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 {ޙަސަން ޢަފީފްދާއިރާެގ މެްނބަރު  ިވލުފުށި ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަރުދަނާކުރުމަށް   ނަޒާހަތްތެރިކަން  ނިޒާމު  ބަދަލުދިނުމުެގ  ެގއްލުމުެގ  މަޝްރޫޢުތަކުަގއި  ދައުލަތުެގ   .`

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރުއްވާފަިއވާ ހުދު ކަރުދާހުަގއި ފާހަަގކުރައްވާފައިާވ  -ޚާއްޞަކުރެވިެގން އެންޓި

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ޮގތުން  ުގޅޭ  އާދެ! ކަންތައްތަކާ  ފަށަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

ފިނޭންސާ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އަދި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ޮގތުން  ުގޅޭ  މިކަމާ  އޮތީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު 

ަވޑަިއަގންނަވަން.   ދަންނަވައިލާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަބައްދަލުކުރުން. 

ކޮ މި  އެންޓިއަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި  ކޮމިޓީން  މި  ކޮމިޓީއެއް.  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  -މިޓީއަކީ 

ހުދު  ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ  ޮގތުން  ބެހޭ  ބަދަލުދިނުމާ  ެގއްލުމުެގ  ދައުލަތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން   ކޮރަޕްޝަން 

މެން ކޮމިޓީެގ  މި  ދެން  މިއީ.  ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރުމުެގ  އެ  މި ކަރުދާސް  އަޅުަގނޑު  އެދިވަޑަިއަގންނަވަިއެގން  ބަރުން 

ދަންނަވައިލީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް. ދެން މި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިެގން މި ތިއްބެީވ  

، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް. އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް

ކައުންސެލް ޖެނެރަލް. އަލްުއސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝާނީ، ސްޓޭޓް ކައުންސެލު. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުެގ ފަރާތުން  

ޙައްވާ ސަފްނާ،   އަލްފާޟިލާ  ލޯޔަރު.  މިޤްދާދު،  އާދަމް  އަލްއުސްތާޛު  އަމީރު.  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  މިނިސްޓަރ 

ތު ސަލާހާ، ޗީފް ޮއޑިޓް ެއްގޒެކެޓިވް. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ، ޗީފް ފަންޑްސް އެްގޒެކެޓިވް. އަލްފާޟިލާ ފާތިމަ

މި  އެްގޒެކެޓިވް.  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ޗީފް  އަޙްމަދު،  ރިޝްފާ  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ެއގްޒެކެޓިވް.  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ޗީފް 

ދަންނަވާލިހެން މި ކޮމިޓީަގިއ    ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ާއދެ! އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން

މިޮގތުން   އެހެންވީމާ،  ނިންމުން.  ޮގތެއް  މިއަށް  ދިރާސާކޮށް  ކަރުދާސް  ހުދު  ދެންނެވި  މި  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި 

މިހާރު  ދައުލަތުެގ  ބަދަލުދިނުމުަގއި  ދައުލަތުން  މިކަމުަގއި  ދަންނަވައިލީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކީ ކޮބައިތޯ. ދެން ބަދަލު މިހާރު ދެވިފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދެވިފައި މި އޮތީ ކޮން  ެގންުގޅުްއވާ ސިޔާސަތަ

ެއޮގތަށް.   ބޭނުންފުޅުވާތީވެ  ސާފުކުރަން  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މި  ކަންތައްތައް  މި  އުސޫލަކުންތޯ 

ބްރާހީމް ރިފްޢަތަށް މިކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން އެއްޗެްއ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން އަލްއުސްތާޛު އި

 ވިދާޅުވާން.  
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ބޭފުޅުންެގ   ިގނަުގނަ  ަވރަށް  މަްއސަލައަކީ  ބަދަލުެގ  ެގއްލުުމެގ  އާދެ!  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ހަވާލުވިއިރުަގިއ   މަޤާމާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ކަމެއް.  އޮތް  މެދުަގިއ  އެކަމާ  ކަންބޮޑުވުން 

މައްސަލަ އެކިއެކި  ސަރުކާރުތަކުން  ޓަކައި ފާއިތުވެދިޔަ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  ޮގތުން  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ތަކުަގއި 

ިގނަުގނަ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލެްއ  މި ޝަކުވާތަކަށް  ެގންދިޔަ.  ހުށަހަޅަމުން  ފަރާތްތަކަކުން ޝަކުވާ  ިގނަ  ވަރަށް 

  2019ޖަނަވަރީ    27ށް ޓަކައި  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު، ާވހަކަތައް ދެކެވުނު އަދި މިކަަމށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯދުމަ

ހިމެނުނީ  ކޮމިޓީަގއި  އެ  އުފެއްދެވި.  ކޮމިޓީެއއް  ޓަކައި  ލަފާދިނުމަށް  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ސަރުކާރުން  ަގއި 

ޑިވަލޮޕްމަންޓާއި،   ިއކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮފީހާއި،  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޮފީހާއި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ފި އޮފް  ޖުމުލަ  މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުން.  މިނިސްޓްރީެގ  ލައިން  ުގޅޭ  މައްސަލައަކާ  އެ  އަދި   37ނޭންސް 

ެގއްލުމުެގ  ސީދާ  ކޮމިޓީން  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭއްވުނު.  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ހުށަހެޅުނު.  މައްސަލަެއއް 

ނޫމަޑި އެއީ  މައްސަލައެއް.  އެންމެ  ނިންމާފައިވަނީ  ޮގތުަގއި  އެހެން ބަދަލުެގ  އިތުރު  އެކަނި.  މައްސަލަ   

ކޮމިޓީެގ   ދެންނެވި  މި  ނާރުވާ.  ލަފައެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބަދަލުދޭކަށެއް  ކޮމިޓީައކުން  އެ  މައްސަލަެއއްަގއި 

 2020ސެޕްޓެންބަރު    15ަގިއ. އަދި ޭއެގ ފަހުން    2020ފެބްރުވަރީ    19މަސައްކަތް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވިފަިއވަނީ  

ރައީ ބަދަލުެގ  ަގއި  ެގއްލުމުެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  އުވައިލަްއވާފަ.  ކޮމިޓީ  ަވނީ  ސިލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ ެއންމެ ިގނަ އަދަދަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރީ ވަޒީފާެގ މައްސަލަތައްކަން  

ަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުޑަކޮށް ތަފާސް ހިސާބު ދަންނަވައިލަން ބޭނުން. ފާހަަގކުރަން. ަވޒީފާެގ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރަްއވާފަިއވާ މެންބަރުން ވަކިކުރުމުެގ ދެ މައްސަލަެއްއ  

ރުުމެގ ަމއްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިފައި  ހުށަހެޅިފައި އޮތް. މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ތިން މީހަކު ވަކިކު

މީހަކު ވަޒީފާިއން ވަކިކުރުުމެގ މައްސަލަތަްއ ހުށަހެޅިފައި ހުރި. އަދި   7ހުރި. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެކަކު، ޓެކްސް ެއޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަކު އަދި ކާޑެއްދޫ ެއއަރޕޯޓުެގ  

އްލު ހޯދުމަށް ހަޒަފަކު ވަކިކުރުމުެގ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް. ވަޒީފާެގ މަްއސަލަތަކުަގއި ކޯޓުން ބޭރުން  މުަވއް   5

ދެންނެވި   މި  މައްސަލަ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  މަރުޙަލާފައި  ޑިސްޕިުއޓް  ކޯޓުެގ  ސިވިލް  ކުރެވި  މަސަްއކަތްތަކެއް  ޓަކައި 

ައދި އެޮގތުން ހަމިލިއަ ން އަށްލައްކަ ފަސްހާސް ތިރީސް ހަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި މި މައްސަލަތައް ވަނީ ނިމިފަ. 

މަރުޙަލާަގއި   ޑިސްޕިއުޓް  ެއީއ  ފާހަަގކުރަން.  ހަވާލުކުރެވިފައިާވކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ިމ  މައްސަލަތަކުަގއި  ދެންނެވި 

ބަދަލު ެގްއލުމުަގއި  ޮގތުން.  ހޯދުމުެގ  ޙައްލެއް  ބޭރުން  ކޯޓުން  ދިޔަިއރުަގއި  ހިނަގމުން  ދިނުމުެގ މައްސަލަ 

މަރުޙަލާތައް  ޝަރީޢަތުެގ  ނިންމީމަ  މައްސަލަ  ކޯޓުން  އުސޫލަކީ  އާންމު  ވިދާޅުވީމަ  ވާހަކަ  ސިޔާސަތެްއެގ 
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ހޯދެން  ޙައްލެއް  ވެސް  ކިރިޔާ  ބޭރުން  ކޯޓުން  ހިނަގމުންދާއިރުަގިއ  މަރުޙަލާތައް  އެ  އަދި  ނިންމުމަށްފަހުަގއި 

އްލުކުރުން. ެއއީ  ހަޔާ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމަކާ ެއއްޮގތަށް މަްއސަލަތައް  އޮެވއްޖެްއޔާ ެއ ކަންމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނޫނިއް

 އާންމު އުސޫލަކީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަމީރަށް   އިބްރާހީމް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ޖެނެރަލް.  އެޓަރނީ  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަން އެްއޗެްއ ވިދާޅުވަން.  ފުރުޞަތެއް 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ދެންމެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ެއ ފާހަަގކުރެްއވި ކޮމިޓީަގއި  

ކޮމިޓީަގިއ   ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  އޭ.ޖީ  ހަމަ  އޮތީ  ެއ  މަސައްކަތްކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނިން. 

ވި ކަންތައްތަކުެގ ތަފުސީލު އޭ.ޖީ އެ ދެްއވީ. ދެން އޭެގ އިތުރުން ކޯޓު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ. ދެން ކޮމިޓީން ނިންމެ

 މަރުޙަލާެގ ތެރެއިން ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާފައިވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރުޙަލާއިން ނިމުނީމަ ބަދަލުދެއްވާ ޮގތަށް ނޫނިއްޔާ  އާދެ! އެހެންވީާމ، މިހާރު ސިޔާސަތެްއެގ ޮގތުަގއި ތި އޮތީ ކޯޓު މަ

ޮގތެްއ ހޯދުމަށް މިއީތޯ މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްކެވި ؟ ޑިސްޕިއުޓް މަރުޙަލާަގއި  ޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑަށް އެނުގނު 

 ؟ންނެވުނީވާހަކައިން މިހާރު އުސޫލެއްެގ ޮގތުން ކަންތައް ކުރަްއވަމުން ތި ެގންދަވަނީ މިޮގތަށް. ރަނަގޅަށްތޯ މި ދެ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާންމު އުސޫލަކީ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނީމަ ޝަރީޢަތުން ޮގތެއް 

ދެން އިނޭގތޯ.  ހޯދުން  ޙައްލެއް  ސުލްޙަވެރި  އެއާމެދުަގިއ  ދެން  ބަެއއްފަހަރު،   ކަނޑައެޅީމަ  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ 

އިދާރާއަކުން   ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  މައްސަލަތަކަކީ  ިގނަ  ހުށަހެޅޭ  މި  ޝަރީޢަތަށް  ިގނަފަހަރަށް  ނޫން  ބައެއްފަހަރެއް 

.  ކޮންމެވެސް ޯގހެއް ހަދަިއެގން އޭެގ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ިގނަފަހަރަށް އިނޭގތޯ

މިސާލަކަށް   ބަލާއިރުަގއި،  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ތަނުަގއި  ފާއިތުވެދިޔަ  އެ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން 



 2022 ޖޫން 14           ވަނަ ބައްދަލުވުން 3 ގެ 5 ސަބް ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

4 

 

ދަންނަވާކަމުަގއި ވަނީިވއްޔާ ބަލަމާހިނާގ ނޫމަޑި މައްސަލަައށް. ނޫމަޑި މައްސަލަައކީ ެވސް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާ  

މައްސަލަތަކެއް.   އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ޮގތުން  އާުގޅޭ  މަްއސަލަތައް  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ބިޓްރޭޝަނަށް  ވަކިން 

މި ދެ ތާރީޚުަގއި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކެއް އެޅުާމ ުގޅޭ ޮގރުން ސަރުކާރާިއ    2013އަދި    2011ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި  

 އޮތީ.  ބިޓްރޭޝަނާ ހަމަޔަށް މައްސަލަ ޮގއްސަ މިނޫމަޑިއާ އެކީަގއި ވެފައި އޮތް އެއްބަސްވުންތަކަކާ ޚިލާފުވެެގން އާ

މިލިައން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅީ. މައްސަލަ ދިފާޢުކުރުމަށް   155ބިޓްރޭޝަނުަގއި  އާ

އާ  155 އަދި  އެދިފައިވަނީ.  މިލިއަން  ނޫމަޑިން  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޚަރަދުތައް  އެހެނިހެން  އިތުރު  ހިނާގ  ބިޓްރޭޝަން 

ެގންދިޔަިއރުގައި ކުރިއަށް  މި  މައްސަލަ  ހޯދައިެގން  ިއރުޝާދު  ލަފައާއި  ވަކީލުންެގ  ާގނޫނީ  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން   

މި  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ެއހެންނަމަވެސް،  ފަރާތުން.  ސަރުކާރުެގ  ކުރިއަށްދިޔަީއ  މައްސަލަިއަގއި 

ެގ ދެމެދުަގއި ވެފައި އޮތް  މައްސަލަިއަގއި ޚާއްޞަކޮށް ެއއްބަސްވުން ތަންފީޛުކުރުުމެގ މަރުޙަލާަގއި ނޫނިއްޔާ ދެފަރާތު 

ކޮންޓްރެކްޓުަގއި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އުފުލުމުަގއި ބޮޑުތަނުން އިހުމާލުވެފައި އޮތީ. އަދި 

ޑރ.މުޙައްމަދު  ިމނިސްޓަރ  ހަުއސިންގ  ކުރީެގ  މައްސަލައިަގއި  މި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އިތުރަށް  އޭެގ 

ވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނޫމަޑީެގ ހެކިވެރިޔަކަށް ހެކިބަސް ދީފައިާވކަން ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބުތަްއ  މުޢިއްޒު ދި

މިހެން ހުރީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަިއަގއި ރާއްޖެިއން ބޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާދިން ާގނޫނީ ވަކީލުން  

ހޯދުން ޙައްލެއް  ބޭރުން  ކޯޓުން  ެއއްބަސްވީ  އާވެސް  އެހެންވީމާ،  މުހިންމޭ.  ހިނަގމުން   ަމއްސަލަ  ބިޓްރޭޝަންަގއި 

ބިޓްރޭޝަން ަމރުޙަލާަގއި އެބަޮއވޭ ކޮންސެންޓް ެއވޯޑަށް ދިއުުމެގ ފުރުޞަތު. ކޮންސެންޓް ެއވޯޑޭ މި ދިޔައިރުަގއި އާ

އާ އެއްބަސްވާދަންނަވަނީ  ދެފަރާތުން  ދަނިކޮށް  ހިނަގމުން  މައްސަލަ  މަރުޙަލާަގއި  ކަންތައްތަކެްއެގ  ބިޓްރޭޝަން   

ެއ   ވާހަކަދެކެވިެގން  ދެފަރާތުން  މަތިން  އެޮގތުެގ  އެހެންވީމާ،  ހޯދުން.  ނިންމުމެއް  ރެކޯޑުކުރާ  އެއްބަސްވެ  މައްޗަށް 

ވަނީ   މައްސަލަ    55މައްސަލަިއަގއި  ޑޮލަރަށް  އެމެރިކާ  އާ ހަިމލިއަން  އަދި  ކޮންސެންޓް އްލުކޮށްފަ.  ބިޓްރޭޝަނުން 

އް ެވސް ވަނީ މި ދެންނެވި ފައިސާެގ އަދަދު ހިމަނާފައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ކަންކަުމެގ  އެޯވޑުެގ ޮގތުަގއި އެޯވޑެ

ޕްރޮސެސް  މުޅި  މިސާލަކަށް،  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ  މި  ދަންނަވަން  އެހެންވީމާ،  ނިންމައިދީފަ.  މައްސަލަ  މައްޗަށް 

ރުކާރުން ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާެގ ޮގތުަގިއ  ބިޓްރޭޝަން ޕެނަލުން ދިވެހި ސަނިމެންދެން އަޅުަގނޑުމެން މަޑުކުރިނަމަ އާ

މިލިއަނަށްވުރެ މާ ބޮޑު އަދަދަކުން ދިވެހި ދައުލަތް ފައިސާ ދައްކަންޖެހިދާނެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،    55

ރިހާ  ތު އެކަމުަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. ައދި އެއީ ދުނިޔޭެގ ހުހަލަސްއްލު ހޯދުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުެގ މަހަކޯޓުން ބޭރުން  

ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  އެކަން  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އުސޫލެްއވެސްމެ.  ޢަމަލުކުރާ  ވެސް  ތަނެއްަގއި 

ކޮމިޓީ   ސެޓްލްމަންޓް  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މިއާއެކީަގއި  އަދި  ފާހަަގކޮށްލަން.  ައޅުަގނޑު  ޓަކައި 
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ޓަކައި ލަފާދިނުމަށް  އުފެއްދެވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކޮމިޓީއެއް  ސެޓްލްމަންޓް   

ެގންދާނެ   ކުރިއަށް  ކަންތަްއތައް  ހިމެނޭ  ކޮމިޓީަގއި  އޮތީ  ތަރުތީބުކުރެވިފަިއ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ސެޓްލްމަންޓް 

އެޖެންޑާކުރެވި  ަގާވއިދުން  އަޅުަގނޑުމެން  މަތިން.  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްވާ  ުއސޫލާ  އެ  ލިޔެވި  ެގން  އުސޫލެއް 

ވަޒީރު   މިނިސްޓްރީެގ  ލައިން  ުގޅުންހުރި  މައްސަލައަކާ  ކޮންމެ  ެގންދިޔައީ  މަޝްވަރާކުރަމުން  މައްސަލަތަކުަގއި 

ކަންތައްތަކުަގއި   މަޝްަވރާކޮށްފައި  ވަޑަިއެގން  ބޭފުޅުން  ޓެކްނިކަލް  ޝާމިލުވެަވޑަިއަގންނަވާ  އެކަުމަގއި  ނޫނިއްޔާ 

ެގންދިހަ މަސައްކަތްކުރަމުން  ހޯދޭތޯ  މަޖިލީހުެގ  އްލު  ރައްޔިތުންެގ  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ޔައީ. 

