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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

`. މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ުހރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންަބރުންނަށް މަރުޙަާބ 

ިވލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންބަރު، ކުޅުދުއްފުީށ ކީ، ތިއްބެިވ ެމންބަރުންނައަދުގެ ަބއްދަލުވުމަްށ ވަޑައިގެްނ ދަންނަވަން. މި

އަިދ ކުޑަހުވަޫދ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ هللا. މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު. އަިދ ތިނަދޫ ދާިއރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުރާެގ އިދާ

ގޮތެްއ  އެހެން  ެއހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން އެބަތިބި.މީޑިާއ  ގެ މިރު. މި ބައްަދލުވުމަްށ އަޅުގަނޑުމެންޢާމެންބަރު އަޙްމަުދ 

. އާެދ! މީޑިއާއަްށ ދަންނަވަިއލާ! މިއަދުެގ ިމ ބައްދަލުވުމަްށ ްށ ދަންނަވަިއލާނަންއަޅުގަނުޑ މީޑިއާއަ ންޏާވަނުނިންމަ

ީރ މައްަސލައެްއ އެކަްނ ހުަށހެޅުން. އިދާ ،އޮީތ ފުރަތަަމ ކަމަކަްށ އިާދރީ މަްއސަަލއެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ސިޓީ ކައުންިސލުގެ ާބރުތައް ައލުްނ  ،އޮތީ ކަމަކަށް. ދެވަނަ ަކމަކަށް މި އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަގައެއް ުނކުރެޭވ ވާ

ަމއްސަލައާ ގުޅޭގޮތުްނ ުމރާޖަޢާކުރުމުގެ ނާޔަތް އިދަކުރުމާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންިސލުގެ މެންބަރުްނގެ މުާސރައާއި ޢާއި

ަވީނ  ިމހާރުގެންިދއުން. ދެން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހގައި މަޝްވަރާކޮށް ުކރިއަށް

ރީ އޮފް ފައިނޭންސްގެ ލަފާފުޅެއް ވެސް ހޯދާފަ. އަިދ ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ވެސް ލިޔެ އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅެްއ ނިސްޓްމި

ގެނައުުމގެ ުކިރްނ ނޫނަށް ބަަދލުގާންސިލުގެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ުކރީގައި ސިޓީ ަކއުވެސް ހޯދާފަ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން 

މިހާރު ޕޭ ކޮމިޝަނުން ެވސް ވަނީ މި މަޖިީލހަށް ލިޔެަފ. ޅު ކަމެއް ކަމުގަިއ ތަށް އިޢާދަުކރުމަކީ އެންމެ ރަނގަގޮ އޮތް

މުސާރަފުުޅެގ ންިސލުގެ މޭޔަރަށް ޖުމުލަ ސިޓީ ކައު ،ންނާނެ. އެޮގތުންއޮގައި މި ޕޭޕަރ ތަކުގެ ެތރޭތިބޭފުޅުން ފައިލުކޮޅު

. އި ކޮޅުތަކުގަބޭފުޅުންގެ ފަިއލް ތި ންނާނެއޮހުިރހާ ެއއްޗެހި  އިގޮތުގައި މިާހރު ލިިބލައްވާނީ، މުާސރަފުޅާ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސިީޓ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  މިއަށް ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެއްވުން އެދެން. ވަރަށް ބައްލަވަިއލައްވާފަިއ 

ސިީޓ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި.  ގުޅޭގޮތުން ހަަމ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ މުސާަރ އިޢާދަކުރުމާ ބޭފުޅުންކައުންސިލުގެ 

 .މިާހރު 45000ދެން ޖުމުލަ ، 15000އެލަވަންސަށް  ގ. ދެން ިލވިނ30000ްމުސާރަފުޅަކީ ސިލުގެ ރައީސްެގ ކައުން

، 27000ންނަނީ އޮ އީ ުކރީ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެމުން ައއި މުސާރަ. ސިީޓ ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސަށް މި އެ

ލިވިންގ  ،19000ލިބެީނ  ލުގެ މެންބަަރކަށް މި. ސިޓީ ކަުއންސ35000ި، ޖުމުަލ 8000 ށް ލިވިންގ އެލަވަންސަ

އެ ބޭފުޅުންެގ  ،ގެންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް . ދެން އަޅުގަނޑު މި ަބދަލު އެކަނި 25000. ޖުމުލަ 6000އެލަވަންސަށް 

 ވަގުތަކަށް ނުގެންނަން. އިންޝުައރެންސް  އިންޝުއަރެންސަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ިރވައިސްުކރި އެްއެވސް ބަދަލެއް މި

ެއީއ  .އޮތީ  އެ ގޮތަށްތް އޮ އިއިންުޝައރެންސް ވެްސ ހަަމ ކުީރގައޮީތ ބާއްވާފަ.  ގޮތަށް އެ  ވެސް އޮތްގަިއ ހަމަ ކުރީ 

ސިޓީ ކައުންސިުލެގ ރުިފޔާ.  3500ންނަނީ އޮ ޖުމުލަ މިގެ ގޮތުގައި ޕްރިމިއަމް ގެ މެޑިކަލް އިންުޝއަރެންސް ،އާއި 4150

މަޢުލޫމާތަްށ  ގެ. ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 45000މޭަޔަރށް  .އޯލް ްލ އިންރުފިޔާ، އޯ 25000އްމު މެންބަރަކަށް އާ

ަހަމ  45000މޭޔަުރގެ މުާސރަ އެއީ  ޭޕ ޮކމިޝަނަށް ލިޔުނީ  ،އަޅުގަނޑުމެން ުކރިން ފިނޭންސަށްޓަކައި އިނގޭތޯ. 

ސިޓީ ކައުންިސލުެގ  ރުންހަކަށް. އޭ ގޮތަށް ކޮންމެ މީ  ވާރުފިާޔގެ ތަާފތު 5000ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ފައި އްވާގޮތަށް ބާތް އޮ
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 ގެ . ސިޓީ ކައުންސިލު 40000ކައުންިސލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރަށް . ދެން އަޅުގަނޑުމެން 35000މެންބަރަކަށް ލިބެނީ 

ދެްނ ިމ ކޮމިީޓްނ  ،އަޅުގަނޑުމެްނ ފުރަތަަމ މިކޮޅުން ސަޖެސްޓުުކރީ. ެއހެންނަމަވެސް، އެގޮތަްށ 45000މޭޔަރަށް 

ިމ އަޅުގަނޑުމެން  .ކަންނޭނގެ ކޮންމެހެން ޭޕ ކޮމިޝަނަކުންނެއް ނޫންީވ ގޮތެއް.  މީގަިއ ހަދަންކަންނޭނގެ ނިންމާނީ

 ކޮމިޓީން ނިންމާނީ އިނގޭތޯ. ތިބޭފުޅުންގެ ފަިއލުކޮޅުތަކުގަިއ ޮއންނާނެ މި. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިރުޢާއަޙްމަުދ ދާިއރާގެ މެންަބރު ކުޑަހުވަދޫ 

އެންމެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ުފރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މަ މި ނޑު ހައަޅުގަމުޤައްިރރު. ޝުކުރިއްޔާ 

ވަނަ މާއްދާއިން އަޅުގަނޑުމެން މައްޗަށް މަތިކޮށްފަިއވާ ކަމެްއ  102ކުޑަކުޑަ ފުށުއެރުމެއް އެަބއުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަތިކޮށްފައިވާ ކަެމްއ  ޑުމެންނަށްނއިން އަޅުގަަވނަ މާއްދާ 102އުޅެނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވެސް ުކރެވެން މިމިހާރު

 ަވގުތުގައި ެވސް މަޖިލީހުގައި އެބައުޅޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުޑަ ޚިލާފު  މި ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާއިުރގައި ވަގުތުމި

ކަން ކޮށްަފިއާވ ނޫްނނަމަ. އެއީ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާގެ ނައިބު މަުޢލޫމާތު ދޮގުށް ލިބޭ އަޅުގަނޑަ އުޅޭ ކަމެއް އުފެދުމެއް 

ކުރަމުންދިޔަިއރުަގއި ރައްޔިތުްނެގ ނާޔަތުެގ ބިލެްއ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގަިއ މަސަްއކަތްއިބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ 

ތީޭއ ކިޔާަފއި ހުއްޓުމަކަށް އައިްސ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ާވހަކަތަާކ ފުށުއަރާ 71މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މިކަްނ ؟ އަރަނީ ައނެއްކާ މިކަން ުކރުމުން ދެން ކިހިނެއްޯތއޭ ވާނީހިތަށް މި އަޅުގަނޑު އެހެންެވއްޖެއްޔާ އް.އޮތް އެއްޗެ 

 ؟ގެންދޭތޯއޭ އަނެއްކާ މި ކޮމިޓީން މި ފާްސކުރީމާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ުކރެވޭ ކަމެއް ގޮތުަގއި ިމކަން ވެ އަޅުގަނޑުމެން 

 ،މިދެންނެވިހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަ  އި ިއ ގަާވއިދުގަތައްތަެކއް. ޙަޤީޤަތުގައެބައުޭޅ އުނދަޫގ ކަން އި މާނަކުރުމުގަ

ންޖެެހީނ ޅަރައްޔިތުންނަށް އެްއޗެއް ދިނުމަށް، ަރއްޔިތުން އަތުން ެއއްޗެްއ ނެގުމަށް ހުށަހެޅޭ ޓެކްްސގެ ބިލުތަްއ ހުށަހަ

ކަމަކުނުދާނެ. ެއކަމަކު މިީއ  މަކަމެްއ ފެއްތީާމލީ ކޮންެމ   ބުނުމެއްެގ ތެރެއަށް ނެފަިއ އޮންނަ ކަމަށް ބު ން ސަރުކާރު

މަތިކޮށްަފއިވާ ކަެމއް.  ވަނަ މާއްދާގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ 102ަބހުން މުުޠލަޤަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަރަށް ސާފު

އިުބެގ ވެްސ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ނަން މިާހރުމަތީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެ  މިކަން ކުރާނީ 

 ން. ެއހެންވީމާ، މިކަން މިއަދު އޮީތ ތާށިވެފައި މިދެންނެވިހެ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ިބލު އެ  ެބހޭ ނާޔަތްތަކާއިދޭންޖެހޭ 

ޖެނެަރލްެގ ަލފައެއް އެަބ ބޭނުންޭވ މިކަްނ ކުެރވޭނެތޯ ނޫންޯތ ބަލަްނ.  ލް ވެސް ކޮްށގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުންސެ

 ުކރިމަތިކޮށްާލ ސުާވެލއް.  މުޤައްިރރާ ނޑުއެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ މާއްދާއިން އަޅުގަނަޑްށ  102ކަންނޭނގެ.  ޔަ ސުާވލުގެ ަޖވާބު އަޅުގަނޑަށް ވަރަްށ ސާފުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި

، އި ެގ މަޖިލީުހގެ މެންބަރުންނާރުން، ވަޒީއިނައިބާ ،ގޮތަްށ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއާއި ހީވަނީ މި މަިޖލީހަށް ިތވިދާޅުވި
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، އި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރަީއސާއިުހގެ ަރއީސާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ

 ާނޔަތް އިމުސާރަާއއި މެންބަރުްނނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަްށ ، މުސްތަޤިއްުލ ކޮމިޝަންތަކުެގ އިފަނޑިޔާރުންނާ

މާލިއްޔަުތ  ؛. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނޭ. ަވރަށް ސާފު ޤާނޫނުައސާސީކަނޑައަ

އަށް. ފޮނުވަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުގެ ްފލޯމި ކަނޑައަޅާފައި އަޅުގަނޑުމެން ނާޔަތްތަްއ އިކޮމިޓީއަކީ މުާސރައާިއ 

އަިދ އިުތުރ  ؛ނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފު މީަގިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ކޮމިޓީްނ ޤާއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށެްއ ނުފެނޭ

ކަމަކަށް. ައނެއްކާ މި ކޮމިޓީން ހަމަ ފާސްކޮށްފައި މި ބޭފުޅުްނެގ  ލަފައެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމެއް ވެސް މީަގއި އޮތް

؛ އެހެްނވީމާ، ހުށަހެޅީ ން ވެސް ހަމަބޭފުޅުންގެ މުސާރަފުޅު ކުޑަކުރަ މި ؛ންމުސާރަ ކުޑަކުރަން ވެސް ފޮނުވީ. ކުޑަކުރަ

ުކރީގައި އަޅުަގނޑުމެން މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ މުސާަރއިން ކުޑަކުިރ  .އިއްޒަތްޔެރި މެންަބރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި

، 14000ިރ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ނައިުބ ހު އިއޭުރގަ ށްކަ ދެން ަނއިބު ރައީސަ ،. ެއއީ މޭަޔރ18000ުޖުމުަލ އަދަދަކީ 

 އިޢާދަުކާރ ވާހަަކ މި  . މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުިރ އަދަދު. މިާހުރ މ11500ިސިޓީ ކައުންިސލުެގ މެންބަރަކަްށ 

 ދައްކަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޣަފޫރު. 

 

 ން:ާވހަކަދެއްކެވު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާދއިރާެގ މެންބަުރ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ގޮތުެގ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ އަދި ން، ނޫނުަތކުގެ މަތީގާމި ހަމަ ެއރުމެއް. އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެްއވެސް ފުށު

ދަނީ ފާސްުކރުމަްށ  މިމާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން މިކަން ނިންމާފައި ފާސްކުރީމާ  ނޫނީ ،ން މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްމަތީ

ިއ ޒިންމާތަކާ ން މިހާުރ ސިޓީ ަކއުންސިލުެގ އިުތރު ޓަކައި ތަޅުމަށް. ގޮސް ތަޅުމުން ފާސްކުރަންެޖހޭ ކަމެްއ މިއީ. ދެ

ާވލުކުރަމުންދާތީވެ، ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މުސާަރ އިޢާދަުކރުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނަޑްށ ހަވާޖިބުތައް ސިީޓ ކައުންިސލުތަކާ 

  އެަކން މި ކޮމިޓީން މިއަުދ ނިންމައިދިނުމަށް.ވަރަށް ފެންނަ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅަން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ޟްމެންބަުރ ރިޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ރަޝީދުޟްރިޔާދާިއރާެގ މެންބަރު ވިލުފުށީ 

ނޫނަށް ވެްސ ބަދަލުގެނައުމަީކ ގާ ،ވެސް އަށްޤާނޫުނއަސާސީ ތަކެްއ މިީއ އިނގޭތޯ.މި މަޖިލީހަްށ ލިބިފަިއާވ ބާރު

ާފހަގަުކރެއްިވ ޕޮއިންޓަީކ އެ ބާރެއް. ދެންެމ ކުޑަހުވަޫދ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާވ 

ންާމ އަދި މަިޖލީހުން ނި ައދި ބިލުތަްއ ދިރާސާުކރުމުގައި  ،ދިއުމުަގއިގޮތުން ުކރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން މުސާރައާ ެބހޭ

ހިފައި އޮތް ކަމެްއ މިާހރު. އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެ ލް ޖެެނރަލްެގ ލަަފއެއްނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ވެްސ ކައުންސެ 
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 ޖެހޭ. މިީއ އަލަްށ ުކރާ  ޖެނެރަލްެގ ލަާފ ހޯާދކަށް ނުެވސް ލް ނަމަ ަކއުންސެ ދަންނަވާ  ށް ޙަޤީޤަތައެހެންނަމަވެސް، 

 ، ގުޅުންހުރިމިދިޔަ ަހފްތާގައި ނިންމި ިބލަކާ ގުޅިގެން، އާމްދަނީއާ މިާހރު  ،ެވސްމެއް ވެސް ނޫން މިީއކީ. އެހެންނަމަކަ

ނާޔަތްތަކާ ގުޅުންުހރި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ޮކމިޓީއަކުން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅިގެްނ އެ ިބލު މިާހުރ އިނޫންނަމަ 

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެްނ  މިޚިލާފުތަެކއް އުެފދިގެން ަރއީސްގެ މޭޒުކޮޅުގަިއ އޮތީ. އޮތީ މަޖިލީހުެގ 

ނޫންނަމަ މި ކޮމިޓީއަށް މިާހރު މަސައްަކްތ  ،ިތޖާޖުކޮށްފިއޭހުމަ މުަޤއްިރރު އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް އިމިކަމުގައި ުފރަތަ

ގައި ޢަމަުލކުރަމުންގެންާދ އުޫސލުތަކަށް ވެސް ެއ ަމޖިލީހުބަަދލުވީމަ ގެންދަްނ ދަތިވެއޭ. މަޖިލީުހގެ ރަީއސް ކުރިއަށް

ުމ ބަދަލުވީަމ އްއަމީންޢާ އްޔާ ނޫނި ،ްއ ައއީތޯސްނުމަްށ ބަދަލެޖެނެަރލްެގ ވި ލް ބަދަލު ައއީތޯ ނޫންނަަމ ކައުންސެ

ްނ މީހު  މުގެ ވިސްނުމަށް ބަަދލެްއ އައީތޯ. ދެން ޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުގަނޑަްށ އެނގޭ. ތި އަޅުގަނޑުމެން ދެ އްއަމީންޢާ

އެއްެޗްއ ންނަށް އަޅުގަނޑުމެވާަހކަ ދައްކާނެ ކަެމއް ނެތް.  ތި ވެސް ތިބެގެން ހެދި ެއއްޗެއްނު ިތއީ. އެހެންވީމާ، 

އަދި ތިނޫްނ ނިންމުމެއް ވެސް، ކަން އެހެްނކަން އޮތީ. އެނގޭ އެ  ށްހެިދއިުރ ވެްސ އަޅުގަނޑަ ނޫޅެން.ނޭނގިގެނެއް 

ކަމެއް ވެްސ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ނިންމީމަ އެީއ  ަބހުން ެނތް ފުސާނެތް ނިންމުމެްއ ވެސް،  އިޤާނޫނުއަސާސީގަ

 އީ ދީާނ ޚިލާފުނުާވ ކޮންމެ ކަމެްއ ވެއްޖެއްާޔ އެ  ަމއިގަނޑު ިއސްލާމް ނުވާ،ޟު ތަާޢރުދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ

ރުވާންެޖހޭ. އަިދ ޟުނުާވ ނިންމުމެއްކަްނ ކަަށވަތަޢާރު އާ އްޙަ ނިންމުމެއް. ެއ ނިންމުމަކީ ެއީއ ޤާނޫނުއަސާސީޞަ

އެފަަދ ނިންމުެމްއ  ،ބުނަނީ އްާދގައި ވަަނ މާ 268ނަމަވެްސ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ކަަހަލ ނިންމުމެއް ނިންމި  މިދެންނެވި

ަރއްޔިތުންެގ މި ލުުނވާ ކޮންމެ ނިްނމުމެއް މިތަނުން ނިންމުމުގެ ބާުރ އޮޭވ ތިލު ނިންމުމަކަށޭ. ެއހެންވީމާ، ބާތިވާނީ ބާ

މިހާުރ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ މިދެންނެވި ބާރަށް ހުަރހެއް އެޅިއްޖެ. އެހެންވީމާ،  ،ބިފަ. އެހެންނަމަވެސްމަޖިލީހަށް ލި

މުަޤއްރިުރ އެކަްނ ސާފުކޮށްދެއްވާ! އަޅުގަނޑުމެން ތިކަްނ ެއހެންވީމާ، . ޅޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވުމެއް އެބައު

ވެްސ ހަމަ ނިންމޭނެ އީ މިކަމަކާ. މިށް ސުާވެލއް ނުވެސް އުފެދޭ ކައަޅުގަނޑުމެންނަނުކުރާކަށް ނޫޅެން އިނގޭތޯ. އަދި 

ކޮޅެއްގަިއ މިކަްނ ނިންމާކަށެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުންވަނީ  މިއަދު ބޭނުމެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންއެކަމަކު ކަމެއް. 

