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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މާލިއްަޔުތ މަރުޙަބާ.  ބޭފުޅުންނަށްވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވި ުހރިހާ ތިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ `. 

 އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީަވނީ ކުޑަ ބަދަލެއް އައިސްފަ. ެއއީ  ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މި ނަށްކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

 މެންަބރު  ދާއިާރގެ މީދޫ  ައއްޑޫ ،ެގ ބަދަުލގަިއ މިހާުރ ިމ ކޮމިޓީަގއި ހިެމނިވަޑައިގަންނަވަނީރުންބަމެ ދާއިރާގެ 

މެންަބރުްނ  ހައެއްކޮށް  އަޅުގަނޑާއެބަތިބި ވަގުތަށް  . މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް މިއާދަމް ރޮޒައިނާ

ދާިއރާެގ މެންަބުރ  ގެމަނަފުށީ، ރު އިބްާރހީމްދީދީމެންބަފޭދޫ ދާިއރާގެ  -1 ؛ބޭފުޅުންނަކީ ހާޒިރުވެވަޑަިއގެންފަ. އެ

ވިލިމާެލ ދާއިާރގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ނިާހްނ ، ަރޝީދު ރިޔާޟް ދާިއރާެގ މެންބަުރ  ިވލުފުށީ، ޖަމީލް ޢުޘްމާން

އަުދެގ ކުިރއްޔާ. އާދެ، މިަވރަށް ބޮޑަްށ ޝު .ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޖަމީްލ ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ ދެން  ،ޙުސައިންމަނިކު

 78ގުރޫޕަްށ ބިޒްނަްސ އިމޭުޖ އިން ޝަނަްލ ބްރޯޑްކާސްޓިންގމޯލްޑިވްްސ ނެ -1އޮީތ  މި ހިމެނިފަިއ ޑާގައި އެޖެން

ފައިާސ  މިިލައން ރުފިޔާ ދިން މަޢުލޫމާތު ލިބިފަިއވާތީ، މި ިތރީސް ޭއގެތެރެއިން ،މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭތީ

އަިދ މިކަމާ ބެހޭ އެންމެާހ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަޖިީލހުެގ ގަވާއިުދެގ  ؟ންތޯނީ ދައުލަތުެގ ކޮްނ ވުޒާާރއަކުދައްކަމުންދަ

ފޮނުވާަފިއާވ  ،ދެއްވުމަްށ އެދިވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓެގ ޖަލްސާއެްއ ޭބއްވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަަވއ123ި

ކޮޅުތަކުަގިއ އޮންނާނެ. ަރއްޔިތުންެގ ތިބޭފުޅުންގެ ފައިލްއޮންނަނީ،  މި ސިީޓގަިއ  ސިޓީއާ މެުދ މަޝްަވރާކުރުން. މި

ރައީްސ މުޙައްަމުދ  މަށް  ހިންގުއާ ގެ އަމީންޢާއްމަށް ވެދުންަސލާމަށްފަހު ދަންަނވަމެވެ. ދައުލަުތގެ މީޑިހުމަޖިލީ

އަމިްއަލ  ( އިން.ބީ.ސީއެން.އެމް)ޝަަނލް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަން ގެ ސަރުާކރުން ހެިދ މޯލްޑިވްސް ނެނަޝީދު

 ިތީރސް އޭގެތެެރއިން  .މިލިއަްނ ރުިފޔާ ދޭންޖެހޭ 78 )ިބގް( އަށް  ބިޒްނަސް އިމޭުޖ ުގރޫޕު ، ކަމަްށވާކުންފުންޏެއް

. ނަމަވެސް، ިމ އޭދީފިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެ ށް ން ބިޒްނަްސ އިމޭުޖ ގުރޫޕަމުމިލިއަން ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.އެ

ކުންފުނީގެ ނަމުގަިއ އެްއެވްސ އެ އަދި މުންދާ ނގަހި މުޢާމަލާތެއް  ކުންފުންޏަށް މިހާުރ ވިޔަާފރީގެ ެއއްވެސް 

 ކުންފުނި އެ ބޯޑުން އަދި  ގާކުންފުނީގަިއ ހިން ، އެފައިނުވެތަނަކަށް  ހުރި ާމލެއް ނުވަަތ އެސެޓެްއ ލްރައުސު

ކަްށ ފަރާތްތަ އެކި ބުނެ  މި ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް ކަމަށް ،ނެްތ ހިނދުއެނގެން ހިންގާނެ އެނޫންވެްސ ފަރާތެްއ 

މަޢުލޫމާތުތަްއ ރައްޔިތުންެގ އެންމެާހ މިކަާމ ބެޭހ  ؟ ައދިމުންދަނީ ދަުއލަތުެގ ކޮްނ ވުޒާާރއަކުންތޯސާ ދަްއކަފައި

ހިންގަމުންދަީނ  އްއެފަދަ ކުންފުނިތަ ،ކަާމ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ގެނެްސ މި ކުންފުނީެގ ހާލަތު ދެނެގަނެ ގެމަޖިލީހު

ޓަަކިއ މިކަންކަން ބެލުމަށް ،ވާތީވެ ކަމަށް ސްރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލި ތަކީަފރާޖެހޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުަގއިތޯ ބަލަން

ވަަނ މާއްާދެގ  123 މަޖިލީުހެގ ގަާވއިދުގެ ޮގސްދެއްވުމަށް؛ މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓއަށް ިމ މައްަސަލ ކުިރއަށްގެން

 ގައި ސޮއިުކރައްވާފައި މި އެދެން. މީދެއްވުން ގޮތް ހަމަަޖއްސަވައި ާސއެއް ބޭްއވޭނެދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޖަލް

އަޙްމަދު ނިާހްނ ދާއިާރގެ މެންބަރު.  އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްޫދ ދާއިާރގެ މެންބަރު. އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށީ  ؛ވަނީ

 ން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ބޭފުޅު  ތިން. މިމެންބަރުއިއްޒަތްެތރި ވިލިާމލެ ދާިއރާެގ ، ޙުސައިންމަނިކު
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އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ، އަށްމަްޝވަރާ ގެގޮތެއް  ުކރިއަްށދާނެ މެދު މިކަމާ  އި،މެންބަރުންގެ ޚިާޔުލ ފާޅުކުރުންތަކާ

 ނިހާން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން  އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިާރގެ ވިލިމާލެ 

ކުަރއްވައިގެްނ މައްސަަލ އެޖެންޑާިމ  އަވަހަްށ އްިރރު. ަވރަްށ ހަމަޤަތްތެިރ މުވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަ

ދަންނަާވ ހާުލ ިމ މައްަސލައިެގ އެުކގަިއ ުހރިާހ ބޭފުޅުންނަށް ޝުުކރު އިާދީރ މަސައްކަތާ ކުރިއަށްގެންދެވުމަްށ ހަަމ 

 ،އާ މީޑިަވރަށް ރަނގަޅު ،ނަމަ ފައި ކޮމިޓީ އޮތް އޯޕަންުކރެވި އެގޮތަށް އާމީޑި ބާވަތުން ކުިރއަށްދިޔުމުގެ ވަގުތުަގއި

 ހިމެނުން. އެީއ މިފަދަ ެއއްވެްސ އަާސސީ މައްސަަލއެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އަިމއްލައަްށ ވަކި  އާ ވަތުގައި މީޑިޢުދަ

ީލ. ާވހަކަ ދަންނަވާ ވާތީ، އެ  އޮތުން މުހިންމު ކަމަށްއާ ޚާއްޞަކޮށް މީޑިެތރެއަށް ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ  ވަކި ،ކަމެއް

މަްށ އަޅުގަނުޑ އުއެގޮތަށް ުކރިއަށްދި ، ޯހއްދަވައިވަހަކަްށ ުކރިއަށްގެންދެވޭެނ މަގެއްދެން މި މައްސަަލ ވީާހވެސް އަ

ގެންަދވައިގެްނ ުކރިއަށް މައްސަލަ  ވިޔަްސ ނޫީނ މިާހރުން މިާހރަްށ ކުން ހަމަ ދަންނަާވލަން. އަިދ ކުަޑ ކޮމިޓީއަ

 . ހިފީން ބޭނު  ުފރުޞަތުގެެއގޮތަށް ެއ ތާއީދުުކރާ ާވހަކަ ދަްނނަވާލަން މި ،އޮޅުންފިލުވަން ނަމަވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ަރޝީދު ރިާޔޟްއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟްދާިއރާެގ މެންބަރު  ށީވިލުފު

 މަނިކު އަޙްމަުދ ނިހާން ޙުަސއިން މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ވިލިާމލެ ދާިއރާެގ މަްށ އުސަަލ ުކރިއަށްގެންދިއާދެ، މި މައް

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ާމ އުގެންދިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ފައި ެބހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި އާއެމް.އެން.ބީ.ސީ ،ވާ މައްސަލައާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި 

ދެއްވުްނ އެދެން. އާދެ، ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރިވ  ގޮތަކަށް ވޯޓުބެހޭ ގޮތުްނ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

އިގެްނ އާއަޅުގަނޑު ެއ މައްަސލަ އި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުްނ މި މައްަސލަ ފާްސވެއްެޖ ކަމަށް ަބލަ 4

 ންދާނަން. އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ރިޔާޟް.ކުރިއަށްގެ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ރަޝީދު ރިޔާޟްދާިއރާެގ މެންބަރު  ވިލުފުށީ
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ކަމެްއ.  ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ ކަށަވަރުުކރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު އްރިރު މި މައްަސލައަކީ މިީއ ހިނގާފައި އޮތްޤަމު

 ިއ،ނޫނީ ހިނގައިފާެނ ކަމަކަށް ަބލަ ،ކަމެއްތޯ  ހިނގަމުންދާނޫންނަމަ ،ވަްނޏާ އެގޮތުން މިީއ ހިނގާފަިއވާ ކަމަކަށް

ފައިސާ އިުތރަށް ދޫނުުކރަްނ  ހަމައަށް މި ގޮެތްއ ނިންމުމާ ކިމިޓީން ވަނަމަ މި ކޮ ދޫކުރަމުންދާ މި ފައިސާ

ށް މިތަނުްނ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ހިފަހައްޓަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަ ؛އެފަރާތަށް މިއަދުން މިއަދަށް އަންގަން

 ހުަށހަޅާލަން.  ތަނުން ެނރެވޭނެ އަމުރު. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެގޮތަށް އަމުރު ނެެރވޭނެ. މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން  އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިާރގެ ވިލިމާލެ 

މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކާރ ްއވުއެ ހުަށހެޅުއްިވ ހުށަހެޅު ރަޝީދު ރިޔާޟް ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ވިލުފުށީ

 ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް އެްއޗެއް އެބައޮތްތޯ؟ މި މަްއސަލަ ކުރިއަްށގެންދާއިުރގައި މިކަމާ ގުޅިގެން އެްއެވްސ ، އާދެ

ގުީތ ގޮތުްނ މި ަމއްސަަލ އަދި ވަ  ؛ވަންާޏ އެްމ.އެން.ބީ.ސީގެ ކަމަށް ފަރާތަކަށް ދޭްނާވ ފައިސާއެްއ އޮތް

ހުށަހެޅިގެންދިަޔ ހުށަހެޅުމަްށ އަޅުގަނޑު ވޯޓަްށ  ބަލަމުންދާތީވެ ެއއްވެްސ ފަރާތަކަްށ ފައިާސ ދޫނުކުރުަމށް

ލާނަން. ދެން ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު ޖެހޭނެހެން މަޖިލީުހގެ ލީަގލް އޮޕީިނއަެންއ އިއަހަ

 އެ  ވަންާޏ އަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް  ިއ ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންެގ މެންޑޭޓުެގ ތެރޭަގއި އޮންނަސާފުކޮށްލަން. ކޮށްލާފަ

ލާނަން ެއީއ އިވެްސ އެދި. އެހެްނނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް ައހަ މޭޒުން ފޮުނވާ ދިނުމަށް ސިޓީ އިދާރީ

 ؛ގޮތަށް އުއަކަށްފަުހ ފޮނުވާ ވަްނޏާ. ެއއީ ލީަގލް ރިވި  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީްނ އެގޮތަްށ ނިންމާފަިއ އޮތް 

 ކޮށްލަްނވީ ނޫންތޯ؟އެގޮތަށް އިްޞލާޙު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟްދާިއރާެގ މެންބަރު  ށީވިލުފު

ވަީނ  ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު މަޖިީލހުގަިއ އުޅޭާތ މި ކުރަނީީކ ައލަކަށް  އަޅުގަނޑު މި ކޮމިީޓގަިއ މަސައްކަްތ މި 

ތަަކްށ ާރ އުޫސލުޢަމަލުކުކުާރގޮތާިއ  ކަންކަން ެވގެންދަނީ. މަޖިލީހުގަިއ ިމ  އެކުލީހާ ވަީނ ޚާއްަޞ މަޖި މިއަަހުރ  17

 ،އި މި ކޮމިޓީއަށް އޮންނާނެ ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތައް ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ނޫންތޯ ބަލަ ގެބަލާއިރުަގއި މަޖިލީހު 

 ކަމަކަްށ ލަފާދިނުމުެގ ބާރު  ުހރިހާ  މި  ،ުކރުމާ ކަންކަން ،ހުއްޓުވުމާއި ،ދޭންޖެޭހ އިންސްްޓރަކްޝަްނ ދިނުމާއި އެއަށް

 ަފރާތަށް  ކަން އެމިހުަށހަޅުއްވާފަިއ އޮްތ ގޮތަްށ  ންުކރި ،އަްށ ނިންމޭނެށް. އަިދ ކޮމިޓީވަީނ މި ކޮމިޓީއަގެންލިބި

ެއ ހުަށހަޅާފައި އޮްތ ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަމުން ހަމަ ވޯޓަށް ެއއްސެީވާމ  ން އަންގަން. އެހެްނވީމާ، އެގޮތު
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ެގ މަްޝވަރާެއްއ ޖެެނރަލް ލްްނ ކައުންސެ ނުވުމުގެ ުކރިއްިރުރ ސިީޓ ފޮޤަދެްނ ިއއްޒަތްތެިރ މު ،ޓު ފާްސކޮށްފައިވޯ އެ 

ކަމެއް. އެކަމަކު މި ހުށަހެޅުމުގެ ެތރެއަށް ތިަބިއ  ެއއީ މުޅިން އެހެން  މަކީފޮނުވުމާއި ނުފޮުނވުހޯދާފައި 

 ލާކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ދަންނަާވލީ. 

