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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސްއޫ`.   އަދާސަރުކާރު  ދައުރުގެ  ލިއްޔަތު  ފުރަތަމަ  މިއަހަރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޖަލްސާއަށް    1ކުރާ  ވަނަ 

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި    ވަޑައިގެންދެއްވި  ހުރިހާ  ތި  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް 

އައިޓަމެއި ފައިލުކޮޅުގަވެސް  މެންބަރުންގެ   ފުރަތަމަ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިވާނެ.  ގޮތުގައި  އޭޝިޔަން    އް  އޮތީ 

ބޭންކު ގާއި  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ރާއްޖޭގައި  ދަށުން  އެހީގެ  މާލީ  ވިންޑޯ  އޭ.ޑީ.ބީގެ  ސިންގަލް  ނޭޝަނަލް  މުކުރައްވާ 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން   މިނިސްޓްރީ އޮފް  އައި.ޓީ.އީ ސްޕެޝަލިސްޓު ހޯދުމަށް    2019  އޭޕްރީލް   28ޕްރޮޖެކްޓު 

އި ކޮށްފައިވާ  ހަމަޖެއްސުމަކަ  ޢުލާނާ ގައި  މީހަކު  މަޤާމަށް  އެ  ގައިޑުލައިންތަކާ ގުޅިގެން  އޭ.ޑީ.ބީގެ  ޚިލާފަށް    ށް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓް އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ޢަރީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  މައްސަލަ،  ބަލައި  ން  މައްސަލަ  އެ  މަލުކޮށްފައިވާތީ 

ޅުން ފޮނުއްވާފައި  . މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެބޭފުތީ އެދިފަ ދިރާސާކުރުމަށް މި އޮ ދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ

ލިޔެކިއު މެންބަރުހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުންތައް  ވާނެ.  ތެރޭގައި  ފައިލުކޮޅު  ބޭފުޅުންގެ  ންގެ  ތި  މިކަމަށް  ގަނޑު 

މިބަޙު ގޮތުގައި  އޮތް  ހިނގާފައި  މިކަން  ވިސްނުމުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ހުޅުވާލަން.  އެއްފަރާ  ސަކަށް  ތުން  އޮތީ 

ހޯދުމައަޅުގަ މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ބެހޭ  މިކަމާ  އެހެންވީމާ،  ދީފައި.  މަޢުލޫމާތު  ޓަކަ ނޑުމެންނަށް  އިކޮނޮމިކް  ށް  އި 

އަހާލީ.  މިނިސްޓްރީ އަޅުގަނޑު  ވާނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ލަފައަކަށް  އަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއެއް ފޮނުވާލުން ކިހިނެއްތޯ 

 .   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

މުޤަ. އަޅުގައްރިރުޝުކުރިއްޔާ މުޤަ ފެންނަނީ  އެއީ އެންމެ ނޑަށް ވެސް  ރަނގަޅު    އްރިރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން 

އްރިރުގެ ތި ހުށަހެޅުއްވި  އޮތީމާ މުޤައެއްފަރާތުން ލިބިފައި  ގޮތް ކަމަށް. އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ހަމަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން މެންބަރަކު ތާއީދުކުރެއްވީމާ އަސްލު ރަނގަޅުވާނޭ.    ންމެވެސް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮ

 .  ކީގޮތަކަށް ވާނެގޮތައެއީހެން ރަނގަޅު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

މު އެހެންވީމާޤަޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  ހަމަ  ހުށަހެޅީ  މި  އަޅުގަނޑު  ބެހޭ  ،  މިކަމާ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ތި  އްރިރު 

 ޑުމެން މަޝްވަރާކުރަން.  ން ހޯދުމަށްފަހު މިކަމާ އަޅުގަނނޮމިކް މިނިސްޓްރީމަޢުލޫމާތު އިކޮ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ގެ ދާއިރާ މަނަދޫ

މުޤަ ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ  އެ  ޒިޔާދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  ދެންމެ  އްރިރު. 

އެންމެ ހުށަހެޅު އަޅުގަނޑު  މިކަ  މަށް  ބޭނުން  އެއާއިއެކު އަދި ފާހަގަކޮށްލަން  ތާއީދުކުރަން. ދެން  ވެސް  މަކީ  ފުރަތަމަ 

ވެސް  އޭ.ޑީ.ބީގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް. ދެން ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާނެ ގޮތާއި މީގެ ގައިޑްލައިންސްތަކެއް    ،ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު

ދެއްވާފަ ކޮންސަލްޓަންއެބަހުރި  މިސާލަކަށް  ގޮތް.  ރެކްރޫޓުކުރާނެ  ދެއްވާފަ  ޓު  އެބަހުރި  މިވެސް  އެއްޗެއް    .  ހުރިހާ 

ރެކްރޫޓު ކޮންސަލްޓަންޓު  އިކޮނޮމިކް  ހުރެފައި  ހަމައެކަނި  އެނގެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އޮތް  ކޮށްފައި 

އޭ.ޑީ.ބީގެ   ނޫން.  އަޅުގަނޑަށް  ލަފާއާ މިނިސްޓްރީއަކުން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އެއްގޮތަށް.  ގޮތުގައި  ވެސް  ޤަބޫލުކުރެވޭ   

 ސީދާ މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ  ން ފާހަގަކުރި ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ  ވެސް އެ   ނޑުމެން ކުރިންމީގައި އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. ދެން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާއިރުގައި ސީދާ މިނިސްޓްރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިއީ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ގޮތަށް  

މެނޭޖަރަކަށްހިންގޭކަމެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ފެންނަން  މި  ގޮތުގައި  މެނޭޖަރެއް    ،   ޕްރޮޖެކްޓު 

 ރުކޮށްގެން މި މަޢުލޫމާތު ހޯދިއްޖެއްޔާ ތަންކޮޅެއް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހާޒި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެ މައެހެންވީމާ،  ހުރިހާ  އެދެނީ  މި  މެންބަ ން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ފޮނުވުމަށް  ރު  ޢުލޫމާތު 

ޒިޔާ ހުށަހަޅުއްވައިޙުސައިން  ތާއީދު  ދު  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ހާރޫނު  މެންބަރު    ވޯޓު   މެންބަރުންކުރައްވާ  އިއްޒަތްތެރި 

އި އަޅުގަނޑުމެން  އެދެން.  އިނގޭތޯ.ދެއްވުން  ފާސްވީ  ސްޕެޝަލައިޒްޑް    އާދެ!  އްތިފާޤުން  މިއޮތީ  ދެވަނައިގައި 

ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ނޭޕާލުގައި، ނޭޕާލު އެކަޑަމީ އޮފް  ވަނަ އަހަރު މި    2019ޑޮކްޓަރުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް  

ޚަރަދުގައި   އަމިއްލަ  ސައިންސަށް  ދިއުމެޑިކަލް  އޮ ކިޔެވުމަށް  މިނިސްޓްރީ  ނޮމިނޭޓުކުރުމުގައި  ޕްލޭސްމަންޓު  ފް  މަށް 

އުސޫލުތަކާމަލުކޮށްފައި ވައެޑިޔުކޭޝަނުން ޢަހަޔަރ   ބަލަޚިލާފަ  ނީ ޢާއްމު  ބުނެ އެ މައްސަލަ  ދިނުމަށް،  އިށް ކަމަށް 

ސިޓީ   އޮތް  ފޮނުވާފައި  ގޮތުން  ބެހޭ  މިކަމާ  ސިޓީއެއް.  ފޮނުވާފައިވާ  އެދި  ދެއްވުމަށް  ފުޅުންގެ  ބޭތި  ބައްލަވައި 

ހުރި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިފައި  ސް އެއްފަރާތުން ދައްކާފައި  ވާނެ. އަޅުގަނޑުގެ މީގައި ވެފައިލުކޮޅުގައި

މެއް  ސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ލިޔެކިއުމެއް އޮތިއްޔާ އެ ލިޔެކިއުރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް މި މައްއޮތީ. އެހެންވީމާ، ހަޔަ  މި



  

އެ ފެންނާތީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ފެންނަ  ދަންނަވާލީ.    ހޯދަން  އިއްޒަކޮންމެވެވާހަކަ  މެންބަރަކު ސް    ތްތެރި 

 ތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއިދުކޮށްދެއްވުން އެދެން. އިއްޒަ ހުށަހަޅުއްވައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

މެންނަށް ފެންނަން މިއޮތީ  ގައި އަޅުގަނޑުގުޅޭގޮތުން މީ   ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައާ މިހާރު އްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

ގުޅޭ    ޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މި މައްސަލައާ ހަ އެއްފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  

 ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކޮށްގެން މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ރު ޙުސައިން ޒިޔާދުއިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

ދާއިރާ އަޅުމަނަދޫ  ތާއީދުކުރަމުން  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ގެ  ގަނޑު 

ދިނުމުގެ ޕޮއިންޓު  ބޭނުންވާތީއާ   މީގައި  ބަލާލަން  ހަޔަރ  އަޅުގަނޑަށްއެއްކޮށް    އުސޫލު  މިނިސްޓްރީ،  ވެސް   

