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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެީއ ޖަލްސާގައި ނިމިގެންިދޔަ ރިޯޕޓްގަިއ ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ...ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓް ނިްނމެވި ޖަލްސާގެ ވަހަކަ. 

ބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( ބޭފުޅުްނެގ ަހވާލާދީ ދަންނަވާފައި މިއޮތީ... )މެން އިފާސްކުރުމުގަ

ނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ހިމެނޭ ކާރުކޮޅުތަުކަގއި  ރުފިޔާ އާއި ޕެޓްރޯްލގެ ޚަރަދަްށ  0066ޑްރައިވަރުގެ މުސާރަ އަށް ކަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ  ތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް ން ފެށިގެން އުނިކުރެްއވުމާއި އެ ަޚރަދުއި 3602އެޕްރީލް  0ރުފިޔާ  0666ކަ

ެގ 3603ގެން ެއކަން އުނިކުރަްއވާފައި ވަނީ މިދެންނެވީ ޑިސެމްބަރު އްޓިފެ 3602އެޕްީރލް  0ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ 

ގެން. އަދި އޭގެ ކުީރގައި މިހިސާބަށް ދިޔައީމަ ދަންނަވާލަން. އޭގެ ކުީރގައި ހަަމ ގުޅި ނިންމި ނިންމުމާ

ގެ ތެރޭަގއި މިނިވަްނ އި އެބަ ހުރި ދެންމެ ސުވާލު ކުރެްއވި ބަެއއް ނުކުތާތަކުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރިޕޯޓްތަކުގަ 

ާކިއ މުން ދަނީ ކޮން ސަބަބަެއއް ދިމަދިމާލަށް މި ބޭނުންކުރެވެއްލު ބަެއއް މުައއްަސސާތަކާއި އަދި އެނޫން ބަމުސްތަޤި

ނޑު  2600ކުރެއްވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ުސވާލުތައް ހަމަ ހުރެތޯ  ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ހަމަ ހުށަހަޅާ، އަޅުގަ

ްއސަސާތަާކިއ ގެ އެހެނިހެން މުސްތަޤިއްލު މުއ2600ަގައި ފާްސކުރަްއވާފަިއާވ 3606ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 

ނަމުގައި ފާސްކުަރއްވާަފއި  ގެލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުމުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް ލިބިގެންވާ ކާރުކޮޅުަތކަށް ހޭދަވާެނ ކަމަށް 

ވަނަ އަހަރު މިދެންނެވި ކޮމިޓީގެ  3603އޮތް. އަދި ހަމަ އެ މޭރުމުން އެ ކަންތައް ދެމިެގން ދަނިކޮށް އެބަ 

ނޑުްއވާލެްއވީ ަވޒީރުންގެ ކާރުކޮޅުަތކަށް މި އިތުރުކުރެިވގެން ދިަޔ  މަސައްކަތްޕުޅު ނިންމަވާަލއްާވފައި ހަމައެކަނި ކަ

އްޔާ އޮފީހުން ހުރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި . އެހެންވީމަ، އެ ސަބަބާރުފިޔާ 0666ކުރީަގއި އިތުރުކުެރވި މިއީ މި ދަންނަވާ 

ރިއަށް ހަމައަށް ައލަށް މި ސިޓީ ފޮނުއްވީ މި ބައި ހަމަ ކުރިން އޮތް ގޮތަށް އިތުރުކޮށް ކު އަޅުަގނޑުމެންނާ

ނޑުމެްނގެ ސެކްެރޓޭރިއޭވިިދގެ ގެންދިއުމަށް އެދި. ެއއާ  ތި ބޭފުޅުންނާ ވާ ކަުރދާހެއް މި ޓުން ހޯއްދަވާފައި ން އަުޅގަ

އެކު މިވާ ސަޕޯޓް ޮޑކިޔުމަްނޓަކީ. މިހާރު މިކަން ބޭނުން ކުރަްއވަމުން ދަނީ ކޮންކޮން އޮފީސްތަކެއް އަދި ކޮްނކޮން 

ޓަކައި ބޭނުންކުެރވޭނެ  އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ގޮތް ހެދުމަށް ސާފުކޮށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަކެްއަގއިކަން 

ކަރުދާސް. އެހެންވީމަ، ެއ ން ތައްޔާރުކުަރއްވާަފއިވާ ކަރުދާހެއް އެއީ. މިދެންނެވި ކަރުދާހެއްގެ ގޮުތަގއި އިދާރީ މޭޒު

ނޑުމެން މި ުއޅެނީކީ. ަހމަ މި ނިންމަން މި އުޅޭ  ކަރުދާހުގެ އަލީަގއި އެ ތަންަތނަށް އެްއޗެްއ ދޭކަށް ނޫން ައޅުގަ

ާވ ސިީޓގަިއ މި ބަޔާންކުރާ ހިސާބަްށ އޮފީހުން މި ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުވާފައި މިރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިންމުމަކީ 

 ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް އެތަނަްށ އެކަމަށް ބޭނުންވާވަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ޓަކައި މިތާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް.  ރުމަށްން ޕްރޮމޯޓް ކުޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މިކަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން 

ނޑައެިޅގެްނ  ސާސީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނާމި މައްސަލަ ބެލުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ ކަ



  

މި ވާ އެ ޤާނޫނުން ނިން. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކި ގޮަތކަށް ނިންމާފައި އޮއްއެއްެޗއްކަން ސާބިތުވޭ ޚިލާފު

 އެބަވޭ. ޚަރަދުކޮށް  ޚަރަދުކުރައްވާފައި ންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންނަށްޚިލާފަށް މިނިސްޓަރު ނިންމުމާ

ްއ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް. މިސާލަކަށް ބައެ އުޅެނީސިޓީ ފޮނުއްވައިެގން  ހުއްދައަށް އެދިނިންމަވާފައި މިހާރު 

ނޑު ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްިރކަލްޗަރމިނިސްޓަރުތަކުގެ މިނިސްޓަުރން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފާަހގަކުރާނަން. ކާރު  އަުޅގަ

. އަިދ ލާފަށް މިއޮތީ ޚަރަދުކުރައްވާފަގަާވއިދާ ޚި ރުފިޔާ ޤާނޫނާއި 00066ޚަރަދަށް  ޑްރަިއވަރު ޕެޓްރޯލް

ނޑުމެން އޮުޅވާލަިއގެން ާވހަކަދައްަކއިގެނލާރި. ކޮންމެހެން މިތާ 0102606 މަރާމާތުކުރުމަށް ެއއްެވސް  ންގައި އަުޅގަ

 ާސރައެއް އިތުރަށް މުސާރަިއގެޙަޤީޤަތަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެލަވަްނސްއެއް ނުދިނުމަށް އަދި މު ބޭނުމެއް ނެތް.

އަމިއްލަފުޅަށް ކަމަްށ  ޕެޓްރޯލް ައޅުްއވަންާވނީ އިތުރަށް ނުދިނުމަށާއި މިނިސްޓަރުންގެ ޑްަރިއވަރުެގ ަޚރަދާއި

ނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ހަމަ ނިންމަވާފައި ވަނިކޮށް  ކަ

ޚިލާފަށް ވަރަށް ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް މިއޮތީ ވެފަިއ. އެ ޚިާޔނާތަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުްނ  މުޠުލަަޤށް ވެސް ަކނަޑއެޅިގެން

މިއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް.  ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތީ. ހުއްދަނެތި އަދި މަޖިލީހުން އެކަން ނުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފަިއ އޮްއވާ

ކޮންމެހެން ކިޔާނެ ކަެމްއ  މިހެން ވީ، އެހެން ވީ، ހެދީގައި ކޮންމެހެން އޮޅުވާަލއިގެން އެހެން ހެދީ މިހެން ނމިތާ

ނޑަޭނޅި ނޑުެގ ސުވާލަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިިނމަމް ވޭޖެއް ކަ މި  ނެތް. މިއީ ފުރަތަމަ ކަން ާފހަގަކުރާ. ދެން އަުޅގަ

މުސާރައެއް ނުލިބޭ.  ރުފިޔާ އެއް ެވސް 0666އުޅެނީ ސަރުކާުރގެ މުވަްއޒިުފންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް 

އިން  16666ބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން އިން 06666ހޭ. މިނިސްޓަރުންނަށް ލަދުވެތިވާންޖެ

ރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކާރު ހަދަން ވެސް އެްއވެސް ކަހަލަ ލިބެމުންދާއިރުގައި އެ ލިބޭ މުސާރަ ވެސް ކުަޑވެގެން އަދި ސަ

 ނެްއކާ ލިމިޓެއް ނެތި. ފޯނު ބިލު ވެސް އެްއވެސް ކަހަލަ ލިމިޓެއް ނެތި ޚަރަދުކޮށްފައި މަޖިލީހަށް މި ފޮނުވަނީ އަ

ވެްސ ރަން. އެހެންނެއްނޫން، މިކަން ވެސް ކުރެމެންނަށް ޚަރަދުވެއްޖޭ ކިޔާފަވެސް މި އެްއޗިހި އެޕްޫރވްުކރަން އަހަ

ކުރަްއވަން ބޭނުންނަމަ މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ާފސްކުރަްއވަންވީނުންތޯ. ީކއްކުަރންތޯ ޚަރަދުކޮށްފައި އަިއްސ 

. މިީއ ވަރަށް ބޮޑު ިޚޔާނާތެއް. ެއއްފޮނުވަނީ. މިއީ ަވރަށް ދެރަ މައްސަލައަނެއްާކ ހުއްދައަށް މި އެދެްނ މިތަނަށް 

ނުދޭން ފާސްވެފައި އޮތް އެްއޗެްއ ދިނުމަށްފަހު ދެން  ވަކި ގޮަތަކށްެޖހޭނެ. މަޖިލީހުން މިކަންކަން އަސްލު ބަލަން 

ނުޑގެ ވާަހކަ ައކީ ރާއްޖެ އަްށ ލިބޭ ފައިސާއިން ދެކޮޅު ނުޖެހި ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ  ކީކޭތޯ މި ކިޔަނީ. އަުޅގަ

ވެސް ޑެފިސިޓުން  ރުވެގެން ާދއިރުަގއިދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތު އަށް ން ރުފިޔާމިލިއަ 00666މްދަނީން ސަރުކާރަށް އާ

ޙާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ ން ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް މަލަންކޮޅެއް ވެސް ނުގަެނޭވ ގެސަލާމަތް ނުވެވި

ެވސް  ަކއުންސިލުތަކުންހޮސްޕިޓަލުތަކާއި، ޑޮކްޓަރުންަނށް މުސާރަނުދީ ޑޮކްޓަރުން ެނތިގެން މި ކޮމިޓީ އަށް ެއކިެއކި 

ވެްސ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ަޚރަދުކުރުމަށްފަހު އިނގޭޯތ  ހަޅަމުންދާ ވަުގތެއްަގއި އަނެއްކާ މައްސަލަ ހުށަ

ކީ އެންމެ މުއްސަނދި ނިކަން ބައްލަވާ މިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމަ ހުށަހަޅަނީ.މައްސަލަ 



  

އަހަރީ ީފއާއެުކ ކާުރ ކާރު ރުފިޔާ  13066 ރިޒަމްއެބަ އޮތް، މިނިސްޓަރ ޮއފް ޓޫ ބޭފުޅާ. އެ މަނިކުފާނު ވެސް 

މި . އެބަ އޮތް. ެއކަމަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ތިބީ ގެ އެލަވަންސް އަްށ ނަންގަވާފަޑްރަިއވަރު

ނުޑގެ ވާހަކަ ައކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ބޭފުޅުން ޤާނޫނާއި އެްއޗެހި  ނުދޭން. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ދެއްކެން.ހަދާފައި  އަނެއްކާ ައއީމަ އެއީ ނުވާ ކަމަށް ފާސްކުރުމަށްފަހުއެއްެޗއް ދާ ޚިލާފަށް ގަާވއި އަުޅގަ

ށްފަހު އައީމަ ވެސް އިޚްތިޔާރު ނޯންނާނެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރުމަ އަށް ވެސް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީ 

މިއީ ދެރަ  ޮގތް ފާސްކުރަން.ނެ ނޫން ކަމަށް ކަނޑަައޅާފައި އެ ދެއްކޭ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް އެއީ ދެން ޤާނޫނާ

ސަރުކާރުން ވެސް ެއބަ އެނގެން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކި އެްއޗެްއ ނުދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ކަމެއް. 

ގެން ވެސް މި ަދއުލަތަށް ނެއް ނޫން، މަޖިލީހަށް ކިަތންމެ ބޮޑު ެއއްެޗއް ހުށަހަޅައި ރަދުކޮށްގެން ުނވާނެކަން. ެއހެޚަ

މިހާރު ލިވިންގ އެަލވަންްސ އަށް ވެސް މިނިސްޓަުރ  ކަްށ،ކަމެްއ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އޮިބއޮންނަ ގޮތަ ވަރު އޮބިއޮންނަ

ރޒް އެބަ އޮތް  . ޚަރަދުކުރަްއވާފަެއއްލަްއކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ މުސާރައިެގ އިތުރަށް އިސްލާމިކް އެެފއަ

އެހެންީވމަ، އެއްބައި ބޭފުޅުންނަްށ ވަރަށް ކުޑަ ެއއްެޗއް. މިއޮންނަނީ  ންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްސްޓަރުބައެއް މިނި

އެބަ ޖެހޭ  ކަންއިރުަގއި އަެނއް ބައި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް މަތި. އެހެންވީމަ، މިކަންވާރުފިޔާ އަށް  03666އެއްަލއްކަ 

. ނުދޭށެކޭ ނޫން. ިރހާ މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް ދޭންވާނީިލވިންގ އެލަވަންސް ވެސް ހު ޔުނިފޯމް ގޮަތކަށް،ވިސްނާ 

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަިއގެން.  ދެއްވާ. އަދި ލިވިންގ އެަލވަންސް ނަންގަާވއިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭނުންފުޅުވާ ތެރޭގައި ވިދާުޅވާން  މިނިޓު  0ހަމަވަންދެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަންނަވާލަން.  ހަމަ އެ މިނިޓު 

 ދޫކޮށްލެއްިވއްޔާހެން.އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ ހަމަ އެްއޗެއް ވިދާުޅވާން 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ނޑުތި ބޭފުޅުން އަދި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު ެއއްެޗއް   ...ދަންނަވާނަން. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަވާބުދޭނަމޭ  އާދެ! ކުރިއަށް ކުރިއަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހަމަ ވާހަކައިގެން ކުިރއަށް. އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ. ކުިރއަްށގެންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 



  

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އާދެ! ޖަވާބު އަޅުަގނޑު ބޭ ނޑަށް މި އެްއޗިހި ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެނޭ. އަޅުގަ ނުމެއް ނޫން. އަޅުގަ

މި ޕެޓްރޯލާއި މުސާރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތްއިރު ަވޒީރުންނަށް މުސާރައިގެ ތެރެއިން ބަލަިއގެން 

ނޑައެިޅގެން މިއޮތީ، އަދި ކޮްނމެ މީ ހެއްގެ ސަރުކާރަކަްސ، ވަޙީދު ވިަޔސް، މުޙައްމަދު ޚަރަދުކުރެއްވުމަށޭ. އޮްއވާ ކަ

ނަޝީދު ކަމަށް ވިޔަްސ ދިެވހި ސަރުކާރު. އަދި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނޫންތޯ އެޕްީރލާ ހަމައަށް ވެސް މިކަްނ 

ނުޑގެ ވާހަކަ ައކީ ފުރަތަމަ އެބަ ޖެހޭ މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮްތ  ކުރަްއވާފައި މިއޮތީ. އެހެންީވމަ، އަުޅގަ

ފުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިތަނަށް އެއްޗެއް އަންަނިއރަށް ނުބަލާ ކިހިނެއްވެގެންތޯ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ސާ

ރާއްޖޭގެ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، ރާއްޖޭގެ ދެން ޖެހުނު ތާނގައި މާލިްއޔަތު ޤާނޫނު އުވާލަްނވިްއޔޭ. ދެްނ 

އުވާލަނީޭއ. މިާތނގައި ކުރީ ުދވަހު ވެްސ ެމންބަރަކު އެހެން ވިދާޅުވި  ވިދާޅުވެދާނެ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫނުއަސާސީ

އަޑު އެހިން ތިމަންމެން މަޖިލީހުން މިކަންކަން ބަލަންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މާލިއްޔަތު ޤާޫނނު ވެސް އުވާލާީނއޭ. ދެން 

ގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ައކީ ެޗްކ އެންޑް ބެލެންސް ސިސްޓަެމއް ޮއވެގެން ިދވެހިރާއްޖޭ

ޖުމްހޫރީ ނިޒާމަކަށް، ރިޔާީސ ނިޒާމް ބައްޓަްނކޮށްފައި ޮއތީ ޗެްކ އެންްޑ ބެލެންސް ސިސްޓަމެއްެގ ތެރެއިން. މި 

މަޖިލީހުގައި މި ކޮމިޓީ މިޮއންނަނީ މި ޗެކް ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންނޫނީ ކީއްުކރާ މަޖިލީހެއްތޯ މިތަނަށް 

ޚިލާުފ އެްއޗެްއ ިވޔަސް ޚަރަދުކޮްށލައިގެން ގޮސް ައވަހަށް ރެިގއުލަރަިއޒްކޮށްލާފައި އަހަނ،  އަންނައިރުަގއި ޤާނޫނާ

އޯކޭ، ޯއކޭ، އޯކޭ. އެކަްނ ނިމުނީ. ދެން މިހެން ހިނގިްއޔޭ އެހެން ހިނިގއްޭޔ މިތަނަށް އަލަށް އަންަނ 

ނޑުމެްނނަކީ އަލަށް ައއި މެންބަރުން ކަމަށް ވިޔަސް  ނޑުމެން މިތާނގެ ލިޔެކިޔުންަތްއ މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ކިަޔއިދޭކަށް ނުޖެހޭނެ ކޮންމެހެން ސްކޫލު ކުދިންނަށް ކިަޔއިދޭހެނެއް. މިހެންވީ،  ބަލަން އެނގޭ. އަުޅގަ

އެހެންވީ، އެ ޒަމާނުަގއި ީވ މިހެން، މި ޒަމާނުގައި. މި ޒަމާނުގައި ވީ ގޮތެއް ނޫްނ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑަ  ރުފިޔާ ނުދޭން ފާސްކޮށްފައި އޮތަސް ދީފައި މިއޮތީ. ލިވިންގ އެލަވަންސް ވެސް މިއޮތީ  0066އެިޅގެން މި ކަ

އަނެއްބަިއ  .006666މިތަނުން ފާސްކުރެއްވި ގޮަތކަށް ނޫން އެކި މީހުންނަށް އެކި ވަރަށް. ެއއްަބއިމީހުންނަށް 