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުެގ ކަންބޮޑުުވން ވެސް ެއކަމުަގއި އޮތްމެ. ެއންމެ ފަހުން ކޮމިޓީން އިތުރަށް އެްއވެސް މަްއސަލައެއް 

ުއވައިލައްވާފައިވަނީ.  ހަ މަރުޙަލާައކީ  އްލު ނުހޯދި އެހިސާބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޓީ  އެހެންވީމާ، ޝަރީޢަތުެގ 

ފަރާތަކުން  ނާކާމިޔާބުވާ  މައްސަލައިަގއި  ނިންމީމަ  މައްސަލަ  ދަށުކޯޓުން  ކަމެއް.  ހިމެނޭ  މައްޗަށް  މަރުޙަލާެގ  ތިން 

ަމއްސަލަިއަގއި   ަމރުޙަލާަގއި  ހައިކޯޓުެގ  އަދި  އޮޭވ.  އެބަ  ފުރުޞަތު  ދިއުމުެގ  ހައިކޯޓަށް  މަރުޙަލާއިން  ދެވަނަ 

މަރުޙަލާއެއް ނާކާމިޔާ ބުވާ ފަރާތަކަށް އިތުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. މި ހުރިހާ 

ކަމެްއ   ވިސްނައިލަންޖެހޭ  ެއވެސް  އެހެންވީމާ،  މިކަމުަގއި.  ހޭދަޭވ  އެބަ  ވަުގތު  ިގނަ  ވަރަށް  ކަޑައްތުކުރާއިރުަގއި 

ހޯދުމަށް ޙައްލެއް  ސުލްޙަވެރި  ައވަހަށް  އެކިެއކި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ވިޔަފާރީެގ  މައްސަލަތަކުަގއި  ބައެއްފަހަރު  ޓަކައި.   

ހޯދުމަކީ   ޙައްލެއް  ައވަހަށް  ވެސް  ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  ވިޔަފާރީެގ  އެހެންވީމާ،  ޝާމިލުވަނީ.  މި  މުޢާމަލާތްތައް 

އިޖު މަދަނީ  ރާއްޖޭަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މިއާެއކީަގއި  ހަމަ  ދެން  ާގނޫނެްއ  މުހިންމުކަމެއް.  ރާޢަތުެގ 

އެކުލަވާލެވިފަިއ ނެތުމުެގ ސަބަބުން ދަޢުވާ ވެސް އެބަ ބޭނުންހާއިރަކުން ކުރެޭވ. ަވކި ޓައިމް ލިމިޓޭޝަނެއް ނޯވޭ.  

އަދި ޝަރީޢަތުެގ ތެރޭަގއި މަްއސަލަ ހިނަގމުންދާއިރުަގއި ެވސް ޝަރީޢަތުެގ ެއކިެއކި އިޖުރާޢަތުތަކަށް ކަނޑައެޅިފަިއ  

 ނޯވޭ. ެއހެންވީމާ، މައްސަލަތަްއ ދިުގލައިެގން ނުނިމި ލަސްވުމުަގއި ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް  އޮންނަ މުއްދަތުތަކެއް 

މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު  އުފަލާެއކީ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ވެފައި  ވެސް  އެކަން 

މަދަނީ އިޖުރާޢަތުެގ ާގނޫނެއް ަވނީ ފާސްކޮ ވަނަ ދުވަހު   16ށްދެއްވާފަ. އަދި މި މަހުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

 ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖާބިރު.  
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އެންޓި އަރިހުން  މިނިސްޓަރު  ފައިނޭންސް  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ކޮރަޕްޝަން -އާދެ! 

ިއއްޒަތްތެރި   ކީްއވެެގންތޯ  ެއއީ  މިހިރީ.  ދޫކޮށްފައި  ފަިއސާ  ޚިލާފަށޭ  ަގާވއިދާ  ބުނަނީ  މި  މިހާރު  ކޮމިޝަނުން 

ބަ ނޫމަޑިައށް  ފައިސާ  ބައިވަރު  މިހާ  ދައުލަތުެގ  ސަރުކާރު  މިނިސްޓަރު  މި  ހޮވުނުތަނާ  ެއއްފަހަރާ  ލާރި  އިވަރު 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާކުރިތަނާ ދެން އަނެއްހެން ވަރަށް ުއއްމީދުަގއި ހުރިހާ ެއންމެން ވެސް ތިބީ ބަދަލު 

ދީ ކަންތައްތަްއ  ލިބޭނެ ކަމަށް. ރައީސްެގ ވަޢުދެއް ޔާމީނުއިރުަގއި އަނެއްހެން ެގއްލުންދީފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު

އެބައޮތް   ދިޔަކަން  ނެިގެގން  ކޮމިޓީއެއް  އެޑްަވއިޒަރީ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ފުއްދުމުަގއި  ވަޢުދު  އެ  ކުރުން. 

އެންޓި ދެން  އޮތް  -އެނެގން.  ފޮނުއްވާފައި  މިތަނަށް  ބޭބޭފުޅުން  އެ  ޖެނެރަލްއާ  އޮޑިޓަރ  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން 

ެވއްޖެ ބުނާޮގތުން  މި  ޔޫޒަބަލް ރިޕޯޓުަގއި  ދައުލަތުެގ  ޮއތީ.  ދޫކޮށްފައި  ފައިސާ  މި  ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާ  އްޔާ 

މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްފަހަރާ   40،50މިލިއަން ޑޮލަރު. ކުްއލިއަކަށް ނޫމަޑިއަށް    300ރިޒަރްވއަކަށް މި ވަުގތު ހުރީ  

ސީަގިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ ދެން ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭަގިއ، ޤާނޫނުއަސާ؟ ކޭޝް ޗަންކެއް ޕޭކުރީ ކީްއެވެގންތޯ

ދީފަެއްއ   އިންސްޓްރަކްޝަނެއް  އެއްވެސް  ނެތް  މަޖިލީހަކުން  މި  ޢަމަލުކުރާށޭ.  އެއްހަމައެއްަގއި  ދޭތެރެ  އެންމެންނާ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި ދެން ތިބި    50މިލިއަން ޑޮލަރު    40އައުޓް އޮފް ކޯޓު ސެޓްލްމަންޓް ހުއްޓައިލަން. ނޫމަޑިއަށް  

ކޮބައިތޯއޭމީހުން ޙައްޤު  އާ؟ ެގ  އެހެންވީމާ،  ހަމަ  ތިބީ.  މި  ެވސް  އެންމެން  ކޯޓުތަކުަގޭއ  ހަމަ  ބިޓްރޭޝަނުަގއި 

އަދިވެސް ބައެްއ ކުންފުނިތަކަށް މިސާލެއްެގ ޮގތުން ބިްގ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދީފައި އެބަހުރި. އަދިވެސް ސަރުކާރާ  

ނީ. ދެން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުެގ ޝިކާޔަތު ވެސް ިއއްޒަތްތެރި  ުގޅުންހުރި މީހުންނަށް ހަމައެކަނި މި ފައިސާ މި ލިބު

ަވުގތު ެވސް އެންެމންނަށް ފައިސާ ކޯޓުތަކުން ބޭރުަގިއ، މިހާރު ނޫމަޑިއަށް   މިނިސްޓަރު އެބައޮތް. އެހެންީވމާ، މި 

ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓް އެހެރީ ިމލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު. އޭނާ ހަދަން 50މިލިއަން ޑޮލަރު   40ވަރަށް ލުިއެވއްޖެތާ ކްރިސްއަށް 

ނުނިމި. ބަހާލައިެގން ވެސް ެއ ފައިސާ ދެވުނީސް ނޫންތޯއޭ. ވެދާނެތާ ފަހަރެއްަގއި އެ ަވުގތަށް ސަރުކާރު ހޮިވެގން 

އަޅުަގނޑު   ކަމަށް.  ނެީގ  މެޖޯރިޓީ  މަޖިލިސް  ބޭނުންކޮށްެގން  ލާރި  އެ  ބޭނުންވާތީވެ  ލާރި  ނަަގންވެެގން  މަޖލިސް 

ފި އިްއޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރުބޭނުންވޭ  ނެތީ  ނޭންސް  އުފުލާފަިއ  ކީއްެވެގންހޭ  މަީގއި  ޮގތުން  ؟ ޒިންމާ  ާގނޫނީ 

ނޫންހޭ ؛އިްއޒަތްތެރި ޖެހޭ  ޒިންމާއުފުލަން  މިނިސްޓަރު  ނަ؟ ޓްރެޜަރީ  ވަރަށް  ބަންޑާރަ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ  އިބު 

ތިމަންނާމެން ދާނެއޭ.  ،  ސާފުކޮށް  އެއްޗެއް  ބޮޑު  ޑޮލަރު  155ވަރަށް  އެހެމިލިއަން  ހިނގައިދާނެއޭ.  ންވީމާ،  ވަރު 

މިހާ  ؟ ދެން ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭަގއި ޢަަމލުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ  .ިމލިއަނުން ސެޓްލްކުރީމާ  40  އަޅުަގނޑު އުފާކުރަން

މަރު ޝަރުޢީ  ފައިސާދޫކުރިއިރު  ފައިލު  ޙަބައިވަރު  ކޭސް  ހިސާބުން  އެ  ނިންމާފައި  ނުނިމި،  ވެސް  ލާތައް 
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ދޭތެރޭ ެއންމެންނާ  ތިބި  ދެން  ކީްއވެެގންތޯބަންދުކޮށްފައި،  ދިޔަީއ  ޢަމަލުވެެގން  ޮގތަށް  ލިބޭ  ދޯކާ  މި ؟ ަގއި  ދެން 

އަޅުަގނޑު މީަގއި  އޮންނާނީ.  ލިބިވަޑަިއެގންފައި  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  ނެތް. ން  މެރިޕޯޓު  އެްއޗެއް  ކިޔާ 

ކޮމެޓީ ފައިނޭންސް  ކޮމެޓީެއއް  އެކައުންޓަބިލިޓީ  މެންބަރުން.  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ިމ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ައކީ 

ތަނުަގއި. އެހެންވީާމ، މީަގއި މި ބުނަނީ މިނިސްޓަރު ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން ކީކޭތޯ އަޅުަގނޑު އަހަން 

ދިނީ؟ އޮތީ މި  ހުއްދައެއް  ބޮޑު  މިހާ  މިނިސްޓަރު  ޮގތަކުންތޯއޭ  ކޮން  ބައްލަވާ.  ވިދާޅުެވ  އެއީ  ؟ މިނިސްޓަރު 

 އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ން ބޭނުންތޯމިނިސްޓަރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރިހެން ނޫމަޑި ކޭސްަގއި ސެޓްލްމަންޓު ކޮމެޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ވަރަށް   ނަގައިެގން،  ވެސް  އެކްސްޕަރޓުން  އެކިއެކި  ބޭރުެގ  އާހަމަ  ކުރެވި،  މަސައްކަތްތަކެްއ  ބިޓްރޭޝަން  ިގނަ 

  250ޓު    200އައީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް    މަރުހަލާަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ަވކާލާތުކުރެިވ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑްވަިއސް

އާ މަތީަގއި  ެވސް  ޑޮލަރސްއަށްވުރެ  ެއކަށިެގންވާމިލިއަން  އައުމަކީ  ދެކޮޅަށް  ސަރުކާރާ  ދިވެހި  ެއޯވޑެއް    ބިޓްރަލް 

އްލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެ ހަކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ަމއްސަލަ 

އިްއޒަތްތެރި   ދެން  އޮތީ.  ެއ  ނިންމާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  އަޅުަގނޑު 

މައްސަލަިއަގ ފާހަަގކުރެްއިވ  ތި  އަޅުަގނޑުމެންމެންބަރު  ހަވާލުވިއިރު    މެންތެދެ؛ ިއ  ސަރުކާރާ  އަޅުަގނޑުެމން 

ވަ ބޮޑު  ވަރަށް  ެގއްލުޢުއަޅުަގނޑުމެންެގ  ސަރުކާރުތަކުން  ކުރީެގ  ލިބުނު ؛ މުދެއް  ބޭއިންސާފު  ޮގތްޮގތުން  އެކިއެކި 

ވަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހޯދަިއދިނުމަކީ  އިންސާފު  ެއޮގތުންޢުފަރާތްތަކަށް  ހަމަ އުސޫލެްއެގ  ރައީސުލްޖުމް،  ދެއް.  ހޫރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ؛ ތެރެއިން ހެދި،  ކޮމެޓީެއއް  ސެޓްލްމަންޓު  ޭއެގތެރެއިން  ހަދައި،  ހަމަ  އުސޫލެއް  އޮތީ.  މި  އުސޫލު 

ވަރަށް ިގނަ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ެގނެއްސަ، ޭއެގ ވާހަކަ ވެސް ދެކެވުނު. ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެކިއެކި  

ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ ސެޓްލްމަންޓު ކޮމެޓީަގއި ވާހަކަދެކެވުނު. ދެން އޭެގ ނަތީޖާައކަށް ެވެގން    މައްސަލަތައް ވެސް

ބޮޑަށް ބޭއިންސާފުވެފައި ހުރީ ެވސް ؛ މިހާރު ކުރީެގ ސަރުކާރުން ެގއްލުންތައް ؛ ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެކިެއކި ހަމަ

އުޅުނު ފަރާތްތަކަށް. އެކަމަކު ީމެގ ނަތީޖާއަކަށް ެވެގން ދިޔަީއ  ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މީހުންނާއި ޭއރުަގއި އޮޕޮޒިޝަނުަގއި  
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އަމިްއލަ އަޅުަގނޑުމެން  ވަުގންނަށްވެ،  ބޭފުޅުންނަކީ  ހުރިހާ  ތިބި  ކޮމެޓީަގއި  ިމ އަށް  ސެޓްލްމަންޓު  ހޯދައި،  ފައިސާ 

އިންޓެ؛ ހުރިހާ ދުްއވާއަޅުަގނޑުމެންެގ  ސަރުްގރިޓީ  ވެެގންދިޔައީ.  މަސަްއކަތް  އެ  ެއޮގތަށް  ބޮޑު  ލެވި،  ވަރަށް  ކާރު 

މިހާރު އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ބަދުނާމު އައީ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ޮގތަށް ވާހަކަދެކެވި،  ފަހުން ؛ ބަދުނާމުކުރެވޭ  ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން އެ އުސޫލު ބަދަލުކުރީ ސެޓްލްމަންޓު ކޮމެޓީ ިމހާރު އުވާލެވިފައި އޮތީ. މިހާރު އެ އޮތީ ައޅުަގނޑު ދެކޭ  

ކުމާ ެއއްޮގތަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ޙުކުރީމަ، އެ  މްކުޙުކޯޓަކުން    ،ހަލާ ތެރެިއން ނިމިެގން އައިްއސަޮގތުަގއި ކޯޓު މަރު

އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސަްއކަތްކުރާނަން. އެހެންވީމާ، އެ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި އެ މަސައްކަތް ފެށީ. އެކަމަކު ނިމުނުއިރު  

 ންމެން ބޮޑެތި ވަުގންނަށް ެވެގން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑުމެން އެޯގސްވީ އަޅުަގނޑުމެން. ؛ އޭެގ ރަނަގޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޑުކޮށްލާ އެހަށް  ހުރި މިހާރު    .ދެން  ކަންކޮށްފައި  ސަރުކާރުތަކުން  ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންމެ 

ޮގތުން، ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން މި ޖެހެނީ ކަންތައްތަކެއް އިޞްލާޙުކުރަން. ދައުލަތަށް ެގއްލުން ކުޑަވާ ޮގތަކަށް  

މިހާރު މި ކުރަން ޖެހުނު ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި،  ،  ޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންކަންތައްތަްއ ކުރަން. އެހެންީވމާ، އަ

ކަހަލަ   އެްއވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ނިންމަވަން  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ޮގތަށް  ެގއްލުންކުޑަވާ  އެންމެ  ދައުލަތަށް  ކޮބައިތޯ 

