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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި އެންމެާހ  4ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މި ދަުއރުގެ  .`

ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުުޅންނަކީ؛ މާފަންނު ހުޅަނގު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ިއއްޒަތްތެރި ޙް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ފަލާދާއިރާގެ ިއއްޒަ

ޒަތްތެިރ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއް  މަރުޒޫޤް،ޙުސައިން، ފެލިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާރު އިބްރާހީމް،ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް، 

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ  ޢަބްދުއްރަޙީމް،هللا މެންބަރު ޢަބްދުމުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

އްދަލުވުެމްއ ހިނގާތީ، މި ކޮމިީޓއަށް މަުދ އާމިރު މިަވގުތު ކޮމިީޓ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ެއހެންވީމާ ރީ މާކުުކރައްވާަފއި ަވޑަިއގެންނެވި.ޒިވަަޑއިގެންަފއި ހާ

ޒިރީ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން ހާ ހަމަ ވެސް ރު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަވެސް،  ފަލާޙް

 އަށް ފުަވއްމުލަކު ެމދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، ދެން މި ކޮމިޓީ .އެ ވަަޑއިގަީތ ހަމަ އިމާކުކުރަްއވާފަ

ތްތެރި ފައިވާތީެވ، ފުަވއްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަހިމެނިމިހާރު ޢަލީ ޝާޙު  ބަދަލު ގެފަޒާދުމެންބަރު ޢަލީ 

އި މިވަނީ އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން އެޖެންޑާގަ ންބަރު ޢަލީ ޝާޙަށް ވެސް ކޮމިޓީމެ

ވަންސާ ެއއް. ފުރަތަމަ މައްސަލައަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީްނޢާއްމުގެ ފޯނު އެލަމައިގަނޑު ދެ މައްސަލަ

އޮތީ. އަޅުގަނޑު މެމޯ ދަންނަވާލާނަން ހަމަ ތި   އަށް ލިބިފައި އޮތް މެމޯ މިގުޭޅގޮތުން އޮތް މައްސަލަެއއް. ކޮމިޓީ

ވަނަ އަހަރުެގ  2013ވެްސ މެމޯ އޮންނާނެ. މި އިދާރާގެ  އިބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ފައިލްކޮޅުަތކުގަ 

 ހުށަހެޅުއްވިށް އޮޑިޓު އޮފީހުން މެދު އޮޑިޓު ކުރެުވނު އޮފީހުގެ ބަހެއް ހޯދުމަ އޮޑިުޓގައި ފާހަގަކުެރވުނު މަްއސަލަތަކާ

ވަނީ އެ ކަްނކަމާ ގުޅުންހުރި ބައެްއ ކާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މައްސަލަތަފާހަަގކުރެްއވި ކަރުދާހުގައި 

. އަދި އޮޑިޓަރުން ފާހަަގކުރެްއވި ަބެއއް މައްސަލަތަާކ ުގޅިގެން ްސވެރިންާނ ބައްދަލުކުރަްއވާފަެއވެސެކްޝަންތަުކގެ އި

ސަމާލުކަން  ތެެރއިން ތިަޔ ސެކްޝަނުންދަުލކުރެްއވުމުަގއި ަމޖިލީހުގެ ރައީްސ ދެްއވި ަލފާފުޅުތަކުގެ އެ ބައް

ފެންނަ ލަފާފުޅު ތިރީަގއި ހިމަނާލަމެވެ. ީވމާ، އޮޑިޓަރުން ފާަހގަކުރެްއިވ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެްނ  ނެދެއްވަންޖެހޭ

މަލުކުރެްއވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެްއވާފަިއވާ ލަފާފުޅާ ެއްއގޮތަށް ޢަ

ެވސް ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އި އަމީންޢާއްމުގެ ފޯނު ބިލު އޮފީހުން ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގެ ދަުއލަތުގެ އެހެން ތަންތާނގަ

