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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަްށ މަރުޙަބާ. ވަރަށް ބޮބޭފުޅުންަނށް  ރިހާބައްދަުލވުމަށް ަވަޑއިގެންެދއްވި ހު ވަނަ 8 ކޮމިޓީެގ ޔަތު އް`. މާލި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަުލވުމުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަނީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  ،ގައި މު މިއަދުގެ ބައްދަލުވު

 ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ތިމަރަފުށީ ބަރު ޢަރާގެ މެންއުތުރު ދާއި އްފުށީންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، ކުޅުދުތެރި މެތްްއޒައި

ެގ ދޫ ދާއިރާ އްއަދި ގަ  ޟްރިޔާ هللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޠަފާ، ކިނބިދޫޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މުރާގެ ދާއި

ކު، ކުޑަހުވަދޫ  ނިހާން ޙުސައިންމަނިޙްމަދު މެންބަރު އަމާލެ ދާއިރާގެ ލިވިއެއަށްފަހު  ،ދު ރަޝީދުބަރު އަޙްމަމެން

ންޑާަގިއ ޖެއެ ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން މިއަދުށް ބޮވަރަ. މިރުޢާ މެންބަރު އަޙްމަދު ރިިއއްޒަތްތެއިރާގެ ދާ

ހިތަށްެއރީ މުހިއްމު ކަންތައްތަެކްއ  އަުޅގަނޑުއެްއކޮށް  އާތީއަންނާ ގެންނިމި ެވސް ންގެ ދައުރުމެއަޅުގަނޑު

 ތޯރުކޮްށގެންއަށް ިސއްއާ މީޑިނީއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން ގެންދާކޮށް އެޖެންޑާކުރާނަމޭ. ދެން މިއެއް ލަން ހުރުމާންމައިނި

 ންދާ ގެ ލަިއގެންއަށް ހުޅުވާއާމީޑި މިއީ ،އެހެންވީމާއާދެ! އިދެްއވުން އެދެން. ވަނޫންތޯ ތި ބޭފުޅުން ގޮތެއް ނިންމަ

ގެންދާނަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ކުިރއަށް  އަުޅގަނޑު ެއގޮތަށް  ،ވެވާތީ  ކަމަށް ންމައިފިފުުޅން ނިތި ބޭ ލްސާއެއް ކަމުަގއިޖަ

މެދު  ނަމަ އެ މައްސަލައާ ްއވާއޮތީ އިދާރީ މައްސަލައެ  މި ންާޑގައި ފުަރތަމަ އައިޓަމެްއގެ ގޮުތގައި ޖެޝުކުރިއްާޔ. އެ

ްށ  ވަރަށް ބޮޑަަހަގކުރެްއވުންއެކަން ފާތި ބޭފުޅުން  ،ވާނަމަ ާވ ކަމަށްރާ މައްސަލަެއއްދާވަރާކުރެްއވުން. އިމަޝް

 ސް މޯލްޑިވް ،އޮތީ  ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި މިންޑާގެޖެކަމަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އެ އް ވާ! އިދާރީ މައްސަަލއެއާދެއެދެން. 

 ތެރެއިން އޭގެ ،ފިޔާ ދޭންޖެހިން ރުއަމިލި 78 އިމޭޖް ގުރޫޕަށް ސްޒްނަން ބިސްޓިންގ ކޮމިޝަނުނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާ

އަިދ  ،ކުންތޯއަން ވުޒާރާ ސާ ދައްކަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ ކޮމި ފައި ،ތީވާލިބިފައި މާތުލޫޢުން ރުފިޔާ ދިން މައަލިމި 30

ާވ ފައި ވާ މާއްާދެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވަނަ 123ހުގެ ގަާވއިދުގެ ލީމަށް މަޖިހޯދުއް ބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަ މިކަމާ

 ،ހުންނާނެހަނދުމަފުޅުބަރުންނަށް ވެސް ްއޒަތްތެރި މެންގެންދެވުން. އިކުރިއަށް ަވރާކުރުން ޝް  މަގޮތުންގުޅޭ މައްސަލައާ

 ިއަގއި މި ަމއްސަލަ ،ދެން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވީ .ނެއް ހިނގާފައިާވ މައްސަލަެއއްކަންީކ ކިހިމި މައްސަލައަ

ްސ ވެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓިއާ . އަދި އެ އޮިޑޓް މިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފައި އޭރުވާރައް އެަބއޮތް ކުއޮޑިެޓއް ލް ސްޕެޝަ

 ،ބޭްއވިފަެއއްމެއް ވުަބްއދަލުނެތް  އޭރަކު ަގއިމާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގުިޅގެން  ތީ. ދެން އެ ޮއޑިޓާހިއްސާކުެރވިފައި އޮ

މަވެސް، މިހާރު މި ކު ނެތް. ދެން އެހެންނަ ދުވަހަހާހުރި ން ެވސް މިއަދި އޭ.ސީ.ސީ މަޝްވަރާކުެރވިފައެްއ.

ްނ ޭއ.ސީ.ސީ ،މާތު ސާފުކުރިއިރުަގއިމެން މަޢުލޫއަުޅގަނޑުގުޅިގެން  މަތިވުމާންފެ މައްސަލަން މި މައްސަލަ ފަހަކު

. ންދަވާ ގޮތްމި މައްސަލަ ގެޅުން އެ ބޭފު މިހާރު ށް މެންނައަުޅގަނޑުސިޓީެއއްެގ ގޮތުަގއި އެބައޮތް ިސއްރު 

ވަނީ.  ރަްއވާ ކަމަށް މިޤުކުތަޙުޤީ   އެ ބޭފުޅުންމި މައްސަލަ ؛ވާީތވެ ށް ކަިސްއރު ސިޓީއަ އަުޅގަނޑު، އެހެންވީމާ

 .ަގއި އޮންނާނެތަކު ޅުއެ ިކޔާކަށެއް ނެތީމު. ދެން އެހެްނނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުންގެ ަފއިލްކޮ އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ

ނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ގެންދިއުމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންން ދެން ކުރިއަށް ގޮތު ބެހޭ މިކަމާ
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ޒަތްތެރި އިއް ރާގެ ދޫ ދާއިބަމަހި.  ޝުކުރިއްޔާށްން. ވަރަްށ ބޮޑަނަހުޅުވައިލާ ފްލޯ ޅުގަނޑު އަށް އުމަގެންދިށް ކުރިއަ

 މެންބަރު ޠާރިޤް. 

 

 ޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު އަމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެން

 ؟ންލަެއއް ނޫސައްމަ ާބއޭ.ނެޅުވާއެންމެ ރަނގަ  އެ ވާހަކަދައްާކއިރު އޮތީމަ ހިތަށްއަރާއާޑިަގއި މީެއއްސިޓީސިއްރު 

ރާތުން އެ ފައިވާ މައްސަލަިއަގއި ދައުލަތުގެ ފަކޯޓުން ޙުކުމްކޮށް ލްވި ސިކަމަށް  ރޫޕަށް ދޭންޖެހޭބިޒްނަސް އިމޭޖް ގު

މިހާރުގެ  ން.ސީތެރެއިން ެއމް.އެން.ބީ ސަރުކާރުައއި ބަދަލުެވގެން  ،ނުކޮށް އޮއްަވއިނާފުމައްސަލަ އިސްތިޢު

 ޅި  ހުށަހެން އެކަން އެނިގގެްނ މި ކޮމިޓީދޫޮކށްފައިވާތީ ރުފިޔާ ންއަމިލި  30ެގ ފައިސާ  ން އެޕީ.އެސް.އެމު

 ސިއްރު  ވާފައި ކޮށް އޭ.ީސ.ީސގެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަެކްއ ހިއްސާކޮށްޚާއްޞަ ،ށް ފެނޭއަުޅގަނޑަސަލަިއގައި މައް

 ނިމުނުއިރު މި  ޤުކުރަމުންދާ ކަމަށްޤީޙުތަ އިތުރަށްސަލަ އެ މައް  .އޮތީ ހިއްސާކޮށްފައި މި މެންނާއަޅުގަނޑުއެއް ސިޓީ

  ލަފާދީފައިވާ ކަމަށް ނާފުކުރުމަށްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް މި މައްސަލަ އިސްތިޢުނައިބަާށއި  ތީ. އަދި ބަންޑާރައޮ

ވާނަމަ   ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމަށްގެ މެންޭޑޓުޅުގަނޑުމެންއަ  ،މެންއަުޅގަނޑުްއގޮތަކީ ، އެވެސް އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ

 ،ކަމަކީ މުހިއްމު. އެްނމެ ބޮޑު ލަތެއްގައި އެ ފަިއސާ ދިނުން ހުއްޓުވުމުންހާނުވާ ސްތިުޢނާފުއިއިތުރަށް  ށްޞަކޮއްޚާ

ނަަމ ވާ ނޭ ކަމަށްމެތެޭރގައި ހި ގެޓު މެންގެ މެންޑޭއަުޅގަނޑު ންކަހިފެހެއްޓުން. އެުނދީ ށް މި ޕްރޮސެސްވިޔައިތުރަ

 ؟ އޮތީއްޔާ. ފޮނުވާަފއިލިބިްއޖެށް ހުށަހަޅައި ާތއީދުތަެއގޮ ންޅަށަހަދި ހުއަ .ްށ ފެނޭއަުޅގަނޑައެކަން ކުރަން 

. ށް ފާހަގަކުެރވޭއަޅުގަނޑަެއއީ  ،އެހެންވީމާ އްޔާ އެ ޕްރޮސެސް ނިމިފަިއތާ އޮތީ.ެވއްޖެ އެހެން ؟ފޮނުވާފައި އޮތީ

އިރުަގއި އޮތް  ކޮށްފައިމްމި މައްސަލަ ޙުކު ،ބަޔާންކޮށްފައިތް ަގއި އޭ.ސީ.ީސގެ ސިީޓގައި ވެސް އެަބއޮޚާއްޞަކޮށް މީ

ންމެ ވާ ކޮއިކަ އޮތީ ކަލްކިއުލޭްޓކުރެވޭ ގޮތަށް. އެއީ ނުދައް ކޮށް މިޑުޓެމިޓް ކަލްިކއުޭލޓް ހަމަ އަންލިމީގެ އިންޓްރަސް

ވެސް ގިނަ އަދަެދއް  ންމެހާދާނެ ކިތަހަމަ ހިނގައި ދެން ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ މުންދާޗާޖުުކރަދުވަހަކަށް އިންޓްރަސްޓް 

ޓަށް ކޯޔަސް ހައި ވި، ކޮްނމެހެނެއްގެންދާ ފަިއސާތަކެއް. އެހެންވީމާގެއްލި ހަމަ އުލަތުން ެއއީ ދަ .ިއގެންއަރަ

ގޮތަށް ނަހަދައި ގެން އެ ަދްއކައި ވާހަކަ އާހޭނެ. ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ންޖެތުން ހޯދަލަގޮެތއް ދައުނެ އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭ

 10ގައި ސް މުސްތަޤުބަލުޮބޑު އަދަެދއް ވެ  އަށް ވުރެއާމްދަނީ ގެތު ލަްއޔާ ދައުފިލައިއިއޮތް ގޮތަށް ހުޅުވަ  މިހާރު މި

ފައި ، ކުރިްނ މި މައްސަލަ ފޮނުވާ. އެހެންވީމާގޮތުން  ދާހާރު މިދާ ކަލްކިއުލޭޝަންން ދައްކަންޖެހިދާނެ މިއަހަރު ފަހު

އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ  ނޑުގައަޅު  ހަކަދައްާކކަށް.ގޮތުން ވާ ބެހޭ އިުތރަކަށް ނެތް އެކަމާ އަޅުގަނޑުޔާ ދެން އޮތިއް 

