
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ  މ ލިއްޔަތު  

  7201 ފެބުރުވަރީ 8

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ކުރިއަށް މި ގަނޑުމެއަޅުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މި އަހަރު އަުޅގަނޑުމެން`. 

ަބރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އްޒަތްތެރި މެންލާނަން. އި އަުޅގަނުޑ ދަންނަަވއިގެންދަނީ. ކޮމިޓީެގ މިަވގުުތ ހާޒިރީ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފުރު މޫސާ، އިްއޒަތްތެިރ ، ޙްޞާލި

 ،އަޙްމަދު އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންهللا މެންބަރު ފައިޞަލް ނަޞީމް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރަޝީދު އަދި އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަނުޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް

އިދާރީ މައްސަަލއިެގ މިއަދުގެ މި ބައްދަުލުވމުގެ  ގެ. އަުޅގަނޑުެމންއިނގޭތޯ އިރާގެ މެންބަރު ނިހާންވިލިމާލެ ދާ

 ހާޒިރުކުރުުމގެ  ޯއޕަންކޮށްތޯ، މީިޑއާ ވަަޑއިގެްނ ތިބިއްޔާ  އީ އެ ނުޑމެން ސުވާލުކުރަންއްމުކޮށް އަުޅގަޢާ ވަގުތު 

ދަންަނވަން. އަދި  މުގައިއެކަން އޯޕަން ކަިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ  މައްސަަލެއއްއެްއވެސް 

 2 މި ކުތާވަަނ ނަންބަރު ނު 3އާއި ނުކުތާ ނަންބަރު 2އެޖެންޑާގެ  ެގ މިއަދުގެއެާއއެުކގައި އަުޅގަނޑުމެން

ަވގުތު ނަމަ ތްތެރި މެންބަރުން ހައްދަވައިފިމި އިްއޒަ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮެތއް ނަންބަރަކަށް އެއްކޮށް

)ހ( ަގިއ  ގެ ވަނަ މާއްދާ 16ނޫނުގެ ޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން އޮޑިޓް ގާވަ އެނގިތްވެެގންދާނެ. ނަށް ސަލާމައަޅުގަނޑުމެ

ކުރުމަށް މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިޓް ގެ އަހަރީވަނަ އަހަރު  2016ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ރޓަތިްނ އޮޑިށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަބަޔާންކޮ

ރި މެންބަރުންގެ ރޮޕޯސަލްަތއް އިްއޒަތްތެޅިފައިވާ ޕްްއޔަންކުރުމުެގ އިޢުލާނާ ގުިޅގެން ހުަށހެޢަ އްރެ އޮޑިޓަ

ފަރާތަކުން ކަމުަގއި  2 ެކކޭ ޚިލާފަށްހަރުތަވާނެ. ދެން މި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަީނ އެހެން އަފައިލްކޮުޅގައި 

 ެއކުހެން އެއަށް އެާއއެކު މާތު އޮންނާނެ.މި މަޢުލޫ  އި ންގެ ފައިލްކޮޅުގަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުދަންނަވާލަން

 އި ވަނަ ނަންބަރުގަ  3ގެ ންޑާ . އެީއ މި އެޖެލާނަން އެހެްނ ނުކުތާެއއްކުީރަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވައި ބަޙުސްކުރުުކގެ

 އޮފީސް އޮޑިޓްކުެރްއވުމަށް އޮޑިޓްޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރނޫުނގެ ދަށުން ޮއޑިޓް ގާ، 2007/4އެއީ  ވާހަކަ އޮތް މި

ބެހޭގޮތުން  ހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކާމިދޭންވީ ކަންކަންާމއި ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަމާލުކަން ފާމެއް

މިއޮީތ އެއް ފޮނުއްވާފަިއ، މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީ  ށްމި ކޮމިޓީއަ ޖެނެރަލް އްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އޮިޑަޓރޙަ

ފައިާވ ފޮނުއްވާރަލް ޖެނެ އޮޑިަޓރ ގައި 2016ބަރ ިޑސެމް 22އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބިފަ. މި ސިޓީ

ުރަގިއ އިެދއްކި އިގަގެ ވާހަކަ ިމ ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މި މަސައްކަތު ،ސިޓީއެްއ. އެހެންނަމަވެސް

 ފަހަރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ސިޓީއަށް ކޮންިސޑަރ މަެއއް ނުލިބޭ. އެހެންނަނަށް މި ސިޓީއަޅުގަނޑުމެ

. 2016ޑިސެމްބަރ  18 ެއއީ  ކުރި ދުވަހަކީވަނަ ފަހަރަށް ިއޢުލާނު 2 !އާދެކުރެވުނީސް. އެއީ 

ކާ ުގޅިގެން އަުޅގަނޑުމެން ިމ އްދަލުވުމަޓީގައި ބޭއްވި ބަ މި ކޮމިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެއަްށވުރެން ކުރިން 

 ންނަށްކޮަބއިތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތަކީ މިހާރު ދެން ޢަ ވަނީ. ެއހެންވީމާ،އިސައްކަތް ނިންމާފަމަ

 ގެ އްދާވަނަ މާ  22ޫނނުގެ އި އޮތީ އޮޑިްޓ ގާ. ސިޓީގަ އިގަ ބަޙުސްޮކށްލެވިދާނެ މި މައްސަަލއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 
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 އުންޓްަތކާއި މާލީ ހިސާބުތަކާއި ެއކަ އޮފީހުގެ އަހަރީ ޖެނެރަލް  ރވާ ގޮުތގެ މަތިން އޮޑިޓަކޮށްފައި އި ބަޔާން )ހ(ގަ

ފަިއވާ މުސްތަިޤއްލު ރެވިްއޔަްނކުޔަ އަހަރުތަކުަގއި ޢަވޭުތވެދި ޓަަކއި މެދު ބަލައި ރިޕޯޓްކުރުމަށްއޮފީސް ހިންގާ ގޮތާ

ބަލާއިރު ބޮޑު ފީއެއްކަްނ އްކަމުން މި އަންނަނީ ނިސްބަތުން ދަ ފީެގ ގޮތުަގއި އޮޑިޓް ރުްނގެއޮޑިޓަ

ެގ ލަތުައިއސްފައިވާ ީފއަކީ ަދއު ސް އޮޑިްޓކޮށްދިނުމުގައި ަނގަމުން. މިހެން މި ދެންނެވީ މި އޮފީެވެއވެއިފަ ފާހަގަކުރެވި

 ސްމަށް ވެފައި މި އޮފީީފއެއް ކަ ވަރުގެއެއް އުޅޭ ީފއާ ދާދި ކޮށްދިނުމަށް ނަގައި ތަންތަން ޮއޑިޓް ޔަފާރިބޮޑެތި ވި

މާ ކުަޑ  ބަާލއިރުމަސައްކަތާ އަޅައި އޮޑިޓްކުރުުމަގއި ކުރަންޖެހޭ ކުންފުންޏެއް އޮޑިޓްކުރުަމކީ ބޮޑު ިވޔަފާރި

އަދަދެއް ކަނޑަައޅުއްވާަފއި އެ އަދަދަްށވުރެ ފީއަށް ވަކި  ޮއޑިޓްމި އޮފީހަށް ފެންނަ ގޮތުގައި  .މަސައްކަތަކަްށވާތީވެ 

މި އޮފީސް އޮޑިޓުކޮށްދޭން އެދޭ، އަދި މި އޮފީހުން އޮޑިޓު ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކެގ  ފީއަކަށްބޮޑު ނޫން 

