
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  17ކޮމިޓީގެ  މ ލިއްޔަތު 

  2015 އޮކްޓޫބަރު 19

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެިރ  ރުވެވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ އެންމެހައިޒިވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ހާ 17މިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮ`. 

ފައްޓާނަން. ފުރަތަމައިނުން ކުޅުުދއްފުށީ އުތުުރ  މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑގެ ކަނާްތފަރާތުން

ތެރި ށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްމޫސާ އަދި އެއަްށވުރެ ހަމަ ކުިރއަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ާރގެ ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، މަތިވެރި ދާއި، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑުެގ ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ ދީދީ އަދި އަޅުގަ

އްޒަތްތެިރ ފެށެނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، މަހިނބަދޫ ދާއިރާގެ އިމި ވައަތްފަރާތުން 

ަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ކޮމިޓީގެ ަނއިުބ މުޤައްރިރު އަޙްމަދު އާމިުރ ރިޤު، ކުމެންބަރު އަޙްމަދު ޠާ

ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް އަދި ވިލުފުށީ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދު، ކާށިދޫ ާދއި

. އެއީ އިބްރާހީމް ބޭފުޅުން 2އި މަދީ އެންމެ ބޭފުޅެއް. ޒިރުެވަވޑަިއގެން އެބަ އިންެނވި. ކޮިމޓީގަނަސީމް ކޮމިޓީއަށް ހާ

ބޭފުޅުްނ  2މި  އޭދަފުށީ ދާއިރާ. ،ހިންނަަވރު ދާއިރާ އަދި ޭއގެ އިތުުރން އަޙްމަދު ސަލީމް ،ލިޙުމުޙައްމަދު ޞާ

ނޑުމެންގެ ކޮ މާލޭގައި، ެއއް އަްށ މިޓީ ބޭފުޅަކު މާލޭގައި ނޫުޅއްވާ ޔަޤީނުން ވެްސ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ

ނޑު އިންނަންޖެހުން އެީއ  24ލަސްވެގެން ދިޔައީ.  ވަރަކަށް މިނިޓު 15ކީމަ  4:00 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ައުޅގަ

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ކުަޑކޮމިޓީެގ  އެއް ލުވުން ވެސް ާބްއވާ ބައްދަ 2ސަބަބު. އަދި އަުޅގަ

ށް ދާނަން. އިދާރީ މައްސަަލއެްއ ބޭފުޅުން. މަސައްކަާތއިެއކު ކުިރއަ ދެ މްދީދީއާަވޑަިއގަތީ އިބްރާހީ ނިންމަވާފައި އެ 

ނޑުމެން  މިނިޓު 5އޮންނަ މަޝްވަރާކުރުމުގެ  އްމުކޮށް މިމައްސަލައަކަށް ޢާ  ވާނަމަ އެ ދެން މިއޮތީ ކުރިއަށް. އަުޅގަ

އް ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ނުކުރަްއވާތީ ކޮމިީޓ އްމު ގޮތެްއގައި ފާހަަގކުރަން ސިއްރުކުރަންތޯ ނޫންތޯ. އެކަހަލަ އިޝާރާތެޢާ

އޮތް ގާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ ނުކުތާަގިއ މި 2އޯޕަން ކަމުގައި ދަންނަވަން. ކޮމިޓީ އޯޕަންކޮށް ދަންނަވަމުން ފައްޓަން 

ންޖެހޭ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަކނަޑއަޅަ 18ގެ ގާނޫނުގެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނު ނޭޝަނަލް އިްނޓެ ،2015/27

ނޑައެޅުން. މިއާއި އެހެނިހެން ޢި މުސާރަ ށް ގެންގޮސް ސަބް ރިއަކުރުމުގައި ކޮމިީޓން ކުމައްސަލަ ދިރާސާ ނާޔަތްތައް ކަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވާލަންވާނެ. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަަތކަށް

ފެދިގެން ދިޔަ ުދވަހުެގ ކޮމިޝަްނ އު ގްރިޓީ އިންޓެނޭޝަަނލް  ،ސްމި މައްސަލަ ޕޮލި .ޓަކައި ދަންނަވާލަން

ނޑުމެން ބަލާލިން މިދެންނެވި ގާނޫނުގެ މެންދުރު އި މަޖިލީހުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 18ފަހުގެ ވަގުތެްއގައި ައޅުގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ޢި ނޑުމެން ކުރިއަިއ އޮތަނާޔަތްތަާކިއ މުސާރަ ާއއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްަތއް މިކަުމގަކަ ށް ީތވެ އަުޅގަ

އެ ކަމާ ބެހޭ  ތީވެރުންނަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެތަްއޔާރުކޮށްފައި ތިބީމަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަ މަސައްކަތްތަެކއް ރާަވއި

މިހާރު  އްމުކޮށް މިެދންނެވި ކޮމިޝަނާކޮށްެލްއވުމަށް ދަންނަވާފައިާވ ވާަހކަ މިދެންނެވީ. ޢާންަތއް އެއްލިޔެކިއު

ކުރިން އޮތް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަސްޓަްމގެ ގާނޫނު. ގައި  2011/8ކޮމިޝަންތަަކކަްށވާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު އެްއވައްތަރު 
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ފުލުހުންގެ ގާނޫނުެގ  2008/5ކޮމިޝަން އަިދ ފަހުން ގާނޫނު ނަންބަރު  ގްރިޓީއިންޓެއެއީ ސީ.އެސް.އެސް ކަސްޓަްމ 

ގާޫނނު. އަދި އޭގެ އިތުރުން  ކޮމިޝަން ރިޓީގްއިންޓެފެދިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަށުން އު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ެޕރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ުއފެދިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސާރވިސް އަިދ 

ްއގެ މުސާރަ ދޭ އެއް ހަމައަކަށް އެއް ަވއްތަރެ އެންޑް އެމިގްރޭޝަން. އެއީ މިއާ ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން

ނުޑަގއި.  ން މިހިރީތަންތަ އެުކވެފަިއވާ ތަންތަންވީމަ އޭގެ އެްނމެ އެްއވައްތަރު މިސާަލީކ  އީމިއެ އޮނިގަ

މަްށ ޮކމިޝަންގެ ރައީސް ކަ އައި މުސާރަ ދަންނަވާލާނަން. އެ އަްށ މިހާތަނަށް ދެމުންއަށާއި ސީ.އޭ.ސީޕީ.އައި.ސީ 

ކުގެ ގޮތުަގއި މެޑިކަްލ ނާޔަތްތަހެން ޢި. އެހެނ37500ިޖުމްލަ ، 12000ންސް ރުފިޔާ. ިލވިންގ އެލަވަ 25000

ރުފިޔާ. ދެން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު  1000ންސް ރުފިޔާގެ ޕްރީމިއަމަާކއި ފޯން އެލަވަ 10000އިންޝުއަރެންސަށް 

. ެމޑިކަލް 35500ޖުމްލަ ، 12000. ިލިވންގ އެެލވެންސް 23500ރައީސްެގ މަޤާމަށް އަންަނ ބޭފުޅަކަށް 

. އެ ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި 1000ންސް ޕްރީމިއަމް އަދި ފޯން ެއލަވަ ައހަރީ 10000ރެންސް އިންޝުއަ

ރުފިޔާ. އަިދ  32500ްނސް ކަމަށް ބަލާ ރުިފޔާ ެއއީ ލިވިންގ އެލަވަ 12000އަދި  20500ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

 1000 ވެންސްގެ ގޮުތގައިފޯން އެލެ  ރުފިާޔގެ ޕްރީމިއަމް ކަމަށް ބަލައި 10000ކީ ހަމަ މެޑިކަލް އިންުޝއަރެންސަ

ނޑު މި މަޢުލޫމާތު ތި މި ،ކަން މި އުސޫލުން މި، ދިވެހި ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާކޮށް އަުޅގަ

 މަށް ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.މައްސަލަިއގެ ޑެލިބަރޭޝަން ުކރިއަށް ގެންދިއު

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށީ އުތު

ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ އި ކޮމިޝަން ޮއތްއިރުގަ  ގްރިޓީއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަްނ އޮތްއިުރގައި އަދި ކަސްޓަްމސް ޕޮލިސް އިންޓެ

ޝަންެގ ރައީސަށް. ކޮމި ހާސް ރުފިާޔއަކަށް އެއީ  37ބޭފުޅުންނަށް ދެމުން ގެންދިަޔއީ.  އެކަީށގެންވާ މުސާަރެއއް އެ 

ރުފިޔާ. ދެން އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ެއވަުރގެ ުމސާރައެްއ ދެމުން ގެންދިޔަީއ.  32000ށް ނައިބު ރައީސަ

އެ ކޮމިޝަން މިޝަން ބޮޑުކޮށްފަިއ ފުޅާކުރީ. ކޮމިޝަންގެ ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަްއ މަދުވީމަ އިތުރު ަތންތަން ކޮ

ކޮމިޝަންަގިއ  މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ަމސައްކަތް އެ ށް މުސާރަދޭކަށް ނޫން. އެބޮޑުކުރީ އިތުރަށް އެމީހުންނަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޕޮލިސް ، ކޮމިޝަނަށް ގެނަީއ. އެހެންވީމާ ނެތްކަމަށް ފެންނާތީ އިތުރު ަކންތައް އެ  ގްރިޓީއިންޓެ އަުޅގަ

އީ ދެން މިސާލަކަށް އެއަށްވުރެން މަތިން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދޭންޖެހޭނީ. އެ ކޮމިޝަނަށް ދިން މުސާރަ ކަމަށް މި 

ނޑައެޅިަފއިާވ މުއައްަސސާތަކަށް. އެ ފެްނވަރުގެ ތަނެްއ ނޫން ޕޮލިްސ  ދީފައި އެ  ހުންނަނީ ގާނޫުނއަސާސީ ކަ

ކޮމިޝަނަކީ.  ގްރިޓީއިންޓެކީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރު އަލަްށ މި އުފެދުނު ނޭޝަނަލް ގްރިޓީ ކޮމިޝަނައިންޓެ

ނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ވެސް ޕޮލިސް އަޅު ، އެހެންވީމާ  އެ ހަމަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މުސާރަތަކަކީ  ގްރިޓީއިންޓެގަ

 ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީގެްނވާ މުސާރައެއް ކަމަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފްތެރި މެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ބަލަިއގަންނަން. އަދި އިްއޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ެވސް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހެ ތުަގއި މިތަންތަން ކުެރވޭ. ޙަޤީޤަޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ތަންތަނުގެ ހުރި މަސައްކަތްަތަކށް ބަލާފައި އަދި އެއަްށވުެރ  ޖެހުނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަާށއި އަދި އެއެްއކުރަން 

ވާނެ ކަމަށް އެފިޝިއެންޓް ގޮތަކަށް މި ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް މިޮގތަށް އެއްފުރާޅެްއގެ ދަށަށް ގެނައިމަ ރަނގަޅު

ގްރިީޓ އިންޓެ އި ކަސްޓަމްސްގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއިންޓެެއގޮަތށް އެހެން ގެނަޔަސް ޕޮިލސް ، ފެންނާތީ. އެހެންވީމާ

ަގނޑަށް ވެްސ މިތަންތަނުގެ ޖުމްލަ މުސާރަ ބޭބޭފުޅުންނަށް ދިނުމަކީ އެއީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެްއ ކަމުގައި ައޅު ކޮމިޝަނާ

ގެ ތެރެއިން ނޫނިްއާޔ ތަކުކޮމިޝަންމި ކޮމިޝަނަށް،  ްގރިޓީއިންޓެ ހަމަ ކުރިން ވެސް ޕޮލިސް ، ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

ކޮމިޝަނަށް،  އެ ކޮމިޝަނުންކުެރ މުސާރަ ބޮޑު ކޮމިޝަނެްއ ބަލައި 2ޮކމިޝަން،  ގްރިޓީ ޓެއިންކަސްޓަމްސް 

ނޑަ އްވަން އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުނުއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ ހަމަ ެއވަރަށް މުސާރަ ބާ ކަށް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ރުމަށް ޓަަކއި އިތުރު ެއއްެވސް ޟަރޫރީ ކުޑަކުކުރާކަށެއް. މިހާރު ވެސް ދައުަލތުގެ ޚަރަދު ނުފެނޭ އިތުރު މުސާރަ ބޮޑު

ިއ މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއަްށ ުނކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސާރކިއުލާރއެްއ ނެރުްއވާފަ ޚަރަދުތައް ފިަޔވައި

ނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުެރެވން އިޙުތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުންނާ އެްއކޮށް ން ހުރި ކޮންމެ ދިމާލަކު އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެއް ކަމެއްޚަރަދުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ދުވަހުން އަނެއް  ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ނުބައްދަލުކޮށް މި  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މުސާރަ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ ދުވަހަށް މިދަނީ ބޮޑުވަމުން. މިހާރު

ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިތުުރ ކޮމިޝަންތައް ހަދާއިުރގައި ވެސް މިދެންނެވި ޕޮއިންަޓްށ އޮންނަނީ. އެހެން އޮންނައިުރ 

