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 {ޙަސަން ޢަފީފްދާއިރާެގ މެްނބަރު  ިވލުފުށި ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ!  ނެވި  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިެގން ބޭފުޅުންނަށް 

ކަންތައްތަކާ   ބަދަލުދޭންޖެހޭ  ދައުލަތުން  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން 

ކަރުދާހާ   ހުދު  ހުށަހަޅާފައިވާ  މެންބަރު ބެހޭއޭ.ސީ.ސީން  ިއއްޒަތްތެރި  ކުރީަގއި  ުގޅޭޮގތުން  ކަމާ  މި  އަދި  ޮގތުންނާ 

މި ކަންތައްތަކަށް    ،ކަށްނިންމުންތަ  ފައިވާސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާހި

ުގޅޭޮގތު  އި،ބަލަ ަމއްސަލަާއ  ައޅުަގނޑުމެން މި  ޮގތްތަކެއް  ނިންމާނެ  ކަންތައްތަްއ  މި  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  ން 

މި   އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅިފަ.  އޮތީ  މި  ަމއްސަލަ  މި  ބޭނުމުަގއި  ދިނުމުެގ  ލަފާއެްއ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު 

ވަިއޓް ޕޭޕަރުަގއި ވެސް މި އޮންނަނީ  ކިޔާލިއިރުަގއި ިމާވ ޮގތަކީ ބޮޑަށް މި   އިފިން.ކިޔާލަ ވަރަކަށް  ރިޕޯޓު ކޮންމެވެސް

އެކިއެކި މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނަާގ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދިނުމުަގއި ކަންކަން   ސަރުކާރާއި ނުވަތަ ސަރުކާރުން

މިހެ ނާޖާއިޒުކޮށް  ެއއީ  ޮގތުން،  ފާހަަގކޮށްފަ.  ހިނާގފައިާވ  މިހިރީ  ީމަގިއ  މަްއސަލަތައް  އެ  ބަދަލުދީފައިވާތީ  ން 

ސަރުކާރުެގ  ،  ވެސްނަމަ ކަންކަމަށް  އެކިއެކި  ސަރުކާރުން  އެބަޖެހޭ  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ޭއެގ 

ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓުތަކުަގއި  މިފަދަ  ކުރެވޭ  ބޭނުންކުރުުމަގިއ  ދޭންޖެހޭ   ވަސީލަތްތައް  ބަދަލު  އެ  ދޭންޖެހޭއިރުަގއި 

ކޮބައިތޯ ބަލައިލިއިރު  . ޮގތްތަކަކީ  މި  އަޅުަގނޑު  ބޮޑަށް  ދެން،  ވެސް  ރިޕޯޓުަގިއ  ހުށަހަޅާފަިއާވ  އޭ.ސީ.ސީން  ަގިއ 

ުމވަްއޒަ  ފާހަަގކޮށްފައި މި އޮންނަނީ ެއ ކަންތައްތައް  ެއ  ،  ފުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ޮގތުން. އެހެންނަމަވެސްކުރާ 

ތި  ެގ،ތަންތަނު ިއސްވެރިންނަށް  މުއައްސަސާތަކުެގ  ސަބަބުން    އްބެވި މި  ފަރުވާކުޑަކުރުުމެގ  ކަހަލަ ފަރާތްތަކުން  މި 

ފާހަަގކުރެވިފަިއ ނެތަތީވެ އަޅުަގނޑު ެއ    ކަންތައްތައް ހިނާގފަިއވާތީވެ އެއާ ުގޅޭޮގތުން ެއއްެވސް މަްއސަލައެއް ީމެގ

ފާހަަގކޮށްލަދެން. އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ   ކަންތައް މި

ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަން    ދެން،  ޔަތްކޮށްފައިޢާރި ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުދިނުމާ 

ފެންނަ ޮގތްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުން އެއީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު  

ތި  ދެން  ކޮމިޓީެގ  މި  މެންބަރުންިއއްޒަތްތެރި  އްބެވި މިހާރު  ވާހަކަފުޅެއް  ،    ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ 

 ދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 2022 މޭ 23                  ބައްދަލުވުންވަނަ  2ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

2 

 

ތިބެެގން ނިވާފަތްަގނޑުަގިއ  ދަުއލަތުެގ  ކަންކަމަކީ  އަނެއްހެން  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ޮގތުން  ،  އަނެއްހެން  މިސާލެއްެގ 

ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ސަރުކާރަކީ  އަބަދުވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން  އޮންނަނީ  މި  ާގއިމުކުރެޭވއިރުަގއި  ސަރުކާރެއް 

އަސާސީަގއި ެވސް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރު ގާއިމުކުރުމަށްފަހުަގއި ކޮންމެ ވެރިއަކު ވެސް  ކަމަށް ޤާނޫނު

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް  ،  ވިޔަފާރިއަނެއްހެން    ދައުލަތުެގ ވުޒާރާތައް ހިންަގނީ ވަރަށް،  ތަކާއިދައުލަތުެގ ހުރިހާ ކުންފުނި

ކުންފުންޏަކުން ވިޔަސް އަދި އެ ހަދާ ކޮންޓްރެކްޓަކުން މިހާރު   ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އެއިރެްއަގއި އެ އޮންނަ ސަރުކާރު

ނަތީޖާައކީ އޮތް  ދައްކާޮގތު   ،ނިކުމެފައި  ރިޕޯޓުން  އިޖުރާވެ   ަގއި މި  ބަިއވަރު  ނުރަނަގޅު  އެބަހުރި  ޢައްޖެއްޔާމު  ތްތައް 

ެއހެންވީމާ، އެ ރިޕޯޓުަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް ނޯމްސްއާިއ ސްޓޭންޑަޑްތަކާ ބަދަލު  ޚިލާފަށް.  ެއއްޗިއްސަކީ    މި ކިޔާ 

އެހެންވީމާ  ޮއވޭ.  ާގނޫނެއް  ބެހޭ  ކޮންޓްރެކްޓާ  އޮންނާނެ.  ނޯމްސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އުސޫލުތައް  ،  ދިނުމުެގ 

ާގނޫނުަގއި ވަރަށް ސާފު ހަކަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކޮންޓްރެކްޓުެގ ދެ މީ  ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ 

ެގއްލުން ލިބޭ ދައުލަތް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ.  ،  އަށް ޔާބައިވެރިންކުރެ ބައިވެރިއަކު ައނެއް ބައިވެރި 

ބަދަލުދީފަ  ދެން ބަޔަކަށް  ހުއްޓާލާފައިވަކި  ހިސާބަކުން  ވަކި  ެއްއވެސް  ،  އި  އިންޓަރވެންޝަނެއް  މަޖިލީހުެގ  މި 

އޮތްތޯ  ޮގތުންމިސާ  ،ހިސާބެއްަގއި  މައްސަލައިަގއި  ލެއްެގ  އަޅުަގނޑު.  ނޫމަޑީެގ  ޮގތުަގއި  ެއގްޒާމްޕަލް  ،  ކޭސްެއއް 

އެ ކުންފުނިން އެީއ  ،  އި ނޫމަޑިކޭސްެއއް ޮގތުަގއި މި މަޖިލީހަުގއި މި ދިރާސާ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑު ދިރާސާކުރިއިރުަގ

މި    ،އެ މީހުންނަށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮމްޕްލީޓް ވެސް ނުވަނީސް ބޭރު ބައެްއެގ ކުންފުންޏެއް. އެީއ  

ސަރުކާރު ހަމަ އައިސް އެންެމ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެްއެގ ޮގތުަގއި އެ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިސާެއއް ދިން. މިހާރު 

ވެސް އެ އަޅުަގނޑު ވެސް ބަލާލައިފިން މި ކޮމިޓީެގ ދިރާސާކުރުމުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު ޮގސް އެ ޕްރޮޖެކްޓު މިހާރު 

ނި ނުއެްއ  ެއ  ެވސް  އަދި  ނިންމަންބެލިއިރުަގއި  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ހުރި  ނުނިމި  އެހެންވީމާ،  އޮތް  ،  މޭ.  ހަދާފައި 

އެްއޗަކަށް ،  ކަށް ކޮންޓްރެކްޓަ އަުގނުލިބޭ  ައދި  ޕޭމެ  ،ނުިވއްކާ  ބަލްކް  އެހާ  މައްސަލައަކަށް  ދައުލަތުެގ  ނުނިމޭ  ންޓެއް 

ރުކާރުން ވާހަކަައކީ އަިއއްސަ  ދެން، މި ސަރުކާރުެގ ވަޢުދެއް ެއއީ ސަ؟ ޒާނާއިން މި ޕޭކުރަން ޖެހުނީ ކީްއެވެގންތޯޚަ

ވެސް ހާނިއްކަކޮށްފައި ހުރި މީހުންނަށް ބަދަލުދިނުން. މިއީކީ ހާނިއްކަެއއް    ޔާމީންއިރުަގއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން

ނާޤާބިލުެވެގން އޭރުެގ ސަރުކާރުަގއި  އެ މީހުން ޕްރޮޖެކްޓަރުން  ނޫން. މިއީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިނަގހިނާގ ހުރި ޕްރޮޖެކްޓެއް.