ެއކަން ަގވާއިާދ  އަށް ުހށަހަޅައިމައްސަލަ ކޮމިޓީ ވަންެސއް ކަނޑައެުޅްއވުމުގެގޮތަށް އަމިންޢާއްމަށް ފޯނު އެލަ

ފަހު( މި މައްސަލައަީކ )ވަގުުތކޮަޅކަށް މަދު މުޙައްމަދު )އަމީންޢާއްމު(ޝުކުރިއްާޔ. އަޙްއެްއގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން. 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ދައުލަތުެގ ަވޒީރުންނާިއ  102ގާނޫނުއަާސސީެގ  އިގުޅުންހުރި ަމއްސަަލއަކަްށވެފަ ފައިސާއާ



  

އާއި ޢިނާޔަތްތަްއ  އްސަސާތަާކއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަމިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މު

ގެންދަާވ  ކުރަްއވަމުންދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސަްއަކތްތަކަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ 

އެކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއ  ވެސް އަުޅގަނޑު ހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑުމެްނ ހަމަ މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތަކަްށވާތީވެ

ރުމަކީ. ގުުޅންހުރި ކަންކަން ކު ހިމެނޭ ކަމެއް މި އިދާރީ، އިދާރާއާނިންމޭނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގައި މި 

ުގޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީެވ، ައުޅގަނޑު ހިތަށްއެރީ ެއކަން  ވެސް މާލިއްޔަތާ ުގޅުންހުރި އެހެންނަމަވެސް، އިދާާރއާ

، ލިއްަޔތު ކޮމިޓީއަށޭ. އެހެންވީމާވަނަ މާއްާދަގއި ިމ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއާވ މާ 102ނޫނުއަސާީސގެ ފޮނުވަންޖެހޭނީ ގާ

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތި ބޭފުޅުްނނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަނޑު ތަޅުން ހުޅުވާލަން. މޫސާ 

 ނިޒާރު އިބްރާހީމް. 

 

 ރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު ތި މައްސަލަ އޮޑިޓަރުން ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުިވއިުރގަިއ 

ދި އަ ގޮތަށް ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ހުރީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިކަން ކޮން ސަބަބުތަކެއް، ކިހިނެއް ކަމެއް އެކަން އެ 

ޓީ، ފޮނުވޭނެ ކޮމިޓީއަާކ ންނޭނގޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެ ޮކމިއެ ސާުފވީމަ ކަ، އްނުެވއެއް ނުންތޯ. އެެހންވީމާސާފެ

 ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެެކވޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އޮންނަނީ ލިމިޓެއް ެވސް  އިފާހަގަކުރަނީ، ދައުލަތުގެ އެެހން މުއައްސަސާތަުކގަ އިއާދެ! އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގަ 

ވެސް މި  ންދެން އެލަވަންސެއް. ދެން މިހާތަނަށްޖެހެ އުުޅއްވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ޯފނު އިކަނޑައަޅާަފއޭ އެ ތަންތާނގަ 

ިތއްބަސް ހަމަ  އިހުންެނވިޔަްސ އަދި އަުޅގަނޑުމެން ާރއްޖެިއން ބޭރުގަ އިމަޖިލީހުގެ އަމިންޢާއްމަކީ ރާްއޖެއިން ބޭރުގަ

 އިދަތުރުފުޅުތަކުގަ ރަސްމީ އަދި  ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އުޅުއްިވޔަސް އަމީންޢާއްމު ނުވަތަ އިއެ ދަތުރުފުޅުތަކުގަ 

މާވިޔަސް ތިމަންނާ މި ގުޅާލެވެނީ. ަކމެއް ދި ވެސް އެ މަނިުކފާނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް  އުޅުްއވިަޔސް

 24ސް އަމީންޢާއްަމކީ ވެ ނަމަވެސް އަބަދު ހެންނޭތިމަންނާ މި، ނަމަވެސްސަލާމްފޮނުވަމޭ އަށް މިއަދު ޖަލްސާ

