
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  12ކޮމިޓީގެ  އ އްމު 

  2015 ޮއގަސްޓު 10

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު  12މު ކޮމިޓީގެ `. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ާއއް ޢަލީ ، ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑިއގެން ތިއްބެވީ އަުޅގަ

. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ ،ކެލާ ދާއިރާގެ އިތުރުން ،ރިފްޢާ

ޙުސައިން. ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު. ރަޝީދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ނިޒާރު  ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އިއް  ޢަލީ ފަޒާދު. މަަޑވެލީ. ފުވައްމުލަުކ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މްއިބްރާހީ

ބާ ހުރިހާ ޙްމަދު މުބީން. ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބިލެއަދި ޒު. މުޙައްމަދު މުޢާ

ނޑު ކުިރއަށް ދާނަން. އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރަ ގެރޭ ވެސް. މި ބޭފުޅުންނަށް އިގެން އަުޅގަ

 ފޮނުވާނެ މުން ފޮނުާވފައިވާ ސިޓީަތއްވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން އާއް 99ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ވަނީ ނަންބަރު މި

ލަން މ.ކެ / ލްސްމާޢީމުޙައްމަުދ އިވަނަ ދުވަހު  2015ޖުލައި  15އޮތީ  މި ،ން. ެއޮގތުންކޮމިޓީތައް ަކނަޑއެޅު

ދާދި މިދާކަށްދުވަހު  ންފަހަރުނދުގައި ުދއްވާ އުޅަެއއްގަމު  ،ބުނަނީ ގައި މިމައްސަލައި  . މިފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަ

 ،ސްއި އޮތް ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަވެނާތައް. އެކަާމ ގުޅިގެން ފޮނުވާފައަޅުަގނޑުމެން މި މާފުދެވުނީ ޒާތްޒާުތގެ ޖޫރިމަ

ން ބޭފުޅު ތި، ކޮމިޓީަގއި ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ އެަބއޮތް މިކަާމ ގުޅޭ ަމއްސަލަެއއް އިޤްިތޞާތީރުވެސ މިހާ

ޓީ ސި  ތޯ؟ ނޫނީއަށް މި ސިޓީ ފޮނުވަން ނިންމަންޮކމިޓީއްޔާ އެ އިޤްތިޞާދީ ކަމަށް ވެއްޖެ  އް ނުކުރާއިޢުތިރާޟެ

 .ކިޔާލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ފަލާޙް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

އިރު އަުޅަގނޑު ުކޑަކޮްށ ދާ ްށ ބަދަލުގެންނަ ވާހަކަދެކެމުންއަޅުަގނޑަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގައި ިމއާ ބެހޭ ގާނޫނަކަ

 ކޮިމޓީގައި އޮތީ.  މައްސަލައެއްތޯ އެކަހަލަ ވޭ ކޮން ނުންލުވާލަން ބޭއޮޅުންފި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުގޅުންހުރި  ފައިސާއާ ޢަލީ ފަޒާދަކީ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީގައި އިންނަވާ ބޭފުޅެއް  ދެން އެ ައކީ،މައްސަލަ އެ

ަފއިސާއާ ގުޅޭ  ،މަްއސަލައަކީމި ސް ވިދާޅުވަނީ. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަ ޒުން އެކަމަށް އިާދރީ މޭ އެްއޗެއް ނޫން

ނޑުމެން މި ސިޓީ ޖެހޭ.  ބަންމެވެސް ދިމާއަކަްށ ފޮނުވަން އެކޮ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ކުރަން. އެހެންވީމާ، ތިކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދު ޖަވާުބ ލިބިވަޑަިއގެންފި ލާޙަށްއެހެންވީމާ، ފަ

ބެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ވަންޏާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަްށ ނުވަތަ އެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރާ  ނުކުރަްއވާ ކަމަށްއިޢުތިރާޟު

އް ނެތިްއޔާ ފޮނުވާލަން ނިންމަން އިނގޭތޯ. އާދެ! ށް މި ސިޓީ ފޮނުވާލަން؛ އިޢުތިރާޟެކޮމިީޓއަ އެ އް އޮތީމާބިލެ
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 ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ދިަޔއީމައްސަލަ އިޤް  ނޭ. އެހެންވީމާ، މިކުަރއްވާ ބޭފުެޅއް ނުެއއް ފެއަޅުަގނަޑކަށް އިޢުތިރާޟު

 / ބ.އޭދަފުށި  ޔޫސުފް ޙަސަން، ކަޝްމީރު ވަނަ ދުވަހު 2015 އޮގަސްޓު 3ނިންމައިފިން. ދެން މި އޮތީ  ކަމަށް

ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަުދ ުކޑަހުވަދޫ ާދއި ަމރުކަޒީ ގާނޫނަށްލާ ،ވަނީ ވާފަިއ އޮތް ސިޓީެއއް. މި ސިޓީަގއި މިއްފޮނު

މައްސަލަ.  ފޮނުއްވާފައިވާ / ބ. އޭދަފުށި  ކަޝްމީރުލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫސުފް ޙަސަން، މިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞް ޢާ

މިހާރު ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  ،މި މައްސަލަ

ވެްސ  މި ސިޓީ ،މައްސަަލއާ ގުޅުންހުިރ ސިޓީެއއް ސިީޓއަކީ. އެހެންނަމަވެސް މާ، އެންވީ . އެހެއަނބުރާ ގެންދަވާފަ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ،ަވނީ މިކަހަލަވެ، އަޅުަގނޑަށް ހީހޭނެތީމެވެސް ތަނަކަށް ފޮނުވަންޖެކޮން

ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރަްއާވ  ތި ވާތީވެ، މަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށްހާ މައްސަލައެއްތަެކއް ދަނީ ޤައުމީ ސަލާހުރި

ނީ ކަމަްށ ނުވަތަ މި ސިީޓ ޤައުީމ ވުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނު ވެސް ަޤއު އްާޔ މި މައްަސލަކަމަށް ެވއްޖެ

އޮްތ  މިދެން އެޖެންޑާަގއި ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުުވނީ ކަމަށް ނިންމައިފިން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

މާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްަގވާއިދަށް ގެމަނަފު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ،މައްސަލައަކީ 

އެހެންނަމަވެސް ެވްސ އޮންނާނެ. އި ކޮޅުމަީތގަބޭފުންގެ މޭޒު ތި ،ކުރެްއވުން. މި އިޞްލާޙަކީދިރާސާޙު އިޞްލާ

ގަާވއިދަށް ހުށަހަޅާ  ތަަކކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެއަންނަނިވި އިޞްލާޙު .ލާނަންދަންނަަވއިއަޅުަގނޑު 

ކުރުން. ތަށް ިއޞްލާޙުންނަިނިވ ގޮމާއްދާެގ )ށ( އަވަނަ  71 ގެރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު -1ތަކެކޭ. އިޞްލާޙު

ާމލިއްޔަތުން ވަކި ކަމަކަށް ލަތުގެ ނެގުމަށް ނުަވތަ ޓެކުހެއް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި ދައު ޓެކުހެއް -)ށ(

ރަްއޔިތުންގެ މި އިޞްލާޙަކީ  ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުންނޭ.

ނޑު ތި ބޭފުޅުން މިކަމަށް  71މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

 ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް ހުވާލަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް އެ  ބޫލުކުެރވެނީ ގަ އަޅުަގނޑަށް

 ،އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް  ވީމައް ނަގަން . ދެން ޓެކްސެހެންޖެހޭ ކުރުމުގެ ޖާގަ އޮންނަްނ އެބަބޭނުން

 އެކަމެއް  ރަްއޔިތުން ކަމަކަށް އެދުނީމާ ،ކުބަޔަ ތަނަށް ފޮނުވާފައި ތިބޭ ކުރަން މިރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ަވކާލާތު

ކަމަށް  ންނާނެޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އޮކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ ޖާގަ މަވަކާލާތު މަޖިލީހުގައި އެކަމަކަށް ދިނުމަށްމާފުކޮށް

ނޑުމެންނަށް ޫބލުކުރެވުނީ މިދޭތެރޭ ފާހަގަކުެރވިގެން އަޅު ަގނޑަށް ގަ. އެހެންވީމާ، ައޅުއިނގޭތޯ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ގަ
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ހަމަ ތަން.  ކޮށްދިންނދު ފަހަރުން ލައިސެންސުން މާފުއުޅަ  އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ިގގެން ހިނަގއްޖެ ބަެއއް ނއެ

ގަމު ދާއިާރެގ  ގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުއްވިފަހުން ކުންފުނިތަކު ކަމެްއ. ހަމަ އެއާ ިވދިގެން ދާދި ރަނގަޅު

 ކުަރއްވާ އެްއގަިއ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތާއީދުދާއިރާ  ވަަރށް ފުޅާ އީދިޔަ ތަޅުމުން ބޭރުވެގެން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އޭތި އި

އިނގޭޯތ. ދެން ހަމަ އެކަހަލަ އެއްޗެހީެގ  ޕާޓީތަކުން ވެސް ހުރިހާ ކުރުމަށްފަހުބިލެއްގެ ގޮުތަގއި ތަޅުމުގައި ބަހުސް

ެރވެނީ ހަމަ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި ބޫލުޑަށް ގައޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނ ވެސް މިިއ ފަ ގުޅި އިޞްލާޙާ ވާހަކަ މި

 ޝުކުިރއްޔާ.  ކަމަށް. ކުރުމަށް ޖާގަ އޮންނަންވާނެބޭނުން ޙައްޤުބޭފުޅުންެގ  އެވެސް  މެންބަރަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފަލާޙްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑަށް ހީވަނީ މިހެން ކުރަން. އަ ދެއްކެިވ ވާހަކައަށް ތާއީދު ޝުކުރިްއޔާ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެވަރަށް ބޮޑަށް  ޅުގަ

ޕާޓީން ނޫން ގޮތަކަށް ވަދެފައި ތިބޭ މެންބަރުން މެންބަރުން ތިބޭނެ  ،ރައްޔިތުންގެ މިސާލަކަށްގޮސް ދަމުން ދަމުން

ސަރުކާރުން  ކަމެއް ކަތެއް ނޯވޭ. ހުރިހާކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްމިސާލަކަށް ން ބޭފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި. އެ 

ނޑަށް ހީަވނީ މާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންހެން. މި ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުން އެއީ ނޑުމެން ވެސް އަުޅގަ ހާރު އަޅުގަ

ނީ ލިޔަ ބަލަން މިލުންމަ އަކޮށްލާފައި ހަބަދަލު ގޮތްްތ ހަމަ އޮގޮތަށް،  ގޮާތއި ިމހާރު އޮތް ތްކުރިން )ށ( އޮ

ހުށަހަޅާީނ  ވެސް ރުމަށް ނުވަރަތ  އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތައްކުކަމެއް ަފއިސާ ޚަރަދު މާލިއްޔަތުން ަވކި

ނަޑކަށް ހިއެއްނު  ނޭ.ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އް ބޮޑު ބަދަލެ ައކަށް މާވެސް އެ ގޮތަކުން ކުރިން އޮތް ވޭއަޅުގަ

