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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  26`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ  ،ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތު ިތއްބެވީ 

ޣަފޫރު، އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދު ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް އު ރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކުޅުދުއްފުށީންބަޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ދާއިރާގެ  ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އޭދަފުށީދީދީ، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ؛ ފޭ

އަދި ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ،ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުދާއިާރގެ މެން ފުށީމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ވިލު

ކަމެްއ  ދެ ނުކުާތއެްއގެ ަމއްޗަށް އެކުެލވޭ ތިން ،އަޙްމަދު އާމިރު. އާދެ! މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި ިތން ކަމެއް ،އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތަކާއަޅު  ،މެންބަރުން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ވަެރްއެގ  ކޮންމެެވސް ؛ުގޅޭ ގޮތުން ޮގތެއް ގަ

ނަޑކަށް ބްރީފިންމިއަދު މުޤައްރިރުގެ  ،ނަމަދާނެ. ނޫން ވެސް ނިންމުންތަކެއް ނިންމި އް އަެނއްހެްއ އެފަރާތުން އަުޅގަ

އިދާރީ ބޭފުޅުންގެ ދަން ވެސް ނިންމިދާނެ. ދެން، މުޤައްރިރު ހުންނަ ވަގުތެްއގައި ކުިރއަްށ ގެން، ވެނެތީތީލިބިފައި

ނޑަށް މީގަިއ ހިފަރާތުން އަޅު ގެ އޮނިަގނާޑ އިއޮތީ މުސާރަ ދޭ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިކުގެ މަޢުލޫމާތުމެނޭ ކަންތައްތަގަ

އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ުގޅޭ ގޮތުން މަްޝަވރާކުރުން. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި ތުން ފޮނުވާފައި ހުރި ސީޓީތަކާގުޅޭ ގޮ

ނޑައަޅަ ންކޮށްފައިވާ ަރއްޔިތުން ަމޖިލީހުފާސް ނޑުގެ ދަށުްނ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަ ންޖެހޭ މުސާރާގެ އޮިނގަ

އެަކންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް  އިޕެޓްރޯލާޮގތުން ކާރުގެ ގުޅޭ  ންޖެހޭ އެހިނިހެން އިނާޔާތްތަކާރައީސުންނަށް ލިބެ

ބެހޭ ގޮތުން  މާ، މިކަމާއިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ ޮގތުން އޮތް މައްސަަލއެއް. އެެހންވީ އްސަލަެއއް. ދެން، މިއޮީތ ހެލްތުމަ

ނޑު ރިޔާޟަށް ފުރުސަތު އަރުވަން.  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް މެްނބަރުން ގޮތެއް ނިންމާލުމަށް އަޅުގަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

، . ެއއީވާނީ ނަގާފަ ކޮމިޓީއެއް ގެންދިއުމަށް ސަބް އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ މައްސަލައާ ގުޅޭ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް

 2 ،ވެސް އިގ1ައޮތީ  އާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްަތކަީކ މިރުމަށް. އެ ސަބް ކޮމިޓީޢާކުމުސަރާގެ އޮނިަގނޑުަތއް މުރާޖަ

އެޖެންޑާގަިއ  ؛މި ހުރިހާ ،އި ވެސް. އެހެްނވީމާ، މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގަ  4އަދި  ،ަގއި ވެސް  3ވެސް އަދި  އިގަ

އަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވަން  ވާީތވެ އެ ސަބް ކޮމިޓީ ހުރިހާ ކަންތަކެއް އެ ސަބް ކޮމިޓީއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްަތކަކަށް ހުރި

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޣަފޫރު.

 



  

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑަައޅާފަިއވާތީވެ  ކާމި ކަންތައްތަކޮމިޝަނަތަާކއި ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވަ 2015މިހާރު   ،ބެހޭ ގޮތުން ޮގތްތަކެއް ކަ

 ކުރެިވގެން އަންަނއިރުަގއި މިޢާާމ، ހަމަޖެހިގެން އަލުން މުރާޖައެހެންވީ ؛ކަންކަން މުާރޖާޢުކުރަމުންދާތީވެ ވެސް މިމިހާރު

ވަގުުތ މިއަްށ  މި ،ކަްނތައްތައް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެންނަށް އެއް އުސޫލަކުން 

