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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުްނނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ަވަޑއިގެންެނވި އެންމެހައިވަނަ ބައްދަުލވުމަށް  12މާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓެގ `. 

ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ކުޅުދުއްުފށީ މެންބަރުންނަކީ،ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވަވޑަިއގެންެނވި 

! ފްކުރައްވާފައިަޞލް ނަސީމް، މާ. ލްމުޙައްމަދު ފައިޞަލް. އަޙްމަދު ފައިޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، މަހިބަދޫ މް.ފައިޞަލް ނަސީ

 މް ޝަރީފް،ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީތްމަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަޠާރިޤް ދެން ކޮންމެއަކަސް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، 

އަދި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

. އެޖެންޑާކުރެވިފައެބަހުރި މިރު. އާދެ، މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި ަވރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް އަޙްމަދު ޢާ، އަޅުަގނޑު 

ނޑައެޖެންޑާކުެރވިގެންދިަޔއިުރގަިއ  ކުރެޭވ ގޮުތގަިއ މުޤައްރިރު ަވރަށް ބޮޑު ދިރާސާތަެކްއ ލުށް ގަބޫއަުޅގަ

މުޤައްރިރުގެ ލަފަެއއް ގޮުތން  ބެހޭ ގެ އެޖެންޑާއާިމއަދު، ވާީތވެ ކަމަށް ކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާ ެއޖެންޑާއެއް

ނޑަށް ން އިސިްއޔަތު ގެ ހަނައިބު މުޤައްރިރެއްހޯދާލައިގެން ނޫނިއްޔާ  ކުރިއަށް ެގންދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ އަޅުގަ

  ..ނަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު. ހިސާބުން އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އޮތްމިހާ، ކަމަކަށް ނުވާީތވެ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުށީކުޅުދުއް

ނޑު ޕްރޮގްރާމުން  .ކުޑަކޮށް ޑިސްަކސްކޮށްލަން މި ކަންކަމަށް ބޭނުންވަީނ އިހަށް އެޖެންޑާ ބާވައިލާފައި  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ބޭރުގައި  ލަން. ކޮމިޓީ ނިންމާދެން ކޮށްާލފައި އަުޅގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ޠާރިޤް. 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސް މި ގެންގޮ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ހަމަ ފެންނަނީ ނައިބު މުޤައްރިރު ވިދާުޅވިހެން އަުޅަގނޑަށް ،އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

 ތަނަށް އައިސް މި ތިބެނީ މި ލާފައި ްއވައިަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ަވގުތުަތކާ އެްއޗެހި ދުމަސައްކަތް ނިންމަން. އަޅު

 ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވާފައި ުހރި ޒިންމާ އަދާކުރެްއވުން އެެދން. ، މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ މުޤަ ނޑަްށ ހީވަނީ ޠާރިްޤ ެއ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ަނއިބު ުމޤައްރިރަކު އަުޅގަ އްރިރު. އަުޅގަ

ކަމަށް  ކޮމިޓީ ހިނގަންޖެހޭނެ ަގއިލަތްތަކުވަޑައިުނގެންނެވޭ ހާއްރިރަށް ކޮންމެވެސް ބޭނުމަކު. މުޤަހަމަޖައްސަނީ ވެސް 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.  ގެންދަން ކުިރއަށް، ޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުއާދެ،  ހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ،މައްސަލައަކީހަށް ނިންމަންޖެހިފައި އޮތް މެްނ އެންމެ އަވަމިހާރު އަޅުގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ދެހައި ނޑިއުތުރާއި  ؛ގޮފީގެ  ކޯޓުގެ ފަ އެދިފައި އޮތް. ދެން ޔާރުން ހަމަޖެއްުސމަށް ދެކުނު ދެ ޮގފީގެ ފަ

ނޑުމެން އެދުނީ ކިހާވައި ން އުުޅްއވަނީ. ދެން ގެރެްއގެ ޚަރަދެއްތޯ ބޭނުންުފޅުވެ ްއޔެަގއި ެއ މައްސަަލއިަގިއ އަުޅގަ

 ށްލަންޖެހޭ މަްއސަލައެއް. ެއއީ ސަބަބަކަނޑުމެން ވަރަށް ުފންކޮށް ވިސްނާވަރަށް ޚިޔާލުތަފާތު މައްސަަލެއއް. ައޅުގަ 

ނިޑޔާރުންގެ ިލވިންގ އެލަވަންސް ވަނީ  އެ  އެބަ ެދވޭ. މާލޭަގިއ ތިއްބަވާިތއްބެވުުމގައިއަދަދެއް ގެ ގޮތުަގއި ެވްސ ފަ

ނޑުބަ ުއޅުްއވޭ. ފައިސާެގ ތެރެއިން އެ ނގޭ ަފނޑިޔާުރންނަށް މާ ފަސޭހަ ކަމަކަްށ މެންނަށް އެއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނާަޔތެއްގެ ގޮތުަގއި ނޫނިއްާޔ ރަން ވަަޑިއގަތުމަކީ. އެހެންވީމާ، ޚާއްޞަ އިކުއަތޮޅުަތކުަގއި ވަީޒފާ އަދާނުވޭކަން 

ނޑުތައް ހަމަ މުސާރައިގެ ވެސް ނެތް މިހާރު  އެކަން ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮެތއް ، ޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން. އެހެންވީމާއޮނިގަ

ހަމަޖެއްސުން. ެއކަމަކު، މިހާރު  ކޮންމެވެސް މިންވަެރއްއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޚާއްަޞ އިމްތިޔާޒުތަެކްއގެ ގޮުތގައި 

ނޑަކަށް ނުމައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި. ށް އަވަްސ ބައޮތް ވަރައެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފައި ފެނޭ ެއީއ ައޅުގަ

ނޑިޔާރުން ިތއްބެވުމަށް ަފސްދޮޅަސްޅުތައެީއ އަތޮ ްށ. ކަކަމަ އަދަދެއްއެކަީށގެންވާ  ހާސް ރުފިާޔ  ުކގައި ތިން ފަ

ނޑު ، ީކ މާ ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާއެ އަދަދަ ،ހާސް ރުފިޔާ މީދޫން ފަސް ހައަދި ހަތްދި ،ށިންކުޅުދުއްފު އަުޅގަ

ޒިރުކޮށްގެން އިތުރަްށ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ިމކޮަޅށް ހާުޅްއވާ އުއެ ރީމް ކޯޓުގެ ތި މައްސަލަިއގައި ހުށަހަޅަން ސުޕް

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ތި އަދަދަ ނެއްމައްސަލަ ސާފުކުރަން. ެއީއ ތިވަރަކުން އަދަދެއް ނޫން. ދެން ކީ އަުޅގަ

، ގޮތުަގއިތޯ ކަަށވަރުކޮށް ޚަަރދުކުރެވެނީ އެންމެ ހެޔޮ ލަތުން ޚަރަދެއް ކުރާއިުރގައިއަޅުަގނޑުމެން ދައު

ނޑުމެން ެއ ސް ޔަ ވި  ކަމަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅިއަދަދެްއ އަިދ ، ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ، ހޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާފާސްކޮށްދޭންޖެ ރާތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެހޭ ފަ ތިކަމާ ، އަޅުގަ

ޒިުރކޮށްގެން އެ ހާކޮންމެވެްސ ގަިޑއަކު ، ިވޔަސް އަދި އެހެން ުދވަހަކުން ،ވިޔަސް ެރކްޓަރު ހާޒިރު ާމދަމާޑެޕިއުޓީ ޑި



3 

 

ނޑުމެން ކީ އަޅުަގނަޑކަށް މައްސަލައަ ނޑަައޅާ އަދަދެއް ދިނުމަށް.ކަ މައްސަލަ ވެސް އިތުރަށް ާސފުކޮށްގެން އަުޅގަ

 ހާސް ރުފިޔާ މަހަކު ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް.  ފަސްދޮޅަސް ،ހާސް ރުފިޔާ ނުކުރެވޭ ހަތްދިހަ ފަސްގަބޫލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރުކުޅުދުއްފުށީ 

ނޑުމެން ނި ނޑަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ތް އިނގޭތޯ. ންމަންޖެހޭ އެހެން ކަމެއް އެބައޮމީގައި އެއަްށވުރެ ކުރިއަްށ ައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މުސާރައިގެ އޮނިގަ ގޮތު ރު ޭއގަިއ ލިޔެފައި އެބައޮތް އިތު ،ނުޑގައި ެއކަށައަޅާަފއި އެބައޮތް ަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް މީަގއި ެއއްބަސްެވވޭ ގޮތަކީ ، ވީމާކަމަށް. ެއހެން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެންއި މި ކަމާރާތް ހިފުމާއި ، އަުޅގަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ޙަޤީޤަ ގަބޫލުކުރާ؛ން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް މިއި މިސާލަކަށް ހަމަ ޢާއިލާ  ތަކީ އެ ބޭފުޅުންއަުޅގަ

ކުއްޔަށް ހިފަންޖެހޭނީ. އެީއ މަ ެގވެސް ހަތަނުގައި  އެ ަހމަ މިކޮޅުަގއި ބައިިތއްބަވާަފއި ައނެއްކާ ެއކޮޅަށް ވަަޑއިގެން

ކަްނ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ، އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް. އެހެންވީމާ މިކޮޅުަގއި އޮތް ޢާއިާލއެއް އެކޮަޅކަށް ނުގެންދެވޭނެ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ގޮތަ ،އްސައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާްއ ހަމަޖަކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް އުސޫލެ ދެ  ކީ، މިއަުޅގަ

ނޑިޔާުރންނަށް އިތުރު  ަބއެްއ އިތުރަށް ެއއަށް ެގ މިހާރު އޮްތ ހައުސިންގ އެަލވަންސްރީޖަނަށް ބަދަލުވާ ފަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް. އެއީ އޭރުން ހަމަ ޑަަބލް ޚަރަދުކުރަން ވެސް ެއ  އިތުރުކޮށްގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ރުވާނެ ލިބޭލެއް. ފުޅުންނަށް ލިވިންގ އެލަަވންސް އިތުބޭަބވަން ެއ ޓުގައި ތިއްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ކޯޓަރމުގައި ބަދަލު

، ންވީމާ ހެިލބޭނެ އެގޮތަށް. އެ ބޭފުޅަކަށް އެ އެަލވަންސްދެން ަވޑަިއގަންނަާވ  ނެއްާކވެްސ އެ ބޭފުާޅ ބަދަލުވީމާއަ

