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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަްށ  ހާޒިރުެވ ަވޑަިއގެންނެިވ އެންމެހައިމާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ މި ދައުރުެގ ދެވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް `. 

ނުޑގެ ކަނާތް  ނޑުމެންނާ  މަރުޙަބާ. އަޅުގަ  އިއްޒަތްތެރި  އެކުަގއި އަްއޑު އަތޮޅު މަރަދޫ ދާއިރާގެފަރާތުން އަޅުގަ

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށިމެންބަރު، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އަދި 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ުކޑަހުވަދޫ. އަޅުަގނޑުެގ ަވއަތް ފަރާތުަގއި ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ދާއިާރގެ  އޭދަފުށިއަދި ގެ ިއތުރުން ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދު. ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު

ގެ އިތުރުން ސ.ފޭޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވަޑަިއގެން ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުމަކީ އާއްމުކޮށް ފެށުމުގައި އިތުރު އެްއވެސް އަޅު އެބަ ތިބި. ނޑުމެން ކޯރަމް ހަމަ. އަޅުގަ ގަ

ޝާރާެތްއ ކުރިއަށް. އޭގެ އިގޮތުަގއި އަށް ހުޅުވާެލވޭ ބައްދަުލވުމެއް އް ނެތި ދާކަމުގަިއ ވާނަމަ މީޑިޔާ ހުށަހެޅުމެ

ނޑު ފަްއޓާނަން  ދާރީ މައްސަލައެއް ވާނަމަ އެ މައްސަލައާމެުދ އެޖެންޑާއަށް. ފުރަތަމަ އިނުފެންނާތީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ިއއްޒަތްތެިރ  އަރުަވން.ޓުެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މިނި 5 ކުރުމަށްމަޝްވަރާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު އިދާ`.   އީ ގޮުތގައި ުހށަހަޅަން އޮތީ ސަރުކާރުގެ ެއންމެ މައި ހޮސްޕިޓަލު މި ގެރީ މައްސަލައެއް އަުޅގަ

ކީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ ބޮުޑ ހޮސްޕިޓަލު. އަދި އެންމެ ގިނަ ރަްއޔިތުން އެތަނަށް ާދ .އެމް.ެއޗް. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަ އައި.ޖީ

ކާރަށް ެވސް އެންމެ ައގުހެޔޮ ގޮތަކަށް ސް އަދި ސަރުއެހެންވީމާ، އެ ތަނުަގއި އެންމެ އަގުހެޮޔޮކށް ވެދެން ހޮސްޕިޓަލު. 

ެއއީ ެއ ތަނުން މެ އަގުހެޮޔ ގޮެތއްަގއި އެކަން ކުެރވެން އޮންނަ ތަނެއް. ރަްއޔިުތންނަށް އެން އެކަން ކުެރވޭ އަދި

ޖެހޭ. ކޮންމެެވސް އެއް ަބއެްއ ދައްކަންތަކަށް ގޮްއސިްއޔާ ކޮށް ހިލޭ. ދެން ހުރި ކްލިނިކްންޏާ ހަމަ އެއްރަބޭސްކު

ނާރުގެ ޑޮކްޓަަރކު ނެތް. ދެން އެހެން ބަެއއް ޑޮްކޓަރުން ވެސް ނެތް.   ވެސް އެހެންވީމާ، އެ ތަނުަގއި މިހާރު

އާިއ  ވަންނަ ލާރިމި މި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ތަނުން ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަަގިއގެން ނަމަވެސް އެބަ ޖެހޭ  އެހެންވީމާ، މި

ރުްނ އެ އޮްތ ބޮޑު ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑޮކްޓަ ނީ ކީއްވެގެންތޯކްޓަރަށް ނުލިބެން ޑޮއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު

ނޑު ދެޭކޮގތުގަޑޮ 10އެތާ ތިބެންޖެހޭނެ ނާރުގެ  . އެންމެ ޑޮކްޓަެރއް ވެްސ ނޫން. މިހާރު މި އުޅެނީ ކްޓަރުން އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި އެ މީހަކުއެންމެ  ން. ދެން މީހު 10ާތ ތިބެންޖެހޭނެ ވެސް ނެިތެގން. އޭގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

މި ތަނުން ސަބް ކޮމިޓީއެއް ަނގަިއގެން ނަމަވެްސ  ތަނަށް ޑޮްކޓަރުން ހަމަކުރުމުގެ ކަންތައް  އެ އެހެންވީމާ،

ނޑު ހުށަހަޅާލަން އޮތީ އިާދރީ މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި  ގެ ގޮުތަގއިކަން ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން އަުޅގަ

މި ކުީރެގ  އެހެންވީމާ، ތު ފުދޭވަރަކަށް ގޯްސކޮށް މި ޮއތީ.މަސްލަހަމި ޤައުމުގެ މިހާރު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން 



  

ވެސް ގެނެްސގެން  ބަލަިއގެން މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާ ެއއްޗެހި އަނެއްކާނަގަިއގެން، ކަންަތއްތައް  ކަންތައްތަުކގައި

ެވސް ތަންކޮޅެއް، ގާނޫނުަގއި  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މި ގެން އިތުުރ ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގެ ތެރެިއންފްލޯއަށް ފޮނުވައި

 ވެސް ބަެއއްގެ ަބދުނާމު ވާހަކަ ދައްކައިގެން  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަނެއްކާމަޑުކޮށްލަން ތު ރަނގަޅުވަންދެން މަސްލަހަ

ބަލަން މި  ަތއްވެސް ކުރީގެ ކަންތައް ވެސް ކުރީގެ ކަންކަން ބަލާބަލާ ޤައުމެއް ހިންގޭކަށް ނޯވޭ. އަބަދު އަބަދު، ގައުމު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤައުމުގެ މަސްލަހަކަން އަޅު ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި ތަށް ޓަކަިއ ވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ގަ

 . ުޝކުރިއްާޔ.ހެން ހުރި ކަންތައް ކުރާއިުރގަވިސްނާލަން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރީ މައްސަލަިއގެ ނުކުތާެއއް ނޫން. ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ އިދާ

ނުޑ  ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ގޮތުަގއި ފަހުން އެހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ ަބއިަގއި ައޅުގަ

ނުޑމެން ނޯޓުކޮއެުކގައި ދެންމެ ވިާދޅުވެދެްއވި ނު ނޯޓުކޮށްފައި ބާްއވާނަން. އަިދ އެއާ އެުކ  އެއާ ށްފައިކުތާ އަުޅގަ

ކުޑަކުޑަ ެއްއޗެއް ، ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަރުވަން.  ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަށްމޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުކުރިއަށް ދަމުން 

ނޑުމެްނ ދަންނަވާލާނަން.  ެއ އޮތަތީެވ  ޓު ތެރޭގައިމިނި 5 ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު ވަޒީަރކާ އެޮޕއިންޓްމަންޓެއްއަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ބޭނުންވަނީ. ްއޗެްއ،މަނިކުފާނު ކުޑަކުޑަ އެ  އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނކަން ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ނޑު ޣަފޫރަށްވުރެ ކުރިން އެދުނީ ވެސް.  .ގަތީނުދެންމެ މުޤައްރިރު ފެނިވަޑައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ވެސް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު  ވަރަށްއެހެންވީމާ، 

ނޑު ހަމަ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ނޑުމެން މިއަދު ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ކަމެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަބަރު މެން ގަކޮށްލަން. އަުޅަގނޑު ެވސް އިޖުތިމާޢީ ވަރަށް ިގނަ އެ ފާހަގަކުރެއްިވ ކަންތައް އަުޅގަ

ވީމަ ައޅުަގނޑަށް އެބަ ހުރި ހަމަ ވަރަށް ޮބަޑށް ބައެްއ ޑޮްކޓަރުން، ަބއެްއ ތައްތަުކގަިއ މިހެން އުޭޅ މީހަކަށްކަން

ަގއި ހުންނަ ޑޮކްޓަރުންަތއް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި ސްެޕޝަލިސްޓް ަގނޑުމެންނަށް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުޑޮކްޓަރުން ައޅު

އެހެން ތަންތަނުގެ ަވގުތުތަކަށް އިސްކަންިދނުމަށް ނުވަތަ މިވެނި ތަނެއްަގއި މިވެނި ވަގުެތއްަގިއ ވަގުތަްށވުރެ 

ހުންނާނެއޭ ބުނެ އެތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ، ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް ތަންޮކޅެްއ ދަތިވެ، އެހެން ތަންތަނަށް 

ނުޑގެ ެވސް އެބަ ހުރި. ހަމަ  ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ޑޮކްޓަުރންތައް ވާހަކަދައްކަމުންދާކަމުގެ ސާބިތު ހެކި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މިއަދު ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުާރ، ސަރުކާރުގެ 

ނޑު ވެސް  ވެވާތީމަށްރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަ މެނޭޖްމަންޓެއްގައި މަސައްކަްތ ކުރަމުންދާއިރުގައި އޮތް ވަ   އަުޅގަ



  

ވަުރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ދެން މި ކޮމިޓީގައި ދެންމެ އެ ިވދާޅުވިހެން ވަރަށް ަބއިހަަމ އެ ވާހަކަ  ވަރަށް ބޮޑަށް

ރިޔާޟް ރަޝީުދ  ުމޤައްރިރު. ދެން ސަބް ކޮމިޓީން އެ ވަނީ މިހާރު އިްއޒަތްތެރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް އެަބ އޮތް

ނިމިގެްނ ެވސް އަވަަހކަށް އެ  . ދެން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ވީހާނިންމާފަެއއްޗެހިތަެކއް  ށް ގިނަހުންނަވައިގެން ވަރަ

އިޙުމާުލވެފައި ހުރި ފަާރތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ތަުކގައި އެ ހުރި މަްއސަލަތަުކަގއި ގޮސް، އެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު

މުގެ އެންމެ ޓީއަކީ ދައުލަތުގެ ާމލީ ކަންކަން ބެލުޔަތު ކޮމިއުސޫލުތަެކއް ގާއިމުކުެރިވގެްނ ދާން އެބަ ޖެހޭ. މި މާލިއް

 ވާީތވެ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަަތކުަގއި އެ ދީފައި ޮއންނަ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށްވަރުގަދަ މެންޑޭޓެއް 

ރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މުޤައްރިރު ތަންކޮެޅއް ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި މަސައްކަތް ކު  އަށްވުރެއެ ހުންނަ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި 

ނޑު ވަރަށް  ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ.ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައި  ހޯއްދަވައި ެދއްވުަމކީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑުމެންނަށް ސަލީ ނޑަށް ތާީއދެއް ނުކުރެވޭ. ެއއީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް އަުޅގަ މް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ އެއް ަބޔަށް އަުޅގަ

 ެވސް ިސޔާސީ ވިސްނުމެއް ނެތި ހަމަ ފަސްކުރެވޭކަށް ނެތް. ދެން މިތަނުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ނިންމާފައި އޮންނާނީ އެއް

ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ  ކޮށްފައި އޮންނާނީ. މިހާރުއޮންނަ ފެކްޓް ބޭްސޮކށް އެކަން  އޭަގއި ވެސް އެބަ އުޅޭ ައޅުގަ

ނޑަކަށް  ނޑުމެން މިދިޔަ ަބންދުތެރެއާ އެްއކޮށް މިހާހިސާބަށް އަިއއިރު ގާްތގަ ސަތޭކައަްށވުރެ ގިނަ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު. އަުޅގަ

ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަްށ  ނީ. އެހެްނވީމާ، ވީހާ އަވަހަކަްށ އެ އޮންނާވަރަކަށް ރިޕޯޓު ނިްނމާފައި  ސަތޭކަ

އެކަެމއް ހިނގި ގޮތަށް އޭަގއި އޮންނާނީ. ހަމަ ހަޅަނީ. ދެން އޭަގއި ނޯންނާނެ އެްއވެސް ަކހަލަ ގޯހެއް. އަޅުަގނޑު ހުށަ

 ކިޔާފައި އެްއެޗހި ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ހެންނޭ މިވެނިއެހެންވީމާ، ދެން ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ސިޔާސީ މަސްރަޙޭ، 

ނޑު ޮގވާލަން.މިތަނުން ދާންޖެހޭ ސްޕީޑްަގއި އެ  އެީއ ހަމަ ނުފޮނުވައެއް ނުބެހެއްޓޭނެ.  އެްއޗެހި ައވަސްކުުރމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ރިޔާޟް ރަޝީދު. ދޫޮކށްލީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ 

 ޝީދު.ރަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި



  

ވާީތެވ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެންަނނީ މި މައްސަލަ ފިނޭންސް ަފއިާސއާ ީސދާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް  މި މައްސަލައަކީ

މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ ބަލާލަން.  ބަޖެޓުގެ ކޯުޑގެ ތެރެއިން މި ފައިސާ މިގޮތަށް ދޫކުރުމާމެދުަގއި މިނިސްޓަރަށް ލިޔެލަން. 

އެުކަގއި ޭއގެ ކުީރަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި އަހާލަން އެބަ ބޭނުްނވޭ ކިހާ މިންވަރެއްޯތ މިކަމަށް  އާއެދެން ހަމަ 

ނޑުމެްނ  ޚަރަދުވާނީ. މި ދެ ކަންތައް ސާފުކުރުމަށްފަހު މިއާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ދިޔައިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނުޑެގ މި ކު ރަން އުޅޭ ކަެމއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅއް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން. އެހެްނވީމާ، މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް މި  ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާލަން. މިގޮތަށް ކުރިއަށް ިދޔަިއްއޔާ އަުޅގަ

 ފަސޭހަވާނެހެން. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އްސަލަތައް ެވސް ހުށަހެޅޭ މަ ދަުއލަތުގެ އެހެން ކޯޓުތަކަށް، އާދެ! ސިވިލް ކޯޓުަގއި ެވސް އަދި ސަރުކާރުގެ

ނޑުއަވަްސކުރުމަކީ މުހިން ސް ސަުރކާރުެގ ަރސްމީ ގަިޑ ފިަޔވަިއ އެހެްނ ދެކެން. އެހެންނަމަވެ މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުވާނީ އެނޫން ގޮތެއް ތް ކުރަން ތަުކަގއި މަސައްކަގަޑި ކުރާ ހިތް އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެިތގެން. ދެން އަޅުގަ

ކަންކަން  ގެްނޭވ. އެހެންވީމާ، އެތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ އެހެން ގޮެތްއ ނެތިގެންކަންވުން ެއކަށީ މިފަދަ މައްސަލައެއް މި

ތްތެރި ެމންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް މި ކަމަށް ދަނީ ޖުމްލަ ިއއްޒަ ން އަނެއް ކަމަކީއެބަ ޖެހޭ ބަލާލަން. ދެ

ކިހާވަރެއްތޯ ބޭިސކް މުސާރަިއގެ ބާވީހުންނާއި ހަތަކުން ެގއްލަިއގެން ގަިޑއަކަށް ޖޭހޭ ަވރެއް ވިދާުޅވެފައި އެަބޮއވޭ. 

ަގޑިއިރަްށވުރެ ިއތުރުނުވާނެ ގޮެތއްގެމަތީން ދޭ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ޮއވޭ. އެެހންވީމާ، އެ އަށް ޖުމްލަ ޖެހޭ  5ކު ދުވާލަ

މިންވަރެއް ވެސް ބަލައިލާފައި އެއީ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން މިހާރު ކުރެވޭ މިންވަރެްއެގ ޚަރަދެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި 

ނޑުމެން މިއާ ދޭތެރޭގައި ނޑަށް ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ދެން އަޅުގަ  ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ



  

ރަޝީދު  ނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްދުއަޅުަގނޑު ވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެ ްއޔާ މުޤައްރިރު.ޝުކުރި އާދެ!

ދެއްކުމަށްފަހު އަދި އެ ވިދާޅުވި ގޮަތްށ މަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ވާހަކަހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި މައްސަލައިަގއި ފުރަތަ

 އް ނިންމަން ދަތިވާ ކަމަކަށްވާތީ އެއަށް ިރޔާޟް ތެައށް ގޮ ެއއްޗެހި ލިބިގެން ނޫނީ މި ރަދަކާމީގައި ހިނގާނެ ޚަ

 ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ާތއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑިޔާރުންަނކީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީެގންވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަްތ  އަޅުަގނޑަށް މިކަމަކަށް ާތއީެދއްނުކުރެޭވ. ފަ

ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ޕެކޭޖާ އެއްޗެިހ  މަބޭފުޅުން ރިޓަޔަރކުރެްއވީ އިތުރަށް އެ ދީފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. އަިދ އޭގެ

ނޑިޔާރުން މަސަްއކަްތ ކޮށްގެން ނުވާނެ. އާދަިއގެ ލިބޭ. މި ދުވަހު މުސާރައަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ގޮތަކަށް ކޯޓުަތކުގެ ފަ

 ގާތްަގނޑަކަށް ސާޅީސް ފަްސ ހާހެއްހާ ރުފިޔާ އެއިން ބޭފުޅަކަށް އެަލވަންސާ ެއއްކޮށް ޖެހޭ. ޖެހޭއިރުގައި ދެން އެ 

ނޑަ ާއއި އިތުރަށް ބައިވަރު ލާރި  ވެސް އިތުރު ަގޑި ބޭފުޅުންނަށް އަނެއްކާ  ގަބޫލު އެްއގޮތަކަށް  އީށް މިކަ ދޭން އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް  ެވސް ައވަހާރަަވންދެން ހަމަ އެ ެވސް އަނެްއކާ އިވެސް ނުކުެރވޭ. އެއިން ބޭފުަޅކު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފަ 

ަފކު ޢިނާޔަްތތައް ދައުލަތުން ދޭ. އެހެންވީމާ، މިީއ އާަދއިެގ އޮފީެހއްަގއި އާދަިއގެ މުަވއްޒަ އި ހަމަ އެލަވަންސާ

ވެސް ހަމަ ރާއްޭޖެގ  ބޭފުޅުން މަސަްއކަތް ުކރައްވަންޖެހޭނީކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ނޫން އެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކަށް 

ވެސް ލިބިލައްވާނެ. އެހެންވީމާ،  ނިސްބަތުން ހަމަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ މުސާރަ އެިއން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް

 އްނުކުރެވޭ. ަކމަށް ތާއީދެ އަޅުަގނޑަށް އެހާބޮޑަކަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ސިޓީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ނުކުާތގެ އަީލގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ސްޓްރަކްޗަރ ފާސްކޮްށ  އާދެ!

