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 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ގައި. 2ކޮމިޓީ ރޫމް  2015ޮއކްޓޯބަރ  28ވަނަ ބަްއދަލުވުން  19އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ 

 އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި ،ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ތެރި އްަޒތްއި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ ރީގައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ހާޒި 

 ،ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫއަދި  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 އަޙްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ ވިލިމާލެ  (އަޅުަގނޑު)މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އިތުރުން ޢިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑުމެންނަށް ިއދާރީ މައްސަލައެްއވާނަމަ ޢާއްުމކޮށް އެ މައްސަަލއަކަށް ޮއވޭ.  މިނިޓު 5މަްޝވަރާކުރުމަށް  ނިހާން. އަޅުގަ

ނޑު އަހާލަން  ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި މި ކަމަށް  ހުރި ގޮތެއް ާޢއްމުކޮށް ކޮމިޓީ ންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅުމެއްޒަތްތެިރ އި ައޅުގަ

އިތުރު ވިސްނުމެއްނެތީމަ ދަންނަވާލަން. މެންބަރުންނަށް  ނެތްތޯ؟؟ ައށް ފުރުޞަތު އޮތްތޯށް އޮންނާތީވެ މީިޑޔާއޯޕަންކޮ

 435ގެ  3 އި ޢިމާރާތް ކޮށްފަިއވާ ސިނަމާލޭގެޫދކޮށްލުމަށްފަހުގައި ެއޖެންޑާއިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ވިލިމާލޭގަ  އެގޮތަށް

ކަށް ދެ މީހުން ެއއްވަރަ  ދީބާއަهللا ޢަބްދު  އި ޤާޟީއިބްރާހީމާ އަޙްމަދު ޞާލީޙް ގުފްލެޓަށް ސަރުކާރުން ަކނަޑެއޅުއްިވ އަ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ  ޖުޑީަޝލް ދީބަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުމަށްއަهللا ނަމަވެސް މިހާރު އެ ފްލެޓު ޢަބްދުދައްކާފައި ވީ

އެދި އަޙްމަދު  ދެްއވުމަށްއްލެއް ހޯދައިއަށް ޙަލަކުަރއްވަމުން ގެންަދވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުން ފާޅުޮކށް މައްސަމަސައްކަތް

. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކުެރްއވުންމެދު މަޝްވަރާސިޓީއާ  ަގއި ފޮނުްއވާފަިއވާ 2015ޖުލަިއ  5ޞާލިޙް އިބްރާހީމް 

ނޑުމެން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއި  ވަނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި މީގެ ކުރީގެ ސެޝަނެްއގައި ނަށް މި މައްސަލަ އަޅުގަ

އަދި އެ މަޝްވަރާގެ އަީލގައި ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާފައި ސިޓީއެްއ  .ށްފަމަޝްވަރާކޮ

ނޑުމެން ވާނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް. އެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ،  ފޮނުއްވާފައި އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑު ބެހޭ އޮތީ މި ކަމާ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި މިއި  .ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް މެންނަށް ލިބިފައިގޮތުން އަޅުގަ

އި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު އާދެ! އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮފް ދަ ރެކޯޑްގަ  ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

ނޑުެމން އެްއގޮތް ނުއްވާފަިއވާ ސިީޓއަކާ އަށް ޢާއްމު ފަރާތަުކން ފޮގެންދިަޔއީ މި ކޮމިޓީ މިކުރިއަށް ކޮށްެލވޭތޯ އަުޅގަ

ނަޑއެޅުްއވި ައުގ ސަރުކާރު 35/4ގެ  3މި ސިޓީއަކީ ސިނަމާލެ  .ގުިޅގެން އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ފަދައިން ން ކަ

ނަމަވެސް މިހާރު އެ ފްލެޓު މީހުން އެއްވަރަކަށް ދަްއކާފައި ވީދެ ދީބާ އަهللا ޢަބްދު ޤާޟީ އަޙްމަދު ޞާލީޙް އިބްރާހީމާއި

ކުަރްއވަމުންދާތީ އެކަާމ ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ވުމަށް ޖުޑީޝަލް ކުރެސްްޓރީދީބަށް ރަޖިއަهللا ބްދުޢަ

ަގއި  2015ޖުލައި  5އެދި އަޙްމަދު ޞާލިޙް އިްބރާހީމް  ެދްއވުމަށްއްެލއް ހޯދައިއަށް ޙަބޮޑުން ފާޅުކޮްށ މައްސަލަ ކަން

ނޑުމެންގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މީގެ އަށް ޖުލަިއގެ މި ސިޓީ 5މެދު މަޝްވަރާކުރުން. ވާފަިއވާ ސިީޓއާ ފޮނުއް ކުރީގެ އަުޅގަ

ކުރައްވާަފއި އަދި ސްރުން ބަހުްއޒަތްތެރި މެންބަގެންވާ މިްނަވރަކަށް އިއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ވާނީ އެކަށީ ސެޝަނެ

ނޑުމެން ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި އަ ހައުނޯއްލެއް ޯހދުމަށް މާނައަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ފުށުން ޙަ ،ވުމަށްއްލެއް ހޯއްދެ ޙަ ުޅގަ

 ވެްސ ފޮނުވާފަ. އަދި އެ ިސޓީއާ  ނުހިނގި ގޮތް ެބލުމަށް ޓަކައި ސިީޓއެއްބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ހިނގި ވާނީ ކަމާ
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ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ތަުކަގއި އިލްކޮޅުއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ފަހުރި ބައެއް މުހިއްމު ލިޔެކިއުންަތއް އި  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ކުެރވިފަިއާވ އާިއ ވިލިނގިލީަގއި ޢިމާރަތް މާލެ ެގ ދަށުންމާލެ ހިޔާވެހިކަުމގެ މަޝްރޫޢު އެއީ މިހާރު އެވަނީ. 

މި  .ފްލެޓްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުން މިއީ އޮންނަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެއީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް

ނޑުެމންނަށް އެއްކުެރވިފައި ހުިރ ގޮތުއޭެގ ފަހުން މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ކަރުދާހުގެ ހިޔަލުަގއި އަދި  ން އަުޅގަ

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު އަދި ވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން މަޢުލޫމާތުތައް މި

ނޑުއޮތް  އުފެދިފައި މި ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މިކަމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ މެން އަޅުގަ

އޮކްޓޯބަރ  20މި ސިޓީފުޅު އަުޅަގނޑުމެންނަށް  .ހޯދަން އުޅުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ސިޓީފުެޅއް ފޮނުްއވާފަިއ އިނގޭތޯ

ވިްއކުމުގެ ެއއްބަސްވުްނ  ުރން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ފްލެޓްަގއި ތާރީުޚގައި ލިބިަފއި އެަބއޮތް. އަދި ޭއގެ އިތު 2015

ނޑު މެން އަުތގައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޚުލާޞާކޮށް ބުނާ އެގްރިމަންެޓއް އަުޅގަ

ނޑު ކުީރދުވަހުގެ ސެޝަްނގައި އިމި މައްސަލަިއގަނަމަ ރިާޔސަތުން ދަންނަވާލަން އޮތީ ދަންނަވާލާކަމުގަިއވާ ވެްސ  އަުޅގަ

ވެސް އިތުރަށް މިއަށް ދޭނެ  ދު މެންބަރުންގެ ިވސްނުންފުޅާ އެއްގޮތަށް މިއަްއޒަތްތެރި ހަމަ މި އިމަޝްވަރާ ކުރެވުނު 

ނޑު ުދ މެންބަރުން ބަޙުޖަވާބެއް ނުވަތަ ނިންމުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެ ސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން.ލަން. އި ހުޅުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

މި ތަންތަން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ކުލީގެ ގޮުތގައި  ،އޮްނނަ މައްސަލައަކީ ފުރަތަމަ ުކއްޔަށް މީގައި މި ދިމާވެފަިއ މި

ވަޑަިއގެން ތިއްަބވަނިކޮށް ދުރުވަމުން އެ ކުީލެގ ގޮތުަގއި ދުރުވަމުން . އެހެންނަމަވެސް،ޮއތީ މިދެއްވަންމުން އަިއސްފައި 

 ަގއި ވަިކ ހިސާބަކުން ނިންމާފައި މިތަނުގެ މުއްދަތުގެ ެދއްކުނު ކުއްަޔކީ މި ތަން ގަންނަން ދިން ފައިސާގެ ގޮތުމި

ތޭކަ ރުފިޔާ އެބައޮޭވ ސަ 8ހާްސ  81ލަްއކަ  3ވަރުަގއި ުކލީގެ ގޮތުަގއި ތިއްެބވި ދުވަސް އެހެންނަމަވެސް، އެ  އޮތީ.

މި  .ސަތޭކަ ރުފިޔާ 9ހާސް  90ލައްކަ  1ށް ވަނީިވއްޔާ ުކލީގެ ގޮުތގައި ުކލި ދައްކާ ކަމައެ . ޭއގެ ތެރެއިން ދެއްކިފަ

 މިދެންނެވީ ފަހުން ސަރުކާރު ސިޔާސާތު ބަދަލުވެގެން މި ބޭފުޅުންނަށް މި  ކުރެވިދާނެ. އެހެންގޮތްގޮތަށް މާނަ ތަފާތު

އެހެންކަމުން،  އްގަެއއް ނެތް.ޟީގެ މަޤާމެދަލުވިއިރު އަޙްަމދު ޞާލިޙް ޤާޔާސަތު ބަޢިމާރާތް މިލްކުވާ ގޮތަށް މި ސި

ތު ބަދަލުވާއިުރަގިއ ހަމަޖެއްސެވީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސިޔާސައެ  ގޮތަށް ދީބަށް މި ތަން މިލްކުވާއައަޙްމަދު 

ުކަގއިާވ މާރަތް އެ މީހުން ކުއްޔަށް ދިންިދނުމަކީ އަނެއް އެ މިލުބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ސަރުކާރުން އެ ތަން ޢިއަޅުަގނޑު ޤަ

ސަތޭކަ ރުފިޔާ އަޙްމަދު  9ހާްސ  90ލައްކަ  1ރެިއން މިވާ ދީބުގެ ކުީލގެ ތެއަމި މަށް ބަދަލުާވއިުރަގއި އެްއޗެއް ކަ

ސަތޭކަ ރުފިޔާ އަނބުރާ  9ހާސް  90ލައްކަ  1ދީބު ދެއްކެވި އެްއޗެްއގެ ޮގތުގައި ހެދިގެން ނުވާނެ އިނޭގތޯ. އެ އަ

ތަކީ އެއީ. އްސަލަ ނިމުނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ވާންޖެހޭ ގޮއޭރުން މި މަ ވާނެ.ލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާލިޙަށް ދެއްވަންއަ
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ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން  1 .އުޅެނީ ދީބަށް ދެއްވާތީ މައްސަލަ ޖެހިގެން މި އައަްޙމަދު  އެކަން ހަމަނުޖައްސަވައި

ނޑޭ ަފއިސާ މި އާ 2010ޖުލައި  31 ހެްނވީމާ، މިހާރު . އެދީބުގެ ނަމުަގއި ދެއްވާފަދު އައޮީތ އަޙްމަ ހަމައަްށ އެ ކެ

 އޮީތ ނޫން އިންޓްރެސްާޓއެކު ާބކީ  މި ލާރި ހަމައެއްުނވޭ. އެހެންނޫންތޯ؟ ހަމަވެއްޖެތޯ؟މިތަން ގަތުމަށް ޓަަކއި އަިދެވސް 

 81ަލއްކަ  3ފެށިގެން އެ  2000ސެޕްޓެމްބަރު  1ކަންޖެހޭ ވާހަކަ. މަހަށް ބަހާލައިގެން ލާރި ދައް ހާސް ެއއް 13އޮތް 

ރުފިޔާެގ  10ސަޭތކަ  7ައށް  އެ .މަސް ބާީކ އޮތް 1އަހަާރއި  13ކިަފއި އޮްއާވ ޭއގެފަހުން ވެސް ދެއް ހާސް ރުފިޔާ

އެ އިޝޫސްތައް ހަމަނުޖައްސާ ެދން އޭގެ މަްއސަލަެއއް މި  .އުޅޭ އިޝޫސްަތއް ރޭޓުން. އެހެންވީމާ، މީަގއި އެބަ

ނޑުމެންނަށް މިއަށް މައްސަލައަކީ.  ކުރެވޭީނ ަގނޑަށް ޤަބޫލު ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ. އަޅު ކުރަންޝަރީަޢތްއެހެންވީާމ، އަުޅގަ

އެއީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަްށ  ޖެހޭނެ.މައްސަލަ  އެނޫން ގޮތަކަށެއް މި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ގޮސްގެންނޭ ނިންމަންވާނީ.

އްތައް ން ހުރި ކަންތަކުރަްއާވއިރުަގިއ މިހެހަމަނުޖައްސަވާ ިސޔާސަތު ބަދަލު ޤީޤަތުގައި ސަުރކާރުން މި ކަންކަންޙަ

ސިޔާސަތަށް ައއި ބަދަލަކުން ކުރިން ދަްއާކ ނާޅުްއވާ ކުިރއަށް ގެންދަވާތީ މަްއސަލަ މި ދިމާވަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ  ހަމައަކަށް

ެއއީ ކުލި ކަމަށް ނޫން އެހެނެއްމައްސަލަ މި ނިކުތީ.  އަގު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވީމަކުލި ވެްސ ެއއީ ދެްއކުނު 

އެހެންވީމާ، ިމ  މަޖެއްސެވިނަމަ މި މައްސަަލއެއް ނުނިކުތީސް.ައގު ދައްކާ ގޮތަށް ހަޖައްސަވާަފއި އެހިސާބުން ފެށިގެން 

އެހިސާބަށް ނިމިގެން  ކުލި ހުރި ތަނެއް ަކނަޑއެޅުމުަގިއ ހުރި އުނި ލޯވަޅެއް މިއީ. ެއއީ ކުްއޔަށް ދީފައި ސިޔާސަތުތައް

 އް ބަޔަކު ޖޮިއންޓުކޮށް ދައްކާފައި އޮންނަތަ އެ ހުރި ކުއްޔަކީ ކުރިން ދައްކާފައި ދެން ސިޔާސަތު ބަދަލުވިޔަސް އޭގެ

 އި ކުއްަޔކީ ވެސް އެަކކު ކުީލގެ ތެރެއިން ދިން ެއއްެޗއް ކަމުަގއި ަކނަޑއެޅުން މިީއ މައްަސލައެއް. ިމ މައްސަލަިއގަ 

ސް ލިބޭނެ ދައުލަތައް އުނިކަން ވެ ،އެބަޖެހޭ މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވިޔަސް މި ދައުލަތް ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަރާފާނެކަމެއް

ޔަްށ ދިން ތަނެއް އެތައް އަހަރު ދައުލަތުން ކުއް  ެއއީ އެހެނީނޫން.  ވެސް ގޮެތއްކަމެއް. މިއީ މިކަން ކޮްށގެްނވާނެ 

ވަންދެން ދެއްިކ ުކއްޔަީކ ވެްސ ެއއީ ޢިމާރާތް އަހަރު އެ ވިޔަްސ  ފަހުން އެތަން ގަނެޭވގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި ކަމަށް

ދެވީމަ މިހެން މި ިއ ކަމަށް ހަމަޖެއްެސވުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެހެން ހެއްގަނުމަށް ދިން ެއއްެޗއްެގ ގޮުތގަ