 ވެސް މިކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ. ދެން އަދި ާގނޫނުތަކަށް ބަދަލު ެގނެސްެގން؟ ޚިޔާލުފުޅެއް ކުރަްއވާފަިއ އެބަ އޮތްތޯ

އްލެއް ބޭނުންވޭ ކޯޓުތަކަށް ދާއިރުަގއި ވެސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަ  ޙަވިޔަފާރި ކަންތައްތަކުަގއި ައަވސް  

ކޯޓެއް ހުންނަކަން. އެ ވެސް    ޞައްޚާކޮށް ވިޔަފާރީެގ ކަންތައްތައް ނިންމަން ވަކި  ޞައް ޚާތަންތަނުަގއި އެބަ ފެނޭ  

 ކަހަލަ އެްއވެސް ވިސްނުންފުޅެއް އެބަ ހުރިތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ މިޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިއަ

އަދި   ދެން  ެގންދަން.  މިޮގތަށް  މި    ޞައްޚާ ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތްތަކުން  ބޭރުެގ  ޮގތެްއަގިއ 

ބިއުނަލް މި އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ބޭރު ޤައުމެއްަގއި. އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކުަގއި އެއްބަސްވުމަށް އަންނައިރު، ޓްރައި

ޮގތަ  އެ އޮންނަ  ެއ  ާގނޫނުަގއި  ޮގތަށް    ތާއެ  ށްތަންތަނުެގ  ކުޑަވާ  ެގއްލުން  މި  އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ކަންތައްތައް 

ފަދަ ކަންތައްތައް  ހަމަ އެއާެއކު މިއަދި؟ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ ވިސްނަވަނީއަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްވުންތައް ހެދުން ވެސް  

މިހާރަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ވިސްނާ ފިޔަވަޅެއް  ދޭތެރޭ އަޅާނެ  ފަރާތްތަކާ  ޮގތަށް ކުރާ  ެގްއލުންވާ  ނުލައި ދައުލަތަށް 

ރނީ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް ބޮޑަށް ޖަވާބުދާރީެވވޭނީ އެޓަ ؟އެޮގތުން ކޮންކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއްތޯ ެގންުގޅުއްވަނީ

 އެކަހަލަ އެއްެވސް ވިސްނުންފުޅެްއ ެގންުގޅުްއވަންތޯ ސާފުކޮށްލަދެއްވުން.  މާ، އެހެންވީޖެނެރަލްހެން. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިފްޢަތު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ސަލަެއއް އެީއ  ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގިއ އުފެދޭ މައް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ

ކަމެއް.  ހައަބަދުވެސް   ޖެހޭ  ހޯދަން  އެއްބަސްވުެމްއ   ލުއްހައްލު  ދެމެދުަގއި  ފަރާތުެގ  ދެ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް 

ުގދުކުރެޭވއިރުަގއި ިގނަ ފަހަރަށް އެ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާނެ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އުފެދޭ މައްސަލަެއއް ނޫނީ ޢަ

ޮގތެއް.  ހަހުސޫމާތެއް   ވާހަކަދަްއކަިއެގންއްލުކުރާނެ  ވެދާނެ  ހުށަހަޅަިއެގން  ،ެއ  ކޯޓަކަށް  ކަމާބެހޭ  ވެދާނެ  އެ   ،އެ 

ބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިެގން. އެ ވެދާނެ މީޑިޭއޝަނަށް ހުށަހަޅައިެގން ވެސް. އެހެންވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓެްއ  ވެދާނެ އާ

ކުންފުންޏަކާއި އެއީ  ހާލަތުަގއި  އޮންނަ  ކޮށްފައި  ެއްގރީމަންޓެްއ  ފަރުދަކާިއ  ނޫނިއްޔާ  އާންމު  ކުންފުންޏަކާ،  އެހެން   

ކުންފުންޏަކާ ނޫނީ ކުންފުންޏަކާއި ދައުލަތާ ނޫނީ އާންމު ފަރުދަކާއި ދައުލަތާ އެކީަގއި ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެޭވއިރުަގއި  

އާ ޮއވޭ،  އެބަ  ާގނޫނުަގިއ  ބެހޭ  ކޮންޓްރެކްޓާ  ރާއްޖޭެގ  ހިނަގނީ.  އުސޫލު  ދެންނެިވ  މި  ބިޓްރޭޝަނަށް  ވެސް 

މައްސަލަތައް  ހުށަ ފުރުޞަތުދީފަހަހަޅައިެގން  ކޮންޓްރެކްޓުތަކުަގިއ  އްލުކުރުމުެގ  ހެދޭ  މި  އެކީަގއި  ދައުލަތާ  ދިވެހި   .

ބިޓްރޭޝަނަށް މައްސަލަ  މިސާލަކަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ިގނަ ފަހަރަށް ބުރަެވވެނީ އާ

އެކަން އޮންނަ ޮގތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ިގނަ ފަހަރަށް އިނޭގތޯ.   ވުންތަކުެގހުށަހަޅަން. އެއީކީ ހުރިހާ ެއްއބަސް

އާ މަތިން  ޮގތުެގ  ެއްއޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  އަންސިޓްރަލްެގ  ޖެހެނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިޓްރޭޝަނަށް އެހެންވީމާ، 

ހާލަތްތަކުަގ އެހެން  ނޫން  އެ  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިެގން  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ކޯޓަށް  އްލުކުރަން  ހަިއ 

ހުށަހަޅާފަ ހުރޭ  އެބަ  ފުރުޞަތު ވެސް  ޖެހުނީމަހުށަހެޅުމުެގ  މަްއސަލައެއް  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ  ދަންނަވަން  މައްސަލަ   . 

އެްގޒޯސްޓުކުރަން.  ހަ ފުރަތަމަ  ޖެހެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  އޮންނަ  އެއްބަސްވެފައި  ފަރާތުން  ދެ  އްލުކުރަން 

އެންމެ  އެހެންވީ ވެދާނެ  އެއީ  މަޑުކުރުން  ނިމެންދެން  ަމރުހަލާތައް  ކޯޓުެގ  ހުށަހެޅުނީމަ،  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް  މާ، 

ކަމަށް ޮގތް  ކަމެއް   ރަނަގޅު  ޝާމިލުވާ  ކަންކަން  ވިޔަފާރީެގ  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ. 

ައވަސް   އަވަސްޙަ ވެއްޖެޔާ  މުހިންމު.  ވަރަށް  ހޯދުން  މައްސަލައެްއ  އްޙަ   އްލެްއ  ކޯޓަށް  ޮގތުން  ހޯދުމުެގ  ލެއް 

އްލުކުރެވެން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ޕަރސަނަލް  ހަހުށަހެޅިފައި އޮތަސް، ކޯޓުން ބޭރުަގއި ވާހަކަދައްކަިއެގން  

އް އޮތަސް،  ބިޓްރޭޝަން މަރުހަލާަގއި މައްސަލައެ އޮޕީނިއަންައކީ ޝަރީޢަތުެގ މަރުހަލާަގއި މައްސަލައެއް އޮތަސް، އާ

އްލެއް ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައޭ އޮންނަން ވާނީ. އެކަން ެއޮގތަށް ޙަދެ ފަރާތަށް ވާހަކަދައްކަިއެގން ސުލްޙަވެރި  

ޚަރަދު  ކުރީމަ ހިނާގ  އެބަ.  ަވުގތު ސަލާމަތްކުރެވޭ  ހުރި.  އެބަ  ފައިދާތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ލިބޭ  މިސާލަކަށް ؛ އޭެގން 

މައްސަލައެްއގަ  ހަމަ ދައުލަތުން  ެއއީ  ވެސް  ވަުގތު  ކޯޓުެގ  ޚަރަދެއް.  ހަމަ  އެއީ  ފޮނުިވޔަސް  ކޯޓަށް  ވަކީލުން  އި 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އެ ަމއްސަލަިއަގިއ އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ނޫނިްއޔާ ެއ އާންމު ފަރުދަށް،  
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އްލެއް ހޯދިއްޖެޔާ.  ޙަވޭނެ އަވަހަށް ޭއަގއި  ކުންފުންޏަށް، އެ ފަރާތަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ހަމަ ސަލާމަތްކުރެ

ކުރިން އަޅުަގނޑު އިޝާރާތްކުރިހެން ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ   ،ރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރެވޭ ާގނޫނީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން

އްލު މިހާރު ވެސް ލިބެން. އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަައކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  ހަތެރެއިން ވެސް އެބަ ޮއވޭ ެއ  

ެގއްލުުމެގ ވެ ރައްޔިތުންނަށް  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުެގ  މައްސަލަ.  އިތުބާރުެގ  އިޝާރާތްކުރިހެން  އެ  ސް 

ޮގތުަގއި   ަވުގންެގ  އެއީ  މީހުން  ޝާމިލުވި  ެއކަމުަގއި  ފެށީމަ،  މަސައްކަތްކުރަން  ޓަކައި  ހޯދަދިނުމަށް  ބަދަލު 

މަސްލަ އަމިއްލަ  މީހުންެގ  އެ  މެންބަރުންެގ    ތެއްހަސިފަކުރެިވެގން،  އިއްޒަތްތެރި  ދެކިެގން،  ކަމަށް  އޮތް  އެކަމުަގއި 

ޝަކުވާތަްއ   ިގނަުގނަ  ެވސް  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ވެސް،  ފަރާތުން 

  މުކޮށް ނޫސް އަޑުއުފުލުނު ދެއްތޯ ހަމަ. އެކިއެކި ކޮމެޓީތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ސުވާލު ވެސް ކުރެުވނު. އަދި އާން

ނިޔަތުަގއި   ހެޔޮ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންވީމާ،  ެގންދިޔަ.  ދަްއކަުމން  ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަ  ވާހަކަ  އެ  ވެސް  މީޑީޔާތަކުަގއި 

ކަމަކީ. އުސޫލެއް އެކަށަެއޅި، އެ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ދެފުށް ފެންނަ ޮގތަށް މިކަން    އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ފެށި ކަމެއް

އްލެއް ކޯޓުން ބޭރުން ނުހޯދޭ މިންވަރަށް ކަންކަން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ،  ޙަ މަވެސް، ސުލްޙަވެރި ކުރަން ފެއްޓީ. އެހެންނަ

އްލެްއ ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނަ  ޙަ އަދިވެސް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރެވޭ ސުލްޙަވެރި  ،  ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ 

ތަނެއްަގއި ހުރިހާ  ދުނިޔޭެގ  ވާނެ.  ެވސް  އޮންނަން  އެކަން  ކޯޓުން ކަމަށް.  ދެން  ެއއީ.  ުއސޫލެއް  އޮންނަ  ވެސް   

ނި މެންބަރު ންމައްސަލަ  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ަވުގތުދާކަމެއް.  ިގނަ  ަވރަށް  ިއޝާރާތްކުރިހެން  ވެސް  ކުރިން  މުމަކީ 

ވަކި   މިސާލަކަށް  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ތި  ޢަފީފު  ހިޔެއްނުޭވ    ޞައްޚާޙަސަން  އަޅުަގނޑަކަށް  ާގއިމުކުރުން.  ކޯޓެއް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރަން މި ޖެހޭ ޚަރަދުބަރަދަށް ބަލާއިރުަގއި ެއއީކީ އެންެމ  ،  މެންެގ މާލީ ތަނަަވސްކަމާއިއަޅުަގނޑު

އެކަށީެގންވާ ކަމެއް ކަމަށް މި ދަނޑިވަޅުަގއި ކުރަން. އަނެއްކާ އާ ކޯޓެއް މިކަމަށް ޓަކައި ުއފެއްދުން. އޭެގ ބަދަލުަގިއ  

މަ ސިވިލް ކޯޓުެގ އިޖުރާޢަތްތަކުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ވެސް ހަ  އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު

ެގންދެޭވނޭ ކުރިއަށް  އިތުރުކުރުމަކީ  ރަނަގޅަށް  ފަނޑިޔާރުން  ދެން  ހުރި  ޙަ.  ވެސް  މިހާރު  އޭރުން  އިނޭގތޯ.  އްލެއް 

އައުމާެއކީަގއި ޝަރީޢަތުެގ   ތު މިހާރު ވުޖޫދަށްމައްސަލަތައް ައވަސް ވެސް ވާނެ. އަދި އޭެގ އިތުރަށް މަދަނީ އިޖުރާ

ޔަހަމަރު އިޖުރާޤީލާތަކުެގ  ޝަރީޢަތުެގ  ނޫނިއްޔާ  ޝަރީޢަތަށް  ފެންނާނެ.  ދެފުށް  ިއތުރުވެެގންދާނެ.    އަތްކަށްންކަން 

ވެ ވެސް  ައވަސް  ވިްއޔާ  ކަމުަގިއވަނީ  ނިންމޭ  މައްސަލަތައް  ވަުގތަށް  ހުރި  ދާކަނޑައެޅިފައި  އެހެންވީމާ،  ނެ.  ެގން 

ަގބޫލުކުރެވޭ ހުރި މައްސަލަތަކަ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ހޯދާ ކަމުަގިއަވނީ ވިއްޔާ، އަޅުަގނޑުމެން ޙަ  ށްޮގތުަގއި  އްލެއް 

ެއކަން ކުރާއިރުަގިއ ދައުލަތުެގ މަސްލަޙަ ހަމަ މޭޒުދަށަށް އައިއްސަ ވާހަކަދައްކައިެގން   ތަށް ހައްލެއް ހޯދަންވީ. އަދި 

ފަ ާއންމު  ޝާމިލުވާ  ެއ  އަދި  ބެލެވޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވެސް  މަސްލަހަތު  ކުންފުނީެގ  ނޫނިއްޔާ  ރުދުެގ 
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އަޅުަގނޑުމެން  ސިފައިަގއި  ދައުލަތެްއެގ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ޖެހޭނެ.  ރިޢާޔަތްކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން 

އެްއވެސް   ެއއީ  ވެސް.  މަސްލަހަތަށް  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  އެބަ  ވިސްނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރާއިރުަގއި 

މަސްލަހަތަށް    ޤައުމެްއެގ ވިޔަފާރީެގ  އެހެންވީމާ،  ނުލައެއް.  ވިޔަފާރިެވރިންނާ  ނޯންނާނެ  ބިނާވެފަެއއް  އިޤުތިޞާދެއް 

ހުޅުވުމާއި ފުރުޞަތުތައް  އިޤުތިޞާދީ  ހުރިހާ  ،  ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ  މި  އަދި  ތަނަަވސްވުމާއި  ފުރުޞަތުތައް  ަވޒީފާެގ 

ނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުެގ މަސްލަހަތު އެކަމުަގިއ  ކަންކަމެްއެގ ސަބަބުން އޭެގން ސަރުކާރަށް ވެސް ފައިދާވާ

މައްސަލަ   ބޭރުން  ކޯޓުން  އެހެންވީމާ،  އެބަ.  ހިމެނޭ  ބޮޑަށް  ޮގތުަގއި  ހަވަރަށް  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އްލުކުރުމަކީ 

 މިކަމުަގއި އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް މި ަވުގތަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުދު ކަރުދާސް،  -ންޓިދެ! އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ އެއާ

ދެން އެހެންވީމާ، އެހެން ވާހަކަތަްއ    ޭގތޯ.އިނ  މިއާ ުގޅޭޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭތީވެ

އަޅުަގ ތެރޭަގއި.  މީެގ  ެއކަށީެގންވޭ  ައއުން  ވާހަކައަކީ ވެސް  އުޅޭ  މި  ދަންނަވާލަން  ވެސް  ،  ނޑު  ައޅުަގނޑު 

ޖެހޭ  ނިމެން  ައވަހަށް  ކަންތަްއތައް  ިވޔަފާރި  މައްސަލަތަްއ    ކަމަށް.  ަގބޫލުކުރަން  ކޯޓުން  ސިވިލް  އެހެންނަމަވެސް، 

ާމ، ިގނަ  ންކަެމއް ނެތޭ. އެހެންވީޤީންނަ ޮގތުން، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ޔަހުތްތައް  އަމިހާރު އިޖުރާ ،  ެގންދާ ޮގތުން

ވަުގތު ނެުގމަކީ ވެސް ޚަރަދު ބޮޑުާވ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިގނަ ަވުގތު ނުނަާގ ޮގތަށް، ވަުގތު ކުރުކުރެވޭ ޮގތަކަށް  

ާއދެ! ފުރުޞަތުއަރުވާނަން  ؛ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ެވެގން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ބައެްއ ޤައުމުތަކުަގއި އެބަ ހުރޭ

. ދެން އަނެްއ ކަމަކީ މި ކަރުދާހުަގއި އެބަ ބުނޭ އިނޭގތޯ މިހާރު މި ޓުތަްއ ހަދާފައިނޭގތޯ. މި ދެންނެވި ޮގތަށް ކޯ

މިސާލަކަށް  ކަމަށް   ،ބަދަލުނެުގމުަގއި  އޮންނަ  ކުރަން  އެކަން  މަރުހަލާަގއި  ތަނުަގިއ ޝަރުޢީ  މި  ދެވެނީ  މި  ކޯޓަށް 

އާ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ތެރެއިން.  ެއއްބަސްވުުމެގ  ދާކަމަވަންޏާ  އެ  ރބިޓްރޭޝަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ަވންޏާ  ށް 