ސް އެ މިނިސްޓަރު ހިތަްށއެިރ ވަރަކަްށ ޚަރަދުކޮށްފައި . އެއީ ވެ 003666އަނެއްބަިއ މީހުންނަށް ، 066666މީހުންނަށް 

 މިތަނަށް އައީމަ އާނ އޯކޭ އޯޭކ މިކަން ރަނގަޅު ކޮށްލާ. އަިދ ކޮންމެ މީހަކު ވިޔަސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު 0މެންބަރު.  ކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝު އަރުވާނީ މަހިބަދޫ  މިނިޓު މިހާރު ހަމަވެއްޖެ. އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް



  

ިއއްޔެ  )ރެޯކޑިންގގަިއ މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗްއ ސާފެއްނުވޭ(އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެން... 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު...  ޑޮކިއުމަންޓްސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ނޑު ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ކިޔާލިން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ިމއީކީ އެންމެ ފަހުން ނިމިގެން މިދިޔަ އަހަރުެގ ކުރީ އަހަުރ  )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ(

ކާރުގެ... )ރެޯކޑިންގގަިއ ންނަށް ބޭފުޅު ެއްގޒެެކޓިވް ބްރާންުޗގެ ވަނަ ުދވަހު ފާސްވެފައި އޮންނަނީ 13ޑިސެމްބަރ 

ދެން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ޮއްއވާ.  3111މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ( ޕެޓްރޯލް އެލަވަްނސް 

ްއވުމަށް މި އިންނަ ިނކުރެއިން ފެށިގެން އު 3602އެޕްީރލް  0އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލު އުަފްއދައިގެން މި އުޅެނީ 

އިްނ  3602އެޕްރީލް  0ބާރާތް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފާްސކޮށްފައި ޮއތީ މި ސިޓީަގއި މި އިންނަ ޢިެއއީ  ތަންކޮޅު

ނޑަްށ  )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( އެ ވެސް ...ނުވަތަ އެގޮތަށް ފެށިގެން އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެބަ ފާހަގަކުރަްއާވ ސާފުކޮށްލަދިނުން އެދެން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

ގަިއ 3131އޭޕްރިލް  3 ރައީސް ޔާމީން ވެިރކަމުަގިއ މިހާރު ވެސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ޚަރަދުކޮށްގެން

މިކަން ވެސް  ޔާމީން... )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ(هللا ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުރައީސުލް

ނޑުެމން މީޑިއާަގކޮށްލަން. ދެން އޭއަޅުަގނޑު ފާހަ އެއްކޮށް ވަރަށް އަޑަްށ  ގައި ހުުރމާނަގއި މިތާގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްބާރުލާފައި ވާހަކަ މި  ތައް ަދއްކަުމން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮަތށް ގިނަ ވާހަކަަތއް ދެްއކިަޔސް އަުޅގަ

އަހަރު ޖަނަވަީރ މަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ މަހުެގ ވަަނ  3131 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކީހަވާލުވެފަިއ އޮްތ 

)ރެކޯޑިްނގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުާވ  ...ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް

މިޓީެގ މީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސަޕްލިމެންޓްރީން ބަޖެޓުން އެނގޭގޮތުގައި މާލިްއޔަތު ކޮ އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ(

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކޮށް ބުނާކަްށ ނޭނގޭނެ މި ޤާނޫނާިއ ދީފައި ިމއޮތް ޮޑކިއުމަންްޓގައި  އިދާރީ މުަވއްޒަފުން އަުޅގަ

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަެކއް ކަމަކަްށ. އެހެން މިދެންނެވީ ޝަރީފް ފާހަގަކުރަްއވައިފި ވަރަްށ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ިރޒަމް މިނިއަޑުހަރުކޮށް ޓޫ ްސޓަރު ކާރުކޮޅަްށ މިވެނި ވަރެްއ އަރަިއގެންދިަޔ ވާހަކަ. ައުޅގަ

ފެށިގެްނ މިނިސްޓަރުގެ ކާރުކޮުޅ އިން  3131އެްޕރީލް  3ކޮށްފައި ފާސްސިޓީއަކުން މި މަޖިލީހުން ވެސް 

ނޑުމެންނަށް އަދި އެ އެލަވަ އެލަވަންެސއް ންސް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އެ ނުލިބޭނެ ކަމަށް. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ދިޔަ އަހަރު ހިނގާފަިއ . އެހެްނވީމަ، މިނިސްޓަރަްށ މިރުފިޔާ 0011މިނިސްޓަރެއްގެ މުސާަރއިންތޯ. ެއއީ އެ އިންަނ 

ނެތްހާ ހިނދެއްަގއި ބޭނުންވާނެ ދައުލަތުން ކޮށަފިއ ހުރި ޚަަރދެއް ކަމަކަްށ ޑޮިކއުމަންޓްްސގަިއ  ޚަރަދަށް ހުރި

ރުފިޔާ މިނިސްޓަރެްއގެ މުސާރައިން  0011ރުފިޔާ ނުވަތަ  0011ނޑު މިދެންނެވީ އަުޅގަބުނެގެންނުވާނެ. 

 ށް މިހާވަރު ހަމަޖައްސައިދޭޭށ،ތިމަންނަގެ އަތުން މި އަހަރަ ޚަރަދުވެއްެޖއޭމިދިޔަ އަހަރު މިހާވަރު  ޚަރަދުކޮށްފައި

ނޑުމެންގެ މުސާރައިން މި އި މި ބުނާ އެްއޗަީކ. އޭ. ިމއީ ޙަޤީޤަތުގަލަްއވަ ތައްއެލަވަްނސް ހަމަނުޖެއްދިއްޔާ އަުޅގަ

... ތަުކގެއޭެގ މާނަ އަީކ ދެން އެހެަރ އެލަވަންސްަތކަކީ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން މުސާރަތައް، މިިނވަން މުައއްސަސާ



  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތީ އެްގޒެކެިޓްވ )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( 

ާކރު އެލަވަންސް ނުދެްއވަން. އެހެންވިމާ، އެބޭފުޅުން ަހމަޖައްސަވާށޭ އެބޭފުޅުްނގެ  ރާންޗުގެ ބޭފުޅުންނަށްބް

އަދި  ޚިލާފަށް ހިނގި ޚަރަދުެގ ަތފްޞީލަކީ ކޮންމެހެން މާލިއްަޔތު ޤާނޫނާމުސާރައިން. އެބޭފުޅުްނގެ މުސާރައިން 

ހަމައެކަނި  ެމންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( ސަރުކާރުަގއި މަސައްކަތް ޮކށްގެން... )ރެކޯޑިްނގގައި

އިްނ މަންޓަތަެކއް. މިީއ ސަރުކާރު އިދާރާއްޒަފުން ެއއްކޮށްަފއި ހުރި ޑޮކިއުމަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއީ އިދާީރ މުވަ

 މިއީ  ނޫިނއްޔާ ދައެއް ީދގެން ެއްއވެްސ އެްއޗެއްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއް ތައްަގނެޑއް ޖަހައިގެން ުނަވތަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތަށް ހަމައެކަނި . އެހެން ެއއްޗެހިތަެކއް ޓަކައި ިޙއްާސކޮށްލާފައި އޮތް އަުޅގަ

މި ހުށަހަޅަނީ ފޯކާސްޓް ބަޖެޓެއް، މިދިޔަ އަހަރު ހިނގާފަިއ އޮތް އެއްަޗކަށް ބިނާކޮށް މި ބަޖެޓެއް  ގޮތަކުން ބުނާނަމަ

އޮތް ޮޑކިއުމަންަޓކަށް ވާހަކަދަްއކައި އޮުޅވާލަްނ  ދޭން މިކަހަލަ ޮގތަކަށްރު ފާސްމި އަހަރު ބަޖެޓު ހުށަހަޅައިދޭއި

 މުަޤއްރިރު.  މަސައްކަތްކުާރކަން ފާހަގަކުެރޭވ. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެން

މަންޓާއި ބެހޭޮގތުން ސުވާލުތަކެއް... ދެއްތޯ. ދެންމެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައި މިޮއތް އެއް ޮޑކިޔު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ާފހަގަކުރެވުނު މި ކާރަށާއި ްޑރައިވަރަށް ކުރި ޚަރަދަކީ ެއ ވަޒީަރކު އަމިއްލަ ޖީބުން 

ނޑު މި ސާފުކޮށްލީ. ެއ ވިދާުޅީވ  ކޮށްފައި އޮތް ޚަރަދެއް. ދެން އެީއ އެހެންނަމަވެްސ، ދެްނމެ އިދާރީގޮތުން އަުޅގަ

އިން....  މިއީ އެ ވުޒާރާއެްއެގ  11ތިމަންނަމެން ކޮންމެ ވުޒާރާއަަކށް ވެސް އެ ވުޒާާރއެްއގެ ބަޖެޓުން ނޮވެމްބަރު 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް  އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާފަިއ އޮތް.... ދެން އެހެންކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމި ފާސްކުރުމާއި އެ ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. .. ކުރަން އަޅުގަ ްއގޮތަކަށް ނޫން... ދެން އެކަން އަޅުގަ

ގައިުމވެސް. އެހެްނވީމަ، އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މިކަމަށް ވާހަކަދައްކާލަން އިނގޭތޯ. އެންމެ 

ދެއްުވން. ކިހިނެތްތޯ ޚަރަދުތައް މި ކުރަްއވަން ޖެހުނީ. ....  ރަނގަޅުގޮަތކީ މިތަނަށް ވަަޑިއގެން މި މަޢުލޫމާތުތައް

ކޮށްފައި އޮްތކަމަށްވަންޏާ ޭއެގ ތަފްސީލެއް ދެްއވަން ޖެހޭނެ. ދެން ދެ ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުން އަިދ 

ރުްނ ސާފުކޮށްލަން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދެންމެ އެ ވިާދޅުވިހެން ވަާޑއިގަީތ ނޮވެމްބަރު. ނޮވެމްބަ

އިްނ ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް.  3131މިހާހިސާބަށް އެއްވެސް ޚަރަެދއް ކޮށްފައި އޮތްތޯ. މީަގއި މިއޮތީ އެޕްރީލް 

އަޅުަގނޑު މިދެންނެީވ މި އަަހރު ތެރޭގައި ެއއްވެްސ ުވޒާރާައކުން ެއއްވެްސ ޚަރަދެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތްތޯ މަޖިލީހުން 

ލާފަށް. ދެން އެއަށްފަހުގައި މިއަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަދަލުގެންނަންޏާ ގެންނާނީ. ފާސްކޮށްފައި މިއޮތް ފާސްކުރުމާއި ޚި

ބައެއް ކަހަލަ ޚަރަދުތަކަީކ އަޅުަގނޑު ހިތުން ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު. އަދި މިނިސްޓަރ.... އިތުރަށް މިނިވަން 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، އަ ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ދެ މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދެއް އަޅުގަ ުޅގަ



  

ގެ ޮނވެމްބަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހިސާބަށް ެއއްެވްސ  3131ކަމެއް. އެއް ކަމަކީ ޮނވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން، 

ވުޒާާރއަކުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި މިއޮތް ފާސްކުރުމާއި ިޚލާފަށް ނޫނީ އޭގެ އިތުރުން ެއއްވެްސ ޚަރަދެއް ކޮށްަފިއ 

އީ ޑްރަިއވަުރންނަށާއި މެއިންޓެނެންސް އަށް އެއްވެސް ޚަރަދެްއކޮށްފަިއ އޮތްތޯ. އޭގެ އިތުރުން އެބަ އޮތްތޯ. އެ

ނޑުމެންނަށް މިކަންތައްތައް ސާފުކޮށްދިނުން.   ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުވެވަަޑއިގެން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޫރު މޫސާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޢާފްކުރައްވާޤ ފުރަތަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، މުޙައްަމދު ޞާލިޙް. ޢަބްދުލްޣަ 

 ފުރުޞަތު ނަންގަވާފައި ވަނީ. ނާޝިދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ނާޝިދު 

މިހާރު  ގައިމުޤައްރިރު. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާަގއި ައޅުަގނޑު ބަލައިލާއިރު  ޢިްއޒަތްތެރި ،ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިއސްފަިއ މިއޮތް ރިޕޯޓްގައި މިއޮންނަނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަބަދު

ނޑުމެންނަށް މިދޭ އެްއޗެ ވެސް މި މަޖިލީހުން ކޮމިޓީ އަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއި ްއސަކީ މިީއ ހަމަ އިތުބާރު ން ައޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު  3102ގައި ލިޔެފައި މިއޮންނަނީ ހުރި އެއްޗެހި ކަމަށް. ދެން މީ 

ޖަަނަވރީން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އެއީ މަހުގެ ނިޔަލަށް، 

ދާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިޝަނަށް އާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާފަިއވާ ޚަރަދާއި ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚަރަ

ދޫކުރެވިފަިއވާ ކާރަށް ހިނގާފަިއވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަްފޞީލު. ދެން މީގެ ނަންބަރުތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި 

ލަްއކަ ރުފިޔާ އެިކއެކި ވުޒާރާތަކުްނ  ރުފިޔާ، ހަ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް މިލިއަނަކަށްވުރެ ބޮުޑކޮށް އަްށ ލައްކަރައީ

ދެން މިހެންގޮސް ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް އެބަހުރި ހިނގާފަ.  ދެން  .0.3އުކޭޝަން މިނިސްްޓރީ އަށް ވެސް އެޑި 

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލާލަނީ ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން ނެތަސް ކުރީަގއި މިއޮތް މާިލއްޔަތު ޮކމިޓީން މީތި ފާސްކޮށްފައި 

ނަނީ މީތި ފާސްކޮށްފަ. ފާސްކޮށްފައި މިއޮންނަ ަގއި މިއިނ3103ްޑިސެމްބަރު  32އޮތްއިުރގައި ކަމަށްވާ 

ފާސްކުރުމުގަިއ މިއޮންނަނީ އެިކއެކި މަޤާމުތަުކގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފަިއވާ ޖުމްލަ މުސާރަ ާއއި 

ަވިއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަ އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަުކގެ އިތުރުން އެިކއެކި ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން އެ

ނުދެވޭނެ ކަަމށް. އެހެންކަމުން، އެބޭފުޅުްނެގ މިހާރު މިދެވޭ އެކިެއކި  ތެއް ލިބިެއއްއެހެން އެްއވެސް އިތުރު ޢިނާޔަ

ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުުރގަީޑގެ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން އެލަވަްނސްތަކާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރަްއވާއިރު ހިމަނާފައި 

ހަޅާފައިވާ މުސާރަ ާއއި ޢިނާޔަތްތައް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާ ދުވަހުްނ ވީނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީން ހުށަ

މި އެްއޗެހި ނުލިބޭގޮތަށް މިއޮތީ ފާސްކޮށްފައި އޮތީ.  ،ފެށިގެން ލިބިދިނުން ހުއްޓާލެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ޢިނާަޔތް



  

ސާރަ ާއއި އެހެނިހެން ެއލަވަންސްތަުކގެ އިތުރުން ޖުޑިޝަރީ މަޤާމުތަކާއި މާިލްއޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ޖުމްަލ މު

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަަވއި އެހެން އެްއވެސް ޢިނާޔަެތއް ލިިބ  އެިކއެކި ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން އެ

މެ ބޮޑު ނުދެވޭނެ. ދެން މިގޮތަށް ފާްސވެފައި އޮްއވާ ިމއޮތީ ބޮުޑ ަޚރަދެއް ހިނގާފަ. ދެން އަުޅަގނޑުެގ އަެނއް އެން

ކޮންސަރނަކީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓް މިއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު ޑެފިސިޓެއްގަ. ދެން ކުއްލިއަކަްށ 

މި މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް  މީސްމީހުންގެ މުސާރަ ހަމަޖައްސާލައިމި  އިކިހިނެއްެވގެންބާއޭ މިހާ އަވަަހށް ކާރުކޮޅާ

ފެންނަނީ ޓީޗަރުންގެ  އުެޅނީ. އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ވެްސ މި ށް މިދޭން މި ވަޒީރުންނާއި މި ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަ

ރާ ކޮށްފައި އަނެއްކާ ެވސް ގެ ދަތިކަމުން އެއްފަހަރު މުޒާހަމުސާރަ ބޮޑުނުކޮށް ދެވިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓް

މެންގެ ތެޭރަގއި ުކޑަ. މުޒާހަރާއަކަށް ަތއްޔާުރވާ ތަން. ދެން ޑޮކްޓަރުންާނއި ނަރުހުންގެ މުސާރަައކީ ވެސް އަުޅަގނޑު

ބިލު -ނެރޭ ކޮންަސރންތަކެއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެން މިދަނީ ޓީއިން ދެން ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް، އެްމ.އެމް.އޭ 

ދާއިރުގައި މީާރގެ ސްޓެޓިސްިޓކްސް އިން  ވިްއކަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޚަރަދުތައް ދެޮކޅު ނުޖެހިގެން މި

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް ގިނަވާ ތަން. މީރާއިން ބުނޭ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެން ނަނީ އަބަދު ވެސް އަުޅގަ

ޖުލައިގެ މި މަސް ފެށުނުތަނާ ވެސް އެއްުދވަހެްއގައި އެްނމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނު އަދަދަށް، ރެކޯޑް އަދަދަކަށް 

އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ފައިސާ ލިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެްކސްޕޯޓް ގިަނވެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ގިނަވޭ.

