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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ  ން ތިއްެބވި އެންމެހައިވަަޑއިގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމަށް`. 

 އްމުގޮެތއްަގއި މާލިްއޔަުތ ވަނަ ަބއްދަލުވުން. ޢާ 2ޓީގެ ކޮމި އަުޅގަނޑުމެން ބާްއވާ މާިލއްޔަތު އިދަންނަވަން. މިއަހަރުގަ 

ން އެޖެންޑާއަށް އިދާރީ މައްސަލަެއއް ވާނަަމ ނުޑމެން ބަލާލަައޅުގަ ކުރިން ކޮމިޓީ ފެށިގެން ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގެ

ންދަންވީޯތ ށް ގެކުރުން. ޢާްއމުގޮތެްއގައި މިކަން މި އޮްނނަނީ ކޮމިޓީ މީޑިއާގެ ޙާޒިުރގައި ކުރިއަަފއިސަލާއެކަމެއް 

ވެސް ހަމަ  މެންބަރުން ވަކިގޮެތއް ނިންމެވުން. ަވކި އިތުރު ގޮތަކަށް ނުދަންނަވާތީވެ މިއަދު ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި

އަށް އެކްސެްސވުމަށް ަގއި ތިބިކަމުަގއި ވާނަމަ ކޮމިޓީމީޑިއާއަށް އޮްނކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަދި އިދާރީމޭޒުން މީޑިއާ

ވާ ގޮތުން ކޮށްފައި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ބަޔާން 16ކުތާައކަށް މިއޮތީ އޮޑިޓު ގާނޫުނެގ ދަންނަވަން. ދެވަނަ ނު

އްޔަްނކުރުމާ ޢައޮޑިޓަރެއް މުސްތަޤިއްލު  އަހަރުގެ އަހަީރ އޮޑިޓުކުރުމަށް ވަނަ 2016އޮފީހުގެ  ގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

އެންމެފަހުގެ ބަްއދަލުވުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުން. އެނގިވަަޑިއެގންފައިވާނެ 

ރެިވގެްނ ދާރާގެ މަސައްކަްތކުކުެރްއވުމަށް މި އިޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އޮޑިޓުކުރިއަށް ގެންދަންޖެހުނީ އޮ 

ނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިގައިޢުލާންކުރީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ބިޑުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކެވުން. އަދި އެ ުދަވހު

 2017ޖެނުއަރީ  9ލިބިގެންދިޔަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަްށ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުެޅއް. އެއީ 

ހުށަހެޅުމުން މިދާ އަދަދަކީ ބޮޑު ޓީފުޅުަގއި ޭއރު ވިދާޅުވެފަިއޭވ، މި އަދަދު ޢާއްމުކޮށް މި ގައި. މި ސި

ެއްއަގިއ ގސީލިން  ހަމަގައިގެ އެ މަތީ އަދަދާ ރުފިޔާގެ 75000 އަދަދެއްކަމަށާއި ގާްތގަނޑަކަްށ ދިވެހި ރުފިޔާއިން

އްާވކަމަށް. މިގޮތުްނ މިކަން ކުރެއްވޭނެ ދިވެހި ޮއޑިޓު ފަރމްތައް މިހާރު ހުރިކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރަ

ވާެނ އްވި މިގޮތަށް މިކަންވާ ފާސްުކރެކުެރވި އެދުވަުހގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްމަސައްކަތް

ބުރަ  ިއދާރީމޭޒުން ވަރަށް، ތްޕުޅު ކޮށްދެއްވުން. އެހެްނވީމާގޮތެއް ކަނަޑއެޅޭތޯ އިދާރީމޭޒުން މަސައްކަކަހަލަ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިޔައީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ައދި ކަމާ ކޮށްދެްއަވއި މަސައްކަތްޕުޅު

ހުރިކަްނ. މިގޮތުން މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުަގއި ޮއޑިޓަރސް   ދަ ކުންފުނިތައް ރާއްޖޭގައިބަ ހުރި އެފަފެންނަން އެ

ހިމެނޭ ދިވެހި ތިން  މްތަުކގެ ތެރޭަގއި އެބަރފައި ހުްނނަ އޮޑިޓު ފާރަޖިސްޓަރޑް ވިތު މީރާ. މީާރގައި ރަޖިސްޓްީރކޮށް

މި ަމސައްކަތްކުެރވިދާނެކަުމގެ  އިރީގަ ދަދަްށ، މި އަދަދުން ތިނީ މި އަެވސް މިހާރު މިވަ މުންރފަރމެއް. އެ ތިން ފާ

 ހު ުކރިއަށް ގެންދިޔަ ވާހަަކއިގެ އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަ، ކޭޝަން ދެްއވާފަ. އެހެންވީމާއިންޑި

އެގޮތުން  ންއިހެން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލާނައާދެވިފަ ފޯކަސް މިހާރު މިއޮތީ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވި ހިސާބަށް

މޯލްޑިވްސް. މި ތިން ކުންފުނި މި އަދަދަށް މިކަން  ހޮަވތު ކްރޯންއެްޗ.ޕީ.އޭ އަދި އެފް.ޖޭ އެސޯިސއޭޓްސް، އެމް.

އޮތްއިުރަގއި މަތީ  އިތިން ކުންފުންޏަކުން މިއަދަދުގެ ވާހަކައަށް އެއްަބްސވެފަ، ނެ ކަމަށް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާކުރާ

މެންބަރުން ގޮތެއް  ޔާންކޮށް އަލުން ިއޢުލާންކުރުން އެއީ މި ޮކމިޓީކަަމށް ބަ 75000ައކީ ގސީލިން



2 

 

ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިއްޒަްތތެއަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން  ނިންމަވައިދެްއވަންޖެހޭ ގޮތަކީ މިއަދު. އެހެންެވގެން

 ފުރުޞަތު އަރުވަްނ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. ޝަރީފްގެ 

 

 ބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ައކީ. ގރުފިޔާއޭ ސީލިން 75000ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަލުްނ އިޢުލާންކުރައްވަން ހަމަ ތިޔަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން 

 މިކަން ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް އޮްތތޯ. އެއަްށވުރެ ކުޑަ އަދަދުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު  އަންނާނީ ެދއްތޯ މިކޮޅަށް ގެނެސް އިމިހާރު އިޢުލާންކުރާނެ އެބަެއްއ ނާންނާނެ ދެއްތޯ. ބްރީފިންގަ 

ން އެކަމަކު މިހާރު .ހުށަހަޅަންހަމަ ވެސް  އަުޅގަނޑު އެހެންީވމާ، ތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!އެހެންނޫންތޯ އިންނަނީ. )ަވގު 

 ވާލުކުެރޭވވަުރވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއކަން އޭރުން ައޅުގަނޑުމެންނާ ޙަ އެއް ހަފްތާ ތެރޭގައި މިހާރަށް ނިންމާލާފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނުޑ ރިޢާޔަތްކޮށް އިޝާރާތްކުރަން. މިމަހުގެ ނިޔަލަކީ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅު 

ހަނދުމަފުޅު ހަމަ ކުރެއްވުން އެދެން. މުއްދަތުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ގާނޫނީ ގޮތުން ކޮށް ނިންމަންޖެހޭ 

އްކަތް ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން މި މަސަނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން މި މަސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ާގނޫ

 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކައި މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދުއޮތް  އިޕާުޓގަައޅުގަނޑުމެންގެ ، ނިންމަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެްއެޗއް ވިާދޅުވޭތޯ އަުޅގަނުޑ ައދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  ވެސް ކުރެވިަފއިާވގޮތުން

 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،މަޑުކޮށްގެން މި ހުންނަނީ. އިބްރާހީމް

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެންމެ އެއް ކަނޑަައޅާފައި ގސީލިން އިހަމަ އިޢުލާންކޮށްފަެވސް އެ ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު

 ުހށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެ ޝަރީފް  ކަނޑައަޅާފަ. އަކީ މިއީ ކަމަށްގމަތީ ސީލިން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ވަިކ  އިިސޓީއަށް ބަލާއިުރ މީގަ  ފޮނުވި ރު. އަުޅގަނޑަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުންޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރި

ކަހަލަ ވިސްނުމެއް އޮްތ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭތީ. މިއީ އަުޅގަނޑަށް ތަކަށް މިކަން، މި މަސަްއކަތް ދޭފަރާ

ފެންނަން މިއޮތީ. މިސާލަކަށް މި  ންނޭނގޭގޮތެއް ކަ އެހާ ރަނގަޅު ނޫންފިކުރާ  އިމެްނގެ ވިްސނުމާހީވަނީ އަޅުގަނޑު

ށް ކުރަްއާވއިުރ އޮޑިޓަރުން ހޯއްދެއްވުމަ ަތއްމި އޮފީސް އޮޑިޓުކުެރްއވުމުެގ މަސައްކަ މީގެއިން ފެންނަން މިއޮތީ

ހިމެނޭ ޮއޑިޓު  އިގަީރގައޭ ކެޓަ ވްސް އިންލެންޑު ެރެވނިއު އޮތޯރިީޓގެ ވެބްަސއިުޓަގއި ޝާޢިއުކުަރްއވާފަިއވާމޯލްޑިލް

 ނަވަެމވެ. މިއީކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާރމްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ިއޢުލާންކުރެއްވުމަށް މި އޮފީހުްނ އެދޭކަމުަގއި ދަން

 އެައކަށް ،ގޮތުަގިއ މިހެން މިގޮތަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭއްނޫން މިގޮަތށް މިހެން އޮތުން އެއީ. އެހާ ފަސޭހަކަމެ