މްތަކުން ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަކަށް ފުރުޞަތު މްތަކުން، އޮޑިޓު ފާކެަޓގަރީަގއި ހިމެނޭ އޮފީސް ފާ ތެރެއިން އޭ

ކުރިމަތިލެވޭނެ. މިގޮތުން ޮއޑިޓު ފީައކަށް ހަމަޖައްސަން ފަރާތްތަކުން ެއކަަމށް  އިފިނަމަ ެއކަށީގެްނވާ އަދަދެްއގެހުޅުވާލަ

ރުފިާޔއެވެ. ސަބަބަކީ މި އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން އޮންނަ ގޮތުން  75000މި އޮފީހަށް ފެންނަނީ އެންމެ ބޮޑުެވގެން 

 ދެން ޮއޑިޓަރަކު މުކަމަކަށްވާތީވެ. ން ންވަެރއްަގިއ ހިފެހެއްޓުން މުހިއޮޑިޓު ފީ ބޮުޑވަމުންދިއުން އެކަށީގެްނވާ މި

ތިން އަހަރަށް އެއް އޮިޑޓަރެްއ އަންނަ އްޔަންކުރުމުެގ ބަދަލުގަިއ ވިދިވިިދގެން ޢައަހަރަްށ  1ޢައްޔަންކުރުމުަގއި 

 ވެސް ުކޑަކުެރވޭނެކަަމށް ފެންނާތީއާއި އަދި ހަމަ  އްޔަންކުެރއްވުމުން މަސައްަކތުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅވެފަިއ އަގުޢަ

ވާލުކުެރވޭ ފަރާތާއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހާ ދެމެދު ވެވަަޑިއގަންނަވާ ެއއްބަސްވުުމގައި ޙަކަތް އެފަދައިން އޮޑިޓު މަސައް

އެއްބަްސވާ ތާރީޚަށް އޮޑިުޓ މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ގޮެތއް މިހާރު ހިމެނިފައި ނޯންނަކަން 

ބައި ހިމެނުއްވުން ރަނގަޅުކަމަށް މި އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ެވވަަޑިއގަންނަވާ ެއއްބަްސވުންތަުކގަިއ އެ

އިތުރުން މި އޮފީހުެގ  މީގެ ،ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަެމވެ. އަދި މި އޮފީހުެގ ލިޔުންތަކަީކ ދިވެހިން ބަހުން ހުރެފައި

އެއްޗެހި ދިވެހި ބަހުން ހުންނަ  އްމަށް ޓަކައި ާރއްޖެއިން ބޭރު މީހެލިޔުންތައް ދިވެހި ބަހުން ހުރެފައި އޮޑިުޓކުރު

ގަކޮށްލަމެވެ. މިގޮތުން މި ވެސް ފާހަ ދަންނަ މީހަކު ނެތި އައުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ދިމާވާކަން ކިޔަންލިޔަން

ހެއެވެ. ވީމާ، ިމ ފުންގެ ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު އޮިޑޓަރަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގައި ހޭދަކުރަންޖެއްޒަވަބެހޭ މު އޮފީހުގެ ކަމާ

އްލުވާނެ ގޮތަކަްށ ޙަެވސް  އް ޢައްޔަންކުރުުމގެ ކަންަތއްތައް މި މައްސަލަކުރާނެ ފަރާތެއޮފީސް އޮޑިޓު 

މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮޑިޓަރ ، މުގައި ދަންނަަވމެވެ. އެހެންވީމާހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން މި ޮއފީހުން އެދޭކަ

 އިދާރީމޭޒުގެ ބަެއއް ނުކުތާ  އިއާދެ! މީގަ އިވާ ސިޓީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ޑިސެމްބަރގަިއ ފޮނުއްވާފަ 22ޖެނެރަލް 

ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން. މިދެންނެވި ތާރީޚުގަިއ  ވެސް އެބަ ހުރި. ހަމަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް

ޅުއްވުމަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އިދާރާައށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެ 2016ޑިސެމްބަރ  15

މްތަކެއް އިންފޮމޭޝަން ގެންދަވާފަ. އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ ފާއެބަހުރި ދިވެހި  ނާ ގުޅިގެންލާޢުއި



3 

 

ފަަދ އެލް.އެލް.ޕީްޓސް އަދި ތުުރން އެފް.ޖޭ.އެސް އެސޯިސއޭއި އަދި އޭގެ  އެމް.ެއޗް.ޕީ.އޭ، އެލް.އެލް.ޕީ ހުރި. އެއީ 

އް ހުށައެއް ނާުޅއްާވ. އްވާަފއެއް ނުޭވ. ޕްރޮޕޯސަލެފަރާތްތަކުން މި އިންފޮމޭޝަން ގެންދެވި. ނަމަވެސް ހުށަހަޅު

ހުށަހެޅުއްވީމަ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބިގެން މިދިޔައީ  އި ދެވަނަ ބުރުގަ  އިއެފަހަރު ބާޠިލުުވމަށްފަހުގަ، އެހެންވީމާ

ދެ ފަރާތަކުން  އިޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ ާއއި އަދި ކޭ.ީޕ.އެމް.ޖޭގެ ފަރާތުން. އެވެސް ތިން ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ގެންދަވާފަ

. މިއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ސިުޓއޭޝަން މިަވގުތު ޮއތް ގޮތް މި ދަންނަވާލީ، ސަލް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ެއހެންވީމާޕްރޮޕޯ

 ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ތަންކޮެޅއް ފާސްޓުކޮްށ  އި ވެސް މި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތަްއ މި ދައުުރގަ ާޔ މުޤައްރިރު. އެްނމެ ފުރަތަމަޝުކުރިއް

 ޞަށް ބޮޑަށް ެއދޭކަމެއް. ެއއީ ޚާއްކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮތަށް މިކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަ

ކޮމިޓީން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދިމަދިމާލުން ހިނގާ ކަންކަން  ގޮތެްއގަިއ މިހާރު ސަރުކާުރެގ ކުންފުނިތަކާއި އަދިވެްސ މި

ކުުރވުުމެގ ުރގަިއ ެއ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީހިނގަނީ އެންމެ ރަނަގޅަށް ނޫންކަމަށް ގިނަ ބަަޔކު އަބަދު ދައްކަމުންދާއި

ާމ، ެއކަން މަސައްކަތްތަެކއް މި ކޮމިޓީަގއި އޮންނަންވާނެ. މި ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓު ތެރޭ ވެސް ޮއވޭ. އެހެންވީ

ހަމަ  ކުރުމަށް ޓަކައި މި ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު މަސަްއކަތްަތކެއް ކުަރްއވަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދިރުދަނާހަ

ވަަނއަށް  3ން ދެވަނަ ކަންތަކަށް ދިއުުމގެ ކުީރގަިއ މި އިަގއި މިއޮތް ކަންތައްތަުކގެ ތެރެ އެހެންމެ މިހާރު މި އެޖެންޑާ

ފުރަތަމަ ވެސް މިހާބޮޑެތި  މު ކަމެއް. އެންމެންމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މުހިސްކޮްށގެން މިކައޮތް ކަންތައް އި 

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ކުރިން.  16އަގުަތކެއް މިތަނަށް އަންނަން ފެށީމަ އޭގެ ސުވާލު 

މިލިއަން ރުފިާޔގެ  300އަން ރުފިޔާެގ، މިލި  300އެއީ މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ކުދިކުދި ކުންފުިނ، 

 2500މެއް. މިުއޅެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއިޑޓު ފާ އީޓްރާންސެކްޝަންތައް ހަދާ ުކންފުނިތަކުގެ ވެސް އާރންސްުޓ މި