ނޑުމެންނަށް މި ބަ ނޑު ަހމަ ހިތަށްއަރާ އަުޅގަ ާބވައޭ. ހާލެވެނީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށްލިބޭ އެްއޗެްއ އަުޅގަ

މު މައްސަލައެްއގެ ރގައި އެބައޮްތ ހަމަ ވަރަްށ މުހިންއެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް ައނެއްކޮޅުން މަޖިލީހުގެ އެ ްފލޯ

މު އޮންނަނީ މުހިންރުފިާޔގެ އެަލވަންސެއް ދީ. މި 2111ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް  ގޮތުަގއި ލާފައި

ކަންތައްތައް. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންގެ ދައުލަތައް މި ލިބޭ އެއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި މިތާ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ  މި ލިބޭ އެއްެޗއް މި  ޅުަގނޑުމެންގެ ަދއުލަތަށް ބަލަން އަތިބެގެން ފާސްކުރާއިުރގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ޤުވެރި ފަރާތްތަބަހާލެވޭނީ ޭއގެ އެންމެ ަޙއް  ރުފިޔާ ނޫނިއްޔާމު ފޯނު  0111ކަށްތޯ. މިއަުދ އަުޅގަ

 ޖެހޭއިރުގަިއ މުޅި މި މައްސަަލއިެގ ތެރެއަށް އެބަޖެހޭ ވަންަނން ވެސް. އެީއ މަޖިލީހުގެމި ޚަރަުދ ކުރަން އެލަވަންސް 

އިން ވެސް ފާސްވެފައި މިޮއތީ. އޮއްވާ މިހާރު ޚަރަދު ދި މި ފްލޯކޮމިޓީން މިއޮތީ ފާސްކޮށްފައި މި ނުދޭ ގޮތަށް. އަ

ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ކަންޮބޑުވަނީީކ  ހުމަކީ މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ޤައިމުކުރަންޖެ ރީއިންސްޓޭޓްހިނގާ މި އަނެއްކާ 

ނޑުމެން އެއަްށވުރެްނ ކޮންމެހެން މި އެއްޗެއް ދޭންޖެހޭތީކީ ނޫ ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ގިނައީ. އަޅުގަ ން. އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ންމާ މުހި ގައި އެ އޮްތ ގޮތުގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ފްލޯމު ފަރާތްތައް އެބަހުރި ދޭން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ ވެ  ށް ސް. އެކަނިވެރި މައިންނަމައްސަލައަކީ ެވސް އޭގެ ފުލް ދިރާސާއެއް ކުރެިވގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  52 ،ރުފިޔާ  2111ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަަހރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ެއބަ ދެން. އަުޅގަ

އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަކަށް މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް ފަސްކުރިއިރުަގއި  52ބަޖެޓެއްަގއި ޖަހާފައެއް ނީްނނާނެ 



  

އެ ދެވޭކަެށއް. ެއކަމަކު ސަުރކާރުގެ ވަޢުދެއް ގޮުތގައި ެއ އެބަ ލިބޭ. އެކަމަކު ެއ ށް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަ

މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ަސއިެޒއްތޯ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން  ؟މީގެ އިމްޕެކްޓަކީ ކޮބަިއތޯ ؟ުކންތޯސާ އެ އަންނަނީ ކޮންތާފައި

ދޭނެ އެލަވަންސެްއ  ހު އެމީހުންނަށްއަހަރުވާ ުދވަ 52ވާ ދުވަހު ބޭފުޅުން މުސްކުޅި މި މަޖިލީހުގައި މި ތިބި

ނޑުމެްނ ރު ޕެންމިހާ އިންނާނެތޯ ޝަން ފަންޑަށް އެ ދާ ލާރިން. އެ ފަންޑުންތޯ އެ ލާރި ދެނީ. މިހުންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދަްއކާ ޕެ މާ، މިކަހަަލ އެހެންވީ .ޝަނަށް މި ދައްކާ ާލރިންވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިއަދު އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުން ަހމަ މިއާ ޖެހިގެން އަނެއްކާ އެބައޮތް ފޯނު އެަލވަންސް ިއތުރު ކުރުމަށް ކޯޓުތަކުަގިއ  ވަރަށް ގިނަ

ވެސް އިތުރު ކުރަން އޮންނަ އެްއޗެއް. އެކަަމުކ  ތިއްބަވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ވެސް. ހަމަ ލާރިއަކީ ައބަދު

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތައް ިލބޭ އެއްަޗކުންނާއި ބޭންކަށް ދިޔަސް ވެސް ބޭންކުތަކުން ވެސް އަުޅގަ

ކުާރ އްކިގެން އަޅުަގނޑުމެން ިވޔަފާރިތަކާ މި ކަންކަން ނުދެބިލު-ޓީ  އަދި އިސަރުކާރުން ނަގާފައި ހުންނަ އޮޑިޓަކާ 

މާ، ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީ ކުރުމުގެ ދަތިތަކެއް އުޅޭ ވާހަކަ މިބޭފުޅުންނަށް ލެންޑް ބެންވާ ފައިސާ އެފަރާތްތަކަށް ލި

ނޑުމެން ފުންކޮށް  ނޑުމެން .ކުރަންޖެހޭދިރާސާމިއީ އަުޅގަ ކަންތައްަތްއ  ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ައޅުގަ

ކޮށްީދގެން. އެކަމަުކ އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވާނެ. ސަރުކާރެއް ހިންގޭނީ ސަރުކާރަށް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލަން

ކިާހ  އީކުރެވެީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ މިންވަރަކުން. މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަލވަންސްތަކާ އެްއޗެހި ދޫ

މެއް ނޫންތޯ ޓީޗަރުންެގ ން މުހިންމު މިވީ. މިއަށްވުރެމިކަން މިހާ މުހިންޮއވެގެންތޯ ުކއްލިއަކަށް  ޕްރިޔޯރިޓީެއއް

ނޑުމެމިއަށްވުރެން މުހިން މައްސަލަ.  ން ދިރާސާކުރަްނ މެއް ނޫންތޯ ޑޮކްޓަރުންގެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

ގާފައި މިއޮީތ އެބަޖެހޭ އަދި މިނިސްޓަރު ކައިރިން އައްަސވާލަްއވަންޖެހޭ މިފަދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް މިތަނުން ހިނ

 ކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މި މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި އޮްއވާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު  ކީްއވެގެންތޯ ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ނަސީ ލްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ފައިޞައާދެ! ޝުކުރިއް މަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ޖެހިލުމުގެ ކުރީަގއި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުގަިއ  ށްއެޖެންޑާގެ ދެ ބައެއް އޮތީިތވެ އެ ބަޔަ

ފޯނު އެލަވަންސްގެ ވާހަކަ ވެްސ އޮތްކަން. އެހެންވީމާ، މި  ވިދާޅުެވއްޖެ މެޖިސްޓްރޭޓުންެގ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ

ޫނނީ އެނޫން ވެސް ގޮތަކަށް  ށް ގެންދަވާނީތޯކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަިއެގން ކުރިއަ މައްސަލަ ގޮތަކަށް ނިންމާފަިއ ކުޑަ

ރަތަމަ ފުރުޞަތަށް ަވން، ފުވާތީެވ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރު ަކނޑައެުޅއްވުމަށް ވަގުތު ކުޑަ  ށް ގެންދާނެ ގޮތެއްކުރިއަ

 ލް ނަސީމް.ފައިޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ލްޞަފައި  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ



  

ރު ސާފު އިނގޭތޯ. މިހާުރ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ސާުފ ނުވެފައި އޮތް ެއއްަޗކީ މިހާ

ތަކަކީ ނުވަތަ ކޮށްަފއި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ ދައުލަތުެގ މަންޓުން އެނގިއްެޖ މިހާރު ފެންނަން ހުރި ޚަރަދުމި ޑޮކިއު

ނޑުމެން   ހިާތމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއްކޮށްފައިބަޖެޓުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަެކއް. މީގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުއްާޓލަން ޖެހިއް އަބަދު ނޑުމެން މިޖެހެނީ މިކަންތައް ފުއްދަން. މިއީ އަޅުގަ ޖެ ކަމެއްހެން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތަކެއް ނެތިގެން ނުވަތަ  ނޑުމެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަުޅގަ ސަރުކާރުގެ ނޫނީ ދައުލަތުގެ އަޅުގަ

ރޫރީ ކިތަްއ ކަންތައް އެބައޮތްތޯ ުނކޮށް. ހަމަ ކަމެއް ދިމާާވއިރަށް ގެ ހުއްދަ ނެިތގެްނ ކުރަންޖެހޭ ޟަފަރާތްތަކު

ނޑުމެން ުކރަން އްޔާ އްޖެޖެހޭ ނުވަތަ ނިކަމެތިން ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ަކމެއް ކުރަން ޖެހިކޮންމެހެން އަޅުގަ

މިހިރީ ޤާނޫނެއް ނެތް ވާހަކަ ނޫނީ ހުއްދަ ނެތް ވާހަކަ. ެވސް އަޑު އެބަ އިވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު

ނޑުމެންގެ ުހއްދަނެތިޚިލާފަށް ނު ންނަން ޤަނޫނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ ފައި ހުރި ކަންތައްަތއް. ޮކށް ވަތަ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ  ނޑު ހުްއޓާލަންޖެހިއްޖެ. ދެން އަޅުގަ މިބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ާހލަތު މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބަކީ އެކަންތައް

ނޑުމެން ކީނަރަނގަޅަށް އިނގޭނެ މީހުން ނޑު .އަުޅގަ ނޑަށް ހީވަނީ  ދެން އެވާހަކަ އަުޅގަ ދައްަކިއގެން އަުޅގަ

ނުޑެގ  ނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ ެއއްެޗއް އެބަ ލިބޭ. އަުޅގަ ފަހަރެއްގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަ ތްތައް ކުޑަ ކުރަން ހުށަހަޅައިިފ ހަމަ ޤައިމު ވެސް ެއއްވެްސ މައްސަލައެއް ނެތް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެައށް ވޯޓު ވެސް ދޭނަން. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ިވސްނާއިރު އަުޅގަ

ޕްރިޔޯރިޓީ ވާން. އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހޭ ވީ ެއންމެ ބޮޑަށް އެ ޑިޒާވް ޚަރަދެއް ކުރާއިރު ައޅުަގނުޑމެން ވެސް އެބަ

ނޑުަތކެްއ ގެންގު ދިނުމުގައި މި ވަނީ ކޮން ބައެއްތޯ. މިހާރު ހަމަ ގައިމު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ެއ ބޭނުން ޅެން.މިންގަ

މުޅި ޤައުމުގައި ައޅުަގނޑަށް އެކި މައްސަލަަތއް އެބަ ފެނޭ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަަތއް އެބަ ފެނޭ. ޑޮކްޓަރުން ނެތިގެން 

މުޅި ޤައުމުގެ އެކި ހިސާުބތަކުން ފެންނަމުން ދާއިރު  ކަހަލަ އެތައް ކަމެއްނޫނީ ނަރުހުން ހަމަނުވެގެން މި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރަޔޯރިޓީ ހަމަ އަދިވެސް ދޭންވީ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑު ޢިނާޔަތްތައް 

ބޭ ފުރަތަމަ އަޅާލުން ލި ވެސް ކަމެްއ ދިމާެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ލިބެމުންދާ ނޫނީ ކޮންމެ ވަގުތެއްަގއި

ނޑުމެންމިއީ އަ ތޯށްފަރާތަ ނޑުމެްނ  ޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ތިބެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރަން މި ހިންނަވަ ންބަރު އިބްރާހީމް ރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްކަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން ސާފު ކުރުމަށް ޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ކޮމިޓީ ލިޙްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް މުޙައްމަދު ޞާ އަޅުގަ

ނޑުެމން އެ އަްށ ތާއީދުވާނައް ސާފުކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްއަށް ަވޑަިއގެން ެދއްާވ ެއކަންތަ ކުރަްނ. މަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހަމަ މެންބަރުން ހަމަ މެންބަރުން އަތްޕުޅުގައިާވ ކަރުދާސްތަކުގެ ަމއްޗަްށ  .މެންބަރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުެގ ހަމަ  ބިނާކޮށް ހަމަ ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވަމުން ގެންދަވާ ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކަފުޅަކަްށ ހަމަ ރިާޔސަތުން އަުޅގަ

އަދިވެސް އެއްަފހަރު ދަންނަވާލާނަން މި އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ެއްއެވސް ކަމަކަށް އޮތީކީ ނޫން. ނަމަވެސް ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން  ޖޫްނ  2އަޅުގަ

ަގއި އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ 20 ވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެމްބަރު 3103ުތވެދިޔަ އި ލިބިފަިއވާ ސިީޓަގއި މިވަނީ ފާއިގަ 3102

ގެ ޖަލްސާއެއްގެ ިނންމި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެްނމެ އަވަހަށް އެކަންތަްއ މަޖިލީހު

އެލަވަންސްަތއް ެކނޑިފައި ޮއތަތީވެ މި ސަރުކާރު ަފއްޓަިއެގން އެ އެަލވަންސްތައް އަލުްނ ލިބޭނެ ގޮތުގެ ުހއްދަެއއް 

ހުރި ޚަރަދުތަުކގެ  އެ ދޭތެރޭ މެދުަގއި ިހނގާފައި .ިސޓީއެއްއެދި މި ކޮމިޓީ އަށް. މިއީ ުހއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފަިއވާ 

އް ތަފްޞީލު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާފައި މިވަނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް. އެެހންވީމާ، އެ މަަސއްކަތްތަ 

ނޑުމެންގެ ުޝކުުރ  ޓުން ވެސް ެއވަނީ ކޮށްެދއްާވފައޭ. ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސެކްރެޓޭިރއޭ  ައޅުގަ

އެ ަމއްސަލަ ެދން ނިންމާނެ ގޮތަކީ ހަމަ  .ޓުން އެ މަަސއްކަތް ކޮށްދެްއާވފައި އޮތަީތވެޙައްޤުވާންޖެހޭނެ ސެކްރެޓޭިރއޭ 

އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި ވާނީ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ހާލެްއގައި ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން ެއ އެްއޗެހިތަކެއް ަނަގއިިފ 

މަ ެއ ަމންޓެއްަގއި ފެންނާކަށް. އެހެންވީމާ، ތަކުރާުރކޮށް ހަެއއްެވސް ޮޑކިއު ވެން ެނތް މިއިންމަތެއް އެޅު ތުހު ކަމުގެ

ނޑުމެންގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މި  ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ ރިޕީޓް ކުރަމުން ގެންދަވާތީ މި ދަންނަވާލަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާމަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ގެްނދިއު ހަމައަށް އަިއސްފައި މިއޮތީ.  މުގެ ނިޔަުތގައޭ މި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނުޑކޮށް ތިހަމައެކަނި ފޮނުއް ހަމައަށް މިތަނަށް މިއަދު ގެންނަވާފައި ވޯޓަކަށް އަހަން  ބޭފުޅުންނާ ވި ސިީޓ ގަ

 ކުރަނީ. ޫނނީ ތި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ެއއްެވސް ާވހަކައަކަށް އިޝާރާތް ފަދަމެން ާރވާފައި އޮްނނަމަތާއޭ ތިޔައަޅުަގނޑު

ވާހަކަ ހަމަ ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލުމުެގ  ޓުްނ ހޯދައިގެން މިތަނަށް ގެނެސް. ެއހެންވީމާ، އެރިއޭވެސް ެސކްރެޓޭ

ނޑުމެން އެޖެންޑާަގއި އަދި އެހެން  ފުޅަކު އެބަ އިންެނިވ. ނަމަވެސްފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އަދި އެންމެ ބޭ އަުޅގަ

 ގެ ފުރުޞަތެއް. މިނިޓު 3ން ހަމަ ނޑު ސަލީމަށް ދޭނަވެސް އެަބއޮތްމެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ  ބައެއް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް މަދުައޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

 މެންނަށް އެއޭ ބުނާ ބުނުން އެ ައޅުަގނޑުްށ މި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުޮކށްފައި ހުރިޝުކުރިއްާޔ. މީަގއި ބޮޑަ

 . ކޮށްފައި ހުރީމަ އެ ަމއްސަލަތައް ކުރިމަތިެވގެންހުރި ޮކށްފަކުރިން އެބައް އެްއޗެހި ބަލާލެވިދާނެ. އެ ަޚރަދުތަ



  

ނަޑށް ހީވަނީ މިތަނުގައި މާބޮޑަށް މި ކޮމިޓީގައި މި ބަހުސް .ޚަރަދުތައް އެގޮތަށް ނުކުރަން މި އަންގައިފި  ދެން އަުޅގަ

މަސަްއކަްތ  ކޮމިީޓއެްއ ނަގަިއގެން ބަދަުލަގއި ެއ ކޮންމެ ޕާޓީައކަށް ެއކުލެޭވގޮތަށް ސަބް ފުޅާވެގެން ިދއުމުގެ

ޔައިްއޔާ ފަސޭހަވާނެ. ށް ެގންދިަނަގއިގެން އެކަން އެ ކުރިއަދެން ފަސޭހަވާޭނ ދެން ސަބް ކޮމިޓީއެއް  ކުރިއްޔާހެން.

ނިންމާލާފައި މިކޮޅަށް ގެނެސް  ވިޔަސް ވިޔަސް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށްދެން އެއީ އަދި  ސަބް ކޮމިޓީ

ނޑަްށ ހީަވނީޓީން ގޮތެްއ ނިންމާލީމަ ތަންކޮޅެއް ބޮލަށް ފަޭސހަވާނެކޮމި މައި ނުޑ ހެން އަުޅގަ . ެއގޮތުން އަުޅގަ

  ޝުކުރިއްޔާ. .އިނޭގތޯ ހުށަހަޅަން ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން މެންބަރަކު އެ އިންނަ ގޮތަށް ސަބް ކޮމިޓީއެއް ަނގަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަ އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކޮމިޓީެއއް  ށް ަވގުތު... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވާނަމަ ހުށަހަޅުއްވަންވީ ޫނންތޯ އޭރުން އަޅުގަ

ީޑީޑ އެހެންވީމާ ިއގެންފައި އޮތީމަ އެދިަވޑަ ފުރުޞަތަކަށް، ފުރުޞަތު އަށްހަމަވީ އިނގޭތޯ. ޑީޑީ  މިހާރު ދެ މިނިޓު

 ން.ޝަނަކަށް ފަހު އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާނަޑެލިބަރޭގެ ހަމަ ދެމިނިޓު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ދީދީމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނަޑކަްށ  ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ( ގައި މެންބަރުގކޯޑިން )ރެ ...ަގނޑު މި ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީއަޅު އަުޅގަ

)ެރކޯޑިންގަގިއ  ...ަތއްތައް ޮފރުވަންއެކަން ނުއެއް ފެނޭ މި ޤާނޫނާިއ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަެކްއ ކޮށްފައި

ަގއި 3103ވަނަ އަހަުރ، ޑިސެމްބަރ  3103މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ާސފެއްނުވޭ( ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ 

ވަނަ އަހަރު ޖޫްނ  3102ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް. އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަ ގޮތަްށ މިކަން ހިނގަން މެދުވެރިވީ 

ނޑިަފއި މި ހުރީ. އެހާ ހިސާބު ނިޑފައި ހުރި އެލަވަންސްތައް ، އެހެންވީމާން ފެށިގެން މި އެލަވަންސްަތއް ކެ މި ކެ

. އެހެންވީމާ، މީަގއި މިއޮތީ ެއގްެޒކްޓިވް ބްރާްނޗްަގއި ެއ އި މިއޮތީ ސިޓީެއއް ފޮނުއްވާފަކުރުމަށް ަޓކައަލުން އިޔާދަ

ނަށާއި ޕެޓްރޯލް، މި އިންޓްރެސްްތ ސަރުކާރުން ކުަރއްވަމުން ބޭފުޅުްނގެ ކާުރކޮުޅތަކަށާއި ޑްަރިއވަރުންތިއްބަވާ 

ވި އެްއޗެއް ސާފެއްނުޭވ( ވިާދޅު ކޯޑިންަގއި މެންބަރުވަނަ އަހަރު... )ރެ 3103ގެންދަވާ ކަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް 