ގެ ޖުމްލައިގެ މަްއޗަށް އާއި ކުރެވޭ ަޚރަދުއަކާއި އަދި ދެވޭ މުސާރަ ދަނީތްކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްރިޢާޔަ

ނޑު ެދކެން. އެހެންވީމާމު ކަެމއް ކަމުގަ ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ މުހިއް ވާހަކަ ކުުރކޮްށލާފައި ކުރިން ވެސް ޕޮލިްސ  ،އި އަުޅގަ

ތަްނ  ދެ ކޮމިޝަނަށް ދެމުން އައި މުސާރަ މި ގްރިޓީއިްނޓެނުވަތަ ކަސްޓަމްްސ ދެމުން ކޮމިޝަނަށް  ގްރިޓީއިންޓެ

ނޑަށް ެވސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުުކރިއްޔާ.  އެްއކުރިޔަސް މި  ބޭފުޅުންނަށް ދޭން އަޅުގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނުކުތާގައި އެްއެޗއް ވިދާުޅވާން، ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު މި

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.
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 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންސް ނޫންނަމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެލަވަވާ ޮގތުގެމަތިގުިޅގެން މި ގާނޫނުގައި  ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމާ މި

ނޑުމެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި މި އާމައްސަލަމި ހަމަޖެއްސުމުގެ މުސާރަ  އޮތީ  ުގޅޭގޮތުން ައޅުގަ

ޓީ ގްރިއިންޓެކޮމިޝަންގެ ުމސާރަ އާއި އަދި ހަމަ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް  ގްރިޓީއިންޓެަކސްޓަމްސް  ކަސްޓަމްސް،

ތަނަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނުގެ  އޮތީ އެއް ތަނުގެ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހާރު މި 2މި  ކޮމިޝަނާ

އޮތީ. ދެން މިކަމަކީ މާކުރިއްސުރެ ވެްސ ކުރަން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް.  ކޮށްފައި މިވާލުމި މީހުންނާ ޙަމަސްއޫލިއްޔަތު 

ނ ޑުމެން މިހާރު ވެސް މިދަނީ ަވރަށްބޮޑަށް ދިރާސާކުރަމުން. ދެން ހަމަ އެހެންމެ މުސާރައިގެ އޮނިަގނޑު އަުޅގަ

ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަްށ  މު ކަމެއްހަމަޖެއްސުމަކީ މުހިއްދާއިރުަގއި މިހާރު ހުރި މުސާރަތަކުގެ ތެރެއިން މިކަންަތއްަތއް 

ނޑުމެން މިހާރު ކުރިއައެާއއި ފެނޭ. ދެން ހަމަ ރެންސް ލް އިންޝުއަނަގއި މުސާަރއާ އަިދ މެޑިކަތާ ްށ އޮތްެއކު ައޅުގަ

. އޮތްއިުރަގއި ރަްއޔިތުންެގ އޮތީ ތަޢާރުފުކޮށްފަ މު ހުސްނުވާ އާސަންދަ މިހާރު އެޖެހިގެންދާއިރުގައި ވަރަށް މުހިއްހަމަ

ންވަރަކަށްކަން ގެ މެންބަރުން ކިހާ މިގަންނަވާނެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމަޖިލިސްގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑައި 

އެއަށް ބަލާއިރުަގއި ބައެްއ ، ންކުރަނީ އަދި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ެޕކޭޖް ބޭނުންކުރަނީ. އެހެންވީމާއާސަންދަ ބޭނު

ޕެކޭޖް ވެސް އެބަހުރި. ެރންސް އަހަރީ ޕްރިމިއަމް ދައްކާ ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަ 4750ރި ތަންތަނުގެ އެބަހު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  އީނީ. މިކިހިނެއްތޯ މިވަ އީމި އެބަޖެހޭ ބަލާލަން. މި، އެހެންވީމާ ކިހާވަރެްއގެ ޕެކޭެޖއްތޯ. ދެން އަޅުގަ

ވެސް ހެޔޮ ކަންނޭނގެ.  ލިބޭގޮތުަގއި އަދި ކުރިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގި ެޕކޭޖަށްވުރެ މިހާރުގެ ޕެކޭޖް ައގު

މާބޮޑު ވާހަކަެއއް ދެއްކުމުގެ ދޭތެރޭގައި  ންމެ ރަނގަޅު. ދެން ހަމަ މުސާރައާނުން ވެސް އެ ބަލާލަން އެއެއީ ހަމަ ޔަޤީ

ފިޔަަވއި މާނައެއް އޮތް ކަމަކަށެއް ނުދެކެން. ދެން މިހިރީ އެހެން އެލެވެންސްތައް. މުސާރަ އާއި ލިވިންގ އެެލވެންސް 

ނޑަށް ހަމަ ދެން މެޑިކަލް އިންޝުއަ  ފެންނަނީ މިހާރު ވެސް މި ބޮޑަށް ރެްނސް އެއް ދޭކަމަށްވަންޏާ އެ ދޭން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަލައި ރުިފޔާގެ އެ ޕެކޭެޖއް ދޭން. ެއއީ ހުސްނުވާ އާސަންދަ ދޭ 4750ންނަ އޮ ދީފައި މި ން. ައޅުގަ

ށްތޯ ޤީޤަތުަގއި ނެތް. އާސަންދަ ބޭނުންކުރާ މީހުން ކިހާ މިންވަރަކައިމުކުެރވިފައި ޙަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ެވސް ގާމޮނިޓަރ

އް ވެސް ނެތް. ވަސީލަތެ  މިއްަލައށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަނީ. މިޭބނުންކޮށްގެން އޭަނ އަ އޭނަގެ އަމިއްަލ ައއިޑީާކޑު

ނޑަްށ ، އިނގޭީނ. އެހެންވީމާ އަދި އެހެންނަމަ އިނގޭނެ އެސްޓިމޭޓްކޮށްަފއި ެވސް ބުނެލަން، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ދެންނެވި ޕެކޭޖްެގ ތެރެއިން ދާން.  ފެންނަނީ މި
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 ދިމާވޭ. އަދި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް އެއެބަ ހަމަ  ފުޅުރުން ހަމަ ގެންގުުޅްއވި ޚިޔާލުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މަޢުލޫމާތުތައް ހުރީމަ  ނެންގެވި ނުކުތާ ެވސް ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅުނު ަނމޫނާ ކަރުދާހުގައި ކަޓްޕޭސްްޓަގއި މި

އަކީ މިގޮތަށް ފެންނަން މާނަ ވިދާޅުެވވުނީ ރަނގަޅަށް. އެ  އެ ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ވިދާުޅވީ.  ލޫމާތުގެ އަލީަގއި އެއެ މަޢު

ެއީއ ޕްރީމިއަމާ އެކުަގއި ފޯނު  4150ރައީސަށް ްއޔާ ކޮމިޝަންގެ ަނއިބު ރައީސް އަދި ކޮމިަޝންގެ އޮެވއްޖެ

އްާޔ ޖެ ކަރުދާހުގައި ފެންނަން އޮވެއް އްޔާ އަދި އެނޫން އެހެން ތަފާތެއް ޖެހިގެން އިންޮއވެއްޖެ  1000އެލަވަންސަށް 

ވިދާޅުީވ ރަނގަޅަށް. ެއކަން ެއއީ ކެންސަލް ކުރެވިަފއި ގެންނަންޖެހޭ ކަރުދާހެއް. އެހެްނވީމާ، އެ ވާނީ އެހެން. ޅުވިދާ

ނޑުެމން  ށްވާތީ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަން ގެނަިއ ކަމަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ކަރުދާހަމި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ، މުސާރަ ކޮމިޝަންގެ މުސާރަ  ގްރިޓީއިންޓެމިހާރު ޕީ.އައި.ސީ. ޕޮލިސް  ދިޔައީ. ކަރުދާހަކަށްވާތީ ފެނިގެން އެ

ނޑަކަށް ބަލަިއގެން ސީ.އައި.ީސއަށް މުސާރަ ދީފައި މި   ކޮމިޝަނަށް މި ގްރިޓީއިންޓެއޮތީ. މާނައަކީ ކަސްޓަމްސް  މައިގަ

މުއަްއސަސާ  2މުައއްަސސާ އޮްއވާ އެ  2. ފަލައިގެން އެ ރެޕްލިކޭޓްކޮށްހަމަ އިންގޮތަށް ބަ ޢާގެ މުރާޖައޮތީ ޕީ.އަިއ.ސީ

. ެއއީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްޭރޝަން އެންްޑ އޮީތ ެއއްކޮށްެލވިފަ ތަަނކާިއއެކު މި 2އާއި އަދި އިތުރު 

ެއއާިއއެުކަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫުނތަކުން ފާހަގަކުެރވިގެން ިދޔަ އަނެއްާކ ިއ ދެން ވެލާ ލެ އެމިގްރޭޝަްނގެ އެ 

އުަފއްދާފައިވާ ަކސްޓަމްސް ސާރވިްސގެ މި ޔުނިޓާއި އަދި ޭއގެ އިތުރުން  ގެ ަކސްޓަމްސް ާގނޫނުގައި މި 2011/8

އި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެރޯލް ގާނޫުނެގ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއިންޓެފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފަިއވާ ޕޮލިސް 

 މި، އޮތީ. އެހެންވީމާ ބައި އެއްކޮށް މި 4. މި ސައްކަތްތަކާ މަ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކަރެްކޝަނަލް ސާރވިސްގެ މި

ނުޑ ކުރިން 25000ބައި މީހުންނަށް ކޮމިޝަންެގ ރައީސްކަމަށް  ންްސ ދަންނަވާލިްނ އަދި ލިވިްނގ އެލަވަ އަުޅގަ

 އަހަރީ ޕްރީމިއަމް އަދި ފޯން . ެއއީ 10000ރެންްސގެ ގޮުތގައި . ައދި މެޑިކަލް އިންޝުއ37500ަލަ . ޖުމ12000ް

ނުޑ ދަންނަވާލި ގޮތަށް. އަދި  ރުފިޔާ. މި ޕެޓާރން މި 1000ންްސގެ ގޮުތގައި އެލަވަ އޮތީ ހަމަ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑަައޅައި 23500ސާރައަކީ ރައީްސެގ މަހު މު ކޮމިޝަންގެ ނައިބު . 12000ންސް މަ ލިވިންގ އެލަވަހަ ކަމަށް ކަ

. 1000ކު އިއެ ޕްރީމިއަމް ފޯން އެލަވަންސާ  . އަހަރ10000ީ ހަމަ ރެންސް. މެިޑކަލް އިންޝުއ35500ަޖުމްލަ 

އިެއކު . މެިޑކަލް އިންޝުއަރެންސާ 35500ރުފިޔާ ލިވިްނގ އެލަވަންސް.  12000. 20500 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

ށްދާއިުރގައި ކޮމިޓީން ިމ ެތރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަކަމަށް. ިއއްޒަތް 32500ެއއީ ޖުމްލަ އެުކގަިއ . 10000

މަސައްކަތުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން ދެްއވުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭ  ންގައި ަބއިވެިރެވަވޑަިއގެން މިޑެލިބަރޭޝަ

ިމގޮތަްށ ، ެޗއް ނުެއއް ިއނގޭނެ. އެހެންވީމާކަމެއް. އެހެންނޫނީ ދެފަރާތުން ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު މި ހުށަހަޅައިދޭ ެއއް

ނިމެނީ.  މީތި ދިރާސާކޮށް ކުަޑ ކޮމިޓީއަށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް މަސް މިމިކަން ފާސްކުރުން ނުވަތަ ިއތުރަށް 

މީހުންގެ މުސާރަ އުފެއްދުމުގެ ވަގުތު.  އެ ތީ އެން.ައއި.ސީ ެއކުލަވާެލވިފައިއޮ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މި

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މަށްށް ގެންދިއު ަބއޮތް މިއޮތްގޮަތށް މިކަން ކުރިއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެ
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ްއވާފައި އޮތް އޮތުން. ކުރަތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުިއްއޒަތް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްަވއި

ެއގޮތަށް. ދެން ދެވަނަ ގޮތަކީ އަދި މީގެ އިުތރުން މިކަން ބެލުން. އެއީ ެއގޮތަށް ނުއެއް ހުށަހަޅުްއވާ. ، އެހެންވީމާ

ނޑު ވޯޓަކަށް ުނދާނަން. ނުގޮސް ހަމަ އެކަްނ  ނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކަުމގަިއވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ނިންމީ ކަމަށްވާނީޙަ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްލުކޮށްފައި ގެނެސް ވޯޓަްށ އަހާނީ. އޭރުން ވަކި ގޮތަކަށް އަޅުގަ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފްދާ މަރަދޫ

ނޑަކަށް ހިޔެ  ނޑަްށ އާދެ! އަުޅގަ ްއނުވޭ ދެން ދިރާސާކުރާވަުރެގ ބޮޑު މައްސަލަެއއް މިކަމުަގއި އޮތްހެނެއް. އަުޅގަ

މަ ައވަހަށް މިކަން ނިންމަން. އެއީ ފުރަތަ، ވެސް ނިމެނީ. އެހެންވީމާ ފެންނަނީ މި ކަން ވެސް އަވަހަށް މަސް