 23ނޫނީ  މިލިއަން 20ހަކީ މުޅި ބަޖެޓަކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ ކުޑޮލަރަށް މި ކޮށްދެނީ އެމީހުންގެ ައގު. ެއކަމަ

މިލިއަނަށް އެއެރީ. މިހެން މިދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުްނ  45ން. މިފަހަރު އަދި ކިރިޔާ މިލިއަ

ކުރިން ެވސް އުަފއްދާފައި ހުރި ސުވާލުަތއް. ދެން ިމކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  އީމިކަން މިކުރަނީ ކީްއެވގެންތޯ މި

މުކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ންވަރަށް މުހި އީކަން މިމިކަން ފާހަގަކުރެއްިވގެން މިތަނަށް މިކަން ފޮނުވި

އަދި މާކެޓު  ރުފިޔާއަކީ ެއއީ ހަމަ ރީޒަނަލް ހާސް 75ކުޑަކުރަްނވެގެން. އެހެްނވީމާ، ވިދާޅުާވގޮތަށް ގާްތގަނޑަކަށް 

 98ލަްއކަ  1އްަކއަށް ނޫނީ ޕްރައިޒް އެއީ މިހާރުގެ ގާްތަގނޑަކަށް ބުނާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ދެ ލަ

މުތަކަށް ރަލް ހުއްދަ ދެއްވާަފއި އޮތް ފާހާހަށް ދާންޖެހުނު ސަބަބެއް ނެތް. ދެން މީގައި މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ން މި ކޮމިީޓން އެ ބަލައި ދިރާސާތަެކއް އިތެރެ ބަލާއިރުަގއި އެ އެންމެންގެ ެމދުގައި އަންނަ ބިޑުތަެކއް ބަާލފައި ޭއގެ
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ބޮޑަށް ލުއިެވގެންދާނެ ކަމެްއ  ެއގޮތަށް އެަކން ގެންދިއުމަކީ އެއީ މިަވގުަތށް ބަލާއިރު ބަޖެޓަށް ވަރަށް ކުރުމަށްފަހުގައި

އޮތީ މި އެއީ. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނަގޅު ޚިޔާލެްއ އެ 

ވަަނ  3ފަހަރުކޮށްފައި އަދި  ދެވަނަކޮށްފައި ރަތަމަ ފަހަރުފަ. އެހެންވީާމ، ފުްއސާކުރަްއވާހިކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުން 

ގޮތަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުަޞތު އެކަން ކުރުމުގެ ާޖަގ  ކޮށްފައި ވެސް އެ ބާޠިުލކުރަންވީމަ ބާޠިލުކޮށްފައި އެހެންފަހަރު

ށް އެކަންކަން ކުރިއަްށ އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން އަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ. އެ ވިދާޅުވިޮގތަ

ގެންދަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ ކޮށްފިކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ބަޖެުޓން ވަރަށްބޮޑު އަދަދެއް ުކޑަެވގެން އެބަދޭ މިހާރު އިން. 

އޮީތ  އަހަރު ޮއޑިޓަށް ދާވަުރގެ ައގެއް މިހާރު އެ 3އަހަުރގެ،  3އެހެންވީމާ، މިހާރުގެ އަގަށް ަބލާކަމަށް ވަންޏާ އެއީ 

ދެން ތެދު ހަދާ މީހަކު ވެއްެޖއްޔާ ބުނާނީ އެހެން. ދޮުގ ހަދާ މީހަކު ބުނަންޏާ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިހާރު ެއ ލާފަ. 

އެކަން ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ، ރެވޭނޭ ހަމަ ރީތިކޮށް. އެހެންވީމާއަހަރު ކު 2ބަޖެޓުން 

އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވެސް ެއއަށް  އަިއޑިއާ ނޫނީ ޚިޔާަލކީ ވަރަްށ ރަނގަޅު، އެހެންވީމާ

އެބަ ތާއީުދކުރަްއވާ ބޮލުން. އެހެންވީމާ، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މިއަށް ތާއީުދކުރަްއވަިއގެްނ އަުޅގަނޑުމެން މިގޮތަްށ 

ށަހަޅަން ެއގޮތަށް ގޮއްިސއްާޔ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހު

 މިހެން މީތި ކުރިއަށް ގެންދަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިއޮތީ ހުށަހަޅާފަ. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެްސ  ާޕޓީން 2ާޕޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ.  3މިހާރު އެއްކަމަީކ މި 

އަޅުގަނޑުމެން އިޢުލާނުކޮށްފިން. އެހެންވީމާ، މީތި ޕެންޑުކޮށްފައި އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އޮޑިޓު އޮފީހާއި ެއ 

 ބޭފުޅުން ެއއް ބާްއވާފައި އެތަކާިއ އަޅުގަނޑުމެންނާ މީޓިންގބޭފުޅުން ލައިސަންސް ދީފައި ތިބި ދިވެހި ކުންފުނި

މިއަށް ކުރިމަތިނުލަނީ ކީްއެވެގންތޯ؛ އަުޅގަނޑުމެން މި ިދެވހި ކުންފުންޏަކަށް މިކަން ދެންޏާ ކުރެވިދާނެތޯ. ެއކަން 

ފެށޭ ހަފްތާ މި ބަލާފައިތާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީތި ކެންސަލް ވެސް ކުރެޭވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން 

ބޭފުޅުންނަށް މިީއ  މަޝްވަރާކޮށްފަިއ އެ ޅުންާނއި ައޅުަގނޑުމެންނާބޭފު ތެރޭގައި އެ މީޓިްނގ ބަްއާވފައި އެ

ކުރާ ައެގއް ވެްސ އެހެރީ، ގާްތގަނޑަކަްށ ން އޮޑިޓް އޮފީހުން އެކްސްޕެްކޓްކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ބެލުމަްށފަހު ދެ

ކު ނުެވއްޖެއްާޔ މި . ެއއަށްފަހު ދެން އެއަށް ކަްނކުރާނެ ބަޔަން ދެއްވާފަބޭފުޅު ެވސް އެ ިއނީ އެ އަންދާޒާ ައެގއް

ބޭފުޅުން މިއަށް  އެ މީޓިންގ ބާްއވާަފއި އެ، ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާމީހުންނަށް ވެސް މި ދޭން
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ރެސްޕޮންޑްކުރަްއވަން ެއއްަބސްވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ބިުޑ ކެންސަލްކޮށްފައި އަލުން ީރބިޑަށް ހުޅުވާލާފައި ެއކަން 

 ހަޅަނީ. ކުރިއަްށގެންދަން އަޅުގަނޑު ހުށަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަކައި  އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު އެބަ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ. ނަމަެވސް، އިތުރު ވާހަަކއެއް މެންަބރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

 ވަނަ 16ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް އޮޑިޓުކުުރމައި ބެހޭގޮތުން މިއޮންނަ އޮޑިޓް ގާނޫނުގެ 

ޓަކައި. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީުހގެ  ލާނަން މަޢުލޫމާތަށްއި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަ މާއްދާއަށް )ހ(، )ށ(، )ނ( ތި

މަސައްކަތް ބެލުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ަކނޑައަޅާފަިއވާ ކޮމިޓީން، ެއއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ. ކޮންެމ 

އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، އެަކއުންޓްތަާކއި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީްސ  އަހަރަކު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ

ކޮންމެ މާލީ  -ރިޕޯޓުކުރުމަށް މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަްނކުރަންާވނެއެވެ. )ށ( އި ގޮތާއިމެދު ބަލަ ހިންގިފައިވާ

ތެޭރގައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ  މަސް ދުވަުހގެ 2މަސް ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ،  2އަހަރެއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެިށގެން 

ންކުާރ ޓަކައި މި ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެމަތީން ޢަްއޔަ އޮފީހުގެ ހިސާބުތަްއ ޮއޑިޓުުކރުމަށް

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަްތ  -ވާލުކުރަންވާނެެއވެ. އިނގޭތޯ. )ނ(ޙަ މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިޓަރާ 

ވާުލވި ފަރާތުން އޮޑިޓާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ލިޔުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި، ޙަށްފަހު އެ މަސައްކަތާއި މަކުރުމަފުރިހަ

ހުށަހަޅަންވާެނއެެވ.  މަސް ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަށާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް 

 ދެން.  އަޙްމަދަށް ފުރުޞަތުهللا ތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުމިއީ ސިމްޕަލްކޮްށ ޙާލަތު އޮތްގޮތް. ިއއްޒަތް، އެހެންވީމާ

 

  އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުގަނުޑ ޮއޑިޓް އޮީފހުގައި އޮޑިްޓކުރާނެ ބަެއއް ހޯދުމަށް މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

ޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ިރޢާޔަތްކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނ

އަހަރުގެ އޮޑިުޓކުރެޭވވަރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  3ބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ޤަޅުވި ފަަދއިން އަުޅގަނުޑމެން މި ވިދާ

ަލއްަކއަށްުވރެ މަތީގައި ިމ އުޅެނީ.  2 ލައްަކއަށް، 2ލިބިފައި ހުރި ޕްރޮޕޯސަލްތަްއ ގާްތގަނޑަކަށް މިހިރީ 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ އޮޑިޓު އޮީފހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފޮނުއްވާފައި އޮތް ިސޓީައށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ކަމަށް. ދެން  ރުފިޔާ 75000ންޑޭޝަން މި އަންނަނީ ބޭފުޅުން ރެކޮމަ  ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ގާތްގަނޑަކަށް އެ

ޓަކައި. އަޅުގަނޑު  ނަށް އަދި އިތުރަށް ފުރުޞަތެއް ހުޅުވިދާނެ މިއަށް ކުރިމަތިލާނެ ބޭފުޅުން ހޯދުމަށްއަޅުގަނޑުމެން

ބޫލުނުކުަރން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީައށް ދިވެހި ލައިސަންސް، އޮިޑޓް އޮފީހުން ލައިސަންސް ޤަވެސް  އެްއގޮތަކަށް

ބޭފުޅުން ކުރިަމތިނުލަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ީކއްެވގެންތޯ އެ ދޫކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްަފއި އެ
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ބޫލުކުެރވޭ ޤަހަލަ ކަެމއްކަމަްށ އަުޅގަނޑަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ިއންޓަރގްރިޓީ ެވސް ޭއގައި ެގއްލިގެންދާ ކަ

ތު ހުޅުވާލީމަ ލާ ފުރުޞަ ،ާވލުތައް ކުރުމުން. އެހެްނވީމާބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިުރކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އެ ސު  އެ

އެީކ އަުޅގަނޑުމެްނ ހިނގާށޭ. އަދިވެްސ ހުުޅވާލުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫނޭ. ހުޅުވާަލއިގެން ހިނގާށޭ  ބަޔަކާ

އަޅުގަނޑުމެން މިއާިއގެން ުކރިއަށްދާން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.

 

  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ީލޑަރ. އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި މި އެދުނީ ހަމަ ރިޔާޟް، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

 ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ުޝކުިރއްޔާ.  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.  ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުރުުމގެ މަރުޙަލާއެއް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އްވަމީހުންނާ މީޓްކޮށްލަ ހުރި ހުއްދަދީފައިމިހާރު ތްކޮށްލަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ވިދާޅުީވ ެއްއކަލަ އާދެ! ޚިޔާލު އެްއގޮ

ހިނގާށޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި ައުޅގަނޑުމެން ހިނގާ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ހުއްދަދީފައި އިން މީހުންގެ ލިސްޓް ގެނެސްފައި 

އެހެންވެއްޖެ  އިން ޝަޢުޤުވެިރަކން އެބަހުރިތޯ؟ފުޅުންގެ ތެރެމިއަށް ތިމަންނަ އެބަ ހުޅުާވލަމޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭ

އެ މީހުން  .ވުރެން ގިނަ މީހުން ޝަޢުޤުވެރިވާ ކަމަށް ވަންޏާ ހުޅުާވލީމަ ނިމުނީމަށް ވަންޏާ ތިންބައި މީހުންނަށްކަ

 ން އުޅެފާނެ މިތަނަށް ގެނެސް އަުޅގަނުޑމެން ވާހަކަދެއްކީމަ މީގެން އެހެން ކަހަލަ މާނައެއް މީަގ ދޭހަކޮށްގެ

. އެހެންނޫންތޯ އިބޫ. އެހެން ހަދާލާނީ. އިދާރީ ކުދީން ބުނެލާނީ ތިމަންނަމެން މިހާރު އެހެން ޕްރައިވެޓް އެކަންތައް

ދަދީފައި އޮްތ އެހެންވީމާ، މި ހުއް ލަނީ.ނޫނީ އެންމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު އަލުން މި ހުޅުވާ

ްއޔާ މި ފަހުން ވެސް ނުލަޭއ. އެހެްނވީމާ، އްބަަޔކު ނުލާ މީހުންނަށް ވެއްޖެއަްށ ކުރިމަތި އެ ވާތީވެ މިމީހުންނަށް ކަމަށް

އެ  ބައިވެރިެވވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ދެން އިތިމަންނަ އެބަ ހުޅުވާލަމޭ. އެހެންވިއްާޔ، ޝަޢުޤުވެރިވާ ަކމަށް ވަންޏާ މީގަ

ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޅުގަނޑުމެްނ ކޮށްލާނަން މި ކޮޅަށް. އަސާއްހިއަޅުގަނޑުމެން  ތައްމަޢުލޫމާތު
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ްއޔާުމ މީގެ އެހެން މައްސަަލއެްއ ދިމާވެދާނެ. ބުނެފާނެ އަުޅގަނޑުމެން ބަޔަކު ގެނެްސގެން މީޓްކޮށްފި ކަމަށް ެވއްޖެ

ޓްކޮށް ތެރެއަށް ުނވަންނަން. މި ޓްރާންސްޕޭރަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މީގެ އިއެންމެ ފަހުން މިކަހަލަ ކަމެއްގަ 

 މި އޯޕަންކޮށްލަމޭ. ޣަފޫރު.ބަލާިއރު ވެސް ގޮތް ިމީއ މި ވިޔަފާރި އުސޫލުން  މިކަން ހިނގާ

 

 އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި

މި ދޭހަވަނީ  މިސާލަކަށް އަޅުގަނުޑމެން މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަ ގޮުތން މިއިން މިހާރު

ށް . އެހެްނވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލައަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު އަގުަގއި ބަޔަކަށް ދެނީއޭ. އެއީ މިއިން ދޭހަވާ އެއްޗަކީ

 އަލުން އަުޅގަނޑުމެން ީރ ބިޑްކުރާނަމޭ.  އިން އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްަކވަދަންނަވަންވީ ނޫންތޯ ތި ބޭފުޅު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދޫ

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް ކުރިން ވެސް އެުދނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރިާޔޟް ރަޝީދު ފަހުން އެ 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ، އަޅުގަނޑު ވެސް އެއަށް ތާއީދުކުރާ އިދާރީމޭޒުން ވާހަކައަކީ އިދާރީ ބޭފުޅުން ެއ 

