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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓުގެ ކުރިން ައޅުގަނޑު ިމނި 5މުގޮެތއްަގއި އިދާރީ މައްސަަލއަކާމެދު ަވގުތު ކުަރއްވަން އޮންނަ އްދަންނަވާލަން. ޢާ...

ންދިުއން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަކި ގޮތަކަްށ ނުނިންމަވާ ރުަގއި ކުިރއަްށގެޒިެގ ހާއާދަންނަވާލަން ކޮމިޓީ މީޑި 

އެގޮތަށް ނިންމަމުން ، އެހެްނވީމާ !މު ގޮތެްއގައި ބެެލވެނީ ކޮމިޓީ އޯޕަންޮކށް އޮތް ކަމަށް. އާދެއްކަމުގަިއ ވާނަމަ ޢާ

އޮތީ  ވާނެ ފަދައިން މިވަަނ ނަންބަރުގައި އެނިގވަަޑއިަގންނަ 2ކުރިއަށްދާން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ 

ނާޔަތްތަކާއި މެންބަުރންގެ ޑިޕެންޑެންޓް ހެލްތު ޢިނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮިމޝަނުން މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި 

ރގްރިީޓ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިާވ އިންޝުއަރެންްސއާ ުގޅޭގޮތުްނ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ެއދި ނޭޝަނަލް އިންޓަ

. މި ސިޓީއަށް މެންބަރުން ގޮތްތަކެއް ނިންމުމުގެ ކުރީގައި ދަންނަވާލާނަން. މި ގެ ސިޓ2016ީޖުލައި  24

ގަިއ ހަމަ އެން.އައި.ީސ  2015ބަރ ޮއކްޓޫ 18ަގއި، އަުޅގަނޑުެމންނަށް  2015އޮކްޓޫބަރ  25މައްސަލައަށް 

މަޖިލީހުން  )ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިީޓ ކޮމިޝަން( އުފެދިގެން ިދަޔތާ ހަމަ ކުޑަ ދުަވސްކޮެޅްއގެ ތެޭރގައި

ނާަޔތްތައް ކަނަޑއަޅާ ނިންމި ފަހުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ޢިއަޅުގަނޑުމެން އެ މުައއްަސސާގެ މުސާރަ ާއއި 

ބޭފުޅުްނގެ ހަމަ  ބޭފުޅުން ފޮނުއްިވ، އެ މެދުވެރިެވގެން ހަމަ ނިންމި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަްށ ސިޓީއެއް އެ

ެރވިފައި އޮތް ސިީޓއާ ހަމަ ދާދި އެއްހަމަައކުން. އެކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެޖެންޑާކު

ވަނީ ންމުމާއި އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތަށް މި ކޮމިޓީގަިއ ބަޙުސްކުރުަމށްފަހުގައި ކޮމިީޓގެ ފަރާތުްނ ނިންމުނު ނި

ޔުްއވާފަިއވާ ސިީޓއަށް ބޭފުޅުން އެހެން ލި ަގއި ހަމަ މި މަްއސަލައަށް. އެ 2015ޮއކްޓޫބަުރ  25ޖަވާބުދެވިފައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޭނޝަނަލް އިންޓަރގްރިީޓ ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ 18ޖަވާބުދީ ޖަވާބުަގއި 

ދާގެ )ހ( ވަނަ މާއް 100ނާޔަތްަތއް ކަނަޑއެުޅްއވުމުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޢިއާއި 

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގަިއ  17ަގއި ބޭްއވުނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ  2015ބަުރ ޓޫއޮކް 19ގެ ދަށުން  10

 ަގއި ިއތުރަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ އި ެއވެ. އެހެްނކަމުން، މި މައްސަލަވަނީ ފޮނުވިފަމުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށްނިން

ޙަވާލާދީ މި ވަނީ  ން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާދަންނަވަމަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ތިޔަ ކޮމިޝަނަށް 

ވާތީ އެ ވާހަަކ ދެންނެވީމެވެ. މީގެ އިތުުރން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަާތއި ގުޭޅގޮތުން އިތުރަްށ  ،އަޅުގަނޑު

ލީހުގެ މިނިވަން މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ އެ ކަންތައްތަެކއް ވާަނމަ އެ ކަންތައްތައް ަރއްޔިުތންގެ މަޖި

ހިއްސާކުަރއްަވިއގެން ކުރިައށްގެންދިއުމަށް ތިޔަ ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަން ކޮމިީޓެގ  ަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ މުއައްސަސާ

ގަިއ  2015ކްޓޫބަރު އޮ 25ވެސް ދެންނެވީެމވެ. މި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު ވިދާޅުވެަފިއވާތީ ެއ ވާހަކަ

 މި ދައުރުގައި ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ދެވަނަ ސިޓީއެއް މި ވެސް ހަމަ  . ނަމަވެސް އަނެްއކާއެން.ައއި.ސީއަށް ަޖވާބުދީފަ

ކުރާނެ. އެ އުސޫުލން ކުރެވިފައި މި ވަނީ. ސިޓި ައއީަމ އެޖެންޑަ އެ. ވަނީ މި ބޭފުޅުންނަށް އެޖެންޑާކުރެވިފަ

އް އަވަހަްށ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުޅުވާލަން ޕާޓީއަކުން ކޮންމެވެްސ އެއްބޭފުޅަކު ފުރުޞަތުގައި ިމކަން ތަންކޮޅެ، އެހެންވީމާ
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ނިންމެވޭނެ ގޮތަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވުމަށް. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު، އަޅުގަނުޑ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަީރފަށް ކުޑަ އެްއޗެްއ ދަންނަާވލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޢާމިރު އަދި މި 

އޭާނ ، ަވޑަިއގަންނަަވންޖެހޭ. އެހެންވީމާވަގުތު އެބަ އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ކޮމިޓީގެ ވެސް ަނއިބު މުޤަްއރިރު މި 

 ޓު ކުަރއްވާަފއި ަވޑަިއގަންނަވަން ފުރުޞަތު ދޭންވެގެން. އުކޮންޓްރިބި

 

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނިންމަވާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ެއއްެވސް  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ހަމަ މުޤައްރިރުދެން އާދެ! 

މައްސަލަެއއް ނެތްކަމުގައި ަދންނަވާފައި މިހާރު ކޮމިޓީ ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދަނީކަމަށް ވަންޏާ 

 އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީއަށް އެނބުރި އަންނާނެކަމުގެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ ދެން މި މީހުން މިހާވަރަށް މިކަން ކުރާކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ބައްދަލުކޮށްލުމަީކ 

ަގއި އެހެން އިށް އިތުރަށް މި މައްސަލަނޑުމެންނަކަރޓަސީެއއް ެއގޮތަށް ަބއްދަލުކޮށްލުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނާޔަތްތައް މިހާރު ޮއތީ ވަކި ގޮތަކަްށ ނިމިފައިާވ ޢިމުސާަރ އާިއ ، ވާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އެހެންވީމާގޮތެއް ނިމިފަިއ 

މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުމިއްާޔ  ބޭފުޅުްނ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވުމަށްފަހުގައި އެ

އެގޮތަށް އެ ކާރޓަސީ ޮކމިޝަނަށް ދިނުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް ، ންީވމާޝްވަރާކޮށްލެވިދާނެ. އެހެމަ

ޝްވަރާެއއްނުކުެރވޭނެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން މި ިނންމި ނިންމުމަކަށް ބަދަލުކުރަން މަ

ެވސް  ދަންަނވަމުން ެއއީއޭ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮްތ ގޮތަކީ. އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ނިމިފަިއ އޮތް ވާހަކަ، އެހެންވީމާ

އެ މީހުންނަށް ދަންނަވަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުުޅން އިތުރަށް ބައްދަލުކޮށްލަން އެކަން ެއގޮތަށް އޮްތކަމަްށ 

 އީ އަޅުގަނޑުމެންނާނަމަވެްސ، އެވިޔަސް ވެސް މި ބުނަނީ އެ ޖާގަ ދިނުން ދެން އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެން

 ނެގޯޝިއޭުޓކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ނޫން. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެއީ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާފައި މިއޮތީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ޠާރިޤް.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް



3 

 

 

  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަގއި ޖުލައި  18މިދިޔަ މަހު ، 18އިުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ީލަޑރ. އަުޅގަނޑަށް މި ޮޑކިޔުަމންޓް ބަލައިލެވުނު

 . މި ނުޖެހޭ އެއްޗެއް ދޯ. ދެންތި ނިންމާފަންސް އިތުރަށް ބޮޑުޮކށްފައި އޭމިއޮތީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އިންޝުއަރެ

މަންޖެހޭނެ ށް ވަންޏާ އަނެއްކާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އޭތި ނިންއަކީ ނިންމާކަމަޑިޕެންޑެންޓުގެ އިންުޝއަރެްނސް

އަށް އެކަން ލާއިވަރަށް މަދު މުއައްަސާސއެްއގެ އާ ކޮށް ަބލާއިރު މަޖިލީހާއި ދެން އަދިެވސް ޞައެްއޗެއް. ދެން ާޚއް

ކުރަން ޢާކުރި އެިތ މުރާޖަަރށް، އިހަކަްށ ދުވަހު މުރާޖަޢާ ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އޭިތ އިތު، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ 

ކުޅުމަކީ ވެސް އެަހިއ ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ދެން އަދި ސަރުކާރުގެ މުސާަރިއގެ ޮއނިގަނޑަށް މިހެން ވަިކވަކިްނ 

ވެސް ެއއަށް  ކަެމއް ނޫން. ކުޅެްނޏާ މުސާރައިގެ އޮިނގަނޑު ޖެހޭނީ އެއްކޮށް ތަރުތީބުކޮްށ އަނެއްކާބުއްދިވެރި

އިތުރަށް މި ކުރާނެ މާ ބޮޑު މަސަްއކަތްތަކެްއ މިަވގުުތ އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ، ވީމާދަލުތަކެއް ގެންނަން. އެހެން ބަ

 ނުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ފަިއޞަލް ނަސީމް ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަތީ. ޖޭ.ޕީގެ ބޭފުޅަަކށް ފުރުޞަތެއް އޮތީމަ. 

 

  އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނުޑ ވެްސ ހަމަ ތާއީދުކުރަން ެދންމެ އެ ވާަހކަދެއްެކވި ެދ ޭބފުޅުންނަށް. މި މުސާރައިެގ 

ނޑުމެންނަށް އޮނިގަނޑާ ައޅުގަނޑުމެން ކުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން ހުރިހާ ދިމާލެއްގެ ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ވާހަކަދެްއކެިވ މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކޮށްލަން. ދެްނ ، މަތިވެގެން އަންނާނެ. އެހެންވީމާފެން

އެ ބޭފުޅުން ކަނޑަެއޅިގެްނ ބައްދަލުކުރަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެދޭކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ 

 އްސަލަެއއްނޫންހެން. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު.ބައްދަލުކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެން މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ގަނޑަަކށް ނުފެނޭ ބައްދަލުކުރާކަށް. މިއީ ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުންނަށާއި އެހެން ކޮމިޝަންތަކަްށ ަގއި އަޅުއިމި މައްސަލަ

އެ ، އްަސވާދީފައި އެއޮތީ. އެހެންވީމާވެސް އޮތް މިްނގަނޑުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކަްނތައްތައް ހަމަޖަ

ދަކުރުމުެގ ޖާގައެއް އޮތް ކަމަކަްށ ވެސް ބައްދަުލޮކށްގެން ވަގުތު ހޭ ގައި ައޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާއި މައްސަލަ

ެވސް ނުފެނޭ. ެއީއ އެހެން އިޫޝެއއް ުއޅޭަނމަ ހަމަ ބައްދަލުކުރަންވީ.  އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެްއގޮަތކަށް

ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެކަްނކަން ކޮށްފައި ެއ ވަނީ. އެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ފެއަރކޮށް އެ

އެއް މިްނަގނޑެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން  ސް ދެން ތިބި އެހެން ފަރާތްތަކާޖެހުން އޮތްކަމުގައި ވިޔަ މިކަމުގައި ހިތްހަމަނު

ންނާނެ ބައްދަުލކޮށްގެން މިކަމާ ދަްއކާނެ ިއތުރު ވާހަކަެއއް އޮ އޮްތއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނާ އެކަން ކޮށްދީފައި

 ބޫލެްއނުކުރެވޭ.  ޤަކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް 

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީ. 

 

  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

، ގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެހެންވީމާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ޣަފޫރު

ތާއީދުކޮށްލަންވެގެން. އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ހަމަ ނުފެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު ޣަފޫރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ

ބޭފުޅުްނ  ތުރަކަށް އެއި، ބާރާތުން އަންގާފަ. އެހެންވީމާޢި އެ ޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް ޞަރީޙަ  އެ އޮީތ ގޮެތއް ނިންމާ

 ައޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ.   ގައި ދަްއކާނެ ވާހަަކއެްއ އޮތް ކަމަކަށްޢުރުކޮށްގެން އެ ަމޢުޟޫޒިމިތަނަށް ހާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 25ސިޓީ ވެސް. ސިޓީގެ ކޮންޓެންޓް އަުޅގަނުޑ ދެންމެ މި ކިޔާލަދިނީ.  ވިއަޅުގަނޑު ދެންމެ މި ދަންނަވާލީ އެ ފޮނު

ރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަްށ ވަނީ ނޭޝަނަލް އިންޓަމިޓީގެ ފަރާތުން ނިންމި ނިންމުންަގއި މި ކޮ 2015އޮކްޓޫބަރ 

ެވސް  . އަުޅގަނޑުމެން ނިންމި ނިންމުން. މިދިޔަ އަހަރު، މިދެންނެވީ. ހަމަ އޭރުރިްއޔާއިން ަޙވާުލކޮށްފަޒަސިޓީއެްއގެ 

ބޭފުޅުން މި  ދެން މިއަްށ އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ މި ؛ތަްއ. އެ ބޭފުޅުްނގެ މުސާރަ ާއއިއެދިަވޑަިއގަތީ ހަމަ މިކަން

 ހަމަ ރިޢާޔަްތކޮށް ހަމަ މި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވާ ވާހަަކއިގެ އަީލގަިއ އަދި އަލުން

 މީހުންނާ  ބޭފުޅުން ވެސް ދަންނަވަނީ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ މި ސިޓީ ފޮނުވާނަން. އެ ރެޕްއަޕްކޮށްލާފައި

ބޭފުޅުން ދެގޮތަކަށް މި  ބައްދަލުކުރަންވީތޯ، ނޫންތޯ. ެއއަށް ގޮެތއް ނިންމަވަން އަުޅަގނޑު މި ފްލޯރއަށް ދޫކޮށްލީ. ދެ

ބޭފުޅުން  ނިންމެވީ. އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ ބޭފުޅުން އެްއގޮްތ ކަމަށް ވާނަމަ މި ޙާލަތުަގއި އޮްތގޮތް އެ
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ބައްދަލުކޮށްލާ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ހަމަ ދިނުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ެއއް ކަރޓަސީ އަސްުލގައި.  އަޅުގަނޑުމެންނާ

ބައްދަލުކޮށްލުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީއާ ެގ މުއައްސަސާައކުންއެއީ މި ދެން ރައްޔިތުން

އެ ޚިޔާލު އެބަ އޮތް ، މި ދެނީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ !އާދެ  !ރަނގަޅު ކަމެއް. ނަމަވެސް. އާދެ ކޮށްދިނުން އެންމެ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު.  އެގޮތަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ އިއް 

 

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑުގެ ިޚޔާލު ކުޑަކޮްށ ތަފާތުވެއްޖެ. އެއީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ބޭފުޅުން އަސްލުގަިއ  ގެން އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު ދީ

ބައްދަލުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުަވނީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮްށލުން، ކަރޓަސީގެ ގޮތުން 

ގަނޑުމެން ނިންމި އެީއ ސަބަބަީކ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން މިއޮީތ އަޅު ކޮށްލުްނ ރަނގަޅުހެން. އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލު

ބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީ ކަންނޭނގެ ނޫނިއްޔާމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަކި ގޮެތއް  ދެން ފަހަރެއްގައި އެ. ގޮތް އަންގާފަ

ހަދައިދެވިދާނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެްއ. ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫނުަގއި މި ކަނޑަެއޅިފައި އިންނަ ެއއްޗަކުްނ 

ނޫނިއްޔާ ކޮންމެ  ާނޔަތެއް ނުދެން. ކޮންމެ ގާޫނނަކުންޢިުމއައްަސސާއަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ނޫނިއްޔާ އެްއވެސް 

ޅުގަނޑުމެން އުސޫުލގެ ދަށުން އަ  ެޗއް ހަމަޖެހިފައި ކަނަޑއަޅާފަ. އެބެހޭގޮތުން އިނދޭ ދޭންޖެހޭ އެއް މުއައްސަާސއާ

ކަމެއްހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ބައްދަލުކުެރއްވުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅު ، މި ދެނީ. އެހެންވީމާ

އަދި އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތް  ،ކި ޮގތެއް އޭަގއި ކަނަޑއަޅާފައި އަދި އަުޅގަނޑުމެން ވަ

 ބަދަލުކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ ައދި ބައްދަލުކުރުމަކުން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޞާލިޙް. 