ން ދެން ހުފަޭއގެއަޅާފައި . ޕެޗު ންޅައަޗު  ޕެއްުޓވުމަށް ފުރަތަމަ އެތާވުން ހުމި ލީކު  ،ނީ ރަން ބޭނުންވަކުވެސް ފާހަގަ 

ޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮޑި ޞައްޙަ ެއއްެޗއްތޯ ނޫންތޯ. ދެން އިސްތިޢުނާފްކޮށްގެން މިއީ އް؛ އެއީ ތަ ކުރަން އޮތް ކަން
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މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ  އެ ،ފައި އޮތް ަބޔާންކޮށް.ީސގެ ސިީޓަގއި ެވސް އެބައޭ.ސީ ؛ޓްރިޕޯެގ ރިޕޯޓާއި އޭ.ސީ.ސީ

 ގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ށްލީހަކައެއް ނުދަްއކައި ކުރުކޮވާ ހުރިހާ އެ . ދެން ައދަދުތަކެއްބޫލުކުރާ ގަމީހުން  ކަމަށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  ބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންމެންކަމަށް އިއްޒަތްތެރި  ން ދިން އަލިމި 30 ން ތިގުޅިގެ  ! މި މައްސަލައާއާދެ

ތުުރ އި ،ކުރަމުންދާތީވެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން އޮތީ ނިންމާފައި އަދި އިހަށް މިކަން ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީން

 ށް ވެސް އަްނގާފައި އޮތީ އަ ޔާ ޑިސް މީ ސަރވިއެީއ ޕަބްލިކްރޯޑްާކސްޓިންގ ޕޭމަންޓް ހެދުން އަދި މޯލްޑިވްސް ބް

ން ނިމިގެން ޝަރީޢަތު މަކުއެކަ  ،ނިމިގެން ންކޮށްލަން. ދެން ޝަރީޢަތުޑުޕޭމަންޓެއް ނެހެދުމަށް އަދި އިހަށް މައިތުރު 

ންޓް ޮގސް ޕޭމަނާފުގެ ޓައިމްލައިން ހަމަވެގެންއޭެގ ިއސްތިޢު ،ޙަލާއެއްުހރިހާ މަރު ގެނުކޮށް އޭ އިސްތިޢުނާފު

ނީ. ލިބެށް މަޢުލޫމާތު އަުޅަގނޑަޕޭމަންޓެއް ކަމަށް ތް ދާފަިއ އޮށް ހައްކޮއެ  ނައިބުގެ ލަފަޔަކާ  ރަޑާންބަ ގެންހިހަދަންޖެ

. ދެން އިއްޒަތްތެރި  ވަނީ ފޮނުވިފަސިޓީ ޅެއްެގ ގޮތުން އެވަޔަޅަންޖެހޭ ފިމެން މިތަނުން އައަުޅގަނޑުއެކަމަުކ، 

 . ޠަފާޞްމެންބަރު މު

 

 ވުން:ހަކަދެްއކެޠަފާ ވާޞްދު މުއްމަ މުޙަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރުތިމަ

ވި ޕޭމަންޓް ޅު އިނގޭ ގޮތުަގއި ދެްނމެ ތި ވިދާ ،ގައި ޮގތު ދަންނަ ައޅުގަނޑު .އްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރުޝުކުރިއްާޔ އި 

 47ތެެރއިން  ގެންއަމިލި 78ންނަނީ ބާކީ މި އޮކުރި ފަހުން. ދެން ން ރުފިޔާ ދޫއަ މިލި 30ހުއްޓުވާފަިއ އޮތީ 

 މީގެ ޒާތުަގއި ގޯހެއް. މި ޔާ ދޫކުރުން ވެސް އެއީރުފި ންއަމިލި 30 ޖެހޭބައެ ލަންމަ ބަ ތަ. ފުރަންއަމިލި

ހިސާބު ހެދީ ން ރުފިޔާ އަމިލި 78ހެއް. ކުރުން ވެސް ެއއީ ގޯޙުކުމްކުރި އަށްޔާފިރުްނ އަމިލި 78މައްސަލަިއގައި 

ކަށް ން ކުރި ޙުކުމަޝަރީޢަތު. ތީއޭނެންވާހަކަ ދެްއކެ އެވާތީ  ކުރި ޙުކުމަކަށްމިއީ ޝަރީޢަތުން  ،ށްތޯ ތަކަކޮންގޮ

ޭވ ެއއްނު ކަށް ހިއަުޅގަނޑަ، އެކަން މަނާކުރާނެ މެންނަށްއަުޅގަނޑު ދަްއކައި އެ ވާހަކަ ނު ންމެއަުޅގަނޑުސް ޔަވި

ފައިސާ ބަލަހައްޓަން  ލާއިްނގެ މުދަފައިސާ މިއީ. ރައްޔިތު ންގެއް. ރައްޔިތުނެހެޖެހޭނެން ޖޭގައި އުޅެރާއް ފަރާތެއް މި

 ،އުޅޭ އެއްަޗކީ ބުނަން މި އަުޅގަނޑު، މާއެ ޒިންމާ ނަަގއިެގން. އެހެންވީ މި، މެންަނކީއަުޅގަނޑުބައެއް  ތިބި

އެހެން މީހަކަށް ނޫން.  ،ޫނންކަށް އަޅުގަނޑަކީ ދަބު ދޭންޖެހެނީއަމީގައި  ؛މި ޙުކުމްކުރި ޤާޟީ ،މަކީފުރަތަމަ ކަ

ލް ރައޮޑިޓަރ ޖެނެ ،ބުނޭއީ މީގައި ެއބައެ  ؟ގެންތޯހޭަގއި ހުރެމަހަ އަށް.ޤާޟީކުމްކުރި ހޭ ޙުދޭން އެބަޖެދަބުއަ ފުރަތަމަ

ބުެނ އެހެން ބުނެ ،ގައި ހިނދު ން ބުނާނުެވއޭ. އެހެށް ަޙއްޤުެވގެންއަނަުރފިޔާ ވެސް އޭން އަމިލި 2އެބަ ވިދާުޅވޭ 

ން އަމިލި 5 ،މާރީތަމަ ޙުކުމްކުފުރަ އަށްފިޔާން ރުއަމިލި 5ާޔއަށް. ން ރުފިއަމިލި 78ކުރަނީ  މް މިއޮްއވަިއ ޙުކު

މި ކޮށް އަނެްއކާ ޅެނިއުެއއަށް ގޮތެްއ ނުނިމިެގން ،ެޅނިކޮށްއު ނުދެިވގެން ން ރުފިޔާއަމިލި 5 ރީމާ އެކުޙުކުމް  އަށްރުފިޔާ
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ބުރާ އެބަޖެޭހ އަނ ްނ ރުފިޔާއަމިލި 30ދެކޭގޮުތަގއި  އަޅުގަނޑު، ން ުރފިޔާއަށް. އެހެްނވީމާއަމިލި 78 ޙުކުމްކުރަނީ

އް. ބުރާ ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެ ކާރަްށ އަނސަރު .ބުރާ ހޯދަންޖެހޭ އެްއެޗއްއަނ ޔާއަކީން ުރފިއަލި މި 30މި . ހޯދަން

ށް ހިނދަފިޔާ ހަަމ މިހިނދުން މިރުން އަލިމި 30އިސާ ހޯދުމަށް. މި ފަ ،ހުށަހަޅަން އަުޅގަނޑު، މާއެހެންވީ

ތަކަށް ފަރާ ކުރާދަޢުވާކީ ެވސް އަރިވާުލުކރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ފަިއސާައކީ. މީގެ އެންމެ ލާހައަނބުރާ  ށްރަސަރުކާ

އް ހިނގާފައި ލަ ބަލައިލީމަ އެބައިނގޭ ކިހިނެމުޅި ޖުމު ،ޅި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބަލައިލީމަ. މު ނޫންއްހޭ ފައިސާއެޖެލިބެން

، އްަޗކީ. އެހެންވީމާެއއްެޗްއ މި އެ  ގޯސް . އުފެދުމުގައި ވެސް ހިނގާަފއި އޮތީހަށް ގޯހުްނ ގޯްނ ެމއްކަން. މުޅިކައޮތް 

 އިސާެއއް. ފަޖެހޭ ދައްކަން އަނުބރާ ދައުލަތަށް ،ރުކާރަށްސަން ރުފިާޔއަކީ އަމިލި 30ން މި ދި އިގަ ދެޭކގޮތު އަޅުގަނޑު

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ޣަފޫރު. ންބަރު މެ ރިޒަތްތެއް އި

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާބަރު ޢަބްއުތުރު ދާއިާރގެ ެމން ކުޅުދުއްފުށީ

ބޫލުކުެރޭވ ގައަށް މިޓީކޮ އީ ން. މިކޮމިޓީގެ ފަރާތު ،ލިޔަންލަ ސަ ޖެނެރަލަށް މި މައްން އެޓަރނީޅަހުށަހަޑު އަޅުގަނ

އެޅެްނ ގޮތުން  ދިޔަ އިގަިހނ އަދި މި ަފއިސާ ،ބަލައި ތައް މާލުވާ ފަރާތްހު އިމި މަްއސަލައިަގއި ،ށާއި ކަމަ ކަމެއް ނޫން

  ހުށަހަޅަން. ައޅުގަނުޑ ން ން އަންގަލިއްޔަތު ކޮމިޓީށް މާލަހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އެޓަރނީ ޖެނެރަ ހުރި

 

 ން:ކަދެްއެކވުހަސަތުން ވާރިޔާ

 ހާން. ނިބަރު ންތްތެރި މެއިްއޒަ

 

 ދެްއކެވުން:ސައިންމަނިކު ވާހަކަބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެން

އެ  ޤް ޠާރި  މެންބަރުރާގެ އިއްޒަތްެތރިދާއި މެންގެ މަހިބަދޫއަުޅގަނޑު. ރުޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިޝުކުރިއް

 ،ނަމަތުގައި ޮއެވއްޖެ ެގ ގޮހުށަހެޅުމެއް  އެއްއެއީ .ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުން އަުޅގަނޑުތަުކގައި ވި ނުކުތާހުށަހެޅުއް

 މަޖިލީހާ ރުތައް ހަމަ ުކގެ ސިއްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަ ،ވާތީވެ  މިއީ ސިއްރު ސިޓީައކަށް .ލުަގއިހާރާ ދުކުއެއަށް ތާއީ

ދާްނ  އަޅުގަނޑުހަމަ މި ސިޓީގެ ތަފްސީލަށް ހުއްޓެންޖެހޭތީވެ ވެސް އަދި އެހެން ދިމަދިމާއިން  ވެސް، އިންމަހަ

 ން މި ކޮމިޓީއާ ން ކޮމިޝަނުޝަކޮރަޕް-އެންޓި ސްވެ ހަމަގައިމު ން،ސިޓީ . ނަމަވެސް، މިނުވަނީބޭނުން

ްސ އަ ސީރިފެނޭ މި މައްސަލައަކީބައެމެންނަށް އަޅުަގނޑުސާފުކޮށް ވަރަށް ްނ ވާ ސިޓީރަްއވާފައި އްސާކުހި

ހަމަ މިއީ އޮތް  ރިމަނާ ކަްލކިއުލޭޓްުކރަން މިޖޫ ،ާޚއްޞަކޮށް ަބޔާންކުެރވިދިޔަ . އަދި ހަަމ މީގައިމަށްކަ އްސަލަެއއްމަ
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އޮްތ  އި ދެވިފައްދަހު  ަދށުގައި ގެން ހަމަތަެކއްކޮ ،ސްޓޭްނޑަޑަކުންކޮން  ،ދުވެފައި އޮތްރިކޮންތާކުން ވާ  ،ހިސާބުންކޮން 

ްށ ކަބަލުގައި ހަމަ ިމއީ ރަނަގޅު ނިންމުމަޤުމުސްތަުރން ރާސާކުލުަތއް ދިއްދައެއްޯތ ވެްސ ެއއީ މާލިްއޔަތުގެ އުސޫހު