ހުންނަ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑުމެްނވެްސ އެކްސްޕެްކޓުކުރަނީ ެވސް ެއ މަނިކުފާނު ހުންނަންވާނީ  އިފޯނާ ގުޅިފަ  ގަިޑއިރު

ތް ނެ މަޖިލީހަކުން ނާ ޖެހެންދެންނެއްމިހާތަ ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދެވޭ ފަުށގައޭ. އެހެންކަަމށްވާތީ

ގޮުތގަިއ ނޑު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ލިބުނުއިރުަގއި ޢާއްމުގޮތެްއގައި ައޅުގަ ކަނޑައަޅާަފއެއް ވަކި އަދަދެްއ. ޢާއްމު

ދެން ޚަބަރުތައް ލިބެނީ. މި ރުފިާޔ ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާއިެރްއގަިއ ފޯނު ބިލަށް އަރާ ކަމަށް  2000ރުފިޔާ،  1500

ވެސް އިނގޭތޯ ހަމަ  އަުޅގަނޑުމެންަނށް ހޯދިދާނެ އެ މަޢުލޫމާތުތައްއްޔާ ބޭނުންފުޅި ބޭފުޅުން ރަސްމީކޮށް ތި



  

އަމީންޢާއްމުެގ ކަށް ނެތޭ އަދަދެއް ކަނަޑއަޅާފަެއއް. ކުުރގޮތަކަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިހާތާ، އެހެންވީމާ މުން.ލިޔެކިއު

މި  އިން އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގަ. ދެނޭ. އެީއ މިހާތަނަށް އޮތް ގޮތްދެނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންއިފޯނުގެ ބިލު ދައްކަ

ގޮތަށް މިކަން ކުރާށޭ. އެ، ލިމިޓެއް ކަނަޑއަޅާފަ. އެހެންވީމާވެސް ޮއެވއޭ އި ފާހަގަކުރަނީ އެހެން މުއައްަސސާތަކުގަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އިމި ދަންނަވާލި މެމޯގަައޅުަގނޑު ގައި ދެންމެ އަޅުގަނޑު މައްސަަލއި ެއއައި ، އެހެންވީމާ

ބިލު އޮފީހުން ދެއްކުމުގެ  ފޯނު ގެއޮތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު މިގަކުރައްވާަފިއ ރައީސް މި ފާހަ

ސެްއ ވެސް ޢާއްމުކޮްށ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އަމީންޢާއްމަށް ފޯނު އެލަވަންއި ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން ތަންތާނގަ

ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ހަމަޖަްއސަވަން. ދެން ކޮމިޓީއަކުން  ންއަށް ހުށަހަޅައި އެކަސަލަ ކޮމިޓީމައް ކަނޑައެުޅްއވުމުގެ

ބުނާ އުސޫލުން. މި  އިވަނަ މާއްާދގަ 102މި ނިންމާ ކޮމިޓީއަކީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ  އިގަމިކަން ނިންމާއިރު

އަުޅގަނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަނޑަށް  ލަންފޮނުވާ ންލަަފޔަކަށް ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ގެއެ ބޭފުޅުން، އެހެންވީމާ

ރުގެ ހުޅުވާލީ. މޫސާ ނިޒާން ައޅުގަނޑު މި ތަޅު ،ތި ބޭފުޅުން އެއްެޗއް ވިދާުޅވަން. އެެހންވެ. މި ދަންނަވާލެވުނީ

ކުރިއަށް ގެންދަްނ. އޭގެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވަގުތު އަދި ނިމުނުކަމަށް ނުބެލެވޭތީ 

 އަރުވާނަން.