ނޑިޔާރުންނަށް ދޭނެ އެްއެޗހިތަކެއް ވާނީ މި ކަމުގައި ހިނގަިއގެން  މި ކުރީަގއި ަކނޑައަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް ފަ

ގެ އޭޕްރީްލ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ  2015އަންނަނީ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި އެ ކޯޓުަގިއ ހުރި 

ދުވަސްތަުކގައި ަނއިޓް ކޯޓު ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާތީވެ މަދަނީ ބައިވަރު މައްސަލަތައް ސިވިލް ކޯުޓގައި ޮތއްޖެހިފަިއ 

ނޑުމެންގެ އެންމެންނަށް  އިވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން މީގެ  އަޑު އެބަހުންނަ ވާހަކަ އަޅުގަ

ކަމެްއ  އަުޅަގނޑަށް ިވސްނޭ ެއއް . އެހެންނަމަވެސްވެސް ނޫން މި ދަންނަވަނީ ެވސް އަދި އެްއޮކޅަށް ގައިދިފާޢު



  

ށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ދެއްވުމަެދވޭ އެ  އިމި މަސައްަކތްތައް ނިންމުމަށް ވަކި ޕީރިައޑެއް ަކނަޑއަޅާފަ .ދަންނަވާލާނަން

 !މެ ދެންނޫން. ތެ ކަމެއް ހަމަ އުމުރު ދުވަހަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް. މިއީކީ ހޯލްސޭލްކޮށް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވިދާނެ 

ިއގެ ހަމަ އެބަހުރި ކައަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެ ދެއްކެިވ ވާހަ

ރަނަގޅު ހަމައެްއގެ ވާހަަކ އެ ވިދާުޅވީ. އެއީ ކުރިން ނިންމިފައި އޮްތ ނިންމުމެއް އޮންނަ ގޮތަށް.  އިނގޭތޯ. ވަރަށް

މެ އެކަމަކު އެ ބަދަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރާިއ އަދި މި އިންެޓންސިވް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ދެން

ނޑުމެންދު ހުށަހެޅުއްވިހެން އަރަޝީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް  ޅުގަ

ގޮތަކުން ދެވޭނެ  ނޫންއެ ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެއްެވސް ހިސާބަކުން ނުވަތަ އެއްވެްސ 

ނޑުމެންނަށް ސުވާލުކޮްށ ގޮެތއް  މަގެއް އޮތް  ކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ދިނުމާިއ މެދު އިޢުތިާރޟުކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ އަުޅގަ

ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ އިއްަޒތްތެރި އެއް މެންބަރަކު ތާީއދެއްނުކުރަްއވާ. އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުުޅ 

މަށް ފުރުޞަތު ދެން މާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުިރއަށް ދިއު. އެެހންވީތަނަށް ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވުމުގައެްއގޮތްެވއްޖެ އަދި މިހާ

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަތިވެރި ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑު ތާއީދުުކރަން. ދެ ނުޑ  ން މިމިހާތަނަށް މި ފާޅުކުރެވުނު ޚިޔާލުތަކަށް އަުޅގަ ކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާއިރު އަޅުގަ

ތިބަ ބޭފުޅުން ފަދައިން ވަިކ ަގޑިެއްއގައި ގަިޑ ޖެހިފައި ވަކި ުދވަހަކަްށ  ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ދަްއަކނީކީއެްއ މި

ނޑިަފއި ަވކި ުދވަހަކަށްުވރެ، އިތުރު ގަޑި... މިކަހަަލ ބައެްއގެ ވާހަަކއެއް ން. ނޫ ސަލާން ބުނީމަ މުސާރައިން ކެ

ނޑު ގަބޫލުކުރަްނ މިހާރު ހެދިފައި އޮތް  ތަނުން  ވެސް އޮންނާނެ މި އެހެންވީމާ، މިކަން ނިންމާއިރު އަޅުގަ

ނޑަާކއި ނޑައެޅުނީމަ ަވކި  ނާޔަތްތަކާ.ދޭ ޢި އޮނިގަ ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ދެން މިހެން ކަ އޭގެ ތަފްސީލުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެ އިުރގަިއ ވަރަްށ ބުރަކޮށް އެހެނިހެން އިރު އި އާ ްސ ބަޖެޓު ނިންމާއިރުއޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ައޅުގަ

ވެސް  ވެްސ މަސަްއކަތް ކޮށްފައި އެބަހުރި މި ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ މެންބަރުން ގާތްަގނޑަކަްށ ރޭަގނުޑ ދަންވަންދެން

ހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ކުރަން. އެމަސަްއކަތްމަސްދުވަހު އެހެން. އެހެންވީމާ، ބަެއއްފަހަރު އެހެން  1ގާތްަގނޑަކަްށ 

ނޑުމެން ަސރުކާރުަގއި އުޅެަފއި ތިބި ވަަރށް އާދަކާދަައކީ މި ގިނަ މީހުން، ވަރަށްގިަނ  ތާނގައި އެަބ ތިއްބަވާ އަުޅގަ

ީތ ނޫން. މަޢާފުކުރައްވާތި! ެއއްެޗއް ދޭންފަށައިފިއްޔާ އެ ހުއްުޓމަކީ ވަރަށް ދުރުކަމެއް.  ބޭފުޅުން އަސްލު މީހުންނެއް

މަހުގެ ނިޔަލަށް ވިަޔސް  ކަން އަިދ އޭޕްީރލް ގަބޫލުކުަރއްވާނެ. ެއއީ ހަމަ ހުޅުވާލެވޭ ދޮެރއް. އެެހންވީމާ، މި ވެސް

ކަންކަން  ތަނަށް މި  . އެހެންވީމާ، މިއޮތީ އައިސް ޖެހިފަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވިޔަސް މިހާރު އޭޕްރީލް މި

އަިދ މިހެން ވިޔަސް ކުއްިލއަކަްށ  ބޮޑު ކަމެއްގަ. އެހެންނަމަވެސް ރަށްއުޅޭއިރު މި ހީވަނީ ވަ ބަލާފައި މި ނިންމަން މި 



  

ގޮތަްށ  ދެންނެވި ކަންކަން އަދި ެއއްކަލަ މި ގޮތާިއ މި ދެވެން އަންނަ އެ އަޅުަގނޑަށް މި ދޭ ޢިނާޔަތްަތކާއި ދެން 

ްއޒަފުން ފިަޔވައި ދެްނ ސީ މަޤާމުތައް ުނވިައްސ އެްއކަލަ މި ދެންނެވިހެން ސިވިލް ސަރވަންޓުން އިދާރީ މުވަސިޔާ

މިސާލަކަްށ  ދެންނެީވ އެހެްނ ތަންތަނުގައި ގޮތެއް. މި ތިބި މީހުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ލާރި ދިނުމުގެ އުސޫލު އޮންނަ 

ކަމަށް  އިކަންކަން ބަލާފަ ކަންކަން އުހުނ! އުހުނ! މި . މި މިހެން ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރުން، ްސޭޓޓް މިނިސްޓަރުން

ަކމަށް ގޮތެްއ ނިންމޭނީ. ހަމަ މިހެން އައިމާ. ދެން އެީއ ކަންޭނނގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނީ މިއަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރަ

ނޑު މި ދެންނެވީ ބައެއް ނޑު މި ބުނަނީ ދޭން އިންކާރުކުރަނީކީ ނޫން. ައޅުގަ  ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވެސް މަފްޙޫމަކީ. އަުޅގަ

ންމެ ލާރީެގ ކަންަތއްަގނޑުަގއި ޮބޑުކަުމގެ ޝަުކާވ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީސް މެންބަރުން ކަންނޭނެގ އެ

ދެންނެވީ އިތުރު ގަޑިއެްއ އިތުރު އެލަވަންެސއް ނެތި  ޚާްއޞަކޮށް މީޑިާޔގައި އަބަދު ދައްކަނީ. އެކަަމުކ މި ،މީޑިޔާަގއި

ސް ދެން ިމ ވެ  އެބަހުއްޓޭ މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި އަދި މަޖިލީސް އިދާރާގައި ވެްސ އަދި ަބއެްއ ޮކމިޓީތަކުގައި 

ކުރާ ވާަހކަ. ންނަ މަހާއި ހަމައަށް މަސައްކަތްއަ . އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ދައްކަނީ މިވެސް މަސައްކަތް ޮކށްފަ ބޭފުޅުން

ނޑަެއޅިފައި ހުރި އެހެންނޫންތޯ! މިހެން މި  ނޑުމެން މިހާރު ދޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ ގޮތާިއ  ދެންނެވީ އަުޅގަ

 ޤާފަތެއް ޮއވޭތޯތް ކޮށްލުމުން މިހެން ދިނުމުގެ ޘަދެންެނވި ގޮތަށް ވަކި ުދވަސްޮކޅަކު މަސައްކަ މި ގޮތަށް ދެން އަނެއް

ގޮތަްށ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުން ފިަޔވަިއ ނުވަތަ އެްއކަލަ އިތުރުަގޑި އެ ދެޭވ މަޤާމުތަކުަގއި ތިޭބ  އާިއ ދެން މި ދެންނެވި

ކަމަށް  އިވެސް ސާފުކޮށްފަ ސާ ދިނުމުގެ ކަންތައް އޮންނަ ގޮެތއް މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މަޤާމުތަކަށް އިތުރުަގޑީގެ ފައި 

 ަކމަށް ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނީ އުސޫލެއްގެ ަމއްޗަށް ނިންމަންޏާ.  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  ރު މޫސާ ނެންގެވި ނުކުތާަގއިާއއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނުކުތާ

ނޑުެމންގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ގޮެތއް ނިންމިގެން ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ  ހަމަ މި  ހުރި ވެލިޑިޓީގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށް ހަމަ އަޅުގަ

މި ޮކމިޓީއަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ެއޑްރެސްކޮްށ  ިސޓީ ދަްނނަވަނީ. އަދި މި އަޅުަގނޑު އަިދވެސް މި

އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަިދ  މި  އިލިބުނު ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ައއިސްފަ

ގޮުތގެމަތީން  އާ ެއްއގޮތްވާވަނަ މާްއދާ 42ވޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ާގނޫނުއަސާސީެގ  ފައްޓަވަމުން ވިދާޅު އެބަ

ަހމައަށް ވާސިުލވެވޭނެ ަމުގ  ފާތި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފަސޭހަކަމާއި އެުކ ެއއްެވސް ތަފާތުކުރުމެއްނެ

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ އަދުުލިއންސާފު ގާއިމުކުރުުމގެ ބާރުގެ އެންމެ ިއސްފަރާތުގެ ަހއިސިްއޔަތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 2014ށަހެޅި ސްޕްރީމް ކޯޓުެގ މަސްއޫިލްއޔަތަކަށްވާީތ ެއގޮތުން ކުެރޭވ މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން ިސވިލް ކޯޓަްށ ހު

އޭޕްރީލް މަހުެގ  2015ހުރި މައްސަލަތައް ައވަހަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި އެ ކޯުޓގައި  ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމ31ިޑިސެމްބަރ 

ނޑު މި ނިޔަލަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުަގއި ނައިޓު ވާަހަކ  ކޯޓު ހިންގުމަްށވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިހިސާބަށް އައިމާ އަުޅގަ



  

ންނަވާލީ ވެސް. ެއއީ ެއކިއެކި ހާލަތްތައް ފުރޮޅިގޮސް ނިމުނީމާ ކޯޓުން ކުރަންވީ ކަެމްއ ދަ ވާހަކަ މި މިހާބޮޑަށް މި

ހުރި ވަރަށް  ނުކުރެވި ުނވަތަ ކޯޓަށް އެއްާބރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައި ހުރި ކަންަތއްތަުކެގ ނަތީޖާ އެބަ

ނުން ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑުެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވެސް ހިތިކޮށް ފެންނަން. މީގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭ

ޤާީޟ  މިސާލަކަށް މިހާރު މި ކުރިައށްދާ ބައެއް ޝަރީޢަތްތަުކެގ ތެރެއިން ޚާއްަޞކޮށް ކްިރމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް

ވެިރވާ މެދުގައި އެބަ އުފެދޭ ސުވާލެއް މާރާމާރީ ނުވަތަ ތޫނު ހަތިޔާރަކުން ހަމަލާ ދިނުމުގައި ކުށް މުޙައްމަދާهللا އަބްދު

ކުށްވެރިަޔކު ބަންދުެގ މުއްަދތުގައި ތަޙުޤީުޤ މަރުޙަލާ ނިމި ކޯޓު މަރުޙަލާ ތެރޭަގއި ހުއްާޓ ހޯދަންވާ އެންެމ 

ްނ ލިބެންވީ އެންމެ ށުަގއި އޮތް ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗުރާްއޖޭގެ ޞިއްީޙ ދާއިާރގެ ބެުލމުގެ ދަ ،ޑޮކިޔުމެންޓެްއ އިނގޭތޯ

ނޑިޔާރަ ށް އެ ނުލިބުމުެގ މައްސަލަިއގެ ތެޭރގަިއ ދޫޮކށްލެއްވި ކަމަށް ކުްށވެރިެއއް. ލިޔުމެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނ ފަ

އަހަމޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަމުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން އެަބ އަޑުޔާ ގޮސް އެހެން މީހަކު ހަމަ މަރާލިއަނެއްކާ އެ ކުށްވެރި 

އް ނުނިންމުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ތަކުގެ ތެރެއަށް މާދަމާ ސިވިލް ކޯުޓަގއި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަތުހުމަތު

މެންބަރުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ވިދާޅުވާނެ ތަންކޮޅެްއ  11މެންބަރުން ނުވަތަ  14 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަިއ ތިބޭ މަޖިލީހުގެ

ނޑު މި ދަްނނަވަނީ. ކޮންމެހެން އެ ނޑު އެދޭތީވެ އަުޅގަ ނޫން.  ކަހަަލ ކަމެއް ގެންނާނެެއކޭ ގެނެސް ނުދިނުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާދަންނަ ވެސް ނޫން މި ގެންނެވޭނެ ާޖގަ އޮެތކޭ ވެްސ  ައޅާ އިހަމައަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަ  ވަނީ. ނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮލުގައި ތުހުމަތެއް އަުޅަވން ޖާގަނުދެމާ ހިނގާތޯއޭ. އެ   ނުލިއޭ ތިމަންނަމެންނަށް މި ނުދިނޭ ބުނެފައި އަޅުގަ

 އިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ. ތެރި މެންބަރު ޙުސަވާލީ. ިއއްޒަތް ދަންނަ ވާހަކަ މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑު މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ހާރު.ނޫނޭ! ނޫނޭ! މައިުކގަިއ ދައްާކލަންޖެހޭނީ މި ނުޑ ވަރައިޙްތިރާްމ  އަޅުގަ ްށ ކުރަން. އަުޅގަ

ސްގައި މިހާރު ބަޙުއެކު ދަންނަވަންެޖހެނީ  ހިތާމައާ ޤައްިރރަށް. އެހެންނަމަވެސްކުރަމޭ މު އިޙްތިރާމް

ނޑު  ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަނީއޭ ތި. އެއީ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ާވއިދު ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. ދެން ދެންނެވީ. ހަމައެކަނި ގަ ގަބޫލެއްނުކުރަން. ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނޫން މިހެން މި

ވެސް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫެލއްނުކުެރވޭ.  ކަމަކަށް ސްޓް އޮތްކް އަނެއް ތި ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅ މި މައްސަލައިގެ ކޮންޓެ

 ހުރި މައްސަލަތައް ހުންނާނެ. ލާރި  ވެސް ބައްލަވާ ސިވިްލ ކޯޓުގައި ހުންނާނެ ތިން އަހަރު ހަތަރު އަހަރުވެފައި މިހާރު

ުދވަހު މީހަކު މަސައްކަތް ކުރި، ހަމަ އާދަިއގެ ރާއްޖެތެރޭ މީހަކު ބުނީ ތިމަންނަ ކޮންޓްރެކްޓު  ދޭންވެގެން އިހަކަށް

އަހަުރވަނީއޭ އިނގޭތޯ! މަނިކުފާނު  3މިހާރު ރުފިޔާ ނުދީގެން މައްސަލަިއގައި އުޅޭތާ  80000 މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން

ދެންނެވީ. މިވެނި ަމއްސަަލއެއް ނުނިންމަިއގެން ިމވެނި  ނޫން ައޅުަގނޑު މި ތި ވިދާުޅވި މަްއސަލަ ނުނިުކންނާނެއެކޭ

ޤާޟީ ހަްއޔަރުކުރި ޝަރީޢަތް އަވަަހްށ هللا ދެންނެީވ މިހާރު ޢަބްދު މި ެގއްލުމެްއވީއޭ. އެހެންނަމަވެސް މީހަކަށް މިވެނި



  

ނޑު ގަބޫލުުކރަން. ދެން އެ ވަނީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްކަްނ  ދިޔަ ސަބަބުތަކަކީ ޭއގެ ފުރަގަހުަގއި ދިޔަކަން އަުޅގަ

ކަމެއް. އެކަމަކު ސުވާަލކީ ެއ  ނުހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭަގއިއަޅުަގނޑު އަިލއަުޅވާކަށް ނޫެޅން. އެއީ މި ކޮމިޓީގެ 

ނޑަށް ބެލިދާނެ  އް ޝަރީަޢތްތޯ؟ސްޕީޑުަގއި އެ ބާރުމިނުަގއި އެ އިންސާފުަގއި ރާއްޭޖގައި ގޮސްފައި ހުރީ ކިތަ އަޅުގަ

ސިވިލް ކޯުޓގައި ހުިރ ތި ގޮތަށް އެ ސްޕީޑުަގއި ސްޕްރީމް،  ދެންނެވީ މި މި ވީމާ،އް ކަންނޭނގެ މިއީ. ެއހެންރެކޯޑެ

 ކަެމއް. އެ  ހުރިހާ މައްސަލަތައް އޭޕްރީުލ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މިއީ ހަމަ ކުރަން ރަނގަޅު

އިސާެއއް ނޫން ބޯނަސް، އަވަހަށް ޝަރީޢަތްތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި އިތުރުަގީޑގެ ފަ އެހެންވެއްޖޭ ކިޔަންވީމީހުންނަށް 

ނޑިޔާރުންނަށް ދޭ ބޯނަސް ެވސް  ކަެމއް ވެސް ކިޔާނެ ވެސް ނެތް. ރިްޝަވތޭ ކަމެއް އެއަކަށް އިތުރުަގޑިއޭ ކިޔާނެ  .ފަ

ޔަތުެގ ެއއްކަލަ މާލިއްހެން ގޮތަށް އަެނއް  ދެންނެވީ ެއކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން މި އެހެންވީާމ، މި ނެތް އިނގޭތޯ.