އޮތް  އޭރުން މިހާރު މި ؛ދެވެން ނެްތ ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަދި ެއއަްށފަހުއިގޮތެއް ނިންމަވަ 

އަންނާނީ އެއް  އް ތަތިބި އެންމެންެގ ެއއްޗެހި އިކޮމިޝަންތަކުގެ ކަންތައްަތްއ ނިމިގެންދާއިރު މިހާރު ުއފައްދާފަ

ނޑުމެންނަށް ވަިކވަކިން މި ެވސް ގޮތްތަެކއް މިއަށް ކަންކަމަށް އަނެއްކާ އުސޫލަކުން ހަމަޖެހިގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހު އަލުން މި ކަންތައްތައް ފަ އަށް  ރިސެސްހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ނުވާނެ. އެ ކަމަކަށް ނިންމުމަމީ އެހާ ފަސޭހަ

ޭބފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެިހ ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަކަީކ މި ަވގުތަށް މި  ކުރެވިގެންދާއިރު މިޢާމުރާޖަ

ނޑަައޅަގޮތެއް ނިންމެން ނެ  ަކންކަން މި ވަގުތަށް ހުއްޓާލަްނ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  މިިއ، ތް ކަންތަްއ ގޮތުަގއި ކަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މަދު ރަޝީދު.އްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް ގަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިރޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުްއވި  ފުށީވިލު، އްރިރު. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަންޝުކުރިއްާޔ މުޤަ

ނޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެާއއެއްކޮްށ، އަ ނުޑ ހަމަ ކުޑަކުޑަހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ ނުކުތާެއްއ  ުޅގަ

ބަޖެޓަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ކުރެވޭނެ ވަރުެގ  ވާތީ ހުރި މައްސަލަައކަށްގުޅުން އަސްލުަގއި ބަޖެޓާ ފާހަގަކޮށްލާނަން.

ނޑު ެވސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެ ށް ސަބް ކޮމިޓީން މިކަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ިވަޔސް ، ންވީމާކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ކަމަކީ  ގެން ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ކުރީަގއި މިއި އެކަމަްށ ވިސްނަ ،ރިޢާޔަތްކޮށް މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދަވާނެ ކަމަށް

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް، ިރޔާޟް ރަޝީދު ޙަމެން އަހަރެ އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން.އަ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް މި ސަބް ކޮމިޓީ  ށް ފޮނުވަން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:



  

ނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރަ މިޓީއަކަށް ގޮސްލާަފިއ ސަބް ކޮން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ ހަމަ މިހާރު ދެން އަޅުގަ

އަށް  ތަނުން އެ އަންނަ ގޮތެއް އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ސަބް ކޮމިޓީ ކޮށްލާފައި ދެން އެއިވެުލއޭޓު

ނޑުމެްނގެ ޕޭ ސިސްޓަމު ދާއިރުަގއި ވެސް ީމގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އެބަ އުޅޭ ަމއްސަލަެއއް.  ަގިއ އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑިމިސާލަ ނޑިޔާަރކަށް އިސެއް ތިމަންނަމެންނަށް ހަމަޖައްސައެލަވަން ޔާރުްނގެ ތެރޭން މި އޮތީ ރިސްކުކަށް، ފަ ދޭށޭ. ފަ

ނ ނޑު  ؟ދިނީމަ ކުޑަވޭތޯ ޑުމެން ލާރިއެއްއޮތް ރިސްކު، އަުޅގަ  މެންގެ ބައެއް ދާއިރާތަުކގައި މިހާރު އަސްލުގައި އަުޅގަ

ނޑު ރިސްކު އެލަވަންސް މި ނޑުމެންެގ  އިކޮށްލަޢާޖެހޭ މުރާޖަ މެން ެއބަދޭ ގޮތް ހަމަ އަޅުގަ ވިސްނާލަން. އަޅުގަ

އެިކއެކި ދާއިރާތަުކގައި މިއުޭޅ ޕޭގެ މައްސަލަތަކުަގއި ޓީަޗރުންނާ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ުއޅޭ މީހުންނަށް ވެސް 

ެމއްަގއި ކަ ނުވެވޭތްައށް ސަލާމަ . ރިސްކު އޮންނަންޖެހޭނީ އޭނަގެ ހާލުަގއި އޭނަދޭ ިރސްކު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