 

 މޫސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

، ނގަޅު ވާހަކަެއއްހެން. އެހެންވީމާއެ ފާހަަގކުރަްއވާ އިޫޝއަކީ ރަ އިއާދެ! އަުޅގަނޑަްށވެސް ހީަވނީ އެ އޮޑިުޓގަ

މިދެންނެވީ މިހާހިސާބަށް  ،އަށް އަމީންޢާއްމުގެ ޓުކުެރވިދާނެ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީސްޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީްނ ސަޖެއަ

ފަހުގައި ަވކި ހަމަ ިލމިޓެއް ކަނަޑއަާޅ ގޮތަށް. ގޮތް ދިރާސާކުެރްއވުމަށް ރަުދތައް ހުރިއްމުގެ ފޯުނގެ ޚައަމީންޢާ

އަުޅގަނަޑްށ  އެޮގތަށް ދިރާސާކޮށް ގޮތެްއ ނިންމައިދެއްވަން.ެއކަން  މެން ކޮމިޓީން އެޮގތަށް ހުށަހަޅައިއަޅުގަނޑު

 ޝުކުިރއްޔާ.  ހީވަނީ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށްވާނެހެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިެލތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ރުުވމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަނޑުހަމަ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އެ އަުޅގަނޑުއާދެ! 

ން. ދެން ކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަބަރު އަޙްމަދު މުބީން ކޮމިޓީއާ ގުޅިަވޑަިއގެންފިކަމަށް ަހމަ ރެމެން

 هللا. ފުރުޞަތު އަރުވަން މިއޮތީ ޮފނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު



  

ނޑު ާތއީދުކުރަްނ ބްރާހީމްގެ ާވހަކަފުޅުގަިއ ެއ ވިާދޅުިވ ގޮަތށް އަުޅގަިރއްޔާ. ދެންމެގަ މޫސާ ނިޒާރު އިއާދެ! ޝުކު

 އަށް ޮފނުވަން. އެ މަްއސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ބޭނުން ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ މި ކޮމިޓީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިންބޭފުޅެއް. ުމޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައެހެން ، އްޔާ ޢަބްުދއްރަޙީމް. ެއހެންވީމާޝުކުރި

 

 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙުސަޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ެއ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އޮްތ ގޮތަްށ  އިއޮޑިުޓގަ  ަޤބޫލުކުރަނީެވސް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުގަނޑަށް

ވެްސ  ކަންތައްތައްފުންގެ މުވައްޒަ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ އޮންނަ ހަމަތަކާއި އެއްގޮަތށް ެއ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން އެ 

ފާހަގަކުރެްއިވ އެ ވެސް  އެހެން އިއްޒަތްތެރި އަެނއް ދެ މެންބަރުން އެކު އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. ހަމަ އެއާ އިހަމަޖެހިފަ

 އި ބިނާކޮށް އެވްރެޖު މިންގަނެޑއްގަ ގެ ޚަރަދުތައް ހުރި ނެތް ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ފޯނު އި ގޮތަށް އަމީންޢާއްމުގެ މާީޒގަ

 ޝުކުިރއްޔާ.  .ވެސް ާތއީދުކުރާ ކަމެއް މަީކ އަޅުގަނޑުއޮތު އިއަދަދެއް ކަނަޑއެޅިފަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެވުނީ ެއއްގޮަތކަށް. ވެސް މި އެްއބަސް ޝުކުިރއްާޔ. ހަމަ ވާހަކަދެއްެކވުނު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްބޮޑަށް ވަރަށް 

ވުމަށް ިމ އްފޮނު ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އެގޮތަށްމާ ހުށަހެޅުއްވުން ނޯޓުކުަރއްަވއި ހަމައެ  އިއިދާރީ މޭުޒގަ، އެހެންވީމާ

ނަަމ އަުޅގަނޑު ނިންމާނަން ބޭފުޅުން އެއްބަްސަވޑަިއގަންނަވާކޮމިޓީން ނިންމަވައިފިކަމަށް މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ 