ެއއްެޗއް ދޭ ކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ހުންނާނެކަން  އިމިންތަކަށް ފައްާތފަ އިންތަކާއި 

 ދެންނެވީ. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަްށ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ގަބޫލުކުރާތީ މިހެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ބަޙުެމންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ފާހަގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ސްގެ ތެރެއަށް ކޮށްދެްއވީތީ އަުޅގަ

ވާލާދީ ހަމަ ކޮންޓެންޕަރަރީ ންވީ އެއީ ލިބިފައި އޮތް ސިީޓއާ ޙަދިޔައީކީ ނޫން. މިސާލެއް ދެްއކުމަށް އަޅުަގނޑު ބޭނު

ެދއްވުން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތަށް ބައްަލވައިޑަށް އެދެން އެވަރަށް ބޮކިޔޭ ކަހަލަ އިނގޭތޯ.  ޒާމްޕަލެކޭ މިއެގް 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ  ެއއްކޮްށ އެ ހާހުން އެލަވަންސާ 20ހާހުން  25ކުރީަގއި މި  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މީގެ 

 އާިއ ޢިނާޔަތްތައް ބޮުޑކޮށްދީފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މުސާރަ ކުރީ ޓާރމުަގއި އެ  ބެނިކޮށް ހަމަ މި ކޮމިޓީން މީގެލި

ނޑުމެންނަ އިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އެއްެވސް ނަތީޖާއެއް ނާދޭ ހަމަ. ހަމަ ސޭމް  ކަށް އެ ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭއޮތީ. އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ނޫން. އެ ބޭފުުޅންނަކީ ގަޑިޖެހޭ ބޭފުޅުންނެއް ނީ. އެހެންވީމާ، އެދަ ކަންތައްތަެކއް ރިޕީޓުވަމުން މި 

ނޑަކަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ވަރަށް އެހެރީ ހަމަޖައްސަ ޢިނާޔަތްތައް މިހާރު އި އާ . ދިނީަމ އި ދީފަެވސް ހަމަ ގާްތގަ

ކަހަލަ  މި އިއާ  ވެްސ އިތުރު ގަޑި ސޫލުން އަނެްއކާނަތީޖާއެއް ނާދޭ. ވަރަށް ހަޑި ދުވަހު މުސާރައަށް މަސައްކަްތކުރާ އު

 ަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އެތަކުހެން ބުނަންޏާ މަޤާމުޅުންނަކީ ަގއުމުެގ ސީނިއަރ އަނެއްބޭފު  ކަންތައް ކުރަްނވީމަ. އެ

އެއް.  ނުދޭ މި ނައިޓް އެލަވަންސް ނަންަގވާ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ދިޔައިމަ އަދި ކަމަކު ބޭފުޅުން އެލަވަންސް ނަންގަަވއި

ބޭފުޅުންެގ  ވަންދެން ދައުލަތުން އެބޭފުޅަކު އަވަހާރަ  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ެއއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެސް ަހމަ އެ



  

ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނެ ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މައިންބަފައިންނަށް ދަންދެން ބޭސްކުރެވޭ ގޮތަށް މި މުޅި 

ނޑަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް މި ނިޒާމު ރާވާފައި އެހެންނޫން  ؛ވެްސ، އެްއވެސް ގޮަތކަށް އެއްބަހެއް  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކޮށްދެްއވަން. އެީއ ގަޑި ޖައްސަިއގެން ަގޑީެގ މުސާރަ ބޮޑު ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް މުސާރަ ކުޑަިއއްޔާ ހިންަގވާ އެ

 ބޭފުޅުން ަމސައްކަތް ކުރަްއވަންޖެހޭނެ އެ ބޭފުޅުންނަކީ. އެ ނޫން އެ  ލާރިއަށް މަސައްކަްތކުރުާވ ފެންވަރުެގ ބޭފުޅުންނެއް

ނޑު އެއްބަސް އެ ވެސް މުސާރަ ުކޑަިއއްޔާ  ބޭފުޅުން އަެނއްކާ  ބޭފުޅުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމަވަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑު މިހިރީ ހަމަ ތާއިދުކު  ނޑަްށ އެލަވަންސް ކުަޑއިްއޔާ ދާއިީމކޮށް އޭތި ބޮުޑކޮށްދޭން އަުޅގަ ރަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ވެސް ހަަމ  ނޑިޔާރާއި އަދި އެހެން ކޯޓުތަުކގެ ފަ ނޑިޔާރުންނާއި އުއްތަމަ ފަ ގަބޫލެއްނުކުެރވޭ ކޯޓުތަުކގެ ފަ

ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ެއކަށީގެްނވާ ޢިނާޔަތާިއ  .ނަގާ މި އުސޫލަކަށް މި ގެްނދާކަށް ގަޑި ޖަްއސަިއގެން ަގޑީގެ ލާރި 

ނޑުެމން އެ މިހާރު  ހަމަ ދައުލަތުން ދޭނެ އޭރު. ތެރިކަންރައްކާ ކަން ކޮށްދޭނަން މި  ވެސް ހަމަ ހުށަހެޅުއްވީމާ އަޅުގަ

 ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުަރއްވަންޖެހޭ.  ކޮމިޓީން. އެކަމަކު އެއަްށވުރެ ހަރުދަނާކޮށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން،  ފުރަތަމަ ސަކަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުނުކުރާތީ އެންމެމިކަމުގައި ދެން މާ ދިގު ބަޙު 

ލޫމާތުތައް މި ފައިސާ ދޫުކރެވިދާނެތޯ މި މަޢު އިއާ  ދަނީ ކިހާ ޚަރަދެއްތޯ ކަމަށް ެވސް މި އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ

އުޅެނީ  ނޑުމެން ފުރަތަމަ ބަލަމާ ހިނގާށޭ. އޭގެފަހުން މި ދޭނެތޯ ނުދޭނެތޯ؟ ދޭނީ ކޮން އުސޫލަކަށްތޯ؟ މިއަޅުގަ 

ނޑައަޅާަފއި ެވްސ  ގޮތަކަށް މީހުންނަށް ދޭ  މުޅި ުއމުރަށް އެ ޚާއްޞާ ހާލަތަކަށް، ނޫން. ވަކި ުމއްދަތެއް ކަ

 ދުވަހާ ހަމައަށް މި ދޭން. އެހެންވީމާ، އެންމެ މި ކަން ނިންމިދާނެ. މި ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑަށް ީހވަނީ ތަން ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި ދެން މިފުރަތަމަ މަޢު ކޮެޅްއ ކަމުގައި ކުރިއަށްދާން އުޅުނިްއޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން  ސަށް ދިގުކުރާ ކަމަްށވަންޏާ މި ކަންކަން ނުނިމި ގިނަ ަވގުތު ނަގާނެ. ހަމަފަސޭހަވާނެހެން. ދެން ބަޙު

 ޓުކޮށްލީ ހަމަ.ކަން ހަމަ ހައިލައި  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް މި ކިޔަނީ ެއްއ ވާހަކަެއއް މި އެންމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ނަސީމް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަ

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ެމންބަރު ޣަފޫރު އެ ދެއްކެިވ ޝުކުރި އާދެ!

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ މިއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކްރިއޭޓުކުރެޭވ  ވާހަކަފުޅަށް. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ގޮތަށް  ގެ ހަަމ އެްއވެސް ދިމާލަކުން މަސައްކަތެއް ނުނިމި މިވެސް ސަރުކާރު ކަމަކަށްެވގެންދާނެ. ދެން އަބަދު

 ފުނިޖެހިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ ދިމާލަކުން އަންނާނެ އިތުރުަގޑީގެ ފަިއސާ. އެހެންެވއްޖެްއާޔ މިއީކީ ނިމުމެއް އަންނާނެ

ނޑިކަމެއް ނޫން. ދެން ަގއުމީ ރޫޙެ ޔާރުންނަކީ ވަރަްށ އްަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޤާޟީންނާިއ ފަ

ގޮތަށް ހަމަ  ކަމަށްވަންޏާ މި އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް. ވަރަށް ޝަރަފުވެރިކަމާއި އެކު މަަސްއކަތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް. އެހެން

ދީެގން ކުރަންޏާ ެއއީީކ މާރީތި  ބޯަޓކުން މުދާ ހުސްކުރާއިރު ކުރާ އުޫސލުން އިތުރުަގޑިއަްށ ލާރި މިއަޅުަގނޑުމެން 

ްއކަތް ކޮށްފައި ވެއްޖެ ހަމަ ެރއާިއ ނުދާނެ. ދެން މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ެވސް މަސަކަމަކަށްެވގެން 

ކަމަކަށް މިގޮތަށް އިތުރުަގޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަކީ ވަރަށް  ކަމެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ކުރާ ައއިމާ ަވކި ކަމެއް ދުވާލު. ވަކި

ނޑު އިްނކާރެްއ ނުކުރަން. އެހެން ގެ ގޮުތގަިއ ެއއްެޗއްކަމެއް. ދެން ބޯނަހެއް ހުތުރު  ނަމަވެސް ދިުނމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ގޮަތކަށް މި  ވެސް ާތއީދެްއ ނުކުރެވޭ. ޝުކުިރއްޔާ.  އަށް ހަމަ އެއްގޮަތކަށް މައިގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހަމަ ގެންދަވަމުންދާ ޚިޔާލުފުޅުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީ  ގޮތަށް އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއި މި ޕޮސިބިލިޓީ އޮތްތޯ ނެތްތޯ އަޅުގަ

ސް ކުރިއަށް ން އެ ލިޔުން ގެނެްސގެން ދެން ބަޙުުކޑަމިނު ލާފައި އެންމެފިނޭންސާ ވާހަކަދައްަކިއގެން ބަލައިއޮފް 

ނޑުމެންަނށް ގެންދެވޭވަރަްށވުރެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ފާޅުކުރަމުން ގެންގޮސްަފއި  އަުޅގަ

ެވސް އެ މެންބަރު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހަމަ ވަރަށް ބަޔާންކުރަވަިނވި ގޮެތްއގައި .މި ގެންދަވާ

މެންބަރު ފައިޞަލް ތި  އް ުނކުތާތަާކއި އަދި ދެންމެ ހަމަ ިއއްޒަްތތެރިޙުސައިން މުޙައްމަދު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ަބއެ

 ކަން ކުރީތީވެ  އް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި ޕީިރއަެޑއްަގއި މިުކގެ ައލީގައި މިސާަލކަށް ބޯނަހެެދްއވި ނުކުތާތަވިދާޅުވެ

ަގއި ހަމަ އެބަ ވިދާުޅވޭ ވުމާއި ެއުކ ދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮެތއް ވެދާނެތޯ ނޫންތޯ. ދެން މި ސިޓީގެ ަފހަތު ބަޔަށް ޖެހިލާއިރު

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ޤާޟީންނާއި  ޤާޟީންނަށް އަދި އެ ައދަދެއް އިއާ ސިވިލް ކޯުޓގެ އިސް ޤާޟީ ވެސް އަުޅގަ

އިސް ޤާޟީ، ދެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޤާޟީންނަށް މިހެން އޮތީމަ މި އަދަދެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ. 

ަގިއ ނިންމަވާފައިވާ ބޭސިކް މުާސރައިެގ ނިސްބަތުން ަގޑިއަްށ  2010ޑިސެމްބަރ  15ކޮމިޓީން ދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު 

ޖެހޭ މިންވަރު. މާނައަކީ ޭބސިކް މުސާރަ ާބވީހުންނާއި ހަތަކުން ގެއްލުމުން އެީއ ަގޑިއަކަްށ ޖެހޭ މިންވަރު ކަމަްށ 

ިއން ފެށިގެން މި މަސައްކަތަށް  2015ޖަނަވަރީ  16 ގަިޑއިަރށްވުރެ އިތުރުުނވާނެ ގޮތެްއގެަމތީން 5ބަލައިގެން ދުވާަލކު 



  

ޤާޟީންނަށް  ތަށް ިސވިލް ކޯޓުގެ އިްސ ޤާޟީ އާއިނިކުމެވަަޑއިގެން ނައިޓް ކޯުޓަގއި މަސައްކަތަށް ހޭދަކުރައްވާ ވަގު

ކަތް ނިމުމާިއ މި މަސައްއެހެންީވމާ، ދެވޭޯތއޭ. ގާ ހަފްތާ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސައިޮގތް މި ހިނ އިތުރުަގޑީގެ ަފއިސާ ދެވޭނެ

ނޑުމެންނަށް ސިޓީ ލިބިފައި މިއޮތީ  ގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 2015ޖަަނވަރީ  18ގާތްވެަފއި ވަނިކޮށް އަުޅގަ

ގެ ސިޓީ 2015/1/19ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ، 2015/1/19އޮތީ މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ މި

އެހެންވީމާ،  .ގައި  2015ނަވަީރ ޖަ 18ލިޔުއްވާަފއިވަނީ އޮތީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ލިބިފައި މި

އޮތީ.  މުެގ ދޭތެރޭގައި ހުރި ހުސްކަމެއް މީގައި މިޑުމެްނގެ ޓޭބަލް ކުރެވިގެން ކުިރއަށް ދިއުއަޅުަގނ

އަށް ޓޭބަްލ ހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ. އެރްޗ މަހުގައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީސް ހުޅުިވގެންދިޔަީއ މާ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ ފާސްޓް ސްޕީޑްގަިއ  ެގ މި ބައްދަލުވުން މިކޮމިޓީ ިވގެން މާލިއްޔަތުކުރެ ދަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ިވއްސަކަށް  ކަމަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. މިއީ ގާތްަގނޑަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ަދންނަވާ ކަމުގަިއވާނަމަ މަހަކަށް ގާތްގަ

ނ ޑިސެމްބަރުގައި ނިންމާފަިއާވ  15އެއް  2010. ެއއީ ިއނގޭތޯ ޑިޔާެރްއގެ ބޮލަށްހާސް ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި ދެެކވެނީ ފަ

ނޑު ބޭސިކް މުސާރައިގެ ނިސްބަތުގެ އޮނިަގނުޑގައި ހިމެނެނީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މި ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ އޮިނގަ

ކީ ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށް ގެ މުސާރައަރުފިޔާއަކީ މުސާރަ ކަމަށް އަދި ޤާޟީ އަށް ެއއްތިރީސް ހާސް އިސް ޤާޟީ

އްޓިގެން މި ކަލްކިއުޭލްޓ ބައިން ފެ އްސަކުން ނޫން މި. އޭގެ އިތުރުން ހުންނަ އެއްޗެ ދެނީ ސާރަ މިބޭސިކް މު އިނގޭތޯ.