 ފަ.މިއަށް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް އިތުުރކޮށްލާވެސް މިހާރު. ދެން ފަހުން ހަމަ  ކަކުންތަގޮ  ހެނެއް. ނޫނީ އޮތްއަންނަ

ނޑަށް ތާއީދުއެހެންވީމާ، އަޅު  މީހުން އަދި  ވެސް އެނަށ ކުރެވެނީ އެހެން ރަްއޔިުތން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގަ

ގެ. އެީއ ނކަންނޭ ވާނެއް އޮްނނަންޖާަގއެ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ނަށްން ހޮވިަފއި ތިބި މީހު ކޮށްޑިޕެންޑެންޓުއިން

އެކަްނ  ންޖެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅާލައިހުށަހަޅަ ގޮތުން މީހުންނާ ބެހޭ އެ ގޮތުން ާވހަކަދައްކާލަިއ، ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ

ނޑަށް ދާދިއަ .ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ފައްޔާޟް  އިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުގަމު ދާދިޔައީ  ފަހުން ފެނިގެން މި ުޅގަ

ކުންފުންޏާ ބެހޭ  ،އާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނަިއ ބަދަލުރާއްޭޖގެ ިވަޔފާރިދިވެހި، ލް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުޢީސްމާއި

.އެމްގެ ޕާލިމެންޓު ފެނިގެންދިަޔއީ ޕީ.ޕީވެސް އި ގަފްލޯަގނޑުމެންނަށް . ައޅުހުށަހެޅުއްވި ގެނައުމަށްދަލުގާނޫނަށް ބަ

ވަކި މީހަުކ ވަގުތު  އެންމެ ފަހު ،މަވެސްނަތަން. އެހެން ވިދެްއކެއެއަށް ތާއީދުކުަރއްަވއި ވާހަކަ ރުންމެންބަ

ސްނުމުގައި ހުެރގެން ެއ ެއގޮތަށް ވި  އޭ،ލާނީއިނގަޅަސް އެއްލަ ކިތަންމެ ރަ ވީމާ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެްއޗެއް 
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ްއޔާ ދެން ޖެެވއް އެހެްނވީމާ، ރަނަގޅު ކަމެއް އިން ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނީ.ފްލޯ، ލާފަހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީއެއްަލއި

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮްނމެ  ރުން އެއީ ހަމަ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، ތާއީދުކު ވެސް ފަރާތަކުން ހަމަ އަޅުގަ

 ތާއީދުނުކުެރވޭ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ށްއެހާ ރަނގަޅަހަމަ ީމގައި އަޅުަގނޑަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑުއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަ އުެޅީނ  މިއް ދެ ޚިޔާލެމީގައި . ކުަޑކުޑަކޮށް ފާހަަގކޮށްލާނަންވެސް  ރިރު. އަުޅގަ

ެގ ބޭފުޅުންވަަޑއިގަންަނވާ ނިސްބަތްވެ  ޤީަޤތުގައި ސަުރކާރަށްމަިއަގނޑު ގޮެތްއގައި. ދެން ޙަޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގއި އަ

ސަރުކާރުން ކުރަްއާވ ކަންކަމަކީ ސީދާ  ދަ ކަންކަމަކީ ަބޖެޓް ހެދުމާ މިފައާއި މިވިސްނުން މިހުރީ ސީދާ ޓެކްސް

 . ދެންފަސޭަހތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ވަަޑއިގަންަނވާ ެއކަން ކުެރއްވީމަވާީތވެ، ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވެ  ކަންކަން ކަމަށް

ކަމަށް  އޮއްޓަރެއް ހުރި ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ  އިވާަހކަިއގަ އެވަރަކަށް  ވެސް ޮކންމެވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑ ހިތަށްބޫލުކުެރވޭ. ދެން އަގަ ނޑުމެންނަށްުޅގަ ހުރި ަބއެްއ ފެނިގެން ޮގސްފައި އެބަ އަރަނީ މިސާލަކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުޑަުކޑަ ދިވެހިރާއްޭޖގަ ،ޤައުމުތަކުަގއި  ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ނެތް ހާލަތްތައް ެވސްއި އަުޅގަ

 މެންނަށް ިއ ވެްސ އަުޅގަނހާލަތެްއގަ ތް އެބަ އާދޭ. އެެހންވީމާ، އެކަހަލަގޮ ވާއަނެަކތި ފަހަރު ވެސް ަބއެއް 

ނޑު ދެކޭީތވެ.މަށް އަޅު ކަ ވެސް އޮންނަްނވާނެ ވެސް ގޮތެއްކުރެވޭނެ ކޮންމެޢަމަލު  7ވީ ދެންނެ މިހެން މި ގަ

ވެިރކަްނ  ގެފެދިފައި ޮއތް ސަރުކާރުރު އުފެބްރުއަީރގައި މި ރާއްޖޭަގއި އޭ 7؛ އްޖޭގައި ރާ މި އަރީގެ ފަހުންފެބްރު

ގުތުަގއި ސަުރކާރަށް ސަުރކާރުގެ އުފެދިގެން ައިއ ވަ  މަނިކުގެވަީހދު ޙަސަން މުޙައްމަދު ،ބަދަލުވެ

ގަންނަވާ. ވަަޑއި ނިސްބަތްވެ ގެ މަޖިލީހުގައެްއ. ސީދާ ސަރުކާރަށްނކަންނޭ ަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރަކު ނެތްނިސްބަތްވެ

ދެ! އެހެްނވީމާ، ވަރަްށ . އާރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެވެސް ަވރަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އެކަހަލަ ހާލަތްތަކަށް

 ކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ބޮޑަށް ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާެގ މާއް ވަނަ 96 އަސާސީގެ. ޤާނޫނުބޭނުންދަންނަވާލަން ހަމަ އެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު

ނޑުމެ މާތް ބަޖެޓު ހުށަހެޅީ)ށ( ގައި އެބައޮ  ،ސް އެހެންނަމަވެ ނަށް ބޭނުން ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ވާހަކަ.ން ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

 ތަންކޮެޅއް މި  ކުރި ފަދައިން ކުޑަފަލާޙް ވެސް ފާހަގަ މިހާރު ދެން  ،އޮންނަނީ ުޙަގއި މިގަާވއިދަށް ގެންނަ އިޞްލާ

ަވކި ކަންކަމަްށ ، ކުރަނީޑިސްކަރޭޖު  .ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަކންކަން ނުކުރުމަށް ނޑައަަޅއިރުވަނީ. ވަކި ކަމަކަށް ކައިތު

ނޑަާނޅޭށޭ. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއިޓެްއ ެގއްފައިސާ ހޭދަކު ނޑަ ދާލިެގންރުމަށް ކަ ްށ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުން އެތުން އަޅުގޮ މާއްާދގެ )ށ( އޮތް ވަނަ 96 މިދެންނެވި ،ނުކުރެވެނީފާހަގަ . ޗެއް ހުށަހެޅޭއްގަ
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ބޭނުން ހަމަ ބޫލުކުރަން ަގނޑުމެްނ ގައެއްެޗއް ހުންނާނެ ބައިަވރު. މިސާލަކަށް އަޅު ދެން އެދޭތެރޭގައި ހަމަ ޕޮޕިުއލަރ

ެޗއް ވެސް މިކަހަލަ ެއއް ޅުން ބޭފު ންބަރުން ދެއްތޯ. އެމެ  25ތިއްެބވި އި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ މިތާގައި އެބަ ޙަޤީޤަތުގަ

ިއ .ޕީ ދުވަްސވަރުގަ ހަމަ އެމް.ޑީ ވެސް ނޑުމެންތިއްބެވި ަބއިވަރު ބޭފުުޅން. އަޅުގަ  އެބަ ަގއި ވެސްންނަވާ. ޖޭ.ޕީނުގެ

ނޑުވެސް އެކަހަލަ ކަމެ  ،ކަމެއް ކުރީ ރުަގއި މިކަހަލަ ގުޅުމެއް ހުރިވެސް އޭ މެން އް ނުކުަރން. ހަމައެކަނި އަޅުގަ

 ަގއި. އެހެންވީމާ،ދުވަސްވަރު ބަޖެޓަށް ގެނައި ިއޞްލާޙެއް ސް ގެނައީ ބަޖެޓްވެ ހުންނަށް ދޭ ފައިސާ. އެދުވަސްވީ މީ

ނޑުމެއަޅުހަމަ  . އެހެންވީމާ، އެ ޮއތީ ގެންދެވިފަ ވަރަށް  ން މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާ ވާހަކަދައްކަިއގެން ެއއްބަސްެވވުނުގަ

ކުރުމުވުމުގެ ބޭނުމުގަިއ މާދާރުދާރު ބަޔަކު އިތުރަށް ޒިންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި

 .ން އެކަނި ކުރާ ކަމެއްސަުރކާރު  ގޮތުން ައކީ މީގައި ބުނާގެ. ދެން ޓެކްސްނށަހަޅާފައި އެްއޗެއް ކަންނޭ ހު

ވެސް ެއކަން އޮްނނަނީ އެހެން. އެހެންވީމާ، ގަާވއިދު މިހާރު އޮތް ގޮތުން  ަގއި ބުނާ ގޮތުްނ. މަޖިލީހުގެއަސާސީނޫނުޤާ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ށްރުވާަފއި ފަލާޙައަނިޒާރަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑުޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަޅު އްކުރިއްޔާ އި ޝު  . ގޮތަށް ފާހާގަކުެރވޭ ވިާދޅުވި ލާފައި ތިބަލައިއިޞްލާޙު މި ވެސް  ގަ

ަގނޑު މިދެންނެވީ ލުކުެރވޭ. ައޅުވެސް ގަބޫ ނޑުމެންނަށްައޅުގަ ޝޫތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޓެކުހާ ގުޅޭ އި ޚާއްޞަކޮށް 

 ގަބޫލުކުެރވޭ  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެސަުރކާރުން ވިސްނާފައި  ބޮަޑށްހަމަ ވަރަށް  ގަބޫލުކުެރވޭ

ވިދާޅުާވ ގޮތަްށ  އެ ،ވަރަށް ފުާޅކޮށް ވަިކ ކަމަކަށް ަފއިާސ ޚަރަދުކުރުމަށް މި ގޮތަށް ެޖހީމާ، އެީއ ދެން .ކަމަށް

ނިެވގެްނ ރުތައް ހަލިބޭ އިޚްތިޔާ މެންބަރުންނަށް އެ ޤީޤަުތގައިވިދާުޅވާ ގޮތަށް ޙަ އެބޭފުޅުން  އެ ،ރަޝީދުމެންމިހާރު 

 ށް ނަްއޔާ މުޅި ރައްޔިތު އެންމެންވެއްޖެ އްވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެއީ ޓެްކސެ ނޑަށްގަކަމަށް ައޅު ކަމެއް ގައިދާނެނހި

ބަޖެޓަށް ހިސާބުކިާތބު ހަދަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ބަިއވަރު އަންނަ ެއއްެޗއް. ޭއަގއި ގޮތަށް އެންމެންނަށް ާވ ޝާމިލުވާނެ. 