ނޑުމެން ބޭނުމެްއ ނުވޭ ކިތަންމެ ގިނަ ކޮމިޝަންަތއް ެއއްކުިރޔަސް މިއިން ެއއް  ޕޮއިންޓަކީ. ެދވަނަ ޕޮއިންަޓީކ އަުޅގަ

ނޑަެއޅޭ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރަެއއް ދޭކަށް.ކޮ ރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެކަން ދިރާސާކު، އެހެންވީމާ މިޝަނަށް ކަ

ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަްނ ެއގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންަނ އަނެްއކާ ވެްސ ްތގޮތަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮ، އެހެންވީމާ

ސަރުކާުރެގ ، ބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވޭނެތީ ބޮުޑކުރަނީ. އެހެންވީމާ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސަްއކަތް މި ވާހަކަ. ެއއީ މި

ނަޑއަޅަނީ ަމދު ދުވަހު ކުޑަ މުސާރަ ނަޑއަާޅއިރުަގއި މި ކަ ދީފައި މަސައްކަތް ބޮުޑވާ ދުވަހު  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ކަ

ކޮމިޓީައކަށް ގެންދަން  ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން. ކުޑަ ހަމަ އެ، ރަ ދޭގޮތަކަށެއް ޫނން. އެހެންވީމާބޮޑު މުސާ

ފައި އޮްތގޮތަށް ވޯަޓްށ މައްސަލަ ނިންމޭނެ ކަމަށްވާތީ ހަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދުކޮށް ނުފެންނަ ވާހަކަ އާއި މިއަުދ މި

 ދެްއވުމަކީ ހަމަ ެއދޭ ކަމެއް.  ަސަވއިއައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ  ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަދަންނަވާލާނަން  އަޅުަގނޑު

ެގ ބަޖެޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަރު  2016އެގޮތަށް ނިންމުނު ކަމުގައި ދަންނަވަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިގޮތުެގ، މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

 .ލޫމާތުދިރާސާކުރެްއވި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ ރިޔާޟް ރަޝީދު. މި ކޮމިޓީއާ ބެހޭ މަޢު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާްއވައި ައޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަ  5އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ  4 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައި  2014ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވަިއ، ައޅުގަ
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 46ނީ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުުޅންނަށް ދެއްވާފައި ވަ 998ހާސް  397ން އަ މިލި 49ޓަކީ ހުށަހެޅި ބަޖެ

ނުޑމެންނަށް ލަފާ މި އަރުވަނީ އެ އަމިލި ވަނަ އަހަރަށް ވެސް  2016ން ރުފިޔާ. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ޔާގެ ބަޖެޓުން ން ރުފިއަމިލި 46ނު އެ ދެއްވާފަިއވާ މެނުވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ެއ ހި 2015އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ރަދުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންާވ ކަމަށް ވަންޏާ ފިނޭންސް ޚައެ ބޭފުޅުންނަށް 

ކޮމިޓީން  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަިއގެން ތިމަންނަމެން ފައިސާ ދޫކުާރނެ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ސަބް

ށް ދެއްިވ ވަނަ އަހަރަށް ެވސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންނަ 2015ނިންމީ މިއަދު ހަމަ އެ ބޭފުޅުން 

ރުފިޔާ. އެ އަދަދަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް މި އަހަރު ވެްސ ބަޖެޓުަގއި ހަަމ  116ހާސް  319ން އަމިލި  46ބަޖެޓު، ެއއީ 

އޮތީ.  ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދިނުމަށް. އެގޮތަށް ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި ވަނަ ައހަރަށް އެ 2016ހިމަނައިގެން 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ިނންމާފައި ވަނީ. ނިންމުމަށް ައޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ، އެހެންވީމާ  އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިރު ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ޮކޕީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތުަގއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ކުޑަ ކޮމިީޓގެ މުޤައް 

އެބައޮތް މިހާރު. އެ ވިދާުޅިވ ފަދައިން އެކަން ނިންމަވާ ނިންމެވުން ކަމުގައި ފާހަގަުކރައްވާަފއި އެބައޮތް ފޮނުވާފަ. 

ތިވެރި ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. އޭގެ ފަހުން މަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް. އަދި އޭގެފަހުްނ ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަހަރު ނިމޭއިރުަގިއ  ދޫކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް،ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފުޭދވަރެއްގެ ބޮޑު އަދަދެއް އޮޑިޓް އޮފީހަށް މި 

ބޮޑު ބަޖެޓެއް ދިނަސް ެއ ރަުދވެފައި ނޯްނނަކަން ފާހަގަކުރެޭވ. ދެން ޮކންމެ އޮފީހަކަށް ވެސް ކިތަްއމެ ޚައެ އަދަދު 

ލަންޖެހޭނީ ރަދު ކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމން އަބަދުވެސް ބަޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ޚަބަޖެޓް 

ރަދެއްކޮްށގެން ހުށަހެޅޭނެ ޚަވެްސ ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ވީހާ ުކަޑ  ވެލިއު ފޯ މަނީ. ަދއުލަތުގެ މުއައްސަސާަތކުން ވީހާ

ރަދު ކުޑަކުރުމަްށ ޚަޔަތަކަށް ވާން ވާނެ ދައުލަތަށް މިންވަރަކަށް ކަންތަްއ ކުރުން. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއް 

އު ފޯ މަނީ، ދައުލަތުން ކުރެވޭ ފެސިްޓ ކުޑަކުރަން ބާރުއެޅުމާއި އަިދ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވެލިބާރުއެޅުމާއި، ބަޖެޓް ޑެ

ފައި އޮްތ ްނ ރުފިޔާ ހުށަހަޅުްއވާއަމިލި 59ރުކުރުން. އެހެންކަމުން، އެްއވަުރގެ ޚިދުމަތެއް ޑެލިވަރކުރޭޯތ ކަަށވަ ރަދާޚަ

ން މި އަމިލި 46ނޑަށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ލާއިރުގައި ައޅުގަ ވެދިޔަ ދެިތން އަހަރުގެ ޓްރެންޑަށް ބަތު ކަމަށް ވިޔަސް ވޭ

 2016ހަމަ ޑެލިވަރުކރެވުނު ކަންތައްތައް  ވަަނ އަހަރަށް މި 2015ގެ ތެރެއިން މިހާރު މި ރުފިޔާ  116ހާސް  319

ނާންނަ ރަދުތަކާއި މުސާރައަށް ބަދަލު ޚަންފުލޭޝަނާއި އަދި މިނޫން ވެސް ކުެރވޭނެ ކަމަށް. އިޑެލިވަރގައި ެވސް 
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ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން މިހެން އޮތަސް  ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ެއގޮތަށް ެއކަން ނުކުރެވެންވީ އެްއވެސް ސަބަބެއް އަުޅގަ

ރަދުކުރުމުގެ ޚަބޭރުން  އިްގރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މިއާ ނުލައާއި އަދި އެޫނންވެސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮ ބޭރުގެ އެހީ

ކޮންޓިންޖެންސީ ނުން ނުފުދޭ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އަމިލި  46ންވާނެ. އަދި މި ސް ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލަށް ލިބިގެފުރުޞަތު ވެ

އެހެންކަމުން، ރަދުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮތް ަކމަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. ެއ ޚަބަޖެޓު ތެރެއިން 

އަުޅަގނުޑ ަބޖެޓު ކުޑަކުރަން  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރުފިާޔއަށް 116ހާސް  319ން އަމިލި 46މި އަދަދު 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އަމިލި 59ހުށަހަޅަން އެ  ުނން. ެއގޮތަށް ެއ ބަޖެޓް ާފސްކުރަން. ެއ އަދަުދ ދޫކުަރން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާ.

 

 ބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ބެއްލެވި ސަބް ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ ަކންތައް 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ެއ  ވަނަ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓް ުކޑަކޮށް 2016އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީން  އަހަރަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ބަޖެޓާ ވަނަ 2015

އަދަދު ދޫކުރުމަށް ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަްށ 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ،ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުއިްއޒަ

 

 ޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަން

އަޅުަގނޑު ދެތިން ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ކިޔަމު މިތާނގަިއ 

ނޑުެމން ކަމެއް ފާސްކު ރާއިރުަގިއ ބަޖެޓުން ނުވެއްޖެއްޔާމު ދެން ކޮންޓިންޖެންސީން ހަމަޖައްސާފައި ދޭނީއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެެޓްއ  ފުރަތަމައިނުން ވެސް ކޮންިޓންޖެންސީގައި އަތްލާގޮތަށް ަކންކަން ފާސްކޮށްގެެނއް ނުާވނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެީއ މިދިޔަ  ނަޑއަޅާފަިއ ބަޔަކަށް ދެންާޏމު ދޭން ވާނީ އެ ަބޔަކަށް ަހމަޖެހިފައި އޮތް ބަޖެޓު. ޭއގަިއ އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެ ވެސް އަހަރުގެ ނަޑއެޅި ކޮންޓިންޖެންީސ ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރުއަުޅގަ  ަގއި ެއ ކޮންޓިންޖެންސީ އޮންނާނީން ކަ

ނިމިފަ. އެހާ ގިނަ ކަންތައްަތއް ެއ ކޮންޓިންޖެންސީ ތެެރއިން ކުރަން. ެއއީ ައޅުަގނުޑމެން އެހާ ރަނގަުޅ ކަމެްއ 
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ނޑަ ވަނަ އަހަރަށް  2015ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. ދެން  ކަމަކަށް ން، މި ފާސްކޮށްދިްނ އަމިލި 49އެޅީ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ން އަމިލި 46ތިމަންނަމެން ދިނީ. ދެން ނޭ އަމިލި 46ސްޓްރީން އެބަ ވިދާޅުވި ްނގެ ތެރެއިން ފިނޭންސް މިނިއަމިލި 49

މި ކުޑަ ކޮމިޓީ ދިރާާސކުރެްއވި ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑަށް ާސފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާމު ވަރަށް ަރނގަޅު. އެ ލާރިން ނުެވގެން 

ން އަމިލި 49ފުޅުން ތިމަންނަމެންނަށް އްގައި ވެސް ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގައި ައއްަސވާފަިއ އެބައޮތްތޯ އެ ބޭފަހަރެ

ނޑުމެްނ މިހާރު މި އޮތް ބަޖެޓަކީ ވެސް ކުރީ އަހަރު  ،ރުފިޔާއިން ނުވިއޭ. އެހެންވީމާ، އިތުރު އެއީ ވަނަ  2014އަުޅގަ

ޅުއްވީ ަވރަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް. ހުށަހެޅުއްވީމަ ައޅުަގނޑުމެން ކުަޑ ވަނަ އަހަރަށް އެ ބޭފުޅުން ހުށަހެ 2015އަހަރު، 

މި ބަޖެޓުން މިފަހަރު ފުދިފައި އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާުމ ، ކޮށް. އެހެްނވީމާބަޖެޓެއް ދިނީ މި ތަމްރީންކުރުމާއި މިއާ ެއއް

ން. ައޅުަގނޑުމެން ދިން ހެެނއް ނޫނަށް. އެއަމިލި 49ތީ ވަރަށް ރަނގަުޅވެފައި އޮ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިންމި ނިންމުން މި

ނުން ނުެވގެން އެަބއޮތްބާއޭ ެއއްފަހަރު ވެްސ ެއްއޗަކަށް އެދިފަ. ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ ވަރަށް ރަނަގޅު. އޮތް އަމިލި 49

ނޑަްށ ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ މިހާރު މި އޮތް ބަޖެޓު. އެކަމަކު މަދުވެގެން ފިނޭންސް  ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަ

އަހައިގެން ލާިރ ނުލިބި އޮތް ކަމަށް ވަންާޏމު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްގެނެއް ުނވާނެހެން މިނިސްޓްރީން 

 ހީވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއެގ ކުޑަ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ެއައށް ޖަވާބެއް ެދއްވަން ޮއވެއްެޖއްޔާ ެދއްިވއްޔާ ރަނގަޅު. 

 މިއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މަޝްވަރާކުރިން ވަރަށް ފުޅާ ، ޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އެހެްނވީމާޝުކުރިއްާޔ ިއއް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ވެސް. ފިނޭންްސ  ދާއިރާެއއްަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ. އަދި ހަމަ

މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް އެ ބޭފުޅުން ނެތް ބަޖެޓް ތާށިވެެގން ބަޖެޓަށް އިތުރަށް އެދިފައެއް. އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ 

އޮފީސް އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ވެސް އެ ބަޖެޓް ހުސްނުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް. ދެން މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ރަދުވި ކަމަށާިއ، އަދި ކުރިއަްށ ޚަފިޔާ ން ރުއަމިލި  22 އަށްވިދާުޅވޭ ތިމަންނަމެންނަށް ޖޫންއާ ހަމަ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ

ނެ ކަުމގެ ޔަޤީްނކަމަށް. އެހެްނވީމާ، ނިމޭއޮތް ތަނުަގއި ތިމަންނަމެންނަށް މިހާރު މި އޮތް ބަޖެޓުްނ ހަމަ ހުސްނުވެ 

 ކަށް ދިރާސާކޮށް ބަލާފައި އެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާެގ މަތިން އަޅުަގނޑުމެން މިއަޅުަގނޑުމެން އެ ހުރިހާ ކަމަ 

 ަވނަ އަހަރަށް. 2016ރުފިޔާ  116ހާސް  319ން އަމިލި 46ނިންމީ މި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅު

 މެންބަރު.