ޓް ހުރި ބަޔަކު އަށް އިންޓަރެސްލަީކ މިއީއޭ. އެހެންވީމާ، މިބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާފައި ިމހާރު އައިސްފައި އޮތް ބަދަ

ން ފުރުަޞތު ހުޅުވާލި ވާހަކަ ކޮންމެހެން އޮޑިްޓ އޮފީހުެގ ބޭފުޅުްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިއަށް ކުރިމަތިލާ

 ޝުކުރިއްޔާ. ކޮންމެހެން މީހުން ގެނެސްގެން ވާހަކަދެްއކުން އެއީ މާ މުހިންމު ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ެވސް ނުދެކެން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1،2އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު އެޖެންޑާގެ  .ލާނަންއިމިޓީގެ ެރކޯޑަށް ޓަަކއި ަދންނަވަކޮށްލާފައި ކޮއަޅުގަނޑު ހަމަ ރެޕްއަޕް

ިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެިކ ނަންބަރު ނުކުތާގަިއ މިވާ މަްއސަލަ ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮމިީޓގަ 3އަދި  2އަދި 

ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ިވސްނުންފުޅުތައް ވެސް ޚިާޔލު އެްއގޮތް ކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރިއަށް ިދއުމުަގިއ 

ވާލާދީ ެއ ޙަސިޓީއާ ަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ  2016 ޑިސެްމބަރ 22ނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންބޮުޑވުންތަކަްށ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިަވގުތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ ވެސް  އޮފީހުގެ ސިޓީަގއި

ވާލުކުރުމަށް މި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ޙައޮޑިުޓކުރުމަށް ޓަަކއި ފަރާތަކާ އޮފީހުގެ 
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ރެވިފަިއވާ ގޮތުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް މިކަން ވެސް ބޮުޑވުމާއި އެުކަގއި އަދި ސިޓީަގިއ ބަޔާންކު ހިސާބުތަކުގެ ައގު

ާއއިެއކު މި ކޮމިީޓެގ ވެ ކުެރވިދާނެ ކަމަށް ފެްނނާތީވެދެވިއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ ފަސޭހަކޮށް މިކަން ޑުޕްިލކޭޓު ނު

ހަފްތާ ކުޑަމިުނން ކުރިއަށް އޮތް  އިދާރީމޭޒުގެ މަަސއްކަާތއި ެއކު ކުރިއަށް އޮތް ހަމަ މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެންމެ

ގެ ލިބެންީވ ފެށުމާއި ހަމައަށް މި ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަުލގެ އޮފީހުން ވެްސ ގެންަނވާ އަދި އެފަރާތު 

ބަރުން ުކރާނެ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންކަން އިޢުލާނުކޮށް މި މަސައްކަތްމި އިއެހީތެރިކަމެއް ހޯދަ

އެޖެންޑާ އައިޓަމު ައޅުގަނޑު ނިންމާލަން. އަދި ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ މި  އިއިއްތިފާޤުވީ ކަމަށް ބަލަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ އަްޕޑޭޓެއް އެންމެ ައވަހަށް މިއަންނަ ހަފްތާގައި ބޭްއވޭ ބައްދަލުވުމެްއގައި ކުރިއަްށ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ދެން މިއޮތީ އި

އްމު ގޮތެްއަގއި ައޅުގަނޑުެމންގެ ކޮމިޓީއަށް ލިބެމުންދާ ސިޓީތަކުގެ ތަރުތީބުން ލިޭބ ޢާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަށް 

ސް އަުޅގަނޑުމެްނ ސިޓީއެްއ. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތަކު ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ ސިޓީއަކީ ވެ

ލާނަން. އަޅުގަނޑު ހަނދާން އިވާީތެވ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަ ކުރިއަށްދާ ކަންތައްަތއް އިޑާކޮށްގެން ބަލަހަމަ އެޖެން

ާބވަތުގެ މައްސަލަތައް އެޖެންާޑކޮށްގެްނ ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  އެބަހުރި މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއްަގއި ވެސް ވޭ މި

ެވސް ހަމަ  އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ ހަނދާން ައޅުގަނޑު ވޭ. އެކަމަކު  ނުކުރެވޭނެ ކަންތައް ީމގެ ތެެރއަށް ނުހިމެނުމަށް

ިއން އާދަމް އާދެ! ބޭފުޅަުކ ވެސް ހަމަ ޙުސަ އެާއއި ުގޅިގެން މި ސިޓީ ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިއީ

 ތާނގައިވެސް މި ކުރިން އުޅެނީ މީގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީެއއް މިއީ. މި ސިޓީގައި ެވސް މި

ވެފަިއވާ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ގާނޫނުން ލިބެންޖެހޭ އަަހރު 65މަޝްވަރާކުެރވިފަިއވާ މައްސަލައެއް. ެއއީ އުމުރުން 

ރިއްޔާ އްމުޮކށް ރައީސުލްޖުމްހޫޢާމަށް ދާދިފަހުން ޖަލްސާއެއްގައި ރުފިޔާ ދެްއވާ ކަ 5000ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި  2300

 79ރުފިޔާ  1021ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި  5000އަހަރުވުމުން ލިބެނީ  60ުޑެގ އުމުރުން ާވއިރު އަުޅގަނވިދާޅުވެަފއި

ޒާތުގެ ސިޓީތަެކއް މީގެކުީރަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ މީގައި އަެނއްކޮޅަށް. އެީއ  ލާރި ކަމަށް. މިއީ މި

ޕެންޝަނެއް ެއއަށްވުރެ ޮބޑުނަމަ  ިލބޭ އަދަދު އެއީ އެހެން މިދެންނެވި ގާނޫނުަގއި ޕެންަޝން ދިނުމުގެ ގާނޫނުަގއި އެ

ރުފިޔާ ލިބެމުން އަންނަނީ.  5000ދެނީ. މާނައަކީ  އެ ބޮޑުވާ އަދަދުން މި އަދަދު ކުޑަވާ އަދަދުން ބޮޑު އަދަުދ މި

ލިބުނީ މިހާރު މި ލިބޭ  އެގޮތަށް ވީ ސިޓީަތކެއް ައުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިދިޔަ އަހަރުގައި ލިބުނު. މިހާރު މި

ރުފިޔާ ނުލިބޭ މަްއސަލަ. އާދެ! އާދެ! ދެން  5000ާއއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެދްއވާ  ރުފިޔާ 2300އަދަދުން 

. ެއހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާަލންވެގެން މި ކުުރކޮށްލަނީ ށް މިހާރުވަނީ ޖަވާބެއް ދެވިފަމިއަ ،މިއަށް، އާދެ! ިމއަށް

 ގަސްޓު އެ އޮ 4އި ޖަވާބު ދެއްވާަފިއ މިއޮތީ ވާލާ ދެއްވާފަޙަ ލީހުގެ އިދާރާއިން އަމީންޢާއްމުއިނގޭތޯ. މިއަށް މަޖި

ސިޓީަގއި މިވަނީ ަސރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަަދދެއްގެ ަފއިސާ ވާ ކަމަށް  ސިޓީއަށް ދެއްތޯ؟ އޯކޭ. އޯކޭ. ޔާ. އެ

ތު ކޮމިީޓގެ ލިއްޔަބޫލުކުރެވޭތީ ސަުރކާރުގެ ަކމާ ބެހޭ ފަރާތަށް އެކަން ާސފުނުވެގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުުކރުމަށް މާޤަ
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ވާީތ ދަންނަވަމެވެ. މި މައްސަލައިަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދަުލކުރުމަށް އެދިވަަޑިއގެންފައިބައް ރައީސް މި ކޮމިޓީއާ

ސިޓީަގއި ފާހަގަކުރާ މައްސަލަ ތަފުސީލު، މިއީ ކޮން އިދާރާއަކުްނ  ރާތުން ފޮނުއްވާގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ތިޔަ ފަ

ކަމުގެ ސާބިތު ހެކި އަދި މި މައްސަލަާއ ެއއް ކަމާއި، ަފއިާސ ލިބެންޖެހޭލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ

ގުޭޅގޮތުން ތިޔަ ފަރާތުން ކޮިމޓީއަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ެއންމެހައި ލިޔުންތައް ފޮނުްއވަިއ ދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީން 

ނެ މިއީ ކުރިން އޮތް ސިޓީއެއް. އެ ސިޓީ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމި ނިންމުމެއް މިއީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ

ދަމް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވއި ސިޓީެއއް. އަުޅގަނާޑއި އާހަމަ ޙުސައިން  2016ޖުލައި  18އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން. 