ބޮޑަށް  ކޮށް މިހާޭވގު ންނެވީމިދެ ؛މިގޮތަށް މިހާމައްސަަލތައް ދިމާވާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި 

މިދެންނެވީ ގުޅުންހުރި ގޮތަކަށް އެްއވެސް ބިލެއްެގ  ،އާއި ްއވެސް ފައިސާ ގެ މާނައަކީ އެދެން އޭ ހެން ޖަހާލީމާ މި

ސަުރކާރުގެ ތެޭރގައި ިތއްބަާވ  އް ނޭޅޭނޭހެން ެއއްވެސް މެންަބރަކަށް ހުށައެެވސް އެ ބިެލއް ،ވެސް އިޞްލާޙެއް

 ންބަރުން ވެސް ދާނެ. މެ ތައް ބަދަުލވަމުންުތގަިއ ސަރުކާރުބޫލުކުރާ ގޮ. ދެން އަޅުަގނޑު ގަބޭފުޅުންނަށް ނޫނިއްޔާ

، މިހާރަކަށް ނޫންއެއީ ވަްނޏާ  ކަމަށް ވެއްޖެތު މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް މިގޮތަށް އަ، ވެސް ބަދަލުވާނެ. އެހެްނވީމާ

ނޑަށް  ަގއިދާނެ ކަެމއްނހިހަނިވެގެން ޝަންކްރީ ވެސް މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ޑިސް ށްފަހަ ެވްސ  ަކމަށް އަުޅގަ

 ަގާވއިދުަގއި ބުނާ  ކަށް. މިސާލަގެނކަންނޭ ގޮތް ރަނަގޅު ށް ހީވަނީ ކުރިންެވސް އޮތްބޫލުކުެރވޭ. ދެން އަުޅަގނޑަ ގަ

ރަނގަުޅ ދެން ވަރަށް  ަކމަށް ހުށަނޭޅޭނެ ނޫނިއްޔާ ކަންތައްަތއް ސަރުާކރުން ސީދާ ެޓްކސާ ގުޅޭ ްއޔާެވއްޖެ ގޮތުން
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މަ ދިމާވާނެ މައްސަލައަކީ އައި  ދެންނެވީގޮތަށް ދެން މިގޮތަށް މި ންނަވާހަކަެއއް ެއއީ. އެކަމަކު މި އިޞްލާޙު މި އޮ

މިސާލަކަށް  ހަމައެކަނި، ގޮަތށް ވިދާޅުވާ ވެސް ހަމަ ދިމާވާނެ. ހަމަ ތި މައްސަލަ ދިމާވާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން އެ ހަމަ

ންވެްސ ގޮތަްށ ބަޖެޓުގެ މަްއސަލަ. ބަޖެޓަީކ އަދި މުޅިން އެހެން ިއޫޝއެްއ ދެއްތޯ. އެނޫ ވިދާޅުވި  މުޤައްރިރު ތި

އަންނާނެ. ޚިދުމަތްތަާކއި މިހެންގޮސް ުގޅޭ ބަިއވަުރ މައްސަލަތައް  އްޔިތުންނާއިާއދޭ ރަ ބަވަރު މަްއސަލަތައް އެބައި

ނޑު އެހެްނވީމަ ހަމަ  އެކި ބިލުތަކުން އެ މަްއސަަލތައް ދިމާވެފަިއ ވެްސ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ައޅުގަ

މަްއސަލަ ދިމާވާނެކަން ހަމަ ޔަޤީން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޚިޔާުލ ދަންނަވައިލީ. ދެން އެ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ އެ ވާަހކަ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަަކއްެކވުން:

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ފަލާޙް. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ބަޖެޓަށް މިސާލަކަށް ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ ނޑު ވެސް ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މީގެ ކުރީގެ މަޖިލިސްތަކުން ފެނިފައި އެބަހުރި  ހުށަހަޅާއިރުގައި ފްޯލގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރ، އަުޅގަ

ެވގެްނޮގސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ފްލޯގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަިއގެން ބައެއް އިޞްލާޙުަތއް ފްލޯގައި ވެސް ފާސް

ގޮސްފައި ހުރި ތަން. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ އިޞްލާޙެްއ އަުތވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އިްނޑިިވޖުއަލް މެންބަރަކަށް، އެހެްނ 

ހުންނަ މެންބަރަކަށް މިސާލަކަށް، އޭނަގެ ރަށެްއަގއި ބަނދަރުހެދުމަށް މިސާލަކަށް ބަޔަކާ ވާހަކަދައްަކިއގެން ވެސް 

ޖޯރިޓީ ލިބިފައި އޮތް ބަޔަކަްށ ވެސް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް މި ބުނަނީ. ވޯޓަކަށް ވެސް ނޭހޭނެ ކަމަށް. އެހެންެވއްޖެްއާޔ މެ

އެ ިއޞްލާޙު މި އަންނަނީ ައސްލު މިގޮތަށް މި އަންނަނީ. އަސްލު ޓެކުާހއި ެޓކްސްނެގުާމއި، ެޓކްސް އުނިކުރުމާ މި 

ލަކަްށ، ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށްފަހު ޖުލައި މަހު، ނޫނީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގަިއ ކަންތަކުގެ އިތުރުން، އެހެން ކަމެއް؛ މިސާ

ސަރުކާރުން ކަމެްއ ކުރަން ޭބނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ަބޖެޓުގެ އިތުރުން ވެްސ އަެންއކާ ބަެއއް ހުށަހަޅައިލާަފއި 

ނަ ކަމަށް ވަންޏާ. އެއީ ބަޖެޓަްށ މީގެތެރެއިން މި މާއްދާގެ ތެެރއިން ފާސްކޮށްލެވިދާނެ މިހެން އޮްއވާ. މިހެން އޮން

ނުހިމެނޭ ކަމެއް އަދި ހަމަޖެހިގެން ފާސްކޮށްލަިއގެން ކުރިައށް ގެންދާނީ. ދެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއްޔާ ކުރިއަްށ 

ގެންދެވޭނެ. ެއކަމަކު، ބަޖެެޓއް ފާސްކޮށްފައި އޮތް ކަމަްށ ވަންޏާ އަސްލު ފޮލޯކުރަމުން ގެންދަންވާނެ ބަޖެޓަށް. 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރަންެވގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ހަމަ  2015މެންނަށް ހަނދާން އެބަހުރި އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނާ ވާހަކަދެއްކެިވ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. ވާހަކަދަްއކާފައި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ިވ. އެކަމަުކ، އެންމެ ފަހު ވަގުތަށް އަިއއިރުަގިއ މެންބަރުންގެ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ހިމަނައިދޭނަމޭ ވިދާޅު
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އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހަމަ ބަޖެޓަކުން ނުވެސް ފެނުނު އެކަމެއް. އަދި މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި ބަޖެޓުަގއި ކުރަްނ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ  ށް ވެސް ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް، ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންަތއް އަުޅގަ

އެނގިަލއްވާނެހެން ނުކުރެވި ެއބަ ދޭކަން މާލެއަށް ވެސް. އެހެނެއް ނޫން މާލެ ފެނިގެން މި ދަނީ ހަމަ ހައުސިންގ 

މިނިސްޓަރު ނުކުމެވަަޑއިގެން ވައްތަެރއްެގ ގާަތކެއް ަނގަިއ، ގާ އަތުރާ ތަން މި ފެނިެގންދަނީ. އެ ނޫން އެހެން 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ެއއްެޗއް މި ަބޖެޓު ހުށަހެޅިގެން އަންަނ  ކަމެއް ކުާރ ތަނެއް އަުޅގަ

ކައިިރވަމުން އަންނައިރު، މިހާރު ސަރުކާރުގެ މުއަްއސަސާަތކުންނާއި އޮފީސްތަކުން، ވުާޒރާތަކުން ތައްޔާރުވަމުން ެއ 

ނޑުމެ 2016ދަނީ  ން އަމިއްލައަށް މިސާލަކަށް، ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް. އެ ބަޖެޓު މިތަނަށް އަންނައިރުގައި އަުޅގަ

ކަމެއް މިއަށް ހުށަހަޅައި ފްޯލރގައި ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ަވންޏާ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަ ބުނެވޭނެ ނޭޅޭނޭ ހުށައެއް. 

ހަމަ އެ ހުށަހެޅޭނީ ސަރުކާރަށޭ އެހެން ވެސް ބުނެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މާއްދާއެއް އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރި ރު ތި ވިދާޅުވާހެން ތަޢާރަޟްވާ ކަމަށް ވަންޏާ މީގައި އަސްލު މަޤްޞަދަކަށް ވާނީ އަުޅގަ

 އެހެންހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ފަލާޙް. ައޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(، މި ގަވާއިަދށް ވުރެ ޤާނޫނުއަސާސީާއ  96ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައި އޮތް ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ވާ އެއްޗެއް ެއއީ. ތަޢާރަޟްވާ އެްއވެސް ގާޫނނެއް ވެސް ަގވާއިެދއް ވިަޔސް ތަޢާރަޟްވާ މިންވަރަކަށް ނަފީ

އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމަސީ އޮންނާނީ ތި ގަވާއިުދގެ މީެގ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ލިބިދޭނޭ 

ސުޕްރިމަސީ. އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވާ ކަެމއް ނުހިނގާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ބަޖެޓު ދުވަސްަވރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ނަޑއެިޅގެން؛ ީކކޭތޯ؟ ދެން މީގަ އި ލިޔެފައި އޮތް ވާހަަކ މިއީ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅަގނޑު ހަމަ ލިޔެފައި އޮތް ކަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ތި ކޮންސަރންތައް ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ބަލަިއގަންނަން 

ނޑު ދަންނަވާލަން. ަގއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އިނގޭތޯ. ހާޒިީރއަށް އެއް ބޭުފޅަކު އިތުުރވެފަިއވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ުގޅިވަަޑިއގެންފައި ވަނީ. ދެން އިތުރު ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ިމ ކަމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ،  ރަޝީދު އަުޅގަ

 އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުން، މުޙައްމަުދ ރަޝީދު ޙުސައިން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙުސައިން ރަޝީދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަލިފުށީ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ، މިތަނަށް  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ަހމަ ތަކުރާރުކޮށް އަިދވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ އިޞްލާުޙތަކަކީ ފަހަރުަގއި ނުވެދާނެ ެއންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙަްށ 
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ާނވަަޑއިގަްނނަވާށޭ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެސް އިނގޭތޯ. ވެސް. ހަމަ ވިސް

އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ބާރު އުިނވެގެންާދ ގޮތަށް އެ ކަންތައްަތއް 

ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުުޅންނަށް ލިބޭ އުނި ކަމެްއ  ކުރެްއވުމަކީ ެއއީ ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި ހަމަ ސަރުކާރަށް

ނޑު ހަަމ  ނޑު ދެކެނީ އިދިކޮޅު ފަރާތުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނަށް ވުރެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ރަނގަޅަށްތޯ  ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަަވން. މިކަހަލަ އަމިއްލަ ޙައްަޤކާއި ބާެރއް އުިނވެގެންާދއިރު، މި ހެދެނީ