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ްސގެން އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުކުރަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ބޭފުޅުން ގެނެކޮމިޓީއަށް ފިނޭންސްެގ ބޭުފޅުންނާއި 

ނޑުމެން ނަޑއެިޅގެން ވިދާުޅވި މި  ކޮންމެވެސް ބޭނުމެްއގައި ކަން އަުޅގަ އެބަޖެހޭ ިވސްނަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

ން ރުފިާޔއޭ. އަމިލި 46މި ދާ ރޭޓުން ބަލަްނޏާ  ވާނީރަދު ޚަޖެޓް މި އަހަރުެގ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް އޮފީހުެގ ބަ

. އެ އޮފީސް އެހެންނަމަވެސް، އެބައޮތޭ ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާެގ މަތިން އައްޫޑގައި އޮފީހެްއ ހުޅުވަންޖެހިފަ

އިތުރަށް ހަތަރު މިލިއަނެއްހާ ، ިރއަށް. އެހެންވީމާމިހާރު ހުޅުވުމުގެ ކަންތައް ިމހާރު މި އަހަރު ތެރޭގައި އެ ދަނިއްޔޭ ކު

ރުފިޔާ އެ އޮފީހަށް އެކަނި ެވސް އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮން ރެކޯޑްަގއި ވިދާުޅވި. ފިނޭންސް 

ވަާރގެ މަތިން ކުރެވޭ ކަންތައްަތކަށް ފައިސާ ދޫކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯ. އެ ފަިއސާ މިނިސްޓްރީގެ މަޝް

. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ވިދާޅުިވ މަެވސް، އެކަން ކުރިައކަށް ނުދޭއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެން އެކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންނަ

ވެސް މި އެއްވެްސ  ހަރެްއގެ ތެރޭގަ. އެްއގޮތަަކށްސަތޭކަ އޮޑިޓް އަ 12އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓްކުރަްނޖެހޭ 

ކައުންސިލެްއގެ އޮިޑޓް ެވސް ނުކުރެވޭީތވެ، ރާއްޭޖަގއި މި ހުރިހާ ަކއުންސިުލތައް ޮއޑިޓްކުރުމަށް ަޓކައި 

ނޑަކަށް ތިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކެްއ އޮޑިޓްކުރަން މި އަންނަ  އައުޓްޯސސްކޮްށގެން ގާްތގަ

ރަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރެކޯޑްަގއި ިވދާޅުވި. އެހެްނވީމާ، ެއކަން ޮކށްދިނުމަކީ އެދެވިގެްނވާކަމެޭކ އަހަ

ރަދު އުނިކުރުމަށް ޓަކައި ޚަން ތަންތަނުގައި ކުރެވޭ ބޭކާރު ވިދާޅުިވ. އޮޑިޓް އޮފީހަށް ބަޖެޓް ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ އެހެ

ނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ވެސް އެބަ އަާރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެ އްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑަކަށް އިުތރު ވާނެ ކަމަރަދުޚައިތުރަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ރަދުތަކުގެ ޚަހާރު ހުރި މި ޔާ މިއިން. ން ރުފިއަމިލި 8ށް ގާތްގަ

ދެން ، ނެރަލް ވިދާޅުިވ. އެހެންވީމާރ ޖެކަމަށް އޮޑިޓަ ނަމަ މިކަންކަން ނުކުރެވޭނެއެ ފައިސާ ދޫނުކޮށްފި

ދިމާވާ ބޮޑެތި އެއްެޗއް ނޫން. އެއީ ދައުލަތަށް  އޮންނަކޮންޓިންޖެންސީ. ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓަކީ ފޮތްފަސުރު ގަންނަން 

ރަދުކުރުަމށް ޓަކައި އެމަންޖެންީސ ކަންތައްތަުކގައި ބޭނުންުކރަން އޮންނަ ބަޖެޓް. އެ ޚަކަންތައްތަުކގައި 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ންސީއަށް ފައިސާ ލާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮންޓިންޖެ ރަދެއް އެއަށް ރިޢާޔަްތކޮށްފަިއ ޚަކޮށް އަޅުގަ

ކަށް ައޅުަގނޑަ ، ކަން ކުރާ އުސޫލަކީ. އެހެންވީމާ ލިޔެފައި ބަޖެޓު ފާސްކުރިމަާކއެއް ދެން ެއއީީކއެއް ނޫން މީހުން

ވަނަ އަހަުރ  2016ޖެނެރަލް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ން ރުފިޔާ ދީގެން އޮޑިޓަރ އަމިލި  46ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ެއްއބަހެއް ނުެވވޭނެ މިހާރު މި ޮއތް ބަޖެޓު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ކުރެިވގެންދާނެ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ ކުރިން އަޅުަގނޑު މި ބުނި ނޑު ިމނިމަމް އަޅުގަ  3ށް ބޭނުންވާ އޮޑިޓްކުރުމަ އޮފީހަށް ދޭކަށް. އަުޅގަ

ން ރުފިާޔެގ އަމިލި  4ންގުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ ން ރުފިޔާ ާއއި ައއްޫޑަގއި ހުޅުވޭ އޮިޑޓް އޮފީހުެގ ބްރާންޗް ހިއަމިލި

ނަމަ އެ މަސައްަކތްތައް ކުރެިވގެނެއް ނުދާނެ. ރުކޮށްަފއި ނޫން ގޮެތއްަގއި ދީފިން ރުފިޔާ ިމއަށް އިތުއަމިލި 7އިތުރު 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަކަށް ނުޮގސް މިކަން ނިޭމނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެންމެ ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި އިްއޒަތްތެރި ޙުއަޅުަގނުޑ ހީކުރީ މާ ބޮުޑ ބަ 

މެންބަރު ވިދާޅުވެބައްަލވާ އިުތރު ފައިސާ ބޭނުންނުވާ ދާއިރާއެއް. ވިދާޅުވެަބއްލަވާ އިތުރު ފައިސާ އާއި އިތުރު ކަންކަްނ 

ރަދުތަކެއް ފުލެއް ނުބެއްދޭނެ. ކަންކަން ރަނގަޅެއް ވެްސ ޚައެކަނި ކޮްށގެނެއް ދައުލަުތގެ  ބޭނުންނުވާ ދާއިރާއެއް. އޮޑިޓް

ނ ުޑ އިތުރަށް މީގެ އަދަދުތަކަށް ނުބަލަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓުގައި އޮންނާނެ، ދެން ނުކުރެވޭނެ. އަެނއް އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަްއކަން ފެށީމަ މި ކަރުދާހެއް ނުބަލާނެ. މި ބަޖެޓުގައި އޮންނާނެ ސްޓަޑީ ުޓއަރތަކަށް ެއކަނި. ސްަޓޑީ 

ވުރެ ގިަނ މިލިޔަނަށް 3ރުފިޔާ އޮންނާނެ.  ގިނަ ވުރެމިލިއަނަށް 3އިނިންގއަށް އެކަނި ޓުއަރއަާށއި ކުރު މުއްދަުތގެ ޓްރެ

ނޑުމެން  ރުފިޔާ އިންނާނެ. މި ދަންނަަވނީ ސްޓަޑީ ުޓއަރއެއް ކޯްއެޗއް ީކއްކުރަން ކިހިނެއް ކުރާ ކަމެއް ކަްނ އަުޅގަ

ގެންޯތ އެންމެންނަށް އެނގޭ. ދެން ައނެއްކާ މުަވްއޒަފުން ނަގަނީ ކޮން ފެންވަރެްއަގއި ކޮން ޮގތަކަށް އިޢުލާނެއް ކޮން

ގޮތް ވެސް އެބަ އެނގޭ. ހަމައަކަށް ެވސް ައޅުަގނޑަްށ އެބަ އެނގޭ. ާރއްޖޭަގއި ތަމްރީންކުރެވޭ ފެންވަރު ހުރި 

ނޑު، އެހެންވީމާ ށް ބެލުމުގައި ސަބް ކޮމިޓީން އަދި އެ ހާޒިރުކުރި ބޭފުޅުންނަމި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ބެލި އަުޅގަ

އިން އެ މީހުން އެ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްަކތްތައް އެކަށޭނަ މިންވަަރކަށް  ން ރުފިޔާއަިމލި 46ބަލާއިރުަގއި ވެސް މި 

ކުރެވޭނެ ކަން ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ތެެދއް. ހުންނާނެ ބޭނުންވެފައި ނުކުެރވޭެނ ކަންކަން ވެސް ހުރެދާނެ. 

 46ުރން ކަހަލަ ތަންތަން މި ޓްކުއެހެންނަމަވެސް، އެ މީހުންގެ ބޮޑު މަސައްކަެތއް. މިހާރު ިތ ވިދާުޅވާ ތަންތަން ޮއޑި

ން އަމިލި  46ންވާ ެއްއޗެހި ގަނެގެން މަށް ބޭނުއުކުރަނީ މީެގން. ލިޔެކިނުން ނުކުރެވެންޏާ ދެން އެ މީހުން ކީއްތޯއަމިލި

ނޑު ައނެއްކާެވސް ތަކުރާރުކޮށްޚަރުފިޔާ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ލާނީ ރަދެއް ނުކުރެވޭނެ ހަމަ. އެހެންވެ އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދު އަނެއްކާޑު ކުރިން އެ ތާއީދު އަޅުަގނ  ެވސް  ކުރި އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ވެސް އިތުރު ތަފު ސަކަށް ދަންޏާޙުކޮށްލަމުން ނިންމާލާނީ. ދިގު ބަ ަލށް ދެވެން ވެްސ އެބަހުރި. ޞީއަުޅގަ

 ކަރުދާސް އެބަހުރި.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ޝުކު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ެއގޮތަްށ އޭތި އަޅުަގނޑު ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ. އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޮްތގޮތަށް ބަލާފައި 

އިން މުޙައްމަދު ދެންމެ އިޝާރާތްކުރެއްވި ފަަދއިން ހަމަ ވީހާ ގިނަ ފައިސާ ދިނުމަކީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ހުށަހެޅީ. ޙުސަ

ރަދާއި މި ދޭތި އެ ޚަށް ލިބޭ އެއްަޗކާއި ަދުއލަތުގެ އިތުރު ހަރުދަނާކަމެއް އަންނާނެކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ަދއުލަތަ

ލައްަކއަށް އޮތް  9ން އަމިލި 1ލައްވާ. މި ހިނގާ އަހަރު ބައްަލވާ  223ތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ައޅާ. މިސާލަކަށް 

ެގ  225ދި އޮތީ. އަ އަްށ މި އަންނަ އަަހރަށް އޮޑިްޓ އޮފީހުން ލަފާކޮްށފައި މިރުފިޔާ 92ަލއްކަ  2 ންއަމިލި 7ތަނެއް 

، އޮތީ. އެހެންވީމާ ފައި މި ްށ ލަފާކުރަްއވާއަލައްަކ ރުފިޔާ 8ން އަމިލި 3ން އޮތް ެއްއޗެްއ އަމިލި 1.4މި އޮންނަނީ 

އަޅުަގނަޑކަށް  .ނޭން ރުފިާޔއަށް ނުފެއަމިލި 46ފެނޭ މި މިކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަްތކުރާއިރު ައޅުަގނަޑކަށް ނު

އެއްވެސް ނަށް ދާންޖެހޭ އަމިލި 7ަގއި  2016ން އޮވެަފއި، އަ މިލި  1.4ަދތުރުފަތުރުކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރު 2015ނުފެނޭ 

ސް ބޮުޑވީީކެއއް ަރދު އަުގ ވެ ޚަުރީވކީެއއް ނޫން. ދަތުރުފަތުރު ޖޭގެ ާދއިރާ ފުާޅވީީކއެްއ ނޫން. ރަށްތައް ދުސަބަބެއް. ާރއް

ނަށް އަމިލި 46ނޑު ތަކުރާުރކޮށްލާނަން މި ކަން ކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުަމށް އަދި އަޅުގަ، ނޫން. އެހެންވީމާ

އަެނއްކާ އެ އޮފީސް  އި،ގިނަ ކަންތައްަތކަށް ބަލައިާލފަ ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ ާވހަކަ. އެީއ މިކަހަލަ

ށް މިއޮތީ ަޖއްސަވާފަ. އަ 4ން  އި 2.6ރަދު ޚަ. ަދތުރުފަތުރު 221ނގޭތޯ. އަދި ރަދު އިޚަ ވާ ރަދު ބޭނުންޚަހިންގުމުގެ 

ނަޑކަށް ލަ، ނަށް. އެހެންވީމާއަމިލި 4 ފައެްއ ނުކުރެޭވ އަިދ މި ކަންކަން ހުރިހާ އެްއެޗްއސަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ރަދު ޚަޔަްސ ވެްސ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ރަދުވިކަމަށް ވިޚަ ން އަމިލި  3ހުުޅވަިއގެްނ އެ ތަނަށް  އިތުރު އޮފީެހއް