 

 ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

ީވ މެންބަެރއްެގ ތަޖުރިބާެގ ައލީގަިއ ިތ  ދުވަސް  ނަށް ޝުކުރިްއޔާ. ކޮމިޓީަގިއ ގި އާދެ، އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަ

ރިޔާްޟ ރަޝީދުެގ  ލާނަން.އިހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ައހަ ގެ ރަޝީދު ރިޔާޟްވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

އެީއ ކިނބިޫދ  ؛ވެްސ އެްއކޮށް ވެރިވާީތއާކޮމިޓީގައި ބައި ިމ  ެދ މެންބަރަކު ރުއިތުލާނަން. އި ައހަ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް

މަދު، އަޙްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ދެން  އި،ރިޔާޟާهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު 

 ؛އެއްވެްސ ފަރާަތކަށްަވގުތަށް  މި ފައިސާެގ މައްސަަލއިގަިއ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ  ،އޮތީ މިހާުރ ހުށަހެޅިފަިއ މި

ަވގުތީ ގޮތުން ިމ މައްސަަލ ަބލަމުންދާތީެވ  ،ވާީތވެ ަފއިާސ ދިނުންްށ މި މައްަސަލ ހުށަހެޅިފައި ކޮމިޓީއަމާލިއްޔަތު

ެއީއ ހުށަހެޅުމެްއ މިއީ. ްށ ހުށަހެޅިފަިއ އޮްތ ެބހޭ ަފރާތަްށ އެންގުމަ ކަމާއެއްވެްސ ފަރާތަކަްށ ފައިާސ ދޫނުކުރުމަްށ 

ކުީރގެ ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަީޝުދ  މަށް ތުގެ ީމޑިއާ ހިންގުުއލަދަ ،އޮްތ މައްސަލަައކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި 

އިން އަމިއްަލ (އެން.ބީ.ސީއެމް.) ޑްކާްސޓިންގ ކޮމިޝަން ސަރުކާރުްނ ހެދި، މޯލްޑިވްްސ ނެޝަަންލ ބްރޯ

 ށް ކަމަ ފިޔާއެްއ ދީފައި އޮތްން ރުއަމިލި  30 ،ާލރި ދިނުަމށް އޮތީ ގެ ގިަނ އަދަދެއްށް ވަރަްށ ގަކުންފުންޏަކަށް، ބި

ާލރި ދޫނުުކރުމަްށ ިމ ހުށަހެޅުނީ ައދި އިހަްށ އެއްވެްސ ަފރާތަކަްށ ިި  . އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަްށ މބޭލިޚަަބރު  އެބަ

ށް ހުށަހެޅިަފިއ ެބޭހ ފަރާތަްއ އެްނގުމަ ކަމާއެ އެްނގުން  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ަފރާތުންގެންދާތީވެ. މައްސަަލ ބަލަމުން

ރިޔާްޟ ރަޝީދު. ދެްނ  ހުށަހެޅުްއވީލާނަން. އިނޑު އަހައަޅުގަމަށް ވޯޓަށް މި ހުށަހެޅު އޮތް ހުށަހެޅުމެއް.

މެންބަރުން.  5 ދެން.ދެއްވުްނ އެވޯޓުވިލިމާެލ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ައޙްމަދު ނިހާން. ތާއީދުކުރެއްީވ 

ގެ ފައިލްކޮޅުތަކުގަިއ  ތި ބޭފުޅުންމިތާގައި ދެންކޮމިޓީގެ އަްޣަލބިއްޔަތު.  ލިބިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަނީ މިާހރު މި

ން ރުފިާޔ އަމިލި  30ން ރުފިާޔ ދޭންޖެހޭ. ޭއގެތެރެއިްނ އަ މިލި  78އެއީ،  .މި ހުަށހެޅިފައި އޮްތ މައްަސލައޮންނާނެ 

ގޮުތްނ  ބެހޭ  ކަމާމި ؛މި ފައިސާ ދަްއކަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ ކޮން ވުޒާރާއަކުން ،ވާތީތު ލިބިފައިމަޢުލޫމާ ދީފި ކަމަށް

ހުޅުވިފަިއ ޮއީތ ހަމަ  ފްލޯގޮތުން މަޝްވަރާުކރަން އަޅުގަނޑު ހަމަ  އެކަމާ ބެހޭ ހުެރއްޖެއްޔާ އްޚިާޔލުފުޅުތަކެރު އިތު

 ރިޔާޟް. އަދި އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ރިޔާޟް هللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ 
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 ހަަމ   މުޤައްރިރު ިތކަން ުކރެއްީވ އެންމެންމެދެ އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަަމ ދެން ރެކޯޑަށްޓަަކއި ދަންނަާވލަން ޭބނުން.

ހުށަހެޅުެމްއ އަިދ ހަަމ ކޮންމެ  ،ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުން. އެހެްނ މިދެންނެވީ ، އެ މިތަނުގެ ަގވާއިާދ އެއްގޮތަށްތޯ

 މާ  ރެއަށްވު އެ ،ވާނެކިޔާފައި ކަންކަން ނިންމައިގެން ލިބޭިއރަށް އަޅުގަނޑުމެން ނަންބަރު އޮތަީތއޭ  ޅިފައި ތާއީދުހުށަހެ

މަސްއޫލިއްޔަތު ހުިރ ބައެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ެދކެނީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތަކީ. މައްސަަލއެއް މިތަނަްށ ބޮޑެތި 

ތަަމ ެއ މަްއސަލައެްއ ބަލަންޖެހޭނީ. އެ މައްަސލައެްއ ބަލާަފއި ެއ ވައްދާފައި އޮތިއްާޔ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ ފުރަ

ުނލިބޭ. ވެސް އޭގެ ޑޮިކއުމެންޓެއް  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ވިފައިމމަޝްވަރާުކރެއި އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަާއ ދޭތެރޭގަ 

ނެެރގެން ކަެމްއ ގޮތަށް ެއއްޗެއް  ނުދައްކާ. ހަމަ ކުްއލިއަކަށް މުޅިން އެެހން މާނައެއް ދޭހަވާވެސް ވާހަކައެއް 

 ،ަށހެޅިފައިޅޭ މައްސަަލއެއް ހުކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޫބލުުކރަނީ ގައަޅުގަނޑު ގޮތް އެއީ.  ނިންމާއިރު، އަޅުގަނޑު ދެކޭ

އަޅުގަނޑުމެްނ  ، ދެނޭ އެކަްނ ކޮށްފައި ،ފައިދީ ކިމެންޓޭޝަްނ ވެްސ ަބލަންޑޮ ،އަޅުގަނޑުމެން ަބލާފައި ތިއޭ

އަުމރު ނެރޭ ަކހަަލ ޓުކޯޓެއް ނޫން. ކޯމިއީކީ ، ކަމެއް ހުށަހެޅިއޭ ކިޔާފައި ހާރު ހަމަމި ޑިސިޝަނަކަށް އަންނަންވާނީ.

ތަކަީކ އޭގެ އިޝޫ ، ކަންކަން ިދރާސާކޮށް ބަަލއިމަޖިލީުހގެ ކޮިމޓީތަކަކީ ،ތަންތަނަކީ. މަޖިލީހަކީ މި ތަންތަނެއް ނޫން

ކެނީ. ެއހެންވީމާ، ދެއަޅުގަނޑު  ތަނެްއ ގޮުތގައި ީވހާވެްސ ޓްރާންސްޕޭރަންްޓކޮށް ކަންކަްނ ކުރާ ،ކޮބައިތޯ ބަަލއި

 ،ސާފުކޮށްލަްނ އަޅުގަނޑު ހަަމ އެދެްނ މުޤައްިރރުތަނުގެ ލީަގލް މީހުްނ ކަިއރިން ވެްސ  މި  އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ،ކްޑިމޮކްރަޓިައހައިގެްނ އެީއ ހަމަ އެންެމ  ވޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައި ވެސް ެއކަަމކަށްހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ގަވާއިދުގަިއ 

ޅުގަނުޑ ، ެއ ާވހަަކ ދަންނަވާލީ. އަހަަމ އަޅުގަނޑު ކޮށްާލ ުސވާލެއް. އެހެންވީމާީއ އެންމެ ރަނގަޅު އުޫސލުތޯ. އެ

 ،ހުށަހަޅައިއެއްކޮށް  ލިޔުންތަކާވެސް މިތަނަށް ހުަށެހޅޭ މައްސަލަތަކުގައި  ގައިނތާ އޮތް އަށްދެކޭގޮތުގައި ުކރި

ބޮަޑްށ  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ަވރަށް ނެްއވަންޖެހޭމުަޤއްިރރު ފުރުޞަުތ ދެ މީހުންނާ މަޝްވަާރކުރަން

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ކޮމިޝަނުން، ޑްކާސްޓިްނގމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ ބްރޯހުށަހެޅުމަކީ،  ންމެ ހުށަހެޅުނު ދެ ނަށްމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

އޮތް މައްަސލައިަގިއ ވަގުީތ ގޮތުްނ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަްށ އަޅުގަނޑުމެންެގ  ށް ފައިާސ ދޭންުގރޫޕައިމޭޖް ބިޒްނަސް 

ދައިފައި އެީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގޭނެ އެންގުމެއްތޯ ބަލާފަިއ ލީގަލް އޮޕީނިއަނެއް އަޅުގަނޑު ހޯދާނަން. ހޯ

އަިދ އެކަްނ  ،ކަމަްށ ވަންޏާ ދާތަކަްށ ދޫުކރަމުންތެޭރގަިއ ފައިާސ ަވކި ފަރާ ގެ ޑޭޓުއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓގެ މެން

ކޮމިޓީން ަބލަްނ  މެން މިއަޅުގަނޑުއިހަށް ފައިސާ ޫދކުރުން މަޑުކޮށްެލވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަައކީ 

އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެޭހީނ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގެން  ސީއަށް ނޫނީ ކަމާ.ސީ.އޭ
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ތަނުްނ ދިރާސާކޮްށ ތިވިދާޅުވި ގޮތަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ަބލާފައި ެއ   އަޅުގަނޑުމެން މިމިފަދަ ފަރާތްތަކަށް

 އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ނިހާން.ފަިއ ދެން ކަްނނޭނގެ ފޮނުވަންޖެހޭނީ. ތުްނ ފައިންޑިންގތަކެްއ ހޯދާގޮ މައްސަލައާ ެބހޭ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނިކުވިލިމާެލ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ނިހާްނ ޙުސައިންމަ

ގޮތުަގއި އަޅުގަނުޑ  ގެއް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. އަޅުގަނޑުމެން މި މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ެއއް މެންބަރެ

ެއްއ ބަ  ،މީގަިއ މަދުހެްނ ީހވާތީވެހިމެނޭތީވެ އަޅުގަނުޑ ހިތަށްައާރ އަޅުގަނޑުެގ ކޮީލގުންނަށް ބައެްއ މަޢުލޫމާުތ 

މިނެުޓ ފަހުން.  20އެީއ ެއ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަީތ ކޮމިޓީ ފެށުނުތާ ގާްތގަނޑަކަށް  ލާނަމޭ.އެއްޗެިހ ހިއްާސކޮށް

ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި ފުރުޞަތާއި އަިދ  އި، އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަަކއަކާއެހެންވީމާ، އޭގެުކރިން

 އިނުގަންނަވާނެ. ދެްނ ރިާޔސަތުން ކޮންެމވެސް ފަހަުރގަިއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ެއއްކޮްށ ާސފުވެވަޑަ އޮްތ ގޮތް  އުސޫލު 

ވަޑައިގަތީ.  ެއ ބޭފުޅުން ވަނިކޮށް ތުކޮޅު ކުޑަވެަފއިގުވަ ަވރަްށ  ށް އެހުމަ ވޯޓަށް  ،ދެްއވިވެްސ ވަރަކަްށ ބްރީފިންގއެްއ 

ވްްސ ރައީްސ މުޙައްމަުދ ނަޝީދުެގ ޒަމާނުގަިއ އުފެދިގެންދިަޔ މޯލްޑިކުީރގެ  ދައުލަތުެގ މީޑިއާ ހިންގަން 

ްއ ފައިސާަތކެ  ްގރޫޕަށް ބިޒްނަސް އިމޭޖް ،އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް(އެމް.އެން.ބީ.ސީ )ޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ރޯބް

ރުީޚއަށް ައއިއްަސ. އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ހުަށހެޅުމަކީ މިކަްނ ހިނގާޯތ ސު ވަީނ ނޫސްތަކުެގ ފަލަ ހަަކ މިާހރު ދޭ ވާ

ތަުނގައި އެ ނިމިދިަޔ ނިމުމަކީ މިކަްނ ުކިރ  ގޮަތކަށް މި . އެްއވެސްވިދާޅުވަނީ ރަނގަޅަށް އިނގޭތޯ ޔަބެލުން. ތި

ތަޙްޤީެޤއް ވެސް އަދި މިތާުކ ނުފައްޓާ.  ،ޑުމެންނަކަށް ުނވެްސ އެނގޭނެކަމަށް ނިންމުމެއް ނޫން. އަިދ އަޅުގަނ

 ން ނިންމަވައިިދން ވަގުތު ހާޒިރުވެވަޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންަބރު ނަމަވެސް، ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުްނގެ ފަރާތުން އެ 

 ްނ މިކަން ިއހަށް ސޫލުެގ ތެރެއިވާނަމަ މިއީ އު ށްކަމަ މިފަދަ ފައިާސއެއް ދެމުންދާ މުވަނީ ހްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ފަ

ނުދީ ހިފެހެއްޓޭެނ ގޮެތއް ވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ. ދެްނ އޮީތ ހާޒިރުކޮްށ މިކަްނ ހިންގުން. އެީއ 

 މަޖިލީހުގެ  ބުނުން، ނަމަ ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ކަމެްއ ކަމަކީ. މިސާލަކަށް ދެމުންދާ އަވަސްފަރުާވ ބޭނުންވާ

ވަަނ މާއްދާގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިާވ ބާރުތަުކގެ ެތރޭގަިއ  101 އްދާާއއިވަނަ މާ 100 ގަވާއިދުގެ 

 .އެއަްށ އަޅުގަނޑުމެްނ ތާއީދު ިމ ުކރީ ،ޅުއްވީމަުހށަހެެއ ާވހަަކ ހުށަހެޅުއްީވ ރިޔާްޟ ރަޝީދު.  ،ހިމެނޭތީވެ

ގެންދަވަނީ.  ގަިއ މިހާތަނަށް މުޤަްއރިރު މި ފްލޯން ވިދާޅުވާހެްނ ހަމަ އަިދ އޯޕަ ނަމަވެސް، ތިޔައެގޮތަށް ރަނގަޅޭ. 