 ނޫންތޯ. ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލީ ހަމަ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ  75އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. ދެން އަުޅގަ

ގަންަނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މާއްދާ. އަޅުަގނޑަށް ހަމ ޔަޤީން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއި

ނޑުމެން  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އޭުރގައި އޮޕޮިޒޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަީކ  17ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޮއޕޮޒިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީައށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު   އޭރުގެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން هللا ރައީސްކަުމގަިއ ވެްސ އޭުރ އިންނެވީ. ޢަބްދު  ޝާހިދު އޭރު ހުންނެވީ ޑީ.އާުރ.ޕީަގއި. އަުޅގަ

ވެސް ތިބީ ީޑ.އާރު.ީޕގައި. މަޚްލޫފް ހުށަހެޅުއްވީ، ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ އޭަނެގ 

މަަސއްކަތް ނުހިނގާތީ ެއ މައްސަަލ، ހަމަ ެއ މައްސަލަ ޭއގެ ޒާުތގަިއ  ދާއިރާަގއި ހުންނަ ފުރުޤާން މިސްކިތުގެ

ތިމަންމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅޭ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިކަން ހިމަނައިގެން، މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން ހިމަނައިގެން 

ވަަނ  75އަސާސީގެ މިއަންނަ އަހަރު އެކަން ހިްނގަން. އޭތި ބަަލއިނުގަތް ސަަބބަކީ ރައްޔިތުްނގެ؛ ސޮރީ. ާޤނޫނު

މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. މީަގއި މި އޮންނަނީ، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤައުމީ 

މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ާލބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންީދެގންނޭ. އަދި އެއްެވސް މެންބަރަކު އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ 

އޮތް އެހެން މީހެއްގެ ެވސް ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް ކުރިއެުރވުމުަގއި މަޤާމުގެ މީހަކާ ޚާއްޞަ ގުޅުމެއް 

ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނޭ. އަދި ެއބައިމީހުން، އެަބއިމީހުން އިްނތިޚާބުވީ ދާއިރާަތއް ތަމްސީުލކުރުމުގަިއ މުޅި ަޤއުމާއި 

ޝާހިދު ވިދާުޅވެފައި އޭަނގެ ެއ هللا ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާަބޔާިއ މަންފާއަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. މި މާއްދާ ޢަބްދު

އިޞްލާޙު ބަލައެއްުނގަތް ިއނގޭތޯ. އެކަަމކު، ވިދާޅުވީ އެއީ ފްލޯއަށް ހުށަހެޅުްއވީަމ ވިދާޅުވީ ތީތި ކޮމިީޓއަްށ 

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ގެންދާށޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް މަޚްލޫފަށް އެކަން 

ނޑު ހަމަ މި ދަންނަވާލަނީ ދެން އަދި ބަޔަކު މީހުންނަށް ސުޕްރީމަސީ ދެންޏާ ދޭންވީ.  އެ ފަހަރު ނުވީ. ދެން އަޅުގަ

ނުދެންޏާ ނުދޭންވީ. އެ އިރަލަވަންޓޭ. ައޅުަގނޑު މި ެދންނެވީ ަގއިމު ވެސް ީތގެ މައްޗަށް މީެގ ސުޕްރީމަީސ 

 ޗެއް ވިދާޅުވަން ާޖގަދޭނަން. އޮންނާނޭ. ދެން މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ނިޒާރު އެއް 
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 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު މީގައި ލިޔެފަިއ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުގަ

މެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގަތުން ރަނަގޅު ކަމެއް އޮތް އޮތުން އިނގޭތޯ. އިބާާރތް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮން

ކަންނޭނގެ. މިހާރު މީގައި ދިމާވާނެ މައްސަލައަކީ "ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުން ަވކި ކަމަކަށް" އަޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަްއ  ވަރަށް ބްރޯޑްކޮށްނޭ މި އޮތީ ޖަހާފަ. މިގޮތަށް އޮވެއްޔާ މިާސލަކަށް، އަުޅގަ

ހުށަހެޅޭއިރުގައި ވެސް ދައުަލތުން ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އެ ބިލުތަކުގެ ތެެރއިން ހުންނާނެ ފުރުޞަތު 

ނޑު ދަންނަވައިފާނަން ޕްރީ ސްކޫލުގެ އިޫޝަގއި މިސާލަކަށް. ޕްރީ ސްކޫލާ ބެހޭ ގޮތުން  ހުޅުވިފަ. މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

ރަކު ކަމެއް ހުށަހަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ ފީާއއި ެއ ކަންތަުކގައި ަދއުލަތުން ކުރަންޖެޭހ މީހަކު ބިލެއް ނޫނިއްާޔ މެންބަ

ޚަރަދާއި މިހެންގޮސް މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ވެސް ވަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހެޅޭއިރުގަިއ ެވސް ހަމަ 

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަްށ އެްއކަލަ ަވކި ކަމަކަށް ޚަރަދުުކރުމުގެ ވާަހކަ އަންނާނެ އިނޭގތޯ.  އެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަިދ އެނޫންވެްސ، މި ނޫން ތަފާތު ބިލުތައް ހުށަހެޅޭއިރުަގއި ެވސް ހަމަ މިހެން ދިމާވާނެ. 

ކި ކަމަކަށް އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ ވަަރށް ގިނަ ބިލުތަކާ ގުޅިގެން ައންނާނޭ މި ދެންނެވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަ

ޚަރަދުވާ މައްސަލަ ދިމާވާނޭ އިނގޭތޯ. ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުވާ ަމއްސަލަ. އެހެްނވީމާ، ޭއެގ 

ތަނަށް  ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރަކަށް އެްއވެސް ޮގތަކަށް ބިލެއް މި ،މާނައަކީ އެްއވެސް މެންބަރަަކށް

ނޑު މި ދަންނަަވނީ ލިޔެފައި އޮތް ގޮތުން އެ މި ދެންނެވީ އެހެން ދަހުށަހެޅުން؛  ންނަވާކަށް ނުވާނެ. އެަކމަކު، އަުޅގަ

ަކނަޑއެޅިގެްނ  ެރވޭ. މީަގއި ޖަހަންވީ ކަންނޭނގެ، މިސާލަކަށްފުރުޞަތު ނޫނީ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަ މާނަކު

ނޑުމެންނަށް މާނަ މި ނޑުމެން މި ައޅުގަ ރެވޭ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ކު  މިސާލަކަށް އަިދވެސް އިތުރަްށ މީތި އަުޅގަ

ނަމަވެސް ކިޔާފަިއ  އަންނަ ބިލުތައް އިސްތިްސނާވާނޭ ބާރާތް ބަދަލުކޮށްލަންވީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ެއގޮތަށް އެއި

ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދެްއ  މިސާލަަކށް، އޮތް ފުރުޞަތު. ެއްއވެސް ޚަރަދެއް ދައުލަތުން މިސާލަކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ެއބަ

 .ކަެމއް ނުކުެރވޭނޭ އްޔާ ަރއީސަކަށް ހުްނނަވާ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވާނެ ނޫެނކޭ ތިތަށް ބިލެްއ ފަރުމާުކރެވިއްޖެ ގޮ ކުރެވޭ

ނުޑ މި ދެންނެވީ ސަރުކާރަށޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. މި ދެންނެވީ މި އިޝޫ މިެހން ދިމާވެދާނެ އި ހަމަ ނގޭތޯ. އަުޅގަ

މިހާ ބްރޯޑްކޮށް މީތި ވެސް މީތި މިޮގތަށް ެއއްގޮަތކަށް މި ދެންނެވީ، އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ .ވަރަށް ސިންސިއަރލީ

އްޔާ އެއީ ހަަމ މި އިޝޫ ދިމާވާނެ. އެހެންވެއްޖެ  އްޔާ ިމގޮތަށްކޮލިފިކޭަޝނެއް ނުލައި ޮއެވއްޖެ މަ އެްއވެސްއޮތީ

ގަޅު ލުން ރަނައޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ ވިސްނާ ވެސް ދިމާވާނެ މައްސަލަެއއް އިނގޭޯތ. އެއީ ނަށްހުރިހާ އެންމެން

ނޑަށް ީހވަނީ.   ކަމެއްހެން އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ދެން އޮތީ އެއް ހުށަހެޅުމެއް ތާއީދުލިބިފަ ނުވާތީވެ މިބޭފުޅަކު އެދިވަޑަިއގަންނަާވފައިއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އިތުރު 

، ކަށް ތާީއދެއް ނެތް. އެހެންވީމާއަ ވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަކަށް؛ ދެންމެއަކު

އޮތީ މިހާރު މި  އޮތީ ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ލިބިފައި މިމި ދާންޖެހެނީ ހުށަހެޅި ތާއީދު އަޅުަގނޑަށް

ރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު. ާދއި . ެއއަށް ތާއީުދކުރެްއވީ މަަޑވެލީއިޞްލާޙު އޮްތ ގޮތަްށ ފާްސކުރުމަށް

ނިވަަޑއިގަންަނވާ ނުވަތަ ފެ ،ލިބިފައި އޮތް ގޮތަށް ާފސްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާށަހަޅުްއވައި ާތއީދުއެހެންވީމާ، ހު

ތާއީދުކުެރްއވި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރައްވަްނ  ލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްަވއި، މުޢާޒު ދެްއވުން އެދެން. މިހާރު ޢަބޭފުޅުން ވޯޓު

 އާދެ، އެގޮތަށް ފާސްކުރަްއވަން. 5އިން  8. 5 ދެްއވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ވޯޓުފެ

ެދއްވުން އެދެން. ތިން ބޭފުޅުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ުނގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ތިއްބެވިްއޔާ ވޯޓުފެނިވަޑައި

ނޑު މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއަކީ ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ  ހު( ދެން އަުޅގަ

ނެޑއް ަކނޑަެއޅުމަށް ފޮނުވާފަިއވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރުން. ތި  މުވަްއޒަފުންގެ ޯކޓު އެަލވަްނސް ދޭނެ މިންގަ

 ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތަޅުން ހުޅުވާލައިފިން. މުބީނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ބޭފުޅުން މި

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑު ހުށަހަޅަން މީގައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރި ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ރު. އަުޅގަ ވަރަކަްށ  4އަުޅގަ

ނަޑަކށް.ކަމަށް އަޅުގަ  ކޯޓޭޝަން. ދެން މިއިން ރަނގަޅު ރޭންޖެއް ހަމީދިއްޔާ އަނެއްހެން  ނޑު މި ދެކެނީ ގާތްގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ބަލާއިރުަގއި ހަމަ ރަނގަޅު ބްރޭންޑެއް ގެން  ގުޅޭ ފަރާތެއް. އެހެންވީމާ، މި ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން އަޅުގަ

މާ، އޭގެ މެުދ އުޅެނީ. އެހެންވީ ދޭތެރޭގެ ރޭންޖެއް މި އ4000ާާއއި  6000ރޭންޖަކަށް ބަލާއިރު ރަނގަޅުހެން. އެއީ 

ނެޑއް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ޚަރަދަށް ވެސް  ،ގެ ރޭންަޖކީ. އެހެންވީމާ، އެހާ ބޮޑަށ5000ްމިންގަ