މީހުންނަށް ނުހިންުގނީ ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްކޮންމެވެސް ކަ ދިމާެވެގން އެ  އާބިޓްރޭޝަނުން ވެސް  ،  މެއް 

އަޅުަގނޑު  ؟ ނުނިންމާ މިތާނެގ ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ނެތީސް ދައުލަތުން އެހާ ބައިވަރު ފައިސާ ކީްއވެެގންތޯ ޚަރަދުކުރީ

ސަލަިއަގިއ، ެގނެސް ބަލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ.  ބޭނުންވޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ހާޒިރުކުރަން ިމ މައް

ބަންޑާރައެހެންވީމާ،   ހަމަ އެއާެއކުެއކީ  ދެން،  ހާޒިރުކުރަން.  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  ހުށަހަޅަން  ނައިބު   އަޅުަގނޑު 
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 ދައްކާ.  ހާޒިރުކުރަން. އެ ދެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރީމަތާ މި ބަދަލު ކޮމިޓީއެއް ސަރުކާރުން ހެދި ކަމަށް މި ރިޕޯޓުން އެބަ

އޭަގއި އެބައުޅޭ އާބިޓްރޭޝަނެއް އުފަންކޮށްފައި މިހާރު. ކުރީަގއި އޮންނަނީ ބަދަލުދިނުމަށް ކޮމިޓީއެއް. އެ ކޮމިޓީން  

ނެގންޖެހޭ.  ދިނީ ކިތަްއ ފަރާތްތޯ ވެސް އެބަ އެ  ދިން ދެތިން ހަތަރު ފަސް ފަރާތަކަށް ކަންނޭނެގ. ެއ ބަދަލު  ބަދަލު

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް  މިސާލަކަށް  .ޮގތަށްތޯތަކާ އެއް ޢައިޖުރާދިނީ ކޮން    ބަދަލު  ސުރެކޮށް މި ސަރުކާރު ފެށުނީއްޞަޚާއް

އެހެން ޮގސް ިމ ލިސްޓުަގއި މިހިރަ ކަންކަަމކީ    ކުންފުނިތަކަށް.މިސާލުެގ ޮގތުން ދެން ވެސް ހުރި    ކުންފުނިތަކަށް.

ނޫން   ކަންތައްތައް  ހުރި  ފުރިހަމަވެފައި  މުޅިން  އިޖުރާޢަތްތައް  އިތުރަށް ާގނޫނީ  އެހެންވީމާ،  ބުނަނީ.  މި  ކަމަށް 

، ތެރެިއން ނަތީޖާއެއް ނެރިފައި   ެއއްގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުޑަ ކޮމިޓީން ކުރާ ދިރާސާ،  އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްފައި 

ރަ  ކޮމިޓީެގ  ކުޑަ  މި  ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  ޢުއަޅުަގނޑުމެން  މާލިއްޔަތު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ޔެއް 

ބޭފުޅަކު  ،  ކޮށްެގން މި ދެންނެވި ބޭފުޅުންވީހާ އަވަހަކަށް. އެހެންީވމާ، ޝެޑިއުލް   މެން އަރުވަން އެބަޖެހޭތާއަޅުަގނޑު

މަޢުލޫމާތު   ނޫން.  ކުށްވެރިެވެގންނެއް  އުޅެނީ  މި  ޖެހިވަޑަިއެގންނުވާނެ.  ބިރުަގންނާކަށް  އަންނަން  ތަނަށް  މި 

މި ބޭނުންވަނީ. އޭރު މި ދެންނެވި  ތާ  ންސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރުމުެގ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ. އެހެންވީމާ، 

ކޮން ވަޒީރެއްތޯ މީެގ ޒިންާމ    ންޓެއް ދިޔައިރުަގއިމިހެން ހުރުމާއެްއކޮށް، ނޫމަޑިއަށް އެހާ ބަލްކް ޕޭމެ  ންހުރިހާ ކަންކަ

ދިނީ؟ އުފުލަނީ ލާރި  ބައިވަރު  މިހާ  މިސާލެ؟ ކީއްެވެގންތޯ  ޮގތުންދެން،  މިސާލަކަށް    އްެގ  މީހާ،  ހުރި  ދެން 

ކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޮގަވއިެގން ކޯޓަށް މި ދަނީ، އެ ތަނުން އެއް ބޭފުޅެއް ޔު ކޭޝަން، އެޑިޔު މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑި

ކޯޓަށް މި ދަނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ޮގަވިއެގން    މިނިސްޓަރުކޭޝަން  ޔުެއޑި  ، އެއީ އެ ބޭފުޅާއަށް ދިން ލާރި މަދުވެެގން

މިނިސްޓަރުެގޔު އެޑި ޒިންމާގައިރަ  ކޭޝަން  ޕޭމެޔުއެޑި   ސްމީ  އެ  މިނިސްޓްރީން  އޭރުަގިއ    ންޓުދިންކޭޝަން  ޮގތަކީ 

ދޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެތާ. ެއ    ކަމަށް ވަންޏާ  އޮތް ޮގތް. ެއއަށްތުރެ އިތުރު ޕޭމަންޓު ދޭން އަންާގފައި ނެތީ  ފައި ންާގއަ

ޮގ މިހާރު  މެންބަރަކު  މަޖިލީހުެގ  ކޯޓަށްމުޢާމަލާތުެގ މައްސަލަ ވަޒީރުންެގ  ފޮނުަވއިފި.   ަވއިެގން    ދަނީ. ކޯޓުން ޗިޓު 

އެބަ ވެސް  މަޖިލީސް  ރައްޔިތުންެގ  ނިކުންނަނީ.  މި  އިޖުރާޢަތްތަކެއް  ނުބައި  ވަރަށް  މީަގއި  އޮތް.    އެހެންވީމާ، 

އަންނަ  އެއިރެްއަގއި  ފައިސާ  ދައުލަތުެގ  ޮގތަކަށް  ހުރި  ލާބަ  ބަޔަކަށް  ވަކި  ބަދަލުދިނުމުަގއި  މިކަހަލަ   އެހެންވީމާ، 

ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  މިސާލެްއެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުަގއި،  ނިވާފަތްަގނޑުެގ  ދައުލަތުެގ  ސަރުކާރަކުން 

މަޤާމު  އަސާސީޤާނޫނު ދިޔައިރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޭރުއުފަންކުރަމުން  މައުމޫން  ރައީސް  ހުންނަވާ،    ަގއި ަގއި 

.  ންމަތީ މީހަކު އުފަންކުރެވުނީތާ އޭރު  އަސާސީއަށްތުރެހުންނަވަނީ. ދުވަހަކު ވެސް ޭއނަ ކުށްވެރިެއއް ނުވާނެ. ޤާނޫނު

ޭއނާ ވެސް ެގއިން މުލިއާެގއަށް ދާއިރު ކުށެއް ވިޔަސް އޭނާ  ،  އެހެންވެެގން މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އިންނަނީ

ރަ އެހެންެވެގން  ޮގތަށް.  ޖެހުނީ.  ކުށްވެރިވާ  ޖަލަށްލާން  ޔާމީން  އެހެންވެެގން  ޖެހުނީ.  ޖަލަށްލާން  ނަޝީދު  އީސް 
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  އެހެންވީމާ، ކީްއެވެގންތޯ ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާތަްއ ހިންާގ މީހުން އެ މީހުން ދައުލަތަށް ެގްއލުންދީ، ދައުލަތަށް ެގއްލުން

. ސް މިނިސްޓަރު ޒިންމާ ނަަގން އެބަޖެހޭއެހެންެވއްޖެްއޔާ މިހާރުެގ ފިނޭން؟ ދޭން ލަފާދީ ބަޗައިެގން އެހެން ދެވެންވީ

ކަމެއް ކުރަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ   ވަރުބުނަން ެއބަޖެހޭ އޭނާ ކާކުތޯ އޭނައަށް ހުއްދަދިނީ މިށް ެގނެސް  މި ތަނަ

ދޭން ންޓެްއ  ރާންޓުކުރިތޯ އެްއވެސް ހުއްދަެއއް މިހާ ބަލްކް ޕޭމެނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހުން އޭނައަށް ްގ؟ ހުއްދަ އޮތީތޯ

ނުނިންމާ ޕްރޮސެސް  އުނހު ،  ދީފައި؟ ކޯޓު  ބަދަލުދިނުމަށް،  މީހުންނަށް  ތިބި  ދެން  ނަތީޖާއަކީ  ނިކުތް  ޭއެގން 

ބަދަލު  ދެން  ބުނެފިއޭ  މަޖިލީހުން  ދެން   ރައްޔިތުންެގ  ހަޅޭއްލަވާތީ  މީހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ނުވާނޭ.  ދީެގން 

ފަޤީރު ޤައުމުެގ ލިބޭ ލާރި   ހެންވީމާ، މިެގ ެގްއލުންވެއްޖެއޭ. އެހުއްޓާލިއްޔޭ. އެތައް ބަޔަކަށް އޭ އެކަން  ތިމަންނަމެން  

މެނޭޖު ރަނަގޅަށް  ފިޔަަވޅު  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިއާލާ  ވާނީ.  ވީޮގތަށޭ  ސްރީލަންކާައށް  ނުކޮށްފިއްޔާ 

ންވުާމއެކު  ދަންނަވާލުޑު  އަޅަންޖެހޭ. ެއއިްއޔޭ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ، މި ކޮމިޓީެގ މުހިންމު ކަމަކީ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނ

   ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރު ދަންނަވަން ލިބިަގތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖާބިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއް ލިބިެގން އަޅުަގނޑަށް ެއއަށް ވޯޓަކަށް  هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި  

 މީހުން މި ތިބީ.   3އެހޭނީ. 