އަށް ރިސްކު އެަލވަންސެއް ލިބެންޖެހޭނީ. މިސާލަކަށް، ޯވޒޯނަކަށް ދާ މީހާ،  އޭނަ ،ަވނީމަ .އެތަނަށް ގޮސް ވަންނަނީ

ހުއްަޓސް  އިއޭނަ އަދި ކިތަންމެ ސަލާމަީތ ފިޔަވަުޅ އަޅާފަ  .ފޮނުވަނީ ނުރައްކާތެިރވީމަ ޭއނަ ންއޭނާ ޯވޒޯނަކަށް ވަންނަ

އަށް ރިސްކު މި ދެނީ.  ވަންޏާ އޭނަ އަނެއް ކަމަށް ،އަށް ެގއްލުންަވނީ ޭއނަގެ ފުރާނަމަތިން އަންނަ އެއްަޗކުން 

އަށް  ޓްމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މީހާމިސާލަކަށް، ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާ ؛ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހާ

އޭނަެގ  ރުފިޔާ ވީމާ، 6000ދިނީމަ އަހަރެއްގެ މަްއޗަށް  އިިކޔާފަ ރުފިޔާ ރިސްކު އެަލވަންސޭ 500 އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އަޅު ، ވަންޏާ  އެކްސްޕޯްސވާ ކަމަށް ށް ރިސްކަކީ އޭނަ ރޭިޑއޭޝަނަ އޭނަގެ ރިްސކެްއ  ރުފިޔާ ދީގެން 500ގަ

އެ އިންސިޓިޓިުއޝަނުން  ވަްނޏާ ައށް ރިސްކު އޮތީ ރޭިޑއޭޝަަނށް އެކްސްޕޯްސވާ ކަމަށް ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އޭނަ

 އަށް އެއްޗެހި އޭނަ އާންއަށް ލެޑް އެޕްރޯ ުނވާ ގޮތަށް އޭނައަށް ރޭޑިއޭޝަން އެކްސްޕޯސް ދޭންޖެހޭ ގޮތަކީ އޭނައިހަދަ

އަްށ  ވަންޏާ އޭނަ ންޖެހޭނީ. އެޗް.އައި.ވީ ލޭ ަކއްޓަކުން ެހރޭ ކަމަށްއިދޭއުލު ހަދަޙައެ ރިސްކު ނެތް ތަނަކަށް ެއ މާ

ުނވާ ގޮތަްށ  އުޭޅއިުރގައި ރިްސކަކަށް އިުތގަ އެތަުނން އެ މަސައްކައަށް އޭނަ  ،އެްއެޗހި ދިނީމަ އާންތިޕްރޮޑެކްޓިްވ ކްލޯ

ަނ އިން އޭ ރުފިޔާ 500ދެން އަުޅަގނޑުމެން ދިން  އްޔާއަށް ޭއޑްސް ޖެހިއްޖެ  ދޭންޖެހޭނީ. އޭނައިއެކަން ހަމަޖައްސަ

 ކޮށްފަ. ރިސްކެއް ޓުގޭޓިހުންނަންޖެހޭނީ މި ސްކުއެހެންވީމާ، ރި ؟ޖެހުނު ބަލިން އޭނަ ކިހިނެއްތޯ އެ ދުވަހުއަށް އުމުރު

ނޯންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުންނަންވާނީ. އޭނަގެ އަިމއްލަ ޒާތުަގއި ސަލާމަތެއް ނުެވވޭ ކަހަލަ ތަންތަނަށް ހުންނާނެ 

ނޑިޔާެރއްގެ މިާސލަކަށް އޭނަ .ރިސްކު އޮންނަ؛ އޭނަ  އަށް ދީގެން އޭނައޭނަ އަށް  އަށް އޮތް ރިސްކު އެލަވަންސް ފަ

ނަޑއަާޅ ގޮަތކުން ނޫިނއްޔާއޮންނާނީ މިސާަލކަށް، ނިޔާ އަށް  އޭނަ ަގއިަގއި  އޭނަާއ ދޭތެރޭަގއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހަކު ކަ

ނޫން. އެހެނެއް ؟ޖަހަން އަންނަ މީހާ ނުޖަހާނެތޯ އިރުފިޔާ ީދގެން އޭަނ ގަިއގަ 500މާ، އަޅުަގނުޑމެން ޖެހުން. އެހެންވީ