ނޑު. އަޅުގޮަތކަށް މީތި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީއެކަހަލަ  ސާރަ ެއލަވަންސާއި އަދި މު މެންަގނޑުެމންނަކަށް، އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި  ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  އަޅުަގނޑެއްމަކަށް ށް މިކަން ގެންދެވޭނެ ކައޮތް އުސޫލާ ޚިލާފަހަމަޖައްސަން ކަ

ނޑަ، އެހެންވީމާ ަބއި  ގެ ތެރެއަށް އެސްތް އެ ބޭފުޅުްނގެ އެަލވަން ަހމަ ފެންނަ ގޮތަކީ މިހާރު އޮށް އަުޅގަ

އޮތް ކަމެއް.  ން ގާނޫނުން ަކނޑަެއޅިފައިކޮށްދިުނން. އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ އެއީ. ކުރަ އެކަންއިތުރުކޮށްފައި 

ދެން އެންމެންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުެރޭވ،  އަދި؛ އިތުރަށް، ނުޑމެން ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއެކަން ައޅުގަ  ،އެހެންވީމާ

ނޑަ ނޑަކަށް ިވހި .ށް ވެސް ޮބޑު މަހަކުދެން އަޅުގަ ތި ލިވިންގ ޖެހެނީ އޭރުން އެ  ފިޔާވަރުހާސް ރު ގާތްގަ

ހާސް  ފަސްދޮޅަސް ފަސް ވީމަ ތިން ބޭފުޅުންިވޔަސް  ފިކަމުގައިދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ހި .އެލަވަންސަށް

ެއއީ ބޮޑު އަދަެދއް. އެހެންނަމަވެސް ދެްނ  ހާސް ރުފިޔާ. އެ ޖެހެނީ މަހަކަށް ބޭފުޅަކަށް ވިހި.ކޮށްޔާވީމަ ެއވްރެޖުރުފި
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ައދަދަކަށް އެ އަދަދު ނިންމާފައި އެ ބޭފުޅުންެގ މިހާރުގެ ލިިވންގ އެަލވަންސް ތެެރއަްށ  ންނަށް އެއްބަްސެވވޭއެންމެ

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތަކާ އެްއޮގތަށް މިކަން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.  އެބައި ލީމަ މިކަން އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން ކުޑަ ކޮމިޓީ އަށް މި ފޮނުވަން އިނގޭތޯ މި ސިޓީއާއި އަދި މިއާ ބެހޭ އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ލިޔެކިޔުންތަކާ ެއއްކޮށް މި މައްސަލަ. މިހާރުވެސް އޮްނނާނެ ބަޖެޓު އޯޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީެއއް 

 އޮންނާނެ. އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނަވން ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުއާދެ! ފައިޞަލަ  ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ށް އަުޅގަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑގެ ކޮިމޓީ  އަށް ފޮނުވަން.މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ށިކާ

ނޑު ތާއީުދކުަރން މިއަށްއާދެ އަށް ފޮނުަވއިގެން އީ ުކަޑ ކޮމިޓީއެ  .ށަހެޅުއްވި ގޮތަށްޢަބްދުލްޣަފޫރު ހު  ! އަުޅގަ

ނޑަށް  އިމައްސަލަ ދިރާސާކުރަން. ދެން މީގަ އަށް ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާފާހަގަކުރެވޭ ތަންކޮަޅކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކި ލުމުގެ ގޮތެއް ނިންމާ ބަލާއިރު އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ައދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދެްނ މިހާރު އަޅުގަ

 އި ޒިރުކޮށްގެން ނަމަވެްސ މިކަންތައް ސާފުކޮށްފަހާއަށް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެްކޓަރ ޓީމި ކޮމި ،ކުރިން އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް

 ލީ. ުޝކުރިއްޔާ. ށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާކަމަ ބެލުން މުހިއްމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްއިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

ނޑު  ފަހަރަށް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެވަނަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ  ިއ،ދައުުރގަ ންމަންޖެހޭއިރުަގއި ކުރީނި .އެއްނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަ ގޮތެއް ިވޔަސް ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑާއި ިލވިންގ އެަލވަންްސެގ  އި ގަގަ ިމތާއަހަރުތަކު  ނޫނީ ކުރީ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިފައި މުސާރަިއގެ އޮނިގަ
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ނޑަެއޅިފައިޖުރާއައިުރގައި އޮތް އި އޭެގއިތުރުން ކުރީގަ  ،ބުނޭ އިތުރަަކށް އެބަ އި. އޭގަޮއވޭއެބަ  އިތްތަެކްއ ކަ

 ނުދެޭވނެ ވާހަކަ. އެހެން އޮތީމަ،އެކޮޮމޑޭޝަން އެލަވަންސް  ،ގޮތުން އިތުރަކަށް އެލަވަންސް  ހަމަޖެހިފައި އޮތް

ކަމެއް ކަމަށް ބަލާފައި  ގަާވއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ކުެރވެންޖެހޭނެ ސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ގެނެސްގެްނ،ކޮންމެވެ

 ،ށް ނިންމުމަށްފަހުއަްށ މި މައްސަލަ ފޮނުވައިގެން ދިރާސާކޮހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކުޑަ ކޮމިޓީހަމަ ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ 

 އަނބުރާ ގެނައުމަށް ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަން.  އާދެ! ޝަރީފަށް އަުޅގަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އެހެންވީމާ، މިއީ ައވަްސ . އަށް ފޮނުވަންެވގެން އުޅުނީ މިޓީބެހޭ ކުޑަ ކޮ ިއ މުސާރައާވެސް އަސްުލގަ އަޅުަގނޑު

މި މަްއސަލަ  ގޮުތގައި ިމައދުން މިއަދަށް އެ ކޮމިޓީ ާބއްަވވަިއގެން، ކުަޑ ކޮމިޓީ ާބއްަވވަިއގެން ގެެއއްމައްސަލަ

ނުޑ ތާއީދުކުާރ ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް  ގޮތަްށ، މި ބޭފުޅުން އަށް ގެންނަމި ކޮމިޓީވީާހވެސް އަވަހަކަްށ  ނިންމައި، އަުޅގަ

 މި މައްސަލަ ދެން ކުރިއަކަށް ގެންެދވޭނެ ކަމަކަށް ުނފެނޭ.  ދަންނަވަން. އެ ނޫން ޮގތަކަށް ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ!   ؛އޮތީ އާ ގުޭޅގޮތުން މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު މި ވާ މައްސަލަ އާދެ! އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި މި

ނުޑ އެހެްނވީމަ އެހެން  ،ވާތީވެ  ގުޭޅ، މި ަމއްސަލަ ިދރާސާކުރުމަށް ކުަޑ ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނުވުން ކަމަށް މާމި ކަ އަުޅގަ

ކުޅުުދއްުފށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ،ނަމަ ބޭފުޅަކު ެއއްެވސް އިޢުތިރާެޟއް ނުކުަރއްވާ

އަްށ ކުޑަ ކޮމިޓީ، ލް ނަސީމް ތާއީދުކުަރއްާވފައިވާީތވެޒަތްތެރި މެންބަރު ފަިއޞަާރެގ އިއް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ކާށިދޫ ދާއި

ނޑަައޅަން. އާދެ! ދެން މި މި މައްސަލަ ފޮނުވަން ނިްނމީ . ޕަބްލިކު 3އޮީތ އެޖެްނޑާ ނަންބަރު  ކަމުގަިއ ކަ

ތައް އަލުން ވިސްނުމަށް ނާތްަޔތްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މުސާރައާއި އިގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުޔާ ސަރވިސް މީޑި

ގުޭޅޮގތުން މަޝްވަރާކުެރއްވުން.  ަގިއ ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓއ2015ާލައި ޖު 2އިްނ ީމޑިޔާޕަބްލިުކ ސަރިވސް  ،އެދި

 ލަން. ޝަރީފް. ކަމާ ުގޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑު ފްލޯ ހުޅުވާއެ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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އުޅެނީ. އެީއ  ގެ ބޭުފޅުންނަށް ކުޑަ އޮޅުމެއް އަރަިއގެންހެން މިށް ހީވަނީ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިޔާ ޑައާދެ! އަުޅގަނ

ނޑުމެން އޮތީ  ؛މި ބޭފުޅުން ނޑަައޅާފަ. ެއ އެ ބޯުޑގެ ޑިރެްކޓަރުންގެ މުސާރަކުރިން އަުޅގަ އަްށ ަވކި ައދަދެއް ކަ

 ތަނުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި މި  ުރމަށް އެދިވަޑަިއގެން އެރިވައިސްކުއެދި، އަދަދު ކުޑަެވގެން އޭތި ބޮޑުޮކށްދިނުމަށް 

ެއްއ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުަގއި ބަކަްށ ވިދާޅުވަނީ އެހެން ވަޒީފާއަށް ބަލާއިުރގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ސަބަސިޓީއޮތީ. އޮތް 

އަރމަން މަނިކު، ޗެ. އިބްރާހީމްތިބެ އަދާނުކުރެއްވޭތީ އެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އެދިވަަޑއިގަންަނވަނީ ކަމަށް

ގެ އެކަމަކު، ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިޔާ ތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީަގއި މި އޮންނަނީ.  މި އިސޮއިކުަރއްވާފަ 

ފުރުޞަތު އެބަ  ގާނޫނަށް ބަލާއިުރގައި ޯބޑުެގ މެންބަރުންނަށް މެންބަރުކަމުގެ އިތުރަށް އެހނިހެން ވަޒީފާައދާކުރުމުގެ

ނޑަށް ހީވަނުަގއި އޮތީ. އާނ! އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި ސިޓީ އޮވޭ. ޕަބްލިކު ސަރވިސް ީމިޑޔާގެ ގާނޫ ނީ އަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ގަ ށް ެއކަން އަދި ރަނގަޅަށް ގާނޫނު އޮތް ގޮތް ޗެއަރމަނަބޫލުކުެރވެނީ އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަކަށް ފޮނުވާކަށް ައިދ ޑަ ކޮމިޓީމި ކު، ަކމަށް. އެހެންވީމާ ތަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި އޮތީ ަވޑައިުނގެން މިވެސާފު

ނޑަްށ ފެންނަނީ އިތުރަށް ެޗއަރމަން އަރިހުން މިކަން އޮްތ ގޮތް ގާނޫނު އޮތް ގޮްތ  ،ނުފެނޭ އަޅުަގނޑަކަެށއް. އަުޅގަ

ކަމަށް ވިަޔސް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން  ގާނޫނުަގއި ެއހެން އޮތް ،މި ކޮމިޓީން ސާފުކޮށްދެްއވުމަށްފަހު