މާ، ވީކުންނާނެ. އެހެންލައެއް އެގޮތަށް ބާްއވަންާޏ ނުކުތީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކިތަންމެ މައްސަމައްސަލަ މި ނު

ސާުފކުރަން. ގެންނަަވިއގެން މިކަން  ޅުން މިތަނަށްޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ބޭފުއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޖުޑި 

ެއއީ ދައުލަތުން  ސަލަތައް ނުނިކުންނާެނ ގޮތަކަްށ،ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ުމސްތަޤުބަލުގައި މިކަހަލަ ޮބޑެިތ މައް

 ތިއްލުކުރަން އުނދަގޫ ދަ. އެހެންވީމާ، ިމީއ ޙައީަކމެއް މިވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުާމއި ކުިރމަތިލާން ޖެހިދާނެ ޒާތުގެ 

މިތަން ނޫނިއްޔާ މި ދެ މީހުންނަށް  ޖެހޭނީ ސިޔާސީ ބަދަލުކުރަން ޏާއްލުކުރަންމައްސަލަެއއް. މިކަން ދެން ޙަ

މި މައްސަލަ މިހެން ، އެހެްނވީމާ .ބަހައިެގން އެއީ ވާނެގޮތަކީދެ މީހުން ހަމައަށް ލާރި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީގެން

 ނުކުންނާނެ މިގޮތަށް...
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަރަށް ބޮޑަށް  ހަމަ ފެއްތެވުމަށް ހަމަޓަށް މިނި 5މެންބަރުންގެ ާވހަކަފުޅު  ްއޒަތްތެރިއިބުރުގަިއ ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑުމެން ކޮމިީޓާއ މިހާރު ގުޅިވަަޑއިގެންފި.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެއެދެން. އި މެންބަރަކު އަުޅގަ

 ދާއިާރގެ ރަޝީދު ޭއެގ އިތުރުން ކާށިދޫ  ރިޔާޟް މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  އިރާގެ ދާ ވިލުފުށި ްއޒަތްތެރި މެމްބަރު އި

 ޣަފޫރު މޫސާ، هللاމިހާރު ފުރުޞަތަށް މި އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ބޭުފޅުން ޢަބްދު .ނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 މެންބަރު.އްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

 ބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ށް ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް ިސޓީއާމިަތނަ އި ޞާލީޙްމައްސަލަިއގައަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މި 

 ންބޮޑުވީމަ މިކަހަލަ އަށް އަންނަ ސިޓީތަކެއް ނޫން. ރައްޔިތަކު ކަމަކާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމިކަހަލަ ސިޓީތަކަކީ މި ކޮމިޓީ

ގޭ މި ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ިއނ ހުންނަނީ. ދެން މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ވަރަށް މަދުން އަންނަ މައްސަލަތައް މި

ލިޙްގެ ވެސް ޙައްެޤއް މީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އޮްތކަން. އޮތްއިުރގައި އޭނައަކީ މަޤާމު ގެއްލުނު މީހާ. މަޤާމު މިއޮތް ޞާ

ކަމަކީ ޝަރުޢީ  ވުރެން ބޮޑަށް. މިޖެހޭނީ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކަށްޙައްޤު ބޮޑަްށ ޙިމާޔަތް ކޮށްދޭން މީހެއްގެގެއްލޭ 

 ފުއިންޞާބޫލުކުެރވެނީ އޭނަ އަށް އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އޭަނއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހިނގާަފއި

ނޑައެހެންވީމާ، އަނުލިބޭނެކަން މިކަމުގެ ތެރޭަގއި.   ނަމަވެސް ބޫލުކުެރވެނީ މި ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ށް ހަަމ ބޮޑަށް ޤަުޅގަ

ގޮތަކަށް އެންޓި ކޮރަްޕޝަނުން ވެސް މި މައްސަލަ  ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން މި މައްސަލަ ބައްލަވާފައި އިންާޞފުވެރި މި

ަގއި ގޯހެއް ހިނގާަފއިާވ އްޤެއް ގެއްލޭ ކަމަށް ވަންޏާ ނޫިންއޔާ މީަލވާފައި އެ ބޭފުާޅގެ ޙަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭނެ. ބައް

ވިޔަްސ.  ގޮތެއް އްުލކުރުމަކީ ހަމަ މި ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދިވެހި ރައްޔިެތއް ކޮންމެއެކަން ޙަކަމަށް ވަންޏާ 

ކުރެވޭެނ މަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލުއެހެންވީމާ، އޭނަގެ ަޙއްޤެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް މީަގއި ެއއްެވސް ކަމެއް ހިނގު

ނޑަށް ފެނޭ މި ކޮމިޓީގެ ަފރާތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް މި މައްސަލަ ބައްލަކަމެއް ނޫން. އެ ވާފަިއ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް އެދެްނވީ  ވަރުގެ މައްސަލައެއް އޮންނަމަ މިަކން ބައްލަވައި ދެްއވުމަށް ެއ ފަރާތުގައިޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ

ވަނީ. ޢާއްމު  ކަމަކަށްވާތީވެ ީމގައި މަްއސަލައަކަށް މިުއޭޅ  ރުޢީ ދާއިރާެގ ތެރެއިން ހިނގައިގެންހަމަ. އެއީ ޝަ

އަަޔްސ  ،ދެ ފަރުދުން ދޭތެރޭގައި ހިނގާފައި އުޅޭ މައްސަލަެއއްނަމަ މި ކޮމިޓީއަކަށް މިއަންނާކަށް ،ފަރުދަކު

ށް އައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތަންތަނަށް ފޮނުއްވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭަނއަށް އިންޞާފު ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނަ

ކޮރަޕްޝަން ކަހަަލ  އުޅެނީ. އެހެންވީާމ، އެންޓި ބޫލުކުރާތީ މިތަނަށް މި މައްސަލަ އައިސްގެން މިއަމިއްލަ ނަފްޞަށް ޤަ

ދިނީމަ ކަންނޭނގެ މިކަން ތަނަކުން މި މައްސަލަ ބަްއލަވާފައި މީަގއި އިންޞާފުެވރި ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމަ 
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ގަޅަށް ތަނަކަށް ނުވާތީވެ އޭރުން އެކަން ރަނލަން އޮންނަ ން މައްސަލަތައް ބަވާނީ. ދެން މި ކޮމިޓީއަކީ މިބުނާހެރަނގަޅު

ނޑަށް ޤަ  ޫބލުކުރެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ.ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އިްއޒަތްތެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި ފުޅުެގ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ދެއްކެވި ވާހަކަރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ އިދާރީ ޭމޒުަގއި އޮތީމަ ދަންނަވާލާނަން. މި މައްަސލަ  ހަމަ މި ކޮމިޓީން ބަލައި އިތުރު ައއްެޔއް އަުޅގަ

ރިޔާސަުތގެ ފަރާތަށް ެއ  . އަދި މިއާ ުގޅިގެން މަޖިލީހުގެގެންދާތާ ދުވަސްތަެކއް ެވއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވަން ކުރިއަށް

ނޑުެމންނަށް އެބައޮތް. އެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން އަޅު ވާަހކަ ަގނޑުމެންނަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ ލިޔުމެްއ އަުޅގަ

ސިީޓގެ އެކަމަކު ސިޓީ ދަްނނަވާލާނަން. ން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަޅުަގނޑު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. އި

ވުމުގެ ކުރިްނ  ަވނަ މަޖިލީހަށް 18ރު މިފަހަ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ ވުޖޫދު ާތރީޚެއް.ތާރީޚަކީ ތަންކޮޅެްއ ކުީރގެ 

އަށް ވެސް މި މައްސަލަ ހިނގަމުންދިޔަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ  17. 2012މެއި  23އެއީ 

ނޑިޔާރުން ގާނޫނާ ސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުައސާހަމަ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަމަށް ދަންނަވާލަން.  އި އަށް ފަ

އާއި  ންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ މުސާރަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ނިންމާފައިވާ ނި

ނޑިޔާރަކަށް ލިިވންގ އެަލވަންސްގެ އިތުރުން ދިރިއުޅު ނޑާ ޚިާލފަށް ތިން ފަ މަށް ޓަކައި ފްލެުޓ ޢިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ

ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލިއިރު މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މައްސަލައެއް  ހެޅުނުށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ކަމަ ދޫކޮށްފައިވާ

ހަމައަށް ފެންމަތިވެެގން އޭރު އައުމުގެ ތެރެއަށް ިމ  އާމީޑިޔާމައްސަލަ . މި ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކުެރވިފަެއވެ ތިރީގަިއވާ

 ކޯޓަށް މިލްކުވާ ގޮތަށް ގެ ހައިއްޖޭ ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ަޖސްޓިސްއަާށއި ދިވެހިރާ ވާހަކަ ނިކުމެގެން މިދިަޔއީ.

ނޑިޔާރުްނގެ  ފައިސާ ދައްކަމުން  ތެރެއިން އެ ފްލެޓްތަކަށް މިހާތަނަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފްލެޓް ތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ފަ

ލެޓު މިލްކުވާ ގޮތަްށ އެ ފް ކަށްގޮސްަފއިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ފްލެޓުގެ އަގު އަދާކޮށް ނިންމުމުން އެ ފަރާތްތަގެން

ވަނަ  17 ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކޮށްދިނުމަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާ އިނގޭތޯ.ޖިސްޓްރީރަ

ލެޓު މިލްކުވާގޮތަށް ދައުރެއް މީަގއި ހިމެނޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ފްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަޖިލީހުގެ 

އެކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ން ނިންމައިޔަތު ކޮމިޓީކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްރަޖިސްޓްރީ

ެގ ކޮމިޝަނަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނަށް އަންގާފަިއވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނިޑޔާރުންގެ ގާޫނނުގެ  2010/13ާއއި ގާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ ާމއްދާ 102ގާނޫނުއަސާީސ  އާިއ  ވަނަ މާއްދާ 38ފަ

 ވަނަ ނަްނބަރާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމަށް، 2އްާދެގ )ހ( ގެ ވަނަ މާ 100އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ރަ

ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ނީ. ވުމަށް އެ ނިންމުން ތަންފީޒުގޮތް މިދަންނަވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީއަށް މިހާރު އައި

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގިއ  39ޔާރުްނގެ ގާނޫނުގެ ަފނޑި 2010/13ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ ގާޫނނު ނަންބަރު 



6 

 

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް  ނޑިޔާރުްނ މަސައްކަތްަފނޑިޔާރަ  3ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބަޔާންކުރުމާ ކަ ކުރާ ކޯޓުތަުކގަިއ ކަށް އެ ފަ

ނިޑޔާރުންނަށް ލިބިކުކަތްމަސައް ިބގެން ނުދެވޭ ދިރިުއޅުމުގެ ފަސޭހަެއއް ުނވަތަ ިއތުރު ޢިނާޔަތެއް ލިާރ އެހެން ފަ

ގެ ވަނަ މާއްދާ  119 ގާނޫުނައސާސީގެ ދިއުމެވެ. އޭ.ސީ.ސީން މި ހާަމކުރަްއވަނީ. ވީާމ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ

 ށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންދާއިރާތަކުން ކޮރަްޕޝަން ނައްތާލުމަ )ށ( ގައި ަދއުލަތުގެ އެންމެހައި

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  202ށް ބަޔާންކޮށްަފިއވުމާއި ޖެހިލުމެއްނެތި މަސައްކަތް ުކރައްވާނެ ކަމަ

ލިްއޔަތާއި ެއ މަސްއޫ ދިނުމުގެބެހޭ ލަފާ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ދިރާސާތައްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ

މުން ހެއްލުންތެރިކުރުވާ އާންށް ކަުމގެ މަްއޗަނުބައިމައްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ެގއްުލމާއި 

 2008/13ިލއްޔަާތއި ގާނޫނު ނަންބަރު މަސްއޫ އަމާނާތްތެރިކަން ުކރިއެރުވުމަށްގެ ހިންގުމުަގއި ތެދުެވރިކަމާއި، ދައުލަތު

ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަންެގ  21އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 

ންކަން ކުރުމުގެ ގާނޫނީ ެއންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު މި ކަ ވާނެ އެންމެހައި ދާކުރަން މަގުފަހިކޮށްފައިލިއްޔަތުަތއް އަމަސްއޫ

ފެބްރުއަރީ  6މިދެންނެވި ސިީޓގެ ނަންބަރު  އެއީ ،ކުރެވިފަިއވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަްނބަރުކޮމިޝަނާ މަތި

އެްނގުމާއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު ހަމަ މި  ގެ ސިޓީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންާގފައިވާ 2012

ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ސިޓީން  2012ފެބްރުއަރީ  6ހަމަ ފަހަށް ފޮނުއްވާފަިއާވ ސިޓީގެ ނަންބަރު ސިޓީގެ 

ޓީއާ ޙަވާާލ . ެއއީ މި ކޮމިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ފަިއވާ އެންެގވުން އަލުން މުރާޖަޢާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަންަގވާ

. މިހެން މިދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ިމ އަށްވަނަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނުނު ކޮމިޓީ 17 ދީ

ނިޑޔާރުންެގ ގާނޫނުެގ  ަވނަ މާއްދާ 102ނިންމެވުމަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ގާނޫނުއަާސސީެގ   ވަނަ މާއްދާ  38ާއއި ފަ

ވާ ގޮތަްށ ނަންބަރާއި ތަޢާރުޟު ވަނަ 11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  100ގަާވއިދުގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާއި 

ނޑަށް ިވސްނޭ ގޮތުގައި ވާތީެއވެނިންމެވިފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ  މި ވަނަ މާއްދާ )ހ(  100. އަުޅގަ

ޑްަގއި ވާހަކަދަްއކަމުން އޮފް ދަ ރިކޯ އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީގަ .މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ މެންޑޭޓުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައި

ނޑުމެން  ަގއިމެދުޙަސްުމންތަކެއްެގ މިކަމަކީ  ދެންނެވިން  ަވކި ގޮތެއް އުފެދިެގން އުޅޭ ަމއްސަލަައކަށްވާީތެވ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި ނީ މުޅިން އެހެން ވެގެންދާބުނެ ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާމިވެނި މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ނުދޭންޖެހޭ  ކަ

ފުރޮިޅގެން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، ިމނިވަން މުއަްއސަސާއިން ޚާއްޞަކޮށް އޭ.ސީ.ސީްނ  ގޮތަކަށޭކަހަލަ

ލިބިފަިއ މިއޮތީ. އެަކމަކު އޭރު ވެސް ިރޒޯލްނުެވ  މާކުީރގަިއ ވެސް .ލިބިފަ އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިީޓ މި

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައިއސްގެން މިއުޅެ ނީ. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނެއްކާ ިރޒޯލްކުރަން ައުޅގަ

ހުށަހެޅުމެއް މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްާވފައި މި އޮތީ. ޤަބޫލުކުރަން މިކަން ފަރުދަކަށް ގެއްލުން  2ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދެންމެ 

ނޑުމެން ެވސް ފަރުދީ މިންވަރުން ޤަބޫލުކުރަްއވާ ކަމަށް. އަުޅގަ ނޑަްށ ލިބިއްޖެ ކަމުަގއިވާނަމަ އެކަުމގެ ޒިންމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ދެވޭނެ ޙައްލަީކ  ހީވަނީ އެ ވިސްނުން ރަނގަުޅ ކަންނޭނގެ. އެ ވިސްނުމުެގ ހަމަ ރަނގަޅު. އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ފުށުްނ ދެވޭނެ ެއއްބާރުލުމަކަށް އެދެން. މި ގޯހެއް  ވަނަ މަިޖލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  17މިއަށް އަުޅގަ