ނަށް ލިބިފައި އޮންަނ އިމްތިޔާޒުތަކާިއ . ެއހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ މެންބަރުންތައްކަން ޖައްސަން މި

 ެއއީ ުކރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. . އެއީ ަފރާތަކަށް ސްރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އޮންނަ ބާރުތަކެއް ހަންޏެއް ނުކުެރވޭނެ އެއްވެ

ނުުކރެޭވެނ ކަމެްއ އެމީހަކަްށ ވެްސ  އެނޫން ވެސް އަިދ ނަމަ މިތާ މުވައްޒަފަކަށް ވިޔަސް، އަދި ިމ މަޖިލީުހގެ ރައީސް 

ަކްނ އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަުދ މި ިޚލާފުވުމެްއ އުފެދިގެްނ މިާހރު މިއެކަންތަކެއް. ެއހެންވީމާ، 

ކުަޑ ހުށަހެޅުމެްއ ތިކަްނ ުކރަން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮެޅއް ނަހަދަން. އަިދހަމަ ޢަބްދުލްޣަޫފރު  ،ގެންދިއުުމގައިކުރިއަށް

 30000ދެން ޑެޕިއުޓީއަށް  ،މުސާރަ ހަދާފައިއަށް  35000، ތިމަންނައަށް ފެނެއޭ މޭޔަރަށް ދީފައި ވެސް އެބައޮތް

ދެްނ . ެއހެންވީމާ، ކަމަށް ން ފާސްުކރަން ބޭނުންވާއެކަެއގޮތަްށ އި ހަދާފަ 25000ދެން ކޮންމެ މެންބަރަކަްށ ހަދާފައި 

 މި ކޮމިޓީއަށް ފެްނނަ ވަގުތަށް ބަާލއިުރގައި  އެއީ މިޖެހޭ.  ކުރިން ކޮންމެހެން ދިންަވރަކަށް މިހާރު ާބއްވާކަށް ނުެވސް
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ނިންމުމުެގ ުކރިން،  މިކަން ިމހެންހެންވީމާ، ެޖހޭނީ. އެނުވަންިމ ރިޕޯުޓ ފޮަގއި ނިންމުމަށްފަހުމިކަންތަްއ ގޮތަކަށް 

މިކަން ނިންމާކަށް އަޅުގަނޑު ދެކޮޅެއް ނަހަދަން. މިކަން ނިންަމން އަޅުގަނޑު ާތއީދު ވެސް ކުރަން. އެކަމަކު މިދެންނެިވ 

ޅުގަނަޑްށ ދާން އަމަކަށް ކައޮތް އަށް އެޖެންޑާގެ ދެވަނަދެން ދެއްވާފައި ަބއްލަަވއިކަންތައް މުޤައްރިރު ބައްަލވައިދެއްވާ! 

 ކުޑަކުދިން އުޅޭހެްނ މިހާުރ މިތާނގަިއ މި  ،އުޅެނީ ފެންނަނީ މިދެންނެވި ކަންތައް. އެީއ މިކަން އަޅުގަނޑު ވެްސ މި

ފަހަުރ  ޤާނޫނުައސާސީ ހަދާ ީމހުން، ާޤނޫނުއަސާސީ އެނގޭ ީމހުން ައއިސް މިއަދު އެކި  ،ސިންގާ މީހުންއުޅެނީ. ބޮޑެތި

ބޮޑަްށ އޮޅުންައރާ ކަންތައްތައްތަކެްއ  އޮްތ އުޫސލާ ިޚލާފަްށ ވާަހކަދެްއކުމަކީ ެއީއ ވަރަށް  ،ކީމަކުގޮތަްށ ވާހަކަެދއް އެކި

ްނ. ވަުކރިއަށްގެންދަަލއިގެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މިަކންތައް މުޤައްރިުރ ސާފުކޮށް ހުންނަނީ. އެ

 މިކަްނ. ޙަޤީޤަތުގައި ސާފުުކރަންޖެހޭ ކަމެްއ ނެތް. ަވރަށް ސާފު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ލަފާ ހޯަދްނ  ގެ ޖެނެރަލް  ލް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ތި ކައުންސެ . މި ަމއްސަލަ ،އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު އިނގޭތޯ މިކަން

ެއީއ އޮތް ާވހަކަެއއް ނޫން.  އި. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްަސލައަކީ މުޅިން ތަފާތު މައްސަަލއެއް

ނައިުބ ރައީްސކަން ކޮށްަފިއ ވަނަ މާއްާދގައި ނެތް  102އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތް ވާހަަކއެއް ނޫން.  އިއަސާސީގަޤާނޫނު

. ީމހަކަށް ުހރިއެީއ ކޮށްފަިއ  ވަަނ މާއްދާއަކު. 102ނާޔަްތ ކަނޑައަޅަންޖެޭހ ާވހަކައެްއ ނެްތ އި ންނަ މީހަކަށް ހު

ކަމެއްެގ ވާަހަކ   އޮތްހުްނ ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުެގ ތެޭރގައި ވަަނ މާއްދާގަިއ މި މަިޖލީ 102އަޅުގަނޑުމެން 

. ެއހެންވީމާ، އީކަމެއް މިހިމެނޭ ންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި މޭމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ  . އަދި މީގެއިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެއީމި

 ކޮމިޓީން ުކރަންޖެހޭ ކަމެްއ. މުސާަރ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ކަނޑައެޅުމަކީ މި ންރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހ10ު

ނައިބު ރައީސްކަްނ ކޮށްފަިއ ހުންަނ  ،ނޫންއްއިުތރު ލަފަެއއް. އެހެނެންޖެހޭ ލަފައެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، މީަގއި ހޯދަ

ތަފާތު މައްސަަލެއްއ  ނާޔަތް ކަނޑައެޅުމަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިތާ އެއީ އި ދޭންޖެހޭމީހަކަށް 

ދެްނ  ؛ނޫނިއްޔާ އެހެްނ އިންަޓރޕްރިޓޭޝަނެްއ އޮތުން ،ލް ޖެެނރަލްެގ ލަަފއެއްކައުންސެ  އީ. އެހެްނވީމާ، އޭގައި އެ

 ،ށްފައި އޮތް ކަމެއް. މި ކޮމިޓީން މުސާރަަތއް ދަްށކުރީ ވެސް މި ކޮމިޓީން ކޮ މިއީ  ވެސް ދެންެނވިހެން އަޅުގަނޑު ކުރިން 

ކޮްނ މަސައްކަތްތަކެްއކަން ެއ ބޭފުޅުންެގ  އި،ުކރަނީ ކީްއވެގެންކަމާއިޢާދަ އަނެއްކާ . މި ކޮމިޓީްނ އަލުްނ އިޢާދަކުރަނީ

ކޮޅުތަކުަގއި އެއޮްތ އިލްހަމަ ތިބޭފުޅުންގެ ފަ ،ންނަނީއަ މަސައްކަތުގެ މެންޑޭޓުގެ ެތރެއަށް އިުތރުވެގެްނ މިހާުރ މި

  ތްތެިރ މެންބަރު ާޝހްރިޕޯޓުގަިއ އޮންނާނެ މި މަްއސަލަތައް. ެއހެންވީމާ، ަވރަށް ިމކަން ސާފު. އިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޢަލީ ޝާހްދާއިާރގެ މެންބަުރ ފުވައްމުލަކު އުތުުރ 
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ހިނގާ ަބއެއް މައްަސލަތަާކ  ކޮމިޓީގައި މި މިހާރު މި ގޮތުގަިއ  ބޫލުުކރާގަަޢލައިކުމް. އަޅުގަނޑު ވެްސ  އައްސަލާމް

ަފއިާވ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ުކރައްވާބުކަން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔެގ ނައި ލުކުރަނީ ގަބޫ އަޅުގަނުޑ  ގުޅިގެން

 އެޖެންޑާއަށް ަބލަިއލާ ިމ ދެން އެާއއެކު ިމއަދު ނިންމުމަކީ ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީްނ ނިންމޭނެ ނިންމުމެްއ ކަމަށް. ނިންމި

ތްތަުކެގ ޔަނާއިެގ އެލަވަންސްތަާކއި މުސާަރއިގެ ާވހަކަ، މެންބަރުން ކަމަށް ވަންޏާ، ޚާއްޞަކޮށް ސިީޓ ކައުންިސލުގެ 

އަޅުގަނުޑ ، ކަމަީކ ކުރަްނ އަޅުގަނުޑ ވެްސ ތާއީދުުކާރ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ަކ އަޅުގަނޑުމެން ދަްއކާއިރު، މިވާހަ

މުސާަރއިގެ އޮނިގަނޑުތައް ފާސްކުާރއިރުަގއި މި ހުންނަ ތަފާތުަތްއ  އަޅުގަނޑުމެން ،ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ

ިސލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަީކ ވެސް ަރއްޔިތުްނެގ ގޮތުގައި ިސޓީ ކައުން ގަޫބލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ޖެހޭ. އެއީ ން އެބަނައްތާލެވެ

. މި ދަނީ މޭަޔރަކާއި އަދި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އިން، އޭގެެތރެއިން އެރެއިން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބައެއް. އެހެންވީމާތެ

ހުްނަނ  ގައި މި އިރުގައި މުސާރަިއގެ އޮިނގަނޑުކަނޑައެޅޭ ، ކައުންިސލުގެ ރަީއސަކު ުނވަތަ ނައިބު ރަީއސަކުމާއެހެންވީ

ހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ެދކެން. އިއްޒަތްތެރި މެންަބުރ ން މުން ރިޢާޔަތްކޮށްލުޅުގަނޑުމެން ައލުތަކަކީ އަތަފާތު

އާިއ  45000 ނަމަވެސް،ން. ެއހެންއަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަްނ މިއަދު މިކަން ނިންމަ ،ވި ފަަދއިންޣަފޫރު ެއ ވިދާޅު

އީ. އެ ބުކުރާ ަބއެއް އިންތިޚާ ތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ރަްއޔި ފަރަގެއް. ރައްޔިުތންުހރި ވަރަށް ބޮޑުދެމެދުގައި އެބަ އ25000ާ

ޒިންމާތަކާިއ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ބޮޑު. އެހެންނަމަވެސް، މިދަންނަާވ ޅޭ ތެދެއްމެ! ގާނޫނުްނ ވެްސ މޭަޔރަށް ކަނޑައެ

އެއާެއކުގަިއ މަ ހައަދި. މެން އިތުރަށް ވިސްނާލަންެޖހޭ ކަމެކޭ މިގޮތަށް ުހރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުގުމި ަފރަކައަކީ ވާހަ

ަކއުންސިލުެގ ރަީއސާއި ނައިުބ ރަީއސަށް ވަިކ ހުރި އަދަދުތަކަީކ ވެސް  ެގ ގޮތުަގއި ކަނޑައެޅިފައިއިންޝުއަރެންސް

ދިއުމަީކ މިޔަމެއް ކަނޑައެޅިގެންމެންބަރުންނަށް ވަކި ޕްރި ގެިސލުދެން ތިއްބަވާ ކައުން ،މެއް ލިބިަފއިޚާއްސަ ޕްރިމިޔަ

ވަންާޏ ކަމަށްީލހުގަިއ ވެސް ެއހެންްނ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިގޮތުގަިއ އެއީ އިންސާފެއް ނޫ ޫބލުކުރާއެއީ އަޅުގަނޑު ގަ

 ފަިއވާ ބަެއްއގެ ންތިޚާބުކޮށްރަްއޔިތުން އި އީޖެހޭނެ. މިންރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ވަކި ޕްރިމިޔަމެއް ކަނޑައެޅެ

 ކޮމިޓީން އެްއ މިންގަނޑަކުން އަޅުގަނޑުމެން މި  ،އުސޫަލކުން އް، އެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން މި ަދއްކަނީ. ެއހެންވީމާ

، މުިހންމު ކަމެއްެގ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑު ެދކެން. އެހެންވީމާ ވިސްނެވުމަީކ ވަރަްށ  އިމި އިނާޔަތްތަްއ ކަނޑައެޅުމުގަ

ަރގު ކުޑަުކރުމަަކްށ ކޮންމެވެްސ ަވރެއްެގ ފަ އި ޖެހޭ ހަމަ މީގަސް ވެސް އެބައެަލވަން ގންލިވި ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑު 

ދެްނ  ؛އަށްގެންދެވޭެނ އިންތިޒާމެއްއި މިދަންނަވާހެން ވިްސނަވާފައި މިކަން ުކރިއެކަމުގަ ، ދާން. އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

އެދުމެއް. ގަނޑު ވެސް އެދޭރުންގެ އަިރހުން އަޅުބަގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންވައިދެްއވުމަކީ ކޮމިޓީ ނިންމަމިއަދު ހަމަ މިކަްނ 

ްށ ނިސްބަތްވާ ދާިއާރއަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ިމ ނިސްބަތްވަނީ. އަޅުގަނޑަ ޓީ ކައުންސިލު ސިނޑަކީ ވެސް ދެން އަޅުގަ

ެގ ެވްސ ގަނޑު، އަޅުމާވީންހެވެސް އެނޭގ ކައުންސިަލރުންނަށް މިކަމުގަިއ ުހރި ދަތިތަކާިއ ގޮންޖެހުންތައް ވެސް. އެ

 ގޮތެްއ ނިންމުމަކީ. ނަާވހެން މިއަުދ މިކަމަށް ކޮމިޓީން ހަމަ އެދުމެއް މިދަން
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ލް ޖެނެރަްލެގ ކައުންސެ އޮތްބަދުގެ ހުށަހެޅުމެއް އެމެންބަރު ިރޔާޟް ރަޝީ އްޒަތްތެރި އި އޮތް.ހުށަހެޅުމެއް އެބަޣަފޫރުގެ 

 ؟ދަލަކީބައިތޯ ބަާހރު، ކޮ. އެއީ މިއެ އޮތީ ތަފާުތ ހުށަހެޅުއްވުމެއް ވީނޫންހޭ. ދެން ޣަފޫރުާހލަންކަށް އަޔަލަފަ

 ވިދާޅުވެދެއްވަންވީނޫންތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުރިޔާޟް ރަޝީދާިއރާެގ މެންބަރު  ވިލުފުށީ

 ބާރުތަްއ ކެނޑޭ  ލީހުގެ ތޯ. މި މަޖި ނގޭއި ކީއުޅެނީ މިކަްނ ނުކުރަންެވގެނެްއ ނޫން މި އަދުމުޤަްއރިރު، މި އްޒަތްތެރިއި

ކަށް ުކރީމަ އެކަން ެއގޮތަށް ނުކުރެވޭެނ ުކރާ މަސަްއކަތް ވަކި ގޮތަ އިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީުހގަ ،ގޮތަށް

 ވެސް، ށްލް ޖެނެަރލަބުނުމަކީ އެއީ ކައުންސެ ހަމަ އަނގަަބހުން އެހެން ބުނާ ، ހުއްޖަތެއް ނެތިކަމަށް އެއްވެސް ގާނޫނީ

ތަނުްނ ެނ ކަމެްއ ނޫން އެއީ. މިވެސް އަދި ެއހެން މީަހކަށް ވެްސ ބުނެވޭެނ ކަމެއް ނޫން، ކުރެވޭމަށް އްމީންޢާއަ