ކަމަްށ  ސަބަބެއް އެ ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން. އެއީގެންދަން. ފުޮކށްލާފައި ކުރިއަށްވަނީތޯ ސާއެދިަވޑަިއގަންނަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. ، އި އޮތް ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ސަބަބަީކ ގާނޫނުގަ  މި ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ އިތުރަށް އަ، އެހެންވީމާ ލަތުެގ ދައު ،ކުރަން. އެއީ ސަރުކާރުންގާނޫނުގައި މިކަން އޮތް ގޮތް ސާފުުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބަލާފައި މަޤުބޫލު ސަބަބަކަށް ޓަކައި ނޫނީ  ވާނީއަށް ޚަރަދުކުރަންބަޖެޓުން އިތުރަށް ފައިސާ

ނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން ނިންމާ ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެއީ ޝުކުރިްއާޔ  ނިންމުން އަލުން ރިވައިސްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ގާނޫނުަގއި . ށް ދަންނަވަން އަުޅަގނޑަށް ފެނޭމި ވާހަކަ އިތުރަށް ޗެއަރމަނަ، ެއހެންވީމާފުރުޞަތަްށ ޓަަކއި.  ދެއްވި

 އެއް ފޮުނވަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން.ްއވޭނެކަްނ ފާހަގަކޮށްފައި ސިޓީ މި ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާއަދާކުރެ  އި،ކަމާ އޮތީ މިހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. ޠާރިޤަށް 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 16ސިީޓގައި މި ބަޔާންކުރަނީ  ދެން، ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ޝަރީފް

ކަުމގައި  ފެއްމުވަްއޒަ ސަރިވސްގެ ސިވިލް ދޭތެރޭ. އެއީ )ށ(ގައި ިމ އޮންނަނީ، )ށ( އާއި )ކ(އާ ވަނަ މާއްދާގެ
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މެންބަރުންނަށް.  ކަމަށްއަދާނުކުރެޭވނެ  ހިސާބަށް އެބަ ޮއވޭ ވަޒީފާ )ކ(އާބާރު. މިހެންގޮސް  ނުވުން ދައުލަތުގެ ތިން

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއި މި އޮންނަނީ ގަވަރނިްނގ ބޯުޑގެ މެންބަރުްނގެ ތެރެއިްނ މި ގާނޫުނގެ  37އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑައަޅާ ގައި ބުނާ ޕަްބލިކު ސަރވިސް ީމޑިޔާ ވަނަ މާއްދާ  38  3 ،މެންބަރުން ފިޔަވައި 3ގެ އިްސ މެނޭޖުމަންޓަށް ކަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  16ވެސް މި ގާނޫނުގެ  މެންބަރުންނަށް 4މެންބަރުން ފިޔަވައި ބާކީ ތިބި  3މެންބަރުން ފިޔަވައި، 

މީތި ، އަދާުކރެވޭނޭ. އެހެންވީމާޒީފާ ފިޔަވައި އެހެން ަވޒީފާތައް ކާއި ޕަބްލިކު ަސރވިސް މީޑިާއގެ ވަ ބުނާ ވަޒީފާތަ

މަތީން  . މި ގާނޫނުަގއި އޮންނަ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާ 38އަޅުަގނޑަށް އެބަ ޖެހޭ ސާފުވާން ކިހިނެއްތޯ މި ވަނީ. 

ވީ އެންެމ  ،ގެ ގަވަރނިްނގ ބޯުޑގެ ޗެއަރާޕސަނަކާއި ވަިއސް ެޗއަރޕާަސނެއް ހޮވުމާއި ޔާ ޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑި

ގެ މެނޭޖިންގ ގޮތުަގއި ޕަބްލިުކ ސަރވިސް މީިޑޔާ  ހިންގާނެ އިްސ މެނޭޖުމަންޓު ޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑިޔާއަވަހަކަްށ 

ރުންގެ ތެރެއިން ހޮވަންވާނޭ. އެހެންވީމާ، ަގވަރިނން ބޯޑުގެ މެންބަ ،ޑިރެކްޓަރާއި ދެ ޑެޕިުއޑިޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ދާކުެރވޭެނ ފަރާތަށް ވަޒީާފއަ 4އިސް މެނޭޖުމަންޓުގެ ތިްނ ފަރާތް ފިޔަަވއި ބާީކ ެވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެ

ނޑަށް ފެނޭ އިދާރީއިގަކަމަށް އެހެން ތަންތާ ވެސް ކުރަން. ާގނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަާކ  މޭޒުން މީތި ޔަޤީން . އަުޅގަ

ރަށް މުސާރަ ބޮުޑކުަރން ބަލާއިރު މީރާގެ ެޓކްސް ފަުހން މިއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް. ެދން އިތު ޭއގެ ިއ،ހަވާލާދީ. ކޮށްފަ

ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަްށ މިތާ ރުިފޔާ. މިހާރުވެސް  42000އަކީ ޔަޒީދުގެ މުސާރަ ކަލެޝަންގެ ބޮަޑކަށް މި ހުންނަ 

ނޑަްށ؛ 38000އެބަ ދެވޭ   . އާދެ! ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 38000އަށް ެޑޕިއުޓީ ރުފިޔާ. 40000 ރުފިޔާ އަުޅގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ތުޔާސަރި

 އަޅުަގނޑު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅު

ެއއް އިތުރު ަވޒީފާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަނި 3އިސް މަޤާމުަގިއ އެ ތިއްަބވާ  ވިދާޅުވިހެންޕަބްލިކު ސަރވިްސގެ ޠާރިޤް 

ނަޑކަށް އެަބ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ މިނިވަްނ މުއައްަސސާެއއްެގ އިްސ އެ ބޭފުޅުން ރެވޭނީ.އަދާނުކު ަނށް ވެސް ގާްތގަ

ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ އެލަވަންާސއި މުސާރައާ އަދި މެޑިކަލް އެލަވަންާސއި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހަމަ. 

ވަޒީފާތަްއ އަދާކުރެވޭނެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން؛ ހަމަ  އެހެންވީމާ، ދެން އެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ އިތުރު

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލިބިވަޑައިގަންަނވަނީ މިހާރުވެސް ެއހެން ބޯޑުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ 

. އެހެންވީާމ، މުސާރައާއި އިނާޔަާތއި އެަލވަންސާ އެއް ފެންވަުރގެ އެލަވަންެސއް އެ ލިބިވަަޑިއގަންނަވަނީ

ނޑަށް  އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ނުފެނޭ އެއްގޮަތކަށްވެސް އިތުރަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރާކަށް ހަމަ. ބޮޑުކުރަންޏާ މުޅި އޮނިގަ
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ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ. ހަމަ އެތައް ބައިވަރު މެންބަރުންނެއް ެއބަ ތިއްބެވި. މި ދައްކަނީކީ ދިހަބާރަ މީހުންގެ ވާހަކައެްއ 

. މި ދަްއކަނީ ހަމަ ސަތޭކައިން ގުނާލެޭވ އަދަދަށް މީހުންގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ، ެއ ނޫން އަޅުަގނޑުމެން

ބޭފުޅުންނަކީ ޕާޓް ޓައިމުަގއި ބޯޑުގެ މީޓިންތަކަށް އެޓެންުޑާވ ބޭފުޅުންނަށް ވާއިުރގައި އެެހން ވަޒީފާތައް ވެސް އެ 

އިތުރަށް މުސާރައާއި އިނާަޔތްތައް ބޮޑުކުރުމަކީ މުޅި  ބޭފުޅުންނަށް އަދާކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް

ނޑަށް ވެސް ބޮޑަްށ  ނޑުމެންނަށް ކުރަން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ ައޅުގަ ނޑު މުރާޖަޢާނުކޮށް އަޅުގަ އޮނިގަ

 ...ބުރަވެވެނީ ހަމަ މިހާރު އޮތް ޮގތަށް އެކަން ބާްއވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން އިން މުޙައްމަދަށްމެންބަރު ޙުސަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މަތިވެރި

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ުޙސަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ވަރަްށ ކުަޑކުޑަ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަްނވެގެން. ދެންމެައކު ކުރިްނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ތާއީދުކޮށްލަން. ދެން ތި ރި މެންބަރު ޠާރިޤާއިހަކަފުޅު ދެްއކެވި އިްއޒަތްތެ ވާ

ދުވަސް. މަސް 3ވީ  ފަހުން އަދި މި މި ކޮމިޓީން މިކަން ނިންމި .ދަންނަވާލަންއަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް 

ތައްޔާރުވެފަިއ  އި އިނގޭތޯ. ިމޮގތަށް ނިންމާފައި އޮްއވާ ނުވަަތ ނިންމަންގަ  2015އެޕްީރލް  29އޮތީ  ނިންމާފައި މި

ިލއްޔަެތއް ބަދަލުވެގެން ައއީކީ ނޫން. ނޫން. މަސްއޫބަދަުލވީކީ  ގާނޫނެއްބޫލުކުރެއްީވ. ބޭފުޅުން މިކަން ގަ  މި އޮްއވާ

އެހެންނޫންތޯ؟ ދެން އެހެންނަމަވެސް  އިވޭ. އަދި ނުހުޅުވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގެ ޗެނެލެއް ހުޅުވާ ވާހަކަ އެބަ ،ތެދެއް

ގޮތަށް  ގޮތުން އޭތި ވެސް. އެހެްނވީމާ، މިދެންނެވި އެ ފިނި ކޮޓަރިއަކުން ކަންނޭނގެ ދާނީ މިހާރު ކަންކަން ހުންނަ

މާ ބޫލުުކރެއްވީ ވެސް. އެހެންވީބޭފުޅުން ގަ ނޫނު އެެހން އޮއްވާ އެގާ އީމިހާރު މި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. އެ

 ފާހަގަކުރެްއވި  ތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤްއިއްޒަ ނެއްކާ ދެންމެ މިހާރު ޓޮމެއް ނޫން ޠާރިޤް. ޓޮމެއް ނޫން ޠާރިޤް.އަ

ނަޑއެޅިަފއި ނެތް.  ހުރި މުސާރަތަކަްށ ބަލާއިރު ވެސް މީތި ިރވަިއޒްުކރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ފަދައިން މިހާރު ކަ

ނުޑގެ ާތއީދު އިތުރުކޮށްލީ.  ން އަޅު މުއެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކޮށްލު  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޠާރިޤަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. 
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 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ އެހެން ޕޮއިންޓެއް އަދި ފާހަގަކޮށްލަން. މީގެ  ބުނޭ ޕަބްލިކު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެބަ 36އާދެ! އަުޅގަ