 

 ކުރެްއވުން( މަޝްވަރާޑުަގއި މެންބަރުން ރެކޯ ފް ދަ)އޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ.    މި  ޖާބިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންهللا ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

މި ތަނަށް   އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ދެން ެވސް އެ ކަމާ ުގޅޭ އެހެން ަވޒީރުން

ހާޒިރުކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުން އަރިހުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްެގން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ ކަންތައް  

 އެޮގތަށް ެގންދަން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑު ެއކަމަކު ޯވޓަށް އަހަންޖެހޭނެ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 އާދެ! ވޯޓު ވެސް ދެްއވަންވާނެ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާ، ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ތާއީދުކުރެއްިވ، هللا އެހެންވީމާ، ޢަބްދު

ކޮމިޓީއަށް   މި  މިނިސްޓަރުން  ުގޅޭ  ކަމާ  އެ  އަދި  މިނިސްޓަރާ  މަޢުލޫމާތު ފިނޭންސް  ުގޅޭ  ކަމާ  މި  ހާޒިރުކޮށް 

އެދެން.    އޮޅުންފިލުވުމަށް ވޯޓުދެއްވުން  މެންބަރުން  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ކަމަށް،  )ވޯޓުދެްއވުން(  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

އަޅުަގނޑު އަދި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ، މިހާރު    ލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ!ޣުއެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ އަ

 ނޑުމެންނަށް މި ކަންތަްއތަކުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާާވ އެްއ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީއަޅުަގ

ިގނަ  ދުނިޔޭެގ  ކޯޓުން.  ސިވިލް  ބަލަނީ  މި  ވެސް  ކަންތައްތައް  މި  ކަންތައްތައް.  ވިޔަފާރީެގ  މިއީ  މި،  މިހާރު 

މާކެ ިމ ކޯ   ލްންޓައިޤައުމުތަކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންީވމާ،  ބަލަން.  މައްސަލަތައް  ވިޔަފާރީެގ  ހުންނާނެ  ޓެއް 

ލުމަށް މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ބެ  ރެކޮމެންޑޭޝަންެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ބޭނުން އެ ކަންތައް ވެސް ސަޖެސްޓުކުރަން.

މާކެންޓައިޞަޚާއް މިހާރު  އުފެއްދުން.  އްޓެކޯ   ލްކޮށް  ެއބައަޅުަގނޑުމެ  ދެން،  އާބިޓްރޭޝަން،    ންެގ  އޮތް 

ބިޓްރޭޝަން ޓްރައިބިއުނަލެއް އުފައްދާފަ. ނަމަވެސް ެއ  ެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް އާ ނއާބިޓްރޭޝަނަށް ދެޭވ ކަހަލަ، މިތާ

ިމ ދައުލަތާ ުގޅިފައި އޮންނަ    ،ތެރޭަގއި ވެސް ބޮޑަށް މި އޮންނަނީ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކާއި  ޓްރައިބިއުނަލްެގ މަސަްއކަތް

ެއއްެވސް މީހަކަށް މި އަންޑިުއ   ، ބެލުން. މިހާރު މި ކަންތައް، މި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، ކޮން ބަޔަކަށްމައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް އެބަޖެހޭ އަވަހަށް ޢަެގއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ޝަރީ  ނުވާނެ. އެއްެގއްލުމެއް ލިބިެގނެ  ތަށް ހުށަހެޅޭ 

ތެރެއިން އެ ތަނުން ހުށަހަޅައިެގންނެއް.     މި އޮންނަ ޕްރޮސީޖަރސިވިލް ކޯޓުން މިހާރު  ނިމެން. އެ މައްސަލަ ނުނިމޭ

ހުށަހަޅަން   އަޅުަގނޑު  ކަމަކީ  އެްއ  ކޯޓެްއ  އެހެންވީމާ،  މާކެންޓައިލް  ތެރޭަގިއ  ރެކޮމެންޑޭޝަންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޚާއް ބެހޭ  ވިޔަފާރިއާ  އެ  އުފެްއދުން  ޞައުފެއްދުން،  ކު.  ކޯޓެއް  މި  އެއާއެކުަގއި  ހަމަ  އެކިެއކި  އަދި  ރެވޭ 

ދައުލަތާޞަ ޚާއް،  އެއްބަސްވުންތަކުަގއި  އާބިޓްރޭޝަނަށް    އިކޮށް  ެއއްބަސްވުންތަކުަގއި  ކުރެވޭ  ފަރާތްތަކާ  އަމިއްލަ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ރާއްޖޭެގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޮތުން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ  އިންލާޙަމުެގ މަރުޔުދި

މިސާ މިހާރު  ދެން،  އަޅުަގނޑުމެންޮގތެއް.  ރިޕޯޓު  ،  ލަކަށް  މި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް 

  ަގއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފާހަަގކޮށްލެވޭ   1.31އާދެ! މިހާރު މި މިސާލަކަށް މީެގ    ވިދާޅުވެފައިހެން މި އޮތީ.

ްގރޭޑް ސްކޫލެއް ހިންުގމަށް ޝަރުތުކޮށް ބިާމއި ،  ވޭ އެްއވަނަ މި އޮންނަނީއެބަ   މައްސަލަތަކުެގ ޚުލާސާެގ ތެރޭަގއި 

ހަވާލުކުރު ކުރެވިފައިވާ   ،މުންއިމާރާތް  ކުންފުންޏާ  އެ  ދައުލަތުން  ސަބަބުން  ހިންުގމުެގ  ކޮލެޖެއް    އިމާރާތުަގއި 

ޮގތުަގއި  ބަދަލުެގ  ކުންފުނިން  އެ  ުގޅިެގން  ބާޠިލުކުރުމާ  އެދުމުން  އެއްބަސްވުން  ޮގތުަގއި  ބަދަލުެގ  ކުންފުނިން  އެ   ،

ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓުަގއި އޮންނަ ޮގތާ ޚިލާފަށް    ިގނަ އަދަދެްއެގ ފަިއސާ ދިނުމަށް ދައުލަތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން.
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ދެން ކުރީމާ  ދޭ  އަށްއެ  ކަމެއް  ކޮންޓްރެކްޓާ  ބަދަލެއް  އެ  ަގބޫލެްއނުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑަކަށެއް  ކަމަކަށެއް  ންޖެހޭނެ 

ހުރަސް  ކަމެްއަގިއ  ކުރަންދިޔަ  ެއއްޮގތަށް  ކޮންޓްރެކްޓާ  ެއ  ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ  މަސަްއކަތްކޮށް،  އެްއޮގތަށް 

އެޮގތަށް   ހަމަ  ބަދަލުދޭންޖެހޭނީ.  އެއަށް  މެންބައަޅައިފިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ދީބާޖާދެންމެ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  ެގ ރު 

މައްސަލަ ވެސް. ެއއީ ޓްރާންސްޕޯޓު ކަންތައްތައް ހިންުގމާ ހަވާލުކުރި. ޓްރާންސްޕޯޓު އެއްބަސްވުމާ ެއއްޮގތަކަށް ެއ  

އޮތް ހުއްޓާލާފައި  ދަތުރުތައް  ދުަވހެއްވަންދެން  އެތައް  ނުދިން.  ފޯރުކޮށެއް  ފަރާތަކުން  އެ  އެހެންވީމާ،  .  ޚިދުމަތެއް 

މިހެ މިތައް،  އޮންނަންވާނެ  ކޮންޓްރެކްޓު  މި  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ނޫނީ  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ބާޠިލުވީ  މި  ންވެއްޖެއްޔާ 

ވަންޏާ  ބަދަލުދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ބަދަލުދޭކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި  ބާޠިލުކުރެވިއްޖެއްޔާ ދެން  ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް. 