ނުެއއް ދެްނނެވޭނެ. ެއކަން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރެވޭީތ ެއކަން ން އެހެށް ަބަޔކަށް ކޮފިކުސިވަކި ސްޕެ 

 ދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީ ،އިޝާރާތްކޮށްލަން. އެހެންނަމަެވސް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިމާލަކަްށ  ސިޓީަގއި ވަކި ކޮށްސްޕެސިފިކު )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އި ެއވާ...އާދެ! ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާގަ

ަހމަ ނަންގަވަން ރަނގަޅު  މާނަކުރެއްވުން ެއއީ ހަމަ ެމންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުންކަމަށް  އިޝާރާތްކުރާ ގޮތަށް

އެބަ އޮތް. ވެސް  ްއުވންވާހަކަ ލޮޖުކުރެ އެކަމަށް ވަނީިވއްޔާ  މްެވވަަޑއިގަންަނވާނުކުތާއެއް. އެގޮތަށް ފަހު

އޭ ކެަޓގަރީ  އިޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީގަ  ށް ޓަަކއި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްއްލު ހޯއްެދއްވުމަގޮތެއްަގއި ޙަޖުމްލަ

ހިމެނޭގޮތަށް އިޝާރާތްކުރަްއާވފައި އޮތީ ދިވެހި ކުންފުނިތަަކށް އެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ބަިއވެރިވުްނ 

މި މިކަން ފަހަރަކު  ހުށަހަޅައިގެން ކޮންމެ އެނޭގ މި ކޮމިޓީން ވެސް އެބަ އެ ފަރާތަށް ގޮެތއް. މިހާރުތުރުކުެރވޭނެ އި

ހާްސ ރުފިޔާ ހަމައަށް ވޭުތވެދިޔަ ަލއްަކ އަށްޑިހަ ދެލަްއކަ ހަތަރުކުންފުނިތަކުންަކން. އަދި އަަގކީ އެއްބޭރު ކުރަނީ 

. އެންމެ އަހަރަކުން. ޮއޑިުޓ އެންމެ މަހަކުން ެއ ނަަގނީ ެއީއ ތިންއަހަރު ދުވަުހގެ އަުރވައިފިކަން.ދެއަހަރު 

ހުންނަންޖެހޭނެ  އި އެކަމަށް ބަދަެލއް ގެނެވޭޯތ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ހުރިހާ ްސކޯޕެްއގަ، އެހެންވީމާ

ތެރޭަގއި ހަަމ  ން. އޭގެ ގޮތަށް އިޝަރާތްުކރުވޭނެ ގޮތް ކުޑަކުރެ  ޚަރަދު، ކަންނޭނގޭ ދައުލަުތގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް
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ބުނުާމ ވާހަކަދަްއކާށޭ ަބޔަކާ  ވެްސ ކުަޑކުރާށޭ މިވެިނ ހިސާބަކަށް ގެންދާޭށ، މިވެނި ޑައިރެކްުޓކޮށް ބުނުމާ ހަމައަށް 

 މީރާގައި ޮއޑިޓަރ . ދެންއި ޮއވޭޖެނެރަލްގަ  ދިުއގެ އިޚްތިޔާުރ އަސްލު ޮއޑިޓަރ ގާނޫުނގަިއ އޮޑިޓަރއަށް ގެންހަމަ

 1،2،3،4ަފއި ހުރި ތަފްސީލު ލިސްޓު އަޅުގަނުޑގެ އަުތަގއި އެބަ އޮތް. ގާތްގަނޑަށް ކުެރވި( ަގއި ރަޖިސްޓްރީއޭ)

ޝަރާތް ފާޅުކުރެްއވީ. ތެރެއިން ތިނެއް މިހާރު އި . ެސވެން ކޮމްޕެނީ. އޭގެއިނގޭތޯހަތް ކުންފުނި އެބަ އޮވޭ  ،5،6،7

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އް ލާން. އެއީ އަސްލު ިމ ިވޔަފާރި ނުލިބޭތީވެ އަސްުލ ސީލިްނގއެ  ގެަކ ރުފިޔާ އްއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ެއއްލަ

މިހާރު ، ވީމާޕް ައސްލު ުނވަނީ. އެހެން ވެސް ިމަކން ކުރާނެ ކުންފުނިތައް ނެތި އެ ދާއިާރ ިޑވެލޮ ދިވެހި ކުންފުނިތައް

ތެރެއިން ެއ  އޭގެހަމަ ރުފިޔާގެ ސީލިންގެއއް ލީމަ ދެން ދެލައްކަ ސޯޅަ ހާހަށް، ވިހިާހހަށް ދޭ އެއްެޗއް ެއއްލަްއކަ 

 އެއްލަަކއަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު. އާދެ! އިަޝން ހަދާފައެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާވަރަށް ކޯޓޭ ށް އިންނާނެޅުންނަބޭފު

 އް ލާން އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން. ގެީސލިން އިބޮޑުނުވާނެ ގޮތެްއގަ  ވުރެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސީލް ނަޞަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި  ކާށިދޫ

 އް ކަނޑައެޅުމަްށ، ެއއަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ގެއެ ދެންމެ ހުށަހެޅި ސީލިން ގެއާދެ! އަުޅގަނޑު މެންބަރު ޣަފޫރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާލާެދވުނު އޮޕްޝަްނ ސިޓީަގއި މި އަންނަނީ ހަން. އަުޅގަނޑުެމންގެ މިހާރު އަޅުގަނުޑ ސަމަރަިއެޒއް ކޮށްލާނަ

އަުޅގަނޑަށް  .ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރައްވާ އޮ ރުފިާޔއިން މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ  75000ގާތްގަނޑަކަށް 

ވިޔަްސ ބޭއް  އި ކެްޕ އެއްލަަކިއގަ ވިދާޅުވާ ުނކުތާއަީކ މި ކެޕްޝަން، މިރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެ

އެޕްރޯޗްކުރެޭވ މި މާނައަކީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ، ޑަ އަގަށް ނަގާނެއޭ. ެއހެންވީމާއެ ކުޑަ ައގެއް ކުރާ މީހާ ހަމަ ކު

 ަގއްދޫ ދާއިރާ.  ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު،ްއޒަ އިލް ގޯހެއްނޫން އެ ެއއްަބސްވާކަމަށް ވަނީިވއްޔާ. އެންގަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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. އިން 75000 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިްއޖެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮެތއް ިނމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަީނ ދެ

އަނެްއކާ އޮޑިޓަރ  .އަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް 75000ދިއުން ކަންނޭނގޭ. ެއއަށް ގެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންވީާމ،

މިއޮތްހާ ދެން ައގޭ. ައކީ މިއަށް ެއކަީށެގންވާ  75000ހަމަ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ  އިޖެނެރަލްގެ ސިޓީގަ 

ތް ހުށަހެޅުމަށް އެއަށް އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ކުރީގައި ހުށަހެޅިފައި އޮ، އަގަކީ ބޮޑު އަެގކޭ. އެހެންވީމާ ހިސާބަށް ކުރެވޭ

 ންހެން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ. ޝުުކރިއްޔާ. ޖެްއސެވު ެއގޮތަށް ވޯޓަށް ފައި އޮތީވެސް ލިބި ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ، ހުށަހެޅި ތާއީދު ިލބުނު ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު އަހާނީ ކުރިއަްށ ގެންިދއުމުަގއި. އިްއޒަތް

އަދި  އިށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ! އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. އެއީ ފުރަތަމަ ބުރުގަބްރާހީމް ޝަރީފައި

 އިބްރާހީމް އެދިވަަޑއިނުގަންަނާވތީ އެހެންވެގެން. 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖެނެރަްލ ގޮތެްއ ނިންމަންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން އޮޑިޓަރ  އިޑުމެން މީގަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނ

ގެ އޮޑިޓުކުރަން އެންމެ ކަމުދާ ފަރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިދާޅުެވގެެނއްނޫން. އަޅުގަނުޑމެންނަށް އޮޑިޓު އޮފީސް

ެއ ޅުގަނޑުމެންނަށް އަދަދެއް ކަނަޑއެޅިަޔސް ބަޔަކު ކަނޑައެިޅޔަސް ކަނޑަައޅަންޖެހޭނީ އަ، ދޭންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ

ވަހަކު އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރެވނީ މިއޮތް ހުރިހާ ދު ،ވަންޏާ. އެހެންީވމާފަރާތްކަަމށް ދެކޭކަމަށްއެންމެ އެކަީށގެންވާ 

ސީލިންގއެްއ ގެ ސީލިންގެއއް އޮތުމަށްވުރެ އެްއލައްކަިއގެ  75000ކުއްިލއަކަށް ހުރި ެއްއޗެއް  އެއްަލއްކަ، ދެލައްކަ 

ނގަުޅ ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން އެންމެ ރަ ހަމަ ޭއގެ އިހުޅުވާލަން އނގޭތޯ. ހުޅުވާލާފަ ހަމަ އިފަ ބާއްވާ

ތެެރއިން  ރަނގަޅު. ދެން ޭއގެ ވެސް ެއއިްނ ކޮންމެ ފަރާތަކީ .އިފަރާތް އެބަ އޮތް އޭ ކެޓަގަީރގަ  7ދޭނީ. މީގައި 

ެގ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެއްގޮަތަކށް، ހޭނީ. އެހެންވީމާގަނޑުމެން ދޭންޖެއަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އަޅު އެންމެ ހެޔޮ