ކޮބައިތޯ މައްސަލަތަކުަގއި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  މިތާ  އެހެންވީމާ،  ހުށައެއްނޭޅޭ.  ކޯޓަކަށް  މިތާ  ފައިނަލް ؛ މައްސަލަެއއް 

ދެން އަނެއް ؟ ނޫނިްއޔާ އޭެގ ކުރިން ޮގތްތަކެއް ނިންމަވާނީތޯ؟ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހަމައަށް ދަންދެން މަޑުކުރައްވާނީތޯ

،  ބަސްވުންތައް ހައްދަވާއިރުަގއި ދައުލަތުން ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް، ެގއްލުުމެގ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްކަމަކީ އެއް

ނޫނީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ  ؟ އެޮގތަށް އެބަ ވިސްނަވަންތޯ  ،އެއީ ވެސް މިތަނުަގއި ދެއްކިފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ވާތީވެ 

ނޫނީ އެފަދަ ޮގތަކަށް މާއްދާތަކެއް ،  އުން. އެފަދަ ޝަރުތުތަކެއް ެގނައުން އެއްބަސްވުމުަގއި އެކަހަލަ އަދަދުތަކެއް ެގނަ

 ހެދުން. އާދެ! އެޓަރނީ ޖެނެރަލް. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިފްޢަތު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ދާދިފަހަކާ ޖެހެންދެން ސިވިލް .  ކަށް ސިވިލް ކޯޓުެގ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއް ކަމަ

ލެިވެގން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމުަގިއވަނީ  އިކޯޓުަގއި މައްސަލަތައް ބަލަމުން މި އައީ ވަކި ސެކްޝަންތަކަކަށް ބަހަ

މިލިއަނަށްވުރެ އެއް  މިލިއަ  ، ވިްއޔާ  ވަކި  އެްއ  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ޮގތުން  ފައިސާެގ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ން 

ނީ.  އިނޭގތޯ. އެ ސެކްޝަނުަގިއ ާގތްަގނޑަކަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަންނޭނެގ ތިއްބަވަ  ސެކްޝަނަކުން ބަލަމުން އައީ 

އެޮގތަށް އިދާރީ   އެހެންވީމާ، ެއއް މިލިއަނަށްުވރެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މައްސަލައެްއ އެ ސެކްޝަނަށް އަންނާނީ. ދެން ހަމަ 

ޠަބީޢަތުެގ މައްސަލަތައް ވެސް ވަކި ސެކްޝަނަކުން ބަލަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް ސެކްޝަންތަކެއް ބަހާލެވިފަިއ  

ޮގތުަގއި   ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  އޮންނަ    2015ހުރީ.  ނެރުއްވާފައި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  އަހަރު  ަވނަ 

ން ދިޔަ ޮގތެއް. ދެން އޭަގއި ފޮރުިވެގންވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެ. އެކަން  ސަރކިއުލަރއެްއެގ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިެގ

އެހެން އޮތުމުެގ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެްއެގ ތެރެއިންނެްއ  

ފަނޑިޔާރުންތަކެއް. އެ އުސޫލު  ޞަ  އްޚާ   ބެހެމަކުން ނުއެއް ދިޔަ. އަދި ވަކި ބާވަތުެގ ަމއްސަލަތަކެއް ބައްލަވަނީ ވަކި

. މިހާރު ސިވިލް ކޯޓުެގ އެ ސެކްޝަންތަކެއް ނުހުންނާނެ. ހަމަ މައްސަލަތައް އެ ކޯޓަށް  މިހާރު ވަނީ ނައްތާލެވިފަ

އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،    ވަންނަ ތަރުތީބަކުން އެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބެހިެގން ެއ މައްސަލަތައް ބެލެމުން އެ ދަނީ

މިހާރާދަ ެއޮގތާއި  ކުރީެގ  ވާހަކަައކީ  އުޅޭ  މި  އަޅާ  ންނަވަން  ކުރިއާ  މިހާރު  މައްސަލަތައް   ތަފާތޭ.  ބަލާއިރުަގއި 

ވެފައެއް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ  ޞަ އްޚާއަވަސްވާނެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެކަކު ނުހުންނާނެ  

 އޮތްކަން ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ބަލާކަށެއް. އެހެންވީާމ، އެކަން އެޮގތަށް

ޕްރީމް ތަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނީމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ އިނޭގތޯ ސުޢަދެވަނަ ކަމަކަށް ޝަރީ

ތިބޭކަށެ  މަޑުކޮށްެގން  ދެން  ކުރަން  ހުކުމެއް  ނިހާއީ  މައްސަލައިަގއި  އެ  މައްސަލަިއެގކޯޓުން  އެ  އްލެްއ  ޙަ   އް، 

ވާހަކަދަްއކައިެގން   ފަރާތުން  ދެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މަރުހަލާަގއި  ކޯޓު  ދަށު  ހޯދިދާނެ ޙަ ހޯދާކަށެއް.  އްލެްއ 

ހުކުމެއް ކުރުމުެގ ކުރިން ވެސް. އެީއކީ ާގނޫނީ ޮގތުން ެއކަމުެގ ެއްއވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެީއކީ ާގނޫނު  

މުޖުތަމަޢުތަކުެގމަނާކު ެއހެނިހެން  ޑިމޮކްރެޓިކް  އެއީ  އަދި  ނޫން.  ވެސް  ކަމެއް  އުސޫލެއް.   ރާ  ޢަމަލުކުރާ  ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުނީމަ  ަމއްސަލައެއް  ކޯޓަށް  ހައިނުޖެހޭ    އެހެންވީމާ،  ނިމިެގން  ކޯޓުން  އޭތި  ދަށު  ކޯޓަށް 

އަދި  ެގންޮގއްސަ ނިމިެގން  ހަިއކޯޓުން  ނޫނިއްޔާ    މްޕްރީސު،  ނިމުނީމަ  އެހިސާބުން  ެގންޮގސްެގން  އްލެއް ޙަކޯޓަށް 

އެޮގތަށް   ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނުހޯދާ 
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މަރުމަލުކުރެވިދާނެޢަ ހުށަހެޅޭ  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް  ދަށު  ވާ ހަ.  ދެފަރާތުން  ހަކަދައްކައިެގން ސުލްޙަވެރި  ލާަގއި ވެސް 

ކުރަ ޙަ ރިޢާޔަތް  މަސްލަހަތަށް  ދައުލަތުެގ  ކުރާއިރުަގއި  ެއޮގތަށް  އެކަން  ހޯދިދާނެ.  ެގއްލުމުެގ  އްލެއް  އަދި  ޖެހޭނެ. 

ދެން   ކުރަންޖެހޭނެ.  ެވސް  ކުޑަ  މިންވަރަކަށް  ކުޑަ  އެންމެ  އޮތް  ކުޑަކުރެވެން  އެއްޗެއް  ދޭންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ބަދަލުެގ 

ވެސް  މީގައި ކަެމއް  އެހެން  ޮގތުަގިއ  ބަދަލުެގ  ދޭކަށެއް.  ެވސް  ފައިސާ  ކޮންމެހެން  އަނެއްކާ  އިނޭގތޯ  ނުޖެހޭ   

ހައްލު ދެކޮށް އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ލުއިެވެގންދާނެ  ތަނަކުން  އެތައް  ބުރަ  އޮންނަ  އެ  ދަުއލަތަށް  ެވސް  ެއ  ވިދާނެ. 

ްއސަލައޭ. އިތުބާރުެގ މަްއސަލަ އޮތީމަ މިހިސާބަށް މިކަން މިއުޅެނީ އިތުބާރުެގ މަ ،  އޮތޭ. އެހެންނަމަެވސް  ހޯދެން އެބަ

. ދެން އޭެގ އިތުރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ެގއްލުުމެގ ބަދަލުެގ އިހައްލު ނުވެ މިއައީ ވެސް ައސްލުަގ

ކަނޑައެޅިދާނެތޯ  އަދަދަކަށް  ަވކި  އެއްބަސްވުުމަގއި  ކުމިންވަރު  ެއކަން  ެއއީ.  ކަެމއް  ރަނަގޅު  އާންމު .  ރެވިދާނެ. 

ދެފަރާތުން ެއއްބަސްވާއިރުަގއި މައްސަލައެްއ  .  ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް  އުސޫލުން ކުރާކަެމއް ވެސް މެ 

  ޚިލާފުވި  ެއއްބަސްވުމާއެ  ހާލަތުަގިއ    ޖެހިެގން ެއއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ހާލަތެއް ެމދުވެރިެވއްޖިއްޔާ އެ 

ދަލުެގ ޮގތުަގިއ ދޭނީ ަވކި މިވެނި އަދަދެކޭ. ނޫނިްއޔާ މިވެނި ބްރެކެޓެްއެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ން ެގއްލުުމެގ ބަކުފަރާތަ

ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ދައުލަތުެގ ެއކިެއކި  ރނީއަދަދެކޭ. ެއއީކީ ެއއްެވސް މަްއސަލައެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެޓަ

ލަ އަޅުަގނޑުމެން  ެއއްބަސްވުންތަކުަގއި  ފޮނުވާ  ފާހަަގއިދާރާތަކުން  އިނޭގތޯ.    ފާދޭއިރުަގއި  ެއއީ  ކަމެއް  ކުރާ  ވެސް 

ދޭއިރުަގއި އެންމެ މަތީ އަދަދެއް ނޫނިްއޔާ    ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު  އަޅުަގނޑުމެން އެ

އަސްލުަގ ބުްއދިވެރިކަމެކޭ  އެއީ  ހިމެނުއްވުން  އަދަދެއް  އެންމެބޮޑު  ައޅުަގއިޖާމިނުވެވޭނެ  އެހެންވީމާ،  ނޑުމެންނަށް . 

 ލަފައަށް އަންނަ އެއްބަސްވުންތަކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ިމކަންކަން މިހާރު ވެސް ފާހަަގކުރަމުން މިެގންދަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖާބިރު.

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ނައިބު ޝައްކެއް ނުބާްއވާށޭ އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް އިތުބާރު ކުރަޭމ    ންނެވީ ިއްއޒަތްތެރި ބަންޑާރައަޅުަގނޑު ދެއާދެ!  

ހަމަ ޝައްކެއް ނުބާްއވާށޭ ިއއްޒަތްތެރި މާލީ ަވޒީރު، ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން އަދި  ނައިބަށް.    ބަންޑާރައިްއޒަތްތެރި  

ިއްއޔެގަ  ބޭފުޅެއް.  ކުރާ  ރަނަގޅައި  އިތުބާރު  ރޭަގއި  އަހާފައި  ެވސް  ބަސް  ެއއީ ވިދާޅުވި  ލެވުނޭ.  ވެސް  ނިދާ  ށް 

ުގރޫޓު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީާމ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ބަނުގރޫޓުވާން. ދެން  ނއަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމު ބަ
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ދެންމެ ވިދާޅުވެްއޖެ ވަރަށް ހެޔޮބަސްފުޅެއް.  ،  ނައިބު އަރިހުން  އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ

ނޫމަޑިއަށް  ވިޔަފާރިތަްއ   ބަދަލު  ދެން  ެއކުަގއޭ.  ެވސް  ވިޔަފާރިތަކާ  ކަނޑާނީ  ކުރިއަށް  ނުދާނޭ.  ކުރިައކަށް  ނުދިރި 

އެހެންނޫނިއްޔާ   ރީ.ތިހިމަދުންތާ ދީފައި ވެސް   ؟ޖެހޭތީތާ ދެއްވާނީ  ދޭން   ހަމަ  ކަށް ދިނުން،ޔަދިނުން ދެން ހުރި ބަ

 މައްސަލަތަކާއި  ކިހާ މައްސަލައެއް ވިޔަފާރިވެރިންެގ؛ އެޮގތަށް ބައިވަރު މައްސަލަތައްމާބޮޑަށް ވެސް ދައްކަންޖެހޭނެ.  

މިސާލެއްެގ ޮގތުން ބޭންކުތަކުން   ؟އޮތްތޯ ކިތައް ބިލިއަން މައްސަލަ  ބޭންކުތަކުެގ މައްސަލަތަކާއި، އެ ކޯޓުަގއި އެބަ

ބަލަ ތިބެނީ.  އިދިޔައި  ލޯނު  ިމ  ތާށިވެފައޭ  ކޯޓުަގއި  ބުނަނީ  މި  ލާރިއެްއ  ބޭމަ  ކައިރިއަށް  އިންވެސްޓަރަކު  ރުެގ 

ބު އަންނާށޭ  މިކޮޅަށް  އަދީބުހިފައިެގން  ބުނަނީ  ބަލާލާފައި  އޭނާ  ޖަހާފަިއ  ނީމާ  ބަިއވަރު ސަކަރާތެއް  އެތައް  އިރުަގއި 

މިވަުގތު  މަރުޙަލާެގ  ޝަރުޢީ  އެހެންވީމާ،  ދޭތެރޭަގއި.  އެްގރީމަންޓުތަކާ  މިހާރު  ރާއްޖޭެގ  ނެތޭ  އިތުބާރެއް  ހުރީމަ 

  8އަހަރު،    7އްސުރެ، އެތައް ޒަާމނެއްެވއްޖެ  ހެން ތާށި ކުރުވާފައި، ތާށިވެފައި ޒަމާނު އްބަލްކުކޮށް ތާށިވެފައި، އަނެ

ވިދާޅުވިހެން ވަރަށް ދިުގ މުއްދަތް އެއީ. ިގނަ ފަހަރު ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް އޭނާއަށް    އަހަރު ވެެގންދޭ ތި  9އަހަރު،  

ބޮޑު ބަދަލު ލިބޭއިރު އޭނާެގ ދަރިފަސްކޮޅު ނިމިގޮއްސަ އޭނާ ައަވހާރަވިފަހުން ބަދަލު ލިބޭޮގތް ވެސް އެބަޭވ. އޭރަކު މާ

ޓަ އިމީޑިެއޓް  ިމވަުގތު  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ.  ނުވާނެ  ވެފަިއ  ފައިދާއެްއ  ބްލޮކް  ބަލްކު  ވަރެްއެގ  ކިހާ  ރމްސްަގއި 

 ލާތަކުަގއި. މަނިކުފާނުެގ މަޢުލޫމާތު އެބަހުރިތޯ ާގތްަގނޑަކަށް.  ހައެބަހުރިތޯ ކޯޓުަގއި. ެއކިެއކި މަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިފްޢަތު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

އަޅުަގ މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ  އިނޭގތޯ.  ނެތް  ހެދިފައި  ހިސާބެއް  ެއކަހަލަ  ނޑުމެންނަށް 

 މިވަުގތު ކުއްލިައކަށް ދަންނަަވން އަޅުަގނޑަށް އުނދަޫގ ހަމަ. 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޭނުން އަހާލަން  މިހާރު  އަރިހުން  މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް  އިްއޒަތްތެރި  ދެވަނީއަޅުަގނޑު  ރިޕޯޓާ ން  ،  ުގޅިެގން    މި 

މި ހަދާފައި  ރިޕޯޓެއް  ބޭނުންވަނީމި  ކޮޅުން    އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކޮށްލަން  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ، ފޮނުވާއިރު 

ނައިބު ތި ވިދާޅުވިފަދައިން   ބަންޑާރަ، ދެންމެ  ދެން ތިބި މީހުންނަށް ވެސް ކޯޓުން ބޭރުގައި،  އަޅުަގނޑު ޚާއްޞަކޮށް

ލިބޭނެ ތިޔަ  ؟ ނުބޭރުން  ނިއުސަދެން  ޕާޓީއަންވިދާޅުވިކަހަލަ  ދެތިން  ައއިސްެގންނެއް  މައްސަލަެއއް  ދީފަިއ  ސް  ށް 

ހައްލެއް    ގައިަގއި ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޯޓުން ބޭރުނ . ކުރިއަށް އޮތްތާއެއްއަނެއް ބަޔަކަށް ނުދީ ނޫނޭ އޮންނާނީ

ހުރި ކަންތައް   މިހެން،  ން އިތުރުކޮށްވިޔަފާރިތައް ރޯޝަނީކޮށް ވަޒީފާެގ ބާޒާރުތައް އުފައްދާ، އުފެއްފުންތެރިކައި،  ހޯދަ
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؛ އޭޓްކޮށްެގން ކުޑަެއއްޗެްއ ދީެގން ސަލާމަތްކުރަންސިރަނަގޅު ކުރުމަށް ޓަކަިއ މިހާރު ވެސް ކޯޓުން ހިނަގމުންދާ ނެޯގ

އާދެވެން   ސެޓެލްމަންޓަކަށް  ކޮންމެވެސް  ނުދެވުނަސް  ކޭޝް  ޮގތުން  މިސާލެއްެގ  ވިދާޅުވިހެން  ތި   ހުރިދެންމެ 

ނޫންތޯއޭ.   ންޑޭޝަނެއްރެކޮމެކަންތައްތައް   ރަނަގޅު  އެންމެ  ެއޮގތް  ފާހަަގކުރާނީއޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް 

ވަރަށް  މި ދަނޑިވަޅަކީ    ން. އެއީ ނެރެ  އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ތަޙުޤީޤެއް ކުރާކަށް ނޫން. މިުއޅެނީ ސޮލިއުޝަނެއް