ްށ ޮކމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމަ، ކަމަށް އެީއ ނިންމުމެއް ޅެއްެގ އިޢުތިރާެޟއް ނުފެންނާތީއިނގޭތޯ. އާދެ! އެްއވެސް ބޭފު 

ވެސް އޮތީ ހަމަ މިކަހަލަ މައްސަލަެއއް. ދެން އޮތް  ކޮމިޓީން ދަންނަވާލަދެއްވާ. ދެންއަްށ ހައްދަވައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ

ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް. އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސ  މައްސަލައަކީ އަނެއްކާ

މެންބަރުންނަށް ދެމުންގެންދާ ހެލްތު އިންޝުއަރެންްސގެ ޚިދުމަތުގެ ައގަށް ބަދަލު  އޮފް ދި މޯލްޑިވްްސއިން މަޖިލީހުގެ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އި މި އޮްނނަނީ... އެ މައްސަަލއިގަ  ޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުެރއްވުން.ގެނައުމަށް ހުށަހަ

އޮންަނ އިދާރީ މެމޯއެއް. އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސް އޮފް ދި  އިވެސް މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުން އައިސްފަ އަނެއްކާ

އިްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްެގ ޑިވްސް ކޮމްޕެނީ އޮފް މޯލް

 ންފުނިން އެިދވަަޑއިގެން މި އިދާރާއަށް ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބަދަެލއް ގެަނއުމަށް އެ ކު އެ، ޚިދުމަތް

ފޮުނވީމެވެެމވެ. އަިދ މި މެމޯާއ އަްށ މައްސަލަ އެދި ތިޔަ ކޮމިޓީ މިަކން ދިރާސާކޮށްދެްއވުން އަންަގވައިެދއްވާަފއިވާީތވެ

ވެސް ފޮނުވީމެވެ. ދެން  ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓގެ ކޮޕީ  މޯލްޑިވްސްއިންއޮފް ދި ކޮމްޕެނީ އެކު އެަލއިޑު އިންުޝއަރެންްސ 



  

އަުޅގަނޑު އިތުރަްށ ، ޒުކޮުޅގައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާމޭ ން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެހަމަ ތިއިމި އޮންނަނީ  އިމި ސިޓީގަ

ވެސް މި ކަމަކީ  އަނެއްކާ ޅުގަނުޑ ހަމަ މި ކިޔުމަކާ ނުލައިއާދެ! އަ ކިޔާނެ ކަމެްއ ނެތް ކަންނޭނގޭ ދެއްތޯ. 

ދައުލަތުގެ ަވޒީރުންނާިއ މި ބުނަނީ  އި ވަނަ މާއްާދގަ 102ގާނޫނުއަާސސީެގ  އިގުޅުންހުރި ކަމަކަްށވެފަ ފައިސާއާ

ނާޔަތްތައް އާއި ޢި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަމުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާސްތަާކއި މިނިވަން 

ހިނދު، ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރަްއވަމުންެގންދާ މަސައްކަތަށްވީދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސައްކަަތކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާ

އަށް މި މައްސަލަ މި ފޮނުވަން މި ޖެހެނީ. ވެސް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ އަެނއްކާ ރި މައްސަލައަަކށްވާތީވެގުޅުންހު މިކަމާ

 ހުންނަ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްގެން ހިމަނާފައި  މި ބުނާގޮތުން ަބޖެޓުކުރެިވގެން ވިޔަސް ގާނޫނުއަސާީސގައި ގޮތެއް ކޮންމެ

 ޭޑޓުގެ ތެޭރގަިއ އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވިަޔސް އަނެްއކާ ފައިސާ ފައިާސއަކީ. ައޅުގަނުޑމެންނަކަށް މި ކޮމިޓީގެ މެން

 އަުޅގަނޑުމެން މެންޑޭޓުން ބޭރަށް ޖެހިލާ ބައި މި ފޮނުވަންޖެހެނީ  އްކަމަށްވާީތވެހުރި ކަމެވެސް ހަމަ މާލިއްޔަތާ ގުޅުން