ގެ ވައިސް ެޗއަޕަރސަނާިއ، ަޕބްލިކު ސަރވިސް މީޑިޔާ  ގެ ަގވަރިނންގ ބޯޑުގެ ޗެއަޕަރސަާނއި،ސަރވިސް މީޑިޔާ 

 ހެން މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްަތކަށްޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރާއި ބޯުޑގެ އެ 2މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާިއ، 

ބެހޭ ކޮމިޓީން  ެއކަށީގެްނވާ އުޖޫރައެއް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ށްށް އެ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތަކަރިޢާޔަތްކޮ

ނަޑއަޅަްނވާނޭ. މިގޮތުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި  ެޑޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަުރން ފިޔަވައި ގަވަރނިްނގ  2ކަ

ނުވަތަ ުއޖޫރައެްއގެ އުސޫލުން  ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ އެހެން މެންބަރުންނަށް ބޯޑުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް ަވކި މިންވަރެްއގެ

ުއސޫލުން  ަޓއިްމ އުޖޫރަެއއް ދޭ މަތިކޮށްފަިއ އޮތް ޒިންމާތަާކއި މަަސއްކަްތތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޕާޓް ބޯޑާ ންނޫނުމި ގާ

ޓައިމް ބައެކޭ.  ފަރާތަކީ ޕާޓް 4ފަރާތް ނޫން  3. މި ޤާނޫނުގައި ވެސް މި ބަޔާންކުަރނީ އެ މިކަން ހަމަޖެއްސިދާނޭ

ކަމަުކ ވެްސ ކިޔާ ގޮތަްށ ވެސް. އެ ންނަށް އަސްލު ދެިވދާނޭ ސިޓިންގ އެަލވަންްސެގ ގޮތުަގއި މިމީހު އެ

ގޮތަށް މަހަުކ  އިން މުަޙއްމަދު ފާހަގަކުރެްއވިހެން އޮީތ ހަމަ ުއޖޫރައެއް ދޭކުރިން ޙުސަ މަސް 3 އަޅުަގނޑުމެން ީމގެ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އެ އީ. އެ ގެހާސް ރުފިޔާ  10  ކަމެއް ވެސް. އަދި ބާްއވާ  ން ބާއްވަނީ ކިތައް ބޯޑުބޭފުޅު އަުޅގަ

ކަމެއް ބޭއްވީ ެވސް. އެހެންވީމާ، މަހަކު ހަމަ ދިހަވަރަކަްށ  ކަމެްއ ވެސް، ކިތައް ޖަލްސާ ނުބާއްވާ ،ކަމެއް ވެސް 

ނޑަށް ީހވަނީ ޯގސް އަދަދެއް ނޫން އަިދ ހެން. ހާސް ރުފިޔާ އެހެން ތާކު ަވޒީފާ އަދާކުރުމުން ެވސް ލިުބމަކީ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަ. އެހެންވީާމ،  އެހެނިހެން ބޯޑުތަކުަގއި ތިިބ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހުރީ ހަމަ އެ ރޭންޖުން މުސާރަ ކަ

ނޑުމެން ޮއތް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި  އެންމެ ނަށް؛ގޮތަށް ބާްއވަން. އަދި ަބދަލުކުރާހާ ވަގުެތއް ވެސް ައޅުގަ

 ވާލެއް ވިދާުޅވިހެން ހައިން މުަޙއްމަދު އިތުރު ޒިންމާަތކެއް ވެްސ ޙުސަ ފަހުން ބަދަލުކުރިތާ ވެސް ަވުގތުތަކެއް ުނވޭ.

ުނވޭ. އެހެންވީމާ،  ނޫނަކަށް ވެސް ބަދަެލއް ައިއސްފައެއްގޮތަށް އޮތީ. ގާ  ނޫނު ފާްސކުރިއިރު އޮތްނުވޭ. ހަމަ އޭރު ގާ

 މި ސިޓީއަށް މިކޮޅުން ހަމަ ޖަވާބެއް ދެްއވުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން ޞަލް ނަސީމަށްފައި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑުމެން ީމެގ  ނުޑ ެވސް ހަމަ މެންބަރު ޠާރިޤަށް ތާއީދުކޮށްލަން. މި އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ  އިާވއިރު މިއަދާންތައް ނިންމާފަ މަސްދުވަްސ ކުރިން މިކަ 3ގާތްަގނޑަކަށް  ހަމައަށް އަިއއިރު އަުޅގަ
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 ނުވަަތ އެކަމަޑޭޝަން އެްއޗެހި؛، ބޮޑު އަގުޮބޑުެވގެންދިޔަ ތަނެއް ނެތް މާލޭގެ އެއްޗެީހގެ މާފާހަގަކުރެވިަފއެއް 

ްށ ދިމާވާެނ ކަމަށް ވަންާޏ މައްސަލައަކަ އެކަހަލަ ެއްއވެސް ކަެމއް ފާހަގަކުރެވިަފއި ނެތި ައޅުަގނުޑމެން ބޮޑުކުރާ

ނޑުމެން މިކޮމިޓީަގއި ީމގެކަމަކީ،  ވާހަަކ  ވެސް މިކުރިން  އެހެން މުައއްސަސާަތކުގެ ަމއްސަލަ އަންނާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ސިޓީތަކުގެ ަހމަ މެންބަރުން އޭރު ވެސް ދެކެވިއްޖެ. އެިކ ފަރާތްތަުކން މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ެއއްކޮށް މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ވަކިންވަކިން މިހެން އަންަނ ދަްއކަވާަފއި ވަނީ މި މުޅި އޮނި ވާހަކަފުޅު ގަ

މަްއސަލަތަކެއް  ަގއިސިޓީތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއ ބަލައިގެން ެއއަށް ޢަމަލުުކރަންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޭއގެތެރޭ

ނޑު ެއއްކޮށް ުމރާ ނޑަށް ފެންނަނީ މުޅި އޮނިގަ ޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ނުކުންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަކންނޭނގެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް. އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، މި ސިީޓއަށް  އެކަންތައް މިހާރު އެަބއޮތް

ނަޑށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވިދާޅުވި  ޖަވާބު ހަމަ ޠާރިޤް އެ  ގޮތަށް ދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން އެބަ ވެސް އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުން އަނެްއކާވެްސ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ެއީއ ހަމަ ކުރިން؛ ޖެހޭ އާދެ! އަުޅގަ

ޒިންމާދާރު  3ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އޮތީ ބޯުޑަގއި ިއ އެއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގެންފަ

ބޭފުޅުންނަށް  ަކމަށް އެ ވެރިން ފިޔަަވއި ދެން ބާކީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަޒީފާ އަދާުނކުރެވޭނެ

ބޫލުފުޅުކުރެްއިވގެންހެން. ެއހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ މިަތނުން ރިޖެކްޓުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސާފުކޮށްލުން ފެނޭ. ގަ

ވުރެ ބޮުޑ  ަގނަޑކަށް ެވސް ނުފެނޭ ވަޒީާފއެއް އަދާކުެރއްވެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އޮތް އަދަދަށްއަޅު

ދޭކަށެއް. އެހެންނަމަވެްސ ރިޖެކްޓުކުރުމުގެ ކުރިން  ،ފަދައިން  ވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވިއެްއޗެއް ކުރިން

ގޮތް  ވާހަކަަދއްަކިއ މި މައްސަލަ އޮތް ނާތަނަށް ގެނެސްގެން އެ ބޭފުޅުން ބޭފުޅުްނ މި އަޅުަގނޑުމެން އެ

ބޭފުޅުންނަށް މި  އިމުވާނެ ކަމެއް. އެހެންޫނނިއްޔާ އެހުން ޤާފަާރތުގެ ދޭތެރޭ ވެސް ހަމަޖެ ސާފުކޮށްލައިދިނުމަކީ ދެ

ނުވޭ މި  އެރި އޮޅުން އަިދވެސް ސާުފނުވެ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރު ފަރާތަކުން އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއް

 ،ނަމަވާ ކަމަށް ގޮތް ސާފުެވފައި އޮތް ބޭފުޅުންނަށް މި މައްސަލަ އޮތް ޓީއަކަށް ވެސް މިވަރު މަްއސަލައެއް އެކޮމި

ހުށަހަޅުއްވާނެހެން. އެހެންވިމާ، އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން ތަކުރާރުކުރާނަން. ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ 

ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަަވއިގެްނ  ބޭފުޅުން މިތަނަށް އެ ،ބަދަލުގައި ެއކަން ނުކޮށް
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ނޑުމެން ިނންމާގޮތް އެބޭފުޅުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު މިކަން އޮތް ނިންމުމެއް ނިންމުން. ގައި ދެން އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަންޝުކުރިއްޔާ   . . ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޙްމަދު ރަޝީދު. އަޙްމަދު ރަޝީދަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މި ވާހަކަދެެކވޭ މައްސަަލއަކީ  ނޫުނގެ ގާެގ ޕަބްލިކު ަސރވިސް މީިޑޔާ، ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މިހާުރ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައި ނޑުތެރޭން އަޅުގަ  މެންނަށް މިވަގުތަށް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ިނންމަން ދަތި މައްސަލައެއްާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ގަ ނޑުމެން މިމަސް 3. ސަބަބަކީ މީގެ ބޫލުކުރަން ކަމަށް އަޅުގަ ގެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރައި ދުވަސް ކުރިން އަޅުގަ

ނަޑއަަޅއި ނިންމައި، ނޑު ކަ ، ހެންވިދާޅުވި އެ . ދެން އެހެން ބޭފުޅުން ވެސްކަންތައްތައް ނިންމީ އަދި މި އޮނިގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ޚާއްޞަކޮށް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެވިދާޅުވި  ފަދައިން އަޅުގަ

ައރާހެން. އެހެންވީމާ، އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި  ކަހަލަ އޮޅުންތަކެއް މީގެ އެބަ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް

ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   ކޯޑިނޭޓުކުރުމަށް މިކަމާ  ބެހޭ ސަބް ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް.  ކަހަލަ ސާފުނުވާ ކަންކަން އެ ރިކަން ދެން ބައެއްހު ސިޓީ ކިޔާލުމުން އެނގޭ މީގައި އެބަ ދެން މި

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާ ނޑު ތައްޔާރުކޮށްަފއި ދެން އަޅުގަ ނީ. އޮންނާ ެއއްޮކށް މުސާރައިގެ އޮިނގަ

ނޑު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއެއް އެބަ ޮއތް މިހާރު. ނ އޮތްއިރު، ދެން މުސާރައިގެ އޮނިގަ ޑު ވެސް ހަމަ ރަޝީދުެގ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް މި ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު، ދެން ކުޑަ ކޮމިޓީން ގޮތެްއ 