 

  ހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން އެހެން ކުޅުަމީކ  އްސާނާޔަތްތަކާއި އެ ެއއްޗެ ޢިޔާ އިނގޭތޯ. މުސާރަ އާއި އެ ދޭ ޝުކުރިއް

 ސަރުއިނޭގތޯ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އެ ބަޖެޓަށް އޭގެ އަ ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެހައި ރަނަގޅު ކަމެއް

އް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ނާޔަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަޢި މިހެން އަންނަ މުސާރަ ާއއި ، ފޯރާނެ. އެހެންވީމާ

ނެ ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބަޖެޓާއި ެއކީަގއި. ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރަށް ވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވަން ޖެހޭޤައަޅުގަނޑު 

ބޭފުޅުން  ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހންނަމަވެސް، އެ އެ، ިހ. އެހެންވީމާމިއަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެއްޗެ
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ބައްދަލުކޮށްަލން އެދިފައި އޮތީމަ އެ ަބއްަދލުކުރުން އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނާ

ގަނޑަށް ފެނޭ މި ޅު ބޭފުޅުންގެ ކޮްނސަރންތައް ައޑުއަހާލަން. ެއހެންނަމަވެސް، ފޮނުވާ ސިީޓގައި އަ ދެކެން އެ

ހި ހަމަޖެހިފައި އޮތް ވާހަކަ އާއި އިތުރު ަކމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ނާޔަތްތަކާއި މުސާރަ އާިއ އެއްޗެޢި

 މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ބައްދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްާޔރަށްކަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފަރާތުން ެވސް މި ގޮތްތަުކަގއި އެއްބަްސވެަވޑަިއގަތުން ކުރިއަށްދާކަމަްށ ވާނަމަ ހަމަ ޚިޔާލު ހަަމ ހަމަ ދެ ޕާޓީ

ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އެްއގޮތް. ައޅުގަނޑުމެން މި އެިދވަަޑއިގެްނނެވި ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކޮށްދެވެން ނެތްކަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ  ،ވެސް  ރަްއވަން ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ ވީހާބޭފުޅުން ބައްދަލުކު ވަރަށް ސާފު. އެާއއެުކަގއި އެ

ޭބްއވޭނެ އިންތިޒާމު އަަވސް ބައްދަލުވުން ބޭފުޅުްނ ވެސް އެދިވަަޑިއގެންފައި ޮއތީ އެހެން.  އެންމެ އަަވސް، އެ

ކީ މިޮއްތ ދޭތެރޭގައި ބާ ުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން މި ރިސެސްއާ ފުރުޞަތެއް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދެމޭ. އަ

ބޭފުުޅންނާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް.  ދުވަސްކޮުޅަގއި މަސައްކަތުން ހަމަ ކިރިޔާ ވެސް ދުވަހެއް ސެޓު ކުރެވިއްެޖއްޔާ އެ

ފުރުޞަތެއް  ކަންނޭނގެ. އަުޅގަނޑުެމން ދޭންނަން އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ ޚިޔާލު މިކަމުަގއި އެްއޮގތް، އެހެންވީމާ

ކަްށ ނުދިޔަ ނަމަވެސް ެއންމެން އެއްބަްސވުމެްއގެ ގޮުތަގއި ނިންމާލަން. އެޖެންޑާ ެއގޮތަްށ ވޯޓަ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ވެސް ިމކަހަލަ އެހެން މައްސަލަެއއް. ސަރުކާރުްނ  އަްށ އަުޅގަނުޑމެން ދާއިރު މި ވަނީ މިާހރު 3ނަންބަރު 

ތުން އެކަން ސާފުނުެވގެން ބޫލުކުރެވޭީތ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާޤަގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ާވކަން  ލިބެންޖެހޭ

 18ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ޙުސައިން ޢާދަމް  ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަަތ ކޮމިޓީއާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން މާލިއްޔަތު

މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުގަިއ ގައި ފޮނުވާަފިއވާ ސިޓީއާ 2016އި ޖުލަ

. އެނގިވަޑަިއގަންނަވަނެ ފަދައިން އަޅުަގނޑު ފަށައިގަންނަމުން ދަންނަވާލާނަން. ހުޅުމާލެ ފުލެޓު މި ސިޓީ އޮންނާނެ

ދެން ޓެެލފޯނު ނަންބަރު ޖައްސަވާފަިއ މިއޮތީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް، ވެދުން  63104ނަންބަރު 

މިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ އެ ޑަށް މާލިއްޔަތު ކޮ ސަލާމަތްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ، އަޅުގަނ

ބެންޖެހޭ ގިނަ ބައްދަލުކުެރވޭނެ ގޮްތ ހައްދަވައިެދއްވުން އެދެެމވެ. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ސަރުކާރުން ލި ކޮމިޓީއާ

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ސާފުނުވެގެން މާލިްއޔަުތ  ބޫލުކުރެވޭތީ ސަުރކާރުެގ ކަމާ ޤަ އަދަދެްއގެ ފައިާސވާކަމަށް 

. 2016ޖުަލއި  18ވުން އެެދމެވެ. ކޮމިޓީން އެކަމާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ސާފުކޮށްލުމަށްށެވެ. އިްޙތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއް

ހަމައަްށ ލިބިފައިވާ ސިޓީައކީ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޢާދަމް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމްކުމް، ޙުސައިންޙާ

 ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 



7 

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ

ހުރެ ލިބެންޖެހޭ  އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ އޭނައަށް ސިީޓއެއް ފޮނުވަން. އެއީ ކޮން އިދާރާއަކުްނ، ކޮްނ ސަބަބަކާ

އްޔާ ކިހާ ވަރެއްގެ އަދަެދއްތޯ. ދެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ކިހާވަރެއްގެ ސާބިތު ހެކި ހުރިތޯ. އެހެންނޫނި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުްނ ވަރަށް ަބއިވަރު ަފއިސާ މީހަކު ލިބެން އެބަ އޮޭތ ބުނިކަމުގައި ިވޔަސް ވެްސ 

ހުރެ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަްނ  ކޮން އިދާާރއަކުން ކޮްނ ސަބަބަކާ، ަޔވަޅުަތކެްއ ނޭޭޅނެ. އެހެންވީމާއެކަމަކަށް ފި

މު ަރއްޔިަތކު މި މަޖިލީހަށް މި ކޮމިޓީއަށް އްއެހެންނަަމވެސް ޢާ ންނޭނގި މިތަނުން ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. ދެ

ުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅައިފިްއާޔ އެާއއި ދޭތެރޭ ރިޢާޔަތްކޮްށ ޖަވާބެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ

ފައި ގޮތެއް ސާފުކޮށްލުމަީކ އެންމެ ބޮޑުވަަރަކށް ވެސް ރައީސް، ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ބައްދަލުކޮށްލަްއވާ، އެހެންވީމާ

ބައްދަލުކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ކޮން ވާހަކަެއއްޯތ  ްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޮކމިޓީއާދެން މައްސަލައެއް އޮތްކަމެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އިދާރީމޭޒުން ސާފުކޮށްލައިގެން ދެން އެހެން ، ސްނާލަންެޖހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާދައްކާނީ، މިއީ ވި

އިގެން މި ކޮން ގޮަތކުން، ގަނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ ގެންނަން. ެއއީ އޭަނއަށް ސިީޓއެއް ފޮުނވަ ދުވަހަކަށް ައޅު

ވެްސ  މު ރައްޔިތުން މައްސަލައެއް ގެަނއީމައްހެންނޫނިއްޔާ ވާނެގޮތަކީ މިއީ ޢާވާ ފައިާސއެއްތޯ. އެ އްކިހިނެ

އެ ފުރުޞަތު ނެތި އޭނައަށް ހަމަ ، ހެންވީމާނީ. އެނުކުރިކަމަްށ ބަލާ އެޓެްނޑްވަރަކަށް މިންއަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް 

މަޢުލޫމާތު ސާނުވެގެްނ  ؟ވެގެްނ ކޮންގޮަތކަށް ދިމާވެ ދޭން އޮްތ ފައިާސއެއްތޯ އް އެްއ ފޮނުިވ އިދާރީމޭޒުްނ ކިހިނެސިޓީ

 ޝުކުރިްއޔާ.  ؟ވެގެން އުޅޭ ަމއްސަައކީ ޮކބައިތޯދިމާ ؟ކޮން އިދާާރއަކުންތޯއުޅެނީ 

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ކަށް ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އޭނާއަށް ބައްދަލުކުރާ

ބޫލެއްނުކުރަން. އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ މިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ސިީޓއެއް ފޮނުވަން ޖެހެނީ އެއްވެސް ޤަ

އިދާރާއަކުްނ، ެއއްެވސް ތަނަކުން ފައިސާެއއް ނުލިބިގެްނ އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މައްސަލައަކީ ފިނޭންްސ 

އި އޭނައަށް ހަނދާންކޮށްލަދީފަިއ އެކަން ައޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަ

ސިޓީއަކުން އަންގާލަދިނީމަ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީއަށްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ފައިސާ 

 ހޯދަން އޭނަ އުޅެން ޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްާޔ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަސީމް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް

 

  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ 

ބުރަެވވެނީ އެގޮތަށް ސިޓީ ފޮނުވަން.  ވާހަކަފުޅަށް. ދެން އެއަށް ައުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން. ައޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް

އަށް ހަމައެކަނި ލިޔާޭށ ނި ގޮތަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަކި ފަރުދަކަށް ކަނޑަައޅާ މިވެ

ބޫލެއްނުކުެރވޭ. ެއަކން ސާފުކޮށްލަން ރަނގަޅު ޤަވޭ ގޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް އެގޮތަށް ފޮނުވާލުމަކީ އެންމެ އެދެ

 ފެނޭ ބައްދަލުކުރުމުގެ ުކރިން އަޅުގަނޑުމެން. ުޝކުރިްއޔާ.  ކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭގޮތުން. މިކަހަަލ ސިޓީތައް ީމގެ ކުރީަގއި  ނުންފުޅު އަުޅގަނޑުމެން ިމ ސިޓީއާ ޕާީޓގެ ިވސް 3މައިގަނުޑ ހަމަ 

 ގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ލ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް . އެނގަނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ިނންމާފަވެސް ވާނީ މި ކޮމިޓީގައި އަޅު

 ގުޅޭގޮތުން. ޭއގައި ގައި ހިނގަމުންދާ މަސަްއކަތަކާހަމައަށް، ގަމުަގއި ހޮސްިޕޓަލު ރަށަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނާ

އަރުަވްނ  އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު !އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވޭ ސަބަބު އިނގޭތޯ. އާދެވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

 ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އިްއޒަތް

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބައްދަލުުކރުން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން  ވާ ފައިސާ ނުލިބިގެން މި ކޮމިޓީއާއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ީމހަކަށް ލިބެން

ހެން. ވަރަށް ގިނަ މަްއސަލަތައް ެއބަ ހުރި. އަޅުގަނުޑގެ އެީއ ނެވާވުން ެއއީ ަވރަށް ފަނީ ކަމަކަށްދާރީމިއަށް ޖަވާބު

ފައިސާ ނުލިބި ހުންނާނީ އެިކއެކި ެއގްރީމަންޓްތަާކއި މިއާއި ެއއްގޮތަށް. އެްއގޮތަީކ އޭނައަށް އެ ކުެރވުުނ 

. އެ އެއްބަްސވުމާިއ ެއ ވާުލކުެރވިފަޙަްއގެ ދަށުން ވުމެމަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން ޮއންނާނީ އެގްރީމަންޓެއް އެއްަބސް

ބިލުގަިއވާ ޑިއުޭރޝަނަށް ނުދީފިއްޔާމުން ދެން އެ ފައިސާ ހޯދަން އޭނަ ދާންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

މިއީ ، ހެންވީމާއެ ؛ލައިގެން އޭނައަްށ ދޭންާވ ޖަވާބުހިއެއްނުޭވ އަުޅގަނޑުމެން މިަތނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ގެނެްސެގން ބަ

ވަރަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޮއބިނޯންނަވަރުގެ ކަެމއް ކަންޭނނގެ މި ހުޅުވެނީ. ިމކަހަލަ ބައިވަުރ މައްސަލަތަްއ 

 ެއއީ ކަންނޭނގެ މީގައި ދާންޖެހޭނެ މަގަކީ. ، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ އުޅޭނެހެން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.   ،އިބްރާހީމްދީދީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް  ސް ހަމަ ފުރުޞަތެއް ހޯދާީލ މިއާއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެ 

ނާޝިދު އެ ވިދާުޅިވ ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ަހމަ ވަރަށް ތާއީުދކުރަން. ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވީ. އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ބަލަން ވެއްެޖއްޔާ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް 

އް ދޭންވެއްެޖއްޔާ ފައިސާ ލިބުން މި މިސިޓީއަށް ޖަވާބެ ގިނަ ތަންތަނުގައި މިގޮތަށް ެއކިއެކި ކުދިކުދި ކަންތައްަތކުަގއި 

ލަްސވެ މިހެންވެަފއި ބައިވަރު ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. ވާެނގޮތަކީ ހުރިހާ އެންެމން މިތަނަށް މިސިޓީތައް ޑިލޭވެ 

. ދެން މިހާރު އޭރުން ފޮނުވިދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ

 ަބްސވުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާވެސް މަސައްކަތް ޮކށްފައި އޮންނާނީ. އެ އެއް ދަށުން ކޮންމެ މީހަކުއެއްބަްސވުމެްއގެ 

. ޞަތު ރާއްޖޭގައި މިއޮތީ ލިބިފައެމީހެްއގެ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ފުރު، ކަށްކޮށް ކޯޓަށް ގޮްސގެން އެމީހަދޭތެރޭގައި ދަުއވާ

އަށް ވަދެގަންނަންވީ؟ އެހެންވީމާ، އެއަށް ޖަވާެބއް ދިނުމަށް ތެރެ ައޅުގަނޑުމެން ޭއގެ އޭއެހެންވީމާ، ކޮންކަަމކާތޯ

 އްރިރު. ޤަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުއަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެގޮތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރެކްޓުކުަރއްވަްނ ރލަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިތުރަށް މިައށް އިންޓަޞައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައި

 ބޭނުންފުޅުވާނަމަ.

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

އްމުކޮށް ހަމަ ޢާހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އެ މިއަންނަނީ.މިހާރު މުޅިން ދެގޮތަކަށް މިވާހަކަ 

ނޫންތޯ؟ އެންގުމެއް ނެރެވިދާނެ މިބާވަތުގެ ސިޓީއެއް ނެރެިވދާނެ އެހެން އެންގުމަކުްނވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި 

މިބާވަތުެގ  ހިތު ތެރޭގައިމައްސަލަތައް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީއަށް އަންނަ ފާހަގަކުެރވޭ ކަމަށާއި ެއއްވެސް ފަރުދެްއެގ 

ކަމަށްވަންޏާ އެފަރާތްތަކުްނ އޮތް  އެހެންސަުރކާރުެގ ފަރާތުން  ވަތަ އެމީހަަކށް ކުރިމަތިވެފައިެއއް ނުމައްސަލަ

މަށާއި މާލިއްޔަތު އުގެންދާކަށް ނުވަތަ ޝަރީަޢތަށް ދިގުިޅގެން ކުިރައށް ތަކާއެ މަްއސަލަ ދިމާވި ފަރާ ،މީހަކާއެ

ެއކަމަކު ލިޔުމަކުްނ އަންގާލަްނވީ. ަމއްސަލަަތއް ނުފޮނުވަން. ެއގޮތަްށ އަުޅގަނޑުމެން އެ ކޮމިޓީއަށް 

ނެތް.  އެއް ސަލަތައް މިހާތަނަަކށް އައިސްފަ އްއެހާޮބޑަކަށް އޮބިނޯންނަވަރަކަްށ މަ މެންނަކަށްއަޅުގަނޑު
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ސާފުކޮށްލުމަކީ އަުޅގަނޑަްށ ވެސް ބާވަތުެގކަމެއް އޮތްކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިއެހެންކަމަށްވަންޏާ ފަރުދެްއެގ 

 ހީވަނީ އެހާ ބިޒީކޮެށއްނޫންހެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށްދަނީކީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ައޅުގަނޑުމެން އެއީ ޝުކުރިއްޔާ ީލޑަރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ އިދާރީމޭޒުން މީތި ސާފުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެނީ. 

. މިސާލަކަށް ނީކޮށްގެން ަވގުތު ުކރިއަށްގެންދާތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާމަވީހާވަރެއް ީޓގައި ކޮްނ ކިކަނޑައަޅަްނވީ ސި

ބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާާވކަމަށް ލި ންސަރުކާރު ށްސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަ ...ވެސް ކިޔާލަން ސިޓީގައި މި މި

ްއޔަތު ކޮމިީޓައށް އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކަން ާސފުނުވެގެން މާލި ންސަުރކާރުގެ ަކމާ ބެހޭ ފަރާތު ބޫލުކުރެވޭތީޤަ

ސާފުކޮށްލުމަށޭ. މިހާރު މިކަހަލަ ސިޓީއެއް އަންނައިރު މިީއ ހަމަ މީހަކު ޖެއްސުމަށް ވެސް ދެން ހަމަ ސިޓީލާނީ. 

 މިއަށް  މަކުއެކަ ،މީހަކު ވާހަކަދައްކަިއގެންއަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ކޮންމެދުވަހަކު ބައިގަިޑއިުރ ޕާޓީއަކުން 

ބޭކާރު ހަމަ ސަޕޯޓިންގ ޑޮިކޔުމެންޓްސް ހަމަކޮށްފައޭ އަޅުގަނޑުެމންނަށް އެޖެންޑާކުރަންވީ. ެއހެންނޫނިއްޔާ 

 ނަސް.މީހާއަށް ައދި މަޢުލޫމާތު ނުދެވުވަގުތުަތކެއް ހިނަގއިދާނެ. ފަހަރެއްަގއި މި ވެދާނެ ޖެނުއިން ކޭސްއަކަށް އެ

ކުރީމަ  އިމޭޒުްނ މިއަށް ސަޕޯޓިންގ ޑޮިކޔުމެންޓު ލާފައެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ޓޭބަލްކުރެވޭއިރު އިދާރީ

 .ެއއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ީމގެ ވާުނވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލާއިރުަގއި ސިީޓއެއް ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް ނުވަތަ އްމުކޮށް ަޢމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަްށ ޢާއަޅުގަނޑުމެން 

ަފހުގައި ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ޓަކައި އިދާރީމޭޒުން އެކަން. ން ކޮމިޓީގެ ޑެލިބަރޭޝަނަކަށްމުއެޑްރެްސކޮށް ލިބިއްޖެްއޔާ

ޅިއްޖެ ވެސް ހެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަގޮަތކުން ކުރަންދެން އެގޮތް ރިވޯޓު އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

ނުކުރަންވީ މިންވަރެްއ  ރޭންންޓައެ ވާހަކަ ެއގޮތަށް. އަުޅގަނޑުމެން މިހެން ކަންނޭނގެ ކޮންމެވެްސވަރަކަްށ އެ

 ކަނޑައަޅަްނވީ ެއއްުދވަހެްއގެ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ
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މެން އެ ޖެނުއިން ކޭހެއްތޯ ބަލައިލުމަީކ ހަމަ މިހާރު ރައްޔިތަކު ަމއްސަލަެއްއ ޖައްސައިފި ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ އަުޅގަނޑު

 ...ބޫލުކުރަނީ. އެއީ ކުރަންޤަގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ހައިސިްއޔަތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅު

ރަށް އި އިތުއްރިރަށް ގޮތެއް ިނންމެވިދާނެ މީގަޤަަފއި ދެން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މުއިދާރީމޭޒުން ހަމަ ސާފުކޮށްލައްވާ

ވާަހކަ އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، މި  ވެސް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޖަވާބު އްޖެއްޔާ ބަލަންޖެހޭނޭ. އެހެންވެ

ގަުޅ ގޮތެއްހެެނއް. އަުޅގަނޑަށް ރަނ ބޫެލއްނުކުރެޭވ އެންމެޤަނުބަލާ ޫދކޮށްލީމާ އަުޅގަނޑަށް  މައްސަލަ މުޅިން

މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅައިިފއްޔާ ދެން އެޓްލީސްޓު އެ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަން އޮތް  އްމު ރައްޔިަތކުޢާބޫލުކުރެވެނީ ޤަ

ެވސް ބުނެވޭނެ ސިޓީއަކުން. އެހާވަރު އަުޅގަނޑުމެްނ  އެހެން މީހެއް ގާތުަގއިމައްސަލަެއއް ވެއްެޖއްޔާމުން އެ

ހަމަ ސިޓީއެއްނޫންކަން. ކޮށްލަދޭންވާނެ އިނގޭތޯ. ދެްނ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ެވސް އެނގޭ އެ ިސޓީައކީ ފުރި

 ިކޔާފައި  އެކޭސިޓީ ތަނުން ބަލަން ބޭނުންއެހެންވީމާ، ެއކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރީމޭޒުން ސާފުކޮށްލައްވާފައި މި

ނުވާނެ މިތަނަކު ލޮގެއްނިމުނީ. އެހީސާބުން ނިމުނީ. ދެން އޭރުން  ދެއްވީމައްރިރު ނިންމާފައި ސިޓީައށް ޖަވާބު ޤަމު

މާ، އަުޅަގނޑަށް ހަމަ އަދިވެސް ަތކުާރރުކޮށް ދަންނަވަން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

ރައްޔިތަކު ސިީޓެއއް ފޮނުވަިއފިއްޔާ އެޓްލީސްޓު އެއަށް އެޓެންޑުކުރަްނވާނެ. އެހެންވީާމ، އައުޓްަރއިުޓގައި އޭިތ 

ނޫން.  ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކުން ކުރަންވާނެ ވެސް ރަްއޔިތުްނގެ ރިޖެކްޓުކުރުމަކީ ެއއީ ހަމަ އެްއގޮތަކަށް

މެން މިތިބީ މިތަނަށް ކުރާނީ. އަުޅގަނޑުމަސައްކަތް ބޮޑު  ،ކަތް ބޮޑުިވއަސް މަސައްކަތް ކިތަންމެވަރަކަށް މަސައް

ގަނުޑ ކުރަން ައއިސްފަ. ގިނަ ޖަލްސާތަްއ ބާްއވަިއގެްނ ގިަނވަގުުތ ހޭދަކުރާނީ. އެެހންވީމާ، އެގޮތަްށ އަޅު މަސައްކަތް

އަުޅގަނޑަށް ެފންނަނީ އިދާރީމޭޒުން މައްސަަލތައް ސާފުކޮށްލާފަިއ ދެން  .ވެްސ ހަމަ ތާކުރާރުޮކށް ދަންނަވަން އަނެއްކާ 

 ކުރިއަްށގެންދަންވީ ގޮެތއް ކޮިމޓީން ނިންމަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާ.  ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ދުއްފުށިކުޅު

ހުރިހާ އެއްޗެހި  އެޑްރޭހާ ންބަރާއިބޭފުޅާގެ ނަ އީދުކުރަން. ދެން އެއަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ޝަރީފުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާ

ާކިއ އެއްޗެހި ހޯދާފައި އެއީ ގުުޅްއަވއިގެން އެ ލިޔެިކޔުންތަ ބޭފުޅާއާ ޓީގައި. އެހެންވީމާ، އެސި ހުރި މި

 ގައިދޭތެރޭ ންތޯ ބެލީމާ އޭރުން ދެން އެކަމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ގެންދެވެން އޮތްކަެމއްތޯ ނޫ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ މަސައްކަތް ކޮށްދެވުނީ ކަމަށްވާނީ. އެހެންވީމާ، ަބްއދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ެއ 

 ބޫލުކުރަނީ. ޤަން ފުދޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފާސްކޮށްލުމުން އެަވރު ންދާރީމޭޒުކުރިއަްށގެންދަން އި  ޕްރޮސެސް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމައަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެިވއްެޖ  ގޮތެްއގަިއ މިހާރު ނިންމުމަކާ ޖުމްލައާދެ! ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން 

ފަސޭހައިން  ންމެމާތު ސާފުކުުރމަށްފަހުގައި މިކަން އޮތްގޮެތއް ދެން އެހަމަ އެފަރާާތއި ެއކަށީގެްނވާ މަޢުލޫ .ކަންނޭނގެ

 ގޮތަކަށް ަމގުދައްަކއި ދިނުން. މަޢުލޫމާތެއް ސާފުނުެވގެން ކަމަށް ިވދާޅުވަނީ. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ  ލުއިކޮށް ކުެރވޭ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ކަމަށް  ޓަންއްއޭނައަށް އެ މަދަނީ މަރުޙަލާ ފަ

ބެލިދާނެ. ދެން ނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ވެސް ވިދާުޅވެދެްއވި ޙަޤީަޤތަކީ މިފަދަ މައްސަލައެްއ 

ވާ ކަުމގަިއ އުޅޭކަުމގައި ވާނަމަ މިކަމުގަިއ ހަމަ ޓަކި ޖަހަންޖެހޭ ސިސްޓަމު ފުރިހަމައަށް އެބައޮތް. ފައިސާ ނުދެވި

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އޮތީ ގާއިމުކުެރވިފަ ޢަތްތައް އެދުމަށް ޓަކައި މަދަނީ އިޖުރާވާނަމަ ހަމަ ފައިސާ ހޯ

ޖަވާބު  ބޭފުޅުްނގެ ތި ނިންމުމާއި ެއްއގޮތަށް ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ރަނަގޅު ގޮތަކަށް މި ފަރާތަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތި

ޑަްށ ހީވަނީ އެގޮތަްށ ެއއްބަސްވުެމއް ކަުމގަިއ ވެއްޖައިން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނާވލުޙަ ދިނުމުގެ މަސައްކަާތއި 

 2017އިގެން ކުިރއަށް ދެވުީނމަ މިއަދުގެ މަސައްކަތަށް ހަމަ ލުއިވެގެންދާނެ. ންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން ެއޖެންޑާނި

ވަނަ އަހަރަށް ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ބަޖެޓު ސީލިންގ ކަމަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ 

 2016މިލިއަން ރުފިާޔގެ ސީލިންގ ރިަވއިޒް ކޮށްދެްއާވ އެންމެ މަދުވެގެން  20ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ޓްރެޜަރީން 

ން ބާރު ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި މިްނވަރުގެ ބަޖެެޓއް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވުްނ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ކޮްށ ސިޓީއާ މެދު މަްޝވަރާ 2016ނުވާފައިާވ ޖުލައި ފޮިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ދިދެްއވުމަށް އެ އިއަޅުްއވަ 

ބޭފުޅުންގެ ފައިލުކޮޅުތަުކގައި މިހާރުވާނެ. ސިޓީެގ  ސިޓީގެ ކޮޕީ ތި ގޮތެއް ނިންމުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި

ކުރާ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2017ބޭފުޅުން އެދިވަޑަިއގެންފަިއ މިވަނީ މި ހިނގަމުންދާ  އެ .2016ޖުލައި  17ތާރީޚަކީ 

މިލިއަން ރުިފޔާައކީ  20ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެުޓގެ ސީލިްނގ ކަމަށް ފިނޭންްސ އެންްޑ ޓްރެޜަރީން ކަނަޑއަޅުްއވާފަިއާވ 

މަިތކޮށްފައިާވ ގާނޫނީ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކުރުމަށް ެއކަށޭނަ  ކޮމިޝަނާ ެގ ގާނޫނުން މިދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސް

ކޮމިޝަުނގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭނުަގިއ ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްަތއް  ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމުގައި ަދންނަވަމެވެ. އަދި

ެއއް ކަުމގައި ެވްސ ހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ީސލިންގހިންގުމަށާއި ލަނޑުދަނޑިތަްއ ހާސިލުކުރުމަށް ބޮޑެތި ގޮްނޖެ

މިނިވަން ައއި  ގެންވެސް ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޮޑުވެ  ައހަރު ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަަރކު 4ދަންނަވަމެވެ. ފާއިުތވި 

މުއައްސަސާަތކުގެ ބަޖެޓު އިުތރުވަމުން އައި ކަުމގައި ިވަޔސް މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓު ސީލިންގ އަހަރުން އަހަރަށް 

. މި ކޮމިޝަަނީކ ގެންދަާވކަން ފާހަަގކުރެވިފަިއވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކުޑަކުަރްއވަމުން

ހާހަށްވުރެ ގިނަ ސިިވލް ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަފުން ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުުމގެ  24ސިވިލް ސަރިިވސްަގއި ހިމެނޭ 

ހިންގާ ުމވަްއޒަފުންެގ  އިރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރާވަމައި އިދާރާ ކަމަށްވުމާއި އެކު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯ
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ދިނުމުގައި މަސްއޫލިޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް  އި އިތުރުކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހަހުނަރާ ޤާބިލުކަން 

ކުފާނާ އަދި ތިޔަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާނުކުެރވޭނެ ަކމަށް މަނި ފަރާތަކަށްވާތީ އެކަީށގެްނވާ ބަޖެޓު ލިބިގެން ނޫނީ މި

. އެީއ ބޭފުޅުން ދެއްވާަފއިާވ ތާވަެލއް ީމގައި ހިމެނޭ އިނގޭތޯ ބޫުލކުރަްއާވނޭ. އެގޮތުން ވިދާުޅވެ އެޤަކޮމިޓީން ވެސް 

ތަކާއި މިހާރު ތިބި މުވަްއޒަފުންގެ އުޖޫަރއަްށ ޚަރަދު ންޓްސްކޮމިަޝނަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓްމެ ވަނަ އަހަރު 2017

. ދެން ނިންމާލައްވަމުން ވިދާޅުވެަފިއ ވޭގަނޑުމެްނނަށް ފޮނުއްވާފައިހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ފެންނާނެ ގޮތުގެ ޗާެޓއް އަޅު 

މިލިއަނަށްވުރެ ގިަނ  20ވެްސ  ހެން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓްމަންޓުތައް އެކަނިވަނަ އަަހރު ކޮންމެ 2017މިއޮންނަނީ 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައި އަދި މީގެ އިތުރުން ިސވިްލ ސަރވިސް ޓްރެއިނިްނގ އިންސްޓިޓިއުޓް ސިވިލް 

ފަދަ ކްޝޮޕްނިންގ ޯކސްތަާކއި އަދި ވޯރސަރވިްސގެ އެކި އިދާރާތަކުަގއި މުވަްއޒަފުންނަށް ހިންގާ ޓްރެއި

ފާސްކޮށްފަިއވާ ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ދެ ވަަނ  އިއި އަދި މި ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅަޕްރޮގުރާމުތައް ކުރާ ޚަރަދާ

ގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން އިތުރަށް ފައިސާ  2020، 2016ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 

ސީލިންގ  ބަޖެޓު ންވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނު 2017، ންނަވަމެެވ. ވީމާބޭނުންވާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަ

ރުފިޔާެއއްެގ  މިލިއަން 20ޓްރެަޜރީން ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ އެންޑް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ބަޖެޓެއް މި  ވަނަ އަހަރަށް ކަނަޑއެިޅ މިންވަރުގެ 2016ެވސް  ކޮށްދެްއވާ އެންމެ މަދުވެގެންސީލިންގ ރިަވއިޒް 

މި ދެްއުވން އެދި ދެންނެވީމެވެ.  އިދި ތިަޔ ޮކމިޓީން ބާރު އަޅުްއވަ އި ެދްއވުމަށް އެވަދަ އްކޮމިޝަނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަ

 2016، 2016ޖުލައި  17ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް. ތާރީޚަކީ ، ވަީނ ޑރ.ޢަލީ ޝަމީމްސިޓީަގއި ސޮިއކުރަްއވާފައި 

މެދުގައި ގޮެތއް ނިންމަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަްށ،  ން މި މައްސަލައާ ެތރި މެންބަރުއެހެްނވީމާ، އިްއޒަތް އާދެ!

 .ޞާލިޙަށް މުޙައްމަދު ފުރުޞަތެއް ދެން އިބްރާހީމް

 

 ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

މިއޮންނަނީ އޮޑިޓު އޮފީސް ެއކަިނ  ންނޑައަޅަމަޖިލީހުން ސީދާ ބަޖެޓު ކަޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ އާދެ! 

އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑަށް އެނިގފައި އޮްތގޮތުން. ދެން ހުރިހާ ބަޖެޓުތަކެއް މިއަންނަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް 

 ހަކަ ދެކެވޭނީ ބަޖެޓުހުށަހަޅާއިރުގައި އެާއއި އެީކަގއި. އެހެންވީމާ، މިއާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީދާ ވާ

ސިީޓއާ އެީކަގިއ  ސަރވޭމި ައއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ނޑަށް ހީވަނީ. ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމަހެން އަޅުގަހުށަހެޅީމަ

ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެން އޮތްކަމެއް ކޮށްެދވޭނީ. މި  ޭއގެ އިވައަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ފޮނު

ނީ ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ދެއްވަން. ެދއްާވފައި މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަްށ ގަީޑގައި އެ ޖަވާބު އަުޅގަނޑަްށ ފެންނަ

 ފޮނުވާގޮތަށް ހަދަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުތާ ނު އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފަށަމުން އަޅުގަނޑު ެއކަން ޑެލިބަރޭޓު ނުކުރީ. ނަމަވެސް އިދާރީމޭޒުން ވަނީ ހަމަ އެ

ވިދާުޅވި ހަމަތަކަީކ  އެ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު . އެެހންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމްއެހެން ފާހަގަކޮށްދެްއވާފަ

  ށް.މިކަން ކުރެްއވޭނެ ހަމަ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ައޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކޮްށ  ހުށަހެޅުމަށްހުށަހެޅުއްވި އެ  ޞާލިޙް މުޙައްމަދު މަ ދަންނަވާލީ އިބްރާހީމްއަޅުގަނޑު ހަ

ވެސް އޮތް އެްއޗެްއ  ސްކުރާކަށް ޖާަގއެއްޙުއިތުރަށް މިއަށް ބަހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާފައި ކޮންމެހެން 

 އަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑު އެ  އަޅުގަނޑުމެން ެއގޮތަށް ނިންމަންނޫން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހަރު.މިމޫސާ، ކުރިން އެދިވަަޑއިގެންެނވި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މި ފާސްކުރަން އޮންނަ ބަޖެޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯވެ ކަންނޭނގެ.  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް

ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް. އެ ކޮމިޓީއަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ 

ާވއިރުަގިއ ޓާ ތަނަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ބަލަހައް ކަންތައްތައްކަންތައްތައް ނިންމަނީ. ދެން ދައުލަތުގެ ފައިާސއާ ބެހޭ 

ކަންޭނނގެ އިބޫ ެވސް ެއވިދާުޅވީ.  ުޑކުރުމުން އެއީ އެހެންމައްސަލަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ފޯވާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި

އްޔަުތ ވެސް އަުޅގަނުޑމެން މިކަން ނިންމަންވީ ކަންނޭނގެ. ސީދާ މާލި އެގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދަން ހަމަ މިހާރު

އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ނޯވޭ ސީާދ މެންޑޭޓެއް  ފާސްކުރާ ބަެޖޓަކީ ޮއޑިޓު އޮފީހުގެ ބަޖެޓު. އޭގެ  ހަމަކޮމިޓީން 

މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓ  އިއާ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން އިޤްތިޞާދީ އް.އެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތަުކގަ

ލަެއއް ކަމުަގިއ ންކުރަނީ. އެހެންީވމާ، މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ސާފު މައްސަކަ އެްއކޮށްލަިއގެން ނަގާ ކޮމިީޓައކުން މި

 ބޫލުކުރަނީ. ޤައަޅުގަނޑު ެވސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުްނެގ  ފަދައިން އެ މީގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޚިޔާލު ވަރަށް ެއްއގޮްތހެން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ތޯ. ދެން އިނގޭ ށްއައުޅެނީ ފާސްކޮށްދިން ސީލިންގ މިމިލިއަންގެ ތަފާތެްއ  4ށްވީ ގާތްގަނޑަކަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަކަ



15 

 

ސަރުާކރުން ވެސް ހަމަ ސީރިއަްސކޮށް މިކަމުގައި ގޮތްތަެކއް  މިގޮުތަގއި  ބޫލުކުރެވޭޭވ، ޤައަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެ

ބޭފުޅުން  ައށް މިއޮތް އެ 2020، 2016ިއވާ ދަތިެވގެން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ފާހަގަކުަރްއވާފަ .ގެންގުުޅްއވާނެ

ކުރިއަްށގެންދެވެން ހުރި ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް  މުަގއިދިއުގެން ކުރިއަށް ށަެއޅުްއވި ސްޓްރެޓެޖިކް ްޕލޭންއެކަ

މެުދ  ނެ ކަާމއިބޭފުުޅންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުރެވެން އޮންނަ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިްނ ކޮށްދެްއވާ ފިނޭންސް ތެރެއިން އެ

ނުކުަރން. ނަމަވެސް މެންބަރުންެގ ވަރަށްބޮުޑ ިއއްތިފާޤަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގޮތަްށ  އްއަޅުގަނޑު ަޝއްކެ 

ިމއަންނަ  ،އަށް މިއަހަރު 2017ޕާޓީތަކުގެ މެުދގައި ނިންމާލެިވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ މި މަްއސަލަ އަުޅގަނޑުމެން 

ން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހަމަ ނޯޓުކުރެވޭ އެއް މަސަްއކަތެއް ގޮުތަގއި ނޯޓުކޮށް އަހަރަށް ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓުގައި ެއންމެ ކުރި

ހަމައަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ން މި މައްސަލަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއާއިދާރީމޭޒުން ވެސް މިކަމަށް ހަމަ ހޭލާ ތިބެ އަޅުގަނޑުމެ

ފާސްކުރާ ހަމައެކަނި ބަޖެޓެއް ގޮުތަގއި އިސްނަަގިއގެން ފޮނުވާނަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވަންތޯ ަވިކން އަޅުގަނޑުމެން 

ހަމައަށް އޮޑިުޓ  އެީއ ސީދާކޮްށ އަުޅަގނޑުމެންނާމި ކޮމިޓީއަށް ިމއޮންނަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ަބޖެޓު. 