 ން އެދެމެވެ. ސަބަބަކީ،ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވު  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ

ބެހޭ  ާވކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާސަރުކާރުން ލި  ށްއަޅުގަނޑަ

ލުމަށެވެ. މިކަހަލަ ވަރަށް؛ ފަރާތްތަކުން އެކަން ސާފުނުެވގެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެަކމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް

މި  ހަމަ ސޭމް މީހާ ޔިަތކު ފޮނުްއވި، މި އަދި އެހެން މައްސަަލއެްއ. މިއޭުރގަިއ މަޖިލީހުން އޮުޅންފިލުވީ ރައް !އާދެ

ަގިއ މި ފޮނުއްވަނީ ިމ ވާހަކަ. ޮފނުއްވީމަ އަުޅގަނޑުމެން އޭުރ މި ވާހަކަ މިތާ ެދއްކިން. ފޮނުއްވަނީ އިނގޭތޯ. ޖުލައި

ދެން މި ފޮނުއްވަނީ މި ސިީޓ  އްމު ސިޓީއެއް ފޮނުްއވީމަޢާތެއް މިއަކު ނެތޭ. ދެން އަމީންއެްއވެސްކަހަލަ މަޢުލޫމާ

އިނގޭތޯ. ޭއގެފަހުން އޭނަ ޮފނުއްވާފަިއ މިވަނީ މި ސިޓީ. މި ސިޓީ މި ވިާދޅުވަނީ ތިަމންނައަށް ލިބޭ ފައިސާަތކުެގ 

 1021ރުފިޔާ ނުލިބި  5000ރުފިޔާ ނުލިބި  2500ތަފުސީލެއް މިތާކު ވިދާުޅވެފަެއއް ނެތް. ތިމަންނާއަށް މި ލިބެނީ 

 ކަ. ރިޔާްޟ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް.ރުފިޔާ ލިބޭ ވާހަ

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިތަނުން ދޯ. މިހާރު މިތަނުން  ވެސް ސިސްޓަމް ތެރެއިން ލާފައި ދޫކޮށްލީމަ ނިމުނީ މި ސިސްޓަމް ބޭރުން މިހާރު

ަތކަށް ފޮނުއްވީމަ، ސަބް ކޮމިޓީތަކުން ވަރަށް ައވަހަްށ އްމުގޮތެްއަގއި މި ހިނގާ މައްސަލަތައް ސަބް ކޮމިޓީޢާ

މައްސަލަ އެބަ ނިންމާ މީގައި ޙައްލު އެބަ ގެނަސްދޭ. މިހާރު ފުރަތަމަ މި އެޖެންޑާގައި ޮއތީ ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ 

ތުން ސަރުކާރަްށ ފައިސާގެ ވާހަކަ. މީަގއި އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވުނީ އެކި ދިމަދިމާ ޚިޔާނާތުގެ ގޮތުން ެއގޮތްމިގޮ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ. އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރައްަވއިފި މުޅިން އެހެން ތަފާތު ވާހަކައެއް. 

އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަިއަގިއ ޕެންޝަން އެބައުޅޭ ރިޕީޓް ނުވާނެ ގޮތަކަށް ޑަބަލް ޕެްނޝަނެއް ނުލިބޭނެ ކަހަލަ 

ރަން ދައުލަތުގެ ވިްސނުމެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ބޭފުޅުންނަްށ ގޮތަކަށް މި ސިސްޓަމް ބައްޓަންކު

ޑަބަލްކޮށް އެބަ ލިބޭ. އަނެްއބައި ބޭފުޅުންނަށް ޑަބަލްކޮށް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައަކީ މިއަދު މިތަނުން 

ނަގާަފއި އޮތް ކޮމިޓީެއއް، ސަްބ  ގައި އެބައޮތް މުސާަރއިގެ އޮނިގަނޑު ބަލަންނނިންމޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން. މިތާ

ކޮމިޓީއެއް. އެ ސަބް ކޮމިޓީްނ މައްސަލަ ފޮނުްއވާލީމަ ޕެންޝަން އޮފީހުން ގެންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި މި މީހާގެ މި 
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ފަހުގައި މިތަނަށް މައްސަލަ ގެނަންޏާ މީގައި މި މައްސަލަ ނިމޭލެއް ިއ އުސޫލު ބެލުމަށްާއއި މިކަން ހިނގަ ޝަކުވާ

ނެ. މީގެ އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، މާގިނަ ވަގުތުަތކެއް މިކަމަށް ހޭދަކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަވަސް ވާ

ގޮތް ސަބް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މުސާރައިެގ އޮނިގަނޑު އޮންނަ

 ފޮނުއްވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް.ޞަތު އަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ށް ފުރުލަޞަމެންބަރު ފައި އިްއޒަތްތެރި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މި  އިއާދެ! އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ޮބޑަށް މި ގާނޫނު އޮތްގޮތަށް ޮއޅުން ނުފިލައިގެން އުޅެނީހެން. މިހާރު ޕެންޝަނުގަ

ބެހޭ ބައިެގ  ދެނީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އަާސސީ ޕެންޝަނާ ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ލާރި މި އިކުަރއްވާފަ މުސްކުޅި

ސް ރުިފޔާ އިުރގައި ހަތަރު ހާން ޕެންޝަން ލިބޭތެރެއިން. މި އަސާީސ ޕެންަޝނުގެ ގާނޫުނގަިއ މި އިންނަނީ ދައުލަތު

ގެ ތެރެއަށް ލާރި ލައިގެން ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ ހަމަކޮށްދޭން. ފަސްހާހަކީ ނަމަ އެ ދެ ހާސް ރުފިޔާހަމަނުވާކަމުގަިއވަނީ

ނާޔަުތެގ ޢި އެީއ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ .އެހެން ެއއްެޗއް އަދި. ެއއީ ެޕންޝަންގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ޭދ އެްއެޗއް ނޫން

އެ ހަތުހާސް ރުފިޔާ ، ނެ. އެހެންވީމާގާނޫނަކަށް ނުފެތޭ އެބަަޔކުން އެހެންވީާމ، ދަށުން މި ސަރުކާރުން ދޭ އެއްެޗއް. 

ވެގެން ިމ އަހަރު  65ޔާ އެްއ ނުދޭނެ. ދެން ހަމަނުވާކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ މިައށްވުރެން މަްއޗަށް ހިނަގއްޖެަކމަށްވަނީވިއް 

ދޭ ލާރީގަ ވެސް މި އިންނަނީ މި ބޭސިކް ސެލަރީ މި ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް މި ބޭސިކް ޕެންޝަން 

އަހަރުެވެގން ޕެންޝަން ލިބޭކަމުގަިއ  20ކޮށްގެން މަތްިޚދުއޭގެ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށް ދެން ދައުލަތަށް  ހިމެނިގެންދާނީ.