 ޓަރ ޖެނެރަލް އެެހން ވިދާޅުެވގެނެއް ނޫން.އޮޑި ނީ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީނިންމުން ނިންމަންޖެހޭ

އެ މިނިވަންކަން ެއ  ފެންނާތީ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ އެްނމެ އެކަށީގެްނވާ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތްކަމަށް 

މި އޮންނަނީ ކަމެއްެވގެން. އަުޅގަނޑުމެން  އިއި ގާނޫނުަގިއ ލިޔެވިފަރުމާއި ެއއްޗެހި ާގނޫނުއަސާސީަގޔާރީކުޖަވާބުދާ

ށް އެންެމ ން. އެގޮތުްނ އަުޅަގނޑުމެން ކަނޑަައޅަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަކުރުވަދާރީބު ޖެހޭނެ އޮޑިޓު އޮފީސް ޖަވާ

 ގަނޑު ތާީއދުކުރަން. ޣަފޫރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅު، ރަނގަޅަށް. އެހެންވީމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ އޮފީސް ފީލްޑް ކޮމިޓީގެ ފީލްޑު އޮފީހުގެ،

ުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ އަ ޭއ. އެ ވާަހކަމި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ގޮުތގައި ގެންދެވޭނެއެ  ކޮށްއިންޑިޕެންޑެންޓު

 މިރަށް. ޢާގެ ނަިއބު މުޤައްރިރު އަޙްމަދު . އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން ކޮމިޓީ ށްދެންތާއީދުކޮ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާ އަޙްމަދު  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

ވެސް ދެއްެކިވ   ގުޭޅގޮތުން ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން މައްސަލައާ ހުރިޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައި 

މަދު ޞާލިޙް އެމް.ޕީ އިްބރާހީމް މުޙައް ދެންމެވެސް ިއޙްތިރާމުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، މީަގއި  އަުޅގަނޑު ވާހަކައަށް

ިމ ބޮޑަށް  އިޙްތިރާމުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު މީގައަޅުގަނޑު އި ވެސް  ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް

 ރަޢުޔާ ވީވަަރުކން އެ ބޭފުޅުންގެ ތީވެވާލްގެ އޮފީސްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަިއވާ ފަރާތަކީ ލިއްޔަތު ހަވާުލކުރެވިފަ މަސްއޫ

ކަމުަގިއ   ދެވޭތޯ މަަސއްކަްތކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީން ބާރުއަަޅންޖެހޭނެ ކަމެއްއެްއގޮތަށް 

 ނެތް ތުންނެއް އަުޅގަނޑު ވާީތވެ ދެން އެކަމާ ގުޭޅގޮ ނު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ. ދެްނ އިއަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން

ރަނގަޅަށް މިކަން  ،ދެން މިކަން ކުރެވޭއިރުަގއި ުކރެވިގެންާދއިރުަގއި އެންމެ ރަނގަޅުވަކި ެއއްެޗއް ދަންނަވާކަެށއް. 

ްސ ވެ ގަނޑުވެސް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ައޅު ކުރެވެނީ ކޮންަބއެއްތޯ ބެލުމަކީ 

ވެސް  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަންވެސް އޮޑިުޓކުރުމުަގއި ޮއޑިޓަރ  ރުމިހާ، ހެންވީމާރަން. އެޤަބޫލުކު

ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކިފަހަރުމަތިން އެބަ ހާމަކުރައްވާ.  އިކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުންނަކަމުގެ ވާހަކަ މިތަނުގަ

ވެްސ  ގެ ތެޭރަގއި ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތައް ލިއްޔަތު ސްއޫޙަވާލުކޮށްަފއިާވ މަގާނޫނުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނާ  ،އެހެންނަމަވެސް

އި ވެސް ދެން އިތުރަްށ އައުުޓސޯސްކޮްށގެން ބަަޔުކ އަނެތިކުރާއިުރގަ  .އޮޑިޓުކުރުަމކީ ހަމަ އެ ބޭފުުޅންގެ ކަމެއް

ށް ބާރުއަޅާ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަ އަޅުގަނޑު ވާ ގޮުތގެމަތީން މިކަން ކުރުމަކީއެއްގޮތް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާ

  ވާީތވެ އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން.ށްކަމެއްކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަެނއްހެްނ ފަރާތުން  ދުލްޣަފޫރު. މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެއަޅުގަނޑު ދޭނަން ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

ުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އަ، އިފި މިހާރު. އެހެންވީމާގަންަނވަަޑއިރަޝީދު. ވަ ގެްނދަވަނީ ރިޔާޟް ޑެިޒގްނޭޓުކުަރއްވާ ޕޮލިސީ

 ދޭނީ. އްެލއް ހޯ އޮފް ދި ރިކޯޑުަގއި ޙަ އިގެންވަ ވާހަކަ، ތި ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކަ  ދެ ބޭފުޅުންނާ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވެސް ބޭުރ މީހުން މިއަށް ލާނެ އިނގޭތޯ.  ދިނީމަ އިސް ސީލިންގެއއް ލާފަވެ  ން އަނެއްކާ މިހާރު އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަ

އަޅުގަނޑުމެން  އި މި ބިޑު އޮވޯުޑކުރެވޭ ގޮތަށް މިދިވެހި ކުންފުންޏެއް ގޮުތގަ 100ހަމަ % އިމީގަ، ންވީމާއެހެ

އްލަްއކަ ރުފިޔާެގ ޞަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުރެޭވނީ. އެއި ހުށަހަޅަން. އޭރުން އޭގެ މަޤްހުށަހަޅާއިރުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އަޅުގަ، ށް ލާނެ. އެހެންވީމާވެސް ތިއަ ސީލިންގެއއް ލިޔަސް ހަމަ މިތިބަ މީހުން އަނެއްކާ

އޮތުމުން ގޯހެްއ  އް މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީދިވެހި ުކންފުންޏަކަށެ 100ން ހާސިލުކުރަންޏާ ހަމަ %މަޤްޞަދު އޭގެ

 އްކަ ވިހިހާހަށް ދެލައްކަ ިތހރީސްހާހަށް ކުރަމުން އައީ. ނެތެއްނޫންތޯ. މިއޮތްހާ ދުވަހު ދެލަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތި ދެ ކޯޑުގައި މަްޝވަާރކޮށްލަންވީނޫންތޯ. އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟާއި އަދި އޮފް ދި ރެ

އިނގޭތޯ.  ޅުޯކޑުަގއި ެއއްެޗއް ވިާދޅުވަްނ ބޭނުންފުޝަރީފް ރެ .)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބޭފުޅުން... ކީކޭތޯ؟

 އަުޑއައްަސވާލެްއވީމަ އެނގިާދނެ.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ށް އެކަން އަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ 75000އަށް. ެއއީ ސަބަެބއް އޮެވގެން.  75000ހުށަހެޅީ ހަމަ އާދެ! އަުޅގަނޑު 

ން އަދި ޮއޑިޓު އޮފީހުން މިތަނުން އެދުނު ރެްއވޭނެ ބޭފުޅުން ތިއްެބިވ ކަމަށް ފެނިވަަޑިއގެން އެަބ އޮތް. ދެކު

 ޭއގެެވސް ކުަރއްވާަފއި އެބަ އޮތް.  އެދުމެއްގެ މަތީން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅުަތކެއް

ިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިޔުއްވީމަ ެއއަްށ ރެސްޕޮންޑުކުރަްއވާފަ އަށް މި ކޮމިޓީން އެދޭ ވާހަކަ 75000ތެރޭގައި ހަމަ 

އަށް  75000ެވސް ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް ެއއްގޮަތކަށް، ެވސް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ދެތިން އޮޑިޓު ފާރމަކުން 

ޔާއަށް ބުނާކަެށއް. ކޮންެމހެން އިޢުލާންކުރާއިރު ެއއްލަްއކަ ފަންސާހަށް ނުވަތަ އެއްަލްއކަ ރުފި ތިއްބާ ބަޔަކު ކޮށްދޭން

އެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިްނ ގސީލިން 75000އަޅުގަނޑަށް ެއކަން ތާއީދުުނުކރެވޭ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ެއއީ 

އަށް އޮތް އެތި އަނެއްާކ  75000ވެސް  ުޓކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އަނެއްކާަވއިގެން އެ ފަރާތްތަކާ ނެގޯޝިއޭބާއް

ެއއީ ެއކަށީެގންވާވަުރގެ މާކުޑަ އަދަދެޭކ.  75000އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފީލްވަނީތޯ  ނގޭ.މަތިކުރަން މިޖެހޭ ސަބަބެއް ނޭ 

ކި މީހުންނަށް އަށް މިހާހިސާބަށް ޑީލްކޮށް އެ 75000އެހެންނޫނިއްޔާ އެހެންވަންޏާ އެކަނި އެކަން ކުރަންވާނީ. 

ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ދެން އަނެއްކާ ސީލިންގ ބޮޑުކުރަން އަުޅގަނޑަށް އިނިންމާފަ އީމެއިލް ފޮނުވާ

 ކޯޑުަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލާނީ.ރެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު ޖެނެރަލް ކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާ. މިހާރު މި ޓާގެޓު އަޅުގަނޑުމެްނ މިދަނީ އޮޑިއާދެ! ރެ

ން ކޮށްދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަެތއް މި ކޮމިޓީއްއޮފީސްގެ ގާނޫުނގައި ބުނާ، އޮޑިޓު ގާނޫުނގައި ބުނާ މަސަ

ގެނެވުުނ ކުރެވި އްފަހަރު އިޢުލާންކުރެވި ދެަވނަފަހަރު ޓަަކއި އެ  ެއއަށް ފަތިގަނޑު ކުރުމަށް ވެކައިިރވަމުންދާތީ

ހާވަރުން މި ،ށް މިކަން ނިމޭނެކަމަށްދެއްވި ލަަފަޔކާއެުކަގއި މިހާހިސާބަ ވެސް ނެރަލްމަޢުލޫމާތު އަލީގައި ޮއޑިޓަރ ޖެ

ކީ މި ދާޅުިވ. ެއއްކަމަ ރައްާވ އަިދ ދެ ހަމައެއް ސީާދކޮށް ވިނިމިދާނެކަމަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ޤަބޫލުކު

ވެފައި ދިވެހި އޮޑިޓު ފަރމަކަށް މިކަން ވެސް ދިވެހި ބަހުން ކަމަށް ންނަނީންަތއް އޮޑޮކޮއިމަންޓުތަާކއި ލިޔެިކއު

ކަމަށް ވިދާޅުެވފައި އެބަ އޮތް. މާނައަީކ  ބޮޑުތަނުން ލުއިެވގެންދާނެ ކުރުމުގައި ތިމަންނާމެންނަށް ތަކުލީފު ވަރަށް

އިނގިރޭސިބަހުން އަނެްއކާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ތަރުޖަމާުކރުމަކީ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުާރ 

ނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން އެކަހަލަ ހުިރހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މި އިޝާރާތްކުރަްއވަ ވާތީކަމަކަމަކަށް

ސް. އޭރުން އެ ބުނާ ވެ ބަަޔކު ގެނައީ  އިގެ ކެޕާ އެުކގަ 75ނޫންތޯ ނިންމާނީ އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި 

ނޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަން ގެންދެޭވގޮަތށް މި ކޮމިޓީން މަސަްއކަތްުކރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެ ދިމާލަކަށް އެ

މާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ިއ އަޅުގަނޑު ޖަމީލް ޢުޘްދީފަ، އި. އެހެންވީމާަވޑަިއގެންނެވި އޭރުގަ އެދި ރިޔާޟް

ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތޯ. އާދެ!ނގޭމަޢުޟޫޢުން ބޭރުން އި

ައކީ ކުރިްނ ެވސް އަުޅގަނޑަްށ ހަމަ ތީޖާިއ ކުެރވުނު މަސަްއކަުތގެ ނަމަސައްކަތްޕުުޅގަިއ އޮފްލައިުނގަ

ދެން  އެކުަގއި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅާދަންނަވާލެވުނުގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ ނިންމުން އެއީ ހަމަ މުސްތަޤިއްލު ނިންމުމެއް. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ހަމަ 

މަޝްވަރާތަކަށްަފހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމި ނިންމުމެއް ހަމައެގޮތަށް މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާނީ.  ޚިޔާލުފުޅުަގއި

އެގޮތުން ހަމަ މިހާރު ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި މަޝްަވރާ ނުރަސްމީކޮށް ފަހުގަިއ 

މިހާރު އިޝާރާތް  ުކރެވެނީ މަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ނިންމުމަކަށް އާދެވުނުކަ

ކުންފުންޏެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިފިން. ެއއީ މިހާރު ވެސް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  3ފާޅުކޮށްފައިވާ 

ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓގެ ަރސްމީ ވެބްަސއިޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަްއވާފަިއ އެބަހުިރ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މީރާަގިއ 

ފަރމެއް ހިމެނޭ. އަދި ބީ ކެޓަގަރީެގ  7ޓަރކޮށްފައިވާ އޮޑިުޓ ފާރމްތައް. މިގޮތުން އޭ ކެޓަގަީރގެ ރަޖިސް

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހި ފާރމްތަކެްއ އިވެސް ހިމެނޭ. މި ފާރމްތަކުގެ ތެރެފާރމްތަކާއި، ސީ ކެޓަގަީރެގ ފާރމް 

ވެސް އެބަހުރި. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ގާތްގަނަޑކަްށ  ވެސް އެބަހުރި. އަިދ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ާރއްޖޭގެ ގޮފިަތއް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީުހގެ އަންދާޒާަގއި ިމވަނީ ޮއޑިޓު އޮފީސް ހަތްދިހަ ފަސްވަރަކަްށ ހާސް ރުފިޔާއަށް އޮޑިުޓ 
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ަގިއ  2017ފެބްރުއަރީ  9ކުރެްއވޭނެ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރައްވާ. ެއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

އި ޢާއްމުކޮްށ ވާފައި އޮތް ސިޓީފުޅުްނ އެކަން އެނގެން އެަބއޮތް. ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދަވަފޮނުއް

ފަހުގައި ކުރިަމތިލާ އޮޑިޓަރުންގެ މެދުގައި މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިވަނީ އޮޑިޓަރ އިޢުލާނުކުރުމަށް

ހާސް ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގެ އަދަދަކަްށ  4ލައްކަ  2 އާއި 90އްކަ ލަ 1ގާތްގަނަޑކަށް  ޖެނެރަލް އޮފީސް އޮޑިޓުކުރުން

އަހަރުން ކުރެވޭގޮތަްށ ކުޑަކުރެވުމަކީ މި ކޮމިޓީެގ ވެސް ވިސްނުން. އަދި  1އަހަރުގެ ޮއޑިޓު  3ފާސްކޮށްދީފަ. 

ަލއްކަ  1ށް، ހަމައަ ލައްަކ ުރފިޔާއާ 1ްތގަނަޑކަށް ގާ ،ގެ ެވސް ވިސްނުންފުޅު. އެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

މި ހުަށހަޅާފައިވާ އޭ ކެަޓގަރީ  ިދވެހި ކުްނފުނިތަކުގެ މެދުގައި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިުނވާނެ ޮގތެއްގެ މެދުަގއި

އިވެލުއޭުޓކޮށްެގން ކާމިޔާބުކޮށް ކުރިއަށްާދ  ންކުންފުނިތަކުގެ މެދުަގއި އޯޕަްނ ބިޑެއް ބާްއަވއިގެން އެ ބިުޑ މި ކޮމިޓީ

ީވހާ އަވަހަކަްށ ޙަވާުލކުރާ ޮގތެއް ެއއީ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުން މިހާރު މިދެކެވުނު  ފަރާތަކާ މަސައްކަްތ ހަމަ

ފެންނަނީ. ެއހެންވީމާ، މިގޮތުން ހަމަ އެހެން އަހަރުތަކުގައި ވެްސ  ވާހަކަފުުޅގެ ޚުލާސާކަމަށް ައޅުގަނޑަށް މި

މިޓީން އިޢުލާނުކުރައްަވިއގެން ކުރިއަްށ މަސައްކަތް ގެންދާ ތަރުތީބުން މިދެންނެވި ބައި އިތުރުކުުރމަށްފަހުގައި ކޮ

ޑުމެން މިއަުދ ވޯޓަށް ގެންގޮްސ ެއ ފާރމްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއާ ހަމައަްށ ގެނައުމަްށ ފާސްކުރަން ައޅުގަނ

ނުވަތަ އެއްަބސްާވނަމަ އެއީ ނިންމުމެއް ކަނަޑއަޅާނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްެތިރ  އަހަންޖެހޭ

ންގެ ކޮންސެންސަްސ ެއގޮތަށް ދިމާވީމަ އެގޮތަްށ މިހާރު އަޅުގަނޑު ކަނޑަައޅައި ނިންމައިފިން. ކޮމިީޓެގ މެންބަރު

ދަލުުވމެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންާނ އިދާރީ މޭޒުން އެ މަސައްަކތް ކުރައްވާަފއި ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ބައް

މަހު،  ވާކަމުަގއި ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާރޗްއެހާ އަވަހަށް ނިމޭނެތޯ ދެ ދުވަސް. ދެ ހަފްތާ  ؛ހަމައަށް

އެއަްށވުރެ ކުިރއަށް، ީކކޭތޯ؟ އާދެ! އަުޅގަނޑަްށ  ،ފެބްރުއަރީ މަހު އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް ދާނެ. އެހެްނވީމާ

ށް ހީވަނީ، ެއއް ވީްކ ތެރޭަގިއ މަސައްކަތް ނިންމަން އެަބޖެހޭ. އޭރުން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މަސް ނިމެންވާއިރަ

މެން އެންމެން ރެޓޭރިއޭޓުން ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުނޑަށް ހީވަނީ ދެން ކޮމިޓީ ސެކްމަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނީ. ައުޅގަ

ެއވަރަށް ިނންމާލެވޭތޯ އިނގޭތޯ. އެ ނުުކތާ ވެސް ހުށަހަޅަމުން އެ ނުކުތާއާ ެއކުަގއި ެއގޮތަށް ެއ  މަސައްކަތްކުރާނީ

ޢުލާނުކުރަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކަމަށް އަޅުގަނޑު އި މަސައްކަތް ނިންމުނީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ގެރެންީޓއާ ދެން މި  ރިންގވަދޭ ސަމިސާލަކަށް މިހާރު މިހެން މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނޑު ދެންނެވީ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ މައްސަލަތަެކއް ނޫން މި މާލިއްޔަުތ  ދެތިންއެްއޗެއްަސކީ މި ތަނަކަށް މިދިޔަ 

ކޮމިޓީއަކަެށއް. ދެން މިހާރު މިވެސް މިއޮތީ ފޮނުވާަފއި ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައޭ. ެދން އަޅުގަނޑުމެންގެ މީެގ 
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ސަކަށް ޮގއްސިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުން މީގައި ކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ހިސާބެއް ޙުވީތޯ. މީގެ ބަ ދާންސަކަށް ޙުބަ