 މުޅި  ؛ވީމާ، މިއީކީ ރިސްކު އެަލވަންސް. އެހެންޖެހޭނީއަޅުަގނޑުމެން ސެިކއުރިޓީ ޭދން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިއިގަ އޭނަ ގަ 

ީރ ހިލަންޖެހޭ. ދެން، މުޅި މީގައި މިދޭ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން އަދި ކުޑަ ކޮމިޓީން ދާއިރުަގއި ިވސްނާ ރިސްކު އެަލވަންސް

ން ހުރި އެއްކޮށްލާ ވާހަަކ ގްރިޓީ ކޮމިޝަން މިހެއަޅުަގނޑުމެން އެބައޮްތ އިންޓެ، ލާރިއާ ބެހޭ މައްސަލަތައް. ދެން



  

ނޑުމެްނ ހަމަޖެހިގެން . ގައި ދެެކވިފަބަޖެޓު ގްރިީޓ މްސް އިންޓެއަންނައިރުގަިއ ކަސްޓައެހެންީވމާ، މިވެސް އަުޅގަ

ސްކޭލް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ޕޭން އެްއވެގެން އަންަނއިރުަގއި ތަންތަ ކޮމިޝަނާއި މި

ނޑުމެ އަޅުަގނޑުމެން މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން އެބަ ން ބަލާނަން. ބަލާފައި ވީހާެވްސ ޖެހޭ ބަލަން. އެކަން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ދަންނަވަން. ކަމަށް ނިންމޭތޯ ބަލާނަން މިކަންއިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް   އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު.

 

 :މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑަށް ާތީއދުކުރެވޭ. ދެން، މީަގއި ބަަލން މި ޖެހެނީ ކުއްލައަކަށް  މީގައި ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަަކފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ވި ގޮތަށް މިކަން ބަލަންީވ ނާޝިދު ވެސް އެ ވިދާޅުއްޔާ ވެއްޖެ ކަމަށްނޫންއް އައިއްަސ އޮތްތޯ. އެހެންނިންމަންޖެހޭ ކަމެ

ނޑު ވެސް ޚިޔާލަކީ ހަމަ ރަނގަޅަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް  . ދެން، މިކަން ބަލަންޏާނޭނގެކަން ނުޑގެ ހަމަ އަުޅގަ އަޅުގަ

ދޭ  އްޒަފުންނަށްފަންތިތަކުގެ މުވަ ގެންނަންވީޭއ. މިހާރު މިސާލަކަށް، ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުެގ ހަމަ އެކި ގިންތިތަކާއި 

މިހާރު އްޔާ ށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ވެއްޖެނޑަކަންތައްތައް. ދެން، އަޅުގަ  ިއނާޔަތްތަކާ މި އިއާއި އެލަވަންސާ  މުސާރަ

މިސާލަކަށް، ޕީޖީ އޮފީހުގައި ނޫނިއްޔާ އަދި  ގައިލަވަންސް. މިއީ، ބަެއްއ ތަންތަނުމިސާލަކަށް، ނޮން ޕްރެކްޓިކްސް އެ

 ލޯޔަރުން މިކަހަލަ މީހުން އެ  ފަންނީ މީހުން، ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގައި ވެސް މިކަހަލަ ތަންތަނުގައި ތިބޭހިއުމަ

ދާނެތީ ެއކަން އިގެން ކޯުޓތަކަށް ހިނގައި ކޮޅަށް ޕްަރިއވެްޓ ކޭސްތައް ަނގައިދި ގެ މަސައްކަްތކުރާއިރު ަދއުލަތާތަނު

ހަމަ  އް ތަންތަނުގައި މިއެކަމަކު ބައެ އެއްެޗއް. މީހުންގެ އާމްދަނީން މަދުވާ އެއްޗެއް ފޫބެްއދުމަށް ދޭ  ހުއްޓުވުމަށް އެ

ާމ، މިކަންކަްނ ކަހަލަ ވާހަަކ ެވސް އިވޭ. އެހެންވީލިބޭ ދަންދެން  ނަށްފެށިގެންގޮސް ސެކްރެޓަރީން، ކާތިބުން، ޕިޔޯނުން

ރު މީަގއި ނާޝިދު ވިާދޅުވި ގޮތަށް، މިހާ ރިްސކު އެަލވަންސް ،ލަމާތޯއޭ. ދެން، ރިސްކު ވެސްއިހުރި ގޮތެއް ބަލަ 