ހަމަ ައޅުގަނޑު  އްވުމަށްވިދާުޅވެދެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ެއއްެޗއް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ކަމަްށާވތީވެ

 ތަޅުން ހުޅުވާލަން. މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އެހާ ފަސޭހައެއްނޫން. އެހެން މިދެންނެވީ އިޢުލާނެްއ  އިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާެދ! އަުޅގަނޑަށް މިކަމުގަ 

ކުރިމަިތލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  ދެއްަވއި ިކ މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްެވަވޑަިއގެން އަެގއްކުރެްއވީމަ އެ އިޢުލާނަށް ވަ

ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ ެއއީ  ެންއކާ މެދުތެރެއިން މި އަދަދަށްއަ އި ޮއއްަވއިވިފަވާލުކުރެ ސައްކަތް ަވކި ފަރާތާ ޙައެ މަ

ބޭފުޅުންނަށް އިންސަލްޓަަކށް ލައްވާަފއި އޮްތ ކަމަށް  ވެދާނެ ކުރިން ިމސާލަކަށް ކުރިމަތިލެްއވި އެހެން އިފަހަރުގަ

އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ، . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ ވި ބައިވެރި  އިޑުގަވަންޏާ މި ބި

ނުންވާ ފަރުވާއިން އެ ބޭ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ޞިއްޙީ މިއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫްނ. އެ ބޭފުޅުންނަށް،

ދެވަނަ ވިސްނުމަކަްށ  .ވަރަށް އެކަން ނުކޮށްދެޭވ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ މިން

އަުޅގަނޑަށް އެބަހުރިހެން ހީވަނީ  އި. އެެހންނަމަވެސް، މީގަ އަުޅގަނޑަށް ަމްއސަލައެއް އޮތީކީ ނޫން އި ދިއުމުގަ

 އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ. ، ރާ ަބއެއް ކަންކަން. އެހެންވީމާއަވަަރކަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް ފުށު ކޮންމެވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރެްއ، އާދެ! އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. އެހެން ބޭފުޅަކު ެއއްެޗއް ވިދާޅުވަން އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ މަންޒަ

 . ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާގެ އި

 



  

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ އެ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އިނގޭތޯ. ވަން ހަމަ ވެސް  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑު 

ައދި ހާފްވޭ ތްރޫ ނުވަނީސް  ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަިއސް އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ އިޔަރ ކޮންޓްރެްކޓެްއ، ޭއގެ

 މެންބަރުން ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއްނޫން( އިކޯޑިންގަ )ރެ އްވާފައިވާީތވެ... މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހަޅު

ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުަގއި އުޅެން ޖެހުނީމަ. އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު މިކަމާ ބެޭހގޮތުން 

އިސް ބޭފުޅުންނާ ަމޝްވަރާކޮށްލީމަ އެ ބޭފުޅުްނެގ ވިސްނުން ހުރީ އަލުން މީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ އިދާރީ 

ވަރަކަށް ކަންނޭނެގ  19000ޖެހޭ ދިރާސާކުރަން. އެއީ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި ޮއންނަގޮތުން ގާތްގަނަޑކަށް 

ވޭ( ދެން ބައެއް ފަހަރު ދިމާާވޮގތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިަތްއ މި ދިޔައީ... )ެރކޯޑިްނގަގއި ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާެފއްނު

ވެގެްނ ދިޔަީއ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި... )ރެކޯޑިްނގގައި ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( ީމގައި މިސާަލކަްށ 

ރަން މި އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮްށގެން، ފުަރތަމަ ކުރާއިރު ފައިސާ ދައްާކކަށް ނުޖެހޭ. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު އަގު އަދާކު

ޖެހެނީ. އަގު އަދާކުރަން ބަލާއިރު އޮންނަނީ ލިމިޓަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފަ. ނިކުތީމަ ދެން ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު 

ކަންތައްތަެކއް ނޯވޭ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ސްކީމްަގއި ހިމެނޭ ބަޔަށްވާތީ އާސަްނދައާެއއްކޮށް ަކވަރުކުރުމަީކ 

ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކާ މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިގެން މި ދަނީ. ، އެހާ ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވޭ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިާބގައި މި ވާަހކަ މި ދެންނެވީ. މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑު ަތޖުރިބާ ކުރި ކަމެއް މިއީ. 