އްެބިވ ކަމަީކ ހާޒިުރވެވަޑައިގެްނ އޭުރ ތި ކުރެވުނު ެލވިފަ. ދެން އިއޮތީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަ މި މިއޮތީ އަސްުލ ބަހުސް 

 ވާހަަކ އަޅުގަނޑު އެހެްނވީމާ، އެ  އީދު ލިބުީނމަ ވޯޓަށް ެއއްސެވީ.މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއި ތާ

ގޮތަކަްށ  . އެއްެވސްއިލާނަމޭހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވަ  މީގައި ަބއިވެިރވި މީހެްއގެހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ލީީކ އިއަޅުގަނޑު އެނިގގެން ދަންނަވަ  ،ނގިގެންޅުންނަށް އެއްެޗއް ނޭތި ބޭފު ދީ،ރިޔާސަތުން ކަެމއް އޮޅުންފިުލވައި

 ކޮށްީލ އިނގޭތޯ.ސާއް ހިިއ ނޫން. ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަ
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ކުއިޑޭޝަަންށ ކީ މިާހރު ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ލި. އެމް.އެން.ބީ.ސީއަންއަޅުގަނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަކަށް ދަންނަާވލަ

 އި ކުންފުނިތަްއ ވެްސ އުޅޭ ިމކަމުގަ އް އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަ އެހެން ބައެ  ؛ޓަށްކޯޅި ހުށަހެ

 . ެއހެންވީމާ، މިީއ އޮތް ފަން ލާރި ދޭންޖެޭހ ކުންފުނިތައް. އުޅޭތީވެ ިލކުއިޑޭޝަން އޮީތ ހުްއޓުވާއެމް.އެން.ބީ.ސީ

ޭވްލ ނަގައިގެްނ ެއ ކުންފުނީެގ  އޭގެ ަފރުދާ، ޭއގެ ުކރިޔަސް، ލިކިއުޑޭޓް . ދެްނ އަިދ ކުންފުންޏެއް ކުންފުންޏެއް

ދެވޭނެ ކުންފުިނ ނެތަސް. ވުޖޫދުަގއި ކުންފުނި ނެތަސް.  ރިދޭްނ އޮތިްއޔާ ރުންެގ ފަހަތުްނ ވެްސ ބަަޔކަށް ލާހިއްސާދާ

ެއ ކުންފުނި އަޅުގަނޑުމެްނ  އްޔާ އޮތި ކުންފުނި މިާސލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާފައި އޮްތ ކުންފުންޏެްއ އެ

ހިއްސާާދރުްނެގ  ،ތިބެންޏާގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ވަިކ ބަޔަުކ ކުިރޔަސް އޭެގ ހިއްސާާދރުންެގ ގޮުތގަިއ އަޅުލިކިއުޑޭޓް

އޮތް. ދެން ިމ ކުންފުީނެގ ، ކުންފުނި ވެްސ އަިދ ވުޖޫުދގަިއ އެބަފަހަތުން ވެސް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ

ކުެމްއ ޙު ކުމެްއ ކޮށްފަިއ އޮްތ އެްއޗެއް.ޙުކޯުޓ އަމުެރއްެގ ދަށުން ކޯޓުްނ ތަކެއް، ދެްނ މި ލާިރއަީކ އައުޓްސްޓޭންޑިން

މިލިއަން ރުފިާޔ  78 އް،އަދަދެ ގެރުގެ ބޮޑުށް އޮތް އެްއޗެއް. ދެން ސުާވލަކީ އެވަ ތަގޮ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ،މިއީ

ެދްނ  ެއކެއް. މީހުްނ ޮކށްފައި އޮްތ ކޮްނ މަސައްކަތަކަށްތޯ؟ ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕަްށ މި ދޭންޖެހެީނ އެ 

ިމލިއަން ރުފިޔާ މި ލިބެީނ.  5.5 ން މަސައްަކތެއް ކުރަްއވައިގެންތޯމިލިއަން. އެީއ ކޮ 5.5މަސައްކަތުގެ ެވލިއުއަީކ 

އެހެްނވީމާ،  ؛ބޮޑުދަނީ ޭއގެ ޖޫިރމަނާގެ ގޮތުގައި. އެހެްނވީމާ، އެވަރު  ބޮޑުވެގެން މި މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 78ން ދެ

ބޭފުޅަކު ީކއްވެގެންޯތ  ންނެވި ހުށްކަިއރުގައި އޭުރގައި ބަންޑާރަ ނައިބަޙަލާގެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިމުންފުރަތަމަ މަރު

ގެ، މިަކހަަލ އޭުރ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ މީހުްނ މިަވރު ؟ނުކުެރއްވީތިޢުނާފުމަީކ އިސްއެ މައްަސަލ ފުރަތަަމ ކަ

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިއީ މި ދައުލަތުެގ  ؟ހަދާފައި ީކއްވެގެންތޯއޮތީ  އެގްރިމަންޓެއް މި

ންޓްތަކުން ދަުއލަތަށް މިަވރު ޮބުޑ އި ހުންނަ މި ބާވަތުެގ އެްގރިމަހަވާުލވެގެްނ ތިބި މީހުްނ ކޮށްފަ މުއައްސަސާތަކާ

ކަމާ ެބޭހ ފަރާަތްށ މި ަމއްސަލަތަްއ ެބލުމަކީ  ؟މީހުންެގ ޒިންމާއަީކ ކޮބަިއތޯ ެވގެންދާއިުރގަިއ އެ  ގެއްލުމެއް 

، ރަްށ ުކރަންޏާ ތުއި . ކޮށްފަިއ ތަހުޤީެޤއްނެ އިނގޭތޯވިދާކުރެ ޒްއިޓީން ިމ ސުާވލުތަްއ ރެއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމި

ކީއްެވގެންތޯ ިމ ާލިރ ކުއްިލއަކަށް މިާހ ދުވަސްކޮށްފައި  ؟ނުކުެރއްވީފަިއ ީކއްވެގެންޯތ އިސްތިޢުނާފުކުރައްވާ

ޑުމެންެގ ީރ ހަމަ ތި ބޭުފޅުންނަށް ނެރުއްވޭނެ ސުާވލުތައް. މިއީ އަޅުގަނހިމި ؟ކޮބައިތޯ މި ކުންފުންޏަކީ؟ ޖެހުނީދޭން

ހަމަ ިއއްޒަތްެތިރ  ށްފަހު()ވަގުތުކޮޅަކަ .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުޔާ. ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްބަހުސަކަށް ވާންޖެހޭނީ. ވަ 

ެއ އަދަެދްއ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއްގަިއ  ،މިާހރު ުކރީެގ ކޯުޓ އަމުރެްއ ެވސް އޮންނާނެ .ލޫމާތަށްޢުމެންބަރުންގެ މަ

ްށ ނުުކރެވޭނެ ކަމަގެ ގޮތުގައި ޕޭދެއް ޖޫރިމަނާވުރެ ބޮޑު އަދަ ރިންސިޕަލް އަދަދަށްއިރު އޭގެ ޕް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް

ވެްސ ނުލެވޭެނ. އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުއްލިއަކަްށ މިހެން ތިބެފައި ަބލަ އަދި ީރ ވެސްހިވެސް. އެހެންވީމާ، މި
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 ބޮޑުވެގެން މި  ޖޫރިމަނާ މިހާ ްނޏާކަމަށް ވަ 5.5ްޕރިންސިޕަލް އަދަަދކީ  އޭގެއެހެންވީމާ، އެވެސް މައްަސލައެއް. 

ޮއްތ ކޯޓުެގ އަމުެރއް އެބަ އި ގަްލ ިރވިއުއެްއ ހަދަންޖެހޭ. އެީއ ުކރީގަދިޔައީ ކީްއވެގެންތޯ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ލީ

 އެގޮތަށް ކޮށްފަިއ އޮތް. ެއހެންވީމާ، އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ިރޔާޟް.

 

  ދެްއކެވުްނ:ވާހަކަ ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ

އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަަލއެއް ހުަށހަޅާފަިއ ގައި ުކެރވޭ ގޮތުނޑަށް ގަބޫލުން ބޭނުންވަނީ އަޅުގައަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ

އޮތިއްޔާ އެ މައްަސލަ ަބލައިގަންނާނަންތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ ކޮމިޓީން ބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ. ވޯޓަކަްށ އަހަންޖެހޭެނ. 

ނަްށ އަޅުގަނޑުމެންނޑުމެން ފަހަރެްއގަިއ ލަްސވީމަ އެީއ އެްއ ުސވާލު. ދެްނ ައޅުގަ ؟އީކޮށްަފއިތޯ ިމ ދިޔަ  އެކަން

އެީއ ެއގޮތަށް ެއ ޕްރޮސެސްެގ ެތރެިއްނ އަޅުގަނުޑ ފަހަރެއްަގއި ނޭނގިދާނެ. އެީއ އެްއ ވާަހކަ. ދެވަަނ ކަމަކަްށ 

ކޮްށ އަޅުގަނޑު ތަކުާރރު އިސަލަ ނުަބލަ. މައްދިޔައިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަިއ ދެން ބަލަންޖެހޭީނ މައްސަލަ

ންސިބަލް ގޮްތ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަަކްށ އެއީ އެންމެ ރެސްޕޮ ،ކަން ހުއްޓުވަންޔަވަޅުއަޅަން، ކަންމިދަންނަވަނީ ފި

ޒިްނމާވާންޖެހޭނެ ކަމަްށ ފެންނަ ހަަމ ހުިރާހ ފަރާތްތަކެްއ  ގަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. ދެްނ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަްނ މިކަމާ

 ށް ދިމާލެއް އެއީ އެމް.ބީ.ސީ ކަމަ ހާ މިއިން ކަމެއް ާސފުކުރަންޖެހޭ ުހރި ން. ހުރިާހ ފަރާތްތަކެްއ އިނގޭތޯ.ގެންނަ

ވިޔަސް އިނގޭތޯ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަަރްލ  ށްއެޓަރނީ ޖެނަަރލް ކަމަވިޔަސް،  ށްއެމް.އެން.ބީ.ސީ ކަމަ ސް،ޔަވި

ޅުގަނޑުމެން ގޮެތްއ އަްށ އަމި ،ލުކޮށް ހަދާަފއި މެނުވީވެސް. މި ުހރިާހ އެންމެން ގެނެްސގެން އަޅުގަނޑުމެން ުސވާ 

ނުފެްނަނ  ންނުކުރާޭށ ކިޔާފަިއ އަުމރެްއ ނެރެއޮންަނ ކަމެްއ ތަންފީޛުކޯޓަކުން ވަިކގޮތަކަްށ އަމުރުކޮށްފަިއ ؛ ނިންމަން

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވޯޓަށް އެހިން. ިއއްޒަތްތެރި ަބއެްއ ބޭފުޅުންނަްށ  ގައިަތނު  މި މައްަސލަ ގެންދަން ފެނޭތޯ، ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި

. އެހެންވީމާ، މައްސަަލ ބަލަން ފެންނަ ކަމަްށ ެނވީގެންނުތަންކޮޅެއް ލަހުން އާެދވުނީމަ އެކަން އެނގިވަޑައި

ންަނ އޮ ަގއިމީ ކަކީ މައްަސލަ ަބލަމުންދާއިރުަގއިއްތަކަންތައް. ދެވަަނ ކަްނތަ އެއީ އެއް  ؛ވޯޓުދެއްވީމަ އަޅުގަނޑު

ެބލުމުެގ ބޭނުމެްއ ވެްސ ނެތް.  މައްސަލަ  އްޔާ މި ަފއިާސ ދެވިއްޖެއެންމެ މުހިންުމ ީކ ކޮމްޕޯނަންޓަީކ ިމ ފައިސާ. 

ަވގުީތ  . ިމ މައްސަަލ ބަލަމުންދާތީވެ،ްއ ނުކުރަން މިތާކުއެހެންވީމާ، ެއ ފައިސާ ނުދޭކަށެްއ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ފާހެ 

ލައްަވން އަންގަވަން. އެވެްސ ކައުންެސލް ޖެނަަރލްެގ ލީަގްލ އި ދި ިއހަށް މަޑުޖައްސަގޮތުން މި ފައިާސ ދިނުން އަ

 ުކރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެންޑޭޓުގެ ެތރޭގަިއވާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ،ރިވިއުައކަށްފަހުގައި

 ގެ އި ހަމަ ުކރަން ވަރަށް ުމހިންމު ކަމެއްންދާއިރުގަ ކޮމިޓީން ގެމި ގެންިދއުމަށް، ރިއަށްގޮތުގައި ެއއީ މި މައްސަލަ ކު 
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ގޮތަކަށް މި ކޮމިީޓ  އެ ވާހަކަ. ަފހަރެއްަގއި ވެސް އަޅުގަނޑު ވަކި ވެ،ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް ގަބޫލުުކރެވޭތީ

އްޒަތްތެިރ ކޮމިީޓ ނުގެންދާނެ ކަމުަގއި ހަަމ އިމިއްަލ ވިސްނުުމގައި މި ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުެގ އަ ބައްޓަންކޮށް، ވަކި

 ލޫމާތަށް ަޓކައި ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނިހާން.ޢުމެންބަރުންގެ މަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން  އަޙްމަދު ބަރު މެން ދާއިާރގެ ލިމާލެ ވި

ގެންދަްނ ކުރިއަށް  ވެސް މަްއސަލަ  ފުރަތަމަ ހުަށހެޅީ ބޭނުންވީ، އަޅުގަނޑުެމންއާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ އިތުރުކޮްށލަން

ބޭނުންވާ ާވހަކަ. އެއަްށ ތާީއުދ  ެގންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުއަށްފެނޭތޯ، އެގޮތަށް. އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ މައްަސލަ ުކރި

ިވ ބޭފުޅުްނެގ ދެްނ އޭުރ ވަޑައިގެްނ ތިއްބެ ،ދިޔަީއ އިއްޒަތްެތރި މެންަބރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ާތއީދުކުރައްވާފައިލިބިގެން

 ،ގެންދިޔައީ. ގެންދިޔުމުގެ ެތރެއިްނ ދެން ނިކުތް ނަތީޖާައކީ ވޯޓަށް އަހައިގެްނ ުކރިއަށްމެދުގައި ޯކރަމްގައި

ެއ ފުރުަޞުތ . ެއ ސަބަބަށް ަޓކަިއ ިމކަން ުކރުމުެގ ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެއްލިދާނޭ ،ނަމަމިހެން ެވއްޖެ މިހެން

ލާނަްނ އި ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަ  އަޅުގަނޑުދިޔައީ. ދެންޓަށް އެިހގެން ކުިރއަށްއެގޮތަށް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވޯ

ތިއްބެވި. އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މި މައްަސަލ ބެލުމަުކްނ  އަނެއްކާވެސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަަމ ޮކލީގުްނ ވަޑައިގެްނ އެބަ 

ތްތަުކެގ އަރާ ޖުއިނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ެއ ބެލުމަްށ ންބަެރއްެގ ޚިޔާުލ ތަފާތުވުެމއް ނެްތ ކަންއެއްވެްސ އިއްޒަތްތެިރ މެ

 އެއްކޮްށ މިކަން   ފުރަތަމަ ހުަށހެޅުން ފާސްވުމާއެބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮްށގެން ނަމަވެސް. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ތެރެއިން

ވަހަކަްށ. ކޮށްދެއްވާނެ އެބޭފުޅުން ގެނެވޭެނ ދުޕުޅުހިނގާނެކަން. އިދާރީ މޭޒުން، ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު މަަސއްކަތް

 ވެސް ގެނެވޭނެ. އެ މަސައްކަތްތައް  އިންޢާރީޛަލޫމާތުތައް ލިުޔމުގެ ޢުތުރަށް ބޭނުންވާ މައަދި އޮޅުންފިލުވަން އި

އެއްކޮށް އަޅުގަނުޑ  ލަސްނުކޮށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކުރިން ހުަށހެޅުމާ ހިނގާށޭ އަޅުގަނޑުމެންފައްޓަމާ

މިަކާމ  ދެްއވާށޭއިޓެްއ ކަނޑައަޅަސް ޑޭައވައިވާީތވެ، ވީާހވެސް  ފާްސވެފަގެންދަންުކރިއަށް މަސައްކަތް  ދަންނަވާލަން

 ުސވާލުުކރުމަށް. ަފރާތްތައް ހާިޒރުކޮށް  މިތަނުގެ މިާހރު ޒިންމާދާރު ގުޅުން ހުިރ ވުޒާރާައކާއި ނޫނީ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މީޑިއާައށް ސަރވިސް  ގެ އެސެޓް އޮތީ ޕަބްިލކުއެސެޓް، އެމް.އެން.ބީ.ސީ މީގައި ިމހާރު މީގެ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