ުހރި ެއއްވެސް ކަމެއް މިާހުރ ގުޅުން އާ މްދަނީއަކީ އާ، މީގެ މާނަނިންމާފައި އޮތް ބިެލއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ

، މާބުނުމެއް އެ އޮތީ. އެހެންވީބުނާ ވެސް. އެހެން  މަޖިީލހަށްތުންގެަރއްޔި ،ން ވެސްކޮމިޓީތަކު ނުކުރެވޭނޭ

، ނޫންތޯ. މިހާުރ ނީތޯމިކަން ގަބޫުލކުރާ ޖެހޭ މިހާރު މިކަން މިގޮތަށް ނިންމީމަ މިހާރުބަނަށް ސާފުވާން އެއަޅުގަނޑުމެން

ރިޔާސަތުން ނިންމުން ނިންމާއުޅެނީ. ކޮމިޓީތަކުން   މިންޅެނީ އުސޫލީ ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއް ކުރިމަތިެވގެއު މި

، އެ ބަދަުލ އެގޮތަކަްށ ނުގެވޭނެ. . އެހެްނވީމާގޮތަށް ގެނަިއ ަބދަލެއް މިއީ ނުުކރެވޭގޮތަށް،  ނުކުރާބޭނުމިއްޔާ އެޖެންޑާ

 ނަނީ. ފުކޮށްގެްނ މި މަސައްކަްތ ކުިރއަްށގެންދަން އަޅުގަނޑަށް ފެން، އެކަންކަްނ ސާއެހެންވީމާ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

މަ އަޅުގަނޑުމެން ވީ މި ކޮމިޓީްނ ށް ސާފު. ިތހެން ވީ އަޅުގަނޑަށް ަވރަތި ކޮންސަރން  ގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިރޔާޟް

. ެއީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓު އަޅުގަނޑުމެން އެނގޭތީވެ. މި މުސާރަތަްއ ބަދަލުކޮށްފަިއ ފޮނުވަން. ތިހެްނ ވީމަ

، މިހާުރ ންވީމާކަން. އެހެިތއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންފީރިޔާ ންގެ ޑައުޓު އުޅެންޏާ މެއަޅުގަނޑު އި،އަނެއްކާ ލަފަޔަށް އަހަ

ޅުގަނޑުމެންގެ މަިޖލީހުެގ ިރޔާޟަށް ވެސް އެނިގލަްއވާ. އަ އް ނޫނުއަާސސީގައި އޮތް އެްއޗެޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

 ، އަޅުގަނޑުމެން މުސާރަ ްނވީމާެޗއް. އެހެއި އޮްތ އެއްގަވާއިދުގަިއ އޮްތ އެްއޗެއް، މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓުގަ 

ބޭފުުޅްނ  ދެން އެ އަންނަ މައްސަކަތައް އެ އަށް ފޮނުވީމަގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ފްލޯ  ޅާއަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަ

މެންަބުރ  ިއއްޒަތްތެރި . ންނާނީ ރަނގަޅަށް. އަޅުގަނޑު ިމ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭްޓ އަޅުގަނޑުމެން އަދާުކރީމަ އޮކުރޭލްޑުންހޭ

 ފޫޜު. ޣަ
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  ާވހަކަދެއްކެވުން: ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަ ށީކުޅުދުއްފު

ސީގަިއ ނޫނުއަސާ ޤާގޮތުގަިއ ހަަމ ނައިުބ ަރއީސްެގ އިނާޔަްތ ިމ ކޮމިޓީން ނިންމޭނެ.  ނޑު ގަޫބލުުކރާމިހާރު އަޅުގަ

ާތިއ  އިނާޔަކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭނަިއބު ރައީސް ، މާ. ެއހެންވީފަރީ އެ ވާަހކަތައް ލިޔެވަރަށް ސާުފކޮށް ެއހެ

މި ކޮމިީޓްނ  ކަންތަަކކީމި ުހރިހާ  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ އިނާޔަތާ ،ތަކަށް ދޭންޖެޭހ އިނާޔަތާއިދި ކައުންސިލްއަ

ނުކުެރވޭނޭ ުބާނ  ން ކަ، އެކަންހެްނވީމާ. މިއީ އެއްވެްސ ފުށުއެރުެމއް އޮްތ ަކމެއް ނޫން. އެނެ ކަންތައްނިންމޭ

 ،މަތީން ، ެއކަންކަން ގާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެ އަހާކަްށ ވެސް. އެހެްނވީމާ ޑުނެތިްނ ެއ އަ އަޅުގަނޑުބޭފުޅުންނަކަށް 

ާވުލ ، އެއީ ސުއެކަން އެހެން ކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާއޮތް. ެއއްގޮތަށް ނިންމުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ގާނޫނުތަކާ

ކަްށ ކޮންެމ  ކަންތަސިޔާސީ ، ންވީމާ. ެއހެއެއީ ރި ކަްނތައްތަކެއްސާުފކޮށް ހު  މެްއ ނޫން. އެީއ ަވރަށްއުފައްދަންޖެހޭ ކަ

ކުަޑ  ދިއުަމކީ އެީއ ަވރަްށ ޒިންމާދާރުކަން ހުންނަްށ ލިބެންެޖހޭ ިއނާޔަތް ނުލިބިޭހ މީލިބެންޖެްނ ކަމެއް ހަދައިގެްނ ދެ

  ވެސް ދި ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު ްސ އަވެޭޕ ކޮމިޝަނުން  ން ގޮތު ބެހޭ  އާ ސިީޓ ކައުންިސލު މުާސރަިމ ގޮތެއް. ދެން 

ީއ . އެންދަކުރުމުޢާރަތައް އިސާގޮތަށް މި މު ނެތޭ ުކރިން އޮތް  އޮތް ތިމަންނާމެންނަށް އެއްވެސް މައްސަަލއެއްއެބަ

ވިސްނަންޖެޭހ ޭރގައި ތެދޭ ގައި ައޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ، މީވެސް ހަމަ ކަމަކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ކޮންސަރންތަްއ އަޅުގަނޑުމެްނ  ބޭފުޅުންގެ  ެމއް ނިންމުމުެގ ުކރިން މި  ުހރިާހ ކަވިސްނުން ިވސްނާފައި ނިންމަންޖެހޭ 

 ން. ، މިކަްނ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދެން ިމއަދު ނިންމައިދޭއެހެންވީމާ .މިހިރީ ހޯދާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ފުޅަކު ާތއީދުއެހެން ބޭ ނެތް އަދި. ތާއީދެއް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުރިޔާޟް ރަޝީބަރު ދާިއރާެގ މެން ވިލުފުށީ

ަމްށ ކަ ސްފި މި ކޮމިޓީގަިއ ގެންގޮ. ެއކަމަކު މިައދު މިކަން މިގޮތަްށ ން ނޫކަށް އަޅުގަނޑު ެދކޮޅެއްނިންމާ މިކަން

 ބި ތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބެއް ނުލި ދޭ ތާދާ ގޮވެއްޖެއްޔާ މިާހރު މި މަޖިލީުހގެ ިރޔާސަތުން ޢަމަލުކުރަމުން 

ލަފައެްއ  ،، ިމ ކޮމިީޓ ވެސް ިމއަދު މިކަްނ ވަިކ ގޮތެްއ ނުނިންމާމާއެކަށީގެންާވ ކަމެއް. އެހެންވީ މަކީދިގުލަިއ ދިއު

ގަިއ، މަޝްަވރާކޮށްލަްނވީ ީކއްވެގެންޯތ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ. ތިމަންނަމެންގެ ެތރޭ ނޫން ހޯދަންވީ. ަރއީސާ

، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ ންހަމައަްށ ގެްނގޮސްދޭ ާޔސަތާ ވަސްކަްނ ުހރިކަްނ ރިމެންބަރުންގެ ެތރޭގަިއ ިމ ނުތަނަ

ގުޅިގެން އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުމެއް ނުޭވ މިާހރު މި ކޮމިީޓގައި އިތުަރްށ  އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ސަބަބު ެއހެން އޮތުމާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްގެްނ  ، އެކަންއެހެންވީމާ .އީ ރިއަށްދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެކުރިއަށްދާ ބައްދަުލވުމުގައި ކު 

ތިކަްނ އޮތް ވަަނ މާއްދާގައި އެބަ 102ސާސީގެ ނޫއަޤާ .ށް ވަރަށް ސާފުއަޅުގަނޑަ ؛މަސައްކަތް ގެން މި ކޮމިޓީދެ
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ްށ އަކަ ކަްށ ނުހިފެހެްއޓޭނެ. ކޮމިޓީވެްސ ފަރާތަބާރެއް އެއް ވާމަޖިލީހަްށ ލިބިފައި ިމ  ކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،

ކުރާނަންތޯ،  އިން އޭގަިއ ނިންމާނީބިފައިާވ ބާރެްއ ނުހިެފހެއްޓޭނެ. ކޮމިޓީްނ ކަމެްއ ނިންީމމަ ގެންގޮްސ ފްލޯ ލި

 އި ުސާވލު ދޭތެޭރގަ އެ ނިންމި ނިންމުމުގެ ޞައްޙަކަމާ، ނުކުރާނަންތޯ. އެގޮތަށް ކަމެއް ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ

ލު ނިންމުމެއްަކްނ ތި  ބާނިންމުމަކީޚިލާުފވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ނިންމާ އާސާސީ ނޫނުއަޤާއެ  ،ޏާދަންފައްއު

އެއަށްުވރެ އިތުރަްށ އެހެްނ ކަެމއް ސާުފކުރަްނ މީހަުކ ބޭުންނ ވަަނ މާއްާދގަިއ ބުނޭ. ދެްނ  268ސާސީގެ ނޫނުއަޤާ

އެީއ ޞަްއަޙ  ،ގޮތަށް  ދެން ނިންމަނީ މިދެންނެވިބުންއެހިސާ  ކޯޓަށް. ޕްރީމް ން ދާންޖެހޭނީ ސުކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ދެ

 މިދެންނެިވ ނުވާނަން ، އަޅުގަނޑު ަބއިވެިރއެއް ތޯ، ނޫންތޯ. އެއަކަށް ސުާވލު އުެފއްދޭނެ ފަރާެތއް ނެތް. އެހެންވީމާކަމެއް

 . އަިދ އެނޫން އިއްގަކަމެ ވެސްޅުން ހުިރ އެއް ގު އާމްދަނީއާ  އި ިމ ކޮމިޓީގަ ންއްވަީނހެށްނުދެކަންތައް މުޤަްއރިުރ ސާފުކޮ

  ެއކަން ސާފު... ކަމެއްގައި ވެސް ދެްނ ބައިެވރިއެއްނުވާނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ހިނގާ ނަށް ގޮތެއް ނިންމާކަށް ނެތީމޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހެންއަޅުގަނޑަށް އަދި ކޮންމެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިނގާ ނޯޅެއް

ަނއިުބ  ،އަކީހިފަހައްަޓއިގެްނ އުޭޅ ވާހަކަ  ޖިލީުހެގ ަރއީްސ ތިމިާހުރ މަުތ ނޯޅޭ. އެީއ  މަސްއޫިލއްޔައަޅުގނޑުމެންގެ

ަވަނ  102ރައީސްކަްނ ކޮށްފަިއ އޮންަނ މީހަކަްށ އިނާޔަތެްއ ޭދ ާވހަކަ. ެއ ވާަހކައެްއ ނެތް. ެއ ވާހަކަެއއް ނެްތ 

ހަކަށް. މީ ުހރި . ކޮށްފައި މިއަކު ތް  ާވހަކައެއް ނެ އިނާަޔތެއް ދޭ ންނަ މީަހކަށްހު ރައީސްކަން ކޮށްފައި ނައިބު . މާއްދާގައި

ނޫުނއަސާސީގަިއ ޤާ އި،ގައި މީގަޑޭޓު، ައޅުގަނޑުމެންގެ މެންމީަހކަށް. އެހެްނވީމާ ުހރިނައިބު ރައީްސކަން ކޮށްފަިއ 

ހެނީ ގާނޫެންއ މީހަކަށް މި ޖެކޮށްފައި އޮތް  .ނެއް ނޫން ެއއްޗެްއގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. އެހެ ތްިލޔެފައި އޮ ލީރޔަކްލި

، އެއީ ތަފާުތ މައްސަަލއެއް. ެއހެންވީމާ؛ ، ނޫންތޯލިކޭޝަނެްއ އޮތްތޯލް އިމްޕްދަން. އޭގަިއ ފައިނޭންޝަހަ

 ތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެްނ މުގެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަ ،ނޑުމެންނަްށ އޮޅި އަޅުގަޓުއަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭ

 ،އަށާއި މިއޮތީ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ؛އޮތީ ށް ާސފުކޮށް މިރަވަ ތޯ. ހަމަ ނގޭއި އަކުނުޖެހޭ މިންވާކަށްއޮޅުންބޮޅު

، މެންބަރުންނާއިރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ނައިބަށާއި، ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރުންނަށާއި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

އޮތް ބުނެފައި އެ މީހުްނެގ އެބަޒީ ގާނޫނުގައި ފަހު( އަނެއްކޮޅުން ލާމަރުކަ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްގެރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހު

 އެއްެޗހި  ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ މި މަޖިލީހުންނޭ. ެއކަން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ގަނުޑ އަޅުެއހެންވެއްޖެްއޔާ  !ނ، އަޅުގަނޑުމެން ވީ މީިތ މިތަނުން ފާސްކުރަން ވެސް. އުހޫެއހެންވީމާޅެމާ. ހިނގާ ނޯ

. އެކަމަކު ހިނގާޭށ މޭގޮތަށް އެކަން ސާފުުކރާނަ ޅުވާޒަތްެތރި މެންބަރު ިރޔާޟް ތި ވިދާ ން ތިކަން އިއްރިޔާސަތު

 ނައިބު  މީހަކަށް، ުހރިއީސްކަން ކޮށްފައި ޔަ ބުނާ ރަލިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޯޅެން. ތިއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫ

 އަކު.ކައެްއ ނެތޭ މިޔަތެއް ޭދ ވާހަ ީމހަކަށް އިނާ ހުރިރައީސްކަން ކޮށްފައި 



10 

 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ކު އުތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަ

 ިމއަދު ހަަމ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޚިާޔލު މާ ބޮޑު ތަފާތުވުމެއް  އިމިހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަްސލު މި ކޮމިޓީގަ

ާވ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާެގ ނައިބުކަްނ ުކރައްވާފައި  ،ގަޫބލުކުރޭ  ނެތްހެން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ ވެްސ އެބަ 

މަށް.  ުއސޫުލތަކެއް ހަމަ ިމ ކޮމިޓީން ުކރިއަށްގެންދެވިދާެނ ކަޞަކަނޑައެޅޭ ޚާއް އިބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިނާޔަތާ

ުދ އަމި ،. ދެން އޮތީމެއްނެ ކަމަީކ މި ޮކމިޓީން ކުރިއަށްގެންެދވޭކަ، އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުާރ ގޮތުގަިއ އެމާއެހެންވީ

ބޭފުޅުްނެގ  ، އެއިނާޔަތާއި ،ންސްތަާކއިވައޮތީ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ ެމންބަރުންގެ ެއލެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި

ެމއް. ދެން އިއްޒަތްތެިރ މުސާރައިގެ ވާހަކަ. މިކަމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުން މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަ

އަށް ހަަމ ލިޔުމަކުްނ އެ ާފހަގަުކރައްވާ ޮޕއިންޓް އަލުްނ މި ކޮމިޓީ  މެންަބރުންރަނގަޅު ބައެއް ރު ވަރަށްމުޤައްރި

، އެކަަމްށ ފިއްޔާ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނަން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާއިނަމަވެސް ސާފުކޮށްދެްއވަ

ަކްނ ގޮތުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކޭައޅުގަނޑު ދެ ނަމަވެސް،ވެސް ހަމަ ރިކުއެސްޓްުކރަން. އެހެންއަޅުގަނޑު 

މިާހރު ިސީޓ  ،ޅާލަންހަަގނޑު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި ހުށަ ން އެގޮތުން އަޅުޖެހޭ. ދެހަމައަށް ގެންދެވެން އެބަ މަކާނިންމު

ަލ ޖުމް  ،މަށްފަހުއަްށ އުނިުކރަން. އުނިކުރު 10000ން އި  15000ންސް ވަެއލެ ގލިވިން ކައުންސިލުެގ މޭޔަރުންެގ 

 އޮތް  . ހަަމ ސިޓީ ކައުންިސލުެގ ޑެޕިޔުީޓ މޭޔަރުެގ މިާހުރ މިންނަ ޖުްމލަ އަދަދުއޮ އަށް ރުފިޔާ 40000ބޭފުޅުންގެ އެ

އަށް ބަަދލުކުރަްނ ރުފިޔާ 24000 ގޮތަށް ބާއްވަން. އެއަށްަފހު ސިޓީ ަކއުންސިލު މެންަބރުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި

  އޮތް މި ޔަރާިއ މެންބަރުންނާ ރުފިޔާ. ޭއުރން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މޭ 30000ރުން ޖުމްަލ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އޭ 

ުޑ އެއާއެކު އަޅުގަނ. ދެން ހަމައަށް ބަދަލުެވގެންދާނެރުފިޔާ 10000ންނަ ތަފާތު ޖުމްލަ މި އޮ ،އަށްރުފިޔާ 10000ތަފާތު 

، އެީއ މިހާުރ ާބއްވަން. އެހެންވީމާ ށްއްޓޭނެ ގޮތަކަމް ހަމަ އެްއވަރެްއގައި ހިފެހެޕްރިމިޔައިންޝުއަރެންސް  ،ޅަންހުށަހަ

މެންބަރުންނަށް އެއް ޕްރީމިޔަެމްއ  ހަމަ ުހރިހާ ކައުންިސލް ،ފާަހގަކުަރއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެންމެ ފަހަތުގައި ، ގޮތަށް އޮތް މި

ްށ ންބަރަކު މިއަ  ކޮންމެވެސް މެ، އިއްޒަތްތެރި އްސެވުމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ. އެހެންވީމާޖެގޮތަށް ހަމަލިބޭނެ 

 ތާއީދުކޮށްދެއްވުން އެދެން. 