 ،ޠަފާ ެއ ިވދާޅުވި ނުކުާތގަިއ ވެސް ޞްބަލަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. މު ،ންޖެހޭވެށް ރިޢާޔަތްކުރެއަރިހަމަވާންޖެހޭ. ފު

ެއ ރަން. އަދި ތާއީދުކު އަޅުގަނޑުހުރި ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ހަމަ  ނިމެން އިންހަމަ މެން މި ކޮމިޓީއާއަޅުގަނޑު

 ދަންނަވައިލަން.  އަުޅގަނޑުދުކުރާ ވާހަކަ އްވި ޮގތަށް ތާއީޅުށަހެދިއުމަްށ ޠާރިޤް ދެންމެ ހުރިއަށްިއގައި ކުމައްސަލަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

. އަޅާފަ ތީނުން އޮފިޔަަވޅު މިތަ އެވަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހުއްޓު ނެތް. ޅުމެއްގެ ހުށަހެށް ޠާރިޤްއަޅުގަނޑަމިހާރު 

ހުށަހެޅުން.  ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ގޮތަށް އޮތީ މެއް. ދެން ހުށަހެޅުނެތްޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ތުރަކަށް ައޅަންއިެއއީ ، މާއެހެންވީ

ލުން މި މައްސަލަ އަ .ކަމަށް ވަޅުތަކެއް ހުރިޔަހޭ ފިޖެރަށް އަޅަންގޮތުން އިތު ބެހޭ މިަކމާ ؛ގެނައިބު  އެއީ ބަންޑާރަ

، . އެހެންވީމާއެަބއޮތްއަޅުގަނޑުމެންގެ އަުތގައި ވެސް  އް ރއެ.ސީ.ސީގެ މި ލެޓައޭ އަދި .ކަމަށް ތީ ކުރަންޖެހޭޢާމުރާޖަ

 އެަބހުރި ވަރަށް ސެންސިޓިވް މީގައި  ،ިރ މެންބަރުންއިއްޒަތްތެ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ެވސް ންއެކަ

ކަްނ ރު  ެއ ސިއްދެން އެށް ވަރަށް ބޮޑަ އަުޅގަނޑު، . އެހެންވީމާިސއްރު ،އިގަ ތަކެއް މި ސިޓީތުލޫމާޢުމަ

 .ްއވުންހިފަހައްޓައިދެ

 

 ދެްއކެވުން:ސައިންމަނިކު ވާހަކަބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެން

ރާ ވާހަކަ ޅުމަށް ތާއީދުކުގެ ހުށަހެގެ މޫސާޣަފޫރުހަމަ ޢަބްދުލް އަޅުގަނޑު. ޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ިއއް ޝުކުރިއްޔާ

 ލެވޭނީ އޭރުން.  ައވަހަށް ނިންމައި. މަސައްކަތްންދަންނަވައިލަ

 

 :ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާ

  !ޅުވެދެްއވާއަދި އެްއފަހަރު ވިދާ ؛ކީވުމަ ، ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހުށަހެޅުއްްއޔާ. އެހެންވީމާުޝކުރިޑަށް ވަރަށް ބޮ !އާދެ

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާބަރު ޢަބްއިާރގެ ެމންއުތުރު ދާ ކުޅުދުއްފުށީ

ކަމަށް މާލިއްޔަުތ  ފަިއ އޮްތ ކަމެއްްށ ހިނގާތަރި ގޮއެންމެ އިންާސފުވެ  ުޙުކމަކީ އަދި ިމއީތްމި މައްސަލަިއގަިއ މިއޮ

ްށ ދައުލަތަ އިތުރަށް ަލއިަގއިސައްއަދި މަ ،މާލުވާ ފަރާތްތައް ބަލައިހުއިމި މައްސަލަިއގައި  ،ވެނުފެންނާތީކޮމިޓީއަށް 

އްޔަތު ޮކމިޓީގެ ފަރާތުން މިކަން ށް މި މާލިޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލަލޭނެ ގޮެތއް ހޯދުމަށްސާ ނުެގއްއިމި ފަ

  .ބަލައިދިނުމަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހަޅަން
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 :ެކވުންކަދެއް ވާހަހްޢަލީ ޝާރާގެ ެމންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

 ނަށް މެންައޅުގަނޑު ތަކެއްހިމެނޭ މަސައްކަތް ތެރޭގައި ޑުމެންގެ މެންޑޭުޓެގ ގަނހާރު އަޅުަގއި މިއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތު

މެން އޭ.ޖީެގ ލަފަޔަަކްށ އަޅުގަނޑުބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ގަ އަުޅގަނޑުއި ، މި މައްސަަލއިގަ ންވީމަދަނީ. އެހެ މިވެމުން ކުރެ

، މި މާއެހެންވީ .ހުރިތައް އެބައައްސަސާ އިތުރު މުޤީިޓ ކޮރަޕްޝަނާއި އަދި ތަޙުޤީންނުޖެހޭ. އެއީ އެއަހާކަށް

މެންނަށް އަޅުގަނޑުްއ ވެސް ނުގެ ލަފައެ ޝަން ކޮމިޝަކޮރަޕް -އެންޓި ނަށްމެންއަުޅގަނޑު ވަނީ މި ިއގައިމައްސަލަ

ވަތަ ކުރަންޖެހޭ ނުޤުތަޙުޤީއިތުރަްށ  މިއީ ، އިތުރަށް މި މައްސަލަައކީމާތައް. އެހެްނވީތުމާބަެއއް މަޢުލޫ ،ލިބިފައި

ގެ ސަބަބުން ދައުލަަތށް ެގއްލުން ލިބޭ ކަމަްށ މާލުހުން ނުވަަތ ބަެއއްެގ އިއްެގ ސަބަބުްސ މުަވއްޒަފެ ގެ އެްއވެދައުލަތު

. އްސަސާަތކަށްއަބެހޭ މު އެޅުމަށް ކަމާ ން ފިަޔވަޅު ުގޅޭގޮތު ކާ ތަވީ އެ ފަރާތްމެން އިލްތިމާސްކުރަންއަުޅގަނޑުވަންޏާ 

 ،ންމައިލަން މެން މި ަމއްސަލަ ދިގުދަައޅުގަނޑުއިތުރަށް ގެން ަހއިއަނޫނީ ލަފާ ގާ ރަށްއިތު އީ ނުދެކެން މި  އަޅުގަނޑު

ވެސް އި. މިހާރުގަ މައްސަަލެއއްެގ ގޮތު ން އޮތްަގއި ަބހުސްކުރެވެދޭތެރޭ އިތުރަްށ މި މައްސަލައާ މެން ައޅުގަނޑުނުވަތަ 

މި  ،. އެހެންވީމާވަނީ ކުރެވިފަ މުޢާމަލާތްތައް މިގުޭޅގޮތުން ބައެއް  އާ ސަލައްމަމި  ،ަނވާނެ ފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަން

އެކުަގއި ފިޔަަވުޅ  ޢުލޫމާތުތަކާފައިވާ މަން ލިބިގުޭޅގޮތު  ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލައާންކޮރަޕްޝަ-ންނަވާހެން އެންޓިދަ

، އެ މާހެންވީހުރި. އެޙުޤީޤީ އިދާރާތައް އެބަނަމަ ތައަދި އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް ވާ  .ށްއެޅުމަ

ށް ފެންނަނީ. އަދި ައޅުގަނޑަކަމަށް  ޅު ގޮެތއްގެންެދވުމަކީ ެއއީ އެންެމ ރަނގައަށްުކރިއެކަން އައްސަސާަތކުން މު

ނޫނީ ގޮތުން ގާއެބަތިބި ވެްސ އިދާރާގައި ޖިލީހުގެ ންގެ މަޔިތުސް ނުވަތަ ރައްވެ އިދާރާގެ މި އެާއއިެއކު 

 މެން ހޯދާ އަުޅގަނޑުނޫނީ ލަފައެއް ގާން ގުޅޭގޮތު މާ، މިކަވީމާއެހެން. ޅުންބޭފު އެކި މެންނަށް ލަފާދެވޭނެއަޅުގަނޑު

 ،މެންނަށް ލިބިއަޅުގަނޑުނީ ލަފާ ނޫގާ އެ ަގއިބޫުލކުާރ ގޮތުގަ އަުޅގަނޑުތެރެއިން  ނަމަ މި އިދާރާކަމަށް ވާ

 ސާފުވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 :ވުންޠަފާ ވާހަކަދެްއކެޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މު ރަފުށީތިމަ

، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ނުނިމި މާއެހެންވީނުނިމި އޮތް މައްސަލައެއް.  ޝަރުޢީ މަރުޙަލާވާ ގޮތުން މިީއ ފައި ! އެނގިދެއާ

ދިނުމަކީ ވެސް އެއީ ގޯހެއް. ެއއީ  ދިންމަންޓްކޯޓުން ނިމުނީމަ ޕޭ ދަށު ،މަނިމުނީ އިންރަތަމަ މަރުޙަލާފު ،އޮްއވައި 

ރުޙަލާއެއް ނިމިގެން އް ނެތް ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަފައެހާތަނަށް ދޫކޮށް މިއްޓެރުގެ ޕޭމަންގުޅުންހުރި މިވަ ރާމިއީ ސަރުކާ

މަ ގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކޯޓު ދަށު ،. ުސޕްރީމް އެބައޮތް. މިއިން އެްއވެސް ކޯޓަކަށް ނުޮގސްކޯޓު އެބައޮތްނޫނީ. ހައި

އީ ނުމަކީ އެދި ދިންޔާރުފިން އަމިލި 30 ،ެދކޭގޮުތގަިއ މި ފައިސާ އަުޅގަނޑުތީ. އެހެްނީވމަ، އޮފައިސާ ދީފައި 

އެހެނެއް ނޫން އެކަން  ،ހިނގާފަިއވާ ކަމެއް ަނމަ . ރަނގަޅަށްކީ ެއއީަގޅަށް ހިނގާފަިއވާ ކަމެއް ނޫންއް. ރަނގޯހެ
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ގޯހުން ގޯހަްށ ، އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި މިއީ . އެހެންވީމާކުރާނީކީ. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ނިމުނީމަ އެ ފައިސާ ދޭނީ

ސްޕާޓެއްގެ ލަފާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނީ އެކްގާން މިއީ ކޮންމެހެ ،މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދީހިނގާފައިވާ ކަމެްއ. 