 ސާފުކުރުމަށް.   ތޯ ބަލައިން މިކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކިހިނެއްއެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަ  ކަމުގައިވާ  ސިޓީއެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަރާތުން  އިޢުއަމިއްލަ  ފަރާތުން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އިގެން  ލާނުކުރައްވަޔަރ 

ވާ މައްސަލައަކާ ބެހޭ  މަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިރެއިނިންގ ހެދުމަށް ނޭޕާލަށް ދިއުފް ފައިނޭންސްގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޓް ސެލް

ޓަކައި   ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެޑިޔުކޭޝަނުގެ  ހަޔަރ  އެ  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހަޅުއްވާ  ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  ގޮތުން 

ހުއިއްޒަތްތެ ހާރޫނު  މެންބަރު  އެ    ށަހަޅުއްވައިރި  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީ  ޒިޔާދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެޑިޔުކޭޝަން ފޮނުވައި މައްސަލަ  އެޑިޔުކޭޝަނަށް  ހަޔަރ  ފެނިވަޑައި  ،  ހޯދުމަށް  ވޯޓު  މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުން  ގަންނަވާ 

އާދެ!އާދެ! އި  .ދެއްވުމަށް އައިޓަމެއްގެ   އްތިފާޤުން ފާސްވީ އިނގޭތޯ.  މި އެޖެންޑާތިންވަނަ  އޮތީ    ގައި މި  ގޮތުގައި 

ޔަރމަންޓު ޢިނާޔަތް  ފުޅުވާ މުވައްޒަފުން ރިޓަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރމަންޓު ބޭނުން

ދެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައި  ގޮތަށް  ދިރާސާކުރުމަށް  ލިބޭނެ  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ  ހުރިހާ  އެދި  މައްސަލައިގެ  މި   .

ރި  ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައި ހު   މި  ވާނެ.ހާ މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮޅުގައި އް އިއްޒަތްތެރި ހުރިތަންލިޔެކިއު

ތެރޭގައި    ވަރަށް ބައިވަރު ލިޔުން އެބަހުރި. މީގެ   .ލިޔުންތަކާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނުން ފޮނުވާފައި ހުރި ލިޔުންތައް



  

ޓީއެއް ފޮނުވާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ޑުމެންނަށް ސިއޮތީ އަޅުގަނ  ދެން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން މި 

ނަޝީދަށް ސަލާމަށް  ،މުހައްމަދު  ނަންބަވެދުން  އިދާރާގެ  ތިޔަ  ދަންނަވަމެވެ.  ސިޓީ  ފަހު    2019އޯގަސްޓު    7ރު 

ދަންނަވަމެވެ  ސިޓީއާ ނަންބަރު    . ހަވާލާދީ  މުސާރައާއި  2016/11ގާނޫނު  ސިޔާސަތު   ،ދައުލަތުގެ  ގެ  މުސާރައިގެ 

ދައުލަ މުވައްޒަފުންގާނޫނުގެ  މެންބަރުތުގެ  އެ  ނުވަތަ  ވަޒީފާއިން  ޢިނާޔަތް  ވަކިވެގެންދާއިރު  ދެވޭނެ  ކަމުން  ތައް 

ހަމަ  މިންގަނޑުތައް  މި  މޯލްޑިވްސް  ސިޔާސަތުތައް  ވަނީ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  މި  ގޮތުން  ކަނޑައެޅުމުގެ  އަށް 

ދައުލަތުގެ   ހިމެނޭގޮތަށް  ސަރވިސްގެ  ތަފްސީލު  ކަރެކްޝަންސް  ޢިނާޔަތްތައް  އެފަދަ  ދެމުންދާ  އިދާރާތަކުން  ހުރިހާ 

އެ އެހެން  ޢިނާޔަތްތައް  އެފަދަ  ހަމައަކުންދިރާސާކޮށް  މަތީގަ   ،އް  އެކުލަވާލާފައެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް  ޓަކައި  އި  ހަމައަށް 

ނާޔަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ އެ  އެކީގައި މުސާރަތަކުގައި ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢި  ދަންނަވާފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކާ 

ކުރު އެއްހަމައަކަށް  ސަމާލުކަޢިނާޔަތްތައް  ސަރުކާރުން  ޓަކައި  ގެންމަށް  ކަންކަމެއް ން  ހުރިހާ  ހިމެނޭތީ  ނަންޖެހޭ   

އެކަންކަމާ ބެހޭ ހުށަހެޅުންތައް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

ޑިވްސް  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މޯލް   ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ ކަމުގައި

ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސްގެ ރިޓަޔަރމަންޓު ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިއީ ނެޝަނަލް  

ފޮނުވާފައިވާ ސި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އެޕޭ  ފޮނުއްވާނެ    ޓީ. އަދި އެ  ބޭފުޅުން 

މި  ވިދާޅުވެފަ  ވާހަކަ  މިއޮތީ  އަހަން  . އެހެންވީމާ،  ކޮމިޝަނުގައި  ނޭޝަނަލް ޕޭ  ވާހަކައެއް  އިތުރު  ގޮތުން  ބެހޭ  އާ 

ތި ބޭފު ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު އެ  ބަޙުއޮތިއްޔާ  މި  ހުޅުވާލަން. އަދި ދަންނަވާލަން މިއީ  ޅުންގެ  މިދިޔަ އަހަރު  ސަށް 

ނޭ ވިދާޅުވެފައި އޮތީ.  ފައި އޮތް ސިޓީއެއް. މިދިޔަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފޮނުވާގައި ފޮނުވ2019ާއޯގަސްޓު    20

މިއާ   އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީމާ،  ލިބޭގޮތެއްނުވޭ.  މިކޮޅަށް  އަދި  ޢައަދިއެއް  ގޮތުން  މަލުކުރާނީ  ބެހޭ 

މި  އެ ؟ކޮންގޮތަކަށްތޯ ހާބޭފުޅުން  ހޯދަން  ތަނަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ބެހޭ  އެކަމާ  އަލުންބަލުން  ނޫނިއްޔާ  ޒިރުކުރާނީތޯ 

އަޅުގަނޑުމެން   ؟ސިޓީފޮނުވާނީތޯ ގޮތެއް  ވިދާޅުވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ޢައެއީ  އިއްޒަތްތެރި  އޭގައި  މަލުކުރަމުންގެންދާނަން. 

 ވަޙީދު. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރިޓަޔަރމަންޓު ޙައްޤު    އި ލާފަން މިކަން މަޑުޖައްސާފާހަގަވޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  ސިޓީތަކުން އެބަ   އަޅުގަނޑަށް މި

ހެދިތޯ    އޮތީ ކޮން ސަބަބަކާ  ގޮތެއް މި  އެކަން ނުކުރެވޭގައި އެތައް އަހަރެއްވަންދެން  ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާއިރު

ޖެހިފައި މި  ން މިކަން މިހާދުވަސްވަންދެން މަޑުޑަށް ފެނޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއެހެންވީމާ، އަޅުގަނ  އެބަ ބަލަންޖެހޭ.

 ހުރެތޯ ބެލުން.  ކޮން ސަބަބަކާ  އޮތީ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  ބޭފުޅުން  އަދި  ނޭނގޭ  ރައީސުލްޖުމް  ވަގުތު  ތެރޭގައި  ސެޕްޓެމްބަރު  ހޫރިއްޔާ  ބޭފުޅުން 

ން މިހާރު ބެލީމަ ނޫންތޯ  ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެ  ފޮނުވާނަމޭ މި   ލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެކުލަވާ 

މަޢުލޫމާތު   ބެހޭ ހުރިހާ  ކިހިނެއްތޯ މިއާ  ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ،  ފޮނުވައިފިތޯ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް  އެނގޭނީ 

ޓަކައި   އެ އޮޅުންފިލުވުމަށް  ނޫނިއްޔާ  ލިޔާނީތޯ  ސިޓީ  ހާޒިރުކުރާނީތޯ  އަލުންބަލުން  އެއީ   ބޭފުޅުން  ތި    މިތަނަށް. 