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާދއިރާެގ މެންބަުރ  އުތުރު ށީކުޅުދުއްފު

 ގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން. ޝާހްގަނޑު ޅުއަ

 

  ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު
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ެވްސ އެއްކޮްށ ކޮމިޓީެގ ޯކރަމް އަދި ގުޅިވަޑައިގަތުމާރު ންބަމެ އްޒަތްތެރި ާދއިރާެގ އި  ަމރަފުށީއިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ތި

މެންަބުރެގ  ތްގުޅިވަޑަިއގަ އާ މިާހުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ ދެންމެ މިތަނަށް ިމ ކޮމިޓީދަންނަވަން. އޮތް ާވހަަކ 

ގޮތަްށ  އޮތް ސާަރ ންިސލުތަކުެގ މުކުރަީނ ސިީޓ ކައުޝްަވރާ. އަޅުގަނޑުމެން ިމ މަންލަވާ ޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަމަ

ޅިން ުކރީގައި އޮތް ގޮތުގެ އިތުރަށް ެއއަށް ކުަޑ އިނާޔަތްތައް، ުކރީގައި އޮތް ގޮތަށް ބަަދލުކުރުމަށް. އެހެންނަަމވެސް، މު

 ަކށް ޔަގޮތުން މިކަމުގެ ލަފަ ބެހޭ ލު ގެނައުމާހުަށހަޅުއްވައިފި. ދެން މި ބަދަ ރު ޝާހްރި މެންބައިއްޒަތްތެ ބަދަލެއް

ސިީޓ  ؛ވެސް . ދެން އެބޭފުޅުންއަދި ޕޭ ކޮމިޝަްނގައި ވެސް ވާނީ އަހާފަ އިޔާނޭންސް މިނިސްޓްރީގަ ފިމެންއަޅުގަނޑު

ކުީރގައި އޮތް ގޮތުްނ  ،އިުތރުވެފަިއވާ ގޮތުންއް ލުެގ މިހާުރ މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކއި ެއ މީހުންެގ މަަސއްކަތްތަކައުންސި

ރިޕޯުޓަގިއ  ތި އޮތް ެވސް ތިބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުތަކުަގއި ލުަތކުގެ ތަފްސީ އެ މަސައްކަތްތަްއ އިތުުރވި މަސައްކަތް

ައީކ މުސާރަ ގެ މިހާރު ސިޓީ ކައުންިސލުގެ ޭމޔަރު ،، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ިތޔަ ހުަށެހޅުއްވީއޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

އިުބ ަކއުންސިލުެގ ނަރުފިޔާ. ސިީޓ  40000ލަ ރުފިާޔއޭ. ޖުމު 10000ަލވަންސް އެގ ރުފިޔާއޭ. ދެްނ ިލވިން 30000

ރުފިޔާ. ސިީޓ  35000ަލ މުރުފިޔާ. ޖު 8000ުރފިޔާ،  27000ގޮތަްށ  ހަަމ ެއ އޮތް  ،އަކީރައީސްެގ މުސާރަ 

ރުިފޔާ.  30000ލަ ރުފިޔާ. ޖުމު 6000ކީ ލިިވން އެލަވަންސަ ރުފިޔާ. 24000އަކީ ގެ މެންބަެރއްގެ މުސާރަ ކައުންސިލް

ޔަރަށް ިމ ލިެބީނ . މ35000ޭޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރަށް . 30000ބެނީ ރަކަށް މި ލިގޮތަީކ މެންބަ ކޮށް މި ވާއެއް މި ބަދަލާ

އަްށ ލޯ ަވރޯލް ކޭޝް ފްގެ އޯ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން މީނަނީ. ރުފިާޔގެ ަފރަގެއް މި އޮން 5000، . އެހެްނވީމ40000ާ

 މިހާރު ޝާހް  ން؛ދެންމެ މި ހުށަހެޅު ،މާއެހެންވީ .މި ބަދަލާ ގުޅިގެން އެއްެވސް އިމްޕެކްޓެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ

 އެްއކޮށް މިހާރު މި  ސް ޕެކޭޖާއިންޝުއަރެން ހެޅުމަށް އަދިއީުދކުރަްއވާފައި އޮތް ހުށަ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ތާ އި،ހުށަހަޅުއްވަ

ދެްނ. ޓުދެްއވުން އެއެއްކޮށް ފާްސކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ބޭފުޅުން ވޯ ޕެކެޖާ އިންޝުއަރެންސް ، ގޮތަށް އޮތް

އްޔަތުްނ މި ހުަށހެޅުްނ ، ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިމެންބަރުންގެ ، އިއްޒަތްެތރިމާެއހެންވީއާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

ދެްނ ހުށަހެުޅީނ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...ބޭފުޅުން އޮީތ ތި  ދެން މި ޅުގަނުޑ ނިންމައިފިން. ޖެ ކަމަްށ އައްފާސްވެ

 ،ވެ ހޭތީްނ ރުފިާޔ ދޭންޖެއަމިލި 78ްނ ބިޒްނަސް އިމޭޖު ގުރޫޕަްށ ކޮމިޝަނު ގން ކާސްޓިޑް ބްރޯމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް 

 ން ދަނީ ދައުލަުތގެ ކޮ މި ފައިސާ ދައްކަމުން ،ތީވާތު ލިބިފައިޔާ ދިން މަޢުލޫމާރުފިން އަމިލި  30އޭގެތެރެއިން 

ިމ  ނޑުމެން ޅުގަން. އަސާފުުކރަ  އެދުނީ މިކަން މެންއަޅުަގނޑު ކިހިެނއް ހިނގާފައި އޮްތ ކަމެއްތޯ؟އަދި  ވުޒާރާއަކުންތޯ 

 ،ށް ގެނެސްގެންބޭފުޅުން މިތަނައެ ތަނަށް  ގެ މީހުން މިއާަސރވިސް މީޑި ޕަބްލިކްން ފާސްކޮށްފައެއް ނެތް ޓީކޮމި

ްނ ގޮތް ވަރަށް ސާފު. މިކަ ކަން ހިނގާަފއި އޮތް އި ސާފުުކރިިއރުގަ އިއްވާކަށް. ދެން މި މަްއސަލަިއގަކަމެއް ސާފުކުރަ 

ެއއްކޮށް ހެދިފައި އޮންނަީނ  ޕާގްރޫ ޖްނަސް އިމޭބިޒް އާއިއާ ކް ަސރވިސް މީޑިލިޕަބް .ށް ސާފުވަރަ ގޮތް އޮތްއި ހިނގާފަ

ެއ  .އޮންނަނީ މިޅުތަކެއް އެ ބޭފުޅުްނ ކުރެްއވި މަސަްއކަތްޕު ގެ ދަށުން ކޮންޓްެރކްޓުއް. ެއ ކޮންޓްރެކްޓެ

 ވެސް ން ކޮންމެއަމިލި  5 ؛ބިުލ މި ކުރަނީ އެއްގެ ޔާރުފިން އަ ދެ މިލި . ުކރީމާ ކުރަނީމިތްޕުޅުތަކަށް ބިލު މަސައްކަ
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ެއ  ،އޭގެެތރެއަށް ؛އޮޑިޓަރ ޖެެނރަްލ ޚާއްޞަ ންެބހިގެ އެ ކޮންްޓރެކްޓާ  ، މައްަސލައެ . ުކރީމާބިެލއްވަރެއްެގ 

ވެފަިއ ވާފައި ވިދާޅުަހއްދަ ޓުނީ. އެ އޮޑިދަވަޚާއްޞަ ޮއޑިޓެއް ހައްަރލް އޮޑިޓަރ ޖެނެ ެތރެއަށް ވަދެ މައްސަލައިގެ 

ކޮށްފައި އޮްތ  ބޭފުޅުން އެ  ،ޔަކީ ެވްސ ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނޭތި ،ރުފިޔާގެ ެތރެއިން ހާސް ފަސްޔަ ތި ،އެބައޮތް

 ހާޭހ އަޅުގަނޑަށް  ދެ އަން.ފަްސ މިލި. ންއަލިމި ކޭ. ދެހާސް ކޮންމެވެްސ ރުިފޔާއެ  ސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗަީކ ދެމަ

 ފަރާތަކަްށ ބުރަވާ އޮތީ ެއއްކްޓު ކޮންްޓރެޅި ދި މު. އަާޔއޭފިން ރުއަލިދެ މި  ނޫނޭ ނެއް އަިމލި 5 .ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން

ރެކްަޓީކ ، ކޮންޓްމާއެހެންވީ ތައް.އްސަލަބައިަވުރ މަ ުހއްޓޭކޮންްޓރެކްޓުގަިއ އެބަ . އޮްތ ކޮންޓްެރކްޓެކޭ އި ގޮތަށް ހަދާފަ

އަށް ހުަށހަޅަްނ .ސީއޭ.ސީއްސަަލ ، މި މަ ންވީމާހެ. އެރެކްޓެކޭ ޓް ކޮން ތަށް ހަދާފައި އޮތް ގޮ މަގުަފހިވާ ޕްޝަނަށްރަކޮ

ގަިއާވ އެ އޮޑިޓު.  އޮޑިޓެއް އެބައޮތްލްސްޕެޝަ ތްރަްއވާފައި އޮކުޔާޒް އިބްރާހީމް އޮޑިޓުއޭރުގެ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ނި

ްށ އަކަ ކޮމިޓީ ގެ މާލިއްޔަތު ހު މި މަޖިލީ އޮޑިޓު އެ. ކީގެ ސުވާލަންގަނޑުމެއަޅުއީ މި ނޫންތޯ ތޯގޮތަށް ކަންތައްތައް ުކރި

ްނ ދެޓީައކަށް ވެސް އެޖެންޑާކޮށްފައެއް. އްޔަތު ކޮމިލިމާކެއް ނެތް މި  އޮތް ކަންތަ ަގއިއެ ރިޕޯޓުއް ނެތް. ކޮށްފައެއެޖެންޑާ

ޅުްނ  ބޭފުއެ ފައިސާ ނުދައްކަިއގެން އެ، ފޮނުވީމަ. ލުފިޔާެގ ބިްނ ރުއަލިމި 5 ،ުނވީން ިބލު ފޮްގރޫޕު ޒްނަސް އިމޭޖުބި

ކޮމިޝަނެްއ  ންގކާސްޓިޭއރު ބްރޯޑް؛ ޣަިއރުގެ ޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންބްރޯން ކޯޓު ދިޔައިމާ  ދަނީ. މި  ކޯޓަށްނެއްކާ އަ

ރިމަނާާއ ެއއްޮކްށ ީކ ޖޫކުމަމާ، ެއ ޙު. އެހެްނވީމެްއ ިއއްވާފައޮންނަީނ ޙުކު ިއުރ ހާޒިުރގަިއ މިނުވެސް ނެތް. ޣަ

 ތިޢުާނފު އިސް ގެ އެ ޙުކުމް .އޮތް ޙުކުމެއް ހޭ ގޮތަށް ންޖެކައް ޔާ ޖުމްލަ ދަފި ން ރުއަމިލި 78ކުމެއް. ޙުއި އޮންނަ ސްފައައި

 ތާ ކުން. ދެން ޙުކުްމ އޮތް ދަުއލަތުގެ ަފރާތަ ،ނެތްސް ފަރާެތއް ވެނެ ދާ ދިަޔއިުރ ވެްސ އިސްތިޢުނާފުކުރަން  ލާޙަމަރު

. އޮތީއް ދީފައި އެ ބަގެެތރެއިން ހޭތީވެ އޭމާ އެްއގޮތަށް ފަިއސާ ދައްކަންޖެސަރުކާރު ައއިސް އެ ޙުކު އާ. ދެން އޮތީ

ޒިންމާއެްއ  މި ކޮމިީޓގެދެން  އި،އޭގަ  ންޓީކޮމި ލިއްޔަތުމި މާ  ،މެން މިކަމާ ކަންބޮޑުާވއިރުަގއިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު

 ބަންާޑރަ  ުކރީމަ .އް ކުރީކުމެޙުޓުން . ކޯތް ނަގާފަެއއް. އޭ.ސީ.ސީން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށްަފއެއް ވެސް ނެތްސް ނެވެ

އެ މައްސަލަ ދިފާޢުކުރުމަށް އަުލްނ  އޭނަ ނެތް ފަރާތް. ހުންނަ ންކުރަދިފާޢުުއލަތް ދަ އީއެ ؛ކުފުޅަރި ބޭއިބަކަށް ހުނަ

ޑަްށ ނންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާުރ އަޅުގަދިނީ. އެހެ މި ލާރިެއއް އަށް ދޭންޖެހުނު . ދެން އެ އެޕީލްކޮށްފައެްއ ވެސް

ޅުގަނޑުމެންނަށް މިާހުރ މަކީ އަެހއްޓުފަހައްޓާފައި އޮތް ހިފެމަންޓު ހިކޮމިޓީން މި ޕޭމި  ،ންތަނު މިންމެހީވަނީ އަޅުގަނޑު

 ށް ދަުއލަތަ އި،ައރަ ރިމަނާހިފަހައްޓާފަިއ އޮެވގެން އަނެއްާކ އެ ބިލަށް އަެނއްކާ އިުތރު ޖޫނޫންހެން. ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ 

ބުާރ އަނީނ ޅުގަނޑަށް ީހވައި އޮތް ިސޓީ އަމެން ޮފނުވާފަނޑުވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަހެްނ އިތުުރ ގެްއލުން

މެންބަރުންެގ  އްޒަތްތެރިއި  ދިނީމި ގެނެސްސީލު ފުކޮށް އަޅުގަނޑު މީގެ ތަކުރު ވަރަށް ދެން ހެން.ގެންނަންޖެހޭ

 ލިއްޔަތު އޫ ސްތް މަކުން ނެކޮށްފައެއް. އޭ.ސީ.ސީއަ އަދާިލއްަޔތުއޫނެތް މަސް ންޢުލޫމާތަށްޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީމަ

 މާ . އަދި ުޙކުމެއް އައިސްފައެއްތުން ދިފާޢުކުރަން ގޮގޮ ބެހޭ ބު ނެތް މި މައްސަަލއާއިނައް. ބަންޑާރަ ކޮށްފައެއަދާ

ލަތުން ލާިރ މައްޗަށް ަދއު ގެ ކުމުއޮތް ޙު. ދެން އީ މިކަން ހިނގާފައި ޮއތް ގޮތަކީތި އެޕީްލކޮށްފައެއް ނެތް. މިއޭއަނެއްކާ 
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ާޔ ެޖހޭނީ ދޭންހެން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއް  ނޑަށް ހީަވނި ލާރިއަޅުގަ ؟ނިންމާނީ ކޮންބައެއްތޯ ؟ނޫންތޯ ދޭނަންތޯ

 .ޣަފޫރުތެިރ މެންބަރު އްޒަތްއި ށްފަހު(ކަޅަ)ވަގުތުކޮ ބަރުންނަށް.ންތެރި މެއްޒަތްއި

 

  ޣަފޫރު މޫާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:ންބަުރ ޢަބްދުލްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ މެކުޅުދުއް

 އި ގަދެން މީންޖެހޭނެ ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަމެއް. ރަކުިތރާމު ޙްގަނޑުމެން އިކަށް އަޅުއޮތް ޙުކުމަ ންކޮށްަފއިކޯޓު މިހާރު

 ން ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަ -އެންޓި ،މި މައްސަލަހަމަ ފެނޭ ށް ގަނޑަ. އެހެންވީމާ، އަޅުޅޭއެބައުތަކެއް އިހުމާލުވާ ަފރާތް

ލުންޯތ ހުމާދާން މިޖެހުނީ ކޮންަބއެއްގެ އި ފައިސާއެއް ހާ ބޮޑުމި ން ލަތުއުދަ އިއިގަ މައްަސލަމި ފޮނުވަިއގެން  ނޫނީ ޕޮލިހަށް

ްނ އަ މިލި 70އުލަތުްނ އްކަންޖެޭހ ތަނަކަްށ ދަޔާ ދަ ްނ ރުފިއަމިލި 5. ންޅައަފިަޔވަޅު ަގއިރޭަބޔަާކ ދޭތެ އެ އި،ބަލަ

. ެއހެންވީމާ، ކަމެްއ ނޫން މާ، ތީީކ ކުޑަތިޭބނެ. އެހެންވީބަޔަުކ  ނެ ހޭލަންޖެފު ެގ ޒިންމާ އުއްކަންޖެހުނީމަ ެއކަމުދަ

ާމ، ެޖހޭ. އެހެންވީބަލަން އެބަ ގާފައި އޮތީހިނ ކަންކަންންކަން ިދއުމުގައި ކޮންަބއެއްގެ އިހުމާލުންތޯ މިމި ކަ ށްހިސާބައެ

. ކުޑަ ކަެމއް ނޫން . މިއީ ފޮުނވަން މި ަމއްސަލަނޫނީ ޮޕލިހަށްކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓިން ކޮމިޓީ ހަމަށް ފެނޭ އަޅުގަނޑަ