ތާށިވެފަ މިހިރީ  މައްސަލަތައް  ޑޮލަރުެގ  ބިލިައން  ދަނޑިވަޅެއް.  އަޅުަގނޑުމުހިންމު  ބޭނުންޭވ  .  އެބަ  ރިކަވަރީ  މެން 

ވަންޏާ ވިޔަފާރިތައް ހިނަގން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް   ވަުގތުން މިަވުގތަށް ދައުލަތަށް. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްމި

  މިނިސްޓަރު އެްއޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވާށޭ. އެއްބަޔަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި އަނެއް ބަޔަކަށް އާެއކޭ ބުނާ ސިސްޓަމް ނުބާއްވާ 

ިވސްނުން އެން މިނިސްޓަރުެގ  ަމއްޗަށް  ވާނެޮގތެްއެގ  ކަންތަްއތައް  ުއސޫލަކުން  އެއްހަމަ  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  މެނާ 

 ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ. ،ކިހިނެއްތޯއޭ ހުރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިތާ ހަމަ  ދެންމެ  ބަލާއިރު  ނއާދެ!  ވާހަކަތަކަށް  އެހެން  ދެކެވުނު  ފެންނަނީ ދި  އަަގއި  ހަމަ    ހަމަ   އަޅުަގނޑަށް 

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރަށް  ހަމަ  އުސޫލެްއެގ ތެރެއިން ލިޔެވި  

 ޮގތަށް.   ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއްހަމަ ވެސް ޭއެގ 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޤޫބުޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ކޮމިޓީއާ ލަހުން  ތަންކޮޅެއް  ދެން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  ވަރަށްބޮޑަށް  މިއާދެ!  ފްލޯ    ކުރެވުނީ.  ަގިއ  ރޖޮއިން 

ވާހަ  ދެްއކި  ކުރީަގއި  އޭެގ  އެހެންވީމާ،  އެހާ  މަޑުކުރަންޖެހުނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ނޫން.  ކަމާބޮޑަން  ދެކަ  ސާފެއް  ށް 

އާދެވުނުިއރު   ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ދެންމެ  އެހެންވިޔަސް  ހޯދައިފިން.  ބްރީފިންގެއއް  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް 
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  މިހާރު ބަދަލުދިނުމާއި   .ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީެއއްޗެއް  ުގޅިެގން އަޅުަގނޑު    ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި ާވހަކައާ  ރނީއެޓަ

ކޮންސަ  މު،މިކަންކަ ވެސް  އޭރުެގ  ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  މާލިއްޔަތު  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އޮތީ  ކުރީަގއި  ވެފައި  ރންއަކަށް 

ނޫނީ އެ އަދަދަކަށް އެއްބަސްެވވޭއިރު އެައށް  ،  ންޓު ކޮމިޓީަގއި އަދަދު ކަލްކިއުލޭޓުކުރާއިރުބަދަލުދޭން އޭރުެގ ސްޓެލްމެ

ރންއަކަށް ވެފައި އޮތީ.  ލު ކޮމިޓީަގއި ވެސް އެންމެބޮޑު ކޮންސަހަމަނުޖެހިެގން އަސްތްއެ މަރުޙަލާއާމެދު ހި،  ންވާރީޗް

އަންނައިރު  އަދަދުތައް  މިލިއަނުން  ެއތައް ސަތޭކަ  މިސާލަކަށް  ތެރޭަގިއ  އޮންނަ ،  އޭެގ  ލިޔެފައި  ަގނޑެްއެގ  ދެތިން 

 ންބަރުންެގ ވިސްނުން ވަރަށްިގނަ މެ  ވެސް ކޮމިޓީގައި  އެްއޗަކަށް ބޭސްކޮށް ނިމިެގންދިޔަތަން ވެސް ފެނުނު. ދެން އޭރު

ވާނީ މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު  ާވއިރު ކިހިނެއްތޯއޭ އެމައުންޓަކަށް ރީޗް  ،އަދަދަކަށްއެ  ހުރީ    ހުރީ ނޫނީ ޚިޔާލު

ނޫނީއެ   އޮޑިޓަރ  ރައްޔިތުން  ހޯދުމުަގއި  މިސާލަކަށް  ބޮޑުވާނެއޭ  އިތުބާރު  ޓަކައި  ބޭފުޅަކު  ޖެނެރަލް  އެކަމަށް  ފަދަ 

ެއ  އޭަގއި   ނޫނިްއޔާ  ހިސާބުވެލުއޭޝަނެއް  އެ  އަންނަިއރު  ޮއޑިޓަރއަދަދަކަށް  ހެދުމުަގިއ  ޖެނެރަލް   ކިތާބު 

އޮޑިޓަރ ؟ބައިވެރިކުރުން އޮތީ  ފާހަަގވެފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޭއެގ    ދެން  ކަމަށް  ނެތް  ބަިއވެރިކޮށްފައި  ޖެނެރަލް 

ލާ، ޝަރީޢަތުެގ މަރުޙަލާަގިއ  މިސާލަކަށް ބަދަލުދިނުމުަގއި ކޯޓުެގ މަރުޙަ،  ކުރީަގއި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކިހިނެއްތޯއޭ

؟ ހުރީ  ހަްއލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާމު ކިހިނެއްތޯ ވިސްނުންއި  ދެން މިސާލަކަށް ކޯޓުން ބޭރުަގ،  އެ މަސައްކަތްދާއިރު 

  ؟ދައުލަތާ ދެމެދުަގއި އެކަނި ަމޝްވަރާކޮށްެގން ނިންމަނީތޯ  ފަރާތާއި ކުރާ    ދަޢުވާ؛ ތަށްދެ ފަރާދައުލަތަށް    ހަމައެކަނި

ތެރޭަގއި    އްފަރާތެ   ވަނަ  3 އޭެގ  މި  ޭއެގ  ރިލައިބިލިޓީވެލުއޭޝަން  ފަރާތެްއ    ެއއްކަލަ  އިތުރު  ބޮޑުކުރަން  އިޝޫ 

 އެކަން ސާފުކޮށްލަން. ؟ އިންވޯލް ކުރުުމެގ ވިސްނުންފުޅު ެގންުގޅުްއވަންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިފްޢަތު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ންޓު  ލްމެޓްޤޫބު ވަޑައިަގތުުމެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުެމން ދެއްކިން ސެޢުޤޫބު. މެންބަރު ޔަޢުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު ޔަ

ބަ  އެތައް  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންެގ  ސަރުކާރުތަކުން  ިގނަ  ފާއިތުވެދިޔަ  ެއއްކަމަކަށް  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަ  ްއެގ  އެކޮމިޓީެގ 

ޙައްޤުތައް  ޙައްޤު،  އެކިއެކި  ބަދަލު  ވަޒީފާެގ  ެގއްލުުމެގ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ހުއްޓާލުމުެގ  މުޢަމަލާތްތައް  ިވޔަފާރީެގ   ،

އަދި މި ނޫންވެސް ތަފާތު ިގނަ މައްސަލަތަކާުގޅިެގން ދައުލަތަށް ރައްދުވާޮގތަށް    ،ހޯދުމުެގ މައްސަލަތަކާުގޅޭ ޙަްއޤުތައް

ހުށަހެޅިފައި މަްއސަލަތަކެއް  ވަޢުދެން  ހުރީ.    ިގނަުގނަ  ވަރަށްބޮޑު  ވެފައިސަރުކާރުެގ  ނޫނިްއޔާ    ،އޮތީ  ދަކަށް 

ފޯރުކޮށްދިނު ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  ހޯދައިދީ  ހައްލު  މައްސަލަތަކަށް  ެއފަދަ  އޮތީ  ވެފައި    ފު ސާއިން  ން.ވިސްނުމަކަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގާއިމު ހެޔޮނިޔަތުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  ސެޓް  2019ޖަނަވަރީ    27ކޮށްދިނުމަށް.  ންޓު ލްމެަގއި 

އުފެ އިނޭގތޯ.  ކޮމިޓީއެއް  އޮފީހުެގ އެ  އްދެވި  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ތެރޭަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބެިވ  ކޮމިޓީަގއި 
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މިނިސްޓް އަޅުަގނޑާއި،  އޮފީހުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިނިސްޓަރާއި  ބޭފުޅަކާއި،  ޑިެވލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ރީ 

މިސާލަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓާ ުގޅޭ    ، މަްއސަލަެއއް  ރީއެްއެގލައިން މިނިސްޓް   އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާިއ އަދިވެސް އެ 

ސެޓް  މައްސަލަެއއް މި  މިޮގތަށް  އިނޭގތޯ.  މިނިސްޓަރު  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޮތީ. ވެއްޖިއްޔާ  އުފެދިފައި  ކޮމިޓީ  ލްމަންޓު 

ހައްލު ބޭރުަގއި  ކޯޓުން  މައްސަލަތަްއ  އެކިެއކި  ޝާމިލުވާ  ސަރުކާރު  އޮތީ  ބިނާވެފައި  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ   ދެން 

ކޮށްފައި ެއ  ޢު އާންމުކޮށް ވެބްސަިއޓުަގިއ ޝާއި،  މަލުކުރާނެ އުސޫލުެގ ނަމުަގއި އުސޫލެްއ ެއކުލަވާލާފައިޢަަގިއ  ކުރުމު

މައްސަލައިެގ    37މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު. އެ    37ލަ  އޮންނަ ޮގތުެގ ަމތިން އިނޭގތޯ. ކޮމިޓީއަށް ޖުމު  އުސޫލުަގއި

އެކަނި އިނޭގތޯ. އެހެން އެްއވެސް މައްސަލައެްއަގއި ފަިއސާ    މައްސަލަ  ތެރެއިން ކޮމިޓީން ހަމައެކަނި ނިންމީ ނޫމަޑި

ބަދަލެ،  ދޭކަށެއް ކޮމިޓީއަކުންއް  ެގއްލުުމެގ  ކުރާކަށެއް  ކަމެއް  އެހެން  ނޫނިއްޔާ    ނެއް ދޭކަށެއް 

ހަމަ  ކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހަމަ  މިކަން  އެހެންވީމާ،  ނާރުވާ.  ލަފައެއް  ށް 

ޙަޤީޤަތުަގއި ނޫމަޑި   ލަން ބޭނުން ކުރީަގިއ ވަޑައިެގން ނެތީމަ އިނޭގތޯ. ދެން ނޫމަޑި މައްސަލައިަގިއ ވެސްދަންނަވާ

ަގއި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކެއް ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ޓަކައި ނޫމަޑިާއއެކީަގއި ީވ    2013އަދި    2011މައްސަލައަކީ  

ެއއްބަސްވުމާ ދަށުން  ސަ  އެއްބަސްވުންތަކެއްެގ  އާޢަރުކާރުން  ެއއްޮގތަށް  ނެތިެގން  ބިޓްރޭޝަނަށް  މަލުކޮށްފައި 

ކުރިއަށް ބަދަލުަގއި    ހުށަހެޅިެގން  ެގއްލުުމެގ  ަމއްސަލަިއެގ  އެ  ަމއްސަލަެއއް.  އަދި    155ދިޔަ  ޑޮލަރާއި  މިލިއަން 

އެ  އާ އޮތީ.  އެދިފައި  ފަރާތުން  ނޫމަޑީެގ  ހޯދުމަށް  ޚަރަދުތަްއ  އެހެނިހެން  ހިނާގ  މަރުޙަލާަގއި  ބިޓްރޭޝަން 

އް ކޮށްފައި އޮތް  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަ  އިސަލަިއަގމައް

ޮގތަށް ހެކިބަސް ދީފައި    ކުރީެގ ހަުއސިންގ މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު ނޫމަޑީެގ ހެކިވެރިއެއް   ،ކަމާއި އަދި އޭރު

ދައުލަތާ މައްސަލަ  އެ  ސަބަބުން  ކުޑަ   އޮތުމުެގ  ފުރުޞަތު  ނިމުމުެގ  މައްސަލަިއަގ  ށްކަމަ  އެްއކޮޅަށް  ރާއްޖެ    އިެއ 

ދީފައި   ލަފާ  މެންނަށްއޮތް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ަވކީލުންެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު  ތަމްސީލު ކުރުމަށް ޓަކައި ހަާވލުކުރެވިފައި

ސެޓް މަްއސަލަިއަގިއ  އެ  އަދި  ބުއްދިވެރިޮގތަކީލްމެއޮތީ.  އެންމެ  ދިއުމޭ  އެއެހެން  ވެސް.  ންޓަކަށް  ލަފަައށް    ވީމާ، 

ައދި  ލްމެސެޓް  ރިޢާޔަތްކޮށް ހައްލުކުރަން.  މައްސަލަ  ބޭރުން  ކޯޓުން  ނިންމީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  ންޓު 

ކޮންސެންޓްއާ ނިޔާކުރާޮގތުން  އުސޫލުތައް  ެއވޯބިޓްރޭޝަންެގ  ޮގތުަގއި    މައްސަލަ    55ޑެއްެގ  އެ  ޑޮލަރަށް  މިލިއަން 

އިނޭގތޯ. ހޯދީ  ހައްލު  ބޭރުން  ސެޓް  ކޯޓުން  ެއއީ  ކޮމިޓީއާލްމެއެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރަން    ންޓު  އަޅުަގނޑު  ުގޅިެގން 

ެއއްތައްބޭނުންވާ ކަންތައް ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަަމ  އަޅުަގނޑު  އޭެގ އިތުރަށް  ބޭރުން  ،  ކަމަކަށް  . ދެން  ކޯޓުން 

ހައްލު މަުގ  މައްސަލަ  ކުރިއަށްދާންީވ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ކުރުމަކީ  ޮގތަކަ  ހަމަ  އެހެން  ނޫން  އް ށެ ެއ 

ެގއްލުމުެގ  ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުަގއި ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން
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އޮޑިޓަރ  ފާހަަގކުރަްއަވއިފި  ކުރާއިރުަގއި  ކަލްކިއުލޭޓު  ޮއޑިޓަރ  ބަދަލު  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ވާހަކަ.   ޖެނެރަލްެގ 

މުައްއސަސާ ދައުލަތުެގ  އޮޑިޓަރޖެނެރަލްއަކީ  ދައުލަތުެގ    ެއއް.  ވިދާޅުވަނީ  އެ  ެއއްޗެއް  ކޮންމެ  ވިދާޅުވާ  ޖެނެރަލް 

އޮޑިޓަރހަމަސްލަ އެހެންވީމާ،  ނިންމާ    ތުަގއި.  މުޅިން  މަްއސަލައެއް  މައްޗަށް  ލަފައެއްެގ  ދެއްވާ  ޖެނެރަލް 

ނުދާނެ. އެ ޙަޤީޤަތް  އް  އެކަން ވެެގނެ  އްތު އެއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ކަމަކަށެ ހަލަސްސްމުންެގ މަޚަ  2ކަމުަގިއވަނީވިްއޔާ  

އެހެންނަމަވެސް އިނޭގތޯ.  ަގބޫލުކުރަން  އެބަޖެހޭ  އެްއޗެްއ  ،  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭންޖެހޭ  އެ  ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ 

  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން. މިހާރު ވެސް ބަލަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދައުލަތާ   އެއްޖެނެރަލްެގ ލަފަ ދިނުމުަގއި އޮޑިޓަރ

މައް ހުށަހެޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެކޮޅަށް  ވެސް  ވެސް  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްއަށް    އޮޑިޓަރހަމަ  ސަލަތަކުަގއި  ލިޔެފައި 

ނޫނިއްޔާ   ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ.  އެއްޗެއްތޯ  ކިހާ  ބަދަލުަގިއ  ެގއްލުމުެގ  މައްސަލަތަކުަގއި  ބައެއް  ހުންނާނެ 

ރިޢާޔަލިޔެކިޔުންތަކަ  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަިއެގ ކިހާވަރެއްތްކޮށްށް  ވިދާޅުވެދެްއވާށޭ  އެކަށީެގންާވ  ދެއްވާފައި  ތޯ 

އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކީ.  ކަމެއް  ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު  ،  އަދަދަކީ.  ކުރިން 

  ވަނީިވްއޔާ ކިހިނެއްތޯ އެ އަދަދު ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ކަމުަގއިވާނީ ގައިކުރިހެން ޢަދުލުވެރި ބަދަލަކަށް ދާ ކަމުއިޝާރާތް

ެއ ނުވާނެ  .  ން ފެންނަނީ މިވެނި އަދަދެކޭ ބުނީމަހިމެނޭ ފަރާތަކުން މުޅި މައްސަލަިއަގިއ ދޭތު  ހަލަސްދައުލަތުެގ މަ

ެގ ޙައްޤަކަށް  ސްމުޚަހާލަތުަގިއ މައްސަލަިއަގިއ ދައުލަތް ފިޔަވާ ދެން އެ ހިމެނޭ    އެ ؟ދެއްތޯ ޢަދުލުވެރި ބަދަލަކަށެއް

ކުރާނެ ެވސް  ކޮންޓެސްޓު  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  އެ  އޮޑިޓަރ އުނިކަމެއް  އެހެންވީމާ،  ނުާވނެ.  ެވސް  އެއްބަހެއް   .  