އެބަ އެނގޭ ަދއުލަތުެގ ފަިއސާ، މިކަހަލަ ފަިއސާެއއް ެވސް  ނޫން. އެީއ ކޮންމެ މީހަުކ ކޮންމެ މީހަކަށް

 ،ލާއެއް ނުނިމެނީސްވެސް މަރުޙަ، ޝަރުޢީ އެއް ނިމުނީމަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ  ޝަރުޢީ މަރުޙަލާރަންޖެހޭނީދޫކު

 ލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. ޅި މަރުޙަލާ ނުނިމެނީސް މި ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ ގޯހެއް. އެއީ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްޝަރުޢީ މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މައްސަަލ  ،ލާއިރުަގއިލައި އިނގޭތޯ. މި މައްސަލަިއގައި އަނެއްހެން ބަ ޓަކައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

މަރައިުޒކޮށްލެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ުކަޑކޮށް ސަ ،ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި އަދި ސްޕެޝަލް ޮއޑިޓަްށ ބަލާއިރުަގއި ހިނގާފައި އޮތް

ދަުށން އެ މީހުންނަށް ލިބެންވާ  ންޓުގެ. އެ ެއގްރިމެންނަނީ އެގްރިމެންޓެއް އެމް.ބީ.ސީއާއޮ  އިބަލާނަން. ބިގުން ހަދާފަ

އަދަދެއް ކަަމށް ސްޕެޝަލް އޮޑިޓުން  ޑިސްޕިއުޓެޑް ދަކީ މަ އެ އަދަޝަން މިއީ. އެ ކޮމިޝަނަށް ބިލުކުރީކޮމި

ވަަރކީ ެއއީ ބިގަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗްއ  ން ކޮންމެވެސްއަ މިލި 5 ،ވެސް ނީ. އެ އަދަދަކީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

އްދާފަ. ންނަނީ އުފަޑިސްޕިުއޓެއް އޮ އިޖެހެނީ ކިޔާފަންދޭ ނެއްހާ ރުފިޔާއޭއަށްވުރެ ދެ މިލިން އެއަނޫން ކަމަށް. ދެ

ކާރު ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން. ދެން ނެތިދަނީ ސަރު (އެމް.ީބ.ސީ)އޭގެފަހުން އަުޅގަނޑު ބްޯރުޑކާސްޓިން ކޮމިޝަން 

 މާލިއްޔަތު މި އިމަޖިލީހަށް އައިސްފަ  މި ސްޕެޝަްލ އޮޑިޓު އޮތް ؛ޓަކައިިބގުން އެ ފައިާސ ހޯދުމަށް ކުއެކަމަ

ސްޕެޝަލް އޮިޑޓެއް. ެދން، ހަމަ އޭތި އޮންނާނެ  ެއއްކުރެވިފަ ނެތް އެޖެންޑާ  އި. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަކޮމިޓީއަށް

ވެސް ެނތް. ބިގުން ދަޢުވާކުރަނީ ެއ ފައިސާ ހޯދުމަށް. ބިގުްނ  ސަ. އޭ.ސީ.ީސއަކުންއަށް ެވސް ޮގއްއޭ.ސީ.ސީ 

ނެއް. ނުވޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތަކުން ޒިރެއްހާިއެގން ކޯޓަކަށް ވާުކރާއިރުަގއި ނޯޓިސް ފޮނުވަޢު. ބިގުން ދަވާކުރަނީޢުދަ

ންމެހެން ބަންޑާރަ ނައިބު ދާކަެށއް އޮންނަ ގޮތުން ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮ އި. އޭުރގަުނވޭ ޒިރުހާދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ފަނިޑޔާރަކަެށްއ  ެވއްޖެއްޔާނެތް. އެހެން ެއއްފަޒިރުވެހާ، އެހެންވީމާ މީހުން އައްޔަންކުރާ ލޯޔަރެްއ. ނުޖެހޭނެ. ދާނީ އެ

ތަމްސީލެއް ސްެޕޝަލް އޮޑިޓެްއ. ެއއީ ދައުަލތުގެ ފަރާތުން  އެއް،ވެސް ފެނިފަ ޓުންނާނެ އެއްކަލަ އޮޑިޓު ިރޕޯނޯ

ނީ އެ ޕީރިައޑުެގ އޮންނަ ގަިއ މިކޮށްފައި ޙުކުމް ، ުޙކުމްކުރަީނ. ރޭ. ެއއީ ޮއޑިޓެްއ ނުުކރޭ. އެހެންވީމާނުކު

ގޮތުަގިއ  ބޫލުކުރާގަވެސް ފަނޑިޔާަރކަށް އަުޅަގނޑު  ، ސްޕެޝަލް އޮިޑޓުއެހެންވީމާޓްރެސްޓާ ެއއްކޮށް. އިން

ބޮޑު ުޙކުމެއް  ގެެންއކާ ޙުކުމެއް ަދއުލަތުގެ މަްއަޗށް އެވަރު އަ ؛ކޮށްފައި އޮތް ުޙކުމް، . އެހެންވީމާނިފަނޯންނާނެ ފެ

އަހަރު  ވެސް ނެތް. އޭގެފަހުން ދެ އިލާގައި އިސްތިޢުފާކޮށްފަަރން އޮތް މަރުޙަކުއަިއއިރުަގއި އިސްތިޢުނާފު

، ންވީމާއޮތީ މިކަން ވެފަ. އެހެ އެްގރިމެންޓެއްގެ ދަށުން މި ލްމަންޓް، އޭގެފަހުން ސެޓްވީމާއަރަިއގެންދިޔަީއ. އެހެން

 ކާކަމަކަންހުރިހާ  ، މިވެފަ. އެހެންވީމާމީގެތެރޭަގއި ބައިވަރު ތަންަތނުން އެބަހުރި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ފެއިލް 
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ގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހާހިސަބަކަށްތޯ މީތި ގެ މެންޑޭޓުހުމަޖިލީ ، މިއަދު. އެހެންވީމާތީއޮ އިކޮށް ގުޅިފަ އް އެ

މި އޮތީއޭ. މި  އިހާ މުއައްސަސާތަެކއް ހުރެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ފެއިލްވެފައުސޫަލކީ މި ހުރި ނީ؟ވޭގެންދެ

ވެސް މައްސަލަ އެބަުއޅޭ. އަދި ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ބަންޑާރަ  .ސީގެ. އޭ.ސީއުޅޭވެސް ެއބަ ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ

 ނޫނިއްޔާ  ،ތިބި އިއޭރުގަ  ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގަން އީބެއް ނޫން އިސްތިޢުނާފުުކރަންޖެހޭނީކީ. އެނައި

، މީގެތެެރއިްނ ވީމާއްސަަލއެއް. އެހެން. ެއވެސް މަނުކުރޭޢުނާފުއޭތި އިސްތި އެ މީހުން ؛ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން

ކަމަށް ފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ ބްރީފްކޮށްލަދޭނަމޭ  އް ހުރި ނަގަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިަވރު ފަރާތްތަޒިންމާ

 . ޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އިނގޭތޯ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރަޝީދު ވާހަ ޟްބަރު ރިޔާވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ސްކުެރވޭތާ. ދެން މި މައްސަަލ ހު ހީވަނީ ބަކޮމިީޓގައި އަޅުގަނޑަށް އީތިްނވަނަ ދުވަސް މި  އިމި މައްސަލައިގަ ރުމިހާ

 ލިްއޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ނުބެލި.އޫއޮތީ މި ަމސް ބަލާިއރުގައި މިކަން މި ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަށް

 ،ވައިމެދުގައި ދެންމެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއް ދާނެ ގޮތަކާ މިކަން ގެންއޮތް ހިސާބުން ދެން މިހާރު މި 

ވެސް  ްއަވއި ައދި އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ާތއީދުކުރަ މަނިކުއިންން ޙުސަހާއަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނި

ސީލުކުރާ ފަރާތް. ލަތް ތަމްމުިޅ ދައު  އަށް ފޮނުވަން. ދެން އޭ.ޖީއަކީތާއީދު އެ ކުރަްއވަނީ މި މައްސަލަ އޭ.ޖީ 

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އްލުކުރުމަށްޙަމިކަން  އިނޫންނަމަ އަލުން އަނބުރާ ދެން މީގަ ،، ެއއީ ތަޙްޤީޤެއްތޯ އެހެންވީމާ

. ކޮށްފަވާލުހަ ޖެނެރަލާއޮތް އެޓަރނީ އެ މުައއްސަާސެއްއގެ ތެރެއިްނ ެއކަން ކުރުުމެގ އެ މެންޑޭުޓ އެބަ  ،ކަންކަން

ނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އްޤެއް ެގްއލޭ އަިމްއލަ ފަރުދެއްގެ ޙަ ،އެަބއޮތް އިވަަނ މާއްދާގަ 130ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އި ވެސް އޮތީ އޭނަގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފަ ންނަންޖެހޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް. އެކަންއިސްނަަގިއގެން އޭގެތެެރއަށް ވަ

ކަށް ވެސް ނިމުމަ ންދިއުން. ދެން އެއީ ިމ ދައުރު، އެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް މިަކން ގެމާވީއޮތް ކަމެއް އެއީ. އެހެން

ނިމުނީ. ހިސާބުން މިކަން  މަ ދެން އެ، އެ ހުށަހެޅުމާ އެްއގޮތަށް މި ކޮމިޓީން މިކަން ނިންމާލީއަންނަނީ. އެހެންވީމާ

ީޓގެ ، މި ކޮމިނިންމަނީ. އެހެންވީމާކަން މިން ިމ ކޮމިޓީ އިދެން މުޅި ދައުލަތުގެ މަްއަޗށް މިކަން ލާޒިމުކޮށްފަ

 ން އޭރުން ނިމުމަކަށް އަންނާނީ. ހިސާބުން  ފެށިގެ ލިއްޔަެތއް މިއޫމަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވަިއ، ިވލިމާލޭ ސާ، ައުޅގަނޑު ހުށަހަޅާނަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫޝުކުރިއްާޔ. އެހެްނވީމާ

ން. ނައަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާ ؛އިމޭޖު ގްރޫޕަށް ނަސް ބިޒް ،ތަށްމެންބަރު ނިހާން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮ

މާލިއްޔަތު  މަޖިލީހުގެގުިޅގެން  ން ރުފިޔާގެ މައްސަލައާއަ މިލި 30ދޫކޮށްފައިވާ  ނަސް އިމޭޖު ގްރޫޕަށް މިހާރުބިޒް
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 އިތުރަްށ ަގއިއިއްސަލަިމ މަ ،ިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައިއެތަނުން ދެއްވާފަ ،އަށް ލިޔެސީ ކޮމިޓީން އޭ.ސީ.

މަނިކުފާުނ  ،ދިއުމަށްާމއިގެން ުކރިއަށްބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން އަޅުްއވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަެކއް ވާނަމަ އެކަ

ށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަ  ޅަކަށްފަހު(ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ވޯޓަްށ އަހަން. )ަވގުތުކޮ 

  އިނގޭތޯ. ހްބަރު ޝާއިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކޮރަޕްޝަނުން މި -ން އެންޓިކުރިފާހަގަ އިވެސް އަުޅގަނުޑެގ ވާހަކަިއގައި ގުޅޭގޮތުން ކުރީގަ  މި މައްސަލައާ

ވަތަ ސިީޓއެްއގެ ގޮތުން ނަމަވެްސ ޅެއް ނުލަފާފުއެބޭފުޅުންގެ  ތްއެބައޮ ނޑުމެންނަށްުގޅޭގޮތުން ައޅުގަ  މައްސަލައާ

-. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމެްއގައި އެންޓިފައްސާކުރަްއވާހިމަޢުލޫމާތުތަކެއް 

 ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަކީ ރިޕޯޓުކުރާ -އަށް އެންޓި، މި ކޮމިޓީއޮޭވ ޒިންމާތަކެއް. އެހެްނވީމާންގެ ެވސް އެބަ ކޮރަޕްޝަ

ބޫލުކުރަީނ ގަ ކަަމށް އަޅުގަނޑު ންކަމަްށވަންޏާ މި ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްއް. އެހެކޮމިޝަނެ

ވުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ލަފާ އަޅުގަނޑުމެން މި އެ ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރެއް 

ެއ  ިއ،ިއވާ، ަދއުލަތަށް ލިބޭ ެގއްލުމުގެ މެންޑޭޓު ބަލަ ލިބިފަމެންޑޭޓު ޫނނީ ގޮތުންގާން ދިނުމަކީ. އެއީ ކޮމިޓީ

ަވީނ ނުއަސާސީން ދީފައިފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މެންޑޭުޓ ޤާނޫ ގުޭޅގޮތުން އަޅަންޖެހޭކަންކަމާ 

އެނގިަވޑަިއގެން  ވެސް  ަނއިަބށް އިާސ ޫދކުރިކަން ހަމަ ބަންޑާރަ، މި ފަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް. އެހެންވީމާ-އެންޓި

، އުފެދިފަިއވާ މަްއސަލައެްއގަިއ. އެހެންވީމާ ކޮްށ ޑިސްޕިއުޓްޞަ ޚާއް .މިވަރުގެ އެަމއުންޓެއް ދައުލަުތން ދޫކުރައްވާނީ