ނޫނާއި ަގވާއިދާ މާ، މިއާ ދޭތެރޭަގއި މި... )ރެކޯޑިންގގައި މެންަބރު ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާެފްއނުވޭ( ޤާއެހެންވީ

ނޑުމެންނަކަށް... )ރެކޯޑިންގގައި މެންބަރު  ނޑަކަށް ުނފެނެއޭ މުސާރައަކުން މި ޚަރަދު އަޅުގަ ޚިލާފަށް... އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ިމ ޑޮިކއުމަންޓްތައް އެކަނި ހުްއޓަސް މިތާ ޮއއްވާ އިދާީރ  ވިދާޅުިވ ެއއްެޗއް ސާެފއްނުވޭ( އަުޅގަ

މާ، އެހެންވީ ފައި އޮތް ޮޑކިއުމަންެޓއް މިއީ މި ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައި ހުިރ ތަފްޞީލު.މުވަްއޒަފުން މިތަނަށް ފޮނުވާ

ރު މިވެނި ވަރަކަށް، ްއޗެއް ސާފެއްުނވޭ( ވަކި މިނިސްޓަސީދާ އެގޮތަށް... )ރެކޯޑިްނގގައި މެންބަރު ވިދާޅުވި އެ 

ކޮށްފަ. ދެްނ ނިންމާލާފައި މިތާ ބައެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މިވެނި ވަރަކަށް ޚަރަދުކޮށްފަިއވެޭއ އެގޮތަށް ފާހަގަ



  

ހުށަހަޅުއްވައިފި. ައޅުަގނުޑގެ މައްސަލަެއއް ނެތް ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ތާއީދު  ސްބޭފުޅުން ހުށަހެޅުންތައް ވެ

ނުޑ ހަމަ މިހިރީ ތާއީދުކުރަން ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްލިބުނަސް.   އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ބަިއވަރު މަސަްއކަތްތަްއ ެއބަހުރި ކުރަްއވަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ފަދައިން ަވގުުތ  ނިންމާލަން. އަޅުގަ

ހޭދަކުރަން ކުރަންވީ މަަސއްަކތެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑު... )ރެޯކޑިްނގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުިވ 

 އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( 

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ސަތުންރިޔާ

ށިފައި މިއޮތީ. ދެވަަނ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑުމެންގެ ެދވަނަ ފުރުޞަތު ފެ

ބޭފުޅަކަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަގުތު ެދއްވުުމގެ ކުރީަގއި ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް އެންމެ ފުރުޞަތެްއ  ދެ ފުރުޞަތުގައި

ށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މިެހން މި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަުތަގއި އަދި ނަމަވެސް އެއީ ކޮމިޓީގެ ަވގުތަ

މަަސއްކަާތއި މި މަސައްކަތާއި ުގޅުަވިއގެން ކޮމިޓީއަކަށް ދާނެތޯ  އެޖެންޑާަގއި އިތުރު ެއއް ަކމެއް އެބައޮތް. އެ

މަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއ މިރު ފުރަތައި އެއްކޮށް ކުރިއަށް ެގންދަން. ޢާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ދެބަ

ޅުވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހު މާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތުދި މަޑުކޮށްަލއްަވްއޗޭ. އެހެންވީއޮތީ. އަ

  މިރަށް.ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢާމިރު

މިތަނުގައި ިމއާ، މި ހުށަހެޅިފައި  ނޑު ހުށަހެޅުމެްއ ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅީއަުޅގަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. 

ނޑައެޅިގެން ދިމާ އިދިކޮޅަށް މި މުޅި އެތި އޮޅުވާލައިގެން ވާހަކަ ދަްއކާަފިއ  އޮތް މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ ކަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓ ރިޕޯޓްގެ ކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ ިއނގޭނެ ހުރި ޢާޔަްތކޮށް މި ހުށަހަޅާފައި އޮްތ އަށް ރި 2.2އަުޅގަ

އިން ފެށިގެން އުިނކުަރއްވާަފއިވާ އުނިކުރެްއވުން އަުލން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު  3102އޭޕްރީލް  0ސިޓީަގއި މިއޮތީ 

ނޑަައޅައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު މިހުށަހެޅީ ެއ  އެކަން ދިނުމަށް މިކޮމިޓީން ކަ

ށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް މިކަން ފާސްކުރުމަށް. މި ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގެން ޮއތް އެއްެޗއް. އެހެންވީމަ، ހު

އަޅުަގނޑަށް ީމގެ އޮްތ ެއއްެޗއް ހަމަގައިމު ވެސް ނޭނގިެގން ނޫން. ދެން މިކަމާ ގުޅޭޮގތުން ކުރިން މިދެމުންއަިއ 

ގަިއ 2.2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯްޓގެ  ވަނަ އަހަުރގެ 3103އުނިކުރަްއވާފަިއވާ ކޮމިޓީ ރިޯޕޓްގެ 

މިއޮތީ މިއުނިކުރުމަށް ނިންމާފަ. އެހެންވީމަ، އެ ނިންމި ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް މި ދިނުމަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީން 

ހުށަހެޅުން ެއގޮތަށް  ނިންމައިދިނުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމަ، އެ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ތާއީދު ވެސް ލިިބފައިވާީތވެ ެއގޮުތގަިއ ހަމަ  ނޑު ހުށަހެޅީ. ދެން އަުޅގަ ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ



  

އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުމަކީ ހަމަ އެއީ އަލުން އިތުރަށް ދިރާސާތަކެއް މީަގއި ކުރާނެ ޖާގައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އޮްތ 

ނޭ. ދެން ހަމައެކަނި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކައިރީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލުކުރުން ެއއީ ނެތް ތަނެއް ނުފެ

ކަމެއް ނޫން މި ފައިސާ ދެވިާދނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެއީ އުެފދިދާނެ ސުވާލެއް. އެހެންނަމަެވސް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

ނޑުމެންނަކަްށ އޮޅުމެއް ނެތް. ވަރަށް ސާފު . އެހެންވީމަ، އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ކޮށްދޭން މައްސަލަ އަުޅގަ

 ފެންނަނީ ކަމަށްވަންޏާ އެކަން ކުރަންވީ. ނުފެންނަ ކަމަށްވަްނޏާ ނުކުރަންވީ. އެހެން އޮތް ަކމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެގންދިޔަ. ވަނަ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ފެށި 3ވަނަ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު.  3އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު 

ޚަރަދުތައް އުނިކޮށްފައި އޮްއވާ ސަރުކާރުން މިޮއތީ މި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައޭ. މި އިން ފެށިގެން  3102މީގައި މިބުނަނީ 

ެއ ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެްއ ނިމޭއިރުަގއި  މި ގޮސްދިނީމަ އެްއކޮށް ކެންސަލްކޮށްދޭށޭ. މިމި ކޮށްދޭށޭ. ޢާއަލުން މުރާޖަ

ވަނަ  3102ުބނާ އެްއޗަކީ. އެަބއޮތް ސަުރާކރުން އެތަްއ ބަިއވަރު ޚަރަދުަތކެއް ކޮށްފައި  ެވގެންދާނީ. ެއއީ އެލީގަލް

ޑްރަިއވަރުންެގ  މިނިސްޓަރުންގެ ކާރުކޮޅުތަކަާށއިވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހިސާބަށް  0އަހަރު އޭޕްރީލް 

ޚަރަދު ުއނިކޮށްފައި އޮތަސް ެއއިން  ހުރިހާ އެްއޗަކަށް. ކޮށްފައި އޮްއވާ އަެނއްކާ މިތަނަށް އެ މުސާރަ އާއި މި

 އެ  އަެނއްކާ ބުނަނީ އެ އަލުން އޮްއވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްަފިއ އޮތީ. ކޮށްފައި ނުކޮްށ ނެތޭ.އެްއވެސް ޚަރަެދއް 

ެވގެން ދާނެ. ވެސް ީލގަލްހުރިހާ ޚަރަދެއް  ން ކުރިކުރިދެން  ބަދަލުކުރީމަ  ށްފައި އޭތި ޢާކޮކޮށްދޭށޭ. މުރާޖަޢާމުރާޖަ

އެއީ ބުނަން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ. އެހެންވީމަ، ކަންކަުމގައި ިހފޭނެ ވައަތުން ވެސް ކަނައަުތން ވެސް. ެއކަން ކުރުމަށް 

ގޮތަކާއި، ހަދަން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ. އެހެންވީމަ،  ޓަކައި ސަރުކާރުން މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ. އެއީ މިވާން މިއުޅޭ

ނޭނގިެއއް ނޫން މިވާހަކަ ދެކެވެނީކީ. މީ ހަމަ ނުބައި ނިޔަތެއްަގއި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ެއއްެޗއް. އެހެންނޫންނަމަ މި 

 ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަކޮިމޓީއަށް މަތިވެރި  ްނބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

ނޑުމެން މިގެންަދނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި އޮްތ  ގެ ަމއްޗަށް އެއް ނުކުތާ  3މުޙައްމަދު މިވަޑަިއގަތީ. ވަަޑިއގަތީމަ އަުޅގަ

ފުރުޞަތެްއ  މަނިކުފާނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށްމިދަނީ. ްށ ތެޭރގަިއ ފުރަތަމަ ނުކުތާ ކުރިއަ ވާހަކަދަްއކަމުން. ޭއގެ

މެ ހަމަ މި ދިނުމުގެ ކުރީގައި އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެކައްޗެއް ދަންނަވާާލނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު ދެން



  

ވަަނ  01 އި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ވިދާޅުވި ހަނދުމަފުޅު ރަނގަޅަށް ހުންނާނެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެޑެލިބްރޭޝަންގަ

 ނޮވެމްބަރު އަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެމަނިކުފާނު ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި. އަދި ފާއިތުެވދިޔަ މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުވެަވޑަިއގެންނެވިާތ  ޖާބިރު މި هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ގެހިސާބުގައި އޭރު 

ނޑަށް ކުޑަދުވަސްޮކޅެްއގެ ތެރޭ ހަމަ  ަގއި މި މަސައްކަތްަތއް، މިދެްނނެވީ މިދިޔަ އަހަުރގެ އެންމެ ފަހުކޮޅުގަިއ އަުޅގަ

ލޫމާތު ގެންނަވާފަިއ މިއޮތީ. ޢުމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މިމަ

މަޢުލޫމާތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސީާދ ންގ ޑޮިކޔުމެންޓްގަިއ މި ހިމެނޭ ަގނޑުމެން އަތުަގއި މިއޮްތ ސަޕޯޓިއަޅު

ވަނީ މިލޫމާތޭ. އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގިއ މިއޮތް ސިޓީަގއި ހުރި މަޢު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މި ކޮމިީޓައށް ގެންނަވާފައި 

ނަޑއެިޅގެން  އެދި  ސަރުކާރުން އެހިސާބުން އުނިކޮށްފައިާވތީވެ މީތި އަލުން ހުއްދަ ދިނުމަށް. ހުއްދައަށްހަމަ ކަ

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ހަމަ އެދި ދަންނަވަުމން  ދެްއވުންމުަގއި ސަމާލުެވވަަޑިއގެންއޮތީ. އެބައި ހަމަ ކުިރއަށް ގެންދިއުމި

ނޑު ފުުރޞަތެއް އަުރވާނަން. އެމަނިުކފާނު އަލަށް ކޮމިޓީއަށް  ވަަޑއިގެން މިކަމަށް ިމަގޑީަގއި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 ޑެލިބަރޭޓް ކޮށްދެްއވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއުޅެނީ  ނޑަށް ހީވަނީ. ެއއްއިޝޫ 3އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ ެހން. އަޅުގަ

ނޑާލާފައި އުނިކޮށްފައި އޮތް އެްއެޗއް ދިނީ ކިހިނެއްހެއްޔޭ މެންބަރުން އެއް އިޝޫައކީ  ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ. ކަ

ނޑަށް  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި މިއޮތީ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...ދެން އެއާިއއެކު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހީބވަނީ މި ދެ މައްސަލަ ެދ ޓްރެކެްއަގއި ވަކި މިނިސްްޓރީއަކަށް އެޑްރެްސކުރަންވީހެން. މި އަނެްއ ކޮށްފަިއ ހުރި 

ނޑުމެން ކުރާ ހިތްވިޔަްސ، ކަމަކަށް އަ ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގަިއ ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނެތް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ުޅގަ

ފަހަރެއްގައި ކުރާ ހިްތވެދާނެ. އެކަމަކު އޭތި އެ އޮތީ ކޮްށފަ. އެ އުނިކޮށްފައި ހުރިކަުމން އެއީ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް 

)ރެކޯޑިންގގައި ެމންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ރަނީ. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް... ބަލާފައި މަޖިލީހުން ބާރުތަކެއް ހަވާލުކު

ނޫނިއްޔާ ވެިރކަން ހިންާގ ހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެން ެއކަން ެއޮގތަށް ކުރަމުން ގެންދާތީވެ އަނެއް ސާފެއްނުވޭ(

ޅުަގނޑުމެން އެއީ އަދި އަ )ރެކޯޑިްނގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ(... ފަރާތުން ފޮނުވާ މައްސަލަެއއް

ހުއްދަ ދިން ވެސް  ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ހުއްދަ ދިން ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް ނޫނިއްޔާ ހުއްދަދިން ކަމުގައި ވިަޔސް

ދެން  ެއާވނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، ޮގއްސަ އޮތް އެްއޗެއް.ޚިލާަފށް  ހުރި ޚަރަދަކީ ޤާނޫނާ ޭއގެ ކުރިން  ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ...ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުދޭވަަރކަށް ފަސްއަޅާލެވޭ ގޮތަށް މިެލވޭ ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެހި. ފަްސއަޅާއެއީ އަެނއްގޮތަށް 

ކަމަށްވާތީވެ ފަސްއަޅާލުމަީކ ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން  )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާފެއްުނވޭ(

ނޑު ދަންނަދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.  ކަމެއްކަންހިނގަމުންދާ  ވަނީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގަިއ ައޅުގަ



  

ނޑުމެންަނށް އެޑްރެސް ކުެރވިދާނެ. ކޮްނމެ ގޮތެއް 3ވަކި  އީވެއްިޖއްޔާ މި ިވޔަސް ބަެއއް  އިޫޝއެްއގެ ގޮތަށް އަުޅގަ

)ެރކޯޑިްނގަގއި ެމންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް  ...މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުަގއި

ނޑަށް ެވސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ އެ ޚަރަދުތައް މިހާރު ވެސް، މިހާރު ނުވޭ( ސާފެއް ނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ފޯނެއް ކުރަން  އްއެހެންނަމަވެސް ޔަޤީނެ ނެ.ވެސް ހިނގަމުންދާ ކޯލް ދެންމެއަކު ފޯންނުކުރެުވނު. އަޅުގަ

ްއ އަިއކަމަށް. މިހާރު ވެސް ހިނގަމުންދާ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ކަންނޭނގެ މިހާރު އެބަ ސިގްނަލް ލިބޭ ފޯންކޯލެ އަތުެވއްޖެ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ މިހާރު ވެްސ ހިނގަުމންދާ ކަމެއް ތި  އެީއ ގޯެހއް.  ހިނގާފައި އޮތަސް އެއެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ންވީމަ، ލޯމަރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް ވެސް. އެހެ ބޮޑަށްކަޅުވާނީ ކަޅަށް. ހުދުވާނީ ުހދަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންެމ 

ށް ގެންދަން ަވސް މައްސަަލއެްއެގ ގޮތުަގއި ކުރިއައަނެއް ަމްއސަލަ އަދެން އެކަމަކު މިދެންނެވީ މިކަން ބަލަންޖެހޭ. 

)ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި އެއްެޗްއ ... ކަންތަކާއި މެދުގައި ގޮެތއް ގިނަދުަވސްނުކޮށް 3މި  އެކަމަކު މޭ.ބޭނު

 ސާފެއްނުވޭ(

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ނާޝިުދ. މަނިކުފާނު އެބައޮތް.  3

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙު

ގެ ކޮމިޓީން މިހާރު މި ވެފައި އިން ގޮތަކީ މަޖިލީހުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު މީގައި ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗެއް. 

އެލަވަންސްަތއް ނުދޭ ގޮތަްސ ފާސްކޮށްފައި ކޮމިޓީން.  އިން ފެިށގެން މި 3102 ރީޖަނަވަ 0މިއޮންނަނީ 

އިން ދޭހަާވ  މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ފާސްވެފަިއ މިއިންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސިޓީ އެހެންނަމަވެސް މި

ގެ. ދެން އޭޕްރީލުްނ 3102އިނީ ގެޕެއް ލާފައި މި  ގެ އޭޕްރީލް. އެހެންީވމަ،3102ތުން މިއިންނަނީ ފާސްވެފަިއ ގޮ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި މިއޮތް އެކްސްޕެންސަްސ ޝީޓްހަމައަށް ފެށިގެން މިއަދާ ނީ ތަކުގައި މިއޮންނަ. ދެން އަޅުގަ

ކޭ. އެހެންެވއްޖިއްާޔ ހަމައަށް ހިނގާފައި އޮްތ އަދަދެ ގެ ޖަަނވައީން ފެިށގެން ނޮވެމްބަރ މަހ3102ާބުނެފައި މިއީ 

ހަމައަށް ހިނގަންެވއްޖިއްޔާ ޭއގައި އެބަުއޅޭ އެްއކަލަ ޯގސްބަެޔއް.  ށް ހިނގަންވާޭނ. ނޮވެމްބަރ މަހާއަހަމަ އޭޕްރީލާ

 ކުރި ކަމެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ގޯސް ބަެޔއް އެބައަދި ސަރުކާރަކުން  ދެން މި ގޯސްބަެޔއް އެަބއުޅޭ. ެއއީކީ

އްގެ ގޮތުްނ ތިބި ބައެ ަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަިއ މިތާ. ެއއީ އަޅު ނުކުރާ އެއްެޗއް އެއޮތީ ދެވިފައުޅޭ. ެއއީ ފާސް

ންސްަތްއ ނުދޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމަ، ލަވައަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ މަޖިލީހުން މިއޮތީ އެ ފާސްކޮށްފައި މި އެ

ނޑުމެންނަކީ ޒިންމާ  އް ބައެދާރު ރައްޔިުތން ތަމްސީލުކުރާ އެއީ ކިހިނެއް ހިނގާފަިއ އޮތް ކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ކުރަން ން ހިނިގ ކަމެއްތޯ ކިހާ މުހިއްމުވެގެްނތޯ މީތި މި ޚަރަދުއުސޫލަކު ކޮން އެ ހިނގީކަމަށްވަންޏާމު އެކަން 



  

. އެއީ މަޖިލީހުން ނުދޭން އިްނސްޓޭޓް ކުރަން މިއޮތީ އަންގާފަ މިޖެހުނީ. ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީތާ އަލުން މީތި ރީ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު މިވާފާސްކޮށްފައި އޮތް އެްއޗެއް ިމއޮ ގޮތް. އެހެްނވީމަ،  ތީ ޮގއްސަ. އެހެްނވީމަ، ައޅުގަ