ނޑު ދެކެނީ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ކޮންެމވެްސ ބޭފުޅަކު އަޅުަގނޑަށް  ބަލައިލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ތާއީދުކޮށްލަދިނުން އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ޢަލީ ފަޒާުދ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   އާދެ، މުބީން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ކަމަށް ފެނޭ އެބަ. ދެ ވަރަށް ރަނގަުޅކޮށް މި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް. ހުރިހާ ބޭފުުޅންގެ ވެސް ާތއީދު މިއަށް އޮތް 

މިހާރު އަސްލަީކ  ޅެއް ނެތިއްޔާ؛އެހެން އެްއެވސް ބޭފުޅެްއގެ ިޚޔާލުފު ޙް ޚިޔާލުފުެޅްއ އެބައޮތްތޯ؟އިތުރަށް ފަލާ

އުޅެނީ ހަމަ ޓޮޕް އެކަނި އިނގޭތޯ. ކޯުޓ އެކަނި ޫސޓެއް ނޫން.  އިނގޭތޯ މި ބޭފުޅުން ބޭނުްނފުޅުވެގެން މި

 4800އުޅެީނ  . ބްލެކް ހަމީިދއްާޔގަިއ މިޖަހާފަިއ މި އޮންނަނީ އެންޯވއީ ސޫެޓކޭ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ދެންމެައކު،

ރުފިާޔ މި އަންނަީނ. އެހެންވީމާ، ެއ އަދަުދ  5000ޖީ.އެސް.ީޓ ލީމަ  6ރުފިޔާއަށް. ދެން، އޮން ޓޮޕް އޮފް ދެޓް %

 މި ފެނޭ. ދެން ހަމައެކަނި ޖެކެޓް އަސްލު. މީގައި ދެން ސޫޓޭ އެ ޖަހަނީ. ސޫޓަކަށް ކަމަކަެށއް ނު ގޯސް

 ވީމާ ދެއްތޯ. އިނގިރޭސިން ިކޔަނީ ފަޓްލޫނާއި ކޯާޓއި ޖެކެޓާ 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހެން. މުޅި މި ކޯޓޭޝަނަށް އަންނާނެ އަންނާނެއްޔާ  މުޅި މި ކޯޓޭޝަަނށް ބަދަލުއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެހެްނެވއްޖެ

ނުޑ ވެސް އެ ުސވާލުކުރަން ބޭނު  ،ބަދަލު. އެހެންވީމާ ން. މިތާ ސޫޓޭ ޖަހާފައި އޮތީމަ އެއީ މައްާޗއި ތިރިއާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް އެ ބޭފުޅުން ކައިީރ އެބަ ވިދާޅުވާންޖެހޭ މަތި ވެސް ެއއްކޮށް. އެހެންެވއްޖެްއޔާ  އަުޅގަ

 ނެ. އަްނނާއްޔާ މި ައގަށް ބަދަލުއެކަންޏޭ ބޭނުންވަނީ. އެހެންެވއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒުން ސާފުކުރެްއވީމަ އަޅުަގނޑުމެްނ  . ދެން އިދާރީޓަކީ ހަމަ ޓްރައުޒާއާއި ޖެެކޓާވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. ސޫ

މޭުޒްނ  ތަނުން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު. އެހެންވީމާ، އިދާރީ ރެއިްޒކުރި ހަމަ މި .ކުރީ ދުވަހު ވެސް އެ ސުވާުލކުރިން

ވަީނ  ވަީނ ހަމަެއކަނި ޖެކެޓަށް ކަމަށް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ޖައްސަވާަފއި އެ  ކުރެްއވިއިުރގަިއ އެްނވޯީއ ސޫޓްސާފު

ރޮމްބަސްގެ ކޯޓޭޝަްނަގިއ  ހުރިހާ ތަނެއް ވެސް ެބއްެލވިންތޯ؟ލާ ޖެކެޓަށް އެކަންޏޭ. ދެން މަތިން  އިނގޭތޯ. މާނަައކީ

 1800 ސޫޓް ޓްރައުޒަރ 2000ފިޔާއަށް. ޖީ ރު 4900ޖެކެޓް ސޫޓް. ެއއީ  2000އޮތީ ޖީ  އެ ވިދާުޅވާހެން މި

ނޑުމެން ދާކަެށއް ނުރުފިޔާއަށް. އެހެންވީމާ، ޓްަރުއޒާއަކަ ނޑުމެން މިށް އަުޅގަ ދަނީ.  ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ޖެކެޓަށް އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ
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ނޑަށް ހީވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެންމެ މި ދެކެވުނު ވާހަކައިަގއި އަުޅގަ

އުޅޭ މި ކޯޓޭަޝނަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ލަތެއްަގއި ެވސް މީގައި ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ ޮއޅުމެއް އެބަންމެ ހާކޮ

، ެއއްކޮށް ހުރެފައި  ބައެްއ ކޯޓޭޝަންތަުކގައި ޓްަރއުަޒރއާ ،ނޫންނަމަ. އެހެންޅުންފިލުވައިދިނުމުގައިމަޢުލޫމާތު އޮ

އްޔާ އެއީ ަމއްސަލަެއއް. ކޯޓޭޝަން ދޭއިރުަގއި ެއ މަޢުލޫމާތު އެއްގޮތަކަްށ އަނެއް ބަިއަގއި ޓޮޕް ހުރެއްޖެ

 އުޅޭ މީަގއި.  އް ެއބައަންނަންވާނީ އެްއގޮތަކަށް ކޯޓޭޝަން. އެހެންވަންޏާ މައްސަލައެ  ،އޮޅުންފިލުަވއިދެިވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ގޮތެްއިވޔަްސ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން. އެއީ ކޮންމެއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅު އިޝޫެއއް 

ނޑުމެން ރަނގަޅަ ޚިލާފު ކަމަކަށް  ބަލައިނުލައި ބަަޔކު ސެލެކްޓުކުެރވިދާނެ. މާލިއްޔަުތ ގާނޫނާށް އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިކޮޅުން ކޯޓޭޝަނަށް ރިކުެއސްޓުކޮށްފައި އޮތް ލެޓަރ  ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްަފއި އޮތް އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުން  މިކަމަށް ރިކުއެސްޓު ވަރަށް ސާފުކޮށް  ލިބިއްޖެއްޔާލެޓަރ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އޭރުން ސާފުވާނެ  ކޮށްފައި އޮތްމީހުން ރިކުއެސްޓު އެނގޭނެ މި ދެންނެވީ އެކަްނ އެ ގޮތް. އަުޅގަ

މެންނަށް ވެސް އެއް މަޢުލޫމާތު އެއްގޮަތކަށް ލިބިފައި ކަންނޭނގެ. އެއީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ އެން

ނުން ހަމައެކަނި ޖެކެޓުގެ މަތީ ބަޔަށް ހަމައެކަނި ެއއަށް ައގުަހދާފައި ފޮނުވާފައި އޮތްއިުރ ހުންނަންޖެހޭނެ. އެއްބައި ތަ

ރަނގަޅަށް ސާފުވުްނ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް  ިއ ހަމަ. މިއަނެއް ަބއެްއ މީހުން މުޅި ސޫޓު ެއއްކޮށް ހަދާފަ

ނުޑގެ މައްސަލަެއއް ؛އަޅުަގނޑުމެން ަވކި ގޮތަަކށް ނިންމާފައި  ތް ކޮންމެ ބަޔަކަށް މިދެންނެވީ ނެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއގްރީެވވުަނސް އެ ސާފުކޮށްލަން ރަނގަޅު   ލާއިރު.ކަމެއް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ކުރިން ަދންނަވާލަން ބޭނުން. ކުރީ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑައެީޅ ދޭނެ އަދަދު ދުވަހު ވެްސ މި ކޯޓޭޝަންަތްއ މި ނޑުމެން ެއ ދުވަުހ ކަ  .ތަނަށް ައއި ދެއްތޯ. ެދން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ ދުވަހު ހަމަ މި ސުވާލު  . ެއ ދުވަހު ވެސް ހުރިއަހަރަކު ކިަތއް ފަހަރުތޯ މި ެއއްޗެހިތައް. އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި ތޯ. ރައުޒަރލީޓްތޯ ނޫނިއްޔާ ޓޮޕްތޯ ނޫނީ ޓްމި ސޫޓު ކޮމްޕް ،ރެއިސްކޮްށގެން މި ކުދިން ބެއްލެވި 

. މާނައަކީ ޓޮޕް، ބައެްއ އަގުަތއް ވަކިން ޖަހާފަމި ހުރީ އެ  ހުރީ، ހަމަ މިހާރުވެސް މި  ހުރިހާ އެއްޗެްއަގއި
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 ޓެއް ކަމުަގއި އެބަހުރި. އެހެން ހުއް އި. އަނެއް ބައެއް އެްއޗެހީގައި ޯކޓު ޖަހާފަހުރި ޓޮޕް ޖަހާފައެްއޗެހީަގއި އެބަ

އޮތީ ޖެެކޓަށް  ކޮލެޖުަގއި ެވސް ދެން އަިއއްސަ ހަމީދިއްާޔގައި ވެސް އެ .އޮތީ އަގު މިމިހުރީ ހަމަ ޖެކެޓަށް އެކަނި 

ން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ވެސް ވަިކން. އެހެންވީމާ، ޭއގެ އޮތީ ދެ ބަޔަށް އެކަނި. ދެން، ރޮމްބަސްގައި މި

ކަމަކަށެްއ  އެހެންވީމާ، ޭއަގިއ އޮޅުމެއް އަރާ އޮތީ ކޯޓު ޓޮޕް ޖަހާފަ. ން މިޑުސާފުވޭ. ދެން ައއިްއސަ ޮޑނާ

 އޮތީ ޝިޔާމަށް. އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ދެން، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަްނ މި

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު.ޝުކުރި ވަްއޒަފުންގެ ަކމެއް މިހާ ދިގުލައިދާތީެވ ވަރަށް ދެރަވޭ މި މުއަުޅގަ

ނެޑއް  އިއެޖެންޑާ މިއަުދ ުކރެވިފައިނގޭތޯ.  އޮތް ގޮތުން ައޅުަގނޑަށް މީތި މި ދޭހަވަނީ އެަލަވންސް ދޭން މިންގަ

ނަޑއެޅުން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެަލވަންސް އަޅުަގނުޑމެން ކުރީ ދު ށް ހީވަނީ ިމ ވަހު ނިންމިންހެން އަޅުަގނޑަކަ

ނޑު މިހާރު ހަނދާނެއް ނެތް މާ ބޮޑަކަށްރިޮއޑިކަޕީ. ދޭނެ އުސޫލެއް . ލީ އަހަރަކު ކިަތއް ސޫޓުކަން ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑަްށ މީގެ  ނޑުދެވަނައަށް އަުޅގަ ޖެކެްޓ  ދެން ޯކޓު؛ ސޫުޓގެ ވެސް ން މި ފާހަގަކުރެވެނީ މިްނަގނޑެއް. މިންގަ