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ނިންމައިލެވޭެނ ކަމަށް ފެންނާތީ އެައްށ  ނިންމައިގެން މި ތަނަށް ެގނައިމަ އަުޅގަ

ނ  ޑު ވެްސ ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. ތާއީދުކޮށްލަން އަުޅގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.   ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ތަނަށް ސާފުކޮށްދޭދިނުން  . މި ފުހާގެ ލިޔުމަކުންފުލް ްސކޭޕް ދެ ސައޮޅުންއަރާަފއި އޮްތ މައްސަަލ މި ސާފުވީ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް  ށްނުދެވޭބާއޭ ގާނޫނާ ހަވާލާދީފަ.އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ލިޔުމަކުން ވެސް ސާފުކޮ

ނަޑއެިޅ މަސް 3ންތޯއޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މީގެ ވިދާޅުވި ފަދައިން، މިވެނި ަކންތައް އޮތީ މިހެން ނޫ  ދުވަސް ކުރިން ކަ

ނޑުެމން؛ ދެން  އްެވސްކަމެއް. އެހެން އެ  ދަންނަވަީނ  އަޅުަގނޑު މި ،އަންނަ ކަމެއްމުއައްަސސާެއއްގެ އަުޅގަ

ކަްނކަން ދަންމައެކޭ ނޫން. އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރުެވސް ކުޑަ ކޮމިޓީަގއި އެބަ  ލެްއގައި މިހާއެްއވެސް 

ކަށް ބައެއް ނޑިޔާރުްނނަށް މިސާލަައއި މައްސަަލތަކެއް ނުނިމި، ފަންނޭނގެ ކުރީގައި އޮތް ގޮތަށް ހުރި ކަ

ބޮުޑކުރުން ކަހަލަ އެހެންނޫންތޯ.  25ނަސް ކްާލސް ޓިކެޓު ދިނުން ކަހަލަ، ެއ މީހުންގެ މުސާރަ %ދަތުރުތަކުގަިއ ބިޒް

ހުރި. އެހެންވީމަ، ކަމެއް ސާފުކޮށްދިނުމަށްތޯ ނޫނިއްޔާ މައްސަލަތައް ވެސް ނުނިންމި އެބައްސާސް މިކަހަލަ ޚަ

ނަޑކަށް މީަގއި ނުފެނޭ  ގައި. ދެން މީގައި ކުރުކޮށްވި ަމއްސަލަތަްއ ބެލުންތޯ މީއެްއކަލަ އިތުރު ދަންނަވަންޏާ ައުޅގަ

. ކޮށްގެން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްރު ނުވަަތ ުކޑަ ކޮމިީޓއަށް ހާޒި ތަނަށް ގެނެސްގެން  އިތުރަށް ެއ މީހުންނަށް މި

ނިންމުމެއް ސް ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ނިންމިދުވަމަސް 3މީގެ ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތީަގއި އޮތީ ނިންމަން

ނުވަތަ އެ މީހުން ޒިންމާތައް  ،ބޮޑުކުރުން، ެއހެން މުސާރަތައް ބޮޑުވުން ރިވިޔުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް. ތަކެތީގެ ައގު

ގޮތަށް ެއ  ތޯ، ނޫންތޯ. ދެން ާގނޫނުގައި އޮތް މައްސަލަެއއް އެ ވިދާުޅވާމިކަހަލަ ސަބަބުތަެކއް އޮތް، ބޮޑުވުން

ނޑަށް ހީވަނީ ެއަކން ފުދޭނެހެން.  ޔާ ދެން ހަވާލާދީ ސާފުކޮށްިދނީމަމީހުންނަށް އޮޅުންއަރާފައި އޮިތއް  އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  އަޅުަގނޑު ިރޔާޟް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

 އިގެ ވެސް މުސާރަ މުޤައްރިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެންމެ ފުރަތަމަ އްޔާޝުކުރި

ނޑު ތަްއޔާރުކުިރއިރުަގއި އެ މީހުން އެދުނު ވުރެ އަދަދު ދަށްކުރީ  ނޫންަނމަ އޭރުަގއި ޕްރޮޕޯސްކުރި ަވރަށް ،އޮނިގަ

ނޑަކަްށ މުޅި ކޮމިޓީ ެއއްބަސްވާ  ،ބަސްވުމަކަށްެއއް  ވަރަށް ޮބޑަށް މިގޮތަށް އެިދގެން.ވެސް މެންބަރުން   ގާްތގަ
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އި ެއއީ އެހެން . ދެން އެގޮތަށް ނިންމީ އެ ވަގުތަްށ ބަލާއިރުގަ އޮީތ މިކަން ނިންމާފަ ވަރަކަށް ދަށްކޮށްަފއި މި

ނޑުަތކަށް ބަލާއިރުަގއި ެއ އަދަދަކީ ބޮޑު އަ މުއައްސަސާަތކާއި ދަދެްއ އެހެން ތަންތަނުގައި ހުރި މުސާރަިއގެ ޮއނިގަ

ކަމަށް އެްނމެންނަށް ގަބޫލުކުރެިވގެން. ެއ ނިންމިނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ، ކަމަށް ނުފެންނާތީވެ

މުޅިން ތަފާތުކޮށް ސީދާ ހިންގުމުގެ  ގެން މި ބޯަޑކީ އެހެން ބޯޑުތަކާގުޅި އެހެންނަމަވެސް، މި ބޯޑު ެއކުލަަވއިލުމާ

ނަމަ އުޅެންޖެހޭ ަބއެއް ިމއީ އިނގޭތޯ. ދެން  އެހެން ގޮތަކަްށ ދަންނަވާ ،ަގޑިއިރު  24މަސައްކަުތގައި އިންވޯްލެވގެން 

 އެހެންމެ މިއަށްވުރެ ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި އިނގޭތޯ. މި މީހުން ވަކި ބުރަ މަސައްކަތެއް ހަމަ

ހަވާލުިވ  މީހުންނާ ނުނު ގޮތާއި ފަހުން އެމިދެންނެވީ އޭުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސް، ނޫން. އެހެންވީމާ

ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިެހްނ ، ފާތުތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާވެސް ީމގައި ތަ ލިއްޔަތާމަސްއޫ

އުތުރު ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަދި ކުޅުދުއްފުށީ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނުޑމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޠާރިޤް ވެްސ  ،ންވިދާޅުވިހެ ފާހަގަުކރިހެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ެއ އަދި އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ. އެއީ މި އަހަރު ވެސް ންނާއި މަޝްވަރާކޮށްލުަމކީ މުހިއްބޭފުޅު ނިމުމަކަށް  މު ކަމެއްހެން އަުޅގަ

މިއަދަދު ބޮޑު ވެސް ކޮށްދެވިދާނެ. އަދި  އަްނނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަންނައިރުަގއި، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ

ނުޑމެންނަށް މި  ދެންނެވި، ތި  އަޅުަގނޑުމެން މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް، މިއަދުން މިއަަދށް މިކަން ނުކޮށް އަޅުގަ

އުލަތުގެ މުސާރައިެގ ދާނެ. އެއީ މިހާރުވެސް މުޅި ދަ ވެސް މީގައި ގޮތެއް ނިންމި ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތު ގެނެއްސަ 

ނ މުސާރަ  ނުތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނަ މާއްދާއިންނާއި އަދި ގާނޫ 2ނޫނުއަސާސެގ ޑު ޤާއޮނިގަ

އި އެހެނިހެން މުސާރަތަކަށް ވެްސ އިން ގިނަ ބަަޔކު އެދިފަިއ އެބަހުރި އެލަވަންސާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ

ސަބް ކޮމިޓީން މި ކުރާ ކަމަކީ ވަކި ަހއިރާީކއަށް ، މާވަނީ ސަްބ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވިފަ. އެހެްނވީ  ބަދަލުގެންނަން. އެ

ނޑަކުްނ މިކަން މަ އެ ސާފުކުރަން މިޓީއަށް މީތި ފޮނުވާލީމަ، ދިޔައިއެ ކޮ، ކުރުން. އެހެންވީމާ ބަލައިގެން ެއއް މިންގަ

ކަމަށް ވަންޏާ  އޮޅުންއަރާ ަމއްސަަލއެއް ވެއްޖެ ސާފުކުރާނެ. ސާފުކުރަން ބޭނުން؛ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް އެ މީހުން

ތަނުން.  ދެން މިއަދު މި ކޮމިޓީން ނިންމިދާނެ މިވެނި މުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި މިކަން ސާފުކުރަން. މިކަން ނިންމާނީ މި

ނޑަްށ ގެންނަ ބަދަލާ ،އެްއކޮށް ވިދާުޅވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާ ތި ،މި ަމއްސަލަ، އެހެންވީމާ ެއކުަގއި ިމ  މުިޅ އޮިނގަ

ެއއް ވާހަކަެއއް. މި  ްއޔާ މި ރަނގަޅުވާނެ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަބަުދވެސްގެނެސްފި ކަމަށް ެވއްޖެ

ނޑިޔާރުްނގެ މުސާރަ އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޕްރީމްދައްކަނީ ސު ކޯޓުގެ ފަ

ނޑުމެން ބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ މުސާރަ ނުޑމެން ކުރަންޖެހޭނެ. އެީއ ބަދަލުގެންނަ އަށް އިނގޭތޯ. އެ އަޅުގަ ންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން ކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް ބޮުޑ  17އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ެއއްެވސް ތަރުތީބެއް ނެތް، ހަމައެްއ ނެތި މުސާރަތައް އޮންަނ ެނއްކާ ދެން އަންނަ ބަޔަކަށް މަސައްކަތެއް ެއއީ. އަ
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ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮންނަ ، ވަރަށް ެވއްޖެއްާޔ މި ބެލެޭވނީ މުޅި ދައުލަތުެގ ެއކި ީމހުންނަށް ބޮޑުކަމަށް 

ނޑިޔާރަކަށް. ކޯ ޕްރީމް ރަ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކޮށްގެންނުވާނެ އެ މުސާރަ ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސުމުސާ ޓުގެ ފަ

ދޭތެރޭގައި ެއއްވަުރެވދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ.  އްާޔއާނޑިޔާާރއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއުއްތަމަ ފަ އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ ބުނާ ނޑުެމންގެ އެ އޮިނގަ ނިޑޔާރުެގ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ގޮުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ވުރެ ުއއްތަމަ ފަ

ނޑަކަށް އޮންނާނެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުވާނެ. އަދި ެއއަްށވުރެ ެއއް ލެވަލެ މުސާރަ ދަށް ގެ. އެއީ ދައުލަުތގެ އްގެ ގާްތގަ