ޖެނެރަލް ރިޕޯޓެއްަގއި ވިދާޅުެވދާނެ މިސާލަކަށް މިވެނި އަދަދެކޭ ދޭން ފެންނަނީ. އެކަމަކު އެ އަދަދަށް އަނެއްކޮޅުން 

ލަތުަގއި  ދެން އެ ހާ.  ވަނީިވްއޔާ ދެނެއް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ ދައުލަތުން އެައކަށް ެއއްބަސްެވވޭކަށްަގއި އެއްބަސްނުވާ ކަމު 

ލިބޭ  ދަުއވާ  ދައުލަތަށް  އުސޫލުން  އާންމު  ވެސް  މަރުޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ދެން  ކަނޑައަޅާނީ.  ޮގތެއް  ެއއަށް  ކޯޓުން 

ޖަހާ   މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ެގއްލުމުެގ ބަދަލުެގ މިންވަރު ދެނެަގންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް

ބަލާފައެ އި  އްހިސާބަކަށް  ކުރިން  އޮޑިޓަރނޫން.  ކުރިހެން  އަޅުަގނޑުމެން   ޝާރާތް  އެްއޗަކަށް  ވިދާޅުާވ  ޖެނެރަލް 

މިނިސްޓް ލައިން  ކަމާބެހޭ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން.  އެއްޗެއް  ވިދާޅުާވ  އެ  ބޭފުޅުން  ޓެކްނިކަލް  ރީެގ 

ވާހަކަެއއް  ރަނަގޅު  އެ  ރނީއެޓަ  ،ބަލަނީ.  ތަމްސީލުކުރަނީ.  ދައުލަތް  ޮއފީހުން  ،  ހެންނަމަވެސްޖެނެރަލްެގ 

މައްޗަށް.   މަޢުލޫމާތުެގ  ދޭ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ުމވަްއކިލު  ރިޢާޔަތްކުރާނީ  ވަކީލު  ވަކީލުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ 

  ރީ ކަމުގައި ވިޔަސް، ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުަގިއ ިވޔަސްރިޒަމް މިނިސްޓް އެއީ ޓޫ، ރީންއެހެންވީމާ، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓް 

މިނިސްޓް ޕްލޭނިންގ  ވިދާޅުާވ    އެ ،  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ރީނޫނިއްޔާ  އެ  ބޭފުޅުން  ޓެކްނިކަލް  ތިއްބަާވ  ތަނެއްެގ 

ދެނެަގތުމުެގ  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  އެހެންވީާމ،  ވާހަކަދައްކަނީ.  ޮގސް  ކޯޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތެއްެގ 
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އެްއޗަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން. ެއވާހަކަ    ރީެގ ލަފާ ހޯދަން. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާވެސް އަޅުަގނޑުމެން ލައިން ިމނިސްޓް

 އެހެންވީމާ، މިއީ މިކަން ހިނާގޮގތަކީ.   .ންނަވަނީއަޅުަގނޑުމެން ޮގސް ކޯޓުަގއި ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލޯއަޕް ސުވާލެއް.  ޤޫބު ފޮޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ވެސްއާދެ!   ވިސްނުމަކީ  ކޮިމޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އޮޑިޓަރ   ، ޝުކުރިއްޔާ.  ޖެނެރަލްއަކީ    މިހާރު 

އޮޑިޓަރ އެކަމަކު  ފަރާތް.  ތަމްސީލުކުރާ  އޮތުމަކީ    ދައުލަތް  ލަފައެއް  އޮތުމަކީ    ނޫނީޖެނެރަލްެގ  އޮޕީނިއަންއެއް  އެ 

ރިލަިއކުރަން ވަރަށްބޮޑު އެްއޗެއް  ،  ރާއިރު ނޫނީ ނެޯގޝިއޭޓް ކުރާއިރު ވަރަށްބޮޑުދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތްކު

ދަްއކަިއެގން ދެން ސޮލިއުޝަނަކާ ހަމައަށް ދާން ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ،    އޮންނާނެ. ޭއެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ވާހަކަ 

އޮޑިޓަރ ެވސް  ކޮމިޓީަގއި  އި   އަޅުަގނޑުމެން  އެންވޯލްމަންޓަކާޖެނެރަލްެގ  އަޅުަގނޑު  ވާހަ  މެދު  ދެން  ކަދެކެވުނީ. 

ނޫމަޑީެގ މައްސަލައިަގއި ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހަމަ ،  ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތު  އެ  ޕްރޮ  .އޭރު  ވިންވުމުެގ  ކޭސް  ވެސް ،  ލިޓީއާއިބަބިއޭެގ  މަޢުލޫމާތު  ެއއްޗެއްެގ  ހުރިހާ  އެ 

ބޮޑު އަޅުަގނޑުމެ އެންމެ  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޭއަގއި  ދެން  ހިއްސާކުރެއްވި.  ކޮމިޓީއަށް  ން 

ެއއްބަސްވުން  އެ  މިނިސްޓަރު  ހަުއސިންގ  އޭރުެގ  މިނިސްޓަރު،  ހައުސިންގ  އޭރުެގ  ދިާމވީ  މައްސަލައަކަށް 

އެޠިބާ ހަމަ  ވަކިވެ  ލުކޮށްފައި  މަޤާމުން  މިނިސްޓަރު  އަނެއްކާ  ހަުއސިންގ  ެއއްކޮޅަށް    ނޫމަޑިއާަވޑަިއަގތުމަށްފަހު 

ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ެގްއލުމެއް އޭރުެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ފަރާތުން ލިބުނީ.   ހެކިބަސް

ހުރީ ިވސްނުން  ސަރުކާރުެގ  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯ  ބޮ؟ އެހެންވީމާ،  ެއ  ދައުލަތަށް  ފަރާތެއް  ދިން  ެގްއލުމެއް  ޑު 

ދަޢުާވކުރު ވަރަކަށް  ެއްއވެސް  ފަރާތާމެދު  އެ  ެއހެންވީމާ،  މިނިސްޓަރަކީ.  ބަދަލު  ހައުސިންގ  ެގއްލުމުެގ  ނޫނީ  ން 

 ؟ހޯދުމުެގ އެކަހަލަ ެއއްވެސް ިވސްނުންފުޅެއް ެގންުގޅުްއވަންތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެޓަރނީ ޖެނަރަލް.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިފްޢަތު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

މެންބަރު.   އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ސިޓީއެ  ބަލާލާނީ    މި  އަޅުަގނޑުދެން  އާދެ!  ބެހޭ  އިނޭގތޯ.   ކަމާ  އޮތްތޯ 

ފާހަަގކުރެއްވި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ތި  މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު  ިއއްޒަތްތެރި  ެގ ފަދައިން ކުރީ އާދެ! ނޫމަޑި މައްސަލަިއަގއި 

މައްސަލަ   އެ  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަިއަގިއ  މިނިސްޓަރުެގ  ހައުސިންގ 

މިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ  ކުރީެގ  މައްސަލަިއަގއި  ނޫމަޑި  އެދުނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ފޮނުވާފަ.  ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް 

ޢަމަލުކުރައްވާފައިާވޮގތާއި   މުޢިއްޒު  ރިއާބިޑޮކްޓަރ  ބަޔާނަށް  ދެއްވާފަިއވާ  ރަސްމީ   ޔަތްކޮށް،ޢާޓްރޭޝަނަށް 

ޮގތުަގިއ ބޭނުންކޮށްފައިާވކަމާއި ދަުއލަތުެގ މުަވއްޒަފެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން ލިބިެގންާވ ސިއްރު ،  ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި  ޮގތުަގއި  ނަހަމަ  ދީ،  މަޢުލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތު  ދޮުގ  އިދާރާއަކަށް  ނުވަތަ  ރަސްމީ  ފައިވާކަން 

ބަޔާނަކުން   ނޫސް  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަން  އަދި  އެދި.  ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް  ތަޙުޤީޤަކުން  ޖިނާޢީ   9ނޫންކަން 

ޕޮލިސް   2019ޑިސެންބަރު   މޯލްޑިްވސް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ކޮށްފައި  ވެސް  އިޢުލާނު  އާންމުކޮށް  ަގއި 

ދައުލަތުެގ ،  ނެ. އަދި މީެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންސަރވިސްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާފައިވާ

އަޅުަގނޑުމެނާ،  ންއިދާރާތަކު ައޅުަގނޑުމެން    މިނިސްޓްރީތަކުން  ވެސް  މަްއސަލަތަކުަގިއ  އަންނަ  ލަފައަށް  ހަމައަށް 

ބާއް  ނުނިޔަތެްއ  ަގސްތުަގިއ  އިހުމާލެއް،  އޮންނާނީ  ދަންނަާވފައި  މުތުލަަގށް  ފާހަަގާވ ސާފުކޮށް  އިހުމާލެްއ  ވަިއެގން 

ޖިނާޢީ   އަދި  ކުރާށޭ.  ތަޙުޤީޤު  ޮގތުން ވެސް  އިދާރީ  މައްސަލަ  ފަރާތެއްެގ  އެކަެމއްަގއި ޝާމިލުވާ  މައްސަލަތަކުަގއި 

ޠަބީޢަތުަގއި ކަމެއް ޝާމިލުަވންޏާ އެކަމެްއ ެވސް ތަޙުޤީޤު ކުރާށޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން އިނޭގތޯ. 

ައޅުަގނޑުމެންެގ މެންޑޭޓުެގ    ެއއްވެސް، އެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ޮގތް، ޢަމަލު ނުކުރާ ޮގތް ެއއީއެހެންނަމަ

ތެރެއިން ބެލެވޭނެ ކަމެއް ެވސް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ލަފާދެވޭނީ އެކަން އެޮގތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް.  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ޕޮލިހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްާވފައިވަނީ. ދެން މިހާރު ެއ  ،  ދެ! ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ކަންތަކުަގިއ އިނޭގތޯއާ

ކަހަލަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންާގފަިއ ެއްއވެސް  ޕޮލިހުން އެްއވެސް؟ އޮތް ހިސާބެއްެގ މަޢުލޫމާތު އެބަ އޮތްތޯ  މައްސަލަ ޮގއްސަ

 ؟ފިޔަވަޅެއް އަޅުްއވާފަިއވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިފްޢަތު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ
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 ޝުކުރިއްޔާ.  .ބަރުމެންންކޮށްލަންޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ޤީއަޅުަގނޑުމެން އެކަން ޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ އަޅުަގނޑު  ދެން  ވާހަކައާ؛ އާދެ!  ތި  އިނޭގތޯ  ހަމަ  ނޫމަ.  ުގޅިެގން  ކުރީެގ  މިސާލަކަށް  މައްސަލަިއަގއި  ޑި 

ދައުލަތާ އަނެއްކާ  ވަޑައިެގން  ދެން  ބާތިލުކުރެްއވީ.  އެއްބަސްވުން  ެއ  މިނިސްޓަރު  އިދިކޮޅަށް    ހައުސިންގ 

ހިންގަވާ ތަޙުޤީޤެއް  ޖިނާޢީ  ނަމަވެސް،    ފައި،ހެކިބަސްދެއްވީ.  ކުރެވިދާނެ.  ވެސް  ދަޢުވާ  ޮގތުަގއި  ކުށެއްެގ  ޖިނާޢީ 

އެކި  މިފަދަ ކަންތައްތައް  ؟ ލުމުެގ ބަދަލު ހޯދުމުެގ ޮގތުން ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރަްއވާނީ ދައުލަތަށް ލިބުނު މާލީ ގެއް

ެއކިެއކި  ސަރުކާރުަގއި  ކުރީ  މިޮގތަށް  ހަމަ  ހުރި.  އެބަ  ކޮށްފައި  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ވަރަށް  ެއކި  ސަރުކާރުތަކުަގއި 

  ވެސް ދައުލަތާ   ރާތަށްދީފަ. އޭެގ ސަބަބުން މިހާރުއެކިެއކި ލެޫގންސްތައް އެބަ ހުރި ތިން ހަތަރު ފަ  އަދި  ފަޅުރަށް

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުަގިއ،   ެއކިއެކި  އެދަނީ ދި  އަދެކޮޅަށް  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުަގިއ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

  ތައްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަިއެގން ކުރިއަށް ެގންދަނީ ދަޢުވާ ކުރަމުން. އެހެންވީމާ، މިހެން ހިނާގފައި ހުރި ކަން

ހަމަ ދެން އަންނަ ބަޔަކު ވެސް ހަމަ އެޮގތަށް    ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ  އެ ކަންތައްތައް ކުރި ފަރާތްތަކާ 

؟ އްލެއް ެގނެވޭނެތޯއޭހަ؟ އްލަކީހައެކަންތައް ކޮށްފާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ މިއަށް ެގންނަން ބޭނުންފުޅުވާ  

ޮގތު  ދެކޭ  އަންނައަޅުަގނޑު  ދެން  އުސޫލުތަްއ  އެ  އަނެްއކާ  ކަނޑައަޅައިފިްއޔާ  އުސޫލުތަކެއް  އިދާރީ ،  ަގއި 

އުސޫލުތަްއ   އެ  ައއިސް  ބަޔަކު  އެހެން  ދުވަހު  އަނެއް  ނޫން  ދުވަހު  ކަނޑަައޅާ  އެ  ހަމަ  ެވއްޖިްއޔާ  އުސޫލުތަކެއް 

ހޯއްދަވައިދެްއވޭނެ ޮގތެްއ    އަށް ފަރުާވއެއް އްލެއް ހޯއްދައިފިްއޔާ، މި ހަބަދަލުކޮށްލާނެ. ނަމަވެސް ާގނޫނީ ޮގތުން މިއަށް  

ޮގތުަގއި އަދި އިްއޒަތްތެރި   ެއއީ ެއއް ސުާވލު އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެފަހު ސުވާލެއް؟ އެބަ އޮތްތޯ

   ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ކޮށްލާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި އެޓަރނީ ޖެނަރަލް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ެގންދަވާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިފްޢަތު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ެއ   މަރުޙަލާަގިއ  އުފުލޭ  ދަޢުވާ  ކުރެވި،  ތަޙުޤީޤެއް  ޖިނާޢީ  އެްއކަމަކަށް  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކަށް  ދަޢުވާެގ ތެރެއިން ބަދަލު ލިބިދެވޭ ޮގތަށް އިޖުރާތު އޮންނަނީ އިނޭގ.  

މިފަދަ    ،ދޮުގ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން ނޫނީ އިހުމާލުވުން ނޫނިއްޔާ މަޤާމުެގ ހައިސިްއޔަތު ނަހަމަ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުން

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ  ކޯޓަށް  ޖިނާޢީ  ުގޅިެގން  ޕްރޮސެކަމަކާ  ދަޢުވާ  އިރުަގއި  އޮފީހުން  ޖެނަރަލްެގ  ެއ  ކިުއޓަރ 

ފުއްލަާވއިރުަގއި ޭއަގއި ހިމެނޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލެއް ވެސް ލިބިދެވޭ ޮގތަށް އިޖުރާތު އޮންނަނީ. އެހެންވިމާ، އެކަން  އު
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މިސާލަކަށް  ދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލައަކަށް  މަދަނީ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ކުރިއަށްދޭ  މޭރުމުން  އެ 

ނޫނީ މައްސަލަ ބޭރުވާ ހިސާބުން ދެން އިތުރަށް އެއްކަލަ މަދަނީ ބައި   ،ވެޖިނާޢީ މައްސަލައިަގއި އެ ކޯޓުން ސާބިތުނު

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދަނީ. އެއީ ޖިނާޢީ މައްސަލައިަގއި އެ ދަޢުވާ ާއއި އަދި ދަޢުާވެގ އިތުރުން އެ ހޯދަންޖެހޭ 

ންދިުއމަކީ އޭެގ ޒާތުަގއި ހަމަޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ހިމެނޭތީ. އެހެންވީމާ، ކޮންކަރަންޓުކޮށް ެއްއފަހަރާ ދެ މައްސަލަ ެގ

.  ދެންތަމަ ޖިނާޢީ ކޯޓުން އޭަގިއ ޮގތެްއ ކަނޑައަޅަންރަނުވޭ. އެހެންވީާމ، ިއސްކަން ައޅުަގނޑުމެން ދެނީ ފު  ކަމަކަށް

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސާފުކޮ  އަރިހުން  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު  އާދެ!  މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭނުންވަނީ  ށްލަން 

ދައުލަތުން އަދި ދައުލަތް ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަޝްރޫޢުތައް އިނޭގތޯ، މަޝްރޫޢުތަްއ ހަވާލުކުރާއިރު ވީހާވެސް  

މިންވަރު  ތަޖުރިބާެގ  ކުންފުނިތަކުެގ  ހަވާލުކުރާއިރު  މަޝްރޫޢުތައް  އަދި  އިންތިޒާމުކުރުމާއި  ޮގތަށް  ފެންނަ  ދެފުށް 

 ؟ަގނޑެއް މާލިއްޔަތު ަގާވއިދުަގއި ހިމެނުމަށް ވިސްނާ ަވޑަިއަގންނަވަންތޯކަނޑައަޅާނެ މިން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

މިހާރު ޝުކުރިްއޔާ.  ނުލިބޭ   އާދެ!  ާވޮގތަކީ  އޭަގއި  ދެން  އިނޭގތޯ.  ހިނަގނީ  ޮގތަކަށް  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  ވެސް 

އެކަމަކު   ހުރޭ.  ެއކިުއޒޭޝަންސް ވެސް  އެކިއެކި  ލާ.  މަްއސަލަތައް  އެކިއެކި  އަބަދުވެސް ޝަކުވާކުރޭ.  ފަރާތްތަކުން 

އިން ޓެންޑަރެގ މަސައްކަތް ހަމަ ހިނަގނީ  ންކަމާއެްއކޮށް ދަންނަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްޤީއަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަ

ތެ ޕްރޮސެސްއެްއެގ  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  މައްސަލަވަރަށް  ލިބޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ައދި  މިހާރު   ؛ލާނެ  ރެއިން. 