ނޑުމެވިޔަސް އަދި ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަޅު  ޝަން ރިކުއެސްުޓކުރާއިުރގައި އެަބ ކޯޓޭ ،ސްެޓއްން ރިކުއެގަ

. ރީ ފޮނުވާފަނުން އަގުތައް މިހިއެކި ތަންތަކޮލިީޓ އިނގޭތޯ. ، މި ކޯޓުގެ ސްޓޭންޑަޑް ބަލައިލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ

ޓަން ކަމެއް. ން ކަމެއް، ކޮކަެމއް، ލިނޮ ކަމެްއ، ޕޮލިއަސްޓަރ  ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ މީ ޕޮލިސްޓަރދެން، އަުޅގަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭނީ.  އެެހންވީމާ، ރަނގަޅު ކޮލިޓީ، އެހެންވީމާ، މީތި ވަރަށް ސްޕެސިފިކްވާނެޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ެވސް ހަމަޖައްސަންވާނީ. އެހެްނވެގެން. ރަނގަޅު ސްޓޭންަޑޑެްއގެ  ެއްއޗެއް ދެއްތޯ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.އޮތީ ފަލާޙަ އްޔާ ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު ދެން އަރުވަން މިޝިޔާމު ިނންމިއްޖެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި 

ނޑު ވެްސ  އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް ދެރަވޭ މުވައްޒަފުންެގ ؛ ވާހަަކައށް ޝިޔާމު އެ ދެއްކެވިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑުކަ ކޯޓޭޝަންތަކާ އެްއޗެހި  މެންނަށް މިކަހަލަ ކަމެއްމެއް މިހާ ލަސްވެގެންދާތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އެއްބައި ތަންތަނުން  އި ހުރީ؛ނިންމާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް ދީފަގެނެސްގެން 

ނޑަށް އެއްލަުމން އައިސް އެންމެ ަތނުން،އެންމެ އެްއޗެއް. އަނެއް  އެ ވިދާުޅވިހެން މިހިރީ ސޫޓު ފަހު  އަުޅގަ

ނުޑަގއި  ެއއްކޮށް މި ތިނެތި ތޭަކ ރުފިާޔއަށް ސަ އޮފް ކޯްޓ ޓޮޕް. ސޯޅަ ތްރީ ނަންބަރންަނނީ ޑޮާނޑުަގއި އޮގަ
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ތޭކަ ރުފިޔާއަށް. ތިނެތި. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އޮތް ތް ސަހާސް ހަ ެއްއކޮށް ފަސް ޖީ.އެސް.ޓީއާ .ންނަނީއޮ

ނޑުންމެން އެބަ ގަިއ އޮތް ަކމަށްނެއް މިތާ ޝަކޯޓޭ ނުޑ ނިންމުމުގެ ކުރިން. ޖެހޭ ިވސްނާލަ ވަންޏާ އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ަގއި އެަބއޮތް ހަމަ ނަންބަރު ޖަހާފައި ތްރީ ގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ޑޮނާޑުވަރަށް ބޮޑު ތަފާތު އަެގއް އެީއ،

ނޑުމެން މިތަނުން ކަ، އްޔާ ނަންބަރސް. އެހެންވެއްޖެ  ނޫނީ ތިނެކޭ.  އެކޭނަޑއެޅީ ހަނދާންވަީނ ދޭއަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހަތަރު އްޔާއެހެންވެއްޖެ  ، ހާސް މިކޮޅުން ހަތަރު ،ނިންމާއިރުގައި  ސޫޓެްއގެ މަތި ހާސް ރުފިޔާއަށް އަުޅގަ

ނޑު ެދންމެ ޝިޔާމު ވިދާޅުވިހެން  އޮތް ކަމަށް އިތިނެތި ލިބޭނެ ކަމަށް ޖަހާފަ އަށްފަސް ހާސް ރުފިޔާ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ހަމަ ޯތ ޓީެއއްަގއިލާފަިއ ކޮން ކޮލެބަލައި ލަން. ކޮލެޓީޖެހޭ މި އެއްޗެހީގެ ކޮލެޓީ ަބލައި އަޅުގަ

ތަނުން ނިންމައިފިއްޔާ މާދަން  . އަޅުަގނޑުމެން މިކަމެއް ނޫން މި ނިންމައިލާކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ ފަސޭހަ

ނުދވަހު އޭ.ީސ.ސީ ވަެދއްޖެ ނޫން އަނެއް ބުދާރީވާންޖެހޭނެ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ވަރަްށ ުޑމެން ޖަވާއްާޔ އަުޅގަ

 ވާނީ ދަންްއ ލިބޭ ގޮތް ހަނާޔަތާިއ މި ެއއްޗެހިތައިމުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން އުނދަޫގވާނެ. 

ވާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކޯޓޭޝަނެއް  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ތާށިުނާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުެރވިގެން

އޮތީ ވަރަށް ތަފާތު އަގަކޭ ދީފަ. ވަރަށް ތަފާތު  ްނ މިވަންޏާ؛ އެއީ، ޑޮނާޑު ގެނެސްގެން ކުިރއަށްގެންދާ ަކމަށް

ނޑަްށ ހީވަނީ ބަލައިލަންޖެހޭނެ. ވުރެ ތަފާ އަެގއް. އެހެން ހުރިހާ އެންެމންނަށް ތު އަެގއް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

އަނެއްކާ މިކަހަލަ ކަމެއް  ބައެއް. ކުރާ ގިނައިން ރާއްޖޭގައި ރަށްކީ ވެސް މިަކހަލަ ކަންތައް ވައަނެއްކާ ޑޮނާޑަ 

ނޑު ކޮށްގެން އަނެްއކާ އޭ.ސީ.ސީައށް ގޮސް އަނެއްކާ އެ ނުމެއް ނޫން އެކަމުގަިއ ބޭ ތައް ަގނޑެއް ގަނެގެން، އަުޅގަ

 .ހަމަ . އެހެްނވީމާ، އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީތާށިވާކަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ފީސް ކުދިން ދެއްތޯ. ދެން، ކޯޓުލާން ފެށީ މި ޖޫން މަހު އުުޅއްވަނީ ޓޭބަލް އޮ  މި އެންމެ ގިނައިން މި ތުރުކުރުއްަވއި

ނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ ފުރަތަމަ.  ކަންނޭނގެ . ދެން، އޭރު ފެހީ ފުރަތަމަ ންއޭރުގަިއ އެ ކުދިން ގަތީ ޑޮނާޑުއަުޅގަ

ވަނީ.  ން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް. ދެން، އޭތީގެ މެޓީރިއަްލގެ ކޮލަޓީ ަވރަށް ދަށް ކަމަށްގާތްަގނޑަކަށް ޓޫ ަތއުޒަ

ންނަނީ ން، ތީގައި އޮއެހެންވެގެން. ދެ މިހާރު. ވެފައި ހުންނަނީ ން ކެހެރި ނެގި ކަންތައްމިހާރުވެސް އެްއކަލަ ޭއގެ

އް ނުވޭ ނޫންތޯ. ދިމައެ .އޭުރަގއި ކަށޯޓޫ ތައުޒަން ކޮންމެވެސް ވަރަދެއްތޯ. އެކަމަުކ، ެއ ކުދިން ފެހީ  1600

 ގެ.އެހެންވީމާ، ކޮލިޓީ ވަރަށް ދަށް ކަމަށް ޑޮނާޑު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ އޮިރޖިނަލް ޑިބޭޓަށް ނޑު ހަމަ އެނބުރި ދާނަން އަުޅގަ . ހަމަ އޮްފ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ފަޒްލާ. ެދން، އަުޅގަ

މެންޓެއް އެައއީ ންގެ ިއތުރަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އެންލައިޓްކެވުނު ވާހަކައިަގނޑުމެްނނަށް ދެގައި ައޅުދަ ރެކޯޑު

ނޑު ިމ ެއ މާނަައކީ  ؛ފަޒްލާގެ އެ މަްއސަލަ ވިދާުޅވެެދއްިވ ވާހަަކއާ ވެސް އެްއކޮށް. ދެން، އަޙްމަުދ ރަޝީދަށް އަުޅގަ

ންމެ ފުރަތަމަ ފައްޓަވަމުން ވިދާޅުިވ އެ އެ ދެންނެވި ވާހަކައަށް، ފަލާޙް ހަމަ  .ލިސްޓުން މި ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ

މި ހުރިހާ  ިއ، އެންމެ އަގު ހެޔޮ އެްއޗެްއ ދޭންނުޖެހެއޭ؛އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ ކަމަކާ އިމާލިއްޔަތު ގާނޫނާ  ،ވާހަކަ

ކޮށްދެއްވުމަށް. މިދިަޔ  އަށް މިަކންނޑު ހަމަ އެދޭ ކަމަކީ މިރޭން މިރެއަުޅގަ، އިއެްއޗަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށްދެްއވާފަ

ޖޫން މަހޭ އެ ވިދާުޅވީ ފުރަތަމަ ކޯޓު ތުރުކުަރއްަވން ފެއްޓެވީ. މިހާރު ޖޫން ައއިސްގެން އަނެްއކާ އަެންއ ހަރުގެ އަ

ހައެްއކަ، އަށެއްަކ،  ގޮެތްއވިަޔސްއްތޯ. ދެން، ކޮންމެނީ. އެހެންވީމާ، އޮކްޓޯބަުރގައި ދެ ދައަހަރަކަށް ދާން މި 

ނުޑ ރޭ މިކަން ވާނެ ގޮތެއް ހަްއދަވައި ހެންވީމާ، މި ެގން ހިނގައްޖެ. އެނުވަވަަރކަށް މަސް ފައިބައި  ެދއްވުމަކީ އަުޅގަ

 އެދޭ ކަމެއް. އެކަމަުކ، ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅަގއި އޮތް ކަެމްއ ކަމަކީ. އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މި ބަހުސް ދިގުެވގެންދިަޔއީ ދެން ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ުކޑަކޮށް  މުޤައްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް

ތަެކއް ނެގުުނ އޭގެ ުހރި ޕޮއިންޓު މިަތނަށް ލޮލަށް ފެނުނީމާކޯޓޭޝަން ައޅުަގނުޑ ދެންނެވިހެން  މީގެ ކުީރގަިއ ެވސް

އޮތް މައްސަލައަކީ  ނަމަ. ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅިފައި މީތި ލޮލަށް ނުފެނުނު އި ދައްކަންޖެހޭ ވާަހކަެއއް ނޫންޙަޤީޤަތުގަ

ނޑަ ނޑުއަދަދެއް ކަ ނެޑއް ރުފިޔާ އެއީ 5100ހުށަހަޅަން  ެއޅުން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ގެ ގޮތުަގިއ މިންގަ

ނަޑއަަޅއިގެން  . އެއީ، ދައުރަކަށް. ލަން. އެއީ، މިރެއިން މިރެއަްށ މިކަން ނިންމާއެގޮތަށް ނިްނމަން ކަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