ޑެްޓ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ސަރިވސް މީޑިއާެގ ފަރާތުްނ  ފެންނަނީ ޕަްބލިކު  . އެގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހަވާލުވެފަ

 އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ިމ މައްަސލައިަގއި ުފރަތަމަ ތަން. އެީއ އެމީހުންެގ އެސެްޓ ލިބުނީ. އެހެްނީވމާ،  އަދާކުރާ 

ލޫމާތުތައް ިމ ޢު ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ިމކަމާ ބެޭހ ގޮތުން މަ ބްލިކު މަްށ ޓަކަިއ ޕަލޫމާތު ސާފުކުރުޢުއަޅުގަނޑުމެން މަ

 މީޑިާއ ސަރވިސް ުކރަން. އެއަށްފަހުގައި ިމހާރު ޕަބްިލކުކޮމިޓީއަށް މިއީ ކިހިނެއް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ޝެައރ

ހުންެނިވ  ޭއރުަގއި ، ތއްބެިވ ބޭފުޅުންނާއިއެމް.އެން.ބީ.ސީ ހިންގުމަށް ރީަގއި ހަވާުލވި ަފރާތުންނާިއ އަދި ކު ހިންގުމާ
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ޝެިޑއުލެްއ ހަދަިއގެން އަޅުގަނޑުމެްނ ޖެހޭނީ ިމ ކޮމިޓީއަްށ  ށްމި ބޭފުޅުންނަ އާއި،ބޭފުޅާ ުހރިބަންޑާރަ ނައިބަކަްށ 

 ރުވެސް މިހާ  ،އަޅުގަނޑުމެން އޮތީށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅަކަ ހަަމ ދަންނަވާލީ. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޝާހް. ޒިރުކުރަން.ހާ

. ެއކަމަުކ އަކަށްަފހުކައުންެސްލ ޖެނަަރލްެގ ިރވިއު ،އޮތް ފާސްުކރުްނ އޮީތ ފާސްކޮށްފަިއ ލީގަްލ ރިވިުއއަކަށްަފހު

 އްޔާ ޕޭމަންޓެއް ހަދަން އޮތި އެއީ މި ކޮމިޓީއަށް އެންގޭނެ .ލިބިއްޖެ ޭއގެ ީލގަލް އޮޕީނިއަނެއް އަޅުގަނޑަށް މިހާރުވެސް

 ްސވުމަކީ.ފާއެީއ މިތަނުން ފާސްވި ހިނގާތީ. އްން މިތާނގަިއ އިްނވެސްޓިޭގޝަނެނަހަދާކަށެއް ނޫން. މަދުކޮްށލަ

ޓެންސް ދަީނ ސްގައި އޭެގ ސަބްއި މި މައްަސލަ ގެޑުމެންގަނގޭނެ. އަޅުއެން ގަނޑުމެންނަށްއަޅު އެހެންވީމާ، އެ 

އޮީތ މި މައްަސަލ  ގާފައި އެ އަން  ވީމާ، މަޑުކޮށްލަން. ެއހެންޔާހަދައިފިއް ތައްމަންޓުއަޅުގަނޑުމެން އެ ޕޭ

 ސަރވިސް މީޑިާއގައި ިމއާ  ކު ުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ ޕަބްލިއަ ރު ދެންނެިވ ގޮތަްށ މިހާ ދާތީވެ. އަޅުގަނޑު ުކރިންމުންލަބަ

ގަނޑުމެްނ ހުގަިއ އަޅުފަޭއގެ ،ހިއްސާކޮށް ކޮމިީޓއާ ތައްކަމަްށ ވާީތވެ، ެއ މަުޢލޫމާތު މަޢުލޫމާުތ ހުންނާނެ  ބެހޭ

 ،ަފރާތާއިގެ ުކރީ ،ަފރާތާއިުހރި ސަރިވސް މީޑިާއ ހިންގުމާ ަހވާުލވެފައި  ކު ބެޭހ ޕަބްލި  ކަމާމިތަނުން ރިވިއުކޮށްފައި 

 ،ުކރަންޒިރުހާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަންަނ ހަފަތާގައި  ްއ ހަދަިއގެން ިމ ކޮމިީޓއަށްޝެޑިުއލެ ށްނާއިބަ އޭރުެގ ބަންޑާރަ 

 . ޟްއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާޭހނީ. ދާންޖެކުިރއަށް އިގެން  މަަސއްކަތާއެގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ޟްރިޔާهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ 

ާރ ގޮތުގަިއ އްިވ އިޝޫއަްށ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުފާހަގަކުރެ  ބަުރ ޝާހް ތްތެިރ މެންޒައްދެންެމ އި ގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ. އަޅު

ކަމަާކ  އުމުގަިއ ދިމާާވ ހަަމ ުހރިހާ ޤަ ުކރެވެންވާނެ. އުިރވި ވެސް  ކަމެއް ކުން ހަމަ ހުިރހާ މަޖިލީހު ކޮމިޓީތަ

ެވްސ  ކަމެއްކަން ރަންޖެޭހ ުހރިހާ ުކރުވުމަށްޓަކަިއ ކުޒިންމާދާރު އިޚާއްޞަކޮށް ަސރުކާރުްނ އޭގަ  ،ންގޮތުގުޅޭ

ބޫެލްއ ކަމަްށ އޮންނަންޖެހޭެނ ކަމަކަްށ ގަ ުކރަނީ. ެއހެންވީމާ، ނުބެލޭނެ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ޖެހޭނެ ކުރެވެން

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުުކރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ވެސް ެބލެންާވނެ ުހރިހާ ކަމެއްކުރަން ކޮމިޓީައކުން. ކޮމިޓީން ނު

 

 ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 އް ްލ ީލގަްލ އޮޕީނިއަނެޖެނެރަ ލް އެގޮތަށް. ެއެހންވީމާ، ކައުންސެއިނގޭޯތ ގެންދާނަްނ ގަނޑުމެން ކުރިއަށްއަޅު

އަދި ދެން މިއަންނަ ހަފްތާގެ ެތރޭގަިއ  ،ގަނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް ގެނެސްއަޅު މާތުެބހޭ މަޢުލޫ ކަމާއަދި  އިގެންހޯދަ

މިާހރު ުޙސައިން އާދަްމ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުރާނަން. ގަނޑު ޝެޑިުއލް އެްއ އަޅުގޮތުން އިތުުރ މީޓިންގ މިކަމާ ބެހޭ

ސަރުާކރުެގ  ،ގަބޫލުުކރެވޭތީ ކަމަށް  ަނ ައދަދެއްގެ ފަިއސާވާ އޮންނަނީ ަސރުކާރުްނ ލިބެންޖެޭހ ގި ކިޔާ ބޭފުޅަުކ މި

ޔަތުްނ ކޮމިޓީެގ ރައީސް، ނުަވަތ ކުރެއްވުމަްށ މާލިއްސާފުމަޢުލޫމާތު  ،ނުެވގެންސާފު އެކަން ންބެހޭ ަފރާތްތަކު ކަމާ

ސިީޓެއްއ  އްޔަތު  ކޮމިީޓއަށްގަިއ މާލި  2016 ުޖލައި 18ކޮމިޓީއާ ބައްަދލުކުރުމަްށ ޙުސައިްނ އާދަްމ ވަީނ 
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ވަަނ  19ވުނު މާިލއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ ގަިއ ބޭއް  2016ގަްސޓު އޮ  3 އި،. ދެން ިމ މައްސަަލއަކީ ިމ ސިޓީގަ ވާފައްފޮނު

ުތ ކުރެވިފަިއވާ މައްަސލަާއ ގުޅޭގޮތުން އިުތރު މަޢުލޫމާގަިއ ފާަހގަ. އަިދ ސިޓީކުރެވިފަޖެންޑާބައްދަލުވުމުގަިއ ވަނީ އެ

. އަިދ އެީއ ކޮން އިދާރާއަކުްނ ސައިްނ އާދަމް ސިީޓ ފޮނުވިވަަނ ދުވަުހ ޙު 2016 އޮގަްސޓް 4ސާފުކުރުމަށް 

އަދި އެ ފައިާސ ލިބެންޖެޭހކަުމެގ  ،ކަމާއި ހުެރ ލިބެންޖެޭހ ފައިސާއެއް  ްނ ސަބަބަކާކޮ ،ކަމާއި އެއްލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

 ،. މިގޮތުންނުޮސޓީއެްއ ފޮނުވު ށްފަރާތަ ެދްއވުމަށް އެ އިފިލުވަވެްސ އޮޅުން އެއްވެްސ ހެއްެކއް ވާނަމަ އެކަން 

 1021ީނ ލައްވަބި ބަދަުލގައި ލިާޔގެ ރުފި 5000އަހަުރ ވުމުން ލިެބންޖެހޭ  65 އަށްބޭފުޅާ ވަނީ އެ  ން އާދަމްއިޙުސަ

އިވޭ. ިމ ގައި ިސޓީއަކުން ފޮނުވާފަ 2016 ބަރުންނޮވެ 10ކޮމިޓީއަށް  ،މަށް އަންަގވާފައިލާރި ކަ 79ރުފިޔާ 

ަބއްދަލުވުުމގައި އިތުރަްށ  1ގަިއ ބޭއްުވނު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ  2017ީރ ވަރު ފެބު 8ން ސަލައާ ގުޅޭގޮތުމައް

އޮނިގަނާޑ ގުޅޭގޮތުްނ ެގ ވާތީ، މުސާަރއި ަސލައެްއ ކަމަށް މައް ޅޭގު ނާ ޕެންޝަމުްނ މި ަމއްސަލަައކީ ކުރުމަޝްވަރާ

ސަްބ  ،ކުރުމަށްފަހުއްސަަލ އިުތރުޭޅ މަޕެންޝަނާ ގު ށް އަޑޭޓުެގ ތެރެ ސަްބކޮމިޓީގެ މެން ުކރާމައްސަލަތަްއ ދިރާސާ

ިމ މައްަސލަާއ ގުޅޭގޮތުން ިމހާތަނަށް އެއްވެްސ މަޝްަވރާއެްއ ގަިއ ކޮމިޓީ . ސަބްވަީނ ފޮނުވާފަ ކޮމިޓީއަށް

ކޮމިޓީެގ  ޔަތު ާމލިއްެއރުވުމަށް  ން އިތުުރ މަޢުލޫމާތު މައްަސލަާއ ގުޅޭގޮތު ިއ ަވރީގަޖެނަ 16ކުރެވިފައެްއ ނުވޭ. 

ިމ . ދެއްވުމަށް ެއދި ޙުސައިން އާދަމް ވަނީ ސިޓީެއއް ފޮނުވާފަމަޖައްސަަވއިއްދަލުުކރެއްވުމަށް ހަބަ  އްރިރާޤަމު

ަމއްސަަލ  ނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯ މިުރގަިއ ިހމެިމ ސަްބ ކޮމިޓީަގިއ އޭލަާއ ގުޅޭގޮތުން، މައްސަ

ުރ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ހާ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީގައި މި މިކަމާ ބެހޭ ؟ބެއްލެވި

އޮފީހުްނ  ޕެންޝަން ،މެން ހަދަންޖެހޭ ގޮތަކީގައި ައޅުގަނޑުއިދެނީ މި މައްސަލަ ގަނޑަށް އިދާރީ މޭޒުން ލަފާއަޅު

އޭނައަްށ  ،އިރަްއވާފަކުފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ސާފު އެ  ކިހިެނއް ވެގެްނއުޅޭ މައްސަލަެއއްތޯޖެހެނީ މީނައަށް ލިބެން

ދިީނަމ ަފރާތަށް ފޯރުކޮށް މިގޮތުން ކަމަށް ޕެންަޝން އޮފީހުން އަންނަ ޖަވާުބ އެ ،ންކަޕެންޝަން އެ ލިބެނީ ެއގޮތުން

ވަރަްށ ބޮޑަްށ  .ގެންދާނަންއަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މި ަމއްސަަލ ނިމުނީހެން. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް 

ގަިއ ިތރީ ވާ،ން ފޮނުވާފައިރީޜަންސް އެންޑް ޓްރެމިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިނޭ -4ބަރު ޑާ ނަންދެން އެޖެން .ޝުކުރިއްޔާ

 -1ކުރުން. މަޝްަވރާ ،ާއ ގުޭޅ ލިުޔންތައް މެންބަރުންާނ ހިއްާސކޮށްރިންގ ގެރެންޓީދެންނެވިފައިވާ ލޯނު އަދި ޮސވް

 އެންޑް ކޮންަސލްޓޭޝަްނ ޑިޒައިން ފޯ ރޮޖެކްޓުގެ ޕްގެންިދއުމަށް ހަމަޖެހިފަިއާވ ުކރިއަށްގައި 2 ހުޅުމާލޭ ފޭސް

ނޭްންސ ފައި 20% ،ކަށް ބޭނުންާވ ފައިނޭންސްިރކް ސިީޓ ސިސްޓަްމ އެންޑް އޯޕަން ެއކެސެސް ނެޓްވޯއިލެކްޓް

ވާތީ، މި ފައިނޭންސިންެގ ނަގާފައި  އޮފް ސިލޯން ޕަބްިލކް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ދޭން ބޭންކުހަމަޖައްސައި

 M-13 (17/6/2019/57ގެރެްނޓީ މިނިސްޓްރީެގ ނަންބަރު ންެގ ރިވް ނަމުަގއި ދީފަިއވަނީ ސޮ ގެފެސިލިޓީ ދަުއލަތު

ވޯލްޑް ބޭންކުން އިންޓަރޭނޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އެސޯސިއޭޝަނުެގ އެީހގަިއ  ؛ސިޓީ ގެ(2019ރީ ނަވަޖަ

ެގ މުޓަސިސް ޕަބްިލކް ފައިނޭންްސ އެންްޑ މެނޭޖްމަންޓްަދ  ގެންާދ އެޑިޝަނަްލ ފައިނޭންްސ ފޯ ކުރިއަށް
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ޯލްނ ސް ަރއިޓްވިްނގ ސްޕެޝަލް ޑްރޯ ރލައްކަ ސުޕަ 2ިމލިއަން  4ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބިފައިވާ ސްޓްރެންތެނިންގ 

ޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ލިޔުންތަްއ މަލޯނު އަދި ްގރާންޓާ ެބހޭ  ،ުކރައްވާަފއިވާތީގަިއ ސޮއިފައިނޭންސް ެއގްރީމެންޓުއެހީގަިއ 

ްނ ޓަރމިނަްލ ސީޕްލޭ ،ކުރުމަްށ ހަމަޖެހިފަިއވާޤީއިން ަތރައް (މް.ސީ.އެލްއެ)ޓް ކޮމްޕެނީ ޕޯރމޯލްޑިވްސް އެއަ 

މެދުވެރިކޮްށ  (ބީ.ޑީ.ސީ) ޗައިނާ ޑިވެލޮޕަމްންްޓ ބޭންކުސް ފައިނޭން 85% ،ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ފައިނޭންސްޤީތަރައް

ިމ މިނިސްޓްރީެގ  ،އާއިރިންގ ގެރެންޓީ ވް ަދއުލަތުެގ ނަމުގަިއ ދީފައިވާ ސޮ ނަގާފައިވާތީ، ެއ ފައިނޭންސް ލޯނު

 ފްރެންޑްޝިޕް ްބރިޖު  ޗައިނާ ޯމލްޑިވްސް އި،ސިޓީއާ( 2018ގަސްޓު އޮ  13) M-13/48/2018/57ނަންބަރު 