ވެސް  ހަމިސާލަކަށް   ފުރުޞަތު  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ލައިެގން  ަމްއސަލަ  އޮތިއްޔާ  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  އްލު 

ެއ  ،  އިެގންބީލަމުަގއި މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީައށް މައްސަލަ ލަ  ،އޮންނާނެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް މައްސަލަ ލުން

އެ ޮގތަކަށް  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  ބޮޑަށް  އޮތީ.    ވަރަށް  ލިޔެވިފައި  ހަމަ  ަގވާއިދުަގއި  ެގންދަނީ.  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް 

ހުންނާނެ ހަމަ  ޑޮކިއުމަންޓްސްަގިއ  ބިޑް  ޮގތްތައް  ކުރެވޭނެ  އިވެލުއޭޓް  އެ  ނުކުތާަގިއ  ފާހަަގކުރި  ތި  ކޮންމެ  ،  ދެން 

ތަޖުރިބާބިޑާއެްއކޮށް އެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއު ޮގތް އަދި  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  ހުންނާނެ އެ އިވެލުއޭޝަން  . އަށްމަންޓްަގއި 

އެންމެ   ،ދެން ހަމައެކަނި ތަޖުރިބާއެއް ވެސް ނޫން ބަލަނީކީ. ހަމައެކަނި އަަގށް ވެސް ނޫން. ިގނަ ފަހަރަށް އަަގށް

ހުރިހާ އިން  ިއވެލުއޭޝަން  އަސްލު  ނޫން  ވެސް  ޮގތަކަށް  ދެވޭ  މީހާއަށް  ހެޔޮ  ވަށާޖެހޭ  އަުގ  އެ  ބިޑް  ،  ކަމަކަށް 
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ިއވެލުއޭޝަންަގއި ބަލައިެގން ކުރިއަށް    ، ޑޮކިއުމަންޓްަގއި ހުންނަ ހުރިހާ ކޮންޑިޝަންސްތަކާއި ިއވެލުޭއޝަންސްތަކާއި

ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އޯޕަން ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ޕްރޮސެސްެއއްަގއި މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ެގންދަނީ އިނޭގތޯ.  

އަޅުަގނޑު ޗެޕްޓަރ  ދެން  ކަންތައް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  އެ  ހަމަ  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ހުރި   10މެން  އެ  ަގއި 

 އިތުރު ބާރު ހޯދުން އިނޭގތޯ.  އަށްހަމަ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ވެސް އެ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގތޯ.  ތިއާ  ދިއަ މިހާރު  ުގޅިެގން  މިނިސްޓްރީ  ،  އަޅުަގނޑު  ފިނޭންސް  މިސާލަކަށް  ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ 

މެދުވެރިކޮށް ޑެންޓަރ ބޯޑުން ެގންދަވާ ކަންތައްތަކުެގ އިތުރަށް އިނޭގތޯ އެސް.އޯ.އީ ތަކުން މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް  

ރާންސްޕޭރެންސީއެއް ނެތް  އެްއވެސް ޓް   ހަމަ  ެގންދާއިރުަގއި ވަރަށް ިގނަ ފަހަރު ޝަކުވާތައް އެބަ އާދޭ އެ ތަނުން

ެއސް.އޯ.އީ އެހެންވީމާ،  ކަންތައް.  ބިޑު  ެގންދާތީ  ކުރިއަށް  އެކަންތައް  ދައުލަތުެގ  ޮގތަށް  ހަމަ  ވެސް  ތަކަކީ 

ލިބޭ.  ެގއްލުން  ދައުލަތަށް  ހަމަ  ވެސް  ލިބިއްޖިއްޔާ  ެގއްލުން  ކަންތައްތަކުން  ކުރާ  ތަނުން  އެ  މުއައްސަސާތަކެއް. 

އާިއ އެ ކަންތައްތައް މާލިްއޔަތު ަގވާއިދަށް ލައިެގން ނޫނިއްޔާ  ޮގތަށް ތި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި

ެގންުގޅުްއވަންތޯ ވިސްނުމެއް  ކަހަލަ  ެގންދެވޭ  ކުރިއަށް  އެކަންތައް  ވެސް  ޮގތަކުން  އެހެން  އަދި  އާދެ!  ؟ އަދި 

 ވާތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު.   ުގޅޭ ފޮލޯއަޕް ސުވާލަކަށް ޔަޢުޤޫބު ވެސް ހަމަ މިއާއިހަށް.  މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

އާދެ! ދެ ސުވާލު އެްއކޮށް ެގންދިޔައިްއޔާ ކަންނޭނެގ ރަނަގޅުވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. 

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގ އެބަ ކުރެޭވ  ،  ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށްއެ  މިހާރު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  

ޚަރަދުތަ ބޮޑެތި  ވަރަށް  ބަޖެޓުން  އެސް.އޯ.ީއތަކާދައުލަތުެގ  ކުރާއިރު  އް  ކަންކަން  ބަެއއްފަހަރު ،  ހަވާލުކޮށްެގން 

ޭއެގ ދައުލަތަށް   މީހުންނަށް އެވޯޑްކުރެވޭ. އެކަމަކު  އެސް.އޯ.އީތައް ވީމަ އަނެއްހެން ސީދާ ޑައިރެކްޓްކޮށް ވެސް އެ 

ޯއޕަން ޓެންޑަރއަކަށް ދާނަމަ    އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ެގއްލުމަކަށް ަވނީ މިސާލަކަށް އާންމުކޮށް ؛ލިބޭ ެގއްލުމެއް 

އެއަށްވުރެ މާ ައުގހެޔޮކޮށް ެއކަން ކުރެވުނީސް. މިސާލަކަށް ބަލަމާ ހިނާގ އެސް.ޓީ.އޯ. އެސް.ޓީ.އޯ ައކީ ރާއްޖޭަގިއ  

ވަރަށް ބަިއވަރު މުހިންމު ސަޕްލައިތައް ެގންނަ ފަރާތް. ތެލާއި ކާޑާއި ެމޑިކަލްސްއާ. ިމސާލަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި  

ެއސް.ޓީ.އޯ މިކްޕެންޑެ މެޑިކަލްސްއަށް.  ކުރެވުނު  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ތެރޭަގއި  އެްއޗެހިތަްއ    އެ  މިސާލަކަށް  އިން 

ޑައިރެކްޓްކޮށް ެއވޯޑް ކުރީމަ އެ މީހުން މި ހަދާ ޮގތަކީ އެ މީހުންެގ އިންނަ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުެގ ތެރެއިން އަދި  
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ހަވާލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް     ތެރެިއން ކޮންމެވެސް ބަޔަކާއެ މީހުން އެކަން ކުރަން އޮންނަ އުސޫލުެގ،  ކޮންމެ

ދައުލަތުން   މީހުން  ޕްރޮފިޓް ލާފައި ކަމަށް އެ  ޕާޓީ  ތަރޑް  ތެރެއަށް  މީހުން އޭެގ  ިއވޭ ބައެއްފަހަރު އެ  އަޑު އެބަ 

އަށް އްޖިއްޔާ އެސް.ޓީ.އޯ ފުރަތަމަ މި އެއްޗެހިތަްއ މި ނަަގނީ. އެހެންވީާމ، ައސްލު ލިބެން އޮންނަނީ ދެ ރުފިޔާއަށް ވެ

ރުފިޔާ އެ    6ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ތަން ވެސް އެބަ އާދޭ. އެހެންީވމާ، އިތުރަށް    8މިސާލަކަށް އެޮގތަށް ހަވާލުކުރީމަ އެ  

އެވޯޑް  މިސާލަކަށް  ކަންކަން  ކަހަލަ  އެ  އުސޫލުން  އާންމު  އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓުން.  އެހެން  ؛ދިޔައީ  ޕްރައިވެޓް 

ުއޅޭ ޭއަގއި  ހީވަނީ    ޕާޓީސްތައް  އަޅުަގނޑަށް  ކޮށްފިއްޔާ  އެޯވޑް  އެޮގތަށް  އުސޫލުން  އާންމު  ވެއްޖިއްޔާ  ކަަމށް 

ހަމަ   މިސާލަކަށް  ސަލާމަތްކުރެވިދާނެހެން.  ލާރިކޮޅު  ެއދާ  ލީކްެވެގން  އަނެއްހެން  ބަޖެޓުން  ެގއްލޭ،  ދައުލަތަށް 

އެސް.ޓީ.އޯއެސް.ޓީ.އޯ ހަވާލުކުރީމަ  ޕާޓީއަށް  ޕްރައިވެޓް  ކޮންމެވެސް  ހަވާލުކުރާއިރު    އަކާ އިން  ކުރަނީ.  މި  ހަވާލު 

އެއްކޮށް ލާފަިއ ހުންނާތީ އެ މީހުންނަށް އެކަން އެހެން ކުރެވެނީ. ެއ    އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ތަރޑް ޕާޓީ ޕްރޮފިޓާ

 ؟ނޫން ޮގތަކަށް އެކަން ކުރުމުެގ ވިސްނުންފުޅެއް ވަޒީރު ެގންުގޅުއްވަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓަރ.އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

ސުވާލުަގއި  ކުރެްއވި  ޮގތުން  ބެހޭ  އެސް.އޯ.ީއއާ  މިހާރު،  އާދެ!  ޕްރަިއވެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓައިޒޭޝަން  ވެސް 

އެސް.އޯ.އީސްތަކާ ހުރިހާ  އޮންނާނެ  ބޯޑުން  ަގއި  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ޑްލައިނެްއ  ުގޅޭޮގތުން 

މިހާރު ާވޮގތަކި ސީދާ މާލިއްޔަތު ަގވާއިދުަގއި  ،  ތަޢާރަފުކޮށްފައި އިނޭގތޯ. ދެން އެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ަގިއޑްލައިންަގއި

ހަމަ  ދަތިވާތީވެ  އަކުރަށް  އަކުރުން  ހަމަ  ސީދާ  ެއސް.އޯ.އީސްތަކުން  އެއްބައި  ކަންތައްތަކަށް  ހުރިހާ  ހުންނަ  އެ 

ޕްރޮކިއު،  ަގިއޑްލައިނެއް ބޭފުޅުންނަށްަވކިން  އެ  ވެސް  ޕްރޮކިއުމަންޓަށް  އެ  ހެދި،  ަގިއޑްލައިނެއް  އެ ،  މަންޓް 

ޮގތަށް ފަސޭހަވާނެ  ވެސް  އޮޕަރޭޝަންސްތަކަށް  ޑޭ  ޓު  ޑޭ  ވެސް  ހުރިހާ    ،ބޭފުޅުންެގ  ހުރި  އޭަގއި  އެކަަމކު 

ށް އިޢުލާނުކުރެވި، އެއަށް  ހިރާސްތަކެއް ކުޑަވާނެ ޮގތަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ސީ.ބީން ޕްރޮކިއުމަންޓް ަގިއޑްލައިނަ 

ަގާވއިދެކޭ    ، އެންޑޯސް މާލިއްޔަތު  ހަމަ  އެހެންވީާމ،  އެންޑޯސްކޮށްފަ.  އޮތީ  އެ  މިހާރު  ކުންފުނިތަކުން ވެސް  ހުރިހާ 

ުގޅޭ ޕްރޮކިއުމަންޓް ަގިއޑްލައިނެއް މިހާރުވެސް ާވނީ ޕީ.ސީ.ބީން އެކުލަވާލެވި،    އެްއޮގތަށް ހުރިހާ އެސް.އޯ.ީއސްތަކާ

އެކު އޭ.ސީ.ސީއޭަގއި  ޖެނަރަލް  އާލަވާލުމުަގއި  އޮޑިޓަރ  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރެވި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް   ސްެއއްކޮށް 
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ުގޅިެގން ޕީ.ސީ.ބީން ތައްޔާރުކޮށްފައި އިން ޕްރޮކިއުމަންޓް ަގިއޑްލައިނެއް. މިހާރު މިދިޔަ   ހުރިހާ އެންމެންނާ  އޮފީހާ

ޮގތުން   ހަނދާންވާ  ކުރީކޮ  2021އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންނޫނީ  ެގ  ހަމަ   2020ޅު  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުކޮޅުަގއި  ެގ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ތި  ދެން  އޮތީ.  ެއންޑޯޒްކޮށްފަިއ  މިހާރު  ވެސް  ކުންފުނިތަކުން  ހުރިހާ  އެކިއެކި  ،  އިޢުލާނުކޮށްފައި 

ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަނީ ވެސް  ެއވޯޑް  ޑަިއރެކްޓް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕްރޮކިއުަމންޓް  ެއކި  މަޝްރޫޢުތަްއ    ކުންފުނިތަކުެގ 

އިންޓަ  ޕަބްލިކް  ޓަކައި  ެގންދިުއމަށް  ައވަހަކަށް  ޙަޤީޤަތުގައިވީހާވެސް  އަސްލު  ހިއްސާވާ    ރެސްޓްަގއި  ސަރުކާރުެގ 

ހުންނާނީ   އެވޯޑްކޮށްފައި  ޑައިރެކްޓް  ިގނައިން  ކުރަނީ.  މި  ެއޯވޑް  ޑައިރެކްޓްކޮށް  ޕްރޮޖެކްޓް  ކުންފުނިތަކަށް 

ބަނދައެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އެއީ  ހެދުމާ އަށް.  މަުގ  ހެދުމާއި  ވެސް    ރު  ކުންފުނިތަކަށް  އެހެން  އަދި  ކަންތައް.  ކަހަލަ  މި 

ބޭނުންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މިސާލުަގއި  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން   ،ހުންނާނެ.  މިހާރު 

ކޮންސިއުމަބަލްސް މެޑިކަލް  ޕްރޮ،  ނިންމާފައިވާނެ  ބަލްކް  ކަންތައްތައް  އިނޭގތޯ. ބޭހުެގ  ދާން  ކިއުަމންޓަކަށް 

އޭގެ  ރާއްޖެއިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަވަހަށް  ވަރަށް  މަރު،  އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓު  އެ  ޙަައޅުަގނޑު  ވެސް  ލާަގއި 

އެހެންވީމާ،   އެޮގތަށް.  ެވސް  އަންނަނީ  ފާސްވެެގން  ބަޖެޓު  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނީ.  ދައްކާފައި  ހަމަ  ވާހަކަތައް 

ރިފްލެކްޓްކޮށްފައި ހުންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް ދާނެ ކަމަށް. ދެން ދާނީ    ބަޖެޓުެގ ވެސް ެއއަށް

ހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯޕަން ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްެއއްެގ ތެރެއިން އެ އަންނާނީ. އެހެންީވމާ، އޭެގ ތެރެއިން ވަރަށް  

ަގބޫލު ކުރަނީ. ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑު އެާއއެްއކޮށް   ސްތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސްބޮޑަށް ސޭވިންގ 

ސަރުކާރު ބޭނުންޭވ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަސާސީ   ެގވެސް  ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ދައުލަތުން  ހުރީމާ  ކުންފުނިތައް 

ދިނުމުގައި ހެދިފައި  ،  ޚިދުމަތްތައް  ކުންފުނިތައް  ެއ  އެހެންވީމާ،  އޮވޭ.  ފުރުޞަތު  ވަރަށް  ދިނުމުަގއި  މި  ނުހުއްޓި 

ބޮޑެތި   ވަރަށް  ޭއެގން  ރައްޔިތުންނަށް  ހުރީމަ  ވެސް  ކުންފުނިތަްއ  އެހެން  އަދި  ވެސް  އެސް.ޓީ.ޯއ  އޮންނަނީ. 

 ފައިދާތަކެްއވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އަޅުަގނޑު ފިނޭންސް  ،  އާދެ!  ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅީ.  ބަޖެޓު  ވެެގން  މިނިސްޓަރަކަށް  ފިނޭންސް  އިބްރާހީމް  ޤާސިމް 

ބަޖެޓު ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށް ޓަކަިއ  މިނިސްޓަރަކީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ މައުމޫން އިރުަގއި. ދެން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ 

 އޮތޭ ސިޓީެއއް. ެއއީ ވޯލްޑް ބޭންކްތޯ އަޅުަގނޑު ސުވާލު ކުރީ. ރައީސް މައުމޫނަކީ  ރައީސް މައުމޫން ދެްއވާފައި ެއބަ

ކުރަނީ ފައިނޭންސް  ބަޖެޓަށް  ކިހިނެއް  މުސާރައިން  އޭނަެގ  ނޫން.  މީހެއް  ހުރި  އެ   ؟ލާރިއެއް  ޤާސިމް  އެހެންވީމާ، 

ހޮސްޕި ގޮވަިއެގން  އޭނަ  ޖެހުނީ  ދާން  އަޅުަގނޑު  ވެއްޓިެގން  ހޭނެތިެގން  ފިނޭންސް ދުވަހު  އޭރުެގ  އެއީ  ޓަލަށް. 