އަޙްމަދު ރަޝީދު ވެސް އެ ދުވަހު ، ވެސް ވަޑަިއގެންނެތީމާ . އެ ދުވަހު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ނޑުމެ ،އޮތް ގޮތަކީ އިކަން ހިނގާފަ ދިމާކުރި ގޮތުން ަވޑަިއގެްނނެތީމާކަން ން އަހަަރކު ކިތައް ފަހަރުތޯ ދޭނީ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި ނަޑއެީޅ  ންމައިފިން. ތި ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށްފާސްކޮްށ ނި ކަ ޓަކައި ދަންަނވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން ކަ

މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭނީ ކޮންމެ ދައުރަކު އެއް 

 ތީވެ. ދެން، ރައީސްގެ ިބއުރޯަގއި،އުރު އޮންނާހެދުމޭ. މާނައަކީ އެއް ކޯޓޭ. އެީއ، ތިން ފަހަރު އަހަރަކު. ތިން ދަ

ފަހަރުއޭ. ދެން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސްީޕކަރުަގއި ބިއުޯރަގއި މަސަްއަކތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް އަަހރަކު ދެ 

ނިމިފަ.  ވެޓްމަންޓްަގއި ުއޅުއްާވ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އަހަރަކު ދެ ފަހަރުއޭ. މިހާރު އެޮގތަށް އޮތީ ފާސް ޕްރޮޓްކޯލް ޑިޕާ
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ނޑުމެން ދޭނީ ކިހާ އަދަދެއްތޯ ރޭ  ެއކަން މި .ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދުވަހު ނިންމާނުލެވި އޮތް ކަމަކީ އަުޅގަ

 ޓަކައި އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެްނ، ފުރުޞަތު އަުރވަން މި  ކުރަނީ. އެހެންވީާމ، ތި ޭބފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް މި

 ރުފިޔާއޭ އަުޅަގނޑުމެން ދޭނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ... 5100ޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އޮތީ ޢަލީ ފަޒާދަށް. އަޙްމަދު ރަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ އެ އެީއ، ރަނގަުޅ ފެން .އަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް ނިންމަނީ އަށްވުރެ ކުަޑ ވަރުެގ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  އް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ނިންމައި،ނުނެގޭ ަވރުގެ އެްއޗެއް ލިބިދާނެހެންނެ އަެގއްަގއި ކެހެރި އަުޅގަ

 މިކަން ކްލޯސްކޮށްލަންވީހެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަހާލައިފިން ޢަލީ ފަޒާދަށް. ޢަލީ ފަޒާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 އިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާ

 އަޅުަގނޑު އަޙްމަދު ރަޝީދުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތައީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދުކުރައްަވއިފި އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުަގނޑަށް ެއކްސްިކުއޒް ިއނގޭތޯ. 

ރާއްޭޖގަިއ ަގއި މި ޒާދު ދެންމެ ތި ނެންގެވި ޮޕއިންޓުޓަކައި ޢަލީ ފަ ބޭފުޅުްނެގ މަޢުލޫމާތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި

ހޯއްދަވާފަ. ީރ ކިާޔ ބަެއްއެގ ކޯޓޭޝަނެްއ ެވސް އެބައޮްތ މި ބޭފުޅުން މިހާރު ޓްރައި ކްލީންކުާރ ތަނެއް ދަ ލޯންޑް

ރައި ކްލީން ކޮށްދެްއވަނީ ވެއްޖެއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ޑް ށްކޮމްޕްލީޓް ސޫޓެއް ަކމަ މީތި ޑްރައި ކްލީން ކުރެވޭނެ އަެގއް؛

ރުފިޔާއަްށ. ދެން، އެ ބޭފުޅުންނަކީ  116ލާިރއަށް. ހަމައެކަނި ޓޮޕް، ކޯޓު، ޖެކެޓް  10ރުފިޔާ  196ވިތް ޖީ.އެސް.ޓީ 

ރައްވަްނވާެނ މަޖިލިސް އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މީތި ތުރުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ރިޢާޔަތްކު

ނޑުމެން ނުހިމަނަން މިއަކު. އެކަމަށް ވެްސ ރިޢާޔަތްުކރައްވަްނވާނެ. ހަމައެކަިނ  އިނގޭތޯ. ދެްނ، ެއ ފައިާސއެްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަމެްއ.  ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުން އެއީ ވާތީ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ދެނީ ކޯޓުގެ ައގު ކަމަށް

 .އޮތީ މުޢާޒަށް. މުޢާޒު ން މިދެން، ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 :ވާހަަކދެއްކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލީ
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ނޑަށް ވެްސ މީގައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ސްޓޭްނޑަަޑަކށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް އެންމެ  މުޤައްރިރު އަުޅގަ

އް ގެްއ ދެއްތޯ. ސީލިންގެ ަކނޑައަޅަން ިމ އުޅޭީނ ސީލިން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ދެން، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި ނަޑއަާޅއިރުަގއި މީގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ މުޤައްރިރު ދެންމެ  އިއޮތީ ފާސްކޮށްފަ ކަ

ޔާ އްޗެމްަބރު ތެރޭގައި ިތއްބަާވ ސްޓާުފންނަށް ތިން ފަހަރު ކޯޓު ދޭ ގޮތަށް. އެހެްނވެއްޖެ ، ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް

ނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމަނީ  ރުފިޔާ އެ  15000ައހަރަކު  ވެއްޖެްއޔާ ރުިފޔާ ދޭން ކަމަށް 5000މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގެ  ؛ ރުފިޔާ  5000 . އެހެްނވީމާ، އެއީކަމަށް ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ މި ދެން، އަުޅގަ

ނަޑކަށް ެއއްެޗއް ދަންނަާވކަށްދޭތެރޭަގއި އަ އާރުފިޔާ 5000ވީމާ، . އެހެން ކޮންކޮލިޓީައކަށް ކަމަށް ދާން މިއުޅެނީ  ުޅގަ

ށް މި އެ ކޮލަޓީއަ ؟ީޓއެއްތޯާދރާއިން ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮލިރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އި ،ނޭނގޭ. އެހެންނޫންނަމަ

ނަޑއެޅިއްޖެ  ނޑުމެންނަށް ސީލިންގެއް ކަ ނޑަްށ ސްޓޭންޑަޑް އަުޅގަ ންކޮޅެއް ހީވަނީ އެ ތައްޔާ އަުޅގަ

ނޑައެޅުމަކީ ހަަމ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް  ހެން. އެހެންީވމާ، އެްއވެސް ކޮލިީޓެއއް ނޭނގިވާނެސެންސިބަލް ައގެއް ކަ

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަށް.ސައިފަހު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙު ށްއޮތީ މަރުޒޫޤަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން، މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުފެލިދޫ ދާ

 ފިން.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮްށލައި 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.

 

 ވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްކެ  އަލިފުށީ

ނޑު ވެސްއާދެ! ޝުކުރިއް އެއްޗެްއސާ  މި އިކޮލަޓީއާ  ހިފަންވެގެން އިނގޭތޯ. މީަގއި ކުރުކުރަން ޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިން  މާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައިއްސަކަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ދޮވުހުރިހާ އެއްޗެ  ނެޑއް ަކނަޑއަޅަން އުޭޅ އަުޅގަ ގަ
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ނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކު ރޭވީމާ ރެވޭ ރަޝީދު ހުށަހެުޅއްވި ހުށަހެޅުން. އެހެންވީާމ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަންެވގެން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޝިޔާމް.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: 

ނޑު ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު ދެވެީނ  މެން ރަނގަޅު ކޮަލޓީއަކަށް ކަންނޭނގެހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް ިމ އަުޅގަ

ރިްނާއއި ޑްރައި ކްލީނިންއާ ެއއްޗެިހ މީގެތެރެއަށް އަންނަންޏާ ލޯންޑް ވީމަ އިނގޭތޯ. ދެން، އެކަމަކު، ފައިވް ތަުއޒަން

ނޑު ހަމަ ނޭނގެ ރަނަގޅު ގޮތަކަށް ުނވާނެ ކަން ން އެންމެއޭގެ ކޮލަޓީ ހީވަނީ ދެން ފަިއވް ތަުއޒަންއި . ދެން، އަުޅގަ

 އާދެ! ިމހާރު އެއްކަލަ...  ޕް މި ދެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ވައި ނޮޓް ބޮޓޮމް؟ހަމައެކަނި ޓޮ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއްދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ހުށަހެޅުމެއް. އެ ހުށަހެޅުމަކީ އޮތީ އެންމެ އިމިހާރު ހަމައެކަނި ހުށަހެޅިފަ

ދާއިާރެގ  ލީ ފަޒާދާއި އަލިފުށީދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ުފވައްމުލަކު މެދު ،އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި

ކަްނ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރެއްވި މި ދެ ޓަކައި  ހަމަ ބޭނުމަކަށްރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ޓަކަިއ އެ ވާހަކަ މި ފާހަގަކޮށްލީ.  ކަން ދެއްކުމަށްއެގްރިމެންޓެއް މިތާގައި އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔުނަނިމޮސް

ގެ ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މިތާ 5100 ،އަޙަމްދު ަރޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ ،ނީމި ދެ ބޭފުޅުން ތާއީދު މި ކުރަްއވަ

ނޑުމެން މި ދޭންއުޅޭ ޖެކްޓު ފުންނަށްމުވަްއޒަ ބޭފުޅުން ގަތުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް. ދެން، ހަމަ އެ  އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ސްޓްރެސްކުރަްއވާ، އޮން މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު  .ހަމަ ރެކޯޑްަގއި އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، އޮން ދަ ަގއިއޮފް ދަ ރެކޯޑު މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުެމއްހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

ނޫނިްއޔާ  ވެސް އެބަ ފާހަަގކުރަްއވާ. ބްލެކު އަޙްމަުދ ރަޝީދު ނުންވަނީ.ަގއި އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން ބޭރެކޯޑު

ސް ރީ މޭޒުން ވެއެހެްނީވމާ، އިދާޒާުތގެ ކުލަކުލަ ތުުރކުރަްއވަިއގެންނުވާނޭ. ތުރުކުރަްއވަްނވާނީ. ޒާތްބްލޫއޭ  އޯޝަން

ނޑުމެން ބޭނުންުކރެއްިވކަން ފާހަގަކޮށްދެއް މި ކޮމިޓީގައި ްސޓްރެސް، ކުރެްއވިކަން މިކަން ސްޓްރެސް ާވ ވުމަީކ އަުޅގަ

ޮގތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ލިބިފަިއ އޮތް ހުށަެހޅުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތާއީދު، ވާތީ މިހާރު ހުށަހެޅި ކަމަކަށް
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ގެ ިއއްތިފާޤުން މިކަން މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އެހެނިހެން މައްސަލައިގެ ގޮުތގަިއ ކޮމިޓީ  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

ށް މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑު މައްސަަލއެއް ުހށަހެޅުމަށް 

 ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ   ،ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު އަުޅަގނޑަށް މި ފުރުޞަތު ެދއްީވތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ބައެއް ަމއްސަލަތަްއ ދިމާވޭ. އަޅުއިންޝުއަ ަގނޑަށް މިހާުރ ރެންސު ެޕކޭޖުގެ ެތރެއިން އަުޅގަ