ިވދާޅުވާ މައްސަަލއަކީ އެްއ އެ ކުރަން އިންސްޓޭޓްސްޓޭޓްކުރަން. ރީއިންސަރުކާރުން މިބޭނުންފުޅުވަނީ މީތި ރި

ސަލަެއއްތޯ. ފާސްކޮށްފައި އޮްއވާ ކިހާ މުހިއްމު މައް އީމައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަަކއަކީ މި

ނޑުމެން ބަލައިއަޅުގަ  އީ ކޮށްފައި އޮތީ. މިޚަރަދުވެސް މިއޮތީ ީކއްެވގެންޯތ  ދޭންޖެހޭ ނޑަށް ހީވަނީ ައުޅގަ

އެކަން އެަބ މިހާރު މިހާރު އެބަ ވިާދޅުވޭ  . ސަރުކާރުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ،މައްސަލަެއއްހެން. އެއީ ވަރަްށ ސާފު

. ައޅުަގނޑުމެން މިތާ އޮޅުވާލާކަށް . އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެއީ ވަރަށްބޮޑު ކޮްނސާރންއެއް އިނގޭތޯމިހާރު ކަމަށް ހިނގާ

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިއެްއވެސް ވާހަކަެއއް ނުދަްއކަން ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ  . އަުޅގަ

ނހަމަގައިމުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދައްކާނީ  ޑު މިވާހަކަ ދަްއކަނީ. ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. . އެގޮަތއް ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑު ވަރަށް  ޮބުޑ އޮޅުވާލުމެއް އޮުޅވާލައިފި. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް އާދެ! އަުޅގަ

މިއޮޅުވަީލ އިދާރީމޭޒުން. އިާދރީމޭޒުން އޮުޅވާލީމަތާ މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި މި ސަރުކާުރެގ ބަޖެޓުން ހިނގާފައި އޮްތ 

ނޑު ދެންނެވި  ކާރު ޚަރަދު ޝީަޓކާކާއި ރަދުތައް ކަމަށް ބެލެންސް ޝީޓަޚަ އެަބއޮތް. ޭއގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް އަުޅގަ

އަދީބުެގ އަމިއްލަފުޅަްށ  އީ ނޑު ސާފުކޮށްލަްނ އިދާރީމޭޒުން ބޭނުން މިއެްއޗެްއ ދެންނެވީ. އެހެންީވމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އަދީބުގެ އަމިއްލަ މުާސރައިން ކުރާ ޚަރަދު ވެސް ހުރި ޚަރަދުތައްތޯ ކުރަްއވާފައި . އަޅުގަ

އަށް އެކި މީހުން އޭނަ ތޯންއަދި ކީއްކުރަ ވެސް ން ކުރާ ޚަރަދު ގޮްތގޮުތން ވެސް ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި އޭނައަށް އެހެން

ރިސޯްޓ އޯނަރުްނ  މިތާނުކ ބޭނުމެއް ނުވޭ. ނާޔަތްތަކާިއ އެހީތަާކއި އެލަވަންސްަތކުން ކުާރ ޚަރަދެއް ވެސްދޭ ޢި

ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން  އީމަޖިލީހަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. މި  ން ކުރާ ޚަރަދެއް ވެސް މިތަކުދެއްވާ ދީލަތި އެހީފުޅު

ފަހަރަކު ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ވާހަކަެދއްެކވިއިުރ ވެްސ  ަގއި ކޮންމެނމިތާ ީހކޮށްގެން ކަމަށް ކޮށްފައިާވ ޚަރަދެއް 

ނޑު އެބަުއޅޭ. އެހެންރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަން  އެބަ އޮުޅވާލަން ކުރަނީ ކޮންަކމެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން  ވީާމ،ައޅުގަ

ނޑައެިޅގެން މިދަންނަވަނީ ހަމަ ސީ . މި ޚިޔާނާތް މިއޮތީ ވެފައި ދާ ވަރަށްބޮޑު ޚިޔާނާތެއްބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކަ

. ދެން ައޅުަގނޑު ހަަމ ރާއްޖޭެގ މިހާރު ވެްސ އެަކމެއް މަތިޖައްސަވަން ކިތަންމެ ވަަރކަށް އުޅުަނސް ނުވާނެ

ިއ އާ  އަޅުަގނުޑގެ ދަރިންނަށް ނުިކޔެވޭ ހިސާބަށް އޮތީ ސަރުކާުރން ވައުުދވެފަިއވާ ގޮތަށް ވެްސ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ

ބޮޑު ުނކުރަްއވާތީ. ޑޮކްޓަރުން މިތަނަށް އަްނނަން އިންކާރު ކުރަނީ އެީމހުންގެ މުސާރަ ުކޑަކަމުން.  އެްއޗެހި

ްއކާ ވެސް އިތުުރ އެހެންވީމަ، މިހާލަތުަގއި އޮްއވާ އެންމެ ދައުލަތަށް އާމްަދނީ ގިނައިން ލިބޭ ފަރާތްތަަކށް އަނެ

ހާސް ލިބޭއިރު  21ލައްކަ  0ކިވަރަށް. ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް އެބައޮތް ކަންކަން. ެއިކބޭފުޅުންނަށް އެ ޢިނާޔަތްތަކާއި



  

ސް ލައްކަ ކޮންމެވެ  3ހާސް، އަެނއްބައި ބޭފުޅުްނނަށް  22 ލަްއކަ 0 ްނސްވައްބައި މީހުންނަށް ހައުިސންގ އެލައަނެ

ނޑަށް ހީވަީނ ހެން އަާހސް، އިސްލާމިްކ މިނިސްޓަރަށް 53 ލަްއކަ 0ށް މިއޮތީ ވަރެްއ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަ  ޅުގަ

އެފެއާރޒް  އެންމެ ބޮޑުކޮށް މިއޮންނަނީ. އާދެ! އެހެންވީމަ، މިކަްނަކން މިގޮތަށް ނުވާނެ ގޮތަކަްށ މިކަން ހޯމް

އެއީ އުމަުރވީމަ ނުދެނީ ކަންނޭނގެ. އެހެން ޕާޓީއެްއވީމަ، ނުދެނީހެން  ުކޑަ ލިިވންގ އެަލވަންސް. މިނިސްޓަރ ވަރަށް

ންްސގެ ގޮުތގަިއ ށް ޕީނަޓްސް ހައުސިންގ އެލަވައެފެއާރޒް މިނިްސޓަރަ މަ، ހޯމްއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މަޤާމުގައި ހުންނެިވ ބޭފުޅާ އެހާ ކުޑަ ގޮތަކަށް  ދެއްވާކަން ެވސް އަުޅގަ

މަ، އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ލޮބުވެިތ ބޭނުން. އެހެންވީއެބަ ސާުފކޮށްލަން  ކިހިނެއްތޯގޭެގ ކަންތަްއ ެއކުރަްއވަީނ 

ގެްނގޮްއސަ އަލުން ަމއްސަލަ  ކޮމިޓީއަށް މި މެންބަރ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ކުޑަޢިއްޒަތްތެރި އަުޅަގނުޑގެ ައޚު 

ނޑަށް ތާއީދެއް ުނކުރެވޭ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީމަ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކުރަންކުރުމަށް ތާއީދުދިރާސާ . އަޅުގަ

 ...ބެހޭ މައްސަލަެއއް. ދައުލަތުގެ ޙަޒާާނއިން ީއ ފައިސާއާން ކުރަން. މިއެކަ ބަލާނުލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓު ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ. 3ތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

 ނޑު ބަލާލަން ބޭނުން.އަުޅގައާނ، މި ނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ. މި ކުރެވޭތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ފުރުޞަުތެގ  3ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ިތދެއްވާ ެއއްބާރުލުން ހަމަ ިއންތިޙާއަށް ޝުކުުރވެރިވަމުްނ މި 

  އިން މުޙައްމަދު.މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަުރވަްނ 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ރު ުޙސަދާއިރާގެ މެންބަ މަތިވެރި

ޔަޤީނުން ވެސް އެއްތަނަކަށް އެބަޭދ  މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމެއް. މިހާރު ވެސް ހަމަ އީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި

ރުިފޔާ. ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިނިސްޓްރީ ހިންގަން  0111/-ރުިފޔާ. ޕެޓްރޯލް އެބަ ދުްއވޭ  5211/-ޑްރަިއވަރަށް 

ނޑަށް ީހވާ ެއއްެޗއް. މިހާރު ބަެއއް އީމިނިސްޓަރެއްހެން. މި ހުންނަނީ ނޑަށް ހީވާން އެބަޖެހޭ.  އަުޅގަ ކަްނކަން ައޅުގަ

ހިނގަމުންދާ ކަމެކޭ. ދެން މިހާރު ވިދާޅުވެއްެޖ  އެއީއެހެންނޫންތޯ މުޤައްރިރު. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީ 

ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަން.  ވާފައި އެބައޮތް ުކޑަ ތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްއޭދަފުށީގެ ޢިްއޒަތްތެރި، ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތް



  

ނޑު ތާއީދުކޮމިޓީ  ުކޑައެހެންވީމާ،  އްސަަލ މަ ުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަށް ގެންދަން އަުޅގަ

މި ޚަރަދު ކޮށްފަިއ  ފޮނުާވފައި( )ެރކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުިވ އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ ...ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޓީއަކީ

ވަން އެއަށް ާތއީދުކޮްށ ކުޑަ ކޮމިީޓއަށް މައްސަލަ ެގންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ްނނަންޖެހޭކިހިނެއްތޯ ބަލާފައި ގެ ހުރީ

ނިންމާލަނީ. ހެޔޮނުވާނެ ކަމެއް ހިނގަމުްނދާ ގޮތް ނުބަލާ ކޮމިޓީެގ  މިަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި އަޅު

  ކަމެއް ނިންމަވަން.މުދުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މެންބަރުން އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް   ނުކުތާ 3ަގޑިއިާރއި ހަމައަށް މިދެެވނީ އެޖެންޑާގެ  0އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ  .ށް ގެންެދޭވވަރު ނުވާނެ ކަންނޭނގެށްގެން ކުިރއަކުތާއަށް ރިާޢޔަތްކޮނު 0 އެއް އޮްއވާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ސީދާ ގުޅޭ މަހަމަ ހުރި  ވަކި ގޮަތކަށް، ެއކަމަކު މިވެސް މިއާއި ވަރަށް ގުޅުން  އީމި އްސަލައަކަްށވާތީ އަުޅގަ

ްށ ރިއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުމަސައްކަތް ެއއްކޮށްެލވިގެން  އެރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި މި ހިތަށް

ނޑުމެންނާގެންދެވިދާނެ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަ ހަމައަށް ަސރުކާރުން ފޮނުއްވާަފިއާވ  ދައިން ދެންމެ ައޅުގަ

ހަމައަށް  އޮތް. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާގޮތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަ 2ސުވާލުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ދެވޭނެ މަގުެދއްކީމަ ރަނގަުޅާވނީ އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ްށ ގެން ރު މި ކުރިއަިޢއްޒަތްެތރި މެންބަ، ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ތަފާ މެންބަރު، އްވަރު ހުންނާނެ ތު މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ތަޞަ ދެން ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، މިކުރިއައެގޮތަށް އިނގޭތޯ. ެއއީ މަްއސަލައެ ށް ގެންދެވުނީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަތުަގއިވާ ޮޑކިޔުމެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިގެން  2ށް ގެންަދވާ. .. އާދެ! ކުރިއަަކމަށް. ންޓެއްމިކަން ބެލޭނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ައތުގައި ިމވަނީ ުކޑަހުވަދޫ ާދއި   ޅުއްވައިހުށަހަ ޢާމިރުރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙުމަދު ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

ކުރަްއވާފަިއވޭ ސަރުކާރުްނ މި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދީދީ ތާއީދުފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢި 

އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިނގޭތޯ. އަދި މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ. ައޅުަގނުޑގެ ހަނދާނުގައި އެބަހުރި ހުށަހެޅިފަިއ 

 ކަށް ދާނެތީނަން. އެހެންނޫނީ ކޮންފިއުޝަނައަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާޑުކޮށްލައްވާިތ. މަގޮތް ވެސް އެަބއޮތް.  2

ނޑުމެންނ3102ާޖޫން  2ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިދަންނަވާލީ. ަރއީސުލްޖުމް އަޅުަގނޑު މައަށް ހަ ަގއި ައޅުގަ

ވަނަ ޖަލްާސއިން  21ުރގެ ވަނަ ދައު 2ވަނަ އަހަރުގެ  3103އެްއގޮތަށް މިދެންނެވި  ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް ސިޓީއާ

އިން  3102އޭޕްރީލް  0ހަވާލާދީ އެ އުނިކުެރްއވި އުިނކުރެްއވުން. މާނައަީކ  ކުރަްއވާފަިއވާ ފާސްކުެރްއވުމާފާސް

ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެގްެޒކްޓިވް ޕޮޒިޝަންަތުކެގ  ފެށިގެން އުނިކުރެްއވި މިދެންނެވި ޚަރަދުތައް އަލުން މި 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތޭ.  ޢާމިރުތަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. މާނައަކީ އެގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ބޭބޭފުޅުންނަށް އެގޮ

ލިޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް އަދި، ަފިއސަލް ނަސީމް އެއީ ކާށިދޫ ދައިން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާހަމަ އެބީ



  

ނަ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިންެވގެން މިއަން ތު މިހެން އޮތަސް މިއާމަޢުލޫމާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މި

 ލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށް ލޫމާތު މަދު ކަމަށް މި ފެނުނު މަޢުޢުއުފެދުނު ނުވަތަ މަ ހަމަނުޖެހުން މިތެރޭގައި މި ހިތް

މަށް އިބްރާހީމް ވުޒިރުކޮށްގެން އޮުޅންފިލުއްނުވަތަ މި ޚަރަދު ހިނގިތޯ ނުހިނގީތޯ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހާ

ތާއީދު ލިބިފައި އޮްއާވ  ގެއެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް މިދެންނެވިހެން ފައިސަލް ނަސީމްއަދި ލިޙު ހުށަހެޅުއްީވ. މުޙައްމަދު ޞާ

ވަނަ ގޮތަކީ މިކޮޅުން އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ  2ވަނަ ޮގތެއް. އެ  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ފަހުން މި ލިބެނީ 

ހުށަހެޅުއްީވ ކޮމިޓީައކަށް މި ދެންނެވީ ޚަރަދުެގ ބައިަތކާއި އޮޅުންފިލުްއވަންޖެހޭ  މް މެންބަރު ސަލީޢިއްޒަތްތެރި 

ބައިތައް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ދެންމެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާަހކަ ފެއްޓެވީ ވެސް އެހެން. ެދ 

މި މަސަްއކަތް ނިންމާލެވޭނެ އެންެމ  ޓްރެކަށް މި މަސަްއކަތް ގެންގޮސް ނިންމާލެްއވުން މިީއ އަވަްސކޮށް އަދި

ރަނގަޅު އެއް ގޮތް. ހިނގާ ޚަރަދެއް ހިނގާ ކަމުގައި ާވނަމަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަމުގައި ވާނަމަ، ެއކަްނ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ކޮމިީޓ އަީކ މިއީ. މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީން އެކަން ބަލާނެ. އަދި ަބލަން ވެސް ޖެހޭނެ. ެއީއ 

ގެ މެންޑޭޓް އެއީ. އެހެްނވީމާ، އެ މަްއސަލަ ބެލުން، އެ ހިނގާފައި ހުރި ޚަރަދުތޯ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެން އަދި ސަޕޯޓް ކަރުދާހެއް ގޮުތަގއި ނަމަވެްސ މި އިދާރީމޭޒުން ގެންަނވާފަިއ މި އޮތް ކަރުދާހުަގއި ިމ 

ންމެ ހަމަ ވިދާޅުވި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހިނގާ ޚަރަދުތަކާއި އަދި ތިޔަ ވިދާޅުވިހެން، ޙުަސއިން މުޙައްމަދު ދެ

ޚަރަދުތައް އެ މަނިކުފާނަށް މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވަމުންދާ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް 

ނޑަްށ ހީވަނީ ިމ ކޮމިޓީެގ ރެކޯޑުން އެކަން އެ ދިަޔއީ. ެއހެންވީމާ، މި ތިން ގޮ ތަށް މީގައި ހަމަ ހިމެނޭހެން، ައުޅގަ

ވޯޓަށް އަހަން އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ. މި ތިން ގޮތުން އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަާވނީ، މި ދެންނެވީ، އާދެ! 

އެހެންވީމަ، ތިން ވަނަ އުސޫލަކަށް އަޅުަގނޑު ޕާޓީައކުން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ދެމުން ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. އެންމެ 

ނޑު ދޭނަން ިއބްރާހީމް  މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ފުރުޞަތު. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

އަކަްށ މި މައްސަލަ ފިނޭންސް މިިނސްޓަރު ހާޒިރުކުރަން. ކުަޑ ކޮމިޓީ ހުށަހެޅުމެްއ އެަބ އޮތް ެދއްތޯ އަޅުަގނުޑގެ

ވާނެހެން ެއ އެީއ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ޒިރުކުރުްނ ވެސް ދަންޏާ ކޮމިޓީ އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހާ

އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ޢާމިރުވަނަ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނީ ދެ މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާކޮށްލުމަށް.