 ބަލަން އިނގޭތޯ. އެހެންނޫނިްއޔަކާ ކޮންމެހެން މި ހުޅުވާލަިއގެން މި މަޝްވަރާއަށް ދިއުުމގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް 

ކަންނޭނގެ. މި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައށް ފޮނުވާފައި ހުރި އެއްޗެްއވީމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

ކަންނޭނގެ. ދެްނ އެހެންޫނނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މީެގ  މުޤައްރިރު މީތި ބައްލަވާފައި ހަމަ ފައިލުކޮށްލީމަ ނިމުނީ

މެން ބޭނުންޭވ މީގެ ހުރި ހުރިހާ ހިސާބެއް ބަލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަސްލު މިއާ ދިމާލަށް ދާންެވްއޖެއްޔާ ައޅުގަނޑު

 ފެށުނު ހިސާބާއި މިހާރާ، މި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށްތޯ ގޮއްަސ ހުރީ، އެންމެ ރަނަގޅު ައގަށްތޯ ނޫނީ އެހެން

ގޮތަކަށް  އެނޫންގޮތަކުން ެވސް މީގެ ގޯެހއް އޮތްތޯ ބަލާ ހިސާބަށް ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަްށ ނުފެނޭ 

ބަލަންޏާ މި އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގައި އެޭޅގޮަތކަށް މީތި އެ  މަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި އެޅޭ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރާކަށެްއ 

ކޮންމެހެން. އަނެއްާކ ެވސް މަޖިލިސް ޒިންމާ ނަގާކަްށ މިކަން ކުރާކަެށއް. އެހެންވީމާ، އެ ކުރި ބަަޔކުެގ ެއކަްނ 

މަ ނިމުނީ. ދެން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ެވއްޖެްއޔާ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮށްފައި ެއގޮތަށް ދޫކޮށްލީ

 މިއޮތީ ނިމިފަ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާންޖެހޭ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް އެބަިއ އިޝާރާތުން އިތުރުޮކްށ އިވާހަކައިގެ އެބައި ހަމަ ދަންނަވަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ

އްޔަތު ނުލެވުނީތީ އަުޅގަނޑު ެވސް ދަންނަވައިލާނަން. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަލީމު އެ ވިދާޅުީވ ރަނގަޅަށް. މި މާލި

ން މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓާއ އިވާއިުދެގ ބުނާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެ ނޫނުގައި މިބުނާ ގަ ގާ ގަާވއިދުަގއި މާލިްއޔަތު 

ލާންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިކޮށްަފއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޑާއްސާކޮށްލަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެކޭ އައީމަ އެޖެހި

ާވހަކަ. އެ ވާަހކަ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުއްވީ ރަނަގޅަށް. ޓަކައި އޮތް މަޢުލޫމާތަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދަށުން  އަދި ިމ ސަރުކާރުން ނެގޭ ލޯނަކީ މާލިއްޔަތު ަގާވއިދުގެ ންޓީ ދޭ ގެރެންޓީެއއްގެ އަދަދާއާދެ! ދައުލަތުން ގެރެ

ިއ ނޫީނގޮތުން މީގައި ިމޮއތީ ރަނގަޅަށް. ދެން މީގަގާއެ  ،ސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާއްހިމި ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު 

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަންބޮުޑވާކަެމއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީިވްއާޔ 

ސް ޙުއް ގޮތުަގއި ބެލިދާނެ މިކަމާ ބައެކަން ވަކިން ހުށަހަޅަިއގެން އެ މައްސަލަެއއް މި ކޮމިޓީގަިއ ވަކި މައްސަލައެ 

ން ޒިންމާވާންޖެޭހ ދިވެހި ދައުލަތުން ނެގޭ ފައިސާ ެއއީ ދިވެހި ރައްޔިތުނުކުރިކަމަށް ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، 

 މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫާމތަށް ޓަކައި އަދި ާޚއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަަކިއ ދައުލަތުން ފޮނުވަން މި ކަމަކަށްވާތީ
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ބެހޭ ބެހި  މިއިން ެއްއެވސް ފައިސާައކާ މު ބޭނުމެއް މީގެ އެަބއޮޭވ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށްންޖެހެނީ. މި ވަރަށް މުހި

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާކަހަަލ ކަމެއް ޮއވެއްޖެނަމަ ެއ މައްސަލަެއއް ވަިކ މައްސަލަެއްއ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނެގ 

މިއާމެދު މިހާރު ހުރެ މި ގެންނަން މިޖެހެނީ.  ށް ވެސް ގެނެވިދާނެ. ެއ ސަބަބާމަޖިލީހަށް ގެނެވިދާނެ އަދި ކޮމިޓީއަ

ސްކުރާކަެށްއ ނޫން. އަުޅގަނޑަށް ވަރަްށ ރަނގަޅު މި މަޢުލޫމާތު ިލބުނީމަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙުހެޅިގެން ބަހުށަ

މަގުމަތިން އެހެންނޫނިއްޔާ ޚަބަރުތައް އަންނާނީ. އެހެންީވމާ، އޭގެ ބަދަލުގައި މަޖިލީހަށް މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު 

ތަޙުޤީޤެްއ ކުރަންވެއްެޖއްޔާ ެއކަން  އިދަްނ ނޫނިއްޔާ ބަލައަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އުފައްލިބުނީމަ މިއާ ދޭތެރޭ 

 ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ގެންެދވިދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ައޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުުރކޮށްލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙަްއމަދު ޞާލިޙަށް. ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އިބްރާހީމް އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިން ވެްސ ސަލީމް އަދި ޭއގެ މެ މުޤައްރިރު ެވސް، ޝަރީފް ވެސްވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން

ނޫނުގެ ދަށުން ފޮނުާވފައި އޮތް ެއއްެޗއް. މިާއ ގާނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމަށް ޓަކައި އަުޅގަ އީވިދާޅުވި ފަަދއިން މި

 ވޭ ޮގތަށް. އެ ބަދަލު ގެނައުމާ ދޭތެރޭގައި ކުީރަގއި އޮންނަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ނޫނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރެ

ްސ ލިބޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އެކަން ކުރަްއވަން. ދެން މިއަށް ބަލައިލާއިރު ވެ ގުިޅގެން އެ ފުރުޞަތު އެބަ

 200ިއ، ކާމިލިއަނަ 75މިލިއަަނކާިއ،  140އަޅުގަނޑުމެން އަތުަގއި މިައދު މިހުރި އެއްޗެހީގައި އެަބއުޅޭ 

މިިލއަނެްއގެ ގެރެންޓީ ދީފައި އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، ފުދޭވަރެްއގެ ބޮެޑިތ  50މިލިއަނަާކއި،  65މިލިއަނަކާއި، 

ގެ ތެރެއަށް މި ދާނީ. ވިަޔސް މި ދައުލަތުގެ ދަރަނީ ގޮެތއް އަދަދުތަކެއް މިއުޅެނީ. ގިނަ އަދަދުތަކެއް. މި ކޮންމެ

ލަން މިވަނީ ކީއްތޯ ދިރާސާކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ވަގުތުޮކޅެއް ައޅުގަނުޑ އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭ މި ބަލާ، އެހެންވީމާ

ރުޞަުތ ން އެ ފުހަޅައްސަަލއެްއ ޮއެވއްޖެއްާޔ ހުށަބޭނުން ކޮންމެހެން މިއަދު، ޮކންމެވެސް އެހެން ުދވަހެްއގަިއ މީގެ މަ

ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ައޅުގަނުޑ  ކަންނޭނގެ. ދެން ފުރުޞަުތ ލިބެން ވެްސ ލިބޭނެ ރުްނ އެލިބުނީމަ ރަނގަޅުވާނެ. އޭ

ރިންގ ގެރެންޓީެއއް ދައުލަުތން ދޫކުރެވިފައި އެބައޮތްޯތ ވަމިހާރު ކިހާވަރެްއގެ މިކަހަލަ ސަ ބޭނުން ސާފުކޮށްލަން

. ދެން މި ޖުމްލައެއް ހޯދާލާފައި އިދާރީގޮތުން އެ ސާފުކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަްށ އިއަހަރު ތެރޭގަ  މިދިޔަ ދެތިން

ރަނގަޅު. އަދި ެއއީ ޕްރަިއވެުޓ އެްއވެސް ަބޔަކަށް ދީފަިއވޭޯތ ވެސް. އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ވެސް މީަގއި އިދާރީގޮތުްނ 

އިޫޝއެްއ  އިއަުޅަގނޑުގެ މީގަ ، އި ގެ ީމގަހިސާބަށް ގެނައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށްލާފައި އަުޅގަނުޑމެންނާއެ 

 ހުށަހަޅާލާނަން އިނޭގތޯ.   އޮެވއްޖެްއޔާ އެހެން ކޮންމެވެްސ އެއް ބައްދަުލވުމެްއގައި އަުޅަގނޑު އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ވެސް ބޭނުން ބޮޑަށް އެްއގޮތްވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަ އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ. ޚިޔާލު ހަމަ ވަރަށް

ާމއްދާެގ  33ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(.  33ގެ 2013/7ޫނނުގެ ގާއުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންާމވުމުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިުދގެ ދަ 