 2022 ޖޫން 14           ވަނަ ބައްދަލުވުން 3 ގެ 5 ސަބް ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 
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ކިތައް ރިސޯޓު    މިނިސްޓަރު ޢަމަލުކުރި ޮގތް. މިހާރުެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން

ސަރުކާރަށް  ،  އަތްނުލެވޭ،  އިރުަގއި ރަށްރަށް ދީފައި ހުރިމިސާލެއްެގ ޮގތުން އަދީބު  ؟އެބަ އޮތްތޯއޭ އަތްނުލެވޭ ޮގތަށް

ވާހަކަ    ވެސް ރަށެއްެގ  ހަތަރު  ދެތިން  ދަންނަވާފާނަން  ައޅުަގނޑު  ނުކުރެވޭ.  ކަމެއް  ވެސް  މީހަކަށް  އަތްނުލެވޭ. 

މިހާރު ެއޓަރނީ ޖެނަރަލް ވެސް މިތާ އެބަ އިންނެވި. ފިނޭންސް   ؛އަޅުަގނޑަށް ވެސް އިނޭގ. ދައުލަތުެގ ރަށްރަށް 

ރަށެްއ   އަބަދުވެސް  ދައުލަތުން  ހުންނެވި.  އެބަ  އޮތް މިނިސްޓަރު  ޤައުމުެގ  ނޫނިއްޔާ  ބޮއްޔެްއ  ނޫނިއްޔާ  އެއްޗެއް 

ރިސޯޓު   ކިތައް  ަވުގތު  ިމ  ލިބޭނީ.  ލާރިެއއް  ކޮށްެގންތާ  ޓްރޭޑް  ދީެގން  ކުްއޔަށް  ނުވަތަ  ިވއްކައިެގން  އެްއޗެއް 

ނެތިެގން ވަުގތު  މިނިސްޓަރަށް  ހުރިތޯ  އެބަ  ހުއްޓިފައި  ޑީ  ،ޕްރޮޖެކްޓް  ނެތިެގން  ވަުގތު  ނައިބަރަށް  ލް  ބަންޑާރަ 

ޭއޓް ކޮށްެގން ސޯލްްވ  ސިނުވަތަ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ އޮފީހުން ކޯޓަށް ދާނެ މީހަކު ނެތިެގން ނުވަތަ ނޯެގ،  ނުކުރެިވެގން

 10؟ ކިތަްއ ރަށް އެބަ އޮތްތޯ މުޅި ރާއްޖޭެގ ެއކޮޅުން މިކޮޅަށް  ނުކުރެވި. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ޮގތެއް ނުފެނި

އެ ރަށްރަށް އޮޕަރޭޝަނަށް ނައިސް މި ހުރީ ލީަގލް ކޮންމެވެސް މައްސަލައަކާިއ  ؟ ރަށްތޯ 20؟ ރަށްތޯ 15؟ ރަށްތޯ

ެވސް  .  ހެދި އެްއޮގތަކަށް  ކަމެްއނޫން  ކުރި  ސަރުކާރުން  މި  ކަންތައްތައް.  ކޮށްފައިހުރި  ސަރުކާރުން  ކުރީ  އެއީ 

މިސާލެްއެގ  ރަށެއް  ކުރިޔަސް  ސަރުކާރުން  ކުރީ  ެއކަމަކު،  ސަރުކާރެކޭ.  މި  ނުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ. 

ދޮޅިއަދޫއަށް ދިޔައިން  އަޅުަގނޑު  މިދަނީ.  ރަށް  އިހަކަށްދުވަހު.  ފުނޑިެގން  ފަންސާހަކަށް    މުޅި  ާގތްނޑަކަށް 

މިލިއަނަށްތުރެން ވެސް މައްޗަށް ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތް ރަށެއް. ރަށުެގ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފުނޑިފައި އެހެރީ. ައޅުަގނޑު  

ދޫއަށް، ފުނޑިފަ. އަޅުަގނޑު ދިޔައިން އެ ހިސާބުަގިއ  ލިއަށް، ފުނޑިފަ. އަޅުަގނޑު ދިޔައިން އަހާރެށްދިޔައިން ވަޓަވަ

އެބަ   ބާވީހަކަށް  ހުރި ކީއްެވެގންހޭ  ރަށް  ދައުލަތުން  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ރަށްރަށް  ދައުލަތުެގ  ފުނޑިފަ.  ؛ އޮތް 

ނާ  މާރިޖު  އެބަ އޮތް.ތަންތާނެގ ވެރިފަރާތެއް    ސިފައިންެގ މީހަކު ެވސް ނެތް ބަލަހައްޓާނެ. އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް. އެ

އެއްޗެއް ޤައުމަކަށް  އެބަޖެހޭ.  ކުލިދަްއކަން  އެބައަރާ.  ނު  ބަރާބަރަށް  ބާޒާރެއް  ވަޒީފާެގ  އެހެންވީމާ،  އުނުލިބޭ.  ފެދޭ. 

އިމީޑިއޭޓްކޮށް މިހާރު ސަރުކާރަށް މިވަުގތު ފައިސާ ބޭނުންވޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، އެ ކުރެވޭ ބަޔަކަށް އެ ރަށް ދީެގން 

ސޮލިއުޝަނެއް   ނަމަވެސް ހޯދަން ،  ކޮންމެވެސް  ރިކަވަރީއަށް  އެސެޓްތަކުން  ހުރިހާ  މި  ރަށްރަށުން  ހުރިހާ  މި 

މިހާރު  މިނި މަސައްކަތެއް  އެއްެވސް  ފިނޭންސް  އޮފް  ބަންޑާރަ؟ ކުރައްވަންތޯސްޓަރ  އަޅުަގނޑަށް    އަދި  ނައިބު 

 ކޮމިޓީން  މި  މޭންޓެއް ައޅުަގނޑު ބޭނުވިދާޅުވެދެްއވަންވީ މިހާރު ނޫމަޑިއަށް ފަިއސާ ދިންއިރުަގއި އެ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެ

ހުރިހާ އެއްޗެއް އެނެގން ބޭނުމޭ. އެއީ އެހާ    ،ނުން ދިޔަ ަމއްސަލަތައް ބަލަން. ބޭރުން ދިން އެޑްވަިއސް، އާބިޓްރޭޝަ

ލާރި ބަންޑާރަ؛ ދިނީ  ބައިވަރު  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  އޮންނާނެ    އަޅުަގނޑަށް  މީަގއި  މިސްޓޭކެއް  ެއްއވެސް  ނައިބުެގ 

ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ ބިްގ    ތެރޭ   ކަމަކަށް. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ ެވސް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުން
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ފަިއސާ މި ދިނީ އެ ވަުގތު ދަުއލަތަށް އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުޑަ    އިބްރާެގ ކުންފުންޏަށާ،  ނޫމަޑިއަށާއި ،  ކުންފުންޏަށާއި

  އަނެއްހެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ދޭކަށެއް ވެސް  ވެެގންނޭ. ެއއްޮގތަކަށް  ޚަރަދު ކުޑަޮގތެއް ހޯދަން  ޮގތުންނޭ،

އެހެންނަމަ ޑޮކިއުމެނޫނޭ.  އެ  އަޅުަގނޑުވެސް،  ފައިނަލައިޒްކުރާ ބޭނުން    ންޓު  ރިޕޯޓު  މި  ެއއީ  ބަލަން  އިރުަގއި. 

ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މިނިސްޓަރައަކާ  އެްއޮގތަކަށް  އެްއވެސް  އެްއވެސް    ތިޔައިން  ހިތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ދޭތެރޭ 

ދޭތެރޭަގއި ެވސް     އޮތީ. އެހެން މީސްމީހުންނާން ރަނަގޅަށްކަން ކަންތަްއކޮށްފައިޤީޝައްކެއް ނެތް. ައޅުަގނޑަށް ޔަ

ބަންޑާޢައެޮގތަށް   ިމއަދު  މިނިސްޓަރު    މަލުކުރަން  ފިނޭންސް  އެންމެންނަށް ވިދާޅުވުމުން  ރަނައިބާއި  އުފާކުރަމޭ. 

އޮޕަރޭޝަނަ ރަށްތައް  ހުރިހާ  ދެންނެވި  މި  ދެން  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ.  ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  އަތުެވއްޖެ   ށްއެްއޮގތަކަށޭ 

އަބަދު ވެސް ިއކޮނޮމިކް  ؛ ލިބޭނެކަން. އެހެންވީމާ، އެ ޑީލްނުކުރެވި   ން ބައިވަރު ލާރިޤީ ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ޔަ ކަމަށް

އަދި ތާ  ރަށެއްކޮންމެވެސް  ަގއި  ކައުންސިލު  ތާށިވެފަ.  ނުނިންމިެގން  އެކަން  ޓޫރިޒަމަށް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ށިވެފަ. 

ހުރި ކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މި    ތާށިވެފަ. މިހެން  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނުނިންމިެގން ޕްރޮޖެކްޓު

އިކޮނޮމިކް ކްރަިއސިސް، ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ކްރަިއސިސްައކަށް ދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރަށް ހަމަ ތިބެންވާނީ. 

ފުޅުންނަށް ވެސް. ވަރަށް  ެއީއ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ދެ ބޭ ؟ އެޅިފައި އެބަ ހުރިތޯ  ލާ މި ކަންކަމަށް ފިޔަަވޅުއާކުރި

 ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިއާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަންޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް  ދެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ރު.  އެއް  ބޭނުންވަނީ.   

ސުވާލާ  ކުރެްއވި  އެ  ދެންމެ  މެންބަރު  ބޭނުން،    އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ުގޅިެގން 

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އާބިޓްރޭޝަންެގ މައްސަލަކަތަކަކީ އާބިޓްރޭޝަންެގ ަވކި ޚާއްޞަ ެއ ރޫލްސްތަކެއް އެޕްލަިއާވ  

، އާބިޓްރޭޝަން ރޫލްސް ނިޔާކުރާ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ

ޮގތުަގއި މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ނޫމަޑި   ެއއީ މަނާ ކަެމއްެގ  އާންމުކުރުމުެގ ފުރުޞަތެްއ ނޯވޭ. 

މަޢުލޫތުތަ ދެވެންހުރި  އާންމުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމާމައްސަލަިއަގއި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުން  ކޮމިޓީއަށް އް  ބެހޭ 

މެންބަރުެގ ސަމާލު   އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި  ެއކަން  ެއހެންވީމާ،  ވާނީ އިނޭގތޯ.  ހިްއސާކޮށްފައޭ  ހަނދާންވަނީ 
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މުޤައްރި އިްއޒަތްތެރި  ކުރިން  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދަންނަވާލަން.  ޓަކައި  އަކަމަށް  ހަނދާންވަނީ  އަޅުަގނޑު  ދި ރު 

މާލުވާ ފަރާތްތަކާިއ މެދުަގިއ  ހުުގޅިެގން ފާހަަގކޮށްލަން އެ އި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ވެސް ކުރެްއވި ސުވާލާ

އޭެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ؟ ވަނީނުނުފޮޢަމަލުކުރާ ޮގތް ނޫނީ ޝަރީއަތުެގ މަރުޙަލާއަށް ކީއްވެތޯ  

ނޫން ޢަމަލެއް އެ ހިންާގ ފަރާތެއްެގ ަމއްސަލަ  ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނަޮގތުން ހުއްދަ  48ެގ  ބޭނުން، މާލިއްޔަތު ާގނޫނު 

އިދާރާއެްއަގިއ   ކަމާބެހޭ  މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ.  ކޮިމޓީއަކުން  އޮންނަ  އެ  ތަނެއްެގ  ެއ  ލާޒިމުކުރޭ  އެބަ  ބެލުން 

އަމަލެއް   ހުއްދަނޫން  އެ  ކޮމިޓީއަކުން  ވަކި  އެބަޖެހޭ  ބެލެވިމިނިސްޓްރީއެްއަގއި  މަްއސަލަ  ފަރާތެއްެގ  ކުރާ    ، އެ 

އެ ރިޕޯޓް  .  ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލެވި އަދި ައޅުަގނޑު ހަނދާންާވޮގތުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ކަންނޭނެގ އޮންނަނީ

 ތު ފެއްޓެނީ. އެހެންވީމާ، އިދާރީޮގތުން ފިޔަވަޅުއަޅާފައި އަދި އެ މިސާލަކަށްފޮނުވީމަ ދެން އެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ އިޖުރާ

ޝަރީޢަތުެގ   ހޯދުމުެގ  އެްއޗެއް  ބޭނުންކުރި  ެއ  ނުޙައްޤުން  ނޫނީ  ފައިސާއެްއ  ބޭނުންކުރި  ނޫނީ  ފައިސާއެްއ  މަދުވި 

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް ބައެއްފަހަރު ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް  މަރުޙަލާ ފެއްޓޭ ޮގތަށް  

  ކުރީގެ ،  ޓަށް ހަމަ ފޮނުވާފަ. ދެން އޭެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޑރ.މުޢިއްޒުވެސް އެ ބާވަތުެގ ަމއްސަލަތަކުަގއި ކޯ

ހައުސިން މިނިސްޓަރުެގ މަްއސަލައިަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކުރަން ޕޮލިސްއަށް ފޮނުވި ވާހަކަެއއް ދެންނެވި. އަދި  

ބޭނުން ދަންނަވާލަން  ޓަކައި  ކަމަށް  މެންބަރުންެގ ސަމާލު  އިއްޒަތްތެރި  ޖިނާޢީ ،  ވަނީހަމަ  މަްއޗަށް  ޑރ.މުޢިއްޒުެގ 

 މިހާރު އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ދަޢުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ކުރިއަށް އެބަދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓަރާ ފިނޭންސް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ޖެނެރަލް.  ެއޓަރނީ  ިއއްޒަތްތެރި  އަދި    އިޝުކުރިއްޔާ 

ޖެނެރަލާ އެޓަރނީ  މަޢުލޫމާތު  އިްއޒަތްތެރި  ދެއްވި  ތި  ޓީމުން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ވިދާޅުވާން؛ އަދި  އާދެ! ؟ ތޯއެއްޗެއް 

 ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

. މީަގިއ  ކަށް. ީމަގއި އެބަހުރި ލަފާތަކެއް އަރުވާފަެގ ހުރި ވާހަކަތަރއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ައޅުަގނޑު ހަމަ ޕޭޕަ

 ންޓް ކޮމިޓީއާ ސެޓްލްމެ  އަށްެގ ދަށުން މި އޮތީ ފުރަތަމ6ަހުށަހަޅާ ލަފާެގ  ،  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

މީގައި ދެން  ލަފާ.  ހުށަހަޅާ  ސެޓްލްމެ،  ުގޅޭޮގތުން  އަ މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ނޯވޭ.  ކޮމިޓީއެއް  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ންޓް  ސްލު 

ބަދަލުދިނުމުގެ    އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީެގތެރެއިން  ހަދައިެގން  އުސޫލުތައް  ހުރި  މި  ޕޭޕަރަގއި  ވައިޓް  މި 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް އެއްބަސްެވވޭ ުއސޫލެއް ގާއިމުކުރެިވއްޖެއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅު. އެކަމަކު،  ،  އުސޫލެއް 

ންޓް  ހައެއްެގ ތިރީަގއި މި ވަނީ ފާހަަގކުރެުވނު މައްސަލަތަކަށް ހުށަހަޅާ ލަފައޭ ކިޔާފައި ސެޓްލްމެމިހާރު މި އިންނަނީ  

އެކަމަކު، ސެޓްލްމެ  ކޮމިޓީއާ ލަފާ.  ހުށަހަޅާ  އެ  ުގޅޭޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ވުޖޫދުަގެއއް  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  ންޓް 

 . ެގ ސަާމލުކަމަށް ެގންނާނަމޭ އިނޭގތޯ. ތެންކިއުވާހަކަ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑުމެން ދެން މި ދިރާސާކުރަމުން ެގންދާއިރުަގއި ތި ހުރިހާ ކަމަކަށް   ޝުކުރިއްޔާ 

ދެން ވުޖޫދުަގއި ނެތް ތަނެއްެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން   އިނޭގތޯ. ވިސްނަިއެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނީ

ރިޕޯ މި  ކަރުދާހުެގ  ނުދައްކާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅާފައިވާ  މި ނިންމަނީ ދެން  ޓް ނިންމާއިރުަގއި 

ދިނުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ އުސޫލުތަކެއް އެއީ    މީެގތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލު،  މައްޗަށް ބަލާފައި

އަށް. ހުށަހެޅީމާ މާލިއްޔަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗެއްެގޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

އަށް ެގންދާނެ ޮގތް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އެ ކަންތައް ެގންދާނީ. ރނީ ދެން މަޖިލިސް ފްލޯވާކޮމިޓީން ނިންމަ

ޓީމު  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އަދި  ޖެނެރަލް  ެއޓަރނީ  އަދި  މިނިސްޓަރާިއ  ފިނޭންސް  މިނިސްޓަރު،  އިްއޒަތްތެރި  ދެން 

މަ ދެްއވި  ތި  ބޭފުޅުންެގ  ވަޑައިެގން  ތިޔަ  މިހިސާބުން  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ބައި ޢުލޫމާތަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ވަރަށްނިންމާލަން.  އަޅުަގނޑު
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