ނުޑ.މި، ހެންވީމާބާރު. އެ 3 ނޑަށް ގެންނަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނީ އެ އޮނިގަ  ތަުނން ހަދާފައި އޮތް އޮނިގަ

ންތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ ެގންނައިރުގަިއ މިހާރު ހުރި ކޮމިޝަ ންއެ ތަރުތީބު، ތަރުތީބަކުން ގެންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ

ން ކުރާ ކަހަލަ މަސައްކަތްކުާރ އެހެން ބަޔަުކ ޕީ.އެސް.އެމު؟ ށް ކިޔަނީ؟ ޕީ.އެސް.އެމްތަނަމިހާރު؛ ކޮން ނަމެއް މި 

ތެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެްނ ވެސް އޮތީ ކޮްނ ތަފާ މަށް ވަންޏާ އެ ީމހުންގެ މުސާރަާއއި މި މީހުންގެ މުސާަރއާއޮެވއްޖެ ކަ

މި މީހުންގެ މަސައްކަާތ  ންގެ މަަސއްކަާތއި ޖެހޭ އެބަ. މިސާލަަކށް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަްނ. އެ ކޮމިޝަބަލައިލަން

 ހުރި ަމސައްކަތް މި ކުރަނީ. ކުރާއިުރގައި މި މީހުންގެ ތެެރއިންމީިޑޔާއާ ގުޅުން ބަލާއިުރގަިއ ވެސް ކޮން ަބއެއްތޯއަޅާ

އިތޯ. އަކީ ކޮބަ ވަގުެތއްތޯ. މި ީމހުންގެ ނަތީޖާ ކުރަނީ. މި މީހުން ހޭދަކުރަނީ ކިހާކޮން ބައެއްތޯ ބުރަ މަަސއްަކތް 

 ޗަށް ިވސްނާފައި މި މުސާރަތަކާމިީއ އަުޅަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ިމ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ަމއް ހެންވީމާ،އެ

 ޓަކައި މިދެންނެވި  ެއގޮތަްށ ބަލާއިރު އެ ހަމާަގއި ބޭްއވުމަށް، ން ހަދާފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާއެްއޗިހި ކުރި

ނުޑގެ ތެރެއިން މި ބަަދލު ގެންނަން  ،މި ސަބް ކޮމިޓީއަށް މީތި ފޮނުވަން ޣަފޫރު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އޮނިގަ

ޠާރިްޤ ވެްސ އަިދ އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،އަދި ަގއްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ހުަށހެޅުއްިވ ގޮތަށް

ނޑުމެންނަށް މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއް  ،ނުކުަރއްާވތީވެއެކަމަށް އިޢުތިރާޟް ަޒތްތެރި މެންބަރު އެގޮތަށް އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޅި  ނަށް މިއަދު ނިންމިދާނެ އެގޮތަށް.ތާއީދުކުރަްއވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މުޅި އިއްތިފާޤުން ައޅުގަ

ސަްބ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން. ދެްނ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ  ނަ ބަަދލުގެ ގޮުތަގއި އަންނަންއޮނިގނޑަށް އެ އަން

ކުެރވިދާނެ. އެކަމަުކ ޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައވަސްވަްސކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްމިކަން އަވަސްކުރަން. އަ 

ގޮތުން ެވސް ެއްއޗެއް  ެބހޭ ރާއިުރގަިއ ދެން އެ ހުރި ބަދަލުތައް؛ ދެން ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތާއެ ައވަްސކު

ނޑަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަީކ ކުއްލިއަ ބޭފުޅުން  ކަށް ގެެނވޭނެ ބަދަލެއް ނޫން އެއީ. ތިދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެ އޮނިގަ

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަޖެޓް  .ޖެހޭނެފޮނުވާ މީހުން ވެސް ގަބޫލުކުރަން ވެސް ގަބޫލުކުަރްއވަންޖެހޭނެ އަދި

އަންނައިރުަގއި މުސާރަތަކެއް ހެދިގެން މި އަންނަނީ. ކުއްލިއަކަށް އެ އަދަދު ތެރެއިން އެ ތަންތަނުން މުސާރަ 

ދެން މި ދޭންޖެހެނީ އެހެން ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިން ނަގަިއގެްނ ދޭން މި ޖެހެނީ. އޭގެ  ،މަ ބަޖެޓު ނެތީމަބޮޑުކުރީ

ނޑުމެން މި ބުނާ ވާހަކައަކީ ކޮންމެ މުއަްއސަސާއަކުން ވެސް މުސާރައަްށ ބަދަލެއް ގެންނަން ވެއްޖެ  ބަދަލުގައި އަުޅގަ
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ންނަ އަހަރު ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވަންޏާ އަނަން އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މިއަ، ކަމަށް ވަންޏާ އަހަރަށް އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް

ނޑުމެންނަށް ނުޖެހޭނެ މި ކަންތަްއ  ކަމާ މާ ދިގު ވާހަަކތަކެއް ދަްއކައި ލައިގެން މިތަނަށް ފޮނުވާށޭ. އޭރުން އަުޅގަ

. ނުދެވޭނެތޯ ތޯކުރާކަށް. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކައިރިން އަހާކަްށ މި މުސާރަ މި މީހުންނަށް ދެވިދާނެ

އެހެންެވގެން މިކަން ލަސްެވގެންދަނީ. ހަމަ  .އޮތްކަން ބަޖެްޓަގއި ހިމެނިފަ ! އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ އާނ

ހެދި. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް  ން ނޯންނަނީ މިދެންނެވި ސަބަބާއިރަކަށް ފޮނުވާ އެްއެޗއް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ނިންމެފޮނުވާހާ

ގޮތަކަށޭ ކަންަތއް  ބޭނުން ،އަށް ފޮނުަވިއގެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭނުްނވީމަްއޔަުތ ކޮމިޓީނަނީ މާލިހީވެފައި އޮން

ކުރަނީ. އެހެންނެއް ނޫން ަކންތައް ކުރަނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަލަނީ. މިދެންނެވި ހަމައިގެ މަތީން ބަލަނީ. 

ނިސްޓަރަށް އެހެން ކޯޑެްއގެ ތެރެއިްނ ބަޖެޓުގައި އޮތްތޯ ވެސް ބަލާ. އަދި ބަޖެޓުގައި ނެތިއްާޔ ފިނޭންސް މި

 ކަމަށް ވަންޏާ ކުރާ ހާ އެއްެޗއް ބަލަނީ. އަިދ އެއާ އެްއަވއްތަރެްއގެ މަސަްއކަތްދޫކުރެވިދާނެތޯ ވެސް ބަލާ. ިމ ހުރި

ތޯ ތަފާތެއްއި އެ މީުހންނާ ހުރީ ކޮންއެ މަސަްއކަތްކުާރ ދެން އޮތް ފަރާތާ އިއެދިފައި އޮތް ފަރާތްތަކަށް ޮބުޑކުރާއިުރގަ

އެކު ހިނގާ ކޮމިޓީއެްއ  . އެހެްނވީމާ، މި ަކންކަން ބެލުމަށްފަހު މިކަން ކުރަނީ. މިކަހަލަ އިންޞާފުވެރިަކމާބަލާވެސް 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  85ނަމަވެސް މި ވީމިތާ ނުވެސް އޮންނާނެ. ައނެއްކޮޅުން މި މަޖިލީހަށް ބެލިކަމުގައި 

މި ކޮިމޓީގައި ިތއްބަވަން ހަމަ އެްނމެ އެކަށީގެްނވާ ބޭފުޅުން  ،ޅުންނަކީމި ކޮމިޓީަގއި ތިއްބަވާ ބޭފު އިބަލާއިރުގަ 

 ކަމުގައިމްހޫރީ ޕާޓީން ބެލިއޮތީ މިހާރު. ޖު މިހާރު. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ވެސް ބެލުމަށްފަހު މި ކޮމިޓީ ނަގާފައި މި

ބަުރ އިންނެވީ މި ކޮމިީޓގައި. އްޒަތްތެރި މެންއި  ޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ުދވަްސވީވިނަމަވެސް އެ ޕާީޓގެ އަދި މަ

އެކު ބަެއއް ބޭބޭފުުޅން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ  ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކެތްެތރިކަމާ އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން މި

 ތުގެ މަޢުލޫމާތު ތި ބޭފުޅުންނާ މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮ ،އަދި މިކަން މިހާތަނަށް ހިނގަމުންދާ ،އަުޑއެއްެސވީީތވެ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން.ެރވުނު ކަހިއްސާކު  މަށް ބަލާ ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޙުަސއިން މުޙައްމަަދށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް މަޖިލީހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު މި  އަދި ،ދެއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަުފޅު

އަށް ވެސް ހެޔޮ ކުރު ދަންނަވަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ޝު ،މެންބަރު

މަޢުލޫމާތައް ބައެއް އިތުރު ހުރި ބަސްފުޅެއް ރައްދުކުެރއްވީީތވެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅާގެ ވާހަކަފުުޅގައި 
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ނޑަެއޅުނު .ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ކުރެވުނު ކަމަށް. ޑު މުސާރައެއް ހުށަހެޅިެގން ތިރިބޮ ،ބެހޭ ގޮތުން ގޮތާ މުސާރަ ކަ

ސާރައަށް ހުށަހެޅުނީމަ އެއްަބއި ބޭުފޅުން ހުށަހެޅި މު އް ހުށަހެުޅނީ.ތަފާތު މުސާރަތަކެ  ،އެްއ ނޫން. ތެދެއް ޙަޤީޤަތަކީ އެ 

މިނުގެ ެއއްަބސްވުމަކަށް ައއީ. ެއކަން ދުދައްަކއިގެން މެރާތުން ވާހަކަދެ ފަބޮޑު މުސާރަތަކެއް ުހރީމަ  ވުރެ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އެންމެ ބޮޑަށް ހުށަހެޅުނު މުސާރަތަކަށް ވުރެން  ހުރިހާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިތާ ތިއްބެވި

ން އެހެންވީމާ، އަެނއްާކ ވެފައި ހުންނާނީ. ދެވަރަށް ކުޑަ ހާސް މިހާކަށް  ހާސް، ފަސް ހާްސ، ދެ ގާތްަގނޑަކަށް ތިން

އެޅުމަކީ މާތް ސިފަެއއް. ދެްނ އިއްތިފާޤުން ނިންމަން ބާރުމުސާރަތައް ހުރި ގޮަތށް ވެސް ރިޢާޔަްތކޮށް.  އެހެން

ނޑަްށ މިއަދު ހަމަ ނޑުެގ މިއަދު ވޯޓު އޮންނާނީ ވޯޓު އެހިޔަސް ؛އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ނޭހިޔަސް  ،އަޅުގަ

ންނާނެ. ތިއްޔާ ދެން ައުޅގަުޑގެ ވޯޓެްއ ނޯނެ ށް. ެއ ހުށަހެޅުންގެ ހުށަހެޅުްއވުމަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޠާިރޤު

ނުޑ އެއީ އަުޅގަ ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް .ހަދަނީކީ ނޫންައޅުަގނުޑ އިދިކޮޅުއެހެންނަމަވެސް، 

ެދއްތޯ. ތިން އްސަލައަކީ ެއއީ މީގެ މަ ވޭ.ވީމަ ތަންކޮޅެއް އެބަ ައވަސް  ދުވަސްމިދަންނަވަނީ މީގެ ތިން މަސް

ދެންެމ  ،ގަންނަން. ދެން ކޮންމެގޮތެއްިވޔަސްސާރަ ބޮޑުކުރަން އުޅެވީމަ ތަންކޮޅެއް އެބަ އަވަްސވޭ މު ދުވަސްމަސް

ނޑުމެން ބަލަންއިޝާރާތް ވީ ދި ކުެރއްވި ެއއާ އެންެމ ކައިރި މަސައްކަެތއް ކުރާ ތަންތަން ބަލާށޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް މި  ،ހިނގާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ފަސޭހަިއން ބެލެން ވެސް ހުންނާނެ. ނޫންބަލަމާ ޓީވީގެ މުސާރަތައް.