ރަދު ކުޑަކުރީމާ އޮޑިޓް ޮއފީސް ނުހިނގާ ބަންދުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޚަކުޑަކުެރވެން ހުރި ދާއިރާތަކުން 

ނޑު އެގޮަތށް ބާއްވަން ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރި ން ވެސް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދު. !އާދެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ބެހޭ ގޮތުން. ޙަޤީޤަތުގައި  ންދަނީ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓާސްކުރަމުޙު. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަމުޤައްރިރުޝުކުރިްއޔާ  !އާދެ

އެީއ ހަމަ އެ ބޭުފޅުންނަށް އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓު  161ހާސް  319ން އަމިލި 46ށަހެޅިފައި ޮއތް ބަޖެޓު ކުރީަގއި ެވސް ހު

ނޑު ވެސް ަޤބޫލުކުރަން. ދެން އޮޑިްޓ އޮީފހުގެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވާ ާރއްޖެތެރޭގެ ކައުންސިލުތަާކއި،  ކަމުގަިއ އަުޅގަ

މަ މުސާރަކޮުޅ މު ތަންތަން ކަމަށް. އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހައްންސިލުތަަކކީ އެހާ މުހިއަތޮޅު ަކއުންސިލުތަާކއި، ރަުށ ކައު

ނޑުމެން ދޭ ތަންތަނެއް. އެ ތަންތަނުގެ ބެލެނިވެރިން ފަރާތެއް ހުންނާނެ. ކޮންމެހެން އެ ތަންތަނަށް  އެކަނި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެކަމަށް ޓަކައި ބޮުޑ  ދަތުރުކޮށް، އެ ތަންތަން ނޫން އެ ބޭފުޅުން އޮޑިޓްކުރަްއވަންޖެހެނީކީ. އަޅުގަ

ނޑައަަޅއި ބަ ކަމަކަށް. އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑެތި ކަންަތއްތަކެްއ އެބަހުރި. އެ ތަނަށް  ރަދުކުރަންޖެހޭނެޚަގެން އެަތން ޖެޓެއް ކަ

ރަދުކޮށްގެން އެ ތަނަށް ޚަމި ދައްކަނީ. އެއަްށވުރެ ބޮުޑ  މި ދެނީ ކުޑަކުޑަ މިލިއަނެއްާހ ރުފިޔާ ދޭ ތަނެއްގެ ވާހަކަ

ރަދުވާ ޚަމު ބޮޑެތި މިލިއަނުން އްބޭނުންވަނީ. އެއަްށވުރެ މާ މުހި ދަތުރުކޮށްގެން އެެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން

ނޑު ޤަބޫލެްއނުކުރަން އެއްގޮަތކަށްޚައޮފީސްތައް އެބަހުރި. އެ  ވެްސ  ރަދުކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ެއއްެވސް ެއއްެޗްއ ވުރެ އިތުރަސާކޮށް ނިންމާފައި އޮތް ބަޖެޓަށްއަޅުަގނޑުމެން ުކޑަ ކޮމިޓީްނ މި ނިންމާފައި ދިރާ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަމުން  ނޑު ެއގޮަތށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން.ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެއަށް އަުޅގަ  އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވު

. އެއީ އި، ޖެހިލާފައި ބަލާފަފްޞީލުތަކަށް ވެސް ވަނީ ބަލާފަމީގައި މި ސަބް ކޮމިޓީން މިކަން ބެލިއިރުގައި މީގެ ތަ

ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާ ައދި އޭގެ ކުރީ އަހަރުަގއި ވެްސ ހިނގާފައި ހުރި ޚަރަދަށް ބަލާއިރު. ދެން  މިދިޔަ

 ވާނެ މުސާރަ ެވސް ުކޑަެވެގން ނޫންކަން މަސައްކަުތގެ ްސޕީޑަށް ބަދަލު ައއިސްގެްނ މިމާ ސާފުކޮށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަ

އުޅެނީ. އަދި ޚިދުމަތް ެވސް ދަށްވެގެން މިުއޅެނީ މިހެން ވެގެން ވެސް ނޫްނކަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން 

ނޑަށް ހީވަނީ މާރަ ނގަޅަށް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ޖެހޭނީ މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ހުރި ނަތީޖާއެއް. އަުޅގަ

ންސް. ފޯމަރމި މީހުންގެ ޕަ ގެ ތަންތަނު  ަތކާއިނެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ރަށް މާްތ ވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވަވެގެން ދިަޔގޮތް. އެހެން ގެ ތެރޭަގއި ކަންަކންފާއިތުވެދިޔަ ދެތިން ހަެއއްކަ ައހަރު ދުވަހު

ަބޖެޓު ވެސް ބޮުޑކޮށްފައި ހުްނނާނީ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ  މުސާރަ ވެސް ބޮުޑކޮށްފައި އަދި ރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގއި

މު ނުކުރާ ކިތައް ރިޕޯުޓ ންނާންނަ އަިދ އާ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް

ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަެއއްތޯ؟ ފައިސާ ނެތިގެންތޯ މައްސަލަ. ނޫން. ފައިސާ ނެތިގެނެއް  ފައިސާއިން އީއޮތްތޯ؟ މި
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އެމީހުންގެ ބަލަދުވެރި ކޮމިޓީ. ދެން މި  އީނޫން މައްސަލަ ދިމާވެފައި ހުރީކީ. ެއއްވެްސ ފަހަރަކު މި ކޮމިޓީއަުކ، މި

ާދއިރާެއއްަގއި މީގެ ޑީެޓއިލްސްއަށް ދާކަމަްށ  ފުޅާ ވާހަކަ ައސްލު ނުދައްކަްނވެެގން ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް

ވަންޏާ މި ވާހަކަ ދެްއކިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޝަރީފް ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ތާއީދުކޮށްގެން ނިންމާލަން 

ވިދާނެ. އެކަމަުކ އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ޑީޓެއިލްްސއަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ ޑީޓެއިލްސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ދެ ކަމަށް މި

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލަމާ ހިނގާ ިމވަރަށް ފާސްކޮްށގެން   2016އެކަންކުރުުމގެ މާނަެއއް ނެތް. ދެން އަުޅގަ

ގައި އެމީހުންނަށް ފައިސާ ނުލިބިގެން ކުރިމަތިވީ ކޮން މައްސަލަެއއްތޯ. ޭއގެފަހުގައި ދެން އަންނަ އަހަރެއްަގއި 

ެނ. އޭރުން ދެން އަންނަ އަހަެރއްަގއި ެއ ދިމާވެފައި ހުރި ަމއްސަލަތަކަށް. ދެން ކުީރަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާ

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ މިތަނަށް އަިއއިރުަގއި  މިލިއަްނެގ  25ހުރި އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ައޅުގަ

ނޑު ހަނދާންަވނީ. އެީއ  މިލިއަްނގެ ބަޖެޓެއް.  25ފާސްކޮށްފަިއ އޮންާނނީ  ަގއި އަުޅަގނޑުމެން 2009ބަޖެޓެކޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން  2009ގައި. އާ،  2009އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާގޮތް ިއނގޭތޯ. ޣަފޫރު ހަނދާން ހުންނާނެ. އެއީ  ަގއި އަުޅގަ

އާއި ހަމައަށް ދިޔައިުރަގއި  46 ،49ފާސްކުރި ބަޖެޓު. އެހެންވީމާ، އޭރާއި މިހާރާ އަޅާބަލާއިުރ އަޅުަގނޑުމެން 

 އީ ަގނޑުމެންނަށް އެތަންތަނުން ކޮށްދޭ މަސައްކަތުގެ ނިސްބަތަކުންނެއް ނެތޭ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެއް. މިއަޅު

ވީމަ މިއަދު މިކަން މިތާ އޭރުގައި ވެސް ތިިބ މީހުން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެއްަޗކީ. މިގެނައި ބަދަލާ،

ންސް، އެމީހުންގެ މަސައްކަުތގެ ސްޕީޑަށް އެ ބަދަުލ ފޯމަރށް ބޮޑުެވގެން ހިނގައްެޖއޭ. އެ ޕަ ހަނދާންވަނީ. ބަޖެޓު ވަރަ

އައި ތަނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެނެއް ނުދިޔަ. ނިޔާޒް އެތާނަގއި ހުރިއިރުަގއި މުވަްއޒަފުންނަށް ކެއުމާއި ބުއިާމިއ 

އް ކުރަން ޖެހޭނީ. މީހުންނަށް ބޭރަށް ވެސް ދެން ނުދެވޭނެ އެތާ ތިބެގެން އެކަމެ އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ދީގެްނ، އެ

އޭރުަގއި ބަޖެޓު ކޮމިީޓގައި ެއ ވާހަކަދެްއކި. އޭގެ ސަބަބުން ނަތީޖާތަކަކަށް ބަދަލު އަންާނނީ. އެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

މީހުންނަކަށެއް. ޭއގެ ނަތީޖާއެއް ނުދެއްކުނު. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ  އެކަމެއް ސާބިތުކޮށެއް ުނކޮށްދެވުނު އެ

ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މި ފާސްކުރީމަ ކުރިމަތިވަނީ ކޮން މައްސަލަެއއްތޯ؟ ދެން  ހިނގާ މިހާރު

އަޅުަގނޑުމެން ވަރށް ބޮޑަްށ ބޭނުންވޭ ޚާއްޞަކޮށް ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މަސައްކަަތށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑުމެްނ ލުއިެވގެންދާނެ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ މަަސއްކަުތގެ ސްޕީޑް  ފާސްެވގެން ދިަޔވަަރކަށް. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަސަ ލާމެހި ގުޅިފައި އޮންނަނީ  ްއަކތާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެްސ. އަުޅގަ

ން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ަމސައްކަތް އޮންނަނީ. އަދި މީެގ އިތުރުން ކޮރަޕްޝަްނ ކަުމަގއި ވީނަމަވެސް އަދި އެހެ

ގޮތްގޮތުން ނަމަވެސް މި ހިނގާ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ހިނގަީނ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ވެސް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެނގިއްޖެ 

އަހަރު ފަހުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް އައީމަކާ ދެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަކަްށ  3 ކުކަމަށް ވަންޏާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު. ެއކަމަ

އަހަރުގެ ރިޯޕޓެއް މާދަން އައިސް ބުނެދާނެ މީގައި އެބަ އޮތޭ އެތަްއ  3ނުލިބޭ.  ވެސް އިޞްލާުޙކުރާކަށް ަވގުެތއް

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަްނ އެބަ އޮތޭ މައްސަލަ. ދެން ާހވާ ބަލާއިުރގައި އެަވގުތު އެަކން ކުރި މީހާ އޮފީހަކު ވެސް 
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ނޑިގެން ގޮސް. އެހެންވީމާ، އެބަ ޖެހޭ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ހަމަ ސާފުކޮށް ދަންނަވާ ވާހަކައެއް.  އީމި، ނުހުންނާނެ. ކެ

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ގާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތީން މިހާތަނަށް އޮޑިޓެްއކޮށް ނިންމިފައެްއނުވޭ. ޭއގައި ބުނަނީކީ ީކކޭ. 

ވާނެއޭ. ެގ ކުރިން އާންމުކުރަން 31ްޗ މަހުގެ ރމިއަހަރުގެ ބަޖެޓު، ިމއަހަރުެގ ރިޕޯޓު، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މާ

ވިދާޅުޭވ ެއްއވެސް މެންބަރަކު، މިގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ގާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަީތން ނިންމި އެންމެ ރިޕޯޓެއް. 