 3102ގެ، ހުށަހެޅުއްވުން އިނގޭތޯ. ފާްސ މިއަދު ކުރެވިއްޖެއްޔާ އެ ަވރަށް ބޮޑު ގޯހެއް އިނގޭތޯ. އެއީ މި އަހަރު

ނޑުމެން ފާސްކޮ ރަދުތައް ނުލާ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުަގިއ ށްފައި އޮންނާނީ މި ޚަވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނުަގއި ިތބެ ފާސްކޮށްލާކަށް ހެޔޮނުވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ   ނެތް އެްއޗެއް ހަމަ ުކއްލިައކަށް އަުޅގަ

ރިތޯ ން ހޯއްދަވާަފއި އެ ަފއިސާ އެބަހުޢުލޫމާތު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީހޯދަންވާ މަ ވެސް ސާފުކުަރްއވާފައި ީމގައި 



  

ކުރަނީ. މި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި މިކަން ކުަރން އޮތް ގޮތް އިނގޭޯތ. ބައްލަވަން. ކޮންާތކުންތޯ ޚަރަދު

މާއިގެން ކުރިއަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޫން ގޮތަކަށް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމަ، އެ ސާފުކުަރއްވާަފިއ މިކަ

ވަަޑއިގަންަނވަންވީނޫންތޯއޭ. ައދި އެއް ުދވަސް ދެ ދުަވސް ވިަޔސް، މިހާރު ވެްސ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ެއ 

ނޑުމެން މި ފާސް ނުދާޅުވަނީތާ އެބަ ކުރަްއވަޭއ އެ ޚަވި ކުރިއަސް މިއަދު ރަދުތައް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަ

ހެން އަވަސްއަުރަވިއގެން މިކަން ކުރުމުގެ ބޭުނމެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. ރަދުކުރައްވާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެޚަ

 ހަމަޖެހިލައިގެން އޭަގއި އޮތް ުއސޫލުގެ މަތީން މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދަވާށޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖޭ.ޕީގެ، މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން 

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެ ރާހީމް ހުށަހެޅިޔަސް އިބް ގެންދަން ން ދެ ޓްރެކުން އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ

 ކަމެއް ނޫނީއެބަ ދޭ. ނިމިފައި އޮތް ަކމެއް ނޫން.  ހިނގަމުންމުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާުޅވި ަފދައިން މިހާރު މިކަން 

ނޑަށް މިކަން ހަމަައކަށް އެ ދެން ސަރުކާރުގެ މަްސޫއލިއްޔަތަކީ. ންނަނީކީއެއް ޫނނޭނިމުމަކަށް އަ ޅުވުުމގަިއ އަުޅގަ

އެހެންވީާމ، މި ދެންމެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ވޯޓު... )ެރކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ(

ންދަން ަޔތު ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް މިކަން ކުރިއަށް ގެމާލިއް ހާލަތު ނުބަލައި ޞާލިޙް ވިދާޅުވި ގޮތަށް ބަެޖޓުގެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ހުށަހެޅުްއވި މެްނބަރުނިންމުމަށް ވާނެ މިކަްނ އަނބުާރ ވެސް ޒިންމާދާރު ގޮަތކަށް ވުރެ އަުޅގަ

ގޮތަށް  ދަން ހުށަހެޅިފައި އޮތްައކަށް މީތި ގެންދާރު ގޮތަކަްށ ވާީނ ކުަޑ ކޮމިޓީނަންގަވާފަިއ، މިހާރު އެންމެ ޒިންމާ

ގެންޮގއްސަ އެ ކުޑަ ކޮމިޓީ ހިނގަމުން ދާއިރު ނުވަަތ ައއުމަށް ފަހުގަިއ ނަމަވެސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ރަދުކުރާީނ ޚަ ރަދު ކުެރވިފަިއ އޮތީ. ދެންސްޓަރު ވެސް ގެނަސް، ކިހިނެއްތޯ ޚަހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފިނޭންސް މިނި

ނޑު މި ދެންނެވިހެން ކުރީގައި ކޯްއޗަކުންތޯ. މި ކަންތައް ބެއްލެވުމަ ށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުން ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް ަބއެއް މެންބަރުން އެހެން ވިދާުޅވިޔަސް ކުއްިލއަކަށް މިހާރު ނިންމާކަށް ނުޖެހޭ. މިކަން 

ސް އެަބ ތިބި. މިއީ ޖެއްސުމަކަށް ރައިވަރުން ވެޑް އެބަ ހިނގާ. އެ ބޭފުޅުންގެ ކާރުކޮޅުތަުކަގއި ޕެޓްރޯލް އެބަހުރި.

 ދެންނެވި އެްއޗެއް ނޫން. ެއަކން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ އެހެންނޫންތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރުމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު



  

ނޑުގެ ވާހަކަިއަގއި ވެސް ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ ތަކުރާރު ންނެވޭީނ ކޮށް އަޅުަގނޑަށް ދެއާދެ! އަުޅގަ

ިވސްނުމާއި ފިކުރަށް ފެންނަ ެއއްެޗއް. ެއގޮުތގެ މަތީން މި ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަަލ  އަޅުަގނުޑގެ ުބއްދި ާއއި

ންމާފައި ވަނަ އަހަރު ނި 3103ހުރި ހަމަ ހުރިހާ ލިޔެކިުޔންތަކެއް އެބަހުރި. އަދި  ހުށަހެޅުނުއިރުގަިއ މިކަމާ ގުުޅން

ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮތް ގޮްތ ވެސް އެބަ އިން. އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ސިީޓގަިއ  ރިޕޯުޓގަިއ މިަކން އޮތް ކޮމިީޓގެ

ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަލުން މި ފައިސާ ިދނުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް  

ނޑު ހުށަހެޅުން އެގޮތަށް ފާސްކުުރމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ. ވާެނ ދަންނަވާފައި  ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، މި ފައިސާ މިހާރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދެވޭތޯ ނޫންތޯ މިކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން 

ނުޑގެ ސާފުކުރުމަކީ އެއީ ހަމަ ނެތްކަމެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ެއގޮަތށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ 

ނޑު  ނޑަށް ހަމަ އެ ވިސްނޭ ހަމަތަކުގެ މަތީން އެ ވިސްނުމުގައި ައޅުގަ މަސައްކަތް، މި ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ވާތީެވ، މި ތައް ބަލަހައްަޓއި ކޮމިޓީ ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ އަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ އެްނމެހައި ކަންތައް

ެވސް ރަްއޔިތުންނަށް  ަތއް ޒަމާެނއް ވަންދެކަށް ބެހެއްޓުމަކީ ވެސް ެއއީކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅޭ މަްއަސލަތައް އެ

ުކރާނެ ކަމެއް ނެތް. މިއަދު ިމއޮތީ ސަރުކާެރއް އެކުަލވާލާފަ. ސަރުކާރެްއ ހިންގުމަްށ މެހެން އެކަމުަގއި ފައިދާކޮން

ނުޑ މިކަން ސިފަކުރަނީ. އެހެ ސަުރކާރުެގ ، ންވީމާޓަކައި ބޭނުްނވާނެ ވަސީަލތެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ  031ރިއްޔާ ޤާނޫނުައސާސީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

މެންބަރުންނަށް އެ ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތުގެ ވާހަކަ ުނވަތަ އެމީުހންނަށް ލިބެންވާ އެލަވަްނސެްއ އެމީހުންގެ މަސަްއކަތްތަްއ 

ނޑު މީތި  ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ހޯދުމުގެ މަތިވެރި ނިޔަުތގައި ުހށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުންނަށް ަވޒީރުންެގ ފަރާތުން މި ޚިދުމަތް އެންމެ 

ށަހެޅުމެއް. ެއހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ފައި އޮތް ހުއި އެ ފަސޭހަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަ

ނުޑގެ ހަމަ  އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމޭ. އެ ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

 އިނީ ެއގޮތަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ނޑު  އެދިފައި އޮތީ އަޅުަގނޑު ެދ މީހުން ފުރުޞަތަށް ބެހޭ ގޮތުން މިއާ  ައޅުަގނާޑއި ސަލީމާ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

މިތާނގައި ދޮުގ ވާހަަކ އެބަ ދައްކާ އިނގޭތޯ. ދެންމެަގއި މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި މިހާުރ 

 ވީމާ، މަޑުޮކށްލާ...ވެސް ެއކަން އެބަ ކުެރއޭ އިނގޭތޯ. ސާފުކޮށްދެްއވަފާނަންތޯ ކާކު ކަން. އެހެން

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވާ ެއއްަޗކަށް ޖަވާުބ ދެއްވުން ހަމަ މަޑުކޮށްލަދެްއވާފައި ކުިރއަށް ގެންަދވާ. 

ވޭނެ މަގު ޮއއްަވއި، ކޮމިޓީ ހަމަ ރީއްޗަްށ ކުިރއަށް ެގންދެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތުގައި ކުރިއަްށ ގެންަދވާނީ. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު، ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މައިކް އޮފްކޮށްލަދެްއވާ! އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ކޮމިީޓގެ 

ނ ުޑ ކުރިްނ ވެސް ދަންނަވާީލ ތިން ގޮަތކަށް ހުށަހެޅުން އެބަ އޮތޭ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ުކޑަހުވަޫދ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ދޫ ދާއިރާގެ ފޭހުށަހަޅުއްވަިއ، އޭދަފުށި ދާއިރާތޯ؟ ާއދެ! އާދެ!  ޢާމިރުމަދު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުދާއި

ނީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ކޮމިޓީން ވަބްރާހީމްދީދީ ތާއީދުކުރައްވާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ފާސްކޮށްދެއްަވއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް. އެގޮތަްށ ހުށަހަޅުއްވައި ާތއީދު ލިބިފައި އޮތީ. އަެނއް ގޮަތކީ 

ނަމަވެސް  ިމކަން ނިންމެވި ފައިަސލް ނަސީމް ތާއީދުކުރައްވާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުށަހަޅުއްވައި އަދި 

އާއި އަދި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަރީ ހާޒިރުކޮށް މި  ބަޖެޓުގައި މި ހިމެނޭ ވަރަށް ފައިސާ ހުރިތޯ

މައްސަލަ އޮޅުންފިލުވުން އިނގޭތޯ. ދެން ެއއާެއކުަގއި ިމ މަސައްކަތް މިގޮތަށް ނިްނމެވުމަށް ކުޑަ ކޮމިީޓއަކުން 

ރުންކޮޅެއްެގ ނަންތައް ވެސް، މިހާރު އެ ހުށަހެޅުްނ އަނބުރާ، ވޯޓަށް އެހުމުެގ އެކުަލވާލުން. ެއ ކޮމިީޓގައި މެންބަ

 ވޯޓަށް އަހަން. ފުރަތަމަ،ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އެންމެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރުމުެގ ކުރިން، ެއކަން ސާފުކުރާކަށް ނޫން ދެްއތޯ. ފާސްކުއަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމުގައި މިއޮތީ އެކަން ފާސްކޮށްފައި 

 ...އާދެ! ބަޖެޓުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމަދު ޞާލިޙް އިދާރީމޭޒުން ހަމަ ރަނގަޅުކޮށްެލއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށްލަނީ. އިްބރާހީމް މުޙަ އާދެ!

އްވުަމށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ިއނުން މިކަން ސާފުކުރެހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ފުރަތަމަ

ވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަްލ ދި އެކަމަށް ާތއީދުކުރަްއވާފައި ހާޒިރުކުރަްއވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުން. އަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މިވަ ައކަށް، ުކޑަ މިޓީގޮެތއް. އެއީ ކޮ 2ނީ ޖުމްލަ ނަސީމް. އާދެ! އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

އް ައއި. ެއކަމަކު ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. ެއއަަކށް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް އެ އަކަށް މެންބަރުންގެ ނަްނތަކެއް ނުޓީކޮމި

ކުރިއަށް ގެންދެޭވކަށް ައޅުަގނޑު ނެތިން. އެންމެ ފުރަަތމަ ގޮތަކީ ކުޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދުކުރެްއވި ގޮތަށް ރައީުސލްޖުމްހޫދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީ ފޭދޫ ހުށަހަޅުއްވައި

ވަަނ  01ވަނަ އަހަރުގެ  3103އެްއގޮތަށް  ޖިލީހަށް ލިބިފައި މިވާ ސިޓީއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް މަ



  

ފާސްކޮށް ފާސްކުރުމަކާއި ހަވާލާދީ ަވނަ ޖަލްސާ އިން  20ވަނަ ދައުރުގެ  2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ިއވާ އެްގޒެކެިޓްވ ން ފެށިގެން އުނިވެފައި 3102އެްޕރިޕް  0އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ސިޓީގައި މި ބަޔާންކުރާ 

ރަދު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްރައިވަުރގެ މުސާރަ އަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކާރުކޮުޅގެ ޚަ މުތަކުަގއިބްރާންޗްގެ މަޤާ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ޕެޓްރޯލް ޚަ ުރފިޔާ އާއި 5211ވާ ކަ ުރފިޔާ އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް،  0111ރަދަށް ކަ

ރުފިޔާ ދިނުމަށް  0111. ޕެޓްރޯލް އަދަދަްށ 5211ޑްރަިއވަރުންގެ މުސާރަ ގޮުތގައި ހަމަ މި އަދަދު އަިދ 

ނަޑއަަޅއިދިނުން އެދި ހުށަހަޅުއްަވއި ހުށަހެޅުން. ެއގޮަތށް ފާސްކުރުމަ ށް ފެންނަ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަ

ންނަ ވޯޓު އެހުމަށް ެއދެން. ކޮމިޓީގައި ޢަމަލުކުެރުވނު އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ ފެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން

ވޯޓު  5. ޭއގެ ތެރެއިން 02ފަހުގައި ެއއްވަރު ވެއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ ކޮމިޓީގައި މި ަވުގތު ތިބި ބޭފުޅުންގެ އަދަދަކީ 

ކޮޅަކަށް ލިބިަވޑަިއގަތީ. ެއހެންވީމާ، ދެން ހަމަ އޭގެ އުސޫލުން ހަމަ ނުފެންނަ މި ދެންނެވި ހުށަހެޅުމަށް ނުފެންނަ އެއް 

ކަމަށް ެއގޮތަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން! އާދެ! ުޝކުރިއްޔާ. ދެ ބައި ވެްސ 

އް، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ ޓައިވުމުގެ ސަބަބު މުޤައްރިރު އެްއވަރު މިވީ. އެްއވަރު ވީމަ މީގައި ގޮތެ 

ނޑު ވޯޓު ދޭނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ފޭދޫ ދާއިރާެގ  ވޯޓު ދީގެން. އަުޅގަ

ނޑު ވޯ 5ކުރެއްވި ގޮތަްށ އެ ރު ތާއީދުމެންބަ ވާނީ. ވޯޓު  1 ާޓއި އެްއކޮށް މިހާރުވޯޓު ލިބިގެން ދިަޔއީމަ. އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މި ކޮމިޓީގެ ޯވޓު ދިން މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މިގޮތަށް ިމަކން ފާސްވެ، މަޖިލީހުެގ 

ނުޑ ނިންމަން. ހަމަ އޭރު ވެސް ދެންނެިވްނ  ތަޅުމަށް ވަިކ ގޮެތއް ނިންމުމަށް ތަޅުމަށް މި  ފޮނުަވއިފި ަކމަށް އަުޅގަ

ވާހަކަ. އެ ވާހަކަ ޭއރު ވެސް ދެންނެވިން ހަމަ. މިހާރު ވެސް އެކަން އޮތީ އެެހން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ އެ 

 ސީދާ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއ. އާދެ! ސަލީމް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަދު ސަލީމްއޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙު

ނޑު ވަރަށް އިުޚލާޞްތެރިއާދެ  ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ. މި ކޮމިޓީގައި  ކަމާއި ެއކީަގއި! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކަިއ މާ ހަރުކަށި ގޮަތކަށް ކަންަތއްތަްއ ގެްނގުޅުމުެގ ސަބަބުްނ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ސްފިން.ގެ ހުށަހެޅި ލިސްޓު އަނބުރާ ގެނެއަޅުަގނޑު 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރުމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު

އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން މުޤައްރިރު ައވަސްކުރުަމށް ޓަކަިއ ތި ކުަރއްާވ 

ގުޅިގެން މިހާރު މެންބަރުންގެ ހިތްތަކުގައި މި އުފެދުނު  ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލައާ މަސައްކަތަށް. ދެން މި

ުރކާރަކުންނެްއ ޓަކައި އަޅުަގނޑަށް ޔަީޤންކަމާއިެއކު ދަންނަވަން ކެޭރ އަދުގެ ސަސުވާލުތަކަށް ފިނިކަމެްއ ހޯދުމަށް 



  

އެކު މިތާ ެގން ސާބިތުކަމާއިއެއްެވސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާ ަކމަށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަަވއި  އަދިެއއް ޤާނޫނާ ޚިލާފު

ނޑު މި ދަންނަވަ ނީ އަދި ނުކުރައްަވއޭ. އެކަން މި ކޮމިޓީ ބައެއް ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން އެބަ ދެއޭ ވިދާޅުވީމަ އަުޅގަ

ރަދަކީ އެ ވިދާޅުާވ ޓީން އެކަންކަން ބަލާނަމޭ. ދެން ޚައަށް ސާބިތުކޮށްދޭށޭ. ސާބިތުކޮށްދިނީމަ މި މާލިއްޔަތު ކޮމި

ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަެމއް ކަމަށް ވާނަމަ، ހަމަ ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ބެލުމުގެ ހަމަ ފުރުޞަތު 

ންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ިލބިގެން ވޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް އެއްބާރުލުން ހަމަ ކޮ

 ނެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.ވޭދަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ުޚގައި...ލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ތާރީމިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. އިހަށް މަުޑކޮށްލަދެއްވާ! ދޭނަށް އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ހަމަ ރަސްމީކޮށް ފުރުޞަތު ދޭނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑުމެން އަތް ނެގީމާ ފުރުޞަެތއް ވެސް ދެނީޚުދުމުޙްތާ ކީ ނޫން. ރު ގޮތަކަށް މިތާ ޢަމަލުކުރައްވާތީ އަުޅގަ

 ޚިލާފަށް... ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑގެ އަތުަގއި ހަމަ ޝަރީފް. ހަމަ މަނިކުފާނު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، މިއޮތީ އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުގައި ނަން މިހުރީ ޖަހާފަ.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 މުޤައްރިރު ކަމުގައި ހުންނަވާ ކަމުގައި ވަނީިވއްޔާ ޤާނޫާނއި އިންސާފާއި ހަމައިން މަސަްއަކތްކުރަމުން ގެންދާނީ. 