ނޑުކުރަ އަށް ެއއްތިރީްސ  ދަންނަވާލާނަން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިސް ޤާޟީ ން ފެއްޓީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ދެންނެވި އުސޫލުން  އަދަދުން މި  މި ބޭސިކް މުސާރަ ކަމުގަ. އަކަށް ތިރީސް ހާސް މި ސިވިލް ކޯޓުގެޤާޟީ ،ހާސް

އަކީ އިތުުރގަޑި އަށް ްއގެ ވާހަކަ މި ެދްއކީ. މާނަހާސް ރުިފޔާގެ މަެހއްގެ ބޯނަހެ ބެލީމަ އެއީ ގާތްަގނަޑކަށް ިވއްސަކަށް

 ކުރީ. އާެދ! މީހަކަށް.    މި ލަފާއެހާކަށްހާވަރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މައިކްގައި އެްއެޗްއ ވިދާޅުވާން.އި

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ސްޕްރީމް ކޯޓުން  .ން މީގައި އެަބއޮތް ދެން މި ކަންކަން ބަލަން އެބަޖެހޭއަށް ބަލައިލާއިުރގައި ދެ އާދެ! އަޅުަގނޑު މި

ދެންނެވީ  ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ިއތުރަށް. އެހެން މި ހުށަހެޅުއްވި ވެސް ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ 

. ައޅުަގނޑުމެން 18އަުދ މިއީ ޗް މަހުގެ މި ރފެބްރުއަރީ މަސް ވެސް ިމ ދިޔައީ. މާ .ރީ މަސް ދިަޔއީމިހާރު ޖަނަވަ



  

ނޑަކަށް އޭޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް އައިސްފައި އޮމަޢުމިއަދު  ންނާނީ. ލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން އޮންނައިރުގައި ގާްތގަ

ރީ، ޖަނަވަމި  ވަނީ ިވއްޔާއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން މި ހުއްދަ ނުލިބި ދާ ކަމަށް އެހެންވީމާ، އި 

ވެސް ކުރަްއވާފައި ނޯންނާނެ ކަމަށް  ޗްގައިރދެން މާ ކަތް ކުަރްއވާފައެއް ނޯްނނާނެ.މަސައް ބޭފުޅުން މި ފެބްރުއަރީގައި

 ތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިސާލަކަށް މި ފާސްކުރި ކަމަށްދިޔަ ގޮތުން ޙަޤީޤަ ކަްނ މި ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި

ކަން ނުކުރެވި އޮންނާނީ.  މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ޗް، އޭޕްރީލްރރީ، ފެބްރުއަރީ، މާވިޔަސް ެވސް ޖަނަވަ

ނޑު  3ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ށް އޮތް ތަުނގަިއ މި ބޭނުންވޭ ދެން ކުިރއަ ާސފުކޮށްލަން މެންއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަވޑަިއގަންނަވަނީ. މަސްދުވަުހގެ މުއްދަތަަކށް މި އެދި 3ޗް އެ މި ބޭފުުޅން ރމާ، ެފބްރުއަރީ ރީ،ތޯ: ޖަނަވަމަސްދުވަހަށް

 އީބު ކަމެއް. އެ ކަން ކުރުމަީކ މުސްތަޙިއް މަސްުދވަހުެގ ތެރޭގައި މި 3ނަމަވެސް މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް 

ނޑުމެންނަްށ ނިމި ގޮތެއް ނިންމޭއިރު އޮންނާނީ މީގައި މި އަދި މިމާޒީވެ ގޮސްަފއިވާތީ.  އޮތް  ކަން އަޅުގަ

ނަޑއަޅާފައި އޮތް މުއްދަތު ވެސް ށް ކޮްށގެން ކަމަރިޢާޔަތްކަމުގެ މަްއޗަށް ވެސް އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ފާއިުތވެފައި ކަ

ވިދާޅުާވ  ންބެ ވެސް އެވޭނީ. ދެްނ ޣަފޫރު ވެސް އަދި ޙޫަސއިށް ގެންދެއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި ކަްނ ކުރިއަ

ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މެނުވީ ތްތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެަބހުރި ޙަޤީޤަ ތަުކގައިވާހަކަފުޅު

މި  ބެހޭ ދިވަަޑއިގަންަނވާތީ ކަމާސްޕްރީމް ކޯޓުން މި އެ ސްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގޮެތއް ުނނިންމޭނެ. ދެން އެހެންނަމަވެ

ނޑުމެން ސާފުކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެގޮތުން މި ނުކުތާމަޢު ވެސް އެބަޖެހޭ ސާފުކޮށްލަން  ލޫމާތުތައް އަޅުގަ

 .މްލަ ގޮތެއްގަޖު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ޣަފޫރުهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މަަސއްކަތް ބޮުޑާވ  ސިިވލް ކޯޓުގެ އި ދަންނަަވން އެހެން ކޯޓުތަކަްށވުރެއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މި ސްޕްރީމް ކޯޓުގަ  މި

ކޮށްދެވިދާނެ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް. އެއީ ހަމަ ކުެރވިދާނެ  ންނަށް މުސާރަ ބޮޑު ޤާޟީކަމަށް ވަންޏާ އަދި އެ ކޯުޓގެ 

ލޯޑް ަހއި ވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ކޯުޓގެ މުސާރަ ޮބޑުކޮށް ދިނުްނ އި ެއ ކޯޓަްށ މި ޯވކްކަމެއް. އެީއ އާަދއިެގ ކޯޓުތަކާ 

ީކ. ެއހެންވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުގައި ިމ އިތުރުގަޑި ހަމަ އެ ހިސާުބން ފެށުނީމަ ދެން އަންނާނީ މައްސަލަެއއް ނޫން އެއީ

ވަމުން މުޅި އެތި ދާނީ. ެއހެންވީމާ، ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޑްޑްރަގް ކޯުޓ، މަދަނީ ކޯޓު މި ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗަކާ ރިލޭޓަ 

ނޑުމެންނަށް ރެދެއްވާ  ސިވިލް ކޯޓުަގއި ކުރަން ހުިރ  އެހެން ކޯޓުތަކަްށވުރެ، ޮކމަންޑޭޝަނެއް އާަދިއގެ ކޯޓުަތކުންއަުޅގަ

ނޑުން ބޭރުގައި  ހެންވީމާ،މަސައްކަތް އިތުރު ކަމަށް. އެ ނޑިޔާރުންނަށް އެ އިްނނަ މިންގަ ިސވިލްގެ ކޯުޓެގ ފަ



  

ނަށް އޭިތ ންޓެއް ނެރުްއީވމަ އަޅުަގނޑުމެންަކހަލަ އަރިގއުމެމުސާރައިން ގޮެތއް ހައްަދވައި ދެއްވަން ފެންނަ ކަމަށް. ެއ 

ނޑުމެން މީތި މިއަދު އޯަޕން ކޮށްފިއްޔާ   އަެނއްކާ އަންނަ ހަފްތާގައި އަންނާނެ ހަމަ ނިންމަ ދެވިދާނެ. އެކަމަކު ައޅުގަ

ނޑިޔާުރންނަށް ވެސް މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން . ވޯކް ލޯޑް ޮބޑުެވގެްނތާ މި މަސައްކަތް ނުނިމެނީ. އެހެން ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރަކަްށ އަ ނޑިޔާރަކަށްވުރެދި އެހެން ކޯޓުގެ ނުނިމެންޏާ އެ ފަ އިތުރަށް މުސާރަ ބޮޑުވުން އެީއކީ މައްސަލަެއއް  ފަ

ނޑަށް ދުވަހު މުސާރަ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ އުސޫލެއް ހަަމ  ކަމަކު ެވވޭ ހަމަ. އެހަމަ އެގްރީ ނޫން. އެކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑށް ހަމަ އެއް  ނޑިޔާުރން ގެންގުުޅްއވާކަށް އަުޅގަ ާމ  އެއަްށވުރެ ބޫލު ނުކުރެވޭ.ގަ ގޮތަކަށް ވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ފަ

 ސީނިއަރ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު. އަޙްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނުޑ ކުރީގެ ރިޔާޟް ރަޝީދު  މަ ކުރީގައިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހަ ވެސް ައޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އެއްެޗްއ މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަވެސް މިހާރު  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ހާލުގައި އަށް އަޅުގަ

 އޮތް ސިޓީެއއް. މިހާރު މީގައި  ީރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިޖަނަވަ 18މިހާރު މި ސިޓީއަކީ ދަންނަވާލާނަން. 

ނޑައެޅިަފއި ނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަުތ ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ،ނިންމަން ކަ ެވސް  ކަން ނިމޭއިރުަގއި ނިްނމަން ކަ

ނޑުމެން އަހާލަން ހަމަ ގޮސްފަިއވީ. ދެން ހަމަ މި ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ އަެނއްކާ އަޅައިމުއްދަތު ފަހަނަ  ވެސް ައޅުގަ

 ހިނގައްޖެ ގާތްަގނޑަކަްށ. އަޅައި . ަސބަބަކީ މުއްދަތު ފަހަނަމިކަން ބޭނުންވޭތޯ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އިތުރަށް

ންނަްށ ޤާޟީގައި މަސަްއކަތް ކުރާއިރުަގއި އިސް ކޯޓުވިދާޅުވާހެން މި ނައިޓް  ކީ އެއެހެންވީމާ، ދެން ޙަޤީޤަތަ

އެހެންވީމާ، ށުގައި ތިބި މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ދަ ލާރި ލިބެންޖެހޭނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ނޫން އެކަންޏެއް

އްޔާ، އެތާ ތިބޭ އަެނއް އެހެންވެއްޖެ ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން.  ންނަށް ެއަކނި ބޮޑުކުރުމަކީ ެއއީކީޤާޟީތުގައި ޙަޤީޤަ

ނޑު ހަަމ ން އަދިވެްސ އަޅު ެވސް ނުކުރެވޭނެތާ. އެހެންވީމާ، ދެން ހަމަ އެ ފާހަގަކޮށްލަމު މުވަްއޒަފުން ނެތި އެ ކަެމއް ގަ

ނުޑ މި ދަންނަވާލާ ހިތް އޮތީ ލޫމާތަކީ ެދންނެވިހެން މި މަޢު ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އަިދ ކުރީަގއި އަުޅގަ

މިހާރު ހިނގައްޖެ. މިހާރު  އަަޅއިަސބަބަކީ މި މުއްދަތު ފަހަނަ .އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ ،އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ

މިއީ ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ؟މިހާރު އިތުރަށް މިކަން ކުރައްވަން ބޭނުންވޭތޯ ؟ކް ލޯޑެއްތޯ ހުރީކިހާވަރެްއގެ ވޯ 

 ސުވާލެއް. ުޝކުރިްއޔާ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.އި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ށް ނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ކަމަށް ވެސް ކުިރއަ އްލަދެންނެވި ޙަ އްލަކަށް މިޙަ މީގައި ދެން

ުދވާލަކަށް އެ ޖެހޭ ނިސްބަތުން  އިްނނަނީ ބޭސިކް މުސާރަިއަގއި ކުރަނީ. ެއއީ މިހާރު މީަގއި މި އަޅުަގނުޑ ަގސްދު މި

ނޑު ހު ލޫމާތު ނުހޯދާ މި މަޢުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރަނީ މިހާރު ގަިޑއަކަށް ދޭ ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 ފައި ފާސްކުރަން. އެ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ދުވާލަކަށް މި ލިބޭ މުސާރައިގެ ދުވާަލކަށްޖެހޭ މިންވަރު އޭގެ ދެބަިއކޮށް

ށް ގެންދަން ވެއްޖެ ކަމަށް ިރއަދެން މި އިތުރަށް ކުއަހަުރގެ ިނޔަލަށް.  އެއްަބއި ލިބޭ ގޮތަށް މި ފާްސކުރަން. ެއއީ މި

ްށ ގެންދަން. ދެން އަޅުަގނުޑ ބަޖެަޓށް ލެވިގެން މި ކަން ކުިރއަ ެވސް އަންނަ އަހަރުަގއި އްޔާމު ދެން އަނެްއކާވެއްޖެ 

ލޫމާތު ސުލްޙަވެރި ޙަްއލެއް ނުލިބި މީގެ މަޢު، އްލެއް ތު ގެންނަންވީއޭ. ެއކަމަކު މީގެ ޙަލޫމާ އެރީ މި މަޢު ކުރިން ހިތަށް

ހަދާ  ގޮުތގަިއ މިކަން ކަެމއްގެ ކޮށްަލން މީތި ބަލައިނުގަެނވޭނެ  ވޭ. މިހިސާބުން މީތި ރިޖެކްޓްނު ން ވެސް ބޭނުންހޯދަ

 ހުންނަނީ. މިއަދު ފުރަތަމަ  މިއީ ވަރަށް ކުދިކުދި ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންތައްތައް މި ދިގުލާނެ. ކަމަށް ވަންޏާ މައްސަލަ

ނޑު ކުރިން ހުަށހެޅު ިއގެންނޑު ސާފުކޮށްލަ ލޫމާތު އަޅުގަ މަޢު ބެހޭ މިއާހަމަ ވެސް  . އެކަން އޮތް ގޮތަށް ންއަުޅގަ

. ފިނޭންސަށް ފަސޭހަެވގެން ދިޔައީސް ވެސް ތަންކޮޅެއް ހޯދަން ނަމަ މީގެ މަގެއްކޮށްލާފައި ދެން ކުރިއަށް ދާން އުޅުނު

މި ދޭކަށް ވެސް . ދެން އް ނުވިބަހެ ކަމަކަށް ވެސް އެއްެއ  މި ދޫކުރެވިދާނެތޯ؟ ނޫންތޯ؟ ބަޖެޓް ތެރޭގައި އެބައޮތްތޯ؟

ނޑުމެންނަށް ވެސް  އިމި ދައްކަނީ އެހެން ވާހަަކއެއް. މުސާރަ ބޮޑުކުރަންވީޭއ. މީގަ އެއްބަހެއް ުނވި. ދެން  އަުޅގަ

ލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ސް މަަގކުން ކުރު މަގަކުްނ މި މަޢުމި އަވަ އުޅެނީ. އެކަމަކު ގޮތްގޮާތއި ޚިޔާލު ނެތިގެނެއް ނޫން މި 

މީގެ އެްއވެސް ގޮެތއް ބޭނުމެއް ނުވޭ.  އެހެންވީމާ،ވެސް ބޭނުމެްއ ނުވޭ.  ގޮތެއް މިއާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން. އެ ދެން

ގާތްަގނޑަކަްށ ިވއްަސކަށް ާހސް މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އޮތް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ދެެކވިދާނެ މިހާރު 

ނޑަކަށް ޖެހޭނީ އެ ފުރަތަމަ މި ސްޓާޓް ކުރަން އެ މީހުންނަށް ދިހަ އްކަތް ގޮތަށް މަސަ ވަރަކަށް ހާސް އޭރުން ގާތްގަ

ނޑަކަށް މި ވަރުްއޔާ. އެެހންވީމާ، ެއއީ ޭއގެ ފިފްޓީ ޕަސެންޓްކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެ ދެނީ. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަތު  ގާްތގަ

ނެތް އެއްަޗކަްށވާތީ މެދުމިނުގެ ސް ޖަހާފައި ވެ ގައިކަމުަގިއ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވެސް މި ކަމަށް ޮކންސިޑަރ ކޮށްފި މި

ނަޑއަޅައިއްލަކަށް ދިއުމަށް ަޓކައި ައޅުގަޙަ ނޑަށް ފެންނަނީ  ނޑުމެން އަދަދެއް ކަ މި ޫދކޮށްލަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ގޮތަށް ދެން  ކަން މި އްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނާ ވެސް ވާހަކަ ދަްއކާލާފަިއ މިަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނިްސބަތްވާ އި އަޅު

ނޑު އްޔާ އަުޅގަހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެގޮތަށް  ށް ދާން ކަންނޭނގެ ޖެހޭނީ. މި ދެން މިމެއް ހުށަހަޅައިގެން ުކރިއަށަހެޅުހު

ނޑު މި އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވެއްޖެ ގޮތަށް މި މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކާލާފައި  ްއޔާ އަުޅގަ



  

ނުޑ ހުށަހެޅި ފާްސކު ގޮތަށް މި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަަހޅައި ރަން ަގސްދުކުަރނީ. އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއާމަށްލޫމާތު ގެނައުބެހޭ މަޢު ހުށަހެޅުމާ މެދު ގޮތެްއ ނިންމަންދާން ހަދައިފިއްޔާ  ފަހުަގއި ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ވާހަކަ ެދއްީކ  ރިން ދާނެހެން. ކުހިނގައިއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މައްސަަލ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ސާުފެވގެން  އަުޅގަ

ނޑުމެ ބަޖެޓުގައި ނެތް ެއއްެޗއް ދިނުމާ ން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ވެްސ  ނޫނުއަާސސީަގއިހުރި ގޮތަށް ބަލާއިުރ އަެނއްާކ ގާ ކުރިން ކަންކަން ވެފައި  ން. އެީއ މީގެ އެއީ ފިނޭންސު

ގޮތަށް  ވެސް އަދި ބަޖެްޓ ފާސްކޮށްފައި އޮތް ސް މި ކަންކަން އަދި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއިބުނާގޮތުން ވެ

އްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ފިނޭންސްގެ ޚާއްޞަ ގައި ނެތް ެއއްެޗއް އިތުަރށް ދޫކުރަން ވެަބޔަކަށް ަބޖެޓުވެސް  ބަލާއިރުަގއި

ެއއްެޗއްގެ ތެރެއިން ެދވޭނެތޯ؟ ނޫންތޯ؟ ފިނޭންސް  އްވެސްގެ ތެރެއިން އެތެރެއިން ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ބަޖެޓު

ނޑުމެން މި ނިންމުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަނަ މިނިސްޓަރު ކައިރި އަޅުަގނުޑ  ގޮތަކަށް ނުވެާދނެ. އެހެންވެގެންހާ ައޅުގަ

ގިނަ އަހަރު  ކަށްވުރެތިބީ. އެންމެ އަހަރަ ބޮޑެތި ފިރިހެނުން މި  .ންނެއް ނޫންތިބީ ކުޑަކުދި އެ ވާހަކަ ދެއްކީ. މިތާ މި

 ގޮތަށް ކޮޅުޮކޅު މައްޗަށް ތި  ކަހަލަ ކަމެއްގައި ދެން ތި މީހުން. ދެން މި  ޓީގައި މަސަްއކަތް ކޮށްފައި ތިބިބަޖެޓް ކޮމި

ބޭފުޅުން ވިދާުޅެވއްޖެ މި  ތަނުގައި ދެން ބައެއް ގޮތަށް ވާހަކަ ދަްއކަންޏާމު މި ކަމެއް ނުއެއް ނިމޭނެ. އެެހންވީމާ، މި

ށްފައި އޮތް މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި ގޮސްިފއޭ މިހާރު. ބަލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮ އިފަހަނައަޅަ

ހުން ފެށިގެން އެ ފާސްވި ަގިއ ރައީސް މައުމޫނު ވަކިވި ދުވަ 2008ނޫނު ފާސްކުރީ އޭގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަުމގެ ގާ

ނޫނު ފާްސކޮށްފަިއ ނިންމީ. މި ދައްކަނީ އަިދ ގޮތަށް ގާ ރަ ވެސް އޭނަ އަށް ިލބޭހަމައަށް އެ ނުލިބި އޮތް މުސާ ދުވަހާ

ޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ އަދި އަ .ވެސް އޮތީ އެ ޮގތަށް ނިންމާފައޭ ނޫނުއެހެންވީމާ، ގާ؛ ނިންމުމެއް ނިންމި

ވެސް. އެގޮތަްށ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ މިއަދު ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނޭ މި ދޭނީ ،އިތުވި ދުަވސްތަކަށްފާ

މި ކޮޅެއްަގިއ މި ނުކުރަން އުޅޭ މީގެ ބަހަނާ ދައްކަިއގެން މިކ ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ. އެކަމަކު 

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް  ނުޖައްސަ ދިގުވާނެހެން. އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ  ދާ ގޮތަްށ ވާަހކަ ދަްއކަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވޭ ކަމަށް ނުޑ ދެންނެވި ހުށަހެޅުމާއިގެން ކުރިއަ ވަންޏާ އަޅުގަ ށް ދާން އަޅުގަ

 ގަސްދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި



  