 ، ޑޮންފަްނގގެންދިއުމަށްޓަކަިއ ސްޓެްލކޯއިންަކތް ކުިރއަށްެގ މަސައްކުކަނެކްޝަން ނެްޓވޯދުވެރިކޮށް ަޕވަރ އިންޓރމެ

ދަުއލަތުގެ ނަުމަގިއ  ،ާއއިނޭންްސ ފެސިލިޓީމެދުެވރިކޮށް ަނގާފައިވާ ފައި( ސީ.އީ.ޑީ)ކޯަޕރޭޝަން  ކްއިލެކްޓްރި 

 ،އާއިގެ ސިޓީ (2018ޖުލައި  25) M-13/6/2018/57ނަންަބރު މިނިސްޓްރީގެ  ،އާއިރިްނގ ގެރެންޓީ ވްދީފައިވާ ސޮ

ށް ހަމަޖެހިފަިއާވ ދިއުމަންގެގައި ކުރިއަށް  2ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާޭލ ފޭސް 

ެގ މަސަްއކަްތ ކުިސޓީ ނެުޓވޯކްޓްރިކުރެޭވ ިއލެއިމު ޤާކްެގ މަްޝރޫޢުެގ ތެެރއިްނ ޔުޓިލިީޓ ނެޓުވޯ

ފައިނޭންްސ  80ހަމަޖައްސާފައިާވ % އުޫސލުން ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ކޮންޓްރެކްަޓރ ފައިނޭންސިންގެ ކުރިއަށް

ދަުއލަތުގެ ނަމުގަިއ  އަށްފެިސލިޓީ ގންނަގާަފއިވާ ފައިނޭންސި މެދުވެރިކޮށް ބުަރއުން އެމް.ސީ.އެމް.ސީ ،ފެސިލިޓީއާއި

 ކަށް ުމ މަޝްރޫޢުތަންމުހި ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށްަސރުާކރުން ކުިރއަށްދިެވހި  ،ރިންގ ެގރެންޓީއާއިދީފައިވާ ޮސވް

އެމެިރާކ ްނ އަމިލި ތޭކަ ސަވިއްކާފަިއާވ  ބޫދާީބ ފޮރިްނގ ިޑވެލޮޕްމަންޓަށްޓަކަިއ އަބޭނުންވާ ފައިާސ ހަމަޖެއްސުމަށް

ބޮންޑާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް. ިމ ލިޔުންތައް މިާހރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން އޮީތ  ޑޮލަރުގެ ްޕރައިވެޓައިޒޭޝަން

 ، ލޯނުތަކެއް ޓަކައި ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުން ޖެހެނީ މިފަދަމަޢުލޫމާތަށްްއސާކޮށްފަ. ހިފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

ގުޅިެގްނ  ކޮމިޓީްނ އެދުނީ ކޮަބއިތޯ މިކަމާ ްއސާކުރަން. ދެން މި ހި ާމލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއާ  ޔާގެރެންޓީއަްށ ދީފިއް

ނޫުނެގ ގާމާލިއްޔަުތ ، ެބހޭ މަުޢލޫމާތުންކަމާ މިކަ ،ާކއިމިކަމުން ވާނެ ަފއިދާތަ ،ފީސިބިލިޓީާއއިއޮްތ ހައްދަވާފަިއ 

ެޝއަރުކރުމަށް ުކރީގަިއ  މަޢުލޫމާތުތައް ކޮމިޓީއާދަށުން ހުށަހަޅަން ޖެޭހ ބައެއް މަުޢލޫމާތުތައް މަދުވާީތވެ އެ 

ުކރައްވާަފ. ސާއްހި ިރ ކޮމިޓީއާ ހު. މިާހރު އެ މަޢުލޫމާތުތަްއ އެބަ އަްށ ދެންނެވީއަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 

ހަކަ ހަަމ ވާ  މިހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ވާތީ،  އިައރޮކށްފަޝެ ހަމަ މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓއާ އީ ޓަކައި މިދެން ރިކޯޑަށް

 ން. ހާދަންނަވާލީ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނި 

 

 ވުން:މަނިކު ވާހަކަދެއްކެ އިންވިލިމާެލ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ނިހާްނ ޙުސަ

އަިދ  ،ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މުޤަްއރިރު. މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި ދައުލަތުްނ ނަންގަާވ މި ާބވަތުެގ ލޯނާ

ކުރަްއވަމުން މިނިސްްޓރީްނ ގެންދަާވ މީެގ ސާ އްހިއަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހަަމ މަޢުޫލމާތު ގޮތުްނ  ބެހޭ  ފެސިލިޓީސްއާ 
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އަޅުގަނަޑްށ  މި އޮތީ. ވަރަކަްށ ތަނުެގ މަޢުލޫމާތު ަހތްކަްށ ެވސް. ެއގޮތުން ހަމަ ުމހިއްުމ ގާތްގަނޑަިއ ކުރީގަ

އަޅުގަނޑުމެން ުކާރ  ބެޭހ ގޮތުން ށް މިކަމާދެން އިތުރަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. ގަ

 ހަމަ ، އެހެންވީމާ އްމުކޮށް.އާސާއެްއ އަުޅގަނޑުމެން ފޮނުވާނެ ދިރާސާއެްއ އޮތްކަމުގަިއ ވާނަަމ އެ ިދރާ

ކަމަށް ކޮމިީޓ  ލިބިއްޖެ ވެްސ ހަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުކަމަށް  ލިބިއްޖެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ދަންނަވަން.ރިކޯޑުގައި 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޟްރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދު

 އީދު. ތާއަޅުގަނޑު ނިހާން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ކެއް، ދޭއް، ތިނެއް، ހަަތރެއް، މިދެންނެިވ އެ ވާ،ލަުތގެ ަފރާތުން ހިންގާ ުމހިއްމު ްޕރޮޖެކްޓުތަކަްށ ަނގާފައިއުދައާދެ! 

 ވާ ގޮުތގެ ނޫނުަގއިގާ އަށްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ބެޭހ މަޢުލޫމާތު ރިން ެގރެންޓީއާސޮވް  ހަތް ލޯނެްއގެ ހަޔެއް، ފަހެއް،

އެކަންކަާމ ބެޭހ ރިކޯުޑ ިމ  ،އަްށ ލިބިމާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ ،އްސާކޮށްަފއިވާތީހިމަތީން ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީްނ 

ެއހެންނިެހްނ  . )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ންޓަކައި ދަންނަވާލަލްކުެރވިފައިވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ރިކޯޑަށްކޮމިޓީގައި ފައި 

 އާދެ!އޮތީ.  ެއހެނިހެން ަމއްަސލަތައް މި، މަެއއް ވާނަމަްއސަލަދެއްތޯ. އެހެންނިހެން 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟްލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންބަރު ރިޔާވި

އަިދ  އާމްދަނީއާއި އަދި ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތަކާބޭ މުޤަްއރިރު. މި ކޮމިޓީއަކީ ިމއީ ދައުލަތަްށ ލި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ވާލުވެަފިއ ހަ ޒިންމާ  އެ  ،އިގޮތުްނ މިކަންކަްނ ބަލަ ެބހޭ ިމ ކަންކަމާ  ،ކާއަންނަ ބަަދލުތަ އިޤްތިޞާދަށް ރާއްޖޭގެ 

ޢުލޫމާތު ލިބިއްެޖ ދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ދެންމެ މައޮންނަ ކޮމިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުަގއި. އެގޮތުން މިއަ

ުހ ޖީ.އެމް.އާރަށް އަނެއްާކ ެއ ވާލުކޮށްަފއި އޮތް މަޝްރޫޢު ވަިކކުރުމަށްފަހަ  ކުންފުންޏާ  ންބިްނލާދި އިއަރޕޯޓުގަ އެ

ޤައްިރުރ މު ، މިއާ ބެޭހ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށްާވލުކުިރ ވާަހކަ. އެހެންވީމާހަޕްރޮޖެކްޓު 

ިމ ސަރުާކރުެގ ަވރަށް ބޮޑު ވަޢުެދްއ  ،އެާއއެކުހަމަކަމެއް. ައދި  ަވރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ  މެންގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު

ައިދ ހީތެރިވެދިނުން. އެ  އިދިނުން. އެކަމުގައިދިނުމާއި އަދި ލޯުނތައް ހޯދަރަށްރަށް ހަދައިހުރި  ދިފައިއީ ނުހެމި

، ެއގޮތުން ުނހެދިފަިއ ހުިރ ރަށްރަށަްށ އަިދ ހަދަމުންާދ އެހެްނވީމާ )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ...ވާހަކަދަްއކާއިރުމިތާނގައި 
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ްށ އޮްތ މި ސެކްަޓރަދަތި އުދަޫގ ކަންތައްތަކެްއ އެބަޮގސް މިހެން  ،މަނާތަކާއިރިވެސް މިާހރު ނަގަމުންދާ ޖޫ  ރަށްރަށަށް

ލުމަީކ އެީއ އަޅުގަނޑުމެން ުކރަންޖެޭހ ކަެމްއ އި ަކން ބަލަ، މި އެއްޗެހިަތްއ ދިރާސާކޮްށ މިކަންކުރިމަތިވެފަ. ެއހެންވީމާ

ޓަރުންަންށ ްނވެސްއި އި ، މިކަމުގަށްސާފުކޮ އި ަކންކަން ބަލަ މި ،އަޅުގަނޑު މުޤައްިރރަށް ދަންނަާވލަން ،ކަމަށް ވާތީވެ

ރިެވގެން ކޮށްދެވެން ޮއްތ މެުދވެ ދިނުމަށް ޓަކަިއ ިމ ކޮމިޓީއިހުިރ ގޮންޖެހުންތަކާިއ އެ ީމހުންނަށް ުހިރ ދަތިތަްއ ފިލުވަ 

 ކަމެއް ކޮށްދޭން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިއްޒަތްތރި މެންބަުރ ނިހާން. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިން އަޙްމަދު ނިހާްނ ޙުސަވިލިމާެލ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވިލުފުށީ  ،މެންބަރުގިނަ އެްއ ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީެގ އެންމެ ތަޖުރިބާ 

އިގަނުޑ ތަުކގެ ެތރޭގަިއ ެއ ހުަށހެޅުއްިވ މައަދު ދެންެމ އެެހނިހެން ކަންރަޝީދަކީ. ދެްނ ެއ މަނިކުފާުނ މި ޟްރިޔާ

އަިލއަޅުވާލަްނ ބޭނުން. އެީއ ދެންެމ  ހަމަ  ވެސް  ަވރަށް މުިހއްމު އެްއ ނުކުތާއަކަްށ އަުޅގަނޑު ،ދެ ނުކުތާެގ ތެރެއިން

އަްށ ައއުުމެގ ގރާއްޭޖގެ ނޫްސ ަކރުދާހުެގ ހެޑިން ،ގެންދާ ކަންަތއްތައް ޑުމެން ފާސްކޮށްގެން ުކރިއަްށ މިއަޅުގަނ

ލިޖެންސް ޔުނިޓެއް ގެންުގޭޅ މެންނަކަށް ނޭނގޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންޓެއްމުކޮށް އަޅުގަނޑުއާކުރިއަކުންނެއް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެަރްލ  ،ފީލްޑު އޮފިސަރ ގެައޅުގަނޑުމެން  ކޮމިީޓއަކީ. އުޫސލެއްެގ ގޮތުންބައެއް ނޫން މާިލއްޔަތު

މެވެސް ދިާމލަކުން އަްނަނ ނެރުއްވާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަސްދުވާނީ ިގނަ ފަހަރަށް. އެހެންނޫނީ ކޮން

ނަމަވެްސ  އިގަ ކޮށް، ސްޕެސިފިކު އެޖެންޑާއިން ޭބރުޞަޚާއް  ؛ކޮންމެވެސް މަޢުލޫމާތެްއ އެހެިނހެން އެޖެންޑާގެ ެތރޭަގއި

ެވްސ  ، އެ ވިދާޅުިވ ވާހަަކއަކީތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެނީ. އެހެންވީމާަވހެއްގަިއ ގިނައިްނ މި ތަރުތީބުގެނެވޭ ދު

ކޮންސެޝަަންލ ގޮތެއްގަިއ  ޞައެބުެރމުންދާ ވާހަަކއެއް. ޚާއް  އި ، ސޯޝަްލ މީޑިާއ ބްރެކެުޓގައިކުގަމިހާރު ހަމަ ޕީ 

ވާމީ ވައިެގ ގު އިނަލްއަކުރީަގއި ބަ  ؛ހިާސބުގައި ޖީ.އެމް.އާރު 2011، 2010ދަށުން  އުޫސލުގެ  ލޯނު ެއގްރިމެއްޓް 

ާވލުުކރުުމެގ ހަ ޖީ.އެމް.އާރާ ،ރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުދިޔަ މާލޭ އިންޓަގެންއިން ހިްނގަމުންއެލް.ސީ.އެލްއެމް.ބަނދަރު 

އުސޫަލކުން ަބލަންޏާ ިދެވިހ އް. ކަްނ ވެގެންދިަޔ ގޮަތކީ ަވރަްށ ބޮޑު ޚަްއސާސީ ކަންތައްގަނޑެ މައްސަލާގައި 

 ްނ ޑޮަލރު އަމިލި 321ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތަށް ވަރަްށ ބޮޑެިތ އަސަރުަތކާިއ ލޮޅުްނތަކެއް ކުިރ ކަމެއް. ފަހުްނ 

ނަތީޖާއިްނ  ްނ ކުެރއްިވ ނަމަވެްސ ެއ ކުެރވުމުގެ ޖެހުުނ މައްސަަލއެއް. ކޮންެމ ަސުރކާރަކުރޭޝަނަށް ަދއްކަންއާބިޓް

މޭނެ. އަޅުގަނޑަްށ އަިދ ްނ އެކަންޏަުކ ނުނިކުހިސާބަ މާެއ ޒިންމާ ެއ ވާަހކަ ނޯުޓކުރު  ،ނަމަ ންެވއްޖެޤައުމަށް ެގއްލު

ޓެިރ އިންޑިއާެގ ޖީ.އެމް.އާރަްށ ިމ އްދަންަނވާލަްނ ިމ ޖެހުނީ. އެީއ އަވަ  ެގ ވާަހކަކަމެއް އެއަށްވުެރ ބޮުޑ ސީރިައސް
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ދެމެދުގަިއ އޮްތ  ައވަށްޓެިރ ޕާކިސްތާނާ އަިދ ށްޓެިރ އިންޑިއާއި ވަގުުތ ައވަ އެކުގަިއ މި  އުޅޭ ވާހަކައާ އެއަރޕޯުޓ ދޭން

ގެ ސްކޯޕަްށ ނާާރ ސް އަޅުގަނޑުމެންޓެންޝަން އެީއ ސީިރއަްސ ސިފައެއްަގއި ާމލިއްޔަާތ ުނގުޅުނު ނަމަވެ

ްށ ކޮޞަ ެޖހެނީ. ޚާއް ، އެކަަހަލ ކަެމއް ހިނގާޯތ އަވަސްުކރަްނ މިކަމެްއ ނޫން. ެއހެންވީމާ ދޫކޮށްލަންވާަވރުގެ 