މެންގެ މި ކޮމިޓީން މި ފާފުޅު ހޯއްދެވުމަކީ ަމއްސަލަެއއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުބަންޑާރަ ނައިބުެގ ލަ

ނިންމެވުމުގެ  ަލއްާވއިުރގައި ހަމަެއކަނި ބަންޑާރަ ަނއިބުގެ ލަފާފުޅަކަްށ ެއކަނި އެހިސާބުންއިމަވަމައްސަލަ ނިން

ގުޭޅގޮތުން އެްއެވސް ފަރާތެއްެގ އިހުމާލެްއ  މިކަމާ  އި،ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލ އިތުރަށް ަބއްަލވަ -އެންޓި ،ބަދަލުގައި

 މި ކޮމިޓީ ލަފާދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ  އެޅުމަށް ފިަޔވަޅުނޫނީގާކާ ދޭތެޭރގަިއ އަޅަންޖެހޭ ނަމަ އެ ފަރާތަވާ

 މެއް. ޝުކުރިްއޔާ. ކުރަންޖެހޭ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ދީދީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އެ ހުަށހެޅުންތަކަށް ތާއީދުކުރަން. ެގ ހްޝާ ގެ  ތާއީދުށްހަޝާ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އާދެ! ވަރަށް

ނަސް އިމޭޖު ޒްބި ށްއޮތީ ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮިމޝަނަ މިަގއި ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގަ ވެސް އަޅުގަނޑު

 2.5 ހެންނަމަވެސް،ދަޢުވާކޮށްފަ. އެ ށްނައަމިލި 5އޮތީ ދަޢުވާކޮށްފަ.  މީހުން މި މި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ންގްރޫޕު

ދަޢުވާކުރި ެއއްޗަަކްށ ށް ނައަ މިލި 5، އެހެންވީމާމި އޮްނނަނީ.  އިބޫލުކޮށްފަގަވަރަކަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ންއަމިލި

ދުނިޭޔެގ   ނޫން،އެއްޖޭގަ ދިވެހިާރއްމިލިޔަން ދޫކޮށްފަ. މިއީ  30އަނެއްކާ  ،ްނ ހޯދަންއަމިލި 78އޮތީ  މިހާރު މި

 ،ވަރަށްވުރެ ނުމީހުން ހޯދަން އެދު އެ ،ން އެ ެއއްެޗއްެކއް ނޫން މިއީ. ދެ ރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަެވސް ކުއި ތަނެއްގަ 

ވެސް  ވެސް ނޫނީ ބަދަލެއް އްމަނާ ނޫނީ ފައިނެރިޖޫމިސާލަކަށް އެ އެްއޗެްއގެ ެވލިއުއަްށވުރެ ބޮޑު އަދަދަކުްނ 

އް ނޫން ވޭވެނެ ކަންަތއްތަކޮށްފައި އޮންނާނެ. މިއީ ވެ  ވެސް  ރާއްޖޭަގއި ޙުކުމް ންކޯަޓކު އިކަމަށް ކުރީގަ ނުދެވޭނެ

މީހުންގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިކަމަށް އަދި އެ-ލަތުގައި މިވަރުެގ ބޮޑު ކަމެއް ކޮށްގެން އެންޓިހާކަމަށް. މި 

އަނެއްކާ  އިޮއއްވާ ދެން އަުޅަގނޑުމެން މީގަމެންޑޭޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން މި ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ ވެސް. 

މި ދޫކުީރ  ަވކި؟ ބަންޑާރަ ަނއިބަށް ތަފާތު ލަފާދެވޭތަ އިނޫނުގަ ގާ ؟ނީންޖެހޭ ކޮން ލަފަެއްއ މިއަށް ދޭބަންޑާރަ ނައިބު

އޮތް މި ސަރުކާރުން ދޫކުރީ. މި ސަރުކާރުން ދޫކުރީ. ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައި  ؛ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން

 ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ  އި ރުކާުރގަެގ ސައޭރު، އިޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަުރކާރުގަ ރަީއސް މު ްއ،އެއްބަްސވުމެ

 މި  އިމި އޮންނަނީ. އޮްއވާ މިދިަޔ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާުރން މިކަން ކޮށްނުދީފަ އި ެއއްބަސްވުން ހަދާފައެްއކޮށް 

 ޔާ ދޫކޮށްލީން ރުފިއަމިލި 30 އައިްސގެންމި ސަރުކާރު  އިޓަސްލާފަ ،އޮތީ. ޮއއްވާ  އިއޮތީ. މި ފައިސާ ނުދީފަ

އުޅެނީ.  ގެންތޯއޭ މިހުރލާރި ބައިވަރު  ،އުޅެނީ ފައިސާ ގިނަެވގެްނތޯއޭ މި ގެޖެހޭ. ސަރުކާރުލަން އެބަކީްއވެގެންތޯ ބަ

 78މިހާރު  ،ވެސް. އޮްއވާ  ީމހުން ދަޢުވާ ފުރަތަމަ ކުރީ ން ހޯދަން އެއަމިލި 5 ؛ން ރުފިޔާ އަމިލި 30މިގޮތަށް 

 ށް ން ނުދީ އޮތް ތަނަކަށް މި ސަރުކާރު އަންނައިރައަމިލި 5ދެންޖެހޭ. އެ އެ ށްއްކާ އެއަމިލިޔަން ދޭން އެ މީހުން އަނެ

ވެސް މި  ކޮންަކހަލަ ކަންތައްގަނޑެއްތޯ މި ހިނގަނީ ބެލުމަކީ އި،ން ހޯދާފައަމިލި 30 ށް ދަޢުވާކޮށްގެންނައަމިލި 78

 މި އި  މެޖޯރިޓީއަކުން ހޮވިފަސިންގާ މިހާރު ބޮޑުންހޭ. އަދި އަުޅގަނޑުެމން ނެތިނޫ ކަެމއް ކޮމިޓީގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމު

ސުވާުލުކރާނެތާ. މި މީހުން މިއީ  އިވެސް އައިްސެގން މި އެއްޗެހީގަ  މީހުން . އެށްއަ 2019އޮތީ މަޖިލިސް 

 އެ އިލާފައިނިންމަ އި،އެއްޗެހި ނުވެސް ަބލަ ދިަޔއިރު މިއިމިވަރުގެ ކަމެއް ހިނގަ  ،ހެއްޔޭ  ބޯގޮވާަފއި ތިބި ބައެއް

، އަުޅގަނޑު ެއއްގޮަތކަށްވެސް ތާއީދުުނކުރަން މިކަން މިގޮތަށް ވާނެ އެހެންވީމާދިޔައީ.  އިގެންމީހުން ފުންމާލަ

ވެްސ  ން ހުއްޓުވަންއަމިލި 30މި  އިކަމަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީަގއި އޮންނާނީ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފަ

އިފި ކަމަށް މި ވަނީ. ބާކީ ބައި ން ނަގަ އަމިލި 30. ެއަކމަކު، ެވސް ކަންނޭނގެ އޮތީ އި އެދިފަ. ދެން އޭތި ހުއްޓުވާފަ 

 ،ގޮތަްށ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ  އްވި އެ ހުށަހެޅުހް، އަުޅގަނޑު އެދެީނ ޝާއޮންނާނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ އިހުއްޓުވާފަ
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އޮްތ  ހިނގާފައި މި ،ތަނަށް ގެނެްސގެން މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެްއތޯ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނ ވެސް މި-އެންޓި

 ޓަކައި އަދި އިތުރަށް އެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭން. ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  އިއޮްތ ގޮތެއް ބަލަހިނގާފައި  ،އްސަލަެއއްމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ. މިީއ ޝަރުީޢ ޙުކުމެއް އޮތް ެއްއޗެއް 

ވަނީ އޭރުަގއި ެއ ގާފައިނއެ ޝަރީޢަތް ހި ؛އެ ޝަރީޢަތަކަށް .ތް އެްއޗެއް ޙުކުެމއް ިއއްވާަފއި އޮޝަރުޢީ އިނގޭތޯ.

ނޫނީ އަނެއް ސަރުކާރެއް ޮއއްވާ. އެ ޝަރީޢަތަކަެށއް ނޫން. ކުރީ ސަރުކާރު އޮއްވާ. އަދި  އެއްމި ސަރުކާރު އޮއްވަ 

ިއ އޭ.ސީ.ީސގެ އެީތގަ ހާރު، މި މާތަކުން ނެތް. އެހެންވީގެ ަފރާަދއުލަތުގެ ފަރާަތކުންނެއް ނެތް. ދައުލަތު  އިޒިރުވެފަހާ

 ތަެކއް.ންނޫނީ ގޮތުްނ ހުރޭ ޓައިމްލައިގާކުރަން ކުރާ ވާހަކަ. އިސްތިުޢނާފުއޮތް ިމ އިސްިތޢުނާފުވެސް އެބަ

 ން މި ދެން ޖެހޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓު ؛ކުރަންއިސްތިޢުނާފްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމިފައި އޮތް އެއްޗެއް. ިއސްތިޢުނާފު

ޅުަވން. މިހާރު އިސްތިޢުނާފެއް ދެނެއް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. އިސްތިޢުނާފެއް ދެނެްއ މައްސަލަ އެކީ އަލުން ހު

، ެއ . އެހެންވީމާލާ ނިމިގެން ފައިސާ ދޭންޖެހޭ އެއްަޗކަށް އެ އޮތީ ސެްޓލްމަންޓްޙަމަރު ގެނުކުރެވޭނެ. ިއސްތިޢުނާފް

، ކުރީެގ ޕޭމަންޓު ހެދީ. އެހެންވީމާހަމަ ޝަރުޢީ ޙުކުމަކަށް  .އޮތީއެ  އިގޮތަށް ޕޭމަންޓު ނަހަދައެމައްސަލަ 

. ދެން ގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ އޮތް ޕޭމަންޓަކީ ހަދަންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް މި ސަރުކާރު ައއިސްގެން ،ސަރުކާރުން

ނަށް ވަރަށް ތަ ރު މިމިއަށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާ ؛ންތޯޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ހުޅުވުންތޯ ނޫއަލުން ސު

ގޮތުން  ބެހޭ ށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަންނޭނގެ. އަލުން ބަންޑާރަ ނައިބު މުރާޖަޢާކޮށް މި މައްސަލައާރަނގަޅު ހު

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ  ރިވިުއއާ އެްއކޮށް ހުށަހެޅީމާ ގެދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންަސރންތަކާއި އަދި އޭ.ސީ.ސީ 

، ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެްނނަ އެްއޗެއް އެގޮތަށް ހަމަ ނީ. އެެހންވީމާން އަޅުގަނޑަށް ީހވަން ނިމުނީހެމެންޑޭޓު އެ ހިސާބު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޝެއަރކޮށްލީ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޓަކައި އެކަން ކުރުމަީކ އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިމުގެ ކަންތަކުަގޔާއި މީގަ ވަނީ މިހާރު މި ޙުކުގަނޑަށް ހީއަޅު

ވެސް  ޕްރީމް ކޯޓަށްސު އިއޭޖީގެ ޒިންމާއެހެންހެން. ދެން އޭ.ޖީ އެކަން ނުކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މިކަމުގަ

ވެސް މި މައްސަލަ  ންނަ މަޖިލީހުންޖިލިސް ނިމުނަސް ދެން އަ. މި މަދާން. އޭ.ޖީ ކުރޭތޯ އަޅުގަނުޑމެން ބަލާނަން

 އިވެސް މިކަމުގަ ޕްރީމް ކޯޓާ ހިސާބުންއަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން އޭ.ޖީން މަސައްކަތްކުރޭތޯ. ނުކޮށްިފއްޔާ ހަމަ ސު

ތްތަެކއް. ވާނެ އިހުމާލުވާ ފަރާ އިކުރަްނވާެނ ގޮތެްއ ނޫން. މީގަ  އަޅުގަނޑުމެން ދުލެއް ނުކުާރނަން. އެއީ ކަން
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، އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ފައިާސެއއް ގެއްިލގެންދާނެ ެއއްެވްސ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އެހެްނީވމާ ދައުލަތުން މިވަުރގެ