އަރިމަތީ ސުރުޚީ. ދަރަނި ނެގުމާއި ގެރެންޓީ ދިނުން  އީ)ށ( ަގއި ބަޔާްނކުރަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ވާގޮތުްނ، އެ 

އަންނަނީ ދިވެހި ސަުރކާުރން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާުރ ބައިވެިރެވގެން ދައުލަުތގެ  އިނގޭތޯ. މި ުނކުތާަގއި މި 

ނަމުގައި ދައުލަުތގެ ކުންފުންޏަކަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ުނވަތަ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ަނާގ 

 ނަގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އް ދަރަންޏެ ދޭ ޮކންމެ ފަހަރަކު އެ ދަރަންޏަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންީޓއެއް

ނުވަތަ ެއ  ލޫމާތުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭ މަޢު 30ނުވަތަ އެ ގެރެންޓީެއއް ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ވާނޭ. ާރއްޖޭެގ މިޓީއަށް މިނިސްޓަރު ފޮނުއްވަންގެރެންޓީައކާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮ

، 3، 2، 1ބެހޭ ަވޒީރު ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މިދެްނނެވި ބާވަުތގެ  ންސް މިނިސްޓަރު، ފައިސާއާފިނޭ

ފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ މަްއސަލަެއއް މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި އަުޅަގނޑު މިވަނީ ހާމަކޮށް 6، 5، 4

ންނަވާނެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އިއްޒަތްތެރި މައްސަލަ. ދެން އެނގިަވޑަިއގަ 5، 5ދެއްތޯ؟  6އްސާކޮށްފަ. ހި

މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮުޅގަިއ ާވނެ. މިހާރު ޚިޔާލު އެްއގޮްތވެަފއި އޮްތގޮތުން ދެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ިއއްޒަތްތެިރ 

ތޯ މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުއްވީ މިާހރު މިހާތަނަށް މީގައި އަދަދަކީ ކިހާވަރެއްއެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އަޅުގަނޑުމެްނ ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް މަ ވެސް މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ލިބިފަިއވާ

ގުޅުންހުރި މައިގަނުޑ އިތުރު އެްއެވސް މައްސަލަެއއް އޮެވއްޖެ  ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަމާކުރާނަން. ިއއް އްސާހި

އްސާކުެރވޭނެ ކޮމިޓީގެ އެހެން ބައްދަލުުވމެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ހިގަނޑުމެންނާ ވާނަމަ އެކަން އަޅު  ކަމުގައި

އްސާކުރެވިފަ. ހިވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ޢާއްމު އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި މަސައްކަތް މި

 ގަނޑު އެޖެންޑާ ނަންބަރު ހަތަކާ ހެންވީމާ، އަޅު ހަމައަށް އައިއްސަ. އެ އެޖެންޑާ ެވސް މިވަނީ ނިމުމަކާ އަދި މިއަދުގެ

ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެއީ ެއއްކޮށްލަމުްނ  ޟްަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރީ

ނުކުތާަގއި މިވަނީ ެއްއ  5މި  ،އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ 7، 6، 5، 4، 3އަޅުގަނޑު މިުއޅުނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  33ނޫނުގެ ގާއުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ އް. ދެންމެ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލިހެން ދަކަމެ

އްސާކުެރވުުނކަމަށް މި ކޮމިޓީގެ ކަނަޑއަަޅން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. ހިުތގެ މަތިން މި ކޮމިޓީއާ މިކަން ބަޔާންކުރާގޮ

މުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށް ސިޓީގެ ތާރީުޚގަިއ ލިބިފައި އޮތްކަމަށް ނޯޓުކުރަ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަ

ރަޝީދަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަްނ އެހެނިހެން ކަންތަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިނގޭތޯ.  ޟްރިޔާ

އަުޅގަނޑުމެްނ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ަބއެއް އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހުރީމަ ދަންނަވާލަން. އެޖެންޑާާއ އެުކގައި
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ގުޅުންހުރި ުވޒާރާތަުކްނ  ރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އަދި އެކަމާކުރިއަށްދާއިުރ މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓް

އްކަތްތައް އްސާކުރަމުންދާވަރަަކށް އެ ޑޭޓުން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސަހިމި ކޮމިޓީއާ  އިޔިތުންގެ މަޖިލީހާރައް

އްާސކުރަމުން ގެންދާނަން. ެއ މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަުކަގއި ހަމަ ހިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ެރވި އިކުމީގެފަހުން އެޖެންޑާ

 . އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.އިއެކުގަ ނޯމަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސާކުރަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއާ އިނގޭތޯ. ދެން އެއީ އޮްތގޮތް. ދެން މީގެ ބެސްޓް އްހި ދެން މި މަޢުލޫމާތުތައް މި 

ނީ މި ވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތަކަށް ޕްރެކްޓިސްައކަށް އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އެންމެ ރަނގަޅު

ނިންމާފައި ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓެްއގެ  އްސާކުރުން ކޮންމެވެސް އުސޫަލކުްނ. ކޮންމެ ދައުރެއްހިމަޢުލޫމާތުތައް މަޖިލީހާ 

ސިފައިަގއި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް އެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ 

 .  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަށް މީގެ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ. ހަމައެަކނި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

މި ހުރިހާ އައިޓަމުތަކަށް ެއއްކޮްށލައިގެން ވާހަކަެދއްކުމުެގ ފުުރޞަތު މިއޮތީ ދެްއވާފަ.  6، 5، 4މިހާރު މި 

ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ވާހަަކެއއް މީގައި އެަބއޮތް. އެ މިސާަލަކށް މިހާރު މީގައި އެބައޮްތ އޮތްއިުރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ރިންގ ގެރެންޓީެއއް ވަމާރާތްކުރަން އުޅޭ ފަރާތަކަށް ސަހަުއސިންގ ޔުނިޓުަތކެއް ޢި 1000ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތކެއް، 

މީގެ ކޮންމެވެސް އެއް ކުންފުންޏަކުން އެކަްނ  ދޭ ވާހަކަ. މި ކުންފުނިކަމެއް އަދި އެހެން ކުންފުންޏެއް ކަމެއް ނޭނގެ.

ނުކުރެވޭނެކަުމގެ ވަރަްށގިނަ ބައެްއގެ އަތުން ފައިސާ ަނގާފައި ާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެމީހުންނަށް އެކަން 

 މި ކުންފުނީގެ ބެކްގްަރއުންޑު  ،ދައްަކވަުމން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށްގިަނ ބަޔަކު އެ ވާހަކަ

އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިކަމަށް ވަގުުތ  ،ްނވީމާބަލައިނުލާ މިމީހުންނަށް މިވަރު ގެރެންޓީެއއް ދޭން ހެޔޮުނވާނެ. އެހެ

ނަން ބޭނުންވާ އެްއެޗއް ދެއްވާ. އެހެންވީމާ، އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިާދޅުިވގޮތަށް، ނޫން މިކޮޅުން ބު

ުގޅިގެން މިފަަދ  ނޫނަށް ފަހުން މިގެނައި ބަދަލާގާ. މިހާރު މާލިއްޔަތު މަށް ިވޔަސްވާނެ. އަދި ދީފައި އޮްތ ކަބުނެލަން

އަދި ދީފައި އޮތްކަުމގަިއ  ،ގެރެންޓީ ދޭއިުރ މަޖިލީހަކުން ކޮންމެހެން ރުހުމެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

ންނަގޮތަށް މިކަންތައް ކުރަން. ވީނަމަވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް މިފަދަ ކަންކަން ކުރާއިރުގައި އެބަޖެހޭ ދެ ފުށް ފެ
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ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރަނގަޅު ިނޔަތުަގއި ރައީސް ޔާމީނު ކަންަތއްތައް ކުެރްއވި ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ތަންތަނުގައި ތިިބ 

ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ޓަކައި  އީޙަޤީޤަތް. މި އީމީހުން ނުބައި ނިޔަތު ކަންތައްތައް އެަބކުރޭ. މި

ިލއްޔަެތްއ އޫއޮތް މަސްުރކާރަށް ޓަަކއި، ދައުލަތަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮނޑުަގއި އެޅިަފއި ވެސް، ސަ

ކުރުވުމުެގ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންެގ ކަމުގައި ތިބޭ މީހުން ޖަވާބުދާރީއަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެްނ ނުވާނެ. ކަން

ރަނގަޅަކަްށ ނޫން. ދައުލަުތެގ ކުންފުނިތަކުެގ ކަންކަްނ މަޖިލީހަށް އަބަދު ވެސް އޮންނާނެ. އެކަންކަްނ ދަނީކީ އެންމެ 

ޅަށް ދާ ކަންަތއްތަކާ. ަރނގަ ގަޅު ޫނންގޮތުަގއި ދާ ކަންތަާކއިހިނގަނީކީ ެވސް ރަނގަަޅކަްށ ނޫން. އެބަހުރި ރަނ

މަޖިލީހުގެ  ޙަވާލުވެފައި އޮްނނަ ރައްޔިތުންގެނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގެ މެންޑޭޓު އެ ކުންފުނިތައް ހިނގާ، އެހެންވީމާ

. މުޤައްރިރުގެ ވަރަށްޮބޑު ެދރަ ވާހަކަެއއް ނޫން. މުޤައްިރރު ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް  އީކޮމިޓީއަކީ ވެސް މި. މި

 100މިލިއަްނ،  50ކުިރން  އް، މިާހރު ބައެއް ކުންފުނިތައްލިއްޔަެތއް އެބައޮތް. ިމދެންނެވި ކުންފުނިތައޫމަސް