ން މި އޮތީ ވިދާޅުވެަފއިކަން މިއަދު ޔަޤީން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި އޮތީ ހެދިފައިވާ ކަމުަގއިވާނަމަ އޭ.ސީ.ސީ

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެ ރެޯކޑިންގ ައިއއްސަހެން. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނުންފުޅާިއއެކު އަދި މީެގ 

ނޑުމެން ޖަވާެބއް ސިޓީއެއް ނޑަށް ހީވަނީ މީގައި އަުޅގަ ނޑު މިހާރު  ފަހަށް އަޅުގަ އޮންނާނެހެން. އެާއިއއެުކގައި އަުޅގަ

އެސިޓީ ހޯދުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް އެަބގެންދަން. މި ިސޓީ އެއީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރިޔާޟް ަވޑަިއގެން އެ ެދއްކި 

ދެ  ޣަފޫރު މޫސާއާރި މެންބަރު ޢަބްދުލްއެ ދެއްކި ވާހަކަފުާޅއި އަދި އިްއޒަތްތެ، ދެއްަވފާނަންތޯ ވާހަކަފުުޅގައި މި ސިޓީ

ށް ތިއްެބވި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ކޮމިޓީގައި ދާއިމަ 17ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް  ވާހަކައާއި ބޭފުޅުން ދެއްކި

ނޑުމެންގެ އެންމެ މެންބަރުންނަށްވުރެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި މި ކޮމިޓީއާ ބެހޭގޮތު، ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ންވާނީ އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާރު ދަންނަވާލަން އޮތީ. މި ޅުންގެ އެކްސްޕަޭޓްޒ އޮޕީނިއަނެބޭފު 2އެ ، . އެހެންވީމާބޭފުޅުން 2އެ  އް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަުތގަިއ ހުރި ޑޮކިއުއާދެ! އަ ފުރޮޅިނަމަވެްސ ވެގެންިދޔަ ގޮުތގެ ތަރުތީުބ  ކޮޅަކަށްމެންޓްތަްއ ކިަތންމެ ުޅގަ

ެއއަށް ޖަޖްމެންޓަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ދެންމެ ، ހެންވީމާބޭފުޅުންނަށް. އެ ބޮޑަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާީނ އެ

ވެސް އެ ހުށަހެޅުްއވި ދާދި ެއްއ މަފްޙޫމަކަށް. އޭގެ ފަހުން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝަރީފު

ރި މެންބަރު ދެއްެކވީ. އޭގެ ފަހުން އޮްފ ދަ ރެކޯްޑގައި ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެފުޅުޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަ

ކަންތައް މަސައްކަތް  ކޮށްދެއްވީ ޤަބޫލުކުރަްއވާ ގޮުތަގއި މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ސާފު އެ

ނޑު ، ގެ ކުަޑކުަޑ ބަޔާނެއް. އެހެްނވީމާހިނގާފައި އޮްތގޮތު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު އަުރވަން އި ހަމަ ައުޅގަ

ހުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަދި ޭއގެ ފަ .ފަހުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީއަށްއޭގެ ދެން އަދިދީދީއަށް. އިބްރާހީމް

 ށް.ފައިޞަލް ނަސީމަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އޮތް  އިއްސަމައްސަަލ މިހާތަނަށް އަ ލާއިރު މިމުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެވސް ބަލައި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި

ނުޑމެންގެ އޮޕީނިއަނަލާގޮތަށް ބަލައި ނޑުމެންގެ ިވސްނުމަށް ފެންނަ  ނޫނީށް އިރު އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ ޚިޔާެލއް އަުޅގަ  ައުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި އްގޮތެ ނޑުެމންގެ ލަފާއަށް އެދިަފއިިވއްޔާ. އޮތީ އަ ީމގައި ހިމެނުމަކީ ެއަކށީގެންވާ ކަމެއް. އަުޅގަ ުޅގަ

 އޮތީ މި ބޭފުޅާ މި ކަަމށް އެޙައްޤެއް ނުލިބޭ  ށް ލިެބންޖެހޭލަިއގެ ާބަވތުން އަޙްމަދު ޞާލިޙައްސަމަ ، އެހެންވީމާ

ބޭފުޅާ ފައިސާ  ޓަށް އެއްލިފަިއވާ ކަމަށް. ދެން އެ ފްލެ. ދެން ތިމަންނަގެ ޙައްޤުތަކެއް ގެކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ

ޔެއް ނުލިބުނު ކުރެވުނު ބަޅާއަށް އެ ފްލެއިޓުން ރަޖިސްޓްރީފުބޭ ހުރި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު އެ ދައްކަވާަފއި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ގޮަތީކ  ފުވެރިއި މީގެ އެންމެ ޢަދުލުވެރި އިންޞާޭއގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް. އަޅުގަ

ހެން މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މަދަނީ ކޯޓުން އެަބޮއވޭ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ބެހޭ ަމދަނީ ކޯޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިކަމާ
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ން ރަނގަޅު. ތައްތައް ބަދަލު ހޯއްދަވަން ކުިރއަށް ގެންދެވުމިކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވަިއެގން ކޯޓު މަރުޙަލާގައި .ބަލާނީ

ނޑުމެންނަ ންޑޭޝަނެއް ެދވިދާނެ. ށް މީގެ ރެކޮމަދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފޮނުވި ސިީޓގެ ޖަވާުބގަިއ އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަްށ ފެންނަ ގޮތަކީ މީނައަށް މިގޮތަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށޭ. އެހެންނަމަވެސް ދޭންޖެހޭނެ  މި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނގެ މެންޑޭޓުގެ ތެެރއިން ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަކަށް  ނޑުމެންނަށް ނުއެއް ނިންމޭނެ. އެއީ އަުޅގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ މި ހުށަހެޅީ.ހަވާހަަކ  އެ، ްށ ޤަބޫލެއް ނުކުަރން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑަ ތްތެިރ ިއއްޒަ މަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުބޭފުޅުންެގ ާވހަ ދެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދާިއ ޣަފޫރުއާ ކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ ކަފުޅަށް ވެްސ އަުޅގަ

ީއ ވަކި ޮގތަކަށް މި ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭށޭ ނުދެންނެވޭނެ. އެ ންނަކަށް ަވކި ގޮތަކަށް ނިންމަންއަޅުަގނޑުމެ

އްލުކޮށްދޭ ތަނެއް ކަމަށް ކީ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ދިމާވާ މާލީ މައްސަލަތައް ޙައަޅުަގނޑުމެންނަކީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއަ

މަ އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު ހަ އުޭޅ ކަމެއް ކަމަކީ. އެހެްނވީމާ، ފަރުދުންެގ ދޭތެރޭގައި ދިމާެވގެން 2ނުވާތީވެ. މި 

ނޑު ފުރުޞަތަކަދަންނަވާލަން  ށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ.ވެގެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަިދެވސް އިތުރު ެއއް ލަިއޓެއް ިމކަމުގަިއ ައޅުަގނޑަށް ީހވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ހިއްސާކޮށްލަްނ، އަޅުަގނުޑ   ކޮމިޝަނުން މިެދންމެ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިިފން އަުޅގަ

ވިލުފުށީ  ަގއި ިއނގޭތޯ. ހަމަ އެއާެއކުަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 2012 މެއި 23 ދެންނެވި ތާރީޚުގައި ސިޓީ ޮފނު،

ނުޑމެންނަށް އޭ.ސީ.ސީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮފް ދަ ރެކޯްޑގައި ނަމަެވސް ވިދާުޅވި އަދި ން ވިަޔްސ އަުޅގަ

މުޅި ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކޮްށ  ލާދީފައި އޮންނަ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވާނިންމާފައި ފޮނުވާފައި ޙަ ވިޔަސް އަދި އެހެން ތާކުން

ނޑުެމންނަށް ނުނިންމޭނޭ. މިއާބެލުމަށްފަހު ނޫނީ އެކަމުގެ ޔަޤީން ކަމަކަށް އަޅު  ވިދިގެން އަދި އެބައޮތް އެހެން  ގަ

ުގޅިގެން ޭއެގ  މިނިސްޓްރޭޝަން އެކުެލވިގެން ދިއުމާޑްޝަލް އެޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިީއ ލަން. އެވާހަކަެއއް ދަންނަވާ

ނޑުމެން ނޑު ކުިރން ދަންނަވާލި ސ2011ިޮއކްޫޓބަރ  16ގުިޅގެން  ގެ މި ރިކުއެސްޓާފަހަށް އަޅުގަ  23ޓީއަކީ . އަުޅގަ

ނިކު މަސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް އަޙްމަދުގަިއ ޗީްފ ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނި 2011އޮކްޓޫބަރ  16، . އެހެންވީމ2012ާމެއި 

ނޑުމެްނގެ މި ތަކާސޮއިކުަރއްވާ އިތުރު އެޓޭޗްެމންޓެއް އެނެްކސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ހަމަ ކޮމިޓީ އެުކގަިއ އަުޅގަ

ސިޓީ ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ  ލިބިފައި އެބައޮތް ިސޓީެއއް. މި

ނުޑ ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީމަ. އައޯޑަރގެ ބަެއއް މީގެ ޖެނެސިސް ކަންެވގެންދިޔަ ގޮތުގެ ޅުގަ

ވާލާދީ ިސޓީއާ ަޙވާާލދީ ދަންނަވަމެވެ. ޙަ 2011އޮކްޫޓބަރ  11ނަންބަރު ޓްމެންޓްގެ ދަންނަވާލާނަން. މި ޑިޕާ

ނިޑޔާރު އަްލުއސްތާޛު ކޯޓު މްކު ޮފނުވާފަިއވާ ޝީޓްަގއި ސްޕްރީ އެވާ ސިީޓއާ ދަންނަވާފައި ޢަލީ ޙަމީދަށާއި، ގެ ފަ

ނުޑމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، އެހެންވީމާ ިސވިްލ  ެގ ވާހަކަފުުޅ ފެއްޓެިވ ހިސާބު.ދެންމެ އަުޅގަ
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ވާތީ އެ ތާރީުޚ  ކަމަށް ދީބަށް ފްލެޓް ދެްއވި ތާރީޚު ޖެހިފައިވަނީ ރަނގަޅަްށ ނޫންއަهللا ކޯޓުގެ ޤާީޟ ައއްޝައިްޚ ޢަބްދު

ވިިދގެން ދެން  ގައި ިއނގޭތޯ. ެއއާއެުކ އެ ޝީޓް ފޮނުވީމެވެ. ީޝޓް އެބައޮތް އެެނކްސް ސިޓީއާ  އިޞްލާޙުކޮށް މި

ނޑިޔާރު އަލްއުސްާތުޛ ޢަލީ ޙަކޯޓުގެ ުކރީ ހައި -1ދަންނަވަނީ  ކޯޓުން ކުްއޔަށް ހިފާފައިާވ  މީދު ހުންނެވުމަށް ހައިގެ ފަ

އިްނ  2004އޮކްޓޫބަރ  25ޔާ އަދި ރުފި 6630އަށް  2004އޮކްޓޫބަރ  24އިން  2002ޮއގަސްޓް  21ފްލެޓަކީ 

ކޯޓުަގިއ  ރު ހައިފައިސާ ދައްކަމުން ެގންދަނީ އޭ ރުފިޔާ ދައްކަމުން ދާ ފްލެޓެއް ކަމަށާއި، މި ފްލެޓަށް 3500

ނޑިޔާރު ައލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދުކޯޓުގެ  ކުެރއްވި މިހާރު ްސޕްރިމްމަސައްކަތް ކޯޓުން  ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިފަ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް  ،ކުރީެގ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ކުްއޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  -2. ވެެއވެއަންަގވާފައި 

ނޑިޔާރު ފްލެޓްަގއި ތިއްަބވަނީ ހައި 2ޖަސްޓިސްއަށް ުކއްޔަށް ދޫކޮްށފައިވާ ސިނަމާލެ  އަލްއުސްާތުޛ  ކޯޓުގެ ިއސްފަ

ބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓް  2ެބވެ. ިމ ދީއަهللا ުޓގެ ޤާޟީ އަލްުއސްާތޛު ޢަބްދުއި މަދަީނ ކޯއަޙްމަދު ޝަރީފާ

ޤާީޟއަކަެށވެ.  4ށް ން ދިރިުއޅުްއވާ ގޮތަޤާޟީ 2ްށ ކޮންމެ ފްލެޓެއްަގއި ބައިކޮ 2ވާލުކުެރވިފަިއވަނީ ކޮންމެ ްފލެޓެއް ޙަ

ވަހު ކުރިން ދު  .އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އީްނގެ ތެރެއިން ާޤޟީއަކަށް މާލެއިން ޯގއްެޗއް ިލބުމުން، މިޤާޟީ 4އަދި 

ލަނީ. ދަންނަވާ ވެސް މި ވާހަކަ ދެކެވުނު. ނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު މި

ންގެ ތެރެއިން ޤާޟީއަކަށް މާލެއިން ގޯއްެޗއް ލިބުމުން، އެތަނުން އެްއ ޤާޟީ 4ޤާޟީައކަށެވެ. އަދި  4ދިރިއުޅުްއވާ 

ބޭފުޅެއް އެީއ.  ޔާަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވިވަަޑއިގެންފަިއވަނީ. ހަމަ މި އޭރި ބޭފުޅަކަށް މާލެއިން ގޯއްެޗއް ލިބިގެން

 ދު ޝަރީފްްޓމެންޓް ދޫކޮށްލެއްވުމުން އަްލއުސްތާޛު އަޙްމަބޭފުޅާ ދިރިއުޅުްއވި އެޕަ މާލެއިން ގޯްއޗެއް ލިބުމުން އެ

ތަކެއްެގ ގޮުތަގިއ ކޮްށ ޕެއާރ ކުރެުވނު ބޭފުޅުންއް. ހަމަ އެލެޓް އެްއކޮށް އަޙްމަދު ޝަރީފާ ޙަވާލުކުރެވުެނވެހުންނެވި ފް

ގުިޅގެން އަްލއުސްތާުޛ  ްއވި ޤާޟީ ަވޒީފާއިން ަވކިވުމާވަނަ ފްލެޓްަގއި ދިިރއުޅު 2މި ފުރަތަމަ ފެށިގެން މިދަނީ. އަދި 

ށް ލެޓަގެ ނިޔަލަށް ސިނަމާލެ ފް 2005މެއި  31 -3. އެ ފްލެޓް އެއްކޮށް ޙަވާލުކުެރވުެނވެދީބަށް ވެސް އަهللا ޢަބްދު

ނިޑޔާ ނުޑމަށްފަހުކުލިދައްކާފަިއވަނީ އެ ފްލެޓްތަކުަގއި ދިރިއުޅުްއވާ ފަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ރުންގެ މުސާރައިން ކެ

ނޑިޔާރުން ދިރިއުުޅއްވުމަްށ  2005ޖޫން  1. ަނމަވެސް ވެޖަސްޓިސް މެދުވެރިކޮށެ އިްނ ފެށިގެން މާލޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

އެތަންތަނުގެ ކުލި މިނިސްްޓީރ  ތަންތަން ހިފާގޮތަށް ހަމަޖައްސަަވއިުކއްަޔއް ޓަކައި މިނިސްޓްީރ އޮފް ޖަްސޓިސްއިން 