ނޑުމެން މި ނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. މި ހަމައެކަނި ސިވިލް ބުނަނީ މި ދައް މިހާރު އަޅުގަ ކަނީ ނުވަ ސަތޭކަ ފަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ.  ކޯޓުގެ ހިސާބަކުން މި ނޑު މި ނުކުރާކަށް ނޫން އަޅުގަ އެއް ނުނިމޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބުރަ ކަމަށް ވަންޏާ ސިވިލް ކޯޓުެގ  މަސައްކަތް ވުރެބުނަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި އެހެން ކޯޓުތަަކށް އަޅުަގނޑު މި

ނޑިޔާރުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަމާ ހިނގާށޭ. އޭރުން އެަކން ނިމުނީ ނޫންތޯ. ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ އެލަވަންސް  ފަ

އެންމެންނަށް އެހެންވީމާ، ވެސް އެ ޝަކުވާ ކުަރއްވާނެ އިނޭގތޯ.  ލިބެންޏާ އެހެން ކޯޓުތަކުގެ ބޭފުޅުން ވެސް އަނެއްކާ

ސިވިލް ކޯަޓކީ ވަރަްށ  ނ،ރ ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދުނީމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ދަންނަވާނެ އާފެއަ

ވޯކް ޯލޑް ބޮުޑ ކޯެޓކޭ. އެހެްނވީމާ، ިސވިލް ކޯޓުެގ ބޭފުޅުންނަށް ތިމަންނަމެންނަށް ފެނެއޭ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން. އޭރުްނ 

 ވަރުށް މިހާރު ލިބޭ މުސާރައިެގ އިތުރަށް ފަސް ާހސް ނޫނީ ދިހަ ހާސްއަޅުަގނޑުމެން އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަ

ވެސް މި ެއއްެޗއްަގއި ައތްލާފައި ހުޅުވީމަ ދެން ހަމަ  ބޮޑުކޮށްދިނީމަ އެ ކަން ހިނާގނެ. އެހެންނޫނީ، ހަމަ ހައްތަހާ

 ތައް މުޅިން ވެސް. ހުޅުވަން ހުރި ޞަފްޙާ ހުންނާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެހެން މިޖަވާބެ ނަޑއަާޅފައި އޮތީމަ އަުޅގަ ދަންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ.  އް ދިނުމަކަށް ނޫން. ޕީރިއަެޑއް އެ ބޭފުޅުން ކަ

 ބޫލުކުރާ ނިންިމދާނެ. އަޅުަގނޑު ގަްސެގ އަލީަގއި ދެ ގޮތެއް ޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަޙުއަ

ނޑަެއޅިގެްނ މިއަކަްށ ެވސް  ކޮޅުން އަދި މި ށަހަޅުއްވައިރަީޝދު ހުށަހެޅުމެއް ހުގޮތުަގއި ެއއީ ރިާޔޟް  ކޮންމެހެން ކަ

އްލެްއ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަދި އުޅެނީ ޙަ މި .ފެންނަނީކީ އިދިކޮޅު ހަދާ ގޮތަކަށް ނޫްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެންނަށް ެވސް އި މި ކޮމިޓީއަކަށް ނޭނގެ މި މަސައްކަތް ހިނގި ކަމެއް ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ  ނގޭތޯ. އަުޅގަ

ތްތެރި ޢިއްޒަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( .ބަހީއޭ އޮތީއޭ. ނަމަވެސް އެހެންވީމާ، މިކަްނ އޮޅުންފިލުވަމާ ސިޓީ ލިބިފައި މި

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. ރެކޯޑްވާނެ އިނގޭތޯ.

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އަުޅަގނޑު ވެްސ  .ްސ ފެނޭ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން މިހާރު ލައްކަ ގިނަ ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެއާދެ! ައޅުަގނޑަށް ވެ

އަުޑއަހައިފިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަށް ނިްނމަން. ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ 

ނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ިމއަދު ކޮްނމެވެސް ލިމިޓެއް ޑޭެޓއް ކޮންެމވެސް މުއްދަ ނޑައަުޅްއާވފައި އަުޅގަ  ތެއް ކަ

ނޑު ހަމަ އެގޮތަށް ތާއީދުކުރަން ރިާޔޟް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި  ފެންނަ އަދަދަކަށް މި ދޭ ގޮތަށް ނިންމަން އަޅުގަ

 ގޮތަށް. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިީޓ އަށް   ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މެޢިއްޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ދެން އަޅުގަ

ދެ ބޭފުޅަކު މި ތަނުން ބޭރުގައި ޙައްލެއް ލާން ކުރަމުން މި ބޭރަށް ދެންމެ ވަަޑއިގެންެނވި ވަަޑއިގެންެނވިކަން އިޢު

 އަޙްމަދު ސަލީމް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޚަބަރެއް ެއބައޮތްތޯ؟

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދުައޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު އަށް ޙަ ާވގޮތަކީ މި އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެން މީގަ  އްލެއް ެގންނަންޏާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

ތުަގއި މިހާރު ދައުަލތުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރަށް ބޮުޑވެގެން ިދއުމަކީ. އެ ދެން ނުވާ ކަެމއް ޙަޤީޤަވެސް ވަރަށް ބޭނުން

ތުގައި ުކޑަ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޑު ވެސް ވަރަށް ކުަރން ބޭނުންނުވާ ކަމެއް. އެއީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ޙަޤީޤަަގނއަޅު

ނޑުމެން  އެޅެން ގޮތަށް  އަޅަން މި ޖެެހނީ. އެހެން އަާޅއިުރގަިއ މިހެން ކިތަްއ މައްސަލަ މިމި ހުރި ފިަޔވަޅުަތއް ައުޅގަ

ނޑުގެވެސް އަތުވެދާނެ އަނެއްކާ ެވްސ  އްޔާ އަނެއްކާވަންނަނީ. ދެން އެހެން އަތުެވއްޖެސިުކނޑި އަްށ މި  ާބވަޭއ އަޅުގަ

މީެގ ސަބަބުން.  ބާަވއޭެކއް ކުރިމަިތވެދާނެހަމަޖައްސަމުން ގޮސް އިތުރު ކަންަތއްތަަބޔަކަްށ އެހެން ހަމަޖަްއސަމުން ވަކި

 ތެޭރގައި ުހރި އަދި ކޯޓުަތކުގެ ތެޭރަގއި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަެއއް ގެންނަންވީހެްއޔޭ މިހާރު ސަރުކާރުގެ އެހެންނޫނިއްޔާ

ިވަޔސް  ގޮތެއް . ކޮންމެޯތ ނޫނީވެސް ގެންނަންވީ ވެސް ހުިރ މަްއސަލަތައް ވެސް ހުރި ނޫނީ އެހެން ަތންތަނުގައި

ތުގައި ލަސްވެފައި ބޮޑު އެްއޗެއް. މަްއސަލަތަްއ މި ޙަޤީޤަދަނީ ފުދޭވަރެއްގެ  ވެސް މި ބޮޑުެވެގން މި އަނެއްކާ

އެ  ފަހަަރށް ހަމަ މައްސަލަތަކުގައި ެއއީ ގިނަ .ވެސް ނޫން ގިނަ ފަހަރަށް އެ މީހުންގެ ވަގުތު މަދުެވގެެނއް މިހުންނަނީ

ނޑުމެންނަށް އެ ތައްަތްއ ކުރިއަށް ނުގެންދާީތވެ ޙަޤީޤަ ން ވެސް އެ ކަންއަވަސް ކުރަންވާ މިްނވަރަށް ޤާޟީ ތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އިހަށް ދުވަހު މިދަނީ. ހަމަ އަޅު ލަސްވެގެން ަމއްސަލަތައް މި ތްތައް ނުލާހިކު ފެނިގެންދިޔައީ ޝަރީޢަ ގަ

އަވަހަށް ކޮށްލި ތަން. ހަމަ ޮކންމެ ދުވަހަކު ވެސް ާބއްަވިއެގން ހަމަ ބޮޑެތި ޝަރީޢަތްތައް ނިންމާލި ތަން އެބަ ފެނޭ. 

އްސަލަަތއް ނިންމޭކަން. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، އެބަ އިނގޭ ކޯޓުްނ އެ މީހުން ނިންމަން ބޭނުންވީމަ ވަރަށް އަވަހަށް މަ

ނޑަށް ހީވަީނ މިއިން އެއްެޗއް ނުލިބުނަސް އެ މީހުން ހަމަ ދުވާލަކު  އެ މީހުން މި ނިންމަން ހިފައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ނިންމޭނެހެން. ދެން  ކަންހެކިން ތިބި ތަނަކުން ހޯދައިގެން ގެނެްސގެން ެވސް މި ަކން ހަމަ ތި މައްސަލަެއއް ދުވާލަކު 

ންގެ މުސާރައަކީ ވަންޏާ އެއީ މައްސަލައެްއ. އެ ޤާޟީ ކަހަލަ ކަންތައް ކުރާ ކަމަށް ށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި މިއިތުރަ

ގޮތުން ގެ އުސޫލެއް  . ފުދޭވަރެއްގެ ޮބޑު މުސާރަެއއް. ދެންެވސް ނޫން މިހާރަކު އަނެއްހެން ބަލާއިރު ކުޑަ މުސާރަެއއް

މު ށިގެން ެވސް އޮންނަ އުސޫަލކީ އިުތރުގަީޑގައި ެއއްެޗއް ދެންޏާމީގެ ކުރިން ރައީްސ މައުޫމނުގެ ދައުރުން ފެ

ގޮތުްނ  ގެނުވާ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އެ ެއއްެޗއް ދޭން އުސޫލެއްމުސާރައިގެ ފިފްޓީ ޕަސެންޓަށްވުރެ އެ މަތި

ނަޑއަޅާފައި މި ްށ މެ ވަރައިތުރުގަީޑގައި ކިތަން އެ މީހާ ކުރިޔަސްމަސަްއކަތް އޮންނަނީ. އެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް  ކަ



  

ޒާުމ ނި ނުދެވޭނެ ގޮތަކަްށ އެ  ަމއްޗަށް ވުރެށްނިކުތަސް އެ ާބކީ އެްއކޮށް ނިކުތަސް އެ މުސާަރިއގެ ފިފްޓީ ޕަސެންޓަ

މީގެ ކުރިން އެޕްަލިއވެފައި ޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެގންގުޅޭ ުއސޫލެއް ީމގެ ކުީރަގއި ަގއިމު ެވސް. ދެން އޭތި 

ދެްއގެ ތެރެއިން އޭރު އޮްނނަ ގޮތެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދަންޏާ ވެސް ބާޠިލު ކަމުގައި ވިޔަސް ަގާވއި

އާ ހަމައަށް. ދެން އެއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ޮގތަކަށް. ދެން ރިޔާޟް ހުށަހެޅި  50އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ މުސާރައިގެ %

މީހަކަށް އެްއޗެއް ލިބުމަކަްށ  ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ވެސް އެްއޗެއް ދޭން ނިންމާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑު ވެސް އެ

އަޅުަގނޑު ހުރަހެއް ނާޅާނަން. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު ވެްސ ބަލާނީ މީހަކަށް ދޭން އޮންނަ އެއްެޗއް އިތުރުކުެރވޭޯތ 

ނޑު ވެސް ވަރަށް ނުރުހޭ  ލިބޭތޯ އަދި އެ އެްއޗެއް މީހަކަށް ދީފައި އޮތް އެްއޗެއް ަކނޑާލަން ވެސް އެދުމަކީ އަުޅގަ

ްނވީމާ، އެ ގޮތުްނ ބަލާއިރުަގއި މީހަކަށް ެއއްެޗްއ ލިބުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން މުހިންމު. ކަމެއް. އެހެ

ނުޑ އެދެީނ އެކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމު މުސާރައިެގ % އަްށވުރެ މަތިނުވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ެއ  50އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މި ކަން ގެންދަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް އިނގޭ ތޯ. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އިތުުރގަީޑެގ ފައިސާ ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ރަސްމީ ަގޑިައކީ މި ބޭފުޅުންނަށް ކޮބައިތޯ؟ ެއ  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އިތުރަށް...  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ ެއއަްށފަހު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މި މޭރުމުން. އަޅު ނޑުމެންނަށް މި ސެޝަން ކުރެވެނީ ީމެގ އާދެ! މި ސިޓީ ލިބިފަިއ އޮީތ އަުޅގަ ގަ

ޖަނަވަރީގެ ސިޓީ ލިބިފަ. އެހެންނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އައު ަދއުރަށް މި މަޖިލިސް  18ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން. 

ން ހުޅުވުމަށްފަހުގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފުރަތަމަ ސިޓިންގއަަކށް މި ދަނީ މި. އެހެންވީމާ، މިއަދު ބައްދަލުވުމުަގއި ދެ

 ލިޔާގޮތަށް.  ވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަންއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުށަހަޅުއް

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ނޑު ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ މީގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ ގަޑިައކީ ކޮބަިއތޯ؟ އިތުރު ގަޑިއަށް މިވަނީ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަށް މި  އަޅުަގނޑަށް ސަރުކާުރެގ ރަސްމީ ގަޑި އިނޭގތޯ؟ ކޮން އިރަކުން ކޮން އިަރކަްށ މަސައްކަތް ކޮްށގެން

ށް ދެއްތޯ. އެއީ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް އަ 3ން އި 8ބެލެވިފައި މިއޮންނަނީ 

ތުރުކުރަން. ކޮށްފައި މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އިނގޭތޯ. ކޯޓުތަކުގެ ަރސްމީ ގަިޑއަީކ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ަވގުތު އި

ށޭ. ކޮށްފައި ބޭސިކް މުސާރަ ބޮޑުކުރަންވީ. ޯއަވރޓައިމެއް ނޫން އަޅުަގނޑަށް އަ 6ނޫނީ  5ށް ވިްއޔާ އަ 5ން އި 7:30

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަީކ ރަސްމީ ގަިޑއަކީ ކޮ ބައިތޯ ަބއްލަވާފަިއ ަގޑި އިތުުރކުރަން ފެންނަނީކީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ގަޑި އިުތރުކޮށްފައި މުސާރަ ބޮޑުކުރުން. އެހެނެއްނޫން މި އޯވަރޓަިއމް، އިތުރު ގަޑި ަނއްތާލަން 

 ނޫނިއްޔާ ަރސްމީ ަގީޑގަިއ ކަމެްއ ނުކޮށްފަިއ ދެން ޭއގެފަހުން މަސައްކަތްަތއްަގނޑަްށ ފެންނަނީ. މިހާރު އެހެންއަޅު

ޚިލާފަށް ގަޑި  ވާނެ. ވާނުާވެއއް ނޭނގޭނެ. ެއއާހުރިހާ އެއްެޗއް ޝެިޑއުލްކޮްށެގން ގެންދިޔައިމަ ބަޖެޓަށް ެވސް ބާރުބޮޑު

ނަޑއަޅާފަިއ މުސާރަ ަކނޑައެޅީމަ ބަޖެޓު ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ކުިރައށް އަންދާޒާކޮްށގެން ޕްލޭނު  ކަ

ނުޑގެ  ނޑަށް...ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ  ހުށަހެޅުމަކީ. މި މަޢުލޫމާތުތަކަށްފަހު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު. ޔާޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ންޏާ ިސވިލް ސަރވިސް ނޫންނަމަ ކަން ކުރާކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު އިތުރުކުރާ ކަމަށް ވަ ގޮތަށް އެ އިބޫ އެ ވިާދޅުވާ

ނޭނެގ. ކަން ސިވިލް ސަރިވސް ބައެއް ނޫން .އެމީހުންނަކީ ކަންނޭނގެ  އިން ބޭރު މިހާރު އެތާ ތިބި ސިވިލް ސަރވިސް

ވަގުުތ  އެ ބަދަލު އަންނަންޖެހޭނެތާ  އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ތަނުގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސާރަތަކަށް

ނޑިޔާރުންނަކަށް ޤާޟީްނނަކަށް ނޫން ބޮޑުެވގެންދާނީ. އިތުރުކުރާ ކަމަށް  ވަންޏާ. އޭުރން ހަމައެކަނި ބޮުޑވެގެންދާނީީކ ފަ

މި އަނެއްކާ ެވސް މި  ބޮޑުވެގެން އަންނާނެ. އެހެްނވީމާ، މުޅި އެތި ބޮޑުވެގެންދާނެ. މުޅި މުއައްސަާސގެ މުސާރަތައް 

ނޑު ފުރަތަމަ މި ވާހަކަ، ކަްނ ވެގެންދާނީ. ދެން އިބޫ ބޮޑުެވގެންދާ ގޮތަކަށް އެ ދެްއކިއިރު އިބޫ މިތާނަގއި ނެތް. ައުޅގަ

ނޑުެގ ވާހަކަައކީދެން އެހެ ނަށް ންފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާށޭ މި އަދަދު ފިނޭންސަށް އެ މީހު ންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަމާ ހި ގިނަ  ވަރަށް އީނގާށޭ މިދޫކުރެވިދާނެތޯ ނޫންތޯ؟ އެއީ އެއް ކަމެކޭ. ދެން އަނެއް ަކމަކަށް އަޅުގަ

ކަން ވެސް  މި ތޯ؟ކިހާ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމެއް އީދައްކަނީ. މި ނުކުރެވި ހުރި މަސައްކަތްތަެކްއގެ ވާހަކަ މި

ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ. ދެން މި ދެ ކަން ވެސް ނުކުރާނީއޯ. ނުކުރާ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަމާ ހިނގާށޭ. މި

ނޑުމެން ވެސް އެހެން ބައިވަރު ކަންތައްތަެކްއ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، ިމސާލަކަށް މި އަހަރުގެ ިނޔަލަށް ވަންޏާ އަުޅގަ



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް، މި ނުކުރަންވެގެެނއް ނޫން. މިސާލަކަށް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެމާ ހިނގާށޭ އެ 

ދެމާ  ދަދު ދޭށޭ. އޭގެ ފިފްޓީ ޕަސެންޓް ތުން މުސާރައިގެ އެ އައޮތީ ދުވާލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަ މީހުން އެ ބުނެފައި އެ

ނޑުމެން. ދީ ނިންމަމާ ހިނގާށޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޙައްލެއް މީގެ ގެެނވޭތޯ ވާހަަކ  ހިނގާށޭ އަޅުގަ

 ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ... މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރީލް މަހުގެ ދުވަހުެގ މުއްަދތެއްގެ ވާހަކަ. ޖަަނވަރީން ފެއްޓިގެން އެމަސް 3ން އެަބއޮތް ަކނަޑއެިޅގެ ސިޓީަގއި

ހަމައަށް ވޯރކްޯލެޑއް ގޮުތަގއި ހުރި މަސައްކަތްަތއް ެއއްކޮށް ކްލިއަރ ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތެޭކ  މެދުތެރެއާ

 ވިދާޅުވެަފއި އެަބއޮތް. ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު. 