ތެރެއިން އޭތި ދާނީ.  ވަނީ ިވއްޔާ އެ ޕެންޝަުނގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ދެންނެިވ ހަތަރުހާސް ރުފިޔާގެ ބްރެެކޓް

ޓަކައި ދެާހްސ  ކުރުމަށްއެ ހަތަރު ހާސް ރުފިާޔ ހަމަ ރަށް އޭނައަށް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާެގ އިތު، އެހެންވީމާ

ފިޔާއެއް ނޫން ލިބޭނީ. ރު 1021 ނޫން.، ނޫން ،ގެ އެ ބުނަނީ. ނޫންނތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ ދޭ ވާހަަކ ކަންނޭ

ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެ ވާހަަކ  ެވގެން ލިބޭ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭތޯ 65ނުވަންވީ ނޫން އޭނައަށް ސިޓީ ފޮ ، އެހެންވީމާ

 ކޮށްލީމަ ނިމުނީ. ސާފު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަަސއްަކތް ލުއިކޮށްލުމުެގ ގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މިްސރާބު މިދަނީ ހަމަ މިއަ

 މުކޮށް އްޢާސަބް ކޮމިޓީގައި  ހެޅުއްވި މިއްލެއް ހޯއްދެވުމަށް ހެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަޙަ

މިފަދަ ކަންތައްތައް ބަލާ ބަޔަށް މި ގެންދަން. އަދި އިއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވާ ތަރުތީބުްނ 

ދާކަމަށް ވާނަމަ މިއަށް ުލއި، ައވަސް ަޙއްލެއް ލިބުން ިމ އެދެނީ. މިހާރު ެއކްރޫޑް ެޕންޝަން މި ބަލަހައްޓަާވ 

އަށް ޙައްލެއް ބޭފުޅުން މި މީހާ ޓްރޭޝަން އިދާރާއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އެޕެންޝަން އެޑްމިނިސް

ލޫމާތު ބަރާބަރަށް ދިނުން ފޮނުވަންވީނޫންތޯއޭ. އެ ފައިނަލެްއ ހޯދުމަށް ޓަކައި. އާދެ! ޢުނުވަތަ ދޭންވާ މަ

ޮކޅަށް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު. އަންނަނީ. އެްއޮކޅުން އަނެއް މަޑުކޮށްލަްއވާ. ރިޕީޓް މައްަސލަތަކެކޭ މި

ބައްދަލުކުރަންވީނޫންތޯއޭ.  އާބޭފުޅާ ތި ގެންގޮސް ކުޑަ ޮކމިޓީގެ ފަރާތުން އެމިޓީއަްށ މީއެހެންވީމާ، ކުޑަ ކޮ

ވަނަ މާއްާދގެ،  102)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ަގވާއިުދަގއި ހުރި ސަބް ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓާއެުކ މި ބަލާލަނީ. ެއއީ 

ގެ ދަށުްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 10ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  100ެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުން

އޮންނަނީ.  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަިއގެ އޮނިގަނޑާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަަތއް ދިރާސާކުާރ ކޮމިޓީއެއް މި

ނުވަންޖެހޭނީ. އާދެ! އެހެންނޭ. މި ބަލާލަނީ. އެހެންތޯ ލާފަިއ ފޮއިމަްއސަލަ ތަފާތުވަންޏާ ވެސް ބަލަ  އެހެންވީމާ، ދޭީތގެ

ްއޔާ އެ ކޮމިީޓއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވަން. އެހެންެވ، ތިިރ ލާފައި އެފަދަ ކޮމިޓީެއއް ވެއްޖެމި ބަލަނީ. އެހެންތޯ ބަ

 އަށް ލިބިފައިވާކޮށްލަދެްއވާ. ދެން މިއޮތީ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާޮގތުން ކޮމިޓީއުޅެނީ. ސްކްރޯލް ޑައުން ބަލަން މި

ޓިންގ އެންްޑ ވާލުކޮށް، ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓާއި މޯްލޑިވްސް ާމކެޙައޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތކުެގ ނިންމުން 

އަިދވެްސ ތިރިއަށް ގެންަދވާ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބިލު މަޝްވަރާުކރުން. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަްލ  ؛ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން

އެކަމަކަށް ނެތޭ އިނގޭތޯ.  ސްޕެސިފިކް ކޮމިޓީެއއް ރިާޔޟް، ވެސް ތިރި. އެހެންވީމާއަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު. އަދި 2016

ގެ ދަށުން 10ވަަނ މާއްދާގެ  100އޮތީ، މަޑުކޮށްަލއްާވ. އެހެންނޭ މިދަންނަވަނީ. މިހާރު ރީއްޗަށް ކަނޑައެިޅގެން 

ހަޅަިއގެން މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިެގ އޮިނަގނޑާ ގުިޅގެން ހުށަ

ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ  ބުނާހެން މި  އިންނަނީ އިނގޭތޯ. އެހެން ކަނޑައެޅިގެން އިީނމަ އެ ކަމަށް މި

އިތުރު ކޮމިޓީެއއް އެހެންނޫނީ ހަމަ ހަދަން މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް. އެހެންވީމާ، މީގެފަހުން ހަދަންވީނޫންތޯއޭ މިފަދަ 

. އޭރުން އެްޑކުރުމަށްފަހު ެއ ކޮމިޓީއަްށ ދާނީ. ހަމަ މި ސޭމް ބޭފުޅުން ތިއްަބވާނީ އެއް އްތަކަށް ސަބް ކޮމިޓީ ތަކަން

އޭގެ ބޭރުން އަންނަ  ނ،. ުއހޫއޮންަނޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނީ ަގއިން އެކަން ަބރާބަރަށް ގަާވއިދުއޭރު އެތާނަގއި.

ކޮމިީޓއެްއގެ މެންޑޭްޓ  . އިހަށް މަޑުކޮށްލަްއވާ.ނޫން ،.. ނޫން.ދަންނަވަނީ ކަންތައް. މިހާރު އަުޅގަނުޑ މި

، އްޔާ އޭަގއި ނުހިމެނޭލިޔެަފއި ޮއވެއްޖެ ކަނޑައެިޅގެން މިތާނަގއި ޮއންނަ ގަާވއިދުތަކުގެ ތެޭރަގިއ ރީއްޗަށް 

 ،ދަންނަވަން މި ވޭނެ އިނގޭތޯ. އާދެ! ެއހެންވީމާ،ލެކަެމއް ގަަދކަމުން ޭއގެ ތެރެައކަްށ ނު އިޙްތިޞާސްަގއި ނުހިމެނޭ

ހުރި ކޮމިޓީތައް.  ބޭފުޅުންނަށް ރަސްމީކޮށް މިވަުގތު މިތާ އޮތީ ފެންނަން ތި ހުށަހަޅާނީ ތީތި ތި އަޅުގަނޑު މި
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އިނގޭތީ.  އެއަށް ދިޔައީ ންކަންތައްތައް ިލޔުްއވާފައި ފާްސޮކށްލީމަ ނިމުނީ. ވަގުތުއެހެނިހެން އެހެންވީމާ، 

 ށް ހުށަހަޅުްއވާ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެގޮތަ

 

 ގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އްދޫ ދާއިރާ ގަ

ހުރި  ޓަކައި އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިހާރު ހެދިފައި އްލުކުރުމަށްޙައަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ 