 ވަނީ އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު.  ސް މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައިބަޙު ނަށްބޭފުޅުން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

ފެން ޤައަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  ޕްރޮސެސް  ނަނީ  މި  މިހާރު  މިވެސް  ބޫލުކުރަނީ  ދިގުވަމުން  ދަނީ.    ތަންކޮޅެއް 

ލިޔެ  އަންނާނެ  ކިއުއެހެންވީމާ،  ލަސްކަމެއް  އިތުރު  އަދިވެސް  އުޅެންޏާ  މިކަންކުރަން  ޙައްޤު    މީހެއްގެމުން 

އަ ލިޔެކިއުމިހާދުވަސްވާއިރުގައި  ފިނޭންސްޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  އެނގޭ  މިންތަކުން  ޕޭ  ނިސްޓްރީ  ވެސް  ން 

. އެހެންވީމާ،  ޑުކޮށްލަން އަންގާފައޮތީ މަ  . ޕޭ ކޮމިޝަނުން ވެސް މިވިއުކުރަންވެގެން ލަސްކޮށްލާފަރި   ކޮމިޝަނުގައި

ޕޭ ކޮމިޝަން ހާޒިރުކުރަން އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ޕޭ ކޮމިޝަނުން ހާޒިރުކޮށްގެން މިކަން، ހަމަ އެގޮތަށް  

 މި ހުށަހަޅަނީ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންހާރޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

 ޙުސައިން ޒިޔާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރީފް، އިތުރު މެންބަރަކު އެއްޗެއް  ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އާދަމް ޝައިތުރު މެންބަރަކު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ    މަ ޙުސައިން ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވައިނަވިދާޅުވާން ނެތް ކަމުގައި ވާ

ބޭފު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ހާޒިރުކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކޮމިޝަން  ޕޭ  ވޯޓުމައްސަލަ  އާދެ!    ޅުން  އެދެން.  ދެއްވުން 

ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގަނެވޭނީ ބަލަން.    ގުތަކުތޯ އެއިއްތިފާޤުން ފާސްވީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސިޓީ ފޮނުވާނަން ކޮންވަ

މި  4  ގެއެޖެންޑާ ގޮތުގައި  އައިޓަމެއްގެ  ބޭފުޅުންނަށް    ވަނަ  ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  ގިނަދުވަހު  ދައުލަތަށް  އޮތީ 



  

މުހިންމުޚިދު އަގުވަޒަންކޮށް  އަގުވަޒަންމަތުގެ  ޙައް،  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ފާހަގަކޮށް  މުހިންމުކަން  ޤުތަކާއި  ކުރުމުގެ 

ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮތްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  މައްސަލަ    ،ޢިނާޔަތްތައް  ފޮނުވާފައިވާ  ފާހަގަކޮށް  މުހިންމުކަން  ހަމަޖެއްސުމުގެ 

ގޮތުން ބެހޭ  މައްސަލައާ  އެ  ހުރިދިރާސާކުރުން.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓުތައް  މެންބަރުންގެ    ހާ 

އަޅުގަނޑުމެފައިލުކޮޅުގައި އެހެންވީމާ،  މިވާނެ.  ގޮތުން    ން  ބެހޭ  ޖަވާބަކާ  ދެއްވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހެޅޭ  ސިޓީ 

 ވަޙީދު.  هللا އުޅެނީ އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ބޭނުންވެގެން މި މަޝްވަރާކުރަން މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދާދިއް

މައްސަލައިގައި   މިހާ މި  ފާހަގަވަނީ  މިކަމުގައި. ދެން  އަޅުގަނޑަށް  އެބައިން  ލިބިފައި  ސިޓީއެއް  އޮފީހުގެ  ރައީސް  ރު 

އެބައޮތް   ބަޔާންކޮށްފައި  ހިނގަމުންސިޓީގައި  މިކަން  ގޮތުގެމަތީން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގާނޫނުގައި  ކަމަށް.  ހަމަ  ދާ 

އަ މިކަމާއިއެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އެފަރާތަޅުގަނޑަށް  މައްސަލައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޖަވާބުދިނުމަށް  މެދު  ށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ   ހަމަ  މިހާރު އުސޫލުސަރުކާރުން  އެކަން  ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  މި   ތަކާއި  ކަމަށް  ކުރަމުންދާ    ވެސް 

ގޮތަށް ޖަވާބުދެވިދާނެ. ދެން މި ގާނޫނަށް  ންވެ އެފަރާތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އެހެ

ބަދަލުގެނައުމާ ހުރިހާއިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގެނައުމާއި  އިޞްލާޙު  މިހާރު    ކަމެއް   އި  ކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  ވެސް 

ގޮ  ވެސް މި  ހުރިހާ ގާނޫނެއް  ބާނުންވާ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ހުރި  މިހާރު  ބައޮތީ  ގެންނަންޖެހިފަދަލުތަ ތަށް  މި  އް  . ދެން 

  ގާނޫނު. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަށް ކުރިއަށް ގެ ގާނޫނެއް މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތުގެ    1997،  97/1ގާނޫނަކީ  

ތާނގައި އިތުރު ބަދަލުތައް އައިމަ މިކަން އިޞްލާޙުވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މިކަން    އޮތް

 ވާތީވެ، ހަމަ އެގޮތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް.ރަމުންދާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައން ހަމަ ކު ސަރުކާރު

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ހަމަ   އެކަނި  އަދި  މިއޮތީ  ފައިލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު.  އިތުރު  މީގެ  ބަލާލަންޖެހޭ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮ ދެއްވާފައި  އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން  ގޮތުން  ބެހޭ  މިއާ  ހޯއްދަވާ  އެބަ  ޖަވާބު. އިދާރީމޭޒުން  ބޭފުޅުން    ތް 

މަޢުލޫމާތު   ސިޓީގެ  ކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވާ  ރަނގަޅުވާނެ  ނިންމުން  ގޮތެއް  މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯއްދެވުމަށްފަހު 

މަޝްވަރާކުރެވިފައި  ން  ގޮތު  ބެހޭ...އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަދި ކުޑައިރުކޮޅަކަށް މަޑުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ.  

ލިބިފައި ހުރި ފްލެޓުތަކުގެ    ގުރާމު ތެރެއިން ވަނީ މި ފްލެޓާ ބެހޭ ގޮތުން. ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަހުރި ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮ

މަޖިލީސް ޖުރު މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކަންތައްތައް.  އެ  ލިބުމާއި  ގޯތި  އަލުން  ފްލެޓު  މަޢާފުކުރުމާއި  މަނާ 

ހުރި  ހުޅުވަމުން   ދަށުން  ޕްރޮގުރާމުގެ  ވެށިފަހި  ވިދާޅުވި  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރާއްޖޭގެ 

ތެރޭގައި  މަ މިއަހަރު  ކަންތައްތައް  ތަންތަން  ހުރި  ފްލެޓުދޭން  ނޫނީ  ގޯތިދޭން  ވާހަކަ.  އްސަލަތަކާއި  ހައްލުވެގެންދާނެ 



  

އޮޅުންފިލުވަން ތަނަކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ވިޔަސް ވެސް އަދި    އެހެންވީމާ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް

ކޮމިޓީން  އެ މި  ކަންތައް  ފޮނުވުމުގެ  ލަފައަކަށް  ސިޓީ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކުރެވިގެންދާނެ.   

 ވަޙީދު. هللا އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا ދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ޚި  ން ސިޓީ  މި ސަރުކާރަށް  ގިނަދުވަހު  ވަރަށް  ހަމަ  ފާހަގަވަނީ  ބޭފުޅަކަށްވާތީވެ،  އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްފައިވާ  ދުމަތް 

  އި އޮތީ ސަރުކާރުން ޖަވާބުދީފަ  އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  މަށް އެދިފައި މިބޭފުޅާ އިއްޒަތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުއެ

އެ އުސޫލުތަކާ ކަމުގަމިހާރު  ސަރުކާރުގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް    އި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  އެކަންކުރަމުންދާ  އެއްގޮތަށް 

 ހަގަކުރެވެނީ... ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ނަންބަރު ފަހެއް ނިންމާފައި  ؟ މިއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ހަތަރެއްގެ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވަނީ ދޯ

ދެއްތޯހަތަ ފަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ؟ ރަކަށް ދާނީ  ޒަތްތެރި  އުޅެނީ. އިއް  އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މެންބަރު ޠާރިޤް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

މި   އާދެ! އަޑުއަހަންޏާ އަޅުގަނޑު  މަވާހަކަ ދައްކާނީ  ޝުކުރިއްޔާ. ތި ބޭފުޅުން  މައްސަލަ  . އަޅުގަނޑު  މި  ތިމަތިން 

އްމު ރައްޔިތުން  ހުންނަ މައްސަލައަކާއި އަދި ޢާ  އި ބަލާލައިފިން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ މި ސިސްޓަމު ތެރޭގަ

ކަންތަކުގެ މައްސަލަ އެއް އެ ދެ  ކޮންމެ  މި ސަރުކާރުތަކާއި އަދި މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި މި  ބަ ދިމާވޭ 

ނުވަތަ ކޮންމެ ސަރު  ޚާބަކާއިންތި ލޮޅުންގަނޑަކާދިމާކޮށް  ކޮންމެ  އަދަބެކޭ ނު  ކާރަކުން  ރައްޔިތުންނަށް  ވަތަ  ދިމާކޮށް 

މި ޓަކައި  ޖުރުކު   އިޞްލާޙުކުރުމަށް  މަޢާފުކުރުމުގެ.ރާ  މި   މަނާތައް  ސޯޝަލް  އާދޭ    އެއީ  އެބަ  އިންޕެކްޓު  އޮތް 

ލާނަން. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިތާ މިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް  ވައިތި. މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަބޭރުމީހުންނަށް ވެސް މީ

ސި ބޭރުމީހުން  އެހެނިހެން  ދެން  މި މީހުންނާއި  މަސައްކަތްތަކެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ލާންވެގެން  ތެރެއަށް    ސްޓަމު 