 

 (ރު ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފްއ ނުވޭބަބުން މެންބަ)ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްފަހަރާ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ސަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު ހަމަވީ މިނި 3ވީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޓު ހަމަމިނި 3ޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޓު ހަމަވެއްމިނި 3މިހާރު 

 .ތޯ. މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ެވސް ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯއިނގޭ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

 ލަާވވަރުން ކީ އެްއޗެއް ާސފެއް ނުވޭ.އްއަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތުަގއި ަހޅޭ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރުމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު

ނޑަކަށް...  އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތުަގއި ަމރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާހަަކދައްކަވާތީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓުގެ ފުރުޞަތު މިނި 3ފާނުގެ ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު އޭރުެވސް ދެންނެވިން މަނިކު

އަޅުަގނޑު އަރުވާނަމޭ. އެ ބޭނުންފުޅު ނުކުރައްވާ ކުިރއަށް ގެންދެވީމާ، ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ ފުރިހަމަ 

ޚިލާފުނުާވ  ސްލަކާއި އުސޫލަކާބޭނުން އެއްޗެްއ ހަމަ އިސްލާމްދީނުގެ އަހަމަ ރު އޮންނާނެ މި ކޮމިޓީގައި އިޚްތިޔާ

މެ ބާރަށް ވެްސ ކިތައްމެ މަޑުން ވެްސ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނެ. އަދި ކިތަން ގޮތުެގ މަތީން ވިދާުޅވުމުގެ ފުރިހަމަ

ޢިްއޒަތްތެިރ ، މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ގޮތް ، ންބަރުއޮންނާނެ އިނގޭތޯ. ެއކަމެއް ނުހުއްޓޭނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެ

މެންބަރު ޝަރީފް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަުތ އަރުވަމުން މި ގެންދަނީ 

ފުރުޞަތު  ގެމަނިކުފާނަށް. ކޮމިޓީ ނިންމުމުގެ މަސަްއކަތާއި ހަމަ ކުރިައށް ދާން. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވާ، ކުރިއަްށ ގެންދަވާ. ކުރިއަށް ގެންދަްނވަންވީތޯ. އާެދ! ކުރިއަށް ގެންދަ 

 

  ން:ވާހަކަދެއްކެވު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މަރަދޫ ދާއިރާގެ

ނުޑގެ ވާހަަކައކީ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާށޭ މިތާނގަ މިއޮތް އެތިން  އިމިހާރު އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  . ތިކޮށްފައި އޮތްަކން ސާފޭ ޖިލީހުން ފާސްކުރި ގޮަތކާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރުންރައްޔިތުންެގ މަ

ނޑުެމންނެއް ނޫން އޮޅުވާލަން ޮއޅުވާލަން ވާހަކަެދއްެކވީތީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

. އެ ބޭފުޅުން ދެން ޝީދާ ދެ ބޭފުޅުންވާަހކަދެއްކީ ޢާމިރާއި ޢިްއޒަތްތެިރ ރިޔާޟް ރަ . އޮުޅވާލަންވާހަކަދެްއކީ

ެއްއ މަލުކުރަމުން ދާއިރު ކޮންމެވެސް ކަށް ނިމިއްޖެ. އެކަމަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމައިގެން ޢަގޮތަ ބޭނުންފުޅު

ނޑިޔާުރން ނެތް ދުވަހެއްދުވަހެއް އަންނާނެ މިތަނަށް ޖަވާބުދާރީ އައިާމ  ވާންޖެހޭ. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އޮިރޔާން ފަ



  

ނޑު ޖަހާ ތަނަކަށް  އިޞްލާުޙވާނެ. ުސޕްރިމް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުންނަކީންކަން އެކަ ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުން ތައްގަ

މަރތާރަންފިލާ މަތީގައި ބަހައްޓާ  މި ކަންކަން ބެލޭނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުްއވާ ރިޕޯޓަކީ ވެްސ މިހާރު ނުވާނަމަ

 ކަމެއް ވަރަށް ދެރަ ވެރިތާމަހިވަރަށް ކުރަމުން ދާތަން މި ފެންނަނީ. މަލުތަކަކަށް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޢަކަރުދާސް

 ކޮންެމވެސް  މީދު ކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް މިވާގޮްތގޮތް ވިްސނިވަަޑއިގެންކަމެއް. ައޅުަގނޑު އުން

ޅުންގެ ލާރިން ކިތަންމެ މަދު އެ ބޭފުމިއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ފައިސާ. އްުލކުރާނެ. ގޮތަކަށް މިކަންކަން މުސްތަޤުބަލުގައި ޙަ

ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އެްއެވސް ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމާއި ޤާޫނނާއި ކަމަށް ިވޔަސް  ލާރިއެއް

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރިން ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވި ފަދައިން ރައްޔިތުންެގ ޢަމަލުކުރަންމުންދާއިރު ޚިލާފަށް  އަޅުގަ

ީމހުންނަށް އެލަވަންސް އެްއ ކަމަކަށް ނުވޭ. އެ  އޮތް ފަިއސާ ސާރވަންޓުްނގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާކަށްވިލް ތެރެއިން ސި

ދަރިންނާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލާރި އޮތް ކަމަކަށް ނުވޭ. ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޭން، ޓީޗަރުންނަށް ދޭން،  ދޭކަށް

ނުޑމެންގެ .ބަލުގެ ޖީލުތައް ބަލަހައްޓަނީ ޓީޗަރުންމުސްތަޤު ޞިއްޙީ ކަންކަން ަބލަހައްޓަނީ ޑޮކްތަރުންނާއި  އަުޅގަ

މި މި މަޖިލީހުން ނަރުހުން. މިއިން އެްއވެސް ީމހަކަށް މުސާރަނުލިބޭއިރުަގއި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުތައް ކުީރމާ ދެން 

ނޑުމެންގެ ފަރާުތން ނުވެސް ބަލައި  ން ހިނގި ކަެވސް ނުލާނެ.  އަޅަެއއްކޮމިޓީން މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އަުޅގަ

އެންމެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުޅި ތާރީޚުަގއިމިހާރު ވެސް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްަދނީ ގޮތް ެވސް ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ޚިލާފަށް  ލިބުނު އަހަރަކީ ެވސް )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގިއ ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާެފްއ ނޫން( ކުރިއާ ގިނައިން

ޓެކްސް މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގަުމން މިދަނީ. ރަށް ބޮޑެތި ޓެކްސް ނަގަިއގެން މަޖިލީހުން ވަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑާލީ.   ޖީ.އެްސ.ޓީ ބޮޑުކުރީ، )މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވި ެއްއޗެއް ސާފެްއ ނޫން( ނަގާ ކިތަންމެ އެއްޗެއް ކަ

ނޑާލީ. މިހާރު މި ހުރިހާ  .ންމަނީމި ނި އާނ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ނަގަިއގެން ަކނޑާލި ސަބަބުަތއް ވެސް، މި ކަ

  މި މަޖިލީހުން... ވާހަކަައކީ ކަމެއް ހިނގަމުން ދާއިރުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ މިނިޓުއާދެ

  ޙުސައިން މުޙައްމަދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޝަރީފް ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މަރަދޫ ދާއި

ނުޑގެ ވާަހކައަކީ މި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި  މި ނިމުނީއޭ. އާނ، މި ކޮމިޓީ  ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަން. އަޅުގަ ނިމުނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ ބްރިޖް މިއަޅަނީ.   މައްސަލަ ކުޑަ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާއިރު ކޮބައިޯތއޭ އަުޅގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ނުވޭ( ުޅވާ ެއްއޗެއް ާސފެއްދާ)މެންބަރު ރެކޯޑިންގަަގއި ވި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ެގ އަުޅގަ

ނުޑ ދެންނެވީ މި ސަރުކާރުން  ދަންނަވާލަން އޮތީއެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު  ސަބަބުން މިތާ ނިޒާމު ގެއްލުނީ. އަުޅގަ

މިހާރު ވެސް ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެކޭ. ެއ  ޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(ދާ)މެންބަރު ރެކޯޑިންގަަގއި ވި 

އަޅުަގނޑު އެއަށް ެއްއޗެްއ، ދެން ތްސުރެ ވާރުތަވަމުން އައި ެއއްެޗއް. ކަންތައްތަކަކީ ވަޙީދު ސަރުާކރު އޮ

 އަޅުަގނަޑކީ ވަންހަނަން މައްސަލަ އަިއ މީހެއްތޯ ބަލާނެ މީހެއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުން ތިހެން ވާހަކަދަްއކަންޏާ 

ިތއްބެވުމާ  އިވެރިކަމުގަ ން އަޅުަގނޑުމެން އަުޑގަދަކުރާނީ. ސާބިތުކޮށްދެްއވާ ތި ބޭފުޅުްނ ޒިންމާއެއް މިހާރު ތި ބޭފުޅު 

މިއޮތީ ދެން މިހާރު  ުޅވާ ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ(ދާ)މެންބަރު ރެކޯޑިންަގަގިއ ވި އެީކގައި މިކަްނކަން ހިނގާ ޮގތް...

ވެްސ  އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުހިނގާފައި އޮތް ގޮެތއް ބެލުމަށް  ގޮެތއް ިވޔަސް މިކަން މިއޮތީ ކޮންމެ ހުށަހެޅިފައި

 ޤާނޫނުގައި ައޅުަގނޑުމެން ތޯ. މާލިއްޔަތުތަންފީޛު ކުރާނީ ކިހިނެއް އި ތި ފާސްކުިރ ފާސްކުރުންކުރުމާހާޒިރު

 ނުހިމަނާ ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެ. ުޅާވ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ(ދާ)މެންބަރު ރެކޯޑިންަގގައި ވިފާސްކުރި ެއއްެޗއް ޭއަގއި 

އެ ަދއްަކވަްނ ރުިފޔާ ދޭކަން.  2111ހުންނަށް ވެސް ތެދެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއބައިނގޭ އުމުރުން ދުވަްސވީ މީ

ނޑު މި ދެންނެވީ ، ނުޖެހޭނެ ދައްކަވާކަށެއް. ެއަކމަކު އެކަން ހިނގަމުން އެދަނީ. އެހެންވީމާ އެއީ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި ަވކި  ވެއްޖެްއޔާއެ ނެތްކަމަށްހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމެކޭ.  މި އަުޅގަ

ތެރެއިން ެއކަން  ގެނުވަތަ ސަރުކާރުއެ ބޭނުންުކރި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަކުން ނޫން މި ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި 

މިހާރު ވެސް ހިނގާތޯ  ޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(ދާ )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަަގއި ވިހިނގާފައި އޮތްތޯ ނެތްތޯ 

ނެތް  ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން.އެކަހަަލ ހުށަހެޅުމެއް އޮތިްއޔާ  މިކޮމިޓީން މިކަންކަން ބެލުމަށް މިކަންކަން ބެލުމަށް

 ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ަހމަ މިކަންތައް މިބަލަނީ ވެސް މި ކޮމިޓީ މިއަދު ފެށުނީއްސުރެން އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް  މި  އަުޅގަ

ސާބުން ބުނީމަ އެއީ ރާމޭ ހަމަ އެ ހިވަކި ހިސާބަުކން ނަމާދުކުރުން ޙަ ެއކަމަކު މިތަނުގެ މީހަކު ވާހަކަ .ކޮމިޓީގަ

. އަދި ުނވޭ އްލިައކަށް ނިންުމމެއް ނިންމަންވީކަމަށް އޭނަ ވާހަކަ ެދއްކީކަމަށް ބަަލއި އެ ހިސާބުން ކު ނަމާދު ޙަރާމު

އެ ހާލަތުގައި ހުރި މީހެްއގެ ވާހަކަ ވެސް ބުނެފާނެ. ، ޖުނުބުވެިރޔާގެ މަްއޗަށް ނަމާދު ޙަރާމްވެއްޖެ. އެހެންީވމާއެއީ 

ކީ ތެދު ުކއްލިައކަްށ މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެއް، ވީމާއެހެންއެބައި ނިމުނީމަތާ ވާހަކަދެެކޭވނީ. 

 އި ހަޅޭއްލަަވއިގެންނެްއ އެެހނެއް ނުވާނެ. މިތާނގަ ދޮގު ވާހަަކއޭ ބުނީމަ އެއަްށ ފުންމައިގެން ތެުދވެ މިތާ ވާހަކަޭއ 

އެަބޮއވޭ  އިވަނަ މާއްދާގަ 11ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ މީހުންނަށް ލިބިގެންވޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު. އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާިއ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކޮންމެ ރުން ޢަޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރައް

ނޑު ދެއްކީ، ން ެދއްކި ވާހަަކެއއް. އެހެންވީމާއެގޮތު، ކަެއއް ވެސް މިތާ ދެއްޭކނެ. އެހެންވީމާވާހަ ހަމަ  އަޅުގަ

. އެއީ ގުޅުުނ އެަބއޮތް އިށް ނަންގަވާފަ ްއޒު ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރ ިމ ފައިސާ މިހާތަނަޔަޤީނުން ވެސް ޑޮކްޓަރ މުޢި

މައްސަލަައކަށް މިަކން މި ވެގެްނ މިއުޅޭ ގޮަތީކ މީގަިއ  ،މީހަކު. އެހެންވީމާ، އެންމެންނެއް މި ނުނަގާ. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ ބަލަން ކޮމިޓީއެއް ެވސް ނަގާނެ ކަމެއް ނެތް. މިތަނަށް މާ ފަހުން ބޭފުޅަކު 

ވާހަކަެދއްކީަމ އޭގެ ޙަޤީޤަާތއި ހަމައަށް  އިޖެހުނު ފަހުން މިތަނަށް އަިއއްސަ މުޅިން އޮުޅވާލަިއގެން މިތާނގަ ގަޑި

ނޑުމެން ވެްސ މަސައްކަތް އެ ނޫންގޮތަކަށް އެ ކަންތައްަތއް ، ކުރިން، އެކަން ބަލަންވާނެ. އެހެންވީމާ ދިއުމަށް އަޅުގަ

ނަޑކަށް މިތާނގަ ނޑުމެން ބުނެފަމެޖޯރިޓީ  އިކުރީމަ އަުޅގަ އޮންާނނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ  އިއޮެވގެން ައުޅގަ

ޖެހޭ ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ދޭަނމޭ. އެކަމަުކ ޖެއްސުން ުކރާގޮތަށް ބިރުދަްއކަިއގެން ކުރަންަޓކަިއ  ކުރުވުމަށް

ނުކުެރވޭނެ. މިތާ  އެހެނެއް އެކަމެއް، ބެލުމަކީ ކުންހީއެއް. އެހެންވީމާ  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ލަްއވާ ކަމެއް ކުރެވޭނެ

ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަަކެއއް މިހާތަނަށް އިބްރާހީމް  ދައްކަމުން އެުކވެރި މާޙައުލެްއަގއި ވަރަށް ރީތިކޮށް ސާފުކޮށް

ނޑުމެން ާތއީދުުކރިން. އެއަށް ފުރުޞަތުމުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެްސ ދެމުން މިދަނީ. އެކަމަކު  ގެ ހުށަހެޅުން ވެސް އަުޅގަ

ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ިއ އޮްތވާ ެވސް ހަމަ ޖެހިޖެހިގެން އެންމެން ފުރުޞަތަށް އެދިފަ މުޤައްރިރު  އިމިތާނގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ އަ ވެްސ  ނަގއިން ނުބުނެ ތިބީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލާތިކޮޅަށް ފުރުޞަތު ދިނީމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ. ދެންމެ ވަޑައިގެންެނވި ޚިލާފަށް އެ  އިފަހަރު ފުރުޞަތު ނަންގަވާފަ 2 ދަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ކެތްތެރިކަމާ އި އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދުނު މީހުން މިތާ މިތިބީ. އަޅުގަ

ނުޑ  ީއ ައލަކަށްތިގޮތަށް ުއޅުްއވަން ނުުއޅުްއވާށޭ މި ދަންނަވަނީ. މި، އެްއކޮށް މިތިބެނީ. އެހެންވީމާ ނޫނޭ އަުޅގަ

 ައޔަސް ސަުރާކރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް ކުރަން ، މިޓީަގއި މި ތިބީކީ.  އެހެންވީމާމާލިއްޔަތު ކޮ

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެން އަުޅަގނޑުމެން އެކަން ކުރާނީ. 

ނޑު މިއަށް ވޯއެކަމަކު މިއަދު ތިގޮތަށް ޖެއްސުންކުރީ ކުިރއަްށ ، ޓުދޭން  މަޖުބޫރުވީ. އެހެންވީމާީތވެ އަުޅގަ



  

ހުރިހާ  ކަމަްށވެއްެޖއްޔާ ދޭންޖެހޭ އެުކ ރީއްޗަށް ކަންތަްއކުރާއި ޞުލްަޙވެރިކަމާއި ތެރޭގަ ވެސް މި ކޮމިޓީ އިއޮތްތާނގަ 

އްަކިއގެން ވާަހކަދަ ޓަކައި މީިޑޔާއަށް އޮޅުވާލުމަށް  އިއެއްބާރުެލއްވުން ދޭނަން. އެެހންނަމަވެސް އޮުޅވާލުމެއްގެ ެތރޭގަ

 .  ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ދާނެގޮތަށް އެދަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢާހަމަވެއްޖެ.  މިނިޓު 3

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑުެމންނަށް  ފެންނަމުން މިދަނީ މި މި ފަހަކަށް އައިްސ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ސަރުކާރުން އަދުގެ ސަރުކާުރން ކޮންމެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިޔަސް އެ މައްސަލަައކާއި ުގޅުން ނެތް އެތައް ބައިވަރު 

ނޑިޔާރުން ާއއި އަދި އޮރިޔާްނ  ލަިއގެން ހިންގާ ވާހަކަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަމުންދާތަން. މި ސަރުކާރުން އޮރިޔާން ފަ

ނުދަްއކަިއ  ަތއްއެފަދަ ކަންތައްަތއް ކޮށްަފއިާވ ޙަީޤޤީ ވާހަކަ އިއަދި އެހެން ތަފާތު ވާހަކަތަްއ ދައްކަމުން ދާއިުރގަ 

ނޑު ހަމަ ހިތާމަ ކުރަން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ މި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަަދއްކާ ކޮންެމ  އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާތީ އަުޅގަ

ޚިލާފް  ހަމަ އިސްާލމް ދީނުގެ އަސްަލކާ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބެ هللا ހަމަ މާތްބޭފުޅަކު ވެްސ އެ ވާހަކަ ަދްއކަނީ އެ 

ނޑައެިޅގެން ދޮެގއް ހަދައިފިނަމަ އެ ، ސްަލކާއި ޚިލާފްވެފަ. އެހެންވީމާއޮތީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަ ނުވާގޮުތގެ މަތިން. ކަ

ެއ ހަމަ ގެ ތެދު ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ޓަކަިއ، އެކަމު  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެއް އިތުރަށް ސާބިތުކުރުމަށް 

ނޑުމެން ދަ ންނަވާނަން. ބޭފުޅަކަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް. އެކަން ނުކޮށްެދވޭހާހިނދަކު އެކަމަށް ދޮގޭ ހަމަ ައުޅގަ

ވެސް ކެިރހުރެ މި ދަންނަވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ކަމަކީ އެީއ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދި 

އެ ޮދގު ހަމަވާނީ ، ސް ހަމަ މި ބުނީ ދޮގޭ. އެހެންވީމާވެ . އަދިމެންނަށް މިހާތަނަށް ހަމަ ދޮގޭ. ހަމަ ދޮގުއަޅުަގނޑު

އެ އުސޫލުން ، ގޮތެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ ދެވޭނެ. ެއ ދޮގަށް ތެުދިކޔޭނެ ެއއްެވސްތުުރ ބަދަލެއް ނާެއއަކަްށ އި .ދޮގަށް

ނޑުމެން ބިރު ދައްކަިއގެން ގޮށްދެން މި ކޮމިޓީގައި އަޅު  މި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަަދއްަކވަމުން ނުގެންދަވާށޭ. މުުށެގ ގަ

ނޑުމެންނެއް ެއކަމަކަށް ިބރެއްނުގަނޭ. އަދި އެކަން ކުރިައކަސް ޓަކައި ބާރުން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  ައޅުގަ

ނޑުމެން ައދި ވޯޓު ދޭ ވޯޓު ދިނުމަކަްށ  .ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ ސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ. ވެއަޅުގަ