ގ ސޭވިން ހުރި ކުންފުިނތައް އެމީހުންގެ  ނަމަ އެމީހުންގެ އެަކއުންޓްސްަގއިމިލިއަން ރުފިޔާގެ ިރޒަރެވްއ ނޫން

އެ ހުސްވެއްޖެ. މި ވާހަކަ ބޭުރ  ނޫން.، ނޫން ،ނޫން ،ހުރި ކުންފުނިތައް މިހާރު އެ ހުސްެވއްޖެ. ނޫން ަގއިއެަކއުންޓު

ަނލް އިންޓްރަސްްޓގައި ަދއްާކ ނެޝަ މިއީ ހިނގާ އަޅުގަނޑުމެން. ތެރޭ އެބަ ދެެކވޭ. ީމގައި ޙަީޤޤަތަކީ ކޮބައިޯތ ބަލަމާ

ކޮން މަސްލަޙަތެއްތޯ އޮންނާނީ. ައުޅގަނޑަކަްށ މައްސަލަެއއް އޮްނނަ އެްއވެސް ކުންފުންޏެއް  ގެވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑު 

 ެއއްޗެހި އެބަ ގަނޭ އިނގޭތޯ ނޯންނާނެ. އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ނޯންނާނެ. މިސާލަކަށް ވަރަށް ގިނަ ވެހިކަލްތަާކއި 

ކާރުން ލާރި ދީގެން އެަބ ގަނޭ. އެ ވެިހކަލްތައް ބޭުނންވާ މިންވަރަށްތޯ ގެެނވުނީ. ނޫނީ އޭގެ ބޭނުން ނުވާ ސަރު

ލަން ޖެހޭ އެބަ. މި ކޮބައިތޯ. މީގެން ލުޔެްއ ތޯ އައިސްަފއި ހުރީ. މިއީ ބަލާމިންވަރަށް، އިސްރާފުކުެރވޭ މިންވަރަށް

ނެ މުޅި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުވެެގން ގޮސް ކުރަން ނުޖެހޭ އެބަ ލިބޭ ސަރުކާރަށް. ރައީސް ޔާމީން ބޭނުމެއްނުވާ

ކަންތައްތަެކއް ކުރާކަށް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ދަންނަވަންކެރޭ މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ވެހިކަލްތައް ފަހުން ގެނަިއ 

ށް ކޮންމެހެން ކުންފުނިތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ެއ ކުންފުނިތަކުން ގެނެސް ހުިރ ވެހިކަލްތަަކކީ ެއއީ މިަވގުުތން މިވަގުތަ

ބޭނުންނުވާ މިންވަރަށް ގެނެްސހުރިކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެއީ ލޮލަށް ފެނުނު މަންޒަރަށް ބަލާފައި ެއ ވާަހަކ 

ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ ހިނގާ. އަުޅގަނުޑމެން ބަލައިލަމާ ހިނގާ އެކަްނ އެހެންތޯ. ދެން ކުރިއަްށ  މި

ހި ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޭބނުންވާ މިންވަރަކަށް ގެންނަްނވީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި ނަގއި ެވސް ެއްއޗެއޮތްތާ

ންމާ އުފުލަން ޖެހެީނ ދަރަނި ނަގަިއގެން، ލޯނު ަނގަިއގެން، ގެރެންޓީީދގެން މިަކން ކުރިކަމުަގއި ވިަޔސް މީެގ ޒި

މި ވާހަކަެއއް. މިއީ ވަރަށް އިޤްތިޞާދީ ގައި ސިޔާީސކުރާެނ ކަމެއް ނެތް ނމިތާ، ދައުލަތުން އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ

މިތާ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރީއްޗަށް ބަލަމާ ހިނގާ. މި ސިޔާސީ ވެސް ުނކޮށް ، ދަްއކާ ތަނެްއ އިނގޭ. ެއހެންވީމާވާހަކަ

ން ހިްނގާ ތޯ. މިސާަކށް އެއަރޕޯުޓކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، އެއަރޕޯޓުމާ ހިނގާ މިކަްނކަން ދަނީ ކިހިނެއްރީއްޗަށް ބަލަ

ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމާ ހިނާގ މަޑުމަޑުން އެ ކަންތައްތަްއ. ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން  ރޮޖެކްޓުޕް
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އޮތީ ހަމަ އެންމެ ވާހަކައެއް. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިފިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގެ އޮޑިޓް ކަންތައްަތއް 

ދައުލަތުެގ ލަން ހިނގާބަލަ ން ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ބަލާައުގގައި އެކަ ގެންދާ، މިހާރު އެ އޮތް ވަަރށްވުރެ ހެޔޮ

ލަން ހިނގާބަލަ. އަުޅގަނޑުމެންނަީކ ޓްކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ކުރަނީ ބަލާއެހެން ތަންތަނުން އޮޑި އެހެން ކުންފުނިތަކާއި

ން. ހިނގާ ބަލައިލަމާ. މުޤައްރިރު ަގއި ރިވިުޔކޮށް އޭގެ ދިރާސާޮކށް މިކަން ކުރާ މީހުނއެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މިތާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާރީވަންެޖހޭ މިތަނަށް އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ  ދެްއވާ.އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އިދެްއވާ،ހަމަޖައްސަ

ފޮނުވަންޖެހޭ ބައެއް ތަންތަން ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެޅިަފއި އޮްނނާނެ ނަން ލިޔެފައި ވެސް. އަދި އަނެއްަބއި ތަންތަްނ 

ެގ އޮންނާނެ ހަމަ ހުރިހާ ތަންތަނެއްގެ ރިޕޯޓު މިތަނަށް ފޮނުަވންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ތަންތަނެއް އޮޑިޓްކުރަން ކިާހވަރެއް 

ތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާބަލަ. ދެން އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި، ފައިސާެއއް އެމީހުން ހޭދަކުރޭ

ންސަރ ިދނުމާއި މިހެން ގޮސް މި ހިނގާ ކަްނކަން ވެްސ ކިހާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެޭރގައި ހިނާގ އެކި ކަހަލަ ސްޕޮ

ވެސް ބަލައިލަމާ ހިނގާބަލަ. މި ވާހަަކ މި ދެއްކީ  ތޯ މިކަން ހިނަގނީ. މިކިހިނެއްމިންވަރަކަށް ޓްރާންސްޕޭރެންްޓކޮށް 

 ޓަަކއި ދެއްކި ވާހަކަ މިއީ.  މިކަން ކުރާނެ ކަމަކަށް ނޫން. ރެކޯޑަށް

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެްނ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންާދ 

ބެހޭގޮތުން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް  ތާގެ މަްއޗަށް މި އޮތް ގެެރންޓީއާުނކު 5ވަނަ،  5މަސައްކަުތގެ 

ލާނަން. ބައެއް ކަރުދާސްަތްއ އަޅުގަނޑުމެން އަުތގައި . އަދިވެސް ދަންނަަވއި އަުރާވނަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަިކވަކިން ކުަރްއވާ ުސވާލުތަުކެގ ޖަވާބު އެބަ ހުރި. މިސާަލކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ގރިން ންމެ ދަންނަވާލިން، ސަވަނޑު ހަމަ ދެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރެްއވި ސުވާލުަތކުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ގެރެންޓީގެ ޑީެޓއިލް ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ އަތުަގއި އެބަ އޮތް. އަދި ެއއާއެުކަގއި މިހާތަނަށް ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި 

ހިމެނޭ ބަެއއް  ގައިތެރޭ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވެސް އެ ވާހަކަ ވާހަކަުފޅުގަިއ ފާހަގަކޮށްެލއްވި. ީމގެ 

ފިޔަވަހީަގިއ ހިމެނޭ ބަޔަކަށް ލޯނު ގެރެންޓީއެއް ދެްއވާފަިއވާ ވާހަކަ.  ރެއިން ހުޅުމާލޭގައި ގޯިތގެދޮރުކުންފުނިތަކުގެ ތެ

އަދި އެ ކުންފުނި ެއއީ ކޮން ކުންފުންޏެއްތޯ ބަލައިލުން. ެއ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުތަގއި ހަމަ ސޯޝަްލ 

ރަްށ ސާފުކޮށް އެަބއިން އިނގޭތޯ. އެއީ ކޮން ކުންފުންޏެއްކަމާިއ ހައުސިންގ ިފޔަވަީހގަިއ އެ ަމޢުލޫމާތު ވެސް ހަމަ ވަ

ވަރަށް ، ދޫކުެރވިފައި މި ަވނީ. އެހެންވީމާރިްނގ ގެރެްނޓީއެއްތޯ ސަވައަދި އެ ކުންފުންޏަށް ކިހާވަރެްއގެ 

ހުއްޭޓ ދަންނަވަން ތަފްސީލުކޮށް ހުރި މަޢުލޫމާތެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޭބނުންފުޅުވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެބަ 

އަުޅަގނޑު މިހާރު ނިންމާލުމަށް ، ަވކިަވކިން އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާމިހެން މި ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. އެ ގަނޑުކޮްށ، 
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދެންމެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކީމަ އެޮކޅަްށ  ފުރުޞަތުދޭނަން

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އަރުވާފަ ގަނޑު ނިންާމލާނީ ސަލީމަށް ފުރުޞަތުދީފައި ދެން އަޅު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ރި ވާހަކަެއއް. ޅުންހުންމެވެސް ވަެރްއގެ ގުމިހާރު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، ދެންމެ ރިޔާޟް ދެއްކި ވާހަކަ ވެސް ކޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީންނާއި، ޕޯޓްސް ޮއތޯރިޓީންނާއި، ރޯޑު ކޯޕަރޭޝަނުން މިތަންތަނުން ވަރަށް 