އްސަލަތައް އިތުރުކޮށްފައި ސަބް ކޮމިޓީއަށް ބާވަތުގެ އެހެނިހެން މަ ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށްފައި އެތަނަށް މި

 މި ފޮނުވާ މިކަން ދިރާސާކޮށް ނިންމަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮށްލަްއވާ. ދުއީތާ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ކުރަން. ދުއީހުށަހެޅުމަށް ތާހުށަހެޅި ގެ ޙްމަދު ރަޝީދުއަޅުގަނޑު ަގއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މާެއކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް ނުދިޔަ ނަމަވެއުދު ލިބިގެން ދިއީއާދެ! ދެ ބޭފުޅުން ތާ

ތެރެއިްނ  ުތގަިއ މިއޮްތ ސަބް ކޮމިީޓގެބޫލުކޮށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަޤަމީަގއި ދިމާެވއްޖެކަމަށް  ސްކޮންސެންސަ

ގެ ދަށުން ރަްއޔިތުން  10ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ެގ  100ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ވަނަ މާއްދާ 102ގާނޫނުއަސާީސގެ 

މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަތައް ދިރާސާކުރުުމެގ 

ޕެންޝަނާ ގުޅުންހުރި  ،ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކޮމްޕްލެއިންތައް ބެލި  އާކޮމިޓީއަށް ލިބޭ މުސާރަ އިތުރުން މި

ެވސް އެއީ މި ކޮމިީޓގެ މެންޭޑޓެއް ކަނަޑއަޅާ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އަތުގައި ިމއޮތް  ންހެއްޓުބެލެ ކަންތައްތައް

ކުރަްނ. އެހާ ފަސޭހަކަމެކޭ މިއީ. އްޖެކަމުގައި އިޢުލާންހާރު ނިމިމައްސަލަ މި ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި މައްސަލަ މި

 ބޫލުކުރެވޭތީ ސަރުކާުރގެ ކަމާ ޤަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވާކަމަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިއޮތީ ސަރުކާރަ އިވަނަިއގަ 4ދެން 

 3މިއީ. ންމި މައްސަލަ ... ހަމަ ދެންމެ މި ނި ކުރުމަށްބެހޭ ފަރާތުން އެކަން ސާފުނުވެގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު

ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމުގެ  އުފެނަކަ ކޯޕަޭރޝަނުގެ ފަރާތުން އަ މަގުތަުކގައި .. ތ.ކނބިދޫ.އޮގަްސޓް

ްއެގ އެށް އެ ގެގޭގެ މީޓަރާ ގުޅާ ކޭބަލަކުރަމުން ދާއިރުަގިއ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން ކަތްމަސައް

ނުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލުން ިމ ދައްކަްނޖެހޭ ގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ ވެރިފަރާތުން ފައިސާ
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ބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ަގއި ކިނ 2016ޖޫން  26މަށް އެދި މައްސަލަ ފޮނުވާފަިއވާތީ ަމްއސަލަ ބައްލަަވއިދެްއވު

ދުމަފުޅު އާދެ! ހަނ !ރާކޮށް ގޮތެއް ކަނަޑއެޅުން. އާދެމެދު މަޝްވަ ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީއާ ޟްރިޔާهللا ބަރު ޢަބްދުމެން

ނަން ހަމަ ލާއިކޮމިޓީން ބަދަލުވެފައިާވތީ ހަމައެކަނި ރަފްލީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ހުރި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން

އިދާރާއިްނ ަގއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލު  2016ޖޫން  9ތާރީޚް. 

މި ަގއި ފޮުނއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަެއއް ޖޫން 26ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ ޟްރިޔާ ވާލާ ދީ ޙަ ލިބިފައިވާ ސިީޓއަކާ 

އިްއޒަތްތެރި  ތެރެއިންނދުމަފުޅު ހުރި މެންބަރުންގެ މައްސަލައަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ޑެލިބަރޭޝަން ހަ

 އަރުވަން ެއއްެޗކޭ ވިދާޅުވުމަށް.  މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު

 

  ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

އްލުވެފައި އޮތްހެން. ެއހެންވެގެން އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ވެސް މިއަށް ބަޙުސަކަށް ޙަހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިތކަން މި

ގެ ފަހުަގއި ެއކަްނ ަލން. އޭލަ ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބެއް ބަލާމައްސައެ ނުގޮސް ފުރަތަމަ ފެނަކައިން ސާފުކޮށްލަން 

 ލަކަށް ދަކަމަށް ވަންޏާ ދެންމެ އެ ނެގި ސަބް ކޮމިޓީއަށް ތީތި ފޮނުވާލަދީ.  ޞީކުރަން ބޭނުންވަންޏާ، ޭއެގ ތަފްދިގު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ރި މެންބަކަންނޭނގެ. އިްއޒަތްތެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ސާފު

ހީވަނީ ޚިޔާލު ެއއްގޮްތވެއްޖެހެްނ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ށް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނޑަ އަށް.ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ގުިޅގެން މިހާރު ފެނަކައަށް މި ކޮމިޓީން ސިޓީެއއް ފޮނުާވ  ްއީވ މި ލިބިފައިވާ ިސޓީއާރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅު

އެގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ، ޖަވާބުދިނުން. އެހެންވީމާ ިއ މީގެމިކަން އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހުގަ

ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަމުން މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  ޖެއް ިއވާތީ އެ މައްސަލަ ެއގޮތަށް ނިމިވެސް ތާއީދުކުަރްއވާފަ

ހަލުވި ސްޕީޑުަގއި ނިންމާލެވިއްޖެކަމަށް  އެޖެންޑާަގއި އަުޅގަނޑުމެންަނށް ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްަތއް ހަމަ ވަރަށް

ދަންނަވަމުން އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އައު އަހަރު ފެށިގެން އަުޅގަނުޑމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

ކުރާނެ ޓަކަިއ މަސައްކަތް  ގެންދިއުމަށް  މަސައްކަތް މިއަްށވުރެ، މިދިަޔ އަހަރަށްވުރެ ޕްޮރޑަކްިޓވްކޮްށ ބާރަށް ކުރިއަށް

ވާހަކަދަންނަވަން. އަދި ިއްއަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ ަވގުތުަގއި ަގޑިއަށް ަވޑަިއގެން ކޮމިޓީަގއި ަވގުތު 

ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ދެްއވަންޖެހޭ ެއހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން  ހޭދަކުރައްވާ މަަސއްކަތްޕުޅުަތްއ ނިންމެވުމުގައި ތި 

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ ެއއްގޮތަށް ދެްއވާނެކަމަށް ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން.  އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެްސ،

ބާްއވާނަން. އަދި  ތެރޭގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ގިނަ ބައްަދލުވުންތައް އަުޅގަނޑުމެން މި އަހަރު

އަޅަމުންދާ ބައެްއ މައްސަލަަތއް މި  ސަރުކާރާިއ، ސަރުކާުރ ކުންުފނިތަކާއި، ސަރުކާުރގެ އެިކެއކި ދިމަދިމާލުން ހާ
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އްލު ލިބޭނެ ގޮަތކަްށ މަސައްކަްތކުރަމުންދާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން ކޮމިޓީން ޙަ ޓީގަިއ ބަލަިއ ދިރާސާކޮްށ ޭއގެ ކޮމި

ل ْيك مْ  لسَّال م  و  މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން ނިންމާލަން.  ة   ع  ْحم  ر  ك ات ه   للاه  و  ب ر   .و 
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