. މިކަން ކުރަން. ނޯންނާނެ ނިންމާފައެއް. އެކަަމކު ގާނޫނަކުން ލާޒިމް އެބަ ކުރެއޭ އޭނަގެ މަްއޗަށް މިކަން ނިންމަން

ނެ. އެކަމު މީގައި ބޭނުންވަީނ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެްއގައި ވާހަކަ ދެއްކިދާ އީންޏާ މިސަކަށް ދަޙުއެހެންވީމާ، ބަ

ސްކުރާކަށް ނޫން މިކަންތަކުަގއި. މީގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ވެސް ދަތިނުވާ ވަރަށް ބަޖެޓު މިހާތަނަށް ވެސް ޙުބަ

ށް ބަޖެޓު ފަިއސާ ދޫކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނީ ދީފައި. އަދި މުސްތަޤުބަލުަގއި ެވސް ދަތިނުވާވަރަ

މިހާރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ،ނުޖެހި އަޅުަގނޑުމެންމިއާެއކުަގއި މި ބަޖެޓުން ދެކޮޅުތާއީދުކުރަން. ދެން ހަމަ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޮތް ގޮތަްށ އަދި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުުކރައްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް މި 

ނޑަކަށް ކުރި ކަމުފާސް ބޫލެއް ނުުކރެވޭ ފައިސާ ނެތިގެން އެ ތަން ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ޤަގައި ވީނަމަވެްސ އަޅުގަ

ހިނގައިދާނެހެނެއް. އެއީ އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް އެ ހާލަތަށް ގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މި 

ފްލޯއަށް ފޮނުވަިއގެން އެކަން ނިންމާނަން. އެހެންތާވާނީ. އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން

މުގެ އެްއވެސް ޗާންސެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އުގޮސް، ތަން ުހއްޓޭ ހިސާބަށް ދި އެކަމަކަށް ަވގުތު ކުޑަތަްނެވެގން

ނޑުމެން ތިބޭނަން. އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ އެޮގތަށް. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަަތއް އަުޑއަ ހާލަން އަުޅގަ

 އްޔާ ދެން ކުާރނީ.ގޮތަކަށް ބަދަުލކުރަން ޖެހިއްޖެ ތިބެފައި އެންމެފަހު ގަޑީަގއި ިމ ޚިޔާލު އެހެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ފައިޞަލް މި ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް 

ނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެގ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ންސާ ބެހޭ ގޮތުން ވެްސ އެބަ ޖެހޭ ެއއްެޗއް އަހާލަން. އެހެންވީމާ، ސާުފކޮށްލަން ފޯމަރވާހަކަފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޕަ 

ނޑުމެން  ނަށް ކުރީގައި މައްސަލަތަެކްއ ދިމާވެގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަާކއި ފިޝަރީޒް ބޭނުން ވަނީ އަޅުގަ

މައްސަލަތަކެއް ދިާމވެގެން، ނުލިބިގެން އުޅުނު. ދެން މިހާރު މި ރިޕޯޓު ލިބިއްޖެތޯ؟ ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން 

. ދެން ހަމަ އެއާެއކު ކުޑަ ކޮމިޓީން، ސަބް ކީްއވެގެންތޯ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ނުލިބި އޮތީ. އެ ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވޭ

ނޑަށް ވެސް ތާއީުދކުރެވޭ މި  . ކޮންމެ ދިނުން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު 46ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަ
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ްށ ާދއިރާއަ 3ގޮތެއް ވިަޔސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަްނކޮޅަކީ އެއް އަހަރުން އަެނއް އަހަރަްށ ޚާއްޞަކޮށް 

ނޑުމެންނަށް އަންނަ އަަހރުގެ މުޅި ބަޖެޓު، ދައުލަުތެގ  ނޑު ހިތުން ައޅުގަ އެބަ ހުރި ފުދޭވަެރއްެގ ބޮޑު ޖަމްޕެއް. އަުޅގަ

ނޑަށް މި  ބަޖެޓަކީ ވެސް މާބޮޑުތަން އިތުރުވެގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ކުރެވެނީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް. ބޫލު ޤަގޮތަކަްށ ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްއަރުވަންއަށް ބިިލއަނަށް  30ނޫނީ  ކުރަނީ. ެއއީ ަހމަ އުފެދޭ ސުވާެލއް. ކޮންމެ ތޯ އަުޅގަ

ގޮތަކަސް ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކުން ވެސް، ދައުލަތުގެ ެއއްެވސް މުއައްސަސާައކުން ކުަޑވެެގނެއްނުދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް ވެ  ނުޑމެންނަށް މިއަހަރު މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ.  އީއަިއއިރު ކޯްއެޗއްތޯ ލިބުނީ. އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ވަނީ ކިހާ ެއއްެޗއްތޯ. މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަްއ އެބަ ހުރޭ . ރައްޔިތުންނަްށ އަދި ހަމައެާއއެކު މިއަްށވުރެ ޮބޑަށް އަުޅގަ

ބޭނުންވާ، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ލާޒިމްވާ އަސާސީ ަކންތައްތަކެއް އެބަ ހުރޭ މިއަހަރު މިހާތަނަށް އައިއިުރ 

ނޑުގެ ދާއިާރއަށް ެއކަނި ބަލާލި ކަމަށް ވިޔަސް ެއްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި. މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ސް ކަމެްއ. އެކަމެއް ނެތް ހިނގާފައެްއ، ެއްއވެ ކުރެެވނީ ހަމަ ދައުލަތުގެ ފައިސާެގ ބޫލުޤަހެންކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ސަރުކާަރކުން ކަމެއް ނުކޮށްދޭކަށް ޫނން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ  ދަތިކަން އެ ހުރީ. ކޮންމެހެން ކަ

ންސާ ދޭތެރޭގައި ފޯމަރންސްގެ ވާަހކަ. ޕަމަފޯރތައްތަކެއް ބަލާ ދެން އަނެއްކާ ޕައަޅުަގނޑުމެން އިސްކަންދޭންެޖހޭ ކަން

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ެއކަންތައްަތއް ބަަލން. ކީްއެވގެންތޯ ކަންަތއްތައް  ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އަިއއިރު އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް  ނުކުރެވެނީ. ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަންނަ ޓްރެއިނިްނގތަކާއި މި އެްއޗެހީގެ ބޭނުމަީކ ކޮބައިތޯ. ނޫނީ

މިލިއަނުން  15މިލިއަނުން،  10ކުރެވޭނެ މީހުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ލާން. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކު ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ޤަރެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް އިތުރުކޮށްގެން ދިަޔއީމަކާ އަުޅގަ

ވެްސ ބުރަވެވެނީ މިހާރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް ބަޖެޓު އެހާހިސާބުގައި ާބއްވަްނ.  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް

ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް ދެން އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރަްނޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން ެއކަން ވެސް ކުރާނެ ފަހުން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ވަރަށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. މި މަފްޙޫމްގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ުކަޑ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ 

ސްކުަރއްަވއިފި. މާބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ޖުމްލަގޮތެއްަގއި މިކަމުގައި އޮތް ކަމަކަްށ ޙުފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ބަ

ނޑަކަްށ ނުފެނޭ ދެއްކެވި ވާހަަކއިަގއި. ނަންކޮންސެ ލޫމާތެްއ ޢުސް މެންބަރުންނަށް މަދު އެއް މަމަވެސުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޮކމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ސިީޓެއްއ  2015އޮކްޓޯބަރު  18އަޅުަގނޑު އަތުަގއި އޮތީމަ ދަންނަވާލާނަން.  އަުޅގަ

ނޑު ބޮުޑ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން. ކުޑަ ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސައްަކތާއި އަދި މައިގަ
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ކޮމިޓީއަށް މި ހުށަހެޅިގެން ިދޔަހިނދު އުފެދިގެންދިޔަ ބަެއްއ ސުވާލުތަކާ ގުިޅގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 

ނުޑމެންގެ ފަރާތުން ވާާލީދ ޙަވާާލދީ ލިޔުްއވާފަިއވޭ. ޙަެގ ސިޓީާއ  2015އޮްކޓޯބަރު  13 އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ

ލޫމާތު ޢުގެ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ބައެއް މަހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ އޮފީހުސިޓީން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ އޮފީ

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ތިޔަ  2016ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ދަންނަވަމެވެ. ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން 

ަގއި ައއްޫޑ ސިީޓަގއި ހުޅުވާ އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅުްއވާ މިނސްޓްރީއަށް ކޮޕީ ކުރަްއވާފަިއވާ ބަޖެޓު

ލޯކަްލ ކައުންސިލުގެ މާލީ ބަޔާްނތަކުގެ އޮޑިޓް ދިވެހި އޮޑިްޓ  176 ،އޮފީހުގެ ސަރަޙައްދީ އޮފީހުެގ ޚަރަދުތަކާއި

މަވެސް ފާމްތަކަށް އައުޓްސޯްސ ކޮްށެގން އޮޑިޓްކުރުުމގެ ޚަރަދު ަވިކވަކިން އިނގެން ނެތްކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. އެހެންނަ

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ުކޑަކުރުުމގަިއ ެއ  46މިލިއަން ުރފިޔާގެ ބަޖެޓު  50އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ހުށަހެޅުއްވި 

އޮފީހުގެ އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު މި ކޯޑުން ކުަޑކޮށްފަިއވަނީ ހަމައެކަނި ކޮންސެލްޓެންީސ 

މުގެ ޚަރަދު ވާތީ އެ އޮފީހުގެ ައއްޑޫ ބްރާންޗް ހިންގުއަގަށްދޭ ފައިސާ ަކމަށް މަތުގެޚިދުމަތާއި ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދު

ބޫލުކުރެއްވޭތީެވ ޤަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އިންހަމަޖެހޭނެ ކަމަ 46ބޫލުކުރަމެވެ. މާނައަކީ ޤަހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް 

. އެހެންވީމާ، ުޖމްލަ ގޮތެްއގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ ޮއކްޓޯބަރުަގއި 18އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިީޓ ފޮނުއްވާަފއި މިއޮތީ 

މު އެއް ނުކުާތއަކަށް ވެގެން ިދޔައީ މިކަންަތއްތަްއ އްފުޅުވާ މައުލޫމާތުެގ އެންމެ މުހިމެންބަރުން ހޯއްދަވަން ބޭނުން

ދުލްޣަފޫރު މޫސާ ޢަބް މެންބަރު ކުޅުުދއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރިމިއަދަދުން ހަމަނުޖެހިދާނެ ކަމަށް. ޚާއްޞަކޮްށ 

ވާހަކަފުޅު ހައިލައިޓް ކުެރްއވި. ެއއާ ވިދިގެން އެ ުސވާަލށް ޖަވާބު ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު އިބްރާހީމްދީދީ ދެއްވި.  އެ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓާ ހަމައަކަށް ދެވިފައޭ މި އޮތީ.  އެހެންވީމާ، މި އަލީަގއި ައޅުގަ

ނޑު ފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ލިބިފައޮތީ ޑޮކިއުމަންެޓއް މިނިސްޓްރީ އޮ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެްނ ކުޑަ ކޮމިޓީެގ ނިންމުން. ނިންމުމާއެކުގަިއ ެއގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް އަުޅގަ ދަންނަވާލާނަން އަުޅގަ

ނޑު ވޯަޓކަށް ދަން ނަވާލާނަން. ރިޕޯޓު ޖަދުވަލުގައި މިއޮތް ގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅުުމގަިއ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުްއވާ ސިޔާސަތަކީ ދައުލަުތގެ ހުރިހާ  2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު ކަ

ވަނަ އަހަރު ިރވަިއވް ކުެރވުނު ބަޖެޓާ ެއއް މިންވަރެއްަގއި ހިފެހެއްޓުްނ  2015މުއައްސަސާަތކެްއގެ ބަޖެޓު 

ނުޑަގއި ހިފެހެއްޓުމުގެ  2016މަށްވުމާއެުކ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ކަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ވެސް މި މިންގަ

ވަނަ ައހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2016މުހިންމުކަމަށް މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ ުކޑަ ކޮމިޓީަގއި. ވުމާެއކު 

ޖެޓަކީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފާސްކުރާ ބަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ މިންވަރު، މާނައަކީ  ނޑަށް ިމ  2015އޮފީހަށް ކަ ވަނަ އަހަރު ހިނގާދިޔަ ައދަދުކަމަށް އަޅުގަ

ޖެެޓއް ރުފިާޔގެ ބަ 116ާހސް  19ލަްއކަ  3މިލިއަން  46ރުިފޔާ.  116ހާސް  319ން އަމިލި 46މާނަކުރެވެނީ. 

ލައްަކ  3މިލިއަން  46ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2016ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ 
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ރުފިޔާ ކަުމަގއި ޖެއްެސވި ނަމަެވސް ޮއޑިަޓރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުެގ ތާށިކަން އިހުސާްސކުރެިވ،  116ހާްސ  19

ތެއް މެދުވެރިެވއްޖެ ނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދައުލަތުެގ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ހާލަ

ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން ފައިސާ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ހަމަޖައްސަވާދެއްވަްނ ޖެހިވަޑައިގަންަނވާނެ ކަމަށް 

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މި  ނިންމެވިއެވެ. މި ނުކުތާ އެަބ އޮތް. ނަމަވެސް މި ނުކުާތއާމެދުގައި ަބއެއް

އާ ހަމައަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހުއްޓާލަންޖެހޭ. ޔާންވީމާ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ މި އޭރިކޮމިޓީގައި ތަފާުތވެފަިއވޭ. ެއހެ

ނޑު މި ކިާޔލީ. މި ނުކުތާ މިހެން އޮވެފައި، މި ފިގަރ މަތީަގިއވާިއ  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓގެ ނިންމުން އަޅުގަ

މިލިއަން އޮންނަ ފިގަރއަކަްށ ެއއްަބސްެވވަަޑއިގެން. އެހެންވީމާ،  46ފިގަރއާމެދު އެއްބަްސެވވަަޑިއގަންނަވާނީ. 