ނަޑށް ކޮންމެވެސް .ދަންނަވަނީ ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތަށް މި މެ.  ެވސް ނގޭނެއެ ވަރަކަށް މި ދާއިރާ އަުޅގަ

ކޮށްލާފައި ދެންހުިރ އުްއޗުެގ މުސާރަ ދޫ ދެންނެީވ ހިނގާށޭ ދި ީޓވީެގ މުސާރަތަްއ ބަލަމާ. ދެން އެހެންވީމާ، މި

 ޝުކުިރއްޔާ.. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެހެންވީމާ ނގޭނެބަލައިލަނިކޮށް މި ރަނގަޅަށް އެ މުސާރަތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 :އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން ކުޅުދުއްފުށީ

ނުޑގެ ކޮންަސރނަކީ މި މުސާރައަކީ ަތކުަގއި މިހިރަ މުއައްސަސަތަކާ އަދި ކޮމިޝަންސާލަކަށް މި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ަކނޑަ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ  . ދެްނ ައޅާފައި ހުރިޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަީށގެންވާ މުސާރައެއް އަުޅގަ

ވެރިެވގެން ހިންގަާވ ފުޅުން ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތުގަިއ ބައިމީރާއަކީ ވެސް ހަމަ އެ ތަނުގެ ބޯޑު މެންބަރުން އެ ބޭ

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސާ އެްއވަރުެގ ތަނެއް. 

ބޭފުޅުން ެއ  ވީ ކުޑަދުަވސްކޮުޅގެ ތެރޭގައި އެ .ޕާފޯމަންސެއް ފެންނަން އެބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް ބައްލަވާ މީރާ
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ކުރޭ އެބަ އިނގޭތޯ. ހަަމ ވަރަށް އެފިޝަންޓުކޮށް ީމރާ ހިނގަމުން އަންނަނީ. ފުރިހަމަބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތް 

ބޫުލކުރާ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ގަ ކުރަން އެބަވެސް މަސަްއަކތް އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ހުރިހާ މުއައްަސސާތައް

ނާޔަތް ުކޑަ އި އިކުރާ ތަނަކަށް ދެވޭ ެއލަވަންސާލަތުގެ ހުރިހާ ޓެކްސެއް ކަލެކްޓުފަދަ ދައު ގޮތުަގއި މިސާލަކަށް މީރާ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޕާފޯމަންސް ހަމަ  މިއަދު. އެއީ އެ ބޭފުޅުން އެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ގެންދަްނޏާ އެ ކަމަށް އަޅުގަ

ހެންވީމާ، އެ ގޮތަްށ ދޭން. އެހަމަޖައްސައި ބޭފުޅުްނނަށް އިތުރު އިނާޔަތްތައް ލިޭބނެ ގޮތްތައްކޮށްަފއި އެ އިވެުލއޭޓު

ނޑު މިމަސައްކަތް ވެސް އެ  އެކޭ ެއްއގޮތަށް އެހެްނ ތަންތަނުންދަންނަވަނީ. ހަަމ މީރާ ކުެރވެންޖެހޭނޭ އަުޅގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޖެހޭނެ. ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ފައި ހުންނަ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވެންކޮށްލުބޭފުޅުންނާ ހަވާ

ކުރަްއވާނެ މީރާއަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަަޅށް ހިނގަމުން އަންނަ ތަނެއް ސަރުކާރުން ހޯދަންޖެހޭ ގަބޫލުފުޅު  ވެސް

އެކު ެއ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރްއާވތީ އެ ތަން އެ ފެންވަރަށް  ފައިސާ ހޯދުމުގަިއ ހަމަ ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނު ތަނެއް. ެއކަމަކު އެ އުފެއްދިަފއި އެ ބޭފުޅުން ހޯދާފައި ވެސް. އެއީ ވަރަށް ފަހުން އުފެދު ހިނގަމުން އެ ދިޔައީ 

ކުރެވެންޖެހޭނޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތކުން ވެސް. އެހެންވިމާ، ެއގޮތަށް މަސަްއކަތްއޮތް ކާމިޔާބު ބައްަލވާ އިނގޭޯތ. 

ކޮށްދޭން އި އިތުރުނަށް މުސާރައިެގ ގޮތުގައެ މީހުން ،އެހެންނޫނިއްޔާ، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ

ވިޔަްސ  ވިޔަސް އަދި އެހެން ދަިއރާތައް ކަމުަގއި އުނދަޫގވާނެ. އުނދަޫގވާނެ. ެއހެންވީމާ، އެއީ ޖުޑިޝަރީ ކަުމގައި

ނާޔަތް އި އާއިމަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މުސާރަދިނީޖާތައް ަރއްޔިތުންނަްށ ނެރެއެ ބޭފުޅުން ނެރެން ބޭނުްނވާ ނަތީ

 ުޝކުރިްއޔާ.  އެއީ. ކޮްށދޭކަށް ކަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ ފަޭސހަކަމެއް ނޫން އެކަން ޔާބޮޑުކޮށްދެވޭނީ. އެހެންނޫނިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން މިކަހަލަ... މެ ފަހު ފުރުޞަތުގެ ގޮުތގަިއ.އަޙްމަދު ރަޝީދު ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައިވާތީ އެން

 

 

 ދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަ

ނޑަށް ީހވަނީ ދެން މި ވާ  ނޑުމެން ކުރުކޮްށލަންޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ ވެއްޖެހެން. ޙަޤީޤަތަކީ ހަކަ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި މި ނޑު ކަ އެ  ންވީާމ، ަވކި ތަނެއް އުފެދުނީތީއެްއގޮތަށް. އެހެ ރާީކއާންނަނީ ހައިއޮ މުސާރައިގެ އޮިނގަ

 ގާނޫނު ވެސް އަދި ަގވާިއދު އްގެ މުސާރަ އެހެން ބޮޑެއް ނުކުރެވޭނެ ކަންނޭނގެ. ެއއީ ަވކި ތަނެ ކީއަށް ނުބަލައިހައިރާ

މީރާގެ ވާހަަކ  ،ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލަންޖެހޭނެ. ދެން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ  ވެސް ހެދިފައި ހުންނަ ގޮތުން

ނޑަށް ހީވަނީ މީރާއަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ޒިންމާދާރު  ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުގައި. ައޅުގަ
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އިްސ ސަރުކާުރެގ ހުރިހާ ފައިސާތަކެއްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ތަން. ެއ ތަނުގައި ހުންނަ  .މުއައްސަާސއެއް

ެއއްގޮތަށް  ކަން ހަމަ ޔަޤީުނން ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، ހައިާރކީއާ ނުދާނެުޑވެގެްނ ޒިންމާ ބޮ  ވެރިމީހާއަށް ވުރެ

ނޑަެއޅެންޖެހޭމުސާރަ  ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ނެއް ވީމަ ކުަޑެވގެންވަކި ތަނީ. ވަކި ތަނެއް ވީމަ ބޮޑުެވގެްނ، ކަ

ނޑުމެން އެންމެްނ  އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި ،ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ގޮތަށް ހިސާބުން ކުރުކޮށްލާފައި އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ސިޓީ ފޮނުވަންެޖހުނަސް އަދި  އަދި ފޮުނވާލަިއ، އެއްބަްސެވގެން މީތި ކުަޑ ކޮމިޓީއަކަށް

ނޑު ހުށަހަޅައަނިންމާލަން ކުޑަ ކޮމިޓީ ޖެހުނަސް މިކަން އޮޅުންފިލުވަން ން. މުން ނިންމާލަ ށް ފޮނުވަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ކުރާއިންގެ ވެސް ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްއާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅު ޠާރިޤް ވާހަކަފުޅުގަިއ  ،ުރ މި ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، އެ ސާފުވާ ގޮތަްށ  ފާހަގަކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށް އެންމެ ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހެޅުމެއް ،ވާނަމަ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ެވސް  ލިބިފައިތާއީދު އޮތީ. އަދިގޮުތގައި  ގެައޅުގަ

އެއީ ުކޑަ  .ކޮށްަފއި ވަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރުމާ، އެ ވާަހކަ. ހުށަހަޅާފައި އޮތީ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ތާއީދުއެހެްނވީ އޮތީ.

ދެން ޠާރިޤްގެ ވާހަކަފުޅަްށ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވުމަށް. ދެން ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް

ނޑަށް އެހެން ސާފުުނވާތީެވ ައދިވެސް އެއް  ؛އި ތާއީދުކުރަްއވާފަ ފަހަރު ެއީއ  ޠާރިޤް ަމއިަގނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ނޑު  އްތޯ؟ހުށަހެޅުމެ އީއެ .ދޭނަންވާނަމަ ައޅުގަ އެހެްނވީމާ، އޭރުން އަުޅގަ

ނޑަށް އިާދރީ ގޮތުން މިދެންނެވި. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. އާދިޔުމުގެ ކުރިން ވޯޓަކާ ހިސާބަށް ހެން ދެ! އަުޅގަ

ޓުްނ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ވާތީ އެންމެ ހުށަހަޅުމެއް މި އޮތީ. ސެކްރެޓޭިރއެކުެރވިފައިނު ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް ފާހަގަ

ންވީމާ، ެއ އެހެ .އެބަ ދެއްވާ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އެ ހުށަހެޅުން އަދިވެސް އިތުރަށް..