 ހުރި ވާހަކަ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ހިއްާސވާ ްއސަހި ގެނެބައިވަރު ވެހިކަލްތަާކއި ެއއްޗެ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަގައިގެން ަވރަށް

އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މި ކުންފުނިތަކުން އެްއވެސް ަކހަލަ ބޭންކް ގެރެންޓީއެްއ ، ންވީމާ ކުންފުނިތައް މިއީ. އެހެ

ޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ސަރުކާރުން ދީގެންތޯ ާއއި އަދި މި ކުންފުނިތަކުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަކުގެ މަ

.ސީ.ސީ ާއއި، ކޯޕަރޭޝަނާއި، އެމް.ޓީ ރޯޑު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ިމ ހުށަހެޅީ

މިތަންތަނަށް ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ހޯދަން. އަދި  އެމް.ޕީ.އެލް ާއއި ޕޯޓްސް ޮއތޯރިޓީއާ

އް ތެއް ހޯދުން. ކޮމިޓީއަށް އެ މަޢުލޫމާތެފައި ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާމިތަންތަނަށް އެއްވެސް ކަހަަލ ގެރެންޓީެއއް ދެވި

ކަލްތަެކއް ގެނެްސގެން އުޅުެނއްނު. ދެން ކޯޕަރޭޝަން އިހަްށދުވަހު ވެހި ހިއްސާކުރަްއވަން. އެމް.ޕީ.އެްލ، ރޯޑު

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. މިތަންތަނުެގ ދައުލަތަށް ބޭންކުތަކުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުގެ މަުޢލޫމާތާއި އަދި ސަރުކާރުްނ 

 ހޯދުން.  މަޢުލޫމާތެއް ވަންޏާ އެމިތަންތަނަށް އެއްވެސް ގެރެްނޓީ ދީފައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށީ ދާއިރާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް

ިމ އިނޭގތޯ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި  ލަންޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ރިޔާޟްގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކޮށް

ާވލުވި ދުވަހުން ފެިށގެން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަްއކަމުްނ ވެްސ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު ޙަ ކޮމިޓީ މި ފެށުނީއްސުރެ

ވާލުވެަފއި އޮންނަ ފަރާތަކީ ސީދާ އްޔަތު ޙަ އަންނަ ވާހަަކއެއް މި ކުންފުނިތަކުގެ ކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްުޓމުގެ މަސްއޫލި 

މާލިއްޔަތު ުކންފުނިތަކުން ގޯސްކޮށް ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ، ހެންވީމާއިނގޭތޯ. އެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއޭ

ވާލުވެފަިއ އެ ޙައުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ސީދާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ. އެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ. އެއީ ސަރުކާރުން ސީދާ 

ުކންފުނިތަކުން ދެންމެ އެ ، ވީމާ ައސްލު ބެލެނިވެރިޔާ. އެހެން އޮންނަ ފަރާތް މިއީ ކުންފުނިތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ

ޓަުނ  1އްސަށް ޓަުނ އަާރ އެްއޗެ  5ނު، ޓަ 10ވިދާޅުިވގޮތަށް ހަމަ ގެނައި ަބއެއް ވެހިކަލްތަުކަގއި މިސާލަަކށް 
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މި ނާރާކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑަްށ ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަ ހުރި. މި ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑަށް އެބަ ޖެހޭ 

 20ޓަނުެގ ކެރޭނު ގެނެސްފައި  30ނުަގއި ިއރުގައި ކެރޭދޮެގއްޯތ. މިސާލަކަށް ކެރޭނު ގެނަ ދެއްތޯބަލަން އެއީ ތެ

ޖިނިއަރުން ދައްކާ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، މި މިއީ އެ ތަންތާ ތިބޭ ހަމަ އިން، ޓަނުކަން އެއިން އުފުލެނީ. ެއހެންވީމާ

މާދަމާ އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މީހެއްގެ  ހި އެބަ ޖެހޭ މިއީ ތެެދއްތޯ، ޙަޤީޤަތެއްތޯ. އެހެންނޫނީއެްއޗެ

ެއއަށްވުރެ ބަރު ެއއްެޗްއ އުފުލަންޖެހުނީމަ. ގެނައީ ެއއީ ފޫުޓގެ ކޮންެޓއިަނރއެއް ވެްއޓިފައި އޮްއވާ.  40ބޮލަށް 

ހި. އެހެން ޗެޓަނުގެ އެއް  20އައީ  ިއރުގައި މިސާލަކަށް މިއެކަމަކު އައި ރަނގަޅަށް. އަސްލު އޯޑަރު ިދނީ ރަނގަޅަށް. 

އެފަަދ ، ބަ އުޅޭ ޙާލަތު އާދޭ. އެހެންވީމާޓަނު އެ 30ޓަނު،  25ފޫޓު ކޮންޓެއިނަރެއއްަގއި  40ކަމަށް ވަންޏާ 

ހަމަ މުޤައްރިރަށް ، އެކަީށގެްނވާ ކަމެއް. އެެހންވީމާ އެްއޗެއް އުފުލަން ޖެހިއްޖެއްާޔ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމަކީ ވެސް

ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ ކު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ މި ކުްނފުނިތައް ހިނގާ ގޮތްތައް ހަަމ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އާދޭހާއެ

މަޖުބޫރު ކަމެއް އިނގޭޯތ ެބލުން އެއީ ރަނގަޅަށްތޯ ކަްނކަން ހިނގަނީ. އެންމެ ުކޑަިމނުން ރަށުތެރޭގައި ދެެކވޭ 

މެން މީޑިޔާައށް ދެވިދާނެ. ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަތައް އެއީ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ނޫނީ ހަމަ ދޮގެއްތޯ ސާފުކޮްށލާފައި އަޅުގަނޑު

ން ވަނީ މިހާރު ދެކެވެމުންދާ މިވެނި ކަންތައްތަކަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތެއްވާ ވާހަަކ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ބޮުޑ ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަކަށް ވެސް މާ -ދިރާސާކޮށްފީމޭ. އެ ދެން މިހާރު ވާގޮތަކީ އެންޓި  އެ މައްސަލަ ބަލާފައޭ. އޭތި

ްއަޔތު ކޮމިޓީއަށް މާ ބޮޑު ގެރެްނޓީ ބޮޑުވާނެހެން މި ތިބޭ، އަށްވުެރ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މާލިގެރެންޓީެއއް ނޯވޭ. އެ 

ދެފަރާތުގައި މި ތިބޭ މީހުން، މިއީ އެކި ވިސްނުމުަގއި ިތބި މީހުން ތިބީ. މި ވިސްނުުމގަިއ ތިބި މީހުން އަރާފަިއ 

 ބޫލުކުރާނެ އެ ދެއްކީ ޙަޤީޤަތްކަންދީފިއްޔާ ރައްޔިތުން މާ ބޮޑަށް ޤަ ޢުލޫމާތު ހަމަ އެ ބަލާފައި ރައްޔިތުންނަށް މަ

 އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ.  މިހާރު މި މާޙައުލު އޮތްގޮތުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިއްޔަތުެގ ބެހޭގޮތުން މާ ތަކާ ރިްނގ ގެރެންޓީރެްއވި ޚިޔާުލގައި ަދއުލަތުގެ ސަވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާޅުކު

ޙަވާލާދީ މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ  33ނޫުނެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާ

ސިޓީތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން މިައދުގެ އެޖެންާޑގައި ކުިރއަށް ިމ ގެންދިޔައީ. ދެން އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ދިއުމަށް 

ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަށް އުޅުނީ. ނަމަެވސް، އެހެނިހެން މަސައްކަަތަކށްވުރެ ބޭރުން ތި ތި އަޅުގަނޑުމެން ަވގުތު ދޭން

ހުށަހެޅުއްވި ވާހަކަފުޅުތަްއ އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ގައިތެރޭ ވިދާޅުެވއްޖެ ބައެއް ވާަހކަތައް. އޭގެ

ބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަސަްއކަތް ވެސް ހަަމ ވެސް ހަމަ ބަލަިއގަންނަން. ައދި ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

ޓަކަިއ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީެގ ދައުރު އޮްތ  ބަލައިގަންނަން. ސަުރކާރުެގ ކުންފުނިތަކުގެ ހިްނގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް

ހަރު ކޮމިޓީތަކުގެ މިންވަރަކުން ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތްތަެކއް ލަސްތަކެއްުނވެ ކަނޑައަޅާނެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ާވނީ މި އަ



18 

 

ވަުގތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީ ިމންވަރަކުން ތިޔަ މަސައްކަްތ ، ން ކުރިައށްގެންގޮސް. އެހެންވީމާމަސައްކަތް ފަށަިއގެ

، ފިން. އެހެންވީމާއިދާރާަގއި ައޅުގަނޑުމެން ނޯޓުކޮށް ްއވި ނުކުތާތައް މިހާރު އެޑްމިން ބަލައިގަނެ ތި ހުށަހެޅު

ްއަކތުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮިމޓީން ކުރިއަްށގެންދެވޭނީ ކޮންޮކން މަސައްކަތެއްތޯ ބަލާފަިއ ލަސްތަކެއްުނވެ ތިޔަ މަސަ

އިނޭގތޯ. ދަންނަވަމުން މިއަދުެގ  ަޖވާބެއްޭދނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ރަނގަޅު

 ނޑައަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން މިހިސާބުން ފެއްޓިގެން ނިމުނުކަމަށް ކަ
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