ނޫން ހުރިހާ ބަޖެޓްރީ މަސައްކަތްތައް  ޭއެގ ކަންތައް ނިންމަވަނީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން. އެ .އޮފީހުން އަންނަ ބަޖެޓެއް

ތަޅުމުގަިއ  ،ންބަރުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭއަންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެމި

 ަލވާލުން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ކުރާ ކޮމިޓީއެއް އެކުޢާރިވަިއވްކުރުމުގެ މުރާޖަ އިހުށަހެޅުމަކަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމަހުށަހެޅޭ 

 ޒީކުރަމުންދާނީ ތަންފީޒުގޮތްތަުކގެ ނިންމުން ދެން ތަންފީގެން. އެހެންވިމާ، އެ ނިންމާ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ެއކުވެ 

ބޭފުުޅންނަށް ޖަވާބެއް ދޭން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  އިދާރާތަކުން. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ

އިގެންެނވި މެންބަރުންނާއި ޕާޓީތަކުގެ ގައި ހާޒިުރެވވަޑަ ގވާފަިއވާ ސިީޓގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ސިޓިން އްފޮނު

 2017މިކަމުގައި އެހީތެިރވެދިނުމަށް ޓަކައި  ނަށްބޭފުޅުން އެ އިތަށް މިހެން ނިންމައިއްތިފާޤުން އަުޅގަނޑުމެން މިގޮ

މާލިއްޔަތު  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގަިއ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މިކަން ހުށަހެޅުމަށް 

އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ  އިނގޭތޯ. ދަންނަވާލަންބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ކުރާނެ ާވހަކަ އެމިޓީން މަސައްކަތްކޮ

ބަލާފައި ނިންމާލަމުން މިއަދުގެ ބާކީ ދެން ކަމަށް ކަމަށްވާނަމަ ޯއކޭ  ވާއިއްތިފާޤު އެންމެން  ބޭފުޅުން އެގޮތް ތި

ވަނަ ައހަރުގެ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް  2017ތަށް ކުރިއަށްާދނަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާަގއި ހުރި މަސައްކަ

ީޓއަށް ން މުހިންމު ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިގަިއ ހިމަނައިގެން ުކރިއަށްގެންަދވައޮފީހުގެ އެުނއަލް ޮއޑިޓު ވާރކް ޕްލޭނު

ޑިޓަރ ގެ ކުރިން އޮ 2016ލައި ޖު 21ފާަހގަކުެރވިފަިއވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އޮިޑޓު އޭިރޔާތަކެއް

މެދު މަޝްވަާރކޮްށ ޖުލަިއެގ ސިޓީއާ 12ންބަރު އެއީ ދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާަފއިާވ ނަ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުއްވައި

 ތި .ގޮތެއް ނިންމުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާނެ މިހާރު ސިޓީއެއް ލިބިފައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސިޓީެއއް

އްރިރު ޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤަޅުގައި ވާނެ. ދަންނަވާލާނަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ، މަ ބޭފުޅުން މޭޒުކޮ

ވަނަ އަހަރުެގ އެުނއަލް  2017ވެދުން ަސލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ށްޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 
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ރުގެ އެުނައލް އޮޑިޓު ވާރކް ޕްލޭން ވަނަ އަހަ 2017އޮޑިޓު ވާރކް ޕްލޭން ތައްާޔރުކުރުމާ ގުޅޭ މި އޮފީހުގެ 

 ންއްޔަތު ގާނޫނުއްޔާރުކުރެވޭނީ މި އޮީފހަށް މާލި. މި ވާރކް ޕްލޭން ތައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެތައްޔާރުކުރުުމގެ މަސަ

ންޕްލެއިންސް ލާޒިމުކުރާ ޮއޑިޓުތަާކއި އޮފީހުން ކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާ ޕަރޯފމެންސް އޮޑިޓުތަާކއި އައި.ޓީ އޮޑިޓުތަާކއި ކޮ

ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުގެ އެނުއަލް އޮިޑޓު  2017 ވުާމިއއެކު. ދި ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ހިމަނައިގެންނެވެއޮޑިޓުތަާކއި އަ

މަށް މުހިންމު ކަމަށް ތިޔަ ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޮއޑިޓު އި ހިމަނައިެގން ކުރިއަށްގެންދިއުޕްލޭނުގަ ވާރކް 

ެދއްވުމަށް  ގެ ކުރިން މި އޮީފހަށް ފޮނުއްވައ2016ިޖުލައި  21އިާވނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު އޭރިޔާތަެކއް ފާހަަގކުރެވިފަ 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ،އެދެމެވެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއަށް 

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ ޖުލައި 21މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު އޭރިާޔއެއް ވާަކމުގައި ވާނަމަ 

މިއަދަށް މި ކޮމިޓީ ަބއްދަުލވުން ައޅުގަނޑުމެން މި ބާްއވަންޖެހޭ މައިގަނޑު ެއއް އެބަޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، ފޮނުވަން 

ޑެޑްލައިނަށް ނިންމަން ހުރި ކަންތައް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ހަމަ  ،ސަބަބު ތެރޭގައި މިފަދަ ނިންމަން ހުރި

ވާހަަކ  ޅުގަނޑު ހަމަ އެގޮތެްއ މެންބަރުން ނިންމަވައި ދެއްުވން ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭތީވެ އަ  މިއަދު ކޮންމެވެސް

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަދަންނަވާލަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

މައްސަލައެއްހެން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ެފންނަ ފެނުމުގައި މިއަދުގަިއ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ުމހިންމު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީެގ ކޯަރމް ވަރަށް ާޚއްޞަކޮށް ވަރަށް ސީނިއަރ ބޭފުޅުން ވެސް މަުދކަމަށް ފެންނާތީވެ މިއަުދ 

ފަސްކޮށްލުްނ  މަކަށްމިއަށް ގޮތެއް ނިންމުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން އޮންނަ ޖަލްސާ މި ބައްދަލުވު

ގޮެތއް  ،ކަމަށް ވާހަކަ މި  ރަނގަުޅާވނެހެން. އެއީ ފުދޭވަެރްއގެ ަރނގަޅު ކޯރަެމއް މިއަދު ނެތީމަ  ރަނގަޅުކަމެއްހެން،

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނިންމުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ގެދާއިރާ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ތް ަކމަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ޮގތަކީ މިަވގުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު އޮޑިޓެްއ އޮ

އް ބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަެވސް، ވާރކް ޕްލޭނު ހައްދަާވއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބޭުނން ވެއްޖެްއޔާ ޮއޑިޓެޤަ

ދެއްވާަފއި އޮޑިުޓ މަސައްކަތު ޕްލޭނު ހެދީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން  ޭވގޮތަށް އެލޮކޭޝަން ހަމަޖައްސަަވއިކުރެ



17 

 

އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހަތަރު ފަސް އޮޑިޓެއް ކުރެޭވގޮތަށް ވާރކް ޕްލޭނުގައި ެއގޮތަށް ެއކަްނ  .ކުރެވޭނެ ކަންނޭނގެ

ތަށް ވާރކް އެަވގުތަކަށް ބޭނުންވާ އޮޑިެޓއް ކުރަން ރިކުއެސްުޓުކރީމަ ކުރެވޭގޮ ތައްޔާރުކުރީމަ އޭރުން ައޅުގަނޑުމެން

 މިކަންވާެނ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.  ޕްލޭން ތައްޔާރުވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މިދިޔަ އަހަރުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އޮޑިޓު އޮފީހަށް ހަމަ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

އެ އަހަރު ނިމެންދިޔައިރުަގއި ވަކި ޚާްއޞަ ، ނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާދީފައި ވަ ބާރާތުން ޖަވާބުޢިވިދާުޅވި ހަމަ  އެ

ވުރެ ސީރިައސް ޮއޑިޓްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު. ނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އޭރިާޔއަށްއޮޑިެޓއް އަުޅގަނޑުމެން

ދިސާތަކާ ގުިޅގެން، ޙާރަށް ފަހުކޮޅުގަިއ ހިނގައިިދޔަ ވަ  އަހަުރގެ ފަހަށްވަނަ  2015ވާނެ އެނިގވަަޑއިގަންނަ 

ޚާއްޞަކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ާޚއްޞަ އޮޑިުޓގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުުނ. އަދި ދާދި ފަހަކުން މި 

ވެސް ބައްަލވަމުން ގެންަދވާ  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ަމއްސަލަައކާ ުގޅިގެން އެ މަްއސަލަ އެހެން ފަރާތްތަކަކުން

މާރާތްކުރެވުނު ޢިހައްދަވަމުން ގެންދެިވ މާލޭގައި ގުިޅގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ޚާއްޞަ އޮޑިެޓއް  އެސްަޓކާރިކު

ގާކޮށްާޓއި އަދި ޢަރަިބއްާޔގައި ހުރި ފުލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ުކރިއަށް ގެންދިަޔ ގެންދިއުމާ ެބހޭގޮތުން. އެ މަްއސަލަިއެގ 

ވޭ އެ މަްއސަލަ ރިަވއިްވގައި މިހާރު. އިްއޒަތްތެިރ ންގެ މި ކޮމިީޓގައި އެޖެންޑާަގއިރަތަމަ ފެށިގަތުމަށް. އަޅުގަނޑުމެފު

މެންބަރުން އެއަށް ވަރަށް ޮބަޑށް ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަާކއި ެއކުަގއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު އަދިވެސް ހަމަ 

މެން މި ގެންދަނީ ކުރިއަށް. އަދި ެއއާެއކުެއކުހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިްނގެގ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު

ބޭފުޅުންނާއި މި ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރާނެ ތާވަލެއް ދެަފހަރަކަށް ކަނޑައެިޅގެންދިޔަ. ނަމަވެސް، މިނިސްޓަރަށް 

އެޖެންޑާކުރަްނ ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، މި ވީީތވެ ައޅުގަނޑު ވާނީ ެއހެން ދުވަހަކަށް ވަސް ތަްނކޮޅެްއ ބަރުދުވަަހކަށްއެދު

ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ އަުރވާަނން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  !އާދެ ،ަގއިމައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރޭގޮތު

 އަޙްމަދު ނާޝިދަށް.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ގެ ކުރިން  2016ޖުލައި  21އުޅެނީ. މީގައި މިއޮތީ  ން މާފަހަތުގައިހެން މި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެ

ކަލޭމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސްޕެޝަލް ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް ހަދަން ބޭނުންވާ  ތިމަންނަމެންނަށް އަންގައިދޭށޭ 

ނޑުމެން މި ބުނަނީ މީތި . އަިދވެސް އަުޅގައިތަންތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މިތިބީ ޯއަގސްޓް މަހުގަ

އެްއ ފެނިއްޖެްއޔާމު ޔާ ުކ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ާޚއްަޞ އޭރިވެސް އެހެން ބޭފުޅަ ބާއްވާލަން. އެހެންވީމާ، ކުިރން

ެވސް އެ މީހުންނަށް، މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އެންގީމާ ސްޕެޝަލް އޮޑިެޓއް އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު
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މީތި މިއަކަށް ައޅުގަނޑުމެންެގ ޓައިމްލައިން ހަމަވެަފއި އިން ތަންކޮޅު ފާހަަގކުރެވޭީތެވ ހައްދަވައިެދއްާވ. އެހެްނވީމާ، 

 އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރަށް ވަރަށް ހަމަ މުހިންމު ވާހަކަފުޅެއް ތި ވިދާޅުވަނީ. އަުޅގަނޑު ވެްސ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

ން. ރަމަޟާން މަސް ތެރޭގަިއ ޖުލައި ތެޭރގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މި ސިީޓ ފުަރތަމަ ލިބިގެންދިޔަ ފަހުން އުޅުނި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭއްވުނީ ައދި އޭގެފަހުން އެއް ބައްދަލުުވން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ބައްދަލުވުމާ ހަމައަށް މީގެ 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިންމިފައި މިއޮތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭނެ  ކުރިން ވެްސ ޖަވާބު ިމގޮތަށް ދީފައި އޮތުމާ ގުިޅގެން

އެއް ނެތުމާ ގުިޅގެްނ ކޮންޓިނިއުވަމުން އަންަނ ޔާ ވަކި އިތުރު ޚާއްޞަ އޮިޑޓް އޭރި ޖަވާބަކީ ހަމަ މިދިޔަ އަހަރެކޭ،

ހަމައަށް  ޕްރޮސެސްއެްއ މި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް. ހަމަެއކަނި ފޯމަލިޓީއަށް ޓަކަިއ ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނާ

އްމު ރައްޔިަތކު ފޮނުްއވާފައިވާ ސިޓީ ެވސް އަިދ ޢާޓީގެ ެއއްކަލަ ދެންެމ ފޮނުވައިދޭން. ސިީޓއެއް އައީާމ މި ކޮމި

އެއަށް ޖަވާބު ެދވެން އޮތަސް ނެތަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެެޖންޑާަގއި ހިމަނައި ކޮމިޓީއަށް ގެނުވާނަން. އެހެްނވީމަ، އެ 

 މަން ހުރި ހުރިހާ ކަންތައް ައވަހަށް ނިންމޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.އުސޫލުން މިއަދު މިއޮތީ. ނިން

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ތާއީދުކޮށްލަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް.  !އާދެ

ހަމަ ކުރީ އަހަރެކޭ ެއއްގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ. މިއިްއޒަ

 ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެގޮތަށް ނިންމަން އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކު

ުޖލައި ކުރިން ފޮުނވަން އިނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި ސިޓީަގއި  21ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. 

ތައްޔާރުކޮށްފައި  ދުވަހުގެ މުއްދަތު ވެސް ނެތް އެ ވޯްކ ޕްލޭން 10ަގއި. ޖުލައި 12ކުަރއްވާަފއި މިއިނދީ ސޮއި

. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަށް އެްއޗެްއ ފޮނުވާއިުރަގިއ ޓައިމްލައިނަާކއި ެއއްކޮށް އިފޮނުވަން އެ ދިްނ ތާރީޚުގަ 

ޖުލައި ަގއި  12އެްއޗެއް ފޮނުވީމާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެ ދީފައި އޮްތ ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި ެއކަން ުކރެވޭނީ. 
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ހިސާބަށް ވެްސ  ތެރޭގައި ކޮމިޓީއާ ދުވަސް 3ދުވަސް ނޫނީ  2މަޖިލީހަށް މި ސިޓީ އަންނާނީ  ސޮއިކުެރއްވީމާ މި

ދުަވްސ  10ޭއެގ މާނައަކީ ، ޓީއަށް ިލބިފައި އިނީ. އެހެްނވީމާގައި ކޮމި 13ފުރަތަމަ އަންނާނި. އަންނައިރުގަިއ، 

އެްއގޮތަށް އެހެްނ  އިުރގައި އެ ޓައިްމލައިނާއް ދޭވެސް ނެތޭ މި ޓައިމްލައިން ފަހަނައަޅާ. އެހެންވީމާ، ަޓއިމްލައިނެ

މީހުންނަށް ވެސް މަސައްކަްތުކރެވޭގޮތަްށ ޓައިމްލައިެނއް ދިީނމަ އެ ަޓއިމްލައިން ތެޭރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ 

 ކަންތައްތައް ވެސް ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނިންމުމާ ހަމަ އެއްގޮތަށް ކުިރއަށް ދިއުމަށް ހުރަހެއް ނެތް އިނގޭތޯ. މާނައަކީ ކުރިން ވެސް 

ވެސް ޖަވާބު ވަނީ ވަރބަލީ  ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތްަތކެއް ީމގަިއ އޮތަީތވެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހާރު

ޓޭންޑިންގއެްއގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ އޮޑިޓަރ ދެވިފައި އިނގޭތޯ. މި ޢާއްމު އަންޑަސް

ގުިޅގެން މާލިއްޔަތު  ންދެވި ކޮންމެވެސް މަަސްއކަތަކާޖެނެރަލް ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ މި ބަންދު ތެރޭގައި ކުރިއަްށ ގެ

ައޅުގަނޑާއި ވެސް ދެތިންފަހަރަކު  ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެންެނވި ބޭނުންވާ މެންބަރުން ތިބިޯތ އެ ކުެރްއވި ުސވާލު.

ެއްއ ޔާއަުޅގަނޑުމެންނަށް އިތުރު އޭރި މި މަްއސަލައިަގއި ހަމަ، ހަކަދެެކވިފަިއ ވަނީ. އެހެންވީމާފޯނުން ވެސް ވާ

މިވަގުތަށް ފާހަގަކުެރވެން ނެތަތީވެ ހަމަ އެހެންޏާ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް ެއްއގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮންނަ 

ޖެންާޑގެ އެންމެ ވަރަށް އަުޅގަނޑުމެން ޮފނުވާލައި ކޮމިޓީން ެއގޮތަށް ިނންމި ކަމަށް ކަނޑަައޅަމުން މިއަދުގެ އެމިން

ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެންމެ އެޖެންާޑގެ ަފހު ނަންބަރުގައި މިއޮތީ ހަމައަށް ޖެހި  ފަހު ނަންބަރާ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުަރްއވާފަިއާވ 

ޒަތްތެރި މެންބަރެއް، އެއީ ކިނބިދޫ ގައި މަޖިލީހުގެ ިއއް 2016ޖޫން  26ކަންތައްތައް ަބއްލަަވއި ދެްއުވން އެދި 

ރިޔާޟް ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީައކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ هللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އަުޅގަނޑު ހަަމ  ނަން މިފަދަ ސިޓީއެއް ައއިސިްއޔާކަނޑައެޅުން. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ދަންނަވާލާ

ޑަމިުނން ދެންނެވެން އޮތް މިންވަރު ދަންނަވަމުން ގެންދަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ ކު ރިޔާސަތުން އެންމެ

އެޑްރެްސކޮށްފައި ދަންނަވަނީ. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މޯލްިޑވްސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 

ިއ ދަންނަވާފަިއވާ ޮއޑިްޓ އާިއ ުގޅޭ. އެ ޞުރުީޚގަ FPR 2016 02ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ ނަންބަރު 

ރިޕޯޓުގައި މޯލްިޑވްސް ޯރްޑ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަްނ، އެމް.އާްރ.ޑީ.ީސގެ ވަރަްށ ގިނަ މައްސަލަތަެކއް 

ފާހަގަކޮށްފަިއވެެއވެ. ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގައި އެމް.އާރް.ީޑ.ސީ އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓާއި ޚިލާފަްށ 

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައި ވުމާިއ، އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ތެރެއިން ބޮޑެިތ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަްށ 

ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ފާހަަގކޮށްފައި ުހރުމާއި ކުންފުނިން ހިންގާ ހިންަގވާފަިއާވ ކަމަށް ތުހުމަތު ޚިޔާނާތްތަކެއް
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ޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ކެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އޮވިޔަފާީރގައި ެއްއވެސް ފައިާދއެއް ނުވެ މާލީ ގޮތުން ބޮެޑތި ގެއްލުންތަ

ގަިއ.  2016ޖޫން  26ވާތީެވ، ތިޔަ ޮކމިޓީން މި މައްސަލަ ބައްލަވައިދެްއވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ފާހަގަކޮށްފައި 

ޖުލައި މަހުގެ ރިޕޯެޓްއެގ ވާހަކަ. ނަމަވެްސ، މިީއ  !ާއދެ ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެެކވުނީމިހާރު މި ދެންނެވި ވާހަަކ 