ނޑުމެންއިއެބައޮތް ޖުވެނަ  ވިސްނާލީމަ  ނަށްލް ކޯުޓގެ ަފނިޑިޔާރުންނަށް ރިސްކު އެލަަވންސްގެ ވާަހކަ. ެއކަމަކު، ައޅުގަ

ނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނަ  އެނގޭ ކްރެމިނަލް ނިޑޔާރުންނާއި ކޯުޓެގ ފަ ދެން ނޫނިއްޔާ ވަޒީފާގެ  ،ލް ކޯޓުގެ ފަ

. ވާނީ ނޫންތޯގެ ތަފާތުތަކެއް އުޅޭނެ. އެހެންއޮންނަ މިންވަރުރިސްކު  ށްހުންނަމީމި  ނާ.ަގއި ތިބޭ މީހުންރަބިއުނަލްޓް

ައޅުަގނުޑގެ ބޮުޑ ންޓް. ެއހެންވީމާ، ސްމަޭދއިުރގަިއ މީގެ އެސެިކޔާފައި  ރޭވަްނސް މިހާވައެލަ އެހެންވީމާ، ރިްސކު

ދެން، ން. ދެއްކިކަ ކޮމިޓީގައި ވެސް މި ވާހަ ދުން. ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ބަޖެޓުޚިޔާލަކީ މީގެ ސްަޑޓީެއއް ހެ

ނިންމަވާ ގޮތަކަްށ  އިކޮށްފަޢާމަ މި އެއްޗެހިތަކާ މެދު މުރާޖަ ގެން ހައި ފޮނުވަ އަށް ކޮމިޓީ ޅުން ބަލާއިރުަގއި ސަބް އަނެއްކޮ 

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދަްއކާފައި ،ިވޔަސް ނިންމެވި ކަމުގައި  އޭނަ ، އަށް މިހާވަރު ެވސް މީނަ ިހތާމައަކީ އަުޅގަ



  

 އިފި ވަހު ނިންމަވަ ތުން އިހަކަށްދު. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދައުލަތުގެ ފަރާއޭނިންާމލަންވީ ދީފައި އަށް މިހާވަރު

ނުމާިއ ކާުރ ކުރާނެ ގޮެތއް ެވސް. އެހެްނވީމާ، ކާރު ދިދަރަޖަރިާޔ އެްއކަލަ މަޤާމުތައް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެ

. ނޭނގެލުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަންއިވެސް ބަލަ ކަންަކމުގައި ވެސް އޮންނަ ިސޔާަސތެއް އޮތްތޯ މި ،ވަންސް ދިނުމާއެލަ

ގްިރީޓ ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހެނީ އިންޓެ ލަކަށް، ކަސްޓަމްސްގެމިސާ؛ ވީމަ ހަމަ މި މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް

ނޑުމެން ބަލަ ވަރަކަށްޯތ. މިކިހާ  ،ކިހާ ބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ،ކިހާވަރެްއގެ . ނޭނގެލަންޖެހޭ ކަންއިވެސް އަޅުގަ

ހަމަ ކިޔާއިރަށް މިހެންތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން  މިޝަނޭމިނިވަން ކޮ އެްއ،ން މުއައްސަސާ މިނިވަ

ނޑު ނިންމާލަން.  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަަކފުޅުތަކަށް ތާއީދުކޮށްލާފައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މްދީދީ.ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާ

ނޑު ވަރަށް ކަ  ނޑުމެންނާ ދިމާލަ ،ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ،ންބޮޑުވޭޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

އްުމ ޢާ އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރިސްެކއް އޮިތއްޔާ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި  .ވެސް މިކަހަލަ އެއްޗެހި އަންނާތީ

ނޑިޔާރުްނނަށް ވެސް  ،ނަށްރައްޔިތުން ނޑުމެންނަށްބޮޑަށްފަ ނޑުމެންނަށް މި ވުރެ ވެްސ ބޮަޑށް.  . އަުޅގަ އަުޅގަ

އް ބަަޔކު ރިސްުކގަިއ ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު އާަދއިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭްނ އެތަ 2014 ފެންނަނީ