 އެްއކޮށް މި ބުނީ.  ކުރާނަން. ވަރަށް ސާބިތުކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާ

 

 : ވާހަކަދެއްެކވުންހްރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއާއެުކަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

ވެސް ހައްދަވާަފއި އެބަވޭ.  ޓެއްގުޭޅގޮތުން އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓު ރިޕޯ މި މައްސަލައާ އި،ނިންމަންޖެހޭ މިތަނުގަ

ވެސް އަުޅގަނޑަކަްށ ހިެއްއނުވޭ ރަސްމީ ނިންމުމެއް  ުގޅޭގޮތުން ޓާ މި ކޮމިޓީން ރަސްީމޮކށް އެ އޮޑިދި އަ

ުގޅިފަިއވާ  ، މި މައްސަލައަކީ ެއއް މައްސަލަ ައނެއް މައްސަލައާނެއް. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމުމުނުހ

ހިނގާށޭ ހަމަ  އަުޅަގނޑުމެން ،ވާ ވާހަކަައކީނަ، އަުޅގަނޑު މި ދަންގޭތޯ. ެއހެންވީމާމައްސަލަތަކެއް އިނ

ކޮރަޕްޝަން -ވެސް ޯހއްަވއި، ެއާއއެކު، އެންޓި ދަންނަވާހެން އޭ.ޖީެގ ލަފާފުޅެއްހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި. އެ 

ރުޢީ ޙުކުމެއް ތި ވިދާޅުވާހެން ިވޔަސް ޝަ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، އެީއ ކޮންމެގޮތެއްންކޮމިޝަނު

ޖެހުނީ އަޅުގަނުޑ މާލުގެ ސަބަބުން މިހާހިސާބަށް މި މައްސަލަ އަންނަންހުއި ގެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ަބއެއް އޮ އެބަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ -ވަންޏާ އެންޓި ކަމަށް ވާއިހުމާލު، ދެކޭގޮުތގައި. އެހެންވީމާ

ކުުރާވ ުނވަތަ ިޚޔާނާތަކަށް މަގުފަހި، ނަމަތެއް ވާަމކީ. އެީއ ޚިޔާނާއެޅުޔަަވޅު ދެއްޯތ ެއ ފަރާތްތަކާ ޭދތެރޭގަިއ ފިކަމެއް

ެވސް އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން  ، އެކަމަކީނަމަ. އެހެންވީމާކަހަލަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ވާ

ންގެ ސަމާލުކަމަށް އިތުރަށް ފުޅުއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެ ބޭއަުޅގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާ އަށްމައްސަލަމި އިތުރަށް 

ލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަ ވައިހަމައަށް ފޮނު އޭ.ޖީއާނިންމާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ހަމައެކަނި  އިގެނެސްފަ

 އެހެން މެންބަރުންނަށްހަަކއަކީ. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި. ެއއީ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަާވ ވާ

 އް ލެްއގަިއ ެއއްެވސް ަބއެްއގެ ބޮުލަގ އިލްޒާެމއް އެޅުމަށްޓަަކއެހާެއްއވެސް  އަކީ ކަމަށް. މި މައްސަލަ ވެއްޖެ ވެސް ސާފު 

 ފަރާތްތައް ތިބިނިޔަތުަގއި މި ަދންނަވާހެން ދައުލަތުގެ ކަންކަްނ ކުރަން  ހެޔޮ  ނޫން އަޅުގަނޑު މި ވާަހކަދަްއކަނީ.

 އިނގޭތޯ މިއީ.  ދައްކާ ވާހަަކެއއް އި ގެ ނިޔަތުގަ ކުރުވުމު ޖަވާބުދާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތަނަށް ގެންނަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިާދޅުވާ އެްއެޗއް ވަރަށް ސާފު. އަދި ހުށަހެޅުމަކީ އަލުްނ އޭ.ސީ.ސީ މި

  ؟ނަންތޯއަލުން ހުށަހަަޅއިދެްއވަފާ ޔާ، ހުށަހެޅުމެއް އޮިތއްއެހެންވީމާ (ވާހަކަ ތި ވިދާުޅވަނީ. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާ

ުގޅޭގޮތުން ެއްއެވސް ފަރާތެއްގެ އިހުމާލެްއ  މި މައްސަލައާ ،އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އޭ.ޖީގެ ސިޓީގެ އިތުރުން

 ެއޅުން.  ޫނނީ ފިޔަވަޅުގާޖެހޭ ގައި އަޅަންމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭއޭ.ސީ.ސީން އެ މަްއސަލަ ބެލު ،ނަމަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮންނާނެތާ ެއ  އިކޮން ފަރާތަކުންކަން ދަނީ. އޭ.ޖީގަ  އި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭ.ޖީން ބެއްލެވީމަތާ އެނގޭނީ މީގަ

ފުޅުންނަށް ފެންނަ ރަްނވީ ޮގތް އެ ބޭކަންކުރަންވީ ގޮތް. ކަންކުއޮތް  އޭ.ީސ.ސީން މިހާރު އެބަލިއްޔަތު. ދެންއޫމަސް

، އޮތް އަންގާފަ. އެހެންވީމާ އަށް އެބަޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާ ލިޔުްއވާފަ. އިގަ ރާފުޕެރެގެ އޮތް ީމގެ ފަހަތުގޮތް އެބަ

 ގަނޑަށް ީހވަނީ. ރާތާ ގުޅިގެން ުކރިއަށްދާނެހެން އަޅުބެހޭ ފަ ވެސް ދައުލަުތެގ ކަމާ އެ  ބޭފުޅުން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އްމަދު މުޞްޠަފާތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ކޮމިޓީައކުންނެއް ނޫނިްއޔާ  ދެން މި ުޙކުމެއް ޮކށްފައި އޮތް ެއއްެޗއް. ތި އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ 

ބޮޑު ކަމެއް ނެތް. އެކަމަކު ައޅުގަނޑަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ާބކީ ހުރި  ކުރެވޭނެ މާކަށް ޔަކުންނެއް ތިމި މަޖިލީހަ

ޕްރީމް ކޯުޓކަހަލަ ތަނަކަށް ލިެޔގެން. ކުެރވިދާނެ. އެކަްނ ކުރެވޭީނ ސުރުޙަލާތަކަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްމަ

ކު ޔަ ްށ ހިއެއްނުވޭ ދެން ތިއަިދެވސް މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަ ގައިކުރުމުއިސްތިޢުނާފު

. ެއަކމަކު ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކަަމކީ އަދިވެސް ތި ޝަރުޢީ ބޮޑު ކަމެއް އޮތްހެނެއް ކުރެވޭނެ މާ މެންނަށްއަޅުގަނޑު

ޕްރީމް އަދި ސު ،ކޯޓަކަށް ެވސް ނުދޭ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ހައި ންމަރުޙަލާއި

މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ ފައި އޮތް ނިންމުމެއްގެ އޮތީ ދަށު ކޯޓުން ނިންމާ . އެހެންީވމާ، ހަމައެކަނި ތިކޯޓަކަށް ވެސް ނުދޭ

އޮތީ. ދެން އަނެއްކޮޅުން ޝަރުޢީ  ގޮތަކަށް ތިކަން ވެފައި ތި ވަރަށް ދަތި ،ވީމާއެހެންއޮތީ. ތި ފައިސާ ދޫކޮށްފައި 

ައޅުގަނަޑްށ  ހަދަންވީ ގޮތަކީ އި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މީގަ  ަކމަށް ބަލައިގެން އެކަން ކޮށްފައި އޮީތ ނިމިފައި މަރުޙަލާ އެ

ގޮތަކަށް ބަލަންީވ،  ގޮތަށް ބަލަންވީ. ޝަރުީޢ ދެންހުރި މަރުޙަލާތަކަށް ދެވޭ ަވއިލެވޭހުޅު ،ހީވާގޮުތގައި 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަެއއް ކުެރވޭީނ ސު އެކަން ކުމައެކަ .ކުރަްނވީ. ިއސްތިޢުނާފުކުރެވޭނީ ކޮންގޮަތކުންތޯމަސައްކަތް

. އެހެންވީމާ، ަދުއލަތަށް އެކަން ކުެރވިދާނެ އިސާދައުަލތުގެ ފަ އީހުއްދަެއއް ލިބިގެން އެކަން ކުެރވިދާނެ. މި ،ލިބިގެން

 . ޝުކުރިއްޔާ. އިގޮުތގަ ބޫުލކުރާގައަޅުގަނޑު 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ. ޖުޑިޝަލް ިރވިުއއަކަށް މި މައްސަލަ ހުޅުވާނެތޯ ކަންނޭނގެ ޖުޑިޝަލް ިރިވއުއެއަށް ކިޔަނީ 

އެދެންޖެހޭ ފަރާތަކީ ބަންޑާރަ ނައިބު. އެހެންވީމާ،  މަށްޕްރީމް ކޯޓުގައި އެކަ . ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޫންތޯ ނިންމާނީ ސު

ން ތި ފާސްކުރެްއވީ. ބޭފުޅު ތި ،ކުުރމަށް ދެންމެ ހުށަހެޅިއެކަން އެވާހަަކ މިހާރު އަުޅގަނޑުެމން މި ކޮމިޓީން 

 ދާން. ާއދެ.ކުރިއަށް ށްއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ހިނގާ ެއގޮތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ްުްްޢަލީ ޝާދާއިރާގެ ެމންބަރު  އުތުރު ފުވައްމުލަކު

އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ެވސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެބަޖެހޭ ގޮތެއް ނިންމަވަން މައްސަލަ އެހެންވީމާ ނިމުމުގެ ކުރިން 

މި ކޮމިީޓއަށް ކުރީއްސުރެ  އެބަޭވ ދެއްތޯ އޮޑިޓު ރިޕޯެޓއް މާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްތޯ. މި މައްސަލައާ ގުޭޅޮގތުން 

 ޓަށް ވެސް ގޮތެްއ ނިންމަވާފައި ަކމަށް ވަންޏާ ޮއޑިޓު ރިޕޯ ފޮނުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، މުިޅ މައްސަލައަށް ގޮތެްއ ނިމޭ

 ޖެހޭނީ. ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަ އަތުން ދޫކޮށްލަްއވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފައި ދެން އޮތް އައިޓަމަށް ދާނަން. ލާއިހިސާބުން ނިންމަ މިމު އަުޅގަނޑު އާދެ! އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާެގ މި އައިޓަ

ސިީޓ ޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަންޑާރަ ނައިބަށް  ބޭފުޅުން ނިންމެވި ދެން ތިޔަ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. ވަރަށް

މައްސަލަތަކުގައި  އޮތީ ރަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި ފޮނުވާނަން އިނގޭތޯ. ދެން މި

ވަނަ  2019ލަތްތައް ސީބޭނުންާވ ވަކަންކަމަށް  ވަކާލާތުކުެރްއވުމަށް ރަށްރަށަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދާއި މި

ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ  ،އަހަރު މޯލްޑިްވސް ބްރޯްޑާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައިނުުވމުން

ަގިއ  2009ޖަނަވަރީ  10 ން ހުރި ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވަިއ، ކޮމިޝަނުހުރަސްތައް އިއަދާކުރުމުގަ 

 ،ސް ޔަބޭފުޅުން ވިދާޅުވިބޭފުޅުން އެހެން  މެދު މަޝްވަރާކުެރއްވުން. ދެން މި ސިޓީއަކީ އެ ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓއާ

 އް. ތެދުފުެޅއް، ަބއިވަުރ ެއކިެއކި އެ ާވފައި އޮތް ިސޓީއެ އްފޮނުފަހުން  އަސްލުަގއި ކޮމިޝަނުގެ ބަެޖޓު ފާސްކުރި