ނޑާ މިހާރު މި ދިމާވެފައި މި އޮތީ، ނުޑގެ އަންހެނުންނާސާލަކަށް އަުޅގަ  ؛ދެ މީހުންނަށް ލިބޭ ފައިސާ އި ައުޅގަ

ނޑަށް ކޮަޓރީގެ ޚިދުމަތް މި ލިބެނީ  ނުޑގެ އަންހެނުންނަށް މި  1500މިސާލަކަށް އަުޅގަ ޑޮލަރު ކަމަށް ވަންޏާ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި .ތަފާެތއް އެބަހުރި ޑޮލަރު. އެހެްނވީމާ މީގައި 1000ލިބެނީ  ތަނަށް  މި ،ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން އަުޅގަ

އެްއވެސް ތަފާެތއް ނުހުންނާނެ ގޮތަކަށް މި ޕެކޭޖު ޢާއިލާއަށް ލިބޭނެ ގޮތަްށ  އިވަަޑއިގެން ވާހަކަ ެދއްެކވިއިުރގަ

ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ތަފާތު ހުރުމާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ބައެްއ ޤައުމުތަކުން މި ޚިދުމަތް 

އިރު ވަރަށް އުނަދގޫ ކަްނތަކާ ދިމާވޭ. ކޮންމެ ފަހަރަކު މިސާލަކަށް ރިޕޯޓެއް ހައްދަން ދީފައި އެ ރިޕޯޓު ހައްދާ ހޯދާ

. އެހެންވީމާ، ގޮސްފަ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބަށް ،ނިމިގެން އަނެއްކާ ައއިސްފަިއ މިކޮޅަށް ގުޅަިއގެން

ނޑުމެން މިއަދު  ނޑަށް އް އަުޅގަުގ ޕްރޮސީކޖަރެއެއީ ވަރަށް އުނދަ ހަމަ ވަރަށް ިގަނ ފްލޯކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު ވާަހކަބޭބޭފުޅުން ދައްކާލި ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުންގެ ވެސް މި މައްސަލަ ދިމާވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެ، އަުޅގަ

މި  ،ވިދާުޅވެއްޖެ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޕީަކރ ވެސް މި ވާހަކަ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި  17ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ، އެބަ އާދެއޭ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތު. އެހެންވީމާ ހަޅައިދޭށޭ ތިމަންނަމެންނަށްމައްސަލަ ހުށަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ ދަތިތައް އިންޝުއަރެންްސ، އެަލއިޑު ިއންޝުއަރެންސްގެ  ބޭފުޅުން ިމ ތަނަށް ގެނެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބަ ،މަސައްކަތްކޮށް  އިކުރުމަށް ޓަކައި މީގަ ޙައްލު އްުލވެގެންާދ އްދަލުވާ ބައްދަލުވުމުުމގައި މިކަން ޙައަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވާހަަކ މިކަން ޙައްުލވާން.  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޭރވުމަށް އަދި ކުޑަ ތަންކޮެޅއް ިދގުވެަލއިގެްނ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ހެންވީމާ، ކޮންމެވެްސ އްލެއް ނާދޭ. އެަކމަކު މިއަކަށް ޙަ ފަހަރު ދެއްކިއްޖެ. އެ ވަރަށް ތަކުރާރުކޮށް ވަރަށް ިގނަ

ހިފަންވެއްެޖހެން އަޅުަގނޑަީކ ހީވަނީ މިަކން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭުފޅުން ގެންނަން ައޅުަގނުޑ  ގޮތަކުން ަޙއްލަށް

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން.ތާއީދު ހުށަހަޅަން. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު  ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.
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 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ޤީޤަުތގައި ިމ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ަހމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުލީ ތާީއދުކުރާ މައްސަލަެއއް މި މަްއސަލައަކީ. ޙަ

މިހާރު ؛ ބޮުޑުވން އޮެވގެން ވަރަށް ބޮޑެިތ މައްސަލަތަކެއް ގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ކަންމައްސަލައަީކ މިތާ

ެވްސ  މާ ރަނގަޅު. އާސަންދައިން މިއަށް ވުރެށް ިދޔަޔަސް ތި ކެންަސލްކޮށްލާފައި އާސަންދައަމީ އިންޝުއަރެންސް

 ގެން މިކަންދައްަކއި ރު އެބަ ލިބޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އިންޝުއަރެންސް މީހުންނާ ވާހަކަމާ ރަނގަޅު ޚިދުަމތް މިހާ މިއަށްވުރެ

 މާ ރަނގަޅު ގޮެތއް ހަދާފައި ދޭން ވެސް މިއަްށ ވުރެއާސަންދަިއގެ ަވކި ޕެކޭެޖއް މެންބަރުންނަށް  ންޏާނުކުރެވެޙައްލު

ނޑު ވަރަްށ އަދަބުވެރިކަމާ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން  ،ެއއްކޮށް ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމޭ. ދެން އަޅުގަ

 ދެްއވާށޭ. ގައި އިނދެވޭެނ ގޮތް ހައްދަަވއިކޮމިޓީ ކުރަްއވާ ދުވަހު ައޅުަގނޑަށް މިހާޒިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ކުިރއްޔާ އަްޙމަދު ރަޝީދު. މުއާވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

 ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލީ

ނޑު ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ފަލާއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤަ އަށް ްޙ އެ ދެްއކެވި ވާހަކަ އްރިރު. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެއް ރަން. މި ކާޑަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކު ނުކުރެޭވ ގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންައޅުގަ

 ލިބެން މި އުނދަޫގކޮށް މީގެ ޚިދުމަތް  ށްއޮންނަނީ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަރަ ޕްލާސްޓިކު ކާެޑއް ގޮުތގައި މި

ނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ާކަޑކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއްވެސް ބޭުނމެއް އޮތް ެއއްެޗއް ނޫން. ައުޅގަ

ނޑު ަޙޤީޤަތުގައި މި ާކޑު މިކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ފަލާޙް  ހެްނ ގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާީއދުކުރަން. ދެން އަުޅގަ

ދެްއވުްނ ށް ހަމަ ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަ 250ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްމަހު  ވުރެ ބޭއްވުމަށް

. ެއއީ ިމހާރު ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އޮްނނަ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާވެސް ައޅުަގނޑު އެދެން. މި ކާޑު މިގޮތަށް މި ޚިދުމަތް 

ފަރުވާ ހަމަ އެ އެއްވެްސ ންގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން ބޭސްހުގެ މެންބަރުންނަކީ އާޝިޔާއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ  ކަންނުވެ ނަންވުމަށް ުވރެ، ލިމިޓެއް ނެތް ގޮތުަގއި ކުެރޭވ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި. އެހެންީވމާ

 އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. .ލިބޭ ގޮތް ވުން ވެސް މިއަްށވުރެރުފިޔާ ތިން މަހުން އެއްމަހު  250ރަނގަޅު 

 

 ރިޔާސަތުނ ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ަފލާޙް. 
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 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

އީ ކުަޑކުަޑ އަކުފާނު އެއެ މަނި ،ދައްަކވަމުން ވިދާުޅވިރީގެ މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރ ވާހަކައަޅުަގނޑު މިއަދު ހަމަ ކު

 ،ބޭފުޅާ ވިދާުޅވީއެ . އަށް ގޮސް އުޅުްއާވފަފަރުވާފުޅެއްަގއި ސިްނގަޕޫރުަގއި ޭބސްއާލާސްކަން  ؛ހިތުގެ މައްސަލަ

ގްރާމް ހަދާއިރުަގއި، ހަދާއިުރގައި  ެއއީ އެއް ކަެމއްގެ ތެެރއިން  އޯ.ޖީ.އެން ވެގެންއް ލަްއަވންސްޓެންޑެ ތިމަންނާގެ

އަމިއްލަ އަތުން ލާރި  އް ލަްއވާ ކަމަށް ަވންޏާއެކަމަކު ސްޓެންޑެ ދުން އޮވޭ.ހެްގރާމް  އޯ.ޖީ.އެންލައްވާ ެއއްެޗއް. 

 އީ އެއް ެއއީ ވަރަށް ޮބޑު ނިަކމެތި ކަމެއް އެ ދިމާވަނީ. އެހެންވީމާ، އެދައްކަންޖެހެނީ. އެހެންވެއްެޖްއޔާ 

ނުޑމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް  ވާތީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަމަކަށްއްޕްރޮސީޖަރެ އެބައޮތް. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކީ ވެސް ހަމަ ދުވަސް ވެފައި ތިބި މީހުން.  ހަމަ މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ހަމަ ދިމާވެދާނެ. އަޅުގަ

 އިމާދަން ނޫން އަނެއް ދުވަހު  ހާޓް މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ. ެއހެންވީމާ، ދިމާވީމަ މިކަހަލަ ަކމެއް ކުރަން ދިމާވާއިުރގަ 

ނުޑމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ނިކަމެތިކަން ދިމާވާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަމަ  އެކަން ނުކުރުނީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިފަންއްލެއް ހޯދަން ންފިލުވައ މިއަށް ޙަމި އޮޅު އިއެ ބޭފުޅުން ކައިރީގަ   ވެއްޖެ. އެހެންނޫނިއްޔާ، ދެންއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް މިކަމެއް   ނުވާނެ އިނގޭތޯ.އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަކީ މި ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރު ކަމަށް ވާތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

ނޑާ ވެސް މި ދިމާވާ އިންޝުއަމެންބަރުން  ރަްށ ވަ .ކުރޭވެސް ހިއްސާ ރެންސާ ުގޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

އާއި އަޅުަގނޑާ މި ދޭތެރެއިން ދިމާވީމަ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. . ފަލާދަތި އެބަހުރި ކަމަށް

ދެ ބޭފުޅުން ެވސް.  ޒާއި މުޢާރަްއވާ އަޙްމަދު ރަޝީދާގެ ހުށަހެުޅއްވުމަށް ާތއީދު ވެސް އެބަ ކުޙް އެހެންވީމާ، ފަލާ

ނުޑ މިއަްނނަ ބުދަ ނޑު އެބަ ުހށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، އެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން ގެންނަން އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  ؛ްއޔާބޭފުޅުން ގެންނަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ބުދަ ދުވަހު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ވެއްޖެ ދެން އަުޅގަ

އޮްތ  އިވުން މީގަ މަ އެއްބަސްތި ބޭފުޅުންގެ  ހަ ވަރުގެ ކަމެއްހެންނެއް މިއީ.ހިއެއްނުވޭ ވޯޓަކަށް ވެސް އަަހންޖެހޭ 

ނޑުމެން ނޯމަލް ޯވކިން ،ައާވޒްަގއި އެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުުކރަން ވޯކިންކަމަށް ބަލާފައި މިއަންނަ ބުދަ ދުވަހު  ގ އަުޅގަ

ޒްަގއި ައޅުަގނޑުމެން ގެްނނަން މި ނިމުނީ އިނގޭތޯ. މި ރޭގެ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަެއއް މި ނިމުނީ. އަވާ 

 .العالمين ربّ  هلل والحمدރޭގެ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނީ.  މާ، މިއެހެންވީ
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