ހެިދ   ކޮންޓްެރކްޓުއޭުރގެ ތި އްޔާ ަދއުލަތުެގ ފަރާތުްނ ނޫނި ،އީއިހުާމލުާވ ފަރާތްތަްއ އެ އި ލަިއގަސައި މި ަމއްފޮނުވާފަ

ާމުލ  އިހުބޭފުޅެއްގެ  ބޭފުޅެްއ ވިަޔސް އެ ކޮންމެ ރީނ ޖެނެަރލް ވެސް އަދި ޓަާޔ އެނޫނިއް ،ޔަސްވި ށް ކަމަ ރާތްފަ

ާޅ ވި ބޭފު ންނެިމހާުރ ހު ،ވިޔަސްއޭރު ހުންެނވި ބޭފުޅާ ދި އަ ގައި ޤާމުމަ .ނެއެކަމުގަިއ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ. އެބައޮތް

ވުީނ ނުނާފަށް ނުފޮޢުތިއްލަވަންޖެހޭ. އަދި ިއސްެއ ބޭފުޅަކު ގާނޫނީ ގޮތުން އުުފއްލަވަންެޖހޭ ޒިންާމއެއް އުފު  ،ވިޔަސް

އަދަދުގެ ފަިއާސ  ގެމިަވރު އިގަމުހެންވީމާ، މި ކަންކައެ ނޫންތޯ. ާވލެއްދޭ ސުހަމަ އުފެވެސް އީ އެވެސް ތޯ ކީއްވެ

ހޭ ކަމެްއ ބަލާނެ ތަނެއް ނެތޭ ކިޔާފައި ދޫކޮށްލަންޖެ އިުމގަމިކަށް ން އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަދައުލަތުން ދާންޖެހުނުކަ

  ރަން.ނުކު އް ގަބޫލެ  އަޅުގަނޑު ކަމަށް

 

 ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެްއެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ 

އަޅުގަނޑުމެން މިެހްނ ރިުރ ދެއްަވއިފި. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިީއ އްޒަތްތެރި މުަޤއްއިސީލު ެގ ތަފުލައިމި މައްސަ

ްއ. ވެދާނެ ޒާތުގެ މައްަސލައެތަުކރާރު ކެއް ތަސާގައި ެވސް މިފަދަ ހާދިަބލުޤުތަކުިރއަށް އޮތް މުސް ،ނަމަފި ފަރުވާ ކުޑަކޮށް

ސަަލއަްށ ހޭ މި މައްމެން އެބަޖެގައި އަޅުގަނޑު ގޮތުއްަސލައެްއގެ ރިއަސް މަ، މި މައްސަަލއަކީ ސީ މާއެހެންވީ

ޮކރަޕްޝަްނ -އެންޓި ،އޮންނާނީ ރިޕޯޓު ެގ އޮޑިޓުޓަރ ެޖނެރަލްުރ އޮޑިހާކޭގޮުތގަިއ މިނޑު ދެއެޑްރެސްކުެރވެން. އަޅުގަ

. އޮތީ  ނިމި މިތެއް ނުގޮއި ޭރގަދޭތެ އެއާ ، ލިބި ރިޕޯޓު ޓީއަށް ވެސް އެ މި. އަދި ާމލިއްޔަތު ކޮވެސް ލިބިފަށް ނަކޮމިޝަ

 ދައުލަތުެގ ށް ހުރި މަސައްކަތްތަ ވެންކުރެ ުޅގަނޑުމެންނަށްމި ކޮމިޓީން އަ ނަށްމެންނޑުޅުގަމާ، މި ހާލަތުަގއި އައެހެންވީ

އަކަްށ ޓީސަަލ ގެންނަން އެބަެޖހޭ. ދެން ކޮމިޅުގަނޑުމެން ައލުްނ މި މައްސަާމލުކަމަށް އަގެ ބެހޭ ަފރާތްތަކު ކަމާ
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ވުުމެގ މުެރްއ ހުއްޓު ން ކޮށްފައިާވ އަކޯޓު ،ދެންނެވިންެވސް ދުވަުހ ތަަމ ގަނުޑ ފުރަޅުއަރަްނ ޫބލުކުގަވެްސ  ނޑުއަޅުގަ

މުގަިއ އެކަ އުފެދޭ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލު ތުމާ ދޭެތރޭގަިއ އެއީ އޮތުގަިއ ގަނޑު ދެޭކގޮބާރު އަޅު

ލަކަްށ ގޮުތގަިއ މިސާަރނގަޅު ކަމެއް. ދެްނ އަޅުގަނުޑ ދެކޭ ކީ ހަމަ ރުމަސާފުކު އްޯތ އޮތީ ކިހިނެ ތުްނ ެއކަންގާނޫނީ ގޮ

މުގެ ސަބަބުން ދެން މި އުފެދެީނ ލިބޭ ެގއްލު ށްަދއުލަތަ ދިޔައިމާވެގެންގެ ގޮތުަގއި ތަންފީޒުއެ އަމުރު  ،އަމުރުކޯޓު

 ޢީ ޖިނާ ން ައލުން އަޅުގަނޑުމެ .ވަނީ މި  ނިންމަވާފައިަލ އްސަްނ މަމިާހރު ސިވިްލ ކޯޓު ؟ަލ މައްސަލަތަެކއްތޯހަކޮންކަ

ށްގެްނ ކޮ ކުރާނީތޯ؟ދަޢުވާ  ނުންކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-ެއންޓިނަްށ ކަމުަގިއ އިންޯވލްާވ މީހުންގަިއ މިމައްސަލައެްއގެ ގޮތު

ްނ ނޑުމެޅުގަ އަާލއިރުަގއި ށް ދޫކޮށްާވލުތައް މިގޮތަ، މި ސުއް. އެހެންވީމާާވލުތަކެމިއީ ހަމަ އުފެދޭ ސު ؟އެ ބަަދލު ލިބޭނެތޯ

ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަ، ެއހެންވީމާ، މި ާވހަކަތައް ިމހެްނ  .ގެ ާވހަކަ ސާދައި ފަ ަވއްކަމާއި ،ދަނީ ދައްކަމުން މި އަބަދުވެސް

ޮކރަޕްޝަްނ -އެންޓިގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ ައލުން ރިޕޯުޓ ޓީެގ ޒިންމާއެްއ އަޅު ވަޅެއްަގިއ މާލިއްޔަުތ ކޮމިވޭ ދަނޑިދެކެ

ްތ ގުޅިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ސާފުކުެރވިފައެްއ ނެ   މައްސަލައާ މިހާތަނަްށ މި ްސ ވެްސ ފަިއ އޮތަބިލިށް ނަކޮމިޝަ

ގޮތަކީ ކޮބައިކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޑިޓަރ  ނުވަތަ އެ ބޭފުުޅން ދެކޭ ކީސްޓޭންޑަގެ ންކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި

އަޅުގަނުޑ  ނިންމުމަކަށް  ގެޓީ ، ިމ ކޮމިމާންވީ. އެހެ ލަާފފުޅުެނރަލް ޓަރ ޖެްނ އެަބއިނޭގ އޮޑިރިޕޯޓު އޮޑިޓު ޖެނެރަލްެގ 

ަތކުްނ ކޯޓު ،މަވެސް. ެއހެންނަކުރުމަްށ ބާރުއަޅާ ބަެއއްެގ ގޮތުަގއިދޫ ަފއިސާ ޓީްނ މި ކޮމި ،ުނވާނެވެގެންދެކޭގޮތުގަިއ 

ަނ ރިާޔީސ ވެފަިއ އޮންވަކި  ބާރު ން ވެްސ ތި ކީންފީޒުުކރުމަށް ހުރަްސއެޅުމަތަކޮށްފައިާވ ޙުކުމެްއ އޭެގ ޒާތުަގއި 

 .ދުވަސްަވރެއްކެޭވ ހަަކ ވެްސ ވަރަްށ ބާރަްށ ދެވާއެ  ؛ަމއްޗަށް ން އަނެއް ާބރުގެ އެއްާބރުކިހިނެއްތޯ  ،އިނިޒާމެއްގަ

ްސ ވެ  އްތަރުގެ އަމު. އެހެންވީމާ، ކޯޓުނީއޮންނަންޖެހޭ ވަކިންެވސް  ާބރު 3އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ންވީމާ، އެހެ

ވެސް އެބަެޖޭހ  މުގެ ބައި ދާރުކުުރވުޒިންމާ ހުންހެްނ މަޖިލީ، މިދަންނަވާމަވެސްއެހެންނަ ނެ.ޖެހޭވެސް  ފީޒުވާންތަން

ދެން ދަުއލަތުގަިއ ހުިރ އެހެްނ އި ށާނަކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓިން އެބަޖެހޭ މާ، މި ކޮމިޓީ. ެއހެންވީއަދާކުރެވެން

ވިަފިއ ފާަހގަކުރެ އަށް ކޮމިޓީ މި ތަްއ މައްަސލަ މިހެން މިހެންގޮތުން މި ާއ ގުޅޭކަމާ ގުޅޭ ވުާޒރާތަކަށް ިމ ފައިސާމި

މައްަސަލ  މި ނުން ޮކރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަ-އެންޓި ،ގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެނެސްޒިންމާއެްއ ެއ ބޭފުޅުންކޮމިޓީެގ  ،ހުރުމާއެކު

ާރ އެްއ ކުރު ދަުޢވާތުދޭތެޭރގައި އި މި މައްސަަލއާުނން ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި. ނީވަންޖެހޭންާޏ ހުއްޓު ހުއްޓުވަ

  މައްަސަލއާ މިނުން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓިވީމާ، . އެެހންުތގައި ދަޢުވާުކރަންޖެހޭނީދެކޭގޮ ށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމަކަ

 ؟ނާޅާ އޮތީަސލަ ކީއްެވގެންތޯ ަބލާފަިއ ފިޔަވަޅު މައްމި ނުްނ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަ-އެންޓި ،އިދޭތެރޭގަިއ ދެކޭގޮތާ 

ރިން މި ާބވަތުެގ އެަތްއ ބޭފުޅުން އެަބހުިރ މީގެކު  ާސ ދޫކުރުްނ ހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ އެފައި އްަސލަކީއްވެގެންޯތ މި މަ

ޅުގަނުޑ ްއ ކަމަކަްށ އަޓީެގ ޒިންމާއެިމ ކޮމި އެހެންވީމާ، ؟ކަން ނުކޮްށ އޮތީ. ީކއްވެގެންޯތ އެ ތަކެްއ ުހއްޓުވާފަމައްސަލަ

 ގެ ެތރޭގައި ންޑޭޓުމެގެ ވެސް، އަޅުގަނޑުމެންހެންނަމަީކ. އެ ބޭްއވުމަގޮތަށްމި އި މިދަންނަވާހެން މިކަން ުހއްޓުވަ ،ނުދެކެން

ލަފާދެްއާވ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެގޮތަށް ގެ ތެޭރގައި ުއލަތުގެ ދެން ުހރި މުައއްަސސާތަކުއި ދަނާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި
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ންނަާވހެްނ ދަ މި އި ަދއުލަތުގަ  ހެންވީމާ،އެ ކަ ަދްއކަވަން ވެސް. ހަ ވެސް އެބަޖެހޭ މި ވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ވަްނޏާ 

ިމ ކޮމީޓީެގ މާ، އެބަެޖހޭ ޒިންމާދާރުކަާމއެކު ކުރެވޭެނ އިންތިޒާމުތަކެއް އޮންނަން. ެއހެންވީްނކަން ކަހިނގާ 

ުޑ ވެސް އަޅުގަނއަދި ޮޕލިހަށް  ،ތަުކގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މުއައްސަސާހުރި ހެން މި ،ހެންކީ މިދަންނަވާތަލިއްޔައޫސްމަ

ެރޭވ މަތުކުހުއާދެ ތު ؛ަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށްޚިޔާނާެތއްގެ ގޮތު އީ. އެސާކޮްށލުން ރަނގަޅުހިއް ހަމަ މި ދެކޭގޮތުގައި

ެހްނ މަވެސް، މިދަންނަވާއަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންނަކަަމށް އްސަަލއެއް ނެތް އްާކލުން މަވާހަަކ ދަ ވަންޏާ އެ  ކަމަށް

އެގޮތަްށ ހުއްުޓވުމުެގ ބާުރ ކޮމިޓީއަްށ  ހުއްުޓވާނީ ނުވަަތ މި ތޯކަްނ ކިހިެނއްމިދާ މެންޑޭޓުގަިއ ސީގެ އަޅުގަނޑުމެން

 ތުގައި.ޭކގޮއަޅުގަނޑު ދެ އްނީ ސުާވލެއެއީ ގާނޫ ،ތޯނުވަތަ ނެތް އޮތްތޯ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ތުން ވާ ރިޔާސަ

އިނގޭތޯ.  ނާންގަން  އްމަންޓު ހުއްޓާކަށެޕޭ . އަޅުަގނޑުމެންލޫމާތަށްޓަކައިމަޢުތި ބޭފުޅުންގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ންޓެއް ނަހަދަން. ދެން އެގޮަތްށ ށް އިތުރު ޕޭމަދެން އަދި އިހަންލަފުކޮށްސަލަ ސާމި މައް ،ނީޅުގަނޑުމެން އެދުއަ

އޮްތ  ، އަދި އިހަށް ަނހަދާމެން އެހެންވީމަން އަޅުގަނޑުދެ  .ގޮތް އޮީތ ސާފުވެފަިއ އޮތް  މިމި ަމއްސަަލ  ކުރީމާސާފު

ޕޭމަްނުޓ  ހުންމީމުރެްއގެ ދަށުން އެ އަޓުކޯ. އެއީ ހޭނުޖެނުވި ސިޓީ މިާހރު އެތާ އޮންނާަކށްފޮ އަޅުގަނޑުމެން ށްޕޭމަންޓަ

ަޓރ ޑިއޮލިއްޔަތު އޫ ނެަރލްގެ މަސްޖެ ޓަރޑިރޭަގިއ އަލުން އޮތެން މީގެ، ދެވަރަށް ސާފު. އެހެންވީމާ. އޮތީހަދާފައި 

 އި ގަ  އޭރު . ދެން  ނެތްއްޭއ.ސީ.ސީން މި މައްސަލަ ަބލާފައެ. އަދާކޮށްފަހަދާފައި އޮޑިޓެއް ޝަލް ތީ ސްޕެއޮ އެ ޖެނެރަލްގެ 

ކުންފުންޏަުކްނ . އެ ދާންޖެހެނީލަްތ ދިފާޢުކުރަްނ ދައުއިބެްއ ނޫން ިމ މައްަސލަތަކުގަިއ ގޮތުްނ ބަންޑާަރ ނަ އޮންނަ

. ްސ ނެތް ޙަޤީޤަތުގަިއ މިއަކު ވެ  ޖާގަެއއްއިބު ދާނެނަ މާ، ބަންޑާރަނީ. ެއހެންވީދިފާޢުކުރަން ދާ ޔަރުން ލައިގެން ލޯ

ޮއްތ އޭުރ  ،އް ެނގިލިއްޔަތުތައޫ އެ ކުންފުނީގެ މަސް ނޫނިއްޔާ ،ވެރިންތިބި އިސް އި ގަ ފުނީއެ ކުންކަމަކު އެ

ުކރަން ދާެނ ޢުފާންފުނި ދިކޯޓަށް ދިޔަިއރުގައި. އެހެްނވީމާ،  ކުމައްަސލަ  ނގެ ން ނެތް ކަންނޭމިޝަކޮންގ ޑްކާސްޓިބްރޯ

. ފޮުނވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނގެ ށް ކަންނޭ.ސީއައޭ.ސީން އް އަލުަސލަތަމި މައް ެއހެންވީމާ،ނގެ. ކަންނޭނެތުނީ  ކުމީހަ

ގަނޑުމެން ފޮނުވާފަިއ އެކަމަކު އަޅު ؟ންތޯނޫ ،ންތޯޤެއް ުކރެއްވިއެ ބޭފުޅުންގެ އިުތރު ތަޙުޤީ އިތޯ މި މައްަސލައިގަ ކޮބައި

ސާފުެވއްޖެ. ހާރު މައްަސލަ މި .އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަ ސާފުުކރަން ،ވީނުފޮ  ސިޓީޕޭމަންޓު ނަހަދަން ބުނެފައި އޮތް

ޅުގަނޑުމެްނ މާއެއް މި މައްަސލަ އަޓީގެ ޒިންތު ކޮމި. އެއީ ާމލިއްޔަޯގހެއް ހެދިފަ ޓީން ވެސް އެބައޮތް ން މާލިްއޔަތު ކޮމިދެ

ޑުމެންެގ މެން ހިނގާ އެއް ފަރާތަށް އަޅުގަނނޑުކޮށްފައެއް. އެހެްނީވމާ، އަޅުގަގައި އެޖެންޑާޓީމި ކޮމި ،ކޮށްފައިނެތޭ ފައިލް

ަވރަްށ  އީ. އެއީ މިލުުކރަންކަމަށް ހިނގާ ގަބޫ ތް އޮއަދާނުކުެރވިނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާ

ގެންޯތ ތަނަށް. ސްޕެަޝލް އޮޑިޓެއް ައއިސްފައި އެބައޮތް. ެއކަމަކު ީކއްވެ ރިޕޯެޓއް މި  ޓުޑިއި އޮތް އޮއަިއސްފަ އި ގަކުރީ