ނަޑއެިޅގެން  މިހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު ުނާވކަމުގަިއ ވާނަމަ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން ކަ

ލަްއަކ  3މިލިއަން  46މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަންނަ އަދަދު، މާނައަކީ  46ނި ޚަރަދުކުރުމުގެ ވާހަކަ އުނިކޮްށފައި ހަމައެކަ

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި ފާސްކޮށްިދނުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލު ދިމާވާ ކަމަށް  116ހާސް  19

ން. އޭރަށް ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވޯޓުެދއްވުމަށް ދަންަނވަިމގޮތަްށ ވަންޏާ، ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ަކމަށް ވަންޏާ މިއަށް 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވުީނ. އިްއޒަތްތެރި މެން  އި ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ފިޔަވައެީކއެަކއްޗަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިވަީނ  ދެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވި. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ. މި މަސައްކަްތ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަން އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްކާއް. އަދިވެސް މުހިނިމިފަ ވެްސ  މު މިއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

ގެ ދަށުން 10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  100ވަނަ މާއްދާއާއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގަާވއިުދގެ  102ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ  25އޮނިަގނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަުލން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ަގއި ނިމިފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވުނު މައްސަލަިއގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަ މާލިްއޔަތު  2012ޑިސެމްބަރު 

. މި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އެބަ އޮތް

 އިގެްނ ވަަޑއިގަތުމަށް.ނޑު ދަންނަވާލާނަން މީގެ ތަފްޞީލާމުޤައްރިރު އޮނަރަބަލް ރިޔާްޟ ރަޝީދަށް އަޅުގަ 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މީރާ، އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ...

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ހެނދުނު  ޖެހީއްސުރެ ފެއްޓިގެން ހަަމ  10އަވަހަށް ނިންމާލެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

 ކުރިއަށް މިދަނީ ކޮމިޓީ.
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިރުަގިއ ޢިއާއި  ީޓގެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރައާދެ! މި ރިޕޯޓަކީ އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރި

ތަފާތުވުމެއްގެ ތެރެއިން މި  އަށް އެަލވަންސް ދިނުމާ މެދުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލުނުގެ ެޗއަރ އަދި ޑެޕިއުީޓ ޗެއަރއެތަ

ދިާރސާކުރެްއވިއިުރަގއި އޭުރގަިއ  މިކަން އިނޑުމެން ބަލަމައްސަލަ ފޮނުވީ މި ސަބް ކޮމިޓީއަށް. ސަބް ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ނޑު  އީއެބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ މި ތިމަންނަމެންނަށް ކުރިން ދޭން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ރިވަމުން ބެލިބެލުމުން ކުރިން ދޭން ނިންމާފައި އޮތް އެއްެޗއް ނޫން އެއީކީ. އެއީ މި ބޭފުޅުން ބޯޑުަގއި ހަރަކާތްތެ

ދިާރސާކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީަގިއ  އިވީމާ، އެހެންނަމަވެސް މިކަން ބަލަމުގެ ހައިިސއްަޔތުން. ދެން އެހެންޤާީއ މަގެންދިޔަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެ ބައްދަުލުވމެއް ބޭްއވުމަށްފަހުގައި މިއަުދގެ ބައްދަުލވުން އަުޅަގނޑުެމން މި ނިންމީ މި މައްސަލަ 

އަށް ގެންދިއުމާެމދުގައި ގޮެތއް ނިންމުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމަށް. ވެްސ ނިންމާފައި އޮްތ ގޮތަށް ކުރި ކުރިން

ނޑުމެން މިކަން ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައި  އޮީތ މިދެންނެވި ގޮުތގެމަތިން އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު މި އަުޅގަ

ތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާމެދުގައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަކީ . އިްއޒަހަޅާފައަޅުަގނޑުމެން އެކުަލވާލި ރިޕޯޓު މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަ

އަޅުަގނޑު އެދޭކަމެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީަގއި މިކަން ގެންދިޔައިުރަގއި މިކަމަކަށް ވޯޓަކަށް އަހާފަެއްއ 

އަށް ވޯަޓކަށް އަހަިއގެން ނޯންނާނެ. އެއީ ވޯޓަކަށް ނޭހުނީ އެވަގުތު ހަމައެކަނި ކޯރަެމއް އޮތީ މުޤައްރިރާ. އެހެންވީާމ، އެ

. ކާ ެއކުަގއި މިކޮޅަށް ފޮުނވާފަކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އޮތީ ރިޕޯޓަ ވަރަ ތާއީދުކޮށްގެން ިމކަން ނިމޭ

ނަޑށް ފެންނަނީ.  އެހެންވީމާ،  މި ކޮމިޓީން މިަކމަށް ގޮތެއް ނިންމީމަ ދެން މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އްޔަތުްނ ޞިމުގެ ހައިޤާއް. އެކްސް އޮފިޝިއަލް ނުަވތަ މައާދެ! މި ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ދައްކާ ވާހަކައެ 

މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެހެްނ  ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ  އްޔަތުންޞިަހއި މުގެ ޤާބޭފުޅުންގެ މަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭފުޅުންނަށް އެ

ނޑަށް މެއްގައި އަދި ހުންނެވިަޔސް އިތުރު މުސާރައެޤާމަ ނޑަކަްށ ޤައް ދޭންޖެހޭނެކަން އަޅުގަ ޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ިއ ނުފެނޭ އެވާހަކަ. ަތކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާލާނަން. އެހެން މިދެންނެވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސްޭޓޝަނާ

ވެސް. އެހެން މިކަން  ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޓެކްސްޓޭޝަނަށް އެކަީށގެންާވ މުސާރައެއް އެބަ ދެވޭ މިހާރު

އްޔަތުން ައދާކުރައްވާ ޗެއަރމަންޝިޕް ަކހަލަ ތަންތަން، މިސާލަކަށް ޞިމުގެ ހައިޤާބޭފުޅުންެގ މަ އޮންނައިރުަގއި އެ

ށް ނުފެނޭ މުސާރަ އިތުރަށް ދޭކަށް. އެެހން މިދެންނެވީ ކޮމިޝަނަރ މުތަކަޤާމަ މީރާގެ ބޯުޑގައި ެޗއަރމަން. އެފަދަ
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ަތސް އެ މަޤާމުގެ ހައިިޞްއޔަތުން އަދާކުަރއްވަންޖެހޭ. ހިމެނިަވޑަިއގަގެ ބޯުޑގައި ޖެނަރަލް އަދި ޑިރެކްޓަރުން 

ޔަސް އެ ބޭފުޅުން އެހެނެއްނޫން، ޑިރެކްޓަރުންނަްށ ވިޔަސް އަދި ކޮމިޝަންގެ ެޗއަރމަން، ބޯޑުގެ ެޗއަރމަން ކަމަށް ވި

އެ އަާދކުރަްއވަނީ މަޤާމު ހަިއޞިއްޔަތުން ފިަޔވާ ހަމަ އަާދކުރަްއވާ މަޤާމެއްެގ ހައިިޞްއޔަތުން ކަމަށް ވަންޏާ އެައކު 

ނެތް މައްސަލައެއް. މީގެ ކުީރގައި ވެސް ހަމަ ދައުލަތުގެ ޕޮލިސީއެްއގެ ގޮުތގައި އޮތް ކަމެއް، ެއކަކު އިތުރު މަޤާމުތަްއ 

. އެހެންވީމަ، ިކތަންމެ ގިނަ މަޤާމެއް މަޤާމުގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަދާކުރެްއިވ ކަމަށް ވިޔަސް ޕްަރއިމަރީ އަދާނުކުރަން

ނޑައެޅޭީނ. އެނޫން މަޤާމަކަށް މުސާރަ ދެވޭނެ ކަމަ ލަޙަތު ކަށް ނުފެނޭ. ޭއރުން ވާގޮަތކީ މަޞްމަޤާމަށް މުސާރަ ކަ

ނޑަށް ހަމަ މި ކޮމިޝަނަ، ނީ. އެހެންވީމާފުށުއަރަ ޓީ ކޮމިޝަނަރ ނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނާއި، ޑެޕިއު ރ ޖެއަުޅގަ

ޓީ ޗެއަރމަންކަން އަދާުކރެއްވި ކަމަށް ިވޔަސް ވެްސ ރާގެ ބޯުޑގެ ޗެއަރމަން އާއި ޑެޕިއުޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން މީ 

އްޔަތު ތެރޭަގިއ އެ ބޭފުޅުން އެ މަޤާމު އެ އަދާކުރައްވަނީ މީރާގެ އެ ބޭފުުޅންނަށް އޮތް ޕްރައިމަރީ މަޤާމުގައި މަސްއޫލި 

ްނ މަޤާމު އަދާކުރެްއވީމަ ލިޭބ ވާީތ އިތުރު، އެ މަޤާމު ނެތް ބޭފުޅުލް ވަޒީާފއެްއެގ ގޮުތގަިއ ކަމަށްއެކްސެޕްުޝއަ

 ނާޔަތާއި މުސާރަ ދޭން ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. ޢި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީރާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި  ައކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މި ހެދިފައި، މި އްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އަދި  ތެއް ކުރާރަނގަޅު ެއްއ މަސައްކަ އުފައްދާފަިއވާ ކޮމިޝަންތަުކެގ ތެރެއިން އެންމެ ބިނާކުރަނިވި އެންމެ

ނޑުމެންނަށް ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާ  ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ގިނަ އާްމދަނީތަކެއް ހޯއްދަާވ، އަުޅގަ

ނާޔަތްަތއް އިތުުރވެގެން ދިއުމަކީ އެީއ ސަާށއި އަދި ނައިބު ރައީސަށް އެ ޢިކޮމިޝަނެއް. ވީމާ، އެ ކޮިމޝަނުގެ ރައީ

އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ދެންމެ ، އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް

ނާޔަތްތަކާެއކު ފާސްކުރުމަށް ޅުްއިވ ރިޕޯޓު އެ އޮތްގޮތަށް އެ ޢިކުޑަ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުގެ ަހއިޞިްއޔަތުން އެ ހުށަހެ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނގޭތޯ. ދެން  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޙުސައިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރިޝު

 އަޙްމަދު ރަޝީދު އޭގެ ފަހުން.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ވާނެ. އަދު މި ނިންމާ ނިންމުމަކީ މުހިއްމު ނިންމުމަކަށްމި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުގައި

ަސކަްށ ބެހޭގޮތުން ކަމަށް ވެާދނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ނިންމާ ނިންމުމުގެ އަސާ ވާހަކަެދކެވެނީ ކުަޑ ައދަދަކާ މިއަދު

ނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭތޯ، މި  ވާންޖެހޭނީ މި މީހުންނާ  މެދު  ސްއާމީހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޕަރފޯމަންމެދު އަޅުގަ

އުސޫލުތައް ހިެފހެއްޓުމާއި ނުހިފެހެއްޓުމުގެ އައި ހިތްހަމަޖެހޭތޯ، ނޫންތޯއެއް ނޫން. ގާނޫނުއަސާީސއަށް ޢަމަލުކުރަން 

ނޑުމެން ިތޮގތުން ބަލާކަމަށް ވަންޏާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ބަލަމާ. މިނިސްްޓރީ އޮ ފް ޓޫރިޒަަމކީ ރާއްެޖއަށް މައްޗަށް. އަުޅގަ

ރީތަކަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރަ ާއިއ ކަތް ކުރިއަްށގެންދާ ތަން ކަމަށް ބަލާފައި، އެހެން މިނިސްޓްމު މަސައްއެންމެ މުހިއް

ނަޑއެޅުން، މިކަހަލަ ކަމެްއ ވާހަކަ މި ެދކެވެނީ. ެއކަމަކު އެހެން ކަމަށް ވިޔަްސ ެވސް ޢި ނާޔަތްތަކެއް އެތަނުން ދޭން ކަ

ނަޑއެިޅގެން ނާޔަތްތައް ިމހާރު ވެ އެ ބޭފުޅުްނގެ މުސާރަ އާއި ޢިއެހެން ނޑަައޅާ، މި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ކަ ކަ

އޮްފ  ީޓ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްކްޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފް ޓެކްސޭޝަނާއި ޑެޕިއުނިންމާފައި އެބަ އޮތް މިހާރު ޑިރެ

ނަޑއަޅާަފއި މިއޮތީ އެތާޓެކްސޭޝަންގެ މުސާރަ ާއިއ ޢި ގައި ިމ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނނާޔަތްތައް ކަ

ނުޑ ދަންނަވާނަން މި ފުރުޞަތުގައި. އެއީ ައޅުަގނޑު ިމ ހިމެނޭގޮތުން ނޭ. މިތާގައި ރެކޯޑްތައް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަމެއް އުސޫލު ބަދަލުކުާރ ވާހަކަ މި ެދއްކެނީ. ދެން ވަރަށް ގިނައިން ތި ބޭފުޅުްނ  ވިދާޅުވާހެން އަުޅގަ

ޫނނީ ގޮތުން ރަނގަޅަށޭ. އެހެނެއް ަޞއްޙަެއއް ުނވާނެ. އެީއ އޮތީ ގާ ވިދާޅުވާެނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ނިންމީމަ މި

ނޑުެމން މިތަނުން ނިންމަން ޖެހޭނީ ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ، ނުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތް. ެއހެންވީމާމިތަ މިއަދު އަުޅގަ

ޒިންާމއަކަށް އިތުރު ާދކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް ވިދާުޅވިހެން މަޤާމުގެ ހައިިޞއްޔަތުން އެ އަ