ވަގުތީ  އެ މަސައްކަތް ކުރި. އެކަމަކު  ދަނޑު ބަންދުކޮށްގެން  ގަލޮޅު  ދެފަހަރަކު  އެ   ސަރުކާރުން ފެށީ. ފަށާ    ގޮތުން 

އެ  ނުވަތަ  ބިރުވެރިކަމެއް  ކުޑަކުޑަކޮށް  އެމީހުން   މީހުންނާ  ހީވާތީ  ނޫޅެވިދާނެހެން  ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް މީހުންނަށް     

ފެ  ދިޔައީ. ކޮޅުމަގެއް  އޭގެ  ނެތް  މިހާރު  ރާއްޖޭގެ   ންނާކަށް އެކަމަކު  އެހެންވީމާ،  ބޭރުން    ވެސް.  އިތުރުން  މީހުން 

ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް   މިތާ  އެނގޭ މި އައިސް  އޮންނަނީ    ސަރުކާރުތަކަކީ ނުވަތަ ސިސްޓަމް މި ރާއްޖޭގައި    އެބަ 



  

އެހެން އަޑުގަދަވެލާފަ ނުހިފަހައްޓާނޭ. އެ އަޅާނުލާނޭ.  ކުޑަކޮށް  އި އެހެން އުޅެލާނޭ. އުޅެލާފައި ދުވަސްކޮޅަކުން ދެން 

މަނާތަކެއް  އްކަމަކީ ޖުރުއި ވެސް އެ އްސަލައިގަ މަނާގެ މައި މިހާރު ޖުރު އެހެންވީމާ، މި ވެށިފަހި ނުވަތަ މި ހުޅުމާލޭގަ 

އޭގެ ދަ  ނުވަތަ  ފްލެޓެއްގައި  އެމައުންޓު  ޕްރިންސިޕަލް  އެ  ނުދެއްކޭ  އިތުރަށް  އެމީހާއަށް  އަދަދަކީ  އިންނަ  އްކަން 

އަޅުގަނޑަ މައްސަލައެއް.  އެއީ  ދޫކުރުމަކީ  ސަރުކާރުތަކުން  ޖަހާފައި  އެ   ށްއަދަދެއް  ސީދާ  ދެއްކި    މީގައި  މީހާ 

ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށް    5ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަކަށް    3މީހާއަށް ދެއްކޭނެ އަދަދަކީ    ދިރާސާއެއް ނުކުރަން. އެ   އަދަދެއްތޯ އެ 

ދެއްކޭނެ ކަމަށް ހަމަ ޢާ   ވެސް އެއްބަސްވެއޭނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އޭނައަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް    އްމު އިންސާނަކަށް 

ނުދައްކައި އޭނަ  ދެން  ޖުރުފައިސާ  އެ  ނެގެންވާނެފިއްޔާ  މީމަނާ  އެކަމަކު  އޭނައަށް  .  ގެއްލިގެން  ޗޮއިސް  ހާގެ 

ދައްކަންޖެ މީހާއަށް  އިންނަ  ނެތިފައި  ރުފިޔާ  15ހޭނެ  ބޯހިޔާވަހިކަމެއް  އެ   އެހެން  .ހާސް  ޗޮއިސް   ވިޔަސް    މީހާ 

ވަންނާނެ    ނެތިގެން އެ  ކޮށްގެން އޭނަގެ ދެ ދަރިންނާއި ތިން  އަށް. އެކަމަކު އޭނަ މަސައްކަތްހާސް ރުފިޔާ  15މީހާ 

އޭދަރި މަސައްކަތްކުރާއިރަކު  ގޮވައިގެން  އުޅެނިރުފިޔާ  ހާސް    15ނައަކަށް  ން  ނުދެއްކި  ނުދެއްކޭނެ.  ކޮށް  ކުއްޔެއް 

ޑްރޭގުވަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ،   އެދާގޮތަށް  ހަމަ  ޖެހުނީމަ ދެން  ހާލު  ބަލިވެގެން  އަންހެނުން  ނުވަތަ  ބަލިވެ  ދަރިއަކު 

  ވާހަކަދައްކާއިރު   މިޓީން ވެސް އަދި އެޗް.ޑީ.ސީއާމި މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮ  ސަރުކާރަކުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

މަނާ  ނޑެއް ކަމަށް ވާނަމަ ދެން އެ ޖުރުގަނޑުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކޭ މިންގަވެސް މި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މިން

ރަކު މަޢާފުކުރާ ކަމަށް  ފަހަކޮންމެމަނާ  އެކަމަކު ޖުރުބަހާލައިގެން އަދިވެސް ލުއިތަކެއް ދީގެން ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދަނީ.  

ޢާ ސިސްޓަމުވަންޏާ  އެ  ނުވަތަ  އިޞްލާޙުވުމަށް  މިއުޅޭ  އިންސާނުން  އެއީ    އްމު  ހުރަހެއް.  އެޅޭ  ވަނުމަށް  ތެރެއަށް 

ސި ޖުރުމިސާލަކަށް  އެ  ވެސް  ތަންތާނގައި  ކުޑަކުދިންންގަޕޫރު  އިޞްލާޙުވަނީ.  އެ  އެމީހުން  ވެސް    މަނާކުރާތީވެ 

ސްކޫލަށް  އަނެއްދުވަހު    ދާންޖެހޭކަން ޖަހާއިރު    6  ހެނދުނު  ކުޑަކުއްޖާ  ހޭލައިގެންދަނީ.  ވެސް  އެނގޭތީވެ  ހެނދުނު 

ދެން    ޖަހާއިރު  10  ރީގައި ބުނާނެ މިއަދު ދާނީވެސް ދެވޭކަން އެނގެންޏާ އޭނަ މަންމަ ކައި  ޖަހާއިރު  10އޭނައަށް  

ތަމްރީނުހޭލެވުނުއިރަކުން މީހުން  އެހެންވީމާ،  ކޮންނޭ.  ގޮތަށް  އެ  ހިފަ ވާނީ  ވަރަކަށް  ކޮންމެ  މެވެސް  ހައްޓައިގެން. 

ކުންފުނި  އެ  މަނާ މަޢާފުކޮށްލައިފިއްޔާ  ވެސް އެއްކޮށް ޖުރުޑަށް ބަލާއިރު  ފަހަރަކު އެއްކޮށް ދެން އޭގައި ކުންފުނި ސައި

ށް  ކޮޑިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޖެނަރަލްކޭޝް ފްލޯ ވެސް ލިބެން އިންނަ އެއްޗެއް އެ ހިސާބުން ވަރަށް ބޮޑު ތަން ކެނ

   އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް މި ދިނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިން ޒިޔާދު.އިއްޒަތްތެރ މެންބަރު ޙުސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 



  

ޠާރި މެންބަރު  ވާހަކަފުޅު  އިއްޒަތްތެރި  ދެއްކެވި  އެ  މަވެސް،  އެހެންނަކުރަން.  ތާއީދު  ވެސް   އަޅުގަނޑު ޤް 

މި  ށް މި އޮތް ސިޓީގައި  ފައި އަޅުގަނޑުމެންނަފޮނުވާމި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސްޕެސިފިކް މި ޖެހިގެން މި އުޅޭ،  

ސާފުވޭ ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތް  އޮތް  ހިނގާ  ކުންއެބަ  ކަން  ކުންފުންޏެއް.  އެޗް.ޑީ.ސީއަކީ  މިހާރު  .  ފުނީގެ 

މިލިއަންގައި. އަދި ކުއްޔާއި އެއްކޮށް ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި    45ޅެނީ  މަނާ މި އުވެސް ހަމައެކަނި ޖުރު

ހިނގައިގެ ކަމަށް    ންކަން  އުޅެގެން  ނަގަން  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  އޭގެ  ބަޔަކު  އިނގޭ  މިކަން  މީގެ  ބަޔަކު  އުޅެނީ  މި 

އޮތީ މި  ފާހަގަކުރެވިފައި  އެސް.އެމް.އެސްއަޅުގަނޑަށް  ހުރި  ލިބިފައި  ހުޅުމާލޭގައި    ،ނާއިތަކުން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ވާ  މަޢާފުކުރިކަމުގެ  އެއްޗެހި  މި  އިނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދުވަސްވަރު  ދިރިއުޅޭތީ  އިންތިޚާބު  ރިޔާސީ  ހަކައަކީ 

 މީގައި ހަމަ ދެވޭނެ އިތުރު ޖަވާބެއް  . ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީތަންކޮޅެއް ބާރަށް ދެކެވެމުން އައި ވާހަކައެއް

އެ ކަމަނެތް   ބަޔާނުގައި  ރިޔާސީ  މިހާރު  އޮތީ  ށް.  ލިބޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް  މި  ޖުރު  ދެން  ކަމަށް.  މަނާ  ޙައްލު 

ކުރީގައި އޮތް ސަގާފަތެއް. ހަމަ މަނާ މަޢާފުކުރި އެ ބުރުގައި.  ޖުރު  ވެސް ސައިކަލު އެއްޗެހީގެ   ގައިމު މަޢާފުކުރުމަކީ 