މިޓީގެ މުޤަްއރިުރ މި ކޮމީޓީއަްށ ުތ ކޮާމލިއްޔަ އިތޯ އޭރުގެވީ. ކޮބަ އްނުކުރެމީތި އެޖެންޑާ 2014ްޕރީލް އެ 13
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ްށ ބޭފުޅުންނަށް މިތަނަތި ؟ކުރީނުޖެންޑާތޯ އެކީއްވެ .ަތއްުކރެވެްނ ހުިރ ކަންތައްހަމަ  ވެްސ މިިހރީ ؟ންނަންވީތޯގެ

 ވެސް  ބޭފުޅާރަކަށް ހުރި ރިޤައް މު ުހރިއި ގަކުރީ  ގެޔަތު ކޮިމޓީހަމަ މާލިއް ތަށް  ގޮ ެނވޭއޭ.ސީ.ސީގެ ރައީސް ގެ

  ؟ނުކުރެއްވީއްިރުރ އެޖެންޑާވެގެންތޯ މީިތ މުޤަކީއް  ންތޯ.ްއސަވަންވީނޫގެނެސްފައި އަ

 

 :ާވހަކަދެއްެކވުންން ރިޔާސަތު

 ޣަފޫރު. ންބަރު އްޒަތްތެރި މެއި

 

 ކަދެއްކެވުން:ާވހަ މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު  ާދއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ޅުގަނޑެްއ ގަބޫެލއް ނުކުރަްނ. އަ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށްން އަމިލިހަތްދިަހ  ކަށް ތަނަ ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ ންއަމިލިފަސް 

ހިީރ.  ސަރުާކރުގެ ސްޓޭންޑުގައި އަޅުގަނޑު މިމި  އަޅުގަނޑު .ންނާނެމެއް ނޯއިތުރަކަށް މިއަށް ކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަ

ށް ޮބުޑ  ލިޭބ ަވރަށް ެޖހޭނީ. ދައުލަތަންޓަފަހައްހި އްެއއްޗެ  ހުރި ެހއްޓިފައިހަަމ ހިފަ އި އްސަަލއިގަިތ މަންވީމާ، ހެއެ

ިމ ށް ނަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި ނީޅަށަހަ، އަޅުަގނޑު މި ހުއިސާ ދޫކޮށްފިްއޔާ އެއީ. ެއހެންވީމާފައެ ގެއްލުމެއް 

ގަިއ. ކަމު މިޓޭންޑަކީ އަޅަން. މިއީ ސަރުކާރުގެ ސްވަޅުމެދު ފިޔަ ލުވާ ފަރާތްަތކާއިހުމާ  ަގއި. ބަލާފައި މިކަމުމައްސަލަ ބަލަން

ށް ޮބުޑ ަވރަ  ލިބޭނެށްއް ނުުކރެވޭ. ެއއީ ދަުއލަތައެްއވެސް ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެ  ނެ މި ފައިސާ އިުތރަށް ދޫުކރެވޭ

މާ، އަޅުގަނުޑ ންގާފައެްއ ނެތް. އެހެންވީދޫކުރަްނ އަ ަފއިސާ  ުކރިން ގެ ވަިކ ދުވަެހއް. ެއހެންވީމާ،  ެއއީގެއްލުމެއް 

ެތރޭގަިއ އެ ަފރާތްތަކާ ދޭ އި،އިހުމާުލވާ ފަރާތްަތއް ބަލަ  އި ަމއްސަލަިއގަ މިނުން  ކޮމިޝަޕްޝަންޮކރަ-ންޓިއެނީ ހުށަހަޅަ

، އްޔާނިވިޔަސް. ެއހެންނޫ ށް ކަމަދެން ހުިރ ބޭފުޅެއްވިަޔސް އަިދ  ށް ްލ ކަމަރައެޓަރީނ ޖެނެއެީއ  .ޅަންފިޔަވަޅު އަ

ރު ކަންކަން މި ަޤއުމުގައި ހިނގާިއރުގައި ަބަލްނ ވަމެން މިޅުގަނޑުއަ .ނުުކރެވޭނެ އްލެއްޙައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަން 

މާ، . އެހެންވީން ދޭކަށް. ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެއަމިލި ހަތްިދހަން ދޭންޖެހޭ ތަނަކަށް ނުޖެހޭ އަލިފަސް މިޖެހޭ. ނުތިބޭކަށް

 ށަހަޅަން ެއގޮތަށް އެކަްނ ކުރަން.ނޑު ހުޅުގައަ

 

 ކެވުން:އް އަޙްމަދު ާވހަކަދެهللا ދުމެންބަުރ ޢަބްތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ 

އަްށ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ މި  މެންގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ޫބލުކުރާޅުގަނޑު ގަރު. މި އަޤައްރި އްޒަތްތެރި މުއި! ޝުކުރިްއޔާ ދެއާ

 ރީގެ ގޮުތގައި ކު ކުރެވޭ ބޫލު ގަ އި މީގަ ކީ. އަޅުގަނޑަށްއުެޅނީ ަފހުން ައއި މައްަސލައެްއ ނޫން މި  އައިމެން އަޅުގަނޑު

މެން ވެްސ އުމަީކ އަޅުގަނޑުކަންތައްތަްއ ދި މި  ނުކުރެވިގެްނ ިމ ހާލަތަށް މައްަސލަ އެޖެންޑާއިނދެގެްނ މި މުޤައްރިރު 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ ޓަކައި އަޅުގަށްމަލަތުގެ ފައިސާ ރަނގަޅު ޮގތުގައި ބޭނުންުކރުޤީޤަތުގައި ދައު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ޙަ

ުޑ އީ އަޅުގަނން އެއޮތުަތއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭންގި އޮތްގަންެޖހޭ އެްނގުންއަންށް ތަކަސާމުއައްސަޓުގެ ތެރެއިން މެންޑޭ
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ޓެއްގެ ުޙކުެމްއ ކޯ .އުޅެނީކީ ްއ ނޫން މިެގ މައްސަލައެކަމެއް. މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑުވާކަން

 ހަ  .ކޮޅުއިދި ެއއާ  ވެސް ދޭންޔާ އަޅުގަނޑުްނ ރުފިއަމިލިށް ހަ އަހަތްދިން. ތީ މިތާ ފެންނައޮ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ާކ ވާަހކައަކީ. މި ަދއްާޔ ދޭންްނ ރުފިއަިމލިށް ަހ އަހަތްދި ތަނަކަށް ފިާޔ ދޭންޖެޭހ ން ރުއަމިލި

އްާޔ ޟިޤަެގ ިވލް ކޯޓުގަިއ ސި 2016ޖޫން  7 އީމިއީކީ. މިންމަިއގެން އުޅޭ މައްަސލައެްއ ނޫނޭ އަށް ނިއަމިއްލަ

 6 ބޮޑުވޭ މެން ކިތަންމެާހ ވެްސ ކަންއްކަނީ. އަޅުގަނޑުއްެގ ވާހަަކ ިމ ދަ ނިންމުމެގެން އުޅޭ ކުން ނިންމައި ރަނަންބަ

ބައެއްެގ ކޮންމެވެްސ  .ންޖެހޭތީދޭ ންކުފުންޏަކުން ގެދަުއލަތު ން ރުިފޔާއަިމލި 78 ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ ތަަނކަށްން އަމިލި

 ބޫލުކުރާ ގަގައި އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، މީ .އުޅެނީ ޅޭ ކަމެްއ މިއު ިއގެންން ހިނގަސަބަބުނުއުފުލިދިއުމުގެ  ޒިންމާ

މެންނަށް ނުވެއް ހިެފހެއްޓޭނެ. ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ގެ މެްނޑޭޓުނޑުމެންއަޅުގަކުމެއް ޙު ގެ ކޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތު

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަުތެގ  ެނ ކަމެއް ވޭ ހިެފހެއްޓުމަީކ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންަނށް ުކރެއެ . ނެނުވެއް ހިފެހެއްޓޭ

ކޮްށ މެންނަށް ރިޢާޔަތްއަޅުގަނޑުއޮތުމަށް އޮންނަެގ ތެެރއިން ޓުުކރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެންޑޭރަދުޚަފައިސާ 

ގޮތުގަިއ  ޫބލުކުރާ ގައަޅުގަނޑު  ްނގިދާނެ. އެހެންވީމާއެމެންނަށް ކަންތައްތަކެްއ އަޅުގަނޑު ކަށްމުއައްސަސާތަ

ުކރަން. ޢާޖަމުރާ ބަޖެހޭ ައލުންއަޅުގަނޑުމެން އެ އެންގުންސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގި ފައި މީގެކުރިން  މެންއަޅުގަނޑު

 ގެ ޑޭޓުކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެންމުރާޖަޢާގަނޑުމެން އެ އަޅު ،އެ ވިދާޅުވި ފަދައިންއްިރރު ޤަރި މުއިއްޒަތްތެ

މެންނަްށ ޖެހޭ އެންގުންަތއް އަޅުގަނޑުމެން އެ މުއަްއސަސާއަށް އަންގަންގަނޑުތް ކަންތައްތަކުގެ ެތރެއިން އަޅުއޮ ،ތެރެއިން

 އަމުުރ؛ޓު އޮތް ކޯ ގައި މި 2016ޖޫން  7 ގައި،ކުރާއިރު ޢާޔަތްރިން ކުމަށް އަޅުގަނޑުމެޙު ގެޓުކޯ މަކުގިދާނެ. އެކައެން

ލެއްވީަމ އި ްއލަވަބަކަން މާ، މިވީހެންކުމް. އެޙުއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި  ކާލަން. މިއަޅުގަނޑު ދައް އަށްމީޑިއާ

ްނ އަމިލި 78. އޮތީ ފިޔާ މި ން ރުއަލިމި  78 ނޫން. މެއް މުނިން ޅޭނިންމައިގެްނ އު އެނގޭނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން

. އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ުހރަސްއަޅާަކްށ އޮތީ ކުމެއް މިޙުގެ ކޯޓު ިސވިލް  އީ އަންނަނީ. ެއހެންވީމާ، މި ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި 

 ކުިރއްޔާ.ބޮޑަށް ޝު . ވަރަށް ނީ އިމުެގ ތެެރއިންގާނޫ ނީހެ ުކރަންޖެރަދުޚަ ދައުލަުތގެ ފައިސާ އެހެންނަމަވެސް،  ނެތިން.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ފަ. ދެން، ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް މައްސަލަ ބަލަން ފޮނުވާ އަށް މި.ސީ.ސީއޮތީ އޭ އަޅުގަނޑަށް މި

ިވ ގަނޑުމެން ފޮނު ައލުން އަޅުށް މަމި މައްސަލަ ބެލުނޑުމެންގެ ކުިރން ޅުގަ؟ އަހުށަހެޅުްއވީ ތިهللا ޢަބްދުތޯ އްހުށަހެޅުމެ

 އެ  ކުރަން.ރާޖަޢާމުައލުން  ވި ސިޓީން ފޮނުކޮމިޓީމި  ؛ފޮނުވި ސިޓީ މެންއަޅުގަނޑުއަނބުރާ ގެންނަން. ސިޓީ 

ެތިރ  އިއްޒަތްދެން . ނުޖެހޭނެނުކުރާކަށްމެން މުރާޖަޢާއަޅުަގނޑު ސިޓީ ފޮނުވިއަޅުގަނޑުމެން . ނުނުޖެހޭނެށްކުރާކަރާޖަޢާމު

ޢަބްދުލްޣަޫފރު ހުށަހަޅުްއވާަފިއ ތުން މިހާރު ގޮ ވުމާ ބެހޭއަށް މައްސަލަ ފޮނުސީ.ސީ.އޭ، އެހެންވީމާ .ޠަފާޞްމުމެންބަރު 

 ްނގެ ންބަރުއިއްޒަތްތެރި މެމިާހރު ހު( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ިއ؟ގަކުރަްއވަނީ މި މައްސަަލއިކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ތާއީދު . އެއަށްއޮތީ
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ްސޓެއް ގެނައިން. ެއ ލަތަުކގެ ލިން ބަލާ މައްސަ.ސީ.ސީރު އޭ މެން މިހާ  އަޅުގަނޑުމިހާރު . އިނގޭތޯ މަޢުލޫމާތަށް ަޓކައި

. މުންގެންދާ ަމއްސަލަެއއްމިއީ ަބލައޮްތ ިމ މައްސަލަ. ވަރަްށ ފަހުން ގެނައިން. ރޭަގއި ިމހާުރ އެބަެގ ތެޓުލިސް

މީެގ  އިގެ،ިމ މައްސަލަ  އޮތީ ދެންޖެހޭ. ނުން ލިާޔކަށްށް މި ކޮމިޓީްނ ވެްސ މިހާުރ ދެން ކޮންެމހެންވީމާ، އިުތރައެހެ

 ،ށް ޓަކައި ންބަރުްނގެ މަޢުލޫމާތަށްތޯ ދިޔައީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޗެކްކޮށްފައި އިއްޒަތްތެރި މެކަހާހިސާބަކި ؛ސްޓޭޓަސް

ނަްނ. ފަހުގައި ެއއްކަލަ ސިޓީ ހިނގާ އަނބުރާ ގެންބަލާފައި ެއއަށްީތ ތޯ އޮއިއްގައެ މީހުން މި މައްސަލަ ކިހާހިސާބެ 

 ޠަފާ.ޞް އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މު

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ޠަފާ ޞްމަދު މުގެ މެންބަުރ މުޙައްދާއިރާ  ފުށީތިމަރަ

ބެންވާ ަފރާަތީކ މި ލި ިއރުއިލި. ބަލަ ފިންއިެދންމެ ބަލައިލަބާވަތުން ކުްމގެ ޙުޅުގަނޑު ތި ރި މުޤަްއރިރު. އައްޒަތްތެއި

ައީކ ތި ފައިސާ ތި ފައިސާ ހޯދާކަށް. ނެތް އި ރަދުކޮށްފަޚަލޯާލރިެއއް ވެސް ، އެއްޔާބަިއރުފި ؛ިއރުފިޔާއެއް ވެސްއަތުން ބަ

މާ، ވީ އޮތް ކަެމއް. އެހެން ސާެގ ގޮތަްށ ކިޔާަފއިްނޖެހޭ ފައިގޮތުގަިއ ެއ މީހުންނަްށ ލިބެ ގެ ކޮމިޝަެނއް ކެޓިްނގއެއީ މާ

ވެްސ ްނ ރުފިާޔ އަމިލި 5 ވިދާޅުވޭ އެބަ ުރގަިއ އޮިޑޓަރ ޖެނެަރްލ ކޮށްފައި އޮތްއިމްކުޙު ން ރުފިޔާ އަމިލި  5ފުރަތަމަ 

ުކްމ ޙުއޭ. އެކަމަކު ިތހެން އޮތް ކަމެްއގައި އަނެއްކާ ފަހުން ރުފިޔާ ލިބޭކަށް ވެސް ނުޖެހެން އަމިލި  2 އޭ.ޖެހެނުށްލިބޭކަ

 ކަށެްއ ނެތް. ފުރަަތމަ ޔޭ ކި އެ  ކިޔަން.ްށ ފާޑުކޯޓަ ންގަނޑުމެން ީވ ތިޔަދެން، އަޅު .އަށްޔާން ރުފިއަމިލި  78އަންނަނީ 

 ަގއި ގޮތަށް މި ރާއްޖޭ މިއިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،  އެއީ ުހރި ޤާޟީއެްއތޯ ގައިބުއްދީ ހަމަ ޟީޤާ ރިކުމް ކު ޙުބަލަންވީ ތި 

ާވަހަކ  މެންގޮތުން އަޅުގަނޑު ހޭބެ  ކާކުމްތަޙުގެ ބާވަތުމި މި ރާއްޖޭަގއި ުކރާ  ކުމްތަކާއި ޙުކުމްތައް ކޮށްފައި ހުރީ. މި ޙު

ނެ. ކުރެވޭެނ ކަމެއް ެވްސ ކަމެްއ ނޯންނާ ންކުރާނެ ެއހެ ގައިނިޔޭ ޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ދުއަ ޔާ ވެއްޖެއް ދައްކަންމިތާ

އަޅުގަނޑު ހަަމ އްޖެ. ދެކެވި ާވހަކަމީގައި ދެން މިހާރު ، އްސަލައިގައިމަގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

ިމ ކަށް ނޫން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަންނަނީ ހަމަ ވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެއިނީ. އެހެން  ޔަން މިނުކި ބަސް ންވާށް ކިޔަތިކަމަ

 ޔާ.ޝުކުިރއް. ޤީޤަށް ފޮނުވަންވީ މައްަސލަޙު.ސީ.ސީއަކަށް ވެްސ ނޫން. ފުލުސް އޮފީހަށް ތަވަންވީކީ. އޭފޮނު

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ޣަފޫރު ންބަުރ ޢަބްދުލްރާެގ މެއުތުރު ާދއި ކުޅުދުއްފުށީ

ްއ ފައި އޮތް ކަމެގާރަން. ތިއީކީ ހަަމއިން ހިންޅުމަށް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުެގ ހުށަހެޠަފާޞްކުރަން މުދުޅުގަނޑު ތާއީއަ

ީކ ޖެހޭނެ. އެއީނުްނ ރުފިާޔ ދޭކަށްއަމިލި 78ްނ ދޭންޖެޭހ ތަނަކަށް އަމިލި 5ުކރަން. ބޫލެްއ ނުގަކަށް އަޅުގަނޑު ކަމަ

  ނޫން. ކަމެއް  ލުކުެރވޭނެބޫގަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ުކރަމުންާދ ތަޙުޤީޤު ،ރަމުންމަަސއްކަތްކު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ގެ.ސީ މައްަސލަ އޭ.ސީންނަނީ މިހާުރ މިއޭގައި އޮ

ުރ އިން މިތަނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެްއވިފަހު ަތކުގެ ލިސްުޓަގއި އެންމެފުޅުން ކުަރއްވާ މަސައްކަތްއެ ބޭ ،ލިސްޓުގައި

 ގޮްއސަ  ހާހިސާބަކަށްޯތ މިާހރު ތަޙުޤީޤު ކި ، ަބަލން ފުރަތަމަ ގަނޑުމެން ހިނގާންވީމާ، އަޅުއެހެ އޮތް.މި މައްސަަލ އެބަ

 ވެްސ މި ުހރިހާ ކަންަތއްަތއް  ން މި މައްސަލަ ަބލާިއރުެއއީ އޭ.ސީ.ސީކޮބައިތޯ ސްޓޭޓަސްައކީ. އެހެންވީމާ، އޮތީ. 