މިމިހާރު   ދެންޮގތުވާ މީަގއި  ދޭންޖެހޭނީ    ން  މިހާވަރޭ  ާގނޫނަކުން  އެއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިނުމުަގއި  ބަދަލު 

މީހުންނަށް   ހުންނާނީ  ަވރަށް  އެކި  ކަންތަކުަގއި  އެކި  ނުވިސްނޭ.  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަަމކަށް  ކަމެއް  ކަނޑައެޅިދާނެ 

ންނަންޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް އާބިޓްރޭޝަން ކޮންމެެވސް އެހެން ދިމާލަކުން އަ  ެގއްލުން ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިސްކިތެއް ައޅަން، އެޑްާވންސްކޮށް އެތައް ބަިއވަރު    5ނޫނިއްޔާ ކޯޓުން. ދެން، އަނެްއ ކަމަކީ މީެގ  

މުެގ . ބިބިމުެގ ެވރިފަރާތެއް ނޭނެގނެތް. ހަވާލުކުރިއިރުަގއި    ެއއްދޭ. އެތާނެގ ެއްއވެސް ކަމެއް ހިނާގފަ ފައިސާެއއް

ދި ދިޔަ  ލަސްވެެގން  ބޮޑަށް  އެހާ  ކަންތައް  އެ  ސަބަބުން  ނޭނުގމުެގ  އިތުރަށް  ޔުވެރިފަރާތް  އަނެއްކާ   30މުން 

ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ފައިސާ ހޯދަންވެެގން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިއިތުރަށް  އަދި  މިލިއަނަށްވުރެ  

  ފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ،ވި ލިޔެ އެނެގން އޮންނަ ޮގތަށް މި ކޮންޓްރެކްޓްތައް

 އެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އާދެ! ޔަޢުޤޫބް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެން،  އި  ދެންމެޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!   ވާހަކައެއް.  ރަނަގޅު  ހަމަ  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކުރެއްވި  މުޤައްރިރު  އްޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑު   ފެންނަމީަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ރިޕޯޓުަގއި  މަސަްއކަތަކީ  ،  މި  މިދިޔަ  މީެގ  ޮގތެއްަގއި  މައިަގނޑު  ފެނުނީ 

ކޮމިޓީއެްއ އުފެދިެގން ދިޔައީ. އެ ކޮމިޓީ ެއ    ބަދަލުދޭން ސެޓްލްމެންޓް  ބަދަލު، ބަދަލާ ުގޅިެގން މި ކުރެވުނު ކަމަކީ 

މި ކަންކަމަކީ މީެގ ކުރިން ެވސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ެއ ،  އެ ކޮމިޓީން ތްރޫކޮށް ބަދަލުދިނުމާއި،  އުފެދުނު ޮގތާއި 

ހިތްހަމަނުޖެހި މެދު  ެވސް ،  ކަންކަމާ  ބައްދަލުވުންތަކުން  ކޮމިޓީ  ކުރީެގ  މީެގ  ކަންކަން  ނުރުހޭ  މެދު  ކަންކަމާ  އެ 

ދިނުމުަގއި ބަދަލެއް    ނޭގނެ. އެހެންވީމާ، އޭެގ ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ވެސް ވަކާލާތުކުރަމުން އަީއ ބަދަލުއެ

ބަޔަކަށްތޯދޭންޖެހޭ ކޮން  ކިހާވަރެއްކަން،  ދޭންޖެހެނީ  ނޫނީ  މިންވަރަކަށްތޯ  ،ކަން  ކަނޑައަޅަންވާނީ  މި  ، ކިހާ  ކަން 

މަރުހަލާަގ ދެންޝަރުޢީ  ނިމި  މަރުހަލާއެއް  ހުރިހާ  ދޭން  އި  ފަހުން  ދޭނިއްޔޭ  އޭެގ  ދޭންޖެހޭ   ޖެހިއްޖެްއޔާމުން 
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ބައިވަރު   އުފެދޭ  ސުވާލު  އޭެގ  އުފެއްދީމަ  ކޮމިޓީއެްއ  ސެޓްލްމެންޓް  ކަމަށް  އެ  ވަކި  އެހެންވީމާ،  މިންވަރެއް. 

 ހުރިހާ ކަންކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން މި   މި ދޭ ޮގތާ،  ދޭ ފަރާތާއި،  އެ ބަދަލުދޭއިރު ެއ ދޭ މިންވަރާއިއި،  ކަންކަމާ

ކަން ކުރުމޭ އެންމެ ބުއްދިވެރިކަމަކީ.  ސުވާލު އުފެއްދުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީެވ ޝަރުޢީ މަރުހަލާެގ ތެރެއިން އެ 

ިއ  އާ ދެން، ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް އަދި މީެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ފަރާތްތައް ެއކި  އެ  ކުރާ  އޮޕަރޭޓު   ރާއްޖޭެގކޮށް  ޞަޚާއް،  ބައެއް  ދުވަހުވެސް  ބައްދަލުކުރި  ބޭންކުތައް  ހުރިހާ 

ރާއްޖޭަގިއ   އަދި  ވިޔަފާރިތަކާއި  ރާއްޖޭެގ  ނުކުތާއަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ފާހަަގކުރެވުނު  ވެސް  ބައްދަލުވުމުަގއި 

މިއަށްުވރެ ރަނަގޅަށް ދޫނުކުރެވޭ ، މިކަންކަން މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ، ލޯނު ދޫކުރުމާ ކަށްވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަ

އެއާ   އަދި  ދޫކުރީމާ  ލޯނު  ަމއްސަލަައކީ  ނޫނޭ.  ނެތިެގނެއް  ފަންޑު  ެއކްސެސް  ބޭންކުތަކުަގއި  ކޮންމެހެން  ސަބަބަކީ 

  ، ެއ ދާ ަމއްސަލަތަްއ ޕެންޑުެވެގންށް  ލާއައެހެނިހެން މުޢާމަލާތްތަކުެގ ސަބަބުން ދެން ކޯޓު މަރުޙަ  ުގޅިެގން ިވޔަފާރި

ރާއްޖޭެގ މި ސިސްޓަމް   އޭއަހަރު ވެެގންދާތީ އެ ކަންކަމަށް ޙައްލު ނުލިބި ލަސްވާތީ  20،  15،  12،  10ލަސްވެެގން  

ވިޔަފާރީެގ   ކުރޭ  އެބަ  ފާހަަގ  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  އެ  ބޭނުންޭވ  އެބަ  ރާއްޖެއަށް  އެހެންވީމާ،  ޮގތުން.  އޮންނަ 

ެއބަ ބޭނުންވޭ. އޭެގ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ޔަޤީންކަން  ރާއްޖެއަށް   ުގޅޭ ޮގތުން ވަކި ޚާއްޞަ ކޯޓެްއ  މުޢާމަލާތްތަކާ

، އަދި މިއާ އެްއކޮށް މިޮގތަށް މި ެގއްލުމާއި މި ބަދަލާޔަޤީންކަން ލިބި  ލިބި އަދި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  

އަދި ެއ   .ބިލުކަން ފަހިވެެގންދާނެާގއުސޫލަކުން ކަންކަން ކުރުމުެގ    މިކަންކަމާ ުގޅޭ ޮގތުންވެސް ިމއަށްވުރެ ހަރުދަނާ

ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތް  ވިޔަފާރިކުރާ  އެ  ކުރާ  ތައް ެވސް  އެްއވެސް،  އެ  ޮގތުން  ުގޅޭ  މަސައްކަތާ    މިސާލަކަށް ،  އެ 

ދައުލަތަށް ލިބޭ ެގއްލުމެްއ    ވެެގން  ލުކުރާ ފަރާތަކުން އިހުމާ  ވިޔަފާރި  ނޫނީ އެ،  އިހުމާލެއްވެ   ދައުލަތުެގ ފަރާތަކުން

އޮންނާނެ. ުމެގ ފުރުޞަތު  ޔުހަމައަށް ދި  ޮގތުން ެވސް ތަންކޮޅެއް ޭއެގ ސެޓްލްމެންޓަކާކަންކަމާ ުގޅޭ    އޮެވއްޖެްއޔާ އެ 

ދިޔައީމިސާލަކަށް   މި  ފާހަގަވެެގން  މި  ކުރީގައި،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރުފިޔާެގ   400،  300ެވސް    މީެގ  މިލިއަން 

  ، ކުރަން މި ހުށަހަޅާ ޑޮކިއުމެންޓްސްތައްބަދަލު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ސާބިތު،  ބަދަލު ހޯދަންދާއިރު ކޯޓުތަކަށް މި ހުށަހަޅާ

ތާނަގއި ކަންކަން ކުރެވިފައި ހުރި ޮގތަށް ބަލާއިރު އެ ޑޮކިއުމެންޓަކީ އެންމެ ދެ ޞަފްޙާެގ    ރާއްޖޭަގއި ފާއިތުވި  މި

ނީ. މިލިއަން ރުފިޔާ ބަދަލުދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ސާބިތުކުރެޭވވަރުެގ ެއއްޗެހި މި ހުށަހަޅަ 400 ،300ޑޮކިއުމެންޓަކުން މި  

މިހާ ސިމްޕަލް ،  ކުރާއިރުމް ބަޔަކު ކްލެއި  ބަދަލެއް  އެހާ ބޮޑު  ،ނުކުރެވޭ އެހާ ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ބޫލެއްަގއަޅުަގނޑަށް  

.  އެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްރ، އެހާ ސިމްޕަލް ޕްރޮސީޖަޮގތަކަށް ބަދަލު އެއީ ދޭންޖެހޭ އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނޑަެއޅޭ

މިއީ  ދައުލަތުެގ މި ފަިއސާައކީ ރައްޔިތުންެގ ޓެކްސް ފައިސާ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން  ވެސް ނުވާނެ.    އޮެވެގން

ކޮމިޓީން  ންރިޕޯޓު ނިމިެގންދާއިރު އަޅުަގނޑު އު  އަޅުަގނޑުމެން މި ދިރާސާ ކުެގ  ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތަމީދުކުރަން މި 
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ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ޮގތު ،  ތެރޭަގއި  ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް  ސްޓްރޯންްގ  ކަންކަން ވަރަށް  ުގޅޭ  ސެޓްލްމެންޓާ  މި  ަގއި 