 

 ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެ

ކަްނ މި ނިންމަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންޑާ ުބނާގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ މި

 ކަރުދާސް ބުނާގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށ ގެންދަވަނީ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ިނޔަލަށޭ. ދެން ައޅުަގނޑުެގ އަްޚ ސަލީމް އެ ގޮަތށް.  އިންަނނީ ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދާ ައޅުަގނުޑ މި ،އުހުނ

ނުޑ ކުޑަުކޑަކޮށް  އެްއޗެއް އިތުރުޮކށްލާނަން އިޒުނަ ދެްއވައިިފްއޔާ. އެ މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ވިދާޅުިވ ެއއްޗަށް އަުޅގަ

ނޑަްށވުރެ ާމ ބައިވަުރ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް. އެކަމަ ނޑުެގ  ކުބޮޑަށް ސަރުކާރަށް މަަސއްކަްތ ކުރަްއވާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ވި ދުވަްސަވރު އިތުރުގަޑި ހަމަޖައްސާނެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ އެ ވިދާޅުވި ދުވަްސވަރު، ެއއީ މައުމޫުނ ވެރިކަން ކުރެއް 

ދެން ޚާއްޞަ ހުއްދައެްއގެ ދަށުން  .33ބޭސިްކ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަިއ، % އުސޫލެްއގެ ގޮތުން

ނޑުމެން ނައިބުންނަށް އުޅުނުއިރު ނޭނގެ ވެރިންނަށް ވާ ެވރިންނަކަށް؛، . އުހުނ45ވެއްެޖއްޔާ % ކަމެއް.  ދެން އަޅުގަ

ެއކަމަކު ާޚއްޞަ  ބޭފުޅާ އުުޅްއިވ ތަނުގަިއ؛ ވަރަކަށް. ދެން ފަހަރެއްގައި މި އެވަކި ނަކަށް ވެސް ުނލިބޭ އަޅުަގނޑުމެން

ވެރިންނަށް ވިޔަސް އަދި އެރިންތޯ ދެން  ކަށް ުނދޭ އޭރަކު. ދެންށްވުރެ ަމއްޗައަ 33ހުއްދައެްއގެ ދަށުން ނޫނިއްޔާ %

ނޑަށް އެނގިފައި އިންނަނީ. ތިބެނީ؟ ކޮންމެ ބައެއް ވިަޔސް އިތުރު ގަޑިއަށް އި ންނަީނ އެއް އުސޫލެއް ކަމަށް އަުޅގަ



  

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ. އެއީ މި ކޯޓުތައް މި ކިޔަނީ  ދެން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ެވސް އަޅުގަ

އްކާ އެއަްށވުރެ އަދި ާމ ހުރި ވަރަށް ަޚއްޞާސް ަވރަށް ޤަދަރުވެރި ތަންތަން. ައނެ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހައިބަތު 

ނޑިޔާރުންގެ ދެއްތޯ؟ އެހެންވީާމ، އެއްކަލަ އިތުރު ަގޑިއަްށ، ދެން އިތުރު ގަޑިއަށް ލާރި  ޤަދަރު ބޮޑު އިއްޒަތްތެރި ފަ

ހޯދާ ގޮތް ވެސް، އިތުރު ގަޑި ލިޔާ ގޮތް ވެސް މިތާ ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ައޅުަގނޑަްށވުރެ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުަގނުޑގެ އަޚް ަސލީމަށް ކިހިނެއްކަން އިތުރު ގަޑި ފޮްތ ހިނގަނީ. އެކަްނ  ބޮޑަށް މާ

އެނިގވަަޑއިގެން ކަންނޭނގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް އެހެން އެ ވިާދޅުވަީނ އިނގޭތޯ. ދެން ތެދުތެދަށް 

ގޮތުން އިނގޭތޯ. މި ކަންކަްނ  ބެންޖެހެނީ ކަންކަން އޮންނައަށް ދެ ލޯ މަރާލައިގެން ތި  ދަންނަވަންޏާ ގިނަ ވެރިން އެ

ރަޝީދު ވިދާޅުވި ެއއްޗެިހ  ރިޔާޟްހަމަ ކަމެއް ނުބަލާ  އެކީގައި އަުޅަގނޑަށް ެވސް ދެންނެވޭނީ މި މިހެން ހުރުމާ

 އިނގޭތޯ. މި  ކޮަބއިތޯ އިތުރަށް މިހާރު ެދވޭ ެއއްަޗކީ ހުރިތޯ ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި އޭގެ  ވެސް ރަނގަޅު. ލާރި 

ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އަނެްއކާ ކިތައް މަްއސަލަތޯ މި ނިންމާލަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަަލށް. މިހާތަނަށް ހުރި ހުރިހާ 

ވެސް ަބލާލަން އެބަޖެހޭ. އަނެްއކާ ހަަމ މި ނިންމާލާއިރު މިއަްށވުރެ ގިނަ މައްސަަލ، މިއަްށވުރެ  ބެކްލޮގް ނިމެނީތޯ މި

 4މަހަށް  3ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ީމގެ އަނެއްހެން  މައްަސލަ އޮތް 50ަލއިެގ މިސާލަކަށް އަހަުރވީ މައްސަ 5ދިގުލީ 

ކަމަށް އަތްލާކަްށ  ކަންކަން ބަލާފައި ޫނނިއްޔާ މި ކަމެއް ނޫން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މި މަހަކަށް ކުރުމުގެ މާނައެއް ޮއތް

ނޑަށް ވަރަށް ދަިތ މި  ގޮތަށް ނިންމަން ތާއީދުކުރަން.  އޮތް ނުފެނޭ. މިހާރުން މިހާރަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިން ިރޔާޟް  ަސސް އެަބ ިލބޭހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު. މިހާރު އޮޅުންފިލުވައިެލއްވުުމގެއެ ކޮންސެން

އެްއވެސް ވަެރއްެގ  އީހުށަހެޅުއްވީ ވެސް ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސެކުއަރ ކުރަންވީއޭ އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި

ކަން ހިމެނޭތޯ  . ާމނައަކީ ބަޖެޓު ފާސްވެަފއި އޮްތއިރުަގއި އެ 1ޕޮސިބިލިޓީއެއް އޮތް ކަެމއްތޯޭއ އެއީ ުނކުތާ ނަންބަރު 

ކުން އަންނަން އޮތް ދިމާލެއް ފައިސާއެއް އެްއޗެްއ އޮތްތޯ ނެތްތޯ ޗެކްކުރުމަށް ދިމާލަ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އެްއވެސް 

ވިިދގެން  އަދި އެއާގޮތެއްގައި ުކރެވިދާނެތޯ ނޫންތޯ އޮޅުންފިލުވާލަން.  ފިނޭންސަށް މިކަން ޖުމްލަމިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިތުރު ބޭބޭފުޅުން ނެންގެވި ުނކުތާގެ އަލީަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އަލުން އަނބުރާ ްސޕްރީމް ކޯޓަށް ހަމަ ސިޓީއެއް 

ވިދާޅުވާ  މި މުއްދަތުގައި މިކަން ކުރިއަްށ އެބަދޭތޯ އަދި ތިޔަ؟ ކަން ހިނގަން ފެށިއްޖެތޯ ނަމުގައި މިމި ލިޔުްއވަން، 

ނިޑޔާަރީކ  މުއްދަތުގައި ނިންމަން ހުރި މަސައްކަުތގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ިކހާވަރެއްތޯ؟ މި ކަުމގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ އަދަދަީކ ކި އެއް ބޭފުޅެއް. ިއސް ޤާޟީ، އޭގެ ކަހަލަ  ހާވަރެއްތޯ؟ މިއިތުރުން ދެން ތިއްބެވި ފަ

ނުޑމެން ނިންމަމާ ހިނގާ އެންމެން އެއްބަްސވާ ކަމުަގިއވާނަމަ  ނޑަށް ހީވަނީ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް އަުޅގަ

ގޮތަށް ފޮނުާވލާފައި ދެން އަންނަ ސެަޝނެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތިެބގެން މި މަޢުލޫމާތު ކުރިއަށް  މި ސިޓީ މި



  

މޭޒުން މިހާރު އެ ރިހާ މަޢުމޫލާތެއް، އާދެ! އިދާރީއިނޭގތޯ. އެ ހު އުސޫލަކީ ކޮބައިޯތއާ ޅުވެެދްއާވ!ގެންދަން. އާދެ! ވިދާ

ކަން ޕާކްކޮށްފައި  ދާނަން މިގެން އަށް ކުރިއަށް  2ނޯޓުކުރަްއވައިފި. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ގެްނ ވިދި މަށް އިނގޭތޯ މި މައްސަލަ. އެއާކަ ކުރިއަްށ ގެންދަން ދެން އަންނަ ދުވަހެއްގެ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން

އަންނަނީ  ަވއްތަރު ކަެމްއ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ައނެއްކާ ވެސް މި ބާކީ އޮީތ ވެްސ ހަމަ މިާއ ވަރަށް އެއް 

ންޓު އޮތޯރިޓީން ބެހޭގޮތުން ގޮެތއް ނިންމައިދެްއވުން އެދި ލޯަކލް ގަވަރމަ ކައުންސިލަރުންެގ ފޯނު އެަލަވންސް ދިނުމާ

 ގެ ސިީޓއާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅަގއި އެަބއޮތް މި 2014ިޑސެންބަރ  29ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު، 

ކަން ވެސް ހަމަ، ޖެިހގެން ވެސް އޮތީ ހަމަ ކައުންިސލަރުންގެ، މާޅޮސްމަޑުލު އުުތރުބުރީގެ އަތޮުޅ ަކއުންސިުލ 

ހަމަ ތާރީޚުަގއި މަޝްވަރާ ހަމަ ކުރުމަށް ހަމަ  2015ޖަނަވަީރ  26 ޓީއަާކއި ެއއީއިން ފޮނުްއވާފަިއވާ ސި އިދާރާ

ން ފޮނުވާފައި އޮްތ ސިޓީފުެޅއް. ޓީކައުންސިލަރުން ފޯނުެގ މަްއސަލައިގަ. ެއކަްއޗަކީ ޯލކަްލ ަގވަރމަންޓު އޮތޯރި

އި އޮތް ސިޓީއެްއ. އެހެންވީމާ، މި ެދ މާޅޮސްަމޑުލު އުުތރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފަ ކަްއޗަކީއަނެ

ނޑުމެން ބަލާލަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ައޙްމަދު ސަލީމް.  ސިޓީ އެްއކޮށް އަުޅގަ

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނީ އިނގޭތޯ. މީގެ އެންމެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު، އަބަދު ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވާހަކަ ދެްއކެ

ބެހޭ  ކަމާ  ހުރި ގޮތުން ފުރަތަމަ މި ފުރަތަމަ ވެސް ދެން އެހެން ބޭފުޅުންގެ މިހާރު ވެސް އެ ވިސްނުން އެ

މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަންވީ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއގޮތަަކށް ވެސް ރުހޭކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު 

. ެއީއ ހަރަށް ބަހައްޓަންވީ ޙަޤީޤަތުގަގޮތަކަށް ކަންކަން އަންނަ ސިޓީތައް ދެން އަންނަ އަ ބޮޑުކުރަން، ޚަރަދު އިތުުރވާނެ

ނޑުމެން މި ަލފާކުރަނީ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި އެތައް  ގިނަ ކަންަތްއތަކެއް ކޮށްފައި ވަރަށް ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ން ލާފައި ައއިސް އަެނއްކާ ިމވެނި ކަމެއް ެއވެނި ތެރެއި ކަތްތަަކކުން ކޮށްަފއި ދެން ބަލަ އަހަރުެގ މެދުބުރަ މަސައް

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މާލިއްޔަުތ  އަންނަ ސިޓީތައް ދިރާސާކޮށް ކަމެއް، އެވެނި ކަމެްއ، ދެން އަޅުަގނޑުމެނަށް މި އަުޅގަ

 ފަހުގައި ދެން މި މަށްއެ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓު ފާސްވުހުރި ތަންތަނަށް  ގުޅުން ޔަންވީހެން މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީއާކޮމިޓީން ލި

ތަނަށް ފައިސާގެ މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅެންވާނީ ދެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެ ރެޑީުކރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ނޑަށް ެފނޭ. އޭރުން އެ ބޭފުޅު ނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ސިޓީއެއް ވެސް ލިޔަން އަުޅގަ ންނަށް ގޮތަށް ކަމަށް އަުޅގަ

ސާ އިތުރުކުރަން ކަންކަން ޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ފައިނޫނީ ޖަނަވަރީ، ފެބްރުއަރީ، މާރ ންމެދު ތެރެއި އެނގޭނެ އަހަރުގެ

ކަހަލަ ކަންކަމަށް އޮންނަ  ދެން ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީ، ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީއަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި  ކުރަން.

ން ެއއިްނ ކަމެއް އުިނވެ، މިސާލަކަްށ އްތަކުގެ ތެެރއިމިހާރު ހިނގާ ަކންތައެްއޗެއް ވެސް ނޫން. އެއީ ބަޖެޓުގައި 

 ކަހަލަ ދިމާވާ ކަންތައްތަކުަގއި އެ ދެކޮޅު ނުޖެހިގެން މި  ކަހަލަ މި ސިޓީ ނޫނީ ފެނުގެ ނިޒާމު، ނޫނީ އެހެން ކް އިލެކްޓިރި



  

ޑަކުޑަ ެއްއޗެއް މިހާރު ކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި އޮންނަ އެްއޗެއް އެ ަވރަށް ކު ދިސާ، މިހެން ގޮސް މިޤުދުރަތީ ޙާ ކަހަލަ

އަހަރުެގ  ެއއީ. ެއހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ އޮންނަނީ ވެސް ބަޖެޓު ކޮންިޓންޖެންސީގަ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އޮންނަ އެްއޗެއް

ނުޑ، އަދި އެަކއުންޓިންގ ން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވާނެ ނިޒާމެއް އެ ގާއިމު ކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަތެރެއި މެދު

ނޑަްށ ފެންނަނީ މި މަޢުލޫމާތު  ވެސް ނިޒާމާ މުޅިްނ ދެކޮުޅ ސިސްޓަމެއް އެީއ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ސާފުކޮށްލާފައި މީތި ނޫނީ މިއާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނުނިންމަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. އެއަށްފަހުަގއި...

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި

މު މު އެ ހުށަހެޅުއްވީ ވަރަށް މުހިންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ސަލީ

ނޑުމެން ގެްނދާނީ މި އަންނަ އަހަ ނޫންތޯ؟ ޓީއަށް. ނިމުނީރުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޚިޔާލެއްހެން. މި ހުރިހާ މައްސަލައެއް އަުޅގަ

ނޑު މި ނޑު ހުށަހެޅީކީެއއް ނޫން. އެހެންވީާމ،  އެއީ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަްނޏާ އެއަށް ާތއީދު އަުޅގަ ، 2ކުރަނީ. އަުޅގަ

 ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރުގައި ކަމާ 2016 މައްސަލަތައް ގެ މިހިރ5ަ، 4، 3

ނޫންތޯ؟ އެއީ ނޫންތޯ ސަލީމުގެ ޚިޔާލުުފޅަކީ ދެއްތޯ؟ ސަލީުމގެ ެއ ންދިޔައިމަ ނިމުނީއި ކުރިއަށް ގެ މަޝްވަރާކޮށްފަ

ނޑު ާތއީުދކޮށްލީ މިހާރު މި.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  3އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި  ބޭފުޅުން އެ ދެއްވި ވާަހކަައށް އަޅުގަ

ން ފިނޭންސް ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓުގެ ތެރެއި ޯތ. ބަޖެޓުއެ އުސޫލު އެއީ ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅު އުސޫެލއް އިނގޭ

ނޑަކަށް  ނޑަނާާޅ ޚަަރދެއް ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްާކ ފާސްކޮށްގެން އެ ބުރަ ބަޖެޓަްށ ޖައްސާކަށް އަުޅގަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ނޑުެމްނ  ކަމަށް އްމު އުސޫލަކީ އެއީގެންގުޅޭނެ އާ  ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނު ވަންީވ އެހެންނޫނިއްޔާ އެ ހުރިހާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ ނިންމަން. ބަޖެޓުގެ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅަންޖެ ތަނަކަށް. ަކނަޑއަޅަންޖެހޭ  ހޭ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކާއިއެްއވެސް އިތުރު ޚަރަދެއް އަޅުަގނޑުމެން ކަ



  

ތަނަށް ގެންނާށޭ. ދެން ބަޖެޓަށް  މަސްވަރު ކުރިން މި 1. ކަމަށް ވަންޏާ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ދާއިރާތަކެއް އެބައުޅޭ

ނޑުމެން ބަލާނީ. އޭގެފަހުން އަންނަ އެއްެވްސ އެއްެޗއް އަުޅގަ  ންނޑުމެން އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެރެއިލެވޭތޯ އަުޅގަ

 ބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ގަ 

 

 ފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއް

ފަރާތަކީ ލޯކަލް  ންގުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންގެ ބަލަދުވެރިއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން މި ކައުންސިލުތައް ހި

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހާ ހާރު ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ. ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީަގއި އޮވޭ ޯބޑު ެވސް. ދެން މި

މުވެގެން އެަލވަންސް ޭދކަމަށް ފެންނަންޏާ އެ ބޯޑުން ވެސް ނިންމަންޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ހަމަ ވަިކވަކި މުހިން

ކުރެވޭނެ  އީށާއި، އަނެއް ކަމެއް ކުރާާށއި، މި ހުންނަކީއެއް މިން މިތަނުގެ ފޯނު އެލަވަންސް ނަގަންކައުންސިލުތަކު