މި ރިޕޯޓު މި ިސޓީާއ ބެހޭ ގޮތުން މިާއއެުކަގިއ ، ގަިއ މިވަނީ. އެހެންވީމާ 2016ން ޖޫ  206އަްށވުރެ ކުިރއަށް އެ

ވާނެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ިރޕޯޓު ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ިރޕޯޓް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ރޯްޑ 

. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މިކަމުގައި ގޮެތއް އިންަބރާ އެުކގަޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ނަމުގައި އެ ރިޕޯެޓއް ނަ

ސްކުރެްއވުަމށް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރުަޞތު އަުރވަން ިއއްޒަތްތެިރ ޙުނިންމެވުމަށް ބަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ފުރަތަމަ މި މަްއސަލަ ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް ، ސަލަ އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެހެންވީމާވަރަށް ރަނގަުޅ ވާހަަކެއއް. ިމ މައް

ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މި މަޢުލޫމާތު 

 12ނަންބަރު އަދި  11ވަނަ ނަންބަރު،  10ވަނަ ނަންބަރު،  9ސާފުކުރަން. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުަގއި 

ނަންބަރު މި ކީ ފައިންޑިންގްސް މިއޮތީ ވަރަށް ސާުފކޮށް ބުނެފަ. އޭގެ ތެރޭގަިއ ކަންބޮޑުވާ ދެތިންހަތަރު 

 ން އަމިލި 53ވަނަ އަހަުރ  2014ދާނެ. ވެންގާ މަަސއްކަެތްއގަިއ ެގއްލުންމައްސަލަެއއް އެަބ އޮތް. ަސރުކާރުން ހި

ން އަމިލި 165ެގ ނިޔަލަށް  2015ަގއި ރުފިޔާ ެގއްލުންީވ ކަމަށް ހިާސބު ދައްކަނީ. އަދި ސަުރކާރުްނ ކެޕިޓަލް ގޮތު

 2ގަިއ  2012މިިލޔަން. އަދި  24ގައި  2013ރުފިޔާ މިއޮތީ ރޯްޑ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދީފަ. އޮްތއިރުަގއި 

 އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެއް ކަމަކަށް ފާހަގަ ، މުން މިދަނީ. އެހެންވީމާން ބޮުޑވަން. އަހަރުން އަހަރަށް ގެއްލުއަމިލި

ޝޯޓް ޓަރމް  ލޯންގް ޓަރމް ޕްލޭނެއް އަދި ،މިކުރެވެނީ ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސްޓެޓިޖިކް ޕްލޭނެއް

 އެއް އެްއގޮަތކަށްކަމެްއ. ައދި ބޯޑުން ފައިނޭންޝަލް ެއނަލިސިސް ކަން. ެއީއ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭޕްލޭނެއް ވެސް ނެތް

ވެސް ތަްއޔާރުކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވިަފއި އެބަ ވޭ. ޭއގެ އިތުރަށް އެމް.އާރް.ީޑ.ސީން އަެންއ 

ކޮށްފައި މިއޮންނަނީ. ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޯކޑް ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރެްއގައި ފްޯލރކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ފާހަގަ

ުފރަތަމަ ފާހަގަކުރެވިފަިއ އޮްތ ކަންތައްތަްއ ނުކުެރވެނީ ، އެަބޖެހޭ ބަލަން. އެހެންވީމާ ކަންމިކަން ، އެހެންވީމާ

އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގޮެތްއ  ާއއި އެ ބޯޑަްށ ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރަން ކީްއވެގެންތޯ

މި ެގއްލުން ކުަޑުކރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން  ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ެވސް ބަހެއް ހޯދާފަ. ޭއެގ އިތުރަށް

އާިއ ލިބޭ އިންކަާމިއ  ކޮސްޓް އޮފް ސޭްލސް ،ރާވަނީ ކޮން ކަހަލަ ޕްލޭނެއްޯތ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ެގއްލުންވާ މި ދަނީ

ންޖެހޭ ދެކޮޅުނުޖެއްިސގެން މި އުޅެނީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މިކަހަލަ ކަން ކަމަކީ ސަރުކާރުން ަރްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
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ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ފައިާދ ނުވެ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ވެސް 

ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތު ޮއވެާދނެ. އެހެންވީމާ، އެ ސިޔާަސތު އެގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ވިަޔސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ކިޔޭތޯ. އިދުމަތާއި އަޅަރަދަކާއި އެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިޚަލަތުން ކުރެވޭ މަނީ ލިބޭތޯ. ދައުބަލަންޖެހޭނެ ވެލިއު ފޯރ 

މިކަން އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ މިކަން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޯާޑއި ބައްދަލުކޮށް ، އެހެންވީމާ

އެްއކަމާއި ދޭތެރޭ ެއއްވެްސ ބޯޑުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެބަ ހުށަހަޅަން. މި ަމއްަސލައަކީ ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލަ 

 ޝައްެކއް ނެތް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަކީ އެ މަިނކުފާނުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަެކއް  !އާދެ

ށް ެވސް ވިދާޅުވާ ބޭފުެޅއް. މުގެ ކުރިއައަޅުގަނޑުމެންގެ ކުެރވިފައި ހުންނަ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ހާމަކުރު

ހަމަ ޮކމިޓީއަށް މައްސަލަ ލިބުމާ  އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް ހަަމ ގާތްގަނޑަކަށް އެކަހަލަ ވާަހަކފުޅެއް އެ ވިދާުޅވީ. މި

ގުިޅގެން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މޭުޒން މިވަނީ މަސައްކަތްޕުޅު ުކރައްވާފަ. އަުޅގަނޑުމެން ވާީނ ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފަ. 

ަގިއ  2016ޖޫން  29ެމން ަޖވާބު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ލިބިފަ. ެއީއ މި އިދާރާއިން އަުޅގަނޑުސިޓީގެ 

ެގ ެއީއ ފޮުނވިން ހަމަ އެމް.ާއރް.ޑީ.ސީއަްށ ސިޓީެއއް. އެ ސިޓީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލިން، ތި އިދާރާ އިނގޭތޯ

ވާލާދީ ލިބިފައި އެބަ އޮތް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ޙަ ސިީޓއާ  އަުޅގަނޑުމެން ފޮނުވި، ވާލާދީޙަގެ ސިީޓއާ  2016ޖޫން  20

ގުިޅގެން ިއޞްލާޙުކުރެވުމަށް އިރުޝާުދ  ނީގެ ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއޮފީހުން ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއާވ މި ކުންފު

ވީމޭ. އެެވްސ ލު މި ސިޓީއާެއކު ފޮނުޞީރާތުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ތަފުދެއްވާފަިއވާ ކަންަތއްތައް މި ކުންފުނީގެ ފަ

އެބަ އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، ހަމަ މައްސަލަ ފަށައިގަީތ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި 

އެބަ ހުއްޓޭ މަޢުލޫމާތު ވެސް. ދެން މެންބަރުން އިތުރަށް ، . އެހެްނވީމާއިގެންދަންވާ ފޯރމްގައި ުއޫސލުގަ

އަށް ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީވާނެތީ އޮތް ވާަހކަ މި ދެންނެވީ. އިއްޒަވާފައި ހަކަދެްއކުމުަގއި އޮތްތޯ ސުާވލުކުރައް ވާ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން މި ވަނީ މި ރިޕޯޓު މީގެ ކުރިން ވެސް އަުޅގަނޑުމެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ބޭނުންޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެ !އާދެ

 ބާވަތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަޅުގަނޑަށް ކުަޑކޮށް މަޑު ީޑީޑގެ ައޑު މިއަދު އަންނަނީ. މަިއކް ތަންކޮޅެއް ކައިިރކޮށްލަބަލަ.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފައި އެަބ ޮއވޭ އޮޑިްޓ އޮްނނަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަގާ  ރީަގިއ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނޑުމެން މީގެ ކުއަޅުގަ

ޮކމިޓީއަށް މިކަމާ ގުޅޭ މީހުން ެއ ރިޕޯޓުތައް ބަލަން. އަިދ ެއ  ރިޕޯޓުތަކުަގއި މިހެން އޮންނަ މައްސަލަތައް ދިރާާސކޮށް

ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން އެގޮތަށް. މި ، މާސް ބަލަނީ ޢާއްމުކޮށް. އެހެންވީގެނަސްގެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ވެ

މައްސަލަ ބަލަން މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނަންގަވާފައި ޮއންނަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވލަން. އެގޮތަށް ައޅުގަނުޑ 

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަްއޗަްށ  !އާދެ އެދެން. ލެްއވުންވާނިން ؛އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކީ 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައކީ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓުަގިއ 

ސިީޓއަށް  މިވަނީ، ސިީޓގައި މިވަނީ ތިަޔ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބައްލަަވިއދެއްވުން އެދެމޭ. އެ ބޭފުަޅކު ފޮނުއްވާފަިއވާ

ޖަވާބެއް ދިނުން އަުޅގަނޑުެމން ގޮތެއް މި ކަނަޑއަޅަނީ. މި ޕްރޮސެސްގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ 

އެ ވާަހަކ ، ނީ ކޮށްފައި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާވެސް ވަ މެންޑޭޓް ތެރޭގައި ހަމަ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު 

   ރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މީގައި މިއުޅެނީ އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެވެނީ ދެ އިޫޝެއއް. ރިޕޯޓުަގއި އެބަހުރި މަްއސަލަތަކެއް. އެ މީހުންނަށް 

އް ުނކުރެވޭ. އެ މީހުން ނަގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަުކގެ ކޮންެމ ސް އެބަ އޮތް. ރިީސވެީސަވބަލް ވެލިބެންވާ ލާރި ވެސް ރި

އެ މީހުންނަށް ، ތަްއ ވެްސ. އެހެންވީމާހެދޭ ބަޖެޓު ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް އޮންނަނީ އޯވަރ ބަޖެްޓެވގެން. އެހެންވީާމ، އެ

ޓުގައި މިހުރި ޑިޓް ރިޕޯއަްށ، އެ މީހުންނޭ މި ދެންނެވީ އެމް.އާރް.ޑީ.ީސއަށް މިކަން އޮ އެމް.އާރް.ީޑ.ސީ

މި ހުރިހާ އޮޑިޓްތަެކއް  ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް މިއީ ބެހޭ ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު  ކޮންސަރންސްތަކާ

ރިޕޯޓުތަކެއް ބަލައި ޭއގައި ުހރި މައްސަލަތަކުަގއި މައްސަަލއެއް ވާނަމަ އެންޓި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަށް ނޫނިއްޔާމު 

އަޅަން އޮތް ދާއިާރއަކަށް ފޮނުަވިއގެްނ ފިޔަވަޅު އެޅުން. ދެން އަެނއް ކަމަކީ މިތަނަށް ވަކި  ދެން ވެސް ފިަޔވަޅު

 ބޭފުޅަކު، ައޅުގަނޑުމެންގެ މަިޖލިސް މެންބަރެއް ނޫން. އެހެން ބޭފުޅަކު ވެްސ މި މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެްއވާށޭ ބުނީމަ

ޏާމު މި ކޮމިޓީ ފެއިލް ވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ވެގެން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ަވން
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ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މެންޑޭޓް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަނދާންކޮށްދީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

ވީާމ ކަންތައްތަްއ މިތަނުގަިއ އެހެްނ ކޮމިޓީެއއްަގއި އެހެން މަޖިލިސްގަިއ ުއޅޭ މީހެއް، ބޭފުޅަުކ ސިޓީައކުން ދެންނެ

ވާހިސާބަށް އަުޅގަނުޑމެން ކޮމިޓީ ގޮއްސިްއޔާމު އަުޅގަނޑުމެން އޮންނަންޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން ެއކްޓިވޭޓް ،ދެން އާނ

ެތްއ ވެސް ކުރާ މަަސއްކަ ފެއިލްވެފައި ކަމަށް އަުޅގަނަޑށް މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރު 

ޖަވާެބއް ދެްއވަންޖެހޭނީ. ޕަރޓިކިއުލަލީ ވަިކ ބޭފުޅަކު ސިީޓއެްއ ފޮނުްއވީަމ  އެކަހަލަ ކަމާއި މިކަން ކުރާ ކަމަށް

އެބަ ބަލަމޭ. މިހާރު އެކަން ކުރަންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ  ،އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަ ާއނ

ސް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއްަގއި މައްސަަލއެްއ އަޅުގަނޑުމެން ފެއިލްީވއޭ. ެއއްވެސް ރިޕޯެޓްއގަިއ، މި ރިޕޯޓެއް ނޫން. ެއއްވެ 

އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. ައދި އެއާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވުޅ 

 .ުވން. އެއީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ އެޅުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލުކޮށްދޭން ބޭނުންވީ އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެހެންެވގެން ޞީތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ތަފުްއޒަޝުކުރިއްޔާ އި

އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަްއކާލީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ރަްއޔިތަކު ފޮނުްއވިޔަސް ޭއގެ 

މަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ކުރެވޭީތވެ ކުރާ ގޮތަށް އޮންނާތީވެ ކުރިން އެހެން ޢާއްމު ކަމަކަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނު

ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް އަންނަނީއޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވޯކް ފެށިްއޖޭ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 

މެންނަށް މި ހިސާބުން ފެށިގެން. ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުަރްއަވއިގެން ކޮމިޓީން އިދާރީމޭޒުްނ އަުޅގަނޑު ލިބުނު

މަޢުލޫމާތު އަދި އެ ބޭފުޅުން މިހާރު އަޅުއްވަން ަތއްޔާރުކުަރއްވާަފއި ހުރި ފިޔަވަޅުަތކާއި މި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ 

ހަމައަށް އިްއޒަތްތެރި  ޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަނޑުމެންނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް، ެއއީ ީމގައި ިތ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަ 

އިނގޭތޯ. ބައްަލވާލެްއވީަމ  2016ޖޫން  26އްވާފައިވާ ސިީޓގެ ތާރީޚަކީ ރިޔާޟް ފޮނުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 20ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓގެ ފަރާުތން އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއަްށ ފޮނުްއވި ސިީޓގެ ތާރީޚަީކ 

މަ ޝުކުރުއަދާކުރަްނ ވަރަށް ހަ ،ައކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓު. ޭއގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން. މާނ2016ަޖޫން 

ލުކޮށް ތި ވިދާޅުވެެދްއވީ. އަޅުގަނޑުމެން އޯލްރެޑީ ވީ ޞީޓީެގ މެންބަރު ހަމަ ވަރަށް ތަފުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމި

ހޭވް ސްޓާޓެޑް ދަ ޯވކް ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށިފައި ޮއއްވާމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއ 

ތެދު ވާހަކަެއްއ ހަމަ. ކަންބޮުޑވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ މި ކޮމިީޓއަށް  ؛ންަނވާ ގޮތަކަށްށް ފެނިވަޑަިއގަބޭފުޅުންނަ

އެ ސިޓީއާ މެދު އަޅުަގނޑުމެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެށިއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ، ޓީއެއް ފޮނުްއވިދާނެ. އެހެންވީމާސި

އި އަދި އެޫނންވެސް ޮއޑިޓްތަުކގެ ރިޕޯުޓ ކޮމިޓީން ވަނީ ރަސްމީ ޕްރޮސެސް ފެށިފައޭ. ެއއީ ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓްތަކާ 

އެ އުޫސލުން މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ، ކޮމިޓީއަްށ ައންނާނެ. އެހެންވީމާ ހަމަ އެކުލަވާލުމާިއ ެއއްކޮްށ ކޮޕީ މާލިއްޔަތު
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 އިދާރީ މުަވއްޒަފުން އެާއ ުގޅުންހުރި މަސައްކަުތގަިއ ކޮިމޓީ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންފުޅުވާނެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް 

. ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހަމަ ކުރިއަށް އްވަމުން. އެ ހުންނާނީ އެއްވެފަގެންދަވާނެ ހަމަ ވަގުތުން ަވގުތަށް ެއއްކުރަ 

ނާޝިދު އެމް.ޑީ.ީޕ  ގެންދާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، އެންމެފަހުން ވާހަަކފުޅުދެއްެކވީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ްލ ނަީސމަށް. އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ ޞައަުރވަން ޖޭ.ީޕގެ ފަރާތުން ފައި ވާތީ އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުސްލޮޓަކަށް

 ކަމަށް ވާނަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަާރތުން ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންާވ ، ންވީމާ ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި. އެހެ މި މައްސަލައިަގއި ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް މުޤައްރިރު

ކުިރއަށް  ގެނައުމަށް ފަހުގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މުަޤއްރިރު މައްސަލަ ތައްގެންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ،މަޢުލޫމާތުތައް

ހިސާބުން ފެށިގެން މި ރިޕޯޓާ މެދުގައި އެހެން ރިޕޯޓުތަުކގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކުރާގެންދިއުމަށް އެޖެންޑާ 

ން މިކަން ގެންދަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން ވަކި ޚާއްޞަ އިސްކަެމއްދީގެން ގެންދަންޖެހޭ ޙާލަތު ހުންނަ އުސޫލު

ވެސް ހުންނާނީ ގެންގޮއްަސ އެފަަދ ކަމެއް އަިއއްސި ކަމަށް  ރިޕޯޓުތަކުގެ ކަންތައްަތއް ައުޅގަނޑުމެން މިހާތަނަށް

ން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މިތަނަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ވެއްެޖއްޔާ. ދެން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކު

ކަންތައްތައް ލަސްވެ ގޮއްަސާވކަން އެބަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މިހާރު މި މަޖިލިސް އައިފަހުން ދައުލަތުގެ އެކި 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ހި ނޫނީ ހުއްޓިފައި ނޫނީ ނިމިފައި މަުޑޖެ އައުން ޖެހޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައްދިމަދިމާލުން އަންނަން

ހަމައަށް ނާންނަނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ބައެއް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް އެިކ 

ލަހުން އައި  ތަންތަނުން އޮންނަ މުއްދަތަށް ނުލިބޭކަން އެއީ މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މާ

ކޮންމެ  ކުެރވެނީ. މި ރިޕޯޓެއް ނޫން. މިއީ އަިދ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓެްއގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. އެކަމަ ކަމަށް ތި ސުވާލު ކު

ވަނަ މަހުގެ ކުރިން ހުރިހާ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަެކްއ  3އަހަރެއް ވެސް ނިމި، ޖެހިެގން އަންނަ އަހަރުގެ 

ޭވ. އެހެްނވީމާ، އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި މި އޮޑިޓްކޮްށ ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮޑިޓް ގާނޫނުަގއި ބުެނފައި އެބަ އޮ

ނަމަ މިފަދަ ކަންތައްތަްއ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ސިޓީެއއް ފޮނުވީަމ ރިޕޯޓުތަްއ ލިބެންޖެހޭނެ. ލިބޭ ކޮމިޓީއަށް ހަމަ އެ 

ެވްސ  ވަަރކަށް އަހަުރވެގެން ިދޔައިުރގައި  4ވަަރކަށް ައހަރު ނޫނީ  5ބަލަން ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ފާއިތުވެދިަޔ 

ކޮށްފަެއއް ނެތް. އެ ނުލިބެނީ ކަމެއް، ވެސް މި ކޮމިޓީއަކަށް އެޖެންޑާ ނުންޤީއޮޑިޓް ރިޕޯޓު މިތަނަށް ހަމަ ޔަ ދިރާގު

ލިބުނީމަ ބަހައްޓާފައި ހުރީކަމެއް ެވސް އަުޅގަނަޑކަށެއް ޭނނގެ. އެހެްނވީމާ، މައްސަލަ ހުރިތޯ ބަލަންޏާމުން މި 

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އެއީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ބެލުން  ކޮމިޓީގައި ނާޝިދު ފާހަަގކުިރހެން މި

ކުރަން، ރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އިޞްލާޙުކުރާތްތަކަށް އެކަންަކން އިޞްލާޙުއެއީ. ބަލާފައި އެކަމާ ުގޅުްނ ހުރި ފަ

ޮކމިޓީން ކުރަމުން އަންނަ  ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ބަލަން މިކަންކަން އެންގުމަކީ. ީމެގކުރިން ވެސް މާލިއްޔަތު
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މަސައްކަތެްއ ެއއީ. މިހާރަކަށް އައިްސ ެއ މަސައްކަްތ މި ޮކމިޓީގައި ނުހިްނގި ކަުމގަިއ ީވނަމަވެސް. އެހެންނަމަެވްސ 

ަސއްކަތްަތކެްއ ވަރަށް ކުީރގެ ރިޕޯޓުތަެކއް ސަބް ކޮމިޓީން ހަދައިގެން އެ ސަބް ކޮމިީޓގަިއ ވަރަްށ ބައިވަރު މަ

އެ ރިޕޯޓުތަްއ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުެރވުނު ޕޮއިންޓްަތއް ވެސް ހުްނނާނީ، ޕޮއިންޓްތަާކއެުކގަިއ  .ހުންނާނީ ކޮށްފަ

މަންޭޑޝަންގެ ގޮުތގައި އޮންނާނީ ކޮހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، އޭަގއި ރެ ހުންނާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައށް ހުށަހެޅިފައި

ިދ އިތުރަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ަކމެއް މި ކޮމިޓީއަްށ ފެންނަ އަށް ފޮުނވާ އަސީން ބަލަންޖެހޭ ކަމެްއ އޭ.ސީ.ސީ އޭ.ސީ.

ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަން ވެސް ކުރަން. އެހެންވީާމ، މިކަން ނުކޮށްފައި މިއަދު ކުއްިލއަކަްށ މީހަކު ސިޓީެއއް ފޮނުވީާމ 

ންވާ ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ މާ ސީރިއަސްކޮށް ުއޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. ދެން ކުންފުނިތަކުން ގެއްލު

 17ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް ނޫނީ  16 އިައޅުގަނޑުމެން މިއޮތީ ނިންމާފަ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް

އަުޅގަނޑުމެން އޮންނާނެ ުކރީގެ ޝިޕިންލައިން އަީކ ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ކޮން ނަމެއްތަ  .ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި 

ން.ެއސް.އެލް. އެތަނަށް ގެއްލުން ވަމުންވަމުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދާތީވެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ އެތަނަށް ކިޔަނީ؟ އެމް.އެ

މިލިއަން ީދގެން ކުންފުނި ހިންގަންދެނީ. ހަމަ ގެއްލުންވަނީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން  70މިލިއަން،  60މިލިއަްނ،  45

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމީ އެ ކުންފުނި ކުރިއަށް ތިކަން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ. ކުންފުނި އުވާލާނީއޭ. މާ ނ،ބުނީ އުހޫ

އެހެންވީމާ، ިމ ގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް. އަދި އެ ކުންފުނި ުއވާލަން. ފްލޯއަށް ފޮނުވަިއގެން ކުންފުނި އުވާލީ. 

ގަުޅ ލަތު ބަާލފައި، މި ކުންފުނިން ވެްސ ވަނީ ގެއްލުންތޯ، ީކއްތޯ ވަނީ ބަލާލުން ވަރަށް ރަނޙާކުންފުނީގެ ވެސް 

ކަމެއް މިއީ. ކީްއެވގެންތޯ މިފަދަ ގެއްލުންތަެކއްވެަފއި މިއޮތީ. ކީްއވެތޯ، ކޮަބއިތޯ މީަގއި ެމނޭޖްމަންޓްގައި ހުރި ކޮން 

ދޯދިޔާކަމެއްެގ ސަބަބުންތޯ މިަކން މިވަނީ. ކޮބައިޯތ އިތުރަށް އެ ހަރުދާނާ. ދެން މި ކޮމިޓީ މެންޑޭޓް ތެރޭ އޮންނަނީ 

ކުންފުނިތަްއ ހިންގަންޖެހޭ ލަފައާއި ، އިފުނިތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލަކުންހަމައެކަނި ބެލުމެއް ނޫން. 

މަޝްވަރާދިނުން ވެސް ޮއވޭ މިތާ. ކޮންމެހެން އަދި މީހަކު ބުނެގެން ވެސް ނޫނޭ. ެއއްެވސް މީހަކު ބުނާކަށް ވެސް 

މި ކޮިމޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބާެރއް.  ނުޖެހޭ. ރިޕޯޓު ވެސް ގެންނާަކށް ނުޖެހޭ. ރިޕޯޓު ލިޔެފައި ނެތަސް އެބަ ޖެހޭ. އެއީ

ތޯ ނޫނިްއާޔ ވާގޮތަށްރޮފިޓްއެހެން ތަންތަން ހިނގަމުންދަނީ، ކޮންމެ ތަނެއް ހިނގަމުންދަނީ އެތަންތަނަށް ޕް

އަދި ެއތަންތަން ގެންދަންވީ މިސްރާބު ވެސް ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވޭ.  އިކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަ 

އަދު ުކއްލިައކަްށ މި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ އަޅުގަނޑު ހައިރާނެއްުނވޭ. ަހއިރާނެއްނުޭވ. މި ކޮމިޓީގެ އެހެންވީމާ، މި

ގެން ކޮށް ލުން ހޯދައިގެން ގެނެސް އެޖެންޑާލޫމާތެއް ދިމަދިމާޢުންމާއެްއ ެއީއ މި ހޯދަންޖެހޭ މަމުޤައްރިރުގެ ޒި

ަގިއ އެތައް ބައިވަރު މަްއސަލަތަެކއް ބަހައްޓަިއގެން މިހެން ްނ. އަޅުގަނޑުމެން ޕެންޑިންއުއެކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދި

ތިބޭއިރު މިއީ ލަދުވެިރކަމެްއ މިއީ. މިކަންކަން ނިންމަންޖެހޭ. ވަރަށް ފަސޭހައިން ނިމޭނެ. މުޤައްރިރު ވިދާޅުިވ 

ނަންވީ ެއއްެޗއް ނުގެން ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަުރން މަސައްކަތް ކޮށްދެމުންދަނީ. ދެން ކޮންކަމަކާތޯ މިތަނަށް

ރިޔާޟް ކިޔާ ީމހަކު މިތަނަށް މައްސަލައެއް ޮފނުވީތީ ބަލާކަށް ނުވެްސ هللا ްއޔާ. އެހެން ުކއްލިއަަކށް ޢަބްދުއޮެވއްޖެ
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ވާނީ. މިތާ މަގުމަތީން ދާ މީހާ ބުނާ މައްސަލަ ވެސް ބަލަންޖެހޭ ޮގތަށް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ންޖެހޭ. އެހެންނު

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ވެސް އޮތީ. އެހެންވީާމ، މީނަ މިއަދު ޚަބަރުން ގާނޫނުތައް ހެދިފައި ހުރީ. 

ސުރުޚީއަށް ހަދަންވެގެން މިަކން ކުރީމަ މިކަން ބޮޑު ކަމަކަށްވެ މިތާ ވާހަކަަދއްާކވަރު ކަމެއް ނޫން މިއީކީެއއް. 

މި ކޮމިޓީގެ މުަޤްއރިރު ވިދާުޅވެއްޖެ މީނަ މި އެްއގޮތަކަށް ވެސް މިީއ ަވކި މީހަކު ބުނެގެން ކުރާ ކަެމއް ނޫން. އަދި 

ރުމަށް ކޮމިޓީއަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޓީ މިތަނަށް ފޮނުވުމުގެ މާކުރިން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ދިރާސާކު

ޓަކަިއ ކުރުމަށް ހެންވީމާ، އެ ޕްރޮސެްސ ފުރިހަމަލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ތިމަންނަ މިދަނީ ކުރައްވަމުންނޭ. އެޢުމަ

ލޫމާތުތައް ލިބުނީމަ އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންދަވާ. ސިޓީ ފޮނުއްވި ފަރާތަށް ދެއްވާ ޖަވާބެއް މި ކޮމިޓީން ޢުއެ މަ

ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެކޭ. މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައޭ އޮތީ. ވަރަށް ސާފުނޫންތޯ މިކަންތައް. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ރިޔާޟަށް ޖާގަދޭްނ هللا ނޫހާއި ދެން ތިބި ނޫސްތަކުަގއި ފަލަ ސުރުޚީން ޢަބްދު އެްއގޮތަކަށް ވެސް މިއަދު މިހާރު

ވެސް އޭނަ މިހާތަނަށް  ބޭނުންވެގެން އޭނަ ކޮށްގެން އުޅޭ ކަެމއް މިއީ. ހަމަ ކުާރ ކަންތަކުގެ ވާހަަކ، އަބަދު 

ނެފާނެ އަފްރާޝިމްގެ މަރޭ އަކުން ބުދައްކާފައި ހުރީ. ދެން އޭނައަކީ މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރާ މީހެއް. ދެން ދޭތެރެ

ވެސް. އެކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ުކރި ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ވެސް ހުރީ އޭނަ އަތުގައި. ފުލުސް އޮފީހުގައި ނެތް އެްއވެްސ 

ރިޔާޟް ައތުގައި. އެހެންވީމާ، އޭނަ ފޮނުވާ ކޮންމެ އެްއޗަކަްށ هللا އެްއޗެއް. ހުރިހާ ެއއްެޗއް ހުރީ ޢަބްދު

 ބަދަލުގައި މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތާިއގެން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީމަ މާއަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދިނުމުގެ 

ކަްނ ރަނގަޅުވާނެ. މި ކޮމިީޓގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ނުއުފުލޭތީ މި ާވހަކަ މިހެން މިދައްކަނީ. އެެހންވީމާ، ޖޭ.ޕީެގ ލީޑަރު

ގެ މެންބަރަކުެގ ކަްނބޮޑުވުމެްއ ުއވެދާނެ މީަގއި ާވލުކުރަން އުޅޭީތވެ ފަހަރެްއގަިއ އެ ޕާޓީ ޙަ ވަރަށް ައވަހަށް އޭަނއަށް 

 ބަލާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނީއޮންނަ ސިޓީއެއް ހުށަހަަޅއިދި މުކޮށް އަުޅގަނޑު އެއްޢާލަން ބޭނުން އަނެއް ފަށަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާ

ކަމަށް ވަންާޏ  ތް އެންމެ ކުުރކޮށް. އެާހ ދިގު ނޫންއެޖެންޑާަގއި އޮންނަ ިސޓީ ައޅުގަނޑު ކިަޔއިދެނީ ކިަޔއިދެެވން އޮ

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެއް އަސްލުަގއި. މިހާރު މިއުޅޭ ޙާދިސާ އަނެއްކާ ވެސް ދެފަހަރަ ވަގުތު ސަލާމަށް

ކޮށްާލނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ނަަވއިފިން. އަނެއްާކވެސް ރިޕީޓްތަކުރާރުކޮށް. މިހާރު އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަން

ވަނަ އަހަުރގެ  2016ފޯމެންސް އޮޑިޓްތައް އާދޭ އިނޭގތޯ. ރރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޕާ

 ،ފޯމެންސް އޮޑިްޓ ައޅުގަނޑުމެްނެގ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވަނީރއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ، ކޯްއޗެްއތޯ. އެމް.އާރު.ޑީ.ީސގެ ޕާ

ފުޅުންެގ މޭޒުކޮުޅގަިއ، ފައިްލގަިއ މިއޮތް މި ރިޕޯޓުގެ ކަނުްނ ގައި. ިތ ބޭ 2016ޖޫން  14އިޝޫކޮށްފަިއ ވަނީ 

ޖޫންގައި  12ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ލިބުމާއެކުަގއި ދެތިން ދުވަްސ ފަހުން 
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. މި އިދާރާއަށް، ބޭފުޅުން އެކަށަައޅުްއވާފައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް މަޖިލީހަށް ލިބުނު ތާރީޚު މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ރު ަގއި މޯލްިޑވްސް ޯރޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެްކޓަ 2016ޫޖން  20މި ކޮމިޓީގެ އިދާާރއިން 

ޕަރޭޝަން ކުރިއަްށ . ިތޔަ ކޯްށ އެބަ އޮތް ސިީޓއެްއ ފޮނުވާފަލީމަށް އެޑްރެސްކޮޙައަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަްއޒާޤް 

ދޭން. އެއް މެންބަރަކު އިތުަރްށ އިބަ ޖެހޭ މިވީގޮތުން އޮޅުންފިލުވަ ކިޔާލަދޭން އެ ތި ައޑު، އަޅުގަނޑުގެންދަވާ މީ

ވާހަކަފުޅު ގެންިދއުމުގެ ކުރިްނ. އެ ފުރަތަމަ ސިޓީން ދެވަނަ ސިޓީއަށް މިއަންނަނީ. ތިޔަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިައްށ 

ޖޫން  12ރަލަށް، އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް ކުރުމަށްަފހު އޮޑިޓަރ ޖެނަފޯމެންސް އޮޑިޓްރގެންދަވާ ޕްރޮޖެކްްޓސްތަުކގެ ޕާ

ަގއި ނެރުްއވާފަިއވާ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު، އެއީ ހަމަ ކުީރގައި ވެސް މިދަންނަވާ ނަންބަރު.  2016

ވަނަ ބަޔާ  4ވަނަ ަބއިްނ ފެށިގެން  2ފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯުޓެގ ރމޯލްޑިވްސް ޯރޑް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ ކޯޕަރޭޝަންެގ ޕާ

މަނުއްވާފަިއވާ ކަްނތައްތަކަށް ތިޔަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅު ެއޅުްއުވމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ހަމައަށް ހި

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވެެއވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާ އަޅުގަނޑުމެން ިމ ކޮމިޓީން ރިފަރެންސް މި ހެދީ. އެއްގޮަތކަށް ެވސް 

މަލީ ސިފަ ޢަމުން އެކަންތައްތަުކެގ ތެރެއިން ން ކަރިޔާޟަކާ ނޫން ިއނގޭތޯ. ހުށަހަޅުއްވާަފއިޭވ. ެއހެهللا ޢަބްދު

ފިަޔވަުޅ  ަތއް ކިހާ މިންވަަރކަށް އިޞްލާޙުމިހާތަނަށް ގެންނަންވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބަިއކަމާއި އެކަންތައް

ވާ ކަންަތއްތަާކއި އަދި އާިއ އަމަީލ ސިފަ ގެންނަވަން ަފއްަޓވާފަިއވާ ނަމަވެސް ނުނިންމަ  އަޅުްއވާފަިއވޭތޯ

އިރެްއގައި މަސަްއަކތް ނުފައްޓަވާ ހުރި ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ އެކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ގެންދަވަްނ އެްއވެސް 

ކޮމިޓީން.  ކުރަްއވާ ގޮތުގެ ތާވަެލއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭނުންފުޅުވެއެވެ. މާލިއްޔަތުޤަޞްދު

ގެ ކުރިްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 12:00ވާ އަްނާގރަ ދުވަހުގެ  2016ޖޫން  28ލޫމާތު ޢުވީމާ، ދެންނެވުނު މަ

ބޭފުޅުން ސިޓީ ފޮނުްއީވ  ގަިއ އެ  2016ޖޫން  29އިދާރާއަށް ފޮނުްއަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޖޫން  26 ރިޔާޟް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަިއގެން އުޅެނީهللا ޖޫންގައި. ޢަބްދު 29އިނގޭތޯ. 

ގައި. އެހެންވީާމ، އެ ދޭތެރޭގެ މެދު މި ކޮމިޓީން ިހނގަމުންދާ މަސައްކަެތއްެގ ާނޖައިޒް ަފއިދާ ނުގޮަތކަށް  2016

ނަންގަވަން އުުޅްއވާކަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެބަ 

ރިޔާޟްައކީ ޖޭ.ޕީގެ هللا ހިސާބަކުްނ އުޅުްއވި މެންބަރެއް ޢަބްދު  ވެސްކޮންމެދިމާވެސްވޭ. ެއއީ މި ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި އިނގޭޯތ. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް އަުޅަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގައި ވަަޑއިގެންފައި ނެތްތޯ؟ އެީއ 

ުޅަގނޑު ކައިީރަގއި މިތަނުން ލޫމާތު ވާހަކަ އަޢުންެމވެސް އެއް ހިސާަބުކން މި މައަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ. ކޮ

ލޫމާތަށް ޓަކަިއ ޢުމަބޭރުގައި ނަަމވެސް އެ ވިާދޅުވި ުދވަހެއް މަތީން ހަނދާންވެގެން ިމއަދު ތި ބޭފުުޅންގެ 

ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެއަށް ވިސްަނވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންެދިވ 

ހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާެބއް ދެްއވިދާނެ ދެންމެ ވިދާުޅވެދެްއވި ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެން ކަމަކަށްވެދާނެ. އެ

ސްގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިައްށ ޙުނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ބަވެސް އި ބަލަމުންގެންދާ މަސައްކަތެކޭ މިހާރު
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ށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަްށ ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު ،ދެވެން އޮތީ މި ސިޓީއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް

ކުރެވިފަިއ އޮްތ ގޮތަްށ އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ ބުދިނުމަށް. އެހެންވެ، ެއޖެންޑާޖަވާ

މޫސާއަށް  އަޅުގަނޑުމެން ނުފަށާ، ނުކުެރވި އޮތް މަަސއްކަެތްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މިތަނުަގއި މިދަނީ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޭފުޅަކު ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް މި  ރައްޔިތުންގެ މެންބަރެްއގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ދިވެހި ރަްއިޔތެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އެ

 ...ހުށަހެޅުމަކީ ކޮމިޓީއަށް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އެންެމފަހުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު. އޭެގ ކުރިން 

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވީ ނާޝިދު އިނގޭތޯ. އާދެ! އޭރު އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން ޖޭ.ޕީން ފުރުޞަތެއް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް 

 ގަނޑު ދެމޭ. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ފައިޞަލް ކުިރއަށް ގެންަދވާ. ދޫކޮށްލެްއވީތޯ؟ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު އަޅު 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޫން  ިރޔާޟަށް ވެސް އެ މަްއސަލަ މިތަނަށް ފޮނުވުމުގެ ޙައްޤު ޮއންނާނެ. އެއީ ގޯހެއްهللا އެހެންވީމާ، ހަމަ ޢަބްދު

ކަންނޭނގެ ދެން. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަުކގެ މަސަްއކަތް ވެސް ދާލެއް ލަްސ. 