ފާހަަގކުރެްއވި މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އެާއއެކު  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ކަމަށް.  މި އަންނާނެ  ކޯޓުތަކުެގ  ފަދަ 

ުގޅޭ ޚާއްޞަ ކޯޓެއް އުފެދިެގން އަންނާނެ   ިވޔަފާރީެގ މުޢާމަލާތްތަކާ،  ސިސްޓަމްެގ ތެރެއަށް ވިޔަފާރީެގ ކަންކަމާއި  

 ލަން. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ  އެދެން.   ވެސް  އަޅުަގނޑު  ނިމިެގންދިއުންށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިކޮެމންޑޭޝަން މީގެއިން  ޮގތަ

ފާހަަގވާ   އަޅުަގނޑަށް  މިހިރީ  މައިަގނޑުޮގތެްއަގއި  ރިޕޯޓުަގއި  ސެޓްލްމެންޓް   ކަންކަަމކީ،މި  އެ  ދިނުމުަގއި  ބަދަލު 

އުފެއްދުމާއި އެކޮމިޓީ  ކޮމި  ،  އެކިެއކި  ސެޓްލްމެންޓް  ކޮމިޓީެގ  ސެޓްލްމެންޓް  ޮގތާއި،  ދިޔަ  މަސައްކަތް  ޓީެގ 

ޭއެގ ސަބަބުން ބައެއްފަހަރު ކޮރަޕްޝަނަށް    ،ޓްރީޓްކުރެވުނު ޓްރީޓްމެންޓުތަކާކުރެވުނު، އެ  މައްސަލަތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން  

ޮގތަށް ބޮޑަށް މި ރިޕޯޓު   ށްދޭ ުމެގ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ހާމަކޮޔުކަހަލަ ޮގތަކަށް މަސައްކަތް ޮގސްފައި ނޫނީ ދިމަުގފަހިވާ

މަަގކީ    އަޅުަގނޑުމެންނާ އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ކުޑަކުރެވޭނެ  އެކަން  އެހެންީވމާ،  މިއޮތީ.  އައިސްފައި  މި  ހަމައަށް 

މަރު ަގއަޅުަގނޑު   ޝަރުޢީ  މި  ޮގތުަގިއ  ފުރިހަމަވެެގންދާނޭހަބޫލުކުރާ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ތެރެއިން  ޮގތަކަށް    ލާެގ 

އޮތީ.  އެ  މަޖިލިސް އަތުަގއި އެ ބާރުވެސް    ، މިއެއީ އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި  .ނަށް މިކަން ނިންމުންއަޅުަގނޑުމެން

މަރު ޝަރުޢީ  ދަންނަވާހައެއީ  މި  ތެރެއަށް  މަރުލާެގ  އެ  އެޑްކޮށްެގން  ތެރެއަށް  ޭއެގ  ކޯޓެއް  ފުރިހަމަ  ހަކަހަލަ  ލާ 

ތެރެއަ  އްގެ ނިޒާމެ މިންަގނޑެއްެގ  މަސައްކަތްކުރާނެ  ފަތެރެއިން  ެއ  ކުރިއައްށް  ެވސް    އަޅުަގނޑު  ޔުންށްދިތައިެގން 

އަޅުަގނޑުެގަގ އެހެންވީމާ،  ލަފަ  ބޫލުކުރަނީ.  ހަމަ  ނިމިެގންދާއިރު ވެސް   ރިޕޯޓު  މި  ހަމަ  އަކީ 

މަސަްއކަތް   އެ  ޭއެގ  ތެރޭަގއި  ރިޕޯޓު    ހިމެނިެގންދާނެހެންރިކޮމެންޑޭންޝަންސްތަކުެގ  މި  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ން.  އްވުނިންމައިދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖާބިރު. هللا އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްހެން  މީަގިއ  ކިޔަނީ.  މި  ެއކަްއޗެއް  އެންމެންވެސް  އަނެއްހެން 

ކޮމިޓީ  އެކައުންޓަބިލިޓީ  އީމިމެންބަރުންެގ   ފައިނޭންސް  ޕަބްލިކް  ވަނީ.  ކޮމިޓީ.  އޮޕަރޭޓް  ދެން   މި  އެހެންވީމާ، 

ރާވަންޖެހެނީ. މިހާރު  ޝެޑިއުލްއެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން   އަޅުަގނޑުމެން  ރިކޮމެންޑޭޝަން  ،  މީހަކުވެސް  ކޮންމެ 

އަރުވާ އަޅުަގނޑު  ޕޭޕަރު  ރިކޮމެންޑޭޝަން  ައޅުަގނޑުެގ  ތަްއޔާރުކުރަންީވ.  ޕޭޕަރު    ނަން. ޕޭޕަރެއް  އެ  ދެން  އެީއ 
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ޓީމަކުން   އަޅުަގނޑުމެން ވަކީލުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޑިސްކަސްކުރެވޭނެ.  އަޅުަގނޑު ،  މިހާރު  ތެރޭަގއި 

ން  މިހާރު މާކެންޓައިލް ކޯޓެއް އުފެއްދު.  ިއންޓަރނޭޝަނަލް ވަކީލުން ެވސް އެކުލެވިެގންަވކީލުން،  ލައިޒުކޮށްފިން  މޮބި

ޝަރީޢަތްކުރާ މީހުން ލީމަ ރަނަގޅެއް ނުވާނެ.    ކުކުޅުދާފައި  އްމާކެންޓައިލް ކޯޓެއް އުފަ   ރަނަގޅު ކަމެއް. ދެން  ވަރަށް

އަންނަ އެކުެއކީަގއި  ކޯޓާ  ރަނަގޅު  މާކެންޓައިލް  ކުރެޭވވަރުެގ  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  އިންޓަރނޭޝަނަލީ  ންޖެހޭނީ 

އެހެންވީމާ،  ހިއުމަން ރިސޯސަސް ެގންނަން.  އި ނެތް ވަސީލަތް،  ޓީމެއް، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުއްދަ ދޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގ

ފަނޑިޔާރުންނެއް   ބިލުާގ  ވޭވަރު ޑީލްކުރެ   ޑޮލަރުެގ  ރާއްޖޭަގއި މިވަުގތު ފަނޑިޔާރު ގެއަކަށް ހަންރެޑްސް އޮފް މިލިއަން

 ދުރު  ނެތް. ފަނޑިޔާރުންެގ ތެރޭަގިއ މިތިބީ މަދަރުސާއިން ކިޔަަވއިެގން ައއިސް ތިބި ވަރަށް އަނެއްހެން ވިޔަފާރިއާ

ފަނޑިޔާރުން ިގނައިން މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރު ެގތަކަށް މިވަުގތު އަޅުަގނޑުމެން ބަރޯސާކޮށްެގން މިހާބޮޑު  

އިންވެސްޓް އަންދާޒާެއއް ނުކުރެވޭނެ  ތިބިއިރުަގިއ ފަނޑިޔާރުެގތަކަށް  އެތަްއ  ސްމެންޓްއޮޕަރޭޝަނެްއަގއި  ހުއްޓި،  ތައް 

ޮގތުަގއި    ފެޝަނެއްދަނީ. އެއީ ޓައިމް    ޮގތަށް ޢަމަލުވެެގން މި  ެގންދާުގރޫޓްވެބަނޒަމާނެއްވަންދެން އިންވެސްޓްެމންޓް  

މިދިޔަ   އެފް.  އެންޑް  ޮއން  މަޖިލީހުަގއި  މިދަނީ  ދަްއކަމުން  ވާހަކަ  އެ    އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަހަރު  24އަޅުަގނޑުމެން 

ައއި   ދައްކަމުން  ވާހަކަ.  ތާރީޚުަގއި  މި  މެންބަރުާވހަކައަކީ  ދޮށީ  މަޖިލީހުަގއި  އެހެންވީމާ، މި  ތިބި.  އެބަ  މިތާ  ން 

އުފަ ކޯޓެއް  ާމކެންޓައިލް  ހުށަހަޅަނީ  މި  އުފަ އާބިޓް  . ދަންއްއަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑުެގ  .  ދަންއްރޭޝަނެްއ  ސަރުކާރުން 

ެއ މީހުންެގ ާގތް މީހުންނަށް ލާރިދީފައި ދެން  ،  ނޫމަޑިއަށް ލާރިދީފައި ދެން ހުރި،  ޮއތީ  ހަމައެކަނި އިޝޫއަކަށް މި

ލާރި  ހޯދަން މި ޖެހެނީ. އަޅުަގނޑަށް    އް މިކިހިނެއްތޯ މިވީ. އެ ސުވާލުެގ ޖަވާބެ   މިއީ  ށް ދޭންވީމަތިބި މީހުންނަ

އޭ. އެީއޭއ  ޯގސްވީ ދެން މީނާއަށް ލާރި ދޭންވީމަ ެއހިސާބުން  ،ދީފައި ލާރި ނަށް ތިން މެންބަރުންމި ކޮމިޓީެގ ލިބިފައި،

ޯގސްވި   ދައުލަކަމަކީ.  މި  ދިންއިރުަގިއ  މީހުންނަށް  އެ  ލާރި  އެ  މިހާރުއެހެންވީާމ،  ޚަޒާނާއިން  ފިނޭންސް   ެގތުެގ 

  މެންމި ރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑު،  ސާފުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ  ތިއޭ  ،ތޯމިނިސްޓަރު މި ޕޭމެންޓް ހެދީ ކާކު އަންަގިއެގން

ކީއްވެެގންތޯ.  ފައިންޑު ނުދިނީ  ބަދަލު  މީހުންނަށް  ތިބި  ދެން  ނުކުތާއަކީ  އަނެއް  އެއީ.  ނުކުތާ  އެއް  ކުރަންޖެހޭ 

އެއްހަމައެްއަގއޭ  އެންމެން  ބުނަނީ  ކުރަންޖެހޭނީ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ލާރި   އެހެންނޫނިއްޔާ.  ކަންކަން  އެ 

ހަމަތާ  ރިފަންޑްކުރަންޖެހޭނެ ނުބައި  އެއީ  ޮގއަނބުރާ.  އުފުލަންޖެހޭނެ،    އްސައަކުން  ޒިންމާ  ވަޒީރު  ދެން  އޮތިްއޔާ. 