ހަމަ ސަރުކާރުެގ  ުގޅަންޖެހޭ ފޯނު. ދެން ިއ ހުންނާނެ ސަރުކާރު ކަންތަކާ އިނގޭތޯ. ެދން އޮފީހުގަ ކަންތަކެއް ނޫން

ނިޔޭގެ ވަޒީފާ އޮންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަަކށް ފޯނު އެލަވަންސާއި މި އެްއޗެއްަސކީ ދައުލަތުން ދެވޭނެ ެއއްެޗއްސެއް ނޫން. ދު

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ެދކޮުޅ ގޮެތއް ނޫން އެީއކީ.  ކަން ކުރާ އުމުތަކުެގ އެއެހެން ގަ  ެއހެންވީމާ، މިއީީކއެްއ ހަމަ ައޅުގަ

އި ަނިއބު ރައީސް ފިަޔވައި އެހެން ޏާ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ . އަޅުަގނޑަށް ވަންއީކަންތައްތައް އިނގޭތޯ މި 

ނޑާލަން  ހޭ ޚަރަދެއް ނޫން. ދައުލަތުން ކުރަންޖެ އީހަމަ ފެންނަނީ. އެއަޅުަގނޑަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފޯނު އެލަވަންސް ކަ

އެ ބޭފުޅުންގެ ޢިނާޔަތާއި އެެހނިހެން މުސާރަ ދީފައި އޮންނަނީ އެ ފޯނުކުރާނެ ލާރިއާ ވެސް އެއްކޮށް. ދެން ގެ އަށް 

ބާޒާރުކުރާނެ ލާރި ެވސް ހަމަޖައްސަންވީ ނޫންތޯ އެެހންވެއްޖެްއޔާ. އެހެންވީމަކާ އެީއކީ ދައުލަުތގެ ފައިސާ 

. އެހެންވީމާ، އެ ނުލާހިުކ އަގު ހެޔޮ ައގު ރޫރީ ބޭނުމަށް މިހާރު ފޯނު ކޯލެއްގެން. ޟަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫޚަ

ކޮށެއް ނުދެވޭނެ ދައުލަތަކުންނެއް. އެީއކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެްސ ހުރިހާ ކަމެއް

 އިތުރުކުރާކަށް. ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން އިތުަރށް އެްއވެސް ދައުލަުތގެ އިތުުރ ޚަރަދުތައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި ަބއެްއ އި  ބައެއްވާހަކަުފޅުެގ  މި ދެ ސިޓީގެ މައްޗަށް ދެްއކެވި . ބަރުންމެން ކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! ޝު

ނޑުމެްނގެ މޭުޒކޮުޅގަ  ންޓް އޮތޯރިޓީން،ޯލްކލަ ަގވަރމަ މަީތގަިއ މިވާ ފައިްލަގއި އެަބވޭމޭޒު ، އި މެންބަރުންނާއި އަުޅގަ

ންސް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މުގެ ހުންނެވި ކުީރގެ ޑިފެ ޤާމަ  ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަރއީސް ކަމުގެ ލްކުރީގެ ލޯކަ

ނޑުމެންނަށް ސޮިއކުރަްއވާފައި ނާޒިމް ، ގްރާފްިއ ފޮނުްއވި ސިޓީަގއި ދެވަނަ ޕެރެ ގަ 2014ޑިސެމްަބރު  29 އަުޅގަ

ގްރާފުގެ ފަހު ނުކުތާގައި ިވދާޅުވޭ ކައުންސިލުަތކުން ސުާވލު މި ގޮތަށް ކުރަމުންދާތީ، ލަ ގޮތެއްގައި ފުރަތަމަ ޕެރެޖުމް

ލުތަކުން ސުވާލު ނޫނުަގއި މި ހިމެނޭ ކައުންސިގާއިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ މާނައަކީ ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކާޒީ އުސޫލުން 



  

ްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ގެ ސިޓީން މިނ2014ިޑިސެމްަބރު  25 އެއީ މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު ކުރަމުންދާތީވެ

ޓަކަިއ  ކައުންސިލަރުންނަށް ފޯނު ެއލެވަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ގޮެތއް ނިންމުމަށް އެދުމުން ޜަރީގެ ލަފަަޔކަށް ޓްރެ

ނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން މި އެވެ ވާަފއިވެ ތިޔަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްުވމަށް ލަފާ ދެއް  . މި ސިޓީާއ ުގޅިގެްނ ައޅުގަ

 ލިބިފައި އޮތީ. އެބޫުލކުރެޭވ ގޮތުަގއި ގަނޑަށް ބުރީ ަކއުްނސިލްގެ އިދާާރއިން މި ލިބޭ ސިޓީ އަުޅގަލު އުތުރުމާޅޮސްމަޑޮ

ނޑުމެން މި އިގުޅިފަ  އާ ވާލާޙަބޭފުޅުންނަށް މި ސިޓީ ލިބުމާ މި   ޮއތީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ގޮެތއް ނިންމުމަކީ އަުޅގަ

ރުން ވިދާޅުވިހެން ފާހެއް ނުކޮށެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ މީހުންނަކަށް މި އަދި އެ އްޒަތްތެރި ހުރިހާ ެމންބައި  ކޮށް؛

ބަޖެޓަށް  ،ަގއި ޖެހޭނެ ގޮތެއް އަދި ބަޖެޓު  .ވަންސެއް ެއއްވެސް ގޮތަކަްށ ނުވެއް ެދވޭނެށް ވެްސ އެ އެލަ ނޫން ބަޔަކަ

ން ފާސްނުކުރާ ކަމުަގއި ވާނަމަ. އެހެންވީމާ، ގޮތަށް ދިުނމަށް މި ކޮމިޓީ އެ އެލަވަންެސއް އެ  ޖަހަން ނުވެސް ގެނެވޭނެ

 ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތާނގަިއ  ޓަަކިއ ބޯޑެްއ ޮއވޭ. އެ ންޓް އޮތޯރިޓީ ހިްނގުމަށްއަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާ ވާަހކައަީކ މި ލޯކަލް ަގވަރމަ

ސިޓީ ލިޔެ ފޮުނވާނީކީ. ެއ ބޭފުޅާއަށް ޖެހޭނީ ދައުލަތުްނ  ބޭފުާޅއެއް ޫނނޭ، ނޫނޭ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކާ ހުންނަ

ްނނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގެން އެ ބޯޑުން ފާސްކޮްށގެއިކާ އެްއޗެހި އެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަ  ،ޚަރަދުތައް

ްއޔިތުންެގ ކަންކަން ގެންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެލް.ޖީ.ޭއގެ ރަީއސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާ ފިނޭންސަށް ލިޔެ، ރަ މި

 އި އެ ބޭފުޅުންެގ މުސާރަ ދީފަ އިަހއްދަވަ ވަންސް ޯހދާ މި ކަންކަން މި ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ. ބޯެޑއް މަޖިލީހަށް ލިޔެ އެލަ

ނޑު މި ދައްކަނީ ބާރަ ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްއެ އޮންނަނީ  މި ތޭކަ ބޭފުޅުންގެ ފޯނު ސަ ޓަކައި. އަުޅގަ

ބޯޑުްނ  އެލަވަންްސގެ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. މި ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެއް ނޫން މިއީކީ. އެހެްނީވމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ

ންތައްތައް ކުރަން. ހަމައެކަނި ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާ އެ ތަންތަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކަ ގެން މިއިނިންމަ

ފިނޭންސަށް ލިަޔނީ. މިތަނަށް ވެސް ލިޔަނީ. އެހެން ކަންކަްނ ވެްސ ުކރަނީ. މި ދައްކަނީީކ ޚާއްަޞ  މާބޭނުންވީ

ނޑު ިމ ތޭކަެއއްހާ ކައުންިސލަރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދޭ ވާހަކަ އަޅު ސަ ހާލަތެއްގެ ވާަހކަެއއް ނޫން. ބާރަ ގަ

 އި ތަނަށް އަންގަ  ގެން ނިންމި ކަން މި އިޖެހޭނީ އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑުން ނިންމަ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ެއވަރު ކަންތައްތައް

ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ. ހަމަ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ  ތަނުން އެޅެން އޮތް ފިޔަވަޅެއް ހޯދުމަށް މި ދެން

ތަނަށް  ނޫނީ ކައުންސިލުތަކުން ވެސް މި ވެސް ލިޔަންވީ އެލަވަންސް ހޯދަންތަނަށް  ބޭފުޅާއަށް ފެނިވަޑަިއގަތީމަ މި

 ކަްނަކމެއް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ގޮަތކަށް އެ ލިޔަނީ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުމުގެ ކުރިން އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު ދިއި މަތިެވރި ދާއިރާގެ  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑަެއޅިގެން ނުެވއް އިނގޭ އިދަންނަވާލާނަން. މި ލިބިފަ ނޑުމެްނނަކަށް ކަ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  އޮތް ސިޓީަގއި އަުޅގަ

ވަކި ގޮެތއް ނިންމާފައި  ްއގައިލް.ޖީ.އޭގެ ބޯުޑގެ ަބއްދަލުވުމެއެ  އީޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނުކުާތަގއި މި

ނޑުމެންނަށް  ނެތް. ެއއީ ށްއެނގޭކަ ނޫންތޯ ތޯފޮނުވި ސިޓީއެއް ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ގައިގޮަތށް އެލް.ޖީ.ޭއގެ ބައްދަުލވުންަތކެއް  މި އީމި ކުެރވިދާނެޗެކް ގޮތްތަެކއް ނިންމާފަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަެމއްތޯ؟ މަށް ނޫނީ ހަމައެކަނި ލަފައެއް ހޯދު ފޮނުވާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ  ޓަކައި އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ ކުރެ ކަމެއް ސާފުކޮށްލުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ބުއްދިވެރިހެން. މަތިވެރި މި ދެ ކަމުން

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު.

 

 :މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން

ތަނަށް މި ކަހަލަ ކަންކަމުަގިއ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މިއި  އީއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި

ގޮތަށް ހުންނަ  ހިނގަން ފެށުމަށްފަހު މި  ދެއްތޯ. މިހާރު މި ބަޖެޓް ފާސްވެ ށްޑީލްކުރާނެ އުސޫލެއް ަކނަޑެއޅުމަ

މެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ިމ ރަނގަޅު ކަ ަމކީައޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑްރެސްކުރުޚަރަދުތަކުގެ މަްއސަލަތަކެއް  ކަރެންޓްރި

ކުިރއަްށ ، . އެހެންވީމާގައޭ 2016ޔާ އް . މި އަހަރު ވެއްޖެއޭސްުކރާނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގަ އްސަށް ދެން ެއޑްރެއެްއޗެ

އިުރ ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ަދއްކާ  ެއއަށް  ނީ ދެންވެބޫލުކުރެ ގަ ށްައޅުަގނޑަ ، މާ. އެހެންވީލާގައޭޙަގެ މަރުއޮތް އަހަުރގެ ބަޖެޓު 

މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަ ެދއްެކިވ ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މި އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަ ދެއްކެިވ، އިބްރާހީގައަޅުަގނޑު 

 ަތކަށް ޞަޝީދު ވެސް ާވހަކަ ދެއްެކވި ކަންނޭނޭގ އިނގޭތޯ. ފުރުއަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ. ައޙްމަދު ރަ

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންވާހެން ހީވާތީ މުޤައްރިރު... ؛ވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވީންނެވީ. އެހެންއެދިަވޑަިއގެ

  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އާދެ! ކުިރއަށް ގެންަދވާ.ންއަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ދަންަނަވއިފި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ބަރު ސަލީމް އްޒަތްތެރި މެންއި  .އަޅުަގނޑު ދެންނެީވ، ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ތާއީުދކުރެވޭ އުޫސލެކޭ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވީ

ތަނުން އަޑު ިއވުނު ގޮތުަގއި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުަރއްާވ.  އަުޅަގނަޑށް މި ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން



  

ނޑަށް ހުރި މައްސަލަ އިދިފައެފައިސާއަށް މި ގޮތަށް  މިހާރު މި ގަިއ  5، 4، 3، 2ބޫުލުކރެވެނީ ގަތަްއ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކަހަލަ މައްސަލަތައް. ދެން މީގައި އެ އުސޫލު މިހިރަ އެ  ކަަމށްވަންޏާ މީގެ ފަހުން އަންނަ  ބޫލުކޮށްފިގަައޅުގަ

ނޑުމެން، މަލުކުރެވޭނީ އެ އުޫސލަޢަމައްސަލަތަކަށް ެވސް  މި ކަހަލަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2016ށް. އެ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ޭއގެ ކުިރއަށް އޮންނަ އަހަުރ  ްސޓްތަްއ އެޑްރެްސކުރާނީގޮތަށް ައއިއްަސ ހުންނަ ރިކުއެ ތައްޔާރުކުާރއިރު އެ

އްެޗްއ ވާ އެ ކުރަން ފަރާތްތަކާ ސުވާުލކޮށް އިތުރު އެްއޗެހި ކަމާ ބެހޭގޮތަށް އަިއއްސަ ުހންނަ މައްސަލަތަކާއި  ވެސް މި

ފަަހރު އެިކ ދިމާއިން ކަްނކަން އެކި ބަޖެްޓ ފާސްކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައި ެއ ވިދާުޅވާ ގޮތަށް އެކި  އިތުރުކޮށް ހަދާނެ. އެއީ

 ށްނުޑ މި ވާހަކަތައް ރިޕީޓްކުރާކަކަން ވަރަށް ތަްފސީލުކޮށް ވިދާުޅވެ އަުޅގައައިމަ ހަމަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ

ނޑުމެންނަށް  ނަ ބޭފުޅުން އޮތީ ތާއީދުކުރައްވާަފއި އެނެތިން. ވަރަށް ގި  އަށް. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ށްކަވެސް ބަލާ މި ތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯބޯޑުން ފާސްކުރި ތި ްއޔާ ެވއްޖެ ބޫލުކުެރވޭ ކަމަށްގަ ނުޖެހޭ. އަޅުގަ

 ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކާަގއި މި  5، 4، 3، 2ކަންަކން ސާފުކުރެވިދާނެ. އެހެންވީާމ،  ބަޖެޓް މަރުޙަލާގައި އެ

ނޑުމެންނަށް ވެއްޖެ އެގޮތަށް ނިންމިްއޖެ ކަމަށްބެހޭ ގޮތުން   އޭރުން.  މަސައްކަތް ކުރުވީްއޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީަވނީ މި ކޮޅުން  ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާގައި ތި މެންބަރު އާދެ!  ރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ އްޒަތްތެއިއަުޅގަ

ނޑު އި ތޯ؟ ާއދެ!އެދިވަަޑއިގެންފުރުޞަތު   . ންޖަވާބެއް ދޭނައަށް  އެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ަސލީމް ނިންމާފައި އަޅުގަ

 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޙުސައިން މުޙައްމަދު  މަ ވާހަކަ ދެްއކި ގޮތަްށ ދެންމެެވސް ހަޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ދެްނނެވީ މި އަުޅަގނޑު ކުރިން 

ކަހަލަ ގޮަތަކށް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ވެސް ހުރީ އެ

ނޑުއިލަ އަންގަން މި އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް މެން ގޮތެްއ ގެން މި އެއްެޗހި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޭއރުން އަޅުގަ

 ގެންއިލަ ން. މި އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށްއެއްނުން. އެ މީހުންނަށް މަގެއް ފަހިކޮށްދިނީދިނީކީ ވެސް ނޫނެްއނުއިނުނިންމަ

. ޮއގަސްްޓ ށް ޖޫން، ޖުަލއި މަހުގެ ތެޭރގަމީހުން ހަދާނެ ގާތްަގނަޑކަ ބަޖެޓް އެ ކުިރއަށް ގެންދާށޭ. އެއީ  މި އެްއޗެހި

. އެހެންވީމާ، މި މި އޮތީ ނޫންތޯދެތިން މަސްދުވަހޭ އެހެން ލީހަށް ައންނާނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށްމަހުގެ ތެރޭަގއި މަޖި

 ނިމުނީ. ެގން ކުރިއަށް ގެންދާށޭ.އިލަ އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ކަން ކީ މި ެއލަވަންސް ކަހަލަ ކަން ގޮތަ ންކޮށްލީީކއެއް ނޫން. ވާވީރމިއަދުގެ ބަެއއް ނުކުތާަތއް ަވރަށް ހަމަ އިންޓަ

ކަންތައްަތއް  ބަޖެޓާ ހަަމއަށް ނުދާނެ އެ ގޮތަކަށް ަވކި ގޮތަކަށް ފާްސކޮށްެގން ނޫން އީމި ޚާއްޞަކޮށް ފޯނު އެލަވަންސް 

ނޑުމެން އެ ގޮތަށް ފާސްުކރަން ނުވަތަ ެއ ބޭފުޅުން ލީ.މި ދަންނަވާ ވީމާ،އިނގޭތޯ. އެހެން  ނަށްމި ކަހަލަ ކަެމއް ައުޅގަ

 އިކޮމިޓީްނ ވަިކ ގޮެތއް ކުރީ ބަިއގަ  އީ ަގއި ނުލިެޔވޭނެ. މިޔަން. ބަޖެޓު ގަިއ ލިެދއްާވށޭ ބަޖެޓު އިތި ބޭފުޅުން ފޮނުއްވަ 

ނުނިންމާ ކަމެއް ެއއިން އެްއވެސް ބޭފުަޅކަށް ނުފޮނުްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެހެން ބަޖެޓް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ހުރިހާ 

ދެއްވެން އޮތް މިންވަަރކަށް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިޔާލުފުޅު ެއބަ ގެންގުުޅްއވާ. ެއއްގޮަތކަށް ކަން ކޮށް މިހަމަ މެންބަރުން ވެސް 

 ވެސް  އްމަދުޙަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުއިށް ނޫން މި ވިސްނުމަކާ އިނގޭތޯ. ވެސް ހަމަ މި ދަނީކީ ދުރަކަ