ނޑުމެން އަޢި ިއ އެލަވަންސް ަކނަޑއެޅިަފިއ ެނއްކާ ދޭނެތޯ އޭނައަށް މުސާރަ އާނާޔަތާއި އެަލވަންސް މުސާރައެއް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ބޯުޑަގއި މި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަީނ މަޤާމުގެ ހައިިޞއްޔަތުން.  އޮްއވާ. އިނގޭތޯ. މިހާރު މި ބޭފުޅުން ކަ

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ބޯޑަކީ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުާރ ދެން ބޯޑަކީ ކީއްކު ރަން އޮންނަ ތަނެއްތޯ ވެސް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިަފއި އޮތް ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށްތޯ، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ތަނެއް ނޫން. އެތާގެ ކަންަތއްތައް ދަނީ ކަ

އަށް ެއއްަޗކީ. އެތަނުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރންނަ އެއްެޗއް އެ ކުުރވުމަށް އޮ ތޯ ބަލަން. ޙަޤީޤަތުގައި ޒިންމާގަާވއިދުން ދޭ

އެތަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ލުމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އޭެގ ޒާތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތެއް ނޫން. އެއީ ބޯޑުގައި ެއ 

އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ ބޭފުޅުން މި ތިއްބަވަނީ ބޯޑުގެ ޑެލިބަރޭޝަންތަކުގައި ސާފުޮކށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީ، 

އޮންަނ ކަމެއް އޮޅުންފިލުަވއިދީ ެއ ޯބޑުގެ ޑެލިބަރޭޝަންތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް. ޙަޤީޤަތުަގއި އެތަން ޖަވާބުދާރީކުުރވަން 

ނޑު  ތަނެއް ބޯޑަކީ. އެހެންވީމާ،  ކުަޑކޮށްމިހެން އޮންނައިރު ދެން އަޅުަގނޑަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ މިހެން އަޅުގަ

ވަަނ  2011މަށްވުރެ މާ ރަނަގޅުވާނެ ކުީރަގއި މި ކޮމިޓީްނ މި މައްސަލަ ެއޑްރެސްކޮށްަފއި އެބަ އޮތް ވާހަކަދެްއކު
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ވަނަ ދުވަުހ ބޭއްވި އެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9ވަނަ މަހުގެ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2011 އަހަރު. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްިރރު،

هللا ކެވުމުން މުލަކު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިނގޭތޯ. އެ ަޖލްސާގައި ިމކަމާމެދު ވާހަކަދެ ގައިޖަލްސާ

ގަިއ ޙަޤީޤަތުަގއި ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނަކީ އި އެބަ އޮޭވ އިންލެންްޑ ރެވެނިއު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާުޅވެފަ

ދޭތެރެއިން ަޙޤީޤަތުގައި ދޭތެރެ ތޯ. ބޯަޑކީފުންނަށް އެ އުުޅްއާވ ބޭފުޅުން އިނގޭްސޓާއެ އޮފީހުގެ ެއގްެޒކެޓިވް ެލވެްލގައި 

އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިީޓގެ މައްސަލަތަާކއި ދޭތެރޭ ެޑލިބަރޭޓްކުރާ މީހުން. ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ބޯޑު މީޓިންގެއްއ 

ިނންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކާިއ  ނޯންނާނެ. ދެން ހަމަ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މާލިއްޔަުތ ކޮިމޓީގެ، ކުަޑ ކޮމިޓީައކުން

ވެފައި އެބަ ޮއވޭ، އާދެ! ދެްއވާ ހަމަ މި ބައްދަލުވުމުަގއި އަލިފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ިވދާޅުވާލާޙަ

ނޑުމެން ުކރި  މުސާރައާ ނުޑ އެކުަލވާލިއިުރ ސަބް ޮކމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރިން. ދެން އަުޅގަ ބެހޭ އޮިނގަ

އަކީ ބޯޑު ޖަލްސާތަކަށް މީރާގެ ޓެކްސް ޖެނެރަލާއި، ެއއީ މަޝްވަރާތަުކގެ ތެރޭގައި ައސްލުގައި މި ވިސްނާލި ނުުކތާ

ޓީ ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ ފް ޓެކްސޭޝަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. އަދި ޑެޕިއުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮ

ނޑައަޅާނީ. ދެ  ނުޑގެ ވިސްނުން ން އައެ ބޭފުޅުންނަށް ެއ މުސާރަ ިލބޭނެތޯ ނޫނީ އެ ނުހިމަނާ ގޮަތށްތޯ މުސާރަ ކަ ުޅގަ

ށް. ޕެކޭެޖއް ނަޭރޝަން ޕެކޭޖަކީ މި ހުރިހާ ެއްއޗެއް ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފަިއ ޮއތް އެްއޗެްއ ކަމަހުރީ މިހާރު އެ ދޭ ރެމިއު

ރުފިޔާ ޙަޤީޤަުތަގއި ެއ ދެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ބޯޑަްށ  20000ބޯޑު ެމންބަރުންނަށް އެ ލިބޭ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ނޑައެިޅއިރު  ވަަޑއިގެންެނވިޔަސް ނޑުމެންގެ ިވސްނުން އޭރު މުސާރަ ކަ ަގިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެޕްލައިނުވާ ގޮތަށް ައޅުގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާުޅވެފައި އެބަ ޮއވޭ މީގައި ދެން ނާޝިދު އެ هللا ގުިޅގެން ޢަބްދު ހުރީ. ދެން މި ވާހަކަފުޅާ

ނޑު ތާއީުދކުރަން ބޫލުކުެރވެނީ ބޯުޑގަިއ މި ބޭފުޅުްނ ޅުަގނޑު ީމގަިއ ބޮޑަށް ޤަ. ދެން އަ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

އޮތޯރިީޓގައި ިތއްބަވާ މަޤާމުގައި ހައިިޞއްޔަުތން މި ތިއްބަވަނީ އިނގޭތޯ.  މި ބޭފުޅުން އިންލެންޑް ރެވެނިއު ތިއްބަވަނީ

ަފއި ކުރުމާއި މިކަންކަމާ ބެހޭ ހި ޖަސްޓިހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ެއއްޗެ ންޑް ރެވެނިއުއެއީ ބޯޑަށް ވަަޑއިގެން އިންެލން

ޅުންނަށް ބޯޑު މެންބަރުންެގ ކޮންމެހެން މި ބޭފު، މި ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ

ނޑު ޤަ  ނަރޭޝަން އިތުރަށްރެމިއު ބޫލެއްނުކުރަން. ދެން ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވި މެންބަރުން ެވސް ލިެބންވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރުހޭތީވެ، ަނގާ ެއއްފަރާތްކޮށްފަިއ ، ކާފައި ވަނީ މިގޮތަށް. އެހެންވީމާއް ވާހަކަދަ މި ުއސޫލުތަްއ ނަގާ އަުޅގަ

ނޑައަޅާ ވާހަކަެއއް މި ދެކެވެނީ.  މަޤާމުގެ ހައިޞިއްޔަތުން ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރަށް ދެވަނަ މުސާރައެއް ދޭން ކަ

 ންކުރައްވަިއގެްނ ނިންމަވަންޏާ ނިންމަވާ. އެކަން އެނގިގެން ތި ބޭފުޅުްނ މެޖޯރިޓީ ބޭނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އަުޅގަ

ޝަނާ އެއްކޮށް، މި ރިޕޯޓް މި ންޑޭއީދުކޮށް ސަބް ކޮމިޓީގެ މި ރެކޮމައިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާ

ނުޑ ަގއި އައިސްަފއި އޮްތ ެއއްަޗކަށްވާީތ މި ރެކޮމަންޑޭޝަނެްއގެ ގޮތު ރެކޮމަ ންޑޭޝަނާ ެއއްގޮަތށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 ންަނވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ވެްސ، އަދި އިދިކޮޅު ހަދަނީީކ ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަ ދަނީކީ ޫނންއަޅުަގނުޑ ވެްސ މި އެލަވަްނސް ދޭކަށް ދެޮކޅުހަ

ނުޑ ޤަދައުލަތުގެ ތެޭރގަިއ ޢަމަލުކުެރވެން ޖެހެނީ  ބޫލުކުރަނީ. މިސާލަކަށް އެމް.ޭއ.ސީ.އެްލ، ެއއް އުސޫލެްއ ަކމަށް އަުޅގަ

ލިބޭ ބޯޑަށް ދާތީވެ  މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީގައި އެތާ ހުންނަ ސީ.އީ.ޯއ ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް އެބަ

އެްއޮކށް އެމް.ޕީ.އެްލގަިއ ެވސް ަހމަ ސަރުކާރުން ލާފައި ހުްނނަ އެތަނުެގ އެންމެ އިސް އް. ހަމަ އެއާ އެލަވަންސެ 

ނާޔަތް އެބަ ލިބޭ. ހަމަ އެހެންމެ އެސް.ޓީ.އޯ ާއިއ ބޯޑަށް ދާތީ އެ ބޭފުޅާއަށް ެވސް ޢިމަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅާ 

ފަަދ ހަމަ އެވަރުެގ، ެއއަްށވުރެ ރުގައި މީރާއް ެއބަ ލިބޭ. ބިލޭއިނާޔަތްތަ .ސީފަދަ ތަންތަނުަގއި ވެސް މި ޢިއެމް.ޓީ.ސީ

ނޑު ހަމަ އި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެ ޢިޒިންމާބޮޑު ތަނެއްގަ  ނާޔަތް ނުދިނުމަކީ އެންމެ ފެއަރ ގޮތްތޯއޭ އަުޅގަ

ނަށް ެއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އެީއ ދައުލަތުގެ ތެޭރގައި ހިނގަްނޖެހޭނީ އެއް އުސޫަލކާއި އެއް ހަމައެއް. އެ ބޭފުޅުން

ލާރި ލިބެންޏާ މީރާގެ އިްސޮކށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާ ވެސް ހަަމ ބޯޑަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހެންޏާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް 

ނާޔަތް ދިނުމުަގއި ހުރި ގޯހަކީ. ެއއީ އިތުރު ޖެހެނީ. ޖެހެންޏާ ކޮބައިތޯ އެ ޢި އަދި ބޯޑެއް ނޫން، ބޯުޑގެ ޗެައރކުރަްއވަން

އެްއ ބީދައިން ކަމަްށ ަދއުލަތުެގ ކަންތަްއތައް ހުންނަޖެހެނީ އެއް އުސޫަލކުން، ، ހޭ. އެހެންވީމާކަތެްއ ެއ ކުރަންޖެމަސައް

ްއވާނެ. ބޫލުކުރަނީ. ނުެދންޏާ މި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ނުދެއްވާ. އޭރުން ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ޝަކުާވއެއްނުކުރަ އަޅުަގނޑު ޤަ

ނަތީޖާ ނެރެމުން އަންނަ މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭ އަދި މިހާތަނަށް  އަެނއްކޮޅުން މީާރ އަކީ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންތަނަކަށް ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ދިރާސާކޮްށ، އިތުރު ގޮތްަތކެއް މިއަްށ  އެބަ ޖެހޭ މީރާގެ ކަންތައްތަކާ ވާތީވެ އަުޅގަ

އަކީ. މާއެކީ ލާރި ހޯދާ ތަނެއް މީރާކަހޯދައިދޭން ވެސް. އެއީ ބަެއްއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ލާރި ހޯދާތީ ދިނުން. ޒިންމާދާރު

މިހިރަ މިއީ ވެްސ ހަމަ މި ގައުުމގަިއ ހުރި ، ށް ފައިސާ ހޯަދއިދޭ ތަނެއް މީާރއަކީ. އެެހންވީމާޒިންމާދާރުކޮ

 ސަރުާކރު ހިއްސާވާ ތަންތަން. މިތަންތަނުގެ ބޯޑުަގއި އެ ތަންތަުނގެ... 100ކުންފުނިތައް. %
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިހަށް މަޑުކޮށްލަދެއްަވއްޗޭ.އިއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ގައި ނމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބަާވތީ އެ ފައިސާ ލިބެންޏާ މީރާއަށް ވެސް ހަމަ އެތާ

ނަޑކަށް ގޯހެއް ނޫން. ކުރަްއވަންޏާ އެއަށް އެލަވަްނސެ ންނަވާ ބޭފުޅާ ބޯޑުގެ ެޗއަރހު  އް ދިނުން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ރިޔާސަތުން އަންގަން މީޑިާޔ އިހަށް ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލުމަށް. އިރުކޮޅަކު. ނޫން، ބަހަްއޓާފައި ދިޔަސް މައްސަލައެ 

ނޑު ހަމައެކަނި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. އެއީ ޕާޓީތަކުެގ  ނެތޭ. ރެކޯޑް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދާފައި. ވާގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޕާީޓގެ ިސޔާސަ ޓަމް ތެރެއިން ކޮމިޓީ ިމ ހިނގަނީސިސް ވީމަ ތި ތުަތކެއް އޮވޭ. ިރޔާސަތު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ުތކޮޅަކަށްފަހު( މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ މި މަސައްކަތް މި ވަގުތަށް މަޑުކޮށްލި ވާަހަކ ބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލެއް ދެއްވު... )ވަގު

 ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