ޮގތަށް. ވަޒީރުން ޒިންމާއަ ނޫންތޯ  ވަޒީރަކު އަދި ޖަލަކަށް ނުލާ؛ ވެެގންޢަބަރީ  ށްރައީސް ވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ 

ލާން ޖެހުނީ    އޭނާ ޖަލަށް  .އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ަވއްކަން ކުރީމާ ؟ޖަލަށްލީ ކީއްެވެގންތޯ  އަދީބު ؟އަދީބު ފިޔަަވއި

ޖީބަށް  އޭނާ  ދައުލަތުެގ ޚަޒާނާަގއި ހުރި ލާރި، ލިބެންޖެހޭ ލާރި  އި ހުރި،  އޭނާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގަ  ؟ކީްއވެެގންތޯ

އޭނާ   ދިނީއޭެގއިން  ލައިެގން  ލާރި  ނޫމަޑިއަށް  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ހުރި  މިހާރު   ކިހާވަރެއްތޯ  މަވިޔަފާރިކުރީމަ. 
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ލިބު ސަރުކާރުެގ  ؟ ނީއޭނައަށް  ެއވަރު ބި  ތިމި  ނަަގއިެގންތޯ  ކިހާވަރެއް  ބޭފުޅުން  މިޑީލްއެއް    އިސް  މި ހެދީ.    އީ 

ެއހެންވީމާ، މި މަޖިލީހަށް    ންނަވަނީ.ެގ ވާހަކަ މި ދަމަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް

ރުކުރަންޖެހޭ ހާޒިރުކުރަން.  ހާޒިވާނީ    ސްކޮށްފައިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފާ،  ެއއްޒިރުކުރާނެ ޝެޑިއުލްހާއެ ބޭފުޅުން  

އެޓަރ ދެން  މިނިސްޓަރު،  ފިނޭންސް  ދެން  ޖެނެރަލް  ނީމީހުންނަކީ  ޖެހެނީ.ތާ  ފެންނަނީ    މި  ދެ  އެ  އަޅުަގނޑަށް 

ެގންނަން ރަނަގޅަށްތޯ   ފުރަތަމަ   .ބޭފުޅުން  އިޖުރާޢަތްތައް  މި  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ދެން  މިނިސްޓަރު.  ފިނޭންސް  ވެސް 

  ދެންނެވި ކޮމިޓީަގއި އިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް. ހަމަ އެ ކޮމިޓީަގއި އިން ބަންޑާރަ ނައިބު   މި،  ންދިޔައީ ެގ

ބަދަލު ރައްޔިތުންނަށް  ނިކަމެތި  ެއހެން  ބޭފުޅުން  އެ  ފަހުން  ވިދާޅުވަނީ  ދޭން  ވެސް.  ބޭފުޅުން  އެ  ަގޑީަގިއ  ،  ދިޔަ 

އަޑު ހުއްޓާަގދަމަޖިލީހުން  މިހާރު  ތިމަންނަމެންނަށް  މިކުރާތީ  މީހުން.   އިރުަގއިލީއޭ.  އެ  ނަާގފައޭ  އެތި  ބޮޑު  މިއޮތީ 

ކްރިސް ކިޔާ މީހަކަށް އޭނާ ނިންމަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުނިންމަނީސް ބޫލެއްނުކުރަން ހިލޭ ސާބަހަކަށް  ަގއަޅުަގނޑު  

ރިޒަރވްިއން    . ދައުލަތުެގ ފޮރިންއްމި ސަރުކާރު އައިސް ޅަފަތުަގއި އެ ޕޭމެންޓް ހަދަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށެ

  ވެސް   އަދި ބަހާލައިެގން  އެކަން ކުރީ.   އަޅުަގނޑުެމން ދަރާ ތިއްބާ،  ތިއްބާއަހަރުެމން ދަރާ  އެހާ ބޮޑު ޕޭމެންޓެއް  

ނެޯގ އޮތީސް.  އެހާ  ޝިދެވެން  ކީއްެވެގންހޭ  ހުންނަންޖެހޭނެ.  ވެސް  ސްކިލް  ނެޯގޝިއޭޓް  ކުރެވުނީސް.  ވެސް  ޭއޓް 

ޕޭމެންޓަ އަޅުަގނޑުމެން  ށްބަލްކު  ކީއްެވެގންހޭ  ދެން  އުފުލަންޖެހޭނެއޭ.  ޒިންމާ  އޭެގ  ވެންޓިލޭޓަރު  ،  ދާންޖެހުނީ. 

ކޮންތާކަށްތޯ ލާރި  އެ  މައްސަލަިއަގއި  އޮޕަރޭޓްވީ ؟ދިޔައީ  ވިްއކާލި  އޭތި  ޯއޑަރަށްތޯ  ބައިވަރު   ؟ކާކުެގ  މިހެންޮގސް 

ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ؛ ަގނޑުމެން ބަލަމުން މިދަނީބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަ ހުއްޓޭ. މިދިޔަ ދިުގ ތާރީޚުަގިއ އަޅު

ހުއްޓޭ    އްސުރެކުރީ އެބަ  ަމއްސަލަތައް  ހުރި  މިސާލެއް މި  ބަލާފައި  މަސްކުންފުނީ  ެގމަޖިލީހުަގއި.  ކުރީެގ    ެގޮގތުން 

އި މިހިރީ ހަމަ މިތަނުން ބަލާފަ  ، ެއއަރ މޯލްޑިވްސް މައްސަލަ  ، މިފްކޯެގ ކުރީެގ ނަމުން އެފް.ޕީ.އައި.ޑީެގ މައްސަލަ

އަސް މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ޑިމޮކްރެޓިކް  ކޮންޓިނު  މައްސަލަތަކޭ. މި މައްސަލަތަކޭ  ހުރިފަިއ  ފަރުާވއެއް ނުލިބިއެްއވެސް  

ެއކައުންޓަބަލްށްވެ އޮޕަރޭޓްކުރަނީ؛ ޓެްއަގއި  މި  ފައިނޭންސްިއން  ޕަބްލިކް  ކުރުވާނެ    .މިއަދު  ެއކައުންޓަބަލް  ޕަބްލިކް 

އަޅުަގނޑުމެ އަޅުަގނޑުމެންނާއަޅުަގނޑުމެން.  އަންނާނެ  ޕަބްލިކް  ޕޭޔަރުންެގ   ންނަށް  ޓެކްސް  މިހާރު  އެއީ  ދިމާލަށް. 

. ދިނީމަ ދާ އޮހުރުވާލަިއެގން ހޯދާ ލާރި ިމ ދެނީ ދައުލަތަށް،  ކޮށްެގން  މަނީ މިއީ. ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން މަސައްކަތް

 ކަމަކުނުދޭ   ބޮޑު ޕޭެމންޓް ހަދާލީމަކަލަ ބަންލާފައި  އެއް ދަން  އްބަކެމްޕޭނު ފޫ  އްސަ ހަަމ އައި   މިހެން އަންނަ ސަރުކާރު

ދެންއޭނޫންތޯ ކުރުމާ،  .  ކެމްޕޭނުތައް  ބޭނުންކޮށްެގން  ކުންފުނިތައް  ކަންތައްތައް،  އިސަރުކާރުެގ  ޯގސް  ވަރަށް   ިމއީ 

.  ކަށެއްމައަހަ  އަދާ  ދުވަހަކުވެސްނެއް  ސަރުކާރުެގ ތާއީދާއެްއކޮށްވިންެއއް ނުވޭ    އަޅުަގނޑެްއ ގައިމު،  ކެމްޕޭނެއްމިއީ.  

ހޮވޭ  ބޭނުންކޮށްފައެ   .އިނޭގތޯ  އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑު  ަވސީލަތެއް  ެއއްވެސް  ހުވަދުއަތޮޅު   އްސަރުކާރުެގ  ނޯންނާނެ. 
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ކުރިމަތިލީއިރު އަޅުަގނޑު  ރަށްރަށު  އި ަގއުތުރުބުރިއަށް  ހުރިހާ  ެއ  ވެސް  ވެސް  މައްޗަށް  ަގދަވީ  ެގ  އަޅުަގނޑު 

ސަރުކާރުން ؟ކީްއވެެގންތޯ ކަ  ޝީރީންއަށް  ކޮށްދެނީ.ހުރިހާ  ހޮވެ  މެއް  އަޅުަގނޑު  ދާއިރާއަނީއެކަމަކު،  ކާށިދޫ   ށް. 