ފައިނޭންޝަްލ  ،ވެްސ ޮއވެއްޖެއްޔާ ިކރިޔާ  ދޭ ވާަހކަބަނދަުރ ވާމީ ވައިެގ ގުކުންފުންަޏކަށް ަބއިނަލްއަ އިންޑިއާގެ 

ވެްސ  އުޫސލުތަކުެގ ތެޭރގަިއ ުހިރ މިންވަރަްށވުެރ އިތުރަްށ ޤައުީމ ނިސްބަތަކުން ާމލިއްޔަތުގެ  ުތގެނުވަތަ ދައުލަ

ރަޝީުދ  ޟްއަަވހަށް ެއ ަމއްސަލަ ބެްއލެވުން. ދެން ަފހުން ިރޔާ ،ބައްލަވަންޖެޭހ ކަމެއް ކަމަްށ ފެންނާތީވެ

ގޮތުގަިއ އެބަ އޮްތ ނެހެިދ ހުިރ ރަށްތަްއ ހެދުން.  ގެވަުޢދެއް ގެ ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަަތކުެގ ތެޭރގަިއ ހިމެޭނ ސަުރކާރު

ހުިރ އިވާނެ. ރަށްޓެހިންެގ އެބަ ވެްސ ރަނގަޅު. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ލު  ކިތަންމެހާ  ދެން އެކަްނ ކޮށްދެއްަވއިފިއްޔާ 

 ށް ޑޭއަޮހލިނަށް ، އެ ތަންތަްނ ހެދިއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންވެސް. އެހެންވީމާ އެްއޗެހި  ބައެްއ ރަްށރަށާ ނެހެދި ުހިރ 

އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދީ މިދެންނެވި މައްސަަލ  ނޑު ާތއީދު. ނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަށްއަޅުގަ ށްއެކަމަ ދެވިދާނެތާ. ވެސް

 ރަޝީދަށް އިންިތހާއަށް ޝުުކރު  ޟްށް ައވަހަށް ބެްއލެވޭނެ ގޮތެއް. އަދި އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާހަމަ ވަރަ

ކަމުގަިއ ވާތީވެ. މިރޭ ކޮމިޓީ ޭބއްވިޔަސް، ބާްއވައިދެްއވުނަްސ  ޝަނަލް އިޝޫއެއް ދަންނަވަން. ހަމަ މުހިއްމު ނެ

ން. ނޫނީ ިމ ބައްދަުލވުމުގައި، ިމ މޯިހރުގަިއ ްއވަލައިވަވެގެންއުޅޭ ަބއްލަ  އިގަ ޅުގަނޑަށް ވަރަްށ ރަނގަޅު ެއ އިޝޫއަ

 ؛ެއ ހުށަހެޅުއްިވ ބައި  ،ހަމަ އެދެން ޑުނަމަ އަޅުގަނ ހެޅިގެްނ ފާސްކުރާ އިތުރަްށ ލިޭބ ވަގުުތގަިއ ެއގޮތަށް ހުށަ

ގަނޑަށް ެހޮޔ ިމ ވާހަކަަތއް އަޅު ،ވިހާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށ ހަދިޔާ ދޭ ާވހަކައާއި ،ެބހޭ ބަޔާއި ރިސޯޓުތަކާ އިނގޭތޯ.

 މަ ހަ  އެހެން ބައްަދލުވުމަކަށް ގެނައި ނަަމވެސް. އެކަމަކު، ޖީ.އެމް.އާރަށް މީތި ދޭޯތ ނޫންތޯ ެބލުމުގެ ވާހަަކ އެއީ 

 ޔާ. ޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުުކރިއްކަމަކަށް ވާތީވެ އެގޮތަށް އަ މިއަދުން މިހާރަްށ އަޅުގަނޑު ބަލަްނ ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ޟްރިޔާهللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ޟްރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދު

ލިއްޔަުތ ކޮމިީޓްނ މާއް  ،އޮތް. އެްއ ކަމަކީބޭނުންާވ މައްަސލައެްއ އެބަ ހުަށހަޅާލަންއާދެ، އެހެނިހެްނގެ ެތރޭގަިއ 

ނުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ރިޕޯެޓއް. ެއ ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަ-އޮތް އެންޓިއެބަ އިފަހުން ެނރެފަ ދާދި  ލުމަށްދިރާސާކޮށް

ނީ ކިާހވަރެްއގެ ގެްއލުންތަެކއްތޯ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްވަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބު

މައްސަަލ  ގެހުިރ ރަށްތަެކއް. އެ ރަށްތަކު ފަރާތްަތކަށް ދޫކޮށްފައި އެބަ ެއކަމާ ގުޅިގެން އެިކއެކި ،އަދި ހަމައެއާެއކުގައި

ޢާމަލާތެްއ ނުކުރުމަްށ ސަުރކާރަްށ އިލްތިމާސްުކަރްނ ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމެނީްސ ެއ ރަްށރަކާ ގުޅިގެން އެއްވެްސ މު
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އެއީ ހުށަހަޅާ ެދ ހުށަހެޅުމެްއ ކަމުަގިއ  ދެ ުހށަހެޅުން،ފެންނަ ކަމަށް ވެްސ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ެއ 

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ނޯޓުކޮށްލަދެއްވުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އަނެއްާކވެސް.  هللاދެ! ޢަބްދު އާ ؛އެ ހުށަހެޅުއްވި ޟް ރިޔާهللا އާދެ! މިހާުރ ޢަބްދު

 

 ކެވުން:އަޙްމަދު ާވހަކަދެއް هللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދު ތިނަދޫ

ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،ތާއީދުކޮށްލަންައޅުގަނޑު . އިއްޒަތްތެިރ މުޤައްިރރުއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ 

 ަމށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްލަން. ްއވުހުށަހެޅުެދ  އްވިއެ ހުަށހެޅު ޟްރިޔާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ން މައްަސލަތަކުެގ ތެެރއިްނ ެއހެނިހެ ، ހުށަހެޅުމެއްމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ާތއީދުއޮތީ ދެ ކަ އާދެ! ފުރަތަމަ މި

.އާރު.ސީގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިްނ ތިން ކަމެއް ހުށަހެޅުނީ. އޭގެތެރެއިން ދެ ކަމެއް. ދެން އެމް.ެއމް.ޕީ

ޒިރުުކރުމަްށ ހާއަޅުގަނޑުމެން އޮންނާީނ ަގވަރުަނރު  ،އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަްށ އެނގިވަޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން 

އިއްޒަތްތެިރ ހަަމ ާހުރ ެއ ބައްދަލުވުްނ މިކޮށްފަ. އެެހންނަމަވެސް، އަންާގރަ ުދވަުހ އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ މިދިޔަ

އަށް.  11:15ންނާނީ ިމ އަންަނ އަންާގރަ ުދވަހުެގ އޮ އި ޝެޑިުއލްކޮށްފަމެންބަރުންގެ މަުޢލޫމާތަށް ޓަަކިއ އޭިތ ރީ

 ،ގޮތުން  ބެހޭ  އެއަރޕޯުޓ ދިނުމާ  ށް.އެމް.އާރަވުްނ އެދެން. ދެްނ ޖީވެްސ ވަޑަިއގެންދެއް ، ހުރިާހ ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ

އެީއ ކިހިނެްއ ހިނގާ ކަމެއްތޯ މަުޢލޫމާތު ސާފުުކރުމަށް އަޅުގަނޑަްށ  އި،ކްުޓ ކެންސަްލކޮށްފަލާދިންގެ ކޮންްޓރެންބި

 . އިދެްއވައިފިއްޔާރަޝީދު ހުަށހަޅުއްވަ ޟްިރ މެންބަރު ރިޔާތްތެޅު ައލުން ެއ ހުށަހެޅުން އިއްޒަވަރަށް ރަނގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟްވިލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންބަރު ރިޔާ

 އި ގްރޫޕަްށ ދީފަ  ންލާދިން ޚަބަުރ ލިބެީނ ބި ،ޚަަބރުން މަުޢލޫމާތު މި ލިބެނީ މިއަދު  މިާހުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދެ!

ާވލުކުިރ ވާހަކަެއއް. ހަމަށްފަުހ ޖީ.އެމް.އާރަްށ ްޕރޮޖެކްުޓ ެއ މީހުްނ އަުތން ވަިކކުރު ގެ ަޓރމިނަލް ގެ އޮންނަ ެއއަރޕޯޓު

، މިއާ ބެޭހ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއަްށ އެހެންވީމާހަަކއަކަށް ެވސް. މިއީ ނުވެދާނެ އަިދ ތެދު ވާ، އެހެންވީމާ

ންޖެޭހ ލުމަކީ ެއއީކީ ކޮންެމހެން ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހަޅަިއގެން ފާސްުކރުމެއް ކޮންެމހެން އޮންނައި ގެނެސްގެން މިކަން ަބލަ

ގޮތުަގިއ  ގެ ން އަނެްއ ކަމެއްފާހަގަކޮްށލީ. ދެ އި ގަ، އެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު އޭރު. އެހެންވީމާކަމެއް ނޫން އެީއކ

ވެސް ދެން ދައްާކލެވިދާނެ. އާދެ! ދެން އަެންއ  ކަންތައް ސާފުނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލި
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ގާފަިއ ހުިރ އެަތއް ބަިއވަުރ އަދި ިމދިޔަ ސަރުާކރުން ހިނ ،އާއިއްަސލަވާހަކައަީކ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މަ

އެތަްއ  އި ެދއްުކމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނުޑ އޮންނާނެ ިމ ކޮމިޓީގަ އިވެސް މީޑިއާގަ އި ހަކަ އޭރުގަ ކޮރަޕްޝަންތަކެއްެގ ވާ 

 އި ދިމާލަށް ބުނެފަ މިޓީގެ މުަޤއްިރރާމި ކޮ !. ޔައުމިްއޔާ ބައްލަވާމަތީން ދައްކާފަ. އެތައް ަފހަރެްއގެ މަތީން ފަހަރެއްގެ

ިމ ކޮމިޓީެގ  އި އީ މިއަުދ ދައްާކ ާވހަކައެްއ ނޫން. ޭއރުގަ. މި އޭަނ ޒިންމާ އުފުލަންެޖހޭނެ ދުަވހެްއ އަންނާނޭ އޮންނާނެ

ނުޑ ކިތަްއ ދުވަުހ އަޅުގަ !އިނީ.  ަޔއުމިއްޔާ ަބއްލަވާ މުޤައްރިރަކަްށ އިންނެިވ ބޭފުޅާ މިހާުރ އަޅުގަނޑާ ޖެހިގެްނ މި 

، ިމ މާމިާހރުވެސް. ެއހެންވީ ،ވެސްއި ުރގަރަންެޖހޭ ކަމެއް އޭ، މި ކޮމިޓީން ކުމި ވާހަކަ ދެއްކިތޯ. ެއހެންވީމާ

 އޮންނާނީ.އެިކ މިންވަރަްށ އެކަްނ  އިކޮމިޓީއަށް ކަމެްއ ފާަހގަކުެރޭވ ހިސާބުްނ ފެށިގެން އެކަްނ ަބލަންޖެހޭނެ. އޭގަ 

އެންެމ މަްއާޗ  ން ހިސާބު ހަަމ އެ ކޮންމެހެން ތަަމ އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެޭހ ، މަުޢލޫމާތެްއ ލިބުނީަމ ފުރައެހެންވީމާ

ިމ  މެންލަން އަޅުގަނޑުއި ތެުދ ބަލަވަންޏާ އޭގެ ދޮގު ކަމަށް މެްއ ޚަބަރުން އައިސްފިހިސާބަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަ

މީެގކުރިްނ  ،އެނގުނީ މެންނަށް މި ނިންީމ ޚަބަރުްނ އަޅުގަނޑުވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ. ދެން މިއަދު 

ދޫކުިރ ކަމަށް ޚަބަރުްނ  ބަޔަކަށް ފައިސާ ންބީ.ސީއެން.ބީ.ސީ. އެމް.އެމް. ، އެއީފާސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި

ބޫުލކުރަނީ އަދިވެްސ ގަ، އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމީ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިހެްއޔޭ. އަޅުގަނޑު މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ

އަކީ ވުޖޫދުގައި ފެންނަން ނެތް ތަނެއް. ޕޭޕަރ ކުންފުންޏެއް. އެސެޓެްއ ބީ.ސީއެން.އީ އެމް.އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް. އެ

ތަނެްއެގ ވާހަަކ ިމ ދައްކަީނ އޮތް ނގެ. ދެްނ ކޮންމެއަކަސް ިމހެން ވެްސ ނެްތ ކަންނޭ ބޯޑެއް ނަން ނެތް. ބޯޑެއް ނެތް.

 ން.ށްފިޭއ ބުނާއިުރގައި އެކަން ަބލަފައިސާ ދޫކޮ ކުރިން. އެކަމަކު، އެ ކުންފުނިން ަބޔަކަށް މީގެ އެތައް ޒަމާނެއް 

ެއ  .ނުހުންނާނެކަްނ އެަވރަށް ފައިސާ އިޓުގަ އެނޭގ އެ މީހުްނެގ އެކައުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ކަަށވަރު 

 ގޮުތން ފައިސާ ފިނޭންްސ މިނިސްޓްީރ ތެެރއިން ދޫކޮށްގެްނ.ތްގޮިކ އެ އި ޔާއޭުރ ހިންީގ ސަބްސިޑީެގ ގޮުތގަކުންފުނި 

ފަިއ ދައްކާހަކަދޫކުރާީތވެ މި މާްއލިްއޔަތު ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑު އޮންނާނެ ވާ  ނުޖަހާ  އިން ކުރާީތވެ، ބަޖެޓުގައެކަ

 ސް ޔޫިޓލިޓީ. ނުވާނޭކޮްށގެންމަޖިީލހުގައި.  ވަަނ ރައްޔިތުްނގެސަތާރަ  އޮތް  އި. ޭއރުގަ ނުވާނޭކޮށްގެން ގޮތަށް. ނުކުރެވޭނޭ

އަޅުގަނޑު ދެްއިކ ވެސް  ދުވަހު  އެ އި . މިތާނގައި އޮންާނނެ ޔައުމިއްޔާގަ ުނވާނޭކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްގެން

 ؟ފިނޭންސްއިންތޯ ؟މީހުްނގެ ދަރަންެޏްއ އަދާކުރަން ކޮންތާކުންތޯ ފައިސާ ، އެ ަފއިސާ އެވާހަކަ. އެހެންވީމާ

 ގެ ރު އަހަ ކުރާކަށް މިަފއިސާ ދޫ ކަށްދަރަނި އަދާކުރާ ގެރަނި އަދާކުރާކަށް، އެ މީހުންދަ ނޯންނާނެ ކުފިނޭންސަ

ޑުމެން ސާފުކޮށްލަާމ ، މަޢުލޫމާުތ އަޅުގަނ. އެހެންވީމާންނާނެ. އެކަމަކު، ފައިާސ ދޫކުރީހިމެނިފައެްއ ނޯ އިބަޖެޓުގަ

އަޅުގަނޑުމެްނ އުޅެނީ ވަކި މީެހއްގެ ފަހަތުން ުދވާކަށެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް  ހިނގާށޭ. މި

 ދިމާާވ މައްަސލަތަކެއް ދިަމއެއް ނުވާެނ މިައދު އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކޮްށލީމަ.  އިންނުކުރީމަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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 . ޟްއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާ އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ޟްރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދު

 ން ގުޅިގެ އާއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ،ވާހަކަަދއްކާ  ާވހަކަ ަރލާ އޮޑިަޓރ ޖެނެ ްއވައިފި،ދެންމެ މުޤަްއރިުރ ފާހަގަުކރައާދެ! 