ލިއްޔަތުަތއް ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ގޮްސ އޫބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުގެ މަސް ،ެތރޭގައި ގެ ލިއްޔަތުއޫމަސް ންގެމީހު

އް ނާތަރިމަކަންަކން ކުރަނީ ގަވާއިދުންތޯ ބަލައި، އަދި ބޮޑެތި ޖޫއެކުތަާކއި ންނަ ކޭބަލް ޓީވީގެ ނެްޓވޯހުއެތަންތަނުގައި 

 ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަކީ އެއީ ވަރަށް .ތަން އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ، ރެވެިނއުތަެކްއ ވެސް ހޯދާ ވެސް ކުރަމުންދާ

ރީ އޮތޯރިީޓެގ ީޓވީ ސްޓޭޝަންތަްއ ކުރަމުންދާ ފަރާތެއް. ދެން އަދި ރެގިއުލޭޓްނާތަކާއި އެްއޗެިހ އެކިެއކި ރިމަބޮޑެތި ޖޫ

ހުންގެ މީ އެ .ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަްއވަން ވެސް ކުަރްއވާނެ. އެ ވާހަކަ އެ ވިދާުޅވަނީޚިލާފަށް ުކރަން ފަރާތުން ގަާވއިދާ
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ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ވާހަަކއަށް ބަޖެޓު ހޯދަންވެގެން ލިޔުްއވާފައި އޮްތ ސިޓީއެއް. އެހެްނވީމާ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުުޅވައިަލން. ުކރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުގޮތުން މަޝްވަރާ  ހޭބެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިަކމާ

 ޣަފޫރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާންބަރު ދާއިާރގެ މެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

މިހާރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ބަޖެުޓގަިއ ހުންނާނެ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓު ވެސް އަދި ެއކި ބައިަބިއ 

މިނިސްޓްރީއަށް ވާހަކަ ލިޔަންޖެހޭނީ ފިނޭންސް  ، މި ކޮމިީޓއަށް ތިސް. އެހެްނވީމާދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދާ އެއްޗެިހ ވެ

ސީދާ މި ކޮމިޓީއަށް ހަމަ . ނުލިބުނީމަ އިނގޭތޯ އަށްކަހަލަ ރެސްޕޮންޑެއް މި ލިޔެގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ެއްއވެސް

. ޙައްލެއް ލު ހަމަޖެހިފަސޫނަނީކީ އުގޮތަކަށް ނޫން އޮން ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ން ފިނޭންސްގެމި ކޮމިޓީލިޔެގެން 

ބޭފުޅުންނަށް  ކުރަން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެަމށް މަސައްކަތްނައިމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަ

މައްސަަލ ފިނޭންސަށް ލިޔެގެން ފިނޭންުސން ދޭ ޖަވާބަކަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ތިކަން  ތި ،ދަންނަވަން

މަްށ އެދިފައި އޮތް ވާހަަކ ބޭފުޅުން އެކަ ދެން ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއޭރުން މިކަްނ ހިނގާނީ. ގެންނަން. 

ކަން ނިމޭނެހެން އަޅުގަނޑަްށ މިކަންނޭނގެ. އެގޮތަށް ނިންމައިލީމަ  ފިނޭންސްގައި ދަންނަވައިލުްނ ގޯހެއް ނޫން

 ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު ރަޝީދުދާއިާރގެ މެންބަރު ގައްދޫ 

. ކުޅުދުއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްލްޣަފޫރު އެ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަީކ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ިމ ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތް ަމއްސަލަެއއް މި  ހުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއިސްފައި ފަ މައްސަލަިއގަިއ ބަޖެޓު ފާްސކޮށް ނިމުނު

މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. މިތަނުން، މައްސަލައަކީ. އެހެންވީމާ، ީމގެތެރޭަގއި މިހާރު 

މިހާރު މި ސިޓީއާ ގުިޅގެން ހަމަ އެ ވާހަަކ  ،ވިދާުޅވިހެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަކީ އެ ހަމަ

 ެއއްކޮށް ހަމަ އެއާހަމަ ން.ލުދަންނަަވއި ފިނޭންސް މިނިްސޓްރީއަށްޓަކައި ތަށްމަޢުލޫމާ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ެއ ބޭފުޅުންެގ ކޮންަސރނެއް އޮިތއްާޔ ފިނޭންސް  ބުަނންވީ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުްނ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން

 ،ވެސް ލިޔަންވީަގނޑުމެން އަޅު ވެސް . ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މިކޮޅުން ށޭގެންދާމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެގެން މިަކން ކުރިއަށް

 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެހިސާބަށް އަިއއްސަ އޮތީމަ މިމި ވާހަަކ ުޅގަނޑުމެންނަށް އަ ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށްހަމަ 
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ކަމަްށ  ގެެނވޭނެ ށް ިރވިުއއެއް ށް މިއަބަޖެޓުތެރެއިން ކޮށްދެވެން ޮއތިއްޔާ މިކަްނ ކޮށްދެްއވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަ

މަށް އަުޅގަނުޑ ވެްސ ތާއީދުކުާރ ވާަހކަ އްވުުނުކރަން. ޣަފޫރު އެ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްބޫލެގައަޅުގަނޑު ވެސް 

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްދާއިރާގެ ެމންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު 

ވެސް ާތއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު ހަމަ މުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް. އެހެންނަމަވެސް އާއް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަމިއީ 

ތިއްބެވި ހުރިހާ  ތަނުގައި މި ތަކުރާރުކޮށް މި ގެދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަުޅގަނޑުމެންދެން ހުށަހެޅުމަށް. 

މެންބަރުންނަކީ ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުން. ހަމަ ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކަށް ވެްސ 

ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްަވއިގެްނ  މުޅި އަހަރަށް ފެތޭ ޚަރަދުތައް ބޭފުޅުންގެ އެ ،ދެންނެވިފައިވާނީ

 ،މިދަންނަވާހެންވަކިން  ހިސާބުން މިގޮތަށް އަނެްއކާ ކޮމިޝަންތަުކންއަހަރު ހަމަ ފެށޭ ގެންދިއުމަށް. ދެން ކުރިއަށް 

ެގ ދައުލަތުގެ މުޅި ބަޖެޓަށް ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ޓުތަކަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މަސަްއކަތްންވަިކވަކި ކޮމްޕޯނަ

މުހެން އްވާތީ އެކަން ވިސްަނއިލުން ވެސް މުހި ވަަރކަށް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ވެސް ޭއގެ އަސަރު ޮކންމެވެސްއަނެއްކާ 

ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ކަމަކީ  ުތ ކޮމިޓީން. ދެން އަނެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނި މާިލއްޔަ

އަުޅގަނުޑ ހަކަ ެދއްކި މަްއސަލައާ ުގޅިގެން ވެސް އޮތީ ަފއިސާތަެކއް ރިލީޒްކުެރވިފަ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ކުރީަގއި މި ވާ

ަމކީ އުގެންދިށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށްބޭފުޅުންނަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަ ހިތުން ފިނޭންސާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ

ސަސާތަުކގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަކީ ވެްސ މުައއް ،މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިދަންނަވާހެން

 ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލަން.  ކުރަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕަރޭޝަން. ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ކޯމޯލްޑިްވސް ބަރު، ރެކޯުޑ ރަނގަޅުކުރަން. ކުރީގެ ަމއްސަލަައކީ އިްއޒަތްތެރި މެން

އެްއ ނަމެއް ިކޔާ ދެ ަތނެއް މިތަނުން ފާސްކޮށްގެން އަރާ ޮއޅުމެއް މިީއ. މިީއ ކިަޔނީ.  ވެސް އެމް.ބީ.ސީއަށް އެ

ޅުމަށް ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހެ

އްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެގޮތަށް އަދި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވައި ގަ ؛ކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވަނީ

ެއ ބޭފުޅުން  ،ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ އޮތީމަ. އެ ހުށަހެޅުމަކީ މި މައްސަލަިއގަިއ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަްށ ދަންނަވަން

ފުރުޞަތު އެ ތެރެއިން މި ފައިާސ ހޯދުމުގެ  ގެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުްއވަިއގެން ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުފިނޭ

ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ. މި އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ާއދެ! ވަރަށްގެންިދއުމަށް. ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ،ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާތީވެ 

 ،މުސާރައަިއޓަމަކީ، ފަނޑިޔާރުްނގެ މިހާރު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ބަަލން އިނގޭތޯ. ދެން އޮތް ކަމަށް  މިގޮތަށް ފާސްވީ
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ން އަންނަ އަދި މިހާތަނަށް ރިވިުއކުރެވިަފއިނުާވ މުވެޓް މަހުން ފެށިގެން ދެ ވަނަ އަހަުރގެ އޮަގސް 2010

ިލއްޔަތާ އޫންގެ މަސްވެަފއި، ެއ މުސާރަތަކަކީ މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަާކއި ެއ ބޭފުޅު މުސާރަތަކަކަށް

ޮކމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިާވ  ،ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީވެ ަވރަށްވުރެ ކުޑަ މުސާަރއެއް އަޅައިބަާލއިރު ެއކަށީގެްނވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ ރިިވއުކުރުމަށް އެދި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ،އޮނިގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

މެުދ މަޝްވަރާކުރުން. ދެން ފަނޑިޔާރުން އެބަހުރި މިކަމާ  ސިީޓއާގެ 2018 ޮއގަސްޓު 6 ،ނަންބަރުފޮނުވާފައިާވ 

ބޭފުޅުންގެ މުސާަރިއގެ  ސިޓީތަކެްއ ފޮނުވާފަ. ިތންހަތަރު ސިޓީއެއް އެބަުއޅޭ އެ ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު އެިކ ބަިއަވރު

މަޝްވަރާއަށް އަުޅގަނޑު ގޮތުން އަުޅގަނޑު ތިބޭފުޅުްނެގ  ބެހޭ ވާފަ. އެހެންވީާމ، މިކަމާއް ގޮތުން ފޮނު ބެހޭ އޮނިގަނޑާ

 ހުޅުވައިލަން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދީދީ.  ފްލޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީދީއިބްރާހީމްރު ދާއިރާގެ މެންބަފޭދޫ 

ވެސް ގޮތުގައި މިހާރު ބޫުލުކރާގައިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

ވަޒީފާެގ އެންމެ ރަނގަޅު ުމސާރަ ލިބޭ އަދި  އިދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސާރަިއގެ ޮއނިގަނޑަށް ބަލާއިރު ދިވެހިާރއްޖޭގަ 

ތްތެރިކަމާެއުކ ހާފަނޑިޔާުރންނަކީ ނަޒާ ޑިޔާރުންނަކީ.ެއއް ފަނބަ ބޮޑަށް ދެވިަފއިވާ  ޤީންކަން އެންމެއިތުބާރާއި ޔަ

ތަށް ތިބި ގޮ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަކީ ހަމަ ދެމިގެންދާއެ މަޤާމުތަކަށް  ދުވަހުކުރަްނޏާ އުމުރުއް ނެތި މަސައްކަތްކުށެ

ސިވިލް ސަރވަންޓުންެގ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ސާަރ ދެވޭ ބަަޔކުމީހުން. އެހެންވީމާ، މިހާ ބޮޑެތި އެަލވަންސްތަާކއި މު

ސިޓީތަްއ ނާޔަްތތައް ބޮޑުކުރަން އި އިރުއިރުކޮޅާ މިގޮތަށް މުސާރައާއި ވަރަށް އާދަިއގެ މުސާރަ ލިބޭ މީހުން ތިއްބާ

ހަމަ ކަމެއްޯތ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ. ެދން އަޅުގަނޑަކަށް  ހާ ރަނގަޅުމިއީ އެފޮނުވައި މިހެން ހެދުމަކީ 