ނޑިޔާރުްނެގ ތެރެއިން ގެދޮުރގެ ދަތިކަން މެދުވެރިވެފައި  ޖަސްޓިސްއިން ަދއްކަން ފެށުމާ އޮފް ވާ ބޭފުޅުންނަށް ގުޅިގެން ފަ

އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަުދ  ފަިއވެެއވެ. ިމޮގތުންރުފިާޔގެ އެލެވެންްސ ދިނުން ހުއްޓާލެވި 1500ގެންދިޔަ މަހަކު އޭރު ދެމުން

ވެ. ާޔގެ އެެލެވންސް ދިނުން ހުއްޓާލެވުނެރުފި 1500ދީބަށް ވެސް ދެމުންދިޔަ އަهللا ާތޛު ޢަބްދުރީފަށާއި އަލްއުސްޝަ

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  އިން ފެށިގެން ސިނަމާލެ ފްލެޓްގެ ކުލި ަދއްކަމުން ގެންިދޔައީ އޭރުގެ 2005ޖޫން  1ނިމުނީ. އަދި 

 -4ބަިއ. އް. އެއީ މިހާރުގެ ޖުޑީޝަލް ސިސްޓަމްގެ އެއޭުރގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިންނެވެ. ސްޓިސްއިންނެވެޖަ

މާލޭގެ ކޯޓުތަކުެގ  މެދުވެރިވެފަިއވާ ބޭފުޅުންނާއިމާލޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުްއވާނެ ތަނެއް ދަތިކަން 



10 

 

ަގއި ނެއކު އެތަންތާބޭފުޅުްނެގ އާއިާލއާ އެކަމަކު އެތަންތަްނ ކުދި ކަމާއިެއކު އެ ޤާޟީންގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ެގދޮރު ހުރި

ދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި އެފަަދ ުޅންނަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިއެފަދަ ބޭފު ދަތިފުޅުވެަފއިާވ ބޭފުޅުން ބަލައި ދިރިއުޅުްއވަން

ށިގެން ދެއްާވ އިން ފެ 2007ޑިސެމްބަރ  1ތުަގއި ރުފިޔާގެ ގެދޮރު އެލެވެްނސްެއްއގެ ގޮ 7000ބޭފުޅުންނަށް މަހަކު 

ދީުބ އަهللا ދު ށާިއ، ައލްއުސްތާޛު ޢަބްއަލްއުްސތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފަ ެއވެ. މިޮގތަށް ހަމަޖެއްސުމުންގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި 

ރުފިާޔގެ  7000ށް ކުލި ަދއްަކވަމުން ގެންޮގސްފަިއވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްިއން ކަމަށްވާތީ ދިރިއުޅުްއވާ ފްލެޓަ

އިން ފެިށގެން  2008މެއި  1އަދި  -5ިލބިފައި ނުވެެއވެ.  7000ބޭފުޅުންނަށް ދޫކޮށްފައި ނުެވއެވެ.  އެލެވެންސް އެ

ރުފިޔާގެ ގެދޮރު އެެލވެންސް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ލިވިންގ އެލެވެންސްެގ ގޮތުގައި މާލޭގެ ކޯޓުތަުކެގ  7000

ނޑިޔާރުންނަށް މަހަކު  މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖަސްޓިސްއިން ކުްއޔަށް  ދޫކުާރގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ރުފިޔާ 10000ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ިލވިންގ އެެލވެންސްެގ ގޮުތގަިއ  ރުފިާޔގެ ބަދަލުަގިއ  10000ހިފާފައިވާ ފްލެޓްތަުކގައި ދިިރއުޅުްއވާ ފަ

ރީފަށާއި، އަްލއުސްތާުޛ ޙްމަުދ ޝަން އަލްއުސްތާޛު އަ. މިގޮތަށް ހަމަޖެހުމުފިޔާ ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެރު 5000

ސިނަމާެލ ފްލެޓަށް ކުލި ދަްއކަމުން  ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައި 5000ގޮުތގަިއ  ދީބަށް ިލވިންގ ެއލެވެންސްގެ އަهللا ޢަބްދު

ޓްމެންޓުން ކުލީގެ ގޮތުަގއި ފްލެޓަށް ިޑޕަ 2ުފޅުން ތިއްަބވާ ބޭ އިންނެެވ. މިިއވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޖަސްޓިސްގޮސްފަ

 އެވެ. ހުޅުމާޭލގެ ހުންނަވާ ޤާީޟއަކު ހުްނނެވުމަށް ކުްއޔަށް ހިފާފައިވާ ރުފިޔާ  1820އްކަމުން ގެންަދވަނީ މަހަކު ދަ

ޖިސްޓަރ ން ފެށިގެން ދިރިއުޅެމުން ގެންދަވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ކޯުޓގެ ކަިއވެީނގެ ރަފްލެޓްގައި ުކއްޔަށް ހިފި ތާރީޚު

 ލީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްފަހު ޕްރެގްރާފް މިދަންނަވާ އަށެެވ. އެގޮތަށް ހަމަ އެންމެއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީ

އިުރ ްއވަމޭ. އެްއއިރު ދީފައި، އަނެއް ވިދާޅުވެެދްއވި މި ސިސްޓަމްަގއި ލޫޕްހޯލެއް އިންކަމަށް ތިަމންނަ ޤަބޫލު އެބަ ކުރަ

އެހެްނވީމާ، ެއީއ އްވަނީ. ނުކުރެވޭތީވެ ކަމަށް ތިމަންނާ ޤަބޫލުކުރަ މުޅި ސިސްޓަމް ފަރުމާ ފުރިހަމަ، ހުއްޓާލާފައި

ނާޑިއ ވެދާނެ. އަިދ މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމި މަކަށްންޑޭަޝން ހުށަހެޅުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރެކޮމަ ީޓގަިއ މުސާރަ ާއއި އޮިނގަ

ނޑިަވެޅއްަގއި މި ނުކުތާ ޢި ގެ އަލީަގިއ ނާޔަތް އެކުެލއްވުުމގެ ބުރަ މަސައްކަތް ކުޑަ ކޮމިޓީައކުން ކުރަްއވަމުން ދާ ދަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަމެންނަށް ޙައަޅުަގނޑު އެ  އި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އްލު ހޯދިދާނެ. އެއީ އަުޅގަ

ސިޓީެގ އަީލގަިއ ހިޔަުލގަިއ މި ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި  މިއެހެންވީމާ، . ޅުއްވާ ނުކުާތއަކީ. ހުށަހެޅުއްވަްނ ފެއްެޓވިހުށަހަ

ނޑު  ނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ހަ ،ން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީފުރުޞަތު އަރުވަަހމަ އެުކގައި ދެން އަުޅގަ

  ވާ.ގެންދަ  ށްކުރިއަ

 

 އިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ަޝހުދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ހަނިމާދޫ ދާ 

ނޑުމެންނަށް  ތުްނގެ މަޖިލީހުން ފެށިގެން މި ހިސާބަށް ވަނަ ރައްޔި 17ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ރި ނުވެ އޮތް މައްސަަލއެްއެގ ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު އޭރުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެލުޙައް
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ނުޑގެޑަށް ާތއީދު. ދެން ައޅުަގނުޑ ވެސް ވަރަށްބޮމެންބަރުން ވެސް ވަނީ ިހްއސާކުރަްއވާފަ އަޚް ދީދީ  ުކރަން އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލެއް ުނކުރަން  ޅުްނގެ ވާހަަކ އަުޑއައްަސވާފައި ފުޭއގެ ކުރީގެ ބޭ ދެއްކެިވ ވާހަކައަށް.

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ މީަގއި ގޮތްަތކެްއ ނިންމިދާނެ ކަމަކަށް. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއިން މިއަށް ރަނގަުޅ ފަރުާވެއްއ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރނީ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ފަރު ދަކަށް ވެްސ ެއ ފަރުދެްއެގ ހޯދުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ާތއީދު ޙައްޤު ނޑުމެންނަށް  2ކުރަން. މިގޮތުްނ މިދެންނެވި ލިބުމަށް އަުޅގަ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ބޭފުޅާ އެތަަނށް ޚަރަދު ކުެރވުނު ެއއްެޗއް  އެ ނޫނީއޮްތ ބޭފުާޅ މުސާރައިން އެ ެކނޑުނު ެއއްެޗއް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި

ނޑުމެންނަށް އެ މިންވަރު ން. ދެންލިބޭނެ އުސޫެލްއ ހަމަޖެހިގެން ދިއު ބޭފުޅާއަށް އެ ަތއް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅުން އަތުން ަޚރަދުވީ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ަޖސްޓިސްއިން ީމގަިއ އުފުލާފައި  އެނިގގެން ހިނަގއްޖެ ކިާހވަެރއްކަން އެ

ނޑުމެންނަށް ހުރި މިންވަރު ޖަސްޓިސްިއން ދައްކާފައިއޮތް ޒިންމާއަކީ ކޮބަިއކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ަތއް ވެސް އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރު އަދި ގޮެތއް ނިންމާފައި މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮްތ  2012އެނިގގެން ހިނަގއްޖެ. ދެން ައދި އޭ.ސީ.ީސއިން 

ނޑުމެންގެ ލަަފއެއް ހަމަ ެއގޮތަށް ދެވިދާެނ  ނޑުެމންނަށް އަޅުގަ ނޑަކަމުގައި ވިަޔސް އަުޅގަ ށް ވެސް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ މީގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ، ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ  ކުެރވެނީ ނީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް މީގެ ތާއީދުއަުޅގަ

 ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަކުން މިކަމަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރު ފައިޞަލް ނަސީމް،އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވިގެން ިދޔަ ފުދޭވަރަަކްށ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިުރ. މި މައްސަލަިއގެ ބާވަތުްނ އަުޅގަ

. އެީއ ވަރަްށގިނަ ފަހަރު އެކި ގޮތްގޮތަްށ މީތި ބަދަލުވެގެން ޮގއްސި. އެއްފަހަރު ކޮމްޕްލިކޭޓް ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި 

ިއ ެއ މީހަކަށް ލިެބންޖެހޭ އެލެވެންސްެގ ތެރެިއން ބަޔެއް އުނިކޮށްފަ އަމިއްލައަްށ ދެއްކުން. އަެނއްފަހަރު އެ

ނޑުމެންނަށް ކުން ދެއްކުމާިއ، ފުދޭވަރެްއެގ އުނދަގޫ ގޮތަކަޖަސްޓިސްއިން ނޫނީ ޑިޕަޓްމެންޓަ ށް މީތި މިައީއ. ދެން އަޅުގަ

ވަނަ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ  17އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވަަރށްބޮޑަށް މިމައްސަލަ ސާފުެވއްޖެ ކުރީގެ 

ކޮްށ ރިޔާޟް ރަޝީދު ވެްސ ވަރަށްބޮޑަށް ައޅުަގނޑަްށ ގެ ފަރާތުން. ޚާއްޞަހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި މެންބަރުން

ނޑު މީގެ ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ މިސާފުކޮށްދެއްަވއި އެްއވެސް ަފރުދަކަށް އެމީހެްއގެ ޙައްުޤ  އީފި. ކޮންެމއަަކސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހަމަ ޒިންމާއެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެއް މިކަމުގެ ބާވަތުން ވެސް  ،ގެއްިލގެންދާ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ށް ކުރުން. ދެން ކަރެެވންހުރި ކަމެއް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަހުރި ފިޔަވަޅެއް ނޫނީ ކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅެން
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ނުޑމެންނަށް މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވަކި ގޮަތކަށް ނިންމިދާނެ  ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންގެ ރެކޮމަކަމަކަށް. އަުޅގަ  މަށް ލަފާ ންޭޑޝަން ނޫނީ ވަކި ގޮތަކަްށ ކަންތައްތައް ކުރުމެންނަްށ އަޅުގަ

ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ދެވޭނީ. ދެން ީމގަިއ އަުޅަގނޑަށް ުކޑަކޮްށ އޮޅުްނ އަަރިއގެން ދިަޔ ތަންކޮޅަީކ އަޙްމަދު 

ދެއްކެވި  ށް އުޅުްއވިއިރު އަޙްމަދު ޝަރީފްކުރީެގ ހަމަ އެގޮތަ ލިބިގެންދިޔައިރު އަޙްމަދު ޝަރީފްޝަރީފަށް ގެދޮރު 

 ފައިާސ ދީފަިއވޭތޯ. އެއީ ލިބުނުތޯ. އަޙްމަދު ޝަރީފަށް އަނބުރާ އެއެ ރު ައޙްމަދު ޝަރީފަށް ފައިސާ ބަދަލުެވގެންދިަޔއި

ދަންނަވާލީ. ެދން އެހެންނަމަވެސް އަޙްމަދު  ުސވާލެްއގެ ގޮތުަގއި މިއެ ދެން އަޅުަގނޑަށް ސާފުުނާވ އެްއޗެއް. 

އޭނައަށް ަވޒީފާ ގެއްލުމާއިެއކު ތަން ގެއްލުނީ. ލިޙުގެ ހާލަތާއި ވެސް ތަފާތު. އެއީ ޝަރީފުގެ އެ ހާލަތާއި އަޙްމަދު ޞާ

އޭނައަށް  އެހެންނަމަވެސް އަނެއް މީހަީކ އުޅެފައި އަދި މިސާލަކަށް އޭނަ ލާރި ބަރާބަރަށް ދައްކާފައި ހުރި ނަމަވެސް

 ޖެހުމުގެ އެ ހަމަނުމީހުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި، ހިތް 2ަގއި. އެހެްނވީމަ، ކޮންމެެވސް އެއް ސިފަެއއް ބޮޑު އެްއޗެއް ލިބުނީ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެީނ.  ނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ މީގައި ، އެހެންވީމާލެވެލް ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ މީގައި އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ހުރިހާ  ޟް ރަޝީދާރިޔާ، ދުލްޣަފޫރު ވެސް ދީދީ ެވސް ަޝރީފްޢަބްދުލް، މެންބަރު ޢަބް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވެސް ޕޮއިންަޔއީ ހަމަ އެއް ދިމާލަކަށްމިދި ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވާހަކަ ަޓކީ ހަމަ މީގަިއ ހެން ގާތްަގނޑަކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެވސް ޤަބޫލު އެބަމި އަހްމަދު ޞާ ކުރެވޭ.  ލިޙުގެ ަޙއްޤު ެގއްލިފައި އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ތަަކށް މިކަން ނުނިންމިގެންހެން ބެޭހ ފަރާތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުން ބޭރުގަިއ ނޫނީ އެހެން ގޮމަށްވަންޏާމު ކަމާ އެހެންކަ

އޮތީ. އެހެންނޫންނަމަ މިމައްސަލަ ނާންނާނެ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ  އަިއއްސަ މި ތިއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހިސާބަށް މީ

ނޑުމެން ދެވެން ދެން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި މިކަންތައް ނިމެން އޮތް ހިސާބަކަށް މިކަންތައް ފޮނުވަ ިއގެން ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑަްށ ވިސްނޭގޮަތކީ. ޝުކުިރއްޔާ. މައޮތް ރެކޮ ނޑުގެ ވެސް ހަމަ، އަުޅގަ  ންޑޭޝަނެއް ީދގެްނ އެގޮތަށް ނިންމުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންގެ ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ފުރުޞަތުގައި ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ ވާހަކަދެްއކެވި ުހރިހާ ބޭފުޅު

އްެލއް މިަކމުގައި ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޙަ އަމާޒުކުެރއްވި 