ނޑުމެްނ ހޯދަން ބޭނުންވާ  ދެންމެ ކޮށް މި ސަބް ކޮމިީޓއެްއ މާ ގުޅޭ ގޮތުން ާޚްއޞަމަޢުލޫމާތު މިކަވަރަށް ވިދާޅުވި އަުޅގަ

މިހާރު ބެހޭ ގޮތުން އިނގޭތޯ. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީއެއް  ސާރަތަާކިއ އެލަވަންސްތަކާލެވިފަިއވޭ މުއެކުަލވާ

ނޑުމެންނާ އި ވެސް ހަރަކާތްތެރި އެބަވޭ މި ޒާތުގެ މައްސަލަތައް ބަލަ ހަމައަށް  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގޮތްތަކެއް އަުޅގަ

މެދުވެިރކޮށް ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުާވ ހުރިހާ  ގެ އިދާރީޭމޒުގެން ައޅުަގނޑުެމންއި ވަން. އެ ކުޑަ ކޮމިޓީްނ ނިންމަވަގެންނަ

ްއގެ ގޮުތގައިތޯ؟ ލިބުނުޯތ ގއެޭބްއވީ އެލް.ޖީ.ޭއގެ ބޯުޑ މީޓިންމަޢުލޫމާތު. މިސާލަށް، އެލް.ޖީ.އޭ އިން މި ބައްދަުލވުން 

މި ކޮމީޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށް  ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް މާތު ހުރީ ކިހިނަކުންތޯ؟ އެހެންވީމާ، މި މަޢުލޫމާތު؟ މަޢުލޫ

މެންނަށް އެ މަސައްކަްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިވާނީ އަޅުަގނޑު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޚިޔާލު ތަފާތުނުވާ ކަމަށްވާނަމައް އި

 ...ބަރުއްޒަތްތެރި މެންއިކޮށް ނިންމާލެވިދާނެހެން. ށް ރަނގަޅަ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން  މި މަސައްކަތް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ކުޑަ ސަބް ކޮމިީޓއަށް ފޮުނވާލަން. ފޮނުވާލަން އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ރަޝީދު.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ

ނޑުމެން ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދިުގވާ ކަމުގައި ވަންޏާ މި ގޮތެއް  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ މި އަޅުގަ

 ...މްން މީތި ނިންމާލުމަށް އިބްރާހީގެން ުކޑަ ކޮމިޓީއިވަންޏާ ކުޑަ ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުވަ ނުނިންމޭ ކަމަށް

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލަ ވެސް މަތިވެރި ދާއިާރގެ ދެން އޮތް ތިން މަ ޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ބާކީތާއީދުކުރުން ކަމަށް ބަލާފަިއ އަ

ހަމަ އެއް ހަމައެއްަގއި ހުރި ކަންތައްތައް. އެންމެ  އީްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވި ފަދައިން މިއި

ނޑުމެންނަށް  ށް އޮތްފަހަ  އް ުތގައި މި ކޮޅުން ކުިރއަށް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމެްއ ދެއްތޯ. އެޤަޤީޙަނުކުތާައކީ ައުޅގަ

އެ ަމއްސަަލ  އިއޮތް މަްއސަލަ ފިޔަވަ  ގައި މި 5މައްސަލަ ފިޔަަވއި ދެން ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތައް ނުކުތާ 

ގޮތަށް ފޮނުިވ  ރި މެންބަރުންގެ އިތުރު އިޢުތިރާެޟއް ނެތީވެ އެްއޒަތްތެއިން މި ދެންނެވި ުކޑަ ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެ

 ރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ވާހަކަ އިޢުލާންކުރަން އިނގޭޯތ. އެންމެ ފަހަށް މި އޮތް މައްސަލަައކީ ދައުލަތުގެ ހު

އެއް ހަމައަކަށް ގެނެްސ ޚާއްޞަކޮށް ެއއް ބާވަތެްއގެ އެއް ފެންވަރެްއގެ މަސަްއކަްތކުރާ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަތައް 

އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ  ދެްއުވމަށް އެދި ނިލަންދެސިވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއަޒފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް

. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ގައި 6ނަންބަރު  ޞަފްޙާއިދާރާއިން ފޮނުއްވާަފއިވާ ިސޓީއެްއގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. 

ނަށް ކޮމިޓީ ގޮެތއް ނިންމީމަ އަޅުަގނޑުމެން އަށްމި  ،އަށް ޚިާޔލު މި އިރު މި ސިޓީ ވިދާޅުވެފަ ްއޒަތްތެރި މެންބައި

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.އިނިންމާލެވިދާނެތީ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެ މިހާރު ކިހިނެއް . މި ކޮންމެ އިނގޭތޯ މަލާތްކުރަނީޢާލްކޮށް މި ހުރިހާ ތަނަކަށް މު ވިޖުއަންނަށް މި އިންޑިތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ެއއްޗެހި  ނޫންތޯގެންއިއްވޭ އިނގޭތޯ. އެ ބޭުފޅުން ނިންމަބެލެނިވެރި ަފރާތްތަކެ ވެސް ތަނެއްގެ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ބެހޭ ގޮތުން އެބަ އަންނަންވާނީ. އަދި މި މުާސރައާ އޮންނަ މުސާަރއާ ބެހޭ ޕޭ ކޮމިޝަން ވެސް  އި ފައޮޭވ ކަ

 ހަމަ އެބަ ުހރިކަން. އެހެންނަމަވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ މުސާރަގެ ތަފާތުތައް

ޮކންމެ ރަށު އޮފީހަކުން ނޫނީ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކުން މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް.  ،ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން

ނުޑ ހުށަހަޅަން ތި އެ ފަާރތަށް ޖަވާބުދޭން މި ތި ނޑުމެންނަކަށް އެއަޅުގަ   މާކަ ކަން ނުކޮށްދެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

 ކަންަކން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ގެން ތިއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަ ބެހޭ ގޮތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

 

 އިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާ

 މަށް.އްވުހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން މި ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ހުށަ 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު، މަތިވެިރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައި

ށް ދިއުމުގެ ކުރީަގއި އިދާރީ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލާނަން. ިމ ޢަޟޫއުެއއްކަލަ އަުޅަގނޑުެގ ައސްލު މަ އަޅުަގނުޑ މި

މަނިކުފާުނ ދެން  .ެއ ވާހަކަ އެަބއޮތް އިޝެޑިއުލްކޮށްފަ  އިއަށް ކިޔާފަ  12:15މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ޮކމިޓީ 

ވާ ގޮތަށް ނިންމާލެވޭ ހިސާބުގަ. ތެރޭގައި ވެްސ މަނިކުފާނުގެ ބޭނުންކުރައް  ޓުވަނީ ދެތިން މިނި ޔާ މިހާރު އެއްބޭނުންފުޅި

ނިޑޔާުރންނަށް ބޯނަސް ދިނުމަށްވުރެ އި  އިމައްސަލައަކީ ފޯނު އެލަވަްނސާ ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ މި  ދެން އްޒަތްތެރި ފަ

ޑަިއގަންނަވާނެ މި ިސވިްލ ެވސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަ  ހައްސާސް ސީރިައސް މައްަސލައެއް. މަނިކުފާނަށް

އްޒަތްތެރި އި ތުގަިއ ޤަޤީޙައްސަލަ ފަރަގުަތކެއް އެބަުހރި. ތެޭރގަިއ ވަރަށް ޮބުޑ މަ މުައއްސަސާއަދި މި ުއޅޭ  ސަރވިސް

އެހެްނވީމާ، މިތާނެގ މިހާރު ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ވެސް އަސްލު އުެފދުނު މައްސަލައަކީ އެީއ ދެއްތޯ.  ؛ޣަފޫރު

އްކާ ވާަހކަެއއް އެއްގޮަތކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަ  އީމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވަންޏާ، ފެނިވަަޑއިނުގަންަނަވންޏާ މި

ވެސް  ހާރުގެން މިއި މި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް އަންަގވަ ނުދައްކާ ވާހަކައެްއ. ފެނިވަަޑއިގަންަނވަންޏާ ހަދަންޖެހޭތީ .ނޫން

ރޓްމަންޓް ލް ސަރވިްސއަށާިއ އެކިެއކި ފަރާތްތަކަށް މިހާރު މި އެ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ޑިޕަސިވިހަމަ 

ްއގެ އެއް ފެންވަުރެގ އެއް ިގންތިއެ ބެލިދާނެ އިއައިްއސަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް ލިޔެފަ އިންނަނީ ދެއްތޯ. ދެން

މިސާލަކަށް، މި ހިއުމަން ރައިޓްްސ  ؟ތޯ؟ އެނިގވަަޑއިގެންފިތޯއިކުރާ ީމހުންގެ މުސާރަތަކަކީ ކޮބަމަސައްކަތް މިސާލަކަށް

ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަަރކަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވަނީ ކިހާ ވަރެއްގެ މުސާރަެއއްތޯ؟ މެސެންޖަރަކަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަީނ 

ދެއްތޯ  ނޭނގޭއެއް ކަންނީ އަނެއްކާ އެެހން ބަޓަކަށް ނޫނިްއޔާ މިހާރު ތިބޭސްމުސާރައެއްތޯ؟ މި އަނެއް ޓައިޕި ކިހާ

 މީހުންނަށް މި އެއްޗެހިތައް މަނިކުފާނަށް އެއްކޮށްލެވިދާނެ. އެއްކޮށްލަްއވާފައި އޭތި މިހާރު ތިބޭނީ. މި މީސް

ވަުރގެ ޖެހޭންއްޔާ އަެނއްހެން މީކީ އަދި ބޭރުގެ ެއއްކަހަލަ ެއކްސްޕާުޓން ވެސް ގެންނަެވްއޖެ ބައްލަވާަލއްަވއިފި ކަމަށް

 އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާ. ދެން  އި އާ އްޙީ ދާއިރާޞިމިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށާއި މި ންނެވި ގޮތަށް ކަމެއް ނޫން. މި ދެ

ނުވާނެ.  ށްފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ ކުޅޭކަހިޔެއްނުވާނެ  ށް ލިޔެފައި ދެން ތަންތަނަ މި ؟ޗެއްތޯ ަވކިން އިންނަނީއް ކޯ

ދާއިރާ، ިސވިލް ސަރިވްސ އެކި ތަންތަނުަގއި މި ހުރި  މީހުން ދޫކޮށްލާފައި މި ދެންނެވިހެން ޝަރުޢީ އެހެންވީމާ، އެ

ނޑަެއޅިފަމި އެއްޗެ  އިއެކި ފެންވަރުގެ އެކި ގިންިތތަކުގެ ދަރަޖަތަކާއި ފެންވަރާ  އޮތް ގޮްތ  އިއްސަށް މުސާރަ ކަ

 އަޅުަގނޑަށް ިހވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެހެން އަށްިފއްޔާ މިހާުރ ތި އޮތް ަމއްސަލައިބައްލަަވއިލަްއވަ

 ދިރާސާކުރަްއވަން.



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަތޮުޅ  އޮްތ ސިޓީއަކީ ނިލަންދެ އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެންމެ ފަހަށް އަޅުަގނޑުމެން އަުތގައި މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ން ސިވިލް ަސރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އި ރި އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ އިދާރާބުއުތުރު

ރާރެްއގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އަޮތުޅ ޤަރާރުގެ ނަމުގައި އެ ބޭފުޅުން ފާސްކުރެއްވި ޤަފ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2015ފެބްރުއަރީ  11ކައުންސިުލގެ ރައީާސއި އިތުުރ ދެ ކައުންސިލަރަކު ސޮިއުކރައްވާަފއި 

ށާ ކުެރްއވި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ،ސިވިްލ ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި ،ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށާއި ،އަށާއިފިނޭންސް

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއްަސގެން އުޅޭ ިސޓީއެއް. ިސވިލް ސަރިވސް އިއިލްތިމާސެްއގެ ތެރެ ން ނުުކމެގެން އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މި ފަޅީގެ މާލިއްޔަުތ  ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތްތައް ިނންމުން އޮތް ކަންތައްތަުކގެ މެންޑޭޓް ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިވައްޒަތްތެރި އި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް އޮތް މިންވަރު  ުތ ޞަަޑިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދު. މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއިއަރުވަން 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނީ ގޮތުްނ ގާާރރު ނެރުމަކީ ޤަތަްއ ެއ ނޫން ގޮްތގޮތަށް ކުރަން ގޮތަކަށް ކުރަން ހުންނަ ކަންތައް ނޫނުަގއި ވަކިގާމި 

ސް ތި ކަހަލަ ވަރަށް ނޫނީ ބާރެްއ ނޫން. އެހެންވީާމ، ފަހަކަްށ ައއިގާއޮންނަ  އިްއެގ މައްޗަްށ ދީފައެއެްއވެސް ބަ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާިއރާގެ  އުތުރު އްފުށިރާރުތައް ނެޭރ އެބަ. އެހެންވީމާ، ތި މި ކުޅުދުޤަފާޑުފާޑުގެ 

ފާހަގަކުރިހެން، ކުރިން ވާހަކަުފޅު ދައްކަވަމުން ފާހަގަކުރި ަފދައިން ކުއްލިައކަށް ބަޖެޓަށް ބާރު ބޮޑުވާ ގޮތަށް އަދި ދޭން 

އެއް ކަމަށް ހަދާފައި ން އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ދޭން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ޒިންމާއިހޭ އެއްޗެއް އަހަުރގެ މެދު ތެރެނުޖެ

ަގިއ އޮންނަ ބަޖެޓު  އިތި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ފާސްކޮށްފަ ގެނެއި ބަލަތި އަށް މި ކޮމިޓީން ތި ކަހަލަ އެއްެޗހި އައިސް 

ނަޑއަޅާަފއި އޮންނަ ބަޖެޓުއެ އަހަރަ ދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ވެްސ ގެ އަދަދު އަނެއްކާ އިތުރަށް ބޮޑުެވގެން ކަށް ކަ

ނަޑއަޅާަފއި މި އޮންނަނީ. އެހެބަޖެޓް އޮންނަ އިތުރެްއ ންވީމާ، ބަޖެޓަށް އެއްވެސް އުނި ންޖެހޭނީ ވަކި އަދަދެއް ކަ

ިވޔަސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަާރ  ގެނައުުމގެ ކުރީަގއި މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން އަދި ކަމެއް ނިންމި ކަމުގައި

ތަނުން  ތި މި މިހާރު ތި މަޝްވަރާުކރާ ސިޓީއަކީިއރުގައި އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާ

ނޑު ނުދެކެން. އެއީ  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ އަދި ބަލައިގަެނވޭނެ ސިޓީެއއް ކަމަށް ނޫނީ ގޮތުން ެވސް ގާވެސް އަުޅގަ

 ނުވިގެން ތި ނިންމުން ފޮ އިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފަ  ސްުކރެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން. އަދި ތިޙުތަނުަގއި ބަ ކީ މިތިޔަ

ނޑައެިޅގެން އަްނގަން  ވެސް ނުވާނެ. އެ ނޫނު ަވކި ގޮތަކަށް ކުރަން ހުންނަ ގާވެސް ޖެހޭނެ.  މީހުންނަކަށް ކަ

ެއ  ނޫނީ ގޮތުންގާމުރެއް ނެުރމުގެ ބާރު އަ ،ކަންތައްތައް ނަފީކުރުމަށް އޭެގ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ާބރެއް ނެރުމުގެ



  

މީހުން ވެްސ ޓްކޮށް ހަމަ ތި މީސްމީހުން ވެސް ައދި އެހެން މީސްއެހެންނޫނީ ހަމަ ރިޕީފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ުނވާކަން. 

 ބޫލުކުރެވެނީ.ގަީތަގއި ޮއންނަންޖެހޭނީ ކަމަށް  އެއްހަމައެހެންވީމާ، ތަނަށް އެއްޗެހި ފޮނުވާނެ.  މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އްޒަތްތެރި މެންއިލު އެްއގޮތްނުވާ ކަމުަގއިާވނަމަ މި ތް. ޚިޔާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް މިކަމުގެ އެަބއޮ

 ންވީމަލުކުރަޢަތާއީދުކުރެއްވި މި ނުކުތާގައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް އެހި ގޮތެްއގެ މައްޗަށް. އެ ތަފާތު ނޫން  މަ.މުގަިއވާނަދާނެ ޚިޔާލު ތަފާތު ކަގޮތަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވޭ މިހާރު ޖުމްލަކޮށް އެއްަބސްެވވިފަހަމަ ކަމުގަިއވާނަމަ  އޮީތ ގިަނ  މި އިމި ައޅުގަ

ގެްނ އިސިޓީ ލިޔުްއވަ  ށްހުރި ފަރާތަ ޮގތަށް ދީ އެކަމާ ގުޅުން ށް މި ބޭފުޅުންނަށް މި ޖަވާބު މިޤަމެންބަރުންގެ އިއްތިފާ

ނޑުމެންެގ އިސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ލިޔުއްވަ ިސވިލް  ،އުމަށްކުރިއަށް ގެންދި ގެން ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުގަ

. ތެދެއްމެ، މިނިވަން މުައްއސަސާެއއްގެ މުސާަރއާ ބެހޭ އޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާިލްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ަދއުރެއް ުނވެ 

 މީހުންނަށް. ނަމަވެސްމެންެގ އަތުަގއި ޮއވެދާނެ ޭއގެ އެަތނުގެ ގޮތުން ކަންތައްަތކެއް ނިންމުމުގެ އިޚްިތޔާރު އަުޅަގނޑު

ނޑަށް މުސާ  ނޑުމެންގެ އަތަުކ  އްރައަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރެއޭގެ ބޭރުން މުޅި ިސވިލް ަސރވިްސގެ އޮިނގަ އަުޅގަ

ވާބު ދިނުމަށް ނެތް ކަމުގަިއވާނަމަ ެއ ބޭފުޅުން ޖަ އްގޮަތށް މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟެ ވާހަކަ އެ ތީވެ އެނެތަ

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ނަޑއަޅަމުން އަުޅގަ  السالم عليكم ورحمة هللاو ަބއްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިންމާލަން.ގެ ކަ

 .އެހެންވީމާ ދެން ދާނީ ކުޑަ ކޮމިޓީ. وبركاته

_______________________ 

 


