ އޮިޑޓެްއ  އްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔއަށް. އެ މަނިކުފާނުއި ހައިސިއްޔަތުން ާރއްޖޭގެ 

 މަސަްއކަތް  އެ ތީ. އަދި ެއާއއެުކގައިއެކަން ުކރިއަށްގެންެދވީ އިސީގެ ަފއްޓަަވން އިޢުލާންކުރަްއވައެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.

މެންބަުރންގެ ސަމާލުކަމަށް ކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަަކ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި  އިއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ބަލަ
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ގެން އިކުރެވި އެ މަަސްއކަތަށް ބާއްވަ ވަހަށް ބައްދަލުވުންަތކެއް ތާވަލު ދަންނަވަން. އިރާދަކުރަިވއްޔާ ވަރަށް އަ 

އި ނޫނީ ގަ 11:30ޖަލްސާއެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ އޮްނނާނެ މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުަވހު  ން. ދެންކުރިއަްށގެންދާނަ

ުކރެ ކޮންމެވެްސ ެއއް ގަިޑއެްއގަިއ މާދަމާ ނޫން އަނެްއ ދުވަހު ައޅުގަނޑުމެންެގ ންަގއި. އެ ދެ ަގޑި 2:00

والسالم ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ވާހަކަ އިޢުލާންކުރުމުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިންމާލަން. 

 .عليكم ورحمة هللا وبركاته
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އްޒަތްތެރި އިއަުޅގަނޑު ވެސް ަހމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ  .އްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރުއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ކަމެއް މިކަން ދެ ލާޒިމްުކރާގާނޫނުން މުޤައްރިރު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ައޅުގަނޑުމެންެގ މައްޗަށް 

ދުން މިއަދަށް މި މައްސަލަ ނިންމުމަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން މިއަ

 ށްރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެްއ ކަަމށްވާތީ އަޅުގަނޑަަހމަ ޓަކައި މިހާރު ޝަރީްފ ވެްސ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަކީ 

އެހެްނވީމާ،  .. ެއއީ މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ ައގެއް ހުށަހަޅުވާފައި މިއޮތީ ޕީ.ޑަބްިލޔު.ސީފެނޭ ެއގޮތް ވެސް

 ބޫލުކުެރވޭތީ ހަަމ ދަންނަވާލީ. ދެން ޤަކީ ހަމަ މި އެކަީށެގންވާ ފަރާތް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑަށް ވެސް އެ ފާރަތަ

ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް  ހާސް ހަ އޮތީ ހަ މީގައި މި .ވެސް ނެތް މެންބަރުން ނިންމާނީ. މާބޮޑު ތަފާތެއް ކޮމިޓީ

. މިދަންނަވަނީ ީމގެ ދެަވނަ ފަރާތާއި ތިންަވަނ ބަލާއިރުމި އަހަާރ އޮީތ މިދިޔަ އަހަރާިއ  ރުފިޔާގެ ތަފާތެްއ މި

ހަމަ މީގެ ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެންމެ ކުޑަ އަެގއް ހުށަހަޅާފައި މިއޮްތ ފަރާތަކީ މިއީ  ދޭތެރޭގައި. ފާރަތާ

 ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އޮތް ުހށަހެޅުމަށް ބަލާއިރު.ބޭފުޅުން ކަމަށް އެކަީށގެންާވ ރަނގަުޅ ފަރާތެއް ކަމަށް ެއ ފެނޭ 

 ބޭނުން ހިފީ. މި ފުރުޞަތުގެ ވެގެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 ޝުކުރިއްާޔ.
 