 ،އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ  .ނޫން ައޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ހުަށހެޅުމަކީ އް އެއެ .އޮންނަ ވާހަކަ އި ކޮންމެވެސް ގަޑިެއއްގަ

 އީ އޮޑިޓަރ. އެ ށޭލުން އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރާގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ެގއްއިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މައްސަލަ

 ،ވާލުކޮްށގެންވެސް ސު  ވެްސ ސުވާުލކޮށްގެން، ފުުލހުންނާ އޭ.ސީ.ސީ މީހުންނާ  ،ވެސް ުސވާލުކޮްށގެން ޖެނެރަލާ

ުކރީެގ އެކި ާވހަކަދައްކަނީ.  ،އެކި މީހުްނ އެިކ ފިގަރ ؛ކުރަންޖެހޭ ހުރިާހ ދިމާލަކާ ސުވާުލކޮށްގެން ދަުއލަތަށް ލިބުނު

 އްސަކާ މި ެއއްޗެ ،ނެރުނު އޭ.ސީ.ސީގެ ރިޕޯޓަކާ ންިރޕޯޓު އެމް.އެމް.އާރު.ސީ ައކާއިިފގަރ ވިދާޅުވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް

ުކރަންޖެޭހ ސްކޫޓިނައިޒް މި ކޮމިޓީން  ؟ެހއްޭޔ ރަނގަޅަށް ބެލިފަ ، މިތާނަގއި އެަބއޮތްވޭ. ެއހެންވީމާވެްސ ނު ދިމައެއް

ވިޔަްސ އޭެގ ތަފްސީުލ ހިނގާޭށ  ކަމަށް  ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިކަން. މިކަްނ އެީއ އޭ.ސީ.ސީން ބެލި

ލިޭބ އެާއއެކުަގއި އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާުތ އެބަ ދެން ހަމަ ދައުލަތަްށ ލިބުނު ގެއްލުން. !ވެްސ ބަލަމާ އަޅުގަނޑުމެން

 ިއލާފައި ނަށް ިވއްކަލަތައް އެަބއުޅޭކަން މީސްމީހުންހުިރ ރަްށރަށުގެ ަމްއސަ އި ުކރެވިފަމިހާރުވެސް ީމގެ ތުހުމަތު

، ހެންވީމާއެ  .އަނެއްކާެވސް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ގެްއލުމަކަށް ވާނެގައި ، މީހަލަ ޑީލްަތއް ހަދަން. ެއހެންވީމާމިކަ

ުކރުަމީކ އިލްތިމާސް ސަުރކާރަށް އަޅުގަނޑުމެން އާއި،ާވތީ ށްމަމު ކަމެއް ކަންމިކަންކަން އަަވހަށް ބެލުްނ އެީއ މުހި

ެއާއ އެކަްނ ގެ ބޭނުމެްއ ކޮށްގެންވެްސ ވަންާޏ ެއ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނަ ާބރެްއ ކަމަްށ 

ެވްސ  ުކރެވޭ އެއްެވސް ރަށެްއ އިތުރަްށ އެއްެވސް ބަޔަކަްށ ލޯނެއް ހުމަތުތު އި .ޕީ.އާރު.ސީގެ މައްސަލައިގަމްއެމް.އެ

 ެގއްުލްނ ދަުއލަތަްށ އޭގެ  ން،ގޮަތށް އެކަންކަްނ ނިމެންދެ ުނލެވޭ އިބަަޔކަށް ވިއްކައަިދ އިތުުރ  ،ނުނެގޭނެ ގޮތަށް

 ަގއި ގޮތު ގެަށހެޅުމެއްއެއީ ހު ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ކަމަށްއެންމެ ކުޑަވާނެ ގޮތަށް އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ 

 ޝުކުިރއްޔާ.  .ވާަހކަ ދަންނަާވލީ އިލާ ހުށަހަޅަ އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ނިހާން

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުންއިންުރ އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސަ ވިލިމާެލ ދާއިާރގެ މެންބަ

ޓަަކިއ ގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އިތުުރ މަޢުލޫމާތެއް ހަމަ ިރކޯޑަށްއި ަޔ އެއް ަމއްސަލައާދެ! އިތުުރގަޑީގައި ހުށަހެޅިގެން ދި

، ފަުހގައި އަކަށް ދިަޔ ހާދިސާއިގަިއ ހިނގަ 2015 ބަރުންސެޕްޓެ  28، އްސާކޮށްލަްނ ބޭނުން. އެނިގވަޑައިގަންނަވާނެހި
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އޭނަގެ މަޤާމުން ވަިކކޮްށ  ،ޣަފޫރުޢަބްދުލްައޙްމަދު އަދީބު ދޭތެރޭަގއި އޭުރގެ ނައިބު ރައީސް  އާ 2015 އޮކްޓޯަބރު 10

 ުކރީގަިއ ުޓއަރިޒަމް މިނިސްޓަުރގެ މަޤާމުގަިއ އަޙްމަދު އަދީބު އަދި އޭގެ، ދިޔަ ހިސާބުންތަޙްޤީޤު ފެށިގެން

ަފރާތްތަކަށް ދިުގ  ރަށްަތއްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ނަމުގަިއ ަސރުކާރުެގ ކުންފުނީެގ ތެެރއިން  ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުންނަަވއި

ކޮމިޝަްނެގ ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި، މައްސަަލއަކީދެްއވުމުގެ  ކަންަތކުގައިއަދި އެނޫން  ، ރިސޯޓު ހެދުމަށާއިއްދަތަށްމު

ގާފަިއާވ ާޚއްޞަ ތަޙްޤީޤެްއ ހިން ވެސް ޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިުތރުން އޮ އަިދ އޭގެ .އްޚާއްޞަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާފައިާވ ކަމެ

ެތރޭގަިއ  ތަޙުޤީޤެއް ެއ މުއްދަތުގެ ްއޔަތު ކޮމިޓީން ކުރާނެ  ކޮމިޓީއަށް އެނގޭ. އިތުރަށް ާމލިއެކަން މާލިއްޔަތު ކަމަށް. 

ޅުގަނޑުމެްނ ނޫން. އަ އިދާރާެއއް ޤީޤީ ތަޙު އީއަބަދުވެސް ކުރަން. އެއީ މި ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ނޯންނާ

ކަމަށް ވަންޏާ އޮޑިަޓރ  ބަލާ   އުސޫެލއްެގ ގޮތުން ކީ ރަ ފީލްޑް އޮފިސަގެ ދިޔަީއ އަޅުގަނޑުމެންއެއްބާރުލުންދެމުން

 ެއ މަޖިީލހުން ތައް ަޝރުީޢ މަޖިލިސްތަކަްށ ދިޔަ. ަމއްަސލަ ޕުުޅ ކުެރއްވި. އޭގަިއ ުހރިޖެނެރަލް. ެއ މަސައްކަތް

ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ ެއަބ -ޓިއެން ،ޓަކީ. އަިދ އެންމެ ަފހުގެ އެއް އަޕްޑޭވެްސ މަސައްކަްތ އެބަ ކުރަްއވާމިހާރު

ަފހުގަިއ އޭިތ ުކރެއްވުމަށްަހވާލު އާ އްޔާރިމާސިންާގ އޮޑިްޓ ަރއީސުލްޖުމްހޫ  ހާރު ވިދާޅުވޭ އެ ބޭފުޅުްނ ގެންގުޅުއްވި މި

މީެގ  .އެނގޭ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެބަީކ ކޮބައިކަންދަތައްކުރެިވގެންދިޔަ މުޕަބްލިކް  ؛ޕަބްލިކަށް އައުމަށްފަުހގައި

 އިތުރު ޓަކަިއ ޓެންޝަނަށް ދިއުމަށްެއކްސް މީގެއަދި ޮއތް އެބަުކރިން. އޭގެ ފަހަްށ ވިދާޅުވެފައި  ދެތިން ހަފުތާހަމަ 

ުތ އްޔަ މިތާ މާލި ،މިކަން ނުކުރެްއވިގެން ށްއްަޔތު ކޮމިޓީއަބަ ކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، މާލިން އެތަޙުޤީޤެއް ތިމަންނާމެ

ބޮުޑ މިީއ ިދޔައީކީ. ލަަތކެއް ނުކުމެގެންނޫްނ މި މައްސަ ގެންނެއްބަލައި ނު ،ނޫން ގެންނެއް ކޮމިޓީ ނުބޭއްވި

ްއާޔ ލަސް. ާމލިއްޔަުތ ކޮމިީޓްނ ޖެލަސްވެއް ،އަވަސް އްޔާ ވެްސ އަވަްސވެއްޖެއެއް. އެހެންވީމާ، މިާހރުމައްސަލަ

ުދ. އަޅުގަނޑު ހަަމ ަވރަށް ތާއީ ެބއްލެުވން ހަމަ މަްއސަކަތައް  ުތރު ބައިަތއް ވެސްބެލެންހުިރ މިންވަަރކަށް އަިދ އި

ޔާްޟ ރިهللا ެއހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ތާއީދުުކރާ ކަމެއް ެއ ކަމަކީ.  އަޅުގަނޑު ވެސްއަބަދު

ކުފާނަްށ މަނިެއ އަިދ  ،ދެިވއްޖެ ކަމަާށއިއިހުށަހަޅަން ތަންކޮޅެްއ ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑަްށ ހުށަހެޅުހުށަހެޅުއްިވ 

 ޢަލައިކުމް.  އްަސާލމްވަެވލަން. ުއއްމީދުކުރަމުން ވަކިކަމަށް ވިއްެޖ ތާއީދުކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ލުކޮށްފައި ބާތި  ލާދިން ކޮންްޓރެކްޓްންމިހާރު އޮތް ބި ށްނޑުމެން ޖީ.އެމް.އާރައަޅުގަ އާދެ، މިހާރު ުފރަތަމަ ކަމަކަށް

އަޅުގަނޑުމެްނ  ފުުކރެއްވުމަށް ެއ މަޢުލޫމާުތ ސާ ، ާވހަަކއެއްތޯތެދު ީއ ނީ އެއުޅެ ުކރަންޖީ.އެމް.އާރަށް އެތަްނ އެވޯޑް

ުތ އެ މަޢުލޫމާ  އްޔާޖެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރެއްއެކަމާ ބެޭހ  ެޔ،ޕޯްޓސް ކޮމްޕެނީއަްށ ލިއަރއެ މޯލްޑިވްސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ފޮނުވާނަްނ  ސް ކޮމްޕެނީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީޕޯޓްރވްސް ެއއަ މޯލްޑިގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

 ނގޭތޯ. އެ މަޢުލޫމާތުތައް. އި



20 
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މިާހރު އިއްޒަތްެތިރ  ދެންމެ ؛އޮތް މަުޢލޫމާތެއް އިމިހާުރ ލިިބފަ ލަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިސާ

އްޙަކަން ެބލުމަށް ިމ ޞަނޭނގެ.  ވެސް އްކަމެއިރު ެވސް އޭތި ޞައްޙަފާހަގަުކރެއްވި  ަރޝީދު މެންބަރު ރިޔާޟް

ކަމަށް މި ވަނީ.  ޓެއްއޮތް ކޮންޓްެރކް އިންއަްށ އެވޯޑްކޮށްފަލާދިން ބި ބަދަުލގައި އެއީއެހެންވީމާ، އޭގެ އުޅުއްވަނީ.

އެާއ ބެޭހ މަޢުލޫާމުތ ، ކޮށްަފއިވޭތޯއޭިތ ަހވާލުޔަާކ އެހެްނ ބަލާަފއިވޭޯތ ނުވަަތ އިއެހެންވީމާ، އެ ކޮންޓްރެކްްޓ ުއވަ

 މިތަުނން  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ޔައިގެން ވެސް ޖީ.އެމް.އާރޭ ކި އްގޮތަކަށް . އެފެންނަނީ ހޯދަން އެހެްނ ލިޔަން 

ުރ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ އެހެންވީމާ، ސް ނުލިބެނީސް.ރަނގަޅު ފެކްޓް  އޭގެ ،އެކަން ފޮނުވާކަށް ނުފެނޭ ންމިޓީކޮ

 ފެންނަން ވާހަކަ ދަންނަާވލަން.  ލަްއވަންއިފޮނުވަ ެއ ގޮތަށް  އެކަމަށް ގަބޫުލކުރަންޏާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އެ މައްސަަލ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  ލާުޙކުރެއްިވ ގޮތާއިޞް  އެ އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް

އޮްތ  އި ނެރެފައޭ.ސީ.ސީން  ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓްއޮތް ަގއި ިމހާރު އި މައްަސލަސީ.އާރް.ފޮނުވާނަން އިނގޭތޯ. އެމް.އެމް.ޕީ

ީޓއެއް ނަަގއިގެން ޭއެގ ކޮމި ކުޑަ މި ކޮމިޓީްނ ނިންމަންވީ އަލުން ގެއަޅުގަނޑުމެން އްޔާވެއްޖެރިޕޯޓް ރިިވއުކުރަން 

 ތޯ ބެލުން. ދެން އްކިާހވަރެ އޮތް ގެްއލުމަކީ  އިލިބިފަ ލަތަށްއުދަ އިހަދައި އަޅުގަނޑުމެން އޭގަ  ސެސްމަންޓެއްއެ

ރިޒަމް ގާނޫނަްށ އަ އަިދ ޓު ުހީރ އޭުރަގއި މާިލއްޔަުތ ގާނޫނަށާއި  އި ހުިރ ރަށްތަްއ އެވޯޑްުކރެވިފަ އިފައެވޯޑްކޮށް

 ،ޝަރީޢަަތކީ މިހާރު ހިނގާ އެއްެޗއްތެރެއިން. ދެން އޭގެެތރޭގައި  އޮތް ޕްޮރސެސްއެ   .ތެެރއިން ގެނެވުނު ބަދަެލއް

ރަްށ ހުީރ ަބިއ ރަށްުހރީ. އަނެއްިއ ނިންމާ ހޮޅުވާފަ އި ްށރަްށ ހަދަެތރެއިްނ ބައެްއ ރައޭގެދަނީ. ހިނގަމުން

 މި  އި،ްއ ނަހަދަގއެޯރވިންނަށް ބޮއަިދ އެއިން ތަނަށްތަ އި،ހުއްާޓލަ ޕްރޮޖެކްޓްތަެކއް ހުއްޓާ ޑިވަލޮޕްމަންޓްގައި. 