ހޯދިދާނެ ކަމަށް  ޖެ ކަމުގަިއވާނަމަ މި ކޮމިޓީން ޙައްލެއްހުށަހަޅުއްވަމުން އެބަ ގެންަދާވ ރައްޔިތަކަށް ޙައްޤު ގެއްިލއް 

ށްމެ ލިބޭ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން ދިެވހި ކޮންމެ ފަރުދަކަ ޤަބޫލުކުރެވޭ މި މޭރުމުން. ތެދެއްމެ. ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުން. ކޮންމެ ގެއްލުމަކަށް ޙަ  އްލެްއ ހޯދޭތޯ މަސައްކަތް ކުަރންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 އި ވިސްނުން ފިޔަަވއިއިޙުސާްސތަކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަިކަވކި ކޮމިޓީތަކުގެ ތިއްެބވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުްނގެ

އިތުރު ކަެމއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމުަގއި ހިމެނިގެްނ ނުވާނެ. ނަމަވެްސ މިފަދަ ކޭްސތައް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުން 

ނޑުމެން ކަމަށް  ދެ ޙަސްމެއްގެ ދޭތެރޭަގއި ޮގތްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގަިއ ފައިސަލާކުރާ ފަާރތަކީ އަުޅގަ
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ނަޑކަށް ހިެޔއްނުވޭ ީމގެ ަޙއްލަކަށްމެން ނިއަޅުަގނޑު ެވގެން ހިނަގއިދާނޭ. ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި. އެްއވެްސ ންމުން އަުޅގަ

ްނ ކަމެއްަގއި. މި ދެންނެވި މަްއސަލައިަގއި މި ކޮމިޓީއަށް ިމއަދު މިމައްސަލަ ައއިއްސަ އޮތް ސަބަބަކީ މި ކޮމިޓީ

ގުޅިގެން ކަމަށް  ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަކާ ކައަުކން ނުވަތަ މިމަލުކުރެއްވި ގޮަތކުން ނުވަތަ މިކޮމިޓީން ދެއްކި ވާހަޢަ

 ލިޙު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިކަން ނިންމައިގެން މި ކަމުގައި ހިމެނިވަަޑިއގަްނނަވާ ޞާއަޅުަގނޑަށް މި ބެލެވެނީ. ެއއީ މި

ނޑުެމން އުޅެނީ މި މެންޑޭޓެއް އޮތް ކަމަށް ނުވަތަ މި ކޮމިޓީގެ  އުޅެނީ ހަމައަށް ފޮނުއްވަިއގެން މި ނާސިޓީ އަޅުގަ

ކޮމިޓީން ގޮތްތަެކއް  ދިުނމަށް މިދީބަށް މިކަން މިލްކުކޮށްޤާީޟ އަޙްމަދު އަ، ދީބަށްކުރަްއވަނީ އަޙްމަުދ އަ ޤަބޫލު މި

 މިޓީން ވިދާޅުވުމާ ގުިޅގެން ކުރީގެ މަޖިލީހުގަިއ،ނިންމާފައިވާތީވެ ކުީރގަިއ. ެއކަމުގެ މައްސަަލއެއް ނެތް ަކމަށް މި ކޮ

ނޑު މި 17  ދަންނަވާލީ. އެ  ވަނަ މަޖިލީހުގައި. ެއާއިއ ވިދިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އައި ސިޓީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ަދއުރެއް ކުރަްއވާފަިއަވނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް މިކަުމގަިއ ނެތް ކަަމށް ނުވަތަ ޢަމަލު ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އޮފް ދަ ރެކޯްޑަގިއ ވިދާޅުިވ. ނަމަވެސް އެ ވިާދޅުވުމާއި އަުޅގަ

ްއާވ ގޮތް އެްއވެސް މެންބަރަކު ުޅަގނޑު އެދެން ޤަބޫލުކުރަވުން އަވިދާޅުވި އަދި ފަހުން ރެކޯޑްގައި ވިދާޅުވެެދއް 

ބަބަށް ަޓކަިއ މިހެން ވިދާޅުވެެދްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ނުކުތާެއއް ވިދާޅުނުެވ ދޫކޮށްލެިވގެންނުވާނެ. އެހެންެވ އެސަ

މިދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، މަްއސަލައެއް ފަިއސާގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހޭ ކޮންމެ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުމާ އެކު އެ މައްސަލަ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވން ވެއްޖެްއޔާ ދިވެހި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑަކަށް ހިފަހައްޓަެއއްނުލެވޭނެ. މިކަން އަުޅަގނުޑމެން ގޮތަކަށް ނިންމާ މީހަކު މަސައްކަތްތައް  އެއް ހަމަެއްއަގއި އަުޅގަ

ދިން ފްލެޓަށް ދެއްކީ ރަނގަަޅށްތޯ ނުރަނގަޅަށްތޯ ފަިއސާ އެއީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަާލ އަުޅަގނޑުމެން ނިންމުމާ އެުކ ދެން 

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ މިޒާތުގެ ހުރިހާ މައްސަލަެއއް އަންނަން ފައްޓާނީ  އަުޅގަ

އެކު ގޮެތއް ނިންމާލަދެއްަވއި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު އެއް ދިމާލަކަްށ އެބަދޭ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި 

ރުޢީ މަޖިލީހަށް މިކަން މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާުޅވިފަދައިން. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން މާނައަކީ ޝަ

ނޑުމެންނަށް އެންގިދާނެ. އަދި ެއގޮތަށް  ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ވީހާައވަހަަކށް ޙައްލު ހޯއްދެވުމަށް އެަފރާތްތަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްވެްސކުރެވިދާނޭ. ައވަހަށް ވީހާ އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑު ެވްސ ގާތުން ބަލަމުންގެންދާނަމޭ. 

ސާއިން ަބއެްއ މީގައި އެބަ ހިމެނޭ. މީގަިއ އެބަ ހިމެނޭ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގެ ބަެއއް ވެސް އިނގޭތޯ. ދައުލަތުގެ ފައި 

ނިޑޔާރުންނަށް އެލަވަންސާ އަދި  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެބަ ފެނޭ މިހާރު ވެސް ސާފުކޮށް ފެންނަތަން. އެއީ މީގައި ފަ

ނޑަައޅަނީ ރައްިޔތު ނޑިޔާރުންނަށް މުސާރައާ ަކންތައްތައް ކަ ންގެ މަޖިލީހުން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ފަ

ވިދާޅުިވ ފަދައިން. އަދި އެއާ ގުޅުންހުރި ކޮމިީޓއަކީ މާލީ ަކންކަމުގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ. ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާ ަދއުލަތުެގ 

ބުރުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފައިސާއާ މުދާ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އެސުވާލު އަންނަންެވސް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ 
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ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް މި  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ ނިންމާލެިވއްޖެ. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުގައި ފުރަތަމަ ބުރުަގއި ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނުޑ ރެކޯުޑަގއި ދެންނެިވ އާދެ! ޝު ނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރިން އަުޅގަ ކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. މިކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ގޮތްތަކެއް ނިންމާފައި އޮްތ މައްސަލައެއް. މިކަންތަކާ ުގޅިގެން މުޤައްރިރު މިތާނގަިއ  ފަދައިން ގޮތެއް، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ އިްއވި އޭ.ީސ.ސީގެ ސިީޓއަކީ މި މައްސަލައާ  ގުޅުން ހުރި ާވހަކަތަކެއް ނޫން. އެއީ ަޙވާލާ ދީފައި އޮތީ ފަ

ނިޑޔާރުންެގ ގާނޫަނކީ ެއއީ މި ޙާދިާސ ނޫނީ މިަކމެއް ހިނގާ ނިމުނު ފަހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނެއް.  ގާނޫނު. ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭަގއި ތަފާތުކުރުމެ އް ޮއވެގެންުނވާނޭ. އެއީ އެ ގާނޫުނ އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނުަގއި ބުނެފައި އޮންނާނެ ފަ

އައުުމގެކުރިން ކޮށްަފއި އޮްތ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ަޙވާލާދިން ގާނޫނާ ޙަވާލާދީ މި ޮކމިޓީއަށް ެއކަން ފޮނުވާކަްނ 

ނިޑޔާރަކަްށ  އޭ.ސީ.ީސއަކަށް ނުޖެހޭނެ. ެދން އޮތީ ގާނޫނުއަސާސީ. ގާޫނނުއަސާސީން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވަިކ ފަ

ނިޑާޔރުންނަށް ވަިކވަކި މުސާރަަތއް ހަމަޖެއްސުމަކަށް ވެްސ ހުރަހެއްނެތް. އެހެންވީމާ، ވަކި  ވަކި ަވކިަވކި ފަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ ކީއްކަން ނޭނގި އަލަށް މިތަނަށް އައިސްގެން އުޅޭ މީހުންނެއްނޫން މިއީކީ. މިހާތަނަށް 

ނޑު ަތއްޔާުރކުރުމުގައާ އަދި މި ގާ ނޫނުއަާސސީން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ގާނޫނުއަާސސީ ެދ ވެސް މި އޮިނގަ

ަވނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން  17ވަނަ މައްދާއިން ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް މި ކޮމިޓީން އަދާކުރުމުގައި 

. އެހެންވީމާ، މި ދިމާވެގެްނ ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ެވސް ގާނޫނީ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް އުފެދިފަެއއް ނެތް 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ މި މައްސަލަ މިހާރު  ނުޑގެ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. އަުޅގަ އުޅޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅުން ހުރި  ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރުަގއި މިކަމުަގއި ގޮެތއް ިނންމުން އެންމެ މުހިއްމީ ސީދާ ފަ

ނޑިޔާރުްނނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައަަކށްވާތީވެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުންނޭ މިކަމުގައި ފަރާތް ތައް ކަމަކު ފަ

ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ މިވަގުތު. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، އެފަރާތުން މިއާ މެދުގައި 

ދަން މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހަމަޖައްސަްނޖެހޭ ޖެއްސުމެއް އޮތް ކަެމްއ ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި މިަކން ކުރިއަށް ގެން

ވަނަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް އެބައޮތް. އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދި ޝަރުޢީ  17ނޫން މިއީ. 

ުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ޖުޑީޝަލް ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް ގޮތެއް ނިންމަން އަުޅަގނޑު މި މައްސަލަ ފޮނުވަން އަ

ނޑިޔާރުންގެ ކަންތައްަތްއ ބަލަހައްޓާ ފަރާތް. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް. އެީއ ފަ

ނޑުމެން މީގެ ތެރެއަށް  މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށްފަހުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު އެ ކަންކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ރަށް މި ދިރާސާޮކށް ކަންތައް ކުރުުމގެ މާނައެްއ ނެތް. އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ގޮތަށް މިކޮޅުން މި ފޮނުާވ ވަދެގެން އިތު

ސިޓީަގއި ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަށް ވެސް 
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ށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ިނންމަން އަޅުަގނޑު ެއގޮތަްށ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި މިކަްނ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަށް 

 ޙުސައިންދޫކޮށްލީ؟ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ؟ ދޫކޮށްލެއްވީތޯ؟ ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުަސިއންއެދިަވޑަިއގަންނަވަނީތޯ 

 .ލަޠީފް މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ނުޑ ވެްސ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅަްށ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަތާއީދުކުރާތީެވ، އެއީ އެކަން ހިނގަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަ ފުރިހަމައަށް ވާހަަކ  ބޫލުކުރާތީ އެުމގައި އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަންވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާހީމް ޝުކުރިއްޔާ ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގެންނެިވ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓުގައި ފުރަތަމަ ތަރުތީބުގައި އިބް

 ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ކުރިން ވެސް މުޅިން އޮޅިަވޑަިއގެން ނަމަވެސް  ޞާލިޙްަގއި ްސ ދެންނެވި ފަދައިން މި މައްސަލައިވެ  އާދެ! އަުޅގަ

ނުފެތޭ ބަެއއް ކަންކަން. އެހެން މިދެންނެީވ  މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ސިީޓގައި އެބަހުރި މުޅިން ކަންހިނގާފައި ގޮތަށް

ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިެވަވޑަިއގެންނެވި ފަހުން މި އިމާރާތް ގަތުމުގެ ސިޔާަސތަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެްނ  ޞާލިޙް

 31އިން  2005ސެޕްޓެމްބަރ  1ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެެރިއން ސާޅީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ 

އޮތްކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިތަނަށް  ބު އަތުން މުސާރައިން ކަުޑްއަވފައިދީ ގެ ިނޔަލަށް އ2010ައި ޖުލަ

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީން އެބައޮތް އެނގެން. ޭއގެފަހުން މީރާއަށް މީގެ ބާކީ މުޅި 

ވެސް ސާފުކޮށް އެނގެން އެަބއޮތް.  ހަ ރުފިޔާ ދައްކާފައި އޮްތކަންތަނުގެ ބާކީވާ ފަިއސާގެ ތެރެިއން ބާރަ ހާސް ހަތްދި

އެހެންކަމުން މިތަން އަގު ައދާކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޕޮލިީސ ބަދަލުވި ފަހުން ދައްކަން މިޖެހުނު މިދެންނެވި ސާޅީސް 

ވެްސ އެނގެން  ކަންދީބުއަ ކާ ަދއްކާަފއި މިއޮީތ އަޙްމަދު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަައކާ ބާރަ ހާސް ހަތްދިހަ ރުފިާޔއަ
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ކުރިްނ މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ކަމަށް ިވޔަސް ުޖޑީަޝލް ކޮމިޝަނުން ސަރިވސް  އެބައޮތް. ހަމަ އެފަދައިން ޭއގެ

ނޑާފަިއ ދެއްިކ ކަމަށް ވިޔަްސ ލިވިްނގ  ކޮމިޝަނުން ދެއްިކ ކަމަށް ވިޔަްސ އަދި އެ ބޭފުޅުްނގެ މުސާރައިން ކަ

ހުރިހާ އެއްޗަކުން ވެސް ދެްއކުނު ލާރި މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގަިއ  ކަމަށް ވިޔަސް މިއެލަވަންްސގެ ގޮުތގައި ދެްއކި 

 ހުރީ. އެހެންކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ދެެކވުނު ފައިާސ ސަރުކާރުން ދެއްކިއަސް އެ  ދެއްކިފައި މި

ނޑާ ގޮތަށް ދެއްިކއަްސ ލިވިންގ އެ ަލވަންސް އިން އަދި ޖަސްޓިސްއިން ކުްއޔަްށ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ މުސާރަިއން ކަ

ސް މިހުރިހާ ެއއްެޗްއ ދެއްކުނަސް މި ދެްއކުނީ މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން. ވިޔަހިފުމަށް ކުލީގެ ގޮުތގައި ެދއްކެ 

 މައްސަލައެއް އެހެންވިޔަސް ިމއީ ާމބޮޑު ކޮންޕްލިކޭޓު މައްސަލަ  ިވއްޔާ މި ުޖމްލަ މި ކޮންޕްލިކޭޓްއެހެންކަމަށްވަނީ 

ިއރުގައި ތިއްެބވި ފައިސާ އެ ތިއްބެވި  އެްއވެސް ނޫން. އެއީ މާފަހުން އަންނަ ސިޔާސަތަކުން ކުލީގެ ގޮތުަގއި

ނޑަނާޅާ މި ސަރުކާރުން ފުކޮށް މިގޮތަށް ހުންނަ މައްސަލއިފައިސާއަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ސާ ސިޔާސަތަށް އެ ގައި ކަ