ސަރުކާރު މި  މިފަހަރު  އެްއކޮށް  ެވސް  އަޅުަގނޑާ  މިހިރީ ތަށްނެރުނު.  މީހަކު  ން  އަޅުަގނޑު  ދުއްާވލާފައި  ޓުމަތިން 

ހުވަދޫ  . އައިސް ައޅުަގނޑުމެން  މި  ެއއީ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ބުނަންޏާ.  ވިޔަސް، ބަހުން  މީހަކު  ހުރި  ވަޒީރަކަށް 

މި ވަރަށް ސާފުވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ިވޔަސް، ރައީސަކަށް ހުރި މީހަކު ިވޔަސް  ކަޒީރަކަށް ހުރި މީހަކު

ލައިސަންންސް އަޅުަގނޑުމެން  ވައްކަންކުރަން  މީހަކީ  ހުންނަ  ެގނެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް  ހުންނަ   އްސަދީފައި 

  ަވއްކަންކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެސް ެވެގންނުވާނެ.  ަވޒީރުންނަކީ އޭނަ އަންަގވާހާ ޮގތަކަށް. އަދި އޭނާ ލާ  މީހެއް ނޫން

ޕްރޮސެސް   މި  މިހާރަށް  މިހާރުން  އަދި  ކަންތައްތަކާއި  އެފަދަ  ވާހަކައަކީ  އިޢުތިރާޟުކުރަމޭ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ެގންދި ޓަކައި ޔުކުރިއަށް  ބޮޑު  ،  މަށް  ވަރަށް  މައްސަލައެކޭ މިއީ  ހިނަގންޖެހޭ    މިއީކީ   އަޅުަގނޑުމެން.  ތަޙުޤީޤެއް 

ކޮމިޓީ ރިކޮމެންޑޭޝަން  ނޫން.  ކޮމިޓީއެއް  މަޢުލޫމާތުއެއް.  ތަޙުޤީޤު  ނުކުރާނެ.  ތަޙުޤީޤެއް  ސާފުކޮށްލާނީ.    ިމތާކުން 

ކޮމިޓީއާ ދިޔަ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ތަޙުޤީޤުއިހަމައަށް  މި  ްއޔާ  އެހެންވީމާ،  ކުރާނެ.  ޮގ  ެވސް  ޝެޑިއުލްއެއް    ންތުދެންނެވި 

ޓްރެކު  ،ހަދާފައި ފާސްޓް  ވީހާެވސް  މައްސަލަ  މީހުންނަށް    މި  ތިބި  ނުލިބި  ދެން  އޭރުންތާއޭ  ޖެހޭ.  އެބަ  ެގންދަން 

ރިކޮމެން  ބަދަލު ލިބޭނީ.ޑް  ދޭން އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލު  މީހުންނަށް ވެސް  ބައި ރަނަގޅު ކަމަށް    ކުރީމަ އެ  ކުރީެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ރިޒަރވް  ދައުލަތުެގ ޚަޒާނާަގއި ހުރި   ބަދަލު ދީފައި ނިންމަންޖެހޭނީ.  ވަންޏާ ދެން ތިބި އެންމެންނަށް

އުޅެނީ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް    ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ބަލަން ޖެހިެގން މިޖެހޭނެ.  ބަލަން  

ރަްއޔިތުން   ވެސް   އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއްނުޭވ ެއްއޮގތަކަށްދަނީ.    އެ މި ދިމާވި ޮގތުން. މެންބަރުން ަގއިަގއި ރޯކުރަމުން  

. ރައްޔިތުން  އްނިކޮށް ައޅުަގނޑު އަންދާލާކަށެދަމި މަޖިލީހުެގ މެންބަރަކަށް މިހާ ދޮށީ އުމުރުަގއި    އަޅުަގނޑު  އައިސް

ޮގތެއް.   އިތުރު  ނޯންނާނެ  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  އަންދާލާނެ  އައިސް  ފަޤީރުވެއްޖެއްޔާ  ބޮޑަށް  ޖެއެހާ  ހިެގން. މިއޮތީ 

 ސަރުކާރު   ސަރުކާރު ެވއްޓިއްޖެ. މި ރާއްޖޭމިލިއަން މީހުން މި ތިބީ އަރާ ކާ ހިސާބުަގއި.    24އަންދަމުން އެ ދަނީ.  

،  އެހެންވީމާ، ަގާވއިދުން މި މައްސަލަ ބައްލަވައި  މު.ަގންޏާބޮޑެތި ވައްކަންތައް ހިނ  މިފަދަެވއްޓިދާނެ އިނޭގތޯ    ސްވެ

މުޤަ  ިއއްޒަތްތެރި  އަދިަގާވއިދުން  މުޤަްއރިރު  އްރިރާއި  ކޮމިޓީ  ނައިބު  މޯލްޑިިވއަން   ެގމި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަކީ  ދެ 

އަޅުަގނޑު   ބޭފުޅުން.  ދެ  ތިބި  ައއިސް  ެވެގން  ވަޢުދެއް  އެތައް  މައްޗަށް  ރަްއޔިތުންެގ  ޕާޓީން  ޑިމޮކްރެޓިކް 

ވެސް    މިނިސްޓަރަކާއަޅުަގނޑު    ،ންޒާތީެވެގނެއް ނޫ  ކަމަށް. އެއްވެސް ބަޔަކާ  މީދުކުރަން މި އަމާނާތް އަދާކުރާނެންއު

؛ ޒާތީެއއް  ވެސް. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރަކާއ  ތިބީ  މެންޓެހި މިނިސްޓަރުން އަޅުަގނޑު ށް ޒާތީ ކަމެްއ ނެތް. ވަރަށް ރަ

  މިވަރު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިނީގ ކީްއެވެގންތޯ. ދެން މިހާރު ތިބި މިނިސްޓަރުންނަކީ އަނެއްހެން  ނީމި ބަލާލަން ބޭނުންވަ
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ހޯދަންޖެހޭ މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރޕޯލް  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދަން  މީހުން  އެ  ބަެއއް.  އުޅޭ  ނަާގ  ފިލައިެގން  ފޯނެއް  ނީ. 

ޔަތު ެއއީ.  ޝިކާ ރަްއޔިތުންެގ  ވަރަށް ިގނަ    މު.ބަެއއް ނޫން ވަރަށް މަދުފަހަރަކުން ނޫނިއްޔާ  އްވާބައެއް ނޫން. ބައްދަލެ 

އޮންއެއީ   ނިޒާމެއްަގއި  ރިޔާސީ  ކިންުގމިކަހަލަ  ސީދާ  ެއއީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ  ެއީއ  އެޮގތް.  ކިންުގ  ނާނީ   .

ބާރެއް މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އޮޕަރޭޓްކުރަނީ.  މި  ކިންުގންތަކެއް  ކުޑަ  ތިބޭ  އޮތީކީއެއް  ލާފައި  މިތާ  ނޫން.   ވެސް 

ކުރީަގއި  ދިޔައީ  ަގނޑުމެން  ހިސާބަށް އަޅު  ނޫން. އެެއއް  ތިރާމެއް ކުރަނީކީ ޙުއަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އި

ލަބިްއޔަތެއް ޮއވެެގން  އަޣު  ބޮޑު   މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ މިހާަގއި  ނުވަނަ ޤަރު  21މައުމޫނުއިރުަގއޭ. މިހާރު  

މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ    .މިހާ ފައްކާ ސަރުކާރެއް އޮެވެގން ވާނުވާ އޮޅުންނުފިލަިއެގން ތިއުޅެނީ ކީްއެވެގންހޭ

ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  އެބަ  ވެސް    ޒިރުކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމާހާސް މި ކޮމިޓީއަށް  ވެ  އިސް ލީޑަރުން

ަވއްކަންކުރާކަށެއް ނޫނޭ. ދައުލަތުެގ   އޮންނަނީމޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  ،  . ދައުލަތުން ފައިސާ ދީފައިވިސްނަން

،  ރަދުކުރެއޭޚަވެރިކަމަށް އައިސް ޤައުމު ފުޑާލާކަށެއް ނޫނޭ. ކޮންމެފަހަރަކު ވެރިކަން ދިނީމަ ދައުލަތުން ހާދަ ލާރިއެއް  

ާގނޫ އެއީ  ޕާޓީ  ޑިމޮކްރެޓީކް  އެމޯލްޑިވިއަން  މުައއްސަސާެއކޭ.  ވެރިކަން   ނީ  ޮއންނަންޖެހޭނެއޭ.  ޒިންމާެއއް  ތަނުެގ 

ލަ ެއކަން ،  ރައަށް ޗާބިރު  ޗާދިނީމާ  ނަސޭޙަތަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ކަމަކުނުދާނެއޭ.  ޮގތަކަށް  އޮޕަރޭޓްާވ  ޮގތަށް  ޗޯރުން 

މެޖޯރިޓީ އޮތް ނަމަވެސް    ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީަގއި މެޖޯރިޓީ އޮތް ނަމަވެސް އަދި މި މަޖިލީހުެގ  ،ދޫކޮށްލާފައި

ކުރާށޭ މިކަން  ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެންނޭ.  ރައްޔިތުންނަށް  ގައިދަށުވާނެއޭ.  ޒާތީ    ފަހުން  ެއްއވެސް  އެހެންވީމާ،  ވާނީ. 