ކަންެވގެން ބިލު އައީމަ އޭރުގަިއ އަޅުގަނޑުގެ ަކކޫ އޮޕަރޭޝަްނ ކުރިއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުން. ކޮށްގެން ފައިސާ ދައް

ބުނީ ތިމަންނަމެންނަށް ކަވަރކޮށްދެވޭކަށް ނެތޭ މިހާރު ތިއަށް. އަުޅގަނުޑގެ... )ރެޯކިޑންގަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ 

ޑޮލަރު ޕޭކުަރން ޖެހުނު. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭތެރޭ އިތުރަށް އެބަ ޖެހޭ  12000ސާފެއްނުވޭ( ައޅުގަނޑު އަމިްއލައަށް 

ން. ވިސްނާލާ އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާެއއްކޮށްލަްނ. މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑަށް ވިސްނާލަ

ފެންނަނީ އަލުން އަޅުގަނޑުމެން... )ރެކޯޑިންގގައި ވިާދޅުާވ އެއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( މިހާހިސާބުން އަނެއްކާ އަލުްނ 

ްނ މިކަން ކުރަން... )ރެޯކޑިްނގަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުަވިއގެން މި އަދަދު ބޮުޑކޮށްގެ

 ސާފެއްނުވޭ( ވާހަކަދަްއކާލާފަ.

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ފަިއ އާދެ! އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޓީ ކިޔާލިއިުރގައި ދެްނ ވަރަށް ބޮޑު، ބޮޑަށް މި ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް ސީރިޔަްސކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް މިއީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 

އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ފޮނުވަންވެފައި އޮްތވަރު... )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާުޅާވ އެއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( 

އްތަްއ ބަލަހައްޓަން ތިބި ކޮމިޓީ ކަމަްށާވތީވެ. ެއ ބޭފުޅުން އެާހ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކަންތަ



  

ކަންބޮޑުވުެމއް ފާޅުކުރަްއވާަފިއ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާތީ ފުރަަތމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް 

ރާތުން ވެސް ތަފްސީލުތައް ކަމަްށ މި ވާހަކަދައްކަން. ދެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަ

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކޮށްލުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅގަނަޑްށ 

 ފެންނަނީ. )ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ވިދާޅުވަނީ... )ރެޯކޑިންގގަިއ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީާމ، ހަމަ 

ޑިސެމްބަުރެގ  31ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް އެ ބޭފުޅުންނަކީ މުޅި އަހަރަށް، މި އަހަރުގެ 

މި ބޭފުުޅންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން ިތ ނިޔަލަށް އަުޅގަނޑުމެން މިތިީބ ޙަޤީޤަތުގަިއ އިންުޝއަރވެފަ. އެހެންނަމަވެސް، 

ބުނާގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ ޭއގެ ފަހުން އަގަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ބަދަލުތަކެއް އައިްސ އެ ޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ގެއްލުންތަެކއް ވާނެކަން އެނޭގ. ދެން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ވެސް އެ ފާަހގަކުެރއްިވ ފަދައިން އޭރުަގއި އަދި 

ވި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ އެލަިއޑް... )ެރކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ( އެހެންވީމާ، ކުރެއް 

 85އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތެްއވިޔަސް މިކަން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ހަމަ 