ންވީމާ، މީިތ ަށހަޅަންޖެހޭ ަފރާތް އެއީ. އެހެަބއްލަވާަފއި ުފލުްސ ޮއފީހަށް ހުތި ބޭފުޅުން މައްަސލަ  ނެ.ފެންނާ

ނަންތޯ. ނާރާ ،ންތޯތުރު އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން އަރާނަށް އަނެއްކާ އިގެ މައްޗަަސއްކަތުއަޅުގަނޑުމެން އެއްބަޔަކު ކުރާ މަ

 އާދެ!  ދޭ. އެބަން މައްސަލަ ބަލަމުން .ސީ.ސީއޭ

 

  އްެކވުން:ކަދެވާހަ  ޠަފާ ޞްދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު މު ތިމަރަފުށީ

 ކީ ޓޭޓަސްއަ ސްރަނގަޅު.  .މަށްކަ ޖާގައެއް ނެތް ންޅައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އިތުރަށް މި މައްސަލަ ހުަށހަ

 އަޕްޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ. ރަނގަޅު. ކޮބައިތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މެންބަުރ ޢަލީ ޝާހްތުުރ ދާއިާރގެ ފުވައްމުލަކު އު

ެގ ނީ ދަުއލަތުދޫުކރެވޭއެްއ ޔަްސ ދައުލަުތގެ ޚަޒާނާއިން ދޫކުރެޭވ ފައިސާއްވިތުން ކޮންމެގޮތެ ދައުލަތުގެ ަފރާދެން، 

 ކާ ަގއި މިފަދަ މައްސަލަތައަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތު ވެސް ވޭ.ރާތެއް ނެ ފަ ދޫކުރަްއވާ. ެއހެންވީމާ، މި ފައިސާ ފަރާތުން ދެއްތޯ

އްިރރު ޒިންާމ ކޮމިޓީެގ މުޤަކުރީގެ މާިލއްޔަތު  ،ތި ވިދާޅުވި ގޮުތން ރިޕޯޓުަތއްގޮތުން ހުންނަ އޮޑިޓް ގުޅޭ

 ދެއްޯތ ބަލަިއލަން. ވަރަކަށް މިކަްނކަން އެބަޖެހޭ ސް ކޮންމެެވސްމިނިސްޓްރީން ވެ ޔަސް ފިނޭންސްނުކުރެއްވި އަދާ

އެްއގޮތަށް މި ފަިއާސ ާރ އަމުކޯޓު ރުޓަ ނެތް ިފނޭންސް މިނިސްއެއްނަށް މައްސަލަޅުގަނޑުމެންއައެއީ އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުންތަކެްއ އެއީ  ،ނަވާ ވާހަަކއަކީންޅުގަނޑުމެން މި ދައެކަމަކު އަ ސް ވެސް.ޔަދޫކުރި

ސިސްަޓްމ . އެހެްނވީމާ، އޭހެއެބަޖެ  ެގ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި އުުފލަންިމ އަޑު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންއެބަ ހުއްޓޭ. 

 ކަށް ނެްތ މި އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ކަކުމަޙުކުާރ ން ކޯޓު ،އްިވ ފަދައިންރެފާހަގަކު ވެްސ ެއ ެބ ޠަފާޞްމުތުްނ ގޮ އޮންނަ

ބެޭހ  ން މުއައްސަސާއާ މިނިވަ ޮއވޭނުގައި އެބަކުުރވަންޏާ މިތަޖަވާބުދާރީ  ތު ފާޑުކިޔޭކަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންވަގު

 އި ވެސް މީގަ ށް ގަނޑަހެންނަމަވެސް، އަޅު. އެ ޔަތުތަކެއް އޮންނާނެ. ެއހެންވީމާ، އެ ކޮމިީޓގެ ވެސް މަްސއޫލިއް އެއްޓީކޮމި

މެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ ހިނގާފަިއވާ ކައުފެދޭ ސުާވލަކީ މި ހުިރހާ ކަންކަން ިމހެންވެގެން މީގެ އެތައް އަހަރެއް ުކރިން 

 ؛މިކަމަށް  މިދަންނަވާހެން ެތރެއިން ގެމި ކޮމިޓީ މޭނެތީން އަޅުގަނޑުމެން އިގެއް ނިންމަވަކި ގޮތެމި ކޮމިޓީގައި ތިބެގެން 

ގަނޑުމެްނ ގައި އަޅުްއގެ ގޮތުލިބޭ ބައެދައުލަަތށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ގޮތަކަށް ނިމިގެން  ގެ ެތރެއިން ވަކި ކީ މި ކޮމިޓީމިކަމަ

 ެއ ޒިންާމ އުފުލާކަްށ. ބޭނުމެއް ނޫން ވެސް. އަޅުގަނުޑ ން ޔަޤީނު ހަމަ ންްއ ނެތިްށ އަޅުގަނޑެުފލާކައެކަމުެގ ޒިންމާ އު
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ަމްށ ވުކުރުން ޒިންމާދާރުހެން އެ ބޭފުޅުކަށް ތިވިދާޅުވިބެހޭ އިދާރާތަ ދައުލަތުގެ ކަމާ ،ންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީއެހެ

ންގާ ކަންކަްނ އިާދރާތަކުން ހި އެހެން ްޕރޮސެސްގެ ތެރެއިން ޑިއު ކުގައި ވީ. އެާއއެއް ކުރަން ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތެޓަކައި 

ހޭ ހުިރާހ މިޓީން ުކރަންޖެކަިއ މި ކޮށް ޓަމަވުކުރު ރީއްަސލައެއް. އެކަމަުކ ަޖވާބުދާމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތް މަހިންގު

 ޫބލުކުރަނީ. ގަނޑު މަސައްކަތެއް ުކރަންޖެހޭނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ  ޠަފާ ޞްންބަުރ މުޙައްމަދު މުދާއިާރގެ މެ ތިމަރަފުށީ

 ެއއްޗެްއ އަޅުގަނޑު .ިރރުއިއްޒަތްތެިރ މުޤައްވޭ. ލަްނ ބޭނުންކޮށްނޑު ެއއްޗެްއ ސާފުއަޅުގަ ؛ޤަްއރިރުރި މުއިއްޒަތްތެ

އަޅުގަނުޑ  ކޮށްފަިއވާ އެއްޗެއްތޯ ކުމްގެ ތެރެއިން ދޫޙުއަީކ މި ޔާން ރުފިއަިމލި 30ދޫކޮށްފައިވާ  .ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 ވަނީ.ނުންށްލަން ބޭކޮފުސާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ން ރުފިޔާ މިާހރު ޕޭކޮށްިފ އަމިލި  30 ޔަްށވާތެެރއިން އެއްބަ ގެ ންއަިމލި 78ބައި. އެއީ  އްކުމްގެ ެތރެއިން އެ ޙުމި 

 ޣަފޫރު ިމ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާުތ ދެއްވާފަިއ ަވނީ.ޕޭ ކޮމިޝަނުން  ކަމަށް

 

 ާސ ާވހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫންބަރު އުތުރު ާދއިރާެގ މެ ކުޅުދުއްފުށީ

 ނެތް މި ާލރި  ގެ ބަޖެުޓގައި ޖަހާފައި ނެްތ ފައިސާއެްއ ނުދެވޭނެ. ދައުލަތު ގައިޔަސް ދަުއލަތުކުމް ކުރި ޙު ޓުން މިހާރު ކޯ

ނީ. ކަދައްމިހަކަ ޑު އަދަދެއްގެ ވާ ބޮ ަވރަށް ؛ނީން ރުިފޔާ ދޫކުެރވޭއަިމލި 78ަނކަށް ތަ ން ދޭއަމިލި 5 ށް.ކަމިހާވަރަށް ދޭ

އަދަދެއްެގ  ޑުމިަވރު ބޮ ،ޔަސްވި ށްހޭ ފަިއސާއެއް ދިން ކަމަދި އަދަދުތަކަށް ދޭންޖެރާ ކުދިކުއެހެންވީމާ، ކޯޓުން ކު

މިކަމަީކ އެހެންވީމާ،  ިރހާ ފައިސާެއއް.ހު މި އަދަދަކަށް ުދލެއް ނުުކރެވޭނެ ނިއްޔާނޫޖެޓުގެ ޖަހަިއގެން ފައިސާ މި ބަ

ފައިާސ ހިފަހައްޓަންެޖޭހ  މި ށް. ހަމަ ރާކައިތުރަްށ ިމ ފައިސާ ޫދކުގަނޑަށް ނުފެނޭ ޅުަމ އަހަ ހަމަ އެްއގޮތަކަށްވެސް 

  ފައިސާއެއް މިއީ.

 

 އްެކވުން:ާވހަކަދެރިޔާސަތުން 

ޯތ. ދަން އަޅުގަނޑުމެން ލިޔާނަން އިނގޭޕްޑޭޓެއް ހޯން އަ.ސީ.ސީއޭގަނޑުމެން މި މައްސަލަިއގައި މިާހރު ހެންވީމާ، އަޅުއެ

، އް މެއަިދ ކޮމިޓީެގ ބައްަދލުވުއަޅުގަނޑުމެން ލާފަިއ އިޯހދަ ސް ން ސްޓޭޓަ.ސީއަޅުގަނޑުމެން އޭ.ސީކަށްފަހު( ޅަ)ވަގުތުކޮ

ގެަފހުން އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންާމީނ ދެން އޭ ްއސައަޕްޑޭޓް ގެނެއޭގެ ބައްދަުލވުމަކަށް ޓީެގ ދެން އަންނަ ކޮމި

ންބަރުންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ،އޮތީ ިނމުނީ އިނގޭތޯ. ދެން މި ޓަމް އިޑާގެ މި އަބޮޑު ޝުުކރިއްޔާ. އެޖެން އިނގޭތޯ. ަވރަށް 
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 ،ރުމަށްފަހުއިްޞލާޙުކު  ބަޖެޓުކުެރއްވި ފާސްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަަހރު ރައް ވަނަ  2019އެއީ ކޮޅުގައި އޮންނާނެ. ފައިލް

ދައުލަތުެގ  ،ންމަތީ ިއވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގަ 29ގެ (ގާޫނނުވާ ރަދަށް ޒިންމާޚަދައުލަުތގެ ) 2003/7ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ވާތީ، ޓަކައި ފޮނުވާފައި މާތަށްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމިނިސްން ޕްލޭފްލޯ ޝްބަޖެޓުގެ ކޭ

ހަަމ  ،ގޮތަކީ ވާ ދެްނ މީގަިއ  މާތު.ޢުލޫެބހޭ މަ ްފލޯއާކޭޝް ރި މެންބަރުްނގެ ފަިއލްކޮޅުގަިއ އޮންނާނެއިއްޒަތްތެ

 ފާސްކުިރ ބަެޖޓު  ވަަނ އަަހރަށް  2019ންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަްށ ޓަކަިއ ދަންނަވާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ތްތެިރ މެއިއްޒަ

. އެ ބަދަލުތަާކ ިއރުލެވުނުއިުކލަވަ އެ ސައްވެސް ައއި ބަަދލު އެއްބަ  ހުރީގެ ވުޒާރާތަކަށް ފާސްކުރިއިުރގައި ަސރުކާރު 

 ހަްށ ވަީނ ފޮނުވާފަ. ެއއީ ބަޖެޓު ިމ މަޖިލީަގއި  2018ބަުރ ންޑިސެ 30 ފަހުގައި ުކރުމަށްށް ބަޖެުޓގެ އިޞްލާޙުއެއްކޮ

ފަހުަގިއ ޙުތައް ހުަށހެޅުމަށްލާނާންނާނެހެން އެ އިޞް ށް ބަދަލުގަނޑު ފިގަރއަމައިބަޖެޓުގެ  އެއީ  ،އޮތީރެކޮމަންޑޭޝަންގައި 

 ،އޮތް އެއްޗަކީ . ދެްނ މިހާުރ މި ނީމަޖިީލހަށް ފޮުނވަން. އެކަްނ ެއ ބޭފުޅުން ކުަރއްވާފަިއ ވަ މިއިޞްލާޙުކޮށްފަިއ 

ބޭފުޅުްނ ެއ ށުން ރަދަްށ ޒިންމާވާ ގާނޫނުެގ ދަޚަގެ ދަުއލަތު  ،ވުމަށްފަހުްނ އިްޞލާޙުކުެރއްހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

 ،އޮތީ ގޮތުން މި ވާ އޮންނަނީ. މީގައި މި ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮނުވާފައި މި .ހޭ ކަމެއްންޖެކުރައްވަ

ކޮންމެ އަަހރަކަށް ލިބޭެނ  މުޅި އަހަރަްށ ބަހާފައިރަދު ޚަމުޅި  ،ރަދުޚަ ލަފާުކރާ މަށް ތުގެ ބަޖެޓަށް ލިބޭނެ ކަދައުލަ

ްނ ވަާރއި އަދި މަހު  ގާނެހިނ ރަދުޚަ ،ަވރާއިގޮުތގައި ލިބޭނެ ގެދައުލަުތގެ އާމްދަނީ. މިގޮތުން ރަދުޚަފާކުރަްއވާ ލަކަމަށް 

ަރްށ ިއ ވަގަމީ ވަުރ އެބައޮތް ލާަފއި ކޮންެމ ޓަރމަކަްށ ލިބޭނެ އިަޓރމަކަށް ަބހަ 4 ؛އެކިެއކިަވރާިއ އަިދ  މަހަށް ލިބޭނެ 

ީނ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަާފކުރަްއވަ ލަ އާމްދަނީ ގޮތުގައި މުޖުޓަކައި ހިއްާސކުރަްއވާަފ. ށްތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަ ލުކޮށްސީތަފު

ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ިތ ރަދުޚަލަ ޖުމު ޔާ.ރުފި  886ހާސް  34އްކަ ލަ 7 ންއަިމލި 829ން އަލި ބި 28ވެސް މިހާރު

ީމެގ  ރުފިޔާ. 542ާހސް  42ލައްަކ  7ން އަިމލި 251ން އަލި ބި 30 ،ވަނީ ފަިއ މިށް ފޮނުވާމަޢުލޫމާތަބޭފުޅުންގެ 

ިތ  އިމިާހރު ލަފާކޮށްފަކަމަށް  އުޅޭނެޝޯޓްފޯލެއް  ރުިފޔާ 656ހާސް  7ން އަމިލި  422ން އަބިލި 1 ،މާނައަކީ

 ރަދު ޚަ ،ލިބޭނެ ގޮތާއިބަހާަލއިގެން ތަކަށް ަޓރކިއެކި ކުއާއެ އައުމުަގއި  ފިަގރއަށް ޓަކައި. ދެން މި ގެ މަޢުލޫމާތަށްބޭފުޅުން

ތަކުގަިއ އޮންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ިމ ފައިލްކޮޅު ފުޅުންގެތަެކއް ތި ބޭޢުލޫމާތުހުިރހާ މަ ލިބޭެނ ގޮތާ ،ހިނގާނެ ގޮާތއި

ކަމެްއ ވީމަ.  ގޮތުްނ ކުަރއްވަންޖެޭހ އިފަ. ގާނޫނީ ތަްށ ޓަކަިއ ޝެައރުކރައްވަމަޢުލޫމާހަމައެކަިނ އޮތީ  ސަަލ މިމައް

އަޅުގަނޑު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުާވލަން.  އްޔާތިއޮޅެއް ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭަގއި އިތުރު ވާހަކަފު 

 ޣަފޫރު.