ތަުކގައި ހުރި މައްސަލަތައް ތަންތަނަށް ފޮނުވައިގެން ެއއްެވސް ފިޔަވަެޅއް ސަރުކާރަކުން ނެތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުއެްއވެސް 

ެއއް، ޕީ.ޕީ.އެެމއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ށް ފެންނާކަށް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީނައެޅިފަިއވާ މަންޒަރެއް ައޅުަގނޑުމެން

ެވސް މި ކޮމިޓީއަށް އައި މަްއސަލައެއް ހަމަ އެ އޮތް ގޮަތކަށް އަުޅގަނޑުމެން ވަިކ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމު

ެދންނެވީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަްތ ފޮނުވާފައި ހުންނާނީ. އަޅުގަނޑު މި ރަށް އެަކމާ ބެހޭ ރިޕޯޓު ލިޔެފިކުރެއް ނެތި ބަރާބަ

ޭދ ދާލެއް ލަސް. އެހެންނަމަވެސް އެކަްނކަމާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅު އެޅޭ މަްނޒަރެއް ައޅުގަނަޑކަށް ފެނިގެނެއްނު

އުމުގެ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަތަކަކީ ބެލެންޖެހޭނެ މައްސަލަތަކެއް. ހަމައެކަނި ޤައެްއވެސް ސަުރކާރެްއަގއި ިމ 

ޔެފައި މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ވެސް ހަމަ މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ކަރުދާހުގައި ލި

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި  ކުމިގޮތަށް ދާނެ. ހުރިހާ ވެރިކަމެއްަގއި ވެސް ދާނެ. އެކަމަ 

އްވާަފއިާވ ސިީޓގަިއވާ ކަންތައްތަކަީކ ވެސް ހަަމ ިރޔާްޟ ފޮނުهللا ފިޔަވަުޅ އެޭޅ މަންޒަރެއް. ެއހެންވީމާ، ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެން ބަރާބަރަށް މި ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓު ވެސް ބަލާފައި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ނޑުމެން. ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ސަުރކާރުގެ، ދައުލަުތގެ ކަމާ ބެޭހ މުއައްސަސާަތކަށް ފޮނުވަން، ފޮނުވާނީ އަުޅގަ
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އެހެންވީމާ، އިދާރީ މޭޒަށް އެނގިަލއްވާނެ ކަންނޭނގެ ިމކަން ކުރަންީވ ގޮތް ވަރަްށ ސާފުކޮށް މިހާރު ހަމަ. 

 ެރވި އެ ކުއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އަދިެވސް ދަންނަވަން އިތުރަށް އޮިޑޓް އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓްތައް ވެސް ނު

ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓތައް ދިރާސާކޮްށ، ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ހަމަ ވަރަށް ދަނީ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މި ކޮމިޓީން ވެްސ 

ދަނީ. މިކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަސްކޮށްގެން ތިބެވޭނެ ކަންތަކެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ  ލަސްވަމުން މި

އެބަ ޖެހޭ ްށ އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރެވޭ މުޢާލާތް ކެނޑުމުގެ ކުރިއަކުންެނއް މިކަންތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި ވީހާ އަވަަހކަ

 ކުރަން.މަސައްކަތްތައް އަަވސް

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ކޮށްދިނުމަކީ ވެސް  ޅުގަނޑުމެންނަށް މީހަކު ހަނދާންޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑަށް މިހާރު ފާހަގަކުރެވެނީ އަ

ުޅގަނޑުމެންނަށް ކަެމްއގެ މަްއޗަށް ހަމަ ލަފާކޮށްފަިއ މީހަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރިާޔޟް އަهللا މައްސަލަެއއް. ޢަބްދު

ދިމާލަށް ބޭނުންހާ އެއްެޗއް ބުނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތ ނޫންހެން. އެހެންވީމާ، 

ވެސް ޮއވެދާނެ.  ނެ. ފަހަރުަގއި އެނގިވެސް އޮވެދާ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ގެންދާކަން ފަހަރުަގއި ހަމަ ޭނނގި

ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަން ސާބިތުވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޒާީތ ކަންތައްަތއް ވެސް އެބަ އޮްތ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީެގކުިރން ވެސް ސިޓީ ފެނިއްޖެ. 

މެންނަށް ރަނގަީޅ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނދާން ވެސް ކޮށްދިނުމެއް ނޫންތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެާހ އަޅުގަނޑު

ފެކްޓްކޮށްތޯ އަުޅގަނޑުެމންގެ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ގޮސްފައި ހުރީ. އެްއގޮތަކަްށ ވެސް އެހެނެއް ނޫން. ރޕާ

ހުިރ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ަފއި އެބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ދަމާލައިގެން ެވސް ކަންތަްއތައް ގޮސް

ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މީހަކު ސިޓީ ފޮނުވީމަ އަުޅގަނޑުމެން އެކަމަށް ޓަކައި ބޫލުޤަ

 ޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ ނޫންތޯއެފަރާތަށް ޝުކުރުވެރިވާްނވީ އިނގޭތޯ. ދެން މި ސިޓީގެ ޖަވާބުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަ

ނުްއވިއިރު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭްޓގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެން މި މައްސަަލ އެ ސިޓީ ފޮ

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީ ތެރެއިން ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން ގޮަތކަށް.  ކުކުރިއަށް އެބަ ގެންދަމޭ. އެކަމަ 

ކުރަނީ. އެެހންނަމަވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ މެ މީހަކު މަސައްކަތްހަރަކު ކޮންކޮންމެ ފަހެޑްލައިން ހަދާކަށް ނޫން ކޮންމެމި 

 ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވޭ ހެޑްލައިން ހަދަން. އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި. ތެދެންމެ، ހަމަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ިމކަމުަގިއ އެންމެން ގުިޅގެން ރޫުޙގަިއ އެްއގޮތަކަށް ކަންތައްަތކެްއ ނި

ކޮމިީޓއަކަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިަޞލް އެ ވިދާުޅވެދެްއވީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެްއ. މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ 
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މާއި އަދި ނޫހުގެ، މީިޑއާެގ މު ރައްޔިތަކު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކަމެއް ހަނދާންކޮށްދިނުއްމެންބަރަކު ނޫނީ ޢާ

ލޫމާތެއް ކަމުގަިއ ވާނަަމ ޢުއެީއ ބޭނުންކުރެވޭނެ ރަނަގޅު މަ ަނށް އެްއޗެއް ފެނުނަސްއިން އަުޅގަނޑުމެންޢާރީޟަ

އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިްތވަރުދޭންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އެ ހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުން. 

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް. މިއަދު މި ޚާއްޞަކޮށް ނޫސް މީިޑާއއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްަތއް ރަްއޔިތުންނާ 

ުމގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވަގެންދާނީ މި މަސައްކަްތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުދި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން

ކުރާ ގޮތުަގއި ސިީޓެއއް ހުށަހެޅިގެން ެއއްވެްސ ބޫލުޤަިއފިއޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ަފއްޓަވަ 

އްސަލަެއއް މިތާކު ނެތް. ެއ ވާހަކަެއއް ނޫން އަުޅގަނޑު ރިފަރ މި ދިނީކީއެއް. ނަމަެވސް މި ވެގެން ައއި ގޮތުން މަ

ވުމުގެ ބޭނުމަކީ މައްސަލަ ހިނގަހިނގާ އޮްއާވ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ މައްސަލަ ފޮނުއް

ުކރެވޭ ގޮުތގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ބޫލުޤަނޑަށް ވާލުގެ ަޖވާބަކަށް އަުޅގަސު  ވިކޮބައިތޯ ކުރެއް 

ކުރައްވަން ބޭނުން ޚިޔާލެއް ކޮމިޓީގައި ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ. ވީ. ދެން މެންބަރަކު ޚިޔާލުފާޅުވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެ 

ޟް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ރިޔާهللا އެހެންވީމާ، ިމގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

 ގެ މު ވެސް ހަމަ ފޮނުވު ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިީޓގެ ަޖވާެބއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ މި މައްސަލަ މިހާރު

ން ކުރީަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ބައްަލވަމުން ކުިރއަށް ގެންދަވާ ކަމަށް އިނގޭޯތ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެ

ދެން އޮތީ އެހެން ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން. ދެން ހަމަ މިއާ ގުިޅގެން އައި ަބއެްއ  އިކަތް ނިންމާލަމިއަދުގެ މަސައް

. އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައޮިޑޓް ރިޕޯޓު މި ކޮމި 150ވާހަކަތައް. މިހާރު 

ީޝދު. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިަރކީ ރިޔާްޟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ރިޔާޟް ރަ 

ެއާއމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަަކކަށް އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ފަ.ވަނީ މަިޖލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާރިޕޯޓު  150ދެއްތޯ. 

އެއްޗެއް ފާސްކޮށް  ރިހާރިޔާސަތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ ވީހާ އަވަހަކަށް ގަނޑުކޮށް އެކީ ެއކަްއޗަކަށް ެއއް ދުވަުހ ހު

ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ހަމަ މިގޮތަށް  އިން ކުިރއަްށ ގެންދާނީތޯ 10ން އި 10ނުވަތަ ވަކިވަކިްނ  ނިންމާލާނީތޯ

ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް ސީދާ ސިޓީއަކުން ދަންނަވާލާނީތޯ. ެއއިން ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދެން 

ލުވުމެްއަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެްއވާ ރަސްމީ ޖަވާެބއް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ަބއްދަ

ހިއްސާކުރާނަން. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފައި ަވނީ އިނގޭތޯ މި ކޮމިޓީން، މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން އިނގޭތޯ. 

ގެ މި މަަސއްކަތްތަކަްށ އަދި މިއަހަުރގެ ތެރޭަގއި ރިޕޯަޓކީ ުކޑަ އަދަެދްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ސަބް ކޮމިޓީ 150

ފޯމެންސް އޮޑިޓްތަުކގެ މަަސއްކަތްތަްއ ބާރު ސްޕީްޑަގިއ ރއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނާނެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓްަތކާއި ޕާ

ކުިރއަށް ގެންގޮްސގެން. އެހެްނވީމާ، އިތުރަށް އެކު  ކުރިއަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނީ މި އެއްބާރުލުމާ 

ދެންނެވި ރިޕޯޓުތަކަށް ާވޮގތުގެ ނަތީޖާއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ދެން ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްަތްއ މި

ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތާއި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. ދެން މި މަސައްކަތް ހަމަ ރަސްމީކޮށް އިއްޒަތްތެިރ 
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ވެސް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ އެޖެންޑާެއްއގަިއ  ނޑުމެންަނށް މިހާރުމެންބަރު ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ައޅުގަ

މިހާރު ގޮއްަސއި އޮތް ހިސާެބއް ބެލުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ުފރުޞަތުގައި ކުރިއަްށ ގެންދާީނ އިތުރު ބައްދަުލވުމެއް ވީހާ 

ފުރުޞަތު. މިއަދުެގ  އަވަހަކަށް ާބއްަވިއގެން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އޭރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު

ީނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދޮޅުގަިޑއިރާ ހަމައަށް އެ ދަ 12، 11ބައްދަލުވުން މިހާރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެންވީމާ  .12:25މައަށް ައއިސް މި ޖެހުނީ. ުޓެގ ވަގުތާ ހަމިނި 5ން ކަންތައްތަކަށް އޮންނަ އެހެނިހެ .އަރަނީށްހިތަ

 ށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނީ މި ވާހަަކ އިނގޭތޯ. ޭއގައި ޯރްޑ ަގއި އަުޅގަނޑު ދަްއކަން ބޭނުންއާދެ! އެހެނިހެން ކަންތައްަތުކގެ ތެރޭ

އޮތީ ސަރުކާރަށް ލިބިފަިއ  ށް ލިބެން ހުރި ފައިސާ ހުރިކަން އެބަ ހުރި ިއނގޭ. ޭއގެ ގިނަ ފައިސާ މިކޯޕަރޭޝަނަ

ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ކަހަލަ. ސަުރކާރުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިގެން މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ީމގައި ސުވާލު އުފެދެނީ މީ 

ށް ެއވީގޮތް ހަމަ ވެަފއި މިއޮތީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ ލަނޫންތޯ. އެމް.އެން.އެްސ.އެ، ބޭނުންތެރި ކުންފުންޏެއްތޯ

މި ބާއްވަންޖެހޭ ކުންފުންެޏއްތޯ ނޫންތޯ ކަންނޭނެގ މީގަިއ ކަނަޑއަޅަްނވީ. މި  ށް މި ދިރާސާކޮށްަފއި ރަނގަޅަ

އް. ސަރުކާރުްނ ކުންފުންޏަކީ ފައިދާވާނެ ކުންުފންޏެއް ނޫން އުސޫލެްއގެ ގޮުތން. މި ކުރަނީ ސަރުކާރުެގ މަސައްކަތްތަ 

ހަދަންޖެހޭ މަގުހެދުމާއި އެކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ. ސަރުކާރުން ފައިސާ މިދެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ބޭނުންތެރި 

ުޅގަނޑަށް ފެނޭ މި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްފަިއ އަ . އެހެންވީމާ،ޅުގަނޑުެމން ބަލަން އެބަ ޖެހޭތަނެއްތޯ، ނޫންތޯ އަ

 އެއަށް ގޮތެއް ނިންމަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭފުޅުން މި 3ޕާޓީގެ ފަރާތުން  3ލް ނަސީމް. ޞަރަޝީދު. އަދި އެއަށްފަހު ފައި ޟްންބަރު ރިޔާއިްއޒަތްތެރި މެ

ގެން ގޮެތއް ނިްނމައިދިނުން އެދެން. ގޮެތއް ހުށަހެޅިގެން މިހާރު އެދަނީ އެހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ އިހުށަހެޅުމާ

 ތެރެއިން.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާލުފުވި

ޖެހެންޏާ ބާއްާވނީ. ބާއްބަން ނުޖެހެންޏާ ދުކުރަން. އެއީ ބާްއވަންއީއްެކވި ވާހަކައަްށ އަޅުގަނޑު ތާދެ އިބޫ އެ

ލުވީ. ޠިބާ ލުކުރީމަޠިެވސް ބާ ވެސް ެއގޮތަށް މިހާރު. އެ ޮއތްހާ ދުވަހަކު އޮތީ. މާދަން ނުބާއްވާނީ. އެއީ އެކަން އޮތީ

ޕަބްލިްކ ވޯރކްްސ ޔުނިޓަކުން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް ރޯްޑ މި ކުރަނީ އެހެންވީމާ، މިހާރު އިބޫ ިވދާޅުވީ 
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ވާލުކުރެވޭ ޙަމީހުންނާ  ގު ހެދުން. ނޫންނަމަ އެޑިވެލޮޕްމަންޓުން މިކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް. މިސާލަކަށް ރަށްަރށުގެ މަ

އިުރގައި ސަުރކާރުްނ ުރން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ އޮތް. ދެން ސަރުކާއެހެން ޚާއްޞަ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް

ެއއްޗެހި ގަންނަން ލޯނު  އިތަކާ ންނަށް ބައެއް ކަހަލަ މެޝިނަރީޒްށް މަޢުލޫާމތު ލިބޭގޮތުަގއި އެމީހުޑައެބަހުރި އަުޅގަނ

. ފަހަރެއްަގއި ބަހުރި ދީފައިވެސް އެބަހުރި ދީފައި. ިދގު މުއްދަތުން ނޫނީ ކުރު މުއްަދތުން ދައްކާ ގޮތަށް ވެސް އެ 

ލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. އިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑށް ބަލައަުޅގަނޑު ކޮންމެވެްސ ވަރަށް ައޑުއެހިން. ޔަޤީނެއް ނޫއެއީ 

މި ކުންފުނިން ވަނީ ގެއްލުްނތޯ. ފައިދާތޯ. އެ ކުންފުންޏަށް ކުރިއަށް އޮތްތާ ވާނީ ފައިާދތޯ ގެއްލުންތޯ. އެހެްނވީމާ، 

މެން އުވާލުުމގެ ކުރީަގިއ އެ ބޯޑު އަުޅގަނޑު ވެސް ލްއެސް.އެ އެން.ނގޭނީ އަުޅގަނޑުެމން އެއްކަލަ އެމް.މިކަން އެ

އެއް ޯބުޓ  ދަރަނި ައދާކޮށްލެވިދާނެއޭއޭރު ރުަގއި ހުރީ ސެްނކޯ ޝަރީފް. ެއަވގުތު ހުރީ. ދެން އޭނަ ބުނީ ގެނައިން. އޭ

 އެހެންނަމަވެސް، ބޯޓު ޮއތްތަނެއް. ފަންސާހަކަށްގާްތަގނޑަކަށް  ބޯޓު. އެއީ 2ރު އޮތީ ޖުމްލަ އޮތީ ވިްއކާލަިއގެން. އޭ

ުޑ . ދެން އަުޅގަނއޭތި ވިްއކާލީމާ ދަރަނި ހަމަޖެހޭނެބޯޓު އޮީތ. ޭއގެ ތެރެއިން އޭނަ ބުނި އެކަ 3ރު ޖުމްލަ އޮތީ އޭ

ރު އެްއޗެއް ހޯދަިއގެން އެއީ އޭނަ ބުނާގޮތުން އިތު .އެކަންތައް ިވއްކާލާފައި ެއޮގތަށް ދެންނެވިން ދަރަނި ނިންމާލާށޭ 

ރު ހުރި ދަރަނިތައް . ދެން އެ މެނޭޖްމަންޓަކަށް އޭނޫނިއްޔާމުން ދެން ނެތް ކުންފުނި ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހޭކަށެއް

އަވަށްޓެިރ  ވަރު އެމީހުންގެ އެއް ބޯޓު އޮތްއެދުަވސްއޭުރގައި އަދާކުރާކަށް ަދއުލަތަކަށް ނެްތ ފައިސާ ދޫކުެރވޭކަެށއް. 