މެންބަރު ވެސް އަދި  ދެންމެައކު ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރިމެންބަރުންނަށް ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވ، ބޭނުންފުުޅވަީނ އެ ބޭފުޅުން މިކަމަށް 

ތު ކޮމިޓީއަްށ ދަންނަވަންވެގެން އުޭޅގޮތެއް ރަނގަޅަށް ސާފުކުެރއްވުމަށްަފހު އެ ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކާއެއްޮކށް މާލިއްޔަ

ފޮނުވަންޏާ ފޮނުވާގޮތަށް. އެހެންނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ، އެއީ ހަމަ ހުށަހަޅާ ތާއީދު ވެސް އޮތް ހުށަހެޅުމެއް، އޮންނަން 

ޖެހޭ ކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ ހުށަހެޅުމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ ނިންމުމެއް ޙަޤީޤަތުގައި. ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކަށްވާނެ. 

އަެރންސްގެ ބޭފުޅުން ގެންނަަވިއެގން މިކަމަށް މި ދޭތެރެއިން ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތް އިތުރަށް އެލަިއޑް އިންޝު 

  ޔާމް.ޝިމާ، މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާފައި ދެން އިތުރު ފިޔަވަުޅއަޅާނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީ

 

  ކަދެއްެކވުްނ:ހަވާ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާގެ 

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ އެލަިއޑްގެ ބޭފުޅުން ގެންނަވަން. 

އެީއ އެ ބޭފުޅުްނ ދެން ވަަރށް ސިމްޕަލްކޮށް މިއޮތީ ާބްއވާފައި، މިހާރު މި ނަާގ ޕްރިމިޔަމުން އެ ބޭފުޅުންނަްށ 

ޮއތީ ވިދާުޅވެފަ. ދެން މި ެގއްުލންތައް މި ވަނީ ދެން މި އާިސޔާންގެ ަޤއުމުތަކުަގއި މި  ގެއްލުންތަެކއް ވާ ވާހަކަ މި

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ބޮުޑެވެގން ދިޔަފަހުން. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސް ކަހަލަ ެއސެސްމަންޓެއް ހައްދަވާފަިއ، 

ހީވަނީ މިކަހަލަ ައޅުގަނޑުމެންނާ އެކު ވަރަްށ އެސެސްމަންޓެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީއާ އެްއކޮށް ައޅުގަނޑަށް 



  

ގިނަ ދުވަހު މަަސއްކަތްކުަރއްވާަފއިވާ ކުންފުންޏެއް އެަލއިޑަކީ. އެހެންވީާމ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެްނ 

ންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. ެއ ރެސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން އެއީ އެ

ހަދާފައި އެ އެސެސްމެންްޓގަިއ ހަދާފައި ޭއގެ ަދއްަޗީކ ޅުން... )ރެކޯޑިްނގގައި ިވދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއްުނވޭ( ބޭފު

އަޅުގަނޑުމެންނާ އެބަ ޖެހޭ ދެއްތޯ ހިއްސާކުރަން. އަުޅގަނުޑމެން މިއީ އާޚިރުަގއި މިކަންތައް ލިބިގަންނަން ވެސް ތިިބ 

ގަން ެވސް ތިބި ބަޔަކީ ައޅުގަނޑުމެން. އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއްގެ ގޮުތަގިއ ބަޔަކީ. މި ކަންތައް މި ބޭފުުޅންނަށް އަން

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުކޮށްލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނނަށް ވެސް މި ެއއްބަްސވެެވނީ މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން އެ 

ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި އިތުރަށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން މީގައި ގޮެތއް... )ރެޯކޑިންގގައި ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ 

ސާފެއްނުވޭ( ދެން އަޅުގަނުޑމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރާ ދުވަސް އެއީ. އެހެންީވމާ، މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގިއ 

 އްދަލުވުން ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އިތުރު އެހެން ކަމެއް ނެތަތީވެ މިއަދުގެ ބަ 

_____________________ 

 