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: ެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ރާއުތުރު ާދއި ކުޅުދުއްފުށީ

. ވަރަށް ރަނގަޅުވުން އެއީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މިޓީއަށް ޮފނުއް ކޮލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް ކަެމއް ކޭޝްފްލޯ ން ނުގާނޫ

މީދުކުރަނީ ހަމަ މި އަަހރުެގ ބަޖެޓް ސަރްޕަލސްކޮށް ނިންމޭނެ ކަމަށް މި އަދަދަށް އާމްދަނީ ލިބޭެނ އްއަޅުގަނޑު އު
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ްސ ކަމަށް ޖަހާފައި އޮތަ ކުރާނެ ރަދުޚައަދަދަށް ފައިސާ  ދި ފާސްުކރި ބަޖެޓުގައި އެ ން އަ ދައުލަތުކަމަށް ވަންޏާ. އެއީ

ށް ހަަމ ރަށް ރަނގަޅު އަޅުގަނޑަހަމަ ވަމަދުަވނީ. އެހެންވީމާ،  ،ވަނީބިލިޔަެނއްހާ ރުިފޔާ މި ޝޯޓު 1ގާތްގަނޑަކަށް 

ލެންްސ ބެ ނޫނިއްޔާ ާޔ މި އަހަުރ ސަރްޕލަސް ބަޖެޓަކަްށ އްހަމަ އިރާަދކުރެްއވި . އަޅުގަނޑުމެންމި ގައިފެނުމުފެންނަ

 މީުދ އެބައޮތް.އްވަރަްށ އުކަމުގެ ހަމަ  އަންނާނެއަަހރު ނިމޭިއރުގަިއ މި ބަޖެޓު  މިބަޖެޓަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ހް މެންބަރު ޝާ  އެއްޗެއް. އިއްޒަތްތެރި ތްޓަކައި ޝެއަރކޮށްަފއި އޮ  ށް އެހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ މަޢުލޫމާތަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ގެ މެންބަުރ ޢަލީ ޝާހްތުުރ ދާއިރާ ފުވައްމުލަކު އު

ހަަމ ގެންދަވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ަރއްވަމުންކުގޮތަށް  ވާގާނޫނުގައި ބަޔާންުކރެިވފައި ން ހަމަ މިކަންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ަކިއ ޓަހޯދުމަށްއިތުރު މަގުތަކެއް ލިބޭނެ  ށް އާމްދަނީތައަދާުކރަން. އެއާއެކު، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ދައުލަ  ޝުކުރު

 ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ މިހާުރވެސް މި  ގަނޑުމެްނ އެބަޖެޭހ އަިދ އިތުރަްށ ވިސްނުންތަކެްއ ވިސްނަން. އެއީ އަޅުވެސް 

ތަްއ ޓުރަްށ ޕްރޮޖެކްހެންވީމާ، އަދި އިތު. އެިރ ހަމަ ަދަރނިތަކެއްއްެގ އެބަހު ަވރެ ގޮތުްނ ކޮންމެވެސް  ދައްކާ

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ުނވަަތ  ގައިޓަރމި ުކއާމެން އެންމެންނަށް ވެްސ އެބަ އެނގޭ ވަރަކަްށ އަޅުގަނޑުގެންދެވޭ ކުރިއަށް

ދާަވރަކަްށ މިާއއެކު މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންނީ. އެހެްނވީމާ، ދަ ކަން މި ންކޮޅެއް މަދުތައް ތަންޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮްގރާމު

ަގިއ ހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެްނ މި މަސަްއކަތުެގ ތެރޭ ދާނެ. އެބޮޑުވެގެންތަްއ ރަދުޚަ ތުެގ ގޮތުަގިއ ދައުލައަޅުގަނޑު ދެކޭ

ންމެންެގ ވެްސ ޅުގަނޑުމެން އެއަ ،އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޣަފޫުރ އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން ،މިކަންކަން ފާހަަގކުރުމަށްފަހު

މާގުޭޅ ކަ ލެވޭތޯއި އްގެ ގޮތުގަިއ ބަޖެޓު ނިންމަނުވަތަ ައރަިނ ބަޖެޓެބަޖެޓެްއ ޕްލަްސ އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ ަސރ

 ން ެޖހޭ އެއްބާުރލުޓަކައި ދެވެންށްވާ ޙަްއލުތައް ހޯދައިދިނުމަްޝވަރާުކރެިވގެން އެކަމަށް ބޭނުން މަ ކުަގއިތަކާ އެމުއައްސަސާ

ދަުއލަުތެގ  ،ކީހޭ. ދެންމެވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ިމ ދެއްޖެ އެބަފާަހގަކުރަްނ މެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުދިނުން. 

ިއ ެއާއ ދޭތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެން  ،އެއްވެްސ ގޮތަކަްށ ހިމެނިފައި ނެތްގަިއ އަޅުގަނޑުމެްނ ބަޖެޓުގެ ެތރޭ

އެަތްއ  ނެތް އި ފަސްކުެރވިހުބަ ދޭތެރޭަގއި  ެއ ފިަގރއާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްެވސް ވަރަަކށް ިއރުގެންދިޔަސްކުރެވި ހުބަ

، އަޅުގަނުޑ މަންޒަރު. އެހެްނވީމާ ދާެވގެންބޮޑު ހަމަ ދަުއަލތަށް ބުރަ ވޭ އިނގޭތޯއިބަޚަރަދުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ްށ ޓަކުން އަދި އަމުުރކުރި ކަމަުނވާ މިަކހަލަ ފައިސާަތއް ކޯބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި ހިމެނިފައި ބާއޭ ވާނީ މި ހިތަށްއަރާ ިކހިނެއް

 އާ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ންމެވެސް ަވރަކަށް މަޖިީލހުގެ މާ ކުރުމުެގ ކުރިްނ ކޮފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ިރލީޒް، ޔަސްވި

. އެްއވެްސ އްބާޭއ ވާނީިކހިނެ ެގނެވޭނެ އުޫސލެްއ އޮތުން ނަމަވެްސ ެލއް ުނވަަތ ސަމާލުކަމެްއ އްސާކުެރވޭެނ އުސޫހި

ހެންނަމަވެްސ، ާރކަށް. އެޏާ އަޅުގަނޑު ނެތިން އެކަން ކުކަމަށް ަވން ންގުމަށް ހުަރހަކަށް އެކަން ވާ ށް ަސރުކާރު ހިކަތަލަހާ
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ގައި އެ ކޮންފިޑެންސް އޮންނާނެ ކަމަްށ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތުން ުކާރ ޚަރަދާ ،ންކަން މިގޮތަށް އޮތުމުމިކަން

 އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. 

 

 ކަދެއްެކވުން: ާވހަރިޔާސަތުން

 ފާ. ތެރި މެންބަުރ ުމޞްތަިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތްތެޒަޝުކުރިއްާޔ އިއް

 

 އިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު މުޞްޠަާފ ވާަހކަދެއްެކވުން:ތިމަރަފުށީ ދާ

 އަށް މި ކޮމިޓީ ގެ އަޅުގަނޑުމެންއޮީތ އް ލިއްޔަތެ އޫއެންމެ ބޮުޑ މަސް މުގެ އްޓުހެލެ ސާާއއި މުދާ ބެ! ދައުލަތުެގ ފައިއާދެ

 1އުޅެނީ  ގަިއ މި ރުލިއި އިްށ ބަލަ ކަންތައްތަކަ ގެންވާ ވަަށއި ،ލިިއރުއި އަޅުގަނޑުމެން ިމ ކަމުްނ ބަލަ ،ވާތީވެ ކަމަށް

، އެހެންވީމާ  ދަރަނި. ޔާގެ ތަފާތު.ން ރުފިއަބިލި ފަސް ޅޭ ަހތަރުއުއަަހރުތަކުގައި އެބަ  ވެދިޔަ  ތަފާތެއް. ވޭތު ގެ ޔާން ރުފިއަބިލި

އޮތް ކަމަްށ އް ރަންޏެން ރުިފޔާގެ ދަ އަބިލި  1 ފެނުމަށް ަބލާއިުރގައިމިހާތަނަށް ފެންނަ ހަރު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި އަ 

ުރެގ ައހަ ެއއީ މި  ެއއީ އޮްނނާނެ އެއްެޗއް ކަމަށް ދެޭކކަށް ވެސް. ދަރަނި ެއ ދިެއްއ ނުފެނޭ ކަްށ އަކެންޏާ އަޅުގަނޑަދެ

ޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގިއ ، އަފަ. އެހެންވީމާއޮތީ ކޮންމެެވސް އެއްެޗއް ފެނި އެ  ރަގއިޓައުޅެނީ ފުރަތަމަ ުކއާ ފެށިގެން އަދި މި

، ިމއާ ދޭެތރޭގަިއ މާންވީއެހެ ައަރނި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއިހެން. ބޮޑަށް ހީވޭ ަވރަށް  މަ  ހައަޅުގަނޑު ގެންދާނީ ނިމިމިއަހަރު 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ގޮތެްއ ކަނޑައެޅުން ތަންކޮޅެއް ައަވސް

 

 :ެކވުންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

 ފޫރު. ޣަ ންބަރުއްޒަތްެތރި މެ އިއާދެ!  ؛ގެ، އިުތރު ެއހެން ބޭފުޅެއްއެހެންވީމާ

 

 ރު މޫާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:ންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫމެ ދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ ޅުކު

 ފަަހރު ހޯދަން  ކެްއ މިގޮތްތަކުެރވޭނެ ސްސަރްޕލަކޮްށގެން ޝްަވރާފިނޭންސް މިނިސްޓަާރ މަ ،ހަޅަންއަޅުގަނޑު ހުށަ

ގެްނ ބަޖެުޓ ްސ ހަމަ ފައިާސ ލިބިވެ އިތުގަ ހަމަ ެއީހގެ ގޮވެްސ  ަތކުންއެއީ ެއކުވެިރ ދައުލަތްތޯ. އިނގޭ

 ަވރަކަށް ހިަފހައްޓަިއގެން މި  ވެސް މެންވެސް ކޮ ، ަޚަރދުތައްއަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ ނެުކރެވިދާޕްލަސްސަރ

، މާ . އެހެންވީރުމަކަށް ވާނެިރއެއަށް ލިބޭ ަވރަށް ބޮޑު ކުކުެރވިއްޖެއްާޔ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔާ ެގ ބަޖެޓު ސަރްޕލަސްއަހަރު

ެޖޭހ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނުމެއް ނެުކރެވޭރުކޮށްގެން ބަޖެުޓ ސަރޕްލަސްޒި ހާ ފުޅުންގެ ބޭފިނޭންސް ސޫލުން އެ އު

 ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ެއގޮތަށް. ޅެން. އެހެންވީމާގެންގު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ. ރި މެންބަުރ އިއްޒަތްތެ

 

 ދެއްެކވުން:ކަވާހަ ާފ ޠަާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު މުޞް ދާއިތިމަރަފުށީ

 ބްދުލްޣަފޫރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދކުރަން. އަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

ނިމިގެްނ ވެްސ ބަޖެުޓ  އަަހރަކު ގޮތެްއގަިއ ކޮންެމ  އްމު އާގޮުތގަިއ މިހާުރ  ކުރާ ޫބލުގަވެްސ  ! އަޅުގަނޑު އާދެ

 އަދަދުތަެކްއ ަވރުގެއި މިުހރި ގައި މީމަންޓުގެ ގޮތުގަކެޕިޓަލް އިންެވސްޓު ،ޔާއިޚަރަުދގެ ގޮތުގަ ރިަކރަންޓު އަންނައިރުގައި 

 ކަަހލަ  ެއ ވިދާޅުާވ ހްއިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޝާ ރޭ. ދެްނ ެއހެންނަމަެވސް، ުނހު އެއް  ޚަރަދުުކރެވިފަގިނަ ފަަހރު 

 ތައްަތުކގެ މިކަަހލަ ކަން ،މާސާރަފުޅުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމު އަންނަ ަމއްސަލަތަާކއި އަދި އަކަށްކުއްލި ކުއްލި  ؛އްކަންތައްތަ

ބައިަތްއ  ންޖެންސީެގ ތެެރއިން އެ ، ކޮންޓިންާނނީ. އެހެންވީމާހިމަނާފަިއ އޮ މެން އެހެންވީމަ ކޮންޓިންޖެންސީ އަޅުގަނޑު

 ބަޖެުޓ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  އި މެން އަސްލުގަޅުަގނޑުޑެފިސިޓެއް ނުވާނެ. ދެން އަ ނެގުނަސް މުޅި ބަޖެޓު

ެރ ޖެޓަށް ވު ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ބަ ،ވުރެކާ ހުަށހެޅި ބަޖެޓަށްގެޕް ވަރަށް ކުޑަ. އަނެއް ރެ މީގެވުރަށް ފާސްކުރިއި

އް އަންނާނެ ކަމަށް ިމ ޓު ފޯލެގެ ޝޯން ރުފިޔާ އަބިލި 1.4 ،ސް. އެހެންނަމަވެސްވެ ކުރީށް ފާސްޅުގަނޑުމެން ބޮޑުކޮއަ

އަްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ިވ ގޮތަްށ ޅުދާިތ ވި މެްނބަރު ، އިއްޒަތްތެރި ހެންވީމާއެ ލަފާކޮށްފަ. އި މީގަ ނަނީންއޮ

ޑަކުރުމަށް އެޅިދާެނ ސިފިޓު ކުއޮތް ޑެ މި އިހުރި ބަޖެޓުގަ އިގަ މީއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮބައިތޯ 

 އްވުމަށް ޅުހުށަހެންބަުރ ިތ ހުށަހެޅުްއވި އްާސކުރެްއވުމަށް އެދި ފޮނުވުމަްށ އިއްޒަތްތެިރ މެހި އާ ިމ ކޮމިޓީފިޔަވަޅުތަކަކީ 

އިއްތިފާުޤްނ ށް ޝުުކރިއްޔާ. ކޮމިޓީގެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަ ން އެދެން.ދެއްވުވޯޓު  ބޭފުޅުންތާއީދުކުރައްވާ 

އެހެިނހެން މައްސަަލއިެގ  ،ންވީމާެއހެ އްސަލަ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އޮީތ އެހެިނހެން މަ  މިދެންއްޖެ. އެގޮތަށް ފާސްވެ

 ޝާހް. !އާދެ ؛ތެރޭގައި

 

 ުވން: ާވހަކަދެއްކެ ހް މެންބަރު ަޢލީ ޝާ ާދއިރާގެ ފުވައްމުލު އުތުރު 

ވެްސ  ޅުންނަށްރިހާ ބޭފު، ހުންވީމަށް. ދެން އެހެށްކޮެވްސ ދަ މިާހރު މި ދަނީ ތަންކޮޅެއް ކޯރަމްއި ކޮމިޓީގަމި މިހާރު 

، ސްަވރެއް. ެއހެންވީމާދުވަ ބިޒީ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވަރަށް  ދުވަސްކޮޅަކީ މި  ،ނވަޑައިގަންނަވާެނ ފަދައިންއެނގި

ދެން ދަނީ.  ގެން މިރޭވި ކޮށް ަވރަށް އޮގަަނއިޒް އިދަވަނީ ދުރާލަމި ގެން ވެސްމިހާރު ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ތަންކޮޅެއް

 މި ޓިސް ލިބިގެން ދުަވސް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޯމު ކަންކަމުގައި ހަމަ ދެތިން ންއަޅުގަނޑު އެދެން މުހި
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މު މައްަސލަަތްއ ންވުން. ދެން ުމހިގެންދެކޮށް ކުިރއަށްމަސަްއކަތްތައް ތަންކޮޅެއް އޮގަަނއިޒް ގެގަނޑުމެންދުވަސްވަރު އަޅު

ރަން. އެހެންނަމަވެްސ، އިސިއްޔަތުން. ކު ހަ ކޮށްގެން މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންގެ  މިތިބީ ހަމަ ވަގުތު ހުސް ހަމައަޅުގަނޑުމެން

ްނ އަޅުގަނޑުމެ ލައި ތަންކޮޅެއް ދުރާ  ،ލުންީރގައި ވެސް އޮންނަ އުސޫހެން ކުިއރުގައި މިދެންނެވިލާއި ތައް ރާވަތްސައްކަމަ

ގަނޑަށް ފެންނަނީ. ކަމަށް އަޅުގެންދެވުން ރަނގަޅު އިފަ އަށް ވެސް ބަްއަލވާގެން ެއވެއިލަިބލިޓީންމެންވެސް މަޝްވަާރކޮށްއެ

 ނޫން. ހަަލ ުސވާލެްއ އޮީތކީ ކަގަިއ އެްއވެސްރޭތެގެންދަވާ ގޮާތ ދޭޤަްއރިުރ އްޒަތްެތރި މުއި މިހާރުވެްސ ހަމަ 

 ވެސް މަސައްކަތް ހުރި ގޮތުން  އިިސއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ މެންބަރުްނގެ 

. ނަ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންކޮމިޓީެގ ވަރަްށ ގި ދާިއރާތަކަށް ދަުތުރކުރަން ،ޖެޭހ މާލެއިްނ ބޭރަށްއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ޒިރުުކރައްާވ ވާަހކަ ހާ ބޭފުޅުންަތކުގެ  މިނިސްޓްރީއަިދ ބައެއް ،ިޒރުކުާރ ވާަހކަހާ ންވެގެްނ ބައެްއ މުއައްސަސާތައް އެހެ

 ޝުކުރިއްޔާ.ލީ. އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ މާލުކަމަށް ަޓކައިތީ ހަަމ ސަދެކެވޭ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

ދެްނ  .ވެސް އޮތީ އިކޮށްފަ ނޯޓުސް ހަމަ ވެ ައޅުގަނޑުން ތިކަވެސް ހަމަ  ޅުގަނޑުއަ ؛ބަރުއިއްޒަތްތެރި މެން

ަޑްށ ބޮަވރަށް  .މި ކިޔަނީ ަބލާފަހަަމ ވެްސ  ދަުލވުމަކަށްެގ ބައްލިއްޔަުތ ކޮމިޓީމާ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން 

ްށ ގޮތަ  ޔަ ޅުގަނޑު ތިވެސް އަ އިތާނގަ  އޮތް ބަލާފަ. ދެްނ ކުިރއަށް ކަށް އޮންަނ ދުވަހަ ެގ ޖަލްސާ ހުލީ ޖިމަ އިބަލާފަ

ުހރިާހ  މަށް ލެއްވުގަނޑަށް ތި ދެއްވާ އެއްބާރު ކޮމިޓީ ގެންދާނަން. ދެން ކޮމިޓީގެ ަފރާތުން އަޅު ފާހަަގކޮށްގެން ނޑު ގައަޅު

 ރިއްޔާ.މުނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ވުން ނިގެ ބައްދަލު ން ކޮމިޓީހިސާބު މި  ދަންނަވަން. ފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުބޭ
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