ނެތި މަ   މައްސަލަެއއް  އު  ސައްކަތްމި  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވަނީ.  އަޅުަގނޑު  މީދުކުރަން ންކުރިއަށްެގންދަންށޭ 

ެގ ހަކަވެސް ައޑުއަހައިެގން ކުރިައށްެގންދަން. މައިނޯރިޓީއަށް އިޙުތިރާމުކުރުމަކީ މެޖޯރިޓީއަޅުަގނޑުމެން މި ދެއްކި ވާ

އޮންނަނީ  ވެސް  ނޯމްސްަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެހެން.  އޮންނަނީ  ވެސް  ޤުރުއާނުަގއި  ކަެމއް.  ލާޒިުމވާ  މައްޗަށް 

ދިޔައި އިނިގރޭސިވިލާތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިހަށްދުވަހު  ކަންނޭނޭގ  އެތަނު  މައެހެން.  ވާހަކަ  އެ  ދަސްީވ  ންެވސް 

 . الحمد هللوޝުކުރުދަންނަވަން.  ؟ދެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕާޓީއެއް  ަވކި  ޔަޤީނުންވެސް  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑުމެން،  ކޮިމޓީަގިއ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ނޫން    އާދެ!  ޮގތުަގއި 

އަޅުަގނޑު   މެންބަރެއްެގ  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތުަގއި.މަސައްކަތްކުރާނީ 

ސުވާލެއް ކުރަންާވ  ބުނާނަން.  ެއއްޗެއް  ދެންމެ   ބުނަންވާ  މިުއޅެނީ  ކުރަން  މިކަން  އަޅުަގނޑު  ކުރާނަން.  ވެސް 

ދުވާކަށް ނޫން. މި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްިވ ޮގތަށް ަވކި މިނިސްޓަރެއްެގ ފަހަތުން
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ބިނާކުރެވިެގން    ޅުރަނަގ އުސޫލުތަކެއް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކަގާ ސިސްޓަެމއްެގ  ކުރެވޭ    ށްވުން. އިމުކުރެިވެގން 

ކީއިރުަގިއ   ރިޕޯޓު  މި  ައޅުަގނޑަށް  ނިމުނުއިރުަގއި  ކޮށް  ކަންތައްތައް  މި  ކޮމިޓީން  ސެޓްލްމެންޓް  މި  މިސާލަކަށް 

ެއއްެވސް  ފާހަގައެ ޖެނެރަލްެގ  ޮއޑިޓަރ  ހޯދިއްނުވި  ކަމަކަށް.  މަޝްވަރާެއއް  ޖެނެރަލްެގ  ،  ދެން  އޮތް  އޮޑިޓަރ 

ވަރަށް މަސައްކަތް ބޮޑު މީހެއް. ދެން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މިފަދަ ކޮންމެ ބަދަލު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްައކީ    ،މައްސަލަ

ޖެހޭ   އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދިނުމުަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް    ވެލުއޭޝަނެއްދިނުމެއް  އެވެސް  ެގ  ވެލުއަރެއް ހަދަން. 

ހަދަންޖެހޭވެލުއޭޝަން   ހެދިފަައޅުަގނޑުމެން  ނެތް  އެއެްއވެސް  ވަރަށް އިނޭގތޯ.    އެއްނީ.  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 

ތްތެރި މެންބަރު މިސާލަކަށް މާކެންޓައިލް ކޯޓެއް އުފެއްދުމުަގއި ދެންމެ އިއްޒަ  ،ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. ދެން

ޮގތަށް   މީ؛ ަވކިދެން  ފާހަަގކުރެްއވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  ހަމައަޅުަގނޑު  ޕްރޮފެޝަނަލް   ަގއި  ރަނަގޅު 

ޤައުމުރއިންޕަ ެއއް  އަވަށްޓެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެވިދާނެ.  އެމްޕްލޯއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖަޖުން    ، ޝަލް 

އެމިރޭޓްރަޙް ިމއޮތީ  ޤައުމު  އެއް  ތިބެނީކީ  މަތްތެރި  އެތާ  އޮތް.  އެބަ  ކޯޓު  މާކެންޓައިލް  ހުންނަ  އެތާނަގިއ  ސް. 

އުސް   ޤާބިލު، މިކަމަށް ފުންނާބުއެންމެ  އެތާނެގ މީހުންނެއް ނޫން ފަނޑިޔާރުންނަކަށް. އެތާ ތިބެނީ ހަމަ މިކަމުެގ  

ެގނެ ޤައުމުތަކުން  ބޭރު  މިސާލަކަށް އްބޭފުޅުން  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  އެހެންވީމާ،  ީމެގ  ައޅުަގނޑުމެ،  .  އަދި  ންނަށް 

.  ކޭދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއީ އިސްލާމީ ޤައުމެ  ބުނާނެ،  އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަައކަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަންނާނީ

ވެސް  ޤައުމެއްަގއި  ބޭފުޅުން.    ، އިސްލާމީ  މިކަހަލަ  ެގނެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޤައުމުތަކުން  އިސްލާމީ 

އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް    ،އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ 

މިސާލަކަ ހޯދުމުގައި،  އެއްޗެހި  ފާހަަގކުރެ ދައުލަތަށް  ދެންމެ  ވެންޓިލޭޓަރު އްވިށް  ވެންޓިލޭޓަރ   ގެ ހެން  މައްސަލަ. 

 މީހާތާ. އެ މުައއްސަސާއެްއެގ އެންެމ އިސްކޮށް ހުންނަ  ،  ތަނެއްގެ   އެ ޒިންާމ އުފުލަންޖެހެނީ އެ،  ކާކުހޭ،  މައްސަލަ

ޭއނަ އެންުގމަށް،  އޭނަެގ  ތިބޭ  އެކަން  އެއީ  އެތާ  ެއކަންކުރާކަށް  ނުކެރޭނެ.    މަނާކޮށްފިއްޔާ  މީހުންނަކަށް  އެހެން 

ބެސްޓް ޕްރެކްޓިކްސްަގއި މި އޮންނަނީ އަދި   އިންޓަރނޭޝަނަލް ،އެހެންވީމާ، މިއީ ދުނިޔޭަގއި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްަގއި 

ތަނުަގއި    އެ  އަޅުަގނޑަށް ނޭނިގ ކުރި ކަެމއް ވިޔަސް، ައޅުަގނޑަށް އެނިގެގން ކުރި ކަމުަގއި ިވޔަސް އަޅުަގނޑު

އެކަުމެގ   ައޅުަގނޑު  ހިނގެއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  އެފަދަ  ތަނުން  އެ  ވާނަމަ  ކަމުަގއި  ހުންނަ  އިސްމީހަކަށް  އެންމެ 

ޖެހޭނީ އިސްތި އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،    ފާޢުޒިންމާނަާގފައި  ޮގތަކީ.  ޮއންނަ  ހިނާގފައި  ކަންތައްތައް  މި  އެއީ  ދޭން. 

ޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްެގންދަންވާނެ ޮގތް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ޮގތުން މިހާރު ދެން އަ

އަދި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އެހެންވީމާ،  ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެފައި މިޮއތީ.  

އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ޝެޑިއުލްެއއް ހަދާފައި،  ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް  
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ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުނީމާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާނީ. ދެން 

މި އަދިވެސް  ކިޔާ  އޭެގއިތުރަށް  މި ރިޕޯޓުތައް  ައޅުަގނޑުމެން  ހަމައެާއެއއްކޮށް  ދެން  އިނޭގތޯ.  ބުއްދިެވރި  މާ  ލުން 

ހުރިހާ އެއްޗެްއ ވެސް ކިޔާ  ިއ،ާގނޫނާ  ކޮންޓްރެކްޓް މި  ާގނޫނު  މާލިއްޔަތަށް ޒިންމާވުމުެގ    މުހިންމު ލުން  ދައުލަތުެގ 

 ދެން އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ މި ހިސާބުން...  ކެން.ކަމަށް ދެ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ... އެއަށްތާއެއީތާ، ؟ ރުކުރަނީ މީހުންއާދެ! ދެން ކޮން އިރަކުންތޯ މި ހާޒި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނަން އެކަންތައް.  ... އަޅުަގނޑު ބަލާނިންމަވާނީ ދެން އެ ސެކެޓްރޭޓިޭއޓުން

 

 ކުރެްއވުން( މަޝްވަރާޑުަގއި މެންބަރުން ރެކޯ ފް ދަ)އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ފަސް ދުވަސް އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭން. އެހެންވީމާ، ދީފައި އަޅުަގނޑުމެން ދުވަހެއް ކަނޑަައޅާނީ މި 

 ތާއަށް ޝެޑިއުލްކުރާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މިހާ ހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލީ. އަންނަ ހަފު
 

_______________ 