ވެސް. އެހެްނވީމާ، އެކުންފުނި އަލުން އަނބުާރ  އިަގއި ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީގެން ހިފަހައްޓާފަކޮންމެވެސް ތަނެއް 

ނަމެއްަގއި ޝިޕިންގ  އުންޑޭޝަނެއް ދިނުން އަނަމެއްފައި އަުޅގަނޑުމެްނ ރެކޮމަ އުއަކުރިއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި 

މިހާރު އިންތިހާ ދަރަޖައަށް އެމް.އެސް.އެްލ ހޭ ކަމަކީ އެއީ ކުރުވަްނޖެަލއިނެއް ހަދަމާ ހިނގާށޭ ސަރުކާރުން. ރއެއާ

އަޅުގަނޑުމެން ދިނިން.  ވެސް ންޑޭޝަންދޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، އެ ރެކޮމަ ން އޭގެ ޚަރަދުތައް މައްޗަށްމުނެތު

މިއަދާ ހަމައަށް އެެހންވީމާ، އޮންނަންޖެހޭ ސަރުކާރުގައި.  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ ޝިޕިންގ ލައިނެއް

ެހދުމުގެ މަސައްކަތް ަރއީސް  ޝިޕިްނގ ލައިެނއްއައު ުރގަިއ އޭދެން މަސަްއކަތް ނުކުރެވި އޮތީ.  ިއއިރުަގއި އެއަ

މަޢުލޫމާތު އަުޅގަނޑަށް ލިބުނު. އެކަމަކީ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު މިހާރު  ގެުދވަްސވަރު ކުިރއަްށ ދިޔަކަމު ދުގެޙީވަ

ކަދެކެވިަފއި ހަކަމަށް ވާ އޮތްތަނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ން ުއާވލާފައިކޮމިޓީ މިެއއީ. ކިިހނެއްތޯ. އެއީ ބައްލަވަންޖެހޭކަމެއް 

ދުކޮށްލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަަވްނ އީރަނގަޅުކަެމއް. ދެން އިބޫއަށް ތާބަލައިލުމަކީ އޮތީމަ ކަން ދިޔަގޮތަށް 

ިއ ޓް ކަންތަކުގައްޖެ ރިޕޯޅުން ވިދާޅުވެ ފުދެން ބައެއް ބޭ .އަޅުގަނޑުމެން ށޭމީހުން ގެންނަމާ ހިނގާއެ ބޭނުންވަނީ 

ގެނެސް އަހާލާނެ މިހާރު ވެސް ގެންނަމާ ހިނގާށޭ. ދެކަންތަކާ އެްއކޮށް އެމީހުން ގެންނަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. 

ްއލުންތޯ. އެހެންވީމާ، އަދި އެީމހުންނަށް ކީއްވެގެންތޯ ލިބެން އޮންނަ ފައިސާ ނުލިބެނީ ކުންފުނިން ވަނީ ފައިދާތޯ ގެ

ވެސް އަހާލަން އެންމެ ރަނގަޅު. އެކަމުން ެއއީ  މަސައްކަތެއް ކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ. ެއކަން ވެސް ވެސް އެ ހޯދަން

ކުންފުނީގެ ކުިރމަގަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ެއީއ. އެއީ މީޑިާއއަށް ޚަބަރެއް  ،ވާހަަކއެއް ނޫން. ެއއީ ވިޔަފާރި ސިޔާސީ
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އިންޓްރެސްޓްގައި ނޫންނަމަ ވިޔަފާިރ ނޫން އެމީހުން މިގެންނަކީއެއް. ެއއީ ހަމަ ނެޝަނަލް  ވެސް ހަދާކަށް

ޓެއް ައއީމަ ނެގަންނަންެވެގން. މިކަހަލަ ރިޕޯލަތު ދެޙާކުންުފނީގެ ިމއީ ެއ ަކއެއް ޓްރެސްޓްަގއި ަދއްކަން ުއޅޭ ވާހައިން

 ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ނުހަދަން. ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ައޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅެއްއެކަން ކުރަން . އެބަ ހަމަ ދެންގަންނަންޖެހޭ

ކުރަން ދުއީރަން. އަުޅގަނޑުެމން އެގޮތަށް ތާޖަހާ އެބަ. މިއީ ހަމަ ރަނގަޅުކަމެކޭ ކުނިސްބަތްވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބޯ

 ންދޭ މިހާރުކުނީގެ މައްސަލަ ެއބަ ކުރިއަށް ގެ ގެއެކަންތައް ކުރަން. ދެން ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މާލޭ

ރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ ދިމާވެގެން ައޅުގަނޑު ަކއިރީ އޭނަ ބުނި ިލއްޔަުތ އަދާކުއޫވެސް ސަރުކާރު މަސް

ަމއްސަލައަްށ  އެމިއަާދ ހަމައަށް ައިއއިުރ ވެސް ތިމަންނަމެން ބަލަމުން ގެންދަމޭ. އެހެންނަމަވެސް އެބަ މައްސަަލ  އެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުންޏެއް ގެން ދިޔައީ ވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިްއޔެ އަުޑއިވި އެއް އްލެއް ލިބިފައެއް ނުޙަދާއިމީ 

ވާލުކުިރ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ސަަބބުން އަންނާނީ ކޮންކަހަލަ ޙަސައްކަތް މިެދންނެވި ކުންފުންޏާ ކުރުމުގެ މަމެނޭޖް

އެކަމެްއ  އަންނާނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ.އޭގައި ވާލުކުރުމުން ޙަޖެހޭ ދެނެގަންނަން. ކުންފުންޏާ ބަދަލުތަކެއްތޯ އެބަ

 . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ންމުކަމެއްހިކޮށްލާފައި އޮތުމަކީ މުބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފު ގޯްސވުމުގެ ކުީރގައި އެކަމާ

ނިޒާމު  މި ވާލުކޮށްގެން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެޙަގާ ކަމެއްތޯ. އެއީ ކުންފުންޏަކާ އެއީ ކޮން އުސޫލަކުން މިހާރު ހިނ

ަވރެއްގެ ތަކުލީެފއް ޭއގެން ން މިކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކިހާވާލުކޮްށގެޙަބަޔަކާ  މިކަން އެހެން ނޫނީ ސިސްޓަމް

ހުމާއި ޖެވަރަށްގިނަ ބައެްއގެ ހިތްހަމަނު އުފުލަންޖެހޭ ކަމަކަށް އެކަންވޭތޯ. އެއީ މިހާރު ކުނި އުކާލާ އަގު ބޮޑުެވގެން

ގަނޑަށް ހީވަނީ ައުޅގަނޑުމެން ބަލާލަން އެންމެ ވަރަށް ގިނަ ޝަުކވާތައް މިަކމުގައި އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ، މިއީ އަޅު 

 އެހެންވީާމ، މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވެސް. ރަނގަޅު ކަމެއްހެން މި ކޮމިީޓން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ނަސީމް. ޞައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެކެވުން:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

ދިޔަީއ މި ވެސް ހަމަ އަުޑއިިވގެން ޑުެމންނަށް ދެންމެނައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ .ްއޔާއާދެ! ޝުކުރި

 ކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ގެއްލުން. އެހެން އެ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން އިގަ ނވޭތުވެިދޔަތާ

ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ފެންނަން މިމި ންނަށް ގެއްލުންތަެކއް ވާކަމަށް ައުޅގަނޑުމެއެކަހަލަ ވެސް  ވަންޏާ މިހާރު

އެްއޗެހި  އިށް ދިމާވާ ދަތިތަކާޒިރުކޮށްގެން އެމީހުންނަހާފަރާތްތަްއ  ހުށަހަޅުްއވާަފއި އޮތް ގޮތަށް އެ ވެސް އެ މިހާރު

 ދުކުރަން. އީހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާހުށައެ ޓަކައި ެއކަން ކުރުމަށް  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމަށް އިބަލަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްތިފާޤުވެވުނީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި ހަމަ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މި އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެހެންވީމާ، 

ޓަށް ދެން ނިންމި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯމި އާ ބެހޭގޮތުން ޑިވެލޮޕްމެންޓް، އެމް.އާރު.ޑީ.ސީފަހުގައި ރޯޑް މަށްބަޙުސްކުރު

ޓީްނ ކޮމި މި ޅުންނާ އެކުަގއި ބައްދަލުވުމެއްބޭފު ނޑުމެން ޖަވާބު ފޮނުއްވި ފަރާތަށް ދޭނަން. އިތުރުން އެއަޅުގަ

ިވޔަފާރީގެ ނަޒަަރކުން ޤައުމީ  އިބެވި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަަލތު ދެނެގަނެ މިހާރު ތިއްޙާކުރިއަށް ގެންދަން އަސްލު 

ފާސްވެފައި. ވީހާ ައަވސް ބައްދަލުވުމެްއގައި އެ  ތީއޮެއގޮތުން ހުށަހެޅި މި ދައްކާލަން.ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ނަޒަރަކުން އެ

ަގއި ވާަހކަފުޅު ދެއްެކިވ އިން. ެއއާެއކުަގއި ކުީނގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނައަުޅގަނޑުމެްނ ބައްދަލުވުން 

ނޫންތޯ. އިއްޒަތްތެރި ގެްނނަންވީ ން ބައަދަލުވުމަކަށްެއކަން ދިރާސާކޮށްލާފަިއ އެހެ ؛އްކުމުަގއި ަވކި ގޮތެއް ނިިމގެންދެ

އޮންނަ ބައި ނިކަން ރީއްޗަށް ހުށަހެޅީމަ ހަމަ  މެންބަރު، އެހެނިހެން ކަންތަކުަގއި އޮންނަ ަވގުތުަގއި އެ

ަމ ވީއް ނިންމެތަކެ ރެޕްރެންޒެންޓޭިޓވުން ގޮތް ތަކުގެ ހަމަވެސް ހަމަ ލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުން ާޕޓީ މެންބަރުންނަށް މިހާރު

މުކޮށް ހުރިހާ ވާހަކަދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ އްދާގޮތަށް މިެގންދަނީ އިނގޭތޯ. ޢާކުރިއަށް ގެން

 ނިޓު މި ތިރީހަކަށް. އޭނައަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭތާ މް ޝަރީފްިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީ އެދިަވޑަިއގެންނަވާނެ

 ވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. 

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ބްރާހީރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމަ

 އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަީކ އެއީ ނެތްކަމެއް ނޫން.ޮއވެއްެޖއްާޔ  މެއްއެްއ ކަންބޮޑުވުލައާދެ! މިތަނަށް މައްސަ

ގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމަްށ ވެސް މުޤައްރިރު އިދާރާެގ ފަރާތުން ސާފުކޮށްލާފައި ކޮމިޓީިއގައި ކުީނގެ މައްސަލަ  އެހެންވީމާ،

ން. އަޅުގަނޑު ދުކޮށްލައީތާވެސް ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް  ޟް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ރިޔާމުނީންނެވީމަ ނިގެ އޮތްތޯ

އެންމެ ފައިނަލީ ދެން މިހާރު ެވސް ގެނެްސގެން މިތަނުން  ގެ މެންބަރުންާފކޮށްފިން ދެން އެްމ.އާރު.ޑީ.ސީ އުވަރަށް 

އެހެންނަމަވެސް، ޅާ އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އެއްެޗއް ވިދާޅުުނވެ އޮތީ. ހުށަހައެ ވާހަކަ ގޮތެއް ނިންމުނުކަން. އަޅުގަނޑު 

 މޭޒުންން އިދާރީބާ ދަންނަވަމުޙަވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް މަރު ެއކަމަށް . އެހެންވީމާ،އެކަން ނިމިއްޖެއެންމެފަހުން މިހާރު 

ށް ހަމަ ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަނޑަދެއްވުން ވެސް އޮްތގޮތެްއ ސާފުކޮށްލަ ކުނީެގ މައްސަލަ މުޤައްރިރުގެ ފަރާތުން

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުްނ އްވައްެގ ވާހަކަތޯ ހުށަހަޅުކޮން ކުންފުންޏެ އަުޅގަނަޑކަށް ސާފެއްނުވިއެއީ ޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. ނއަޅުގަ

 އެހެންވެ މިދަންނަވާލީ ސާފުކޮށްދެްއވާށޭ.  ގެންދިޔައީ.
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 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވި

 . ކުރިން އެތަނަށް ކިޔާނީމިހާރު ކިޔަނީ ޔަނީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރހެންއެތަނަށް ކި

ސާފުކޮށްލާކަްށ އެ ގެ މިހާރު ކިޔަނީ. ދެން ބަލަމާ ހިނގާ. ނކޯޕަރޭޝަން ކަންނޭ އެހެން ނަމެއް ކަންނޭނގެ ކިޔަނީ.

ގައި މިބުނާ ީޓވީ  ރޭަގއި ފައިެލއް ިހފައިގެން ގަިއ އަހާލީމަ އެނގޭނެ. ތޯބެ ހުރީވާނެ. ތޯެބ ކައިރީ ދަގުެލއް ނު ނއުއެހާ 

ީލ ދެން އެހާ އޮފިޝަ  އަހާލީމާ ސާފުވާނެ ކޮންބަެއއްކަން. މިއޭނަ ނަންބަރު އަުޅގަނޑު ދީފާނަން. މީހާއާ އެްއކޮށް. 

 . ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ކުރަްއވަނީ ވޭްސްޓ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ިއޝާރާތްތުގައި ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ އި ބޫލުކުެރވޭ ގޮ ޤައަޅުގަނޑަށް 

ފުން މެންގެ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުވަްއޒަމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު

ޑްވާންްސކޮށް އެއެ ަމޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހުަގއި ހަމަ މި  ކަށްކުަރއްވާެނ ދެން ައންނަ ބައްދަލުވުމަތްކަމަސައް

ން އަންނަ ޓަކައި ދެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެްނދިޔަ ބީދައިން މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

. މެންެގ ދެގޮެތއް. އެހެންނޫނަސް ެދން އޮންނަ ބައްދަުލވުމެްއގަިއ އަުޅގަނޑުއިނގޭތޯ ކުެރވޭތޯ ބައްދަލުވުމަކަށް ެސޓް

ގޮތުން މިނިސްޓަރ މާރާތްތަުކގެ ކަންަތއްަތކާ ބެހޭޢި ވިފައިވާމާރާތްކުރެ ޢިރަބިއްޔާަގއި ޢައެްއގޮތަކީ މާޭލގެ ާގކޮށްޓާިއ 

އަުޅގަނޑުމެން  ނޫނީ އެ ބައްދަލުވުމުަގއި އެހެން ދަންފަޅިއެްއގައި އްދަލުވުންބަބައްދަލުުކރުމުގެ އާ އޮފް ހައުސިންގ

ހަމަ އެޖެންާޑގެ  އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީއެހެންވީާމ، ގެ ފަރާތްަތކާ ބައްދަލުކުރަން. އެމް.އާރު.ީޑ.ސީ

ހެން ވާނީ. ައޅުގަނޑު އެހެްނވީމާ، މިނިސްޓަރާ ވެސް އިރުން ހާސިލުކުެރވިފަ އޭ 90% ގާތްގަނަޑކަށް  ކަތްތަުކގެމަސައް

ޮކމިޓީގެ ގިަނ ިއއްޒަތްތެިރ ެއއީ ފުރުޞަތުގައި ލިބޭތޯ.  ަޓއިމެްއ ފުރިހަމަ ރުގެކަިއގެން މިިނސްޓަވަކިން ވާހަކަދައް 

ށް ބަެއއް ަމޢުލޫމާތުތައް ޚާއަޞަކޮ މިނިސްޓަރު އޭގެ ޖަވާެބއް ދެއްވުން އިނގޭތޯ.ސީދާ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވީ 

އަިއ ގޮާތ  ކޮންޓްެރކްްޓތައް ފެށިގެންއަީލަގއި، އެ ކޮށްދެްއވި އެ ކޮންޓްރިބިުއޓްވަރަށް ޮބޑަށް ނާޝިދު އެދުވަހު 

ބެހޭގޮތުން. އަދިވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަަބޔަކަށް ފުރިހަމައަކަށް ސާފެްއނުވޭ. ނަމަވެސް ލީގަލް 

އެ ަމއްސަަލ  ވެސްއި މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންނާއި ކޮމިޓީން ބޭރުގަހަމަ ވެސް  ޓަކައި ައޅުގަނޑު އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް

ންމު އިދާރާތަކާ ވެސް ވާނީ ހިއެންމެ މުސަރުކާރުގެ ތަކާ. އެންމެ ކުޑަމިުނން ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތް ކޮށްފަިއވާނެސާއްހި

އިރުަގިއ ހުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހުނުފެށިގެން އައިއިރުަގއި އަދި އޭގެ ފަ މި  އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމޭ .ކޮށްފަސާއްހި

މިހާރު މިއަުދ އެވަީނ، ވެސް ަރއްޔިުތން ނިންމުމާ ހަމައަށް އަދި  އަދި ޭއގެ ފަހުން ޓިއިުރަގއިއް ދެން ފެހުއްޓާލާފައި 

ެގ އެއް އެްސ.އެމް.ެއސްލިބުނު ެވސް ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ ފޯނުގަިއ މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ  މިވާހަކަ ދައްކަމުން ދާއިރު
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ން ެއއް މަސް ކުރިގޮތުަގއި ހިމެނިގެންދިޔަ އެތަަނށް ވަނުމަށް އުންމީދުކޮށްގެން މި ފާއިތުވެދިޔަ ރަމްޟާން މަހުގައި 

އުޅޭތަނުން ނުކުންނަން ތައްޔާރުެވގެން ހުރި މީހަކު މިތަނަށް ދެވޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައި. އެހެްނވީމާ، ފެއްޓިގެން އޭނަ 

އޮތް ަމއްސަލަެއއް. ވަރަށް ައވަހަށް ގޮތްތަެކއް ިނންމަވާފައި ރަްއޔިތުންނަށް އިްނތިހާއަށް ކަންޮބޑުވުން ރައްޔިތުން 

ހެންވީމާ، ިމ ޖެހޭ. އެކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ޝާމިލުވާން އެބަޖެހޭ. އެދަންހަ އެބަގޮތް އެތަނަށް ވަެދވޭނެ 

ށް ހަަމ ތަކަރުން ކޮށްދެއްވި ުބރަ މަސައްކަތްއިްއޒަްތތެރި މެންބަޓީއަށް ވަަޑއިގެން ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިއަދު ކޮމި

ދަކުރެއްިވއްޔާ ލަްސނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގަިއ ސާބުން ނިންމާލަން. އިރާހިމިހާމިއަދުގެ ކޮމިޓީ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން 

 އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެއް ބާްއވާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