ވެސް ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ހަމަ ވަރަށް  މި އުސޫލުން ިމކަންތައްތައް ކުރަމުން ދާއިރު މިހާރު، އެހެންވީމާ

ރަނގަޅަށް ވާހަކަދަްއކަމުން ދަނިކޮށް ވިލުފުށި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން ހަަމ 

 ށް އަިއގޮތަށް ައއިސް މީހުންނާ ހިނަގއިދިޔަ އެްއވެސް ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮ އިލާގަ ިއ ކުީރގެ މަރުޙަކޮމިޓީގަ



  

ނަޑއެިޅގެން ދިމާކުރާ އު ކަމެއް ނޫން. ެޖއްސުމެއް  އެ ކުެރވެނީކީ އެންމެ ރަނަގޅު  ޫސލުން އެކަންތައްަތއް ކުރީމަކާކަ

ނވެސް ަވއްތަރެއް ވެސް ަލވަެއއް ވެސް އަދި ެއކްޓެއް ވެ  ުޝކުރިްއޔާ. .ގާތަށް ވެސް ޑުމެންނާސް ނުކުރެވޭނެ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝީދު. އިބޫ ދެން އޮތީ ދެން ޣަފޫރު. ނާޝިދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މުޤައްރިރު. މަޖިލީހުގެ މިކަްނތައްތައް ހިނާގ އުސޫލުްނ ކަމަކަށް ހުށަހެޅި ެއ    ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅު ނޑުމެންނަށް އައި އަޣުލަބިއްޔަާތއި އެްއގޮތަށް ެއަކން ނިމިގެން ދިޔަސް އަޅުގަ ގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކޯޑަށްރިކުއެސްޓް ރެ  އި އޮީތ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިަވޑަިއގެންފަމި ރަ .ަޓކައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ކޮްނ  އިކޮށްދެއްވާފަމި މައްސަލަ އަލުން މުރާޖަޢާ ގޮެތއް ނިންމަވަިއދެއްވުމަށް. ައޅުަގނޑު ހިތަށް އެރީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަުޅގަޢާއެއްބާަވއޭ މިތަނުގެ ކުރީ. އެކަމަކު ެއއްެވސް މުރާޖަޢާމުރާޖަ ނޑުމެްނ އެއް ނުކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ނޑުމެން މި އަލުން ފާސްުކރަން ނިންމާލި ނިންމާލުމަކީ އަޅުގަ  އަދާނުކޮށް މި އަިއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކަމެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި މައްސަލައިަގއި މައްސަަލތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަޭވ. އަދި އަުޅގަ

ހުރި ލިޔުންތަކަީކ އި ވެސް މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފަ އެބަހުރި ހަމަ ގައިމުހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކުގައި ެވސް 

އެބައޮތް  އިލާއިރު ވެސް ޑޮކްޓަރ ވަީޙދު ސަރުކާރުގަކަމަށް. އޭގެން ބަލައި ލުކުރަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުއަޅުަގނޑު ޤަބޫ

ވާ އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ނުބަލައި ޮއއް އިމި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެފަ ، ްއވާފަ. ެއހެންވީމާރަކު ތަަނކަށް 02

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަން. އެީއ މާލިއްޔަުތ  މިކަން އަޣުލަބިްއޔަތާއި ެއްއގޮތަށް ނިންމާލި ނިންމާލުމަކީ އަުޅގަ

ެއްއގޮތަްށ  ކީ ވެސް ހަމަ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާތަކައި ވެސް އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންޤާނޫނުގަ

ޓަަކއި މި ވާހަކަ  ކޯޑަށްތައްތަކަކަްށވާީތވެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ރެ ރަންޖެހޭ ކަންއަޅުަގނޑުމެން ކު

 ހައިލައިޓްކޮށްލަން ބޭނުންވާީތެވ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޣަފޫރު މުސާ. ބަރު ޢަބްދުލްޒަތްތެރި މެންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝީދު. ޢިއް

 

 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީ އު



  

 ވަނަ އަހަރު ނިންމި  3102 ން އެހެން ވިދާޅުވި ކަމުަގއި ވިަޔސްއެ ބޭފުޅު ނީަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވައަޅު

ިކއުމަންޓް ސަރުކާރުން ބައިވަުރ ޚަރަދުތައްކޮށްފަ. މި ޚަރަުދތައް މިހިރީ ޑޮ ފަހުން އެބަހުރި ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް

މިތާ އަުޑގަަދ  އިވާހަކަދެްއކީމާ ދެން ތިމަންނާމެން ބޭނުންގޮތަކަށޭ ނިންމާނީއޭ ކިޔާފަ ކުރެވިފަ. އެހެްނވީމާ، މިކަމާ

އި ށްފަ ނެއް ހަދައިގެން މިކަން ކޮކަނީ ޤާނޫކުރިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ބިެރއް ނުގަންނާނެ. ައޅުަގނޑުެމން މި ދައް

ނޑުމެން ، . ިމކަންވަީނ ކޮށްފަ. އެހެންވީމާވާހަކަ އޮތްކަމުގެ މިހާރު ވެސް މިކަން ކުރޭތޯ ުނކުރޭޯތ ބެލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލާރިއެއް ނޫން. ތި ކުރަންޖެހޭނެ ބޭފުޅުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ.  ކަމެއް. އަޅުގަ

 އީެއކަން ބެލެންޖެހޭނެ. މި އި އޮެވއްޖެްއޔާ އެއީ ގޯހެއް.ދެކޮޅަށް ކަމެއްކޮށްފަ ކުރުމަކާން ފާސްކުރާ ފާސްމިތަނު

ައޅުަގނޑުމެން އެހެްނ ކުރާތީއޭ ނޫނީ އެ ވާހަަކ ދައްކާތީ ތިމަންނާމެން ، ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ. އެހެްނވީމާ

ލުން މިތާ ކަންތައްތައް ކުރިޔަސް އަދި ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކާ ުއސޫ އިފާސްކޮށްފައޭ ކިޔާފަ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަދުނުވާ އެްއޗެއް މި ޤައުމަކުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެވސް މަދެއްނުވާނެ ހަމަ ތި

ނޑުމެްނ މި ހޭނީ. އެ މިކަން ކުރަންޖެ ހަމައިގެ ތެރޭަގއޭ ގެ ުއސޫލާއިމާލިއްޔަތު ބުނަނީ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެގޮތަށް ކޮށްދޭށޭ އަޅުަގނޑު މި ބުނާ ވާހަކައަކީ. ޖެހޭނީ، ބެލެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ނޭ ކުރަންފާސްކޮށްގެން

 ކަންކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެކަން ޢާލަތުން އަދި ހުށަހެޅުއްވިޔަސް އެ ުހށަހެޅުމަށް މުރާޖަދައުއެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން އެބަެޖހޭ ކޮން   އިބޭފުޅުންނެއްތޯ އުނިުކރީ ވެސް ބަލަން. ބަލާފައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެއއް ުކރެވޭނެ. އަުޅގަ

މި ލިބެންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަނެއްާކ މާދަމާ ހެނދުނު ހުށަހަޅުއްވާނެ ތިމަންނާމެންނަށް 

އްސަަލ ދޭންވާެނއޭ. ހަމަ އަނެއްކާ ެވސް އެ މައިާއއި ކާުރގެ ޕެޓްރޯލާ މި އެއްޗެހި ހަމަޖައްސަ ވެސް ކާރު މުސާރަ

އެހެންނަމަވެްސ  ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީކޮށް އިރާއެްއގައި ދިރާސާ އެހެްނވީމާ، މި ކަމަކީ ހަމަ ފުޅާ ދާވެސް އަންނާނެ. 

އުޅޭ ބީަދއިން މިކަންކޮށްލީ. ކުރާނެ ެހން ތަތްކޮށްލައިގެން ޓީެއއް އޮތީމަ ހަމަ އަށްޓަމަހެއްމިއަދު ސަރުކާރުގެ މެޖޯރި

ނޑުމެން  ނެްއ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.ކަމެއް ނެތް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލީޙް ފައިނަލް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

 ކަެމއް އެއްގޮތަށް ދިޔަ މަކީ އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ މި ކޮމިޓީން ގަާވއިދާ ދެންމެ އެ ނިންމެވި ނިންމެވު

 ކަމަށް. ކޮމިޓީގެ ަގވާއިުދގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރާނެ ގޮތް. އެ 

މާއި ބެހޭ ަފރާތްތަކުން ލިޔުމުން އެ ގުޭޅގޮތުން ކަ އި ވަރަށް ސާފުކޮށް. މަްއސަލައާ ވަނަ މާއްދާގަ  02އޮތީ 



  

ބެހޭގޮތުން އެކި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަްށ  މައްސަލައާ  -3ގޮތް ހޯދުން.  މައްސަލައަާކއި މެދު ފެންނަ

ން ގޮެތްއ ލަފާ ހޯދުން. އެއަށްފަހު ކޮމިޓީމެދު އެކަމުެގ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަންނީ  މަްއސަލައާ -2ފެންނަ ގޮތް ހޯދުން. 

އަްށ ޔައުިމއްޔާ ، ންވީމާހެއެ ނުކުރެވޭ ވާހަކަ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ދެންމެ ންމުން. މި ކަންތައްތައްނި

 ަގވާއިދާ  އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލާނަން. އެއްެވސް ހާލެއްގައި ދެންމެ ނިންމި ނިންމުމަކީ ކޮމިޓީގެ ޓަކައި ައޅުަގނޑު

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ވާތީމަށްނިމުމެއް ނޫން ކަ ންދިޔައެްއގޮތަށް ނިމިގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މިރު ޖަވާބުދޭނީ އެއަށް.އަޙްމަދު ޢާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ހަމަ ެވގެން. ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އްޗެއް ދަންނަވާލަން ނޑު ހަމަ އެއާދެ!ޝުކުިރއްޔާ ައޅުގަ 

މުޤައްރިރު ވެސް އަދި އިދާީރ މޭޒުން ވެްސ ވަރަށް ރަނގަޅު ސާުފކޮށްލަ ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު ެއްއވެސް 

ން ނިންމަންޖެހޭނީ އެ ކަމަށް. ކޮމިީޓގެ ަކންކަ ޚިލާފުވާ ނުކުތާއެއް މި ނިންމި ނިންމުމަކީ ގަވާއިދާ ނުކުތާއެއް

އްކަތް ކުރަންޖެހޭެނ މަސަ ރަންޓަކައި ބާރު އަޅަްނޖެހޭ ގޮތްތަކެްއގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ ދިރާާސކު ނިންމުމަށް

ނޑު ވަރަށް ކެރިހުރެ  އިކުރާ ތަރުތީބެްއ ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދުަގއި ބަާޔންކޮށްފަވަކި ލާޒިމު  ނޯންނާނެކަން ައޅުގަ

ހެޅުންތަކަށް މިޓީަގިއ މިއަދު މި ކުރި މަަސއްކަަތީކ ވެސް ހަމަ މިތަނަށް ހުށަހެިޅފައި ހުރި ހުށަދަންނަވަންކެރޭ. ެއއީ ކޮ

ނޑު ގުިޅގެން ކުރި މަސައްކަެތްއގެ ގޮުތގަ  ދިރާސާކޮށް އެކަމާ . ދެން ދިރާސާކުރުމުގަިއ ކުރަނީހަމަ ޤަބޫލު ިއ އަުޅގަ

އަދި އޭގެ އިތުރަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ. އެއީ ހަމަ  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދައުރު ނިމެންދެކަށް ވެސް ކުރެިވދާނެ

ނޑަެއޅޭެނ  ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކީ ނިންމި ނިންމުމަކީ ގަވާއިދާއެހެންނަމަެވސް އޭގެ މާނައަ  .އޮތް ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް އަ .އެްއވެސް ތަނެއް މި ކޮމިީޓގެ ގަާވއިދުަގއި ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ވެސް  ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން ވީ އެންމެ ވަރަކުން ެއކަންކަން އަވަްސކުރުމަށް

ކަމެއް. އަދި ކުރަމުން  ސާފުކުރުމަކީ ވެސް ކުެރވިާދނެސާފުކުރެވޭ ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު  އެްއކޮށްއެ ހަމަ އެއާ

ޓީެގ ކޮމި، ވެްސ ހަމަ ކޮމިޓީން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާމި ނިމެންދަކަށް ބޭއްވުމަކީ ކުރަމުން ގޮސް ނުނިންމާ 

ްއގޮތްާވ ގޮުތެގ މަތިން ކޮމިޓީން ނިންމާ ލިބި ޑިމޮކްރެީސގެ ހަމަތަކާިއ އެ  ން ުހށަހެޅި ތާއީދުކަންކަން ނިންމާނީ ކޮމިޓީ

 ީކ. އީ ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދުގެ ވެސް ރޫޙައެ ނިންމުންތަކަށް.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި



  

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހަމަ  ގަިޑއިރަްށވުރެ ެވސް ިދގުެވގެން ދިަޔ ނަމަވެސް  0ކޮމިީޓގެ ވަގުުތ މިހާރު  އާދެ! މި

ނޑުމެން މި  ނޑު ހަމަ އިތުރު ޑެލިބަރޭޝަނެއް ދެން. އަޅުގަ ނިންމާލައްވަމުން ހުށަހެޅުއްިވ ނުކުތާއަކަށް އަުޅގަ

މަ ވެްސ އޮްތގޮްތ ބައްލަވާެލއްވީ އިެއޖެންޑާ ކުރެވިފަ  އަދުގެ ވެްސ ދަންނަވަން މި މައްސަލަ ފެށިއިރު

ނޑުމެްނެގ މި ކޮމި އިވާލާީދފައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޙަ އަދި  3101ން ޓީ މާނައަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީމިއޮތީ އަުޅގަ

 ރިޕޯޓުން އެކަން އުނިކުރީމަ އަލުން އެ ފަހުގެ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަތކެްއގެ ހިަޔލުގައިވެސް ނިންމާފަިއވާ  އިގަ  3103

ނޑުެމން އަތުަގއި ކަރުދާހާއި  ކައި ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތަށްވުރެ ޓަ  . މިކަމަށްއެކަން ގެންނަން އިތުރަށް ވެސް އަުޅގަ

ްށ ކޮމިީޓއަ ންނަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވެސް މިމަޢުލޫމާތު ހުރިކަން ސާފުވެެގން މިދިޔައީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދަންވާ ގޮާތއި ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުަރން މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ގެން، ދިޔައީ. އެހެންވީމާ ލިބިގެން މި

. އެއީ ވޯޓަްށ އޮތްހެނެއް އި މު އުސޫލުތަާކއި ޚިލާފަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނިންމިފައަދި ޢާއް

ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްސްަތއް  . އަދި އެކަމާ ނުޑމެން މި ނިންމީއަުޅގަ  އި ނިންމާ ިނންމުމެއްގެ އަީލގަ އަހަިއގެން ވޯޓަށް

ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް . ހުރި އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުަގއި ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް މި ކޮމިޓީގަ

ނުޑމެންގެ މި ކޮމި ޓީއަށް ހަމަ ބޮޑަށް އެއްބަްސވެ ޤަބޫލުކުރަން މި މައްސަލައިަގއި ކަމާިއ ބެހޭ ފަރާތްތައް އަޅުގަ

ްނ މަށް ެއއީ މި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން މި ަމޝްވަރާތަްއ ހަމަ ކުރު ނާހާޒިރުކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުން

ނޑުމެންނަްށ ސަރުކާރަށް ކަންކުރަންވީ ހަމަ  ދެވޭނެ. އެ ސަރުކާރަށް ދިނުމުން ގޮްތ. މި އެދޭންވީ ހުއްދަ އަުޅގަ

ނޑު ހަަމ ހައިލައިޓްކޮށްލަން ބޭނުން ސަރުކާެރއް ިހންގާ މެންއަޅުަގނޑު ނަމަ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވިދާޅުވާހެން އަުޅގަ

ަވޒީރަކު އޮފީހަށް ޚިދުމަތް  ވެސް ދުއްވާނެ. ކޮންމެެވސް ެއއް ަވޒީރެްއގެ ކާރު ދުްއވަިއގެން ވަޒީުރގެ ކާރު މިއަދު

ވަަޑިއގަންނަވަން އޮންނަ އެހެން ނުވަތަ  ޓަކައި އެތަނަށް ވަަޑއިގެންެނވޭނީރަްއޔިތުްނނަށް ދިމުނަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ކުރަން ޖެހިފައި  ކަންތައްތަކަށް ވަަޑިއގެންނެވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އެބަހިނގާ. ހިނގަންޖެހޭނެ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލާ ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް ޓަކަިއ ވަރަްށ ރަނަގޅު  އޮތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަެމއް. އެަކމަކު ެއކަމުގަިއ މިންގަ

އުލުގައި ކޮމިޓީ ގެންެދެވން އޮްއވާ ކޮމިީޓގެ މަސްަލޙަތު، ކޮންމެ ސިޔާީސ ަކންތައްތަކާއި ހުރެ ެގއްލި މާހަ

ނޑު ެވސް ހިތާމަކުރަން އަދި އެފަދަ  ނޑަށް ހީވަނީ ޭއގެ ޓްެރކު ބަދަލުެވެގން އެ ދިަޔއީ. އަުޅގަ މިހިސާބުންހެން އަޅުގަ

ނެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން. އަދި ހަމަ މިއާ ގުޅުން ގޮތަކަށް ދެން މީގެ އެހެން ކޮމިޓީއެއް ކުިރއަށް ނުދާ

ވަނަ ނުކުތާގައި އެބަިއްނ  3ހުރި ހަމަ މިޒާތުގެ އަނެއް މައްސަލަ އެބައާދޭ. އަޅުަގނޑު މިއަދު އެޖެންޑާގެ 

އަންނަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ފަދައިްނ ހަމަ މި ފޯނު އެލަވަންސްގެ ކަންތަުކގަ. އެހެްނވީމާ، އެ މައްސަލަ ދެން

ނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަކަށް ައޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށް ގެްނގޮސް މި މައްސަލައިގެ ިމއަދުގެ ިމ ނިންމުން އަޅުގަ

މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލަނީ. ކޮމިޓީގެ އިތުރަށް މިހާރު ވެސް ހަމަ ދިހަވަރަކަްށ މިނިޓަށްވުރެ އިތުުރވެެގްނ 

ނިޓަށްުވރެ އިތުރުވެގެން ހިނަގއްޖެ. ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަްތ މި 01ހިނގައްޖެ އިނގޭތޯ. ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް 



  

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން އަްނނަ ބައްދަލުވުމެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތާވަލުކޮްށގެން ކުިރއަްށ ގެންދާނަން. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެން މާ ަގިއ 00:12ވަން ފެްއޓި ދަލުވުން ާބއްަގއި ބޭްއވި ަބއ01:22ްލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މިއަދު މިވަގުތު އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެއްޓުނީ. އެ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނު ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް. 
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