 .މަންޒަރުހޮސްިޕޓަލްތަކަށް ދާން  ގެންލިބިއަނިޔާ ދެވި، މަލާތައްއަދި ހަ ،ފުރާަނ ގެއްލި  ،ތަން ދިޔަގެއްިލގެން

 މި އެްއޗެހި އެލަވަންސްަތކާ  ،އާއި ެއއްޗެހި މިހާރު މުސާރަ ؛މި އެްއޗެހި އެލަވަންސްަތކާއަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން 

ނޑުމެްނ  ަރިއޒްކުރަންޏާ އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެ އާދައިގެ ލެވަްލގައި މަސަްއކަތްކުރާ ގެޓަގަ މީހުންނަށް. އަޅުގަ

 ޓަަކިއ މި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުަގިއ ކުރަނީ އޮފީސްތަުކގައި މި ދިވެހި ޤައުުމ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ،ދިވެހި ދައުލަތް

ޑީގައި ހުންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ެއންމެ މަތީ ފަ ،އިނައްތާލަމީހުންގެ މަތިން ހަނދާން އުޅޭ އާަދިއގެން ކުދިންނޭ. އެ 

ޓް ޚަރަދާ އެްއޗެހި ރިކަރަން ގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު އި، މި ެއްއޗެހި މިގޮތަްށ ހަދަ ާއއި އެލަވަްނސްތަކާ މުސާރަމީހާގެ 

ދެނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެއްއވަރަކަށް.  މި ރަހަ ަތކެތީންކާބޯ ،ވަރަށް ދާއިރު ގޮްސ އޮިބނޯންނަގެންއި މައްޗަށް އަރަ

ައސާސީ  އީމި އިޮބއި؛އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކަ ބޮޑުކޮށްފުޑް އެލަވަންސް ެވސް ބަެއއް މީހުންނަށް ވަރަށް 

ވަިކ  ،ދީފައި  މި ަވކި ބަަޔކަށް ގިނައިންދެއްތޯ. އަސާސީ ަޙއްޤެއް  އީހެދުމުގެ ޙައްޤު މިއިއިބޮ ކަ ޙައްޤެއް ދެއްތޯ.

 ވެސް ނުދީ. މިހެންނެއް ނުހެދޭނެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފަ. ވަކި ބަޔަކަށް އެްއގޮތަކަށް ދީ ބަޔަކަށް މަދުން

ގެ ސްޓާފުން މެނޭޖްމަންޓު، އި ރިސޯޓްަތކުަގއި ވެސް މީގެ ކުީރގައި އާދާިއގެ ސްޓާފުން ވަކި ތަނަކުން ކާފަ އި،ރަށްރަށުގަ



  

ން ެއ ބޭފުޅުން ވެސް އެ އުޅެނީ. ިއގެއަށް ފައްތަ ރީގެޓަގަ އްއެމިހާރު ކުރަނީ.  ތަނަކުން ކާަފއި މިގޮތަށް ކަންތައް ވަކި

އެަކއްެޗްއ  ،ޮބއިއިއެންމެ އެއް ރެސްޓޯރަްނޓަކުން ކަ ފުްނނާހަމަ މެނޭޖަރުންނާއި އޯނަރުންނާއި އާދަިއގެ މުަވއްޒަ

މީހުންނަށް  ބަ އަންނަޖެހޭ އެންމެ އާދަިއގެއެްއޗެިހ އަންނަންޏާ އެ ވަންސްތަކާއެ ުއޅެނީ. އެހެންވީާމ، މި އެލަ ގެންއި ކަ

ނުޑމެން ނިޑޔާރުންނަށް  ރަންވެސް ާތއީދެްއ ނުކުއަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަށް  ؛މި ފެންނަނީ ނަށްވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފަ

ެއއްޗެހި ެވސް ހަމަ ކުޑައެއް ނޫން. ދެން، އެހެންވީމާ، ކާރު ެއއްޗެިހ  ސް މުސާރައާވެމިހާރު ؛އެލަވަންސް ވެސް މި

 އެ ،އަެނއްކާ ފޯުނ އެލަވަްނސް ދެްއވާފައި  ،އްވާަފއިދެއަެނއްކާ އެަލވަންްސ ، އިެސކިއުރިީޓ ދެްއވާފަ، އި ދެއްވާފަ

ވެސް މީހަކު މަތް ލިބޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. މިހާރުއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދު  ދާިއރާބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ 