އުއްދެން   އެ  ބޮޑަށްއެހެންވީމާ،  ވަރަށް  ރައްޔިތުންމީދު  ދެން    ބޮޑުވީމަ،  ވަރަށް  ތާއީދު  ޒުވާނުންގެ  އޮތީމަ،  ނަށް 

ހާލުގައި  ފްލެ  އެންމެ  ހުޅުމާލޭގެ  އެ ޓްތަކުގައި  ތިބީ  މީހުން.  ތިބި  ޖުރުކުއްޔަށް  މީހުންގެ  އެ  ވެސް    މަނާހެންވީމާ، 

ނަގަން   ފައިދާއެއް  ނާޖާއިޒު  އޭގެން  ބަލައިގެން  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަތީޖާ  އުޅުމުގެ  މަޢާފުކުރަނީ  މި މި  ނަށް 

ކޮބައިތޯ  ފެންނަނީ ކަމަކީ  ކޮށްދެވޭނެ  ސުވާލު  ހާރު ވެސް އަމި އެ  . އެހެންވީމާ، މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޅުގަނޑު 

 ނޯންނާނެ.   ޢާފުކުރެވޭކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްނާ މަމައުފެދޭ ކަމެއް. ޖުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުން ޖަވާބުގައި    ނަށްއެ  ރުފިޔާ    926ހާސް    9ލައްކަ    3މިލިއަން    45ކަސްޓަމަރަކަށް    840ދެއްވާފައިވާ 

އެބަ މުޤައްރިރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑަށް  ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ މީގައި  ބުނެފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް   އޮތް 

ފެނުމެ ބޭފުޅުން ތާއީދުފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެން އެޗް.ޑީ.ސީއާ ބައްށް  ކުރައްވާ ކަމައް ތި  ބެހޭ    ދަލުކޮށްވަންޏާ  މި ކަމާ 

ކަން ރައްޔިތުންގެ  ގިނަ  ވަރަށް  މިއީ  ވާހަކަދައްކާލަން.  ކަމަކަށްބޮޑުވުގޮތުން  ގުޅޭ  އަދިމަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން    ވާތީ. 

މި ވާހަކަ    ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަކީ ކުޑަކުޑަ އަދަދެއް ނޫން. އެހެންވީމާ  840

ކަމަކަށް އަޅުހިއްސާކޮށްލުން އެ   ހަމަ ލައިވްކޮށް ފެންނާތީ  އީ އެންމެ ރަނގަޅު  ދެން ދަންނަވާލީ.  އަޅުގަނޑު  ގަނޑަށް 

 ވަޙީދު. هللا. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކަން ކުރަންވީ ގޮތެއްއެ  ގަންނަވަނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ



  

މަޢުގަނޑުމެންނަށްއަޅު ހުރި  ލިބިފައި  އެޗް.ޑީ.ސީން  ހަމަ    ބަލާއިރުގައި  އިން  120ލޫމާތަށް  އޭގެ  ފްލެޓް  ނައިރު 

ނުދައްކާ ކަމަށް، ގަވާއިދުން ކުލި ނުދައްކާ    28ތެރެއިން   ފްލެޓް.  1ކަމަށް. އެ ގޮތަށް  ފަރާތެއް ފީ  އޭގެ    ހާސް 

ކަމަށް. އެ  100  ވެސް  ތެރެއިން ނުދައްކާ  މީހުން  ގިނަ  ވަރަކަށް  ހަމަ  ފާހަގަވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ހިނގައިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ މިހާރު އޭ.ސީ.ސީގެ    ބަޔަކު ބަރާބަރަށް ފީ ދައްކަމުންދާ

އެ މައްސަލައިގައިސަމާލުކަމަށް އައި މުޤައްރިރު،  ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް. ދެ  ގޮތްތަކެއް،  ސް އެ ތަނުން ވެސް  ން 

އޮ އޮޅުންއަރާފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރައްޔިތުންނަށް  މީގައި  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރި  މި  ތި  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް.  ތް 

ވަރަށް   އަޅުގަނދުވަހަށް  މައްސަލަ  އެހެންވީމާ،  ހިނގައިދާނެ.  މަޢުދިގުލައި  ފުރިހަމަ  މީގެ  ފެނޭ  ވެސް  ލޫމާތު  ޑަށް 

ހެންވީމާ،  ން. އެ ގެން ދިއުށް އެޗް.ޑީ.ސީ ތްރޫކޮށް ކުރެވިވާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ހިއްސާ

ލޫމާތު އެ  ސީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް، އެ މަޢުކުރަން އެޗް.ޑީ.ރި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކު ރިރު ތި ފާހަގަމުޤައް

 ން. އިމުވެގެން ދިއުކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ގާހަމައަށް ފޯރު ފުޅުން ލައިވްކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި

،  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ

 މީހުން ވަރަށް ގިނަ. ތަކުލީފަކީ މިހާރު ވެސް ހައުސިންގގެ މައްސަލަ. އަދި ވަރަށް ވޭނުގައި، ވަރަށް ހާލުގައި އުޅޭ

ހެންވީމާ،  މީހުންނެއް ނޫން. އެސް އެންމެންނަކީ އެހާ ތަނަވަސް  އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެމި ފްލެޓްތަކުގައި މި ދިރި 

ޖުރު ދުވަސްވެ،  ގިނަ  އަރަމުންމިހާ  މިމަނާ  ނުދެއްކި  ފައިސާ  ވެސް  މި ދާއިރު  މި    ހެން  އޮންނައިރު  އޮންނަނީ. 

އަދި  ކުރެވިފަ.  ސައްކަތްވެސް އެބަ ހުރި ވާހަކަ ދެކެވިފަ. ކުންފުނިން ވެސް އެބަ ހުރި މަ  މައްސަލައިގައި ދެ ފަރާތުން 

 ނިންމާއިރު އަޅުގަނޑަށް  ކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ވަކި ގޮތެއްހުރި މަސައްކަތްމި ފަރާތްތަކުން ވެސް އެބަ  

އަޅުގަނޑުމެ ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  ކަމެއް  ހީވަނީ  މިހާވަރުގެ  އިނގެންޖެހޭ  އެބަ  ންނަށް 

ޔިތުން ވެސް ހިއްސާވާ،  އި ރައްކުރުމުން ކުންފުންޏަށް ކިހާވަރެއްގެ އަސަރެއް ކުރާނެތޯ. ކުންފުންޏަކީ ވެސް ހަމަ މީގަ 

އޮ ގޮތަށް  ރައްޔިތުންނަށް ހިމެނޭ  ވެސް  ސަރުކާރަކުން  ކޮންމެ  ސަރުކާރަކުން،  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ކަމެއް.    ންނަ 

ކުރެވެނީ،  ން އެބަ ޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ބޮޑަށް ތާއީދުފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭލުއި

ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ވެސް    މީގެ  އްސާސް، ކީ ވަރަށް ޙަ ގެ މައްސަލަތަކަޚާއްޞަކޮށް ހައުސިންގ

ބޮޑެތި ޙައްސާސް މައްސަލައަކަށްމައްސަލަތައް ނިކުން  ނިކުންނަ، އާއިލީ    ވާތީ، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މީގައި ނަ، ވަރަށް 



  

ވީހާ ވެސް  މީހާއަށް  ވާ   އާންމު  ވެސް  ކުންފުންޏާއެކު  ޓަކައި  ގެންދިއުމަށް  މިކަން  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަވާނެ    ހަކަ ލުއި 

ކުރެވިފައި ހުރި މުޢާއެ ނޫން ވެސް ފަރާތް  ދައްކައިގެން އަދި އޭ.ސީ.ސީއާ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  މަލާތްތަކާއެކީގައި 

ގޮތެއް ނި ހަމަ ވާހަކަދައްކައިގެން  ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރަން.  ކުންފުންޏާއި އެކުގައި    އެއަށް   އަޅުގަނޑު ވެސް ންމަން އެ 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ތާއީދު



  

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު  އަޙްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ މެދު ހިތަދޫ

ފެނޭ  ލިޔެކިއުމި   އެބަ  ކަމަށް  އެމުން  ހުރި  ނިންމާފައި  މަޢާފުކުރަން  ފައިސާ  ހުރި  ނިންމާފައި  ބޯޑުން  ޗް.ޑީ.ސީގެ 

އެ    އާއި ލިޔުންތައް ދިން ވާހަކައާ  ން އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވި ވާހަކަބަ ހުރި އެ މީހުންގެ ޕޯޓަލުއެ  ވެސް. އަނެއްކާ

ލިބިފައި ހުރި  މި  ހުރިހާ އެއްޗެއް އޮތް އިރު މީގައި ބައެއް މީހުންނަށް    އެތި ވެސް އެބަ އޮތ. މި ބޯޑުން ނިންމެވި  

ރަނގަޅަންނަށް ހަމަހަމަކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ވެސް ބޮޑު ގޯހެއް. އެންމެ ކަމަކީ ވަރަށް  ށް  ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި 

އަޅުގަނޑު    ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ކަމާއި  ކުރަނީޤަބޫލުކަމެއް  މި  އިން  އެބަ  ވެސް  ލޯޔަރާ  މީހުންގެ  އެ  އެއީ   .