ފައިސާ ަދއުލަތަށް ވަންަނ ބަޖެޓުގެ ފުރަތަަމ ވެސް ނުފެނޭ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ނިްނމައި، އަދި އެްއގޮތަކަށް 

ހިސާބަށް ލިބެން ަފށަނީ ވެސް. މިހާ މަހު ކަންނޭނގެ ންޓު މި މަހު ކަންނޭނގެ ަދއުލަތަށް މިޓެކްސްެގ ފުރަތަމަ ޕޭމަ

ރަދުތަކެއް ދައުލަތުގެ ބޮލަށް އެޅޭ. ބަޖެޓު ފާސްކުރިިއރު ނެތް އެއްެޗއް އަެނއްާކ އޮތީ އަެނއްކާ ިއތުރު ޚަ އަިއއިރު މި

ބޫުލކުރާ ކަމެއް ޫނން މިއީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަވެސް އެްއގޮތަަކށް ހަމަ އަޅުގަނޑުތަނަށް ފޮނުވާފަ.  ހޯދަން މި

އެންމެ ލާޒިމުކަން ބޮޑީ، ދެން  ސްގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަދައްކަން ވެ ބެހޭ ގޮުތގައި މިއާ ބޫލުކުރާގަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  19ވީމާ، އެހެން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް. އާ އޮތީ  އިންތިޚާބެްއ ކޮށްފައި މި  ރައްޔިތުންމިހާރު 

ގޮތުން  ބެހޭ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަަޑއިގެންހެން އަުޅގަނޑަށް ީހވަީނ ދެން މިކަމާ އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފުރަތަމަ 

ބޭފުޅުން އަންނަ އަހަރުގައި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް  ވާހަކަަދއްކަްނވީ. އެ ވެސް

ބޮޑަށް އެނގޭނީ މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ެވރިންނަށް. އަޅުގަނޑުމެްނ  ދަނީއާއި ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު އެންމެލިބޭ އާމް

މަޖިލިސް ދޫކޮށްފައި ދާން ުއޭޅ މި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މެންބަރުންނަކީ މިތަނުން މިތިބަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ 



18 

 

މިތަނުން ދިއުމަކީ ިމީއ މި ެއއްޗެހި ހަދާފައި ޖަހާފައި  ށް މުސާރަމީހުން. އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށްެއރި ވަރަކަްށ މީހުންނަ

ނޑުެމން ހަމަ ޖަވާބުދޭންޖެހޭނީ ކަމެއް ކުރަންޏާ އަުޅގަ އްކޮށްއެ  ކަމަކަށް ނުވާނެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މާ ރަނގަޅު

 ދުަވސްވަުރ ބަޖެުޓ މެދު ެއ ބޭފުޅުން ގޮެތއް ނިންމަން އަންނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓު ފާސްކުރާ މިގޮތަށް. މިކަމާ

ނެްތ  ކުެރވޭކަށް މެއްވަގުތަުކ މިކަ ަތނަށް ހުށަހަޅާށޭ. މި ބެހޭ ފަރާްތތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން މި މަރުޙަލާގައި ކަމާ

 ގަނޑުމެންނަކަށް.އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޣަފޫރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާދާއިާރގެ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ފާސްކުރަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮިނގަނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ވަނަ އަހަރު ައޅުގަނުޑމެން ފާސްކުރީ މަޖިލީހުން 2010

ފާސްކުރިއިރުގައި ހަމަ ހުރި މުސާރަތައް އި ހުރިހައި އެއްަޗަކށް ބަލާފަ. ދެން މުގެ ހައިސިއްޔަތާ ންނަ މަޤާވެސް އޮ

ތަކަށް ެވސް އަދި ފަނިޑޔާރުންނަށް ވެްސ، އަދި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް އަދި އެހެރީ ކޮމިޝަން

ދެްނ ިވ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަދި ަދއުލަތުެގ އެެހން މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ެވސް

ރިވިުއކުރަމުން. ދާއިރުަގއި  މުސާރަިއގެ އޮިނގަނޑު ދަނީ ޕޭ ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ަދުއލަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި

ވިސްނުމެއް މި ގެްނގުޅެނީ.  ުމގެއަޅުގަނޑުމެން ރިިވއުކުރުވެސް ީމގެތެރޭަގއި  އްމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތަ

ކަމަްށ  ަވގުތު އިތުރު ބަދަެލއް ގެނެވެން ނެތް  މާ، މި ޭޕ ކޮމިޝަނާ ގުިޅގެން ެއކަން ކުރަމުންދާއިުރގަިއ މިއެހެންވީ

އަުޅގަނުޑ ެއގޮަތށް ހުށަހަޅަން އެ ސިީޓއަށް ޖަވާބުދޭން. ޕޭ ކޮމިޝަނުން  ؛އެންމެ އިކަންނޭނގެ މީގަ  ންޖަވާބުދިނު

ގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް ވެސް އަލުން ރިވިުއކޮށް ނިމޭއިރުގައި ައޅު ހުރިހައި މަޤާމުތަކެއް

ޮގތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަްނ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ. އެ ރިވިުއކުރާނެ. ެވގެންދާއިރުަގިއ މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ

 ދޭން. ޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހްމެންބަރު ޝާއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްދާއިރާގެ ެމންބަރު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު



19 

 

ހެން އޮތީ ދެއްތޯ؟ ވެފައި ނޫނަކަށްގާއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދައުލަތުެގ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ބިލު މިހާރު 

ލަުތެގ އަންނަނީ. ދެން އެ ވިދާޅުވާހެން މުޅި ދައު މި ޕޭ ކޮމިޝަން ވުޖޫދުވެގެންކަންނޭނގެ  އެހެންވީމާ، ޭއގެ ދަށުން

އިގެ އޮިނގަނޑަށް އަްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ރިވިއު މަޖިލީހުން ނުވަތަ ދައުލަތުން ކުރައްވާ ކަމަށް ވަންާޏ މުސާރަ

ދައްކަީނ  އެ ިވދާޅުވި ވާަހކަފުޅަށް. ދެން ައޅުގަނޑުމެން މި ގޮތުން ލެްއގެސޫއު ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު ެވސް 

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ތްތެރިކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް. އެހެްނީވމާ، ހާގެ ނަޒާފަނޑިޔާރުންޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރާ ވާހަަކ. 

ހުރި ދަތިތަކަށް ެވްސ  އިއުުލގަޙަ މަސައްކަުތގެ މާބޭފުޅުންގެ އި އިރުޝާދުތަކަށް ނުވަތަ އެޔާދެއްވާ ލަފަ ކޮމިޝަނުން

ވަގުތު  މި ،ން. ެއހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެ

ޖިލިސް އެއް މަޖިލިސް ނިމުމަކަށް އައިސް އަެނއް މަ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން،

 ވަގުތު ައޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައަކީ ކުއްިލއަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ވަކި  އޮތީ. ެއހެންވީމާ، މި މި ގައިފެށޭ ހިސާބު

ލާކަްނ ޢުމި މައްސަލަާއ ދޭތެރޭަގއި ގޮތެްއ ނިންމުން އަހިތުން އަުޅގަނުޑ ބަދަލުގަިއ ންމާ މައްސަލަެއއްެގ ގޮތެްއ ނި

މި މަސައްކަތުެގ  ؛ކުރެްއވުމަށްފަހު ދެން އަންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާމަޝްވަރާކުރަ ،ފަދައިން ބޮޑީ އެދަންނަވާ

 ވެސް އަދި މި ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެން ދޭ ންއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއެ  ؛ެޖހޭ ވަގުތުތައް ބާވަތުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ

ބޭފުޅުންެގ  މިދަންނަވާހެން އެ ،އެބަޖެހޭ ލަފާތަކެއް ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީވިޔަސް ވެސް  ކަމަށް

 ުތގަިއ ބޭއްވުން. އްސަލަެއއްގެ ގޮކުރާ މަލަފާ ހޯއްދެއްވުމަށްފަހު އަލުން މި މައްސަލަ ރިވިުއކުރެްއވުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން، މިހާރު ެވރިކަންކުރާ ޕާޓީން އެޖެންޑާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބުަގއި މިހާރު 

ބޮޑަށް ހިމެނިފައި  މުެގ ވަރަށްދެން ޭއގެތެރޭަގއި ޖުޑިޝަލް ރިފޯެއޖެންޑާއެއް ހިންެގވި. ބޮޑު  ގެ ގޮތުަގއި ވަރަށ19ް

ބޮޑަށް ބަލައިގަނެގެން ަވރަށް ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތެްއ ދެއްވާފައި އޮތް ކަމެްއ.  އޮތީ. އެއީ ރަްއޔިތުން ވަަރށް

ވެސް ރައްޔިތުން  ގިނަ ކަންތައްތައް ަޔޤީނުން މުސާރަތަކާއި އަިދ ވަރަށް ،އެހެންވީމާ، ޖުޑިޝަލް ރިފޯމުެގ ތެރެއިން

އިއްޒަތްތެިރ ވަަނ މަޖިލީހުން  19ދެން އަންނަ ބޫުލކުރަނީ ގަޑޭުޓގެ ތެރެއިްނ އަުޅގަނުޑ ދެއްވާފަިއ އޮްތ ސާފު މެން

 ން އެ ބޭފުޅުން އެކަން ުކރައްވާނެހެން. އެހެންވީމާ، ިމ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ ،ގޮތަށް މެންބަރު ދީދީ ވިދާޅުވި

ޕާސްކޮްށފައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ނަ މަޖިލީހަށް އެ ބޭުފޅުން ރިވިުއކުރުމަށް ވަ 19ތިބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ 

 ޠަފާ. ޞްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުުހށަހެޅުމަކީ؟  ަވގުތަށް ނިންމައިލަން. އެއީތޯ މަޖިލީހުގެ މެންޑޭޓުގައި މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޠަފާ ޞްމުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ތިމަރަފުށީ 

 އަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދު އިނގޭތޯ. 
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވަނަ މަޖިލީހުގެ ދެން ވަރަށް ުކޑަ ދުަވސްކޮެޅއް  18މި މައްސަލައަކީ މިހާރު މި ަމޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވަމުންދާިއރު، 

ވަނަ މަޖިލީހަށް  19ްށ ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތުން ހޮވާަފއިވާ ވަރަ ،ރައްޔިތުން ހޮވާފަިއވާ ދާން. އޮތީމައޮތީ ނިމިގެން  މި

ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ؛ ވަރަށްވޯޓު ގޮތަކަށް ޕާސްކުރުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެންނަމި މައްސަލަ 

ންސްތަާކ ފޯނުގެ އެަލވަ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންހަމަ ދެން މިއާއެއްކޮށް ހަމަ މިައދުގެ ޕްރޮގްރާމުަގއި އެބައޮްތ 

ަވނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް  19ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި  މިކަހަލަ ބައިވަރު. މި ހުރިހާ އެއްަޗކީ ވެސް ހަމަ އެއް 

އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ނިންމައިލާނަން އިނގޭތޯ. އާދެ! ދެން  ،ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާ

އޮތީ އެހެނިހެން  ނިމުނީ. ދެން މިމި ގަނޑު ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް މިއަދު އެޖެންާޑގަިއ ހިމެނިފައި ހުރި މައި 

އެހެންވީމާ، އެހެނިހެން މަޝްވަރާކުރުމަށް. އެހެނިހެން މައްސަލަތައް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ،މައްސަލަތައް

ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންެދއްވީތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މައްސަލަެއއް ދެން ނެތް. ކޮންމެއަކަސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މި 

ދެއްާވ  ބޭފުުޅން އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ އެންމެހައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ތިބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައދި  ވަރަށް

 .هللالحمدޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.  އެއްބާރުެލއްވުމަށް ވަރަށް

____________ 

 

 

 
 

 
 
 

 