ން ނިންމުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދު މައްސަލައަކީ. އެހެންވީާމ، މިކަ އެއް މިގޮތުން ދިމާވެެގން އުޅޭ މައްސަލަޢަމަލުކުރެއްވި 

ދީބަކަށް މި އެއް ލަްއކަ ނުވަދިހަ ހާސް ރުފިޔާ އޭނައަށް މިތަނުގެ އަގު ދެއްކި ެއއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިގެްނ އަ

ުނވަދިހަ ހާސް އެތަްއ  ނުވާނެ. ެއއީ މީެގ ކީ ޮޕއިންޓަކީ އިނގޭތޯ. މި ދިމާެވގެްނ މިއުޅޭ މައްސަަލއަކީ. ެއއް ލައްކަ

 އި ދައްަކވާފަ ޞާލިޙްދީބު، ައޙްމަދު ސް ުނވަ ސަޭތކަ ރުފިޔާ އަޙްމަދު އަސަތޭކަ ރުފިާޔއެްއ، ެއއް ަލްއކަ ނުވަދިހަ ހާ

ހުރި ފައިސާެގ ނަމުގަިއ ސަުރކާރުން އަދި އެިކގޮްތގޮތަށް ުމސާރައިން ަކނޑާ އެަލވަންްސއިން ަކނޑާ ކުލިން ަކނޑާ 

ެއއް މި މަްއސަލައަީކ. ަމއްސަލަ ކުރިގެ އަުގގެ ތެރެއަށް ޓްރާންސްފަރދީބު ދެްއކި ފަިއސާ އަޙްމަދު އަ ގޮތުންމިހުރިހާ ގޮތް

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ދަންނަވަން މި އެއް ލަްއކަ ނުވަދިހަ ހާސް

މިއަްށ  އިގޮތުަގއި ނިންމެވީ. އެ މަްއސަލަ ސާފުކޮށްފަދީބު ދެއްކި ފަިއސާގެ ރުފިޔާ ކީްއވެގެންތޯ އަޙްމަދު އަ

 ހަދާނެގޮތެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދީބަކީ މިހާރުވެސް ޤާޟީއެއް ދެއްތޯ؟ ދު އަލަންވެގެން. ެއއީ ޤާޟީ އަޙްމައަޅުަގނޑު ހަމަ ކުޑަުކޑަ ވާަހކަެއއް ދަންނަވާ

 ދީބު ވިދާޅުވާން. މުަގއި ޤާޟީ ހަމަ ޤާޟީ އަޙްމަދު އައުދެން ވާހަަކފުޅު ކުރިއަށް ގެންދި އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނިކޮށް މިކަން ނިމުނީ. މަނިކުފާނު ނަމަށް... މި މައްސަލަ ސާފުވަ ދީބު މަްއސަލައެއްނެތް. އެޤާޟީ އަޙްމަދު އަ

ދީބު ދެއްކެިވ އަهللا ހަ ނުވަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ޢަބްދުއެއް ލަްއކަ ނުވަދިދީބު. އަهللا ބްދުޢައަދީބު، އާދެ! هللا ޢަބްދު

ނަޑއަޅުްއވި މައްސަަލއެއް ިމ  ފައިސާގެ ގޮތުަގއި ނޫނީ އޭނަގެ ފަރާތުން ދެއްކުނު ފައިސާގެ ގޮތުަގއި މި ކަ
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ނޑުމެންނަށް ކޯޓަށް ނުގޮސް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަނާ އަޅުަގނޑުމެންގެ  މައްސަލައަކީ. އެބައި ޙައްުލކުަރން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު  ވިދާުޅވާ ފަދައިން ލިޔެގެްނ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭެނ ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ޝަރީޢަތަށް މިކަން ނުގޮްސ ދެ ފަރާތުެގ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުެރވޭނެހެން.  ހޯދިއްޖެ ކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ ައޅުގަ

ދީބު ވެސް މި އެްއ ލައްކަ ނުވަދިހަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ދައްކަވަްނ އަهللا އްނުވޭ ޢަްބދުހިޔެ އަޅުަގނޑަށް 

އިންކާރުކުަރއްވާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެކަން ޖުޑީޝަްލ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޙައްލުކުެރުވނީމަ މި މައްސަލަ ެއއްކޮްށ 

 ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަަނށް ދަންނަވައިގެން ނޫނީ އެ ޙައްލުވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ޖުޑީޝަ

ދީބުގެ އެަކއުންޓުން އަهللا ސް ނުވަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ޢަބްދުބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެންނަވަިއެގން މި އެއް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހާ

އި ދޭތެރޭަގއި ށް ދިނުން ނޫނިއްޔާ އެއާ ޞާލިޙަބޭރުކޮށް މިސާލަކަށް އެތަނުން ނިންމަވާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މި އަޙްމަދު 

ފަރާތުން  ދީުބގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެއަهللا ވެސް ޢަބްދު ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމުން. އެހެންވީމާ، އެއީ ހަމަ ޔަޤީުނން

 ވެސް ސަރުކާރުން ދެްއކިފައި އޮތް ފައިާސއެއްނޫން. އެހެްނީވމާ، އެކަން ޙައްުލކުރަން އެބަެޖހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވން އެދިވަަޑއިނުގެން އިންނެިވ 

ބޭފުޅެއް މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ އެ ފުުރޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ވާހަކަ  ަގއި މިހާރު ތަފާތު ފަހަރުގެ މަތީން ބައްދަލުކޮށް މި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލައި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު

 އްސަ ނެ ދެކެވިއްޖެ. އަދި މިއާ ބެޭހ ގޮތުން ވަރަްށގިނަ މަޢުލޫމާތު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގެނެިވއްޖެ. ގެ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި ތަފާުތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކި ތަފާތު ގިނަ ފަހަރުމަތީން މި ލިބުނު މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ތެރޭގައި ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި ވިލުފުށި ދާއިާރެގ  މައްސަލަތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީގެ

ރިޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިހެން މި މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި ޤާޟީންގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ބޫުލކުރަން.ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަ ކަމަކަށްވެަފއި މިކަމަކީ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ތެެރއިން ނިންމަންޖެހޭ

ނޑުމެން ޤަ ތް. މިހާރު މީގެ ދަޢުވާ ކުރަްއވާ ބޭފުޅާއަކީ މިހާރު ކަމެއް އެބައޮ ބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުޑީޝަލް  ނޫން. އެހެންެވއްެޖއްޔާ ެއއީ އަިމއްލަ ފަރުދެްއގެ ގޮުތގައި މި ޤާޟީއެއް

ށް މި ބޭފުޅާގެ ވެްސ ޙައްޤު ފުރިަހމަ ގޮތުަގއި ލިބިދޭ ގޮތަ ސަރވިްސއިން މި މައްސަަލ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުަރްއވާ އެ 

ރަނަގޅު ޙައްލަީކ ައޅުަގނޑުމެން  ބޫލުކުރަްނ. މީގެ ހަމަ އެންމެނިންމާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަމައްސަލަ 
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މަ މި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަށް ތެރެއަށް ފީނުމުގެ ބަދަލުގައި ހަ އަނެއްާކވެސް މި ދިރާސާކޮްށ މީގެ

ނުޑ ވެސް ތާއީދުކޮށް މިކަން ން. ެއޮގތުން ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަފޮނުވަިއގެން ގެންދިއު ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި  ތެރެއަްށ ނުވަދެ މިކަން ނިންމާލެވޭނެ ގޮތެއް ހެއްދެވުން އެއީ ެއންމެ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ

 އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު އާމިރު ކޮމިޓީގެ ަނއިުބ މުޤައްރިރު މިހާރު ކޮމިޓީއާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

ދެ ވަނަ ފުރުޞަތުގައި  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާވކަން އަުޅަގނޑު އިޢުލާނުކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އި ގުިޅވަަޑއިގެންފަ

 ގޮތެއް ނިންމާލަދެއްވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ގެދާއިރާ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

 ސިނަމާލޭގައި ފްލެޓުތަުކގައި ޭއރު ކުއްޔަށް އެންމެންވެސް ުއޅެމުން ގެންދިޔައީ. ެއގޮތުން ސިނަމާލޭގެ ފްލެޓުތައް ދީފައި 

ފައިާސގެ ގޮުތަގިއ ބޭފުޅުން އެތަނުގެ ައުގގެ ގޮުތގަިއ ދެއްކި  ހުރި ޕޮލިސީ ބަދަލުވެގެން އޭރު ދެއްކި ކުލި ެއއީ އެ

އިތުރަށް އެތަުނގައި  ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ. ދިޔައިުރަގިއ މި ތިން ފްލެޓެއްގެ މައްަސލަ ވެސް މި ނިކުންނަނީ. އަދި އޭގެ

ނޑުމެން ވެްސ  ވެސް އެ  އުޅުނު އެންމެންނަށް ފައިސާ ކުލީގެ ގޮުތގައި ބަަދލުވެގެްނގޮސް ފްލެޓު ލިބިގެންދިޔައީ. އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ދިރިއުުޅއްިވއިރު އެ ފްލެޓުތަކަށް އެ އެ  ،ބޭފުޅުން އެ ފްލެޓުތަކަށް ނިންމާފައި އޮންނާނީ އެއޭރު މި ކޮމިޓީން 

ބޭފުޅުން ަފއިސާ ދަްއަކވާފައި ވާނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް އެ ފްލެޓުަތއް  ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އެލަވަްނސާ އަދި އެ

ތޭ. ހެޔޮނިޔަތުގައި ކޮށްފަިއ އޮތް ކަމެއް އެއީ. ދެްނ މިލްކުކޮށްދިނުމާ މެދު ކޮމިޓީއަށް އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެ

އަތުން ބޭފުޅުން  އެ ެއއްފައިސާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ކަމެްއ އެއީ ސަރުކާރުން އެްއޗެއް ދައްކާފައި ޮއވެއްެޖއްޔާ އެ

ބޭނުންާވ ެވސް ރައްޔިތުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް. އެއީ އަބަދު ކޮށްދިނުން އެވާފައި އެ ފްލެޓުތައް ރަޖިސްޓްރީހޯއްދަ

ނޑިޔާރުްނ ކަމުގައި ވިޔަސް އެހެން ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެ  ބޭފުޅުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ  ކަންތައްތަުކގައި ފަ

ވަޞީލަތްތައް ތަަނވަސްކޮށްިދނުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަކަށްވާނެ. އެ އުސޫލުން މިަކންވެގެންދިަޔއިުރގައި މިތަނުްނ 

ތެެރއިން  ދީބަށް ވެސް އެ ފްލެޓު ލިބިގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެއަهللا ބްދުނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ޢަ ނިންމި

ނިކުންނަ އެހެން މައްސަލައެްއ އެއީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ފްލެޓު ޝެއަރކުރަްއަވއިގެން ުއުޅއްވާ ލާރި ދައްކާަފއި އޮތް 

ބޭފުޅެްއގެ ލިބެންޖެހޭ  ގައި މީަގއި އަނެއްމައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، ެއއް ބޭފުޅަކަށް ފްލެޓު އެގޮތަްށ ލިބިގެންދިޔައިރު 

ފުޅާގެ ބޭ ޙައްޤެއް ވަރަށް ޮބޑަށް ގެއްިލެގންދަނީ. ދެން އެގޮތަށް ޖުީޑަޝލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ުނނިންމައިގެންތާ މި

 މި  އަނެއް ޭބފުޅާއަށް ފްލެޓު ލިބިގެން އްސަން ހިމާޔަތްނުކުރެވި މި މައްސަލަ މިހިސާބަށް ގޮއެްއވެސް ޙައްެޤއް މީގެ
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ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ަވރަށްބޮޑު މައްސަލަެއއް ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ މިކަމަށް ޙައްލެއް 

ބޭފުޅުންނަށް  މަންޑޭަޝނެއް ދީގެން އެ ތިން ފްެލޓު ވެސް އެކަމެއް. މި ކޮމިޓީން ވެސް ރެކޮ ދޭންޖެހޭނެއިހޯދަ

ެއހެން މައްސަލައެއް މިހާރު ިމ ކުތް ތެެރއިން ނު . އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެލިބިގެންދިޔައީ ލިބެންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

ބޭފުޅާ މިތަނަށް މި  ބޭފުޅާއަށް އިންޞާފު ނުލިބިގެން އެ ބޭފުޅުން އެ ކުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މީގައި ހަމަ އެނު

ތެރެއިން ހިނގާަފއި  ެނ. އޭގެ އޮީތ. އެހެންވީމާ، މިކަަމކީ ދެން ބައިވަރު ކަންތައްަތއް ހިނގާ މައްސަލަ ފޮނުއްވާަފއި މި

ބުނީ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެްއގެ ނުހުންނަ  އޮތް ކަމެއް އެީއ ހުރިހާ ގާޫނނުތަކަށް ނުފެތޭ ކަންތައްތައް ވެސް ހުންނާނެ. މި

ލަތުން ނޫނިއްޔާ ތަށް ވަޑަިއގަންނަަވއިފިއްޔާ ަދއުބޭފުޅުން ޝަރީޢަ ކަންތައްތައް ވެސް އަންނާނެ. ދެން މިސާލަކަށް މި

.ސީން އަބަދުވެސް ެދްއކޭނެ އޭރު އޭނަ ދިރިުއޅެމުން ގެންދިޔަީއ ކުލި ަދއްަކއިގެންޭނ އެތާނަގއި. އެހެންވެ، ެއއީ ޖޭ.އެސް

ބޭފުޅާގެ ޙައްޤު ސަރުކާރުން އެ ނިންމުން ނިންމައިގެން  އޭނަ ދެއްކި ކުލީގެ ގޮުތަގއި އެތަން ނިންމޭނީ. އެކަމަކު އެ

ބޭފުޅުން އެތަން މިލްކުކުރަން ދެއްކި ފައިސާގެ ގޮުތގައި ވެގެން ދިަޔއީ.  އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކި ކުއްަޔީކ ވެސް އެއީ

ތެރެއިން މި ސިނަމާޭލގެ  އެހެންވީމާ، އެންމެ ބޭފުޅެްއެގ ޙައްޤު ެގއްލުނު މައްސަަލެއއް މިތަނަށް މި އަންނަނީ މީގެ

ނޑު ހަމަ ން ލިބެބޭފުޅާއަށް ވެސް އިންޞާފު މީގެއި ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ މި ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅާއަްށ  ބޭފުޅާ ކުީލގެ ގޮުތަގއި އެތަނަށް ދަްއކަވާަފއި ހުރި ފައިސާއަކީ އެ ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ީމގައި މިޤަ

އަްށ ބޭފުޅާ  ބޫލުކުަރނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ޭއގެ އެްޑވާންޓޭޖު އަެނއްހޭނެ އެްއޗެްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤައޭެގއިން ލިބެންޖެ

ނިޑޔާރަީކ އިްސކަންދޭންޖެހޭ މީހާ ޚިދުމަތުގައި ހުރި މީހާއަްށވުރެ.  ލިބިގެން ނުވާނެ. މިްލކުވީމާ، ޚިދުމަތުން ވަކިާވ ފަ

ހުރެ އެ  ކާއޭނައަށް ޮކންމެވެސް ސަބަބުތަ އޭނަ ިދޔައިމާ އިއޭނައަށް ނިކަމެތިކަން ލިިބގެްނ މިދަނީ ވަޒީފާ ރިޓަޔަރކޮށްފަ

ނޑު ޤަ ވެސް ެވގެން. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ކަމެއް އެެހން ެވގެން ނޫނީމުސްކުޅިފުޅު  ބޫލުކުރާއިްސކަންދޭންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ގޮތުަގއި އެ ބެނިފިޓްސް މަދުާވ މީހާއަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި ހަމަ އިންޞާފުވެރި ަޙްއލެއް އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭނެ. 

. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ިމ ކަށްެވގެންނުވާނެދެން މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައކީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަާލ ތަނަ

ބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިޓީއަށް މިދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި މިައއީ މިކަހަލަ އެންމެ މައްސަލައެއް. މިފަދަ ޤަ

ަގނޑަްށ ޮގތެއް ނެތީމަކަން ައޅު ބޭފުާޅއަށް ެވސް މިނޫން އެހެން މައްސަލަެއއް ރަްއޔިތަކު ވެްސ މިތަނަށް ފޮނުވާނީ އެ

ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެންނަަވއިގެން ނަމަވެސް އެކަުމގައި ޤަ

ނޑު ޤަކޮންމެވެސް ޙައްެލއް ހޯ  ބޫލުކުރަނީ. ދަދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝަރީފް އިބްރާހީމްރު ދެ ވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަ

 އާދެ! 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ މިތަނަށް  ނަވަީނ މިކަން ބޮލުން ނައްޓާނުލައި އާދެ! ައޅުަގނޑު މިދަން

ސަރިވސް  ،ވެސް ބޮލުން ނައްޓާލަން. ނައްޓާނުލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގެނެސްގެން ންމެ ކަމެއްއަންނަ ކޮ

ދީބުގެ ނަމަށް މި ބަދަލުކުރީ އެއް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ރޭޝަން ގެނެްސެގން މި އަޙްމަދު އައެޑްމިނިސްޓް

 ބޭފުޅުން ދެއްކި ލާރީގެ ދެބައިުކޅަެއއްބައި. އެ  ގެ ތެރެއިން އެެވސް މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަމު ރުފިޔާ. އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުން

ކަމެއް. ޭއގެފަހުގައި ދެން ޝަރީޢަތަށް  މުލައި ސާފުކޮށްލުން އެއީ ހަމަ މުހިއްޗެއްތޯ ބަފައިސާ ދިނުމުގައި އޮތީ ދައް 

ނޑަްށ ބުނެވިދާނެ. އެކަ ކަންދަންޏާ އެ ނޑުމެން ހަމަ  މަކުެވސް ަޙއްލެްއ ނުވެއްެޖއްޔާ ޝަރީޢަތަށް ާދން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑ ނުދެކެން އެފަރޓު ނުލައި  ،މި މައްސަަލ ޝަރީޢަތަށޭ ދެން ދާންވާނީ ބުނުން އެއީ ުބއްދިވެރިކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ  ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެޓްލީސްޓް ކަެމއް  ރަނގަޅު އަުޅގަ

ނަމަށް  ދީބުގެއަهللا ނުވަތަ ސަތޭކަ ރުފިާޔ ޢަބްދު އް ލައްކަ ުނވަދިަހ ހާސްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެނެްސގެން މި އެ 

ފައިސާ ހޯދަްނ  ެއއަށް ެއކަށީގެްނވާ ޖަވާެބއް ެއބޭފުޅުންނަށް ނުދެއްވި ނުދެކެިވއްޖެނަމަ އެ ބަދަލުކުރީ ކީްއވެތޯ ބަލައި

ށް. އެހެންވީމާ، މިތަނަށް ޖުޑީޝަލް ބޭފުޅުންނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވަން އެ

މި ނުކުތާ އެއީ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް  ޓްރޭޝަން ގެނެްސެގން މި ޕޮއިންޓް،އެޑްމިނިސް

ކުޅަ އި ދެބަ ދެއްކި ފައިާސގެ ސް މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ރުން ދެއްިކޔަސް ކޮންމެ ސިފައެްއގައި ެދއްިކޔަ އެއީ ސަުރކާ

ަބއި އެހިސާބަށް. ދެން ަފހުން ބާކީ، ސިޔާސަުތ ބަދަލުވިއިުރގަިއ ކުރިން ހުރި ބޭުފޅާއަކަށް ފްލެެޓއް ނުދެވޭނެ. އެއް

ދީބު ދެއްެކވި ފައިާސއެއް ކަމުގައި އެްއގޮތަކަށް ވެްސ އަهللا ންވާނީ. އެ ފައިސާައކީ ޢަބްދުއެކަމަކު ފަިއސާ ދެވެ

 ނީ އިްނޞާފު ލިބުނީމަ ޞާލިޙް ވެސް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެހެން.ހަދައިގެންނުވާނެ. އެ މިންވަަރށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފަިއވަނީ. ނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މި 

ނޑު ހިތަށްއަރާ މިދެެކޭވ ހުށަހެޅުންތައް އެްއގޮތް ކޮްށލުމަށް ރިޔާސަތަށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

ވާހަކަިއަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ނޫނީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމުގެ ވާހަކަ 

ބޭފުޅުންނާ ކުރެވިފައި އެަބވޭ.  ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް އެ ތަކެއް މިހާރުތި ކޮރެސްޕޯންޑްއެބަ ދައްަކވާ އިނގޭތޯ. ބޮޑެ 

އަްށ އެބަ ހިމެނޭ. އެ ދާއިރާގެ އޭރިޔާ  މިނިވަން މުއައްސަސާެއްއގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ފޯކަސްކުެރވޭ ކަމުަގއި ވާނަމަ މި ކޮމިޓީއަށް އަންނަ ކަމެއް އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާލަދިނުމަީކ 

ނުޑމެންނަށް އެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހުރަސްައޅާ  މު އެހެން އާ ގުޅުން ހުރި މިއަށްވުރެ މުހިއްކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ
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އެ މަަސއްކަތް އެ ދިމާލަކުން ބެހެއްޓުމަީކ  އެ ކޮމިޓީއަކާ ދިމާލަްށ ފޮނުވާލައި ކޮމިޓީއެއް އޮންނަ ކަމަށް ފެންނަންޏާ

ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް ވެސް އޮތް ކަމަކަށް ވާީތވެ އެ ވާހަކަ ހަމަ ހަނދާނަށް ގެނެސްދެމުން އިްއޒަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު ރަ  ދީބް. ކޮންމެ އަهللا ނަގޅުކޮށްލަން ބޭނުން. ޢަބްދުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޝަރީފްެގ ކުޑަ މިސްޓޭކެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ވެސް ޤަބޫލުވިދާޅުދީބޭ އެހެން އަފަހަރަކު އަޙްމަދު   ކުރެވެނީ މިހާރު މިކަންތައްތައް ހިނގާފައި މި ވާީތވެ. އަުޅގަ

އޮތީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަން ނޫނީ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓް އެހިސާބުން. ދެން 

ބޮޑު މައްސަލަެއއްހެން އަޅުަގނޑަްށ  ވެސް މިކަންތައް ނުނިމި އޮތުމަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މިހާހިސާބަށް އައިއިރު

ވިދާުޅވި ގޮތަށް އަޙްަމދު ޞާލިޙް ދައްކާފައި ހުރި އެ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ވެސް 

ނޑުމެ އޮތީ  ދީބުގެ ެއއްެޗްއގެ ގޮުތގައި ފާޑަކަށް މިއަهللا ންނަށް މި ބެލެނީ އެއީ ޢަބްދުފައިސާއިން ެއއީ މިހާރު އަޅުގަ

އި. އެހެންވީމާ، ެއއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންީވމާ، އެ ނަގާފައި އެފަރާތަްށ ބެލިފަ

ނުޑގެ ކީ ޖޭ.އެސް.ސީ ުނވަތަ ބޮޑަށް ކޮންަސރނަ ދެވުނީ ެއއީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ ެވސް ބެލެން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އަުޅގަ

ެވްސ  މަލާތްތަކެއް ިމއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރުހިނގާފައި އޮތް މުޢާންގެ ތެރޭަގއި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

ނޑުމެން ތަންކޮޅެްއ  މީގެ ރަނގަޅު ޙައްލެއް ނުލިބި، ޝަރުޢީ ގޮތުން މިއަށް ޙައްލެއް ނުލިބި މިހިސާބަށް އައުމުން އަޅުގަ

ކުރެވެނީ މި މައްސަލަ ލުނޑަށް ެވސް ޤަބޫސީރިއަސްކޮށް މިކަންަތއް ަނގަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން މި ޮކމިޓީއަށް އަުޅގަ

ބެލޭނެ ކަމަށް. މި އެހެން ދިމާއަކަށް ފޮނުވާލުމަށްވުރެ ބޮަޑށް. އެގޮތަށް އެކަން ކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮެތއްަގއި ހަމަ ޚިޔާލު ެއއްގޮްތ ކުެރވެން ހަމަ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސަްއަކތެއް މި ދިަޔއީ ކުެރިވގެން. އާދެ! ޖުމްލަ 

ނުޑ ޤަބޫލުވެސް  ދިމާ ކުރަން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނުކުާތއަކީ ވެްސ އެބަވޭ. އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި ނުުކތާ. އަދި އިްއޒަތް ތެރި މެންބަރު ޝަރީފާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މައިގަ

ބައި ަޙްއޤު ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްެމ ހޯދައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންެގ  ބޫލުކުަރއްާވ ހަމަތަކުގެ ތެޭރގަިއ މިމި ޤަވެސް 

. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތާ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާނެ

މު ކޮމިޓީއެްއ މި ކޮމިީޓވެފައި އަދި މި ކޮމިީޓގެ ކުީރެގ ސަލަތަކުަގއި ހުންނަ އެންމެ މުހިއްގުޅުން ހުރި ސީިރއަސް މައް 

ނިޑޔާރުކަބެހިފައި ނިންމުމެއް މިއާ ެއއްގޮްތވާތީެވ، ކޮންމެވެްސ މިނަކުން މި ކޮމިޓީ ްނ ވާީތވެ އެހެން ވިދާޅުވެެދްއވާ ފަ
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ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސިޓީ ފޮނުއްވަން މި ޖެހުނީ އެ ސަބަބާ . ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ހުރެ ކުރިން ކުރެއްވި ޞާލިޙް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެޔަޤީފު ލިބޭނީ މަދަނީ ކޯޓުން. ެއއީ ހަމަ މަދަނީ އިންޞާ މަންޑޭޝަން ގޮުތގަިއ ފުރަަތމަ ރެކޮ ންަކމެއް. އަުޅގަ

 ދިއުމަށް. އަދި މި ކޮމިޓީން ބަލައި ޅުއްަވއިގެން ވީހާ ައަވހަކަށް ކުރިއަށް ގެންވެސް ނިންމިދާނެ ހަމަ ކޯޓަށް ހުށަހަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ  ނިންމޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެއީ މިިނވަން  ކޮމިޝަނުން ވެސް، ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ގެނެސް ުސވާލުކުެރވިދާނެ. ނަމަވެސް

ވާތީެވ އެަބއި މި ކޮމިޓީން ަމއިަގނޑު ގޮެތއްަގއި އޮޕަރޭޓްުކރާ މިނިވަން މުައއްސަާސއަކަށް  މުއައްސަސާަތކެްއގެ ދަށުން

އެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮްށގެން ބެލުން އެއީ  ސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިސިޓީއަކުން މިނިވަން މުއައް

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ގޮތުަގއި މާ ފަސޭހަ، މާ ލުއިވެގެންދާނެ ކަމެއް. މާ އުސޫލާ އެްއގޮްތ ޤަބޫލުނަށް، އަުޅގަ

ޑެްޑ  ކަމެއް. ެއކަމަކު އެ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު ހޯދާނަން. މާނައަީކ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިއްތިފާޤުިވ އަން އެޓެންޑެްނޑް

ކުޭރ ރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުހު ތި ޫދޮކށްނުލާނަމޭ. ނުލާ އަޅުަގނުޑމެން އެންމެވެސް،ކޭސްެއއް ގޮތުަގއި މީ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ކަންަތްއތައް ކޮށްދޭން. ެއގޮތަށް ުމޅި މައްސަލަ ނިމެންދެން  މިކަމުގައި އަުޅގަ

އްޔާ ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ވިސްނުންފުޅުަގއި. މިހެން ވެއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނދަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ލާނަން. ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުންތޯ. މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެވުންތޯ. ބަލައިއަޅުަގނޑު 

ބަލުން ންކޮޅެއް ެގންނަވަިއގެން އަލުންނުވަތަ ޖޭ.އެސް.ސީ ާއއެުކަގއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަންގެ ބޭފުޅު

ނޑުމެން މި މައްސަލަ އެއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ކޮމިޓީގައި އޮޅުންފިލުވަްނވީތޯ. ނޫނީ އަ ފަރާތަކަށް އަންގަްނ  ޅުގަ

ޢީ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ މަދަނީ މުޢާމަލާތުގެ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޝަރު

ދަނީ ޙައްޤު ތްތަކުެގ ތެރެއިން ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ކުރިއަށް ގެންޮގސް މީގަިއ ގެއްލިފަިއވާ މައުސޫލުތަާކއި އިޖުރަޢާ

 މަށް. ޝަރީފް.މަށް ކުރިއަށް ގެންދިއު ހޯއްދެވު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އްެލއް އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ކަހަލަ ޙަ އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ މަދަނީ ކޯޓަށް ދާން ފުރަތަމަ ނިންމާކަށެއް. ެއއީ

މު ރައްިޔތަކު މިތަނަށް ފޮނުވި ސިޓީައކަށް އެައކަށް ޖަވާބުދިނުމެްއ ކޮންމެހެން ޢާއް ދިއްޖެްއޔާ ނޫނިއްޔާމިކަމުގައި ނުހޯ

ނެތް. އޭނައަށް ވެްސ އިނޭގނެ މިތަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ުކރިން ވެސް ކޯޓު އެބަހުރިކަްނ. އަނެްއކާ ޤާީޟކަން ެވސް 

ނެ. ެދވަނަ ކަމަކީ މިތަނުގެ މެންޑޭޓްެގ ކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ސާުފކޮށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކަިއ ވެސް އިތުރު ލޭޔަެރއް  ތެރެއިން ނިންމެން ހުރި ކަމެއް އަނެއްކާ  މިނިވަން މުއަްއސަސާ ކޮމިީޓއަްށ ކަ

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ބެލޭނެ. އެހެންވީ މާ، ފޮނުވާކަށް ވެސް ނެތް. މިހާުރ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަަލއެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޯޓުން ކޮންމެހެން ޤައަޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ  ބޫލެއް ނުކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން އަުޅގަ
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ްއޔާ މައްސަލަެއއް ށްލާ ކަހަލަ މައްސަލައެއް ެވއްޖެބޯޅަ ބޭރުކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮުތގައި. ެއީއ ބޭރުކޮ

ނޑަށް ވަރަށް ފަޭސހައިން ޙައްލު އެބަ ފެނޭ. އެ  ނެތް. އެކަމަކު މި ފައިސާއާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. މި މައްސަލަ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާެގ  ގޮތުން މި ދެއެކި ސިފަސިފަިއގައި އެކި ގޮތް  ޙައްލަކީ ހަމައެކަނި ސާފުކޮްށލުން

ްއޔާ ތި ބޭފުުޅންނަށް ގެންނަވަން ޖުޑިޝަްލ ސަޭތކަ ރުފިާޔައށް ީވގޮތް. ނޫނި ލަްއކަ ުނވަދިހަ ހާސް ނުވަ ތެރެއިން ެއއް

ސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ދަތިއްޔާ ހަމަެއކަނި ެއ އަދަދު މިތަނަށް ސިޓީައކުން ެވސް ދަންނަވަންވީ. ޖުޑީޝަލް 

ސަޭތކަ ރުފިާޔައކީ، ހަމަޖައްަސވާފަިއ އޮީތ  ލައްަކ ނުވަދިހަ ހާސް ނުވަ ސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން އެއް 

ެވގެންތޯ. ދީބުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެްއވީ ކިހިނެއްއަهللا ޝޭޚް ޢަބްދު، ދީބުގެ ނަމަށްއަهللا . އެ ފައިސާ ޢަްބދުތަކަށްތޯކޮންގޮ

ަދށުންތޯ ސާފުކޮށްލަން. އެ  އެއަްށވެފައި އިން ގޮެތއް، ެއ ޑިޒިޝަން ނެންެގވީ ކިހިނެއްތޯ. ކޮން ިސޔާސަތެްއގެ

 ދާނެ އިނގޭތޯ. ެއކަން ކުރެވި، ނސިޓީއަކުން ވެސް ފޮނުވިދާނެ. އާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

އޭ ވަނީ އިޫޝއަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ކިހާ ވަގުެތއް، އެަކކަށް ކިތައް ފުރުޞަތު ދީގެންތޯ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން 

އްޔާ ޯވޓަށް އަހާ ނިންމަންވީނު މީގައި. ތިން ހަތަރު ނީ. ދެން ވޯޓަށް އަހަން އޮވެއްޖެއަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ނިންމާ

ނޑުމެން ކަމެއް ބޮލުން ނައްޓާކަށް ނޫން. އަިދ މި ފޮނުވާ ތަނުން މީހަކު  ގޮތްތަެކއް އެބަ އޮތް މީަގއި. މީގައި އަުޅގަ

ބެލޭނެ އުސޫލު މިތަނުގައި އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މިތާ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އައިސް ަމއްސަލަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ވެސް ކުެރވުނު މިކަހަަލ  ވަގުތުަތއް ދުްއވާލާކަށް. ދެްނ މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންޏާ އަުޅގަ

ކަދައްކަން ބޭނުންވާ މީހުްނ ކަންތައް ފޮނުވަނީ ސަްބ ކޮމިޓީއަކަށް. ފޮނުަވިއގެން އެމީހުން އިތުރަށް ވާހަ

ނޑުމެން މިތާ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެތަްއ  11ވާހަކަދަްއކަިއގެން، ދިރާާސކުާރ މީހުން ދިރާސާކުރާނީ. ދެން އަުޅގަ

ބައިވަރު މެންބަރުން އަނގަ މައްޗަށް ޖަހައިގެން މި ތިބެން މިޖެހެނީ. މީ ކޮން ވާހަކައެއް މިދައްކަނީ. ކުރާނެތޯ ވަރަށް 

ެގ ވެސް މީހަުކ މައްސަަލއެއް މިތަނަށް އައިްސގެން މިކަްނ ން. ރަނގަުޅ، އެންމެއީފެންނަން އޮތް ކަެމއް މި ސާފުކޮށް

ނޑުމެން މިދައްކަނީ.  ނޑަށް ހީވަނީ ިރޕީޓްކޮށް އެއް ވާަހކަެއއްހެން އަޅުގަ އެކަން ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

 ވޯޓަށް އަަހއިގެން މިކަން ކުިރއަށް ގެންަދންވީ ނޫންތޯ. އްޔާ ހުށަހެޅުމަށްެވްއޖެއެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުމެއް އޮ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މަސައްކަްތ މި ކުރަނީ. އޭރުން ފައިނަލަށް ފަސޭހަވާނެ. ނަމަވެސް  އާދެ! ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުެރވޭތޯ އަުޅގަ

ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުން މިކޮޅަްށ  ނިންމާލުމާއެއްކޮށް މި މައްަސލައިަގއި މި ހުށަހެޅިފަިއވާ ގޮުތން ޖުޑީޝަލް

 ށަހަޅުއްަވއިހާޒިރުކޮށްގެން މިކަން އޮުޅންފިލުވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިޭވ. ޝަރީފް ހު

ތާއީދުކުރަްއވާފައި އޮތް ގޮތެްއ އެއީ. އަދި ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހަމަ ގެނައުމަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްިވ 

. އެއްަބއެްއގެ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަްށ ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން، ެއީއ އެއް ހުށަހެޅުމަކާ ާތއީދެއް. އިނގޭތޯ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން. ފަހުން ހުށަހެޅުއްވި ނުކުރި ނަމަވެސް. ކަމަށް ވަނީ ސިީޓއަުކން، ހާޒިރު އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަ

ންނަން އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ގެނެްސގެން މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީގައި ކުރިއަްށ އެއީ ޚިޔާެލއް. ބޭނުންފުޅުވަނީ ގެ

ދެއްވުން އެދެން. ފާހެއްނުވި.  ގެންގޮސް ބަލާފައި ޖަވާެބއް ދިނުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު

ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ކުރެވޭޯތ  ދެންމެ ދެއްވި ދު ދެވަނަ ގޮތަީކ ކުޑަ ކޮމިޓީައަކށް މިކަން ގެންގޮސްލުން. ިރޔާޟް ރަޝީ

ކުރުމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ. އަދި ެއއްފަހަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ްސކަސްވާހަކަ ދެއްކެިވއޭ. ޑި އުޅެނީ. އެ މިހާރު މި 

 ހުށަހެޅުއްވުން، އޮފް ދަ ރެކޯަޑށް ދިޔަ ގަީޑގައި.

 

 ެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއް  ވިލުފުށީ

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅުން ޮއތް މައްސަލައެކޭ. ޖުޑީޝަްލ  އަޅުަގނޑު އޭރުަގއި ދެްއކި ާވހަކައަކީ މި މައްސަލަައކީ ީސދާ ފަ

ނޑައަޅާަފއި އޮންަނ ބޮޑީއެއް. އެހެންވީމާ، ިމ  ނޑިޔާރުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓަން ކަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ފަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭ ނޑިޔާަރކާ ބެހޭ ގޮތުން  ގޮތްގޮތަްށ މީހުން ވާހަކަދައްކައި ަގއި ތަފާތުމައްސަލަިއގައި އަުޅގަ އަނެްއކާ ފަ

އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ މިތަނުގައި ެރކޯޑް ވެސް ކުރަމުން މި ވާހަކަދައްކަމުން. އެހެންވީާމ، އަނެއްހެން ވާހަކަދެްއކުމުގެ 

ގިނަ ެއއްޗެހި ދޭނެ. ނޫިނއްޔާ އެމީހުންނަށް މާ މީހުންގެ އަނބުރު މާނައެއް ވެސް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. މީގެ ސަބަބުން އެ 

. އީކަމެއް ހުރި ކަމެއް މި ތަކެއް އޮތް ކުރާ ގޮުތަގއި އެމީހުންގެ އިްއޒަތަށް ެވސް މީގެން ހުތުރުއެ މީހުންގެ ޤަބޫލު

 ވަނަ  17އަނެއްާކ ކުރިން  އީއެހެންވީމާ، މިހެން އޮތް ަކމެއްަގއި މި ވާަހކަ މިހެން ދެއްކުމުގެ ބަދަުލގަިއ މި

ނޑަައޅާފަ ގޮަތކާިއ އުސޫލެއް  . މިކަން ކުރަންވާ އީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް މި . ކަ

އެހެންނަމަވެސް ެއކަން ޮއްއާވ އެނޫން އެހެން ގޮތްގޮތަްށ ެވސް މި ވާހަކަަތއް ދެެކިވގެން ތަފާތު ގޮތަކަށް އަނެްއކާ މި 

ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް  ދަލުގައި މީގެ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެމައްސަލަ އައިްސގެން މިކަން ކުރުމުގެ ބަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެހެްނ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުން ވެސް ބަދަލުކޮށްގެން ެއގޮތަށް ނިންމަމާ ހިނގާ އަޅުގަ ވަންޏާ އަުޅގަ

 ންމަން.ގޮތަކަށް ނި މީހުން ދިޔައީމަ މި ކުޑަުކޑަ ަވގުތުކޮެޅއް ނަަގިއެގން. މާރަނގަޅުވާނެ އެ
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 ދެްއވާ.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއިއި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ 

ނޑިޔާރުންނާ ސިދާ ގުުޅން އޮތް ވާީތވެ މި މައްސަލަ ފޮނުވަމޭ ހިނގާށޭ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެީއ ފަ

ނިޑޔާރު. ެއއީ ދެން ހަމަ އެއާއެުކގައި މީހެްއެގ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައި ޮއވެއްެޖ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް. އެއީ ފަ

 މީހެއްގެ ަޙއްޤު ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމުެގ މައްޗަްށ އެ  ކަމަށް ވަންޏާ އެ ަޙއްެޤއް ހޯދައިދިނުމަށް އެ

ވެސް ކުރާެނތާ. އެކަންވެސް އޮންނާނީ އެހެން. ދެން އެ ހުށަހެޅުމުގެ  ރަންމީހުން ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެކަން ކު

ނުޑގެ އޭރު ދެން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެްއގެ ތެރެއިން އެ ވާހަަކ ދިޔައީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ތެރޭގައި ދެން އަުޅގަ

 މު ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މި މުހިއް ލުމަކީ ވެސްއޮންނާނެ. އެ ނިންމުން ވެސް ބަަލއި ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ނިންުމމެއް

މިކަންކަން އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިޚޔާލު ަތފާތުވާ ވަރަށް ގިނަ މީހުން  ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ބަަލއި

ނޑުމެން މި ަބޙުތިބީމަ އަޅުަގނުޑ ެއ ވާހަ  ސްކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ އަދި މި ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ ތަފާތުަކ ދެއްކީ. އަުޅގަ

ކޮޅު ނަަގއިގެން ވާހަކަ ަދއްާކތީ އަޅުަގނޑު ދެންެނވީ މި ފޮނުވަމާ ހިނގާށޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މީގައި ަވކި ގޮެތްއ 

ވެސް ބުނެފި ބައެއް  ނިންމާލާފައި ފޮނުވާލީމާ އެހިސާބުން ނިމޭނެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގައި މި ޝަރުޢީ ކޯޓެއް ނޫނޭ

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިކަން  ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭ އެ ތަނުން ހިނގައްޖެ. އެބޭފުޅުން މިހާރު މި ބޭފުޅުން މިތާ. އެ

ނޑުމެން ެވސް މި ތިބީ ހަމަ މިތާ އެ   ނިމޭކަށް ވެސް ނެތްކަން. ދެްނ އެކަމަކު ރަނގަޅު ގޮތަީކ، ރީތި ގޮތަކީ އަުޅގަ

ތެއް ނިމެންދެން މަޑުކޮށްލުމަކީ ވެސް މީހުން ދައްކާނެހާ ވާހަކައެއް އަުޑއަހަން. އަޅުަގނޑު ވެސް މިތާނގައި މިއަށް ގޮ

ނިޑޔާރުންނާ ބެހޭ ކަމެކޭ މި ސީދާ. އެހެންީވމާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  އީނެތް ކަމެއް ނޫންތާ. އެހެްނވީމާ، ފަ

ނެ ގޮތަށް ބަލާފައި، އަދި ކުެރވޭ އެންމެންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތް ކޮމިޝަނުން މިކަމުގައި ގޮެތއް ނިންމާފައި، އެ

ދޭށޭ. ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ބަދަލެއް. އޭގެ މިލްުކވެރި އިމިކަން ހަމަތަކުގެ މަތިން މިކަން ނިންމަފުން ޢަދުލުއިންޞާ

ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް މިލްކުވެރިޮކށްދޭން. އެގޮތަށް އަޅުަގނުޑެގ  ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ބަލާފައި އެ

 ހުށަހެޅުމަކީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ތާއީދުކުރައްވާފަ ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިންއަޙްމަދު ރަޝީދު އޭރު ތާއީުދކުރަްއވާފައި ވަނީ. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

ނުޑ ދެންމެ މި ރެޯކޑްަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިރާޔޟް ރަޝީދުެގ އަރިހުން މި  ޭއގެ ރިފްރޭސިްނގއަދި  އަުޅގަ

ތަށް މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް އެދުނީ. އެހެންވީމާ، އެދިަވަޑއިގެންެނވި ގޮ

މެންބަރެްއގެ ވޯޓުން މައްސަލަ ެއގޮތަށް ނިންމީ  5އަޅުަގނުޑ ވޯޓަްށ ދަންނަވާާލނަން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްެތރި 
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ނޑު ދަންނަވަްނ. އަދި އިދާރީކަމުގަިއ އަ ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް  ިއ ހިމެނޭހުށަހެޅުއްވުުމގަ ،ޭމޒުން ެއކަމާ ުގޅުން ހުރިުޅގަ

ނޑާ ޙަޔަތްކޮށް ގޮރިޢާ ނަޑއަޅަން އަުޅގަ ވާލާދޭަނން. އަޅުަގނޑު އެ މަސަްއކަްތ ދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށްފަހުގައި ތްތަެކއް ކަ

ނޑުމެން މި ނިންމުމުގައި ޢަ އެހެން ބައްދަލުވުުމގައި ިތ ޭބފުޅުންނަށް މި މައްސަލައާ ެމދުގައި މަލުކުރި ގޮެތއް އަުޅގަ

ތާ ނޯޓުކުރެްއވުން އާދެ! އެހެންީވމާ، އެ ނުކު ،ބަރުންނަށް ހުށަހަޅައިދޭނަން. އާދެ! އެހެންވީމާ، މުޅި އެ މައްސަލަމެން

ނޑު މިދެންނެވީ  އިްނ އެބައި ބަލަިއގެން. އެހެންވީމާ،މޭޒުން އިނގޭޯތ. އާދެ! މުޅި ރެކޯޑިްނގ  އެދެން އިދާރީ ެއ އަުޅގަ

 އެއާދެ! އެ ވާހަަކއޭ މިދެންނެވީ. ދެންމެ  ،ންނަށް ނުލިޔެވިދާނެ. މި ކޮމިޓީންބޭފުޅު ކޮމްޕްލެކްސްކޮށް ެއއްފަހަރާ އެ

ހުށަހެޅުއްވީ ފޮނުވާލަން. ެއީއ ހަމަ އެންމެން ވެސް ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ. މާނައަކީ ިމ ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުއްިވ 

ކުރެވުނީ އިނގޭތޯ. މުން ކަމަށޭ ނޯޓުފީމޭ. ދެން ނިންޞާލިޙަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޭނެ ޖަވާބަކީ މިގޮތަށް މި ފޮނުްއވައި

ޓު އެބަ އޮތް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ކޮމިޓީ މިނި 10އެހެނިހެން ކަންކަމަށް މައްސަލަތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 ގަިޑއިރާ ގާތަށް މިހާރު ުކރިއަށް އެިދޔަީއ ހިނގަމުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގަިއ މިއަދު އެހެނިހެން  1

ުޓގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. މި ކޮމިޓީަގއި ނެތް ކަމަށް މިނި 10މައްސަލަެއއް ާވކަމުަގއި ވާަނމަ ހުށަހެޅުމަށް 

ދަންނަވަމުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތް ކަމަށް ދަންނަވަމުން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް މިއަދު 

 .وبركاته السالم عليكم ورحمة هللاوމިވަގުތަށް ނިންމާލީ. 
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