މި  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަންކަން.  ކުރެވިފައި  ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ބައިވަރު  ހުރި  އެބަ  މީގައި    މަޝްވަރާކުރަން. 

 .ތަނަށް ގެނެސްގެން މި ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ



  

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒިޔާދު. ޙުސައިން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

މަނާއެއްގެ  ގެ ޖުރުމިލިއަން ރުފިޔާ 45ކަސްޓަމަރުންނަށް   840ދައްކަނީ  ގަނޑު މި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅު

ހަކުން ވެފައި އޮތް ކަމެއް ނަމަ މި ވަރުގެ  ންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މިއީ އެއް ދުވަހަކުން ދެ ދުވަވާހަކަ. އެހެ

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލަން.  ކަން މި ޕެޓަރން އޮތް ގޮތެއް ބަމަނާއެއް ނާރާނެ. ކިހާހިސާބަކުންތޯ މިޖުރު

ނިން ނިންމި  ބޯޑުން  މި  ފެނޭ  އެބަ  އެވެސް  ވެ  ސް.އެމް.އެސްތަކާމުންތަކާއި  އަޅުގަނޑަށް  ޔަގީން  އެއީ  ހަމަ  ސް 

ނޑުމެން  ނިޔަތެއްގައި، އެހެން ގޮތަކަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް. އެހެން ނޫން ކަންނޭނގެ އަޅުގައެހެން    ކަށަވަރު

ކަމަކީމިއަދު ބަލަންވީ  މި      ގޮތެއް.  ޙައްލުކުރެވޭނެ  މައްސަލަ  އަދަދަކީ  840މި  މި  މަނާގެ  ޖުރު  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ފެ ދުވަހަކުން  ކިހާ  އަދަދެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  އަރަންވީމަ  އޮތީގޮތުގައި  މި  ވެފައި  މިކަން  އަޅުގަނޑު    ށިގެންތޯ  އެއީ 

އައެނ ބޭނުންވާތީ،  ވެސް  ގެން  ކުއެޗް.ޑީ.އެނެމް  ޅުގަނޑު  ކުރީގައިސީ  ހާޒިރުކުރުމުގެ  އަ  ންފުނި  ޅުގަނޑުމެން  މިއީ 

މަޢު ބޭނުންވާ  ލިޔުމުން  މިއީ  ލޫމާތަކީ އިނގެން  ކުރިން  ދަޢުފައި  ފޮނުވާކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ދެއްވިއްޔާ،  އެ  ވަތެއް 

 އައީ.    ފާހަގަކުރެވެމުން ދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން. މި ކިހާހިސާބަކުންތޯ މި ކަންކަން 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

 ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.އަދި އެއްފަހަރު ރިޕީޓް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން ރު މެންބަ ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

  5އަހަރަކުން،    2އަހަރަކުން،    1މިލިއަނަށް އަރާނީ    45މަނާ  ކަސްތަމަރުންގެ ޖުރު  848ދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑު މި  

މަނާ، ކުލި ނުދައްކައިގެން އެ ބޭފުޅުން ހަމައަށް މި ޖުރު  މިއަދާ؟ ަައީމިކަން އ   ތޯ ކުންއަހަރަކުން ނޫނޭ. ކިހާހިސާބަ

މި ޑޮކިއުމަންޓުއަޅުގަ؟ ހެން ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯއެޅި އެ ބޯޑުން މަޢާނޑުމެންނަށް  ފެންނަން އެބަ ހުއްޓޭ  ފުކުރަން  ން 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެން ފެންނާކަށް ނެތް ކުމް.އެސްއާ. އެކަމަތަނުން ކޮށްފައި ހުރި އެސް.އެނިންމި ނިންމުމާއި އެ  

ކަން ކު މަނާ ނުޖުރު ކުރިން  ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ލިޔުމުން  ދައްކައިގެން މީގެ  އޮތް  ރެވިފައި 

 ފުރުޞަތަށް. ލޫމާތާއެކު ވަޑައިގަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ނަވާށޭ ވަޑައިގަންނަވާއިރު މި މަޢުބޭފުޅުންނަށް ދަންއެ 



  

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ވަރަށް  ޔާދު ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން ހަމަ ޒިއަސްލު މި ކަމަކީ  އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މި ފާހަގަވަނީ  

ރޭވުމުއް އޮންނަނީ.  ބޮޑު  މި  ގޮތަށް  ސިފަވާ  އެތި  މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އޮތް  ހިނގާފައި  ތެރެއިން    19ގެ 

އެޗްސެޕްޓެ ހަމަ  އޮވޭ  އެބަ  ޖުރުމްބަރުގައި  ފާސްކޮށްފައި  ބޯޑުން  ވަކި  .ޑީ.ސީގެ  އެއީ  ދެން  މަޢާފުކުރަން.  މަނާ 

ދީފަ. އޭގެ މީގައި  ހުރި  އެބަ  ވެސް  މިސާލަ   ހާލަތްތަކެއް  ހުރި  އެބަ  ޑިއުވެފައި  ތެރޭގައި  ރެންޓް  އިން  ކަށް  އަސްލު 

ށް ވަކި  ކެއް އެބަ ހުރި. ދެން އިސްލާމިކް ބޭންކް ކަސްޓަމަރުންނަތްތަމަނާ މަޢާފުވާނެ ގޮފަހަރާ ދައްކައިފިއްޔާ ޖުރުއެއް

ހުރި. ކޮންވެންޝަ އެބަ  މީގޮތްތަކެއް  ތިބި  ނަގާފައި  ލޯނުގައި  ގޮތްތަކެއް  ނަލް  ވަކި  ހުރިހާ ހުންނަށް  ހުރި. މި    އެބަ 

ތަކީ އެޗް.ޑީ.ސީން މި ވާގޮކުރެވެނީ. މިހެން ހުއްޓާ މި  އި ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ޤަބޫލުނުގެ ޕޮލިސީގައެ ތަ  ގޮތެއް މިއީ 

ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ އޮވޭ އަނެއްކާ ޑެބްކޮޅަށް  ޕޮލިސީއާ ތް  ގައި އެބަ  އެއްގޮތަށް ނުދެއްކިވާ ފައިސާ    ކަލެކްޝަން 

ބަހާލައިގެން ދެއް  ންނާއި  ބައެއް ބޭބޭފުޅުގުޅޭ     ކަމާކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެމޭ. ދެން މި އިތުރު މަސްކަތަކަށް 

އަށް ސިޓީލާފައި މި ނުދެއްކި   ބޭފުޅުން އެބަ ހުރި އެޗް.ޑީ.ސީވެސް ބައްދަލުވި. ބައްދަލުވިއިރުގައި އެ  ނާއަޅުގަނޑުމެން

ގޮތެއް ނުނިމި ވަނީ. ދެން  އަދިވެސް  ވެސް    ށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭށޭ. އެއަށްހުރި ފައިސާ މަސްތަކަކަ

ބޭނުންވަ ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ޑިއު  އަނެއް  އޯވަރ  ހުރި  މި  ފޮނުވާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ނީ 

ޖެހޭ އޭގެ  ން އެބަ  އާއި ހަމައަށް ހުރި އެއްޗެހި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވާ  2018ޖުލައި    31އެމައުންޓްތަކަކީ މިއީ  

ތެރޭގައި އެޗް.ޑީ.ސީން  ދޭ  ންތޯ. ކިހިނެއްތޯ އެ ބޭފުޅުންނާފްލެޓްތަކަށް އައީ ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކަމު  ހުން ހަމަ މި ފަ

ދުވަހާ ޢަމަލުކޮށް މި  މިސާލަކަށް  ވިދާޅުވާ    ފައިވަނީ.  އެ  ހުރެދާނެ  ނުދައްކާ  ކުލި  ބޭފުޅުން  މި  އައިއިރު  ހަމައަށް 

 އޮތީއެއް. ސިޓީއެއް ވެސް  އަކުން އެކަނި ނިމިފައެއް ވެސް ނޫން މި ސްސް އައިއްސަ އަދި އެސް.އެމް.އެއެސް.އެމް.އެ

ފޮނުވާފަ. ސީ.އެބަ   އޮއީ.އޮތް  އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅައޯގެ ސިޓީއެއް  ހަމަ ކޮންމެ  އެއިން  ހަމަ  ފޮނުވާފަ. އެހެން  ތް  ކަށް 

ހަމައަށް ހުރި    ހޭ. މިއަދާވެސް ބަލަން އެބަ ޖެ  ވެއްޖިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން އެހާތަނުން ފަށައިގެން ރަނގަޅުވެފައި ހުރިތޯ

ހުށަހެ އެ  ވެސް  ޒިޔާދު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ހުށަހެޅުމަށް  އެއްޗެއް  އެ  އަޅުގަނޑު  ފަދައިން  ޅުއްވި 

މި ގެނެސްގެން،  ކޮޅަށް  މި  ބޭފުޅުން  އެ  ގެނެސްގެން    ލޫމާތާމަޢު  ތާއީދުކުރަން.  މީއެކީގައި  ތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޖެހޭ.   އެބަ  މިހާ  ސާފުވާން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ.  ހިމެނޭ ކަމެއް  ޙައްޤު  ރައްޔިތުންނެއްގެ  އެތައް ބައިވަރު  މިއީ 

ނެތް.   ދޫކޮށްލެވޭކަށް  އެތި  މި  ކުންފުންޏެއް. ކުންފުނީގެ  އެއީ  ފަސޭހައިން  ސަރުކާރުގެ  މި  ކަމަކީ  ވާގޮތަކީ، އަނެއް 

ހަކަ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން މި ހުންނަނީ.  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާ  200،  150ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ  



  

ރު  ތްތެރި މެންބަ ދައިދޭން. ދެން ކުރީގައި އިއްޒައެކީގައި އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހަ  ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރުކަމާއި

ވާ ޠާ ވަތް  ތަނަށް  އެ  ހާލަތެއްގައި  މަޖުބޫރީ  ދޯ.  ވާހަކަ  ރައްޔިތުންގެ  ނިކަމެތި  ފާހަގަކުރެއްވި  އެކަމުގައި  ރިޤް  ހަކަ. 

 ތިބީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ބޭންކު  ވެސް އަޅުގަނޑަށް މި ލިޔުންތަކުން ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި

ބަ ފްލެޓްތައް  މި  ނަގައިގެން  ލޯނު  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންކަން.ލޯނެއްގެ  ތިއްބެވި  އިތުރުން    އްލަވައިގެންފައި  އޭގެ  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ލިބިފައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް. ކުރަން ބޭނުން މީގައި އެބަ އުޅޭ ރޯ ހައުސް  ގަނޑު ފާހަގަ ވެސް އަޅު

ދިޔަ  ރޯ ހައުސްއެއް ތިން  ހުޅުމާލެއަށް  މި ފެންނަނީ ކޮންމެ  ހަދާފައި، ބުރިއަށް ގެ  4ބުރިއަށް،  އީމަ    ސްޓް ހައުސް 

ރޯ ހައުސްއެއް އެބަ   28ގެން  ންޖެހޭ ކުލި ނުދެއްކިއަށް ދައްކައެހެންނަމަވެސް، އެޗް.ޑީ.ސީކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ތަން.  

ޖުރު ހަމަ  މި ކަންތައި ހަމަމަނާވެފައި އެ ދުވަހާއޮތް  ގޮތަށް    އްތަކަކީ ވަކި ވަކި ކޭސްތަކެއް އަށް. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ 

 ކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ޢަބްދުއިއްޒަ މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވައިهللا ތްތެރި  މެއިއްޒަތްތެ  ވަޙީދު  ތާއީދުރި  އާދަމް ޝަރީފް  ކުރައްވާފައިވަނީ  ންބަރު 

މި   އެ  އެޗް.ޑީ.ސީ  ހާޒިރުކޮށް،  ގޮތުންކޮމިޓީއަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ބޭފުޅުންނާ ފިއޮޅުން  ލޫމާތުމަޢު   މި  އެ    ލުވުމަށް 

އެ  ވަސުވާލުކުރުމަށް.  ބޭފުލުން  ހިއް  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ބެހޭ  ޖުރުމަނާއާ  މި  ގެން  ޕަވައިޑައިގަންނަވާއިރުގައި 

  ކުރައްވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު . އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ތާއީދުބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެ 

ނުވާތީ، މަޑުކޮށްލާފައި   ސާފުލޫމާތު . ބައެއް މަޢ4ުންބަރު  އެޖެންޑާ ނަ  .ދެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ. އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ

އުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް  ގައި ދަ  5އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އެއީ  އަށް ދިޔައީ.    5  އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން

ޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް.  ން ބޭފުޅަކު ހުށަހައްސާ ބެހޭ ގޮތު ލަޤަބާއި މި އެއްޗެ އިނާޔަތްތަކާ ޢިނަށް ދޭ  ކުރެއްވި ބޭބޭފުޅުން

ބެހޭ   މަޢުއެއާ  ހުރިހާ  ވަގޮތުން  މި  މެލޫމާތެއް  އިއްޒަތްތެރި  މި  ފޮނުވާފައިގުތު  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ    ންބަރުންނަށް 

އައިޓަމާއިގެން  4އެޖެންޑާ   ކުރިއަ  ވަނަ  ދަން.އަޅުގަނޑު  އެބަ  ބަޙު  ށް  މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި  ސް 

 ވަޙީދު. هللا  ޢަބްދު ރުޒަތްތެރި މެންބަހުޅުވާލަން. އިއް



  

 
 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ވަޙީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

މައްސަލައާދެ! އަޅުގަނޑުމެ މި  އޮތް  ންނަށް  ފޮނުވާފައި  ފަރާތުން  އެ  ރައްޔިތުންގެ  އިގައި  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  ސިޓީގައި 

މުޙައްމަދުމަޖިލީ އަލްފާޟިލް  ރައީސް  ސަލާމަށްފަހުވެދު  ނަޝީދަށް،  ހުގެ  މަނިކުފާނުގެ    ން  ދަންވަމެވެ. އިއްޒަތްތެރި 

މަހު ތެދުވެރިކަމާއި    6އި  އަހާރާ  46ނުކެނޑި  ކީ ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް މެދުޑަހުގައި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނމާތް އަރި 

މަޤާމެއް  އަމާނާ ތަފާތު  ބަހައްޓައިގެން،  ފަރުވާ  ދަ  6ތްތެރިކަމާއެކު  މުއްދައު ރައީސުންގެ  ދިގު  ތަށް  ރުގައި 

ކަންކަކުރައްވާފައިވާ  ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހަކީ  ރައްޔިތުންގެ  ބައްލަވައި  މާ މީހަކަށްވުމުން  ކަންކަމަށް  އެހެން  އި 

މަޖިލީހަށް   ހައްދަވާ  ނުކުރެވ ވާއިގާނޫނު  ވަޒަން  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  އެ  ހުށަހަޅަމުންދަނީ  ، ަިރު  އިނާމާށް  ޤައުމީ 

އެ އިނާމު    ވާތީ،ކަށް ތަށް އަޅުގަނޑަށް، އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމުން ނިކަމެތި ފަގީރު މީހަކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮ

ނޫނީ މި ފަދަ މީހުން ފާހަގަވާ ގޮތެއް އޮތުމަކީ މި ފަދަ    ވެފައެވެ. މި ކަމަށް ވެސް ގާނޫނުނީ ލިބޭ ގޮތް ނުސް ވަވެ

  ގާނޫނުތައް ހެދުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު   އަޅައިޚިދުމަތްތެރި ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ފައިސާއެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކަނޑަ

ހުށަހަކަމަކަށް އަޅުގަނޑު  ފަދަ  ވާތީ  މި  ވެސްޅަމެވެ.  ރައްކާތެރިކަމާއި  ޚިދުމަތްތެ،  ޚިދުމަތްތެރިން  ވެސް  ރިންނަށް 

ލިބިގެންދިޢި މުސާމެވެ.  އުނާޔަތް  ބޮޑު  ބޭފުޅުންނަކީ  ކުރައްވާފައިވާ  މެންބަރުކަން  މަނިކުފާނުގެ  އާއި    ރައިއްޒަތްތެރި 

ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ކަމުގައި،  ރައްކާތެރިކަން އޮންނަން  އާއި އެލަވަންސާއި   މުއްދަތު ހަމަ، މުސާރަ  އެލަވަންސް 

ހުށަ ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  މަނިކުފާނު  ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ، އިއްޒަތްތެރި  މި  ވާހަކަ  ހަޅުއްވަންވީ  ނުޖެހޭ 

 ގޮތުން ވަރަށް  ވެ. ދެން މި ސިޓީ ލިޔެފައި އޮތް އިދެއްވުން އެދެމެއިވާ ގޮތަށް ނިންމަހެދިފަ ކުރައްވާ ކަންކަން ތަފްޞީލު 

ހުރީ.ތަންތަންބައެއް   މި  ގޮތަށް  އެހާ ސާފު ނުވާ  ޚިދުމަތް  46ދެން ބޮޑަށް    ކޮޅު  މި އަހަރު  ފަރާތެއް. އެ  ހާރު  ކުރި 

  ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ.  މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި މިސަރުކާރުން އަގު ވަޒަންކުރާ ގޮތާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ކޮޅުން، ރައްޔިތުންގެ  ޓީ ލިބުނުއިރުގައި، ލިށް އެ ސިއަޅުގަނޑުމެންނަ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ބިގެން 

ފޮނު މެންބަރުންގެ  ވާފައޮފީހަށް  ހުރިހާ  ވަނީ  ފައިލްކޮޅުގަވެސް  އިވާ ސިޓީއެއް އިއްޒަތްތެރި  މި  އިވާނެ. އެ ސިޓީގައި 

ދަންނަވަމެވެ ސަލާމަށްފަހު  ވާބުގައި  ވަނަ ނޯޓުގެ ޖަ  2019އޯގަސްޓް    22  . ތިޔަ އިދާރާގެ ނަންބަރު ސިޓީ ވެދުން 

ދައުލަތު ވަޒަންކުދަންނަވަމެވެ.  އަގު  މީހުންގެ  ކުރައްވާފައިވާ  ޚިދުމަތް  ދުވަހު  ގިނަ  މީހަކު  ގެ  އެ  ގޮތުން  ރުމުގެ 