ނޑު ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. އެ ފަހަރު ހަމަސ ތަފްޞީލުކޮށްލަ ހުށަހެޅުން އަދި އެއް ހުށަހެޅުމެއް  އީދެއްވުމަށް އަޅުގަ

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. . އަދި ެއއްފަހަރު ތަފްޞީލުކޮށްލަކަމަށް ވަނީ

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހެޅީ މިތަނުން މިހާރު މިޝުކުރިއް ނޑު އޭުރ ހުށަހެޅިން. އަުޅގަ އޮތް ގޮތަްށ  ާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ކޮޅުން ސިޓީެއއް އޭތި ސާފުކޮށްދީފައި އެ މި، އެ ގާނޫނުަގއި ހުށަހެޅުނު އެތި ސާފުނުވާ ކަމަްށ ފެންނާތީ ،ބަލާއިރު

 ކޮޅަށް ފޮނުވަން. ެއއީ އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅި ގޮތަކީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާރު .އޮތީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންވީާމ، ދެ ހުށަހެޅުމެއް މި ޕީ.އެސް.އެްމގެ ެޗއަރމަން  އަުޅގަ

ގޮތުން އަދި އިހަށް މިކަން ކުރަން ނުފެންަނ ކަމަށް ލިޔެފަިއ ސިީޓއެްއ ސޮއިކޮށްފަިއ ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީ؛ މިާއ ުގޅޭ

މަތިވެރި  ހުށަހަޅުއްވަިއ، ްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ރިޤް،ފޮނުއްވުމަށް ޠާ އެ ފަރާތަށް

ފައިޞަލް ނަސީމް ؛ ކުެރްއވުންދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ތާއީދުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަ

ުކޑަ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމަށް ރަޝީދުގެ ހުށަހަޅުއްަވއި، ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ތާއީުދކުެރއްވުމަާކއި، ދެން

ތާއީދުކުރަްއވާފައި ވާތީ، މި ދެ ހުށަހެޅުން މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް ިމ 

ނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ހު ށަހެުޅމަށް ވޯޓަށް އަަހއިލާނަން. ލިބިފައި މި އޮތީ ޠާރިޤް ހުަށހެޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޠާރިޤް ހުށަހެޅުއްވައި ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ... )ަވގުތުކޮޅަކަްށފަހު( ދެންމެ އަޅުގަ

ވޯޓަށް މި އެހީ؛ ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި ވަނީ، މި ސިޓީއާ ގުޭޅގޮތުން މިކަން އަދި އިހަށް ކުރަން ނުފެންނަ 

ްލ ނަސީމް ތާއީދުކުަރއްވާަފއި ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުމަށް، ފައިޞަލިޔެ ސިީޓއެްއ ޕީ.ެއސް.އެމަށް ފޮނުވުމަށް ކަމަށް 

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަިދވެސް ެއއް  ށް މި އެހީ. އެހެންވީމާ، އެ ވޯޓު...ވާތީ، އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަ

ނޑު ދަންނަވައި ކޯޑަށް ޓަކައިފަހަރު ރެ ފަހަރު، ހަމަ އަދިވެސް އެއް  ލާނަން. އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް އެހީ، ައޅުގަ

ނޑު ވޯޓަށް އެހީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު!މަޑުކޮށްލަދެއްާވ އި  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،އަޅުގަ

ގޮތުްނ ސިީޓއާ ގުޅޭފޮުނވާފަިއވާ  ރމަން ސޮއިކޮށް މި ކޮމިޓީއަށްޕީ.އެސް.އެމްގެ ޗެއަ ،ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ

ެއ  ،ޖަވާބެއް ދިނުމަށް މި ކޮމިޓީން އެ ބޭފުޅާ ހުށަހެޅީ. މި ަވުގތަށް އިހަށް މިކަން ކުރަން ުނފެންނަ ކަމަށް ލިޔެ

 ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

ގޮތް ކަމަށް ތި ބުނާ ގޮތާިއ ޠާރިޤް މި ތަނުގައި ެދއްިކ  އި ފާްސވިވޯޓަށް އެހިއިރުގަ  ،ދެންމެ ވޯޓަށް އެހިއިުރަގއި

ނޫން. ިމ  ؛އެ މީހުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވީ ނޫންހޭ ،ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުްއަވއި، މައެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާވާހަކަާއ ދި

 ތަނުން... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ދެންމެ ވޯޓަށް މި އެހީ ޠާރިޤް، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިޝުކުިރއްޔާ. އަ އާދެ މެންބަރު ޠާރިޤް  ުޅގަ

ވޯޓުގެ މަްއސަލަ ގޮތަކަްށ  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވތީ.ންބެ ފުރުޞަހުށަހަޅުއްވަިއ؛ ހުސެ

ނުޑ  މިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ؛ލާފައި އިތުރު ފުރުޞަތަކަށްނިންމައި ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 ގެންަދވާ.! ުކރިއަށްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އާނ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު  މަތިވެރީ

ނޑު ގަމިހާރު  ކުރެްއވުމާ ވެސް ެރކޯޑު ބޫލުކުރަީނ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެހެން ޖަްލސާތަކެކޭ އެްއގޮތަށް މި ޖަލްސާ އަޅުގަ

ންކަން ދާކަމަށް. ދެކެވުނު ވާހަކައާ މެދުގައި މިހާރު ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ އެހެންނޫންތޯ. އޭގެ މާނަކުރާ ހިސާބަށް މި ކަ

ެވއްޖެއްޔާ އޯިޑއޯ ރެކޯޑިންގ އިގެން މާނަކުރާ ގޮތަށް. އެހެންހިނގައްޖެ މިހާރު އެއްކަލަ ތަންތާ ތިބޭ ތަރުޖަމާނުން ހޯދަ

ނޑު ތާއީުދުކރީ ފުރަތަމަ އެ  އެ ބޭފުޅާ ހުށަހެޅުއްވީ.ން މު ދައްަކވަފުޅުތޯ. ވާހަކަވީބަލަން ހުށަހެޅި އެއަށް އަުޅގަ

ވާހަަކއެއްތޯ ދެްއކެވީ. ލަވަްނވީނޫންތޯ ކޮންވެއްޖެއްޔާ އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުަރއްަވއިގެން ަބއްހުށަހެޅުމަށް. އެހެން

ނޑުމެން އަުޑއަހަން ތިބި ީމހުން އެބަ އި،މިއޮތީއޭ މާނަޭއ ކިޔާފަ  ެއގޮތަށް ، މިާހރު. އެހެންވީމާ މާނަ ކިަޔއިދޭ އަުޅގަ

އެއް ދެން ނިޔާ ައއްސަވަމުން، ވޯޓަްށ އޮތީ އެހިފަ. އޭގެ ނަތީޖާއާ މެދުށް އަްއސަވަމުންމޮޑިފައިކޮށްފައި ވޯޓަ

 ނެރުއްވަންޖެހޭނީ މިހާރު ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އުސޫލުން ނަމަވެްސ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު މަށް އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުނެއްކާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށްިދނުއަ ތަފުސީެލއްއަޅުަގނޑު 

އެ ބޭފުޅާ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު މި ވޯޓަށް އެހީ ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ީމގަިއ  އެރުވިން. ހަމަ ފުރުޞަތުއެުރީވމާ

ނޑަކަށް ގަމަކަށެއް އަކަ އަސްލު ޔައުިމއްޔާ ބެލިޔަސް އިތުރު އޮޅުމެއް މިކަުމގައި ޮއތް ބޫލެއް ނުކުެރވޭ އިނގޭތޯ. ުޅގަ

ނޑު ިމ  ންގެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނުޑ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ނޑަކަށެއް އިޝާ ޅި ފަރާތަކުންކަމަކަށް ހުށަހެ ދެންނެވި ދެންނެވުމުގައި ޭއގެ ތަޢާރުޟުވުމެއް ހުރި ރާތެއް ނެތް އަޅުގަ

ނޑު ދެންމެ ހަމަ ރެކޯޑަށް  އިނގޭތޯ. އެހެންކަމަށްވާީތވެ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރު ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

މެންބަރުން  4ވޯޓުދެްއވާފައި ވަނީ  ،އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދެންނެވުމުން ،ޓަކައި މި ދަންނަވާލީ. ެއގޮަތށް ހުށަހެޅުމުން

ނޑައަޅަން. ދެން ކަމަށް ވާތީވެ، ކޮމިީޓގެ އަ ްޣލަބިއްޔަތުން އެގޮތަށް އެކަްނ ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ކަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރަށް އެހެން ބޭފުޅުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއް 
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ންނަާވލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކަމަށް ވާީތވެ، ެއގޮތަށް ނުފެންނަ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ދަ

ނޑު ދެންމެ ހަމަ ނިންމި ގޮތަކީ އަޣްލަިބއްޔަތުން  ،އަުޑއެއްެސވި ނަމަ ރަނަގަޅށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުގަ

ނޑަެއޅީ އެގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ ނޑު ކަ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ ެއގޮތަށް ެފނިވަަޑއިނުގަންނަާވ ބޭފުޅުން  ކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެ ފުރުޞަތު މި ތިއްބެވި ނަ މަ، އެ ބޭފުޅުންަނށް ވެސް ވޯޓުދިނުމުަގއި ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ބޭފުޅުން  އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އެގޮތަށް ،ދިނީ

ނޑު ދެން ދެން އޮތްމިހާހި ާއދެ،، ވޯޓުދެްއވުމަށް. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އެޖެންޑާގެ  ސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ދާނަން.  4 ވާ ކަންތައްތަކަކީ ަތންކޮޅެއް އިތުރަށް މިކަން  ވަނަ ނަންބަރުގައި މި 4ވަނަ ނަންބަރަށް އަޅުގަ

އްވާަފއި މިކަން އެޖެންޑާކުރަ  ެއްއ ކަމަށް ވާީތވެ، މުޤައްރިރުރިއަްށ ގެންދަންޖެހޭނެ މައްސަލަދިރާސާކޮށްލުމަށްފަހު ކު

ނޑު އިތުރަށް މުޤައްރިރުގެ ލަަފއެއް ހޯދާލަިއގެންއެކަންކަ ގެންދަން ނޫނިއްާޔ މިއަދު ކުރިއަށް  ުމގައި އަުޅގަ

ނޑަައޅަންމި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުނީހިސާބަށް  ނުފެންނާތީވެ، މިއަދު މި  ޝުކުރިއްާޔ.  .ކަމުގައި ކަ
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