ގިގެންނުވާެނހެން. ެއީއ ންއެ އެންގުެމއްކޮިމޓީން އެފަަދ ގަނޑުމެން ިމ އަޅުކަންކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ހީވަީނ 

ފަރާތަކުްނ ބަލަންޖެޭހ ކަމެއް.  ނީ ނޫންތޯ. އެީއ އެހެން ތައްޯތ އުޅެ މައްަސލަހުިރ ފަރާތްތަުކގެ އި ފަލިބިކޮށްގެން އެވޯޑް

 ދެ  ނީ.ނޭނގެވެްސ ީވ ގޮްތ  ކޮޅަށްހުިރ ފައިސާ އި ދަްއކާފަ، ހުރިިއ ލިބިފަކޮށްފަިއ އްަސލައަީކ ެއވޯޑްމީގަިއ މަމިހާުރ 

އިުތރަށް ިރވިއުުކރަްނ  ،ދިރާާސކުރަން ރިޕޯޓް އެމް.އެމް.ޕީ.އާްރ.ސީގެއެހެންވީމާ، އެއް ީމގައި އެބައުޅޭ. މައްސަލަ

ެއ ކޮމިޓީްނ މީިތ  ،އިަށހަޅަހަމަ އިތުުރ ސަބް ކޮމިޓީއަކަްށ ހު ޅުންގެ ެތރެއިން ތިބޭފު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 ިރޔާޟް ދިރާސާކުރުމަށް. 
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 ން މިާހުރން ރިޕޯޓުއަޅުގަނޑަށް ތި ވިދާޅުވި އެއްޗެްއ ސާފުެވއްޖެ. އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮތުގަިއ މިާހރު އިންވެސްޓިގޭޝަްނ 

 ގަތް ީމަހކު  މިސާލަކަށް ؛ގޯްސކޮށް .އިނގޭތޯ ސްބައި ވެ ތި ވިދާޅުވާ ދެ ހުންނާނެ އިމިހާރަށް ވެސް ފާަހގަކުެރވިފަ

އެއްޗެްއ މި ހުރިާހ  ،ނުީދ ރަްށ ގެނައުމާާލރި ،ގޮްތ ނޭނގުމާއި ވީ އަްށ ފައިސާ ލިބުނު ،  ގަެނ ނިމިފައިއަތުން

 އަޅުގަނޑުމެން  ހެންކޮންމެކަށް ނުފެނޭ ގަޫބލުކުރަނީ. ެދން އަޅުގަނޑަގަނޑު ޤީޤަށް އެނގިފައޭ އަޅުންނާނީ ތަޙްއޮ

ނގަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަްސުލ ރަ ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑަށް މާސާރާދި ކޮމިޓީއެްއ ނަގަިއގެން އަނެއްކާ އިތުުރ 

ރަނގަޅަށް އަޑުއަހަްނ  ށޭ . ގެނެސްގެން ހިނގާއޭ.ސީ.ސީން ޓީމުން ދީފިްއޔާ ޤީޤުތަޙް ޒެންޓޭޝަނެއް ްލ ޕްރެއަޜުވި

ގެްއލުން. އް ލިބުނު  ދައުލަތަކޮބައިތޯ .ހިނގާށޭނަމާން ވެސް ެގންއެމް.އެމް.އޭ މީހު .ބައިތޯ ލިބުނު ގެްއލުމަކީކޮ

ނުޑ އަޅުގަ .ކީޤަތަޙަޤީ . އެއީރަން އިނގޭތޯއެބަޖެޭހ ސުވާލުކު  އާ ވެސްްވސްމޯލްޑިއޮފް  ބޭންކު ،ޓަރ ޖެނެރަލްއޮޑި

ެސސްެގ ތެރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މުޅި ޕްރޮ ޅުގަނުޑމެންއަ .ޒްުކރުމަީކ އެއީގޮތުގަިއ ސްކޫޓިނައި ކުރާ ގަބޫލު

ހެޑެްއ  ގެައހަން ބޭނުން ީކއްވެގެންތޯ އެފް.އޭ.ޔޫމެންގެ ސުވާލު ނޑުއަޅުގަ .ަލއެއްބޮޑުވާ މައްސަޙަޤީޤަތަކީ ވަރަށް ކަން

ެތރޭގަިއ  ގެ އޮްފ މޯލްޑިވްސް ކުސާެއްއ ބޭންެއާހ ދުވަހު. އަޅުގަނޑު އަހަްނ ބޭނުން ކީއްވެޯތ ިމހާ ބޮުޑ ފައި ހުރީ ނުލާ 

އިނެގްނ  އި ނޑަށް މީގަންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަހެޚިލާފަށް. އެ  ލުތަކާ ހެިދގެންދިޔައީ އުސޫސެކްޝަން ޓްރާންސް

ީވ. ިމ ކަން މިވެގެންޯތ ކަމެްއ މަދުކޮންތަނެއްގެ ކޮން ،ކޮްނ ގާނޫެނއްގެ ކީ،ވާ އެންެމ ބޮޑު ެއއް ކަމަބޭނުން

ތަކަށް ގެންނަންޖެޭހ އިްޞލާޙު ގެންނަންޖެޭހ ގޮުތގަިއ ގާނޫނު ގެކޮމަންޑޭޝަނެއްރެ  މެންނޑުއްާޔ އަޅުގަޖެއެހެންވެއް

 ިއގެން ޒެންޓޭޝަންސް އެއްެޗހި އަޑުއަހަގެ ްޕރެރި ޓީމު ޤީޤުކު ނީ. ރަނގަޅަށް އިނގޭީނ މިކަްނ ތަޙްިމ ބަލަކަމަށް 

ގަނޑުެމްނ ތި އަޅުްށ ޮގސްގެްނ މީގަނޑަކަްށ ނުފެނޭ އިތުުރ ކޮމިޓީތަކައަޅު .ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާީތ ެއ ވާަހކަ

ނުފެންނަ ވާހަަކ  ން ނަަގއިގެން އުޫސލަކުން މިކަްނ ގެންދައެއްޗެހި  ބަޔާންތަކާ ގެ  ުހރިާހ މައްސަލަަތކެއްއަނެއްކާ

 . ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އަިދ ވަިކ ހެޑާ މިާހރުެގ  އި،އައި.ޔޫެގ ޭއރުެގ ހެޑާއެފް. އި،ރާ.އެމް.އޭ ގަަވރުނަމްިމހާުރ އެ ؛ ގުޅޭއަޅުގަނޑު ހަަމ މިއާ 

ީހވަނީ ވަަރްށ އަޅުގަނޑަްށ  .ގޮތުންޅޭ ގުމައްސަަލއި  ދަީނ ހަަމ ތި  ގެެނވިގެްނ މިިމ ތިްނ ފަރާތް  ،ކުރެވުުނ ހެޑާ

އޭތި ެއލާޓްކޮށްފަިއ  ،ރެއް ހު ީކއްެވގެންތޯ އެފް.އައި.ޔޫގެ ހެޑެ ،ދާނެހެންނޑުމެންނަށް ލިބިގެންބޮޑު މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަ

 .ސުވާލުަތއް އުފައްދަންޖެހޭ  ރޭކޮމިޓީގެ ތެ ިހރީ ތިޭބފުޅުން މިމި ؟ކީްއވެގެންތޯ ؟ނުކޮށް އޭނަ ިދޔައީ އެލާޓުނޫނީ

ރާ ގޮތަްށ މިތަނަށް ހާޒިުރކު ޅުންއަންނަ އަްނގާރަ ދުަވހު އެ ބޭފު އްިވއްޔާމެން އިރާދަުކރެމާ، އަޅުގަނޑުއެހެންވީ

ޕޯޓާ ެބޭހ ގޮތުްނ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެްއ އެބޭފުޅުްނ ސީގެ ރި.ސީ.ދެން އޭ .އެޖެންޑާކުރެވިފައި، ނޯޓިްސ ފޮނުވިަފއި އޮތީ
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އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  .ހަމަ އެެދވިދާނެ .މެންނަށް އެދެވިދާނެނޑުދަަވއިދެއްވުމަްށ އަޅުގަމިތަނަށް ވަޑައިގެްނ ހައް

 ނިހާން.

 

 ދެއްެކވުން:ސައިންމަނިކު ވާހަކަާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ނިހާްނ ޙުވިލިމާެލ ދާއި

ރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ވެްސ ހަމަ މި ކޮމިީޓގެ މަސައްަކތް އަވަހަށް ނިންމާލުމަށް އެހީެތރިވެދިނުމަށްޓަކައި ިމ ޝުކު

ަވއިދެއްވައިިފ އޭތި. އެބޭފުޅުން ގެންަނ . އެއީ، ފަހުން ދެްނ ރިާޔަސތުން އޮޅުންފިލުއްނުކުތާ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުްނވީ

ވާހަކަ ުކރިން ދުަވހު ފާސްކޮށްފަިއ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެިއން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ލިބޭނެ. ދެން ަހަމ 

ޓީ ނުވަަތ ފާރަެވރިވުން ެއީއ ނިނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑު ނެިގ ސްޓޭންޑަކީ ެވސް އެއީ. ސްްކރޫ

ިއ ިރވުން. މި ެދ ބަހުެގ ދޭތެޭރގަ ނުވަތަ އިންވެސްޓިގޭަޝން ނުވަތަ ާފރަވެ ޤީޤު ތަޙު މެއް ނޫނޭ.ޤީޤުކުރުތަޙު

 އޭޓެްއ ކޮށްގެްނ ގެންގުޅެންޖެޭހނެ ކަމަށް ދެކޭތީ، ެއ ވާަހކަ ހަަމ ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޑިފަރެންޝި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ޝާހްއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:މުލަކު އުތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ ޝާހް ވާފުވައް

هللا މީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ުފރުޞަތަކަށް އެދުނީ، އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ިރޔާޟް އެ ފާަހގަކުެރއްވިހެން، ޢަބްދު

 މީގެެތރޭގައި ހަމައެަކނި  ްއވިހެން ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާެއއްގައި މި މައްސަލަ ބެލެން އެބަޖެހޭ.ރިޔާޟް ފާހަަގކުރެ

ކުގެ މަްއސަލަތަްއ ފިޔަވަިއ ވެްސ އެބަހުިރ ަވރަށް ގިަނ ޓްރާންެސކްޝަންތަކެއް ހެދިފަ. ންުހރި ރަށްތަ ޓުއަރިޒަމާ ގުޅު

އްގެ ރިކަަވރިއެއްޯތ ބިފައިވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ިކހާަވރެއެހެންވީމާ، އޭގެެތރެއިން އެއްވެްސ ކަަހލަ ގެްއލުމެއް ލި 

ސާފުވެަފިއ  ށް އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ މިހާ ދުވަސް ވެގެންދާިއރު،ދައުލަތަށް ހެދިފައިވަނީ. އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ

ަކސްކުރަން ބޭނުންވާ އޭރިާއއެއް. ދައުލަތަްށ ކިާހވަރެްއެގ ނަން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ފޯއޮން

ހޯދުމުގެ މަސަްއކަތް ދަުއލަތުްނ ްއލުނު އެްއޗަކުން ިކހާަވރެއްެގ ފައިސާއެއްތޯ ހޯދުނީ. ރިކަވަީރއެއްތޯ  ނުވަަތ ގެ

ވަރަކަްށ ކުަރއްވާފައިވޭތޯ؟ އެކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ކަންނޭނގެ ސާފުުކރަން. އެހެންވީމާ، ެއ   އެއްވެސް 

  ސްުކރެއްުވމަށް އަޅުގަނޑު މި ނުކުތާ ާފހަގަކޮްށލީ.މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާއިުރ މިކަމަށް ވެސް ހަަމ ފޯކަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ެގ ނަރުނަށް އެމް.އެމް.އޭ ގަަވރުތަ ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ؛ތެިރ މެންބަރުއާދެ، އިއްޒަތް

ޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ ފައި އޮތް ރިތަނަށް މިހާރު ނެރެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޭ.ސީ.ސީ ،ބައްދަލުވުމަށްފަހުަގއި

ޓޭޝަްނ ރެޒެންޕް ،ޔާއްޖެއްންޓޭޝަން ލެަވލް ވެ ޕްރެޒެ ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި އިތުުރ މަޢުލޫމާތު  ނަށްރުންބަމެން

ްއ ފޮނުވިދާނެ. ެއގޮތަށް އިއްޒަތްެތިރ އެންނަށް ނޯޓިސްގަނޑުމެްއގަިއ ސާފުކޮށްދިނުމަށް މިތަނަްށ ހާޒިުރވާން އަޅުލެވަލެ

. ވެސް ންދެއްވުލައަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ އެގޮތަށް ނިންމާ ޏާވަން  ވާ ކަމަށްންނަގަނަށް ފެނިވަޑައިރުންމެންބަ

 ރިާޔޟް.ރި މެންބަުރ އިއްޒަތްތެ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާިއރާގެ  ވިލުފުށީ

ެވްސ  މިއަދު ިމހާުރ ގަޑިން. ނަލާއި ަހަކއެއް ދަންނަވަހަމަ ކުޑަކުޑަ ވާ އި ފަލާބަމިއްޖެ ކަމަްށ ތިކަން ނި

 ތެރި މެންަބރުން މިތާ އިއްޒަތްގިނަ  ވަރަށް ގެއަޅުަގނޑުމެން .ުކރިން ނިންމާލުމުގެގައްޖެ. ެއހެންވީމާ، ހިނޖެހިގެން

 ސާފުުކރުުމގެ ކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެްއ ަގއި ސާފު ިއގެ ައލީދެއްިކ ާވހަކަ އެ ވީމާ، ހެންާވހަަކ ދައްކައިފި. އެވަރަށްގިަނ 

 ތާއީދު ިއގެން ށަހަޅަޗެްއ ހުއެހެންވީމާ، ކޮންމެ ެއއްެވސް. އަބަދު ނާނެއްިރރަށް އޮންޤަެގ މުތިޔާރު ިމ ކޮމިޓީއިޚް

ަތްއ ާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުއެ ިވގެން،ޅުކުރެފާންބޮޑުުވންތަކެއް މިތަނުގަިއ ކަ .ންކަެމއް ނޫ ންޖެހޭލިބިގެން ުކރަ

ނޑުމެްނ ގަޚްތިާޔުރ އަޅުދެވުމުެގ އިޝެޑިުއލެްއ ހައްަދވައިގެްނ އެކަްނ ކުިރއަށްގެން ންނަވައިގެްނ އެޖެންޑާކުރަްއވަންގެ

 ވާހަަކ ަދންނަވާލީ.  ްއރިރަްށ އޮންނާނެ. އެޤަމު މި ކޮމިޓީގެސް އަބަދުވެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޓުތަކާ ބެޭހ ގޮުތްނ ސޯ ރި ،ޟް ުކރިން ހުަށހެޅުއްވީތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާއްޒައިކުރިްނ  މުގެ ޓީ ނިންމާލުހަމަ ކޮމިދެން 

ރިަޒްމ އަިކހިނެއްޯތ ހުީރ އަޅުގަނުޑ ޓު ،ތޯކެއްވްތަސަތުެގ ދަށުން ކޮންަކހަަލ އިންސެންޓި ގެ ިސޔާކާރު ސަރު

ޑަށް ޝުުކރިއްާޔ ބޮ ވަރަށް ން،ތްތެރި މެންބަރުމަޢުލޫމާތު ވެސް ސާފުުކރާނަން. އިއްޒައެ ން ެޔގެމިނިސްޓްރީއަށް ލި

ެވްސ  މަށް ުހރިހާ ބޭފުޅުންަދލުވުވަހުގެ ބައްވަޑައިގެންެދއްވީތީ. ދެން އަންގާަރ ދުސާއަށް ޖަލްމިއަދު 

 ގެ  ކޮމިޓީަވރަށް ބޮޑަްށ އަޅުގަނޑުމެްނ އެދެން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. މިހިސާބުްނ މި  ށް އިގެންދެއްވުމަވަޑަ

 ދަލުވުން ނިމުނީ. ބައް

_____________ 
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