މުއްދަޚިދުމަތް ކުރި  ފައިސާގެ   ބަލައިތަކަށް    ލިބޭ  ގަނޑުކޮށް  ފަރާތަކަށް  ލިބޭ  ޢިއެ  މަހަށް  މަހުން  ނާޔަތްތަކާއި 

ޢިފަ ހަމަޖައްސާފައިވާ  އިސާގެ  މިނިވަން  ނާޔަތްތަކެއް  ބައެއް  ދެއްވަމުންގެންދަވަމެވެ.  ދަށުން  އުސޫލުތަކެއްގެ 

ނުވަތަ ކުންފުނިތަސަރުކާރު   މުއައްސަސާތަކުގައި  ހިއްކުގައި  ގެ  ކުންފުނިތަކާސަރުކާރު  ގާނޫނުތަކާއި  ގު  ސާވާ  ޅޭ 

ކެއް ވެސް  ރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަ ންކުރުމުގެ ގޮތުން ކު ދަށުން އެ މީހެއްގެ ޚިދުމަތް އަގު ވަޒަގަވާއިދުތަކުގެ  



  

އާއި    ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީޔިތުންނަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްހުރެއެވެ. ދައުލަތަށާއި ސަރުކާރަށް، ރައް

ނަންބަރު   ގާ  97/1ގާނޫނު  އިއްޒަތުގެ  ރއީނޫނުގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގެމަތީން  ލިބިދޭ  ސުލްޖުއިވާ  މްހޫރިއްޔާއަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އި ދަންނަވަމެވެ. އެހެންވީމާ،ވާ ކަމުގަ ތިޔާރުގެ ދަށުން އިއްޒަތާއި ޝަރަފު ދެއްވަމުން ގެންދައިޚު

އިއްޒަތާއި  ރައީސުލްޖުމްހޫ  ޢިރިއްޔާ މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޤަދަރާއި  ދޭއިރުގައި  މިކަން  ނާޔަތް  ޔާ އެކުލަވާލާ ބޯޑަކުން 

ތަށް ކުރައްވާ ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހެންވީމާ، އެކަން އެގޮންދަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދެނީ. އެރަމުން ގެކު

މި   ޖަވާބެއްތޯއޭ  ކޮން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  އެ  ވިދާޅުވެފައި  ދެއްވާނީ.  ބޭފުޅާއަށް  ފޮނުވި  ސިޓީ 

އިއްޒަތްތެރި    ،އޮތީ. އެހެންވީމާ  ވިދާޅުވެފައި  ބޭފުޅުން  އެހަކަ  ގޮތުގެ ވާ  ން ކަން ކުރައްވާސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުރައީ

 ގޮތެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު.  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 

  މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

މައްސަލައެއް  މި ކުރީގަބާވަތުގެ  މިއި    އެއް    ވެސް  މިއީ  ހަމަ  ބެލީމު.  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅިގެން  ކޮމިޓީއަށް 

  ބޯޑުން   އެ  ،ޑައަޅާފައިދިމާވާ މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުން އެބައޮތެއްނޫންތޯ ބޯޑެއް ކަނ  މި؟ މައްސަލައެއް އެހެންނޫންތޯ

ގެން އެ އޮންނަ ކްރައިޓީރިއާއެއްގެ ތެރެއިންތާ  މީހާގެ ނަން ހުށަހެޅި  ބޯޑަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު އެ އެ  ؟ ކަމެއްތާ  ކުރާ

ކަމެއް ކުރިޔަސް އަދި މި   ދުމަތްކުރިޔަސް އަދި ކޮންމެ ޚިހަމަ މީހަކު އަދި ސަރުކާރަށް   ،ދަނީ. އެހެންވީމާ އެކަމެއް އެ 

ނުއެ އެ  އްއިނާމެއް  ނަމަވެސް  އަމިއްލައަށް  އޭނަ  ނޫނީ  ޖެހެނީ  މީހަކު  ކޮންމެވެސް  ހުށަހަޅަންޖެހެބޯ  ލިބޭ.  ނީ. ޑަ 

ދެން އެ   އެ   ،އެހެންވީމާ ހުށަހެޅީމަ  އެހެންވީމާވާނެ ޕްރޮސެސް  ބޯޑަށް  އެއީ ނޫންތޯ.  ނޫންތޯ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ    ،  

ކުރިއަށް ގެންދަންހެ އެކަން  އެގޮތަށް  އަންގަންޖެހެނީ  މައްސަލައެއް އޭނައަށް  އަޅުގަނޑުމެން    އި ނޫން، ކުރީގަ  ން. މި 

  ދުވަހު   ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ  އޭރު  ހަމަ  ،މައްސަލަ ހަމަ އައި. އެހެންވީމާ  ބެލީ ރިޒާ ކިޔާ އައްޑޫ ސިޓީގެ މީހެއްގެ

އޭނައަށް  ނިންމީ  އެހެންވީމާ  ވެސް  ޖަވާބުދޭން.  މީތީގަ   ، އެގޮތަށް  ހީވަނީ  ތަ  އި އަޅުގަނޑަށް  މާބޮޑު  ނެއް  ބަލާނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.ކަމެއްގައި އެހެންހެން ދާންވާނީ.  އާއި އުސޫލު ހަމަޖެހިފައި އޮތް  އެއީ ހަމަ  .ނެތްހެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަޙީދު.هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އޮތީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން އެކަން    ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެވެން  ށްއަޅުގަނޑަ  އިމައްސަލައިގަ   މި

ކުރަމުންދާމިހާރު   އެކަން  އުސޫލުތަކުން  އޮންނަ  އެހެންވީމާ ކަމަ  ހަމަޖެހިފައި  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ    ، ށް 



  

މި މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖަ  ވަގުތު  ދެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރިގޮތުން  މިހާރު  ގާނޫނުތައް  ސަރުކާރުން  ވާބަކީ 

ކުރަމުންދާ  އެކަން  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާއި  އެ   ، އެހެންވީމާ  ކަމަށް.  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އިތުރަށް  ބޭފުޅުން    ދެން 

އައިސްފައޭ  ބަދަލު  އެސިޔާސަތުތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ނޫނީ  އައިސްގެން  ބަދަލު  ގާނޫނުތަކަށް    އެދޭކަމެއްވެއްޖިއްޔާ 

އެހެން ކުރެވޭނީ.  ސަމާލުކަމަށް    ،ވީމާއެކަންކަން  ސަރުކާރުގެ  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  ، ވެގެންދިއުން. އެހެންނަމަވެސް  އަދިވެސް އިތުރަށް މި މުރާޖައާ ކަމެއްކަން  ޓަކައި މިއީ މުހިންމު  ގެނައުމަށްމިކަންކަން  

އަޙުމަދު ރަޝީދު ފާ  މިހާރު ފޮނުވާފައި  އަޅުގަނޑު ހަމަ  ހަމަ  ގަކުރިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުހައިން ސިޓީއަށް  ކުރަން 

 ކުރަމުންދާކަން.  ހިނގަމުން،  ތެރެއިން އެކަންބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ސަރުކާރުން ހަމަ އުސޫލުގެ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު.

 

  އްކެވުން:މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ

އެ  ޢަބްދު  ޝުކުރިއްޔާ.  ތާއީދުކޮށްލުމަށް.  މެهللا ހުށަހެޅުމަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  ންބަވަޙީދު  ހުށަހެޅި  ރު 

 ކޮށްލަން.  ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަބްދު   !އާދެ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރައީސުލްޖުމް هللاޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަހަޅުއްވަނީ  އޮފީހުން  ހޫރިއްޔާގެ ވަޙީދު   

  ތެރެއިން އެ   އިދުގެ އުސޫލުނާއި ގަވާގާނޫ  ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެޖުމްބުގައިވާގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްދެއްވާފައިވާ ޖަވާ

  ބެހޭގޮތުން ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާފައިވާ ބޭފުޅާއަށް   މައްސަލައާ   ކަމަށް. އަދި މި  ކަންކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

ދޭނެޖަވާބަކީ  ގަވާ ދި  ވެސް  ގާނޫނުތަކާއި  އެ ވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރެއިން  އުސޫލު  ނަން    އިދުތަކުގެ  ކުރެވިގެން  ކަންކަން 

ފޮނުވުމަށް.  ހުށަ ސިޓީ  ދަންނަވަމުން  ގޮތްކަމުގައި  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ވަޑައިގަތުން  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  ހެޅިގެން 

މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަށް    އިއްޒަތްތެރި  އި ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވަهللا ބަރު އަބްދުއިއްޒަތްތެރި މެން

ގޮތަކަށް  އާދެދެއްވުން  ވޯޓު   ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އާދެ  ! .  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ    !ފާސްވެއްޖެ 

  ން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އެއްވަނަ ޖަލްސާ މިވަގުތު ނިމިގެ  ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީގެ މި

 .  ޝުކުރުއަދާކުރަންވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔައީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

_______________________ 

 



  

 

 

 

 

 