ހޯމަ ދުވަުހ . އަންނަ ހަފްތާގެ ޔާ ބުނާނަނެ ހޯމަ ދުވަހަކު ނުވާނޭބެހޭ ކޯޓަށް ގޮްއސިއް  އާާޢއިލާކަިއވެންޏެއް ކުރަން 

މާ، ފައި އޮންނަނީ. އެހެްނވީ. ނޫނިއްޔާ ުނވެ ވޭނެ. ާޖގަެއއް ނުލިބޭވެސް ނުވާނެ. ދެްނ، އަންނަ ހަފްތާގައި ެވސް ނުވެ 

ނޑު ތާއީނުކުއް ެވސް ތާއީދެއަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަށް  އޮތީ  ުދކުރަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މިހާރު އެރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ދަނީ ބަހުސަށް. ދެ  ގައި އެކޮމިޓީން ނިންމާފައި ްފލޯ ގެގާތްަގނަޑކަށް. މަޖިލީހުއި ނިމިފަ ން، އަނެްއކާ އަުޅގަ

ކިޔާފައި ބަހައްޓާފައި ޭއގެ  މިކަމޭ ،މޭރައްޔިތުންނަށް މިކަ އިއެްއކަހަލަ މޮހޮނަށް އޮޑިދިންހެން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފަ

. އެްއކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުވެދާނީ ،ވަންސްތައް ހުށަހެޅީމައެލަ ނޑިޔާުރންނާއި އަނެއް ބަޔަކަށް މިފަހަތުން އަނެއްކާ ފަ

ނުޑ ބޭނުއެހެ ނޑުމެންގެ ާދއިރާތަކަށް ންވީމާ، އަުޅގަ ނުވެދާނެ ގޮތަކަށް މިކަްނ  ަތއްމަސަްއކަތްހުރި މެއް ނުޭވ އަުޅގަ

ނުޑ އެދެނީ ހަމަ މި އެއްޗެހި ފޮނުވާލަން ނޑު ތާއީދެ  .ކުރަން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު ހަމަ އަޅުގަ ްއ އަުޅގަ

 .ށްނުކުރަން މި ދޭކަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޣަފޫރު.ޢަބްދުލް

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ނައަކަށް ނޯވޭ ކާރެއް. އޭ ؛އޮފް ކަސްޓަމްސް ރށް ބަލަންޏާ ޕްރިސަޕަލް ކަލެކްޓަމިހާރު މީގައި މި މިސާލަކަ

ންނަ އެންމެ މަތީ މީހަކީ އެއީ. ދެން، އެތާނގައި އޮންނަ އިރުގައި ކަސްޓަމްްސެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައި ހު ނުހުންނަ

ނޑަކަށް ހިސާަބކުން ނުދައްކާ. ދެން، ނާޝިުދ އި ހުންނަ ަރީއސަކަށް ކާުރ ދޭންކޮމިޝަނެއްގަ  ޖެހޭ ގޮތެްއ އަުޅގަ

 ޖެހޭ. އޭނަ ނުށްއަށް ރިސްުކ އެަލވަންސް ދޭކަ ވިދާޅުިވ ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަުޅ ވާހަަކއެއް. މިހާރު ޑޮްކޓަރެްއ ވީމާ އޭނަ

ޖެހޭނެ އޭނަ މުާނޖާ ންމަރުކަޒުެގ މުދިމަށް އެނގެ ންނާނެ. ިއސްލާމީްނނަ މުސާރަ އޮވީމަ އޮ އަށް ޮޑކްޓަރެއް

ނުޖެހޭނެ ށްގޮވާތީ އެަލވަންސެއް އޮންނާކަ މުޖާނާ ޔާއްމަށް ދާއިރު ވެސް. އެހެްނވެްއޖެޤާއެ މަ ،ކަންގޮވަންޖެހޭ



  

ށް، ރިސްކު އެލަވަްންސ ލަކަ. އޭެގއިތުރަށް މިސާރެ އޭނަގެ މުސާރަ ބޮުޑވާންޖެހޭނީވު މިސްކިަތކަށް އޭނައަކަށް. އާދަިއގެ

މީހާ  އެލަވަންސް. ެއހެންވީމާ، ރިސްކަކީ އެ ޖެހޭނެ ރިސްކުއެންމެންނަށް ދޭން  ،ޖެހޭނެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށްދޭން

 ރިސްކު އެލަވަންސް އޭނަ  އީގެ މެޑިކަލް. އެ ވީމަ މުސާރަ ބޮޑު. ދެން، އޭނަ ކަަވުކރަންޖެހޭނީ އޭނަ މަގާމުގައި ސިފައިން

އަށް  . ދެން، ނަޝީދު ވިދާޅުވިހެން އެ މީހާންއަށް އެއީ. މެިޑކަލުން އޭނައަްށ ކަވަރވަންޏާ އޭަނގެ ރިސްކު ފްރީވީ އޭރު

ރިހާ ހޯދަންޖެހޭ މެޑީރިއަލްސް ހު ައށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް މުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ަވޒީފާ އަދާކުރާއިުރަގއި އޭނަޤާމަ

. އެހެންވީާމ، މި ރިސްކު އެލަވަންަސކީ އުވާލަންޖެހޭ އެްއޗެްއ. ެއއީ. ަކވަރވެފަ އޮތީ އި ހުރީމަ އޭތި އެޗެހި ހޯދިފައެއް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ރޫޙު އޮތް ގޮތަކީ އަޅުަގނޑުެމން މި މައްސަލަ ހަމަ ރިޔާޟް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް މަިއގަ

ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ދެން،  ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތކަށް ސަބް ކޮމިޓީައކުްނ ބެލުމަށްފަހު މި

ނޑަށް އިދާރީ ބޭފުުޅން އެބަ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ  ނޑުމެން  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އަުޅގަ ކޮމިޝަންތަކަްށ ައޅުގަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންތަކަށް އެ ފާސްކުރުމުގެ ތެޭރަގއި އިންޓެ އޮތް. ރުމެއް އެބަބަޖެޓް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަިއވާ ފާސްކު

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަ އިމުސާރަ ނޑުަގއި ކަ ގްރިީޓ ތެރޭަގއި އޭރުަގއި އިންޓެ ކި އުޫސލުތަކެއް އެަބއޮތް. މީގެގެ އޮިނގަ

ެއްއ ގެ ގޮުތަގއި ދެކެވިފަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައް އިންެއއް ހަމަ  މިނިވަން އެހެން މުއައްސަސާތަކާކޮމިޝަންތަކަކީ 

 އި އަީކ ައޅުަގނޑުމެން ބަލަ  އެއް ވެްސ ނެތް. އެހެްނވީމާ، ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ތް. އަދި ެކޓަގްަރއިްޒކުރެިވފަނެ

ނޑިޔާރުން ނޑުމުގެ ރެންސް ލިބުމުގައި މެދުނަށް ލިބިްނޖެހޭ ހެލްތު އިންޝުއަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ދެން، މީގައި ފަ ކެ

ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކަށް ، އިރިާޢޔަތްކޮށްފަ އިއިނގޭތޯ. ދެން، މިކަންކަން ބަލަ  އް އެބަ އާދޭވާހަކައެ 

ނުޑ ގޮެތއްަގއި މާ ކަންއެ ނުދެން.  ކަށް ޮބޑު ތަފާތުުވމެއް ހުރި ކަމަ ކުރުމަކީ ހަމަ ނެތް ކަމެއް ނޫން. ހަމަ މަިއގަ

އި ނިންާމލަން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ށަހެޅުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލައެހެންވީމާ، ރިޔާޟް ރަޝީުދ އެ ހުށަހެޅުއްވި އެ ހު

ށްފަހު މިކަމަށް ގޮތެއް؛ ދިރާސާކުރުމަ އިހެންވީމާ، ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ބަލަވަންޏާ؛ އެ ބޭފުޅުންގެ އެއްބަްސވަނީ ކަަމށް

 އި މައްސަލަ ހުށަހަޅައަށް ދެ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ މި ސިޓީތަކުގެ  ވެސް ހަމަ މައްސަލަ އޮތް ސަބް ކޮމިޓީކުރިން

ނަމަ، އެގޮތަށް އަުޅަގނުޑ  އެކަމަށް ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް ޭބފުޅަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރާ

ދެްއވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ،އެކު  ފިން. ދެން، އެޖެންާޑގައި ިމއަދު އިތުރު އެހެން ކަމެއް ނެތުމާއިނިންމަ

 .ން ނިންމާލަންހިސާބުލްސާ މިހާޖަމިއަދުގެ ން މުއެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ
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